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مفاهٌمها)
د .مشهور محارمة

مفهوم المدن الذكٌة
هناك العدٌد من التعارٌف المتعمقة بهذا المصطلح ،ولكن بشكل عام جمٌعها
ٌجمع على المفهوم التالً:
• المدن الذكٌة هً المدن التً تستخدم حلول تكنولوجٌة مبتكرة بهدف
تحسٌن مستوى الحٌاة والخدمات التً ٌتلقاها المواطنون والزوار.
• تعتمد المدن الذكٌة بشكل أساسً على استخدام التكنولوجٌا الخاصة
بإنترنت األشٌاء )  ) Internet Of Things -IOTوذلك من أجل
ربط المكونات المختلفة ضمنٌا وتشكٌل شبكة ،بحٌث أن كل مكون ضمن
ً
مسؤول عن استشعار وتجمٌع مجموعة محددة من
هذه الشبكة ٌكون
البٌانات.
• وبذلك تصبح هذه المدن قادرة على جمع البٌانات المختلفة من هذه
الشبكة وبالتالً من أنحاء المدٌنة

مفهوم المدٌنة الذكٌة
المستدامة
«المدٌنة الذكٌة المستدامة مدٌنة
مبتكرة تستخدم تكنولوجٌا المعلومات
والتصالت ووسائل أخرى لتحسٌن
مستوى المعٌشة وكفاءة العملٌات
والخدمات الحضرٌة والمنافسة ،مع
ضمان تلبٌتها لحتٌاجات األجٌال
المعاصرة والمقبلة فٌما ٌتعلق بالجوانب
القتصادٌة والجتماعٌة والبٌئٌة
والثقافٌة»

تطور مفهوم المدن الذكٌة Smart cities
مفهوم المدن الذكٌة مر فً عدة مراحل وهذه المراحل تمثل اتجاهات رئٌسٌة
للمدن .
وهنالك ثالث اتجاهات لمفهوم المدن الذكٌة:
 إتجاه اعتــماد المدٌنة وســـائل الراحة الرقمٌة.
 إتجاه مبادئ النمو الذكً للمدٌنة .
 إتجاه مبادئ الحضرٌة الذكٌة .

التجاه الول :هذا التجاه ٌستـند الى اعتــماد المدٌنة وســـائل
الراحة الرقمٌة من خالل تكنولوجٌا المعلومات والتصالت ))ICT

ان الهدف الساسً للمدن الذكٌة فً هذا التجاه هو:
تحسٌن نوعٌة الحٌاة ” “ quality of lifeكشرط أساسً .
من خالل :
مؤشر البقاء للحٌاة النسانٌة
مؤشر الرفاهٌة النسانٌة .
مؤشر الترفٌه والمتعة النسانٌة

هذا النموذج الول للمدن الذكٌة كان ٌسمى :مدٌنة الوجود فً كل مكان
ٌ Ubiquitous Cityعنً أن أي شخص ٌمكن أن ٌفعل خدمات
المدٌنة فً أي مكان وفً أي وقت من خالل أي جهاز.
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التجاه الثانً :وٌتمثل بمبادئ النمو الذكً للمدٌنة :
" النمو الذكً" وهو التجاه الذي ٌسعى الى التحكم بنمو المدٌنة بطرٌقة ذكٌة  ،من
خالل :مبادئ استخدام األراضً والتنمٌة التً تهدف إلى تحسٌن نوعٌة حٌاتنا والحفاظ
على البٌئة الطبٌعٌة.
فقد تغٌر مفهوم مدٌنة الوجود فً كل مكان إلى المدٌنة الذكٌة بــالحتٌاجات الخضراء
والستدامة للمدن .وتم ادخال الهاتف الذكً ،البنٌة التحتٌة لشبكة الهاتف المحمول 4G

تحول ( )U- Cityإلى المدٌنة الذكٌة()S.City

اإلتجاه الثالث  :مبادئ الحضرٌة الذكٌة
الهدف االساسً لهذا االتجاه تحقٌق التكامل الذكً Smart Integration
بٌن مختلف اهتمامات التخطٌط الحضري.
هً عبارة عن مجموعة من عشر مبادئ تقود تشكٌل مخططات المدن والتصمٌم
الحضري بأسلوب متكامل( .المجلس العالمـً لعمارة الحداثة ))CIAM
 -1اعتماد استعماالت األرض المختلطة
-2االستفادة من تصمٌم البناء المتراص
-3خلق مجموعة من الفرص والخٌارات السكنٌة
 -4إنشاء أحٌاء سكنٌة تعتمد حركة المشاة
 -5التشجٌع على التمٌز ،والمجتمعات جذابة  ،واالحساس بالمكان .
 -6الحفاظ على الفضاءات المفتوحة واألراضً الزراعٌة ،والجمال الطبٌعً،والمناطق
البٌئٌة الحرجٌة.
 -7تعزٌز وتطوٌر مباشر للمجتمعات القائمة.
 -8توفٌر مجموعة متنوعة من خٌارات النقل.
وفعالة من حٌث التكلفة.
 -9جعل قرارات التطوٌر قابلة للتنبؤ  ،عادلة،
ورشة المدن الذكٌة  -د .مشهور محارمة
 -10تشجٌع تعاون المجتمع والتعاون مع اصحاب المصالح فً قرارات التنمٌة.

أهداف المدن الذكٌة






تهٌئة البنٌة التحتٌة للمدٌنة بما ٌحقق
توقعات واحتٌاجات السكان
ضمان توفٌر جودة الحٌاة للسكان
توفٌر بٌئة نظٌفة ومستدامة للمدٌنة
توفٌر حلول ذكٌة تخدم المدٌنة والسكان
فً جمٌع المجالت
تحوٌل المدٌنة الى “مدٌنة صدٌقة
لإلنسان ”

مجالت المدٌنة الذكٌة
ومن خالل النماذج السابقة لقطاعات ومجالت المدٌنة الذكٌة ٌ ،مكن تحدٌد ستة
مجالت عمل للمدن الذكٌة تمثل ستة قطاعات متكاملة فٌما بٌنها
 الحٌاة (المعٌشة)
 النسان (الناس والمجتمع)
 البٌئة
 الحركة (التنقل)
 القتصاد
 الحوكمة (الحكم)
 تم اختٌار هذا التصنٌف لكونه األكثر استخداما حالٌا ً فً األدبٌات
 اعتمد التصنٌف من المفوضٌة األوروبٌة فً تقارٌر المدن الذكٌة فً "رسم خرائط
المدن الذكٌة فً التحاد األوروبً".

القتصاد الذكً

الجاذبٌة
والمنافسة

النتاجٌة

تنمٌة روح
البتكار

القتصاد الذكً ٌتعلق
بالتنافسٌة

رٌادة
العمال

البٌئة الذكٌة

تخفٌض
التلوث
البٌئً

خفض
الطاقة

ادارة المخلفات
الصلبة والسائلة

البٌئة الذكٌة تتعلق
بالستدامة

المبانً
الخضراء

الحدائق
والمرافق
الذكٌة

النسان الذكً

مستوى
التعلٌم

تنمٌة المهارات
والتعلٌم
المستمر

إحتضان
الموهبٌن
والمبدعٌن

النسان الذكً ٌتعلق
بالمعرفة

المشاركة
المجتمعٌة

الحوكمة
الذكٌة

الخدمات
العامة

الشفافٌة
والبٌانات
المفتوحة

منصات
الحكومة
اللٌكترونٌة

السٌاسات
العامة
والتشرٌعات

الحوكمة تتعلق
بالمشاركة المجتمعٌة
والشفافٌة

المشاركة
فً صنع
القرار

الحركة الذكٌة

الطرق
والشوارع
الذكٌة

المواقف
الذكٌة

الضاءة
الذكٌة

الحركة الذكٌة تتعلق
بانسٌابٌة التصال الحركً

اشارات
المرور
الذكٌة

المراقبة
الذكٌة

الحٌاة الذكٌة

المرافق
الذكٌة

الرعاٌة
الصحٌة

المرافق
العلٌمٌة

الحٌاة الذكٌة تتعلق
بنوعٌة المعٌشة

الجاذبٌة
السٌاحٌة

المبانً
الذكٌة

المراجع














وٌكٌبٌدٌا
شبكة التخطٌط العمرانً
المدن الذكٌة طرٌق لمواجهة التحدٌات القتصادٌة والبٌئٌة – جرٌدة مكة  -مقال
تكامل المشروعات الحضرٌة الذكٌة مع البٌئة العمرانٌة المحٌطة – د .وائل نصار
مركز الدراسات التخطٌطٌة والمعمارٌة – د ابراهٌم باقً
توقعات البٌئة العالمٌة –  – 2005برنامج المم المتحددة للحفاظ على البٌئة
مدن القرن الحادي والعشرٌن  ...رؤٌة فً المدن الذكٌة المستدامة – محمد مهدي
وابراهٌم جواد كاظم – مؤتمر تنمٌة بغداد الول.
متحدون من أجل مدن ذكٌة مستدامة )-)U4SSCإحدى مبادرات األمم المتحدة ٌتولى
تنسٌقها التحاد الدولً لالتصالت مع لجنة األمم المتحدة القتصادٌة ألوروبا
التوسع العمرانً الذكً  -هٌثم علً  -دراسات متقدمة فً العمران 2014 -
المدن الذكٌة فً ظل التغٌٌرات الراهنة (واقع وآفاق) الطبعة األولى الناش ،المركز
الدٌمقراطً العربً للدراسات الستراتٌجٌة والسٌاسٌة والقتصادٌة ،برلٌن _ألمانٌا

