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methodology in Urban Planning, and that achieving a unified 
concept enables cities to invest the tools of the future in achieving 
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as well as specialized studies on the impact of cooperation and 
conflicts between stakeholders in the construction and 
development of Sustainable Smart Cities. 
Keywords: Sustainable Smart Cities, Urban Planning, 
Stakeholders, Actors Behavior Analysis, System. 

 ملخص
تهدف الدرالة إلى عرض وتحليل منظومة المدن الذكية المستدامة، ولتحقيق أهداف 

ونية، من مصادرها المكتبية وااللكتر  الدرالة اُعتمد المنهج الوصفي، وتم جمع البيانات
وتم تحليل بيانات الدرالة بالتخدام الاليب التحليل النوعي ممثلًة بتحليل البيئة 

 .الداخلية والخارجية
وتوصلت الدرالة لنتائج عدة أهمها أن المدينة الذكية المستدامة هي منهجية مبتكرة 

ُيمكن المدن من التثمار أدوات في التخطيط الُعمراني، وان ادراك مفهوم موحد لها 
المستقبل في تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي ومواجهة التحديات البيئية، كما 
توصلت الدرالة الى التعرف على مكونات التحول الى المدن الذكية المستدامة وبناء 

 منظومتها.
لمدن ا وأهم توصيات الدرالة هي اجراء درالات مستقبلية متخصصة في كيفية تحول

التقليدية والنامية الى المدن الذكية المستدامة، واجراء درالات متخصصة في تحليل 
أصحاب المصالح في المدن الذكية المستدامة ودورهم في بناءها وتطويرها، وكذلك 
اجراء درالات متخصصة في اثر التعاون والنزاعات بين أصحاب المصالح في بناء 

 ة.وتطوير المدن الذكية المستدام
المدن الذكية المستدامة، التخطيط الُعمراني، أصحاب المصالح،  الكلمات المفتاحية:

 تحليل للوك الفاعلين، المنظومة.
 مقدمة
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من إجمالي عدد لكان المدن  %70توقع ان يرتفع عدد لكان المدن إلى ما نسبته يُ 
مدن ت ال، لذلك هنالك حاجة الى بناء نماذج حضرية تنالب احتياجا2050بحلول عام 

وخاصة في الدول النامية، وهذا يتطلب التثمارات ضخمة وتكنولوجيا ذكية وتعزيز 
نهج الحقوق والواجبات لتتمكن المدن من تحقيق أولوياتها وتقديم الخدمات األلالية 

 (.2015)كومار، (2016)جاو، بالشكل األفضل لسكانها
 ية الجديدة التي توصل إليهوالمدن الذكية المستدامة هي أحدث وأنجع النماذج الحضر 

علم التخطيط والتجديد الحضري، وهي منهجية مبتكرة توجه المدن نحو أهم األلاليب 
والتقنيات الذكية التي من شأنها رفع مستوى الرفاه االقتصادي واالجتماعي والبيئي ورفع 

 ةمستوى الخدمات األلالية المفترض تقديمها للسكان الحاليين والمستقبليين بعدال
وكفاءة وفاعلية، وذلك باالرتكاز على محور رئيسي يتمثل باإلنسان والتثمار قدراته 

)شاهين وعودة، من خمال الذكاء االصطناعي واالهتمام بعلوم المعرفة والمعلومات 
2016). 

كما أن المدن الذكية المستدامة تتميز بقدرتها على مواجهة المشاكل المعقدة والمتشعبة 
والمستقبلي من فقر وإقصاء اجتماعي ومخاطر حضرية بيئية لكانية  في العصر الحالي

ولكنية، ومن اهم متطلبات مواجهة هذه التحديات هي الحوكمة الحضرية، وتوفير 
التراتيجيات مكانية حضرية ذكية ترتكز على الحكم الرشيد وتوزيع عادل للمكان 

ميع تماعية والثقافية من جوالموارد وتنوع في المشاركة السيالية واالقتصادية واالج
الجهات الفاعلة  بهدف تحويل هذه االلتراتيجيات واألولويات الحالية إلى إجراءات 

 .(2016)الموئل، ملمولة ومستدامة 
 مشكلة الدراسة

لوحظ من الدرالات السابقة أهمية المدن الذكية المستدامة في التخطيط الُعمراني 
وبنفس الوقت ال زال االهتمام بها في الوطن  ومواجهة التحديات المختلفة للمدينة،

العربي يقتصر على مدن محدودة على االغلب الغنية اقتصاديًا، وذلك رغم ممائمتها 
كمنهج وأدوات لكل المدن حتى النامية منها والتي تواجه مشاكل معقدة ومتشعبة، ولذلك 
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عرفة ماهيتها ال زال هنالك حاجة الى ادراك منظومة المدن الذكية المستدامة لم
ومكوناتها ومحركاتها لتتمكن المدن في وطننا العربي من االلتفادة من تجاربها 
والتثمارها منهجياتها وادواتها في بناء وتطوير مدنها، من هنا جاءت هذه الدرالة في 

 محاولة لإلجابة عن األلئلة التالية:
 التعّرف على مفهوم ولمات ونشأة المدن الذكية المستدامة. .1
 .قاء الضوء على مكونات التحول إلى المدن الذكية المستدامةإل .2
 تحليل المدن الذكية المستدامة. .3
 بناء منظومة المدن الذكية المستدامة. .4

 أدبيات البحث 
بدأ ظهور مفهوم المدن الذكية من خمال التركيز على التخدام تكنولوجيا االتصاالت 

الماضي مع ظهور حركة النمو والمعلومات في تخطيط المدن في تسعينيات القرن 
(، وتم تنفيذ مشروع المدن الذكية في أوروبا 2018)خليفة، Smart Growthالذكية 
في نحو لبعون مدينة بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في المدن  2007عام 

مفيد )المتولطة لتصبح أكثر تنافسية في تحقيق التنمية المحلية المنالبة للجميع 
 .(2017واخرون، 

فعت العوامل الديمغرافية والبيئية واالقتصادية والسيالية واالجتماعية والثقافية إلى د
االهتمام بتصميم وتنفيذ المدن الذكية باعتبارها كيان تخطيطي حضري موحد يتم تطويره 
وإدارته من خمال ثماث عناصر الالية ال تتجزأ )تقنية، اجتماعية، بيئية( 

(Abdoullaev, 2011)إقليمي متعدد إبداع ل هذه العناصر نظام، كما ُتشك 
 لماتصاالت التحتية والبنية المشاكل حل المعرفة ومؤلسات على المستويات قائم

، ولذلك ظهر تخطيط المدن الذكية كمنهج وأداة لتعزيز (2013)صادق،  الرقمية
 التخطيط والتصميم الحضريين اللذان يلبيان االحتياجات والتحديات المتطورة للتولع

 الحضري.  
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ومن أهم مبررات ظهور المدن الذكية أيضًا التغلب على مشاكل وتحديات المدينة 
المختلفة وأهمها الزيادة المستمرة في عدد السكان، والتغلب على مشاكل المدينة اليومية 
مثل: المشكمات البيئية واالختناق المروري والفساد، وايضًا تعمل على تطوير المدينة 

سين جودة الخدمات المقدمة لألفراد وااللتثمار األمثل لمواردها وخفض وتنميتها وتح
التكاليف التشغيلية وخلق مناخ محفز لمابتكار، فقد التطاعت بعض المدن من خمال 
زيادة االلتثمار في تقنيات المدن الذكية كما هو الحال في مدن لنغافورة ولندن 

، %30ئم والتهماك الطاقة بنسبة ونيويورك وباريس وطوكيو الحد من معدالت الجرا
 .(2018)خليفة، %20وتم تخفيض الهدر في الطاقة واالزدحام المروري بنسبة 

تعددت مفاهيم المدن الذكية لتنوع التخصصات العلمية التي يعتمد عليه المفهوم 
والختماف وتباين الرؤى واألهداف التي تنشدها المدن حسب أولوياتها وخصوصياتها 

، وأحدى هذه المفاهيم بأنها نظام يعزز رأس المال البشري (2015اعيل، )رضوان والم
واالجتماعي بالتخدام الموارد الطبيعية واالقتصادية والتفاعل معها بحكمة عن طريق 
الحلول القائمة على التكنولوجيا واالبتكار لمعالجة القضايا العامة وتحقيق التنمية 

على ألاس تعدد أصحاب المصالح والشراكة المستدامة بكفاءة ونوعية حياة عالية 
 .(Fernandez-Anez & Velazquez, 2015)القائمة مع البلديات  

ويمكن التعرف على ماهية المدن الذكية من خمال المراحل الثماث التي مرت بها، ففي 
والتي تهدف الى تحسين نوعية  Digital Amenitiesالمرحلة األولى: الراحة الرقمية 

، (ICT)لبقاء والرفاهية والمتعة( من خمال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحياة )ا
والتي  Smart Growth Principlesوالمرحلة الثانية: مبادئ النمو الذكي للمدينة 

تهدف الى التحكم بنمو المدينة بطريقة ذكية من خمال مبادى التعماالت األراضي 
ة: صالح في قرارات التنمية، اما المرحلة الثالثوالتنمية وتوفير المال وتعاون أصحاب الم

والتي تهدف الى  Principles of Intelligent Urbanismمبادئ الحضرية الذكية 
ولف )آل يتحقيق التكامل الذكي بين مختلف اهتمامات التخطيط الحضري العالمية

 . (2018وحسين، 
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 منهجية البحث
درها المكتبية متمثلة بمنشورات تم الحصول على بيانات اإلطار النظري من مصا

المؤلسات الرلمية وغير الرلمية ذات العماقة بموضوع الدرالة، وتنوعت المراجع 
واشتملت على الكتب والدوريات والرلائل العلمية واوراق المؤتمرات ومنشورات 
المؤلسات، كذلك تم الحصول على بعض بيانات الدرالة من مصادرها االلكترونية 

 .بكة العنكبوتية )االنترنت(متمثلة بالش
وتحييقا ألهداف الدرالة تم التخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع البيانات 
وتبويبها وتحليلها والربط بين مدلوالتها من أجل تفسيرها والوصول إلى التنتاجات عامة، 

ماعية توهذا المنهج من أكثر المناهج المستخدمة في درالة الظواهر االقتصادية واالج
ويركز على وصف الظاهرة وصفًا دقيقًا، باإلضافة الى انه يعمل على بيان طبيعة 

 العماقات بين عناصر الدرالة المختلفة.
ولغايات جمع البيانات المتعلقة بتحليل ألباب المشكلة والخروج بسيناريوهاتها 

لة معقدة مة مشكوليناريوهات الحلول وبدائلها، تم اعتبار منظومة المدن الذكية المستدا
ذات نظام مفتوح، وتم االعتماد على ألاليب التحليل النوعي، وهي عبارة عن تحليل 
نظري فلسفي و/أو كارتوجرافي، ويقوم على طرائق التفكير اإلبداعية الخماقة والخيال، 
وذلك من خمال توظيفها لواء بشكل عقلي جماعي او فردي ضمن ُأطر علمية واضحة 

 وليد أفكار جديدة كحلول وبدائل للمشاكل المعقدة.ومحددة، من اجل ت
، وهو احد افضل (SOWT) وتم التخدام اللوب تحليل البيئة الداخلية والخارجية

ولائل جمع البيانات والمعلومات عن مشكلة او قضية محددة في درالات التخطيط 
ل من خمال لتحلياإلقليمي والعمراني باعتبار اإلقليم او المدينة منظومة مفتوحة، ويتم ا

 Eternal)تحليل منظومة المشكلة من خمال مدخماتها المادية وغير المادية 
Environment) وتفاعماتها )عملياتها( ومخرجاتها المادية وغير المادية(External 
Environment) وأيضا يتم تحليل البيئة الداخلية والخارجية من خمال تشخيص ،

 & Strengths)تحديد نقاط القوة والضعف   الوضع القائم الداخلي من خمال
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Weaknesses  والوضع القائم الخارجي من خمال تحديد نقاط الفرص والتحديات
(Opportunities&Threats)  ويطلق عليها تحليل(SWOT)  ،(.2012)غنيم 

 المفاهيم اإلجرائية
هو  ااشتملت الدرالة على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي تم تعريفها كم

 مدرج أدناه:
تقوم على نهج االبتكار والمشاركة الكفؤة  التي المدينة المدينة الذكية المستدامة:

 المستقبل لتحقيق الرفاه االجتماعي أدوات والفاعلة ألصحاب المصالح في التثمار
 واالقتصادي والثقافي لحياة السكان الحاليين والمستقبليين.

هم رؤوس أموال وموارد حيوية في  لمستدامة:أصحاب المصالح في المدن الذكية ا
المدينة الذكية المستدامة، ويؤثروا أو يتأثروا بإنجاز أهداف المدينة الذكية المستدامة 
ومشاريعها لواء النشطين او غير النشطين لهم حقوق وعليهم واجبات، ورغم تعدد 

اتهم وتوليد م واهتمامطرق تحليلهم وادماجهم إال أن ألالها يستند الى تحليل قوة تأثيره
منظومة ومنصة تفاعلية لتحقيق أولويات قضاياهم االلتراتيجية الحالية والمستقبلية 

 (.Ielite& Others, 2015()2015)كومار، 
وهي عملية تكامل السيالات وااللتراتيجيات والعمليات واألدوات وشبكة المنظومة: 

 Dodgson)ل إدارة مبتكرة أصحاب المصالح الفاعلين النتاج قيمة مضافة من خما
& Phillips, 2013). 

 تحليل ومناقشة
 سمات ومؤشرات المدن الذكية  .1

أهم ممامح المدن الذكية في العالم تتمثل في: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
للمدن الذكية واالتصاالت، ووجود إطار إداري متكامل، ومستخدمين أذكياء، كما أن 

والمدينة  Intelligent Cityبرلمان األوروبي وهي: المدينة الذكية لبعة أنماط حسب ال
والمدينة  Sustainable Cityوالمدينة المستدامة  Knowledge Cityالمعرفية 
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 Wiredوالمدينة السلكية  Digital Cityوالمدينة الرقمية  Talented Cityالموهوبة 
City  والمدينة البيئيةEco-City ،(2017)مفيد واخرون. 

التنافسية واالبتكار  ويتمثل في القدرة الذكي وهي: االقتصاد لتة أبعاد الذكية وللمدينة 
 األذكياء ويتجَسد في مستوى  التجارية، واألفراد المشاريع والعمامات واإلنتاجية وتنظيم

التأهيل واإلبداع والتعلم والتعددية والتشاركية، والحكومة الذكية وتنعكس في التشاركية 
 ذكية بالتخدام نقل الذكي والذي يعني توفير أنظمة النقل مات والشفافية، وهناكوالخد

 الطبيعية الموارد وهذه ترتبط بإدارة الذكية واالتصاالت، والبيئة تقنيات المعلومات
والمرافق  الذكية والتي يقصد بها نوعية الحياة البيئة والتلوث، وأخيرٌا الحياة وحماية
التعليم والسياحة  ومرافق  السكن الفردية وجودة والسمامة الصحة وشروط الثقافية

 .(Giffinger, 2007) والتمالك االجتماعي
ومن أجل العمل على تطوير المدينة من خمال لمات المدينة الذكية، فإنه ُيقترح أن 

 ،يتم التخطيط والتطبيق من خمال ثماثة واجهات )تكنولوجية، وبشرية، ومؤلساتية(
هة التكنولوجية ال تكفي ألن تصبح المدينة ذكية رغم أنها لعبت دورًا وذلك الن الواج

كبيرًا في تغيير نموذج التخطيط الحضري من خمال التحضر الذكي والنمو الذكي 
وتقنية المعلومات واالتصاالت، إنما تحتاج أيضا الواجهة البشرية والمتمثلة بالبنية 

يم داخل المدن وامكانية الوصول لجميع التحتية لألفراد واألصول االجتماعية والتعل
المواطنين وازالة الحواجز المتعلقة باللغة والثقافة والتعليم ومهارات التطوير، كما تحتاج 
أيضا الى الواجهة المؤلساتية التي تشير الى دور الحكومة وعماقتها بالمنظمات غير 

 ,Colldahl & Others)(Pardo &Nam 2011)الحكومية والقطاع الخاص
2013). 

ويوجد ألبعاد المدينة الذكية الستة مؤشرات ذكية، ويمكن من خمال تحقيق مبادرة واحدة 
على األقل تحقق أحد السمات والمؤشرات الذكية بالتخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت أن تصنف المدينة كمدينة ذكية، وهذا يعتمد أولويات المدينة وتوجهات 

السمات والمؤشرات ان تطور خدمات المدينة وأهمها التثمار لكانها، ومن شأن هذه 
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الطاقة المتجددة والتخدام الموارد المتنوعة وإدارة النفايات والحد من التلوث والتكيف 
 .(Reinwald & others, 2014)(1مع تغير المناخ والتخفيف من حدته )الشكل رقم 

 
 (: أبعاد ومؤشرات المدينة الذكية1الشكل رقم )

 Reinwald & others, 2014مصدر: اعداد الباحثة بتصرف عن:ال
 

 الذكية المدن نجاح متطلبات ومحركات .2
إن أهم متطلبات المدن الذكية تتمثل في: الحكم الرشيد والموارد االقتصادية والمسئولية 
االجتماعية للشركات والعنصر البشري الذكي، حيث يوفر الحكم الرشيد نظام قيادي 

ل وشامل قائم على مبادئ تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المنشودة، وإداري متكام
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مع االخذ بعين االعتبار الموارد االقتصادية المتاحة واالبتكار في توفير الدعم المالي 
المازم لتحقيق رؤية المدينة، وتعزيز بناء الشراكات التعاونية والمسئولية المجتمعية والتي 

من شأنها توليد وادارة مشاريع ذات أفكار مبتكرة تقع على عاتق أصحاب المصالح
وجودة مواكبة للعالمية لها دور كبير في تطوير وتحديث خدمات المدن الذكية)خليفة، 

 (.2018()آل يولف وحسين، 2015()رضوان والماعيل، 2018
وُيمكن تصنيف متطلبات المدن الذكية من خمال طبقاتها المتعددة، وهي طبقة االتصال 

أنواعها من اتصال خلوي وتقنيات وأجهزة المستشعرات، وطبقة مراكز البيانات او  بكافة
العمليات لضمان حفظ البيانات والوصول اليها من قبل كافة أصحاب المصالح، وطبقة 
التحليمات وهي طبقة ألالية لتحويل البيانات الى أنشطة قيمة وحلول تساعد على 

قة التطبيقات لواء قطاعية او عامة لكافة التثمار الموارد بالشكل األمثل، وطب
المستخدمين بحيث تكون على مستوى كفوء يتيح وصول أصحاب المصالح الى تطبيق 
شامل شفاف ونزيه بدل من عدة أنظمة منفصلة ومختلفة، والطبقة األخيرة وهي طبقة 

الين لالمستخدمين النهائيين التي تعتبر شرط الالي ألنها تمثل طبقة المستفيدين واال
 (.   2015()كومار، 2رقم الشكل (لجمع البيانات ومعالجتها 

 (: طبقات المدينة الذكية2الشكل رقم )
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 2015المصدر: اعداد الباحثة بتصرف عن: كومار، 
وأهم ما يتوقع ان يواجه مخططو المدينة لتوفير متطلبات المدينة الذكية هو ارتفاع 

الم ل االدارة والتكنولوجيا المبتكرة يمكن تقتكاليف البنية التحتية، ومع ذلك ومن خما
الماللكية إلنارة الشوارع والربط  البنية التحتية، على لبيل المثال يمكن تقالم األبراج

بين أجهزة الشوارع تحت األرض لحماية الكيبمات من المخاطر، وتقالم البنية التحتية 
بيانات كن ايضاً تقالم الفي مجال البرمجيات من خمال منصات تطبيقات مشتركة، وُيم

والمعلومات في الوقت المازم إلدارة متكاملة لقطاع النقل ورصد الحوادث وحاالت 
(، والبيانات والمعلومات والتي ُيطلق عليها بالنفط حالياً عظيمة 2016الطوارئ )فوكنر، 

 هالتأثير على مختلف القرارات والعماقات المحلية والدولية، ويصل تأثيرها الى زعزع
االلتقرار األمني واالجتماعي في حال عدم اتاحتها للمواطنين او التثمارها جيدًا 

(Rosenbach &Mansted, 2019). 
إن أحد أبرز التحديات لتطوير المدن الذكية هو ليس خلق تكنولوجيا جديدة، بل إدراك 

جي، و ان التكنولوجيا أداة لجعل المدن أفضل واكثر كفاءة من خمال االبتكار التكنول
حيث إن الفائدة الحيييية للمدن الذكية ليست بالحلول الفردية بل هي خلق نظام شامل 

ع خطة اتصال وتنسيق بين جمييعمل على جميع الحلول معًا، ولذلك فإن هنالك حاجة ل
 تبني البنية التحتية "الناعمة" المنالبةأصحاب المصالح في تحول المدينة الذكية، و 

وهذه المحركات تتمثل في رؤية واضحة، ومنصة كفؤة ذكية، لدعم حلولها الذكية، 
وإشراك قوي للمواطن، وتكنولوجيا فاعلة، وإدارة للمخاطر، وتعزيز المسؤولية 

 االجتماعية، ومشاريع ارتقاء المدينة )حلول بعيدة المدى(، وإطار قانوني داعم
(Romkey, 2015). 

لتشغيلية تتمثل في بناء وتنفيذ الكفاءات ا ومما لبق يتبين بأن من أهم مزايا المدن الذكية
في لبيل تمتع المواطنين بالخدمات بمستوى ممتاز، وتوفير بيئة حضرية جاذبة 
لمالتثمارات وتدعم االبتكار، وتقديم بيئة آمنة تشحن طاقة المواطنين وترصد للوكياتهم 
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اصل و بشكل أفضل من خمال رفع مستوى مشاركتهم بطرق متنوعة مبتكرة شفافة وت
 فاعل كفوء من أجل توفير جودة حياة أفضل.

 
 أنواع المدن الذكية .3

إن تبني المدينة ألحد السمات ومؤشرات المدن الذكية والتخدام التكنولوجيا يمكن ان 
، المدن الذكية إلى أنواع مختلفة وفق أربعة معاييريحدد نوع المدينة الذكية، كما ُتصَنف 

ستخدمة، ويوجد نوعان لهذا المعيار وهما: مدن ذكية المعيار األول: التكنولوجيا الم
مغلقة المصدر ومدن ذكية مفتوحة المصدر، والمعيارالثاني: الفاعلون المساهمون، 
ويوجد نموذجين لهذا المعيار وهما: القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، 

عي لتكون مدنا يوالمعيار الثالث: القطاع المستهدف، فهناك يتسم بالنشاط البشري الطب
لمعيار وا)تجاري، صناعي،. الخ(، مليونيه، والنموذج الثاني ينشأ لخدمة قطاع معين 

، وهما نوعان: األول مدن ذكية جديدة ُتنشأ على أرض الرابع: درجة حداثة المدينة
فضاء غير مأهولة بالسكان، والثاني مدن متطورة يتم االخذ بالحسبان بنمط المعيشة 

 .(2018)خليفة،  ة التحتية الحالية من طرق وخدماتالقائم والبني
 المدن الذكية والمدن الذكية المستدامة .4

تهدف المدينة المستدامة الى توفير احتياجات لكان المدينة الحاليين والمستقبليين 
بااللتناد الى األبعاد األلالية لمالتدامة )االجتماعية واالقتصادية والبيئية(، ومن 

ن المستدامة ظهر عدة اتجاهات في التخطيط الحضري، االتجاه خمال مبادئ المد
والتي تسعى الى تضام وتراص  Compact Cityاألول: المدن المتضامة أو المدمجة 

الفضاء الحضري للمدينة من اجل تحقيق مبادئ االلتدامة، واالتجاه الثاني: التحضر 
 ئي كمرتكز لتحييقهوالذي يعتمد على العامل البي Green Urbanizationاألخضر 

ولتحويل المدن الموجودة من مدن مستهلكة للطاقة الى منتجة لها، وبتصاميم ذات 
 طاقات صفرية من الغازات والنفايات كما هو الحال في الطاقة الشمسية في مدينة

في  (Växjöفي المانيا، والطاقة من النفايات في مدينة فيكشو ) Freiburgفرايبورغ 
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 (.2016)الموئل، السويد 
ذكية  مدينة توجد ذكي، وال مستدام عالم إلى للوصول البداية نقطة الذكية المدن وتعتبر
 كافة على الذكاء إضفاء والتقنيات، كما أن واالقتصاد االلتدامة بين تجمع متكاملة
مجزأة ال  بطريقة الذكية التعليم، والتخدام التطبيقات الطاقة، كالنقل، المدينة عناصر

، (Abdoullaev, 2011)متكامل  إقليمي المدينة ذكية فما بد من تخطيط يكفي لتكون 
وهنالك مبادئ مشتركة بين المدينة الذكية والمدينة المستدامة، من حيث ان النمو الذكي 

في كتابه النمو الذكي:  (Ralf Fucks)هو نمو مستدام، وهذا ما أكد عليه رالف فاكس 
من خمال مؤلسة  Smart Growth: the Green Revolutionالثورة الخضراء 

، وكذلك التخدام التكنولوجيا ودورها في 2013في العام  Heinrich Bollهنرتش بول 
تحقيق الكفاءة االقتصادية وترشيد التهماك الموارد بهدف تحقيق االلتدامة الحضرية 

 . (2018)آل يولف وحسين، 
التخطيط  بتكار والتوجه الجديد فيان التكامل والترابط بين النموذجين قد فتح مجااًل لما

، وتشمل النظم (2018)آل يولف وحسين، الحضري متمثمًا بالمدينة الذكية المستدامة
األلالية للمدن الذكية والمستدامة: الطاقة الذكية والمباني الذكية وولائل النقل الذكية 

كية والتعليم الصحية الذ والمياه الذكية والنفايات الذكية والسمامة واالمن الذكيين والرعاية
، وقد عرفت المدينة الذكية المستدامة على انها مدينة تقوم على (2016)جاو،  الذكي

نهج االبتكار والمشاركة الكفؤة والفاعلة ألصحاب المصالح في التثمار تقنيات المستقبل 
يين، للتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي والثقافي لحياة السكان الحاليين والمستقب

وُيمكن وصف الدمج والتداخل ما بين المدينة المستدامة والمدينة الذكية كما في )الشكل 
 .(2016)الموئل، (3رقم 
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ومن األهمية ادراك مفهوم موحد للمدينة الذكية المستدامة، من أجل تمكين المدينة من 
رعاية وال المؤشرات األلالية التي تشمل كافة القطاعات مثل النقل والمرور والطاقة

الصحية والمياه والنفايات، ويساعد على ذلك وجود رؤية للمدينة الذكية المستدامة تحدد 
 التنموية الممائمة التي تنسجم مع مجتمعها المحلي والتراتيجياته هويتها وأولوياتها

وتحديد أصحاب المصالح وصلتهم في التخطيط والتنفيذ، وأيضا  وموروثها الحضاري،
 لتكنولوجيا المستخدمة واليات الحكم التي تعزز الكفاءة واإلدارة الفاعلةتحديد مستوى ا

 أوروبا حددتها التي ، ومثال على ذلك األولويات(2018)آل يولف و حسين، 
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 كفاءة وزيادة واالبتكار المعرفة على القائم االقتصاد والتي تتعلق بتنمية 2020لعام
واإلقليمي )نمو  االجتماعي التمالك تنافسي وزيادة وبناءاقتصاد الموارد
 .(Abdoullaev, 2011)شامل(

(: التداخل/الدمج ما بين المدن الذكية والمدن المستدامة)المدينة الذكية 3الشكل رقم )
 المستدامة(

 2018المصدر: الباحثة بتصرف عن: آل يوسف وحسين، 
 

الحد من  ييعتبر التحول الى المدينة الذكية المستدامة عملية التراتيجية تساهم ف
تحديات التحضر، وتتطلب عملية التحول االبتكار في النهج والتخطيط، وتتطلب أداة 
التراتيجية فاعلة في تحليل الفجوة بين واقع الحال من موارد طبيعة وغير طبيعية وبين 
المتطلبات األلالية التي ُيتطلع الى تحييقها للتحول الى مدينة ذكية مستدامة، وهذا 

األهداف واألولويات ومؤشرات النجاح من قبل أصحاب المصالح التطلع محدد 
المتعددين في المدينة الذكية المستدامة مثل السكان، القطاعين العام والخاص، األولاط 
االكاديمية، المجتمع المدني، المخططون والمطورون، المجتمع المحلي/البلديات 

 ,Halepoto& Others)خ والمعنيين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت...ال
2015). 

وتعتمد عملية التحول للمدن الذكية المستدامة على كفاءة وفعالية ألاليب وادوات 
للظروف والموارد الطبيعية وغير الطبيعية  Gap Analysisالمستقبل، وتحليل الفجوة 

قيق حكافة الحالية والمتنبئ بها، والمحرك الرئيسي لعملية التحول هذه هو دعم القادة وت
التمالك السيالي وتشجيع االلتثمار وتفعيل دور المجتمع المدني والتعاون بين 

(، ومن خمال 4أصحاب المصالح بحيث تحقق التطور بعدالة والتدامة )الشكل رقم 
(: 9ادماج التكنولوجيا الذكية يمكن تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة خاصة الهدف )

  (: مدن ومجتمعات محلية مستدامة11أللالية، والهدف)الصناعة واالبتكار والهياكل ا
(Abdoullaev, 2011) ،(.2016)غوزمان 
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 (: عملية التحول للمدينة الذكية المستدامة4الشكل رقم )

 2016المصدر: اعداد الباحثة بتصرف عن: غوزمان، 
 

لمة  ركما تعتمد عملية التحول للمدن الذكية المستدامة على العنصر البشري وهو يعتب
ألالية من لمات المدن الذكية، وهو عنصر فاعل في منظومة المدينة الذكية 
المستدامة من حيث وزنه في المدخمات ودوره الفاعل في التفاعمات وأهميته األلالية 
في المخرجات، وال تعتبر المدينة حققت الذكاء وااللتدامة ما لم تصل الى احتياجات 

ري خاصة المستخدم النهائي، والعنصر البشري الذكي ورغبات واهتمامات العنصر البش
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يقع على عاتقه توفير بيئة مؤلساتية وتكنولوجية تشكل أدوات فاعلة نحو النجاح في 
تميز المدينة واعتبارها من المؤلسات الرائدة الذكية المستدامة، ويتضح ذلك من خمال 

 .(Karadag, 2013)( 5إطار تنفيذي للمدينة الذكية المستدامة )الشكل رقم 

 (: اإلطار التنفيذي للمدينة الذكية المستدامة5الشكل رقم )
 Karadag, 2013المصدر: الباحثة بتصرف عن: 

 2015كومار، 
 

 & Halepoto)وتمر عملية التحول الى مدينة ذكية مستدامة في ثماثة مراحل وهي
Others, 2015): 
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 :الرؤية االستراتيجية للمدينة الذكية المستدامة (1
الرؤية االلتراتيجية للمدينة الذكية المستدامة هي: حكومة ذكية ومواطنين أذكياء وبنية 
تحتية ذكية واقتصاد ذكي وبيئة ذكية وتنقل ذكي، هذه المدخمات من شأنها تمكين 
المدينة من التخدام مواردها بكفاءة، وإعادة هيكلة وتحديث البنية التحتية وتعزيز 

صاد والبيئة المستدامة...الخ، وأهم عوامل نجاح تحقيق هذه الصناعة وتسريع نمو االقت
الرؤية هو التخطيط الذكي )لواء من االلفل الى األعلى او من االعلى الى االلفل(، 
والمشاركة الفاعلة الكفؤة لجميع أصحاب المصالح من خمال فهم شامل متكامل لجميع 

 والمجتمعية والتقنية. القيود والترابطات بين العوامل االجتماعية والفردية
 :مبادرات التحول للمدينة الذكية (2

عملية التحول الى المدينة الذكية المستدامة تتطلب التدرج ولعدة لنوات، وهي مبنية 
على رؤية وتقييم وتخطيط ذكي مبتكر ينتهج التكامل في ادوار أصحاب المصالح في 

نافسية كما تتطلب القدرة التتحقيق األهداف المتفق عليها كأولويات لتنمية المدينة، 
االقتصادية وفرص االبتكار وريادة األعمال التجارية والتنسيق بين ألواق األعمال 
الوطنية والدولة وتكامل الموارد المختلفة لتطوير مدينة مستدامة وصالحة للعيش 
والتفاعمات البشرية والفوائد، وهذا من شأنه أن يؤدي الى تحسن كبير في اإلنتاجية، 

لتزيد أيضًا من القدرة التنافسية االقتصادية وتكييف الموارد وتحسين الجهود لتلبية و 
 احتياجاتها الخاصة.

 :تطوير المدينة الذكية وتنفيذها (3
توضع التراتيجية تطوير المدينة الذكية ويتم تنفيذها بحيث تضمن للمدينة التراتيجية 

صحاب ة وتنسيق مع جميع اذكية تساهم بشكل كبير في تكيفها مع البيئة المتغير 
من التطبيقات والتقنيات  المصالح بشكل فاعل وكفء، وهذا يتطلب منصة متكاملة

والمعلومات، ووجود بيانات متعددة المصادر، والتي تساعد على اتخاذ القرارات في 
الوقت الحييقي والتنسيق والتكامل بين منصات الخدمة التعامل مع نظام المعلومات 

 المتجانسة.الحضرية غير 



 2021مايو  \ 1العدد  6المجلد   \مجلة االدارة والقيادة االسالمية  

137 
 

كما أن التحول إلى مدينة ذكية ليس مجرد قرار بالتطور بل هو عملية تغيير تستند 
الى تنفيذ إطار متكامل، يقوم على ألاس الموجودات االجتماعية واالقتصادية 
والتنظيمية والتنافسية القائمة في المدن، بهدف تعزيز الكفاءات القوية وتحسين األنشطة 

التحول الى مدينة ذكية هو تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية الضعيفة، وأحد طرق 
SWOT الداخلية )القوة  وهي عملية تحليل العواملStrong والضعف ،

Weakness)  الفرص( والعوامل الخارجيةOpportunities والتهديدات ،Threats )
 .(Karadag, 2013) كأداة للتخطيط االلتراتيجي

راء عملية تحليل العوامل الداخلية والخارجية لمراحل التحول االخذ وإنه ال بد اثناء إج
بالعوائق من دعم فني ومالي وفعالية االتصال بين المشاركين في مشروع التحول 
والتخدام التكنولوجيا الحديثة في تصميم الحلول، وكذلك من خمال التثمار محفزات 

 حاب المصالح المتعددين وااللتزامالتحول الخارجية من مشاركة عامة والتعاون بين أص
، ومن خمال اجراء (Pezzutto & Others, 2016)السيالي على المدى الطويل

لمراحل التحول أعماه، يمكن بناء االلتراتيجيات من خمال التخدام  (SWOT) تحليل
نقاط القوة وااللتفادة من الفرص لتجنب التهديدات وتخطي نقاط الضعف )الجدول رقم 

2.) 
 ألغراض تخطيط المدينة الذكية المستدامة SOWT(: تحليل 1ول رقم )الجد

 البيئة الداخلية

 الضعف القوة
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  مدينة حضرية تعمل بكفاءة تتفوق على المدينة

 الرقمية

 ضمان خطة شاملة ذات أهداف واضحة وواقعية 

  ،فاعلية العنصر البشري )مواطنين اذكياء، مشاركة

 المرونة( تعلم، تطوير المهارات، اإلبداع،

  الثورة الذكية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

تطوير فكر االنسان وتطوير ادواته واستثماره 

 للمساحات الجغرافية المكانية

 تسهيل استخدام الخدمات العامة على المواطنين 

  توفير منصة تكاملية لنظام المعلومات متاحة لجميع

 أصحاب المصالح

 مة وجميع اصحاب مشاركة فاعلة كفؤة للحكو

 المصالح

  الفرص السوقية القوية وفرص االبتكار وريادة

 األعمال التجارية على مستوى دولي ووطني

  توفر منصة متكاملة التطبيقات والتقنيات

والمعلومات حول البيانات الجغرافية والوصفية 

والسكانية...الخ والتي تساهم في توفير االحتياجات 

 الحالية والمستقبلية

 اركة العامة خالل دورة حياة التحول المش

 ومشاريعها بأكملها

 التعاون بين اصحاب المصالح وزيادة الثقة بينهم 

 فعالية تطبيقات التسويق والتوعية والمشاركة 

 ضعف وعي المواطن 

 ضعف مشاركة المواطن 

 ضعف المهارات القيادية الديناميكية 

  ضعف إمكانيات البيئة التنظيمية واإلدارية

 نسيق والمشاركة النشطة فيهاوضعف الت

  ضعف القدرة على تحديد واشراك اصحاب

المصالح الرئيسين وكسر الحواجز وتضارب 

 المصالح بينهم

  ضعف البيانات والمعلومات وتعدد المصادر

التي توفر التحليل المكاني والزماني واتخاذ 

 قرارات أفضل

  عدم وجود آلية التخاذ القرار في الوقت

 المالئم

 واصل بين المشاركين في المشروع ضعف الت

 والجمهور )العامة(

  ضعف الخبرة في تصميم التكنولوجيا

 والحلول الجديدة

  خالفات وتضارب مصالح بين مالكي

 العقارات واألراضي باختالف تصنيفاتها

   نقص الدعم لألنشطة والمشاريع محليا 

 سلوكيات التعطيل ومقاومة التغيير 

 ضايا أمن القدرة على إدارة المخاطر وق

 المعلومات لجميع المؤسسات والمواطنين

 البيئة الخارجية

 التهديدات الفرص

 حكم يرتكز على المواطن 

 الوصول الى الخدمات 

 المشاركة الفاعلة في صنع القرار 

  التفاعالت المؤسسية بكافة العناصر التكنولوجية

والسياسية واالنتقالية )الرؤيا والقيادة والتطوير 

 القانونية والتنظيميةالتنظيمي( و

  توفير نطاق واسع متكامل من منصات الخدمات

المختلفة من خالل أجهزة اإلستشعار والتحكم 

ومحطات الحوسبة والمعلومات الوصفية والمكانية 

 المختلفة

  القدرة على التعامل مع المعلومات الحضرية غر

المتجانسة والكشف عن أي أحداث غير طبيعية 

 بشكل فعال

  الذكية تعزز تناسق وثبات الدعم السياسي المدينة

 خاصة من خالل استقرار ودعم الحكم المحلي

  المدينة الذكية المستدامة تدعم وتعالج القضايا الكبيرة

العامة مثل التغيير المناخي وتلوث الهواء وتخفيض 

 انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون

  توفر مشاريع المدينة الذكية وتقنيات وتكنولوجيا

 عقولة ومدروسة مناسبة للظروف المحليةم

  عدم االستقرار االقتصادي وضعف

 منهجيات التحقق من عوائد االستثمار 

  تشابك وتعقيد العالقات والتفاعالت بين

 القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات

  ضعف العالقات والتفاعالت المؤساتية

 والسياسية

 ح عدم وجود أطر عالمية موحدة لضمان نجا

 المدينة في طريقها نحو الذكاء

  ضعف التعامل مع خصوصية وأمن البيانات

 ألصحاب المصالح

  ضعف المعايير التي تحد من التداخل في

المهام والمصالح وتتيح مشاركة جميع 

 اصحاب المصالح

  متطلبات اتفاقية التجارة الحرة والتي تتطلب

متطلبات صارمة في االستثمار وتحتاج الى 

 وقت كبير
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 Karadag, 2013بتصرف عن:  عمل الباحثة
Pezzutto & Others, 2016 

 
 منظومة المدينة الذكية المستدامة .5

يشير مصطلح المنظومة إلى عملية تكامل السيالات وااللتراتيجيات والعمليات 
واألدوات وشبكة أصحاب المصالح الفاعلين النتاج قيمة مضافة من خمال إدارة مبتكرة 

(Dodgson & Phillips, 2013) وللمنظومة ثماث لمات وهي: االلتدامة والحكم ،
الذاتي والتطور،  حيث تعرف المنظومة بانها نظام يشمل جميع الكائنات الحية في 
منطقة ما وبيئتها الفيزيائية والتي تعمل كوحدة واحدة ضمن تسلسل هرمي للجهات 

ي ال يعتمد وهيكل هذا النظام ذاتالفاعلة البشرية والتي تستثمر الموارد بطريقة مستدامة، 
على قوة خارجية وال يسيطر عليه همينة فردية داخل نظامه البيئي حيث يسمح بالمرونة 
وبمعايير تنافسية تتحدى القواعد الثابتة، وهذه التنافسية والتعاون والتجريب بمرور الوقت 

 إجراءاتتسهم في تطور المنظومة ما يؤدي الى ابتكار نماذج بحثية وليالات و 
 . (Sako, 2018تطويرية رائدة مستدامة

وفي المدن الذكية المستدامة، يمكن التعامل مع المدينة الذكية المستدامة على أنها 
منظومة والعة مفتوحة وتتكون من بيئتين خارجية وداخلية، ويتم اجراء تحليل البيئة 

تضم أما البيئة الخارجية فالداخلية للمدينة على امتداد السمات الستة للمدينة الذكية، و 
العوامل الخارجية التي لها تأثيرات على قدرة المدينة على تحقيق رؤيتها ومنها: السيالية 
واالقتصادية والتكنولوجية والقانونية والبيئية، ومن خمال ذلك فان المدينة يمكن أن تييم 

ى فهم لمنظومة علالعوامل الخارجية واالتجاهات التي تؤثر على المدينة، وتساعد هذه ا
العماقات فيما بين أصحاب المصالح المباشرة وغير المباشرة والتي لها تأثير على 

، ومن خمال الدرالات السابقة (Colldahl&Others, 2013)عمليات تطور المدينة
واالطار النظري يمكن الخروج بنموذج لمنظومة المدينة الذكية المستدامة )الشكل رقم 

6.)  
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 (: منظومة المدينة الذكية المستدامة6)الشكل رقم 

 المصدر: اعداد الباحثة
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 النتائج:
 التالية: النتائج الى الوصول تم تقدم، ما خمال من

توصلت الدرالة الى إدراك اهمية المدينة الذكية المستدامة كمنهجية  .1
مبتكرة في التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ومبادراتها المستدامة، وحاجة ألالية 

ل الى مخطط عمراني ذكي، وهي متطلب ومحرك قوي في التمكن من للوصو 
تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي ومواجهة التحديات البيئية ومنها التغير 

 المناخي.
توصلت الدرالة الى اهمية ادراك مفهوم موحد للمدينة الذكية  .2

تقوم  لتيا المستدامة للتمكن من مؤشراتها االلالية، وقد عرفتها بانها المدينة
على نهج االبتكار والمشاركة الكفؤة والفاعلة ألصحاب المصالح في 

المستقبل لتحقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي والثقافي لحياة  أدوات التثمار
 السكان الحاليين والمستقبليين.

توصلت الدرالة الى مجموعة من المؤشرات التي تساهم في بناء  .3
دامة من خمال لماتها الستة: االقتصاد الذكي وتطوير المدن الذكية المست

واألفراد األذكياء والحكومة الذكية والنقل الذكي والبيئة الذكية والحياة الذكية، 
مثل مؤشرات االقتصاد الذكي والتي تتمثل في القدرة التنافسية واالبتكار 

على  ةواالنتاجية وتنظيم المشاريع والعمامة التجارية، وبأن تحقيق مبادرة واحد
األقل تعتمد اولويات المدينة وتوجهات لكانها تحقق أحد السمات والمؤشرات 
الذكية بالتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتي تصنف المدينة بانها 

 مدينة ذكية مستدامة.
توصلت الدرالة الى ان التكنولوجيا هي اداة وليست الهدف في المدن  .4

المدن أكثر فاعلية وكفاءة ال بد من االبتكار  الذكية المستدامة، ولجعل هذه
التكنولوجي ودعم الحلول الذكية من خمال تبني البنية التحتية الناعمة مثل 

 منصة اصحاب المصالح الذكية.
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تم التعرف على متطلبات ومحركات نجاح المدينة والتي تساهم في  .5
الصحيح  لتمكين مخططو المدينة في بناء مخططاتهم وتوجيه تنفيذها بالشك

ومواجهة تحديات المدينة مثل الحكم الرشيد والمسؤولية االجتماعية للشركات 
 والعنصر البشري الذكي وتقالم البنية التحتية...الخ.

تبين من خمال الدرالة أن أهم مزايا المدن الذكية تتمثل في بناء  .6
تاز، موتنفيذ الكفاءات التشغيلية في لبيل تمتع المواطنين بالخدمات بمستوى م

وتوفير بيئة حضرية جاذبة لمالتثمارات وتدعم االبتكار، وتقديم بيئة آمنة 
تشحن طاقة المواطنين وترصد للوكياتهم بشكل أفضل من خمال رفع مستوى 
مشاركتهم بطرق متنوعة مبتكرة شفافة وتواصل فاعل كفوء من أجل توفير 

 جودة حياة أفضل.
ل إلى المدن الذكية تم إلقاء الضوء على مكونات/مراحل التحو  .7

المستدامة والتي تعتمد على التخدام ادوات المستقبل واالبتكار وتتوائم مع 
(: الصناعة واالبتكار 9تحقيق االهداف اإلنمائية المستدامة خاصة الهدف )

 (: مدن ومجتمعات محلية مستدامة. 11والهياكل األلالية، والهدف)
للمدن الذكية  SOWTة تم اعداد تحليل البيئة الداخلية والخارجي .8

 المستدامة الغراض التخطيط للمدينة الذكية المستدامة.
أعدت الدرالة منظومة المدن الذكية المستدامة، والتي تساهم في  .9

ادراك مدخماتها ومخرجاتها وفهم العماقات فيما بين اصحاب المصالح المباشرة 
بناءها مازمة لوغير المباشرة التي تؤثر وتتأثر في عملياتها/تفاعماتها ال

 وتطورها.
  التوصيات:

 يلي: بما الدرالة توصي تقدم ما خمال من
إيماء االهتمام الكبير في تحليل منظومة المدن الذكية المستدامة والتثمارها  -

 في مجاالت تخطيط وإدارة المدن.
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اجراء درالات مستقبلية متخصصة في كيفية تحول المدن التقليدية والنامية  -
 ية المستدامة مثل األردن.الى المدن الذك

اجراء درالات متخصصة في تحليل أصحاب المصالح في المدن الذكية  -
 المستدامة ودورهم في بناءها وتطويرها.

اجراء درالات متخصصة في لسيولوجيا منظومة أصحاب المصالح واثر  -
 التعاون والنزاعات في بناء وتطوير المدن الذكية المستدامة.

خص البلديات من منهجيات وادوات المدن الذكية تمكين المدن وعلى األ -
 المستدامة.

 المراجع
(،المدن الذكية المستدامة: آفاق وتطلعات 2.18آل يولف،إبرهيم &حسين،محمد، )

مؤتمر تنمية بغداد األول نحو إستراتيجية على خطى مدن القرن الحادي والعشرين، )
د،  متاح على موقع ، بغدا(2015تنمية مستقبلية متكاملة لمدينة بغداد 

https://www.researchgate.net/publication/322745960: 
نظرة عامة على المدن الذكية المستدامة ودور تقانة (،2016جاو، هولين، )

(، 5-3صاالت، الصفحات )أخبار االتحاد الدولي لماتمجلة ، المعلومات واالتصاالت
 جنيف، لويسرا.
(، المدن الذكية..التراتيجية الدول المتقدمة لغزو المستقبل، 2018خليفة، إيهاب، )

 (.158 -154، الصفحات )213، العدد 53، المجلد مجلة السياسة الدولية
رصد وتحليل لنماذج  :(، مفهوم المدن الذكية2015رضوان، أحمد وإلماعيل، أحمد، )

لمجلد ا مجلة البحوث الهندسية،وعربية مع درالة إلمكانات التطبيق بمصر،  دولية
(. متاح على 25 -1، الصفحات )147
 \https://www.researchgate.net/publication/308439707موقع:
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(،دور البيئة المعلوماتية في بناء المدينة 2016شاهين، بهجت وعودة،محسن، )
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