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تحديات المدن الحالية

لالستقرار في المدنعالميا  توجه األفراد -

(حاليا  % 54)سكان المن % 66قاطنو المدن : 2050العام -

GDPمن الناتج المحلي اإلجمالي % 70: قاطني المدنأنشطة -

F. Salem (2017), MBR School, The Arab World Online 2017: Digital Transformations and Societal Trends in the Age of the 4th Industrial Revolution.



تحديات المدن الحالية

العامةالخدمات الحكومية زيادة الطلب على -

والمواصالت داخل المدن وبينهاالنقلحركة -

والطرقاتالمناطق العامة عدم كفاية -

(الكللشرب واالسته)الماءوالطلب على الهواءنسبة تلوث -

من األمور المعقّدة:النفايات والصرف الصحيإدارة-

الكهرباءارتفاع الطلب على -

والتجاوزاتالمخاطر األمنيةازياد -

إضافية في المدنفرص عملالحاجة إلى-

اديالنمو االقتصوتقلص غير الرسمي ارتفاع االقتصاد -



النمو السكاني في موريتانيا

المدننمو السكان في -

الريف إلى المدينة الهجرة من -

الخدمات واالقتصاد والبيئةاألثر على -

Source: The United Nations Population Division's World Urbanization Prospects.



النمو السكاني في موريتانيا

الريفالتغير السكاني في -

في المدينة %60.45مقبل %39.55نسبة السكان في الريف -



تحديات المدن الحالية

حوادث السيارات الوفيات الناجمة عن : من األزمات-

ألف شخص100حادثة لكل 27أعلى من: بعض المدن العربية نسب مرتفعة للحوادث-

ألف شخص100حوادث لكل 10: الدول المتقدمة-

المدن الذكيةالتحّول إلى : مواجهة هذه التحديات-



ما هي؟: المدن الذكية

تعريف موّحد ال -

التشغيلفاءة األفراد وكحياةلتعزيز جودة التكنولوجيا الرقمية والبياناتتستخدم : المدينة الذكية-

خاذ القراراتومن المشاركة الفاعلة في الموارد المتاحة والتنافسية وتمكينهم من االستفادة من والخدمات

الحضري والتكنولوجيتحّول أساسي على المستوى : مشروع المدينة الذكية-

جابة الطلب وتغيرها، واالستنماذجاألحداث وفهم رصد:  في الزمن الحقيقيمتابعة البيانات -

خدمات مبتكرة وتطوير للطوارئ

للمدينةالتحّول الذكيلتمكين الرقميةتكنولوجيا الاستخدام 



والتنمية المستدامةالمدن الذكية

المستدامةوالمجتمعات المحلية المدن : 11الهدف 

مالئمة وآمنة وميسورة التكلفةخدمات أساسيةمساكن و-

وميسورة التكلفةنظم نقل مأمونة وصول الجميع إلى -

الثقافي والطبيعي العالميوصون التراث حماية -

نوعدد األشخاص المتضرريعدد الوفيات التقليل إلى درجة كبيرة من -

البلدياتلنوعية الهواء وإدارة نفايات إيالء اهتمام خاص -

للجميعوأماكن عامة آمنة وشاملةاستفادة الجميع من مساحات خضراء -

Ref. Smart Cities Council (2013), Definition of Smart Cities, https://smartcitiescouncil.com/smart-cities-information-center/definitions-and-overviews

https://smartcitiescouncil.com/smart-cities-information-center/definitions-and-overviews


تطوير المدن الذكية

اس قابلة للقيأهداف محددة شاملة مع استراتيجية-

إدارة متحمسةتقودها 

حتية التلبنية ا:تكامل مع استراتيجيات أخرىال-

والتنمويةالتنفيذيةالتكنولوجية والخطط 

لألفرادالحياة اليوميةفي مجاالت تطبيقاتتطوير-

اية ، وتحسين مستوى الرعالوقتتوفير : األثر-

فتكاليفي المدينة، وخفض األمن، وزيادة الصحية

الترابطجديدة، وعملالمعيشة، وتوفير فرص 

المجتمعي

Ref. R. Abbas (2017), A comparison of smart city indicators, University of Texas, https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/26843/ABBAS-

THESIS-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://rc.library.uta.edu/uta-ir/bitstream/handle/10106/26843/ABBAS-THESIS-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y


تطوير المدن الذكية

مراكز )المختلفينأصحاب المصلحة إشراك -

، التمويلالعلمي، ومؤسسات والبحثاالبتكار 

، اصالخ، والقطاع والسياسية، االجتماعيةوالمؤسسات 

(التشبيكوجهات 

وتتبع بين مختلف الجهات وتحديد األدوارالتنسيق-

التنفيذ على المستوى المركزي 

Ref. Smart City Development, Applying European and international experience to the Mediterranean Region 2017

التحول إلى المدينة الذكية

في لمواطنين مشاركة ا، واالعتماد على التكنولوجيات الرقميةقابلة للتوسع، مع إتاحة لمراحلالتخطيط 

بين المؤسسات المختلفة واألفرادالتشارك في البيانات تعزيز والقرارات العامة، 



تمويل المدن الذكية

القطاع العام والخاصالشراكة بين : تمويل التطبيقات-

لتحقيق الشراكةصيغ قانونية مرنة وضع -

االستثمار من القطاع الخاصالجزء األكبر من : للقطاع العامملكية معظم التطبيقات -

ترفد القطاع العام من خالل التطبيقات الذكيةإيرادات اقتصادية توليد -



أبعاد مشروع المدينة الذكية

:أبعاد6

ةاألدوات والتطبيقات التكنولوجية إلدارة المدين: الحوكمة-

GDPتطوير تطبيقات، فرص عمل، زيادة : االقتصاد-

المواصالت الذكية، الجودة والسالمة: التنقلية-

خفض االنبعاثات الملوثة، الموارد الطبيعية: البيئة-

حّد موارد بشرية متميزة للتطوير واالستخدام، ال: األشخاص-

األدنى من المهارات والتوعية في مجال التكنولوجيا

ار التطبيقات والخدمات الذكية واإلط(: العمل واألسرة)الحياة -

القانوني المناسب



مجاالت المدينة الذكية

النقل-

األمن-

الصحة-

الطاقة-

الماء-

النفايات-

اديةالمساكن والتنمية االقتص-

المشاركة والمجتمع-

Ref. McKinsey Global Institute (2018), Smart Cities -Digital Solutions for a more livable future



بنية المدينة الذكية

:طبقات3

لحاسوبية الشبكات ا: التكنولوجيةالبنية األساسية -

المختلفة،  sensorsوالمحّساتلربط التجهيزات 

اوتوفير التخاطب فيما بينه

لبيانات إمكانات تحليل ا: الذكيةالتطبيقاتطبقة -

التي توفرها البنية األساسية التكنولوجية

تغيير قرارات أفضل و: االستخدام والتبنيطبقة -

في السلوك



متطلبات وعوائق المدن الذكية



متطلبات المدن الذكية

اإلدارة الحكومية العليا متحمسة للمشروع : اإلدارة العليا والترتيبات التنظيمية-

المواءمة بين السياسات الوطنية وخطط التنمية: استراتيجيةخطة -

إلدارة المشروع والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية: المؤسساتيةالبنية -

البنية التكنولوجية المناسبة للتطبيقات والمبادرات: التحتيةالبنية -

البدء بالخدمات التي تسهم في رفع جودة الحياة: المواطنالتركيز على -

يةتوفير التمويل للمشاريع المرتبطة بالمدينة الذك: الشراكة بين القطاع العام والخاص-

للخدمات والتطبيقاتinteroperabilityالبينيالتشغيل : ومعايير تكنولوجيةمواصفات سكانية -

ولوجيةلتطوير التطبيقات المعتمدة على البيانات وصيانة البنية األساسية التكن: المهارات-

أهمية وفوائد المدينة الذكية: رفع الوعي-



متطلبات المدن الذكية

، ومخاطر M2Mبين األجهزة المتصلة عبر االنترنت تبادل بيانات : انترنت األشياءتعزيز -

، وانتحال الشخصيةالسبرانيواالختراق البيانات الشخصية والخصوصية وحماية 

تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المجتمع :وإتاحتهاالبيانات المفتوحة تعزيز -

عام بين القطاع الالشراكة، والسبرانياألمن: المناسب لتطوير المدن الذكيةاإلطار القانوني -

حول البيانات المفتوحة والشخصيةالسبرانيةالتشريعات والخاص، وتحديث 

Ref. Geospatial data. PSA (2017), e-newsline: Smart cities need for regulatory framework, http://psalegal.com/E%20Newsline%20January%202017.pdf

http://psalegal.com/E%20Newsline%20January%202017.pdf


عوائق تطوير المدن الذكية 

المستوى اإلداري

ورؤية واضحةسياسةعدم توفر -

غير المالئمةالقانونيةاألطر -

والسريةالخصوصيةحماية -

التغييرمقاومة -

(التنسيقعدم )الجزر الحكومية -

التمويلنقص -

القطاع العام والخاصالشراكة بين -

عالميا  المنافسة االقتصادية تزايد -

المستوى التقني

البياناتإتاحة -

والتجارة االلكترونيةاألعمالضعف انتشار -

والكفاءاتالمهاراتعدم توفر -

االلكترونية في القطاع العامالخدماتضعف -

األفراد المجتمعيةمشاركةقلة -

التكنولوجيةالبنية التحتية -

Ref :Smart Cities Council (2015), Smart Cities Readiness Guide, http://www.uraia.org/documents/132/2015-_Smart_Cities_Council_-_Smart_City_Readiness_Guide_-

_ENG_MFMT7ax.pdf

http://www.uraia.org/documents/132/2015-_Smart_Cities_Council_-_Smart_City_Readiness_Guide_-_ENG_MFMT7ax.pdf


عوائق تطوير المدن الذكية 

:في المدن العربية، تحديات إضافية وهي

من المناطق الريفية إلى الحضريةالهجرة-

ال سيما بين خريجي المؤسسات األكاديمية: المرتفعةالبطالة-

تلوث الهواء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون: البيئيةالتحديات -

استنفاد المخزون االحتياطي بطريقة مقلقة: المخّصصة لكل شخصالموارد المائية -

الغذاءمن %50واستيراد من المنطقة العربية تستخدم الماء للزراعة، %85: ومتاحيتهاألمن الغذائي -

على نحو متناسب معهاالمساحات الخضراء وعدم انتشار المنشآت العامة نقص -

زيادة السكان ومستوى الخدمات والبنية التحتية:التوترتزايد -

ESCWA (2015), Smart Cities-Regional Perspectives, https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/d1d75ec4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6

https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/d1d75ec4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6


األثر المتوقع للمدن الذكية



األثر المتوقع لتطوير المدن الذكية 

حياة األفراد

جودة الحياةاألفراد ورفع ىلدمستوى السعادة زيادة -

وتوفير معلومات النقل بالزمن الحقيقيوالترابط داخل المدينة مستوى النقل تحسين -

(أسابيع عمل سنويا  3)دقيقة يوميا  30-15األفراد في التنقل بقيمة وقتتوفير -

نسمةمليون75شخص لكل 300إلى 30من :األشخاصحياةصون -

%40-30بمقدار :الجرائمتقليص نسبة -

%15-8بنسبة :األوبئةالحد من -

%30-20بنسبة :الشخص للماءاستهالكتوفير -

%35-20بنسبة :للحاالت الطارئةسرعة االستجابة زيادة -

Ref. McKinsey Global Institute (2018), Smart Cities -Digital Solutions for a more livable future



األثر المتوقع للمدن الذكية

المستوى االقتصادي

بين القطاع العام والخاصالتشاركتعزيز -

المدن الكبرىتخفيف الضغط عن -

الخدمات الرقميةفي مجال فرص عمل جديدة إتاحة -

فساد ال)عبر التحصيل االلكتروني تعزيز اإليرادات -

(والتهرب

البيانات الحكومية ومشاركة األفراد إتاحة-

اتخاذ القرارات العامةاإلسهام في -

لراسمي السياساتبيانات في الزمن الحقيقي -

:يؤدي إلى% 1بنسبة التحّول الرقمي 

GDP :0.5%زيادة -

%1.9زيادة التجارة الدولية -

Ref. Gora Mboup (2017), Urban Mobility- urban planning and ICT in Africa, 

https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/annual_meetings/2017/Presentations/PillarB/GORA%20Urban%20Mobility%20and%20Urbanization%20-%20EN.pdf

https://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/annual_meetings/2017/Presentations/PillarB/GORA%20Urban%20Mobility%20and%20Urbanization%20-%20EN.pdf


مؤشرات المدن الذكية



أنواع المؤشرات

(كمية ونوعية وتوقيت الموارد)الالزمة لتنفيذ األنشطة الموارد: المدخالتمؤشرات -

األنشطة المخطط لهاانجازمدى قياس : العملياتمؤشرات -

(األنشطة المنفذة" جودة"و" كمية)"المشروع نتائجقياس : النتائجمؤشرات -

امجالناتجة عن مخرجات البرنالنتائج طويلة األجل قياس جودة وكمية : األثرمؤشرات -



مؤشرات المدن الذكية

مؤشر دبي الذكية

ITUاالتحاد الدولي لالتصاالت بالتعاون مع -

لدبي الذكيةاألبعاد الستة قياس-

اة الحوكمة، واالقتصاد، والتنقلية، والبيئة، والحي-

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مدن ذكية أخرىلتقييم مشاريع مكن استخدامه ي-

Salem F. (2016), A Smart city for Public Value, MBR School of Government



مؤشرات المدن الذكية

Cities in Motion Index(CIMI)مؤشر المدن المتحركة

األفرادوجودة حياة المدن استدامةقياس•

أبعاد المدينةمساعدة الحكومات على فهم أداء : الهدف•

(دولة80من )مدينة 165قياس •

الركائز

االتساق االجتماعي-االستدامة -الترابط  -االبتكار -

مؤشر فرعي83قياس -

األبعاد

ةالتنقلي-البيئة -التكنولوجيا–الحوكمة–االقتصاد -

االجتماعياالتساق -البشريةالموارد -

التوعية-الحضريةالبيئة -

IESE (2018), Business School University of Navarra  University of Navarra, https://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0396-E.pdf

https://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0396-E.pdf


مؤشرات المدن الذكية

ةالمدن العربيترتيب بعض -

الموارد اداالقتصالمدينة

البشرية

االتساق 

االجتماعي

التخطيط الحوكمةالبيئة

الحضري

التوعية 

الدولية

النقل االتكنولوجي

والتنقلية

الترتيب

54130441513311213410260دبي

30145461501241178811126111الدوحة

931536514210815411835130128الكويت

13614611358129140139149146134تونس

14515710311510614913864160139عّمان

90142411591451651515895144المنامة

134164131130159150110102147148اءالدار البيض

851551121648015812854135153الرياض

147158150112157151158155156155الرباط

12913715815416211986128159157القاهرة

IESE (2018), Business School University of Navarra  University of Navarra, https://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0396-E.pdf

https://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0396-E.pdf


مؤشرات المدن الذكية

راداريةمخططات مقارنة المدن بواسطة 



مؤشرات المدن الذكية

CITYمؤشرات االتحاد األوروبي للمدن الذكية

المدن الذكيةلقياس أداء الرئيسيةتحديد عدد من المؤشرات: االتحاد األوروبي-

االنتشار-الحوكمة–االزدهار–الكوكب–األشخاص: الركائز-

والخدمات، اطنالموومشاركة، الحياةوجودة، والبيئة،واالقتصاد، والنقل، التكنولوجيةالبنية التحتية -

البحث والمعرفة، والتنافسيةو،المواردوإدارة الغازات،وانبعاثات، الطاقة، وااللكترونية

EU (2017), CITY Keys indicators for smart city projects and smart cities, 

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/CITYkeysD14Indicatorsforsmartcityprojectsandsmartcities.pdf

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/CITYkeysD14Indicatorsforsmartcityprojectsandsmartcities.pdf


مؤشرات المدن الذكية

مؤشرات االتحاد الدولي لالتصاالت

100: عدد مؤشرات األداء الرئيسية

األبعاد

المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا

(وصيةحماية الخص)والخصوصية البياناتأمنوالبيانات، الخدماتمنصة ، والنفاذالشبكة -

البيئيةاالستدامة 

لضوضاءانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والتلوث، وطاقة الماء، ونوعية الهواء، والتربة وا-

ITU Academy (2017), Key Performance Indicators and Standards for Smart Sustainable Cities, https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-

Presence/AsiaPacific/Documents/Module%203%20Smart%20Sustainable%20Cities%20KPIs%20Draft%20H.pdf

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Module%203%20Smart%20Sustainable%20Cities%20KPIs%20Draft%20H.pdf


مؤشرات المدن الذكية

اإلنتاجية

دخار، االستثمار، التوظيف، التضخم، التجارة، اال-

ةاقتصاد المعرف، االبتكار،استهالك األسرة/دخل

نوعية الحياة

األمن، الراحة/التعليم، الصحة، السالمة-

العدالة واالندماج االجتماعي

(Giniمؤشر )كالستهالا/لدخلافيالتفاوت -

والجندريةالتفاوت االجتماعي -

البنية التحتية المادية

وإدارة ،الكهرباء،الصرف الصحيه، الميا-

النفايات والنقل والطرق والمباني
ITU Academy (2017), Key Performance Indicators and Standards for Smart Sustainable Cities, https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-

Presence/AsiaPacific/Documents/Module%203%20Smart%20Sustainable%20Cities%20KPIs%20Draft%20H.pdf

https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Documents/Module%203%20Smart%20Sustainable%20Cities%20KPIs%20Draft%20H.pdf
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ISOمنظمة المقاييس العالمية

37120تطوير معيار -

:المجاالت

فيه، والسالمة، والتر، واالبتكار، والتعليم، البيئةو، االتصاالتو، الحوكمةو، النقل، ووسائل االقتصاد-

حة، والطاقة، والمساكن، والنفايات الصلبة، والجوانب المالية، واالستجابة إلى الطوارئ، والص

والتخطيط العمراني، ومياه الصرف، والنظافة



مؤشرات المدن الذكية

 2018Global Citiesمؤشر المدن العالمية

أبعاد5معيار موّزع على 27: المدنأداءقياس -

الثقافية، والتجربة (%15)المعلوماتوتبادل ، %(30)البشري، والرأسمال %(30)األعمالنشاط -

%(10)السياسي، وااللتزام (15%)

City Outlookالنظرة المستقبلية للمدن مؤشر -

األكثر هيمنةتعيين المدن القادرة الى أن تصبح :  الهدف-

أبعاد4معيار موّزع على 13-

%(25)والحوكمة، %(25)واالبتكار، %(25)واالقتصاد، %(25)األشخاص رفاهية-

AT Kearney (2018) Global Cities Report, https://www.atkearney.com/documents/20152/1136372/2018+Global+Cities+Report.pdf/21839da3-223b-8cec-a8d2-

408285d4bb7c

https://www.atkearney.com/documents/20152/1136372/2018+Global+Cities+Report.pdf/21839da3-223b-8cec-a8d2-408285d4bb7c
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(مدينة135من )ترتيب بعض المدن العربية : مؤشر المدن العالمية-

الستشاريةالسجالت الرسمية المنشورة، ومنصات البيانات المفتوحة، والدراسات ا: بياناتالمصادر -

2018 2017 2016 2015 2014 2012 الفرق 

2012-

2018

المدينة

28 28 28 26 27 29 1 دبي

63 63 65 66 64 - - الدوحة

65 62 53 50 49 50 -15 القاهرة

66 65 66 65 65 - - الرياض

77 82 82 83 - - - الكويت

96 99 91 90 81 - - تونس

97 101 90 91 78 - - اءالدار البيض

109 125 - - - - - مسقط

129 126 123 121 - - - الخرطوم
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ترتيب بعض المدن العربية: مؤشر النظرة المستقبلية

2018 2017 2016 الفرق

2016-2018

المدينة

42 46 26 -16 دبي

58 58 58 - الكويت

63 65 62 -1 الدوحة

103 105 104 1 الدار البيضاء

118 114 113 -5 تونس

122 112 112 -10 القاهرة

134 128 125 -9 الخرطوم
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مؤشر النظرة المستقبلية

مدينة في كل 20أفضل -

ةمن األبعاد األربع

:مدينة دبي

التنقليةفي مجال 14-

الصحةفي مجال 12-

األمانفي مجال 5-

اإلنتاجيةفي مجال 10-



كلمة أخيرة

في المدن الذكيةالتكنولوجيا واالبتكار االعتماد على -

للتنسيق بين مختلف الجهات الوطنيةخطة تحول وطنية ضرورة تطوير -

بيئي –اجتماعي –اقتصادي : التحول إلى المدن الذكيةأثر-



!اً لكم شكر

alawa@un.org


