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تطوير إطار منهجي للتحول الحضري الذكي نحو االستدامة: 

 في سياق الحالة المصرية

 

 سلوى عبد الرحمن مجاهد

 مصر   -جامعة أسيوط  -الهندسة كلية  - قسم الهندسة المعمارية

 

 الملخص:

المعاصرة   المصرية  لتالمدن  المستدامة  صبحبحاجة  التنمية  لضمان  ذكاًء  المشكالت   أكثر  ولمواجهة 

واالقالح واالجتماعية  الملحة.  ضرية  والبيئية  من وتصادية  الذكية  المدن  به  تتمتع  مما  الرغم  على 

الس وأحوال  المدن  وظروف  اقتصاد  لتحسين  كبيرة  تتحقق إمكانيات  لم  اإلمكانات  هذه  أن  إال  كان؛ 

المدينة  .  بالكامل مفهوم  تطبيق  تكفي إلنجاح  الحالية الزالت ال  الذكية  المدن  ونماذج  في  فأطر  الذكية 

حضرية تحديات  من  المصرية  المدن  تواجهه  لما  نظرا  المصرية  الحالة  ف  سياق  خمتفاقمة.   ل المن 

السابقة تبين وجود الخاصة بالمنهجيات  مراجعة األدبيات والدراسات  الدراسات  والمقاييس   نقص في 

المدينة الذكية   التحول نحو  النامية بشك  –إلدارة وتنفيذ عمليات  كما أنه هناك   -ل عامفي سياق الدول 

المصري؛ السياق  في  الذكي  للتحول  المنهجية  األطر  مجال  في  معرفية  الورقة  لذا    فجوة  هذه  تهدف 

منهجي  ل إطار  الحالة   للتحولمتعمق    متكاملتقديم  في سياق  المستدامة  الذكية  المدينة  نحو  الحضري 

الحضرالمصرية للتنمية  التخطيط االستراتيجي  الدراسة على  ية، وذلك بتطبيق منهجية  . وقد اعتمدت 

لظاهرة  المعرفي  للبناء  وذلك  والدراسات.  األدبيات  من  انتقائية  لمجموعة  والنقدي  النوعي  التحليل 

للمدن؛   الذكي  الحالة  لوكذلك  التحول  وسياق  الحضرية  للتنمية  االستراتيجي  التخطيط  منهجية  تحليل 

المقدم    المصرية. الدراسات  -يتميز واإلطار  في  طرح  أطر  عما  من  الناميةالسابقة  الدول  سياق   -في 

الجسور  المراحل في مد  تلك  اهمية  المدينة وتأتي  االعداد والتحضير وتهيئة  باشتماله على: مرحلتي 

الواق قبل   ع والمأمول؛بين  المدينة  أداء  مقارنة  يتيح  في مراحل مختلفة مما  الرئيسية  األداء  مؤشرات 

لقياس والبرامج  المبادرات  تنفيذ  األهداف  وبعد  نحو  التقدم  االستراتيجية  مستوى  يضمن   بما  وتقويم 

والتطوير. التحول  عملية  لل  استمرارية  استرشادية  مرجعية  أداة  المقترح؛  العمل  إطار  معنيين ويعد 
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القرار؛   صانعي  أو  التنفيذيين  أو  األكاديميين  سواء  مصر،  في  الحضرية  السياسات  وصنع  بالتنمية 

استرا خطة  تطوير  من  تبني تمكنهم  من  بدال  مستدامة  ذكية  مدن  نحو  للتحول  وواقعية  فعالة  تيجية 

؛ وذلك الستناده ل زيادة فرص النجاحسياسات واستراتيجيات قد ال تتوافق مع الواقع المحلي. مما يكف

التخطيط   منهجية  ونموذج  الذكي؛  الحضري  التحول  لعملية  والحديث  الواقعي  النظري  النموذج  على 

للتنمي المدينة االستراتيجي  ة الحضرية؛ وكذلك أيضا سياق الحالة المصرية فيما يتعلق بتطبيق مفهوم 

 الذكية المستدامة. 

المفتاحية:   المستدامة  الكلمات  الذكية  الحضري    –المدينة  المصرية    –التحول  الحالة    –سياق 

 التخطيط الحضري االستراتيجي.

 

 المقدمة: -1

تستخدم   لتنمية المدن. فهي عبارة عن منظومة متكاملة  أصبحت فكرة المدينة الذكية المستدامة نموذجا

المدينة مترابطة ومتفاعلة على جميع المستويات. ف التكنولوجية والمعلوماتية لجعل  المدن في  التقنيات 

المدينة  التقليدية أنظمة  البعض، تعمل  المعلومات واالتصاالت    وتعمل .بمعزل عن بعضها  تكنولوجيا 

 (ICT  )الذي يربط  ك أو كنظام مرتبط  [32]بينها  الجسر  المدينة كشبكة  أنظمة  فتعمل  كيان واحد؛ ك . 

وفكرة المدينة الذكية ال    .مما يساعد في تحسين أداء المدينة في جميع المجاالت وتحسين نوعية الحياة

العاملة  القوى  تقتصر على مجال المعلومات واإلدارة فحسب، بل تأخذ بعين االعتبار اإلنسان وتنمية 

وريادة التنافسية   واالبتكار  القدرة  من  ويرفع  واإلنتاجية  العمل  فرص  لزيادة  يؤدي  مما  األعمال 

 .  [21]االقتصادية للمدينة 

المدن  فتواجه  الحضرية.  التحديات  حدة  زادت  المصرية،  للمدن  السكاني  النمو  معدالت  تزايد  مع 

للخدمات وغير  الحركة والوصول  الموارد، ومشكالت  المرتفعة، وندرة  التلوث  المعاصرة مستويات 

دامة  ية مست ذلك من مشكالت اجتماعية واقتصادية.  فأصبح أمًرا حتميًا؛ وضع حلول عاجلة لتحقيق تنم 

مع رفع مستوى جودة الحياة للسكان. وللتصدي لهذا التحدي يجب أن يتم االستفادة من إمكانات التقدم 

ذكاًء   أكثر  مدن  تطوير  إلى  مصر  تحتاج  لذلك،  االستدامة.  لتحقيق  والتكنولوجي  على  الرقمي  قادرة 

  ات.ستثمارجذب االعمل و وتوفير فرص التنمية المستدامة تحقيق

الرغم ممو المدن وأحوال  على  اقتصاد وظروف  لتحسين  إمكانيات كبيرة  الذكية من  المدن  ا تتمتع به 

النامية الدول  في  بالكامل  تتحقق  لم  اإلمكانات  هذه  أن  إال  حلولالسكان؛  تطبيق  يواجه  حيث  المدن  . 

المستدامة من  الذكية  تتنوع  التحديات  هذه  أخرى.  إلى  مدينة  تختلف من  التي  التحديات  مجموعة من 

والتنظيمية  اال واالقتصادية  والتكنولوجية  المدن  .[18]جتماعية  تطوير  الدول   ويعتبر  في  الذكية 

أيضا  وكذلك  القوية  والموارد  المتقدمة  التكنولوجيا  تمتلك  أنها  حيث  ما،  حد  إلى  أسهل  المتقدمة 

المدن   لتخطيط  فعالة  ا[37]استراتيجيات  التحديات  إلى  فباإلضافة  في -لسابقة  .  حدتها  تزداد  والتي 

تعاني تلك الدول من ضعف القدرة البحثية مما يعيق السياق المطلوب لمبادرات المدينة   -الدول النامية

المدينة  نحو  التحول  عمليات  وتنفيذ  إلدارة  والمقاييس  المنهجيات  في  نقص  فهناك  المستدامة،  الذكية 

 .   [17]الذكية 
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 أهمية ودوافع الدراسة  1-1

إن دمج مفهوم المدن الذكية في إطار استراتيجي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز  

على االقتصاد التنافسي هو أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر. ويمكن تلخيص العوامل التي 

بي الفجوة  إلى توسيع  يلي:    نتؤدي  لتحفيز   (1الواقع وما يمكن تحقيقه كما  نماذج متكاملة  توافر  عدم 

ثم   ومن  المستدامة.  الذكية  المدن  ونشر  تطوير  الدول ممارسة  من  مستوردة  سياسية  أطر  اعتماد 

وعدم تكامل القاعدة التقنية مثل أجهزة  ضعف  (  2؛  [11]المتقدمة، وهي ليست األمثل للسياق المحلي  

 .[29]االستشعار وشبكات االتصاالت و األجهزة التكنولوجية 

تم تقديم عدة مناهج في األدبيات والدراسات السابقة للمساعدة في تطوير خارطة طريق لعملية التحول 

الذكية للمدن  األوروبي  بالبرنامج  الخاصة  للمعايير   (EPIC)منها:  البريطاني  المعهد  و   ،(BSI) ،

الذكية المدن  عام     [22]قدم  و   (SCC).ومجلس  إطار  الذكية"  وهو  للمدن  استراتيجي  تنفيذ  "إطار 

للب خصيًصا  تطوير  مصمم  في  الدول  تلك  حكومات  مساعدة  بهدف  وذلك  مصر.  مثل  النامية  لدان 

المستدامة.   الذكية  المدن  الذي استراتيجيات  الذكية"  المدينة  عمل  "إطار  من  اإلطار  هذا  تطوير  تم 

مجموعة عملية   Cisco Internet Business Solutions (IBSG) طورته  تقسيم  إلى  ويهدف 

نحو التحول  استراتيجية  هذه   وضع  أن  من  للتأكد  مراعاتها  يجب  رئيسية  إلى عناصر  الذكية  المدينة 

هدف تحديد وذلك بتقييم المدينة  (  1  :االستراتيجيات يمكن تنفيذها بنجاح. تتضمن عناصر اإلستراتيجية

والضعفالراهن الوضع   القوة  نقاط  وتحديد  المدينة  (  2؛  ،  أهداف  مجالتحديد  البيئة    في  تحسين 

والبي  واالقتصادية االجتماعية  و3؛  ئية  المدينة  (  مؤشرات  اإلنجازل ضع  تحديد4؛  تقييم  أصحاب   ( 

من المسؤول عن تطوير المدن الذكية؟ )األشخاص(: تحديد أدوار مجموعات   -المصلحة في المدينة  

أصحاب  ومجموعات  الذكية،  المدن  استراتيجية  تطوير  في  وتأثيرها  المختلفة  المصلحة  أصحاب 

 : الحكومات والجهات التنظيمية والشركات والمالكين والمشغلين والمستخدمين.المصلحة الرئيسية هي

خريطة طريق وفقًا لما تتطلبه نظرية  Ibrahim, M., El-Zaart, A., & Adams [28]   كما طور

في Theory of Change (ToC)التغيير    تأخذ  بطريقة  المقترحة  الطريق  خريطة  تصميم  تم   ،

االعتبار األبعاد الستة لمركز الخدمات المشتركة وضمان استدامة المدينة على مستوياتها االقتصادية 

المراح من  الطريق  خريطة  تتكون  واالجتماعية.  )والبيئية  التالية:  الست  )1ل  المدينة،  رؤية   )2 )

( المدينة،  )3استعداد  المدينة،  خطة   )4( المدينة،  تحويل   )5( و  والتقييم،  الرصد  على  6(  الحفاظ   )

 .التغيير. وكل مرحلة لديها قائمة من االجراءات التي يتعين تنفيذها في مستوى معين من عملية التحول

أكثر تفصيال من األطر السابقة إال أنه ركز على الحد األدنى   طار المقترح هووعلى الرغم من أن اإل

التحول عملية  أثناء  مراعاته  يجب  المكونات   مما  بعض  على  الضوء  سلط  حيث  الذكية؛  المدن  نحو 

متكامل  إطار  توفير  في  أخفق  لكنه  االستدامة  لتحقيق  الذكية  المدن  اعتماد  في  تساعد  التي  الرئيسية 

  .ن الذكيةوشامل ومتعمق لتبني المد

المدينة الذكية  تتناول كل خارطة طريق عملية التحول من وجهة نظرها وأيا منها ال يغطي كل جوانب

مفهوم  المستدامة تطبيق  إلنجاح  تكفي  ال  الزالت  الحالية  الذكية  المدن  ونماذج  فأطر  شامل،  بشكل 

المصرية المدن  تواجهه  لما  نظرا  المصرية  الحالة  سياق  في  الذكية  حضرية   المدينة  تحديات  من 

متراكمة ومتشابكة، فمعدالت نمو السكان تفوق معدالت التنمية بمراحل في جميع المجاالت هذا عالوة  

على التحديات االجتماعية واالقتصادية والمؤسسية. ومما يعوق نجاح تحول المدن نحو المدينة الذكية 
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تتخطى التي  الشاملة  االستراتيجية  الرؤية  غياب  فجوة   المستدامة هو  يشكل  الذي  األمر  العقبات.  تلك 

قاعدة  الرئيسيين  المصلحة  وأصحاب  السياسات  وصانعي  المدن  مخططي  لدى  يتوفر  فلن  معرفية 

    لمتابعة رحلة التحول مما يؤثر سلبا على تحقيق األهداف المنشودة. وتفصيلية معلوماتية قوية

 

 أهداف الدراسة:  1-2

الشامل أمر  متكاملفإن اإلطار المنهجي التمت مناقشتها أعاله،  نتيجة لما سبق وبناًء على القضايا التي

المصري.   .ال بد منه السياق  الذكي في  للتحول  المنهجية  المعرفية في مجال األطر  الفجوة   بهدف سد 

مساعدة وتوجيه مخططي المدن وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين في تطوير  ذلك لو

وبر ومبادرات  السياق اووضع خطط عمل  مع  يتوافق  بما  ذكية مستدامة  مدن  نحو  للتحول  فاعلة  مج 

 الحضري نحو المدينة الذكية المستدامة المحلي؛ ويتم ذلك من خالل تقديم إطار منهجي متعمق للتحول

المصرية الحالة  التحول؛ تمفي سياق  لعملية  التخطيط  الذي   . ولضمان فعالية وكفاءة  استخدام االطار 

االطار المنهجي المقترح   بناءكأساس ل  Ibrahim, M., El-Zaart, A., & Adams  [28]  اقترحه

النظري   لنموذج( ا1مرجعيات رئيسية:    ثالثهذا اإلطار باالستناد إلى    طوير تفي هذه الدراسة ثم تم  

الحضري التحول  لعملية  والحديث  المنطقي  ال(  2.  الذكي  الواقعي  التخطيط    لعملية  منهجيالنموذج 

 المدينة الذكية.  مفهوم فيما يتعلق بتطبيقالمصرية  سياق الحالة( 3؛  للتنمية الحضرية االستراتيجي

 

 المنهجية: 1-3

السابقة  والدراسات  األدبيات  انتقائية من  لمجموعة  والنقدي  النوعي  التحليل  الدراسة على  اعتمدت  قد 

منشورة في المجالت العلمية والمؤتمرات، والوثائق والتقارير والمقاالت و  محكمة  من مقاالت أكاديمية

وذلك للبناء المعرفي المفاهيمي لظاهرة التحول الذكي للمدن والقضايا   .مصادر اإلنترنت  المنشورة في

وسياق   الحضرية  للتنمية  االستراتيجي  التخطيط  عملية  منهجية  تحليل  وكذلك  الصلة؛  ذات  الرئيسية 

الذكية.   المدينة  بتطبيق  يتعلق  فيما  المصرية  وخر  وقدالحالة  العمل  ألطر  نقدية  رؤية  تقديم  ئط  ا تم 

الطريق للتحول نحو المدن المستدامة والتي تم طرحها والمتاحة في الدراسات السابقة، وذلك للوقوف 

منهجي   إطار  لبناء  اضافتها  ينبغي  التي  التفصيلية  والخطوات  المراحل  الذكي   متكاملعلى  للتحول 

ة وفاعلة  يللمدن المصرية. يساعد هذا اإلطار في تطوير ووضع خطط عمل ومبادرات وبرامج واقع

تبني   من  بدال  المصرية  الحالة  سياق  مع  يتناسب  مستدامة  ذكية  مدن  نحو  للتحول  للتطبيق  وقابلة 

 سياسات واستراتيجيات قد ال تتوافق مع الواقع المحلي. 

بيانات قواعد  باستخدام  شامل  مسح  اجراء  تم  الصلة  ذات  والمراجع  لألدبيات   ,EBSCOللوصول 

Elsevier: ScienceDirect, SAGE     Springer  المصري المعرفة  بنك  خالل  من   ”وذلك 

www.ekb.eg”.  ذات المقاالت  ولتحديد  الدراسة.  موضوع  حول  المتوفرة  األدبيات  على  للعثور 

محكمة  مجالت  في  المنشورة  العلمية  والمقاالت  المحكمة  الكتب  جميع  مراجعة  تم  للمراجعة  الصلة 

 .  2019حتى أغسطس  2010ق ذكرها منذ يناير  بحول المدن الذكية المتوفرة في المصادر السا
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بناء   على  توثر  التي  الجوانب  جميع  استخدام    اإلطارولتغطية  تم  اقتراحه؛  المطلوب    3المنهجي 

البحثية:   المصطلحات  من  "1مجموعات   )smart city" و   "sustainability" و   "urban 

transformation Frameworkفأ مجتمعة  البحث  لعمية  كمصطلحات  عن  س"  النتيجة    60فرت 

االنجليزية؛  رجع  م باللغة  "2علمي   )smart city" و   "sustainability"و  "strategic urban 

planning"   على أيضا  العثور  أيضا  53فتم  علمي  تم "   Egyptو""  smart city"  (3؛  مرجع 

 مراجع.  3الحصول على 

استوفت معايير البحث األساسية،   يمرجع والت  116  بلغ اجمالي عدد المراجع التي تم الحصول عليها

بعد  مادة علمية    23. ثم تم استبعاد  بسبب بعد مجالها عن مجال الدراسة او التكرارمقالة    54تم حذف  

الملخصات قراءة  خالل  من  األولي  المراجع.    التحليل  من  باألحدث  األخذ  وتحديد وتم  اختيار  وتم 

 المراجع بحيث تسهم في: 

الم - العمل  اطر  الدول  قالتعرف على  )بالتركيز على سياق  السابقة  والدراسات  األدبيات  في  ترحة 

النامية وخصوصا الحالة المصرية( وذلك بهدف تحديد الفجوة المعرفية وأوجه القصور في تلك 

 األطر.

الحضري   - التحول  للمدن )ظاهرة  الذكي  التحول  لعملية  تكوين صورة واضحة وشاملة ومتكاملة 

القوى   –أهمية ومميزات التحول الذكي كخيار استراتيجي    –لمستدامة  اوعالقتها بالمدينة الذكية  

النظري   النموذج  بناء  بهدف  وذلك  الذكي(؛  الحضري  التحول  عملية  وركائز  ومقومات  الدافعة 

 ؛ الواقعي المنطقي والحديث لعملية التحول الحضري الذكي

ة وأهميته في عملية التحول  مالتعرف على نموذج التخطيط االستراتيجي للتنمية الحضرية المستدا -

 نحو المدينة الذكية المستدامة؛

االستراتيجي  - والتخطيط  الذكية  المدينة  مفهوم  تطبيق  مجال  في  المصرية  التجربة  استعراض 

الذكية في   المدينة  التي تواجه تطبيق  الفرص والتحديات  التعرف على  الحضرية؛ وكذلك  للتنمية 

 المدن المصرية. 

اقتصرت لذلك،  النهائية على    ونتيجة  المراجع  بشكل فمادة.    39مجموعة  المقاالت  تم مراجعة جميع 

مراجع   6هذا باإلضافة إلى  واستخدام كل منها حسب الموضوعات المطروحة في هذه الورقة.  مستقل  

العربية   العربية.باللغة  اللغة  باستخدام  ولكن  السابقة  الطريقة  بنفس  بالبحث  عليها  الحصول  ويقدم   تم 

 ( هيكل الدراسة –المنهجيات –( الهيكل العام لهذه الورقة )األهداف 1)شكل رقم 



956 
JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 48, No. 5, September 2020, pp. 951-978 

 

 

 

 . الدراسة هيكل – المنهجيات – األهداف: البحثيةللورقة   الهيكل العام (:1شكل )

 المصدر: اعداد الباحث 

 

المفاهيمي -2 النظري  الذكي  اإلطار  الحضري   Conceptual Theoretical  للتحول 

Framework for the smart urban transformation 

الحض التحول  لعملية  والحديث  المنطقي  الواقعي  النظري  النموذج  لبناء  الجزء  هذا  الذكييهدف  . ري 

المدن المصرية  لعملية تحول  المنهجي  الذي يبنى عليه اإلطار  النموذج يعد بمثابة حجر األساس  هذا 

ظاهرة التحول الحضري وعالقتها  تبع  ( ت1نحو المدن الذكية المستدامة. ويتم بناء النموذج من خالل:  

المستدامة الذكية  ال2؛  بالمدينة  التحول  ومميزات  أهمية  على  التعرف  استراتيجي؛  (  كخيار  ( 3ذكي 

 القوى الدافعة ومقومات وركائز عملية التحول الحضري الذكي. 

 

 وعالقتها بالمدينة الذكية المستدامة ظاهرة التحول الحضري 2-1

أ مكونا  التغيير  اإلنسايعد  للحالة  مستمرة  ساسيا  ظاهرة  فهو  والممارسات بنية،  الفكر  تطور  استمرار 

 فيعلى مر الزمن ولكن اختلفت في سرعتها ودرجة تعقيدها.    لم تتوقف  عمليات التغيير فوالخبرات؛  

العالمية ثم    حدثت  القرن الثامن عشر  تحوالت حضرية جذرية للمدن؛ من المدن الصناعية إلى المدن 

شهد القرن الحادي والعشرين تطورا في مفهوم التحول الحضري من المدن العالمية )بعد  كما    العولمة.

. وبدأت عمليات التحضر في [20]مدن المستدامة والمناطق التنافسية ومدن المعرفة  الصناعة( إلى ال

إعادة صياغة المدن وتعريف مفهوم التحول الحضري. فأصبحت مناهج التحول الحضري تركز على 

الشامل الحضري  التحول ى  عل   التجديد  فعمليات  المكاني  والمادي  التنظيمي  المؤسسي  المستويين 
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نماذج، وأصبح التحدي األساسي في التحول الحضري هو  الحضري حاليا تتم من خالل أطر متعددة ال

الدمج بين النماذج المختلفة لعمليات التحول فعلى سبيل المثال: الربط بين الحفاظ على التراث ومناهج 

 . [38]المستدامة والذكية ومدن المعرفة المدن الخضراء و

وأصبحت  التسعينيات،  أوائل  منذ  الحضري  التخطيط  مجال  في  المستدامة  التنمية  مفهوم  تطبيق  تم 

ا للعيش، ومزدهرة التنمية  بيئة صحية، صالحة  لخلق  المستدامة إستراتيجية تستخدم كمسار  لحضرية 

ال من  األدنى  الحد  المواردمع  على  التأثيرو  طلب  من  األدنى  والحد  البيئ  السلبي  الطاقة  . [8]ة  على 

تنمية الحضرية المستدامة بأنها "عملية تغيير في البيئة المبنية تعزز التنمية االقتصادية مع وعرفت ال

الحفاظ على الموارد، وتحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع، وتعزيز النظام البيئي". فأهم ما تتميز به 

ا االقتصالتنمية  التنمية  بين  التوازن  تحقق  بأنها  المستدامة  العدالة  لحضرية  وبين  والعمرانية  ادية 

 . [35]في المناطق الحضرية االجتماعية وحماية البيئة 

أصعب  التوأصبحت   أحد  المستدامة  الحضرية  التنمية  أهداف  بين  تواجه  عارضات  التي  التحديات 

بالتخطيط   يتعلق  فيما  الحضري  تحقيق  المخطط  المخططين  وعلى  المستدامة.  المدن  نحو  للتحول 

لمصالح االقتصادية  وتحقيق التوازن بين ا  ادة القصوى من مجموعات القيم الثالث في آن واحداالستف

مما يتطلب التعاون بين كل األطراف )شركاء التنمية( لتكوين فكرة شاملة   .[1]واالجتماعية والبيئية  

اتخاذها  الواجب  االجراءات  وتحديد  المعاصرة  المدن  تواجهها  التي  المعقدة  والقضايا  التحديات  عن 

الحفاظ على الموارد وضمان سالمة وق التوازن بين جوانب االستدامة: تعزيز التنمية االقتصادية  لتحقي

 .[27]اإليكولوجي وعالوة على ذلك تحسين النواحي االجتماعية  النظام

لـ وأن  [6]  وآخرون  Angelidou  ووفقًا  عالمية  أصبحت  البيئية  المشكالت  التنمية    تحقيق  أن 

لتكنولوجيا   المحتملة  اآلفاق  فتح  عن  ناجمة  متطورة  وأساليبا  ابتكارية  حلوال  يتطلب  المستدامة 

من  ذلك  تحقيق  ويتم  التحتية.  وبنيتها  وخدماتها  المدينة  أنظمة  كفاءة  لزيادة  واالتصاالت  المعلومات 

لتع شاملة  تحول  عملية  المدن  خالل  استدامة  أعمال [25]زيز  جدول  دمج  بدأ  المنطلق  هذا  ومن   ،

مع  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وتطوير  الحضرية  الحوسبة  في  باالبتكار  المتعلقة  البحوث 

الحضري   والتخطيط  المستدامة  التنمية  أعمال  تكنولوجيا [6] جدول  في  االستثمار  تشجيع  وبالتالي   .

البيئية واالحتياجات االجتماعية واالقتصادية في  المعلومات واالتصاالت وتوجيهها لالهتمام   بالقضايا 

 .  [11;  8] المدن المعاصرة

والتكنولوجي  العلمية  التطورات  حول  الجديدة  المفاهيم  ضوء  بناء  في  تم  واالجتماعية،  والمؤسسية  ة 

مستدامة   ذكية  لمدن  حضرية  تقنية  المدن   -رؤية  تواجهها  التي  للمشكالت  شامل  فهم  على  تحتوي 

وأيًضا للسياق المحدد لحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باعتبارها إمكانيات مستقبلية مقترحة  

وفي ظل رؤية المدن الذكية المستدامة اكتسبت  .  [10]  لمواجهة تحديات االستدامة الحضرية والتحضر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلقة بتوجيه الحوسبة لتحقيق المدينة المستدامة أهمية كبيرة في 

أك كخطاب  فقط  ليس  هذا  وتكنولوجيًا.  بيئيًا  المتقدمة  مجال الدول  في  كممارسة  أيضا  ولكن  اديمي 

التخطيط الحضري، من خالل استراتيجيات ومشاريع التنمية الحضرية المتنوعة التي تستغل إمكانات  

المستدامة  الحضرية  التنمية  عمليات  وتعزيز  لتحفيز  المبتكرة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 

  [7]الحياة  وجودةدامة الحضرية وبالتالي النهوض بالمدن وتطورها فيما يتعلق، باالست
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االبتكار  استخدام  وهو  الحضرية:  الدراسات  في  الذكي  الحضري  التحول  مفهوم  ظهر  ثم  ومن 

االستدامة  لتحقيق  المدن  تواجهها  التي  المتزايدة  المعقدة  التحديات  مع  التعامل  عند  التكنولوجي 

المستدامة   الذكية  المدن  إلى  النظر  وتم  إلى الحضرية.  يسعى  الحضري  التحول  لعملية  شامل  كنهج 

المفهومين  لكال  الرئيسية  القصور  أوجه  لعالج  الذكية كمحاوالت  والمدن  المستدامة  المدن  بين  الجمع 

فئة  كل  تقدمه  ما  دمج  خالل  من  ذلك  ويتم  المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  في  مساهمتها  حيث  من 

سبة المنتشرة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة )من لتعظيم االستفادة منها فيما يتعلق بالحو

المدن الذكية( ومفاهيم التصميم ومبادئ التخطيط )من أشكال حضرية مستدامة( لتحقيق الهدف المتمثل 

 .[8] [9]في تعزيز االستدامة في عصر التحضر الزائد 

 

 التحول الحضري الذكي كخيار استراتيجي:  2-2

عديدة لتطبيق مفهوم المدينة الذكية عالمية  ؛ نشأت محاوالت  الحديث  لمواكبة االتجاه الحضري العالمي

الدول   تعتمد  ذلك  ولتحقيق  استراتيجية:    3المستدامة؛  األخضر  1مسارات  المسار   )Greenfield 

Stream    بالكامل؛ جديدة  مدن  انشاء  الم2وهو  البني  (  تطوير   Brownfield Streamسار  وهو 

( الدمج بين المسارين السابقين بإنشاء مجاورات في 3وتحويل المدن التقليدية إلى مدن ذكية مستدامة؛  

 . [25] مناطق االمتداد للعمران القائم 

العا  Angelidou  [4 ]  وقد أوضحت الحضريين في  المخططين  الغربي يرون أنأن معظم  لمدن ا  لم 

تطوير على  التركيز  فينبغي  وأنشطتهم.  الحاليين  السكان  وكافية الستيعاب  من هاالقائمة عريقة  بدالً   ،

يتطلب ميزانية تصل إلى عشر مرات أكبر من ميزانية تطوير مدينة ذلك  انشاء مدنا جديدة. حيث ان  

انشاء  .  [2]قائمة   المدينة وأن  اعتماد  حالة  في  خطورة  يمثل  القائمة  المدن  من  بالقرب  جديدة  مدن 

القائمة مما يشجع على استخدام السيارات واستهالك الوقود األحفوري مما يزيد  المدينة  الجديدة على 

البيئة   العديد من   [3]تلوث  المسار األول فظهرت  النامية، تم تبني  البلدان  الرغم من ذلك ففي  وعلى 

ظبي  المبا )أبو  مصدر  مدينة  )ماليزيا(،  سيبرجايا  مثل  تماًما،  جديدة  ذكية  مدن  لتطوير   -درات 

تصميم   تم  حيث  المتحدة(.  العربية  تطلبت تلك  اإلمارات  مشاريع  فهي  الصفر،  من  وبنيتها  المدن 

هائلة التح  .استثمارات  البنية  تصميم  في  الحديثة  واألساليب  القياسية  المعايير  تطبيق  من  تية وبالرغم 

جذب  في  تنجح  لم  أنها  حيث  أشباح،  مدن  عن  عبارة  النوع  هذا  من  المدن  معظم  ان  إال  والمباني، 

لدراسة أجراها  السكان مدينة ذكية   50على    McKinsey Global Institute (MGI؛ وذلك وفقا 

 .  [29] حول العالم

ومن ناحية اخرى، ففي المسار الثاني يتم تطوير المدن القائمة الى مدن ذكية مستدامة وفقا لخصائص 

المتاحة.     وأولويات والتكنولوجيا  العالمية  السوق  قوى  إلى  باإلضافة  هذا  القائمة،  المدن  واحتياجات 

 شراك سكان المدينةوذلك للوصول الى مدن مستدامة اجتماعيا وقابلة للعيش. وذلك يشير إلى أهمية إ

 ستراتيجية ما يلي:تلك االالتعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة. ومن أهم مميزات وكذلك 

االستفادة من الزخم الجماعي ومشاركة السكان عند توظيف التقنيات الحديثة والبيانات المفتوحة،  -

عمل من أسفل إلى أعلى )بقيادة وذلك يتيح الجمع بين العمل من أعلى وأسفل )بقيادة الحكومة( وال

حيث تعلم   المجتمع(.  على  بل  الذكية،  المدينة  حلول  تنفيذ  على  يتوقف  ال  الذكية  المدن  نجاح  أن 
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 ( خلق1االبتكار مع البيئات الذكية، والقدرات الموزعة بين المنظمات، واألشخاص مما يسهم في: 

المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات   ( إنشاء شراكات لتنفيذ2بيئة تعاونية وشاملة ومتماسكة.  

( تنسيق جهود هذه البيئة التعاونية من أجل تحقيق مجموعة مشتركة  3واالتصاالت بشكل مشترك؛  

 ؛[42] من األهداف التي تعكس رؤية وأولويات المدينة

والميزانية  - االستثمارات  حجم  من  يخفض  مما  بالفعل  قائمة  تحتية  وبنية  حضري  نظام  وجود 

اجهها المدن  وكذلك فإن التحديات الحقيقية التي تو .[5]  [2]المطلوبة لتطوير مدينة ذكية مستدامة  

 ؛[34]تعد بمثابة العامل المحفز على االبتكار في مجال التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية 

يساعد  - مما  والهوية(  والطابع  )الشخصية  للمدن  المميزة  والثقافية  المحلية  الجوانب  من  االستفادة 

التكنولوجيا  فليس فقط  الهوية.  العام العالمي )العولمة( وفقدان  التيار  التنافسية ومواجهة  المدن في 

تصب أن  لها  سيتيح  ما  هو  المدن  في  المميزة  الثقافات  تعزيز  أيضا  بل  استدامة الرقمية،  أكثر  ح 

من  الذكية  المدن  فكرة  سينقل  حيث  األهمية  بالغ  أمر  الحضري  االبتكار  من  النوع  هذا  وصمود. 

االنتشار واسعة  الرقمية  كونها ظاهرة  بالعولمة  يسمى  فيما  لتحقيق    إلى كونها  تتسبب  نمط حديث 

نظم على  المستقبلية  الذكية  المدن  تعتمد  أن  ينبغي  لذا  المجتمع.  وقيم  اإليكولوجية المعنى  ها 

 . [16]و  [23] المحلية المعلوماتية المميزة لتلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية

-  

 القوى الدافعة ومقومات وركائز عملية التحول الحضري الذكي -2-3

على الرغم من عدم وجود حل واحد، إال أن هناك عناصر متكررة في األدبيات تدعم التحول الذكي 

القوى الدافعة ودعامة  العناصر  التنفيذ. وتشكل تلك  التخطيط االستراتيجي أو  للمدن سواء في مرحلة 

 العناصر يمكن تصنيفها كما يلي:نجاح عملية التحول؛ وتلك 

 

 التقنيات الرقمية )البرامج واألجهزة والمنصات والشبكات(:  -

فعالية  ذات  وهي  القائمة،  الحضرية  النظم  إلى  الرقمي  الذكاء  يضيف  الذي  التكنولوجي  المكون  تعد 

الحياة بنسبة  اقتصادية في   المدينة ذكية .  [29]٪  30-10تحسين بعض مؤشرات جودة  ولكي تصبح 

القاعدة التكنولوجية، وتتكون   (1(:  2شكل  أنظر  مل معا بشكل آني )ينبغي أن تمتلك ثالث طبقات تع 

السرعة )سلكية مثل األلياف  فائقة  المتصلة بشبكات االتصال  الذكية وأجهزة االستشعار  الهواتف  من 

تطبيقات محددة تعمل على ترجمة ة  مجموع   (2 ؛(Wi-Fi، وال سلكية مثل  optical fibersالبصرية  

استخدام   خالل  من  القرار  صنع  عملية  يحسن  مما  مناسبة  وإجراءات  تحذيرات  إلى  األولية  البيانات 

والسكان األعمال،  وأصحاب  الحكومة،  العالقة ―  ذات  الجهات  كافة  من  المقدمة  فئة    ( 3؛  البيانات 

 .[43]لمدينة والشركات والمؤسسات  المستخدمين السكان او الزوار او القائمين على ادارة ا 

واألنظمة  المجاالت  في  بتوظيفها  واسع  نطاق  على  التطبيقات  نشر  على  الذكي  التحول  نجاح  ويعتمد 

العامة   المياه..   -الطاقة    -الشبكات  –األمن    –النقل والتنقل    –المباني    –البيئة    –الحضرية )الخدمات 

ن بعد، باستخدام  م عالخ(، مما يحدث تغيير السلوك حيث يؤدي فيها كل من السكان والهيئات أنشطته

. فالتطبيقات الحديثة توفر معلومات فورية للمستخدمين على [29]الوسائط الرقمية المتاحة افتراضياً  

للتنقل، واستخدام   الحاجة  تقليل  في  أفضل تساهم  قرارات  اتخاذ  في  لمساعدتهم  / األسبوع  اليوم  مدار 
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إنقا األدوات  لهذه  فيمكن  الحضرية  األنظمة  على  الضغط  والحد من  والمياه،  الطاقة  أقل من  ذ كميات 

الجريمة ومنع  والموارد، كما  األرواح،  والمال  الجهد  في  الفاقد  وتقليل  الوقت  توفير  على  تعمل  كما   .

تعمل على تعزيز الترابط االجتماعي. ويترتب على ذلك الحد من استهالك الطاقة واالنبعاثات الضارة 

  .[10] [44]بالبيئة. هذا التغيير يحسن أداء المدن ويزيد من كفاءتها، فتصبح أكثر إنتاجية واستدامة  

 

تطوير   فان  البيني؛  التشغيل  إلى مشاكل  يؤدي  مختلفة  وتطبيقات  معلومات  نماذج  استخدام  أن  وحيث 

التكنولوجية الحديثة مثل إنترنت   المدن الذكية وتنفيذها يتطلب منصة متوافقة ومتكاملة من التطبيقات 

المعلوم شبكات  وتطبيقات  المسبقة  اإلشارات  ومعالجة  السحابية  والحوسبة  أنحاء   تااألشياء  كل  في 

العالمي المواقع  تحديد  ونظام  بُعد  عن  االستشعار  منصة  مثل  المعلومات  (GPS)المدينة  نظم   ،

المطلوب  األساس  المعلومات  نظام  تطبيقات  ومنصة  المتطورة  التقنيات  هذه  فتكامل  الجغرافية، 

)الزمانية   الكاملة  المعلومات  من  ال-لالستفادة  البيانات  قاعدة  حول  للمدينة ضحالمكانية(  والبيئية  رية 

االحتياجات  تلبية  على  قادرة  مستدامة  مدينة  لتطوير  واالقتصادية  الديموغرافية  البيانات  وقاعدة 

وأمن [21]المستقبلية   البيانات  خصوصية  لضمان  يحتاج  الضخمة  البيانات  وإدارة  تخزين  أن  كما   .

السيبراني  األمن  احتياطات  أخذ  يجب  واسع،  نطاق  على  االستشعار  أجهزة  نشر  فقبل  المعلومات. 

 .[15]لحماية البيانات من القرصنة والفيروسات والتعرض للتلف 

 

 األشخاص )التعليم واالبتكار واإلبداع(  -

السكان من ركائز نجاح عملية التحول، ولكن غالبًا ما يتم إهماله على حساب التكنولوجيا، فوعي    يعد

االنطالق  نقطة  هي  ومشاركته  الذكية،  المدينة  نحو  الدافعة  للقوة  البشري  المال  رأس  يمثل  المواطن 

دم التكنولوجي ال يحوالن المدن ويحسنانها تلقائيًا بل يعتمدان  فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتق

البشر العامل  على  ذلك  على    .[43]  في  فقط  الذكية  المدينة  في  األذكياء  المواطنين  تصنيف  يتم  ال 

"الحياة   مفهوم  يتجاوز  الذي  االجتماعي  التفاعل  مستوى  على  أيًضا  ولكن  العلمي  المؤهل  مستوى 

العامة. يمكن حل بعض ا لمشاكل الحضرية عن طريق حلول ذكية الشخصية" إلى االهتمام بالقضايا 

المواطنين ال  من  وعي  خالل  المهارات من  وتنمية  والتدريب  والتعلم  المجتمعية  والمشاركة  مواطن 

 . [21]واإلبداع والمرونة واالنفتاح والتعددية الثقافية واالجتماعية والتعاون بين األطراف المختلفة 

خالل:   من  يكون  والذي  الذكي  التحول  عملية  في  هام  دور  السكان  عاتق  على  المشاركة 1ويقع   )

المجتمعية وذلك في جميع مراحل عملية التحول بدءا من طرح وصياغة رؤية واستراتيجية وأهداف  
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المشاركة   ثم  التحول؛  العملية؛  عملية  تلك  وادارة  التنفيذ  تكنول2في عملية  ونشر حلول  ابتكار  وجيا ( 

المعلومات واالتصاالت للمساعدة في حل المشكالت الحضرية؛ وذلك عن طريق التركيز المكثف على 

التعليم الذي يعزز المعرفة واالبتكار. ومن ثم تشكيل مجموعة من المواطنين تعد بمثابة نواة المجتمع  

يكونو3الذكي؛   أن  الذكية  هواتفهم  على  التطبيقات  بعض  خالل  من  للسكان  يمكن  أجهزة  (  بمثابة  ا 

 ؛ [30]استشعار ذكية متنقلة مما يقلل تكاليف زرع أجهزة االستشعار في انحاء المدينة 

 المؤسسات )حكومة المدينة والجامعات والمعاهد والمنظمات(  -

املة لعملية التحول. وتعد تعد المؤسسات ضرورية لتوفير الحوكمة واإلرشاد والقيادة لتطوير رؤية ش

الشفافية  محدودية  تشمل  التقليدية  التحديات  بعض  الذكية؛  المدينة  لتطوير  كبير  تحد  هي  الحوكمة 

البشرية   الموارد  ونقص  المعزولة  المدينة  وخدمات  وبالتالي [24]والمساءلة  الذكية  المدينة  تحتاج   .

الذكي البنية   الحكم  وتنفيذ  والقيادة.  والشراكة  والتواصل  التعاون  ودمج حلول  القيود  هذه  معالجة  إلى 

التحتية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يدعم الحوكمة الذكية التي تسهل تكامل الخدمات والتعاون 

 .  [30]والتواصل وتبادل البيانات تعمل على تقوية ديناميكية العالقة بين المؤسسات 

وتمهيد الطريق لعملية التحول الذكي يقع على عاتق حكومة المدينة فعليها تطوير نموذج للحكم الذكي 

المدينة   وتشغيل  الحكومة [36]إلدارة  تلتزم  أن  ينبغي  نظم حضرية مستدامة  الى  التحول  . ولضمان 

التالية:   التوجيهية  المبادئ  وذلك 1بحزمة  الحضرية،  النظم  وفهم  فعالية  أكثر  بشكل  الموارد  إدارة   )

رؤية لتوفير  المتكاملة  الحضرية  واألدوات  النماذج  الطاقة    بتطوير  باستهالك  يتعلق  فيما  شاملة 

أنظمة وش2؛  [21]والموارد   توفير  بهدف  التحتية،  البنى  تحديث  والتنقل  (  والطاقة  للمياه  ذكية  بكات 

...الخ.   النفايات  من  الحضرية3والتخلص  الخدمات  تطوير  واتاحة  4(  الذكي  الحكم  نحو  التحول   )

القرار   في صنع  المواطنين  وإشراك  الحكومية  والبيانات  الحواجز 4؛  [17]  [1]المعلومات  ازالة   )

تعو التي  واإلقليمية  والقومية  الدولية  واللوائح  القواعد  بين  التناقض  وكذلك  والتنظيمية  ق القانونية 

 . [21]التعاون بين األطراف المختلفة أو تعترض نجاح عملية التحول 

ونموذج الحكم الذكي البد  ان يحدث نتائج وتغيرات على ثالث مستويات: المستوى األول )المؤسسات 

علة الخارجية(، واألهم هو أن يتعدى الحكومية(؛ المستوى الثاني )العالقات بين الحكومة والجهات الفا

)إدخال تحسينات عل الثالث  المستوى  في  نتائج  الحكم، إلحداث  نموذج  ى جميع عناصر تأثير تطوير 

السكان ف.  [12]المدينة(   استخدام  وكيفية  المدينة،  عمل  كيفية  فهم  في  يساعد  المعلومات  تدفق 

 . [40]لمشكالت الحضرية قابلة للتطبيق ل واقعية تحديد حلولمما يساعد في لعناصرها، 

 عوامل التمكين: -

ال  [41]    وآخرون  .Kumar, H  ذكر التحول نحو  مدن الذكية يعتمد على العديد من في دراستهم أن 

العوامل التمكينية والمقومات الرئيسية، فليس المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة هي هدف في حد ذاته  

بل هي وسيلة لتحقيق االستدامة الحضرية ونوعية حياة أفضل للمواطنين وذلك بتوافر عوامل تمكينية 

مة واألمن القوي ونظام البحث والتطوير ونظام وقوف لمراقبة األنظمة الحضرية، وتوفير نظام السال

الذكي النقل  ونظام  الذكي  والمدينة  السيارات  الشبكات  وأداء  الخدمات  وتحسين  للتنقل  الحاجة  وتقليل 

ككل.  كما أن عملية التحول تعتمد أيضا على مقومات غير تقنية مثل توفير المسكن الميسر والمناسب، 

ين  عالوة على قائمة متنوعة من عوامل التمكهذا  ؛  [33]رات الدراجات  وتطوير ممرات المشاة ومسا
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( قائمة بعوامل تمكين المدن الذكية 3والتي تم تداولها في األدبيات العلمية المتخصصة. ويوضح شكل ) 

واستراتيجية  أساسية،  وبنية  بيئية،  تمكين ومقومات  في ستة جوانب: عوامل  على  ومقوماتها مصنفة 

 لوجستية، واجتماعية، وتقنية، ثم عوامل متعلقة بالنقل والتنقل.  

 

 [41] المصدر: وامل تمكين المدن الذكية ومقوماتها.(: ع3شكل )

 

 النموذج المنطقي النظري للتحول الذكي للمدن  2-4

الذكي التحول  عملية  على  التعرف  في  والتعمق  السابقة  الموضوعات  استعراض  ال أنه  حيث  و  ؛بعد 

 إطار ؛ فمن األهمية بمكان وضع  محدد للمدينة الذكية فكل مدينه لديها تحدياتها وأولوياتهايوجد تعريف  

. ويتم  محدد ونموذج نظري لعملية التحول الذكي للمدن لتسهيل فهم خطواتها وأقسامها وعوامل نجاحها

 :بمرجعية نموذجين أساسيينوضع ذلك التصور 

ا - لعملية  المدخالت/العمليات/المخرجات  الحضري  نموذج   The input/process/outputلتحول 

urban transformation model؛ 

الذكية - المدن  مجلس  من  المقترح  الذكية  المدينة  تطور    Smart Cities Councilنموذج 

)https://smartcitiescouncil.com/( 

بمثابة المنطقي  النموذج  المقترح  األساسحجر    ويعد  المنهجي  وفقا لإلطار  النموذج  تطوير  وتم   .

العمليات   –لنموذج عملية التحول؛ حيث تم تقسيم النموذج للمراحل الثالث لعملية التحول )المدخالت  

ضمان نجاح لوصول إلى استراتيجية قابلة للقياس لل  العناصر األساسيةوكذلك بمراعاة  المخرجات(.    –

تلك العناصر األساسية يوضحها نموذج تطور المدن الذكية المقترح   ؛دينة الذكية لتحول نحو المعملية ا

 :[14]من مجلس المدن الذكية؛ ويمكن تلخيص تلك العناصر فيما يلي 

فهم نقطة االنطالق: التعرف الجيد على أداء المدينة في مجاالت: القيادة والحوكمة؛ مستوى   -

فا والمواطنين؛  المصلحة  وأصحاب  المختلفة  األطراف  البيانات  مشاركة  استخدام  علية 

 والمعلومات؛ كفاءة البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

التحول يعتمد على استناد االستراتيجية إلى أهداف ذكية -  وضع أهداف ذكية: فنجاح عملية 

Objectives)  SMART(  محددةpecific)S(،    للقياس وقابلة    )easurable)Mوقابلة 

https://smartcitiescouncil.com/
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وواقعية  )ble)chievaAللتطبيق    ،ealistic)R(    ،الوقت على  )imeT-وتعتمد 

dependent)    ويجب وضع والعالمية.  القومية  واألهداف  المدينة  تنمية  مع خطط  وتتوافق 

 خطة عمل سليمة وترتيبات حوكمة واضحة مع تحديد ادوات قياس األداء وتقييمه؛

العجلة:   - اختراع  بعدم  ذلك  الذويتحقق  المدن  منصات  في  المستدامة المشاركة  لتبادل   1كية 

الصحي   والصرف  والمياه  والنقل  بالحوكمة  المتعلقة  الجيدة  الممارسات  لتعزيز  المعرفة 

والكهرباء والتنقل والبيئة والتخطيط الحضري والتماسك االجتماعي ونوعية الحياة ومشاركة 

لسياسية والتقنية، ذلك مع الوعي بالسياق المحلي والبدائل ا  .المواطنين والبنية التحتية الرقمية

واألدوات؛   واالستراتيجيات  بالسياسات  المتعلقة  البدائل  لتقييم  األبحاث  اجراء  ضرورة  مع 

 واختيار األفضل الذي يتوافق مع الظروف المحلية؛ 

الذكي. وكما يوضح   التحول  لعملية  منطقي نظري  لنموذج  يمكن وضع تصور  وعلى ضوء ما سبق 

 من األقسام التالية:يتكون  النموذج النظري(؛ فإن 4شكل رقم )

سياق المدينة: يشير السياق إلى قضايا ومميزات محددة للبيئة المحلية )المدينة( التي يجب   المدخالت:

مراعاتها لتطوير مدينة ذكية. ويشمل عناصر مختلفة من شأنها أن تؤثر على اختيارات تخطيط وتنفيذ 

والتحديات، الفرص  مثل:  الذكية،  المدينة  الدافعة؛  مبادرات  والقوى  التحول،  عملية  أصحاب   أهداف 

البنية التحتية التقنية  -اإلطار القانوني والتشريعي  -الحكم واالدارة وأليات وفرص التمويل  -المصلحة 

   الحالية.

شير الى السياسات واالستراتيجيات والمبادرات والممارسات الالزمة. وهي تخطة العمل:    العمليات:

مد الخطة على تحقيق تقدم تدريجي نحو المدينة الذكية يتناسب مع القدرات اإلدارية كما ينبغي ان تعت

( تطوير البنية األساسية 1مراحل متسلسلة:    3والتكنولوجية والمالية. وينبغي أن تتم عملية التحول في  

نية من ة معلوماتية وتقي( التأسيس لبن 2المادية للمدينة من مسكن مناسب وخدمات وتسهيالت أساسية؛  

تجهيزات وشبكات وبرمجيات وتطبيقات ونشر أجهزة االستشعار واألمن السيبراني ومراكز البيانات 

في مجال التعليم واالقتصاد واالنذار    ( نشر الحلول الذكية3والمعلومات وأدوات التحليل الالزمة؛ ثم  

 من العام والجريمة.واالستجابة للكوارث والصحة السياحة والنقل وجمع النفايات والخدمات واأل

المدينة الذكية المستدامة: وهي الغاية المنشودة من عملية التحول. وهي مدينة قائمة على   المخرجات:

التنافسية  على  وقادرة  الحياة،  جودة  مستوى  وتحسين  االستدامة  مبادئ  وتحقيق  واالبتكار  التجديد 

ووفقا لمجموعة المدينة الذكية التابعة   االقتصادية وتوفير فرص عمل ورفع مستويات المعيشة لسكانها.

ينبغي أن تكون حققت بشكل أساسي على األقل جميع   (FTTH) (Fiber to the home)  لمجلس

شبكة اتصاالت قوية وآمنة، وتعتمد  :[31]المبادرات الثالث التالية حتى يتم تصنيفها "كمدينة ذكية"  

مبادرات لتشجيع استخدام   اطنين؛مشاركة الحكومة في توفير قيمة مضافة للمو على األلياف البصرية؛

 .الطاقة المتجددة

 
ات بمثابة مرجع يوفر معلومات  تطلقها المدن الذكية أو المنظمات العالمية المعنية بالتطوير الحضري. وتعد تلك المنص هي منصات      1

حول الذكي وبيانات مجمعة، ودراسة للحاالت، ونماذج سياسات. وبعضها يساهم في توفير الموارد الالزمة التي تمكن من قيادة جهود الت

مة والنقل والمياه . فمن خالل تلك المنصات يتم تبادل المعرفة لتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بالحوكللمدن نحو االستدامة الحضرية

 والصرف الصحي والكهرباء والتنقل والبيئة والتخطيط الحضري وغيرها من مجاالت المدن الذكية. 
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 (: النموذج المنطقي النظري للتحول الذكي للمدن 4شكل )

 المصدر: الباحث

 

 التخطيط االستراتيجي للتنمية الحضريةمنهجية  -3

يهدف هذا الجزء للتعرف على منهجية التخطيط االستراتيجي للتنمية الحضرية، وذلك لتحديد العناصر 

كن بها استكمال األطر المنهجية لعملية التحول نحو المدينة الذكية؛ والتي طرحت في األدبيات التي يم

السابقة. الذكية هي رؤية مستقبلية    والدراسات  استراتيجي ي خطتالتحول نحوها عبر    يمكنفالمدينة  ط 

ات  يضع في اعتباره خصائص ومقومات السياق الحضري القائم باإلضافة إلى جميع خصائص ومقوم

 . المدينة الذكية

 ة التحول نحو المدينة الذكية المستدامة يأهمية التخطيط االستراتيجي لعمل -3-1

فعل   التخطيط  نهجاكتسب   الحالية، كرد  األلفية  بداية  منذ  التخطيط  ممارسات  في  اإلستراتيجي زخماً 

وا االجتماعي،  والتفاوت  المتكافئة،  غير  التنمية  مثل  عاجلة  حضرية  قضايا  البيئي لظهور  لتلوث 

واالحتباس الحراري وتغير المناخ، وظهور التكنولوجيا الجديدة، وعولمة الثقافة واالقتصاد، وارتفاع  

من   -مصر    اومنه  –تكلفة الطاقة، واألزمات االقتصادية، إلخ. ونتيجة لذلك، انتقلت العديد من الدول  

الحضر للتنمية  التخطيط االستراتيجي  إلى  للمدن  العام  يسهم في تحقيق أهداف تتوافق   بما  ية التخطيط 

 :[39] مع أهداف المدن الذكية المستدامة 

االستفادة من الخصائص والمقومات المميزة لكل مدينة لمقاومة تيار العولمة؛ حيث يجب أن يكون   -

اإلنتاجية   لتحسين  المدينة  الحضرية وتطوير لدى كل مدينة رؤية وخطة لالستفادة من خصائص 

لتحقيق  ذلك  يتعدى  قد  بل  المحلي  المستوى  على  االزدهار  فقط  ليس  للمدينة  يكفل  بما  الخدمات؛ 

 مكانة في السياق العالمي/الدولي؛ 

ة والضعيفة التخفيف من أوجه عدم المساواة االجتماعية والعزلة المكانية باالهتمام بالفئات المهمش -

 الحضرية؛ جية والوصول للخدمات لتلك الفئات في المناطق والتركيز على رفع الكفاءة واإلنتا 

التنمية   - مجال  في  واالقتصادية  واالجتماعية  البيئية  الثالث  بأبعادها  المستدامة  التنمية  أهداف  دمج 

 الحضرية؛ 
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دمج وتلبية مصالح المجتمعات   أجلتعزيز التشاركية والالمركزية في اقتراح وتنفيذ السياسات من   -

 في عملية التخطيط. وأصحاب المصلحة 

 

 منهجية التخطيط االستراتيجي  3-2

نماذج   من  متنوعة  مجموعة  تلك ا  لمنهجيةتوجد  تختلف  قد  الحضرية،  للتنمية  االستراتيجي  لتخطيط 

التفاصيل إال أنه هناك إجماع فجميع    ية.سسااأل  على عدد من الخطوات  النماذج في األسلوب وبعض 

األربعة الخطوات  في  تشترك  التحضيريةالتالية:    النماذج  الحالةو  المرحلة  وتصميم و  تحليل  تطوير 

:  المراقبة والمتابعة والمراجعةواخيرا    الخطة اإلستراتيجية واعداد خطة تنفيذية بجدول زمني  .[5]  

الخطوات هي األساس والتي تحفظ مسار عملية    ويلخص  ( يستعرض5)  وشكل،  التخطيطوتعد تلك 

 .  تفاصيل كل خطوة

 

 : نموذج عملية التخطيط االستراتيجي للتنمية الحضرية. (5)الشكل 

المقدم   [5]صدر:  الم النموذج  على  التحضيرية  المرحلة  اضافة  تم  حيث  الباحث  بتصرف 

 وذلك من خالل النماذج األخرى. ،Angelidouم
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 لذكية: الحالة المصرية فيما يتعلق بتطبيق المدينة ا سياق -4

القاء الضوء على التجربة المصرية في مجال تطبيق مفهوم المدينة الذكية والتخطيط  في هذا الجزء يتم 

المدينة  تطبيق  تواجه  التي  والتحديات  الفرص  على  التعرف  وكذلك  الحضرية؛  للتنمية  االستراتيجي 

للتحول الذكي  الذكية في المدن المصرية. و المنهجي  للمدن المصرية بحيث ذلك لتصميم إطار العمل 

 عالجتها لضمان نجاح عملية التحول. يتم م

 

 التجربة المصرية في مجال تطبيق مفهوم المدينة الذكية: -4-1

؛ أصبحت التنمية الحضرية المستدامة أولوية حتمية، لجعل المدن المستدامة  2030وفقا لرؤية مصر  

رئي والعالميمحرًكا  القومية  األهداف  لتحقيق  تحتا ةسيًا  إ.  إلى  المصرية  الحكومة  اهتمام خاص ج  يالء 

التي  التكنولوجيا  على  التركيز  وينبغي  المستدامة.  التنمية  لضمان  ذكاًء  أكثر  مدن  تطوير  في  للعمل 

المستدامة   الحضرية  التنمية  لتحقيق  والبيئة  االقتصاد والناس  في دعم  وذلك   -ة  كأولوية حتمي-تساعد 

يضمن:   كف1بما  ورفع  عمل  فرص  توفير  األفراد؛  (  وقدرات  الوصول  2)اءة  في  المساواة  تحقيق 

 الرعاية الصحية وتكافؤ الفرص في التعليم.-للخدمات األساسية 

معظم التجارب المصرية كانت فلم يتم تعريف مفهوم المدينة الذكية بشكل واضح ومحدد،  في مصر  

مدن   إنشاء  شكل  عالمية  جديدةفي  تكنولوجية  البمعايير  مصر  تتبنى  حيث  األخضر ؛  ؛ [26]  2مسار 

إنشاء   في  بالبدء  "القرية   13فقامت  حالة  في  وغيرها.  االدارية  والعاصمة  الذكية  القرية  مثل  مدينة 

التكنولوج " (www.smart-villages.com) الذكية يا المستقبلية. تم تطبيق معايير المدن الذكية من 

ومات وتوفير معايير الخدمات األساسية مثل ة شركات تكنولوجيا المعلوتم تطوير هذه القرية الستضاف

قادرة على االستمرار كنموذج ناجح،   لم تكن  الذكية  القرية  المرافق. لكن  الشبكات، وغيرها من  أمن 

ا والخدمات  بالسكن  لتزويدها؛  المحيطة  المدن  على  تفتقر  نظرا العتمادها  كانت  أنها  كما  الجتماعية، 

سبب ضعف مرافق النقل. لذلك، فبعد تغيير الحكومة التي شجعت  مع بقية المدن المحيطة بالتكامل    إلى

أماكن  في  وإعادة تخصيصها  استثماراتهم  في سحب  المستثمرون  وبدأ  بها،  االهتمام  قل  الفكرة؛  هذه 

 .  [22].أخرى

 

 ضرية التجربة المصرية في مجال التخطيط االستراتيجي للتنمية الح -4-2

إلعداد القومي  المشروع  بطرح  الدولة  اإلستراتيجية  قامت  للمدن   المخططات  والتفصيلية  العامة 

المستقبلية من خالل منهجية " [45]مدينة(  225) الرؤية  التخطيط االستراتيجي بالمشاركة" لصياغة 

 3للمدن وتحقيق القدرة التنافسية. وعلى الرغم من أنه تم استخدام نموذج عملية التخطيط االستراتيجي

( رقم  بشكل  التطبيق  5الموضح  عملية  أن  إال  وقدم  (؛  السلبيات.  من  العديد  الجوانب   [48]واجهت 

اراء  باستخالص  وذلك  المصرية؛  للمدن  االستراتيجية  المخططات  اعداد  عملية  اعترت  التي  السلبية 

 
 لصفر وهو انشاء مدن جديدة بالكامل من ا  2
 المراحل والخطوات كما في النموذج العام للتخطيط االستراتيجي للتنمية الحضرية.  فدليل العمل المرجعي يتضمن نفس  3
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ذ  100عدد   في  الخبرة  ذوي  والتنفيذيين  األكاديميين  )من  رقم  وشكل  المجال.  أهم 6لك  يوضح   )

 ط االستراتيجي للتنمية الحضرية للمدن المصرية. يخطتالمنهجية  الجوانب السلبية في تنفيذ 

 
( في 6شكل  المصرية  للمدن  االستراتيجية  المخططات  اعداد  عملية  اعترت  التي  السلبية  الجوانب   :)

 لمختلفة. مراحله ا

اعداد  [48]المصدر:   مشروعات  من  عدد  في  المشاركة  في  خبرته  واقع  من  الباحث  بتصرف  ؛ 

 سوهاج.  –ة وساقلتة وجهينة أسيوط، المنشأ –المخططات االستراتيجية لمدينة البداري 

 

 الذكية في المدن المصريةي تواجه تطبيق المدينة التحديات الت 4-3

التي تواجه تطبيق  ؛ و[19]  في مجاالت المدينة الذكية المستدامة الست  حصر التحدياتب  [47]  قامت

التحديات إلى مجموعتين: األولى   –(  1أنظر جدول رقم )  -مفهوم في الحالة المصريةال وتم تصنيف 

في  تم عثرة  عائقا وحجر  ذكية مستدامة؛  ثل  مدينة  الى  الوصول  واالقتصاد  تسبيل  الحوكمة  في  تمثل 

التحول بشكل متداخل التي تقود عملية  العمل على حلها  [13]  والناس؛ هي  الطريق ، وينبغي  لتمهيد 

وتحديد متطلبات البدء في تلك العملية. بينما المجموعة الثانية وهي المستفيد من عملية   لعملية التحول

 . و حل تلك التحدياتقا بل ان الوصول لمدينة ذكية ومستدامة يعني هالتحول فوجودها ال يمثل عائ

 في كل مجال من مجاالت المدينة الذكية الست. : التحديات التي تواجهها المدن المصرية1 لجدو

 أبعاد تستفيد من عملية التحول  أبعاد تقود عملية التحول 

 المعيشة البيئة التنقل األشخاص  االقتصاد  الحوكمة 

توافر البيانات  قضايا 

وسهولة الوصول  

 إليها 

لشديد في  القصور ا

ية  البنية األساس

والوصول الى  

االتصاالت  تكنولوجيا

 والمعلومات 

األمية 

الرقمية  

 والتكنولوجية 

نقص/ انعدام 

خدمات النقل  

 العام

التلوث  

البيئي  

)الماء، 

الهواء، 

 التربة ....( 

االستقطاب  

 االجتماعي

نقص التمويل مقترنا  

تحديد اولويات  بعدم 

لتوجيه االموال  

مع   –واالنفاق 

ضعف ادارة  

نتيجة  األصول وذلك 

ضعف االقتصاد  

والتنافسية نتيجة  

لضعف القدرة على 

تطوير االعمال  

واالبتكار )لضعف  

التعاون بين مؤسسات 

انخفاض 

مستوى  

التعليم  

 والتدريب 

مشكالت انتظار  

 رات السيا

تآكل 

االراضي  

 الزراعية

الفقر 

الحضري  

 وعدم

 العدالة 
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 أبعاد تستفيد من عملية التحول  أبعاد تقود عملية التحول 

 المعيشة البيئة التنقل األشخاص  االقتصاد  الحوكمة 

البحث العلمي   4المركزية الشديدة 

 والصناعة( 

ضعف مستوى  

اركة المواطنين مش

 في الحكم 

محدودية الصناعات  

القائمة على 

 التكنولوجيا المتقدمة

االستقطاب  

االجتماعي 

تآكل  –

الطبقة  

 المتوسطة 

االعتماد على 

وسائل النقل  

الميكانيكية 

  –)السيارات

  -لميكروباص

–األوتوبيس

جات  الدرا

 البخارية(  

التصحر  

والتغير 

 المناخي

فة  الكثا

العالية 

ومعدالت  

زدحام  اال

 المرتفعة

القصور في  

 الخدمات االجتماعية

ارتفاع نسبة االقتصاد  

 الغير رسمي

الفقر 

 والبطالة 

عدم تهيئة  

المدينة للتنقل 

المستدام )المشي  

 الدراجات(  –

ندرة 

الموارد  

والمياه 

 العذبة

مشكالت  

 السكن

األطر  ضعف 

المؤسسية والقانونية  

 كثرة –والتنظيمية 

التشريعات 

وتعديالتها  

 أحيانا وتضاربها

الخوف من  ارتفاع معدل البطالة 

عدم توفر  

األمن 

للمعلومات  

والبيانات 

 الشخصية 

اعتماد المركبات 

على الوقود  

 األحفوري 

انتشار 

 العشوائيات

التعليم  

 والتدريب 

ضعف العالقة  

والمشاركة بين 

ت المجتمع منظما

المدني والمؤسسات  

عات  التعليمية والجام

 ومراكز االبحاث 

الطابع  مالة الغير مدربة الع

االستهالكي 

 الغير انتاجي

ارتفاع نسبة 

المركبات 

 المتهالكة

انعدام 

المساحات  

الخضراء  

 والمفتوحة 

 الصحة 

ضعف الهيكل  

وتعقيده المؤسسي  

كثرة العمالة  مع

وانخفاض كفاءتها 

مع   –وانتاجيتها 

المحاسبية   غياب

 وتفشي الفساد 

ى االعتماد عل

 ة التكنولوجيا المستورد

االستعداد 

للعمل العام 

 والتطوعي 

النمو العشوائي 

 للمدن

مشكلة  

النفايات 

الصلبة  

وطرق  

التخلص  

 منها 

 األمن

 [47]المصدر: 

 

 

 
من اجمالي النفقات المحلية  ٪9,8وفقا للمؤشرات الصادرة عن هيئة التخطيط العمراني فان نسبة قيمة اإليرادات المحلية ال تتجاوز    4

 .[46]ة الشديدة مما يعبر عن المركزي
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 لعملية التحول نحو المدن الذكية في سياق الحالة المصرية اإلطار المنهجي  -5

للتحول الذكي في السياق المصري، يتم اقتراح  المنهجية  الفجوة المعرفية في مجال األطر  بهدف سد 

الت لعملية  جديد  نظري  منطقي  الذكينموذج  بين حول  رابط  تقديم  خالل  عمل من  التحول منهجية  ية 

ا المستدامةوالمدينة  الحضرية  لذكية  للتنمية  االستراتيجي  التخطيط  )الشكلو  .ومنهجية  ( 7رقم    يقدم 

تفصيليا ولل  ملخصا  عليها  امراحل  ينطوي  التي  الرئيسية  لتطبيق   المنهجي  طاراإللمكونات    المقترح 

للمدجي  ستراتياالتخطيط  ال  منهجية الذكي  التحول  لتحقيق  الحضرية  الللتنمية  نحو  الذكية ن   مدينة 

 .المستدامة في سياق الحالة المصرية

 

(: اإلطار المنهجي المقترح للتحول الذكي للمدن نحو المدينة الذكية المستدامة في سياق الحالة  7شكل )

 .المصرية

 المصدر: اعداد الباحث 

 

 :  مةوأهم االعتبارات واألدوات المستخد خطوات اإلطار المقترحيوضح وفيما يلي شرح مفصل 

 

 االعداد والتحضير: مرحلة 

ال - أصحاب  إلشراكهمتحديد  )مثل  مصلحة  التشغيل  بيئة  من  كجزء  الذكية  المدينة  مشروع  في 

 الوكاالت الحكومية والمجتمع المحلي(
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جمع المعلومات عن المدينة: يجب على المدن دراسة النظام الحالي والبيئة المحيطة للحصول على  -

 .ديد إطار الدراسة والعملللمدينة وتحنظرة شاملة للحالة الحالية 

ق - المدن  اعداد  على  تأثير  لها  التي  واالتجاهات  التقنيات  من  التعلم  الذكية.  المدينة  باتجاهات  ائمة 

البيانات المفتوحة والمشاركة اإللكترونية والتقنيات الذكية )مثل إنترنت األشياء وتحليالت  الذكية:

والذكاء السحابية  والحوسبة  والتفاعلاالصطناعي    البيانات  الرقمية،  المدينة  الدائم    ومنصات 

والفوري مع المواطن، وربط المركبات بأجهزة استشعار / شبكات حكومية، وزيادة التركيز على 

 .التقنيات التي تركز على تحسين حياة المواطن(

مع  إخفاقاتها؛  دراسة وتحليل تجارب مشاريع المدن الذكية في البلدان األخرى للتعلم من نجاحاتها و -

 به ظروفها مع الحالة المصرية. التركيز على الحاالت التي تتشا

 

 تقييم جاهزية المدينة لعملية التحول:  تحليل الحالة و

عن   ممثلون  فيهم  بمن  المؤهلين  المهنيين  من  التخصصات  متعدد  فريق  من  بدعم  يتم  الجاهزية  تقييم 

ختلف نبغي ان يتم التمثيل بأكبر عدد لمالمدني؛ وي  الحكومة واألوساط األكاديمية والصناعة والمجتمع

لجميع أبعاد ومقومات المدن الذكية. ويتم   (SWOT) استخدام التحليل الرباعيبالتقييم  يتم  و  .القطاعات

ذلك باستخدام مؤشرات قياس يتم تصميمها باالستناد الى أنظمة تقييم المدن الذكية. على أن يتم اشارك 

عملي في  االطراف  المجميع  تحديد  التحلة  يتم  ثم  النوعي  ووزنها  القوة  ؤشرات  نقاط  الستخالص  يل 

النمو    .والضعف والفرص والتحديات التي تحد من  القضايا والتحديات  لتحديد  الجاهزية  ويهدف تقييم 

 :المستدام للمدن وكذلك التقدم التكنولوجي؛ وتشمل مجاالت التقييم المحتملة ما يلي

 مخاطر؛فعة وعوامل التمكين والتحديات والوالقوى الدامجاالت األولوية والقيم  -

قدراتهم  - ذلك  في  بما  الذكية،  المدينة  لمبادرات  استعدادهم  المدينة ومستوى  في  المصلحة  أصحاب 

 المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ 

 اإلطار القانوني والتنظيمي الحالي لمبادرات المدينة الذكية؛  -

 فظ االستثمارية المحلية؛ وكذلك المحاآليات وفرص التمويل،  -

ا - الجهات  البنية  وفي  المدينة  في  المنتشرة  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوجيا  الحالية  لتحتية 

الطاقة  مثل  األخرى  العامة  الخدمات  لتقديم  تقدمه  الذي  الدعم  ذلك  في  بما  وقدراتها،  الحكومية، 

 والمياه والنقل وغيرها؛ 

 .االت المحتملة للتحسينجاالت ذات األولوية المحددة والمجالية في المتحديد الخدمات العامة الح -

وتحقيق   التحول  إلى  تقود  التي  والسياسات  واألهداف  التعامل  أسلوب  تحديد  يتم  التحليل  لنتيجة  ووفقا 

المدينة الذكية المستدامة. ففي حالة تغلب نقاط الضعف والتحديات على نقاط القوة والفرص فان الحالة  

التحول. وكلما زادة الفجوة كلما احتاجت عملية ية اصالح وتهيئة للدخول في عملية  ب اجراء عملتتطل

التهيئة واالصالح الى المزيد من الوقت والتكلفة. ويتم وضع خطة االصالح حسب األولويات المحددة 

المصلحة. وأصحاب  االطراف  كل  بين  والموضحة  يعمل  مما   باالتفاق  التحديات  مواجهة  على 

 ؛(1ولى بجدول رقم )المجموعة األب
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 ة لعملية التحول تهيئة المدين

خطة بتنفيذ  وذلك  .  يالهدف من عملية التهيئة هو غرس القيم والعناصر التي تقود عملية التحول الذك

 : لعمل علىل لإلصالح

ية  الذكتكريس الجهود والتعاون بين األكاديميين والتنفيذيين. وذلك لتحديد مجموعة من الممارسات   -

التعلم التبادلي والتعاوني. يجب أن تشمل الممارسات الستخدامها من قبل المدينة ألغراض    الجيدة

( مدن متفوقة  2( مدن ذات شروط مماثلة للسياق المحلي و1الجيدة حاالت من نوعين من المدن:  

المدينة   ويمكن للمدينة من خالل ذلك تعزيز التعاون في تطوير  .في مجال معين تهم السياق المحلي

 .الذكية

الم - المستدامة،  بدء حمالت توعية وتثقيف  الذكية  بالمدن  الصلة  ذات  بالقضايا  استهالك    مثلجتمع 

الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وأثر الكربون، والمناطق الخضراء، واستهالك المياه، 

 المدارس.  وإدارة النفايات. تكريس جهود خاصة لزيادة الوعي وتعليم األطفال في 

و - المعرفة  ونشر  الرقمية  األمية  هم محو  الذين  بالسكان  يرتقي  مما  الرقمي،  واالندماج  االبتكار 

 الضامن األول الستمرارية التطوير.

والمرور   - )النقل  المدينة  أنظمة  جميع  عن  وحديثة  وفاعلة  شاملة  بيانات  قواعد  شبكات   –اعداد 

والكهرباء   المياه  النفاي  –ومحطات  من  إدارة  الخد  –ات  التخلص  تحسين  بهدف  الخ(   ..... مات 

 مدينة وجودة الحياة فيها. ال

وسريع   - عاجل  كحل  وتطبيقات  تقنيات  إلنتاج  المحلية  والبحثية  التكنولوجية  المؤسسات  تشجيع 

للمشكالت التي تستنزف وتهدر المليارات مثل البرمجة الذكية ألضاءه الشوارع وكذلك للسخانات 

ف والمصاعد  أوالمكيفات  مختلف  والبري  التقنيات  وكذلك  المباني؛  في نواع  تساعد  التي  مجيات 

 ترشيد استهالك المياه والكشف عن عيوب الشبكات. 

اإلصالح القانوني والتشريعي والتنظيمي بما يكفل نجاح عملية التحول وإزالة أي عوائق ويضمن  -

ي بما  التحول،  عملية  مخطط  بتنفيذ  والقطاعات  الجهات  مختلف  الالمرك التزام  وكذلك فل  كزية 

والتي تكفل التزام الجهات المختلفة بتنفيذ   ن مخططات الجهات المختلفةالتنسيق وعدم التضارب بي

 كما يكفل توفير الدعم الفني والمالي الالزم للتنفيذ. ؛المخطط

-  

 تحديد الرؤية االستراتيجية:

الذكي   للتحول  التحدي األول  الرؤية االستراتيجية: تح  هوإن  ذكي، التحول  للالحاجة  ديد سبب  تطوير 

ات والنتائج المستهدفة من هذا التحول، وما هي االجراءات والموارد الالزمة إلجراء وما هي التغيير

 هذا التحول الذكي. عملية تطوير الرؤية االستراتيجية تتطلب ما يلي:

المعلو - الذكي. تبرير مساهمة تكنولوجيا  التحول  إلى  المدينة  لماذا تحتاج  تصاالت في مات واال فهم 

 .ية وتحديد األهداف االستراتيجية للتحول الذكيتحول المدينة إلى مدينة ذك

الذكي   - التحول  تواجه  قد  التي  االستراتيجية  والتحديات  الذكية  المدينة  استراتيجية  أهداف  وصف 

وتحلي البيني،  التشغيل  وقابلية  التقنيات،  وتنوع  التكلفة،  التحديات:  على  مثال  البيانللمدينة.  ات  ل 

  ؛ (SMART Objectives) ستناد إلى أهداف ذكيةالا ينبغيو .الضخمة، وأمن المعلومات
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ذكية  - تحول  استراتيجية  بناء  في  عليها  للتركيز  عناصر  األولية  الرؤية  تتضمن  أولية.  رؤية  رسم 

( هي:  األولية  الرؤية  صياغة  خطوات  )1ناجحة.  المدينة،  في  والضعف  القوة  نقاط  تحديد   )2 )

التي سيتم تعزيزها من خالل استراتيجية التحول    -مع وضع االولويات  –مكونات الرئيسية  تحديد ال

البنية  البيني،  التشغيل  وقابلية  والخدمات،  واالستثمار،  والحوكمة،  القيادة،  المثال:  سبيل  )على 

مرغوب الذكي ال( تحديد النتائج والتغييرات وتأثير التحول  3التحتية والتشريعات والقوى العاملة؛ )

لتحقيق    -البرامج .... الخ(    -الميزانية  –االجراءات والمهام    –وبة  ( تحديد المكونات المطل4فيه، )

 .األهداف والنتائج المرجوة

 . مستمر بشكلتحسين الرؤية وذلك بالبحث عن الفرص وازالة معوقات النجاح  -

 

 وضع خطة العمل

المشاريع من  مجموعة  هي  الذكية  المدن  عمل  ككل والبرا  خطة  المدينة  مستوى  على  واألنشطة  مج 

عللت الحفاظ  لعناصر  وتؤسس  النجاح  إمكانيات  تحدد  العمل  وخطة  االستراتيجية.  الرؤية  ؛ يهحقيق 

 :هي العمليات الواجب اتباعها لبناء خطة عمل لتحويل المدينة إلى مدينة ذكيةو

الفعال - لضمان  والتنفيذ؛  التخطيط  في  المصلحة  أصحاب  في ةءاوالكف  يةاشراك  واالسهام   ،

 ة.  استدامة المدينة الذكي

مناطق   - من  نقلها  عدم  مراعاة  مع  الجيدة؛  والممارسات  واالستراتيجيات  السياسات  وضع 

بيئية  وخصائص  تمويل  من  الحضري  والسياق  المحلية  الظروف  الختالف  نظرا  أخرى 

تكون:   أن  البد  الناجحة  فاإلستراتيجية  واجتماعية.  شام1واقتصادية  متعم(  كل لة  في  قة 

احرا  مع ضمان  المدينة  على  تفاصيل  بعد  في  تقدم  احراز  يتم  فال  األبعاد  جميع  في  تقدم  ز 

أخر؛   بعد  تدهور  األطراف 2حساب  جميع  وأهداف  قدرات  بين  المواءمة  على  قادرة   )

( تأخذ بعين 3 بينهم؛أصحاب المصلحة، وذلك حسب مجاالت األولوية التي تم االتفاق عليها  

 / االحتياجات / الفرص المحلية.  ائص المحلية، وهوية المكان، والتحدياتار الخصاالعتب

إعداد قائمة بإدارات المدينة مع تحديد أهداف كل منها. )على سبيل المثال، التعليم، الصحة،   -

 .النقل، البنية األساسية والبيئة(

م - اعداد  مع  االستراتيجية،  األهداف  لتحقيق  إدارة  لكل  األنشطة  صفوفة  تحديد 

شطة باألهداف وبأن األنشطة تغطي جميع األهداف. ألهداف/األنشطة للتأكد من ارتباط األنا

الوقت وتنظيم   بيرت إلدارة  ثم تطبيق أسلوب  ثم يتم تحديد مدخالت ومخرجات كل نشاط، 

على   مترتبة  أو  المرتبطة  األنشطة  وتحديد  األولوية  أو  األهمية  وترتيبها من حيث  األنشطة 

 لتحقيق الهدف.تكلفه والوقت الحرج وأفضل الوسائل ها ديد أقلبعضها وتح

تحديد قائمة البرامج.  والبرنامج عبارة عن مجموعة من األنشطة المرتبطة ارتباطات لكل    -

ثم تحديد قائمة المشروعات. المشروع عبارة عن    .عمليات أعمال أو لكل أهداف استراتيجية

 مجموعة من البرامج. 

تية( لتحقيق األنشطة والبرامج اللوجس  –المالية    –التقنية    –البشرية  الزمة )تحديد الموارد ال -

 والمشاريع
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وضع خطة تنفيذية وجدول زمني للتنفيذ يحتوي على تخطيط للمشاريع والبرامج واألنشطة   -

األجل( وطويلة  األجل  متوسطة  األجل،  )قصيرة  مراحل  على  مسئولية   .وذلك  توضيح  مع 

 مراحل الزمنية.حسب ال التنفيذ وجدولة التمويل

 

 عة والتقويمتأسيس نظام ذكي للمتاب

اإلدارة والمراقبة  إلى  تحتاج  التخطيط بوضع خطة وتنفيذها، بل هي عملية مستمرة  تنتهي عملية  ال 

التنمية الحضرية للمتابعة والتقويم لتوجيه  وضمان   والتقويم. لذلك تحتاج المدن إلى وجود نظام إدارة 

 عتمد على ما يلي:. وتأسيس نظام ذكي للمتابعة والتقييم يلتحسيناستدامة التطوير وا

الرئيسية    قائمة - األداء  من   (KPI)مؤشرات  فالبد  للمدن.  المستدام  التطور  لرصد  فعالة  كأداة 

تحديد قائمة بالمؤشرات التي تشمل منظور أصحاب المصلحة وتسمح بمراقبة تقدم خطة العمل 

 وتقييم نتائجها. 

لمستوى المفاهيمي إلى المستوى في هذه المرحلة يتم تحويل األهداف من اياس: وأهداف قابلة للق -

نموذج ويعد  للقياس.  القابل  أفضل Goals-Questions-Metrics)  (GQM) الكمي  من   )

 الوسائل لتحديد مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة. 

ومتنوعة ضخمة    وهي منصة بيانات  (Smart City Dashboard)تصميم لوحة قيادة المدينة   -

كيًا وفي الوقت الحقيقي بواسطة شبكة من أجهزة االستشعار اللتقاط  عن المدينة يتم تحديثها دينامي 

في   المناسبة  األماكن  في  االستشعار  أجهزة  يتم وضع  المدينة.  في  الرئيسية  األداء  قيم مؤشرات 

  .علومات عبر اإلنترنتحة المالمدينة اللتقاط البيانات في الوقت الحقيقي ثم ارسالها إلى خوادم لو

أداء المدينة على لوحات المعلومات، في شكل مخططات ورسوم بيانية أو ويتم عرض خريطة   

 خرائط لمساعدة صناع القرار. 

 

 الخالصة:  -6

البحث   األفكار واإلجراءات.أن  إلى  خلص  بين  بمثابة جسر  يعد  الذكي  التحول  لعملية  فهي  التخطيط 

مستقلة خطة  أو  وثيقة  التنميةبذاته  ليست  بخطة  مباشر  بشكل  ترتبط  هي  بل  الحضري   ا  والتطوير 

فمن الضروري دراستها بشكل منهجي واستراتيجي. فينبغي أن تشمل وبرؤية المدينة في ذلك المجال؛  

مراحل   جميع  الذكي  التحول  التخطيط إستراتيجيات  )االعداد    منهجية  الحالة  -اإلستراتيجي   -تحليل 

وبالتالي؛  األفراد(.  -الخاصة    -لعامة  ( واالستفادة من جميع موارد المدينة )االتحكم  -التنفيذ    -التطوير  

( تحديد كيفية التغلب على  1فإن خطة التحول عبارة عن مجموعة من الخطوات الرئيسية تهدف إلى:  

مستدامة؛   ذكية  مدينة  إلى  التحول  دون  تحول  التي  نقطة 2العقبات  وأفضل  التحول  أنشطة  تحديد   )

التآزر وتقليل التكلفة، وزيادة الدعم العام، وتنمية   وتمكين المدينة من البناء، وتعظيم أوجهطالق،  لالن

 .وجذب المواهب واالستثمارات

بحاجة من   مصر  لالستفادة  مستدامة(  ذكية  مدن  إلى  القائمة  المدن  )تطوير  الثاني  المسار  لتبني 

 مية.وفقدان الهوية على خلفية العولمة الرق   لعولمةالخصائص المحلية والثقافية المميزة للمدن لمقاومة ا

الذكي  فينبغي على كل مدينة   التحول  الخاصة وأهدافها من  مع الحرص على  تحديد وصياغة رؤيتها 

الثقافة والخ المحلية  تعزيز  المحلي-صائص  السياق  لمعطيات وتحديات  الرؤية تحدد    -فهم عميق  تلك 
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التي توجه وتقود   الطريق  أكثر استدامة وصمود  التحولعملية  مالمح خريطة  ا  .لمدن  لتعبير عن  يتم 

المنهجي المقترح   فاإلطار  .خريطة الطريق هذه بشكل جيد في اإلطار المنهجي المقدم في هذه الورقة

التالية  المراحل  تحديد مكونات  إمكانية  ذلك  فيتيح  مبكرة  في مرحلة  المدينة  التحقق من سياق  يضمن 

ووف المدينة  لسياق  لسوفقًا  واالهتماماتقًا  واالحتياجات  المحددة  االستدامة   ماتها  وأهداف  المحلية 

تغييرات  وإنتاج  المستمرة  والتحسينات  التحول  عملية  استمرارية  يضمن  المقدم  واإلطار  المطلوبة. 

التجارب من  التعلم  خالل  من  وذلك  المدينة،  مستويات  جميع  على  ف إضافية  الضروري السابقة.   من 

المفهوم   الذكية من خالل  الخاص  بلورة  الم   دراسةللمدينة  احتياج  دينة  سياق  المتعمق ألسباب  والفهم 

التحول وكذلك مدى لعملية  المحتمل أن فللتغيير.    هااستعداد  المدينة  تغيير من  أي برامج أو مبادرات 

عملي أي  تأخذ  أن  يجب  لذلك،  للتغيير.  المدينة  استعداد  ضمان  قبل  بدأت  إذا  فقط  الفشل  إلى  ة تؤدي 

   .وتكييف إطار التحول وفقًا لذلك قدرات المدينةو  االعتبار احتياجاتل في تحوي

مرحلة االعداد والتحضير وتهيئة المدينة لعملية التحول تم اضافتهما في اإلطار المنهجي المقترح في 

 رحلتان هذه الورقة؛ ولم تشتمل عليهما أى من األطر التي تم اقتراحها في سياق الدول النامية، وهما م

 ة كبيرة بين الواقع والمأمول.جود فجوهامتان في سياق الدول النامية نظرا لو

أداة هامة من أدوات اإلطار وهي تستخدم في مرحلتين: األولى   (KPIs)تعد مؤشرات األداء الرئيسية  

مما والتقويم.  للمراقبة  التنفيذ  بدء  بعد  والثانية  التحول؛  لعملية  المدينة  جاهزية  تقييم  اجراء يتيح    عند 

التنفيذ ممل يعبر عن مستوى التقدم نحو تحقيق األهداف. ومؤشرات   مقارنة في أداء المدينة قبل وبعد

  –البيئة    –الحكومة    -األداء الرئيسية البد أن تكون شاملة وتغطي جميع أبعاد المدينة الذكية )االقتصاد  

دينة ال أن يتم احداث تحسن في  صر المالمعيشة( وذلك لضمان التوازن بين عنا  –التنقل    –األشخاص  

 حساب العناصر األخرى. منها على

وضع   خطوات    اإلطارضرورة  تنفيذ  لضمان  التنظيمي  والمؤسسي  مع   اإلطارالقانوني  المقترح 

مثل:   المصرية  للمدن  االستراتيجية  المخططات  اعداد  تنفيذ  اعترت  التي  السلبيات  تالشي  ضرورة 

مختلفة وتحديد األدوار التنسيق بين القطاعات والجهات ال  –ادر  ر الكوتواف  –تمثيل اصحاب المصلحة  

 توفير التمويل الالزم...الخ.  –ترسيخ الالمركزية  –

المصلحة   المدن وأصحاب  يقود مخططي  دليل  بمثابة  البحث  في هذا  المقترح  المنهجي  اإلطار  يعتبر 

التفا  من  المزيد  توفير  خالل  من  التحول  عملية  طوال  الالمعنيين  عملية صيل  نجاح  تدعم  التي  هامة 

  التحول.
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Developing a systematic framework for smart urban 

transformation towards sustainability: in the context of 

Egyptian case 

 

Summary: 

Contemporary Egyptian cities are in need to ensure sustainable development and to 

address urban, social, economic and environmental problems. Despite the great 

potential of smart cities to improve the economy, conditions of cities and population 

conditions, this potential has not been fully realized, the frameworks and models of 

the current smart cities are still not enough to make the smart city concept successful 

in the context of Egyptian case. This paper aims to provide an in-depth systematic 

framework for urban transformation towards smart sustainable city in the context of 

Egyptian case. This study relied on qualitative and critical analysis of a selective set 

of literature and previous studies. The architecture of proposed framework is based 

on the conceptual theoretical model of the phenomenon of smart urban 

transformation; Analysis of strategic planning methodology for urban development; 

as well as the context of the Egyptian cities with regard to the application of smart 

city concept. The proposed framework is a guiding reference tool for policy makers, 

academics, executives or decision makers, enabling them to develop an effective and 

realistic strategic plan to make city smart rather than adopting policies and strategies 

that may not be compatible with Local context. That ensures more chances of 

success, based on a realistic and modern theoretical model of smart urban 

transformation. 

Keywords: Smart Sustainable City - Urban Transformation - The Context of the 

Egyptian cities - Strategic Urban Planning . 
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