ورشة عمل "انترنت األشياء والمدن الذكية :المفاهيم والتطبيقات"
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الممارسات المثلى
التحول إلى المدن الذكية
في سياسات
ّ
العوا
نوار ّ
دّ .
المستشار اإلقليمي  -إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية

مخطط العرض
•

مميزات المنطقة العربية

•

أمثلة من خارج المنطقة العربية

•

أمثلة من المنطقة العربية

•

الخطة المقترحة

•

كلمة أخيرة

مميزات المنطقة العربية
-

نمو ديناميكي للسكان بمعدل  %1.99سنويا

-

تزايد السكان في المناطق الحضرية

-

عدم النفاذ المتساوي إلى الخدمات (والسيما في المناطق الريفية)

-

تفاوت ميزات البنية األساسية (التحتية) بين الدول العربية وداخلها

-

ضعف االنترنت العريض الحزمة الثابت في الدول العربية

تطور انتشار الهاتف الثابت في الدول العربية

مميزات المنطقة العربية
-

انتشار االنترنت في المنطقة

العربية (أدنى من المعدّل العالمي

ومعدّل الدول المتقدمة)

-

انتشار الهاتف النقال في الدول

العربية (تجاوز المعدل العالمي)

مميزات المنطقة العربية
-

تقدّم مستوى محو األمية عند البالغين ( %50و)%90

-

للتحول الرقمي
توفير اإلطار القانوني المناسب
ّ

(الشفافية والنفاذ إلى المعلومات ،واعتماد منهجية "االنفتاح
اغتفاليا" )open by default
-

إقرار قانون النفاذ إلى المعلومات في  5دول عربية

-

وضع سياسة إلتاحة البيانات وإعادة استخدامها :تونس

واالمارات العربية المتحدة واألردن

52%
Mauritania
)(2015

مميزات المنطقة العربية
-

تقدم في مجال المشاركة االلكترونية وفق مؤشر التشاركية االلكترونية ePI

مميزات المنطقة العربية (المؤشر)ePI-2018
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أمثلة من خارج المنطقة العربية

برشلونة
-

العام  :2007تبني مشروع المدينة الذكية

-

االعتراف كمدينة ذكية في العام 2014

-

سات  sensorsللبيانات في الزمن الحقيقي عن جودة
الهدف :بناء بنية تحتية تكنولوجية )مح ّ

الهواء والضجيج والطاقة وإدارة النفايات(
-

تطبيق شبكة السلكية مجانية للنفاذ إلى االنترنت في المدينة

-

منهجية تتركز على المواطن في استخدام التكنولوجيا لجعل المدينة أذكى

-

برشلونة رائدة في تخطيط المدن الذكية وحلول إنترنت األشياء

-

التخطيط إلطالق  3مبادرات في المجاالت التالية :االستدامة – التمكين – التنقلية

Barcelona Smart City Strategy. Planning and implementation, Barcelona City Council,
https://www.australiansmartcommunities.org.au/s/Barcelona.pdf

برشلونة  -التحديات
-

توفير استراتيجية شاملة للمدينة الذكية

-

تحديد أهداف واضحة وإطار عمل لترتيب أولويات األعمال

-

إشراك جميع أصحاب المصلحة ،على المستوى الداخلي والخارجي

-

تنسيق الجهود من قبل مختلف األطراف المعنية

برشلونة  -النتائج
-

مشاريع البنية التحتية :إنارة الشوارع ،والنقل ،والطاقة ،والمياه

-

العام  :2014توفير  58مليون دوالر سنويا من مبادرة المياه الذكية

-

ارتفاع إيرادات مواقف السيارات بمقدار  50مليون دوالر سنويا

-

إيجاد فرص عمل جديدة ( 47،000وظيفة )2014 -

-

الح ّد من التلوث – تحسين النقل والمواصالت العامة  -زيادة الشفافية في الحكومة

-

تطوير منصة مفتوحة للبيانات

-

جائزة رأس المال األوروبي لالبتكار  2016-2014من قبل المفوضية األوروبية

https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf

مونبيليه
-

أفضل  10حاضنات في العالم في عام ( 2012مؤشر الحاضنات )UBI

-

إطالق مشروع المدينة الذكية منذ العام 2012

-

الهدف :دعم التنمية االقتصادية وإتاحة البيانات لتصميم خدمات جديدة ،وتحقيق حياة أفضل

-

المنهجية :مشاريع البحث والتطوير ومنصة لتبادل المعلومات والشراكة بين القطاعين العام والخاص

-

اشراك أصحاب المصلحة من الجهات العامة والجهات التشغيلية للخدمات ،والبحث والتطوير

واالبتكار ،والقطاع الخاص

-

منطقة متميزة ( )Ecocityالختبار ابتكارات الشركات ،مساحة  2500هكتار

-

وفر في استهالك الموارد الطبيعية وتعزيز جاذبية المنطقة

Vivapolis (2017) A French experience of Smart Cities, http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/digital_platforms_gb.pdf

مونبيليه  -التطبيقات
إدارة المخاطر Ville en Alerte

 دعم اتخاذ القرار وإدارة مخاطر األحوال الجوية (الفيضاناتوالعواصف والثلوج والغمر البحري)

-

تصميم التطبيق لتلبية احتياجات المجتمعات ثم تكييفه لتقديم حلول

للشركات
تطبيق التنقلية من TaM

-

تطبيق خاص بمونبلييه لتخطيط المسارات ودمج وسائل النقل

( الوسائل الجماعية والسيارات والدراجات ومواقف السيارات)
-

إضافة معلومات تنبؤية (وقوف السيارات والدراجات ذاتية الخدمة)

Vivapolis (2017) A French experience of Smart Cities, http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/digital_platforms_gb.pdf

سانت ألبرت
-

أحد أنضج برامج المدينة الذكية للمدن المتوسطة الحجم في كندا

-

 :2016نشر الخطة الرئيسية للمدينة الذكية

-

المحاور :األفراد واالقتصاد والنقل والبيئة والحياة والحوكمة/العمليات

-

صلة 22 :مبادرة و  65إجراء داعما
خطة عمل مف ّ

-

تصنيف المبادرات بحسب األولويات الرئيسية للخطة (العالية أو المتوسطة أو المنخفضة)

-

مشاركة السكان والشركات واإلصغاء إلى الشباب :عامل مهم في إنجاح المشروع

Canadian Urban Institute (2018), Smart planning Our future cities, https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Midsized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf
City of St. Albert (2016), https://stalbert.ca/uploads/PDF-reports/Smart_City_Master_Plan_-_Full_Version.pdf

https://stalbert.ca/dev/smart/masterplan

سانت ألبرت
-

بوابة سانت ألبرت :برنامج المدينة الذكية

-

استخدام مصابيح الشوارع لتوفير الطاقة

-

مراقبة نوعية الهواء

-

الخدمات االلكترونية

-

استخدام التكنولوجيا في محو األمية الرقمية

-

الشبكات الالسلكية المجانية في األماكن العامة

أمستردام
-

االعتماد على سياسة "االنفتاح إال إذا" open unless

-

بناء منصة لمشاركة البيانات واستخدامها لدعم االبتكار

-

 3مستويات :بيانات داخلية (مشتركة داخل البلدية) ،مشتركة (مشاركة مع الشركاء) ،مفتوحة (مع

الجميع دون شروط)
-

تطوير مخبر البيانات  :DataLabمنصة مفتوحة لموظفي الخدمة المدنية والمواطنين والشركاء

-

اجتماعات دورية  :Demo Donderdayلشرح تطبيقات وتحليالت البيانات المتعلقة بالمدينة

Smarticipate-EU (2017) Open Governance in the Smart City, https://www.smarticipate.eu/wp-content/uploads/Open-Governace-in-the-SmartCity_smarticipate.pdf

أمثلة من المنطقة العربية

المغرب
-

استراتيجية المغرب الرقمي في العام  2013وتحديثها في العام 2017

-

الرؤية" :أن تصبح تكنولوجيا المعلومات عنصرا للتنمية البشرية ،ومصدرا لإلنتاجية والقيمة

المضافة في القطاعات االقتصادية واإلدارة العامة ،وإحدى ركائز االقتصاد ،وأن يصبح المغرب تجمعا

تكنولوجيا اقليميا".
أهداف االستراتيجية

 زيادة فرص العمل (من  32000إلى )58000 زيادة الناتج المحلي اإلجمالي -نسب االستخدام في المؤسسات التعليمية %100

 -توفير الخدمات االلكترونية 89 :خدمة.

المغرب
-

إطالق عدد من المبادرات لتطوير المدن الذكية في المغرب

-

عدد السكان  22.65:مليون نسمة ( )2015مقارنة ب  13.98مليون نسمة )(1960

-

ازدياد عدد السكان في المناطق الحضرية في المغرب تزايدا مطردا

-

المتوقع :االستمرار حتى  2050مع تناقص السكان في المناطق الريفية

المغرب  -بعض المبادرات الوطنية
مشروع المدينة الذكية في بنغرير

-

شركة التخطيط والتنمية الخضراء ( - )OCPشركة عامة وفق أسلوب القطاع الخاص

-

الموقع :بين مراكش والدار البيضاء (قربه من المناجم)

-

الهدف :إيواء  100ألف نسمة ( - )2040عدد الطالب 20 :ألف طالب

-

المساحة  10كم – 2مساكن للعاملين واالساتذة والطالب

-

االعتماد على المعرفة (جامعة متعددة التقنيات ،مخابر بحثية ،مركز تميّز مهني ،حاضنة تكنولوجية،

حديقة تكنولوجية الستقطاب الشركات واألعمال ،مخابر رقمية )Fab Lab

-

مركز البيانات (األكبر في افريقيا)

-

البنية التحتية :األلياف الضوئية

-

من التطبيقات :اإلنارة  ،والفضاءات الخضراء ،والنقل ،والنفايات ،والماء ،والكهرباء ،واألمن

-

الحوكمة :المرحلة االنتقالية (الشركة تتولى اإلدارة) والمرحلة النهائية (الجهات الحكومية فقط)

المغرب  -بعض المبادرات الوطنية
مشروع المدينة الذكية في زناتة

-

الهدف" :مدينة للجميع" ،وليس فقط للسياحة

-

التنفيذ بالشراكة بين القطاع العام والخاص

-

الموقع :بين الدار البيضاء والمحمدية

-

المكونات :منطقة صناعية – منطقة سكنية – منطقة تجارية

-

في العام  :2015مخطط المدينة وتهيئة البنية األساسية

-

في العام  :2018استراتيجية تتضمن  100مبادرة

-

المحاور :البنية التحتية (األلياف الضوئية  )FTHوتشجيع الشركات الناشئة ،واإلنارة الذكية وإدارة

المياه ،وتطبيقات الري ،والعدادات الذكية
-

البيانات :مفتوحة ولكن بدرجات متفاوتة

المغرب  -بعض المبادرات الوطنية
تصميم المدينة الذكية وفق  4طبقات:
-

سات ومصادر البيانات غير المتجانسة
شبكة المح ّ

-

البنية التحتية لالتصاالت

-

منصة اإلدارة المتكاملة

-

البيئة المحيطة بالتطبيقات

الحوكمة
-

المجلس االستراتيجي ،ومجتمع االبتكار ،ومجموعة

المزودين ،والشركاء التجاريين
ّ

المغرب  -بعض المبادرات الوطنية
مشروع الدار البيضاء e-Madina
الرؤية:
جعل المدينة أكثر جاذبية وأكثر كفاءة وأكثر قدرة على

والزوار بالتكنولوجيا
المنافسة للشركات والمواطنين
ّ
-

المدينة الذكية وفق االبتكار المقتصد frugal

واالبتكار االجتماعي والمستدام

-

شراكة بين القطاعين العام والخاص

-

تكريم من قبل مبادرة المدن الذكية IEEE

e-Madina (2015), Casablanca Smart City Cluster – vision, objectifs, et projets, http://www.e-madina.org/images/e-Madina.pdf
Casablanca (2017), des villes pour tous, http://www.smartcityexpocasablanca.com/wp-content/uploads/2018/03/SMART_CITYEXPO_2017VF.compressed.pdf

المغرب  -بعض المبادرات الوطنية
الحوكمة
-

اللجنة االستراتيجية :يرأسها الوالي

-

مجلس اإلدارة :يجتمع  3مرات سنويا

-

اللجنة التنفيذية :العمليات التشغيلية

المستقبل

-

التطور حتى العام 2020

-

 150مشروع ذكي

-

 100شركة ناشئة

دبي  -رؤية للتحول الذكي
-

" :2013االرتقاء بتنافسية االمارات من خالل تبني ممارسات عالمية المستوى في الحكومة

االلكترونية"
-

تأسيس «دبي الذكية» في العام 2014

-

المحاور :األطر القانونية – الحوكمة – المنصات التمكينية

-

تطوير  1000خدمة ذكية

دبي – استراتيجية المدينة الذكية
-

 :2015مكتب دبي الذكي ( )SDOإلدارة مبادرات المدينة الذكية

-

 :2016توثيق أكثر من  500من الخدمات والمبادرات الذكية

-

األبعاد :االقتصاد ،الحوكمة ،األشخاص ،الحياة ،البيئة ،النقل

-

الطبقات :البنية التحتية  -البيانات  -التمكين  -التطبيقات

االنجازات
-

قانون دبي للبيانات :إتاحة بيانات القطاعين العام والخاص ()2015

-

االنترنت الالسلكية المجانية في جميع أنحاء اإلمارة

-

إدخال المركبات ذاتية الحكم وخدمات النقل الذكية

-

تطوير اقتصاد قائم على البيانات ()2021

-

أجندة دبي للسعادة :الوصول إلى )2020( %95

)Ref. Dubai Smart City Strategy (2019, Feb

دبي – استراتيجية المدينة الذكية
منصة "دبي اآلن"
-

أول مركز مو ّحد لخدمات المدينة

-

أكثر من  55خدمة ذكية تقدّمها  24جهة حكومية وخاصة

-

تحويل  20جهة حكومية إلى تقنية السالسل الكتلية blockchain

-

المشاركة في المجلس العالمي للبلوك تشين (أكثر من  40مؤسسة من الصناعة والحكومة)

https://dubainow.dubai.ae/en/Pages/default.aspx

مصدر  -اإلمارات العربية المتحدة
-

مشروع سياحي في إمارة أبو ظبي

-

االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل المدينة

-

مدينة ذكية :بيئة حضرية الستيعاب نسبة سكان كثيفة بموارد أقل

-

المساحة  6كم – 2عدد السكان 40 :ألف شخص

-

االنتهاء من التطوير في العام 2020

التطبيقات:
-

خفض استهالك الطاقة والماء في المباني %40 :من خالل التصميم الذكي

-

شبكة ذكية متكاملة للنقل (النقل السريع الشخصي من نقطة إلى نقطة  -المركبات الكهربائية

وشبكة مواصالت آلية بدون كربون)
-

ساحة اختبار لالبتكار في مجال الطاقة المتجددة

Deloitte (2018), Smart Cities – not only the sum of its parts, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/strategy/me_deloitte-monitor_smartcities.pdf

الرياض
-

اإلعداد لتطوير خطة شاملة للمدينة الذكية مع اإلطار القانوني والتنظيمي

التحديات
 ال توجد "رؤية" واحدة تقود العملية :كيانات مختلفة مشاركة -تطبيقات في النقل البري واإلنارة الذكية

-

الحاجة إلى تحديد الحوكمة وإتاحة البيانات وخصوصيتها وأمنها والتشغيل البيني

-

هيئة تطوير الرياض ( :)ADAالذراع التنفيذي للمفوضية العليا لتطوير الرياض ()HCRD

Techpolis (2017), smart cities in the GCC – smart transportation and smart lighting, https://techpolis.com/wp-content/uploads/2017/04/GCC-SmartCitiesfor-web-site.pdf
Aldusari (2015) Smart City as Urban Innovation: A Case of Riyadh North-West, District,
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/download/48409/28669

الرياض
من المبادرات

-

مشروع وادي الرياض التقني ( )RTVفي حرم جامعة الملك سعود (شمال غرب الرياض)

-

الهدف :تطوير مجتمع قائم على المعرفة في المملكة العربية السعودية

-

إنشاء وتطوير مدينة الرياض الجديدة

المكونات:
-

بنية تحتية ذكية

-

معهد األمير سلطان للتكنولوجيا المتقدمة

-

معهد الملك عبد هللا للتكنولوجيا النانوية

-

المبنى الرئيسي (برج االبتكار)

لوسيل  -قطر
-

عامل جذب لالستثمار في قطر

-

مدينة عالية التقنية

-

مساحة  38كم -2عدد السكان 450,000 :شخص

-

الرؤيا :بيئة ذكية ومستدامة حديثة للمدينة الثقافية ولتكون مثاال إقليميا ودوليا للصفات الثقافية

والطبيعية لقطر

األثر:
-

انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة للمدينة (اقتصاد الحجم)

-

الح ّد من انبعاثات الكربون

-

توفير الوقت في المهام اليومية باستخدام التكنولوجيا المتكاملة

. Deloitte (2018), Smart Cities – not only the sum of its parts, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/strategy/me_deloitte-monitor_smartcities.pdf

Lusail City – Smart City of the Future, http://www.lusail.com/wp-content/File%20Store/DOC/Lusail%20Smart%20City%20Vision.pdf

لوسيل  -قطر
-

وزارة المواصالت واالتصاالت :تطوير "إطار المدن الذكية والمستدامة" ووضع أهداف استراتيجية

مشتركة

-

الشركاء :الوزارة مع الصناعة واألوساط األكاديمية والبيئة والتخطيط العمراني

-

قانون حماية خصوصية البيانات (مجلس الوزراء)

-

بنية تحتية لتكامل الخدمات )األلياف البصرية)

-

تعزيز النطاق العريض العالي السرعة ،الحوسبة السحابية ،األمن ،وإتاحة البيانات المفتوحة

-

من التطبيقات :أتمتة المباني ،نظام مرور ذكي

-

االستثمار في إنشاء البيئة المحيطة المناسبة للتكنولوجيات البازغة

-

تأسيس بيئة ريادة األعمال لرعاية الجهود اإلبداعية

مدينة تونس االقتصادية TEC
-

أكبر مشروع للمدن الذكية على البحر المتوسط (تطوير من )Locus

-

االطالق2014 :

-

مشروع مشترك بين تونس والمملكة العربية السعودية
كم2

-

المساحة90 :

-

استخدام  blockchainللمعامالت لمختلف الصناعات ،وتوفير إدارة شفافة وآمنة

-

القطاعات المعنية :المالية واالتصاالت والطب والتسوق والنقل

-

جذب العالمات التجارية العالمية في مجاالت الضيافة والترفيه والرعاية الطبية واإلعالم

Ref. Tunisia smart city chooses blockchain - News28 Jun 2018by Smart Cities World news team

مراحل تطوير سياسة المدينة الذكية

مراحل تطوير سياسة المدن الذكية
 5مراحل:
) (1تأسيس فريق العمل (الفريق الوطني) من الجهات المشاركة في تطوير االستراتيجية
) (2دراسة الوضع الراهن :فهم الفرص والمتطلبات لتطوير مدينة ذكية

( )3تعريف األهداف والمخرجات المطلوبة :القضايا "الحرجة" أو تلك التي تتطلب تحسينا كبيرا من
خالل االعتماد على التكنولوجيا

مثال
في قطاع خدمات الشرطة :جعل األحياء ذات معدالت الجرائم المرتفعة آمنة باالعتماد على التكنولوجيا
في قطاع الخدمات الصحية :تقليص األوبئة المزمنة لألفراد بنسبة  %50بمساعدة التكنولوجيا

مشكلة هدر الطاقة :استخدام العدادات الذكية في المساكن ،وتتبع العرض والطلب على الطاقة

Canadian Urban Institute (2018), Smart Planning our smart cities,
https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/2018/STARR_Fleck_Evergreen-Mid-sized%20Cities-Series%20Design_WEB.pdf

مراحل تطوير سياسة المدن الذكية
( )4إنجاز وثيقة السياسة :وصف السياق ،وتحديد الرؤية والرسالة واألهداف ،ومحاور العمل،

والتمويل ،وآليات الرصد والتقييم
( )5خطة العمل التنفيذية :الخطوات الالزمة لتوفير البيئة المناسبة لتطوير مشاريع المدن الذكية
-

المشاريع والمبادرات الممكن تنفيذها مع تحديد الخطة الزمنية والتمويلية الالزمة

البنية المقترحة الستراتيجية تطوير المدن الذكية
الرؤية واألهداف المطلوب تحقيقها مع نهاية العام 2022
-

وضع أهداف واضحة تناسب االحتياجات الوطنية

تحليل الواقع الحالي لجاهزية تطوير المدن الذكية
 -تحليل للمخاطر والمهددات والفرص والتحديات SWOT

المحاور والسياسات األساسية
 توسيع النفاذ والبنية التحتية :الشبكات الحكومية اآلمنة ،ومعايير التشغيل البيني -تمكين األفراد :تطوير خدمات متمحورة حول األفراد

 توفير وإتاحة البيانات :إدارة البيانات وتحسين إتاحتها وإحداث وظيفة المشرف الرئيسي علىالبيانات CDO

البنية المقترحة الستراتيجية تطوير المدن الذكية
 -االبتكار وريادة األعمال :تشجيع تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وريادة األعمال،

 الخدمات والتطبيقات الذكية :عدد من الخدمات والتطبيقات الذكية الكفيلة بمواجهة التحديات الحوكمة والقدرات :بناء قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية في مجال التكنولوجياوتعزيز استخدام األدوات والتجهيزات الرقمية في العمل المؤسساتي

 تعزيز آليات القياس :تطوير إطار للرصد والتقييم ،والربط مع الخطط الوطنية -التمويل :تقدير للموازنات والتكاليف المالية الالزمة

 -الخطة اإلعالمية :إعالم الجمهور عن االستراتيجية

البنية المقترحة الستراتيجية تطوير المدن الذكية
-

آليات الحوكمة والرصد والتقييم :اإلطار المقترح للرصد والتقييم ،ودور الجهات المختلفة في التنفيذ

-

دور الحكومة :معايير تقنية للمدن الذكية ،والتشارك مع القطاع الخاص ،واألطر القانونية والتشريعية

-

القطاع الخاص :تطوير منصات مفتوحة ،والمشاركة مع الجهات الحكومية في تمويل المبادرات

-

القطاع األهلي :التوعية والمبادرات األهلية لبناء القدرات وتمكين األفراد من استخدام التطبيقات

-

مؤشرات أداء رئيسية خاصة باالستراتيجية :االستفادة من المؤشرات الدولية

كلمة أخيرة
-

وضع خطة التحول الى المدن الذكية

-

تبني نهج األنظمة المفتوحة لدعم االبتكار واالستثمار

-

وضع األفراد في محور التخطيط ،واستخدام التكنولوجيا لتعزيز حياة األفراد في المدينة

-

التركيز على توفير المهارات وبناء القدرات لمختلف األفراد

-

إيالء األمن السبراني وحماية البيانات والخصوصية االهتمام الكافي نظرا الزدياد المخاطر

-

تعزيز الصناعات وتوجيهيها لتلبية متطلبات مشاريع المدن الذكية وإعادة النظر في سالسل القيمة

سات الذكية ،وتطوير المنظومات البرمجية
المعتمدة ،مثل العدادات الذكية والمح ّ

! شكرا ً لكم
alawa@un.org

