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 : الملخص

المدن الذكية هي مدن  تصنف مدنا مستقبلية مستدامة بامتياز   أننقول  أننستطيع     

معقدة تجعله قادرا على متطلبات  بأدواتللمستقبل  حين تسلحه  اإلنسانحيث تهيء 

التنمية المستدامة  آلياتالحياة التي تزداد تعقيدا تكنولوجيا والكترونيا كما تتبنى 

بين سياستها البيئية السليمة وقواعد التطور المدروس لتحمي  تزاوجونظمها التي 

   .وتطيل في حياتهما ىشتمن تهديدات  أناسهاالمدينة 
 

 On peut dire que les villes intelligentes sont des villes classées comme 

villes futuristes, par excellence durable, où l'homme se prépare pour 

l'avenir tout en lui donnant les outils sont complexes pour le rendre 

capable de la vie aux exigences de la technologie de plus en plus 

complexes et par voie électronique et d'adopter des mécanismes de 

développement durable et des systèmes  entre la politique 

environnementale saine et les règles de la ville d'évolution étudiée pour 

protéger peuples  de menaces et prolonger leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   المقدمة :

نعيش اآلن غمار موجة من التطورات التكنولوجية التي غيرت الحياة جذريا         

هذه األخيرة بدورها غيرت كل المفاهيم والرؤى وأدت إلى  رقمية،وحولتها إلى حياة 

تطور كبير في األنظمة الذكية باستخدام وسائل االتصاالت وتكنولوجيا االنترنيت 

تطبق تقنيات المعلومات واالتصاالت  التي خرجت إلينا بما يسمى المدن الذكية التي

بيئة ومحفزة للتعليم واإلبداع كبنية تحتية أساسية تسعى إلى توفير بيئة رقمية صديقة لل

تسهم في تحسين الخدمات المقدمة على جميع األصعدة لتحقيق تنمية مستدامة التي 

استحوذت على اهتمام العالم أجمع وبقوة ألنه ومنذ بداية الثمانينات بدأ العالم يصحو 

ب على ضجيج العديد من المشكالت البيئية الخطيرة التي تهدد أشكال الحياة فوق كوك

األرض ما أدى إلى وجوب إيجاد فلسفة تنموية جديدة تساعد في التغلب على هذه 

المشكالت من خالل التنمية المستدامة التي تعتبر عملية يتناغم فيها استغالل الموارد 

وتوجيهات االستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير المؤسسات على نحو يعزز 

ل للوفاء بحاجيات اإلنسان وتطلعاته ومن هنا كل من إمكانات الحاضر والمستقب

  التالية : اإلشكاليةنطرح 

 كيف تسهم المدن الذكية في تحقيق التنمية المستدامة ؟

 الدراسة : أسئلة* 

 ماهي المدن الذكية والتنمية المستدامة ؟ -1

 ول للتنمية المستدامة؟للوص هل تعتبر المدن الذكية سبيل وبوابة -2

 تجاوب الدول للتنمية المستدامة ؟ما مدي  -3

 الدراسة : أهمية*

إلى أهمية الموضوع الذي تدرسه باإلضافة بالغة بالنظر  أهميةتكتسي الدراسة         

اهتمام المجتمعات بمسايرة التطورات التكنولوجية الجديدة وتسهيل الحياة  إلى

تعزيز التنمية المستدامة ، لتفعيل مبدأ الرقمية و للحياة الرؤىوتحويل المفاهيم و 

ألجل خدمة اإلنسان والبيئة والمجتمع واالقتصاد من خالل االستخدام األمثل للموارد 

 .والحفاظ عليها لألجيال القادمة

 الدراسة : أهداف*



  :وهي األهدافتهد ف الدراسة لتحقيق جملة من 

 .أفراد المجتمع الذكية لدىتعزيز مفهوم المدن  -1

 .التنمية المستدامة لدى أفراد المجتمع تعزيز مفهوم -2

 ذكيةاإلسهام في إيجاد حلول علمية تطبيقية للتحديات التي تواجه المدن ال -3

 والوصول الى التنمية المستدامة .

مدنيــة ، ية والــكنإيجــاد الحلــول والبدائــل المناســبة للعوائــق والمشــكالت الس -4

 ـة للبيئــة . وإقامــة المشــاريع الصديقـ

 منهج الدراسة : *

لذكية لمدن االتبيان واقع و التمحيص اعتمدنا على المنهج الوصفي القائم على التحليل 

 التنمية المستدامة . إلى الوصولفي 

 تعريف المدن الذكية :  -1

مدينة له  أوكيان محدود دولة  أنهاالمدينة الذكية على  ألبحاث  IDCتعرف *     

سلطته على مستوى الحكومة ويتم بناء هذا الكيان على بنية تحتية لالتصاالت وتقنية 

واالستدامة المدينة بكفاءة وتعزز التنمية االقتصادية  إدارةالمعلومات التي تمكن من 

لى بنية هي التي تملك نظاما متطورا يعتمد ع*   1*واالبتكار ومشاركة المواطنين 

 أجزائهالى تقنية االتصاالت الرقمية والمعلومات لمراقبة ومتابعة ترتكز ع تحتية 

 2من خدمات وتجهيزات وكل المرافق . األساسيةومكوناتها وبنيتها 

 اطارات المدينة الذكية :2

ركين لمشااالقتصاد: يعني االقتصاد الذكي زيادة اإلنتاجية عن طريق ترابط بين ا1-

نها بع معلى المستوى المحلي والقومي والدولي . ويميزها "روح المستثمر" الذي ين

،  ساسياأوتلعب قدرة الفرد في االقتصاد الذكي دورا  المستقبل.أفكار جديدة تخدم 

ل تصاابكة كل معرفة يعرفها الفرد المشارك. تلك المعرفة تنتقل عن طريق ش ةوقدر

داد ث تزيحصل عليها العامل ويطورها ويعطيها لآلخرين بحي بين العاملين باستمرار

"مجتمع  وروح االبتكار" "اإلنتاجية . وترتبط فكرة االقتصاد الذكي غالبا بفكرتي 

 المعرفة". 

                                                             
                                           -ميجا كومار .بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكية متاح على الخط :   

https://middle-east.emc.com/collateral/campaign/smart-city/whitepaper-arabic.pdf 1   
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المدينة: تعمل اإلدارات المحلية بالمشاركة مع الجامعات )مثل السياسة وإدارة 2-2

ومع مؤسسات بحث أهلية على تطوير تقنيات ذكية  وتتصدر  (برلين وبرشلونة وفيينا

تلك المشاكل مسألة االستدامة و إمكانية تطبيق التقنيات الذكية ، وطرق المشاركة 

 .وطريقة التعامل مع البيانات الرقمية من اإلدارة الذكية الخاصة بالسياسة المدنية 

فالسكان  المدني.مجتمع المجتمع المدني: يميز المدينة الذكية نوع معين ال2-3

مع تعدد  بالمرونة،ويتمتعون  مبتكرين،"كسكان أذكياء" من المفترض أن يكونوا 

وتعتمد المدينة الذكية على مشاركتها مع المواطنين  اتصاالت.ثقافاتهم وتربطهم شبكة 

بحيث أن يضيف  مستحدثة،بغرض تحسين حياة السكان عن طريق وسائل تقنية 

 3.ى إدارة المدينةالسكان بوسائلهم إل

االستدامة: تركز أفكار المدينة الذكية على موضوعات تناقش تتعلق باالستدامة 2-4

ة تطبيقها وتعتمد فكرة المدينة المستدامة قبل كل شيء على رؤية بيئية يوكيف

واقتصادية وثقافة اجتماعية. ومن الممكن أن يكون الهدف من المدينة المستدامة  

واستدامة تطوير المدينة واإلدارة المدنية هو استدامة استغالل الموارد الطبيعية 

القسم وبيعية الموجودة بكميات محدودة المتجددة والتقليل من استهالك الموارد الط

المتعلق بالبيئة ؛ مع تطبيق كامل قدر اإلمكان القتصاد الدورة المغلقة ، وخفض كثافة 

النقل واستدامة االقتصاد )وهذا هو القسم المتعلق باالقتصاد(؛ واالندماج المجتمعي 

للسكان )وهذا هو  الديمقراطيةفي المدينة ، االشتراك في تحمل المسؤولية والمشاركة 

 .(الثقافي-الجانب االجتماعي

مبدأ االنتقال الذكي هو االستهالك الكفء للطاقة ، ويتضمن  االنتقال الذكي:2-5

الضار بالبيئة ، وأن تكون وسائل المواصالت أمنة ومنخفضة  االنبعاثخفض 

التكاليف. وتطور الشبكة التحتية عن طريق تطوير تقنيات المعلومات واالتصاالت . 

فمثال تساعد تقنية المعلومات واالتصاالت في مراقبة المرور بواسطة كاميرات 

ات اللجوء إلى وضبط سيرها وتعريف الركاب عن طريق الهاتف المحمول بإمكاني

وكذلك بالنسبة لوسائل النقل العام فقد  ازدحامه.طرق أخرى في حالة تعطل طريق أو 

الذكي ، مثلما في حجز تذاكر السفر في المدن  االنتقالدخلت في تنظيمها أنظمة 

كما يمكن معرفة موعد القيام  . Apps 4الكبيرة بواسطة هاتف المحمول ببرامج

 .محمولوموعد الوصول بالهاتف ال
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 المدن الذكية الحل للتنمية المستدامة :3

ين من السمات الرئيسية للمدن الذكية التشجيع على االستدامة وذلك من خالل تحس 

 اتالمدن الذكية باقتراح إلدارةفر تحسينات مستدامة المعيشة في المدن من خالل  تو

والكوارث الطبيعية حيث تقوم  األعطالمعمارية تتسم بالقدرة على التوسع وتحمل 

بين حلول تكنولوجيا المعلومات  البينيعلى معايير مشتركة لدعم قابلية التشغيل 

المتكاملة لخدمات المدن الذكية وفي  اإلدارةواالتصاالت غير المتجانسة ومساعدة 

تصميم العمليات  إعادةنفس الوقت حماية الخصوصية نظرا لتدفق المعلومات كذلك 

أنظمة جديدة للطاقة الذكية والحكومة الذكية حيث يشمل تطبيقات وتكنولوجيا و ةالقائم

لالستدامة وبالتالي فان المدن الذكية تعمل كمحفزات حيث توفر نهجا استراتيجيا 

وهي النمو االقتصادي واإلدماج  أال لتحقيق الركائز الثالث للتنمية المستدامة 

االجتماعي والتوازن البيئي من خالل االعتماد على تكنولوجيا االنترنيت 

واالتصاالت ومن حيث المسائل البيئية فما توفره تكنولوجيا في المدن الذكية في تقدم 

نبعثات غاز واستهالك الطاقة وتوفر إبالغ الخاصة في واإلالدعم خطط الرصد 

   5امة باستخدام مبادئ التصميم المراعي للبيئة منتجات مستد

  :فوائد التحول للمدن الذكية  -4

ى الموارد الحفاظ علمنها فوائد كثيرة ينتج عن عملية التحول للمدن الذكية         

لمرور ركة اوتسهيل انسيابية حالطبيعية والحفاظ على البيئة وتوفير استهالك الطاقة 

يز على مصلحة المواطنين والزائرين والسائحين فضال عن تحف إيجابامما يؤثر 

 أقلب هاأنواعى اختالف د وسرعة تقديم الخدمات للجميع علحركة االستثمار واالقتصا

دة خدمات عالية الجو وكلفة وجهد مما يرفع مستوى الراحة والرفاهية للجميع 

 .ااطنيهلموخدمات راقية  األولوالكفاءة بحيث تركز في المقام 

 أهم صفات المدن الذكية : -5

 تتسم المدن الذكية بثالث صفات أساسية هي :

 تحظى أنكان تكامل البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت فمن األهمية بم - 1

 لخدماتامين بنية تحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت للتمكن من تادينة الذكية بالم

 تقنيا ومواكبتها لكل التطورات .المطلوبة والتمدد المستقبلي 
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داء أايير توفر جهاز إداري مركزي في المدينة :حيث البد من التقيد الصارم بمع  -2

ة والكترونيكفء مع منظومة تحكم حاسوبية  أداء إلىصارمة تساعد على الوصول 

 موارد  بشرية مدربة . بإشراف

تقديم التدريب المستمر للمستخدمين للتطبيقات المتعددة  وذلك لتحويلهم لمواطنين   -3

  6  مهيئين لكافة الخدمات  التي توفرها المدن الذكية  أذكياء

 مفهوم التنمية المستدامة:-6

ال يوجد اتفاق حول مفهوم التنمية المستدامة وقد عرفت أول مرة في تقرير       

، "بأنها التنمية التي تأخذ بعين االعتبار حاجات المجتمع الراهنة بدون 7برونتالند

المساس بقدرة األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاته" إال أن هناك إجماع على أن 

عبارة التنمية المستدامة تشير إلى مجموعة واسعة من القضايا المختلفة، وتقتضي 

والبيئة واالهتمامات البشرية والقدرة  اداالقتصوجود منهج متعدد الجوانب إلدارة 

 المؤسساتية.

ن أتضح من خالل العديد من المساهمات الفكرية والعلمية وحتى السياسية، ا      

اصة مفهوم التنمية المستدامة لم يتحدد بشكل نهائي بسبب عدم وضوح الرؤى الخ

يه يتفق عل بكل فريق، وقد بذل العلماء جهودا مضنية لمجرد التوصل إلى تعريف

 الجميع.

ة لم تدامويستنتج مما سبق أن التعريف المقبول من طرف الجميع للتنمية المس      

 يتبلور بعد، ليتحصل على وضعه النهائي ومزال النقاش حوله قائما.

، لناميةول اإن للتنمية المستدامة جانب إنساني البد من مراعاته خاصة في الد       

 نميةالمتحدة بهذا الجانب عن طريق استعمال مصطلح الت وقد اهتمت منظمة األمم

 البشرية المستدامة.

بناءا على ما سبق ذكره، يمكن أن نتوصل إلى وضع إطار مالئم لمفهوم التنمية        

المستدامة، يقوم على استغالل الموارد الطبيعية لفائدة المجتمع اإلنساني، دون إفراط 

حفاظ عليها لصالح األجيال القادمة، عن طريق في استغالل هذه الموارد مع ال

المحافظة على البيئة وصيانتها من التلوث والمواد المدمرة للحياة، والمحافظة على 
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مصادر المياه العذبة، مع توفير الخدمات االجتماعية المالئمة لتنمية الفرد وترقية 

 8وجوده.

ث ق في التنمية بحيوعرفها دوجالس موسشيت بأنها" ضرورة  انجاز الح       

 تتحقق على نحو متساو في الحاجات التنموية ألجيال الحاضر والمستقبل".

ورة قر بضرتلتي أما مدير حماية البيئة األمريكية فقد عرفها بأنها"تلك العملية ا      

ة قتصادياال تحقيق نمو اقتصادي يتالئم والقدرات البيئية، وذلك من منطلق أن التنمية

 لى البيئة هي عمليات متكاملة وليست متناقضة".والمحافظة ع

أن التنمية  فهو يشير إلى 1989أما تعريف منظمة الفاو الذي تم تبنيه في عام        

ي المؤسسني والمستدامة هي"إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التق

ال الحالية بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرخاء الحاجات البشرية لألجي

 والمستقبلية.

 ية:لتنملومن خالل هذه التعريفات نجد أن هذه التنمية تتيح بعدين جديدين        

 ياة.الح البعد النوعي لمفهوم التنمية ليشمل النوعية البيئية وعالقتها بنوعية -

البعد الزمني للتنمية ليشمل التنمية على المدى البعيد)األجيال القادمة(استنادا  -

   9ساس المستدام.لأل

 أبـعـاد الـتـنـميـة الـمستـدامـة-7
 تتمثل أهم أبعاد التنمية المستدامة في أربعة أبعاد نوردها فيما يلي:

 البـعـد االقتصـادي:7-1

ئم من تنطوي التنمية المستدامة في بعدها االقتصادي على إحداث قدر مال       

ات ستويمإنتاجية جديدة أفضل، ورفع  التنمية االقتصادية عن طريق استنباط أساليب

ذا هاإلنتاج من خالل توفير المهارات والطاقات البشرية وخلق تنظيمات أفضل. 

 فضال عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع عبر الزمن.
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كما ينطوي البعد االقتصادي على زيادة الدخل القومي الحقيقي للدولة خالل        

بحيث يفوق معدل التنمية معدل زيادة السكان بما يحقق زيادات فترة ممتدة من الزمن 

 .يقيب الفرد من الناتج القومي الحقمتتالية ومستمرة في متوسط نصي

 البـعـد االجتمـاعي:7-2

ينطوي البعد االجتماعي للتنمية المستدامة  على زيادة قدرة األفراد على استغالل      

ممكن لتحقيق الحرية والرفاهية، والبعد الطاقة المتاحة لديهم إلى أقصى حد 

االجتماعي هو البعد اإلنساني بالمعنى الضيق، وهو الذي يجعل من النمو وسيلة 

لاللتحام االجتماعي.وإذا كانت قضية البطالة قد مثلت قاسما مشتركا في كثير من 

الدراسات االقتصادية واالجتماعية، فليس ذلك من قبيل الصدفة أو المبالغة حيث 

اكتسب مفهوم البطالة أبعادا جديدة على رأسها البعد االجتماعي في نهاية القرن 

العشرين إذ تأثر ذلك المفهوم بالتطور الذي شهدته الحياة االجتماعية والذي تمخض 

 عنها ارتفاع معدالت البطالة.

 البـعـد البـيـئـي:7-3

ويحصل منه على كل الموارد تعرف البيئة بأنها المجال الذي يعيش فيه اإلنسان       

 الالزمة إلشباع حاجاته فيؤثر فيه ويتأثر به.

ولقد أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض نفسه ويؤثر على التعامالت التجارية        

والعالقات الدولية المعاصرة، وقد أكدت تقارير البنك الدولي في العقد األخير على 

نمية للحفاظ على الموارد الطبيعية من االستنزاف االهتمام بالبيئة كركن أساسي في الت

 والتدهور لمصلحة الجيل الحالي واألجيال المستقبلية.

 إن البعد البيئي للتنمية المستدامة يضم عددا من المستهدفات تتمثل في:     

 الحفاظ على البيئة الطبيعية والحد من استنزاف الموارد. -

 تمع.نشر الوعي البيئي لدى أفراد المج -

 الحفاظ على التوازن البيئي واستخدام التكنولوجيا النظيفة. -

 البـعـد التـكـنـولـوجـي:7-4

يرتبط هذا البعد باإلطار المؤسسي لعملية تطور االتصاالت السلكية والالسلكية      

في الدولة باعتباره يقدم معيار قابل للقياس الكمي حول قدرة الدولة على اللحاق 

باالقتصاد العالمي وتعزيز إنتاجيته، باإلضافة إلى تقييم مدى مشاركة الدول المختلفة 



د التكنولوجي للتنمية المستدامة يضم عددا من في عصر المعلومات.وبذلك فالبع

المستهدفات التي تشكل في مجموعها معيارا لتقييم مدى نجاح الدولة في تحقيق 

 التنمية المستدامة ومن أهم هذه المستهدفات ما يلي:

 زيادة عدد الهواتف الثابتة والمتنقلة بالنسبة لعدد السكان. -

 النترنت كنسبة من عدد السكان. زيادة أعداد المشتركين في خدمات ا -

 ان.زيادة أعداد مستخدمي الكمبيوتر والحواسيب الشخصية كنسبة من عدد السك -

وبشكل عام فإن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التنسيق بين األبعاد المختلفة بما      

اع يحقق التوازن بين التنمية االقتصادية والعدالة بين األجيال المتعاقبة في إشب

الحاجات األساسية والحصول على قدر أكبر من الرفاهة االقتصادية واالجتماعية مع 

 10الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان حق العيش في بيئة نظيفة.

 كيف ينبغي أن تكون المدينة الذكية المستدامة المنشودة؟-8

 وحظت الصفات الرئيسية التالية للمدن الذكية المستدامة:ل

لمناخ اتغير وجودة الحياة والذكاء. وتتعلق االستدامة بالحوكمة والتلوث واالستدامة 

 وعوامل أخرى.

طموح ء فيتعلق بالبينما تتعلق جودة الحياة بالرفاه المالي والوجداني. أما الذكا        

 .الضمني أو الصريح إلى تحسين المعايير االقتصادية واالجتماعية والبيئية

النطاق،  مدن الذكية المستدامة على محك أربعة عناصر واسعةويمكن تقييم ال       

 ا كانتا إذالمجتمع؛ واالقتصاد؛ والبيئة؛ والحوكمة. ويفيد محك المجتمع في تبيّن م

 المدينة موجودة من أجل أهلها.

وتشتمل المدن الذكية المستدامة التي تسير فيها األمور على ثمانية عناصر         

مادية والخدمة على سبيل المثال، تتكامل في العقارات تكنولوجيات للبنية التحتية ال

مجاالت عدة، مثل اإلضاءة والسالمة والطاقة المتجددة، ويتّبع فيها النهج التحليلي 

الذكي فيما يخص األبنية. وتستهدف دوائر الصناعة انعدام االنبعاثات وتطور تقنيات 

سلكية.  قها شبكة ذكية واتصاالت ال. وتدير شركات الطاقة ومرافابتكاريهتصنيع 

نظم  وتستخدم شركات تدبر شؤون الهواء والمياه والمخلفات شبكات استشعار أو

للمعلومات المتعلقة بالمياه. ويسهر على األمن من خالل المراقبة الفيديوية. وتقدم 
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سسات العيادات الطبية الرعاية الصحية عن بُعد وتدير الملفات إلكترونياً. وتقدم المؤ

التعليمية محتوى رقمياً وتعلماً مرناً تفاعلياً يفيان بأعلى معايير االمتياز على الصعيد 

 العالمي.

ستخدم البنية تللتنمية المستدامة حيث  األوليوتعتبر المدينة الذكية اللبنة          

ين مع بالتحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعديد من األغراض بطريقة تج

ة، سالمبلية التكيف والمعولية، وإمكان التعديل، وسهولة التطبيق، واألمن والقا

والصمود. وإنها ترتقي بجودة حياة أهلها. وهي تضمن مستويات معيشة أعلى 

ة لطبيوالمزيد من فرص عمل. وهي تحسن رفاهية مواطنيها، بوسائل منها الرعاية ا

لتحتية بنية اى الد الخدمات التي تعتمد علوالعناية والسالمة البدنية والتعليم. وهي ترشّ 

 دوثها،ند حعالمادية مثل الحراك أو المياه. وهي تعزز الوقاية من الكوارث وإدارتها 

ة وحوكم نظيمبما في ذلك القدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ. وهي توفر آليات ت

 مالئمة. فعالة ومتوازنة وتقترن بسياسات

سي المدينة الذكية المستدامة نهجاً مستداماً يلبي احتياجات وباختصار، تر        

  11الوقت الحاضر دون التضحية بالقدرة على تلبية احتياجات األجيال القادمة.

  : استراتيجيات المدن الذكية للتنمية المستدامة-9

:امة الخمس للتنمية المستد ئالمباد أساسبنيت استراتيجيات المدن الذكية على   

ال يكون ذريعة  أناليقين العلمي ينبغي  إلىاالفتقار  إن مبدأ االحتراز : -9-1

المحتملة . األضرارتقليل  أوالالزمة لمنع   اإلجراءاتلتأجيل اتخاذ   

تكون متكاملة في مجاالت  أنالمتطلبات البيئية يجب  إن: مبدأ التكامل  -9-2

 صنع السياسة 

9-3 مبدأ الملوث يدفع : إن تكلفة التحول يجب أن تتحملها تلك الجهات 
عن التسبب في ذلك .  ةالمسؤول  

تلحق ضررا  أنالتي من المفترض  األنشطة إن:الوقائي  اإلجراءمبدأ  9-4

تحظى بدعم المجتمع . أنالعمراني ال ينبغي  أوخطيرا لراس المال الطبيعي   
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تكون على  أنفي صنع القرار  يجب  : شراكة الجمهورالتشارك مبدأ -9-5
 أوسع نطاق .12

لتنفيذ استراتيجيات المدن الذكية المستدامة :خطة عمل  -10  

الطاقة :10-1  

 اإلجراء األول : زيادة استخدام الطاقة المتجددة لتلبية 10 بالمائة من تحويل 
.الذروة الكهربائية للمدينة في غضون سبع سنوات   

بالمائة في  01الذروة في المدينة بنسبة تقليل الحمل الكهربائي :الثاني  اإلجراء

 على غضون سبع سنوات من خالل الكفاءة في استخدام الطاقة وتحويل توقيت الطلب

 الطاقة وترشيد استهالكها .

 اإلجراء الثالث :تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمائة بحلول عام 

ثات .لهذه االنبعاويشمل نظام للمحاسبة والمراجعة  2030  

  10-2تقليل المخالفات :

اإلجراء الرابع :تحقيق صفر من النفايات في مواقع الطمر والمحارق بحلول عام 
2030.  

اإلجراء الخامس : الحد من استخدام فئة المنتج الذي ال يستخدم لمرة واحدة أو 

بالمائة في سبع سنوات . 50غير المتجدد بما ال يقل عن   

اإلجراء السادس: تنفيذ برامج إعادة التدوير والتسميد السهلة االستخدام مع هدف 

في المائة لكل فرد من طرح المخلفات الصعبة والمحارق خالل سبع 25خفض بنسبة 

 سنوات .

 10-3التصميم الحضري 

اإلجراء السابع :اعتماد معيار نظام تصنيف المباني الخضراء وتطبيقه على 
 جميع المباني الجديدة في المدينة 
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 أعلىاالستخدامات وتقدم عالية الكثافة ومتعددة  أحياء:اعتماد الثامن  اإلجراء

والمشي فيها وسهلة على المعاقين والتي تنسق استعمال  إليهاكثافة ويمكن الوصول 

 تعادة البيئة الفضاء المفتوح لالستجمام واس أنظمةوالنقل مع  األراضي

اإلجراء التاسع : خلق فرص عمل جديدة مفيدة للبيئة في األحياء الفقيرة أو 

ذات الدخل المنخفض األحياء  

 10-4الطبيعة الحضرية : 

اإلجراء العاشر : ضمان وجود حديقة عامة أو فضاء  مفتوح سهلة الوصول 
. إليها  

حصر لتغطية الظل الموجود في المدينة ثم وضع  إجراء: الحادي عشر اإلجراء

بالمائة من جميع مواقف  50يقل عن تشجير والحفاظ على تغطية الظل فيما ال

  .الرصيف المتاحة للتشجير

اإلجراء الثاني عشر: حماية ممرات الموائل الحرجة وخصائص الموائل 

من التنمية المستدامة . األخرىالرئيسية   

 10-5النقل: 

كلم ½  المتوفرة ضمنتوسيع تغطية وسائل النقل العامة : عشر ثالثال اإلجراء

 سنوات.من جميع سكان المدينة في عشر 

خفض مستويات الكبريت في وقود البنزين والديزل  :الرابع عشر اإلجراء

 للدخان من وسائل النقل العامة . باستخدام وسائل متطورة على االنبعاث الجسيم

اإلجراء الخامس عشر: تنفيذ سياسة للحد من نسبة رحالت المركبات التي 
بالمائة منذ سبع سنوات  10يشغلها شخص واحد بنسبة   

 10-6الصحة البيئية : 

مركب كيميائي  أوكل عام يتم تحديد منتج واحد : السادس عشر اإلجراء

التقليل من  أويستخدم داخل المدينة والذي يمثل اكبر خطر على الصحة والحد من 

 استخدامه من قبل الحكومة المحلية في المدينة .



اإلجراء السابع عشر: دعم الصحة العامة والفوائد البيئية من األغذية العضوية 
من جميع المرافق الخدماتية في المدينة . ةبالمائالمزروعة محليا وضمان عشرين   

لهواء مؤشر نوعية الهواء لقياس مستوى تلوث ا إنشاء: الثامن عشر اإلجراء

 وات.سنغير صحية في سبع  بأنهاالمصنفة  األيامبالمائة من عدد  10هدف تخفيض ب

 10-7المياه : 

اإلجراء التاسع عشر:وضع سياسات لزيادة فرص الحصول على مياه شرب 
 أمنة.

 االجراءالعشرون: حماية السالمة االيكولوجية لمصادر مياه الشرب .

المياه المتخلفة  إلدارة: اعتماد المبادئ التوجيهية الحادي والعشرون اإلجراء

بالمائة في  10من المدينة وتقليص حجم المياه غير المعالجة التي يتم تصريفها بنسبة 

سبع سنوات من خالل توسيع  استخدام المياه المعاد تدويرها وتنفيذ عملية تخطيط 

 13 دامة مسطحات المياه الحضرية المست

 : النتائج والتوصيات

يث حوليا دإلي أن مفهوم المدن الذكية قد لقي قبوال واستخداما توصلت الدراسة     

ادرا عله قمدنا مستقبلية مستدامة وذلك من خالل تسليحه بأدوات معقدة تج أنهاتصنف 

ل ات تعمتقنيو أنظمةعلى متطلبات الحياة كما تعتبر المدن الذكية من الناحية الهيكلية 

بر تعت معا وبشكل تفاعلي مع مواطني هذه المدن  وتحقيق التنمية المستدامة التي

القة عنعتبر العالقة  أنعملية مجتمعية تساهم فيها جميع القطاعات حيث نستطيع 

  .بينهما طرديه

 منها: قتراحاتواعتمادا علي تلك النتائج فقد أوصي البحث بعدد من اإل

لمدن ان إلى إستراتيجية وطنية قائمة على التكنولوجيا الجديدة وإدخال المدتبني *   

 الذكية الرقمية  يشارك فيها جميع القطاعات للدخول للتنمية المستدامة .

دام الستخاستهالك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة األسعار األفضل للموارد، وا* 

ة، د بديلمواربدال الموارد غير المتجددة األكثر كفاءة للموارد، واألطر الزمنية الستب

 واالستخدامات البديلة المحتملة للموارد.
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* عدم استهالك الموارد المتجددة بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد أو بطريقة 

يمكن أن تؤذي البشر أو النظم الداعمة للحياة على األرض وخاصة تلك التي ليس لها 

 بدائل.

جتمع المدني على كافة المستويات وذلك بتمكين الجميع من يتعين تعزيز دور الم* 

 الوصول إلى المعلومات البيئية ، ومن المشاركة الموسعة في صنع القرارات البيئية.

األمر الذي يستوجب تكثيف  القرارات،إن العلم هو القاعدة التي تقوم عليها صناعة * 

التعاون العلمي في معالجة والتوسع في إشراك األوساط العلمية وزيادة  البحوث،

إلى جانب تطوير سبل التواصل بين األوساط العلمية وصناع  الناشئة،القضايا البيئية 

 القرارات وغيرهم من أصحاب الشأن.

التوسع في مجال االعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة * 

 المائية وطاقة الرياح.

 خاتمة : 

المدن الذكية هي مدن  تصنف مدنا مستقبلية مستدامة   أننقول  أننستطيع        

معقدة تجعله قادرا على  بأدواتللمستقبل  حين تسلحه  اإلنسانء حيث تهيبامتياز 

التنمية  آلياتمتطلبات الحياة التي تزداد تعقيدا تكنولوجيا والكترونيا كما تتبنى 

بين سياستها البيئية السليمة وقواعد التطور المدروس  تزاوجالمستدامة ونظمها التي 

 وتطيل في حياتهما.   أناسها من تهديدات شتىلتحمي المدينة 

 قائمة المراجع : 
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2014  
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	2-2السياسة وإدارة المدينة: تعمل الإدارات المحلية بالمشاركة مع الجامعات (مثل برلين وبرشلونة وفيينا) ومع مؤسسات بحث أهلية على تطوير تقنيات ذكية  وتتصدر تلك المشاكل مسألة الاستدامة و إمكانية تطبيق التقنيات الذكية ، وطرق المشاركة وطريقة التعامل مع البيانا...
	2-3المجتمع المدني: يميز المدينة الذكية نوع معين المجتمع المدني. فالسكان "كسكان أذكياء" من المفترض أن يكونوا مبتكرين، ويتمتعون بالمرونة، مع تعدد ثقافاتهم وتربطهم شبكة اتصالات. وتعتمد المدينة الذكية على مشاركتها مع المواطنين بغرض تحسين حياة السكان عن طر...
	2-4الاستدامة: تركز أفكار المدينة الذكية على موضوعات تناقش تتعلق بالاستدامة وكيفية تطبيقها وتعتمد فكرة المدينة المستدامة قبل كل شيء على رؤية بيئية واقتصادية وثقافة اجتماعية. ومن الممكن أن يكون الهدف من المدينة المستدامة  واستدامة تطوير المدينة والإدارة...
	2-5الانتقال الذكي: مبدأ الانتقال الذكي هو الاستهلاك الكفء للطاقة ، ويتضمن خفض الانبعاث الضار بالبيئة ، وأن تكون وسائل المواصلات أمنة ومنخفضة التكاليف. وتطور الشبكة التحتية عن طريق تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات . فمثلا تساعد تقنية المعلومات والاتصا...
	3المدن الذكية الحل للتنمية المستدامة :
	من السمات الرئيسية للمدن الذكية التشجيع على الاستدامة وذلك من خلال تحسين المعيشة في المدن من خلال  توفر تحسينات مستدامة لإدارة المدن الذكية باقتراحات معمارية تتسم بالقدرة على التوسع وتحمل الأعطال والكوارث الطبيعية حيث تقوم على معايير مشتركة لدعم قابل...
	7-أبـعـاد الـتـنـميـة الـمستـدامـة
	* التوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح.

