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ورقة مسائل حول املدن الذكية

الكلامت الدالة
)الحكومة، والخدمات، واملخلفات( “اإللكرتونية”، النمو األخرض، املباين الخرضاء، )الحكومة_، والشبكات_، والتحرض_، والنموذج الحرضي_( 
“الذكيـ)ـة(”، الكفاءة يف استخدام املورد، تقانة املعلومات واالتصاالت (ICTs)، نوعية الحياة، الحقوق، االندماج االجتامعي، القدرة عىل مجابهة 

الكوارث يف املنطق الحرضية.

املفاهيم الرئيسة
املــديــنــة الــذكــيــة: مثــة الــكــثــر مــن الــتــعــريــفــات “للمدينة الــذكــيــة”، وتـــم فــهــم املــقــاربــات “الــذكــيــة” بــصــورة مختلفة مــن جــانــب مختلف الــنــاس 	 

والقطاعات. إذ تالحظ بعض التعريفات أن املدن الذكية هي تلك املدن ذات “البنية التحتية املادية واالجتامعية واملؤسسية واالقتصادية 
الذكية التي تضمن يف الوقت نفسه مركزية املواطنني يف التنمية املستدامة؛”1 وتشر إىل الخصائص الرئيسة التي تحددها عوامل مميزة 
الـــذيك، والحكم الذيك(؛2 وتــركــز عىل  الـــذيك، والبيئة الذكية، والعيش  الـــذيك، والشعب  الـــذيك، والتنقل  )عــىل سبيل املــثــال، االقتصاد 
االستخدام اإلسرتاتيجي للتقانة الجديدة واألساليب املبتكرة لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية للمدن.3 وينص تعريف من جانب مجموعة 
الرتكيز حول املدن الذكية املستدامة (FG-SSC) يف االتحاد الدويل لالتصاالت(ITU)  عىل ما ييل: “املدينة الذكية املستدامة هي مدينة 
مبتكرة تستخدم تقانة املعلومات واالتصاالت وغرها من الوسائل لتحسني نوعية الحياة، وكفاءة التشغيل والخدمات يف املناطق الحرضية، 
االقتصادية  بالجوانب  يتعلق  لــأجــيــال فيام  الــحــارضة واملستقبلية  االحــتــيــاجــات  تلبي  أنــهــا  نفسه ضــامن  الــوقــت  التنافسية، ويف  والــقــدرة 
واالجتامعية والبيئية.” وتنظر وزارة األعامل واالبتكار واملهارات يف اململكة املتحدة إىل املدن الذكية بوصفها عملية بدال من كونها نتيجة 
ثابتة، من خاللها يقوم إرشاك املواطنني والبنية التحتية الصلبة ورأس املال االجتامعي والتقنيات الرقمية “بجعل املدن أكرث مالءمة للعيش 
 )erutneccA( وقدرة عىل مجابهة الكوارث، وبالتايل، قادرة عىل االستجابة عىل نحو أرسع للتحديات الجديدة.”4 وتعرف رشكة أكسينترش
املدينة الذكية بوصفها مدينة تقدم الخدمات للمواطن والرشكات بطريقة متكاملة وتتسم بالكفاءة باستخدام الطاقة وتتيح أوجه التعاون 

لتحسني نوعية حياة السكان ودعم منو االقتصاد املحيل والوطني.5

يلبيان 	  اللذان  التخطيط والتصميم الحرضيني  الذكية وتصميمها: مقاربة لالستفادة من املعارف واألدوات الجديدة لتعزيز  تخطيط املــدن 
االحتياجات والتحديات املتطورة للتوسع الحرضي.

تقانة 	  التقانة، والسيام  التي تستفيد من  الجهود املبتكرة و/أو  لــإشــارة إىل  ما تستخدم  املقاربات »الــذكــيــة«/ »اإللكرتونية«: هي غالبا 
الــخــدمــات وفعاليته، ومتــكــني املــواطــنــني، والتصدي  الــحــرضيــة، وزيــــادة جـــودة تقديم  (ICTs) لتعزيز كــفــاءة النظم  املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت 
للتحديات البيئية ومخاطر الكوارث )عىل سبيل املثال، الشبكات الذكية، والنقل الذيك، والطاقة الذكية، واملشاركة اإللكرتونية، والخدمات 

اإللكرتونية، والحكومة اإللكرتونية، وما إىل ذلك(.

الحقائق واألرقام الرئيسة
كان التوسع الحرضي منذ العام 1996 عندما انعقد املؤمتر الثاين لربنامج املستوطنات البرشية رسيعا. إذ يعيش اآلن عدد أكرب من الناس 	 

يف املــدن، ومــن املتوقع أن يرتفع عــدد سكان العامل الحرضي الذين يبلغون 54% يف العام 2014 إىل 70% بحلول 2050. كام أن مدنا 
جديدة ظهرت، ومن املتوقع أن يتم بناء املئات منها يف السنوات املقبلة. ومن املتوقع أن تكون تلك االتجاهات التصاعدية ذات أهمية 
كبرة والسيام يف البلدان النامية، التي يتوقع أن تكون فيها 90% من الـ 2.5 مليار نسمة اإلضافية يف املناطق الحرضية والتي يتوقع أن يحدث 

فيها الكثر من النمو يف املدن الثانوية واملدن ذات املرتبة الثالثة بحلول العام 2050.6

 http://indiansmartcities.in/downloads/CONCEPT_NOTE_-3.12.2014__REVISED_AND_LATEST_.pdf  1

 http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf  2

3  يرجى مطالعة، عىل سبيل املثال، تعريفات من املفوضية األوروبية (/https://eu-smartcities.eu) ومن القطاع الخاص

 (http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/؛  http://www.cisco.com/web/strategy/smart_connected_communities.htm). 
 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246019/bis-13-1209-smart-cities-background-paper-digital.pdf  4

 http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture%20PoV%20How%20Smart%20are%20Smart%20Cities%20FINAL.pdf  5

6  توقعات األمم املتحدة بشأن التحرض يف العامل: مراجعة العام 2014
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املــدن هــي محركات النمو االقــتــصــادي، إذ متثل 80% مــن الناتج املحيل اإلجـــاميل. غــر أنها تستهلك أيضا نحو 75% مــن الطاقة األولية 	 
)النقل  بالتحرض  املرتبطة  القطاعات  إذ تسجل جميع   7.(GHG) الدفيئة  للغازات  العاملي  االنبعاث  70% من  العاملية وهــي مسؤولة عن 

وتشييد املباين وصيانتها واإلسكان وإدارة النفايات والطاقة، وغرها( اتجاهات تثر قضايا االستدامة.

أدى التوسع الحرضي الرسيع وغر املخطط إىل منو األحياء الفقرة والزحف العمراين ونقص املساكن والبنية التحتية، والفصل االجتامعي 	 
واإلقصاء. وباإلضافة إىل وسائل النقل اآللية، فقد أدى إىل االزدحــام وتلوث الهواء الخطر. واملــدن هي حيث تكون الفوارق عىل أشدها 
)فعىل سبيل املثال، يعيش ثلث سكان الحرض يف البلدان النامية يف األحياء الفقرة(، وحيث تتزايد التهديدات للثقافة والرتاث، وحيث 
يشكل الرتكيز الكبر للناس واألصول مستويات عليا من التحديات ومخاطر الكوارث )يرجى مراجعة أوراق املسائل حول التخطيط الحرضي، 

واألرايض يف املناطق الحرضية، واإلسكان، ومتويل البلديات، واإلدارة الحرضية(.

وتــؤدي 	  الــحــرضيــة.  املــنــاطــق  والــحــكــم يف  والتخطيط واإلدارة  للتصميم  الــحــرضيــة حــاجــة ملــقــاربــات إسرتاتيجية ومبتكرة  االتــجــاهــات  تشكل 
االتجاهات املرافقة لتقانة املعلومات واالتصاالت دورا هاما يف التحرض يف القرن الحادي والعرشين مبا أن تقانة املعلومات واالتصاالت 
تدعم عىل نحو متزايد وظائف األعامل، والخدمات اللوجستية والشبكات للمدن، والنقل، وتقديم الخدمات األساسية، ونظم اإلدارة البيئية، 

والصناعات التي تعتمد عىل البيانات، والتفاعالت بني األشخاص.8

اليوم، مثة أكرث من 7 مليارات من مشرتيك الهواتف املحمولة يف جميع أنحاء العامل، وهو ارتفاع من 738 مليونا يف العام 2000. وعىل 	 
الصعيد العاملي، يستخدم 3.2 مليار شخص اإلنرتنت، يعيش ملياران منهم يف البلدان النامية. ويقرتب الولوج إىل اإلنرتنت عرب النطاق 
العريض إىل 47 يف املائة يف العام 2015، وهي قيمة ازدادت 12 ضعفا منذ العام 2007. ويف العام 2015، ستتم تغطية 96 يف املائة من 

سكان العامل بشبكة الجيل الثالث 3G املتنقلة ذات النطاق العريض، وهو ارتفاع من 54 يف املائة يف العام 2011.9

تستشهد الكثر من الجوانب ذات الصلة بجدول األعامل الحرضي الجديد بدور تقانة املعلومات واالتصاالت وإمكاناتها يف تحقيق األهداف 	 
فــرص جديدة  وتقديم  الــبــرشيــة(،  لربنامج املستوطنات  الثالث  للمؤمتر  أوراق املسائل  االطـــالع عــىل جميع  )يــرجــى  للتحديات  والــتــصــدي 

ومقاربات ذكية للمجتمع العاملي لجعل املدن شاملة وآمنة وقادرة عىل مجابهة الكوارث ومستدامة.

ملخص املسألة
الــحــادي والــعــرشيــن مفهوما 	  الــقــرن  بالشبكات ودينامية املــدن يف  الــحــرضي املرتبط  التوسع  تقانة املعلومات واالتــصــاالت يف  أصبح دور 

عىل نحو متزايد. فقد آذنــت تقانة املعلومات واالتصاالت بتغيرات كبرة وغر قابلة لإلغاء يف طريقة معيشة الناس، وعــززت االزدهــار 
االجتامعي، وكان لها تأثر جوهري عىل منو االقتصادات واملدن وقدرتها التنافسية.10 ومثة أيضا اعرتاف متزايد بقدرة تقانة املعلومات 
العامة، وتحسني ربــط الشبكات، وتحسني تصميم  التنمية الحرضية: جــودة عالية لأماكن  النتائج املنشودة يف  واالتــصــاالت عىل تحقيق 
الكثافة، وزيادة يف الكفاءة يف استخدام املوارد، وتحسني نوعية الحياة، والنمو مع خفض انبعاث الكربون، وإنشاء املعرفة وإدارتها التي 

تلبي االحتياجات واملخاطر الناشئة – وهي مالمح املدن الذكية واملستدامة.

7  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 2011. املدن الحارة هي ساحة الرصاع ضد تغر املناخ

8  حقائق وأرقام االتحاد الدولي لالتصاالت 2014

9  حقائق وأرقام االتحاد الدولي لالتصاالت 2015

10  أنظر تقرير مجلس المؤتمر 2011، العالم المرتبط: كيف تقوم تقانة المعلومات واالتصاالت بتحويل المجتمعات والثقافات واالقتصادات، والمنتدى االقتصادي 

العالمي، التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2014. وقد أشارت مختلف التقارير األخرى إلى األثر اإليجابي لتقانة المعلومات واالتصاالت وتوقعته على االقتصاد، 
وفي المجتمع، وفي الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية، فضال عن تأطير التحديات والمخاطر المحتملة التي تشكلها:  تقرير التنمية البشرية للعام 2001، ركز 

أول تقرير للتنمية البشرية (HDR)، الذي صدر بعد اعتماد األهداف اإلنمائية لأللفية في العام 2000، على إمكانات تقانة المعلومات واالتصاالت للتنمية؛ وأصدر 
البنك الدولي سلسلة ركزت على مجموعة متنوعة من القضايا في ذلك المجال، وكذلك فعلت وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى )مؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية »األونكتاد« »UNCTAD”، بما في ذلك تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي »ECOSOC” حول الموضوع، واالتحاد الدولي لالتصاالت، 
واليونسكو، والمنتدى االقتصادي العالمي؛ ولجنة النطاق العريض؛ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي »UNDP”(. وجميعها لها صلة بالقضايا المتعلقة بالمدن 

والتحضر.
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املدن الذكية: خيار قابل للتطبيق يف املستقبل
تقوم تقانة املعلومات واالتصاالت يف القرن الحادي والعرشين بتمكني املنصات الرقمية التي تدعم إنشاء شبكات املعلومات واملعارف. 	 

وتجعل تلك الشبكات جمع املعلومات والبيانات ممكنا، ليس لغرض تحليل البيانات فحسب، وإمنا أيضا لتعزيز فهم كيفية عمل املدن 
)عىل سبيل املثال، استهالك املوارد، وتقديم الخدمات، وأمناط التنقل، وغرها( فضال عن املساعدة عىل اإلفادة منها يف عمليات صنع 

السياسات والقرارات.

يف الواقع، متثل البنية التحتية املتعددة يف املدن “نظام األنظمة،” أو شبكة من األنظمة التي تدعم العمليات أو الوظائف املتشابكة. فقد 	 
أصبحت أكرث تكامال باستخدام تقانة املعلومات واالتصاالت، مام أدى إىل “إنرتنت األشياء” )ToI(11 وأتاح اإلدارة املتكاملة للعمليات. 
وميثل تسخر إمكانات تلك الشبكات للتوسع الحرضي املستدام إحدى السامت الهامة للمدن الذكية. ومثة وجهات نظر متنوعة حول ما 

هي املدن الذكية.12 ويوفر الجدول رقم 1 ملخصا ملختلف السامت، واملوضوعات، ومتطلبات البنية التحتية املخصصة للمفهوم:

الجدول رقم 1: الجوانب املميزة للمدينة الذكية املستدامة

االستدامة: تتصل بالبنية التحتية والحكم يف املدينة، والطاقة وتغري املناخ، والتلوث، والنفايات، واالجتامعية، 	 السامت

واالقتصاد، والصحة.

• نوعية•الحياة•(QoL):•تحسين•نوعية•الحياة•من•حيث•الرفاهة•العاطفية•والمالية.	

الجوانب الحرضية: تشمل التقانة والبنية التحتية، واالستدامة، والحكم، واالقتصاد.	 

الذكاء: تشمل جوانب الذكاء التي عادة ما يتم الحديث عنها االقتصاد الذيك، والشعب الذيك، والحكم الذيك، 	 
والتنقل ذيك، والعيش الذيك، والبيئة الذكية.

املجتمع: املدينة لسكانها.	 املوضوعات

االقتصاد: يتعني أن تكون املدينة قادرة عىل االزدهار – فرص العمل، والنمو االقتصادي، والتمويل، وما إىل ذلك.	 

البيئة: يجب أن تكون املدينة مستدامة يف أدائها من أجل الجيل الحايل واألجيال القادمة.	 

الحكم: يتعني أن تكون املدينة صارمة يف قدرتها عىل إدارة السياسات.	 

تشمل البنية التحتية املادية األبنية، وخطوط السكك الحديدية، والطرق، وخطوط الكهرباء، وأنابيب الغاز، واملياه، 	 البنية التحتية
واملصانع، وغرها.

• تعمل•البنية•التحتية•لتقانة•المعلومات•واالتصاالت•بمثابة•“الالصق”•الذي•يجمع•كافة•العناصر•األخرى•للمدينة•	
التي•تعمل•كمنصة•أساسية.•إذ•تعمل•البنية•التحتية•لتقانة•المعلومات•واالتصاالت•بمثابة•المركز•العصبي،•الذي•

ينظم•جميع•التفاعالت•بين•مختلف•العناصر•األساسية.1

11  تشكل كافة تلك النظم نظام ومكونات وأجهزة فرعية، تتميز بعقد، ونقاط نهاية وتترصف كشبكة من حيث ميزات استخدامها النهايئ وتفاعلها مع العقد األخرى.

12  مجموعة الرتكيز حول املدن الذكية املستدامة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف االتحاد الدويل لالتصاالت (ITU-T FG-SSC): نظرة عامة عىل املدن الذكية املستدامة ودور تقانة 

(ICTs) املعلومات واالتصاالت
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التدهور. 	  البيئة من  االقتصادي، وحامية  النمو  وتعزيز  السكان،  نوعية حياة  لتحسني  الذكية  الجهود  الذكية مزيجا من  املــدن  نهج  يتطلب 
والنفايات  الذكية،  واملياه  الذكية،  النقل  ووسائط  الذكية،  واملباين  الذكية،  الطاقة  واملستدامة:  الذكية  للمدن  األساسية  النظم  وتشمل 
الذكية، والسالمة واألمن الجسديني الذكيني، والرعاية الصحية الذكية، والتعليم الذيك. واملفاهيم القامئة عىل أساس تقانة املعلومات 
البيانات، وإنرتنت  البيانات وإدارتــهــا، وأمــن  الكبرة والبيانات املفتوحة وإنرتنت األشياء )ToI(، والــوصــول إىل  البيانات  واالتــصــاالت مثل 
النطاق العريض املتنقلة، وشبكات االستشعار واسعة االنتشار متثل أمــورا رضوريــة يف املــدن الذكية واملستدامة وهي تقوم عىل البنية 

التحتية لتقانة املعلومات واالتصاالت لتحسني نوعية الحياة وتعزيز االستدامة الشاملة.13

الحاجة إىل منوذج جديد للتخطيط والتصميم الحرضيني
يتمثل أحد جوانب املدينة الذكية يف الطريقة التي تتناول من خاللها اإلدارة املكانية، وخاصة يف سياق التوسع الحرضي الرسيع واالعتامد 	 

القرن  البرشية. فخالل  الثاين لربنامج املستوطنات  1996 عندما عقد املؤمتر  العام  التوسع الحرضي منذ  الــدروس املستفادة من  عىل 
العرشين، حولت النامذج السائدة للتنمية الحرضية املدن واألحياء إىل مناطق مبعرثة بامتدادات منخفضة الكثافة ومناطق سكنية مرتفعة 
الكثافة وغر متصلة. وكنتيجة للزحف العمراين، كانت وسائل النقل العامة وتقديم الخدمات غر فعالة. وقد ترك كل ذلك أثرا اجتامعيا 

قويا من حيث الصالحية للعيش، والتنوع الثقايف، وتكيف النمط الحرضي، وخيارات السكن. 

ويف القرن الحادي والعرشين، ظهرت الحاجة إىل التكتل من خالل تعدد استخدامات األرايض وتحقيق أكرب قدر ممكن من كفاءة استخدام 	 
الناحية االجتامعية ينبغي أن تركز عىل املجاالت األساسية  األرايض، فضال عن تعزيز مجتمعات محلية مستدامة ومتنوعة ومتكافئة من 

التالية:

شــوارع وأماكن عامة عالية الــجــودة. تساعد الــشــوارع واألمــاكــن العامة املخططة جيدا التي تشكل البنية العمرانية عىل دعــم االقتصاد 1. 
املحيل، والربط، والثقافة، واإلبــداع، والتطورات املستقبلية. وتعمل شبكة الشوارع الجيدة بصورة جيدة بالنسبة للمركبات ووسائط 
النقل العامة وكذلك بالنسبة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية. ويتعني استخدام ما ال يقل عن 50% من األرايض لأماكن العامة؛ 

وتخصيص 30% للشوارع لبناء شبكة جيدة الربط و20% للساحات والحدائق العامة واملساحات املفتوحة.

الكثافة السليمة واملصممة جيدا. من أجل مواجهة تحديات التوسع الحرضي الرسيع واالستفادة من وفورات الحجم ولتعزيز التوسع 2. 
الحرضي املستدام، من املهم الحصول عىل كثافة سليمة ومصممة بصورة جيدة ال تقل عن 150 شخصا / للهكتار.

االستخدامات الحرضية املتعددة وتخصيص االستخدام املحدود لأرايض: يساعد تخطيط تعدد استخدام األرايض عىل خلق فرص 3. 
عمل محلية، وتعزيز االقتصاد املحيل، والحد من االعتامد عىل السيارات والتنقل، وتشجيع وسائط النقل سرا عىل األقدام وباستخدام 
الدراجات الهوائية وغرها من وسائل النقل غر اآللية، والحد من تجزئة املشهد الطبيعي وانبعاث الغازات الدفيئة، وتوفر خدمات 

عامة أكرث قربا، ودعم املجتمعات املحلية املختلطة واالقتصادات املحلية، وتعزيز مجتمعات أكرث أمنا وإنشاء أحياء جذابة.

الربط: يتمثل الغرض من الربط يف خلق فرص الحصول عىل الوظائف والخدمات للجميع ويف تعزيز االقتصادات املحلية. ويشجع ذلك 4. 
عىل السر عىل األقدام ووسائط النقل العامة، والحصول عىل تقانة املعلومات واالتصاالت.

البنية االجتامعية املختلطة: يهدف املبدأ الحايل إىل تعزيز التالحم والتفاعل بني مختلف الطبقات االجتامعية يف الحي نفسه وضامن 5. 
الحصول عىل الفرص العمرانية املتكافئة من خالل توفر مختلف أنواع املساكن.

القدرة عىل مجابهة الكوارث يف املناطق الحرضية: تتطلب القدرة عىل مجابهة الكوارث السياسات وإسرتاتيجيات التأهب للكوارث، 6. 
واألطر، والخطط والتصاميم التي تعزز كال من التكيف مع تغر املناخ والتخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة.

الكفاءة يف استخدام الطاقة واملــوارد: يتطلب ذلك إدارة النمو ومعالجة االستهالك ونفاد املــوارد، من خالل التخطيط اإلسرتاتيجي، 7. 
والسياسات والتدابر املرتكزة عىل األبنية واألجهزة وصناعات النقل والصناعات الزراعية والصناعية والخدمية. فمن خالل استخدام 
الفقراء  واالســتــجــابــة الحتياجات  البيئة  عــىل  اآلثـــار  مــن  التقليل  املـــدن  بإمكان  الــذكــيــة،  التقنيات  بطريقة مستدامة، مبساعدة  املـــوارد 

والضعفاء.

13  مجموعة الرتكيز حول املدن الذكية املستدامة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف االتحاد الدويل لالتصاالت 2014. نظرة عامة عىل املدن الذكية املستدامة ودور تقانة املعلومات 

واالتصاالت.
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املعاير والقواعد العملية والقابلة للتنفيذ: ملواكبة النمو الحرضي الرسيع الذي تشهده املدن، من األهمية مبكان توفر السياسات 8. 
والخطط واملعاير والقواعد التي تستجيب لالحتياجات الحالية للبلديات. وينبغي وضع املعاير والقواعد بوساطة نهج تشاريك يستند 

إىل مبادئ اإلنصاف والتالحم االجتامعي.

إدارة الحكومات الذكية
النظم الحرضية املعقدة فحسب، وإمنــا أيضا أن تزيد جــودة تقديم الخدمات األساسية 9.  من املتوقع أال تعزز الجهود “الذكية” كفاءة 

وكفاءتها من خالل مجموعة متنوعة من الحلول اإللكرتونية؛ ومتكني املواطنني من خالل الحصول عىل املعارف والفرص؛ وملواجهة 
التحديات البيئية ومخاطر الكوارث من خالل التدابر التي متكنها التقانة الجديدة. ويف ذلك السياق، ميكن للمقاربات الذكية املساعدة 
عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة (SDGs) بشأن جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة وآمنة وقادرة عىل مجابهة الكوارث، 

ومستدامة. وتركز تلك الجهود عىل العنارص املبينة يف الشكل 1 )يرجى مطالعة امللحق لأمثلة(.

غر أن الكثر من الخرباء يلفتون االنتباه إىل الرتكيز املبارش والسائد عىل التقانة املتطورة يف مقاربات املــدن الذكية، ويحذرون من أن 	 
الــرأي القائل بأن االستثامرات يف ذلك املجال سترتجم تلقائيا إىل النتائج املرتبطة بالذكاء )الــذي ينظر إليه بوصفه املسار الرسيع للنمو 

االقتصادي( واالستدامة.

مثة أيضا حاجة إىل النامذج الحرضية للقرن الحادي والعرشين التي تناسب االحتياجات الفريدة للبلدان النامية حيث يتوقع أن يكون التوسع 	 
الحرضي بوترته األرسع يف العقود القادمة. ولدى الكثر بنية تحتية غر كافية تتطلب استثامرات هائلة للتكيف مع املعاير. وتتطلب املدن 
الجديدة استثامرات ضخمة تحتاجها البلدان النامية لتحقيق التوازن مع األولويات األخــرى. وستحتاج الــدول التي تواجه بالفعل ضغوطا 
متزايدة لتقديم خدمات أساسية أكــرث وأفضل لسكان املناطق الحرضية اآلخــذيــن يف االزديـــاد إىل الدعم يف استكشاف املقاربات التي 
تناسب السياقات املحلية. وستسهم النامذج التي تستجيب الحتياجاتهم إىل حد كبر يف جدول األعامل الحرضي املستدام. واآلن مثة 

حاجات ناشئة لضامن أال تغفل استثامرات املدن التي تقوم عىل تقانة املعلومات واالتصاالت، من بني أمور أخرى، ما ييل:
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يتميزان مبقاربات  − اللذان  التخطيط والتصميم املوحدان  النظامي: يحتاج  القطاع غر  الثقافية وحامية حيوية  املحافظة عىل األصالة 
املــدن الذكية إىل أن يكونا منسجمني مع األبعاد الثقافية املحلية. وتتمثل إحــدى الطرق لضامن استيعاب الهويات املحلية وحامية 

السكان الضعفاء يف متكني املشاركة الشعبية.

تحقيق التوازن بني االحتياجات العامة واالعتبارات االقتصادية: تتعرض الحكومات يف جميع أنحاء العامل للضغوط املتزايدة لتقديم  −
خدمات أكرث وأفضل وأن تكون مستجيبة وخاضعة ملساءلة املواطنني الذين هم أكرث قدرة عىل التعبئة وطلب العمل باستخدام تقانة 

املعلومات واالتصاالت، ويف الوقت نفسه ضامن النمو االقتصادي من خالل قدرة املدن عىل املنافسة.

البيئة املتغرة التي تواجهها الحكومات يف الحكم يف عرص وسائل اإلعالم الجديدة وزيادة الرتابط: وميكن للمقاربات مبساعدة تقانة  −
املعلومات واالتصاالت دعم الحكومة وتعزيزها جزئيا من خالل تعزيز الشفافية من خالل البيانات املفتوحة ومن خالل تحسني حصول 
املواطنني عىل الخدمات من خــالل منصات اإلنــرتنــت. غر أن استخدام الحكومة للتقانة، مبا يف ذلــك املــدن الذكية التي تستعني 

بالحلول اإللكرتونية، يحتاج إىل أن يأخذ يف الحسبان مخاطر الفجوات الرقمية وتحدياتها التي ميكن أن تتفاقم بسبب املقاربات.

تقانة املعلومات  − إمكانات  الــذي يسخر  والعرشين  الــواحــد  للقرن  الحرضي  النموذج  أن  املتكامل: من املفهوم  التخطيط  الحاجة إىل 
واالتصاالت هو قادر عىل تخطيط مسار تطوره بطريقة تقلل من انبعاث الكربون، وتضع النظم واآلليات التي تعالج تزايد مخاطر الكوارث 

وتأثرات املناخ املحتملة، وتعزز نوعية الحياة وتعزز االقتصادات املحلية.

ليك تكون مقاربات املــدن الذكية شاملة، تحتاج إىل االرتكاز عىل نهج حقوق اإلنسان للتعاون اإلمنــايئ )ABRH(. وينبغي أن يؤخذ يف 	 
مـــؤرشات األداء – مبــا يف ذلك  الحديثة بهدف تعزيز املــشــاركــة الشعبية، وتحسني املــســاءلــة، ومتكني وضــع  التقانة  الحسبان اســتــخــدام 

مؤرشات حقوق اإلنسان – لرصد التقدم املحرز يف إعامل حقوق املواطنني يف تطوير كل مدينة.

ال وجود للمدن الذكية يف الفراغ؛ إذ إنها تعتمد عىل املناطق الذكية التي تدرك األصول املكملة للمناطق الحرضية والريفية، وتضمن تحقيق 	 
التكامل بينهام، وتحفز الرشاكات الفعالة بني الريف والحرض لضامن النتائج االجتامعية واالقتصادية اإليجابية يف جميع مراحل متسلسلة 
املناطق الريفية والحرضية. ومثة حاجة إىل فهم أكرب للمدن الذكية أيضا بوصفها رؤية للمدن حيث، من خالل االستخدام اإلسرتاتيجي لتقانة 
املعلومات واالتصاالت الجديدة أو القدمية، تسمع أصوات املهمشني والفقراء، ويتم االعرتاف برفاهة القطاع غر النظامي وحيوية األنشطة 
غر النظامية، ويتم إيالء االهتامم الحتياجات النساء والشباب وكبار السن. ففي نهاية املطاف، إن املدن القادرة عىل مجابهة الكوارث 

واملستدامة تبنى عىل النسيج االجتامعية وليس عىل القدرة التنافسية االقتصادية والبنية التحتية املتطورة فقط.

الدوافع الرئيسة للعمل
وإدارتها 	  وتنفيذها  الذكية واملستدامة وتصميمها  املــدن  تخطيط  يتم  أن  يتعني  واألنظمة:  والقواعد  والترشيعات  اإلسرتاتيجية  السياسات 

بصورة فعالة. كام أن فوائد املدن الذكية ليست تلقائية. إذ تتطلب سياسات إسرتاتيجية وتفكر ابتكاري حول تطورات التقانة يف القرن 
الحادي والعرشين يف جــدول أعــامل التوسع الحرضي املستدام. وأكــرث من ذلــك، من املهم أن يفهم تطوير املدينة الذكية ليس بوصفه 
الهدف النهايئ ملسؤويل املدن، وإمنا مبثابة طريقة للحد من تكاليف الخدمات العامة، وتعزيز الحصول عىل الخدمات ونوعيتها، وتعزيز 
يدرك  ذكيا  األمــور حكام  تلك  تتطلب جميع  إذ  العامة.  الشفافية واملساءلة يف املؤسسات  تعزيز  التنظيمي، واملساعدة عىل  االمتثال 

األصول والروابط التكميلية بني املناطق الحرضية والريفية، ويحفز الرشاكات واملقاربات التصاعدية الشاملة للجهات املعنية.

التخطيط والتصميم الحرضيان املبتكران واملستجيبان: يركز التخطيط والتصميم من منظور التمدد املخطط للمدينة عىل: تخطيط الحيز 	 
العام الــذي يحد من احتياجات النقل وتكاليف تقديم الخدمات ويف الوقت نفسه تحقيق االستخدام األمثل لــأرايض؛ وأمنــاط الشوارع 
التي تعزز التنقل واملساحة من أجل األنشطة املدنية واالقتصادية؛ واملساحات املفتوحة التي توفر املناطق من أجل الرتفيه والتفاعل 
االجتامعي لتعزيز نوعية الحياة؛ ومنــوذج الكتل الذي يسهل االستثامر الخاص يف مناطق محددة ومخدومة. ومثة حاجة إىل إعــادة تقييم 
املقاربات واألدوات القامئة، وتحديد املامرسات الجيدة التي تناسب السياقات، وضامن املواءمة مع املعاير الدولية، وتشجيع املقاربات 
املتكاملة عرب الوزارات والقطاعات الحكومية )شبكات النقل واالتصاالت، واملباين الخرضاء، واملستوطنات البرشية الشاملة والفعالة ونظم 

تقديم الخدمات، وتحسني جودة الهواء واملاء، والتأهب للكوارث واالستجابة نحو القدرة عىل مجابهة الكوارث(.
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التخطيط املايل القوي: تتطلب مقاربات املدن الذكية تخطيطا واستثامرا ماليني، وبالتايل تحتاج إىل أن تفيد من املعرفة املستندة إىل 01. 
السياق املحيل. ويتطلب ذلك إدارة شاملة تتميز بإرشاك أصحاب املصلحة – املواءمة بني أولويات القطاعني العام والخاص وضامن 
مشاركة املجتمع املدين، مبا يف ذلك الفئات املهمشة والضعيفة، يف عمليات صنع القرارات املحلية العامة. كام تحتاج النامذج 
املالية إىل أن تكون مصممة بصورة جيدة، ومرتكزة عىل الحلول الفعالة من حيث التكلفة واملستدامة وأن تفيض إىل االستثامرات 
املدنية  للتوسعات  الناجح  للتنفيذ  األهمية  بالغة  تعد  للتنفيذ  وقابلة  واقعية  مالية  الــحــايل عــىل وضــع خطة  الجانب  ويــركــز  األجنبية. 

.(PCE/I) املخططة والبناء يف األرايض يف األماكن املبنية

التامسك: مثة حاجة إىل إجامع دويل حول ماذا تعني “املدينة الذكية واملستدامة”، وفهم أعمق لكيفية قيام املقاربات املوصوفة بأنها 	 
“ذكية” بالنهوض بجدول األعــامل الحرضي الجديد. ومثــة حاجة إىل التصدي إىل االفــرتاض بــأن تطبيق تقانة املعلومات واالتــصــاالت يف 
تخطيط التوسع الحرضي واملدن وتصميمهام وإدارتهام سيؤدي تلقائيا إىل تحسني النتائج. إذ مثة عملية طويلة األجل وال ميكن أن يتحقق 
ذلــك بني عشية وضحاها. وميثل بناء املدينة أو نقلها إىل مدينة أكــرث ذكــاء وأكــرث قــدرة عىل مواجهة الــكــوارث وأكــرث استدامة رحلة ومن 
املرجح أن تتخذ كل مدينة مسارات مختلفة. ويعد ذلك عملية طويلة األجل من اإلجراءات التي لن تسمح فقط باملقارنة وإمنا أيضا تعزيز 
التنمية املستدامة إىل جانب قدرة كل مدينة عىل إحصاء التحسينات. واملدن مسؤولة عن التحسني املستمر لتعزيز فعاليتها للمستقبل. 
ولذلك، ينبغي أن تكون العملية قادرة عىل التكيف مع الطبيعة الديناميكية واملتطورة واملعقدة للمدن وأن تكون قادرة عىل تحديث مستمر 

للرؤية عىل النحو املطلوب.14

14  مجموعة الرتكيز حول املدن الذكية املستدامة التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف االتحاد الدويل لالتصاالت 5102. املدن الذكية املستدامة: دليل لقادة املدن.
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الشكل 3: رحلة تشكيل مدينتكم

تحديد الرؤية 
ملرشوع املدينة:

تحقيق االلتزام تحديد األهداف:
السيايس

بناء املدينة التي 
تريدون

ضامن املساءلة قياس تقدم املدينة
واملسؤولية

تحديد – رؤية 
املدينة التي 
تتامىش مع 

هوية املدينة 
وإسرتاتيجية 

التنمية طويلة 
األجل؛ وأصحاب 

املصلحة املعنيني 
واآلليات إلرشاك 

أصحاب املصلحة 
املعنيني؛ واآلليات 
اإلدارية والتنظيمية 

القامئة لحلول 
املدينة.

تطوير البنية التحتية 
للمدينة )عىل 
سبيل املثال، 

إنرتنت األشياء(؛ 
وتحديد خدمات 

املدينة الذكية 
واملستدامة 

وتطويرها.

ينبغي عىل 
الحكومات املحلية 

الحصول عىل 
املوافقة والدعم 

السياسيني لضامن 
متابعة الربنامج 

اإلسرتاتيجي. 
ويشمل ذلك 

اعتامد الربنامج/ 
األهداف من خالل 

اإلجامع.

قد يتم تحسني 
البنية التحتية 

التقليدية القامئة 
من خالل دمج 
تطبيقات تقانة 

املعلومات 
واالتصاالت أو 
يتعني بناء بنية 

تحتية جديدة من 
الصفر؛ ووضع 

خطة عمل؛ 
وتأسيس برنامج 
للرشاكات بني 

القطاعني العام 
والخاص؛ وضامن 

الخدمات عىل 
املدى الطويل عرب 
التشغيل والصيانة 

الجيدين.

يتألف من الرصد 
والتقييم لربنامج 
العمل املطلوب 

لتحقيق األهداف.

ومن املمكن 
االستفادة من 

مؤرشات األداء 
األساسية املقبولة 

دوليا ملساعدة 
مسؤويل املدينة 
عىل تحديد تقدم 

مدينتهم.

يتكون من تقييم 
تقدم املدينة 

والخربات ذات 
الصلة ورفع التقارير 
بشأن ذلك والتعلم 

منه.

وستسهم العملية 
العاكسة للتقييم 
يف عملية التعلم 

املستمر، التي 
بدورها ستؤثر 

عىل وضع الرؤية 
واإلسرتاتيجية 
للمدن الذكية 

واملستدامة وتوفر 
اإلرشاد لها.
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الربامج واملشاريع
 	(https://eu-smartcities.eu/) الرشاكة األوروبية لالبتكار من أجل املدن الذكية

 	(http://www.iclei.org/) (ICLEI) شبكة املدن العاملية للمجلس الدويل للمبادرات البيئية املحلية

تعمل مجموعة الرتكيز حول املدن الذكية املستدامة (FG-SSC) التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف االتحاد الدويل لالتصاالت مبثابة منصة 	 
مفتوحة للجهات املعنية باملدن الذكية مبا يف ذلك البلديات، واملعاهد األكادميية والبحثية، واملنظامت غر الحكومية (NGOs)، وقطاع 
تقانة املعلومات واالتصاالت، ومنتديات الصناعة واتحاداتها لتبادل املعارف بهدف تحديد األطر املوحدة الالزمة لدعم دمج خدمات تقانة 
املعلومات واالتصاالت يف املدن الذكية املستدامة. وقد وضعت تعريفا متفقا عليه دوليا للمدن الذكية املستدامة )أنظر قسم الرتابط 

أعاله( ووضعت سلسلة من مؤرشات األداء األساسية للمدن الذكية املستدامة لقادة املدن. 
 (http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx)

مجموعة الدراسة رقم 5 حول البيئة وتغر املناخ لقطاع تقييس االتصاالت يف االتحاد الدويل لالتصاالت	 
 (http://www.itu.int/net/ITU-T/lists/rgmdetails.aspx?id=1009&Group=5)

املدن الذكية املتحدة للجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا (http://www.unece.org/housing/smartcities.html)، بوابة املرشوع 11. 
www.unitedsmartcities.com )سيتم افتتاحها يف نهاية أيار/ مايو 2015(

 	(www.unhabitat.org) برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية

األمناط الحرضية القتصاد أخرض: تحسني البنية التحتية - برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية −

األمناط الحرضية القتصاد أخرض: العمل مع الطبيعة - برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية −

األمناط الحرضية القتصاد أخرض: االستفادة من الكثافة - برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية −

األمناط الحرضية القتصاد أخرض: التكتل من أجل املنافسة −

تعزيز التنمية االقتصادية املحلية من خالل التخطيط اإلسرتاتيجي: سلسلة التنمية االقتصادية املحلية )DEL( املجلد 1 −

الحلول الحرضية. برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، نرويب 2015 −

املــنــاخ، والطاقة 	  وتــغــر  التنمية املــســتــدامــة،  والــجــهــود حــول  األبــحــاث  (UNDP، www.undp.org) مختلف  األمـــم املتحدة اإلمنـــايئ  برنامج 
املستدامة، والحد من مخاطر الكوارث، والحكم، وبناء السالم.
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امللحق
الجدول رقم 1: املقاربات الذكية لأهداف الفرعية لهدف التنمية املستدامة رقم 11

التنمية الحرضية املستدامة املقرتح وجدول  )من برنامج األمــم املتحدة للمستوطنات البرشية: دور تقانة املعلومات واالتصاالت يف هدف 
األعامل الحرضي الجديد(

األهداف الفرعية لهدف التنمية 
املستدامة رقم 11 املقرتح

املقاربات القامئة عىل تقانة املعلومات واالتصاالت

1.11 حول السكن املالئم واآلمن 
وامليرس والخدمات األساسية

تساعد حلول الحكومة اإللكرتونية عىل الحد من التكاليف اإلدارية، وزيادة الوصول وتحسني 
التنسيق: شبكات املياه الذكية التي تقيس تدفق املياه وضغطها، وأنظمة للحصول عىل طلبات 

الصيانة واإلجراءات وتتبعها

2.11 حول نظم النقل اآلمنة التي 
تتميز بأسعار معقولة وسهولة 

الوصول واالستدامة للجميع

وسائل النقل الحرضي الذكية التي متكنها التطبيقات املبتكرة لخدمات النطاق العريض والتنقل 
والحوسبة السحابية: املركبات والبنية التحتية الذكية، ووسائط النقل متعددة الوسائط، وأماكن 

املدن املجددة

3.11 حول التوسع الحرضي 
الشامل واملستدام والقدرات 
التشاركية ... التخطيط واإلدارة

تغر تقانة املعلومات واالتصاالت املجتمع وتتسم بالقدرة عىل تغير التخطيط واإلدارة 
الحرضيني: العرائض اإللكرتونية واللوحات اإللكرتونية لتعزيز املشاركة املجتمعية

4.11: حول حامية الرتاث العاملي 
الثقايف والطبيعي واملحافظة عليه

بإمكان الرقمنة املحافظة عىل الرتاث املحيل. وتساعد خدمات املعلومات ومنصات التواصل 
املفتوحة عىل زيادة املعرفة واملشاركة والتعاون بشأن املحافظة عىل الرتاث

رصد تدفقات املياه ونظم اإلنذار املبكر القامئة عىل تقانة املعلومات واالتصاالت؛ واالستجابة 5.11: حول آثار الكوارث
اإلنسانية مبساعدة تقانة املعلومات واالتصاالت من أجل الحلول النقالة ذات االنتشار الرسيع؛ 
وتعزيز الحصول عىل املعلومات للمساعدة عىل إدارة مخاطر الكوارث، وتشجيع اتخاذ قرارات 

التكيف

6.11: حول األثر البيئي )جودة 
الهواء، وإدارة النفايات البلديات 

وغرها(

من املمكن أن تساعد تقانة املعلومات واالتصاالت عىل الحد من انبعاث الكربون يف العامل 
بنسبة 61% بحلول 2020؛ وميكن لتقانة املعلومات واالتصاالت املساعدة عىل جعل 

املباين أكرث كفاءة يف استخدام الطاقة من خالل العدادات الذكية والتحكم الذيك باملباين؛ 
وجعل الشبكة أكرث كفاءة، والحد من الخسائر وزيادة الرسعة؛ وإدارة النفايات مبساعدة تقانة 

املعلومات واالتصاالت مبا يف ذلك جمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها ورصدها

7.11: حول املساحات الخرضاء 
والعامة اآلمنة والشاملة ممكنة 

الوصول إليها

تعزز تقانة املعلومات واالتصاالت األمن ونظم الرصد املتفق عليها، والحصول عىل معلومات 
السالمة العامة، وإثراء التجربة الثقافية والحرضية

11.أ: حول الروابط بني املناطق 
الحرضية والريفية

تساعد تقانة املعلومات واالتصاالت عىل تخطيط التنمية؛ ويتيح النطاق العريض االتصال مبصادر 
الطاقة الخرضاء، وتتيح روابط الفيديو عالية الوضوح التشخيص الطبي عن بعد
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11.ب: حول الكفاءة يف استخدام 
املوارد والتخفيف من تغر املناخ 

والتكيف معه

بناء قاعدة معارف حول إدارة املخاطر ومخاطر الكوارث، ورصد املخاطر ونظم اإلنذار املبكر، 
والحصول عىل املعلومات حول املخاطر، وتنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ والعمليات

11.ت: حول تقديم املساعدة إىل 
(LDCs) البلدان األقل منوا

ميكن للمباين الذكية الحد من استهالك الطاقة وانبعاث ثاين أكسيد الكربون، والشبكات 
الصغرة بهدف زيادة القدرة عىل مجابهة الكوارث

 

تم إعداد أوراق املسائل لربنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األمم املتحدة لربنامج األمم املتحدة الثالث 
للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد للمناطق 
الحرضية. وقد متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 62 إىل 92 

أيار/ مايو 2015.

متت قيادة الورقة الحايل بالتشارك من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ )PDNU(، واالتحاد 
.(CBD) الدويل


