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 ص: لخستالم

لقد ظهر مفهوم المدينة الذكية في عالمنا العربيي ميرارا دبيدأ ي ايذ  يي ا فيي  ف يير    

الح ومات داالفراد معنا بغية الوصول الى هدفاً من أهدافه الذي يحيادل  غييير صيو   

المدينة امام س انها دمستخدمي ادما ها ، لعل منطقة الخليج العربي مين ابيرا الئيتيات 

فهوم الجدييد للمدينية دالسيعي للتحيول الحضيري السيري  نحيو التي  ادلت ا تضان الم

 حقيق معدالت عالية مين اسيتخدام اليذكاال االصيطناعي د طئيقا يه الحضيرية المتنوعية 

لييذا بييرات بعيين المييدن الخليجييية  هييد  ها فييي هييذا المجييال كمييدن دبييي دال ييا  ة 

يجيي التييي دالدد ية دبعين الم يا ي  العمرانيية فييي مختليج ددل مجلين التعيادن الخل

أسست لت ون م يا ي   يدا  باليذكاال االصيطناعي دالتقانية الر ميية ، د يد ااتلفيت ددل 

المجلن في  ئنيها لنوعية التقانه المستخدمة فيي ميدنها التيي ييراد ان   يون اكاير  كياالا 

فئعضها  ئنت ايا  المدينة االل تردنية كما في مدينة مهيد  امما ا يية دأايرب  ئنيت 

ل تردنية كما في دبي دأايرب  ئنيت م يا ي  عمرانيية  كيية كميا فيي ايا  الح ومة اال

الدد ة دالرياض دهذا االاتالف الق نوعيا مين التنيافن الحضيري بيين م يا ي   لي  

الددل في سرعة بلوغ الى)المدينة الذكية( د طئيقها عليى ا ض الوا ي  بنيون مين الاقية 

يم التجربية ان المدينية الخليجيية دالتحدي دالمغامر  بالو ت نفسه د د أظهرت نتائج  قيي

بقد ا ها الماديية دادا ا هيا المعرفيية هيي المدينية العربيية اال يد  عليى اظهيا  اسيتجابة 

 د غيرا سريعا نحو  حقيق مفهوم المدن الذكية في منطقة الخليج العربي .

 .لتلما ية: المدينة الذكية، المدينة الخليجية، المعلوما ية، العالم الر مي، اكلمات مفتاحية

Abstract : 

     The concept of the smart city has appeared in our Arab world 

recently and began to take place in the thinking of governments 
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and individuals with us in order to reach one of its goals that is 

trying to change the image of the city in front of its residents and 

users of its services, perhaps the Arab Gulf region is one of the 

most prominent environments that tried to embrace the new 

concept of the city and seek a rapid urban transformation 

Towards achieving high rates of using artificial intelligence and 

its various urban applications. Therefore, some Gulf cities have 

emerged topped in this field, such as Dubai, Sharjah, Doha, and 

some urban projects in various countries of the Gulf Cooperation 

Council that were established to be projects managed with 

artificial intelligence and digital technology. The GCC countries 

differed in their adoption of the quality Technology used in its 

cities that is intended to be more intelligent, some of them 

adopted the option of the electronic city as in the Emirati source 

city, and others adopted the option of electronic government as 

in Dubai and others adopted smart urban projects as in Doha and 

Riyadh, and this difference created a kind of urban competition 

between the projects of those countries in a speed Reaching the 

"smart city" and applying it on the ground with a kind of 

confidence, challenge and adventure at the same time The results 

of the evaluation of the experiment showed that the Gulf city, 

with its material capabilities and knowledge management, is the 

Arab city capable of showing a response and a rapid change 

towards achieving the concept of smart cities in the Arab Gulf 

region.                                                                                                                                       

Keywords:  Smart City, Gulf City, Informatics, Digital World , 

Telematics . 

 : المقدمة

ظهر مهطلح المدينة الذكية مي  بدايية االلفيية الاالاية دميا  ملتيه فيي معئتهيا مين        

مفاهيم دعنادين عهرية أارب  نئ  بحلول عهير انسياني مدييد مح يوم بمئيادي  قنيية 

  مية دب ددات دمستوعئات ال تردنية عالية األداال بعيد التطيو  التقنيي دالنفيا ي اليذي 

لية )االنترنت( دما  افقها من مظياهر معلوما يية  حقق في مجال شئ ة المعلومات الدد

 خص ممي  مفاصل  يا نا العامة دالخاصة دما  ئعها من  عاظم في شئ ة اال هياالت 
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(ICT التي اسهمت في اياد  مفهوم الرفاهية دالنمو اال تهادي العالمي دبا ت مدينة )

قنيييات الر مييية القييرن الع ييرين ال  تناسييح ميي  ا تيامييات االنسييان فييي ظييل   ايييد الت

دداولنييا فييي منعطييج العييالم الر مييي الييذي  سييودم االفترانييية المتحققيية ميين فضيياالات 

ال ئ ة العن ئو ية دما الامها من سرعة انتقال االنسان في منظيومتي الم يان دال ميان 

 عئر الفضاال االفتراني من الح م الئيانا ية الفائقة السرعة دالتح م .

  ً  قنييياً لحييياا  ممييي  مييا يتعلييق بالتقنييية الر مييية دمييا  د ييد بييدأت ددل العييالم سييئا ا

يم ن ان  هل الية هذم التقانة مين ايدمات عليى مختليج المسيتويات داألصيعد  دمنهيا 

علييى دمييه التحديييد الخييدمات الحضييرية التييي  قييدمها المدينيية لسيي انها بطيير  دأسيياليح 

 سيتند فيي  قيديم التيي Smart cities دصو  مختلفة دبذل  شيان مفهيوم الميدن الذكيية 

ادما ها عئر عالم معلوميا ي   ميي متطيو  يتخيذ مين شيئ ة االنترنيت سيئيالً ليه دعين 

طريق هذم التقنية الجديد   تحول كافة ادمات المدينة من دا عها الفي يائي الم اني الى 

دا يي    مييي يسييئح فييي عييالم افترانييي داسيي  يم يين ان ينتهييي عنييد أمهيي   الحاسييو  

أينميا كيانوا عيابراً  يددد الجغرافييا السياسيية لذكية لدا المسيتخدمين دالهوا ج المحولة ا

للددل دالقا ات دبمعنى اد  فان مفهيوم اليذكاال االصيطناعي للميدن يجعيل مين المدينية 

 لج المجال المعلوما ي الر ميي اليددلي د  يون بيانتهيا فيي متنيادل كافية المسيتخدمين ، 

م دالسييطر  دامدا   د حيديب بيانيات لين هذا فحسح بل يتعدب المونيون اليى اليتح 

المدينيية ب يي ل مسييتمر دبال يفييية التييي  الئييم المتطلئييات العهييرية للسيي ان بييااتالف 

مسييتويا هم المعرفييية، دهنييا لييم   يين المدينيية العربييية بعيييد  عيين اهييائص هييذا المجييال 

ميواً التقني دالفضاال االفترانيي د حدييداً انميو ل المدينية الخليجيية التيي  عيد األسيرن ن

د طييو اً فييي عالمنييا العربييي دالتييي  طعييت اشييواطاً مهميية فييي مضييما   ييياا  التقنييية 

الر مية دسئل التعامل معها في كافة  طاعا هيا الحضيرية دالخدميية د يد بيرات العدييد 

من مدن الخليج العربي أماال دبي دالدد ة دمسقط دالريياض دال وييت بوصيفها ميدن 

في إدا   شردنها دمرا ل  خطيطها د حليل م  ال ها  قنية   مية  ستخدم المعلوما ية 

العمرانية دالس انية على  دا سواال  متل  اغلئها بنية  حتية معرفية ) ليما يية(  سيتطي  

ان  لج بها العالم الر مي د تغير دفقاً لمتغيرا يه ، ليذا  ي  ي هيذم الد اسية لتلقيي الضيوال 

ات المييدن الخليجييية لتحقيييق انمييو ل علييى المسيياعي التقنييية الحايايية التييي  تخييذها إدا 

المدينيية الذكييية ب ييل مهيياديقه داددا ييه دادما ييه د ييد ااييذت الد اسيية  جييا   اليجييية 

 مختا   في هذا المضما .  

 مشكالت الدراسة ومسوغاتها العلمية:

يماييل ايييا  )المدينيية الذكييية( أ ييد اهييم الخيييا ات الت نلومييية المطرد يية امييام  

اليى ا يدات  غييير اد  حقييق  واصيل دانيدمال مي  محيطهيا  مستقئل الميدن التيي  سيعى

الجغرافي داالفتراني ، دهو الخيا  المفتوح الذي يسيتطي  اسيتيعا  متطلئا هيا ب ي ل 

اكار مردنية دانسييابية دل ين الوليول فيي هيذا العيالم يتطليح مين المدينية ان  سيتعد فنيياً 
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نيدمال دالتفاعليية مي  متغييرات د  نلومياً دس انياً دمعرفياً بغية  حقيق مستوب مين اال

العييالم الر مييي دهو  ييه المعلوما ييية ديئقييى هييذا المجييال متا يياً امييام العديييد ميين مييدننا 

العربية دااتئيا  اهائهيها المعرفيية دالت نلوميية المرهلية للوليول فيي متغييرات هيذا 

العييالم ، دلعييل المدينيية الخليجييية سييئقت غيرهييا ميين مييدن العييالم العربييي فييي التف ييير 

داالستعداد لتطئيق ايا ات المدن الذكية دلذل  ماالت هذم الد اسية للو يوف عليى اهيم 

المدن الخليجية التي  ادلت دطئقت م رعاً  ضرياً  كياً يرهلها الخوض فيي اييا ات 

العالم االفتراني دمديا ه المختلفة كما يم ن امراال  قيماً  قنياً لهذا النون مين التجيا   

 بي . في منطقة الخليج العر

  سعى الد اسة بلوغ االهداف األ ية:: أهمية الد اسة دأهدافها

 طرح مفهوم المدينة الذكية دالو وف على اش اليا ه دمتطلئا ه. .1

 د اسة بعن التجا   الحدياة للمدن الذكية في منطقة الخليج العربي. .2

 قييم بعن من هذم الم ا ي  الخليجيية الذكيية مين ايالل التعيرف عليى األسين  .3

  قوم عليها. التي

 المنهجية البحثية في تخطيط المدن الذكية  

يم ن التسليم بحقيقة ان المناهج الئحايية المسيتخدمة فيي د اسية الميدن الذكيية ال  

 ي ال فيي  ييد االاييذ داليرد بيين ميين ييرب إم انيية  طئييق المنهجيييات المعميول بهيا فييي 

مين يحيادل ان يرسين  د اسة الظاهر الحضيري دنيمنها  الية المدينية الذكيية ، دبيين

لمنيياهج بحاييية مديييد   ييتالئم ميي  معطيييات الحاليية العمرانييية دالتحييول الييوظيفي الييذي 

دصلته المدينة في الو ت الحانر ، دهنا يعيد المينهج المو فوليومي األدا  األبيرا فيي 

د اسيية دا يي  المييدن الذكييية كونييه يع يين التمايييل الئيتييي للمدينيية ديونييح  ييد  ها علييى 

لتقنييي دالمعلومييا ي بمييا يعيي ا العديييد ميين الحلييول النظيفيية داالسييتخدام  حقيييق االميين ا

األماييل للطا يية فتهييميم المئيياني الذكييية البييد ان يرافقييه  الئييم منطقييي لمعطيييات الئيتيية 

ديييرب الئا ييب بييان هييذا الميينهج [  Lazaroiu,..et al.2012.p328الحضييرية  

عليييى بعييين الم يييا ي   المسييتخدم فيييي د اسييية  خطيييط المدينييية الذكيييية يم ييين  طئيقيية

العمرانييية العربييية التييي  وصييج بوصييفها اكايير  كيياالاً دمعلوما ييية فضييال عيين إم انييية 

  ياس هذم الم ا ي  د قييم استخدامها للتقانات الر مية الحدياة .

 ادالً: مفهوم المدينة الذكية 

مرت المدينة  بوصفها محيط   يال الركيح الحضيا ي للئ يرية بي ددا  دمرا يل       

عمرانية عيد  اكتسيئت مين االلهيا شخهييتها الم انيية دالاقافيية معياً مسيدت عئير هيذم 

المسييير  التا يخيييية م يياهد دنميييا ل عمرانييية مختلفييية  الالمييت ددظائفهيييا ددامئا هيييا 

ومية لم  لغي دد  العواميل الم انيية الحضرية المناطة بها ، دكل هذم المرا ل المرفول

د  هيرات المحيط الئيتي الذي يعدم الجغرافيون   م المدن الذي  وليد منيه لعظيم  ي هيرم 

الم اني داالمتماعي عليى شخهيية المدينية دطير   خطيطهيا ليذا با يت عواميل الالنيد 
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  ييردن س يح الطئيعي بماابة المحرك االساس لوظائج المدينة دفعاليتها في نظير ال ا
اال ان االنعطافييه التقنييية التييي شييهدها العييالم ابييان القييرن  [ 45، ص 1959 مييدان  ،

( دالييذي بييدد م (ICTالحييالي دالتييي  مالييت بتطييو  انظميية اال هيياالت  دالمعلومييات 

اسهم في اياد  مفهوم الرفاهية دالنمو اال تهادي د سا ن نقل المعلومات دصوالً اليى 

نييي اد مييا يعييرف بالفضيياال االفترانييي الييذي كييان نتيجيية ظهييو  مفهييوم العييالم االفترا

 طو  شئ ة االنترنت دالتيدادل السيري  دغيير المسيئو  للمعلوما يية نيمن هيذا الحيي  

الذي غير من مفاهيم التعاميل مي  المدينية مين  ئيل مخططيهيا د ليح ال ايير مين االطير 

ترك التقنيية الجدييد  المفاهيمية النظرية ب  ل سري  مداً مما اسهم في داول المدينة مع

شيياالت ام ابييت ، دبييات علييى مخططيهييا اسييتيعا  هييذم الحقيقيية دالتعامييل معهييا ب ييفافية 

عالية . لقد  مل القرن الجديد في باكو  ه العديد من المهطلحات دالمفاهيم الحضيرية 

الجديييد  التييي يغيياال معناهييا مفهييوم الت نلوميييا العالمييية دمنهييا )المدينيية االل تردنييية ، 

ينة العالمية ، المدينة المعلوما ية ، المدينة االفترانية ، المدينة الذكية ...الي  ( ، ا  المد

دفيير مئييدأ )العييالم االفترانييي( المتيياح نييمن شييئ ة المعلومييات الددلييية )االنترنييت( 

مسييا ات داسييعة ميين التف ييير النانييج لييدب المييواطن دصييان  القييرا  معيياً لنقييل معييالم 

دمية  ركية النميو العمرانيي للميدن دبيدأ التحيدت عين ام انيية الت نولوميا الحدياة في ا

ا امة المئاني الذكية التي  ت امل فيها انظمة الئيتة داستخدام الطا ة دانظمة اال هياالت 

 تييى اصييئح هييذا التومييه فييي  هييميم المئيياني  ائجيياً كونييه يالئييم دمعطيييات الت نلوميييا 

( SmartCiteينيييية الذكييييية )[ . د هييييد  مفهييييوم المدyefffaC, 1990.70الحديايييية  

نييمن اسييترا يجيات ال اييير ميين الييددل المتقدميية دالنامييية علييى  ييداً سييواال، باعتئييا م 

الرؤييية الحاسيييمة لمفهيييوم التحضيير المعاصييير، دادل مييين اسييتخدم مهيييطلح )المدينييية 

فيي أبيا يه معتقيداً بيان  1997عيام  Graham and Aurigiاالفترانيية( هيو ال ا يح 

مدينة دمدت على شئ ة )االنترنت( في هذا العيام د حميل فيي ( 2000هناك أكار من )

[ فيما عرفيت Springer AG, 2017. 13طيا ها اسلو  المحاكا  الم انية لخدما ها  

( الميدن الذكيية بانهيا انميو ل مدييد مين الميدن يتخيذ مين OSIمنظمة المعايير الددليية )

لر ميية ، الفضياال االفترانيي ،   نلوميا المعلومات )االنترنت ، الحواسيح ، الئيانات ا

( منهجيياً للتخطيييط دالئنيياال داالدا   الحضييرية فيهييا GISنظييم المعلومييات الجغرافييية 

 .45 ISO, 2016 امييا برنييامج المفونييية االد بييية ]FP7-ICT  فيييرب بييان المدينيية

الذكية )هي بيتة لالبت يا  المفتيوح التيي يح مهيا المسيتخدم دهيي بيذل   عي ا مين  يد   

-FP7عليييى الم يييا كة فيييي صيييياغة القيييرا ات المهمييية الخاصييية بئيتتيييه(  الميييواطن 

ICT,2011. 446 فيما يرب اليئعن بيان عليى الح وميات داالدا ات الحضيرية فيي ]

المدن الذكيية مسيردلية نيمان  متي  مجتمي  المدينية بخيدمات المعلوميات داال هياالت 

ميالهم فيي  الية مين المتقدمة دان  عمل المدن الذكيية ماهيدم عليى دني  مواطنيهيا داع

االادهييا  دالتقييدم فييي عهيير المعلومييات ، كمييا عليهييا ان  رسيين لئنييية  حتييية متقدميية 
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لال هاالت د قنية المعلومات الكتسابها على  يد   التنيافن دميذ  الهيناعات القياد   

[ دييرب اايردن 47، ص2011على الق ا تهاد  يائم عليى المعرفية   فران يسي و ، 

اً يضييم هالهيية عناصيير أساسييية العنهيير التقنييي داالمتميياعي بانهييا  ماييل  جمعيياً  ضييري

  P4.2011دالئيتيييي دك نهيييا مدينييية دا يييد   ضيييم بيييداالها هالهييية ميييدن مندمجييية  

AZAMAT.A, دهنييييا يم يييين القييييول بييييردا الجانييييح الر مييييي دطغيييييان التقنيييييات ]

اف المعلوما ية على سيا  مفهوم المدينة الذكية المطردح دهذا اال جام بحد  ا ه غير كي

عين  هيو  دانيح للمدينية الذكيية فالييذكاال ال يعنيي اسيتخدام العيالم الر ميي دفضيياالا ه 

الر ئييية فحسيييح دانميييا يجيييح التركيييي  هنيييا عليييى بقيييية االبعييياد الم انيييية دالحضيييا ية 

داالمتماعييية للمدينيية دكيفييية انييدمامها فييي هييو   المعلومييات داال هيياالت ، ديئييدد ان 

ايو   المعلوما ييية، ا  يسيياعد التحضيير السييري  هنالي  عال يية دانييحة بييين التحضيير دال

على استدامة المدن، ديضيج مجموعة من التحديات على مستوب المدينة بما فيي  لي  

التوس  في الفقير، دالضيغط االمتمياعي، التليوت الحضيري دنقيص الميوا د الطئيعيية. 

دهييييذا بييييدد م ي يييييد ميييين الطلييييح علييييى التنمييييية اال تهييييادية داالمتماعييييية دالئيتييييية 

ا    يهد الت نولومية، دال سييما فيي الئليدان  ات ال يريحة اليدنيا مين اليدال المتوسيط د

اياد  في معدالت التحضر فيها ، لذا  حتال كل مدينة إلى  ئني  لول لموامهية ظياهر  

التحضيير السييري  دطيير  السيييطر  علييية دفقيياً لتقنييية المعلومييات الحديايية ، دبييذل  فييان 

 2015.38قنيات مين  ييب  عليم اد ال  عليم لحيل م ياكلها  المدينة سوف  دال عالم الت

Gamal, ديرب الئعن بان مفاهيم ) الم ا كة داالندمال دالرفاهيية ( ال  تحقيق اال. ]

في ظل مدينة  متياا بالت نلومييا المعلوميات فيي ادا   مميي  فعاليا هيا دمين  ئيل مميي  

 اية  امة بعمل االن طة مواطنيها دبذل  ي ون كل ن اط من ان طتها الحضرية على د

االارب بمعنى اد  ان كل مرسسة ي ون نتامها ظاهر لئيقة مرسسات المدينة االايرب 

بغية نمان  لئية ا تيامات مواطنيها مين مانيح داليق بيتية  نافسيية بيين ان يطتها مين 

[  ، د  سيساً على ما  كر يم ن ان نيرب المدينية ,Dameri  2013.128مانح اار   

دينية عهير التقنييات ، بيل مدينية المسيتقئل القرييح ، التيي  قيوم عليى مئيدأ الذكية هي م

المعلوما ية دالفضاال االفتراني المتاح مين  ئيل شيئ ة المعلوميات الددليية )االنترنيت( 

بمسا ا ه االفترانية دمقدا   رابطه مي  الوا ي  القيائم لتحقيق  رابطياً شيديداً بيين دا ي  

ال هاالت العيابر  للحيددد دالقيا ات ، غيير متناسيين  الها م  ما متاح من   نولوميا ل

دد  العوامل الم انية دالحضرية التيي  تمتي  بهيا الميدن دالسيئل المعرفيية التيي  حياف  

 على اصالتها دديمومتها داستدامتها على  دا سواال.

 هانياً: المعرفة الر مية ددد ها في الق المدينة الذكية 

عالً فييي  طييوير اغلييح القطاعييات الحيوييية للمجتميي  لعييح العييالم الر مييي دد اً فييا    

امنسيياني المعاصيير ال سيييما فييي مجييال المعرفيية فطئيعيية المجيياالت دالحقييول المعرفييية 

ااييذت ميين العييالم االفترانييي )االل تردنييي(  ييي اً   ئيياً لتطييوير  ابليا هييا دام انيا هييا 
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طييو ت المدينيية الفي يائييية داهائهييها الفنييية دالتقنييية علييى  ييدا سييوأ، دعلييية فقييد 

إم انيات عد  فيي ا تحيام هيذا المجيال االفترانيي ، كميا اهير العيالم االفترانيي ب ي ل 

دانح دكئير في  غيير هي لية المدينة التقليدية الى مدينة اكار  كاالاً د ل  عئر انيافه 

ال اييير ميين الم ونييات علييى الئعييدين الم يياني دال ميياني الييذين يح مييان المدينيية دييي  ي 

م اني في كونه ينقيل المدينية مين اطا هيا الجغرافيي اليى األطير العالميية عئير الت هير ال

شئ ات اال هاالت المرئية ددسائل التفاعل االمتماعي التي با ت  ح م الم يهد التقنيي 

عالميياً دبييذل  فييان المسيتخدم لييين ميين الضيرد ي ان يييذهح الييى الخدمية بنفسييه دانمييا 

ن م ييان ا امتييه دااييل المدينيية الذكييية اد يم يين ان  يي  ي الخدميية اليييه بغيين النظيير عيي

اا مها ، اما بخهيوص الئعيد ال مياني اليذي  يوفرم المدينية الذكيية ف نهيا  يوفر  واعيد 

بيانتهييا فييي كافيية األد ييات لليييالً نهييا اً دفييي العطييل دكافيية المواسييم السيييا ية دغيرهييا 

 2000.13بال يي ل الييذي يتيييح للمسييتخدم السييتفاد  ميين الخييدمات فييي أي د ييت ي يياال  

Moss M.Townsend A, فجغرافييية اسييتعماالت األ ض الحضييرية فييي المدينيية ]

سوف  تخذ ش الً مختلج  ماماً في انمو ل المدينية الذكيية عميا كانيت عليية فيي دا عهيا 

التقليدي مما يحتم عليها ان   اذ الهفة الر مية بدالً من الهفة الفي يائيية د  يون بيذل  

دهنا يئقى مهير دمسيتقئل المدينية د ضيية المستخدمين  استعماالت   مية متا ة ل افة

داولهيييا العيييالم االفترانيييي بميييدب امتالكهيييا  واعيييد معرفيييية   ميييية  يييدا  بطيييا م مييين 

امدا يييين دالمسييتخدمين ا كييياال   ميييا دلهييم القييد   علييى اسييتخدام  ليي  القواعييد بطيير  

 دأساليح متطو   .

 هالاا: م ونات المدينة الذكية دهي ليتها 

للمدينة الذكية بنية د جم  ضري يختليج بمو فولوميتيه عين  جمهيا التقلييدي غيير    

الذكي بال  ل الذي يمي ها عن نظيرا ها من المدن األارب، هيذا االايتالف ي مين فيي 

طئيعة الم ونات دالمقومات األساسية للمدينية الذكيية دالتيي يم ين ايجااهيا بالمقوميات 

 التالية:

هييد بالمسييتخدم الييذكي افييراد المجتميي  المسييتخدمون لخييدمات المسييتخدم الييذكي : ديق

المدينة الذكية دالذين يمتياادن باقافية االبيدان لتطئيقيات الت نولومييا الحدياية التيي  قيوم 

 [ 2عليها ادمات المدينة الذكية  القاني دااردن ، ص

مييات الئنييية التحتييية المتقدميية : ديتضييمن هييذا النييون ميين الخييدمات ممييي   قنيييات المعلو

داال هاالت دعناصر ال ئ ات دأمه   االست عا  دالتي  لئي المستوب المطلو  مين 

اليييتح م د تييييح عملييييات ممييي  الئيانيييات دمعالجتهيييا بقيييد ات عاليييية مييين التطئيقيييات 

 [ . Yingjie.et al.2019.p4دالئرامجيات المختلفة  

ات اال هياالت العالم االفتراني : دهيو الفضياال السيئراني المفتيوح داليذي  يوفرم شيئ 

المتر ئطيية باال مييا  االصييطناعية الجوييية دمراكيي  الييتح م األ نييي دالئييب المئاشيير 
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للمعلومييات الييذي يييتم عيين طريييق االلييياف الضييوئية لنقييل الئيانييات عئيير فضيياال   مييي 

 مفتوح .

  ومة  كية : ديراد منها  م ين اش ال مديد من الح ومة االل تردنية التي  عتمد على 

من الحوكمة دامدا   الذكية للمدينة نيمن مئيدأ المحاكيا  االفترانيية  أساليح متطو  

 2019للوا   معلوما ياً ديتهج هذا النون من امدا   بال فافية دالت ا كية  الجميليي،

[ دهذم المقومات  د ال  توفر في بقية المدن ال السي ية مما يجعل مين هي لهيا 19، ص

متنوعية فاليذكاال الم ياني هيو محيو  هي لهيا هو االار يت يون مين  طاعيات افترانيية 

( للمييدن ISOالجديييد دالركييي م الفاعليية التييي  سييتند اليهييا ، فقييد دصييج  قرييير منظميية )

الذكييية فييي سويسييرا الهي ييل العضييوي للمدينيية الذكييية بانييه مسييم متييرابط يسييعى الييى 

م  وظيج كل موا د المدينة دفعاليا ها ب  ل فعال دسلن لتقيدم دظيائج متطيو    نسيج

م  متطلئيات العهير المعلوميا ي المسيتند عليى اال هياالت دسيرعة  ئيادل المعلوميات 

[ د ييد يلحييق فييي هييذا الهي ييل ,ISO  35 .2015  (1-)شيي ل بييين المدينيية دالنيياس 

العضييوي ال يييان االمتميياعي للمدينيية الييذي يضييم  طاعييات التعليييم دالهييحة دالتفاعييل 

قى ال يان المادي للمدينة الذكية هو كييان االمتماعي الحي بين المدينة دس انها دل ن يئ

 يوي غير مرئي في ال اير من  اال ه دصو   كونه يضم ممي  الئنيى التليما يية التيي 

 ربطه بالعالم االفتراني غيير المرئيي هيو االاير داليذي  سيئح فييه الئيانيات فيي افيا  

ليية المدينية أدس   ضم العالم اممي  ، دهنيا يم ين مال ظية  قيقية مهمية مفادهيا ان هي 

الذكييية هييي بالحقيقيية هي لييية هالمييية متغييير   ئعيياً لتغييير بيانتهييا دالمعلومييات الخاصيية 

بخدما ها د د  تغير بين لحظة دأارب بخالف هي لية المدينة ال السي ية التي  تخذ مين 

 ( .1-نظم استعماالت األ ض فيها  كي    ستند علية في  قديم ادما ها )ش ل

 نات المدينة الذكية(  رابط م و1-)ش ل 
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  ISO/IEC JTC 1, (2015), P.35 المهد  :       

  ابعاً: معايير المدن الذكية 

المدينة الذكية  الة با ت  تجسد في الوا   المعاش ب  ل سري  دفعال داسيتفادت مين   

أددات الت نلوميييا دالمعلوما ييية سييئيال لترسييي  أسسييها د واعييدها ديختلييج المختهييون 

فييي د اسيية التحييول الت نلييومي للمييدن فييي طئيعيية المعييايير المسييتخدمة دالمونييوعة 

دأ االسيتدامة هيو المعييا  األهيم فيي  حقييق مدينية للمدينة للذكية بين من يرب  حقييق مئي

اكار  كاالاً فيما يذهح الئعن اليى ان اسيتخدام عاميل الت نلومييا د طئيقا هيا الحضيرية 

الحديايية فييي مفاصييل المدينيية دإدا   اييدما ها هييي المعيييا  األبييرا فييي  حقيييق  كيياال 

رب دهنياك مين يي ,[ Vienna City  Administration ,2014,12    ضري عال

  انتهال  حقيق مئدأ الطا ة الئديلة دالهديقة للئيتة هدفاً مهماً مين اهيداف الميدن الذكيية 

,2015,15 Al Nuaimi et al ]  دمنهم من يرب استخدام  طئيقات  كيية فيي أسياليح

الحيييا  اليومييية داعتئا هييا األسيياس فييي سييلوكيات المدينيية هييي األهييم فييي  حقيييق مئييدأ 

اغلح المهاد  المختهة بان المدن الذكية  عتميد عليى التقنييات المدينة الذكية ، د ركد 

السحابية دمراك  الئيانات األكار فاعلية في مجال  قديم الخدمات للس ان عئر منهيات 

[ ، امييا 188، ص 2018 غضييئان،ادمييية م ييتركة لال هييال دالتعييادن دالمعلومييات 

دفقياً لمنياهج اهائهيها  عن ابرا من  ادل دن  معايير لتمي  المدينة الذكية دإبراا

مختلفة د ؤب متعدد  كون المونيون ال يي ال ب ير فيي مختليج األدسياط العلميية دليم 

 ي تمل دن  االسترايجيات المناسئة هي :

( : دهيي مجموعية مين المرشيرات الحضيرية  ICFمعايير منتدب المجتمعات الذكية ) 

التي  مي  المدن دمجتمعا ها الذكية دمن ابرا هذم المرشرات ) برامجيات اال هياالت 
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، التعلييييم دالتيييد يح الفعيييال ، بيييرامج الح ومييية التيييي  عييي ا الديمو راطيييية الر ميييية ، 

  اليود  ( التسويق االل تردني للخدمات ، االبت ا  في مجال القطياعين العيام دالخياص 
لتحقيييق هييذم المقاصييد داالهييداف التييي  سييعى لهييا الد اسيية فقييد     [ 55، ص 2013،

اعتمدت على بعن المرشرات التقييمية التي  متاا بها بعن الم ا ي  العمرانية التيي 

 تهج بالذكية د قوم على نظم معلوما ية د يقة دفقاً لما متوفر من بيانات  دياية  يول 

 ا الخدمية على صعيد المنطقة العربية. هذم الم ا ي  د  ئته

( : الذي يقوم على مجموعة من المرشرات دالخهيائص التيي  Nicosمعيا  الئا ب )

 ميييي  عميييل دهي ليييية المدينييية الذكيييية مييين غيرهيييا دهيييذم المرشيييرات هيييي ) مهيييا ات 

المسييتخدمين داالفييراد ، مرسسييات االبييدان دإدا   المعرفيية ، الئنييية التحتييية الر مييية ( 

لتييييييي يم يييييين اعتئا هييييييا منطلييييييق لتقييييييييم الييييييذكاال التييييييي  تهييييييج بييييييه المدينيييييية دا

 Komninos.et.al.2009.p5-7]   ف يييل هيييذم المعيييايير دالتهيييو ات التيييي يضيييعها

الئيا اون هيي باألسياس منئاقية مين  اليية التقانية الحدياية التيي فرنيتها الايو   الر مييية 

دمو فولوميتهيا الحضيرية دافرااا ها التي اهيرت عليى دا ي  ال ي ل دالوظيفية للمدينية 

 دصوال الى مستقئلها في ظل التطو  السري  لوسائل التقنيات الحدياة .

 اامساً: دظائج المدينة الذكية 

 قدم المدينة الذكية على دظائج عديد   تسابق المدن سعياً لتحقيقها يم ن منا  ة اهمهيا 

 بما يلي : 

  حقيق  ئادل سري  للمعلومات .1

المعلوميات دالئيانيات الخاصية بيالظواهر مين اهيم المعيايير التقنيية يعد مرشير  ئيادل    

دالفنييية التييي  سييعى المدينيية الذكييية الييى بنائهييا نييمن بنييية  حتييية  ماييل نظييام معقييد ميين 

المتطلئيييات االل تردنيييية )ال ييييئالت دمحطيييات إ اعيييية مرسيييلة دشيييئ ات عاليييية الد ييية 

 عميل مميعهيا كماكنية كئيرب دهوا ج د واسيح برامج ...ال ( اغلئهيا ايدمات  حتيية 

مدا   المعلوميات دالتعاميل معهيا د وفيرهيا ل يل المسيتخدمين بيسير دسيهولة د عييرف 

هذم المنظومية بالخيدمات التليما يية دالتيي  هيل نهايا هيا اليى هوا يج د واسييح كافية 

[ ديهييدف نظييام المعلوما ييية الييى  ,R.E.Schlar 1992.306المسييتخدمين لخييدما ها   

 وفير القد  األكئر من الئيانات عن كل م ال من أم اال المدينية د حليلهيا بوسيائل  قنيية 

عاليية الد ية دالسيرعة لتم يين العياملين دالمسيردلين دصينان القيرا  لمعرفية  فاصييلها 

د قيديم دالتفاعل معها ب  ل مستمر لتفادي أي نون من الم  الت التي  طرأ من نا ية 

 افضل أنوان الخدمات الحضرية لس ان المدينة داائريها من نا ية أارب .

  حقيق مفهوم االستدامة  .2

يهدف مفهوم استدامة المدن  حقيق مستويات متطو   مين التنظييم دالتعاميل اليذكي مي  

المتغيرات الحضرية للمدينة بما يحقق  ئوالً عالياً لدب المستخدمين لخدما ها من مانح 

رس  مفهوم الئيتة المستدامة القاد   على  قديم افضل الخدمات ب ساليح بعييد  عين ، دي
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الهييد  دالعئييب بمقييد ات الئيتيية الطئيعييية للمدينيية ميين مانييح اايير، لقييد  طييو  مفهييوم 

االستدامة من كونه  نمية  لئي ا تيامات الحانير ددن المسياس بقيد   األمييال المقئلية 

لحددد ال منية مستقئال د انرا اليى مئيادي اعظيم مين على  لئية ا تياما ها الخاصة با

 ليي   ييدال فيييه موانييح الجمالييية دالئيتييية دالمالييية دالوظيفييية دالسياسييية داالمتماعييية  

 2014.376 Matthias & Berger,  دبيذل  ي ييون مفهييوم اسيتدامة المييدن  ؤييية ]

ر  صييانتها دم ردن يحمل ابعاد مختلفة  سهم في فهم فعاليات المدينة الحضيرية دطي

د خطيطهييا المسييتقئلي ، فئييددن هييذم االبعيياد ال يم يين فهييم مسييتقئل المدينيية دمتطلئا ييه 

الم انية دالتقنية لذا بات  حقيق مئدا االستدامة الحضرية من ابرا المر  ي ات الرئيسية 

 التي  ستند اليها  طئيق ف ر  المدينة الذكية .

 عامل المنافسة الحضرية  .3

الت نلييومي السييري  الييذي شييهد ه المييدن الذكييية مييراراً الييى ابييراا ادب عامييل التقييدم     

مرا يل متقدميية فييي سييئل  قيديم الخييدمات للسيي ان دطيير  عرنيها للمسييتهل  بمييا ا يياح 

للسيي ان الوصييول للخدميية فييي أي د ييت يرغئييون  ، ممييا اشييان مئييدأ التم ييين لجمييي  

ين السيي ان علييى المسييتهل ين لخييدمات المييدن د ع ييي  مسييتويات العداليية االمتماعييية بيي

ااييتالف منيياطقهم ، لقييد دفييرت  قنييية المييدن الذكييية  واعييد الئنييى التحتييية ال تهيياديات 

 2014.27السيييو  د طيييوير االبت يييا  اال تهيييادي د ولييييد فيييرص العميييل المتا ييية   

CEPS & IEC,  ادب  ل  الى  الق عامل التقانية الحدياية التيي امتياات بهيا الميدن ]

افسيية ال ييديد  بييين المييدن ميي  بعضييها الييئعن دالتسييابق الذكييية الييى اييياد  فييرص المن

المحموم في طير  ميذ  المسيتهل ين داال تهياديات الناشيتة عئير طيرح االسيتاما ات 

الحضييرية بوسييائل   نلومييية مديييد   يياد   علييى ا تحييام ا دا  المسييتهل ين بمختلييج 

 ويييية  طئقيييا هم اال تهيييادية . لقيييد طيييو ت الميييدن الذكيييية انظمييية ا تهيييادية معلوما يييية

باستطاعتها  بط المدن في شئ ات معلوما ية متطو    فرض نغوطاً ا تهيادية عليى 

الح ومات في  دفق  ؤدس االموال دالسيل  دالخيدمات دالمعلوميات بميا يجعيل بعين 

االدا ات الح ومية عام   عن السيطر  التامة في نيل منافسية  ياد  بيين ا تهياديات 

،  2015 غييير انميياط نمييوم باسييتمرا   مغيييم ، المعرفيية التييي  حييرك ا تهيياد المدينيية د

113. ] 

  حسين نوعية الخدمات .4

يختلج مئدأ  قديم الخيدمات بيين انميو ل الميدن الذكيية دالميدن ال السيي ية ، فالميدن     

غييير الذكييية ال  سييتطي  ان  ييدال عامييل المنافسيية الحضييرية ال سيييما فييي مجييال  قييديم 

لمتغيييرات المعلوما ييية التييي ي ييهدها العييالم ، الخييدمات د حسييين نوعيتهييا بمييا يييتالئم دا

د ئقى المدن الذكية هي المحيرك الو ييد لتنيون الخدمية د طيو  اشي الها باسيتمرا  بميا 

يلئييي  غئييات المسييتهل ين عئيير  حسييين النوعييية د قييويم اداال مود هييا بمييا ينسييجم ميي  

بالخييدمات ا دا هييم د طلعييا هم ، كونهييا  نطلييق ميين  واعييد الئنييى المعلوما ييية الخاصيية 
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د ركيئها  دفقاً لمتطلئات السو  دا دا  المجتم  دعرنها بالخرائط التفاعليية لتحقييق 

مئدأ االندمال الاقافي في ا تهاديات السو  دانظمتها المعلوما ية التي  يدا  عئير ادا   

  كية .

 الق  دح المساهمة دالتفاعل الجماهيري في صناعة القرا  الحضري .5

الذكية بمتطلئا ها المعلوما ية صو اً متنوعيه مين  واعيد الئيانيات يخلق انمو ل المدن   

التي  خص ادا  ها للخدمات الحضرية دالتي با ت مرئية دغير اافيية عليى المسيتهل  

داال المدن داا مها بما يتييح لهيم الم يا كة الفاعلية فيي عمليية  قويمهيا دنقيد دسيائل 

اعيية القييائمين علييى ادا   الخييدمات االدا   الخاصيية دالمسيياهمة ال ئييير  فييي  غيييير  ن

 [ ,IDDRI 2015.20 دصنان القرا  بما يحقق  حديد المستوب الهيحيح للم يا كة  
دهنيا يظهير دد  المييواطن بوصيفه المسييتهل  دال يري  المئاشير فييي الخيدمات دمقييدا  

م ا كته في صناعة اال جاهات الحدياة لقطان الخدمات في المدينة الذكية عئر ال يئ ة 

وما ية التي  ربط المواطن بإدا   الخدمة دهنا االمر  د يهعح  حقيقيه فيي الميدن المعل

 غير الذكية ب  ل اد باار .

  قليل   اليج النقل  .6

 ردي   نلوميا المعلومات الدد  االبرا في  حريي  انظمية النقيل الحضيري اليذكي فيي 

ركية النقيل د حدييد المدينة ، د   ي أهميتها في كونها  يوفر كافية المعلوميات االامية لح

مسيييا ا ها الم انيييية فضيييال عييين مرا ئتهيييا ب ييي ل مسيييتمر لتحقييييق افضيييل الخييييا ات  

 2016.24 Benevolo. et.al,  دبيذل  ي يون  طيان النقيل يمتلي   ف ييراً داعيياً فيي ]

نييل انمييو ل المدينيية الذكييية االميير الييذي يجعلييه  يياد اً علييى  وسييي  ايا ا ييه الخدمييية 

ن بينهييا  قليييل   يياليج النقييل بحسييح الطلييح المتييوفر لوسييائل المفتو يية للمسييتهل ين دميي

النقل د فاعل  واعدها الئيانية مميا يتييح الفرصية اميام السي ان فيي ااتييا  دسييلة النقيل 

المطلوبة دنوعيتها بسيهولة دسيرعة عاليية بفعيل عاميل المنافسية القائمية بيين  طاعيات 

 .  ن الذكية فيما بينها من مهة أاربمدالنقل المختلفة في المدينة الذكية  من مهة دبين ال

 سادساً: الخطوات العربية الجريتة نحو  طئيق م ا ي   كية    

ن هد اليوم هو    وصج بانها معلوما يية شياملة بيدأت  غيير دميه العيالم  مامياً عميا     

كان عليه في السابق ، بد مة يم ن معها القول بان ما ا دهتيه هيذم الايو   الر ميية مين 

 راكم عظيم في للئيانات دالمعلومات دطر  ادا  هيا يفيو  ميا  طعتيه الئ يرية ممعياال 

القدم ، دهذا التغير بطئيعية الحيال  سي  مئيدأ اساسيي دمهيم طوال  ا يخها الموغل في 

في طئيعة  يا نا المعاصر  هو مئدأ نيرد   االسيتجابة السيريعة للمتغييرات المحيطية 

بنا م انياً دامانياً ، بال  ل الذي يجعلنا في  واكح دؤد  م   ركة الحضا   دنظمهيا 

السري  الذي يتسم بيه عالمنيا [ دمن اها  التحضر 9، ص 2009المختلفة   ابو اليل ، 

اليييوم أنيياف مجموعيية ميين التحييديات التييي  وامييه المدينيية ميين اييياد  مظيياهر التوسيي  

الحضييري دا  فييان معييدالت التضييخم السيي اني متيي امن ميي  معييدالت كئييير  ميين الفقيير 
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االمتماعي داياد  معيدالت التليوت ب شي اله د ا  فيان معيدالت الطليح عليى مسيتويات 

االمتماعييية داال تهييادية دالئيتييية  يي اد الحاميية الماسيية الييى  طييوير  عالييية ميين التنمييية

 ابليات المدن دمعلها اكار استجابة للمتغيرات امنسانية الملحة دالتي با ت  عياني هيي 

[ االمير ,Ibrahim,et.al 2015.559األارب مين  نيامي غيير مسيئو  كمياً دنوعياً   

لية دالعيالم الر ميي ) االفترانيي ( ، كيل هيذم الذي افرا انسجاماً عالياً بين بيتا نا المح

االفيييرااات ال ميييية دالمعلوما يييية ليييم   ييين المدينييية العربيييية بمعييي ل عنهيييا ، بيييل ييييرب 

ال ايييردن بييان المجتمعييات العربيييية هييي اكايير المجتمعيييات اسييتجابة للوسييائل التقنيييية 

 ين أن  حدهيه دالتفاعل معها ، فقد اد كت العديد من الح ومات العربية الت هير اليذي يم

الر مية على أممهم. لذا فان  ئني برامج  سري    لة الر منة في العالم العربي سي ون 

له   هير كئير على سرعة االندمال االمتماعي، د نمية الم ا ي  الهغير  دالمتوسيطة 

دالق فرص العمل المناسئة د ف  مستوب ال فياال  الح وميية مي  المجتمعيات االايرب 

دالوسيلة الو يد  لتحقيق  ل  هي الت نولوميا الر مية التيي  عيد عاميل االكار  حضراً، 

 م ييين أسيياس لطمييوح الح ومييات فييي  حقيييق  ليي  ، ميين المال يي  عيين دا يي  المدينيية 

العربية ب ي ل عيام ايالل عهير المعلوما يية انهيا بيدأت  هي يل نفسيها اسيتجابة لعهير 

االت ام ابت ؛ الن متطلئات عالمنيا التقانة المعلوما ية ، دهذم االستجابة مجئر  عليها ش

الر مي  قتضي االنسيجام المسيتمر معيه  تيى  حقيق الميدن غايتهيا فيي  لئيية ا تياميات 

السيي ان ، دبخييالف  ليي   ئقييى ظيياهر  المدينيية العربييية  عيياني التخلييج الر مييي بجمييي  

مستويا ه ، لذا فان م ردن التحول المعلوما ي للمدن العربية بات يمال نرد   ملحية 

داساسية كي  ستمر ظاهر  التحضر د ستطي  المدن مواكئة الايو ات الف ريية دالتقنيية 

التي ينتجها العقل الئ يري بيين الفينية داالايرب ، د يد  طعيت المدينية الخليجيية شيوطاً 

مقئوالً في سيرها نحو  حقيق مئدأ اليذكاال االصيطناعي للميدن منيذ مطلي  االلفيية الاالاية 

م ا ي  الذكية دالتي  ح مها المعلوما يية د يدا  بطير  معرفيية عئر أ امه العديد من ال

د د يرب الئعن بان م ردن المدينة الذكية ال يم ن  حقيقه عئر إ امة م ا ي  اد بنياال 

اي ولومية كما هو الحاصل في فلسفة العديد من ددل مجلن التعيادن  –نما ل عمرانية 

النمييا ل العمرانيية هيي فيي طئيعتهييا الخليجيي دهنيا يم ين القييول بيان هيذم الم يا ي  اد 

 مال  جر األساس لم ردن المدينة الذكية ال ئير دالذي ال يم ين  حقيقيه بدفعية دا يد  

دانما يحتال الى الم يد من الو ت دنقيل الخئيرات دبنياال القواعيد داالسين التقنيية التيي 

مين هيذم  يستند عليها الم ردن برمته دمن هذم الرؤية ا جهت الد اسة الى  تئي  بعين

 الم ا ي  الذكية دمرأت الددل في السعي لتحقيق هذا الهدف دمن هذم الم ا ي  هي : 

 االمارات العربية المتحدة:

 عييد  جييا   االمييا ات العربييية ميين اهييم التجييا   الرائييد  فييي العييالم العربييي  

ا دبالذات في مجاالت المعلوما ية داال هاالت دمن أبرا الم ا ي  الذكية في الددلة مي

 (2-)ش ل يلي:
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: دهي من االسترا يجيات الحضرية االهم في المنطقة دالتي  سعى اليى مدينة دبي الذكية

معل مدينة دبي مركي اً عيالمي لمعميال دالتجيا   دالسييا ة عليى ميدب العقيود األ بعية 

( مليون سائح سينوياً ، كميا يسيعى الم يردن اليى 15المانية كي   ون مقهداً سيا ياً )

لخئرات دالمعا ض دالمن يتات الذكيية د ركي هيا فيي دبيي د وكمية ايدمات استقطا  ا

[ لقد سعت   ومة دبي الى إشاعة مفهوم الح ومة KPMG, 2015. 6 دبي معلوما ياً  

دهييي فييي ابسييط صييو ها   وميية  قييوم علييى اال هييال  2005االل تردنييية منييذ العييام 

مود هيا دصيوالً اليى  حوييل كافية بالمواطن ال تردنياً من االل  قديم الخدمات دنيمان 

مفاصل د طاعات مدينة دبي الى  طاعات ال تردنية  دا  من  ئل   ومة ال تردنية د يد 

  قق هذا المسعى نجا اً كئيراً دفي طريقة الى الرياد  اليجياً دعربياً دا ليمياً.

عربيية : مدينة إي ولومية  ق  بالقر  من) أبوظئي( في ددلية امميا ات المدينة مهد   

بوصيفها  جربية للميدن  2007المتحد . شرعت   ومة االما ات في   سيسها منذ العام 

الذكييية العربييية الهييديقة للئيتيية دمهييدا  لمفهييوم االسييتدامة الحضييرية ) داالييية ميين 

ال ربون ( مستند  في عملها على الطا ية المتجيدد  ، د هيدف هيذم التجربية العربيية اليى 

ظيية علييى الئيتيية  سييتامر فيهييا  ؤدس االمييوال دالطا ييات الييق مييدن اكايير  كييااًل دمحاف

الئ رية لتمويل الم ا ي  المستدامة د حقيق بيتية اكاير امنياً دنظافية د طيو ا داسيتجابة 

الى  طلعات المواطن االما ا ي الذي يسيعى اليى  حقييق اعليى مسيتويات الرفاهيية ددن 

مدينية الذكيية عليى التفاعيل بيين المساس بالموا د الطئيعية مستقئالً، د ستند ف ير  هيذم ال

الخئرات العالميية الحدياية دا تياميات الميواطن العربيي دمسيتوب  فاعليه د د  يه عليى 

االسييتدامة دالحفيياظ علييى الئيتيية ، فهييي مدينيية مخطييط لهييا ان  تسيي  لسيي ن مييا يقييا   

( شخص ،  م  طويرها مين  ئيل بيو يجيونيال دالهيندد  العيالمي 90000 -40000)

هدف استرا يجية هذم التجربة العربية الرائد  استيعا  اكئر  د  مم ين مين للطئيعة ، د 

الجهييود دالخئييرات داالسييتاما ات لتعميييم هييذم التجربيية علييى نطييا  االمييا ات العربييية 

دهيي مدينية  كيية [ Evren.et.al ،2016.77 المتحد  االل القرن الحادي دالع رين 

ي دالئنييييية التحتييييية لت نولوميييييا  ييييربط  أس المييييال الئ ييييري د أس المييييال االمتميييياع

المعلومييات داال هيياالت ميين أمييل معالجيية القضييايا العاميية، د حقيييق التنمييية المسييتدامة 

 داياد  نوعية  يا  مواطنيها.

: د قييي  فيييي منطقييية دبيييي الحييير  للعليييوم دالت نولومييييا ، بمسيييا ة بلغيييت  ريييية المعرفييية

م  93000)
2

م االل تردنييي ، مرسسييات (  ضييم القرييية مركيي ا لمبييدان  ، داايير للتعلييي

أبحات متطو   م  م تئات دمراك   د يئية د عليمية ل يركات  قنيية المعلوميات د قنيية 

  ال ييركات الحانيينة كمييا  ضييم مسييا ح د اعييات ميير مرات دمختئييرات لل ومئيييو ر
 [ .72، ص 2007السامرائي 

لة للم يا ي  :  وفر بنى  حتية دمقرات لل ركات دمل ية كاممنطقة دبي للم ا ح الخلفية

 م   وفر ادمات الدعم د وفر أ دت  قنيات اال هال م  مسا ات م تئية  كية.
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: الطريق اليذي ييربط مدينية دبيي بمدينية ابيو ظئيي .  غطيي المدينية مدينة دبي لمنترنت

( ه تيا  د ضييم بحيير  دموا ييج سييا ات دمجموعيية مئياني  قييدم 400مسيا ة  ييوالي )

 داالنترنت  ITادمات 

: م يردن يييدعم  طييان اال هيياالت دال يركات المهتميية فييي مجييال للسييلي وندا ية دبييي 

 المعلوما ية د نمية الجوانح المعلوما ية في  طاعات السيا ة داالس ان دالتنمية.

 صو    رية المعرفةم ردن مدينة مهد                                  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 دا ة دبي للسلي ون              مدينة دبي لمنترنت                          

 ( م اهد للمدن دالم ا ي  الذكية في ددلة االما ات العربية المتحد 2-)ش ل 
 المملكة العربية السعودية :

 ييي  ي محيييادالت الممل ييية العربيييية السيييعودية مييين بيييين ابيييرا ددل الخلييييج اهتمامييياً   

بالت نلوميا الر مية منيذ مطلي  القيرن الحيالي، د يد اطيت ميراراً بخطيوات كئيير  فيي 



 Doi : 10.12816/jasg.2020.105602 أ.د/ رياض كاظم سلمان اجلميلي 
 

ـ ــ ــ  ت

16 

دا    طوير بنيتها التحتية في مجاالت التقنيات الر مية، دبخهوص  جا بها في ا امة 

دن  كييية ديم يين التعييرف علييى هييذم التجييا   د حفييي  االسييتاما  الحضييري دانتييال ميي

 (3-)ش لدالتي من اهمها: 
: يقيي  هييذا الم ييردن شييمال مدينيية مييد   م ييردن مدينيية المليي  عئييد د اال تهييادية

بوصفها أنمو مياً للميدن الذكيية الطامحية عليى اليرغم مين دميود العدييد مين التجيا   

د د اال تهيادية مين  ئيل الحضري في الممل ية ، د يد  يم التخطييط لمدينية  الملي  عئي

م د ليييت ن مييين 2010الهيتييية العامييية لالسيييتاما  السيييعودية )سييياميا( بغضيييون العيييام 

الحوانيير الت نلومييية المتخههيية فييي  طييان االسييتاما ات الر مييية دانتييال المعرفيية 

الذكيييية د لئيييية اال تياميييات المتغيييير  لال تهييياد غيييير النفطيييي المت اييييد اليييذي ي يييمل 

لقائمة على المعرفة، دفي الو ت نفسيه، نيمان فيرص العميل فيي الهناعات الجديد  ا

 مجاالت االس ان لل ئا  .

كيم 55أ يميت المدينيية عليى مسييا ة)     
2

( د نقسييم المنطقية ب كملهييا إليى سييت منيياطق 

متعا ئيية  ستضيييج مختلييج اسييتخدامات األ انييي د المنطقيية الهييناعية التييي سييت ون 

ة منتجيي   ييوفر المنطقيية ميي  دمهيية سيييا ية  ييو  التهييني  دالخييدمات اللومسييتية؛ منطقيي

فاار ، في  ين أن الج ير  المالية سيجعل الممل ة عاصمة عالمية المستوب للتموييل 

دالتجا  . د د  م  جهي ها بافضل الئرامج التعليمية لضمان  جربية  عليميية غنيية. ييتم 

سييا ات اسييتخدام ميييام الئحيير كمييي   مت امليية للهي ييل الحضييري للمدينيية، دكييذل  الم

الخضييراال الم ييتتة التييي ستسيياعد المدينيية لتييوفير مييود  عالييية دمريحيية المنييا  سيييتم 

 سهيل النقل داال مدينة المل  عئد د اال تهادية عئر طريق دائري مي  ايط أ يادي 

فو ه متهل بمحطة القطا  المخطط لها، دبالتالي الوصول إلى ايط سي ة الحدييد إليى 

 ل  عئدد اال تهادية، فضال عن مدينة مد  السا لية.م ة الم رمة، ينئ ، مدينة الم

 هييدف مدينيية المليي  عئييد د اال تهييادية لت ييون مدينيية  ديايية مت امليية فييي طليعيية      

استرا يجية الممل ة العربية السعودية للتنوي  دالتوس ، د ر    على صناعات الطا ية 

 يييد الئنييى التحتييية دالخييدمات دالنقييل داسييتدامة المييوا د المتا يية ، كمييا أن إن يياال د و

المتعلقة بت نولوميا المعلومات داال هاالت هيو هيدف أسياس ال ن ياال هيذا النيون مين 

  2006.9 المييدن لتسييهم فييي انتييال مجمعييات  ا ييية مسييتدامة للت نولوميييا داالبت ييا  

URENIO,. ] 
: يقيي  هييذا الم ييردن علييى طييول السييا ل ال يير ي م ييردن مدينيية مييااان اال تهييادية

كييم( شييمال غيير  مدينيية مييااان عنييد التقيياال المييوا د  60للئحيير اال ميير، علييى بعييد )

الطئيعييية دمهيياد  العماليية المتييوفر  ، دهييو م ييردن داعييد لمدينيية صييناعية عالمييية 

 ركيي  عمليا هييا علييى الهييناعات الرئيسيية بت نلوميييا معلوما ييية عالييية دصييديقة للئيتيية 

د عتمد مهاد  الطا ة ال هردمائية دلها القد   على  يوفير فيرص عميل محليية عاليية 
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  2015.25 د صد لها مهاد  ددليية لخدمية منتجا هيا د حسيين نوعيية الحييا  فيهيا 
KAEC,] 

 
  اال تهادية دنظر موي لمدينة المل  عئدم

 

 
 منظر موي لمدينة المعرفة اال تهادية في المدينة المنو   

 ( م اهد للمدن دالم ا ي  الذكية في الممل ة العربية السعودية 3-ش ل )
 سلطنة عمان:
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لقييد اسييتامرت السييلطنة اال فييا  الاقييافي فييي اطييا  التعييادن المعرفييي بينهييا دبييين      

د تييى الو ييت الحانيير عيين طريييق  1997دالممل يية المتحييد  الئريطانييية منييذ العييام 

( للخيييدمات المعرفيييية لتيييوفير ايييدمات التعلييييم دالتيييد يح BTIال يييركة الئريطانيييية )

دالت هيل العلمي المتطيو  الفرييد  مين نوعهيا داليذي يتئنيام المجلين الاقيافي الئريطياني 

دالذي أسن اكار من امسية مرسسيات  عليميية عاليية المهيا   فيي السيلطنة  قيوم عليى 

ا   مختليج مرا يل التنميية اعداد ال واد  العلميية دالئحايية  د ال فياالات العلميية فيي إد

  فييي الييئالد دمنهييا الم ييا ي  الذكييية التييي  تئناهييا السييلطنة فييي اططهييا التنموييية    

Wilkins,Dubai.2002.PP.9]   سعت السلطنة د حدييداً مين العيام دالذي من االله

بإ امييية م يييا ي   تهيييج بانهيييا م يييا ي   كيييية  قيييوم عليييى الئعيييد المعرفيييي  2005

ال ئ ة العن ئو ية د ترك  اغلح هذم الم ا ي  فيي العاصيمة  دالمعلوما ي نمن فضاال

العمانييية مسييقط  ات الاقييل السيي اني داال تهييادي دالاقييافي داغلييح هييذم الم ييا ي  هييي 

عقا ية  هدف الى الحفاظ على المير دت العمياني  د القيمية التراهيية  –م ا ي  س نية 

د قيديمها للسي ان بهيو    كيية  العالية التي  عيود اليى اامنية  ا يخيية بعييد  دصييانتها

اكايير  ييد   دمالئميية دظيفييية ميي  الوا يي  الت نلييومي المعيياش دميين ابييرا هييذم الم ييا ي  

الحضيرية الذكييية م ييردن العميران السيي ني الييذي يتيي لج مين المنيياال السيي نية الحديايية 

دالفناد  السيا ية المتطو   دمراك  الترفيه دال ولج دالذي يضيم أيضيا مركي  عميان 

مرات دالمعييا ض دالييذي يقيي  علييى بعييد ع يير  كيلييومترات ميين مسييقط القديميية للميير 

 AdrianaKosio.et.al.pp25, ] دهنياك العدييد مين الم يا ي  السييا ية  (4-)شي ل

داال تهييادية دالمعرفييية  ات األسيين الذكييية التييي  ضييمنتها الخطييط التنموييية للسييلطنة 

  .(5-)ش ل مستقئالً 
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 مخطط لمدينة عرفان المستقئلية في سلطنة عمان (4-)ش ل

 
 ( مخطط مستقئلي لوالية مطرح العمانية5-)ش ل

 دولة الكويت:
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 عد ال ويت من الددل النفطيية المهمية فيي منطقية الخلييج العربيي دالتيي شيهدت نميواً   

س انياً د ضرية ملفت للنظر في غضون العقدين المانيين من القرن الع رين دعليى 

( كم17،818الرغم من صغر مسا ة الددلة الئالغة  والي )
2
فانها   يهد نميوا سي انيا  

ييون نسيمة بحسيح الهيتية العامية للمعلوميات المدنيية ( مل4الذي ناه  اكار مين )سريعا 

فييي ال ويييت ممييا فييرض  حديييداً كئيييرا امييام امدا ات الحضييرية فييي إم انييية معالجيية 

د وفير اال تيامات المطلوبة من الم ا ي  االسي انية التيي ااد الطليح عليهيا ميرارا ، 

امية المت ايييد  ليذا بيرات  امتهيا اليى م يا ي  عمرانيية الذكيية يم ين ان  سيتوعح الح

لإلس ان دمستفيد  من التقدم الت نلومي في مجال اال هاالت الح وميية دالئنيى التحتيية 

 ات الئعييد المعلومييا ي دالتييي ميياالت نتيجيية شييراكات اسييترا يجية ابرمتهييا الددليية ميي  

العديد من ال ركات األمنئيية لتحقييق م يردن االسيتدامة الحضيرية الذكيية ، ليذا كانيت 

سترا يجية الحضرية م ردن ) مدينة منو  سيعد لعئيد د الذكيية( التيي باكو   هذم اال

كم غر  مدينة ال ويت ديعد هذا الم يردن مين  40 ق  في محافظة الجهراال على بعد 

( اليج د ييد  45اكئير الم يا ي  الذكييية عليى صييعيد الددلية ديقيد  ان يضييم اكاير ميين )

ل م ال كئيير منهيا عليى الطا ية س نية صممت على أساس متطلئات المناال الذكية يعم

( مليييا ات ددال  لمييد  امسيية سيينوات لتنفيييذ 4ال مسييية دالتييي  صييد لهييا اكايير ميين )

لييت ن  2017المرا ييل األدلييى ميين الم ييردن دالتييي  ييم ال ييردن فييي ا امتهييا منييذ العييام 

االنميو ل الحضيري ال يويتي الييذي يحقيق  يد ا كئييرا ميين االسيتدامة د طئيقيات الييذكاال 

[ ) Eric Woods .et.al.p.44ي مجال الس ن دالخدمات المرافقة له  االصطناعي ف

 (8-7اش ال 
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( المخطط األساس لم ردن مدينة منو  سعد لعئد د الذكية في ددلة 6-)ش ل
 ال ويت

 
( انمو ل لتخطيط الو دات الس نية في مدينة منو  سعد لعئد د الذكية في 7-)ش ل

 ددلة ال ويت
دمن االل استعراض بعن الم ا ي  العمرانية في منطقة الخليج العربيي يتضيح بيان 

اغلح النما ل التي  يم استعرانيها  قيوم عليى مئي دب مختلفية مين أسين المدينية الذكيية 

فئعضها ير    على الحوكمة االل تردنية في ادا  ها ، داألايرب  رسين لمفهيوم ميدن 

االي ليومي المحليي ، فيميا  حيادل بعين النميا ل صديقة للئيتة د ع ا عال تها بالنظيام 

الخليجية  حقيق مئدأ االستدامة في التخطييط دامدا   د قيديم الخيدمات ، فضيال عين ان 

دظيفية هييذم المييدن دالم ييا ي  الذكييية  طييو ت اليى  ييد كئييير ميي  اططهييا الذكييية فهييي 

رفيهييية  سييعى الييى  قييديم اييدمات سيييا ية ال تردنييية داييدمات مالييية   مييية داييدمات  

د سييويقية معلوما ييية  سيياعد ميين االلهييا  ييد يح السيي ان علييى العييي  فييي بيتييات اكايير 

  كاالاً من  ي  ئل .

   سابعاً: إم انية  حول المدينة الخليجية الى مدينة  كية

 قييياس أي اطيييو   ضيييرية نحيييو التحيييول اد االنيييدمال فيييي عيييالم مدييييد بالعدييييد مييين   

 –ذا التحييول ، فم ييردن المدينيية الخليجييية المرشييرات دالمتطلئييات ال فيليية بإنجيياا هيي

الذكيييية م يييردعاً بيييات يمايييل فيييي مختليييج السياسيييات داالهيييداف التنمويييية الحانييير  

دالمستقئلية الخطو  األهم التيي يجيح بلوغهيا ب سيرن د يت مم ين ، فقيد سيعت مختليج 

ددل مجلن التعادن الخليجي دعليى  أسيها ددلية االميا ات العربيية المتحيد  فيي مليح 

ات دالتعا د مي  شيركات عالميية  صيينة فيي  حقييق مايل هيذم الم يا ي  الواعيد  الخئر

التي  نسجم م  متغيرات الت نلومييا المعاصير  دالميل الو يوف اكاير  يول اسيتعدادت 
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داطوات ددل المنطقة في  نفيذ هذا الم ردن البد من  تئي  بعين المتطلئيات الرئيسية 

 لتحقيق هذا التحول دهي :

السيييل ية (  ققيييت غالئيييية ددل مجلييين –التليما يييية )السيييل ية  –تيييية  طيييوير الئنيييى التح

التعييادن اطييوات مدييية دكئييير  فييي بنيياال د طييوير  طييان الئنييى التحتييية المعلوما ييية 

دالمتمالية ب يئ ات االنترنيت دال ييئالت الضييوئية دمحركيات الئحيب د حسيين مود هييا 

طيان الخياص بميا يضيمن د حديب بيانا ها د بطها بمختليج مفاصيل الحييا  العامية دالق

اشتراك داس  من  ئل مواطني الددلة في االنضمام لهذا القطان المعلوما ي   بين عمير 

 [ .478، ص2019، دااردن ، 

بنيياال القييد ات دالمهييا ات المعلوما ييية لييدا مييواطني الييددل : دهنييا الركييي   األساسييية 

المعلوما يية المر ئطية المتمالة في  قئل الس ان لهيذا النيون مين التطئيقيات دالسيلوكيات 

بقطيان الخيدمات دهي ليتيه العامية د حيدد هيذا الخييا  فيي دعيم  عاميل االفيراد د طيوير 

 ييد ا هم امبداعييية لتقئييل منظوميية الييذكاال االصييطناعي دالتعامييل معييه بسييهولة دهنييا 

اظهرت ددل المنطقة استجابة س انية عالية للتعامل مي   قنيية المعلوميات دبرامجيا هيا 

%( لخيدمات 90 تى بلغ استخدام س ان بعين ددل المنطقية اليى اكاير مين )المتنوعة 

 االنترنت د طئيقا ه .

االعتمييياد عليييى التطئيقيييات الذكيييية :   يييير اغليييح الئيانيييات لهيييذم اليييددل ان شيييركات 

دأمهيي    حديييد الموا يي   NFCد قنييية  RFIDاال هيياالت دالهييا ج المحمييول د قنييية 

د طئيقييات نظييم المعلومييات الجغرافييية دالئريييد  GPSالعالمييية داال ييداهيات األ نييية 

االل تردني دغيرها من المنظومات الفاعلة في  لي  اليددل دالتيي ال يت  ر يئياً سي انيا 

د  وميا لطئيعة الخدمات التي  قدمها  تى سجلت بعن ددل المنطقية اسيتاما اً بقيمية 

العالمييية العامليية ( ملييا  ددال  علييى هييذا النييون ميين التطئيقييات الذكييية دال ييركات 30)

 فيها .

التمويل المالي للم ا ي  الذكية :  تطلح عملية التحيول نحيو المدينية الذكيية فيي منطقية 

الخليييج العربييي  مييويالً مالييياً للقطيياعين العييام دالخيياص د ييد بييات مفهييوم )اال تهيياد 

الر ميييي( مييين اكاييير المفييياهيم اال تهيييادية  يييدادالً فيييي السيييا ة العربيييية دبالخهيييوص 

الخليجية منها  تى سجلت بعن ددل المنطقة ا  فاعاً ملحوظ في مرشر االنفيا  العيام 

( مميا يرسي  أهميية اال تهياد المعرفيي فيي منطقية 1-عل   نلوميا المعلوميات )ميددل

 [ .2011الخليج   معفر، 

( مرشر االنفا  عليى   نلومييا المعلوميات داال هياالت ليئعن ددل الخلييج 1-)مددل

 م  2005العربي لسنة 

 الددلة
مرشر االنفا  المالي /ددال  

 امري ي

 يمة االنفا  على   نلوميا 

المعلومات دنسئتها من النا ج 
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 / ددال  امري يالمحلي للددلة 

 1109 80781 ال ويت

 6992 309778 السعودية

 4658 129702 االما ات

  word Development Indicators 2007المهد : 

 هامناً:  قييم  جربة المدن الذكية في ددل مجلن التعادن الخليجي 

للم ييا ي  كخطييو  عملييية ميين اطييوات التنمييية  Evaluation يي  ي عملييية  قييييم      

المسييتدامة ألمييل المحافظيية علييى أداال  ليي  الم ييا ي  دديمومتهييا داسييتدامها دك ييج 

ة للخطيياال دالهيوا  د حديييداً م ي ال ها د طييوير  ابليا هيا بوصييفها  جا بياً  نموييية  ابلي

عندما   يون  لي  التجيا    ات منئية امتماعيية فيي  مياس مي   ييا  السي ان د فياعلهم 

ادمييية  يير ئط بحيييا   –اليييومي فاغلييح هييذم الم ييا ي  الذكييية هييي م ييا ي  عمرانييية 

المواطن لذا البد من امراال  قييم علمي مجرد لتطوير  ابلية هيذم الم يا ي  دمسيتقئلها، 

المعرفييية لييددل مجليين  –بييد ميين الو ييوف علييى طئيعيية الئنييى التحتييية التليما ييية دهنييا ال

التعيييادن الخليجيييي د ييي  ي أهميييية م يييا ي  الئنيييية التحتيييية فيييي صيييياغة ال ايييير مييين 

االسترا يجيات دالخطط دمدب مساهمتها في بناال ا تهاديات الددل فضال عين إم انيية 

هيا للتحيديات دالمتغييرات الطا ئية لتيوفير الددل  ات الئنيية التحتيية المتينية فيي موامهت

بيتة اسيتاما ية مياد  دمنوعية لجيذ  االسيتاما  دالمسيتامرين فيي  طاعيات المعرفية ، 

د عد الئنيية التحتيية الخاصية فيي  طيان اال هياالت )االنترنيت( هيو القطيان الرائيد فيي 

فيي عمليية  قيييم أدلويات العالم االفتراني ، ان ادل المعايير التي يم ن االستناد اليهيا 

هذم الم ا ي  الذكيية هيو معيدل اسيتجابة الميواطن د فاعليه لهيذم الم يا ي  فقيد سيجلت 

اعلى معدالت هذم االستجابة في ددل مجلن التعادن الخليجيي دمجتمعا هيا التيي   يهد 

 حوالً كئيراً في سرعة  فاعلها م  هذم الم ا ي  التي شملت مجاالت الحييا  كافية ،  ال 

ان الخدمات الذي ي هد بدد م  حوالً كئيراً في نوعية ادما ه ، فقيد سيجلت سيما في  ط

ددل الخليج العربي اسرن معدالت النمو الحضري  وسيعاً فيي العيالم  ، ا  يعيي  اكاير 

%( من س انها في المراك  الحضرية د د  هل النسئة الى اكار مين  لي  فيي 70من )

[  اميا عليى ,UN-Habitat 2012.28بعن ددلة كما في ال ويت د طر دالئحرين   

صيييعيد  فاعيييل المجتمعيييات العربيييية مييي  دسيييائل الت نلومييييا الر ميييية فيييان اسيييتخدام 

( الذي يعيد مين Facebookالمجتمعات العربية لوسائل الر منة الحدياة دمنها  طئيق )

ادسيي  أنطقييه التطئيقييات الت نلومييية الحديايية فييي العييالم فقييد ا  فيي  عييدد المسييتخدمين 

( ملييون مسيتخدم للتطئييق لتحقييق  واصيل 21في العالم العربي الى اكار من ) للتطئيق

امتميياعي نييمن العييالم االفترانييي ، دبييذل  يلحيي  امييتالك ممييي  الييددل العربييية منفييذ 

معلوما ي   ايد من االله اليوعي المعلوميا ي ب ي ل ملحيوظ ، اميا بالنسيئة لمسيتخدمي 
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الخليجيي فقيد سيجل هيو االاير مرشيراً  ادمات شئ ة االنترنت في ددل مجلن التعادن

مت ايييداً فييي ا دنيية االاييير   هييد ت ممل يية الئحييرين  ائميية الييددل الخليجييية فييي عييدد 

المستخدمين لل ئ ة فيما سجلت الممل ة العربيية السيعودية ا يل نسيئة للمسيتخدمين لهيذم 

علييى ان اغلييح هييذم االسييتخدامات دمهييت للفعاليييات  (8-(،)شيي ل2-)مييددلالخدميية 

 تهادية فيي  طاعيات الفنياد  دالتسيو  االل تردنيي دالمعيامالت االدا يية دغيرهيا اال

 World Cities Report,2016.14. ] 

 2016( استخدامات شئ ة االنترنت في ددل مجلن التعادن الخليجي لسنة 2-)مددل

 نطا  اال هاالت الددلية نسئة الس ان المستخدمين ل ئ ة االنترنت الددلة

 %98 %91 الئحرين

 %140 %79 ال ويت

 %74 %70 عمان

 %106 %92  طر

 %99 %64 السعودية

 %114 %90 االما ات العربية

 ( ( Emily Taylor , 2016 المهد 

 
 ( نسئة المستخدمين ل ئ ة االنترنت في ددل مجلن التعادن الخليجي8-)ش ل  

 
دفي د اسة علمية أمريت على ددل مجلن التعادن الخليجي شملت اغلح مدن  

الخليج العربي للتعرف على األطر المعرفية دمستوب الئنى التحتيية المعرفيية الخاصية 
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بالم ا ي  الذكية التي  عتميد عليى المعلوما يية الر ميية د يد اايذت الد اسية العدييد مين 

 يا ي  دابيرا هيذم المرشيرات هيي ) مرسسيات المرشرات األساسية التي  رفد هيذم الم

التعلييييم العيييالي ، النيييا ج القيييومي للميييواطن ، نفقيييات الئحيييب العلميييي ، عيييدد الئيييا اين 

االكيياديميين د غيرهييا ميين المرشييرات الر مييية ( دارمييت الد اسيية بتهيينيج للمييدن 

 (3-)مييييييييييددلالخليجييييييييييية  ئعيييييييييياً لمر ئتهييييييييييا المعرفييييييييييية كمييييييييييا فييييييييييي 

 AdrianaKosio.et.al.pp22, ]  فقد  هد ت ددلة االما ات العربيية المتحيد  بقيية

ددل مجليين التعييادن الخليجييي فقييد  هييد ت مدينيية دبييي المر ئيية األدلييى معرفييياً علييى 

عموم مدن الخليج  لتها مدينة ابوظئي هم العاصيمة القطريية الدد ية بالمر ئية الاالاية هيم 

-)شي لهيم المنامية الئحرينيية  مدينة ال ويت بالمر ئة الرابعة  لتها مدينة مسقط العمانيية
دميين الملفييت للنظيير لييم  ييذكر الد اسيية المييدن السييعودية ل ونهييا ال االييت فييي بداييية ( 9

 التجربة على الرغم من مود بعن الم ا ي  الذكية في الممل ة العربية السعودية .
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 دبي

 أبو ظبي

 الدوحة

 الكويت

 مسقط

 المنامة
 الشارقة

الذكيية ألبيرا ميدن مجلين التعيادن الخليجيي  –( بعن المرشرات المعرفيية 3-)مددل
 ها معرفياً دمرا ئ

   ئتها مجمون مرشرا ها المعرفية المدينة

ً  67 دبي  األدلى معرفيا

ً  56 أبو ظئي  الاانية معرفيا

ً  53 الدد ة  الاالاة معرفيا

ً  49 ال ويت  الرابعة معرفيا

 الخامسة معرفياً  45 مسقط

 السادسة معرفياً  25 المنامة

ً  23 ال ا  ة  السابعة معرفيا

  Adriana Kosio.et.al.pp22     المهد :

 ( المرا ح المعرفية لئعن مدن الخليج العربي9-)ش ل
 خالصة الدراسة واستنتاجاتها:

انتهييت النتييائج العاميية للد اسيية الييى ان هنيياك م ييردعاً عالمييياً ي اييذ بيييد المييدن نحييو    

نهيهر فييه الت امل داالندمال دالتواصل المستمر العابر للجغرافيات دالحددد الددليية  

ال ونيية التيي  –شخهية المدن د تحول من اطا ها المحلي الضيق الى االطر العالميية 

 سيطر عليها شئ ة المعلوميات الددليية )االنترنيت( نيمن عيالم مدييد يعيرف بالفضياال 

االفتراني )المعلوما ي( لي  ي انمو ل المدن الذكية كهوية عالمية لميدن الييوم  فيرض 

افيية النمييا ل الحضييرية التييي انتهجتهييا المدينيية عئيير  ا يخهييا هيئتهييا دسييطو ها علييى ك

الطويل ، فقد ك يفت الد اسية عين  قيديم اطيا اً نظريياً عين الميدن الذكيية داهميتهيا فيي 

الو ت الحانر بالنسئة للس ان في عهر المعلوما ية الر ميية التيي با يت   ي ل السيمة 

 جربة ددل مجلن التعيادن الخليجيي الفا  ة لملفية الاالاة ، فيما  عرنت الد اسة الى 
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فييي أ امييه انمييو ل المدينيية الذكييية د ييوفير متطلئا هييا األساسييية االميير الييذي اظهيير بييان 

المدينة الخليجية على استعداد  ام لخوض غما  التجربة بل األكار من  ل  فقيد  طعيت 

 بعن المدن الخليجيية اشيواطاً مهمية فيي  حقييق هيذا االنميو ل الحضيري فيي المنطقية

ال تردنيية  ابلية  -العربية دسجلت بذل  مرا ح ال باس بها في مجال إ امية ميدن   ميية

للتغييير المعلومييا ي المقئييل فضييال عيين  قئييل الح ومييات الخليجييية للف يير  داالسييتجابة 

الجماهيرية ال ئرب منجاح مال هذم المساعي كما  وصلت الد اسة اليى ان العدييد مين 

ليي  القييرن الحييادي دالع ييرين علييى  ييوفير الئنييية ددل مجليين التعييادن عملييت منييذ مط

التحتيية الذكييية  ات األطيير المعرفييية دبنيياال  ييد ات ب يرية  كييية  يياد   علييى  ييياد  هييذم 

 التجا   بجدا  .  
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اسيات االسيترا يجية ، الطئعية : دا   دافا  ( ، المرك  اليديمو راطي العربيي للد 

 األدلى ، برلين .

 ، القاهر . مغرافية المدن،  (1959)ممال  مدان  -6

( ، منيياهج  خطيييط المييدن الذكييية ) اليية الد اسيية 2013)الييود  ييياض صيياد   -7
 ،  سالة مامستير ، كلية الهندسة المعما ية ، مامعة دم ق ، سو يا . :دم ق(

 جا   عربية داعد  في مجال التخطييط ( ، 2019) ياض كاظم سلمان الجميلي  -8
،الميير مر الييددلي األدل )المييدن الذكييية فييي ظييل التغيييرات الراهنيية :  الييذكي للمييدن

دا يي  دافييا  ( ، المركيي  الييديمو راطي العربييي للد اسييات االسييترا يجية ، الطئعيية 

 األدلى ، برلين .

ات دالرؤب( )المدال دالخئر مدن المعرفة، ( 2011) فران يس و اافيير كا يللو -9

يهيد ها المجلين  381 رممة: االد علي يوسج ، مجلة عالم المعرفية ، العيدد / 

 الوطني للاقافة دالفنون دا دا  ، ال ويت.

، الطئعية األدليى ، دا   ( ، ميدن المعرفية دالميدن الذكيية2018)فراد بن غضيئان -10

 صفاال للن ر دالتواي  ، عمان .

د هييميم المدينيية المعلوما ييية فيييي (  خطييييط 2007) هييي صييئري السييامرائي  -11
،  سيييالة مامسيييتير مقدمييية اليييى المعهيييد العيييالي  العيييرا  )المو ييي  دالمواصيييفات(

 مامعة بغداد ، العرا . -للتخطيط الحضري دام ليمي للد اسات العليا 

 

 هانيا: المهاد  األمنئية 

[1] Adriana Kosior, Julia Barth , Julia Gremm , Agnes Mainka ,  

Wolfgang G. Stock (2015) , Imported Expertise in World-class 

Knowledge Infrastructures: The Problematic Development of 

Knowledge Cities in the Gulf Region JISTaP  Journal of 

Information Science Theory and Practice 

http://dx.doi.org/10.1633/JISTaP.2015.3.3.2 , http://dx.doi.org . 

bdf .                       

[2]AZAMAT .A(2011) , a smart World : development model for 

intelligent cities-the trinity world of trinity cities , the IEEE 

international conferencn on computer ant information technology 

.http://www.cs.ucy.ac.cy/CTT2011. 

 [3]Caffrey, R. J .(1990), Buiding Performance and Occupant 

Productivity , 4th , Word Congress , Hong kong . pdf. 

http://dx.doi.org/10.1633/JISTaP.2015.3.3.2
http://dx.doi.org/


 2020  يوليو(    6العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

29 
3 

 [4]Dameri, R .P.(2013) Searching For Smart Citi's definition : a 

compreh ensire Proposal, International, Journal of computera & 

Technology ,11 (5) 2544-2551: council for International 

Research. Pdf. 

 [5]Eric Woods, Hisham Omara, Stuart Ravens, Ryan Citron 

(2016) '' Gulf States Smart Cities Index Assessment of Strategy 

and Execution for 10 

 Cities''.p40.http://www.navigantresearch.com. 

 [6]  Eiman Al Nuaimi, Hind Al Neyadi, Nader Mohamed and 

Jameela Al-Jaroodi (2015), Applications of big data to smart 

cities , Journal of Internet Services and Applications , DOI 

10.1186 s13174-015-0041-5. 

 [7]Gamal Eid, Karim Abdelrady, Mohammed Al-Taher, Abdou 

Abdelaziz '' (2015) Turn_around_and_Go_back (Internet in the 

Arab World) '', The Arabic Network for Human Rights 

Information, Cairo. Pdf. 

 

[8]Guidelines to improve the Use of the Cloud computing '' Tech 

ology in Education in Arab Countries , Aeab League Educational 

, cuitural and Scientfic Organization ALECSO (2016) Pdf. 

[9]George Cristian Lazaroiu, Mariacristina Roscia(2012) , 

Definition methodology for the smart cities model,  Energy 

journal, Vol 47, www.elsevier.com/locate/energy. 

 [10] (ISO), (2016) International Standards 

Organization.Sustainable development incommunities 

.RetrievedAugust2016 from 37101, sustainable, development_in, 

communities.pdf. 

 [11]ISO/IEC JTC 1, (2015) , Smart cities Preliminary Report , 

Information technology , ISO copyright office '' Published in 

Switzerland''.    

 [12]KPMG,(2015) Dubai -a new paradigm for smart cities , 

KPMG LLP and KPMG Lower Gulf Limited, member firms of 

http://www.navigantresearch.com/
http://www.elsevier.com/locate/energy


 Doi : 10.12816/jasg.2020.105602 أ.د/ رياض كاظم سلمان اجلميلي 
 

ـ ــ ــ  ت

30 

the KPMG network of independent member firms affiliated with 

KPMG International, July . 

 [13]KAEC, (2015) Building New Cities :Challenges 

Opportunities and Recommendations , Summary and analysis of 

themes emerging from Cityquest, This report was written by the 

New Cities Foundation as part of the Cityquest initiative and 

published . 

[14] Komninos, N., Sefertzi, E. (2009). Intelligent Cities: R&D 

offshoring, web 2.0 product development and globalization of 

innovation systems, Second Knowledge Cities Summit, World 

Capital Institute , Shenzhen/ China.                                                                                                                

[15]Maysoun Ibrahim, Carl Adams , Ali El-Zaart,(2015)  Paving 

The way to Smart sustainable Cities: transformation Models and 

challenges , Journal of Information Systems and Technology 

Management, Vol. 12, No. 3, Sept/Dec.bdf 

www.jistem.fea.usp.br. 

[16]  Moss M. & Townsend A.,(2000) "How 

telecommunications systems are transforming urban spaces", 

UK. 

 [17]  M. Evren TOK, Maha Al MEREKHI, Hanaa Al GHAISH , 

Fatima MOHAMED ALI(2014)"SMART CITIES IN QATAR 

AND UNITED ARAB EMIRATES , A COMPARATIVE 

ANALYSIS " The Journal of Academic Social Science Studies , 

International Journal of Social Science , Number: 30 , Winter. 

Pdf. 

 [18] Nicos Komninos1 URENIO (2006)''Technology and 

Intelligent City Strategies in Saudi Arabia, Published as: 

Komninos N. ‘Intelligent by Design: Technology and intelligent 

cities in Saudi Arabia’, Think: Global Issues in Perspective, Νο9. 

 [19]Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., 

Nilsson, M., & Oliveira, A. (2011). Smart cities and the future 

internet: towards cooperation frameworks for open innovation, 

http://www.jistem.fea.usp.br/


 2020  يوليو(    6العدد   )   - الثالثاجمللد                                      اجمللة العربية للدراسات اجلغرافية

 

 

31 
3 

the future internet. Lecture Notes in Computer Science, 6656, 

431–446. 

 [20] Springer International Publishing AG,(2017) ''The Rise of 

the Smart City '' L.G. Anthopoulos, Understanding Smart Cities: 

A Tool for Smart Government or an Industrial Trick? Public 

Administration and Information Technology 22, 

http://www.springer.com/978-3-319-57014-3  . Pdf.                                            

 [21] Schular .R.E.(1992) Transportation and Teleco 

mmunications Network Planning Urban infrastructure for the 

21st Century Urban Studies29.                                                                                                       

[22]  Stephen Wilkins , Dubai Polytechnic(2002), The 

implementation of NVQs in the Sultanate of Oman , Wilkins, 

Stephen (2002) The implementation of NVQs in the Sultanate of 

Oman, Education + Training, Vol. 44, No. 3. Pdf. 

[23]  (UN-Habitat) (2012) United Nations Human Settlements 

Programme 2012, The State of Arab Cities, Challenges of Urban 

Transition , ISBN Number (Series): 978-92-1-133397-8 Nairobi 

00100, Kenya , Printed in Kuwait.Pdf                                                                                                                                   

[24]Vienna City Administration(2014) , Smart City Wien 

Framework Strategy, Ina Homeier, Municipal Department 

18,city Development and Planning ,  Translation: Sigrid Szabó ,   

www.smartcitywien.at.                                             

[25]Yingjie Hu1& others,Artificial,(2019), Intelligence 

Approaches, School of Geographical Sciences and Urban 

Planning, Arizona State University, Tempe, AZ 85287, ,p4.                                                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.springer.com/978-3-319-57014-3
http://www.smartcitywien.at/

