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ديباجة المؤتمر:
تعتبر المدن الذكية فضا ااعر معرفت ينا ااتعين بعلتكفيليليع فت ك ،ملعذت خ يبتذا ردمعت ترضا اات ميا في يتع
فيتم قيم اذفتمعر .يأصبحت مياكبة للعصرفة يالحداثة من رال ،التر ي ياذنتشراف ياليقظة فت ك ،الملعذت لتكين
فضعر للتععيش النلمت.
ييكمن ديرهع فت تدعيم الت فمية المن ااتدامة فت ش ااتا الميعدين لتحعفظ علا رقيتع يا دهعرهع .يبتذل الن ااب ،حققت فلعحعت
كبيرة رعصا ا ااة فت الدي ،المربية من بين هذل المدن فذكر علا نا ا اابي ،المثع ،برشا ا االيفة يأمنا ا ااتردام...ال خ التت نا ا ااعيرت

يمع الت لحد الن ااععة تن ااعير الت ير التكفيليلت .كمع تن ااتعم ،هذل المدن ر لديدة يعصا ارية للعيش يهذا مع تحعي،
دي ،الععلم الثعلث اليصي ،الي .
يكعفت اذمعرات العربية المتحدة ناابعقة للتر ي لصاافععة مدن ذكية تفعفم المدن الععلمية ا ررو يأيلا مبعدراتتع كعفت
فت دبت نفة  2007لتليتع بعض الدي ،العربية المفية.
علا العميم تنتشرف المدن الذكية منتقبلتع علا ك ،ا صعدة يغعيتتع تيفير بيئة رقمية محف ة لإلبداع يالتعلم.
من رال ،مع نااب ف را التنااعاذت التعليةف كيف يمكففع افتعن مدن ذكية فت دي ،الععلم الثعلثا يمع هت البرامم المتعحة
إلحداث مث ،هذل المدن رعص ا ااة فت الي ن العربتا يكيف يمكن لليقظة الفكرية أن تحدث مث ،هذل المدن فت أي مكعن
فت الععلم ليعيش اذفنعن بنالما
أهداف المؤتمر:
-1تنلي الضير علا المدن الذكية الععلمية من رف مرتلف المرتصين.
 -2اقتراا تيصيعت للمنعهمة فت افتعن مدن ذكية بمععيير ععلمية فت الدي ،الفعمية.
-3تفمية البحث العلمت فت درانة مث ،هذل المياضيع.
محاور المؤتمر:

المحور  :01اإل عر المفعهيمت يالفظري للمدن الذكية.

المحور  :02اليضااع اذلتمععت ياذقتصااعدي فت ظ ،المدن الذكية جالتلعرة اذلكتريفية الذكيةخ الحيكمة الذكيةخ الذكعر
اذقتص ا ااعديخ اذن ا ااتثمعر الذكتخ الن ا اايعحة اذلكتريفيةخ الردمعت اذلكتريفيةخ البيئة الذكيةخ ردمعت اذعالم ياذتصا ا اع،

الذكيةخ اللريمة ياذفحراف اذلكتريفت.)...
المحور  :03التفمية البشا ا ا ا ا اارية يالتربية يالتعليم الذكت فت ظ ،المدن الذكية جالتعليم اذلكتريفتخ الترلمة اذلكتريفيةخ

اللمة العربية ياللمعت.)...

المحور  :04التفدنة المعمعرية يفظم المعليمعت اللمرافية فت ظ ،المدن الذكية.

المحور  05ف الرععية الصحية الذكية فت ظ ،المدن الذكية جرععية ذيي اذحتيعلعت الرعصة.)...
المحور  :06المرانيم يالقيافين يالنيعنة الديلية من رال ،المدن الذكية.
المحور  :07انتشراف المدن الذكية من رال ،تلعرب بعض الدي ،النبعقة.
المحور  :08انتراتيليعت تر ي يهفدنة المدن الذكية فت الععلم.
المحور  :09اليقظة الفكرية يصفععة المدن الذكية فت الدي ،الفعمية.

ضوابط المشاركة في المؤتمر

*أن يكين البحث فت أحد محعير الماتمر.

*أن تتيفر فت البحث مياصفعت البحث العلمت يمععييرل.

*أذ يكين البحث قد نب فشرل أي قدم فت ملتقيعت أي فععليعت نعبقة.
*أذ ت يد عدد صفحعت البحث عن  20صفحة حلم) (A4بمع فت ذلك التيامش يالمرالعخ يذ تق ،علا  12صفحة.
* لمعت الملتقا هت العربيةخ الفرفنيةخ اذفللي ية يا لمعفية يالملرص يكين بلمة ممعيرة.
*أن يكين البحث المكتيب بعللمة العربية بر

) (Simplified Arabicيمقعن ا ا ا ا ا ا  14أمع البحث المكتيب بعللمة

ا لفبية فيكين بر ) (Times New Romanيمقعنا ا ج ) 12يهيامش الص اافحة تكين من ا علا يا ن ااف ،ياليمين
يالينعر ج )2,5نم.
*ترن ،المدارالت كعملة بملرص بعللمة العربية يآرر بعللمة ا لفبية.
*ترضع البحيث للتقييم العلمت.
*يرف البعحث ملرصا ا ارع لن ا اايرت الذاتية مع عفيان اتص ا ااع ،للتعتف المحمي ،يالبريد اإللكتريفت يعفيان لتة العم ،فت
يرقة المدارلة.

*يرن ،البحث علا شك ،ملف  PDFعبر البريد اإللكتريفت الميضح أدفعل.
*تقب ،المدارالت الفردية يالثفعئيةخ يذ تقب ،المدارالت التت فيتع أكثر من بعحثين.
*المدارالت المقبيلة ت بعف ملالت المرك خ كتعب لمععت ذي ترقيم ديلت.
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:ملخص
ضلللا سللليادت مي ام كندو الككللاجيا النديهة يا للكا ااجسل لاط مسلللكم اطر لدة ممااي المدن العربية لما ل من

العك اسل للار جاارية الع ااطي كمايا المديلة العربية امسل للكشبل ام با ال للكا سل للمة باريت ااالطة ارطة ي ابيعة

االليية الهالهةم شد بدأر المديلة العربية كس ل ل ل ل للكااو مشال ل ل ل ل للد الهارت المعلاماكيةم اايشلر ب ن ميار االلدما ب ا
العالم كائن ال منالة م االبد ل ا من ماض غمار الكجربة الرطمية الن مل للير بشاواا ا كااراا مراان بشابليك ا
ال اكية اطدرك ا الع الكيااا ب ا االكجاهم ل ا بري مي ام الكمايا ال كي جلياط من مالا اس ل للكنكام العالم الرطمي
الع مدماك ا المشدمة ليا ل ل ل للكا االاكمام األبري ي مياراك ا اس ل ل ل للياس ل ل ل للاك ام شد طاعر المديلة العربية اال ل ل ل لاااطا

ككللاجي ة ي مسااي ا لكنشيق مي ام ال كاء االلالااي للمدن ا لك ابر أطام العديد من المااريي ال كية الكي
كشام الع مبدا االس للكدامة النضل لرية الظم المعلامار ااالكل للاالر الرطمية االا كل للدرر االمارار العربية طائمة
الداا العربية ي كبلي اس ل للكراكيجيار الكمايا ال كي للعديد من ما ل للاريع ا ابرياا مديلة مل ل للدر اما ل للرا دبي
ال كية كلك ا الس للعادية ي ما للرا مديلة الملك ابد اص االطكل للادية االعراق امل للر اامان ي بعض الما للاريي
.الكي امكاير بككللاجيا المعلامار
 الكمايا الل كيم الملديللة العربيلةم العلالم اال ك ارضل ل ل ل ل لليم المعلاملاكيلةم الملديللة الل كيلةم إدارت:الكلمات المفتاحية

.المديلة ال كية

Abstract:
The concept of the challenge of modern technology is a constant preoccupation of
the planners of the Arab cities because of its fundamental implications for the reality
of the planning and future of the Arab city, but rather a prominent feature and a
significant relationship in the nature of the third millennium. The Arab city began to
absorb the purposes of the information revolution, The world is inevitable, and it has
to go through the digital experience because the fate of its survival and development
depends on its own ability and ability to interact in this direction, so the concept of
intelligent planning has become apparent through the digital world's persistence on its
services provided to the attention of the The Arab city has made technological
advances in its efforts to achieve the concept of artificial intelligence for cities by
setting up many smart projects based on the principle of urban sustainability and digital
information and communication systems. The UAE has topped the list of Arab
countries in adopting intelligent planning strategies for many of its projects. Most
notably Masdar City and Dubai Smart Project, followed by Saudi Arabia in King
Abdullah Economic City, Iraq, Egypt and Oman in some projects characterized by
Information Technology.
Keywords: Smart Planning, Arabic City, Virtual world, Informatics, Smart City,
Smart City Management.
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مقدمة:
لم ككن المديلة العربية ب يكل ا العمرالي السيج ا النضرو بعيدت ان أو لسية كماياية اا كلظيم داملي ل
األهر األبري ي اايك ام با كوكد المل ل ل للادر النضل ل ل لرية للمديلة العربية بان الكمايا بال ل ل للية لظام ككركو من
مالل عاليك ا ااظائي ا لم ييارط ا ي اي مرنلة امرالية من مرانا امراا المديد اما لما

النااض ل للر العراطية

االسل ل ل للارية االمل ل ل ل لرية الشديمة اال ادلة هابكة الع اجاد لا كبير من الكلظيم الداملي االروية الكماياية الهاطبة
الكي كرسخ للمديلة العربية اايك ا اامليك ا المكالية.
ابنكم الكاار الكشلي ال و رضك الككللاجيا المعالرت االلعاا الاديدت ي لسية كمايا المدن الكشليدو الع

الكمايا ال كي ال و يشام الع المعل اماكية ي جاالب ا الرطمية ايكعاما مي اسل ل ل ل ل للكعماالر األ ارضل ل ل ل ل للي للمديلة
بمرائا ا الرطمية الكي جاء ب ا مي ام الكمايا ال كي للمدن بالل ل ل ل ل للية ماات كشلية ابااكباره مل د كلظيم ماارد
مرئا
المديلة اادارك ا من مالا ال لدسل ل ل ل ل للة المعر ية اطاااد البيالار المالل ل ل ل ل للة بالمديلة االممهلة الع ال ل ل ل ل للكا ا
الككرالية طابلة لالبككار االكغيير االكنديث امسللكلدت الع كشلية طاااد البيالار النض لرية اا ا اللا من الكمايا
يلكد ما يعرف ب ل ل ل ل ل ل (المديلة ال كية) الكي كعرف الع ب ل ا مديلة يكم ي ا دمد ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر
مي البلع الكنكية الكشليدية بل ل ل لليغة ملس ل ل للشة امككاملة باس ل ل للكمدام كشليار رطمية جديدت مظ ار مدماك ا ااظائي ا
الككراليطا لكل ل ل ل ل للب

ي مكلااا كا ة المس ل ل ل ل للكمدمين بامكالف جغ ار ياك م م ل ا كلالق ا ه الد ارس ل ل ل ل للة من األامية

النض ل ل ل للارية االكشلية لكي كا ل ل ل للكل ا ظاارت المدن ال كية ي االملا العربي اطياة مدة اس ل ل ل للكجابة المديلة العربية

للدماا ي ضاء العالم اال كراضي الشائم الع كشلية المعلامار ااالكلاالر باسكمدام أساليو الكمايا ال كيم
ااا المديلة العربية موالة ل ا اللا من الكناا الكشلي؟ ضل ل ل ل ل للال ان إمكالية كي م النكامار العربية لكشبا ا ه

الكجارو العمرالية ابلاء االسكراكيجيار الملاسبة لكنشيق كلمية نضرية رطمية مسكدامة.
تساؤالت الدراسة وفروضها العلمية:
كلالق الد ارس للة من الكس للاوالر العلمية الكي مياداا اا مض للعر المديلة العربية لعمليار الكمايا ال كي ال و
يشام الع كرت لشل ا من ااطع ا الييييائي الع العالم اال ك ارضللي الرطمي الرنو؟ ااا نللللر اسللكجابة مل ا ل ا
اللا من الكمايا ال و يشام الع االسكدامة من ج ة االمعلاماكية اكشليار ادارك ا من ج ة أمرة.
ل ا ااكمدر الد ارسل ل للة اليراض العلمية اميجابية االكي كسل ل للكلد الع نشيشة مياداا ان المديلة العربية بالل ل للي ا
ظلاارت ار جل ار كلاريميلة ماغللة ي الشلدم لم كملا ضل ل ل ل ل للمن مرانل لا العمراليلة من مظلاار الكمايا االكلظيم
المكالي كاريمياطم كيف اما الللا الية الكمايا من مرانا كية ي الاطر الناضللر ااسللكااار المديلة العربية
من كي م ا االالا ي االم ا اال كراضي اليسي اطاع ا أاااا جيدت ي ا ا المجاا.

أهداف الدراسة ومسوغاتها:
كرمي الدراسة كنشيق األاداف الكالية:
 .1الكعرف الع مبدأ الكمايا ال كي للمدن ابيان مبرراك ااامية للمديلة العربية.
.2

م المرانا الكماياية الكي مرر ب ا المديلة العربية ي مسل ل لليرك ا لنا الالا ي العالم اال ك ارض ل ل للي

االيضاء الااسي لل كاء االلالااي للمدن.
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 .3طياة اسللكجابة المديلة العربية لمكالبار الكمايا ال كي امدة طدرك ا الع اجراء كناالر ميللللية ي
مرانا كمايا ا النالي االمسكشبلي لكنشيق مسكايار ككلاسو مي مشدار كنال ا لنا المديلة ال كية.
 .4اسل ل ل للكعراض بعض الكجارو العربية الرائدت ي مجاا الكمايا ال كي امل ا بعض المال ل ل للاريي العمرالية
المسكلدت الع معدالر االية من الكشلية الرطمية ي كمايا ا.
منهجية الدراسة:
اس للكلدر الد ارس للة ي ااكماد المل د الكنليلي االمار الاجي ال و يشام الع ككبي الكناالر ي ال يكا العمرالي
للمديلة امشدار اس ل للكجابك ا نضل ل لرياط لكا ة المكغيرار النض ل للارية الل ل لاال الع كنشيق معدالر االية من الكمايا

الم سكدامم ضال ان االسكعالة بالمل د الكاريمي ال و يشام الع ككبي المرانا الكماياية ابر المرانا الكاريمية
الكي مرر ب ا المديلة العربية بامض للا ة الع االس للكعالة با للبكة االلكرلر اما كا ره من س للعة ي مميال ا العلمي
من األبناث االمشاالر العلمية الملاارت الع مااطع ا.
او ًال :تطور مفهوم تخطيط المدينة العربية
يعاد ظ ار المديلة ي امام ج ار العالم العربي إلع نشو كاريمية بعيدت ال يمكن كنديداا بس ل ل ل ل ل ال كال ا
مركباة ب الع أا للكاا ال للار النيات الممكلية الكي انكض لللك ا الجغ ار ية العربية مبك ار م كا للير اغلو الد ارس للار
االكاريمية اامهارية اامليار الكلشيو الع طدم ظاارت المديلة العربية الكي كعاد لليكرت ( 2500 -3000ق.م )
االكي بداراا مهلر مظ ار م ما من مظاار النيات املسل للالية امناالة جادت لبسل للا مي ام االسل للكشرار البال للرو ي

المديلةم شد كيامن ظ اراا بظ ار املسل للان ليس ل ل امنااالك األالع لالسل للكياان ي امام الال للرق ال سل لليما مي

بداياك ا األالع الكي ظ رر ي بالد ما بين الل رين االكي باكر كمها لشاة البدء للال ل ل ل ل للوء أالع النض ل ل ل ل ل للارار
املس للالية ي العالم هم كاالر ل للار لا للاء المديلة ي أجياء ممكلية من الملاشة العربية الكي ما ان برنر نكع
ا للكلر نض للارار االمية كبرة ي امام الال لرق األدلع أمهاا النض للارت الس للامرية ي بالد ال ار دين الس لليلع ي
(االلف الهالث ) االنضارت البابلية ي (االلف الهالي ) هم اممبرااارية االاارية الكي اندر الارق األاسا من
ال الا الملل ل ل ل لليو انكع نداد النضل ل ل ل للارت اليراالية ي ملل ل ل ل للر (رتيون  )1993،شد نظير المديلة العربية

بمسللك اة ملاسللو من الكمايا االكلظيم المكالي ل يكل ا العمرالي مل لال ك ا العا للدين ليسللالمي الدار اليااا
ي كرسلليخ مبدأ الكمايا (المركيو) للمديلة امسللالمية م شد اللكا اللللر (السللاق) ي المديلة العربية السللبو
الرئية لكجمي السللكان االاظائف معاطم كما ال ا الجيء األسللاسللي من الملاشة الكي يالق الي ا (المديلة)م ضللال
ان ظ ار المسجد الكبير ال و كان سبو اراء ظ ار لا ت الكهير من المدن امسالمية اال و يركبا بشات الساق

(ريمون  ،)1990 ،اما ي العل ل ل للر النديث شد امكاير المديلة العربية بمجمااة من مل ل ل للائل المر الاجية

العامة الكي ألماير ب ا ان بشية المدن ي العالم اا ه الليار ساامر ي لا ك ا اكااراا امرالياطم شد لمل

الدككار مالل االاعو ا ه الملائل بهالهة لار اي ( :االشعب ،بدون تاريخ)

 .1االمكداد العمادو ال و غالباط ما ياكد ي الملاشة المركيية نيث الكلا ة المعكدم الع االراضي.
 .2الكاسي العمرالي اال شي ايظ ر ي مااطي اديدت من المديلة ابالملال مار أاار الملاشة المركيية
لياكا ينياط امرالياط اائعاط ي الكنضر العربي.
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 .3الكاسي ي اليضاءار الميكانة (غير المبلية) االمبعهرت ي امام مدللا العربية.
اب لك ككان المديلة العربية مليااط ملا من ال ياكا العمرالية الكي لكا لما ي ا مر الاجيكة المال ل ل للة الكي

كس ل ل ل للكمد اايك ا المكالية من هشا ة مجكمعاك ا المنلية م ابشي للموسل ل ل ل لس ل ل ل للار الديلية ي المديلة العربية كالجامي
االمسللجد ااالضللرنة االمشامار ضللال ان مشرار السلللاة االنكم ال يملة الااضللنة ي لسلليج ا العمرالي م يما
كلعو بعض العااما الابيعية كاألل ار امااا الس ل ل لاانا البنرية دا اطر ي كال ل للكيا بلية المديلة العربية م اال ان

الموراث العربي – االجكمااي بشي اا الناكم الع ممكلف لللار الكنضللر العربي باكجاااك الممكلية م ابشي
مي ام النض ل ل ل لرية (  ) Urbanismال و يمر لعادار السل ل ل للكان اكركيب م االلهاغ ار ي مكشاطعاط لدة ئة طليلة من

المجكمي العربي م الم يجد اريشاط ااضللنا لنا السللكان النضللر ي المدن العربية م با االر المديلة العربية من

ايدااجيللة اللاليللة ي كركيب للا االجكمللااي بيعللا ماجللار ال جرت المك اييللدت لنااللا من اطليم للا الاظيييللة الكي ابرياللا

الريف ي جالو م اهشا ة اللل ل ل ل للنراء االملااق اللائية من جالو امر م مما ملق لل ل ل ل للا اطر جغ ار ية مكعددت الع

ارض المديلة م شد ا للكلر الجمااار الم اجرت الع المدن كجمعار س للكالية اامرالية كعيو ارق ااس للاليو نيات

مالل ل ل للة ب ا بمعيا اما يدار ي ملااق امرة من اجياء المديلة م اام ال يككرهان الع الااطي االجكمااي ال و
يعياللال با يلظران الع االلماا االمرة من العيو الع ال ا ابائي اللليار ملنلة ال كلسللجم مي ااطع م (ابو

عياش  ) 1980،ل ا كان الكنضر العربي ايلة اليكرت الكي سبشر الشرن العارين كنض اطر ضعيياط يااب الماف
االن ر االكشاطي ي مركي المدن.

اما ي الل ل ل للر البكراا شد امكلير لسل ل ل للية كمايا المديلة العربية ا شطا لمكغيرار العلل ل ل للر النديث ايبدا ان

املية اككااف البكراا ي الربي االاا من الشرن العارين اااكماد الكهير من الداا العربية الع اطكلادياك

طد

اااع د عة كبيرت للكنض للر العربي اس للااداا الع الل اض االكاار با للكا سل لريي مما العكة ايجابطا الع بلية
المديلة العربية اسلراة ككامل ا اطاع ا ألالااا مر الاجية اديدت بيكرار يملية طياسلية م االع ند كعبير الدككار

جماا نمدان (( ان البكراا نيث يكيجر يملق لشا للسكلع ااالسكشرار ااااع رلة كبيرت امام المديلة العربية
لكظ ر ب ا ل ل ل للكاا امظاار امرالية مكلااة ي الاظيية االاللدس ل ل ل للكيو)) ( حمدان  )1964 ،امن األمهلة النية
الكي يمكن االسللكعالة ب ا ي ا ا المجاا مدن العراق االمليد العربي الكي كرارار ي ظا اطكلللاديار البكراا
العربي كالبل لرت ي العراق اابا ظبي ي االمارار االرياض ي السللعادية االدانة ي طار االكاير اغيراا من
المد ن الكي اسللكمدر طاك ا اركير داائم ا من اطكلللاديار البكراا م امن الا يمكن ان يعاد الكهير من اليضللا
ل ا المارد النياو ال و اليياا يلعو دا اطر كبي اطر ي كا ل للكيا المديلة العربية ايسل ل ل م ي كااراا لنا المسلل للكشبا

الرطمي الاااد ال و كلكظره ضللال ان النالة المعلاماكية الكي بدأر كعايال ا اغلو مدللا العربية اك لف مكغي ارك ا
الكائج ا المكالية الع االرض.

ثانياً :المدينة العربية من التقليدية الى الرقمية
لالر جدلية االركباا الملاشي بين المديلة اكالعار االلسل ل للان لنا المسل ل للكشبا ااكماماط كبي اطر من طبا ممااي

المدن اأم ر المديلة ي نس ل ل ل للاب اك ا مرااات ا ه العالطة ابر كاريم ا الاايا ب س ل ل ل لللاو لابي من ايمال ا بنشيشة
اايلية العالطة الاايدت بين االهلين م يكلية الكنضل ل ل ل ل للر العالمي مركباة كلياط بااطي لظريار اليكر االلس ل ل ل ل ل للالي

اكغيراك ا األيكالاجية ( )Johnson: 1967ايرة البعض بان االكجاه االلس ل ل ل ل ل للالي ااما كغير ا معلع ي
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المديلة ا كضلليي اليلسللية االلسللالية اامية كبيرت ألدراك االلسللان اطدراك اابداا المسللكمر ي االاار النضللرو
المكمها بالمديلة كا ما ياار االلس ل للان أللماا نياك ينااا ان يناكي ي لما

نضل ل لرية مكاارت ): 2001

 ( pacioneل ا اارر اياكا المدن المعالل ل ل لرت لككان اكهر مالئمة لمس ل ل للكشبا نض ل ل للاركلا م اكشبا أ كارلا الكي
كمكاي باللما السريي مك هرت ب لماا الكلمية االكنضر السريعين ) ) Blowers. et.al:1974ك لك بدأر المدن
كغيير الماا ا اسل ل للكجابة لمكغيرار الملال العالمي ب سل ل للاليو ااال ل للكاا من العمارت االكمايا الجديد بما يكلاسل ل للو

اظرا ا المل امية االابيعية م ااي ب لك كوكد ديلاميكيك ا اطدرك ا الع البشاء االككيف من لانية م اامكاليك ا
الع انكضل ل للان اللظريار االلما

النديهة للكنضل ل للر من لانية أمرة ( )Bulkeley:2013لشد ام ر المديلة

المعالل لرت ا للكالط طد يمكلف ان بشية االداار الكاريمية الكي مرر ب ا م اطكل للاديار المس للكشبا ااهاره االجكمااية
السل ل لريعة ااالكل ل للاالر اككلالاجيا الااطة االلشا االماا االس ل للكياان االمدمار الجديدت ابشية الكالعار البال ل لرية

جميع ا اس ل ل مر ي لشا لل للارت المديلة انياك ا من ال للكا الع امر اكهر كعشيدطا اكنديطا من و طبا م شد يادر
املية كيااا الس للكان بالمديلة ابر اس للائا ااداار ممكلية اض للير س للمة اكية – اجكمااية معالل لرت للس للكان م
كاار المدمار ( الااا ا م االكال ا م الماا ا م ارق كشديم ا) ياد من ندت ا ا الكيااا النضلارو الكبيرم كما
اس ل ل ل م ي اللما الس ل ل لريي اال ائا ي كلك االداار الكي الكجك ا المديلة لكااكو نركة الكيااا االلس ل ل لالي ب بعاداا
الل للاراا كا اما لا ل ل ده اليام من هارت كالل للف بال ا معلاماكية ال للاملة بدأر كغير اج العالم كمامطا اما كان

اليل ي الس ل ل ل ل ل للابق م بلدرجلة يمكن مع لا الشاا بلان ملا انلدهكل ال ه الهارت الرطميلة من كراكم اظيم ي للبيلاللار

االمعلاملار اارق ادارك لا م يياق ملا طاعكل ال با ل ل ل ل ل لريلة جمعلاء اااا كلاريم لا الماغلا ي الشلدم م اال ا الكغير
بابيعة الناا رسخ مبدأ اساسي ام م ي ابيعة نياكلا المعالرت اا مبدأ ضرارت االسكجابة السريعة للمكغيرار
المنياة بلا مكاليطا ايماليطا م بالا ل للكا ال و يجعللا ي كااكو دواو مي نركة النض ل للارت الظم ا الممكلية ( ابو

خليل  ) 2009 ،اااكبرر ظاارت ( االلكرلر) االيض للاء الالمكلااي االمس للانة الكي ملي ا اج بر الي ما يشارو
من ( )800مليان مس للكمدم نكع اام  2004م اي بمهابة المنرك االس للاس للي لمراكي كبادا المعلامار الملكال لرت
ي ا ل للكع مجاالر المعر ة م ض ل للال ان كييية كمييل ا اكنديه ا م نكع ال ا ال ل للبنر كمها الا ل للبكة االم الكي

ضل للمر بدامل ا مئار االالف من ال للبكار كبادا المعلامار الع المسل للكاة العالمي ا ااير ب لك نشبة ال يملة
المادية الع المعلامار ا كنر مجاالر اابااو سل للينة امام مسل للكشبا االلسل للان اكالعاك ( نبيل  )2001 ،الم

يشكلللر االمر ي اجااء ا ه الهارت الع الناسللاو الاللملللي اا ال اكف اللشاا االما االر جميي جاالو نياكلا
من المليا االلككرالية الع المديلة االلككرالية م االمر ال و ا ري السل ل ل ل ل للجاماط االياط بين بيئاكلا المنلية االعالم

الرطمي (اال ك ارضل ل ل ل ل للي)م كللا ا ل ه اال اريار الكميللة االمعلامللاكيللة لم ككن المللديلللة العربيللة بمعيا ال للام ب لا يرة

الكهيران بان المجكمعار العربية اي أكهر المجكمعار اسكجابة للاسائا الكشلية االكيااا مع ام شد أدركر العديد
من النكامار العربية الك هير ال و يمكن أن كنده الهارت الرطمية الع أمم م م ل ا ان كبلي برامد كس ل ل لريي رنلة
الرطملة ي العالم العربي سل ل لليكان ل ك هير كبير الع سل ل للراة االلدما االجكماايم اكلمية المال ل للاريي اللل ل للغيرت
االمكاسللاة املق رل العما الملاسللبة ار ي مسللكاة الكياءت النكامية مي المجكمعار االمرة االكهر كنضلل طارم

ل لك إن الككلالاجيا الرطمية اي ااما كمكين رئية لامانار النكامار ي كنشيق لك .اطد اضل ل ل للعر العديد
من نكامار العربية روة ااسللكراكيجيار أسللاسللية لكليي

لك امل ا الع سللبيا المهاا ال النلللرم برلامد الكناا

الاالي ي المملكة العربية السل ل ل ل للعادية لعام 2030م م ا ندد ا ا البرلامد ( )5مللل ل ل ل للار رطمية ( )29مبادرت
رطمية كا للما كا ة طاااار المملكة م اما روية االمارار العربية المكندت لعام 2021م ال و من مالل كم اض للي
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االسل للكراكيجية الاالية لالبككار االككللاجيا الرطمية ألل ا سل للكال للما اكبر سل للبعة طاااار نكامية ي الدالة أبرياا
ما ل ل ل للرا كااير (المدن ال كية) م يما ااار روية نكامة طار لعام  2030االالاية لما ل ل ل للاريي اطكل ل ل ل للاديار
المعر ة ااالبككار اييادت البلع الكنكية لر ي مسل ل للكاة النكامة االلككرالية ي البالد م يما ككالي نكامة ملل ل للر
العربية الع اطكلاد كلا سي طائم الع االبككار الرطمي االمعلاماكي الع اساة الكلمية االطكلادية المسكدامة ( :

. )NLC 2016

ثالثاً :مفهوم التخطيط الذكي للمدن وحاجة المدينة العربية لتطبيقاته
لشد سل للاد المي ام الكشليدو للكمايا النضل للرو بكال ممارسل للة امجراءار مالل للة يضل للبا من مالل ا اسل للكمدام
األرض النض ل ل لرية ب دف كنشيق أاضل ل للا مالئمة ااادلة ي مجاالر نيات السل ل للكان كا ة كامسل ل للكان االلل ل للنة
االمدمار االكر ي االكعليم بما يلسلجم مي كغيرار ألماا النيات العامة (ميا  )2010:اال ان الكناا السلريي ال و
اندهك الككللاجيا النديهة ي مجاالر النيات الممكلية ال س لليما ي مجاا كمايا المس للكاالار النضل لرية ا للكا

العاا المية جديدت ي لس للية كمايا المديلة المعالل لرت ملق لاااط من الكندو العلمي االهشا ي امام ممااي

المدن بالمل ل ل للال بعد ان ا ل ل للا كدااا مياايم (المديلة ال كيةم الكمايا ال كيم ال كاء االل ل ل للالااي للمدن)
اغيراا من الكاج ار النضل لرية االلظريار الكماياية الكي ك م بيد المديلة للالا الع ض للاءار ارنو كمكلف
ي ا ايئة المديلة اما اي الية االن م ل ا جاء مي ام الكمايا ال كي للمدن بالية ماات كشلية ابااكباره مل د
كلظيم ماارد المديلة اادارك ا من مالا ال لدس ل للة المعر ية اطاااد البيالار المال ل للة بالمديلة االممهلة الع ا ل للكا
مرائا الككرالية طابلة لالبككار االكغيير االكنديث امس ل ل للكلدت الع كشلية طاااد البيالار النضل ل ل لرية ( Laurini :

 )2017اا ل ا اللا من الكمايا يلكد مللا يعرف بللالمللديلللة ال ل كيللة الكي كعرف الع ب ل ل للا مللديلللة يكم ي للا دمد
ككلالاجيا المعلامار ااالكل ل للاالر مي البلع الكنكية الكشليدية بل ل لليغة ملس ل للشة امككاملة باس ل للكمدام كشليار رطمية

جللديللدت ( ) J.-P. Exert : 2015كمللا يرة امران بللان المللديلللة ال ل كيللة اا اكجللاه اللالمي من المال ل ل ل ل ل للاريي

الككلالاجية الكي كنشق الكااين بين البيئة النضل لرية االبيئة الس للكالية الكي ك دف إلع ييادت مس للكاة الرانة لجميي
المااالين االموسل ل لس ل للار الع أس ل للاة الكلمية المس ل للكدامة ( )Chamoso :et.al:2015يما يرة البعض بان
الع النكامار ااالدارار النضل لرية ي المدن ال كية مس للوالية ض للمان كمكي مجكمي المديلة بمدمار المعلامار
ااالكلاالر المكشدمة اان كعما المدن ال كية جااده الع اضي مااالي ا ااامال م ي نالة من االيداار االكشدم
ي الللر المعلامار م كما الي ا ان كوسللة لبلية كنكية مكشدمة لالكلللاالر اكشلية المعلامار الككسللاب ا الع
طدرت الكلا ة اج و اللل ل ل لللااار الشادرت الع ملق اطكلل ل ل للاد طائم الع المعر ة ( فرانشيييييييسييييييكو  )2011 :من

المالنظ ان ااطي المديلة العربية مالا ال ل ل للر المعلاماكية ال ا بدأر ك يكا ليسل ل ل ل ا اس ل ل للكجابة لعل ل ل للر الكشالة

المعلاماكية م اا ه االسل للكجابة مجبرت الي ا مدللا العربية ال للاءر ام ابر ا الن مكالبار االملا الرطمي كشكضل للي
ا اللس ل ل ل للجام المس ل ل ل للكمر مع نكع كنشق غايك ا ي كلبية انكياجار الس ل ل ل للكان م ابمالف لك كبشع ظاارت المديلة
العربية كعالي الكملف الرطمي بجميي مس ل ل ل للكاياك م ل ا ان ما ل ل ل للرا الكناا المعلاماكي للمدن العربية بار يمها
ضللرارت ملنة ااسللاسللية كي كسللكمر ظاارت الكنضللر اكسللكايي المدن مااكبة الهارار اليكرية االكشلية الكي يلكج ا
العشا البارو بين الييلة ااالمرة م ال ا ان املية الكناا ا ه ال كجرة باكا كلي ابد عة ااندتم االما ككان
الع مرانا مر الاجية الكن بلناظ ان ككان بالسل ل ل ل ل للراة الكي من مالل ا كسل ل ل ل ل للكايي كامين انكياجار المرنلة
امكالباك ا النضرية م لن يشف ال كاء االلالااي للمدن الد كغير اظيية المديلة االااك ا النضرية نسو
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م با يكعدة الماضللا لياللما ممكلف ملللائل المديلة اايكل ا العمرالي امل ا مار الاجيك ا العامة الكي ككغير
بنسل للو مكالباك ا ال كية م االا الدما لكندث ان ال يئة العمرالية للمديلة ال كية ل ا سل للاف كمكلف كماماط ان

الملظار الكشليدو لمر الاجية المديلة ال و يشام الع ماة الا ل ل ل ل لاار الما االبلية اال يكلية العمرالية للمديلة بما
يكلاسل ل للو ااظائي ا االسل ل للاسل ل للية ااايك ا المكالية م الكن ي الل ل للر المعلامار ك كي الهارت المعلاماكية اكل ا ي

كغيير االلظمة المر الاجية النضلرية للمدن الع اسلاة سللاك امرالي جديد ال يالغا ني اطي يييااياط معلاماط م با

ككبدا جميي الاش المديلة اطاااداا المكالية الع مليار ناس ل ل ل ل للابية الع ا ل ل ل ل للكا مرائا رطمية كدار بكشلية االية

ضل ل للمن لظام  SIGالظام االنداهيار العالمية GPSم ابيعة الكغير ال و يندث ي اللظام المر الاجي للمديلة
ال كية ال يعلي كغيير ي ماطي المدمة اا االسل ل ل ل للكعماا النضل ل ل ل للرو م االما يندث الكغير ي السل ل ل ل لللاك الاظييي
لالسللكعماا اال و بداره سلليوهر الع اللكا المبلع امر الاجيك المارجية ( البحراني  )2002 ،االا ال يمكن للا
م مر الاجية المدن ال كية اكااراا بمعيا ان ااطع ا النضل ل للرو ااالطكلل ل للادو االسل ل للكالي االكلماو م المديلة

مركباة بدرجة االية بيعالياك ا الع االرض االي ا ان كك طلم ي كشديم الال ل ل ل للاك ا اكسل ل ل ل للايش ا لية الع االرض
نسللو م االما ابر اسللائا كشلية مكاارت (شيكل–  )1اب لك سللاف يا أر كغيي طار ااطعيطا الع كا ة ميالللا المديلة

ااس للكعماالك ا النضل لرية ا ا الكغيير لية بالض للرارت ان يندث ييياايطا االما س لللاكيطا اامليطا يركبا با للكا مباا للر
بلظم االكلل ل ل ل ل ل للاالر النللديهللة م ابل ل لللك سل ل ل ل ل للكا ل ل ل ل ل ل للد جميي معللالم المللديلللة هارت كشليللة جللديللدت ( جللداا )1-
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مل ل ل للر ل ل ل للالل ل ل للاج ل ل ل ليل ل ل للة نض ل ل ل ل ل ل ل ل ل لريل ل ل للة ك ل ل ل لش ل ل ل لل ل ل ل ليل ل ل للديل ل ل للة

مر الاجية نضرية كية
(شكل ) 1-ح الة المقارنة بين مرفولوجية المدن التقليدية والمدن الذكية
(جدول ) 1-تأثير تكنلوجيا المعلومات على استعماالت االرض الحضرية
المكغيرار ال كية المكاطي نداه ا

االسكعماا النضرو

ككللاجيا المعلامار

السكن

ادارت كلا لة االلا ل ل ل ل ل لالة النيلاكيلة ي كناا السللكن من اللما الكشليدو الع لما
المليا

التسوق

ربا مااطي االلكل ل للا

المسكن ال كي
بمااطي الل ل للو كناا المكاجر الع مراكي كساق ا كراضية

السلي ي مراكي الكساق
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العمل

ربا العاملين ب ماكن امل م ي أو ربا االاماا بالمسل ل ل للك لكين اكناا طاا
مكان ايمان

التعليم

الاظيية الع العالم اال كراضي

لا ل ل للر اكس ل ل للايق المادت العلمية ابر الكناا الع الكعليم ان بعد
االمكلة بسراة ائشة

الترفيه

دماا المااطي اال ك ارض للية ي مجاا الكر ي االكراي االلككرالي
الكر ي

رابعاً :متطلبات الذكاء االصطناعي للمدن
رض ل ل ل ل للر ظراف الككللاجيا المعالل ل ل ل ل لرت الكهير من المكالبار الجديدت الع ممكلف البيئار االجكمااية العا
أبرياا البيئار النضل ل ل لرية الكي بار ك هراا بمظاار الككللاجية ااض ل ل للناطم مما جعل ا ا ال ل ل ل ية االية لكشبا كا ة

مظاار الكنضل ل للر الككللاجي بالال ل للكا ال و يجعا مل ا بيئة طابلة للكاار اااللدما النضل ل للارو الكي ككان بيئة

المديلة أكهر كاءاط البد ل ا من كا ر داائم أساسية اي:
 .1حكومة الذكية
ايشل ل للد بالنكامة ال كية كمكين اا ل للكاا جديدت من النكامة االلككرالية الكي كعكمد أس ل للاليو جديدت من الناكمة
االلمللا

المكاارت من المنللاكللات اال ك ارض ل ل ل ل ل ليللة للااطي ا ا إدارت كشليللة طللادرت الع الكعللامللا مي مكغيرار المللديلللة

معلاماكياط اككان ا ه النكامة أكهر ايا ية اكااركية اماضعة لللشد االمسائلة.
 .2مستخدم ذكي

ايراد مل ان يكان المسللكمدم النضللرو اكهر ااياط اابداا االلمالية بكا ة بمكغيرار المديلة ال كية ابليك ا الكنكية

لكنشيق مبدأ الكمكين االما ل ل ل للاركة الياالة ااالس ل ل ل للكيادت الشل ل ل ل للاة من مدمار المديلة المكانة بما يض ل ل ل للمن نشة

بالمااركة ي اكما الشرار ( .)IEC: 2014
 .3بنية تحتية ذكية
ااي ابارت ان لظام معشد ابااض من المكالبار الكشلية االلككرالية من الكيبالر امناار إ ااية مرسل ل ل ل ل لللة
امراكي ارس للاا اا للبكار االية الدطة ااس للائا كامبياكرية امكائن الكلكة اال ااكف االنااس لليو ايعرف ا ا اللا
من المدمار ب ل ل ل ل ل ل ل (المدمار الكليماكية) اغالباط ما ككان كنر سلا األرض اجميع ا كعما كماكلة كبرة لكلللا

مااا ا لكا مليا ابلاية اموسسة (.) Schular : 1992
 .4تنقل ذكي

يكم الكلشا ال كي ابر ألظمة لشا كية امكعددت الاس ل ل للائا لكنريك اكبادا البيالار ااس ل ل للكمدام ا االنياظ الع
امل ام اكعكمد البلية ال كية للمدن الع طات االكل ل ل ل للاا االبث المباا ل ل ل للر ال و يكم اريق االلياف الض ل ل ل للائية للشا
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البيالار ابر الا للبكة الكي كنكا الع لظام كلشا سل لريي لنيمة البيالار الرطمية بين المس للكمدم ااالدرت االلككرالية
من جالوم ابين المس ل للكمدمين من جالو امر (  )Philippe Lin et.al:2017االا يمكن ان يوا ل للر بعدين
أسل ل للاسل ل لليين لككللاجيا االكلل ل للاالر ال كية االكلشا البعد األاا يال ل للير إلع لظام كلشا عاا امسل ل للكشا مسل ل للكلد الع

ككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالر يركبا إلع ند ما باسل للكمدام الكشليار الملاسل للبةم اما البعد الهالي يكعلق بلظام
الكلشا ال و يكميي بهبار امل جية ااضل ل ل ل للنة (  )Benevolo , et.al:2016م اكعد ا ه المكالبار من اام

البلع الكنكية الكي يشام الي ا ال كاء االل ل للالااي للمدن اال و يوال ا للدماا الع اليض ل للاء اال ك ارض ل للي الرطمي
ا ي ا ا المجاا يمكن ان يواللر للمديلة العربية بال ا اسللكااار مل اشد الكسللعيليار ان ككج ي بعلال لر البلية
ال كية االع مسل ل للكايار ممكلية يندداا الاضل ل للي االطكلل ل للادو ااالجكمااي للدالة ايكض ل ل ل من ( جدول )2-ان

اغلو الداا العربية كياالر اجكمااياط اكشلياط مي الل ل للبكة المعلامار الدالية (االلكرلر) اباس ل ل للائل ا امدماك ا كا ة

اطد نششر بعض المدن العربية طييار لااية سريعة ي بلاء مدماك ا ال كية امكالبار ك ميل ا كشليطا كداا المليد
العربي الكي كلل للدرر بشية الداا العربية ي ا ا المجاا سل للراة م اما الع مسل للكاة ال للبكار ال اكف اللشاا كال

المدمة االلككرالية االكهر نضا طار ي االم المعلاماكية اليسي ا ألل ي كماة مباار ااملي مي المااان م
با يالق الية البعض ( الدليا المعلاماكي الاملي ) لليرد كال اميت الالا بيل ابين العالم ال و يعيو ي

م االا شد طاعر الداا العربية ا ل ل ل للااطا كبي طار ي كا ير مدمار ال اكف اللشاا االك س ل ل ل للية للعديد من ا ل ل ل للركار

االكلل للاا اليعالة ي امام الملاشة العربية املاشة الا ل لرق االاسل للا ( جدول )3-االمر ال و يومن بلية كنكية

طاية لالكلاالر م ايندد ااية الملاشة اطكلاديطا ااجكماايطا اكشليطا ال لك يمكن الشاا ان امانار الداا العربية
امااريع ا ي طاا االكلاالر اككللاجيا المعلامار اااد ااماح ي الاطر ليس .

( جدول )2-مستخدمي تقنيات الش بكة العنكبوتية في العالم العربي لعام 2016
الدالة

ادد الس ل للكان ا ل ل للدد السل ل ل ل ل ل ل ل ل لك ل ل للان ا ل ل ل للدد الس ل ل ل ل ل ل ل ل ل لك ل ل ل للان ال ل ل للدد السل ل ل ل ل ل ل ل ل لكل ل ل للان
/مليان

المسل ل للكمدمين لال ل للبكة المسل ل ل ل ل للكمللدمين كابيق المسل ل ل ل للكمدمين كابيق
االلكرلر  /مليان

اليية بك  /مليان

كايكر  /مليان

ملر

86

48

24

2

السعادية

31

19.9

8.5

7

الكاير

8.3

3

1.5

1.5

لبلان

4

3

2.2

0.250

طار

2.3

1.85

1.4

0.500

البنرين

1.5

1.3

0.75

0.350

كالة

11

5.8

4.4

0.110
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المغرو

34

20.5

8

0.199

اريكيريا

39.4

8.5

5

0.050

ليبيا

6.7

1.7

0.900

0.07

السادان

36

10

2.2

0.05

اللاماا

10.3

0.75

0.180

0.350

ماريكاليا

4

0.50

0.250

0.075

اليمن

27

6.2

2.2

2.2

االمارار العربية

9.2

8

5

0.250

سلالة امان

4

3.3

1.1

0.150

االردن

6.8

5.7

2.8

0.0450

العراق

33.8

3.5

2.5

0.100

لساين

4.2

2.8

2

0.150

ساريا

20

4

3

0.200

المجما

375

157

77.78

16.86

) (Gamal, et.al,2015المصدر :

(جدول ) 3-مجموعة شركات االتصاالت العاملة في بعض الدول العربية
المؤسسة

جنسيتها

ملكية الدولة

نطاق التغطية الدولي

Batelco

البنرين

%100

البحرين  ،االردن السعودية  ،الهند

Etisalat

االمارار

%60

االمارات  ،مصر ،السعودية  ،السودان  ،ساحل العاج

Orascom

ملر

%10

مصر ،الجزائز ،تونس  ،بنغالدش

Qtel

طار

%68

عمان  ،قطر  ،الكويت  ،الجزائر ،فلسطين  ،السعودية

باكستان  ،تنزانيا  ،ايران

تونس
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STC

السعادية

%70

االمارات  ،الكويت  ،ماليزيا  ،اندونيسيا  ،الهند

Zain

الكاير

%100

البحرين  ،الكويت  ،العراق  ،لبنان  ،السعودية  ،السودان

) (Ewan Sutherland ,2011المصدر :

خامساً :مشاريع عمرانية عربية ذكية

لاالما سل للعر المديلة العربية بإطامة العديد من المال للاريي العمرالية ار البعد ال كي الكي كناكي ب ا الككللاجيا
المعالرت اكركبا من مالل ا بالعالم ال و بار أكهر كاءاط من و طبام ا ي النشيشة ان لكائد ا ا المسعع أكر
اكل ا يمكن الكعرف الي ا من مالا ملاطاة بعض ا ه المااريي اكما يلي:

مشروع مدينة دبي الذكية
كعد مديلة دبي امماراكية من اكهر المدن العربية كنض ل ل ل ل ل اطر ي امام ملاشة المليد االجييرت العربية ا لك مل

مالي االليية الهالهة م شد ك هرر لااي ة النيات ي ا بالككللاجيا المعال ل ل لرت بال ل للكا س ل ل لريي مما اهر ي ااطي بليك ا
العمرالية االنضل ل لرية ااالجكمااية م كل ل للدر ما ل للرا (دبي ال كية ) أالع ااكمامار ناكم دبي الا ل لليخ منمد بن
ارا ل للد اا مككام ادام ا بإكا الاس ل للائا االمكالبار الكشلية لكدما االم المدن ال كية اكلا ة بشية الداا ي ا ا
المجاا الرنو اطد س ل ل ل لللكر دبي ألجا كنشيق ا ا الاماح هالهة اكجااار رئيس ل ل ل للة اي االكل ل ل ل للاا االككاما ي
الملدملار االكعلاان اللدالي (  ) Dassani et.al:2015اك لدف ملديللة دبي لللدماا ي الالم الملدن الل كيلة

لكنشيق المكاسو الكالية :

 -كنسين لااية النيات ي المديلة.

 جعا المديلة أكهر سعادت من و طبااالسكمدام الرطمي لكا ة مجاالر النيات ال و يكي بداره الالاا السريي للمدمار

-

 النياظ الع المكالة الكاريمية االاالية لدبيكنسين كياءت إدارت بيالار المديلة اجعل ا ي مكلااا المااان بكا يسر.

-

 ملق بيئة نضرية جديدت ككسم بالككللاجيا ايلعم ب ا المااان بنشاط المدمية.ملق اراكة كاملة مي المااان االشاا المال من مالا المبادرار االمااركة الجماايرية ي كشييم مدمار

-

المديلة الااية اطكلاداا ال كي.
ل ل ا بللدأر الماا األاليللة لكنايللا مللديلللة دبي الع مللديلللة رطميللة – كيللة مل ل العللام 1999م لجعللا المللديلللة
اموسل ل لس ل للا ك ا الع اريق ال كاء االل ل للالااي االكمايا ال كي امل لك الاطر االمديلة كنشق طييار كبيرت ي
ا ا االكجاه (جدول)4-
(جداا )4-معالم دبي ال كية
السلة

الكابيق

1999

كم الكمايا لاضي السكراكيجية دبي لككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر.
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2000

كم اماالن ان مبادرت نكامة دبي املككرالية

2009

كم ا ككاح دائرت نكامة دبي املككرالية

2013

كم كاكيا لجلة دبي ال كية العليا االلجلة العليا لكليي دبي

2014

كم كاكيا لجلة البيالار الميكانة لمديلة دبي ال كية.

2015

اماالن ان طالان دبي للبيالار لعام  2015اا ككاح مككو دبي ال كي.

الملدر)Sajid Khan et.al:2017 ( :
بعد ان ا ل ل در لمااط سل للكالياط كبي ار يييد الع  %6سل لللاياط كال ا ال للكلر الاج ة السل لليانية ألكهر من ( )11مليان
سل ل ل ل ل للائ دالي سل ل ل ل ل لللاياط ي ا ا اللل ل ل ل ل للدد انكلر مديلة دبي المركبة الرابعة بعد بالكاك ( 19.41مليان) م للدن

( 19.06مليان) م ابارية ( 15.45مليان) س ل ل ل لليانيطا امكان إطامة اكهر من (2م )2مليان  /لس ل ل ل للمة نكع اام

 2014م اطد ااكمدر نكامة دبي العديد من المااار العلمية الرائدت ي ا ا المجاا مل ا :
.1

س ل ل للن طالان (دبي للبيالار) ال و ل ل ل للدر ي  17أككابر  2015يعد ماات كبيرت لنا الا ل ل للاء مديلة كية
اكشام بكليي ل ا ل ا المال ل ل ل ل للرا  Pacific Controls Companyالكي كركي الع دمد مللدمللار دبي ابر
املكرللر مي مبلادرت ملديللة دبي الل كيلة لكنايلا كناا دبي إلع ملديللة كيلة الع هالث م ارنلا اي :النيللات
ال كيةم ااالطكلل ل ل ل للاد ال كيم االسل ل ل ل لليانة ال كية االكعاما ال كي مي المدمار -الكعليمم االرااية اللل ل ل ل للنيةم

ااالكلل ل ل ل ل للاالرم االل شام ااالكلل ل ل ل ل للاالرم االم ار قم االااطة .يركبا االطكلل ل ل ل ل للاد ال كي بالماال االماارار
االبارل ل ل للار ال كية االاظائف ال كية االج اد المب الة لدام االطكل ل ل للادم بيلما ككعاما الكشلية للس ل ل لليانة مي
المدمار بما ي لك كلك المكعلشة بالك ال ل ل ل ل لليرار االايران االباابار ال كية االيلادق االمااام ( Dilip :

 )2016ان ال دف األام من اراء كنشيق دبي ال كية اا كنس ل للين لااية النيات ار ي مس ل للكايار الس ل للعادت

العامة للسللكان بامضللا ة إلع كعييي مبدأ اأسلللاو نكم كعاالي بين النكامة االمااان ابر الالليا ية الرطمية

الكي كمها العالمة اليارطة ل ا اللا من المدمار ايكضل ل للمن ا ا المال ل للرا هالهة ألاا من البيالار األاا:
البيالار المكانة للجم ار ابر الا للبكة االهالي :بيالار ما للكركة اللا للر ااي البيالار الكي ينكم ا لااا من
السل ل ل ل ل للرية بين النكامة ال كية االماان ال كي اما اللا الهالث  :يضل ل ل ل ل للم البيالار السل ل ل ل ل للرية الكي كناا
بالملالية الكامة نياظاط الع امل ا كال ا بيالار كمل الكمايا ااضي االسكراكيجيار العامة .

 .2ااالق مال ل للرا (نكامة دبي االلككرالية) الكي كمها الميكاح األسل ل للاسل ل للي لعميلة الكناا الرطمي ي المديلة
االكي اسل ل ل ل ل للكااار كنايا طرابة ( ) 1000مدمة نكامية الع مدمار الككرالية كدار مالا ال ااكف ال كية
ااألج يت المنمالة الع مدار  24سااة ي اليام كما ندد المارا سشياط يملياط معين لدماا كا ة المدمار

النكامية ضمن ا ا المارا (( Salem, F.: 2016

 .3الاراكة العلمية االكشلية لكليي المارا االكي كشام بين النكامة االاركار العالمية الرائدت ي مجاا الكشليار
اادارت المعلاماكي ة االشاا المال اال يئار العامة اكا ة الال ل ل ل ل للركاء االسل ل ل ل ل للكراكيجيين اال ل ل ل ل للركار األاماا
اموسل ل ل ل لس ل ل ل للار المعر ة االاكاالر البلدية مي بعضل ل ل ل ل ا البعض لكنشيق ككاما اللظم االكياءت اكانيد الج اد
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اكركيي رواة األمااا لملق بيئة اطكل ل ل ل للادية طادرت الع الكا اانكض ل ل ل للان المديلة الرطمية الجديدت اطد أدة
ااكماد ا ا المل د الكعاالي ي كشليا اليجات الااطعية اامس ل ل ل ل ل ل ار

ي مااار الكابيق اكركيي طرابة ()19

مليار داالر لكغاية المارا اااراك أكهر من ( )13اركة االمية رائدت ي مجاا االكلاالر االمعلاماكية.
مشروع مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية في السعودية ()KAEC
يعد ا ا المارا من المااريي ال كية الرائدت ي المملكة العربية السعادية ايشي اماا غرو مديلة جدت اطد كم
الكمايا ل ا من طبا ال يئة العامة لالسل للكهمار السل للعادية (سل للاجيا) بغضل للان العام 2010م لككن من النااض ل للر
الككللاجية المكمللة ي طاا االسكهمارار الرطمية االكا المعر ة ال كية اكلبية االنكياجار المكغيرت لالطكلاد
غير اللياي المكيايد ال و يال ل للما اللل ل لللااار الجديدت الشائمة الع المعر ةم ضل ل للمان ليرل العما ي مجاالر
االسكان للاباو.
أطيمر المارا الع مسانة كشدر ب ل ل ل ل لل( 55كم ) 2اكلشسم الملاشة ب كمل ا إلع سر ملااق مكعاطبة كسكضيف

مم كلف اس ل للكمدامار األ ارض ل للي ا الملاشة الل ل لللااية الكي س ل للككان طات الكل ل للليي االمدمار اللاجس ل للكية اطد كم
كج يياا ب ضل ل للا البرامد الكعليمية لضل ل للمان كجربة كعليمية غليةم يكم اسل ل للكمدام مياه البنر كمييت مككاملة لل يكا
النض ل للرو للمديلة ا كليلق المديلة بلس ل لليج ا النض ل للرو الع دامل اك لك المس ل للانار المضل ل لراء الما ل للككة الكي
س للكس للااد المديلة لكا ير جادت االية امرينة الملال س لليكم كسل ل يا اللشا داما المديلة ابر اريق دائرو مي ما
أنادو اط مكلل ل للا بمناة الشاار المماا ل ام ابالكالي الالل ل للاا إلع ما سل ل للكة النديد إلع مكة المكرمة-
يلبي -مديلة الملك ابداص االطكلل ل ل ل ل للادية -ضل ل ل ل ل للال ان مديلة جدت السل ل ل ل ل للانلية م ك دف مديلة الملك ابد اص
االطكلل ل للادية لككان مديلة نديهة مككاملة ي اليعة اسل ل للكراكيجية المملكة العربية السل ل للعادية للكلايي االكاسل ل للي ي
االسللكهمار المعر يم اكرككي الع للللااار الااطة االلشا ااسللكدامة الماارد المكانة م كما أن إلاللاء اكاريد البلع
الكنكية االمدمار المكعلشة بككلالاجيا المعلامار ااالكل ل ل للاالر اا ادف أس ل ل للاة ال لا ل ل للاء ا ا اللا من المدن
لكس م ي الكا مجمعار اكية مسكدامة للككلالاجيا ااالبككار ( ) URENIO: 2006اجاء ا ا المارا لينشق
ااما كمكين اجكمااي كبير يا ر للمسل ل ل ل ل للكهمرين من جميي ألناء ال عالم مي رل اما ريدت من لاا ا الااق
ال للاما من الناا ي للمسل للكهمرين االمشيمين الع ند س ل لااء م شد الال للاءر المديلة كل ا ي مكلااا البنر األنمر

الكي كم كلل للميم ا بدطة من طبا ممااي من الاراي العالمي اكضل للم العديد من المدمار األسل للاسل للية كالمسل للكن
بالااا ا االمالاو االمراكي ال كر ي ية امراكي كسللاق امشااي الظام مكاار من االكلللاالر اسللكك نديد مكاارت
ككل ل للا بميلاء الملك ابد اص كعرف با ل للبكة النرمين اكمكاي بكال ا االية الس ل للراة لكمدم ( الاادو الل ل لللااي )
ال و يعد اكبر سل للاق ي الملاشة اال و يضل للم ( ) 5ملااق لل لللااية ل داية االمااد االسل للك الكية االلل لللااار
المكاسل للاة () ) KING ABDULLAH Economic City :2016كسل للكلد البلية الكنكية ال كية للمديلة إلع
أربعة مكالار اي  :المدمار م الكابيشار م اللظم االعمليار االبلية الكنكية الل لللبة اكشام ككلالاجيا المعلامار

االلبكار االكلللاالر ابر املكرلر ( ) Komninos :2006كككان اسللكعماالر األرض النض لرية ي المديلة

من() Emaar Economic City:2013( :شكل)2-
-

اسيييييتعماالت صيييييناعية :اكغاي مس ل ل للانة بناالي 64م 2اككان طادرت الع اس ل ل للكيعاو طرابة  2500ملال ل ل ل ت

للااية.
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 -استعماالت سكنية :ااي كضم العديد من الملايا االاشق لممكلف ئار المجكمي.

 اسييييتعماالت تجارية :ملاشة كجارية مركيية كبلغ مس ل للانك ا  13.5كم 2كض ل للم ملاشة س ل للكلية اكجارية االيةالكها ة اندائق اامة.

 مراكز ترفيهية :كبلغ مسل للانك ا  27كم 2االكي سل للكضل للم يالر امرت املايا رييية املكجي سل للانلي املكجيلني.

 مشييييروع الحرمين  :ااا ابارت ان س ل للكة نديد سل ل لريعةم كربا مديلة الملك ابد اص االطكل ل للادية بمديلة جدتامكة المكرمة االمديلة الملارت.

 ميناء بحري :يغاي مس ل للانة  14طدم مربيم مي طدرت معالجة طل ل للاة كبلغ  20مليان نااية لماية اي دفالميلاء ليكان ااندا من أالع  20م ار ق ملاالة الناايار ي العالم.

(شكل )2-مماا اام لمديلة الملك ابد اص االطكلادية
مشروع مدن الزائرين في العراق
لشد امد العراق الع كبلي سل ل للياسل ل للة امرالية ار أسل ل للاة ككللاجي كي رغم الملل ل للااو االكنديار األملية الكي
جاب ر اما النكامار العراطية بعد العام  2003مسل ل ل ل ل للكييداط من اليكان الككللاجي االكشلي الع العالم المارجي

لكيجة ر ي العشابار الدالية ال الكي كالر طد رض ل للر الية مل نرو المليد الهالية م امن بين كلك الما ل للاريي
العمرالية الكي كشاد ان اريق الككللاجية االمعلاماكية اا مال ل ل للرا مدن إيااء اليائرين ي مديلة كربالء الكي كشي

جلاو غرو العالل ل ل للمة بغداد بناالي 108كم2االكي كمكاي بالعرض الديلي النكاائ ا الع مراطد ائمة ااا البير
( ) الكي كشل ل ل ل ل للداا االف اليائرين س ل ل ل ل لللاياط(الجميلي  ) 2012 :ل ا شد كبلر إدارت العكبار الديلية ( النس ل ل ل ل لليلية
االعباسية ) ي كربالء الااء مارا مدن ميااء اليائرين الع ممكلف مداما المديلة الهالهة الرئيسية لكشدم كا ة

مدمار االيااء االمبير االضل لليا ة ااالسل للكشباا لليائرين الشال ل لرين للمديلة من داما العراق امارج م يككان ا ا
المارا من ( )3مدن رئيسة اي :
-

مديلة سيد االالياء لليائرين اكشي الع اريق كربالء – بغدادم بمسانة ( )70ألف م

-

مديلة االمام النسين لليائرين كشي الع اريق كربالء-بابا .بمسانة ( )40ألف م

2

2

 -مديلة االمام النسن لليائرين اكشي الع اريق كربالء – لجف .بمسانة ( )55ألف م

2
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ا كبلغ اجمالي مسلانة ا ه المدن ناالي ( 5م 16اككا اطر) ايضلم مالرا مدن اليائرين الع العديد من األلالاة
االيعاليار النض ل لرية األسل للاسل للية كامسل للكان االكر ي االمدمار اللل للنية االمسل للاجد االلشا امااام اغيراا ي

ممللة للسكن باكا أساسي اككسي مسكان اكهر من ( )2000امل االع ااكاا ممكلية للسكن الاشق
من لا ) (vipمملل لل للة للا اد االس للايكار االشااار ب لااا ا الممكلية (شييكل)3-م كما كنكاو الع اكهر من

( )15مكليااط ميادت بلا ارار المياه اأماكن الرانة االكر ي االملااق المض ل ل لراء م اكدار جميي ا ه المدن بالكشلية
الرطمية النديهة بداء من امليار المراطبة االلككرالية اامليار الليالة امكابعة العاملين ضال ان مدمار مياه
الا ل ل ل ل للرو امدمار امض ل ل ل ل للاءت االك رباء االييلة الكي كعما بلظام الكارر االلككرالي يكم مراطبك ا الع مدار 24
سااة يامياط األبنر ا ه المااريي ال كية مشلداط ااج

سيانية لليائرين من ممكلف الناء العراق .

ملظر جاو لمل ل للديلل ل للة االمل ل للام النس ل ل ل ل ل للين لليائريلن

ملظر جاو مديلة االمام النسن لليائرين

(شكل )3-ملظر جاو لمديلة سيد االالياء
مشروع الرحاب السكني في القاهرة
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لشد ادركر ملل للر أامية دماا الك كللاجيا الرطمية ي نا العديد من المال للكالر االكنديار الكي كااج الدالة
ي ممكلف طاااار النياه ال س ل لليما الشاا الس ل للكلي ال و يعالي من ما ل للاكا كبيرت عا كيايد الالو المس ل للكمر
الية من ج ة اييارت معدالر اللما السل للكالي من ج

أمرة م سل للااد لك كل الع كبلي نكامة ملل للر العديد

من البرامد االماا العمرالية لكمييف ندت ما ل للكلة الس ل للكن ي مديلة الشاارت الكي أل ل للبنر امام كندو س ل للكالي
امدمي مل كس للعيليار الشرن الماض للي م ايعد ما للرا مديلة الرناو الس للكلي من ابري الما للاريي العمرالية الكي
كعكمد الع كشلية المعلامار اككلالاجيك ا ي إدارت اوال ا النضرية م ايشي المارا ضمن ماة الشاارت الجديدت
اكنديداط ارق ملر الجديدت الع اريق الشاارت – الساية مار الاريق الدائرو بمسانة كشدر بل ل ل ل ل ( )10مليان

م2السللكان اكهر من ( ) 12الف لسللمة ابم ار ق امرالية مككاملة كضللم جميي الموس لسللار المدمية من مسللكاللييار
امراكي كجارية مكاارت امدما ر لدطية الاادو رياضل ل ل ل ل للية ااجكمااية جميع ا كدار بكشلية رطمية االية الدطة من

امدارت االكشديم االل ل لليالة االمدمة ( )Heba :2014ايض ل للم الما ل للرا (  )120ألف اندت س ل للكلية من المبالي
الس للكلية االملايا االيلا س للاام ي الا للائ ا الشاا المال ااالس للكهمار األجلبي (شيييكل)4-م ايكمن ال دف من

أطام ا ا الما ل ل للرا اا ملف بيئة س ل ل للكلية ااادت ككميي بجميي ظراف الس ل ل للكن العل ل ل للرو ال و يشام الع ادت

مرككيار أام ا :
 البيئة اللظيية ااالملة ار الاراا اللنية. كا ر المدمار ب لااا ا. نيظ الملالية السكلية للساكن. ال كاء االلالااي ي امدارت النضرية. ااكماد األساليو النضرية اللديشة للبيئة كاأللااح الامسية اااادت كداير الليايار.اطد كم كضللمين المماا األسللاة للماللرا جميي ا ه األاداف النضلرية ال كية ألجا كنشيش ا ي ا ا االلما
العمرالي المعالر
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المماا األساة لمارا الرناو السكلي ي ملر

(شكل )4-ال يكا العمرالي االملااق المضراء ي المارا
مشروع عرفان السكني في سلطنة عمان
كس للعع س لللالة امان امل مالي االليية الهالهة الع كنشيق الما للاريي العمرالية األكهر كاءاط ااس للكدامة كماال لطا

لما كا ل ده السلللالة من ل ضللة امرالية اككللاجية ااضللنةم اي كي الاللاء ا ا الماللرا ال كي ضللمن ا ه الروية
الكي كبلك ا الس لللالة بالكعاان مي مجلة المدن ال كية اايئة كشلية المعلامار –  ITAاالا للركة البرياالية ()BTI
للمدمار المعر ية لكا ير مدمار الكعليم االكدريو االك ايا العلمي لملق بيئة س ل ل للكلية لظيية مالية من الكاربانم
ايشام المارا ال و يشي ي مسشا الع مسانة كشدر ( )624اككار الع هالهة ركائي أساسية:
 .1كا ير بيئة سكلية مالئمة لمكالبار امسكان العلرو.
 .2كا ير بيئة سكلية لديشة للبيئة اكشام الع أساليو الكلمية المسكدامة.
 .3النياظ الع الكاريخ العمرالي العمالي بالية ااية اكراث امعالرت.
ايك لف ا ا المارا من الملايا السكلية النديه ة االيلادق السيانية المكاارت امراكي الكر ي االكالف اال و يضم

أيضل ل ل ل ل ل للا مركي امللان للموكمرار االمعللارض اال ل و يشي الع بعللد اا ل ل ل ل ل لرت كيلامكرار من مسل ل ل ل ل للشا الشللديم للة

(  ) AdrianaKosio.et.al:2015اطد كم ككليف ال ل للركة (أاليي يلد ماريسل ل للان) البرياالية لكليي المال ل للرا

ضلمن الماالليار العالمية للمدن ال كية لكسلكااو طرابة ( ) 280الف لسلمة ي بيئة ميعمة باالسلكدامة ااالبككار
الككللاجي امن الموما ان يضل ل للم المال ل للرا العديد من المدمار الجديدت الكي كدار ابر كشلية المعلامار الرطمية
كالناض المائي االنديشة الهلجية االمراكي الكر ي ية العائلية (شييييكل)5-م كما ي دف الما ل للرا الع النياظ الع
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الموراث العمالي ا الشيمة الكراهية العالية الكي كعاد الع ايملة كاريمية بعيدت اليالك ا اكشديم ا للسكان بلارت
كية اكهر طدرت امالئمة اظييية مي الااطي الككللاجي المعاو .

المخطط األساس لمشروع مدينة العرفان السكني

(شكل )5-ال يكا العمرالي للمارا
سادساً :التوزيع المكاني للمشاريع الذكية واهميتها في المنطقة العربية
ادركر المديلة العربية اامية الكاج لنا المدن ال كية بعد الكاار الكشلي ال و ا ار الع العالم السل ل ل ل ل لليما ي

المجاا النضل للرو اادارت المدن اكشديم المدمار م ضل للال ان كعدد مال للاكا المديلة ي طاااار اللشا االمدمار
البلدية االمدمار االملية اادارت المدمار الس لليانية اغيراا مما اشد نل ا باألس للاليو االارق الكشليدية الكي اهبكر
اجياا امام كاار طاااار المديلة امدماك ا مما اس م ي اللما السريي لمها ا ه المااريي النضرية ال كية ي
امام ملاشكلا العربي ة م شد بلغ ادد المدن االماللاريي ال كية الكي اهبكر جدارت ي اسللكمدام كشلية المعلامار ي
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ادارت مدماك ا ناالي( ) 24مديلة اا ما ل للرا نض ل للرو اربي يا ي م كل ل للدرر دالة االمارار العربية المكندت ي
طائمة اللدارت ي امام ا ه المدن ضمن ملاشكلا العربية الكي كا د كيايداط ملناظاط ي لسو الكنضر السكالي
االكي بلغ معدل ا طرابة ( ) %74بييادت مضاربة كا داا داا المليد العربي أيضا م اكاير العديد من الدراسار
العربية ان لسية المدن ال كية باكر اي الناكمة الع مسكاة العديد من الش اررار ااالسكراكيجيار العربية (سفور

وزميلته  )2013 ،اا ا بند اك يمها موا ل ل ل اطر نض ل ل لرياط يسل ل للكنق الد ارسل ل للة االمكابعة م ايمكن الشاا ان مالم

كاء بار ااض ل ل ل للناط ي ارالة االميرت م ا ا لم كعد او من الموسل ل ل ل لس ل ل ل للار
كناا المديلة العربية الع مديلة اكهر ط
النكامية ي امام داللا العربية اال اكمكلك ماطعاط الككرالياط كنااا اطكنام العالم اال ك ارضللي من مالل با كاار
الاضللي المعلاماكي الع ابعد من لك الللب مسللالة امكالك ماطي اللملللي الع اللبكة االلكرلر من طبا امام

اال راد ام اطر ي غاية الس ل ل ل ل ل ل الة ااالمكالية اا ه الموا ل ل ل ل ل لرار الكشلية كعكة ااطي كاار البلية الكنكية للمعلامار

المااا الس ل ل لريي م اال ان اااجة الماف من ك مر طيام مها ا ه المال ل للاريي ي االملا العربي كبشع طائمة ا ا ما

الملا بان اكهر من ( ) %30من الداا العربية لم كماض غمار ا ه الكجربة ألسل ل ل ل ل للباو اديدت ابرياا المياض
ال ان ال للنة مااراا االطكلل للادية مما يجعل ا غير طادرت الع كابيق المال للاريي
مسل للكايار الكلمية النض ل لرية ض ل ل ط

ال كية اادارك ا (جدول ( )5-خارطة  )1-اكبشع ااباء كمايا الااطي النضل للرو العربي يكنمل ا ممااا المدن
ااداراك ا النضرية ي طدرك م الع ملق السجام كبير بين ركييكين اساسيكين ي المديلة ااما :


تخطيط استعماالت االرض على الواقع بما ينسجم مع العالم االفتراضي



إمكانية احكام اإلدارة الحضرية للمدينة وفقاً لما تتطلبه المرحلة الذكية.

كما يكالو االمر الربا المباال ل للر بين الركييكين بال ل للكا مسل ل للكمر االمر ال و ال يندث او الشاا بين الكمايا
الااطعي االكمايا ضل ل للمن اليضل ل للاء اال ك ارضل ل لليا الن المالاو من المديلة ال كية ان ككان طادرت الع كسل ل للايق
اسل ل ل ل ل للكعملاالك لا النض ل ل ل ل ل لريلة ابر العلالم الرطمي غير المكللاايم األجلا كنشيق ال ا اللا من الككلاملا ي الرويللة
الكماياية للمدن ال كية كاجو ان ككا ر االمكاليار النضرية الملاسبة.

(جدول )5-توزيع المشاريع الذكية في المنطقة العربية قياساً بمستوى تحضرها حتى عام 2016
الدولة

عدد المدن

نسببببلببة ال
()%

الرئيسية

ببببر عدد المدن الذكية

نسببببلة ال مدن ا لذكية
الدولة

مصر

27

73

1

4.1

السعودية

42

81

3

12.5

الكويت

6

90

1

4.1

االمارات العربية

10

89

5

20.8

لبنان

6

77

-

-

قطر

7

91

3

12.5

البحرين

7

88

1

4.1

تونس

20

65

1

4.1
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المغرب

14

69

1

4.1

اريتيريا

6

62

-

-

ليبيا

49

70

-

-

السودان

26

67

1

4.1

الصومال

18

62

-

-

موريتانيا

35

65

-

-

اليمن

39

69

1

4.1

سلطنة عمان

7

77

1

4.1

االردن

41

74

2

8.3

العراق

18

77

2

8.3

فلسطين

3

70

-

-

سوريا

13

71

1

4.1

المجموع

294

74.3

24

100

الملدر :من اما البانث باالاكماد الع بعض امنلاءار االداريار.

(خارطة  )1-توزيع المشاريع الذكية في المنطقة العربية
خالصة الدراسة واستنتاجاتها:
ال
كالل لللر الد ارسل للة الع العديد من االسل للكلكاجار الكي كان ي مشدمك ا ان المديلة العربية كان ل ا كاريماط ااي ط

مي الكنضل ل ل للر مل بداية ظ اراا اطد ا هبكر ا ه المسل ل ل لليرت الكاريمية بال ا كمكلك الشدرت الكاملة الع كرسل ل ل لليخ مبدأ
الكعايو ي اااراا المكالي االبيئي بيعالية كبيرتم أظ رر المديلة العربية اس ل ل للكجابة كبيرت االعاا ااض ل ل للنة ي
31

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
لسللية كمايا ا مالا الللر البكراا العربي ال و اااع د عة كبيرت للكنضللر العربي اسللااداا الع الل اض
االكاار با للكا سل لريي مما العكة ايجاباط الع بليك ا العمرالية اس للراة ككامل ا اطاع ا ألال لااا مر الاجية اديدت

بيكرار يملية طياس للية م شد ام مي ام الكمايا العمرالي ا للكالط جديدا ي ض للا ال للر المعلاماكية الرطمية ال و

اغع الع مجاالر النيات الممكلية ال سل ل لليما ي مجاا كمايا المسل ل للكاالار النض ل ل لرية ال ل للكا العاا المية
جديدت ي لسل ل ل ل ل للية كمايا المديلة المعال ل ل ل ل ل لرت املق لاااط من الكندو العلمي االهشا ي امام ممااي المدن

بالملل ل للال بعد ان ال ل للا كدااا مياايم (المديلة ال كيةم الكمايا ال كيم ال كاء االلل ل للالااي للمدن) ل ا شد
أظ رر المديلة العربية اسل للكجابة كبيرت الع امكالف مسل للكايار كنضل للراا اامكالك ا للكشلية الرطمية ظ رر الاك
الكهير من المال ل للاريي العمرالية ال كية ي اكهر من مديلة اربية ابرياا كجارو دالة االمارار العربية المكندت ي

الدماا السل لريي ي مجاا ال كاء االل للالااي للمدن كلك ا بعض الكجارو ال كية ي الس للعادية االعراق امل للر
االمغرو العربي اغيراا من الما ل ل ل ل للاريي الامانة الكي ك دف الع كنشيق مس ل ل ل ل للكايار االية من االلس ل ل ل ل للجام بين
الكمايا ال كي االمكالبار النضرية للسكان .
قائمة المراجع:
المراجع العربية:
[ ]1ايمان ابا مليا ( )2009م المعلاماكية بين المي ام اللظرو االكابيشيم مككو المابااارم ليدام لبلانم ل.35
[ ]2الدرية ريمان ( )1990م المدن العربية الكبرة ي العلللر العهماليم كرجمة :لايف ر م دار اليكر للد ارسللار االلاللر
االكايييم الشاارتم ل.127
[ ]3جماا نمدان ()1964م المديلة العربيةم م ابعة الجيالاوم مع د الدراسار العربية العاليةم الشاارتم ل.387
[ ]4مالل االا ل ل للعوم (بدون تاريخ) المديلة العربية (الكاار – الاظائف – البلية االكمايا)م موسل ل ل لس ل ل للة المليد للابااة
االلارم الكايرم ل.88
[ ]5راالن ريكان ()1993م جغ ار ية النضارارم كعريو الدككار مليا انمد مليام ملاارار اايدارم بيرارم ل.100
[ ]6راال انمد ميام ( )2010م الكمايا النضل للرو ي سل للاريا االكاج ار المعال ل لرت (لنا كلمية نض ل لرية مسل للكدامة) مجلة
جامعة دماق للعلام ال لدسيةم المجلد السادة االعارانم العدد األاام ل.275
[ ]7رياض كاظم سل ل ل ل لللمان الجميلي ( )2012مديلة كربالء – دراسل ل ل ل للة ي اللا ل ل ل ل ل ت االكاار العمراليم دار الككو للابااة
االلارم بيرارم لبلان .ل.56

[ ]8لللياء لللال انمد البنرالي ( )2002أهر لما الاللبكة المعلاماكية الع الكغيرار الييييااية االاظييية للمديلةم رسللالة
ماجسكيرم مركي الكمايا النضرو ااالطليميم جامعة بغدادم ل.127
[ ]9ابد االل ابا اياو ( )1980ايمة المديلة العربيةم اكالة المابااارم الكايرم ل.123
[ ]10رالايسكا ما يير كاريللا ( )2011م مدن المعر ة (المدما االمبرار االروة) كرجمة :مالد الي ياسفم مجلة االم
المعر ةم العدد  381 /يلدراا المجلة الاالي للهشا ة االيلان اارداوم الكايرم ل.42
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:) المدن ال كية اداراا ي ايجاد النلاا للماكالر العمرالية (نالة دراسية2013( ] منمد نيان سيارم ملاد لادق11[
العدد الهاليم دما ل للقم-ما ل للكلة اللشا ي مديلة دما ل للق)م مجلة جامعة دما ل للق للعلام ال لدس ل للية المجلد الكاس ل للي االعا ل للران

.26ل
276 / )م الهشلا لة العربيل ة اال ل ل ل ل ل ل للر المعلاملارم مجللة الالم المعر لة مجللة الالم المعر لةم العلدد2001( ] لبيلا الي12[
.66يلدراا المجلة الاالي للهشا ة االيلان اارداوم الكايرم ل
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مواصفات المدن والمنازل الذكية
Specifications of cities and smart homes
د .باللي ابد المالك (جامعة منمد لمين دباغين – سايف  -2الجيائر)
د .كيرار للر الدين (جامعة منمد لمين دباغين – سايف  -2الجيائر)
ملخص:
كككسل ل ل للي المدن االم لايا ال كية لل ل ل للية مالل ل ل للة كال ما يكمييان ان غيراما بال كاء االمكعة الكي كغيو ي
المللدن االملللايا العللاديللةم نيللث ككميي المللدن االملللايا ال ل كيللة بكللا مكالبللار النيللات الرغللدت ااألمللان اال ل ل ل ل للبكللة
االكلل للاالر الممكلية ااملارت اامل ار المبكر االكلل لللي ارلي لياااو ااألمااء اسل للياسل للة الكابيو االمعالجة
ارلية االلنظيةم ما بمهابة االم لل للني اليي امري للنيات البا ل لرية امواا اطكلل للادو ااسل للكهمارو ااككال للاف
االكا المي نضارو.
Abstract:
Smart cities and homes are special because they are distinguished by the
intelligence and fun that are absent in ordinary cities and homes. Smart cities and
homes are characterized by the requirements of a comfortable life, safety, the different
communications network, lighting, early warning, automatic repair of faults, errors,
policy of treatment, And convenient for human life and economic and investment
qualification and the discovery and production of scientific civilization.
مقدمة:
إن االم اليام يكغير بسل ل ل ل ل للراة ائشة لكيجة الكاارار العلمية الككلالاجية نيث ال يكاد يام يمر إال اجدر
جديدا اأمبار اابككارار اأ كار م مة للغاية مال ل ل للة يما يكعلق برانة املس ل ل للان ار اايك م ااا اي المدن ال كية
كجد مكال ا ي العالم لكمييف الض للغا االج د اكنشيق كلمية اطكل للادية ابيئية جيدت لبلي البا للرم بما كمكلك من
لل ل لليار ممييت كميياا ان المدن الشديمةم نيث بدأر ي االلكال ل للار االكاار االكعشد من ج ة إلع كا ير الر ااية
ااممكاليار المعياية األ ضا.
إن المللدن االبيار ال ل كيللة الكي كجكللاح العللالم اليام بمللا ككميي ان غيراللا من كا ر كللا اممكللالللار المالئمللة
للعيو الجيللد كللالك ايللة االبيئللة المض ل ل ل ل ل لراء ااألمللان الك ربللائي االنريق ابليللة كنكيللة راطيللةم اامل ل ارار المبكرت
ااملالنار ارلية االيارية اااللكرلر اكا اسائا الكاار الككلالاجي.
ال ا سلركي ي مداملكلا ااك الع المااليار الرئيسية ي المدن االبيار ال كية.
أهم صفات المدن الذكية:
إن من ال ل ن كااير مدن كية أن يس للير ان ارح مدمار جديدت اكا ير المييد من اليرل الاظييية .
كما أن الكنسل لليلار الكي كا أر الع ارق كملل لليل الماارد ااسل للكمدام ا ااالبككار ا رل مال للاريي األاماا
الرائدت سللكلعكة إيجابطا الع االطكل لاد ككا .بامضللا ة إلع لكم سلليكان ي مشدار المدن إبراي طدراك ا ال كية
االمسل للكدامة ااسل للكهماراا لكعييي ميايااا الكلا سل للية ار اللل لللة بماطع ا الجغ ار ي من أجا اجك او اسل للكهمارار
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اكياءار جديدت  .ي ا ه المرنلةم يمكن كل للميم المدن الشارية باريشة كرااي مكالبار المنا ظة الع البيئة
من مالا كدابير كودو لميض الليايار اكشليا البل للمة الكرباليةم ااس للكمدام مل للادر الااطة المكجددت .ابشدر
ايدياد لل ل ل ل لليو المديلة من مرااات المشامار البيئيةم ككان طدرك ا الع كا ير بيئة ألظف األل ل ل ل ل األاف
لسكال ا.

()1

اأاا ما اس للكمدم مل للال المديلة الرطمية أا ال كية ي الموكمر األارابي للمديلة الرطمية ي اام1994م
ا ي اام  1996دو ن األارابيان مارا المديلة الرطمية األارابية ي ادد من المدن األارابيةم االكي الطر
لجاناط مكااضعاط هم كبلر السلاار األارابية باكا أساسي مديلة أمسكردام كمديلة رطمية كلك ا مدلية السلكي .
ا ي الااليار المكندت برير ادت منااالر ماالن بعض مدن كمدن رطمية إال أن معظم ا أم الاابي الكجارو
الية الاابي المدلي الااما للمديلة.

()2

ككسم المدن ال كية بهالث ليار أساسية اي (:)3
-1ككاما البلية الكنكية لكشلية المعلامار ااالكلللاالر فف من األامية بمكان أن كنظع المديلة ال كية الع الجيا
الكالي من بلية كنكية لكشلية المعلامار ااالكل ل للاالر للكمكن من كامين المدمار المالابة ناليا ي ا ه المديلةم
االشدرت الع الكمدد المسكشبلي كشليام ااسكيعاو أو كاار ي ا ا المجاا لكغاية المدمار المسكشبلية.
 -2كا ر ج اي إدارو مركيو للمديلة الجديدت ملظامة كنكم ناسابية ا الككرالية بإاراف ماارد بارية مدربة

ا ايكلة إدارية مكراباة ا مككاملة ا مدراس ل ل للة بدطة ائشة ال كس ل ل للم ب و أمااء كنل ل ل للا من جراء ايدااجية

الشرار م أا كداما اللل ل ل ل ل للالنيارم

لاك ألظمة مكعددت كدما ي ايكا المديلة ال كية لن كعما جيدا بالاريشة

اللل ل للنينة الكي كيي بالغرضم االكنكم ي اسل ل للك الك م بيعا الكشليار الرطمية الكي اا ل ل لرلا إلي ا ب دف الدطة ا
النياظ الع الااطة كشليا ال در ي ا اميض ككاليف الكاللغيا ضللال ان الكا ير مرالة االية كمكن من كابيق
الكعر ة المكغيرت ما إمكالية الند من كهير من األاااا ااملل ل لالح ال اكي ل ام اكا لك يودو إلع االس ل للكيادت
الشلاة من الماارد المكا رت بكا كياءت اكشليا االسكهمار المكيايد االالو الع ا ه المدمة.
-4إدارت كية للليايارم ان اريق كا ير ملظامة مككاملة يمكل ا مراطبة املية جمع ا اادارك ا اكلظيم ا بالل ل للكا
يض للمن النياظ الع بيئة الم ديلة مي االس للكيادت من ألاا الليايار بإكبا المعالجة البيئية الس للليمة ل ا ب طا ككلية
ماديةم اب طا ادد من العمالةم ضال ان كنايل ا إلع مارد اطكلادو م م.
 -5مراطبة بيئية كيةم بملف ملامية ابيئية لجمي المعلامار الكي كسل ل ل ل ل للااد الع نماية البيئة ارلل ل ل ل ل للد كنديد
مسكايار األم اار انركة الرياح االكلاث داما امار المدن اربا ا بكابيشار كية لمللنة المااان.
 – 6لظام كي لمكا نة الكاارثم (نرائقم اياليام االيجارارم ا يض ل ل ل للالارم اأاال ل ل ل للير...إلخ)م ابر األطمار
االلل للالااية اال للبكار االكلل للاالر اكشلية المعلامار للنلل للاا الع كلبوار بيئية املامية االية الدطة لاضل للي
النلاا الملاسل للبة االعاجلة الكي كضل للمن سل للالمة المااالين االنياظ الع الممكلكار الماديةم أا الع األطا كشليا
المسائر باألرااح االممكلكار ضال ان كا ير ماا جاايت ليمالء إلع نيث األماكن األكهر أملا االمعدت سليا
ب س للر اطر ممكن .من الض للرارو أن يا للما ا ا اللظام إدارت ممكل للة للمبالي االعشا ارر ككاال للا اكيا مي ا ه
المبالي امسكمدمي ام لرلد اكنديد أية ناادث أا جرائم أا نرائق لس الة السيارت الي ا ب سر اطر.
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-7إدارت كية للنيات الياميةم بإيجاد ا ل للبكة سل ل لريعة امكاارت لدام الكاال ل للا االلا ل للاا اليامي سل ل لااء ي المجاا
االجكمااي االل ل ل للني ااألملي االكعليمي ااالطكل ل ل للادوم ااا ما يلعكة إيجابيا الع كا ير بيئة اجكمااية مالية
من الكعشيدار الراكيلية اليامية الكي كشكا امبدا اكشلا من املكاجية .كما يمكن إيجاد مراكي كااير ل اماا
كدار اريشة كية اكملك أرطع الكج ييار اماالمية اكشليار االكل ل ل ل ل ل للاالر الرطمية ال ا الشدرت الع كا ير كا ة
المعلامار االبيالار امنلائية االجكمااية ااالطكلادية االللااية ...إلخم ايكم لك بربا ا بمراكي المعلامار
بالشاااين العام االمالم ابمراكي البنث العلمي الممكلية منليا ااالميام كما أل يمكن إطامة مككو مركيو
لكشديم امرال ل للاد االكاجي االرد الع االسل ل للكيسل ل للارار الكي كرد من جميي أاياف المجكمي ضل ل للال ان مكابعة إدارت
الليالة اليامية االاطائية للملااق العامة ي المديلة.
 -8كا ر اكل ل ل ل ل للاالر الس ل ل ل ل لللكية رطمية كيةم ابشا ألندث االمكرااار ي ا ا المجاا ميادت بجميي الكابيشار
الاليمة ااملة ألظمة االكلاا االمراطبة االسيارت االكنكم ي ابكة المرار اااارك اكلظيم النركة باريشة كيةم
اكا ير لظم للمالنة المكاارت الظم للكنكم بالمركبار االلشا العام.

كما ككميي ببلاء الكياءار الكال للغيلية اكليي اا لكا ير المدمار للمااالين االال للركارم امن بيل ا ضل للمان

كياءت إدارت المرار مالا أاطار ال رات المرارية أا المدمار املككرالية للنل ل للاا الع ماا شار اكل ل للاري
األامااا
إيجاد بيئة كسكشاو األاماا اكنا ظ الع اللما االطكلادو بما يس م ي بلاء بيئة –نضرية عالة كسكشاواالسكهمارار األجلبية المباارت اكدام االبككار.
 كشديم بيئة يمن اكا ر ااطة عاا للمااالين من مالا كليي نلاا مها الداائر الكليييالية المغلشة االعدادارال كية األظمة إدارت المبالي اامضللاءت ال كية لرلللد سلللاكيار المااالين باللكا أ ضللا اكعييي كياءت اسللكمدام
الااطة.
دام اللما ااالبككار اكس ل لريي اكيرت ااكماد الكشلية .ايمكن لبعض المدن االمكيار من بين اسل للكمدام املسل للانارلي )الرابار)

لكشديم مدمار الرلل للد ي بعض الملااق المنددت مسل للبشاط أا السل للماح للمدن أا الال للركار

باسكمدام بيالار المااالين السكنداث مدمار أا كابيشار جديدت مبككرت.

 ض ل للمان اركيا مس ل للكايار ما ل للاركة المااالين اكشديم جادت نيات أ ض ل للام نيث أن المدن ال كية س ل للكمكنالمااالين من كشديم المالنظار االكاالا مي السلاار مباارتط.
الوصول إلى مفهوم المدينة الذكية:

()4

يمكن الالاا إلع مي ام المديلة ال كية ان اريق ما يلي:
كا ير اكلل للاا ال للبكي بين المسل للكييدين (اللاة) ااألاماا االبيالار ي المدن ال كية سل لليكان الاك طاادت كيةما للكركة الس للكشباا ا ري اكنليا البيالار أاال ب اا ابا للكا مكلااي الدطة االس للراةم ابكابيق مي ام أن االلكرلر
مكاح لكا ابكا مكان ايمانم ليكان ي مدمة لااااكلا اليامية.
 اجاد بلية كنكية كعكمد الع كا ير كابيشار للمعلامار كسكمد من لنا مئار من أج يت الكنسة ااال سكاعاراالكج ييار السلللكية االالسلللكية المركبة الع لشاا مكعددت من أجياء اا لاار المديلة .أو أن المدن ال كية كنكا

للعديد من مللل للار (الااو او)) اال للبكار األلياف الضل للائية الكي كدام ماليين أج يت االسل للكال للعار الكي كرر
االكي كغاي كا جاالو النيات اليامية.
37

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
كعييي الكعاان بين الشاااين العام االمال برسل ل للم اسل ل للكركيجية ااضل ل للنة اطابلة للكابيق للالل ل للاا إلع ال دفالملااد (مديلة كية) الا بكدر م الكن بككاما بين كال الار ين مي ااكراك المااانم لالسكيادت من كرت المديلة
ال كية الكي سكلعكة إيجابا الع ر اايك اأسلاو نياك م الجعا ا ا المي ام أم ار ااطعا.
ضل ل ل ل ل للرارت كعميم المدمارم كاسل ل ل ل ل للككماا كشديم مدمار النكامة االلككراليةم بإاداد الكابيشار الكي كدير كلكالمدمار نكع كلا للمسكييد األمير ابر أج يت الناسو ااألج يت اللشالة اما اب ا.

()5

يمكن كلميل أام المكالار الرئيسية ي ملظامة المديلة
ال كية بما يلي:
1 .1المديلة المادية  :ااي المديلة النشيشية مي سل ل ل ل للكال ا االبلي الكنكية مها الارق االمبالي االمنليارم
االمدارةم االمسكاييارم ااألماكن العامةم اكا ما يمكن أن يكااجد ي بيئة المديلة .ا ر اما البلية الكنكية :
االكل للاالر االككلالاجيا المس للكمدمةم إض للا ة إلع المكالار المادية الاليمة لكسل ل يا لا للااار اللشام االكعليمم
االكجارت االنيات العمليةم اغيراا.
2 .2طابلية اامكالار االبككار :من الممكن ااكبار ا ا البلد كملظامة بيئية طائمة ب اك ام نيث أن الاك
دارت لا للااار مس للكدامة كعما لمدمة الكلمية ي المديلة ال كية .اكُض للمن ا ه الدارت ي المبادئ األس للاس للية

للمراطبةم االنشائق الظاارتم اأنداث النيات ي المديلةم االكي بداراا كشاد إلع ملق اابككار كااير اسل للكراكيجي

ُيكا باالسكمدام الملاسو ي الساق.
3 .3الكابيشار ااأللظمة المضملة :كلكيجة لالبككارم يجرو اطكراح اكنديد كابيشار ا ألظمة مضملة امن هم
كاايراا .امن المكاطي امامطام الكركيي الع أربعة ألاا  :ال كاءم االكعلم االلككراليم ا مبدا الكا ل ل للاركيم
االكسايق.

()6

تحقيق المفهوم الحقيقي للمدن الذكية:
للال ل ل ل للاا إلع مي ام نشيشي للمديلة ال كية البد من كا ير نلاا كشلية مكشدمة كدام الكاال ل ل ل للا بين أجيائ ا
الممكلية ان اريق الربا الكياالي بين المبالي االمسللاكن االعشارار الع امكالف أللللا ام االمدمار النكامية
المكلااةم االمجالر الرياضية االكر ي ية.
كما أن المدن ال كية سل للكملق بيئة اما اطكلل للادو اأكاديمي ااجكمااي منييم ابإمكان المسل للكهمرين االال للركار
االموسل لس للار الكعليم ية االبنهية أن كيعا مي ام العما ان بعد باس للكمدام الكشليار الس للنابية اكابيشار الكاال للا
االجكمااي الظم نماية المعلامارم ااا ما يعيي ر ي مس للكاة الكعليم االبنث العلمي بالكاال للا مي المجكمعار
األكهر كاا ار مما سلليودو إلع اسللكيراد كشليار المية الللنية اللللااية ااطكلللادية ب طا ج د اب طا كلية ممكلةم
االاك األام اا المنا ظة الع الماارد المكلااة بمراطبة المبالي االملاآر االطكلادية االللاايةم لكا ير الااطة
االنياظ الع البيئة ادام األمن االسل ل ل للالمة اكنشيق االسل ل ل للكدامة البيئية لملل ل ل لللنة المااان اللنياظ الع نشاق
األجياا الشادمة.
ال ل لللك للان امل يللة كنشيق مي ام المللدن ال ل كيللة ككالللو كا ير بلع كنكيللة مكاارت ي مجللاا كشليللة المعلامللار
ااالكلل للاالر الرطمية جلبا إلع جلو مي اضل للي ماالل لليار ا معايير كلل للاف للمعايير ا الماالل لليار المالل للة
بالكمايا ا الكلميم العمراليم ا الا لوكد ضرارت كركيي أج يت الكمايا العمرالي للشاا النكامي ا بمااركة
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ج ار البنث العلمي ا الجامعار ا مع ا الشاا المال الع إاداد ا ه الماالل لليار ا المعايير ب سل للر اطر
ممكن م ابعدئ يجرو الكركيي الع ر ي مسللكاة البلية الكنكية الكي سللكسللاام ي سللراة الالللاا إلع مدن كية
طبا أن لجد أليس ل ل لللا ا طد اطعلا ي مومرت الركو النض ل ل للارو ي ا ا المجاا الم م جدام االموهر ي كا لااني
النيات االجكمااية ا االطكلادية ا الكعليمة ا الهشا ية ا الللااية.
يمكن كليي مدن كية مل البداية بإطامة مديلة نديهة كشام الع أسل للاة كماياي يودو إلع كنشيق ا ه اليكرت أا
أن يكم كااير مدن أا أجياء من مدن طائمة لكلل ل للب مدلا كية بعد كابيق المعايير الكي كسل ل للااداا الع كنشيق
ا ا ال دفم بمي لظريار الكمايا العمرالي مي الكمايا لبلية كشلية االكلل ل ل ل ل للاالر ا المعلامار .امن المدن
الكي يمكن كس ل ل للميك ا بمدن كية -مل ا الع س ل ل للبيا المهاا ال النل ل ل للر-إمارت دبيم اس ل ل لللغا ارتم ا لياياركم ا
االغ او الليلية ا أمسكردامم ا مديلة لاسيا ي طارم اغيراا كهير.

()7

ال لالسلكدامة اال كاء ي المدن
اباسلكاااة ككلالاجيار المعلامار ااالكللاالر أن كا ر ل جطا اسلكراكيجيطا مككام ط

ال كية المس ل للكدامةم اأن كجعا مل ا اااما كمكيلية أس ل للاس ل للية ي الكلمية النضل ل لرية .كما أن إدما ككلالاجيا

المعلامار ااالكلل ل للاالر ي البلية الكنكية النض ل ل لرية الشائمة يضل ل للالي بدار نياو ي كنشيق أاداف األمم
المكندت للكلمية المس ل للكدامة لما بعد اام  2015م مي ااكمام مال بال دف  9الرامي إلع كا ل للييد ُبلع كنكية
لل ل ل للامدتم اكرايد الكلل ل ل للليي الجامي االمسل ل ل للكدامم ارااية االبككارا اال دف  11السل ل ل للااي إلع جعا المدن
االمس ل للكاالار البال ل لرية جامعةم ايملةم ال ل للامدتم امس ل للكدامة .ا ي جاار األمر إن ككلالاجيار المعلامار

ااالكلل للاالر كعما كمنييار لكنشيق الركائي الهالث للكلمية المسل للكدامة أال ااي اللما االطكلل للادوم اامدما
االجكماايم االكااين البيئي .امن نيث المسللائا البيئية إن باسللكاااة ككلالاجيار المعلامار ااالكلللاالر أن
كشدم الدام ابر ماا الرلللد اامبالغ المالللة بالبعاهار غايار الد يئة ااسللك الك الااطة .كما أل ا يمكن أن
كسللااد ي كا ير ملكجار مسللكدامة باسللكمدام مبادئ الكلللميم المرااي للبيئة االممارسللار اليضلللعم بما يغاي
الكاايرم االكللييم امعالجة الملكجار بعد الك اء امراا الاظييي(.)8
المباني الذكية:
المبالي ال كية اي كلك الكي كمكلك ألظمة مككاملة مدارت أجياء المبلع ا كج يياك بدطة ا س ل ل ل للراة اكياءت االية.
كاار مي ام المبالي ال كية بعد الهارت المعالل ل ل ل ل لرت ي كشلية المعامار ااالكل ل ل ل ل للاالر ا الكي كم اس ل ل ل ل للكغالل ا ا
اس ل ل ل للكمدام ا ي ا ه المبالي لكر ي من دطة األداء ا عاليك ي مجاالر الكا ل ل ل للغيا ا الكنكم ا المراطبة ا كا ير
المييد من الر ااية للمسل ل للكمدمين ضل ل للال ان ميض اسل ل للك الك الااطة ا الماارد األمرة .ل لك ان ا ا المي ام
ألب الغرض الرئية مل إيجاد بيئة ملاسبة للعيو ا العما كا ر الر ااية ا كر ي من املكاجية.

()9

العناصر الرئيسية للمبنى الذكي
كا ر ملظامة المبلع ال كية العلالر الكالية: الكنكم بكج ييار المبلع الميكاليكية ا الك ربائية للالللاا إلع أطلللع درجة من الرانة ا الر ااية ب طا كلية اأطا ماارد ممكن.
 إدارت ألظمة امل ار امكا نة النريق اكج ييار المراطبة األمن االسالمة.39

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
 الكنكم بالااطة االماارد األمرة كالمياه االغاي ااسكغالا الكج ييار بكياءت. كا ير سيارت طلاة الع الكج ييار االلككرالية اابكار االكلاالر اادارت المدمار الممكلية بالمبلع ارلدأو أاااا طد كندث مي كنديد أماكل ا بسراة.
 -مراطبة الااطة االسكيعابية للمبلع ا الكنكم ا الكاجي للمسكمدمين اادارت املية الدماا باكا يمن.

()10

 كيفية تصميم المبنى الذكيكان للمكغيرار المكسل ل للاراة الكي ندهكلا ي ال ل ل لرلا ا ا ك هيرار كبيرت الع لما نياكلا العل ل ل لريةم نيث جعلر
مااان اليام يبنث ا ن مدمار ممكلية كااكو انكياج لسل ل ل ل للراة األداء ا االلكاجية ا اللشا ا الكاالل ل ل ل للا مرا ار
بالنلاا الع الر ااية الكي يلاداا مي النرل الع اسك الك الند األدلع من الج د ال اكي االماارد الابيعية.
اطد داا ا ا األمر المبراء ي مجاا كشلية المعلامار ااالكل ل ل ل ل ل للاالر للعما جلبا إلع ج لو مي الم لدسل ل ل ل ل للين
االمعماريين لكااير أس للاليو مكشدمة امكاارت ككا ر ي ا كج ييار اكابيشار كومن بيئة اما امعيا للة كجمي بين
الر ااية االكياءتم اطد اجد أن املية كلميم المبلع ال كي ككالو ما يلي:

()11

 – 1جمي المعلامار مككاملة اميرايت ر اي دطيشا ان االنكياجار الراالة االمس ل للكشبلية ان مس ل للكمدمي اس ل للاكلي
المبلع الميكرضل للين ااضل للي كلبو ألو كمدد ي المسل للكشبام ل لك إن الملل للمم المعمارو يجو أن يبنث ان كا
المعلامار الكي كسل للااده ي الالل للاا إلع مبلع ا راغار كسل للكااو أو كاار يندث ي المسل للكشبا الملظار أا
البعيد.
-2مبلع كي طادر امرن أمام كا ما اا جديد ي مجاا ألظمة االكلللاالر اكشلية المعلامارم كما يجو األم
باالاكبار أن ا ه األلظمة ا الكشليار اغيراا ال كملك العمر اال ك ارضل ل ل ل ل للي ال و يملك المبلع إلال ل ل ل ل للائيام أو ين
الكشليلار مل كارت طلابللة للكنلديلث ي كرار مكشلاربلة م الل للك لان من الااجلو الكلبل ل ل ه اللشالة أن يكان المبلع
طابال لالسل ل ل ل للكيعاو أو كاار مسل ل ل ل للكشبا نكع يبشع كيا اااا امره بشدرك الع طباا كا ما اا جديد ي مجاا
الكشليار الكي ككسب ال كاء.
صفات المباني الذكية
يجو أن ككلف المبالي ال كية بالضمار الكالية:

()12

 – 1امكالية كا ير المدمار الكيوت االشدرت الع إدارت اظائف المبلع بج د طليا ابس ل للراة كبيرتم بنيث يس ل للكايي
ك مين الرانة االر ااية ااالمن لمس ل ل للكمدمي اس ل ل للاكلي ا ا المبلعم بنيث ككا ر لظم اكل ل ل للاالر اكشلية معلامار
مكشدمة كركبا بمنيا المبلع المارجيم اك لك كا ر لظام أمن اسل ل للالمة دطيق يسل ل للكجيو ضل ل للد المماار الكي طد
يكعرض ل ا السل للاكلان االمسل للكمدمانم اطادر الع أن يا ر إل ار امكا نة س ل لريعة ل ا المارم ضل للال ان أن
المبلع يجو أن يكان ا طدرت االية الع االطكلاد االكا ير ي الااطة االماارد البيئية األمرة.
 -2ايجاد لظام كنكم إلككرالي للس ل ل لليارت الع كج ييار األمن االس ل ل للالمة االرل ل ل للد ااالل ار الد نداث اليلياا
االنرائق امراطبة أو انكراطار أملية طد كضر برانة المسكمدمين االساكلين اسالمك م.
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 -3كا ير مرالة االية الكغاية الكمدد االكاسللي المسللكشبلي ي مجاا اللبكة االكلللاالر اكشلية المعلامارم بنيث
ككان الاك طدرت كبيرت الع مااكبة أية كشدم اكاار نالي أا مسكشبلي طد يندث للكشليار الم كارت.
 -4ضللرارت كا ير كا الكج ييار الممكلية الكي كسللاام ي سللالسللة اكس لريي أداء الماظيين أا السللاكلين لم ام م
أا أامال م أا اللاااار الكي يودال ا باسكمرار االع مدار السااة.
أتمتة المباني
يشلل ل ل ل ل للد ب كمكة المبالي بعض الكابيشار االكج ييار الكي يمكن أن كا راا المبالي نكع كجعا مل

كيا .اطد

يكان بعض ا ه الكج ييارم مركباة بملظامة مككاملة كدار ناسل ل ل ل للابيام ال ا طدرت كبيرت الع السل ل ل ل لليارت كا ا ه
الكج ييار مما يا ر للمالك المس ل ل للكمدم أا الس ل ل للاكن مدمار إدارية اكا ل ل للغيلية أكهر ر ااية اأملا اكس ل ل للااده الع
الالللاا ملكاجية أكبرم ضللال ا ن أن كابيشار المبلع ال كي كا ر لعلال لره الرئيسللية أداء أ ضللا بكياءت أالع
اامر أااا .اطللد ككنكم ا ل ه الملظامللة المركييللة الع سل ل ل ل ل للبيللا المهللاا ي كج ييار الكللد ئللة االكبريللد االكنكم

باسل ل للك الك الااطة األظمة المراطبة األملية االدماا اااللل ل ل لراف اكج ييار االكلل ل للاالر اااللكرلر الظم رلل ل للد
الياليا االنرائق امكا نك ا اأج يت امل ار الكابعة ل ا .ال لك إن م ام اللظام المركيو الكنكم بمعظم المدمارم
يراطو ايندد األاااا اان اريشة كلل للدر األاامر المبرمجة مسل للبشام ااا يسل للكشي المعلامار الراجعة من اللظم
المركباة ب داما المبلع ليكال ل ل ل ل للف أو كرد باألداء أا أو ملا يظ ر الع المدمار الممكليةم أا الكلبو ب و
نرائق أا كسلربار للغاي اغيراا .كما أن الاك كابيشار أمرة مسللكشلة كضللاف للمبلع لكر ي من األداء الكاللغيلي
اكسااد الع الكا ير ي الااطة االماارد الممكلية م ا بسااك ا لية بضرارو أن ككان ا ق لظام الكنكم مركيو
معشدم ال ن لك طد ير ي من كلية المبالي ال كية ا يجعا األمر مياجا ا غير و جداة باللسل ل ل ل ل للبة للملال ل ل ل ل للآر
السكلية اللغيرت.

()13

ااماما ال البد من اض ل ل ل ل للي ماة مككاملة لكا ير بلية كنكية ملاس ل ل ل ل للبة للمبلع ال كي ا لك بإاداد ممااار
ك راميكاليكية ا جدااا كميار مدراس للة كلبي ناجة المس للكمدمم ا كاضل ل كا الكمديدار ا الكابيشار ااندار
الكنكم الكي سل ل لليكم كج يي المبلع ب ا مي مرااات أو كاسل ل للعة ا كنديث مسل ل للكشبلي ل ا اللا من المدمار ا من
الكابيشار الاائعة ي ا ا المجاا ما يلي:
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 -1ألظمة إضللاءت ما رت للااطة :ا لك لكج يي أجياء المبلع الداملية -ملللالللا كلك الكي ليسللر معدت للعما
أا المعياة ا البشاء ب ا لمدت اايلة كالساللم ا الممرار ا المداما ا مااب ا –بنساسار كعما نسو النركة
المنياة ) (motion sensorااي ككنكم باندار املارت ي ملااش ام أما الملااق المارجية لمبلع يمكن إن
يكم كج يياا بنسل للاسل للار ضل للائية ) (photo cellsككنكم بامضل للاءت ل ا ار ا ليالم ا الا يمكن كا ير الكهير ي

اسك الك الك رباء.
 -2ال للبكة (الااو او) ا املكرلر لكلبية انكياجار السل للاكلين أا المسل للكمدمين ل ا اللا من المدمار ا ككان
أيضا مركباة بلظام كنكم
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يكا ر الع س لليا ر ينكيظ بالل للار ا األنداث الكي كغاي ا كاميرار المراطبة الملكال لرت ي مااطي ممكلية لكعاي
المييد من األمانم ا ك لك االركباا بلظم االكلل ل ل ل للاا الداملي ا بالمداما ا الباابار ا الكراجارم كما يجو أن
يركبا المبلع بعض ببعض بالكاما باسااة ابكة اكلاالر داملية.
 -3كاميرار مراطبة رطمية كشام بمراطبة اللال ل ل ل ل للااار ا الكنركار داما ا مار المبلعم ا كعما ا ه الكاميرار
بااسلاة نسلاسلار كعاي أاامر كسلجيا النركة المنياة ناا اككالا ام ا اادت ككان ا ه الكاميرار ماياة ي
الملااق العامة ا ي مااطف المركبار ا ي الممرار ا المداما ا الد الباابار ا ي ملااق االسل ل ل ل ل للكشباا ا
العما ا ملااق دماا الياار ا العاملين ي الل ل ل ل ل لليالة اما ا ل ل ل ل للاب م ا يس ل ل ل ل للكهلع من لك الملااق الكي كملك
ملالية معيلة .ا كلنلر م مة ا ه الكاميرار ي المراطبة ارلية ا كسجيا كا اللااار الكي كندثم ا من
هم نيظ ا أليا للرجا إلي ا الد الليام.
 -4ا ل للبكة مركيية الس ل للكشباا البث الكليييالي :الس ل للكشباا الشلاار الكليييالية األرض ل للية ا اليض ل للائيةم ا كلك الكي
كاللا باسلااة الكاابام اأن كج ي بكج ييار مكشدمة كا ر بها ااضلنا ا االي الدطةم ا أن ككان من المبلعم ا
ي أو اطر ينكا

ي إلع ا ا اللا من المدمار.

 -5لظام ليل ار امكا نة النرائق - :لظام مككاما مركبا بملظامة األ من االسل ل للالمة ايكان طاد ار الع كال ل للف
أية بداية للنريق ا لك بكركيو نسل ل للاسل ل للار للن اررت امجسل ل للمار كال ل للف األدملة االغايار اكركبا ب لظمة امل ار
مباال لرت ليكمكن المس للكمدم من اممالا السل لرييم ض للال ان أل ا يجو أن ككان مركباة مباال لرت بلظام بالكاما
بملظامة الس ل لليارت االكنكم االلككرالي ي المركيية ي المبلع االكي ل ا االطة باألمن االس ل للالمة الكي كال ل للل ا
ب سر اطر ممكن.
 -6لظام رطمي ليكلاا المرئي دامليا يا ر العديد من اممكاليار الجيدت الكي طد ال ككا ر ي األلظمة الكشليدية
نيث يمكن ربا ااكف الباابار مي اااكف المسل ل ل ل للكمدمين ابر الال ل ل ل للبكة ادان الناجة إلع كمديدار مياجة .ا
يمكن بااسل للاة ا ا اللظام كلشي أو إكلل للاا يلل للا إلع ااكيك ي المبلع ا كسل للكايي من مالا جاالك كلشي ا ه

امكلل ل ل ل ل للاالر ابر ال ل ل ل ل للبكة املكرلر ي أو ماطي كاجد ي نيث ككمكن من منادهة ياارك ال ين يارطان باو

مسل ل ل للكلك .ضل ل ل للال ان أل بإمكالك الكنكم ي األبااو المارجية ا كن ا لمن كريدم ا ألر الع مسل ل ل للا ة أالف
كيلامكرار.
 -7لظام كنكم ان بعد يركبا بالملظامة المركيية الكي ككنكم ي المبلع ال كيم ا اا المسل ل ل ل ل للكمدم الشدرت الع
الكنكم ببعض كج ييار المبلع ان بعد كبعا للظراف الكي يشي ي ام ا مل ا الع سبيا المهاا ال النلر:
 إدارت كلظيم الكبريد ا الكد ئة ا الك اية ا الكنكم ي . الكنكم ي طيا األبااو ا اللاا ا غلق السكائر ا ما ااب . الكنكم ي الكج ييار اللاكية ا السمعية ا المرئية. الكنكم ي اندار امضاءت الداملية ا المارجية. الكنكم ي الكرجار ا المداما.42
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 الكنكم ي لظام رو الندائق.المراطبة ا الكنكم بعلالر اديدت بالمبلع باسااة األج يت الجاالة ال كية .
-8ألظمة الكنكم االمراطبة ا امنلل ل للاء  -:الكي كج ي ب ا المعدت لمجاميي با ل ل لرية كبيرت كاجد ي الاطر ليس ل ل ل
كالمالاو ا اللاالر الرياضية ا المسارح ا دار السليما اطااار المناضرار ا ااب ا.
-9كابيشار إضا ية مسكشلة- :مها مالاار مغا سا األيدو بنساسار اليك ا الغلقم اأج يت الارد الكي كعما
ناا االلك اء من اسكمدام النمام ا لظام الكد ئة كراسي النمام ال و يعما مباارت الد الجلاةم اأج يت كلظيف
األيادو ا اندار الملاديا الارطيةم الكي كعما بااسللاة المج سللامارم ا ك لك لظام رو الندائق ي المليا ال و
يعما بالكاطيرم ا كجعا من االسكدامة أم ار راسما ي مياايملا.
البيوت الذكية:
كعد البيار ال كية همرت من همار الكشدم الكشلي ال و لا ل ل ده ي الشرن النادو ا العا ل لرينم ا من المكاطي – ي
المسكشبا الشريو – أن ككان جميي البيار ي المدن الللااية ابارت ان بيار كية ككميي ب كاء يلبي مكالبار
املسان.
البيار ال كية ابارت ان بيار كشليدية مج يت ب لظمة ا ا ل للبكار كشلية مكشدمةم سل ل لااء أم كالر س ل لللكية أا ال
سل لللكية ب دف الكنكم ا المراطبة اليعالة للبير بغض اللظر ي اليمان ا المكانم إضل للا ة إلع إمكالية كاالل للا ا
كبللادا المعلامللار دامللا ألظمللة البيللر -لظللام الككييف ا املللارت ا الرو ا الخ -...ب للدف ييللادت طات مسل ل ل ل ل للكاة
باأللظمة داما البير .ا من أمهلة البيار ال كية:
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 البيار الكي كا ر ممكالية الكنكم أليا بامضللاءت أا درجة الن اررت أا اللاا أا ألظمة النماية المال لة بالبيرمأيضللا ككي ا ه الكشليار أداء بعض الم ام الكي يودي ا لللانو البير باللكا ياميم مها :اضللي األكا للايارم
ا رو النديشة باريشة ألية دان الناجة إلع اجاد أو امل ي البير.
 كا ر البيار ال كية رللا عالة لكنسلين لما النيات اليامية داما البيارم نيث ال لشكللر اائداا الع كا يرالرانة ا الاطر أللل للناو البير شام با كال للما المجكمي ا الدالة ككام ألل ا كا ر كمية كبيرت جدا من الااطة
ا المياهم نيث أن بعض الكشليار المس للكمدمة ي البيار ال كية ككي ألل للناب ا معر ة كمية الااطة المس للك لكة
لكا ج اي داما البير مي إمكالية كنديد ال اطر ال و كم ي اسك الك ااطة باكا اكبرم ليكم الكاف ان الملا
بس الة ا كنسين مسكاة اسك الك الااطة باكا اام
المجاالت التقنية في البيوت الذكية
كاما الكشليار المسكمدمة ي البيار ال كية ادت مجاالرم امن أا راا األكي:

()16

 -1البيئي :ااما ألظمة الككييف اامضاءت االااطة االرو اغيراا.
 -2األمني :اياما ألظمة أج يت امل ار االمراطبة اكعشو النركة اغيراا.
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 -3األجهزة البيتية :ايال ل ل ل ل للكما ي جميي األج يت املككرالية المسل ل ل ل ل للكمدمة ي البير مها :الهالجار ااأل ران
اغساالر المالبة اغيراا.

 -4االت صاالت :اكعد من أام المجاالرم اكاللما كشلية االكلللاالر اكشلية المعلامار المسللكمدمة ي البير مها
ال اكف اااللكرلر.

 -5الصيحي :ايغاي كا ما اا مكعلق باألمار اللللنية المالللة بسللكان البير مها :طياة مسللكاة األكسللجين
امسكاة غايار الكربان داما البير لمعر ة مدة ابيعة ال ااء ال و يسكلاش أ راد البير باكا يامي.

 -6الترفيهي :اياما الكلياي األظمة اللار ااأللعاو االلككرالية اغيراا.
إجابيات البيت الذكي
الاك إيجابيار ا اائد كهيرت يسكييد مل ا سكان البيار ال كيةم من أاماما يلي:
ييادت مسل ل للكاة الرانة :ك دف كهير من الكشليار النديهة اال كية إلع كا ير الر ااية االرانة امن أمهلك ا :الكشليار
المسلكمدمة ي البيار ال كيةم اال ااكف االالاالار ال كيةم اغيراا .ضلال ان أن ييادت مسلكاة الرانة االر ااية
كعد من أكهر األسل ل ل ل ل للباو الدا عة لبلاء ملايا كية بدال من الملايا الكشليديةم كمكن الر ااية االرانة ي إمكالية
الكنكم بامضاءتم اأج يت الككييفم االكسمينم ارو نديشة البيرم اغيراا.
زيادة مستوى األمن والسالمة
بعد األمن االس للالمة من ض للرارار النيات اليامية داما البير ا مارج م نيث كس للاام كلك الكشليار المس للكمدمة
داما البيار ال كية ي ر ي مسل ل ل ل ل للكاة األمانم ألل ا كا ر ألظمة نماية مكاارت من أمهلك ا :كاميرار المراطبةم
انسلابار الكعشو اربا ا مباالرت بللانو البير إما من اريق ااكي ال كي أا ربا ا مباالرت بمركي الالراة -
الكابي ل – كما اا مسل للكمدم ي ملكجار ال للركة ( ) smart Homeي الااليار األمريكيةم بامضل للا ة إلع ال

يمكن اس ل ل ل ل للكبداا المياكي الكشليدية ببااطار الككرالية نديهة لمعر ة ااية األا ل ل ل ل للمال ال ين يدملان البير مي

كنديد الاطر ا رطم الباوم نيث إن لكا بااطة رطم كسلسلي ممكلف ان البااطار األمرة.
سهولة التعامل لذوي االحتياجات الخاصة
إن من أام ميايا البير ال كي اا إمكالية الكنكم ب ان بعد سل لااء من داما أا مار البير ان اريق ا للبكار
االكل ل ل اا المكاارتم بامضل للا ة إلع إمكالية الكنكم باألج يت ا األداار الك ربائية بارق أكهر كاء ابعض ل ل ا أليا
دان الناجة إلع كدما املسل ل ل ل ل للان ب ا مها الكنكم بدرجة الن اررت المارجيةم ا من لانية أمرة إن ا ه الكشلية
اامة ل او االنكياجار المالة م ا كبار السن الد دمال م للبيار م نيث يكم كاغيا ألظمة املارت ا الككييف
بالغرف الكي يكااجد ب ا الال ل ل ل ل للمل المشعد دان أن يلمة أو مشبة ك ربائي داما البير مبا يكم الكنكم ب ه

األا للياء با للكا كلشائي بااس للاة الكشليار المس للكمدمة بالبير ال كيم مما يكي ل م اس للكشاللية أكهر اااكمادية الع
الليةم بدال من أن يكان الاك ال للمل م ار ق اااا اليام للال للمل المعاقم يمكن االسل للكغلاء ال ي أاطار
كهيرت م مهال  :يمكن للا ل ل ل للمل المعاق اس ل ل ل للكمدام ال اكف ال كي ال الن يشام باألاماا اليامية الراكيلية من
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كال ل ل ل ل للغيا اااياء أج يت الككييف ارو النديشة اأاماا أكهر كاء دان الناجة إلع مسل ل ل ل ل للاادت ارمرين يا كنرك
الامل من مكال .
التق نيات المستخدمة في البيوت الذكية:
الاك ادت ألاا من الا للبكار المس للكمدمة ي البيار ال كية سل لااء كالر ا للبكار س لللكية أا الس لللكيةم امن أام
ألاا الكشليار الالسلكية المسكمدمة اي:

()17

البلاكاث:
أس ل ل ل ل مر كشلية البلاكاث ) (bluetoothي كااير كابيشار اديدت ي االم الكشلية س ل ل ل لااء كالر الع مسل ل ل للكاة
البيار ال كية أا غيراام ااي ابارت ان كشلية اكل ل ل ل للاالر رادياية الس ل ل ل لللكية كس ل ل ل للم بلشا البيالار بين األج يت
االلككرالية (الجااا االناسللوم اغيراا) اكغاي مسللا ار طللليرت ككرااح من مكر ااند إلع ادت أمكار نسللو لا
كشلية البلاكاث المس ل ل ل ل للكمدمةم اككرااح س ل ل ل ل للراة لشا البيالار ل ه الكشلية من ااند ميجاباير ي الهالية إلع أربعة
ااارين ميجاباير ي الهالية.
امن أا ر ألاا البلاكاث كلك الكي كلا مسا ك ا إلع اارت أمكار.
النظام العالمي للجوال
أندهر كشلية اللظام العالمي للجااا (  ) Globat system Mobile –GMSهارت كشلية ي مجاا االكلاالر
االا ل ل للبكار الملايةم اككميي ا ه الكشلية أل يمكن من مالل ا لشا الل ل ل للار االبيالار الع ا ل ل للبكة ااندت م امن

أال ل ل ل ر األمهلة ي ا ا اللا من الكشلية ي البيار ال كية اا اس ل ل للكمدام الرس ل ل للائا اللل ل ل للية الشل ل ل لليرت ( Short
 )Message Service- GMSللكنكم باأللظمة داما من مسا ار بعيدت جدا.
زيج بي

ككميي كشلية ييد بي ) (zigbeeبالمياض ككليك ا الماديةم ا طلة اسل ل ل ل ل للك الك ا للااطة مشارلة بغيراا من الكشليار
األمرةم ا كسكمدم ي ابكار االكلاا الاملية ).(personnel area netw erk
أدة المياض الككلية المادية ل ه الك شلية إلع جعل ا أكهر اس للكمداما ي كابيشار الكنكم ا المراطبة ان بعد .كما
أس م طلة اسك الك ا للااطة ي بشاء انن البااريار ليكرت أااام ا لك الع نساو معدا لشا البيالارم نيث
إن معدا لشل ا يكرااح من 20كيلا باير ي الهالية إلع 250كيلا باير ي الهالية ابشا لبعد الم سل ل ل ل ل للا ة ا كمية
الااطة المكا رت .ك كي ا للبكار ) (zigbeeالع ادت أا للكاام من أام ا :الا للبكة ا الا للجرت العلشاديةم ا اللجمةم
اكا(.)1
تحديد الهوية عن طريق موجات الراديو.
كمها كشلية كنديد ال اية ان اريق مااجار الراديا ) (redio freguen identification –rfidإندة كشليار
االكل ل ل اا الالسل لللكيم ا كشام بكنديد ااية المرسل للا السل لللكيا ان اريق ماجار الراديام ا كعما ا ه الكشلية ان
كميين معلامار ان ااية المرسل ل للا -س ل ل لااء كان إلسل ل للان أا نياان أا جماد ي بااطة الككرالية (رطاطة ) ككان
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منمالة بااسل ل ل ل ل للاك م اياجد ج اي يمر(  )RfID Readerيشام بشراءت ااية المرسل ل ل ل ل للام االالك لااان للبااطة
االلككرالية اما:
(أ) البااطة اللا ل للاة )  : (active cardكنكاو ا ه البااطة االلككرالية الع بااريةم ااي لا ل للاة اااا الاطر
ايكم كغ يك ا بالااطة ان اريق الباارية المكللة ب ا.
(و) البااطة الماملة (  :) passive cardال كنكاو الع بااريةم ايكم كيايد اا بالااطة ان اريق كنايلا
المجاا الك رامغلاايسل ل للي الملبعث من الشارئ (  ) RFID readeإلع ااطة ك ربائية لكغ ية البااطة المالل ل للة
بالمرسا .ايعد ا ا اللا من البااطار رميل الهمن الكل يغاي مسا ة أطا مشارلة باللا األاا.
قائمة الهوامش:
 -1المدن ال كية المسكدامة لنا مسكاة معياي أ ضا :ا ايرت االكلاالر ا ككلالاجيا المعلامارم طارم .2014ل05.
 -2لل للر الدين لباا :دار الناكمة ي إرس للاء المدن المس للكدامةمرس للالة ماجس للكير ي العلام الس للياس للية م جامعة طال للدو
مرباح م ارطلة الجيائرم  2012 -2011مل 55.
 -3المدن ال كية  :مجلة العلام للملك ابد العييي للعلام الكشلية مالسعادية م العدد 111م2014مل 07.
 -4بلاء مدن كية كرككي الع البيالار ال كية:كنليا المسكشبا IDCم برااية أو أم سيم اككابر.2015ل .03
 -5المدن ال كية  :مجلة العلام للملك ابد العييي للعلام الكشلية مالسعادية م المرجي السابق مل 08.
 -6المدن ا ل كية ( الملظار امطليمي):سلسلة بناث الشمة النكامية ماألمم المكندتم براير 2015م ل18.
 -7المدن ال كية  :مجلة العلام للملك ابد العييي للعلام الكشلية مالسعادية م المرجي السابق مل 09.
 -8بلاء مدن الغد ال كية المسكدامة :أمبار االكناد الدالي لالكلاالر م العدد2م م2016مل 07.
 -9المدن ال كية  :مجلة العلام للملك ابد العييي للعلام الكشلية مالسعادية م المرجي السابق مل 09.
 -10المدن ال كية  :مجلة العلام للملك ابد العييي للعلام الكشلية مالسعادية م المرجي السابق مل 10.
 -11المدن ال كية  :مجلة العلام للملك ابد العييي ل لعلام الكشلية مالسعادية م المرجي السابق مل 10.
 -12المدن ال كية  :مجلة العلام للملك ابد العييي للعلام الكشلية مالسعادية م المرجي السابق مل 11.
 -13المرجي ليس م ل10.
 -14المرجي ليس م ل 11.
 -15المرجي ليس مل 12.
 -16المرجي ليس م ل13.
 -17المرجي ليس م ل.17-15
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األطر القانونية لتجسيد المدن الذكية في دول العالم الثالث " بين النص والتطبيق"
legal framework for the embodiment of smart cities in third world countries,
between text and application

د .برلي كريمة (جامعة طسلايلة-الجيائر)
ملخص:
إن الكاار الكشلي ا ل ائا ال و ار ل اية الشرن العا ل ل ل ل ل لرين كان ل االهر الكبير الع ظ ار مجكمي من لما
جديد يعكمد بال للكا مكيايد الع المعر ة اال كاء الككلالاجيم ااضل للياء لل للية ال كاء لمديلة ما ال يكنشق إال بكبلي
مبادرار ااسل ل للكراكيجيار كعكمد الع ملق بيئة رطمية اطالالية ملظمة لممكلف المعامالر االلككرالي كاار مي ام
المديلة لكيجة ل ا الكاار الككلالاجي ااالجكمااي النالا اما يشابل من كشدم ي مجاالر العلمية.
كعكمد المدن ال كية بال ل ل للكا رئيسل ل ل للي الع البلية الكنكية لكشلية المعلامار ااالكلل ل ل للاالر العا أكهر ما يميياا
كركيياا الع األ راد ي المشام األاا ل ك أل ا كسل ل ل للكايي االسل ل ل للكجابة للظراف االطكلل ل ل للادية االهشا ية االجكمااية
المكغيرت الكي كس ل ل للمر ي مدمة األ راد بمالف المدن الكشليديةأ يمكن أن ككان المدن كية مدلا جديدت ل ل ل للممر
األال ل ل ل ر باريشة كية 1مل البداية أا مديلة كشليدية يكم كنايل ا كدريجيا إلع مديلة كي اأالشر مدن كهيرت ناا
العالم ما ل ل للاريي المدن ال كية من بيل ا ليايارك ااس ل ل للكلدر ي ككايل ا ابلاءاا الع س ل ل للياس ل ل للار امشامار اامة
اضرارية لنا بلاء مجكمي رطمي كي.
ابلللاء الع ا ل ام كعمللا الجيائر جللااللدت لمااكبللة الكاار الككلالاجي االل و يعللد أام للا المللدن ال ل كيللة االكشليللار
النديهة المركباة ب ا مها أمن البلية الكنكية اادارت اكنليا المعلامار ااالكلاا بين األج يت كما كنرل الجيائر
الع االسكيادت بنلك ا ي االطكلاد الرطمي لمدمة الكلمية االكي كعد اطكلاد الغد ابر العالم.
امن ج ة كوكد النكامة الع أن كعما الع ملق بيئة رطمية ي جميي الميادين اكالر رل ل ل ل ل للة لمس ل ل ل ل للوالين

المنليين للاطاف الع كجارو الداا االجلبية ي مجاا كااير اكسل ل ل ل ل لليير المدن ال كيةم اأن إلجاي مديلة كية
مراان بمسكاة إدما المااالين السبة الكسيير باسكمدام الرطملة.
ا ي ا ا السللياقأ شد كم العشاد لدات دالية بالعالللمة الجيائر بماللاركة معظم الموس لسللار المالللة االعمامية

ماالق ماللرا الجيائر العالللمة مديلة كية امن ضللمن برامج ا الكاار الرطمي طلللد المسللاامة ي اضللي
مارا الجيائر العالمة مديلة كي أ ملجاي مركي االبككار الككلالاجي مياد بمركي البيالار ال و ياكا أساسا
كا سياسة لمسية ااطكلاد رطمي ي إاار المدن ال كي م االكي أكدر الع الرلة اياكل ا باسكعماا الككلالاجيا
المبككرت ي الكسلليير ال كي ليلكا

2

س لااء مال بكاييي المياه أا من ماال برلامد اللجااة الااطاية ال و ك دف

إلع كشليل االسك الك كدريجيا غاية .2030
اااكبر أن مال ل للرا الجيائر العالل ل للمة مديلة كي اا لظام كاما يال ل للما الدما اكسل ل لليير كابيشار المدمار
اكلار ر ي المسكاة املائة طاادية جديدت للككلالاجيا االاالم ااالكلاا اا ا اللما

من ا ل أن يشدم طاادت

مرجعية لمدن البلدان اللامية الكي يمكن ل ه االميرت أن كككيف مي ممكلق كااراك ا االطكلل ل ل ل ل للادية ي الل ل ل ل ل للر
االلكرلر االمعايار للعشاد الشادمة.
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اطد اا ل للارر ي ا ا الل ل للدد مس ل للوالة المديلة ال كي ب اس ل لللا اللرايد بان الال ل للاا لكنشيق ا ا اللا من
المااريي مركبا بيعالية المشايية المكبعة لكاجيي اكنييي الكياءار الابابية.
اكالر ا ه الكظاارت الدالية الكي كالر كالي إلع ككاين المبرار اكجارو ي مجاا المدن ال كي الكي كشييم
االس للكراكجيار االمية لكااير ا ا الما للرا ا رض الال لراكة بين الموسل لس للار الاالية االدالية اللاا للاة ي ا ا
مجاام مرك اي الع إ ريشيا االبلدان اللامية.
اكما اا الناا أو كاار

للنرك
ا بناجة ماسل ل ل ل للة إلع اجاد ملظامة طالالية طاية مكاارت امككاملة ملظمة ا

الككلالاجي اأن لجاح كناا إلع مديلة رطمية يكالو كا ل ل ل ل لريعار اللل ل ل ل للال طالالية كسل ل ل ل للاام ي ابككار لما
اأسل ل للاليو جديدت ي كلمية اادارت المدن امن الا كان البد من اضل ل للي طاادت كا ل ل لريعية مكيلة كدام لكنايا المدن
الشائمة إلع مدن كيةم من مالا اضل للي ادد من الشاالين المالل للة بالمعامالر الكجارية الككراليا اطااليلي كلظم
الند مل ا.
أمن اسرية المعلامار اكندد العشابار ي نالة ارككاو كجاايار ا ٌ
ي دف ا ه الد ارسل ل ل ل ل للة اللظرية للبنث إلع إيجاد ملظامة مككاملة كنشق مااكبة اللسل ل ل ل ل لليد العمرالي للمكالبار
العلرية االلغة الرطمية المعالرت للمديلة.
اطد اسللكيا دلا كهي ار مما كاللللر إلي الد ارسللار السللابشة االكي كان ي مجمل ا طليلة الادرت راجي لنداهة ماضللا
المدن ال كيةم شد كم املٌمام اجمي أكبر ادد ممكن من المراجي ابر ابكة االلكرلر ماداد ا ه الدراسة اللظرية
للماضا م ي غياو المراجي النديهة باللغة العربية ي المككبار الاالية.

ابلاء الع ما س ل للبق للا أن لكس ل للاءام كيف يمكن بناء دعم اسيييتراتيجية لصيييياغة القوانين والتشيييريعات التي

تساهم في ضبط تطبيقات المدن الذكية؟

وما مدى فعالية اآلليات القانونية واإلسيييتراتجيات التي رصيييدتها تشيييريعات الدول العالم الثالث لتجسييييد المدن

الذكية؟

اليجابة ان ا ه ااماكاليار ارك يلا ااكماد الكلميم المل جي الكالي:
سل ل لللنااا الكارق لد ارسل ل للة مي ام المديلة ال كية (المحور االول) ،هم لعر لد ارسل ل للة مبادرت السل ل للياسل ل للة الدالية

اامسكراكيجية الملظمة لابيعة ابلاء اما المدن ال كية ضمن (المحور الثاني).
المحور األول :اإلطار المفاهيمي للمدن الذكية

ظ رر ي ارالة االميرت ادت مدن كعكمد الع املككرالار اا ل ل ل للبكار اككس ل ل ل للبر ادت كس ل ل ل للميار مل ا المديلة
الرطميةم االلككرالية اال كية م من مشامار ظ اراا ااكماد كا مجكمي ااطكلاد الع المعر ة االكجديد.
اطللد كعللددر كعللاريف مكلااللة لمي ام المللديلللة ال ل كيللةم ي عاد ا ل ا اللا إلع كعللدد االكجللااللار الكشليللة االنركللار
االجكمااية الكي سل للاامر ي لا ل ل ت ا ه المدن .اال ال للك أل إ ا كم اللظر بعين مللل للية يكض ل ل اجاد الشلة من
الداا ي الملاشة العربية بدأر بكليي كجسل لليد المديلة الرطمية ال كي

3

اان كالر بروة اكيكير ااسل للكراكيجية امبرت

ند اك ممكاي للغاية ب ن ال ل للعار الداملي لدة الشيادار ا ه الداا كد ي
غربية أارابي إال أن الكيكير ي ا ي ٌ
لكنشيق الكلمية المسكدامة اككاين موسسار رطمية كية ك دف إلع كشديم مدمار ملاسبة امرينة.
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إن ا ا ييك المجاا أمام الم كمين االبانهين ي إاداد برامد امال للاريي إلمائية كسل للااد ي اككال للاف الجاالو
االيجابية للمدن االمجكمي الرطمي ال كيم اكليي اا من كرت إلع ااطي يمكن كليي هم مما يسل ل ل للااد الع كدايم كاج
هشا المبرار األكاديمية االيلية بالكشليار ااالس ل ل ل للكراكجيار الككلالاجيا النديهة اكليي اا الع أرض الااطي با ل ل ل للكا
مهمر.
إ ن يرجي مل ل للال المديلة ال كية إلع الموكمر االارابي للمديلة الرطمية لس ل لللة 1994م نيث اس ل للكمدم ألاا
مرت هم دا ل ل للن األارابيان ما ل ل للرا المديلة الرطمية األارابية ي ادد من المدن س ل ل لللة 1996م اكالر االلاالطة
المارا من مديلة أمسكردام ال اللدية أاا مديلة رطميةم كلك ا مديلة السلكي اليللدية.
امن ج ةم يعرف االكناد االاربي المدن الذكية  :ب ل ا كلك المدن الكي كجمي المديلة االل ل لللااة االمااان معا

لكنس ل للين النيات ي الملااق النضل ل لرية من مالا نلاا مككاملة أكهر اس ل للكدامةم ايا ل للما لك ابككارار كابيشية
اكماياا أ ضل للا ااكبا مل جية أكهر كال للاركية اكياءت ااطة أكبر انلاا لشا أ ضل للا ااسل للكمدام كي لككلالاجيا
المعلامار اامكلاالر 4اب لك يمكن كعريي ا ب ل ا :المديلة الكي كنشق أداءا...جيدا ( (ICT
من مالا كيااا ما للكرك بين الشاا االطكل للادو االناكمة االلشا االبيئة االنيات مي المااان يكمكعان بالااي
ااالسكشاللية.
اكعرف المديلة ال كية بل لليك ا مديلة معر ية ارطمية اايكالاجيا كعكمد الع البيلة الكنكية لككلالاجيا االكل للاا
االمعلامللار ي جميي المنللاالر كللاللشللا ااألمن االللدارت المنليللة امكاارت ا لللك بغرض كشللديم مللدمللار نللديهللة
امكاارت
اككللف ا ه المدن بال كاء لشدرك ا الع كبسليا أاماا المااان ابر نا مالاكل م بابككارار اابدااار رطمية
لاجد المديلة ناا سياسة كبلع الع المعلامة ي الكنليا االدراسة االكلبو االيشظة المسكمرت من الكجارو.
االع ا ا اللنا المديلة ال كية اي لظام ال ل للاما امككاما كسل ل للكعما الكشليار الككلالاجية كالال ل للبكار العالية

الس ل للراة ا ل للب كار االس ل للكا ل للعار االا ل لليكار الس ل لللكية االالس ل لللكيةأ لاايك ان الكابيشار ال كية لل ااكف المنمالة
االمدمار المكلااة لاللكرلر ك مر ال و يس ل ل للكجيو الكشدم العمرالي اينس ل ل للن الظراف االطكل ل ل للادية ااالجكماايةأ
امالل ل ل ل ل للة جاالب ا الهشا ية االبيئيةأ ايبدا لك ااضل ل ل ل ل للنا من مالا كا ير الك رباء اادارت نركة المرار امااطف
السيارارأ اسكمدام المياه اجمي الليايارأ األمر ال و يورق بجادت النياتأ ايميض من الليشار االاطرأ ايييد من
الكياءت الموسلسلاكية للمديلةأ بما يالجي الع االسلكهمار االلما االطكللادو اك لك يايد اسلكدامة الكلمية .ا ي ا ا
اللددم كركي المدن ال كية 5الع أربعة مناار:
الكاس ل ل ل للي النض ل ل ل للارو :يركبا ا ا المنار بالشض ل ل ل للاء الع العياا المديلة ان منيا ام المدن ال كية مكياالة
مكراباة األالللاا داما لااق نضللرو اريض طادر الع مد جسللار الكاالللا االكعاان ي المديلةم مما يجعللا
أمام مديلة مكضاملة.
االنكااء الرطمي :كعما المدن ال كية الع كا ير الككلالاجيا األساسية للمااانم للعيو ي ام اكيايد موسسار
المديلة بما كنكاج من كشليار ابلية كنكية ملكا مدمار نكامية اكجاريةم كما كضللمن االكلللاا الاللامام بين
كا أاراف المديلة.
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المعر ة ااالبككار :ال يمكن النديث ان مديلة كية من دان الكارق إلع ربا المااالين با للبكة االكل للاا هم
الكنييي الع ريادت األاماا ي الشاااار االبككاريةم األمر ال و من ا ل ل ل ل ل ل ل ملق رل للعما اكااير النيات
العامة بإدارت نديهة كبسا امجراءار الشالالية االكلظيمية اكلج إلع المعر ة االبنث اامبدا

ي ايداار المديلة.

الرأسماا الب ارو :كسكداي المدن ال كية اجاد طاة ااملة مكالةم ناملة لكياءار مكمللة اميادت بمعارف
ككلالاجيةم األمر ال و يكركو الي إنداث كغيرار كبرة ي ملااد الكعليم االكدريو بالمدن.
كعكبر المديلة ال كية كل ل ل للا ار للنيات ي المديلة المس ل ل للكشبا الكي ككس ل ل للم بمظاار اديدتم لجد أن ملايل ا مج يت
للكنكم ي الااطةم امكا رت الع أج يت الككرالية كسل ا األاماا االبكة ك ربائية مبرمجة الع كراليد االسلكعماا
ابر اداد منكم يشام بكلل ل للليف االسل ل للكمدام نسل ل للو الا ل ل لرائ الماجادتم اكلك د المدن ال كية الااطة البديلة من
الااطة الال للمسل للية اااادت كداير المياهم اك لك الااطة الربنية لكاليد الك رباءم ااي كل ا ملل للادر للااطة اللظيية
كسعع إلع ملانبة المااريي االطكلادية االمنا ظة الع الابيعة االاطر اك .
ا ي سياق مكلام كنكا ا ه المدن إلع ملظامة أملية ميادت بشاااد للبيالار اأج يت ليسكاعار كرلد الجرائم
االمماليار ي المديلةم بما يوال ا السكشباا السياح اجلو االسكهمارار.
ا ي ما يمل اللشا االماالل للالرم المدن ال كية ملظمة جغ ار يا ابر لظام الكماضل للي العالمي ال و يلل للا
اس ل ل للائا اللشا بكابيشار ميسل ل ل لرت لللكشا امبيلة لالماكن االموسل ل ل لس ل ل للار الماجادت ي المديلةم االات الع غيا
السيارار الك ربائية ل سااق االناجة الماسة لكا ير مناار لانن ا ه اللااية من السيارار
يض للاف لكا ما س لليقم أن المدن ال كية كا ر غدائ ا من مالا اليرااة ال أرس للية إ يكم الشيام باللا للاا اليرااي
داما مبالي اااشةم ي ظا لشل مكيايد ل راضي اليرااية مي الييادت السكالية.
االا يرة المناض ل ل للر األكاديمي ماكومير" أ أن الال ل ل لراكة بين الشاااين العام االمال من ال ل ل ل ل أن يشاد إلع
ك س ل للية مديلة كال ل ل د كشليار ككلالاجيا نديهة6أ الكن يوكد البا يس ل للار جون ماكومير" أن المدن ال كية ككالو
اللظر ابدطة ي هالث أبعادأ االع رأس م الكعرف الع املية المديلة اكسليا الضاء الع أبرياا يميياا كبعد
أااأ أما البعد الهاليأ يكمها ي مكالبار أرسل ل ل للماا لممكلف المبادرار المرجا كليي اا بمال ل ل للرا المديلة ال كيةأ

االبعد الهالثأ اا املية للللي الش اررار المعلية بكا كيللليلية من كياللليا الماللرا المرجا كجسلليده الع أرض

الااطي.
االا يشكرح األكاديمي ي االم ريا دت األاماا الع ل ل ل ل للالعي الشرار ي كليي كلك المبادرار الجريئة بض ل ل ل للرارت

إكبا كسلللسللا كنليلي يكمها ي رلللد المشر المشكرح البلاء الي م ااطكراح ناا هم اللظر للسلللاة ل لانبة السلليادت
بالبالد.

ايلبغي إدراك أن المدن ي ابيعك ا املللائلل ا غير مكاللاب ةم األ من الس ل اجة أن يكم طرار بال ن ك سللية

مديلة بكشليار ككلالاجية مكشدمة ااالس ل ل للكهمار ي ا دان مرااات لك األمر مس ل ل للبشا) اا ا ما أا ل ل للارر إلي ا ل ل للركة

ماكليو اسلكالارار امدارية العالمية ي مشاا ان مستقبليات الحراك المجتمعي" المكمها ي ال يئار النكامية

أا المنا ظين االمسكهمرين االاركار المعلية الكي ككالو مل ا نل ما ال يشا ان
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هالث مجمااار ار لللة بنجم هراار البلدم امدة اللما المنشق اطكللاديا ضلال ان نجم الكها ة السلكالية
ب ام مهاا لكم أن األسلللاو النياكي المكشدم للمدن ار كشليار العالية من ا ل ل ل ل ل ل ل ل للن يوهر ي مااالي الدالة
بامكالف من بيئة إلع أمرةم ما اا مابق من كشليار باليابان اكسللبو ي كغيرار معياللية بين سللكال ا بسللبو
الكاارار اللاا ل ل ل للئة ي البلية الكنكية من ارق امياه امباليم يمكلف ج ريا ان كلك الكغيرار الاارئة الع لما
النياكي ي ليجيريا جراء لك الكاار الما اد).
ال ام يجو أن ال كظا المدن ال كية نلما بعد االن بإمكال ا أن ككان ااطعلام نيث س لللكان من مالا اكبا
مل جية أكهر اللمالية يكمها ي طيام بدمد البلية الكنكية االكمايا النضللرو اال لدسللة المعمارية االهشا ة االكراث
اككلالاجيا المعلامار مي الموسسار االسلاار المعلية ا طادرين الع معالجة المااكا االجكمااية ااالطكلادية
للنلاا الع مديلة كية امسكدامة الع المدة الاايا.).
المحور الثاني :مبادرة السياسة الدولية واإلستراتيجية المنظمة لطبيعة وبناء عمل المدن الذكية
كرككي أ كار المديلة ال كية الع ماضل ل ل للااار ككعلق باالسل ل ل للكدامة ا كييية كابيش اأ اكعكمد كرت المديلة ال كية
الع روية بيئية ااطكلل ل ل ل للادية ا هشا ية ا اجكمااية أن يكان ال دف مل ا كااير المديلة ا امدارت المدلية ب ا اا
اس للكدامة اس للكغالا بالماارد الابيعية المكجددت ا الكشليا من اس للك الك الماارد الابيعية الماجادت بكميار مندادت
يما يكعلق بالبيئة مي كابيق كاما طدر اممكان ا اط كل ل ل للاد الدارت المغلشة ا االا ل ل للكراك ي كنما المس ل ل للوالية ا
المااركة الديمشرااية 7للسكان يما يكعلق بالجالو االجكمااي ا الهشا ي ا ملاطاة المسائا االسكدامة بملال
المديلة ال كية ي إاار ماضااار كية ار ماالو مالة من البانهين ا السياسيين ا االطكلاديين مكللين
مي بعض ل ل ل ل م البعض بال ل ل للبكة لشاو بغرض كلييد االسل ل ل للكدامة ي المجكمي أ ا ككعلق باالدياليجيار ان المديلة
ال كية المكعلشة بكلمية املكا المنلي ا الدالي ا امطليمي ا طاا الااطة الال للمسل للية ا كشلية األلااح الال للمسل للية
ملكا الك رباء ا اس ل ل ل ل للكغالا المياه المائية لغرض كد ئة المبالي كمكلف المدن ال كية امكال ا اميشا يما بيل ا ا

يكمن ا ا االمكالف ي ابيعة ا اظيية المديلة ال كية الكي كككان ي إاار المسل ل ل ل ل للكاة لغرض اظييي ال و
ينشق ال دف الرئيسل ل ل ل ل للي من إلال ل ل ل ل للائ ا ا ام ادت الماجادت مل ا ا ي ا ا اماار كك لف المديلة ال كية ي ادت

مسكايار يمكن كبلي ا ي ككايل ا ماضنة الع اللنا الكالي :
امدارت :ااي أدات لكمرير البيالار ا الكابيشار الكي كلكد إدارت نشاق السكمدام الكابيشار ا المنكاة الرطمي.
مسكاة الكابيق :يضم المنكاة الرطمي ا يضم المدمار االلككرالية
طاادت البيالار :ا كضل للم مكان المنكايار الرطمية أو ال للكا كان (لل للارتم للم مماام لل للار )...ا كركيب ا
باكا ملاشي
بيئة المسكمدم  :ايضم ا ا المسكاة كا ة البيالار االلككرالية الكي كشدم المدمار
كما يمكن اسل ل ل للكلكا المبادئ العامة ا المالل ل ل للة باللما

النضل ل ل للرو ال كي المكشدم الكي ككيق مي الالل ل ل للر

االسل ل ل ل ل للكيللادت من اديالاجيللة المللديلللة ال ل كيللة ا الك ي ككيق مي كللا المبللادئ الكي نللدداللا برلللامد األمم المكنللدت
لمسكاالار بارية www.inhabitat.org
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كككان المدن ال كية من كنليا هالهة مسكايار ككمها بال كاء الللااي ا الجمااي ا اليردو أ ي لظام إبدا
إطليمي مكعدد المسل ل للكايار

ا يجمي بين اللال ل للاار الشائمة الع المعر ة ا موس ل ل لسل ل للار نا المال ل للاكا ا البلية

الكنكية لالكلاالر الرطمية ا األداار الاليمة لييادت الشدرت غلع نا المااكا
أوال :طرق تحقيق األهمية العملية و تحقيق المدن الذكية في دول العالم الثالث
ككضل ل ل أامية المدن ال كية ا العما الع كغاية جميي مشاماك ا ا س ل للياس ل للك ا لنا كل ل للميم ا ا بلائ ا ا ألظمة
إدارك ا من مالا األامية العملية ا الكابيشية الكي كعما الع كنشيش ا الع المسل ل ل ل ل للكاة المنلي الدالي ايمكن
مراااك ا ي إاداد لمال ك هيرار ليس ل ل ل ل للية ا اكية مكعلشة بشدرار ا إبدااار المبراء يكم كاض ل ل ل ل للين ا الع اللنا
االكي:
األامية العملية  :كس ل ل ل ل ل ل م ي الكركيي الع أامية ا جادت النيات ي المجكمعار العربية اغيراا اميك ا ي
معايا ل للة جادت النيات بياالية ا كيااا مما يلعكة الع الجاالو الل ل للنة الليس ل للية الجمااية من أجا كشديم ل م
األ ضا.
أامية االاكماد الع ال ار ا المبرت  :يما يلااو الي شدان الشدرت ي االبككار ال اكي لكل للميم ا بلاء المدن
ال كية لابعة من كرت اربية يلدمد ي ا مبرت الغرو أ الكن إسل ل ل ل ل للكراكيجية ا يلية الكليي ككان ار االطة اايدت

بالمجكمي العربي مكعايو ي المديلة ال كية ل لك ان كا مكان البد أن يكيق مي ملائل ا هشا ة اليرد أ ا ال

يشدر الع م لك ا مااكبك ي كليي المدن الرطمية ال كية اال أ راد البيئة ليس ل ل ل ا (ل لك لكملع من جميي الداا
العربية أن يكان لدي م اديالاجية مبداة ي كنشيق ناضر كي ا رطمي أ ااكماد األكهر الع طدرار ا إبدااار
اعب م ا لمبك م ا ال يغيا االسكيادت من المبرار أو كان ماال ا)
االما كعكة ائدت طاية يمكن االسللكيادت مل ا ي المجكمي العربي 7مما يلعكة بشات لنا كنشيق جادت النيات ا
كلمية الجاالو االيجابية ي الاملية العربية
أامية الكاج اليكرو لنا مسل ل ل للكجدار العلل ل ل للر الكي ارأر الع السل ل ل للانة الدالية روة لظامية رطمية كية كم
كعميم ا الع كا ة الشاااار ايرجع كرسل ل ل ل ل لليم ا ي كا مليا ا ي كا كعاما يكعاما ب اال راد ي أسل ل ل ل ل للاليو
معياك م.
أما األامية الكابيشية كرككي ا ق مل جية كلللميم االمي يرااي ي ا إمكاليار املللائل المجكمعار االسلليما
المجكمعار العربيةم بمعلع ال و يمكن أن يسل ل ل ل ل للكشر ان لكائد ي الكلمية جادت المدمار اكا ير الاطر اادمارهم
اكدريب م اكعريي م بإيديالاجيار النيات ال كيةم امدة طدرت اسل ل ل ل ل للكمدام م رليار كليي اا من كابيشار ككلالاجيا
رطميةم ابالكالي يمكن االسكيادت مل ا ي كلمية الجاالو االيجابية لدة اليرد.
اا ا ما كجس ل ل ل للدر لكائد ككاين المجكمي اال مدن ال كية الرطمية مي جادت إاارار المجكمي المكان ل ام ابين طدرت
الموسسار االشاااار ي كشديم مدمار لمااالي ا.
ثانيا :األسس واالستراتيجية لبلورة فكرة تجسيد المدينة الرقمية الذكية
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يشام ك سل ل ل للية المدن ال كية الع الكاار اليكرو االهشا ي ال و ككبلاه الدالة االموس ل ل ل لسل ل ل للار الكابعة للدالة اال و
بداراا كعما الع كرسل ل لليم لدة األ راد االال ل للعاو الشاالة لكلك الدااأ االكي كعما الع االركشاء بكلك الال ل للعاو
لنا االيداار اكنشيق جادت النيات ككماا ل للع مي الكاار ال ائا ي بلية كشديم المدمار اارق المعيا ل للة االكناا
من اللماية إلع الكعددية ي أس ل ل ل للاليو ااالس ل ل ل للكراكجيار االشاالين الدا عة 8إلع بلاء داا مكشدمة بنقأ ككان أند
منااراا بلاء مساكن اااار ا ق ملظامة كيةأ كسعع إلع كنشيق جادت االية من الر اايةأ االكي كسعع الداا
الملاشة العربية 9جاادت لكا يراا بارق إلككرالية كس ا نيات امعياة الاعاو باكا أ ضا.
اا ا رسل ل ل للمر ا ه األ كار االمبادئ لدة ألل ل ل للناو الشرار ألل ل ل للب من الممكن الكناا من لااق اليكرت ي
لل ل ل للياغك ا اللظرية إلع مجاا الكليي االكركيو لكابيش ا االاطاف الع االسل ل ل للكراكيجيار الداامة لكنشيش ام اككبلار
األسة الرئيسية لكدايم اليكرت لنا بلاء مديلة كية.
ثالثا :معاصرة ا لشخصية العربية لمستجدات تكنولوجية ومعايشتها
ككلااا المدن ال كية ي ابيعك ا ااس للكمدام ا ااريشة المعيا للة ب ا ا للق ككلالاجي ال للرو يكلاس للو اابيعة
العلل ل ل للرأ ال و يكعايو ي ام رادأ ااالاكمام بإدماا الككلالاجيا إلع المدن العربية ل اابي موهر ي ماالل ل ل لللة
الج د المكاالا من أجا الل اض بالمجكمعار العربية بالكييية الكي ككلاسو االكاار الككلالاجي العالميأ ال و
اق ارلةأ ألل أل ل للب س ل للبيا للمعايا ل للة يس ل للكمدم ا األ راد ي كسل ل ل يا األمار االمعيا ل للة الكي كلاس ل للو اابيعة
المجكمي االارابية المكشدمةأ ي ا ا السل للياق ال يلشلل لللا ال لليء ي أن للل للب مهل ما بالملاشةأ لالسل للكيادت مل ا
ااسل ل ل للكمدام اأ ألن اليرد االال ل ل للملل ل ل للية العربية لدي ا مشامار اائلة كسل ل ل للكااو الكشدم المارد ااالسل ل ل للكدامة البيئة
المكسل للاراة ي الل اض بالمجكمي 10أ ااي ب لك كعد المدن ال كية أرضل للا ملل للبة لمعال ل لرت الال للملل للية العربية
اكلمية إدراك ا العالمي لابيعة امسكجدار العلر المكالنق ااألم بالييادت ي الكاار.
خاتمة:
ا ي المكام لس للكملل مما س للبق أن إض للياء ل للية ال كاء الع مديلة ما أا إلا للاء مديلة جديدت كية يكالو
لااين من الاراا يمكن الكمييي ي ا بين ما اا كشلي اطالالي.
ل لك البد من اجاد سل ل ل للياسل ل ل للة عالة اااار طالالي مالئم من أجا اسل ل ل للكمدام ألظمة المعلامار باريشة عالة
كسااد الع كااير مدن ال كيةأ الكنشيق ا ه الغابة ي بلدان العالم الهالث امن بيل ا الجيائرأ البد من أن كل م
بيمام المبادرت بكشديم سل للياسل للار امبادرار داامة اكلسل لليق الج اد لضل للمان كا ر جميي مشامار اللجاح األ البد
من ااكمام مال بككلالاجيا المعلامار ااالكل ل ل ل للاالر بااكباراا من أام المشامار لجاح ا ا الكاج أ ايال ل ل ل للي
المبراء ي ا ا المجاا من إلا ل ل للاء مكاكو للمدن ال كية لكسل ل ل ل يا الكعاان اك ليا الما ل ل للاكا من أجا الكالل ل ل للا
لسياسار كسااد الع إلااء بيئة مالئمة لكنشيق االاداف الملاادت.
ل ل ل ل ل ل ل ل كا ير البيئة الشالالية اكاريعية ااالسكهمارية ك دف لج و االسكهمارار الدالية امطليمية االمنليةم الكي كس م
ي كااير كشليار ال كية.
ل يجو أن ككان كابيشار المدن ال كية مكالئمة مي االنكياجار المنلية.
ل ضرارت الكعاان بين ممكلف الج ار المعليةم الكااركية بين الشاااين العام االمال.
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كبلارت اسكراكجية االية السكمدام الكشليار ال كية ي كمايا المدنم كسعع لكليي مد من المدن ال كية بااكباراا
منرك اساسي للكلمية االطكلادية ااالجكمااية.
ل ل ل كااير البلية الكنكية االساسية االكلاالر ابكاء ابكة مكاارت ااالية االاكمادية لكشديم مدمار مسكمرت ا عالة
ابككلية ملاسبة
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يجو ان كبلع ا ه المدن الع مل جية لنينة ااألم بعين االاكبار مكالبار ا ه المدن من الابكار

االكشليارم ايجو ان كعكمد ا ه المل جية الع ماا كااية ابرامد كدريو الس للكمدام ا ه الكشليارم ا بامض للا ة
إلع ضرارت ك يئة الملال الشالالي االكاريعي الاليم ملااء ا ه المدن.
لسكلكد مما سبق\ ا ان المدن ال كية ملظامة معشدت امكاابكة كنكا غلع دراسار معمشة ااااية لكا ة مشاماك ا
طبا البدء بكليي اا.
امن اج ة لظرلام أن طدرت بلاء اادارت مدن كية انض ل ل ل ل ل لرية رطمية ا ق كياءار امبرار امج ادار اربية
ماللةم من مالا اال سكعالة بمبراء العرو ي الملاشة العربية امالة داا العالم الهالثم ي االطكلاد االسياسة
االكربيةم الكمايا االسل ل ل ل للكراكيجيم امبراء الككلالاجيا اال لدسل ل ل ل للةم اال كاء اللل ل ل ل لللاايم امبراء الكشلية االككلالاجيا
االمعلامار ااألمن المعلاماكية االماء الليةم امبراء االجادت إ ا لج اوالء ي ككاين مجكمي مدلي رطمي كي
ساف يساادام الع إدراك ااككااف ال ار اطدرار اكلميك ا لمعاياة جادت النيات.
اياير الماء االجكما إلع أن ك مر داا العربية بما ي ا داا العالم الهالث ي للااة اكجسيد البلاء العمرالي
النضلارو مرده بشاء ا ه الداا نبيسلة ألما ا اللسليد العمرالي لكشليدو ل ا يجو الي ا الدماا ي مرنلة االسللاو
النياكي المكشدم للمدن ار كشليار العاليةم من باو ممكلف أبرياا العما الع كااير للااة البرمجيار النديهةم
ب داار نديهة ا مكاارت لكااكو النراك لكشدم العمرالي المس للكشبلي النالي ي االم كل م اأن كال ل د للك المدن الكي
كالر من المركشو ل ا أن ككان ملارت لكشليار مكاارت.
قائمة الهوامش:
1ييييييي ي منمد ملاد رياض لادقم ملااد كمايا المدن ال كيةم نالة دراسية دماقم رسالة مشدمة لليا درجة الماجسكير ي
الكمايا االبيئةم جامعة دماقم كلية ال لدسة المعمارية سلة 2013م ل 15.

2يييييييييييي ماليريد رالكس اا إاادت امك ار المدن من جديدم مجلة اكجااار ااج ار لظرم ملكدة للسياسة االهشا ة ااالطكلادم
 Deutchland Magasinالعدد03م سلة 2016م ل .27
ل 3ل رياض ابد الرواف إسماايام إسكراكيجية الدام الكناا الرطميم دار الكشليار لللار لدار الاشرو لللارم د.ن.
 4ل ل ل ل منمد كاطررم أامية ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر ي كااير المدمار السيانية االكسايق السياني ي الجيائر
االمكالار االكنديار الكلا سل ل للية يامي  26/25أككابر 2009م جامعة  08ماو 1958م كلية العلام االطكلل ل للادية االام

الكسيير ل 09.
 5لللل للل لللل للل

د بن لالر العبادم النكامة ال كية الكابيق العملي للكعامالر االلككرالية النكاميةم مابعة العكبيانم ابعة

الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل له ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للالل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للةأ

2014م

ل

.09
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 6ل ل ل ل ل ل ل ل اائاة بن بارم البلية الكنكية إندة ركائي المدن ال كيةم مشاا ملاار بجريدت البيانم ادد 12992م يام االربعاء
 13جاليي.2016
 7ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ناكم ابد الملعم الاايام اللسيد العمرالي االكاريعار العمرالية ي ضاء الهارت الرطميةم د ار اليكر الجامعي جامعة
امسكلدرية 2014م ل.63
8ل ل ل مبراء أجالو يعرضان كجارب م ي مجاا المدن ال كيةم مشاا ملاار بالماطي االلككراليwww.aps.dz :
 9ل ل ماطي جري دت امماراكية مشاا دبي كرسم مسكشبا اللشا ال كيم  www.albayan.aeم يام  09جاليي 2017.
10ل ل نلان لناةم المدن ال كية دراسة المي ام ااألسة مشاا ملاار .بمجلة المغرو للشالانم ابر الماطي االلككرالي:
www.maroclaw.com
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مستقبل التعليم االلكتروني في مجتمعات المعرفة – جامعة خميس مليانة أنموذجا –
The Future of E-Learning in Knowledge Societies - Khemis Miliana University
الدككارت ايية ملباي (جامعة ممية مليالة-الجيائر)
الدككارت أماا مشدم (جامعة ممية مليالة-الجيائر)
ملخص:

لم كعلد ألظملة الكعليم الجلامعيلة الكشليلديلة بكشليلاك لا المنلدادت اكعليملاك لا النلايملة طلادرت الع كلبيلة مكالبلار

النيات العل ل لرية المكسل للمة بالسل للراةم االمرالةم االكغيرار المسل للكمرتم مل طرابة الممسل للة اشاد ابكدأر المنااالر
ملال للاء ملظامة كعليمية جامعية نديهةم طادرت الع كجااي المال للاكا االلل للعابار الكي أ ريك ا األلظمة الكشليدية
ي الكعليم الجللامعيم اطللد أهمرر كلللك المنللااالر ألظمللة أكللاديميللة نللديهللة ار مرالللة اللاليللة اطللدرت كبيرت الع

االس ل ل للكجابة للكنديارم الكي الدك ا الكاارار المككالية االكغييرار المكس ل ل للاراةم الكي ندهر ي العالم ي الجاالو
السلياسلية ااالطكللاديةم ااالجكماايةم االهشا يةم ابالكا مال الكغييرار ي كشلية المعلامار ااالكللاالر ضلمن
اليضاء الااسي المسمع بالمعلاماكيةم امن ا ه األلظمة لظام الكعليم االلككرالي ال و أم ني اي كبي ار ي ممكلف
ا لمجاالر المدماكية كالجامعة االي ساف لنااا من مالا ا ه الارطة البنهية كبيان ااطي الكعليم االلككرالي ي
الجامعار الجيائرية ا الع أو مدة الب مكدااال من طبا الالبة ا االساك ت الع ند سااء.
Abstract
Traditional university education systems, with their limited technology and rigorous
instructions, are no longer able to meet the demands of a modern life characterized by
speed, flexibility and continuous changes. For nearly five decades, attempts have been
made to create a modern university education system capable of overcoming the
problems and difficulties created by the traditional systems of university education.
These efforts have resulted in modern academic systems with high flexibility and
ability to respond to the challenges generated by the successive developments and
rapid changes that have taken place in the world in political and economic aspects,
Cultural, and especially the changes in information and communication technology
within the vast space called informatics. Among these systems is the e-learning system,
which has taken great place in different service areas such as university. Therefore, we
will try to explain the reality of e-learning in Algerian universities, The extent to which
the students and professors have become popular.
مقدمة:
ال ل ل ل ل ل د العالم كاا ار كبي ار ي كابيشار ككلالاجيا الكعليم لكشف جلبا لجلو مي األس ل ل ل ل للكا االككاوم االعكة

ك هيراا الع العملية الكعليمية الكعلمية بغية كس ل ل يل ا اكنسل لليل ام االمسل للاامة ي إيلل للاا المعر ة للالبة .ادار
الناجة إلع كيعيا اس ل للكمدام كشلية المعلامار ااالكلل ل ل االر الرطمية ي موسل ل لس ل للار الكعليم اامةم االكعليم العالي
مالل ل للةم ا لك بإدماا الناسل ل للاو اكابيشاك بما ي ا ال ل للبكة االلكرلر العالميةم االملااد املككرالية ي العملية
الكعليمية الكعلمية ااالس ل ل ل للكعالة بارق نديهة للكغلو الع الل ل ل ل للعابارم االكنديار الملبهشة ان الكغيرار العالمية

المسكمرت.
ا ي الل ل ل لرلا النالي يكاد ال يملا أو بير أا موسل ل ل لس ل ل للة كعليمية من ج اي الكمبياكر أا أج يت ال اكفم اكل ا
اسل ل ل للائا كشلية يسل ل ل للكايي اليرد (االو أا أسل ل ل للكا ) الكعاما مع ا بكا م ارت ااكشانم با كاظيي ا اكشبل ا ي لااق
56

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
كعليميم مما يسل للااده الع اسل للكيعاو الكهير من المااد الد ارسل لليةم اييادت نلل لليلك المعر ية .ال ا سل لللسل للعع من
مالا مداملكلا الع الكارق الع مي ام الكعليم االلككراليم األااا م ا اائده من مالا مشارلك بالكعليم الكشليدو.
أوال /إشكالية البحث:

يعد الكعليم االلككرالي من االكجااار النديهة ي ملظامة الكعليمم اطد ظ ر لكيجة االلكاار الااسي لكشلية

المعلامار ااالكلللاالرم ااا ياللما الع جميي أسللاليو الكعلم الكي ككرك ي ا املية الشيادت إلع الاالوم اككي
ل اليرلل للة ي امكيار الاطر أا المكان أا السل للراة أا نكع المااد الد ارسل للية الكي كلاسل للب م اك ا نرية امكيار
اللظام ال و ياا ق اطك اطدراك المادية ااالسكيعابية(.)1
العا الكاارار الكي ا ل ل داا العالم اليام ي مجاا الكعليم الرطمي رضل للر ااطعا جديدا الع غالبية الموس ل لسل للار
الكعليمية للل اض بالعملية الكعليمية الكعلميةم إ لاا الشاا الكعليمي اامة االكعليم الجامعي مالل ل للة كيايك من
ا ه الكشلية الجديدتم نيث ب دأر الجامعار ي إدماا ا ه كشلية الكي كياملر مي كابيشار االلكرلر إلع أراطك ا

بالل ل ل ل للي ا كشلية مسل ل ل ل للاادت الع الكعليم االكعلم.

ا اللما من الكعليم يكي االليكاح الع العالم ان اريق

الكعاما المبااللر مي ملللادر المعلامار ي الللر ألللبنر ي المعلامة بكا لللاراام اأاللكال ا مكانة أمام
العالم كل ان اريق طلاار االكلل للاا الكي امكرطر مركيية المعلامارم اكسل للرر ناجي الس ل لريةم األل للبنر
المعلامة مكانة للجميي بارا االسكيادت من كشليار الكعليم ان بعد (.)2
اسلراان ما كناا اسلكمدام ا ه كشلية ي الكعليم الجامعي إلع سلباق منمام بين كبريار الجامعار الع مسلكاة
العالم لالسللكيادت من باابار المعلامار ااالكلللاالر النديهة ي كسلل يا امليار الكعليم االكعلم من ج ةم ااغلاء
ااهراء الملااد الكعليمية من ج ة أمرةم يضاف إلع لك كيسير املية النلاا الع المشعد الجامعي ال و كان
طبا سلاار مضر نلما بعيد الملاا للكهيرين من الالبة الجامعة.
اكعد املية إاداد الشاة البال ل ل لرية من أام الشض ل ل للايا اأكهراا إلنانا الع الجامعة الع أس ل ل للاة أل ا:

المسل ل للئالة ان كيايد الاالو بالمعارفم االمعلامارم االم ارارم االمبادئم من مالا البرامد الككايلية المشدمة
ااأللال ل ل ل للاة الماجادت ي الجامعةم الكي كر ي من طدرت الاالو اااطك الع املكا م مما يسل ل ل ل للااد الع كنشيق
ناجاك م االر ي من مسكاة ا ن الجامعة " (.)3

االع الرغم من أن الكعليم االلككرالي ي الجامعة اا أند أسل ل للاليو الكعلمم ال و يعكمد أسل ل للا طس ل ل لا الع
اس ل للكمدام الناس ل للو ارليم ابرمجياك الممكلية سل ل لااء الع ا ل للبكار ممكليةم أا ا ل للبكار ما ل للكركةم أا ا ل للبكة

املكرلرم إال أن ا ا ال يكيي دان الكيام ااطكلا إدارت الجامعة بما يكاا ق مي اسكراكيجياك ا المسكشبليةم االشائمين
الع الكليي االمسكييدين مل الع ند سااء.
ض ل ل لا الع دام امدارت العليا
كما أن الكعليم االلككرالي ال يعكمد الع الككلالاجيا نسل ل للوم با يعكمد أي ط
للجامعة اكا ير الملال الملاسل للو ل م االكركيي الع ال للرح كييية كابيش م االياائد اللاجمة ال م بامضل للا ة إلع
مرااات كاا ر األج يت ااألداار االم ارار المالابةم االعما الع ك ليا اللللعابار االعاائق الكي طد كناا دان
الكابيق اليعاا ل ا اللا من الكعليم(.)4
الظ ار ألامية ا ا الكعليم االلكائد األالية الكي أهبكر لجان ي الداا الكي كبلك م كا ل ل د الجامعة الجيائرية

ي الاطر الراان بعض الكجارو ي ا ا اماار إال أن اسل ل ل ل ل للكمدام ال ياا ي بداياك م اان كان مسل ل ل ل ل للكاة ا ه

الكجارو يكياار من نيث درجة الكابيق امااركة األاراف الياالة ي  .ل لك أردلا من مالا ا ه الارطة البنهية
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الكال ل للف ان ااطي ا مسل ل للكشبا كابيق الكعليم االلككرالي ي الجامعة الجيائرية من اج ة لظر األسل ل للاك ت االالبة
الجامعيين – جامعة ممية مليالة ألما جا – من مالا ارح الكساوا الرئيسي الكالي:
اا ياجد امكالف بين اج ة لظر األساك ت االالبة ي درجة كابيق الكعليم االلككرالي ي الجامعة الجيائرية؟
ايلبهق ان ا ا السواا الكساوالر اليراية الكالية:
 ما درجة كابيق الكعليم االلككرالي ي الجامعة من طبا األساك ت؟ ما درجة كابيق الكعليم االلككرالي ي الجامعة من طبا الالبة؟ثانيا /فرضيات البحث:

 -1الفرضية األساسية:

ال ياجد امكالف بين اج ة لظر األساك ت االالبة ي درجة كابيق الكعليم االلككرالي ي الجامعة الجيائرية.

 -2الفرضيات الجزئية:

 درجة كابيق الكعليم االلككرالي من طبا األساك ت الجامعيين ملميضة. درجة كابيق الكعليم االلككرالي من طبا الالبة الجامعيين ملميضة.ثالثا /تحديد المفاهيم األساسية للدراسة:

 -1-3مفهوم التعليم االلكتروني وأنواعه:
 -1-1-3مفهوم التعليم االلكتروني:

يعرف النربي( )2007ب ل  :لظام كعليمي يشدم بيئة كعليمية كعلمية كياالية مكعددت المل ل ل للادر باالاكماد

ال ان إمكالية إدارت ا ا الكعليم امنكااه إلككراليطا (.)5
الع الناسو ارليم اابكار املكرلرم ض ط

اار ابد العييي( )2008ب ل  " :أند أا ل ل للكاا الكعليم ان بعد  Distance Learningالكي كعكمد الع

إمكاليار اأداار اللبكة المعلامار الداليةم اااللكرليرم االناسللبار ارلية ي د ارسللة منكاة كعليمي مندد ان
اريق الكيااا المسكمر مي المعلم االمكعلم االمنكاة (.)6
اكعر ابكس ل ل للام ل ل ل للانو ماس ل ل للع( ) 2016الع أل  :لظام كياالي للكعليم يشدم للمكعلم باس ل ل للكمدام ككلالاجيار
االكلل ل ل للاا االمعلامارم ايعكمد الع بيئة إلككرالية رطمية مككاملةم كعرض المشررار ابر الال ل ل للبكار املككرالية
اكا ر سل للبا امرال للاد االكاجي اكلظيم االمكبارارم اك لك إدارت الملل للادر االعمليار اكشايم ا .كاظف ي يليار

االكلاا النديهة من ناسوم اابكاك م ااسائا المكعددت من لار الارتم ارسامار ايليار بنثم امككبار
االلككراليةم اك لك باابار املكرلر سااء أكان ان بعد أم ي اليلا الدراسية (.)7
من مالا الكعاريف السل ل ل للابشة لسل ل ل للكلكد أل مجمااة من المعارف االم ارارم االمياا ااالكجااار الكي
يككس للب ا الاالو أا األس للكا من مالا اس للكمدام الناس للاو اا للبكاك م ااس للائا المكعددت من ل للارم ال للار
ارسللامارم ايليار البنثم امككبار الككراليةم اطاااد بيالارم اباابار االلكرلرم س لااء أكان لك ان بعد أا
ي اللف الدراسي.
 2-3أنواع التعليم اإللكتروني:

يعكبر الكعليم املككرالي من االكجل للاال للار الجل للديل للدت ي ملظامل للة الكعليمم الل ل ل ل ل لللف كل للا من الماسل ل ل ل ل للي

االمبارك( )2005االا رو( )2002اسالم( )2004الكعليم املككرالي إلع لااين اما:
 1.2.3التعليم االلكتروني المتزامن ) )Synchronous E-Learningااا الكعليم المباال ل ل ل ل للر ال و ينكا

إلع اجاد الالبة ي لية الاطر لكلشي الدراة بالكيامن ابر الاسل ل ل ل ل للائا املككراليةم كإجراء اللشاوم االمنادهة
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الياريةم بين الاالو أليسل ل ل ل م ابيل م ابين األس ل ل للكا ابر غرف المنادهة اليارية ( )Real-time chatأا كلشي
الدراة من مالا اليلاا اال كراضية.
 .2-2-3التعليم االلكتروني غير المتزامن )Asynchronous E-Learning(:ااا الكعليم غير المبللاال ل ل ل ل للر
الل و ال ينكللا إلع اجاد الالبللة ي لية الاطللر أا ي لية المكللانم ا يل يللدرة الالبللة المشرر ا ق برلللامد

د ارسل ل ل للي مماا يلكشي ي األاطار ااألماكن الكي ككلاسل ل ل للو مي ظرا ان اريق كاظيف بعض كشليار الكعليم
الرطمي مها :البريد املككراليم اأال ل ل ل ل للراة الييديام الانار اللشاو املككرالية ( Threaded discussion
.)8()boards
كما للف النليااو( )2006الكعليم الرطمي بنسو ااكماداا الع املكرلر إلع:
أ .التعليم االلكتروني المعتمد على اإلنترنت وينقسم إلى نوعين:

• متزامن :نيث يشام جميي الاالو المسجلين ي المشررم اأيضا أسكا المشررم بالدماا إلع الماطي المملل
ل الع املكرلر ي الاطر ليس م ايكم الكلاطو يما بيل م ابين األسكا .

• غير متزامن :نيث يدما الاالو ماطي المشرر ي أو اطر كا نسو ناجك االاطر الملاسو ل .
ب .التعليم االلكتروني غير المعتمد على اإلنترنت:

ال و يا ل للما معظم الاس ل للائا المكعددت املككرالية المس ل للكمدمة ي الكعليم من برمجيار اطلاار ض ل للائيةم اككو

إلككرالية(.)9
 -3-3األستاذ الجامعي:

األس للكا الجامعي اا اماد البنث العلمي ااألكاديميم ااا الركييت األس للاس للية ال و كشام الي العملية

الكعليمية ي الجامعار كل ام االشادر الع إنداث الككاما بين اممكالار المكانة االملااد المكاارتم اأس ل ل ل ل للاليو
الكدرية اكنايل ا إلع مااطف كعليمية األماا سلللاكية كودو إلع كنشيق األاداف الكرباية الملاللادت .كما ل الدار
المنارو ي كنشيق كياءت المكعلمين ااالركشاء بمسكاة أدائ مم االل اض بلظام الكعليمي االر ي من جادك .
اكوكد بارة أماا لارو( ) 1994ي د ارسللك ا أن العملية الكعليمية ال ككنشق من مالا المل د اندهم با يلبغي

أن يلانو ام لية كنديث الملااد كااير ل سكا م اكلميك ي البعدين األكاديمي االم لي ألن العملية الكعليمية
ال يمكن أن كبلغ أادا ا م ما كشدمر الكشليار النديهةم ااسل ل ل للائا اسل ل ل للكمدام ام ام ما كاارر الملاادم اارائق
كدريس ل ل ا دان االاكماد الع األسل للكا المعد إاداداط المياطم ام لياط بم سل للكاة ااا من الكياءار كوال للشيام بالدار
الملشع الع ااكش م

ا األساة ي لشا المعر ة إلع المكعلم بغض اللظر ان الاسيلة المسكمدمة(.)10

ادار األسكا ي الر االلكرلر االكعليم االلككرالي مركبا ب ربي مجاالر ااسعة اي:
أ .تصميم التعليم( :امكيار المادت الكعليميةم كنليا منكاااام كلظيم ام كاايراام كليي اام إدارك ام كشايم ا).

ب .توظيف التكنولوجييييا( :المااد الماباا للة :مه للا البرامد الكعليمي للةم دلي للا ال للدراةم المشررار ال للد ارس ل ل ل ل ل لي للة.

– الككلالاجيا المعكمدت الع كعدد الاسائا – .الرسام االلككرالية :مها اللانة االلككراليةم الياكة – .ككلالاجيا
الييديا :مها الكليييان الكرباوم الييديا المكيااا – .الناساو اابكاك  :مها الناساو الكعليميم ملاطاار البريد
االلككرالي ابكة االلكرلرم املاطاار الييديا الرطمي).
ت .تنمية دافعية المتعلمين :مجاا يمر يجو الع األس ل للكا أن يلم ب ايودي ااا كا ل للجيي المكعلمين الع

اككسللاو المعر ة ي العملية الكعليميةم االا لكندث ان أربي ألاا من الكيااا ال و أم مكال ي الكعليم ان

59

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
بعد -:كيااا المكعلم مي المنكاة – كيااا المكعلم مي الما للرف – كيااا المكعلم مي المكعلم – كيااا المكعلم
مي ليس .
ث .تطوير التعلم الذاتي :كاجد ناجة ما للكركة بين األ راد من كا ة اليئار العمرية ااي بلاغ االس للكشاللية ي
الكيكير االعمام األا ل للمال ل م النق ي الكيكير االنديث االعما ب ليسل ل ل مم

م لدي م المل ل للادر الداملية

للكاجي ال اكي .الكعلم ال اكي للمكعلم اا طدرك الع الما ل ل للاركة بلا ل ل للاا ي كعلم مها :طدرت اس ل ل للكراكيجيار
المعر ةم الكياءت ال اكيةم الملكيةم الكعبير ان ال ار(.)11
 -4-3مفهوم الطالب الجامعي:

يعرف ض لليا دليا ايمران( )1995الاالو الجامعي الع أل :

لك الا للمل ال و س للمنر ل كياءك

العلمية بااللكشاا من المرنلة الهالاية أا مركي الككاين الم لي أا اليلي العالي إلع الجامعة كبعا لكمل ل لل ل ل
اليراي بااسل للاة ا ل ل ادت أا دبلام يوال ل لكم ايعكبر الاالو أند العلالل للر األسل للاسل للية االياالة ي العملية
الكرباية ايلة الككاين الجامعيم إ أل يمها ادديا اللسبة العالية ي الموسسة الجامعية (.)12
ايوك للد اب للد اص منم للد اب للد الرنمن( )1991بل ل ن :الاالو ام م للدمالر اممرج للار العملي للة الكعليمي للة

الجامعية (.)13

امن مالا ا ين الكعرييين يكبين أن الاالو الجامعي اا ا للاو يميا أكهر إلع الكنرر ااالس للكشالا من الس لللاة
األباية ااألسللاك ت اامدارتم ايميا إلع اللشد االمغامرتم االكمييم اادم كشبا الش اررار الياطية بدان اسلكاللارك م اابراي
ماااب اطدراك م االجامعة اي المكان ال و يسااده الع لك.
اللمل أهر اسكمدام الكعليم الرطمي الع المكعلم يما يلي:
 إيجاد راح النماسة االدا عية ي الو العلم لدة المكعلمين. كلمية امبدا العلميم ااالبككار لدة المكعلمين. دمد كا من الكعليم االكدريو ي لظام ااند بدال من أن يكان كا مل ما ي لظام مليلل للام بنيث يمكنلاللر هشا ة الكعلم االكدرو ال اكيين ي المجكميم إ يمكن كنسللين اكلمية طدرار المكعلمين االمكدربين ب طا ككلية
اب دلع مج اد.

 إكانة اليرللة للكعليم المسلكمر نيث يرااع مبدأ اليراق اليردية بين المكعلمينم اكمكيل م من إكمام امليارالكعلم ي بيئار ملاسبة ل م.
 كشديم نلاا ااطكرانار جديدت (غير كشليدية) للكهير من الما ل للكالر الكي يعالي مل ا اللظام الكشليدو مها:ايدنام اليلاا الدراسيةم ااالليجار المعر يم ااالليجار السكاليم اكغير دار كا من المعلم االمكعلم.
 جعا المكعلم طاد ار الع مناكات الااطي المارجي من مالا اسل للكمدام ككلالاجيا الاسل للائا المكعددتم ب سل لللاوكجاابي كياالي.
 االكلاا بالعالم ب سر اطر اأطا ككليةم اس الة الالاا إلع المكعلم نكع مار أاطار العما الرسمية. كمييض األاباء امدارية للمشررار الد ارس للية من مالا اس للكغالا الاس للائا ااألداار املككرالية ي إيل للااالمعلامار االااجبار االيراض للمكعلمين اكشييم أدائ م(.)14
رابعا /اإلجراءات المنهجية للدراسة:

 .1-4حدود الدراسييية :اطكلل للرر الد ارسل للة النالية الع أسل للاك ت االبة جامعة ممية مليالة ا أجرير ي بداية
ا ر أ ريا ا ل اية ا ر ماو من اام 2018.
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 .-2-4منهج الدراسة:

إن ابيعة المال ل ل للكلة المارانة للد ارسل ل ل للة كيرض الع البانهكان كبلي مل د معين دان غيره كبعا ل اداف

الكي كس ل للعع إلع كنشيش ا من ا ه الارطة البنهيةم الكنشيق أاداف البنث اس ل للكمدمر البانهكان المل د الال ل لليي
الكنليلي ال و يس ل للعع إلع الال ل للف الملظم للنشائقم اكا ل للميل الجاالو المكعلشة بماض ل للا البنثم ا لك من
مالا اسللكمدام أداار ملاسللبة لجمي البيالار االمعلامار المالابةم اكنليل ام اكيسللير اللكائد المكالللا إلي ا من
ا ا البنثم اكشديم مشكرنار كييد الج ار الالية للعلاية بالبيئة الجامعية من أجا كعليم أ ضا.
 .-3-4أدوات الدراسة:

بغية النلل للاا الع المعلامار الاليمة من ايلة البنث يما يمل درجة كابيق الكعليم االلككرالي ي

الجامعة الجيائرية من اج ة لظر األس للاك ت االالبةم شد كم االاكماد الع مشياس للين أادا مل لليل للا ل ا الغرض
اطد كمر ل ل ل للياغك ما بلاءا الع ما أس ل ل لليرر الي لكائد الد ارس ل ل للار الس ل ل للابشة االمليية اللظرية للبنثم كما كمر
االسل ل ل ل ل للكعالة ببعض اليمالء او االمكلل ل ل ل ل للال االمبرت ي ككلالاجيا اماالم ااالكلل ل ل ل ل للاام نيث يككان ا ان
المشياسللان ي لللارك ما الل ائية من  24ابارتم مل ا  12ابارت ار اكجاه سلللبي ا 12ابارت ار اكجاه ايجابي

اا ا ب عدما كنششلا من كا ر الملائل السكامكرية للالنية اسكعمال مام االجداا الماالي ياض معاما هبار
الدق المشياسين:
جدول رقم ( ) 01يوضح معامل ثبات وصدق المقياسين الخاصين بواقع تطبيق التعليم االلكتروني في الجامعة
من وجهة نظر األساتذة والطلبة
اإلحصائية

الييييييطييييييرق معييياميييل االرتبييياط معييامييل الثبييات

ميييييييعييييييياميييييييل صدق المحكمين

بين التطبيقين

ألفا كرونباخ

المقياس الموجه للطلبة

0.76

0.69

0.83

المقياس الموجه لألساتذة

0.74

0.72

0.85

نوع المقياس

الصيييييييييييييييييدق

الذاتي

كييد ان لسل للبة 83
%
كييد ان لسل للبة 85
%

من مالا الجداا رطم ( )01يكض أن كال المشياسين يكمكعان بهبار الدق االيينم مما يسم بكابيش ما الع
ايلة البنث األساسية.
ايكم كلني المشياسين ا ق الكشييم الكالي:
البدائل

دائما

كثيرا

أحيانا

نادرا

أبدا

التنقيط

5

4

3

2

1

ايكم كلنين ا اكسيا كما يلي:
البدائل

دائما

كثيرا

أحيانا

نادرا

أبدا

التنقيط

1

2

3

4

5
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 .-4-4عينة الدراسة األساسية:

ككالر ايلة الد ارس للة األس للاس للية من  120أس للكا ا ا 270االبا من ممكلف الكليار االكملل لل للار االمس للكايار
بجامعة ممية مليالةم أمكيراا باريشة اال ل ل لاائية بس ل ل للياةم االجداا رطم ( )02يبين مل ل ل للائل ايلة الد ارس ل ل للة

األساسية نسو الكملل:
جدول رقم ( ) 02يبين خصائص عينة الدراسة األساسية حسب التخصص
التخصص

علوم اجتماعية

علوم إنسانية

علوم اقتصادية

المجموع

علوم طبيعية

العينة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

األساتذة

32

26.67

28

23.33

28

23.33

32

26.67

120

100

الطلبة

68

25.18

68

25.18

68

25.18

66

24.44

270

100

يكض من الجداا رطم ( ) 02أن لسبة كاييي األساك ت نسو الكمللار مكشاربةم ااي لسبة مكسااية كشريبا
الد الالبة الجامعيين من نيث الكملل.
 .-5-4إجراءات تطبيق الدراسة األساسية:

كم إجراء الدراسة األساسية ي بداية ا ر ماو  2018نيث كم كاييي أدات الدراسةم االمكمها ي مشياة ااطي

كابيق الكعليم الرطمي ي الجامعة المال باألساك ت االالبة الع ايلة البنث األساسيةم ا لك بإكبا امجراءار
الكالية:
 ك يئة األساك ت االالبة ليجابة الع المشياة. الك كيد الع أن لكائد الدراسة لن كسكغا إال لغرض البنث العلمي. ارح كييية امجابة ا لك بكشديم مهاا. اماال الع ارطة كا مجيو(ت) بعد كسليم ام ا لك للك كد من أل (اا) أجاو(ر) ان كا األسئلة. كشديم الاكر ل سكا (ت) أا الاالو(ت) الع مساادك م للا ي إلجاي ا ه البنث. .-6-4األساليب االحصائية المستعملة في الدراسة:

 الكك اررار االلسو المئاية االمكاسا النسابي االمكاسا اال كراضي اااللنراف المعيارو. -معاما أليا كرالبال.

 معاما االركباا بارسان لنساو هبار المشياسين ان اريق كابيق اااادت كابيق المشياة. امكبار .T-testخامسا /عرض ومناقشة نتائج الفرضيات:

 -1-5تحليل نتائج الفرضية األولى ومناقشتها:

طلد الك كد من لنة اليرضية الكي كلل الع أن :درجة كابيق الكعليم االلككرالي من طبا األساك ت الجامعيين
ملميض ل ل ل ل ل للةم طملا بكنليا اللكائد المكال ل ل ل ل ل للا إلي ا من مالا كابيق مشياة ااطي كابيق الكعليم االلككرالي ي

الجامعة الجيائريةم ابعد المعالجة امنلل للائية كم كالل للا إلع اللكائد الكاليةم االجداا رطم ( )03الماالي ياض ل ل
لك:
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جدول رقم ( ) 03يوضييح الفرق بين المتوسييط الحسييابي والمتوسييط الفرضييي لدرجة تطبيق التعليم الرقمي من
قبل األساتذة الجامعيين
العدد

120

ال لم لكللاسل ل ل ل ل ل للا االل ل ل ل ل لن ل ل ل ل لراف ال لم لكللاسل ل ل ل ل ل للا درجل ل ل ل ل ل ل ل للة طيمة (ر) طيمة sig
النسابي

المعيارو

اليرضي

النرية

64.533

16.567

72

119

مس ل ل ل ل ل ل لكللاة
الداللة

17.98

0.002

0.01

يكض ل ل من الجداا أااله أن المكاسل للا اليرضل للي ال و طدر بل ل ل ل ل ل ل ل ل  72أكبر من المكاسل للا النسل للابي ال و طدر بل
 64.533الد مسل للكاة الداللة  0.01بشيمة انكمالية  sigطدرر بل ل ل ل ل ل ل ل ل 0.002م ا ا ما يعلي أن درجة كابيق
الكعليم االلككرالي من طبا األسللاك ت الجامعيين ملميضللةم ابالكالي لشبا اليرضللية الشائلة ب ن درجة كابيق الكعليم
االلككرالي من طبا األسل ل ل للاك ت الجامعيين ملميضل ل ل للةم اا ا راجي ربما إلع اللشل االضل ل ل للعف الملناظ ي البلع
الكنكية الكي يال ل للكرا ا ا ا الكعليم من ال ل للبكارم نااسل ل للوم الكرلرم اسل ل للائا اكشليار االكلل ل للاام االشاا الكيار
الك ربائيم امال ل للكالر الكشلية .بامضل ل للا ة إلع مال ل للكالر أمرة طلة اممكاليار االاسل ل للائا المادية المدامة ل ا
الكعليمم اادم الكنكم ي الككلالاجيار النديهة أا االاكماد السلبي الي ام الشل الدارار الككايليةم اادم اطكلا

بعض األس ل ل للاك ت ب كبديا ان الكعليم الكشليدوم ض ل ل للال الع ادم الكنمة ل ا اللا من الكعليم لغياو امليار
الكنس للة ااماالم نس للو ما أا للارر إلي د ارس للة اارق نس للين رنان العااادت( )2012اأا للارر إلي راجية بن
الي ي مشال ا ناا التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أساتذة الجامعة .وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج

دراسييييييييية مهيا بنيت عمر بن عيامر السييييييييفيياني( ،) 2008في حين تتفق مع نتيائج دراسييييييييية س ل ل ل ل ل ل ع الي

نساما(.)2010

 -2-5تحليل نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها:
طل ل للد الك كد من ل ل للنة اليرض ل للية الكي كلل الع أن :درجة كابيق الكعليم الرطمي من طبا الالبة الجامعيين

ملميضل ل للةم طملا بكنليا اللكائد المكالل ل للا إلي ا من مالا كابيق مشياة ااطي كابيق الكعليم الرطمي ي الجامعة
الجيائريةم ابعد المعالجة امنلائية كم كالا إلع اللكائد الكاليةم االجداا رطم ( )04الماالي ياض

لك:

جدول رقم ( ) 04يوضييح الفرق بين المتوسييط الحسييابي والمتوسييط الفرضييي لدرجة تطبيق التعليم االلكتروني
من قبل الطلبة الجامعيين
العدد

270

ال لم لكللاسل ل ل ل ل ل للا االل ل ل ل ل لن ل ل ل ل لراف ال لم لكللاسل ل ل ل ل ل للا درج ل ل ل ل ل ل ل للة طيمة (ر)
النسابي

المعيارو

اليرضي

النرية

65.553

21.946

72

269

طيمة sig

مسل ل ل ل ل ل لكلاة
الداللة

19.032

0.000

0.01

يكض ل من الجداا أااله أن المكاسللا اليرضللي ال و طدر بل ل ل ل ل ل ل ل  72ألللغر من المكاسللا النسللابي ال و طدر بل
 65.553الد مسل للكاة الداللة  0.01بشيمة انكمالية  sigطدرر بل ل ل ل ل ل ل ل ل 0.000م ا ا ما يعلي أن درجة كابيق
الكعليم االلككرالي من طبا الالبة الجامعيين ملميض ل ل للةم ابالكالي لشبا اليرض ل ل للية الشائلة ب ن درجة كابيق الكعليم
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الرطمي من طبا الالبة الجامعيين ملميضللةم اا ا ربما ال راجي إلع غالء أسللعار الكرلر ااركيا ككليك ا باللسللبة
للالبةم مما يعيق بال للكا كبير املية الك ا الكعليم االلككرالي بسل للبو ادم االطكلاء ااالال للكراك ي الال للبكة .إلع
جالو ادم اس ل للكجابة الاالو مي اللما الجديد للكعلمم اطلة كياال م مع بس ل للبو ادم الكيام م بمااايد امااطير
االجلاة أمام ج اي الناس للاو .ض للف إلع لك ادم إلمام م بم ارار اس للكمدام الكشليار النديهة :كالناس للاو
ي ال للبكار االكلل للاالر الداليةم اغيراا من المال للكالر نسل للو ما أال للار إلي اارق نسل للين رنان

االكلل للي

العااادت ي د ارسل للك ( .)2012اككيق لكائد ا ه الد ارسل للة نتائج د ارسييية لل للالنة ابد اص ايسل للان ااجي ة هابر

العالي()2006م اد ارسل ل ل للة س ل ل ل ل ع الي نسل ل ل للاما()2010م اكمكلف ان لكائد د ارسل ل ل للة مها بنت عمر بن عامر
السفياني(.)2008

 -3-5تحليل نتائج الفرضية العامة ومناقشتها:

طلد الك كد من لنة اليرضية العامة الكي كلل الع أن :ادم اجاد امكالف بين األساك ت االالبة ي درجة

كابيق الكعليم االلككرالي ي الجامعة الجيائريةم كم كنليا لكائد المشياة الماج ل ساك ت الكائد المشياة الماج
للالبة ناا ااطي_ كابيق الكعليم الرطمي ي الجامعة الجيائريةم ابعد المعالجة امنلللائية كم كالللا إلع اللكائد
الكاليةم االجداا رطم ( )05الماالي ياض

لك:

جدول رقم ( :) 05يوضح داللة الفروق بين وجهة نظر األساتذة والطلبة تجاه درجة تطبيق التعليم االلكتروني
في الجامعة الجزائرية

درجة التطبيق التعليم االلكتروني بالنسييييبة حجم العينة

إلى

األساتذة

120

الطلبة

270

المتوسط االفتراضي

اليييميييتيييوسيييييييييييط اختبار t

الحسابي

64.533

17.98

72
65.553

19.032

ياض ل ل ا ا الكنليا ال و اسل للكمدم ي امكبار  tلعيلة ااندت أن المكاسل للا النسل للابي للكائد المشياة باللسل للبة
ااطي كابيق الكعليم االلككرالي ي الجامعة الجيائرية الد كا من األسللاك ت االالبة يياق طيمة المكاسللا النسللابي
اللظرو للمشياة (درجة )72م المكاسا النسابي الد األساك ت يشدر ب ل  64.533االد الالبة ب ل 65.553م ا ا
يعلي أل ال ياجد امكالف بين األسل ل ل ل ل للاك ت االالبة ي درجة كابيق الكعليم الرطمي ي الجامعة الجيائريةم بمعلع
أن اليرضية كنششر.
بالرغم من أن جا الد ارس ل للار االبناث العلمية مها :د ارس ل للة س ل للكان  Steinايمران ()2005م اد ارس ل للة
كغريد منمد كيسل ل للير كاما نلكالي()2016م اد ارسل ل للة لل ل للالنة ابد اص ايسل ل للان ااجي ة هابر العالي()2006

اغيراام كوكد الع أامية الكعليم الرطمي ي لال للر الااي المعلاماكيم اكغيير لل للارت اليلل للا الكشليدو إلع بيئة

كعلم كياالية بين المكعلم امل ل ل للادر الكعلم الممكليةم ابيل ابين يمالئ اأس ل ل للكا هم اااداد كياءار موالة الميا
ام ليا إال أن الكجربة الجيائرية ي اسل ل ل ل ل للكمدام ككلالاجيا الكعليم الرطمي ال يالر ي بدايك ا اكرااح مكال ام اطد
يرجي لك لغياو الااي بيعالية ا ا اللا من الكعليمم امدة مسللاامك ي ر ي المسللكاة العلمي االك ايلي لليرد
باللسبة ل ساك ت االالبة(.)21
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كما أن الكعليم االلككرالي ال ينكا إلع لل ل ل ل ل للياف د ارسل ل ل ل ل للية داما جدرانم أا كجمي الالبة ي طااار
امكنالي أا طدام الاالو إلع الجامعة للكسل ل ل ل ل للجيا اغيراا من امجراءارم االما يجمي الاالو ي لل ل ل ل ل للياف
ا ك ارض ل لليةم ايكم الكاال ل للا يما بيل مم ابين األس ل للاك ت ان اريق ماطي مال ب م الع ا ل للبكة االلكرلرم ااجراء
االمكبارار ان بعد من مالا كشايم األبناث الكي يشدم ا الملكسل ل للبان للجامعة مالا مدت د ارسل ل للك مم ض ل ل لالط ان
كمكين مكابعة الدراة الجامعية لكا الا ل ل لرائ االجكمااية دان كنديد المكانم أا اليمانم أا المسل ل للكاة الكعليمي

نيث يكمكن الدارة من مكابعة الدراة نسو إمكاليك ال الية اأاطاك امكال  .لكن مي األسف الاك مجمااة
من المعاطار الكي كناا دان بلاغ الكعليم املككرالي ألادا الع أكما اج ي الجامعار الجيائريةم مل ا ما
يعاد إلع نداهك م امل ا ما يعاد إلع اركباا بعااما مكعددتم بال ل لرية كمل األس ل للاك ت االالبة اامدارتم مادية
ككعلق باألج يت ابرمجيار ابلية كنكية من اكلللاالرم اغيراا ما يلللعو اسللكمدام ا سلااء من ارف الاالو أا

األسل ل للكا م اا ا ما ييسل ل للر ادم اجاد امكالف بين األسل ل للاك ت االالبة ي درجة كابيق الكعليم الرطمي ي الجامعة
الجيائرية.
خاتمة:

ي الللر العالمة ألللب من الضللرارو الع الموس لسللار الكرباية اسللكهمار الككلالاجيا للل اض بالعملية

الكعليميةم اكغيير أداء األس ل ل للكا ت االالبة داما النرم الجامعيم ااالس ل ل للكعالة بكشلية جديدت ي الملااد الد ارس ل ل للية
اأس ل للاليو ارق الكدرية من أجا مااكبة العل ل للر االر ي من جادت الكعليم الجامعيم ل لك لشكرح ما يلي من أجا
الل اض بمسكاة درجة كابيق الكعليم االلككرالي ي الجامعار الجيائرية:
 االاكمام بالااطة البال لرية الكي يمكن من مالل ا الكعاما مي الكاارار النديهةم الكي كس للاام ي ر ي المس للكاةاليكرو االمعر ي لدة الاالو الجامعي.
 -كاظيف ي اق اهمار هارت المعلاماكية ي دام انماية األمن الااما لمجكمعاك ا.

 االسكيادت من الايرت العلمية االككلالاجية ال ائلة ي الكلمية الااملة لشاا الكعليم العالي االبنث العلمي. اسكهمار ي اق ايهار هارت االكلاالر االكملي ان الارق الكشليدية لكنشيق انماية ملال مجكمعاك ا. كاس لليي لااق الكااير الكشلي اي اط اليلية االكابيشية بما يكالءم مي انكياجار مجكمعاك ا العربيةم بما يمكل امن كلدير لما ج ا النضارو االهشا ي إلع غيراا من اعاو املااق العالم.
 إطامة الدارار الكدريبية المكهية للكاادر ال يلية االكدريسل ل ل ل ل للية ب دف كاضل ل ل ل ل للي أامية الكعليم املككراليم اكشليةالمعلامار ااالكلاالر للمكدربين من ج ة اك ايل م للكعاما مي ا ه الكشلية من ج ة أمرة.
 كال ل ل ل للجيي امدارار الجامعية الع كاظيف الكعليم الرطمي من أجا المسل ل ل ل للاامة ي ر ي مسل ل ل ل للكاة أداء كا مناألساك ت االاالو.
قائمة الهوامش والمراجع:

( )1إيمان منمد الغراوم الكعلم املككراليم مدما إلع الكدريو غير الكشليدوم الموكمر العربي الهالي لالس ل ل ل ل للكا ل ل ل ل للارار

االكدريوم الاارطةم دالة اممارار العربية المكندتم  23 – 21أبريا 2003م ل .21

( )2ل ل للال ابن مبارك الدباس ل لليم أهر اس ل للكمدام الكعلم ان بعد الع كنل ل لليا الاالبارم مجلة العلام الكرباية االد ارسل للار
امسالميةم مجلة جامعة الملك سعادم المجلد 15م العدد 2م 2002م ل .777

( ) 3منماد اباة العابدينم الم اطكلاديار الكعليم النديثم دار الملرية اللبلاليةم ا1م الشاارتم 2000م ل .23

( )4ل ل ل للالنة ابد اص ايس ل ل للانم اجي ة هابر العاليم ااطي الكعلم املككرالي من اج ة لظر البة كلية الكربية بجامعة
السلاان طاباةم مجلة دراسارم العلام الكربايةم المجلد 34م العدد م 2007 02م ل .342
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( )5منمد بن ل لللر النربيم ماالو اس للكمدام الكعليم املككرالي لكدرية الرياض لليار بالمرنلة الهالاية من اج ة لظر
الممارسين االممكلينم رسالة ماجسكير غير ملاارتم جامعة أم الشرةم المملكة العربية السعاديةم 2007م ل .17

( )6ابد العييي نمدو أنمدم الكعليم االلككرالي :اليلس ل ل ل ل ل لليةم المبادئم األداارم الكابيشارم امانم دار اليكرم و ام

2008م ل .30

( )7ابكسل ل للام لل ل للانو ماسل ل للعم دار الكعليم اال لككرالي ي كنشيق مجكمي معر يم مجلة مركي بابا للد ارسل ل للار املسل ل للاليةم
المجلد 6م العدد 4م 2016م ل.177

( ) 8اارق نسللين رنان العااادتم لللعابار كاظيف الكعليم االلككرالي ي الجامعار اليلسللايلية بغيت كما يرااا األسللاك ت
االالبةم رسالة مشدمة لليا ا ادت الماجسكير ي ألاا الكربيةم كلية الكربيةم جامعة األيارم غيتم 2012م ل .20

( )9اليد بن سللالم النليااوم مسللكندهار ككلالاجيا الكعليم ي الللر المعلامارم دار اليكرم األردنم ا 1م 2006م ل

.64

( ) 10بارة أماا لاروم الكيايار الكدريسلية الاليمة لمدرة الكربية الرياضليةم رسلالة ماجسلكير غير ملالارتم كلية الكربيةم

جامعة المالام المالام .1994

( ) 11طدار لايبارم اردت بلنس ل لليليم اا غير الكعلم االلككرالي دار المعلم االمكعلم؟ مجلة العلام املس ل للالية ااالجكماايةم
جامعة طالدو مرباح ارطلةم ادد مال بعلاان الناساو اككلالاجيا المعلامار ي الكعليم العاليم ل .203 – 202

( ) 12ضل ل ل لليا دليا ايمرانم إال ل ل للكالية المال ل ل للاركة الديمشرااية ي الجامعة الجيائريةم ممبر الكابيشار الليسل ل ل للية االكربايةم

طسلايلة الجيائرم 1995م ل .226

( )13ابد اص منمد ابد الرنمنم سللاسلليالاجيا الكعليم الجامعيم د ارسللة ي الم االجكما الكرباوم دار المعر ة الجامعيةم

ملرم 1991م ل .26

( )14طدار لايبارم اردت بلنسيليم مرجي سابقم ل .204 - 203
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أهمية التعليم االلكتروني في إنشاء المدرسة الذكية( :تجربة االمارات العربية المتحدة)

The importance of e-learning in establishing a smart school (the experience
of the United Arab Emirates

د .سعدو نسيلة (جامعة أبابكر بلشللايللد كللمسلان-الجيائر)

ملخص:

من المكاسل للو الكي نششك ا بعض داا المليد كااير الكعليم االلككرالي كاسل لليلة نديهة الكلل للاالر ا الكي

كعيي مال ل ل ل ل للرا بلاء مدارة كية أين كالر دالة االمارار العربية المكندت رائدت ي ا ا المجاا مشارلة بداا
الاان العربيم مما د علا الس ل ل ل للكعراض ا ه الكجربة ا ربا ا بكجارو االمية لاجنة لك كيد أاميك ا ي الكمايا
ملا ل ل للاء مدن كيةم ا الية الكربية ال كية كعد من مكالبار االاداد البا ل ل للرو الملس ل ل للجمة مي كشليار ككلالاجيا

االكلللاالر ا المعلامار النديهة ا الشادرت مسللكشبال الع االبككار ا االبدا بما يعيي هشا ة السلللم ا الكعايو ا
الكلا االطكلادو بملق اظائف لااية مكاليمة ل ه الكاارار.
Summary:
One of the gains made by some Gulf countries is the development of e-learning as
a modern means of communication that promotes the Project of building smart schools
Where was the United Arab Emirates leading in this field compared to the Arab
countries, which led us to review this experience and linked to global experiencesIs a
success for its importance in planning for the creation of smart cities. The Smart
Education is one of the requirements of human numbers that are compatible with the
technologies of communication and information technology and capable of innovation
and innovation in the future. This will promote a culture of peace, coexistence and
economic diversification.
تقديم:
مطامة مدن كية يجو كا ير بيئة رطمية كرككي الع كشليار االكل للاا النديهة مالكي كجعا من طاا الكربية

ا الكعليم مج للاال للكابيق من مالا كليي للد ما ل ل ل ل ل ل للاريي الم للدارة الل ل كي للة الكي كرككي الع الكعليم االلككرالي ا
كعد رائدت ي الاان العربي من نيث ال للك سية ا الكااير ا الكي سعر
الناساوم الما أن كجربة داا المليد ُ
أساسا إلع كنسين املية الكعليم ا الكعلم ا إاداد ماارد بارية طادرت الع الكعاما بكياءت مي الر المعلامارم
ا لك من مالا إكساب م الم ارار المكلل ة بالكعليم ال اكي ا ابكار االكلاا للالاا إلع ملادر المعلامار
املككرالية المنلية ا الداليةم مي ض ل للرارت كااير ا ل للبكة اكل ل للاا معلاماكية ما بين الا ايرت الال ل للية ا المدارة

الكعليمية لمسللاادت مراكي اكما الشرار ي الالللاا بسللراة إلع ممكلف ألماا المعلامار المكللللة بالمكعلمين ا

المعلمين ا ال يئار الكعليمية ا امدارية امال ار يةم لكعييي اسلكمدام االمكبارار املككرالية بإلالاء بلاك األسلئلة
لكا مادت كعليمية ا كاسل لليي مراكي الكدريو للمال للر ين ا المعلمين .مما جعللا لكسل للاءا ان كييية كليي مال للاريي
المدارة ال كية ا أسل ل ل ل ل للة كابيق الكعليم املككرالي ي دالة اممارار العربية المكندت كلما

مشارلة بكجارو

االمية مما يداا للبنث ان أامية الكعليم االلككرالي ي إلاائ ا؟
لكن طبا لك يجو اليلا كنديد بعض المياايم األساسية المكعلشة بماضا البنث.
 -1اإلطار المفهوماتي بين التنظير والتطبيق:

- 1-1تعريف المدينة الذكية:
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كعرف المديلة ال كية الع أل ا :كيان منداد يا للما الني أا بلدت /أا مديلة أا مشااعةم أا بلدية أا ملاشة
نض ل لرية ل سل لللاك الناكمة الع مسل للكاو الملاشةم أكهر من كال ا الع مسل للكاو الدالة .ا يكم بلاء ا ا الكيان
الع أسل ل ل ل ل للاة بلية كنكية لالكلل ل ل ل ل للاالر ا كشلية المعلامار الكي كمكن من إدارت المديلة بكياءت ا كعييي الكلمية
االطكلادية ا االسكدامة ا االبككار ا مااركة المااالين.
كما يمكن الللف المديلة ال كية ب ل ا مبادرت كشلية اايلة المدةم كعما ي ا الرطمية باللكا مكاليم ا دائم ي
كا األاسل للاا لكا ير بيئة مسل للكدامة االية الجادتم ا الكي كك لف من مبادرار ا برامد كية كمدمار األلكرلر ا
األج يت المكلشلة ا إدارت المرار ال كية ا االضاءت ال كية ا الرااية اللنية ال كية ا العدادار ال كية ا الابكار
ال كية ا ألظمة األمن للكعايو بسل للالم .ا الي كك لف المدن ال كية من ابشار مكعددت يكضل للمن كا مل ا كشليار

كس للااد ي إلكا البيالار ا كل للليي ا ا كنليل ا ا الشدرت الع االس للكجابة با للكا مهالي .ا يدام كلك الابشار

اجاد بلية كنكية طاية لالكلاا كاما ي ركائياا الع ابشة االكلاا بكا ألااا ا ابشة مراكي البيالار اابشة
الكنليالرم ابشة الكابيشار ا ابشة المس للكمدمين الل ائيين الكي كمل اليرد المااان ا الس للائ اليائر ا الم ار ق
ا الاركار العامة.
ا ه الملالية للمديلة ال كية ككالو ضرارت كيعيا ا ه الركائي الممة بضمان ككاما األلظمة الع لنا
مالئم بين ممكلف امدارار ا الكابيشار بما يميياا ان غيراا من المدن االاكيادية كال ا مدن سنابية ا يملة.1
ا ا الكاج ي البلاء يجعا من الكربية ال كية املية ماضللعة للكمايا المسللبق ا لك بإلاللاء مدارة كية أا
ما يعرف بمدارة الغد بغية اماداد لرأسماا بارو مبد .
- 2-1تعريف التربية الذكية:
مفهوم التربية لغويا:

ي المعجم الاجيي :عا ربا يربا يعلي ياد ا لمام ا ي معجم المعالي :عا ربي :س ل ل ل ل ل ل ر الع كربية ابل

كربية سليمة أو ك يب ا كعليم ا كلائك  .االي اللغة كاير إلع داللكين:
(داللة اللماء ا الييادت ا داللة الك يو ا العلاية ا الكع د المسل ل ل للكمر)م ا الي كجمي الكربية بين كلمية اليرد ي

كا مجاالر اللما الليسللي ا ا لجسللمي ا العشلي(........الاللماا الكمي) ا بين راايك ا ك يب (الجادت اللااية
بمعلي الاماا الكييي) ا اي من نيث اللما ا الييادت ي كربية مككاملةم أما من نيث الك يو ا العلاية ي
املية ك كد من نداث اللما ا الييادت ألل البد من طياة مشدار الييادت ي كا الجاالو.

مفهوم التربية اصطالحا:

اسل ل للكعملر كلمة كربية ي معان كهيرتم ي كدا الع الكدريو ا الكعليم ا امرال ل للاد ا الكاجي ا الكلال ل للئة ا

الل للشا ا الكلمية ا اي العملية الكي ككيك ب ا طابليار المكعلم الكاملة من اس للكعدادار ا طدرار ا كالعار من
مالا كياال مي منيا االجكم ااي ا االلس ل ل ل ل للالي ي االم مبككرم إ ن الكربية اي مس ل ل ل ل للااي ا ج اد المربين
لكنشيق اللما الا ل للاما المككاما لمكالار الا ل للمل ل للية الكي كجعا من الكربية ال كية اس ل لليلة للجمي ما بين كشبا
ال ار ا الكاجي ا بين ما للاار النو /الض للبا ا بين المرالة ا النرية /الهشة ا المس للوالية اما بين الكاجي ا
األاامر /الناار ا االطلا م ليلكد ال ا اااة ان طلااة ا ألية ا إلجاي ا الغاءم ا الي كعرف الكربية ال كية:
ب ل ا الكربية اليعالة ألل ا كعكمد الع غرة الشيم ا ك كيداا الع اكة الكربية العادية الكي كعما الع كعليم ا

كلشين اللوء للشيم.
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ا ا الك كيد يك الو الكيااا مي لااكد االكلل للاا النديث الككال للاف الم ارار ك ن يال للااد الايا يلما طلل للي ار
يس للكعرض ي مااطف كياالية لمجمااة من األاياا كنما س لللاكيار الئشة ا أمرو غير الئشة كمكل ي ما بعد
من الكمييي ا االلكشاءم لبلاء ممااار الية معر ية ا سل ل ل لللاكية لل ل ل للنينة طائمة الع الااي ا الناار2م مما
جعا البانهان ي مجاا الكربية يجمعان الع أن الكربية جماا للعشا ا الراح ا اركشاء للليةم اي النيات ليس ا
ا ليسللر مجرد إاداد للنيات كما أل ا املية كعلم ا بلاء ا كجديد مسللكمرين للمبرت ا للنيات االجكماايةم مما يالد
طدرار ا كاج ار لنا ممارسل ل ل للة سل ل ل لللاكيار ار الشيمة االيجابية ي المجكمي ال و يعيو ي اليرد 3كجعا مل
املا مسلما ا مكيكنا بما يمدم عال إادادا لنيات نضرية مكمييت ا ق مكالبار المديلة ال كية ا الكي يلسجم
ي ا مسل ل للكاو كاار اليرد ا لماه المعر ي ا السل ل لللاكي مي مسل ل للكاو الكاار الككلالاجي  .ا الي كسل ل للكمد الكربية

ألال ا ا أادا ا من ابيعة اليلسية االجكمااية السائدت ي االطة ديلاميكية كياالية مسكمرت ا مكجددت ا مكندت
كسكاجو ضرارت اسكمدام يليار االكلاا النديهة من ناسو ا ابكاك ا اسائا المكعددت من لارت ا لار
ا رس ل ل ل للامار ا يليار بنث ا مككبار إلككرالية ا ك لك باابار إلكرلر سل ل ل ل لااء كالر ان بعد أا ي اليلل ل ل ل للا
الدراسي.
ا المشلاد الا اا اسكمدام الكشلية بجميي ألااا ا ي ايلاا المعلامة للمكعلم ب طلر اطر ا أطا ج د ا أكهر
ائدت.4
يعد الكعليم املككرالي من أام األس للاليو النديهة المس للكمدمة ي مجاا الكربية ا المس للكمدمة بداراا
ا الي ُ
با ل للكا مككاما ل ه الككلالاجيار الم كارت س ل للابشا ا الكي أالق الي ا كس ل للمية ككلالاجيا الكربية ا الكعليم ا الكي
غيرر المياايم الكشليدية المسكمدمة ي الكعليم ا ألكجر ارطا ا أادا ا جديدت ي الكربية.
ا لشد كلب بيل جبش ب ا ي كسل للعيلار الشرن الماضل للي بشال  :إن اريق المعلامار الس ل لريي سل للاف يس ل لااد

الع ر ي المشايية الكعليمية لكا رد ي األجياا الشادمةم مما ييك المجاا لارائق جديدت للكدرية ا سل ل ل ل ل للاف

يمها الكعلم باس للكمدام الناس للاو لشاة االلاالق لنا الكعلم المس للكمر من الناس للاو ال و يجعا من االو العلم
يمكبر طدرك الع االمكيارم الك عليقم امهارت .ا الي إن ا ا الكلبو ألل ل ل ل ل للب نشيشة ااطعية ال كشبا الك ايا ي
العديد من األلظمة الكعليمية.
إن الكال للار الال للبكار ا اركباا ا باملكرلر ا االسل للكيادت من ملل للادر الكعلم املككرالية المكانة الي ا ملق
مس للكايار أالع من االاكماد الع الككلالاجيار كشام الع كشديم المدمة الكعليمية با للكا كاما الع الا للبكار ا
ا ا ما يعرف بالكعليم االلككرالي 5ال و ظ ر ي ملكلللف الكسللعيليار ي مضللم الكناا من العلللر الللللااي
إلي الللر المعلامار ا لك لكيجة االلكاللار الااسللي لكشليار المعلامار ا االكلللاالر ا الكي مكلر الجامعار
ا الموسسار الكعليمية ا الكدريبية من إاالق برامج ا ابر االلكرلر.
ا يشلل ل للد بالكعليم االلككرالي املية الكعلم أا كلشي المعلامة العلمية ان اريق اسل ل للكمدام كشليار الاسل ل للائا

المكعددت بمعيا ان ظر ي اليمان ا المكان نيث يكم الكاال للا بين المعلمين ا المكعلمين ابر اس للائا اديدت طد
ككان اال لكرللر ا االلك ارللر ا االكسل ل ل ل ل للك ارللر أا الكليلاي الكيلااليم ا ككم امليلة الكعليم ا ق المكلان ا اليملان ا
الكمية ا اللااية الكي يمكاراا المكعلم ا لك ا ق معايير دالية ككضللمن اسللكيعاو الدارة للملااد االبرامد الكي
يكنلا الي ا نيث يكنما ا ا األمير مسوالية كعلم .
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ا من ا لموكلد أن الككلالاجيلا النلديهلة كوهر ي اريشلة نيظ ا إالادت مين ا لشلا البيلاللار الع المسل ل ل ل ل للكاو
العالمي ألن اكسل للا طدرت الناسل للبار املككرالية الع مين الكميار ال ائلة من البيالار ا الللل للال يودة إلع
ظ ار الكراسار االلككرالية الكي كمكن المسكمدم من الالاا إلع المعلامة مباارت( .الع أللر مهال)
-3-1تعريف التعليم االلكتروني:
التعليم االلكتروني

اا :كشديم البرامد الكعليمية ا الكدريبية ابر اس ل ل للائا إلككرالية مكلااة كا ل ل للما األطرال ا

ابكة األلكرلر ب سلاو مكيامن أا غير مكيامن ا بااكماد مبدأ الكعلم ال اكي .
6

كعر ديو بيز( )1998ب ل  :لك اللا من الكعليم ال و يعكمد الع اسللكمدام الاسللائا املككرالية ي االكلللاا
بين المعلمين ا المكعلمين ا بين المكعلمين ا الموسسار الكعلمية برمك ا.

كما يعرف الع أل  :مجمااة من العمليار المركباة بالكعليم بما يكضمل من ارح ا كابيق ا كيااا ا مكابعة
بلارت كلية أا جيئية ي اليلا أا ان بعد املكرلر أا بااساة برامد مميلة ي الناسو.
ا يعر ال ارال ل للد ب ل  :كاسل ل لليي مي ام املية الكعليم ا الكعلم لككجااي نداد اليلل ل للاا الكشليدية ا االلاالق لبيئة
كعاد لل ل للياغة دار كا من المعلم ا
مكعددت الملل ل للادر يكان لكشليار الكعليم الكياالي دا ار أسل ل للاسل ل لليا ي ا بنيث ُ
المكعلم .
ا الي إن الكعليم املككرالي اا ابارت ان لظام كعلمي يشام الع مياايم ا لسل ل ل ل لليار نديهة من ألماا الكعليم

الكشليدية ي البنث ان المعلامة ا ايلل ل ل ل ل للال ا إلع ألماا أكهر ابدااا ا االيةم ا ا ا اللظام يعما الع كيعيا
م ارار الكيكير باسكمدام األ داار الكشلية النديهة من نااسو ا ابكار معلاماكية.
كما كككما أامية الكعليم االلككرالي ي اللشاا اركية:
 امكالية االكل ل ل للاا بين المكعلمين يما بيل م ا المكعلمين مي امكالية أيض ل ل للا كنشيق المس ل ل للااات ا كا ير الملاادالدراسية باكا دائم.
 يسل للااد ا ا األمير الالبة الع ال نلل للاا الع المعلامة بس ل ل الة ا ب طا ككليةم ا الي ا ا اللا من الكعليميرااي الياارق اليردية بين الاالو ا يشدم الاريشة المرئية ا الماسااة المشراءت ا العلمية.
 يس ل ل ل ل م الكعليم االلككرالي ي كا ير بيئة كعليمية غلية ا مكعددت الملل ل ل للادر ا يال ل ل للجي الكاالل ل ل للا بين أارافالملظامة الكعليميةم كما أكدر د ارس ل ل ل ل للة البانث الحربي الع أامية الكعليم االلككرالي ي إاااء أ ض ل ل ل ل لللية ي
مكابعة املية الكعليم ا الكدريو بلسللبة  70-50بالمئةم كما سلليودو أيضللا إلع ييادت لسللبة الكنللليا ككرااح ما

بين  70-65بالمئة.
ا لشد ظ ر االاكمام بمياايم ا طضل للايا الكعليم االلككرالي ي الهماليلار الشرن الماضل للي ا طد ككان د ارسل للة آالن
أورنسييييييتين ( )1982من أاائا الد ارسل ل ل للار الكي أاضل ل ل للنر الياارق الكبيرت بين الكعليم االلككرالي ا الكشليدو ا

كاللير ان الكغيرار الكي يجو أن كلللانو الهارت الكشلية س لااء ي مجاا المسلللمار ا اليرضلليار األالية ناا

الكعليم ا الكعلم أا لظريار الكعلم.
يعكبر الكعليم االلككرالي لشلة لااية ي ارائق الكدرية ا بالكالي يككس ل للو المكعلمين مجمااة من الم ارار الكي
يكالب ا مجكمي المعر ة ا الل ل للر المعلامار ا مل ا م ارار الكعلم ال اكي ا م ارار المعلاماكية ا ما ككضل ل للمل

من م ارار الكعاما مي المسلكندهار الككلالاجية ا م ارار إدرات ال ار بدال من الكركيي الع إكسلاب م المعلامةم
ألن الناجة إلع كعليم مسكمر مدو النيات ا مرن ا عاا ا مكيك يعد ضرارت طلاو كيرض ا مكالبار العلر
النالي  7مالة مي إلااء ضاءار جغ ار ية ا الدسة معمارية كية ا الكي من بين ملائك ا المدارة ال كية.
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- 3-1تعريف المدرسة الذكية:
المدرسة ال كية اي لما

لمدرسة كركبا باملكرلر من مالا ابكة األلياف البلرية الكي كمكاي بسراة لشا

الاس ل ل للائا المكعددت ا الكي كجعا المس ل ل للعي إلع كنايا ككلالاجيا المعلامار ا االكل ل ل للاالر اد ا رئيس ل ل لليا ممي اي
ألس ل ل ل ل لللاو النيات ا العادار الي امية دامل ا ا لك ان اريق كابيق المياايم الكشلية ي لظم ا ا غرسل ل ل ل ل ل ا ي
ا ل للمل ل لليار المكعلمين .كما يجو أن كدا الع مجمااة من المل ل للائل كا ل للما ي اظييك ا الال ل لليية ل ل للية
المندادية ا الشياس ل ل ل للية ا الشابلة للكنشيق ا الااطعية بكركيو يملي معينم بغرض كااير ملااد ا برامد الكدرية
ب اللغة االلجلييية مالللة للمااد األسللاسللية مها الرياضلليار ا العلامم مما يودو إلع كلمية الشدرار االبككارية ا
اس ل للكبداا الكعليم الكشليدو بكعليم نديث ا ال و يكلاس ل للو با ل للكا أ ض ل للا مي الكعليم االلككرالي ا الا ك كي ماات
إلاللاء الاللبكار الاليمة لربا األلظمة الداملية للمدارة الممكلية من ج ة ا بين المدرسللة ا المعلمين ا األالياء
ا الاالبة ا المجكميم ا من ج ة أمرة بين المدارة ا مدارة أمرة ا بين الج ار العليا الممكلل ل ل ل ل للة لجعا

المدرسة مجكمعا كشليا بامكياي ا لظاما كعليميا مككامال لمدمة جميي األاراف المعلية.
ا لكليي مارا المدرسة ال كية يجو أن كككاما العملية الكعلمية ا ق كشسمين:

-تقسيييييم إداري  :يال ل للما ال ل للوان الالبة ا لظام مكابعة للدرجار ا اللكائد ا االلكشاالر ا الجدااا المدرسل ل للية ا

امدارت المالية ا إدارت الماارد البا ل ل ل لريةم ا لظام النضل ل ل للار ا االلل ل ل ل لرافم لظام إدارت األلل ل ل للاا الهابكة ا لظام

المككبار ا مااط ي الكيااا الع األلكرلر للمدرسة .إل طسم ااما لمكابعة جميي المدمار ا األلااة امدارية ا
المناسللبة ان اريق إدارت المماين ا معالجة كا ة البيالار ا المعلامار ا ابااة الكشارير المالللة بدام الشرار
ا ك لك كنديث ماطي المدرسة الع األلكرلر باكا كلشائي ملظم.
تقسيم تعليمي  :يالما المناضلرار االلككرالية ا لظام االمكبارار املككرالية للاالو اسلائا كعليمية للملاادالكعليمية ككي اليرللة للمعلمين مبراي طدراك م االبدااية االرح المااد الكدريسلية ا االالرافم مما يسل م ي ييادت

كنلل لليا الاالو يبد بداره ي أسل للاليو

المدرسل للة أا المالل لللة باملكرلر (Server) .العهار الع المعلامة

المميلة.
 -2تجربة االمارات المتحدة في تطبيق مشروع المدارس الذكية:

ما ك كد أن البرلامد اليملي لكليي مارا المدرسة ال كية كان ما بين اليكرت الممكدت ما بين()2012-2007

نيث كم امكيار  50مدرس للة كا للما المرانا الهالث من الك عليم ( المرنلة امادادية ا المكاس للاة ا الهالاية) مي
كسمية المدارة المسك د ة بمدارة الغد .ك لك اماداد ا الكج يي لبيئة كعليمية نديهة كاما االسكمدام للكشلية ا

اسللائا االكلللاا النديهة بادماا ملااد جديدت لكدرية االلجلييية من اللللف السللادة ا اد ار مادت الرياضلليار

بال لغة االلجلييية إلع اللل ل ل ل للف السل ل ل ل للابي بدءا من اام 2008م ا ك لك كدرية مادت العلام باللغة االلجلييية إلع
الللف الهامن بدءا من اام() 2015-2009م مي الك كيد أيضلا أن مديلة دبي اسلكعالة بالمبرت األمريكية ي ا ا
المجاا ا لك بالكعاان مي مبراء من جامعة جارجيا األمريكية أين ي كم ي كا لل ل ل للف د ارسل ل ل للي كااجد مدرسل ل ل للة
أجلبية م مك ا كدريو مدرسل ل ل ل ل للة مااالة الع الاسل ل ل ل ل للائا النديهة ي الكدريو لكي كمكن الاالو من البنث ي
األلكرلر ان المعلامار المكعلشة بماض ل للا البنث دانا الل ل للف المياد ب ج يت الناس ل للاو المال ل للالة با ل للبكة
ألكرلر س ل ل ل لريعةم كليم ي ما بعد أن يال ل ل للرح ا ا األمير ليمالئ المعلامار المكنلل ل ل للا الي ا باللغة االلجلييية.
اضللا ة إلع كا ير غر ة كسللمي بملللادر الكعلم كاللما مككبة كبيرت مج يت إلككراليا .مما يوكد مجددا الع أامية
الكعليم االلككرالي المكميي ي كيعيا دار المعلم من نيث الكاجي ا لك بلسبة  30بالمئة ا أيضا دار المكعلم
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ا لك بلس للبة  70بالمئة ا ال و يد ع إلع كبلي املية البنث ال اكي ا الما للاركة داما مجمااار الالبةم مما
يكي ل اليرل ل للة للكيااا ا الكعلم االيجابي دان معيشار مكالية ا يمالية أين كشدم مااطي المدرس ل للة االلككرالية
كشاري ار ا ل للاملة للكائد امكبارار الالبةم مما ييعا بداره دار األالياء من جالو المكابعة ا إن كان ر ضل ل ل م ي
السل ل للابق ل ه الكجربة مي لشل المبراء المنليين من اللل ل للعابار الكي ااج ر المال ل للرا م الما أن ا ا األمير
أس للة ل ي س لللة  1998بإد ار برلامد كعلم الناس للاو ي المرنلة الهالاية من الكعليم ا ال و امم ي ما بعد
ي المرن لة االادادية من مالا ارح ككاو م ارار اس ل ل ل للكمدام الناس ل ل ل للاو ا الي يكعين مرت أمرة ض ل ل ل للرارت
الكمايا المسل ل للبق من مالا روية اسل ل للكراكيجية للكعليم ي دالة اممارارم باالسل ل للكعالة بلما

كرباية المال ل ل للة

ببعض المجكمعار:

المجكمي اليابالي :كجربة ابكة كليايية.المجكمي األمريكي :كجربة للااة الايا الممكر . المجكمي المالييو :كجربة الكناا لنا الككاو االلككرالي.المجكمي اليليبيلي :كجربة أسر اريق لك ايا المعلمين.8ا لشلد كعلد ال ه الكجلارو كجلارو الالميلة للاجنلة مي امطرار بل اميلة الكعليم االلككرالي كلدالاملة لمال ل ل ل ل للرا بللاء
المدرسللة ال كية ا الكي ب داراا كعيي رأيلا من مالا كشرير الجادت اللللادر ان ايئة المعر ة ا الكلمية البالرية –
ج اي الرطابة بدبي -الموكدت الركيا مسكاو الكعليم.
أا ك لك كل للليف الملكدو االطكل للادو العالمي لكا من االمارار العربية المكندت ا المملكة العربية الس للعادية ا
طار ي ارالة األميرت ض ل ل ل ل للمن أ ض ل ل ل ل للا  10داا ي أامية االكل ل ل ل ل للاالر ا كشلية المعلامار لروية النكامة
للمسل ل ل ل للكشبا ا لك ضل ل ل ل للمن الكشرير العالمي للملكدو االطكلل ل ل ل للادو العالمي ان كشلية المعلامار  .2015ا من

المكاطي أن كنشق مجلة الكعاان المليجي أند أالع معدالر الكاسي النضرو بنلاا اام.92050
توصيات:

 -ا ه الكشارير كدام رأيلا ي ما يمل ض ل للرارت كااير الكعليم ك ند مشامار االبدا

ي االم مكناا ا سل ل لريي

الكاارم مما يلكد اسللكشاللية ي اسللكمدام الااطار البا لرية المنلية ا الملسللجمة مي أو كغيير ينلللا ي الداا

المكشدمة ي ما يمل ككلالاجيا المعلامار ا االكل ل ل للاا كلااكد أللظمة ك عليمية كية كس ل ل للاام با ل ل للكا عاا ي
كااير اطكل ل ل ل للاد كي ا كلمية مس ل ل ل للكدامةم ألن بعض المدن ال كية اركبا بلائ ا بالبيئة ا الاظائف ال كية كناا
مديلة كاريا الجلابية.
 إلا ل ل للاء المدن ال كية يكالو كماياا كيام ملما بجميي جاالو النيات االطكل ل ل للادية ا االجكمااية ا ال و يعداائشا كبي ار ماداد داا المغرو العربي ل ا املجايم ا الكي ألسل للف ما يالر ككمبا ي كلييد سل للياسل للة ريعية ال
كمدم أاداف الكالي إلع ا ا اللا من الكايد.
خاتمة:

إن من ال للراا بلاء المدن ال كية كا ير ملال لل للني مالئم مكاار ا مسل للكمدم إلع ند بعيد لاسل للائا االكلل للاا

النديهة ي اللكي الشا ااار لكا ير أمن معلاماكي ا أمن ليسللي ا اطكلللادو ا اجكمااي بما يبري أامية كااير
طاا الكربية ا الكعليم ماداد جيد أل راد مبداين مكياالين مي الكاارار النالل لللة ي الداا الغلية ا المكاارتم

لعا ا اسي لنشق السعادت الكي ككجلع مواراك ا ي لنة الكعليم ا اماداد السليم للايا.
قييائيييميية الهوامش:
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 -1إو إم س ل ل ل ل ل ل لليم بلاء مدن كية كرككي الع البيالار ال كيةم مع د الاهيشة ميجا كامارم أككابر2015م
ل(.)6-2

 -2إبراايم يالةم الكربية ال كيةم موس ل لسل للة نارة الداليةم االسل للكلدرية جم ارية ملل للر العربيةم2016م
ل(.)26-13

 -3ألس ل ل ل ل ل للام بلر منمد بن نس ل ل ل ل ل للين دامم كيعيا الكعليم االلككرالي بالكعليم الهالاو العام بالمملكة العربية
الس للعادية ي ض للاء أاداف الكربية االس للالميةم جامعة أم الشرةم كلية الكربية للبلار طس للم الم الليةم ل

(.)45-44

 -4ألسام بلر منمد بن نسين دامم مشاا سبق كرهم ل 5.

 -5راجية بن العم الكعليم االلككرالي من اج ة لظر أس للاك ت الجامعة :د ارس للة اس للككا للا ية بجامعة باكلةم
ادد مالم الناس ل ل للاو ا ككلالاجيا المعلامار ي الكعليم العاليم مجلة العلام االلس ل ل للالية ا االجكماايةم

ل (.)2-1

 -6ياض ابد اص العم رجاء كاظم نس ل ل ل ل ل ل للانم الكعليم االلككرالي ا الكعليم الكشليدو :د ارس ل ل ل ل ل ل للة كنليلية
مشارلةم كلية بغداد للعلام االطكلاديةم العدد19م 2009م ل(.)5-4

 -7ألسام بلر منمد بن نسين دامم مشاا سبق كره.

 -8ريان ادلان بابيم ا ا اائد الغبرام المدارة ال كيةم ل.2

 - 9إو إم سيم بلاء مدن كية كرككي الع البيالار ال كيةم مع د الاهيشة ميجا كامارمأككابر.2015
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عالقة األطراف ذات المصلحة في تطوير اإلقليم – دراسة حالة الجزائر-

Links with relevant stake holders to develop the Territory- Study the case of
Algeria

د .بل للن يكل للارت الع ل للالي للة (جامعة ملايع اسامبالي –معسك للر /الج ايئ للر)
د .بانمد كركمالي أسماء (جامعة الجيائر  /03الج ايئ للر)
ملخص:

ك دف د ارسل ل للكلا إلع الكعرف الع إمكالية كنايا امطليم من سل ل للاكن إلع كي من مالا مسل ل للاامة األاراف

ار الملل ل لللنة ي االلكشاا من اللما الكشليدو إلع اللما اليشظ ال و يعكمد الع ملل ل للائل معيلة (االطكلل ل للاد

ال كيم رأة الماا البارو.)...

يعكمد بنهلا الع كشديم لظرو لمي ام امطليم ال كي امندداك مي اماللارت إلع العااما الكي كسللم بعملية االلكشاا
(االطكل ل ل للاد ال كيم اللشام الماارد البال ل ل لرية .)...كما س ل ل لللنااا الكعرف الع مشامار االلكشاا إلع امطليم ال كي
بالجيائر
الكلمات المفتاحية :امطليم ال كيم األاراف ار المل ل ل لللنةم مل ل ل للائل امطليم ال كيم المدن ال كيةم مشامار

االلكشاا ليطليم ال كي.

Summary
The objectivity of my work focus about the ability and possibility to transform the
county from territory to smart, through the contribution of the parties involved to
transmission of classic pattern to vigilant style that depend on special characteristics
)(the smart economy – HCM....
My research depend of submission a theory definition of the smart county & its
component. In addition the triggers that can allow of the transmission’s operation (the
)smart economy – transportation – human resources...
Keys words: the smart economy – the benefits parties involved – the characteristics
of county smart
مقدمة:
مل العل للار الشديمة نااا املس للان أن يعيو مس للكش ار ي مااطي معيلة كس للكجيو إلع مجمااة من الماالو
االال ل ل ل للراا الضل ل ل ل للرارية لمعيال ل ل ل للك  .بلاءا الع ا ا نااا كلمية اك يئة إطليم باالاكماد الع مجمااة اامة من
الكال ل ل ل لريعار االشاالين الكي أادك ا الدالة ل لكم ييادت الع الكككالر االجكمااية ااالطكل ل ل ل للادية الكي كلعو الدار
الباري ي كلمية اكااير امطليم.
كاار امطليم مي كاار المجكمعار ابمسل ل للاامة أاراف اديدت ل ا ملل ل لللنة ي لك .الدالة بملل ل للالن ا سل ل لللر
مجمااة من الشاالين االكا ل ل ل ل ل لريعار الكي كلظم املية الك يئةم ي المشابا بري دار الجامعة من مالا إرسل ل ل ل ل للاء
المياايم اللظرية االكابيشية لد ارس ل للار كا ل للما ايلار ممكلية ا ي مجاالر مكعددت ك دف كل ا ميجاد العالطة بين
العلام ب لااا ا امسل للكاة الكاار االكنضل للرم كما كسل للعع الموس ل لسل للار االطكلل للادية إلع كابيق الشاالين من ج ة
االك طلم مي الال ل للر الكاار من ج ة أمرة .دان أن للس ل للع ما ل للاركة اليردم أو المااان ي دام ا ه العملية.
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بكض للا ر ج اد جميي األاراف يمكن كنايا أو إطليم من إطليم س للاكن إلع إطليم يشظ أا كما يدااه الدككار با للير
ملايع 1بامطليم ال كي.
كركي د ارسل للكلا ا ه الع إطليم االية معسل للكرم أين سل لليكم كسل للليا الضل للاء الع مسل للاامة جميي األاراف ي جعا
ام طليم كي .بالكعرف أاال الع مككسبار امطليم (المككسبار الابيعيةم البارية)...م هم كنليا مساامة األاراف
ار المللنة ي كرطية ا ا األمير.
بناء على هذا التقديم ،سنحاول طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:
كيف كساام األاراف ار المللنة ي كنايا امطليم من الساكن إلع ال كي؟
االي كم ااكماد اليرضية الكالية للدراسة:
 يعكمد كناا امطليم من سل ل ل ل ل للاكن إلع كي الع كيااا ج اد األاراف ار الملل ل ل ل ل لللنة االمكمهلة ي
الدالةم ال يئار الكعليميةم األ راد...إلخ
 يمها المارد البارو أند أام العلالر ي املية الكناا.
تهدف دراستنا إلى:
 الكعرف الع اماار اللظرو ليطليم ال كي.
 منددار االالر امطليم ال كي
 سبا مساامة األاراف ار المللنة ي كااير امطليم.
بناءا على ذلك تم تقسيم الدراسة إلى المحاور التالية:

 أاال :مدما لظرو لمي ام امطليم ال كي
 هاليا :منددار االالر.

 هالها :االطة األاراف ار المللنة بامطليم ال كي
 رابعا :مسااي الجيائر ي كبلي امطليم ال كي
أهمية الدراسة:

ار ر المجكمعار البال ل ل ل ل للرية كغيرار اكاارار اديدتم مما سل ل ل ل ل للم ل ا بكنشيق ي لك الماا اائال ي مجاا

ككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل للاام الكشا الع إهراا المجكمي من اللما الكشليدو ي العيو إلع اللما اليشظ أا ما
يمكن أن لسمي باللما ال كي.
بلاءا الع ا ام إن أامية دراسكلا كلجم ان:
 الكعرف الع األدبيار اللظرية للمي ام.
 دراسة سبا كنايا امطليم منا الدراسة إلع إطليم يشظ.

 1بشير مصطفى ،أس اذ اق صاد بجامعة الجزائر ،باحثا اق صاديا ،وزير سابق مكلف باالس شراف واإلحصاء سنة 2012ء صاحب
ملادرة صناعة الغد.
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أوال :مدخل نظري لمفهوم اإلقليم الذكي

ارف كناا العالم لنا الكاار العمرالي اكيرت سريعة ي الملااق النضريةم أكدر إنلائيار األمم المكندت أن
 ٪70من سكان العالم يكمركيان ي الملااق النضرية بلسبة  ٪54ا لك سلة  2014مشارلة مي سلة 1950م
أين كالر اللسبة  ٪30شا(.)1
اركبا ا ا الكناا السل للكالي من الملااق الرييية إلع الملااق النض ل لرية بكيايد اسل للكمدام االكلل للاالر اككلالاجيا
المعلاملار بين ممكلف ا ل ل ل ل ل لرائ األ رادم الال ل ل ل ل للركلار االنكاملارم مملا س ل ل ل ل ل للاام ي كعييي الكناا االجكملااي

ااالطكلادو للمدن ناا العالم لنا العالم الرطمي.
 -1تعريف المدن الذكية :ال ياجد كعريف ماند للمديلة ال كيةم االما مال ل للرا يسل ل للعع لكنديث المدن بلاءا الع

مجمااة من المعاي ير البيئية االككلالاجية ا لك باس للكمدام الاس للائا االكشليار المبككرت .اماما يمكن كعريي ا الع

أل ا:
 كيان منداد طد يركبا (نيم بلدتم مديلةم مشااعةم بلدية أا ملاشة نض لرية) ل سلللاك الناكمة المالللة ب
الع مسل ل للكاة الملاشة أكهر من كال ا الع مسل ل للكاة الدالة ()2م يبلع ا ا الكيان الع بلية كنكية لالكلل ل للاالر
اككلالاجيا المعلامار الكي كسل ل ل ل ل للم بإدارت المديلة بكشلية اكياءت االية كمكل ا من كنشيق الكلمية االطكلل ل ل ل ل للادية
االمسكدامة مي االبككار ابمااركة المااالين.
يمكن ال ل ل للف المدن ال كية الع أل ا مبادرت اايلة المدة كرككي الع مجمااة من العلال ل ل للر ك دف الع كا ير
بيئة مسكدامة االية الجادت للمااالين.

 كما يمكن كعريف الشرة ال كيةم الع أل ا لما

ما

يس للكمدم للكمييف من ندت اليشر .يجمي ا ا اللما

يشارو المائة مليا ككان ملا ل ت بككلية اطكلللادية معيلة مالا كرت طياسللية كشارو العا لرت أيام للمليا( )3الااندم
أين يكم ا الاكماد باكا كبير الع مااد معادت االسكمدام .كبلغ مسانة الشرية الااندت لنا  20اككا طار اككضمن
م ار شطا كعليمية بكشلية مكاارت املا للآر للكدريو الع م ارار العما امالابا املا للآر كر ي ية اك ا مرك اي مدارت

الماارد ام ار شاط للعبادتم ااي ميادت بابكة مكاارت ل لكرلر

 المد يلة ال كية المسكدامةم اي المديلة المبككرت الكي كشام الع اسكعماا ككلالاجيار المعلامار ااالكلاالر
اغيراا من الاس للائا ب دف كنس للين لااية النيات اكياءت العمليار االمدمار النضل لرية االشدرت الع الملا س للة مي
ضمان كلبية انكياجار األجياا الناضرت االمشبلة يما يكعلق بالجاالو االطكلادية ااالجكمااية االبيئية)4(.
 كعبر ان المدن الكي كلبي انكياجار مااالي ا ب سلللاو يرطع بمسللكاة النيات لكا من يعياللان ي ام أين يكم
االاكماد الع ابكة من اسائا االكلاا االمعلامار االية الجادت)5( .

يرككي مي ام المديلة ال كية الع هالهة اكجااار رئيسية()6
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املدينة الذكية
الاتجاه ألاول

الاتجاه الثالث
الاتجاه الثاني









الاعتماد على وسائل الراحة
الرقمية
الاتجاه نحو نوعية الحياة
مؤشر البقاء للحياة إلانسانية
مؤشر الرفاهية إلانسانية
مؤشر الترفيه واملتعة إلانسانية







الاعتماد على النمو الذكي
للمدينة
تصميم املجتمع الجديد
التنمية املستدامة
التخطيط والتصميم الحضري
للمدن
التوازن البيئي





اعتماد العالقة بين
املدينة الذكية والتنمية
املستدامة
تحسين نوعية الحياة
باستخدام تكنولوجيا
املعلومات والاتصال
املدينة الذكية صديقة
البيئة

 -2مزايا المدن الذكية :كسعع المديلة ال كية إلع كنشيق مجمااة من الميايا ا لك من مالا:
 بلاء الكياءار الكاغيلية لكا ير المدمار للمااالين

 كا ير بيئة السكشااو األاماا االمنا ظة الع اللما االطكلادو
 االاكماد الع ألظمة معياة كية للمااالين (ألظمة إدارت المبالي ل امضاءت ال كية)....
 دام اللما ااالبككار
 االاكماد الع الكشليار النديهة االككلالاجيا ي كسيير نيات المااالينم الاركار اك ا النكامار.
 االاكماد الع لظام مااركة المااالين ناا جادت النيات ي المديلة
بلاءا الع ا ا إمكالية بلاء مديلة كية يرككي الع مجمااة من اللشاا الكي كضل ل ل ل ل للمن لجان ا اديمامك ام
االكي يمكن كاضين ا من مالا المماا الكالي ()7
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التخطيط ملشروع املدينة
الذكية املستدام 1

ضمان املساءلة
واملسؤولية 6

تحديد أهداف املدينة
الذكية املستدامة 2
عناصر نجاح
املدن الذكية
تحقيق التماسك
السياس ي 3

متابعة وتقييم مستوى
التقدم 5

تشييد املدينة الذكية
املستدامة 4

يبدأ مال ل ل للرا المديلة ال كية بعملية الكمايا ل من نيث الماارد المكانة ملال ل ل للائ اك ا األاداف المراد كنشيش ا

ا لك كنديد جداا يملي لمرانا املاللاء .كرككي كلكا المرنلكين الع امرادت السللياسللية ي كنشيق لك باالاكماد
الع لياغة الشاالين االكاريعار الاليمة لكسيير ا ا اللما الجديد.
أما المرنلة الرابعةم ي مرنلة المرار الع الكابيق العملي اكالليد المديلة ال كيةم الكي كعكمد ي األسللاة الع
مكابعة اكشييم مسكاة االلجاي من مالا مشارلك بما كم كسايره .إن أام اللر ي املية إلااء مارا المديلة
ال كيةم يركبا ي األس للاة بماض للا كنديد مس للكايار المس للوالية ي إدارك ا اك ا الشدرت الع المس للاءلة ي نالة
اجاد ملا ما.
 -3الخدمات التي توفرها المدينة الذكية :كس ر المدن ال كية الع كا ير المدمار الكي ينكاج ا مااالي ا بكشلية
اجادت االيةم أين يكم االاكماد الع الكاار الككلالاجي من ج ة امال ل ل ل ل للاركة المااان من ج ة أمرة من نيث

إبداء الرأو اكشديم المالنظار الاليمة.

خدمات املدينة الذكية()8
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يركبا امطليم ال كي بدرجة كبيرت بمسكاة الككلالاجي اكشلية المعلامار المسكمدمة ي كسييره اادارك م نيث
يكم االاكماد الع:
 أنظمة مراقبة وتسيير اإلقليم  :باالاكماد الع أج يت االسكاعار االمراطبة لككبي سلاكيار المااالين


التقنيات التكنولوجية العالية :الكي كس ل ل ل للم بإدارت اكس ل ل ل لليير المديلة با ل ل ل للكا س ل ل ل لللة (إدارت الااطةم امدارت

المراريةم إدارت المبالي اامضللاءت العمامية .نيث كسللاام ا ه الككلالاجيا ي إلاللاء المدن ال كية باالاكماد الع
االبككار اااادت كلميم العمليار الشائمة()9
 التعليم الذكي  :يركبا األمر بإسل ل ام موسل لس للار الكعليم بممكلف أاااراا ي إرس للاء اكنشيق أ ض للا مس للكاة

كعليمي ل راد.

 الصيييحة الذكية :أو كا ير ممكلف المدمار الابية لض ل للمان الل ل للنة ل راد ا لك باالاكماد الع الكاار

الككلالاجي ي كشديم ا.


المباني والمسييييياكن الذكية :يكعلق األمر بكال ل ل للييد المدن الشائمة الع بلية كنكية مرككيت ي األلل ل ل للا الع

ككلالاجيا المعلامار ااالكلللاام نيث كركبا ا ه األميرت باللكا كبير بالمسللكاة العالي لكد ق األلكرلر اال سلليما

الكرلر األاياء( .)IoTكرككي الابكة الع األلياف البلرية االع االكلاالر الالسلكية اك ا البااريار الاايلة
العمر ب دف كا ير الااطة ()10

 الحكومة الذكية  :أين يكم االاكماد الع مبدأ المال ل للاركة لممكلف اليئار اادم الك ميو ي العملية الكسل ل لليرية
للمديلةم أو كنشيق الديمشرااية ي كسير العمليار.

 -4تكنولوجيا المعلومات كركيزة أسيييياسييييية للمدينة الذكية :يعكمد كناا المديلة إلع مديلة كية الع طدرك ا ي
اسل ل ل ل ل للكمدام الكشليار الككلالاجية بيعالية اكياءت جد االيةم نيث يكم االاكماد الع جمي البيالار االمعلامار من

األلظمة النكاميةم المااالينم كابيشار االلكرلر ااألج يت المكلشلة اك ا بيالار الج ار المارجية ليكم كاظيي ا

باكا كلشائي ي للي طرار كنسين نيات المااالين.

كعكمللد المللديلللة ال ل كيللة من اللدت ابشللار للبيللالللار اكشليللار المعلامللار االكي ككيللااللا يمللا بيل للا لبلللائ للا االمكمهلللة
ي(:)11
 االت صال :ياللما ممكلف كشليار االكلللاا من اااكف ملايةم البلاكاثم الايييم كشليار االسللكاللعار اممكلف
كشليار االكلللاا الكي كمكلك ا اللركار االكلللاا العامة أا المالللة اكسللكمدم ا ممكلف ال يئار اامدارارم ييادت
الع األ راد االال للركار اب ا الال للكا ككا ر البلية الكنكية للمديلة ال كية االكي كسل للم بجمي المعلامار االبيالار
الاليمة.
 مراكز العمليات :اي مراكي كس ل ل ل للم بنيظ البيالار االمعلامار المكنل ل ل ل للا الي ا من ممكلف الج ارم كما
كس ا املية الالاا الي ا السكمدام ا الد الناجة.
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 مراكز التحليل :كسللم ا ه الابشة للمديلة ال كية االسللكيادت من ممكلف البيالار االمعلامار المميلة بكنايل ا
إلع ألالاة عالة ا ا ر طيمة كسلاام ي كنسلين نيات المااالينم كما يمكن ل ه الابشة االسلكيادت من المعلامار
للكلبو ب اضا مسكشبلية باالاكماد الع االبككار االكجديد.
 التطبيقات :اي الابشة الكي يكم ابراا اس للكمدام البيالار بجمع ا ي ملل للار مال للة كييد مس للكمدمي ا مها
مدمار االلكرلرم األج يت المكلشلة اأج يت االسكاعار...إلخ.

 المسييييييييتخدم النهائي :كضل ل ل ل ل للم ا ه اليئة امامام اليرد المشيم ي المديلةم اليرد اليائر ل ام ال يئار العمامية
االا ل ل للركار المال ل ل للة .كعكبر ا ه الابشة اي ملاشة جمي المعلامار من ج ة املاشة االس ل ل للكيادت من ممرجار

كنليا ابلاء الكابيشار المالة بإدارت اكسيير ا ه المعلامار من ج ة أمرة.

تكنولوجيا املعلومات واملدينة الذكية

يعكمد كسليير المدن ال كية الع امدارت الكاملة االالاملة االكي كربا بين ج اد الموسلسلار اال يئار السلاارت الع
إلااء ا ا اللا من المدنم من ج ةم ابين األ راد المسكييدين من مدمار ا ه المدن من ج ة أمرة)12(.

إلادارة
املتكاملة
عمليات
رصد
ألاحداث

تحليل
رصد
ألاحداث

موارد املعلومات

املعالجة
بواسطة
نماذج

استخراج
نتائج
التحليل

اتخاذ
القرار
املناسب

نمذجة موارد

 -5أهداف المدن الذكية :يرة الملظران أن أاداف المدن ال كية يكمن ي االس ل ل للكهمار ي رأة الماا البا ل ل للرو
ااالجكماايم اللشا الكشليدو اككلالاجيا المعلامار ااالكل ل للاا البلع الكنكية المس ل للكدامة ااالطكل ل للاد الرا ل لليد مما

يسل ل ل للم بكنشيق لااية نيات جد االية ( .)13كما يكم االاكماد الع الكسل ل ل لليير العشاللي االنكيم للماارد الابيعية
ضللمن مبدأ الماللاركة (الدسللة ال كاء)م نيث يكم ربا العما ب لظمة كعكمد الع ككلالاجيا المعلامار ااالكلللاا
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ي كا مكان .امامام كركبا أاداف المديلة ال كية بالعلال للر الكالية :المعيا للةم اللاة االمجكميم البيئةم الكلشام
االطكلاد االنكم.
أهداف املدينة
الذكية()14

الكفاءة





الكفاءة والفعالية
عن طرق
الخصخصة
تحقيق الوفورات
و إلادارة الحكيمة

نوعية الحياة

الاستدامة

بقاء الحياة
إلانسانية
الرفاهية
إلانسانية









ثانيا :محددات وعناصر المدن الذكية الترفيه

املرونة
التنمية
املستدامة
نمو البيئي
املستدام

يرككي الكناا إلع المديلة ال كية الع مجمااة من المل ل ل للائل االمكمهلة ي االطكل ل ل للاد ال كيم المجكمي

ال كيم النكم ال كيم البيئة ال كيةم النركة ال كية االنيات ال كية ()15
الاقتصاد الذكي
املجتمع الذكي

الحياة الذكية

املدينة الذكية
البيئة الذكية

الحكم الذكي
الحركة الذكية

 االقتصاد الذكي :يركبا االطكلاد ال كي ( )Smart Economyب ربعة اااما م مةم كسم بكناا االطكلاد

إلع كي اايم



جا بية االسكهمارم نيث يعكمد االطكلاد الع الكلا سية العالمية اامطليمية
املكاجيةم ا لك من مالا الالاا إلع الملااق الرييية االمعيالة اادماج ا ي اللااا االطكلادوم
كما يكم مل اليرل الكجارية للمااالين.



راح االبككار

اكلم ية الم ارارم ييادت الع اسل ل ل ل ل للكعماا الككلالاجيا ي العمليار الكجارية (المدمار

الملر ية االلككراليةم الكسايق االلككرالي...إلخ


ريادت األاماام أين يكم البدء ي كنشيق اكليي المااريي الريادية

 المجتمع الذكي :يعكمد بلاء المجكمي ال كي الع الل للر اام ااا المعر ةم نيث يكم االاكمام ببلاء المجكمي
الشائم الع إدارت النيات النضل لرية نيث يكم إيل للاا المبرت الكعليمية بل للارت مكجالس للة لكا الملااق سل لااء كالر
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نضرية أا رييية .كما يكم االاكماد الع مسكاة كعليمي أضا اأرطع باللسبة لكا المااالين ا لك بكبلي الكعليم
االلككرالي (الكعليم ان بعدم الكعليم الكااكي أا كعاالي)
 الحكم الذكي :االمشل للاد ب لما إدارت المديلة ال كيةم أين يعكمد ي األل للا الع مس للاامة اما للاركة جميي
الماالين ي امدارت مما يسم بكنشيق العدالة االديمشرااية.

 الحركة الذكية (النقل) :يعبر مي ام اللشا ال كي ان مسكاة اسكمدام ككلالاجيا المعلامار ااالكلاا اأج يت
االسللكاللعار ي كسلليير النركة المرارية امن هم كنشيق السللالمة المرارية .ي دف االاكماد الع اللشا ال كي إلع
كنس ل ل ل للين لااية النيات اك ا إيجاد النا لما ل ل ل للكالر اللشا الع مس ل ل ل للكاة المديلة (االيدنامم الكلاثم اس ل ل ل للك الك
الااطة.)...
 البيئة الذكية :بمعلع كنشيق اال سكدامةم من مالا الكياءت ي اسكمدام الااطة االنياظ الع الماارد باالبككار
ي إاادت اسكمدام ا االمساامة ي المنا ظة الع البيئة بنمايك ا اادارت ماارداا باكا اشاللي.

 الحياة الذكية (المعيشة) :كعبر ان مسكاة الااية النيات يما يكعلق بل ل ل لل:
 الرااية اللنية

 الالاا إلع المدمار الابية العالية الجادت
 إدارت السجالر اللنية الككراليا
 الهشا ة االكر ي
 كنشيق مسكاة االي من المدمار السيانية
 الكعليم باالاكماد ملع مبدأ المعر ة

 العمران ال كيم أو ااكماد لما بلاء يعكمد ي بليك الكنكية الع ككلالاجيا المعلامار ااالكلاا
ثالثا :عالقة األطراف ذات المصلحة باإلقليم الذكي

بلاءا الع الالر المديلة ال كيةم يمكن أن لسكلكد أن األاراف ار المللنة ي ا كاما:

 الحكومة الذكية  :من مالا الشاالين االكال لريعار الكي كض للبا س لللاك اليرد ي امطليم من ج ة ا املية إدارت
اكسلليير الماارد ي من ج ة أمرة .كما أن النكامة ال كية كعما الع إرسللاء الالليا ية االديمشرااية بين ممكلف
أ راد المجكميم إضا ة إلع كا يراا لمجمااة من المدمار العامة الكي كس ا العيو ي المديلة اكلمي .
امامام كعبر النكامة ال كية ان ما يسللمع بالنكم ال اراللد للمديلة( )16المركبا ي األلللا بكااير األ راد بلاءا
الع هالهة أبعاد ااي:
 البعد السياسي المركبا بابيعة السلاة السياسية ااراية ممهلي ا. -البعد الكشلي االمركبا بعما الااا امدارت امدة كياءك ا

 البعد االطكلادو ااالجكمااي االمركبا ببيئة المجكمي المدلي ااالطك بالدالةم ييادت الع السياسار العامةامدة ك هيراا اك هراا بالمااالين.
يمضي النكم الرااد للمديلة لمجمااة من العلالر االمكمهلة ي:
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عناصر
الحكم
الراشد

الرؤية
إلاستراتيجية

الكفاءة

الشفاية
واملشارة

املسائلة

حكم
القانون
والعدالة

الالمركية

 المجتمع الذكي  :يض للم مجما األ راد الملكمية ليطليم ال كي االكي كمكلك مس للكاة معر ة يوال ا ي إدارت ا ا

امطليم .أين يسعع اوالء األ راد إلع كلمية م اراك م بالكعلم اكسو المعر ةم مما يسم ل م بالمااركة ي العملية

الكسيرية للمديلة ال كية.
أطراف املصلحة في إلاقليم ()17

املجتمع الذكي

الحكومة الذكية

 الحياة الذكية
 البيئة الذكية
 الحركة الذكية
 الاقتصاد الذكي

 التشريعات
والقوانين
 املشاركة في صنع
القرار

 الشفافية
والديمقراطية
 الخدمات العامة



الحكم

 املواطن الذكي
 املشاركة
املجتمعية
 التعلم وكسب
املعرفة



تنمية املهارات

املدينة الذكية

رابعا :مساعي الجزائر في تبني اإلقليم الذكي

يعكبر مي ام المديلة ال كية من المياايم الكي أهارر اال يالر جدال كبي ار ي الجيائر بين السلاة االمبراء ي ا ا

المجاا .من ج ة السل ل ل ل ل لللاةم ي كلل ل ل ل ل للر الع اجاد امرادت االعييمة لجعا المدن كيةم أما من ج ة مبراء

الككلالاجيا األمر ال يكاطف الع امرادت أا العييمة االما يكالو إدراك لمعلع ال كاء الرطمي ييادت الع الكنكم
ي الكشليار االبرمجيار اك ا ااي اهشا ة المااان كجاه الرطمية اليعالة.

المديلة ال كيةم اي المديلة الرطمية الك ي كعما ا ق معامالر ال ل ل ل ل للبكيةم كا ر للبال ل ل ل ل للر الر ااية االجكماايلة
ااالطكلل ل ل ل ل للادية اكلمية منلية ي جميي المجاالر (لشام لل ل ل ل ل للنةم كعليمم اكر ي ) ا لك باالاكماد الع االبككار
االككلالاجيا.
الجيئر مراان
 -1العراقيل التي تواجه نشيأة المدن الذكية في الجزائر :يبشع النديث ان الجاي مديلة كية ي ا
بامرادت ي الكملل من لما العيو الكشليدو المبلي الع المعاملة (اج ا لاج ) إلع اللما ال كي المبلي الع

المعاملة ا ق ككلالاجيا المعلامار ااالكلاا .ايمكن امكلار اراطيا المديلة ال كية بالجيائر ي:
 ضعف اسكمدام الككلالاجيا ي الشاااار االطكلادية83
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 ااكماد طاااار الكعليم االكربية الع األساليو الكشليدية ي الكدرية ضعف مسكاة المدمار اللنية المشدمة للمااان ضعف ك ايا المارد البارو ي مجاا الرطمية االاكماد الع اللشا الكشليدو اادم ربا بالككلالاجيا النديهة (كشليا ككلية الااطة المسل ل ل ل ل للكمدمةم المراطبةالكشلية لنركة المرار ي كا المديلةم المسكاعرار)....
 ادم كبلي اسل ل ل ل ل للكدامة الماارد الابيعية ( المديلة ال كية اي مديلة ايكالاجية) اادراام مي الكال ل ل ل ل للار الكلاثالبيئي اللاكد ان اسكلياف الماارد الابيعية ااسكغالل ا باريشة غير اشاللية.
 -2مبادرات الجزائر في مجال الرقمية :بدأ ااكمام النكامة الجيائرية بماضل ل ل ل ل للا المدن ال كية يبري الاالطا من

مناالك ا إدماا الرطمية ي ممكلف المعامالر امدارية لعل ل ل ل ل ل لرلك ا اك ا كس ل ل ل ل ل ل يا األمر الع المااالينم كما

ناالر كااير ا للبكة االكل للاالر االر ي من كد ق االلكرلر لكسل ل يا امليار االكل للاا .كإهبار لنس للن اللية ي

الكاج لنا المدن ال ك ية شد انكضل لللر الجيائر طمة المدن ال كية العالمية لالسل للكهمار االككلالاجيا يامي 8م27
جاان  2018بمركي الموكمرار الدالي بالجيائر العالمة ا لك بنضار  4أالف ماارك ا 150مبير دالي.
تطور استخدام االنترنت في الجزائر مع النمو السكاني خالل الفترة )18(2017-2000

٪

السنة

عدد المستخدمين

عدد السكان

2000

50000

31795500

2أ0

2005

1920000

33033546

8أ5

2007

2460000

33506567

3أ7

2008

3500000

33769669

4أ10

2009

4100000

43187188

0أ12

2010

4700000

430586184

6أ13

2012

5230000

37367226

0أ14

2013

6404264

78813722

5أ16

2014

6669927

38813722

2أ17

2015

11000000

93542166

8أ27

2016

15000000

40263711

3أ37

2017

18580000

14063753

2أ45

بدأر الجيائر ي الكعاما بال ل ل ل ل للبكة االلكرلر ي مارة  1994ا لك ان اريق مركي البنث ااماالم الكشلي
االعلمي ( )CERISTال و ألا ل ل ل ل ل ل ي مارة  .1986كيايد االاكمام بمدمار االلكرلر االكعاما مع ا بداية من
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سلة 1994م أين طدرر سراة االركباا ب ل ل ل ل ل ل6 KOأ9م ابعداا اارر الابكة لكعما ا ق  3 Gامن هم 4 G
الاال إلع األلياف البلرية سلة .2017
 -3مجهودات الجزائر من حيث التشريعات والقوانين :سعر الجيائر إلع مااكبة الكاارار النضرية بسن طاالين
كضبا املية إلااء المدن الجديدت من نيث ضبا الكاسي العمرالي اكنسين أساليو كسييره .ال دف من إلااء

ا ه المدن الجديدت برجي إلع(:)19

إيجاد حلول للنمو

دوافع اجتماعية

الديمغرافي،
دوافع اقتصادية

دوافع إنشاء المدن

تطوير المناطق

الجديدة
دوافع

سياسية

من حيث تحسين
نوعية البيئة
دوافع طبيعية
إيجاد الحلول

الحضرية
لمشاكل الكالية(:)20
منإلااء مدن جديدت من مالا الشاالين االكاريعار
ائر ي
كمنارر ج اد الجي
التدفق

 الشالان رطم  20 -1المورل ي  27رمضان  1422الماا ق للللل  12ديسمبر  2001م المكعلق بك يئة امطليماالكلمية المسكدامة ي دف إلع:


إاداد إسكراكيجية ماادت كااين كاييي لاااار السكان ااسائا الكلميةم



المنا ظة الع البيئة



كهمين األلظمة البيئية.

 طالان رطم  10-03المورل ي  19جمادة األالع  1424الماا ق لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  19ياليا 2003م المكعلق بنمايةالبيئة ي إاار الكلمية المسكدامةم ي دف إلع:


كنديد المبادئ األساسية االشاااد البيئية



كرطية كلمية االية مسكدامة بكنسين اراا المعياة اظراف العما بضمان لما معياي سليم.



إلالح األاساا المكضررت



كرطية االس ل ل ل للكعماا االيكالاجي العشاللي للم اارد الابيعية المكا رت ااس ل ل ل للكعماا الككلالاجيا األكهر
لشاء

 طالان رطم  19-01المورل ي  27رمضان الماا ق لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل  12ديسمبر 2001م المكعلق بكسيير الليايارامراطبك ام ايكعلق بل ل لل:


الرطابة االكشليل من إلكا الليايار المضرت



كلظيم ري الليايار



كلمية الليايار بإاادت اسكعمال ا أا رسكلك ا



المعالجة البيئية العشاللية للليايار



إاالم اكنسية المااان باألماار اللاجمة ان الليايار ايهاراا الع اللنة االبيئة.
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اكما الكدابير الاليمة للند من الليايار اكشليل ا



كنديد ااجبار كا ملكد للليايار نسو لاا ا.

 الشالان رطم  6-07المورل ي  13مايا  2007المكعلق بكسيير المسانار المضراء اكلميك ام ي دف إلع:

كلمية المسانار المضراء



المنا ظة الي ا



إنلائ ا

 الشالان رطم  02-02المورل ي  5براير  2002م يكعلق بنماية الس ل للانا اكلميك م الجريدت الرس ل للمية رطم 1مالعدد  10ا لك من مالا:


كلدر كلمية السانا ضمن البعد الاالي لك يئة امطليم االبيئة.



االاكماد الع مبادئ الكلمية المسكدامة االاطاية االنياة



كلليف المااطي ار الاابي االيكالاجي االابيعي ضمن ك يئة السانا



كاجيي كنايا الملاآر الللااية الضرت بالبيئة إلع األلااة المالئمة.

 الشالان رطم  08-02المورل ي  8مايا  2002يكعلق لال ل للرا إلال ل للاء المدن الجديدتم الجريدت الرسل ل للميةالعدد 34م سلة 2002م ي دف إلع:


كعريف المدن الجديدت (مركي كااين اجكماايم اطكل ل ل ل ل ل للادو ابال ل ل ل ل للرو بما يا ره من إمكاليار
الكاغيام امسكان االكج يي)




كنديد ك يئة امطليم اااادت كااين البلية العمرالية بما يكاا ق امبادئ الكلمية المسكدامة.

كنديد أداار ك يئة االااء المدن الجديدت.

 الشالان رطم 10-11م المورل ي  20رجو  1432الماا ق للللل  22يالي  2011ايكعلق بالبلدية اكيييةكسيير اوال ام أين كم االاكماد الع :ما يلي:


الفصيل األول :الك يئة االكلميةم ايكعلق األمر بكليي لللالنيار رئية البلدية ي إاار المماا



الفصيييييييييل الثاني :الكعمير اال ياكا الشاادية االكج ييم اال دف مل اا كاجي االسل ل ل ل ل للكهمارار



الفصيييييل الثالث :لا ل ل للااار البلدية ي مجاا الكربية االنماية االجكمااية االرياض ل ل للة االا ل ل للباو

الاالي لك يئة امطليم االكلمية المسكدامة.

امراطبك ا من نيث المنا ظة الع البيئة االلنة العمامية.

االكس ل لللية االس ل لليانةم ايكعلق األمر بكا ير البلع الشاادية الكي كس ل للاام ي ر ي مس ل للكاة الكعليمم

إلااء الم ار ق العمامية ااسكنداث ملالو الاغا بما يسم من كنسين لااية النيات.


الف صل الرابع :اللظا ة انيظ اللللنة االارطار االبلديارم ايكعلق األمر بكا ير المياه اللللالنة
للاروم لرف المياه المسكعملة امعالجك ام جمي الليايار...إلخ

خاتمة:
كمضل للي املية كنسل للين لما

النيات ابلاء المديلة ال كية إلع كضل للا ر ج اد األاراف المعلية (النكامةم

ااأل راد) .نيث يمها كنسللن المعياللة مكسللو اام لكال الار ينم أين يمكن ل راد النلللاا الع مكالباك م من
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مدمار ل ل ل ل للنيةم كعليميةم كر ي ية اك ا كلمية الم ارار من ج ةم كما كس ل ل ل للكييد النكامة ال كية من ا ه العملية
بنلال ا الع اليرد الااايم المكعلم االمككسو لم ارار كسم ل بالمااركة اليعالة ي إدارت المديلة ال كية.
بلاءا الع لكم إن كنسل ل ل ل ل للين لما النيات ضل ل ل ل ل للمن لما

المديلة ال كيةم يعبر ان كبادا المليعة بين الار ين

االمعكمدت ي األساة الع عالية المارد البارو لكنشيق ما يسمع بلللللللللالنكم ال كيم النيات ال كية البيئة ال كيةم
االطكلاد ال كيم النركة ال كية.
أما يما يمل الجيائرم بالرغم من الج اد المب الة من نيث ك يئة األرض للية الشالالية لكلمية اكااير المدن بما
يكالءم مي الكاارار الككلالاجية االبيئيةم إال أن كنشيق ال دف يبشع بعيد لااا ما.
املر الدالة الجيائرية الع د ي اجلة كااير المدن اك يئة امطليم بكملل ل ل ل ل لليل الماارد المالية االمادية الاليمة

ل لكم إال أن الالاا إلع كنشيق االجاي المدن ال كية يعكمد إلع جالو لك كا ر المبرت اك ايا العللر البارو
بر ي لمسكااه الهشا ي اادراك بضرارت كااير لما النيات بما يكلاسو اكغيرار المنيا.

الحكومة الذكية

اشد
الحكم الر
 الحكم الذكي

 البيئة
تكنولوجيا املعلومات والاتصال

املجتمع الذكي

الحياة الذكية

املورد البشري

قائمة مراجع:

 -1ميجا كامارم بلاء المدن ال كية كرككي الع بلاءار كيةم مسكلدار  IDCالكشليةم الع الماطيwww.idc.com :
 -2ميجا كامارم مرجي سابق

 -3البانهان الساريانم كجارو لاجنة لمسكشبا مسكدام من ماليييا لولوت الارق الع الماطي www.syr-res.com:
 -4دييد اكلرم بلية كنكية من أجا مدن كية مسكدامةم مجلة أمبار االكنادم العدد2م 2016م ل8

 -5المدن ال كية المس للكدامة :لنا مس للكاة معيا للة أ ض للا 2014م كشرير ا ايرت االكل للاا اككلالاجيا المعلامار لدالة طار
الع الماطي:

 -6ابل ل ارال لي للم جل لااد ط ل ل للدي للم الل لي للاس ل ل ل ل ل ل ل للفم الل ليل لك للر الل لكل لمل لال ليل لا للي لل للل لم ل ل للدن ا للق لل لظل لري ل ل للة ال لي للرم ل ل للانم ال لل للع الل لم للاط للي:
https://www.researchgate.net/publication/322745960

 -7س ل ل ل ل ل ل لليلييا غايمنم الاريق إلع المدن ال كية المس ل ل ل ل ل ل للكدامة – دليا لشادت المدنم مجلة أمبار االكنادم العدد2م 2016م
ل(6بكلرف)

 -8محمد علي األنباري ،خصائص المدينة الذكية ،أوت  2010على الموقع:

www.uobabylon.edu.iq/.../files/ملائل20%المديلة20%ال كية.pdf

 -9سيلييا غايمنم الاريق إلع المدن ال كية المسكدامة – دليا لشادت المدنم مجلة أمبار االكنادم العدد2م 2016م ل6

 -10دييد اكلرم بلية كنكية من أجا مدن كية مسكدامةم مرجي سابقم ل 9
 -11ميجا كامارم مرجي سابق
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 -12ااداد البانهة باالاكماد الع ليلغ ا ل ل ل ل لليلغ ا ل ل ل ل للينم امدارت المككاملة للمدن ال كية المس ل ل ل ل للكدامةم مجلة أمبار االكنادم
العدد2016م2م ل 18

 -13ابراايم جااد طديم الياسفم اليكر الكماياي للمدن ا ق لظرية ايرمانم مرجي سابق مل15
 -14ااداد البانهةم باالاكماد الع ابرااسم جااد طديم الياسفم مرجي سابقم ل16-15
 -15ألظر ي لك:

 ميجا كامار /مرجي سابق

 ابراايم جااد طديم الياسفم اليكر الكماياي للمدن ا ق لظرية ايرمانم مرجي سابق

النكم الل للال
النكم الل للال " م ي ككاو :إس للماايا الا للاي ايمرانم" اليس للاد ا ُ
 -16نس للن كريمم " مي ام ُ
العربية"م الابعة .الهاليةم( بيرار :مركي دارسار الاندت العربيةم  2006م ل97

ي البالد

 -17إاداد البانهة باالاكماد الع معايار الدراسة
-18

Algerian Internet Usage and Population Growth, sur le site

https://www.internetworldstats.com/af/dz.htm

 -19إاداد البانهة باالاكماد الع معايار الدراسة
-20

الجريدت الرسمية ابر الماطيhttps://www.joradp.dz/HAR/Index.htm:
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تطبيقات الذكاء االصطناعي ودورها في تعزيز رقمنة المجتمعات والتحول نحو المدن الذكية -دولة اإلمارات
العربية المتحدة نموذجا-

Applications of artificial intelligence and its role in promoting digitization of
-societies and transformation towards smart cities - UAE model
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ملخص:

ك دف ا ه الارطة البنهية إلع إبراي دار ال كاء االل ل ل للالااي االكاارار المكس ل ل للاراة للككلالاجيا ي كعييي

رطملة المجكمعار املق م دن ا ض ل ل ل ل للاءار املظمار ابيئار أاماا كيةم اا ا من مالا اركيا لس ل ل ل ل للق ال كاء
االلل للالااي اييادت طدرت األج يت ااألداار االمسل للكال للعرار الع الكرابا ااالكلل للاا اكبادا المعلامار من مالا

إلكرلر األال للياءم كال للير معظم الكشديرار إلع الل للاا أج يت إلكرلر األال للياء إلع أكهر من  35مليار ج اي ي
اام 2020م بدما يييد ان  600مليار داالرم ا ه الكاارار الج رية ال ائلة يادر من طدرت املسل ل ل ل ل للان الع
الكنكم ان طرو اان بعد بممكلف األاللياء ي ظا بيئة مكغيرت اللعاراا الانيد الهابر اا كيف يمكن أن يسللاام
ال كاء االلالااي ي ملق المدن ال كية بلية اامة ااممارار العربية بلية مالة؟.
الكلمات المفتاحية :ال كاء االل ل ل ل ل للالاايم رطملة المجكمعارم المدن ال كيةم المدن ال كية ي اممارار العربية

المكندت.

Abstract:
This paper aims to highlight the role of artificial intelligence and the rapid
development of technology in promoting the digitization of societies and the creation
of smart cities, through the increase of artificial intelligence and the ability of devices,
Tools and sensors to connect, communicate and exchange information through the
Internet. Estimates of Internet Access to more than 35 billion devices in 2020 with
incomes of over 600 billion dollars. These dramatic developments have increased the
ability of people to control near and far different things in a changing environment
whose only slogan is The constant is how artificial intelligence can contribute to the
creation of smart cities in general and the UAE in particular.
Keywords: artificial intelligence, digitization of societies, smart cities, smart cities in
the UAE.
مقدمة:
بعد ال ل ل ل للاا البا ل ل ل للر إلع ند الالملاق بكم المعلامار الاايك ا اكج الكيكير إلع ابككار ارق جديدت
لنيظ ا ه المعلامار الشا المعارف االمبرار من املسل ل للان إلع ال ل لليء يناكي ايسل ل للكايي المكابعة بمسل ل لليرت ا ه

المعلامار كان ال بد من اللجاء إلع ألظمة نديهة طادرت الع اسل ل ل ل ل للكيعاو ا ه المعارف اكاايراا ااي ال كاء
االلالااي ال و يعد اليام من الميادين النديهة الكي كسكشاو ااكمام الداا.
اكعد دالة اممارار العربية المكندت أند ا ه الداا الكي نير اسم ا ي كاريخ كابيشار كشلية الناساو
المكشدمة اكنديداط ي مجاالر ال كاء االلالاايم شد ااكادر ادم الكظار المسكشبام با الدماا إلي االكلا ة

الع كشلياك ااسكباق كندياك ااضي النلاا اللاجنة ل ام اا ا ما ييسر كاج الدالة النهيث لنا االسكهمار ي
كيعيا كشليار الجيا الرابي من الهارت الل لللااية االع أرسل ل ا ال كاء االل للالااي لكنشيق أادا ا من أجا بلاء
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مدن كية ي ا بااكباره لغة المسل للكشبا الكي ال منيد ان إدراك أبجدياك ا االشضل للاء الع أميك م اااكماد العديد
من الشاااار االطكلادية مها اللنة االكعليم االمدمار االشاااار النياية األمرة الي م ضال ان اليرل
االطكل للادية الكبيرت الكي يا راا للكهير من الشاااار االطكل للادية بالدالةم اطدرك الع كنشيق أرباح اائلة مي
كابيق اسل ل ل للكمداماك ااالاكماد الع ما يشدم من معلامار ااسل ل ل للكال ل ل للارار دطيشة اك هيراك اميجابية ي كشليا
االاكماد الع العللر البارو االعمالةم مما ير ي جادت الملكجار ايشلا من املياق .امن مالا ما سبق يمكللا
ارح اماكالية الكالية:
كيف سييييييياهمت تطبيقات الذكاء االصيييييييطناعي في تعزيز رقمنة المجتمعات والتحول نحو المدن الذكية لدولة

اإلمارات العربية المتحدة؟

المعالجة الماضا اامنااة ب من كا جاالب كم كشسيم ا ه الارطة البنهية إلع األجياء اركية:

أاال :مااية ال كاء االلالااي.
هاليا :مااية المدن ال كية.
هالها :دار ال كاء االلالااي ي بلاء المديلة ال كية اارهار المكركبة الع اسكمدام .
رابعا :ارض كجربة دالة اممارار العربية المكندت.
المحور األول :ماهية الذكاء االصطناعي
بار مل للال

ال كاء االل للالااي كهير االس للكمدام ا ه األيام لدرجة أن البعض أل للب يكماف من

أل طد يعلي سل ل ل لليارت ارالر ااضل ل ل للمنالا دار البال ل ل للرم رغم أن الااطي ما يياا بعيدا جدا ان االطكراو من ا ا
الكلارم ما ال كاء االلالااي؟ اما أبري مظااره؟ االع أين الا كااره؟
 -01تعريف الذكاء االصيييطناعي :ال كاء االل للالااي اا د ارس للة الشدرار اليكرية من مالا اس للكعماا اللما
الناسل ل للبية الكي ك كم باريشة مناكات كي كير املسل ل للان اان الغاية المركيية من لما
املسان االلما

ال كاء االلل ل للالااي اا أن

كالاما يضعان الكاطي ناا ظااره معيل من مالا العالمار أا اماارار أا بعض الدالئا1م

ا النجر األس ل ل ل للاة ي جعا ارالر المبرمجة االمناس ل ل ل للبة كشام بم ام مماهلة ابا ل ل ل للكا كبير لعمليار ال كاء
البارو الكي ككمها ي الكعلم ااالسكلباا ااكما الش اررارم االي يمكن كعريف ال كاء االلالااي الع أل :
 -الم اكشلية طائمة الع ادد من المجاالر المعر ية مها الام اماالمية االنااس لليو االرياض لليار اال لدس للة

االام امنياء...الخم من مالا طدرت ارلة الع الشيام بالم ام الكي كنكا إلع ال كاء البا ل ل للرو الد أدائ ا مها

االسكلكا الملاشي االشدرت الع الكعديا.2
 -الم ي كم بللللااة يالر كشام بكلللر ار يعكبراا املسللان كلللر ار كيةم أا ببسللااة أكهر يعر رسللا بيا –

أند العاملين ي ا ا المجاا -الع أل مناالة جعا ارالر العادية ككلل ل ل ل ل للرف كارالر الكي لرااا ي أ الم

المياا العلمي.3
 ال كاء ال و كبدي ارالر االبرامد بما يناكي الشدرار ال الية البال ل ل ل ل لرية األماا امل ام مها الشدرت الع الكعلمااالسللكلكا ارد اليعا الع أاضللا لم كبرمد ي ارلةم كما أل اسللم لنشا أكاديمي يعلع بكييية للللي نااسلليو
ابرامد طادرت الع اكما سلاك كي.4
االي من مالا ا ه الكعاريف يمكللا الشاا ب ن ال كاء االلل ل للالااي ابارت ان يلية كسل ل للم بل ل ل لياغة

برمجيار مكاارت مسل ل للكلده الع بيالار امعلامار لنا المال ل للاكا ي ميدان امكلل ل للال معين بااكماد الكشدير
الدطيق االنكم الماضاايم األ ال ي كم بمكالار ال كاء البارو با باألساليو االكشليار المركباة ب السكغالل ا
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ي كااير اظائف النااسللو ارليةم بامضللا ة إلع أل يكميي بالكااجد الدائم دان طياد ي المكان أا اليمان مي
الشابلية للكاهيق االلشا االلسللخ االلاللرم األ ال يكعرض لما يكعرض ل العللللر الباللرو من اااما موهرت الع
طدراك كاللس لليان .ا ي ا ا الل للدد أيض للا البد أن لاضل ل اليرق بين ال كاء االل للالااي اال كاء املس للالي ال و
يعلي ب ل طدرت املسل ل ل للان الع اسل ل ل للكلباا نشائق جديدت االالل ل ل للاا إلع نلاا مبككرت لمسل ل ل للائا معشدت ان اريق
االسل للكيادت مما لدي من معلامار امعارفم ايكم لك من مالا طدرك الع الكنليا االمشارلةم ايشاا إن املس ل لان
كي إ ا هبكلا لل ل للنة النشائق االنلاا الكي كالل ل للا إلي ا . 5ا يما يلي يمكللا كاضل ل للي أام اليراطار بين ال كاء
املسالي اال كاء االلالااي من مالا الجداا الماالي:
جدول رقم  :01الفرق بين الذكاء اإلنساني والذكاء االصطناعي
الخصائص

الذكاء اإلنساني

الذكاء االصطناعي

الشدرت الع اسكمدام النااة :العيانم اللمةم الام....الخ.

االية

ملميضة

الشدرت الع الكميا.

االية

ملميضة

الشدرت الع الكعلم من المبرت.

االية

ملميضة

الشدرت الع الككيف.

االية

ملميضة

الشدرت الع كنما اككساو ال كاء.

االية

ملميضة

الشدرت الع اككساو ملادر ممكلية للمعلامار.

االية

ملميضة

الشدرت الع اككساو مشدار كبير من المعلامار المارجية.

االية

االية

الشدرت الع النسابار المعشدت.

ملميضة

االية

الشدرت الع لشا المعلامار.

ملميضة

االية

الشدرت الع الشيام بالنسابار بسراة ادطة.

ملميضة

االية

المصدر :لجم اباد لجمم إدارت المعر ة :المياايمم االسكراكيجيار االعمليارم الاراق لللار االكايييم ا2م امانم

2008م ل.377

من مالا ا ا الجداا لسل ل ل ل ل للكلكد أن ال كاء املسل ل ل ل ل للالي يكميي بالشدرت الع النة االكميا اامبدا م بيلما ال كاء
االلالااي ل الشدرت الع الشيام بالنسابار المعشدت الشا المعلامار بكا س الة اسراة ائشة ي نين يكالو
لك ج د ااطر لدة املسان.

 -02الخلفية التاريخية للذكاء االصطناعي :ظ ر الكيكير ي ارالر االلالااية ي األسااير اليالاليةم إال

أن الظ ار اليعلي ل ا كان مي ك سللية األبناث اام 61956م اكنديدا ي كلية دارر ماث ا لك من طبا كا
من( جان مكارهيم امار ان مين س للكيم األن ليا يام ايرهر ل للمائيام ااربرر س لليمان)م إ كمكلاا من نا
ماللاكا ي الجبرم ااهبار اللظريار الملاشية االلااشة باللغة املجليييةم ايمكن سللرد الكسلللسللا الكاريمي لل كاء
االلالااي الع المسكاة العالمي الع اللنا الكالي:
 ي اام  1822اضي كاارلي باو بيد كلميم ألاا يلة ناسبة ي العالم. ي اام  1854ابككر جار باا لظرية الملاق الجبرو المعكمدت الع طيمكي اللير االااند اللني . ي اام  1921كم اسكمدام ملال رابار ألاا مرت ي المسرنية الكايكية راباكار رسام االمية. ي اام  1940بدأر المنااالر البككار ابكار الككرالية بسياة كناكي الماليا العلبية بلارت بدائية. ي اام  1948أكع العالم " يالن كيارلد " ب اا كرت ان ارالر ار الشدرت الع الكيكير كاملسان.91
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 ي اام  1958امكر العالم " جان مكارهي " لغة البرمجة "  " lispااع اللغة الميضل لللة ي مجاا ال كاءااللالااي.
 ي اام  1980ا در أبناث ال كاء االلالااي لنات ابر اللجاح الكجارو لل اللظم المبيرت. ي اام  1985ال لللر أرباح أبناث ال كاء االل للالااي إلع أكهر من مليار داالر ابدأر النكامار يكمايا كلك األبناث.
 ي اام  1987نلا ال يار لساق يلة الل ل ل ل ل ل ل ( lisp machineإندة لغار البرمجة اا در أبناث ال كاءااللالااي الككاسة).
 -ي اام  1987نشق ال كاء االلالااي لجانار أكبر ي المجاا اللاجسكي ااسكم ار البيالار االكاميل

الابي.

 ي اام  1997ايم الناسل للاو املسل للان ألاا مرت ي لعبة الال للارلدم اكاالر االمكرااار االكنسل لليلار الكيد عر بال كاء االلالااي ليلب اليام ناجة ملنة ااسيلة عالة ال غلع ال ا.
 ي ديسللمبر  2014أاللار االم اليييياء الال ير سللكيين ااكيلغ إلع أن كااير كاء الللالااي كاما طد يم دليلاء الجلة الباروم من ار من طدرت ارالر الع إاادت كلميم ليس ا اكيا.
 ي أككابر  2015الل ل للف الممكر االمسل ل للكهمر األميركي إلان ماسل ل للك ال كاء االلل ل للالااي ب ل من أاظمالمماار الكي ك دد الاجاد الباروم كما اب كااير ارالر ال كية باسكنضار الاياان .
-03أهمية الذكاء االصييطناعي :بامكلللار اللديد إن أامية ال كاء االلللالااي أكبر من أن كنلللع ي لشاا
سريعة الكن يمكن اماارت إلع جاالب ا امل ا:7

 من المكاطي أن يس م ال كاء االلالااي ي المنا ظة الع المبرار البارية المكراكمة بلشل ا لآلالر ال كية. بسللبو ال كاء االلللالااي سلليكمكن املسللان من اسللكمدام اللغة املسللالية ي الكعاما من ارالر ااضللا انلغار البرمجة الناس ل ل ل ل ل ل ابية مما يجعا ارالر ااسل ل ل ل ل للكمدام ا ي مكلااا كا ا ل ل ل ل ل لرائ المجكمي نكع من او
االنكياجار المالة بعد أن كان الكعاما مي ارالر المكشدمة نك ار الع الممكلين ا او المبرار.
 س لليلعو ال كاء االل للالااي دا ار م ما ي الكهير من الميادين النس للاس للة كالمس للاادت ي كا للميل األمراضاالف ا ألدايةم ااالسكاارار الشالالية االم ليةم االكعليم الكيااليم االمجاالر األملية االعسكرية.
 -س ل ل ل للكسل ل ل ل ل م األلظمة ال كية ي المجاالر الكي يل ل ل ل لللي ي ا الشرارم

ه األلظمة ككمكي باالس ل ل ل للكشاللية االدطة

االماضااية ابالكالي ككان ط ارراك ا بعيدت ان الما اااللنياي االعللرية أا األنكام المسبشة أا نكع الكدمالر
المارجية أا الاملية.
 سلكميف ارالر ال كية ان املسلان الكهير من المماار االضلغااار الليسلية اكجعل يركي الع أالياء أكهرأامية اأكهر إلسل ل ل للالية ايكان لك بكاظيف ا ه ارالر للشيام باألاماا الال ل ل للاطة االمارت ااسل ل ل للككال ل ل للاف األماكن

المج الة االمااركة ي امليار املشا أهلاء الكاارث الابيعية.

 -04مجاالت وتطبيقات الذكاء االصيطناعي :يسللكمدم ال كاء االلللالااي ي العديد من المجاالر العسللكرية
االللااية ااالطكلادية االكشلية االابية االكعليمية االمدمية األمرة  ...ا من بين أام كابيشاك ما يلي:8

 السيارار اكية الشيادت االاائرار بدان ايار. املسللان ارلي (الرابار) ااا ج اي ميكاليكي مبرمد للعما مسللكشال ان السلليارت البا لريةم املللمم ألداءاألاماا االجاي الم ارار النركية االليظية الكي يشام ب ا املسانا
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 الكنكم الالماي كالكنكم بالسكك النديديةا األج يت ال كية الشادرت الع الشيام بالعمليار ال الية كينل الكل ل للاميم الل ل لللااية امراطبة العمليار ااكماالشرار.
 المناكات المعر ية باس ل للكمدام أج يت الكمبياكر المكبار اللظريار ناا كييية اما العشا البا ل للرو االاظائفالكي يشام ب ا كالكعرف الع الاجاه الم لا ة ااألللاار أا الكعرف الع ما اليد امعالجة اللللار ااسللكمالل
البيالار االمعلامار المييدت مل ا اكيعيا ال اكرتا
 الكابيشار الناسابية ي الكاميل الابي بالعيادار االمسكاييار ااجراء العمليار الجرانيةا برامد ال كاء االلالااي ي كنليا البيالار االطكلادية كالبارلة اكااير ألظمة كدااا األس ما -برامد األلعاو ك لعاو الاارلد األعاو الييدياا

 الاطيد جاجا البنهية الع ج اي الناساو ابر املكرلرا -الكابيشار المالل ل للة بكعلم اللغار الابيعية الممكلية اطاااد

م اللغار المككابة االملااطة يليا االرد الع

األسئلة بإجابار مبرمجة مسبشطام األظمة الكرجمة ارلية للغار باكا اروا

 األلظمة المبيرت الكي كس ل للكايي أداء م ام باريشة كا ل للب اريشة المبراء اكس ل للاادام الع اكما ط ارراك م بدطةااكمادا الع جملة من العمليار الملاشية للكالا إلع طرار لني أا جملة من الميارار الملاشيةا
 مدمار الملايا ال كيةم ااألسل ل لللنة اكية العمام اال ااكف ال كيةم اأج يت الكلياي ال كيةم امئار الكابيشاراألمرة ...الخ.
المحور الثاني :ماهية المدن الذكية

بدأ مي ام المدن ال كية يكردد الع مسل ل ل ل ل للامعلا أكهر من أو اطر مضل ل ل ل ل للعم بعدما ااكادر ي اللا الع

ابارار مها ال اكف ال كيم الكليييان ال كيم الس لليارت ال كية االمليا ال كي .ايبدا أن ال كاء أل للب بنجم كرت
كبيرت ككدنر لكض ل للم مدلا بكامل ا ي ال ل للر باكر ي كشلية المعلامار ااالكل ل للاالر ركن أس ل للاس ل للي ي نياكلا

اليامية .ما اا مي ام المدن ال كية اما اي ملل ل للائل ل ل ل ا؟ اكيف ككم كلبية مدمار السل ل للكان اما ال دف مل ا؟
ااا كعكبر المدن ال كية مكان امر لبعض المااالين أم مكان ميكاح لجميي السكان؟
 -01تعريف المدن الذكية :يرجي ملل للال المديلة ال كية إلع الموكمر األارابي للمديلة الرطمية لسل لللة 1994م
نيث اسللكمدم ألاا مرتم هم دا لن األارابيان ماللرا المديلة الرطمية األارابية ي ادد من المدن سلللة 1996م
اكالر الاالطة الماللرا من مديلة أمسللكردام ال اللديةم أاا مديلة رطميةم كلك ا مديلة السلللكي اليلللدية9م إال أل
ال ياجد كعريف ماند ل ل ل ل المديلة ال كية م مااريي المدن ال كية ككان اادت جيءا من برلامد اام لكنديث المدن
اياما الكمايا العمرالي االبيئة اككلالاجيا المعلامارم ا يما يلي ساف لشدم مجمااة من ا ه الكعاريف:
 كعرف مراكي الد ارس ل ل ل ل للار ااألبناث الككلالاجية المديلة ال كية ب ل ا مديلة المعر ة أا مديلة رطمية أا مديلةإيكالاجية كعكمد مدماك ا الع البلية الكنكية لككلالاجيا المعلامار ااالكل ل ل ل للاالرم مها ألظمة مرار كية كدار
يليام امدمار إدا رت األمن المكاارت األظمة كسل ل ل ل ل لليير المبالي ااسل ل ل ل ل للكمدام الكال ل ل ل ل للغيا ارلي ي المكاكو االملايا
ااسكمدام ادادار للياكرت االكشارير.10

 المديلة ال كية اي المكان ال و ككيااا ي نركة األ راد االنكامار االاللركار اكككاما مي الككلالاجيا ال كيةباكا ملسقم ايكم ربا ا ه المكالا ر المكلااة بااساة إلكرلر األاياء .امعلااا أن األاياء أا مكالار المديلة
كلب مالالة باملكرلر من مالا أج يت االسكاعار اأج يت الكماضي العالمية مها جي بي إة اغيره.11
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 أملا االكنلاد األاربي يعرف الملدن الل كيلة بل ل لا كللك الملدن الكي كجمي الملديللة االل ل ل ل ل ل لللاالة االمااالين معلالكنس ل للين النيات ي الملااق النضل ل لرية من مالا نلاا مككاملة أكهر اس ل للكدامةم ايا ل للما لك ابككارار كابيشية
اكماياا أ ضا ااسكمداما كيا لككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر.12
 اطد ارف البانث  AZAMAT ABDOULAEYالمديلة ال كية النشيشية الع أل ا كجمي امرالي يضم هالثا لالل للر أسل للاسل للية اي :أسل للاة كشليم أسل للاة اجكماايم أسل للاة بيئيم ايمكن الشاا إل ا هالهة مدن ي ااندتم
المديلة اال ك ارضل ل ل ل ل للية /المعلاماكيةم المديلة المعر يةم المديلة البيئيةم ااي المكان ال و يلكشي ي اال ك ارضل ل ل ل ل للي
االااطعي.13
 -أما اليرو ال للا ر الرئية الكليي و لل ل ل ل ل ل ل ل ل ملارت إاادت الكداير شد ااكبرر المديلة ال كية اي كلك المديلة الكي

كسل ل للكمدم المعلامار االككلالاجيا ااالكلل ل للاالر ( ) ITCلكنسل ل للين أداء مجاالر مكلااة مها الك رباءم ااسل ل للكمدام

المياه امااطف السل لليارار انركة المرارم اادارت الليايار اكا ر المدن ارق جديدت مدارت الكعشيدم اييادت الكياءار
اميض الليشار اكنسين لااية النيات.14
االي يمكللا الشاا إن المدن الذكية ابارت ان ملظامة مككاملة كسل ل ل ل ل للكعما الكشليار الككلالاجية اكشدم مدمار
إلككرالية كياالية ي ممكلف المجاالر اككمكي بالشدرت الع نا الما ل ل ل ل ل للاكا من مالا اسل ل ل ل ل للكهمار كاء األ راد

االموس لسللار االكشليارم كما ككميي باالسللكدامة االجكمااية االبيئيةم اااكماداا الع االطكلللاد الشائم الع المعر ة
لملق الكلا س ل ل ل ل للية .ااي لما

لكلمية المدن ااألطاليمم يعكمد الع البلية الكنكية لكشلية المعلامار ااالكل ل ل ل ل للاالر

لكنشيق لما اطكلادو مسكدامم الااية أ ضا للنيات.
 -02ركائز المدن الذكية :كرككي المدن ال كية الع أربعة مناار أساسية ااي:15

التوسع الحضري :يركبا ا ا المنار بالشضاء الع العياا المديلة ان منيا ام المدن ال كية مكياالة امكراباة
األالاا داما لااق نضرو اريض طادر الع مد جسار الكاالا االكعاان ي المديلة.

االحتواء الرقمي :كعما المدن ال ك ية الع كا ير الككلالاجيار األساسية للمااالين للعيو ي ا اكيايد موسسار
المديلة بما كنكاج من كشليار ابلية كنكية ملكا مدمار نكامية اكجارية.

المعرفة واالبتكار :ال يمكن النديث ان مديلة كية من دان الكارق إلع ربا المااالين با ل ل ل للبكة لالكل ل ل ل للاا هم

الكنييي الع ريادت األاماا ي الشاااار امبككاريةم األمر ال و من ا ل ل ل ل ل ل ل ملق رل للعما اكااير النيات
العامة بإدارت نديهة كبسا امجراءار الشالالية االكلظيمية.
الرأسييمال البشييري :كسللكداي المدن ال كية اجاد طاة ااملة مكالةم ناملة لكياءار كمل للللية اميادت بمعارف

ككلالاجيةم لككان ب لك ملكج ة للشيمة االطكلل ل ل ل ل للادية المدمار مكاارتم األمر ال و يكركو الي إنداث كغييرار
كبرة ي ملااد الكعليم االكدريو بالمدن.
-03تطبيقات المدن الذكية :ككي المديلة ال كية العديد من الكابيشار املككرالية أام ا:

الحكومة الذكية :لشد اللا اسللكعماا ملللال النكامة ال كية بديال لملللال النكامة املككرالية ي األااسللا
العلميلة االكشليلةم اكعلد النكاملة الل كيلة امكلدادا للنكاملة االلككراليلةم ايشل ل ل ل ل ل للد ب لا كشلديم الملدملار االلككراليللة
االكابيشار المعلاماكية الممكلية الع األج يت ال كيةم بنيث يمكن كشديم مدمار النكامة ال كية من أو مكان
االع مدار السل ل ل للااة ابسل ل ل للراة ادطة مكلاايينم اابر مللل ل ل للة ماندت للكابيشار اللشالة كشدم من مالل ا مدمار

النكامة ال كية.16
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التجارة اإللكترونية :يشل للد بالكجارت املككرالية املية كرايد اكبادا الس لللي االمدمار ااكمام ل لليشاك ا باس للكمدام

اسل للائا االكلل للاا اككلالاجيا كبادا المعلامار النديهة ان بعدم االسل لليما الال للبكة الدالية للمعلامار “املكرلير”
دان الناجة إلع الكشاا األاراف االكشائ ا ي مكان معينم االكجارت االلككرالية ل ا مللاللية ككمها ي الاريشة
الكي كلعشد ب ا اكييية كليي اام ايعاد ا ا االمكالف إلع أل ا كجس ل ل ل للد اطكل ل ل ل للادا جديدا يعكمد املكا الكهيف من

المعلامار االمعر ة االع الكشلية المكاارت.17
السياحة اإللكترونية :يعكبر مي ام السيانة املككرالية من المياايم النديهة ي الم السيانة نيث كعرف بكال ا
لما سللياني يكم كليي بعض معامالك الكي ككم بين موس لسللة سلليانية اأمرة أا بين موس لسللة سلليانية امسللك لك

(س للائ ) من مالا اس للكم دام ككلالاجيا المعلامار ااالكل للاالرم ابنيث ككالطع ي اراض المدمار الس لليانية
من مالا ابكة المعلامار الدالية مي رغبار جما السائنين الراغبين ي طباا ا ه المدمار السيانية المشدمة
ابر ابكة االلكرلير.18
الخدمات الطبية عن بعد  : E- HEALTHمن مالا كا ير ألظمة مراطب ة لل ل للنية كال ل للكا جسل ل للر الل ل للا بين
الملايا االمس ل للكا ل للييارم اكودو دا ار ااما ي مراطبة الظراف الل ل للنية ي الملايا بامض ل للا ة إلع كشديم العلاية

اللنية ل راد الد كعرض م للمرض .ايكم كيايد الملايا ب ه الكشليارم مها أج يت االسكاعار الكي كسااد ي
المراطبة الابية من مالا إجراء طي اسل ل للار كس ل ل ل م ي الكال ل للميل االكال ل للف المبكر ان األمراضم كما كا ر ا ه

الكشليار إمكالية االكلل ل ل للاا المباال ل ل للر مي المسل ل ل للااد الابيم مما يسل ل ل للااد ي االسل ل ل للكغلاء ان كااجد المسل ل ل للااد

الاملي.19
التعليم االلكتروني  :E-Learningيشلد بالكعليم االلككرالي أن املية الكعليم اكلشي المعلامار ككم ان اريق
اسللكمدام أج يت الككراليةم امسللكندهار ككلالاجيا الاسللائا المكعددت بمعيا ان ظر ي اليمان االمكانم نيث يكم
االكلل للاا بين الدارسل للين االمعلمين ابر اسل للائا اكلل للاا اديدتم اكلعو ككلالاجيا االكلل للاا دا ار كبي ار ي ا اككم
املية الكعليم ا شا لظراف المكعلم ااسكعداداك اطدراك .20
النقل الذكي :كاظف لظم اللشا ال كية كشليار االكل ل للاالر للنل ل للاا الع معلامار ي أداء م ار ق اللشام اان
الو اللشا ااالكلللاا المكبادا بين المركبار أليسل ا ابيل ا ابين األج يت الماضللااة الع جالو الارقم اكجمي

ا ه الكابيشار للظم اللشا ال كية بين الشدرت ال ائلة للمعلامار ابين كشليار الكنكم ي سبيا إدارت أ ضا لللشا.21
الم باني ا لذك ية :اي المبللالي الكي كعكمللد الع االلككراليللار االال ل ل ل ل للبكللارم اطللد كم كعريي للا ي الموكمر الكلللدو
األمريكي ل بلية ال كية الع أل ا مييد من كشليار نيظ الااطة االكشليار المكشدمة الكي كركي الع إدارت الااطة

ااالكلاالر اأمان العيو.22
المحور الثالث :دور الذكاء االصطناعي في بناء المدينة الذكية واآلثار المترتبة على استخدامه

سلكلااا ي ا ا المنار أام الجاالو الرئيسية ي المدن ال كية ادار ال كاء االلالااي ي ام اارهار

االجكمااية ااالطكلادية المكركبة الع اسكمدام الكشليار اللاائة ااألكمكة ااي كما يلي:23
وسييائل النقل :سللككان اسللائا اللشا أالع الجاالو الكي سللكمضللي للكغيير الج روم نيث سلليسللكمدم أسللااا من

الس ل ل ل لليارار اكية الشيادت للكلشام كنر إال ل ل ل لراف كبرة الا ل ل ل للركار العالمية الرائدت ي أبناث الشيادت ال اكية ك ابرم

غاغام اكيسالم ما سيا ر إمكالية الكلشا للسكان باسيلة لشا طليلة الككلية امسكاة الكيام كبير باأللظمة المرارية
السبة ناادث ال ككاد كُ كرم لن كاااد نيل ا سائشا يشاي اماارت أا يشاد بسراة االية ليماف األرااح بشيادك
المك ارتم كما س ل للكشام الا ل للانلار اكية الشيادت بلشا البض ل للائي الهشيلة اس ل للكال ل للا الاائرار الل ل للغيرت اكية الشيادت
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الالبار إلع بيكك بدال من دباو البشالة .ا ي لية الاطر سل ل للكجمي اسل ل للائا اللشا البيالار الضل ل للممة ان كا ما
يكعلق ب ا السللكمدام ا ي كيايد مدمار ممل للللة بنسللو األ رادم ييادت عالية الرنلةم كجلو الينام المراروم
املي إادار الماارد.
يكاطي أيضل ل ل ل ل للا أن ككان ا ه المدن ال كية لظييةط بالكاما اأن كعما الع الك رباء المالدت من ملل ل ل ل ل للادر لظيية

امكجددتم ما يعلي ملي اس للكمدام الس لليارار الكي كس للير الع الاطاد األنيارو بدامل ا س للعيا لجعل ا مدن ل للديشة

للبيئة امن دان أو البعاهار من الغايار المسببة لالنكباة النرارو.
األ يادي العام لة :سل ل ل ل ل للكنللا الراباكللار منللا اليللد العللاملللة ي األامللاا الراكيليللة المككررتم كمااا املكللا

ي

الملالي اأاماا الكلشيو اميار المناليا االماايةم اسككان طاد اطر الع اطكلاء رابار يشام بالم ام المليلية من

إاداد الاعام االكلظيف اغيراام اكا ما اليك عل اا إااائ ا ألاامر اكنميا الل ل ل ل ل للية الاعام المراد ابم ا
اكنميا برلامد جااي من املكرلر لابخ ال ل لرينة لنم ما ل للاو أا معكرالة أليريدا بالجبنم لكجد الابق س ل للاملا
اجاا اي اطر رجااك من العما .اس ل لللرة كل ل للاادا الس ل للكمدام الكشلية االابااة هالهية األبعاد ي بلاء المس ل للاكن

اكيايد مدمار بلاء األسللاسللا ر االسللباكةم اسللكسللكبدا المااام االمشااي البائعين ب ج يت األكمكة كما رأيلا الدما
اسللكنا ر اللركة أمايان الع اللركة ااا ادي للكمايلار الغ ائيةم لك أطا ككلية من اليد العاملة اسللكميض
طيمة السلي االملكجار كبعطا ل لك .الكن االسكغلاء ان اما املسان ي ا ه الم ن سيجلو الكهير من الكنديار
االجكماايةم نيث سكد ي الكاارار المجكمعية جيءا كبي ار من العمالة غير المدربة إلع الباالة.

القطاع الصييييييحي :اليئا ل اباءم من المكاطي أن يكان الاو أند أكبر الشاااار الكي س ل ل ل للككاار بمس ل ل ل للاامة

الراباكارم إ يعما البانهان ناليا الع لل ل ل ل لللي راباكار كسل ل ل ل للااد الجرانين الع إجراء امليار جرانية دطيشة

امعشدت بدطة نكع اان كالبر  50س ل ل للااة من العما المكاال ل ل للام كما أن بانها ا ل ل للركة إو بي أم يعملان الع
كااير ناس ل للاو ااكس ل للان المارق ليل ل للب أدات كية للكا ل للميل اكنليا البيالار .كما س ل للككنس ل للن جادت الااية
المدمار المشدمة ي ال ل ل للر ال كاء االل ل ل للالااي ااألكمكةم لن كنكا إلع ااس ل ل للاة لكجد ماادا مي ابيو أا
لكنل للا الع سل لرير للكلايم ي المس للكا لليعم كما س لليشا املياق الع رااكو الكادر الابيم ما س لليجعا مراجعة

المسكاييار أطا ككلية اأالع جادتم مما يلعكة إيجابياط الع اللنة العامة ل راد.

قطاع التعليم :سل للكُشدم أغلو ال ملااد الد ارسل للية من الع مللل للار إلككرالية ي الكعليم العام االجامعيم كما لرة
باليعا ي مللار رااقم إدراكم دراوم مان أكاديميم أاداسيكيم ااد إكةم اغيراا الكهير .اسكشام البرمجيار
ال كية بكشديم مدمار المدرة الملللالللي أا سللكسللكمدم ي كس ل يا الالللاا إلي ام كما لرة ي مللللار لان
لمان .اان أند أكبر الكنديار الكي سل للكااج طاا الكعليم االميا سل للككمها ي مااكبة ناجة
األكاديميةم يمم َ
اا ُ
األسل لااق المكغيرتم نيث س للكظ ر كملل لل للار جديدت بكس للار مارد اس للكلدهر أمرة لكيجة لالس للكغلاء ان بعض
الم نم ل لك س ل لليكان الع الجامعار اس ل للكبداا الكملل ل لل ل للار غير المجدية امااكبة كاارار الهارت الل ل لللااية
الرابعة.
األمن الداخلي والدفاع :سكسااد الاائرار بدان ايار االراباكار الاراة ي امل ا بالمدن ال كيةم اسكلميض
معدالر الجريمة االمماليار لكيجة اللكال للار أداار المراطبة ان بعد ب اداد الكبيرت ي الا ل لاار ااألماكن العامةم

اسل ل للكسل ل للكمدم مااريميار الكعرف الع الاجاه امعالجة اللل ل للار لكنديد أماكن المالابين االشبض الي م بيعالية
اس للراة طل للاة كما بدأر الل للين بكابيش موم اطر .امن لانية الد ا لن ككبااع الجياو ب اداد أ راداا كما كان

ي الس للابق أا بعدد رواسل ل ا اللااية الل لااريم ا البالس للكيةم با س لليميا مييان الشاة للجياو املككرالية العاملة
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ي مياء اليضل ل للاء السل ل لليبرالي االكي كسل ل للكايي كدمير البلع الكنكية لبل رد كاما اامضل ل للاا للسل ل لليارت دان إاالق
رلالة ااندت.

المحور الرابع :عرض تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة

الاالطا من نرل الشيادت الرالليدت لدالة اممارار العربية المكندت الع كنشيق السللبق االريادت ي كا ة

مجاالر الكلمية شد ااكادر ادم الكظار المسل ل للكشبام با الدماا إلي االكلا ة الع كشلياك ااسل ل للكباق كندياك

ااضي النلاا اللاجعة ل ام اا ا ال و ييسر كاج الدالة النهيث لنا كشليار الجيا الرابي من الهارت الللااية
االمكمهلة ي ال كاء االلللالااي .االي يمكللا سللرد الكسلللسللا الكاريمي لل كاء االلللالااي الع مسللكاة دالة
اممارار العربية المكندت ي الاكا الماالي:
شكل رقم  :01مراحل التحول الحكومي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
200

201

201

201

201

اليييييييحيييييييكيييييييوميييييية

إطالق ا لحكوميييية

إنشييييياء أول

ميييبييييادرة اليييتيييحيييول

إطالق إسييييييتراتيجية

الل لمل لا للات األال للع

الييييذكييييييية :كللا ليللر

المللدمللار للجم ار

مييدينيية ذكييية

الييذكي :اسل ل ل ل ل للككمللاا

الذكاء االصطناعي:

اإلليييكيييتيييرونيييييييية:

للكناا النكامي

نيهم للا ك للالاا االع

االلككرالي.

مدار السااة.

"سل ل ل ل ل لليليكان

النكامي ل للة الل ل ل كي ل للة

م ل لئل للايل ل للة اممل ل للارار

بمعدا .%100

.2071

مييتييكييييامييليييية:

بارك .

ك لنللاا ال لمل ل للدمل ل للار

أاا مال ل ل ل ل ل للرا

للي

الم صدر :الباابة املككرالية لدالة اممارارم إسللكراكيجية اممارار لل كاء االلللالاايم مشاا ملاللار الع الباابة
بل لكل ل للاري للخ 15 :ل للا ل لمل لب للر 2018م https://government.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-

initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategyfor-artificial-intelligenceم كاريخ االاال .2018/12/10 :
 -01دوافع توجه دولة اإلمارات العربية المتحدة لتفعيل الذكاء االصييطناعي من أجل بناء المدن الذكية فيها:
من بين أام داا ي دالة اممارار العربية المكندت للكاج لكيعيا ال كاء االل للالااي ي طااااك ا االطكل للادية

املكاجية االمدمية من أجا بلاء المدن ال كية ي ا ما يلي:
 أن طاا الل لللااة يعكبر من الشاااار االطكل للادية الرئيس للية ال امة الع مس للكاة دالة اممارار بااكبارااككج بشات لكيعيا س للياس للة كلايي مل للادر الدمام ابالكالي ان ا ا الشاا يوهر الع مكالة الدالة االطكل للادية
اا ا يكالو ر د ا ا الشاا النياو ال ام بممرجار الهارت الللااية الرابعة اأبرياا كشليار ال كاء االلالااي

 يمها ال كاء االلل ل للالااي ضل ل للرارت لظ ار الاكماد طاااار اللل ل للنة االكعليم االمدمار الي م كما سل ل لليمدمطاااار نياية أمرة مها اللشا من مالا الاائرار من دان ايار االس لليارار اكية النركة االكاكس للي الاائر
االمكرا اكا ة اسائا اللشا البرية االبنرية.
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 ألب ال كاء االلالااي سريي الكاار بجميي مجاالر النيات كاللنة لشدرك الع مساادت الكادر الابيي كال للميل ااال األمراض االل للف األداية ااجراء الجرانار االالل للاا بال للكا أ ضل للا لمليار المريض
باألاامر اللاكيةم كما يمكن للمرضع من مالل نجي المااايد.
 الاك إمكالية لكعليم اكااير ال ار من مالا برامد ال كاء االلللالااي كآالر الكعليم االملاق االكلللنيال اكي االبرمجة ال اكية.
 يس م ال كاء االلالااي ي كشديم االسكاارار الشالالية اكنشيق الكعليم الكياالي كما يسكمدم ي المجاالراألملية االعسكرية.
 -يميف ال كاء االللالااي الع املسلان المالاق ااألاماا المارت مها أاماا االسلككالاف اامليار املشا

أهلاء الكاارث الابيعية الكي كنكا إلع طات اضلية.

 من الممكن اس ل للكمدام ال كاء االل ل للالااي ي األلظمة المبيرت الكي كس ل للكلد الع طاااد معر ة اككلالاجياالكعرف الع الاج .
 لظام الكعليم سل لليكغير كمي ام اكلكيجة لكابيق مبادئ الهارت اللل لللااية الرابعةم نيث سل لليكركي الع الكعليمالنسي ليلبي مكالبار طاا الللااة اال كاء االلالااي.
 ال كاء االل للالااي لدية الشدرت الع كا ير رل اما جديدت ااكانة المدمار بككلية رميل للةم االمس للاامةي نيظ األمنم كما يكي يليار انلاا لمااج ة الكنديار امل ا الجريمة االلككرالية.
 -02آليات دولة اإلمارات العربية المتحدة لتفعيل الذكاء االصييييييييطناعي من أجل بناء المدن الذكية فيها:

الك جر دالة اممارار العربية لكيعيا كابيشار ال كاء االلل ل ل للالااي الع لااق كا ة المسل ل ل للكايار النكامية
االمال ل للة العديد من ارليار لية لكنس ل للين أداء الما ل للاريي نس ل للوم با لكشليل أاداد العمالة الاا دت اكعديا
الملا ي ايكا ساق العما االكركيبة السكاليةم امن بين أام كلك ارليار ما يلي:24

 -1كااية اكهشيف الجم ار ا ئار المجكمي بمي ام ال كاء االل للالااي لكسل ل يا الكا للار اس للكمدام الكابيشار

الكي كعكمد الع ا ه الكشليةم من مالا ككاكف اكضا ر ج اد الموسسار النكامية االكعليمية ااماالمية لملق
المااان الرطمي الشادر الع الكعاما مي ا ه الكشليار.
 -2ملق ااع لدة طادت الموسل ل ل لس ل ل للار االمديرين االماظيين بالج ار النكامية ب امية ال كاء االل ل ل للالااي
ااسكمداماك لكس يا كبلي ا ه الكشلية ي اما اكااير المدمار بكلك الج ار.
 -3ككاين رق اما بمعر ة المديرين الكليي يين لالبككار بالموسلسلار النكامية لد ارسلة اليرل االكنديار الكي
كااج ا ه الج ار ي كااير مدماك ا األظمك ا املككرالية باالاكماد الع كشليار ال كاء االلللالاايم ااما
ماا لكابيش ا اايجاد نلاا للكنديار الكي سكااج ا.
 -4كلمية اكااير الكياءار العلمية االشدرار المنلية المكمل ل ل للل ل للة ي مجاا ال كاء االلل ل للالاايم اكدريو
ماظيي النكامة من مالا كاجيع م الع االاكمام بعلام الناسو ارلي.

 -5إاالق برامد كعليمية بالجامعار كااكو الكغير المكاطي نداه بالاظائف المسكشبلية.
 -6إلااء مراكي بنهية لكااير الشاااار الممكلية بالدالة اك ايل ا السكشباا ضرارار ال كاء االلالااي.
 -7طيام جامعة دبي بإبرام اكياطية مي ايئة الارق االماالل ل ل ل للالر لك سل ل ل ل للية مركي بنهي يمدم طاا اللشا
االماالل ل للالر ايسل ل للاام ي كاايره من مالا ارح كا ة المدمار المشدمة من طبا ال يئة ابر كشليار ال كاء
االلللالااي مها الكاكسللي الاائر االمكرا اكا ة اسللائا اللشا البرية االبنريةم بامضللا ة إلع اكياطية أمرة مي
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مركي منمد بن رااد لليضاء لعما مركي بنهي يمر يمدم لية المجاام اكعكيم كاطيي اكياطية مي الشيادت العامة
لاراة دبي ل ار ال دف.
 -8اكجاه الموسسار الكعليمية إلع كشلية الكعلم بالااطي اال كراضي لككمااع مي ال كاء االلالااي.
 -9كااير مدمار بعض الداائر النكامية الماج ة للجم ار ي دبي اأباظبي باالاكماد الع كشليار ال كاء
االلالااي.
 -10كمليل مادت مسكشلة لل كاء االلالااي ي المدارة االجامعار لكرسيخ مي ام بين الاالوم اكبلي
كا ما يسل م ي ييادت ادد الالبة المكياطين المشبالين بالجامعار اأالئك ال ين يملكان الي م النسللي االم ارار
اليداية مالا السلاار العار المشبلة.

 -11إجراء أبناث مكاارت بمعر ة البانهان بمركي اممارار لبناث ككلالاجيا المعلامار ااالكل ل للاالر الكابي
لجامعة مليية للعلام االككلالاجيا ي مجاا ال كاء االلالااي أبرياا ما يلي:
 مارا لظام كنليا كلبي ار ناالر الكسمم ااملابار بالكعاان مي ايئة اللنة ب باظبي. ما ل ل ل للرا لظام كنليا الما ل ل ل للاار الع ماطي الكاال ل ل ل للا االجكمااي" كايكر بالكعاان مي مركي أبا ظبيلينلاء.
 برلامد ناكمة إلكا البرامد املككرالية نيث يشام البرلامد بما يعرف بالكعلم العميق االكعلم ال اكي. اللظام ال كي لكلميل الللال العربية من مشاالر اللنف . -مال للرا

طياة مال للاار النال للاد من لل للار الييديا للكلبو بكلل للر ار بعض األال للمال نياا الكابيشار

األملية.

 كلظيم مسابشة الاائرار من دان ايار ب با ظبي. -12إاالق مال للرا سل لليليكان بارك اام 2014م ك اا مديلة كية مككاملة بككلية  300مليان داالر الع
امكداد  150ألف مكر مربي ضمن ماة كنايا دبي إلع المديلة األ كع بالعالم.
 -13إلااء اركة كاغلير للنلاا الككلالاجية لكااير لظام ااكسن للناسبة امدراكية باللغة العربية للموسسار
المنلية ارااد األاماا االا ل ل للركار اللاا ل ل للئة امبرمجي الكابيشار ي ملاشة الا ل ل للرق األاس ل ل للام اام 2015
باسكهمارار ماكركة بين اركة مبادلة ااركة .IBM
 -14اارر دائرت الكلمية االطكلل ل للادية بدبي اام  2016مدمة سل ل للااد بالكعاان مي مككو مديلة دبي ال كية
اال للركة  IBMلكدريو لظام ااكسل للن ال و يسل للكمدم الناسل للبة امدراكية للرد الع اسل للكيسل للارار الجم ار المكعلشة

بإلااء ا ك األاماا ي دبي.

 -15إلا ل للاء ممكبر لل كاء االل ل للالااي بمعر ة مككو مديلة دبي ال كية ي اام  2016لمس ل للاادت الج ار
النكامية الع كااير مدماك ا باسكمدام كشليار ال كاء االلالااي االناسبة امدراكية.
 -16إاالق إسكراكيجية اممارار لل كاء االلالااي ي أككابر.2017
 -17إلالاء ا ايرت لل كاء االللالااي اأمرة للمياا العلمي ضلمن نكامة الدالة ي كالكيلك ا الا ايرية الجديدت
اام.2017
 -18ا ل د معرض جيككة ي اام  2017طيام بعض الج ار النكامية مها مككو مديلة دبي ال كيةم اايئة
ك رباء امياه دبيم اايئة السل لليانة االهشا ة ي أباظبيم بكااير بعض مدماك ا باالاكماد الع كشليار ال كاء
االلالااي.
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 -19اظف ابيو إماراكي كشليار ال كاء االلالااي ي إجراء أاا املية جرانية من لاا ا بالعالم السكبداا
ميل ل للا ككف ملس ل للانم ابر اركداء الما ت اللاطلة للل ل للارت هالهية األبعاد ي كبديا الميل ل للا اكللر العملية
باللجاح.
 -20كيعيا مدمة مبراك ما دبرر الكي ككي إكماا اشاد الياا ا شا للاريعة امسالمية اامجراءار الشالالية
المعماا ب ا ي الدالةم نيث كم اشد أاا اشد طران رطمي لياجين ابر كشلية الكاال للا مي طاض بمناكم دبي
من مالا الرابار الل لللااي ا ي نض للار س للما الا لليخ منمد بن ارا للد يا مككام لائو رئية الدالة رئية
مجلة الايراء ناكم دبيم امااو طاضي الشرين النضار من مالا اااة مااركة بااساة رابار يربا بين
الشاض للي اأاا العراس للينم اكالر طبالة العرية ا للاا للة كبث مباال لرت الل للارت من مناكم دبي مرددا العبارار

الاليمة لعشد طرال الع اراس هم كم الكاطيي من طبا الا اد الع العشد االنلاا الع كرميل الياا الماهق.
 -21كااير الدالة كا ة مدمار الال للراة االلشا االلل للنة االكعليم بإماراك ا الممكلية باسل للكمدام كشليار ال كاء
االلالااي.
 -22إاالق الم لدة ارلي بمعر ة ا ايرت كااير البلية الكنكية بالدالة ال و يشام بم ام الم لدة المعمارو من
الكلميم إلع الكليي كبديا للم لدة البارو.
 -23إاالق مبادرت  X10بإال لراف موسل لس للة دبي المس للكشبام ب دف كمكين الج ار النكامية ي إمارت دبي
من اسكباق العالم ي الشاااار كا ةم اجعا دبي مديلة المسكشبا من مالا كابيق اليام ما سكابش مدن العالم
بعد اار سلاارم مسكلده إلع أ ضا الاسائا االكشليار النديهة اال كية.
 -24مي لجاح ا ايرت االطكلاد اام  2017ي الكناا ال كي لمدماك ا بلسبة  % 100اظ ار مبادرار ال كاء
االلللالااي كم كااير مدمار الدام اليلي لكنشيق المييد من إرضللاء المكعاملين اااداد لللينة مالللة للدام

اليلي لكا مكعاما كمكل من إرسللاا بريد الككرالي ان الملا اليلي إن اجد امن هم يشام اليلي بإلللالح الملا
اابالغ المكعاما بنيث يكم كمااو البرلامد مي المكعاما كلشائيا الد نداث الملا اليلي بدءا بالكرنيو ب
اا ادك ب ل ندث ما ي العملية اأم لارت للماكلة باكا كلشائي.
 -03إسييييييييتراتيجية حكومة دولة اإلمارات للذكاء االصييييييييطناعي من أجل بناء المدن الذكية بها :ي أككابر

 2017م أالشر نكامة دالة اممارار إس ل ل ل ل للكراكيجية اممارار لل كاء االل ل ل ل ل للالااي()AIم ا يمكللا كلميل أام
منااراا األساسية ي الجداا الماالي:
جدول رقم  :02المحاور األساسية إلستراتيجية دولة اإلمارات للذكاء االصطناعي
المحور

الغرض

المحور األول :الحوكمة

 -كاكيا مجلة ال كاء االلالااي للدالة.

 ككاين رق اما من الروساء الكليي يين لالبككار بالج ار النكامية. -إلدار طالان با ن االسكمدام ارمن لل كاء االلالااي.

 كلظيم سلسلة موكمرار السكشااو مبراء ي ال كاء االلالااي.-كااير براكاكاا االمي مي النكامار الرائدت ي لية المجاا.

المحور الثاني :التفعيل

 كلظيم ييارار ميدالية للج ار النكامية لي م ال كاء االلالااي. كلظيم ادام ارو العما ي كا ة الج ار النكامية. -كلظيم طمة االمية سلاية لل كاء االلالااي.

 إاالق المسراار النكامية لل كاء االلالااي.100
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 -كااير طدرار الشيادار النكامية العليا ي مجاا ال كاء االلالااي.

المحور الثالث :تنمية القدرات

 -ر ي م ارار جميي الاظائف المكللة بالككلالاجيا.

 -كلظيم دارار كدريبية للماظيين النكاميين ي مجاا ال كاء االلالااي.

 كنديد لسبة من كمللار المبكعهين مار الدالة لدراسة ال كاء االلالااي. -كا ير لسبة من مدمار الما األاا للجم ار من مالا ال كاء االلالااي.

المحور الرابع :التطبيق

 -دمد ال كاء االلالااي بلسبة منددت ي المدمار الابية.

 -ييادت االاكماد الع ال كاء الللااي ي الاظائف الراكيلية.

المصدر :من إاداد البانث.

من مالا ا ا الجداا لالنظ أن إسل ل ل للكراكيجية اممارار لل كاء االلل ل ل للالااي كعد األالع من لاا ا بالملاشة

االعالم من نيث:

أ -األهداف التي سوف تحققها من خالل هذه اإلستراتيجية بحلول عام  2031ااي كما يلي:

 -كمييض ليشار النكامة بل .%50

 ييادت اللاكد المنلي امجمالي بل .%35 رطملة  250مليان معاملة ارطية ي السلة بال كاء االلالااي. كا ير  190مليان سااة اما ي العام. كا ير  1000مليان كيلامكر من المسا ة المشاااة لكساية المعامالر.-

كنشيق أاداف مئاية اممارار  2071ااالاكماد الع ال كاء االلل ل ل ل ل للالااي ي المدمار اكنليا البيالار
بمعدا  %100بنلاا اام .2031

ب -القطاعات التي تغطيها ونطاق الخدمات التي تشملها وتكاملية الرؤية المستقبلية التي تستشرفها :لاك
الكهير من الشاااار الكي يجو أن يكم كاايراا بيضا ال كاء االلالااي ااي ماضنة ي الجداا الكالي:
جدول رقم  : 03القطاعات المستهدفة في إستراتيجية دولة اإلمارات للذكاء االصطناعي.
القطاع

الهدف

قطاع النقل

من مالا كشليا الناادث االككاليف الكاغيلية.

قطاع الصحة

من مالا كشليا لسبة األمراض الميملة االمايرت.

قطاع الفضاء

بإجراء الكجارو الدطيشة اكشليا لسو األمااء المكلية.

قطاع الطاقة المتجددة

ابر إدارت الم ار ق ااالسك الك ال كي.

قطاع المياه

ابر إجراء الكنليا االدراسار الدطيشة لكا ير الماارد.

قطاع التكنولوجيا

من مالا ر ي لسبة املكا االمساادت ي اللرف العام.

قطاع التعليم

من مالا الكشليا من الككاليف اييادت الرغبة ي الكعلم.

قطاع البيئة

ابر ييادت لسبة الكاجير ايرااة اللباكار الملاسبة.

قطاع المرور

كااير يليار اطائية كالكلبو بالناادث اااليدنام المراروم ااضل ل ل ل للي سل ل ل ل للياسل ل ل ل للار مرارية أكهر
االية.

المصييييييييدر :الباابة الرس ل ل ل ل للمية لنكامة اممارار العربية المكندتم إس ل ل ل ل للكراكيجية اممارار لل كاء االل ل ل ل ل للالاايم

https://government.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-
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awards/federal-governments-strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificialintelligenceم كاريخ االاال .2018/12/21 :
ج -تقرير مئوية اإلمارات  :2071ال و يعكبر اهيشة نية كس ل ل ل للك دف أن ككان دالة اممارار أ ض ل ل ل للا دالة ي

العالمم كما كسكلد إلع  4مناار ااضنة ككمها ي الالاا إلع أ ضا كعليم اأ ضا اطكلاد اأ ضا نكامة ي
العالمم إضل للا ة إلع أسل للعد مجكمي ي العالمم اسل للككم مراجعك ا اكنديه ا بال للكا دارو نسل للو مكغيرار المسل للكشبا
الكائد املجاي .االاكا الماالي ياض

لك:

شكل رقم  :02محاور مئوية اإلمارات 2071

مئوية اإلمارات2071
أفضل تعليم في العالم

أسعد مجتمع في

(م ارار ااشاا

العالم (ااية اكسام

مليكنة).

إلسالي).

أفضل حكومة في
العالم (كمكين

ااسكاراف المسكشبا).

أفضل اقتصاد في
العالم (كمايا

اكاادر منكر ة).

المصدر :اائا لعيمم مئاية اممارار  ..2071اهيشة نية ب ل 4مناار أل ضا دالة االميطام موسسة دبي لياالمم
ال لب ليل ل للانم ب لكل ل للاريللخ 01أك لكللابللر 2017م https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-
reportsم كاريخ االاال .2018/12/18 :
من مالا ا ا الاللكا لالنظ أن مئاية اممارار  2071أل ا ك دف إلع إاداد جيا ينما راية المسللكشبام يكمكي
ب الع المسكايار العلمية ااالنك ار ية االشيم األمالطية ااميجابية لضمان االسكم اررية اك مين مسكشبا سعيد انيات
أ ضللا ل جياا الشادمةم ار ي مكالة الدالة لككان أ ضللا دالة ي العالمم اك لك كعكيم اممارار أن كلللب الابطا
اطكلل للاديطا االميطا ضل للمن المجمااار االطكلل للادية الكبرة بيضل للا طيام اطكلل للاداا الع الااطار البا ل لرية الاالية

المنكر ة اأ ضلا الماااو العالمية اااكماداا الع العلام االككلالاجيا المكشدمة ااالبككار اامبدا اريادت األاماا
ااالسل ل للكدامة البيئيةم ابامضل ل للا ة إلع لك سل ل لليعيو أجياا المسل ل للكشبا ي أسل ل للعد مجكمي ي العالمم طاام ال اية
الاالية ال ارس للمة ااألس للر المكماس للكة االاااية المليكن ة الع المس للكشبا االمجكمي المكرابا االمكس للام اس لليكالان
سل ل لليراء االميين للشيم امماراكيةم ايكمكعان بنيات يملة الل ل للنيةم اسل ل للككان نكامة اممارار األ ضل ل للا ي العالم
كرككي ي جاار غاياك ا الع كنشيق السعادت للمجكميم لككان أ ضا نكامة ي كمكين املسانم اضمان األمن
ااالسكشرار.
 -04انجازات دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء االصييييييييطناعي :يعد إاالق ا ايرت لل كاء

االلللالااي ضللمن الكاللكيلة الا ايرية الجديدت لنكامة الدالة اام 2017ك كيد الع أل ا بلللدد إاالق مرنلة
كلماية جديدت كعكمد الع كشليار ال كاء االلل ل للالااي ي كا ة الشاااار االطكلل ل للادية النكامية االمالل ل للةم
ايمكن اماارت إلع أام الجايار الدالة ي ا ا الا ن الع اللنا الكالي:
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 كالكيا مجلة ال كاء االللالااي االراباكار بالكعاان مي الملكدة االطكللادو العالميم لكشديم االسلكالارارناا أ ضا الارق السكمدام الراباكار اكشليار ال كاء االلالااي لكنسين نيات الباريةم االعما الع إاداد
إسللكراكيجية االمية السللكمدام الراباكار ي الشاااار الرئيسللية مها الكعليم االلللنة االمدمار االجكمااية ...
م ااض ل للي المعايير العالمية للراباكار اأن ككان دالة اممارار المناة األالع لالبككار ي مجاا الراباكار
اال كاء االلالااي.
 -إاالق

جائيت اممارار للراباكار لمدمة املس ل ل ل للان البالغ طيمك ا مليان داالر أميركيم كباكارت مبادرار

مجلة ال كاء االلل ل للالاايم ب دف كال ل للجيي أبناث اكابيشار النلاا المبككرت لمجاب ة الكنديار الشائمة ي
هالهة مجاالر اي اللنة االكعليم االمدمار االجكمااية.

 أالشر نكامة دالة اممارار بالكعاان مي الملكدة االطكل للادو العالمي دا اة ما للرا براكاكاا ال كاءاالل للالااي" ما يعيي ج اد اس للكال لراف المس للكشبا اكبلي أدااك الس للجاما مي الكناالر الكشلية المكس للاراة الكي
يا ل ل داا العالمم ايكبلع البراكاكاا سل للن كا ل لريعار كضل للمن كنشيق المير لال للعاو العالم االكي كلعكة الي ا
كشليار ال كاء االل للالااي با للكا إيجابي اكدام ا ي مااج ة الكنديار االمكغيرار المكس للاراة الكي يال ل داا
العالمم ايوكد نرل الدالة الع بلاء الا ل لراكار العالمية لكعييي االسل للكيادت من المدمار غير المسل للباطة الكي
كا راا كشليار ال كاء االلالااي اداراا ي كنسين نيات املسان االكي ككجااي النداد الجغ ار ية لكاما العالم.
 أدركر الدالة مبك ار أامية االس ل للكهمار ي كشليار ال كاء االل ل للالاايم بااكباراا ار دا م ما لبلاء اطكل ل للادمعر ي كلللا سل ل ل ل ل للي اللالي املكللاجيللة اطللائم الع االبككللار االبنللث العلمي االككلالاجيللا النللديهللة ا شللا لرويللة
اممارار 2021م امن هم شد ا ل ل ل د االسل ل للكهمار امماراكي ي ال كاء االلل ل للالااي بااكباره أند داائم الهارت
الللااية الرابعة لماا كبي ار كما ياضن الجداا الكالي:

جدول رقم  : 04الذكاء االصطناعي في اإلمارات العربية باألرقام في نهاية .2017
مؤشر مواكبة الحكومات للتقنية إقليميا

حجم االستثمارات

نسبة النمو

 33مليار درام

 %70لس ل ل ل ل ل لب للة اللما المنشش للة مالا  3أ ضا اطكلاد رطمي ي الارق األاسا
سلاار.

المصيييدر :باابة العين اممباريةم إلياجراف :اس ل للكهمار اممارار ي ال كاء االل ل للالااي باألرطامم https://al-

ain.com/article/uae-investment-in-artificial-intelligenceم كاريخ اماال .2018/12/21 :

 -05االنعكاسات االقتصادية لتفعيل تقنيات الذكاء االصطناعي على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة:
 -ال كلنل ل للر ارهار االطكل ل للادية لل كاء االل ل للالااي الع كشليا الككلية اكغيير ألماا االس ل للك الك ااملكا

اكنس ل للين املكاجية شام با كمكد إلع كنشيق معدالر لما اطكل ل للادو مركيعة من مالا االس ل للكهمار ال كي ي

ممكلف الشاااارم اابشا لكشديرار بعض الدراسار العالمية ان كشليار ال كاء االلالااي سككان طادرت الع
كنييي اللما ي اللاكد المنلي امجمالي للدالة بااطي  35 %نكع اام 2031م اميض الليشار النكامية
بلسللبة  50 %سلللايا س لااء ي ما يكعلق بميض ال در ي ادد المعامالر الارطية أا كا ير ماليين السللااار
الكي يكم إاداراا سلللايطا ي إلجاي كلك المعامالر ،اأن دالة اممارار سللكلللب مركي ال كاء االلللالااي ي
العالم بنلاا اام.2030

 من المكاطي أن كنشق إسللكراكيجية اممارار لل كاء االلللالااي ابشا للكشديرار اائدار اطكلللادية سلللاية يالعديد من الشاااار كلل للا إلع لنا  22مليار درام ان اريق ر ي إلكاجية األ راد بلسل للبة 13 %م اكجلو
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ادر  396مليان سللااة ي اسللائا اللشا الكشليدية االع الارطار سلللاياطم اميض ككاليف اللشا بلسللبة % 44

بما ياايو  900مليان درامم االند من البعاهار الكربان االكلاث البيئي بلس للبة  12 %بما ياايو  1.5مليار

درامم االند من الناادث المرارية االمس ل للائر اللاجمة ال ا بلس ل للبة  12 %بما ينشق ا ر طدره مليارو درام
سلاياطم اكشليا الناجة إلع المااطف بلسبة كلا إلع % 20م إضا ة إلع كا ير 18مليار درام ابر ر ي كياءت

طاا اللشا ي دبي بنلاا اام .2030

 اابشا لدراسة نديهة أمرة أجرك ا موسسة ماكليو الاك كاطعار باسكبداا  1.9مليان اظيية باظائف أمرةي اممارار من ج ارء كابيق كشليار ال كاء االلالااي.
 ابنسو بعض الدراسار العالمية أيضا إن  65 %من الالبة الناليين بمرانا الكعليم األساسي بالدالة لنيجداا الاظائف الماجادت اليام نيث س للكمكيي م ارار كشليدية اديدت لمل لللنة م ارار جديدت يكعين اككس للاب ا

لككلاسو مي كشليار الهارت الللااية الرابعة.
 من المكاطي أيضللا لدالة اممارار العربية المكندت أن كسللكييد من كعييي ال كاء االلللالااي لية ي كنسللينأداء المااريي لدة الدالة نسو با لكشليل أاداد العمالة الاا دت امن هم كعديا الملا ب يكا الكركيبة السكالية
اساق العمام ابلاء الي كراجي نجم الكنايالر المالية المكسربة للمار من اطكلاد الدالة.
 كمها كابيشار ال كاء االلالااي رلة كبيرت للكهير من الشاااار االطكلاديةم بنيث يمكن للدالة كنشيقأرباح اائلة إ ا ما بدأر ي كابيق اسكمداماك ااالاكماد الع ما يشدم من معلامار ااسكاارار دطيشةم ضال
ان ك هيراك اميجابية ي كشليا االاكماد الع العللل للر البال للرو االعمالةم مما ير ي جادت الملكجار ايشلا من
املياق.

 ايسل ل ل ل للااد االسل ل ل ل للكهمار الكفء ي ال كاء االلل ل ل ل للالااي الع كا ير ككاليف اللشام اميض كلية إلجايالمارااارم اكنشيق اركيا ملناظ ي اللاكد المنلي امجمالي.
خاتمة:

كمالل للة للارطة البنهية يمكللا الشاا أل لكي يكبلع العالم أجمع مي ام ال كاء االل للالااي اداره ي بلاء

المللديلللة ال ل كيللة ارطملل المجكمعللارم شللد ينكللا األمر إلع ااكمللاد مشللاربللة الككيف من مالا االاكمللاد الكللدريجي
لككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالر ك دات كمكيلي لمعالجة الكنديار النض ل لرية ب سل للاليو جديدت ي المدنم الكن
ا ا سل ل لليكالو إكانة بلية كنكية لالكلل ل للاالر ماهاق ب ام ض ل ل لالط ان أامية اللظر إلع االسل ل للكهمارار من ج ةم

االمكاسو ي الكياءت من ج ة أمرةم اكا ير كاليد الااطةم ااسكمدام المياهم االبعاث غاي هالي أاكسيد الكربانم

اكد ق رأة الماا لكيجة لللما االطكلللادوم االللدار الشاالين االكالريعار الضللرارية لمااكبة ا ه الكاارارم اا ا
كل من أجا جعا ا ه المدن بيضللا كابيشار ال كاء االلللالااي المكان األمها للجميي أو المااالين االسللياح
ارجاا األاماا.

الدرس ل ل ل ل للة ألل ا من أكهر الداا
أما ي يمض كجربة دالة اممارار العربية ي عال كجربة كس ل ل ل ل للكنق ا

كاا ار ي العالم ي مسار بلاء المدن ال كيةم اا ا من مالا اسكهماراا ي كشليار ال كاء االلالااي ااالاكماد
الع مشاربة امالية مككاملة ي بلاء مجكمي من لما جديد يعكمد باكا مكيايد الع المعر ة اال كاء الككلالاجيم
ايشام ب لااك باالاكماد الع الاسائا اال كراضية المكمهلة ي الابكة العلكباكية.
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قائمة الهوامش والمراجع:

 -01أنل ل لم ل ل للد السل ل ل ل ل ل ل ل ل لي ل ل للد ك ل للردوم الل ل ل ل ك ل ل للاء اللل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل للاا ل للي االل ل للل ل لظ ل للم الل ل لمل ل لبل ل ليل ل لرتم الل ل لكل ل للل ل لمل ل لي ل ل للة الل ل لكل ل لكل ل لل ل للال ل للاجل ل لي ل ل للةم
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/197298م كاريخ االاال .2018/12/08 :

 -02غيران الاركاليم اسل للكعماا ال كاء االلل للالااي ي مااج ة المماار اللل لللاايةم المع د الملكي للال للراة بالشليارتم
ج ل للامع ل للة ل ل للايف العربي ل للة للعلام األملي ل للةم 2012/11/13م https://repository.nauss.edu.saم ك ل للاريخ االاال :

2018./12/08
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الجزائر العاصمة مدينة ذكية كنموذج لمدن الدول النامية
Algiers is a smart city as a model for cities of developing countries
الدككارت لعيمة مدانم جامعة مالاد معمروم كييو ايام الجيائر
الدككار :طساا سييانم جامعة ااارو منمدم باارم الجيائر
ملخص:
ل دف من مالا ا ه الارطة البنهية إلع إبراي ااطي مديلة الجيائر العالل ل ل ل ل للمة مديلة كيةم كلما

للداا

اللامية اا ا اسل ل ل للكلادا إلع لااية النيات االلما ال كيم االكنضل ل ل للر ال كيم اا ا ال يلبغي كنشيش دان الرجا إلع
ككلالاجيا المعلامار ااالكلاال ر اغيراا من الاسائا لكنسين لااية النيات اكياءت العمليار االمدمار النضرية
االشدرت الع الملا سل للة مي ضل للمان كلبية انكياجار األ راد يما يكعلق بالجاالو االطكلل للادية ااالجكمااية االبيئيةم
مديلة الجيائر كاارر ابر مرانا كاريمية انض ل ل ل ل ل للارار مكعاطبة إلع أن مس ل ل ل ل ل ل ا الكغير االجكمااي االكاار
الككلالاجي االنضل للرو اا ل ل در أاا لما

كي من مالا الشاو النضل للرو ال كي سل لليدو ابد اص م ا اي

مديلة كية عال أم أل ا مجرد كاار امرالي نضرو شا ؟
الكلمات المفتاحية :المديلة ال كيةم مديلة الجيائر العالمةم ال كاء االلالاايم الككلالاجيام الرطمية.
Abstract:
This paper aims at highlighting the reality of the city of Algiers as a smart city, as a
model for developing countries based on quality of life, intelligent growth and
intelligent urbanization. This should not be achieved without reference to ICTs and
other means to improve quality of life, To compete with ensuring that the needs of
individuals are met in terms of economic, social and environmental aspects, the city of
Algeria has evolved through historical stages and successive civilizations to be
touched by social change and technological and urban development and saw the first
intelligent model of vinegar For Urban Intelligent Sidi Abdullah pole, is it really a
? smart city or is it just an urban urban evolution only
Keywords: smart city, city of Algiers, artificial intelligence, technology, digital..
-1مقدمة:
أدة الكناا السلريي ي كاييي السلكان بين الملااق الرييية االنضلرية إلع جالو كيايد اسلكمدام االكللاالر
اكشلية المعلامار بين األ راد االال ل ل ل ل للركار االنكامار إلع كعييي الكناا االجكمااي ااالطكلل ل ل ل ل للادو للمدن ناا
العالمم ا ي الاطر ال و لكناا ي با ل ل للكا مس ل ل للكمر لنا العالم الرطميم يكاطي المبراء أن ككعرض المدن لكناا
مماها .الالسل ل ل للكمرار ي كنشيق االيداارم يكعين الع المدن الكعاما مي اللما السل ل ل للكالي اادارك م االكعاما مي
الكنديار المركباة بالس ل ل للالمة االمرار االكلاث االكجارت االهشا ة االلما االطكل ل ل للادوم الض ل ل للمان بلاء مدن مبككرت
اطادرت ا لع الملا سل ل للة اكنشيق كالعار طاا األاماا االسل ل للكان الع ند س ل ل لااءم أالشر النكامار ابر العالم
مبادرار ممكلية للمسل ل ل ل للاامة ي كناا مراكياا النض ل ل ل ل لرية إلع مدن كيةم امن لما ج ا ي المجكمعار اللامية

مديلة الجيائر العالل ل للمة اا ا المال ل للرا يمكد لعام 2035م االغرض مل كنسل ل للين إدارت العالل ل للمة اكااير لما
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ايو ماالي ام اسللكسللم بكنسللين منسللاة للااية المدمار النض لرية اكشليل األسللعارم اك ا كنسللين اريشة
اسل ل ل ل ل للكعماا ااسل ل ل ل ل للكغالا ككلالاجيار اماالم ب دف كااير المدمار المشدمة لمااالي مديلة الجيائرم إ ككمن
ككلالاجيار اماالم ي ل لللو كل للميم المديلة ال كية اكا للما الجاالو المركباة بكييية النل للاا الع البيالار
( أج يت االلكشاا ) إلع لشا البيالار ( ا ل للبكار) إلع إدارت ااس ل للكمدام البيالار ( الكميينم البيالار الكبرة...الخ)
انسللن اسللكغالا ااسللكعماا لاللااار المديلة(ال كاء االلللالاايم الكنليا...الخ) المابشة الع ممكلف مكالار
المديلة ال كية.
-2مفهوم المدن الذكية:
اي المدن الرطمية الكي كشام الع معامالر ا للبكية بس للياةم يعيو ي ا األ راد ر ااية اجكمااية ااطكل للادية
اكلمية منلية ي جميي المجاالر من لشا الل ل للنة اكعليم اكر ي م باالاكماد الع معامالر رطمية امبككرتم اا ا
من مالا ككلالاجيا المعلامار ااالكل للاالر ك دات لكنس للين المديلة اجعا المدمار النضل لريةم االكلشا للمديلة
أكهر كياءت ا عاليةم الكعييي جادت اأداء ا ه المدمارم للند من الككاليف ااسل ل للك الك المااردم اااللمراا بال ل للكا
أكهر عالية بلال للاا مااالي ام نيث أن ال دف األسل للاسل للي للمدن ال كية ي ا ا االكجاه اا لااية النيات كال للرا
أساسي لنيات املسان (.)1
الكنضللر االكجديد لمااما ألللب أسللر من أو كرت سللابشةم ألللبنر النيات ال يمكن الكلبو ب ام مما يجعا من
اسللكدامة لااية النيات ال دف األام بين الم لدسللين المعماريين االممااين االملللممين ي الملااق النض لريةم
نيث ظ رر كاج ار نض ل ل ل لرية كبنث ان اسل ل ل للكمدام ككلالاجيا المعلامار بيعالية من مالا المدن ال كية الكي
كضمن النياظ الع لااية النيات النضرية ()2
ايكير من مي ام المدن ال كية ما يعرف و اللما ال كي ااا لما المديلة باريشة كيةم من مالا مجمااة
من المبادئ الس ل ل للكمدام األ ارض ل ل للي االكلمية الكي ك دف إلع كنس ل ل للين لااية نياكلا االنياظ الع البيئة الابيعيةم
اكا ير الماا مي مرار الاطرم مبادئ اللما ال كية كوكد اللما ماليا ابيئيا االمسل ل ل ل ل للوالية االجكماايةم اكشربان
بالكرابا بين الكلمية الااية النيات م اللما ال كي يعيي ايكما المجكمعار من مالا اض للي األالاية ي االمالء
النضروم الكجديدم ااسكراكيجيار الككهيف النضرو (.)3
االي المديلة ال كية اي كيان يكم بلاءه الع بلية كنكية لالكلل ل ل ل ل للاالر اكشلية المعلامار الكي كمكن من إدارت
المديلة بكياءت اكعيي الكلمية االطكلل للادية ااالسل للكدامة ااالبككار امال للاركة األ رادم ايمكن الل للف المديلة ال كية
بل ل لا مبلادرت كشليلة اايللة الملدةم علع الرغم من اجاد الكشليلة ي كلا ملا ينيا بللام إال أل لا ككناا الع لنا
مكيايد إلع اللر يعما ي الظا ب دف كا ير بيئة مسكدامة االية الجادت ل راد.
-3مزايا المدن الذكية:
 كشللديم بيئللة أملللة اكا ر اللاطللة عللالللة ل راد من مالا كليي ل نل اا مهللا الللداائر الكلييياليللة المغلشللة االعللدادارال كية األظمة إدارت المبالي اامضاءت ال كية لرلد سلاكيار األ راد باكا أ ضا اكعييي كياءت اسكمدام الااطة.
 إيجاد بيئة كس ل للكشاو االاماا اكنا ظ الع اللما االطكل ل للادوم مما يس ل للاام ي بلاء بيئة نضل ل لرية ااجراءاركجارية عالة كسكشاو االسكهمارار األجلبية المباارت اكدام االبككار.
108

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
 المسل للاامة ي بلاء الكياءار الكال للغيلية اكليي اا لكا ير المدمار ل راد االال للركارم امن بيل ا ضل للمان كياءتإدارت المرار مالا أاطار الدارت المرارية أا المدمار املككرالية للنلاا الع ماا شار اكلاري األاماا.
 د ام اللما ااالبككار اكسل لريي اكيرت ااكماد الكشليةم أين يمكن للمدن ال كية اس للكمدام املس للان ارلي (الرابار)للشيام بممكلف المدمار اليامية.
 ضللمان اركيا مسللكايار ماللاركة األ راد اكشديم جادت نيات أ ضللام نيث أن المدن ال كية سللكمكن األ راد منكشديم ارراء االمالنظار االكاالا مي السلاار مباارت.
امن مالا ال ه الم اييللا لجللد أن المللدن ال ل كيللة مككالللة من برامد مكلااللة ار نللداهللة كبيرت كمللدمللار االلكرليللر
ااألج يت المكلشلة اادارت المرار ال كيةم اامض ل ل للاءت ال كية االرااية الل ل ل للنية االعدادار ال كية االا ل ل للبكار ال كية
األظمة األمن المكاارت ملااء ملظامة كضمن كا ر بيئة مسكدامة طاية لسكال ا.
 -4الجزائر العاصمة مدينة ذكية كنموذج للدول النامية:
طبا الاطاف الد ارض اكا ل للميل مديلة الجيائر ال كية اكييية كل ل للليي ا اأام المعايير الكي كا ل للير إلع كائ ا
ساف لكارق للكاار العمرالي للمديلة ابر كرار كاريمية يما يلي:
أ -التطور العمراني لمدينة الجزائر العاصمة عبر فترات تاريخية:
 مدينة الجزائر أثناء العهد العثماني:كعلاطبلر الع ملديللة الجيائر العلديلد من األجللاة ي نكم لا م ا للك الع امكلداد ملا يييلد ان أليي س ل ل ل ل ل لللة من
ك س ل لليسل ل ل ا كمديلة كما أا ل للار إلي المورمان م شد كالر معب ار كجاريا يليشيا م منمية ابيعيا بككلة جبا بايريعة
اكسل ل للكلد إلي ا م السل ل لليما أل ا كنكاو الع ميلاء ا ماطي اسل ل للكراكيجي اام م شد ألا ل ل ل ر المديلة منا ية للميلاءم
اامكيار الماطي يعكبر اسيلة للربا بين السانا الارطي للبنر المكاسا االسانا الامالي الغربي م ريشيام االربا
بين المدن ال سانلية االمدن الداملية مأالق الييليشيان الي ا كسمية اكاييم ابعد أن لمر اكاسعر ي الع دين
الرامالي االبييلايم ألل ل ل ل للبنر كعرف باسل ل ل ل للم اكاييام م هم أايد كعديا المديلة ي يمن بالاغين ابن ييرو ي
الشرن العاارم األبنر االمة ي الشرن 16الع يد الداو مير الدين ي الع د الكركي (.)4
شد كالر الشلل ل ل ل للبة اللاات األلل ل ل ل لللية لمديلة الجيائرم اار ر يل اك ايداا ار ي ميادين العمران االكجارت االمالنة
البنرية م السلليما بعد كااير الماطي الابيعي للمرسللع إلع ميلاء يركبا بالمديلة ابر رللليف ماكغيراا من المدن
ي كلك النشبةم كالر مديلة الجيائر منااة بسل للار اال 3200مكرم كال للكلر داما السل للار ملظامة نض ل لرية

مككاملة بمي ام لك العلل ل للرم نيث أطيمر بمركي المديلة طلل ل للار النكم امبالي امدارتم انال ا ال ل لليدر الشال
االنلل ل ل ل للان الكي كنمي المديلة بالماايات مي الااج ة البنرية للمديلة مككبع ا ي النلشة الهالية األنياء السل ل ل ل للكلية
ادار العبادت ا لاا ير الماء مهم األس ل ل لااق األال ل للاة الكجارت االنرف الكشليديةم أين بلغر مسل ل للانة المديلة يل اك
ناالي  50اككارام كمكرق الس ل ل للار ممس ل ل للة باابار كعلااا أب ار منل ل ل لللة ما ل ل للكلر ا ه الباابار الملا اس ل ل للبا
االكل ل ل للاا مي العالم المارجي م أمام ناجة المديلة إلع كاس ل ل للعار امرالية جديدت م امكدر براام المركييةم ابر
مدما باو ألااد باكجاه الال للماا الغربيم اابر مدما باو ايان جلاو ال للرطي المديلةم لظ ار للل للعابة االمكداد
ابر الباابار األمرة ابسبو الابيعة الاارت للماطي(.)5
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امن ممييار المرنلة العهمالية الكي كجسل ل ل ل ل للد الهشا ة الجيائرية المكجالسل ل ل ل ل للة مي الاابي ال لدسل ل ل ل ل للي ال و يرااي
الملالية امسالمية للاعو الجيائروم كا ملايا المديلة اأماكن كاا الع البنر اكلعم بضاء الامة اك كم
بمرااات نرمة الجارم نيث ال كلكاف نرمار الملايا الع بعض ا البعض.
 مدينة الجزائر أثناء فترة االستعمار الفرنسي:مالا ا ه اليكرت أام كرت لد ة المسكعمر اليرلسي الشضاء الع المديلة الشديمة (الجيائر العالمة) المركباة ااد
االركباا بالع د العهمالي اامسللالميم شد اما االسللكعمار الع كلللني مار الاجية المديلة األللللية من مالا
اضللي معسللكرار منللللة اأماكن اسللكياالية الالليء ال و من ا ل ل كغيير اج المديلةم ا لك من مالا كجسلليد
ملاآر مسكندهة كاكا ل ضة امرالية أارابية ليار ان المديلة مظ راا الارطي البالي الشديم.
غدات االنكالا اليرلسللي للجيائر اام  1830كان ني الشلللبة اام ار بالكهير من الم ار ق األهرية االمبالي العامةم
من مس ل للاجد اطل ل للار اياايام جل ا الدهر مالا االنكالا اليرلس ل لليم أين كغير اج المديلة بالكاما بنيث بدأر
امليار ال دم االك يئة لكا من باو ألااد اباو ايانم االع ألشاض ما ك دمم كم بلاء س ل للانة امامية بالشل ل للبة

السيلعم أالق الي ا اسم السانة الملكيةم ااشر الارق الااسعة لك مين نركة ارليار العسكريةم ابلاء المساكن
ميااء الجلاد اأسرام.
مالا العشد األاا من انكالا المديلة م بدأر بااكير اللما
كماما للما

العمرالي االسل ل ل ل للكعمارو بالظ ار ابلل ل ل ل للية مغايرت

العمران االاابي األلل لللي للمديلة م لم ككن املية الكعمير الكي الالشر ا ق مماا ك يئة ال للاما

امدراة م با كميير باابع ا الظر ي الاظييي ال و يلبي انكياجار نربية ااسكرية لالنكالا .كااللر املية
ال دم م نيث باا ل ل ل للر ب دم األسل ل ل ل لااق المنا ية لباو ايانم باو ألااد اني البنرية م اكم ادم الس ل ل ل للار اكا ة
األبااو اام 1846م م ابلاء الااج ة البنرية اام  1860ماكاسل للعة ميلاء الجيائر امكابعة ال للق الارق الااسل للعة
بين 1890-1865مم ا ألمر ال و د ي بينف مناار اللما العمرالي االنض ل ل ل للرو ي ا ل ل ل للرق اللاات الشديمة ببلاء
ني إييلي المعراف اليام بني العربي بن م يلدو م اغرو لاات الملديللة ببللاء ني بلاو ألااد م ابل للك بلدأر
كظ ر مالم اج امرالي جديد م يعبر بال ال ل ل ل ل للك ان مديلة أارابية ي اريق اللما امن الا كبدأ ي لظرلا
طلة العمران النديث بمديلة الجيائر العالمة)6(.
بدأر المديلة الشديمة بالمشابا كيشد كدريجيا داراا الاظيييم اأضل ل للنر مجرد ني الشلل ل للبة م ابعد مرار للل ل للف
طرن من اليمن الالشر امليكا الكنضل ل للر االكعمير الااسل ل للعكين بمديلة الجيائر أين ظ رر أنياء جديدت ي أاالي
المد يلة :كني ميالللي اللار ديداو مراد ااا الاللار الرئيسللي بالمديلة ناليام كيليملي اللار كريم بلشاسللم اليامم
اني ملايع بااا اسانة أاا ماو ا النامةم كامكداد لمديلة الجيائر الجديدت ا ق لما العمران األارابي.
كما سللاد كلك اليكرت لما معمارو جديد يناكي اللما األلدلسللي النديث ببلاء مشر الاالية الناليم البريد المركيوم
اكالة البرق ااألراطة الجيائرية بال ل للار بن م يدوم االات الع الملايا اليردية الراطيةم ايبداا أن ا ه المناكات طد
اشر اريش ا ي غياو كلار ااض لماة لما ااملة للمديلة ككا.
كاالل للا لما سل للكان مديلة الجيائر ابلغ ناالي  180000ل سل للمة ل اية الشرن الكاسل للي اال للر مما أدة إلع ناجة
مكيايدت لبلاء الس ل ل ل للكن االم ار قم اكان نا الما ل ل ل للكلة يشام الع الملاق الكالي إس ل ل ل للكان أكبر ادد من اللاة ي
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أل للغر مس للانة ممكلةم كم إلا للاء ادد من المبالي االم ار ق العمامية كشل للر النكامةم دار اليالنةم دار البلدية
اغيراا من المبالي ي اليكرت بين .)7(.1950-1920
كنالر إ ن المديلة االس ل ل ل للكعمارية الجديدت بنلاا الشرن العال ل ل ل لرين إلع نشا كجارو لللظريار المعمارية المجددت
اأداار املااد الك يئة العمرالية المبككرت مال للشلر ا للمل لليار موهرت ي مدرس للة الكمايا اليرلس للية بعد النرو
العالمية األالع م اراك ا ي ال سلليما مديلة الجيائر مأين طسللمر المديلة إلع ملااق كماياية ااظييية م اركير
الع الماالللالر االاللبكار كما نا ظر الع بعض ملللائل الكمايا الكلظيمي م كالعلاية بالجالو الجمالي
اكاللكيا اليضللاءار مااكم ر ماطيا معكدال من لما

المديلة الكاريمية با لاارا ا امبالي ا المك ارلللة ا ض لاءاك ا

العامة م كياملا مي ظ ار كاج مضل ل ل ل ل للياء اابي منلي الع العمارت األارابية بإطنام الالل ل ل ل ل للر يمر ي الي ا
االكلظير لعمارت مكاساية .
الشد أطيمر ي العشد األمير من الع د االسل للكعماروم ي إاار سل للياسل للة بلاء المجمااار السل للكلية الكبرة ميااء
او الدما المنداد ادد من األن ياء السل للكلية اسل للكشبا بعض ل ل ا سل للكان الشلل للبةم ك نياء ديار المنلل للاام ديار
السللعادتم ملال رلسللا (ااد طريو ناليا)م ديار الكاف اديار الجمااةم ابإلاللاء ا ه المجمااار السللكلية الكبرةم
ألنشر باللسيد الجديد كجمعار نضرية مجاارتم كاألبيار ا بالاغين غربام نسين داوم المدلية ابئر مراد راية
ارطا اجلابام ليكان ا ا اللسيد الجديد ما الال الع كسميك اام  1959الجيائر الكبرة .
 مديلة الجيائر العالمة بعد االسكشالا:االلر مديلة الجيائر لمااا بعد االسكشالام اامكدر الع ماضي ضيقم اسا إطليم يعكبر اا األلغر مسانة
بين األطاليم الااليةم بنيث كاللك ا الماضللي األكهر أامية الع المسللكاة الاالي ببليك ا األسللاسللية ااياكا الدالة
اامرادتم االنجم السل للكالي المعكبرم من أطا من للل للف مليان لسل للمة اام 1962إلع  2.5لسل للمة اام 1998م
االع  3.2مليان لسمة  2008أو بييادت كياق الممسة أضعاف اا ا االات الع مسكاااا االطكلادو.
ابسبو الابيعة الاباغ ار ية الاارت (الاعو ممضايق ااد الاية غربام امركيعار األمضرية الكي ككملا األالة
البليدو ا لرطا) كبري ماللكلة لللعابة االلدما االكاالللا مي إطليم اسللا البالدم اباسللكهلاء س ل ا المكيجة الشريوم
ال و أل للب مكدامال مي اللس لليد النض للرو للمديلة م ال ينكاو ظ يراا الع سل ل اا مل للبةم اال بدائا امرالية
اامةم كنيا ب ا اكميف من ضل ل ل ل ل للغاااك ا مابرغم لك كمكلك مديلة الجيائر العالل ل ل ل ل للمة مكالة اامة ي البلية

العمرالية المنليةم االااليةم اما كبق من سل ل ا المكيجة اسل ل اا الس للانا من أراض مل للبة ا للكلر الع الداام
األرضل للي الملل للبة ككعرض ياما بعد يام لالمكداد العمرالي الكعسل لليي مار
ميان الغ اء االسل للكراكيجيم لكن ا ه ا
منياار الكعمير الكي ندداا المماا الكاجي ي للك يئة االكعمير االممااار الكيل ل لليلية الملبهشة ال االمكمهلة
ي ممااار الغا األرض نيث كالير بعض الكشديرار إلع أن ما اسلك لك الكعمير الملظم اغير الملظم يللا
إلع ناالي  20بالمائة من مجما سل ل ا مكيجة ال و كبلغ مس للانك 135000اككارم األمر ال و ي دد مي مرار
اليمن الظ ير الملل ل ل للو الانيد المنيا بمديلة الجيائرم ابالكالي ك ديد األمن الغ ائي اكعرض ل ل ل ل للمارم االات
الع اركيا

اكارت ك مين االنكياجار الغ ائية للسكان من ج ة أمرة .

أ در كا ا ه الضغااار السكالية امكالبار الكلمية االطكلاديةم إلع كابي الجيء المركيو من المديلةم ااكسا
لس ل لليج ا النض ل للرو المكل ل للام اامكداداا العمرالي الع جااراا من المس ل للانار اليرااية المل ل للبةم االمس ل للانار
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المض ل لراء من الغابار ااألال للجار ي ض ل لااني ام األمر ال و د ي السل لللاة العمراليةم إلع إجراء الكعديا امدارو
لنداد االية الجيائر اام  1997م اكان ال دف من ا ا الكعديا اا اسكيعاو االمكداد النضرو للمديلة (.)8
ب  -المشروع العمراني والمقاربة الجديدة للتخطيط العمراني لمدينة الجزائر:
ظ رر باادر ا ه المشاربة ي المال ل ل ل ل للرا العمرالي الكبير لمدي لة الجيائر ( )2000-1996ال و كان لكيجة
أيمة الكركيبة االجكمااية – العمرالية للمديلة مالا كسعيلار الشرن الماضي م إال أل اكة اايا ب امية الكجربة
العالمية االكجديد العمرالي ي الملا سل للة الج اية االداليةم ركي الع إنياء اللل للارت اللماية للمديلة البيضل للاء
ماااال ق ما ل للاريي ك يئة اكنس ل للين اس ل للكعجالي م اااكمام بالجالو الجمالي للمديلة م ا لك بالكركيي الع الااج ة
البنرية م ااالاكلاء بالمسانار المضراء ماالند من أهار الملاآر الارطية م ااالاكمام بارهار العمرالية م اااادت

كا ل ل للكيا بعض األنياء المركيية ممي الداات إلع ااكماد اراي معمارو مس ل ل للكمد من العمارت اللماية لني المديلة
العكيق (الشلبة) االمدن المكاساية م إ ا اطكرلر الناجة إلع الجماا بالناجة إلع الكراث اكسميره لكنسين لارت
المديلة باسكلسال أاكاا من العمارت المنلية يعكشد أل ا كرمي إلع ااية معمارية االية أا ديليةم ي السعي للند
من أهار العالمة االعمارت الدالية م االكي كظا إناالر معيالة للكراث كظ ر ي مااريي رميية أا مدلية ال كسم
بكجااي الكعارض بين النداهة االكراث(.)9
ج -تحديات العمران بمدينة الجزائر:
ليسر المديلة لارت نسو م با اي أيضا بيئة مادية ابارية م ا ي ا ا الا ن كعالي مديلة الجيائر ك م ار لكد
من ادم االككراث بالبيئة م االكركيي الع المال للكالر الكمية المسل للكعجلة م كدلع مسل للكاة المدمار النض ل لرية م

اكعالر ك دية المديلة لاظائي ا م ايادر الكنديار الكي كااج املية الكلمية م مالا ربي طرن()1995-1970م
كيايدر مس ل ل للانة الكجمي النض ل ل للرو لمديلة الجيائر هالث مرار م اكض ل ل للااف ادد س ل ل للكال ا م اكداارر المديلة
الكاريمية ماامكلق المركي اك مر كاار الملال للآر الشاادية ماظ رر أهار سل لللبية الع المنيا الابيعي م ابرير
بور امطلاء االجكمااي االيشر م ي جا اام كابع مل كسعيلار الشرن العارين أيمة سياسية اميشة ماالاالطا
من ا ه ا لنال لللة م بري ااكمام بالملا للآر الشاادية ي ا للكا مراجعة ممااار الكلشا م اكس للمير اس للائا لشا
مالئمة للماطي ( الكرامااو ا الميكرا ....الخ )م اارنر مس للالة كنديث اكاس لليي الا للبكار الكي لم ككاار باكيرت
لما المجاا العمراليم كما ركي المارا الع المسانار المضراء الم ملة.
اا لي مديلة الجيائر العال ل ل للمة اليام كااج كنديار اديدت امراليا مل ا كض ل ل للمم المديلة بالس ل ل للكان م ااالمكداد
العا لاائي للكعمير م لظ ار لعدم طدرت الجمااار المنلية الع كسلليير ااشلل اسللكعماا المجاا اضللعف الكنكم ي
يليار اللمام اربما ي الكهير من األنيان كجااا ممااار الكعمير ااضل ل ل ل للع ا جالبا م إما لسل ل ل ل للاء اسل ل ل ل للكيعاو
الكركيبار الكي كلل الي ا لظ ار لضل للعف كياءت الملكمبين المنليين م أا ربما لكعارض كاجي ار الممااار مي
ما يجرو نشيشة الة الااطي م االي مديلة الجيائر نس للو يلية لمااا النالية نكع ك او س للبعة ماليين لس للمة م

البد أن ككا ر الع مسل ل ل للانة كييد ان  1500كم مربي م امها ا ه المسل ل ل للانة غير مكا رت ي ملاشة العالل ل ل للمة
م المديلة كشي ضمن مجاا ضيق امنلار بين البنر االيابسة كما اا معراف (.)10
أما الكندو األمر يكمن ي الكعمير العال ل لاائي االياض ل للاو أا الغير ملكظم م اال و ال يمض ل للي للممااار اال
للرطابة العمرالية من ا رف الممكلل ل ل ل للين م االا ككمن إال ل ل ل للكالية كلظيم المجاا النضل ل ل ل للرو ااالسل ل ل ل للكعماا األمها
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للمسل ل ل للانار البيلية م ابيد السل ل ل لللاة العمامية إمكاليار كاجي االلكباه إلع امليار الكدما ال كية االعشاللية الع
اللسل لليد العمرالي ملكنشيق اللكائد المييدت الكي من ا ل ل ل ا مدمة االطكلل للاد النضل للرو للمديلة م ابالكاايو مي ا ه
األاماا الض للرارية م البد من مرااات اللظرت الا للمالية م اكنديد الس للياق ال و ي إااره كلما المديلة الس للكيعاو
السكان م ااأللااة االمدمار م اااادت كاييي اللاااار لكنشيق الكااين بين المديلة امنيا ا النضرو ملكجلو
المديلة الكعاا الاظييي مي مرار اليمن م بيعا هشا لظام المركيية ابالكالي ادم كااين اللظام العمرالي.
د -مشروع الجزائر العاصمة مدينة ذكية:
بعد مرنلة الكعمير العال ل ل ل ل لاائي االياض ل ل ل ل للاو ال و مة مدللا الجيائرية ابر اليكرار الكاريمية اا لنن اليام أمام

ما ل ل للرا الجيائر العال ل ل للمة مديلة كية بالرغم من كا ل ل للكيك بعض المبراء ي مجاا الككلالاجيا ي اجاد ااي

نشيشي بمااية ال كاء الرطميم اال و ينكا لكشليار ابرمجيار اطبا ا ا الهشا ة ال كية اكشبا الرطمية .االي كان
الكساوا اا بإمكان كيايد مدللا بال كاء االلالااي ااا يجسد عال ي الااطي مهللا مها المجكمعار المكشدمة؟
المديلة ال كية يبدأ طاام ا من الا ل للبكار المعلاماكية أاال امن المبالي ال كية الكي كس ل للكمدم الككلالاجيار الشائمة
الع اس ل للكمدام الما ل للغالر ال اكية المل ل للغرت ي لظم الكنكم االس ل لليارتم ااي كا ل للما الع ككلالاجيا االس ل للكمدام
الكفء للااطة من مالا الكنكم ي ألظمة ككييف ال ااء ااضاءت اكد ئة اكبريد باسكمدام اااة الكنكم باللمة م
كما الكنكم ي الااطة من مالا اسل ل للكمدام مجسل ل للمار ي لشاا اسل ل للكراكيجية كشام بكغ ية مسل ل للكمرت للمعلامار ي
الملظامة كضل ل ل ل ل لليء اكاي الك رباء بمجرد دماا أا مرا المسل ل ل ل ل للك لكين للمبلع ااي ب لك كودو إلع ميض
ملماة ي اسك الك الااطة.
االي يكمي ي ماللرا الجيائر العالللمة مديلة كية بكان ا ه المديلة ايكالاجية بامكيايم يراطو ي ا لااية ال ااء
لمس ل للاادت األا ل للمال المل ل للابين بالنس ل للاس ل للية ألم انكياااك مم يما كرمي أكياة الشمامة مباال ل لرت بنير كنر
األرض لكاج النشا لنا الرسل ل ل ل ل للكلةم ا ي ا ال يكلشا المريض إلع الابيوم با يدما ماطي العيادت االلككرالي
ايمضللي لينل ابر الكاميرام هم يسللكشبا الللية داائ إلككراليام ا ي ا كربا المسللكاللييار االللليدليار املايا
المرضل ل للع بال ل للبكار رطميةم لكبادا المعلامار بين األاباء يما بيل م ابين مرضل ل للاامم كما لجد أيضل ل للا باللسل ل للبة
للجالو الكرباو االكعليمي يسللكليم ربا المدارة االجامعار باللبكار السلللكية للنلللاا الع المعلامار العلميةم
مي إمكالية االس ل للكما أا ما ل للاادت المناضل ل لرار االدراة اك ا المككبار االجامعار اال ك ارض ل للية اا ا بااس ل للاة

ال ااكف اللشالة.
كما لجد أيضل ل للا ي مجاا اللشا ال كاء الرطمي ييرض اليلا الكنكم السل ل لللكيا بامال ل للارار الضل ل للائية لكشليا ككلية

الااطة االند من الناادث المرارية االشضللاء الع إرااو الارطار ا لك باسللكعماا كشلية مراطبة السللراة الككراليا
(رادار إلككرالي يعما ان بعد).
االي مديلة سيدو ابد اص مديلة األنالم كما يلال الي ام اللما

األاا للمدن ال كية بالعالمة الجيائرية

ليمكد مال للرا المديلة ال كية لباطي ألناء العالل للمةم ا ه المديلة كنكضل للن مال للاريي سل للكلية ضل للممة ي مشدمك ا

ليغة الكرطاو العمامي ب كهر من 5000االلف اندت اليغة باميجار ادا ب كهر من  44ألف ندت سكلية.
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ككا ر ا ه المديلة ال كية الع أطااو ل ل ل ل لللااية ككلالاجية ب ندث الماال ل ل ل لليار العالميةم مر شة بجميي الم ار ق
االجكمااية من مدارة اطاو جامعيم امل ل ل ل ل ل للال امامية امراكي كجارية ممةم اطد كم الجاي ا ه األنياء
ال كية الع الدطة اا ق مشايية االمية مالة اك ا ممااار منددت مي إاراك كا الكمللار العلميةم اأكد
المبراء الجيائريان ي مجاا العمران أن سل ل للي اسل ل للة المدن ال كية ك دف إلع كنسل ل للين الظراف المعيال ل للية ل رادم
بنيث أن الاابي السكلي الشديم ييكشد إلع الم ار ق االجكمااية ال امة مما يوهر سلبا الع النيات اليامية ل راد.
االي كابيق كا األ كار ال كية ي مدللا ال كية ينكا لكياءار بالرية اكسلمير كا اممكاليار المادية المكا رت
عال ي الجيائر اا ا يس ل ل ل للكاطف كا اليائرين للنظيرت االلككرالية ال كية ي مديلة س ل ل ل لليدو ابد اص بالعال ل ل ل للمة
الجيائرية الكي ككا ر عال الع مبداين ا او األ كار ال كية لا اممر أللل ل ل ل ل للب ال كاء لرطمي مييت كجكاح كا
المدن الجيائرية.
خاتمة:
المدن ال كية ي ال ل ل لرلا النالي إ ن أالاية إسل ل للكراكيجيةم يالي ل ا ااكمام بالغ من ارف العديد من النكامار
االمجكمعللارم أين كعكرف بللاألاميللة المك اييللدت للكشليللار الرطميللة ي كمكين االلك ايمللار الااردت ي ا ل ا اللا من
المدنم اا ا ما ناالر النكامة الجيائرية الماض ي من مالا مال ل ل للرا مديلة الجيائر العالل ل ل للمة مديلة كية
االكي اي طيد االلجاي ابداية اللعلك ا من النظيرت االلككرالية أا الشاو الككلالاجي سلليدو ابد اص كماات أالع
اكلي ا أنياء أمرة الع امكداد الالريا السللانلي للعالللمة االكي ككمكن من كاللليا البلية الكنكية الماديةم البلية
الكنكية لككلالاجيا المعلامارم البلية الكنكية االجكمااية ا الكجاريةم لالسل ل ل ل ل للكيادت من ال كاء الجمعي للمديلةم
االمديلة ال كية لنكاج ا ي مجكمعلا ألل ا ل ل للديشة البيئة مال ل للة مي الكيايد الكبير لنجم الس ل للكان ابالكالي كيايد
الشملاملار م اكل ا النكاائ لا الع الالاطلة الل كيلةم االبيئلار الل كيلة االكلشلا الل كيم

ي أكهر مالئملة للعيوم مي

اللنة ال كية االكعليم االمعياة اك ا العما ال كي.
مي لك يبشع الس ل ل ل لواا الماراح اا ي كي يام ككجسل ل ل للد ي عال مديلة كية ي المجكمي الجيائرو بكا المشايية
المعماا ب ا ي مدن أمريكا ال كية اأارابا انكع مدن المليد العربي؟
توصيات:
االسكيادت من المبرار الجيائرية الم اجرت الممكلة ي الكعمير ال كي. االسكيادت من الكجارو العربية ي مجاا المدن ال كية اكابيش ا ي الميدان. العما الع كجسيد هشا ة ال كاء ي المجكمي الجيائرو أاال طبا كجسيد المدن ال كية. كسمير كا اممكاليار العلمية االمادية اك ا الب ارية ي الالاا عال المكالك المدن ال كية ي مجكمعلا. االاكمام بالملظامة ال كية بكا جاالب ا من لانية ال ياكا السل ل ل للكلية االمراكي الكجارية ال كية انكع الكسل ل ل للايقااللككرالي.
قائمة الهوامش:
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( )1إبراايم جااد أا ياس للفم منمد م دو نس للينم المدن ال كية المس للكدامة ي اق اكالعار الع ماع مدن الشرن النادو
االعارين م جامعة الككلالاجيام العراقم بدان سلةم ل .08
( ) 2إبراايم جااد أا ياسفم منمد م دو نسينم لية المرجي السابقم ل .09
( ) 3إبراايم جااد أا ياسفم منمد م دو نسينم لية المرجي السابقم ل .09
( )4ايو بادطةم اج مديلة الجيائر اجاالو من مساراا العمراليم مجلة إلساليار ادد ميدا 45-44م اارانم الجيائرم
2009م ل .52
( )5ايو بادطةم لية المرجي السابقم ل .53
( )6ايو بادطةم لية المرجي السابقم ل .55
( )7معللاايللة س ل ل ل ل ل ل للعيللداليم أيمللة الكنللديللث االكمايا العمرالي ي الجيائرم جل اراللام ااطع للام ي للاط للام مجلللة العمران للعلام
االجكماايةم العدد 16م ملرم 2016م ل .29
( )8معااية سعيداليم لية المرجي السابقم ل .35
( )9ايو بادطةم لية المرجي السابقم ل .55
( )10معااية سعيداليم لية المرجي السابقم ل .38
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المدن الذكية :إستراتيجية الجزائر الحديثة في مجابهة الجرائم اإللكترونية وحماية حقوق اإلنسان
Smart Cities: Algeria's Modern Strategy in Combating Cyber Crimes and
Protecting Human Rights

البانث لابي منمد أمين (جامعلة الدككار الااار ماالوم االية سعيدت – الجيائر)
ملخص:
ّ

باكر المدن ال كية كمها اليام اللما

المهالي ال و جاء ب الكاار الككلالاجي ي مجاا البلاء االكعمير

االكمايام شد نششر إلجايار ال يس ل ل للك ان ب ا ي يمن الكشلية االمعلامة العلل ل ل لرية اس ل ل للكااار من مالل ا أن
كج و ااكمام داا العالم ب ام كما أظ رر الدالة الجيائرية بداراا ااكماما جد يا ب ا اللا الجديد من المدنم

ال و ال يياا يهبر لند السااة كياءك اجدارك ي كيسير ارق العيو للنيات الباريةم انمايك للنشاق االنريار
األساسية ل راد من الجرائم االلككراليةم الكي كعد أند الجاالو السلبية اللاكجة ان ا ا الكاار النديث للكشليار
الرطمية االمعلاماكية.
الكلمات المفتاحية :المدن ال كية – نشاق املسان – الجرائم االلككرالية.
Abstract:
Smart cities today represent the ideal model of technological development in the
field of construction, reconstruction and planning. It has achieved considerable
achievements in the time of technology and modern information through which it has
attracted the interest of the world countries. The Algerian state has also shown serious
interest in this new type of Cities which continues to prove its efficiency and lightness
in facilitating the ways of living for human life and protecting the fundamental rights
and freedoms of individuals from electronic crimes, which is one of the negative
aspects resulting from this modern development of digital and informatics
technologies.
Keywords: Smart cities - Human rights - Cybercrime.
مقدمة:

جلو الكاار الككلالاجي ال و ا ل ل ل ل ل ده الشرن النادو االعالل ل ل ل لرين كشليار نديهة غيرر لما النيات كغيي ار

ج ريام بنيث أهر بال للكا كبير الع المجكمعار رغم ا الع دماا االم الكشلية ااألرطامم ليكالد ان لك ظ ار
لما جديد من المجكمعار كعكمد بلللية كبيرت الع المعر ة الرطميةم ا ه المعر ة الكي أس ل مر ببلاء مدن ممكلية
كليا ان المدن الم لا ة ا ق المي ام الكشليدو.

1

كما كاار مي ام املل ل ل ل ل للال المديلة بالماايات مي ا ا الكاار الككلالاجي النالل ل ل ل ل للا بنيث ظ رر
كسل للميار ممكلية ل ا سل للمير بالمدن الرطمية االمدن ال كية االمدن االلككرالية اك لك بالمدن اال ك ارضل للية االمدن
المعر ية...م اككميي المدن ال كية ان غيراا المدن األمرة ي كال ا ككل ل ل ل للف بمجمااة من الممييار كامبدا
ااالبككار االشدرت الع معالجة المااكا.

2

الكيجة ل لك ألب االم اليام يعيو هارت المية اككلالاجية نششر الكهير من االلجايار ي العديد من
المس للكايار الس لليما الع مس للكاة المدنم شد كان ل ه الهارت المعلاماكية اليض للا ي ظ ار مدن كية كشام الع
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الالل للر الكشدم الكشلي االعلمي اككلالاجيار اماالم ااالكلل للاام إال أل ابالمشابا من لك شد كم اسل للكغالا ا ه
الهارت ألغراض سلللبية العكسللر باللكا كبير الع الااطي العمليم كما كغيرر مي لك العديد من المياايم االكشلر
الكهير من األا ل ل ل ل للياء من الااطي العملي إلع العالم اال ك ارض ل ل ل ل للي كالكجارت االس ل ل ل ل لليانة اغير لك...م ا كيايد ادد
الم كمين ب ه الهارت مي مرار اليمن كما كيايد مع م الم كمين بعالم امجرام االكشلر الجريمة من العالم الااطعي
إلع العالم اال ك ارض ل لليم ظ ر لا جديد من امجرام س ل للمي و امجرام االلككرالي أا ما يس ل للمع و الجرائم
االلككرالية .

3

اكعد ا ه الجرائم من الجرائم المس للكندهة الكي ظ رر جراء الهارت المعلاماكيةم كما أن السل لبو الرئيسل للي
ي الل ل ل للي ا بالالل ل ل للف اال لككرالي يعاد إلع اركباا ا باسل ل ل للائا الكشليار النديهة من أج يت الكمبياكر اال ل ل للبكة

االلكرلير االمااطي االلككرالية.

4

اطد ألبنر داا العالم باكا اام االدالة الجيائرية باكا مال كا د ي ا ا العلر الجديد العديد
من االلك اكار للنشاق االنريار المالل ل ل للة ي ظا الكال ل ل للار الجريمة االلككراليةم بكلامي معدالر ارككاو ا ه
الجريمة اكاار أا للكال ا اك ديداك ا المباال لرت ا للعرر الداا بض للرارت امسل ل ار

ي الند من ا ا اللا الجديد من

الجرائم ال و بار يلك ك نشاق املسان باكا لري ا لك من مالا اضي اسائا اطائية ااالجيةم كعما الع
دام نماية نشاق املسان اكعييي نرياك األساسية سااء ي الاسا الااطعي أا الاسا اال كراضي.

5

اطد كالر المدن ال كية بمهابة البيئة الكي نرلللر الع نيظ النشاق االنريار األسللاسللية ليلسللان من
ا ه الجرائم لما ل ما من ملائل اممييار ككشاسمال ا سااء من نيث الابيعة أا البيئة أا الظرافم االع إهر
ا ا جاءر الدراسة لكارح الكساوا الكالي:
* إلى أي مدى تسييييييييهم المدن الذكية في حماية حقوق اإلنسيييييييييان من الجرائم االلكترونية بالدولة
الجزائرية؟

كما سل ل ل لليكان الغرض من ا ه الد ارسل ل ل للة اا كاضل ل ل للي الدار ال و كلعب المدن ال كية ي نماية نشاق

املسان من الجرائم االلككرالية باكما الدالة الجيائرية لما جا ا لك من مالا اسكظ ار ممييار املائل ا ه
المدن الكي كمكل ب ا ان غيراا من المدن الكشليدية األمرة.

ا ي ضللاء اماللكالية المارانة االجر الد ارسللة الماضللا ضللمن مبنهينم كلااا األاا مل ما اماار
المياايمي لكا من المدن ال كية االجريمة االلككراليةم بيلما كارق المبنث الهالي لمدة عالية المدن ال كية ي
نماية نشاق املسان من الجرائم االلككرالية بالدالة الجيائرية.
المبحث األول :اإلطار المفاهيمي

أدة الكاار الككلالاجي الل ل و ار ق الشرلين األميرين إلع ظ ار لما ج للدي للد من الم للدن الكي كعكم للد

جااريا الع الكشلية الرطمية ااالم األرطامم بنيث كاار مي ام المديلة بال ل ل ل ل للكا اردو مي ا ا الكاار كامكداد
للما

المدن المس ل ل للكدامةم اكجالو من الكلمية المس ل ل للكدامة شد أل ل ل للبنر المدن ال كية ي ال ل ل للر المعلاماكية

االكشلية ضل للرارت نكمية ك دف بال للكا أسل للاسل للي إلع كلبية ناجيار المااالين ااماناك مم اكعما ي لية الاطر
الع دام االطكلاد المنلي اكنا ظ الع الماارد األساسية الكي كشام الي ا الداا.

6

ابالرغم من كا ما جاء ب ا ا الكاار من ميايا اايجابيار اادر بالليي الكبير الع البال ل ل ل لريةم إال أل

لم يما من الجاالو السلبية االليار غير النميدت إن ل الكعبير امالجريمة االلككرالية إال إندااام ي من
بين الجاالو المظلمة ل ا الكاار االكي باكر كاكا ااجسا يامياط للكهير من البلدان السيما الدالة الجيائرية.
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المطلب األول :تحديد المقصود بالمدن الذكية

لشد كاار مي ام المديلة بكاار الككلالاجيا الكي العكسللر باللكا جاارو الع النيات العادية مودية إلع

ظ ار ألماا جديدت من المدن لم ككن م لا ة يما مض ل ل ل ل للعم الكيجة للكاار الككلالاجي النال ل ل ل ل للا بدأر كندث
كغييرار جاارية ي البلع األس ل ل للاس ل ل للية للمدن لكال ا المكان ال و يمارة ي األ راد ألا ل ل للاك م النياكية العاديةم
كلان البلد ل ل ه الملدن من أن كااكلو الكاار المكللامي ي كشليلار المعلاملة ااالكل ل ل ل ل ل للاالرم اكلا للك لغرض
االس ل ل ل ل للكجابة لمكالبار أ راداا الكي باكر كعكمد كلية الع االم الكشلية ااألرطام ااا ما أدة إلع ظ ار لا جديد
من المدن ار ر بالاالح المدن ال كية .

7

اطد اردر كعاريف مكلااة لمي ام المديلة ال كية

 Smart Citiesم اسل ل ل ل ل للبو لك رجي بالدرجة

األالع إلع كعدد االكجااار الكي ناالر إاااء مي ام ل ا اللا المسكندث من المدن:

شللد أالق مع للد كللالييارليللا للمجكمعللار ال ل كيللة الع اللما ال ل كي  Smart Growthللمللدن الرطميللة
ملل ل ل ل ل للال

المديلة ال كية م أو المديلة الكي كعكمد الع كشل ية االكلل ل ل ل ل للاالر االمعلامار بااكبار أن المجكمي

ال كي اا المجكمي ال و يب ا ج طدا السكمدام كشليار المعلامار لكغيير أسلاو النيات االعما.
كملا يعر لا ملكلدة المجكمعلار الل كيلة  Smart Community Forumالع أل لا األطلاليم الكي
8

كشللدم ألظمللة االبككللار اكشليللار االكلل ل ل ل ل ل للاالر االمعلامللار للمجكمي المنليم أو أل للا كجمي بين كللاء األ راد
االموسسار الكي كعيي الكعلم ااالبككار االيراغار الرطميةم مما يكي االبدا اادارت المعر ة .

9

ايبين  Azamat Abdoullaevي كعرييل للملديللة الل كيلة الع أل لا :كجمي امرالي يضل ل ل ل ل للم هالهللة
الال للر أس للاس للية ككمها ي األس للاة االجكمااي ااألس للاة الكشلي ااألس للاة البيئيم

العالم اال كراضي بالعالم الااطعي .

ي المكان ال و يلكشي ي

10

االي ل م للالمللديلللة ال ل كيللة اي المللديلللة الكي كعكمللد مللدمللاك للا الع البليللة الكنكيللة لككالاجيللا المعلامللار
ااالكلل ل ل ل ل للاالرم ك لظمة المرار ال كية الكي كدار يل يا امدمار إدارت األمن المكاارتم األظمة كسل ل ل ل ل لليير المباليم
ااسكمدام الكاغيا ارلي ي الملايا امكاكو العما ...اغير لك.

11

اال دف من بلاء المدن ال كية ي يمن الككلالاجيا كان بغرض كس ل ل ل ل ل ل يا المدمار للمااالينم اك ا
كمكيل م من ممارسل ل للة نشاط م انرياك م بال ل للكا أ ضل ل للا إلع جالو ييادت كياءت الاندار المنلية مما يكركو الع
لك كا ير الاطر ااسل للكغالل ألطلل للع طدر ممكنم اك ا كنشيق االكلل للاا اليعاا بين المااالين ما يس ل ل ا الي م
م ام االاال الع ما يجرو من امليار ااجراءار ي كا إدارت من إداراك ا.

12

اطد سل ل ل للااد إلال ل ل للاء المدن ال كية ي كااير البلع الكنكية للمجكمعار ااالركشاء بالمسل ل ل للكاة المعيال ل ل للي

االهشا ي ااالجكمااي اك ا االطكلللادوم اكجدر اماللارت إلع أن أاا اسللكمدام لملللال المديلة الرطمية أا ال كية
كان ي الموكمر األارابي للمديلة الرطمية ي اام 1994م اطد دالن األارابيان مالرا المديلة الرطمية ي اام
 1996ي ادد من المدن األارابيةم كما كبلر الداا األارابية با ل للكا أس ل للاس ل للي ارس ل للمي مديلة أمس ل للكردام ي
االلدا كمديلة رطمية اكلك ا بعد لك مديلة اللسكي ي اللرايد.

13

المديلة ال كية أا ما يالق الي ا الاالح المديلة الرطمية اي مديلة مركباة أيضا بالجغ ار يام أو
اضام
أل ا مديلة ماجادت ي الااطي اليسر ا كر ط

ي مديلة ب ا أامال ااديان اليسر مشلارت الع مسكمدمي
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النااسل ل لليو االا ل ل لبكار العلكباكيةم اأبري األمهلة العالمية الع كابيشار المدن ال كية اي مدن أكاللكا اباسل ل للان
اايكاغا اداالة الاة ألجلاة اسان رالسيسكا اااالان.

14

اككميي المدن ال كية بمجمااة من الممييار الكي كميياا ان باطي المدن األمرة أام ا:
 أل ا كسل ل ل للاام ي كا ير المدمار للمااالين اكا ة أاياف المجكمي الممكليةم امن بين ا ه المدمارضمان االية إدارت المرار مالا أاطار ال رات المرارية.
 أل ا كسل ل للاام ي بلاء بيئة نضل ل للارية كسل ل للكش او االسل ل للكهمارار األجلبية اكدام االبككار اك ا كضل ل للمنما ل ل للاركة المااالين ي العملية الديمشرااية كما أل ا كشدم جادت نيات أ ض ل ل للا ل م نيث أل ا كمكن المااالين من
إبداء يرائ م امالنظاك م االكاالا مي السلاار المباارت.

15

االا يجدر الكلاي إلع لشاة اجاو الكيرطة بين ال مل ل للالنارم إ أن مل ل للال المديلة ال كية يا ل للكرك

ي ملل ل ل ل ل للالنين باللغة االلجلييية ااما Smart City

Smart City

ا  Intelligent Cityم باللسل ل ل ل ل للبة لمي ام

إل يرككي الع الكشليار المسللكمدمة اأج يت االسللكاللعار ااسللائا اماالم الكيااليةم بيلما يركي

مي ام  Intelligent Cityالع ال ل كللاء الجمللااي االكعللاالي ااأللظمللة االبللداايللة االي ارغللار المعكمللدت الع

لادر الع كنللديللد
االلكرليللرم امي لللك للإلل ا ي كال المي امين للإن المللدن الل كيللة كشللدم لظللا طملا امرالطيلا علاال طل طا
16
مدلا أكهر طدرت الع الكلا سية اامبدا .
المعاطار االكنديار المعالرتم كما أل ا كشدم ط
اكمكل المديلة ال كية بمجمااة من الخصائصم أام ا:

 ااي أن المديلة ال كية اي مديلة مسل ل ل ل ل للوالة بيئيا كال ا كعما الع نماية البيئة من الكلاث اكعماالع النيلالة دان كياطم المالاكا البيئية من مالا كراليد اسلكعماا الااطة االكاج ا ب طا الككاليف الممكلةم ا لك
باالاكماد الع ما كا ره الككلالاجيا من نلاا ايليار اكشليار ي ا ا المجاا.

17

 اي أن المديلة ال كية كال ل ل ل ل للكما الع البلية الكنكية ال كية لللشا العام ااالكل ل ل ل ل ل للاالرم ي كمكايبمالل للية النركة ال كية الكي كال للكما الع ارق كنليا البيالارم االكي كمكل ا من إدارت النركة المرارية بياالية
أكبر لكيادو االمكلاطار المرارية.
 ااي أن ا ا اللا من المدن يس للااد ي كااير ملظامة العما النكامي من مالا كا يراا للاس للائاااللككرالية ي كشديم المدمار النكامية للمااالينم االكي كس ا الالاا إلع كا ة المعلامار ااالكلاالر اك ا
الكعامالر االلككرالية.

18

 -كا ر المديلة ال كية ارطا مكعددت كسل ل للااد الع كس ل ل ل يا النيات االمعيال ل للة الابيعيةم إ أل ا كضل ل للمن

العيو ا ق معايير النيات ال كية ي جميي المجاالر :الهشا ة – اللنة – األمن – االسكان...م كما أل ا كسااد
ي الشضاء الع ار ار االجكمااية الكي كعالي مل ا المجكمعارم ااارا ا الميادت بكاميرار المراطبة كساام ي
الشض ل ل للاء الع الظااار السل ل ل للبية كالسل ل ل لرطار االجرائمم ابالكالي كسل ل ل ل ا م ام كنديد اايار المجرمين ان اريق
اسكعماا النااسيو اال ااكف االابكار العلكباكية.

19

 كس ل ل للااد المديلة ال كية ي بلاء مجكمي كي يعكمد الع كابيشار اكشليار الككلالاجيا الكي كسل ل ل لاادهالع االلكشاا من مجكمي اادو إلع مجكمي مبككر طادر للالل ل ل للاا إلع نلاا ابككاري لجميي المال ل ل للاكا النياكية
المعكادتم بامض ل ل ل للا ة إلع أل ا كس ل ل ل للاام ي كلميك مس ل ل ل للكشبال ما يجعل مجكمعا معكمدا الع طدراك اامكالياك ي
مااج ة كا ما طد يا أر الي .

20
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المطلب الثاني :تحديد المقصود بالجريمة االلكترونية

كعكبر الجريمة االلككرالية من اللار السلبية الكي اسكنضرك ا الممارسة السيئة للككلالاجيا المعالرتم

ي كمكلف كهي ار ان الجريمة الكشليدية سااء ي ابيعك ا أا مضمال ا أا لااق ارككاب ام اك ا ك هيراك ا األااا ا
ااسائل ام با انكع مرككبي ا ااككاا ا اك ا إهباك ا.

21

االجرائم االلككرالية من الجرائم المسللكندهة الكي ظ رر ي العلللر النديثم ايرجي سللبو نداهك ا إلع
اركباا ا باسللائا الككلالاجيا المعال لرت من األج يت الناسللابية االلبكار االلكرلير االمااطي االلككراليةم ايمكلف
ا ل ا اللا من الجرائم ان غيره من الجرائم الكشليللديللة األمرةم ي كال للا أل للا بللاكللر من الجرائم العللابرت للنللداد
اككمن ماارك ا ي كال ا من الجرائم الكي يغيو ي ا الدليا المادو ما يلعو من م ام الكاف ال ا.

22

الجريمة االلككرالية اي لا ل للاا إجرامي كس ل للكمدم ي كشلية النا س ل للو ارليم سل ل لااء باريشة مباال ل لرت أا
باريشة غير مباارت ا لك ب دف كليي عا إجرامي.

23

الم كسل ل للكشر الجريمة االلككرالية الع كعريف مندد ل ام اسل ل للبو لك راجي بالدرجة األالع إلع نداهك ا

اكااراا ي كا كرتم شد:
 ار ا الشالان األمريكي ب ل ا :االسل ل ل للكمدام غير الملل ل ل للرح ب أللظمة الكمبياكر المنمية أا مليارالبيالار أا االسل للكمدام المكعمد الضل للار ألج يت الكمبياكرم أا مليار البيالار اككرااح ماارت كلك الجريمة ما بين
جلنة من الدرجة الهالية إلع جلاية من الدرجة الهالهة .

24

اطد ار ا الما ل للر الس ل للعادو ب ل ا :أو عا يرككو مكض ل للملا اس ل للكمدام الناس ل للو ارلي أا الا ل للبكة
المعلاماكية بالممالية ألنكام ا ا اللظام .

25

كما نااا المال ل ل ل ل للر الجيائرو كدارك اليراغ الشالالي ال و ار مجاا امجرام االلككراليم شام بكعديا
أنكام طالان العشابار الجيائرو بماجو الشالان رطم  15 – 04المورل ي  10لا مبر 2004م المكضللمن طالان

العشابار – الجريدت الرس للميةم العدد  71لس لللة 2004م المعدا االمكمم – بغرض اس للكنداث لللللال كجرم كا
األ عاا المركباة بالمعالجة ارلية للمعايارم مي كنديد لكا عا الجياء الملاسو ل .

26

اطد ار ا الشالان رطم  04-09المورل ي  05أار 2009م المكضل للمن الشاااد المالل للة بالاطاية من
الجرائم المكل ل لللة بككلالاجيار اماالم ااالكل ل للاا امكا نك ا ب ل ا :أ -الجرائم المكل ل لللة بككلالاجيار اماالم
ااالكل ل للاا اي جرائم المس ل للاة ب لظمة المعالجة ارلية للمعايار المنددت ي طالان العشابار اأو جريمة أمرة
كرككو أا يس ا ارككاب ا ان اريق ملظامة معلاماكية أا لظام لالكلاالر االلككرالية .
الجريمة االلككرالية اي جريمة يسل للكمدم ي ارككاب ا الناسل للاوم ااي ابارت ان ممالية كرككو ض ل للد
األ راد أا الجمااار بدا ي إجرامي باريشة مباارت أا غير مباارتم كما كسكمدم ي ا اسائا االكلاا النديهة من
كمبياكر أا أية يلية الككرالية كية.

27

كما أل يمكن كعريي ا ب ل ا :كا أال ل ل للكاا السل ل ل لللاك غير المال ل ل للرا االمكعمد ال و يرككو باسل ل ل للكمدام

الناسل للو ارلي المركبا بااللكرليرم االكي يمة ب أا بمنكاياك أا بالعمليار الكي ككم بااسل للاك م بغرض إلناق
الض ل ل ل للرر بالض ل ل ل للنية أا الكس ل ل ل للو المادو أا غير لك من األغراضم من ارف أ راد الع دراية كاملة بكشليار
الككلالاجيا المعلاماكية اأسراراا.

28

كما ككلف الجريمة االلككرالية بعدت أسماءم إ يالق الي ا الجريمة السيبرالية أا الجريمة المعلاماكيةم
الجريمة المركباة بالكمبياكر أا جريمة الكمبياكر اااللكرلر أا جرائم الكشلية العالية أا جرائم الابكة العلكباكية.

29
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ااي ككلف بمجمااة من الخصائص:

 -أل ا ككميي بالسل ل ل ل ل للراة ي الكليي م كان أن كليي اا ال يكالو الكهير من الاطرم

ي ككالو كاا ر

معدار ابرامد معيلة نكع كلب جاايت الكليي .
 أل ا طد كلي ان بعدم إ أن كليي اا ال يكالو اركباا ا بمكان معينم شد كلي من مكان امرككب اي مكان يمرم األمر مركبا باألسل ل ل للاة بالمعدار الكي كرككو بااسل ل ل للاك ا االكي ال يال ل ل للكرا كااجداا ي مكان
معين.
 أل ا سل ل لة اممياءم الجرائم الكي كرككو بااس للاة الناس للو ارلي اي جرائم مميية شد كككا للف بعدمرار مدت اايلة من اليمن.
 أل ا جريمة لللعبة امهبارم اسللبو لك راجي باألسللاة إلع كال ا طد ال ككاا ر الع ارهار الكشليديةالمعرا ة ي الجرائم العاديةم شد يغيو الدليا ي ا كما أل طد يس ا إمياوه أا مناه أا كدميره.

30

المبحث الثاني :مدى فعالية المدن الذكية في حماية حقوق اإلنسان من الجريمة االلكترونية بالدولة الجزائرية

 ...لديلا أل للال بعض اللاة المرال لنة للكاارم ييادت الع لك إن الجيائر كعما الع كرطية ما للاريي

ااادت ي مجاا ككلالاجيار الرطملة ...االجيائر مسل ل للكعدت لكا ير ال ل للراا اميايا أ ضل ل للا ليائدت المسل ل للكهمرين ي
الككلالاجيار الجديدت...
كالر ا ه الكلمار جيطءا من مااو الايير األاا بالجيائر السل ل ل ل لليد أنمد أاينيم ال و ألشاه بملاسل ل ل ل للبة
ا ككاح الشمة الدالية ناا المدن ال كية االككلالاجيار الجديدت الال ل ل ل ل لاملة ااالس ل ل ل ل للكهمار بكاريخ  27جاان 2018م
اال و أكد من مالل نرل اايم الدالة الجيائرية الع كرطية إدارت رطمية امنيا رطمي ي جميي المجاالر.

31

اطد أكد الماللاركان ي اللدات الدالية الكي العشدر ناا المدن ال كية بالجيائر العالللمةم أن ماللرا
الجيائر العالل ل ل للمةم مديلة كية م يلل ل ل للبا إلع أن يكان لما جا من ا ل ل ل ل ل أن يشدم طاادت مرجعية لمدن الداا
اللامية.

32

جديدا
لااا
ااكماما طا
كما أبدر الدالة الجيائرية ي لية الس ل ل ل ل ل لياق
ط
كبير بالجريمة االلككراليةم الكي كعد ط
ط
من امجرام اللل لاكد ان الكاار الككلالاجيم االل ل و غ اي المجكمي الجيائرو للاكمل ل ر إجراءار اك للدابير ممكلي للة
للكلدو ل ا اللا المسكندث من الجرائم اال و بار يلك ك نشاق املسان ي الجيائرم لب يسكبي النريار
األساسية املاليار األ راد ايعرطا من الاا المعلامار إلع ألناب ا.

الجاء الدالة الجيائرية إلع مال ل ل ل ل للرا المديلة ال كية كان بغرض كشديم نلاا للمال ل ل ل ل للاكا العديدتم الكي

ألللبنر كهشا كااا المدن الكشليدية ي المجكمي الجيائرو كماللاكا المرار االلشا ااالطكلللاد ااالككظاظ االباالة
االجرائم بلااي ا العادية اااللككراليةم اغير لك...
المطلب األول :التجربة الجزائرية في ظ ّل المدن الذكية
لرااا
لم ككملف الدالة الجيائرية ان ركو الكاار الككلالاجي ال و اجكاح العالمم بنيث أالشر مال ل ل ل ل ل ط

جديدا ارف باسم :الجيائرم مديلة كية م اي دف المارا إلع كنسين إدارت العالمة الجيائرية من أجا كرطية
ط
لما نيات المااالينم ا لك ان اريق اا ل ل ل للكراك ممكلف الج ار االمل ل ل ل للال كمل ل ل ل للال اللشا االااطة االعمران
ااألمن االلنة اغيراا...

33

من مالا ا ا المارا كسعع الدالة الجيائرية إلع كنسين إدارار مدل ا ا لك ان

اريق اسكعماا ااسكغالا الككلالاجيا ب دف كااير المدمار المشدمة لمااالي ا.

34
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ا ي ا ا الل ل لدد اشدر يامي  27ا  28جاان  2018طمة دالية بالجيائر العالل للمة ناا مال للرا :
الجيائرم مديلة كية م االكي كالر بعلاان :مدن كية م بنيث ال ل ل ل ل للارك ي ا أييد من  4000مال ل ل ل ل للارك من
ضل ل للمل م  900االو أجلبي ا 15موس ل ل لسل ل للة داليةم بامضل ل للا ة إلع مبراء االيين اداليين باريين ي مجاالر
الككلالاجيار النديهةم اطد مل للللر الشمة الدالية للككلالاجيار الجديدت ااسللكراكيجيار االسللكهمارم اكان ال دف
األساسي من اشداا اا كاجيي إطامة اراكار دالية اكبادا المعارف ي مجاا كااير مدن مسكدامة ااالسكهمار
ي إاار الككلالاجيار العليا.

35

اكس للعع الدالة الجيائرية من مالا كا للجيع ا ل ه الما للاريي االبرامد االلشاءار العلمية إلع جعا المدن
الجيائري للة لما ج للا يش للدم مرجعي للة جي للدت لم للدن ال للداا الل للامي للةم االل ل و يمكلل ل أن يككيف مي ممكلف الكاارار
االطكلادية ااالجكمااية االهشا ية انكع األملية ي الر االلكرلير االككلالاجيا.

36

االجيائر من مالا كلم للة اييرا للا األاا الكي ألش للاا للا ي ا كك للاح الل للدات ال للدالي للة ناا الم للدن الل ل كي للة
ي امن

بير بمجاا الككلالاجيام
ااكماما ك طا
االككلالاجيار الا ل ل ل لاملة ااالسل ل ل للكهمار بكاريخ  27جاان  2018أالر
ط
مالا لك كسللعع إلع الكشليا من العيلة الككلالاجية بين الاللركار اللااللئة االموس لسللار اممابر البنث االكلميةم
اك ا الكشليا من الكبعية الككلالاجية.37
النكامة الجيائرية امن مالا دام ا اكا ل ل للجيع ا لمبادرار الكاار الككلالاجي ك دف إلع إطامة ابعث
برامد ا للاملة كوسل لة لس للياس للة امرالية امر شية مبلية الع الككلالاجيار النديهةم ا لك ان اريق كسل ل يا اما
الموسل لس للار اللاا للئة ي مجاا ال كاء الرطمي لكنشيق ادف المديلة ال كيةم االكي س للككان بمهابة البيئة اللما جية
الكي سكنكضن كا مبادرت ككلالاجية ي أو مجاا.

38

امن بين المس ل ل ل ل للااي الكي طامر ب ا الدالة الجيائرية ي مجاا كااير المدن ال كية نكع ككان مااكبة

للكاار الككلالاجيم طيام رئية الجم ارية الجيائرية السيد ابد العييي باكيليشة بكداين مديلة سيدو ابد اص سلة
2016م بااكباراا لما طجا للمديلة ال كية الامانة اكشي ا ه المديلة الع بعد  25كم من العالل ل ل ل ل للمة الجيائريةم
بنيث أل ا كضللم ماللاريي سللكلية ااطكلللاديةم انسللو مبراء الس لكن امجاا الككلالاجيا المكاارت إن ا ه المديلة
الكي سل لليكم كسل للليم ا ي السل لللاار الشليلة الشادمةم سل للكال للكا مسل للكشبال لما طجا للمدن الجيائرية الجديدت بنيث أل ا
س ل ل ل للككا ر الع ادت أطااو س ل ل ل للكلية ال ل ل ل للنية ابياككلالاجيةم كما أل ا س ل ل ل للككا ر ك لك الع يمر الككلالاجيار
المكاارت ي كا المجاالر السلليما الع مسللكاة األج يت ا ضللاءار كس ل ا النيات اااطي الككلالاجيام إضللا ة إلع
انكاائ ا الع مراكي أملية معكمدت باألسل ل ل للاة الع اسل ل ل للائا مج يت ب ندث الكشليار االكي سل ل ل للكمكل ا من مجاب ة
مماار الككلالاجيا المعالل لرتم االكي ي مشدمك ا الجرائم االلككرالية الكي كمة النيات الا للمل للية ل راد با للكا

مال انشاق املسان انرياك األساسية باكا اام.

39

المطلب الثاني :دور المدن الذكية في حماية حقوق اإلنسان من الجرائم االلكترونية بالدولة الجزائرية

ألل ل للبنر المدن ال كية كجربة رائدت ي العالم الااطعي ااال ك ارضل ل للي لما جاءر ب من كشليار ااسل ل للائا

مكاارت ًّ
جدا ي المجاا الككلالاجيم الما أسلل مر من مالل ي كنشيق األاداف الكي لم كسللكاي الالللاا إلي ا
المدن الكشليدية ي جميي المجاالر االطكل للادية ااالجكمااية االهشا ية االس للياس للية با انكع الع مس للكاة الجالو
األملي.
الكاار الككلالاجي ابالرغم من كا ما جاء ب من إيجابيار اميايا سل ل ل لر نيات األ راد با ل للكا مال

اايير نشاق املسان انرياك األساسية باكا اامم إال أل الااة الع ادت جاالو سلبية أهرر باكا أساسي
122
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امباار الع النرية الاملية ل راد بلية مالة االع النشاق االنريار األساسية ليلسان بلية اامةم إ
ظ رر جرائم لم ككن م لا ة يما مض ل للع اركبار باألس ل للاة باس ل للائا الككلالاجيا المعالل ل لرتم االكي الك كر ي ا
النشاق األساسية للمااالين باكا لارل كنق سرية المعلامار الامليةم انرية الرأو االكعبير االك كر ي ا
باكا اام النرية الاملية ل راد.
ارغبة مل ا ي الكلل ل للدو لظاارت امجرام االلككرالي اما يلل ل للانب ا من أض ل ل لرار جسل ل لليمة الع األ راد
االموسل لس للارم امدر الدالة الجيائرية إلع اض للي العديد من ارليار االشاالين الاالية االكال لريعار العشابيةم اك ا
كعديا الشديمة مل ا نكع ككجااو مي الكاارار امجرامية ي المجاا الككلالاجي.

40

ايعد الكاج إلع كبلي مدن كية ي المجكمي الجيائروم أند أام ارليار الكي كعكمد من مالل ا الدالة

الجيائرية لنماية نشاق مااالي ا من أماار الجرائم المعلاماكيةم الجيائر امن مالا اسل ل ل ل ل للكلاداا إلع الكجارو
هير عاال ي د ي اجلة الكلمية االجكمااية
العلمية المكاارت ي مجاا المدن ال كيةم أدركر ب ن ل ه األميرت ك طا
ااالطكل ل ل ل ل ل للادية لنا الك شدم اك ا داراا اليعاا ي كااير البلع الكنكية للمجكمي الجيائرو ااالركشاء بالمسل ل ل ل ل للكاة
المعياي االهشا ي انكع األملي.

41

اكجدر اماللارت إلع أن أمن المعلامار يعد من بين أند أام الركائي األسللاسللية الكي كرككي الي ا المدن
لظر للعدد الكبير من
ال كيةم كما كعد مل ل ل ل ل للاللل ل ل ل للية المعلامار من المبادئ الرئيس ل ل ل ل للية ي أمن المعلامارم طا
المسللكمدمين انجم الااية البيالار الكي يكم جمع ا من مالا اللظم المكعددت ي المدن ال كيةم إن ملللالللية
المعلامة كل ل ل ل للب أكهر ض ل ل ل للرارت ااا ما كشام المديلة ال كية بنمايك ي مااج ة الجرائم االلككراليةم نيث كشام
األلظمة ي ا بكشديم النلاا الممكلية الكي كعما الع نيظ البيالار المالل ل ل ل ل للة بالعدادار ال كية اال ااكف ال كية
اأج يت الناساو اغيراا من ألاا األج يت الكي كركبا مباارت بلظم المديلة ال كية.

اكسل ل ل ل ل للعع الجيائر بلجائ للا إلع كجربللة المللدن ال ل كيللة إلع نمللايللة نشاق مااالي للا من أماللار الجرائم
االلككراليةم ا لك من مالا نمايك ا لملل للالل للية المعلامار باسل للكعمال ا ألندث الكشليار االاسل للائا ي المدن
لكعدادا لمااج ة األماار
ال كية اك ا كا يراا مجراءار النماية الاليمةم الكي س ل ل ل للكجعا من ا ه المدن أكهر اس ل ل ل ل ط
لل ل ل ل ل ل لا ي النياظ الع ماارداا اااطاك ا
االلككرالية االك نديار الممكلية ي جميي المجاالرم اككان أكهر نر ط
اأكهر كلبية لمكالبار الناجار املسالية ي مجاا ال كاء الككلالاجي.
نموذج يوضح الدور الذي تلعبه المدن الذكية في حماية حقوق اإلنسان من مخاطر الجريمة االلكترونية
 -من إعداد الباحث
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خاتمة:

لشد املر الدالة الجيائرية من مالا دام ا اكال ل للجيع ا للمبادرار ااألاماا الم كمة بمجاا الككلالاجيا

اكاار ي الجالو الكشلي االرطميم ي ابكبلي ا لمارا
طا
كنضر
طا
مدلا أكهر
المعالرت الع جعا المدن الجيائرية ط
المديلة ال كية كسل ل ل ل ل للعع إلع جعا ا ه األميرت مديلة مسل ل ل ل ل للكدامة كجمي بين طابلية الككيف مي الكاار الككلالاجي
النالا اامكالية الكعديا الكي كجعل ا ككمااع االكنديهار المسكمرت ي مجاا الككلالاجيا.
المديلة ال كية ي لظر الدالة الجيائرية اي مديلة السل ل ل ل ل ل الة ي الكابيقم امديلة األمن االس ل ل ل ل للالمةم
امديلة الر ااية امديلة اليرل من مالا كلبية انكياجار المااالين الناضل ل لرت االمس ل للكشبليةم ااطامة المدن ال كية
يسل ل م ابا للكا كبير ي الشض للاء الع العديد من الما للاكا الكي كالر مس للكعل للية النا كما للاكا اليشر االباالة
اال جرت االبيئةم كما أل ا كسل للااد ي مجاب ة الجرائم الكي جاء ب ا الكاار الككلالاجي ا لك باسل للكعماا الاسل للائا
االكشليار اارليار الككلالاجية الممللة ل لك.
اطد مللر الدراسة إلع مجمااة من النتائج ،أام ا:

أن الملديللة الل كيلة اي لظلام إبلدااي اابككلاروم إ ألل يجمي الكشليلة الرطميلة مي األداار الاليملة لنللا

المااكا االكنديار الكي كااج إلااء ا ا اللا من المدن.

ما يالنظ بملل ل للال الجرائم االلككرالية أل ا جرائم كمكاي بال كاء االسل ل للراة ي ارككاب ا االكمللل ل لل
االدطة ي المسل ل للائا المرك باة بككلالاجيا المعلامارم مشارلة بالجرائم الكشليدية الكي كسل ل للكعما ي ا اسل ل للائا كشليدية
معرا ة.
كعد الجريمة االلككرالية الجالو الس ل ل للبي ال و ألكجك النضل ل للارت الكشلية االهارت الككلالاجية االكي كعرطا
بال ل للكا جلي أو كاار نضل ل للاروم كما أل ا كمها الناجي ال و يشف أمام كابيق لما

المدن ال كية ي ممكلف

داا العالم.
كجعا المدن ال كية من النيات البا ل ل لرية نيات س ل ل ل لةم ي كشام الع اسل ل للائا اكشليار كضل ل للمن النماية
الضرارية لنشاق املسان انرياك األساسية السيما النرية الاملية الكي كعد الممااو األساسي ب ا.

بالرغم من دام ا اكال ل ل ل ل للجيع ا الدائم للج اد المب الة ي مجاا الككلالاجيا المعال ل ل ل ل ل لرت إال أن الدالة

ككلالاجيا اائال ملشاي
كاار
طا
الجيائرية ال كياا ي بداية الاريق مشارلة بغيراا من البلدان األمرة الكي كعرف
ط
اللظير.
كما كاللر الدراسة إلع مجمااة من التّوصياتم أام ا:

ضلللرارت كا ير النماية الاليمة أللظمة ككلالاجيا المعلامار ااالكل للاالر الكي كدير المدن ال كية نكع
ال ككان ارضة لل جمار السيبرالية.
اجاو كا ير الدام المالي المباار اغير المباار للموسسار الشائمة الع الككلالاجيام اابككار الناا ي
ال كية لج و االسكهمار ي المدن ال كية.
ضرارت كا ير بيئة مالئمة ما كملة الع بلع كنكية مككاملة نكع كس ا م ام كليي مااريي المدن ال كية
ي الجيائر.
ضرارت إلااء مراكي مكمللة بمكا نة الجرائم االلككرالية ااماارت إلع ماارك ا ا لك بييادت الكااية

بممااراا.
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العما الع جعا الجرائم االلككرالية جرائم دالية امكا نك ا أيلما اجدر ا ي أو مكان نكع ال كل لب
ي ة ك دد سير الكاار الككلالاجي من ج ة اك دد النيات البارية مع ا باكا مال انشاق املسان باكا اام.
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دور اإلتصال اإللكتروني في المدن الذكية

The role of electronic communication in the Smart Cities

د .دالي اايبة (جامعة الجيائر  /3الجيائر)

د .كااكي امر (جامعة الجيائر  /3الجيائر)
ملخص:
ك دف ا ه الد ارسللة إلع كنديد ابيعة الدار ال و يلعب امكلللاا املككرالي ي المدن ال كية االكي ار ر
الكاا ار ااسعا كيامن مي الكاار ال ائا لابكار امكلاالرم اكعد ا ه األميرت المييت األساسية للمدن ال كية الكي
كرككي الع طاادت مكيلة من المعلامار اامكلل ل ل ل ل للاالر أا ما يسل ل ل ل ل للمع بالكشلية اليكريةم ال لك إن كااير المدن
ال كية مركبا بكيعيا اسل ل ل ل للائا امكلل ل ل ل للاا املككرالي لما ل من أامية ي الكا المعلامار اكاظيي ا بكياءت ي
جميي مجاالر اللا ل ل للاا المجكمعيم كما يعما امكل ل ل للاا املككرالي الع كشديم روية اس ل ل للكال ل ل ل ار ية للمدن ال كية
ااكمادا الع كنليا دطيق للبيالارم ا لك طل ل ل ل للد كااير اكلايي مس ل ل ل للكاة المدمارم االاطاية من أو ما ل ل ل للكالر

اأيمار مسكشبلية كااج المدن ال كية ي ممكلف المجاالر.

Abstract:
The aim of this study to determine the nature of the role of electronic
communication in the smart cities known widespread coincided with the tremendous
evolution of communications networks, the latter is the key feature of the smart cities
that are based on a solid base of information and communications technology, or the
so-called intellectual property, therefore, the development of smart cities is linked to
the activation of electronic means of communication because of its importance in the
production of information and employ it effectively in all areas of activity in the
community, as well as electronic communication to provide forward-looking vision of
smart cities, depending on a careful analysis of the data, in order to develop and
diversify the level of services, and prevention of any future problems and crises facing
the smart cities in various areas.
مقدمة
يا ل د العالم نركية مكسللاراة مسللر ممكلف المجاالر السللياسللية اامطكل لادية اامجكمااية االهشا ية ااألمليةم
ا لك بيضل ل للا الهارت الككلالاجية النديهة الكي أندث كغييرار ج رية الع ألماا المجكمعارم األل ل للب اسل ل للكمدام
الاسل ل للائا الككلالاجية االكنكم ي ا ضل ل للرارت انكمية لمسل ل للايرت الركو النضل ل للاروم ألن ا ا العلل ل للر اا الل ل للر
المعلامار اامكل للاالر ال و يشاة ال ع أس للاسل ل كشدم اكملف المجكمعارم كاار كشليار امكل للاا املككرالي
نشق ما يسمع بهارت المعلامار أا إطكلاد المعر ة ال و اكا الشاادت األساسية لبلاء المدن ال كيةم ل لك كسعع
العديد من الداا إلع إلااء مدن كية الاالطا من كااير ابكار امكلاالر الكي كلعو دا ار كلمايا ااما يساام
ي كغيير مالم المدن اكنايل ا إلع مدن كية.
ال لك إن كركيي ا ه الد ارسل ل للة الع دار ككلالاجيار امكلل ل للاالر ي بلاء المدن ال كية اكاايراا لاكد ان
داراا ي للااة المعلامة الكي ألبنر مادت اسكراكيجية كشاة ب ا مكالة اطات الداام اطد أدركر الداا اللامية
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أن كض ل للييق اليجات بيل ا ابين الداا المكشدمة يكان بالكنكم ي ككلالاجيا امكل ل للاالرم اما ظ ار المدن ال كية
إال داللة الع طدرت الداا المكاارت ي كسل ل ل للمير ا ه الككلالاجيا لمدمة مجكمعاك ا بكا ير بيئة اكلل ل ل للالية مكلااة
امكياالة مي أ راد المديلة ال كية.
 اإلشكالية:
كنااا ا ه الدراسة امجابة الع إاكالية رئيسية:
كيف يساهم اإلتصال اإللكتروني في تطوير المدن الذكية؟

 الفرضيات:

كلالق ا ه الدراسة من رضيكين أساسيكين:

 -1يعد امكلاا املككرالي أساة بلاء المدن ال كية
 -2كااير المدن ال كية مركبا بكيعيا اسائا امكلاا املككرالي
 أهمية الدراسة:

يككس للي ا ا الماض للا أامية بالغة لكس للليا الض للاء الع يمر ما كال لللر إلي البال لرية من ابككارار من
مالا لما

المديلة ال كية الكي كال ل ل ل ل للكا أند مظاار النداهة ي العلل ل ل ل ل للر النالي مالل ل ل ل ل للة بيعا هارت

امكل ل ل ل للاالر االمعلامار الكي كان ل ا دار كبير ي كنشيق ا ا اللما

اللاج م ااا ما جعا الكهير من

الداا ك كم بكااير بلية امكلاالر االكنكم ي مجاا الرطملة ك ساة ليلكشاا إلع الر المدن ال كية.

 أهداف الدراسة

ك دف ا ه الد ارسل ل ل ل للة إلع البنث ان أامية امكلل ل ل ل للاا املككرالي ي المدن ال كيةم اداره ي كنشيق

مسكشبا ا ه المدن ي ظا الكنديار الكي كااج ام كما يسعع ا ا العما إلع معر ة مدة إركباا امكلاا
املككرالي بالمدن ال كية اكييية كيعيل لكااير المدن ال كية اكنسين المدمار الكي كا راا لمااالي ا.
 اإلطار المنهجي والنظري

لشد ااكمدلا ي كنليللا ل ا الماضل ل ل ل ل للا الع مجمااة من الملااد االمشاربار اللظرية أام ا المل د

الكاريمي ال و نااللا من مالل رلل ل ل للد الكاار الكاريمي الع مسل ل ل للكاة المياايم االظااار منا الد ارسل ل ل للة
لكنديد مدة نداهك ام كما اسلكعلا بالمل د الالليي ي

ملا ألامية امكللاا املككرالي ي المدن ال كية

من مالا كنديد ملائل امكلاا املككرالي اارق اسكمداماك م امدة الكااره ي المدن ال كية.
أما يما يكعلق بالمشاربار اللظرية شد طملا بكاظيف المشاربة امكل ل للالية الكي كركي الع امكل ل للاا اليعاا
االمماا من مالا كا يره لشدر اائا من المعلامار االبيالارم ااا ما اللكا طاادت أسللاسللية ملاللاء المدن
ال كية ابر العالم.

الكنلي ا ا ا الماضل ل للا طسل ل للملا د ارسل ل للكلا إلع هالث مناار أسل ل للاسل ل للييةم كلااللا ي المنار األاا مي ام

امكل ل ل ل ل ل للاا املككرالي ااالطك بالمدن ال كيةم أما ي المنار الهالي شد كارطلا إلع أامية امكل ل ل ل ل ل للاا
املككرالي ي المدن ال كيةم انااللا ي المنار الهالث إبراي يليار كيعيا امكل ل ل ل ل ل للاا املككرالي لبلاء
المدن ال كية.
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المحور األول :اإلتصال اإل لكتروني وعالقته بالمدن الذكية-دراسة مفاهيمية-

يمها امكلل ل للاا املككرالي أند مظاار الهارت المعلاماكية باللظر إلع الدار األسل ل للاسل ل للي ال و يلعب ي

إلكا المعلامة ا ي ل للياغة األلا للاة الرئيس للية ليلس للان ي ا للكع المجاالرم اطد أكاح الكاار ال ائا ي
كشلية امكلاالر إلع كجااي النداد الجغ ار ية لنا مييد من امليكاح اماالمي االمعلاماكي.
أوال :المفاهيم المرتبطة باإلتصال اإللكتروني

-1اإلتصييييال :اا املية لشا المعلامار من أجا الكاال ل للا بين أاراف امكل ل للاام اككم ا ه العملية للشا

ال معلامار باسللكمدام اماللارار أا األلاان أا الكلمار االرماي الممكليةم ااا منار المبرت املسللاليةم امي

كاار الاس ل للائا املككرالية ااس ل للكمداماك ا ي معالجة البيالار أل ل للبنر ظاارت امكل ل للاا ا ل للديدت األامية
االك هير ي إدارت اوان المجكمعار المكشدمة(.)1
-2تكنولوجيا اإلت صال :ي شلللد ب ا مجما المعارف االمبرار المكراكمة االمكانة ااألداار االاسللائا المادية
االكلظيمية المسل للكمدمة ي جمي المعلامارم امعالجك ا اكمييل ا ااسل للكرجاا ا الال للراا اكبادل ا اكالل لليل ا

ل راد االمجكمعار( .)2ي نين يعر ا د .عبد الباسييييييييط عبد الوهاب ب ل ا كلك األداار أا المعدار أا
األج يت الكي كمكل بجمي اكميين ااسل للكرجا اارسل للاا اارض المعلامار االبيالار س ل لااء كالر مرئية أم
ملارت أم بيالية أم مسمااة أم مرسامةم ليسكييد مل ا اليرد االمجكمي(.)3
 -3وسائل اإلتصال اإللكتروني :ااي الكي كسلكمدم ككلالاجيا املككراليار الكي بدأر ي أاامر الشرن الكاسلي
العال للر اايدارر ي الشرن العا ل لرين( )4م امل ا ام ااة االكليييانم أطمار امكلل للاا اللل لللاايةم الناسل للبار
الامليةم أج يت ال اكفم الييدياكاكةم الكلككسرم الكابالر المناريةم األلياف الضائيةل ل ل ل ل أطرال الييديا
ب لااا ام البريد املككراليم ابكار األلكرلر اغيراا(.)5
ال لك يعد املكالار الااسلي للككلالاجيا النديهة ليكللاا من أام سلمار المجكمعار المعاللرت ااا ما
د ي بعالم امكل للاالر الكلدو ماكلااان إلع اس للكعماا مل للالي الشرية العالمية اام  1964لال للف كاار
ككلالاجيا امكلللاالر االمعلامار من غيا اليضللاء باألطمار املللالاايةم ااالمة الاللبكار المعلاماكيةم
االكاللار المابااار املككرالية اغيراا من مظاار الكاار ي مجاا امكلللاالرم االكي رأة ب ل ا سللكشام

برسل للم العالم كل ليلل للب طرية لل للغيرت يكم ربا ا إلككراليا( .)6ايعكبر األلكرلير من أام اسل للائا امكلل للاا
املككرالي اأكهراا الكا ل ل للارام كما كعد طلو هارت الم علامارم ااي من أام األس ل ل للباو الكي أدر إلع إلا ل ل للاء
المدن ال كية.
ثانيا :المفاهيم المرتبطة بالمدن الذكية
كم اسكمدام ملال المديلة الرطمية أا ال كية ي الموكمر األارابي للمديلة الرطمية ي اام 1994م
ا ي اام  1996أالق األارابيان مارا المديلة الرطمية األارابية ي ادد من المدن األارابيةم االكي لم
كلشع لجانا كبيرام هم كبلر السل لللاار األارابية بال للكا أسل للاسل للي مديلة أمسل للكردام كمديلة رطمية كلك ا مدلية
الس ل لللكي .ا ي الااليار المكندت برير ادت منااالر ماالن بعض مدن كمدن رطمية إال أن معظم ا أم

الاابي الكجارو الية الاابي المدلي الااما للمديلة(...)7
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اب لك ظ رر ادت مدن ي العالم كعكمد الع املككراليار االابكارم اأم ر ادت مسميار مل ا المديلة
الرطميةم المديلة املككراليةم المديلة ام ك ارض ل ل ل ل لليةم المديلة المعلاماكيةم المديلة ال كيةم اكك لف ي مجمل ا
من اللبكار مكعددت كضللم بيالار المسللكمدمين االكابيشار االمدمار املككراليةم بامضللا ة إلع المجمعار
امبدااية االبيئار الكعاالية المعكمدت الع األلكرلير.
 -1المدينة اإللكترونية :ارف كاان( )Cohenالمديلة املككرالية ب ل ا الناضل ل لرت ار الراابا االكل ل للاالكية
اال لدسة الابكية الكي كنكم من طبا طاا كشلية المعلامار لكليي امليار كبادا المعلامار(.)8

 -2المدينة الرقمية :ار ر كاكليلية) (Couclelisالمديلة الرطمية ب ل ا مناكات ال ل ل ل ل للاملة كعكمد الع كشلية
الال للبكة العلكباكية لكليي الاظائ ل ل ل ل ل ل ل للف االاكيادية لشاالي المدن باريشة إلككرالية الاابي ايلي اا أال للمال

ابيعيان ي مديلة اادية (.)9
 -3المدينة اإلفتراضييييييييية :ار ا بيلا( )Bennaب ل ا لظير إ ك ارضل ل ل ل ل للي للمديلة اماكيادية يودو ي ا كا من
السللكان اال يئار لاللاااك م باللكا غير مبااللر ابر الكشليار الكي أكانك ا الاسللائا الرطمية ا ك ارضلليام امن

دان ناجة للكااجد الاملي(.)10
-4المدينة المعرفية :اي المديلة الكي يكان ال دف األس للاس للي مل ا الكا للجيي الع العلم االمعر ةم اكعكبر
لكيجة ليطكلللاد المعر ي امجكمي المعلامارم اككجلع كابيشاك ا ي كا من المدمار النكامية اامطكلللاد

االمجكمي

()11

 -4المدينة الذكية  :يعكبر مي ام المديلة ال كية أا ل للما من المياايم الس ل للابشةم ألل يا ل للما كا الكشليار الرطمية
الكي ككا ر الي ا المدن السل ل ل للابشةم ل لك يعر ا مع د كالييارليا للمجكمعار ال كية ب ل ا كنشيق الكلمية الكي
كعكمد الع كشلية امكلل ل للاالر االمعلامار بااكبار المجكمي ال كي اا المجكمي ال و يب ا ج د السل ل للكمدام
كشليار المعلامار لكغيير أسلاو النيات االعما

()12

اي عر للا ملكللدة المجكمعللار ال ل كيللة الع أل للا األطللاليم الكي كشللدم ألظمللة امبككللارم كشليللار امكلل ل ل ل ل ل للاالر
االمعلامار للمجكمي المنلي بنيث كجمي بين كاء األ راد االموس ل ل ل ل ل لسل ل ل ل ل للار الكي كعيي الكعليم اامبككارم
االيراغار الرطميةم مما يكي امبدا اادارت المعر ةم اطد ندد ا ا الملكدة المل ل ل ل للائل الااجو كاا راا ي
المديلة ال كية االمكمهلة ي(:)13
 كشديم مدمار امكلاالر ار اللااق الااسي. الكركيي الع الكعليم االكدريو اليعاا.-

كنشيق الكااين ي كاييي المدمار الرطميةم بنيث كضمن اسكيادت جميي األ راد من الكشليار المكاارت.

 كعييي امبدا-

ي الشاااين العام االمال االااء مجمااار إطكلادية لكمايا الكلمية.

كنشيق كلمية إطكلادية كعما ج و اليد العاملة الماارت.
ال لك يمكن الشاا ب ن المديلة ال كية اي ملااق امرالية مدامة بالال للبكار االكشليار الرطميةم ي مديلة
مركباللة بللالجغ ار يللا (الية اال كراض الجغ ار ي)م كعمللا الع كشللديم مللدمللار إلككراليللة كيللااليللة ي ممكلف
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المجاالرم اككميي بالشدرت الع نا المال للاكا من مالا اسل للكهمار كاء األ راد االموس ل لسل للار االكشليارم كما
ككميي بامسكدامة امجكمااية االبيئية ابااكماداا الع امطكلاد الشائم الع المعر ة لملق الكلا سية.
اب ل ل لل للك يكمن امركبل للاا بين امكلل ل ل ل ل ل ل للاا املككرالي االمل للديلل للة ال ل ل كيل للة ي أن كا ير بليل للة كنكيل للة
كنكية لمديلة مكاارت ي جميي المجاالر يكنشق باسل للكمدام كشلية االكلل للاالر الالسل لللكية االسل لللكية ابكا ير
المدمار املككرالية الكي كس ل ل ل ل ل ا من الكشارو بين أاضل ل ل ل للاء المديلة ال كية ابر كبادا المعلامار .براي
ظاارت المديلة ال كية مركبا بكسار االمكرااار ي مجاا امكلاالر.
المحور الثاني :أهمية اإلتصال اإللكتروني في المدن الذكية
ينكا امكلل ل للاا املككرالي مكالة اامة ضل ل للمن مكالبار المدن ال كيةم ايعد الل ل للبا ل ام نيث أن
إلا ل للاواا يعكمد الع كا ير بلية كنكية ليكل ل للاالر طل ل للد كشديم مدمار كياالية بين األ راد االموسل ل لس ل للار
االنكامار .اكظ ر أامية امكل ل ل ل ل للاا املككرالي ي المدن ال كية ي ادت مجاالر كعكة داره ال ام ي
كلمية اكااير ا ه المدن.
أوال :تأمين بنية اتصاالت فعالة للمدن الذكية
يركبا إلا ل ل ل ل للاء المدن ال كية بكا ير طاادت اكل ل ل ل ل للاال ر عالة لجمي البيالار لكااير أداء المدن ال كية
مالل ل ل للة يما يكعلق بلااية المدمار المشدمة ل رادم اكككان البلية الكنكية ليكلل ل ل للاالر من مجمااة من
العلال ل للر المكراباة با ل للبكار ل كر مل ا الا ل للبكار ااس ل للعة اللااق الكي كس ل للكمدم للشا البيالار من أج يت
امس للكا للعار االكشليار المكل ااة إلع مراكي الكنكمم ااي كا للكا مكان أس للاس للي من مكالار المديلة ال كيةم
كما كعكبر يلية عالة ي كبادا البيالار االمعلامار بين مجمااة األ راد االموس لسللارم اكلشسللم إلع اللبكار
سلكية االسلكية(.)14
-1الشبكات السلكية :ل كر مل ا ابكار ابكار األلياف البلرية الكي كسكمدم للشا البيالار ي ابكار
الناس ل ل للاو ااأللكرليرم اا ل ل للبكة ما الما ل ل للكرك الرطمي الكي كعلي كال ل ل لليا المدمار الرطمية ابر مااا

ابكار ال اكف العادو.
-2الشيييبكات الالسيييلكية  :ااي األكهر اس ل للكمداما ي المدن ال كية باللظر لس ل للراة لشل ا للبيالار اكغايك ا
الااسعة.

أ-البث الالسييلكي الفائق الدقة والسييرعة  :wi-fiكسللكمدم ا ه الاللبكة ماجار الراديا لكبادا المعلامارم

بدال من األسل ل ل للالك االكابالرم كما أل ا طادرت الع امكراق الجدران االنااجيم ااي ار سل ل ل للراة االية ي
لشا ااس للكشباا البيالارم اكشدم مدمة األلكرلير الس لللكيا ي األماكن العامة ابر ما يس للمع لشاا الال للاام
اكلل للا سل للراة اكلل للاا  wi-fiإلع  54ميغاباير ي الهاليةم الااق كغاية ككرااح بين  90 -45مك ار ي
الدامام اكلا إلع ادت كيلامكرار ي المار م اكعكمد المدن ال كية الع ا ه الكشلية باكا كبير.
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و -التشيييييغيلية البينية العالمية للولوج بالموجات الدقيقة ( :)Wi-Maxاي ال ل للبكة اكلل ل للاالر ك دف لكا ير
بيالار ال سلللكية ابر المسللا ار الاايلةم اكلللا إلع مسللا ار ي نالة الروية المباا لرت إلع أكهر من 50

كيلامكرم اطد كل ل ل ل للا إلع س ل ل ل للراة  40ميغابايرم ااي كا ل ل ل للب  wi-fiي العمام لكن بكغاية أكبرم اا ه
الابكة مكعددت الاظائف كلبي العديد من مكالبار المديلة ال كية مل ا:
 كنشيق األمن االسالمة العامة من مالا ألظمة المراطبة ان بعدم أو المراطبة بالييديا للااار االملااقالعامةم الماارارم المالاو الرياضيةم الم ار ...الخ
 كا ير اكلاا ااسي اللااق لابكار المنماام اربا أبلية المديلة ببعض ا البعض. إط للام للة بلي للة كنكي للة لال ل ل ل ل للبك للار الك رب للاء اال غ للاي االمي للاه ميادت بع للدادار إلككرالي للةم م للدم للار الكعليماملككرالي...الخ.
ج-األقمار الصييناعية  :ككميي األطمار الللللااية بشدرك ا الع كغاية ملااق ااسللعة من الكرت األرضللية بما
ي ا الملااق اللائية الكي ال ككا ر ي ا بلية كنكية لالكل ل ل ل ل ل للاالرم لعدم ك هراا بالكض ل ل ل ل ل للارية الجغ ار يةم

بامضللا ة إلع مدمار األلكرلير اكنديد المااطي GPSم اكشام ا ه الكشلية الع كاييي مجمااة من مدارار
ملميض ل للة الماطي كغاي كا مل ا ملاشة جغ ار ية معيلةم ايكم الكاال ل للا بين األطمار االمناار األرض ل للية
للشا امكلاا إلع الابكار األرضية.
امن المدمار الكي كشدم ا األطما ر اللل لللااية لشا اللل للار االلل للارت االبيالار االاهائق االموكمرار
البعدية ااألرل ل للاد الجايةم اامس ل للكا ل للعار ان بعدم االبث الكليييالي االمدمار ال اكيية اغيراام اكس ل للكايي
األطمار الل لللااية الكعاما مي كمية ض للممة من البيالار اأن كلشل ا بين النااس لليوم اكس للكايي كدااا 30
ألف مكالمة ااكيية ي اطر ااندم االالل ل ل ل ل للاا إلع جمي من اللاة ي اطر ااندم كما ككلل ل ل ل ل للا األطمار
الل لللااية يما بيل ا للشا امكل للاا إلع ملااق أمرةم إ ا كالر ا للبكة  Wi-Maxم ككميي ب كبر س للراة
للشا البيالارم كما ككميي ال للبكة األطمار اللل لللااية ب اسل للي لااق كغاية .اان اريش ا يمكن الكلشيو الع
الهراار المعدلية اكنديد نالة الاشة ااكجاااك م مما يييد ي جدالة رنالر الايران االسل ل ل لليانةم كما كييد
ي مجاا اليرااة االمجاالر األمرة(.)15
ا كعكبر مللديلللة كمبي ي االيللة أرييالللا األمريكيللة من أام المللدن الكي ككا ر الع بليللة اكل ل ل ل ل ل للاالر
امعلامار عالة نيث طامر بب لاء ا ل للبكة الس ل لللكية كغاي معظم ألناء المديلة لكا ير االكل ل للاا باأللكرلر
للملايا اطاا االاماا االكعليم االشاااار األمرةم اباللظر إلع اللجاح ال و نششك المديلة بدأر الكجربة
كعمم الع المدن المنياة ب ا لك سية ابكة السلكية للمدن المكجاارتم اكعد الابكة الالسلكية للمديلة أكبر
ا للبكة الس لللكية ميعلة ي العالم كعكمد الع هالهة االف اميا ا 700لشاة اكل للاا الس لللكيم اكا ر ا ه
المدمار لمجما سللكان المديلة المشدر اددام بل ل ل ل ل ل ل ل  160ألف ابمسللانة كغاي  40ميا مربيم اياجد ب ا
ناالي  50ألف االو يس ل ل ل ل للكييدان من مدمار الا ل ل ل ل للبكة الالس ل ل ل ل لللكية ي الكعليم( .)16ااا ما يبري أامية
امكلاا املككرالي بشلااك المكعددت ي الكناا من لما المدن الكشليدية إلع ما يعرف بالمدن ال كية.
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ثانيا :المساهمة في تطوير تطبيقات المدن الذكية
ككميي المديلة ال كية بالعديد من الكابيشار املككرالية الكي كال ل ل ل ل للما كا ة المجاالر السل ل ل ل ل للياسل ل ل ل ل للية
امطكللاديةم اامجكمااية االسليانية االبيئية ااألمليةم ايلعو امكللاا املككرالي دار اام ي كااير ا ه
الكابيشار.
 -1الحكومة اإللكترونية :يشلد ب ا ادارت النكامة من مالا الكشليار املككراليةم اكعلي كااير ملظامة
العملا النكامي بلاسل ل ل ل ل للكملدام الاس ل ل ل ل ل للائلا املككراليلة النلديهلة لكشلديم الملدملار النكاميلة من مالا طلاار

مكعددت( )17م ال لك يسللاام امكلللاا املككرالي ي المدن ال كية الع كنشيق ما يسللمع بالنكم ال كي ان
اريق كيعيا دار المجكمي المدليم اكعييي مال للاركة األ راد ي اكما الشرار السل للياسل للي اكابيق الديمشرااية
من مالا كشلية البيالار ال ميكانة الكي كس ل ل ل ل ل ل ا املية جمي المعلامار الال ل ل ل ل للراا اكبادل ام نيث ككميي

ككلالاجيا امكل ل ل ل ل للاا النديهة بالشدرت الع لا ل ل ل ل للر الشيم الديمشرااية كنرية الرأو االكعبير ااض ل ل ل ل لليائ ا الع
الموسسار السياسية بيضا اليارية االكياالية االناارية اللاكجة ان الكاار اسائا امكلاا املككرالي.
-2التجارة اإللكترونية واإلقتصيييييييياد الذكي :اي املية كرايد اكبادا الس ل ل ل ل لللي االمدمارم ااكمام ل ل ل ل ل لليشاك ا

باسكمدام اسائا امكلاا النديهةم ال سيما الابكة الدالية للمعلامار(األلكرلير) دان ناجة اللكشاا األ راد

االكشائ م ي مكان معين()18م أا اا إكمام أو املية كجارية ابر ا للبكار الناس للو ارلي الاس للياةم االكي
ككضللمن كنايا أا لشا ملكية أا نشاق اسللكمدام السلللي االمدمار ابالكالي ممارسللة كجارت السلللي االمدمار

ان اريق أداار امكلل للاا املككرالي الكي كجعا العمليار الكجارية كسل للير بلل للارت أسل للر  .ايدما كيعيا
الكجارت املككرالية ي إاار امطكل ل ل ل ل ل للاد ال كي ال و يعلي ييادت املكاجية ان اريق كعييي الكرابا بين
الماللاركين الع المسللكاة المنلي االشامي االدالي ي مجاا الكجارت اامسللكهمار اغيراا .ايركبا امطكلللاد
ال كي بيكركي راح امبككارم امجكمي المعر ة ااا ما يكالو كا ير بلية اكلاالر مكاارت.
-3الخدمات الطبية عن بعد والتعليم اإللكتروني  :يلعو امكلل ل ل ل للاا املككرالي دا ار ااما ي كشديم المدمار
الابية من مالا كا ير ألظمة مراطبة لنية كاكا اميت الا بين الملايا االمسكاييارم ا لك من مالا
كيايد الملايا بكشليار مكاارت مها أج يت امس للكا للعار الكي كس للااد ي المراطبة الابيةم إض للا ة إلع ا للبكة
األطمللار الل ل ل ل ل ل للللاايللةم األظمللة ال ااكف الملايللة اغيراللا االكي يمكن أن يكان ل للا دار عللاا ي نللالللة
الااارئ(.)19
أما الكعليم املككرالي لشلل ل ل ل للد ب لشا المكعلم إلع الااطي ام ك ارضل ل ل ل للي بلية ملل ل ل ل للائل الااطي النشيشي
باس ل ل ل ل للكهلاء اندت المكان ي جميي الناالر ااندت اليمان ي ناالر أمرةم كامكالية كلشع المناضل ل ل ل ل لرار
االدراة من ملللدر بعيد ان مكان المناض لرت بلية السللراةم الية يمن الكليي م االالللاا إلع ملللادر
المعلامار كالمككبار املككراليةم ا لك بيضا اسائا امكلاا املككرالي.
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-4نظم النقل الذكية
كعكمد لظم اللشا ال كية الع كشليار امكلل للاا امل ككرالي المكمهلة أسل للاسل للا ي أج يت الناسل للو ارلي
االبرمجيار اكشليار الكا ل ل ل ل للف االكنس ل ل ل ل للة الكي كشام بجمي ممكلف المعايار الاليمة لكنشيق الس ل ل ل ل للالمة
المراريةم كاسل ل ل ل للكعماا كاميرار الكعداد االكلل ل ل ل للاير المركبة الع الارق المارجية (األاكاسل ل ل ل للكراد) االارق

المدليةم ااسل ل ل ل ل للكمدام كاميرار مراطبة المااطف ااسل ل ل ل ل للائا اللشا العام م امكاكو النجي االلككرالي لممكلف
اسائا اللشا االكا

الكشارير االمعلامار ان أاماا الليالة ا الناادث االكشارير البيئية أا كشارير الاشة

الكي يجو أن كالي الي ا السلللاار الممكلللة االمااالينم ااسللكعماا كشليار إيلللاا المعلامار للمسللكمدم
أه لاء الرنلة كالراديو والهاتف النقال ا  GPSاكشليار لشا المعلامار طبا الشيام بالرنلة ابر التلفزيون

والصييييييييحف واالنترنيت االوسييييييييائل االلكترونية المعكمدت ميلل ل ل ل ل للاا معلامار اللشا العام ي المناار
االمااطف(.)20

-5السياحة اإللكترونية
يظ ر دار امكلل ل ل ل للاا املككرالي ي ا ا اللا من الكابيق ال كي ي كيايد السل ل ل ل للياح أهلاء جاالك م بدليا
سللياني رطمي بلللارت هالهية األبعادم اكشديم المعلامار المكعلشة باألماكن االمااطي السلليانية باريشة مباا لرت
اغير مباال لرتم إض للا ة إلع الشيام بجاالر ا ك ارض للية مدامة بكشليار الناس للو هالهية األبعاد اكا ير امكالية
امكلاا باأللكرلير للسياح ي الملااق الكاريمية ااألهرية(.)21
ال لك يمكن أن كا ر ا ه الكشليار مدلا كية مسكديمة من مالا كنسين لااية النيات اكشديم النلاا
للعديد من مااكا الكلشا ي المدن كاميدنام المرارو ااركيا مسكايار الكلاث اميض االلبعاهار الضارت
بال بيئةم اكنسل ل ل ل ل للين المدمار امجكمااية كاللل ل ل ل ل للنة االكعليمم ادام الشيم الديمشرااية اكعييي المال ل ل ل ل للاركة
السياسية.
المحور الثالث :آليات تفعيل اإلتصال اإللكتروني لبناء وتطوير المدن الذكية
كااج المدن ال كية بكابيشاك ا الممكلية كنديار كبيرت مالللة ي مجاا االكلللاالرم ككمها بضلعف البلع
األسل للاسل للية لالكلل للاالر مالل للة ي الداا اللامية الكي كيكشر إلع كشليار امكلل للاالر االمعلامار ي ظا
لشل الماارد البارية الموالة لكااير لظم امكلاا املككراليم اضعف الككاين اغياو الهشا ة الناسابية
ي ا ه المجكمعارم بامضا ة إلع الككلية العالية الكي يكالب ا إلااء بلية اكلاالر مكاارتم ال لك كسعع
بعض الداا إلع بلاء مدن كية من مالا كيعيا أندث الككلالاجيار المداامة ببلية كنكية مكاارت يكان
اليرد الل ل ل ار عاال ي ا .ايكالو كااير المدن ال كية كبلي اسل للكراكيجية ال للاملة السل للكمدام الكشليار ال كية
ا ي مشدمك ا امكلاا املككراليم اكشام ا ه امسكراكيجية الع مجمااة من المرككيار.
 -1تطوير بنية اإلتصيياالت :يعكبر الكنكم ي ككلالاجيا امكل للاا النديهة منركا أس للاس لليا للكلمية امطكل للادية
اامجكماايةم امالو أس للاس للي لكنشيق لما

المدن ال كيةم ااا ما يكالو بلاء ا للبكة اكل للاالر مكاارت
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ااالية اماكمادية لكشديم مدمار مكمييت ا عالة بككلية ملاسل للبةم االعما الع إلال للاء لل لللااة طاية امكاارت
ي مجاا االكلل ل ل ل للاالر لكلمية االطكلل ل ل ل للاد الرطمي ي المدن ال كيةم كما يجو اضل ل ل ل للي برمجيار لمااج ة
الييراسار الكي كاكا لا من امرااو املككرالي لظ ار لماارك ا الع الموسسار االنكامار ااأل راد.
 -2التكوين في مجال اإلتصاالت :كلمية الماارد البارية من مالا ك كمللار ي الجامعار ك كم بإاداد
امالة موالة امكنكمة ي ككلالاجيار امكلل ل ل ل ل للاا النديهةم ااضل ل ل ل ل للي برامد لكااية اكدريو األ راد الع

اسل ل ل ل ل للكمدام الكشليار املككرالية للككيف مي الكاار الس ل ل ل ل ل لريي ال و يعر ة العالم ي ظا الهارت الككلالاجية
االمعلاماكيةم إض ل للا ة إلع إجراء د ارس ل للار لااطي امكل ل للاالر املككرالية ي المدن ال كية مبراي لشاا الشات
االضعف ب دف كنسين مدمة امكلاالر اكاايراا بما يكمااع اكيايد انكياجار المجكمعار.
 -3تفعيل النظم القانونية والتشيييريعية :يجو اضل للي ملظامة من الش االين االكا ل لريعار لضل للمان نشاق الملكية

اليكريةم امالل ل للة يما يكعلق بالبرمجيار االمنكاة الرطميم كما أن الكال ل للار الكعامالر املككرالية ييرض

ض للرارت اض للي مجمااة من الشاالين المال للة باكمام العمليار الكجارية املككرالية الكي كس للااد ي كنشيق
المسل للااات بين الكعامالر الارطية االكعامالر املككراليةم كااير أداء المدن ال كية مركبا بااكماد مجمااة

من الشاالين أام ا طالان امكل ل ل للاالرم اطالان الملكية اليكريةم اطاالين نماية المل ل ل للال ل ل للية االمعلامار

اغيراا .مال للة ي ظا الكا للار جرائم الكمبياكر كالشرل لللة املككرالية الكي ألنشر مس للائر ادنة برجاا
األاماا االنكامار( )22م بامضلا ة إلع الكالار ظاارت الكجسلة الكجارو اامطكللادو بين الالركار االداا
ي ظا ييادت ندت الكلا ة الدالي الع الشات االليا .
امل إن الع الداا الاامنة إلع بلاء مدن كية ب ا ج اد كبيرت لكنشيق مكالبار لكم مالل ل ل ل ل للة ي
مجاا امكلللاالر الرطمية ط لللد كنسللين المدمة العماميةم ايكنشق ا ا بكبلي سللياسللار رالليدت كرااع ي ا
ملل ل ل للالل ل ل لليار األ راد اابيعة انكياجاك م ي ظا الكناالر الدالية الراالة الكي غيرر مالم الكهير من
المجكمعار ي ظا الكاار الهشا ة املككرالية.
خاتمة
لشد بدأ مي ام المدن يكغير مي مكغيرار النيات الجديدتم اما رضل ل الااطي ام ك ارض للي من ض للرارت إاادت
اللظر ي الكجمعار السل للكالية االعمراليةم بنيث كعما ككلالاجيا امكلل للاا الرطمي الع امكياا المسل للا ار
اكا ير الج د االاطرم كما ألللبنر اسللائا امكلللاا املككرالي كسللاام ي بلاء مدن لللديشة للبيئةم اطد

كالللا ي ا ه الدراسة إلع مجمااة من اللكائد أام ا:
 -1يعكبر امكلاا املككرالي من المكالبار األساسية ملااء المدن ال كية اكاايراا.

 -2كظ ر أامية امكل ل ل ل للاا املككرالي ي المدن ال كية من مالا طلااك المكعددت ك ج يت الكليييانم اال ااكف
ال كيةم ااألج يت اللانيةم االنااسيو االلنف املككراليةم اغيراا.
 -3الكنكم ي ككلالاجيار امكلل للاا كعما الع كا ير اكس ل ل يا المدمارم ايعكبر األلكرلير من أام اسل للائا
امكلل ل ل ل ل للاا املككرالي اأكهراا عاليةم نيث ككلل ل ل ل ل للا المدمار ي المدن ال كية باملكرلر اككان مكانة
للمسكمدمين ي أو يمان امكان باكا مسكمر ادان الشاا .
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 -4يعكبر امكل ل للاا املككرالي يلية عالة ي إدارت أيمار المدن ال كية ببعدي ا الداملي االمارجيم نيث كشام
المدن ال كية الع لظام مركيو للكبليغ ان الكاارث يضمن الكاالا ي ناالر الااارئ.
يسااد امكلاا املككرالي للا الشرار ي معالجة الكنديار االطكلادية ااالجكمااية االبيئية اللاائة

-5

ان الكاس للي النض للروم كما يعما الع كنشيق االس للكدامة ي المدن ال كية ابر الكابيشار الكي يا راا ي
مجاا نماية البيئة.
 -6كيعيا امكل ل للاا املككرالي لكااير المدن ال كية ينكا إلع بلاء هشا ة اكل ل للالية ابر كيعيا موسل ل لس ل للار
الكلائة امجكماايةم ا ي مشدمك ا الموسسا ر الكرباية االكعليمية االموسسار اماالميةم مي ضرارت كااير
إسكراكيجيار اسياسار امكلاا املككرالي للار الااي بالهشا ة الرطمية.
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واقع التعليم االلكتروني في الجامعة الجزائرية في ظل توجه الدولة نحو الحكومة االلكترونية
The reality of e-learning at the Algerian University in light of the state's
approach to e-government

د .رجم مالد (جامعة ارطلة /الجيائر)
مقدمة:
أل ل ل ل ل للب العالم اليام يعيو ال ل ل ل ل للر ككلالاجيا الغيام الكي لم ككجااي النداد الجغ ار ية شا با أههر
ك لك لعاالم ا ك ارضللية للكعلم ا الكعليم االك هير االك هر بين ماللرق األرض امغرب ام نيث ظ ر ما يسللمع بالكعليم
االلككرالي اا الكعليم االلككرالي نيث ألللب ياللكا أند أام مكالبار كااير اكنسللين جادت العملية الكعليمية
لظ ار لما يا ره من الالل ل للر مها مرالة الد ارسل ل للة من ج ة الكاطير اليملي االعمر االاضل ل للي االجكمااي االم لي
امكان امطامة ااا ما يكع ر االس ل للكيادت مل ا من مالا ألظمة الكعليم الكشليديةم كما أن الهارت املككرالية النديهة
الكي كمهلر بظ ار املكرلر أندهر كغيي اطر ج رياط ي أس ل ل ل ل ل للاليو مكابعة الكنلل ل ل ل ل لليا العلمي اأن مي ام الكعليم

املككرالي بدأ يكبلار با ل ل للكا جدو الع الل ل ل للعيد العالمي إ إل يكس ل ل للم بل ل ل لليار مبككرت كمييه ان لظم الكعليم
الكشليدية المكمهلة بإلغائ ناجي الاطر االمكان ابكركييه بال ل ل ل ل للكا رئيسل ل ل ل ل للي الع كلمية الشدرار اليكرية االم ارار

الكابيشية االعملية.
وبناءا على مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:
إلى أي مدى ساهم موقع التعليم االلكتروني لجامعة ورقلة في الرفع من جودة التعليم العالي بكلية

العلوم االقتصادية؟
أهداف البحث:
.1

مناالة إبراي مااية الكعليم االلككراليا

.2

إبراي كنديار الكعليم االلككرالي ي الجيائر ا ي جامعة ارطلةا

.3

إبراي مدة ااي الالبة ااألساك ت بمي ام الكعليم االلككرالي بجامعة ارطلةا

.4

إبراي مدة كيااا البة ا أساك ت جامعة ارطلة مي ماطي الكعليم االلككرالي لجامعة ارطلة؛

.5

مناالة إظ ار أهر اسكمدام ماطي الكعليم االلككرالي لجامعة ارطلة الع جادت الكعليم.

محاور البحث:
المحور األول :مااية الكعليم االلككراليا
المحور الثاني :ايجابيار ا سلبيار الكعليم االلككراليا
المحور الثالث :كنديار الكعليم االلككراليا
المحور الرابع :دراسة كابيشية لماطي الكعليم االلككرالي لجامعة ارطلة.
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منهج الدراسة:
ااكملدللا ي الجلاللو الكابيشي الع المشلابللة مي ايللة من أس ل ل ل ل ل للاكل ت جلامعلة ارطللة لمعر لة اج لة لظرام اكجلاه
ممييار ا اائد الكعليم االلككرالي ا رأي م أيض ل ل للا يما يمل ماطي الكعليم االلككرالي للجامعةم أما باللس ل ل للبة
للالبة شد ااكمدلا الع كاييي اسلكبيان الع ايلة من الالبة المسلجلين ي الماطي لمعر ة رأي م ي مدة ك هير
اس ل للكمدام اريشة الكعليم االلككرالي الع جادت الكعليم من مالا ( سل ل ل الة الكاال ل للام سل ل ل الة إيل ل للاا اكا ير

المعلام ارم امكلار الاطر ا الككليةم كلمية طدرار اسكمدام ككلالاجيا الناساو ا االلكرلرم س الة االكلاام
كا ير ضاء اللشاو).
أوال :مفهوم التعليم االلكتروني
ي كي ملالل ل ل ل ل الكعلل ل ل ل ل للم االلككرالي ب اك ل ل ل للاا ممكلية ي اللغة املجلييية مل ا (E-learning, e-
 .) learning, Elarning, Electronic learningام ما كان ا ل ل للكا ككابة المل ل ل للال م إن مي ام الكعلم
االلككرالي ي جااره اأبعاده امضل للاميل يعلي املية كنايا الكعليم الكشليدو (اج طا لاج ) الع ال للكا رطمي
لالس ل للكمدام ان بعد  1م االاك من البانهين من يرة أن الكعلم املككرالي اا أند الاس ل للائا الكعليمية الكي
كعكمد الع كشليار االكلل ل ل ل ل للاالر املككرالية اكشليار المدمة ال اكية مكانة المعر ة لل ين يلكال ل ل ل ل للران مار

طااار الدراسة.

2

تعريف  : 2اا كشديم المعلامار ابر الاسللائا االلككرالية مكضللملا اللبكة االلكرلر ا االلكرالر ااالكسللكرالر
ااألطمار االل للالاايةم ااا يكض للمن الكعليم المباا للر االكعليم باس للكمدام الناس للو االلي (الل للارم الييديام
الاسائا المكعددت الملكيميديام ككو الككراليةم البريد االلككراليم مجمااة الدرداةم الملكديار.)...

3

الشكل رقم  :01طرق التعليم االلكتروني

Source: SOM NAIDU, A Guidebook of Principles, Procedures and Practices
E-Learning E-Learning, nd 2 Revised Edition, CEMCA, 2006. Page 01
من الشكل أعاله يمكن تقسيم أنواع التعلم االلكتروني الى:
)1

الكعلم االلككرالي اليردو ال اكي ابر املكرلرا

)2

الكعلم االلككرالي اليردو ال اكي مار الما ()offlineا

)3

الكعلم االلككرالي ا ق مجمااة ابر االلكرلر ي لية الاطر (المكيامن)ا

)4

الكعلم االلككرالي ا ق مجمااة ابر االلكرلر الغير المكيامن.

ثانيا :فوائد التعليم االلكتروني
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يمكن كلميل أام الميايا الكي يشدم ا الكعليم االلككرالي للمعلم االمكعلم االمجكميم يما يلي:

4

ام ادت من الكشدم الككلالاجي االمعلاماكي ااسائا االكلاا النديهة ي إنداث لشلة لااية



ي مجاا الكعليمم ااسل ل للكنداث ألماا كعليمية كسل ل للااد ي الكغلو الع الكنديار الكي يااج ا الكعليم
الكشليدوا

5



س الة الالاا إلع ملادر المعر ة اامكلار اطر البنث ان المعلامةا



الكغلو الع اللدرت ي بعض الكمل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل للار العلمية :نيث يمكن الكعليم االلككرالي

المدرة أن يارف الع ادد كبير من الالبةا


مالئمة امرالة جدالة أاطار الدراسةم مما يملي الغياو ان العماا



النا األمها لكعليم األ راد المكباادين جغ ار يام ا ك العيلة ال ما



كنشيش لمبدأ الكعليم المسكمر ل رادا



كدلية الككاليف ارب الاطر لعدم إليامية الكلشا (كا ير ااسكهمار اطر المعلم االمكعلم)ا

كمييه بكعدد الاسل ل ل ل ل للائا الكعليمية اكلا المااد الكعليميةم ابكداء من الللل ل ل ل ل للال العادية



االمكا للعبةم االل للار الس للاكلةم الع مليار الييديا االل للارم االموكمرار المرئيةم امجمااة الدرداللة
االلشاوم البريد االلككراليا


كلمية م ارار اسكمدام ككلالاجيا المعلامار ااالكلاا النديهةا



يمكن أن يكان بلل للارت مكياملة أو كاالل للا مباال للر بين المعلم االمكعلمم أا بلل للارت غير

مكياملة نيث ككان المادت العلمية مكانة الع الابكة لكا مكعلم ا ق الناجة االاطر الملاسو ل ا

6



يسااد الع الكيااا بين الهشا ار الممكليةا



ر ي كياءت المكعلم أا المكدرو ي األداءم اكلمية امليك املق االاكماد الع ال ار.

...يختلف التعليم االلكتروني عن غيره من أساليب التعليم من حيث أنه يتم في الوقت المناسب (المالئم

للمتعلم) ،للفرد المناسييب (يأخذ كل متعلم ما يناسييبه فقط من البرنامج وفقا الحتياجاته الشييخصييية التي قد
تختلف عن غيره من المشييييييياركين في نفس البرنامج) ،في المكان المناسيييييييب (في المنزل ،مكتبة ،مقهى

انترنت ،العمل) ،بالشييكل والمحتوى المناسييبين (من حيث الكم والكيف) ،بالسييرعة المناسييبة (حيث يختلف

األفراد في قدراتهم وسرعة االستيعاب فينتقل كل مشارك من مرحلة إلى أخرى حين يتأكد من استيعابه لما

درس." ...

7

ثالثا :سلبيات التعليم االلكتروني
الع الرغم من الممييار الكي طدم ا الكعليم االلككرالي للكعليم إلع ال كااب بعض السلبيار ل كر مل ا:

8



الكجرد من الاابي املسالي لعدم كيااا المعلم االمكعلم اج ا لاج ا



لعابة الكشييم االنراسة يما يكعلق باالمكنالارا



غياو اللااية ي الكعليما



ادم االسكعماا العشاللي للككلالاجيا ي الداا الغير الملكجة ل ا االكاار ما يسمع بسرطة

الماارييا

9



ك ميو دار المدرة االكشليا من أاميك ا
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الكملي الع نضار المناضرارا



يرة البعض أل ألل ل ل ل ل للب ملا سل ل ل ل ل للا للكعليم الكشليدو مما يودو إلع اللياح الجمااي لنا

الجامعار االلككراليةا


الكم ال ائا من المعلامارا



كعرض طاااد البيالار االمااطي إلع الشرللةا



إمكالية الكناا ا ل للمل ل لليار ممكلية نيث بيلر اكعبر إنل ل للاءار ايئار االمكنالار ي بريااليا

ان اكس ل للا ا ه الما ل للكلةم إ س ل للجلر العام الماض ل للي  695نالة الكنا ي ا الاالو الممكنلان ي كشاريرام
للا كاملة أرجعااا إلع أليسل م .األلدر المجلة المالكرك
اأبناه م بعض اللللالم بيلما الكنا  227لللا ط
للال ل ادار ي بريااليا ي ال ل ر مايا من العام الماض للي 2006م ضل لاابا كلكيم ب ا المدارة بال ل ن االلكناا
بعد أن ااكرف ب ن امليار الغو الراالة بسرطة الماضااار ك دد ملداطية االمكنالار.

10



اككو الدككار اليام ماكيث رئية كلية بريسللباكريان للسلليدار ي سلليدلي مشالة ي لللنيية سلليدلي

مارللغ ايرالد األسللكراليةم لااللد ي ا المدارة االجامعار بالكمعن ي د ارسللة الكشارير المشدمة من الاالو لملي
السرطار األدبيةم

11

الجدول رقم ( )01مقارنة التعلم االلكتروني بالتعليم التقليدي
العنصر

التعلم اإللكتروني

المييييييييادة العلمييييييييييييية (من حيث

مكشلة امااطة

الييييييتييييييعييييييليييييم
التقليدي

المحتيييوى والتصمييييييييييم وأسلوب

ك ل ل لش ل ل لل ل ل لي ل ل للدي ل ل للة
ام ل ل ل ل لنل ل ل ل للدادت

الماية

العرض)
الع مدار السل ل ل للااة ا ي الاطر

منداد

الجيييودة

هابكلة

مكيااكللة

قياس النتائج

كلشائلي

لع للو

االحتفاظ بالمعلومات

ر
ااا

مكيللاار

الكلفيية النسبيييية

ملميضة

االي للة

الرضييييا

ر
ااا ي الغالو

مكيللاار

المالئمة

االية جداط

مكيااكللة

المرونيية

االية جداط

مشيللدت

االعتماد على النفس

ر
ااا جدطا

منللداد

نطيييياق الحوار

كالللي

منلي/اطليمي

الوصييول

النشيشي
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فرص اإلبداع/االبتكار

االي للة

مكيااكللة

المصييدر :باللير اباة منماد العالق اسييتثمار أسيياليب وتقنيات المعلومات واالتصيياالت في بيئة التعليم
اإللكترونيةم دراسة مشدمة إلع الموكمر العلمي الدالي السلاو الرابي لجامعة الييكالة األردليةم امان /األردن

 28-26ليسان (أبريا) 2004م ل 09
رابعا :تحديات التعليم االلكتروني

12

ال ا يمكن كنديد بعض الكنديار الرئيسل ل ل ل ل للة الكي كااج كابيق الكعلم املككراليم ابعض النلاا المشكرنة
للكغلو الي ا يما يلع:
 -1نقص التمويل والبنية التحتية الالزمة للتعلم اإللكتروني :ايكمها لك ي ادم كا ر المييالية ااألج يت
اجميي مكالبار الكعلم املككراليم ايمكن الكغلو الع كلك المعاطار من مالا إال لراك موسل لس للار المجكمي

االشاا المال ااأل راد من مالا مسااماك م ادام م للمارا م اكمليل جيء من مييالية الكعليم لكابيش .
 -2نقص القوى البشيييرية المدربة  :اككمها ي ادم اجاد اليليين االمبراء االمكملل لل للين الاليمين لكابيق
مال ل ل ل ل للرا الكعلم املككرالي .ايمكن الكغلو الع لك بعشد دارار كدريبية مكهية للشاة البال ل ل ل ل للرية الاليمةم

اارسال م ي بعهار كدريبية إلع الداا المكشدمة.
 -3األمية التكنولوجية في المجتمع ونقص الوعي بالتعلم اإللكتروني :اا ا يكالو ج داط مكهياط لكدريو
اك ايا المعلمين االمكعلمين باكا مال اسكعداداط ل ه الكجربة.

 -4ارتباط التعلم اإللكتروني بعوامل تكنولوجية أخري  :مها كياءت ا ل ل ل ل للبكار االكل ل ل ل ل للاام اكاا ر األج يت
االبرامدم امدو الشدرت الي كلللميم االكا المنكاو الكعليمي باللكا مكمييم اا ا يكالو االاكمام بر ي جادت
ال للبكار االكلل للاا باملكرلرم اك لك كاا ر كا ة المكالبار من األج يت االبرامدم ا كا ير برامد كدريو الي
م ارار الكلميم ااملكا لمنكاو كعليمي االي الجادت.
 -5عدم فهم الدور الجديد للمعلم في ظل التعلم اإللكتروني :المي ام الماا السائد أن الكعلم املككرالي يلغع دار
المعلمم اا ا يكالو كاض ل ل للي األداار الجديدت للمعلم ي الكعلم املككرالي االكي أل ل ل للبنر أكهر االية اايجابية ان

طبا .اال يمكن االسكغلاء ان دار المعلم.
 -6حداثة ظهور تطبيقات التعلم اإللكتروني م االات الي لا ت كهير من ا ه األساليو الكعليمية الي أيدو الاركار
الكجاريةم ااي غير موالة املياط اهشا ياط لمها ا ه الم مةم اللكغلو الي لك يكالو دام اك كيد الي دار الموسسار
الكرباية ي اماداد االكمايا للكعلم املككراليا نكع ال ككعرض العديد من كجارب لليا ل ل ل ل ل للام لكيجة غياو الجالو

الكرباو ي املية الكمايا ااماداد االكلميمم نيث يكم الكركيي الي الجالو الكشلي بدرجة كبيرت.
 -7أمن المعلومات :أو كييية كابيق سل ل للياسل ل للار أملية من أجا نماية طاااد البيالار ا مااطي الكعليم االلككرالي من
ممكلف االسكمدامار غير الملرح ل ا.

كما يمكن إضافة:

13
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 -8الماللاكا الكشلية االكي ككمها بلللعابة الالللاا للمعلامار االشاا الاللبكة المياج لكيجة لضللعف اللبكة
االلكرلر.
 -9ادم كاا ر األج يت الكا ية للاالو ي المدارةم نيث يعكبر اس ل ل ل ل للكمدام الناس ل ل ل ل للاو مكليا كما أن الكعليم
النديث يكالو أج يت ار مسكاة ااا لكالءم البرامد المكاارت.
 -10لشل المبرت لدة األال ل ل ل ل للمال الشائمين الع البرامد الكعليمية اادم الكناط م بالدارار ا الموكمرار ي
الداا العالمية االمكاارت.
خامسا :آليات تجسيد تقنيات التعليم اإللكتروني في التعليم

14

إ ا جئلا للعالطة النالية بين الاالو ااألسكا لرة أن األسكا اا المنار الرئيسي للعملية الكعليميةم اا ا ما اليلا
كغييره كماماط ابلاء لارت جديدت ل ه العالطةا أاالط جعا الاالو منار العملية الكعليمية االمعلم اا الشائد ا المارف ا
الماج م اهالياط ا اا األام أن يشاد املية الكعليم هالهة أ راد لكا مل اظييك المالل ل ل ل ل للة الكن يعملان ي إاار ااند
ماكرك اام المعلم أاالطم االمارف الع العملية الكعليمية هالياطم امبير الاسائا المكعددت هالهاط.

المعلم انده ال يكيي لكابيق الكعليم املككرالي لعدت أسباوم أاال ألللا لنكا إلع الكغييرا ال و ال يشكلر شا
الع اريشة كالل لليا المعلامة للاالو با يال للما جالبين يمرين ااما المادت المارانة ي المل ا ا مالئمة الاسل لليلة

إلككراليا بغض اللظر ان مضل ل ل ل ل للمال ا
المسل ل ل ل ل للكمدمة ي الكعليمم لنن ال لعكبر كان المادت الكعليمية طد كم ارن ا
ط
امسللكاااا اأاميك ا اي أ ضللا با أسللاة اللجاح اا المل ا امن هم ك كي الاريشة اا اي كشليدية أم إلككراليةم االا
ي كي دار الما للرف الع الكعليم

ا يالي الع أس لللاو المعلم االاس لليلة الكي يس للكمدم ا إن كالر لاجنة أم الم نيث

يسللكايي ارح ارق أمرةم مهال يريد المعلم اللرح مادت معيلة ان اريق ككلالاجيا لللاكية كاألاللراة السللمعيةم الكن
يرة الما ل ل للرف أن ارن ا ب ه الاريشة لن يل ل ل للا بالاالو إلع المس ل ل للكاة المالاو األ ا غير عالة ايجد بديالط ل ا.
يعما مبير الاسائا المكعددت الع اسكعماا الاسائا الككلالاجية المكانة لعرض الدرة.
وبناء على ذلك فقد تغير دور المعلم ونلخصه بثالثة أدوار:
أوالً :الاارح باسكمدام الاسائا الكشلية بنيث يسكمدم ابكة املكرلر االكشليار الممكلية لعرض المناضرت .من هم يعكمد
الاالو الع ا ه الككلالاجيا لنا الااجبار ااما األبناث.

ثانياً :دار المال ل للجي الع الكيااا ي العملية الكعليمية ان اريق كال ل للجيي ارح األسل ل للئلة ااالكلل ل للاا بغيرام من الالبة
االمعلمين ي ممكلف الداا.

ثالثاً :دار المنيي الع كاليد المعر ة اامبدا

ا ينث الاالو الع اسل للكمدام الاسل للائا الكشلية اابككار البرامد

الكعليمية الكي ينكاجال ام ايكي ل م الكنكم بالمادت الدراسية بارح يراءام ااج ار لظرام.


األمور التي يجب األخذ بها عند تخطيط و تطوير برامج التعليم اإللكتروني:
-

دراسة األبناث السابشة ناا الكعليم املككرالي اأم لكائج ا بعين االاكبار.

-

دراسة المشررار النالية امعر ة ما ال و ينكا إلع كااير ااضا ة معلامار جديدت أا كعديا.
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-

كنديد ناجار المكعلمين امكالبار المشرر الدراسي طبا امكيار لا الككلالاجيا المسكمدمة.

-

اما برامد كدريو للمعلم االاالو ناا الاسائا الككلالاجية اكييية اسكمدام ا.

-

كج يي كا ماطي بالكسل يالر الككلالاجية المنكا إلي ا االالللاا إلي ا بسل الةم مي كا ير مااا
االكلاالر اليارية لنا الماكالر الكي كااج المكعلمين.

-

البدء مي ادد منداد من الاالو لمعر ة المال ل ل ل ل للكالر الكي كااج املية الكابيق االعما الع
السيارت الي ا ا معالجك ا.



تحتاج بيئة التعليم اإللكتروني إلى ما يلي:
 كا ر الاسائا الككل الاجية اس الة الاا المعلمين االاالو إلي ا.-

ككا ا الموسسار االجامعار مي المدارة ابلاء طيادت اابة ادام إدارو ماداد المعلمين.

-

مس للاادت الاالو ا المعلمين من طبا ممكل للين الس للكعماا الككلالاجيا بم ارت ااالس للكيادت مل ا

ب كبر طدر ممكن.

 الكشييم المسكمر لياالية الككلال اجيا المسكمدمة ا المل ا الماراح امااكبك للكاار المسكمر.-

كج يي اليلللاا المدرسللية االملاللآر بمكالبار دمد الكشلية .من نيث الاللبكة الداملية االلبكة
املكرلر اممكبرار ناسو اديدت.

-

أن كشام النكامة ببلاء ابكة اكلاالر ار كياءت االية ا كغاية لجميي ملااق الدالة.

الجزء التطبيقي:
-1

التعريف بموقع جامعة ورقلة:

تم فتح موقع التعليم االلكتروني بجامعة ورقلة حالل الموسم الجامعي  2014-2013بعنوان:

()www.elearn.univ-ouargla.dz
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اللارت رطم ( )1كاض ااج ة الماطي

الملدرwww.elearn.univ-ouargla.dz :
الجداا رطم ( :)2انلائيار ناا الماطي سلة 2018
العدد
األساتذة المسجلين

1340

الطلبة المسجلين

3937

المحياضييييييييرات الموضييييييييوعية في

1558

الموقع

الملدر :مللنة األلظمة االابكار المعلاماكية (ديسمبر )2018
-2تحليل نتائج االستبيان
يكم ي ا ا الجيء اسللكعراض اللكائد الكي كم الكالللا إلي ا من امليار الكنليا االنلللائيم نيث كم
كاييي  100اسكبالة الع ايلة من اابة الماسكر اكم اسكرجا  85اسكبالة او بلسبة .% 85
 أما باللسللبة ل سللاك ت شد كم اجراء مشابلة مي مجمااة مع م لمعر ة رأي م ب امية الكعليم االلككرالي
ا دار ماطي الجامعة ي كعييي ا ا اللا من الكعليم بالجامعة منا الدراسة.
من اجا الكعاما مي إجابار أ راد العيلةم ا الالل ل ل ل ل للاا الع لكائد كجيبلا ان امال ل ل ل ل للكاليار الجيئية
اامكبار رضيار الدراسةم كم اسكمدام الريمة امنلائية للعلام االجكمااية ( )SPSS, V.19م
و قد استعملنا األدوات التالية:
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 معاما اليا كرالبال للك كد من درجة هبار أدات الشياةا الكاييي الككراروم اللسو المئاية للمكغيرار الديماغ ار يةا المكاسا النسابيم المكاسا النسابي المرج م االلنراف المعياروا-1-2ثبات أداة الدراسة:
م ن اجا كشييم اطياة هبار اراء ا راد العيلةم طملا بنس ل ل للاو (أليا كرالبال)م نيث نل ل ل للا كا منار
من مناار االسكبيان الع الشيم الماضنة.
جدول ( :) 2قيمة (ألفا كرونباخ) لكل محور من محاور االستبيانعدد العبارات

محاور الدراسة

قيمة ألفا كرونباخ

المحور األول :ماهية ومزايا التعليم االلكتروني

13

المحور ال ثاني :تقييم موقع التعليم االلكتروني لجام عة ورقلة
و مدى ن جاح التعليم االلكتروني في ال جام عة الجزائر ية في
الجزائر

23

, 7920

المجموع

36

90,70

877,0

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على نتائج ()SPSS
من مالا الجداا ( )2يكض ل ل ل ل ل ل للا أن معاما (أليا كرامبال) الكلي بلغ ناالي  %79ااي لسل ل ل ل ل للبة
مشبالة جدا باللسل ل ل ل ل للبة للعلام االطكل ل ل ل ل ل للادية الكي كعكمد الي ا ابكداء من %60م اا ا يدا الع أن
االسكبيان يكمكي بدرجة االية من الهبار كامئللا ي كابيش الع ايلة الدراسة.
الجدول رقم  :03نتائج المحور األول
الببم ب ببور انو  :المنياس
مبباهيببة ومزايببا
ال عليم االلك رون
ال عليم التكرار
.1
اال ل ك رو ن هو
اس خدام االن رنت النسبة٪
لل صبببببو على
المعلومة.
ال عليم التكرار
.2
اال ل ك رو ن هو
البب ببعببلببم بببدون النسبة٪
مدرس.
ال عليم التكرار
.3
اال ل ك رو ن هو
النسبة٪
ال علم ع بعد.
ال عليم التكرار
.4
اال ل ك رو ن هو
ال عليم بواسببببطة النسبة٪
اإلن رنت.
يبببنبببدم التكرار
.5
ال عليم االلك رون
النسبة٪
عدة ميزات

غبببببيبببببر مببببوا ببببق
بشبببببببكببب
موا ق
م وسط
09
66

موا ق

10

الم وسببببط االنبب ببراف االتجاه
المعياري
المرجح
1,34

%77.6

%10.6

%11.8

4

2

79

%4.7

%2.4

92.9%

4

2

79

2,88

%4.7
4

%2.4
6

92.9%
75

2,84

%4.7

7.1%

88.2%

4

6

75

4.7%

7.1%

88.2%

2,88

2,84

,682

,448

,448

,484

,484

غير موا ق

موا ق

مو ق
مو ق

موا ق
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ت ع نببد التكرار
.6
أن الببب بببعبببلبببيبببم
اإللك رون أكثر النسبة٪
مرونة وم عة م
ال عليم العادي.
أع نببد التكرار
.7
أن الببب بببعبببلبببيبببم
النسبة٪
اإللك رون أ
مبب البب ببعببلببيببم
العادي.
أع نببد التكرار
.8
أنببي يمك لل عليم
االلببك ب ببرون ب أن النسبة٪
ي م ال عليم
ال نليدي.
أع نببد التكرار
.9
أن الببب بببعبببلبببيبببم
االلك رون مك م النسبة٪
لل عليم ال نليدي.
ت ع نببد التكرار
.10
أن الببمببعببلببمببي ب
قبببادرون عبببلبببى النسبة٪
ال أقلم مع ال عليم
اإللك رون .
ت ع نببد التكرار
.11
أن البببببطببببب
قبببادرون عبببلبببى النسبة٪
االنببب بببنبببا مببب
ال عليم العادي إلى
البببب ببببعببببلببببيببببم
اإللك رون .
قبببمبببت التكرار
.12
بببال سببببجيبب
برنببامل لل عليم النسبة٪
اإللك رون .
أع مببد التكرار
.13
بشببببك كلير على
البببببمبببببراجبببببع النسبة٪
االلك رونيببة
إعداد الل وث.
المل
موع

4

12

69

4.7%

14.1%

81.2%

63

17

5

74.1%

20%

5.9%

66

15

4

77.6%

17.6%

4.7%

0

14

71

0%

16.5%

83.5%

0

08

77

0%

9.4%

90.6%

0

11

74

0%

12.9%

87.1%

12

10

63

14.1%

11.8%

74.1%

3

8

74

3.5%

9.4%

87.1%

2,76

1,58

1,27

2,84

2,91

2,87

2,60

2,84

2,40

,527

,661

,543

,373

,294

,338

,727

,459

,492

موا ق

غير موا ق

غير موا ق

موا ق

موا ق

موا ق

موا ق

موا ق

موا ق

المصدر :من اعداد الباحث بناءا على مخرجات SPSS
الجدول رقم  :04إجابات المحور الثاني
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الم ور الثان  :تنييم
مببوقببع البب ببعببلببيببم
االلك رون لجببامعببة
ورق لة و مدى ن جاح
ال عليم االلك رون
الجزائر
أع نببد أن
.14
جامعة ورقلة تشببجع
ال عليم االلك رون
مب الب تبلبنبيب ببا
لببمببوقببع ال ب ببعببلببيببم
االلك رون .
تببلببنببيببت
.15
تببدريببب حو كيفيببة
اسببببب بخببدام مبوقبع
ال عليم االلك رون
لجامعة ورقلة.
أرغببب
.16
برنامل
ال سببجي
لل عليم اإللك رون
ع ب يببريببق مببوقببع
ال عليم االلك رون
لجامعة ورقلة.
قبببببمبببببت
.17
موقع
بال سببببجي
ال عليم االلك رون
لجببامعببة ورقلببة ع
ق نا عة بأهم ية هذه
رع
ال ننيببة
مسببب وى ال عليم لدى
الطللة.
قبببببمبببببت
.18
موقع
بال سببببجي
ال ع ليم االلك رون
لجامعة ورقلة بطلب
م أس اذ المنياس.
قبببببمبببببت
.19
موقع
بال سببببجي
ال عليم االلك رون
لجببامعببة ورقلببة م
أجببب اكببب شببببببباف
الصببببببائل ال عليم
االلك رون .
تع نببد أن
.20
ان شبببببار اسبببب خدام
مببوقببع البب ببعببلببيببم
اإللك رون ير ع م
مسبببب وى ال فكير و
اإلبببداع لببدى يللببة
جامعة ورقلة.
تع نببد أن
.21
اسببببب بخببدام مبوقبع
ال عليم اإللك رون
ل جام عة ورق لة قادر
على توجيببي الطللببة

المنياس

غببببببيببببببر مببببوا ببببق موا ق
بشبببببببكببب
موا ق
م وسط

ال كرار

12

النسبة٪

14.1%

10
11.8%

63

الم وسبببط
المرجح

االنبب ببراف
المعياري

االتجاه

2,60

,727

موا ق

74.1%

ال كرار

85

0

0

النسبة٪

100%

00%

00%

ال كرار

06

03

76

النسبة٪

7.1%

3.5%

89.4%

ال كرار

16

59

10

النسبة٪

٪6.7

٪20

73.3

ال كرار

01

05

74

النسبة٪

1.2%

5.9%

92.9%

ال كرار

03

16

66

النسبة٪

3.5%

18.8%

77.6%

ال كرار

00

19

66

النسبة٪

00%

22.4%

77.6%

ال كرار

69

13

03

النسبة٪

81.2%

15.3%

3.5%

1,00

2,82

1,93

2,92

2,74

2,78

1,22

,000

,538

غببببببيببببببر
موا ق

موا ق

,552

مببببوا ببببق
بشبببببببكببب
م وسط

,317

موا ق

,515

,419

,497

موا ق

موا ق

غببببببيببببببر
موا ق
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ن و اس خدام علم
لل اسببببو بشببببك
دائم؟ وال نليبب م
اسبببببب ببخببدامببي ب
ال ر يي.
تع نببد أن
.22
اسببببب بخببدام مبوقبع
ال عليم اإللك رون
ير ع م مسبببب وى
المعر ة ال كنولوجية
(ال كم اس ب خدام
ال بباسببببو  ،تنميببة
النببدرة على الل بب
االن رنت.
تع نببد أن
.23
جبببامبببعبببة ورقبببلبببة
بإم كان يات ا ال ال ية
(الببب بببجببب بببيبببزات
ال كنولوجيببة ،تو ر
االن رنت) قادرة على
االن نببا إلى تعميم
اسببببب خببدام ال عليم
اإللك رون .
سبببببباهبببم
.24
مببوقببع البب ببعببلببيببم
االلك رون لجببامعببة
ت عز يز
ور قلببة
عملية االتصببببا مع
انس اذ
سبببببباهبببم
.25
مببوقببع البب ببعببلببيببم
االلك رون لجببامعببة
اإلجببابببة
ورقلببة
عبببلبببى تسببببببا الت
واس فسارات الطلب
سبببببباهبببم
.26
مببوقببع البب ببعببلببيببم
االلك رون لجببامعببة
ورقببلببة ب تببلبباد
المعلومبات و إتبا حة
الم ببااببببرات على
الخط
سبببببباهبببم
.27
مببوقببع البب ببعببلببيببم
االلك رون لجببامعببة
ورق لة تسبببب ي
عببمببلببيببة إرسببببببا
الواجلات والل وث
يبمبكب أن
.28
يسبببببباهم ان شببببببار
و عبباليببة اسبببب خببدام
مببوقببع البب ببعببلببيببم
االلك رون للجببامعببة

ال كرار

02

09

74

النسبة٪

2.4%

10.6%

87.1%

ال كرار

03

08

74

النسبة٪

3.5%

9.4%

87.1%

ال كرار

72

04

09

84.7%

4.7%

10.6

74

05

06

87.1%

5.9%

7.1%

النسبة٪

ال كرار
النسبة٪

ال كرار

09

12

64

النسبة٪

10.6%

14.1%

75.3%

ال كرار

72

13

00

النسبة٪

84.7%

15.3%

00%

ال كرار

60

15

10

النسبة٪

70.6%

17.6%

11.8%

2,85

2.83

1,26

1,20

2,65

1,15

1,41

,423

0.458

,639

,552

,667

,362

,695

موا ق

موا ق

غببببببيببببببر
موا ق

غببببببيببببببر
موا ق

موا ق

غببببببيببببببر
موا ق

موا ق
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أن يعوض الطرينببة
ال عليمية ال نليدية
يبمبكب أن
.29
يسبببببباهم ان شببببببار
و عبباليببة اسبببب خببدام
مببوقببع البب ببعببلببيببم
االلك رون للجببامعببة
يببعببزز البب ببعببلببيببم
ال نليدي.
تبببعببب بببلبببر
.30
يرينة ال سبببجي
مببوقببع البب ببعببلببيببم
االلك رون لجببامعببة
ورقلببة بسببببيطببة و
س لة
تبببعببب بببلبببر
.31
يببريببنببة تبب ببمببيبب
الم اابببرات سببب لة
وبسيطة
قبببببمبببببت
.32
ب مي م ااببببرات
الببببمببببنببببايببببيبببب
المواوعة موقع
ال عليم االلك رون
لجامعة ورقلة
تبببعببب بببلبببر
.33
مشكلة تو ر االن رنت
االقامات الجامعية
و الجامعة ااببا ة
الى تببدن الببدمببات
شركة االتصاالت م
أ كلر ا ل عوائق ا ل
ت ب ببو دون نببجبباح
ال عليم االلك رون
جامعة ورقلة
يع لر تدن
.34
الثنببا ببة االلك رونيببة
للطببالببب م عوائق
نببجبباح البب ببعببلببيببم
االلببكبب ببرونبب بب
جامعة ورقلة.
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المصدر :اعداد الباحث بناءا على مخرجات SPSS
مناقشة النتائج:
 لكائد المنار األاا (مااية اميايا الكعليم االلككرالي) :من مالا اللكائد الماضل ل ل ل ل للنة ي الجداا أااله
النظلا أن المكاس ل ل ل ل للا امجمالي مجابار أ راد العيلة ناا ا ا المنار 2.40ا النراف معيارو 0.492
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ااا مشباا ا الي ل ل

كل للان الكاج ل ل

ماا ق أو أن أ راد العيلل للة يكيشان الع أن للكعليم االلككرالي اا

االلككرالي ادت مييار ا اائد كما أل مكما للكعليم االلككراليم أما باللسل ل ل ل ل للبة ابارار المنارم شد كالر
العبلارار رطم (4م3م 2م) الكي كلل الع (مي ام الكعليم االلككرالي) بكاجل ماا ق او للالبلة الم بملاايلة
الكعليم االلككراليم ايضللا باللسللبة للعبارت رطم ( )7الكي كلل الع أن الكعليم االلككرالي أ ضللا من الكعليم
الكشليدو) كنل ل ل ل لللر الع مكاس ل ل ل للا  1.58ا النراف معيارو  0.661ا كان الكاج غير ماا ق او ال م
يعكبران الكعليم االلككرالي مكمللا للكعليم الكشليللدوم كمللا كنل ل ل ل ل ل للللر ابللارت رطم ( )11الكي كلل الع ان
األساك ت طادران الع الك طلم مي ملائل الكعليم االلككرالي بمكاسا  2.87ا النراف معيارو 0.338
ا كان الكاج ماا قم أما باللس ل ل ل للبة للعبارت األميرت من المنار الكي كلل الع (أاكمد با ل ل ل للكا كبير الع

المراجي االلككرالية ي ااداد البناث) كنلللر الع مكاسلا طدر و( )2.84بالنراف معيارو ()0.459
اكان الكاج ماا ق ااا موار جيد لمدة اسكمدام الالبة االلكرلر ا المراجي االلككرالية.


لكائد المنار الهالي ( كشييم مدة عالية ا مدة اس للكمدام ماطي الكعليم االلككرالي لجامعة ارطلة) :من

مالا اللكائد كالل ل للللا إلع أن المكاسل ل للا امجمالي مجابار أ راد العيلة ناا ا ا المنار 2.31ا النراف
معيارو يشدر و  0.521نيث أن الكاج كان ماا ق م
نيث نللللر العبارت رطم ( ) 5الكي كلل الع (كلشير كدريو ناا كييية اسللكمدام ماطي الكعليم االلككرالي
لجامعة ارطلة) الع أدلع طيمة للمكاسللا النسللابي بلغ ( )1.00ا النراف المعيارو يشدر بل ل ل ل ل ل ل ل ()0.000
الكاج كان غير ماا ق ا ا ا يدا الع أن الالبة لم يكلشاا او ككاين الع ابجديار اسكمدام الماطي ا ا ا
ما يوهر الع اريشة اسكعمال م ا مدة اسكجابك مم ي نين كالر ممكلف العبارار الكي كشية مدة عالية

الماطيم س ل ل الة الكسل للجيام امدة مسل للاامك ي كس ل ل يا امليار كبادا المعلامار مي االسل للكا الع كاج
ماا ق.
نتائج الدراسة:
.1

لدة البة جامعة ارطلة دراية بمي ام الكعليم االلككراليا

.2

يكيق أ راد العيل للة الع أامي للة الكعليم االلككرالي ي كرطي للة الكعليم لكن يعكبرالل ل مكمال

للكعليم الكشليدو أو ال يمكن االسكغلاء ان الكعليم االلككرالي ل ائياا
.3

يكيق الالبة المسجلين أن الماطي ساام ي اكانة المناضرار سايءا المكعلشة بكملل م

اا بكمللار أمرةا
.4

يكيق الالبة المسللجلين أن كعميم اسللكمدام الماطي املككرالي يسللاام ي ر ي جادت الكعليم

العالي من مالا كنسين الهشا ة الككللاجيةم كس يا املية االكلاا باألسكا م كا ير المعلامارا
.5

يرة األساك ت المسكجابين من مالا المشابلة أن اسكعمال م للماطي يشكلر شا الع اضي

المناض ل ل ل لرارم ي نين أن الماطي يكي ادت مييار مل ا امكالية اجراء االمكنالار ا االسل ل ل للكجاابار

الع المام الدرداةا
.6

يرة األسللاك ت أن من مالا المشابلة ضللعف لسللبة الكجااو من ارف الالبة ي اسللكمدام

الماطي كناا دان لجاح كعميم اسكمدام ا
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.7

لسل للبة امطباا الع الماطي مكدلية ا ا ا راجي لعدم كلشي الالبة ككايلا ي كييية اسل للكمدام

الماطيم اضا ة الع غياو الكاايةا
.8

يعكبر كا ر االلكرلر ا الهشا ة االلككرالية من أام المعاطار الكي كناا دان الكاار هشا ة

الكعليم االلككرالي من مالا اسكمدام الماطيا
.9

من مالا اجرائلا لمشابلة مي ادد من االسلاك ت كاللللا اا ال لية كا األسلاك ت مسلجلين

ي الماطي او ال م لم يسللكمدماا المللللة ا ا ا راجي للشل الكااية ا ادم كنمة بعض األسللاك ت
السكمدام ماطي الكعليم االلككرالي ا كمسك م بالاريشة الكشليدية.
التوصيات:
.1

كنسين مدمار االلكرلر ي الجامعة ا ي االطامار الجامعية ألل ا من أبري العاائقا

.2

اجراء ككاين للالبة ناا كييية اسكمدام الماطي اابراي المييار الكي يكين اا

.4

مكابعة الالبة المسللجلين ا كشديم كنيييار للالبة األكهر دماال ا اسللكمداما للماطي ا لك

.3

كااية الالبة ا األساك ت ب امية الكعليم االلككرالي من مالا كلمية الهشا ة االلككراليةا

من ارف أسكا المشياةا
.5

مناالة االسكمدام األمها لجميي ممييار الماطي ا ادم االطكلار شا الع مدمة ا ضي

المناضرارا
قائمة الهوامش:
1.SOM NAIDU, A Guidebook of Principles , Procedures and Practices E-Learning ELearning, nd 2 evised Edition, CEMCA, 2006. Page 01

.2باللير اباة منماد العالقم اسللكهمار أسللاليو اكشليار المعلامار ااالكلللاالر ي بيئة الكعليم املككراليةم الموكمر
العلمي الدالي السلاو الرابي لجامعة الييكالة األردلة امان /األردن  28-26ليسان (أبريا) 2004مم لينة06

3.Khan Bodrul, Managing E.Learning: Desingn,Delivery, Implementation and Evaluation,
Science Publishing, London,2005

 .4إبراايم بمكيم دار الكعليم االلككرالي ي إلكا اكلمية المعر ة الباريةم الملكشع الدالي ناا الكلمية البارية ا رل
االلدما

ي اطكلاد المعر ة االكياءار البارية  10-9مارة  2004جامعة ارطلةم ل 276

 . 5اراق نس للن منمد ا للرفم أ اق الكعليم االلككرالي اليلس للايلي اداره ي الكلمية الس للياس للية (لنا جامعة لس للايلية
ا كراضية)م م كرت ماجسكير ي الكمايا االكلمية السياسيةم جامعة لابلةم لساينم 2006ل 56

.7بمكي إبراايمم مرجي سابقم ل276

6.SOM NAIDU, opcit.p 08

 .8اراق نسن منمد ارفم مرجي سابقم ل 58

. 9رابنية بن اليم الكعليم االلككرالي من اج ة لظر أسل ل ل ل ل للاك ت الجامعةم مجلة العلام املسل ل ل ل ل للالية ااالجكماايةم جامعة
ارطلة 2011م ل 111

10.http://www.eumedis.net/ar/project/20
11.http://www.eumedis.net/ar/project/20

12.http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/15353
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 .13أس ل ل للماء العشادم الكعليم املككرالي االكنديار المعالل ل ل لرتم جامعة بيريير كلية ككلالاجيا المعلامار طس ل ل للم الدس ل ل للة
ألظمة الناساوم 2009ل  12مكاح الع الماطي:
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB

&url=http%3A%2F%2Fwww.aun.edu.eg%2Fconferences%2F27_9_2009%2FConference
CD_files%2FPapers%2F35.doc&ei=nGHwUaeULoel4AStq4CYAQ&usg=AFQjCNEBQmxj
zyyxaryeIWdiDCVyAZMnvg&sig2=VDsUQc1B-

ynqhD2MF8wEnQ&bvm=bv.49784469,d.bGE&cad=rja

. 14أسل ل ل ل ل ل ل لم ل ل للاء العش ل ل للادم الكعليم االلككرالي ا الكن ل ل للدي ل ل للار المع ل ل للالل ل ل ل ل ل ل لرتم ج ل ل للامع ل ل للة بيريي ل ل للرم الظر الرابا:
www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/...files/.../35.doc
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إستراتيجية االنتقال إلى المدن الذكية في الجزائر
Strategy for the transition to smart cities in Algeria
الدككارت ملايااو اايدت (جامعة البليدت  /02الجيائر)
الدككارت اريف الية (جامعة البليدت  02الجيائر)
ملخص:
إن ما كعالي المدن ا ليام من كملف اكدلي المسكاة المعياي ي مجكمي امراليم يرجي ي المشام األاا إلع
شدان األس ل للة الكماياية الس ل للليمةم مما يجعا لمااا اامكداداا كنكم العال ل لاائيةم اأمام ا ه النشائق أل ل للبنر
المدن بممكلف أنجام ا كااج ما للكالر يعالي مل ا س للاكلي ا مال للة الداا اللامية امن بيل ا الجيائرم ككلمل
أسل ل للاسل ل للا ي كيايد الكها ة السل ل للكالية ي بعض الملااق دان غيراام بامضل ل للا ة إلع كداما الملااق اللل ل لللااية
االكجارية ي الملااق السل ل ل للكلية مما سل ل ل للبو يها ار ضل ل ل للارت بالبيئة اايدياد لسل ل ل للبة الكلاثم لاايك ان طلة المدمار
العابة كاليا الم ار ق إلع السكان.
اطد ناالر الدالة الكل للدو ل ه الما للاكا بالك ا س للياس للار اديدت ميجاد إس للكراكيجية للكنكم ي الاض لليم كان
أام ا كبلي سل ل ل للياسل ل ل للة ال ل ل للاملة لك يئة امطليمم اااداد مماا االي لك يئة امطليمم ال و لل الع مجمااة من
الكركيبار الكي ك دف إلع الل ل ل ل ل للرلة المدن الجيائرية كم يدا لكنايل ا إلع مدن كيةم من مالا رطملة األ طاليمم
املق ملااق الجا بية االكلا سلليةم بامضللا ة إلع ااكماد كابيشار كية ككمااللع مي ماللرا الجيائر مديلة كيةم

ال و أالق سلة .2017
بامضا ة إلع إنداث كغييرار اامة ي الملظامة الشالالية لككمااع مي اللما الجديد بإلدار مجمااة كبيرت من
الشاالين كساام كل ا ي رطملة األطاليم االكناا للمدن ال كية.
الكلمات المفتاحية :مدنم مسكدامةم كيةم ك يئة إطليمم رطملة
Résumé
Les villes souffrent du sous-développement et du faible niveau de vie dans une société
urbaine en raison principalement de la perte de planification appropriées, ce qui rend
leur croissance et leur extension incontrôlables. Face à ces réalités, les villes de
différentes tailles sont confrontées aux problèmes de leurs habitants, en particulier des
pays en développement comme l'Algérie, Principalement en raison de démographie
dans certaines zones, et du chevauchement des zones industrielles et commerciales
dans les zones résidentielles, qui a eu des effets néfastes sur L’environnement et une
pollution accrue, sans parler du manque de services et de la difficulté de relier les
installations en fonction de la population.
L'État a tenté de résoudre ces problèmes en adoptant plusieurs politiques visant à
définir une stratégie de contrôle de la situation, notamment l'adoption d'une politique
globale visant à préparer l'environnement et à élaborer un plan national pour la
création de nouvelles agglomérations , qui consacre une série d'arrangements visant à
moderniser les villes algériennes. Création de zones de gravité et de compétitivité,
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ainsi que l’adoption d’applications intelligentes dans le prolongement du projet Alger
Smart City, lancé en 2017.
En plus, apporter des modifications importantes au système juridique pour se
conformer à la nouvelle structure en promulguant un large éventail de lois, toutes
contribuant à la numérisation des régions et à la transformation des villes intelligentes.
مقدمة:
ار ر المدن الجيائرية لماا ديماغ ار يا اسل للكهلائيا لكيجة المكداداا الابيعي امسل للاامة اللياح الريييم بالرغم
من كيايد ادد الكجمعار ي العشاد األميرتم إال أن الجيائر العالل ل ل ل ل للمة ما يالر ك يمن الي ا ابدرجة أطا ااران
اطس ل ل ل لللايلة االابةم اكس ل ل ل للكمر ا ه المدن ي الكيايد جراء لما ضل ل ل ل لااني ا الما المدن الكبيرت امن ج ة أمرةم
كضللااف ادد المدن الكي كضللم أكهر من  100.000ألف سللاكنم نيث كاللكا المسللكاة األطاة للبلية النضللرية
الناليةم لكن كلشل ا الشاادت االطكلادية الكا ية لبث اللمام ايضاف إلع ا ا ادم ككيي ا الاظييي بسبو غياو
المركييةم الما غير مراطو اغير طالالي للض ل ل لااني الناملة للمماار الكي كييد ي ادم االسل ل للكشرار االجكمااي
ال و يشكرن مي لشائل الكسيير النضرو.
إن االلكشاا النضل للرو الس ل لريي غير المكنكم ي اغير المككمام بسل للبو كيايد ادد سل للكان المدنم اكيايد االاكماد
الع اس ل ل ل ل للائا اللشا أدة إلع امكالالر ا ديدتم كااليدنام المراروم ااركيا لس ل ل ل ل للو الكلاثم اييادت ال ل ل ل ل للعابة
النل ل ل ل للاا الع المدمارم ض ل ل ل للال ان االس ل ل ل للك الك الميرا للااطةم كا ا ه االمكالالر ال يااج ا الكس ل ل ل لليير

النضللرو النالي إال بلللية جيئيةم مما يعاي نال الع المدة الشللليرم ايوهر سلللبا ي البيئة .ي نين يكمها
الراان األس اسي ي اسكعادت المديلة لبعداا الاظيييم اكا ير الاراا المالئمة لاللكشاا لنا مديلة مسكدامة.
امن أجا نا المال ل ل ل ل للكالر العمرالية الكي أ ريك ا الكاارار غير المكنكم ي ا ي المدن الشائمةم كان البد من

الكيكير ي إيجاد نلاا كية انديهة كس ل للاام ي االلكشاا إلع المدن المسل ل لكدامة ال كيةم الكي أل ل للبنر ض ل للرارت
اجكمااية ااطكلللاديةم كما اكج ر العديد من الداا إلع كبلي سللياسللة أمرة ككمها ي إلاللاء المدن الجديدت الكي
ك دف إلع كنس للين اماار المعيا للي للس للكانم ا ق لما نض للرو مس للكدام اكااين بيئي امراليم ا لك ي ل للار
مدن كية يكم كلميم ا اكليي اا اادارك ا بارق كية لكنشق كلك األاداف.
إن إضياء لية ال كاء الع مديلة طائمة أا إلااء مديلة جديدت كية يكالو كا ر مجمااة من األسة الشالالية
االكشلية ااس للكمدام مجمااة من الكابيشار ال كيةم الا لليء ال و يس للااد ي كا ر مجمااة أكبر من الميارار ي
كدبير اسائا اللشا اكنديد أالايار الكمايا النضرو اايجاد نلاا للمااكا النضرية المكعددت.1
إشكالية الدراسة:
يهير الماضللا إاللكالية اامةم اا الجيائر ي ظا الظراف النالية اكياطم ماللكا الليايار امار الكلاث بسللبو
االيدنام ي نركة المرار طادرت الع إلال ل ل ل للاء مدن مسل ل ل ل للكدامة كيةم ااا ككاا ر عال الع بيئة امرالية مالئمة
ابلية كنكية لكشلية المعلامار الكي كراان الي ا ك س ل ل ل ل للية ا ا اللا المدنم اما اي الكنديار الكي كااج كابيق

مارا الجيائر العالمة مديلة كيةم ااا ا رر الجيائر عال األسة الشالالية االكاريعية لكنايا المدن الشائمة
إلع مدن كية؟
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أهداف من الدراسة:
ل الاطاف الع مدة جاايية الجيائر من أجا إلااء المدن ال كية
ل الكعرف الع ااطي البيئة الكاريعية المكعلشة بالمدن ال كية
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل الاطاف ان عالية كاج ار المماا الاالي لك يئة امطليم من أجا ال ل ل ل ل ل لرلة المدن اكنايل ا إلع مدن
مسكدامة.
محاور الدراسة:
المحور األول :مفهوم المدن الذكية
المحور الثاني :خلق شروط جاذبية وتنافسية األقاليم تمهيدا للتحول للمدن الذكية
المحور الثالث :خطوات تجسيد االنتقال الفعلي للمدن الذكية.
المحور األول :مفهوم المدن الذكية:
كعد كرت المدن ال كية من األ كار الكي كم كابيش ا بلل ل ل ل ل للارت مكعددت ي بشا كهيرت من العالمم امي أن المديلة
ال كية ماجادت كظاارت مل اشد من اليمن الع األطام إال أن مل ل ل للال المديلة ال كية يعكبر مل ل ل للالنا نديث
الكدااا ااادت ما يمكلا مي مي ام النكامة املككرالية.

2

االع ا ا األسل ل للاة ال ياجد لما

ريد للمديلة ال كيةم إ كاجد العديد من اللما

الكي ألال ل للئر ألجل ا المديلة

ال كيةم ل لك لجد كعدد الملل ل ل ل ل للالنار من المديلة ال كية م إلع المديلة الرطمية م إلع المديلة البيئية أا
اميكالاجية إلع المديلة المسكدامة .3
أوال :المفاهيم القريبة من المدن الذكية:
1ييييييي تعريف المدينة الرقمية :أاا ما اسكمدم ملال المديلة الرطمية ي الموكمر األارابي للمديلة الرطمية ا ي

اام  1996دا للن األارابيان مديلة أمس للكردام كمديلة رطمية كلك ا مديلة الس لللكي 4.اكعرف المديلة الرطمية الع
أل ا :مناكات ال ل ل ل ل للاملة كعكمد الع كشلية الال ل ل ل ل للبكة العلكباكية لكليي الاظائف االاكيادية لشاالي المدن باريشة
إلككرالية ايلي اا أامال ابيعيان ي مديلة اادية .

5

 2ييييييييييي المدينة اإللكترونية  :اي المديلة الكي كشدم المدمار االمعلامار إلككراليا ابكا ا لليا ية امس للااات اس للراة
مكلااية 6م كما كعرف الع أل ا الناض ل لللة ار الراابا االكل ل للالية اال لدس ل للة الا ل للبكية الكي كنكم من طبا طاا

كشلية المعلامار لكليي امليار كبادا المعلامارم امن ا ه المدن :باسانم اااالانم اايكاغا.

7

3ييييي المدينة االفتراضية :لظير ا كراضي للمديلة االاكياديةم يودو ي ا كا من السكان اال يئار لااااك م باكا

غير مباال للرم ابر الكشليار الكي أكانك ا الاسل للائا الرطمية ا ك ارضل لليا امن دان الناجة إلع الكااجد الا ل لملل لليم
اككان المدن اال ك ارض ل ل ل ل للية الع ا ل ل ل ل للكا مااطي إلككراليةم اكشام بدار دليا إلككرالي مكان من ادت طاائم الاا

الغرض مل ا الدااية االكاجيي الع السيانةم امن أمهلة ا ا اللا Brighton&Hove

8
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ثانيا :تعريف المدن الذكية وتطبيقاتها:
1ييييي تعريف المدينة الذكية :لي ة الاك كعريف طياسي مشباا اماما للمديلة ال كية أا مجمااة من الملالنار
المالللة ب ام نلا كشرير االكناد الدالي لالكلللاالر أكهر من  100كعريف يكعلق بالمدن ال كيةم اأسللير الكنليا

ان الكعريف الكالي :المديلة ال كية المسل ل ل ل ل للكدامة اي مديلة مبككرت كشام الع اسل ل ل ل ل للكعماا ككلالاجيا المعلامار
ااالكلل ل ل للاالر اغيراا من الاسل ل ل للائا لكنسل ل ل للين لااية النيات اكياءت العمليار االمدمار النض ل ل ل لرية االشدرت الع
الملا سللةم مي ضللمان كلبية انكياجار األجياا الناضلرت االمسللكشبلة يما يكعلق بالجاالو االطكلللادية ااالجكمااية
االبيئية.9
ايكي مي ام المديلة ال كية رلل ل للا مكلاا ة الع امكالف البلدان .الناجة العاجلة للمدن باللسل ل للبة للبلدان اللامية
ككمها ي كا ير بلع كنكية نضرية مالئمة لمسايرت سراة الكنضر المكيايدت.10
ا ي سل ل ل ل ل للياق الا اء بالالو الع البلع الكنكيةم إن كابيشار البلع الكنكية ال كية كيك اريشا أمام ا ه المدن
لكنشيق ايرار ي الككلالاجيللا .ا ي البلللدان اللللاميللةم يكمهللا الكنللدو اللادت ي النيللاظ الع ألظمللة بلع كنكيللة
مكاارهة ال يمكن الكملي ال ا بسل ل ل ل ل للبو الككلية االنيي اااكبارار أمرة .ا ي ا ه البلدانم يمكن لكابيشار المدن

ال كية أن كركي أكهر الع كسل ل ل لليير االسل ل ل للكمدام األمها لماارد البلع الكنكية الشائمة ارلل ل ل للد امليار ا ه الماارد

المكاارهة .الكن ي سللياطي البلدان اللامية االمكشدمة الع الس لااءم يكعين أن يكان الدا ي األسللاسللي اراء كابيشار
البلع الكنكية ال كية اا كلبيك ا النكياجار المجكمي ي مجاا الكلمية المسكدامة.11
الية ال للراا أن ككان المدن ال كية مدلا جديدت لل للم مر األال للئر باريشة كية مل البدايةم با باممكان كااير
أية مديلة كشليدية اكنايل ا كدريجيا إلع مديلة كية بالكاما .امن ا ا الملظار كعكبر المديلة ال كية كلل ل ل ل ل للا ار
لابيعة النيات ي مديلة المسللكشبا المسللكاة الر اه ال و يعيا ل سللكال ام نيث كلللب كا المدمار يكم الالللاا
إلي ا بكا س الة ايسر ابضغاة يرم ألن ا ه المدمار ليسر اي المبكغع ي ند اك م إلما اي داامة لكليي
األاداف الكي كمدم املسان ككيان اجكمااي بالدرجة األالع مي النياظ الع الماارد االكااين البيئي.

12

لكن العااما الما ل ل ل للكركة بين ممكلف ما ل ل ل للاريي المدن ال كية ابر العالمم ككمها ي اجاد بلية كنكية مكيلة للظام
اللاما امككاما لكشلية المعلامار ااالكلللاالر امكرابا امبلي الع الكاللبيكم مي اجاد ال أرسللماا الباللرو الناما
للكياءار االية الككاينم مي اجاد إدارت نكامية كية كسل ل للكمد لل ل للية ال كاء ماديا من لظام إلككرالي للكسل ل لليير
اامدارت ممكد يما بين الشاااار.
 2تطبيقيات الميدينية اليذكيية  :للمللديلللة ال ل كيللة اللدت كابيشللارم مل للا النكامللة املككراليللةم االكجللارت املككراليللةم
االس ل ل ل لليانة املككراليةم االمدمار الابية ان بعدم املااق الككلالاجيةم االكعليم ان بعد أا الكعليم املككراليم

االمبالي ال كيةم املظامة األمن االسالمةم االمراطبة البيئيةم االلشا ال كي.

13

المحور الثاني :خلق شروط جاذبية وتنافسية األقاليم لالنتقال للمدن الذكية
ااكبا ار للكعشيدار النضل ل لرية إن كلمية المديلة كعد من الراالار األس ل للاس ل للية للمماا الاالي لك يئة امطليم الكي
يلبغي ر ع ا ان اريق إاداد اكابيق برامد امانة مكض ل ل ل للملة ي س ل ل ل للياس ل ل ل للة المديلة .الاالطا من المدن الكي
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كنكضللن أكهر من  100000سللاكن االكي ككمها ي إسللكراكيجية للكلمية النض لرية الاالطا من لظرت اايلة األمد
ككجسد من مالا مماا اما مكعدد الشاااار الع المدة الشريو االمكاسا االاايا.
ما ل ل ل ل ل للاريي المدن ال كية ككان اادت جيءا من برلامد اام لكنديث المدن ايال ل ل ل ل للما الكمايا العمرالي االبيئة
اككلالاجيا المعلامار.

14

ل لك يجو أن يسبق الكمايا للمدن ال كية اجاد روية ااسكراكيجية ااضنة ناا اكا

المديلة ااألاداف المرجات مل ام اا ا يال ل ل ل ل للما الكعريف بال دف اكنديد البدائا الممكلية امن هم امكيار البديا
األ مها من بيل ام هم ال بد من الكعرف الع العلالر الكي كاكا بيئة كمايا المديلة ال كية .15ااا ما كضملك
برامد الما الكاجي ي الهالث من المماا الاالي لك يئة امطليم:
أوال :عصييييييرنة هياكل األشييييييغال العمومية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصييييييال :ااا الاان البرلامد امطليمي رطم

 ،1116ال و ي دف إلع اض للي ا للبكة من ال ياكا المادية اغير المادية عالة امكا للابكة امكس لللس لللة كض للمن ربا
امطليمم امن بين البرامد الكي كم ااكماداا:

ييييييي رقمنة األقاليم  :إل من غير الممكن الشيام ببسااة بلشا نا معين من نلاا المدن ال كية من ملاشة جغ ار ية

إلع أمرة .امن الضل ل ل ل ل للرارو أن ككان ميلاايم البلع الكنكيلة الل كيلة مركبالة بلالااطي المنلي املبيلة النكيلاجلار
الكلمية المنلية .السل للياق االهشا ة ااالطكلل للاد اااما كضل للالي كل ا بدار ي ا ه العملية .ايكعين الع المدن أن
كدرة الماللاكا النض لرية باللكا اللاما طبا امكيار نلاا الككلالاجيا ال كية الملاسللبة .االع سللبيا المهاام إن
الل د الكشليدو ال و يلااو الع اللبكة ضللممة من أج يت االسللكاللعار اكجميي البيالارم طد يكان بااض الككلية
اغير ملاسللو النكياجار البلدان اللاميةم ايمكن للسللمة أبسللا اأكهر مااءمة للااطي المنلي من لظم اللشا ال كية
أن كسل ل ل للكغا بيالار ال ااكف المنمالة ا ألكهر الكال ل ل للارام االكي طد ككان ملاسل ل ل للبة أكهر لسل ل ل للياطار البلدان اللاميةم
اكض ل للالي األاس ل للاا المنلية للعلم االككلالاجيا ااالبككار بدار أكبر ي مااج ة كندو الكااين .17ايكم لك ان
اريق ما يلي:
 1يييييييييييي المخطط التوجيهي للخدمات وهياكل المواصيييالت واالتصيييال واإلعالم :لل الي الشالان رطم 02-10م

المكض للمن المل للادطة الع المماا الاالي لك يئة امطليم18م ايدما ا ا المماا ض للمن الممااار الكاجي ية
المال ل ل ل للة بالبلع الكنكية الكبرة االمدمار الجمااية ار المل ل ل ل لللنة الااليةم االكي كعكبر األداار الميض ل ل ل لللة
لكااير امطليم الاالي االكلمية الملسل ل ل للجمة لملااش 19م ر اق اا ل ل ل لرين سل ل ل لللة المشبلة .اكعكبر ككلالاجيا اماالم
ااالكل ل ل ل للاام اس ل ل ل لليلة طاية لبلاء مجكمي المعلامة ااالطكل ل ل ل للاد الرطمي ال و يكرجم ان اريق كنشيق الما ل ل ل للاريي

امسكراكيجية اركية:
يييييييي تعزيز االقتصاد الوطني وتحسين تنافسية المؤسسات الوطنية :مالة ان اريق براي المدمة الللااية

ل ككلالاجيار اماالم ااالكلللاام إدما ككلالاجيار اماالم ااالكلللاا ي الشاا االطكلللادو من أجا ضللمان
كلا سللية أ ضللا اكنسللين اللمام كلمية للللااة ككلالاجيار اماالم ااالكلللاا ان اريق ملق أطااو الكلا سللية
االجا بيةم إلااء اياكا اكلاا موملة ار لااية االية كضمن النلاا الع الكد ق العالي االكد ق العالي جدا
للجميي.
يييييييييي تحسين إنتاجية اإلدارة  :ان اريق كسريي اسكعماا ككلالاجيار اماالم ااكلاا من ارف امدارتم كعميم
الالاا إلع كج ييار اابكار اماالم ااالكلاام دام طدرار طاااار الكربية االبنث ااالبككارم كنسين لااية
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نيات المااالين مالة بكنسين لظام اللنةم الكنسية بدار ككلالاجيار اماالم ااالكلاا ي كنسين لااية
نيات المااالين االكلمية االجكمااية ااالطكلادية للبالد.
ييييييييييي تنمية الكفاءات البشييرية  :ان اريق الككاين ي ميدان ككلالاجيار اماالم ااالكل للاا ي كا المدارة
اامكماليارم ضال ان دمد ككلالاجيار اماالم ااالكلاا ي برامد الكعليم ي الجامعار االككاين الم لي.
 2يييييييييي برنامج تطوير التكنولوجيات الفضائية  :ياكا أدات للمساادت الع الكلمية المسكدامة ادام السيادت الاالية
ايشام الع هالهة مناار رئيسية :يكمها المنار األاا ي رلد األرض انماية البيئة االاطاية اكسيير المماارم

الهالي ملل لالكلاالر اليضائيةم أما الهالث يكعلق بالكماطي االمالنة باألطمار الللااية.
 3يييييييييي مخطط التهيئة الرقمية :ي دف ي جيئ المكعلق بالبريد إلع :ضللمان كاييي ضللائي لاللبكار البريدم اك ا
كا ير مدمة امامية جاارية للسل ل للكانم بامضل ل للا ة إلع مسل ل للالدت اكلال ل لليا األطاليم االج ار االملااق الكي كااج

لعابار بالعما الع اسكشرار السكان اكنديث اياكا البريد اكاجي ا لنا ككلالاجيار اماالم ااالكلاا.
ثانيا :تأهيل وعصييييييييرنة المدن األربع الكبرى :ااا منار برلامد العما امطليمي 12م ي دف ا ا البرلامد إلع

جعا المدن الكبرة األربي مالدا للما ياللكا مناار الطكلللاد االميم ان اريق جعا الجيائر العالللمة مديلة
كبيرت دالية اااران اطسلايلة االابة مدلا كبيرت مكاساية اكضمن أادا ا إسكراكيجية أام ا:
 1ل ك ايا المدمار الماج ة لكنديث المدن األربي الكبرة
 2ل كلمية هالهة أطااو للجا بية ناا المدن الكبرةم الجيائرم اارانم طسلايلةم االابة.
 3ل ل ل ل ل ل ل ل ل إاار نضل للرو ج او ااملياكي ابر الكج ييار الكبرة االمدمار ي النااضل للر الكبرة :ان اريق كليي

الممااار الكاجي ية لك يئة المدن الكبرة من مالا برامد امانة للكجديد النضل ل للروم اسل ل للكسل ل للم باضل ل للي ند
لالمكالالر النالية اكاجي إلااء مديلة مسكدامة اج ابة.
 4ل إلجاي مداما اارق ربا لاجعة :بكدايم اكنديث الربا البنروم كدايم الربا الجاوم كدايم الربا البرو ابر
الارق االسكة النديديةم إلجاي الارق الداملية.
 5ل ل ل إسكراكيجية لارت المديلة :كمر كلمية المدن الكبرة أيضا بااساة للكرايد امطليمي ال و يسم بكنديد اابراي
اكسللايق ا ه اليضللاءار بيضللا ملق لللارت كهمن إيجابية المدن الكبرةم بإكبا سللياسللة الكجديد النضللرو الكي
ابشر ي االيار اديدت.
ثالثا :خلق أقطاب الجاذبية والمناطق المندمجة للتنمية الصييييييييناعية :ادف ا ا البرلامد لك يئة امطليم اا دام

طدرار لاللمراا ي ديلامكيار اطكلل ل ل للاد االمي ي كناا مسل ل ل للكمرم نيث كيشد ي الماارد الابيعية ارأة الماا
المادو لسبيا أاميك ا أمام العااما غير المادية :اماالمم البنثم الكد شار الماليةم ايعكمد براي اطكلاد المعر ة
الع الشدرت الع املكا امعالجة المعلامار االع الشيام ب لا ل ل ل ل للاة البنث المالدت للككلالاجيا العالية الكي كعكبر
الراان النشيشي.
يكمها دار الدالة ي أطلمة امسللكراكيجية الللللااية اااااء روية ااضللنة ان االسللكهمار الااليم ااالسللكهمارار
األجلبية المباارت االجمااار امطليمية ايكمن ا ا الدار ي:
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 1يييي أقطاب جاذبية ومناطق مندمجة للتنمية الصناعية :ايكعلق األمر باضي اراا املعاو الللااي االكلايي
االطكلل ل ل ل ل للادو بدام كلا سل ل ل ل ل للية امطليم داما أطااو الجا بية الكي كجمي ادت االيار االكي ككاار ي ا الملااق

الملدمجة للكلمية الل لللااية ااألطااو الكشلية .اكعكبر ا ه األميرت بمهابة ض للاءار جغ ار ية ككمركي ب ا مجمااة
من الموس لسللار ار األلاللا ة المكلااة أا المكمل للللة اكعما ضللمن را للللااية اككلالاجية طريبة اكسللكييد
من ميايا طدرار الجا بية االكاج لنا المار الكي يكمكي ب ا امطليم األاس ل ل ل للي ال و اا طاو الجا بية اك م لك
أن ككييف امطليم مي مكالبار اطكلاد معالر يشكضي كلظيما ضائيا مكعدد األاكاا يسكجيو ألاداف ممكلية:
ل ل ل ل ل ل ل كجديد ديمامة لسيجلا الللااي من مالا اضي ملااق ملدمجة للكلمية الللاايةم اأنيالا مي أطااو كشلية
كعما ي ميادين ككلالاجية دطيشة.
ل ل االسكدراك الككلالاجي بيضا كااير كمللار المسكشبا مي اضي نظائر امشااعار ككلالاجية داما المدن
الجديدت.
اككالع المل ااق الملدمجة للكلمية الل ل ل لللااية كا من ج ك ام اض ل ل للي اس ل ل للكراكيجيار ب دف االس ل ل للكيادت من ميايا
ممكلف أال ل ل ل ل للكاا الكعاان االمو ايرت الكي ككاار الاالطا من الالا إلع ال ياكا (الماال م الماارارم الارق)...
االملا ي العمامية ار اللااية (الماءم الك رباءم الغاي)م امن الشرو من الجامعارم مدارة الكسل ل ل ل ل للييرم مراكي
اممابر البنثم مراكي الككاين الم لي االمراكي الكشلية الل لللاايةم ا ي ا للبكة بلاك ملظمة اادارار اموسل لس للار
اطكلادية عالة.
الاالطلا من مس ل ل ل ل ل للار إلعلاو الل ل ل ل ل ل لللاالةم ككمهلا المللااق المللدمجلة للكلميلة الل ل ل ل ل ل لللاايلة (المكعلددت الملدملار
االمكمللة) الكي كم الكعرف الي ا ي ( 26االية).
2ييييييييي أقطاب تقنية  :ايكعلق األمر بإلااء أطااو كشلية ي نالة انكضان الملاشة ألكهر من موسسة ار النجم
الكبير كعما ي لال للاا معين (املككراليار ي سل لليدو بعلباة) االكي كاجد ي منيا ا اككاار طدرار الككاين

االبنث ا المسكاة العالي اكشيم االطار بين ا ه ال ياكا االموسسار.
 3يييييييييي مقاطعات وحظائر تكنولوجية داخل المدن الجديدة :يكمها لك ي االسللكيادت الشلللاة من األطاليم الميادت
بكج ييار الربا العالية الكي كملن ا أاراطا رابنة للكنكم ي الككلالاجيار المكشدمةم كسل ل ل للم باللناق باالطكلل ل ل للاد

العالميم ااا الدار الداام للنظ ائر االمشااعار الككلالاجية امال ل ل ل ل ل للة داما المدن الجديدتم اا ه الداامار
الككلالاجية المندادت العدد االماج ة للكلمية ي لية اليض ل ل للاء من ال ياكا العلل ل ل لرية المالطة للكملل ل ل لل ل ل للار

الككلالاجية .االم م اا كرطية األلال للاة ار الشيمة المضل للا ة العاليةم المد ااة بالبنث ااالبككار س ل لااء باللسل للبة
للللااة داما الملااق الملدمجة للكلمية الللااية ااألطااو الكشليةم االنظائر االمشااعار الككلالاجية.
البلاغ ا ه الغاية كم ااكماد مشاربة مكعددت المعايير ك م بعين االاكبار جا بية اليضاءار اضرارت إاادت الكااين
ليطليم الااليم اككمها ي اطكراح كنديد أطااو الجا بية االملااق الملدمجة للكلمية اللل لللااية ااألطااو الكشلية
االنظائر االمشااعار الككلالاجيةم ك م بعين االاكبار كها ة الموس ل ل ل ل ل لسل ل ل ل ل للار ااجاد اياكا مادية ار لااية
االشدرار امبداايةم االكنكم الككلالاجي اطدرار الككاين االبنث العلمي االككلالاجي.
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إن كجليد ادام ا لم ارار الككلالاجية اك ا طدرار امبدا ليائدت ككلالاجية المسل ل ل ل ل للكشبام كمر ابر إلجاي نظائر
امشااعار ككلالاجية االاك أربي كم كنديداا داما المدن الجديدت:
ل المديلة الجديدت سيدو ابد اص (ككلالاجيا اماالم ااالكلاا االككلالاجيار المكشدمة)
ل المديلة الجديدت بايلان (الككلالاجيا النياية-الغ ائية االككلالاجيا النيايةم االلنة االاو الرياضي.
ل المديلة الجديدت باغياا (الااطار الجديدت االمكجددت االيالنة الللااية البيالاجية)
ل المديلة الجديدت ناسي مسعاد (الااطار الجديدت االمكجددت).
المحور الثالث :خطوات تجسيييد االنتقال الفعلي للمدن الذكية :من أجا ض للمان الكناا إلع المديلة ال كية ب طا

كلاطضار ممكلةم كم كنديد أربي مااار أساسية20م ككمها ي امكيار المدن اامكيار الشاا

و األالاية اطد كم

امكيار الجيائر العال ل ل ل للمة ي مرنلة أاليةم أما الماات الهالية ككمها ي كنديد الس ل ل ل للياس ل ل ل للار المالئمة لكااير
المديلة ال كية الع المسللكاة الكلي االجيئيم ي نين كعلع الماات الهالهة بكنديد األاداف امسللكراكيجية باللسللبة
للشاااار الملكشات اكال لليي ا بالا للكا المالئمم ابعد الماا شة الع األاداف امس للكراكيجية يجرو كااير المبادرار
اأ كار الما للاريي اااكماداا رس للميا ض للمن مبادرت االية ااا ما كرجم ما للرا الجيائر مديلة كية اما كبع من
إجراءار.
أوال :إطالق مشيييروع الجزائر مدينة الذكية  :أالر الدالة ي العشد األمير مالل للة بعد الملل للادطة الع المماا
الاالي لك يئة امطليم أامية كبيرت لعلل ل ل لرلة المدن الكبرةم كابيشا لمماا الكلمية النضل ل ل لرية المس ل ل للكدامة للمدن

الجيائرية اكان ااكمام النكامة بل ل للية مال ل للة بعلل ل لرلة الجيائر بل ل لليك ا اال ل للمة البالدم ي إاار المماا
االسللكراكيجي لك يئة اكعمير االية الجيائرم ال و كم ااكماده سلللة 2015م اال و لكد ال إاالق ماللرا الجيائر
مديلة كية.
كم إاالق الما ل ل ل للرا ي  2017من ارف االية الجيائر العال ل ل ل للمة ر اقم  2030اطد أدة لك إلع مبادرار
الال ل لراكة الممكلية مي الا ل للركار اللاا ل للئة اا ل للركار الككلالاجيا االناض ل لللار اممكبر البنث االكااير .اطد أدر
المبادرار ال لدس ل للية للكابيشار الداملية الممكلية (الس ل للنابة املككراليةم إلكرلر األا ل للياءم ال كاء االل ل للالاايم
طاااد بيالار ماياة) ي كا ير البلية األساسية لكشليار المعلامار ااالكلاالرم من مالا:
ل ل ل ل ل ل ل مااركة أكهر من  100موسسة لاائة جيائرية ممكلة ي الككلالاجيا الرطمية ي كنسين مارا الجيائر
مديلة كيةم ي إاار المماا االسكراكيجي لك يئة اكعمير االية الجيائر.
ل ل إلااء المجما اار مناضن ككلالاجية مل 2017م ي إاار المماا االسكراكيجي لعلرلة العالمةم ابر
إلااء موسسار لاائة ككان نلال ا المبككرت اسكراكجية لكنايا العالمة إلع مديلة كية.
ل ل ل ل ل ل ل اشد لدات دالية يام  26ا 27جاان  2018بالجيائر العالمة ناا المدن ال كيةم بمااركة  40دالة ا 15
موسل ل لس ل للة ار لل ل لير االميم إلع جالو أكهر من  4000مبير االي اأجلبي ي مجاالر ككلالاجيا اماالم
ااالكل للاا االعديد من الموسل لس للار الجيائرية اللاا للئةم من أجا ملق ككان ض للاء كبادا المبرار ا الكجارو ي
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مجاا المدن ال كيةم اكشييم االسكراكيجيار العالمية لكااير المدن ال كية ا رل الاراكة بين الموسسار الاالية
ا الدالية اللاااة ي المجاام مرك اي الع إ ريشيا ا األسااق اللامية.
1ي أهداف المشروع:
ل كسريي الكبادا بين اللظام البيئي للجيائر االلظام البيئي الككلالاجي العالمي.
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل كنسل ل للين أاج الكآير بين ال ل للركار الككلالاجيا العالمية االمنليةم بلاء هشة الا ل ل لركار المنليةم نيث كااج
الككلالاجيا المنلية االال ل للركار اللاال ل للئة الع اج الملل ل للال مال ل للكالر ي اللما اادم هشك ا ي كشديم نلاا
اطكلادية مكشدمة.
ل ل ل ل كشديم معلامار كسم بكسيير عاا أللظمة المرار االلشا االمناار الك ربائية اابكار الكياد بالمياه اكسيير
الليايار األظمة اماالم االمدرسة االمككبار االمسكاييار.
ل ي دف إلع كنسين إدارت العالمة اكااير لما ايو مااالي ا.
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل أام كابيشار ا ه المديلة ك دف إلع ملي كبديد المليارارم إ سل ل ل للكجرو برمجة كية للسل ل ل للمالار االمكييار
االملااد ي المسكاييار االمبالي امدارية االبيارم الع لنا يشكلد % 20إلع % 30من الااطة.
ل سكمل المديلة إدارت رايدت للمياهم ان اريق كا ير  100مليان داالر سلايًّا.
 2يي تفعيل المشروع عن طريق المختبر التجريبي ومركز االبتكار التكنولوجي :أالق المارا ي أ ريا 2018م
من أجا كيعيا الالراكار النالية االمسللكشبلية مي مبراء داليين ي اطكللاديار الككلالاجيام مي المكجاابين لداات

الكعاانم مي الج ار النكامية االمالةم مي الناضلار االاركار الجيائرية.
2ي1ي أهداف المختبر التجريبي :ي دف إلع:
ل كا ير بيئة المكبار النلاا ال كية المكشدمة االكنشق من لنك ا طبا كشديم ا اليعلي ي المديلة.
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ض ل للمان أن ا ل للركار ا لككلالاجيا العالمية الرائدت امشدمة النلاا يمكل م امكبار النلاا االكيااا االعما مي
الاركار المنلية.
ل إاداد الار اماار الشالالي اطد يساام لك ي كااير إاار كلظيمي مهالي ابيئة ككلالاجية ملاسبة.
ل ل ل ل ل ل ل كا ير بيئة لممكبرار البنث االكااير االجامعار االناضلار االم ارااار االاركار اللاائة لكسريي املية
الكنشق من د ارسار الجداة االالاا إلع العمالء.
2ي2ي أهداف مركز االبتكار التكنولوجي:
ل ل ل ل ل ل ل ل كا ير بيئة مركيت ي مكان ااندم نيث ككيااا الج ار الياالة الممكلية ي الككلالاجية العالميةم مما يودو
إلع كنشيق الكعاان المهمر.
ل إلااء رابا بين الاركار العالمية االمنلية الكي من ا ل ا أن كسم باالبككار الككلالاجي ليبدا .
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ل ل ل ل ل إلااء رابا بين الناضلار االمارااار الدالية االمنلية ااألاماا الكجارية اللغيرت الكي من ا ل ا أن كس م
ي كااير هشا ة االبككار.
ثانيا :تكييف المنظومة التشريعية مع متطلبات المدينة الذكية :يكالو االلكشاا إلع المدن ال كية كا ير األسللة
الشالاليةم الكي ككمها ي إلل للدار الشاالين االكا ل لريعار الضل للرارية لمااكبة ا ه الكاارارم نيث يكالو االاكماد
المكيايد الع الكشليار الما الكعامالر املككرالية اضل ل ل ل ل للي ادد من الشاالين المالل ل ل ل ل للة بإكمام امليار الكجارت
إلككراليا كسل ل ل ل ل للااد ي المسل ل ل ل ل للااات بين الكعامالر الارطية االكعامالر املككراليةم بامضل ل ل ل ل للا ة إلع طاالين نماية
الملل للالل للية نيث كظ ر ضل للرارت سل للن طاالين نماية أمن اس ل لرية المعامالرم بامضل للا ة إلع الشاالين الملظمة
لنماية الملكية اليكرية االشاالين الملظمة للكاطيي املككرالي 21م اطد ل ل ل ل ل للدرر ادت طاالين ام ارس ل ل ل ل لليم كااكو ا ا
االلكشاا ااي:
ييييييييييييي القانون 22رقم  04-18الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد واالتصيييياالت اإللكترونية :ي دف ا ا

الشالان الع الملال إلع ما ي كي:

ل ل ل ل ل ل ل كنديد الاراا الكي من ا ل ا كااير اكشديم مدمار البريد ااالكلاالر املككرالية ار لااية مضمالة ي
ظراف ماضااية اايا ة اغير كميييية ي ملال كلا سي مي ضمان المللنة العامة.
ل كرطية كااير االكلاالر املككرالية ااسكعمال ا
ل كنديد إاار اكيييار ضبا اللاااار ار الللة بالبريد ااالكلاالر املككرالية.
ييييي القانون رقم  05-18المتعلق بالتجارة اإللكترونية :23نيث يندد ا ا الشالان الشاااد العامة الملظمة للكجارت
املككراليةم اارف ا ه األميرت الع أل ا اللااا ال و يشام بماجب مارد إلككرالي باطكراح أا ضمان كا ير سلي

امدمار ان بعد لمسك لك إلككراليم ان اريق االكلاالر املككرالية.
كما ندد ا ا الشالان ممارسار الكجارت املككراليةم ا لك ان اريق كنديد:
ل ل ل ل ل المعامالر الكجارية العابرت للندادم ل ل ل ل ل اراا ممارسة الكجارت املككراليةم ل ل ل ل ل المكالبار المكعلشة بالمعامالر

الكجارية ان اريق االكلاا املككراليم الكيامار المسك لك املككراليم ااجبار المارد املككرالي امسوالياك م
الد ي ي المعامالر املككراليةم اما ار املككراليم الجرائم االعشابار.
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل القانون رقم  07-18المتعلق بحماية األشييييييييخاص الطبيعية في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع

الشيييييخصيييييي : 24نيث أليم ا ا الشالان ضل ل للرارت أن ككم معالجة المعايار ار الاابي الال ل للملل ل لليم م ما كان
ملل ل ل للدراا أا ا ل ل ل ل كل ا ي إاار انكرام الكرامة املسل ل ل للاليةم االنيات المالل ل ل للة االنريار العامة اأال كمة بنشاق

األامال اار م اسمعك م.
ي القانون رقم  08-18الذي يعدل ويتمم القانون رقم  08-04المتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية:25

نيث لل الع إلااء باابة إلككرالية لكس يا إجراءار إلااء الموسسارم اكابيشا ل لك لدر المرسام الكليي و

رطم  112-18م ال و يندد لما

مسللكمر السللجا الكجارو اللللادر بااسللاة إجراء إلككراليم ان اريق إد ار

رمي إلككرالي ااا بمهابة ايرت بيالية ككضمن معايار امعلامار مايرت ناا الكاجر.
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ل ل ل ل ل ل ل المرسللام الكليي و رطم  164-18المكضللمن إلالاء المدرسللة الاالية لم لدسللي المديلة :الكي كعكبر ابشا ل ا
المرسللام موسلسللة امامية ار اابي إدارو ككمكي بالاللملللية المعلاية ااالسللكشالا المالي اكاضللي كنر الللاية
الايير المكلف بالجمااار المنلية.
ككالع المدرسل للة ككاين اكنسل للين مسل للكاة اكجديد معارف المسل للكمدمين الكابعين لشاا الا ايرت المكلية بالجمااار
المنلية ي الميادين المركباة بالكسيير النضرو االبيئي.
ل ل ل ل ل ل ل المرسلام الكليي و رطم  148-18المكضلمن نا مركي الد ارسلار االبنث ي االكللاالر السللكية االالسللكية
اككلالاجيا اماالم ااالكلل ل ل ل للاا اكنايا أمالك انشاق االكياماك إلع الاكالة الاالية لكرطية النظائر املككرالية
اكاايراا.
ل ل ل ل ل ل ل ل ل المرسل للام الكليي و رطم  443-05م ال و يندد كيييار كلسل لليق الممااار الكاجي ية الشاااية ار المليعة
الاالية امجاا كابيش ا امنكاااا اك ا الشاااد امجرائية المابشة الي ا.
يكضل للمن المماا الكاجي ي الشاااي :كنليا اسل للكا ل ل ار ي اام للميدان المعلي بالمماا المعد الع أسل للاة جرد
مادو ااجكمااي ااطكل للادو ا ض للائي اكا للميل اام للشاا المعلي اكااره بمجمااة من المرائا الع الس لللم

الملاسلوم كما يكضلمن األاماا الكي يجو الشيام ب ا الع المدة الشللير االمكاسلا االاايام كشسليم ا اليضلائي
أا امطليمي اك ا الالر برمجك ام االد االطكضاء المااريي ار األالاية.
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل المرس ل ل ل للام الكليي و  83-16م ال و يندد كيييار إاداد مماا ك يئة إطليم الااليةم ال و يعكبر أدات للك يئة
االكلمية امطليمية كشام الع كشدير المواالر االضللغاا االاسللا الجغ ار ي االماارد الابيعية اأاللكاا اللغا األطاليم
االك هيرار االطكل ادية ااالجكمااية االبيئية االبلع الكنكية الشاادية االكج ييار اك ا طدرار كنما األلظمة البيئية.
ل القانون رقم  03-15يتعلق بعصرنة العدالة :26ي دف ا ا الشالان إلع الرلة سير طاا العدالة من مالا:
اض للي ملظامة معلاماكية مركيية با ايرت العدام إرس للاا الاهائق االمنررار الشض للائية باريشة إلككراليةم اس للكمدام
كشلية المنادهة المرئية ان بعد.
ييييييييييييي القانون رقم  04-15الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصيييييديق اإللكتروني :27ايكضل ل للمن
سلاار الكلديق املككراليم اللظام الشالالي لك دية مدمار الكلديق املككرالي.

يييييييي القانون رقم  04-09ي تضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

ومكافحتها : 28يندد الكيامار مشدم المدمارم مراطبة االكل ل ل ل ل للاالر الالس ل ل ل ل لللكيةم كيكيو الملظامار المعلاماكيةم
ال يئة الاالية للاطاية من الجرائم المكللة بككلالاجيار اماالم ااالكلاا.
ي القانون رقم  ، 09-04يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.29
ثالثا :خلق التطبيقات الذكية المدعمة للمدينة الذكية :ااي الملااة بكناا المديلة إلع مديلة كية30م نيث

كشكضل ل للي امدارت املككرالية لمنددار ككمها أام ا ي الككلالاجيا من أجا اضل ل للي النلاا العمليةم ااي كال ل للما
بداراا ممكلف المسائا المكعلشة بالكج ييار االبرمجيار الاليمة االابكار ااسائا الربا:31
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 1ي الخدمات العامة االلكترونية في قطاع البريد

يعد طاا البريد االماال ل للالر من الشاااار الكي ال ل ل در إل ل للالنار اميشة بااس ل للاة ككلالاجيا المعلامار
ااالكللاا اا ا لكااير المدمار المشدمة للمااالين بالكا يعيي الهشة ايكرة أ ضلا اللكائد اااللجايار ايمكن
كرجمك ا ه اللما

اركية:

ل ل ل الشباك االلكتروني :يشام بكا ير مدمار لليبائن االمكعاملينم يضم كا األج يت االلككرالية الكي كسم بعملية

سنو األاراق اللشدية يليا.

32

ييييييييي بطاقة السحب اإللكتروني :يكم اسكمدام ا للنلاا الع المدمار المالية لدة موسسة بريد الجيائرم االكي

كعما مي اجاد الاباك املككرالي ان اريش ا يكمكن المااان أا اليبان من سنو اللشاد ي أو اباك بريدو
أا ماي أكاماكيكي ابر الشار الجيائرو.
 2ييييييييييي ارتقاء الخدمات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي :كم االركشاء بمدمار طاا الكعليم العالي العمرانا:

يييييييييي مشيروع شيبكة البحوث األكاديمية :ادف ا ه الاللبكة ربا جميي الجامعار الجيائرية اكيايداا بناسللبار

ماياة النكااء ماطي الايو م بنيث يا للما كا ماطي الع األبناث العلمية االم كرار اما يكاح لدة الموسل لسللة

الجامعية من داريار اككو امجالر الميةم أو كاللكيا مككبة ا ك ارضللية بشلللد كبادا المعلامار بين الجامعار
اال يئار االمراكي البنهية بالاانم إضا ة إلع االسكعالة ب ه الابكة ي كشديم الدراة ان بعد.
املر ممكلف الجامعار الجيائرية إلع جالو المراكي الع مناالة كيعيا كشليار امدارت املككرالية االكي
يمكن اسكعراض ا من مالا المجاالر الكالية:
ييييييييييي التسييجيالت الجامعية :نيث كا ر الجامعة مدمار إلككرالية اامة ليائدت الالبة ناملي ال ل ادت البكالاريا

الجددم اكملن م الجامعة رل ل ل للة االس ل ل للكيادت من مدمار الكس ل ل للجيا األالع ان اريق االلكرلر بماء بااطة
الرغبار ي اكا اسكمارت إلككراليةم يكم إكانك ا بمجرد اماالن ان لكائد البكالاريا ابر مااطي إلككرالية.

33

3يييييييييي يييييييييي مشروع البلدية االلكترونية :دالر أاا بلدية الككرالية للجيائر يام  14مارة  2011بالمشر اليراي

امدارو ي  500سل ل للكن بباكلةم األل ل للدرر أاا ا ل ل ل ادت ميالد ( 12ل ) ي بضل ل للي هاان الع مسل ل للكاة الال ل للباك
االلككراليم ااي كشلية كجسل للد أيضل للا إمكالية إاداد اكسل للليم الاهائق الع مسل للكاة را البلدية دان أن يضل للار
المااان للكلشا أا الس للير إلع مشر ميالدهم اكس للكايي أيض للا إل للدار ي لية الظراف ال ل ادت الياا االا ات ي
الكظار كمديد العملية إلع كا ة الاهائق.34
ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل إلل ل للدار الاهائق البيامكرية :ي إاار كنسل ل للين المدمة االلككرالية المشدمة للمااان أاللر ا ايرت الداملية
االجمااار المنلية ان الاالق مرنلة إلللدار الاهائق البيامكرية الع مسللكاة البلديار االداائر النكامية االكي

ككمها ي:
ل بااطة الكعريف الاالية البيامكرية
ل جااي السير البيامكرو املككرالي ال و اا اهيشة ااية سير موملة طابلة للشراءت يليا.
ييييييييييي بوابة المواطن :كعكبر المااطي املككرالية الممل للللة لكشديم المدمار العامة للجم ار كرت أمريكيةم ك ند

ارليار ال امة ي كشريو امدارت من المااانم اكرطية المدمار العمامية.

اطد أم ر ا ه اليكرت ي الجيائرم أين كم إطامة باابة المااان الجيائرو رسل ل ل ل ل للميا ي أار  2010كنر ماطي
www.Elmowatinم ا ه الباابة ي المدة الشريو كا ل ل للكا لشاة اكل ل ل للاا انيدت اكجاه المااالين اامدارارم
168

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
اد ا كشريو امدارت من المااان ي ادت مجاالر سل ل لااء باللس ل للبة للمدمار أا الللل ل لال الشالاليةم كما كلا ل للر
داريا معلامار مكعلشة بامجراءار المكم ت االمعلق ال ا من طبا السلاار العمامية االمكلي للباابة.
 4ل ل ل ل ل ل ل ل إلا للاء نااية طمامة كية  G-touchالكي كشدم نلاال ككلالاجية مبككرت الكااير يلية الكعاما مي الممليار
المككبيةم الملكد األاا المس ل ل ل ل للمع س ل ل ل ل للماو  SMAPااا ابارت ان نااية طمامة كية امهالية ماج ة لمكاكو
الموس لسللار م كم ا جميي امعالجة الم مالر بكنديداا ا رياا هم ضللغا ا لكشليل النجم كلللير م ي ت ماادت
الكداير أا ما يعرف بالرسكلة.
اكماات أالع لكسل ل للايق ا ا الملكد ندد األاضل ل للاء مجاا كعامل م الكجارو مي الال ل للركار الكبرة المكااجدت الع
مسللكاة الجيائر العالللمةم ضللال ان السللعي مدما الملكا ي ماللرا الجيائر مديلة كية الكي كشاسللم ا ما

الس للير االروة اال داف بغية كعميم الملكد اال للال إلع األماكن العامةم االمراكي الكجارية االمس للكا للييار اغيراا
من الم ار ق.
5يييييييييي في مجال النقل :من أجا إيجاد نا لمالكا المرار ي العاللمة اكليي ا لمالاريي كنديث االلرلة مديلة

الجيائرم كم إاالق مال للرا لظام ضل للبا نركة المرار اامال للارار الضل للائية بكاريخ  20مارة  2018ي إاار
مارا لما جي لكسيير ممركي لنركة المرار النضروم كارف الي اركة ممكلاة إسبالية جيائرية.

أما يما يم ل مااطف الس لليارارم شد كم اس للكالم ماطف ركن المركبار ار ااابق اال و يكس للي ا  730س لليارتم
اسيكم الع الكاالي طريبا اسكالم العديد من المااريي الكي كعرف أاغال ا لسبة كشدم ملناظةم الع غرار نظائر
السل لليارار بكا من المدلية الكي ككسل للي ا  600سل لليارتم االشبة الكي ككسل للي ا  800س ل ليارتم بامضل للا ة إلع نظيرت
نيدرت الكي ككسي ا  730سيارت.
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خاتمة:
أ رير الكلمية االطكل للادية ااالجكمااية السل لريعة االييادت ي ادد الس للكان االلياح الرييي مجمااة من الكنديار
أمام اسللكدامة المدنم اطد أهشلر المدن بييادت الكلاث اااليدنام المراروم األللبنر البلع الكنكية غير طادرت الع
الكنكم باكيرت الكناا النضرو السرييم ل ا ألب االلكشاا إلع مدن كية مسكدامة ضرارت اجكمااية ااطكلاديةم
لما ككضمل من ابككار كشلي اكشديم نلاا كية لمااكا المدن الشائمة.
اكعرف المدن ال كية ب ل ا المدن المعكمدت الع الكشليار املككرالية الكي ألكج ا الل ل ل ل ل للر ككلالاجيا المعلامار
بداية من المديلة الرطمية إلع المديلة املككرالية هم اال ك ارضل ل ل ل ل للية إلع أن الل ل ل ل ل للللا للمديلة المعر ية بااكبار أن
المعر ة اي اماار األاما للبيالار االمعلامار.
رغم أن الجيائر ب لر ج ادا معكبرت ي االلكشاا إلع المدن ال كية ان اريق كبلي إسك اركيجية اايلة األمد ضمن
الس للياس للة الاالية لك يئة امطليمم من أجا رطملة األطاليم االل لرلة المدن الكبرةم بامض للا ة إلع ااكماد س للياس للة
المدن الجديدت بإلال ل ل ل ل للاء مدن كية من البداية إال أن الاك ادت كنديار كشف أمام لجاح ا ا االلكشاا مل ا من
بيل ا:
ل ل ل ل ل ل ل ل بيئة األاماا العامةم نيث يللللف كشرير البلك الدالي ان ممارسللة األاماا( )2018الجيائر ي المركبة
 166من ألا  190دالةم بما ي لك 145ا 170ي مشايية بدء اللااا الكجارو انماية المسكهمرين.
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اطد ل لللف موا للر الكلا س للية العالمية للملكدة االطكل للادو العالمي 2018/2017م الجيائر ي المركبة  98من
 137دالة ي ئة االسكعداد الككلالاجي.
ل الالاا إلع االئكمانم لشد انكلر الجيائر المركبة  177من ألا  190ي النلاا الع مشياة لالئكمان ي
موار ممارسة األاماا الكجارية.
من لانية أمرةم كال ل للكا اللل ل للعابار ي المجاالر امدارية االكال ل للغيا االلال ل للااار الكجارية الكي ندداا البلك

الدالي اشبة كبيرت أمام ج و االسكهمار االماااو الدالية إلع البالدم اطد ا د بعض المااريي االكاارار الكبرة
ك جيالط ي الس ل ل ل لللاار األميرتم بما ي لك ما ل ل ل للرا مديلة الجيائر ال كيةم ال و كان من المكاطي أن يكم إاالط

إبريا .2018

ل ا لشكرح الكاليار الكالية:
ل ضرارت ككي يف الشاالين المكعلشة باالسكهمار ي مجاا الككلالاجيار ار ي انككار الدالة للمجاا.
ل ل ل ل ل ل ل االاكمام بالكا رئيسلي الع العلللر البالرو بااكباره منار الكلميةم بااكماد ل د كالاركي ي إلالاء المدن
بإاراك المااالين ي جميي مرانا كليي المارا م ان اريق إدما العااما الهشا ية ااالجكمااية.
ل ل ل ل ل ل ل ل ربا مي ام المدن بالكلمية المس للكدامة اكيعيا ا ا الربا الع أرض الااطيم ككنس للين كياءت اس للك الك الااطة
االمياه االشضاء الع ملادر الكلاث.
ل كعييي الكعاان امطليمي ي مجاا كليي مااريي المدن لدام الكلمية المسكدامة.
قائمة الهوامش:
1ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل نلان اللناةم المدن ال كية – د ارس ل ل للة للمي ام ااألس ل ل للةم مجلة مغرو الشالانم مشاا ملا ل ل للار الع الماطي الكالي:
https://www.maroclaw.comم كاريخ اماال م .2018/12/15

 2ل ل ل ل ل ل ل ل للرالدين لباا :دار الناكمة المنلية ي إرساء المدن المسكدامةم م كرت ماجسكير ي العلام السياسيةم كلية النشاق
االعلام السياسيةم جامعة ارطلةم 2012م ل .46

 3ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل المدن ال كية اي النام مشاا ملال ل ل ل للار الع الماطي الكالي /http://elhiwardz.com/event/131861 :كاريخ
اماال م 2018/12/16

-4للر الدين لباام مرجي سابق ل .46

5ل ل ل ل ل ل ل ل ملاد رياض لادقم ملااد كمايا ال مدن ال كية نالة دراسية :دماق م رسالة ماجسكير ي الكمايا االبيئةم كلية
ال لدسة المعماريةم جامعة دماقم ساريام 2013م ل .13

 6ل ل ل ل ل ب جر رااد اااين ا منسن جبار اادتم دار البيئة المعلاماكية ي بلاء المدن ال كيةم مشاا ملاار بمجلة ال لدسةم
جامعة بغدادم العدد 2016 22م ل .4

7ل ملاد رياض لادقم مرجي سابقم ل .14
8ل المرجي ليس م ل .15

 9ل كشرير ناا المدن االبلع الكنكية ال كيةم المجلة االطكلادو ااالجكمااي (األمم المكندت)م 2016م ل .4

10ل المرجي ليس م ل .4

 11ل كشرير ناا المدن االبلع الكنكية ال كيةم المجلة االطكلادو ااالجكمااي (األمم المكندت)م 2016م ل .4
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. 12المدن ال كية اي النام مشاا ملاار الع الماطي الكاليhttp://elhiwardz.com/event/131861 :
13ل ملاد لادق رياضم مرجي سابقم ل .585

 14ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ايرت االكل للاالر اككلالاجيا المعلامار طارم كشرير ناا المدن ال كية المس للكدامة لنا مس للكاة معيا للة أ ض للام

2014م ل.3

. 15أنمد يني إسل للماايا ا أنمد نسل لللي رض ل لاان :مي ام المديلة ال كية – رلل للد اكنليا للما

دالية ااربية مي د ارسل للة

ممكالار الكابيق بملرم مجلة البناث ال لدسيةم جامعة نلاانم مجلد رطم 147م 2015م ل .10

 16ل ل ل ل ل ل ل ل الشالان رطم  02-10المورل ي  29جاان 2010م يكضمن الملادطة الع المماا الاالي لك يئة امطليمم .رم
العدد .61

 17ل كشرير ناا المدن االبلع الكنكية ال كيةم المجلة االطكلادو ااالجكمااي (األمم المكندت)م 2016م ل .4

 18ل ل ل ل ل ل ل ل الشالان رطم  02-10المورل ي  29جاان  2010م يكضمن الملادطة الع المماا الاالي لك يئة امطليمم .رم
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دور االستثمار التكنولوجي في إنتاج المدن الذكية بدول العالم الثالث
"نموذجا
" الجزائر
ً
Role of technological investment in producing smart cities in the Third World
countries: Algeria as a model

)-الجيائر-البانث ااطي لبيك (جامعة أبي بكر بلشايد –كلمسان
:ملخص
يا د العالم اليام هارت معلاماكية االميةم ككمها ي هارت المعر ة أا هارت ككلالاجيا االكلاالر االمعلامارم

َّ
مكلر الداا الكي ااكبك ا اس ل ل للايرك ام ااي جل ا من داا االم الالل ل للماا من إلكا مدن كية كلبي كا ة ناجيار
. المجكمي امكالباك
ايركبا إلكا ال مدن ال كية بالعديد من البرامدم مل ا االسل ل ل ل ل للكهمار الككلالاجي ال و يعكمد الع المبرت الكشليلة

ل ل ل ل ل ل لا مل ا الكي كمكلك إمكاليار مادية اابيعية مها
االمعر ة الككلالاجيةم ل لك إن داا العالم الهالث ملل ل ل ل ل للا ط

الجيائر كس ل ل ل للعع ملكا مها ا ا اللا من المدنم من مالا ككرية ناا ي لكا ل ل ل للجيي ا اس ل ل ل للكشااو االس ل ل ل للكهمار
الككلالاجيم غير أن الاك العديد من العاائق اليالر كعكرض المس للكهمرين ب ه الداام س لليما امجراءار امدارية

االبيراطراايةم االكي كاير ال ا كشارير دالية لادرت ان ايئار مكمللة مها البلك الداليم جعلك م يكرددان
.سلبا الع الكلمية االطكلادية االكا المدن ال كية ب ا
ي اسكهماراك مم اا ا ما يلعكة ط
. المدن ال كيةم االسكهمار الككلالاجيم العالم الهالثم الجيائر:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The world is witnessing a global information revolution that is the Knowledge
revolution or the information and communication technology (ICT). This revolution
enables countries that accompany it and get along with it—most of them are from the
Nordic countries—to produce smart cities that meet all the needs of the community
and its requirements.
The production of smart cities is related to several programs, one of which is
technological investment that depends on technical experience and technological
knowledge. So, the Third World countries, specifically those who own physical and
natural capabilities like Algeria, strive to produce such kind of cities by devoting
incentives to encourage and attract technological investment. But many obstacles
hinder the investigators in these countries, especially administrative and bureaucratic
procedures, which were revealed by international reports issued by special bodies,
such as the World Bank, making them hesitated of their investments, and this is
reflected negatively on the economic growth and production of smart cities in these
countries.
Keywords : Smart Cities, Technological Investment, The Third World Countries,
Algeria .
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مقدمة:
ال يميع الع أند ملا اليام أللا لعيو مرنلة اامة من كاريخ النضللارت املسللاليةم ُيالق الي ا هارت المعر ة
أا هارت ككلالاجيا االكل ل ل للاالر االمعلامار ا ه األميرت الكي أدملكلا إلع ال ل ل للر العالمة اكدايا االلكا م ااا
ااا بين من يملك امن ال يملك أا ل ار بين اليمين االيسار أا الرأسمالية
العلر ال و لم يعد الل ار ي لر ط
ااالاكراكيةم أا الاماا االجلاوم االما ل ار بين من يعرف امن ال يعرف.
ل لك أُالق الع العلل ل ل للر النالي (الل ل ل للر المعلامار ائشة السل ل ل للراة) ا ا العلل ل ل للر ال و جعا من العالم طرية
لغيرتم أدة إلع كغيير جاارو ي الشيم المادية ي ركائي المااريي الكبرة االمنددار االطكلادية االسكراكيجيةم
للال الشيم المعلاية المكمهلة ي كبادا المعلامار االملكية اليكرية اامكالك الككلالاجيا ااسكمداماك ا.
ا ا العلل للر ال و كسل للارار الكهير من داا العالم إلع مااكبك م اكان اال ياا ل ا لكم الكن الجدير بال كر أن
أغلو كلك الداا اي من داا االم الاللماام كان من لكا كسللارا ا لمااكبك اا أل ا اسللكااار أن كلكد العديد

من المدن ال كيةم ا ه األميرت اان كعددر المياايم الكي أُااير ي ا ل ل ام إال أن المي ام الراج ل ا يكمها ي
كال ا مدن رطميةم أا إيكالاجيةم كعكمد مدماك ا الع البلية الكنكية لككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل ل ل ل للاالرم مها
يليام امدمار األمن المكاارت األظمة كسل ل لليير المبالي ااسل ل للكمدام الكال ل للغيا ارلي ي المكاكو
ألظمة مرار كدار ط
االملايام ااسكمدام اددار لليااكير االكشارير...إلخ.
االاك لما

اديدت ي الداا الغربية ان ا ه المدن ال كية مها :اامبار م برا ل ل لللالة أمس ل ل للكردام...الخ .ايركبا

إلكا مها ا ا اللا من المدن بالعديد من البرامدم لعا أام ا االسل ل للكهمارارم نكع ككان المديلة كية الي ا أن
كنشق االسكهمارار ي رأة الماا البارو ااالجكمااي االبلية الكنكية للااطة ك رباءم غاي م كما الي ا أن كعكمد
الع الكلمية االطكلادية المسكدامة االجادت العالية لنيات المااالين مي امدارت النكيمة للماارد الابيعية.
اا جاارطيا باالس ل ل للكهمار امال ل ل للة االس ل ل للكهمار الككلالاجيم لاك العديد من داا
األن المدن ال كية مركباة اركبا ط
العالم الهالث اباألمل داا الاان العربيم كمكلك من الماارد المادية ا الابيعية (س للانية مل ا أا باالية) ما
يوال ا ملكا ا ا اللا من المدن ال كيةم اكمهاا ان لك الجيائرم لكن غياو االسل ل ل ل ل للكهمار الككلالاجي ال و
يعكمد الع المعر ة االمبرت الككلالاجيةم االكماي ا المنكم ناا دان لكم ل لك ارك يلا من مالا ا ه المداملة
ارح إاكالية ككمنار ناا :مدة مساامة االسكهمار الككلالاجي بداا العالم الهالث ي إلكا المدن ال كية؟ اما
اي أام يليار ج ب ااس ل ل للكشااب ؟ مي العلم أللا س ل ل لللركي من مالا ا ه الد ارس ل ل للة الع الجيائر كلما

من داا

العالم الهالث الكي يغيو ي ا مها ا ا اللا من المدن.
اليجابة ان ا ه اماكالية سلشسم الدراسة إلع مبنهين الع اللنا الكالي:
المبنث األاا :ماضا اشد االسكهمار الككلالاجي
المبنث الهالي :االسكهمار الككلالاجي كآلية ملكا المدن ال كية بالجيائر
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المبحث األول :موضوع عقد االستثمار التكنولوجي
الغالو أن ُيبرم اشد االسل للكهمار الككلالاجي بين الدالة االبة االسل للكهمار االمسل للكهمر األجلبي أا بين ملا ل ل كينم
ل لام
كناي إندااما المعر ة الككلالاجية اكالب ا األمرةم االغالو أي ط
ل لا ما ط
ض لا أن يكان الارف المسللكهمر اللم ط
سلااء كالر الملال ت المسلكهمرت ال ركة أجلبية اادية أا مجمااة من الالركار ككالر بملاسلبة كليي مالرا معين

ابيعيا ل الجلسية األجلبية .ابما أن اشد االسكهمار الككلالاجي يللو الع
املا
ايمكن أن يكان المسكهمر
ط
ط
المعر ة الككلالاجيةم 1سل ل لللنااا من مالا ا ا العللل ل للر إبراي المشلل ل للاد ب ام (المالو األاا) امن هم لكارق
لملادراا (المالو الهالي).
المطلب األول :المقصود بالمعرفة التكنولوجية
لظر للنداهة اللسللبية الكي يكمكي ب ا ملللال المعر ة الككلالاجية الكان االلللاالح يكسللم بالغماض اللسللبيم
طا
ال لكعرييار ممكليةم لم ككند كلمة اليش اء بال ل ل ن كعريي م الم يكن ماطف الشض ل للاء االماطف الدالي
إل كان من ط

ب نسللن ناام اما لمييه ي ا ا االمكالف اا اجاد كعرييين للمعر ة الككلالاجية الكعريف الضلليق (الير األاا)
ا الكعريف الماسي (الير الهالي).
الفرع األول :التعريف الضيق للمعرفة التكنولوجية
ييا ماس ل ل ل طلعام أما األاا لجده
ليشام االاك من يعر ا كعر ط
ييا ض ل ل ل ط
الاك من اليش من ُيعرف المعر ة الككلالاجية كعر ط
يشلللر لااق المعر ة الككلالاجية الع ميدان الللللااة انداام ابالكالي ُيمر من دائرك ا ككلالاجيا الكسللايق أا
ككلالاجيا إدارت المال للرااارم امن أام كلك الكعرييار ل كر كعريف اليشي ) (Mourice Dahanال و او إلع
أن كرت المعر للة الككلالاجيللة اي :اليكرت ان الككليللك المابق الع المللاكيلللار ااألداار اارالر الاليمللة ل ل ا
الككليك .

2

أملا اليشيل ) (Pierre Gonodيل الو إلع أن المعر لة الككلالاجيلة ابلارت ان :مجماالة المعلارف الكي كمكلك لا
الموسسار االمعدت ألن كالل ا إلع لكيجة للااية منددت).

3

اال يمكلف األمر باللسللبة للشضللاءم

ا لم يكند با ل ن كعريف المعر ة الككلالاجيةم لاك من او إلع كعريف

ييا ماسعاط كما اا الناا باللسبة لليش م امن أام األنكام الشضائية الكي ااكمدر
ضيق ل ام االاك من ار ا كعر ط
الكعريف الضل ل ل لليق للمعر ة الككلالاجيةم النكم ال و ألل ل ل للدرك المنكمة العليا ي الااليار المكندت األمريكية اام
 1917م إ ااكبرر المعر ة الككلالاجية أل ا ابارت ان الارق الجديدت االسرية الكي كسكمدم ي الللااة.

4

كما ابر منكمة اللشض اليرلسل ل ل ل ل للية ي نكم ل ل ل ل ل ل للادر ال ا ي  22من كالان األاا 1971م ب ن المعر ة
نشام ايمكن أن كككان من مجمااة المعارف اليلية أا الككليكية السل لريةم الكي ككعلق
الككلالاجية اي الكي ِّ
ككان ط
بكابيق إجراء أا مرنلة للاايةم اأن ا ه المعلامار يجو أال كسكملل من الين أا الككليك الللااي النالي
الشائمم با يجو أن كنكاو الع مجمااة من المل ل ل للائل المس ل ل للكندهة االجديدت ار األل ل ل للالة المس ل ل للكشلة اما
سبش ا).

5

ييا
كما كل للدر بعض الملظمار االجمعيار الدالية إلع اض للي كعريف للمعر ة الككلالاجيةم مل ا من ار ك ا كعر ط

ليشا كغر ة الكجارت الدالية ) (I.C.Cاالجمعية الدالية لنماية الملكية اللل ل ل لللااية )(A.I.P.P.Iم شد جاء ي
ضل ل ل ل ط
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أند كشارير لجلة نماية الملك ية الللللاايةم الكابعة لغر ة الكجارت الداليةم ب ن مضللمان المعر ة الككلالاجية يكمها
ي معر ة أا مبرت لية ا ي مركبار ل ا ككسم بالسرية االيمة لاضي كشليار معيلة ماضي الكابيق.
بيد أن ا ا الكعريف طد لنش كعديا ي اللجلة الكليي ية بغر ة الكجارت الدالية ي جلسل ل ل ل للكي ا الملعشدكين ي  22ا
 27ي ار/مللارة  1961م اكم كبلي كعريف ميللاده أن المعر للة الككلالاجيللة اي كللا معر للة أا كجربللة كشليللة ار
اابي سرو اكعد ضرارية لكنشيق أا كابيق كشليار معيلة بلارت ردية أا ماكركة لكمدم أاداف للااية .

6

الفرع الثاني :التعريف الموسع للمعرفة التكنولوجية
يرة االكجاه الهالي (الماسل ل للي) طابلية المعر ة الككلالاجية لالسل ل للكمدام ي ال ل للكع طاااار اللال ل للاا االطكلل ل للادوم
بالي ا معارف كابيشية كس م ي إلكا السلي االمدمار.
كم كعريي ا ب ل ا الج د الملظم الرامي السكمدام لكائد البنث العلمي ي كااير أساليو أداء العمليار املكاجية
ب المعلع الااسل ل للي ال و يال ل للما المدمار ااأللال ل للاة امدارية االكلظيمية ااالجكماايةم ا لك ب دف الكالل ل للا إلع
أساليو جديدت ييكرض ي ا أل ا أجدة للمجكمي.

7

ييا ماسل طلعا للمعر ة الككلالاجية ل كر :نكم منكمة داسللالدارف
أما ان أام األنكام الشضللائية الكي كضللملر كعر ط
االبكدائية بكاريخ  8من كالان الهالي /يلاير  1957اسل ل ل ل ل للكمدمر المنكمة من مالل كعبير المعر ة الككلالاجية
بمعلع ماسل ل للي للغاية ليال ل للما كا المعارف الكشليةم نيث لل نكم ا الع أل  :باللسل ل للبة لشالان الكاررم ُيعكبر
ضل ل لا
ما ل للراا لية شا اشاد الكرميل الكي كرد الع نشاق الملكية الل ل لللااية ااألسل ل لرار الل ل لللاايةم الكن أي ط

العشاد الااردت الع المعارف الكشلية).

8

نكما ي طض للية )(Colgate
ا ي اام 1956م أل للدرر الدائرت الرابعة للمناكم االكنادية ي الااليار المكندتم ط
9
أدملر ي مي ام األسرار الكجارية ضمن لااق المعر ة الككلالاجية.
كما أن الاك من االكياطيار االملظمار االجمعيار الدالية الكي كبلر الكعريف الماسي للمعر ة الككلالاجية مل ا:
مال ل للرا كشلين السل ل لللاك الدالي للشا الككلالاجيام اللجلة االطكلل ل للادية األارابيةم مركي الكلمية اللل ل لللااية للداا
العربي للة (اي للدك للاة)م موكمر األمم المكن للدت للكلمي للة االكج للارت UNCTADم الملظم للة الع للالمي للة للملكي للة اليكري للة
).(WIPO
مهال لل ل ل ل للر المادت الهالية من الباو األاا لما ل ل ل للرا كشلين الس ل ل ل لللاك الدالي للشا الككلالاجيا الع كعريف لشا
المعر ة الككلالاجية ب ل (ابارت ان لشا معلامار لية الس ل للكعمال ا ي إلكا الس ل لللي أا ي كابيق ارق لية أا
كشديم مدمار)م اأارد أمهلة الع األال ل ل ل ل للياء الكي يجاي أن ككان منالط ي اشد االسل ل ل ل ل للكهمار الككلالاجيم كر

الال للر الملكية الل لللااية االمعلامار اليلية الكي كا للمل ا اكياطار الكعاان الل لللااي االيلي أا الاليمة لكركيو

أا كاغيا أج يت أا يالر أا معدار كعشد كسليم ميكاح.

10

أمللا ان الملظمللة العللالميللة للملكيللة اليكريللة شللد ار للر المعر للة الككلالاجيللة ب ل ل للا (مجمااللة المعللارف الملظمللة
االمسلكمدمة ي لللي ملكد ما أا ي اريشة لللي معيلة أا ي كشديم مدمار معيلةم سلااء كعلق األمر بامك ار

أا كلميم للااي أا لما

املي أا لما جديد من الملالي أا المعلامار امعارف لية أا مساادت لية).

11
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ا طأيا كان ال ل ل ن المالف بين اكجاه ُيعرف المعر ة الككلالاجية كعرييطا ض ل لليشطا ااكجاه يعر ا كعرييطا ماس ل ل طلعام
المالنظ َّ
امامام طد كجااير المجاا الضلليق للللللااة لكمكد الع أل ا مي ام إلع سللائر
أن المعر ة الككلالاجية
ط

األلاللاة االطكلللاديةم ا لك ب دف الكالللا إلع أسللاليو جديدت ييكرض ي ا أل ا أجدة للمجكميم العا من بين
أام ا ه األساليو اا إلكا مدن كية كلبي كا ة مكالباك اناجياك .
المطلب الثاني :مصادر المعرفة التكنولوجية
للمعر لة الككلالاجيلة مل ل ل ل ل ل للدرانم ي إملا لكلا البنلث الككلالاجي (الير األاا) أا لكلا المبرت الكشليلة (الير
الهالي) كما سلاضن ي اركي:
الفرع األول :البحث التكنولوجي
المعر ة الككلالاجية كمها لكا البنث الككلالاجيم مهلما كمها المعر ة العلمية لكا البنث العلمي ايمكن كعريف
البنث الككلالاجي ب ل

لك البنث ال و يكمها باسكمدام اللظريار (لكا البنث العلمي) ي الكالا إلع نلاا

ملكجا ب لك االمكرااار.
لماكالر اللااا المادو ليلكا
ط

12

ُاار ر المعر ة الككلالاجية ب ل ا الكابيق العملي الع لااق كجارو اللللااي لالككاللا ار العلمية ااالمكرااار

الممكلية الكي يكممض ال ا البنث العلميم ا ا الكابيق العملي اا ال و يضل ل ل ل ل للع ا ي مدمة المجكميم االكا

المدن ال كيةم إ يسل ل للااد الع الكاسل ل للي الس ل ل لريي ي املكا االع كنسل ل للين مسل ل للكااه اميض ككاليي االع إكانة
مجمااار مكيايدت من السلي الع لااق ااسي ب سعار معشالة.

13

غالبا ايكالو إمكاليار االية ا ليةم إال أن ما يودو
اكجدر اما ل ل ل للارت إلع أن الشيام باألبناث الككلالاجية يكلف ط
إلي من ل كائد كمها أامية مالللة ي مجاا الكابيشار الللللااية المالللة ب ام ااا أمر يعجي ال أو ماللرا
مليرد ي الداا اللاميةم اا ا ما ييسل ل للر انككار الال ل للركار المكعددت الجلسل ل لليار للبنث الككلالاجي ابالكالي ملق
اابككار المعارف الككلالاجيةم نيث يالنظ -ي الغالو األام -أن را ا ه الال ل ل للركار ال كشام ب و بناث ي
ابشا ليسللكراكيجية
امطليم ال و كبااللر الي لاللاا ام االما يكم رسللم سللياسللة لاللاا ا ه اليرا ي المشر الرئيسللي ط
14
العامة للاركة األم باج اام.
الفرع الثاني :الخبرة التقنية
اايا يكبي ي مل د مندد ي ملق المعارف الكابيشية يعكبر
ل ل ل ل للني أن البنث الككلالاجي بال ل ل ل للي مج ط
ادا ا ط
مل ل ل ل للدر للمعر ة الككلالاجيةم الكل لية بالمل ل ل ل للدر الانيد إ طد ككالد ا ه المعر ة اما يعرف بالمبرت الكشليةم
اكعلي كلك الدراة الكي كسل ل للكملل ل ل ل ا المال ل للرااار من ااطي مياالك ا للال ل للاا ا املكاجي .اكعين المبرت الكشلية
الما ل ل للرااار الع ااج ة الما ل ل للكال ر اليلية الكي كعكرضل ل ل ل ا ناا مياالة اللا ل ل للاا املكاجيم لما يكركو ان لشا
المعر ة الككلالاجية ااسكيعاب ا من كنسين طدرار امليار املكا اكيايك ا.
االااطي أن كنشيق املية املكا يشكضلي كاا ر طدر من اسلائا املكا كنر كللرف الشات العاملة اأن ككان الشات
العاملة ار معر ة كمكل ا من اسكمدام ا ه الاسائا لكنشيق أاداف املكا .
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إ كركي اللظرية االطكلل ل ل ل ل للادية اللياكالسل ل ل ل ل لليكية الع العالطة بين األرض االيد العاملة ارأة الماا اكيكرض أن
الا للركار كل ا ككمكي بشدرت مكس للااية الع الال للاا إلع المعر ة الككلالاجية ااالس للكيادت من الككلالاجيار الجديدت
ض ل ل ل ل لام أن المعر ة سل ل ل ل لللعة ال كلا ة ي ام ايمكن أن
االكاارار الككلالاجيةم اييام الملظران االطكلل ل ل ل للاديان أي ط
كس ل ل للكمدم ا ج كان أا أكهر ي الاطر ليسل ل ل ل م ال بد إ ن للشات العاملة من اس ل ل لليا ككلالاجي يكمها ي ر
طدر من

اسل ل للائا املكا االمعر ة الكي ِّ
كمكن من اسل ل للكمدام ا باللسل ل للبة للا اللال ل للاا ال و كشام ب الشات العاملة ي إاار

كلظيمي اجكمااي لعملية املكا كنشيشطا ل اداف األساسية ل ا اللااا.
ايمكن أن يلللانو االسللكهمار الككلالاجي الكشاا للعمالة الماارت من الاللركار المكعددت الجلسلليار إلع الاللركار
المنليةم اكشديم المسللاادت الكشلية من الاللركار الكبرة لميادي ا امسللك لكي ا ي البلدان اللاميةم االكعليم المبااللر
اغير المباار من الاركار األمرة ار الكجربة ي ضمان االسكهمار الككلالاجي من المار م اما يكركو الع
لك من رل االس ل ل للكيادت من ارهار الككلالاجيةم إ أن اككس ل ل للاو المعارف االمبرار اللاكجة من جراء الكابيق
العملي للكشليار اا نل لليلة املية كدريو اايلةم امي الاطر يكان االو االس للكهمار طد كغير ج رطيام اطد يكان
ا ا اا ال دف من اشد االسلكهمار الككلالاجيم ال و من ال ل ك لك أن يسلاام ي بلاء المدن ال كية ي البلدان
المضيية ل .

15

المبحث الثاني :االستثمار التكنولوجي كآلية إلنتاج المدن الذكية بالجزائر
مما ال اك ي أن اسكشااو اج و االسكهمار الككلالاجي بداا العالم الهالث اامة االجيائر مالة كآلية ملكا
الا جاارطيلا بمللدة النمللايللة االض ل ل ل ل ل لمللالللار المشللدمللة من الللداا المضل ل ل ل ل للييللة ل ل ه
المللدن الل كيللة ب للام مركبا اركبللا ط
اماما يبنهان نيث ياجد الشدر الكا ي من النماية االضمان ااالسكشرار.
االسكهمارارم ألن المسكهمرين األجالو
ط
ل ا إن الداا الكي كس ل ل للعع لج و االس ل ل للكهمار الككلالاجي كعما الع جعا الملال االس ل ل للكهمارو أكهر اس ل ل للكش ار ار
امالئمة من مالا كا ير الضللمان االنماية الكا يينم ا لك من أجا ييادت هشة المسللكهمر ي ا ه الداام اا ا ما
كم العما الي ي الجيائر الع ادت مس للكايار أا بعدت اس للائا سل لااء ان اريق الكال لريي الداملي أا ما يس للمع
الض ل للمالار الكال ل لريعيةم أا ان اريق االكياطيار الدالية الهلائية مل ا ا الجمااية ي مجاا االس ل للكهمار ااي ما
يسمع الضمالار االكياطية.

16

اسللشكللر من مالا ا ه الد ارسلة الع أام الضلمالار الكالريعية بالكا اجيي ال يسلشا الاضلاح امن هم لكارق
لضللمالار م مة أمرةم أال ااي ضللمالار كسللاية ملاياار االسللكهمار الككلالاجي ا لك من مالا مالبين الع
اللنا الكالي:
المطلب األول :الضمانات التشريعية
يشل ل ل للد بالض ل ل للمالار الكال ل ل لريعية مجمااة الض ل ل للمالار ال ملل ل ل للال الي ا ي الشالان الاالي للدالة المض ل ل لليية
لالسكهمار الككلالاجيم أو بماجو كاريعاك ا الداملية.
االع ااكبار أللا سل ل لللركي الع الجيائر كلما

لداا العالم الهالثم الكي كسل ل للكايي باممكاليار الكي كنكاي ا أن

كلكد المدن ال كيةم إن اي اس ل ل ل للكااار كا ير الملال الملاس ل ل ل للو لالسل ل ل ل لكهمار الككلالاجي ي ام شد لل الشالان
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 09/16المكعلق بكرطية االسللكهمار الع كلك الضللمالار ي اليلللا الرابي مل كنر الاان الضللمالار المملانة
لالسكهمارارم االكي لشكلر الع أام ا من مالا اليرا الكالية:
الفرع األول :ضمان عدم التمييز بين المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي
يشلل ل للد ب ا الضل ل للمان أن كعاما الدالة المضل ل لليية المسل ل للكهمر األجلبي لية المعاملة الكي كعاما ب ا المسل ل للكهمر
الااليم ايكركو الع ا ا أن ككان المعاملة اادلة املل ل ل ل لليةم أو يكمكي بلية النشاق ايكنما لية الااجبارم
لكن االكياطيار المبرمة ي ا ا الال ل ل ل ن لم كندد المعايير الكي بم اجب ا يكم النكم الع معاملة ما أل ا ملل ل ل لليةم
ابشا لمبادئ
اا ا رجعلا إلع الشالان الدالي لجد أل يُعرف ا ه المعاملة الع أل ا الا اء بااللكيامار االكياطية ط

العدالةم االشالان الابيعي ااي ب لك ل ا جالبان :جالو أمالطي يس ل ل للكمد أس ل ل للاسل ل ل ل من األاراف الداليةم اجالو

طالاليم ايرككي الع ممكلف المعاادار الكي أبرمك ا الدالة مي اركائ ا األجالو كما يلجر ان ا ا المبدأ الكيام
الدالة بمل كعايضار مالئمة ان كا إجراء طالالي يكعلق بلي الملكية أا الك ميمم اا ا االلكيام ل أساة طالالي
يمر يكمها ي ميهاق نشاق الدالة االطكلل ل للادية اااجباك ام االملل ل للادق الي ا من طبا الجيائرم ايندد الكعايض
ابشا لشاالين الدالة الكي اكم ر امجراء.
ط
ايمكن الشاا إن البداية اليعلية ملغاء الكمييي بين المسكهمر الاالي ااألجلبي كالر بلدار طالان اللشد االشرض
17

لسلة  1993ال و ألب يعكمد معيار المشيم اغير المشيم بعدما كان يعكمد الع معيار الجلسيةم

18

المرسام الكاريعي  12-93المكعلق بكرطية االسكهمار ليكرة ل ائيا ا ا المبدأم

19

اأكده ك لك بلية طااعةم

20

هم جاء بعده

لي كي يما بعد األمر 03-01

ابلدار الشالان  09/16المكعلق بكرطية االسكهمار االملغي ل مر  03/01المكعلق

بكااير االسكهمارم لجده اا ارمر لل الع ا ا المبدأ من مالا مادكين:

نيللث كلل المللادت  21مل ل الع مللا يلي :مي م اراللات أنكللام االكيللاطيللار الهلللائيللة االج ايللة االمكعللددت األاراف
الماطعة من طبا الدالة الجيائريةم يكلشع األا للمال الابيعيان االمعلايان األجالو معاملة ملل للية ااادلةم يما
يمل النشاق االااجبار المركباة باسكهماراك م .
إلع جالو ا ه المادت الكي للل للر الع ضل للمان ادم الكمييي بلل للية ل ل لرينةم يمكن الشاا إن المادت األالع من
لية الشالان طد أاللارر إلع لك بشال ا :ي دف ا ا الشالان إلع كنديد اللظام المابق الع االسللكهمارار الاالية
ااألجلبية الملجيت ي اللاااار االطكلادية ملكا السلي االمدمار.
أو أن لية اللظام الشالالي يابق الع االس ل ل للكهمارار الاالية ااألجلبية الية الاك لظام مال بكا اس ل ل للكهمار
الع ندام اا ا اا منار مبدأ ادم الكمييي بين المسكهمر الاالي ااألجلبي.
الفرع الثاني :ضمان استقرار أحكام القانون المعمول به
إن السللكشرار الشالان ال و ينكم االسللكهمار أامية كبيرت ي ج و المسللكهمر األجلبيم ألن المسللكهمر يالي أامية

بالغة لللظام الشالالي ال و ينكم اسكهمارهم اما إ ا كان يكمااع مي ملالن م ابالكالي إن اكجاا لالسكهمار ي
بلد ما مكاطف الع اللظام الشالالي ال و ينكم االسكهمار ي لك الاطر امدة اسكش ارره.
ل لك لجد أغلو الداا الع غرار الجيائر املر الع إيالة ممااف المسل ل ل ل ل للكهمر األجلبي ان اريق كضل ل ل ل ل للمين
طالال ا الداملي ال و ينكم االسكهمار مبدأ اسكشرار أنكام الشالان المابق .

21

179

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
كهير ما كان يعما ب ي العش اد الدالية الاايلة األجام بين الا ل ل ل للركار
اا ا المبدأ أا الضلل ل ل للمان ي األل ل ل ل للا طا
األجلبية اموسلسلار الداا السلائرت ي اريق اللمام نيث يلج المكعاطدان إلع اضلي بلد اسلكشرار الشالان المابق
لكيادو الكغييرار االكعديالر الكي يمكن أن كغير اضعية المسكهمر األجلبي.
امن أمهلة لك ما كضل ل ل للملك اكياطية االسل ل ل للكهمار المبرمة بين الجيائر اال ل ل للركة أا ارسل ل ل للكام كيليكام

22

ي مادك ا

السل ل للادسل ل للة الكي كلل الع أل  :كملي الدالة الجيائرية الع ليس ل ل ل ا بعد الكاطيي الع ا ه االكياطية أن ككم إياء
الاركة أو كركيو مال طد يعيد اللظر بلية مباارت ي النشاق ااالمكيايار الممالة بماجو ا ه االكياطية.

23

اطد كم كشرير ا ا المبدأ ي المادت  22من الشالان  09/16المكعلق بكرطية االس ل ل للكهمار ي الجيائر نيث لل ل ل للر
الع ما يلي :ال كسللرو ارهار اللاجمة ان مراجعة أا إلغاء ا ا الشالانم الكي طد كا أر مسللكشبالطم الع االسللكهمار
الملجي ي إاار ا ا الشالانم إال إ ا الو المسكهمر لك ل ارنة .

ابالكالي يمكن الشاا إن اللل ي العشد الع كهبير اللظام الشالالي لالسل ل ل ل ل للكهمار اادم مضل ل ل ل ل للاا للكعديالر
الكا ل ل لريعية الالنشة مبرام م إلما يعد اسل ل للكهلاء من الشاادت العامة الكي كشضل ل للي بشابلية الكا ل ل لريي للكعديا االكغيير
لمااكبة الكاارار االطكلل ل ل ل ل للادية ااالجكماايةم االكي من بي ل ا إلكا المدن ال كيةم ااا اسل ل ل ل ل للكهلاء ال يشاة الي
ايكاسي ي كيسيره.
با إن ا ا االسكهلاء يعد مييت كشرراا الدالة لالسكهمارار األجلبية ب دف اسكشااب ا اكنييياام كما أل سراان ما
يياا ا ا المبدأ ي ناا إ ا طرر المس للكهمر األجلبي كابيق الشالان الجديد الي م اا ا ما ييس للر لية الما للر ي
اسكشااو االسكهمار كآلية ملكا المدن ال كيةم ال ي كجميد الشالان.
الفرع الثالث :ضمان تحويل رؤوس األموال المستثمرة وعائداتها
يعلق المسللكهمر األجلبي أامية بالغة الع ما يكين ل طالان االسللكهمار ي الدالة المضلليية من نرية ي كنايا
ال ان كنايا اللااكد اللاجمة ان الكلايا أا الكليية اباطي اميرادارم
ألا االسكهمار اااائده إلع المار م ض ط

ألن المس ل ل ل للكهمر األجلبي ال ي م كنشيق األرباح بشدر ما ي م إمكالية كنايل ا ما اليائدت من األرباح إن لم يكن

باممكان كنايل ا بنرية نس للو روية المس للكهمرم ابالكالي إن إااطة مها ا ا الكنايا يعد اشبة ي س للبيا ج و
رأة الماا األجلبي.

24

ل ا اسعيا من المار الجيائرو لج و اكاجيي االسكهمار األجلبي المباار اباألمل االسكهمار الككلالاجي لما
ل من أامية ادار ي إلكا المدن ال كيةم شد اما الع مل المس للكهمر األجلبي ض للمان لكنايا رواة أماال
اااائداام من مالا ادت طاالينم س ل ل ل لااء مل ا المكعلشة بشالان اللشد ا الشرض أا المكعلشة بشالان االسل ل ل للكهمارم إ
للر المادت  25من الشالان  09/16المكعلق بكرطية االسكهمار السالف ال كر الع ا ه الضمالة.
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المطلب الثاني :ضمانات تسوية منازعات االستثمار التكنولوجي
إن من أام الضللمالار الشالالية لنماية االسللكهمار الككلالاجي ي البلدان المضلليية ل م اا ضللرارت اجاد اسللائا
ككا ر الع مجمااة من االمكيايار كدما ي إاار نا الملاياار بين المسل ل للكهمرين كالمرالة اسل ل للراة البث ي
ا ه األميرتم انياظطا الع س لرية المعامالر بين األاراف اايجاد النلاا لملايااك م .ا ا ض لالط ان طلة الككليةم
ل لك ااكمر الجيائر كغيراا من الداا الع لل ل ل للعيد ممكلف األلظمة الشالالية االشضل ل ل للائية بملق اسل ل ل للائا كييلة
180

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
لنماية المس للكهمر أام ا الكنكيم ال و يعكبر أنس للن الاس للائا مالءمة لليل للا ي الملاياارم مال للة ي ميدان
الكجارت الدالية اك ا الاسااة االلل االكا يقم لكللا سلركي من مالا ا ه الدراسة الع الكنكيم الكجارو الدالي
كلما

عاا ليض ملاياار االس ل للكهمار الككلالاجيم مشكلل ل لرين الع كعريي امبررار اللجاء إلي ي ا ا اللا

من العشادم ا لك الع اللنا الكالي:
الفرع األول :تعريف التحكيم التجاري الدولي
بغض اللظر ان الكعرييار اللغايةم شد نظي الكنكيم بالعديد من الكعرييار ي االل ل ل للاالح اليش ي ا ي
مجما كلك الكعرييار يمكللا المرا بالكعريف الكالي للكنكيم:
(اا لظام طض للائي مال يمكار ي األاراف ابإرادك م طض للاك م ايمالال م بمشكض للع اكياق مككاو م مة
اليل للا ي الملاياار الك ي لال ل رم أا طد كلال ل بيل م بمل للال االطاك م العشديةم أا غير العشدية ا شا لمبادئ
اأنكام الشالان االعدالةم بإلدار نكم مليم ييلا ي الل اي ).

26

الم كبشع الداا العربية بما ي ا الجيائر بمعيا ان الداا ي ا ا المجاام بنيث امدر إلع سل ل ل ل للن طاالين
كلظم الكنكيم الكجارو الدالي مالللة مل بدية الكسللعيلارم ا ي ا ه اليكرت مرر الجيائر بنركة إلللالنية ااسللعة
الع اللل للعيدين االطكلل للادو االسل للياسل لليم نيث رغبر ي كنرير الكجارت المارجيةم مما أدة إلع نكمية سل للن ا
ااكماد كاريي االي الرو ي مجاا الكنكيم الكجارو الدالي.
كالر الباادر األالع لسيراا إلع ا ا االكجاه اا إبرام ا مل مالي الهماليلار الكياطيار دالية ككعلق أساسا
بكرطية االسل للكهمارار األجلبية ا نمايك ام كم ي ا ااكماد الكنكيم كلظام لنا المال ار اللاال للئةم

27

كما لل للادطر

الع أام اكياطية مال ل ل ل ل ل للة بالكنكيم الكجارو الدالي ايكعلق األمر الا باكياطية ليايارك المورمة ي  10جاان

 1958م المال ل للة باالاكراف ا كليي الش اررار الكنكيمية األجلبية ا الض ل للمر إلي ام

28

ااطعر ك لك الع اكياطية

ااالان الملبهق ال ا المركي الدالي لليلا ي الملاياار اللاائة ان االسكهمار الكي ك سسر سلة 1965.29
اياد من كعجيا لك ك س ل للية دس ل للكار اام  1989ال و جا ء لكيجة النراك الا ل للعبي الماالو بالكملي ان
رماي االال ل للكراكيةم إ كضل ل للمن العديد من الللل ل للال الكي م در كهي ار ا سل ل للاادر الع الكناالر الج رية الكي
ال ل دك ا الس للانة الس للياس للية ا االطكل للادية يما يكعلق بالل د الليبرالي يما بعدم ا ال و كم كجس لليده عالط بماجو

دس ل ل للكار 1996م المعدا بدس ل ل للكار 30م 2016نيث أطرر المادت  43من ا ا األمير بنرية الكجارت ااالس ل ل للكهمار
اكنسين ملال األاماا.

31

ضال ان ملظامة كاريعية طيمة ااد ة إلع كعييي أرضية االسكهمارار األجلبية ا ممكلف الضمالار الكي
يكعين كشديم ا للمسل للكهمرين األجالوم نيث كرسل للر ضل للمالة إمكالية اللجاء إلع الكنكيم الكجارو الدالي باللسل للبة
للملاياار الكي يمكن أن كهار بين المسل للكهمرين األجالو االدالة الجيائرية أا الموس ل لسل للار الكابعة ل ام س ل لااء ي
االمرس ل ل ل للام الكال ل ل ل لريعي رطم  12-93المكعلق بكرطية االس ل ل ل للكهمار ي المادت  41مل م أا ي األمر رطم 03 /01
المعدا االمكمم باألمر  08/06المكعلق بكااير االسللكهمار ا الملغي للمرسللام  12-93ا لك بماجو المادت 17
مل م كما لل الشالان  09/16المكعلق بكرطية االسل ل للكهمار اال و لل ل للدر موم ار الع الضل ل للمالة المكعلشة بإمكالية
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اللجاء إلع الكنكيم ي كسل ل ل ل ل للايلة المللايالار ا ال ه المرت بماجلو الملادت  24ملل ي اليل ل ل ل ل ل للا الرابي المعلان
بالضمالار المملانة لالسكهمارار.
الع أن المميي مي بداية الكسللعيلار كما أسللليلا ال كرم بداية االليكاح االطكلللادو ي الجيائرم اا لللدار
المرسللام الكا لريعي

32

09/93م المعدا ا المكمم لشالان االجراءار المدلية اللللادر اام 1966م بماجب ادلر

المادت  442من طالان 1966م طرر ي ا الما ل للر الس ل للماح ل ا ل للمال المعلايين الكابعين للشالان العام باللجاء
إلع الكنكيم ي االطللاك م الكجللاريللة الللداليللة.
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بعللدمللا كللان منظار الي م لللك ي طللالان االجراءار المللدليللة

اامدارية اللادر سلة  1966بماجو األمر  154-66المورل ي  8ياليا

34

1966.

ابعا مالل للا باألنكام المكعلشة بالكنكيم الكجارو الدالي ليلل للب ادداا
اطد أضل للاف طالان اام  1993ط
بابا ر ط
كسل للعة ا اا ل لرين طاادت مادية دالية كمل كا راض الكنكيم من بدء الال للاء اكياطية الكنكيم إلع غاية رضل للية
كليي الشرار الكنكيمي .ا ه المااد الكي جاءر ي مجمل ا مك هرت بالشالان اليرلسل ل ل ل ل للي لس ل ل ل ل ل ل لة  1981ا الشالان
الس للايس للرو الل للادر س لللة 1987م ظلر س للارية الميعاا إلع غاية أبريا 2009م كاريخ العما بشالان امجراءار
المدلية ا امدارية الجديدم

35

اال و كضمن اا أيضا مااد مالة بالكنكيم الكجارو الدالي ااي المااد من 1039

إلع .1061
الفرع الثاني :مبررات اللجوء إلى ا لتحكيم في تسوية منازعات االستثمار التكنولوجي
امامام إال أل ي اشاد
إن اللجاء إلع الكنكيم اان كان من المسل ل ل ل ل للائا المكيق الي ا ي اشاد الكجارت الدالية
ط
االسل ل للكهمار الككلالاجيم الاك مبررار كداا إلع األم ب كآلية اضل ل للمالة ي كسل ل للاية الملاياار الكي يمكن أن
كلا بين أاراف ا ه العشادم اأام ا ه المبررار ككمها ي اركي:
أوال :التنمية االقتصادية
للاايا من اللانية الككلالاجية جعا من األالعم ااي ي
إن اكس للا ال ات بين البلدان اللامية االبلدان المكشدمة ل ل ط
ناجة إلع المعر ة الككلالاجية لكلمية اطكلللاداام االكا مالللة المدن ال كية الكي كنكا من دان أدلع اللك إلع
ا ه المعر ة االمبرت الككلالاجيةم ران إرادت الاركار المكعددت الجلسيار الكي كملك ااكين الماليكين.
اطد اجدر الال ل ل للركار المكعددت الجلسل ل ل لليار ي اللظم الاالية اائشطا أمام لال ل ل للاا ام كان الي ا أن كسل ل ل للعع إلع
االلعكاق مل ا أا الع األطا كنجيم يهاراا باللجاء إلع لظام طض للائي ماند يشام الع المياايم الغربية الكي كعما
ي ظل ام اأملل ل ل ا مبدأ امرادت انرية الكعاطدم اطد كان لظام الكنكيم اا األدات الرئيس ل للية الكي اٌس ل للكمدمر ل ا

الغرض.

االجدير بال كر أن ا ه الاس لليلة ميض لللة نكع باللس للبة للداا اللامية الكي كنااا كناا للي المض للا لشض للاء دالة
املا
أجلبية ي اشاداا بعد أن ألبنر ككدما اكارف الع اشاد الكلمية االطكلاديةم إ أن الدالة بالي ا
ط

من أاللمال الشالان العام يلللعو مضللاا ا لشضللاء دالة أجلبيةم ل ا كيضللا الكنكيم ال و كاللارك ي بامكيار

المنكمين ا ي كنديد الشالان الااجو الكابيقم ما يجعل ا أطا نساسية كجاه الكنكيم.

36
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ثانيا :التحكيم قضاء متخصص
ً
الكنكيم الكجارو الدالي يكيا المعر ة ا المبرت الشالالية المكمل ل ل ل للل ل ل للة ا اليلية الاليمة لكسل ل ل للاية ملاياار
االسل ل ل ل للكهمار الكي يكالو ض ملايااك ا معارف اطكلل ل ل ل للادية ا لية نديهة ا مبرت ككالءم مي كاسل ل ل ل للي مجاالر
االسللكهمار األجلبيم نيث يكان المنكمان ي األغلو األام الع أالع مسللكاة من الكياءت العلمية ا الشالالية
لليل للا ي الملاياار المس لللدت إلي م ض للال ان كمكع م غالبا بالمبرت العلمية ا العملية ي الملاياار الكي يكم
امكيارام لليلل ل ل ل ل للا ي ام ا ما يمكايان ب من امنااة ب اراف ا اادار العشاد منا الل اي م ا ك لك اللغار
الكي كنرر ب ا العشاد ا كجرة ب ا المراسالر بين األارافم ا مما ال اك ي أن اجاد طضاء مكملل من
ا ل أن ينشق ادالة مسكانات من رغبار األارافم ا لعل مما يسااد الع لك أن األاراف اماما ام ال ين
يمكاران المنكمينم اام بالك كيد سل لليعمد ان إلع امكيار ألسل للو المنكمين ال ين كنكاج م ملل للالل للية الشضل للية
منا الل اي .
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ثالثًا :السرعة في االجراءات
اليلل ل ل ل للا ي الل اي

ي أاطار طياسل ل ل ل للية مشارلة مي كلك امجراءار المكبعة أمام الشضل ل ل ل للاءم نيث أن مرالة

إجراءار الكنكيم كودو إلع كا ير الكهير من الاطرم

38

س ل لليما مكع الم نجم األمااا المجمدت ا كاطف الما ل للاريي

المركباة ب ا الكظا ار للدار نكم طضائي.

39

ابعا :سرية التحكيم التجاري الدولي
ر ً
امكيار األاراف للكنكيم كاسل لليلة ليض الملاياار مبعه ما يكميي ب من س ل لريةم لك أن جلسل للار الكنكيم
غير العللية اادم لا ل ل ل ل للر األنكام كعكبر من الممييار الكبرة للكنكيمم نيث كظا األسل ل ل ل ل لرار المركباة بالعشد ا
الممكراار سريةم األاراف ي اشاد االسكهمار الككلالاجي يرغبان ي ادم معر ة الملاياار اللاائة بيل م ا
أسل ل ل للباب ا ا داا ع ام لظ ار لما طد كودو إلي ا ه المعر ة من المسل ل ل للاة بمراكيام المالية أا االطكلل ل ل للاديةم اكمكد
الس ل ل ل لرية ي ا لكنكيم إلع مدااالر ايئار الكنكيم اكال ل ل للما المعلامار االمسل ل ل للكلدار الكي يشدم ا األاراف أهلاء
الكنكيم.
أمر بالغ األامية ا يكعلق ب س ل ل لرار م لية أا اطكلل ل للادية يكركو الع االليك ا امض ل ل لرار
ا كعكبر الس ل ل لرية طا
40
بمركي أاراف العالطة.
خامسا :حرية األطراف في ظل التحكيم
ً
مرالة الكنكيم كس ل للم للمكلاياين بكا ل للكيل الع اللنا الملاس ل للو ل مم ألل يلير من الشاالو الجامدت نيث
يملك األاراف أاال امكيار لا الكنكيمم ل م أن يمكاراا إما أن يكان الكنكيم مال للا أا كنكيما موسل لس لليام كما
ييس ل ل ل ل ل ل الكنكيم المجللاا أمللام إرادت األاراف ي امكيللار مكللان العشللاد الكنكيم ايمللال ل م االشللالان ال ل و يابش ل
المنكمان الع اكياق الكنكيم ااجراءار الكنكيم ا ماضا الملاياة منا الكنكيم.
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جدا ي ج و االسكهمارار الككلالاجية ي الجيائر
االي الكنكيم الكجارو الدالي يعكبر ضمالة ايلية م مة ط
االداا الكي كسير ي لك ام بغية كنشيق الكلمية االطكلادية االكا المدن ال كية.

خاتمة:
مكاما ل ا الماضا المكعلق بل ل ل دار االسكهمار الككلالاجي ي إلكا المدن ال كية بداا العالم الهالث الجيائر
ط
لما طجا مرجلا باالسكلكاجار االكاليار الكالية:
183
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االستنتاجات:
لظر لما ككميي ب
 يعكبر االس للكهمار الككلالاجي يلية م مة بإمكال ا المس للاادت الع إلكا المدن ال كيةم طا
الاركار الشائمة الي من مبرت كشلية امعر ة ككلالاجيةم كيكشد إلي ما داا العالم الهالث اامة ا الجيائر
مالة.

 كرة المار الجيائرو كغيره من كاريعار العديد من الداا مجمااة من الضمالار ال امة ي اليلا
الرابي من الشالان  09/16المكعلق بكرطية االس ل ل ل للكهمارم ب دف ج و ااس ل ل ل للكشااو االس ل ل ل للكهمار األجلبي
اباألمل االسكهمار الككلالاجي اكنيييه للمااركة ي الكلمية االطكلادية االكي من ضمل ا إلكا مدن
كية.
 لكن ما يجو أن لاير إلي ب ا الملال اا أن لظرت المسكهمر األجلبي للبلد المضيف السكهماراك م
ضلا الع نجم العاائق
ال كلبلي شا الع الناا ي ااالمكيايار الكي يشدم ا لك البلد السللكهمارهم االما أي ط
الكي طد يااج ا االج اد المب الة من ارف الدالة للكشليا مل ا أا إيالك ا ابالكالي إن س ل ل للياس ل ل للة ج و
بلاءا الع إطرار الناا ي اايالة النااجي.
االسكهمار يجو أن كوسة ط
 اااطي الناا يهبر ب ن الاك اياف كبير من طبا المس ل للكهمرين األجالو للجيائر اباألمل االس ل للكهمار
الككلالاجيم رغم ما كمكلك الجيائر من إمكاليار اائلة كمدم الار ين (الجيائر االمسل ل ل ل للكهمر األجلبي)م
االس ل ل ل ل للبو ي لك اا العاائق الكهيرت الكي اليالر كعكرض المس ل ل ل ل للكهمرينم س ل ل ل ل لليما امجراءار امدارية
االبيراطرااية االكي كاللير ال ا كشارير دالية لللادرت ان ايئار مكملللللة مها البلك الداليم اال و
اادت ما يلل ل لللف الجيائر ي مراكو مك مرت يما يكعلق بممارسل ل للة ألال ل للاة األاماام ي نسل ل للو يمر
كشرير لادر ال ) (Doing Businessاالمكعلق بسلة  2019للي ا ي المركبة  157ضمن 190
دالة.
التوصيات:
من مالا ما سل ل للبق كرهم يمكللا المرا ببعض الكالل ل لليار طلل ل للد كنسل ل للين ملال االسل ل للكهمار اامة ي
الجيائر اباألمل االسكهمار الككلالاجي بغية إلكا مدن كية بمعايير االمية لاجياا يما يلي:
 العما الع كابيق ممكلف الشاالين ااالكياطيار الماللجعة لالسللكهمار الككلالاجي الع أنسللن اج ابما
امالئما ألداء أامال م انمايك من جميي األماار الكي ك دد
لكشر
جاا مس ل ل طا
ط
يض ل للمن للمس ل للكهمر األجلبي ط
مااريع االسكهمارية الع امكالف ألااا ا.
 كا ير البيئة امدارية المالئمة من مالا الشضل للاء الع العاائق البيراطرااية اال للكع لل للار اليسل للاد الكي
كعرطا سراة إكمام االجراءار المكعلشة باالسكهمار.

 يجو الربا ابال ل للكا مسل ل للكمر بين الناا ي االضل ل للمالار المشدمة لالسل ل للكهمار ادرجة الكنسل ل للن ي ملال
االسكهمارم طلد إلكا المدن ال كية.
لظر لالركباا الجاارو ما بين المدن ال كية ااالس للكهمارار الككلالاجيةم إللا لشكرح ض للرارت العما الع
طا

كنس ل للين ل ل للارت الجيائر لدة المس ل للكهمر األجلبي ااطلاا بجداة االس ل للكهمار ي ا بالكرايد ان اليرل

االسكهمارية االميايا المركباة ب ام ألن لارت الجيائر لدة المجكمي المدلي االسكهمارو ليسر بالماائمة
االمالئمة.
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قائمة الهوامش:
.1مركضل للع جمعة ااال للارم اشد االسل للكهمار الككلالاجي د ارسل للة مشارلة م ا 1م ملال للارار النلبي النشاطيةم بيرارم لبلانم

2010م ل .170

.2لشالط ان :منماد الكيالليم اشاد الكجارت الدالية ي مجاا لشا الككلالاجيام مابعة الشاارتم ملرم 1988م ل .75
.3منماد الكيالليم المرجي السابقم ل .77

.4راجي كياليا ا ا النكم مرجي :منماد الكيالليم المرجي ليس م ل .82
.5لشالط ان :منماد الكيالليم المرجي ليس م ل .86

. 6مركضع جمعة اااارم اشد االسكهمار الككلالاجيم المرجي السابقم ل 213.
 .7اسللماايا لللبرو ابد اصم إسللكراكيجية الككلالاجيام بنث أُلشي بالموكمر العلمي السلللاو الهالي لالطكلللاديين المل لريينم
الجمعية الملرية لالطكلاد السياسي اامنلاء االكارييم الشاارت  26-24مارة /ي ار 1977م ل .4

.8لشالط ان :مركضع جمعة اااارم اشد االسكهمار الككلالاجيم المرجي السابقم ل .218

 .9راجي ناا ال ا النكم :جالا ا لاء منملدينم كرت المعر لة اليليلة ااألس ل ل ل ل ل ل للاة الشلالالي لنملايك لام دار الجلامعلة الجلديلدت
لللارم امسكلدريةم 1995م ل .29

 .10منماد الكيالليم اشاد الكجارت الدالية ي مجاا لشا الككلالاجيام المرجي السابقم ل ل92.-91
 .11ابراايم طادمم الا ل ل للراا المشيدت ي اشاد لشا الككلالاجيا اداراا ي ككرية الكبعية الككلالاجية الع المس ل ل للكاة الداليم
أُارانة دككاراهم كلية النشاقم جامعة اين امةم الشاارتم 2002م ل .51

. 12مركضع جمعة اااارم اشد االسكهمار الككلالاجيم المرجي السابقم ل .267
 .13جالا أنمد مليام اللظام الشالالي لنماية االمكرااار الشا الككلالاجيا إلع الداا اللاميةم المرجي السل ل للابقم ل 22م
اامو رطم .2

 .14أنمد مليام طاااد الكنكيمم ملاارار نلبي النشيشيةم بيرارم لبلانم 2003م ل .585
 .15مركضع جمعة اااارم اشد االسكهمار الككلالاجيم المرجي السابقم ل .272

 .16راجي ي ا ه الل ل للدد مشاللا :لبيك ا ل للاطيم ض ل للمالار ج و االس ل للكهمار األجلبي للجيائر الع ض ل للاء الشالان 09/16

المكعلق بكرطية االسكهمارم مجلة الدراسار االبناث الشالاليةم كلية النشاق االعلام السياسيةم جامعة المسيلةم الجيائرم ادد

8م مارة 2018م ل .236

 .17اجة الجيالليم الكاما ي الشالان الجيائرو لالسكهمارم دار الملدالية لللار االكايييم الجيائرم 2006م ل .455

.18لعمارو اليدم الناا ي االنااجي الشالالية لالس ل ل للكهمار األجلبي ي الجيائرم رس ل ل للالة ماجس ل ل للكير ي طالان األاماام كلية
النشاقم جامعة الجيائرم 2010م ل .16

.19المرسام الكاريعي رطم  12-93المورل ي  5أككابر  1993االمكعلق بكرطية االسكهمارم .رم ادد64م سلة .1993
.20األمر  03/01المورل ي  20أار  2001المكعلق بكااير االسللكهمارم .رم ادد52م سلللة 2001م المعدا االمكمم

باألمر  08/06المورل ي  15جايلية 2006م المكعلق بكااير االسللكهمارم .رم ادد47م سلللة 2006م الملغع بالشالان

رطم  09/16المورل ي  3أار 2016م المكعلق بكرطية االسكهمارم .رم ادد46م لسلة .2016

 .21لعمارو اليدم الناا ي االنااجي الشالالية لالسكهمار األجلبي ي الجيائرم المرجي السابقم ل .17

 .22راجي ي ا ا الل ل للدد مشاللام لبيك ا ل للاطيم ا ل للرا الهبار الكال ل لريعي كآلية لكا ير األمن الشالالي ي اشاد االس ل للكهمارم
مجلة دراسار طالاليةم كلية النشاق االعلام السياسيةم جامعة كلمسانم ادد14م 2017م ل .62

 .23اكياطية االس ل ل للكهمار الماطعة بين الدالة الجيائرية الممهلة من ارف اكالة كرطية االس ل ل للكهمار ادام ا امكابعك ا من ج ةم
ابين ال ل ل ل للركة أا ارسل ل ل ل للكام كيليكام الجيائر ماا ق الي ا بماجو المرسل ل ل ل للام الكليي و رطم  416/01المورل ي  20ديسل ل ل ل للمبر

2001م .رم ادد 80م المورمة ي .2006/12/26

185

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
 .24لعمارو اليدم الناا ي االنااجي الشالالية لالسكهمار األجلبي ي الجيائرم المرجي السابقم ل .23
.25راجي المادت  25من الشالان  09/16المكعلق بكرطية االسكهمار.

.26ليار بن س ل ل للعيدم الكنكيم الكجارو الدالي ا شطا لشالان االجراءار المدلية اام دارية االشاالين المشارلةم دار اامة لللا ل ل للر
االابااة االكايييم الجيائرم 2012م ل .16

 .27بن الل للمان جماام دار الكنكيم الكجارو الدالي ي كسل للاية ملاياار االسل للكهمار ي الشالان الجيائروم مداملة ألشير

ي الملكشع الاالي ناا إلل ل للالح الملظامة الشالالية لالسل ل للكهمار ي الجيائر بين الرغبة ي كنرير ملام امالو كنشيق

الكلمية م كلية النشاق -جامعة كلمسان يامي  14ا 15ديسمبرم 2015م ل 4م غير ملاارت.

 .28اكياطية ليايارك من أجا االاكراف اكليي الش اررار الكنكيمية األجلبية اللل ل للادرت ان موكمر األمم المكندت بليايارك ي

 10جاان 1958م الضل ل ل ل ل ل ل لملر الي لا الجيائر بكنيظ بماجلو المرس ل ل ل ل ل ل للام رطم  233-88الماا ق  5لا مبر 1988م .رم

ادد.48

.29ل ل للادطر الجيائر الع ا ه االكياطية بماجو األمر رطم  04-95المورل ي  21يلاير 1995م ألظر الجريدت الرس ل للمية

ادد07م لسلة .1995

.30طللالان رطم  01-16مورل ي  26جمللادة األاا اللام  1437الماا ق  6مللارة سل ل ل ل ل ل ل للللة 2016م يكض ل ل ل ل ل ل للمن الكعللديلا
الدسكاروم .رم العدد 14م لسلة .2016

.31راجي المادت  43من الشالان رطم  01-16المكضمن الكعديا الدسكارو.
.32المرس للام الكال لريعي رطم  09-93المورل ي  25أ ريا  1993المعدا ا المكمم ل مر  154-66المورل ي  8جاان

 1966المكضمن طالان امجراءار المدليةم .رم ادد 27م لسلة .1993

.33نيث لل للر اليشرت  3من ا ه المادت الع مايلي...( :اال يجاي ل ا للمال المعلايين الكابعين للشالان العام أن يالباا
الكنكيم ماادا ي االطاك م الكجارية الدالية

.34أمر رطم  154-66المورل ي  8ياليا 1966م المكض للمن طالان امجراءار المدلية ا امداريةم .رم ادد  47لس لللة

1966م ملغع.

.35الشالان رطم  09/08المورل ي  2008/02/25المكضمن طالان امجراءار المدلية ا امداريةم .رم ادد 21م لسلة

 . 2008الشد لل ا ا الشالان لرانة ي المادت  1062الع سريان ميعال بعد سلة من كاريخ لاره.
.36مركضع جمعة ااا ارم اشد االسكهمار الككلالاجيم المرجي السابقم ل .443

.37جالا ا اء منمدينم الكنكيم بين المسللكهمر األجلبي ا الدالة المضلليية لالسللكهمارم ا1م دار الجامعة الجديدت لللاللرم
ضلا منمد ابراايم ماسلعم العكاسلار العالمة الع العشاد الكجارية الداليةم
مللرم 2001م ل ل  5اما يلي ا .ا ارجي أي ط
دار الجامعة الجديدتم امسكلدريةم 2007م ل .76

 .38بال للار منمد األسل للعدم اليعالية الدالية للكنكيم ي ملاياار اشاد االسل للكهمار الداليةم ا 1ملال للارار النلبي النشاطيةم
بيرارم لبلانم 2009م ل .19

.39اااف منمد اليشيم الكنكيم الكجارو المكعدد األاراف(د ارسلة مشارلة) م دار الل ضلة العربيةم الشاارتم مللرم 2007م
ل .22

 .40لك أن المعلامار كمها طيمة مالية كبيرت طد كاايو طيمة العشد البكرالي ليس ل ل ل ا الكي يلل ل للعو الكنكم ي س ل ل لريك ا إ ا

ارضللر الملاياة لليلللا ي ا أمام الشضللاء الاالي ي ظا سللاد امدارت الشضللائية ا كالي العديد من الاللركار الملا سللة
للنل للاا الع ا ه المعلامارم ا الع رأة ا ه المعلامار املكا اليامي يبار البكراليةم ألاا البكراا الملكد ا جادك م
إ ا ندث ا كسربر ا ه المعلامار من ا ل ا أن كشلا من سعر المام الملكد من ا ه اربار ي الساق العالميم ارجي ي
لك :االي منمد كاما الملايليم اكياق الكنكيم ا اشاد االس ل ل ل ل ل ل للكهمار البكرالية (د ارس ل ل ل ل ل ل للة الع الداا العربية)م دار اليكر

الجامعيم امسكلدريةم ملرم 2011م ل .70
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.41باللار منمد األسللعدم اشاد االسللكهمار ي العالطار الدالية المالللةم ا1م ملاللارار النلبي النشاطيةم لبلانم 2006م
ل .371

قائمة المراجع والمصادر:
أوالً :المراجع:
 /1الكتب:

 أنمد مليام طاااد الكنكيمم ملاارار نلبي النشيشيةم بيرارم لبلانم .2003

 با للار منمد األس للعدم اليعالية الدالية للكنكيم ي ملاياار اشاد االس للكهمار الداليةم ا 1ملا للارار النلبي
النشاطيةم بيرارم لبلانم .2009

 بال ل للار منمد األسل ل للعدم اشاد االسل ل للكهمار ي العالطار الدالية المالل ل للةم ا1م ملال ل للارار النلبي النشاطيةم
لبلانم .2006

 جالا أنملد مليلام اللظلام الشلالالي لنملايلة االمك ارالار الشلا الككلالاجيلا إلع اللداا الللاميلةم ا1م مابعلة
جامعة الكايرم .1983

 جالا ا اء منمدينم الكنكيم بين المس ل ل ل للكهمر األجلبي ا الدالة المض ل ل ل لليية لالس ل ل ل للكهمارم ا1م دار الجامعة
الجديدت لللارم ملرم .2001

 جالا ا لاء منملدينم كرت المعر لة اليليلة ااألس ل ل ل ل ل ل للاة الشلالالي لنملايك لام دار الجلامعلة الجلديلدت لللا ل ل ل ل ل ل للرم
امسكلدريةم .1995

 اااف منمد اليشيم الكنكيم الكجارو المكعدد األاراف (د ارسل ل ل ل ل للة مشارلة)م دار الل ضل ل ل ل ل للة العربيةم الشاارتم
ملرم .2007

 اجة الجيالليم الكاما ي الشالان الجيائرو لالسكهمارم دار الملدالية لللار االكايييم الجيائرم .2006

 ليار بن س ل ل ل ل ل ل للعيدم الكنكيم الكجارو الدالي ا طشا لشالان االجراءار المدلية اامدارية االشاالين المشارلةم دار
اامة لللار االابااة االكايييم الجيائرم .2012

 منمد ابرااي م ماسل للعم العكاسل للار العالمة الع العشاد الكجارية الداليةم دار الجامعة الجديدتم امسل للكلدريةم
.2007

 منماد الكيالليم اشاد الكجارت الدالية ي مجاا لشا الككلالاجيام مابعة الشاارتم ملرم .1988

 مركضل ل للع جمعة ااال ل للارم اشد االسل ل للكهمار الككلالاجي د ارسل ل للة مشارلة م ا1م ملال ل للارار النلبي النشاطيةم
بيرارم لبلانم .2010

 االي منمد كاما الملايليم اكياق الكنكيم ا اشاد االسل ل ل للكهمار البكرالية (د ارسل ل ل للة الع الداا العربية)م دار
اليكر الجامعيم امسكلدريةم ملرم 2011.

 /2الرسائل واألطروحات الجامعية:

 ابراايم طادمم الاراا المشيدت ي اشاد لشا الككلالاجيا اداراا ي ككرية الكبعية الككلالاجية الع المسكاة
الداليم أُارانة دككاراهم كلية النشاقم جامعة اين امةم الشاارتم ملرم .2002

 لعمارو اليدم الناا ي االنااجي الشالالية لالسل ل ل ل ل للكهمار األجلبي ي الجيائرم رسل ل ل ل ل للالة ماجسل ل ل ل ل للكير ي طالان
األاماام كلية النشاقم جامعة الجيائرم .2010

 /3المقاالت و المداخالت:
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 اسلماايا للبرو ابد اصم إسلكراكيجية الككلالاجيام بنث أُلشي بالموكمر العلمي السللاو الهالي لالطكللاديين

المل ل لريينم الجمعية المل ل لرية لالطكلل للاد السل للياسل للي اامنلل للاء االكا ل لرييم الشاارت  26-24مارة /ي ار

.1977

 بن ال ل ل ل للمان جماام دار الكنكيم الكجارو الدالي ي كس ل ل ل للاية ملاياار االس ل ل ل للكهمار ي الشالان الجيائروم
مداملة ألشير ي الملكشع الاالي ناا إل ل للالح الملظامة الشالالية لالس ل للكهمار ي الجيائر بين الرغبة ي

كنرير ملام امالو كنشيق الكلمية م كلية النشاق -جامعة كلمسان يامي  14ا  15ديسمبرم .2015

 لبيك ا ل ل ل للاطيم ض ل ل ل للمالار ج و االس ل ل ل للكهمار األجلبي للجيائر الع ض ل ل ل للاء الشالان  09/16المكعلق بكرطية
االسل للكهمارم مجلة الد ارسل للار االبناث الشالاليةم كلية النشاق االعلام السل للياسل لليةم جامعة المسل لليلةم الجيائرم

ادد 8م مارة .2018

 لبيك ا ل ل للاطيم ا ل ل للرا الهبار الكال ل ل لريعي كآلية لكا ير األمن الشالالي ي اشاد االس ل ل للكهمارم مجلة د ارس ل ل للار
ثانيا :المصادر
ً

طالاليةم كلية النشاق االعلام السياسيةم جامعة كلمسانم ادد14م .2017

 اكياطية ليايارك من أجا االاكراف اكليي الش اررار الكنكيمية األجلبية الل ل ل ل ل ل ل للادرت ان موكمر األمم المكندت
بليايارك ي  10جاان 1958م الضل للمر الي ا الجيائر بكنيظ بماجو المرسل للام رطم  233-88الماا ق 5
لا مبر 1988م .رم ادد.48

 اكياطية ااالان ملااء المركي الدالي لليلا ي الملاياار اللاائة ان االسكهمار ي  18مارة 1965م

لل ل ل ل ل ل ل للادطلر الي لا الجيائر بماجلو األمر رطم  04-95المورل ي  21يللاير 1995م الجريلدت الرس ل ل ل ل ل ل للميلة

ادد07م لسلة .1995

 اكياطية االس ل للكهم ار الماطعة بين الدالة الجيائرية الممهلة من ارف اكالة كرطية االس ل للكهمار ادام ا امكابعك ا
من ج ةم ابين ال ل ل ل للركة أا ارسل ل ل ل للكام كيليكام الجيائر ماا ق الي ا بماجو المرسل ل ل ل للام الكليي و رطم 416/01

المورل ي  20ديسمبر 2001م .رم ادد 80م المورمة ي .2006/12/26

 أمر رطم  154-66المورل ي  8ياليا  1966م المكض ل ل ل ل ل ل للمن طالان امجراءار المدلية ا امداريةم .رم
ادد  47لسلة 1966م ملغع.

 أمر رطم 03-01م مورل ي  20أار  2001م يكعلق بكااير االسكهمارم

رم ادد 47م لسلة .2001

 طالان رطم  09/08المورل ي  2008/02/25المكض ل للمن طالان امجراءار المدلية ا امداريةم .رم ادد
21م لسلة .2008
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السياحة اإللكترونية

Tourism Electronic
الدككارت :كريمة منراق (جامعة طسلايلة-الجيائر)
ملخص:

أل ل للبنر الس ل لليانة املككرالية كنكا مكالة مكمييت بين المكعاملين ع س ل للاق الس ل لليانة العالمي الم كعد ع

الاطر الناضر ميا اطر نسو با ضرارت نكمية كيرض ا ابيعة المدمار السيانية مما العكة بداره الع كااير

للللااة السلليانة ع ظا الكلا ة الشائم بين المشالللد السلليانية السلليانة املككرالية ألللبنر كسللاام ع كشليا
ككاليف الكرايد اكمييض نجم العمالة اكجعا السل ل للائ يعيو كجربة السل ل للير من مالا الكجاا ع األماكن الكع

يريد السير إلي ا بعيدا ان اااما من الممكن أن كوهر الع امكياره ع مكاكو السيانة.
كلمات مفتاحية :سيانةم الككراليةم الكلمية.
ملخص باللغة االنجليزية:
E-tourism has become a prominent place among the dealers in the world tourism
market and is no longer a choice but an imperative necessity imposed by the nature of
tourism services, which in turn has affected the development of the tourism industry
in light of the competition between the destinations of tourism, e-tourism has
contributed to reduce the costs of promotion and reduce the size Employment and
make the tourist live the experience of travel by wandering in places where he wants
to travel away from factors that may affect his choice in the offices of tourism.
Keywords: e-tourism development
السياحة اإللكترونية:

مقدمة:

أل ل للبنر الس ل لليانة املككرالية كنكا مكالة مكمييت بين المكعاملين ع س ل للاق الس ل لليانة العالمي الم كعد ع

الاطر الناضر ميا اطر نسو با ضرارت نكمية كيرض ا ابيعة المدمار السيانية مما العكة بداره الع كااير

للللااة السلليانة ع ظا الكلا ة الشائم بين المشالللد السلليانية السلليانة املككرالية ألللبنر كسللاام ع كشليا
ككاليف الكرايد اكمييض نجم العمالة اكجعا السل ل للائ يعيو كجربة السل ل للير من مالا الكجاا ع األماكن الكع

يريد السير إلي ا بعيدا ان اااما من الممكن أن كوهر الع امكياره ع مكاكو السيانة .

اكلاالر العديد من الملظمار الدالية كابيشاك الممكلية اأهراا الع ييادت اللما السل ل للياني ملل ل للال ل ل لاط ع الداا

األطا لمااطم االكي كالكا ي ا ااائد السليانة لسلبة كبيرت من اللاكد المنلع امجمالي .اطد أسل م ع ييادت الكالار

ا ا المي ام اكابيشاك الممكلية ادت اااما أام ا اركيا لسل ل للبة إس ل ل ل ام السل ل لليانة االلككرالية ع إجمالي الكجارت

املككرالية الداليةم اما يلكد ان دمد ا ا المي ام ع البلع الموس ل لسل للية لل يئار المعلية بالسل لليانة من كمييض
ع ككاليف المدمار السل لليانية المشدمة ابالكالي األسل للعارم اكااير الملكد السل للياني المشدم ااسل للكنداث ألال للاة
سليانية جديدت ككيق مي الرائ السلائنين الممكليةم ا لك ضلالط ان ييادت الشدرت الكلا سلية للموسلسلار السليانيةم
اما يكركو الي ا من ييادت ع الشيمة المضا ة للشاا السياني ع االطكلاد.

مشكلة البحث:

ككندد ماكلة الدراسة ي بيان مااية مي ام السيانة االلككرالية اأاميك االمكالبار العامة لكابيش .
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ابلاء الي يلشسلم البنث إلع ادت لشااا مي ام السليانة املككراليةم ايكلااا كعريف مي ام السليانة االلككراليةم
ابيان أاميك م االمكالبار العامة لكابيش ي الداا اللامية االمكشدمة.
أوال :مفهوم السياحة اإللكترونية

رض ل ل ل للر المكغيرار الككلالاجية االكاار ع كشلية المعلامار ااالكل ل ل ل للاالر ل ل ل ل للا اطر نديهة للكعاما ع مشدمك ا

المدمار الس ل لليانية املككرالية الكع أل ل للبنر ع الاطر النالي ض ل للرارت نكمية ال يمكن ألو لا ل للاا س ل للياني
كجاال  .األ ل ل للب النديث ان ا ه المدمار مهار ااكمام العديد من الد ارس ل ل للار الشالالية االس ل ل لليانية ع مناالة
لاضي أار طالالية اكلظيمية ل ا.
امن هم للكلااا كعريف مي ام السل ل لليانة االلككرالية ااركباا بمي ام الكجارت االلككرالية بااكباره اماار األاسل ل للي
لعما الس ل ل لليانة االلككراليةم ابيان أامية الس ل ل لليانة االلككراليةم امكالبار كابيش ا باللظر إلع س ل ل للراة الكغيرار
المكعاطبة ع بيئة العما السياني الع المسكايين الدالي االمنلع.
 :1تعريف السياحة االلكترونية

يعكبر مي ام الس ل ل لليانة االلككرالية من المياايم النديهة ع الم الس ل ل لليانة الكع ككداما با ل ل للدت مي مي ام الكجارت

االلككرالية .األ “ لما س للياني يكم كليي بعض معامالك الكع ككم بين موسل لس للة س لليانية اأمرة أا بين موس لسللة

سلليانية امسللك لك (سللائ ) من مالا اسللكمدام ككلالاﭽيا المعلامار ااالكلللاالر… ابنيث ككالطع ي اراض
المدمار السلليانية من مالا اللبكة المعلامار الدالية (املكرلر) مي رغبار جما السللائنين الراغبين ع طباا
ا ه المدمار السيانية المشدمة ابر ابكة املكرلر.
ايالنظ الع ا ه الميا ايم أل ا كالع أامية كبرة للكشدم الككلالاجي النادث ع ابكة المعلامار الداليةم اك هيره
ُ
الع األلماا السل ل لليانية الممكليةم ابنيث ألل ل للب باممكان كسل ل للمية أو لما سل ل للياني ب ل “الككرالع” إ ا ما كم
اس ل ل للكمدام الكشليار النديهة ع ارض ملكجاك اكشديم ا للس ل ل للائنين الع ا ل ل للبكة المعلامار .ايا ل ل للما لك كا ة
العمليار الس ل ل لليانية اللماية المعرا ة من اراض البرامد الس ل ل لليانيةم انجي الرنالر الس ل ل لليانية اكلظيم ا من
مالا املكرلرم امدمار ما بعد النلاا الع الملكد.

اكركبا السلليانة االلككرالية اركباااط اهيشاط بمي ام الكجارت االلككرالية ال و يكياار كعريي بامكالف اللظرت الضلليشة
االااسللعة إلي  .يشلللر الكعريف الضلليق الكجارت االلككرالية الع املية كبادا السلللي االمدمار ان اريق اسلليلة

الككرالية أا اسيا الككرالع.
اب ا المعلع الماسل ل ل للي يكان للكجارت االلككرالية ممسل ل ل للة ألاا من األلال ل ل للاة المكعلشة بالمعامالر الكجارية اي
اماالن ان ال سل لللي االمدمار الكع يكم ارض ل ل ا ابر ال للبكة االلكرلر من مالا مكاجر ا ك ارضل للية أا مناا بيي
الع االلكرلرم اكبادا المعلامار االكيااا بين البائي االمال للكرةم ااشد اللل لليشار اابرام العشاد من مالا ال للبكة
االلكرلرم اسللداد االلكيامار المالية من مالا اسللائا الد ي االلككراليةم اامليار كاييي اكسللليم السلللي االمدمار
امكابعة امجراءار س ل ل ل لااء ان اريق ال ل ل للبكة االلكرلر  on –lineأا ان اريق الشلاار العادية .اا ا الكعريف
يجعا الكجارت االلككرالية ككسل للي لكال للما أية معلامار أا مدمار كشدم ا ال للركة ألمرة أا ال للركة لمسل للك لك ابر

االلكرلر أا غيراا من اسل ل للائا االكلل ل للاا االلككرالي بدءاط من معلامار ما طبا الا ل ل لراء االك اء بمدمار ما بعد

البيي.

190

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
الع نين يرة البعض أن المي ام يكس ل ل ل للي ليا ل ل ل للما ” إلجاي ممكلف ألاا األاماا ان اريق الا ل ل ل للبكة الدالية
للمعلامار” .اياما لك الكعامالر بين الاركار االمسك لكين االكعامالر النكامية سااء بين ال يئار النكامية
ابعض ا البعض أا بيل ا ابين الاركار المالة الع ابكة االلكرلر.
 : 2أهمية السياحة االلكترونية وتأثيرها على االقتصاد القومي

كلبي أامية السلليانة املككرالية من الملا ي الضللممة الكع كا راا سلااء المشدمي المدمار السلليانية أا للسللائنين

أليس مم االكي كس م ع كجا اي النااجي الكشليدية ع المعامالر السيانية اللمايةم امن أام ا ه الملا ي.
. 1.كيس للير كشديم المعلامار الكع كعكمد الي ا ل لللااة الس لليانةم نيث ككس للم المدمار الس لليانية ب ل ا ملكجار
ككباين ي ا المعلامار بال للكا كبير ال يمكن طياة جادك ا إال بالكجربةم األ ا كعكمد باألسل للاة الع هشة السل للائ
ع جادت المدمار السيانية الكع كشدم ا الاركار االموسسار السيانية.
امن الا ألللب بإمكان المسللك لك السللياني النلللاا الع جميي البيالار االمعلامار الكع ينكاج ا ان الملكد

السياني من مالا ابكة االلكرلرم اياما لك معلامار ان الايران االيلادق االبرامد السيانية اأماكن ك جير
السيارار...إلخ .اأس م لك ع كنشيق رغبار السائ اارضاء انكياجاك األساسيةم ا لك من مالا إمكالية طيام
الس ل ل للائ بإجراء العديد من المشارلار بين المااطي الس ل ل لليانية الممكلية اامكيار األلس ل ل للو مل ا دان أن ينكا إلع
االلكشاا من مكان إلع أمر .اككي ا ل ل بكة االلكرلر لك من مالا أال للكاا مكعددت كال للما المعلامار الكيلل لليلية
المككابة االمل للارت الكع يس للكايي الس للائ من مالل ا ييارت األهر أا كل للي الملكد بليسل ل م أا نكع إمكالية طيام
الس ل للائ بكل ل للميم البرلامد السلل للياني ال و يرغو ي دان الكشيد ببرلامد ُمعد س ل للليطا اا شطا للككلية الكع يس ل للكايي
د ع ا.
 .2.كمييض ككاليف المدمار الس ل ل ل لليانية المشدمة امن هم كمكي الملكد الس ل ل ل للياني بمييت مشارلة لكيجة اللمياض
األسعار .من ا ن اسكمدام السيانة املككرالية الكشليا من ككاليف الكسايق السيانيم اككاليف املكا (كس يا

اكسل لريي الكاال للا بين ملكد المدمة الس لليانية االاس لليا)م اككاليف الكاييي (كسل ل يا إجراء الل لليشار مي ال لرينة
كبيرت من المسك د ين)م بامضا ة إلع ميض نجم العمالة .علع سبيا المهاا يمكن للسائ كسلم ك اكر الايران
االلككرالية أا اطسيمة الكبادا المالة بنجي أند اليلادق من مالا بريده املككرالي.
3.س ل الة كااير الملك د السللياني اظ ار ألاللاة سلليانية جديدت ككيق مي ا لرائ السللائنين الممكليةم ا لك من
مالا طياسار الرأو الكع يمكن من مالل ا معر ة الكاج ار السيانية الجديدت االمدمار األساسية االمكملة الكع
ينكاج ا السائنان.
4.ييادت الشدرت الكلا سية للموسسار السيانية بما يس م ع ييادت مبيعاك ا اايراداك ا اأربان ام ااا ما يلعكة ع
الل اية الع ييادت الشيمة المضا ة للشاا السياني ع اللاكد المنلع امجمالي.
5.اأمي اطر كان ا لليا اس للكمدام الس لليانة االلككرالية دليالط الع كشدم البلية الككلالاجية االمدمار االلككرالية ع

البلد المعلعم بما يسل ل ل ل ل ل م – ضل ل ل ل ل لمن اااما أمرة – ع ييادت االس ل ل ل ل للكهمارار األجلبية ا ع كمكي بلية األاماا
النكامية االمالة بالملداطية ع الكشارير الدالية.
اكيداد أامية السيانة املككرالية مي ييادت االاكمام بالكجارت املككرالية بعد أن كالر السيانة املككرالية كس م
بل ل  %7من الكجارت املككرالية يادر اللسبة إلع  %35من إجمالي الكجارت املككرالية ع اام  .2002ارلدر
بعض األبناث االدراسار ما يلع:
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·اسكمدام أكهر من  64مليان مااان أمريكي مدمة االلكرلر مالا اام  2003للبنث ان المعلامار المالة
بالمشالد السيانية الممكلية ااألسعار االبرامد السيانيةم اطيام  %66مل م بالنجي املككرالي من مالا ابكة
االلكرلر .اال ل للاا مبيعار االلكرلر إلع لس ل للبة  %30من إجمالي س ل للاق الس ل للير ع الااليار المكندت ع اام
.2005
· ييادت مبيعار السل ل ل ل ل للير ابر االلكرلر ع داا االكناد األاربي لكل ل ل ل ل ل للا إلع مبلغ  14مليار داالر ع اام
.[6]2003
·امكالك  %80من اليلادق ع أاربا لمااطي الككراليةم ا شاط لنل للر المياض للية األاربية اام  .2005الع نين

ياجد ع اللمسا مااطي الككرالية لل ل  %90من اليلادقم مل ا  %63كشدم مدمار البيي ان اريق الابكةم اكلا

البار النجي املككرالي ي ا إلع %.[7]73

·الاا نجم المبيعار السيانية ان اريق الكجارت االلككرالية إلع  63مليار داالر ع اام 2006م مل ا 20
مليار داالر ع أارابا].[8
 : 3المتطلبات العامة لتطبيق السياحة االلكترونية

كنكا الس ل لليانة االلككرالية إلع كاا ر ادت مكالبار نكع يمكن كابيش ام اباألمل ع الداا اللامية .اال كركبا

ا ه المكالبار بالبلية السل لليانية الشائمةم االما ككجااي لك لكال للما اماار الموس ل لسل للي االكلظيمي الملظم للعمام
االبلية الكال ل ل ل لريعية ع مجاا الكجارت االلككراليةم االكشدم ع بلية ككلالاجيا المعلامارم اأمي طار البلية الهشا ية الكع

كسااد الع كشبا المجكمي ااألامال ليكرت الكجارت االلككرالية ع مجمل ا.
 -توافر إطار مؤسسي وتنظيمي

يكعلق ا ا الجالو ب امية الكعاان بين موس لسللار النكامة ابعض ل ا البعضم اك لك الا لراكة مي الشاا المال

االمجكمي المدلي ان اريق إبراي الميايا الكع كعاد الع كا ااا من جراء كابيق لظم الكجارت االلككرال ية ع
مجاا اللا للاا الس للياني .اجاد ناار بلاء ما بين الموسل لس للار ابعضل ل ا البعض يس للااد الع ملق بيئة ل للنية
امااكية لكليي الما ل ل ل للرااارم نيث يمكن للنكامار ممهلة ع ا ايرار الس ل ل ل لليانة اال يئار المعلية أن كشدم الدام

المادو للاللركار االاسللااء السلليانيين الممكليين من أجا اسللكعماا كابيشار االلكرلر ع مجاا امل ام اك لك
كا ير طاااد بيالار كيلل ل لليلية ان الماارد السل ل لليانية االملكد السل ل للياني ادام المااطي املككرالية المالل ل للة بكلك
اللل ل ل ل ل لللااة .الع نين يمكن لال ل ل ل ل للركار الشاا المال المكمييت من مالا مبراك ا مي ككلالاجيا المعلامار
االكسايق االكجارت االلككرالية أن كشدم للائ ااسكاارار للالعي الشرار.
اككعدة الج اد الكلظيمية االموسسية المسكاة الداملي لكاما اماارين امطليمي االداليم الع اللنا ال و سككم
اماارت إلي ع اليلا الهالث من ا ا البنث.
 -وجود إطار قانوني محدد على المستويين الدولي والمحلى

كعكبر الس لليانة االلككرالية جيءاط ال يكج أي من الكجارت الدالية االكي كعما ع إاار االكياطية العامة لكنرير الكجارت

ع المدمار بملظمة الكجارت العالميةم ااا األمر ال و جعا معظم الداا العربية كدر المدمار الس ل ل ل ل لليانية ع

جدااا الكياماك ا الملنشة باالكياطية العامة لكنرير الكجارت ع المدمارم ا لك ب دف الكنرير الكدريجي للشاا
السياني لكنشيق أاداف الكلمية المرجات اج و االسكهمار األجلبي .امن هم ككان االكياطية العامة لكنرير الكجارت

ع المدمار اي البداية النشيشة للبنث ان المكالبار الشالالية لكلال ل ل ل لليا السل ل ل ل لليانة بلل ل ل ل للية اامة االسل ل ل ل لليانة

املككرالية بلية مالة.
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اطد كض للملر االكياطية العامة لكنرير الكجارت ع المدمار ادت الكيامار مال للة باللا للاا الس للياني ماض للنة ع
مالنق الع اللنا الكالي:
·اليلادق االمااام اكشديم الم كاالر  81الكياماط مل ا  71الكياماط مال بكشديم الم كاالر.

·مدمار ملظمي الرنالر ااكاالر الس للير اياجد  71جداالط ا للاملة المدمار الكع س للكشدم للمس للا رين اككض للمن

المعلامار السيانية امدمار إاداد رنالر السير االدار الك اكر.

·مدمار المرادين السيانيين اياجد  42جداالط كاما الكيامار مدمار المرادين السيانيين.

·مدمار سيانية أمرة اككضمن مدمة الموكمرار (مدمار اللشا السياني) اكاجد ع  31جداالط.

·مدمار الكر ي االهشا ة الرياض للية اكاجد ع  30جداالطم بامض للا ة إلع االلكيامار الكع ككعلق بالكرايد االكر ي

السياني.

اكُعد أاداف ا ه االكياطية ع نشيشك ا اس ل ل لليلة لمعاالة الداا ع كم يد الاريق للا ل ل للاا س ل ل للياني جاد يشي الع
ااكق الداا العما الع كنشيق ادت أمار من أام ا:
· ييادت نجم الكجارت الدالية ع مجاا الس ل ل ل ل لليانة بإيالة كا ة الشياد المنلية مال ل ل ل ل للة كلك المكعلشة بنركة الكلشا
االسير االنلاا الع ك ايرار السير.
· العما الع كنشيق لا من األمن االس ل ل للالمة للس ل ل للائ من مالا مكا نة كا ما من ا ل ل للال كرايي الس ل ل للائ أا
المسل للاة بسل للالمك م اال يك ر لك إال من مالا العما الع كا ير األمن االسل للالم ع كا ملااق العالم ليكسل لللع
للسل للائ الكلشا بكا سل للالمة ااامئلان مالل للة ع ملاشكلا العربية الكع يال للاب ا الكهير من الكاكر ال و من ا ل ل ل
المس ل ل ل للاة ب من الس ل ل ل للائ اما طد يكركو الي ا ا من اياف جما الس ل ل ل للائنين ان الملاشة مما طد ي دد املية

الكااير ع ا ا الشاا الكلماو ال ام.

·العما الع كيعيا الشاالين المالللة بالعما اما يكركو الي ا من مل العاملين كرار أجايار اايلة لسللبيطا مما

يعد داماط لعملية السيانة سااء ع الداما أا المار  .بامضا ة إلع السعي لنا ر ي الدما الشامي االعما الع
ر ي المسل للكاة المعيال للي اكنشيق مسل للكايار الكاظف الكاما مما يملق رل جيدت للسل لليانة س ل لااء الع لل للعيد

السيانة الداملية أا السيانة المارجية.
ابلاء الع ا ام يمكن كنديد أام المكالبار الشالالية الاليمة لكلظيم السيانة االلككرالية يما يلع:
ط
· اجاد لظام طالالي مككاما للمعامالر املككرالية الع اللل ل ل ل ل للعيدين الدالي االاالي يككاكف مي ج اد الداا
النهيهة ع كا ير اممكاليار المادية االيلية لاركار السيانة للعما الع كيعيا لما السيانة املككرالية.

· اجاد كال ل لريعار الاائ ملظمة لعما الموسل ل لس ل للار االاكاالر السل ل ليانية ككااءم مي األا ل للكاا المس ل للكندهة الكع

رضل ل للك ا السل ل لليانة املككرالية مها الال ل للركار السل ل لليانية املككراليةم اكضل ل للي الشاااد المالل ل للة بكلظيم الكاطيي
املككرالي االد ي املككرالي اغيراا من اسائا المعامالر املككرالية.
· اضللي كا لريعار طالالية مالللة بكلظيم اما المراللدين السلليانيين كاللما بيان الكياماك م االلراا العما االشدر
المعر ي الااجو كاا ره ي من ييااا ا ه الم لةم ايرااع ي ا العلم الكا ي بكا الاسل ل ل ل ل للائا الككلالاجية النديهة
االكعاما مي أج يت الناسو ارلي اابكة املكرلر بالي ما األدات النشيشية للسيانة املككرالية.
·ييادت ناا ي اال سكهمار السياني لكاجيي رواة األمااا الاالية ااألجلبية للدماا بجدية ع مجاالر السيانة
مي ييادت ا ه الناا ي للال ل ل للركار الكع كعما ع مجاا السل ل ل لليانة املككرالية الكع سل ل ل للكلل ل ل للب من أام منددار
اكجااار الالو السياني العالمي مسكشبالط.
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 -التقدم فى مجال بنية تكنولوجيا المعلومات:

ككعلق ا ه المكالبار بنالة البلية الكشلية الماجادتم اكييية كاايراا ااسل ل للكهمار الماجاد مل ا ع مجاا السل ل لليانة

االلككرالية .اياما لك ما يلع:
· كلمية البلية األسللاسللية لاسللائا االكلللاا االمعلاماكية النديهة مكانة رلللة أاسللي لالكلللاا بمدمار املكرلر
سااء ع دالة الملكد السياني أا الداا المسك د ة بالكسايق السياني.
·كال للجيي ظ ار الاسل لليا املككرالي  Intermediaryع طاا السل لليانةم اا ا من مالا العما الع كال للجيي
إطامة البكة من المااطي املككرالية الماايية لجميي العاملين ع طاا السليانة ل ل ل ل ل ل ل سلااء مجاا اليلدطةم امااا
الايرانم ااكاالر ا لس ل للير االمرا ل للدين الس ل لليانينم اغيراا من طاااار العما الس ل للياني .ايكم اك بالكعاان مي
الاسااء الكشليدين ع مجاا السيانة كالاما مكمالط لآلمر.

· كمليق ألماا جديدت من الموس ل لسل للار اال يئار المالل للة بكلال لليا السل لليانة االكي كعكمد ع امل ا الع المااطي

االلككرالية المكشدمة الع ا ل ل ل ل بكة االلكرلرم اكا ير الدام اليلي االمعلاماكي ل ه المااطي .ايليم أن يكم كلل ل ل للميم
ا ه المااطي ا ق المعايير العالمية المكعارف الي ام ا لك نكع يمكن ل ا الكلا ة مي غيراا من المااطي السيانية
الملا سة ع الداا األمرة.
 -وجود حد أدنى من استخدام التجارة االلكترونية فى المعامالت المختلفة

ايالما لك اسلكمدام كابيشار االلكرلر االكجارت االلككرالية ع المجاالر المركباة بالسليانة االلككرالية كك اكر
امدمار الايرانم االمدمار اليلدطيةم اا ل ل ل ل للركار اللشا اك جير الس ل ل ل ل لليارارم االمااام الس ل ل ل ل لليانية .ايكعلق لك

باسل ل ل للكمدام ألظمة النجي ارلي من مالا االلكرلر ع نجي اا ل ل ل لراء ك اكر الايران اغرف اليلادقم ا ع إكانة
مدمار االلكرلر سل ل لااء أهلاء الس ل للير الع مكن الاائرار أا أهلاء إطامة الس ل للائ
يكي نجي اا لراء ك اكر الايران االلككرالية من مالا االلكرلر نرية أكبر للسللائ

ع اليلادق .علع س ل للبيا المهاا
ع كنديد مار السللير ال و

يريدهم امكان جلاس الا الاجبار الغ ائية الكع ينلا الي ا .كما ككي بعض اركار الايران الكبرة إمكالية
كعديا النجي اكعديا ما السل ل للير الع الك اكر االلككرالية أا نكع بيع ا إلع يمرين مالا  24سل ل للااة شا من

كاريخ السير.

 -توافر البيئة الثقافية المساندة:

من الضل ل ل للرارو لكابيق السل ل ل لليانة االلككرالية االمعامالر المركباة ب ا – ا ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ن ج اد كابيق النكامة

االلككرالية – اجاد بيئة هشا ية م يئة لمها ا ا اللا من الكعامالر .من ا ل ن المضللي طدماط ع برام السلليانة

االلككرالية إلناق الض ل ل للرر بال يئار النكامية االمال ل ل للة الكع يشاام ي ا الماظيين الناليين لظم العما الجديدت
اميكلة المدمار المشدمة كلكيجة لعدم إلمام م بالم ارار الاليمة لسل ل ل ل للاق العما أا بسل ل ل ل للبو امجراءار الراكيلية

االبيراطرااية المعاطة الكع يلعو ي ا ماظيا المدمة العامة أدا اطر سل ل ل ل ل لليادية الع من نال م اا ا ما يد ي إلع

ضل للرارت بلاء إسل للكراكيجية جدي دت ل والء الاسل للااء الكشليدين كوال م للناق بالسل لليانة املككرالية من مالا البرامد
الكدريبية الكع ك دف للكااية ب امية الااع بالكجارت املككرالية ااركباا السل ل ل ل ل لليانة االلككرالية ب ام اكيايدام
بالم ارار الاليمة ل لك.
خامسا :واقع السياحة االلكترونية في الجزائر

ان ااطي السل ل ل ل لليانة االلككرالية بالجيائر ال يياا مك م ار إ ا ما طارن ببعض داا المغرو العربيم لاايك ان

الداا السيانية اان ا ا الاضي الردوء سبب ضعف البلية الكنكية لككلالاجيا االاالم ااالكلاا.
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اان ااطي السل لليانة االلككرالية ي الجيائر ال يياا جد مندادم نسل للو كركيو الملكدة االطكلل للادو العالميم ان
الجيائر انكلر المركبة  122ي كركيو الداا من ملظار البلية االسل للاسل للية لككلالاجيار االاالم ااالكلل للاا ااا
كركيو يعكة – نسب م – مدة ضعف البلية الكنكية اييسر الع ند كبير مندادية الكااراا.
لظر
ا ان السيانة االلككرالية كمكاي بمجمااة من الملائل جعلك ا ككياق الع المعامالر السيانية الكشليدية ا
للملا ي الكي كنشش ا سل لااء لمشدمي المدمار الس لليانية أا نكع للس للائنين اليسل ل مم مال للة اال ا ككي للمس للك لك
الس ل ل للياني امكالية النل ل ل للاا الع جميي المعلامار االبيالار مجالا اباريشة سل ل ل لريعة ناا الس ل ل لللعة اا المدمة
الس لليانية الكي يريداام مااطير الرنالرم اس للعار ك اكر اللشام اليلادق المااامم البرامد الس لليانيةم اماكن ك جير
السيارار.

كما ال ا كمكن السائ من مالا الابكة العلكباكية من كلي العديد من المااطي السيانية نكع يمكار ما يلاسب

دان ان يكلي

لك الاء الكلشا الع الاكاالر السيانية.

ا ان اسكمدام السيانة االلككرالية من ا ل الكشليا من ككاليف الكسايق السيانيم بامضا ة الع كس يا اسراة
الكاالا بين ملكد المدمة السيانية االاسيا اكس يا اجراءار إبرام الليشار مي ارينة كبيرت من المسك د ين.
ا ان الل اض بالس ل لليانة االلككرالية ي الجيائر أل ل للب أكهر من ض ل للرارتم مال ل للة اان الجيائر كملك مشامار
سل لليانية كبيرتم لكن لك لن يك كع اال باالاكمام ااال بالشاا السل للياني من مالا كا ير اراض سل لليانية مالئمة
كرطع الع مس للكاة ا ااق الس للياح بداية بإاادت ك يئة جميي الم ار ق الس لليانية اكا ير كا مس للكليماك ام هم كبلي بعد
لك سياسار كرايجي ة مالئمة للكعريف بالملكا السياني مالة ان اريق الابكة العلكباكية.
خاتمة

بعد الكعرض لمي ام الس لليانة االلككرالية االمكالبار العامة لكابيش يمكن من مالل ا رس للم المالم األالية

للما

لكابيق الس ل لليانة االلككرالية ع بلدلام سل ل لااء يما يكعلق بإيجاد اماار الموسل ل لسل ل لي االشالالي الملاس ل للو

للعمام أا باطكراح بعض الكغييرار الكع يجو أن كا أر الع الاضل للي الكا ل لريعي الملظم للسل لليانة االلككراليةم أا
ببيان بعض امجراءار المسل ل ل ل ل للالدت الكع يجو أن يعضل ل ل ل ل للداا ج د اكعاان دالي مي الملظمار العربية االدالية

المعلية.
من أجا ييادت االاكمام بمجاا الس لليانة االلككرالية سل لااء بين الا ايرار المعلية بالنركة الس لليانية أا داما ا ايرت
السيانة ليس ام يليم ككاين إاار كلظيمي اموسسي ككان ل لية الداام ااالسكم اررية الع األطا مالا المرانا
األالع من إدماا لظم الكجارت االلككرالية ع اما ال يئار السيانية االاسااء السيانيين الممكليين
 إكبا سل للياسل للار مال للجعة السل للكمدام كابيشار االلكرلر ع المعامالر السل لليانية من مالا طيام ال للركة للايراناال ل للركار الايران األجلبية العاملة بإاااء كمييضل ل للار الع أسل ل للعار الك اكر لمااا السل ل للير الممكلية الكع يكم
ا لرائ ا ابر االلكرلرم أا مل العمالء ال ين يشامان بإجراء النجايار المالللة ب م مباا لرت ان اريق االلكرلر

ادد إضل ل للا ي من األمياا مجالاطم أا مل ك اكر مجالية لعدد معين يكم ا ل ل لرائ من طبا العميا من الع الال ل للبكة

االلككرالية.

 العما الع ر ي كياءت المااطي الس ل لليانية الماجادت بنيث يدما معظم ا ض ل للمن أ ض ل للا مائة ألف ماطي العمسكاة العالم .ايرااع ع لك المعايير المكيق الي ا االمياط ع كلميم المااطي االلككرالية امنكاااام ااع:
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 الكاال ل ل ل ل للا مي جم ار المس ل ل ل ل للك لكين مي مرااات امكالف األ ااق امس ل ل ل ل للكايار الدماا االيئار العمرية ل والءالمس ل ل ل للك لكين اما يكركو الع لك من امكالف ع الالبار الس ل ل ل لليانية .ايكم لك بإكانة مال ل ل ل للية طيام العميا
بكيليا البرلامد السياني ا شاط لمكالباك اانكياجاك الاملية من مالا ارض كم كبير من البدائا المكانة.

· كا ير البيالار السلليانية النشيشية بلللارت مركبة اااضللنة للمكلللي ابر املكرلرم اك ميل ا بما يضللمن سللالمة

المعامالر االبيالار الكع طد يكم كداال ا من مالا ا ه المااطي.
· الكلس ل لليق مي المااطي املككرالية المال ل للة بممكلف الما ل للاركين ع كلك الل ل لللااة االربا املككرالي بين كلك
المااطي.
·كبادا المعلامار السيانية الع مسكاة دالي.

 كا ير المدمار االلككرالية الملل ل ل ل للر ية اككاما ا ه المدمار مي بيئة طالالية ابرمجية أملة ل ه الملل ل ل ل للارفالعاملة ع مجاا السيانة املككرالية لككمكن من كيايد ا ه المدمار للسائنين االشيام بكا المعامالر الملر ية
ع مجاا السيانة املككرالية.
ضرارت االاكمام بلار الااي الشالالي أهلاء كدريو الكاادر العاملة ع مجاا السيانة.كنكا ل لللااة الس لليانة إلع كعا ان دالي ال يكيي كاا ر المشامار األس للاس للية ل ا بدالة ما أا كاا ر المكالارالككلالاجية ل ا لكظ ر الس ل لليانة املككرالية .اككمها أام ج اد الكعاان الدالي ع الكعاان مي الملظمار الدالية
المعلية بشاا الس ل ل لليانة مها ملظمة الكجارت العالميةم اموكمر األمم المكندت للكجارت االكلميةم املظمة الس ل ل لليانة
العالمية ااالكناد الدالي للس ل ل لليانة االلككرالية لالس ل ل للكيادت من الدام المادو االكشلي ال و كشدم م المناالة كاجي
كالل ل ل ل ل لليار ا ه الملظمار إلع الداا المكشدمة نكع يكان الاك الكيام الع ااكش ا بالمسل ل ل ل ل للاادت ع كليي كلك

الكاليارم ادام الداا اللامية بالمبرت االكدريو الكا يين للعما ع مجاا السيانة املككرالية.

اال يشكلللر الكعاان الدالي الع مجالي الدام المادو االشلع شام نيث يمكن اسللكهمار اكياطيار الكعاان المبرمة
مي الج ار األكاديمية االم لية الدالية ع مجاا كدريو العاملين ع المجاا الس ل ل للياني الع الكشليار المال ل ل للة
بالسيانة االلككرالية.
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http://e4all.dubai.ae/content/view/333/30/lang,ar_AE/

197

)المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق
المدن الذكية بالجزائر بين الواقع والمأمول
Smart cities in Algeria between reality and hope
) الجيائر/البانهة جداالي راا (جامعة طالمة
) الجيائر/الدككار غريالي ليار (جامعة طالمة
:ملخص
يكج العالم باكيرت سل ل ل ل لريعة لنا الكاار العمرالي ي الملااق النضل ل ل ل لريةم نيث ككاطي األمم المكندت أن
م مما س ل للير ي من مس ل للكاة2050  من س ل للكان العالم س ل لليرككيان ي الملااق النضل ل لرية بنلاا اام% 70 لنا
 اطللد أدر ا ل ه.الكنللديللار الكي كااج للا المللدنم ابنيللث يكالللو األمر كماياللا كي لاط لمااج للة كلللك الكنللديللار
الكاطعلار إلع ييلادت االاكملام بلالكمايا للملدن الل كيلة م االع غرار داا العلالمم لم ككن الجيائر بعيلدت ان ال ا

كلر الع اجاد امرادت االعييمة لجعا ُمدن الجيائر
ُّ الركوم لاالما أهار ُملال المديلة ال كية جدالم السلاة
كية مسكشبالم بيلما يُ اكك مبراء الككلالاجيام ُمكسائلين ان اجاد ااي نشيشي بمااية ال كاء الرطميم ابااكبار

ان المدن ال كية اي مدن ايكالاجية مسل للكدامة بامكيايم الظ ار لشدرت الجيائر الع كلل للميم مدن ب ه الماالل لليار

اردلا ي ا ا البنث لا لكارق الع لك للرة مدة االيك ا ا ه االميرت امدة كاظيف المشامار الاليمة نيث
كم ااكماد س للياس للة المدن ال كية ي األنياء ي دف إلع كنس للين الظراف المعيا للية للمااان الن الاابي الس للكلي
الشديم ييكشد إلع الم ار ق االجكمااية ال امة ما يوهر سل لللبا الع النيات اليامية للسل للكانم مكسل للائلين ي ا ا البنث
.ان مدة لجاح السلاة الجيائرية ي كلميم مدن كية
. المديلة ال كيةم السلاة الجيائريةم مديلة سيدو ابد اصم باغياام ناسي مسعادم الجيائر:الكلمات المفتاحية
Le résumé:
Le monde évolue rapidement vers le développement urbain, les Nations Unies
prévoyant que 70% de la population mondiale sera urbanisée d'ici 2050, ce qui
soulèvera le niveau des défis urbains et nécessitera une planification intelligente. Ces
attentes ont suscité un intérêt accru pour la planification des villes intelligentes.
Comme le reste du monde, l'Algérie n'était pas loin ,Le terme "ville intelligente" a
toujours été controversé. L'état insiste sur la volonté et la détermination de rendre les
villes algériennes intelligentes à l'avenir. Alors que les experts en technologie
remettent en question est ce qu’ il existe une réelle conscience de ce qu'est l'intelligence
numérique, et considérant que les villes intelligentes sont des villes écologique
durables d'excellence, et compte tenu de la capacité de l'Algérie à concevoir ces villes
, on a voulu examiner l'efficacité de cette dernière et la mesure dans laquelle les
composants nécessaires étaient utilisés, Dans les quartiers vise à améliorer les
conditions de vie du citoyen car le caractère résidentiel ancien manque d'importants
équipements sociaux, qui affectent négativement la vie quotidienne de la population,
on s'interroge dans cette recherche sur le succès de l'autorité algérienne dans la
conception de villes intelligentes.
Mots-clés: ville intelligente, l’état algérien, ville de Sidi Abdallah, Boughezoul, Hassi
Messaoud, Algérie.
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مقدمة:
يكج العالم باكيرت س ل لريعة لنا الكاار العمرالي ي الملااق النض ل لريةم نيث ككاطي األمم المكندت أن لنا
 % 70من سللكان العالم سلليرككيان ي الملااق النضلرية بنلاا اام ]1[ 2050م مشارلة بلسللبة  % 54ي اام
 2014الس ل للبة  %30ي اام  .1950امن المكاطي أن كندث لنا % 90من ا ه الييادت ي س ل للكان النض ل للر
ناا العالم ي يسل لليا اأ ريشيا ] [2م مما سل للير ي من مسل للكاة الكنديار الكي كااج ا المدنم ابنيث يكالو األمر
كماياا كياط لمااج ة كلك الكنديار .اطد أدر ا ه الكاطعار إلع ييادت االاكمام بالكمايا للمدن ال كية ي كا ة

بلدان العالم [ .]3اال ل للبنر المدن ال كية بال ا ل للك من المااض ل لليي الكي المهيرت لالاكمام نديهاط ي داا العالم
اماما ابالعالم العربي الع اج الملل للالم اال سل لليما بعد االاالن ان اسل للكضل للا ة دبي مكسل للبا ]4[ 2020

نيث سل ل ل ل ل للاام لك ي ييادت كنييي النكامة المنلية الع ااكماد المدمار ال كية .اكان لائو الرئية امماراكي
رئية مجلة الايراء ناكم دبيم الالليخ منمد بن اراللد يا مككامم كان طد أالق اسللكراكيجية كنايا دبي للمديلة
األ كع االميطا مالا السل لللاار الهالث المشبلةم اكضل للملر االسل للكراكيجية  6مناار ا 100مبادرت رئيسل للية .اطد كم
كال ل ل للكيا لجلة اليا ليا ل ل ل لراف الع لك .ااك ا اكم ر دبي ي دالة اممارار العربية المكندت يمام المبادرت ي

لا للر المدمار ال كية الكي يكم اس للكمدام المئار مل ا ارن ابا للكا علي[ .] 5المدن ال كية كلكا للر من أمريكا إلع
يسلليام اككركي معظم ا ي أارابا مي العديد من الماللرااار الااادت ي المليد العربي .اكمكلف يما بيل ا للرة

ا لعديد من اللما

المكلااةم كجربة أمسل للكردام الع سل للبيا المهاا ركير الع كنشيق مييد من االسل للكدامة البيئية

من مالا اسللكعماا أندث الككلالاجيار للند من االلبعاهار ااسللكمدام الااطة بمييد من الكياءت .يما رمر مدن
أمرة إلع كا ير مجمااة ااسل ل ل ل للعة من الاظائف ال كيةم مي طيام الككلالاجيا ال كية الماجادت ي كا مكان بدار
ي جميي جاالو النياتم مها كجربة المديلة الا للاملة ي اال للمة كاريا الجلابية الكي كلمل ادف إلا للائ ا ي
إدارت المديلة باريشة أ ض ل ل للا اكنس ل ل للين لااية نيات س ل ل للكال ا .ا اادت ما ككان المدن ال كية ل ل ل للديشة للبيئة كشام
مبالي ا بنيظ الن اررت االكا الااطة اللظييةم امير مهاا الع لك المديلة ال كية اليابالاية اجيسااام الكي أُسسر
اام 2010م إ كضللملر لنا  100مليا كي ممكدت الع مسللانة  190ألف مكر مربيم ميادت ب لااح اللمسللية
امالدار ك ربائية كعما بالغاي الابيعيم اككلل ل للا البيار كل ا ببعض ل ل ل ا البعض ضل ل للمن ال ل للبكة ااندت يكم لشا
الااطة َّ
المالدت بيل ا كلشائياطم ايمكن ل ه المديلة ي ناا طاعر ال ا ملللادر الااطة المارجيةم أن ككيي ليس ل ا
بليس ا من الااطة لمدت  3ايام كاملة [.]6
 .1اشكالية البحث:
االع غرار داا العالمم لم ككن الجيائر بعيدت ان ا ا الركوم لاالما أهار ُملل ل ل ل ل للال المديلة ال كية

جدالم الس ل ل ل ل للاة كلل ل ل ل ل ُّلر الع اجاد امرادت االعييمة لجعا ُمدن الجيائر كية مسل ل ل ل للكشبالم بيلما يُال ل ل ل للكك مبراء
الككلالاجيام ُمكسل ل ل ل ل للائلين ان اجاد ااي نشيشي بمااية ال كاء الرطميم اال و ينكا لكشليار ابرمجيار اطبل ما
هشللا للة مااان اكشبلل للرطميللةم ا ي ل اللو البعض الع ابعللد من لللك ايرة أن المللدن الل كيللة كشكلل ل ل ل ل للر شا الع
الراباكار االل ل ل للالااية االمبالي النديدية ار االيرار الملالة المض ل ل لليئة االككلالاجيا العالية اما الع لك كما
لال ل ل للااده ي ا الم المياا العلميم لكن ا ا لية بالضل ل ل للرارتم المديلة ال كية اي الكي كلبي انكياجار مااالي ا
اك سل ل ا الي لما النيات ي ا كشام الع معامالر غير ارطية دان الناجة لدرجة االية من الككلالاجيام النشيشة
أبسل للا من لكم المديلة ال كية اي مديلة رطمية كشام الع معامالر ال للبكية بسل للياةم يعيو ي ا البال للر ر ااية
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اجكمااية ااطكلللادية اكلمية منلية ي جميي المجاالر من لشا الللنة اكعليم اكر ي م باالاكماد الع معامالر
رطمية امبككرت [ .] 7ابااكبار ان المدن ال كية اي مدن ايكالاجية مسل ل ل ل ل للكدامة بامكيايم الظ ار لشدرت الجيائر الع
كل ل ل للميم مدن ب ه الماال ل ل لليار اردلا ي ا ا البنث لا لكارق الع لك للرة مدة االيك ا ا ه االميرت امدة
كاظيف المشامار الاب يعية م ل كر الع س ل ل للبيا المهاا الااطة الا ل ل للمس ل ل للية نيث ألجير الاكالة الدالية للااطار
المكجددت ”إريلا” بمعية ا للبكة س للياس للار الااطة المكجددت للشرن الااند االعال لرين ”أر أا أن  ”21االمديرية العامة
للااطة االكغير الملامي ي اممارار العربية المكندتم كشري ار مال للكركا يرلل للد كاار اسل للكعماا الااطار البديلة ي
ملاشة الارق األاسا ااماا إ ريشيام اكم اضي كشرير دالي ان الااطار المكجددت الجيائر يبين انكالل ا المركبة
الرابعة من نيث إلكاج ا للك رباء باالاكماد الع الااطة الاللمسللية ي ملاشة الاللرق األاسللا االلماا إ ريشيا الكي

كضلم  21دالةم اطدر الكشرير املكا الجيائرو النالي بلنا  175ميغاااام مكياطا ب لك الع إلكا داا كمللر

اير ي اللللار االيا ي الجيائر للكملل من لما العيو الشديم الشائم الع معامالر
االسللعادية ااممارار [ُ .]8
“الاج للاج ”م ه السلاكيار كُ ِّ
كدر اياة المااالين اكُ در كهي ار من اطك م اااطك م امال مم نيث ااار رئية
ال يئة المنلية للم لدسل للين المعماريين بباكلةم أال للار إلع أن ااكماد سل للياسل للة المدن ال كية ي األنياء ي دف إلع
كنسل ل للين الظراف المعيال ل للية للمااانم بنيث أن الاابي السل ل للكلي الشديم ييكشد إلع الم ار ق االجكمااية ال امة ما
يوهر سلللبا الع النيات اليامية للمااانم ا لكسللاءا ي ا ا البنث ان مدة لجاح السلللاة الجيائرية ي كلللميم
مدن كية .ابين ا ا ا اك يبشع الس ل لواا مارانا :اا كيايد مدللا بال كاء االلل للالااي نلم طابا للكجسل لليدم أم
اا مجرد مياا؟
 .2ما هي المدينة الذكية؟
يرة العديد من الملظرين المعال ل ل لرين ان المدن ال كية اي المدن الكي كسل ل للكعما ككلالاجيا المعلامار
ااالكلاالر ب دف ييادت لااية نيات سكال ا مي كا ير الكلمية المسكدامة .االاك أكهر من كعريف ل ا الملال

اأنيالا أكهر من كسل ل ل ل ل للميةم مها المدن الرطمية ا المدن اميكالاجية م كمكلف بامكالف األاداف الكي يندداا

المس للوالان ان كااي راام اككلمل الغاية مل ا ي كا ير بيئة رطمية ل للديشة للبيئة امنييت للكعلم اامبدا كسل ل م
ي كا ير بيئة مسكدامة كعيي الاعار بالسعادت االلنة]9[.
ا ارف االكناد األارابي المدن ال كية ب ل ا كلك الكي كجمي المديلة االلل ل ل ل ل لللااة االمااالين معطا

لكنس ل للين النيات ي الملااق ا لنضل ل لرية من مالا نلاا مككاملة أكهر اس ل للكدامة .ايا ل للما لك ابككارار كابيشية
اكمايااط أ ضل للا ااكبا مل جية أكهر كال للاركية اكياءت ااطة أكبر انلاا لشا أ ضل للا ااسل للكمدام كي لككلالاجيا

أداءا جيداط ي جميي ا ه المجاالر
المعلامار ااالكل ل ل ل ل للاالر الخم اب لك يمكن كعريي ا ب ل ا المديلة الكي كنشق ط
الس ل للكةم من مالا كيااا ما ل للكرك بين الشاا االطكل ل للادو االناكمة االلشا االبيئة االنيات مي مااالين يكمكعان
بالااي ااالسكشاللية.
 .3تطبيقات المدينة الذكية
للمديلة ال كية ادت كابيشارم مل ا النكامة املككراليةم املككرالية االكجارتم االسل ل ل ل ل لليانة االلككراليةم
االملدملار الابيلة ان بعلد امللااق الكشليلةم االكعليم ان بعلد أا الكعليم االلككرالي االمبلالي الل كيلةم املظاملة
األمن االسالمةم االمراطبة البيئية [ ]10كما اا مبين ي الاهيشة الكالية.
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الوثيقة  :01خدمات المدن الذكية []11
 .4المناقشة:
كُراان النكامة الع ما ل للرا المدن الج ديدت الس ل للكيعاو اركيا س ل للكان الجيائر س ل لللة بعد أمرةم نيث
ُيكاطي بلاغ سكان الملااق النضرية مالا الل 10سلاار الشادمةم  40مليان لسمةم ااا لية ادد سكان الجيائر
ناليام أو بييادت كلااي  18مليان لس ل ل للمة لكض ل ل للاف إلع  22مليان جيائرو يشالان ناليا ي المدن .ااا األمر
ال و بار يل ر بإمكالية نداث “أيمة سللكن” هالية ي ناا ادم كدارك الاضللي باسللكنداث مدن مسللكدامة ا كية
[ .] 12نيث س ل لللكارق ي ا ا البنث لد ارس ل للة هالث لما

جيائرية مكلااة لظ ار المكالف ماطع م الجغ ار يم ا

كلكمي كا مديلة مل م لااندت من الملااق الجغ ار ية الهالث المنددت ي الجداا ()1م ايسللكلد ا ا االمكيار الع
ادت مياايم يكمها لك ي مديلة سل ل ل ل ل لليدو ابد اص الكي ااا مديلة جيائرية كية اكعكبر طابا ككلالاجيا مكمييام
ك لك باللسلبة لمديلة باغياا الكي ُرالنر اام  1970لكللب العاللمة االطكللادية الجيائرية المسلكشبليةم نيث
كالر كرت طديمة للجلراا ديغاام اكم كبلي ا ه اليكرت بكل للميم مماا لنض للرو الع غرار مديلة ب ارييليا .ا يما
يكعلق بالمديلة الجديدت لناسي مسعادم إن سياق إلاائ ا مال .ايكركو الع المرسام الكليي و رطم 127-05
المورل  24ليس للان اام  2005م ان ناس للي مس للعاد كشي ي ملاشة المار الرئيس للي ال و يداا الع لشا المديلة
النالية الااطعة ضمن منيا اسكغالا الليا االغاي.
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الاهيشة  :02مرياة الجيائر ي [] 13

الاهيشة :03مرياة مسانار البرمجة امطليمية[]14

 48والية

ال

ال

الوسط

 10واليات

 3واليات

الجنو الكلير

الجلفددة ،االاوا ،

 2واليات

ا ل جزا ئر ،ا ل ب ليددد ،
بومرداس ،تيبددا ، ،البوير  ،المسيلة.
ال مد ية ،تيزي و،و ،الشددددل ،
عين الدفلى.
 8واليات

الشرق

الجنو

ا العليا

تددمددنددراسددددددت،
اليزي.
 6واليات

 4واليات

ارداية ،بسكر ،
سددددطي  ،بداتندة،
عنددابددة ،قسددددنطينددة،
سدددكيكد  ،ليجم ،ميلة ،سدددوق خنشددلة ،برب بوعريري  ،ا الواد ،ورقلة.
البواقي ،تبسة.
اهراس ،الطارف ،قالمة
 7واليات

الغر

 5واليات

ت يارت ،سددددع يد ،
وهران ،تلمسددددددان،
مسددددتغددانم ،عين تمو ددددنددت ،تيسمسيلت ،نعامة ،البيض .ادرار.
اليزان ،سددددديدددي بلعبدداس،
معسكر.
مببببجببببمببببوع
الواليات

14

25

 3واليات
بشدددار ،تندوف،

9

*باللسللبة للجلاو أماطي الاسللا ال يوم بعين االاكبارأ لك ألل كم كشسلليم الجلاو الع اللرقأ غروأ
اجلاو كبيرأ ااكمادا الع المماا الاالي للكمايا االطليمي .الملدر SNAT 2030
الاهيشة  :04جداا الااليار الجيائرية المنددت من ارف ]14[ snat 2030
1.5

المدينة الجديدة بسيدي عبد اهلل

الوثيقة  :05موقع مدينة سيدي عبد اهلل ]15[ 2018
كشي مديلة سلليدو ابد اص  25كلم جلاو غرو العالللمة الجيائرم اكضللم مديلة سلليدو ابداص الجديدت
مااريي سكلية ضممةم اأكهر من  44ألف اندت سكليةم اككربي الع مسانة طدراا  7يالف اككار من الملاظر
الابيعية ال ادئة جدا االممكعةم ا ا الدي ا اج ار اللظر ممكلية دان ااائق (الملندر الجلابي للجباا م يااج
الا للماا البنر) [ . ]16كشرر إلا للاء ا ه المديلة الجديدت بماجو المرس للام الكليي و رطم  .275-04نيث كا للف
ايير السكن ا العمران ا المديلة السابق ابد المجيد كبانم أن مديلة سيدو ابد اص اي أاا لما

لمديلة كية
202

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
كلجي مل االسللكشالا كم كدالليل ا سلللة  2016م مبر اي ب ن مديلة األنالم ككا ر الع أطااو للللااية ككلالاجية
ب ندث المااليار العالمية[ .] 17من ج ك م أكد لانو مككو دراسار معمارية اديي جادتم أل كم ااكماد ي
الجاي ا ه األنياء ال كية الع الدطةم اا ق مشايية االمية مالل ل ل ل ل للة ا ك ا ممااار منددت مي إا ل ل ل ل ل لراك كا
الكمللار كما اا مبين ي الاهيشكين باالسيا.

ال ل ل ل للاهل ل ل ل ليل ل ل ل لش ل ل ل للة  : 06مل ل ل ل لمل ل ل ل لا ل ل ل للا الل ل ل ل لكل ل ل ل للل ل ل ل لمل ل ل ل لي ل ل ل للة لل ل ل ل لم ل ل ل للديل ل ل ل لل ل ل ل للة سل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لي ل ل ل للدو ال ل ل ل لب ل ل ل للد اص []18

الاهيشة  :07مديلة سيدو ابد اص بكشلية هالهية االبعاد []19
كان ادف الس لللاار العامة اا كليي الما للاريي الكي كشي ض للمن مي ام الكلمية المس للكدامة م ا لك بنها
ان جادت بيئية االية [ .]20ل كر ان ابري الكاج ار لل ل ل لر الع كلل ل لليية مياه االماار االلل ل للرف اللل ل للني

اااادت اس ل للكعمال ا اكنس ل للين ادارك ا .اليري االلكشائي االكميين الملظم للليايار المليلية االليايار الل ل لللبة (مراكي

الكملل من الليايار م اااادت الكداير بإلكا الااطة) .كا ل ل ل ل للجيي اللشا الجمااي اكاايرهم اللشال لس ل ل ل ل للبة غاي
هلائي االكسل ل ل ل للجين ي الجام النا لة الع سل ل ل ل للبيا المهاا الكي كام العديد من السل ل ل ل للكان لاج ك م المنددت كيي
بالغرضم ااض ادد كبير من الس ل لليارار الكي ككس ل للبو بايمة س ل للير مالشة الس ل للبة كلاث يائدت .االنكياظ بلس ل للبة
ناالي  ٪25من المسانار الملراء رغبة ي النلاا الع لما

بيئي لظيفم لنيم مسكدام .من الااض

ملاسبا.
ماليا
مارااا ب ا النجم يكالو الاية مالة ااجراءار منددت
أن
ط
اداما ط
ط
ط
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الوثيقة  :08مدينة سيدي عبد اهلل []21
اللاظر ل ه المديلة يعكشد لاالة ال ا كلكمي ي ملل ل للاف المدن ال كية المسل ل للكدامةم لكن الااطي يكا ل ل لف
اكة لكم مديلة سلليدو ابدص الكي لللممر لككان كية اكسللمر باابي من الغباء كالر اللكيجة ممالية لكا
الكاطعارم نيث رلل للدر اللل للنا ة الجيائرية اراء بعض المااالين الشاالين ي ام ا ابداا اسل للكيائ م الكبير مما

يندث ي كلك االنياء المل ل للل للمة لككان كية العدمر ي ا نكع مكالبار المعيال للة البسل للياةم المسل للوالان
ال ين كبلاا ما ل للرا المديلة ال كية ركباا ماجة االس ل للم شام ألن الكهير من الكشليار امعايير ال كاء ميشادت ا لك
با ادت السكان ال ين يكمباان ي لية مااكا األنياء السكلية االجكمااية االمرةم ال ماءم ال غايم طليا من
المدارة مشارلة بنجم السكانم الكالمي يكلشلان إلع مكاساار اهالايار البلديار المجاارت للدراسةم كراكم لللييار
اكعاا ليلارت العمامية ي بعض ياايا االنياءم ال كاجد ألظمة مكاارت ل من االن ارس ل ل ل للةم اال ألظمة إل ار اال
اهر للمديلة الرطمية أا اميكالاجية س للاة بلايار مك ارل للة كعكة نجم أيمة الس للكن [ ]22م كان مماا س لليدو
ابد اص ممكلف كهي ار ان الااطي المجسد مبلاما بساء الكسير.
اب لك الل ل ل للب اكهر ما يمر لمي ام المديلة ال كية بلل ل ل لللة اا الاريق المودو إلع الكجمي السل ل ل للكالي
األضمم ي الجيائر ابر الاريق االجكلابي الجلابي ااا نديث املجاي ال و يس ا كهي ار الالاا إلع المديلةم
أا ان اريق ما السل للكة النديديةم نيث ا كك ما الجيائر غروم امناة الشاار النديهة الكي كجلو سل للكال ا
أيمة السير المالشة.
ابكاظيف الككلالاجيا النديهة ي س ل ل ل للياق ال كاء االل ل ل ل للالاايم كان من الميراض لاكان الاك دليا
الككرالي ي سل ل ل للااد يائر المديلة الع الكعرف الع انيائ ا ام ار ش ا اابسل ل ل للا ال ل ل لليء رطم العمارار اكماطع ا لك
يلعو الكهير الع اا دي ا لظ ار لكبر مسانك ا اكلا م ار ش ا كما اا مبين ي الاهيشة رطم .09

الوثيقة  :09مخطط مدينة سيدي عبد اهلل []23
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الكلا النضللرو االمعمارو ي مديلة سلليدو ابد اص ان دا الع اللي

الما يدا الع ان لك يمال ا

ان ككان مديلة كية كلبي كا انكياجار المااالين لكن كامر لس ل للبة الجاي الما ل للاريي االع االطا ي الس ل لللاار
االالع بعد كدايل ا جعل ا كرسو ا ا الكندو.
ادم اككماا الكهير من األا للغاا الكي يلل الي ا المماا ايض للا مها امطامار العلل لرية ااس للكنداث
ملال ملل ل للغر انيام امضل ل للر ا 20كلمك ار من مياه البنيرار ااطامة الشاو البياككلالاجي الرابي من لاا داليا
االشاو اللني ألمراض الكبد االشلو اطاو جامعي اغيراا من المااريي االطكلادية الكي اليالر طيد املااءم
بداره اهر الع درجة كلبية انكياجار السكان اظراف معياك م.
لم ككا ر المديلة الع ابري معدار اسل ل ل ل ل للكعماا الااطة الابيعية المكجددتم ال ااطة الرياح اال الااطلة
الالمسلية الم لر ااادت اسلكعماا ميات االماار اال رسلكلة الليايار اغيراا م ااكمدر كليا الع الااطة الك ربائية
مما يكعاكة مي مي ام المدن المسكدامة الكي اي بداراا اند ااداف المدن ال كية.
ي األسل للاة ألال للئر مديلة سل لليدو ابداص من الق رنم أيمة السل للكن المالشةم لم ككن ماج ة لككان
كية اال غبيةم با كالر مجرد نا سل ل لريي اااجا المكل ل للال غض ل للو الجيائريين ال ين لم يس ل للكييداا من برامد
سكلار امي لك بشي مارا مديلة سيدو ابد اص يكمبا ي املجاي أكهر من  20سلة .
اب كر مديلة سل ل لليدو ابد اص ال يمكللا غض اللظر ان المديلكين الملل ل للليكين لككالا كية م اال ااما
مديلة باغياا امديلة ناسي مسعاد.
2.5

المدينة الجديدة بوغزول:

نسو األرطام المشدمة من ارف ا ايرت السكن االعمران االمديلةم إن ككلية الجاي مديلة باغياا الااطعة
الع بعد لنا  170كيلامكرم جلاو العالمةم طدرر ب ل ل ل ل ل 108.5مليار د كم اسك الك  59.6مليار د مل ام
ااا ما يعادا لسبة  55ي المائة من المييالية امجمالية [.]24

الوثيقة  :11موقع مدينة بوغزول []25
ي كلرينار ل م طاا ايير السكن ابد الانيد كمارم مالا جلسة للرد الع األسئلة الاياية بالمجلة
الا ل للعبي الااليم إن لس ل للبة كشدم أا ل للغاا البلع الكنكية ب ه المديلة ال ل للا إلع  75ي المائة باللس ل للبة للملاشة

العمرالية المشدرت و ل ل ل ل 2150اككارم يما يُلكظر الارا ي الجاي مارا مركي الكيايد بالغاي الابيعيم اال و
سلليكم االلاالق ي أاللغال سلللة  .2019ا طشا لملللممي الماللرا م إن المديلة الجديدت سللككان لما طجا للكمايا
205

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
العمرالي ماج طا لنا المسل ل للكشبام الكل ا سل ل للك م ي الكلاطض الجمالي بين ارق البلاء النديهة ا العمارت المنلية
المالة بالملاشة.

الوثيقة  :12المخطط الحضري لمدينة بوغزول []26
يلل مماا المديلة كما اا ماض

ي الاهيشة اااله الع ان كشدم الملااق السكلية مجمااة مكلااة

من المس ل للاكن الس ل للكلية الراطية االس ل للكلية ااالطكل ل للادية ي رمي معمارو بيئيم بما ي لك جميي المعايير الكي
كضمن جادت بيئية االية (ال لدسة البياملاميةم كياءت اسكمدام الااطة ي المباليم ااادت اسكعماا مياه األماارم
إاادت الكداير إاادت كداير المياه الليايارم ااس ل للكمدام الااطار المكجددتم اما إلع لك)م س ل لليكم كعييي كا ا ل لليء

أيضا من مالا اسائا اللشا العام البيئية [( ]27النا لةم الكرامم السكة الميردت).
المديلة س ل ل ل ل للاف كا ر همالية اظائف رئيس ل ل ل ل للية  :الس ل ل ل ل للكن االكعليم االبنث االكااير للااطة المكجددتم

االللللاايةم االمدمار اللاجسللكية امدارية االمدمار االكجارت االسلليانة االكر ي االيرااة االللللااار اليرااية ا

س للكس للكض لليف ك لك طابا للككلالاجيا مكرس للة للااطار البديلة الكي من ال ل ل ا أن ككان اامال من اااما جا بية
لرأة الماا البارو.
كام السل ل ل لللاار الجيائرية لجعا ا ه المديلة الجديدت مجمااة ككمكي جادت بيئية االية من ا ل ل ل ل ل ا أن
كاللجي الكلمية المكاايلة ي ال ضللاو العليا .مي األم بعين االاكبار كمل لل ل ا الاظييي اماطع ا االسللكراكيجي
الكي يضمن الالاا كما اا مبين ي الاهيشة اسيل .
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الوثيقة  :13موقع مدينة بوغزول عند تقاطع محاور التنقل االساسية []28
يعكبر باغياا بمهابة الشاو ال و سل لليسل للااد ي إاادت الكااين إلع األ ارضل للي الاالية اكنييي اللال للاا
ضل لا ي االاكبار الكنديار البيئية .اس للككان المديلة
االطكل للادو لملاشة ال ض للاو العليام اس للاف ي م كااره أي ط
ائدا ي كا ير الااطة ا الااطة المكجددتم ي ك دف إلع كنشيق ما ال يشا ان  ٪40من رليد الااطة
مارااا ر ط
ط
الاالي ي مجاا الااطة المكجددت بنلاا اام 2030م مسكغلة ب لك إمكالار أاعة الامة .كشدر بلنا 1900

كيلا ااا سللااي ي السلللة اكسللكييد من سللراار الرياح الكي كييد ان أا كسللااو  3أمكار  /هالية بمدت كييد ان
 4000سلااة ي السللة .االات الع لكم يكم كضلمين مناة كاليد الااطة ال جيلة (الااطة الالمسلية االريانية)
لكمديد أكهر من  45اككار ا للرق مديلة المس للكشبا ي المماا النض للرو ال و يلل الع أيض للا كركيو معدار
إلكا الااطة المكجددت الع مسل للكاة جميي الم ار ق العامةم اادماا الااطة الال للمسل للية ي المسل للانار المجكمعار
(الندائق امااطف السل ل ل ل لليارار اغيراا) اامضل ل ل ل للاءت العامةم ضل ل ل ل للال ان كعميم إمدادار الااطة المكجددت للمبالي
السل ل ل للكليةم للند من البعاهار غايار االنكباة النرارو اجعا باغياا المديلة األالع ار البعاهار ملميضل ل ل للة
الكربان ي الجيائر[.]29
لكن بالرغم من كا كاضينار السلاارم إال أن االلكشادار الماج ة لمارا المديلة الجديدت لم ككاطفم
مللاللا اأن امر كرت إلالاء باغياا اطر  50سللةم لكن سلكان الملاشة اجا الجيائريين ظلاا يكرطبان براي
معالم كلك المديلة الكي راجر ل ا السلاار كهيرام لكن ميداليا لم ككجسد لند ارن.
3.5

المدينة الجديدة حاسي مسعود:

كشي مديلة ناس ل ل للي مس ل ل للعاد الجديدت الع بعد ناالي  80كم من مديلة ناس ل ل للي مس ل ل للعاد النالية امديلكي كشرر
اارطلة .كم إلااءاا بماجو المرسام الكليي و رطم .321-06
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الاهيشة  : 14ماطي مديلة ناسل ل ل ل للي مسل ل ل ل للعاد []30

الاهيشة  : 15المماا النضل ل ل ل للرو لمديلة ناسل ل ل ل للي

مسعاد[]31
مي مرااات االاكمام باالسل ل للكدامةم ارادر السل ل لللاار العامة أن كجعل ا أرض ل ل لاط ملل ل للبة لكابيق النلاا

األكهر كشدماط ي مجاا الااطار المكجددت االااطة الامسية الع اج الملال .سيكم كبلي ادد من امجراءار

الكي سللكسللاام ي كن سللين أداء الااطة ي المديلة م كبلاء مناة للااطة الاللمسللية الكي سللكياد إمدادار الك رباء
ي المديلة إلع ند كبير ا• بلاء ميراة الرياح ا كابيق الكدابير السل لللبية الكي ال كنكا للككلالاجيا لكا ير الااطة
ي الكلميم المعمارو للمبالي (الكاجي م الجماد م إغالق اليكنار م العيا النرارو للجدران ااألسا م اليجا
الميدا م الك اية ابيعي)ا • إلكا المياه الس ل ل للاملة المنلية من الااطة الا ل ل للمس ل ل للية المكجددت ا اس ل ل للكمدام الااطة
الاللمسللية لككييف ال ااء اك لك كابيق كدابير الكنكم ي الااطة لشاا اليرااة من مالا كركيو مضللمار الرو
بالااطة الا للمس للية (الض للخ االرو مي الااطار المكجددت) ااكلااا الما للرا ايض للا إلا للاء مركي لمعالجة الليايار
امناار معالجة مياه اللرف اللني ماادت اسكمدام ا للرو[.]31
 .5التوصيات:
بما ان الجيائر من الداا الكي اي ي اار اللمام ان كرت كمايا ا كجسل ل ل ل ل لليد المديلة ال كية كعكبر
طييت لااية لكاار ا ا البلدم ا لكن الالل للاا الع المرنلة االميرت من كجسل لليد المديلة الجيائرية باابي اجكماايم
اطكل ل للادو ا بيئي لاج ا كي اا الكاار النشيشي ا اليعاا .ا للريادت ي ا ا الل د يجو دمد معايير ال كاء
ا االسل ل ل للكدامة الع كمايا المدن ي جميي مرانل م ا كلشاا نسل ل ل للاسل ل ل للة كسل ل ل للكملل لبلاغ النداهة ا ال كاء ا
االسكدامة ي المدن الجيائرية :
 إن الكنليا السابق أاض أن الليار الرئيسية للمدن ال كية ي ااراا المعالر اي االسكدامة اجادت النياتااسكمدام ككلالاجيا االكلاالر المبد لكنشيق الكيااا بين المجكمي امكالاك البارية المكبايلةم إن كنسين جادت
المعي اة لن يكنشق إال من مالا الدمد بين االبككار الككلالاجي ااالبككار االجكمااي.
 ااكمام السلاار بلااية المبالي الماج ة للسكان من نيث اللااية ال الكمية رغم االيمة السكليةم االعادت العاسل ل ل ل للكعماا المااد المنلية ي البلاء كالااو اللبلي االنجرم لكا ير مبان لل ل ل ل للديشة للبيئة ار البعاهار مندادت
لغاي هلائي اكسيد الكربان يعيي ارادت السلاة ي الكا مبان ايكالاجية بامكياي.
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 -يجو أن ال كظا المدن ال كية نلماط بعيدا بعد ارنا بإمكال ا أن ككان ااطعلا .نيث سللكانم من مالا اكبا

مل جية أكهر امالية يكمها ي الشيام بدمد البلية الكنكية االكمايا النضرو اال لدسة المعمارية االهشا ة االكراث
اككلالاجيا المعلامار مي الموسل لس للار النكامية االس لللاار االمجكمعار امطليمية االمنليةم طادرين الع معالجة
المااكا االجكمااية ااالطكلادية االبيئية للنلاا الع مديلة كية امسكدامة الع المدة الاايا.

خاتمة:
كسل ل ل للكايي ا لمديلة ال كية أن كا ر مدمار للمااالين بما يعيي ال ل ل للعارام بالسل ل ل للعادت االلل ل ل للنة االرانة
ااألمانم غير ان ي السلاار األالع من كداين سيدو ابد اص لم ياعر طاالااا بالسعادتم با بالكعو اامرااق
ي النلل ل ل ل ل للاا الع أبري ضل ل ل ل ل للراريار النيات مما يليم مراجعة كا ة ال ياكا االمدمار ي ا ه المديلة .مديلة

باغياا اي أند الماللاريي الكبرة ل ه الدالة ي اار االلجايم اطياسللا الع البرامد ااالاداف المسللارت لبلائ ا
ان ا ه المديلة ماسل ل ل ل للامة باابي ايجابي سل ل ل ل لليعكة النيات االجكمااية .االطكلل ل ل ل للادية اك ا البيئية ي ااطي من
النداهةم اليعالية اال كاءم ابالابي س ل ل ل للكظ ر اللكائد االالية للمديلة ي الس ل ل ل لللاار الشليلة المشبلة .من ج ة امرة
كُعرف مديلة ناس ل ل ل ل للي مس ل ل ل ل للعاد الجديدت الع أل ا مناالة بلاء اانة امرالية كية ي الجلاو الجيائروم كعرف
بإل ام ا العمرالي من المدن اللل ل ل للنرااية الشديمة ادمج ا للنداهة ال لدسل ل ل للية االككلالاجيةم ا ه المديلة ي اار
االلجاي الكجلو الاطا ي اللشل الماجاد ي مديلة سل ل ل ل ل لليدو ابد اص يجو اكبا الماة ال لدسل ل ل ل ل للية ال كية
بن ا يراا.
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علم الطوبونيميا واستعماله لنظم المعلومات الجغرافية  GISإلحداث
مدينة ذكية مستدامة

THE USE OF TOPONYMY AND GEOGRAPHIC

INFORMATION SYSTEM TO CREATE SMART
CITIES

الدككارت لااكي اامة (لمركي البنث العلمي االكشلي لكااير اللغة العربيةم الجيائر)
ملخص:
إن أس ل ل ل للماء األماكن االمعرا ة بالااباليميا اي الا ل ل ل للكا األكهر اس ل ل ل للكمداما االكا ل ل ل للا ار للمعلامار الجغ ار ية
المكاليةم امي كيايد ماالو المجكمي اال كشدم الككلالاجيم ألللب من الضللرارو كلبية العديد من مسللكايار المدمة
نيث طيمة البيالار بار أمر ضرارو.
يمها اسل ل ل ل ل للكمدام اكابيق ككلالاجيار لظم المعلامار الجغ ار ية  GISلشلة كبيرت ي الد ارسل ل ل ل ل للار المكعلشة
بلالمااطعيلة (الااباليميلا)م نيلث يعملا الع نيظ البيلاللار االمعايلار ألس ل ل ل ل ل لملاء األملاكن اربا لا بعالطك لا مي
العااما البا ل ل ل ل لرية االبيئية األمرة .اككي برمجيار لظم المعلامار الجغ ار يةم كبادا األ كار با ل ل ل ل ل ن كييية كلبية
ناجيار أ راد المجكمي من المااردم نيث ألب أم ار م ما ي مدة كنشيق الكلمية المسكدامة.
ا ي مناالة لضللمان بلاء مدن مسللك دامة مبككرت اطادرت الع الملا سللة اكنشق كالعار ادت طاااارم أالشر
النكامار ناا العالم مبادرار ممكلية للمسل ل ل للاادت ي كناا مراكياا النض ل ل ل لرية إلع مدن كية .كيف كسل ل ل للااد
المااطعية الظم المعلامار الجغ ار ية ي إنداث مدن كية مسكدامة؟
الكلمات المفتاحية :الااباليميام لظم ال معلامار الجغ ار يةم الكلمية المسكدامةم المديلة ال كية.
Abstract:
Place names are perhaps the most commonly and widely used form of geospatial
information, Foremost is the demand for real time data, in the protection of life and
property by emergency service organizations.
The application of Geographic Information Systems (GIS) technology
representsamajor advancement in toponymystudies because GIS enables the
systematicexamination of spatial patterns of place names and their association with
other human and environmental factors. It allows also users across the globe to share
ideas on how to meet their resource needs, it become an important tool in how to
achieve sustainable development.
To ensure innovativebuilding; competitive and multi-sectoral cities, Governments
around the world have launched various initiatives to help transform their urban
centers into smart cities. How can Toponymy and geographic information systems help
?to create smart sustainable cities
Key words: Toponymy, sustainable development, Geographic Information Systems
smart cities.
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تمهيد:

إن بلاء المجكمعار اكاايراا اكغييراا باكا إيجابي من أجا اللناق بركو الكشدم االر ااية اااليداار يكعلق

أسل ل للاسل ل للا بماضل ل للا الكلميةم شد ألل ل للبنر الكلمية ب ال ل للكال ا الممكلية ميار إسل ل للكراكيجي م م لر ااية الال ل للعاو
االمجكمعار من أجا اللناق بركو الكشدم اااليداار.
ايعكبر اللما السللكالي االكنضللر الس لريي أند األسللباو األسللاسللية للكغيرار الكبيرت الكي كا ل داا مدن العالم
مل العشاد الشليلة الماضية ما طاد إلع لااء اكجااين السكراكيجيار الكنكم ب ه الكغيرارم األاا يسكلد إلع كاج
منا ظ الع البيئة االماارد ااالطكل ل ل ل للاد االااطار المكان ة االككاما بيل ا ايكمها ي لما

المديلة المس ل ل ل للكدامة.

االهالي يسل ل للكلد إلع كعييي جادت اأداء المدمار النض ل ل لرية باريشة كياالية مي املسل ل للان من مالا الككلالاجيار
الرطمية أا كشليار المعلامار ب دف كعييي لااية النيات ايكمها بلما

المديلة ال كية.

الكمايا الككاما بي ن اللما جين المديلة المسل ل ل ل ل للكدامة اال كيةم البد ل من كم اائا من المعلامار الدطيشة
االكيلل ل ل لليلية ار اللل ل ل لللة الاهيشة باألرضم نيث ألل ل ل للبنر املي جمي اكلظيم اكنليا اارض اكلسل ل ل لليق ا ه
المعلامار الع ضل للمامك ا ي لظام يسل للم باسل للكداائ بيسل للر اس ل ل الة اسل للراة مشبالة اكال للكا نظم المعلومات

الجغرافية ( )GIS( ،)Geographic Information systemsأدات المية جديدت مسل ل ل ل ل للكندهة ام مة من
جالو نيظ المعلامار الجغ ار ية ان ابيعة األماكن ارلل ل ل ل للد كا ة الماارد ب ا اكنليل ا ااضل ل ل ل للي لما

ل ا مي

رلد ارهار اللاجمة ان الكلمية.
مشكلة البحث:

اجاد لشل معر ي ناا الكرابا ب ين الكلمية المسل ل ل ل ل للكدامة امبادئ المدن ال كية اكييية االسل ل ل ل ل للكيادت من الم

الاابابليميا اربا بلظم المعلامار الجغ ار ية ي انداث مدن كية مسكدامة.
هدف البحث:

ي ضل ل ل ل ل للاء المال ل ل ل ل للكلة البنهية كم كنديد ادف البنث ااا مناالة مرسل ل ل ل ل للاء معر ة ناا كييية الربا بين

الااباليميام لظم المعلامار الجغ ار ية ي انداث مدن كية مسكدامة.
علم الطوبونيميا وارتباطه بالعلوم االخرى:
كعد الااباليميا  Toponymie1أا ما يس ل ل ل ل للمي البعض المااطعية أا الم األمكلة من العلام النديهة الكي ك كم
باألسل ل ل ل ل للماء الجغ ار يةم الجغ ار يا الكي كندد المكان كشف الع اكبة اللغة للدماا من اسل ل ل ل ل للم يمييه ان غيره من
األس للماءم األمر ال و يس للكداي المس للكايار الكنليلية اللغايةم ايس للكنض للر الاما ممكليةم مها الكاريخ االجغ ار يا
االجيالاجيا اااللهرابالاجيا االم اللباكار اغيراا .اسل ل ل ل ل للكغالا كراث أو ملاشة بلااي ا المادو االالمادو امدة
ك هيره الع الكلمية اال دراسار امسكراكيجية ا لك باسكغالا المعاجم المكمللة االككلالاجيار النديهة مها لظم
المعلام للار الجغ ار ي للة  Geographic Information Systemsب للار أم ار م م للا ي م للدة كنشيق الكلميل للة
المسكدامة.
ل ا علم الااباليميا من الكمل للللار ار الاابي االسللكراكيجي ي الد ارسللار الكابيشيةم مهال الع اللللعيد
االجكمااي االطكلللادو ككجلع األامية امسللكراكيجية ألسللماء األماكن ي إدارك ا ميدان نكر الع سللياسللة الدالة
1

. Jerome Donald Fellman, Arthur Getis, and Judith Getis (1997), Human Geography:
Landscapes of Human Activities, p.154
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ي رسل ل ل ل للم المرائام الكجارتم الكعداد اامنلل ل ل ل للاءار الااليةم نشاق الملكيةم إلكا المرائا ااألاالةم الكمايا
النضرو اامطليميم السيانة االككلالاجيارم الكاارث الابيعية االنماية المدلية ااألمن الاالي.
اكعد دراسة أسماء األمكلة نشال مكعدد الكمللار ابالكالي إل يكالو ااكراك هالهة كمللار رئيسية لبلاء
الم ااند يس ل ل للمع أس ل ل للماء المااطي الجغ ار ية  .اكشام الد ارس ل ل للار الاباغ ار ية األ ل ل للال ا الع المعلامار اللغاية
االكاريمية االجغ ار ية .ايرجي لك إلع أن أسل للماء األمكلة ال كعكة المظ ر الابيعي االمادو شا للمكانم الكن
أيضا ملائل السكان المنليين.1
الااباليميا ماللرا لسللالي جديد ال ا إل ا كشدم لظرت هاطبة ي العالطة بين اللغة اسللكان ملاشة معيلة.

ايلعو ا ا االركباا دا ار رئيس ل ل ل لليا ي رس ل ل ل للم ال اية الكاريمية االهشا ية لجمااة لغاية معيلة .كدرة اللس ل ل ل للاليار
الجغ ار ية البلية اللغاية السل للم المكانم كما أل ا كبنث أيضل للا ان معلااا ابالكالي يلبغي إدراك أامية اللغة ك دات
طاية ا لك بغية كانيد مجكمعار او هشا ار معشدت.
العلوم التي يعتمد عليها علم الطوبونيميا:
كما سللبشر اماللارت إن الااباليميا كشي بالللي ا الما يدرة أسللماء األماكن من نيث لللاغ ا امعلااا اكااراا

اأهراا الع المجكمعار االهشا ار ي ملكشع كا العلام .علم الااباليميا ال يدرة إال بنضار بعض العلام الكي
كعكبر مكملة ل كعلم الكاريخ االجغ ار يا االلس ل ل ل ل للاليار نيث أن ا ه العلام كلعو دا ار ااال ي ل ل ل ل ل للياغة نشائق
كاريمية اابيعية اجغ ار ية الغاية ألسماء األماكن.2
ال ا ينكا الم الااباليميا إلع العديد من العلام االجكمااية اااللس للالية ابعض العلام الكابيشية لكيس للير بعض
الظااار الكي طد ال ككان ي مجاا امكلال أا معر ة البان ثم ال بد من الرجا اأم العان من ا ه العلام.
امن مجما ا ه العلام:
أ -العلام االجكمللاايللة اااللسل ل ل ل ل ل للاليللةم مهللا الم ارهللار االكللاريخ االجغ ار يللا االااباغ ار يللا االم االجكمللا االم
االلهرابالاجيا االم األهلاغ ار يا .االم اللشاو االككابار الشديمةم االم الميكارالاجيام االلغار الشديمة.
و :العلام الكابيشية اربما ينكا البانث من ا ه العلام الع األمل الم الجيالاجيا االمعادن.
-1اللسانيات:
أس ل للماء األماكن اي ابارت ان إا ل للارت س ل لليميائية-إن لل ل ل الكعبير-لمكان ما من طبا اللغة .إ كمكن املية

كسمية األماكن ي إرساء إاارت لسالية لرسم ا ي المكان المشلاد بكسمية ا ه اماارت اللسالية كعبر ان ردية

األماكن . 3علم اللسل ل للاليار يسل ل للم للااباليميا بد ارسل ل للة أسل ل للماء األماكن بلية الاريشة الكي يدرة ب ا الميردار
اللغاية.

1

Faudilcheriguen, Toponymie Algerienne des lieux habités, p19.
Ibid p35-36.
3
Atoui Brahim, Toponymie et espace en Algerie, p36-37.
2

214

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
إ ن كعكبر اللغة من أام العلام ي د ارسل للة األسل للماء الجغ ار يةم بااكبار االسل للم الجغ ار ي كائن لغاو كلابق الي
الاراا اللغاية من لنا الرف اداللة...
-2اللهجات:
كعكمد الااباليميا الع الل جار الكي كمكلف من بلد رمرم انكع ي البلد الااند لجد امكالف ي الل جة:
من ريف ابادية أاا النضل ل ل ل للر االمدنم اطد ككان الل جار مك هرت باللغار الشديمة كاللغار السل ل ل ل للامية من أكادية
اكلعالية ايرامية ...الخ
االسللم الع امكالف مغياه س لااء كان اسللم الم أم اسللم مكان ا جيء من الكالم أا اللغةم كا اسللم ينما
ي هلاياه معلع لغاوم امن ا ه األس للماء ما يكان مس للكعا ار أا مكاارها من لغة أمرة لا للعو معين إما كالاا طد
س ل للكلاا ا ه الملاشة أا اس ل للكعمرااا أا كاجراا ي ا أا غيراا من الموهرارم ا ي بعض األنيان طد لجد أن اس ل للم
المكان طد ال ييسلر بلغة أال بسلو االمكالف ي المعلع االلليغة االاين الللر ي ا ي لية الاطر كلابق ا ه

الشاااد الع لغة أمرةم ل لك يكالو من دارة الااباليميا أن يكان ملما الع اللغار األمرة المجاارت االشديمة
المكعاطبة الع الملاشة.
-3علم التاريخ:
يعد الم الكاريخ أند أام العلام الكي يعكمد الي ا الم الااباليميا اا ا اا الظاار علع سل ل ل ل ل للبيا المهاا
أسل ل ل ل ل للماء األماكن ي الجيائر كركبا اركبااا اهيشا بالنشبار الكاريمية الكي مرر ب ا الجيائر مل لا ل ل ل ل ل ل ك ا اابر
مرانا كاريم ا االاعاو الكي بلمر نضارك ا اهشا ك ا من مالا أسماء ملنااا للملااق الكي امراا ب ا .ي
نين يعكبر يمران أن الم الكاريخ الم مكما للد ارسللة الااباليمية اسللم المكان اا اللااد للماضللي امبلغ رسللالة
هشا ية كما ال يعايلا كاريخ لك المكان ااالطك مي من ااااا ي اايئاه املناه اسما.1
-4الجغرافيا:
كنااا الجغ ار يا ال للرح ما يربا املسل للان باسل للا اا ا ما يسل للمع نو المكان اا ا الال للعار ال و ينس ل ل
الامل كجاه مكان ايا م األمر ال و يجعا من كا مكان لشاة ممييت ا ريدت .كما كاكا أسماء األماكن إاارت
س ل للميالاجية كعبر ان كرت ض ل للاء ما من طبا ا ل للمل أا مجمااة من األا ل للمال اال و ال لراه اال لكميل إال
بمس للاادت اكاد الي :أللا ال لرة اال لس للمي إال ما لنن طادران الع كلشي  .2كا ا للعو يس للمي ايلظم مكال
نسللو هشا ك ألن العالطة الكي كربا املسللان بمكال طد ككان بالك كيد طاية اب لك معر ة الاسللا اكس لميك كاللكا
الل ل ار طايا من اليعا الهشا ي . 3إ أللا لجد بعض أسللماء األماكن كنما داللك ا من ابيعة المكان اكضللاريس ل م
امكار املسان كسمية ملاسبة ملدراا الكسمية األللية كالماء مهال االابيعة يرطاا بين العين االاادو االبنيرت
االبنر هم أاااا لكا اين كسميك ا المالة ب ا نسو مييك ا.4

1

Ibid p 36-37.
العرب  ،ترجمة صبب ح الدي عثمان هاشببم ،لجنة ال أليف وال رجة والنشببر،

 .2.أغطانيوس كراتشببو سببك  ،تاريد اند الجغرا
الناهرة ،1963 ،ص 88
3
A. Pellingrin, Essai sur le nom de lieux d’Algerie et Tunisie, Edition S.A P, Tunisie, 1949, p11.
4
Faudilcheriguen, Toponymie Algerienne des lieux habités, p20-21.
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-5علم اآلثار:
اأما ان االطة الم ارهار بالااباليميا ككمها ي كان الم ارهار يشدم بعض الكيسل ل ل ل ل لليرار االمعلامار ال امة
للدراسة المااطعيةم الاعاو االنضارار الكي كمر الع بلد ما كبشع يهاراا ارسام ا بادية ي األماكن.1
علم ارهار م م جدا من بين ا لعلام املسللالية ا لك من مالا ااكمام بد ارسللة النضللارار االملجيار النضللارية
االممليار المعمارية ااألهرية االلشع األهرية من مسكاكار اطاي أهريةم االكي بداراا يمكن أن كعاي كاريخ دطيق
للماطي ال و اهر الي ا ي .
-6علم االنثروبولوجيا واألثنولوجيا:
يشاا كاليدكلاك ان... :إن االلهرابالاجيا كمس ل للك بمريت ض ل للممة أمام املس ل للان اكمكل من أن يلظر إلع ليسل ل ل
ليرة مللا ي للا من امكال للار ال نللد ل للام االع ا ل ا اللنا يمكن كعريف االلهرابالاجيللا ب ل ل للا :الم الجمللااللار
البارية اسلاك ا املكجاك ا. 2
يمكل ا ا العلم بعدت مجاالر مل ا دراسة األاراق البارية بمساادت ال ياكا العظميةم اأيضا دراسة السلاكيار
االمجكمعار املسالية.3
ي نين لجد االهلالاجيا أا ل للد الكل ل للاطا بااللهرابالاجيا كال ا ك كم بس ل لللاك االلس ل للان ال س ل لليما الس ل لللاك اللماي
المككسل ل ل للو اال و يالق الي ملل ل ل للال الهشا ة  .ا ي ا ا اللل ل ل للدد ي كر كرابير ي ككاب االلهرابالاجيا  :أن
األهلالاجيا ك كم بدراسة الاعاو اهشا ك ا اسير نياك ا كجمااار بغض اللظر ان درجة كشدم ا.4
ا ان الكملل لل للان مها الم الكاريخ من أا للد االمكل للال للار المس للاادت الكل للاطا بعلم ارهار .األاا يبنث ي
الكاار الكاريمي الابيعي ليلسل ل ل ل ل للان .االهالي يبنث ي هشا ك اااداك اكشاليدهم ال لك يرة بعض العلماء أل ما
بنهان كاريميان ابالكالي أهريان.5
-7علم االنثنوغرافيا ،علم األجناس:
يمكل ا ا العلم بدراسة الاعاو االنضارار ااألاراق االمجكمعارم اي كم بدراسة العادار االكشاليد ااألديان
المعالرت اربا ا بالماضي .6امل الم األلساوم ااا م م جدا ي ا ا المجاام لاجاد كهير من أسماء األماكن
مركباة اركبااا اهيشا ب سل ل للماء األال ل للمال أا العائالر أا العرطيار .إن د ارسل ل للة أسل ل للماء األماكن ااركباا ا بعلم
االجلاة يسااد الع الي م الكاار اللغاو االنضارو لممكلف ملااق العالم ااعاب ا.

 .1.حمد يعلاس ،المدال إلى انركيولوجيا ما قل ال اريد ،دار المعر ة الجامعية للطلع والنشر وال وزيع ،مصر ،ي،2008 ،1ص-23
.25
2حس عل  ،الموجز علم اآلثار ،ال يئةا لمصرية العامة للك ا  ،مصر ،1993 ،ص.33
3حمد يعلاس ،المدال إلى انركيولوجيا ما قل ال اريد ،ص .27-25
4
http://www.arab-ency.com.
5الصليل كما  ،ال وراة جاءت م جزيرة العر  ،ترجمة عفيف الرزاز ،مؤسسة انب اث العربة ،بيروت ،للنان ،1997 ،ص.18
-6اللجنة العالمية للليئة وال نمية 1989،اللجنة العالمية للليئة وال نمية( 1989 ،االق صاد الليئ وال نمية المس دامة) ،ص.83
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-9علم االجتماع:
يمكل ا ا العلم بد ارس للة ابيعة المجكمي طديما انديها من مالا ادت مبادئ ااي ابيعة النيات االطكل للادية
ااالجكمااية االسلاكيار االعادارم الظام العيوم اابشار المجكمي الظام السكنم االبيار اغيراا.
-10السياسة:
كنكا الااباليميا من ا ا العلم مجاا ااند ااا يلية االسللكعمار امدة ك هيره الع األسللماء الجغ ار يةم كما
جرة ي بعض الداا الكي اسكعمرر ي بدايار الشرن الماضي من طبا األارابيينم شاماا بإاالق أسماء جديدت
كمل م ابلغك م الع الملااق المسكعمرت.
-11الجيولوجيا:
د ارسللة المكان االملااق المنياة ب م الكيسللير الظااار الابيعيةم الكي ندهر ي المكان من ياليا ابراكين
االكلداارم االككاين الجيالاجي لكضارية المكانم االكربة االمعادنم امناالة ربا ا ملاشيا باسم المكان ال و
ربما يكان ماكشا من ظاارت جيالاجية.
-12الميثولوجيا والفكر الشعبي:
يمكل ا ا العلم بد ارس ل ل للة اليكر الا ل ل للعبيم من راايار اطل ل ل للل ا ل ل للعبية مكداالة بين اللاةم اا ه األ كار
ألكجك ا الاعاو للكعبير ان منكااام اليكروم أا نكع لكيسير بعض الظااار الكي لية ل ا أسبشية كرية لدي مم
مهاا أسماء األماكن المج الة المعلع اال اية :يشامان بلسبك ا إلع ناكم أا ملك طديمم أا امرأت أا طلة ميالية.
-13علم النقوش:
كعكبر اللشاو مل ل للد ار كاريميا ااما من مل ل للادر د ارس ل للة األماكن الجغ ار ية ي الملاشة مها اللشاو اللباية
االلشاو اللياية االلشاو الشديمة جدا.
-14األديان القديمة:
م م جدا لكيسللير بعض الظااار الديلية المركباة باسللم المكانم الن اسللم المكان ربما يكان اسللم ديلي بنر
مركبا باسل ل للم معباد أا اشةم أا لل ل للية ديلية أا ابادت .األن أسل ل للماء األماكن ي مدلاالر ديلية من المعكشدار
االاشاة اأسماء المعبادار ألند الاعاو الشديمة.
شد يرمي االسل للم الجغ ار ي إلع اسل للم اصم أا رجا لل للال م أا رجا دينم أا مكان ابادت أا مشام ميار.
األن الككو السمااي ة الديلية كنكاو بعض اا الكهير من الدالئا المكالية أا المالم الجغ ار ية ل مم السابشة.
التنمية المستدامة:
لشد ا للا مل للال الكلمية المس للكدامة ي اللل للف الهالي من الشرن العال لرين لكلااو كنك كا الس للياس للار

االماا البرامد االماايلار الماج ة إلع إنداث الكغيير ااملل ل لالح لممكلف األاض ل للا االمجاالر الع لل ل لعيد
الدالة االمجكميا ا ا بعد اراده ألاا مرت ي كشرير اللجلة العالمية للبيئة االكلمية اام  1987اار ر الكلمية
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المسل للكدامة ي ا ا الكشرير الع ال ا كلك الكلمية الكي كلبي ناجار الناضل للر دان المسل للاامة الع طدرت األجياا
المشبلة ي كلبية ناجياك م .

1

كما ار ا برلامد األمم المكندت للبيئة  1991الكلمية المسل ل ل ل ل للكدامة الع أل ا« :كنسل ل ل ل ل للين ال ل ل ل ل للراا اجاد
المجكمعار البال ل ل ل ل للريةم مي البشاء ي نداد طدرت كنما أاباء األلظمة البيئية» .اطد كم كنديد أالايار الكلمية
المس للكدامة من مالا الشمة العالمية للكلمية المس للكدامة الكي اشدر ي جاااليبرغ س لللة  2002االكي كرككي الع
المجلاالر الكلاليلة :الميلاهم االالاطلةم االل ل ل ل ل ل لنلةم االي ارالةم االكلا البيالاجيم االيشرم االكجلارتم االكمايلام الشلا
الككلالاجيام اامدارت الرايدتم االكعليمم االمعلامار االبناث.
اللكلمية المسل ل ل للكدامة هالهة أبعاد مركباة اركبااا اهيشا يما بيل ا .امن ا ل ل ل ل ن امجراءار الكي ككم من
أنداا كعييي األبعاد األمرة مما يداا إلع إنراي كشدم مكيامن ي كا مل ا .اككمها ا ه األبعاد الهالهة ي:

2

أ -البعد االجتماعي :كككان الكلمية االجكمااية من مكغيرار الكعليمم اللل ل للنة امسل ل للكاة المعيال ل للة.

اككنشق الكلمية االجكمااية المسلكدامة الدما ككاا ر الماارد الاليمة لمشابلة انكياجار األجياا الشادمة من رل
الكعليم امن المدمار اللنية امن معدالر مشبالة لمسكاة المعياة.
ب-البعد االقتصييادي :الشل للد مل كنشيق معدا الكغير ي لل لليو اليرد من اللاكد الشامي مالا كرت

معيلة ايكالو لك مشابلة ا ا المعدا مي معدا اللما ي الماارد باس ل للكمدام الكغيرار الكي كا أر الع إلكاجية

الماارد المكانة .كما ككالو الكلمية االطكلادية المسكدامة ضرارت المياض معدالر اللما ي اسك الك الماارد
الابيعية المكجددت ان معدالر اللما ي الكميار المكانة من ا ه الماارد.
جييييي -البعد البيئي :يركبا اللجاح بيئيا بنسن امدارت البيئية للمااريي املمائية ا يكالو لك :اجاد طالان بيئيم

إلااء موسسار معلية باوان البيئةم إجراء الكشييم البيئي المسكمر للمااريي الكلمايةم لار الااي البيئي االكربية
االكدريو اض للرارت إدما مي ام الكهشيف البيئي ض للمن الملااد الد ارس للية .كما ككالو االس للكدامة كغيي ار ككلالاجيا
مسكم ار ي البلدان الللااية لكان الجالو الككلالاجي أمر اام ي الكا يق بين أاداف الكلمية اطياد البيئة.
المدن الذكيةSmart cities :

مي ام المدن ال كية مر ي ادت مرانا اا ه المرانا كمها اكجااار رئيس ل ل ل ل ل ل ية للمدنم االالك هالهة

اكجااار لمي ام المدن ال كية:

-1االتجاه األول  :ا ا االكجاه يسل للكلد إلع ااكماد المديلة اسل للائا الرانة الرطمية Digital Amenities

من مالا ككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالر ( ) ICTك دات لكنسل للين المديلةم لجعا المدمار النض ل لريةم االكلشا
ي المديلة أكه ر كياءت ا عاليةم الكعييي جادت اأداء ا ه المدمار للند من الككاليف ااسك الك المااردم نيث أن
ال دف األساسي للمدن ال كية من ا ا االكجاه اا لااية النيات quality of lifeم من مالا:
أ-موار البشاء للنيات االلسالية Being
-1لزعر وبوعزيز ،2010 ،لزعر عل  ،ناصببر بوعزيز ،الليئة وال نمية المس ب دامة :قراءة المف وم ،المل نى الوين حو  :آ اق
ال نمية المس دامة الجزائر وم طللات ال أهي الليئ للمؤسسة االق صادية ،جامعة قالمة ،ص.2
2
-Bakici, Armirall, and Wareham, “A smart city initiative, the case of bercelona », journal of
knowledge economy, p137.
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و-موار الر ااية االلسالية Well-Being
موار الكر ي االمكعة االلسالية Enjoyment-2االتجاه الثاني :ايمها مبادئ اللما ال كيSmart GrowthPrinciples :

اللما ال ل كي ااا االكجللاه ال ل و يسل ل ل ل ل للعع الع الكنكم بلما المللديلللة باريشللة كيللةم من مالا مجمااللة من المبللادئ
السكمدام االراضي االكلمية الكي ك دف إلع كنسين لااية نياكلا االنياظ الع البيئة الابيعيةم اكا ير الماء مي مرار
الاطر .مبادئ اللما ال كية كوكد اللما ماليا ابيئيا االمسوالية االجكمااية.
-3االتجاه الثالث :مبادئ النضرية ال كيةIntelligent Urbanism :

مبادئ النضل لرية ال كية اي ابارت ان مجمااة من اا للر مبادئ كشاد كا للكيا ممااار المدن االكل للميم النض للرو
ب سلاو مككامام ال دف األساسي ل ا االكجاه كنشيق الككاما ال كي بين ممكلف ااكمامار الكمايا النضرو.
العالقة بين المدن الذكية والتنمية المستدامة:

يرة العديد من الملظرين المعال ل ل ل ل ل لرين أن المدن ال كية اي المدن الكي كسل ل ل ل ل للكمدم ككلالاجيا المعلامار

ااالكلاالر ب دف ييادت لااية نيات سكال ا مي كا ير الكلمية المسكدامة 1نيث كم ااكماد مي ام المدن ال كية من طبا
العديد من المدن ك الاية إسل ل ل ل ل للكراكيجية الكي كعرف باألامية المكيايدت للكشليار الرطمية ي كمكين االلكيامار الااردت ي
كلك المدن إلع الشدرت الكلا سية ااالسكدامة .الكركيي الرئيسي للمدن ال كية اا كال ا يجو أن ككان لديشة البيئةم مي
الااطة ال كيةم االبيئار ال كيةم االكلشا ال كيم االع المدن كال ا أكهر مالئمة للعيو.

اطد اض ل للي ريق مبراء المكمل ل للل بالمدن ال كية مي ام للمل ل للال الجديد المال بالمدن ال كية المس ل للكدامة
مالا اجكما س لللة  2014ي مديلة جلات بإيااليا :المديلة ال كية المس للكدامة اي مديلة مبككرت كشام الع اس للكعماا
ككلالاجيا المعلامار ااالكل ل ل ل للاالر ( ) ICTاغيراا من الاس ل ل ل للائا لكنس ل ل ل للين لااية النيات اكياءت العمليار االمدمار
النضرية االشدرت الع الملا سة مي ضمان كلبية انكياجار األجياا الناضرت االمشبلة يما يكعلق بالجاالو االطكلادية
ااالجكمااية االبيئية.

2

اطد كم كنديد األاداف الرئيسية للمديلة ال كيةم ي هالث أاداف رئيسية اي:
االسيييتدامة : sustainability :المرالةم الكلمية المسل للكدامةم اللما المسل للكدام للبيئةم لظرت ال للمالية انلاا مسل للكدامةم
اكد شار الااطة االمااد.

نوعية الحياة : quality of life :البشاء للنيات املساليةم الر ااية املساليةم الكر ي االمكعة املسالية.

الكفاءة :efficiency :الكياءت االيعالية ان اريق الململةم كنشيق الا رارم الكآيرم الكنسين.
إن لما

ا لمدن المسل ل للكدامة ألل ل للب أكهر ككامال ي مرككياك الرئيسل ل للية (االجكماايةم االطكلل ل للاديةم االبيئية)

باالس ل ل ل ل للكلاد إلع لما

المدن ال كية ي (لااية النيات االلما ال كيم االكنض ل ل ل ل للر ال كي) الكي ال يلبغي كنشيش ا دان

االسل ل ل ل ل للكلاد إلع ككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل ل ل ل للاالرم اا ا ما يوكد رضل ل ل ل ل للية البنث ي دمد اككاما اللما جين ي
الشاااار النضل ل لرية الرئيس ل للية للمديلةم ا ا ما يوكد أن لما

المدن ال كية يس ل للك دف ي نشيشك كنشيق االسل ل لكدامة

النضرية.

-http://itunews.itu.int/Ar/Note.aspx?Note=5484
( )33م مد الخزام عزيز ،نظم المعلومات الجغرا ية أسباسبيات وتطلينات للجغرا يي  ،الطلعة الثالثة ،منشبأة المعارف ،اإلسبكندرية،
 ،2004ص26

1
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دور نظم المعلومات الجغرافية  GISوربطه بالطوبونيميافي تحقيق التنمية المستدامة:

ي العشاد األميرت ندهر طييار ااسل ل ل ل ل للعة ي مجاالر الد ارسل ل ل ل ل للار الااباليمية شد ظ رر الااباليمية الكابيشية

اأم ر ني اي ااسل للعا ي الد ارسل للة بسل للبو كلامي المال للكالر االطكلل للادية االنض ل لرية االسل للكالية ب بعاداا الممكليةم اطد
امكاير الد ارسل ل ل للار الكابيشية بناجك ا إلع مسل ل ل للكليمار اكشليار اأج يت مكاارت ماااء لل ل ل للارت ااطعية ان المكغيرار
االعااما ار اللل ل ل ل ل لللة بالد ارسل ل ل ل ل للار الجغ ار ية االااباليمية الكابيشيةم امن بين كلك الكشليار برير لظم المعلامار
الجغ ار ية ( )G.I.Sااي ممكل ل ل ل ل للر للكلمار الكالية ( )Geographic Information Systemsاا ا اللظام ابارت
ان لظام ناسل للابي بككلالاجيا مكاارت يشام بالكعاما مي المعلامار االبيالار بكشلية االية ايعكمد الع كياءت بال للرية
االككرالية غاية ي الدطة االكميي (.)33
كنااا لظم المعلامار الجغ ار ية من مالا ما كملك من كشلية االية ادطة مكلااية كبسل ل ل ل ل لليا العالم المارجي من
مالا طاادت بيالار اارض كاكاك ار ي .أو أن المعلامار ان ملاشة معيلة يكم كشس ل لليم ا إلع ابشار .كا ابشة كمها
ظاارت جغ ار ية ي العالم المارجي من الممكن أن ككان ابشة مملل ل ل لل ل ل للة للمدن اأمرة لنشاا الليا اأمرة لللشاا
العسل ل ل للكرية أا المنالل ل ل لليا اللشدية أا نياالار الماال ل ل للية اا...الخ اكا ابشة ل ا جداا ينكاو الع البيالار الكي كم
ج مع ا ان ا ه الابشة اجالو كاكاك ار ي يل للف البيالار بل للارت مرئية بامض للا ة إلع المعلامار العادية ي الجداا
كنلل ل للا البيالار الع جالو جغ ار ي يال ل للما لشااطا الع المرياة ايمكن كنليا اللل ل للالر بين الابشار الممكلية كما
يس للم اللظام بامجابة ان الكس للاوالر الممكلية با للكا ممل د املظمم ض للال ان لك اللظام يس للم بإمكالية ارح
أس ل للئلة ناا العالطار الملاشية بين الظااار الممكلية اامجابة الي ا بملك ع الدطةم بامض ل للا ة إلع امكيار البدائا ي
العملية الكماياية.
اك سيسا الع ما كشدم ا ي ضاء اممكالار ال ائلة لبرامد لظم المعلامار الجغ ار ية ان ل ا اللظام دار م م ي
النياظ الع البيئة اكنشيق الكااين العشاللي ي الماارد الابيعية االبارية اضمان نشاق األجياا الشادمة ابالكالي ان
كنشيق الكلمية المسل ل ل ل ل للكدامة يعد اامال من اااما الجغ ار ي ال و يعما الع كشلية اللظم الجغ ار ية ايسل ل ل ل ل للمراا لمدمة

أادا كس ل ل ل ل للكايي كشلية المعلامار أن كلعو دا اطر م ماط ي الكلمية المس ل ل ل ل للكدامةم من مالا اممكالار الالمكلااية الكي
كمكلك ام اكعييي بلاء الشدرار ي العلام االككلالاجيا ااالبككارم ب دف كنشيق أاداف الكلمية المسكدامة.

 -نموذج تطبيق علم الطوبونيميا ونظم المعلومات الجغرافية في خدمة المدن الذكية المستدامة:
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1

-Tidjet.M, Nahali Dj : « Initiation d’une base de données Toponymique », revue ILES D
IMELES, n 5, 2013 p327
1
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1

لما

ل يكا لمبسللا لشاادت بيالار أسللماء المااطي الجغ ار ية األللال ا بامضللا ة إلع المعلامار األسللاسلليةم

اككضللمن طاادت بيالار أسللماء المااطي الجغ ار ية األللال ا أيضللا كسللجيالر لللاكية كعكة بدطة لللاكيار أسللماء
األماكنم بما ي لك اللاكيار الكي كعكبر اامة.
امن بين االنكياجار األسل ل للاسل ل للية للمدن االنضل ل للارار النديهةم إن كسل ل للمية اكرطيم الارق االا ل ل لاار ااأليطة
االسانارم ضال ان ممكلف المبالي العامةم أمر أساسي ك دات ال غلع ال ام ال سيما باللسبة لكابيشار كنديد
الماطي الجغ ار ي.
ايكالو كليي ه مجمااة من الكدا بير الرامية أسللاسللا إلع جمي اكميين جميي البيالار الماجادت ي أسللماء المااطي
الجغ ار ية األال ام ضال ان البيالار الكي ككالو اسما جديدا.
استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في المجاالت المختلفة

إن الشدرت اليائشة للظم المعلامار الجغ ار ية ي املية البنث ي طاااد البيالار ااجراء االسل ل ل ل ل للكيسل ل ل ل ل للارار

الممكلية هم إظ ار ا ه اللكائد ي لارت مبساة لمكم و الشرار طد أ ادر ي العديد من المجاالر مل ا:
-1إدارة األزمات:
ككا ر إمكالية كنليا ال للبكار الارق االبلية األسل للاسل للية لكنديد أطلل للر المسل للارار بين لشاكين اك لك السل للو
المس للارار بين مجم ااة من اللشاا كما يييد ي كسل ل يا املية ل لليالة الا للبكار الجديدت مما يا ر الاطر االج د
ااادت ما ككان األيمار إنداها مكالية مها ( الييض ل ل ل ل ل للالار االياليا االنرائق ااألاالل ل ل ل ل للير االكا ل ل ل ل ل للار األابئة
االضارابار العامة االمجااار) امن الا إن امكالك المرائا االمعلامار يعكبر ام أر ااما مدارت الكارهة.

-Ibid p328
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-2الخدمات الطبية الطارئة:
كعكبر لظم العمرالي :الجغ ار ية إندة األداار الجيدت ليسعا ار الابية الاارئة نيث كا ر بيالار ان ألاا
الناادث االبيالار السللكالية المالللة ب ه الناادث ايمكن ارض ل ا بسللراة اس ل الة اكسللااد أيضللا الع سللراة
اسل ل للكجابة لظا م المدمار الابية الاارئة من مالا كنديد اطرو اندت إسل ل للعا ار إلي مكان االكلل ل للاا المبلغ ان
النادث ااطل ل للر الارق االارق البديلة للال ل للاا إلي بامض ل للا ة إلي إمكالية الشيام بكنليالر ممكلية للمعلامار
الممكيلة ي طاااد البيالار بنيث يمكن معر ة سللراة امدة الكاللار اداة لداء أا اباء طبا الكاللاره اليعلي مما

يسااد الع الكمايا.

-3التخطيط العمراني:
يييد لظام المعلامار الجغ ار ية ي كشييم أداء المدمار الممكلية (كعليمية – لنية – أملية  ....... -الخ)
البيئة :ابشة امرالية لكنديد الملااق المنرامة ماادت كاييي المدمار ي ا كما يييد ي مشارلة ما اا مماا
بما اا ااطي باليعا لملاشة معيلة لكنديد الملكيار االمس ل ل ل ل للئاليار الشالالية ايس ل ل ل ل للاام ي بلاء لما

رياض ل ل ل ل للية

للملااق العا ل ل ل ل لاائية ان اريق كنديد اكجااار اللما العمرالي ي ا للند من الكال ل ل ل للاراا اك لك كااير الملااق
الشائمة.
-4حماية البيئة:
كشام لظم ا لمعلامار الجغ ار ية بد ارس ل ل ل ل للة العديد من البيئار ي اكجااار اديدت مال ل ل ل ل للة بابيعك ا الييييائية
االبيالاجية االكيميائية االملامية ايشام بككبي الكغيرار النادهة ي ملاشة معيلة اكشدير الك هيرار الممكلية الع
الملااق المجاارت ان اريق مشارلة مجمااة من اللار االمرائا ي كااريخ ممكلية.
-5الدراسات االقتصادية واالجتماعية:
كسللاام لظم المعلامار الجغ ار ية ي د ارسللة اكنليا الملللائل االطكلللادية ااالجكمااية لملاشة معيل بلاء
الع معايير مالللة يندداا المبراء ا لك السللكلكا الموا لرار الكلماية الكي كسللاام ي اكما ط اررار ملاسللبة ي
كا ة اكجااار الكااير.
 -6إنتاج الخرائط الستخدامات األراضي والموارد الطبيعية:
باسل ل ل ل ل للكمدام الكشليار النديهة للظم المعلامار الجغ ار ية يمكن إلكا مرائا كاض ل ل ل ل ل ل ملااق كجمي الماارد

الابيعية لملاشة معيل ( مياه –بكراا – مامار معدلية  ...الخ ) الكي كاض ل ل ل ل ل ل االسل ل ل ل ل للكمدام النالي ل رض
ااسكلكا مرائا االسكمدام المسكشبلي.
-7استنتاج شكل سطح األرض:
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من األامية بمكان إن يعاي لظام المعلامار الجغ ار ية كلللا ار دطيشا لاللكا سللا األرض ال و سلليكم العما
الية ايكم لك ان اريق إدماا المرائا االلككرالية للملاشة اباسل ل ل ل ل للكمدام ككلالاجيا لظم المعلامار الجغ ار ية
يمكن من مالل اسل للكلكا كميار النير االردم ي ملاشة منددت أا كنديد إال للكاا ممرجار السل للياا ااكجااار
المياا ألو ملاشة.
 -8تحسين اإلنتاجية:
ااندا من أام اائد ككلالاجيا لظم المعلامار الجغ ار ية اا كنس للين املية إدارت ال يئة اماارداا الممكلية الن
الجغر ية مما
ا
لظم المعلامار الجغ ار ية كمكلك الشدرت الع ربا مجمااار البيالار بعضل ل ا مي بعض مي المااطي
سل ل ا الما للاركة ي البيالار اكسل ل يا االكل للاا بين األطس للام الممكلية علد بلاء طاادت بيالار ماندت يمكن ألند
األطسام االسكيادت من اما األمر الن جمي البيالار يكم مرت ااندت شا يكم اسكمدام ا ادت مرار مما نسن من
املكاجية ابالكالي شد يادر الكياءت الكلية لل يئة
 -9اتخاذ القرارات المناسبة:
كلابق لل ل للنة الشاا الم هار ( البيالار األ ضل ل للا كشاد لشرار أ ضل ل للا ) كماما الع لظم المعلامار الجغ ار ية

ألل لية اسل لليلة يلية الكما الشرار الكلة أدات لالسل للكيسل للار االكنليا مما يسل للاام ي اضل للي المعلامار ااضل للنة
اكاملة ادطيشة أمام مكم الشرار كما كساام لظم المعلامار الجغ ار ية ي امكيار السو األماكن بلاء الع معايير
يمكاراا المس للكمدم مها ( البعد ان الاريق الرئيس للي بمس للا ة منددت اس للعر المكر ليييد ان س للعر معين اكنديد
نال ة الم ار ق االبعد ان ملااق الكلاث ) يشام لظام المعلامار الجغ ار ية ب جراء ا ا االسل ل ل ل للكيسل ل ل ل للار الع طاااد
البيالار ايشام بامكيار مجمااة من المس ل للانار الكي كنشق ا ه االا ل للكرااار ايكرك لمكم الشرار نرية االمكيار
الل ائي
-10بناء الخرائط:
إن المرائا ل لا مكلاللة ملال ل ل ل ل ل للة ي لظم المعلاملار الجغ ار يلة ألن امليلة بللاء المرائا بلاسل ل ل ل ل للكملدام لظم
المعلاملار الجغ ار يلة كعلد أكهر مراللة من إو اريشلة يلدايلة أا كلاركاج ار يلة نيلث كبلدأ ال ه العمليلة ببللاء طااالد
البيالار هم الكنايا الرطمي للمرائا الارطية المكا رت هم يكم كنديه ا باس للكمدام ل للار األطمار الل لللااية ي نالة
اجاداا هم كبدأ املية ربا البيالار بمااطع ا الجغ ار ية االدئ يكان الملكد الل ائي من المرائا جاا اي للظ ار
االا يكم إيض ل ل ل للاح المعلامار الممكارت برماي منددت الع المرياة لكاض ل ل ل للي مل ل ل ل للائل منددت مها ( إظ ار

ملااق ارهار أا ميراة الع المرياة ا لك باسكمدام رمي مي ام اندد اماي الع المرياة
خالصة:

كعد األسماء الجغ ار ية أا الااباليميا باسكعماا لظم المعلامار الجغ ار ية من األمار الكي كلشع أامية مالة

من طبا النكامارم ا لك بالكدطيق ي امكيار الماضل ل ل للي المهالي لكا مسل ل ل للمع جغ ار ي أا إاالق اسل ل ل للم جغ ار ي
جديدم لما ل ا من أامية ي كا ير ادت ملكجار رطمية امابااة مل ا :ككيو دليا األسل ل ل ل ل للماء الجغ ار يةم برلامد
المرال ل ل ل للدم برلامد دليا المااطي الجغ ار ية االلككراليم برلامد باابة لظم المعلامار الجغ ار ية الع مااطي ال ل ل ل للبكة
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االلكرلرم برلامد المرا ل ل ل ل للد ال و يعما الع أج يت ال ااكف ال كية...اكا ا ا من اجا كنشيق كلمية مس ل ل ل ل للكدامة
امدن كية كمدم اليرد االمجكمي االبيئة.
قائمة المراجع والمصادر:
قائمة المراجع باللغة العربية:
-1أغاالياسل ل للكراكال ل للا سل ل للكيم تاريخ األدب الجغرافي العربيم كرجمة لل ل للالح الدين اهمان ااال ل للمم لجلة الك ليف االكرجمة
االلارم الشاارتم .1963

-2اللل ل ل ل ل للليبي كماام التوراة جاءت من جزيرة العربم كرجمة اييف الريايم موس ل ل ل ل ل لسل ل ل ل ل للة األبناث العربةم بيرارم لبلانم
1997.

-3نسن اليم الموجز في علم اآلثارم ال يئة الملرية العامة للككاوم ملرم 1993.
-4نمد يعباة ،المدخل إلى األركيولوجيا ما قبل التاريخم در االمعر ة الجامعية للابااة االلا ل ل للر االكايييم مل ل ل للرم ا1م
2008.

-5دالياا كلينم موسييييييييوعة علما آلثارم كرجمة ليان ياسل ل ل ل ل للفم 1م دائرت االاالمم ا ايرت الهشا ة ااالاالمم بغدادم العراقم
ا1م 1990.

-6داجالة ماساينم مبادئ التنمية المستدامة ،كرجمة ب اء اااينم الدار الدالية لالسكهمارار الهشا يةم ملرم2000
-7منمد الم ايمي ايييم نظم المعلومات الجغرافية أسيييييياسيييييييات وتطبيقات للجغرافيينم الابعة الهالهةم ملال ل ل ل ل ت المعارفم
امسكلدريةم .2004

قائمة المراجع باللغة األجنبية:
.1-Atoui Brahim, Toponymie et espace en Algerie.
2-A. Pellingrin, Essai sur le nom de lieux d’Algerie et Tunisie, Edition S.A P, Tunisie,
1949.

3-Bakici, Armirall, and Wareham, “A smart city initiative, the case of bercelona », journal
of knowledge economy, p137.
-

4-Faudilcheriguen, Toponymie Algerienne des lieux habités.
5-JaniVeltoNaho and Lawrence D. Berg (2009) Critical Toponymy: The ContestedPolitics
of Place naming .

6- Jerome Donald Fellman, Arthur Getis, and Judith Getis (1997), Human Geography:
Landscapes of Human Activities.

7-Toponymy The Lore, Laws and Language of GeographicalNames,Kadmon,N.,1997.
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8- Tidjet. M, Nahali Dj : « Initiation d’une base de données Toponymique », revue ILES
D IMELES, n 5, 2013
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نحو استغالل أمثل للتعلم الذكي في الوطن العربي

If water is life, then the time for humanity indeed is really life
)(towards the exploitation ideal of smart learning in the Arab world

البانث :نلا ي ابد النكيم (جامعة باكلة /الجيائر)

ملخص:

يغاي الماء بجميي الااا ناالي هالهة أربا كاكو األرض أو بلسل للبة  %70ا %30الباطية يابسل للةم

الما ان كمية الماء ليسلر كل ا للالنة لالسلك الك (الالرو) لسلبة  %97من المياه الع كاكو األرض ابارت
ان بنار امنياار السبة لغيرت كشدر بل ل لل %3 :شا كعد مياه ا بة لالنة لالسك الك البارو .من اجا لك
كعالر األلاار الملادية بكرايد اسك الك الماء اااادت كلييك اسعر بعض الداا الع اضي كاريعار اطاالين
لارمة للند من أسباو كلاث المياه األل اللر نياو المنا ظة الي اي المنا ظة الع النيات.
االي ا ان كالر العلاية بالماء بنكم ال اللل ل ل ل ل للر نياوم همين الادر الع األرض اا الاية بنيات

األ راد االاعاو المنا ظة الع الاطر ال كشا أامية ال

ي كرت اجاد اكااجد االلسان الع األرضم الشضاوه

كعلي ل اية املس ان االك اء اجاده امن همة ال مجاا السكغالا أو لعمة من اللعم م ما كالر هميلة.
االسل ل ل ل ل للكغالا الجيد للاطر ااالطكلل ل ل ل ل للاد ي اادم ااداره يما ال ائدت مرجات مل اهلاء النيات اليامية
االعمر ككا لمداات لنيات أ ض ل للا نيث كنكا النيات س ل للاة لليردم المجكمي اا البال ل لرية ككا الع كلظيم أامال ا
اأالغال ا للاللاا الع مبكغااا امن همة السلعادتم الما ان الكلظيم بللية اامة مركبا اركبااا اهيشا اابديا بعاما
الاطرم

ا األمير يسللير مي املسللان ي كا ظرا م ما كالر :ايا لللغير اا الليخ كبيرم بلللنة جيدت اا

مريضم اااا ان العما اا اغيا  ...الخ .اليمن ال يكاطف امام أو ايء.
باس ل للكاااة او رد المنا ظة الع الاطر ااس ل للكغالل ايما اس ل للكغالا من مالا أاال امدراك الجيد لشيمة

ا ا األمير ابكشسيم هاليا الع:


اطر ألداء كا االلكيامار االااجبار :أسريةم اائليةم طضاء الناائد  ...الخ.



اطر للعما اأداء المسواليار.



اطر للرانة (اسكرجا اكجديد الااطة).



اطر لكااير الم ارار االكياءت الم لية االاظييية لكنسين مركيه ي العما.

ك دف ااك الارطة العلمية الع الكلبي لشيمة الاطر من ج ة اكييية اسل ل للكغالل اكنشيق االع درجة ي االسل ل للكيادت
مل  .اكشديم إضا ة الا بسياة ي ا ا اللدد نيث يكم الكركيي ي ا ا العما الع كييية المنا ظة الع الاطر
لكااير اكلمية الم ارار االكياءار مالللة لليئة الاللغيلة االعاملة بدان اادار للاطرم للج دم للماا اا ككبد الاء
السير مي اسكغالا لليرل اطلع ند االكعرف الع ارليار المكانة.

الما ان كااير المسل ل ل ل ل للكاة العلميم الم لي اكس ل ل ل ل ل للو م ارار جديدت اا كجديداا لمااكبة العلل ل ل ل ل للر

ااالركشاء ي المراكي يكان اما:


بالمااركة ي كربلار ادارار دراسية اكدريبية.



كااير المسكاة العلمي االم لي االم ارار ان اريق الكجديد اامبدا االكلايي.



البنث االكعلم ان اريق املكرلر.



االاكراك ي دارار كدريبية مكانة من مالا المجكمي الا مجالية.
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امللار ااملغاء للراو ارمر اا نكع الممالف من يمالء اما اا غيرام.



...الخ.

اليام مي كاار الككلالاجيام اس ل للائا االكل ل للاا الس ل للمعيةم المرئية االبلل ل لرية أل ل للب مكاح لكا مكمرن اس ل للكغالا
الككلالاجيا النديهة ااملكرلر ألم كربلل ل ل ل ل للارم دارارم دراة انلل ل ل ل ل للل ككايلية ان اريق املكرلر االع
المباا للر ان ا للاء مي إمكالية الكمااو مي المس للواا االما للرف الع دارت الكدريو اا نكع المدرة ااجراء مع
لشاو اناار (س ل ل لواا  /جااو) بدان ككبد الاء السل ل للير الع بلده اكعايا الملل ل للال ااادار اطك امن همة يمكن
للمكمرن كنللليا ي اطر اجيي ا طياسللي م ارار اكياءت االع اليي ليس ل اليي مجكمع ااطكلللاد لاطك اج ده
ا ر ي مسكااه العلمي ا الهشا ي ا ي أو امكلال ساة المي بنر اا مجاا هشا ي.
الكلمات المفتاحية

كلميللة الشللدرارم الككللاجيللا المعلامللاكيللةم املكرلللرم دراة الع ال ل ل ل ل للبكللة املكرلللر ()Online courseم

الكعلم ال كي) (Smart Learningم كارسي ار ()Courseraم الكعلم املككرالي ()E-learningم
MOOC: Massive Open Online Courses.
 -1مقدمة

سل ل ل ل ل لللرة ي الاكل الارطلة العلميلة إجلابلة الع س ل ل ل ل ل لواا لملا ا المنلا ظلة الع الاطلر من مالا ابراي طيمكل
اك ل ا الارق العمليللة الملللاس ل ل ل ل ل لبللة للمنللا ظللة الي ل هم الكارق امليللا ألام اليرل المكللانللة ابللدان ككليللة مللاديللة
اا غيراا لكسل ل للو الم ارار اكلمية الشدرار الم لية االعلمية اا غيراا ان اريق اسل ل للكغالا الككللاجيا المعلاماكية
ابعض اللا ا األااا ا ي ظا المدن ال كية االمجكمي الاام ليلب ا كع.
 -2إشكالية الورقة العلمية
كعلع ااك الارطة العلمية بمعالجة ادت مال ل ل ل ل للا كا ي ين ااندم مل ا إاااء االاكبار للاطر مهل مها دار
الماء ي نيات املسان االايء المالنظ للمال االعام ادم االاكمام بعاما الاطر ي الموسسار الجيائريةم ي
امدارت اال نكع الع مسكاة المسكاييار.
ان كس للو الاطر اككرس للي يما يليي من ج ة االس للعي لكااير مس للكاة ام ارار األ راد ي ا للكع المجاالر
نكع الهشا ية اا لشا لل اايار اكااير أداء الموسسار بلية اامةم مالة كالر اا اماميةم كبيرت اا لغيرت
امااكبة الداا المكاارت كال ي مجال امن ج ة أمرة كيادو الغيابار ان العما اا الد ارسللة اكعايا الملللال

اككبد الاء السل للير االكلشا الع أماك ن بعيدت لكنشيق األاداف الم كارت اليام لمداات للكيكير مليا ي اسل للكغالا كا
اسيلة مكا رت امكانة لبلاغ ال دف المراد.
اكاللير بعض امنلللائيار الع اركيا لسللبة الغيابار الد الماظيين االمياض مرداديك م ي العما بسللبو
ال ااو اما للد ارس للة أا الكربل للار لر ي المس للكاة اا كنس لليل اأنيالا كعايا مل لللنة ما ادت أيام للما للاركة ي
دارار المية م لية لكنسين المدمارم مل ا االسكغالا الجيد لياالم ارلي اا لنا لك.
االي ككلمل امال ل ل ل ل للكالية ي البنث ان الاريشة المهلع االلاجعة لكنشيق كلمية الشدرار االم ارار ار ي
المسكاة لدة األ راد االماظيين ي اكع مجاالك م من ج ة االمااظبة الع سااار العما اا الدراسة دان كغيو
اا المياض ي المردادية اا اادار للاطر امن همة بلاغ ال دف ي اطر مضااف.
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 -3الهدف من الورقة العلمية
لسل للعع من مالا ااك الارطة العلمية إلع إبراي دار الاطر ي نيات اليردم المجكمي االموس ل لسل للار اأهر
ااداره س ل ل ل للاة ان طل ل ل ل للد اا ان ادم إمكالية المنا ظة الع ا ا العلل ل ل ل للر ال و يعد ي ند اك نيات األ راد
االا للعاو اااااء نلاا املية امكانة للجميي س للاة كالاا البةم كالمي م ااات امال للة الابشة الا للغيلة االعاملة

من المجكمي السللكغالا ككلالاجيا المعلاماكيةم املكرلر ااسللائا االكلللاا اامة لبلاغ اد م ااا أم كربلللارم
دارارم دراة انلل ككايلية ان اريق املكرلر ابدان ككبد الاء السير اكعايا ملالن اا ملال غيره
ااادار اطك اكنل ل ل ل لليا ي اطر اجيي اطياس ل ل ل للي م ارار اكياءار ا ر ي مس ل ل ل للكااه العلمي ا الهشا ي ا ي أو

امكلال ساة المي بنر اا مجاا هشا ي.
 -4حدود المداخلة
يكركي البنث الع الابشة الا ل ل للغيلة اك ا الالبة لكال ا المعلية أكهر بكااير مس ل ل للكاااا الم لي االعلمي
اااا نياك م اك لك معلية بكلظيم االنرل الع اطك ا ااس ل للكغالل باريشة جيدت امل جية بدان ااداره اا كس ل للو
م ارار ي اطر مض ل للااف ااايا با امكل ل للار الج د االاطر امض ل للااية الم ارار باس ل للكغالا كا اممكاليار
الككلالاجية المكانة.
 -5دور عامل الوقت في حياة البشرية
طبللا الكارق لللدار الاطللر ي نيللات اليرد االمجكمي ككللا لعر الع مي ام ل نيللث لجللد امكالف ي
كعريف الاطر .نيث او ماراللاا كاك ب ن الاطر ي ند اك اسلليلة لشياة النياتم ااا أهمن مارد لدة اليرد
االمجكمي . 1كما يكيق مع البانث اليام ب ن الاطر اا المادت الكي للعر مل ا النيات.2
اباسللكاااكلا امكلللار كعريف الاطر ي ابارت طللليرت اي مجاا مشاة بالدطائق االهاالي ايكي للا إلجاي أاماا
اكع اممكلية اادية كالر اا ار طيمة.3

اكا :01يعبر ان سراة مرار الاطر من بين أيديلا .ملدرwww.Google.com
اما دار الاطر نسل ل ل ل ل للو بيكر دراكر

ا المارد النشيشي االمكميي ان باطي الماارد األمرة نيث ال

يمكن االلكراوه اا نكع اسللكئجاره ااا هرات أسللاسللية ي نيات املسللان اامة االمجكمي مالللة

ا المجاا النسللي

نيث لنشق اادا لا العبر ي ان اجادلا ي ا ه الدليا.

 : 1مدحت أبو النصر ،إدارة الوقت المف وم والنواعد والم ارات ،الطلعة انولى المجموعة العربية لل دريب والنشر ،مصر.2012 ،
 :2قاسبببم نايف علوان ،نجوى رم بببان إحميد ،إدارة الوقت مفاهيم عمليات تطلينات ،الطلعة انولى ،دار الثنا ة للنشبببر وال وزيع،
انردن.2009 ،
 :3ص ح علاس ،إدارة الوقت ،مؤسسة شلا الجامعة ،مصر2008 ،
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الظ ار ألامية الاطر شد ام ا ا األمير ني اي ال ب ة ب ي نيات األمم المكاارت األ ل للب الع س ل للبيا
المهاا اسلليلة لشياة المسللا ار نيث يعبر الع البعد بين مديلكين مهال بالاطر كشاا أندام سللااة من العالللمة
الع مديلة ك ا بدال الع كر المسا ة بالكيلامكر.1
 -6كيفية االقتصاد في عامل الوقت
يرة البانهان ان الاريشة األمها ي االطكلل ل ل ل ل للاد ي اسل ل ل ل ل للكغالا الاطر يكمن ي االسل ل ل ل ل للكمدام األمها
ل بمعلع إيجاد الاريشة الجيدت الع كنشيق األاداف ي أاجي اطر .2االي الاك مااار الجدير كراا نكع
ككض اللارت جيدا:3
 كنديد األاداف مي الشلد االسعي مباارت الي ا.
 كلظيم اكركيو الاطر باضي ماة المدة طريوم ا رين اا سكة أا ر.
 الكمايا اليامي الا باضي كاييي يملي.
 كنديد األاداف اكعيين األالايار.
انسو الممكلان ي ا ا المجاا إن الاطر يللف الع ادت أللاف ل كر مل ا:4
 اطر الكمايا :يعد أنسل ل ل للن لل ل ل لللف ألل ينا ظ الع الاطر بلل ل ل للية اامة من الضل ل ل لليا ا امادار.

ا اا بمهابة االس ل ل للكهمار النشيشي ا العملي لعاما الاطر ا اا يعلي الكنض ل ل للير لكا الجاي م ما كان

لغير اا كبير ا طيمة مادية اا نكع مجرد لشا للماااو.
 الاطر الكنضل ل ل لليرو :اي اليكرت اليملية السل ل ل للابشة مباا ل ل ل لرت الال ل ل للرا ي الجاي العما .نيث يجمي ي ا
المعلامار المالل ل ل للة بالعما المراد إلجايه اكا ما يكعلق ب سل ل ل للاة كان معدار اا ممااار اا غير
لك.
 اطر املجاي :اا لك المجاا اليملي المملل لبلاغ ال دف االجاي العما.
 اطر المكابعة :انيالا ال يككيع بالعما ااملجاي ي ند اك با مكابعة كااراك اما يكركو الي ياجو
مكابعة لارمة اااد ة.
 الاطر املكاجي :يجكمي مي اطر املجاي ي بعض الكيالل ل ل ل ل لليا ايمكلف مع ي أمرة .نيث ا ا
الاطر مملل لنلد لكائد ال دف من العما اام المرداد مل .

 الاطر امبدااي :يمكلف اما س ل ل ل للبق كره با يكجااي الع الاطر الممل ل ل ل للل لعملية الكيكير االكنليا
االكمايا المسكشبلي.
 الاطر الضل ل ل للائي :إن ناة ااك الارطة العلمية اا السل ل ل للعي للشضل ل ل للاء الع ا ا اللل ل ل لللف من الاطر.
إ اا اليكرت اليملية من امر املسان الغير المسكغلة لكنشيق أو ادف مندد ا مييد ا ا ا لعدم ادراك
الامل بشيمة الاطر.5

 : 1حسببببي يرقى م مد السببببعيد جوا المدير واببببرورة ال غيير ن و ت نيق اإلدارة الفعالة للوقت المل نى الدول حو "اإلبداع
المنظمات ال ديثة" ،جامعة سعد دحلب ،اللليدة  /13 /12ماي .2010
وال غيير ال نظيم
 :2ياسر احمد رح ،أدارة الوقت ومواج ة اغوي العم  ،دار ل امد للنشر وال وزيع الطلعة انولى عمان انردن .2000
 :3زيد منير علوي ،إدارة الوقت اإلدارة ،كنوز المعر ة ،يلعة انولى ،عمان انردن .2000
 : 4سببنية كا م ترك و آالرون إدارة الوقت وأثرها على انداء الو يف مجلة الكوت للعلوم االق صببادية واإلدارية ،جامعة واسببط
بغداد العدد .2000 20
 :5بشير الع ق أساسيات إدارة الوقت دار اليازوري العلمية للنشر وال وزيع انردن .2009
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 -7إدارة وتسيير الوقت
ل كر ان ااك الارطة العلمية كع لع باليئة الال ل ل ل ل للغيلة االالبة مالل ل ل ل ل للة .االي يعد الكاييي اليملي بكا
الااا أسل للاسل للي ي إدارت اكسل لليير الاطر .اااك األميرت اي املية كمايام كلظيمم كاجي ارطابة الاطر من أو
ضيا .1

أيض للا يعد كس لليير الاطر اكاظيف الج اد اكلس لليش ا ي اكجاه ال دف بل للية اامة اا ي اكجاه د ارس للة

ا ا ككاين ما دان كا للكير الكيكير يما ال يجدو . 2إض للا ةم ان كس لليير الاطر انس للن ادارك اا االس للكمدام الجيد
االرايد للاطر اك ا اسكهمار كا اليمن باكا عاا دان اادار.3
إن كس ل لليير الاطر اادارك باريشة س ل للليمة اا ض ل للبا للاطرم كلظيم ااس ل للكهماره بما يعاد الع الماظف
أا الاالو بال يائدت .ا يكالو كمايا اامال المس ل ل للكشبلية بكا اس ل ل للائا مكانة بدان ارااق ل ال ل ل للاو اا ادر
للاطر بمعلع مناالة الجاي أكبر طدر من األاماا ي أاطار اجييت امنددت.4
 -8استغالل تكنولوجيا المعلوماتية
ي يمللا المعال للر أل للب املس للان ال يس للكغلي ان ككلالاجيا المعلاماكية ي نياك الياميةم العلميةم
الم ليةم العمليةم نكع الكس لللية اطض للاء اطر الرانة .نيث اهرر ااك األميرت ب دااك ا الممكلية ي نيات البال لرية
أكهر مما أهر ي الهارت الللااية الع لما نيات اليرد االمجكمي.
نيث يال ل ل د العالم ب سل ل لره كناا كشلي مكاار امكس ل للار ا ي لية الاطر مكالنق ي ال ل لكع المجاالر
ككللاجيا المعلاماكيةم من أج يت اكلل ل ل ل ل للاالرم نااسل ل ل ل ل لليو ابرمجيار .كما ال للكر أامية ككلالاجيا المعلاماكية
كاسيلة اكلاا بين األامال االموسسار ي لشا البيالار ا المعايار ...الخ.
الشلد ارف  Robbeyككللاجيلا المعلاملاكيلة بل ل لا كلا ملا يلدملا ي اي البرمجيلار االنس ل ل ل ل ل للاو ااالكل ل ل ل ل ل للاا
اما يكعلق بمعداك من نااسيوم اااكف كيةم أج يت كلييت كيةم الكرلر ...الخ

5

االمكمعن ي ل ل ل ل ل ل للللااللة أج يت االكللل ل ل ل ل للاالر االنااس ل ل ل ل ل ليللو اااللداد البرمجيللار ا كبللادا المعلامللار
ا المعايار ا البيالار ا املكرلر يالنظ كداما ملكظم ا ملظم يما بيل ا ال يمكن ك بناا من األنااا مما
أدة بشاا ككلالاجيا المعلاماكية الع ملق كرابا بين الشاااار األمرة مي اداء س لريي سللاة ي النيي اليراغي
اا اليملي .نيث ياار الع أام مييت ي طاا المعلامار اا امكلار المسا ار بين األ راد االمجكمعار اكسو
الاطر.
 -9خصائص تكنولوجيا المعلوماتية
من ملل للائل ااك األميرت اي االكلل للاالر سل للاة مل ا السل لللكية االغير السل لللكيةم أرضل للية ا ضل للائية
اكل ا كميين المعايلار بال ل ل ل ل للكع ألااا لا :مككابلةم لل ل ل ل ل للار اا ميلديلا الشل لا اكلداال لا بلالا ل ل ل ل ل لكلا المرغاو يل
ا ي أو اطر كراد ي .
 :1م مد الصير إدارة الوقت مؤسسة حورس الدولية للنشر وال وزيع مصر .2006
 : 2ياسر أحمد رح إدارة الوقت ومواج ة اغوي العم الطلعة انولى دار حامد للنشر وال وزيع انردن 2008
شركة أرامكو السعودية بمدينة الرياض
 : 3رنا بنت م مد الصغير إدارة الوقت وع ق ا ب غوي العم م وج ة نظر العاملي
مذكرة ماجس ير العلوم اإلدارية كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم انمنية السعودية .2013
 :4منى لرموش إدارة الوقت بي الم ارات وأهم اإلسببب راتيجيات الم لعة مجلة الدراسبببات والل وث االج ماعية جامعة الشببب يد
حمة لخ ر الوادي .2015
 ) 1986( Robbey :5ع  :حمداوي أي ب دور اللرامل الم اسبببلية ال ديثة ت سبببي اإل صببباح الم اسبببل  2016مذكرة
مندمة كجزء م م طللات ني ش ادة الماس ر علوم ال سيير جامعة م مد اليذر بسكرة.
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اكجللااير ككللاجيللا المعلامللاكيللة النللديهللة الع كميين المعايللار بكللا ألااا للا اال ل ل ل ل ل للللا لا مي كنليللا
مض ل ل للاميل ا ااكانك ا للمس ل ل للكعما االمس ل ل للكغا ل ا بالا ل ل للكا ال و يريد .كما يا ل ل للار إلع ان الكميين يكان با ل ل للكا
الككرالي.1
-10

كسب المهارات وتطوير المستوى العلمي والمهني اعتمادا على تكنلوجيا المعلوماتية

ايشلل ل ل ل للد ب ا كا اللال ل ل ل للااار اامجراءار الكعليمية ا الكعلمية الكي من ج ارءاا يكسل ل ل ل للو اليرد معارف
لظرية ام ارار املية ا كابيشية .اطد غار ككللاجيا المعلاماكية كا المجاالر بدان اسل ل ل ل ل للكهلاء مالل ل ل ل ل للة مي
الكاارار النالل لللة ي العالم الع المسل للكاة الككلالاجي االمعر ي .الكشدم الككلالاجي الكبير ال و يعر العالم
اليام ك الباو الع ملل ل ل لرااي ي اس ل ل للكمدام الكابيشار الككلالاجية اام ادت مل ا ي كا مجاا الميم م ليم
كر ي يم كهشييي ...الخ.
اطد ام ر الارق الكعليمية ابر اسل ل ل للائا الككللاجيا المعلاماكية اال ل ل للكاا املااد ممكلية نسل ل ل للو رغبة
المكعلم االمكمرن من :لارم رسامارم ااكاام دراةم دراة مرئيةم أ المم يديااار ...الخ.
امن ممييار ا ل ا اللا من الكعلم ال ل مكا ر ا ي مكلللااا المكمرن االمكعلم ي كللا اطللر مي إمكللاليللة
الكارق الي ا من نين رمر اغير مكلية من اللانية المادية ا ي مكلااا كا الارائ .
-11

التعلم الذكي )(Smart Learning

اا الكعلم المعكمد الع اس ل للكمدام الا ل للبكة العلكباكية (املكرلر) ا اللظم املككرالية ا ك ا امكلل ل لالية
ا الككللاجية المكاارت ا النديهة كما يسم ا ا اللا من الكعليم بملق مللار لللشاو ا يكاالا المكمرين يما
بيل م مي كلمية الهشا ة اليكرية ا الكاالل للا اليعاا ل راد مما يد ي ب م الع ملق بيئة منييت لبلاء م ارار امبدا
ااالبككار.2

اكا :02اسكغالا اداار الكعلم ال كي باكع الااا ا .ملدرwww.google.com :
اطد مل ا ا اللا من الكعلم ب ا االس ل ل للم لما يس ل ل للم من كا ير ميارار اامكيارار مكلااة ا ي اطر

اجيي مي كلبي للة ال للو المكمرن اا الال للو بمجرد اد ار كلم للة ميك للاني للةم يي للادت الع ااكم للاده الع الممييار
االملائل الكي كا راا األج يت ال كية :اااكفم نااسيوم لانة رطمية ...الخ.3
 االسكيادت من اريشة جديدت اس لة ي كسو م ارار اكااير ال ار.
 الالا الع المعايار االبيالار ي كا لنظة ابس الة.
 المااركة ي اراار اما مباارت امكانة نسو مااطير المكمرن.

م حيدر نظم المعلومات مدال ل نيق الميزة ال نا سية الدار الجامعية  .2002ع علد الرحمان سوالمية (جامعة
 :1معال
باتنة) اس خدامات تكنولوجيا االتصا ال ديثة و انعكاسات ا على نمط ال ياة المج مع الريف دراسة ميدانية بنرية بسكارة بلدية
النينلة مجلة العلوم اإلنسانية و االج ماعية العدد 2015 21
 :2مببوقببع ان ب ببرنببتhttps://www.igi-global.com/dictionary/challenges-and-opportunities-for-active- :
and-hybrid-learning :3موقع ان رنتhttps://www.new-educ.com :
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 الكاالا مي الممرن اا المعلم باكع الاسائا بدان ككبد الاء الكلشا الي .
 كلميللة اليكر اللللاطللد الللد الممرين مي اسل ل ل ل ل للكمللدام أداار الككلالاجيللا (املكرلللر) ابلللاء م للارت البنللث مل ل
اللغر.
 كاجيي الاالو اا المكمرلين الع اسكمدام األداار الككلالاجية النديهة ي كا اللاااار اك لك العما
الجمااي يما بيل م.
 إمكالية كسو ككايلار ادت ا ي مجاالر ممكلية ا ي اطر اجيي مما يسم للالبة االمكمرلين من كلمية
هشا ك م ار ي من مسكااام ساة العلمي اا الهشا ي اا الم لي.
 إيالة كا النااجي الشائمة ب ل ل ل ل ل ل للين المكمرن االممرن (المكعلم  /المعلم) سللاة مادية اليسللية اد ي ب ما الع
األمام لبلاغ ال دف اكا ير الاطر.

 كيسل ل ل ل ل للير امليللة الكعلم االكمرن مي دام بلللاء المعللارف لللدة المكعلمين (المكمرلين) لكنيييام الع الكعلم
باسكعماا اسائا نديهةم مكاارت ا ي مكلاال م.
 1-11موقع كورسيرا (site coursera)1

كارس ل للي ار ( )courseraيكي اليرل ل للة للالبة ا المكمرين بالنل ل للاا الع دراة من جامعار من كا

الناء العالم ا ي مجاالر ممكلية ا مكلااة :إدارت األاماام رياضل لليارم الام نيايةم الينم االطكلل للاد ...الخ.
كما يمكن للمكمرن االلمراا ي ام دراة ي أكهر من مادت أا كملل.

كارسير ()coursera
ا
اكا :03ااج ة ماطي كارسي ار (اا .)courseraملدر :ماطي
 1-1-11طريقة عمل كورسيرا ()coursera

 مرحلة أولى  :كعما كا دارت بمهابة ككاو كيااليم اكشدم مشااي يديا امس ل ل للابشار اما ل ل للاريي مس ل ل للجلة
مسبشطا.
 مرحلة ثانية  :مس للاادتا الكاال للا مي يالف الاالو ارمرين املاطا للة األ كار املاطا للة منكاة الدارت
الكدريبية االنلاا الع مساادت مكشان المياايم.

 مرحلة ثالثة  :النلل ل للاا الع ا ل ل ل ادارا النلل ل للاا الع ااكراف رسل ل للمي لعما المكمرن المال ل للاركك
الجان مي ألدطائ األناو العما.

 التسجيل يكم ابر لينة املكرلر بس الة

 2-11مووك ()MOOC: Massive Open Online Courses

 :1موقع ان رنت https://afnanm.wordpress.com/coursera :
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اكا :04رسم كاضيني اململ لملال  .MOOC :ملدر ماطي املكرلرhttps://www.ulaval.ca :
اا ابللارت ان كعليم مجللالي الع مسل ل ل ل ل للكاة الجللامعللة ان بعللدم مكا ر الع اريق املكرلللرم نيللث:
 MOOCميكاح لعدد غير منداد من المااركين من جميي ألناء العالم ي ين ااند .1الكسجيا يكم ابر لينة
املكرلر بس الة .كما يسم  moocللمكمرن اا الاالو بل:
 ماض كجربة الكعلم ان بعد.

 كسو الاطر االماا نيث يغلي ان الاء الكلشا االسير االغياو ان العما اا الدراسة.
 الال ل ل للاا إلع المنكاة الكعليميم الم لي االمعر ي األل ل ل لللي المكلا االمكعددت األلا ل ل للاة مي كياالية
ممكلية.
 النلاا الع معارف المسكاة الجامعي بدان اراا مسبشة.
 الكعرف الع أساك ت ا مبراء ي كمللار اكع ا كابعة لجامعة ار سمعة االمية.
 االسكيادت من بيئة كعلم رطمية ا س لة االسكمدام ا ك لك مكاارت.
 3-11أوبان كالس روم ()OPENCLASSROOMS

اكا :05ااج ة ماطي OPENCLASSROOMS :ملدرhttps://openclassrooms.com/fr:
اا لظام د ارسل ل ل للي غير رسل ل ل للمي لكل مرنم نيث كنا الملاطال ل ل للار الميكانة ااأللال ل ل للاة اليردية منا
الدراسار الكي كركي الع الماضااار الكشليديةا ااي ابارت ان اطسام ميكانة للجميي ااض األطسام الكشليدية.

2

 :1موقع ان رنببت https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/quest- :
ce-quun-mooc.html
 :2موقع ان رنت https://www.merriam-webster.com:
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 OpenClassroomsبالضبا اي مدرسة ابر املكرلر كشدم دارار ك ايلية ألاضائ ا ادا ارر كودو
إلع م لل للة المسل ل ل ل ل للكشبل للا االكي ككم دامليل للا من طبل للا بعض المل للدارةم الجل للامعل للارم أا الال ل ل ل ل للركل للار مهل للا :
 Microsoftأا .IBM
 4-11أالين كورس )Online courses (e-learning

اكا :06يرمي الع ) Online courses (e-learningدراة ابر املكرلر.1

اي دراة ان اريق الاللبكة العلكباكية (املكرلر) نسللو مسللكاة الد ارسللة الا الدراة الع نسللو

م ل للا ياد المكمرن اا الا ل للال ل للو امل ل ل ا ل للا اا كل ل للاال ل للا .الج ل للدير ب ل للالل ل ل كر ان ال ل للدراة ان اريق املكرل ل للر

) (online coursesمكا رت لجميي المسللكايار بدان اسللكهلاء اب اللكاا ممكلية .كعريي ا اا لشا دراةم معارف
ام ارار الملجيت من ارف ممكلل ل للين ي الميدان الملال ل للاد الع الكمبياكر المال بالاالو اا المكمرن بلل ل للية
اامة من مالا الال ل ل للبكة العلكباكية (املكرلر) .ااك الدراة االم ارار مكا رت الع ال ل ل للكا الككرالي ابلل ل ل للية
دائمة.
 1-4-11واب بينير او واب كاست ()Webinars or webcasts

2

كشديميا من ارف معلم
ضل لا
ط
ي برلامد كعليمي الع الا للبكة العلكباكية (املكرلر)م كعرض الدراة ار ط
اا الا للمل الملجي للمداملة ا يلكشا لك الع مكل للي ج اي الكمبياكر المال بالاالو اا المكمرن كما ي كي
ل ل ل ل للار المدرة اا الملشي ابر ج اي الكمبياكر أا من ما ااكف ( كي) كما كس ل ل ل للم الدراة ابر الا ل ل ل للبكة

العلكباكية (الكرلر) من لا  Webinars :بارح أسل ل للئلة ككابية الع المدرة اا الال ل للمل ال و طام بكنضل ل للير
المداملة ا كلشي األجابة النشا ككابيا ك لك .أما  webcastsفال يختلف على لا Webinars :إال ال ابسل للا
نيث ال يمكن الكيااا باألسئلة مي الملشي للدرة اا المداملة.

 2-4-11ساكرونيس كورس ()Synchronous courses

اا ابي بالكعلم العادو اا ابر األطسام العادية بامكالف بسيا ان كااجد الالبة اا المكمرلين ا كراضي

بمعلعم المكمرلين االمدرة اا المس ل للواا الع املشاء يكاال ل لللان يما بعضل ل ل م البعض ابر الا ل للبكة العلكباكية

(املكرلر) ا ي أاطار منددت مكيق الي ا .ليا للارت يكم امكل للاا بين المكمرلين االمدرة ابر البريد املككرالي
اا ا ما يد ي بمندادية ادد المكمرلين اا الالبة ي الدارت الااندت.
-12

استغالل الدول العربية للتعلم الذكي

ل سللف لم لكنلللا ي ا ا البنث الع انلللائيار دطيشة ار داللة الع ادد الملمراين سلللايا ي

الكعليم املككرال ي اا ال كي ااا اا ي كيايد اا العكة .غير ان لكائد االسل للكبيان المجرة الع ايلة اا ل لاائية
من الالبة ( 100االو ا االبة) الع مسل ل ل للكاة جامعة بسل ل ل للكرت /الجيائر اك ا جامعة باكلة/الجيائر ادلع بهشا ة
ضل ل ل ل ل للعييللة جللدا ي مجرد الكعرف الع... e-learning ; Coursera ; MOOC :الخ .غير ان الللدراة
 :1موقع ان رنت http://www.imosteo.com/blog/formation-digitale/11-e-learning-les-5-bonnes :
 :2موقع ان رنت https://www.successdegrees.com :
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املككرالية المسجلة الابكة العلكباكية مالة المسكاة الجامعي ا ي كا االمكلالار كسكغا ا باكا مسكمر
ا دائم من ارف الالبة.
أما الع مسللكاة الاان العربي ل كر فبرلامد منمد بن اراللد للكعلم ال كيف نيث يعكبر من المبادرار ال امة ي
العالم العربي ايراد مل كشديم مهاا يشكدة ب ي مجاا مبادرار الكعلم ال كي الع المس ل ل ل للكاة العالمي .نيث يراد
من ا ا اللا من الكعلم االسللكلاد الع مل جية كاظف ي ا الككلالاجيا المكاارت منداث كغيير إيجابي الع جميي
المس ل ل ل للكايار مي ملق بيئة منييت مرس ل ل ل للاء م ارار امبدا ااالبككار اك ا الما ل ل ل للاركة االجكمااية اكلمية الهشا ة
اليكرية االكاالللا بين جميي العلالللر من :معلمينم مكعلمينم إدارت االمجكمي بما يمكل م من االلدما

ي العالم

الرطمي ال و يمها أند أبري مالم العلر النالي.1
خالصة:

أردلا من مالا ااك الارطة العلمية لير االلكباه اارس ل للاا لداء كاااو اكنس ل لليس ل للي ي ين ااند الع أن

المادت األالية للنياتم ساة نيات اليردم نيات المجكمي أا نيات الاعاو اي اللر الاطر نيث طيمك ال كشا ان
طيمة الماء ال و جعا اص مل كا ايء ني.
اطد كم اماللارت االنث ي ا ا العما الع االس لكغالا الاللاما للكعلم ال كي ا ي كا الاان العربي من
كا اليئار دان االطكلل للار الع ئة الالبة الجامعيين .مالل للة مي كاار اللظم الككللاجية النديهة اكجلي داراا
ي نيات اليرد االبا لرية اامة ا ي جميي المجاالر األسللاسللية االهالاية .اا ا العلللر ألللب يالق الي الللر
المعلاماكية جدير بلا اسكغالل ا يما يليعلا االع راس ا كسو الاطر ااالطكلاد ي اسكغالل دان اادار.
نيث ارك يلا من مالا ااك الارطة العلمية بالشاا ال ألل ل ل ل ل للبنر مس ل ل ل ل ل ل لة كااير المسل ل ل ل ل للكاة العلمي
اكلمية الشدرار العلمية االم لية ضل ل ل ل ل للرارت انكمية لكا االو اا ماظفم ي لية الاطر االلال ل ل ل ل للغاا بالع ما
اا الدراسة اك ا االركباا بسااار العما ال كد مجاا اا رلة ل لك .يضار الماظف اا الاالو الع الكغيو
اا االلشاا ان الكياماك اليامية لكنلل ل ل ل ل لليا كربل اا دارار المية اا ككايلية ممليا اراءه كعاا ملل ل ل ل ل للالن

املال اللاة.
لشد سللمنر اباللكا س ل ا ايسللير ككلالاجيا المعلاماكية بكلشي دراةم كربلللارم دارار كدريبية ...الخ
اأم ال ل ل ادار معكرف ب ا الع الا ل للبكة العلكباكية (االلكرلر) ا ي أاطار يمكاراا الاالو اا المكعلم بدان ككبد
أو الاء مادو كان اا بدلي اك لك النلاا الع ا ادار معكرف ب ا من جامعار اا موسسار كعليمية ا يرت
االميا.
كما يج در كره ان الكعاما مي الكعلم ال كي بال للكع الااا ال يياا ملنلل للر ي االلا العربي الع ئة
لل ل ل ل ل للغيرت جل للدا ال ككل للاد ك ل ل كرم ك ل ل م ل ل دراة لكااير لغل للة أجلبيل للةم دراة بسل ل ل ل ل لليال للة ي اماالم ارلي
اا كرجمة الككرالية لبعض الللل ل ل ل ل للال ...الخ .ايرجي لك لكعاد البعض الع الكعلم االكربل المباال ل ل ل ل للر بين

المكمرن االمدرة من ج ة اطلة الهشا ة ي ا ا الميدان .رغم ان العالم الل ل ل للا الع مسل ل ل للكاة مكشدم ي ككللاجيا
المعلاماكية االكعلم ال كي من نيث سل ل ل الة الالا االال ل للاا الي م ك لك كا ر جميي االمكل ل للال ل للار االميادين
الجميي المسكايار الدراسار :لغارم امارتم الككراليكم ميكاليكم إدارتم كسييرم اطكلادم لنا ة ...الخ.

 :1موقع ان رنتhttps://uaecabinet.ae/ar/details/prime-ministers-initiatives/mohammed-bin-rashid- :
smart-learning-programme
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قائمة المراجع


مدنر أبا الللل ل للرم إدارت الاطر المي ام االشاااد االم ارارم الابعة األالع المجمااة العربية للكدريو االلال ل للرم



طاسل ل ل ل للم لايف الاانم لجاة رمضل ل ل ل للان إنميدم إدارت الاطر مياايم امليار كابيشار م الابعة األالعم دار الهشا ة



لالح اباةم إدارت الاطرم موسسة اباو الجامعةم ملرم 2008

ملرم .2012

لللار االكايييم األردنم .2009


نسين يرطع منمد السعيد جاااا المدير اضرارت الكغيير لنا كنشيق امدارت اليعالة للاطرا الملكشع الدالي ناا



ييد ملير اباوم إدارت الاطر ي امدارتم كلاي المعر ةم ابعة األالعم امان األردن .2000

امبدا االكغيير الكلظيمي ي الملظمار النديهة م جامعة سعد دنلوم البليدت  /13 /12ماو .2010


س لللية كاظم كركي ا يمرانا إدارت الاطر اأهراا الع األداء الاظيييا مجلة الكار للعلام االطكل للادية اامداريةم



باير ا لعالقا أساسيار إدارت الاطرا دار اليايارو العلمية لللار االكايييا األردنا .2009

جامعة ااساا بغدادا العدد  20ا .2000


2008


منمد اللير يا إدارت الاطرا موسسة نارة الدالية لللار االكايييا ملرا .2006

ياسل ل ل ل ل للر أنمد رحا إدارت الاطر امااج ة ضل ل ل ل ل للغاا العماا الابعة األالعا دار نامد لللال ل ل ل ل للر االكايييا األردنا

رلا بلر منمد اللل ل ل ل ل ل للغيرا إدارت الاطر ااالطك ا بضل ل ل ل ل ل للغاا العما من اج ة لظر العاملين ي ال ل ل ل ل ل للركة أرامكا

السل للعادية بمديلة الرياضا م كرت ماجسل للكير ي العلام امداريةا كلية الد ارسل للار العلياا جامعة لايف العربية للعلام األمليةا

السعاديةا .2013


ملع لرماوا إدارت الاطر بين الم ارار اأا م امسل ل ل ل ل للكراكيجيار المكبعة ا مجلة الد ارسل ل ل ل ل للار االبناث االجكماايةا



 ) 1986( Robbeyان  :نمدااو أي وا دار البرامد المناس للبية النديهة ي كنس للينا ام ل للاح المناس للبيا



معالي مي نيدرا لظم المعلامارا مدما لكنشيق المييت الكلا سلليةا الدار الجامعيةا  .2002ان ابد الرنمان

جامعة الا يد نمة لمضرا الاادوا .2015

 2016ا م كرت مشدمة كجيء من مكالبار ليا ا ادت الماسكر ي الام الكسييرا جامعة منمد مي را بسكرت.

س لاالمية (جامعة باكلة)ا اسللكمدامار ككلالاجيا االكلللاا النديهة ا العكاسللاك ا الع لما النيات ي المجكمي الرييي د ارسللة

ميدالية بشرية بسكارت بلدية الشيشبة ا مجلة العلام املسالية ا االجكمااية العدد  21ا2015




ماطي الكرلرhttps://www.new-educ.com :

ماطي الكرلر https://afnanm.wordpress.com/coursera :

ماطي الكرلرhttps://www.new-educ.com :



ماطي الكرلر https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a- :



ماطي الكرلر https://www.merriam-webster.com :

tous/quest-ce-quun-mooc.html


ماطي الكرلر https://www.successdegrees.com :



ماطي الكرل ل للر http://www.imosteo.com/blog/formation-digitale/11-e-learning-les- :



ماطي الكرلللر https://www.igi-global.com/dictionary/challenges-and-opportunities- :

5-bonnes

for-active-and-hybrid-learning-
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مل ل ل ل ل ل ل ل للاطل ل ل ل ل ل ل ل للي

ال ل ل ل ل ل ل ل ل لك ل ل ل ل ل ل ل ل لرلل ل ل ل ل ل ل ل للر

initiatives/mohammed-bin-ras

:

https://uaecabinet.ae/ar/details/prime-ministers-
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اآلليات الحديثة لحل المنازعات الناشئة عن المدن الذكية –التحكيم اإللكتروني نموذجا-
Modern Mechanisms for Smart City Dispute Resolution: Electronic Arbitration
Model

د .راان منمد (جامعة سيدو بلعباة /الجيائر)
ملخص:
كلبي كرت المديلة ال كية من اسل ل ل ل للكغالا الكش ليار الرطمية ي كنسل ل ل ل للين األاضل ل ل ل للا االطكلل ل ل ل للادية ااالجكمااية
االسياسيةم الكي كشابا المجكمي بعد الهارت الللااية الكي كااج ا المجكمعار بعد الك اء الشرن العارين .اكمكار
ادت ل ل لليار كس ل للكمدم ي المشارلة بين مديلة امديلة من اج ة مدة كماا ل للي ا مي لما المديلة ال كية :اطكل ل للاد
ك يم مااان كيم إدارت مدلية كيةم نركة ماالل ل للالر كيةم انياظ الع البيئة كيم با اكعايو كي .اأمام
اجي الشضل ل للاء ان اللناق بالايرت املككرالية اكا ير اسل ل للائا س ل ل لريعة ليض ملاياار الكجارت املككراليةم نيث
غدر الناجة ملنة للبنث ان س ل ل ل للبا أكهر لجانا ليض ملاياار ككالئم اارلية الكي لجمر ال ا المال ار بين

المكعللاطللدين الع النيللاظ ي ار الاطللر الع مكالبللار الكجللارت املككراليللة الشللائمللة الع السل ل ل ل ل للراللة االهشللة بين
أا ار ام كالر لكيجة ج اداا الكنكيم املككرالي .مااية الابيعة الشالالية ل ه ارلية المسل ل ل ل ل للكندهة اما مدة

لجااك ا ي نا ملاياار الكجارت املككرالية؟
الكلمات المفتاحية :المدن ال كيةم الكجارت االلككراليةم ملاياارم الكنكيم االلككرالي.
Résumé:
L’Algérie a adopté, le 27 et 28 2018 Juin, sommet international investissement et
technologie à l’année 2018 villes intelligentes, un sommet unique en Algérie et dans
les pays émergents. Le sommet s’est tenu sous les auspices du projet « Smart City
Algérie » Algérie, capitale de l’Etat a lancé à cette occasion a réuni plus de 4000
participants et 150 experts internationaux, y compris les chiffres mondiaux en
technologie, finances, industrie et autres domaines. Toutefois, le législateur algérien a
adopté loi 18-05 sur le commerce électronique. afin de s’adapter aux évolutions dans
le domaine de la technologie et même avoir la législation jusqu'à ce développement
fut que le législateur a décrété une loi, 15-04, en février 2015 qui établit les règles
générales relatives à la signature et certification électronique.
Nous trouvons que le législateur algérien a tenté de créer un arsenal juridique pour
s’adapter aux tendances modernes appel en cas de litiges portant sur des techniques
modernes, parmi ces moyens, nous trouvons arbitrage électronique.
Mots clés꞉ Villes intelligentes, commerce électronique , litiges. arbitrage électronique.
مقدمة:
إنكضلر الجيائرم يامي  27ا 28جاان  2018م بمركي الموكمرار الدالي بالجيائر العالمةم طمة المدن ال كية
العالمية لالسل ل ل ل ل للكهمار االككلالاجيا لعام smart cities 2018م ااي الشمة اليريدت من لاا ا ي الجيائر ا ي
الداا اللاا ل ل للئة .ااشدر الشمة كنر رااية ما ل ل للرا «الجيائر مديلة كية» ال و أالشك االية الجيائر العال ل ل للمة
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اجمعر ا ه الملاسل ل للبة أكهر من  4يالف مال ل للارك ا 150مبي ار داليام من بيل م ال ل للملل ل لليار االمية ي مجاا
الككلالاجيام الكمايام الللااة اغيراا من المجاالر .اماايار مي لك ألدر المار الجيائرو طالان رطم -18
 05المكعلق بالكجارت املككرالية ) 1( .ا لك من أجا الككيف مي الكاارار النالل ل ل ل ل لللة ي المجاا الككلالاجيم
انكع يكان الكا ل ل لريي مااكبا ل ا الكاار كان المال ل للر طد ألل ل للدر طالان  04-15ي براير  2015ال و يندد
الشاااد العامة المكعلشة بالكاطيي ا الكلديق املككراليين.
إن كرت المللدن ال ل كيللة لم كظ ر ج ل ت بللا كللالللر اليللد الم ارنللا الممكليللة الكي مرر ب للا هارت االكلل ل ل ل ل ل للاالر
االمعلامار .ايمكن كعريي ا نس ل للو كعريف ايكيبيديا أل ا ابككار لال ل ل بعد س ل لللة  2000يا ل للكرك ي الكيكير ي
سياسيان ااطكلاديان االمدراء االمسوالان ان كمايا المدن العمراليةم بغرض الكالا إلع كغييرار كشام الع
كشليار جديدت كس للكمدم ي المدن .اكلبي كرت المديلة ال كية من اس للكغالا الكشليار الرطمية ي كنس للين األاض للا
االطكلادية ااالجكمااية االسياسيةم الكي كشابا المجكمي بعد الهارت الللااية الكي كااج ا المجكمعار بعد الك اء
الشرن العال ل لرين .اكمكار ادت ل ل لليار كس ل للكمدم ي المشارلة بين مديلة امديلة من اج ة مدة كماا ل للي ا مي لما
المديلة ال كية :اطكل ل للاد كيم مااان كيم إدارت مدلية كيةم نركة ماال ل للالر كيةم انياظ الع البيئة كيم

با اكعايو كي.
امن م الا ما سبق لجد أن المار الجيائرو نااا ملق كرسالة طالالية من أجا الككيف مي الكااار االكاج ار
النديهة ا لك ي ناا اطا ملاياار مكعلشة بالكشليار النديهةم امن بين ا ه الاس ل للائا لجد الكنكيم املككرالي.
مااية الابيعة الشالالية ل ه ارلية المسكندهة اما مدة لجااك ا ي نا ملاياار الكجارت املككرالية؟
المبحث األول :التحكيم االلكتروني في عقود التجارة االلكترونية
امن بين ا ه الاسللائا النديهة لجد الكجارت املككرالية االكي كاللما كا ة المعامالر االللليشار الكجارية الكي ككم
باس للكمدام الكشليار ااس للائا االكل للاا النديهة الكي ا رك ا ككلالاجيا المعلامار اا للبكة املكرلير ابر الكبادالر
املككرالية ليكم ب لك كسر ناجيو اليمان االمكان.
المطلب األول :ماهية التجارة االلكترونية
إ ا كالر المعامالر ال كشف الد نداد دالةم االما غالبا ما ككان بين أاراف اام أا مالة ي داا مكباادتم
شد اجد أاراف كل ك المعامالر ي البك االلكرلر اسليل ميسلره كنشق ادت ميايا ال نللر ل ا اان كالر أام ا
الع اماالق المكاسلو المادية بكا ير الاطر االج د االماا ي إبرام العشاد الكجارية لكلك المعامالر ابر البك
االلكرلر األبنر كسمي الكجارت االلككرالية.
الفرع األول :مفهوم التجارة االلكترونية
يشلل ل للد بالكجارت االلككرالية بالمعلع العام ممارسل ل للة ممكلف األاماا الكجارية من بيي اا ل ل لراء اغيراا باسل ل للكمدام
اسائا االكلاا االلككرالية ال كشكلر الع النااسيو المكللة بابكة االلكرلر نسو با كاما أيضاط ال ااكف

الهابكة االمنمالة االياكسار االكلكسار اغير لك .أما الكجارت االلككرالية بالمعلع المال يشلد ب ا المبادالر
 -1قانون رقم  05-18المؤرخ
ماي.2018

 10ماي  2018الم علق بال جارة اإللك رون ية ،الجر يدة الرسببببم ية عدد  28المؤرخ

16

240

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
الكي ككم ابر البكة االلكرلر بعد أن أللبنر البكة دالية امكانة لكا العاو العالم .االاك اماماط هالهة ألاا

للكجارت االلككرالية:

أ  -تجارة منتجات مادية  :اككم بالراء السللي الكي كعرضل ا الالركار الع مااطع ا االلككراليةم ابنيث يكم الد ي
ي الغالو بااسللاة بااطة ااكماد ملللر ية اارسللاا السلللي الكي كم الرائ ا بارق اللشا الكشليديةم امهاا لك الراء

مااد اسك الكية من المااطي االلككرالية للمراكي الكجارية (أا الماالر).
ب  -تجارة منتجات رقمية :اككان باراء ملكجار كسم ابيعك ا بكنايل ا إلع اكا رطميم االا ككم امليكا د ي

الهمن اكس ل ل ل ل للليم المبيي الككرالياطم امهاا لك ال ل ل ل ل لراء البرامد الناس ل ل ل ل للابية ااأل الم االل ل ل ل ل للار االككو االمجالر

االلككرالية.

ج – تجارة خدمات :اا ه أيضلاط طد يكان منل ا مدمار كشليدية ( )Traditional Servicesككشديم االسلكالارار

الشالالية أا الابية أا ال لدس ل ل ل ل للية الع ا ل ل ل ل للبكة االلكرلر ()On lineم أا مدمار جديدت مال ل ل ل ل للة ( Special

 ) Servicesااي الكي ال يمكن كش للديم للا إال ان اريق االلكرل للر كم للدم للار البري للد االلككرالي االبن للث ان
المعلامار اامااللار االلككرالية.
الفرع الثاني :مفهوم عقد التجارة االلكترونية
لشد اجد أاراف المعامالر الكجارية ي ابكة االلكرلر اسيلة ميسرت كنشق ميايا ال نلر ل ام اان كالر أام ا
الع اماالق كا ير الاطر االج د االماا ي إبرام اللل ل ل ل ل لليشار االعشاد الكجارية ابر ال ل ل ل ل للبكة االلكرلرم ايمكن

كعريف اشد الكجارت االلككرالي ب ل  :اك العشد ال و ككالطع ي اراض الس ل لللي االمدمار بشباا من أا ل للمال
ي ار الدالة أا ي داا أمرة من مالا الاسائا االلككرالية المكعددتم السيما االلكرلر ب دف إكمام الكعاطد .
امن ا ا الكعريف لسكلكد ب ن العشد االلككرالي يكلف بملائل اديدت كمييه ان العشد الكشليدوم أام ا أل :
 -1يكم إبرام دان الكااجد المادو ألا ار اباسكمدام اسائا اكلاا الككرالية.
ال من اللشاد الكشليدية.
 -2كسكمدم ي اسائا السداد اللشدو االلككرالية بد ط
 -3يجرو كليي ه غالبطا ابر االلكرلر اان اريق الكنميا.
 -4يكسم غالبطا بالاابي الدالي االكجارو ااالسك الكي.
ض المنازعات بوسائل االلكترونية
الفرع الثالث :الحاجة إلى ف ّ
إ ا كان نسم ملاياار اشاد الكجارت الكشليدية يكم اادتط ان اريق اللجاء إلع المناكم الاالية أا الاسائا البديلة
لنا الملاياار ( )ADR : Alternatives Dispute Resolutionكالكنكيم االاس ل ل ل ل للااة االكا يقم إن ا ه
الاسل ل ل ل ل للائا جميع ا يمكن اسل ل ل ل ل للكمدام ا لنا الملاياار اللاال ل ل ل ل للئة ان اشاد الكجارت االلككرالية .الكن مل بداية
الكسللعيليار من الشرن الماضللي امي الكاللار اسللكعماا اللبكة االلكرلر ي جميي داا العالم بدأ الكيكير جدياط بنا

المل للايا للار إلككراليل لاطم( )1أو ب للاسل ل ل ل ل للكم للدام البري للد املككرالي ( )E-mailأا المااطي املككراليل لة ( )Sitesأا
 - 1هند علد النادر سببببليمان .دور ال كيم اإللك رون
انو حو المعلوماتية والنانون .ليليا.

ح منازعات ال جارة اإللك رونية .ورقة ب

مندمة بالمؤتمر المغارب
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االجكمااار السل للمعية االبل ل لرية ()Videoconferenceم ا لك لظ اطر لما ككمكي ب ا ه الاسل للائا من ميايا كبيرت
من نيث السل للراة ااالطكلل للاد ي الاطر االليشار .مي العلم أن ا ا األمر لم يشكلل للر الع الاسل للائا البديلة لنا

الملاياار با أُ س المجاا ك لك ملااء مناكم الككرالية (.)Cyber Tribunals
اكج الكيكير لنا كساية ملاياار الكجارت املككرالية من مالا يليار كشام الع ار الكشلية المسكمدمة ي إبرام
ا ه المعامالرم الككان الكسللاية بالكالي إلككراليةم كعكمد بلللية أسللاسللية الع اللبكة االكلللاا االلككرالية دان
ناجة كااجد أاراف الملايا ة ي مكان ااندم باسكمدام الاسائا الككلالاجية لكساية الملاياار ابر الما.
لشير كرت نا الملاياار املككرالية ابر الما طباال من ارف داا اديدت مل ا امكناد األاربيم ا ا ما كجلع
من مالا الكاجي رطم  31لعام  2000ي مادك األالع الكي نث ي ا داا األاض للاء الس للماح لماردو مدمار
المعلامار االمكعاملين مع م بكسللاية ملايااك م بعيدا ان المناكمم لك ان اريق اسللكمدام الاسللائا الككلالاجية
لكساية نا الملاياار.
اأمام اجي الشضللاء ان اللناق بالايرت املككرالية اكا ير اسللائا سلريعة ليض ملاياار الكجارت املككراليةم إن
غدر الناجة ملنة للبن ث ان س ل ل للبا أكهر لجانا ليض ملاياار ككالءم اارلية الكي لجمر ال ا المال ار بين
المكعللاطللدين الع النيللاظ ي ار الاطللر الع مكالبللار الكجللارت املككراليللة الشللائمللة الع السل ل ل ل ل للراللة االهشللة بين
أا ار ام كالر لكيجة ج اداا الكنكيم املككرالي .اطد كالر اليكرت ي إلاللاء مركي مكملللل ليض الملااار
بااساة االلكرلر ي اام 1996م الدما طام مركي كنكيم  Cybersettleبك سية ماطي إلككرالي ل ه الغايار
المطلب الثاني :ماهية التحكيم االلكتروني
الكال ل ل ل ل للرر مناكم اايئار الكنكيم املككرالي للمسل ل ل ل ل للاامة ي نا ملاياار الكجارت االلككرالية االكي ككمها ي
النسل ل ل ل للم اليارو ل ه الملاياار الكي لكجر ان الكاار ال ائا للنيات االطكلل ل ل ل للادية اايدياد الكجارت الدالية اابرام
العشاد ااألاماا الشالالية باسكمدام الكشلية املككرالية.
الفرع األول :مفهوم التحكيم
كبايلر اكعددر الكعرييار المالة بالكنكيم ا لك ا شطا لليااية الكي يكلااا كا شي مل ا الكنكيم.
يعر البعض ب ل  :لظام طضل للائي مال يمكار ي األاراف طضل للائ مم ايع دان إلي م بمشكضل للع اكياق مككاو
بم مة كس ل للاية الملاياار الكي طد كلال ل ل أا لال ل ل ر باليعا بيل م بمل ل للال االطاك م الكعاطدية أا غير الكعاطدية
االكي يجاي نسم ا باريق الكنكيمم ا شطا لمشكضيار الشالان االعدالة االدار طرار طضائي مليم ل م.

()1

االاك من يعرف الكنكم ب ل  :االكياق الع ارض الل اي أمام منكم أا أكهر لييلل لللاا ي بدالط من المنكمة

الممكلة ا لك بنكم مليم للملام ارياة أن يشر المار ا ا االكياق ارااط كان أم مااراة.

 - 1احمد علد الكريم س مة ،ال كيم

المعام ت المالية الدااللية والدولية .دار الن

 - 2عصمت علد هللا الشيد ،ال كيم

العنود اإلدارية ذات الطابع الدول  .دار الن

()2

ة العربية ،الناهرة ،2006 ،ص .19
ة العربية الناهرة ،2000 ،ص .21
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االع لك الكنكيم يشام أساساط الع مبدأ سلاان امرادتم( )1بمعلع ال يجو أن يكان مرادت الملام ا ن

ي م بنيث إ ا منير ا ه امرادت ال يعكبر كنكيماط االما اا طض ل ل للاء دالة م إال أن ا ه امرادت ال ككيي دائماط م

با البد أن يشر المار اكياق الملام م بمعلع أن يجيي المار للملام اللجاء الكي الكنكيم م إرادت الملام
مي إطرار الما للر ل ه امرادت الجاار الشالالي للعملية الكنكيمية م امكع اض للنر ا ه امرادت ا ق الا للكا ال و
يكالب الشالان الكيم الملل ل ل للام بنسل ل ل للم الل اي ان اريق الكنكيم ايلكيمان بنكم م اكلك ي اهر إراداك م الد ا ا
الند  .الكن يهار الكساوا الكالي ااا اا الكنكيم االلككرالي ياكا كاا اطر للكنكيم الكشليدو أم اا بديا ال ؟
ابر بعض ارراء إلع الكشرير بان الكاار الككلالاجي كبع كاار ي كا ال لليء مها الرسل للائا الكي ألل للبنر
الككرالية اال كنكا إلع أاراق أا اسكمدام الياكة أا البريد.
بيلملا يرة الب عض ارمر بل لل ال يمكن كلل ل ل ل ل للار الكنكيم بال المكالبلار الكشليلديلة مهلا الككلابلة الع الارقم
االجكمااار المادية أو النضل ل للار الال ل للملل ل للي لجلسل ل للار الكنكيم لكا األاراف اال يئة االكي اي من المظاار
اليامية للكنكيم .ي نين يشرر اكجاه هالث ب ن الكنكيم الكشليدو ال يجو أن ي م طالبطا الككراليطام كما أن البيئة

االلككرالية ال يجو أن كسكمدم الكنكيم الكشليدو.

()3

ايرة البعض ( )4أل ال يمكن إلكار دار طاااد امبادئ الكنكيم الكشليدو ي المس ل ل ل ل ل للاامة ي بياغ الكنكيم
االلككراليم إال ال ي لية الاطر ال يجو إغياا اجاد طاااد اأاراف جديدت اللكلر لااطا من االسللكشاللية لللا

الجديد من الكنكيم م ايلبغي د ارس ل ل للك ا كلا مس ل ل للكشا من ألاا النلاا البديلة للملاياارم شد لال ل ل ل الكعاطد ابر

االلكرلر الع الكنكيم طبا لل ل ل ل ل للدار طاالين الملظمة للكنكيم االلككرالي م اطد ركو يها ار ال يمكن كجااياا رغم
اللدم المرجعيللة إلع أو من االكيللاطيللار م ارغم إمكللاليللة أباللاا الشرار الكنكيمي ككللا إ ا مللا ابشلللا الي ل طاااللد

االكياطيار الدالية ( السل ل ل للابشة الع لال ل ل للو الكنكيم االلككرالي ) االكي مايالر سل ل ل للارية ب ه الملل ل ل للال كاكياطية

ليايارك  1958با ن االاكراف اكليي ط اررار الكنكيم األجلبية .
ا ي لية الاطر إن إمكالية اش د إجراءار الشاءار الكنكيم طد جاء لكيجة كاار الككلالاجيام يي بعض

الناالر يكم العشاد كاما الموكمر أا اللدات الككرالياط ابر االلكرلر دان الكشيد باللكليار طالاليةم اال اللك أن يهار
ا ه الموكمرار االلداار ال يمكن إلكاراا.

االي لية لل ل للنيناط طلل ل للر كعريف الكنكيم االلككرالي الع ال الكنكيم ابر كبادا الاهائق شام نيث أن

الكنكيم االلككرالي طد يكم إجراوه با ل للكا كاما أا جيئي ابر االلكرلر أا اس ل للائا االكل ل للاا االلككرالية األمرة
مها:
أوالً :االكياق االلككرالي الع إجراء الكنكيم س ل ل لااء يما بين األاراف أليس ل ل ل م أا يما بيل م ابين ايئة أا مركي
ابكداءم اما بيل م ابين مركي الكنكم االلككرالي أا
الكنكيم ا لك ابر كبادا الرسل ل ل ل للائا االلككرالية بين األاراف
ط
كعبئة لما مال ببعض مراكي الكنكيم الكي كمارة أامال م من مالا االلكرلر.

 -1النانون رقم  09/08الم ببم قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية المؤرخ
ب اريد  23أبري  2008عدد . 21
 - 3مع صبببم سبببويلم نصبببير(( :مدى ت نق الشبببروي المطلوبة ال كيم ال نليدي
www.arablawinfo.com
4

 25لراير  2008والصببادر

الجريدة الرسببمية

ال كيم االلك رون )) .ب

منشبببور بموقع:

 -عصام علد الف اح مطر ،ال كيم االلك رون  .دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،2009 ،ص .41
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ثانياً :أن ككم إجراءار الكنكيم ابر اسل للائا الككراليةم كالعشاد الجلسل للار ان اريق االلكرلر بااسل للاة اسل للكمدام
الاس للائا المرئية أا الس للمعيةم أا نكع بااس للاة كبادا الرس للائا االلككرالية يما بين أاض للاء ايئة الكنكيمم ا ي

مرانا مكشدمة أكهر إل من الممكن سما ا ادت الا اد االدار الشرار الكنكيمي الككرالياط.
امن هم يشرر البعض

()1

بل ل ن المي ام الكنكيم االلككرالي ال يمكلف ان المي ام المكع للارف اليل ل للكنكيم

كإجراء مال بنسل للم ملاياار الكجارت الدالية اان كميي ي ارلية الكي يكم ب ا ا ا امجراء من بدايك إلع ل ايك
باسكمدام االلكرلر اغيره من اسائا االكلاا النديهة كالكمبياكر االياكة اغيراا.
ابعبارت أمرة إن امجراء كل يكم الككراليا بدءاط من االكياق الع الكنكيم بماء اللما

ال و يرسل ل ل ل ل للا بعد

لك إلع الارف ارمرم يكان ب لك طد كمر دااك إلع الكنكيم إ ا طبا المااركة ي بشباا الدااة الكي ر عر
ض للده مرا طار بكبادا المس للكلدار اس للما الال ل اد االمبراء االك اء بل للدار نكم يكع د األاراف بانكرام أيطا كالر
الشاالين االمعاادار الااجبة الكابيق اللمنكام للالن النلاا الع الشات الكليي ية ل ا النكم.

االع لك يمكن كعريف الكنكيم االلككرالي ب ل «الكنكيم ال و ككم إجراءاك ابر ال ل ل ل ل للبكة االلكرلرم ا ق
طاااد مالة دان الناجة إلع الكشاء أا ارف الل اي االمنكمين ي مكان معين».

()2

اطد ُالير الكال ل لريعار الدالية ب ا اللا من الكنكيم اأا ل للارر إلي ي العديد من اللل ل للال االكال ل لليارا
نيث أن ال دف من الكنكيم االلككرالي اا كلشية اك مين بيئة العما االلككراليم اما يكل ل ل ل ل ل للا ب ا من مالا
كس للاية أا نا الملاياار ا اللككرالية الشائمة اكشديم المدمار االس للكا للارية الكي من ال ل ل ا ملي نداث الملاياار
من اجا مجكمي رطمي معا ع.
يمكن الل للف يلية الكنكيم االلككرالي ي الااطي بال للكا ماجي الع اللنا الكالي :بداي طة يكاجو لمباال للرت الكنكيم

االلككرالي اجاد اكياق الع كنكيمم امها ا ا االكياق يكم اادتط با ل ل للكا الككرالي من مالا كبادا الرس ل ل للائا بين
أاراف العشد االلككرالي اابر البريد االلككرالي أا باللشر مباال ل ل ل لرتط الع ير ماجاد ي ماطي البائيم ُليعبر ب لك

الما ل ل ل للكرو الع ماا شك الع االلكيام بجميي الا ل ل ل للراا االبلاد الكي يكض ل ل ل للمل ا الماطي .ابمجرد اطا الل اي يشام

الملل ل للم بإرسل ل للاا الو الكنكيم الككرالياط إلع ملل ل للم أا إلع مركي الكنكيم المكيق الي م ليكم بعد لك ابارق
الككرالية أيض ل ل لاط كعيين المنكم أا المنكمين اكبادا الالبار االد ا االمسل ل للكلدار .ابعد الك اء إجراءار الكنكيم

ُيعين يامطا منددطا ملدار النكم االكاطيي الي الككراليطا امن هم إرسال إلع أاراف الل اي ابر اسائا الككرالية.
الفرع الثاني :مزايا التحكيم االلكتروني ومعوقاته
إن لظام الكنكيم االلككرالي بإاكباره اسلليلة نديهة لنا الملاياار اللااللئة ان الكجارت االلككرالي ينما للليار
إجابية كهيرت جعلر مل ملج لنا الملاياارم إال أل ينما بعض العياو.
البند األول :مزايا التحكيم االلكتروني
إ ا كان الااطي يشاا ب ن لال ل ل ت الكنكيم االلككرالي كان مل ل للدراا اليض ل للاء الكميلي اااللكرلر م إال أل الياا
باممكان اسل ل ل ل ل للكعماا الاسل ل ل ل ل للائا االلككرالية اكشلية المعلامار نا اديد من العشبار الكي كااج النلاا البديلة
منازعات ال جارة الدولية .دار الن
ناصف ،ال كيم االلك رون
 -1حسام الدي
 -2الالد ممدوح ب منشور بموقعwww. kenanaonline .com :
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للليااار الكجارية اللاال ل ل ل للئة ي العالم الااطعي م اا ا كان الكنكيم يكلل ل ل ل للف ب امية مالل ل ل ل للة ي نا الملاياار
الدالية م ا لك باللظر إلع سل ل ل ل الة إجراءاك االس ل ل للراة ي اليل ل ل للا ي الملاياار مشارلة بامجراءار الشض ل ل للائية
العادية ا لك أن ايئة الكنكيم اادت ما كضم منكماط مكملل لياط ي مجاا ماضا الكنكيم ليكمكن من إيجاد
النلاا المالئمة للليااار باريشة أسل ل للر اأ ضل ل للا مما يجداا الشضل ل للات العاديين ألل يعايو الم لة أا العما مما

يجعل اطدر الع نا الل اي باريشة املية اااطعية .

()2

كما يكميي الكنكيم بالسريةم ايجلو األاراف سلبيار ارح لياا م أمام الجم ار الع اكة المناكم العادية
الكي كمضي لمبدأ االلية المناكمة.
إل بامضا ة إلع المييار السابشة إن الكنكيم االلككرالي يكميي بداره بميايا إضا ية أام ام ادم الكيام األاراف
بااللكشاا من بلد إلع يمر من اجا نض ل للار الجلس ل للار اكبادا الاهائق االمس ل للكلدارم ايكم كبادا المس ل للكلدار ي
الكنكيم الككراليطا باريشة ارية ايلية الع ابكة المعلامار أا الياكة األمر ال و يكالءم مي كان الاطر الل طار

جااريطا ي المعامالر االطكلادية.

أض ل ل للف إلع لك س ل ل للراة إل ل ل للدار األنكام لسل ل ل ل الة امجراءار نيث يكم كشديم المس ل ل للكلدار ااألاراق بالبريد
االلككراليم اي مكن االكل ل ل ل ل للاا المباا ل ل ل ل للر بالمبراء أا كبادا النديث مع م ابر االلكرلرم ايالنظ أن الممييار
العديدت الكي يكمكي ب ا الكنكيم االلككرالي أس مر ي عالية النشاق ال اكية للمسكمدمين ي العالم اال كراضي.
ايضل ل لليف البعض

()3

أن اللجاء إلع الكنكيم االلككرالي يجلو أاراف العشد ادم مسل ل للايرت الشالان االشضل ل للاء

للعشاد االلككرالية س ل لااء طالاليطا أا طضل للائيطا م نيث يجلب م ادم االاكراف الشالالي ب ه العشاد أا لل للعابة كنديد
الشالان الااجو الكابيق اكنديد المنكمة الممكل ل للةم اا ا األمر لية باألمر اليس ل للير ا شطا للشض ل للاء العادو الد
إنالة الل اي إلي .

كما يكميي الكنكيم االلككرالي بشلة الككلية ا لك بما يكلاس ل ل ل ل ل للو مي نجم العشاد االلككرالية المبرمة الكي ال
ككان ي الغالو األام كبيرت با مكااضللعةم اكسللكمدم أنيالطا لظم الاسللائا المكعددت الكي ككي اسللكمدام الاسللائا

السللمعية االبل لرية ي اشد جلسللار الكنكيم الع الما المباا لر ل اراف اللمبراءم اا ا يشلا من ليشار السللير

اااللكشاا.
ا ا ض ل ل لالط ان اجاد اكياطية دالية با ل ل ل ن االاكراف اكليي أنكام المنكمين ااي اكياطية ليايارك المالل ل للة

باالاكراف ب نكام المنكمين اكليي اا لعام  1958م ا لك الع مالف أنكام الشضل ل ل ل ل للاء نيث ال ياجد نكع ارن
اكياطية كنكيم با ل ل ل ل ل ل ن االاكراف االكليي الدالي مها اكياطية ليايارك الم كارت يلياط مي إن الاك اك ياطيار إطليمية
اهلائية لكليي اا.

ايالنظ أن المنكم ي الكنكيم االلككرالي طد يابق طاااد كنشق مل ل ل ل ل ل للال أكبر من ك لك الكي لل الي ا
الكا ل ل لريي الااليم ككان ماجادت ي طالان الارف ارمر أا من ابيعة األاراف الكجارية ا شاط لاائية معيلة من

ااائف الكجارت م كما أن المنكم ي دف إلع كنشيق ملل ل ل ل ل للال اأاداف المجكمي الدالي االاسل ل ل ل ل للائا الكي يمكن ل

اسل ل للكعمال ا النكرام انماية ملل ل للال الارف الضل ل للعيف أا المسل ل للك لكين ككان أكهر من كلك المملانة للشاضل ل للي
 - 2عصام علد الف اح مطر ،مرجع سابق ،ص 53.
 -3نلي زيد منابلة ،ال كيم االلك رون  ،ب منشور بموقع:

www. f.law.net/Law
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الااليا نيث يم كن للمنكم أن يمكار ضمن ادت طاالين ليندد الشالان ال و ينشق األاداف الكي كنمي الارف
الضعيف أا المسك لك.

()1

البند الثاني :معوقات التحكيم االلكتروني
الع الرغم من الميايا المكعددت للكنكيم االلككرالي م إال أل كاجد بعض الما ل ل للكالر االمعاطار الكي كعكرض
الكنكيم االلككرالي ككمها ي اركي:
 . 1األهلية:
االلكرار سللائر ألظمة اكا لريعار الكنكيم اجاو كاا ر األالية الشالالية ي كا من ريشي الل اي االمنكمين.
ابالابي إن مسل ل ل لة بنث األالية باللس ل للبة للمنكمين ال ض ل للرارت ل ا إ ككم العملية الكنكيمية اماماط ان اريق

االلكرلر بااس للاة مراكي كبرة كنرل الع الدطة ي ا للكع الجاالو امل للالل لاط األمار األس للاس للية ي ام ايبشع
مجاا النديث االبنث ي األالية الشالالية لار ي الل اي م انيث أل الع رض ادم كاا ر األالية لار ي الل اي

إللا لكان بلل ل ل ل للدد اكياق كنكيم بااا للشل أا العدام أالية أند أاراف الل اي الد كاطيع اما يكركو الي من
باالن لنكم الكنكيم اللادر ي الملاياة الكجارية.

()2

ايمكن الكغلو الع ا ه المال للكلة بعما كلل للميم ب ار الماطي بال للكا يليم الارف ال و يلاو االكياق منالة
لياا مندة مراكي الكنكيم االلككرالي بالكاللف ان اايك اام لللاح ان امرهم الع أل إ ا أغيا كنديد لك
ال يسل للم ل بالمضل للي أا اسل للككماا اكياط مما يضل لليي لا من الملل للداطية أمام ار ي الل اي ايبعده ان ال للب ة
الباالن.

()3

 . 2ضمان سرية العملية التحكيمية:
نيث كعد ل ل لليالة انيظ سل ل لرية الكنكيم – ا شاط لما أُا ل للير إلي س ل لللياط -اند الا ل للراا الجاارية للجاح املية

الكنكيم االلككرالي اامطباا الي ام اطد املر مراكي الكنكيم االلككرالية الع ل لليالة لك بكض للميل ا لل للالل لطا
كنيظ سلرية أية معلامة ككعلق بالل اي لكوكد الع كا من يالي الي ا كع ده بعدم لاللر ما االي الي املللاللطا

من الال ل ل اد االمبراءم الكن الما ل للكلة ككمن ي رض كندياط يمر أال ااا االمكراق الشادم من المار ان اريق
المكايلين ا اام من يشكنمان ملل للالل لليار الغير لمجرد إال للبا اليضل للاا م اك لك الممربين ممن يبنهان ان

ض للنايا ياطعان ب م مها سل لرطة أرطام بااطار االئكمان أا بااطار الد ي االلككرالي ااس للكغالل ام االنا الماراح
نالياط يكمن ي كايير البيالار ال منياظة االمكبادلة بلارت اكملي من طراءك ا إال من طبا المرسا إلي .

()4

المبحث الثاني :مراحل إصدار وتنفيذ الحكم االلكتروني

 - 1لمزيد ال فصبببي ع مزايا ال كيم االلك رون  :هيثم علد الرحم اللنل  ،ال كيم االلك رون كأحد وسبببائ تسبببوية المنازعات .ب
www. kenanaonline .com
منشور بموقع:
 - 2احمد عمر بوزقية ،أوراق ال كيم .منشورات جامعة قاريون  ،الطلعة انولى ،2003 ،ص47. – 43
م ناز عات الم عام ت اإللك رون ية .م نا منشببببور على شببببل كة اإلن ر نت على
 - 3عاد ح مادة أبو العز .ال كيم اإللك رون
الموقع: http://www.aljazirah.com.sa/digimag/3004/hasebat3.htm
 -4عصببام علد الف اح مطر :ال جارة االلك رونية ال شببريعات العربية وال شببريعات انجنلية .دار الجامعة الجديدة اإلسببكندرية ،2000
ص .300
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المطلب األول :مراحل التحكيم االلكتروني
ا ي النشيشة ال يكسي المجاا الا لارح املية الكنكيم االلككرالي بكا ة مرانل ا امالة أل ا كاب إلع ند كبير
مرانا الكنكيم الكشليدوم مي لك إن مباارت الكنكيم باسائا الككرالية ل ملاليك يما يكعلق باكياق الكنكيم
االكبليغ اكنديد مكان الكنكيم االدار النكم اكليي ه.
الفرع األول :اتفاق التحكيم االلكتروني
اكياق الكنكيم االلككرالي اا اكجاه إرادت ار ين الع اللجاء إلع الكنكيم لكس ل ل ل ل للاية كا أا بعض الملاياار الكي
لا ل ر أا طد كلا ل بيل ما بملاسللبة االطة طالالي معيل اشدية أا غير اشدية ابر اسللائا االكلللاا االلككراليةم
امن الا يظ ر أن اكياق الكنكيم االلككرالي ي مض ل ل ل للمال ال يمكلف ان أو اكياق كنكيم يمر س ل ل ل للاة أل يكم
بالكا الككرالي .ا ا ايالكرا لللنة اكياق الكنكيم االلككرالي الراا ماضلااية ككمها بالكا رئيسلي ي أالية
أاراف الكنكيم املا العشللد (أا االكيللاق) من اياو امرادت اطللابليل الل اي للكسل ل ل ل ل للايللة ان اريق الكنكيم .اال ه
الاللراا ال كهير أية ماللكلة ي اكياق الكنكيم االلككرالي بالمشارلة مي اللرا الاللكلية أا الككابة الااجو كا ره ي
اكياق الكنكيم)1(.
معظم الشاالين الاالية كاللكرا الككابة ي اكياق الكنكيم ليكان مليمطا ألا ار م اان ادم انكرام ا ا الاللرا يودو

الم ابالكالي باالن جميي إجراءار الكنكيم الكي اسل ل ل ل ل للكلدر إلي بما ي لك نكم
إلع ااكبار اكياق الكنكيم باا ط

الكنكيم .االسواا ال و يارح ليس الا :اا يسكا ي اكياق الكنكيم االلككرالي ارا الككابة؟

لس ل ل للكايي الشاا ب ل ناليطا كهر ادد الداا الكي أل ل ل للبنر كعكرف بالاس ل ل للائا االلككرالية كاس ل ل لليلة مبرام العشادم

اطالان الكنكيم السل للارو الجديد لعام  2008كبلع ا ا االكجاه الدما لل ل ل لران طة ي المادت  8مل  :يجو أن

الم ايكان االكيللاق مككاب لطا إ ا ارد ي اشللد أا اهيشللة ...م أا ي أيللة
يكان اكيللاق الكنكيم مككاب لطا ااال كللان بللاا ط

رسللائا مكبادلة اادية كالر أا مرسلللة باسللائا االكلللاا المككاو (البريد املككراليم الياكةم الكلكة) إ ا كالر

كهبر كالطي إرادت مرسلي ا الع امكيار الكنكيم اسيلة ليض الل اي .
اللاه إلع أل ي مجاا الكجارت الدالية ألللب الاك اكياطيار دالية كعكرف باللكا كاما بعشاد الكجارت االلككرالية

الكي ككم ككللابك للا بللالبريللد االلككرالي أا ان اريق كبللادا المعلامللار اكللدايل للا الع ماطي الككراليم نكع أل للا
كلل ل ل ل ل لران طة الع مس ل ل ل لااات الككابة االرسل ل ل للائا االلككرالية بالككابة العادية ااااائ ا لية النجية ي امهبارم

امهللاا لللك مللا جللاء ي المللادت  2/9من اكيللاطيللة األمم المكنللدت للماللابللار االلككراليللة ي العشاد الللداليللة لعللام

 :2005نيهما يال ل ل ل ل للكرا الشالان أن يكان المااو أا العشد ككابياطم أا يلل الع اااطو لعدم اجاد الككابةم
يعكبر لك االا للكراا طد اس للكا ي بالمااو االلككرالي إ ا كان الاللللاا إلع المعلامار الااردت ي مكيسل ل اطر الع

لنا يكي اسكمدام ا ي الرجا إلي ا النشاط .

 -1ب علد المطلب بدوي .ال كيم اإللك رون كو سيلة ل سوية منازعات ال جارة اإللك رونية .مجلة العلوم النانونية واالق صادية.
مصر .العدد انو  .السنة 48. 2006.ص .11
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الفرع الثاني :إجراء التبليغ االلكتروني
كليم طاالين الكنكيم امام لاط كبليغ المللداع الي ل الللو الكنكيمم اكعكبر أن إجراءار الكنكيم طللد بللدأر من اليام
ال و يكسللم ي المداع الي الو الكنكيم من المدايم كما كاجو أيضلاط كبليغ األاراف جميي المااايد االد ا

االمس للكلدار .ايجرو الكبليغ اادتط بكس للليم األاراق المراد كبليغ ا إلع الممااو ا للمل للياط أا ي مشر امل أا ي
مكان إطامك المعكاد أا ي ماال الممكارم ا يعكبر الكبليغ طالالياط إ ا كم باس ل للكمدام البريد االلككرالي المال

بالمداع الي ؟

ال ا ل للك أل ي ناا اكياق األاراف الع أن يكم الكبليغ إلع كلي ما بااس ل للاة البريد االلككراليم إن س ل لللاك ا ه
الاريشة ي الكبليغ يعكبر لل ل ل للنينطا املكجطا لكا ة يهاره الشالالية .الكن ي ناا ادم االكياق الع لك اا لعكبر
الاان البريد االلككرالي المال بكا ارف بمهابة الاان بريدو يمكن إجراء الكبليغ إلي ؟ كلل المادت  2/8من

اكياطية األمم المكندت للماابار االلككرالية ي العشاد الدالية لعام  :2005لية ي ا ه االكياطية ما يليم أو
ارف باسكعماا الماابار االلككرالية أا طبال ام الكن يجاي االسكدالا الع ماا شة الارف الع لك من سلاك
لك الارف  .نكام ا ه االكياطية اسل للائر كا ل لريعار الكجارت االلككرالية كسل للم باالسل للكدالا الع ماا شة الارف
الع اس للكمدام الماابار االرس للائا االلككرال ية اطبال ا من مالا س لللاك م كما لا ض للمن األاراف اكياق الكنكيم
الااين بريدام االلككرالي مها ا ا السل لللاك ُيعد بمهابة طباا ضل للملي الع اسل للكالم الاهائق االكبليغار الع ا ه
1
العلااين.
ااالجك اد الشض للائي الدالي ُيشر بداره بل للنة كبليغ المداع الي أاراق الدااة باس للكمدام البريد االلككرالي مكع
ااكاد كر الاان بريده االلككرالي ي جميي األاراق االم ارس ل ل ل للالر الل ل ل ل للادرت ال م ألل يعكبر لك بمهابة طباا
ضل للملي الع اسل للكمدام ارمرين لبريده االلككرالي ألجا االكلل للاا ب اكبليغ  .اا ا ما يام المداع الي ب ل لم
يالي الع بريده االلككرالي الم يكبلغ أاراق الدااةم إن اضي رسالة الكبليغ ي بريده االلككرالي ااسكالم رسالة
معاكس للة كوكد اس للكالم المرس للا إلي للرس للالة يجعا الكبليغ ل للنيناط املكجاط ألهاره الشالاليةم ا لك نكع لا لم يكن
اا من ك بريده االلككرالي.

البند الثالث :مكان التحكيم االلكتروني
الدما يجرو الكنك يم باس للكمدام اس للائا االكل للاا االلككرالية يكان كا ارف من أاراف الكنكيم اك لك كا رد
من أ راد ايئة الكنكيم مشيماط ي مكان ممكلف ان ارمرينم اا ا يهير مال ل ل ل ل للكلة ي كنديد المكان ال و يكم ي

الكنكيمم امالللة إ ا الملا أن االكياطيار الدالية اطاالين الكنكيم الاالية كبلي الكهير من أنكام ا باالسللكلاد إلع

مكان الكنكيم .امهاا ا ه األنكام  :كمكي الكنكيم باللية الدالية من ادم امكان العشاد جلسار الكنكيم امكان
إماار األاراف امكان إلدار النكم كبيان إليامي ي نكم الكنكيم الخ .ابما أن الكنكيم االلككرالي يجرو ي

االم ا كراضيم

2

ا لعكبر مكان الكنكيم مكان كااجد المنكم أا أغلبية المنكمينم أم مكان المارد أا المسكمدم

لمدمار الكجارت االلككرالية؟

بببة العربية .الناهرة .الطلعة الثانية .2007 .ص

 -1سبببمير حامد علد العزيز جما  .ال عاقد علر تننيات االتصبببا ال ديثة .دار الن
.157
 -2احمد أبو الو ا ،ال كيم االال ياري وال كيم اإلجلاري ،منشأة دار المعارف ،اإلسكندرية ،1979 ،ص .226

248

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
كسل للم طاالين الكنكيم اماماط ألاراف الل اي باالكياق الع كنديد مكان الكنكيمم إ ا لم يكيشاا الع لك كان من

نق ايئة الكنكيم أن كمكار مكان الكنكيم ال و كراه أكهر مالئمة لظراف الدااة ااألاراف (المادت  23طالان

كنكيم سل ل ل للارو) .اأنيالاط يمكار األاراف إجراء الكنكيم ا شاط لشاااد مركي كنكيم معين يي ا ه النالة يكم كنديد
مكان الكنكيم ا شاط ل ه الشااادم الكن ما ا با ن الكنكيم االلككرالي؟

ي النشيشة يلدر أن يكم كنك يم الككرالي من غير ايئة كنكيمية كا ل ل ل ل للرف الع إجراءاك اكض ل ل ل ل للمن س ل ل ل ل للير ا ه
امجراءار نكع لل للدار نكم الكنكيم بال للكا لل للني اماابق للشالانم ال لك لشاا ب ن اكياق األاراف الع أن
يكم الكنكيم ان اريق مركي كنكيم يُعكبر بمهابة اكياق الع ااكبار مشر ا ا المركي مكالاط للكنكيم.
البند الرابع :تشكيل هيئة التحكيم اإللكتروني
يعد كاكيا ايئة الكنكيم املككرالي أام إجراء ع العملية الكنكيمية ب كمل ا ألن ا ه ال يئة اي الكع سكشام
ال
بمباارت العملية الكنكيمية مل بدايك ا انكع ل ايك ا .االاك لاركين من لار كاكيا ايئة الكنكيم كمكلف ك ط
مل ا ع إجراءك ا ان األمرةا الللارت األالع ااي ما يسلمع بالكنكيم المال (النر ).أما الللارت الهالية

ي

ما يسللمع بالكنكيم الموس لسللي (اللظامي)  .اكمكلف اريشة امكيار المنكمين الل ين كككان مل م ايئة الكنكيم ع
اللللارت األالع ال ا ع اللللارت الهالية يي اللللارت األالع الكع كسللمع بالكنكيم المال يكان ل ا ارف النرية
الكاملة ع امكيار المنكمين بغض اللظر ان أو ااكبارار أمرة أو كالر .أما الل ل ل ل ل للارت الهالية ااي الكنكيم
الموسل لس للي لجد ي األاراف يكيشا الع امكيار إندة الموسل لس للار أا الملظمار سل لااء كالر مكملل لل للة أم الم
ا ع الغالو إن ا ه الموس لسللار اي الكع كشام بكاللكيا ايئة الكنكيم ا شطا للشاااد المللللال الي ا ع لاائن ا

الداملية.

البند الخامس :حكم التحكيم االلكتروني
كيرض االكياطيار الدالية اطاالين الكنكيم الع المنكمين أن يلل للدراا نكم الكنكيم مككابطا اماطعطا مل مم ا

يمكن إل ل للدار النكم الككراليطام ابنيث يكاا ر مل لس ل للمة الككرالية شا دان اجاد أو لس ل للمة ارطية ماطعة من
المنكمين بكااطيي نية؟ ااا يوهر غياو اللسمة الارطية الع االاكراف بالنكم اطابليك للكليي ؟

بنسل للو ما جاء ي المادت / 54و من طالان الكنكيم السل للارو يجو أن ير ق الو إكسل للاء نكم الكنكيم لل لليغة
الكليي ألل ل للا النكم أا لل ل للارت ملل ل للدطة ال م ابغير لك لن يسل ل للكايي المنكام ل كليي النكم جب اطر .الكن ي
الكنكيم االلككرالي يلللعو النلللاا الع لسللمة أللللية من نكم الكنكيمم إ ال ياجد أل لالط ما يسللمع ب لللا
النكم الل للارت ملل للدطة ال  .علدما يكم لسل للخ النكم االلككرالي إلع ادت لسل للخ الككرالية ككان كا لسل للمة مل

ماابشة كماماط لللسخ األمرة.
مي لك إ ا كان الغرض من الو ألللا النكم أا لللارت ملللدطة ال لضللمان لللنك االك كد من ادم نلللاا
أو كعديا أا كياير الي م إل من الممكن الكنشق من ل ل ل للنة نكم الكنكيم االلككرالي االكهبر من ادم كنريي
باسل ل ل ل للكمدام كشليار النماية االكال ل ل ل لليير أا باالاكماد الع ج ة هالهة ماهاق ب ا كلل ل ل ل للادق الع كااطيي المنكمين
االلككرالية اكال ل ل ل د ب ن الكااطيي كعاد للمنكمين اك م .الكن بالابي لن يشبا نكم الكنكيم االلككرالي الكليي ي
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دالة ما طبا أن كشام بإل ل ل للدار طاالين مال ل ل للة بالكجارت االلككرالية كعاي الككابة االلككرالية االكاطيي االلككرالي
الشيمة ليس ا الكي كعاي ا للككابة العادية االكاطيي الكشليدو)1(.
العكشد ب ل ي ض ل ل للاء أنكام طالان الكنكيم الس ل ل للارو النالي البد للمنكام ل ي الكنكيم االلككرالي إ ا ما أراد
كليي نكم الكنكيم االلككراليم من النلل ل ل للاا الع لسل ل ل للمة ارطية من النكم االلككرالي اك مين كاطيع ا من طبا
المنكمين بكاطيي كشليدو ليكم إيداا ا دياان منكمة االسكئلاف االو إكساء النكم ليغة الكليي (المادت  53اما
بعد طالان الكنكيم السارو).
المطلب الثاني :إصدار الحكم
ا ع ا ا الال ل ل ل ل ن لكندث ان بعض المس ل ل ل للائا المكعلشة بنكم الكنكيم املككرالي ااي جلس ل ل ل لليك م اا ل ل ل للكل
اامماار ب  .أما باللسبة لجلسية نكم الكنكيم املككرالي ال يمر األمر من رضين:
الفرض األول :أن يكان الشالان ال ة امكارك ايئة الكنكيم اا طالان دالة بعيل ا انيلئ ر ي م النكم جلسل ل ل ل ل للية

ا ه الدالة  .أما الفرض الثانى :ا أن يكان الشالان ال و كابشة ايئة الكنكيم غير ملكم ألو دالة معيل م االا

ال ملال من إسل ل ل ل ل للباغ جلسل ل ل ل ل للية الدالة مشر الكنكيم الع نكم الكنكيم املككرالي اكندد دالة مشر الكنكيم ي

ال .
ناالر الكنكيم املككرالي بالمكان ال و يكااجد ي المنكمان ع ط
البند األول :الشكل الذي يصدر فيه حكم التحكيم اإللكتروني
يللدر نكم الكنكيم املككرالي ب ار الاريق الكي دارر ب ا إجراءاك أو الع لنا إلككراليا اك سليسلطا الع

لكم ككم ككابة نكم الكنكيم إلككراليطا االكاطيي الي إلككراليطا كبديا للككابة اليداية االكاطيي اليداوم اال لل ل للادف

لل ل ل ل ل للعابللة ي مجللاا االاكراف الشللالالي نيللث أجللاير الشاالين ااالكيللاطللار الللداليللة الككللابللة املككراليللة االكاطيي
املككرالي انجيك ما ي امهبار  .اب لك يلدر نكم الكنكيم مككابطا باكا إلككرالي.
البند الثاني :اإلخطار بحكم التحكيم اإللكتروني
من المشرر أل يجو أن يكان ع مشدار أاراف المل للامة العلم بالنكم اللل لادر ي ام ا لك بمجرد ل للداره
ل لك ككالو االكياطار ااأللظمة الكنكيمية ضللرارت إماار األا ارف بنكم الكنكيم اللللادر ي الل اي م انيث أن
ال دف من امماار اس ل للكالم األاراف لل ل للارت من نكم الكنكيمم يي اللظام املككرالي يكان كنشق ا ا ال دف
ان اريق إبالغ النكم ل اراف بإرساا بريد إلككرالي ل اراف مي إ اده باالسكالم الد االطكضاء.
الثالث :أثار صدور حكم التحكيم اإللكتروني
البند
ً
الد ل للدار نكم الكنكيم املككرالي لكان بل للدد الكعرض لنجيك االشات الكليي ية ل اس للاف لكعرض ل لك
بلدد نكم الكنكيم املككراليم الد الكعرض لنجية نكم الكنكيم املككرالي لجد أل م الع الرغم من أن معظم
الكا لريعار كعكرف بكمكي أنكام الكنكيم بنجية األمر المشضلليم الكن ي نكم الكنكيم املككرالي لجد أل كاجد
بعض األنكللام الكي ال ككمكي بنجيللة األمر المشضل ل ل ل ل للي مهللا الكنكيم الل و يجرة ا شلاط لالئنللة المانللدت لملظملة

األيكان .بيلما ي كمكي نكم الكنكيم الل ل ل ل ل للادر من الشاض ل ل ل ل للي اال ك ارض ل ل ل ل للي بالشات امليامية ألاراف الكنكيم ال ين
 -1م مود مخ ار أحمد بريرى ،ال كيم ال جارى الدولى ،الطلعة الثانية ،دار الن

ة العربية ،1999 ،ص.154
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يكع دان بانكرام االشيام بكليي ه .أما باللسبة للاعن ع نكم الكنكيم املككرالي شد للر المادت  25من الئنة
المنكمة اليضل ل ل ل ل للائية الع أل ال يجاي الاعن ي أنكام الكنكيم املككراليا ن يث يعد نكم الكنكيم ل ائياط اال

يجاي الاعن ي باالسكئلاف)1( .

اا ا اا لية النكم ال و يشرره لظام الشاضل للي اال ك ارضل للي الع مالف منكمة الكنكيم اليضل للائية الكع ألا ل ل ر
باالية  Michignبالااليار المكندت األمريكية نكام ا كشبا لالسكئلاف االاعن ي ا.
المطلب الثاني :تنفيذ حكم التحكيم االلكتروني
يكم الكليي الدالي ألنكام الكنكيم الع أساة االكياطيار الكالية:
.1اكياطية ليايارك سلة 1958
.2االكياطية األاربية للكنكيم الكجارو الدالي سلة 1961
 .3اكياطية ااالان سلة 1965
.4الشالان اللما جي للكنكيم الكجارو سلة .1985
الفرع األول :رأي الفقه
إن الهمرت النشيشية للكنكيم ككمها ي النكم ال و يل ل ل ل ل ل للا إلي المنكمانم ا ا النكم لن يكان ل من طيمة
طالالية أا املية إ ا ظا مجرد ابارار مككابة غير طابلة للكليي م كليي نكم الكنكيم يمها أس ل ل للاة امنار لظام
الكنكيم ليس م اككندد ب مدة االيك ك سلاو ليض اكساية الملاياار.

()5

ا ي إاار الكنكيم االلككرالي يرة البعض أن الج ار الرسل ل ل ل ل للمية الملاا ب ا الكليي االكي كبدأ بالمنكمة
الممكلة بإلدار الليغة الكليي ية للنكم اك لك رجاا الكليي من منضرين ااراة لن يشبلاا بس الة مسوالية
كليي نكم الكنكيم االلككرالي إال ي نا لة اجاد طالان االي أا اكياطية دالية كليم السل ل ل ل ل لللاار الاالية بشباا
اكليي األنكام االلككرالية.

()1

اي او اكجاه هالي إلع أل إ ا كان االو كليي النكم الكنكيم الكشليدو أا العادو يليم أن يشدم ألل ل ل ل ل للا لك
النكم أا لسمة رسمية من ا ا األلام اا ا كان لك المشكضع ال يهير أية ماكالر ي مجاا الكنكيم العادو
األمر ال يسير الع لية الملااا ي مجاا الكنكيم االلككرالي ا لك لسببين اما:
األول :يرجي إلع لظام المعلاماكية الكي ال كميي بين األلا االلارت.
الثاني :يرجي إلع اللعابار الكي كهيراا رسمية المسكلد االلككرالي.
ايضيف ب ل يمكن أن كماها الاهيشة االلككرالية األلام ايكم الكليي بمشكضااا إ ا كاا ر ارااط اما:

-1

 -1علد ال ميد المنشبببباوى ،ال كيم الدولى والدااللى ى المواد المدنية وال جارية واإلدارية يلناق للنانون رقم  27لسببببنة ،1994
منشأة المعارف بانسكندرية ،1995 ،ص116
 -5المادة ( )763قانون المرا عات الليل .
حازم حس جمعة ،اتفاق ال كيم االلك رون ويرق اإلثلات علر وسائ االتصا ال ديثة .مؤتمر دب  ،سنة  2003ص.484

251

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
أوالً :يكعين اجاد ضمان إمكان الكاغيا يما يمل كماا المعلامة.
ثانياً :يكعين أن ككان المعلامة يمكن الكاف ال ا للامل المشدمة إلي .
كما يشرر أن اطكضل ل للاء كماا المعلامة يكم اسل ل للكي ياوه بمجرد بشاء المعلامة كاملة دان إكالف أا كال ل للاي  .اأن
مسكاة إمكالية الكاغيا يكم كشديره باللظر إلع ماضا المعلامة.

()2

ايرة اكجاه هالث أن الكليي الاااي ألنكام الكنكيم االلككرالي أمر مرغاو ي م إ ا أن أام أاداف الكنكيم
االلككرالي اا كعييي الهشة ي الكجارت االلككرالية م اباألمل هشة المسل ل ل للك لك الارف الشاو ال و يلل ل ل للدر نكم
الكنكيم ض للده الل للال المس للك لك طد يشام بكليي النكم الع الرغم من ادم رض للائ م ا لك ألل يس للعع أن يبشع
ال للمل ل لاط ماهاطاط ب ي سل للاق الكجارت االلككراليةم الكن ي نالة ادم الكليي الاااي يكعين الع الكلظيم ال اكي
للكنكيم االلككرالي أن يا ر للمكنكمين يلية إجبار الع الكليي كشام مشام س ل لللاار الكليي ي الدالةم أا أن يا ر

ناا ي مال ل للة للمنكام الي كد ع لنا الكليي الاااي لنكم الكنكيمم االي إن الاك ائدت كبيرت سل ل لاف كعاد
الع الكجار ال ين يشامان ااااية بكليي أنكام الكنكيم االلككراليم ا لك نكع ال ييشدان الملا ي االطكلل ل ل ل ل للادية
العديدت الكي ينللان الي ا من جراء كااجدام ي الساق االلككرالي.
الفرع الثاني :آليات تنفيذ أحكام التحكيم االلكتروني
ككعد يليار الكليي الجبرو الكي يمكن لمجكمي الكجارت االلككرالي أن يا راا لضل ل ل ل ل للمان كليي أنكام الكنكيم
االلككراليم اكاما ا ه ارليار الع سبيا المهاا ال النلر :مدمار الكع د بالكليي م اللاديق كمايا األنكام
ايعرض يما يلي ل ه ارليار بايء من اميجاي:
اربا مراكي الكنكيم االلككرالي بملدر بااطار االئكمان ُ
البند األول :خدمات التعهد بالتنفيذ
كيكرض ا ه ارلية اجاد اشد بين ار ي العشد االلككرالي ااما البائي االمال ل ل ل ل للكروم ابين مكع د الكليي طبا
إبرام اشد البيي م ايجو يجو أن يكضللمن ا ا العشد اللرا كليي الكنكيم الككرالي كنر مظلة اند مراكي الكنكيم
االلككرالي .

()4

البند الثاني :صندوق تمويل األحكام
من مالا ا ه ارلية يكم إلال ل ل للاء لل ل ل لللداق لكمايا األنكام يسل ل ل للاام ي كجار السل ل ل للاق االلككرالي م ايكالع
اماراف الي اادارك مركي كنكيم معكمد من طبل م م ايضمن ا ا الللداق للمسك لكين نلال م الع أماال م
الكي يشضي ب ا المنكم مباارت ا لك ألن المركي يملك كليي النكم اللادر ال من مالا األمااا الماداة ي
الللداق .
البند الثالث :ربط مراكز التحكيم االلكتروني بمصدر بطاقات االئتمان
اكيكرض ا ه ارلية طيام مركي الكنكيم االلككرالي بإبرام اشد مي اند ملل ل للدرو بااطار االئكمان م كال ل للركة

ي اي أا اركة ماسكر كارد م اال و بداره يبرم اشد مي الكاجر ال و يريد أن يسكييد من مدمة االئكمان م ايكضمن
ناصف ،مرجع سابق ،ص . 68
 -2حسام الدي
 -4عصام علد الف اح مطر ،ال كيم االلك رون  ،مرجع سابق ،ص . 492
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كا اشد من ا ين العشدين ا ل ل ل للرااط يماا مل ل ل ل للدر بااطار االئكمان ايليم برد الهمن إلع نس ل ل ل للاو الما ل ل ل للكرو

(المسك لك) إ ا كلشع ط ار اطر كنكيمياط من المركي المكيق الي يييد لك )1(.
خاتمييية:

يكدما الكنكيم االلككرالي الدما ي لال ل ل ل ل ل اي ناا اشاد الكجارت االلككرالية يكان الاس ل ل ل لليلة اليعالة للمرا بنا
مل ي للل اي لظ اطر ألل يكم بسراة كبيرت اسرية االية اب طا الليشار .اان إجراء الكنكيم باسكمدام اسائا االكلاا

االلككرالية ي ظا االكياطيار االكا ل ل لريعار السل ل للائدت نالياط يبشع ممكلاط طالالاطم مالل ل للة بعد كااكر إل ل ل لدار الداا
لشاالين نديهة مالة بالكجارت الدالية.

الكن اللل ل للعابار الكي كعكرض الكنكيم االلككرالي ي الداا اللامية اي لل ل للعابار كشلية أكهر مل ا طالالية .إ
يكاجو أن لا ر للكنكيم االلككرالي البيئة الملاسلبة لضلمان الكالاره ااطكلا المكماللمين ب م من ج ة يشي الع
ااكق مراكي الكنكيم المندهة إطرار طاااد ااجراءار مالة بالكنكيم االلككرالي الع غرار األلظمة الكي كعكمداا
أال ل ل ل ر مراكي الكنكيم الداليةم كما يكاجو الي ا كا ير ا ل ل للبكة ناس ل ل للابية الع درجة االية من النماية كس ل ل للم

بكايير البيالار االمعلامار اككي اسكمدام الكااطيي االلككرالية.
امن ج لة أمرة يكاجلو ككبلع كرت المنلاكم الككراليلة ااألمل ب لا الع أرض الااطي .بمجرد كلييل

للك يمكلللا

االسكيادت من جميي ميايا الكنكيم االلككراليم ألللا ب لك شا لضمن إجراء جميي مرانا كنكيم باسكمدام اسائا

االكلاا االلككراليةم بما ي لك مرنلة كليي نكم الكنكيم االلككرالي.
قائمة المراجع

/1القوانين:

 -1الشالان رطم  09/08المكض ل للمن طالان امجراءار المدلية اامدارية المورل ي 25براير  2008االل ل للادر ي
الجريدت الرسمية بكاريخ  23أبريا  2008ادد . 21

 -2طالان رطم  05-18المورل ي  10ماو  2018المكعلق بالكجارت املككراليةم الجريدت الرس للمية ادد  28المورل
ي  16ماو2018.

 /2الكتب والمقاالت:

 .1انمد أبا الا ا م الكنكيم االمكيارو االكنكيم امجبارو م ملا ت دار المعارف م امسكلدرية م .1979
 .2انمد امر بايطية م أاراق ي الكنكيم  .ملاارار جامعة طاريالة م الابعة األالع م . 2003

 .3انمد ابد الكريم سالمةم الكنكيم ي المعامالر المالية الداملية االدالية .دار الل ضة العربيةم الشاارتم .2006

 .4بالا ابد المالو بداو .الكنكيم املككرالي كاسلليلة لكسللاية ملاياار الكجارت املككرالية .مجلة العلام الشالالية
ااالطكلادية .ملر .العدد األاا.

.5

نسل للام الدين كني لالل للف م الكنكيم االلككرالي ي ملاياار الكجارت الدالية  .دار الل ضل للة العربية م الشاارت

.6

نايم نسل ل للن جمعة م اكياق الكنكيم االلككرالي اارق امهبار ابر اسل ل للائا االكلل ل للاا النديهة  .موكمر دبي م

م . 2005

سلة .2003

 .7مالد ممداح بنث ملاار بماطي www. kenanaonline .com :

 -1م مود مخ ار أحمد بريرى  ،ال كيم ال جارى الدولى  ،الطلعة الثانية  ،دار الن

ة العربية  ، 1999 ،ص154
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 .8س ل ل للمير نامد ابد العييي جماا .الكعاطد ابر كشليار االكل ل ل للاا النديهة .دار الل ض ل ل للة العربية .الشاارت .الابعة
الهالية.2007 .

 .9اادا نمادت أبا العي .الكنكيم املككرالي ي ملاياار المعامالر املككرالية .مشاا ملا ل ل ل ل ل ل للار الع ا ل ل ل ل ل ل للبكة
املكرلر الع الماطي: http://www.aljazirah.com.sa/digimag/3004/hasebat3.htm

 .10ابد النميد الملا ل ل ل ل ل ل للااة م الكنكيم الدالع االداملع ع المااد المدلية االكجارية اامدارية ابشاط للشالان رطم 27
لسلة  1994م ملا ت المعارف باألسكلدرية م . 1995

 .11الام ابد اليكا ح مار  :الكجارت االلككرالية ي الكاريعار العربية االكاريعار األجلبية  .دار الجامعة الجديدت
امسكلدرية . 2000

 .12ال ل ل ل ل للمر ابد اص الا ل ل ل ل لليخ م الكنكيم ي العشاد امدارية ار الاابي الدالي  .دار الل ض ل ل ل ل للة العربية الشاارت م
.2000

 .13منماد ممكار أنمد بريرة م الكنكيم الكجارة الدالع م الابعة الهالية م دار الل ضة العربية م . 1999

 .14معكل للم س للايلم لل للير (( :مدة كنشق الا للراا المالابة ي الكنكيم الكشليدو ي ظا الكنكيم االلككرالي )) .
ب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لنل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للث

www.arablawinfo.com

مل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لللا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للار

ب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاطل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي

 .15لبيللا ييللد مشللابلللة مالكنكيم االلككرالي م بنللث ملا ل ل ل ل ل ل للار بماطي :
f.law.net/Law.com

:

www.

 .16ايهم ابد الرنمن البشلي م الكنكيم االلككرالي ك ند اس ل ل ل ل ل ل للائا كس ل ل ل ل ل ل للاية الملاياار  .بنث ملا ل ل ل ل ل ل للار بماطي :
www.Kenanaonline.com

 .17اللد ابلد الشلادر س ل ل ل ل ل ل للليملان .دار الكنكيم املككرالي ي نلا مللايالار الكجلارت املككراليلة .ارطلة بنلث مشلدملة
بالموكمر المغاربي األاا ناا المعلاماكية االشالان .ليبيا.
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الحماية القانونية للمدن الذكية من الجرائم اإللكترونية
Legal protection of smart cities against cybercrime
)البانهة الكر أسماء (جامعة مسكغالم – الجيائر
)الجيائر-الدككار نيكالة معمر (جامعة مسكغالم
:ملخص
اا الاالح ااما لاسائا كااير بغرض دام مديلة اادارك ا: Smart city) (المديلة كية( باملجلييية
 كلك األ كار االاس ل ل ل للائا.باريشة نس ل ل ل لللة بكشلية جديدت بنيث ككنس ل ل ل للن ظرا ا االجكمااية ي ظا نماية البيئة
ككض للمن كجديدار ككلالاجية ااطكل للادية ااجكمااية م اا ه المدن الكي لنن اليام بل للدد د ارس للك ا ال كشام إال بلاء
الع طاادت معلاماكية اباس ل ل للكمدام الناس ل ل للو ارلي ا االلكرلر ال ه األميرت جملة من الميايا اايجابيار كما اا
 من بيل ا ظ ار لار جديدت من.ا ن كا االككاا ار ااالمكرااار الجديدت ال ا العديد من المااكا االسلبيار
الجرائم لم ككن معرا ة ي الماضل ل ل ل ل للي ينيث ألل ل ل ل ل للبنر الجرائم املككرالية كشي الع األال ل ل ل ل للمال ا األمااا

االم علامارم سل لااء ي الشكا أا الكنريض الع االلكنار أا الكس للبو ي األضل لرار االمض للايشار غير األمالطيةم
.... االك اك سرية البيالار الاملية اغيراا
ابللالكللالي سل ل ل ل ل لللنللااا من مالا ا ل ه المللداملللة الكارق لكيييللة نمللايللة ا ل ه المللدن من مالا مكللا نللة الجريمللة
.املككرالية
...  المدن ال كيةم الجريمة املككراليةم النماية الشالاليةم المكا نة:الكلمات المفتاحية
Résume :
villes intelligentes (anglais : Smart city) est une approche globale signifie pour élaborer
une convention d’affectation de noms à l’appui de la ville et la bonne gestion des
nouvelles technologies pour améliorer les conditions sociales sous la protection de
l’environnement. Les idées et les innovations technologiques comprennent des
moyens économique et social, et les villes que nous avons aujourd'hui sommes
examiné non seulement sur la base d’une base d’information et l’utilisation des
ordinateurs et l’Internet et le dernier ensemble de privilèges et d’avantages car il est
sur toutes les nouvelles inventions et découvertes Beaucoup de problèmes et de
négatifs. Y compris Nouvelles images de crimes n’était pas connu dans le passé aux
mensonges cyber transporteurs devenus les gens, argent, information, savoir si le
meurtre ou l’incitation au suicide ou de causer du mal, harcèlement et violation de la
confidentialité des données personnelles, etc.. Donc nous allons essayer à travers de
cette intervention entrer dans comment protéger ces villes en luttant contre la
cybercriminalité
Mots-clés : villes intelligentes, cybercriminalité, protection juridique, contrô
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مقدمة:
كعكبر ”المدن ال كية” كاج ا لاا للئا ي أااس للا ل لللا الس للياس للار ي ممكلف ألناء العالم لكجااي ا ه
المعض ل لللة .غالبية س ل للكان االم اليام يعيا ل للان ي المدنم امن أجا لك يعد اس ل للكيعاو اكابيق مياايم المديلة
ال كية أم ار ال غلع ال لضل للمان مسل للكاة مكميي من المعيال للة للسل للكانم الكيكير امبدااي االكعاان يما بين كا
الج ار المعليةم ااأل كار العلمية يمكن أن ينشق الملا ي الملال ل ل ل ل للادت للمدن بما ي لك الشدرت الع اسل ل ل ل ل للكيعاو

الايرت الكبيرت ي ادد السكان بكياءت ا عاليةم اكعييي اللما االطكلادوم ااالركشاء بمسكاة ر ااية سكان المديلة.
يعرف االكناد األاربي المدن ال كية ب ل ا كلك المدن الكي كجمي المديلة االلل ل ل ل ل لللااة االمااالين معا

لكنس ل للين النيات ي الملااق النضل ل لرية من مالا نلاا مككاملة أكهر اس ل للكدامةم ايا ل للما لك ابككارار كابيشية
اكماياا أ ض ل للا ااس ل للكمداما كيا لككلالاجيا المعلامار ااالكل ل للاالرم امن هم يمكن كعريي ا ب ل ا المديلة الكي
كنشق أداءا جيدا ي جميي ا ه المجاالر من مالا كيااا مال ل ل ل للكرك بين الشاا االطكلل ل ل ل للادو االناكمة االلشا
االبيئة االنيات مي مااالين يكمكعان بالااي ااالسكشاللية.

1

االاك من ااكبر المديلة ال كية اي كلك المديلة الكي كملك لظاما مكاا ار يعكمد الع بلية كنكية كرككي
الع كشلية االكلل ل للاالر الرطمية االمعلامار لمراطبة امكابعة أجيائ ا امكالاك ا اسل ل للاكلي ا ابليك ا األسل ل للاسل ل للية من
مدمار اكج ييار االبكار ارق اسلكك نديدية األياق اماارار اماال املالئار اطكللادية الللااية امبالي
ااشارار ممكلية اابكة اكلاالر اماارد مكلااة كالمياه االااطة الك ربائية االغاي ااطاد المركبار

2

ابالكالي يمكن الشاا إن المدن ال كية اي ملااق امرالية مدامة بالال ل ل ل ل للبكار االكشليار الرطميةم كشدم
مدمار إلككرالية كياالية ي ممكلف المجاالر اككمكي بالشدرت الع نا المااكا من مالا اسكهمار كاء األ راد
االموس لسللار االكشليارم ك ما ككميي باالسللكدامة االجكمااية االبيئيةم اااكماداا الع االطكلللاد الشائم الع المعر ة
لملق الكلا س ل ل ل ل للية .ااي لما

لكلمية المدن ااألطاليمم يعكمد الع البلية الكنكية لكشلية المعلامار ااالكل ل ل ل ل للاالر

لكنشيق لما اطكل ل للادو مس ل للكدامم الااية أ ض ل للا للنيات ككا ر ي ا المدمار الككراليام كما يس ل للكهمر كاء األ راد
االموسسار االكشليار من أجا كعييي االبككار االشدرت الع نا المااكا.
إن االركشاء بالمديلة لكلل ل ل ل ل للب

كيةم ال يكنشق بإاالق نمالر إاالمية اال بكبلي ماا ابرامد ال

كسكلد ألسة المية سليمة با يكنشق بكا ير بلية كنكية سليمة 3االالر أساسية مكعددت.
االملائل السكة للمديلة ال كية ااي:


االطكلاد ال كي (الكلا سية) االمكمها ي :راح االبككارم اللارت االطكلادية االعالمة الكجاريةم الكرسيخ الدالي.

 1ماري ا ارجاس  ،المدن الذكية بي ال لم و ال نينة  ،مجلة بيئة المدن  ،المدن الذكية المسبببب دامة  ،مركز الليئة للمدن العربية ،
العدد  08ماي  ، 2014ص 3
 2علد هللا م مد العني  ،المدن والملان الذكية مجلة العلوم وال ننية  ،المدينة الذكية  ،العدد  111سنة  ، 2014ص 4
 3علد النادر ب علد هللا الفن وخ ،ملادرة المدن الذكية المملكة العربية السببببعودية ،مجلة المدينة العربية ،العدد  ،168يوليو-
غشت -سل ملر  ،سنة  ،2015ص59
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األامال األ كياءم االمشلاد ب لك :مسكاة ك ايام الشابلية للكعلم مدة النياتم العالميةم االليكاحم المااركة ي
النيات العامة.



الناكمة ال كية (الما ل للاركة) ا لك من مالا :الما ل للاركة ي ل ل لللي الشرارم المدمار العامة ااالجكماايةم امدارت
الايا ة.

1

االنكامة ال كية يمكن أن كشاد إلع هرات ي االم النكم االسياسةم اكجعا من ييارت الداائر النكامية ي المديلة
أمر غير ضرارو.


اللشا ال كي (اللشا اككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر) االمكمهلة ي :إمكالية الالاا منليام
إمكالية الالاا االيا ااالميام كا ر البلية الكنكية لككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر.



البيئة ال كية (الماارد الابيعية) االمكمهلة ي :جا بية النالة الابيعيةم ضعف لسبة الكلاثم نماية البيئة.



النيات ال كية (لااية النيات) :الم ار ق الهشا يةم األاضا اللنيةم الجا بية السيانيةم



م ار ق الكعليمم الكرابا االجكمااي.2
كما ككي المديلة ال كية العديد من الكابيشار املككرالية أام ا :النكامة ال كية الكجارت املككرالية:
السيانة املككرالية :اللشا ال كي:
ا يمكن أن لالنظ أن كا ما ل االطة بالمدن ال كية يكان إلككراليا أو بإسكعماا الكمبياكر ااأللكرلر

ااا ي نشيشة األمر ا ل ل ل ل لليء إيجابي لكسل ل ل ل ل ل يا كا ة المعامالر ا رب الاطر باللظر للكاار الككلالاجي ال و
كال ده الكرت األرضليةم غير أن إيجابيار إسلكعماا األلكرلر

ا الناسلو األلي طد كلشلو إلع سللبيار ا ككناا

إلع إلنراف إلككرالي دان أن لاعر ب لك اا ا ما يسمع بالجريمة املككرالية.
وعليه سيييييييينحاول من خالل هذه الورقة العلمية التطرق للجرائم الناتجة عن اإلسييييييييتعمال السييييييييي

للتكنولوجيا وهي ما تدعى بالجرائم اإللكترونية أو المعلوماتية وكيف يمكن لنا حماية المدن الذكية من خطر
تفشيييييييي هذه الجرائم؟ أو بمعنى مغاير ما هي السيييييييبل المقررة للكشيييييييف عن الجرائم اإللكترونية وكيف يمكن

القضاء عليها ؟

المبحث األول :مفهوم الجريمة اإللكترونية
كعد الجريمة املككرالية من أكبر الكنديار الكي لااج ا ي االملا المعال للرم إن لم ككن أكبراا الع
اماالقم االنديث ان ا ه الكنديار يكالو أاالط إاااء لل ل للارت اامة ان كنديد مي ام ا ا الملل ل للائل الكي
كميياا ان غيراا من الجرائم.

 1ماري ا ارجاس ،مرجع سابق ،ص .5
 2ماري ا ارجاس ،نف مرجع سابق،
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المطلب األول :تعريف الجريمة اإللكترونية:
يلل ل للعو إيجاد كعريف ماند للجريمة المعلاماكيةم نيث امكلير االجك ادار ي لك امكال اَ كبي ار ا

لك يرجي إلع س للراة اكيرت كاار الكشلية المعلاماكية من ج ةم ا كباين الدار ال و كلعب ا ه الكشلية ي الجريمة
من ج ة أمرة م اللظام المعلاماكي ل ه الكشلية يكان منالط للجريمة كارتم ا يكان اسل ل لليلة الرككاب ا كارت أمرةم

كلما كان البنث مللل ل ل ل ل للباط الع الجرائم الكي كرككو ضل ل ل ل ل للد اللظام المعلاماكي الالق الكعريف من يااية منا

الجريمة ب ل ا الجريمة المرككبة باالاكداء الع اللظام المعلاماكيم أما إ ا كان البنث مللللباط الع د ارسللة الجرائم

الكي كرككو باسل ل ل للكمدام الكشلية المعلاماكية ارككي الكعريف الع الاسل ل ل لليلة اكان  :كا أال ل ل للكاا السل ل ل لللاك غير

المارا ال و يرككو باسكمدام الناسو ارلي.

1

امن لظر إلي لا من ياايلة اطا الجريملة الي لا أو أن األج يت االلككراليلة ككان اي منلا الجريملة عر لا
الع أل ا ا عاا غير مارااةم ك دف للالاا لمعلامار معيلة أا ن ا أا لسم ا أا كغييراا.

2

امن لظر إلي للا من ياايللة كشليللة ار للا الع أل للا الجرائم املككراليللة كعلي كللا الجرائم الكي ككان المعر للة
بكشلية النااسيو أساسا الرككاب ا.

3

اال لسل للكايي إغياا أامية أو كعريف من الكعرييار السل للابشة للجريمة االلككراليةم لظ ار لملل للالل للية اليااية

الكي يلظر إلي ا كا كعريف ي الج ريمة االلككراليةم األامية لك لس للكايي أن لاس للي كعريف الجريمة االلككرالية
ب ل ا أية جريمة كرككو بااس للاة لظام الككرالي أا ا للبكة الككرالية أا كرككو ض للد أو لظام الككرالي ي البيئة
االلككرالية.
كجدر االاللارت أيض لطا إلع أن أام اااما لللعابة االكياق الع كعريف اا أن الكشلية المعلاماكية أل لبنر

كنا منا العديد من الكشليار السابشة كال اكف ا الياكة ا الكليييانم المس لة لم كشكلر الع معالجة البيالار
نسل ل للو با كعدك ا إلع اظائف اديدت مها اظيية اللال ل للر ا اللسل ل للخ م ااا ما ينكم ضل ل للرارت الكيرطة بين جرائم
املكرلر اال ل للبكار المعلامار بالمعلع اليلي ان بشية الجرائم األمرة الكي يسل ل للكمدم ي ا املكرلر أا الناسل ل للو
ارلي ك دات الرككاب ا .يشلللد بجرائم املكرلر االلبكار المعلامار الدماا غير الماللرا إلع الاللبكار المالللة
كالا ل ل للركار االبلاك اغيراا اك لك األ رادم االعبث بالبيالار الرطمية الكي كنكاي ا ا ل ل للبكة المعلامار مها كيييف
البيالار أا إكال ا امنااام ا امكالك أداار أا كلمار سرية لكس يا ارككاو مها ا ه الجرائم الكي كلنق ضر طار
بالبيالار االمعلامار اك ا اك لك باللسل ل ل ل ل للبة للبرامد ااألج يت الكي كنكاي ا ااي الجرائم الكي كلعو ي ا الكشلية

المعلاماكية دا اطر رئيسياط ي مادياك ا أا السلاك امجرامي ي ا.
أما الجرائم الكشليدية األمرة مها غس لليا األمااام كجارت الممدرارم امرااوم الداارتم االس للكمدام غير م
جرائم الكجارت املككرالية م اك لك جرائم السل ل ل ل ل للو ا الش ف م اي جرائم كسل ل ل ل ل للكمدم الكشلية المعلاماكية ك دات ي
ارككاب ا دان أن ككان جرائم معلاماكية بالمعلع اليلي اان كان يالق الي ا الجرائم املككرالية4.
 1رس م ،هشام م مد ريد ،قانون العنوبات ومخاير تننية المعلومات ،مك لة اآلالت الكاتلة. 1994 ،ص.29
 2عياد ، ،سام عل حامد ،الجريمة المعلوماتية وإجرام اإلن رنت ،دار الفكر الجامع  ،2007 ،ص40
3عياد ،مرجع سابق ،ص41-40
 4صبببببالح أحمد اللربري  -دور الشببببرية مكا ة جرائم اإلن رنت إيار االتفاقية انوروبية  -الموقعة
 - www.arablawinfo.com– 2001/11/23ص2

بودابسبببببت
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ا اك ا للللا إلع أن الجرائم المعلاماكية ل ا الاا ا أللللاف اديدت م اكما أسللليلا الشاا إن الجريمة
المعلاماكية ككميي ب ل ا كضم لااين من الجرائم المسكندهة م الللف األاا يضم الااااط مسكندهة من اماكداء

الع ملل للال منمية جلائياط بالللل للال الشالالية الكشليديةم أو أن ي ا ه الناالر إن ارق االاكداء شا اي

المسل ل ل ل للكندهة ألل ا ككم ان اريق الكشلية المعلاماكية بعد أن كالر كرككو بالسل ل ل ل لللاك المادو الملماةم أما منا

االاكداء ي المل ل ل ل للال المنمية ال ل ل ل للال نماية جلائية الع مر األيمان ا العل ل ل ل للار كاألمااا ا الا ل ل ل للرف ا
االاكبارم أما اللا الهالي يضل ل للم ألااااط أمرة من اماكداءار بالارق المسل ل للكندهة الع ملل ل للال مسل ل للكندهة لم
كعر ا الشاااد الكشليدية كالابكار المعلاماكية الكي ككعرض لالمكراق أا الكعاا أا امغراق.1

كككان الجريمة املككرالية أا اال ك ارضل ل ل ل ل للية ) (cyber crimesمن مشاعين اما الجريمة )(crime
ااملككرالية )(cyberم ايسكمدم ملال املككرالية لالف كرت جيء من الناسو أا الر المعلامار
أما الجريمة ي السلاكيار ااأل عاا المارجة الع الشالان .
ا الي الجرائم املككرالية اي " المماليار الكي كرككو ض ل ل للد األ راد أا المجمااار بدا ي الجريمة
ابشلد إي اء سمعة الضنية أا أ ة مادو اا اشلي للضنية مباار اا غير مباار باسكمدام ابكار االكلاالر
مها املكرلر ا غرف الدرداةم االبريد املككراليم ا المابايا.

2

المطلب الثاني :صور الجريمة االلكترونية
ليسل للر الجرائم االلككرالية لااا ااندام االما كمكلف نسل للو األسل للاة االمعيار ال و يسل للكلد إلي اليش اء ي
كشسيم م ل ه الجرائمم بعض م يشسم ا إلع جرائم كرككو الع لظم الناساو اأمرة كرككو بااساك م ابعض م

يللي ا ضمن ئار باالسكلاد إلع األسلاو المكبي ي الجريمةم ايمران يسكلدان إلع البااث أا الدا ي الرككاو
الجريمةم اغيرام يوس ل للة كشس ل لليم الع كعدد منا االاكداءم ايكعدد النق المعكدة الي ياي جرائم الناس ل للاو
ا ق ا ا الكشسيم إلع جرائم كشي الع األمااا بااساة الناساو اكلك الكي كشي الع النيات المالة.3
ايلللف األسللكا  :يالة ارو كلللليف الجريمة االلككرالية كبعا لمسللاسل ا باألاللمال ااألمااا ب ل الالائي
ي الد ارس ل للار ااألبناث األمريكية كما أل المعيار المكبي ي كشس ل لليم الجرائم املككرالية ي ما ل للرااار الشاالين
اللما جية اأاار ي ا ا اللدد إلع مارا لما جي يسمعModel State Computer Crime Code “:

4

ا ي لااق ا ا الشالان اللما جي كشسم الجرائم املككرالية إلع:
 -1الجرائم الااطعة الع األامال.
 -2الجرائم الااطعة الع األمااا ادا السرطة.

 - 1ا اغراق الشلكة بالرسائ و المعلومات الس نفاذ سع ا و م ثم تعطيل ا
 2ورقة عم بعنوان (الجرائم االلك رونية المف وم واالسلا ) – اعداد أ.د ذيا موس اللداينة – عمان المملكة االردنية ال اشمية –
الم غيرات وال والت االقليمية والدولية ال الف رة  9/4-2لعام .2014
 -2014المل ن العلم الجرائم المس دثة
 3الطائ  ،جعفر حس جاسم ،جرائم تكنلوجيا المعلومات ،دار اللداية ،الطلعة انولى ،2007 ،ص .131
 4عر  ،يون  ،إيجاز المف وم والنطاق والخصبببائل والصبببور والنواعد اإلجرائية للم حنة واإلثلات ،ورقة عم مندمة إلى
مؤتمر االم العرب  – 2002تنظيم المركز العرب للدراسات والل وث الجنائية  -ابو ل  2002 /2/ 12-10ص . 13 – 10
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 -3جرائم السرطة ااالنكياا.
 -4جرائم الكياير االمشامرت االجرائم الملا ية لآلداو.
 -5الجرائم الماسة بالملال النكامية.
اكبعاط ل ا الكشسيم الاارد ضمن مارا الشالان اللما جي األمريكي إن كلليف الجريمة جاء الع اللنا اركي:
أوالً :طائفة الجرائم التي تستهدف األشخاص:
الجرائم غير الجلسية الكي كسك دف األامالم اكاما ا ه الاائية جرائم الشكا بالناسو ارلي اجرائم
اماماا المركبا بالكمبياكر االكي كسل ل ل ل ل للبو الا ات االكنريض الع االلكنار االكنضل ل ل ل ل للير المكعمد ابر املكرلر

االالك جرائم الكنرو ابر اسائا االكلاا االشدح اال م االاكم االكنشير .بامضا ة إلع اائية الجرائم الجلسية

اكالما ا ه الاائية ضلمن الكشسليم مجمااة جرائم كنريض الشاللرين الع ألالاة جلسلية غير مالرااة اا سلاد
الشال ل لرين ب لال للاة جلسل للية ابر الاسل للائا املككرالية امناالة إغااء الشال ل لرين بارككاو ألال للاة جلسل للية غير
مالرااة االكنرو الجلسلي بالشاللرين أا كلشي الالر المعلامار ابر املكرلر ان الشاللرينم من أجا ألالاة
جلسية غير مارااة.
ثانياً :الجرائم المتعلقة باألموال عدا السرقة:
كا ل ل ل للما ا ه ا لاائية االطكنام غير المل ل ل ل للرح ب مي لظام الناس ل ل ل للو ارلي الرككاو عا معين ي الماطي
المشكنم ضد البيالار االبرامد االممرجارم لكمريو الناسو ارلي من مالا لار الييراسارم ايدما ي ا أيضا
اسكمدام اسم الغير أا العالمة الكجارية دان كرميل اا ه اائية ااسعة ي الكجارت االلككرالية.
ثالثاً :طائفة جرائم االحتيال والسرقة:
ا ه الاائية من أكبر اأاسل ل للي الجرائم الكال ل للا ار نكع ارنم ااي كال ل للما جرائم االنكياا ان اريق الكالاو
بالمعايار االلظم ااسكمدام الكمبياكر للنلاا الع البااطار المالية للغير ابر الكناا الليار أا المعلامار
داما الكمبياكر.
رابعاً :طائفة جرائم التزوير:
اكال ل ل ل ل للما ا ه الاائية كياير البريد املككرالي اكياير ال ايةم أا كياير بااطار االئكمان أا كياير الكاطيي
املككرالي االبلمة املككرالية ابااطار الد ي املككرالي.
خامساً :طائفة جرائم المقامرة والجرائم الضارة بالصحة:
كاللما ا ه الاائية كملك اادارت ماللراااط للمشامرت الع املكرلر أا اسللكمدام الناسللو ارلي االلبكة املكرلر

للكرايد للكناا امااد امدمان األمرة كالنايو ااأل يان اسائر الممدرار المعرا ة االمياط امنلياط.
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سادساً :الجرائم اإللكترونية الماسة بالحكومة:
كال للما ا ه الاائي ة من الجرائم طاا ااسل للي بنيث كضل للم كا ة جرائم كعايا األاماا النكاميةم أا كعايا
كليي الشالانم أا ك ديد الس ل للالمة العامة ايا ل للما لك :امرااو املككرالي ااأللا ل للاة اله رية ا ألا ل للاة الكدمير
ااالمكراق املككرالي.
المبحث الثاني :اآلليات و األجهزة المختصة في الكشف و القضاء على الجريمة اإللكترونية
ا يما يكعلق بالنماية من الجرائم املككرالية لجد أن العديد من الداا طد اسل للكجابر إلع ضل للرارت سل للن
للل ل ل ل ل للال طالالية كنمي المعامالر الكي ككم إلككراليا ا من بيل ا المدن ال كية الكي كشام الع طاادت إلككرالية
اا ه النماية ككمن ي :إاااء مي ام لل جريمة املككرالية م الااا ا م ملل ل ل ل للائل ل ل ل ل ل ا م اأركال ا م ا العشابار
المشررت ي ناا ارككاب ا .
باللسل ل ل ل ل للبة للمال ل ل ل ل للر الجيائرو لجد أل طد كدارك ا ا اليراغ ال و كان ي ملظامك الشالالية المكعلشة
بالجريمة املككرالية اا ا من مالا إضل ل ل للا ك للشسل ل ل للم السل ل ل للابي كنر الاان المسل ل ل للاة ب لظمة المعالجة ارلية
للمعايللار ي المااد من  394مكرر إلع  394مكرر 7من طللالان العشابللار

1

م اأيضل ل ل ل ل ل للا الشللالان 04/09

المكضمن الشاااد المالة للاطاية من الجرائم المكللة بككلالاجيا اماالم ا امكلاا امكا نك .2
كما لجد ان المار الجيائرو طد اكم جملة من امجراءار الاليمة من أجا مشاامة الجريمة املككرالية
المللل ل ل ل للال الي ا ي امكياطية األارامكاسل ل ل ل للاية المبرمة ي  22أ ريا 2002

3

االكي كالر ك دف إلع ربا

الج اد بين مجمااة الاندت األارابية االداا األاضللاء ي ا من ج ة اما بين النكامة الجيائرية من ج ة أمرة
م اطد لل ل ل للادطر الجيائر الع اكياطية مي رلسل ل ل للا ي مجاا مكا نة امجرام الملظم ا لك بكاريخ 2003/10/25
االكي دملر نيي الكليي بماجو المرسام الرئاسي 375/08

4

المطلب األول :سبل مكافحة الجريمة اإللكترونية
ي إاار المكا نة امجرائية للجريمة املككرالية كم كاس ل لليي امكل ل للال الليابة العامة ي مجاا البنث
االكنرو ان ا ه الجرائم بمل إ ن بالكيكيو ا الشيام بجملة من امجراءار االسل ل ل ل للكهلائية كااكراض الم ارسل ل ل ل للالر
االكشاا اللار اكسجيا األلاار االكسرو اغيراا.

 1النانون رقم  15/04المؤرخ  2004/11/10المعد و الم مم لنانون العنوبات
 2النانون  04/09المؤرخ  05أوت  2009الم ببببم النواعد الخاصببببة للوقاية م الجرائم الم صببببلة ب كنولوجيات اإلع م و
ا  ،ج.ر العدد  47المؤرالة  16أوت .2009
االتصا ومكا
 3اإلتفاقية انوروم وسببببطية الملرمة  22أ ري  2002إتفاقية دولية م عددة انيراف و ال ت دف إلى ربط الج ود بي الوحدة
انوروبية والدو انع ببببباء ي ا وبي ال كومة الجزائرية م ج ة أالرى ميادي مخ لفة ومن ا ماورد الفصببببب الثام :
"ال عاون مجا الن اء والشؤون الدااللية "
 4المرسببببوم الرئاسبببب  375/07المؤرخ  2008/12/01الجر يدة الرسببببمية المؤرالة  2007/12/09العدد  77و الم علق
بالمصببببادقة ( إتفاقية دولية ثنائية )بي ال كومة الجزائرية و ال كومة الفرنسببببية مجا مكا ة اإلجرام المنظم وذلك ب اريد
.2003/10/25
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الفرع األول :اجراءات البحث والتحري وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري
ا شللا للل المللادت  65مكرر 05من طللالان امجراءار الجيائيللة

1

االكي لجللداللا كلل الع جملللة من

أساليو البنث ا الكنرو المالة ي بعض الجرائم امن بيل ا الجريمة املككرالية االكي سلنااا الكارق إلي ا
يما يلي :
أوال :الكشف بواسطة أسلوب اعتراض المراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور:
اي ابارت ان إجراءار اأس للاليو كباا للر ابا للكا ميي الع الرغم من كلاطضل ل ا مي اللل للال المشررت
لنماية النق ي النيات المالة .2
الالليء الجدير بال كر أن ا ه االجراءار يمكن ل ا المسللاة بالنرية الاللملللية املللالللا أن س لرية
الم ارسل ل ل للالر اي نق منمي دسل ل ل للكاريا م غير أل ابالرجا إلع أنكام المادت  03من الشالان  04/09السل ل ل للالف
ال كر لجداا كلل الع ما يلي مي مرااات األنكام الشالالية الكي كمل سرية المراسالر ا امكلاالر يمكن
لمشكض لليار نماية اللظام العام أا مس للكليمار الكنريار أا الكنشيشار الشض للائية الجارية ا شا للشاااد الملل للال
الي ا ي طالان االجراءار الجيائية ا ي ا ا الشالان م اضل ل ل ل ل للي كركيبار كشلية لمراطبة امكلل ل ل ل ل للاالر املككرالية
اكجميي اكسللجيا منكاااا ي نيل ا االشيام باجراءار الكيكيو االنجي داما ملظامة معلاماكية م ا ا من ج ة
أما يما يكعلق بإلكشاا اللار

ا يكان ان اريق الكشاا لارت لامل أا لعدت أامال يكااجدان ي مكان

مالم ايكم لك بإسكمدام ا ه الاسائا ي المنالر السكلية ااألماكن العامة االمالة .
أما كس ل ل للجيا األلل ل ل لاار يكم ان اريق اض ل ل للي رطابة الع ال ااكف اكس ل ل للجيا األناديث الكي ككم ان
اريش ا كما يكم أيض للا ان اريق اض للي ميكرا الار نس للاس للة كس للكايي إلكشاا األلل لاار اكس للجيل ا الع أج يت
مالة.
ثانيا :الكشف عن طريق أسلوب التسرب infiltration
يعد الكس ل للرو من بين إجراءار البنث ا الكنرو المس ل للكندهة االكي ااكمداا الما ل للر الجيائرو لمكا نة
بعض الجرائم الكي لل الي للا طللالان امجراءار الجيائيللة 3م امن بين ا ل ه الجرائم لللديلللا الجريمللة املككراليللة
(الجريمة ال ماسة ب لظمة المعالجة ارلية للمعايار) االكي اي ماضا دراسكلا.
ا يشللد ب الكسللا االكاغا داما المكان أا ادف أا كلظيم يللعو الدماا إلي أا ما يسلمع بالمكان
المغلق لكاف لاايا الجمااار امجرامية .4
كما يشلد بالكسرو كلك العملية المنضر ل ا االمراد مل ا الكاغا من أجا معر ة نشيشة اللااا الباري
اكا للف اللا للاا الميي االعما من أجا االس للكعالم ال امعر ة كا الكيال لليا االمل للال لليار ااألسل لرار نس للو
كالعار الج ار األملية االشضائية.
 1المادة  65مكرر  5م النانون  22/06المؤرخ ديسملر  2006المعد و الم مم لنانون االجراءات الجزائية .
 2اللف علد الرحمان  ،م اارات قانون اإلجراءات الجزائية  ،دار ال دى عي مليلة –الجزائر  2010ص .72.73
3المادة  65مكرر  5م قانون اإلجراءات الجزائية
 4شببويرف يوسببف ،ال سببر كأسببلو لل ري وال نيق واإلثلات ،مجلة المس ب نل  ،مدرسببة الشببرية " ييل العلرب " ،سببيدي
بلعلاس  ،2007ص 03
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لشد أم الما للر بجملة من امجراءار المعرا ة للبنث االكنرو االكي كظ ر ي ل للار مس للكندهةم من
أجا كاف الغماض ان بعض الجرائم المايرت ااطامة أدلة امهبار ا الليي ي ا.
ا بالكالي إن كا طائم بمها ا ه الم مة أن يضل ل ل للمن النريار أهلاء الشيام بم مك االي كان لياما الع
الما ل ل للر اض ل ل للي جملة من الضل ل ل لاابا الشالالية أا يمكن كس ل ل للميك ا بالا ل ل للراا الشالالية الااجو كاا راا ي املية
الكسللروم اا ا م ا أطره الماللر من مالا طالان امجراءار الجيائية االكي كعد اسللكهلاء انك ار الع الكسللرو مشارلة
ب ساليو البنث االكنرو المالة األمرة.
 /1الضاابا الاكلية :1
* لدار إ ن بالكسرو من الج ار الممكلة
*أن يكان ام ن بالكسرو مككابا امسببا
*أن يكضل للمن إ ن الكسل للرو الالل للر معيلة  :يجو أن يكضل للمن ام ن بالكسل للرو جملة من العلالل للر االكي يمكن
كلاال ا كاركي:
 ااية ضابا الاراة الشضائية المسواا ان املية الكسرو كر الجرائم المبررت مجراء املية الكسرو مدت الكسرو ا ي الشالان اي  04أا ر.2/2الضاابا الماضااية لعملية الكسرو
*أن يكان للكسرو ائدت ي ظ ار النشيشة
*أن ككم املية الكسرو ي سرية كامة
*أن يكان الكسرو ي جرائم معيلة
االي أو إجراء من إجراءار الكنرو المالل ل ل ل ل للة يجو أن ككان بإ ن من اكيا الجم ارية ا أن يلكيم
الشائم ب ا بالسر الم لي (السرية الكامة) اأن ككم ي ارجاا المنددت طالالا ا إال كان اسكعمال ا غير مارا .
الفرع الثاني :اجراءات البحث والتحري وفقا لقانون 04/09
من مالا إسكشرائلا للشالان  04/09لجد أن المار الجيائرو أضاف جملة من أساليو البنث االكنرو
االكاف ان الجرائم المعلاماكية االكي سلجيياا يما يلي:
أوال :مراقبة االتصاالت اإللكترونية وتجميعها:

 1وزي عمارة ،إع راض المرا س ت ،وت سجي انصوات وإل ناي الصور ،وال سر كإجراءات ت نيق ق ائ
مجلة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،33جامعة قسنطينة جوان  ،2010ص .248
 2المادة  65مكرر  15الفنرة  3/2م قانون اإلجراءات الجزائية

المواد الجنائية،
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يعد الدسل ل ل ل للكار الجيائرو الانيد من بين الدسل ل ل ل للاكير العربية ال و كارق لنرمة البيالار المالل ل ل ل للة من
المعالجة املككرالية بنيث كككيي جل ا بككرية النماية الدس ل للكارية للم ارس ل للالر با ل للكع أا ل للكال ا 1م اب ا يكان
الماللر الجيائرو رغم ضللمال لس لرية الم ارسللالر ا االكلللاالر طد ماا اسللكهلاءا للسلللاة الشضللائية ابشرار معلا
بان ككبي إجراءار كمة بالبيالار الاملية .
كما بين طالان  04/09ي مادك الرابعة الناالر الكي كسل ل ل ل ل للم بكابيق امجراء الجديد ااي ناالر
م كارت الع سبيا النلر:


الاطاية من األ عاا المالا ة بجرام امرااو أا الكمريو أا الجرائم الماسة ب من الدالة



ي نالة كا ر المعلامار ان إنكماا اماكداء الع الملظامة المعلاماكية الع لنا ي دد اللظام العام أا األمن
الاالي أا موسسار الدالة أا االطكلاد الاالي .



لمشكض ل ل لليار الكنريار االكنشيشار الشض ل ل للائيةم أو الدما يكان من الل ل ل للعو الال ل ل للاا إلع لكيجة ك م األبناث
الجارية دان اللجاء للمراطبة املككرالية .



ي إاار كليي المساادت الشضائية الدالية المكبادلة .2
بامضل ل للا ة إلع اضل ل للي يلية مطرار المراطبة االلككرالية كنر سل ل لللاة الشضل ل للاءم كما يجو كنديد كشليار
الرطابة انداد إسل للكعمال ا اال يميع الا ي األمير أن يجو سل للن جملة من العشابار ي ناا إ ال للاء المعلامار
ار الاابي الال للملل للي االلاكجة ان المراطبة املككرالية اا ه كل ا ض ل لاابا كدما ي إاار المراطبة املككرالية
المارااة.
ثانيا :إجراءات تفتيش المنظومة المعلوماتية
بلالرجا للل الملادت  05من الشلالان  04/09لجلدالا كلل الع ألل يجاي للسل ل ل ل ل لللالار الشض ل ل ل ل ل للائيللة
الممكلة اك ا ضابا الاراة الشضائية ي إاار طالان امجراءار الجيائية ا ي الناالر المللال الي ا ي
المادت  04أااله الدماا بغرض الكيكيو الا ان بعد ايكان الكيكيو ي:
-1ملظامة كميين معلاماكية
 -2ملظامة معلاماكية أا جيء مل ا اك لك المعايار المعلاماكية المميلة ي ا
اما كجدر امال ل للارت إلي أن المال ل للر الجيائرو ي مادك المامسل ل للة لل الع الكيكيو لكل يمكلف ان
الكيكيو المللل ل للال الي ي طالان االجراءار الجيائية ي المضل ل للمان بنيث يجو كا ر ال ل للراا الكيكيو ا شا
للمادت  45من ق.ا .مي مرااات أنكام اليشرت األميرت مل ا ألللا بلدد الجرائم املككرالية أا المعلاماكية.
غير أن المار ي الشالان 04/09أجاي الكيكيو الع الملظامة المعلاماكية ان بعد اا ا يعكبر إجراء
جديد بنيث يمكن الدماا إلي ا دان إ ن من لللانب ا اا ا بالدماا لكيان الملايي للناسللاو اا ا للكيكيو ان

العالم الرقم  ،المل نى الوين الموسببوم " اإليار النانونية
 1لوكا مريم  ،ال ماية النانونية للليانات ذان الطابع الشببخص ب
إلس خدام تننية المعلومات ال شريع الجزائري " المنعند بالمركز الجامع غيليزان يوم 7و 8لراير  ، 207ص .6
 2لوكا مريم  ،المرجع السابق ص .09
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األدلة ي المعلامار الكي ينكاو ال ي ا ا ا األميرم

ي ا ل ل ل ل لليء غير منس ل ل ل ل للاة كما أجاي الشالان إ راغ ا ه

المعلامار ي داامة مادية أا لسم ا للبنث ان الدليا ي ا .1
كما أل ال يجاي اسل ل للكعماا المعلامار المكنلل ل للا الي ا ان اريق المراطبة املككرالية إال ي النداد
الضرارية للكنريار أا الكنشيشار الشضائية .2
الم طلب الثاني :االجهزة المختصة في مكافحة الجريمة اإللكترونية
ي ا ا المالو س لللكارق للنديث ان هالث أج يت كماا ل ا م مة مكابعة ا ا اللا من الجرائم ااي:
ال يئة الاالية للاطاية من الجرائم المكل ل للة بككلالاجيا اماالم ا امكلل للاام ال يئار الشضل للائية الجيائيةم المع د
الاالي ل دلة الجلائية االم الجرائم االمديرية العامة ل من الااليم اا ا ما سلنااا الكارف إلي .
الفرع االول :الهيئة الوطنية للوقاية من الجرا ئم المتصلة بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال
ألا للئر ا ه ال يئة بماجو الشالان  04/09غير أل طد كم موم ار ل للدار مرس للام رئاس للي 261/15

3

ال و يندد كاكيلة اكلظيم اكييية سير ا ه اللجلة اكعرف ا ه األميرت الع أل ا :
سلاة إدارية مسكشلة لدة ا ايرت العدا كعما كنر إاراف امراطبة لجلة مديرت يكرأس ا ايير العدا
كاكيلك ا :ككاكا ا ه اللجلة من:
* لجلة مديرت يرأس ا ايير العدا اهالر مديريار امركي للع مليار الكشلية املنشار ج ايةم كما يكمها أاضاواا
ي * :الايير المكلف بالداملية ا الجمااار المنلية * الايير المكلف بالبريد االككلالاجيا ا االكلللاا * طائد
الدرك الاالي * المدير العام ل من الاالي ممها ان رئاسل ل ل ل ل للة الجم ارية * ممها ان ا ايرت الد ا الاالي *
طاضيان من المنكمة العليا .4
الم ام المسلدت إلي ا:


كيعيا الكعاان الشضائي ااألملي الدالي اادارت اكلسيق امليار الاطاية االمساادت الكشلية للج ار الشضائية.



كسم بمراطبة االكلاالر املككرالية ألغراض اطائية :كالاطاية من جرائم امرااو االجرائم الماسة ب من الدالة.



الاطا ية من االاكداءار الع الملظامة المعلاماكية الع اللنا ال و ي دد موس ل لسل للار الدالة أا الد ا الاالي أا
الملال االسكراكيجية لالطكلاد الاالي بإ ن من السلاة الشضائية الممكلة.

النانون الجنائ  ،كلية ال نوق جامعة الجزائر 1

 1يرش نورة ،مكا ة الجريمة المعلوماتية  ،مذكرة لني ش ادة الماجيس ير
 ، 2012/2011،ص 132 – 131
 2المادة  09م النانون .04/09
 3المرسببوم الرئاس ب  261/15المؤرخ  24ذي ال جة  1436الموا ق  08أك وبر  2015الذي ي دد تشببكيلة وتنظيم وكيفيات
ا
سير ال يئة الوينية للوقاية م الجرائم الم صلة ب كنولوجيات اإلع م واإلتصا ومكا
 4المادتي  6و 7م المرسوم الرئاس 261/15
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ا لفرع الثاني :الهيئات القضائية الجزائية المختصة
ا المكمهلة ي األطااو الشضللائية الجيائية المكمل للللة

1

االكي كم إلاللاواا بماجو الشالان 14/04

2

م كما كمكل باللظر ي الشض ل للايا المكعلشة بالجرائم الماس ل للة ب لظمة المعالجة ارلية للمعايار ابشا للمااد -37
 40-329من طللالان امجراءار الجيائيللة ا ل ه من ج للة أمللا يمللا يكعلق بللاالمكلل ل ل ل ل ل للال امطليمي ل طاللاو
المكمللة

3

إل يمكن ل ا اللظر ي الجرائم المكللة بككلالاجيا اماالم ا االكلاا ا المرككبة مار الاان

انكع الا كان مرككب ا أجلبيا م لكن ي نالة ما إ ا كالر كسل ل للك دف موس ل ل لسل ل للار الدالة أا موس ل ل لسل ل للار الد ا
الاالي

4

.

الفرع الثالث :المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم الجرائم
يككان ا ا المع د من إندة اار دائرت مكمللة ي مجاالر ممكليةم جميع ا كضمن إلجاي المبرتم
الككاين االكعليم اكشديم المس ل ل ل ل للاادار الكشلية م البناث االد ارس ل ل ل ل للار االكناليا ي الم الجريمة م كما كاجد دائرت
اماالم ارلي ا املككرالي ا الكي بداراا كشام بكنليا اكشديم الدليا الرطمي لل عدالة كما كشدم مس ل ل ل ل ل للاادت كشلية
للمنششين ي المسائا المعشدت ا المكعلشة بالجريمة املككرالية.
يضللم ا ا المع د مجمااة من الممابر اكا ممبر مياد بشضللية م مك ا إلاللاء المعايار من ناالللا
المعلامار اضمان ليااة ااراية الدليا اا ه الممابر اي:
*ممبر اماالم ارلي * ممبر الييديا * ممبر مكبر اللار .5
الفرع الرابع :المديرية العامة لألمن الوطني
كلدر ا ه المديرية للجريمة املككرالية من ممكلف جاالب ا ا المكمهلة يما يلي:
*الجللالللو الشللالالي :االكي ككمهللا ي جملللة من الشاالين من بيل للا :طللالان  22-06المعللدا ا المكمم لشللالان
امجراءار الجيائية 6م طالان  04-09المكضل ل ل للمن الشاااد المالل ل ل للة للاطاية من الجرائم المكلل ل ل لللة بككلالاجيار
اماالم ا االكلاا امكا نك ام طالان العشابار ي المااد من  394مكرر إلع  394مكرر 7
*الجالو الكلظيمي :يكمها ي - :الككاين المكاالا اكدايم ممابر الاراة العلمية.
 كدايم الملال الاالئية للاراة الشضائية اكدايم ايكلة ملال الاراة الشضائية للكلدو للجريمة.*الجانب الميداني للتصدي للجريمة اإللكترونية (هنا جدول لم أدرجه بعد)

مجا الجريمة المعلوماتية ،بم كمة سببيدي م مد  ،ص -12

 1سببالم علد الرزاق ،مل نى حو المنظومة ال شببريعية الجزائرية
.14
 2النانون  14/04المؤرخ  2004/11/10المعد لنانون اإلجراءات الجزائية
 3المرسوم ال نفيذي  348/06المؤرخ 2006/01/15
 4المادة  15م النانون  04/09السالف الذكر
 5هواري عياش ،مدااللة حو مسبببببار ال نينات الجنائية مجا الجريمة المعلوماتية ،المع د الوين لادلة الجنائية وعلم
اإلجرام  ،جامعة بسكرة ،كلية ال نوق  ، 2016ص .03
مكا ة الجريمة انلك رونية  ،جامعة م مد الي ببر
 6حم وي علد الرحمان ،مدااللة بعنوان دور المديرية العامة لام الوين
جامعة بسكرة  ،كلية ال نوق  ،2016ص .02
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االجر المديرية العامة ل من الاالي جملة من الشضلايا املككرالية ابع المسلكاة الاالي الع مر السللين من
سلة  2015 -2007ل كر مل ا :1
تم معالج ا

عدد انشخاص الم وريي

السنوات

عدد الن ايا ال

2007

31

31

2008

06

10

2009

29

27

2014

245

/

2015

405

347

ما لالنظ الييادت اي ادد الشضايا ا ادد الجرائم مي مرار السلاار مالة ي السلاار األميرت
*الجانب الدولي:
لظ ار للب علد الل و ككمل ه الجريملة املككراليلةم لم كغيلا الملديريلة العلاملة ل من الاالي ان اسل ل ل ل ل للكغالا
اض ل ل للايك ا اليعالة ي الملظمة الدالية للا ل ل للراة الجلائية  INTERPOLم نيث يكي األلكرباا مجاالر الكبادا
المعلاماكي الدالي اكسل ل ل ا امجراءار الشض ل للائية المكعلشة بكس ل للليم المجرمين م اك ا مباال ل لرت املابار الشضل ل لائية
الدالية م الار أاامر الشبض الع المالابين داليا.
خاتمة:
ي مكام ا ه الد ارس ل ل للة الشالالية ا الكي كمانار ناا النماية الشالالية للمدن ال كية من الجرائم املككرالية لجد
أن المديلة ال كية اي مهاا ان الكاار الككلالاجي ال و بلغ أاج ي العلم ب س ل ل ل ل ل لره غير أن ا ا الكاار لدي
إيجابيار ا س ل ل لللبيار ي لية الاطر ا الكي ككمها ي النريمة املككرالية الكي أل ل ل للبنر نديث الس ل ل للااة من
اللانية الكجريم ا المكا نة.
ابالكالي طد ملللا ي األمير إلع جملة من الكاليار يمكن إجايك ا يما يلي:


ضرارت إاااء كعريف ماند اجامي للجريمة املككرالية



كعديا الملظامة الكا ل ل لريعة الجيائية اجعل ا أكهر كماال ل لليا مي الجريمة املككرالية بامضل ل للا ة إلع سل ل للن العشابار
الاليمة بغية نماية األلظمة المعلاماكية الكي كسير المدن ال كية



العما الع ككاين رق من الضل للباية الشضل للائية االكي كسل لللد إلي م م مة البنث االكنرو االكنشيق ي ا ا اللا
من الجرائم



ككاين طضات ممكلين ي الجرائم املككرالية مي كا ير كا ة الاسائا المادية االكشلية الاليمة ألداء م ام ا



كعييي الكعاان الدالي ي إاار مكا نة الشرللة ا امجرام املككرالي من مالا رسم سياسة اشابية ماددت الع
مرككبي ا ه الجرائم.

 1حم وي علد الرحمان ،المرجع السابق ،ص .07
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كيعيا أة لاو الكااية االك يو لدة مسل ل ل ل ل للكمدمي الكمبياكر ا األلكرلر انه م الع امسل ل ل ل ل للكعماا األمها ل ه
الكشليار ألل يعد أنسن أسلاو للنماية.
قائمة المراجع والمصادر
 /1النصوص القانونية:



الشالان  14/04المورل  2004/11/10المعدا لشالان امجراءار الجيائيةم الجريدت الرسمية العدد  71لسلة 2004



الشالان رطم  15/04المورل ي  2004/11/10المعدا ا المكمم لشالان العشابارم الجريدت الرس ل ل ل ل ل ل للمية العدد  71لس ل ل ل ل ل ل لللة



الشالان  22/06المورل ي ديسمبر  2006المعدا ا المكمم لشالان االجراءار الجيائيةم الجريدت الرسمية العدد 84اللادرت



الشالان  04/09المورل ي  05أار  2009المكضل ل ل ل للمن الشاااد المالل ل ل ل للة للاطاية من الجرائم المكلل ل ل ل لللة بككلالاجيار



المرسل ل للام الرئاسل ل للي  375/07المورل ي  2008/12/01الجر يدت الرسل ل للمية المورمة ي  2007/12/09العدد  77ا

.2004

ي .2006

اماالم ا االكلاا امكا نك ا م .ر العدد  47المورمة ي  16أار .2009

المكعلق بالمل ل ل للادطة ( إكياطية دالية هلائية )بين النكامة الجيائرية ا النكامة اليرلس ل ل للية ي مجاا مكا نة امجرام الملظم

ا لك بكاريخ .2003/10/25


المرس ل للام الرئاس ل للي  261/15المورل ي  24و النجة  1436الماا ق ا  08أككابر  2015ال و يندد كا ل للكيلة اكلظيم

اكيييار سير ال يئة الاالية للاطاية من الجرائم المكللة بككلالاجيار اماالم اامكلاا امكا نك ا
 /2الكتب المستعملة:





مليي ابد الرنمانم مناضرار ي طالان امجراءار الجيائيةم دار ال دة اين مليلة –الجيائر 2010

رسكمم ااام منمد ريدم طالان العشابار امماار كشلية المعلامارم مككبة ارالر الكاكبةم  1994أسياا ملر
الاائيم جعير نسن جاسمم جرائم ككللاجيا المعلامارم دار البدايةم الابعة األالعم .2007

ايادم سامي الي نامدم الجريمة المعلاماكية ااجرام املكرلرم دار اليكر الجامعيم م2007
 /3الرسائل العلمية:

اراللي لارتم مكا نة الجريمة المعلاماكيةم م كرت لليا ال ادت الماجيسللكير ي الشالان الجلائيم كلية النشاق جامعة الجيائر
1م 2012/2011
 /4الملتقيات و الندوات:


نمالاو ابد الرنمانم م املة بعلاان دار المديرية العامة ل من الاالي ي مكا نة الجريمة األلككراليةم جامعة منمد



س للالم ابد الرياقم ملكشع ناا الملظامة الكال لريعية الجيائرية ي مجاا الجريمة المعلاماكيةم بمنكمة س لليدو منمدم ل



ا للايرف ياس للفم الكس للرو ك س لللاو للكنرو االكنشيق اامهبارم مجلة المس للكشبام مدرس للة الا للراة ايبي العربي م س لليدو



ل للال أنمد البربرو  -دار الا للراة ي مكا نة جرائم املكرلر ي إاار االكياطية األارابية  -الماطعة ي بادابس للر ي

ميضر جامعة بسكرتم كلية النشاق 2016م ل .02
.14-12

بلعباة 2007م ل 03

www.arablawinfo.com– 2001/11/23
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ابد الشادر بن ابد اص اليلكالم مبادرت المدن ال كية ي المملكة العربية الس ل ل ل ل ل ل للعاديةم مجلة المديلة العربيةم العدد 168م



ابد اص منمد العشيام المدن االمبالي ال كية مجلة العلام االكشليةم المديلة ال كيةم العدد  111سلة .2014

ياليا -غار -سبكمبر م سلة .2015


اروم يالةم إيجاي ي المي ام االلااق االملائل االلار االشاااد امجرائية للمالنشة اامهبارم ارطة اما مشدمة إلع



ايو امارتم إاكراض الم ارسل ل للالرم اكسل ل للجيا األل ل ل لاار االكشاا اللل ل للارم االكسل ل للرو كإجراءار كنشيق طضل ل للائي ي المااد



لاكاا مريمم النماية الشالالية للبيالار ان الاابي الا ل ل ل ل للمل ل ل ل ل للي ي العالم الرطميم الملكشع الاالي الماس ل ل ل ل للام و اماار



ماريكا ارجاةم المدن ال كية بين النلم ا النشيش ةم مجلة بيئة المدنم المدن ال كية المس ل ل للكدامةم مركي البيئة للمدن العربيةم



ااارو اياوم م املة ناا مس ل ل ل ل ل ل للار الكنشيشار الجلائية ي مجاا الجريمة المعلاماكيةم المع د الاالي ل دلة الجلائية



ارطة اما بعلاان (الجرائم االلككرالية المي ام ااالسل ل ل ل ل ل للباو) – ااداد أ.د ياو ماسل ل ل ل ل ل للي البدايلة – امان المملكة االردلية

موكمر االمن العربي  – 2002كلظيم المركي العربي للدراسار االبناث الجلائية  -ابا ظبي 2002 /2/ 12-10
الجلائيةم مجلة العلام املساليةم العدد 33م جامعة طسلايلة جاان 2010م ل .248

الشالالية مسكمدام كشلية المعلامار ي الكاريي الجيائرو الملعشد بالمركي الجامعي غيلييان يامي 7ا 8براير 2017

العدد  08ماو .2014

االم امجرامم جامعة بسكرتم كلية النشاق 2016م ل .03

ال اا ل ل ل للمية –  -2014الملكشي العلمي الجرائم المس ل ل ل للكندهة ي ظا المكغيرار االكناالر االطليمية االدالية مالا اليكرت -2

 9/4لعام .2014

/5اإلتفاقيات المبرمة :
امكياطية األارامكاسللاية المبرمة ي  22أ ريا  2002إكياطية دالية مكعددت األاراف ا الكي ك دف إلع ربا الج اد بين

الاندت األارابية االداا األاضللاء ي ا ابين النكامة الجيائرية من ج ة أمرة ي ميادين ممكلية امل ا ماارد ي اليلللا

الهامن :الكعاان ي مجاا الشضاء االاوان الداملية
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" تنمية الرأسمال االجتماعي :مستقبل استدامة المدن الذكية"
Development of social capital: the future of sustainability of smart cities
د .مسعادو رايدت (جامعة الجيائر  /03الجيائر)
د .راان دليلة (جامعة الجيائر  /03الجيائر)
ملخص:
كرمي ا ه الد ارس للة إلع كاض للي أامية ال أرس للماا االجكمااي ي الكلمية المس للكدامةم امال للة ي النياظ
ااسل ل للكدامة المدن ال كيةم كال ا اليام بمهابة المنرك األسل ل للاة لللما االطكلل ل للادو ي العالم من ج ةم امن ج ة
أمرة بااكباره المسل للكييد األاا من مدماك ا .كما أل م ي ظا الكلمية المسل للكدامة يكم النديث داما ان اسل للكدامة
الماارد االنياظ الع نشاق الجيا النالي دان المس ل ل ل ل ل للاة بنشاق األجياا الالنشة .من الا يظ ر دار المدن
ال كية ك ند يليار نماية البيئة االنياظ الع الماارد لكنييي اللما االطكل ل ل ل ل ل للادوم اكعييي الكشدم االجكماايم
اكنسل للين الظراف البيئية باسل للكعمال ا للككلالاجيا اللظييةم الكي كعما الع امطالا من ال در لكنشيق الكياءت ي
اسك الك الااطة.
الكلمات المفتاحية :ال أرس ل ل ل ل للماا االجكماايم الكلمية المس ل ل ل ل للكدامةم المدن ال كيةم اللما االطكل ل ل ل ل للادوم ككلالاجيا

المعلامار ااالكلاالر.

Abstract:
This study aims at clarifying the importance of social capital in sustainable
development, especially in the conservation and sustainability of smart cities, as it is
today the main engine of economic growth in the world on the one hand, and on the
other, as the main beneficiary of its services. In the context of sustainable development,
the sustainability of resources and the preservation of the rights of the present
generation are always discussed without prejudice to the rights of subsequent
generations. Hence the role of smart cities as one of the mechanisms of environmental
protection and conservation of resources to stimulate economic growth, promote social
progress, and improve environmental conditions by using clean technology, which
works to reduce waste of energy efficiency.
Keywords: Social capital, sustainable development, smart cities, economic growth,
Information and Communication Technology.
مقدمة:
كعد الكلمية اليعلية الال ل ل ل للاملة الكي كنا ظ الع نق األجياا الناليةم دان المسل ل ل ل للاة بنق األجياا الشادمةم
مالبا امامنا لكا المجكمعار الكي كلالق ي أادا ا األسل ل للاسل ل للية إلع كنسل ل للين جادت نيات املسل ل للانم بااكباره
الللب ا امركي ااكمام ا ااد ا األسللاسلليم مي األم ي النسللبان األبعاد البيئية الكي يعيو ي ا .من الااضل
أل م ال يمكن كنشيق كلمية مسل ل للكدامة بدان كلمية نض ل ل لرية .المدن كال ل للكا اليام الشاة المنركة الرئيسل ل للية لللما
االطكلل ل للادو العالمي .كااكو كا الكاارار العالميةم ملل ل للالل ل للا ي المجاا الككلالاجي .ااي ب لك كودو دا ار
م ما ي الكلمية االطكلادية ااالجكمااية المسكدامة.
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ار ر المدن مل اشد من اليمن ادت كغيرار ج رية .كنالر من ض للاء نض للرو إلع ض للاء كيم يعكمد
الع كاار ككلالاجيار المعلامار ااالكل ل ل ل للاالر .الم يشكل ل ل ل للر كنال ا إلع مدن مكشدمة اطكل ل ل ل للاديا ااجكماايا
نسوم با كلمم أيضا لكنشيق االسكدامة البيئيةم الكي ك م ي النسبان ااما االسكليافم من مالا االاكماد
الع الككلالاجيار المكاارتم بغية كنشيق أاداف الكلمية.
كما كعما المدن ال كية الع كنسل ل للين جادت نيات األ رادم ي ككمنار ناا المااالين ااال ل للبا ناجاك مم
ااكانة اليرل ل م .كما أل ا كعكمد الع كاء اليرد لل ل ل ل ل اكياال مع ام االع المااركة الياالة كمااان اا اطادر
ال ع اكما الش اررار الكي ككالو كا للارك جميي األاراف الياالة من أ راد المجكمي اموسل لس للاك م إ يعد المجكميم
أداك ا الرئيسيةم االعللر األساسي ال و كرككي الي املياك ا.
من مالا ما كم كرهم اس ل للعيا ملا لكيس ل للير ا م البعد االجكمااي بااكباره العلل ل للر اليااا االميعاا ألجل م
كمنارر إاكالية مداملكلا ناا :كيف تساهم تنمية الرأسمال االجتماعي في استدامة المدن الذكية؟
أهمية الدراسة:
كظ ر أامية الدراسة من مالا الدار ال و يلعب العللر البارو االمجكمي ككا ي كنشيق اسكراكيجيار
الكلمية المسكدامةم لك أن ا ين العللرين ياكالن طاادت الكلمية .املسان اا ادف امنار الكلميةم اليااا
األاا ي ام االمسل ل ل للكييد األاا مل ا .ايعد اللظام االجكماايم ي أبسل ل ل للا لل ل ل للارهم اا ميدان للملقم اامبدا م
الرسل ل ل للماا
أ
ااالبككارم اأن اسل ل ل للكهمارهم يودو إلع كاار النيات االجكمااية اكنسل ل ل للين لاايك ا اال ل ل للراا ام امل

االج كمااي يعد من بين العااما الم مة ي الكلمية المسلكدامةم الع اكة ال أرسلماا المادو الملماة .إ يكجسلد
ال أرسللماا الباللرو ي معر ة اليردم ام اراك م اال يشكلللر أهره االيجابي الع الجاالو االجكمااية شام با يكعدة
لك إلع الجاالو البيئية ااالطكلاديةم ااا من يسكايي أن ينشق ما الر ي مداما الكلمية السابشة.
أهداف الدراسة:
ك دف ا ه الدراسة إلع:
-

كاضي أامية المدن ال كية ي الكلمية المسكدامةا

 أامية الرأسماا االجكمااي ي كنشيق الكلمية المسكدامةا أامية كيااا الرأسماا االجكمااي مي برامد الكلميةا إظ ار أامية الرأسماا االجكمااي ي النياظ الع المدن ال كية.ايكم كنليا أامية كلمية ا ا العللر من مالا المناار الكالية:
-

المنار األاا :أامية المدن ال كية ي الكلمية المسكدامة.

 المنار الهالي :كيااا الرأسماا االجكمااي مي المدن ال كية. -المنار الهالث :كلمية الرأسماا االجكمااي :المسكشبا المدن ال كية.
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المحور األول :أهمية المدن الذكية في التنمية المستدامة
يعد مي ام المدن ال كيةم أند كجليار العالمة الكي كجس ل ل ل للداا المعلاماكية االككلالاجيا النديهة المشكرلة
بكاار ال كاء االل للالاايم اطد لال ل مي ام المدن ال كية مل اشد من اليمنم ااا ي دف إلع ام ادت من طدرار
ككلالاجيا المعلامار ااالكللاالر ي لظم االدارت النضلريةم لملق مدن ليسلر مكشدمة اطكللاديا ااجكماايا شام
با املممة أيضا لكنشيق اسكدامة البيئة كاملة.

1

لشد أدة الكاار الككلالاجي إلع لما المدن ي العلر النديثم ااا ما نما ي اياك كبعار ايجابية
اس ل لللبية ي ين معام اطد كيجر اللما االطكل ل للادو ااالجكمااي بمعدالر كبيرتم ل ل للانب ظ ار ما ل للكالر بيئية

كبيرتم ما سل ل ل ل ل للاام ي ظ ار مدن ك م البعد الككلالاجي االبيئي بعين االاكبار .المدن ال كيةم اي مدن كعكمد
الع الكشليلار االلككراليلة الكي الكجك لا الل ل ل ل ل للر ككلالاجيلا المعلاملارم بلدايلة من الملديللة الرطميلةم إلع الملدليلة

االلككراليةم هم اال ك ارضليةم ايالق ا ا المللال الع األلظمة االبدااية ي األلالاة االموسلسلار .المالللية
الممييت للمديلة ال كية إ ام اي امبدا

ي نا المال ل ل ل ل للاكا .االمديلة ال كية اي كجمي امرالي يرككي الع هالث

ركائيم ااي الركييت الكشلية ااالجكمااية االبيئية .ااي مديلة ا كراضية معلاماكية امعر ية ابيئية.

2

ألللبنر المدن ال كية اليام أم ار ضللراريام لظ ار الكسللا اكيرت الللر الكرلير األاللياء ،نيث يكاطي أن ما

يشارو  % 80من سكان العالم سيعياان ي المدن ال كية بنلاا 2050م ا أن مدن المسكشبا سكعكمد ي نل ا
للماكالر النضرية الع ال كاء املسالي اااللالااي.

ي كجمي بين مجكمي المعر ةم االمديلة الرطميةم كما

كعما الع كنايا لما النيات االعما بارق ابدااية ا كيةم بدال من الارق الكشليدية .اككميي المدن ال كية ان
غيراا بكال ا:
-

كللدار بااس ل ل ل ل ل لاللة النكامللة ال ل كيللة أا النكامللة الككراليللةا من مالا كااير ملظامللة العمللا النكامي
باسكمدام الاسائا املككرالية ي كشديم المدمار الككراليةا

-

كعما من أجا مجكمي كي يمكل أن يعيو ي المديلة المعلاماكية ايس ل ل ل ل للكايي ممارس ل ل ل ل للة ألا ل ل ل ل للاك ا
االنل ل ل ل للاا الع مدماك ا االكعاما مي أج يك ا امدارية بمعلع أمر يس ل ل ل للكايي الكعاما مي كا ما اا
ماجاد ي اا

-

كنس للن جادت نيات المجكمي ي كض للم مجمااة اليعاليار ااأللا للاة الكي كسل ل م ي كا ير لااية جيدت
للنيات اك كيد الع جادت اللظام اللني اكا ير مبالي ار لااية جيدتا

إدارت ملظامة اللشا االمرار من مالا مجمااة الكشليار الكي كعكمد الع ككلالاجيا المعلامارا ااا

ل د ي دف إلع الكشليا من االيدنام اكعيي الميارار اللشا األسر ااألرمل ااألكهر مرااات للبيئة.
-

ككميي المدن ال كية بميض اسل ل ل ل للكمدام الااطة غير المكجددت إلع أدلع مسل ل ل ل للكاياك ا مسل ل ل ل للكمدما الااطة
المكجددت.

1علد الر وف اسببماعي – المدينة الذكية ،اس ب راتيجية دعم ال و الرقم  -مصببر ،دار روابط للنشببر وتننية المعلومات-2018.،
ص 35
2احمد نجيب علد ال كيم قا ا  ،م مد ابراهيم العراق  -ال صائل المدن الذكية ودورها ال و الى ا س دامة المدينة الم صرية-
المجلة الدولية العمارة و ال ندسة وال كنولوجيا – العراق  .2018،ص 2
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للالمللدن ال ل كيللة المس ل ل ل ل ل لكللدامللة اي مللدن مبككرتم كشام الع اسل ل ل ل ل للكعمللاا المكاار لككلالاجيللا المعلامللار
ااالكل للاالرم لكنس للين لااية النياتم اكياءت العمليارم االمدمار النضل لريةم االشدرت الع الملا س للةم مي ض للمان
كلبية انكياجار األجياا الناض ل لرت االمشبلة يما يكعلق بالجاالو االطكلل للادية ااالجكمااية االبيئيةم االكي كشام ي
أساس ا الع العلالر الكالية:


كعكمد الع الكشلية العالية :اي مديلة رطمية اا ك ارضل ل للية نيث كياد بكشليار المعلامار االكلل ل للالية
الا ل للبكار الالس ل لللكية ا غيراا من الاس ل للائا المكاارت بنيث كا ل للكا الال ل للر أس ل للاس ل للية من البيئة
العمرالية بااكباراا لظام لكاغيا المجكمي ال كي اليدارت العمرالية ال كيةا



الركييت البيئية :اي مديلة كسكمدم ماارد الااطة الجديدت االمكجددتا



الركييت االجكمااية اي مديلة كركي الع اللاااار المعر ية اابدااية ل راد االموسسار المعر ية
االبلية الكنية لرطمية لالكلاالر.

كما كرككي أ كار المديلة ال كية أيضلام الع ماضلااار ككعلق باالسلكدامةم اكييية كابيش ا .كما كعكمد الع
روية بيئية ااطكل للادية اهشا ية يكان اد ا العام اا اس للكدامة اس للكغالا الماارد الابيعية المكجددت اكشليا من
اسك الك الماارد الابيعية الماجادت بكميار مندادت .كما ك دف أيضا إلع:


الكشليا من لسبة البعاث الغايارا



كنشيق الكياءت ي االسك الك الااطة اكاجيي االسكدامةا



االسكيادت من ر ي مسكايار ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالرا



كنشيق أ ضا لااية للبيئةا



كااير اكاسيي الملااق المضراء داما المديلةا



كنشيق لما االطكلادو اكنسين جادت النياتا



رل الكعلم ل راد مدة النياتا

ككي



كا ر كا ة الاسائا الضرارية اكعييي االلدما االجكماايا



العما باكا مسكمر لكنسين جادت النيات للمااالينا



ضمان االلكا اسراة ليا إلع المعلامار لكا ة المااالين ي أو اطر اأو مكانا



كا ير اليرل االناا ي لكعييي الشدرار االبدااية ااالبككارية للمااالين.
إن المدن ا ل كية كس ل ل ل للعع إلع االس ل ل ل للكهمار ي الككلالاجيا لكنييي اللما االطكل ل ل ل للادوم اكعييي الكشدم

االجكماايم اكنس للين الظراف البيئية .ايمها لك كنديا اطكل للاديا اس للياس لليام الية اكجااا ككلالاجيا شاأ
نيث يس ل ل م ا ا اللا من المدن و  % 65من اللاكد امجمالي العالمي ي اليكرت ما بين 2025 -2010
م اللاة يلكشلان إلع المدن بنها ان رل أ ضل ل للا ي الكعليم االعما اللنلل ل للاا الع دماا أالعم ا ي
العادت إن المدن كا ر لسل ل ل ل ل للبة ككرااح ما بين  70ا % 80من اللاكد المنلي االجمالي ي كا بلدم ااي
كعكبر الشاة الرئيسية المنركة لللما االطكلادو العالمي.

1

1سيلفيا غوزمان – الطريق الى المدن الذكية المس دامة :دلي لنادة المدن -االلار االت اد العدد  -2016 -2ص ص 3،4
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الم دن ال كية ل ا الشدرت الع ييادت االلكاجية ان اريق كرابا المال ل ل للكركينم الع المسل ل ل للكاة المنلي
االداليم االع كنشيق ملال جاد امهمرم اك ا الع ملق رل جيدت لالس ل ل ل ل للكهمار ي كا ة الشاااارم كما
كعكبر بيئة منييت للكعليم اامبدا م اكس ل ل ل م ي كا ير بيئة مسل ل للكدامة كعيي الال ل للعار بالسل ل للعادت .ا ي جاار
األمرم إن ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر كعما كمنييار لكنشيق الركائي الهالهة للكلميةم أال ااي اللما
االطكلللادوم اامدما االجكماايم االكااين البيئي .اباسللكاااة ككلالاجيا المعلامار ااالكلللاالر أن كا ر
ل جا اس ل للكراكيجيا مككامال لالس ل للكدامةم اال كاء ي المدن ال كية المس ل للكدامةم اأن كجعا مل ا اااما كمكيلية
أساسية ي الكلمية النضرية.
المحور الثاني :تفاعل الرأسمال االجتماعي مع المدن الذكية:
لما كالر الغاية الرئيسل للية للمديلة ال كية اي كا ير نيات سل للعيدت امرينة ل رادم إن م مة المديلة ال كية
اي العما الع كاسل للييم ا كليي ماة كااير دطيشة الاجنة لضل للمان كنسل للين جادت نيات المااالينم اكاليد بيئة
نض لرية مسللكدامة للعيو الرغيد .يي أو مديلة كية يعد المااان المنار األسللاسللي ي العملية ااألداءم اياللير
لك إلع ضللرارت كنسللين كشديم المدمار ي ا .المديلة ال كية ليسللر ملاشة نضلرية مكاارت شام با كسللاام ي
كاليد كلمية اطكلادية مسكدامةم امسكاة معياي االيم ايسكليم كمايا مها ا ا الكاارم اكليي ه مسكاة االي
من ال كاءم اا ا ما ال يمكن الجايه إال من مالا أرس للماا اجكمااي ل لللوم ال و يلظر إلي اليام كمي ام يكعلق
بالكلمية املسالية االمسكدامةل ال و ينشق ما لم كنشش المداما الكلماية األمرة.
الرأسماا االجكمااي ياير إلع الراابا االعالطار االجكماايةم الكي ككضمن مجمااة من الشيم االمعايير
األمالطيةم الكي يكم ككايل ا ي إاار بلائي اجكمااي معين ايمكد من األسرت إلع المجكمي .1إن يعكبر الرأسماا
االجك مااي لس للق يككان من األاراف االموسل لس للار االا للبكار االملظمار االكشاليد األماا الكل للرف المجكمعيم
ايعد كراكم ال أرس ل ل للماا االجكمااي ميكاح للما من الكلمية األكهر الس ل ل للالية ااس ل ل للكدامة .لك أن هرات أو مجكميم

ككمها ي ال أرسل ل ل ل ل للماا االجكماايم نيث يكم اسل ل ل ل ل للكهماره لكنشيق الكلمية االطكللل ل ل ل ل لادية ااالجكمااية امل الر اه

االجكمااي.

2

ا إ ام مجمااة الماارد اليعلية أا المنكملة الكي ككراكم الد اليرد أا الجمااة من مالا كيعيا

االطك م االجكمااية ابر ابكة سااء كالر ا ه العالطة رسمية أا اجكمااية من مالا الكعارف المكبادا.3
اككمن أامية رأسماا االجكمااي ي:

4

-

ككعد أاميك إ ككعدد لكاما الجالو االطكلادو ااالجكمااي االسياسي االهشا ي للمجكمعارا

-

يمها أيضا دالة اطكلادية نيث يساام ي كمييض الككاليف الليشار االطكلاديةا

-

ككمها أاميك االجكمااية ي كيايد البلاء الكنكي بمياايم العما الجمااي اكعما الع كااير ال ايار
الجمااية ملن ا للجمااة الم مال ل ل للة ادمد الكال ل ل للكيالر االجكمااية المكيرطةم اكيايد جمااار بمياايم

كرا لالسكشرار السياسي االمجكمي المدليا
 1م مد ياسر الواجة .المج مع المدن و تنمية رأسما االج ماع  -ألمانيا  ،نور للنشر وال وزيع  -2017 ،ص ص 15،16
 2نف المرجع -ص ص 23
مؤسببسببة ال عليم العال -
3احمد بخوش  ،عمر حمداوي  -ال وية ال نظيمية و تشببكي الرأسببما االج ماع لاسبباتذة اللاحثي
مل نى ا لدول ال ثان حو الم جاالت االج ماع ية ال نل يد ية وال دي ثة ان اج ال و ية الفرد ية والج ماع ية المج مع الجزائري-
جامعة ورقلة -ص777
4اسعاف حمد -رأسما االج ماع  :مناربة تنموية -مجلة جامعة دمشق -المجلد  -31العدد -2015 -03ص 146
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-

المجكمي ال و يعالي اج اي ي ال أرسل ل للماا االجكمااي يعالي اج اي ي المجاالر كل ا االسل ل لليما الكلماية
مل اا

 يودو دا ار م ما الع الل للعيد ال س للياس للي ا يعيي لااية النيات الشائمة الع الكرابا المدلي ال و يعدضرارت للجاح االلظمة السياسية الديمشراايةا
-

يدام الرأسماا االجكمااي الكناا الديمشرااي ايسااد الع كيسيره ي او مجكمي من المجكمعار.

كما كا ل ل ل ل للما المدن ال كيةم من اللانية ال يكليةم ألظمة اكشليار كعما معا ابا ل ل ل ل للكا كياالي مي طاالي ا.
لالعالطلة بين الملديللة الل كيلة امااالي لا اي أكهر ملا يمييالا ان الملديللة الكشليلديلةم الكي ال كسل ل ل ل ل للكايي ملدملاك لا
االسل ل للكجابة للظراف االطكلل ل للادية االهشا ية ااالجكمااية بالاريشة الكي كيعل ا مدمار المدن ال كيةم ل ا يمكن أن
يعكبر ال أرس للماا اال جكمااي غاية بند اك ا كااره يملق بيئة ل للالنة لللما االطكل للادوم إ ا امكلر المعادالر
االجكمااية أا كدلي أداء الموسل ل ل ل ل لس ل ل ل ل للة أا كداار ااي اللمبة إن المجكمي يكناا إلع مجمااار اأطلية ملعيلة
ككياار ي طاك ا اطدرك ا بسبو امكالا كد ق الماارد ااممكاليار داما المجكمي العام.
اان كان الرأسماا االجكمااي ميكاح الكلمية الشابلة لالسكدامةم إن المااان ي المديلة ال كيةل ل يعد المنار
األسلاة ي العملية ااألداءم ايالير لك إلع ضلرارت كنسلين كشديم المدمار للك كد من ر ي انكياجار المااالين
إلع المشدمة ااا أيضا أساسيا ي بلاء االنياظ الع المدن ال كية بسبو كركييه الع العالطار بين أ راد المجكمي
ألل ا كا ل للكا األس ل للاة ال و كبلع الي األمالق االجكماايةم المدن ال كية بناجة إلع االين الع درجة االية
من الهشة االهشا ية االع مجمااة من الشيم االمعايير النداهة االع ادراك الياالين األ راد اجاد بعض ل ل ل ل ل ل م البعض
اطدراك م الع ملق ابكار اجكمااية لشضاء ناائج م اكنشيق اادا م االعيو معا من أجا ادف ااند.

1

لما كالر الغاية الرئيس ل للية للمديلة ال كية اي كا ير نيات س ل للعيدت امرينة للمااالين إن م مك ا اي العما
الع كاسل ل ل لليي اكليي ماة كااير دطيشة الاجنة لضل ل ل للمان كنسل ل ل للين جادت نيات المااالين اكاليد بيئة نض ل ل ل لرية
مسكدامة ضمن الاراا االساسية للمديلة ال كية االمكمهلة ي:


2

االسل للكمدام اليعاا لال للبكار البلية الكنكية لكنسل للين االطكلل للاد ا عالية السل للياسل للار لكمكين الكااير
النضرو ااالجكمااي االهشا يا



كا ير روية اس ل ل للكراكيجية للال ل ل للاا الع كلا س ل ل للية ااال س ل ل للكيادت من اليرل المكانة لييادت االيداار



كا ير ادام ملظار ألللناو المللللنة المكعددين االشاااار المكعددت اممكلف اليئار النضللرية

المنلي االكلا سيةا

لنا الكلا سية ااالسكدامةا


الشدرت الع االسل للكدامة المسل للكمرت للج اد ال ارسل للية للك طلم ااالبككار ااسل للكمدام الارق الجديدت لكا ير
رأسماا االجكمااي المكاار امسكدام للكااير النضرو.

كاكا كرت المديلة ال كية كنديا لمس لة كنشيق االسكدامة ي المجكميم كما أن اسكمدام الاسائا الككلالاجية
النديهة شا ال يواا المديلة ألن ككان أكهر كاء ل ا كلل ل ل ل ل للميم المديلة ال كية يجو أن يسل ل ل ل ل للكجيو لناجار
1اسعاف حمد -مرجع سلق ذكره -ص 153
 2المدن الذكية :المنظور اإلقليم سلسلة ب وث النمة ال كومية -االمم الم دة -يفري 2015
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المااان ال ا ي كسل ل للكمدم ككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل للاالر لدام الكعليم االكدريو من أجا كااير طات ااملة
ماارت  ،ألن الكدريو اامكشان للككلالاجيار الجديدت ااالبككار اي مياكي لجاح ا ا الكنايا إلع المديلة ال كية
المديلة ال كية ككي للرأسماا االجكمااي:


رل الكعلم ل راد مدة النياتا



كا ر كا ة الاسائا الضرارية اكعييي االلدما االجكماايا



العما باكا مسكمر لكنسين جادت النيات للمااالينا



ضمان االلكا ا سراة ليا الع المعلامار لكا ة المااالين ي أو اطر اأو مكانا



كا ير اليرل االناا ي لكعييي الشدرار االبدااية اامبككارية للمااالين.

االاكماد الع مليا كي من الدام االمااركة الياالة من المااالين المسكييدين الاااين االشادرين الع
اكما الشرارم امن مكالبار الرئيسل ل ل للية للجاح ا ا المسل ل ل للعع كا ير الال ل ل لليا ية ي العملية االلكائد ااألداء اكمكين

المااالين بااكبارام أرسل ل للماا اجكمااي من المشاربة االمسل ل للاءلة ال م دار كبير ي إدارت المدن ايشلل ل للد ب مدة
اس ل ل ل ل للكيعاو مجكمي المديلة لكابيشار اكشليار ككلالاجيا المعلامار اامكالية الكشال من مجكمي اادو مس ل ل ل ل للكمدم
لككلالاجيا إلع مجكمي مبككر طادر للالاا إلع نلاا ابككارية لمااكل النالية اكلميك المسكشبلية.
نيث كعد لااية األال ل ل ل ل للمال الشاالين ي المديلة من أام األمار الكي كندد لجاح الما المديلة ال كية
اللمدن ال كية أها ار ملماسة ي نيات االلسان

ي ملاشة نضرية مكاارت كالد كلمية اطكلادية مسكدامة امسكاة

معياللي االيم ايسللكمدم ا ا اللما من النيات المدام بككلالاجيا المعلامار ااالكلللاالر ايوهر لك الع لما
النيات من مالا الك هير الع الس ل ل لللاك االعادار االجكمااية اما يل ل ل للنب ا من ااكبارار كس ل ل للااد الع كا ل ل للجيي
المااالين ليلب أكهر كمكلا اا ا من ا ل كعييي مااركك ليلب ملد ار رئيسيا للكغ ية الراجعة يضاف إلي م
أن البيالار الميكانة االي رل المكانة كمكن المااالين من كااير أ كارام ناا كييية جعا النيات أسل ل ا اأس للعد
ايلكد ان لك كا ر المعياة ال كية أيضا نيات لعبة ايملة.
المحور الثالث :تنمية الرأسمال االجتماعي :المستقبل المدن الذكية:
ييكرض الكركيي الع الجالو البال ل ل ل ل للرو ي المديلة ال كيةم نيث ال يمكن المضل ل ل ل ل للي ي اسل ل ل ل ل للكمدام
الككلالاجيا من دان كااير الماارد البالرية ي ام إ يلبغي كيعيا األ راد أيضلاط من أجا مدن مسللكشبلية مسللكدامة.
مديلة كية كابق كشليار المعلامار ااالكلاالر كبلية كنكية أساسية لكنسين المدمار المشدمةم اكنشيق سعادت

المااالين ااالسل للكدامة االطكلل للادية ااالجكمااية الكي كمها اد ا أسل للاسل لليا للكلمية المسل للكدامة .الكلمية المسل للكدامة
كركبا بيكرت مياداا أن ال أند يشام بالكلمية ليابة ان اللاةم

م اسلليلك ا اغايك .ا اأن لجاح أا اللا أو لما

يرجي إلي م اندام .الكلمية ال ككنشق إ ا لم كمكلك الشاة البا ل ل ل ل ل لرية من الشدرار االكياءار ما يمكل ا من كنشيق
لك.
ل ا يعكبر الرأسماا االجكمااي من الركائي الم مة المكالة للبلاء النضارو للمديلة ل ل ل ل ابغض اللظر ان
عالية كلميم المديلةم االبلية الكنكيةم االككلالاجيا المسكمدمةم إ ا لم يكن المااان ااايا ل ه الجاالوم ايكمكي
بهش ا ة المس ل للوالية اااللكيامم إن المديلة ال كية س ل لليل ل للب ل ا ام ار مندادا اطل ل لليرام نيث يلعو المااان الدار
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األكهر أامية ي أو مديلة منكملة .ايل ل ل ل ل للب مس ل ل ل ل للكاة رض ل ل ل ل للا المااان أداء رئيس ل ل ل ل للي لشياة عالية المبادرتم
االمااالان ام الملدر الرئيسي لمعظم البيالار الاليمة لكاجي مدمار المديلة ال كية.
االسللكهمار ي أرسللماا االجكمااي يودو إلع ألماا كلمية أكهر اسللكدامة اكاايلا بالرغم من أل ا طد ال ككم
بسل ل ل ل ل للراة أا الكاجية االية .كعاان أنسل ل ل ل ل للن من كلا ةم إ يملق جاا أكهر مالئمة لللما اكشليا ادر الماارد.
االمجكمي الغلي ب أرس للمال االجكمااي لدي ما يكيي من مشامار لنا ما للاكل دان اللجاء إلع العلفأ أا س لللاة
السياسيةأ أا سياسار اطكلادية جديدتم

1

ااالاكمام أكهر بككاين ااسكهمار الرأسماا اجكمااي اك ا طيادك للك طلم

مي العادار االكيكيرم ال و يكاابق مي الاسل ل ل ل ل للا االجكمااي ال و يعيو ي امي الكغير االكاار ال و يعر
منيا م من مالا كاسل ل لليي ميارار اللاة اطدراك م ان اريق ككاين أرسل ل للماا االجكماايم ا لك ب دف االركشاء
باليردم اكااير أسل ل ل ل لللاو الكيكيره اكييية معالجة المال ل ل ل للاكا اليامية الكي كااج األ راد ي نياك مم لكي يكان ل
المبد .
الك هير الكبير الع إمكالية الالاا ليلكا ُ
من يعرف نق المعر ة الال ل ل ل ل للكا ال و يلبغي أن ككان الي المديلة ال كية المسل ل ل ل ل للكدامةم ام المااالان
االمجكمعار المنليةم االموسل ل لس ل للار ممن يعيا ل للانم ايعملان ي ا .علع المااالين اككس ل للاو م ارار الككراليةم
االعما ي اظائف كعكمد الع ككلالاجيا االيةم الدي م رل االلكناق بالكعليم االكدريو اادارت الااطار االماارد
البارية ا لك ضمن مجكمي يسعع إلع كنسين إبدا ايعكمد ال كاء الع اللجاح ا عالية ي كنسين االسكهمارار
ي ال أرسل ل ل للماا ااالجكمااي ايكالو الك أيضل ل ل للا البنث ي ااائد االسل ل ل للكهمار اللاكجة ان كااير البلية الكنكية

الكشليدية اكنس للين اللما الم س للكدام ار ي من جادت النيات مي ما للاركة المااالين ي الناكمة اس للككان المبادرار
األكهر عالية ي ا ا اللللدد اليدت ابككاراك م .أما روية السللياسللار الرامية إلع ك يئة البيئةم الكي يمكن أن كيدار
ي ام يلبغي أن كنككم إلع كلمك المس ل ل للمااة من مالا امليار الكا ل ل للاار االلشاءار الميكانة ااس ل ل للائا االاالم
االجكمااية اغيراا.
خاتمة:
كسللعع المدن ال كية إلع االسللكهمار ي ككلالاجيا لكنييي اللما االطكلللادوم اكعييي الكشدم االجكماايم
اكنس ل ل للين الظراف البيئية من ج ةم اكنس ل ل للين لااية النيات اكياءت العمليار االمدمار النضل ل ل لرية االشدرت الع

الملا سة من ج ة أنرة .مي ضمان كلبية انكياجار األجياا الناضرت دان المساة بانكياجار األجياا المشبلةم
يما يكعلق بالجاالو االطكلادية ااالجكمااية االبيئية.
اسللكمدام ااسللكغالا الككلالاجيا ال كية ي المدنم بجعا لما النيات ي ا مرينا اس ل الم يلعكة الع لما

النياتم ابا لكالي الع س ل ل لللاك األ راد االعادار االجكماايةم اما يل ل ل للانب ا من ااكبارار كس ل ل للااد الع كا ل ل للجيي
المااان ليل للب أكهر كمكلام اا ا من ال ل ل كعييي ما للاركك م ليغدا مل للد ار رئيس لليا ليبدا ااالبككار .اللجاح
المالق ألو مللديلللة امللدمللاك للا يكاطف الع مااالي للام نيللث يلعللو المااان الللدار األكهر أاميللة ي أو مللديلللة
منكملةم ايلل للب مسل للكاة رضل للا المااان أداء رئيسل للي لشياة عالية المبادرت االمااالان ام الملل للدر الرئيسل للي
لمعظم البيالار الاليمة لكاجي مدمار المديلة ال كية.
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امن مالا ما سبق لشكرح:
-

اسكنداث المدن ال كية يكالو كااير الاراكة العمامية االمالةم اك ا ك اجيي االسكهمار المال ي

جميي المجاالرم مالة مل ا ي مجاا ككلالاجيار االاالم ااالكلاا النديهة.

إن الجاي مديلة كية مراان بمسكاة ادما المااالين السبة الكسيير باسكمدام الرطملة.
ايجاد بيئة كس ل للكشاو األاماا ا كنا ظ الع اللما االطكل ل للادو ا الكي بداراا س ل للكس ل للاام ي بلاء بيئة
نضرية عالة كسكشاو االسكهمارارا

-

يجو أن يكان الاك كعاان اكلسل ل ل ل ل لليق بين النكامة اكا أاراف المال ل ل ل ل للكلة للمجكمي المدلي أهلاء
الكمايا أا بلاء أا الكناا للمدن ال كيةا

-

دام االبدا ااالبككار ارااية موسسار البنث العلمي.

قائمة المراجع:
-

اسل ل ل للماايا ابد الرواف– المديلة ال كيةم اسل ل ل للكراكيجية دام الكناا الرطمي  -ملل ل ل للرم دار راابا لللال ل ل للر اكشلية

-

بماو أنمدم نمدااو امر -ال اية الكلظيمية اكا ل للكيا ال أرس ل للماا االجكمااي ل س ل للاك ت البانهين ي موسل ل لس ل للة

المعلامارم.2018.

الكعليم العللالي -ملكشع الللدالي الهللالي ناا المجللاالر االجكمللاايللة الكشليللديللة االنللديه لة ي الكللا ال ايللة اليرديللة

االجمااية ي المجكمي الجيائرو -جامعة ارطلة.

-

الجرار امالي  -المااريي الكلماية  -امان دار اليايارو العلمية لللار االكاييي م .2018

نمد اسعاف  -رأسماا االجكمااي  :مشاربة كلماية -مجلة جامعة دماق -المجلد  -31العدد.2015 -03
مااجة منمد ياسر .المجكمي المدلي ا كلمية رأسماا االجكمااي  -ألماليا م لار لللار االكايييم .2017

غايمان سيلييا – الاريق الع المدن ال كية المسكدامة :دليا لشادت المدن -امبار االكناد العدد . 2016 -2

طاض ل ل ل ل ل للي انمد لجيو ابد النكيم م العراطي منمد ابراايم  -مل ل ل ل ل ل للائل المدن ال كية اداراا ي الكناا الع

اسكدامة المديلة الملرية -المجلة الدالية ي العمارت ا ال لدسة االككلالاجيا – العراقم.2018
-

المدن ال كية :الملظار امطليمي سلسلة بناث الشمة النكامية -األمم المكندت -ييرو 2015
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المدن الذكية وجه جديد للتنمية المستدامة

Smart cities face a new sustainable development

*الدككارت :يايكر اامةم جامعة ممية مليالة-الجيائر
الدككار :سالم بن لبادم جامعة البايرت-الجيائر

ملخص:

كعكبر المدن ال كية أام ااطي كعيا ل ل ل ل البلدان ي الاطر الراانم االكي كمكلف ان غيراا من المدن من اللانية

ال يكلية أل ظمة كشليار كعمام ابا ل ل للكا كياالي مي مااالي ا ه المدن العالطة بين المديلة ال كية امااالي ا اي

أكهر ما يميياا ان المديلة الكشليدية الكي ال كسل ل ل ل ل للكايي مدماك ا االسل ل ل ل ل للكجابة للظراف االطكلل ل ل ل ل للادية االهشا يةم
ااالجكمااية المكغيرت بالاريشة الكي كيعل ا مدمار المدن ال كيةم أماان أسل ل ل ل ل للاس ل ل ل ل ل ل ا اجااراا يكمها ي مي ام
ال كاء المكالي.
اككمن أامية المدن ال كية ي كال ا جيطءا من برلامد اام لكنديث المدنم يال ل ل ل ل للما الكمايا العمرالي االبيئة
اككلالاجيا المعلامارم اا ا من مالا ما يسل للكمدم من أسل للاليو مبككرت لنا المال للاكا الياميةم اكلبية انكياجار
مااالي ا بارق كودو لالركشاء بمسكاة النيات لكا ال ين يعياان ي ا ه الملااق النضرية.
Abstract:
Smart cities are the most important reality for countries at present , Which differs
from other cities in terms of structural systems working techniques, And interactively
with the citizens of these cities, The relationship between the smart city and its
citizens is what distinguishes it from the traditional city, Whose services can not
respond to economic and cultural conditions And social change in the way smart city
services do, But the basis and essence is the concept of spatial intelligence.
The importance of smart cities lies in their being part of a general urban
modernization program, Including urban planning, the environment and information
technology, And this is through the use of innovative methods to solve daily problems,
And meet the needs of its citizens in ways that improve the standard of living of all
those living in these urban areas.
مقدمة:
المديلة بمي ام ا العام كعلي كجمعا س ل للكاليا نضل ل لريا ا لظام اجكمااي ااطكل ل للادو اس ل للياس ل لليم ا ار أبعاد

جغ ار ية منددتم ا ا ألب يسمع ي الاطر الراان بالمديلة الكشليدية الكن مي الكاار الككلالاجيام اكاار برامد
الرطملة ي جميي مجاالر النيات اجميي موس لسللار الدالةم ظ ر لا جديد من المدن يالق الي المديلة الجديدت

أا المديلة ال كي ة

ه األميرت ار البعد االطكلل ل للادو االككلالاجي الكي كا ر اليد العاملة ار الكياءتم االم ارت

االبلية الكنكية المالئمة لملق الهرات من مالا اسكشااو الاركار ااالسكهمارار االمبرار ارجاا األاماا.
ااي الملديللة ار البعلد االجكملااي الكي ككالي إلع كا ير نيلات أ ض ل ل ل ل ل للا لس ل ل ل ل ل للاكلك لا ي ممكلف الجااللو
االطكل ل ل للادية ااالجكمااية االس ل ل للياس ل ل لليةم ا لك باالاكماد الع ككلالاجيا المعلامار ااالكل ل ل للاالرم االع كااير
المدمار النضريةم اجعا المااان ي طلو ااكماماك ا من مالا إاراك ي كمايا الماراار المبرمجةم ااي
أيضللا المديلة ار االاكمامار البيئية الكي بشدر ما ككالي إلع األجياا الناض لرت

ي ككالي إلع األجياا المشبلة

ابر كعييي االسكدامة االجكمااية ااالطكلادية االبيئية.
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امن مالا ما سل للبق كلكابلا كسل للاوالر اديدت ناا ا ا اللا من المدن االكي كعكبر سل للابشة جديدت ا كرت مكاارت
للمديلة الكي كضل للمن رانة سل للاكلي ام ما المشلل للاد بالمديلة ال كية؟ امااي موا ل لراك ا؟ اما مدة إمكالية كابيق
برامج ا ي دااا العالم ككا؟
الكلمات المفتاحية :المدينة – المدينة الذكية – المدينة الذكية المستدامة

 /1مفهوم المدينة :المديلة اي المكان ال و ينكاو الع كجمعار اائلة من السل ل ل ل ل للكانم كما كشام ي ا مراكي

منددت كعما الع إال ل ل ل للعا األ كارم االممارسل ل ل ل للار الكي كلمي أسل ل ل ل لللاو الما النيات النض ل ل ل ل لرية النديهة داما

المديلة .1
كما كعرف أيضللا الع أل ا :ابارت ان اندت اجكمااية نض لريةم مندادت المسللانة االلااق مشسللمة إداريام يشام
لااا ا الع الللااة االكجارتم كشا ي ا لسبة الماكغلين باليرااةم اككلا ي المدمار االاظائف االموسسارم
اكمكاي بكها ك ا السل ل ل ل للكالية اس ل ل ل ل ل الة الماالل ل ل ل للالر ب ا ابكمايا م ار ش ا امبالي ام ككميي باألاضل ل ل ل للا االمراكي
االجكمااية الابشية

2

 /2مفهوم المدينة الذكية :كعرف المديلة ال كية الع أل ا :المديلة الكي كعما بمسل ل للاادت األداار ااالكل ل ل لاالر
الداملية ب ج يت الجااا اأج يت االس للكشباا الكي كشام بكجميي البيالار النشيشة اكنليل ا الع كنس للين إمكالية الكلبو

بالكد شار النضرية اادارك ا االمضي طدما ب كاء .3
 *1نشأة مصطلح المدن الذكية
ال ل ل ل للاالح المديلة ال كية ابككار لال ل ل ل ل ألاا مرت س ل ل ل لللة  1994كنديدا ي أارابام نيث يمكلف ان المديلة
الكشليدية من مالا ااكماده الع كشليار المعلامارم ااالكلل للاالر السل لللكية االالسل لللكية اال للبكار اللااق الااسل للي

لسللكال ا اك ا نياك م العمليةم ياللكرك ي الكيكير ي سللياسلليان ااطكلللاديان امديرانم االمسللوالان ان كمايا
المدن العمراليةم بغرض الكالل ل ل للا إ لع كغييرار كشام الع كشليار جديدت كسل ل ل للكمدم ي المدن اكلبي كرت المديلة
ال كية من اس ل للكغالا الكشليار الرطمية ي كنس ل للين األاض ل للا االطكل ل للاديةم ااالجكمااية االس ل للياس ل للية الكي كشابا
المجكمي بعد الهارت الللاايةم االكي كااج ا المجكمعار بعد الك اء الشرن العارين.
ايوم ي ا ين االاكبار اريشة الكعاما مي ما يليو البيئة من ماكالرم اكغير ي ئار المجكمي من اباو
امسل لللينم اكيايد ادد السل للكانم اأيمار اطكلل للادية اطلة ي الملل للادر الابيعيةم ايال للما الل للالح المديلة ال كية
أيض للا كجديدار ليس للر ككلالاجية كس للكايي كا ير نيات أ ض للا لس للكان المدنم من ض للمل ا مهال كرت الما للاركة
)(Link Sharingأا ااراك المااان ي كمايا ماراار كبيرت ي المديلة.

اكمكار ادت لل لليار كسل للكمدم ي المشارلة بين مديلة امديلة من اج ة مدة كماال للي ا مي لما المديلة ال كية:

اطكلاد كيم مااان كيم إدارت مدلية كيةم نركة ماالالر كيةم انياظ الع البيئة كي با اكعايو كيم
اككمن طدرت المديلة ال كية ي مدة المااركة اامدارت ااالطكلاد االسياسة االكعليم .4

 .1م مد علاس ابراهيم ،ال نمية والعشوائيات ال رية ،دار المعر ة الجامعية ،2000 ،ص.22
 .2مصطفى الخشا  ،االج ماع ال ري ،مك لة اننجلو المصرية ،1976 ،ص.112
 .3أحمد ب جار هللا الجار هللا  +سببببارة بنت علد هللا الغامدي ،مف وم المدينة اببببوء تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصبببباالت،
جامعة الدمام ،2016 ،ص.28
 .4مدينة ذكية https://ar.wikipedia.org/wiki ،ويكيليا ،ايلع عليي ب اريد  ،2018/09/29على الساعة.20.33 :
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ايمكن لمديلة كية ان كاللما اللبكة الكرلر مدمار :كربا بين المديلة اريي ا بااسللاة مجسللدار اكاميرار كجمي
بيالارم اكشيم ا اككعاما مع ا ابشا لالنكياجارم يكان الا كا ل للابك اكرابا بين س ل للكان المديلة اما ينيا م من
كشليارم يلب السكان جيءا من البلية الكنكية الككللاجية للمديلة.
 *2دوافع إنشاء المدن الذكية

أ -الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة

بنسل للو إنلل للاءار البلك الدالي إن  54%من سل للكان العالم يعيال للان ارن ي المدن ابنلاا اام 2045

سكركيي ا ه اللسبة إلع 80%م كما أن المدن الكي يسكل ا  10ماليين لسمة أا أكهرم اركيعر من  10مدن اام
 1990إلع  28اام م 2014اسكركيي سلة  2030إلع  41مديلةم االاك كاطعار ب ن كلا ا ه اللسبة إلع ما
بين  80%ا 100%ي داا مجلة الكعاان المليجي الع سبيا المهاا.

يلكد ان كللا مللا كشل َّلدم كنل بد كبير لبليللة المللدن الكنكيللة الكشليللديللةم االنللا الانيللد اا جعل للا عللالللة اأكهر كيللاءت

اكرايداط باأللظمة ال كيةم ايعكشد كهير من المبراء أن المدن المسكشبلية إن لم كلب

كية إل ا سكل ار.

 –2ظاهرة تناقص ميزانيات البلديات حول العالم

ن كع الا بشير ميياليار البلديار الع نال ا باألرطامم إل ا كلميض ي الااطيم اأيلما كان ي العالم بيعا

ايديلاد مكالبلار الملدنم االنلا الانيلد اا كسل ل ل ل ل للمير الككلالاجيلا الل كيلة ي لظلام الملدن لكا ير كهير من الج لد

االملل ل ل ل ل للاريفم إ إن الاك االطة إيجابية طاية بين االكلل ل ل ل ل للاالر ال كية ااملكاجيةم مهالط :كسل ل ل ل ل للكايي أج يت

االسكاعار ال كية إيجاد كاابق بين العرض االالو الع المياه اكجلو ال در.
 -3تأثر عالقات العمل بالعالم الرقمي

لم يعد جداا الرااكو ي أو اركة اا الملدر الانيد للد يم يشاا االكين رئية “غلاباا ياكاري غراو”م
إن بإمكالك َّأال كلكمي إلع ال للركة معيلةم ا ي الاطر ليس ل ل كعما مع ا بال للكا مسل للكشا كاسل للكال للارو أا ر
منام أا
ايكطاطي أن يكعيي ا ا االكجاه ي المسل للكشبا ايلل للب اا اللما السل للائدم ايكالَّو لك ال للبكار من
مبرمد اغيرهم ُ
االكلاالر ال كية اارق جديدت للد ي.

 -4التطور المطرد للتكنولوجيا

ينكم كاار الككلالاجيا اجاد ا ه المدنم معظم ال ل ل ل للركار لل ل ل ل لللااة السل ل ل ل لليارار العمالطة مهالط :لدي ا ماا

لللللااة سلليارار اكية الشيادت من دان سللائقم اطد أالشر بعض المدن مها :ليان اليرلسللية مدمة الميلي بال
دان سائق علياط ي أغساة من العام  2016ااي األالع االمياط اكا لك ينكا إلع بلية كنكية كية.1

*3المدن ال كية االكلمية المسكدامة

أكدر الدككارت ملع كماا رئية طاا لااية البيئةم أن ا ايرت البيئة كالع ااكماما مال ل ل ل للا بمي ام المدن ال كيةم

اال ة يركبا مي أاداف امشامار مي ام المدن المض ل ل ل ل ل لراءم االكي كنشق ميايا بيئية من مالا االكجاه إلع كشليا
اس ل للك الك الااطةم باس ل للكمدام األلظمة ال كية ااالس ل للكيادت من مل ل للادر الااطة المكجددت كبديا لمل ل للادر الااطة
النالية امناار مراطبة الكلاثم اجاء لك مالا ا ككاح عاليار موكمر امعرض المدن ال كية  2016ال و يشام
كنر رااية ا ايرت البيئةم ابنضل ل ل ل ل للار ممهلي الج ار المعلية االشاا العام االمالم امجمااة من ممااي
المدن االمسكهمرين االم لدسين المعماريينم امشدمي الككلالاجيار النديهة ي مجاا المدن ال كية.

 .1المدن الذكية ،مجلة النا لة ،السعودية https://qafilah.com/ar ،ايلع عليي ب اريد 2018/10/02 :على الساعة.19.33:
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نيث أاارر إلع أن المبالي المضراء ألبنر ناليا مدما إلع الكلمية المسكدامة للمجكمعار العمراليةم نيث
كعد مبالي االية الجادتم ا ار امر ا كراضي أااا اككاليف ليالة أطا رغم اركيا ككليك ا لسبيام ابدأر ككلية
إلال للائ ا كشا كدريجيا نكع ألل للبنر مكشاربة مي ككلية المبالي الكشليدية اككميي ب ل ا كودة إلع كشليا ملل للرا ار
كاللعيا المبالي من مالا كرالليد اسللك الك الااطةم ااالاكماد الع أسللاليو كرالليد امعالجة اكداير المياهم اكشليا
المماار البيئية اللاكجة ان االلبعاث النرارو االكلاث.
كما اسللكعرضللر الدككارت ملع كماا ماللرا اسللكدامة اللشا الكابي لا ايرت البيئة اال ة ي كم باللكا أسللاسللي بمبدأ
الند من اسللكمدام المركبارم االكاج لنا اسللكمدام اسللائا اللشا اللللديشة للبيئةم امل ا الدراجار ااالاكماد الع
اس للائا اللشا الجمااي االما لليم للند من االلبعاهار اللاكجة ان طاا اللشام االكي كس للاام با للكا أا بآمر ي

ييادت ظاارت االنكباة النرارة اأضل ل ل ل ل للا ر أن امكيار الماطي يعد من العااما ال امة ي المدنم بنيث ال يوهر
الع البيئة اليرااية أا يضل ل ل ل ل للر بالمجارو المائية المنيا ةم امرااات أن ككان طريبة من المدمار اليامية نكع
يمكن الكشليا من اس ل للكمدام المركبار الكشليدية االكناا إلع اس ل للكمدام الدراجار أا االاكماد الع الس ل للير أا اللشا
الجمااي.
ايل كر أن الملدن الل كيلة اي ملدن مض ل ل ل ل ل لراء مككلامللة كعكملد بشلدر أكبر الع الماارد االمااد المكا رت ي البيئلة
المنياةم نيث أن العمارت المضل لراء كشام الع كل للميم المبالي ب س لللاو يرااي البيئة اك كم بالند من األلا للاة
الملاهة اااللبعاث النرارو اللاكد ان المباليم اكعكمد الع اسكمدام الااطة المكجددت.1
 *4أبعاد التنمية المستدامة في ظل المدن الذكية

لظ ار للكاار الكبير ال و اللللر إلي الداا الكبرة اااكماداا بالدرجة األالع الع الككلالاجيا االبرمجيار ي

ممكلف ألظمك ام امجاالك ا نكع ألل ل ل للب يالق الي ا المدن ال كيةم الظ ار الككسل ل ل للان ا مجاا أاسل ل ل للي ي نيات
البلدان ااأل راد الشاالين ب ام إل ا كعكبر موال للر رئيسل للي للكلمية المسل للكدامة ي ااك المدن االكي من أبعاداا ما

يلي:

أ* البعد التقني

كبير ي كعييي مي ام الكلمية المسللكدامة ي
دار طا
لعبر ككلالاجيا المعلامار ااالكلللاالر ي السلللاار األميرت طا
المديلة الجديدت أا ما يعرف ي الاطر الراان بالمديلة ال كية نيث ايير من ألاللاة البنث االكااير لكنسللين

أداء الموس لسللار المالللةم اأدر السللكن داث ألماا موس لسللية جديدت كاللما مدن اناضلللار الككلالاجيام انيير
اللما االطكلل ل ل ل للادوم االدر رل اما جديدت اسل ل ل ل للاامر ي اضل ل ل ل للي الماا االبرامد الكي ك دف إلع كنايا
المجكمي إلع مجكمي معلاماكي يعكمد الع ابكار األلكرلر االمعلامار الرطمية بالدرجة األالع.
ب* البعد االيكولوجي

ك دف الكلمية المس للكدامة إلع كنشيق ادد من األاداف البيئية ي المدن النديهةم من بيل ا االس للكمدام الرا لليد

للماارد الشابلة ماادت الكدايرم لكرك بيئة مماهلة ل جياا الشادمةم لعدم اجاد بدائا لكلك الماارد امرااات الشدرت
المندادت للبيئة الع اسل للكيعاو الليايارم مي الكنديد الدطيق للكمية الكي يلبغي اسل للكمدام ا من كا مارد من كلك
المااردم ااا ما يعرف بالكمايا ال كي.

 .المدن الذكية تعد مدال ل نيق ال نمية المس دامة ،اليوم السابع ،سيناء2016/9/29 ،
 ،ايلع عليي ب اريد ،2018/9/10 :على الساعةhttps://www.youm7.com.20.00:
1
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ج* البعد االقتصادي

ك دف الكلمية المس ل ل للكدامة باللس ل ل للبة للبلدان ل ل ل للانبة الريادت من نيث الهراء ي العالم إلع إجراء كمييض ل ل للار

مكااللللة ي مسللكايار اسللك الك الااطة االماارد الابيعيةم الكي كلللا إلع أضللعاف أضللعا ا ي المدن ال كية
مشارلة بالمدن الكشليدية أا ار الس ل ل ل لليرارت الكشليدية اس ل ل ل للك الك الااطة المس ل ل ل للكمرجة من الليا االغاي االينم ي
الااليار المكندت أالع مل ي ال لد ب ل ل ل ل ل ل ل ل ل  33مرتم اا ا راجي بالدرجة األلع الس ل للكمدام ا لككلالاجيا ي لجال ا
العملي.
د* البعد االجتماعي

ككضللمن املية الكلمية المسللكدامة ي المدن المكاارت أا ال كية بالدرجة األالع كلمية بالرية ك دف إلع كنسللين

مس ل للكاة الرااية الل ل للنية االكعليمم ضل ل لالط ان مالل للاركة المجكمعار ي للل لللي الش اررار الكلماية الكي كوهر ي

نياك م م بامضل ل للا ة إلع اللل ل للر العدالة أا امللل ل للاف االمسل ل للااات كما ك دف أيضل ل للا إلع كشديم الدام للشاااار
االطكلل للادية غير الرسل للميةم اكنسل للين رل الكعليم ل راد اك ا الموس ل لسل للار الكعليمية ار الاابي الككلالاجيم
بامضا ة إلع الرااية اللنية ل راد من مالا الااء ايادار امسكاييار كية.
*4خصائص المدن الذكية:
 االقتصيييياد الذكي  :امل كال ل للجيع ا لالبككار االريادت ااملكاجيةم ييادت الع ريادت األاماا اكلمية راح االبككاراالكلا ة الع االلكا الممكاي بااساة اسكمدام أندث المعدار االبرامد الككلالاجية.

 الحركة الذكية :اكال ل ل ل ل للما البلية الكنكية ال كية لل لشا العام ااالكلل ل ل ل ل للاالرم اكمييض الكلاث البيئي من مالاميض الااطة المس ل للكعملة ي الكل ل لللييم بامض ل للا ة إلع االاكمام بإدارت الممليار الل ل لللبة االس ل للائلة اللاكجة ان

الموسسار ار الابيعة الكيميائية االكي كساام بدرجة كبيرت ي الكلاث البيئي بممكلف طااااك .
 البيئة الذكية :اكضمن النماية من الكلاث اادارت الماارد االطكلاديةم كما لجد أيضا من ملائل ا ه المدنال كية أل ا كسعع إلع برمجة الندائق االم ار ق ال كية ي كيامن مي مااريي الندائق المضراء.

 اإلنسيييان الذكي :ايعلع باالسل للكهمار ي بلاء املسل للان من مالا كلمية المسل للكاة العلمي ل اردم ييادت العكلمية الم ارار من مالا الكعلم المس ل ل ل ل للكمرم اانكض ل ل ل ل للان المااابين االمبداين ي ممكلف المجاالر امال ل ل ل ل للة

الككلالاجية الكي من ا ل ا كنسين مسكاة المدمار لليرد.
 الحياة الذكية  :اكال ل ل ل ل للما الشاا الهشا ي االرااية اللل ل ل ل ل للنية لليردم اكا ير المبالي ال كية االم ار ق الكعليميةبامضا ة إلع رطملة الشاا األمليم ييادت الع ما سبق الاك أيضا طاا نياو م م ي ا ه المدن ااا الشاا

السيانيم ار ي مسكاة جا بية ا ه المدن السيانية.

الحوكمة الذكية :امل ا المدمار العامة االا ل ل ل لليا ية من مالا اس ل ل ل للكعماا البيالار الميكانة المس ل ل ل للكمدمة ي
 ّالنكامار االلككرالية االسياسار العامةم االكاريعار الملظمة لشاالين البلد أا المديلة ال كية.1
*5أهداف المدن الذكية:

 ك يئة البلية الكنكية للمديلة بما ينشق كاطعار اانكياجار السل ل ل ل ل للكانم من مالا الكمايا االكلظيم يما يملالمدمار المشدمة ي جميي المجاالر النياكية لليرد.
 -ضمان كا ير جادت النيات للسكان ا لك ان اريق اكبا اسكراكيجيار ككلالاجيةم ابيالار المية دطيشة.

.1أحمد حسببب  ،ما ال تعر ي ع المدن الذكية ،اليوم السبببابع ،https://www.youm7.com ،2016/12/01 ،ايلع عليي ب اريد:
 ،2018/10/03على الساعة.14.00 :
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 كا ير بيئة لظيية امسكدامة للمديلة. كا ير نلاا كية كمدم المديلة االسكان ي جميي المجاالر. كنايا المديلة إلع مديلة لديشة ليلسان .1 *6ايجابيات المدن الذكية

الكناا إلع مدن كية ل اائد كهيرت نيث س ل ل ل ل لليمل الداا كمايااط أ ض ل ل ل ل للا للمدنم االلااطار العمرالية كما

س ل ل لليشدم مدمار النكامة املككرالية للمااالين ب س ل ل للر اطر اب طا ككلية اس ل ل لليس ل ل للاام با ل ل للكا كبير ي الكلمية
االطكلل ل للاديةم اكنسل ل للين مسل ل للكاة المدمار ااركيا معدا االلكاجيةم ض ل ل لالط ان كا ير العديد من اليرل الكهيرت

للمجكمعارم العا أام إيجابياك ا ما يكعلق بالشاا البيئي م نيث يمكن للمدن ال كية كشليا اسل ل ل ل ل للك الك الاا طة
االبعاهار الغايار امعالجة لنية لمياه اللرف اللني بلسبة %100م اكا ير العدادار ال كية اادارت ارلد

لااية المياهم اكياءت اسكمدام الااطة االمبالي المضراء امااطف السيارار ال كيةم اكا ير لظام كي مدارت نركة

المرارم اادارت المدن بالكاميرار ال كية لرلد الكجاايارم اكنايا الليايار إلع مااد مييدت اكنسين إدارك ا.

ال كر الا كجربة جامعة باسل للان ب ميركام االكي اسل للكااار ميض جمي الشمامة ي النرم الجامعي من 14
مرت ي األسل للبا الااند إلع ما مكاسل للا مركين ي األسل للبا شام ا لك بيضل للا اسل للكمدام ناايار ضل للغا ار
أااية للشمامة اكية الكعامام اكسكمد طاك ا من الااطة الامسية بلسبة % 100م لية لك نسو

ه الناايار

كشام بإرس ل ل ل ل للاا كلبي اكي إلع س ل ل ل ل للائق الناايار الد امكالئ ام اا ا مهاا ااند من أمهلة كهيرت كُبين مدة أامية
الكناا لنا المدن ال كية.
إن المدن ال كية كمها رلة اائلة لكنشيق الملا ي االجكمااية ااالطكلادية االبيئية كمكين أ ضا للمدمار من
مالا إدارت العمليار دان كدما باللرو كعمليار كرالليد امضللاءت االك رباء إضللا ة إلع ملا ي اسللكاللعار الراابة
اضبا ا للنياظ الع درجة الن اررت المهالية.2
*7نموذج المدينة الذكية في الجزائر

ي كلري ل السيد ايير السكن االعمران سابشا ابد المجيد كبان ان مديلة سيدو ابد اص ك اا مديلة كية

ي الجيائرم ا كر أن المدينة الجديدة بسيدي عبد اهلل ،النموذج األول للمدينة الذكية ،حيث تحت ضن م شاريع
سيييكنية ضيييخمة ،في مقدمتها صييييغة الترقوي العمومي بأكثر من  5000آالف وحدة وصيييبغة البيع باإليجار

"عدل" بأكثر من  44ألف وحدة سكنية.

اكا ل للف ايير الس ل للكن االعمران االمديلة ابد المجيد كبانم أن مديلة س ل لليدو ابد اص اي أاا لما

لمديلة

كية كلجي مل االسللكشالام مبر اي ب ن مديلة األنالم ككا ر الع أطااو للللااية ككلالاجية ب ندث المااللليار
العالميةم اأضللاف كبان أل سلليكم كاييي  10يالف سللكن بسلليدو ابد اص كنلللة أالية من للليغة البيي باميجار
مر اطة بجميي الم ار ق االجكمااية من مدارة املال امامية.

من ج ك أكد لانو مككو دراسار معمارية اديي جادتم أل كم ااكماد ي الجاي ا ه األنياء ال كية الع
الدطةم اا ق مشايية االمية مالة اك ا ممااار منددت مي إاراك كا الكمللار أما رئية ال يئة المنلية
للم لدسين المعماريين بباكلة كااكي ياك اار إلع أن ااكماد سياسة المدن ال كية ي األنياء ي دف إلع كنسين
 .1جما ب علد هللا ال ندي ،ال و االلك رون والذك ن و بناء مدن ذكية ،المملكة العربية السعودية ،ص.6
 .2حزام ال ميد ،كيف تغير المدن الذكية حياتنا لا ب  ،ديجي ا قطر ،قطر،http://www.digitalqatar.qa ،2016/01/22 ،
ايلع عليي ب اريد ،2018/9/4 :على الساعة.00.22:
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الظراف المعيا للية للمااانم بنيث أن الاابي الس للكلي الشديم ييكشد إلع الم ار ق االجكمااية ال امة ما يوهر س لللبا
الع النيات اليامية للمااان.1
 .7مميزات المدينة الذكية سيدي عبد اهلل

أكد مدير المديلة االكعمير با ايرت السل للكن السل لليد الي بن سل للااد ي كل ل لري ل م الع كال للبي جميي طاااار

الكعمير ي العاللمةم األ بار من الضلرارو إاادت اللظر ي اسلكراكيجية البلاء االكاجي العمرالي ال و سليركي
داما المديلة الجديدت امار النيام األاا للعالل للمة الكي أكدر يمر الد ارسل للار الكشلية المالل للة ب ام انكااءاا
الع  24طابا امراليا جديدا السكشااو المسكهمرار ال امةم من بيل ا طاو لني ألمراض الكبد االشلوم طاو
جامعي اطاو ككلالاجي ر يي المسلكاةم اطاو لليدلي يكا ر الع  4اندار ي اار املجاي بامضلا ة إلع
 44ألف اندت للبيي باميجارم ا 5يالف س ل ل ل للكن كرطاو اار املجاي لكياي بلدية المعالمة بإلجاي أاا ما ل ل ل للرا
سكلي كرطاو ب ه الملاشةم مما سيعما الع كلبية انكياجار العالمة من السكن ي ي اق 2017م موكدا الع

ضبا المييالية المالة ب ه المااريي.

اييادت الع ما سللبق إن المديلة الجديدت سلليدو ابد اص ماطي مكميي للالبة اا ا من مالا انكضللان الملاشة
لكليكين إندااما ي الكربية البدلية اأمرة ي الم ارهار يعد ميمرت بامضل ل ل ل ل للا ة إلع إطامة جامعية

ي ملاشة

مالئمة للالبةم نيث ككا ر الع اللل للر أسل للاسل للي ينكاج الاالو ي ما ل لااره الد ارسل للي أال ااا ال داءم نيث
كسل ل للااد المكمدرسل ل للين الع الكركيي اا لرانةم المنيا المكميي االمهير يلعكة باريشة إيجابية الع ليسل ل للية الالبة
ايميف ال م مكااو اض ل للغااار الد ارس ل للةم بامض ل للا ة إلع ما س ل للبق إل ا ككا ر الع هالهة أطااو ل ل لليداللية
بالمعالمة كغاي الشار الاالي.
ابيضا ماطي سيدو ابد اص االسكراكيجي ال امم شد لارر منا ااكمام االطكلاديين إ ار ر المديلة موم ار
نض ل ل للا ار كبي ار للا ل ل للركار األجلبيةم اا ا راجي بالدرجة األالع إلع كميياا امالءمك ا لالس ل ل للكهمارار االطكل ل ل للادية

المكلاالة من ج لة أمرة2م ابلالكلالي كعكبر الملديللة الجلديلدت كملا كسل ل ل ل ل للمع أاا ملديللة كيلة ي الجيائر االكي كم
كاييداا الع أسة االمية.
يا ل ل ل د العالم ي الاطر الراان كاا ار كبي ار اكناال ج ريام من مالا االاكماد الع الكمايا ال كي االبرمجيار
ي ممكلف الشاااارم نيث ايعكبر ا ا الكناا من المديلة الكشليدية

الكي ال كال ل ل ل ل للكا الككلالاجيار النديهة

اامال أسل ل ل ل ل للاسل ل ل ل ل لليا ي ككايل ا أا بلاء ألظمك ا اطاااداا (اان كالر كعكمد الي ا

ا األمر يكان ي لااق

منداد)م إلع مديلة كية أساة ل ضك ا البرمجيار اااللكرلرم االكمايا ال كي بغية الالاا إلع االم مكاار
يس ل ا لما النيات ليلسللانم ايسللر طيام باظائي لجد ا ه المدن ال كية ك دف إلع إبراي الككلالاجيا ي جميي
موس ل لسل للاك ا س ل لااء الكعليميةم البيئيةم االطكلل للادية أا السل لليانية...الخم اال دف ك لك من ا ه االسل للكراكيجيار اا
مااكبة الكناا الرطمي ااالطباا الع ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر اا ا من مالا كنييي النكامار المنلية
ل اك الداا الع ااكماد المدمار ال كية لكنس للين جادت النيات للمااالينم بامض للا ة إلع كا للجيي رجاا األاماا

لد ي ادلة االطكلاد االكلمية المسكدامة ي ممكلف الشاااار مسكشبال.

 . 1المببدينببة الجببديببدة سببببيببدي علببد هللا ،االذاعببة الجزائريببةhttp://www.radioalgerie.dz/news/ar/reportage ،
 ،2016/12/6ايلع عليي ب اريد  2018/10/2على الساعة.20.00 :
 .2نسببببببيببمببة زيببدان ب  ،سببببببيببدي عببلببد هللا نببمببوذج لببلببمببديببنببة الببعصببببببريببة ،جببزايببرس ،الببجببزائببر،2015/02/16 ،
 ، https://www.djazairess.comايلع عليي ب اريد ،2018/10/3 :على الساعة.23.51 ،
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 .9نل ل ليام الل ل لنل ل لمل ل لي ل ل للدم كيييييييف تيييغييييييير اليييميييييدن اليييييذكييييييييية حييييييييياتييينيييييا ليييألفضيييييييييييييلم ديل ل لجل ل ليل ل لك ل ل للاا طل ل لا ل للرم طل ل لا ل للر

http://www.digitalqatar.qa2016/01/22م االي الي بكاريخ2018/9/4 :
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 .11لس ل ل ل ل ل ل لليمل ل للة ييل ل للداليم سييييييييييييييدي عبييييد اهلل نموذج للمييييدينيييية العصيييييييييريييييةم جيايرةم الجيائر 2015/02/16م
https://www.djazairess.comم االي الي بكاريخ2018/10/03 :

الع السااةم .23.51
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االتجاهات المعاصرة لمدينة قائمة في ظل صناعة المدن الذكية -دراسة حالة مشروع الجزائر العاصمة مدينة
ذكية-

THE current trends of a city in the shadow of the smart city industry case
study of Algiers is smart city

البانهة بلارو ياار (جامعة المدية /الجيائر)
ملخص:
سل ل ل ل ل لللنااا من مالا ا ه الارطة البنهية الكارق إلع مكالبار كنايا مديلة طائمة إلع مديلة كية ي
ظا لل ل ل لللااة المدن ال كيةم ا لك بالكارق إلع مي ام المديلة ال كيةم امكالاك ام امكالباك ام اسل ل ل لللكلااا كجربة
مالرا مديلة الجيائر العاللمة مديلة كيةم امج ادار النكامة الجيائرية المسلارت لكنايا العاللمة إلع مديلة
كيةم اك ا جملة الل ل للعابار الكي كااج ا للمض ل للي طدما ي ا ا الما ل للرا  .اكلكيجة إل ال يمكن الكناا من
مديلة طائمة إلع مديلة كية إال بكابيق ككلالاجيار اماالم ااالكل ل للاا ي ا ل للكع الشاااار االكلس ل لليق بين ا ه
الشاااار .اكنين طاالين اكاريعار ككماع االمكالبار النديهة.
الكلمات المفتاحية  :المديلة ال كيةم الكجارت املككراليةم السيانة املككراليةم ككلالاجيا اماالم ااالكلاا.
Abstract:
In this paper, we will discuss the requirements of transforming an existing city
into a smart city in the context of the smart cities industry by addressing the concept,
components and requirements of the Smart City. The project of Algiers will be a smart
city and the efforts of the Algerian government to transform the capital into a smart
city. As well as the difficulties it faces in advancing this project. As a result, it is only
through the application of information and communication technologies in various
sectors and the coordination between these sectors that it is possible to move from an
existing city to a smart city. It enlists Guanyin and legislation in line with modern
requirements.
Keywords: smart city, e-commerce, e-tourism, information and communication
technology.
مقدمييية:
أدة االلكا ل للار الكبير لككلالاجيا المعلامارم االكاس ل للي الكبير ي اس ل للكمدام ا ي ا ل للكع المجاالر مالا
العشاد األميرتم إلع براي ملل ل للالنار جديدت ي مجاا االطكلل ل للادم ااالكلل ل للاا انكع ي المجاا النكامي نيث
ظ ر ي ا ا المجاا ملال الناكمة املككراليةم االمدن املككراليةم االمدن ال كية.
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امما يجو الكاطف الدهم أن الاك طييار كبيرت للمدن ال كية الع مسكاة العالمم إ كاير بعض الكشارير
إلع أن طي مة ل ل لللااة المدن ال كية س ل للكل ل للا إلع أكهر من  400بليان داالر اام 2020م معكبرت أن ا ه اللااية
من المدن اي النا الملاسل للو لمااج ة كنديار الكمدن من كاسل للي نضل للاروم كيايد سل للكاليم إدارت الماارد ا الااطة
اك لك مس للايرت الكاار الككلالاجيم مال للة أن س للكان المدن س لليا للكلان س لللة  2050ما يشارو % 80من س للكان
العالم.1
مشكلة البحث :الع ضاء ما سبق يمكن ارح اماكالية الكالية:
ما اي مكالبار للااة مديلة كية؟ اما اي أام كنديار الكناا من المديلة الشائمة إلع المديلة ال كية؟
هدف البحث :ي ضاء الماكلة البنهية كم كنديد ادف البنث األساسي ااا مناالة إرساء معر ة امالية ككندد
بماجب ا مي ام المديلة ال كيةم امكالبار للااة المدن ال كية.

ا لكنشيق ا ا ال دف كم ارح رض للية البنث الكي كلل الع :أن االعتماد على تكنولوجيات اإلعالم واالتصييال
في شتى الميادين كفيل بالتحول من المدينة القائمة إلى المدينة الذكية.

محاور البحث :ندد البنث منارين رئيسل ل ل للين نيث كضل ل ل للمن المنار األاا :مدما لمي ام المديلة ال كيةم أما
المنار الهالي كلااا مج ادار الناكمة الجيائرية ي مارا الجيائر العالمة مديلة كية.
المحور األول :المدينة الذكية
يمكن للنكامار االبلديار أن كسكمدم ككلالاجيار المعلامار ااالكلاالر ) (ICTاغيراا من الككلالاجيار
كاء اأكهر اسل للكدامة لمااالي ا .االمديلة ال كية المسل للكدامة اي مديلة مبك سكرت كسل للكمدم ككلالاجيا
لبلاء مدن أكهر ط
المعلامار ااالكلاالر لكنسين لااية النياتم اكياءت العمليار االمدمار النضرية االشدرت الع الملا سةم اكلبي
ي الاطلر اكل انكيلاجلار األجيلاا النلاليلة االشلادملة يملا يكعلق بلالجااللو االطكل ل ل ل ل ل للاديلة ااالجكملاايلة االبيئيلةم
االهشا ية.
 -1مفهوم المدينة الذكية:
كع ل ل ل ل ل للرف المديلة ال كية ب ل ا مديلة كعما ب سلاو اماح اابككاروم يغاي مجاالر االطكلاد االسكانم
االناكمةم اطابلية الكنركم االبيئةم االمعياة .ايعكمد لك االبككار الع مليا كي من الدام االمااركة الياالة
من المااالين المسكشلين الاااين الشادرين الع اكما الشرار.2
كعريف  Droegeس ل ل لللة ) :(1997يركبا مي ام المديلة ال كية اال ك ارض ل ل للية Virtual Citiesامل ا ظ ر
ملال  digital citiesاأام لكائج ا اليراغ املككرالي أا اليراغ اال كراضي.

 1الببمببدن الببذكببيببة ب الببعببالببم الببعببرب ب  ،تببم اإلي ب ع عببلببيببي ب ب بباريببد  2019/01/03عببلببى الببمببوقببع اإللببك ب ببرون ب :
https://www.alaraby.co.uk/
 2سببلسببلة ب وث النمة ال كومية ،المدن الذكية المنظور اإلقليم  ،تم االي ع عليي ب اريد  2019/01/03على الموقع اإللك رون :
https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/3f505fc4 -e97c-6578-b2f8ff0000a7ddb6
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كعريف منتدى المجتمعات الذكية  Smart community Forumسل ل ل ل ل لللة  2006اي األطاليم الكي كشدم

ألظمة االبككار اكشليار االكلل ل ل ل ل للاالر االمعلامار للمجكمي المنلي Information and communication
 technologiesم أو كجمي بين كاء األ راد االموسسار الكي كعيي الكعلم ااالبككار االيراغار الرطمية مما يكي
امبدا اادارت المعر ة اطد ندد ا ا الملكدة الملائل الااجو كاا راا ي المديلة لككان كية بالكالي:
-

كشديم مدمار االكلاالر ار اللااق العريض.

-

الكعليم االكدريو اليعاا ل راد.

-

كنشيق الكااين ي اسكمدام المدمار الرطميةم بنيث كضمن اسكيادت جميي األ راد من الكشليار.
ي الشاااين العام االمالم االااء مجمااار اطكلادية لكمايا الكلمية.

-

كعييي امبدا

-

كنشيق كلمية اطكلادية كعما الع ج و اليد العاملة الماارت.
المدن ال كية اي المدن الكي كس للكمدم نلاا ككلالاجية مبككرت ب دف كنس للين مس للكاة النيات االمدمار

الكي يكلشااا المااالان االياار.1
اكعكمد إدارت المديلة ال كية با ل ل للكا مارد الع مي ام (إلكرلر األا ل ل للياء)م ا لك مدارت مدمار  M2Mيلة
إلع يلة  Machine-to-Machineم إ كسكمدم ارالرم أا األاياءم ملادر ابكار المعلامار لالكلاا
مي كابيشللار برمجيللة بعيللدتم ألغراض الكنكم االمراطبللة ب ل ه ارالرم أا بللالبيئللة المنياللة ب للا(.2الكرلللر

األال للياء اا ا بارت ان ربا أو اللل للر نشيشي ي الابيعة بممها ا ك ارضل للي ل الع ال للبكة املكرلرم اطد
اسكمدم ا ا الكعبيرم ألاا مرت سلة 1999م كيين أاكان).
-2

مكونات المدن الذكية :كلال للان المدن ال كية من مالا ككاما هالهة مسل للكايار اي :اللال للااار الشائمة

-

األفراد (مجتمع المدينة) :ايجو أن ككاا ر ي هشا ة امبدا ااسكمدام كابيشار ككلالاجيا المعلامار.

-

المؤسسات :الكي يكم من مالل ا كشديم المدمار مها الموسسار الكعليمية الكي كشدم الكعليم ان بعد

الع المعر ةم اموسسار نا المااكام االبلية الكنكية لالكلاالر الرطميةم ا ه المسكايار كاما:

-

الفراغ الرقمي :ااا ابارت ان البلية المعلاماكية للمديلة الكي كا راا الموسل ل لس ل للار ل راد اككاما اوالء

جميعا يملق اليراغ االلككرالي ال و ياارك ي اليرد مي الموسسة من مالا الابكار االمعلامار.
ابلاء الع ما سبق إن مكالار المديلة ال كية اي:
-3

الشبكات :ااي المكان األساسي للشا اكبادا البيالار االموسسار من مالا الكابيشار.

متطلبات صييييييناعة المدن الذكية  :المدن ال كية اي كلك المدن الكي كس ل ل ل للكمدم أس ل ل ل للاليو مبككرت لك ليا

الما للاكا الياميةم إل ا مدن كلبي انكياجار مااالي ا بارق كودو لالركشاء بمس للكاة النيات لكا ال ين يعيا للان
ي ا ه الملااق النضرية.

 1جما ب علد هللا ال ندي ،ال و اإللك رون والذك ن و بناء مدن ذكية ،ر ية  2030المملكة العربية ال سعودية ،برنامل ال و
الوين  ،2020ص .06
 2شادية احمد ،المدينة الذكية مدينة المس نل الخ ر ،مجلة آ اق المس نل  ،أ ري  ،ماي ،جوان  ،2014ص.90
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نيث كنك ا المدن ال كية المسل للكدامة إلع بلية كنكية لالكلل للاالر مسل للكشرتم ايملةم اماهاق ب ا اطابلة للكال للغيا
البيلي لدام نجم اائا من الكابيشار االمدمار الشائمة الع ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر.1
إن الكاارار األميرت ي إلكرلر األال ل للياء ()IoTم اال كاء االلل ل للالااي ( )AIاالال ل للبكار ال كية االعدادار
ال كية كل ا كشاد اكدام كااير المدن ال كية المسكدامة ي جميي ألناء العالم.
القطاعات الرئيسية والعناصر األساسية للمدن الذكية:
 التخطيط العمراني  :من مالا المبالي ال كية ااي المبالي الكي كعكمد الع االلككراليار االا ل ل ل للبكار اطد كم
كعريي للا ي الموكم ر الكلللدو األمريكي ل بليللة ال ل كيللة الع أل للا مييد من كشليللار نيظ الاللاطللة االكشليللار
المكشللدمللة الكي كركي الع إدارت الاللاطللة ااالكل ل ل ل ل ل للاالر اأمللان العيو.2الكرابا المنلي االللدالي الكعللا ي من
الكاارث.


الحوكمة الذكية :لشد اللا اسللكعماا ملللال النكامة ال كية بديال لملللال النكامة املككرالية ي

األااسل ل ل ل ل للا العلميلة االكشليلةم اكعلد النكاملة الل كيلة امكلدادا للنكاملة االلككراليلةم ايشل ل ل ل ل ل للد ب لا كشلديم الملدملار
االلككرالية االمدمار الكابيشار المعلاماكية الممكلية الع األج يت ال كيةم بنيث يمكن كشديم مدمار النكامة
ال كية من أو مكان االع مدار السللااة ابسللراة ادطة مكلاايينم اابر مللللة ماندت للكابيشار اللشالة كشدم من
مالل ا مدمار النكامة ال كية 3إدارت ال يئار النكامية االموسل ل ل ل ل لس ل ل ل ل للارم مككو المدن ال كية االس ل ل ل ل للكراكيجيار
االسياسار.



التجارة اإللكترونية :يشلل للد بالكجارت املككرالية املية كرايد اكبادا السل لللي االمدمار ااكمام لل لليشاك ا

باس ل للكمدام اس ل للائا االكل ل للاا اككلالاجيا كبادا المعلامار النديهة ان بعدم االس ل لليما الا ل للبكة الدالية للمعلامار
“املكرلير” دان الناجة إلع الكشاا األاراف االكشائ ا ي مكان معين.
االكجارت االلككرالية ل ا ملل ل للالل ل لليةم ككمها ي الاريشة الكي كلعشد ب ا اكييية كليي اا ايعاد ا ا االمكالف إلع
أل ا كجسد اطكلادا جديدا يعكمد املكا الكهيف من المعلامار االمعر ة االع الكشلية المكاارت.
اككالو الكجارت الشالالية ملال طالالي اكلظيمي ملاسل للو يسل للك دف كنشيق الملل للال العامةم الع أن ككسل للم ا ه
الشاالين ااأللظمة بالاضاح االمرالة اأن كرااي الكشدم الكشليم بامضا ة إلع ك ايا كدريو الكاادر اليليةم اكا ير
البيئة المالئمة لكشبا الكجارت املككرالية.4


السيييياحة اإللكترونية  :يعكبر مي ام السل لليانة املككرالية من المياايم النديهة ي الم السل لليانة نيث

كعرف بكال ا لما س ل للياني يكم كليي بعض معامالك الكي ككم بين موسل ل لس ل للة س ل لليانية اأمرةم أا بين موسل ل لسل للة

س لليانية امس للك لك (س للائ )م من مالا اس للكمدام ككلالاجيا المعلامار ااالكل للاالرم ابنيث ككالطع ي اراض
 1المدن الذكية المس دامة ،تم اإلي ع عليي ب اريد 2019/01/03على الموقع اإللك رون :
. https://www.itu.int/web/pp-18/ar/backgrounder/smart-sustainable-cities
 2م اللود رياض صبببادق ،مناهل تخطيط المدن الذكية ،حالة دراسبببية دمشبببق ،رسبببالة مندمة لني درجة الماجسببب ير ال خطيط
والليئة ،جامعة دمشق ،كلية ال ندسة المعمارية ،سم ال خطيط والليئة ،سنة  2013ص.48
 3د ب ناصببببر العلود ،ال كومة الذكية ال طليق العمل لل عام ت اإللك رونية ال كومية ،مطلعة العكيلان ،يلعة الثانية ،2014
ص.19
 4م اللود رياض صادق ،نف المرجع السابق ،ص.39
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المدمار الس ل ل ل ل لليانية من مالا ا ل ل ل ل للبكة المعلامار الدالية مي رغبار جما الس ل ل ل ل للائنين الراغبين ي طباا ا ه
المدمار السيانية المشدمة ابر ابكة االلكرلير.1
اكشدم السيانة االلككرالية المدمار الكالية:


كيايد السياح أهلاء كجال م بدليا سياني رطمي بلارت هالهية األبعاد.



جاالر ا كراضية مدامة بكشليار الناسو هالهية األبعاد.



كنديد المسارار الهشا ية االسيانية ي المااطي الييييائية ااال كراضية.



كا ير إمكالية االكلاا باأللكرلير للسياح ي الملااق الكاريمية .
2

 الطاقة والبيئة :من المكالب للار الرئيسية للم للدن ال كية كشلي للا اسك الك الااط للة اال و يودو بداره إلع كشليا
الكلاث اللاجم ان المدنم اكا ل للكا ا ل للبكار الااطة ال كية جيءا أس ل للاس ل لليا من المدن ال كيةم اكعكبر البلية

الكنكية المكاارت لكشلي ار المعلامار ااالكلاالر اما كشدم من أداار للكنليا االمراطبة االمناكاتم اكمهيا
البيئار رطميا أدات م مة ي ا ا المجاا نيث كسل ل ل ل ل للااد الع كشييم أداء الااطة ي المدن ااألطاليم .إدارت

المياه االليايار ألظمة ابكار الااطة .الكلبوار با ن المياه.
مبدأ االلكشاا ال كي اا االس ل ل للك الك الكفء للااطةم ايكض ل ل للمن ميض االلبعاهار الض ل ل للار بالبيئة اأن ككان
اسل للائا الماالل للالر أملة املميضل للة الككاليف .اكاار الال للبكة الكنكية ان اريق كااير كشليار المعلامار
ااالكلللاالر .مهال كسللااد كشلية المعلامار ااالكلللاالر ي مراطبة المرار بااسللاة كاميرار اضللبا سلليراا
اكعريف الركللاو ان اريق ال للاكف المنماا بللإمكللاليللار اللجاء إلع ارق أمرة ي نللالللة كعاللا اريق أا

ايدنام  .اك لك باللسل ل للبة لاسل ل للائا اللشا العام شد دملر ي كلظيم ا ألظمة االلكشاا ال كيم مهلما ي نجي

ك اكر الس للير ي المدن الكبيرت بااس للاة ااكف المنماا ببرامد  Apps.كما يمكن معر ة مااد الشيام امااد
الالاا بال اكف المنماا.3
 األمن والرقابة :الرلد ارلي امبالغ ال كي ان الناادثم مراكي البيالار.

-

الخدمات االجتماعية والعامة :ككضمن المدمار االجكمااية االعامة المدامار الكالية:

خدمات الرعاية الصيييييحية ( )7/24عن بعد  E- HEALTHمن مالا كا ير ألظمة مراطبة لل ل للنية

كا للكا جس للر ال للا بين الملايا االمس للكا للييارم اكودو دا ار ااما ي مراطبة الظراف الل للنية ي الملايا
بامض ل للا ة إلع كشديم العلاية الل ل للنية ل راد الد كعرضل ل ل م للمرض .ايكم كيايد الملايا ب ه الكشليارم مها
أج يت االس للكا للعار الكي كس للااد ي المراطبة الابية من م الا إجراء طياس للار كسل ل م ي الكا للميل االكا للف

المبكر ان األمراضم كما كا ر ا ه الكشليار إمكالية االكلللاا المبااللر مي المسللااد الابيم مما يسللااد ي

االسكغلاء ان كااجد المسااد الاملي.4
 1م مد تنروت ،أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصباالت تطوير الخدمات السبياحية ،المل نى الوين حو  :السبياحة وال سبويق
الجزائر – اإلمكانات وال ديات ال نا سببية يوم  26-25أك وبر  ،2009جامعة  8ماي  ،1958كلية العلوم االق صببادية
السببياح
وعلوم ال سيير ،قسم العلوم ال جارية ،ص .9
 2م اللود رياض صادق ،مرجع سابق ،ص.40
 3مدينة ذكية على الموقع اإللك رون تم اإلي ع عليي ب اريد .https://ar.wikipedia.org :2019/01/03
 4م اللود رياض ،مرجع سابق ،ص .42
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-

التعليم اإللكتروني: E-Learning :يشللد بالكعليم االلككرالي أن املية الكعليم اكلشي المعلامار ككم

ان اريق اسل ل ل للكمدام أج يت الككراليةم امسل ل ل للكندهار ككلالاجيا الاسل ل ل للائا المكعددت بمعيا ان ظر ي اليمان
االمكانم نيث يكم االكلللاا بين الدارسللين االمعلمين ابر اسللائا اكلللاا اديدتم اكلعو ككلالاجيا االكلللاا
دا ار كبي ار ي ا اككم املية الكعليم ا شا لظراف المكعلم ااسل ل ل للكعداداك اطدراك م اكشي مسل ل ل للوالية الكعلم بلل ل ل للية
أساسية الع ااكش .1
-

المدمار املككرالية.

 التنقل :كاظف لظم اللشا ال كية كشليار االكلل ل ل للاالر للنلل ل ل للاا الع معلامار ي أداء م ار ق اللشام
اان الو اللشا ااالكلل ل ل ل للاا المكبادا بين المركبار أليس ل ل ل ل ل ا ابيل ا ابين األج يت الماضل ل ل ل للااة الع جالو

الارقم اكجمي ا ه الكابيشار للظم اللشا ال كية بين الشدرت ال ائلة للمعلامار ابين كشليار الكنكم ي س ل للبيا
إدارت أ ضل ل ل ل ل للا لللشام اكمها لظم اللشا ال كية الكاار الابيعي للبلية الكنكية الاالية لللشا ا لك من مالا
كنديه ا لكااكو الر المعلامار.2
ا لك من مالا اسل للكمدام ألظم ة الماالل للالر ال كيةم ألظمة كية لمااطف السل لليارارم ألظمة المالنة ألظمة

سكك نديدية اايران.

 -4مزايا المدينة الذكية :ككمها ميايا المديلة ال كية يما يلي:3

 المس ل للاادت ي بلاء الكياءار الكا ل للغيلية اكليي اا لكا ير المدمار للمااالين االا ل للركارم امن بيل ا
ضل للمان كياءت إدارت المرار مالا أاطار ال رات المرارية أا المدمار املككرالية للنلل للاا الع ماا شار
اكلاري األامااا
 إيجاد بيئة كس ل للكشاو األاماا اكنا ظ الع اللما االطكل ل للادو بما يسل ل ل م ي بلاء بيئة– نضل ل لرية
ااجراءار الكجارية عالة كسكشاو االسكهمارار األجلبية المباارت اكدام االبككارا
 كشديم بيئة يمن اكا ر ااطة عاا للمااالين من مالا كليي نلاا مها الداائر الكليييالية
 المغلشة االعدادار ال كية األظمة إدارت المبالي اامضل للاءت ال كية لرلل للد سل لللاكيار المااالين بال للكا
أ ضا اكعييي كياءت اسكمدام الااطةا
 دام اللما ااالبككار اكسل ل لريي اكيرت ااكماد الكشلية .ايمكن لبعض المدن االمكيار من بين اس ل للكمدام

املسل للان ارلي ) الرابار) لكشديم مدمل للار الرلل للد ي بعض الملااق المنددت مسبشاط أا السماح للمدن أا

الاركار باسكمدام بيالار المااالين السكنداث مدمار أا كابيشار جديدت مبككرتا

 ضللمان اركيا مسللكايار ماللاركة المااالين اكشديم جادت نيات أ ضللام نيث أن المدن ال كية سللكمكن
المااالين من كشديم ارراء االمالنظار االكاالا مي السلاار مباارتط.
اس ل للكك لف المدن ال كية من مبادرار اببرامد مها مدمار املكرلر ااألج يت المكلشلة اادارت المرار ال كية
اامضللاءت ال كية االرااية اللللنية ال كية االعدادار ال كية االاللبكار ال كية األظمة األمن ملاللاء ملظامة
كضمن كا ر بيئة مسكدامة طاية لمااالي ا.

العملية ال علمية ،المجلة العربية ل مان جودة

 1د ري ام مصطفى م مد أحمد ،تو يف ال عليم االلك رون ل نيق معايير الجودة
ال عليم الجامع  ،العدد  9سنة  ،2012ص .4
 2م اللود رياض صادق ،مرجع سابق ،ص .45
 3ميجا كومار ،بناء مدن ذكية ترتكز على الليانات الذكية IDC Analyze the Future ،برعاية :إي إم س  ،أك وبر  ،2015ص
ص . 4 -3
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المحور الثاني :مجهودات الحكومة لتحويل الجزائر العاصمة إلى مدينة ذكية.
 -1مشروع الجزائر العاصمة مدينة ذكية:1
دما ماللرا الجيائر العالللمة مديلة كية مرنلك الكجريبية ان اريق اضللي ممبرين ميداليين ميكانين

من أجا امكبار النلاا المبككرت الكي كمل المجاالر الكي كمة الميادين األسل ل ل للاسل ل ل للية لمديلة كية (الكلشا
ا البيئة ا االطكل للاد المنلي)م نس للبما أكدك المس للكا للارت باالية الجيائر ا مس للئالة االس للكهمار ي ما للاريي
الجيائر العالمة مديلة كية ا الموسسار اللاائة.
بعد أطا من ا ر من انكضان الجيائرم للملكشع الدالي للمديلة ال كية اال و أارف الي االي العالمة
ابد الشادر يالم لال ل ل ل ل للرر األمم المكندت كشريراا السل ل ل ل ل لللاو ناا “المدمار املككرالية ال كية” أين كياج
المكابعان بانكالا الجيائر مركبة مكدلية اربيا ااالميا مال ا لما لل ل ل ل للرح ب المسل ل ل ل للواليين الجيائريين من أن
الجيائر ككج إلع االاكماد الع الككلالاجيا املككرالية ي المدمار.
انكلر الجيائر المركبة  150االميطا ي الموال ل للر العالمي للمدمار املككرالية ال كيةم بنسل ل للو كشريرم

كلمية النكامار املككرالية اللادر ان لجلة األمم المكندت للاوان االطكلادية ااالجكمااية للعام .2018اا شطا
للموار العالمي للمدمار ال كيةم كنكا الجيائر مركبة مك مرت جدا الع ااكبار أن الموار اما  193دالة.

أكد المال ل للاركان ي اللدات الدالية ناا المدن ال كية الملعشدت بالجيائر العالل ل للمة يامي  27ا 28جاان
2018م بمركي الموكمرار الدالي بالجيائر العالل ل ل ل للمةم طمة المدن ال كية العالمية لالسل ل ل ل للكهمار االككلالاجيا لعام
 smart cities 2018الع:
-

أن مال للرا " الجيائر العالل للمةم مديلة كية "يلل للبا إلع أن يكان لما جا من ا ل ل ل أن يشدم طاادت
مرجعية لمدن الداا اللامية.

-

ا لللرح رياض نراالي أند ملللممي ماللرا " الجيائر العالللمةم مديلة كية "بالشاا" ل ما إلاللاء
لما

من ال ل ل أن يشدم طاادت مرجعية لمدن البلدان اللامية الكي يمكن ل ه األميرت أن كككيف مي

ممكلف كااراك ا االطكلادية ي ال ار أللكرلر ا المعايار للعشاد الشادمة".
-

ا أاض مبير سيليكان الي أن مارا " الجيائر مديلة كية "يعكمد الع كشديم نلاا للمااكا الع

غرار" ك العيلة ان الجيائرم السلليما من مالا اللدات النالية الكي سللكمل للجيائر رلللة الماللاركة
ي لشاو كبير ناا المديلة ال كية".ا يكعلق األمر نسو السيد نراالي بكشليل الكبعية ان اريق
الكيااض ناا لشا الم ارت المشرر ار مل العشاد الكبيرت ا أمي ار إاادت الهشة للجيائريين ا مبرائ ام
مضييا أن االية الد يائر أالشر أاماال مسر اللشا ا الااطة ا المياه.
-

ا من ج ك م أاللار لائو رئية المجمي الللليلي ااااوم مارك كسللام إلع أن الجيائر بلللدد اضللي

مال للرا " الجيائر العالل للمة مديلة كية "بلل للية كدريجية إلع غاية  2035م اليكرت الكي سل للكسل للم " بكنسل للين "
منساة للااية المدمار النضرية اكشليل ا ألسعار.

 1معرض الص ا ة ،من دى ر ساء المؤسسات ،تم اإلي ع عليي ب اريد  2018/01/03على الموقع اإللك رون :
http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2018/07/revue-presse-02-juillet-2018-ar.pdf
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ا ي دف المارا ال و يسعع إلع أن يكان لما جا للبلدان اللاميةم إلع كشديم معلامار كسم بكسيير

-

عاا أللظمة المرار ا اللشا ا المناار الك ربائية ا ال ل للبكار الكيايد بالمياه ا كسل ل لليير الليايار ا ألظمة
اماالم ا المدارة ا المككبار االمسكاييار -يضيف ار المسواا-.
ا طاا مراان دباحم ممكل ي الرياضلليار جيائرو يعما بيرلسللام أن المبرت الجيائرية ال كمكلف ان

-

كلك الكي كناياا بلدان الا ل للماا ا أن ما ل للرا الجيائر مديلة كية يمكن أن يكان طاادت للبلدان اللامية ألل
ي دف إلع كنسين الناكمة ا المدمار العمامية الع اج مال.
التوصييييية بنماذج جديدة للشييييركات الناشييييئة ومشيييياركة المغتربين الجزائريين في مشييييروع الجزائر

-

العاصمة مدينة ذكية) واج)

يعد الجاي لما

جديدت للاللركار اللااللئة اكدايا البرلامد اماللاركة المغكربين الجيائريين ي ماللرا " الجيائر

العالللمة مديلة كية "من بين الكاللليار المكضللملة ي كشرير لللادر اشو امككام اللدات الدالية للمدن ال كية
الكي دامر يامين بالعاللمة .ايضلم الكشرير كناليا اكالليار مبراء جيائريين اأجالو ككعلق بمالرا " الجيائر
العالمة مديلة كية"م نسبما الم من االية الج ايئر المبادرت بالمارا .

اأاار الكشرير إلع أن اللظام ال و اضعك السياسار العمامية" سيلعو دا ار أساسيام ال سيما الناجة إلع كبلي

كلظيم ملاسو يسم مهال للاركار اللاائة ب ن ككان املياكية بسراة با نكع إلااء للداق اسكهمارار كسم
بكا ير كمايا جيد للاركار اللاائة".
اس ل لكسل للاام المشاربار اللما جية الكي كشام ب ا مراكي االبككار الكي كم إاالط ا بملاسل للبة ا ه اللدات ي كعييي
الممارسار اللنينة ي ا ا اماار.
-

موسسار امامية كرطمن كسييراا

-

أاض ايسع سييان ايييو مسواا باركة المياه االكا ير للجيائر )سياا ( أن ا ه األميرت باارر
الل لرلة اياكل ا باس للكعماا الككلالاجيار المبككرت ي الكس لليير ال كي ملكا الماء اكاييع اك ا ي
مجاا الكا ير.

اأضللاف أن اللركة سللياا ككا ر الع ككلالاجيار مبككرت سللكمكن من ككييف ضللغا الماء الماي مي اللما
السللااي لالو الماء من طبا المسللك لكينم ماضللنا أن ا ه الكشلية كسللم بكشليل المسللائر اكمديد مدت نيات
الابكة مي ضمان
رانة اسللكعماا لليبائن.من ج ك ا كسللعع سللاللغاي إلع الكيك أكهر الع االبككار ااالسللكهمار من مالا برلامد
اللجااة الااطاية ال و ي دف إلع كشليل االسك الك كدريجيا إلع غاية2030
ايكمها البرلامد ال و س لليمكن ي  2030من كشليل الالو الع الااطة بناالي  10 %ي كنس للين العيا
النرارو للبلايار اكااير سللمان ماء اللمة و اكعميم اسللكعماا الملللابي االطكلللادية االجاي ماللاريي كبريد
باسكعماا الااطة الامسية اكاليد الك رباء باسكعماا الليايار المليلية.
ايكعلق برلامد س للاللغاي ال ام األمر بالااطار المكجددت ال و ي دف ي مالي  2030إلع جعا  27 %من

إلكا الك رباء الماج ة لالسك الك الاالي من ملدر مكجدد.
-

اسكعراض النلاا ألجا مديلة أكهر أملا ااطكلادا ) اا (

كم اسكعراض النلاا الرامية إلع جعا مديلة الغد أكهر أملا ا اطكلادا ا جا بية مالا اللدات الدالية ناا المدن
ال كية الكي جرر أاغال ا يام األربعاء بالجيائر العالمة بنضار الايير األاا أنمد أاينيع.اكم إبراي النلاا
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الكي ك دف إلع كا ير الرطملة لكا رد ألجا االم كي ا مكلللا أهلاء ا ه اللدات الكي دامر يامين بماللاركة
ما يشارو  4000ماارك ا  40بلدا ا أكهر من  15موسسة ار لير االمي.
اأبري الايير األاا أنمد أاينيع يام األربعاء مالا الشمة الدالية للمدن ال كية ج اد الجيائر ي مجاا كعبئة
الككلالاجيار الرطمية ي مدمة الكلميةم موكدا أن النكامة كعما الع ملق بيئة رطمية ي جميي الميادين.
اداا الايير األاا المس ل للكهمرين األجالو اك ا الجالية الجيائرية المشيمة بالمار إلع االس ل للكهمار ي
الككلالاجيار النديهة بالجيائرم موكدا أن الجيائر مسكعدت لكمل ل والء المسكهمرين أ ضا الكنيييار.
ابملللال الموس لسللار اللااللئة الكي كشام الع ككلالاجيار اماالم الجديدتم أاللار السلليد أاينيع أل ا ال كياا
كعد بالمئار شا ي الجيائر ألل ا يشاام "لما

جديد سيعرف بالك كيد كاا ار مكساراا مسكشبال".

مارا بلك بريدو :المبرت جارية ا الكجارو األالع مركشبة مالا سلة)  2019اا (.لرنر اليام األند اييرت

البريد ا ككلالاجيار اماالم ا االكل ل للاام إيمان ادة راانم من المدية أن اما مبرت جارو ناليا كنس ل للبا
لبعث ماللرا بلك بريدو موكدت أن الكجارو األالع ل ا الماللرا يركشو بعه ا مالا سلللة  2019الاك إرادت
سللياسللية نشيشية السللكنداث ا كدايم ا ا الشاا ببلك بريدو طادر الع كا ير مدمار ا ملكجار مالية للللال
المااالين.
 -2المصاعب والتحديات التي تواجه الحكومة الجزائرية في مشروع الجزائر العاصمة مدينة ذكية:
رغم كا الج اد الكي ب لك ا النكامة الجيائريةم ي كنشيق األاداف المسارت ي ماراا ا الجيائر العالمة
مديلة كية إال أل ا انكلر المركبة  150االمياط ي الموال ل للر العالمي للمدمار املككرالية ال كية بنسل ل للو كشرير

كلمية النكامار املككرالية اللل ل للا در ان لجلة األمم المكندت للال ل للوان االطكلل ل للادية ااالجكمااية للعام .2018
اا ا كل راجي لعدت ااكبارار أام ا:
 ادم كماا ل ل للي األلظمة االكال ل ل لريعار مي مي ام المدن ال كيةم لظ ار لكشادم ا اادم كنييل ا بما يكماا ل ل للع
اا ه المكالبار.

 ادم الكلسيق بين ممكلف الشاااارم مالة كلك الشاااار ار العالطة.
 ادم كبلي اادم اسللكمدام كابيشار الككرالية مكاارت بما يسللم من كسل يا ممكلف المدمار ا ي اللكع
المجاالرم نكع يكم من مالل ا رب الاطر االج د اب طا ككلية.
 ادم الكا ل للار هشا ة ككلالاجيا اماالم ااالكل ل للاا بين أ راد المجكمي با ل للكا ااس ل للي امنداديك ا لدة ئة
طليلة م اك ا ادم اسكمدام البااطار االلككرالية ال كية ي المعامالر المالية اادم هشة المااان ي ا.
 ادم جاايية البلع الكنكية الداامة لكابيق اكجسيد مي ام المديلة ال كية.
 ادم كا ر موسسار ااركار مكاارت ا ار لااا يمدم ا ا اللا من المدن .باكا سريي اب طا ككلية
ممكلة.
خاتمييييية:
نااللا من مالا ا ا الارطة البنهية الكارق ألام العلالر الكي يمكن أن يكم الكركيي الي ا للكناا من

مديلة طائمة إلع مديلة كيةم بما يضللمن كنسللين نيات المااالينم غير أل لن يكنشق كا ا ا إال من مالا
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كجس ل ل لليد ككلالاجيا اماالم ااالكل ل ل للاا ي مجاالر ممكليةم امالل ل ل ل ة ما كعلق مل ا بالمدمار كالل ل ل للنةم
االكعليمم نكع يكسلع كابيق ألظمة كية ككمااع اا ه المجاالر.
كعما النكامة الجيائرية جاادت الع اضل للي أسل للة ااسل للكراكيجيار ااضل للنةم من اجا كجسل لليد مال للرا
الجيائر العالل ل للمة مديلة كيةم "يلل ل للبا إلع أن يكان لما جا من ا ل ل ل ل أن يشدم طاادت مرجعية لمدن الداا
اللامية  .اي دف الماللرا ال و يسللعع إلع أن يكان لما جا للبلدان اللاميةم إلع كشديم معلامار كسللم بكسلليير
عاا أللظم ل ل ل ل للة المرار االلشا االمنا ل ل ل ل للار الك ربائية اابكار الكيايد بالمياه اكسيير الليايار األظمة اماالم
االمدارة االمككبار االمس للكا للييار...م اك ا الك ال للية بلما

جديدت للا للركار اللاا للئة ي ظا ما للرا الجيائر

العالمة مديلة كية.
توصيات:
 اض للي إس للكراكيجية اماة منكمة ار أاداف ااض للنةم يمكن من مالل ا كنشيق لكائد االية م الة ا ي
اطر طياسي.
 كجس ل لليد مي ام الناكمة املككرالية اكنشيق الكلس ل لليق االمااءمة بين ممكلف الشاااارم من مالا اض ل للي
معايير الظم اسياسار ماندت.
 كااير م ل للارار الماظيينم ا لل للك من مالا كااير برامد كل للدريل للو الماظيين ي ككلالاجيل للا اماالم
ااالكلاا.
 كبلي نمالر كااية السل ل ل للكان االمااالينم لكجسل ل ل لليد المعر ة الرطميةم اأامية اسل ل ل للكمدام ككلالاجيا اماالم
ااالكلاام اك ا البااطار ال كية لما كا ره من ج د ااطر اككلية.

 كااير البلع الكنكية بما يكماا ل ل للع االمكالبار الجديدت مي اس ل ل للكمدام ألظمة نديهة ككان منمية جدا ابما
يكيي لنماية الملالية السرية.
قائمة المراجع:
 -1اادية انمدم المديلة ال كية مديلة المسكشبا المضرم مجلة ي اق المسكشبام أ ريام ماوم جاان .2014

 -2م ملاد رياض ل للادقم ملااد كمايا المدن ال كيةم د ارس للة نالة دما للقم رس للالة مشدمة لليا درجة الماجس للكير ي
-3

الكمايا االبيئةم جامعة دماقم كلية ال لدسة المعماريةم طسم الكمايا االبيئةم سلة . 2013

د بن لال ل ل ل ل ل ل للر العبادم النكامة ال كية الكابيق العملي للكعامالر املككرالية النكاميةم مابعة العكيبانم ابعة

الهالية .2014

 -4منمد كشرارم أامية ككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل ل ل ل ل للاالر ي كااير المدمار السل ل ل ل ل ل لليانيةم الملكشع الاالي ناا:
السيانة االكسايق السياني ي الجيائر – اممكالار االكنديار الكلا سية يامي  26-25أككابر 2009م جامعة 8

ماو 1958م كلية العلام االطكلادية االام الكسييرم طسم العلام الكجارية.

 -5ري ام ملل ل للايع منمد أنمدم كاظيف الكعليم االلككرالي لكنشيق معايير الجادت ي العملية الكعلميةم المجلة العربية
لضمان جادت الكعليم الجامعيم العدد  9سلة .2012

 -6ميجا كامارم بلاء مدن كية كرككي الع البيالار ال كيةم  IDC Analyze the Futureبرااية :إو إم س ل ل ل ل ل ل لليم
أككابر .2015
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-

المواقع اإللكترونية:

 -1الم ل ل للدن الل ل ل ل كي ل ل للة ي الع ل ل للالم العربيم كم اماال اليل ل ل ل بك ل ل للاريخ  2019/01/03الع الماطي املككرالي:
https://www.alaraby.co.uk/

 -2س ل ل ل ل ل ل لللسل ل ل ل ل ل ل لل ل ل للة بناث الشم ل ل للة ال نكامي ل ل للةم الم ل ل للدن الل ل ل ل كي ل ل للة الملظار امطليميم الع الماطي املككرالي:
https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/3f505fc4e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6

 -3جمللاا بن ابللد اص ال لللدوم الكناا املككرالي اال ل كي لنا بلللاء مللدن كيللةم ارطللة امللا مشللدمللة الع الماطي
املككرالي................

 -4المدن ال كية المسكدامةم كم اماال الي بكاريخ 2019/01/03الع الماطي املككرالي:
. https://www.itu.int/web/pp-18/ar/backgrounder/smart-sustainable-cities

 -5مديلة كية الع الماطي املككرالي كم اماال الي بكاريخ .https://ar.wikipedia.org :2019/01/03

 -6معرض الل ل ل ل ل ل ل للنا ةم ملكدة روس ل ل ل ل ل ل للاء الموسل ل ل ل ل ل ل لس ل ل ل ل ل ل للارم كم اماال الي بكاريخ  2018/01/03الع الماطي
املككرالي:

http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2018/07/revue-presse-02-juillet-2018-ar.pdf
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تعلم وتلقي اللغة في ظل السيادة اإللكترونية

To learn and receive language under electronic sovereignty

دككاره رايدت كاجيا (جامعة سيدو منمد بن ابد اص اة-المغرو)
دككاره سالمة لال العمامي (جامعة ابرق-ليبيا)

ملخص:
يمكن للسل ل لليادت املككرالية أن كاغع الع أ ق الكاالل ل للا النشيشي ي ظالا من الكشلية العالية ابمالل ل للة ي

مجاا اللغار اااطع ا الكاالل للليا كما كظ ر السل لليادت املككرالية أال للكاال با مة من الكدا ي المعر ي االكعلم غير
المشلن أا غير المرال ل ل ل ل للدم ب ية ناام لكن ال يمكللا أن للكر لكرالا كاما أن الكعلم املككرالي طادر الع كاظيف

النااة اكعييي المعلامةا ل ا إن ا ه الارطة سل ل ل للكبنث أ ق الكاالل ل ل للا الكعليمي ي ظا السل ل ل لليادت املككراليةا
اك دف إلع إبراي أام اللشاا الكي كوهر الع كعلم اللغار ان اريق الكاال ل ل ل للا اال ك ارض ل ل ل لليم اكبري أاميك ا ي
ارح مشارلة بسياة بين الكعلم الكشليدو ااملككرالي.
Abstract:
Electronic sovereignty can overwhelm the horizon of true communication in the
shadow of high technology, especially in the field of languages and their
communicative realityThe electronic sovereignty also shows stale forms of uneducated
or unguided learning in any case, but we do not deny fully that e-learning is able to
employ the senses and enhance the informationTherefore, this paper will examine the
horizon of educational communication in the light of electronic sovereigntyIts
importance is highlighted in a simple comparison between traditional and electronic
learning .
تعلّم وتلقي اللغة في ظل السيادة اإللكترونية (التواصل اللغوي اللفظي والتواصل اللغوي اإللكتروني):

كعكبر اللغة العربي ة من أرطع اأاظم لغار الاللعاو العربية اامسللالميةم اكسللمع بلغة الضللادم ليا ب ا

الشران الكريمم الع ماكم األلبياء االمرسلينم ااي اااء اليكرم اطد نششر كاا ار كبيرام االاية ائشة دان مالل ا
الاعرم األف مل ا يالف الككوم الكي كالر مير سلد للا ي اسككماا اريق العلم.
االلغة أدات للكاال للام الشا لممكلف ارراء بين الا للعاو مال للة ي األاس للاا الكربايةم بنيث كوهر ي
المكعلم من مالا كلشي ا ان اريق طاااداا اكراكيب ام اب ا كاار م اراك اللغايةم الكي كس ل ل للااد الع الكاالل ل ل للا
اللغاو اليعاام بااكباره يلية ااد ة املظمة كعلع بالكياام االكيااا بين الالر العملية الكعليمية.
إن ملللال الكاالللا ارف لااا من الكجا و بين ممكلف ارراء اللسللالية الشديمةم مها ابن جليم االنديهة
أمهاا جاكبسل ل للان ادو سل ل للاسل ل لليرم مل م من سل ل للماه بالكاالل ل للا امل م من لل ل للرح باالكلل ل للاا لكن كال ا ين
الملللالنين كالا ميكانا ااندا لد ارسللة ااندتم ااي أن الكاالللا يكم ان اريق اللغةم اا ه األميرت إما أن ككان
ملياظةم أا ككان مككابةم الكعبير باللغة الا ل للي ية أس ل للبق من الكعبير باللغة المككابةم نيث إن املس ل للان نااا
اسكمدام ممكلف اماارار للداللة الع ما ييكر ي م الكن مي مرار الاطر أدرك املسان أن ا ه اللغة ال ككيي
لكالل لليا المعلامةم بدأ بامك ار كلمار ملااطة ار داللة الع ال لليء معينا إن ا ا كل يد علا للكسل للاوا ان:
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المشلل للاد بالكاالل للا؟ اما اا الكاالل للا اللغاو الليظي؟ ااا يمكن أن لعد الكاالل للا املككرالي كاالل للال غير
ليظي؟
أوال :مفهوم التواصل :التميز النوعي
يمكن الشاا إن الكاال ل ل للا ي مجما الكعاريف اا الال ل ل للا االل ل ل لللةم كما يعلي بلاغ الغايةم العا طاماة

منيا المنيام ارد ي أن الكاالل للا اا :ضل للد االليلل للاا ايالق الع أمرين أنداما اكناد الل ايارم اهالي ما
كان الايء يكنرك بنركة ايء بنركة أمرة (.)1
الكاال للا اا رمي كالنركة االكلمة االلل ل ارتم ايعكمد أدات كعبير كاللس للان االيدم ايكم اس للكشبال ا باس للكعماا
النااة كاللظر االسما مجكمعة أا مليردت (.)2
امن الام الكاالا اا ابارت ان كيااا بين مجمااة من األ راد االجمااارم يكم بيل ا كبادا المعارف ال اليةم
االمال ل للاار الاجدالية باريشة ليظية اغير ليظيةم مما يجعا الكاالل ل للا مركباا اركبااا اهيشا بمبانث أمرة يمكن
كر بعض مل ام الع سل ل ل ل للبيا :الم الكدبير االكسل ل ل ل للييرم الم الكسل ل ل ل للايقم الام اماالم ااالكلل ل ل ل للاام اليلسل ل ل ل للية
االسيميالاجيا.
يمكللا ي ا ا الل ل ل للدد أن لميي بين لما

اديدت من الكاال ل ل للاا نيث لجد اللما

اضع األمريكي الزويل سلة  1948ايرككي ا ا اللما
االشلاتم االمكلشيم ااألهرم بامضل ل ل للا ة إلع اللما

الس ل ل لللاكيم ال و

الع ممسة الالر أساسية اي :المرسام االرسالةم

الرياضل ل ل للي نيث اضل ل ل للي ا ا اللما

سل ل ل لللة  1949من طبا

الم لدة كلود شانون االييلساف وارين وايفر ل ل ل ايركي ا ا الكلار الرياضي الع :المرسام االكرمييم االرسالةم
ا ك الكرمييم االكلشيم كما يمكللا إد ار اللما

االجكمااي ال و لل ل ل ل ل للاغ ريلي وريلي ،ال و يعكمد الع

م

اريشة الكماء األ راد إلع الجمااارم امن المياايم الكاالل ل ل ل ل لللية الم مة داما ا ا اللظام لجد :مي ام السل ل ل ل ل للياق

االجكماايم اااللكماء إلع الجمااة.
االلما

الرابي اا اللسللاليم ال و جاء ب رومان جاكبسييون سلللة 1964م نيلما الالق من مسلللمة جاارية أال

ااي أن الكاال للا اا الاظيية األس للاس للية للغةم اارك ة أن اللغة ككض للمن س للكة الال للر اي :المرس للام الرس للالةم

المرسا إلي م الشلاتم المرجي االلغة.
اأمي ار يمكن كر اللما

اماالمي ال ل و يشام الع كاظيف الكشليللار اماالميللة الجللديللدتم كللالنللاسل ل ل ل ل للاو

ااملكرلير .امن مرككيار ا ا اللما

امغالقم بمعلع أن ا ا اللما
الكاغيا

ماات االكلاام املق العالطة الكرابايةم اماات إرساا الرسائام اماات

يعكمد كالث مرانا أسل ل ل للاسل ل ل للية :الال ل ل للرا ي االكلل ل ل للاام االكال ل ل للغيام اايشاف

( )3

( )1بطرس اللس ان (1987م) ،م يط الم يط ،مك لة للنان ،بيروت ،ص .973
(  )2حازم م مد ال مدان (2012م) ،دار أسامة للنشر وال وزيع انردن ،ص .154
) )3جمي حمداوي(2015م) ،ال واص اللسان والسيميائ وال ربوي ،مك لة المثنف ،ي ،1/ص .23 ،19
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ثانيا :التواصل اللفظي اللغوي :الكاالا الليظي اا اسكمدام الكالم كرماي لغاية للكعبير ان الناجار ااأل كار

االمااار بين اللاة ( )1م سااء أكان ا ا االسكمدام للكلمار باريشة اي ية أا باريشة مككابة (.)2

االكاال للا اللغاو اا الكاال للا الليظي ال و كم ابر اس للكمدام الاس لليا اللغاو الليظيم ااا الكاال للا األطاة
االيةم ااألكهر اااايةم ااألاد ك هي ار ي لشا الكراث االكعبير ان الهشا ة (.)3
ايكض من ا ا الكالم أن الكاالا من أام اظائف اللغة من نيث االسكعماام االكاالا اللغاو أا الليظي
ي ابيعك يجعا املسل ل ل ل ل للانم ي االطك بغيرهم من كاما الي أن يبادل م أ كا ار امعاليا مهلما يبادل م األال ل ل ل ل للياء
االمدمارم ايكمها الكبادا بين اللاة ي األ كارم ا ي ا ل ل ل للكع المجاالر اممكلف المس ل ل ل للكايار ()4م اكعد املية
الكعليم االكعلم املية كااللا كعليمي بين المعلم ااالب باسلكمدام األلياظ االرسلام االللار االكجارو اغيراا من
الاس للائا الكعليمية الملاس للبة ( )5م اا ه األميرت ا للكا يمر من أا للكاا الكاال للام اللكاال للا الليظي أامية بالغةا
اللغة اااء اليكر بما كنمل من مياايم كمكن البا ل ل ل ل للر من الكاال ل ل ل ل للا يما بيل مم ااي مريت كعكة النض ل ل ل ل للارت
املس للاليةم إ أل ا كعكبر اللبلة األس للاس للية ي ككاين المجكمعا ر لما كككس للي من ضل لاابا اطاااد كسل ل م ي رطي
س لللاك اليردم ال و بداره يل للا إلع طمة امبدا االشات اطات المااو ال و كس للرو بين هلاياه المعالي األلياظ الكي
كعاي للغة طيمك ا.
للكاالا اللغاو ماايةم االالر البد من كا راام اا ه العلالر اي:
 -1مرسل :يشام بلشا المعلامار ااأل كار أا ارراء أا المعالي إلع ارمرين.

 -2رسيييييالة  :كنكاو الع الرماي :لغايةم ليظيةم غير لغاية أا غير ليظيةم الكي كعبر ان المعلامار أا
األ كار أا ارراء أا المعالي.

 -3متلقي  :يس ل ل للكشبا الرس ل ل للالة امنكاااام اطديما ااكم أرس ل ل للاا ب ده العلال ل ل للر الهالهة نكع كنشق المابة
أادا ا ب ين اللاة :المايو (مرس للا) المابة (رس للالة) الجم ار أا الجمااة (المس للكشبا) المرس للا إلي
يمها ل ي المااو بالضمير ألر أا ألكم .
 -4الوسيلة أو الوسيط :يلشا الرسالة من المرسا إلع المكلشي (.)6

 -5التغذية الراجعة  :كعكة رد عا المسللكشبا ااسللكجابة أا ادم اسللكجابك للرسللالةم اطد سللمير ب ا االسللم
ألل ا كركد من المسل ل ل للكشبا للمرسل ل ل للا لكغ يك بالمعلامار الكي كجعل طاد ار الع االسل ل ل للكم اررية ي املية

الكاالا.

(  )1أ سامة اروق م صطفى سالم(2014م)  ،ا اطرابات ال وا ص النظرية وال طليق دار الم سيرة للن شر وال وزيع عمان  ،16ص
.29
يرية
(  )2ه شام زغلو (2007م)،م ارات االتصا الفص  2جامعة ال دود ال شمالية ق سم م ارات تطوير الذات عمادة ال سنة ال
والدراسات المساندة ، ،ص.3
(  )3يوسف تغزاوي( ،) 2015اس راتيجيات تدري ال واص باللغة ،مناربة لسانية تطلينية ،عالم الك ب ال دي  ،ي ،1/ص .28
(  )4سعاد علا س ( 2008،2009م) ،الندرة ال وا صلية الل سانية عند الطف (مرحلة ما قل ال مدرس) درا سة ل سانية نف سية ،ب ي
مندم لني ش ادة الماس ر جامعة أب بكر بلنايد ،تلمسان ،قسم اللغة العربية وآداب ا ، ،ص .16
الوسبببط المدرسببب  ،المع د الوين ل كوي مسببب خدم ال ربية وت سبببي
(  ) 5تاعوينات عل (2009م) ،ال واصببب وال فاع
مس واهم ،ال راش ،الجزائر ، ،ص19
(  )6منا يلعة م مود (2001م) ،مدال إلى علم االتصا اإلسكندرية ، ،ص .73
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ثالثا :التواصل اللغوي اإللكتروني:
كما كارطلا ي اللشاا السل ل للابشةم إن اظيية الكاالل ل للا اللغاو اي كلشي أ كار ارمرين امال ل للاارام أا لشل ا
إلي مم اال كشف اس ل ل ل ل للائا الكاال ل ل ل ل للا اللغاو الد نداد األلياظ االكلمارم لاك اس ل ل ل ل للائا كهيرت غير ليظية
يس للكمدم ا املس للانم أا كل للدر ال ب دف لشا المعلامارم أا األ كارم أا الما للاارم أا ب دف المس للاادت
الع لشل ام أا الدطة ي الكعبير ال ا (.)1
اككعدد الاسل للائا غير الليظية لكال للما النركار الجسل للمية لكاما الجسل للم أا لعضل للا معين من أاضل للائ مها
(الرأةم الاج م العينم اليد )...مما يمكن إدراك بناسللة البلللرم كما كاللما اممكالية اللللاكيةم مما يمكن
إدراك بناسة السميم اكاما بعض األلظمة غير المرئية أا المسمااة مها اللمة االام.
اكا اسلليلة من ا ه الاسللائا لظام كااللللي مككامام يمكن أن يودو اظييك مسللكشال ان غيرهم امسللكشال
ان الاس ل ل لليلة الليظيةم كما يمكن أن يودي ا ي ل ل ل للنبة اس ل ل لليلة أمرة لكنشيق مس ل ل للكاة أالع من الدطة أا

الاضاح أا الك هير (.)2

للكاالل ل للا غير الليظي أامية بالغة ككمن أاميك ي كلمية العالطار املسل ل للاليةم ايسل ل للااد ي كال ل للف
رضل للع األ رادم االيعاالك مم ااسل للكمالل مميياك م الهشا يةم اكبيان مشاماك م السل لللاكية االنركية ي الكعاما
مي األاياء االمااطف داما سياطار معيلة.
لكن اا يمكللا أن لعد الكاالا املككرالي كاالال غير ليظي؟
اللغة اسل ل ل ل ل لليلة للكياام بين أ راد األمةم ااي طاام النيات ي المجكمعار إ ب ا يكم الكياامم ال ا كعد
األسللاة ال و يعكمد الي الايا ي كسللو م ارار امبرار كعيل الع االكلللاا ببيئك م ليكم ل ان اريش ا
الكيللاام االكيللااللا مي الكللا البيئللة أاالم امي األمللة الكي يلكمي إلي للا هللاليللام ايركبا بكراه للا الللديليم االهشللا يم
االيكروم ك ما إن اللغة اي الااسلاة الكي كللل بركو النضلارتم ااألم بالكاار السلرييم ا ي ا مجاا كبير

للكعبير اما ي اللية من مااار اأناسيةم ا ي لك كلمية لامليك (.)3

الشد ال د العالم ي الربي األمير من الشرن العالرين سللراة مدااللة ي نجم الكغييرار الكي الكاللرر ي
المجاا ا لعلميم ااالطكل ل للادوم ااالجكماايم االس ل للياس ل لليم اار ر اس ل للائا االكل ل للاام الشا المعارف كاا ار
م اال ار ش اليجار ي ككلالاجيا الكمبياكر االمعلامار أدة إلع كغيير ي كييية النلل ل ل ل للاا الع المعر ةم
االع الماض ل ل ل ل للااار االمعاجم الممكلية ي أطرال مدمجةم اا ا كالر العالمة نكمية اطكض ل ل ل ل للك ا الكناالر
السلياسليةم ااالطكللاديةم االهشا يةم البد للغة العربية من الككيف مي ا ا الاضلي العالمي الجديد لككمكن من
الما للاركة اليعالة ي الكاار االجكماايم الكنشيق لك البد من كلمية اليكر العلميم اكجديد اس للائا الكعليم
من مالا اسكمدام الاسائا السمعية االبلرية.

(  )1أحمد مخ ار عمر(2002م) ،أنا واللغة والمج مع ،ي  ،1عالم الك ب للنشر وال وزيع والطلاعة ،الناهرة ،ص .129
(  )2المصدر نفسي ،ص .129
(  )3ال ني سبببليمان علد الرحم (1992م) ،أهداف ويرق تدري
ال جارية ،الرياض ،ي ، 1ص 13

قواعد النمو العرب ،

مراح ال عليم العام ،مطابع الفرزدق
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إن من معايار الكشدم االرطي ألو أمة ااكمام ا انرل ل ل ا الال للديد الع إكشان لغك ا الل للماداا أمام مد
اللغار الدميلةم اللغة كعكبر جيءا م ما من مكالار ال ايةم اكا أمة كلل للبا إلع الكشدم االرطي االعلا الع
ل ات الل ضة االكاار كشام بكااير لغك ا كاا ار يجمي بين األلالة االمعالرت.
من مالا ما كشدم لمضل ل ل للي إلع الشاا :إن الكاالل ل ل للا املككرالي اا كاالل ل ل للا غير ليظيم مما يجعللا
مكاجس ل للين من مدة كعلم اللغة العربية ي ظا الس ل لليادت املككراليةم العا ا ا يجعللا لشكرح رضلل للية كجعا

الشراء االم كمين يليكنان الي ام الكي مياداا :اا يمكن للسل ل ل لليادت املككرالية الكي يا ل ل ل ل داا العالم اليام أن

كساام باكا ايجابي ي كعلم اللغة أم ال؟
إن المظ ر ال و س ل للكبدا الي الس ل لليادت املككرالية ي المديلة ال كية مظ ر با ل بالكشلية لية باس ل للي
المكعلم أنيالا أن يشلن من نجم العلام الملكشات اغير الملكشات كلك الكي سككسرو إلي باريشة أا ب مرة بيعا
الكد ق غير المركو للمعلامارا مما يربك اليض للاء الكاال لللي ال و س لليكان معكمدا الع رس للائا كهيرت غير
مندادت األ ق اغير ملل للليةا أما باللسل للبة للغة إل ا سل للكلل للير إلع اغكراو غير منداد الروة إ ا لم كلظم

العملية الكاال ل لللية ي طاادت الكلشي الكي يمكن إلالل للاء الاللل للراا ابر الملل ل للة املككرالية المشكرنة لكعلم
اللغةم ا لك ألن مجما اللغار كعكمد ي كعلم ا الع المنيا الكاال لللي المكل للا الكاما الكاج ار المندد
اليكرت الشابا لاللكيا ب اا بمعلع أن للغار منيا ا الكاالل ل ل ل ل لللي ال و يجو أن يمكار بعلاية كا ية ليلمام
بكا كياليل ا المعر ية اللمها ل لكَ بل:
لبلاء االطة بين اللل الملااق امسكمع م ي سبيا كنليل إلع طيم كرية الغاية.

مستمع،
متلقي.

قناة ،وسيلة

ناطق ،ناقل.

منطوق نص،
قيم ،معرفة.
تواصل
ابتدائي.

اطد الل ل ل ل لليلا ا ا الال ل ل ل للكا بالكاالل ل ل ل للا االبكدائي لما يليم ي كعلم اللغار من كمكين الم ارار بالكدريو
االكابيقا ل لك

ا كاالل ل ل ل ل للا أالي ابكدائي بين المكعلم االمعلما اا ه الكدريو ي الكاالل ل ل ل ل للا املككرالي

سليكان لاطللا بعدم اجاد اللاطا المعلم ال و باسلكاااك كشييم المعر ة االشيمة الاليمة لنللاا الكعلم لدة
المكعلمينا ال ا يمكن كلا ار لما جا يمر للكاالا املككرالي يعكمد الع إلغاء كرت اللاطا المعلم النشيشي
ااالاكماد الع الاسيلة املككرالية لملق ضاء الكاالا.

302

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
منطوق
نص
معرفة /قيم

ناقل
وسيلة.
تواصل
كلي.

مستمع
اا ا اللما

ماضل ل ل للا ل للكا الكشلي الميكرض كابيش ي الكعلم املككرالي للغةا نيث يمكل ل للر ا ا

اللا من الكعلم ي مالة الاس ل لليلة اظيية الركن األس ل للاة ي الكمااو ااا المككلم لكلكظم مي الاس ل لليلة ي

مشام كياالي ااندا الكي لشدر أن اليضاء الكااللي اال كراضي يليلام كبعا ل لكم إلع اشين اما :المسكمي
ال و يشف ي ل اية المدمالر الع ما مكااي مي الماطف الكاالل ل ل ل ل لللي ال و الل ل ل ل ل لليلاه بالكليا ألل يمد

المكلشي بمعر ة مككاملة د عة ااندت غير أللا ال لسل للكايي أن لجيم بنداث الكاالل للا المودو إلع الكعلم ألن
الكاالا ي ند اك اا ا كراضي الاجاد.
اللا أن لملل من لك إلع المدمالر أا الاسائا المعيلة الع كعلم اللغارم للاض

لك باكا يمرم ااا

الكابيشار ال كية.
التطبيقات التعليمية وتيسير التلقي.
توطئة:
كاارر الككلالاجيا اندث االليكاح العظيم ي االم االكل للاالر ااأللكرلر نكع الغمس للر ي املس للالية كل ا
كما كعلشر ب معر ك ام اال كمر المدن ال كية ان ا ا االليكاح العظيم ي بضعة مل م ل ا إن السياق المعر ي
ب ا سل ل ل ل ل للي م أال ل ل ل ل للكاال الظما ممكلية كماما اما ينيا ب ا ي االم المعر ة املسل ل ل ل ل للاليةم إن كشدير ا ا االلكشاا
النضللارو يمكن أن يشدم مسللارار ممكلية الروة ااالكجااار ي الكشالة المعر ية كما ي أسلللاب ا ال و يمكن أن

يلعكة الع كيس ل للير الكلشي أا اسل ل لره ال و اا المعبر ان ا كراض اطا العملية الكعليمية الكي ُل َش ُّد ُر أن كُل ل للاغ
الع اللنا اركي:
اتجاه
تواصلي

تلّقي

اتجاه
تواصلي

معرفة

تعلّم.

الممرجار ي ظا الااطة امبالغية لعملية
للمدمالر ا ُ
إن ا ا الال ل ل ل للكا ييكرض اللما ال و طد يكان منددا ُ
الكاالا الكشلي أا املككرالي.
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إن الكعليم اا االئق مجردت ككماي لكللي لسيجا ضاما لمعر ة مكيرطةم ل ا سيكندث ا ا المبنث ان كلك
العالئق اكيف للككلالاجيا مكمهلة ي الكابيشار الكعليمية أن كس ل ل ل ل ل م ي كيسل ل ل ل للير الكلشي لغرض الكعليم؟م اكيف
يمكن أن لس للكلس للخ كعليميا كشليديا ي طالو ا ك ارض للي ككليكي؟ ااا يمكن ك س للية ملااد للغة كابيشية ا ك ارض للية
مشاربة للكعليم باكل الكشليدو؟ ااا كسكايي الكابيشار الكعليمية أن كر ي اكسما بالملكة اللغاية للمكعلمين؟
كعالشر الككلالاجيا م ي الكعليم لكجر مشاربار ا كراضية كعليمية كممضر ي لارت اسائا كعليمية مكاارتا
لعا الع طمة ارم ا الكابيشار الكعليميةم نيث كل ل ل ل ل للب ا ه الكابيشار ض ل ل ل ل للاء رنبا لمعر ة مشللة أا مجكيأتا
العللا لشلل ل ل ل ل للد بالكعلم املككرالي الا اا :كشديم المعر ة بال ل ل ل ل للشي ا الكدريبي االمعلاماكي ان اريق الاسل ل ل ل ل للائا
االكابيشار املككراليةم ااا ما يرمي ل ملل ل للال الككلالاجيا ي أسل ل للاس ل ل ل الالكيلي إن الالكيلية

( )1

كعرف للا

الككلالاجيا ب ل ا الكلمة ار الاشين ااما:
Techno .1اكعلي الم ارت.
 Logy .2اكعلي الكدريو.
ااا ما سلليكلاال ا ا البنث المل ي الكابيشار ال كية ااالطك ا بالكلشيم هم طدرك ا الع كعليم اللغة
العربية.
أوال :التطبيقات التعليمية بين التلقي الواقعي واالفتراضي:
يمكن للكابيشللار الكعليميللة أن كعبر ان ميكلللة المعر للة إ كمهللا ا ل ه الكابيشللار اسل ل ل ل ل لليلللة كعليميللة مكاارت
الاكماداا الع جاالو ادت ال يمكن أن ككاا ر با ل للكا أ مها ي غيراا من الاس ل للائا الكشليديةا امن ا ه الجاالو
أل ا كمها ارض ل ل للا مرئيا مرك اي يس ل ل للكداي النااة ايلير االلكباهم كما إن ا ا العرض غالبا ما ككاا ر ي اااما

الج و السمعي االبلروا ااا يمها لال دراسيا ملغرام أا يركي الع مرنلة امرية معيلةم العلم أن الكلشي
اا للللاا ة طلاار كلشائية لا ت اطادرت الع لشا المدمالر للمسللك د ين ي منيا الكلشيم ايمكلف الكلشي الااطعي
ال و يشام الع اجاد مدرسللة لظاميةم امعلمم امنيا ااطعي لنداث الكعلم االكاالللا ال ي العالم اال ك ارض للي
ال و لشلللد ب الكعليم ان اريق الكاالللا املككراليا ا لك أن الكاال لا الااطعي طائم الع االطة الكيام نشيشي
بكا دطائق المنيا الكااللللي ااي الاسللائا الكي كمااو السللميم االبلللرم االيكر با االماللاار املسللالية ا ي
نين طد ييكشد الكعلم اال ك ارضل ل ل ل ل للي بعض ا ه المييار من ج ة اللشل الكاالل ل ل ل ل لللي النق ال و يودو إلع األهر
االلككاسل ل للي ي مي ام الكلشي إ ا ييكرض الكاالل ل للا املككرالي اجاد كشالة االية نكع يلل ل للير مجادا الل ل للالنا
كمنيا ا كراضي للكعلم أن يشدم المعر ة باج ا المككاما.
لم ي ما الكعليم املككرالي

( )2

للللي لللا د ارسللي للكعليما لكن لية بإمكاللا الك كيد الع مدة اسللكيعاو مها

ا ه اليلللاا لكا مكالار المعر ة الكي اي النة البلللرو االسللمعي امن هم اليكر ااألناسللية املسللاليةا شد
أ لنر الكشلية ي لل لللي لما

ر يعة من الكعليم املككرالي يمكن أن كلل للير الناجة ل ا أكهر إلنانا ي المدن

مدارس المملكة انهلية بمدينة

( )1انظر :مشبببباع علد العزيز العلد الكريم( )1429هببببببببب ،واقع اسبببب خدام ال عليم اإللك رون
الرياض ،رسالة ماجس ير ،بإشراف الدك ور :بدر ب علد هللا صالح ،ص.10
( ) 2نعن بال علم اإللك رون اسبب خدام الوسببائ اإللك رونية وال اسببوبية عملية نن المعلومات .انظر :شبب د الشبب ري ،تو يف
ال طلينات اإللك رونية العملية ال عليمية ،تنرير مندم لجامعة انميرة نورة السعودية ،ص.2
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ال كيةا كما كس ل ل للكايي المدن ال كية أن كشدم ل ا إمكالاك ا العالية االبااظة الهمن إ ا يعس ل ل للر أن كاجد مديلة كية
دان كشالة ر يعة رائدت.
غير أن اليل ل ل للا اال ك ارض ل ل للي ي المديلة ال كية ممكن أن يكان مندادا بيئار امرية معيلة امرانا كعليمية
االية كاالو الجامعارا لما ككالب الكشالة من كدريو مكهف للمكعلمين يضل ل للمن اسل ل للكعدادام للكعاما مي الكشلية
اطدرك م الع الما للاركة ي ا ليل للاا اال ك ارض لليةا بيلما طد يكالو األمر كالمي ماابينم أا او طدرار مال للة
ي مرانا الكعليم المكاسللا ااألسللاسللي للممارسللة الكشلية ادماا كجربة اليلللاا الد ارسللية اال ك ارضلليةا ل لك يمكن
أن كظا ا ه اليلاا مندادت الشدرت الع انكااء كا المرانا العلمية إ ا لم يكن للمرانا العمرية األالع مرادين
اداامين امعلمين للكشلية طبا الدماا ي الكعلم املككرالي.
اكما يجو الكلب م أيضام إلع األهر الليسي االمجكمعي ال و يمكن أن كنده الكشالة ي الكعليمم إن للمدرسة
م ام كض للالي ب ا من نيث الشدرت الع كا للكيا الا للمل لليةم اغرة المض للامين االشيم ااالكجااار مباال لرت م كما
أل ا كشام ببلارت الال للملل للية اكشايم اك يو سل لللاك األ رادم اكعما الع ككاين اكلظيم الكائن املسل للالي بلل للارت
لللنينةم ااطايك من المماار الكي كاللكر أ كاره اارادك م اكسللبو الضللعف ي اللمللليك م كما طد كسللااد الع
ييادت ااي األ راد ااسل ل للكهمارام للماارد المكانةم اكس ل ل ل م ي كعميق إدراك م ادارام ي المسل ل للوالية كجاه الجمااة
الكي يلكمان إلي ام االع ا ا األساة لإل ا كغرة ملظامة من الشيم األمالطية االسلاكية.
التطبيقات الذكية والعلوم:
يمكن كال ل لليف الكابيشار ال كية ب ل ا المنكاة الكعليمي المرككي الع ناس ل للكي الس ل للمي اامبلل ل لارا ل ا كعد
الكابيشار ال كية من الاس ل ل ل ل ل للائا المكعددت الكي يمكن كاظيي ا للشا المعلامة الكي كندد كميك ا الاا ا المرنلة
العلمية المسللك دف ب ا الكابيقم نيث كمكلللر الكابيشار ال كية مسللا ة ااسللعة من الاسللائا الكعليمية الكي يلج م
غالبام ل ا المعلم ي العملية الكعليمية بغ رض الال ل ل للاا بالمياايمم االمعلامارم االم ارار باريشة أكهر سل ل ل ل الة
ايسرام اأاد اطعا ي ال اكرت لما كشدم الكابيشار من معر ة كمكاي بل:
 .1كال ا مشللة نسل لللة الكيلل لليا االكيرييا بمعلع أل ا طادرت الع كلظيم كهير من المعر ة اامكلل للار كهير
من الياضع المعلاماكية
 .2كعيد الكابيشار الكعليمية ك ي ت المعر ة الكليةم الشلل ل ل ل ل للد بالمعر ة الكلية الدرة الكعليمي بالشدرت الع
الككرار ي أو اطر امكان.
 .3سل ل ل الة اطكلاء المعر ة مكمهلة ي الكابيشار الكعليمية كان الكشالة كيس ل للر نمل ا ي األداار االاس ل للائا
ال كية ل ااكف األلدرايد االالبار ااأليبادار.

 .4الربا بين الكابيشار ال كية اابكة األلكرلر ُيمكن المكعلِّم من النلاا الع المعر ة اللاطلة لدي مما
يجعا كاالل مي العالم اال كراضي أ ضا.

 .5كمكاي الكابيشار ال كية بشدرك ا الع الج و المعر ي األمر ال و ال يك كع ي الدرة الكشليدو.
 .6كمكاي الكابيشار ال كية بكنييي المكعلِّم الع االلكباه ايلة العرض.
امي ال ه المييار أا المل ل ل ل ل ل للائل الم ملة للكابيشلار الل كيلة لإن الككلالاجيلا ال يمكن أن ككعلااع مي كلا
ناائا اجاالو الماطف الكعليميا با يظا الاك راغا أا جات الية طائمة الد المكعلما ا لك ي الكابيشار
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المال ل ل للة بكعلم اللغار بمال ل ل للةا بيلما كلماي العلام األمرة بكشبل ا األكهر رنابة ي الكابيشار الكعليميا ا لك
للداااي اركية:
 .1إن الجالو المعر ي ي العلام الكابيشية ممكلف كماما ال ي العلام املسالية للمالية الم ارية الكي
كلكيم كعلم ا مما جعا الاسل ل ل ل ل للائا الكعليمية ب ا أكهر ااااية امرالةا األن العملية الكعليمية ي العلام
كشام الع كلشي المعلامللار أكهر بيلمللا كليرد اللغللار بلشللا المعر للة لاشللا اككللابللة ممللا يجعللا أمر الكلشي
مللل ل ل ل ل للبا امركك اي الع جالو األداء من طبا المعلِّم االمكعلِّما ااا األمر ال و يمكن كجاايه ي العلام
األمرة اكظللا اللغللة طللائمللة الع أركللان اللاق االككللابللةم اا ل ا االسل ل ل ل ل للكليام بين اللغللة االملااق يجعللا
الكاالللا اال ك ارضللي ممكلا لكل يعد لاطلللا من ج ة كال طد ال يكان مجاداا ااا األمر ال و يجعللا
ليكرض اجاد طل ل ل للار ي كعلم ا ان اريق الكابيشار ال كية العللا ُلملل ل ل لل الا بعض المااد الكي
ِّ
لمكعلم اللغار ااي :اممالء االمام االككابة الكي لعلي ب ا الككابة امبداايةا
يجو كعلم ا باللسل ل ل ل ل للبة
ايندث األمر ليسل ل ل ل ل ي كعلم مااد مها :اللنام االل ل ل ل للرفم ااأللل ل ل ل لاار ي مرنلة مكشدمة من كعلم

اللغارم أا ي نالة الكملل ل ل ل ل للل ب ا ألل ا مااد طائمة الع الكيكرم االك مام االك اياا اكظا مااد
الككابة امبد اايةا ي ملظارلام األكهر اج اي نيث أل ا كيكرض ض ل ل ل ل ل للاء من كيالار ممكلية الام
أمرة مركباة بكعلم اليكر امبدااي.
االماللل للة مما سل لللف إن األ كار ال يمكن أن كلشل ا الكشلية المباا ل لرت كما طد يكان كلشي ا بالكمرة
المباال ل للرا بيلما كسل ل للكايي الكشلية امكياا المعلامار اك لك كيسل ل للير ارض ل ل ل ا باريشة باارت اأكهر ج با
للمكلشيم إن الكلل ل ل ل ل للار الميكرض ي المدن ال كية اا لشا المعر ة إلع المكعلم نيث كان ي بيك أا
امل ...الخم اا ا اللشا يمكرق ب لك نداد اليمان ال اطر للمعر ة إال ال و يريده االب ام اال مكان
للمعر ة إال ما يندده مريداا.
الذكية:
المدرسة النظامية في المدن
ّ
إن مي ام المدرسة اللظامية اا مي ام ضياض باللسبة للمديلة ال كيةا ألل ال يشام الع أساة الكعلم االلشا
المعر ي الكشليدو المميي باجاد مدرسةم ا لاام امعلمينم اماا كعليميةم امل د كعليمي معينم مسير بالدالة

الناكمةم اال ما اا طائم الع ا كراض اجاد لل للاام أا ملكديارم أا غرف كعليمية مالل للة بالعالم اال ك ارض ل لليا
لكل ا لم كلظم كلظيما كا يا لكركيي نكع كبلغ مبلغ المدارة اللظاميةم ل ا إن الشائمين الع المدن ال كية أمام
ميارينا أوالهما :امبشاء الع المدرسة اللظامية مي الكااير ي اسائا لشا العلام بنيث ككان الككلالاجيا رديية
للكعليم اللظاميم ااا ما لجده ارن ي أكهر الداا المكاارتا وثانيهما :إلا للاء مدرس للة لظامية بمي ام ا ك ارضل لي

بنيث كعما الع كلظيم الكعليم اال ك ارضل ل ل للي بما يضل ل ل للمن أن كماها المدرسل ل ل للة اللظامية من نيث كسل ل ل لليير الداا

الناكمة ل اا الكي انداا طادرت الع اض ل للي ضل ل لاابا طالالية مشيدت ل بالا ل للكا ال و يودو إلع غلق كا الهغرار
االعياو الكي لنشر بالكعلم اال كراضي(.)1

( )1انظر :د .ياض علد هللا عل و ياض كا م حسبببون( )2009م ،ال عليم اإللك رون وال عليم ال نليدي " دراسبببة ت ليلية منارنة"
كلية بغداد للعلوم االق صادية ،العدد ال اسع عشر ،ص .7 ،6 ،5
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اكبري أام ا ه العياو ي طلل ل للار الكعليم اال ك ارضل ل للي ي ادم المباالل ل لرت ي الكلشي

( )1

ااا ما ككلل ل للف ب

المدرسة اللظاميةا الكل ي االم الكعليم املككرالي يكان غير مككاماا ل ا يمكن الف الكعلم المكنلا ان
اريش بالمعاق جيئيام كما يلبلي الع ا ا الكمسل للك باجاد المدرسل للة اللظامية إلع جاار الكعليم اال ك ارضل لليا ألن
إلغاء الكعليم اللظامي طد يودو إلع معضالر معر يةم ااجكماايةم اليسية كلنق بالمكعلمين.
يمكن كاضي االمكالف ي المدمالر بين ا ين اللااين من الكعليم بالاكا اركي:

تعليم نظامي

مدمالر كعليمي
أداار معلم لاطا

اسيلة

مكعلم ملشاا إلي .

معلامة م ارت

معر ة

طيمة

إن األركان األسل ل ل للاسل ل ل للية لعملية الكعلم اي :األداارم هم المعلم اللاطا ل ه األداارم هم الملشاا إلي المكعلمم
اا ا اللما

الكشليدو ال و كعار اا الي ي الكعليم اللظاميا بيلما بري يمر لما

جلو مي الكعليم الكشليدو ااا اللما

يمر مسل ل ل ل ل للكعما جلبا إلع

اال كراضي أا املككرالي ال و يمهل الاكا اركي:
منصة ألكترونية

وسيلة

معرفة

متعلّم

اا ل ان اللما جللان يعبران ان مللدمالر اممرجللار العملي لة الكعليمي لة ي كال الكعليمينا غير أن اللما
اال كراضي يمكلر ايئين أساسين ي اللما

الكشليدو اما :اليلا الدراسي االمعلما مما يكركو الي ضرارت

أن ككان الملل ل للة املككرالية مج يت اطادرت الع الشيام بالدارين الملااين بالمعلم االيل ل للا الد ارس ل لليا ايوكد د.
لل ل للبرو إسل ل للماايا الع ضل ل للرارت كعليم العلام بلظام الكشليدو المعكاد إلع كعليم العلام ا شا الكجاه الكيااا بين
العلم االككلالاجيا االمجكمي (.)2

( )1انظر :مشاع علد العزيز العلد الكريم( )1429هب ،ص.9
( )2انظر :ماهر إ سماعي صلري(2008م) ،مداال م س جدة للناء مناهل ال عليم وتطويرها ،مجلة كليّة ال ربية ،جامعة ييلة ،المجلد
الثان  ،العدد انو  ،ص.28
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ّكية:
التفاعل والتواصل اإلنساني في التطبيقات الذ ّ
إن الكيااا املس للالي ي الكعلم املككرالي يكاد أن يكان ل للامكا لشيام الع ركن ااند من الاجاد املس للالي
ي املية الكعلم ااا المعلم اال ك ارضل ل للي الكابيق ال كي ال و باسل ل للكاااك أن يشدم معر ة ار معلامار أكهر
امكياال أا م ارار منددتم اا ا اللا من الكيااا ال لسلل للكايي أن لللل للي بالكعلم المس ل للكمرا ألل ال ُيعاع الع
د عة ااندت كما لع د ي الاااء اليملي المندد ي اللظام الكعليمي الكشليدو ل ا الكعلم ب ا مكشاي كندده رغبة
المكلشيم كما أن ال ار المكلشية اي من كيرض لا األم أو :المعر ة الكي يرغو ب اا ل ا إن الكعلم املككرالي
كبعا ل لك يكج أي إلع هالهة را :
األول :كعلم إلككرالي امكيارو غير مركبا بشاااد لظامية للكعليمم اا ا الير يمارسل ل ل كهير من اللاة ي س ل للبيا
كااير ااك م اامكالاك ما ااا مسكنسن اال ب ة ب .
الثاني :كعلم إلككرالي مشيد كابي امكما للظام كعليمي كشليدوا اا ا الير مس للكنو ي الكعليم اللظامي ألل يشام

الع كااير لا الاسلليلة المسللكعملة ي الكعليم الكشليدو ال و غالبا ما ككان ي الاسللائا الكعليمية مندادت اغير

ماارتم ااا مي مسكنسن لكشديم المعر ة.
الثالث :كعليم إلككرالي يمها المدرس ل ل ل للة اللظامية اكابي للدالة الناكمة ااا ما لكل ل ل ل للار اجاده ي المدن ال كية

الكي كعبر ان أالع مراكو الكشلية ااالكلل ل ل ل ل للاالرا ااا ما لظن أن يكان ماا ار باللل ل ل ل ل للارت الكي كشدم المعر ة
مككاملة.
االلا األاا من الكعليم يعكمد الع اليراق اليردية لدة المكعلمينم امدة طابلية الكعلم للكلشي المسل ل ل ل ل للكمر من
ادم م إ يمكن أن يوهر الكعلم المكشاي الع اكا المنكاة المعر ي باللشل المعلاماكي أا الم ارو.
التطبيقات الذّكية واللغة العربية:
ُطد مر ي ارالة األميرت كهي ار من الكابيشار ال كية الكي كُعلع بد ارس ل ل ل ل ل للة اللغة العربيةم اطد كان ُجا ا ه
الكابيشار ماج ا لليئار العمرية األالعم أا ليئة غير اللااشين بالعربيةم اكلكا اليئكين المسل ل ل ل ل للك د كين بمها ا ه
الكابيشار ككللليان بالناجة الماس لة مكشان دراة اللغة من نرافم اللللااة الكلمارم هم اسللكعمال ا ي منيا
الجملة البسلياةم أا الكعرف الع الدالالر المنياة ب ام ل ا غالبا ما ككسلم مها ا ه الكابيشار بالسل الة االيسلر
ي االسللكعماا كما بالس ل الة االيسللر ي المنكاة المعر يا ل ا لرة أل ا ار ائدت ملنة ي المرانا الكعليمية

األالع ألل ا كعد ار دا معيلا لما يشدم المعلم ي اليللل للا الد ارس ل لليا ي كعما الع اس ل للكنض ل للار المعلامة كما
كعما الع ك كيد الم ارت.
أما ي المرانا المكشدمة إن الكعلم ان اريق الكابيشار يمكن أن يكان مندادا جدا اممكللل ل ل للام ي ارن
ليس ل م بم ارار معيلة مها كعلم الميردار المعجمية للغار أا الكابيشار المالللة بالرسللام اليلية اال لدسلليةم اطد
يكان ال كابيق ابارت ان ككاو كعليمي يسكمدم المكعلم لكعييي المعر ة الكي كنلا الي سابشا.
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كشام الكابيشار ال كية الع اس ل ل ل للكعماا ادت نااة أام ا الس ل ل ل للمي اامبل ل ل ل للار

( )1

ااما أيض ل ل ل للا أام النااة

المس ل ل للكعملة ي الكعليم الكشليدوا إال أل م اس ل ل للكبدلاا م ارت اس ل ل للكعماا اليد بمال ل ل للية اللمةم اا ا الكعايض يكما
الم لارت األام ااي :الككلابلة ا للك ي إالار كعلم اللغلار ام لاراك لاا ل ل ا لإن الكابيشلار الل كيلة من الاس ل ل ل ل ل للائلا
املككرالية المعاا الي ا ي كعلم اللغار ي المرانا األالع ألن مها ا ه الكابيشار كدام كاال ل للا الكالمي مي
المعلامة نكع بعد الشضل ل ل ل ل للاء الدرة الك شليدوم كما أل ا كنيي الكعلم ألل ا كشام الع الككرار نيث يمكن للمكعلم
اسل ل للكعادت المعلامار اكابيش ام االكابيشار ال كية كمل المكعلم اايا منددا بكييية اسل ل للكعماا المعلامة ي مكال ا
المعد ل ا إ كشدم بعض الكابيشار ال كية سياطار ممكلية لللل اللغاو أا الكلمار الكي كوكد الع كعلم ا.
نموذج أول:
ي الكابيق المال بكعلم ككابة النراف االكعرف الي ا كما اا ماض ل ل ل ل ل باللل ل ل ل للارتا إن الكابيق يشدم
النراف الع مرانا منددت بعدد النراف ي اللغة العربيةا إن المادت العلمية كشام الع كرت اجكياي النرفم
الكا نرف مندد مرنلة البد من اجكياياا كعر ام الاشام اككابةم نيث كبين األس ل ل ل ل ل ل م ي كا نرف أسل ل ل ل ل لللاو
ااريشة الككابة المعكمدم هم يعمد إلع كشييم ككابة الكلمي بإااائ لجمة الع مس ل للكاة أدائ ا ااا اريق طائم الع
الكنييي الكل كابيق ككابي كلشل ي م ارت اللاقا ااامن الكابيشار ال كية الكي طدمر لااا من الكشييم للكلمي
(الظر اللار).

نموذج ثاني:
أما كابيق كعلم النراف العربية

ا كابيق أال ل للماا ألل ي كم بم ارت كعلم النرافم كما يعكلي بالكعرف

الي ا ي سياطار ممكليةم ايسكعما األلاايد بغرض الكدايم ي نيظ المعلامةم الع اللنا ال و كبيل اللار
المر شةم ااا كابيق يشام الع ادت أيشالار كا مل ا يمها أسل ل ل ل ل للاسل ل ل ل ل للا ي كعلم النراف ااي :النرافم ككابة
النرافم اليااك م ايار انياالارم األلاان األاللكاام لعبة النرافم هم لعبة كعلم الكلمارم الكي ككمها ي هالهة
لل ل ل ل ل للار اللكلمي أن يمكار من بيل ا اا ا اللا من الكابيق يشدم م ارت الكميييم االكعرف الع األال ل ل ل ل للياء كما
( )1انظر :د .علد الرحم م مد أحمد كدوك ،ال كنولوجيا والوسائ ال عليمية

عملية ال عليم وال ّعلم ،ص.19 ،18 ،17 ،12
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الكلمارم ااا ينيي المكعلم بالهلاء أا ببيان ماضل ل ل ل ل للي الما الع اللنا المبين باللل ل ل ل ل للارتم اا ا الكابيق يشدم
كيل لليال أكهر ي كعلم العربية من س للابش اللما

األاا ااا لما

يل للل أن يكان اس لليلة للمعلم ي كدرية

العربية ي المرانا المبكرت(الظر اللار).

ابإيجاي إن الكابيشار باللسللبة لكعلم العربية طادرت الع أن كنا منا الاسللائا الكعليمية لكل ا ال كسللكايي أن
كشام مكان درة كعليمي مككاما ي المدرس ل ل ل ل للة اللظاميةم لكن يمكن كاظيي ا بإكشان ي الاس ل ل ل ل للائا الكعليمية ي
المللار املككرالية ي المدن ال كية.
خاتمة وتوصيات:
يبري الكعلم املككرالي مااضي كهيرت نسلة ممكن اسكعمال ا بم لية اانكراف ي المدن ال كية بارا كااير
ا ه الكابيشار ي الاق المال بالكاالا االكياااا كما يلبغي:
 .1إاداد كهي ار من البرامد املككرالية ا لل ل للالنة للنلاا الكاما االمباا ل للر بديال ان الدرة ي المدرس ل للة
اللظامية.
 .2الشيام بدراسة االة كضي ارائق لنسن الكاالا ي المجكمي العلمي المدرسي ي المدن ال كية.
 .3اضي دراسار المالة ب هر الكشلية ي المكعلم لكجلو بعض اياو اسكعمال ا المسكمر.
قائمة المصادر والمراجع:
 .1أنم د ممكار امرم ألا االلغة االمجكميم ا  1م االم الككو لللار االكاييي االابااةم الشاارتم  2002م.

 .2أسامة اراق ملايع سالمم اضارابار الكاالا اللظرية االكابيق دار المسيرت لللار االكاييي امان 2014م.
 .3بارة البسكاليم منيا المنيام مككبة لبلانم بيرارم 1987م.

 .4كااايلار الي م الكاالل ل للا االكيااا ي الاسل ل للا المدرسل ل لليم المع د الاالي لككاين مسل ل للكمدمي الكربية اكنسل ل للين
مسكااامم النراوم الجيائرم 2009م.

 .5جميا نمدااو( 2015م)م الكاالا اللسالي االسيميائي االكرباوم مككبة المهشفم ا.1/

 .6النشيا سليمان ابد الرنمنم أاداف اارق كدرية طاااد اللما العربيم ي مرانا الكعليم العامم ماابي اليريدق
الكجاريةم الرياضم ا1992 1م.
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 .7ا د الا روم كاظيف الكابيشار املككرالية ي العملية الكعليميةم كشرير مشدم لجامعة األميرت لارت ي السعادية.
 .8د .ابد الرنمن منمد أنمد كداكم الككلالاجيا االاسائا الكعليمية ي املية الكعليم االكعلم.

 : .9د .ياض ابد اص الي ا ياض كاظم نس للان( ) 2009مم الكعليم املككرالي االكعليم الكشليدو د ارس للة كنليلية
مشارلة كلية بغداد للعلام االطكلاديةم العدد الكاسي اار.

 .10سللعاد اباسلليم الشدرت الكااللللية اللسللالية الد الايا (مرنلة ما طبا الكمدرة) د ارسللة لسللالية ليسلليةم بنيث مشدم
لليا ا ادت الماسكر جامعة أبي بكر بلشايدم كلمسانم طسم اللغة العربية ايداب ام 2009م 2008م.

 .11ماار إسل ل ل للماايا لل ل ل للبرو(2008م)م مداما مسل ل ل للكجدت لبلاء ملااد الكعليم اكاايراام مجلة كلية الكربيةم جامعة
ايبةم المجلد الهاليم العدد األاا.

 .12مال للااا ابد العييي العبد الكريم( )1429ا ل ل ل ل ل ل ل ل للم ااطي اسل للكمدام الكعليمي املككرالي ي مدارة المملكة األالية
بمديلة الرياضم رسالة ماجسكيرم بإاراف الدككار :بدر بن ابد اص لال .

 .13ملاا العة منمادم مدما إلع الم االكلاا امسكلدريةم  2001م.

 .14اال ل للام يغلاا م ارار االكلل ل للاا اليلل ل للا  2جامعة النداد الال ل للمالية طسل ل للم م ارار كااير ال ار امادت السل ل لللة
الكنضيرية االدراسار المسالدتم 2007م.

 .15ياسل ل للف كغيااو( 2015م)م اسل ل للكراكيجيار كدرية الكاالل ل للا باللغةم مشاربة لسل ل للالية كابيشيةم االم اككو النديثم
ا.1/
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المباني التراثية الذكية ومساهمته في التنمية السياحية المستدامة
“Smart heritage buildings and their contribution to sustainable tourism
development
البانث ملايع لالر (كلية ارداو االعلام االلسالية أكادير-المغرو)
ملخص:
ا د العالم ي السلاار األميرت كاا ار كبي ار ي كشليار المعلامار ااالكلاالر االككلالاجيا النديهة االبلية
الكن كية األسللاسللية .ا ي مضللم ا ا الكشدم بري لما جديد لكسلليير المدنم يرمي إلع كنسللين نيات اليرد االنلللاا
الع ملدملار ار جادت الاليلة .غير أن المبلالي الكراهيلة لم كس ل ل ل ل ل للاير ال ه الكغيرار مملا جعل لا كلدملا ي دارت

النااا مايرت ك دد اسل للكدامك ام رغم مضل للاا ا إلع سل لللسل للة من االلل للالنار الكي ك دف إلع المنا ظة الي ا
االشللا اللا من االلللدهللار .غير أن امليللار الكللدمللا ا ل ه ال كرطع إلع المسل ل ل ل ل للكاة المالاوم اال كااكللو الكاار
الككلالاجي ال و يال ل ل ده ا ا المجاا ي ارالة األميرتم مما يس ل للكاجو البنث ان الال ل للر كشلية مكاارت كدام
لجاح كناا المبالي الكراهية إلع معالم كيةم اسل ل ل ل ل لليمكن امكالك ألظمة مككاملة مدارت كج يياك ا من :ر ي أداء
ا عالية ا ه المبالي ي مجاا الكاغيام اكا ير مدمار ار جادت ر يعة اب طا ككلية اج د ممكنم اأيضا سير ي
من مس للكاة الرانة االر ااية لدة الس للياح .مما س لليلعكة إيجابا الع االطكل للاد من مالا جلو العملة الل للعبة
املق رل الاغا.
Résumé
Le monde a connu ces dernières années, un développement important des systèmes
d’information et de communication, des nouvelles technologies et des infrastructures
de base. Au cours de ce développement, une nouvelle manière de gérer les villes
apparait, dans le but d’améliorer la vie des individus et proposer en conséquence des
services de qualité. Cependant, le patrimoine bâti n’a pu profiter de ces progrès ce qui
lui a engendré une dégradation intense menaçant même sa durabilité, et ce en dépit de
l’ensemble des transformations qu’il a connu et qui envisage sa sauvegarde et sa
conservation de la disparition. Ces interventions sur le patrimoine ne sont pas à la
hauteur et ne s’alignent pas avec le développement technologique que ce domaine
connait ces derniers temps. Ce qui nécessite la recherche de nouveaux éléments
techniques qui soutiennent la réussite de la transformation des bâtiments patrimoniaux
en monuments intelligents, la possession des systèmes intégraux de gestion de ses
équipements pourrait : contribuer à la consolidation de la performance fonctionnelle
de ces bâtiments, offrir des services de hautes qualités à moindre coûts et efforts, et
également améliorer le niveau du bien-être et du confort pour les touristes. Ce qui
impacte positivement l’économie à travers l’apport de devise et la création d’emplois.
مقدمة:
ارف اللل ل للف الهالي من الشرن العال ل لرين هارت ككلالاجية ي كشليار االكل ل للاا االمعلامارم س ل للاامر ي
كشريو المسا ار االغاء النداد الجغ ار يةم اجعلر من العالم طرية لغيرتم نيث س لر الاسائا االاسائا النديهة
مها األطمار الللللااية اااللكرلرم املية النلللاا الع المعلامار من أو مكان مكماية طياد اليمان االمكانم
اأندهر اسللائا الككلالاجيا النديهة كغييرار ااضللنة اكبيرت ي نيات االلسللانم ابيضللا الكاللاراا الااسللي سللاامر
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ي كغيير لما النيات ال يامية للال للعاو من اللانية الهشا ية ااالجكمااية ااالطكلل للاديةم مالل للة الد ئة الال للباو
ال ين يكا ران الع طابلية كبيرت للكعاما مي أو جديد يا أر ي مجاا الككلالاجيا النديهةم لكال ا كشام بكس ل ل ل ل ل ل يا
أماره الياميةم اكس ل للااده الع إلجاي العديد من األاماا ي كرت يملية اجييت ابج د طليام اأدة اس ل للكمدام ا إلع
كشدم العديد من الداا اكاار البلع الكنكية ي ام غلو مدن العالم ككا ر الع اس ل ل ل ل للائا االكل ل ل ل ل للاا الس ل ل ل ل لللكية
االالس لللكية االع طدر معين من الكاار الككلالاجي م لكن لم كعد المدن الشائمة كس للكايي أن كيي بناجة س للاكلي ا
لظ ار الركيا اللما الديمغ ار ي ال و ا ل ل ل ل ل ل دك ي السل ل ل ل ل لللاار األميرتم مما أدة إلع اجي ا ه المدن الع كلبية
الناجيار المكيايدت لشاالي ام ل لك كان االبد من إيجاد نلاا كية ك دف إلع كجااي ا ا امال ل ل ل ل للكاام من مالا
االاكماد الع الاسل ل ل ل ل للائا الككلالاجية النديهة الكي يمكن ااكباراا طاو الرنع ي الكلمية المسل ل ل ل ل للكدامة للمجاا
النضرو.
ا ي ا ا اماار بدأر المدن ال كية ي البرايم كلما جديد لكس ل ل لليير المدنم يرمي إلع كنس ل ل للين نيات اليرد
اكيسليراا االنللاا الع مدمار ار جادت االيةم ااسلكهمار كاء األ راد االموسلسلار االكشليار من أجا كعييي

االبككار االشدرت الع نا الما ل ل ل للاكا الكي ككمبا ي ا . 1الظ ار للدرت الد ارس ل ل ل للار المككابة ناا الماض ل ل ل للا االكي
االجك ا با للكا س للاني ااابرم يس للعع ا ا المشاا إلع كشديم االض للا ة المرجات امعالجة اما للكالية الكالية :كيف
يمكن ليمكاليار الكابيشية االمكالار الكشلية للمديلة ال كية ي كااير المبالي الكراهية امس ل ل ل ل ل للاامك ا ي ملق
الكلمية السيانية المسكدامة؟
 – Iالوسائل التطبيقية والمكونات التقنية للمدنية الذكية
أجرر ملظمة األمم المكندت د ارسللة ناا ادد سللكان العالم ال ين سلليكركيان ي المدن بنلاا سلللة 2050
مم كاطعر أن ناالي  70%مل م س ل لليس ل للكشران ي المجاا النض ل للروم ل ا يكعين البنث ان نلاا لمااج ة ا ا
االاكاا.
لشد ألللبنر المدن ال كية االمسللكدامة أالاية رئيسللة ي السللياسللة العامة للنكامار ي ممكلف بشا العالم

ا

الكناا الكبير ي كاييي الس ل ل ل ل للكان بين الملااق الرييية االنضل ل ل ل ل لريةم ييرض إيجاد نلاا مبككرت كلبي الناجيار
المكيايدت لليرد2م المدن بمعلااا الكشل يدو أل ل ل ل للبنر كعالي مجمااة من الما ل ل ل للاكا من بيل ا ض ل ل ل للعف المدمار
االضللغا المكيايد الع الماارد الابيعة مها الماءم إضللا ة إلع اركيا لسللبة الكلاث لكيجة البعاث الغايار السللامة

المضل ل لرت بالبيئةم ايكي كنايل ا إلع مدن كيةم النياظ الع البيئة االماارد الابيعية ااطكل ل للاد الااطةم اكسل ل ل يا
السل ل للياو نركة المرارم اكشديم مدمار ار جادت االية للسل ل للاكلة ب طا كلية اج د مما ير ي من مسل ل للكاة الرانة
االر ااية للجمييم اسيلعكة إيجابا الع نركة االسكهمار ااالطكلاد .3اكنكا المدن إلع مجمااة من العلالر
الكي كدام لجاح كناا أو مديلة إلع مديلة كيةم الكن طبا ارض ا ه العلالل للر البد من كشديم كعريف للمديلة
ال كية.
 -1هولي جاو ،اإلسببراع ب طوير المدن الذكية المسبب دامة ،بناء مدن الغد الذكية المسبب دامة ،مجلة أاللار االت اد ،العدد  ،02يوليوز
 ،2016ص.1 .
2
- Sandra BREUX, Jérémy DIAZ, « La Ville Intelligente Origine, Définitions, Forces Et Limites
d’une Expression Polysémique », Rapport remis à la Ville de Repentigny, Institut national de la
recherche scientifique Centre Urbanisation Culture Société, Montréal (Québec), 2017, p. 15.
 -3علد هللا م مد العني  ،المدن والملان الذكية ،مجلة العلوم ال ننية ،صببببل ية ،تصببببدرها مدينة الملك علد العزيز للعلوم ال ننية
العدد 111،مايو ،2014 ،ص.4 .
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 .1تعريف مصطلح المدينة الذكية
اردر كعللاريف ممكليللة ناا مي ام المللديلللة الل ل كيللةم بيكر درايد ( ) Peter Droegeربا للا بللالمللدن
اال ك ارض لليةم اكض للم س لللس لللة من الكشليار الرطمية لكمهيا اليراغ اليييائي للمدن رطميام ايدر ك لك المدن المعر ية
االرطمية االمعلاماكية االسلكية االمجكمعار االلككراليةم ضمن مي ام المدن ال كية.1
بيلما أالق كا من أالن سكييلكان اسكيف راير ) )Alan Steventon, Steve Wrightملال المدن
ال كية الع كشليار االكل للاالر االمعلامار الكي كس للكمدم من أجا ملق راغار كياالية كدمد من مالل ا اليراغ
اال كراضي للمديلة باليراغ اليييائي.2
ايعر ا ليكاة كامليلاة () Nikos Komninosم ب ل ا كض ل للم مجمااة من األلظمة االطليمية الكي كعكمد
الع االبككار ااالبدا م اكمي بين اللاللااار االموس لسللار الشائمة الع المعر ةم االكي ك دف إلع كااير الكعليم
ااالبدا م من أجا الالاا إلع نلاا للمااكا الكي ككمبا ي ا المدن.3
ااكبر ابللداالييف أيمللار (  ) Abdoullaev Azamatأن المللدليللة ال ل كيللة النشيشيللة ابللارت ان كجمي
امرالي يكا ر الع أسة كشلية ابيئية ااجكماايةم ايضم هالهة الالر أساسية ااي األ رادم االمعلامار االبيئةم
ااي المكان ال و يلكشي ي العالم اال ك ارضل للي االااطعيم اال كاجد أو مديلة كية كجمي بين الكشليار ااالطكلل للاد
ااالسكدامة.4
أما مع د كالييارليا للمجكمعار ال كيةم شد ااكبر أن المدن ال كية اي الكي كعكمد الع كشلية االكلل ل ل ل للاالر
االمعلامار االككل الاجيا النديهة طلل للد كغيير أسل لللاو نيات المجكميم اا ا ما يلل للال الي باللما ال كي للمدن
الرطمية.5
ايعر ا ملكدة المجكمعار ال كية ب ل ا كلك األطاليم الكي كشدم ألظمة االبككار اكشليار االكلاالر االمعلامار
للمجكمي المنليم أو أل ا كجمي بين كاء األ راد االموسل ل ل ل لسل ل ل ل لارم اكعيي الكعلم ااالبككار االيراغار الرطمية مما
يلكد ال االبدا االمعر ة.
اندد ملكدة المجكمعار ال كية مجمااة من الض ل ل لاابا الكي يكعين الكشيد ب ا من أجا أن ككان المديلة كية من
بيل ا:
 -الكا ر الع مدمار االكلاالر ار اللبيو العالي.

1

- Peter DROEGE, « Intelligent Environments: Spatial Aspect of the Information Revolution »,
Oxford England Elsevier, 1997, p. 6.
2
- Alan STEVENTON, Steve WRIGHT, « Intelligent Spaces: The Application Of Pervasive ICT »,
London England, Springer, 2006, p.1.
3
- Nikos KOMNINOS, « Intelligence Cities And Globalization of Innovation Networks », London
and New York, Routledge, 2008, p.8.
4
- Azmat ABDOULLAEV, « Smart World, Development Model For Intelligent Cities The Trinity
World of Trinity Cities », The 11th IEEE, International Conference on Computer and
Information Technology, The 11th IEEE International Conference on Scalable Computing and
Communications, Pafos/ Cyprus, 2011, p. 3- 4.
5
- California Institute for Smart Communities, « Ten Steps to Becoming a Smart Community »,
California, USA, 2001. http://www.caltech.edu/search/google/smart%20city
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 ضمان اسكيادت جميي األ راد من كشليار الككلالاجيا النديهة.-

الكركيي الع جادت الكعليم االكدريو اليعاام من أجا ككاين يد ااملة ماارت.

-

الكلسيق بين الشاااين العام االمالم طلد ابككار النلاا الكي من ا ل ا كنشيق الكلمية المسكدامة .
1

من مالا ما كشدمم يمكن الشاا ب ن المديلة ال كية اي كلك ال مدن الكي كس ل للكمدم كشلية االكل ل للاالر الرطمية
االككلالاجيا النديهةم اكعكمد الع بلية كنكية مكاارتم طلللد كنشيق كلمية ملدمجة امسللكدامة كسللكجيو لمكالبار

السللاكلةم اكعيي راح االبككار ااالبدا الد اليرد االموس لسللارم من أجا إيجاد النلاا الملاسللبة الكي ككمبا ي ا
المدن.
 .2الركائز والعناصر األساسية للمدينة الذكية
كمها كشليار المعلامار ااالكل ل ل للاا االككلالاجيا النديهة االبلية الكنكية المكاارتم من أام العلال ل ل للر الكي
كدام لجاح كناا المديلة الكشليدية إلع مديلة كيةم الكي يعكبر ا ا الكناا لاجنا البد من الكا ر الع الركائي
االعلالر الكشلية األساسية الكالية:
 1.2ركيزة االتصال
كعكبر اسائا االكلاا من أام الركائي الكي يكعين الع المدن الكا ر الي ا لكي كلب

كية

اكاما كا ة ألاا االكلاا المكاارت الكي كس ا املية الالاا إلع البيالار بيسر االكعاما مع ا
بيعالية2م ال كر مل ا الع سبيا المهاا:
 1.1.2الشبكات السلكية والالسلكية واسعة النطاق
 1.1.1.2الشبكات السلكية
كضم الابكار السلكية الاسائا الكالية:
 ا للبكار األلياف البلل لرية :ككميي بكال ا ككا ر الع س للعة كبيرت للشا البيالارم ايكم من مالل ا إرس للاا
كم اائا من المعلامارم ابسراة االية جدا.

 ابكة الما الماكرك الرطمي ) :(Digital Subscriber Line, DSLيكم من مالل ا كاليا المدمار
الرطمية ابر كابالر ال اكف العاديةم غير أن ا ه الاسيلة مكلية لسبيا الد مداا.3

 2.1.1.2الشبكة الالسلكية
كضم الابكار الالسلكية الاسائا الكالية:

1

- Intelligent Community Forum (ICF), « What is an Intelligent Community », 2006. Retrieved
from. http://www.intelligentcommunity.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=18
 -2ميجا كومار ،بناء مدن ذكية ترتكز على الليانات الذكية ،مس ندات شركة الليانات الدولية ) ،2015 ،)IDCبدون صف ة.
 -3اللود رياض صادق ،مناهل تخطيط المدن الذكية :حالة دراسية دمشق ،رسالة لني الماجس ير ال خطيط والليئة ،كلية ال ندسة
المعمارية قسم ال خطيط والليئة ،جامعة دمشق ،الجم ورية العربية السورية ،2013 ،ص.30 .
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 الااو او ( :)Wi-Fiكشام بكالل لليا المدمار الرطمية بدان اسل للكعماا الكابالرم اككميي بسل للراة كبيرت
ي لشا ااسل ل للكشباا البيالارم اكسل ل للكمدم ماجار الراديا لكبادا المعلامارم اكشدم االلكرلر السل ل لللكيا ي
أماكن ممكليةم ابر ج اي يسمع لشاة الالاا ()Access Pointم ايلا مدااا إلع مسا ار كشدر
بعال لرار األمكارم اكك ميي ا ه الا للبكة بامكراط ا للجدرانم ايمكن إطامك ا ي أماكن يل للعو ي ا كمديد
الكابالرم كالمااطي األهرية مهال.
 الااو ماكة ( )WI-MAXابارت ان ابكة اكلاالر السلكية كسكمدم للمسا ار الاايلة ايياق مدااا
ناالي الممس ل للين كيلامكرام اطد كل ل للا س ل للراك ا إلع  40ميجا بايرم اككميي ا ه الا ل للبكة بيعالية كبيرت
جدام نيث يمكن ربا ا بممكلف الم ار ق النياية الماجادت بالمديلةم مما يس ل ل ا املية مراطبة الا ل لاار
انركة المرار االملااق النياية االمااطي الكراهية اغيراام

ه الال ل ل ل للبكة كلبي مكالبار المديلة ال كيةم

لظ ار لليعالية الكي ككا ر الي ا من نيث األداء االكياءت االكغاية.
 لظام االكلل للاالر المكلشلة ) (5G-4G-3G- UMTSيكميي ا ا اللظام بسل للراة لشا البيالار ايا ر
امكالية لشا اللل ل للار االلل ل للارت االييديا امدمار االلكرلر ي أماكن ممكليةم ايرككي ا ا اللظام الع
طاادت أساسيةم كشسم من مالل ا ملاشة المدمة إلع ادت ماليا ايكم اسكمدام بر لكغاية كا ملية.
 االكلل ل ل للاا ابر األطمار االلل ل ل للالااية :كعكبر ا ه الكشلية من أكهر لظم االكلل ل ل للاالر عاليةم اكغاي
ملااق ااسعة من الكرت األرضيةم بما ي ا الملااق اللائية الكي ال ككا ر الع بلية كنكية لالكلاالرم
اكشام ا ه الكشلية الع كاييي مجمااة من األطمار االل ل ل ل للالااية ي مدارار ملميض ل ل ل للةم ايغاي كا
ااند مل ا ملاشة جغ ار ية معيلةم ابعد لك يكم الكاالللا بالمناار األرضللية طلللد لشا االكلللاا إلع

الابكار األرضية.1
 2.2ركيزة مراكز البيانات

كعما ا ه المراكي الع ضمان نيظ البيالار ي مسكاد اامم ايكم كايير المعلامار المميلةم اال يمكن
طراءك ا إلع من ارف األامال ال ين يكا ران الع كرميل مال ب لكم نياظا الع سالمة البيالار من أو
كالاو أا كياير طد ياال ام ايكم كنديد ااية مسكمدمي ا باسكعماا ماجار الراديا المدامة برطاطار كية.
 3.2ركيزة التحليالت
كشام ا ه الركييت الع كن ليا جميي البيالار الكي كم كجميع ام هم يكم كنايل ا إلع روة األا ل ل للاة ار طيمةم
اكمكن املية كنليا المعلامارم من كليي س ل ل ل ل لللس ل ل ل ل لللة من امجراءار الكاجي ية المكعلشة بكدبير الماارد با ل ل ل ل للكا
اشاللي.2
 4.2ركيزة التطبيقات
كمكن ركييت الكابيشار من إدماا البيالار االنلل ل ل ل ل للاا ال ي ام ايكم جمع ا ابر ملل ل ل ل ل ل للار ممكلية مها
االلكرلر اأج يت االسل ل ل للكال ل ل للعارم ااألج يت المكلشلة ( كال ااكف ال كية ااألج يت اللانية)م ايمكن دمد المدمار مي
العديد من الج ارم من مالا كليي مجمااة من الكابيشار الكي ككالءم مي ا ه العمليةم الا لليء ال و س لليس للاام
 -1نفسي ،ص.32-31 .
 -2ميجا كومار ،بناء مدن ذكية ترتكز  ،...م.س. ،ص.

316

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
ي كعييي كياءت الجا اة المدمار المشدمة للسل ل ل ل ل للاكلةم علع سل ل ل ل ل للبيا المهاا :يمكن إلال ل ل ل ل للاء كابيق ماند يكي
لمسكمدمي إمكالية النلاا الع مدمار مكلااة من إدارار ممكلية.
 5.2ركيزة المستخدمين النهائيين
كضل للم ابشة المسل للكمدمين الل ائيين كالط من المااان االمشيم االيائرم إضل للا ة الع ال يئار العامة االال للركار

المالل ل ل ل ل للةم ا ي ا ه الابشة يكم جمي البيالار من مالا كابيشار االلكرلر اال ااكف ال كية ااألج يت اللانيةم
إض للا ة إلع أج يت االس للكا للعار الظام كنديد المااطي العالمي ()GPSم اكعكبر كابيشار ا ه الابشة أم ار أس للاس لليا
لالاكراف بالمديلة الع أل ا كية.1
- IIاأل نظمة الذكية للمباني التراثية ومساهمتها في التنمية السياحية المستدامة
 1األنظمة الذكية للمباني التراثية
كمها المبالي الكراهية ال اية الهشا ية االيكرية للا ل ل للعاوم ي هرات نض ل ل للارية أل ل ل لليلة كجس ل ل للد المسل ل ل لكاة
اال بدااي االجمالي ال و ال ل ل للا إلي املس ل ل للان ابر مر العل ل ل للار االنشو الكاريمية المكعاطبة2م اكلدر المبالي

األهرية ضلمن الكراث املسلالي ال و ينكاو الع طيم كاريمية اهشا ية ااطكللادية م مةم مما جعل ينظع بااكمام

كبير من لدن ممكلف اليعاليارم لكال مال للرااا االيا م مام يسل للاام ي كااير البلية االطكلل للادية ااالجكمااية
المعالل لرت االمس للكشبلية .ا ي الس لللاار األميرت بري ااكمام مكيايد بالمااطي الكراهية نيث مض للعر ا ه األميرت إلع
سلسة من الكدمالرم كرمي إلع المنا ظة الي ا من االلدهار غير أن امليار الكدما ا ه ال كرطع إلع المسكاة
المالاوم اال كااكو الكاار الككلالاجي ال و يا ل ل ل ل ل ل ده العالم ي ارالة األميرتم عملية المنا ظة الع المبالي
الكراهية معشدتم اكاايراا يكالو مبرت كبيرت ي الميدان اا ل للراا دطيشة يكعين الكشيد ب ام نس ل للو االكياطية الدالية
للكراثم إن المنا ظة اي كلك االجك ادار الملل ل للممة لي م الكراث الهشا يم ايسل ل للكليم معر ة اميشة ادطيشة للااطي
الكاريميم الد كليي أاماا املشا االكرميم.3
أما المع د األمريكي للنياظ يندد المنا ظة بما يلي :الم لة الكي ككرة النياظ الع الممكلكار الكراهية
للمسكشبام اكضم م ارار النياظ الع الكينل االكاهيق االعال ااالاكبار الاطائي ال و يسلد بالبنث االكربية .
أما جا الي كاربالا ار (  ) Giovanni Carbonaraلانو أكبر المراجي ي الم النياظ الع الكراث يشاا
ان النياظ » :ل ادت معان ي اللغة الكشليةم ي بعض األنيان يعاي معلع الكرميمم ا ي ناالر أمرة يعلي
المعَلم «.4
االاكلاء بالمنيا مها البيئة امااكا الكمايا النضرو ااألمار المكعلشة بالشاالين الكي كعلع بداام َ
الاالطا مما كشدمم يمكن الشاا إن املية المنا ظة الع المبالي الكراهية ككضل ل ل ل ل للمن ض ل ل ل ل ل لاابا ككشااي مي
مكالبار ااراا المبالي ال كيةم علدما كر جا الي كاربالا ار أن املية النياظ ل ا ادت معان ي اللغة الكشليةم
أو أن ا ه العملية يمكن أن كال ل ل ل للما اسل ل ل ل للكعماا الكشليار النديهة االككلالاجيا المكاارت من أجا كنديث المبالي
 -1نفسي
 -2علد الناصبببر ب علد الرحم الزهران  ،إدارة ال راث العمران  ،دراسبببات أثرية ،سبببلسبببلة  ،7جامعة الملك سبببعود ،كلية اآلثار
والسياحة ،قسم اآلثار ،الرياض ،2012 ،ص.25 .
 -3جما عليان ،ال فا على ال راث الثنا  ،ن و مدرسببببة عربية لل فا على ال راث الثنا وإدارتي ،عالم المعر ة ،العدد ،322
مطلعة السياسة ،الكويت ،ديسملر  .2005ص.63 .
 -4نفسي ،ص.64.
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
الكراهية .أما المع د األمريكي للنياظم ااالكياطية الدالية للكراثم نددا المنا ظة الع المبالي الكراهية ي النياظ
الع الممكلكار الكراهية للمسكشبا باالسكلاد الع البنث االكربيةم ا ي االجك ادار الملممة لي م الكراث الهشا يم
اا ا يعلي االس ل ل ل للكيادت من جميي األبناث الكي من ال ل ل ل ل ل ا النياظ الع ا ه المبالي ل جياا الشادمةم اكا ل ل ل للما
األبناث االكشليار االكابيشار المعكمدت الع الككلالاجيا النديهة الكي كرام إلع ك سللية سللياسللة هشا ية كسللاام ي
بلاء ااي مجكمعي مواا اغيار الع الكراث النضارو.
كعكبر البيار ال ل كيللة همرت من همرار الكشللدم الكشلي االكاار الككلالاجي الل و ار ل العللالم ي السل ل ل ل ل لللاار
األميرتم اكاير بعض الدراسار إلع أن أغلو البيار المكااجدت ي المدن الللااية سكلب

كية ي المسكشبا

الشريوم ل لك يكعين كنايا الم بالي الكراهية (المكانف االشلل ل ل ل ل للار االشلل ل ل ل ل للبار مهال) إلع مبالي كيةم ألن ا ه
العملية سل للكسل للاام ي جادت المدمار المشدمة اييادت مسل للكاة األمن االسل للالمةم نيث سل لليمكن كيايدي ا بكاميرار
رطمية للمراطبة انساسار كعشو النركة اربا ا بالج ار المسوالة ان إدارت المبلع أا الاراة بااساة كابيشار
مالللة ب ه العملية ( كما اا مسللكمدم ي الااليار المكندت األمريكية من ارف ملكجار اللركار سللمارر اام

 1(SMART HOMEم من ييادت مس ل ل ل ل للكاة األمان ايجعا المبلع منل ل ل ل ل لللا من س ل ل ل ل للرطة األهار االكنف الشيمة
الماجادت ب م كما سل للكسل للاام (الكاميرار) ي مراطبة الماظيين من ارف روسل للائ م ي العما اضل للبا المماليار
الكي يشامان ب ا طلل للد كشايم ام الال لليء ال و سل لليسل للاام ي ييادت جادت المدمار المشدمة للسل للياحم ايال للكرا ي
اسكمدام أج يت المراطبة انكرام األماكن الكي كملك ملالية معيلة.2
كما س ل ل لليمكن كيايد المبالي الكراهية بلظام مككاما ليل ار امكا نة النرائقم مركبا بنس ل ل للاس ل ل للار رطمية للن اررت
امج طس ل ل لار ابلظام إاياء مدام بآالر رو المياهم من كال ل للف النرائق مبك ار اامماداا بسل ل للراةم مما يكي إمالء
الياار االشاي األهرية الشيمة الماجادت بالمبلع الكراهي ي ظرف اجيي نالة اطا الكارهة.3
اسل لليكي كيايد مااسل للير المياه بنسل للاسل للار إلككرالية دطيشة من كال للف الكس ل لربار الكي طد كندث أض ل ل ار ار مايرت
بالمبالي الكراهية مالللة كلك المبلية بالكراو . 4امن بين األلظمة الضللرارية الكي يجو أن كياد ب ا ا ه المباليم
لظام الكنكم ان بعدم المركبا بكابيشار مال ل للة ب ه العملية ابكشليار نديهة ااس ل للائا اكل ل للاا مكاارت مركباة
با للبكة االلكرلر جرة كراا س للابشا (الااو اوم الااو ماكة)...م

ا اللظام س لليس للااد الماظيين االياار الع

الكنكم ي مجمااة من األج يت املككرالية الماجادت ي المبالي الكراهيةم ال كر مل ا الع سبيا المهاا:
أ -أنظمة اإلضاءة
سلليسللاام اضللي لظام كي ليضللاءتم من الكنكم امراطبة امضللاءت ي المبلع الكراهيم اسلليمكن من اطكلللاد
الااطةم نيث يمكن اضللي إادادار اكابيشار مالللة بكا ملللباح5م اسلليسللم

لك بالكنكم ي لسللبة امضللاءت

 -1أحمد صببالح النفيسببة ،الليوت الذكية ،مجلة العلوم ال ننية ،صببلية ،تصببدرها مدينة الملك علد العزيز للعلوم ال ننية العدد،111 ،
مايو  ،2014ص .11
2
- Joëlle SIMARD, « La Ville Intelligente Comme Vecteur Pour Le Développement Durable: Le
Cas De La Ville Montréal », Essai présenté au Centre universitaire de formation en
environnement et en développement durable en vue de l’obtention du grade de maître en
environnement (M.Env.), Maitrise En Environnement Université De Sherbrooke, 2015, p. 40.
 -3أحمد صالح النفيسة ،المدن والملان الذكية ،م.س ،ص.13.
4
- Joëlle SIMARD, « La Ville Intelligente Comme Vecteur … », op.cit. p.39.
 -5أحمد صالح النفيسة ،المدن والملان الذكية ،م.س ،ص.13 .
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
المالللة بالمعراضللار األهرية الماجادت ي ا ه المباليم مما سللينا ظ الع بعض الكنف الكي كك هر بامضللاءت
الشاية كالمماااارم نيث ك كس للبو األا للعة الياق بليس للجية الكي كلا للراا مل للابي اليلارس لللرم ي كلف الارق
االنبر االرطا  1م اأيضا سكسااد ألظمة الكنكم ال اكي بامضاءت من كاغيا الملابي المارجية للمعلمة الكراهية
كلشائيام من مالا برمجك ا الع االاللكغاا لاطر منددم أا االاللكغاا كلشائيا الد اسللكاللعار النركةم ايمكن ك لك
الكنكم ب لاان الملللابي من مالا ضللبا إادادار امضللاءت مما يكي اسللكمدام إضللاءت مالللة للمبلع ي بعض
االنكياالر الديلية االاالية أا الملاسبار الدالية.
ب  -أنظمة التكييف والتدفئة والتهوية
ككي مجمااة من الكابيشار المال ل ل ل ل للة إمكالية الكنكم ال اكي ب لظمة الكبريد االكد ئة االك اية الماجاد ي
المبلع الكراهيم ايمكن ربا اللظام ب ند مااطي الاشة المعكمدت الع ال ل للبكة االلكرلر طلل ل للد معر ة نالة الاشة
الماجادت ي المار  .ايودو اركيا درجة الن اررتم إلع كض ل ل للرر مكالار الممااام نيث ككعرض أاراط اجلاده
االللللاق الم سللكمدم ي الكجليد إلع الكلفم اككسللبو أيضللا ي شدان الممااا منكااه المائي ا إلللابة األاراق
بالجياف اااللليرارم مما يعرضل ا للكسلر بسل الةم إضلا ة إلع كلللو العجائن الالللشة للكعاو اأغلية الككاو
مما يعرضل ا إلع الضللررم انداث كاللااار اللكلية للممااام اكسللاام ك لك ي نداث كيااالر كيميائية كوهر
الع جادت الارق االجلدم اياكا اركيا درجة الن اررت بيئة ملاسبة لبعض الكائلار النية الدطيشةم الكي كساام ي
كنلا السللليلاي االارق االجلادم مما يودو إلع كداار المماااار .2اسلليمكن كج يي المبالي الكراهية بالكابيشار
ال ل كيللة من النيللاظ الع الشاي األه ريللة الماجادت ب ل ه المعللالم الكراهيللة من مالا مللداللا بللدرجللة الن اررت االبرادت
االك اية الملاسبة.3
ت  -أنظمة التحكم في األجهزة الصوتية والسمعية والمرئية
ك دف الكابيشار المسكمدمة ي األج يت اللاكية االسمعية االمرئيةم إلع كشليا كمية الااطة الم درت ا ي
ا ا الللدد أل ل ل ل ل ل للكدر د ارسلة أمريكية أجرك ا الركة ماكيليو ( )McKinseyسللة  2009مم أل كم للرف ناالي
 130بليان داالر الع الااطة الكي لم يكم اسللكعمال ا4م اككا ر المبالي الكراهية الع العديد من الاسللائا اللللاكية
االسللمعية االمرئيةم يكم اسللكغالل ا طلللد كشديم اللرانار مكلااة ناا كاريخ الكنف االاريشة الكي للللعر ب ام
لكن بعض الياار يكركان ا ه األج يت ي اض للعية كا للغيا نكع بعد االلك اء من اس للكمدام ام ي نين س لليمكن
اسل للكعماا كشلية النسل للاسل للار اكابيشار الككلالاجية النديهةم من إاياء ا ه األج يت كلشائيا ابال للكا يلي ي ناا

ادم اجاد النركة ليكرت منددتم مما س لليس للاام ي الكشليا من ض لليا الااطة غير المس للكمدمةم اس للكس للااد ألظمة
الكنكم ان بعدم الماظيين الما ل ل ل للر ين الع الس ل ل ل للير العادو للمبلع الع الكنكم ي األج يت الكي يسل ل ل ل ل الياار
اسكعمال ام اكما باللظام العام للمبلع ( الر ي من اهيرت لار األج يت مهال.)...
 -أنظمة ري حدائق المباني التراثية

 -1ابراهيم شلوح ،صيانة وحفظ المخطويات ال سالمية ،المؤتمر الثال لمؤسسة الفرقان ،لندن ،1995 ،ص.25 .
 -2ابراهيم حسبب اللف ،رشببا سببعيد حمود ،االت ف اللشببري للمخطويات وسببل ال فا علي ا ،مجلة الملوية للدراسببات اآلثارية
وال اريخية المجلد  ،3كلية اآلثار ،جامعة سمراء ،العراق ،2016 ،ص.24 .
 -3أحمد صالح النفيسة ،المدن والملان الذكية ،م.س ،ص.13 .
 -4نفسي ،ص.14 .
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
ينيا ب غلو المبالي الكراهية مجمااة من الندائقم كنكا الع الرو بلية ملكظمةم نياظا الع جمالية
الملظر النضل للرو للمبلعم لكن لكيجة إاماا بعض العماا المكليين ب ال للغاا البسل للكلةم يكم كرك مياه الرو مسل للالة
لمدت اايلة من اليمنم الا لليء ال و يلكد ال نداث كس للرو المياه إلع األس للاس للارم مما يا للكا ما ار الع ا ه
المباليم مالللة كلك الكي بلير بالكراوم ايمكن كيادو ا ا االاللكاا باريشة ألية ا كية ا لك باضللي نسللاسللار
إلككرالية ي ألناء ممكلية من النديشةم ايكم ربا ا بكابيشار كية كس ل ل ل ل ل ل ا املية الكنكم ي ا ان بعدم أا يكم
برمجك ا مي ألظمة مااطي الاشة المعكمدت الع ال ل ل ل ل للبكة االلكرلرم مما يكي

رو النديشة يليا نسل ل ل ل ل للو األنااا

الجاية المارجيةم اكدبير مياه الرو باكا اشاللي.
ح  -أنظمة قياس األوكسجين ومستوى غازات الكربون في المباني التراثية
كعرف المب للالي الكراهي للة ارك ي للا مسل ل ل ل ل للكاة غ للايار الكربان لكيج للة الراائ الكري للة الكي كالش للا بعض
المعراضل لار مال للة كلك المل لللااة من اللس لليد االكي كعاد الع نشو ماغلة ي الشدمم اس لليمكن ربا المبالي
الكراهية ب لظمة كيةم من طياة مس للكاة األاكس للجين امس للكاة غايار الكربان الماجاد ي ا ه المباليم امعر ة
ابيع ل ة ال ااء الماجاد ي البلللايللةم ايكي ا ل ا اللظللام إمكللاليللة ربا ل بلظللام الك ايللةم بنيللث يمكن ل ل ه األميرت
االاكغاا أليا 1م اكغيير ال ااء الملاث بآمر لشي نياظا الع سالمة الياار ارانك م.
يكض ل ل من مالا ما سل لللفم أن اسل للكعماا الكشليار النديهة اال كية ي المبالي الكراهية سل لليمكن من امكالك
ألظمة مككاملة مدارت كج ييار ا ه المبالي بكياءت االيةم اسل ل ل للكر ي من دطة أدائ ا ا عاليك ا ي مجاا الكال ل ل للغيا
االكنكم االمراطبةم اكا ير مدمار ار جادت ر يعة ب طا ككلية اج د ممكنم اس ل ل ل ل للكنس ل ل ل ل للن من مس ل ل ل ل للكاة الرانة
االر ااية لدي مم كما سكساام ي ميض اسك الك الااطة.
 -2.1كيفية تجهيز المباني التراثية بتقنيات المعلومات واالتصال والبنية التحتية المتطورة والذكية
يكالو كج يي المبالي الكراهية بكشليار المعلامار ااالكلل ل ل ل للاا االبلية الكنكية المكاارت اال كيةم ككاين ريق
من الم لدس ل للين المكملل ل لل ل للين او مبرت المية ا لية االيةم اكجربة كبيرت اممارس ل للة اايلة ي مجاا العمارتم
امعر ة دطيشة للااطي الكاريمي للمبالي الكراهية.
 -1.2.1مد المباني التراثية بشبكة الكهرباء والخيوط السلكية لألنترنت
الد مد ابكة الك رباء االمياا السلكية ل لكرلرم يسكنسن امراا داما أغلية بالسكيكية أا معدلية االع
امق ملاسللو ا ي أماكن يملة نرلللا الع سللالمة الياارم ايكعين نير مسللالك أ شية الد مد ا ه المياا كياديا
الااجاج ام ألن من ال ل ن لك أن يكس للبو ي الكماس للار الك ربائية االك هير الع س للراة االلكرلر .ايليم امكيار
ماضل للي ملاسل للو ألج يت الكنايا الشاة الالل للاا ()Access Pointم ك اراي ادم امض ل لرار بالملظر المنيام
اياكرا بلاواا ا ق المعايير المعماا ب ا مي النرل الع إدماج ا ي المعمار المنليم (كغليي ا باللبن االداان

الايلي إ ا كان المبلع مبليا بالكراو)م أما يما يمل الملللابي ال كية الكي يمكن أن كسللكعما مضللاءت المبالي

 -1علد هللا م مد العني  ،المدن والملان الذكية ،م.س ،ص.9.
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الكراهية ال كيةم يج و اض ل ل للع ا بعيدت ان ك هير الظراف الابيعية االبال ل ل لرية الكي كس ل ل للاام ي إكال ا بس ل ل للراةم
اباكا يجعل ا كسكجيو لاراا السالمة المعماا ب ا.1

الصورة رقم  :01تغطية عدادات العدادات

الملللدر :ككيو المنا ظة الع الكراث المعمارو الايلي ي الاديان الماللر ة الع اللللنراء ي المغرو.
(بتصرف)
الرسيييم الهندسيييي رقم  : 01بعض الضيييوابط التي يتعين إتباعها عند تمديد شيييبكة الكهرباء والشيييبكة السيييلكية

لألنترنت

المل ل ل ل ل للدر :ككيو المنا ظة الع الكراث المعمارو الايلي ي الاديان الما ل ل ل ل للر ة الع الل ل ل ل ل للنراء ي
المغرو( .بتصرف)

1

- Mohamed BOUSSALH, Mustapha JALOK, Hubert GUILLAUD, Sébastien MORISET,
« Manuel De Conservation Du Patrimoine Architectural En Terre Des Vallées Présahariennes Du
Maroc », CERKAS, Centre Du Patrimoine Mondial De L’UNESCO, Craterre, EAG, 2005, p. 6465.
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 2.2.1إقامة مواسير المياه
إن مد المبالي الكراهية بمااس للير المياهم يس للكداي كامي أطل للع درجار الن ر الد كليي ا ه العملية كياديا
ألو كسرو طد يندثم ألن من ا ن لك أن يكسبو ي أضرار كبيرتم ايلل إطامك ا بعيدا ان األماكن الكي طد
كا ل ل ل للكا ما ار ال ع الكنف األهريةم كما يكعين د ل ا الع امق ملاس ل ل ل للوم اكيادو اض ل ل ل للي الال ل ل ل لللة الكي كربا
المااسير.1
الرسم الهندسي رقم  :02مقطع عرضي لطريقة دفن الماسورة

المل للدر :ككيو المنا ظة الع الكراث المعمارو الايلي ي الاديان الما للر ة الع الل للنراء ي المغرو.

(بتصرف)

 - 2المباني التراثية الذكية ومساهمتها في التنمية السياحية المستدامة
كعكبر المبالي الكراهية من أام ماارد الس لليانةم لظ ار للاظائف االطكل للادية االهشا ية االكعليمية ااالجكمااية
الكي كودي ام نيث كمداا بعلالر اسكشااو مكمييت اماارد م مة للكلمية السيانية المسكدامة إ ا نسن ا سكغالل ا
بالكمايا السليم اال كي ابامدارت الجيدت.
ا ي الس ل لللاار األميرت كركي االاكمام العالمي بالس ل لليانة الهشا يةم لظ ار للشيمة االطكل ل للادية الكبيرت الكي أل ل للبنر
كلعب ي كا ير ملالللو الاللغا 2اجلو ايرادار م مة من العملة اللللعبةم ااي كمها أيضللا الملللدر األسللاسللي
للللدمللا الشامي ي بعض الللداام ايا ل ل ل ل ل لكللا الكراث الهشللا ي المكمهللا ي المكللانفم االمااطي الكراهيللة االكللاريميللةم
املكجار الل ل ل لللااة الكشليديةم إض ل ل للا ة إلع الال ل ل للر الكراث الهشا ي غير المادو المككالة من العادار االكشاليدم
مكالا أس للاس لليا لللا للاا الس لليانيم إ يمده بماارد مكعددت امكلااة كا للكا ملكجار أس للاس للية كلدر ض للمن العرض

السللياني .انسللو االنلللائيار الكي أجرك ا ملظمة السلليانة العالمية سلللة  2007م شد اللكلر السلليانة الهشا ية
ناالي  %40من إجمالي الس ل ل ل لليانة الدالية .3ا ي أككابر من س ل ل ل لللة  1999م أل ل ل ل للدر المجلة الدالي لآلهار
االمااطي ( )ICOMOSالميهاق ال دالي للسل ل ل لليانة الهشا يةم انددر بماجب ا المبادئ األسل ل ل للاسل ل ل للية لكنشيق العالطة
1

- Ibid. p. 63.
- Joëlle SIMARD, « La Ville Intelligente Comme Vecteur… », op.cit. p. 13- 14.
3
- Centre for Entrepreneur ship, SMES and Local Development (OECD), « The Impact of Culture
onTourism », Paris, 2009, p. 18.
2
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الكبادلية االككاملية بين مكالبار النياظ الع البيئة الكراهية اس ل للياس ل للار الج و الس ل للياني ا ائدك ا الع المجكمي
المنليم اككلمل ا ه المبادئ ي اركي:
أ-

كعد الس ل ل ل لليانة الدالية االمنلية من أام األس ل ل ل للباو ال مراجة للكغيرار الهشا يةم االمس ل ل ل للوالة ان كدايم
امليار النياظ ااالدارت الاااية لمل ل ل للائل المارد الكراهيم اك دف ي المشام األاا إلع نماية الكراث
العالمي اهشا ة المجكمعار.

و -العالطة الكبادلية بين المااطي الكراهية االسلليانة اي االطة ديلامية مكغيرت ككضللمن طيما مكلاطضللة اينو
أن كدار ي إاار من الكلمية المسكدامة ل جياا الناضرت االمسكشبلية.
ر -يكعين أن كنا ظ برامد كاجي السيانة الع ملائل الكراث الهشا ي.
 الك كد من أن ماة إدارت المااطي الكراهية للس ل ل لليانة الهشا ية كنشق هراء امكعة اكغلي الكجربة الس ل ل لليانيةلليائرين.
ح -إاراك المجكمعار المنلية االمااالين ي الكمايا للنياظ االكلمية السيانية.

ل -يجو أن كعاد ألااة السيانة االنياظ بالليي االيائدت الع المجكمعار المنلية.1
االع ا ا األساة يمكن الشاا أن المااطي الكراهية من أام مظاار السيانة الهشا يةم ايعكبر الكراث الهشا ي
بمعلاه الااسيم الدا ي األساسي لج و السياح من ممكلف داا العالم2م اأمام كيايد الالو الع السيانة الهشا يةم
أل ل ل للبنر المبالي الكراهية الكشليدية ال كس ل ل للكايي كا ير مدمار جيدت للس ل ل للياحم مما طد يودو إلع كراجي مس ل ل للكاة
كلا س ل ل ل لليك ام اس ل ل ل لليمكن كيايد المبالي الكراهية بالككلالاجية النديهةم من كلبية الناجيار المكيايدت للس ل ل ل للياحم كما
س للكس للااد الاس للائا االكابيشار المكاارتم ككشلية كنديد المااطي ) (GPSالظام االكل للاالر المكلشلة (5G-4G-

) 3G- UMTSالسل ل للائ من ييارت المااطي الكراهية بيسل ل للر كبير االكعرف الي ا ي ظرف اجيي دان الناجة الع
مراد سيانيم ايمكل م ك لك كنميا دليا سياني رطمي مياد بكشلية هالهية األبعاد يا ر معلامار أساسية ناا
المااطي االمبالي الكراهية الماجادت ي المديلةم ايمكن ربا كشلية كنديد الماطي بكابيشار الظم اللشا ال كيةم من
أجا إرااد السائ ال و يكا ر الع اسيلة لشا مالة ب م من الالاا إلع المبالي الكراهية ي اريق يمن اغير
ميدنم ابككلية ملميض ل ل ل ل للةم ا ي ظرف يملي اجييم اككي ك لك الكابيشار النديهة لليائر إمكالية ال ل ل ل ل لراء ك كرت
الدماا إلع المبالي الكراهية املكجار اللل ل ل ل لللااة الكشليدية اأدائ ا بعين المكان بااسل ل ل ل للاة بااطة بلكية كيةم كما
كا ر الككلالاجية المكاارت للس ل ل ل للائ بديال للييارت الااطعية للمااطي المارت الكي يل ل ل ل للعو الال ل ل ل للاا إلي ا أا الكي
كعرضل للر لليااام من مالا كلظيم جاالر ا ك ارضل للية ل ه المااطيم اك لك اككال للاف ماضل للي المااطي الملدهرت من

مالا الااطي اال ك ارضليم كابيق ا ه الكشليار سليا ر ملكاجا سليانيا مكاا ار امسلكدامام مبليا الع طاااد معر ية
مرلة 3م إضا ة الع أل ا سكشدم مدمار ار جادت االية للسياح ب طا ج د اككليةم مما سير ي من مسكاة الرانة
االر ااية للجمييم اسيلعكة إيجابا الع نركة االسكهمار ااالطكلاد.

-International Concil On Monuments And Sites, (ICOMOS), « International Cultural Tourism
Charter Managing Tourism At Places Of Heritage Significane», Adopted by (ICOMOS), at The
12 th General Assembly in Mexico, October, 1999.
2
- Sandra BREUX, Jérémy DIAZ, « La Ville Intelligente Origine… », op.cit. p.14.
3
- Nikos KOMNINOS, « Intelligence Cities And Globalization… », op.cit. p. 281.
1
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خاتمة:
لم كعد المبالي الكراهية الكشليديةم كسل للكايي أن كلبي الناجيار المكيايدت للسل للياح الاا دين الي ام مما أدة إلع
اجياا الع كلبية الناجيار المكيايدت لمركادي ام لما الكدبير النالي ألل ل ل للب مكجاايام ل لك كان االبد من إيجاد
نلاا كية كرمي إلع كجااي ا ا امال ل ل ل للكاام اكعكبر الكشليار االكابيشار النديهة من أام العلالل ل ل ل للر الكي كدام

لجاح كناا المبالي الكراهية الكشليدي ة إلع معالم كيةم اسل ل لليمكن االاكماد الي ا من امكالك ألظمة مككاملة مدارت
كج يياك ا بدطة اكياءت االيةم كما س ل ل ل ل للكر ي من أداء ا عالية ا ه المبالي ي مجاا الكا ل ل ل ل للغيا االكنكم االمراطبةم
اس ل للكا ر مدمار ار جادت ر يعة اب طا ككلية اج د ممكنم مما س ل للير ي من مس ل للكاة الرانة االر ااية للسل ل لياحم
اسيلعكة إيجابا الع االطكلاد من مالا جلو العملة اللعبة املق رل الاغا.
كعكبر المبالي الكراهية من أام ماارد الس ل ل لليانة م لظ ار للاظائف االطكل ل ل للادية االهشا ية االكعليمية ااالجكمااية الكي
كودي ام نيث كمداا بعلال ل ل ل للر اس ل ل ل للكشااو مكمييت اماارد م مة للكلمية الس ل ل ل لليانية المس ل ل ل للكدامةم لكن رغم الياائد
االيجابية ل ه الككلالاجيا يكعين الكعاما مع ا بعشالليةم اباكا ينكرم الملاليار الهشا ية ااالجكمااية ل راد
االجمااار.
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دور المدن الذكية في تحقيق التنمية المستدامة
The role of smart cities in achieving sustainable develo
الدككارت ساي

ايمة (المركي الجامعي لغلييان –الجيائر)

ملخص:

لظ ار لالسكعماا الغير الرايد اال العشاللي للماارد الابيعية االااطةم اساء اسكمدام البيئة بااكباراا سلعة

مجاليةم االلظر إلي ا الع أل ا مجرد سلي املدر لكعظيم األرباحم اأمام مندادية الماارد االطكلادية كان البد
من إيجاد نلاا ل ه المال ل ل ل للاكا نيث ظ رر "المدن ال كية كنا أمها ل ا .ابما أن البيئة اي المجاا الانيد

لبشائلا ااسكمرار األجياا الشادمة اما يلجم ال من كراكم ل ضرار البيئيةم ظ ر ي ارالة األميرت المي ام المدن
المسكدامة أا ال كية.
ال
اكشدم" المدن ال كية "بديالط كامالط الطكل للاد االمي أكهر عالية االس للالية االكاجية ال للنة الظا ة ارالشاط اجما ط

اأكهر انكراما للبيئةم نكع أل ا باكر كاللكا ركييت لمسللكشبا البالريةم ل ا الليَّدر العديد من الداا ملاللآك ا للمدن

ال كية الكي أضل للنر لل للارت باارت ان كاار املجاي البال للرو ي مجاالر الككلالاجيا االعمران .الشد كاارر
"المديلة ال كية"م لبنر مي اماط اامالط امكرابااط امكاعباطم با مدرسة امرالية جديدت طائمة بند اك ا.
الكلمات المفتاحية :المدن ال كيةم إلكرلر األاياءم البيئة ال كيةم الكلمية المسكدامة.

Abstact:
Due to the irrational use of natural resources and energy, and the misuse of the
environment as a free commodity, and to consider it as a mere commodity and source
to maximize profits, and the limited economic resources, It had to find solutions to
these problems as Smart cities emerged as an ideal solution.
Since the environment is the only area of our survival and the continuation of future
generations and the consequent accumulation of environmental damage, the concept
of sustainable or smart cities has recently emerged.
Smart Cities offers a perfect alternative to a more efficient, humane, productive,
healthier, cleaner, more elegant, more environmentally and more efficient global
economy. So many countries have built their facilities for smart cities that have
become a remarkable example of the evolution of human achievement in technology
and construction. The 'Smart City' has evolved into a comprehensive, interrelated and
complex concept, but a new, self-contained school.
Keywords: Smart Cities, Internet of Things, Smart Environment, Sustainable
Development.
مقدمة:

لظ ار لالسل للكعماا الغير الرال لليد اال العشاللي للماارد الابيعية االااطةم ااسل للاءت اسل للكمدام البيئة بااكباراا سل لللعة
مجاليةم االلظر إلي ا الع أل ا مجرد سلللي املللدر لكعظيم األرباحم اأمام مندادية الماارد االطكلللادية ابما أن

البيئة اي المجاا الانيد لبشائلا ااسل للكمرار األجياا الشادمة اما يلجم ال من كراكم ل ض ل لرار البيئيةم ظ ر ي
ارالة األميرت المي ام المدن المسكدامة أا ال كية.
بدأ مي ام المدن ال كية ي ارالة األميرت يكردد الع مس ل ل للامعلا أكهر من أو اطر مض ل ل للعم بعدما ااكادر ي اللا
الع سما ابارار مها الكليييان ال كيم االسيارت ال كيةم االمليا ال كيم ال اكف ال كي .لم لعد لككيي ب ا با
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ألل للب

ال كاء بنجم كرت كبيرت ككدنر لكضل للم مدلاط بكامل ا ي الل للر باكر ي كشلية المعلامار ااالكلل للاالر

ركن أساسي ي نياكلا اليامية.

كسكارف المدن ال كية المسكشبا الع اللعيدين االطكلادو ااالجكماايم اككلمل الغاية مل ا ي كا ير بيئة
رطمية لديشة للبيئة امنييت للكعلم اامبدا كس م ي كا ير بيئة مسكدامة كعيي الاعار بالسعادت االلنة.
اككيايد أامية المدن ي املية الكلمية مي كيايد لما طاالي ام اك لك بااكبار أل ا الملدر الرئيسي للليي االضرر
ي ين اانللد .للالمللدن اي منركللار االطكلل ل ل ل ل ل للاد العللالمي اكنكاو بين جلبللاك للا الع مراكي االبككللار االكااير
اامبدا م ااي أيض ل لاط المسل للببة ألكهر من  70ي المائة من االلبعاهار الضل للارت بالبيئة االملال .امن دان كلظيم
المدن ااض للع ا الع مس للار يالنق مكالبار العل للر كييد العال لاائيةم اككياطم ما للكالر الماال للالر اامس للكان

االمياه االااطة االلظا ة اادارت الممليارم ايكع ر كشديم مدمار كعليمية النية الئشة.

انس للو كشرير نديث ل مم المكندت أن  75ي المائة من س للكان العالم س لليشالان ي الملااق النضل لرية بنلاا
اام  .2050ا 50ي المائة من سللكان العالم يسللكلان ناليطا مدن االاك كاطعار كبيرت ب ن كسللكنا داا مجلة
الكعاان المليجي الع أند أالع معدالر الكجمي السل ل للكالي ي الملااق النض ل ل لرية الع مسل ل للكاة العالم بلسل ل للبة

ككرااح بين  80بالمائة ا 100بالمائة.1
ا ا اطد كسل للجا المدن ناالي  80ي المائة من البعاث هالي أكسل لليد الكربان .ا طد اسل للك لكر المدن ناالي 75
ي المائة من الااطةم ا  25مليار ايء مكلا باأللكرلر بنلاا سلة
 2020ابالكالي ضعف ما اا ماجاد ي سلة .2018
اا ا ما د ي العديد من مدن العالمم إلع كابيق مي ام المديلة ال كيةم ب دف ر ي مسل للكاة جادت نيات سل للكال ام
اكنييي لما طااا ا المالم اييادت كياءت مدماك ا ااسل ل للكدامك ام اكنسل ل للين جا بيك ا االسل ل للكهماريةم اكنسل ل للين
كلا سيك ا العالمية املق ملالو العما لمااالي ا اكمييض لسو الباالةم اكلايا النركة السيانة االهشا ةم ا
لك بيض للا كاس لليي لااق اس للكمدام النلاا الكشلية للظم المعلامار ااالكل للاالر ي ممكلف جاالو النيات ي

المدنم بما يساام ي كيسير نيات السكان الياميةم ار ي مسكاة جادت المدمار ي ممكلف الشاااارم اكرايد
اسلك الك الماارد المكانةم اكيسلير كبادا البيالار االمعلامار .نيث أالشر مدن كهيرت ناا العالم مالاريي لمدن
كيةم من بيل ا دبي اليايارك اااكيا اا لللغ او اأمس للكردام .امن المكاطي مالا العشد المشبا أن كلكا للر لما
الم دن ال كية الع لااق ااسيم اأن كاكا ا ه اللما

طاااد أساسية كسكلد إلي ا ممااار كااير المدن.

إشكالية البحث:

ال
اكشدم" المدن ال كية "بديالط كامالط الطكل للاد االمي أكهر عالية االس للالية االكاجية ال للنة الظا ة ارالشاط اجما ط

اأكهر انكراما للبيئةم نكع أل ا باكر كاللكا ركييت لمسللكشبا البالريةم ل ا الليَّدر العديد من الداا ملاللآك ا للمدن

ال كية الكي أضل للنر لل للارت باارت ان كاار املجاي البال للرو ي مجاالر الككلالاجيا االعمران .الشد كاارر
"المديلة ال كية"م لبنر مي اماط اامالط امكرابااط امكاعباطم با مدرسة امرالية جديدت طائمة بند اك ا.
امي كيايد النديث ان ا ا المي امم كُهار العديد من الكساوالر الكي يسعع ا ا البنث ليجابة ال ا:
 ما دار المدن ال كية ي كنشيق الكلمية المسكدامة؟

1

Daniel Droz-Vincent, 2017, La smart city, une ville intelligente, des villes et des territoires plus
inclusifs, durables et pratiques, directeur de la publication: Daniel Droz-Vincent rédacteurs:
marion bagnis, brice barois imprimé par crédits graphiques flaticons, pexels p. 1.
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 ا يكير ان ا ه اماكالية األسئلة الكالية:
 ما المشلاد بالمدن ال كية؟
 اما أاميك ا اأادا ا؟
 اما سماك ا أبعاداا ا ملائل ا الرئيسية؟
فرضييات البحيث:

الع ضاء ما كشدمم اضعلا مجمااة من اليرضيار ليجابة الع إاكالية البنثم اا ه اليرضيار ككمها ي:
 -1كساام المدن ال كية ي الكلمية االطكلادية.
 -2كعما المدن ال كية الع كنشيق الكلمية المسكدامة.

هيدف البحيث:

ي دف ا ا البنث إلع كاضللي أامية المدن ال كية ا مدة االيك ا ي الكلمية االطكلللادية ااالجكمااية اكنشيش ا

للكلمية المسل ل ل للكدامة من مالا ملق المال ل ل للاريي ا االبككار املق ملالل ل ل للو العما االند من الباالة اك ا الكلمية
االيكالاجيةم كما ي دف إلع اسكعراض بعض الكجارو ي مجاا المدن ال كية.

إن ال دف من المد ن ال كية اا كا ير كنديهار ارية لنا المال ل ل ل ل للكالر مها ايدنام المرار االكلاث البيئي ابر
الجمي بين الككلالاجيا اكنليا البيالار االمدمار النض ل لرية .ااسل للكعالة بالمجكمعار لمااج ة مال للكالر ممكليةم
مها غياو العدالة االيسل للاد اكضل للارو الملل للال بين الجمااار الممكلية .اا ا ي المشابا سل للينكا إلع اض ل لي
سياسار لمعالجة كلك الماكالر اكس يا كااير المدن ال كية.
منهج البحث :ي ا ا البنث سلبين الدار المدن ال كية اساف لركي دراسكلا الكابيشية الع بعض الكجارو ي

مجاا المدن ال كية ا ا ا باالاكماد الع المل د االسل ل ل ل ل للكلبااي ااالسل ل ل ل ل للكشرائيم لكنليا ااسل ل ل ل ل للكشراء المعايار
االمعلامار الماهشة كاألرطام الماجادت ي الكشارير المشدمة اسلكلااا ا ا البنث من مالا المناار الكالية:
المحور األول :مفاهيم حول المدن الذكية.

المحور الثاني :التأصيل النظري التنمية المستدامة

المحور الثالث :دور المدن الذكية في تحقيق التنمية المستدامة
المحور األول :مفاهيم حول المدن الذكية
 .1تعريف:

مدينة ذكية باملجلييية : Smart cityاا ملل ل للال ال ل للاما لاسل ل للائا كااير بغرض دام مديلة اادارك ا بكشلية

جديدت بنيث لكنسل ل ل ل للين الظراف االجكمااية ي ظا نماية البيئة .كلك األ كار االاسل ل ل ل للائا ككضل ل ل ل للمن كجديدار

ككلالاجية ااطكل ل للادية ااجكمااية .نيث يكم بلاء المدن الجديدت اادارت مدماك ا من ك رباء ااض ل للاءت امياه اكد ئة
اماال للالر ااكل للاالرم ا كس للكعما ل لك كشلية جديدت مدارت المديلة بكابيق ارق الكنكم ارلي بااس للاة اس للائا
كيةم مها كاميرارم مجس ل ل ل للارم اا ل ل ل للبكار اكل ل ل ل للاام اكجميي معلاماك ا اادارت كلك المعلامار من مركي يجمي
المعلامارم ايكلرف ي ا بنسو األاضا ارلية ااالنكياجار.
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نسل ل ل ل للو ( )Droege 1997يركبا مي ام المديلة ال كية بالمدن اال ك ارضل ل ل ل للية  virtual citiesامل ا ظ ر
مل للال  digital citiesاأام لكائج ا اليراغ املككرالي أا اليراغ اال ك ارض للي .1ا يعر ا )ملكدة المجكمعار
ال كية  Smart community Forumالع أل ا األطاليم الكي كشدم ألظمة :االبككار ا ICT ) information
 and communication technologiesكشليار االكلل للاالر االمعلامار للمجكمي المنليم أو كجمي بين
كاء األ راد االموس لسللار الكي كعيي الكعلم ااالبككارم االيراغار الرطمية مما ]يكي امبدا اادارت المعر ة .2كما
ارف ( )2011 :Azamatالمديلة ال كية النشيشية الع أل ا كجمي ام ا رلي يضم هالهة الالر أساسية اي:
أسل ل ل ل للاة كشليم أسل ل ل ل للاة اجكماايم أسل ل ل ل للاة بيئيم ايمكن الشاا إل ا هالهة مدن ي ااندت ااي :المديلة
اال ك ارضل ل ل ل للية/المعلاماكيةم االمديلة المعر يةم امديلة بيئيةم ااي المكان ال و يلكشي ي العالم اال ك ارضل ل ل ل للي

أما IDCل بناث كعر ا الع أل ا كيان
االااطعي .كضل ل ل للم هالهة الالل ل ل للر اي المعلامارم البيئةم األ رادَّ 3.

منداد ) ني ا  /أا بلدت ا  /أا مديلة ا  /أا مشااعة ا  /أا بلدية ا /أا ملاشة نض ل للارية ( ل س ل لللاك

الناكمة ا ايكم بلاء ا ا الكيان الع بلية كنكية لالكلل ل للاالر اكشلية المعلامار الكي كمكن من إدارت المديلة
بكياءت اكعيي الكلمية االطكل للادية ااالس للكدامة ااالبككار اما للاركة المااالين .4انس للو (Komninos 2002-
 ( 2006يالق مل ل للال المديلة ال كية الع األلظمة امطليمية ار المس ل للكايار امبداايةم االكي كجمي بين
اللاااار االموسسار الشائمة الع المعر ة لكااير الكعليم اامبدا م ابين اليراغار الرطمية الكي كاار الكيااا
ااالكلللاالرم ا لك لييادت الشدرت الع نا الماللاكا ي المديلة .االملللائل الممييت للمديلة ال كية اي األداء
أما ) مع د كالييارليا
العالي ي مجاا امبدا م ا لك ألن امبدا انا الما ل ل للاكا من أام مالم ال كاءَّ .5

للمجكمعار ال كية ( 2001شد أالق الع اللما ال كي "  " smart growthللمدن الرطمية ملل للال المديلة
ال كيةم أو الكلمية الكي كعكمد الع كشلية االكل ل ل ل ل ل للاالر االمعلامارم بااكبار المجكمي ال كي " Smart

" Communityاا المجكمي ال و يب ا ج د الس ل للكمدام كشليار المعلامار لكغيير أس ل لللاو النيات االعما.6

ايعكشد َّ
أن أرينا ي لساين اي أاا مديلة كية ي الكاريخم بمي ام لك اليمن الضارو ي الشدم.
ُ
كم إاالق مل للال " المديلة ال كية"بالمي ام النالي للمرت األالع ي الموكمر األارابي للمديلة الرطمية ي اام
7

1994م ابعداام اكنديداط ي اام  1996م دا لن األارابيان "ماللرا المديلة الرطمية األارابية " ي ادد من

المدنم هم كبَّلر السلللاار األارابية باللكا أسللاسللي مديلة أمسللكردام مديلة كيةم كلك ا مديلة السلللكي االللمة
لللدا هم كم كابيش ي ألناء العالمم األبنر الاك مدن كية ي أارابا اأمريكا ايسيا ااسكراليا.

1

Droege, P. (1997). Intelligent Environments: Spatial Aspect of the Information Revolution.
Oxford/ England: Elsevier
2
Intelligent Community Forum (ICF), What is an Intelligent Community, 2006. Retrieved from.
http://www.intelligentcommunity.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=18
3
Abdoullaev, A. (2011). A Smart World: A Development Model for Intelligent Cities- The Trinity
World of Trinity Cities. The 11th IEEE International Conference on Computer and Information
Technology, The 11th IEEE International Conference on Scalable Computing and
Communications, Pafos/ Cyprus, http://www.cs.ucy.ac.cy/CIT2011/.
4كومارو ميجا ،2015 ،وثينة بناء مدن ذكية ترتكز على الليانات الذكيةو مس نداتIDC analyze the future
5
Komninos, N. (2002). Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces.
London
and New York: Routledge. Retrieved September 1, 2011 from
http://www.urenio.org/2005/08/11/technology-parks/#more-41.
6
California Institute for Smart Communities. (2001). Ten Steps to Becoming a Smart
Community,
California/
USA.
retrieved
from
http://www.smartcommunities.org/library_10steps.htm
 7شبببادية أحمد ،2014 ،المدينة الذكية..مدينة المسببب نل انال بببر ،علوم وتكنولوجيا ،إبري /مايو/يونيو  2014 -العدد  22آ اق
المس نل  ،ص.88 .
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لالملديللة الل كيلة اي ملديللة رطميلةم أا إيكالاجيلةم إ كعكملد ملدملاك لا الع البليلة الكنكيلة لككلالاجيلا المعلاملار
ااالكل ل ل ل ل للاالرم مها ألظمة مرار كية كدار يلياط ا كس ل ل ل ل لليير ليايار يليام امدمار إدارت األمن المكاارتم األظمة

كسلليير المباليم ااسللكمدام الكاللغيا ارلي ي المكاكو االملايام ااسللكمدام ادادار للياكرت االكشارير .ااي أيضل لطا
مدن مضراء مككاملة كعكمد بشدر أكبر الع الماارد االمااد المكا رت ي البيئة المنياة نيث َّ
أن العمارت المضراء
كشام الع كلل ل ل ل للميم المبالي ب سل ل ل ل لللاو يرااي البيئة اك كم بالند من االلبعاث النرارو اللاكد ان المبالي اك لك
األلااة الملاهة اكعكمد الع اسكمدام الااطة المكجددت.1
المدن ال كية ملااق امرالية مدامة بالا ل للبكار االكشليار الرطميةم كشدم مدمار الككرالية كياالية ي ممكلف
المجاالرم اككمكي بالشدرت الع نا الماللاكا من مالا اسللكهمار كاء األ راد االموسلسللار االكشليارم كما ككميي
باالسكدامة االجكمااية االبيئيةم اااكماداا الع االطكلاد الشائم الع المعر ة لملق الكلا سية. 2

إن المديلة ال كية اي مديلة رطمية ض ل ل ل للملطام الية العكةم ايكمن اليرق ي طدرت المديلة ال كية الع نا
الماللاكا ي نين يشكلللر دار المدن الرطمية الع كشديم المدمار الممكلية ان اريق الكشليار النديهةم نيث

يودو األ راد دار مسل ل للكشبا للمدمار الكي كشدم ا المديلة الرطميةم بيلما ي المديلة ال كية يكعاان األ راد يما
بيل مم لكااير اكلمية المدمار االملكجار

3

 .2أبعاد و خصائص المدينة الذكية:

كركبا أبعاد المديلة ال كية بلظريار الكلمية االلما العمرالي الكشليديةم كاللشام االطكلل ل ل ل للادم الماارد الابيعيةم
لااية النياتم الكال ل ل ل ل للاركية .كركبا أبعاد المديلة ال كية بلظريار الكلمية االلما العمرالي الكشليديةم كاللشام
االطكلللادم الماارد الابيعيةم لااية النياتم الكاللاركيةم اا ه األبعاد اي )اطكلللاد كيم نيات كيةم بيئة كيةم
أامال أ كياءم الكلشا ال كيم نكامة كية(.4
يمكن كنديد سكة أبعاد ممييت للمديلة ال كية:5
 .1اقتصييييييياد ذكي )Smart Economy( :يركبا بداره بمجمااة من العااما مها مرالة سل ل ل ل للاق العما
االعالطار الداليةم بامض ل ل لا ة إلع كيعيا دار البنث العلمي االكشليار ي ر ي المسل ل للكاة االطكلل ل للادو .امل

كاجيع ا لالبككار االريادت ااملكاجية .اطكلاد كي أا اطكلاد معلاماكي ااا يكميي باسكمدام كشليار المعلامار

ااالكلاالر ا بلية أساسية معلاماكية باكا اام يشلد ب ا أو ايء يمكن كنايل إلع لارت رطمية .ايسكمدم
ي الكعاما مي األلا ل للاة مها الكجارت االلككرالية االس ل لليانة االلككرالية االمدمار االلككرالي اغيراا كمال ال
ياير إلع ايكا اطكلادو االمي جديد كسيار ي المدمار المعلاماكية الع إلكا السلي ي كشليا من الباالة

1عربى عيسببى« ،2016 ،الليئة» :المدن الذكية مدال ق ل نيق ال نمية المسبب دامة ،على االن رنت، https://bit.ly/2SwM7te :
تم االي ع عليي ب اريد  31ديسملر  ،2018على الساعة  22سا و  30دقينة.
2اللود رياض صببادق ،2013 ،مناهل تخطيط المدن الذكية "حالة دراسببية :دمشببق" ،رسببالة مندمة لني درجة الماجسبب ير
ال خطيط والليئة  ،جامعة دمشق ،ص.26 .
3اللود رياض صببادق ،2013 ،مناهل تخطيط المدن الذكية "حالة دراسببية :دمشببق" ،رسببالة مندمة لني درجة الماجسبب ير
ال خطيط والليئة  ،جامعة دمشق ،ص.26 .
4اللود رياض صادق ،2013 ،مرجع سلق ذكره ،ص.27 .
5
Giffinger, R., Fertner, Ch., Kramar, H., Kalasek. R., Pichler-Milanovic, N., Mei-jers. E. (2007).
Smart cities: Ranking of European medium-sized cities, Final Report, Centre of Regional Science
(SRF), Vienna University of Technology, Vienna/Austria.
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 .2حياة ذكية )Smart Living( :كضللم مجمااة من اليعاليار ااأللاللاة الكي كس ل م ي كا ير لااية جيدت

للنياتم مل ا اليعاليار الهشا يةم الكعليميةم االس لليانيةم االك كيد الع جادت اللظام الل للنيم اكا ير مبالي ار
لااية جيدت .اكاما البلية الكنكية ال كية لللشا العام ااالكلاالر.
 .3بيئة ذكية  )Smart Environment(:يركبا كا ر بيئة كية بمجمااة من العااما مها إدارت الماارد

الابيعية انماية البيئة اكشليا مسكاة الكلاث .اكضمن النماية من الكلاث اادارت الماارد االطكلادية.

 .4البيئة الذكية :ابيعية أا امرالية نيث أل ا البيئة المادية للمديلة الكي يكم إجراء جميي األلا ل ل للاة من

مالل ا.

 .5أشييخاص أذكياء )Smart People( :يكالو إلا للاء مديلة كية كا ر المس للكاة الكا ي من الهشا ة لدة

األ راد امجكمي االعما الع ييادت مس للكاة امبدا لدي م .ايعلع بامكل للار االس للكهمار ي بلاء املس للان .بنيث

يكم كركيي الع مدة اسللكيعاو مجكمي المديلة لكابيشار اكشليار ككلالاجيا المعلامار ا ) (e-Mailا البريد
االلككرالي ) (e-Governmentمهاا النكامار االلككرالية -ا ) (e-Businessاالكجارت االلككرالية(e-
)Bookا الككاو االلككرالي ) (e-Cardالبااطار االلككرالية ) ( (e-Marketingاالكس ل للاق االلككرالي
)(e-Servicesالمدمار االلككرالية.
 .6التنقل الذكي )Smart Mobility( :أو إدارت ملظامة اللشا االمرار من مالا مجمااة الكشليار الكي
كعكمد الع ككلالاجيا المعلامار بنيث يعكمد كا ير لظام لشا كي الع ربا ملظامة اللشا بالكشليار ملال للاء

ألظمة لشا يملة امسللكدامة .ايمكن اسللكبداا النركة ال كية بالبلية األسللاسللية ال كية المسللكدام ابالكالي الكناا
لنا اسل للكدام البلية األسل للاسل للية يعما الع كناا لنا اسل للكدامة المديلة اكككان البلية األسل للاسل للية للمديلة من
)الااطة – المياه االلرف – الممليار الللبة(.
 .7حكومة ذكية )Smart Governance( :كااير ملظامة العما النكامي من مالا الكشليار اكا ير

المدمار النكامية ابر الشلاار املككراليةم امل ا المدمار العامة االا ل ل لليا ية .بنيث يكم اس ل ل للكمدام الاس ل ل للائا
االلككرالية ي كشديم المدمار النكامار ا ككمها أام كابيشار النكامار االلككرالية ي:


كشديم المعلامار :أو إكانة كا ة اليعاليار ا المعلامار المكعلشة بسكان المديلة .

 االكلاالر :الشدرت الع كبادا المعلامار االكاالا بين السكان االنكامة.
 الكعامالر االلككرالية :ك دية المدمار الككراليا.
 .8المعيشيية الذكية :كنكاو الع مجمااة من اليعاليار ااأللا للاة الكي كس للاام ي كا ير لااية جيدت للنيات

اككرة لجادت نيات املس ل للان امل ا اليعاليار الهشا ية االكعليمية االس ل لليانية االك كيد الع جادت اللظام الل ل للني

اكا ير مبالي ار لااية جيدت.
لجما أبعاد المديلة ال كية ي الجداا الكالي:
الجداا رقم ( :)1العالقة بين المدينة المستدامة والمدينة الذكية
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مصييدر :انمد الشاض للي ا منمد العراطي ،2016 ،خصييائص المدن الذكية ودورها في التحول إلى اسييتدامة

المدينة

المصرية ،المجلة العلمية الدالية ي العمارت اال لدسة االككلالاجيام ل.5 .

ُن سد َدر الملائل الااجو كاا راا ي المديلة لككان كية بالكالي:
كشديم مدمار االكلاالر ار اللااق العريض.-الكركيي الع الكعليم االكدريو اليعاا.

كنشيق الكااين ي كاييي المدمار الرطميةم بنيث كضمن اسكيادت جميي األ راد من الكشليار.-كعييي امبدا

ي الشاااين العام االمالم االااء مجمااار اطكلادية لكمايا الكلمية.

-كنشيق كلمية اطكلادية كعما الع ج و اليد العاملة الماارت.

 .3مكونات المدينة الذكية:

ككميي المديلة ال كية ان غيراا من المدن المعكمدت الع الكشليار النديهة باسل للكمدام ا ل داار الرطمية ك داار
الس للكهمار ال كاء ي إيجاد النلاا انا الما للاكام بامض للا ة إلع كركيياا الع البعد االطكل للادوم االجكمااي
االبيئيم نيث ككبلع المدن ال كية مي ام االس ل ل للكدامة بامض ل ل للا ة إلع مي ام الكا ل ل للاركية ما بين ممكلف مشيمي
المديلة .1يمكن كنديد المكالار ال كية بل ل ل: 2
 الابكار.

 المعلامار املككرالية اطاادت البيالار.
1اللود رياض صببادق ،2013 ،مناهل تخطيط المدن الذكية "حالة دراسببية :دمشببق" ،رسببالة مندمة لني درجة الماجسبب ير
ال خطيط والليئة ،جامعة دمشق ،ص.26 .
2اللود رياض صادق ،2013 ،مرجع سلق ذكره.26 .
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 الكابيشار.
 المدمار املككرالية.
 الكجديد املككرالية
 الكشليار املككرالية
الشكل رقم ( :)1مكونات المدينة الذكية

مصييدر :ملاد رياض لللادقم 2013م ملااد كمايا المدن ال كية "نالة د ارسللية :دماللق"م رسللالة مشدمة لليا

درجة الماجسكير ي الكمايا االبيئةم جامعة دماقم ل.25 .

كعكمد المدن ال كية باكا أساسي الع اسكمدام الككلالاجيا المالة بإلكرلر األاياء ( Internet Of Things

 )-IOTي بلي ا الكنكية ا لك من أجا ربا المكالار الممكلية ضلمليا بكشلية المعلامار ااالكللاالر اكالكيا
ابكة مكعددتم بنيث أن كا مكان ضمن ا ه الابكة يكان مسواطال ان اسكاعار اكجميي مجمااة منددت من

البيالار.

اب لك كللب ا ه المدن طادرت امع جمي البيالار الممكلية من ا ه الالبكة ابالكالي من ألناء المديلة .كما أل ا
كركي الع املسل ل للان بالدرجة األالعم لك أل ا كسل ل للكايي االسل ل للكجابة للظراف االطكلل ل للادية االهشا ية ااالجكمااية
المكغيرتم اكة المدن الكشليدية .اكاما البلية الكنكية للمدن ال كية العشارار االمباليم الملالي االمعامام م ار ق
(ك رباء اغاي)م لللرف لللنيم ماء اككييفم السللالمة ااألمانم الرااية اللللنيةم الكعليمم الناسللبة المنمالة.
كاما المديلة ال كيةم من اللانية ال يكليةم ألظمة اكشليار كعما معاطم اباكا كياالي مي مااالي ا ه المدن.
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اكبشع ككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالر كعكبر مكان أسل للاسل للي لكس ل لريي النيات النض ل لريةم اأدات لكمكين النلاا
المبككرت لشضل ل ل للايا مركباة باكجااار الكنضل ل ل للرم االكي سل ل ل للكجلو المييد من البال ل ل للر للعيو ي المدن الكبيرت ي
المسكشبا االاكا الكالي ياض أام مكالار للبلية الكنكية ي المديلة ال كية:
الشكل رقم ( :)2أهم مكونات للبنية التحتية في المدينة الذكية

مصدرhttps://bit.ly/2s1CAP7:
اكك هر المدن ال كية بليا ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر لنا المااكا النضرية األساسية مها المياه االااطة
االسل ل ل للالمة االلشا .اأاداف المدن ال كية ككمنار ناا هالث لشاا :ييادت االسل ل ل للكدامةم اكنسل ل ل للين نيات المااانم
االلما االطكلادو.
اكعكمد إدارت المديلة ال كية باللكا مارد الع مي ام إلكرلر األاللياء م ا لك مدارت مدمار  M2Mيلة إلع
يلة ا »  Machine-to-Machineإ كسللكمدم ارالرم أا األاللياءم ملللادر اللبكار المعلامار لالكلللاا
مي كابيشار برمجية بعيدتم ألغراض الكنكم االمراطبة ب ه ارالرم أا بالبيئة المنياة ب ام االا يجرة الربا

بين البيئة الييييائية من ج ةم االبيئة الرطمية من ج ة أمرة ( إلكرلر األاللياء) اا ابارت ان ربا أو اللللر

سكمدم ا ا الكعبيرم ألاا مرت سلة  1999م
نشيشي ي الابيعة بممها ا كراضي ل الع ابكة املكرلرم اطد ا
َ
كيين ااكانم ال و أسة ابكة AUTO ID LABs

1

االاكا الكالي ياض أام الالر إلكرلر األاياء:

الشكل رقم ( :)3عناصر إنترنت األشياء

 1شادية أحمد ،2014 ،المرجع سلق ذكره ،ص.90 .
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ملللدر :إو إم سلليم 2015م بلاء مدن كية كرككي الع البيالار ال كيةم لمنة اامة ان النام معد الاهيشة :
ميجا كامارم بلاء مدن كية كرككي الع البيالار ال كية IDCم ل.7 .

إن لمي ام المديلة ال كية يها اطر ملماس للة ي نيات املس للانم اكداايار بالغة األامية ار ل لللة مباال لرت بم كل

امارب اامل م اغيراا من ظراف معياك م كما أن المدن ال كية اي مدن كرااي مكالبار الكلمية المسكدامة.

1

 .4أهمية المدن الذكية


ك يئة البلية الكنكية ( )infra-structureللمديلة بما ينشق كاطعار اانكياجار السكان



ضمان كا ير جادت النيات لمسكان ()Quality of life



كا ير بيئة لظيية امسكدامة للمديلة



كا ير نلاا كية ( )smart solutionsكمدم المديلة االسكان ي جميي المجاالر



كنايا المديلة إلع" مديلة لديشة ليلسان" Human being friendly city



ييادت االسكدامة



كنسين نيات المااان



اللما االطكلادو



المديلة ال كية موكملة الع كنسين لااية النيات للمااالين.

محور الثاني :التأصيل النظري التنمية المستدامة

 .1تعريف التنمية المستدامة

لشد االر الكلمية المسلكدامة من الكيانم الالديد ي الكعرييار االمعاليم ا لك راجي لكعدد إسلكمداماك ام البعض
يعكبراا روية أمالطية االبعض األمر يرااا اللما

البديا للكلميةم أا ربما أسللاو مللالح األمااء االكعهرار

المكلل ل ل لللة بالبيئةم االاك من يعكبراا طضل ل ل للية إدارية امجمااة من الشاالين االش اررار الكي كعما الع كااية
اكمايا مس للكغالا الماارد با للكا أ ض للا .نيث س للااد ظ ار مل للال الكلمية المس للكدامة ي ض للمان كنشيق
 1شادية أحمد ،2014 ،المرجع سلق ذكره  ،ص.91 .

335

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
الكلمية االطكلللادية بمي ام للا الكشليللدو ا ي ليللة الاطللر ضللمان العدالة انماية البيئةم مكلر الكلمية المسكدامة
ب لك من إاراك هالث مجاالر ااي االطكلاد االمجكمي االبيئة .ابالكلالي كمكللر من امجابة الع كساوا رئيسي
يكمن ي :كيف يكم كنشيق اللما ال و يرااي البعد االطكلادو ااالجكمااي االبيئي اينشق العدال ل للة الملاادت ي
المجكمي .الشد كعددر اامكلير الكعاريف الكي كلاالر الكلمية المسل ل ل ل ل للكدامة لكن جل ا يركي الع هالث جاا لو
أس ل للاس ل للية ي الكلمية ااي الكلمية االطكل ل للادية ااالجكمااية االبيئيةم نيث كعرف ب ل ا “املية كغيير ا ل للاملة ي
إاار لما

كلماو ينشق االسل للكدامة االطكلل للادية ااالجكمااية االهشا ية االسل للياسل للية االبيئيةم الكي كضل للمن كرطية

الكياءت االسللكمدامية للماارد اكيايد المشدرت املجايية ي كلبية االنكياجار النالية االمسللكشبلية  .ي العملية الكي
1

كضمن االسكجابة النكياجار األجياا الناضر مي مرااات النشاق األجياا طادمة ي المعياة .2كما كعرف الع
أل ا املية مكعددت األبعاد كشام الع الكااين بين أبعاد الكلمية االطكلل ل ل ل ل للادية االكلمية االجكمااية من ج ة االبعد

البيئي من ج ة أمرةم اك دف إلع االس ل ل ل ل للكغال ا األمها للماارد ااأللا ل ل ل ل للاة البال ل ل ل ل لرية الشائمة الي ا من ملظار
إسالميم املسان مليم بكلمية الماارد مي مرااار االسكجابة لناجار الناضر دان إادار نق األجياا الشادمةم
الل ل ل لاال إلع االركشاء بالجاالو الكمية االلااية للبا ل ل للر 3.اار ك ا اللجلة العالمية للبيئة االكلمية  CMEDس ل ل لللة
 1987ب ل ا ” :الكلمية الكي كسل ل للكجيو لناجار الناضل ل للر دان المسل ل للاامة بشدرت األجياا المسل ل للكشبلية الع كلبية
انكياجاك ا المالة“4
بالمعلع المكعارف الي اي طيام األجياا النالية من البال ل للر بالعما الع كا ير ناجاك ا ي الناضل ل للر دان
الكغا ا ان المس للكشبا بالنرل الع ادم اس للكل ايف الهراار الابيعية اادمار لل لليو أكبر مل ا للغد مي ب ا
أطلل ل للع الج د الع ادم كلايث البيئة بدرجة كجعا من المسل ل للكنيا الع أجياا المسل ل للكشبا أن كباال ل للر النيات
بالمسل للكاة ال و لعمر ب ا األجياا السل للابشة .أو أال كعيق امليار الكلمية ي الاطر الناضل للر أاا الغد ان

كا ير ناجاك م.
 .2مبادئ التنمية المستدامة:

ككمها أام المبادئ الكي ككبلااا الكلمية المسكدامة يما يلي:
كنديد األالايار بعلايةااالسكيادت من كا داالرااغكلام رل كنشيق الرب لكا األارافااسكمدام أداار الساق مكع كان لك ممكلاااالطكلاد ي اسكمدام الشدرار امدارية االكلظيميةا-ااكراك كا ئار المجكميا

 1صالح صال  ،ال نمية الم س دامة والكفاءة اإل س خدامية للثروة الل رولية الجزائر ،مدااللة ام المؤتمر الدول حو ال نمية
المسب دامة والكفاءة االسب خدامية للموارد الم احة ،كلية العلوم االق صبادية وعلوم ال سبيير ،جامعة رحات علاس ،يوم  8/7أبري
 ،2008عي مليلة ،ص.85،
 2موسشيت دوجلل  ،ملادئ ال نمية المس دامة ،ترجمة :بياء شاىيف ،مصر ،الدار الدولية لللس ثمارات الثنا  ،ي ،2000، 1ص.
.17
 3نعمون وها و عنان سبباسببية" ،دور الزكاة ت نيق ال نمية المسبب دامة -دراسببة صببندوق الزكاة الجزائري ،"-مل نى الدول
حو  :منومات ت نيق ال نمية المس دامة االق صاد اإلس م  ،جامعة قالمة يوم  3و  4ديسملر  ،2012ص.206 .
 4سيرج التوس ،ت ديات ال نمية م وهم ال رر االق صادي إلى بناء مج مع بدي  ،تر.أللير الوري ،الشركة العالمية للك ا  ،بيروت
 ،2007،ص.48.
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 كنشيق االركبللاا بين النكامللة االشاللا المللال اك ل ا ملظمللار المجكمي المللدلي االكي لللاا من أجللا كنشيقأاداف الكلمية المسكدامةا
-الكركيي الع نماية البيئة أو إدماا البعد البيئي ي كا ماا الكلمية من البداية.

1

 .3أبعاد التنمية المستدامة:

للكلمية المسل ل ل ل ل للكدامة ادت أبعاد ااي ابارت ان كلمية اايلة األمدم نيث ك م بعين االاكبار األبعاد االجكمااية

ااالطكلل للادية االبيئيةم ي ك كم بنشاق األجياا الشادمة ي ماارد األرض اكسل للعع إلع نمايك ا .كلبي انكياجار
اليرد األس للاس للية االض للرارية من الغ اء املبةم االكس للاءم االناجار الل للنية االكعليمية الكي كودو إلع كنس للين
األاضللا المادية ااالجكمااية لاللسللان دان امضلرار بالكلا النياوم اا ا من أالاياك ا علالللر البيئة ملظامةٌ
مككاملةٌ االنياظ الع الكااين يما بيل ا يا ر بيئةط لل ل ل للنيةط ليلسل ل ل للان .اكنا ظ الكلمية المسل ل ل للكدامة الع المنيا

النياو امكالاك األساسيةم مها :ال ااء االماءا نيث كاكرا الماا ادم اسكلياف الماارد الابيعية ي المنيا

النياوم ا لك برس للم الماا ااالس للكراكيجيار مس للكشبلية الكي كندد ارق اس للكمدام ا ه الماارد مي المنا ظة الع
طدرك ا الع العااء .كعكمد الع الكلس ل ل لليق بين س ل ل لللبيار اس ل ل للكمدام الماارد ااكجااار االس ل ل للكهمارارا نيث كعما
جميع ا بالس ل ل ل ل ر
لجام داما ملظامة البيئةم بما ينشق الكلمية المكاال ل ل ل لللة االا ل ل ل للاملة .ايمكن كلميل أبعاد الكلمية
المسكدامة ي الاكا رطم الكالي:
الشكل رقم ( :)4أبعاد التنمية المستدامة

 .4أهداف التنمية المستدامة:

للكلمية المسكدامة أاداف ايكالاجيةم اطكلادية ا اجكمااية 2الجما أام أادا ا ي الاكا الكالي:
الشكل رقم ( :)5أهداف التنمية المستدامة

1شنل صورية ،2017 ،مفاهيم حو ال نمية المس دامة ،كلية العلوم االق صادية وال جارية وعلوم ال سيير ،ص.3 .
 2دوغ س موسببببيشبببببت ،ملادئ ال نمية المسبببب دامة ،ترجمة ب اء شببببباهي  ،الدار الدولية ل سبببب ثمارات الث نا ية ،ال ناهرة:
 1993م ،ص.72 .
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المصدر :داغالة ماسيارم مبادئ الكلمية المسكدامةم كرجمة ب اء اااينم الدار الدالية لالسكهمارار الهشا يةم
ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لشل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرت:

 1993مم ل.72 .
محور الثالث :دور المدن الذكية في تحقيق التنمية المستدامة

 .1ترتيب المدن الذكية في العالم لسنة 2018

ككلل للدر مديلة ااكيا اليابالية كركيو أ كع مدن العالم لسل لللة  .2018امل  2009كسل للعع ناالي أكهر من 90
مديلة ناا العالم للكناا إلع مديلة كية مل ا مديلة لية اليرلسية ااامبارغ األلمالية ا دبي امماراكية.
الجداا رقم ( :)2الترتيب المدن الذكية لعام  2018وفقاً لموقع" بيزنيس إنسايدر":
ال رتيب
1

المدينة الذكية
وكيو

الللد

ال رتيب

اليابان

11

المدينة الذكية

يكااو ،إلينوي

الللد
الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

2

لندن

المملكة المتحد

12

سيول

كوريا الجنوبية

3

وادي السددددليكون سددددان
فرانسيسكو سان خوسيه)،
كاليفورنيا
نيويورك

الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

13

داالس فدددددددورت
وورث ،تكساس

الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

14

برلين

ألمانيا

5

لوس أنجلس ،كاليفورنيا

الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

15

سياتم ،وا نطن

الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

6

سنغافور

سنغافور

16

ميلبورن

أوستراليا

7

بوسطن

الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

17

هيوستن ،تكساس

الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

8

تورنتو

كندا

18

أمستردا

هولندا

9

باريس

فرنسا

19

فيينا

النمسا

10

سيدني

أوستراليا

20

أتالنتا ،لورليا

الددواليددات الددمددتددحددد
األميركية

4
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ااكمادا الع منماد إبراايمم 2018م كعر اا إلع أام المدن ال كية ي العالم لعام
المصييييييييدر :من إاداد البانهة
ط
 2018م ال ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للار "م  29كل ل ل ل ل للالل ل ل ل ل للان األاا  2018م ا ل ل ل ل ل للل ل ل ل ل للع االل ل ل ل ل ل لك ل ل ل ل ل لرلل ل ل ل ل للر:
-https://www.annahar.com/article/908194تعرفوا-إلى-أهم-المدن-الذكية-في-العالم-لعام-

 ،2018كم االاال الي بكاريخ  30جاليي 2018م الع سااة  15سال ا 51دطيشة.
 . 2دور المدن الذكية في تحقيق التنمية المستدامة

الما َّ
أن ملاللاء مديلة كية ال
ا لمع اطكلللاد اليلسلليا بمعدا 9م % 3ي سلللة  2016مشارلة بالعام الماضللي .ط
يكلف إال  10ي الم ائة من ككلية إلال للاء مديلة كشليدية .الشد سل للاامر ادادار المياه ال كية ي برال لللالة بكا ير

ناالي  58مليان داالر سلايا .ا ي كاريا الجلابية الميضر ككاليف بلاء المبالي االسكلار ب ل ل ل ل ل ل ل ل 30ي المائة.
ا ي اليابان كم اض ل للي مااا اللشا كية لشاار يناو  100اربة كس ل للكااو  14مليار راكو ي الس ل لللة .كلظيم

الرو ي ملكياار ا الندائق ادم إادار الماء .كما َّ
أن كس يا جمي الشمامار اكلليي ا لكدايراا ب طا ككاليف.

َّ
إن ملل للابي املارت ال كية للا ل لاار ي مديلة سل للالكلدير االسل للبالية سل للاامر ي كشليل االسل للك الك إلع  50ي
للايا .الما الن ملللابي املارت ال كية المكللللة الككراليا
المائة ما جعا السلللاار كيكر ي لاللر ا ا المي ام سل ط
كعدا بريق لمبار السللو امضللاءت نيث كبث ضللاء ما ر ي جا لللا ي ا ضللاء طاو ي الليالي الماارت ا ي
نالة غياو الال ل لاار من المارت كلاي كماما .بامض ل للا ة إلع كشليا األاطار ي ايدنام المرارو اامكلاق السل ل لير
اسراة اجاد ماطف للسيارار .بامضا ة إلع الشضاء الع السرطار االجرائم أا الكشليا مل ا لظ ار لاجاد كاميرار
المراطبة .يودو اسل ل ل للكمدام ككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل ل للاالر إلع إيجاد نلاا مبككرت لشضل ل ل للايا مها االسل ل ل للكدامة
النضل لرية االمياه االك رباء االلشا .بنيث يمكن لاس للائا اللشا المكعددت الاس للائا ميض اطر كلشا المااان من

مالا الس للماح ل بالكمايا مشدمطا لرنلك االال للاا إلع الاج ة الل ائية بكياءتم ما س لليييد من اس للكمدام اس للائا
اللشا العام االند من اسكمدام السيارار االبعاهار غاي هالي أاكسيد الكربان.

اك ل ا الكشليللا من الكلاث البيئي .اكس ل ل ل ل ل ل يللا مللدمللة العماميللة للمااالين من مالا النكامللة االلككراليللة اامدارت
االلككرالية .يمكن للمااان المشيم بالمديلة ال كية اسللكم ار الكراميل ااألاراق الرسللمية من مالا املكرلر مما
يس م ع كشليا الكلاا المباار بين االو المدمة االماظفم اسد أبااو اليسادم ااالسكغالا.

المدن ال كية اي مدن كرااي بالدرجة األالع مكالبار الكلمية المسللكدامةم ككان أكهر امض ل ار اطر اأكهر اسللكدامة.
نس للو كشرير رل للد الككلالاجيام لالكناد الدالي لالكل للاالر كياق س لليئاام اال للمة كاريا الجلابيةم لما جاط

لمديلة كية كابق كشليار المعلامار ااالكلاالر كبلية كنكية أساسية لكنسين أداء المدمار المشدمةم اكنشيق
سعادت المااالين ار ي من جادت نيات للمااالين ااالسكدامة االطكلادية ااالجكمااية.

1

َّ
إن اجاد بيئة أاماا كية مكماسل ل للكة امرلة كعكبر بمهابة المنرك الرئيسل ل للي لللما االطكلل ل للادو اااليداار االشدرت
الكلا س للية العالمية بنيث يعما ل لللا الشرار الع رس للم س للياس للار ااجراءار لكا للجيي ريادت األاماا ي الس للاق
المنلية اجلو رجاا االمس ل للكهمرين مال يدام كلا االطكل ل للاد امعدالر االبككار .اكشديم مدمار أ ض ل للا اأس ل للر
بامضل ل ل للا ة إلع الال ل ل لليا ية اايجاد رل كبيرت لممكلف الشاااار .ا الك من مالا كال ل ل للغيا ادت طاااار مهال
االكلل ل للاالرم ك رباءم مدمار ا ا ا يكالو اسل ل للكهمارار ضل ل للممة مهال كم كملل ل لليل ناالي  63مليار داالر

1شادية أحمد ،2014 ،المرجع سلق ذكره ،ص.91 .
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كاس ل للكهمارار للبلية الكنكية للمدن ال كية اممارارم س ل للعادية اطار نكع 2018م المدن ال كية كسل ل ل م ي ييادت
االسكدامةم كنسين نيات المااان اجادت نيات السكان ا اللما االطكلادو.
مديلة األمير ابد العييي بن مسل ل للااد ك دف إلع كعييي الكلا ااالبككار املق الاظائف .اككاطي ال يئة العامة
لالس للكهمار ي المملكة أن كسل ل م بلنا  150مليار داالر مباال لرت ي االطكل للاد الس للعادو بنلاا اام 2020
ابلنا  100مليار داالر بال للكا غير مباال للر .اكم امكيار مديلة يلبي ااي المديلة ال كية األالع ي المملكة
ايجرو ضللخ اسللكهمارار لكنسللين البلية الكنكية الشائمة للاللبكار اكاسلليي لااط ا اكاللير الكشديرار إلع أن ا ا
المارا سيا ر لنا  80,000رلة اما جديدت ي المديلة.

1

مدن أكهر كاء كشاد الاريق لنا االبككارم اكرابا الملااق النض ل لرية االبلية الكنكية اللل للديشة للبيئة .امالا الل

 15الاملطا الشلادملةم يكاطي اسل ل ل ل ل للكهملار ملا يشرو من  100كريليان داالر ي بللاء بليلة كنكيلة لمااج لة الكنلديلار
المسكشبلية ناا العالمم نسو رئية مركي كغير الملال للكميي ي بلك ياو لاير.

نيث أالشر اسل ل ل للكمدام ككلالاجيا المعلامار ي معامالك ا النكاميةم بما نشق ل ا ييادت  2ي المائة ي دمل ا
الشامي ي مرنلة الكابيق األالع .ايسم ا ا اللظام المككاما المعماا ب ي ا ه الدالة األارابية بكسجيا أو
اللركة جديدت ي أطا من  20دطيشة .كما يشدم ا ا اللظام  99ي المائة من المدمار النكامية من مالا اللبكة
المعلامار  -املكرلر  -بما يا ر أكهر من  800سااة اما سلايطا من مالا لظام ااا للنكامة املككرالية.
ال للا ل ل للاا اطكل ل ل للادو ر
مكلام .اكالل ل للير
يدام ا ا كلظيم مكاار لكدااا البيالار الكي أللل ل للبنر ي ند اك ا مجا ط

امنلل ل للاءار إلع أن سل ل للاق البيالار الملظمة ي االكناد األارابي طد بلغ  55مليار يارا اام 2016م ايكاطي

أن يييد بلنا  37ي المائة نكع اام .22020

باس ل للكمدام الككلالاجيا الرطمية كاارر مدمار العال ا إ يس ل للكايي المريض النل ل للاا الع اس ل للكا ل للارار ابية

مكاارت من مالا لظام لالكلل للاالر المكمل ل للل للة كسل للالده طاااد بيالار مككاملة .اطد كم اسل للكمدام لظم مكاارت
للكمايا كعكمد ال ع الماللاركة بين الشاا المال االشاا النكاميم اك لك الع كمايا من اللركار رأة الماا
المماار هم الارح العام ي البارلار ي مرانا ممكلية من الكمايا.3
ار اأكهر اسكدامة ألل ا
امن أام ميايا المدن ال كية اا أل ا كرااي مكالبار الكلمية المسكدامة ككان أكهر امضرطا
س ل للكا ر رل اما كهيرت بممكلف االمكل ل للال ل للار بشيمة إجمالية كل ل للا إلع  1565كريليان داالر بنلاا اام
 2020م لكان المدن ال كية كنكا إلع ااطار جديدت موالة لمدمة ممكلف راا ا امل ا األبلية ال كيةم النركة
البلع كنكية ا ل كية
ال كيةم اللظام اللل ل ل ل ل للني ال كيم كشلية المعلامار ال كيةم الكعليم ال كيم الناك مة ال كيةم ُ
امااان ال كي امن المكاطي َّ
أن كلللا طيمة للللااة المدن ال كية إلع ما يييد ان  400بليان داالر بنلاا اام
2020م انيث الكشديرار كال ل للير ب ن الاك  %70من سل ل للكان العالم سل ل لليعيال ل للان ي ملااق مكمدلة بنلاا اام
 2050مما يودو إلع كنديار مكعددت ي إدارت الماارد انماية البيئة  .اكجرو ملظمار ممكلية مجمااة ااس للعة
من األلال ل للاة مل ا الملظمة الدالية لاضل ل للي المعايير  ISOم الكي كعاين المدن ال كيةم كما األا ل ل ل طاا اضل ل للي
المعايير ي االكناد الدالي لالكل ل للاالر ريشا معليا بالمدن ال كية المس ل للكدامة س ل لليكان بمليلة الملل ل للة الميكانة

1إي إم س ب  ،2015 ،بناء مدن ذكية ترتكز على الليانات الذكية ،لم ة عامة ع ال  ،معد الوثينة :ميجا كومار ،بناء مدن ذكية
ترتكز على الليانات الذكية ، IDCص 19 .و .20
2م مود م ي الدي  ،2018 ،مدن ذكية ل نمية مس دامة ،انربعاء  25 -ذو ال جة  1439ه ب  05 -سل ملر  ، 2018على االن رنت:
 ،https://bit.ly/2F1Rughتم االي ع عليي ب اريد  31ديسملر  ،2018على الساعة  22سا و  10دقينة.
3م مود م ي الدي  ،2018 ،مرجع سلق ذكره.
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للموس لسللار ار العالطة ي المدن ال كية مها المجالة البلديةم الموس لسللار األكاديمية 1.ااي ب ا كلمي المدن
ال كية البعد االجكمااي ااالطكلل ل ل للادو ا البيئي ا االيكالاجي للمااالين .بنلاا اام  2025م سل ل ل لليضل ل ل لليف
الكنضلر إلع اطكللاد العالم  1.8مليار مسلك لك إضلا يم مل م  % 95من األسلااق اللاالئة (ماكليو) اكا ا ا
سيس م ي الكعاو االطكلاد العالمي.
ركير أمسل للكردام المديلة ال كية الع كنشيق مييد من االسل للكدامة البيئية باسل للكعماا أندث الككلالاجيار للند من
االلبعاهار ااسكمدام الااطة بكياءت .يما رمر مدن أمرة إلع كا ير اظائف كية.
كجربة المديلة ال ا ل للاملة ي اال ل للمة كاريا الجلابية الكي كلمل ادف إلا ل للائ ا ي إدارت المديلة باريشة أ ض ل للا
اكنسين لااية نيات سكال ا.

االمدن ال كية اي لل ل ل للديشة للبيئة كشام مبالي ا بنيظ الن اررت االكا الااطة اللظييةم امير مهاا الع لك المديلة

ال كية اليابالاية اجيسااام الكي أُسسر اام  2010الع ماطي مللي سابق لاركة بالاساليكم إ كضملر لنا
 100مليا كي ممكدت الع مسانة  190ألف مكر مربيم كا مليا مل ا مياد ب لااح امسية امالدار ك ربائية
كعما بالغاي الابيعيم اككل ل للا البيار كل ا ببعضل ل ل ا البعض ض ل للمن ا ل للبكة ااندت يكم لشا الااطة َّ
المالدت بيل ا
كلشائيطا .ايمكن ل ه المديلة ي ناا طاعر ال ا ملل للادر الااطة المارجيةم أن ككيي ليس ل ل ا بليس ل ل ا من الااطة
لمدت  3أيام كاملة.

2

خاتمة:

الاك العديد من الكعاريف المكعلشة بالمدن ال كيةم الكن بال للكا اام الجميي يجمي الع المي ام الكالي :المدن

ال كية اي المدن الكي كسل للكمدم نلاا ككلالاجية مبككرت ب دف كنسل للين مسل للكاة النيات االمدمار الكي يكلشااا
المااالان االياار .كعكمد “المدن ال كية” باللكا رئيسللي الع البلية الكنكية لكشلية المعلامار ااالكلللاالر .العا
أكهر ما يميياا كركيياا الع املسان ي المشام األاام لك أل ا كسكايي االسكجابة للظراف االطكلادية االهشا ية
ااالجكمااية المكغيرتم بمالف المدن الكشليدية ي كس م ي كنشيق الكلمية المسكدامة.
ككان المديلة كية الدما كنشق االس للكهمارار ي رأة الماا البا للرة ااالجكمااي االبلية الكنكية للااطة ك رباءم
غاي م اكعكمد الع الكلمية االطكل ل ل للادية المس ل ل للكدامة االجادت العالية لنيات المااالينم مي امدارت النكيمة للماارد
الابيعية .كس ل للعع المدن ال كية إلع كا ير بيئة رطمية ل ل للديشة للبيئة امنييت للكعلم اامبدا كسل ل ل م ي كا ير بيئة
مسكدامة كعيي الاعار بالسعادت االلنة.
توصيات
 الع النكامار كااير كاريعار البلاء االلظم الكنكية األظمة امدارت المنلية نكع ككاا ق مي مكالبار
المدن المسكدامةم

1بان عل ح سي  ،دور المدن الذكية أو الرقمية ت نيق ال نمية الم س دامة ،2016 ،أاللار االق صاد ،ن شر ب اريد ،7/ 5 / 2016
على االن ر نت ،http://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=2371187، :تم االي ع عل يي ب اريد  31ديسببببملر
 ،2018على الساعة  22سا و  38دقينة.
2
https://www.skynewsarabia.com/technology/
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 كبلي اللظام الكعليم مكاا اطر مالطاط ييكي المعر ة ايلل للشا الم ارار بما ينشق االسل للكيادت من مسل للكجدار
الككلالاجيا ي مدن المسللكشبا .كنشيق الكلمية يكمن ي أال ا امدة كشدم مم الية بكهرت ما كشكلي من

أاياء ألكج ا غيراام اان ُالير بال كية.
 االاكمام ب ن ككان اللظم الكماياية اكا ل ل ل ل ل لريعار البلاء ب ا لا من المرالة االشابلية للككييف بنيث
كسكااو كلك المشكرنارم ااالسكعالة بالككلالاجيا النديهة ي البلية األساسية للمساكن اربا ا الككراليا
بالال للبكار المالل للة بالمدن اامنياء اكااير اسل للائا ا سل للكمدام الااطة المكجددت الع مسل للكاة المبالي
االم ار ق العامة.
 ضرارت انكرام ملاليار المااالين.

 يجو أن ككان طادرت الع رسل للم إسل للكراكيجيك ا باريشة مسل للكشلة ان بعض ل ل ا البعض اككالطع ي الاطر
اك م مي الروية المنددت مسبشا للمديلة ال كية اللكلمية المسكدامة.
 ضل ل ل ل ل للرارت كمكي المسل ل ل ل ل للك مدمان بالم ارار الكشلية المالابة الكي ككي ل م الكيااا مي المدمار ال كية
اكنشيق االس ل ل للكيادت الشل ل ل للاة مل اا دار المدن ال كية ال يشكل ل ل للر شا الع إكانة اس ل ل للكمدام األج يت
ال كيةم با يمكد لياما كدريو طاالي ا الع اسكمدام ا كما يلبغي.
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تهيئة المدن الذكية وفق مبادئ التنمية المستدامة

Smart cities planning according to the principles of sustainable development

)الجيائر-02 البانث رميكي نسام الدين (جامعة ااران

:ملخص

ا ا المشاا ي دف إلع إظ ار الملللائل االاللراا الكي يجو أن ككا ر للشاا ان مديلة أل ا مديلة كية

 مديلة بيئية مسكدامةم مديلة رطميةم ابكار كية ا مبالي: ا لك بإظ ار أل ا مجمااة من العلالر المككاملة
كية ا كعكمد الع البيالار بالمشام األاا ا ككم مل ا مادت أالية ا طملا بإبراي العلالل ل ل ل ل للر ال امة الكي كرااي ا

المدن ال كية الكي ككمها ي كابيق مبا دئ الكلمية المس للكدامة بالكس لليير المس للكدام للليايار االااطة ا بما ي لك
ال كاء ي اللشا ا النركة ا اضي إسكراكيجية امسكان ال كي ا العالطة بين ممكلف الياالين ي المديلة ال كيةم
أبا ظبي ي اممارار العربية المكندتم بكسلليا الضلاء الع

ا طد نااللا من مالا كجربة مديلة مللدر بإمارت

لشاا الشات ا لشاا الضل ل ل ل للعف للمديلة ا أبري الكنديار الكي سل ل ل ل للادر مااار المال ل ل ل للرا م ا لك بإكبا المل د
الال ل لليي ااالس ل للكشرائي ي الكنليا كما طملا بكشس ل لليم أاداف الما ل للرا ا ق مبادئ الكلمية المس ل للكدامة ا لك من
 الجالو االطكلادوم الجالو االجكمااي ا البيئي ااضنلا ممكلف اللشاا ا اللكائد المكنلا: الجاالو الهالث
 م ا طد اسكمدملا األاكاا البيالية لكاضي مااار ا كييية ك يئة المارا2006 الي ا مل بداية المارا سلة

 م ا طد مرجلا أن اللكائد المكنلا من مالا كجربة مديلة ملدر من اج ة2030 نسو إسكراكيجية أبا ظبي
 إلع2006 لظر اجكمااية اطكلللادية ا ايكالاجية ي ايجابية بدليا كنلللل ا الع العديد من الجاائي من سلللة
 ب م مجمي امكناد المسللكدامم جائيت المبلع السللكلي األمضللر ضللمن جاائي الاللرق األاسللا2018 غاية سلللة
.2018 ااماا أ ريشيا ل بلية المضراء
. المديلة ال كيةم الكلمية المسكدامةم ملدرم الككلالاجيا:كلمات مفتاحية
Abstract:
The aim of this article is to showing the characteristics and conditions that must be
available to say that it is a smart city by showing it as a combination of integrated
elements: a sustainable environmental city, a digital city, smart networks and smart
buildings. Highlighting on the important elements that smart cities take into account
in applying the principles of sustainable development to the sustainable management
of waste and energy, including intelligence in transport and movement, smart housing
development strategy and the relationship between different actors in the smart city.
We have followed the descriptive and inductive method and through the experience
of Masdar City in the Emirate of Abu Dhabi in the Arab Emirates United , we have
tried to highlight the strengths and weaknesses of the city and highlighted the
challenges that have taken place in the project, and we divided the objectives of the
project in accordance with the principles of sustainable development and the three
aspects: economic, social and environmental aspects and explained the various points
And the results obtained since the beginning of the project in 2006, and we used the
graphs to illustrate the steps and how to prepare the project according to the strategy
of Abu Dhabi 2030, and we have come out that the results obtained through the
experience of Masdar City from a socio-economic and ecological point of view is
positive evidence obtained by The Several awards from 2006 to 2018 by guetting
Sustainable Union Complex, Green Building Award at the Middle East and North
Africa Green Building Awards 2018.
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Keywords: Smart city, sustainable development, Masdar, technology.
مقدمة:
الاك أكهر من مي ام للمديلة ال كيةم شد كم كعريي ا الع أل ا مديلة رطميةم أا إيكالاجيةم كعكمد مدماك ا
الع البلية الكنكية لككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل ل ل ل للاالرم مها ألظمة مرار كية كدار يلياطم امدمار إدارت األمن

المكاارتم األظمة كس ل لليير المباليم ااس ل للكمدام الكا ل للغيا ارلي ي المكاكو االملايام ااس ل للكمدام ادادار لليااكير

االكشارير.1
ا أيضللا نسللو اللركة البناث ااالسللكاللارار الرائدت ( (Gartnerإن المديلة ال كية اي ملاشة نض لرية ككعاان
ي ا طاااار مكعددت لكنشيق لكائد مس للكدامة من مالا كنليا كبادا المعلامار ي الاطر اليعلي بين المعلامار
المالة بالشاااار اككلالاجيا الكاغيا .
كم إ االق ملل ل ل ل ل للال المديلة ال كية أاا مرت ي الموكمر األارابي للمديلة الرطمية ي اام 1994م ابعداا ي
اام  1996م دا ل ل ل ل للن األارابيان ففما ل ل ل ل للرا المديلة الرطمية األارابيةفف ي ادد من المدنم هم كبلر الس ل ل ل ل لللاار
األارابية باكا أساسي مديلة أمسكردام مديلة كيةم كلك ا مديلة السلكي االمة لللدا

2

الكعريف المبسا اا أن :المديلة ال كية اي مديلة كككسو المعلامار من مالا اسكمدام الككلالاجيا.

بإكبا المل د الالليي ااالسلكشرائي إن الكغييرار الكلظيمية االككلالاجية االمجكمعية لمدن اليام مد ااة برغبك ا

ي أن ككان جيءاط من االسل ل ل ل ل للكجابة لكغير الملالم كسل ل ل ل ل للعع المديلة ال كية إلع الكا يق بين الركائي االجكمااية

االهشا ية االبيئية من مالا ل د لظامي يجمي بين الناكمة الكا ل ل للاركية اامدارت المس ل ل للكليرت للماارد الابيعية لكلبية
انكياجار الموسسار االاركار االمااالين.
ا شلا لرودولف جيفينجر ااا مبير ي األبنلاث الكنليليلة ناا الكلميلة النض ل ل ل ل ل لريلة اامطليميلة ي جلامعلة ييلللا

للككلالاجيام يمكن كلل ل ل للليف المدن ال كية ا شطا لسل ل ل للكة معايير رئيسل ل ل لليةم مركباة باللظريار امطليمية االلما جية
الجديدت لللما االكلمية النض ل ل ل لرية الع الكاالي االع أسل ل ل للاة لظريار الكلا سل ل ل للية امطليميةم اطكلل ل ل للاديار اللشام
ككلالاجيا المع لامار ااالكلل ل للاالرم الماارد الابيعيةم رأة الماا البال ل للرو ااالجكمااي الااية النيات امال ل للاركة
المااالين ي النيات الديمشرااية ي المديلة.

M.Jean Pierre Sueur,Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à la
perspective sur les villes de future, SÉNAT , 2011/2012.
العالم والمنطنة العربية ،2014 ،مجلة  Trending Eventsالعدد  05الصف ة،
 - 2المدن الذكية :م مح ومؤشرات ال و
الصف ة .12 ،2
1
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اراا المديلة ال كية اديدت :المديلة ال كيةم المديلة الرطميةم المديلة المضراءم المديلة المكللةم المديلة البيئيةم
المديلة المسكدامة.
 -1متى يمكن اعتبار المدينة ذكية :

لكلب المديلة كيةم سيكعين الع مدن اليام كااير مدمار جديدت اطاية ي جميي المجاالر:

 -1-1تطبيق مبدأ االستدامة البيئية:
* النفايات :كشاة لظا ة المدن بنسللو اريشة كسلليير لياياك ا يجو الع المدن كجلو ا كمييض معدا إلكاج ا

ا العما الع اسل للكرجا ا كداير الليايار بممكلف ألااا ا :اللل لللبةم السل للائلة ا الغايية ا لك باسل للكمدام كشليار

نديهة لكنايل ا إلع مااد ا ملكجار كسكمدم ي ممكلف الشاااار الللااةم اليرااة اغيراا.
* الطاقة :بااكباراا راح المديلة كس للييراا يكالو كا ير لظام عاا يض للمن كاييع ا الع كا اللشاا المدن ا لك
يا ل للما كاييي األامدت الك ربائية ا ض ل للمان إلارت مس ل للكدامة كعكمد الع كاليد الااطة الك ربائية باس ل للكمدام األلااح

الا ل للمس ل للية ي األس ل للا ا غيراام ا االس ل للكيادت من الااطة الن اررية اللاكجة ان نرق الليايار ي مراكي النرق
الكشلية العالمية ار الجادت ا كنايل ا إلع ااطة كسكييد مل ا المدن ال كية.
 -2-1ذكاء الحركة و النقل  :لك يكان باضللي إسللكراكيجية لدمد مجما الاسللائا اللللديشة للبيئة ي المجاا
النضللروم لك بكاللجيي الماللي ا اسللكمدام الدراجار ال اائية ا اسللكمدام العربار الك ربائية ا ا ا يضللمن كلية

اطا ا لشا امن

ا بيئة سل ل ل ل ل للليمة كعكمد الع الااطة اللشية ا ا ا ما يجعا المدن ال كية كضل ل ل ل ل للمن جادت النيات

اكس ا العيو للسكان بكشريو المدمار ا كس يا الكلشا باالاكماد الع أندث الكشليار االنركة الك ربائية .
 -3-1إسيييتراتيجية اإلسيييكان الذكي في ظل النمو الحضيييري السيييريع  :ألل للبنر المدن بيعا املية الكنض ل لر

السل لريي جد ما للبعة ي ظا طلة األ ارض للي ا المياض مس للانة المنيظة العشارية للمدن لكا للما امليار الكاس للي

النض للرو كعددر الظااار النضل لرية مها الكمدد النض للرو ا غيراا ا ا ا ما ينكم ك يئة نضل لرية ك م بعين
االاكبار انكرام العالطار االجكمااية ا كا ير السللكلار كية كرااي النميمة بين السللكان كعما بالااطة المكجددت
لضمان نيات نضرية كية ا كريمة ي لية الاطر .
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ا ل ا يجو الك ا أسللاليو عالة لكرطية المدن إلع ملللاف مدن كية بالكلظيم ا الكلسلليق بين ممكلف الياالين

لكاما العملية كا السلم امدارو ا الكلظيمي :المنليم امطليمي ا الاالي للربا بيل ا ا لضمان كابيق األ كار
الع أرض الااطي بلظام رطابة منكم ا مالل ل للة يجو العما بمبادئ الكلمية المسل ل للكدامة ا الناكمة الرال ل لليدت ي
جميي الشاااار (اللشام الس ل ل للكن ا امس ل ل للكانم الليايارم المياه ا الااطة  )...اا ا يكان بكعييي الال ل ل لراكة بين
الشاااين العام االمال لكرطية االطكلاد االكعاان ا ير راح المااركة بين السكان لضمان مدمار جيدت كجعا
مل ا نا اي كبي ار لكلظيم المدن ا كسييراا لككان ي ملاف المدن ال كية.
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 -2تجربة مدينة مصدر بأبو ظبي في اإلمارات العربية المتحدة:

مال ل ل ل ل للرا مديلة ملل ل ل ل ل للدر أاا مديلة مالية من االلبعاث الكربالية ي أبا ظبي ال و بلغر ميياليك  22مليار

داالرم علع ملاف البلدان المكشدمة جاءر المبادرت الكبرة من اممارار العربية المكندت ي جعا مديلة ملدر
مديلة كية بكا المعاييرم شد طام الاليخ منمد بن يايد الي ا د دبي باضلي نجر األسلاة لبداية األالغاا ب با
ظبي لل لااة الكاريخ بملق أالع مدن العالم الكي كرااي المعايير البيئية المسكدامة الدالية ب كم اج .1

الاكا رطم ( : )04رسم كميلي لمديلة ملدر

الملدر :مجلة أبا ظبي للكمايا العمرالي 2012
شد كم اض للي مماا ا إس للكراكيجية كجمي ممكلف جاالو لجاح الما للرا بد ارس للة معمشة لكنشيق ادف الال للاا

إلع مديلة بدان كربان.

الملدر :مجلة أباظبي للكمايا العمرالي

الك جر ادت سياسار أال ا كابيق سياسة ملا المديلة من السيارار ا اسكعماا الااطار المكجددت لكاليد الااطة
الك ربائية ا غيراا ا المكمهلة ي:
 سراة الرياح. رسكلة الليايار. الااطة الامسية. الماجار الضائية. المضمار الن اررية األرضية. -1-2األهداف الرئيسية من مشروع مدينة مصدر مدينة ذكية خالية من اإلنبعاثات الكربونية:

للمل أاداف الماللرا ي ادت جاالو رئيسللية كما لملللك ا مبادئ الكلمية المسللكدامةم جالو بيئيم اطكلللادو

ااجكمااي.
 -من الجالو االطكلادو:

يمكن نلر األاداف الرئيسية لمارا مديلة ملدر من الجالو االطكلادو ي ادت لشاا أساسية:

 1مع د مصدر للعلوم وال كنولوجيا 2012
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* جعا إمارت أبا ظبي ي ملاف الداا السباطة ملكا الااطة العالمية ا االسكهمار ي ا.
* ملق مداميا جديدت من مالا ج و أسااق االمية نديهة.
* الكلميللة المللاليللة الااردت ابر المللداميللا الكي كسل ل ل ل ل للكشبل للا إمللارت أبا ظبي كمللا أطر ي يليللة الكلميللة اللظييللة ي
براكاكاا كياكا إهر اللجاح الكبير المنشق ي كمييض لسل ل ل ل ل للبة االلبعاهار الكربالية داما المديلة ابالكالي ي
العالم أجمي.
* ييادت ي إجمالي اللاكد المنلي السلاو.
* كا ير طيمة ما يييد ان مليار داالر من الليا الع مدة  25سل ل لللة بنسل ل للو األسل ل للعار السل ل للائدت ناليا نسل ل للو
الممكلين االطكلاديين.

* كمييض لسللبة الااطة الك ربائية المسللكمدمة و  75بالمائة ا لسللبة اسللك الك المياه و  50بالمائة بامضللا ة
لكمليل لسبة المرجار ي كسيير الليايار بمديلة ملدر بااكباراا كسكعما اسائا بيئية مسكدامة.
مديلة ملللدر ي إاار ماة ففأبا ظبي 2030فف سللككان مديلة كنكضللن 1500اللركة ا  50ألف لسللمة ا مش ار

للعديد من الاركار المكعددت الجلسيار ا أبري مبراء الااطة المكجددت ا الكلمية المسكدامة ا سككربي الع ناالي
 56كيلامكر مربي.
 -من الجالو االجكمااي:

* كا ير األمن ا األمان لس للكان المديلة ا لك بالكشليا من ناادث المرار بالعدام الس لليارار ا الكربان المض للر

باللنة.
* كنسين مسكاة جادت النيات.
* المس ل للاامة ي الكلمية البال ل لرية المس ل للكدامة س ل للاف كس ل للكشاو مديلة مل ل للدر العديد من الكياءار ا ير راح
الما ل للاركة ا كبادا المعارف بين المبراء المعكمدين العالميين ي كا الميادين سل ل لااءا :كس ل لليير الليايارم كس ل لليير

المياه ا المسانار المضراء...

 كا ير ملالو الاغا للسكان بما يييد ان  70ألف رلة اما.كمييض الليشار ااألاباء ان المااالان ا ااكير المياه ا الك رباء ا غيراا باسكعماا المااد اللديشة للبيئة االااطار المكجددت.
 -من الجالو البيئي:

كعكبر مديلة ملدر لما جا ملماسا ي العالم بااكباراا مديلة بيئية بكا المعايير.

* مديلة مالية من السيارار ا كا ألاا الكلاث :السمعي ا البلرو ...
* مالية من الكربان بكابيق الموارار البيئية للكلمية المسكدامة
* رسكلة ا كداير الليايار ا كسييراا بارق نديهة مسكدامة كجعا للمديلة لارت ار جادت بيئية بكا المشايية.
* اسكعماا المااد الللااية اللديشة للبيئة ا كمايا مااريي المضراء.
* مديلة ال كنكا ساة ناالي  200ميغاااا من الااطة اللشية ا النياظ الع سالمة الابيعة.

* كمييض معدا االلبعاث الغايية المسل ل ل ل ل للببة لالنكباة النرارو ي العالم باالاكماد الع اسل ل ل ل ل للكمدام الااطلة

المركيية.
-

أول مبنى في التاريخ ينتج طاقته الخاصة:
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أبا ظبي" :مصييييدر" أاا مديلة ي العالم مالية من الكربان االليايار اكعكمد بالكاما الع الااطة المكجددت

االع جالو كال أاا مبلع مكعدد األغراض إيجابي الااطةم يليرد كل ل للميم "أدريان سييييميثوجوردون جيل" لمبلع
المشر الرئيسل ل ل للي للملل ل ل للدر بالعديد من الماالل ل ل لليا ر االميايا غير المسل ل ل للباطةم بما ي لك أل  :يعكمد الع أكبر

ملظامة مدمجة من األلااح الك راضائية ي العالم ُيعد المبلع األطا اسك الكاط للااطة بالمكر المربي الع لعيد
النررت
المبالي المككبية من اليئة  Aي ملال الالرق األاسلام يسلكمدم أضلمم لظام للكبريد اايالة الراابة يعما ب ا
الا ل ل ل للمس ل ل ل للية ايعد لظام ككييف المبالي األطا ك هي اطر الع البيئة ي العالم يمها أاا مبلع ي الكاريخ يلكد الااطة
المالة لكاييده بااكماد إسكراكيجية بلاء السشف الع مرانا طبا كاييد بشية المبلع.1

 2-2تهيئة المشروع:

كربي الماللرا مبدئيا الع مسللانة  6كلم مربي ا طد ضللم  1500مككبا إداريا منلي ا دالي ا طد ملللل ربي
المسلانة للسلكن ا طد طسلمر باطي المسلانة بين ملاشة األاماا ااألبناثم بلايار ماللة بالمالاريي الكجارية ا
الللااار الميييةم مشر مع د ملدر للعلام االككلالاجيا ا لمدمار الماالالر االيعاليار المدلية ا الهشا ية.
شد كركي برلامد ما للرا مل للدر الع  5لشاا أس للاس للية :ا اي مديلة مل للدرم ااطة مل للدرم كربان مل للدرم
العالللمة ملللدر ا مع د ملللدر ا طد كان اللسللق للالللاا لكنشيق ا ربا ا ه المبادئ الممة بايئا لااا ما
لظ ار ل يمة االطكلادية ي العالمم ا كعددر ألااة مع د ملدر كما اا ماض

ي الرسم البيالي:

 -3-2التحديات و الجوائز التي حصدتها مدينة مصدر:

بااكبار سللكان إمارت أبا ظبي من أكبر الملاهين ي العالم كما أطر المبراء ا الممكلللان ي مجاا البيئة بمعدا
28الا لكا اللمل سلللايا ا ي بداية ككلم الكهيران ان ماللرا مديلة ملللدر ا بعض المبراء اللككاا كهي ار

ي ل جاح المارا مل م من طارن اممارار العربية المكندت بدالة ألماليا السباطة ي ا ه المااريي ي أل ا كليق
كلية اطا ا بلكائد أكبر الف مارا ملدر ب ل بمارا شا من أجا كلميي لارك ا مالة ي ظا بعض
العياو الكي ظ رر ي المديلة من الجالو املارت الكي لم كلاي لمدت

 4أا ل ل ر بري الكندو ي كسل للر كلك

العادار ا ير مبادئ النياظ الع البيئة السكدامة المديلة لكي كلب مهال نيا يشكدة ب ي كا ة مدن البالد ا
لشد كنللللر مديلة ملللدر الع العديد من الجاائي من  2006إلع غاية سلللة  2018نسللو الماطي الرسللمي ا
ملدر ) (Mubadala companyل كر بعض ا:
 : 2007 -الجائيت العالمية للااطة اللظيية من جمعية كرالة أكاللكيك ."21

 1اوذينة اتح ،ال وا ق بي العوام الليئية وتصاميم المخططات العمرانية ،رسالة ماجس ير .2008

349

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
  : 2011جائيت أ ضا ماار لمااريي الااطة المكجددت ي الارق األاسا – مجلة اارلد ايلالة".  : 2012الجاائي العالمية للمجكمعار النياية (مع د ملدر( . LivCom  : 2013جائيت الجادت مجلة ميد) MEEDبلاء سيملي(. أ ضا مارا مسكدام ي داا مجلة الكعاان المليجي.
 أ ضا مارا مسكدام ي دالة اممارار العربية المكندت.
  : 2013جائيت أ ضا ليشة مارا االمي لااطة الرياح براجكر ايلالة إلكرلاايالاا".  : 2015جاائي ميلاساا  :جائيت أ ضا ماار لكشليار الااطة الامسية المركيت.  : 2017مارا مساكن ملدر المرنلة األالعم جائيت المارا المسكدام للعام . 2017– جاائي بيغ برجيكر ميدا إيسر .2017

 : 2017 -الجاائي العالمية أل ضا ملااق نرت (الملاشة النرت ي ملدر) :

 جائيت أ ضا ملاشة نرت لدام الاركار اللاائة.
 جائيت أ ضا ملاشة نرت لشاا الااطة المكجددت.
 ناا ي البنث االكااير اكااير الم ار ق.
  : 2018مجمي امكناد المسل للكدامم جائيت المبلع السل للكلي األمضل للر ضل للمن جاائي الال للرق األاسل للا اال للمااأ ريشيا ل بلية المضراء .2018

  : 2018مجمي االكناد المسكدامم جائيت ميد للمارا المسكدام لعام .2018 : 2018 -ملدر باركم جائيت العلم األمضر.
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خالصة:

امن الا يمكن أن لس للكملل أل المالاو لية الكمايا اكا للييد المبالي اكا ير المس للاكن ي المدن شا

با يجو أن ككا ر ي ا الاللراا ااألبعاد البيئيةم االطكلللادية ا االجكمااية نيث أن لظرت كهير من الممااين
االملل ل ل للممين للمدن ال كية ككجمي ي طيمة الكرابا بين الماطي االمكان الجغ ار ي ا األبعاد االجكمااية االبيئية ا
االطكلل ل ل للادية ا سل ل ل للراة الكشاا البيالار امما سل ل ل للبق يكض ل ل ل ل للا أامية الناجة إلع اسل ل ل للكراكيجيار كية لك يئة
الكجمعار العمرالية الجديدت كرااع ي ا الااطعية ي الكمايا ا الكلل ل ل ل ل للميم هم الكليي ا ي دف إلع النياظ الع
البيئة النياية ليلسان ا الكي يلعو كعايض ا إ ا ما أاملر أا كلاهر
اللكائد المكنلا الي ا من ارف مديلة ملدر من اج ة لظر اطكلاديةم اجكمااية ا بيئية ايكالاجية ايجابية
ألبعد النداد شد اسللكااار الالللاا لكنشيق  10مبادئ للكلمية المسللكدامة ا كبري للا االيجابيار الكي كاللللر
إلي ا من كا ير إاار معيا ل ل للة أ ض ل ل للا ا اركيا مس ل ل للكاة جادت النيات للس ل ل للكان ا الكشليا من لس ل ل للو االلبعاهار

الكربالية ي ال ااء ا الكاار الملناظ ي العائدار االطكل ل للادية ا س ل للالس ل للة اللشا ا النركة ال كية ا كنل ل للا
المديلة الع العديد من الجاائي المنييت إال ال يجو أن ل م بعين االاكبار الجاالو األمرة.
كمللا كعرف المللدن ال ل كيللة بللااكمللاداللا الع لغللة البيللالللار بللالللدرجللة األالع

ي المللادت األاليللة الكي كنرك جميي

الشاااار لكس لريي ا كمرير المعلامار ب ا ان البعض من السللكان ال يسللكنسلللان كهي ار ا ه النشيشة ا يكما ان
جدا من كسر ناجي الملالية ا كسرو البيالار الاملية ل راد ا بالكالي يجو الع الاركار المكمللة
ي مجاا الككلالاجيا ا لشا البيالار كنر البيلة الكنكية أن كضي لظام راد للكلدو لممكلف الكسريبار.
ا يمكللا الشاا أن مارا ملدر لج إلع أبعد النداد ينك ة ب من ارف البلدان العربية األمرة اي او كلك
األ كار السلبية ي ادم الالاا إلع درجة بلاء مدن كية ككمااع مي أبعاد الكلمية المسكدامة مهلما اللر إلي
اممارار العربية المكندت.

قائمة المراجع :

المراجع العربية:

 المللدن الل كيللة :مالم ا موا ل ل ل ل ل ل للرار الكناا ي العللالم ا الملاشللة العربيللةم ي مجلللة  Trending Eventsالعللدد 05اللينةم اللينة  2م 12م .2014

 إيلاة منيسنم أبا ظبيم كجربة إماراكية رائدت ي االسكدامة االكشليار اللظييةم ملدر مديلة من المسكشبام .2017 اا يلة اك م الكاا ق بين العااما البيئية اكلاميم الممااار العمراليةم رسالة ماجسكير .2008 -يني اييرو الكلميم المعمارو لديق للبيئة لنا امارت مضراءأمككبة مبالي .2003

 لار الاان ،المدن ال كيةم كيف يمكن للككلالاجيا أن كنسن نياكلا داما المدن الكبرة؟م ارطة بنث .2017 نالة دراسية :مديلة ملدر المركي العالمي لااطة المسكشبام أنمد ارغا منمد أبا السعادم ياسر كالوم انمد البيك امعكلم كالوم .2012

-مجلة أبا ظبي للكمايا العمرالي.

 ميريق اااارم امدارت البيئية اداراا اليعاا ي ملق املكا األلظف اكنشيق الكلمية المسكدامة ي الداا العربيةم ارطةالبنثم .2008

 -المراجع األجنبية:

1- Jean-marie chevalier, paris dauphine, article, Masdar, un exemple concret de ville
intelligente 2012.
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2- Masdar city overview – project developement overview- Tontonto, 2009.
3- Madar city : constructing the world’s most sunstaible communité, 2015.

: مواقع االنترنت1- www.masdarcity.ae
2- https://mostaqbal.ae
3- https://platform.almanhal.com
4- http://www.smartgrids-cre.fr

352

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
الجرائم المعلوماتية في ظل المدن الذكية
د .باير منمد أمين (جامعة جاللي ليابة سيدو بلعباة-الجيائر)
مقدمة:
ارف املسان الجريمة مل أاا اجاد ل الع اج األرضم امير دليا اا لك جريمة الشكا الكي اطعر
بين الدو يدم الي السل ل ل للالمم الجريمة اي لكا ابيعي للنيات االجكمااية ليلسانم الكضل ل ل للارو االكباين بين
ملال األ راد داما الجمللااة أا المجكمي الع العمامم يودو بابيعة النللاا إلع ظ ار ملاياار يما بيل م
كلك ي ي الغالو إلع اركﻜاو ج ارئم ممكلية.
كاارر الجريمة بكاار لما نيات املسانم الشد بلغ ا ا الكاارر أاج بظ ار المجكمعار بمي ام ا المعالرم
نيث أن ا ه المجكمعار ألبنر كعيو الكهير من الكراكمار ما لكد ال ا اطا الكهير من الج ارئمم ا لك جراء
الظغاا الليس ل ل ل ل للية اكميي نيات األ راد بابيعة ب ارغماكية ماديةم نيث ألب اليرد داما ا ه المجكمعار يسعع
باكع الارق للالاا إلع إابا رغباك الا للمل لليةم نكع الا الا ب األمر إلع اركﻜاو العديد من الج ارئم
كﻜان لكائج ا اميمة الع األ راد بلية مالة االع المجكمي بلية اامة.
لانو الكاار الل و ار

المجكمي اللدالي ي مجاا كﻜلالاجيا االكلاالرم كاار كبير ي مجاا ابﻜار

االكلاام نيث ألبنر ا ه الاللبكار من بين أام الاسائا الكي ككم ب ا المعامالر الع المسللكاة الداليم مما
أضنع من اللل ل للعابة بما كان أن يسكغلع الي ام العا من أام الال ل للبكار االكلالية الكي ك م ني اي كبي ار ي
النيات اليامية لمعامالر األ راد االداا الع ند سااء ابﻜة املكرلر.
كجسدر بداية مﻜا نة الج ارئم االلككرالية بالكابيق الي ا الللل ل ل للال الشالالية الشائمة بممكلف راا ام ا لك
كياديا م الر الجالي من ج ةم اادم اجاد طاالين مالة ب ا اللا من امجرام من ج ة أمرةم غير أن نداهة
الجريمة االسل للراة ي اركﻜاب ا اكااراا جعا ا ه الشاالين غير مااكبة ل ام ابالكالي أضنر غير مجدية ي
ما يمل مﻜا نة الجريمة االلككراليةم األمر ال و أدة با لداا امالة المكشدمة مل ا إلع المناالة ميجاد
ليغ طالالية يمﻜن من مالل ا الند من ا ه الج ارئم المسكندهة.
ظ رر ي مضم ا ا الكباين ي الروة بين الكال ل للريعارم امكال ار ي د ارسار اليش اء للظاارت امج ارمية ابر
الال ل ل ل ل للبكة العالمية ليلكرلرم لاك جالو من اوالء اليش اء من ااكبر الجريمة االلككرالية اي امكداد للج ارئم
الجري مةم ا لك بااكمادام الع ملظار كاار الجريمة من نيث اليمانم الجريمة ي لظرام مااكبة لكاار
املسان ي ممكلف ملااد النياتم ابالكالي أو ظاارت إج ارمية مسكندهة كعكبر امكداد ل ا الكاار.
أدة ا ا الكباين ي الروة بين الشالاليين االشي اء يما يمل ابيعة ا ه الجريمة إلع الكس للاوا ان ملالية
الجريمة االلككرالية مشارلة بالج ارئم الكشليدية االارق اليعالة لمكا نك ا؟
المبحث األول :مفهوم الجريمة االلكترونية
كعكبر الجريمة االلككرالية من ارهار السلبية الكي مليك ا الكشلية العاليةم نيث أم ر ا ه الظاارت امج ارمية ني اي
كبي ار من الللد ارسار من أجا كنديد مي ام ام مما ألجر ال اضي ادت ملالنار للللداللللة الي ام من بيل ا
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ج ارئم الن ل للاسوم ج ارئم الكشلي ل للة الع ل للالي ل للةم ج ارئم المعلاماكيةم ج ارئم الغو المعلاماكيم الاال إلع جريمة
االلككراليةم ايعكبر ادم االسكشرار الع ملال ااند للداللة الع الجريمة االلككراليةم من اللللعابار الااردت
الي ام مما اسكاجو اضي مي ام ماند ل ا أدة كاار العلام الجلائية إلع ظ ار ادت لظريار ي الم امجرامم
امن بين أام ا كلك المكعلشة بابيعة المجرم.
ار ر الجريمة بلية اامة الع أل ا كا عا غير مارا لادر ان إرادت يهمة يشرر ل الشالان اشابة أا
كدبي اطر انكرايياطم اكعكمد الج ارئم اللاائة ان االسكمدام غير المال ل ل ل للرا لال ل ل ل للبكة االلكرلر الع المعلامة باﻜا

رئيسيم اا ا ال و أدة إلع إاالق ملال الجريمة االلككرالية الع ا ا اللا من الج ارئمم االكي كالر الاك

اكجااار ممكلية ي كعريي ام كما اكسمر بمجمااة من الملل ل ل للائل االسل ل ل للمار الكي مييك ا ان غيراا من
الج ارئمم مالة من لانية كباين الشاااار المسك د ة من مالل ا.
المطلب األول :تعريف الجريمة اإللكترونية
طبا الماض ي غمار مناالة كعريف الجريمة المعلاماكية يجو اماارت إلع ادم اجاد اكياق
الع مل ل للال معين للداللة الع ا ه الظاارت امجرامية المس ل للكندهة1م لاك من يالق الي ا ظاارت الغو
المعلاماكي 2م امن بين من أالشاا الع الجريمة المعلاماكية ا ه الكسمية األسكا
االيشي اليرلسي ماة ()masseم اا ه الجريمة معرا ة أيضطا بسم االمكالة المعلاماكي.3
الشد أناا بكعريف الجريمة املككرالية الكهير من الغماض نيث كعددر الج اد الرامية إلع
اضي كعريف جامي مالي ل ام لكن اليش لم يكيق الع كعريف منددم با البعض او إلع كرجي
ادم اضي كعريف ل ا بنجة أن ا ا اللا من امجرام ما اا إال "لبي طديم ي طارارت جديدت."4
ي إاار الكعرييار اليش ية للجريمة المعلاماكية لجد أن االكجااار مكبايلة ي ا ا السياق
بين ماسي لمي ام الجريمة املككرالية امضيق ل ا.
الفرع األول :التعريف المضيق
من الكعرييار المضل ل ل ل ل لليشة ل لجريمة املككرالية من ار ا ب ل ا أو جريمة ككان مكالبا مطك ار ا أن ككا ر لدة

اال ا معر ة بكشلية الناس ل للو 5م انس ل للو ا ا الكعريف مرككاب ا يجو أن ككا ر ي اليااا المعر ة اليلية االكشلية

بإسل ل ل للكمدامار الناسل ل ل للو ارليم ااا لية الكعريف ال و أاردك ا ايرت العدا األمريكية إ ركير ي كعريي ا الع
أسلاة سلمار المللية مرككو اليعام نيث ار ر الجريمة املككرالية الع أل ا أية جريمة لياال ا معر ة لية
1

- M.chwki, la notion de la cybercriminalité ; el iehel, paris, 2006, p.6.
النانون الجزائ الخاص(الجزء الخاص) ،الطلعة السببادسببة عشببر ،دار هومة ،الجزائر،2013 ،

 -2أحسب بوسببنيعة ،الوجيز
ص.493
 -3عل علود جعفر ،جرائم تكنولوجيا المعلومات ال ديثة الواقعة على انشبببخاص وال كومة(دراسبببة منارنة) ،منشبببورات زي
ال نوقي  ،للنان ،2013 ،ص .85
 -4أي أن ا جريمة تنليدية ترتكب بأسلو إلك رون .
 -5علد الف اح بيوم حجازي ،ن و صبياغة نظرية عامة علم الجريمة والمجرم المعلومات  ،منشبأة المعارف ،الناهرة ،مصبر،
 ،2009ص .22
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بالناس ل ل ل للبار كمكل من إرككاب ا م اك لك ار ا اليشي دا يد كامس ل ل ل للان ( )david thompsonب ل ا أية جريمة

يكالو مطك ار ا أن ككا ر لدة اال ا معر ة بكشلية الناساو. 1

اابشا للكعرييار سابشة ال كر إن جريمة ككلالاجيا المعلامار النديهة كلنلر ي الناالر الكي ككالو طد ار من
المعر للة الكشليللة ي إرككللاب للا ااا إن كنشق ي بعض األنااام للإل ل ال يكنشق ي كهير مل للام يي كهير من
الناالر يرككو اليعا بالضغا الع ير شا دان الناجة إلع ا ا الشدر من المعر ة الكشلية.2
أما األس للكا كريدمان ( )tredmanيرة أل ا جريمة ككلالاجية المعلامار كا للما أو جريمة ض للد الماام مركباة
بإسكمدام المعالجة ارلية للمعلامار.3

ي نين يرة األس للكا رايلبالر ( )rosenblatأن الجريمة المعلاماكية ابارت ان لا للاا غير ما للرا ماج

للس ل للخ أا كغير أا ن ف أا الال ل للاا إلع المعلامار المميلة داما الكمبياكر أا كلك الكي يكم كنايل ا ان
اريش .4
االمالنظ من مالا ا ه الكعرييار الس ل ل للابشة أن أغلب ا كرككي الع معيار ماض ل ل للا الجريمةم ااا من أام
المعايير اأكهراا طدرت الع إيضللاح ابيعة امي ام الجريمة المعلاماكيةم إال أل م لم يكجااياا المليلشار الكي اطي
ب ا اليشي ( )tredmanإ ض ل ل لليق اا األمر من مي ام جريمة ككلالاجيا المعلامار النديهة الدما نل ل ل للر
ماضا الجريمة المعلاماكية ي االاكداء الع األمااا شا اأمر مل ا جالو كبير من األ عاا غير مارااة.5
الفرع الثاني :التعريف الموسع
امن جالو أمر إن الاك كعرييار ناالر الكاس ل ل لليي من مي ام الجريمة المعلاماكية نيث لجد بعض اليش
يعر ا الع أل ا " كا س ل ل ل لللاك إجرامي يكم بمس ل ل ل للاادت الكمبياكر أا اي كا جريمة ككم ي منيا أج يت
الكمبياكر. 6
أا اي كا سلللاك غير ماللرا ملا ي ل مالق أا غير مسللماح ب يركبا بالمعالجة ارلية للبيالار أا لشل ا 7م
ايعكمد ا ا الكعريف الع معيارين أا ل ما الف السلاك امجراميم أما الهالي اكلاا السلاك بالمعالجة ارلية

للبيالار أا لشل ا.8
إ كم كعريف الجريمة المعلاماكية بنسو ا ا االكجاه الع أل ا كا سلاك سلبي أا إيجابي يكم بماجب االاكداء
الع البرامد أا المعلامار ليسكيادت مل ا ب و لارت كالر.
االكجاه الماسلي من مي ام جرائم المعلامار ال يشيم ايطلا لربا بين إرككاو الجريمة المعلاماكية اكنشيق لكيجك ا
ابين إلمام اليااا أا الال ل للركاء مع بكشلية الناسل ل للو ارليم اام ال يشيمان ايطلا لمدة برااة اليااا ااجادك
جرائم ال اسو واإلن رنيت ،دار الثنا ة ،انردن ،2011 ،ص .30

 -1الالد عياد ال لل  ،إجراءات ال ري وال نيق
 -2عل علود جعفر ،المرجع السابق ،ص .78
 -3المرجع نفسي ،ص.78
 -4م مد أمي الشوابكة ،جرائم ال اسو واإلن رنيت (الجريمة المعلوماتية) ،دار الثنا ة للنشر وال وزيع ،انردن ،2009 ،ص.9
 -5عل علود جعفر ،المرجع السابق ،ص.79
 -6الالد ممدوح إبراهيم ،أم الجريمة اإللك رونية ،الدار الجامعية الجديدة،اإلسكندرية ،مصر ،2008 ،ص .42
النظام النانون لمكا ة جرائم
 -7علد هللا علد الكريم علد هللا ،جرائم المعلوماتية واإلن رنت(الجرائم) ،دراسبببببة منارنة
ا م لياق وعربياق ودوليا ،منشورات ال لل ال نوقية ،للنان ،2007 ،ص .16
المعلوماتية واإلن رنت مع اإلشارة إلى الج ود مكا
 -8عل علود جعفر ،المرجع السابق ،ص .82
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الكشلية أا مبرك امشدرك م الم م أن كشي الجريمة ال لك

م يران أن جرائم الكشلية اي كا عا غير مارا يكم

بمساادت الناسو ارلي.1
ايكبلع المبير األمريكي دان باركر ( )don parkerمي اماط اسللعاط للجريمة المعلاماكيةم نيث ياللير إلع أل ا
"كا عا إجرامي مكعمد أو كالر لللك بالمعلاماكيةم يلال ال مسلارت كلنق بالمجلي الي م أا كسلو ينشش

اليااا.2
أملا األس ل ل ل ل ل للاكل ت ( )vivantا( )lestancيعر لان الجريملة المعلاملاكيلة بل ل لا مجماالة من األ علاا المركبالة
بالمعلاماكية االكي يمكن أن ككان جديرت بالعشاو.3
ك لك ُارَر ا ه الجريمة المسللكندهة من ارف ملظمة األمم المكندت من مالا موكمراا العااللر لملي الجريمة
امعاطبة المجرمين شد كبلر الكعريف األكي للجريمة املككرالية " أو جريمة يمكن ارككاب ا بااس ل ل ل للاة لظام

ناسابي أا ابكة ناسابيةم االجريمة كلك كاما من اللانية المبدئية جميي الجرائم الكي يمكن ارككاب ا ي بيئة
إلككرالية. 4
المطلب الثاني :خصائص الجريمة اإللكترونية
كعكبر الجريمة االلككرالية من بين الج ارئم المسللكندهةم الكي أكع ب ا الكاار ي مجاا االكلاالرم ي كمكلف
ان الج ارئم الكشليدية االكي كركﻜو ي العالم المادوم ال لك ي ككميي بملائل اسمار جعلر مل ا ظاارت
إج ارمية جديدت لم يعر ا العالم من طبام اساف لبين ا ه المل ل ل ل ل للائل الكي ميير الجريمة املككرالية الع
اللنا الكالي:
الفرع األول :جريمة عابرة للحدود ونقص الخبرة لدى األجهزة األمنية والقضائية وعدم كفاية القوانين السارية
كعكبر الجرئمة املكك رالية من بين الجرائم الالية

ي ككعدة نداد الدالة الااندت ل ا يلل ل ل ل ل للعو الع األج يت

األملية االشضائية كنديداا الشل الشاالين السارية الميعاا
أوال :جريمة عابرة للحدود
بعد ظ ار ابﻜار المعلامار لم يعد الاك نداد مرئية أا ملماسة كشف أمام لشا المعلامار ابر الل للداا
الممكليةم المشدرت الكي ككمكي ب ا النااسيو اابﻜاك ا ي لشا كميار كبيرت من المعلامار اكبادل ا بين ألظمة
ييلا بيل ا يالف األمياا طد أدر إلع لكيجة مودااا أن أماكن مكعددت ي داا ممكلية طد كك هر بالجريمة
المعلاماكية الااندت ي ين ااندم الس ل ل ل ل ل ل الة ي نركة المعلامار ابر ألظمة الكشلية النديهة جعا باممﻜان

اركﻜاو ان اريق ناساو ماجاد ي دالة معيلة بيلما يكنشق اليعا امج ارمي ي دالة أمرةم ا لك ارجي إلع

 -1ج م مد الزعل  ،أسبببامة أحمد المناعسبببة ،جرائم تننية نظم المعلومات اإللك رونية (دراسبببة منارنة) ،دار الثنا ة للنشبببر
وال وزيع ،انردن ،2010 ،ص .67
 -2ج م مد الزعل  ،أسامة أحمد المناعسة ،المرجع السابق ،ص .66
 -3م مد عل العريان ،الجرائم المعلوماتية دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،2004 ،ص .44
 -4ج م مد الزعل  ،أسامة أحمد المناعسة ،المرجع السابق ،ص.69
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أن مجكمي المعلامار ال يعكرف بالنداد الجغ ار ية

ا مجكمي مليك ابر ابﻜار كمكرق اليمان االمكان دان

أن كمضي لنرة النداد.1
لكد ان الابيعة الكي ككميي ب ا الجريمة املككرالية ب ل ا جريمة ال نداد ل ا العديد من المال للاكا ناا كنديد
الدالة لانبة االمكلال الشض ل للائي ب ه الجريمةم اك لك ناا كنديد الشالان الااجو كابيش م بامضا ة إلع
إاﻜاليار ككعلق بإجراءار المالنشة الشض ل ل ل للائية اغير لك من اللشاا الكي كهيراا الج ارئم العابرت للنداد باﻜا
اام.
ثانيا :نقص الخبرة لدى األجهزة األمنية والقضائية وعدم كفاية القوانين السارية
ككميي ج ارئم املكرلر بالكهير من المسل ل ل ل ل للار الكي جعلك ا كمكلف ان غيراا من الج ارئمم األمر ال و أدة إلع
كغيير ااما ي يلية الكنشيق اارق جمي األدلة المكبعة من الج ار الكي كشام بعملية الكنشيقم ااضا ة أاباء
ككعلق بﻜييية الكاف ان ا ه الجريمة اأدلك ا اامهباك ا.2
الظ ار لما ككالب ا ه الج ارئم من كشلية الركﻜاب ا

ي ككالب الككال للا ا االبنث ال ام اكسكليم أسلاو مال

ي الكنشيق االكعامام األمر ال و لم يكنشق ي الج ار األملية االشضل ل ل للائية لديلام لظ ار للشل المعارف الكشلية
ااا ما يكالو كملل ي الكشلية لكنلين الج اي األملي االشضائي ضد ا ه الظاارت.
لم كعد طادرت الشاالين الكشليدية الع مااكبة ا ه السل ل للراة ال ائلة ي الككلالاجيام االكي أدر إلع كاار الجريمة
من مالل ام اظ ار ج ارئم لم كﻜن ماجادت ي الس ل ل ل للابقم اباكر الشاالين الكشليدية الشائمة ااجيت ان مااج ك ام
مما كالو كدما المار لسن طاالين نديهة لمااج ة ا ه الج ارئم نياضا الع مبدأ الاراية الجلائيةم مي كعييي
الكعاان بين الج ار الشالالية االمبراء المكمللين ي المعلاماكية ييادت الع الكعاان الدالي لمكا نك ا.3
الفرع الثاني :اعتبارها أقل عنفا في التنفيذ وامتناع المجني عليهم عن التبليغ
كعد الجريمة املككرالية األطا اليا باللسل ل ل للبة للجرائم الكشليدية لظ ار ألن المجرم املككرالي اا مجرم إ ك ارضل ل ل للي
اك لك ي أغلو الناالر المجلي الي ال يشام بالكبلغ ان الجريمة لظ ار لنساسية الجريمة
أوال :اعتبارها أقل عنفا في التنفيذ
ال ككالو ج ارئم املكرلر اليا لكليي اا أا مج ادا كبيرام

ي كلي ب طا ج د ممﻜن مشارلة بالج ارئم الكشليدية

الكي ككالو لااا من المج اد العض ل ل ل ل لللي ال و طد يﻜان ي لارت ممارسة العلف اامي اء كما اا الناا ي
جريمة الشكا أا االمكاافم أا ي لارت الملي أا الكسر اكشليد المياكي كما اا الناا ي جريمة السرطة.
ككميي جريمة املككرالية ب ل ا ج ارئم اادئة بابيعك ا ال كنكا إلع العلفم با كا ما كنكا إلي اا الشدرت الع
الكعاما مي ج اي الناساو بمسكاة كشلي ياظف ي اركﻜاو األ عاا غير المارااةم اكنكا ك لك الع اجاد
- MASCALA Corinne, "criminalité et contrat électronique ", IN : Le contrat électronique,
Travaux de l’association CAPITANT Henri, journées national , Paris , 2000, p119.
1

النانون الخاص

 -2علد الر من جمي م مود سين ،ال ماية النانونية للرامل ال اس اآلل دراسة منارنة ،مذكرة ماجس ير
لكلية الدراسات االعليا جامعة النجاح الوينية ،لسيين ،2008 ،ص .58
 -3م مد سيد سليان ،ق ايا قانونية أمن المعلومات و ماية الليئة اإللك رونية ،دار ناشري للنشر اإللك رون  ،2012 ،ص.278
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ابﻜة المعلامار الدالية (املكرلر) مي اجاد مجرم ياظف مبرك أا طدرك الع الكعاما مي الال ل ل للبكة للشيام
بج ارئم ممكلية كالكجسللة أا امكراق ملاليار الكغير أا الكغرير بالشالرينم من ا ا الملالق كعد الجريمة
املككراليللة من الج ارئم اللظييللة ال يهار ي ا ألية الف أا دماء االما مجرد أرطام ابيالار يكم كغييراا من
السجالر المميالة ي اكرت الناسبار ارلية الية ل ا أهر مارجي مادو.1
ثانيا :امتناع المجني عليهم عن التبليغ
ال يكم ي الغالو األام امبالغ ان جريمة املككرالية إما لعدم اككاللاف الضللنية ل ا ااما ماية من الكا ل يرم
ل ا لجد أن معظم ج ارئم االلككرالية كم اككاا ا بالملاد ةم با ابعد اطر اايا من اركﻜاب ام يد الع لك أن

الج ارئم الكي لم كﻜكاف اي أكهر بﻜهير من كلك الكي كال ل للف السل ل للكار ال ام الرطم المظلم بين نشيشة ادد ا ه
الج ارئم المركﻜبةم االعدد ال و كم اككال للا م اا رطم مايرم ابعبارت أمرةم اليجات بين ادد ا ه الج ارئم النشيشي
اما كم اككاا

جات كبيرت.2

ككبدة ا ه الظ للاارت الع لنا أكهر ندت ي الموسسار الم للالي للة ك للالبلاك االموسسار االدمارية اموسسار
امطرض االس للمسل لرتم نيث كماع مجالة إدارك ا اادت من أن كودو الدااية الس لللبية الكي طد كلجم ان كا للف
ا ه الج ارئم أا اكما امجراءار الشضل للائية نيال ا إاع كضاوا الهشة ي ا من جالو المكعاملين مع ا االل ار م
ال ا.
الفرع الثالث :خفاء الجريمة وسرعة محو الدليل وتوفر وسائل تقنية تعرقل الوصول إليه
لظ ار لمل للال للية الجريمة املككرالية ن س للراة إرك كاو الجريمة يس للبو س للراة منا الدليا ألن الدليا ي ا ه
األميرت اير ملماة اا ا ما يجرلا إلع كعهر ي الالاا إلع المجرم
أوال :خفاء الجريمة وسرعة التطور في ارتﻜابها
ككسم الج ارئم اللاائة ان اسكمدام املكرلر ب ل ا ميية امسككرت ي أغلب ام ألن الضل للنية ال يالنظ ا رغم أل ا
طد كشي أهلاء اجاده الع الا ل ل ل للبكةم ألن الجالي يكمكي بشدرار لية كمﻜل من جريمك بدطةم مهال الد إرساا
الييراسار المدمرت اسرطة األمااا االبيالار المالة أا إكال ام االكجسل ل ل ل ل للة اسرطة المكالمار اغيراا من
الج ارئم.3
ج ارئم املكرلر ي أكهر لاراا ميية ال يالنظ ا المجلي الي أا ال يدرو نكع باطاا ا ااممعان ي نجو
السلللاك المكان ل ا ااميائ ان اريق الكالاو غير المرئي ي اللبضللار أا ال ب بار املككرالية الكي كسجا
البيلالار ان اريش ا أمر لية ي الكهير من األنااا بنﻜم كاا ر المعر ة االمبرت ي مجاا النلاسبار غالبللا
لدة مركﻜبي ا.
 -1سيناء علد اهللا م سن ،المواج ة ال شريعية للجرائم الم صلة بالكمليوتر اوء ال شريعات الدولية والوﻃنية « ،الندوة اإلقليمية
و الجرائم الم صلة لالكمليو ر ،الدار الليظاء ،المملكة المغرلية 20-10 ،يونيو  ،2007ص .52
مجا
 -2م مد صالح العادل  » ،الجرائم المعلوماتية(ماهي ا وصورها) « ،ورشة العم اإلقليمية و يوير ال شببببريعات
مكا ة الجرائم اإللك رونية ،مسني 4-2 ،أ ري  ،2006ص.7
 -3هشام م مد ريد رس م » ،الجرائم المعلوماتية أصو ال نيق الجنائ الفن واق راح إنشاء آلية عربية موحدة لل دريب ال خصص
« ،ل وث م مر النانون والكمليو ر واإلن رنت ،من  3-1ماي ،2000جامعة اإلمارات العرلية الم دة ،كلية الشببببريعة والنانون،
المجلد الثان  ،الطلعة الثالثة  ،2004ص .32
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يسكييد المجرمين ي ممكلف من الال ل ل للبكة ي كبادا األ ﻜار االمبرار امج ارمية ي ما بيل مم ايظ ر للا لك
جليا ي ممكلف المااطي املككرالية املكديار الش ارللة (ال للاكري)م الكي كضمن ل م االكلاا يما بيل م من
أجا كبادا المعارف االمبرار ي مجاا الشرللة ا لك من أجا اركﻜاب م لج ارئم م بعيدا ان أاين األمن.
ثانيا :سرعة محو الدليل وتوفر وسائل تقنية تعرقل الوصول إليه
كﻜان البيالار االمعلامار المكداالة ابر ابﻜة املكرلر الع ايئة رماي مميلة الع اسائا كميين ممغلاة
ال كش أر إال بااساة النلاسو ارليم االاطاف الع اللدليلا الل و يمﻜن

م بالشراءت االكالا ان اريش إلع

الجلالي يبدا أم ار لعبا ال سيما اأن يكعمد إلع ادم كرك أهر لجريمك م ضف إلع للك ما يكالب من نل

دطيق لماطي الجريمة من طبا ممكلين ي ا ا المجاا للاطاف الع إمﻜالية اجاد دليا ضد الجاليم اما يكبي
لك من نل للكم ال ائا من الاهائق االمعلامار االبيالار المميلة.

يس ا منا الدليا من اااة الكمبياكر ي يمن طياسي باسكعماا الب ارمد الممللة ل لكم إ يكم لك اادت ي
لم البلللر ابمجرد لمسللة مااية الع لانة المياكي بج اي الناساوم الع ااكبار أن الجريمة ككم ي لارت

أاامر كلدر إلع الج ايم اما إن ينة الجالي بان أمره سيلﻜاف نكع يبادر بإلغاء ا ه األاامرم األمر ال و
يجعا كاف الجريمة اكنديد مركﻜب ا أم طار ي غاية اللعابة.1
المبحث الثاني :ماهية المجرم اإللكتروني
يلظر إلع ابﻜة املكرلر دائما بالي ا أدات منايدتم اأن ملدر ضعي ا االك اك للا اا املسان اك م اال ل و
غالبا ما ي ي

اليرلة الملاسبة السكغالا الاسيلة المعلاماكية الكي أاداا سااء ان نسن لية أا الم جاار

المال ل ل للكلة مركبا ب ار املسان اامليك اداا ع الكي كنييه الشيام بسلاك إج ارمي ابر ابﻜة املكرلر من
أجا كنشيق لكيجة إج ارمية.
المطلب األول :أصناف مجرمي اإلنترنت
أدة الكاار ي مجاا اسكعماا املكرلر إلع ظ ار ادت أللاف من المجرمين يلعو نلرام كنر ااائف
منددتم لكن ا ا ال يعلي أل ال كاجد منااالر ي كنديد ممكلف أللاف المجرمين ابر املكرلرم با الع
العكة الاك ادت د ارسار اأبناث ناالر اضي طاااد يللف ب ا المجرمان كا نسو ماارك امج ارميةم
اساف لنااا بدارلا نلرام الع اللنا الكالي:
الفرع األول :أصناف الهواة والمبتدئين
الاك ادت ألل ل ل لللاف باللسل ل ل للبة للمجرم املككرالي ا من بين ا ه األلل ل ل لللاف سل ل ل لللكارق إلع ألل ل ل لللاف ال اات ا
المبكدئين:

 -1م مد صالح العادل  ،الجرائم المعلوماتية(ماهي ا وصورها) ،ورشة العم اإلقليمية و يوير ال شبببريعات
الجرائم اإللك رونية ،مسني 4-2 ،أ ري  ،2006ص.7

مجا مكا ة
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أوال :القراصنة الهواة (:1)Hackers
يشلد ب م الا للباو البالغ الميكان بالعلاماكيةم االناسبار ارلية ابعض م يالق الي م لغار لاابغ المعلاماكيةم
اأغلو ا ه الاائية ام من الالبةم أا الال ل ل للباو الناللين الع معر ة ي مجاا الكشلية المعلاماكيةم االبااث
األساسي ل ل ل ل ه الال ل للائية اا االسكمكا

باللعل ل للو االمياح باسكمدام ا ه الكشليل ل للةم مهبار م ا ارك مم اطد ارك م

باككا للافم ٕااظ ار مااان الض للعف ي األلظمة المعلاماكيةم دان إلناق أو ضرر ب ام م لدي م الرغبة ي

المغامرت االكندو االرغبة ي االككااف.
كضم ا ه الاائية األامال ال ين يسك د ان من الدماا إلع ألظمة الناسبار ارلية غير الملرح ل م بالدم اا
إلي ام كسللر النااجي األملية الماضااة ل ا الغرضم ا لك ب دف اككسللاو المبرت أا بدا ي اليضللاا أا لمجرد

إهبار الشدرت الع امكراق ا ه األلظمة.2
كبايلر ارراء ناا كلليف ا ه الاائيةم نيث يرة البعض أل ال يبدا من الملاسو أن لللف اوالء الا للباو
ي الااائف امج ارمية ألن لدي م ببسااة ميال للمغامرت االرغبة ي االككا ل للاف الاد ار ما كﻜان أاداف أ عال م

المنضل ل ل للارت غير اريية اام ال يدركان اال يشدران مالشا اللكائد المكنملة الكي يمﻜن أن كودو إلي ا أ عال م
غير المارااة باللسبة للااا ملا ت أا اركة كجارية.
ثانيا - :طائفة المبتدئين
يكبادا أ راد ا ه الال للائية المعلامار يما بيل مم بغية ااال بعض م الع مااان الضل ل ل ل ل للعف ي األلظمة
المعلاماكيةم اكجرو املية الكبادا للمعلامار بيل م باسااة اللال ل ل ل لرار اماالمية املككراليةم مها مجمااار
األمبارم با إن أ راد ا ه الاائية يكالان اشد الموكمرار لكا ة ممكرطي األلظمة المعلاماكية بنيث يداع إلي ا
المبراء من بيل م للكا ل ل ل ل ل ل للاار ناا اسائا االمكراق ايليل لار لجان ام اكييي للة كلظيم العم للا يما بيل مم ايكبي

الممكرطان أساليو ادت ي امليار كااي لينار المااطيم اكمكلف ا ه األساليو من ماطي رمر نسو لا
لظام الكاغيا ال و يعكمد الي الماطي.3

- «Un hacker est une personne qui s’introduit sans autorisation dans un système informatique par
l’intermédiaire d’un réseau en vue d’accéder à des information ou par simple défi, pour leurs actes
d’intrusion illégale, les hackers sont appelés les pirates de l’informatique » Voir : Les Officiers de
l’équipe de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie Nationale, « Criminologie : Une
menace émergente», Revue de la gendarmerie, N° 15, novembre, 2005, p 11.
1

 -2يارق إلراهيم الدسوق عيية ،انمن المعلوما ( ،النظام النانون ل ماية المعلوما ) ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية،
 ،2009ص.180
 -3مث هذه انساليب :
أ-الدخو ل وية مخفية :مكن هذه الطرينة لعض ال االت ،المخ رق من ال صو على ملف كلمة الدخو المشفرة ،الخاصة لأ د
الم شر ين على ال شلكة ،أو من يملكون ق عدي م ويات الموقع ،العم على ك شفيرها ،يث ي م إرسا كلمة ال سر مشفرة
مخ لف المزودات لك هذه الشفرة ر لعض المزودات من ملف كلمة السر.
مزودات الوي وأن مة ال شببببغي  :ال يخلو أي ن ام شغي أو مزود وي من ثغرات أمنية عرض
اس غ الثغرات انمنيةعمليات االخ راق على أن جد الشببببركة المصببببممة للنظام ال
مس خدميي لخطر االخ راق ،يس غ المخ رقون الثغرات انمنية
المناس ل ا ،و لنى لعض الثغرات م ا ة لف رة يويلة ى ي م اك شبببببا ا ،وذلك نن أغل الثغرات ال يك شف ا المخ رقون ال
يعلنون عن ا لسرعة لي مكنوا من اس غ ل ا لف رة أيو .
انن مة المخ لفة سواء كانت يونيكس ،أو ويندوز ،أو غيرها،
ج-اس خدام لرو وكو  :Telnetسمح كثير من الثغرات انمنية
لاس خدام يلينات ع مد على لرو وكو  ،Telnetالذي يسمح لالوصو إلى أج زة الكمليو ر عن لعد ،و نفيذ انوامر إلي ا ،ويمكن
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كبري سمار ا ه الال للائية أيضام ي أل م يلالشان من داا ي الكنل للدو ااهبار المشل للدرت الع امكراق األلظمة
المعلاماكية م لااا م لية كمريبيام با إن العديد من الج ار كسكعين ب مم ي امليار نل اكدطيق مسكاة
أمن األلظمة المعلاماكية ي ام اأ راد ا ه الاائية لية ل م ئة امرية منددت أيضا مل م اللللغار االكبار اام
ي الغالو ال يلكمان إلع اائية مجرمي الكشليةم االكس ل ل للو المادو لية من أالاياك م االما مجرد كنشيق المكعة
اامابا الالمللي ي إهبار طد ارك م اكياءك م الع امكراق األلظمة المعلاماكية م إلع درجة أل م يللبان من
أليس م أالياء الع أمن األلظمة المعلاماكية ي الموسسار الممكلية.
الفرع الثاني :أصناف المخربون والمحترفون
من أمار مرككبي الجرائم املككرالية الاك لليين مجرمين مل م المربين االمنكر ين:
أوال :أصناف المخربون
غالبا ما يالق الع ا ه الاائية الملكشمانم ألن لية االلكشام االه ر اي ما ككميي ب ان بشية الااائفم ااي
البااث لكل للر اك مم ألل ا كلالق ضد ألناو العمام االملا للآر الكي كالاا يعملان ب ام الكشاما من رو العما
الع ساء كشديره ل م.
يرة البللانهان أن أاداف اأغراض الجريمة غير مكا رت لللدة ا ه الاللائيةم

م ال ي د ان إلع إهبار طد ارك م

الكشلية ام ا ارك م اليليةم اال يبغان كنشيق مﻜاسو مادية أا سياسية اال ييامران أا يجااران ب لااك مم با
يعمدان إلع إمياء االﻜار أ عال م اال ياجد كنديد ئة امرية ل مم اأغلو ألااك م ككم باسكمدام كشليار ي اراة
الييراسارم االب ارمد الض ل ل ل ل ل ل للارت لكمريو األلظمة المعلاماكيةم أا إكالف ك للا أا بعض معاياك م أا المااطي
المسك د ة من املكرلر.1
كللف ا ه الاللائية من نيث الكركيو ي الماارت امج ارميةم من ضمن الااائف األطا ماارت بين مجرمي
الكشلية المعلاماكيةم الكن لك ال يملي أن يلجم ان بعض ألااك مم مسائر جسيمة للموسسة االكي يعملان ب ا.
ثانيا :القراصنة المحترفين )Crackers(:
كعرف ا ه الاللائية بالمجرمين البللالغينم أا الممربين الم ليينم أا )(crackersم اأامارام ككرااح بين 45-

 25ااماطم امن أبري سمار املائل أ راد ا ه الاائيةم ب ل م او مﻜالة ي المجكميم األ م دائما ما يﻜالاا

من المكمل ل ل للل ل للين ي مجاا الكشلية املككراليةم أو أل م يكمكعان بم ارارم امعارف لية ي مجاا األلظمة

املككراليةم االمعلاماكية كمﻜل م من ال يملة الكاملة ي بيئة المعالجة ارلية للمعلامار.2
كعﻜة ا ه اليئة ااكداءاك م مياال إج ارمية مارت كلب ان رغبك ا ي إنداث الكمريوم ايكميي اوالء بشد ارك م

الكشلية الااسعةم امب ارك م ي مجاا ألظمة الناساو االابكار اام أكهر ماارت من الللف األاام شد ينده ان
اس خدام هذا اللرو وكو للدخو إلى مزودات وي و غيير الصببف ات ي ا .أن ر
ص.50-49

هذا :عمر لن م مد الع يل  ،المرجع السببالق،

 -1أيمن علد ال فيظ ،اال جاهات الفنية وانمنية لمواج ة الجرائم المعلوما ية ،دون دار نشر ،2005 ،ص.34
 - 2م مد دلاس ال ميد ،ماركو إلراهيم نينو ،ماية أن مة المعلومات ،دار ال امد للنشببر وال وزيع ،عمان ،الطلعة انولى،2007 ،
ص.73
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أضرار كبيرتم ااادت ما يعاد المجرم المنكرف بالجريمة ابر املكرلر إلع اركﻜاو الجريمة مرت أمرةم نيث
كيداد ساابش الشضائية ااا يعيو لسلاار اايلة من اائدار ج ارئم م اا ا المجرم ال ييضا األ ﻜار المكار ة
االما األ ﻜار الكي كدر الي األرباح الا للمل لليةم ابالكالي ام أكهر ماارت من الل لللف األاا ألل م طد ينده ان
أضرار كبيرت الع المجلي الي .
المطلب الثاني :سمات ودوافع المجرم اإللكترونية
عال غير ما للرا ايعكدو ي الع نق من نشاق الغيرم
ال ا للك أن اليااا ي الجريمة المعلاماكية يرككو ط

مجرما ايكعرض للعشاو الملاسو إ ا ما اطكرف جريمك .
يعد ي لظر الشالان
ط

إ يشاا المبير األمريكي" دان باركر "أن المجرم المعلاماكي اان كان يكميي ببعض السمار المالة إال أل ال
ككبا ليعا إجرامي يكالو كاطيي العشاو الي م كا ما ي األمر أل يلكمي إلع
يمر ي الل اية ان كال مر ط
اائية مالللة من المجرمين كشكرو ي سللماك ا من جرائم او الياطار البيضللاء " امجرام المككسللو"م من نيث

الكماء المجرم ي أكهر الناالر إلع اس للا اجكماايم اكمييه بدرجة من العلم االمعر ةم الية معلع لك أل م
أطا ماارت من اللانية امجرامية من المجرمين او الياطار اليرطاء"المجرم بابيعك ".
الفرع األول :سمات مجرم اإللكترونية
يكميي المجرم ي الجريمة املككرالية بسمار املائل كمييه ان المجرم ي الج ارئم الكشليديةم

ا مجرم ا

كياءت االية ي مجاا الكشليةم إ ا كان المجرم الكشليدو يلج إلع اسكعماا العلف ي غالو األنيانم بامضا ة
إلع ادم انكياج إلع مسكاة المي من أجا الشيام ب عال م مجرم املككرالي اﻜة لكم نيث أل ينكا

شا

إلع ج اي ناساو مالاا بابﻜة املكرلر إلع جالو معر ة اد ارية بممكلف األلظمة المس ل ل ل ل للكعملة ي ا ا
المجاام ايمﻜن نلر ا ه السمار الع اللنا الكالي:
أوال :السمات المشتركة بين جميع فئات مرتﻜبي جرائم اإللكترونية
الاك ادت سمار ياكرك ي ا المجرم املككرالي بإمكالف ئار مرككبي الجرائم املككرالية اام ككالي:
 -1مجرم اإلنترنت يتمتع بالمعرفة والمهارة والذكاء
كعلي المعر ة الكعرف الع كا ة الظراف الكي كنيا بالجريمة المراد كليي اام اامكاليار لجان ا اانكماالر
ال ام الجل للات اادت يم دان الركﻜاو ج ارئم م بالكعرف الع ك للا ة الظراف المنياةم لكجل للو األمار غير
المكاطعة الكي من ا ل ا ضبا أ عال م االكا ل للف ال مم اكميي المعر ة بمي ام ا الس ل للابق مجرمي املككراليةم
نيث يسكايي مجرم املكرلر أن يﻜان كلا ار كامال لجريمك .1
يعكبر ك لك ال كاء من أام ليار مركﻜو الجريمة املككراليةم ألن لك يكالو مل المعر ة الكشلية لكييية
الدماا الع ألظمة الناسو ارلي االشدرت الع الكعديا االكغيير ي الب ارمد ااركﻜاو ج ارئم السل ل للرطة االللل ل للو
اغيراا من الج ارئم الكي ككالو أن يﻜان مركﻜو الجريمة الع درجة كبيرت من الل ل ك للاء لكي يكمﻜن من
اركﻜاو كلك الج ارئم.
 -1يارق إلراهيم الدسوق عيية ،المرجع السالق ،ص ،177ص.176
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إجرام املكرلر اا إجرام األ كياء بالمشارلة بامجرام الكشليدو ال و يميا إلع العلفم مجرم املككرالية يسعع
باغف إلع معر ة ارق جديدت مبكﻜرت ال يعر ا أند سااه ا للك من أجا امكراق النااجي األملية ي البيئلة
االلككرالية امن هم ليا مبكغاه.
 -2مجرم اإللكتروني يبرر إرتﻜاب جريمته
ياجد اعار لدة مركﻜو عا إجرام املككرالي أن ما يشام ب ال يدما ي اداد الج ارئم أا بمعلع يمر ال يمﻜن
ل ا اليعا أن يكلف بعدم األمالطية امالة ي الناالر الكي يشف ي ا السل ل ل ل ل لللاك الد ط ر لظام الناساو
اكماي النماية الميراضة نال م نيث ييرق مركﻜبا ا ه الج ارئم بين األضرار باألامالم األمر ال و يعدال
غاية ي الال أمالطية ابين امضرار بموسسة أا ج ة ي اسكاااك ا اطكلادياط كنما لكائد كالاب م.1
يشام ي كهير من األنيان العاملان بالموسسار الممكلية باسكمدام املكرلر ألغراض املية بالي سلاكا
اائعاط بين الجميي اال يلظر إلي بالي

عالط إج ارمياطم إال أن لك ال يعلي أن ادم الا ل للعار بعدم أمالطية ا ه

األ عاا امج ارمية لدة ئة كبيرت من مركﻜبي ا يليي اجاد مجرمين يركﻜبان إجرام املككرالية اام الع الم
اادراك بعدم مارااية اأمالطية ا ا اليعام لاك ئة لدي ا اكجاه إج ارمي ماير اساء لية ااض

اام الع

إدراك بماارت أ عال م.
 -3الخوف من كشف الجريمة
يكلف المجرمان ابر املكرلر بالماف من كال ل ل ل ل للف ج ارئم م اا كضاح أمرامم ابالرغم من ا ه المال ل ل ل ل للية
كلانو المجرمين الع امكالف ألماا م إال أل ا كميي مجرمي املككرالي بلية مالة لمللا يكركو الع
كاف أمرام من اركباك مالي ا شد المركي الاظييي ي كهير من األنيان.2
كسااد ابيعة األلظمة المعلاماكية ليس ا مجرمي املككرالي الع النياظ الع سرية أ عال مم لك أن الكهير ما
يعرض المجرم إلع اككال للاف أمره اا أن يا أر ي أهلاء كليي ه لجريمك اااما غير مكاطعة ال يمﻜن الكلبو ب ا
ي نين أن أام األسباو الكي كسااد الع لجاح الجريمة املككرالية اي أن النااسيو إلما كودو امل ا غالبا
باريشة يلية بنيث ال ككغير الم ارنا الممكلية الكي كمر ب ا أو من العمليار الكي يشام ب ا من مرت إلع أمرةم
ااا ما يسااد الع ادم كال ل ل ل للف الجريمة ما دامر جميي مااار الكليي معرا ة مسبشا نيث ال ينكما أن
ككدما اااما غير مكاطعة يﻜان من ا ل ا الكاف ان الجريمة.
 -4الميل إلى التقليد
يبلغ الميا إلع الكشليد أطلاه نيلما ياجد اليرد اسا جمااةم إ يﻜان الدئ أس ا اأسر السياطا لك هير الغير
الي م ايظ ر لللك ي مجاا الجريمة املككراليللة ألن اغلو الج ارئم ككم من مالا مناالللة اليرد كشليد غيره
بالم ارار اليلية الكي لدي مما يودو ب األمر إلع اركﻜاو الج ارئم.

 -1ن
 -2ن

علد النادر المومن  ،الجرائم المعلوما ية ،دار الثنا ة للنشر وال وزيع ،الطلعة انولى ،عمان ،2008 ،ص.78
علد النادر المومن  ،المرجع نفسي ،ص.79
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اال اك أن لك لكيجة لعدم االسكااء ي املية اليرد ال و يك هر بمالية الميا إلع الكشليد بسبو ادم اجاد
ضاابا يولل ا اليرد ي اك مما ينجم لدي غرييت الكيااا مي الاسا المنيام ايلك ي ب األمر إلع الكشليد
ااركﻜاو الجريمة.
ثانيا :السمات التي تتميز بها الجماعات عن الفرد المستقل في ارتﻜاب جرائم اإللكترونية
كمكلف إسكراكجية اسمار المجرم املككرالي بمكالف اليعا المرككو بين الجااار ااأل راد كالكالي:
 -1التنظيم والتخطيط :
ي االم الاللبكار املككرالية امالة الاللبكة العالمية لاللكرلرم كما اا الناا ي العالم النشيشي يشام بمعظم
األاماا امج ارمية أ راد أا مجمااار لغيرتم نيث كركﻜو أغلو لج ارئم من مجمااة مﻜالة من ادت أامال
يندد لكللا امل دار معين ايكم العمللا بيل م ا شا لكمايا اكلظيم سابق الع اركﻜاو الجريمةم غالبللا ما
يﻜان مكضملا ي ا مكملل ي الناسبار يشام بالجالو اليلي من المال ل ل ل ل للرا امج ارمي اامل يمر من
اامنيا أا من مار الموسسة المجلي الي ا لكغايللة الكالاو اكنايا المكللاسو إليل م كمللا أن من اادت من
يمارسان الكللل ل ل ل ل للل االشرللة الع النل ل للاسبار اابﻜار المعلامار بلية ملكظمة ناا ألااك م اشد
الموكمرار.1
يعكبر الكمايا مييت اامة ككعلق بلية مباارت بالجمااة امج ارمية الملظمةم ايعلي الد ارسة المسللبشة ألو املية
إج ارمية كشدم الملظمللة الع اركﻜاب ام ايكالو الكمايا طد طار االي لطا من ال ل كللاء االمبرت ب دف ضمان اسكمرار
ألااك ا بعيدطا ان رطابة امكابعة السل ل ل لللاار المعلية بشمي الجريمةم الملظمار امج ارمية كنكا إلع ادد من

منكر ي امجرام ال ين يملﻜان مواالر امبرار االية كمﻜل م من سد جميي الهغرار االطكلادية ااالجكمااية
االشالالية الكي طد كودو إلع اا أا اككااف الجريمة.2

-2التكيف االجتماعي
كعكبر ا ه المالية امكدادا لسمة الكمايا االكلظيمم نيث إن الككيف االجكمااي يلا بين مجمااة ل ا ليار
ماكركة مهال جمااة لغار لاابغ المعلاماكية ال اك أل م يكﻜييان ي أ ﻜارام يما بيل مم اكلا بالكالي بيل م
لالر اراابا كساادام الع اركﻜاو ج ارئم م اككعدة كلك الراابا االلالر اللااق المنلي بنيث كلا بيل م
راابا دالية ككيق مي أ ﻜارام امل ج م ي اسكهمار كلك المعر ة االكشدم العلميم اال اك أن إطامة الموكمرار
الدالية بين اوالء المجمااار مير دليا الع اجاد كلك اللالر االراابا الدالية بيل ا.3
بامضا ة إلع لك أن مجرمي املككرالي ام اادت ألاة اجكماايين طادرين الع الككيف ي بيئك م االجكماايةم
اال يضعان أليس م ي نالة اداء مي المجكمي ال و ينيا ب مم با طادرين الع الكاا ق االكلال مي مجكمع م

 -1هشام م مد ريد رس م »،الجرائم المعلوماتية أصو ال نيق الجنائ الفن واق راح إنشاء آلية عربية موحدة لل دريب ال خصص ،
ل وث م مر النانون والكمليو ر واإلن رنت ،من  3-1ماي  ،2000جامعة اإلمارات العرلية الم دة ،كلية الشريعة والنانون ،المجلد
الثان  ،الطلعة الثالثة  ،2004ص ،437ص.436
النانون رع والت الدولية ،كلية ال نوق،
 -2قرايش سامية ،ال عاون الدول لمكا ة الجريمة المنظمة علر الوينية ،مذكرة
جامعة مولود معمري ،يزي وزو ،2013 ،ص .104
 -3أيمن علد ال فيظ ،المرجع السالق ،ص ،17ص.16
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بااكبارام ألاة مركيعاا ال ل ل كل للاءم با إن ماارك م امج ارمية طد كيداد إ ا ياد كﻜيي م االجكمااي مي كاا ر
الاملية امج ارمية لدي م.
 -3التطور في السلوك اإلجرامي
ككميي الجريمة املككرالية ب ل ا ج ارئم مركباة بالكاار الس ل ل للريي ال و لا ده اليام ي كﻜلالاجيا االكلاال رم
اال و العﻜة بداره الع كاار مركﻜو الجريمة املككرالية اأسلاو اركﻜاب من مالا ما يل ل من أ ﻜار
اكبادا المبرار مي العديد من المجرمين ناا العالم ابر الابكةم اكاار الكشليار المسكمدمة ي لك.
يساام اجاد مجرم املكرلر ي جمااة إج ارمية إلع الك هير ي طدرك العشلية اسراة إكس ل ل للاب الم ارت الكشلية
الكي كودو ب إلع الكمرد ال اكي الع مندادية الدار ال و يشام ب

ي كليي الجريمة إلع أالع معدالر الم ارت

الكشلية المكمهلة ي إهبار طدرك الع الشيام بالدار الرئيسي ي كليي الجريمة .
1

الفرع الثاني :دوافع مجرمي اإللكتروني
كمكلف الجريمة املككراليللة ان الجريمة الكشليللدية من نيث الللداا يم نيث أن مجرمي املكرلر يسعان من
مالا اركﻜاب م للجريمة -بامضا ة إلع كنشيق المكس ل ل ل ل للو المادو -إلع كنشيق أغراض معلاية مها الكعلم أا
اللعو االمياحم أا لمجرد االلكشامم ايمﻜن نلر ا ه الداا ي ي:
أوال :الدوافع الرئيسية الرتﻜاب المجرمين الجريمة اإللكترونية
 -1تحقيق الكسب المادي
كعد الرغبة ي كنشيق الهراء من العااما الرئيسية الركﻜاو الجريمة املككراليةم ااا من أام الداا ي اأكهراا
كنريﻜا للمجرمم لظ طار للرب

الكبير الل و يمﻜن أن ينشش ا ا اللا من األلااة امج ارميةم اغالبللا ما يﻜان

الدا ي الركﻜاو ا ه الج ارئم اطا الجالي بمااﻜا مادية كعجيه ان سداد ديال المسل ل للكنشةم أا لاجاد مااكا
اائلية كعاد إلع ادم كا ر األمااام أا الناجة ل ا للعو الشمارم أا اراء الممدرارم أا الشيام ب اماا الم ارالة
إلع غير لكم نيث يسعع الجالي للمرا من ا ه الم يق إلع امليار الكالاو باأللظمة المعلاماكية للبلاك
االموسسار الماليةم ا لك بااساة امكراق األلظمة المعلاماكية ل ام ااككاا ليجااك ا األملية.2
يشام مركﻜباا الجريمة املككرالية او الكياءت اليلية العاليةم بما لدي م من مبرت ام ارت ي المجاا الككلالاجي
بكاجي ا ه اممﻜالار لنا الموسسار المللاليللة لمنللاالللة كنشيق المكللاسو المللادية إما بسرطة كلك األمااا أا
بكنايل ا لنس ل للاب الا ل للمل ل للي داما البلكم يسكايي المجرمان بمجرد دمال م إلع ألظمة البلاك معر ة أرطام
النلاسو اسرطك ا أا كنايل ام ايﻜان أسلاو اركﻜاب م للج ارئم أسلابا منداداط ي مجاا معين ال ينكا إلع

مبرت ام ارت.3

 -2الرغبة في التعلم
 -1أيمن علد ال فيظ ،المرجع نفسي ،ص.17
 -2غازي علد الر من هيان الرشيد ،ال ماية النانونية من جرائم المعلوما ية (ال اس واإلن رنت) ،أيرو ة لني درجة الدك وراه
النانون ،الجامعة اإلس مية للنان ،كلية ال نوق ،2004 ،ص .158
 -3ن علد الندر المومن  ،المرجع السالق ،ص.91
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الاك من يركﻜو الجريمة املككرالية بغية النلل ل ل ل ل للاا الع الجديد من المعلامار اسبر أغاار ا ه الكشلية
المكسل ل للاراة اللما االكاارم ااوالء األامال يشامان بالبنث ااككال ل للاف األلظمة االعما من مالا الجمااة
اكعليم بعض مم اييضا اوالء الش ارللة البش للاء مج الين أكبر اطر ممﻜن نكع يكمﻜلاا من االسكمرار ي
الكااجد داما األلظمة ايﻜرة البعض مل م كا اطك ي كعلم كييية امكراق المااطي المملااة االكشليار األملية
ل لظمة الناسابية.1
 -3دوافع ذهنية أو نمطية
غالبا ما يﻜان الدا ي لدة مركﻜو الجريمة املككرالية اا الرغبة ي إهبار ال ار اكنشيق الكلار الع كشلية

األلظمة المعلاماكية دان أن يﻜان ل م لاايا يهمةم ايرجي لك إلع اجاد اجي ي الكشلية الكي ككرك اليرلة
لمايدو ب ارمد اللظام المعلاماكي الركﻜاو كلك الج ارئم.
يي الاطر الل ل و ييداد ي االاكمام ب من الن للاسو ارلي اابﻜاك م ان اريق كااير ارق جديدت العبة

المك ارط م كبرمجيار الكالليير الكي كمﻜن مسكشبل ا انده من م م من األمهلة الع لك ا ايرت الد ا األمريﻜية
الكي كشام بكغيير ألظمة الكرميي للبيالار المسكندهة ياميام االدليا الع لك طيام أند ال اات ي أاربا بنا ايرت
اند مراكي المعلامار ي ا ايرت الد ا األمريﻜية اكمﻜل من العبث ي بيالار ا ا المركي.2
ثانيا :الدوافع الشخصية والمؤثرات الخارجية
 -1ارتﻜاب الجرائم من أجل التسلية
يعكبر دا ي المياح االكسلللية من الداا ي الكي كجعا الاللمل يشام بكلر ار اان كان ال يشلد من ا ارئ ا إنداث
ج ارئم االما بغرض المياح شا الكن ا ه الكلر ار طد كلكد ال ا لكائد كرطع إلع درجة الجريمة.3
 -2دوافع سياسية
الكارر الكهير من المااطي غير المرغاو ي ا الع ابﻜة املكرلر امن ا ه المااطي ما يﻜان ماج ا ضد
سياسة داللة منددت أا ضد اشيدت أا م او معينم ااي ك دف ي المشلام األاا إلع كااي لارت اللداللة أا
المعكشد المسك دف.
كعد الداا ي السل ل ل ل ل للياسية من أبري المنااالر الدالية المكراق ابﻜار نﻜامية ي ممكلف داا العالمم كما أن
األ راد طد يكمﻜلان من امكراق األج يت األملية النكاميةم ك لك ألبنر ابﻜة املكرلر مجاالط ملبا للا ل ل ل للر
أ ﻜار العلديد من األ راد االمجمااارم ااسيلة لكرايد ألمبار اأمار أمرة طد كنما ي اياك ا مساسا ب من
الدالة أا بلظام النكم أا طدنا ي رماي دالية أا سياسية اامساءت ل ا بال م االكا ير.4
 -3دافع االنتقام

-1
-2
-3
-4

غازي علد الر من هيان الرشيد ،المرجع السالق ،ص .160
م مود أ مد علالنة ،جرائم ال اسو وألعادها الدولية ،دار الثنا ة للنشرر وال وزيع ،انردن ،2005 ،ص.25
أيمن علد ال فيظ ،المرجع السالق ،ص.20
م مود أ مد علالنة ،المرجع السالق ،ص .27
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يﻜان دا ي االلكشام موه اطر ي اركﻜاو ا ه الج ارئمم نيث يعد من أمار الداا ي الكي يمﻜن أن كد ي امل يملك

معلامار كبيرت ان الموسسة أا الا ل ل ل ل للركة الكي يعما ب ا ألل غالبا ما يﻜان أند ماظيي ام ايشام ب ا الدا ي

لكيجة إما ليلل من العما أا كماي ي الناا ي أا الكرطية

ه األمار كجعل يشدم الع اركﻜاو جريمك .1

كاير الكشديرار إلع أن لسبة كبيرت من الجريمة املككرالية كركﻜو من طبا ماظيي الج ة ليس ام امن الاطائي
الكي ندهر ي الااليار المكندت األمريﻜية أل نﻜم الع أند الماظيين ي إندة اركار الك مين بالس ل ل ل للجن
لمدت سبي سلاار اغ ارمة مشداراا  150ألف داالر ألل أدما يراسا ي أج يت الا ل للركة الكي كان يعما ي ا
مما أدة إلع ضيا  160سجالط من سجالر العمالءم ا لك الكشاما من الاركة ألل ا طامر بيلل من العما.
خاتمة:
يكجلع للا من مالا د ارسكلا للجريمة املككرالية أل ا من أكهر الج ارئم الكي ار ا العالم النديث ماارتم
ا لك لما ككسم ب ا ه الجريمة من امكالف ان الج ارئم المعرا ة ي العالم الكشليدوم بامضا ة إلع الكنديار

الكي رضك ا الع الج للار المللالة باضي الشاالين االيا اام إ ا كلللا طد كلااللللا ي ا ه الللد ارسة ماضا
الجريمة المركﻜبة ابر املكرلرم إللا ب لك طد كلااللا ماﻜلة من ماﻜالر الكي أ ريك ا هارت االكلاالرم

ه

الهارت كما لعلم الع طدر ما طدمك من كس يالر ل راد االمجكمعار الع ند سااء شد يايار سﻜيلك م ب ا
اللا الجديد من الج ارئم الكي ككميي بابيعة لية االمية معشدت.
أما يما يمل الج اد امطليمية كمهلر ي ج اد االكناد األاربي الل و يعكبر اماار األلجي لمكللا نة
الجريمة املككرالية مالة بعد إبرام اكياطية بادابسر سلة  2001االكي اضعر األسة السل ل ل للليمة الكي يلبغي
الع داا االكناد األاربي األم ب ا ي ا ا المجااام بامضا ة إلع ج اد االكناد األاربي الاك ج اد كب ا
الع المسل للكاة العربيم بالرغم من طلك ا إال أل ا كبشع منااالر ارئدت ي الاان العربيم مالة الج اد الكي
كب ا ي إاار الجامعة العربيةم ي الكظار المييد من الج اد للند من ا ه الظاارت النماية مﻜكسبار العالم
العربي.
ااكو المار الج ايئرو الا بشدر طليا النركية الكاريعية االكي رضر ليس ا االميام بعد اليراغ الكاريعي
ال و كالر كعالي مل الج ايئر ي ا ا المجاا سعر لسده ي بادئ األمر بكعديا طالان العشابار ا لك بالشال ان
رطم 15-04م غير مندادية ا ا الشالان د ي المال ل ل للر الج ايئرو إلع إلدار طالان مال االمكمها ي الشال ان
رطم  04-09االمكضل ل ل ل ل للمن االشاااد الم للالة بالاطاية من الج ارئم المكل ل ل ل ل ل لل للة بكﻜلالاجيا اماالم ااالكلاا
امﻜا نك ام الم يﻜن ا ين الشالالين الانيدين ي ا ا المجاا با كالر الاك منااالر أمرة مالة ي طاالين

الملكيللة اليكرية مها طالان نماية نق المولف االنشاق المجللاارتم غير أن بالرغم من ا ه المنللااالر يبشع
الما ل ل ل للر الج ايئرو بعيدا كا البعد ان الكاار الشالالي الع المس ل ل ل للكاة العالمي من ج ةم اان كاار أساليو
اركﻜاو الجريمة املككرالية من ج ة أمرةم مما يسكليم م ارجعة اكااير الشاالين الشائمة االدار المييد من
الشاالين لكشاية الكرسالة الشالالية ي ا ا المجاا.
أمي ار يكجلع للا أن المل لالية الكي ميير الجريمة املككرالية طد اسكمدك ا من الاسيلة الكي كركﻜو من
مالل ا أال ااي املكرلرم نيث أن االمية الاللبكة اا ك ارضية المعامالر ابراا بامضا ة إلع ادم امكالك أو
 -1أيمن علد ال فيظ ،المرجع السالق ،ص.21
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ج ة ل ه الال ل للبكة ألشر بضالل ا الع األ عاا الكي كركﻜو من مالل ام األمر ال و يسكاجو اسكنداث طاالين
ماضااية ااج ارئية كﻜان مالة ب ا سااء الع المس ل ل ل ل للكاة الاالي أا الدالي ككمااع مي العالم اال ك ارضي
للابكة ال و يمكلف كا االمكالف ان العالم الكشليدو.
قائمة المراجع
الكتب العربية:
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 الي اباد جعيرم جرائم ككلالاجيا المعلامار النديهة الااطعة الع األاللمال االنكامة(د ارسللة مشارلة)م ملاللارار يينالنشاطينم لبلانم .2013
 ابد اليكاح بيامي نجايوم لنا لل للياغة لظرية اامة ي الم الجريمة االمجرم المعلاماكيم ملا ل ل ت المعارفم الشاارتمملرم .2009

 -مالد اياد النلبيم إجراءار الكنرو االكنشيق ي جرائم الناساو ااملكرليرم دار الهشا ةم األردنم .2011

 منمد سيد سلاانم طضايا طالالية ي أمن المعلامار انماية البيئ للة املككراليةم دار لاارو لللا ل ل ل ل ل ل للر املككراليم.2012
 منمد أمين الااابكةم جرائم الناساو ااملكرلير (الجريمة المعلاماكية)م دار الهشا ة لللار االكايييم األردنم .2009 -مالد ممداح إبراايمم أمن الجريمة املككراليةم الدار الجامعية الجديدتم امسكلدريةم ملرم .2008

 ابد اص ابد الكريم ابد اصم جرائم المعلاماكية ااملكرلر(الجرائم)م د ارسل ل ل للة مشارلة ي اللظام الشالالي لمكا نة جرائمالمعلاماكية ااملكرلر مي اماارت إلع الج اد مكا نك ا منلياط ااربياط اداليام ملاارار النلبي النشاطيةم لبلانم .2007

 جالا منمد اليابيم أسللامة أنمد الملااسللةم جرائم كشلية لظم المعلامار املككرالية (د ارسللة مشارلة)م دار الهشا ة لللاللراالكايييم األردنم .2010

 منمد الي العريانم الجرائم المعلاماكيةا دار الجامعة الجديدت لللارم امسكلدريةم ملرم .2004 اارق إب ارايم الدساطي اايةم األمن المعلاماكيم (اللظام الشالالي لنماية المعلاماكي)م دار الجامعة الجديدت لللال ل ل للرمامسﻜلدريةم .2009
 منمد دباة النميدم ماركا إب ارايم ليلام نماية ألظمة المعلامارم دار النامد لللال للر االكايييم الابعة األالعم امانم.2007
 ل ال ابد الشادر المامليم الج ارئم المعلاماكيةم دار الهشا ة لللار االكايييم الابعة األالعم امانم .2008 أيمن ابد النييظم االكجااار اليلية ااألملية لمااج ة الج ارئم المعلاماكيةم دان دار لارم .2005 منماد أنمد ابابلةم ج ارئم الناساو اأبعاداا الداليةم دار الهشا ة لللارر االكايييم األردنم .2005المقاالت والملتقيات العلمية:
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 ااام منمد ريد رسكمم » الجرائم المعلوماكية ألوا الكنشيﻖ الجلائي اليلي ااطكراح إلااء يلية اربية موندت للكدريﺐالكمللي «م بناث موكمر الش للالان االكمبياكر ااملكرلرم من  3-1ماو 2000مجامعة اممارار العربية المكن للدتم

كلية الاريعة االشالانم المجلد الهاليم الابعة الهالهة .2004
 سيلاء ابد اص منسنم المواج ة الكاريعية للجرائم المكللة بالﻜمبيوكر ي ضوء الكاريعار الدالية االوﻃلية «م اللداتامطليمية ناا الج ارئم المكللة بالكمبياكرم الدار البيظاءم المملكة المغربيةم  20-10ياليا .2007

 منمد لال العادليم » الجرائم المعلوماكية(ماايك ا الوراا) «م اراة العما امطليمية ناا كااير الكاللريعار يمجاا مﻜا نة الج ارئم املككراليةم مسشام  4-2أ ريا 2006.
الرسائل والمذكرات:
 ابد الرنمن جميا منماد نسينم النماية الشالالية لب ارمد الناسو ارلي د ارسة مشارلةم م كرت ماجسكير ي الشالانالمال بﻜلية الد ارسار العليا ي جامعة اللجاح الااليةم لساينم .2008
 غايو ابد الرنمن ايان الرايدم م النماية الشالالية من ج ارئم المعلاماكية (الناسو ااملكرلر)م أارانة لليا درجةالدﻜكا اره ي الشالانم الجامعة امسالمية ي لبلانم كلية النشاقم .2004
الكتب الفرنسية:
électronique, , IN : Le contrat criminalité et contrat électronique - MASCALA Corinne,

Travaux de l’association CAPITANT Henri, journées national , Paris , 2000.
- M.chwki, la notion de la cybercriminalité ; el iehel, paris, 2006.
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الرقمنة وأزمة التعليم في الوطن العربي في ظ ّل المدن الذكية
Digitalization and the crisis of education in the Arab world in the shadow of
smart cities

الدككار إيكا ان اييق (جامعة مالاد معمرو كييو ايا-الجيائر)
Résumé de l'etude :
La nouvelle technologie introduit de nouvelles normes dans l'éducation, ces normes
ont prouvé la faiblesse des systèmes éducatifs dans plusieurs pays du monde.
Les pays arabes sont considérés comme le maillon plus faible dans cet échec éducatif
en raison de son retard technologique.
Les promesses de la technologie dans le domaine de l'éducation peut ne pas être perçue
" par la raison, Parce qu'il abandonnera le matérialisme et se tournera vers la
technologie des choses " qui rempliront même les choses les plus simples dans notre
vie cotidienne.
Dans ces circonstances les pays arabes sont obliger de agissent rapidement pour suivre
le rythme de la numérisation de l'éducation avant qu'il ne soit trop tard.
ملخص الدراسة:
أاجدر الككلالاجيا النديهة معايير جديدت ي مجاا الكعليمم ا ه المعايير أهبكر ضل ل ل ل ل للعف الملظامة الكرباية ي

الكهير من داا العالم .اكعكبر الداا العربية النلشة األضللعف ي ا ا الياللا ال و كاللير ال الكاارار النديهة
للرطملة ي مجاا الكعليمم بسبو الارل الكبير بيل ا ابين الككلالاجيا النديهة.

إن ما كعد ب الككلالاجيا ي مجاا الكعليم طد ال يكل ل ل للاره العشام اطد ال يمار الع باام بس ل ل للبو اللظام الجديد

المبلي الع الكملي ان الماديار الغير ملكجةم االكاج لنا ما يس ل للمع بككلالاجيا األا ل للياء الكي اغر الع
أبسا لااني نياكلا اليامية.
ي ظا ا ه المعايارم بار الع الداا العربية الكنرك بسل ل ل ل ل للراة من أجا كبلي ركو الرطملة الكعليمية طبا أن
يك مر الاطر كيداد ال ات اككضائا مع ا اليرل ي كعليم عاا ي المسكشبا.
ككماف الداا المكاارت ل ل ل ل ل ل ااي الملكجة للككلالاجيا الرطمية ل ل ل ل ل ل ل ل من مسكشبا الملظامة الكعليمية ي ظا
الكس ل للار الرطمي لككلالاجيا المعلامار .ما كال ل ل ده ا ه األميرت ي كا يام اس ل للااة أكبر بكهير من أية ملظامة

كعليمية طادرت الع مااكبة ا ا الكسل ل ل ل ل للار م ما ي بشي داما جات بين ا ه األميرت االكاار النالل ل ل ل ل للا ي المجاا

الككلالاجي ييداد ي الارل ياما بعد يام.
ا ا الكماف طد ال يشارن مي ااطي الكعليم ي الداا المكملية الكي اي باألسل ل ل ل ل للاة ال ككنكم ي الككلالاجيام اال

يكعدة داراا اسك الك الككلالاجيار الشديمة للمعلامارم يما ككمبا ملظامك ا الكعليمية ي مابار من المااكا
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الكي كجاايك ا لظيرك ا من الداا المكشدمة من اشادم ما يل للعو كنديار الكعليم ي ا ه الداا ي ظا مسلللكشبا
ضبابي.
إن الكعليم أل ل ل للب كنديا نشيشيا اليام إن لم لغير اريشة الكدريةم ملظامة الكعليم س ل ل للككان ي اراة بعد هالهين
سللة من األن اريشة كدريسللا الناليةم اما لشدم للكالمي من مضلامين امشررار لعكشد أل ا كما أسلاسليار الكعليم
االشاادت الككايلية لكا لظام ككايليم لم كعد ك لك .ربما كالر ل ل ل ل للالنة ي يمن طريوم ي اطر كان مس ل ل ل للكاة
المعر ة ي العالم يكاار با ل ل للكا مكاايان مي الشدرت الع اس ل ل للكيعاو ا ه المعارف الع مس ل ل للكاة الموسل ل ل لس ل ل للار
الكعليميلة .أملا اليام لإن نجم المعلارف ألل ل ل ل ل للب يكجلااي نكع طلدرت ملكجي لا الع الكلبو بملا كنملل كلا معر لة
مسكجدت من معارف النشة طد كك ااا باكا يلعو املمام ب ا.
إن المضل ل ل ل للامين االمعلامار الكي ككبلااا البرامد الكعليمية اليام ألل ل ل ل للبنر بالية مل  200سل ل ل ل لللةم امك مرت ان
الكاارار النال ل ل ل ل لللة بمس ل ل ل ل للا ار اايلة .كما أل ا ك دف شا إلع كلشين المعارفم اا ه الاريشة لن كودو الدار
اللل ل ل ل ل للني للكعليم .كيف يمكن للايللا أن يكلللا ة مي األلللة الكي كياق كللائ ل بكهيرم اكيف يمكل ل أن ينيا
بماجار النداهة ا الكس ل للالامي الرطمي النال ل للا ي كا س ل للااة.

(اارف )2015

هم كيف لرجاا كعليما ا كياءت

االية ي ظا ككاين ضعيف للمعلم ككلالاجيا انكع معر يام ا ي رناو مدارة كيكشر نكع ألدلع اراا الرانة
الجسمية ااالسكعداد البيداغاجي للكلمي االمعلم
كبنللث اليام الللداا المكاارت الع كغيير ناة الكعليم النللاليم من مالا كشللديم برامد كعليميللة ريللدت ل اي لاام
بنيث ال كسلكايي االلة اللناق بمسلكاة البالرم اكمكن الايا من ملا سلة ال كاء االللالااي ال و غية العالم.
امنل ل ل للائيار كا ل ل للير إلع أل بنلاا س ل ل لللة 2030م إن الرابار س ل ل للكلغي طرابة  800مليان اظيية ي العالم

اسللكعما الع مضللااية العدد ااطلللاء االلسللان األطا طدرت الع األداء من األلة كدريجيا إلع أن يلللب ملل ل ار
باكا ل ائي ي االم كشلي ككنكم ي األلة اال كاء االلالااي.
إن الكعليم يااج مسللكشبا المآسللي ي ممرجاك م اسللراة ييادت نجم ال ات ي مسللكاة الكعليم االككاين بين الداا

المكملية االداا المكاارت ييداد با ل ل ل ل للكا جلالي مشلل ل ل ل ل للا رل اللناق بركو ا ه الداام ما يكلي ا اكارت غالية
سكد ع ا األجياا المكالنشة.

( سالمي ) 2016

البرامد الكعليمية العربية مار المشاربار الككلالاجية لم كعرف البرامد الكعليمية ي الداا العربية كاا ار ملناظا

مالا السلاار األميرتم باسكهلاء بعض داا المليدم االكي لم كرق إلع ملف الكعليم المسكدام .الك مر النالا

ي كبلي لظام كعليمي يسكلد إلع اللظم الككلالاجية النديهة اسكمر لعارار السلاارم ي نين بشي االاكماد الع
المااد األدبية ااالجكمااية االرياضل ل للية الكي اسل ل للك لكر سل ل لللاار اايلة من نيات الايا .ليككال ل للف الشائمان الع
البرامد الكعليميلة ي ال ه اللداا أن ال ه المااد الكعليميلة لم كلكد اللمبلة الكي يمكن أن يعكملد الي لا ي مااج ة
كنديار العل ل للر الككلالاجيةم با أكهر من لك كبين أن المااد األس ل للاس ل للية ي الكعليم االبكدائي انكع المكاس ل للا
ألبنر مكانة من مالا الككلالاجيا النديهة :األسة الرياضية يككسب ا الايا ي أبسا األلعاو االلككراليةم
االلغار أل للبنر مكداالة ي ممكلف مااطي الكاال للا االجكماايم مي اجاد اس للائا الكرجمة االكل للني ارلي.
أما المعلامار الكاريمية االجغ ار ية اغيراا شد أندهر اليجا ار معر يا يمكن بلاغ ب بسل ل ل ل ل للا لشرت الع منركار
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البنث ي الال للبكة العلكباكية .لكن ما لم كشدم البرامد الكعليمية العربية مالا ايلة السل لللاار الماضل للية اماكياا
مشلرت ي اي اللظم الككلالاجية النديهة ا ق برلامد مكملل يااكو الركو النالا ي ا ا المجاا.
لم كدر الداا العربية ككلالاجيا اماالم أا اماالم االلي ضلمن برامج ا الكعليمية طبا ممسلة سللاارم با كالر
كعكبراا ض للمن المااد الككميلية الكي ال يجبر الكلمي الع كلشي ام اال يمكنن ي ام ما جعل ا إلع اطر طريو مار
المشررار الرسمية .انكع بعد ااكراف ا ه الداا ب امية ا ا العلم اضرارت إدراج رسميا ي المشررار الكعليميةم
لم يكجااي امجراء الجالو الال ل ل ل ل للكلي شا بنيث بشير المعارف المشدمة ابارت ان مبادئ بسل ل ل ل ل للياة ي مجاا
الككلالاجيا ااماالم ارلي م كجااياا الايا من مالا ممارسل للك اليامية للككلالاجيا مار المدرسل للة .انكع المعلم
غير مكملل ل ل لل ي معظم األنيانم اغير مااكو ألندث الايرار النال ل ل لللة االميا .ااا ما أ رغ الج اد من
اد ا النشيشيم اأبشع مس ل للكاة المعارف الككلالاجية ي البرامد الكعليمية أدلع من المس ل للكاة الشاادو المالاو.
(أبا ملعمم ) 2014

اسل ل ل لللاض ل ل ل ل من مالا الجداا الكالي لسل ل ل للبة كدرية العلام الككلالاجية ي الاار االبكدائي االمكاسل ل ل للا مشارلة
بمشررار أمرة ي بعض الداا العربية:
المشرر الدراسي

العلام االجكمللاايللة العلام الرياضية

الدالة

االلغار

األاغاا الكر ي ية

العلام الككلالاجية

البنرين

% 34

%22

% 36

%8

األردن

% 27

% 41

% 28

%4

الجيائر

% 23

% 24

% 47

%6

ملر

% 31

% 32

% 29

%8

المغرو

% 40

% 21

% 34

%5

اممارار

% 31

% 33

% 22

% 14

المملكة العربية السعادية % 42

% 19

% 29

% 10

لبلان

% 51

% 14

% 28

%7

الكاير

% 26

% 33

% 31

% 10

لالنظ من مالا لمللا

البرامد الكعليميللة لبعض الللداا العربيللة ضل ل ل ل ل للعف الككاين ي مجللاا ككلالاجيللا

المعلامار الكي لم ككعد ي أنسن لما

لسبة  % 14ااي لسبة ال كرطع إلع مسكاة الككاين النشيشي ي ا ا

المجاا .انكع لااية الككاين ل ل ل ل ل ل الع ضعي ل ل ل ل ل ل مجرد مبادئ اأساسيار مككبية طد يكلشااا الكلمي بليس مار
الملدرس ل ل ل ل ل للة الكي ييكرض أن كلعلو دا ار أرطع من ال ا ي امليلة الككاين .يملا كبشع المشررار الكر ي يلة كنظع
بنلة األسد ي معظم البرامد الكعليمية العربية إلع جالو المااد االجكمااية االلغاية.
ا ه المااد الع أاميك ا طد ال كل ل ل ل ل لللي لاابغ الجيا الشادمم اطد ال كييد ا ه المعلامار الكي يشض ل ل ل ل للي الايا ي
الككان ي ا س ل ل لللاار اايلة س ل ل للاة الجالو الهشا ي االرانيم أما االلكا الم لي النشيشي للس ل ل لللاار الشادمة

ي

رايلة الككلالاجيا النديهة الكي كرسم االم الاغا امعالم الشاة االطكلادية ااالسكراكيجية.
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كمكللاي البرامد الكعليميللة ي الللداا المكمليللة امامللا بللالكيييللةم

ي كركي الع كلشين المعلامللار أكهر من كلميللة

الم ارارم ما يودو ي الل اية إلع سل ل ل ل ل للاء اسل ل ل ل ل للكغالا الشدرار النشيشية للكلمي  .كاء الايا مرنم ااا يكاار
بالسراة االمسكاة ال و كنده االسكجابة للملب المعلاماكي .إ ا كالر المضامين كييية كلشيلية يكم

كاء الايا

مسل للكاة منداد بشدر ابيعة المعلامة المندادت كما لا كان درسل للا ي الكاريخ أا اللغةم أما إن كالر المضل للامين
كشلية ار مجاا غير منداد كمااو مباا لرت م ارار الايام لك يسللم بمضللااية نداد مسللكاة ال كاء لدي .
(أبا ملعم ) 2014

يكسل للرو الكهير من األاياا من الد ارسل للة مالا األااار األالع من كعليم مم ااي الظاارت الكي ال كعر ا بال للكا
كبير الداا المكاارت الكي كعكمد الع ألظمة كعليمية مككاملة .الايا ي الداا المكملية يجد ليسل ل ل ل ل أمام إرااق
الي غير ملكدم بس للبو كهرت النيظ االراكين النال للا من املية الكلشينم إض للا ة إلع العدام النماة الكعليمي
ال و اادت ما يكالد من الرغبة ي االككا ل للاف امعر ة المييد ا ق مهيرار ما ل للجعة ل لك كما اا الي الناا ي
ككلالاجيا المعلامار .ما يجعل غير طادر الع مااللة العملية الكعليمية إال ي إاار إلرار انرل أسرو أا
مدرسي يجبران الايا الع مااللة امرااق ال الي.
إن ا ه العملية غير ملكجة باللكا جيدم االدليا الع لك أن المضللامين الكي يكلشااا الكلمي ككالا لع لسللبة كبيرت
مل ا بعد مدت طلل ل ل ل ل لليرتم اأنيالا كليظ ا ال اكرت مباا ل ل ل ل ل لرت بعد أن يمكنن ي ام ألن املية كميين كلك المعلامار
جاءر اضا اررية اأنيالا دان طلااة كامة ب ا
إن البالدت الكي ككميي ب لا برامد الكعليم العربيلة كلكد ألظملة كريلة منلدادت غير طلادرت الع كماي نلداد مجلاا
الككاين ب ام ضل للال ان لل للعابة االلدما الاظييي مسل للكشبال مي ما ككين الككلالاجيا النديهة من رل العما.
نكع ا ه الداا الكي مايالر ملرت الع االنكياظ ب لظمك ا الكعليمية الكشليديةم كشر بكراجي رل العما مسكشبال

مللار مبللادرار امبللدا اااللكللا المالق الل و اا اليللد الككلالاجيللا النللديهللة للمعلامللار .امي لللك ككشللااة ي
منلااللة اكملا كغييرار جل ريلة ي برامج لا الكعليميلة اكلكد أجيلاال من االالارار الكي كلكد اليلان اكبلد

ي

العلام االلس للالية ااالجكماايةم أا كعيد إلكا ما ألكد ي العلام الرياض للية االييييائية دان كشديم طيمة مض للا ة ي
كمل لل ل ا .ل ا ككنما معظم الداا ككاليف الكعليم أكهر من اائداك الع المجاا االطكلللادو االكلماوم لكيجة
ادم نرلل ل ا الع الكشاء برامد كعليمية اككايلية ككماا للع مي س للاق الالللغا العالميم أا طادرت الع كشديم الكميي
المالق لالسك الك ي الساق العالمية اال و يوال ا للملا سة الع أساة ا ا الكميي.
إن البرامد الكعليمية اليام أل للبنر ا للبي ة بما يمكن أن كشدم موسل لس للار الكا للئة األمرة من معارفم كاألسل لرت
ااسائا اماالمم ي نين يكعين الع المدرسة أن كمااا بشدرار الايا ال الية إلع مسكاة أبعد بكهير ل ا ي
اليام مجبرت الع كبلي اللظم الككلالاجية العاليةم اأن كناا الراكين المعر ي للكهير من المشررار الد ارسل ل ل ل للية إلع
نماة اسككاا ي كد ي الكلمي إلع كرغيب ي كلك المعارفم كما كملن اليرلة لكي يبد

ي ا ا المجاا ال و

سلليسللاد االم الاللغا مسللكشبال .الجيا الجديد ال ككمااللع رواه مي الملااد الكشليدية السللائدتم با كمها اب الي

الع الايا امال بالشاادت الكي كشاا إن الرغبة اي منرك الكعلم.
يكجل اللظلام الكرباو ي اللداا المكشلدملة اليام لنا كلميلة الشلدرار الل اليلة للايلا من الللانيلة الكشليلة ا للك
بككهيف مشررار الككلالاجيا النديهةم ااضياء اللبعة الرطمية المااد االجكمااية لكنبيب ا إلع الكلمي .
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مل  2002ااكمدر اليابان مل جا كربايا جديدا يسل ل ل ل ل للمع بالكعليم المركيم يعكمد الع الكياالية ااالسل ل ل ل ل للكمكا
بلالمضل ل ل ل ل للمان الكعليمي بلدا النيظ اكلشي معلاملار كهيرت غير ملكجلة .كعلم النراف مهال يكم يل اسل ل ل ل ل للكملدام
الككلالاجيا الرطمية ي كلشيل اكنييظ من مال ا ال ل ل للاال ل ل للة طادرت الع إظ ار النرف ب كهر من لغة بال ل ل للكا لي
يبسل ل ل ل ل للا العالطة بين ممكلف النراف ما يلمي طدرار الكميين لدة الايام االلكيجة أن الكلمي اليبالي ي ل اية
المرنلللة االبكللدائيللة يكان طللادر الع كعلم ناالي  1000نرف ي نين يكعلم لظ ارئ ل من الكالميل ل ي الللداا
االمرة ما بين  26إلع  30نر ام ابعد بلاغ م  15سلة يكعلمان  1130نر ا.

( اااد ) 2017

اكناا الدراة االم ارار االجكمااية االهشا ية إلع العاا نيث ككالع الدراة المالة ااألسرت انكع الجمعيار
الشدرر ال الية من
ا
مسل ل ل لة ككاين الايا ي الجاالو الرانية لكمييف العوء الع المدرس ل للة الكي ككالع كااير
اللانية الكشلية دان إاماا المااد الكعليمية األمرة مالل ل للة الرياضل ل لليار الكي كنظع ب كبر لسل ل للبة كعليم ضل ل للمن
المشررار الرسمية.
كركبا معظم المدارة اليابالية با ل للبكة االلكرليرم اينظع كا ايا بج اي كمبياكر يجعل طادر الع اس ل للكمدام
اسكمداما سليما مل السلاار األالع من نياك
أما لللدا الكي كعكبر األالع االميا من نيث أسللاليو الكعليم نسللو كشرير لجلة الكلا سللية العالمية لسلللة 2015م
لم كلللا إلع ا ا الكميي لاال كشديس ل ا لم لة الكعليمم النلللاا الع مللللو معلم يعكبر من ألللعو الملالللو
ي الدالةم اال يمكن أن ينظع ب ال ل ل للمل اادو ال يكمك ي بكياءت االية انماة ال ل ل للديد .ال يكيي للمدرة أن
يكان نالل للال الع ا ل ل ادت كهبر كياءك الم لية الكي كندداا لللدا با ل ل ادت الماجسل للكيرم يكاجو الع المكرا ل ل
ل ه الم لة أن يهبر م ارار مكمييت ان غيره ي كاللليا الرسللالة العلمية ا ليار الكاالللام ل ا ال يلج سللاة
 11بالمئة من المكرانين ب ه الاظيية.
يلكنق الايا بالكعليم ي سلن السلابعة اال يمكنن بالكا رسلمي إلع الد بلاغ سلن السلادسلة االر .شد هبر أن
االمكنالار كلمي ي ليسللية الايا الماف من اللكيجةم ااا ما يالد بالمشابا لااا من الكره للمضللامين الكعليمية
اماما اللمضمان الممكنن ي ملالا.
كعكمد لللدا ي سللياسللك ا الكعليمية الع الكركيي ي المضللمان بدا من ييادت المضللمان االكعاما مع بسللانيةم
مسللكمدمة ي لك أج يت الكمبياكر االلانار الرطمية لكنبيو الايا الع االككاللافم اكرسلليخ المعلامار باللكا

أكبر .كما كمل

لللدا اطكا كا يا للرانة اادت ما كس ل للكغل ي معر ة مياالر الكلمي ككلالاجيا ليس ل للكهمار ي لك

معر يام ااا ما يلمي الشدرار النشيشية للكلمي ااككااف الماااو لدي .
كاريللا الجلابيللة الكي كنكللا المركي الهللالللث اللالميللا من نيللث عللاليللة اللظللام الكعليميم اي األمرة كركي الع
الكشليار النديهة ي كااير األس ل ل ل ل للاليو الكعليمية الكالس ل ل ل ل لليكيةم مي الكركيي الع الشدرار الكاملة للكلمي اكيعيا
االسكجابة من مالا الملب ار الرطمية.
كالي كاريا الجلابية أامية بالغة لشاا الكعليمم نيث يكم كمل ل ل ل ل لليل  20بالمئة من مييالية الدالة كمل ل ل ل ل للل
لشاا الكعليمم اايير الكعليم اا ليسل ل ل ل ل لائو رئية الايراء .ارغم أن اللظام الكعليمي الكارو اا من ألل ل ل ل لعو
اأكهر األلظمة كاددا من نيث اللرامة اااا سااار الدراسةم إال أن الشائمين الع طاا الكعليم الكارو ار اا
374

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
كييية اسكهمار لك ي لال كرغيو الكلمي م نيث يعكمد الع برما الككراليية االية الجادت ي املية الكعليمم
اكراجي البرامد كا سلة من مالا املية كشييم للكائد الكالمي االاباااك م ان العملية الكعليميةم ليكم كااير كلك
المسل ل ل ل ل للببة للملا أا ادم الكيااا .ااك ا يكم غربلة اللظام الكعليمي كدريجيا ا ق كالي الكلمي اكنر إا ل ل ل ل ل لراف
الشائمين الع العملية الكعليمية.

) ( lowerd 2016

كما ككاال للا معظم المدارة ي كاريا مي أكبر ا للركار االلكا الككلالاجي ي البالد اككالع ا ه األميرت كيايد
المدارة ب ندث كشليار الكعليم ااالبككارار النديهة ا ق اكياطيار نكامية ي ا ا الال ل ل ل ل ل نم كما يكم الكعاان بين
المللدارة اكبرة الال ل ل ل ل للركللار الملكجللة للككلالاجيللا من أجللا إاال الكالمي ل الع أنللدث الكشليللار االممرجللار
الككلالاجيةم ضال ان كركيو ييارار ميدالية للكالمي لييارت ا ه الاركار لاضي الكلمي الع مشربة من ملادر
الكا الككلالاجيام ااا ما يجعل ضل ل ل للمن السل ل ل للياق العام للكاار النالل ل ل للا ي ا ا المجاا .ايكم امكيار هلة من
الكالمي من او المسكاة المكميي ي مجاا الككلالاجيا الجراء كربلار ميدالية ي ا ه الاركارم الع أن يكم
كاظيي م مسكشال ب ام ما يعلي أن امكيار الكاادر ب ه الدالة يكم ي كرار مبكرت جدا.
لشد طض للر ا ه الداا الع ما للاكا بيداغاجية امرر امايالر طائمة ي الداا المكملية الع غرار بالدت البرامد
اساء الككاين االملا الكعليمي ال و للف ا ه الداا ضمن أساء االلظمة الكعليمية ي العالمم أين كشبي المراكو
الممس ل للة األالع األس ل للاء ي العالم جميع ا ي ا ريشيام لكيجة الروية الشالل ل لرت للكعليم اادم ااكباره أالاية نشيشية
ضمن البرامد النكامية ل ه الداا.
ال
شد ال ل لللر الداا المكشدمة إلع طلااة كامة ب ن الككلالاجيا ي الكعليم كعيي من دار الكعلم بالممارس ل للةم ضل ل ل ط

ان أن اس للكمدام ا داما اليل للاا الد ارس للية يعيي من مس للارار امبدا

ال مس للاادطا
ي املية الكعليمم كال ا اام ط

لييادت اسل ل ل الة اس ل للكيعاو الالبة للملااد الد ارس ل للية .كما أن اس ل للكمدام الككلالاجيا اكاايع ا لل ل للال الكعليم مل

الل ل ل للغر يعيي ايلا ارائق الكدرية لككي الككلالاجيا كا ير برلامد مكااين اغلي يض ل ل للم لا ل ل للااار مكلااة ي
جميي مجاالر الكعلم الال ل ل ل للملل ل ل ل للية ااالجكمااية االعاايية االرانيةم إلع جالو كلمية الراح امبدااية ام ارار
الكاالا االلغار االشراءت ام ارار نا المسائا االكيكير الملاشي االنساو ان اريق األج يت الرطمية.
مي كشليار الييديا الكعاالية المكا رت اليامم لن يكان الاك أو سللبو يملي الالبة من الكندث مي رااد الللللااة
ناا كمل للللاك م الد ارسللية .ايمكل م الكاالللا مي المبراء ي أو مكان من العالم ا ي أو اطرم بمجرد كبسللة
ير.
متغير:
مستقبل التعليم في عالم رقمي ّ
لسلللاار اديدت ادا المعلمان ُسلبا اسللكمدام ككلالاجيا الااطي اال ك ارضلليم من أجا كنسللين الاريشة الكي يشدمان
ب ا المنكاة .ااادت ما يكان “الااطي اال ك ارضللي” بيئة رطمية يشدم ا الناسللاو ايسللكشبا ادت مسللكمدمين .يكيااا
المسكمدمان من مالل ا مي بعض م مي بعضم ان اريق لار رميية أا أ اكار لكا مل م .اكسم ا ه العاالم
للمعلمين ب ن “يلللانباا” الاالو إلع أماكن يسللكنيا الالللاا إلي ا باللكا يمرم ملللال لاط ي مجالي الاو
االرياضيار.
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الع س ل للبيا المهاام كس ل للم بعض العاالم الرياض ل للية االعلمية بكمهيا ماض ل للااار مجردتم من المس ل للكنيا كمهيل ا
باكا يمر ي النيات الااطعية.
كما أن العاالم اال ك ارضللية كم اسللكمدام ا باللكا جيد لمناكات امجراءار الابيةم إ إل ا كسللم بارككاو األمااء
المبككرتم
دان العااطو الكارهية الكي طد كندث ي العمليار النشيشية .اطد أُجرير إندة ا ه المنااالر الكم يدية ُ

باكا مالم ان اريق إلااء االم ا كراضي ُيداع “النيات الهالية” .Second Life

اكان ا ا البرلامد يس للم للمعلمين بالكل للميم ااملا للاء االكدرية ي االم ا ك ارض للي ب  100االو جامعيا إ
اسل للكمدمر سل لللسل لللة من األلال للاة المال للكركة لكشديم جاالو من اللغة االهشا ة اللل لليلية لاالو أسل للكراليين طبا أن
يشضاا اطكاط ي اللين مالا الكبادا الاالبي.
اطد أظ رر لكائج كنسل ل لللاط كبي اطرم نيث طا الماف اامن ار م الل ان ُيعيشان بال ل للكا أا بآمر كجربة الكبادام كما
أل سم للاالو بإاادت الدراة اككراراا ادت مرار لكشاية الي م األساسيم بامضا ة إلع الكاجيي الع كاالا
اجكمااي أ ضا بين الاالوم بدالط من الرسائا املككرالية.
طدم البانهان أمهلة ان مالءمة ا ه الككلالاجيا للمعلمينا إ أ ادر الد ارسل ل ل ل ل للار ب ل ا كنيي الاالو اكنس ل ل ل ل ل لن
الكعاان ابلاء المعر ة اييادت الكدريبار داما اللللف .ابعدما كان الاالو االمعلمان طادرين الع الدماا للعالم
اال ك ارضللي شا ابر الناسللاو الاللمللليم بار بإمكال م اسللكمدام أج يت ممكلية كُاضللي الع رأة المسللكمدما
للنلاا الع كجربة هالهية األبعاد اأكهر ااطعية.

الع مدة األال ل ل ر اا  18الماض ل لليةم كم العما الع كابيق ممكلف من الااطي المعيي لالس ل للكمدام ي الندائق
اللبلاكيلة الملكيلة ي ملبارن .يرككي ال ا العملا الع المنكاة المعر ي الككلالاجي الكرباو أا  .TPACKيكمكن

المعلمان مالل ا من دمد الككلالاجيا الرطمية باللكا أكهر عالية من السللابقم اكا ير مللللار ممكلية كسللم ل م
بكمهيا المنكاة بارق ممكلية .ا ا يعلي أل يمكن إاراك الاالو ي ألااة الكعلم األكهر اماالط.
ما يكم اسللكنداه ي ألظمة الكعليم المكاارت مما سللبق كره ال يسللااو الليئا أمام أ اق الكعليم مالا العالرين سلللة
المشبلةم نيث يعد الماء الككلالاجيا بلشلة لااية ي أسللاليو الكعليمم من رين ي ار السللياق من مغبة الكمسللك
ي األلظمة الكعليمية النالية الكي سكجد ليس ا ي م يق نشيشي مالا سلاار طليلة طادمة .إن المدرسة لن ككان
مميرت ي الكشاء البرامد الكعليمية الكي كرااا ملاس للبةم با ا ه األميرت سلللككان ميراض للة بما كشكضلللي الككلالاجيا
النديهة .يمة المعلامة الكي باكر مكانة للكلمي الع الايو اكضل ل ل ل ل للي المعلم ي نر يما يكعلق بالمعلامة
الملمة الكي أطلعر الكلمي أكهر مما أطلع المعلم اي بداية الشايعة بين ار ي الكعليم االبنث ان بديا كعليمي

أمر أا العادت إلع الككاين العلامي ي ظا ما كشدم الككلالاجيا من اسائا اظراف كا ية ل لك

( ( clart 2015

يس ل للكا ل للرف الماء الككلالاجيا مس ل للكشبال كعليميا ملشاي اللظير مي كا الكاارار النال ل لللة مالا ا ه الس ل لللاارم
الكعليم س لليكان مركبا با للكا كاما بالككلالاجيا .الكلمي س لليكان مالل لاال ب ج يت جة مال للالة بجسلللدهم طادرت
الع طياة درجة االسل للكيعاو أا الكرددم ضل للال ان الماف االشلق .كا ا ه امال للارار كلكشا مباا ل لرت إلع ج اي
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المعلم ا ل و يدرك مباا لرت اضللعية كا كلمي  .لية ا ا نسللوم الكمبياكر يشدم مباا لرت برلامد مال بكا نالة
لكلني الملا الد الكلمي يكالع األسكا كابيش م اب لك يكغلو الكلمي الع لعابار الكعليم باكا مباار.
مسكاة ال كاء سيشاة أيضا باكا دارو الد الكلمي م ااا مبرمد أيضا ا ق ألظمة ككلالاجية طادرت الع كاايره
انكع كاجي

من مالا أج يت كناكي مياا الايا باس للكعماا ل للار امشااي يديا هالهية األبعاد كناكي الااطيم

كعما الع كشاية ماليا الدماغ المسئالة ان ر ي معدا ال كاء أا كركييه ي اكجاه معين.

نكع مراطبة الكلمي امكابعك كعليميا لن كلللب من م ام المعلم أا األسلرتم سللككان الاك برامد ككابي الكلمي ان
كهوم يي المليا كككيا الرينة كاضلي الع أسلارت يد الايا ماللالة بج اي كمبياكر ك كره بالااجبار المليليةم
اكشدم ل الال للرانار االدام ي ناا انكا ألو اسل للكيسل للارم اكا ا ه الكيالل لليا سل لليكم إرسل للال ا ي مليار إلع

المعل م المكابي اال و يشام ي الل اية بكشييم اضعية كا كلمي الع ندا.

لن يلنلر كاطير الكعليم ي المسكشبا ي سااار الدراسة شام با سيبشع الكلمي مكاالا ايلة الاطر بالبرامد
الكعليمية الكي كلاو ان المعلم مار المدرسل ل للةم ا ه األميرت من ا ل ل ل ل ا أن كشدم ال ل للرانا إضل ل للا ية إ ا انكاج ا
الكلمي م أا ككرار الدرة لكهبيك ي ال  .انكع السلل للجالر المال ل للة بكا كلمي كدان اكنين باسلل للكمرار ضلل للمن

مليار رطمية ككاح لكا من المعلمم اامدارت اأالياء الكلمي ال ين يمكل م اماال الع جميي المالنظار المالة

ب بلائ مم ضال ان الكاالا مي ايئة الكدرية.
الككلال اجيا أيض للا س للككالع م مة كشييم اس للكعدادار الكلمي اكياال مي المض للمان الكعليميم الكلمي مركبا با للكا
دائم بللاألج يت الرطميللة كللاللانللة االلككراليللة المللدامللة ببرامد مكاارت طللادرت الع كسل ل ل ل ل للجيللا الكغيرار الييييالاجيللة
كيااالر ماليا الدماغم ما يجعل ا طادرت بمجرد لمسللار الكلمي الع اللااللك ا بكسللجيا جميي الكغيرار الناللللةم

ما يمكل ا ي الل اية من كسل ل للجيا لل ل للعابار الكلشي لدة الكلمي اكنديد أسل ل للباب ام إن كالر مكعلشة بامرااقم أم
لل ل ل ل ل للعابار امدراك أا الماف اغيراا من األسل ل ل ل ل للباو الكي كمها من أام ااائق الكعلم .هم البنث ان النلاا

الممكلة ل لك ااطكران ا الع المعلم أا األالياء .ا ه البرامد ككدما أيضل ل ل ل للا ي اليراطار الال ل ل ل للملل ل ل ل للية للكلمي م
اكعاي اللليا ميلللال لكا نالة من الناالر مي الكاللليار الاليمة لر ي طدرار الكيكير لدي م كاللظام الغ ائيم
أا كرار الرانة الكي ينكاج ا الايا أا الدراة الكدايمية الممكلة لمعالجة الماكا.
اللل ر المكعة االكالايق اا الشاادت األسلاسلية للكعليم المسلكشبليم ألل الميكاح النشيشي للرغبة ي الكعليم الكلمي
ال و يياك الدرة أا يلللعو الي املمام ب م سلليلللب

لك أم ار يسللي ار الع المعلم ي اسللكدراك ما اك م ا لك

من مالا إاادت الدرة الع ا للكا لعبةم مما س لليجعل يعيد الال للر الدرة الس للابق باريشة ممكعةم اككج ر ي
ال بالكا أسل ا اأكهر اسلكدامة .األلعاو االلككرالية المسلكشبلية سلكضلم أكهر المعادالر الرياضلية كعشيدام يكم
ميج ا ي طالو كر ي ي كاايشي يسم للايا الع لغر سل من نا المعادالر الرياضية باكا سلة اس ا.
انكع دراة الكاريخ االجغ ار يا لن كسرد الع اكا ناادث امعلامار لظريةم با سكعما اااار هالهية األبعاد
الع كل للاير االنداث االمعلامار با للكا مماها للااطيم كجعا الكلمي يعيو الندث كما لا كان نشيشيام ااا ما
يس للم للدماغ بكس للجيا البيالار با للكا مرن اسل لرييم كما كجعا ال اكرت أكهر طابلية للكميين ااالسل لكرجا م ا ا ما
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س لليشض للي ل ائيا الع ما للكلة الراكين ي املية كلشين بعض المااد االجكمااية االكاريميةم ض للال ان امكل للار
الاطر ل لك بعدما كالر كسكلي سااار اأيام انكع سلاار اايلة من الكلشين الع نساو المااد األمرة.
إن البرامد الكعليمية الكشليدية سللككان مجبرت الع أم جراار مكهية من ماجار الككلالاجيام مسللكشبا الكعليم لن
ييااض ناا مل للال للية الكعليم نس للو الملااق الجغ ار ية أا العرطيةم با س لليكان الاك لظام كعليمي ااند اا

اللما

ال و يكعين املشياد ب ي جا الداا الكي كريد مااكبة اللظم الكعليمية الجديدت .من أجا كااير ملظامة

الكعليم ااالركشاء بممرجاك ا لككان طادرت الع كس ل ل ل لللي الاالو باممكالار االم ارار الاليمة ي المس ل ل ل للكشبا أند
أبري الكنديار الراالةم ال سل لليما ي ظا الدار المكلامي للككلالاجيا ال كية ي نياكلا اليامية اكالي ارلة لمعظم
الم ام الراكيلية ي بيئار العمام اما ييرض ل

ل ك من ناجة ملنة لكعييي الم ارار البا لرية الكي ال يمكن لآللة

الشيام ب ا.
ا كج المبراء إلع رأو ااندم ب ن مسلليرت كبلي الملااد الكعليمية الجديدت كنكا إلع د ي الممارسللار المبككرت بدام
من الككلالاجيا المالئمة  -ااي المالابة للعما الی مس ل ل ل ل للكاة البلية الكعليمية األس ل ل ل ل للاس ل ل ل ل للية االكرباية االمجاا
الكعليمي االاالو بند اك .
إن إيجاد النالة المهلع من الكلاغم بين الككلالاجيا االكعليم أمر ناس للم للغاية .اال ا للك أن إجراء األبناث االكعلم
الكابيشي ما يالر الالللر موهرت .لكن يجو كسللمير األج يت المكاارتم االمدرسللين المسللاادين ابرامد الكعلم ان
اري ق اللعوم اغيراا من األساليو المبككرت لكنسين املية الكدرية كميايا مضا ة.
ي د ارسل ل للة أجرااا موم طار لظام إدارت الكعلم ال و يكم من الااليار المكندت األمريكية مش طار ل م اال ل للملر 846أ2

م ليطا امكمللطا ي مجاا الكعليم من  89دالةم اجد البانهان أن المدرسين اامداريين ي الموسسار الكعليمية

يكيشان كمامطا الع أن كاار مس ل ل للكشبا طاا الكعليم ينكا إلع كبلي اليكر امبدااي انو االس ل ل للكاال االمعر ة
االمرالة اليائشة.

االع أو ناام إن أند أبري اللكائد الهالث الكي كا ل لليك ا الد ارس ل للة اجدر أن األس ل للاليو الكدريس ل للية الكلشيلية ما
ابمعلع يمرم إن ا ه الاسل ل ل للائا الكي يسل ل ل للكمدم ا المدرسل ل ل للان لكشديم المعلامار لاالب م
يالر هابكة الم ككغير.
ط
ماكياا كيكشر لكياال مم اكشام بد ي المعلامار ي اكجاه الاالو اال ككي ل أو ال ل ل للكا من أال ل ل للكاا االلمراا ي
املية كعلم .
اكميا ا ه اللكائد ليا ل ل ل ل ل للارت أن المدارة ككج لمجرد رطملة املية الكعليم الكشليدو بدالط من اللظر إلع اال ية

الكعليم بند اك  .اكملق ا ه الملظامة غالباط االباط اككاليينم يعكمدان الع مدرسي م االلظام المدرسي الككساو

م ارار جديدت .ل لك لجد ا ه اللظم الكعليمية ال كل ل ل للشا م ارار الكعلم االبلاء ال اكيم اال كعيي كعاو الاالو

الس ل ل ل ل ل ل ل لك ل لش ل ل لاء ال ل لملل لعل للر ل ل للة اطل ل للدركلل ل ل للم الل للل للع ال ل لك ل ليل ل للاال ل للا اللل لبلل لل ل ل لاء مل للي ال ل لع ل لم ل لل ل ليل ل للة اللل لكلل لعلل لللل لي ل لملل ليل ل للة.
ايكج المبراء إلع رأو ااندم ب ن مس ل ل ل ل لليرت كبلي الملااد الكعليمية الجديدت كنكا إلع د ي الممارس ل ل ل ل للار المبككرت
بدام من الككلالاجيا المالئمة  -ااي المالابة للعما الی مس للكاة البلية الكعليمية األس للاس للية االكرباية االمجاا
الكعليمي االاالو بند اك .
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إن إيجاد النالة المهلع من الكلاغم بين الككلالاجيا االكعليم أمر ناس للم للغاية .اال ا للك أن إجراء األبناث االكعلم
الكابيشي ما يالر الال للر موهرت .لكن يجو كس للمير األج يت المكاارت االمدرس للين المس للاادين ابرامد الكعلم ان
اريق اللعو اغيراا من األساليو المبككرت لكنسين املية الكدرية كميايا مضا ة.
امن المكاطي أن ككل ل ل ل ل للدر بيئار الكعليم اال ك ارض ل ل ل ل للي ي الس ل ل ل ل لللاار المشبلة طاا الكعليمم ايلي ا بيئار الكعليم

امبدااي العملية .من الااضل ل أن الاك كاج طا لدمد الككلالاجيا بالكعليم العمليم

ا يدار ناا كنشيق الكااين

المهالي اكا ير أ ضا الاسائا الكي كلاسو الكالمي .

امن الضرارو أال ككاطف بيئار الكعليم العملي اج اط لاج م الكن اليلا االسكيادت طدر المسكاا من اممكاليار
الككلالاجية الكي يمكن أن كشدم ا للسانة الكعليمية.

إن الكنديار الكي كااج مس ل ل ل ل لة الكعليم ي الداا المكشدمة رغم كشدم ا ب ا ل ل ل لااا كبيرت ان الداا المكملية كشاة
ب ض للعا ا الد ا ه األميرتم ي مايالر كعكمد الع برامد اأس للاليو كعليمية أكا الي ا اليمن مل يمن بعيد .ما
يكعين الي ا اليام ل ل ل ل ل ل ااي مك مرت ل ل ل ل ل ل ركو ملف الداا المكشدمة ي كنديث الملظامة الكعليميةم مي مضااية
الج اد من أجا الكالي لمسكشبا اسكا ار ي كنكم الككلالاجيا العالية.

اسكاعار ا ه الكنديار مراان بإرادت نشيشية من المسوالين ان طاا الكعليمم كا يام ك مير ان مااكبة نداهة
الكعليم سلليكلف ا ه الداا سلللاار من الاللرل للناق بممرجار الككلالاجيا المسللكشبلية ي مجاا الكعليمم ما يكعين
الي ا اليام كجااي مرنلة اسل ل ل ل للكال ل ل ل للعار الكنديار إلع مرنلة كابيق ككلالاجيا الكعليم االكملي ل ائيا ان البرامد

الكعليمية الكشليدية الكي كجكراا األلظمة الكعليمية ي اسكهمارار غير ملكجة.
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جهود الجزائر في ترقية الخدمات االلكترونية بداية الرهان للتوجه نحو مدينة ذكية
Algeria's efforts to upgrade electronic services start betting towards a smart
city

د امارت مسعادت (جامعة البليدت -2الجيائر)
د اباة راضية (جامعة البليدت -2الجيائر)
ملخص:
ك دف دراسكلا الع كشلي اسكراكيجية الجيائرية ي االلكشاا الع المديلة ال كية من مالا سياسك ا المدماكية
ال كية المدمار الكي ك دف من مالل ا الع جادت أ ض ل ل للا اكعييي الكلا س ل ل للية االطكل ل ل للادية ا كنس ل ل للين كال ل ل لليا
المدمار ا ييادت الكياءت ا الند من الككاليف ا ييادت اليعالية ا االلكاجية من مالا اسل ل ل ل ل للكشراء نلاا المد ماكية

ال كية كية الكي ااجدك ا ي ااار ماك ا الجديدت للكنضر االلككرالي.
Résumé:
Notre étude vise à explorer la stratégie algérienne de transit vers Smart City à travers
sa politique de services intelligents, qui vise à améliorer la qualité, la compétitivité
économique, la prestation de services, l'efficacité, la réduction des coûts, l'efficacité et
la productivité en extrapolant des solutions de services intelligents. Qu’elle a créé dans
le cadre de son nouveau plan d’urbanisation.
مقدمة:
لشد ا ل در العشاد الماضللية كيايد سللكان الملااق النض لرية ي العالم بمشدار  65مليان لسللمة ي المكاسللا
س ل لللايا م طد ال ل ل د العالم  28مديلة امالطة كض ل للم  453مليان لس ل للمة اما يعادا  54بالمائة من س ل للكان العالم
يعيو ي الملااق النضريةم المدن كعالي من العديد من المااكا مل ا لشض الم ار ق العامة ا االيمار البيئية
ا طدم بلااا الكنكية 1ميكج العالم باكيرت سلريعة لنا الكاار العمرالي ي الملااق النضلرية الكشديرار العالمية

كاير الع ان لسبة  70بالمائة من سكان العالم سيعاان ي المدن بنلاا  2050م ا امام الضغاا المسكمرت
الكي كعر ا المدن لكا ير مدمار ار جادت ا ضا ا كعييي الكلا سية االطكلادية ا كنسين كاليا المدمار ا
ييادت الكياءت ا الند من الككاليف ا ييادت ال يعالية ا االلكاجية ا مااج ة طضل ل ل ل ل للايا االيدنام ا البيئة م ادة الع
ايجاد نلاا كية اك سية مدن مسكدامة الكي سيكان ل ا دار اام ي الماة الجديدت للكنضر ي الج ايئر .
أهمية الدراسة :ا بالكالي اللبنر المدن ال كية المسلكدامة االاية رئيسلية ي السلياسلار العامة ي جميي الناء

العالم م ا جيائر مال ل ل ل ل للة بااكباراا جيء ال يكج أي مل م بااكباراا الشاة المنركة لللما االطكل ل ل ل ل للادو 2م ا ي
مضل للم ا ه الهارت الككلالاجية المعال ل لرت بدا من ضل للرارو اضل للي اسل للكراكيجية االية لالا المدن ال كية م ا
مي ام اهار ااكمام العالم ككا مالل للة بعد كم ااالق ا ا الملل للال للمرت االالع ي الموكمر االارابي للمديلة

الرطمية ي اام  1994ا بعداا كنديدا ي  1996اكم كدال ل ل للين مال ل ل للرا المديلة الرطمية االارابية ي ادد من
 1ميجا كومار برعاية اي ام سب  -بناء مدن ذكية ترتكز على الليانات الذكية – وثينة مسب ندات IDCال ننية -اك وبر -2015ص1
WWW.IDC.COM
 2االلار االت اد –االت اد الدول ل تصاالت –بناء مدن الغد الذكية المس دامة -عدد-2016-2صitunews.itu.int 1
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المدن مل ا مديلة امسللكردام ا مديلة السلللكي ي للدام هم الكاللر ي معظم مدن العالم 1.م ي كا من االمارار
العربية ا المملكة العربية السعادية ا طارم ا الجيائر ك لك ماضر كجربة سيدو ابد اص كمديلة ككلالاجيا .
الداا العالم اليام كل ا كسللعع للالللاا لمدن كية مسللكدامة ل ل ل ل ل ل للم بااكباراا مي ام جديد لمجكمي من لما جديد
يعكمد ااكمادا مكيايدا الع المعر ة االكشليار الرطميةم اطد ظ رر ادت كسميار للمدن المعكمدت الع ا ه الكشليار
كالمدن الرطميةم ااملككراليةم ااال ك ارض ل ل لليةم االمعر يةم اال كيةأأأأأالخ ماكعرف المديلة ال كية بال ا المديلة الكي
كعكمد الع الكشليار االلككرالية الكي الكج ا ال ل ل ل ل للر ككلالاجيا المعلامار م العا من بين الكنديار الكي كااج

الكناا لنا ا ا اللما

الجديد م لجد الكناا من المدمار الكشليدية الع المدمار االلككرالية الكي يشل ل ل ل للد ب ا

االسكمدام الككاملي لجميي كشليار المعلامار ا االكلاالر لكليي كا ة االاماا المكعلشة بالنكامة ب دف كس يا
ا كسريي كعامالك ا سااء داما الج ار النكامية ليس ا اا بيل ا ا بين كلك الكي كربا ا باال راد2مكما ار ر ال
االلكشاا من كشديم المدمار من الاللكا الراكيلي الع الاللكا االلككرالي ابر االلكرلر اا باالاكماد الع اللبكار
ناسابية داملية الع مسكاة الدالة اا نكع المديلة.3
مما سييييييبق يمكن طرح االشييييييكالية التالية :امام اكجاه الجيائر ا مج اداك ا لنا ادما ككلالاجيا المعلامار ا
االكل ل ل ل ل للاالر لدام المدمار االلككرالية ي ااار س ل ل ل ل للياس ل ل ل ل للة الدالة لنا االلكشاا الع مدن كية م ما اا ااطي

المدمار االلككرالية امدة كجسيداا لمي ام المدن ال كية؟

اهداف الدراسييييييية - :لكركيي الع اام المدمار االلككرالية الكي كعر ا الجيائر ي اكر مسل ل ل ل للعااا للكاج لنا

المدن ال كية

 كنديد األاااا الكي طاعك ا الجيائر ي مسعااا لنا الكناا الع المدمار االلككرالية -الع أو مدة يمكن ااكبار الجيائر لما

كي ي الرلة المدمار االلككرالية

 كسليا الضاء الع المدمار ال كية الماجادت بالجيائرالمنهجية المعتمدة  :كم ااكماد المل د الال ل ل ل ل لليي لجملة المعايار الكابيشية المال ل ل ل ل للة بااطي المدمار

املككرالية ي الجيائر من مالا املية إنلائية مسنية للمدمار الماجادت ا كشييم المسار ي لك
المبحث األول  :تزويد المدن الذكية بالخدمات الذكية مشروع قابل للتجسيد

كان لظ ار ابكة االلكرلر االهر الكبير ي ممكلف جاالو النيات لكشديم مدماك ا ا الجاي لااااك ا الع ا ضا
اج ممكن نيث كاج ر الملظمار الع كبادا المدمار ا المعلامار االجاي االلال ل للاة الككراليا يما يعرف ي
المدمار االلككرالية.م ار ر بال ا الجاي المدمار االدارية الككراليا دان ال ااو الع الج ار النكامية اكليي
المدمة ي المليا اا من او مكان ي العالم ابر االلكرلر ب دف اسكهمار الاطر ا الج د االماا.

 1احمد حسن راوان -احمد ي اسماعي  -مف وم المدن الذكية -رصد و ت لي لنماذج دولية وعربية مع دراسة المكانية ال طليق
بمصر-مجلة الل وث ال ندسية -جامعة حلوان مصر-رقم  147عام  -2015ص 3
2ص 25احمد سببببميح مصببببطفى حماد ،تنييم مدى نجاح الخدمات االلك رونية لوزارة ال ربية و ال عليم قطاع غزة م وج ة نظر
العاملي  .ب لني درجة ماجس ير ادارة االعما 2013
 3احمد سببميح مصببطفى حماد  -تنييم مدى نجاح الخدمات االلك رونية لوزارة ال ربية و ال عليم قطاع غزة م وج ة نظر العاملي -
ب لني درجة ماجس ير ادارة االعما  2013ص.25
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المطلب االول :الخدمات االلكترونية الحكومية اول دعامة لمشروع المدينة الذكية في الجزائر

ناالر الجيائر كنديث مدماك ا من مالا كاب يق ككلالاجيا المعلامار ا االكلل ل ل للاا ي موس ل ل ل لسل ل ل للاك ا لكنديث
الممارس للة ا المدمار االدارية اربا ال ياكا االدارية بكا الشاااار المعلية ض للمن لظام ا للبكي من مالا ر ي
كياية العاملين بامدارت العمامية النكامية الاالطا من طاااار النكامة  :الكعليم العاليم الكربيةم الل ل ل ل ل ل لنلة
العماميةم العدالةم الملارف ا المالية.

1

الفرع االول :الخدمات االلكترونية الحكومية

الا ل للار بوابة المواطن االلكتروني ااي الباابة الرس ل للمية للنكامة االلككرالية الجيائرية ماالشر رس ل للميا ي اار

 2010كنر اسل ل للم باابة المااان كال ل للرف الي ا ا ايرت البريد اككلالاجيا االاالم ا االكلل ل للاا ااا جامي لكا ما
ينكاج المااان لكا الموسسار الم مة ا الا ايرار امدمار الككرالية اان الين.
ابري منكايار الماطي لجد:2

-1خدمات المواطن :ككا ر غي مجمااة من الالللالر االراابا المييدت للموسلسللار الرسللمية من داائر اا ايرار
الجد ي ا ناالي  11باابة امرة راية كالكالي:

ا -بوابة الحالة المدنية :ككير لمجمااة راابا م مة كشدم معلامار ااجراءار ان بعض المدمار العامة مها
اشد الميالد م اشد الياا ما ادت الا ات الد كر العائلي...الخ مي اريا امبار مال بالنالة المدلية راابا لا ايرت

العدا ا ايرت الداملية ا المديرية العامة ل من الاالي.
ب-بوابة الحياة المهنية :ككا ر الع مجماالة الم ارسل ل ل ل ل لليم ا الشاالين الكي كسل ل ل ل ل للير النلاللة الم ليلة ي الجيائر

بامض ل ل ل للا ة الع ال ل ل ل لريا امبارو االي مال بكا ما يكعلق بالعما اراابا م مة مل ا ا ايرت العما الل ل ل ل لللداق

الاالي للكشااد الللداق الاالي للضمان االجكمااي ل جراء الاكالة الاالية لدام كاغيا الاباو..الخ.
ج-بوابة الصييحة :مجمااة م ارس لليم اطاالين كلظم طاا الل للنة اال لريا امبارو االي يمكل ب مبار الل للنة
االااة ا ايرت اللنة امجمااة راابا كا ايرت اللنة مع د باسكار مركي مكا نة الكسمم.

د -بوابة السييييياحة و االسييييفار :مجمااة طاالين ام ارس ل لليم اط ار ارر كلظم طاا الس ل لليانة اال ل لريا امبارو ككعلق
بالسل ل ل ل ل لليانة ا الهشا ة اككا ر الع راابا ل يئار السل ل ل ل ل لليانة ادليا المااام االيلادق ا المكانف ا الاكاالر

السيانية.م اكاجد سبي باابار امرة اي :باابة الكعليم ا الككاينم باابة النشاق ا الااجبار ن باابة اللشام باابة
الموسل لس للار باابة الس للكن ا العمران اباابة االم الريف باابة االلكرلر ا الككلالاجيا ا ي ا ال لريا امبارو مال
يكا طاا مي الللال الكلظيمية اراابا االالر ل يئار مالة بكا طاا .
 -2الخدمات عن بعد:3

ا-الجريدة الرسمية :كشدم مدمة االاال الع الللللال االشاالين االم ارسلليم االش اررار ا الكعليمار الملاللارت ي
الجريدت الرسمية مي امكالية الكنميا.

 1م مد شببببايب  -ما مدى الجاهزية االلك رونية لل كومة الجزائري؟ مؤشببببر االسبببب خدام ال كنولوج مثا - 2016-2012المجلة
العربية الدولية للمعلوماتية المجلد 5العدد  -2017 10ص.35
ايار اسبببب راتيجية ال كومة االلك رونية الجزائرية (2013بي النل و
 2منا قدواح -مشببببروع بوابة المواي االلك رون
ال طليق) -مجلة العلوم االنسانية -عدد 2017/47ص  52و .. 51
 3منا قدواح -المرجع السابق-ص .52
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ب -صييييحيفة السييييوابق العدلية :كشدم مدمة الو الل ل للنيية السل ل لاابق العدلية  3بلشا المكل ل للي الع ماطي ا ايرت
العدا.

ج-مراجعة الحسيييياب الجاري :كا ر مدمة امكالية االاال ان رل ل لليد النس ل للاو الجارو ان اريق كشديم الرطم

السرو.

د-مسييييييابقات الوظيف العمومي :كمكن ا ه المدمة امكالية االاال الع جميي المس ل ل ل للابشار الاظيف العمامي
ااراا ا.

ه-االنترنت و الهاتف :كمكن المكلي امكالية االاال الع اكارت ال اكف الهابر ا ال اكف اللشاا مابلية.
كما كشدم باابة المااان امبار اليالنة ا السيرار ا الماارار االبلاك ا الك ميلار ا المراكي االسكايائية

ااريا مال ب نااا الاشة لبعض الااليار امدمة اسكاال الراو.
الفرع الثاني :خدمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية:

كم الاللاء كابيق ابر ال اكف اللشاا ينما الاان اجراءاكي يسللم للمااالين من االاال الع جميي المعلامار

المكعل شة باو اجراء ادارو كشدم ملل ل ل ل ل للال ا ايرت الداملية مالع جالو ا ا اب دف كشريو االدارت من المااان كم
اض ل للي كابيق جديدت الع الماطي االلككرالي للا ايرت كمكن المااان من االاال الع كا ة امجراءار الكي ك م
ي ككاين ممكلف المليار االااين الموس ل لسل للار اأرطام اااكي ام امي لل للدار طالان الكاطيي االلككرالي

1

سل للاف

ككمكن الا ايرت من الكناا لنا إدارت إلككرالية اكعميم ا من أجا كنس للين المدمة العمامية م ااا ما س للاف يمل
الشدرت للمااالين الع سنو اهائق النالة المدلية ابر األلكرلر.
الفرع الثالث :خدمات االلكترونية لوزارة البريد وتكنولوجيا االعالم و االتصال

ان طاا البريد اككلالاجيا االاالم يشدم ادت مدمار الككرالية امن ابري ا ه المدمار لجد:2
 -1السحب االلي لألموال :الدرر بااطة مغلاايسية ليراء اللان كسم بسنو االمااا من ج ايو DAB-

GAB3م ايعكبر  DABج اي مال شا بابكة البريد ايكم السنو مل مباارت م اما  GABة ج اي يسكعما
لكسيير ابكة البلاك ااضيف الي ابكة البريد االسنو يكان باكا غير مباو او بعد كنديد لا الابكة.
-2الحوالة االلكترونية :كسكعما لكنايا االمااا لامل امر لية ل نساو .

-3خدمة رصيدي  :اي مدمة كسللم ليبائن بريد الجيائر ال ين يملكان نسللاو جارو بريدو ارطم سللرو االاال

الع رل لليد النس للاو البريدو الجارو من مالا ال لرينة ال اكف اللشاا للمكعاما مابيلية ا لك بإرس للاا رس للالة

للية كنما رطم النساو البريدو الجارو بدان ميكاح يلي ا مسا ة هم الرطم السرو الع  603لكلل بعد لنظار
رسللالة للللية كعلم برللليده مشابا اطكاا 20د

من ارف المكعاما مابلية ا10د من ارف موسلسللة بريد

الجيائر.
 -4بطاقة الدفع االلكتروني اي البطاقة الذهبية :االشر ي  2016نيث كسل ل ل ل ل للم باجراء ممكلف المعامالر
المالية غبر االلكرلر نيث يمكن اجراء ممكلف امليار سل ل ل ل ل للنو اد ي االمااا الع نسل ل ل ل ل للاباك م البريدية ابر

 1قانون  15-04المؤرخ  2004/12/10الم دد النواعد العامة الم علنة بال وقيع و ال صديق االلك روني ج ر عدد.6
 2درويش م مد زي العابدي  -المرجع السابق-ص78و.79
3
DAB « Distributeur Automatique de billet de banque »- GAB « Guichet Automatique de billet
de banque ».
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األلكرلر اكسلد يد اليااكير االسلك الكية الماللة بالك رباء ا الغاي ا الماءم كما يمكن سلنو االمااا ابر الماي
االليم اساف كسكعما مسكشبال لد ي الاطاد .

الفرع الرابع :خدمات االلكترونية لوزارة العدل

ي إاار إل للالح االل لرلة طاا العدالة كم إنداث العديد من الكغيرار ال اد ة إلع كااير الشاا اكنس للين

المدمار المشدمة للمااانم امن امجراءار المكم ت:
 -1بالنسبة للمواطن :إلااء مركي االي للساابق العدلية ي  2004/02/06ال دف الرئيسي مل إاداد امل

البااطة رطم  03للنيية الساابق العدلية بسراة ا عاليةم كما يرمي إلع كنشيق ادت أاداف نيث يس ا املية
الالو ايمكن سنو لنيية الساابق العدلية ي بضي سااار ا ي أو مكان من الاان.
اكالر البداية ي  2010م نيث ألل ل للب بإمكان كا مااان جيائرو يكمكي بكاما نشاط المدلية االمعلاية
الو إلللدار ال ادت السلاابق العدلية رطم  03الككراليا ان اريق االلكرلر بكعبئة اللما

الماجاد الع الماطي

اس ل ل للنو الاهيشة يكان بالمنكمة الممكارت الااردت ي الشائمة الم كارت أس ل ل لليل م ايكعين الع المعلي أن يكشدم
امليا إلع المنكمة
ا ي  2010/06/25أل ل للب بإمكان أ راد الجالية الجيائرية المشيمة بالمار النل ل للاا الع ال ل ل ادت السل ل لاابق
العدليةم ا ه المبادرت الكي طامر ب ا ا ايرت العدا الكي كس ل للم ألو مااان جيائرو ي أو بشعة من العالم أن
يكنلللا ي اطا من  10دطائق الع لللنيية الس لاابق العدلية المكعلشة ب الع مسللكاة طلللللية الجيائر بالبلد

ال و يكااجد ي .

1

ا ي سل لللة  2010كم ك لا ت كسل للم لكا مكشاض من االاال الع مآا طضل لليك من مالا اسل للم المسل للكمدم
اكلمة المرار اللللادركين من الج ة الشضللائية المجدالة لشضلليك  .كما كم ك اللباك الككرالي الع مسللكاة كا
الج ار الشضللائية يسللم بإاااء كا المعلامار ان الشضللايا المسللجلة ي اطر طياسللي كما يمكن أيضللا من
اسكشباا المااالين االمنامين ا ئة او االنكياجار المالة من مالا كمليل ضاءار لكا ئة.
من مالا كمليل مدمة االكلاا ابر ماطع ا االلككرالي لارح المااان اسكيساراك م ا كلشي الرد الع البريد
االلككرالي باالكلللاا الع contact@mjustice.dzمالا سللااار طليلة م كما ملللل مااطي لكا المناكم
ا ا لمجالة الشض ل ل للائية لالس ل ل للكيس ل ل للار ان س ل ل للير الشض ل ل للايا ا ملياك م اباابة الشالان للممكل ل ل للينم كما كم كااير

االلكرالير  INTRANETنيث بدا العما ب ا كمرنلة أالع ي امدارت المركيية طبا أن يعمم إلع كا الج ار
الشضائية سلة 2005م امن  2005الع  2009كم الجاي مااطي

" ااو " المجالة الشضائية الل  39الماجادت

ناليا الع ابكة االلكرلر.
-2بالنسيبة للجهات القضيائية نفسيها :نيث يسللااد المركي الع المعالجة الس لريعة االيعالة لمليار المسللاجين

من ارف طاضي الكنشيق أا اكيا الجم ارية مالة ي األاضا النساسةم كنالة اكما طرار ام ار الموطر
االنجي كنر اللظر.

 - 1حرز هللا حس

ؤاد  ،المرجع السابق  ،ص 102/103

384

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
با ااطر الما للر كماا لليا مي امدارت االلككرالية طالان  03/15المورل  12015/02/01المال بعلل لرلة طاا
العدالة إ كضمن اسكنداث ملظامة معلاماكية مركيية للمعالجة ارلية للمعايار ككعلق بلااا ا ايرت العدا ا
الموسسار الكابعة ل ا ا ك ا الج ار الشضائية العادية ا ام دارية ا منكمة الكلاي ا كم ر اهائق ا ه ال يئار
بالكلديق االلككرالي ل ل ل ل كما سم ا ا الشالان باسكعماا المنادهة المرئية ان بعد أهلاء امجراءار الشضائية
نسو المادت  14مل
 -3بالنسييبة للمتهم  :ألللدر طاضللي الكنشيق ي المنكمة االبكدائية ي االية كيبايت ( 50كلم غربي العالللمة)
أاا نكمم يام  2016/12/25م باضلي مك م ي طضلية ضلرو اجرح بالسلالح األبيض يجرو الكنشيق بال ل ا
نالياطم كنر الرطابة بااس للاة السل لاار املككرالي بدالط من الس للجن الموطرمالما أل س لليكم كعميم اس للكمدام لظام
الساار املككرالي الع جميي ال يئار الشضائية م ي أاطار النشةم باكا كدريجي.

الفرع الخامس :خدمات االلكترونية لقطاع الضمان االجتماعي

الا للار بااطة الا للياء ااي بااطة الككرالية ك دف الع االلكشاا الع الرطملة ايرككي الع كشليار نديهة ي مجاا

الضللمان االجكمااي ا كنما ا لرينة كشام الع اسللكمدام الككلالاجيا النديهة ي نيظ بيالار الموملين اجكماايا
ي ااار اللل ل لللداق الاالي للضل ل للمان االجكماايم بدا ااا مال ل للرا ي  2007اكم ااالق املية ال ل للملل ل لللة
البااطار ا كاييع ا ا اسكالم اليااكير االلككرالية ي  2011هم اممر الع كا ة الكراو الااليم كما كم كعديا
طالان  11-83المورل ي  1982/7/2بماجو طالان  01-08المورل ي 2008/1/23ا المرس ل ل ل ل للام الكليي و
 136-10ا 2010/4/18المنللدد لمنكاة ا ال ل ل ل ل للراا الباللاطللة االلككراليللة للمومن االجكمللااي ا الميللاكي
االلككرالية ل ياكا العال ا م لي اللنة .اااكبرر الليادلة الاريك االاا للجاح المارا هم من طبا الابيو
المعالد ا ل للالعي اللظارار الابية س لللة .2012اما لظام الد ي شد امما لكا الموملين اجكماايا ناملي بااطة
الاياء مل 2 2011م لج للداق الضمان االجكمااي للعماا االجراء ي رطملة بااطة الضمان االجكمااي الكي
سم بمعالجة  100مليان الية ابية ي السلة لدة الشاا العام ا الشاا المال.

3

الفرع السادس :خدمات التعليم العالي والتربية

اوال :قطاع التعليم العالي :لشد كم الربا بين العديد من الجامعار اكا ير ال ل ل ل ل للبكة االلكرلر ي ا امن مال ل ل ل ل للاريي

المدمار االلككرالية لجد:4

-1مشيييييروع التعليم عن بعد :يكمها ي كيايد كا الموسل ل ل لس ل ل للار الجامعية ب ياكا الكعليم العاليم مل ا كج ييار
المناضرت ان بعد الكي كسم بالكيااا المباار باللار ا اللارت ا اليمن النشيشي مابين االساك ت ا الالبة.

-2مشيييروع المكتبة االفتراضيييية :اا الا للاء س للياس للة االية للا للر المعلامار العلمية ا الكشلية ي ميدان العلام
االجكمااية ا االلسل ل للالية م مك ا اككسل ل للاو المعلامار ا الاهائق العلمية نسل ل للو االنكياجار مدمد الككلالاجيار

النديهة لالاالم ا االكلل للاا اللكا الال للر ا اسل للكراد المعلامار ،كما كم الال للاء مركي الد ارسل للار ا االبناث ي
 - 1الجريدة الرسمية العدد 06
 2عرابة ال اج  -وزروق م مد -عصرنة نظام ال مان االج ماع  -مجلة اللاح االق صادي -العدد-2014/2ص .128
 3حنان يعنو  -ال كومة االلك رونية الجزائر بي االرادة السبببياسبببية و االشبببكاالت ال ننية دراسبببة ت ليلية اسببب راتيجية الجزائر
االلك رونية  -2013مذكرة ش ادة الماس ر تخصل ادارة الموارد اللشرية جامعة الجلفة  -2017-2016ص.68-69
امكانية ال طليق -مذكرة لني شبببب ادة ماسبببب ر العلوم
 4حرز هللا واء حسبببب  -ال كومة االلك رونية الجزائر :دراسببببة
السياسية-جامعة م مد اليذر بسكرة-2013-2012-ص .97-96
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ككلالاجيار االاالم ا االكل للاا  CERTICكلشاة اكل للاا للبنث ا الكاار ي ككلالاجيا االاالم ا االكل للاا
اكدايم لال ل للااار ككلالاجيا االاالم ا االكلل ل للاا ي مركي كااير الككلالاجيا المكشدمة  CDTAامركي االاالم
العلمي ا الكشلي  CERISTامركي البنث العلمي ا الكشلي لكااير اللغة العربية . CRSTDLA

1

ثانيا :التربية الوطنية:الا للار موسل لس للة ايباد موسل لس للة كس للمع المدرس للة الرطمية المملل لل للة لكالمي الهالاية

االمكاس للا من مالا اض للي برلامد مال الع ا للبكة االلكرلر ماج ي بدايك للمشبلين الع امكنالار ال ل ادت
البكالاريا اا ا ل ادت الكعليم االسللاسللي ااالق الي ا اسللم كربيكك ااا ضللاء بيداغاجي ا ك ارضللي اا سللانة للكعلم
ان بعد م كما يسل ل ل ل ل للم ل الياء بمكابعة كمدرة ابلائ م امدارت ا ا لكالمي ا االالياء ي ال ل ل ل ل للبكة ااندتم كما
اسللكندهر ايباد داما لية البرلامد تربيتك مدرسللة ا ك ارضللية كسللم للكالمي ال ين يكابعان دراسل م ي المدرسلة

الرسمية اا مارج ا بالكسجيا ي ا كنضي ار لالمكنالار االمااد المدرسة ماابشة للبرلامد الرسمي المندد من طبا

ا ايرت الكربية 2م كما تقدم وزارة التربية عدة خدمات الكترونية منها:3

 الكسللجيا ي ال ادار الكعليم المكاسللا ا االسللاسللي ا البكالاريا ا االاال الع اللكائد ا كنميا الكاللا ار ااالسكمارار ابر ماطي  .www.onec.dzال و اغا ي .2012
االاال الع اللكائد الا ادار ابر ابكة االلكرلر من مالا ابكة مابلية. الدياان الاالي للكعليم ان بعد يشد مدمار الككرالية كالكس ل ل للجيا ي المركي ا س ل ل للنو االس ل ل للكمارار ا كنمياالدراة ا االمكنالار المالة بالدياان ابر ماطي .www.onefd.edu.dz

المطلب الثاني :ترقية الخدمات االلكترونية المحلية لمدينة ذكية في الجزائر

لم كشف الجيائر الد نداد ال لرلة ج اياا النكاميم نسللو با امدر الع كرطية المدمار االلككرالية المنلية

من مالا الااء بلديار الككرالية لكنسين ا كرطية المدمار امدارية للمااان
الفرع االول :انشاء بلديات الكترونية(ذكية)

ي إاار الااء بلدية الككرالية ساف كالق مدمار الككرالية ابر الاباك يضمن هالث مدمار ااي ;
 -1اصيييدار الوثائق البيومترية و االلكترونية  :كم الا ل للرا ي اض ل للي ادت اليار لكااير االدارت ا ككيي ا مي

الكشدم الككلالاجي من مالا رطملة النالة المدلية الا لشر املية كجريبية الع مسل ل للكاة بلدكي نسل ل للين داو اباو
الااد بالجيائر العالل ل ل ل ل للمة طبا الكعميم الع كا ة الكراو الاالي م اااا بلدية الككرالية كالر ي باكلة المرككيت
اساسا الع الككلالاجيار النديهة لياالم ا االكلاا ا يكم سنو الاهائق الع مسكاة الاباك االلككرالي ااي

كشلية كجس ل للد ايض ل للا امكالية ااداد ا كس ل للليم الاهائق الع مس ل للكاة را البلدية دان ان يكلشا المااان الع المشر
الرئيس ل للي للنالة المدلية كما يمكن ان كل ل للدر ال ل ل ادت الياا ا الا ات مطامر بإل ل للدار الجااي الس ل للير البيامكرو

 1بلعرب علد النادر -لعرج مجاهد نسببببيمة -مغلر ايمة الزهراء -ت ديات ال و الى ال كومة االلك رونية
العلم الدول الخام  :االق صاد اال راا و انعكاساتي على االق صاديات الدولية—دون سنة -ص .12
 2منا قدواح -المرجع السابق -ص 50

الجزائر -المل نى
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الككرالي ابااطة الكعريف الاالية البيامكرية بمال للاركة الدرك ا الال للراة لكس ل ل يا لشا المعلامار الال للمل ل لية ا
الكعرف الع ااية االامال من مالا مليار الككرالية .1
 -2وضييع سييجل مدني مرقمن  :كما ا للر ي اض للي س للجا مدلي مرطمن للنالة المدلية ااض للي المركي الاالي
للبيالار المعلاماكية ال و يالللا بعدد من الالليكار المعلاماكية بكا من الداائر االدارية لكا الااليار باالضللا ة
الع الشلل ل للليار ا الا ل للبكار المعلاماكية لممكلف مل ل للال االمن م كما ج ير ا ل للراة النداد البرية ا البنرية
االجاية بكج ييار نديهة لشراءت جاايار السل ل ل ل ل للير االلككرالية لشراءت الا ل ل ل ل ل لرائ الماجادت ي ا  .2يمكن من مالل
اس ل للكم ار اشاد الميالد االا ات االياا من أو بلدية اربا الشاااار االمرة ب ا الس ل للجا نيث يندد المرس ل للام

الكليي و رطم  315-15المورل ي  10ديس ل للمبر  2015االمكعلق بإل ل للدار الس ل للخ اهائق النالة المدلية باريشة
الككراليةم كيييار اسكم ار اهائق النالة المدلية من السجا الاالي ارلي االمرطمين للنالة المدلية اال و الك ر
غالبية بلديار الاان من اللناق ب بعد إدماا أرا لليي ا ي الس للجا الاالي م اكد الايير ان رطملة اهائق النالة
المدلية  100بالمئة نيث بلغر ادد اشاد النالة المدلية المرطملة ناالي  56مليان اهيشة اا ما يسل ل ل ل ل للمع ب اكرت
الاعو الجيائرو.

-3شييييباك الكتروني :كما اكد ايير الدامل ية اان ا ايرك

كسل ل للعع الع كعميم الال ل للباك االلككرالي بداية من ا ه

السلللة ا الاللاء بلدية الككرالية ال لرية ميادت ب ندث الكشليار ا اي الكي سللكضللمن كا المدمار االلككرالية
للمااان م بال ل ل للكا الككرالي من مالا هالث مدمار اسل ل ل للاسل ل ل للية م مدمة الاهائق البيامكرية االلككرالية م مدمة

الاهللائق االداريللة االلككراليللة ا الللو ممكلف الرمل ا المللدمللار االجكمللاايللة3ما اكللد الايير ان المعايللار
المالة بالمااالين الماجادت بالارينة االلككرالية كبشع االمكلال النلرو م للسلاة العمامية ا ال كمل
اال لمن يمال الشالان ب لك مضللييا كلللميم الرملللة مومن بلللارت االية م كما اكد الع امكالية االسللكيادت من
كا المدمار من مالا الباابة االلككرالية ابر ااكف سمارر ان ي اليكرت الشادمة
الفرع الثاني :مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتري

 -1جواز السييفر البيومتري :بدا الللدار جااي السللير االلككرالي ي الجيائر ي ا ريا 2010من مالا كدايم
المل ل ل للال االدارية للدالة بالكج ييار المعلاماكية الكشلية الاليمة اس ل ل لليكم كا ل ل للغيا  800الة لمعالجة البل ل ل للمار
ااس للكنداث لظم اديدت لعلل لرلة ال للدار الاهائق االل لللية المركباة بالنالة المدليةم ا يما يكعلق بجااي الس للير

االلككرالي البيامكرو اا اهيشة ااية سللير موملة طابلة للشراءت يليام ايكان ماابشا للمعايير المنددت من ارف
الملظمة الدالية للايران المدلي (.)OACI

1حمزة م مد العيد -ذكار سبببمية -واقع االدارة اإللك رونية الجزائر-الصبببندوق الوين لل بببمان االج ماع نموذجا -مذكرة اني
ش ادة ماس ر تكنولوجيا االتصا ال ديثة -جامعة قاصدي مرباح ورقلة  -2015-2014-ص5350
2حمزة م مد العيد -ذكار سمية -المرجع السابق -ص.53
 - 3ايمان عويمر  ،الللديات قارئات الك رونية ش ر ماي و رقم تعريف لك مواي  ،جريدة الشروق  ،العدد 2018/4/2 ، 5775
 ،ص05
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 -2بطاقة التعريف البيومترية وااللكترونية :ار ال للكا اكهر مرالة ابشا المر اليكانار الككلالاجية ي العالم
نيث كنكاو باالمل الع ال ل لرينة الككرالية ال ل للارت رطمية ااي اهيشة موملة كس ل للم للمااان االكمام السل ل لريي
لممكلف االجراءار اليامية بسبو هشك ا ااسكمداماك ا ي ااار الربا مي الشاااار االمرة.1
امن ج ك ا ألل للدرر ا ايرت الداملية االجمااار المنلية ي العدد  45من الجريدت الرسل للمية ط ار ار اطع الايير
يضبا طائمة الاهائق المالة بملف بااطة الكعريف الاالية اجااي السير البيامكريينم االجديد ي ال باممكان
كنميا االسللكمارت من ماطي ا ايرت الداملية الع اللبكة االلكرلر اارسللال ا ان اريق البريد االلككرالي ي ماات
م مة لكجسيد مارا الجيائر االلككرالية اكعميم اسكعماا الاسائا االلككرالية ي المعامالر امدارية.
 -3رخص سيييييييي ياقة بيومترية  :كمللا االلللر ا ايرت الللدامليللة ي  2018/4/1ان كيايللد اربي بلللديللار لما جيللة
بالعالللمة م باالع رمل سللياطة يكعلق االمر بكا من الشبة م بابا نسللن م الجيائر الاسللاع م الدار البيضللاء .

الع ان كعمم الع كا ة البليار بالعالمة طبا ل اية جاان  2018م ا باطي بلديار الاان مي ل اية  2018م
ا لك من مالا كيايد البلديار بشارئار الككرالية للسللماح بشراءت بااطار الكعرييية ا امل السللياطة البيامكرية
ا ككين االدارار من طراءت الا ل ل للينة الكي كناو كا ة البيالار ان نامل ا م ي الكظار كيايد مل ل ل للاح االمن ا
الدرك بالشارئار .بين  2021ا  2022نس للو المدير المركيو للمس للكلدار البيامكرية ا الاهائق الموملة بالنميي
2الما ال س ل لليكم الكملل من الرمل الكالس ل لليكية م كما ال كم ال ل للدار  15مليان اهيشة بيامكرية ممكلية ا ي
نلاا 2021س لليكم الكا  46مليان اهيشة بيامكريةم كما اكد الع ما للرا الا للباك الانيد الع مس للكاة البلديار
ال و س لليس للم بن ف كا المليار االدارية لناملي الاهائق البيامكرية اه جارو العما ي  3بلديار ااي الجيائر

الاس ل للاع بابا نس ل للن ا الدار البيض ل للاء اس ل للاف يا ل للما كا البلديار ي  2018ا لك لكمييض ككاليف ابااة
ممكلف الاهائق ا االسكمارار.3
المبحث الثاني :رهان ترقية معامالت المحيط الرقمي الخدماتي لمدن ذكية في الجزائر

ان الجيائر ااكمر باسكمدام ككلالاجيا االاالم ا االكلاا اسعر الع ادماج ي الشاااار االطكلادية مالة
الموسسار اللغيرت ا المكاساة اكااير ارض مدمار الككرالية من ارف الاركار
اطد بدا االطكلاد الرطمي ي الجيائر مي ظ ار الكعامالر ببااطة السنو االلككرالي بداية . 1997
المطلب األول :المعامالت االلكترونية عبر النت في الجزائر

سللعر الجيائر الع كيعيا المعامالر االلككرالية ابر اسللكمدام الاللبكة العلكباكية من مالا الاللاء مااطي م

إااللار ا كرايجار ..الخ
الفرع اال ول :تطوير الخدمات التجارة االلكترونية

ان الجيائر كعكبر مك مرت لااا ما مشارلة بالداا االمرة ي مجاا الكجارت االلككرالية الكي ككالو ايجاد مدمار
كجارية الككرالية مما كسللم

ي كجسلليد المدن ال كيةم الجيائر لم كلللادق الع طالان الكجارت االلككرالية اال ي

 2018بماجو الشالان المورل ي  2018/5/10المكضللمن الشاااد العامة المكعلشة بالكجارت االلككرالية للسلللي ا
 1منا قدواح  -المرجع السابق -ص .50
 - 2ايمان عوميمر  ،مليون رالصبببة سبببياقة الك رونية
 ، 2018/4/2ص 5
 3درويش م مد زي العابدي  -المرجع السابق-ص .70

 ، 2018و اربع مراح الصبببدارها  ،جريدة الشبببروق  ،العدد ، 5775
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المدمارم اطد ار ر ي المادت  6مل الع ال اللا ل ل ل للاا ال و يشام بماجب مارد الككرالي باطكراح اا ض ل ل ل للمان
كا ير س لللي اا مدمار ان بعد لمس للك لك الككرالي ان اريق االكل للاالر االلككرالية اام المدمار االلككرالية
الكجارية :
-1االعالن عبر االنترنت :نس للو د ارس للة لموسل لس للة  med &comان نجم ا ه االس للكهمارار بلغ س لللة 2007

ناالي  22مليان ديلار اما مالا الهالهي الهالث من س لللة  2008شد طدر االس للكهمار االال ل ارو  18.06مليان
ديلار ااركيي  300بالمئة ابدا االاال ن ابر االلكرلر يغرو ال ل ل ل لليئا ال ل ل ل لليئا طدر ادده و 56معللا مالا جايلية
 2008ااالق  141نملة اااللية اامكا طاا السيارار نلة االسد و 17معلن ابر االلكرلر انلة ساطية
و 29بالمئة مكبا بشاا ككلالاجيا االاالم االكلاا ال اكف المعلاماكية طدرر نلك ا الساطية و  24بالمئة
ا  14معلن ابدار السيانة ا الملكجار الغ ائية .
-2مراكز االتصييال  :ان الكعاما مي مراكي االكل للاا يعد من اا للكاا الكجارت االلككرالية ااي ابارت ان ا للركار

مدمار ان بعد ك كم ي مجاا مدمة العمالء ا كنشيق رض ل ل ل ل ل للاام من مالا كلشي مكالماك م ا االجابة الع

الال ل ل للغاالك م ناا ملكجار امدم ار ال ل ل للركار امرة اكجرو اكلل ل ل للاالر لبيع م ملكجار ا كشديم مدمار بدا ي
الجيائر مل لللدار المرسللام الكليي و  76-06ي  2006/02/18االمندد لاللراا ك مراكي االكلللاا نيث
كان ادداا  6ي  2006االب  .62اكبلغ طيمة المدمار المشدمة و 1.7مليار ديلار جيائرو ي 2009.
-3خدمة التسييييييويق االلكتروني :يي الجيائر لجد ماطي اال ل ل ل لريلي  echrilyااا يكض ل ل ل للمن مدمة الكس ل ل ل للايق
االلككرالي المباا للر بكال لليا ممكلف الناجيار الع المااان داما بيك ابدا مدمك اللما جية ي االية الجيائر

الع ان يكم كعميم الع ممكلف الااليار ايعكمد الماطي الع اريشة الكاالللا المبااللر مي اليبائن ابر االلكرلر
نيث يشام بكالل ل ل ل ل لليا الباك م من ممكلف الناجيار الغ ائية ا المليلية ابر ال ل ل ل ل للبكة كاييي ي جميي بلديار

العالل للمةم ا يكام الكسل للليم ماضل للعا لكسل للعيرت 200د

لكا 15كلغ من المشكليار نيث يكم الكسل للليم مالا 24

س للااة باللس للبة لليبائن المس للجلين ي طاادت البيالار المك ااجدت الع الماطي م اما لغير المس للجلين ان المدت كبلغ
 72س ل للااة م اان همن المدمة ا الاالبار ان اليبان يمير بين الد ي الد االس ل للكالم اا ابر االلكرلر ي ماطي
 1 epay.dzامل ل للا ال لم لااطللي االل لك لكللرال ليل ل للة أا لم ل ل ل للا  :دار الال ل ل ل ل ل ل ل ل للاو  - www.chihab.comس ل ل ل ل ل للاق
ال ل لج ل ل ايئل للر -www.dzsoq.comسل ل ل ل ل ل ل للاق ااد ك ل لل ل ليل للة -www.ouedkniss.comمل للاطل للي ل ل ل ل ل ل ل ل للل للي ل للي
الجيائر -www.made-in-Algerria.comماطي بير الجيائر www.dzmaison.comا اغلب ا اسل ل ل ل ل للائا
بين المسك لك ا البائي ا ال كمها كجارت الككرالية نشيشية االما ال يياا ماكا الد ي االلككرالي طائما
الفرع الثاني :استحداث الخدمات التامينية اال لكترونية من اجل خدمة ذكية

من اام الاركار الكي الالشر ي المدمة الكاميلية ان بعد لجد:

 -1موقع الشييييييييركة الجزائرية ل تامين و إعادة ال تامين  CAARمنللاكللات لعمليللة كشييم أاليللة لكللامين مكعللدد

المماار للسللكلار  DEVIS MULTIRISQUE HABITATIONا يسللم منرك بنث اللللينة الرئيسللية
للماطي بكنديد الاكاالر ابر الااليار اال يظ ر أو رابا لكاجي المكللي لنا البكار الكااللا االجكمااي
كم كاطيي اكياطية مي بلك الشرض الا ل للعبي الاالي ي المرنلة األالع س ل لليكم كابيق ا ا اللا من االكككاو ابر
1حرز هللا واد حس  -المرجع السابق -ص.119-118
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املكرلر الع ملكد الك مين السل للكلي مكعدد المماار ما يسل للم ليبائن الال للركة الجيائرية للكامين اااادت الكامين
من النائيين الع بااطة ما بين البلاك الل ل للادرت ان أو موسل ل لس ل للة بلكية لاا ل للاة بالجيائر

ي الجيائر بد ي

مشابا اشد الك مين المال ب م من مالا الباابة املككرالية للاركة الجيائرية للكامين اااادت الكامينم
-2موقع الشييييييييبكية الجزائريية للتيأمينيات  SAAبللإمكللان اليبان المللال من الشيللام بهالث امليللار كشييم أاليللة
 DEVISكمل كامين الس ل ل لليارار ا الكامين ض ل ل للد الكاارث الابيعية ا الكامين المكعدد المماار للس ل ل للكلار ا

مالية البنث ان الاكاالر
 -3الصييندوق الوطني للتعاون الفالحي التعاضييد الفالحي  CNMAشد أضللاف مل سلللاار كامين السلليارار ا
الكاارث الابيعية باللس للبة ل مالك العشارية ا يشكرح الل لللداق مدمة الع الما إض للا ة الع إمكالية كنميا
لال لري جاية أس للبااية للشاا اليرااي ا اليالني ا المالنظ ان نس للاو الكعاض للدية الع ا للبكة اليايس للباك ا
ك لك الع الياكياو كاغالن اكة راباي ابكة السكغرام ا كاكير
-4الشيييييركة الجزائرية للتأمينات  CAATككي ليبائل ا الناليين ا المسل ل للكشبليين الشيام بعملية كشييم أالية الع
الما للكامين ضل ل ل ل ل للد الكاارث الابيعية  ASSURANCE CATNATا الكامين مكعدد المماار للسل ل ل ل ل للكلار
 MULTIRISQUE HABITATIONا يمكن امكل للار ماطي الا للبكة الدالية لكامين ا إاادت الكامين
ا د لما

ا ي

اللل الع الااباما ارضية الااو.

 -5موقع للشييييركة الجزائرية للتأمينات  2Aال يشكرح أو مدمة الع الما رغم اجاد راباين ال يال ل للكغالن
مال للة بالكشييم االالي لكامين الس لليارت ا الس للير ي اس للا ل للينة االس للكشباا الرئيس للية ما كعد الا للركة بالمشابا
بااللاالق ي الد ي االلككرالي ا يمكن ان لش ار ي اللينة االسكشباا ان اليبائن سكان بمشدارام طريبا الشيام
بالاراء ا الد ي الع الما يما يمل ملكجار الكامين ما كمكلك ار الاركة لينة الع يسباك ا كايكر
ا ياكاو لكن ا ه األميرت ككا ر الع يديا انيد كم به مل س ل ل ل لللكين بيلما ال يا ل ل ل للكغا الرابا المال بكد ق
.RSS
-6موقع تراسييت الجزائر  TRUST ALGERIAأو مدمة الع الما رغم مالة الع ل للينة الرئيس للية ارد

ي ا إمكالية اجراء نسل ل ل ل ل للاو الكشييم االالي طريبا م بيلما ال ككغا راابا اليايسل ل ل ل ل للباك ا كايكر ا لبلكاد ان رغم

كا راا الع الل ل ل للينة ا يس ل ل للم منرك بنث بالنل ل ل للاا الع الراابا االكل ل ل للاا بالاكاالر ابر الااليار ا
البلديار ا كنديد مااطع م الع المرياة غاغا

 -7موقع شركة التامينات سالمة  SALAMAباسكهلاء راباين انداما مال بابكة الاكاالر ال كاكغا أو

رابا امر.

 -8العامة للتامينات المتوسييييطية

 GAMأو مدمة الع الما ابر ماطع ا االلككرالي ادا إمكالية البنث

ان الاكاالر ي الااليار ا البلديار بمماا ارااد ابر المرياة

 -9ا يا ر موقع  AMANA ASSURANCEللتأمينات

الما  DEVISللمساادت اهلاء السير ا إمكالية الد ي االلككرالي

فرع  MACIFو  SAAالكشييم االالي الع
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-01اما ماطي  MACIR VIEفرع  CIARيا ر إمكالية االكككاو الع الما المالة بالكامين الع السير
لكن الد ي االلككرالي الع الما اال شييييركة كرامة كلما

اسل ل للعر من مجاا كابيش ا للكامين االلككرالي 1م كم

كاطيي االكياطية من ارف الرئية المدير العام للشرض الا ل ل ل للعبي الاالي الس ل ل ل لليد امر بادياو االرئية المدير

العام للاللركة الاالية للكامين ا إاادت الكامين السلليد براايم جماا كسللالي ا ا ا بنضللار ايير المالية السلليد
ابد الرنمان رااية ي .2017م
المطلب الثاني :الخدمات المصرفية االلكترونية:

ككلا المدمار االلككرالية الملر ية ي جيائر لكل ا ال كياا كيكشر الع الكيعيا الع الااطي.
الفرع االول  :خدمة البطاقات االلكترونية

بادرر بعض الموسل ل لس ل للار المل ل للر ية ا المالية بكااير ا ل للبكار إلككرالية للد ي ا الكس ل للديد ملكال ل لرت ي لشاا

مندادت من الكراو الاالي م لكن ادم الشدرت الع الكنكم ي ا ا كس للييراا جعا بعضل ل ا يكاطف ان أداء مدماك
ا ا ك لك ادم كيايد الالو الع ا ه المدمار ار غم لك شد بادرر بعض الموس ل ل ل لسل ل ل للار بإلل ل ل للدار بااطار
السنو مها :2
بااطة السنو من اللر ار األلية (  2 )DABلموسسة البريد.البااطة الملر ية للسنو ا الد ي للملارف الكالية :الشرض الاعبي الجيائروم بلك اليالنة ا الكلمية الريييةمبلك الجيائر المارجيم الللداق الاالي للكا ير ا امنكياا – بلك م بلك البركة الجيائرو.

يعد بلك اليالنة ا الكلمية الرييية  BADRمن رااد الموسسار الملر ية ي الجيائر شد طاي اااا كبي ار الع
مسلكاة لظام امكللاالرم

ا يمكلك البكة إكللاالر كعم جا ملااق الاانم ا اي ممللللة للكنايا المالي

المباار من اكاالك ا ا كعكبر بااطة السنو ا الد ي للل  BADRدام لللااا الملر ي للموسسة اييادت لماارداا
ا اسيلة لكنسين مدماك ا الملر ية.
الفرع الثاني :خدمات مصرفية عبر الخط
ان معظم البلاك الجيائريلة ل لا مااطي الع ال ل ل ل ل للبكلة األلكرللر م بلاللس ل ل ل ل ل لبلة لبللك الجيائر ماطعل الع األلكرلللر
 www.bank-of-algeria.dzكظ ر ي مجمااة من المعايار ا البيالار ان الس للياس للة اللشدية ا المالية ا
إنلللائيار ممكلية ا لكل ا غير مكجددت م مهال يمر كشرير سلللاو ماجاد الع الماطي اا كشرير سلللة  2005م
ا اا ال يشدم أو مدمة معلاماكية إلككرالية م بعكة مااطي البلاك المركيية ي العالم ا الكي بعض ل ل ل ل ا يال ل ل للرف

الع ألظمة الد ي املككرالية لملارف كلك الداا إلاالطا من ماطع املككرالي ماما باللسبة للملارف الكجارية
م مااطع ا كعرض مجمااة من المعلامار ان ليسل ا ا معظم ا لم يجدد مل مدت م إال ال يجو أن ل كر ان
الاك ملارف كسم

باماال الع الرليد ( لليبائن الماكركين ي اللظام ) ا بعض العمليار األمرة .امن

امهلة مااطي كلك البلاك  :موقع صييندوق الوطني للت وفير و اإلحتياط  ،القرض الشييعبي الجزائري  ،بنك الفالحة
 -1علببد النببادر زهببار  ،الخببدمببات على الخط شببببركببات ال ببامي مطبباللببة بمزيببد م الج ود  ،الجزائر اليوم دون سببببنببة ،
/ttp://aljazairalyoum.comالخدمات-على-الخط-شركات-ال أمي -مطالب
2بوعا ية ر شيد  ،ال صير ة اإللك رونية و النظام الم صر الجزائري  ،مذكرة ني ش ادة ماجي س ير العلوم اإلق صادية  ،اللليدة
 ، 2005ص، 164ص166
2
DAB: distributeurs automatique de billets
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و التنمية الريفية م ا لكل ا كشدم امليار مندادت س ل ل لااء من نيث لااق المدمة اا لاايك ا مرغم الكاارار الكي
ار ك ا اسائا الد ي املككرالية ي العالم ا كاسي لااق إسكمدام ا لياما ممكلف المجاالر نيث ألبنر من

أام اس ل ل للائا الد ي ي الاطر الراان إال أن الجيائر بشير مكامرت ان ا ه المس ل ل للكجدار رغم ان العديد من الداا
العربية طد طاعر أا لاااا كبيرت ي ا ا المجاا لشد كم إلاللاء بااطة السللنو المالللة بكا ملللرف م شد ألا ل ر
ا للركة ما بين المل للارف الهمالية ا اي  :البلك الاالي الجيائرو م بلك اليالنة ا الكلمية الرييية م بلك الجيائر
المارجي م الللللداق الاالي للكا ير ا امنكياا م الشرض الاللعبي الجيائرو م بلك الكلمية المنلية م الللللداق
الاالي للكعاان اليالني م بلك البركة الجيائرو ا ه الملارف ألا ر ي سلة  1995ا ه الاركة ا اي اركة
ار أسل ل ل ل ل م أرس ل ل ل للمال ا  267مليان ديلار جيائرو ا لك من اجا  :كنديث اس ل ل ل للائا الد ي لللظام المل ل ل ل للر ي
الجيائرو.


كااير ا كسيير الكعامالر اللشدية مابين الملارف .



كنسين المدمة الملر ية اييادت نجم كدااا اللشاد .



اضي الماياار ارلية ي الملارف ا الكي كارف الي ا الاركة .

ا كشام ا ه الاركة بللي البااطار الملر ية المالة بالسنو نسو المشياة المعماا ب داليا ا ابي
امال للارت الس ل لرية م ا كلا ل ل ا ه المدمة ان اريق اشد يبرم الملل للرف مي ال للركة  1 SATIMال و يندد إلكيام
الار ين مالللة يما يكعلق بآجاا ا إجراءار الكسللليم بامضللا ة إلع املية الربا بين الماياار ارلية املللال
 SATIMبااساة ابكة إكلاا نيث كسم بالشيام بعمليار السنو سااء كالر داملية اا منالة بامضا ة إلع
س ل للجا مكل ل للا ب يئة المشال ل للة لكل ل لليية النس ل للابار مابين المل ل للارف 1مما رغم ا ا كبشع اللشاد العادية األكهر
إسللكعماال ي المعامالر بين الجيائريين ملعدام الهشة ي الاسللائا األمرة ا يدا ا ا الع أن اللظام الملللر ي
الجيائرو ماياا مك م ار كهي ار ي ا ا الميدان.

2

ي إاار كنديث ا الل ل لرلة اللظام المل ل للر ي الجيائرو م ال س ل لليما من نيث ألظمة الد ي م بادر بلك الجيائر
بالكعاان مي ا ايرت المالية ا بمسل ل ل ل ل للاادت البلك العالمي ي إلجاي لظام د ي إلككرالي مكاار اا لظام الكسل ل ل ل ل للاية
امجمالية اليارية  RTGSااا لظام الكساية امجمالية اليارية اا لظام كساية المبالغ امجمالية ي اطر نشيشي
ا يكم ي س ل للير الكنايالر بل ل للية مس ل للكمرت ا الع اليار بدان ك جيا ا الع أس ل للاة إجمالي3م ي إاار س ل للعي
الجيائر لكبلي مالرا الللير ة املككرالية امل ر الع إيجاد ا ا اللا من المدمة ي السلاق المالي الجيائرو م
لكن طدرار الملللارف الجيائرية لم كسللم ب لك م امن الا جاءر كرت إلاللاء موسلسللة كشدم أا كسللااد الملللارف
الجيائرية الع كشديم ا ا اللا من المدمار كالر الجيائر لمدمار الل ل ل للير ة املككرالية الكي الا ل ل للار لكيجة

ان إكياق ا ل ل لراكة بين المجمااة اليرلسل ل للية  DIAGRAM EDIالرائدت ي مجاا البرمجيار المكعلشة باللل ل للير ة
املككرالية ا أمن كبادا البيالار المالية ما هالث موسل ل لس ل للار جيائرية اي  MAGACT MULTIMEDIA :ا
 SOFT ANGINERINGا مركي البنث ي اماالم العلمي ا الكشلي  CERISTكشدم ا ه الا للركة مدماك ا
المكعلشة بالمللارف ان بعد ا كسليير ا أمن كبادا البيالار المالية لجميي البلاك ا الموسلسلار المالية بإمكالف
أللللاف يبائل ا ( موس لسللار كبرة م مجمااار اللركار م كجار م م ليين م ماال  ) ..م ألاللئر ا ه الاللركة
- satim:société algérienne d automatisations des transactions interbancaires et de monétique
 1بوعا ية رشيد  -الصير ة اإللك رونية و النظام المصر الجزائري -مرجع سابق  -ص.155
2بوعا ية رشيد-المرجع السابق -ص . 157
3بوعا ية رشيد-المرجع السابق -ص RTG S: Real Time Gross Settlement system . 157
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
ي جاليي  2004م ي البداية ركير الع امليار كااير ا كدايم ماج ة ج اداا بلل ل ل ل ل للية رئيسل ل ل ل ل للية لنا
الرلة المدمار البلكية ا ألظمة الد ي املككرالية .1
خاتمة:

مما سبق لسكلكد ان - :المدمار املككرالية ي لما ا النالي لم كلا بعد إلع ليغة الملظامة الكاملة ااي
مايالر كيكشر إلع الكااير الكبير ي كهير من جاالب اأ كال ا ليسل ل ل لر شا كنايا لظام المدمة االعما إلع لظام
إلككراليأ با اي ملظامة معشدت امكا للابكة اكنكا لد ارس للار معمشة ااااية لكا ة الال للراا طبا الكناا الكاما

ألكمكة جميي المدمار

2

 لكن بالمشابا يجو ان ل كر بنشيشة المج ادار المب الة مل اماالن ان المال ل ل ل ل للرا  2008الع ياملا ا ا ما ا كان الجميي – مبراء ا ممكلللان .....الخ اجمعاا ي بداية الاللاء ا ا الماللرا الع اللل م اللللادام
بجملة من المعاطار

3

 اليام لنن امللام جملللة من املجللايار البللد من الكلايل ب للا من مالا جملللة الكابيشللار الكي كعر للا النكامللةااللككرالية م لكن يبشع الما لاار ا العما مك االللا لكنشيق منار النكامة االلككرالية اا االسللكهمار ي مجاا
ككلالاجيا االكلل ل ل للاا ا المعلامار ا الكنضل ل ل للير االيم للعللل ل ل للر البال ل ل للرو م ا ربا المااان باللسل ل ل للق امدارو
االلككرالي
ا الي ا رغم المج ادار الكي كب ل ا الدالة ماال ال ا ال كياا كنكا المراكو الدليا اجاءر ممكلف الموا ل لرار

الكي طام الع أسللاس ل ا الكشرير ي غير لللال الجيائرم الم يالليي إاالق الجيا الهالث ل اية العام الماضللي ي
كنسللين الكركيو العامم نيث إن مواللر جاايية الاللبكة نا ي الكركيو  129اكشدم بلشايين ان العام الماض للي
أين كالر كنكا المركبة  .131االميا
رغم كا ا ه الموال للرار الكي كبين الملل للاف المكدلية الكي كنكل ا الجيائر ي ااار الملال الرطمي م لكن يلبغي
االا ل ل للارت الع لشاة اامة م ان الجيائر كب ا ي لك مج ادار لبلاغ المل ل ل للاف االالع ا الكياا كجربة الجيائر
مديلة الككرالية من مالا مدمار االلككرالية كية م ا ي كاار مسللكمر مالللة ا ان االلكشاا الع ا ه الكجربة
يكالو الكناا الكدريجي م ا لية االلكشاا د عة ااندت ا الج اد المب الة الما كدا الع رغبة الدالة الجيائرية
ي المضل للي طدما للجاح ا ه الكجربة م الكي يلبغي الع الجميي المال للاركة ي الجان ا نكامة رطمية ا مااالا
رطميا ي بيئة رطمية الجا مديلة كية .
 مدمار الككرالية مكيرطة-

مسعي لرطملة المدمار من الشاااين العام ا المال

-

يعلق الع الشاا المالي اامية كبيرت بعلرلك ا كيعيا العما بالد ي االلككرالي

التوصيات:
-

ادم اسكيراد الشاالو الجاايت للمدن ال كية ا كابيش ا الع مجكمعلا م اال بدراسك ا لجعل ا ككلاسو مي

مجكمعلا بسبو االمكالف ي الظراف ا العااما الكي كاكا كا دالة

1رحيم حسي  ،أ .هواري لعراج ،الصير ة اإللك رونية كمدال لعصرنة المصارف الجزائرية -.المل نى الوين انو حو المنظومة
المصر ية الجزائرية و ال والت اإلق صادية الواقع و ال ديات  15/14ديسملر  ،جامعة الشلف 2004
 - 2واجب غريل  ،المرجع السابق  ،ص 02
 - 3انظر ذلك بال فصببي را يق ب مرسببل  ،االسبباليب ال ديثة لل نمية االدارية بي ح مية ال غيير و معوقات ال طليق  ،دراسببة
حالة الجزائر  ،مذكرة ماجس ير  ،جامعة مولود معمري تيزي وزو  2011 ،ص 163/162
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-

الشضاء الع ماكلة االمية االلككرالية ا لار الهشا ة المعلاماكية
كنشيق االمن المعلاماكي
ااداد بلية كنكية رطمية للبة

قائمة المراجع:

 -1انمد اريف بسام-ااطي النكامة االلككرالية ي الداا العربية -دراسة اليية كنليلية لكابيشار ككلالاجيا المعلامار
ا االكلاالر -رسالة ماجسكير -جامعة الجيائر.2011-2010-

 -2انمد نس لللي رضل لاان -انمد يني اس للماايا -مي ام المدن ال كية -رل للد ا كنليا للما

ممكالية الكابيق بملر-مجلة البناث ال لدسية -جامعة نلاان ملر-رطم  147اام .2015

دالية ااربية مي د ارسل لة

 -3انمد س ل ل ل للمي مل ل ل ل للايع نماد  -كشييم مدة لجاح المدمار االلككرالية لا ايرت الكربية ا الكعليم طاا غيت من اج ة
لظر العاملين -بنث لليا درجة ماجسكير ي ادارت االاماا .2013

 -4اليللاة ال ل ل ل ل ل ل للااللدم النللا ا اربللة -ابللد اللعيم د رار -كشييم كجربللة كابيق النكامللة االلككراليللة ي الجيائر –المجللة
الجيائرية للدراسار المناسبية ا المالية -ادد . 2016 3

 -5العربي باامامة  -رطاد نليمة-االكل ل ل ل ل ل ل للاا العمامي ا االدارت االلككرالية راالار كرا ل ل ل ل ل ل لليد المدمة العمامية -مجلة
الدراسار ا البناث االجكمااية -ادد  09م جامعة الاادو . 2014 -

 -6بلعربي ابللد الشللادر -لعر مجللااللد لس ل ل ل ل ل ل لليمللة -مغبر للاامللة الياراء -كنللديللار الكناا الع النكامللة االلككراليللة ي
الجيائر -الملكشع العلمي الدالي المامة :االطكلاد اال كراضي ا العكاساك الع االطكلاديار الدالية—دان سلة.

 -7بااا ية را ل ل ل لليد  -الل ل ل ل للير ة املككرالية ا اللظام المل ل ل ل للر ي الجيائرو  -م كرت ليا ال ل ل ل ل ادت ماجيس ل ل ل للكير ي العلام
امطكلادية م البليدت 2005

 -8نري اص واد نسللن -النكامة االلككرالية ي الجيائر -د ارسللة ي امكالية الكابيق  -م كرت ماسللكر -جامعة ممد

ميضر بسكرت . 2013/2012 -

 -9نسلالي نسلن اكايلار رمضلان  -د ارسلة كنليلية لااطي كاييي المدمار الكاميلية ي الجيائر -مجلة اطكللاديار الماا
ا االاماا  -ادد2018/ 6

 -10نميت منمد العيد -كار سل ل ل ل للمية -ااطي االدارت املككرالية ي الجيائر-اللل ل ل ل لللداق الاالي للضل ل ل ل للمان االجكمااي

لما جا -م كرت اليا ا ادت ماسكر ككلالاجيا االكلاا النديهة -جامعة طالدو مرباح ارطلة .2015-2014-

 -11نلان يعشاو-النكامة االلككرالية ي الجيائر بين االرادت الس للياس للية ا االا للكاالر الكشلية د ارس للة كنليلية اس للكراكيجية
الجيائر االلككرالية  -2013م كرت ا ادت الماسكر كملل ادارت الماارد البارية جامعة الجلية .2017-2016

-12

درايو منمد يين العابدين -دار النكامة املككرالية ي الل اض باالطكلل ل للاد الاالي الجيائر -2016-2008

م كرت ماسكر كلية العلام االطكلادية جامعة بن بادية مسكغالم.2018-2017-

 -13دغلاو العارت -اسل ل ل للكمدام ال ل ل للبكة االلكرلر كادات لكشديم المدمار البلكية ا اهراا الع االداء البلكي -اارانة لليا

ا ادت الدككاراه ي العلام االطكلادية -جامعة منمد ميضر بسكرت .2017/2016
-14

رنيم نسل للين -أ .ااارو لع ار  -اللل للير ة املككرالية كمدما لعل ل لرلة الملل للارف الجيائرية -.الملكشع الاالي

األاا ناا الملظامة الملل للر ية الجيائرية ا الكناالر امطكلل للادية الااطي ا الكنديار  15/14ديسل للمبر م جامعة الال لللف

2004
-15

اال ل ل ل للار ابد الكريم  -دار االدارت االلككرالية ي كرال ل ل ل لليد المدمة العمامية ي الااليار المكندت االمريكية ا

الجيائر -م كرت ماجسكير  -جامعة طسلايلة م . 2010

 -16ارابة النا  -ايراق منمد -الرلة لظام الضمان االجكمااي  -مجلة البانث االطكلادو -العدد.2014/2
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 -17م.ملاد رياض ل ل ل للادق-ملااد كمايا المدن ال كية نالة د ارس ل ل للية:دما ل ل للق  -رس ل ل للالة لليا ال ل ل ل ادت الماجس ل ل للكير ي
الكمايا ا البيئة -جمعة دماق.2013-

 -18منمد اايو  -ما مدة الجاايية االلككرالية للنكامة الجيائرو؟ موار االسكمدام الككلالاجي مهاا 2016-2012
-المجلة العربية الدالية للمعلاماكية المجلد 5العدد .2017 10

-19

ملاا طدااح -ما ل للرا باابة المااان االلككرالي ي ااار اس ل للكراكيجية النكامة االلككرالية الجيائرية (2013بين

-20

مرييق ااا ل ل للار -معمارو ل ل ل للارية -الل ل ل لرلة الشاا المالي ا المل ل ل للر ي اااطي المدمار البلكية االلككرالية

-21

ميجا كامار برااية او ام س ل ل ل للي -بلاء مدن كية كرككي الع البيالار ال كية – اهيشة مس ل ل ل للكلدار IDCالكشلية-

-22

ايمان اايمر  -البلديار بشارئار الككرالية ال ل ل ل ل ل ل ل ر ماو ا رطم كعرييي لكا مااان-جريدت الا ل ل ل ل ل ل للراق  -العدد

-23

ايمان ااميمر  -مليان رمل ل للة س ل للياطة الككرالية ي  - 2018ا اربي مرانا مل ل للداراا -جريدت الا ل للراق -

-24

بلشاسم ناام  -الاالق مارا المااان االلككرالي ي الجيائر  - 2014 -الاراق ااالين -الماطي االلككرالي

-25

امبللار االكنللاد –االكنللاد الللدالي لالكلل ل ل ل ل ل ل للاالر –بلللاء مللدن الغللد ال ل كيللة المسل ل ل ل ل ل ل لكللدامللة -اللدد-2016-2

-26

ابد الشادر ياار  -المدمار الع الما ال ل ل للركار الكامين ماالبة بمييد من الج اد -الجيائر اليام دان سل ل ل لللة م

-27

مارا  2013م  e-ALGERIEم ماطي ا ايرت البريد ا ككلالاجيار االاالم ا االكلاا م الماطي االلككرالي

-28

الماطي االلككرالي http://www.huffpostarabi.com/2016/12/25/story :

اللل ا الكابيق) -مجلة العلام االلسالية -ادد2017./47

بالجيائر -جامعة نسيبة بن ابي الالف.
اككابرWWW.IDC.COM -2015

 5775م . 2018/4/2

العدد  5775م . 2018/4/2

.www.echoroukoline.com:
itunews.itu.int

/ttp://aljazairalyoum.comالمدمار-الع-الما-اركار-الك مين-ماالو.
www.mptic.dz/ar/IMG :

-29

الباابة الرسمية لممسيلية اسكشالا الجيائر م  2014م الماطي االلككرالي www.demo.kdconcept.net :
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)المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق
دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة في بناء المدن الذكية

The role of modern information and communications in building smart cities

)الجيائر-02 البانهة ايلو لااا (جامعة ااران

يكج العالم اليام بارق مكشدمة اسل ل ل ل لريعة لنا الكاار العمرالي ي الملااق النضل ل ل ل لريةم اا ا الكناا

:ملخص

السلريي ي كاييي السللكان بين الملااق الرييية االنضلرية مشارلة مي كيايد اسللكمدام االكلللاالر اكشلية المعلامار

بين األ راد االال ل ل ل ل للركار االنكامار ال و يودو بداره إلع كعييي الكناا االجكمااي ااالطكلل ل ل ل ل للادو للمدن ناا
العالمم كما االكشا ا ا األمير باكيرت مكس للاراة من ال للر الل لللااة إلع ال للر المعلامار من مالا االلكا للار
الكبير لككلالاجيا المعلامارم اظ رر ي ااك ارالة ادت مل للالنار امياايم الكي أل للبنر بداراا جيءا من
.النيات اليامية
ا ي معكرك ا ه الهارت الككلالاجية أضل ل ل ل ل للنع مي ام المدن ال كية يكلاطا ي العالم أكهر من أو اطر
 ال اكف ال كيم االكليييان ال كيم االسل ل ل ل ل لليارت ال كيةم االمليا:مضل ل ل ل ل للعم ا لك بعد أن ااكاد األ راد ابارار مها
ال كيم امل لك النين أل ل للب ماض ل للا ا لمدن ال كية من المااض ل لليي الكي أل ل للبنر مهيرت لالاكمام ي االملا
كشدم ا ه المدن ال كية بديال كامال الطكل ل للاد االمي أكهر عالية االس ل للالية االكاجية ال ل للنة الظا ة
َ العربيم إ
.ارالشا اجماال بنيث ألبنر كاكا ركييت م مة لمسكشبا البارية
"Le rôle des nouvelles technologies d'information dans la construction des villes
intelligentes"
Résumé:
Le monde actuel se dirige vers le développement urbain dans les
agglomérations et ceci de façon profondément rapide. Cette mutation accélérée dans
la distribution de la population dans les zones rurales et urbaines, parallèlement avec
la recrudescence de l'usage des moyens de communication et des technologies de
l'information entre les individus, sociétés et gouvernements influe, à son tour, sur le
renforcement des changements sociaux et économiques dans les villes à travers le
monde qui a fait un saut, de plus en plus rapide, de l'âge industriel à l'âge de
l'information et qui se manifeste par la prolifération des technologies de l'information
qui s'est concrétisé par un grande usage des technologies de l'information. Aussi sont
apparues tout récemment de nouveaux termes et concepts qui font désormais partie de
notre vie quotidienne.
Au sein-même de cette révolution technologique, le concept des villes
intelligentes s'est transposé partout au monde plus qu'auparavant et ceci suite à
l'adoption d'autres termes tels que le téléphone intelligent, la télévision intelligente, la
voiture intelligente et la maison intelligente. Dès lors, le sujet des villes intelligentes
attire le plus d'attention au Monde arabe car ces villes intelligentes représentent une
alternative complète pour une économie mondiale ayant plus d'efficience, d'humanité,
de productivité, de santé, de propreté, de beauté qu'elle a finie par devenir un
fondement important pour l'avenir de l'humanité.

يعكبر ماضلا المدن ال كية اللارت كاار البلدان اكياط ا الع امكالف طااااك ا ابيئك ا اماللة كلك

:مقدمة

الداا الملكجة للككلالاجيا اما كملك ااك األميرت من كشليار االية الجادتم مما يجعا الداا اللامية االعربية
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كشف الع نكمية االس ل للكمدام العشاللي للماارد ابالكالي كاجي الج اد لنا كبلي اس ل للكراكيجيار كجعا مدل ا كركشي
إلع مدن كية كي كااكو الكاار العلمي االكشدم الككلالاجيم كما ايرة العديد من الملظرين المعال ل ل ل ل ل لرين أن
المدن ال كية اي المدن الكي كس ل ل للكمدم ككلالاجيا المعلامار ااالكل ل ل للاالر ب دف ييادت لااية نيات س ل ل للكال ا مي
كا ير الكلمية المسكدامةم نيث كم ااكماد مي ام المدن ال كية من طبا العديد من المدن ك ل ل للالاية إسكراكيجية الكي
كعكرف بللاألاميللة المك اييللدت للكشليللار الرطميللة ي كمكين االلك ايمللار الااردت ي كلللك المللدن إلع الشللدرت الكلللا س ل ل ل ل ل ليللة
ااالسكدامة.
االع ضاء لك يمكن لياغة ماكلة الدراسة ي الكساوالر الكالية:
 -1كيف كسل ل ل ل ل للكايي الداا امالل ل ل ل ل للة داا الاان العربي أن كجعا من مدل ا مدن كيةم امااي أام

األساليو لكابيق ا ا المي ام؟

 -2ما مدة مساامة اسائا الككلالاجيا النديهة ي بلاء مدن كية؟
 -3ما اي أام كابيشار المدن ال كية ؟
 -4ما اي الكنديار الكي كااج إلااء مدن كية؟
المدن الذكية smart cities

مفهوم المدن الذكية
لشللد كم كعريف المللدن ال ل كيللة ب ل ل للا المللدن المعكمللدت الع الكشليللار االلككراليللةم الكي ألكج للا الل ل ل ل ل للر
ككلالاجيا المعلامار بداية من المديلة الرطمية إلع المديلة املككرالية هم اال ك ارضل ل ل ل ل للية إلع أن ال ل ل ل ل ل لللا للمديلة
المعر يةم بااكبار أن المعر ة اي اماار الااما للبيالار االمعلامار اطد طام العديد من البانهين باضي مياايم

ل ه الملل للالنار اكنديد ملل للائل ل ل ام اطد كبين أن جميي كلك المدن كعكمد الع الكشليار الرطمية الكي يشدم ا

ال ل للر ككلالاجيا المعلامار اجميع ا كشدم مدمار كياالية ل راد ا راغار ا ك ارض ل للية ابر ا ل للبكار المعلامار
االكابيشللار الممكليللةم ل ل ا

لللاك العللديللد من الكعرييللار لمي ام المللديلللة ال ل كيللة لظ ار لكعللدد االكجللااللار الكشليللة

االملييار االجكماايةم من كلك الكعرييار ما يلي:
الللاك أكهر من كعريف ل ل ا الملل ل ل ل ل للال اأنيللالللا أكهر من كسل ل ل ل ل للميللةم مهللا المللدن الرطميللة ا المللدن
اميكالاجية م كمكلف بامكالف األاداف الكي يندداا المسئالان ان كاايراا.
ا ي العمامم كسل للكال للرف المدن ال كية المسل للكشبا الع اللل للعيدين االطكلل للادو ااالجكماايم اككلمل
الغاية مل ا ي كا ير بيئة رطمية لديشة للبيئة امنييت للكعلم اامبدا كس م ي كا ير بيئة مسكدامة كعيي الاعار
بالسعادت االلنة.

1

 -1المدن-الذكية-الخيا -الواقعwww.skynewsarabia.com/technology/785929-

397

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
تعريف منتدى المجتمعات عام 2006
اي األطاليم الكي كشدم ألظمة االبككار اكشليار االكلللاالر االمعلامار للمجكمي المنليم أو كجمي بين
كاء األ راد االموسسار الكي كعيي الكعلم ااالبككار االيراغار الرطميةم مما يكي االبدا اادارت المعر ة.

1

تعريف Inès Leonarduzzi
يعما رجا األاماا اليرلسل ل ل ل ل للي ااالم البيئةInes LEONARDUZZIالع كعريف المدن ال كية بما ي لك
االكلاا ااالسكدامة االدائرية باضي المااالين ي المركيم بغض اللظر ان المليية االجكمااية اياض باكا
ملكظم العالطة بين الب يئة الرطميةم اامدما امسل ل ل ل ل للكشبا المدن ي الموكمرار مي النكامار االممهلين الملكمبين
المنليين االاركار الدالية مها BNP Paribas 89 :أا .AXA

2

تعريف بيل كلينتون
بيا كليلكان اا أاا من كندث ان مي ام المدن ال كية ي اام 2005م طائال إن المدن ي الااطي
كية باليعا الكن يجو أن كلب مسكدامة ارن.

3

تعريف Jean Bouinot
باللسبة لجين بايلام المديلة ال كية اي أيضطا ااندت كعرف كا من ج و الاركار ااالنكياظ ب ا الكي

كسكمدم طات ااملة موالة للغاية .

4

تعريف Giffinger
ا شا لل Giffingerيمكن كنديد المدن ال كية اكلليي ا ا شا ا  6أبعاد رئيسية:
ا ه المعايير اي :االطكلل ل للاد ال كي م النركية ال كية م البيئة ال كية م السل ل للكان األ كياء م أسل ل لللاو
النيات ال كي م اأمي طار امدارت ال كية .
ا ه المعايير السل للكة كركبا باللظريار الكشليدية الكالسل لليكية اامطليمية الجديدت لللما االكلمية النض ل لريةم
اكسل للكلد الع الكاالي إلع اللظريار الكلا سل للية امطليميةم ااطكلل للاديار اللشا اككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالرم
االماارد الابيعيةم ارأة الماا البا ل للرو ااالجكماايم الااية النياتم اما ل للاركة المااالين ي النيات الديمشرااية
للمديلةم يكضمن مي ام ال كاء الا مياايم كياءت الااطةم االمليا ال كيم االابكار ال كيةم االنركة اللاامة.

5

الاك من يرة بان المديلة ككان كية الدما ككمكن من كالل ل ل ل ل لليا البلية الكنكية المادية البلية الكنكية
لككلالاجيا المعلامار البلية الكنكية االجكمااية االبلية الكنكية الكجارية بغض اللظر اما إ ا كالر ككلالاجيلا
المعلامار ااالكلل ل ل ل ل للاالر ك م مركي اللل ل ل ل ل للدارت ي كااير المديلة ال كية أم ال الع الرغم من كال ا المنرك
العمارة وال ندسببببة وال كنولوجيا Baheth print

 -1أحمد نجيب علد ال كيم الناابببب م مد ابراهيم العراق  ،المجلة الدولية
issn N°(2536-99.46)http:www.irek.com/press
2
-« Inès Leonarduzzi, une slasheuse au service de l’écologie digitale », start.lesechos.fr, 2018
3
-« Mais d'où vient cette idée bizarre de « ville intelligente » ? », La Tribune, 2018
4
- Jean Bouinot, La ville intelligente, LGDJ, 2004 (ISBN 978-2-275-02399-1
5
-Rudolf Giffinger, Smart cities – Ranking of European medium-sized cities, Centre of Regional
Science, 2007
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الرئيسل ل للي لمبادرار اابككارار المدن ال كية ااا ما يالق الي بعض الملظرين النض ل ل لريين باأللظمة النضل ل للرية
الكعاالية.The Urban Systems Collaborative

1

المديلة ال كية اي كلك الكي كملك لظاما مكاا ار يعكمد الع بلية كنكية كرككي الع كشليار االكلل للاالر
الرطمية االمعلامار لمراطبة امكابعة أجيائ ا امكالاك ا اساكلي ا ابليك ا األساسية من مدمارم اكج ييارماابكار
ارقم اسل ل للكك نديديةم األياقم اماارارم املال ل للئار اطكلل ل للادية الل ل لللاايةم امبان ااشارار ممكليةم اال ل للبكة
ا كلاالرم اماارد مكلااة كالمياه االااطة الك ربائية االغاي ااطاد المركبار.

2

إن المدن ال كية اي المدن الكي كسل ل ل ل ل للكمدم نلاا ككلالاجية مبككرت ب دف كنسل ل ل ل ل للين مسل ل ل ل ل للكاة النيات
االمدمار الكي يكلشااا المااالان االياار.
كما اكعكمد المدن ال كية باكا أساسي الع اسكمدام الككلالاجيا المالة بالكرلير األاياءم ا لك من
اجا ربا المكالار الممكلية ض للمل ا اكا للكيا ا للبكةم ابالكالي كا مكان ض للمن ا ه الا للبكة يكان مس للواال ان
اس للكا للعار اكجميي مجمااة منددت من البيالارم اب لك كل للب ا ه المدن طادرت الع جمي البيالار الممكلية من
ا ه الابكة من ألناء المديلة.

3

كبري أهمية المدن الذكية ي اللشاا الكالية:
إن المديلة ال كية كسللكاللرف المسللكشبا الع اللللعيدين االطكلللادو ااالجكمااي المديلة ال كية كرلللد
البلية الكنكية األسللاسللية اكا لك من اجا الالللاا إلع الدرجة المهلع من الماارد ااألمن كما اكسللكايي المديلة
ال كية أن كا ر مدمار لمااالي ا بما يعيي اعارام بالسعادت االلنة االرانة ااألمان.

4

خصائص المدن الذكية
لشد كنددر ملائل المدن ال كية ي اللشاا الكالية:
 -1االقتصييياد الذكي (الملا سل للة) راح امبدا م العالمة الكجاريةم املكاجية العاليةم مرالة الكسل للايقم بنيث
يكان الاك الدما

ي األسااق المنلية أا الدالية الشدرت الع الكناا.

 -2المجتمع الذكي (رأة الماا البارو ااالجكمااي) مسكاة الك ل ل ايام لسبة الكعليمم األمالق االجكماايةم
جادت الكيلاالا االجكملاايم بلاللظر إلع االللدملا االما ل ل ل ل ل للاركلة ي النيلات العلاملةم االكيك الع العلالم

المارجي امبدا .

 -3الحوكمة الذكية (الما ل للاركة) الما ل للاركة ي اكما الش اررارم المدمار االجكمااية االعمامية للمااالينم
الروة ااالسكراكيجيار السياسية االهشا ية.

 -4النقل الذكي (اللشا اككلالاجيا المعلامار ااالكلللاا) الكس ل يالر المنلية االااليةم كا ر البلية الكنكية
الشاية لككلالاجيا المعلامار ااالكلاام لظام مبككر ايمن.

 -1ا.م.د إبراهيم جواد آ يوسببببف ،د .م مد م دي حسبببب "،المدن الذكية المسبببب دامة أ اق وتطلعات على الطى النرن ال ادي
والعشري "https://itunesws.itu.int/ar/note.aspx?note=5484 ،
 -2المدن الذكية مجلة العلوم وال ننية رجب 1435ه مايو  2014السنة  28العدد 11
 -3جما علد هللا ال ندي" ،ال و االلك رون والذك ن و بناء مدن ذكية" ،ر ية  2030المملكة العربية السعودية.
 -4مرجع مريم نصر المدن الذكية على الموقع http://alghad.com/articles
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 -5البيئة الذكية :الماارد الابيعيةم المسانار المضراءم ملي الكلاثم كسيير المااردم نماية البيئة.

 -6المعيشيية الذكية (جادت النيات) مها الهشا ةم ا للراا الل للنةم األمنم جادت الس للكنم كسل ل يالر الكعليمم
جا بية السيانةم الكرابا االكالنم االجكمااي.

1

وسائل التّواصل الحديثة
ا ل ل ل د العالم ي الل ل للر الككلالاجيا النديهة كغييرار اجكمااية ااطكلل ل للادية ال نلل ل للر ل ام امن بيل ا

ظ ار ملظامة المدن ال كية الكي لا ل ل ر بسل للبو الكها ة السل للكالية ي المدن اكد ق اللاة المسل للكمر من األرياف
إلع الملااق النضريةم اال اك أن ا ا الكناا ياكا كنديا جديدا ي اج النكامار اضغاا إضا يا ي نيات
السكان الياميةم إ إن ا ه الييادت المسكمرت كنكا إلع ماا إسكراكيجية لمااج ة جميي المسكجدار المكاطعة.
الممكليةم نيث جعلر اللاة الع كاالا
ككضمن اسائا االكلاا ي ا ا العلر العديد من األاكاا ُ
ر
دائم ال يلشايم امن ا ه الاسائا ما يلي:
المتنقل :اا َج اي َيعاد كاريم لعام  1947م اطد كالر ا ل للركة ماكاراال لالكل ل للاالر أس ل للاة
 الهاتف ُالمكلشا ا أامية بالغة
ا ه الهارت العلمية الكي سل للاامر ي كَغيير ُمجريار ا ا العالمم األل للب ال اكف ُ
ي النيات اليامية.

 -1مجلة االق صاد الجديد" ،تداعيات العولمة ودورها

المدن الذكية" ،العدد  -18المجلد  ،2018 – 01ص .122
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 الحاسييييب اآللي :لشد لعو الناس ل للو دا اطر ُم ماط للغاية ي كاار الكشلية ااس ل للائا الكاال ل للا بين اللاة.ظَ ر أاا ناسل للو يلي ي األربعيلار من بداية الشرن العالل لرينم الكن كالر الالك ادت أمار سل لللبيةم
مها نجم الضل لممم ال للعابة الكعاما مع  .أما ارن شد أل للب الناس للو ارلي ا لليء ا للديد المرالة
ي ابككار أنجام ل ل للغيرتم اأايان ميييةم اكشليار

االيُس ل للرم إ إن الال ل لركار أل ل للبنر ككلا ة اكُبد
العملية بالل للكا كبيرم إ ال غلع ان كااجده ي
االية الجادت اطد س ل لليار الناس ل للو ارلي الع النيات َ
درسين
العما .أما من اللانية الكعليمية إن للناسو دار كبير للغايةم إ أن ُمعظم الاُّالو اال ُم ِّ
َمككو َ

يعكمدان الي للشيام باظائي م الدراسية االارانار الكعليمية.

المكلشا أا الناسللو ارليم إ إل ا ي
 التّطبيقات :الكاللرر الكابيشار باللكا ااسللي سللااء الع ال اكف ُل ل ل لل ل ل لار البرمجة
اي َالنظ أن كم ُّ
كيايد ااطباا كبير بسل ل للبو كاار الكشلية اايدياد أسل ل للاليو الكاالل ل للام ُ
ألبنر َمرغابة ابكهرت بسبو كيايد األ كار االناجة لكابيش ا بلارت رطمية برمجية.

1

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في استدامة المدن
 يعكبر إدما ككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل ل ل للاالر ي العمليار األسل ل ل ل للاسل ل ل ل للية للمدن ال كية م م لكنشيق االسل ل ل ل للكدامةم كماباس ل ل ل ل كاااة ا ه الككلالاجيار أن كسل ل ل للااد ي إلال ل ل للاء كلك المدن من مالا االبككارم كما ايمكن أن يال ل ل للما لك كابيشار
اككلالاجيا األظمة جديدت للااطة ال كيةم االلشا ال كيم االمبالي ال كيةم اادارت المياه ال كيةم االنكامة ال كية.
 باسل ل ل للكاااة ككلالاجيا المعلامار ااالكلل ل ل للاالر أن كا ر ل جا اسل ل ل للكراكيجيا مككامال لالسل ل ل للكدامة اال كاء ي المدن ال كيةالمسكدامةم اأن كجعا مل ا اااما كمكيلية أساسية ي الكلمية النضرية.
 إن الدما ككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالر ي البلية الكنكية النض ل لرية الشائمة يضل للالي بدار نياو ي كنشيق أادافاألمم المكندت للكلمية المسكدامة.
 إن ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر كعما كمنييار لكنشيق الركائي الهالث للكلمية المسكدامةأال ااي :اللما االطكلادوم امدما االجكماايم االكااين البيئي.
 من نيث المسل للائا البيئية ال باسل للكاااة ككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالر أن كشدم الدام ابر ماا الرل ل لد اامبالغالمالة بالبعاث غايار الد يئة ااسك الك الااطة.
 يمكن لككلالاجيا المعلامار أن كسااد ي كا ير ملكجار مسكدامة باسكمدام مبادئ الكلميم المرااي للبيئة االممارساراليضلع بما يغاي الكااير االكللييم امعالجة الملكجار بعد الك اء امراا الاظييي.

2

النتائج والتوصيات

حياتنا https://mawdoo3.com
 -1أهمية وسائ االتصا
سيليفيا غوزمان ،الطريق https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2016-02/2016_ITUNews02-ar.pdf
إلى المدن الذكية ،االت اد انوروب ل تصاالت أاللار االت اد انورب العدد 2016/ 2

401

2

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
كنكا المدن ال كية المسكدامة إلع بلية كنكية لالكلاالر مسكشرت ايملةم اماهاق ب ا اطابلة للكاغيا البيلي
لدام نجم اائا من الكابيشار االمدمار الشائمة الع ككلالاجيا المعلامار ااالكلاالر.

1

كعكبر البلية الكنكية لالكل ل ل للاالر اي الركييت األس ل ل للاس ل ل للية للمدن ال كية إال أل ا غير كا ية لشيام مديلة كية
بدان باطي العلالل ل للر (المااانم امدارتم االطكلل ل للادم البيئةم المعيال ل للة) ككال ل للكا المديلة ال كية من أربي مكالار
أساسية (الابكارم طاااد البيالارم الكابيشارم المااان).
إن المديلة ال كية كلبي جميي مياايم االس ل ل ل ل للكدامة ابالكالي الكناا للمدن ال كية اا كناا ض ل ل ل ل للملي للمدن

المضراء الديشة للبيئة.

يعكمد كااير المدن إلع مدن كية طائمة الع اممكالار المكانة لدي ا من بلية كنكية طائمةم امن هم اضللي
يليار لكاايراا للالاا إلع بلية اكلاالر طادرت الع كليي ملائل المدن ال كية.
ككالو املية كناا المدن إلع ال كاء اض للي روية اأاداف ااس للكراكيجيار كية ككرجم إلع ما للرااار ايلي
لك كااير البلية الكنكية لالكلللاالر (البيالارم الاللبكار) لبلاء مجمااة من الكابيشار الكي من ا ل ل ا إضللياء
لبغة ال كاء الع المديلة (اطكلاد كيم بلية أساسية كيةم بيئة كيةم معياة كية).

2

إن الكاارار األميرت ي إلكرلر األال ل للياء ()IoTم اال كاء االلل ل للالااي ( )AIاالال ل للبكار ال كية االعدادار

ال كية كل ا كشاد اكدام كااير المدن ال كية المسكدامة ي جميي ألناء العالم.

ا ي نين أن ال ل ل ل للبكار الجيا الهالث االجيا الرابي الكي كسل ل ل ل للكمدم ا ال ااكف المكلشلة اليام كارح ادداط من

المال ل ل ل ل للاكا ي د ام مجمااة من المدمار المالابة لكابيشار المدن ال كية المسل ل ل ل ل للكدامةم إن كااير ككلالاجيا
الجيا المامةم اكا للير إلع الجيا المامة من ككلالاجيار االكل للاالر المكلشلةم يا ر إمكالية كال لليا األج يت
با ل ل للكا ماهاق ب باملكرلر ااألج يت األمرةم الشا البيالار بس ل ل للراة أكبرم امعالجة كم اائا من البيالار ب طا
طدر من الك مير.
خاتمة:
لم كعد المدن ال كية لللا ار ككراءة للا من المياا نسللوم با ألللب ل ا نضللار الع أرض الااطي ي
ادت داا ناا العالم مالل ل للة بعد أن ال ل لليدر العديد مل ا ملال ل للاك ا للمدن ال كية ا الكي باكر لل ل للارت باريت ان
كاار االلجاي البا للرو ي ا للكع مجاالر الككلالاجيا االعمران ا أللللبنر اس للائا الكاال للا النديهة سلللببطا ي

المجكمعارم امن أطاة أسل ل للاليو الكعليم النديهة ألل ا ألل ل للبنر ي ُمكلااا الجميي ابسل ل للبو
ل ضل ل للة العديد من ُ
امرالة مما كالر الي ي السل لابقم األل لب من
الكا للار األج يت المنمالة أل للبنر ا ه الاس للائا أكهر سل ل الة ُ
-https://www.itu.int/web/pp-18/ar/backgrounder/smart-sustaina
 -2أحمد نجيب علد ال كيم الناا  ،م مد إبراهيم العراق  ،المجلة الدولية العمارة وال ندسة وال كنولوجية " ،مرجع سابق.

402

1

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
الم م أن ككا ر ا ه الاسل ل ل ل ل للائا للعديد من الملااقم كالملااق اللائية ي العديد من داا العالم كُعالي من أميَّة
ُ
ِّ
نشيشية ي اسل للكعماا ا ه الاسل للائام األمر ال و ُينكم الع الجميي الكعاان من أجا ل ضل للة سل للكان ا ه الملااق
بالكاايو مي ل ضل ل ل للة المجكمعار ككا لكي يلل ل ل للب مي ام المديلة ال كية مي اما ال ل ل للامال امكراباا با نضل ل ل للارت
امرالية جديدت طائمة بند اك ا.
قائمة المراجع:
 -1أنمد لجيو ابد النكيم الشاض ل ل ل ل ل للي منمد ابراايم العراطي المجلة الدالية ي العمارت اال لدس ل ل ل ل ل للة االككلالاجيا Baheth
print issn N°(2536-99.46)http :www.irek.com/press

 -2جماا ابد اص ال لدو الكناا االلككرالي اال كي لنا بلاء مدن كية روية  2030المملكة العربية السعادية

 -3ا.م.د إبراايم جااد اا ياسف د منمد م دو نسن المدن ال كية المسكدامة ا اق اكالعار الع ماع الشرن النادو
االعارين

 -4المدن ال كية مجلة العلام االكشلية رجو 1435ه مايا  2014السلة  28العدد 111
 -5مريم للر المدن ال كية مكاح الع الماطي http:/alghad.com/articles

 -6المدن-ال كية-المياا-الااطيwww.skynewsarabia.com/technology/785929-

7-https://www.envirocitiesmag.com/articles/sustainable-smart-cities/smart-irrigationapps.php

8-https://www.envirocitiesmag.com/articles/sustainable-smart-cities/panasonicsfujisawa.php

9- https://www.itu.int/web/pp-18/ar/backgrounder/smart-sustainable-cities

10- Jean Bouinot, La ville intelligente, LGDJ, 2004 (ISBN 978-2-275-02399-1

11- Rudolf Giffinger, Smart cities – Ranking of European medium-sized cities, Centre of
Regional Science, 2007

12- « Mais d'où vient cette idée bizarre de « ville intelligente » ? », La Tribune, 2018

س ل ل ل ل ل ل ل لي لل لي لي لي ل ل للا 13-https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2016-02/2016_ITUNews02-ar.pdf
غايمان مالا ريق إلع المدن ال كية ماالكناد األارابي لالكلاالر أمبار االكناد األاربي العدد .2016/ 2

l’écologie

de

service

au

slasheuse

une

Leonarduzzi,

Inès

«14-

digitale », start.lesechos.fr, 2018

-15https://www.skynewsarabia.com/technology/785929%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
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ضرورة التوجه نحو اقامة المدن الذكية في الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة

The need to move towards the establishment of smart cities in developing
countries to achieve sustainable development

الدككار بغداد بلين (جامعة الاادو-الجيائر)

البانهة نسيبة اكنالة (جامعة الاادو-الجيائر)
ملخص:
ك دف ا ه الد ارس ل للة إلع كال ل لليف المدن ال كية ااالطك ا بالكلمية المس ل للكدامة ي إاار ماة اما دالية
جديدت ك دف للكناا إلع مجكمعار أكهر اايا بال ن األهر البيئي اميجابيم الاللر االطكلللاد األمضللر يما يكم
كا يره من اظائف جديدتم كناكي المس ل للكشبا بالمييد من الجادت لااية النيات االنماية البيئية ي لااق الااطة
المضراء اللظييةم الكي ككا ر بكلا اكياءتم مها الااطة الامسيةم االااطة ال اائيةم مي كربية مجكمي يشام الع
ييادت كمايا المدن ال كيةم اايالة الممليار المايرت االكلاث الكرباليم اييادت ملادر الغ اء الابيعي.

اطد كم الكالا من مالا ا ه الدراسة إلع أن المدن ال كية ألبنر كعد المنرك الرئيسي لللما االكلمية

المسللكدامة لمكا نة ال باالة ي بعض الداام ايك هر االم الاللغا بالكغيرار الكي كا ل داا البيئة ي ظا الك هيرار
الملامية الكي يعيال ا العالمم إ يااج العماا األلناو العما االنكامار يهاره الكدريجيةم ايناالان البنث ان
نلاا لمااج ك ا.
الكلمات المفتاحية :المدن ال كية -الكلمية المسكدامة -لااية النيات.
Abstract:
This study aims to characterize smart cities and their relationship to sustainable
development within the framework of a new international plan of action aimed at
transforming more aware societies on positive environmental impact and spreading the
green economy while providing new jobs that mimic the future with more quality
Quality of life and environmental protection in green energy Such as solar and wind
power, with a community based on increased smart city planning, removal of
hazardous waste and carbon pollution, and increased natural food sources.
The study found that smart cities are becoming the main engine of growth and
sustainable development to combat unemployment in some countries. The world of
work is affected by changes in the environment in light of the global climate. Workers,
employers and governments face gradual effects and try to search. Solutions.
تمهيد:

كعد المدن ال كية كاج طا لاال طلئا ي أاسللاا لل َّللا السللياسللار ي ممكلف ألناء العالمم نيث ا ل در
لظم الكمايا النضللرو كغيرار بسللياة مل لال ك ا طبا ناالي المائة اامم إال أل االع الرغم من لك الكغيير
البسل ل ل ل ل لليام شد لانظ اجاد ادد من البلدان الكي ااكمدر بعض المل جيار المبككرت مالا العشاد األميرت
الماض لليةم االكي كض للملر كالط من :الكمايا العمرالي االس للكراكيجيم ااس للكمدام الكمايا العم ارلي لدمد الم ام
المالل ل للة بالشاا العام اايجاد بعد إطليميم امل جيار جديدت لكلظيم اادارت األ ارضل ل لليم االعمليار الكال ل للاركية
االااء الاراكار الع مسكاة الملااق السكليةم اااكماد أاكاا جديدت للكمايا الرئيسي الكلاادية االماج ة
لكنشيق العدالة االجكماايةم اكليي امليار الكمايا ال اد ة إلع إيجاد أا للكاا امرالية جديدت كالمدن المدمجة
,اال كية اأاكاا الكنضر الجديدت.
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بيد أن الالك العديد من البلدان اللامية االكي ال كياا ككبي اللما

الشديمة للكمايا الرئيسللي الام كبري

ماكلة أساسية ضمن ا ا الل د االكي ككمها ي اممياق ي اسكيعاو أسلاو نيات الغالبية السكالية ي المدن
الكي كا د اكيرت مكساراة من اللما نيث كلكار مظاار اليشر االكلمية غير الملظمة الع لااق ااسيم كما أن
ا ه األاللكاا اادت ما كالر كسللاام ي لاللاء مظاار الك ميو االجكمااي االعمرالي باللكا مبااللرم من لانية
هاليةم إن لظم الكمايا النض ل ل للرو المكبعة ي العديد من ألناء العالم ال كياا غير م ي ت للكعاما مي ا ه
الكنديار اغيراا من الكنديار النضل لرية اللاا للئة ي الشرن النادو االعال لرينم ال لكم شد برير ناجة ملنة
لكليي امل للالنار ض للمن ا ه اللظم االالك العديد من العااما الرئيس للية االكي كس للاام ي كا للكيا مدن الشرن
النادو االعال لرينم االكي يكعين معالجك ا من مالا لظم الكمايا النض للرو المس للكشبليةم اككض للمن أالع ا ه
العااما الكنديار البيئية الكي ككمها ي ظاارت كغير الملال ااالاكماد الميرا للمدن الع اس ل للكمدام المركبار

الكي كعما الع الاطاد الكشليدوم هاليطا :الكنديار الديماغ ار ية المكمهلة ي الاكيرت المكس للاراة للكنض للرم االمدن
الملكمال للةم اكيايد الال لليمامة السل للكالية االكعددية الهشا يةم هالها :الكنديار االطكلل للادية الكي كلااو الع اللما

المسكشبلي غير المضمان االاكاك الجاارية إياء مل جيار األسااق الكي الدك ا األيمة المالية العالمية الراالةم
ال ان كيايد اللال للااار غير الرسل للمية ي الملااق النض ل لريةم رابعا :الكنديار االجكمااية االطكلل للادية
ضلل ط

المكلاميةم ال س لليما كلك المكمهلة بمظاار الكياار االجكمااي االعمراليم االينف العمراليم الا للاء الضل لااني
بالكا غير ملظمم اكيايد النجم المكالي للمدنم مامسلا :الكنديار الموسلسلية االمركباة بعمليار النكم اامدارت
اكغير األداار الكي ككاالاا النكامار المنليةم امن مالا كا ما سل للبق يمكن ارح امال للكاا األسل للاسل للي للارطة
البنهية الع الاكا اركي:
ما هي المدن الذكية وما مدى مساهمتها لتحقيق التنمية المستدامة؟
أهداف الورقة البحثية
كل ل ل ل ل للدف ال ل للارطل ل للة ا لل ل لبل ل لنل ل لهل ل ليل ل للة إل ل للع كل ل لنل ل لشل ل لي ل للق جل ل لمل ل للل ل للة م ل للن األال ل للداف ل ل ل ل ك ل للر مل ل للل ل ل ل ل للا:
الكعرف الع المدن ال كية أام مميياك ا. االطة المدن ال كية بالكلمية المسكدامة. ارض للكجربة المالييية االكارية ي مجاا المدن ال كية.هيكل الورقة البحثية
ليجابة الع االاكالية المارانةم كم معالجة ا ه الارطة البنهية من مالا هالهة مناار االكية:
 التحليل النظري للمدن الذكيةا


المدن الذكية والتنمية المستدامةا

 التجارب الرائدة في المدن الذكية
المحور األول :التحليل النظري للمدن الذكية
ي مض للم الهارت الككلالاجية المعالل لرتم بدأ مي ام المدن ال كية يكردد ي العالم أكهر من أو اطر مض للعم
بعدما ااكاد اللاة ابارار مها ال اكف ال كية االكليييان ال كي االمليا ال كيم نيث أل ل ل ل للب مل ل ل ل للال ال كاء
يض ل للم مدلا بكامل ا ي ال ل للر باكر ي كشلية المعلامار ااالكل ل للاالر ركلا أس ل للاس ل لليا ي نياكلا الياميةم ااك ا
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ألبنر المدن ال كية من الماضااار الكي ألبنر مهيرت لالاكمام ي العالمم ا ي ا ا المنار سلنااا كشديم
مي ام للمدن ال كية اميايااا بامضا ة إلع كنديد يليار االلكشاا لنا المدن ال كية.
أوال :مفهوم المدن الذكية ومزاياها
ال ياجد كعريف ماند للمديلة ال كية مااريي المدن ال كية ككان اادت جيءا من برلامد اام لكنديث المدنم
ايا ل ل للما الكمايا العمرالي االبيئة اككلالاجيا المعلامار الكن من مالا بعض الكعاريف يمكن نل ل ل للر مي ام
للمدن ال كية اكنديد ميايااا.
 .1مفهوم المدن الذكية

يما يلي سلنااا نلر مي ام للمدن ال كية:

 تعريف المدن الذكية :ظ ر مي ام المديلة ال كية ي أاامر الشرن العا لرين ااي مبالي المسللكجيبة لمكالبار
المسل ل ل ل ل للكمدمين اليعالة مي المنيا المارجي االكي كدار جميي مداماك ا باأللظمة الرطمية االكي كنكاو الع
مسل ل ل ل ل للكايار االية من الككلالاجيا أو :الشدرت الع برمجة المبلع باريشة الككرالية بمجمااة من االنكماالر
الممكلة النداث الكي كمكن مكال اك ا الممكلية من الككيف االكلل ل ل ل ل للرف ا شا لما بشابل من ظراف امكغيرار
معرا ة.

1

 تعرف المدن الذكية أيضا :المدن ال كية اي كلك الكي كسكمدم أساليو مبككرت لك ليا المااكا الياميةم إل ا

مدن كلبي انكياجار مااالي ا بارق كودو لالركشاء بمس ل للكاة النيات لكا ال ين يعيا ل للان ي ا ه الملااق

النضرية.

2

الشكل رقم( :) 01القطاعات الرئيسية والعناصر األساسية للمدن الذكية

المصدر :كشريرم المدن الذكية المستدامة :نحو مستوى معيشة أفضلم ا ايرت االكلاالر اككلالاجيا المعلامارم

طار 2014م ل.3

الوليد الالد اللعاج ،العمارة الذكية ،ورقة ب ثية ،مل نى :الر يا المعاصببببرة ل خطيط المدن اببببوء مف وم العمارة الخراء
المس دامة ،كلية ال ندسة-قسم العمارة ،جامعة اللصرة ،العراق ،نو ملر  ،2017ص.1
2
 ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،قطر  ،2014ص.3
تنرير ،المدن الذكية المس دامة :ن و مس وى معيشة أ
1
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 كما تسييتند المدن الذكية :1إلع ااكماد اس للائا الرانة الرطمية من مالا ككلالاجيا المعلامار ااالكل للاالر
ك دات لكنسل للين المديلة الجعا المدمار النض ل لريةم االكلشا ي المديلة أكهر كياءت ا عاليةم الكعييي جادت
اأداء ا ه المدمار للند من الككاليف ااس ل للك الك المااردم اااللمراا با ل للكا أكهر عالية بلا ل للاا مااالي ا
نيث أن ال دف االسللاسللي للمدن ال كية اا كنسللين لااية النيات كاللرا أسللاسللي لنيات املسللان من مالا:
موار الكر ي االمكعة املسالية -موار الر ااية املسالية -موار البشاء للنيات االلسالية.
الشكل رقم( :) 02وسائل الراحة الرقمية وعالقتها بالمتطلبات االنسانية

المصدر :إبراايم جاادم منمد م دوم مرجع سابق.

نيث أن الكجديد االكنض للر لما السل لريي أل للب أس للر من أو كرت س للابشةم نيث أل للبنر النيات ال يمكن
الكلبو ب ام مما يجعا من اس ل ل ل ل للكدامة لااية النيات ال دف األام بين الم لدس ل ل ل ل للين المعماريين االممااين
االملممين ي الملااق النضرية نيث ظ رر كاج ار نضرية من مالا المدن ال كية الكي كضمن اسكمدام

ككلالاجيا المعلامار اكعما الع النياظ الع لااية النيات النضرية.
 .2مزايا المدن الذكية

نلرر  *IDCل بناث ميايا المدن ال كية ي ما يلي:

2

 المس للاادت ي بلاء الكياءار الكا للغيلية اكليي اا لكا ير المدمار للمااالين االا للركارم امن بيل ا ض للمان
كياءت إدارت المرار مالا أاطار ال رات المرارية أا المدمار املككرالية للنلللاا الع ماا شار اكلللاري

األامااا
 إيجاد بيئة كس للكشاو األاماا اكنا ظ الع اللما االطكل للادو بما يسل ل م ي بلاء بيئة– نضل لرية ااجراءار
الكجارية عالة كسكشاو االسكهمارار األجلبية المباارت اكدام االبككارا
 كشديم بيئة يمن اكا ر ااطة عاا للمااالين من مالا كليي نلاا مها الداائر الكليييالية المغلشة االعدادار
ال كية األظمة إدارت المبالي اامضاءت ال كية لرلد سلاكيار المااالين باكا أ ضا اكعييي كياءت اسكمدام
الااطةا

إبراهيم جواد ،م مد م دي ،المدن الذكية – آ اق وتطلعات على الطى مدن النرن ال ادي والعشببببري  -ندوى علمية ،أ اق ن و 1
مدن ذكية ومس دامة ،كلية ال ندسة المعمارية ،كلية الفارب  ،العراق.2017-05-25 ،
* :IDCمؤسببببسببببة الليانات ال دولية تندم الدمات اسبببب خلارات السببببوق والخدمات االسبببب شببببارية وانحداث ل كنولوجيا المعلومات
واالتصبباالت وأسببواق تكنولوجيا المسبب لك ،تأسببسببت شببركة  IDCعام 1964وه شببركة تابعة مملوكة بالكام لمجموعة
 )International Data Group (IDGوه شركة م خصصة الدمات الليانات والليانات وال سويق.
2
 ،و.م.أ ،أك وبر  ،2015ص IDC.3-2ميجا كومار ،بناء مدن ذكية ترتكز على الليانات الذكية ،مؤسسات الليانات الدولية
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 دام اللما ااالبككار اكس لريي اكيرت ااكماد الكشليةم ايمكن لبعض المدن االمكيار من بين اسللكمدام املسللان
ارلي) الرابار (لكشديم مدمار الرل للد ي بعض الملااق المنددت مس للبشاط اا الس للماح للمدن أا الا للركار
باسكمدام بيالار المااالين السكنداث مدمار أا كابيشار جديدت مبككرتا

 ض ل للمان اركيا مس ل للكايار ما ل للاركة المااالين اكشديم جادت نيات أ ض ل للام نيث أن المدن ال كية س ل للكمكن
المااالين من كشديم ارراء االمالنظار االكاالا مي السلاار مباارت.
 اس ل ل للكك لف المدن ال كية من مبادرار ابرامد مها مدمار املكرلر ااألج يت المكلشلة اادارت المرار ال كية
اامضاءت ال كية االرااية اللنية ال كية االابكار ال كية األظمة األمن ملااء ملظامة كضمن كا ر بيئة
مسكدامة طاية لمااالي .
ثانيا :أسس اإلنتقال نحو المدن الذكية

من أجا االلكشاا لنا المدن ال كية يجو الع الدالة أن ككسم بهالث ليار أساسية اي:

1

 ككاما البلية الكنكية لكشلية المعلامار ااالكلل ل للاالر من األامية أن كنظع المديلة ال كية الع الجيا الكاليمن بلية كنكية لكشلية المعلامار ااالكلل ل ل ل ل للاالر للكمكن من ك مين المدمار المالابة ناليا ي ا ه المديلةم
االشدرت الع الكمدد المسكشبلي كشليام ااسكيعاو أو كاار ي ا ا المجاا لكغاية المدمار المسكشبلية.
 كا ر ج اي إدارو مركيو للمديلة ال كية املظامة الككرالية بإا ل ل ل ل لراف ماارد با ل ل ل ل لرية مدربة ا ايكلة إداريةمكراباة امككاملة امدراس ل ل للة بدطة ائشة ال كس ل ل للم ب و أمااء كنل ل ل للا من جراء ايدااجية الشرار أا كداما
اللالنيار

لاك ألظمة مكعددت كدما ي ايكا المديلة ال كية لن كعما جيدا بالاريشة اللنينة الكي كيي

بالغرض إال بالكشيد بمعايير أداء لارمة كسااد الع الالاا إلع أداء كيو.
-

كشديم الكدريو المسل للكمر للمسل للكمدمين للكابيشار المكعددت ي المدن ال كية لكنايل م إلع مسل للكمدمين أ كياء
لالس للكيادت من كا المدمار االكابيشار الكي كا راا المديلة ال كيةم بدان مس للكمدمين طادرين الع اس للكيعاو

ا ا ال كاء لن يكان الاك أية ائدت من ا ه البلية المككاملة من كشلية المعلامار اال ل ل ل ل للبكار االكلل ل ل ل ل للاالر

ال ائلةم ضلال ان كج يياك ا الكي كبدأ من األج يت ال كية المنمالة بيد األ راد اكلك ي بالماادم الضلممة اما
يكبع ا من كمديدار ل لياف البلل لرية الشاا البث المال للة بااللكرلر كلير أمااال اائلةم ااادت ال يسل لكجيو
الجميي السكمدام ا ه اللظم ال كية إال باضع م كنر الضغا ااالنكيا االضرارت للبنث ان المدمار الكي
ينكاجان إلي ا.
الشكل رقم( :) 03آلية االنتقال من المدن القائمة إلى المدن الذكية

علد هللا م مد العني  ،المدن والملان الذكية ،منا  ،مجلة الفصبببيلة تصبببدرها مدينة الملك علد العزيز للعلوم ال ننية ،العدد ،111
ماي  ،2014السعودية ،ص.4
1
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المصييييييييدر :أنمد لجيو ابد النكيمم منمد إبراايم العراطيم خصييييييييائص المدن الذكية ودورها في التحول إلى
اسييييييتدامة المدينة المصييييييرية م مشاام مجلة البانث :المجلة الدالية ي العمارت اال لدسل ل ل للة االككلالاجيام العراقم

ل.5

المحور الثاني :المدن الذكية والتنمية المستدامة
كعد مااض لليي المدن ال كية االكلمية المس للكدامة من أام ااك مامار المبراء االطكل للاديينم ال للالعي الس للياس للار
االطكلل ل ل للاديةم لما ل ا أهر كبير الع كاار ار اه المجكمعارم ايرمي ا ا المنار إلع كشديم مدما لظرو للكلمية
المسكدامة ااالطك ا بالمدن ال كية.
أوال :مفهوم التنمية المستدامة ومؤشراتها
إن الكلمية المس للكدامة اي غاية االمية كرمي إلع االس للكجابة إلع انكياجار األجياا النالية دان اممالا
بشدرار األجياا المشبلة الع كلبية انكياجاك ا ال ا إن االلكشاا لنا المدن ال كية يسللاام باللكا كبير ي كنشيق
األبعاد االجكمااية االهشا ية للكلمية المسكدامة
 .1مفهوم التنمية المستدامة

يلنلر مي ام الكلمية المسكدامة ي مجمااة من اللشاا سلكارق إلي ا ي الكعاريف اركية

 تعريف التنمية المسييييييييتدامة :اي الماائمة بين الكاايلار البيئية االسل ل ل ل ل للكالية االابيعيةم نيث كسل ل ل ل ل للعع إلع
االسكمدام األمها اباكا مللف للماارد الابيعية بنيث كعيو األجياا النالية دان الناق الضرر باألجياا

المس ل ل ل كشبليةم اا ا يعلي المنا ظة الع مميان الماارد الابيعية نكع يكمكن اليرد باالنكياظ بمسل ل للكاة معين
من الدما أو اابا انكياجار الناضر دان امضرار بشدرت األجياا الشادمة الع اابا انكياجاك ا

1

1جابر أحمد بسبببيون  ،ال نمية االق صبببادية-مفاهيم ،نظريات ،تطلينات -دار الو اء لدنيا الطلع والنشبببر(،ي،)1االسبببكندرية2012،،
ص.49-48
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 كما تعرف التنمية االقتصييييييادية المسييييييتدامة أيضييييييا  :كلااو الع كعظيم المكاسل ل ل للو اللل ل ل للا ية من الكلمية
االطكل للادية ال لرياة المنا ظة الع المدمار الااية الماارد الابيعية مي مرار الاطرم كما كا للير إلع الند
األمها من الكداما بين اللظم الهالهة البيئية ااالطكل ل ل ل ل ل للادية ااالجكمااية من مالا املية ككيف ديلاميكية
للبدائا.

1

 .2أهداف التنمية المستدامة

تكمن أهداف التنمية المستدامة في النقاط األتية:

2

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان :يكمها جاار الكلمية المسكدامة ي كيايد اللاة ي جميي
ألناء العالم بالدام ال و ينكاجال لكنرير أليسل ل ل ل م من اليشر بجميي مظاارهم ايركي ال دف األاا الع
الشضل للاء الع اليشر من مالا اسل للكراكيجيار مكراباةم كال للما يما كال للمل كعييي لُظم النماية االجكمااية
اكا ير العمالة الالئشة ابلاء طدرت اليشراء الع اللماد.

المحس ينة وتعزيز الزراعة المسييتدامة :يكلااا ال دف
 القضيياء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية
ّ
الهالي ناجة املسللان األسللاسللية إلع النلللاا الع غ اء لللني كغ اوم االاسللائا الكي يمكن من مالل ا
ك مين ا ه الناجة الع لنا مسللكدام للجميي .إن معالجة الجا ال يمكن أن ككنشق من مالا ييادت املكا
الغ ائي انده  .العااما المكمهلة ي األسل ل ل لااق الكي كعما با ل ل للكا جيدم اييادت دما المياراين أل ل ل للناو
النيايار اللللغيرتم االالللاا المكسللااو إلع الككلالاجيا ااأل ارضلليم ااالسللكهمارار امضللا يةم ل ا داراا ي
ملق طاا يرااي لاا املكد يبلي األمن الغ ائي.
 ضيييييمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صيييييحية وبالرفاهية في جميع األعمار :يكلااا ال دف الهالث جميي
األالايار الرئيس للية ي مجاا الل للنة ايداا إلع كنس للين الل للنة املجابية ال للنة األم االايام اال اء
المعدية اغيراا من المماار الل ل ل للنيةم اض ل ل للمان نل ل ل للاا
المعديةم االند من األمراض غير ُ
األمراض ُ
ال ان كا ير الكغاية اللنية ل م.
الجميي الع أداية الشانار يملة ا عالة اجيدت اب سعار معشالةم ض ط

 ضيييمان التعليم الجيد المنصيييف والشيييامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع :يرمي ال دف
الرابي إلع ض للمان نل للاا جميي اللاة الع الكعليم الجيد ااكانة اليرل للكعلم مدة النيات ايكجااي ا ا
ال دف مجرد االلكناق بالمدارةم يلظر إلع مسل ل ل ل للكايار الكياءتم اكاا ر المدرسل ل ل ل للين المدربين االم ار ق
المدرسية الكا يةم االكياار ي لكائد الكعليم.

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات :ال يياا ادم المسللااات بين الجلسللين طائمطا ي
جميي ألناء العالمم مما ينرم اللساء االيكيار من نشاط لاألساسية امن رل ن .اسيكالو كنشيق المسااات
بين الجلسل للين اكمكين اللسل للاء االيكيار ج اداط أكهر لال للاااطم بما ي لك ي مجاا كا ير األار الشالالية

الاليمة للكل ل للدو للكمييي الشائم الع لا الجلة االمك ل ل للا ي كهير من األنيان اال و يلجم غالباط ان
المااطف ال كارية الكسلاية االمعايير االجكمااية المركباة ب ا.

 ضيييمان توافر المياه وخدمات الصيييرف الصيييحي للجميع وادارتها إدارة مسيييتدامة :يرمي ا ا ال دف إلع
الكل للدو للكنديار المكعلشة بكا ر مياه الا للرو االل للرف الل للني االلظا ة الل للنية للس للكانم ضل لالط ان

اللظم اميكالاجية المكللللة بالمياه .اا ا لم كنشق الجادت ااالسللكدامة ي الماارد المائية االلللرف اللللنيم
ُ
 1حجاوي أحمد ،إشببكالية تطوير المؤسببسببات الصببغيرة والم وسببطة وع ق ا بال نمية المسبب دامة ،رسببالة ماجسبب ير
االق صادية ،تخصل ت لي اق صادي ،جامعة أب بكر بلنايد ،تلمسان ،2011،ص.23
 2تنرير ،أهداف ال نمية المس دامة ،2017ب صريف ،انمم الم دة ،نيويورك ،2017ص.8-3

العلوم

410

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
إن إنراي الكشدم سيكعاا ي العديد من المجاالر األمرة ألاداف الكلمية المسكدامةم بما ي لك اللنة
االكعليم االند من اليشر.
 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة :يكالو نلاا

الجميي الع مدمار الااطة ب س ل للعار معشالة اماهاطة امس ل للكدامة كاس ل لليي رل النل ل للاا الع الك رباء
االاطاد االككلالاجيار اللظيية للا يم ض ل لالط ان كنسل للين كياءت اسل للكمدام الااطة اييادت اسل للكمدام الااطة

المكجددت .الكنشيق ا ا ال دفم الاك ناجة إلع كمايا اسل للياسل للار أكهر جرأتم إلع جالبا سل للكعداد البلدان
لكبلي ككلالاجيار جديدت الع لااق أكهر اماناط بكهير.

 تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة :اللما االطكللادو

اا المنرك الرئيسل للي للكلمية المسل للكدامة .االدما يكان ا ا اللما مسل للكداماط اال للامالطم يمكن لعدد أكبر من

اللاة أن ييلكاا من دائرت اليشر مي ييادت رل العمالة الكاملة االملكجة امن أجا كمكين األجياا المشبلة

من االسللكيادت من اللما االطكلللادو الناليم يلبغي أن يكان ا ا اللما سللليمطا بيئيطا الية لكيجة لالسللكغالا

غير المسكدام للماارد.

 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة :ا د العالم لماطا
نضل ل لريطا باكيرت لم يس ل للبق ل ا مهيا ا ي اام  2015م كان يعيو ي المدن ما يشرو من 4باليين من
اللاةم أو أكهر من للللف سللكان العالم .امي لكم ا ي نين أن المدن اي ناضلللة االبككار ااي الكي

كسللااد الع كعييي العمالة االلما االطكلللادوم إن الكاسللي النضللرو السلريي جلو مع كنديار اائلةم بما
ي لك الس ل للكن غير المالئمم اييادت كلاث ال ااءم اادم الكمكن من النل ل للاا الع المدمار األس ل للاس ل للية
االالاا إلع ال ياكا األساسية.
ثانيا :عالقة المدن الذكية بالتنمية المستدامة

كعد العالطة بين المدن ال كية االكلمية المسكدامة االطة اهيشة ا ار أامية مالةم بنيث يمكن كساام المدن

ال كية إما ي كنشيق الكااير المسل ل ل ل ل للكدام أا ي اممياق ي الالل ل ل ل ل للاا إلي م ا لك كبعا لمدة االلكيام بمبادئ
االس ل للكدامة ي الكل ل للميم االكا ل للغيام االاك إركباا بين المدن ال كية ااالس ل للكدامة امدة ك هير ا ه األميرت ب بعاد
الكلمية المسكدامة الهالهة :امجكمااية اامطكلادية االبيئية.

1

 من الناحية االقتصادية واالجتماعية:

 قطاع البناء :يعد طاا البلاء من أام الشاااار ي مكالار اطكلل ل ل ل ل للاديار بلدان الممكلية بنيث يال ل ل ل ل للكا

%10من املكا العام العالمي ايا ر  111مليان رلل ل ل للة اما مما يجعا ا ا الشاا ملماسل ل ل للا ابار اي ي
مج ادار كنشيق االسكدامة االطكلادية ااالجكمااية باكا اام.



توحيد إدارة المياه :كما كس ل ل ل ل ل للاام ي كانيد إدارت المياه ا لك من مالا النياظ الع الكد ق الجيد للمياه

اللظيية اكااير لظم اللل ل للرف اللل ل للنيم اكعما الع كشليا إسل ل للك الك المياه بإسل ل للكمدام األج يت الملاسل ل للبةم
امسكيادت من المياه المسكمدمة اااادت كدايراا بعد معالجك ا.

 1إبراهيم م مد الللوز ،م مد على باحلي  ،الملان المسب دامة :المفاهيم والملادئ انسباسبية ،منا  ،مجلة الفصبيلة تصبدرها مدينة
الملك علد العزيز للعلوم ال ننية ،العدد  ،111ماي  ،2014السعودية ،ص.20
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 تطوير نظم النقل المسييييييييتدامة :لظ ار لكها ك ا كعد المدن ال كية اي األماكن الكي يمكن ي ا كشليا أهر اللشا

إلع الن للد األدلعم ب للالكمايا الجي للد من مالا ك للدابير الن للد من نرك للة المرار اممرار ال للد ارج للار االلش للا

الجمااي.
 من الناحية البيئة:

 تخفيض اسييييتهالك الطاقة واإلسييييتفادة من الطاقة المتجددة :كس ل للك لك المدن كميار كبيرت من الااطة اك كي
معظم ا ه الااطة من مل ل للادر غير مكجددتم بامض ل للا ة إلع اس ل للك الك المل ل للادر المكا رت إن كاليد الااطة

يساام ي ر ي مسكايار الكلاث اااالق المييد من الغايار الضارت الكي كعما الع اسكمرار ظاارت االنكباة

النراروم امن الا كان الكركيي ي كلللميم المدن ال كية الع كشليا من اسللك الك الااطة من ج ة ااالسللكيادت
من الااطة المكجددت من ج ة أمرة.
المحور الثالث :التجارب الرائدة في المدن الذكية

ككياار الداا ي مجاا ااكمام ا بكاظيف كشليار المعلامار ااالكلاالر ي كمايا المدنم بيلما مار

بعض الداا مااار مكشدمة ي ااكماداا الع الكشليارم ا ي إلال للاء المدن ال كية المككاملة ي إاار الكناا
لنا مجكمي المعلامارم مايالر داا أمرة ي المرانا األالع من كبلي كابيشار المدن ال كيةم إ أل ا مايالر
كعلع بكااير البلع األسلاسلية ا ي ا ا المنار سللكارق ألام الكجارو الرائدت ي كا من ماليييا-كاريا الجلابية
ي المدن ال كية.
أوال :مدينة سايبرجايا Cyberjaya

1

كشي مديلة سل ل ل للايبرجايا ي ماليييام كبلغ مسل ل ل للانك ا  2891اككارم اكعكبر أاا مديلة مالييية كيةم كم

ا ككان ا اام  1999ااد ا األساسي أن ككان مرطك اي لاركار كشليار المعلامارم نيث يكم كاجيي المسكهمرين

الع ك سية الاركار ي ا.

ي كي كااير ا ه المديلة ي إاار ما للرا ممر الاس للائا المكعددت ال و ي دف إلع ربا ادت مدن كيةم
ماللكالط ب لك منا ار لالكلللاالر االمعلامارم ايبدأ من ملكلللف كاااللمبار الد البرجين الكاأمين اللماالط انكع

ماار كاااللمبار الدالي الجديد جلاباطم يكضمن المارا إلااء مديلكين كيكينم اما باكراجايا اسايبرجايا نيث
كال ل للكا األالع مرك اي للمدمار النكاميةم بيلما كال ل للكا الهالية مراك اطي للعديد من ال ل للركار المعلاماكية العالمية

إضل للا ة إلع اجاد جامعة مكمل ل للل للة بالمعلاماكية امراكي أبناث امدارة كيةم ي دف المال للرا إلع ج و
رل إلع اللل ل لللااار

اللل ل لللااار المعلاماكية العالمية إلع ماليييا للشيام ب اماا البنث االكااير كما يمل
المالييية اللغيرت االمكاساة السكعماا البلية الكي يا راا المارا بكا ة مدماك م كما

ي دف إلع كناا ماليييا لنا االطكلاد المعر يم اكضم المديلة المراكي االموسسار الكالية:
 موسلسللة كلمية الاسللائا المكعددت كشي ي مركي المديلةم ماللكلة ب لك المنرك األسللاسللي لكلمية ماللرا ممر
لاسائا المكعددت.
 جامعة الاسائا المكعددت :ألائر اام  1991ااي ميادت ب ندث الكشليار ابابكة السلكية لكنشيق رسالك ا
المكمهلة بكال ا مركي رئيس ل للي للكعليم ااألبناث المكعلشة بالاس ل للائا المكعددت االكشليارم اال دف مل ا إيجاد

أ راد مااابين طادرين الع الكعاما مي الكشليارم لدام كلمية كشلية المعلامار ااالكلاالر.

- 1اللود رياض صببادق ،مناهل تخطيط المدن الذكية-حالة دراسببية :دمشببق -رسببالة ماجسبب ير
المعمارية ،سوريا ،2013 ،ص.76-74

ال خطيط والليئة ،كلية ال ندسببة
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 مراكي للبنث االكلمية لدام طاا المعلامار ااالكلاالرم مل ا مركي الكابيشار امبدااية االكلمية.
 ضمر المديلة  111اركة اسائا مكعددت اام  2331م بامضا ة إلع  1312اندت سكلية.
ثانيا :مدينة سونغدو الذكية -كوريا الجنوبية

1

مديلة سل ل ل ل ل للالغدا كنكا المركي األاا ي الكلل ل ل ل ل لليف العالمي للمدن ال كية بإاكباراا أكبر مديلة كم كاايراا

الريادت ي الااطة اكلميم البيئةم ااا لظام الكشييم ي ا ا اللا من الكلميم.
ا ي إاار اراكة بين اركار سيسكا للككلالاجيا المكشدمة اغيا الكرلاايالاا امارغان سكاللي كم كلميم ا
ااالا ل لراف الي ام اطدرر ككلية إلال للاء ا ه المديلة و  23مليار داالر اكبلغ مسل للانك ا و  1500دانم لكضل للم
 65ألف لسللمةم اااكمدر ي ا كشليار ائشة كعكمد الع أج يت إسللكاللعار ي كا المبالي االا لاار لكشييم اضللبا
مشدار إسك الك الااطة.
اكمكلك سلالغدا البكار اكللاا السللكية كربا بين جميي لظم المعلامار األسلاسلية ي ام سلااء أكالر سلكلية

أم كجارية أم ابية أم نكاميةم باللبكة املكرلار ا لعالمية اطامر اللركة سلليسللكا بإاداد كاللليالر بين كا اللبر
ي المديلة اكركيو أج يت اسللكاللعار إلككرالية الع الارق المودية إلي ام اداما ارطاك ا امبالي ام نيث سللككان
اظيية كا ج اي إرس ل ل ل للاا البيالار إلع المناة المركيية المةءالة ان جميي البيالار المكلعشة بالمبالي االارق
ادرج ة الن اررت داما المديلة اكنليل ام اباللسل ل ل ل ل للبة لكلظيم نركة المرار داما المديلةم شد كم ابككار ألااح رطمية
كهبر بالمركبار كعما بلظام يسللمع كنديد الكردد الالسلللكي ال و كعكمد كرك الع اسللكاللعار الكردد اللللادر من
امال للارت المراريةم هم يشام بإرسل للاا إرسل للاا إال للارار إلع مناة المراطبة المركييةم بما يس ل ل ا ضل للبا كاطير ك
ااغالق اماارت من طبا المناةم أام الكشليار الكي ككميي ب ا المديلة ال كية ي سالغدا:
 ككميي كشلية االجكمااار ان بعد بالييديا االكي كعما كجميي أكبر ادد ممكن ي مس ل للانار مندادتم ما من
ا ل كشليل رل الكلاث البيئي إلع أطا طدر ممكن.

 اكسل ل للك لك المديلة ال كية ناالي اال ل للر الكمية العادية من المياه الكي كسل ل للكمدم ا أو مديلة أمرة ي العالمم
ا لك بيضل ل ل ل ل للا ميالار المياه االمعالجة اللل ل ل ل ل للنية لما يعرف بالمياه الرمادية (اللاكجة من مياه اللل ل ل ل ل للرف
ااألنااض االمغاسل ل ل ل ل للا)م كما أن يرااة اللباكار اق أسل ل ل ل ل للا المبالي من ا ل ل ل ل ل ل ل كشليل ال ادر من مياه
األماارم كما كعما اللباكار الع امكلللال ن اررت الاللمة ااالسللكيادت مل ا ي املية البلاء الضللائي اكبريد
الجا المنيا باللبار.
 الم كلنلللر أاداف كااير المديلة ككلالاجيا ي كرطية المدمار النض لريةم اكعييي النيات اليامية للمااالين
اكشليا اس ل للكم دام الماارد ي المديلة شام با كعدر إلع جعا المديلة مركي اس ل للكشااو للمااالين االا ل للركار
الجديدتم املق طيمة اطكلادية نشيشيةم مديلة سالغدا طادرت مالا الل ل ل 15ااما المشبلة الع كا ير  300ألف
رل ل ل ل ل ل للة امام اكنشيق ما يشارو  26.4مليار داالرييادت ي اللاكد المنلي امجمالي ل ام إلع جالو أن

المديلة طادرت الع ميض البعاهار هالي أكسيد الكربان بلسبة كلا إلع  4.5ماليين ان.
خاتمة:

من مالا كا ما سللبق ألللبنر المدن ال كية باابة المسللكشبا باللسللبة لكا داا العالمم ا لك بضللمال ا
لنيات كريمة كسللكغا الماارد المكا رت اكاللجي الع الكمدن اكنشق الكلمية المسللكدامة بجميي أبعاداام اطد كالر

أحمد حسن راوان ،أحمد ي إسماعي  ،مف وم المدن الذكية-رصد وت لي لنماذج دولية وعربية مع دراسة إلمكانات ال طليق
بمصر ،منا  ،مجلة الل وث ال ندسية ،العدد ،147كلية ال ندسة بالمطرية ،جامعى حلوان،مصر،2015 ،ص.15
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ماليييا من الداا السللباطة إلع كمايا المدن ال كية اأالشر أالع المبادرار اام 1999م هم كلك ا بعض داا
العالم االمرةم
إن السل ل ل ل ل للعي إلع امكالك مدن كيةم أمر مالاو للكغلو الع الكغييرار الجارية الع لما النيات ي
العما االكجارت اال د ارسل للة االكر ي م كما أن الييادت السل للكالية المكاطعة بنلاا سل لللة  2050ابر إضل للا ة مليارو
لسل ل ل للمة إلع سل ل ل للكان المدن نسل ل ل للو األمم المكندتم ينكم الع الداا امالل ل ل للة اللامية مل ا العما الع كلمية
اناكمة المدنم للند من إاكالية الباء الموسسي للممااار الكلظيمية.
قائمة المراجع:
 .1إبراايم جاادم منمد م دوم المدن الذكية – آفاق وتطلعات على خطى مدن القرن الحادي والعشرين -لداة الميةم
أ اق لنا مدن كية امسكدامةم كلية ال لدسة المعماريةم كلية الياربيم العراقم .2017-05-25

 .2إبراايم منمد البلايم منمد الع بانبيام المباني المسيييتدامة :المفاهيم والمبادئ األسييياسييييةم مشاام مجلة اليلل لليلة
كلدراا مديلة الملك ابد العييي للعلام الكشليةم العدد 111م ماو 2014م السعادية.

 .3أنمد نس ل لللي رضل ل لاانم أنمد يني إس ل للماايام مفهوم المدن الذكية-رصيييد وتحليل لنماذج دولية وعربية مع دراسييية
إلمكانات التطبيق بمصرم مشاام مجلة البناث ال لدسليةم العدد147م كلية ال لدسلة بالماريةم جامعع نلاانممللرم

2015
.4

كشريرم أهداف التنمية المستدامة ،2017بتصريفم األمم المكندتم ليايارك.2017

 .5جل ل للابر أنمل ل للد بس ل ل ل ل ل ل لليالي ،التنمييييية االقتصيييييييييييييادييييية-مفيييياهيم ،نظريييييات ،تطبيقييييات -دار الا ل ل للاء لل ل للدليل ل للا الابي
االلارم(ا)1ماالسكلدريةمم.2012
.6

نجااو أنمد ،إشكالية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعالقتها بالتنمية المستدامةم رسالة ماجسكير ي

العلام االطكلاديةم كملل كنليا اطكلادوم جامعة أبي بكر بلشايدم كلمسانم.2011

 .7ملاد رياض لادقم مناهج تخطيط المدن الذكية-حالة دراسية :دمشق -رسالة ماجسكير ي الكمايا االبيئةم كلية
ال لدسة المعماريةم ساريام .2013

 .8ابد اص منمد العشيام المدن والمباني الذكية م مشاام مجلة اليلل لليلة كلل للدراا مديلة الملك ابد العييي للعلام الكشليةم
العدد 111م ماو 2014م السعادية.

 .9ميجا كامارم بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكيةم موسسار البيالار الدالية IDCم ا.م.أم أككابر .2015
 .10الاليد مالد البعا م العمارة الذكية م ارطة بنهيةم ملكشع :الرويا المعال ل ل ل ل ل ل لرت لكمايا المدن ي ضل ل ل ل ل ل للاء مي ام العمارت

المراء المس ل ل ل ل ل للكدامةم كلية ال لدس ل ل ل ل ل للة-طس ل ل ل ل ل للم العمارتم جامعة البلل ل ل ل ل ل لرتم العراقم لا مبر  2017كشريرم المدن الذكية

المستدامة :نحو مستوى معيشة أفضلم ا ايرت االكلاالر اككلالاجيا لمعلامارم طار .2014
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وسائل وآليات حماية المستهلك االلكتروني من جرائم التجارة االلكترونية دراسة تحليلية للفترة 2017/2000
Means and mechanisms of electronic consumer protection from the crimes of
electronic commerce Analytical study for the period 2000/2017

د .ل ير غالية (جامعة الاادو /الجيائر)
د .منمد مسعادو (جامعة الاادو /الجيائر)

ملخص:
ك دف ا ه الارطة البنهية الع بيان ناجة المسل ل ل ل ل للك لك االلككرالي للنماية من الملظار الكشليدو االكشليم
االكال للف ان مدة مسل للاامة االلكرلر ي كااير الكجارت االلككراليةم كما ك دف أيضل للا الع الكعرف الع نشاق
المس ل للك لك ي كا ة مرانا العشد االلككراليم بامض ل للا ة الع الكا ل للف ان مدة ناجة المس ل للك لك ي كا ة العشد
االلككرالي .الظ ار لابيعة الماضا شد ااكمدلا الع المل د الاليي الكنليلي نيث يظ ر المل د الاليي من
مالا مم كلف المياايمم اك ا نشاق ااس ل ل للائا ايليار نماية المس ل ل للك لك االلككرالي .ا ي األمير كال ل ل للللا الع
لكيجة مياداا ضل ل ل للعف الشدرت الع الرطابة اأنيالا غياو األمان الكي كنشش ا امليار الكجارت االلككرالية ي مجاا
ابرام الل ل لليشار الكجارية اما ل لك الشدرت الع ض ل للمان الكس ل للديد المالي لشيمة ا ه الل ل لليشار ااا ل للكاليار الكاطيي
االلككرالي.
الكلمات المفتاحية :الكجارت االلككراليةم المسك لك االلككراليم نشاق المسك لكم مماارم يليار النماية.
Abstract:
The objective of this paper is to identify the consumer's need for protection from
the traditional and technical perspective, and to reveal the extent to which the Internet
contributes to the development of electronic commerce. It also aims to identify
consumer rights in all stages of the electronic contract. Due to the nature of the subject,
we have relied on the analytical descriptive approach, where the descriptive approach
is presented through various concepts, as well as the rights, means and mechanisms of
electronic consumer protection. Finally, we have concluded that the ability to control
and sometimes the lack of security achieved by e-commerce transactions in the field
of commercial transactions and the ability to ensure payment of the value of such
transactions and forms of electronic signature..
Keywords: Electronic commerce, consumer electronic, Consumer rights, risk,
protection mechanisms.
مقدمة:
ي اطر لية بالبعيدم دما الناس ل ل للو ارلي مجاا الكس ل ل للاق االكجارتم نيث كنالر من ا ل ل للكل ا الكشليدو
المادو إلع اكا يمر إ كراضوم يعكمد الع ابكار إكلاا ممكليةم ايالق الي ا إسم الكجارت املككرالية .ايرجي
ظ ار الكجارت املككرالية الع ما يشارو هالهة اشادم كالر بدايك ا ي ال للكا منداد لااا مام اككسل للم بالبسل للااةم
لكن ابكااراا اكاار الاسل للائا المسل للكمدمة ي ام ااكسل للا لااط ام ادماا كا الا ل لرائ االمجكمعار ي الكعاما
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ا ش ام بدأ ظ ار مااكا اديدت كعيق الكعاما ي ام ابدأر ككاكا مماار ك دد اجاداا اارمان ي الكعاما ب ام
اممكرق
ا
مل ا ك ديد إسل للكمرار هشة المسل للك لكم بامضل للا ة إلع البيالار الكي كنمل ا ا ه الكجارت الم ددت بالسل للرطة ا
ااساءت إسكعمال ا أا كدميراا.
الما كان من الااجو كا ير النماية الشالالية للمسل ل ل ل ل للك لك االلككرالي  -بااكباره الارف الضل ل ل ل ل للعيف-
بس ل للبو المماار األمان ابر ا ل للبكة االلكرلرم س ل للعر بعض الكال ل لريعار الع نمايك من مالا س ل للن جملة من
الشاالين ككيا ل نشاط اكضمن ل ناجاك الاملية ب ضا اراا ممكلة من اللانيكين االطكلادية االشالاليةم
ي نين كركر بعض الكا ل لريعار األمرة االمر للشاااد العا مة االكي ال ككماال للع مي الاسل للا الرطمي االمسل للك لك
االلككرالي الع الند السااء.
من الا يمكن ارح اماكالية الكالية:
كيف نجعل التعامل في التجارة اإللكترونية يتم بأمان تام دون مخاطر تتهدد كل األطراف المتعاملة في إطارها؟
اليجابة الع اماكالية المارانة طملا بكشسيم الدراسة إلع سبي مناار كالكالي:
أاال :الكاار العالمي السكمدام االلكرلرا
هاليا :نجم الساق العالمية للكجارت االلككراليةا
هالها :الد ي االلككرالي االكجارت االلككراليةا
رابعا :الجرائم االلككرالية اللاجمة ان معامالر الكجارت االلككراليةا
مامسا :مياايم أساسية ناا نماية المسك لك االلككراليا
سادسا :نشاق المسك لك االلككرالي الااجو نمايك ا من مماار الكجارت املككراليةا
سابعا :اسائا يليار نماية المسك لك االلككرالي من مماار الكجارت املككرالية.
المحور األول :التطور العالمي الستخدام االنترنت
أوال :تعريف االنترنت:
اي كلمة ممكيلة للعبارت  interconnexion networkم اكعلي الربا بين الال ل ل ل ل للبكار .اكعرف االلكرلر
الع ال ا ا للبكة اكل للاا االمية كربا ادت يالف من الا للبكار اليراية اماليين أج يت الكمبياكر الممكلية األلاا
اا النجام ي العالمم نيث كركبا ببعض ا البعض ابر مااا االكلاا سااء كالر ااكيا أا ماااا مكمللة
أا ابر األطمار االلالااية.1
ثانيا :االستخدام العالمي االنترنت:
ان اسكمدام االكاار ابكة االلكرلر الع لااق ااسي مكن من الالاا الع أكبر ادد من المسك لكينم ما
كان ي مكن الال للاا إلي م من مالا طلاار البيي بالكجيئة الكشليديةم سل لااء أكان ان اريق االكل للاا المباا للر أا
با ل للكا غير مباا ل للرا اا شا للل ل للينة العالمية لينل ل للائيار العالمية الع ا ل للبكة االلكرلر بلغ ادد مس ل للكمدمي
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االلكرلر ي جميي الناء العالم  3885567619ي سلة 2017م أو أكهر بل ل ل  9.7مرت مما كان الي ي سلة
 . 2000باليعا لشد ا ل ل ل ل در السل ل ل لللاار األمير كاا ار كبي ار ي مجاا االلكرلرم اطد لل ل ل للانو لك ايدياد ااداد
المسل للك لكين ال ين يشامان بالكعاما مي االلكرلر ابرهم االجداا رطم ( )01ياض ل ل أن أمريكا الال للمالية ك كي ي
المركبة األالعم نيث بلغر لس ل ل للبة الس ل ل للكان المكغلغلين ي االلكرلر  %88.18مكبااة ب ارابا  .%80.12مما
س للبق لالنظ نجم الكيايد الكبير ي اس للكمدام االلكرلر ي جميي ألناء العالم اال و س لليكان ل األهر الكبير ي
كاكيا الساق االلككرالي اكااير نجم الكجارت االلككرالية ي الناا االمسكشبا.
جدول رقم ( :)01نسبة نمو االستخدام العالمي لإلنترنت للفترة 2017 -2000
المنطقة

 )%تغلددم  )%الددنددمددو
عدد مسددتمدمي  )%اسددددددتددمدددا
عدد السدددد كان )%
االندددتدددرندددت الدددى االنددتددرنددت بدددددددديددددددددن
السددددكان االنترنت
سنة 2017
المالي المستمدمين في السكان 201/2000
الى العالم
سنة 2017
7

افريقيا

124650486
5

16.58

388376491

10.00

31.16

8503.10

آسيا

414817767
2

55.17

193807563
1

49.88

46.72

1595.50

أوروبا

822710362

10.94

659634487

16.98

80.18

527.60

أمريكا الالتينية

647604645

08.61

404269163

10.40

62.43

2137.40

الشرق األوسط

250327574

03.33

146972123

03.79

58.71

4374.30

أمريكا الشمالية

363224006

04.83

320059368

08.23

88.12

196.10

00.54

28180356

00.72

69.62

269.80

100

388556761
9

100

51.68

976.40

أوقيانوسيا واستراليا 40479846
إلمالي العالم

751902897
0

La Source: https:// www.internetworldstats.com/stats.htm

المحور الثاني :حجم السوق العالمية للتجارة االلكترونية
أوال :تعريف التجارة االلكترونية:
كعرف الكجارت املككرالية ب ل ا "المااار الكي ككم ب ا امليار البيي االالراء االمبادلة للسلللي االمدمار
االمعلامار اور ابكار الناساو.2
كعرف ملظمة الكجارت العالمية الكجارت املككرالية الع أل ا "ألا ل ل للاة إلكا

الس ل ل لللي االمدمار اكاييع ا

اكسايش ا ابيع ا أا كسليم ا للماكرو من مالا الاسائا املككرالية.
أما ملظمة الكعاان االطكل للادو االكلمية كا للير إلع أن الكجارت املككرالية "كا للما جميي أا للكاا المعلامار
الكجارية الكي كمكد بين الال ل للركار ااأل راد االكي كشام الع أسل ل للاة الكبادا املككرالي للبيالارم س ل ل لااء كالر
مككابة أم مرئية أا مسللمااةم ا ا بامضللا ة الع اللماا األهار المكركبة الع املية كبادا البيالار االمعلامار
الكجارية إلككراليا امدة ك هيراا الع الموسسار االعمليار الكي كدام اكنكم األلااة الكجارية.3
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امما سللبق يمكللا أن لسللكملل أن الكجارت املككرالية اي اللكا مكاار من الكجارت اكاللما كا األلاللاة
الكجارية اابرام الل لليشار االعشاد الكي ككم بين المكعاملين االطكل للاديين سل لااء أ راد أا موسل لس للار أا نكامار
بإس للكمدام كشليار ككلالاجيا المعلامار ااالكل للاا اابر ا للبكة األلكرلر سل لااء كمر الع المس للكاة المنلي أا
الدالي.4
ثانيا  :حصة التجارة االلكترونية من الناتج المحلي اإلجمالي عالميا:
جدول رقم ( :) 02حصة التجارة اإللكترونية العالمية من الناتج المحلي اإلجمالي بين 2015 -2014
 )%حصة التجار
ال نات المحلي
اال ل ك ترو نيددة من
االلمالي
حصة التجار االلكترونية
الددنددات د الددمددحدلدي
 )%الددنددمددو اإللمالي 2015
2015
2014
2015
بدددددددديددددددددن
مليار دوالر
مدددلددديدددار مدددلددديدددار 2015/2014
دوالر
دوالر

المنطقة
اسيا والمحيط الهادي

23564

822.8

1056.8

04.48

28.44

أمريكا الشمالية

20642

572.5

644.0

03.12

12.49

أوروبا

19518

446.0

505.1

02.59

13.25

أمريكا الالتينية

4295

25.8

33.0

00.77

27.91

الشرق األوسط و مال افريقيا 3606

21.7

25.8

00.71

18.89

1895.3

2272.7

03.11

19.09

73106

العالم

La Source: Global B2C E-commerce Report 2016

ي سلة  2015بلغ ادد سكان العالم ناالي  733مليار املم مل م  1.4مليار امل ااكراا السلي
ا/أا الملدملار ابر املكرللر مرت اانلدت الع األطلام ااجملاال أليشاا  2272.7مليلار داالر الع املكرللرم مملا
أدة إلع معلدا إليلاق لكلا مكجر الككرالي طلدره  1582داالرام اكعلد يس ل ل ل ل ل ليلا االمنيا ال لادو من أطاة مللااق
الكجارت املككرالية  B2Cي العالمم اسل ل ل للبق أن كالر ك لك سل ل ل لللة 2014م مي داران مليار داالرم أو أل ا ي
المركبة األالع طبا أمريكا الال ل ل ل ل للمالية ( 664مليار داالر) اأارابا ( 505.1مليار داالر)م أما أمريكا الالكيليلة
االارق األاسا ااماا أ ريشيا
الكجارت املككرالية B2C

ما ألغر أسااق الكجارت املككرالية  B2Cي سلة 2015م إ نششر مبيعار

ي ما  33.0مليار داالر ا 25.8مليار داالر الع الكاالي .أما ان نلل ل ل ل للة الكجارت

املككرالية ي اللاكد المنلي امجمالي كالر يس ل لليا االمنيا ال ادئ األا ر نظا با ل للكا ااضل ل ل م إ بلغ معدا
اللما% 4.48 GDPم ااا أالع بكهير من المعدا العالمي البالغ % 3.11م االجداا رطم ( )02ياض

لك.

ثالثا  :أسباب وعوامل التطور المتسارع للتجارة االلكترونية:5
 .1انعدام الحواجز اللغوية :ا لك بيضا اجاد مدمار الكرجمة الجديدت مها مدمة الكرجمة من غاغا الكي

أل للبنر أكهر أداء اكض للي النااجي اللغاية جالبام ابالكالي لم كشكل للر الس للاق الع العرض المنلي شا با
ألب بإمكان للموسسار كشديم ملكجاك ا ألو مكان كمكارها
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 .2خفض قنوات التوزيع  :نيللث كعكمللد طلللات الكاييي ي اللالم األامللاا الكشليللدو الع كجللار الجملللة اكجللار

الكجيئةم اباللسل ل ل ل للبة لناالر الموس ل ل ل ل لسل ل ل ل للار الدالية كعكمد كجار الجملة ي كهير من األنيان ال ين يلعبان دار
المسكارد .أما الكجارت االلككرالية إل ا ككي للموسسار رلة االكلاا المباار مي مسك لكي ام ابالكالي السماح
ل م بكشلللير طلات الكاييي أا نكع الكشديم مباا لرت إلع المسللك لكين الل ائيينم اطد كسللكييد الموس لسللار من لك ان
اريق لشا كمييضل للار األسل للعار مباال للرت إلع المسل للك لكين الل ائيينم من مالا االسل للكجابة بسل للراة أكبر لكغيرار
الساق الكيضيالر المسك لكينم اا ا ينكم الع الموسسة أن كشام بككاين طلاار كاييع ا المالة بالاريشة الكي
كنشق طيمة أالع للمسك لكينم ابالكالي إلع كنشيق مييت كلا سيةا
 .3التفاعل مع المسييييتهلكين من خالل االنترنت :مي اركيا ل ل للعاد موسل ل لس ل للار االلكرلر الكي لدي ا أداار

جديدت ي اللااقم االكي كمكل ا من البشاء الع اكلل ل ل ل للاا مي مسل ل ل ل للك لكي ا مها الايكيم الال ل ل ل للبكار االجكمااية
املكديار الناار الع ند س ل لااءم االكي غيرر من النالة السل لللبية للمسل للك لكين المكمهلة ي طراءت لل للينة الايو
شا إلع الكيااا مي المنكاةم اا ا بداره أااع للموس ل لسل للار رلل للة لمعر ة ارراء اكيضل لليالر البنث اكااير
اسكراكيجيار االكلاا الجديدتا
 .4تكوين المجتمعات االفتراضية :مسلكمدما املكرلر او المللال المالكركة يلالئان مجكمعار ا ك ارضلية

الع مااطي الاللبكار االجكماايةم ايكبادل ان ارراء االماللارت ااالسللكع ارضللار .أما باللسللبة للموس لسللار الكي لدي ا
نق الالاا إلع الناار بين أاضاء ا ه المجكمعار طد كنلا الع مييت كبيرتم إ ككان لدي ا لظرت هاطبة الع
االكجااار االكيضل ل ل ل لليالرم اك ا ما ال يرغبال أا يكراال م اككان ب لك طادرت الع ككييف امل ا املكجاك ا ا شا
ل لكا
 .5توفر قاعدة بيانات المسييتهلكين  :املكرلر كس ل ا الالللاا إلع مجمااة ااسللعة من بيالار المسللك لكين

س لااء من ماادم كلشائية لكميين IPاالالللاا إلع البيالار االموس لسللارم يضللاف إلع لك اسللكم ار البيالار من
االاكراكار االملكديار أا الابكار االجكمااية .ااال ات الع لك يا ر البنث ابر املكرلر أسر اأبسا اسيلة
غير مكلية لجمي البيالار ناا كيضيالر المسك لكينا

 .6كتلة التخصيييص  :كاار املكرلر االايو أدة إلع ظ ار اريشة جديدت لممارسللة األاماا الكجاريةم نيث

أل ل ل للبنر كعكمد الموسل ل ل لس ل ل للة ي أامال ا الع االكل ل ل للاالر ابر املكرلرم ااي اريشة جديدت كماما لملق طيمة
جديدتم مي الك ا الكملل االكيرد لمجمااة معيلة من المسك لكينا
 .7طرق الدفع الميسيييرة والمتنوعة  :الكجارت املككرالية كسل للكمدم ارق الد ي الكي كسل للم بإجراء المعامالر

الع بعد مسا ار اايلة :الد ي لشدا الد الكسليمم المسك لك يشدم الاان الكسليم ايد ي الد الاا الملكدا الد ي
ابر املكرلر من مالا بااطةم المس ل ل للك لك يشدم كيال ل ل لليا المل ل ل للم  /بااطة االئكمانم يكم س ل ل للنو األمااا من
النساو االكسليم يلي طيام المسك لك بالد ي ي البلك أا المككو البريدو.
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المحور الثالث :الدفع االلكتروني والتجارة االلكترونية
أوال :مفهوم الدفع اإللكتروني:
كعبير اللشد االلككرالي يسللكمدم أسللاسللا لياللارت إلع مجمااة مكلااة من يليار اارق الد ي مندادت الشيمة
 Retail Payment Mechanismsككميي ب ل ا س ل ل ل للبق كس ل ل ل للديد طيمك ا  Pre-Paidأا كمكين طيمك ا بدامل ا
.6Stored Value
ثانيا :وسائل الدفع االلكتروني في التجارة اإللكترونية:
إن اسائا الد ي االلككرالي اديدت اسريعة الكاارم الكعرض ألام ألااا ا يما يلي:
 .1التحويل االلكتروني :ككمها ا ه الاريشة ي الشيام بكنايا مبلغ معين من نس ل ل ل ل للاو المدين إلع نس ل ل ل ل للاو

الدائنم ايكالع لك الج ة الكي كشام الع إدارت الد ي االلككرالي ااي غالبا البلك.7

 . 2البطاقات البنكية (النقود البالسيييتيكية) :ااي البااطار البالسل للكيكية االمغلاايسل للية الكي كلل للدراا البلاك

لعمالئ ا للكعاما ب ا كالكارر الال ل للملل ل للي أا اليي اي ()Visaم االماسل ل للكركارد ( )Master cardا( American
 )Expressبدال من نما اللشاد الكي كعرض للسرطة االكلف.8
االاك ادت ألاا من ا ه البااطار لعا أام ا:9
 بطاقات الدفع  :Debit cardااي بااطار كماا لنامل ا سداد همن السلي االمدمار الكي ينلا الي ا من
بعض المنالر الكجارية الكي كشبل ا بماجو اكياق مي الج ة الملدرت ل ام ا لك بكنايا همن البضائي االمدمار

من نساو العميا ناما البااطة إلع نساو الكاجر(البائي).
 بطاقات االئتمان  :Cridit cardايمل

ي ا البلك لنامل ا كس ل ل ل ل يالر ائكماليةم نيث يسل ل ل للكايي اسل ل ل للكعمال ا

للنل للاا الع الس لللي االمدمارم ايكالع البلك الس للدادم هم يشام الناما بس للداد د عة البلك مي الياائد مالا أجا

مكيق الي م اال كمل البلاك ا ه البااطار إال بعد الك كد من مالءت العميا أا النل ل ل ل ل للاا مل الع ض ل ل ل ل للمالار
ايلية أا املية كا ية.
 بطاقات الصرف البنكي  :Charge cardsااي اسيلة من اسائا الد ي االلككرالي لدة البلاك االلككراليةم
ايالق الي ا بااطار الل ل ل ل ل لراف ارلي)(ATMSم اال ككجااي كرت االئكمان ي كلك البااطة مدت الا ل ل ل ل ل رم نيث

يكعين الع العميا السداد أاال ب اا مالا الا ر ال و يكم ي السنو.
 البطاقات الذكية  :Smart cardsااي أمر جيا من البااطار اكنكاو الع رطائق ناس ل ل للاو ) (Chipsأا
معالد ) (Processorاال كعكمد الع االكلللاا مي ناسللاو المللرف أا الج ة الملللدرتم اا ه البااطار يمكن
للعميا ا ل ل للنل ا بمبلغ معين من اللشاد من نس ل ل للاب بااس ل ل للاة ج اي اللل ل ل لراف ارلي اكمين الي ا كا ة البيالار

المالة بنامل ا مها االسم االعلاان اال اكف االملرف الملدر.

 بطاقات الموندكس  :Monde x cardsااي مهاا للبااطار ال كيةم ككسل ل ل للم بمرالة كبيرت ي االسل ل ل للكمدامم
نيث كجمي ممييار اللشاد الارطية الكشليدية ابااطار الد ي االلككرالي النديهةم ايمكن اسكمدام ا كبااطة ائكمالية
أا بااطة ملم ارو ابشا لرغبة العميا أو كبديا لللشاد ي كا ة امليار الاراءم نيث يكم الملم اليارو من

نساو البااطة ااضا ة الشيم ة إلع نساو الكاجر المدان الع اكرت إلككرالية داما لشاة البيي.
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 .3الوسيييييائط االلكترونية المصيييييرفية :كاارر اللشاد مي كاار األس ل ل للاليو الككلالاجية النديهةم اظ رر ي

اكا مسكندث ي لارت اسائا إلككرالية يكم كداال ا من مالا ادت أاكاا أام ا:

 البنك المحمول أو الهاتف المصرفي :ااا مركي مدمة ملر ية ااكيية مالة لكشديم مدمار الكجيئةم ااي

جيء من األاماا المل للر ية ان بعدم اينل للا العميا الع مدمة معر ة الرل لليد اأمر نركار الع النس للاو
بامض ل ل ل للا ة إلع إجراء كنايا من نس ل ل ل للاو إلع يمر ايمكن ك نس ل ل ل للاو جديد اكلشع البار اطكراض اكس ل ل ل للديد

اليااكير.10


خدمات المقاصة االلكترونية المصرفية :نا ا ا اللظام مكان أاامر الد ي الملر يةم اظ ر لظام الكساية
امجمالية بالاطر النشيشي ال و يكم ي مدمار مشال للة الد ي االلككرالية للكس للاية االلككرالية ي المد ااار

بين الملللارف ا لك ضللمن لظام المد ااار االلككرالية للمشالللة ااا لظام الككرالي للمشالللة يلااو الع
اللر اليشين نيث ككم المد ااار ي لية اليام بدان إلغاء أا ك ميرم ابلية طيمة اليام.



االنترنت المصيييييييرفي :أكاح الكال ل ل ل للار اسل ل ل ل للكمدامار االلكرلر للبلاك الكعاما مي العمالء من مالا مدمار
المل ل ل للرف المليليم نيث يكم إلا ل ل للاء مشر ل ا الع االلكرلر بدال من المشر العشاروم امن هم يسل ل ل ل ا الع
العميا الكعاما مي البلك ابر االلكرلر ا ي مليل م ايمكل مناارت ماظف البلك الع ال ل ل للاال ل ل للة الكمبياكرم
ايكم إجراء كا ة العمليار الملر ية.
 .4الوسييييييييائط االلكترونية الجديدة :اي ل ل ل ل ل للار للا اء للكعاما ابر االلكرلر امن أام ا لظام الشابض

اال كراضي األاا First virtual holdingاالشابض Incorporatedاايك اللر.Cheque net

 .5النقود االلكترونية :كعرف اللشاد االلككرالية الع أل ا اندار أا امالر رميية لشدية ك م اللكال رطميا
اكلكشا الع الال للبكار االلككراليةم ااندار الشيمة الرطمية اي الاندار األسل للاسل للية لشيمة اللشاد االلككرالية

ااي طد كماها أاال كماها العمالر الشامية.11
المحور الرابع  :الجرائم االلكترونية الناجمة عن معامالت التجارة االلكترونية
أوال :تعريف الجرائم االلكترونية :كعكبر الجرائم االلككرالية (جرائم االلكرلر) اي اللا الاللائي ارن من الجرائمم

إ أل ا ككمكي بالكهير من الممييار للمجرمين كد ع م إلع ارككاب ا يمكن كعريف كلك الجرائم ب ل ا الجرائم الكي ال
كعرف النداد الجغ ار ية االكي يكم ارككاب ا ب دات اي الناسللو ارلي ان اريق اللبكة االلكرلر ابااسللاة اللمل
الع دراية ائشة ب ما .12
االع سللبيا المهاام ا ل د اام  2004كجااي ادد الييراسللار المعرا ة  100ألف يراة بنيث اركيي ادد
الييراس للار الجديدت بلس للبة %50م اس للجا ييادت طدراا  %500ي ادد رس للائا البريد االلككرالي الماداةم كما
س ل للجلر منااالر اللل ل للو ي االلكرلر االكي ينااا من مالل ا بعض المنكالين مدا اللاة لمعر ة معلامار
س ل ل لرية ييادت بلسل ل للبة أكهر من %30م االكي ينااا مالل ا الش ارلل ل لللة إطامة مااطي بلاك ميارتم ااطلا الماداين
بكس ل ل للليم أرطام م البلكية السل ل ل لريةم ايجد من يشعان ي خ ا ه العمليار أن نس ل ل للاباك م البلكية طد كم إ راغ ا من
منكاااا أا أن سمعك م طد كم كدميراا من مالا الكناا يمرين ل ا.13
ثانيا :أنواع الجرائم الناجمة عن ظهور وسائل الدفع االلكترونية:
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كان لظ ار اسائا الد ي االلككرالية اامال مسااما ي ظ ار ا ا اللا من الجرائم االكي ل كر مل ا:
 .1انتحال شيييييخصيييييية الفرد :ككم الدما يسل ل للكغا الللل ل للال بيالار (كالعلاان اكاريخ الميالد ارطم الضل ل للمان

االجكمااي ).. .ال ل للمل ما الع الال ل للبكة االلككرالية أس ل ل لاا اسل ل للكغالام من أجا النلل ل للاا الع بااطار بلكية
ائكماليةم نيث أن كلك البيالار كمكل م من الكشدم بالبار السل ل ل ل ل للكم ار البااطار البلكية ابر االلكرلر غالبا من
مالا ال يئار الكي ال ككم إجراءار أملية لارمة ابر الابكة.14
 .2جرائم السيطو على أرقام البطاقات :ألللب السللاا الع أرطام البااطار ابر اللبكة االلكرلر املية س ل لةم

ل لك كيايدر ا ه الناادث الكي أاشبك ا امليار االبكياي مرجا كلك األرطام أا لعدم لاراا أا لعدم اسكمدام ا.

 .3غسييل األموال باسيتخدام البطاقات البنكية :اي املية كنايا الملللدر غير الماللرا ل مااا كالممدرار

إلع أمااا مل للدراا ما للرا كالكجارت بالس لليارارم اأبس للا الارق ل ه العملية اي الشيام بس للنو مبالغ كبيرت الع
د عار من اللراف ارلي ي بلد أجلبي من هم يشام ر الملرف ال و سنو المبلغ من ماكيلك بالو كنايا
المبلغ من الير ال و ألللدر ال بااطةم ككم املية الكنايا بملللم المبلغ من رللليد العميا ال و يكان طد ك رو
من د ي رس ل ل للام الكنايا ااس ل ل للكاا أن يغس ل ل للا أماال  .15ك لك كعكبر االلكرلر من أندث ارق غس ل ل لليا األمااا
الماللبااة مالللة أل ا أس ل ا اسللكمداما اأيسللر ي الكعاما مي البلاكم اضللغاة ميكاح كيك ل أ اق الدماا ي

نسل ل ل للابار األال ل ل للاة مالية املل ل ل للر ية من أو ج ة ي العالم16م يشام المجرمان باالاكماد الع املية الكنايا
االلككرالي ل مااا من مالا البلاك بإيدا األمااا المس ل للراطة ي نس ل للابار مكعددت بالبلاكم هم كناا إلع ادت
را ي بلدان ممكلية.
 .4السلب بالقوة االلكترونية :نيث يكم اسللكمدام الناسللو ي الكالاو بالمعلامار ا لك بإدماا بيالار يائية

من جالو المكنايا بامكالق دائلين ك جار يجو د ع ا أا ااكير يجو سداداام ا لك ان اريق امكالق مديلين
غير نشيشيين يجو الي م سداد ااكير لادرت ان الناسوم أما المدين المعكدة الي لن يكمكن من إهبار كال
غير ملدين لاجاد ااكير معلاملاكيلةم ااكل ا يسل ل ل ل ل للكغلا المكنلايلا ارق اللد ي ارليلة للنلل ل ل ل ل للاا الع أمااا غير
اراية.17
ثالثا :مخاطر المعامالت االلكترونية:
العااما المعرطلة لكاار اسائا الد ي االلككراليةم اككمها ا ه المماار ي:18
 .1المخاطر التنظيمية :ككعلق بعالطة البلاك االلككرالية بالبلك المركيوم نيث أن اللشاد االلككرالية سللكجعا

من اللل للعو مراطبة اكنديد الككلة اللشديةم ك لك كدااا ادت أال للكاا من اللشاد لل للادرت ان موس ل لسل للار ملل للر ية
اغير ملر ية يجعا الكهير من المبالغ مار رطابة السلاة اللشدية من اللانية الكلظيميةم كما أن لك يودو إلع
ل للعابة ي كنل لليا الضل لرائو بامض للا ة إلع ما للكلة الك رو الضل لريبي الكي أل للبنر يس لليرت لسل ل الة كنايا
األمااا ابر النداد.
 .2المخاطر القانونية :لظ ار لس ل لرية المعامالر الملل للر ية االلككرالية ان ا ا يكي درجة االية من المماار

الشالالية باللس ل ل للبة للبلاك كعمليار غس ل ل لليا األمااام ل لك أل ل ل للبنر البلاك كشام بالكنشق جيداط من ااية العميا

االاال طبا ك النساو.
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 .3مخاطر العمليات :إن ابيعة المعامالر الملل ل ل للر ية االلككرالية يلكد ال ا ك ديدار أملية ك كي س ل ل ل لااء من

داما اللظام أا مارج م االع البلاك ككبي ممارسل للار سل للليمة لضل للمان س ل لرية البيالار ااالاكماد الع مبراء ي
لك.
 .4مخاطر السيييييمعة :إ ا ما ااج أند البلاك االلككرالية مال ل ل للاكا ي مدماك االلككرالية شد يودو لك إلع

شدان الهشة بالبلاك المشدمة ل ه المدمار .اطد بدأر البلاك االلككرالية كارح مماار لاجمة ان اكسل ل ل ل للا ال ات

ي االطك مي العمالء مما ج عل ا ككعرض لعمليار للل ل للو ممكليةم لك أن المدمة البلكية ابر االلكرلر يكان

من اللللعو مراطبك ا بلللارت دطيشةم ااا ما يوهر الع نجم السلليالة اللشدية سلااء بالييادت أا باللشلللان للللعابة
مراطبك ا من ارف البلك المركيو.19
رابعا :جرائم البطاقات البنكية:
ايمكن كشسيم الجرائم المرككبة باسكمدام ا ه البااطار إلع:
 .1الجرائم التي يرتكبها العميل بسييييبب إسيييياءة اسييييتعمال البطاقات البنكية :العميا ليسل ل ل مالك البااطة طد

يس ل ل للكعمل ا الرككاو جرائم ممالية للعشد المبرم بيل ا بين البلكم ا لك بابيعة الناا للنل ل ل للاا الع أمااا ب و
اريشة كالرم امعظم ا ه الجرائم أا المماليار ل كراا كما يلي:
أ-

تجاوز الحامل لرصيييييييده بالسييييييحب خالل أجهزة الصييييييراف اآللي :20اكشي ا ه الجريمة الدما يشام ناما

البااطة بالسنو من ارلية لللشاد بمبلغ يييد ان رليده بالبلكم أا يكجااي الند األطلع الملرح ل ب .

ب -إسييياءة اسيييتعمال بطاقات الوفاء :طد يشدم العميا بال لراء س لللي ا مدمار ككجااي طيمك ا المبلغ ال و يض للمل

البلك أا الج ة الملل ل للدرت كند أطلل ل للع ل ام أا يشام با ل ل لراء السل ل لللي االمدمار ال ككجااي طيمك ا المبلغ ال و

يضمل البلك االما ككجااي الرليد الماجاد ي نساب .

ت -اسيييتخدام بطاقة انتهت مدة صيييالحيتها :لكا بااطة مدت ل ل للالنية معيلةم ابعد مرار ا ه المدت البد الع
العميا برداا للبلك أا الج ة الملل ل ل للدرت ل ا ا لك إما لكجديداا أا الكملي ال ام ا ي ناا لم ييعا لك يرة

البعض بضرارت ااكباره جرم.21

ث -اسييتخدام البطاقة الملغاة :طد يشام البلك أنيالا بإلغاء البااطة ا اطف امل ا اا شا ل لك يالو من العميا
رداام يي ناا امكلي العميا ان لك (رداا إلع البلك) ايشام باس ل للكعمال ام ان لك يعد ااكداء الع ماا

الغير ألن العميا س للياام الكاجر بملكيك البااطة ابائكمان مالي لدة البلك مس للكعيلطا بالال ل ادت الل للادرت من
البلك االكي كشر بماجب ا بائكمان للعميا.

ج -إسييياءة اسيييتخدام بطاقة ضيييمان الشييييك :كشام الجريمة الا الدما يشام الجالي بإل للدار ا لليك للكاجر
ال و ااكرة مل البضااة بشيمة ككجااي السشف ال و يضمل البلك.

 .2الجرائم التي يرتكبها الغير بسييييييبب إسيييييياءة اسييييييتعمال البطاقات االلكترونية :طد يكم أيضل ل ل للا ارككاو جرائم
باسكمدام البااطار من طبا الغير ا لك الع اللنا الكالي:

أ -استعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة من قبل الغير :22إن سارق البااطة أا من اهر الي ا طد يسكمدم ا
ي سللنو لشاد من الماي ارليم اطد يسللكمدم ا ي النلللاا الع السلللي االمدمار من الكجار االاك داا

كيرلسا كابق ي مها ا ه الناالر اشابة جريمة الللو.
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ب -السيييييحب ببطاقات الكترونية مزورة :23طد يشام الغير بكياير بااطار الد ي أا الس ل ل للنو ان اريق بااطار

ائكمان مسراطةم ااسكبداا بيالاك ا كما طد يكم لك بالكاااو مي لانو البااطة ال و يكرك ا للغير السكعمال ا
ي السل ل للنو اكياير كاطيع م هم يشام باالاكراض الع السل ل للنو اياعن الع كاطيع نكع ال يملل ل للم المبلغ

المسناو من نساب المال.
ايالنظ أن أكهر من للف امليار االنكياا يما يمل البااطار كشي ي الااليار المكندت األمريكيةم أما
الباطي ياجد ناالي  %30مل ا ي أارابا مالل ل للة وريااليام أما البااطار الميشادت أا المسل ل للراطة كمها أكهر من
للل ل ل ل للف المسل ل ل ل للائر المكركبة الع املية االنكياام اكياير ا ه البااطار يمها المار األكبر ال و ي دد الكجارت
االلككرالية.
المحور الخامس  :مفاهيم أساسية حول حماية المستهلك االلكتروني
أوال :مفهوم المستهلك اإللكتروني:
المس ل ل ل للك لك املككرالي اا

لك الا ل ل ل للمل ال و يبرم اشاد الككرالية ممكلية من ال ل ل ل لراء اايجار اطرض

االكيا اغيراا من العشاد بغرض كا ير ما ينكج من سلللي امدمار ماللبا ناجاك الاللملللية اا العائلية دان
ان يكان الغرض من لللك اا إاللادت كسل ل ل ل ل للايش للا ادان ان ككا ر لللدي ل المبرت اليليللة لمعللالجللة ا ل ه األا ل ل ل ل ل ليللاء
الالن ا .24
ثانيا :مفهوم حماية المستهلك اإللكتروني:
يشل للد بنماية المس للك لك املككرالي نيظ نشاق المس للك لك املككرالي اض للمان نل للال الي ا لك ان
نماية المسللك لك ككضللمن امطرار باجاد نشاق للمسللك لك ايجو ان كب ا كا المج ادار لك مين االسللكيادت مل ام
بااكبار ان المسل ل ل ل ل للك لك ا ا الارف الضل ل ل ل ل للعيف ي الكعاطدم بيل ما الم ليان يكالان ي مركي طات ي مااج ة
المس ل ل للك لكينم كما ال ي المعامالر االلككرالية يكان الكعاطد ان بعدم إض ل ل للا ة الع ان العشد االلككرالي يعكبر
اشد بين غائبين.25
ثالثا :مبررات حماية المستهلك اإللكتروني:
بعد اكسا مسكمدمي اال لكرلر ي العالمم بدأ يكبلار مي ام النماية االلككرالية للمسك لكم اال و يعلي النياظ

الع نشاق المسك لك انمايك من الغو أا االنكياا أا الاراء بضائي مغاااة باسكمدام أداار ابكة االلكرلر
الكي كسكايي الالاا الع مكانم اكمارة ك هي ار يكجااي أنيالا األداار الكشليدية ي الااطيم االي

مبررار نماية

المسك لك ككلمل يما يلي:26
 .1التطور الحديث في شيييبكة االنترنت :يمها الكاار الكشلي ال و ار ك ال للبكار االلكرلر ااطعا الميا ي كي

كا لنظة بالجديدم مما يعلي ان يشاد الع كنسللين الراابا الكجارية بين المياد االمسللك لك ب دف النلللاا الع

ا ضل للا أداء للممارسل للار الكجارية االلككراليةم غير ان الجالو السل لللبي ل ا الكاار يكجسل للد ي ط ر المسل للك لك
باريشة كبدا ادائيةم مما يلبغي ان يوهر الع العشد الكجارو االلككرالي ابر ال ل للبكة االلكرلر مشارلة بالبيي ال و
يكم ي ماان امنا إطامة المسك لكم ايكمها لك ي ادم طدرت المسك لك الع معايلة المبيي باريشة نشيشيةم اا
االلكشاء مي المياد ي مجلة اشدو كشليدو.
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 .2حاجة المسيييتهلك الى الخدمات االلكترونية :ناجة الضل للرارية للمسل للك لك الع المدمار االلككرالية كلبي

من كال ا كا ر ملكجار امدمار ار جادت االية ب س ل ل ل ل للعار معشالة بس ل ل ل ل للبو كهرت المااطي االلككرالية الكجاريةم

ابالكالي ييادت الملا سللة بين كلك المااطي الع كشديم األ ضللا للمسللك لكم بامضللا ة الع المدمار الممكايت لعمليار
ما بعد البييم امن الا كالر الناجة للبنث ان نماية للمسك لك باكا مل اااض .
 .3افتقار المستهلك الى التنوير المعلوماتي :ايكمها لك من مالا ما يااج المسلك لك من ادم معر ك لما

ينلا امام ي الاااة اللغيرتم اادم معر ك بابكة االلكرلر مما طد يودو الع اطا المسك لك بنيا امدا
طرللة االلكرلر من مالا المااطي الاامية اا الكعاطد الاامي.
المحور السادس :حقوق المستهلك االلكتروني الواجب حمايتها من مخاطر التجارة االلكترونية
أوال  :حماية المستهلك االلكتروني في مرحلة التفاوض:27

 .1حق المسيتهلك في مواجهة اإلعالن التجاري :طد يكجااي اماالن الكجارو نداده الماللرااة ليلللب اااللا

ملل ل للال أ ا كا با اال و يعكبر عال غير ما ل للرا لكال يلنق ض ل للر ار بالمس ل للك لكم ل لك ال بد من كشرير نماية ل

ا لك بكا ل ل ل ل للديد المس ل ل ل ل للوالية الع الملكدم اطاااد نماية المس ل ل ل ل للك لك ابر االلكرلر ي ا ا المجاا ككمنار ي
طاادكين :اضاح اماالن الكجاروم اان ال يكان اماالن كا با اا مضلال.
 . 2حق المسيييييييتهلك في االعالم والتبصيييييييير :ال يمكلف الكاجر ابر االلكرلر ان أو كاجر امرم

ا مليم

بكمكين المسك لك بكا البيالار الضرارية مكمام العشدم يجو ان يكان العرض المشدم الع اااة الايو منددا
بدطة ااض ل للاحم اال بد من ظ ار كا البيالار امليامية المال ل للة بالكعاطد مي العرض المشدمم اطد أكد كا من طالان
المسل ل للك لك اليرلسل ل للي ااالارابي ا لع ضل ل للرارت كنديد ال ل للملل ل للية الم لي اا مياد المدمة مي كاضل ل للي البيالار
األساسية للسلعة اا المدمة.
ثانيا  :حماية المستهلك االلكتروني في مرحلة ابرام العقد:28
 . 1حق المسييييييتهلك في مكافحة الشييييييروط التعسييييييفية :اغلو العشاد الكي كبرم ابر االلكرلر ال يكا ر ي ا

كيااض اا مساامةم إ ا ال يكان المسك لك النق ي كعديا الاراا الكي ييرض ا الي الم ليم ا ا ما يسكداي
كدما الشالان لنمايك اهلاء ابرام العشد ا لك بمكا نة الاراا الكعسيية.
 . 2حق المسييتهلك في حماية بياناته الشييخصييية :ال يميي اليلا بان المسللك لك المكعاطد ابر االلكرلر يدلي

بمعلامار ككعلق بنياك المالل ل ل ل ل للة للم ليم ل لك يليم الشالان ا ا األمير ان ينمي كا البيالار الكي يدلي ب ا
األاا بملاسبة ابرام العشد.
ثالثا  :حماية المستهلك االلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد:
 .1حق المستهلك في ضمان العيب الخفي :المسك لك ال و يكعاطد ابر االلكرلر من اجا اراء ملكا لعين

اا الو مدمة مام ييكرض ان يكالا ماليان من العياو ال للالنان للغرض المرجام الا كان يعلم بما ي ما من
اياو لما أطدم الع الكعاطد.29
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 . 2حق المسيييتهلك في حماية ضيييمان التعرض :يس للكييد المس للك لك ابر االلكرلر مما اا مشرر بال ل ن البيي

امامام عشد االس ل للك الك ابر االلكرلر يركو الكيام الم لي بض ل للمان اس ل للكيادت المس ل للك لك بالملكا باريشة اادئة
اكاملةم ال يكعرض للمسك لك امليام اال يسم للغير بالكعرض ل .

 .3حق المسييتهلك في العدول :ان ارض الس لللعة اا المدمة الع الا للبكة االلكرلرم طد ال كعاي للمس للك لك

كلل للا ار كا يام يسل للم ل بإلل للدار ط ارره بلاء الع إرادت اااية مسل للكليرتم اال بإاااء النكم اللل للني االدطيق ان
السل ل لللعةم الن اليكرت المسل ل للكيادت من العرض االلل ل للارت اادت ما ككان مناة بكهير من اسل ل للائا الدااية ااالغراء

المبالغ ي م مما يودو بالمسل للك لك الع اللدم الع الكعاطد االرغبة ي العداا ااا نق ال للملل للي يمضل للي لكشدير
المسك لكم ايمارس ا شا لما يراه منششا لملالن م كما ال غير مليم بإبداء أسباو العداا.
 . 4حق المسيييتهلك في االسيييتعانة بهيئات لحمايته :لكيجة ايياد نجم المعامالر الكجارية ابر االلكرلر من

ج ةم اامكالا مييان الشاة بين المس ل ل للك لك االم لي من ج ة أمرةم اكج ر غالبية الكال ل ل لريعار الع النث الع

الاللاء ج ار نكامية اا مالللة معكمدت ككالع م مة نماية المسللك لكين بداية من مرنلة االلكا االكايييم مرا ار
بمرنلة اماالن االبييم االك اء بمرنلة الكسليم االكليي .30
 . 5حق المستهلك في الحماية من جريمة الغش التجاري والصناعي وجريمة االحتيال :ككعدد لار النماية

للمسل ل للك لك االلككرالي بكعدد الجرائم الممارسل ل للة ضل ل للدهم العا أكهر الجرائم االلككرالية الكال ل للا ار ي مجاا الكجارت
االلككرالية ابر االلكرلر جريمكي الغو ااالنكياا الكي يكان ملدراما دائما الم لي.31
المحور السابع :وسائل وآليات حماية المستهلك االلكتروني من مخاطر التجارة االلكترونية
أوال  :وسائل حماية المستهلك االلكتروني من مخاطر التجارة االلكترونية:
 .1خلق بيئة تشريعية :من أجا إرساء أسة ملال الهشة الرطمية لمجكمي المعلامار ااالطكلاد الرطمي يجو

إكما العديد من امجراءار سلليما يما يكعلق باجاد كاللريي مككاما لنماية المسللك لك يضللمن كنشيق نماية عالة
لنشاط ااجراءار مبس ل ل للاة اغير مكلية للنللل ل للاا الع ا ه النشاق .اك لك اجاد ملظامة من األج يت الرطابية
كضمن سالمة المعراض من السلي االمدمار اماابشك ا للمااليار الشياسية.32

 .2تفعيل أسيياليب توعية وتحسيييس المسييتهلك :ا ي س للبيا كنشيق ا ا الدار الكنس لليس للي ااماالمي يلبغي

الشيام بابي داريار من اللل ل للنف أا المجالر أا اللا ل ل لريار اكاييع ا الع المسل ل للك لكين أا ان اريق ام ااة
االكليييان أا األلكرلر بامضا ة الع اشد اللداار االشاء المناضرار.33
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جدول رقم ( :)03العوامل التي تدعم الثقة وتحد من مخاطر المدركة للمستهلك االلكتروني
العام

م دداتي

بناء الثنة

مدى الكفاء في تلبية أمر الشراء يساهم في بناء ثقة المستهلك وتعتبر مؤ را على الرضا.

الخصببببوصببببية تعتبر من المحددات األسدددداسددددية في الثقة بالمواقع اإللكترونية التي توفر درلة عالية من
األمان والسدددرية إت يتطلﺐ إسدددتمدا برام خامدددة للحماية وتقنين أليات لتامين عمليات
واالمان
الدفع اإللكتروني.
الع مة ال جارية تعتبر مؤ را هاما على الجود والصدق اللذين يساهمان في بناء الثقة
المعلومات

يمكن أن تعز ،كم ية و نوع ية و توق يت المعلو مات الم قد مة للمسددددته لك من ال بدا ئم أو
االختيارات الصحيحة في قرار الشراء مما يؤدي الى درلة مرتفعة من الثقة بالموقع

الخلرة السابنة

تساهم المعلومات المامة بالتفاعالت والمبرات السابقة في بناء ثقة المستهلك بالبائع

الصائل الموقع تتضددددمن المحتوى والتصددددميم وووائ
االستمرار في ،يار الموقع.
على الشلكة

الموقع ويجﺐ أن تكون لذابة وحديثة تشددددجع

La Source: http://www.alukah.net/culture/0/78647/#ixzz4mMa1y2if

 .3اسييتخدام برامج وتقنيات أمن المعلومات :اا ابارت مجما الاسللائا الكشلية اامدارية الكي يكم إسللكمدام ا

لملي االسللكمدام غير الملللرح اسللاء االسللكغالا ااسللكعادت المعلامار املككرالية الظم االكلللاالر االمعلامار

الكي كنكاي ا ب دف ض ل للمان كاا ر ااس ل للكم اررية اما لظم المعلامار اك مين نماية اسل ل لرية البيالار الا ل للمل ل للية
النماية المااالين من المماارم ا لك باسكمدام الاسائا الكالية:
 التشيييييفير اإللكتروني للبيانات :يجعا الكا ل ل لليير سل ل ل لرطة ا ه الم علامار أكهر ل ل ل للعابة مما كالر الي ي

إادادار ال اكف الكشليدية الع أ راد اديمي الضللمير ي ك مليار ااسللكمدام ا لكنشيق مكاسللو اللملللية ل مم
الشلد بالكايير كرميي البيالار كي يكع ر طراءك ا من أو امل لدي كلمة مرار ليك ايرت كلك البيالار .34
 التوقيع اإللكتروني :يكم ال ل كا نراف أا أرطام أا رماي أا إا للارار ايكان ل اابي مكيرد يس للم بكنديد

الال للمل الماطي ايمييه ان غيرهم امن لل للاره الكاطيي الرطميم الكاطيي بالشلم املككراليم الكاطيي بالضل للغا الع
مربي الماا شةم الكاطيي بإسكمدام بااطار االئكمان المشرلة بالرطم السرو .35pin
 الشييهادات الرقمية :اي ابارت ان ا ل ادت إلككرالية لللادرت ان كيان مسللكشا معكرف ب داليا يداع ايئة

اماكماد اكشام ا ه ال يئة بإهبار أن لل ل للانو الرسل ل للالة أا المعاملة االلككرالية اا الال ل للمل اك المندد ب ه
الرسللالةم اككضللمن مجمااة من البيالار االمعلامار املككرالية االكي طامر ايئة المااللليار الشياسللية العالمية
 isoبكنديداا.
 نظام المعامالت اإللكترونية األمنة :اا ابارت ان براكاكاا اارك مجمااة كبيرت من الا ل ل للركار العالمية

ليئكمان كيي اي  visaاماسل للكر كارد  master cardااظييك األسل للاسل للية اي كا ير األمان لمد ااار البااطار
الملر ي )امئكمالية(.

 بروتوكول الطبقات األمنة  :sslاا براكاكاا كال لليير رمي البيالار ايعما ضل للمن مكلل للينار الايو من

أجا ملي ااكراض البيالار االمعلامار الكي يجرة إرس للال ا ابر األلكرلر ي أو لشاة أهلاء الكشاا ا ه البيالار
االمعلامار.
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 الجدران النارية :اي ابارت ان برمجيار اد ا األسللاسللي ك مين النماية لمعلامار الاللركة االشضللاء الع

كا امليار االمكراق االكدمير الكي ككعرض ل ا مليار ماادم الايوم من مالا إطامة ناجي بين اللبكة األلكرلر
االا للبكة الداملية للموسل لس للةم ليشام ا ا الناجي بكل لليية ا نل كا امليار الدماا االمرا إلع الا للبكة لملي
دماا المسكمدمين غير الملرح ل م اغير المسجلين الكجلو مار الييراسار االبرامد الدميلة.36
ثانيا  :آليات حماية المستهلك االلكتروني من مخاطر التجارة اإللكترونية:
 . 1اآلليات التسويقية لحماية المستهلك االلكتروني
 . 1.1آليات حماية المسيييييييتهلك بالنظر الى المنتج وتسيييييييعيره :كظ ر اليار نماية المسل ل ل ل للك لك ي مااج ة

الملكجار/المدمار ااس للعاراا ي االلكيام باماالم االلككراليم نيث يكعين الع الكاجر اال ض للاء الع المس للك لك
بكا ما لدي من بيالار ككعلق بالعشد نكع كسل ل ل للكلير ارادك م ايجو االدالء بكا المعلامار االما كالر ل ا أامية
ي الكعاطدم اااللكيام باماالم االلككرالي يكالو الكركيي الع لشاكين أساسيكينم األالع الكيام المساطين بضرارت
ككابة البيالار المكعلشة بالملكدم االهالية االلكيام باماالم ان األسعار.
 . 2.1آليات حماية المستهلك بالنظر الى عنصر الترويج :كظ ر أامية اليار المسك لك باللظر الع اللر

الكرايد من مالا لشاكي ن أس ل ل للاس ل ل لليكينم األالع ككمها ي كيعيا أس ل ل للاليو كااية المس ل ل للك لك ان اريق ارا ل ل للاده
اكاجي

بما يكيا نمايك الليالة نشاط م االهالية ككمها ي كسلمير امااللار االلككرالية ك ند اطاة األسلاليو

ك هي ار ي لار الااي االهشا ة بين المسك لكين.
 .3.1آليات حماية المستهلك بالنظر الى عنصر التوزيع :كاسيلة لنماية المسك لك االلككرالي اطرر معظم

الكاريعار نق المسك لك ي العداا ااكباره الارف الضعيف لعدم كا ره الع المبرت الكا يةم بامضا ة الع ادم
إمكالية معايلة الملكد االعلم بمللائلل طبا ابرام العشدم ااا مسللك الكاج األارابي ال و اطر ب نشية المسلك لك
ي العداا دان الناجة ل دالء باألسلباو االمبررارم ابالكالي يعكبر نق العداا باللسلبة للمسلك لك نق مجاليم
ا ا مارسل ل ل ل ل ل ل مالا يجال المنددت طالالا ال يكنما أو كبعار اال يكركو الع لك أو جياء ما ادا ما كعلق
بالملرا ار المنكملة مرجا السلعة.37
 .2اآلليات الرقابية لحماية المستهلك االلكتروني:
 . 1.2آليات حماية المسييييتهلك بالنظر الى الرقابة على الجودة :اهلاء ارض اللكا سل ل لااء من ارف الملكد

اا الماي اا البائي يكان منا رطابة مس ل للكمرت ا لك ان اريق معايلار مياج تم اما من ارف ض ل للباا الا ل للراة

الشضللائية اا من ارف االااان ام داريينم نيث يشام بممارسللة لاللاا م ي أو مرنلة من مرانا ارض الملكد
لالسك الك.38
 . 2.2شييهادات الثقة على مسييتوى المواقع التجارية االلكترونية :لما كالر الهشة اي األسللاة كاار الكجارت

االلككرالية االعللر الانيد لضمان االمن الع مسكاة ابكة االلكرلرم سعع الياالان الع مسكاة الابكة الع
كسل للو هشة مسل للكعملي االلكرلر من مالا ااداد ا ل ل ادار الهشة اكسل للمع ك لك ا ل ل ادار الملل للادطة الع ماابشة
المااطي الكجارية لماالل ل ل لليار معيلةم اجاد ا ل ل ل ل ادت مسل ل ل لللمة من ارف ال ل ل للمل هالث االكي كهبر ماابشة المااطي

لمجمااة من المعايير يساام ي ام لة مسكعملي االلكرلر ايا ر لا من الملداطية لمها ا ه المااطي.
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 . 3اآلليات القانونية لحماية المستهلك االلكتروني:
 .1.3التوقيع االلكتروني :ااجو المجكمي الدالي ككا باالس للكعالة بمبراء ي المجاا االلككرالي يلية طالالية

ككماالع مي الاسلا الرطمي االكي ككمها ي الكاطيي االلككرالي ال و يشابا الكاطيي الكشليدو ي المعامالر العادية
للك كد من ااية األاراف اكيادو أاكاا المدا االشرللة الع المسكاة الابكة.40
 . 2.3حماية البيانات المتعلقة بخصييوصييية المسييتهلك االلكتروني :لعا الك اك البيالار الرسللمية االلككرالية

الللب من سلليمار العلللر الرطمي ل ا لجد االكجاه النديث لنماية المسللك لك طد أليم المكعاملين ي ااار العشاد
االلككرالية بضرارت اضي اليار لنماية البيالار الاملية للمسك لكم امن بين ا ه االليار الكايير االلككرالي
للبيالارم نيث يعكبر من ابري الاسللائا ي مجاا كا ير امن اسللالمة اس لرية المعلامار االمعامالر االللليشار
المكبادلة ابر اللبكة االلكرلر االكي ككالو النياظ الع بيالار األاراف انجم الللليشار الاا ام اك لك نماية
اللشاد المكداالة داما ا ه الكجارت.41
خاتمة:
كبين للا من مالا ا ه الد ارسل ل ل ل ل للة ان العديد من الكا ل ل ل ل ل لريعار اجك در ي كا ير يليار نماية لاجنة
للمسل للك لك االلككرالي ابر ال للبكة االلكرلرم ككيا ل بإلل للدار إرادت مسل للكليرت اااية اككلل للدة ألسل للاليو الكجارت
االلككرالية النديهة الكي ي معظم ا ك دف الع اغراء المسل ل ل ل ل للك لك االلككرالي انه الع الدماا ي االطار

كعاطدية يككاللف النشا ادم رغبك ب ام ل ا كبلر كلك الكا لريعار مجمااة من طاااد ك دف باألسللاة الع كا ير
بيئة يملة ي مجاا الكجارت املككرالية .اككمها الا ض للرارت كا ير ا ه النماية ي ادت اااما ي كي ي مشدمك ا
لية االنكراف لدة الكاجر االلككراليم الكي كوال الع اسكمدام اسائا كسايشية كد ي بالمسك لك الع اراء سلعة
معراضة الع ابكة االلكرلرم ي المشابا ضعف مبرت ا ا األمير ي الكلدو لمها ا ه االغراءار الكسايشية.
امن ج ة أمرة إن كا ير مها ا ه النماية للمسللك لك طد كعاد بلكائد إيجابية الع الكاجر االلككرالي من مالا
كاللجيي المسللك لك الع الا لراء ابر االلكرلرم المسللك لك غالبا ما يكردد ي الا لراء من مالا ا ه الاللبكة لعدم
ك كده من مالئمة السلي المعراضة النكياجاك م اا ماية اطاا ضنية الغو ااالنكياا.
نتائج الدراسة :من مالا ا ه الدراسةم كالللا الع اللكائد الكالية:
 أدة االسللكعماا الااسللي لككلالاجيا االاالم ااالكلللاا ي ممكلف المعامالر الكجارية بين داا العالم الع
ضرارت الكملي ان االطكلاد الشديم االكاج لنا بلاء االطكلاد الرطمي.

 كشام االلكرلر الع انداث كغييرار ي لما االلكا اامليار الكبادام اكا ة أا للكاا االكل للاام اااللكشاا

بالمسك لك العادو الع المسك لك االلككرالي.
 يكالو اسل ل ل ل للكمدام الكسل ل ل ل للايق االلككرالي كا ير البلية الكنكية للكجارت االلككراليةم اك لك كا ير المشامار
الكاريعية الاليمة لكس يا نرية الكجارت االلككراليةا
 ال يملا الكسايق االلككرالي من المماار االكي طد كوهر سلبا الع هشة المسك لك االلككرالي كجاه الكجارت
االلككراليةا
 يمضل ل ل ل للي المسل ل ل ل للك لك االلككرالي للنماية من ارف الج ار المسل ل ل ل للوالة ان سل ل ل ل للالمة معامالر الكجارت
االلككراليةم ا لك ي ناالر الاطا ضنية االنكياا االغو االلككرالي بكا ة أاكال .
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توصيات الدراسة :من مالا لكائد الدراسة يمكن اطكراح الكاليار الكالية:
 ضل للرارت إطلا المسل للك لكين ب ن الكعامالر ابر املكرلر ككلل للف باألمان اضل للمان جادت الملكجارم مي
كاا ر طلاار السللكبداا اارجا الملكجارم اكنديد الارق الممكلية المكانة لكسللليم الملكجارم اكعريف المسللك لكين
بالكلا ال ائا للملكجار اامضا ار الكي كندث ي كا مرتا
 يجو الع الموس لسللار المسللاطة لملكجاك ا إلككراليا العما الع اسللكمدام جميي أداار الكسللايق من أجا
بل اء االطار هابكة امسل ل ل ل للكشرت مي يبائل ام من لك يلبغي ضل ل ل ل للمان جادت المدمار المشدمةم ابالكالي كلبية جميي
الاااد الكي طدمر للمسل للك لك كما يلبغي أن ككان جميي الملكجار لدي ا معايير الجادت المااادتم ايلبغي أيضل للا

أن ككاا ق مي اللل للار المشدمةم بامضل للا ة إلع ضل للرارت كر األسل للعار ب اضل للاح اضل للرارت انكرام مااايد الكسل للليم
االارااا
 يلبغي الع الموسل ل ل لس ل ل للار المس ل ل للاطة لملكجاك ا إلككراليا أن كب ا طل ل ل للارة ج داا ي العما الع كيادو
الماكالر االعشبار االمماار االك ديدار الكي يمكن أن كااج اليبائن الناليين اك لك المركشبين ي الاراء ابر
املكرلرم من مالا ضل ل ل ل ل للمان النماية الاطائية اامجرائية االشالالية للمسل ل ل ل ل للك لك املككرالي نكع يمكل ا كنشيق
األاداف الكسايشية بلجاحا
 يلبغي الع الموسلسلار العما الع الند من مظاار الغو الكجارو اغياو الكالريعار المالئمة اضلعف
أمن االكل ل للاالر ابر املكرلر الكي كعكبر من المماار الكي كااج المس ل للك لكين الد الشيام بعملية الال ل لراء ابر
املكرلرم مال للة اأن أكبر المماار المكعلشة بالكس للايق من مالا املكرلر اي مسل ل لة النرية الا للمل لليةم من
مالبا أساسيا اضراريا.
لك إن ملق الهشة لدة المسك لك ي الكعاما مي ابكة املكرلر ألب
ط
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التخطيط الثقافي كآلية لتشييد المدن الذكية
دراسة مقارنة لي " مونس عاصمة الثقافة األوروبية وقسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015
Cultural planning as a mechanism for the construction of smart cities

Comparative Case Study of "European Cultural Capitals and Arab Culture
)Capitals 2015 (Mons / Constantine
البانهة سمية بن امارت (جامعة طسلايلة -03الجيائر)
ملخص:
يكلااا البنثم د ارس للة اكنليا المدن ال كية امكالبار إلا للائ ا أا إاادت إنيائ ا اكنايا الشائمة مل ا إلع مدن
ار ماال لليار كية كبعا للااطي الراان االمس للكشبلي المبلي الع منددارا اس للكراكيجيارم أاداف ااألام الماا
الكليي ية للالاا إلع اللكائد المرجات.
اطد ادف البنث إلع اضللي ل د الكمايا الهشا ي كنر المج ر كآلية نديهة للكمايا النضللرو االسللكراكيجيا
لكنايا ااالل للم الهشا ة األارابية اااالل للم الهشا ة العربية مالة /طسل لللايلة (مدالة الد ارسل للة) إلع مدن كيةم

االم أداار ا ا الل د للكمايا النضرو االسكراكيجي ال و ألب ل لشل اأامية مكيايدت ي سياق العالمةم
اللما االشدرت الكلا سللية الكي كضللالي ب ا الملااق النض لرية العل لرية ا لك لكسلللا الضللاء الع امبدا الباللرو
ااالبككار الهشا ي.
الد ارسل ل ل ل ل للة اا ر الكمايا النضل ل ل ل ل للارو ب لااا م هم الاطاف الع أام ما جاءر ب األدبيار ي العالم األكاديمي

لكااير اكشييم عالية الكما يا الهشا يم للال ل ل للاا إلع كنليا نالكين د ارس ل ل لليكين لكا ل ل للف من مالل ما اس ل ل للكعماا
الكمايا اامكاليار كابيش ي البلدان اللامية.
الكلمات المفتاحية :الكمايا الهشا يم ااالم الهشا ة األارابية اااالم الهشا ة العربيةم المدن ال كية.
ABSTRACT:
The study deals with the analysis of smart cities; the requirements of their creation or
revitalization and their transformation into cities with smart specifications .
The aim of the research was to develop a "cultural planning" approach under the
microscope as a modern mechanism for strategic urban planning; to transform the
capitals of the European culture and the capitals of the Arab culture "Mons /
Constantine" into smart cities; and to map the tools of this approach to strategic urban
planning, In the context of globalization, the growth and competitiveness of modern
urban areas to highlight human creativity and cultural innovation.
The study begins with a thorough review of cultural planning literature in order to
examine the theoretical ground of this new turn in urban planning and to identify
cultural planning as a tool to develop and evaluate the effectiveness, The impact and
outcomes of cultural planning are also examined within the two case studies which we
reveal the use of planning and the possibilities of application in developing countries.

433

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
Keywords: cultural planning, capitals of European culture and capitals of Arab
culture, smart cities.
مقدمة:
الممااان انكع ل ل ل للالعا الشرار -الا با ل ل للكا مك مر -الع لنا مكيايد ي
الملظرانم ُ
لشد ا ل ل للر العلماءم ُ
إدراك نشيشة أامية دمد الل ل للر الهشا ة ي الكلمية النضل ل لرية الما الكجديد ألو مديلة كل ل للبا إلع إض ل للياء
ال كاء ضمن كيلالك اا الهشا ة جيء من المديلة النديهة ال كشا ي نيايك ا ان أو منرك كاالطكلل ل ل ل ل ل ل ل ل للاد مهالا
كضمن نركية الكلا ة الع رأة الماا الباروم االسكهمارار اكنسين اللارت النضريل ل ل ل ل ل ل للة للمديلة الع مسكاة
االمي.
اللما
ي نينم الكلظير الكشليدو ال و اسل للكهمر الكمايا االطكلل للادو للمدن لسل لللاارا كان ُيركي الع ُموال للرار ُ
االع دار الكدااا للماارد الابيعية ااأللل ل للاا الماديةا ي نين المدن الكي كااج المياضل ل للا ي معدالر اللما
بعد الكناا االطكل ل للادو اااادت ال يكلة ي العشدين األميرين كاج ر لنا الكلا ة لج و ااس ل للكشااو المااابين
(أا كما ُيسل ل ل للمان أاضل ل ل للاء الابشة االبدااية) كال م ملل ل ل للدر كالي رد لالبككارار اليبدااارم اكااير الككلالاجيا
كللااة اطات بديلةم ايلج بان لنا لااية الما نيات غلي بالكلا اليكروم اليرل االجكمااية االكيااا الهشا ي.

االاسل ل ل ل ل لليلة لنا كنشيق ا ه البيئار اللابضل ل ل ل ل للة بالنيات الهشا ية اي الكمايا الهشا ي م ابالكاليم إن ال دف
الرئيسي من ا ه الدراسة اا اسككااف لجااة ا ه الظاارت اسكمدام الكمايا الهشا ي الكي كجمي بين االاكمام
بالمكانم الهشا ة ااالطكلاد ك دات لكجديد المديلة الكاليد امبدا .
اابر كنديد مللال الهشا ةم مراجعة ل رضلية اللظرية لمللال الكمايا الهشا ي كملعاف جديد يُ الكمايا
االكجديد النضل ل ل ل ل للروم إمكالية كابيش الع مدن أمرةم اكشييم معايير الكياءت (لشاا الضل ل ل ل ل للعف االشات) في هذا
التخطيطم كا ا ا سيكلااا كنليال من دراسة نالة مشارلة ل ل ل " عواصم الثقافة األوروبية وعواصم الثقافة العربية
لعام ( 2015مونس /قسنطينة) ".
إشكالية البحث:
ككمن إاكالية البنث بالدرجة األالع ي مي ام الكمايا الهشا ي للمديلة ال كيةم اك مر ارن اكبلي كابيشاك
ي الداا العربية االلاميةم مشارلة بالداا األاربيةم ااكضل ل ل ل ل للاح دار الكاار الكشلي امدة ك هيره الع كااير
مس للكايار نديهة لكمايا المدنم بامض للا ة إلع اال كشار إلع س للياس للة امرالية ااض للنة لالس للكيادت من الكشليار
النديهة ي كمايا المدن الشائمة االمسكشبليةم ابالكالي إن السواا البنهي الرئيسي اا كما يلي:
كيف يمكن أن يكون التخطيط الثقافي أداة فعالة لتجديد المدينة (عواصم الثقافة األوروبية والعربية)؟
لكلادا إلع األاداف اابيعة من مالا الكسللاوالر اليراية الكي يمكن ارن ا ي
ا يمكن إهراء إاللكالية البنث اسل ط
ا ا المجاا:
ما اا مي ام الكمايا الهشا ي كآلية اما ال و يميياا ان غيراا من الكماياار (االمكال ار بين الارقالكشليدية االجديدت للكمايا النضرو) ؟
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 كيف يودو الكمايا الهشا ي إلع مدن مالطة ابدااية كية ؟-كبلر العديد من ااال ل للم الهشا ة األارابية الكابيشار الهشا ية للمديلة ال كية اب س ل للاليو ممكليةم

ا يمكن

ااكماداا ا ه الكابيشار ب ساليو ككلاسو مي اااالم الهشا ة العربية ؟
 ما اي لشاا الضعف االشات ي اسكمدام الكمايا الهشا ي ك دات لكجديد المدن كشسلايلة امالة؟هدف البحث:
ال دف الرئيسل ل ل ل للي من البنث المشكرح اا الكنشيق ي الظاارت الجديدت المكيايدت اللما االكي ككمها ي اسل ل ل ل للكمدام
الكمايا الهشا ي ك دات لكجديد المدي لة اكاسل ل ل ل ل لليلة لكنشيق المديلة امبدااية ا اابر كنديد أربعة أاداف مبلية
كيبا كسلللسل طلليا يلالق
الع أسللاة مراجعة األدبيار المكانة ناا ماضللا الكمايا الهشا ي م ككبي ا ه األاداف كر ط
من مي ام الكمايا الهشا ي إلع عاليك ك هيراك الكائج م هم كاليار ناا الكمايا الهشا ي اللاج :

 الهدف األول :ترسيخ األساس النظري للتخطيط الثقافيكنديد الشاة االطكل ل ل للادية ااالجكمااية الدا عة لنا الكاج للكمايا الهشا ي النض ل ل للروم االعااما الكي اض ل ل للعر
الكمايا الهشا ي الع جداا أاماا الكلمية النضل لرية .ااألام من لكم كنديد لما ا كنكا المدن المعالل لرت إلع

ا لكمايا الهشا يم اما اي أام المعضل ل ل للالر ي اسل ل ل للكمدام الكمايا الهشا ي كل د جديد .يكنشق ا ا ال دف من
مالا مراجعة ااملة للدراسار الدالية بما ي لك ااالم الهشا ة األارابية االعربية.
 الهدف الثاني :تطوير معايير لتقييم كفاءة التخطيط الثقافينل الارق الكي من مالل ا يعيي الكمايا الهشا ي من كجديد المديلة اكيف ل مسل للاادت المدن الع اسل للكيادة
نشاطها االقتصادي ،االجتماعي.
 -الهدف الثالث :تقييم نتائج التخطيط الثقافي

كشييم يهار الكائد كليي الكمايا الهشا ي ك دات لكجديد المديلة من أجا كنديد لشاا ضعي ا الشاا طاك ام ااالطاك ا

ال من
ض ل ل لا الع كنديد ما إ ا كان الكمايا الهشا ي اا ل د عاا بد ط
بالكمايا النضل ل للرو .يلااو ا ا ال دف أي ط
مجرد مبادرت طائمة الع كجارو غير موكدت  .ايكنشق لك من مالا كنليا للماة الهشا ية لمديلكي طسل ل ل ل ل لللايلة
امالةم لاهائق الكمايا المكانة ،والتقارير المرحلية المنشورة.
-الهدف ا لرابع :تحديد خصائص التخطيط الثقافي الناجح

اض للي كال لليار للكمايا الهشا ي اللاج ال و من ال ل ل أن يودو إلع كلمية نضل لرية مس للكدامة امديلة إبدااية
مسكدامة كسكلد إلع لكائد البنث ااسكلكاجار من الكنشيق ي دراسة النالة للمدالة الممكارت.
أما ال دف األساسي يكمها ي اضي إ سكراكيجية لكنايا ااالم الهشا ة العربية إلع مدن ار مااليار كية-
كنشيق المديلة االبدااية سليلة المديلة ال كية -اسا بيئار نياية هشا يا من مالا دمد المكانم الهشا ة اأسة
المديلة ال كية ك دات للكجديد العمرالي اامنياء ابر كنديد يليار اأساليو إضياء ال كاء الع المدن.
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أهمية البحث:
ك كي أامية البنث من كال يعالد ماضللا الكاالللا االكهاطف بين البلدان الكي كبلر التخطيط الذكي لمدنها
وبين أخرى (اللامية مال للة) كس للعع الس للكغالا الماراث الهشا ي االنض للارو لكا للكيا مجكمي ض للمن ض للاءار
نياية ابدااية كية ُمس للكغلة الكاار الكشليم ارل للد أهر لك الع اليكر املس للاليم الع النيات اليامية ل رادم

ابالكالي الع العالطة المكالية للعلالللر العمراليةم اضللرارت االسللكيادت الشلللاة من ارهار اميجابية ل ا الكاار
ي مجاا كمايا المدنم االعما الع اضي روة لمدن البلدان اللامية ي ضاء الكاار الكشلي النالا.

مجاالت البحث:
يشي المجاا العلمي البنث ي مجاا الكمايا المسلكشبلي للمدن ي ضلاء الكاار الككلالاجيم ايكلااا مي امالمديلة ال كية ككاج أساسي لمدللا ي الر المعلامار.
المجاا المكالي للبنث :يعكمد البنث دراسة نالة ااالم الهشا ة األارابية االعربية.منهجية البحث:
ِّ
المودو إلع الكاف ان النشيشة ي العلامم بااساة اائية
يمها المل دم كما ار ابد الرنمن بداوم" الاريق
من الشاااد العامة ك يمن الع سير العشا ا كُند د العمليار نكع يلا إلع لكيجة معلامةا أو أل
ابارت ان إمضللا سلليرارت اللاللاا البنهي إلع كلظيم دطيق ُمسللكر َس لا المرانا ) الاالطام سللي ار ال لاال(م مما
)(1
جعا العديد من البانهين ياب ان المنهج بالطريق الواضح المحدد المراحل
اااكمد البنث الع ل د د ارسل ل ل للة النالة ال و يشام الع الكنليا المعمق لنالة أا اندت معيلةم اا ه الاندت طد

اجكماايا أا املية اجكمااية
لظاما
ككان ط
ط
لردا  Individualأا جماالة  Groupأا موسسة  Organizationأا ط
ااما أا نشبة كاريمية ا لك بشلل ل ل للد الالل ل ل للاا إلع كعميمار المية مكعلشة بالاندت
منليا أا
أا
مجكمعا ط
ط
ط
مجكمعا ط
المدراسل للة ابغيراا من الاندار أا الناالر المال للاب ة ل ا .ايكسل للم المل د بالعمق أكهر مما يكسل للم باالكسل للا

ي

د ارسل ل ل ل ل ل للك م كما يكميي بالكركيي الع الجاالو اليريدت أا الممييتم ال لك لالنظ أل اائي االسكمدام ي الدراسار
ال مي ملااد اأسل ل ل ل ل للاليو
الليسية امكليليكيةم االدراسار المكعلشة بالمدمة االجكمااية.
اغالبا ما يكان مل طجا مكم ط
ط
()2
أمرة (مها المس االجكمااي اكنليا المضمان)
اسيكم كابيق مرانل ا ق المدالة الممكارت:
 دراسة كنليلية من مالا الكعرف الع األبناث الكي كلاالر مي ام المديلة ال كية االكمايا الهشا ي.المل د الكابيشي :د ارسل للة نالة مشارلة لل ل ل ل ل ل ل ل ل ااالل للم الهشا ة األارابية اااالل للم الهشا ة العربية لعام 2015(مونس /قسنطينة)
الد ارسل ل ل ل ل للة اميكالاجية االهشا ية (أو كا منكايار الهشا ة للمديلكين من اادار اكشاليد اطيم اأ كار إضل ل ل ل ل للا ةللمكالار المادية للهشا ة) ابر المالنظة.
436

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
الدراسة الكاريمية للكظاارتم االمديلكين( مالة اطسلايلة)المل د االسكشرائي :السكمالل اللكائد االكاليار.أدوات البحث:
لكنشيق األاداف ااهبار اليرضيار السابشةم ااكمد البنث الع مجمااة من األداار:
 الككو االمراجي ااألدبيار العربية ااألجلبية المكعلشة بماضا البنث.المااطي املككرالية الرسمية المنلية االدالية كملدر لينلاءار االمعلامار.الممااار االمرائا المكا رت ان مديلكي طسلايلة امالة.جدوى منهج دراسة الحالة:
ي سياق الكمايا-نسبلا -يكان ا ا الل د البنهي عاالط باكا مال ي كيسيره للظااار أا جمي المعلامار

من أكهر من ملدر ااندم ااسكمدام يساام ي كشليا الكنيي للملادر أا للاندار.
مدونة التحليل( المعاينة والعينة القصدية):

بُعيد معا يلة اسكاالاية لمار الاجية الاان الدراسة الع الابكة العلكباكيةا ي ااار منرك البنث
" ، " Googleطملا بإدماا الكلمار الميكانية الكي الع إهراا كنلللا الع الكالي :
 Arab Capitals of Cultureا  European Capitals of Cultureم لكائد البنث أسيرر ان :
طائمة من المااطي المكمللة ي رلد عاليار الكظاارار الهشا ية الكي كلظم ا:
 European Commissionكنما الكلمة الداللية Europe créative
الملظمة العربية للكربية االهشا ة االعلام " " ALECSOكنما الكلمة الداللية " Arab Culture Capitals

"project

جدول رقم  1 :يبرز قائمة المواقع المصدر
الماطي األاا

الماطي الهالث

الماطي الهالي

https://ar.wikipedia.o

https://ec.euro

pa.eu/ Europe
créative

http://www.alecs

Arab

o.org/

Culture Capitals
project

rg/wiki/

االمة_الهشا ة_األارابية

https://ar.wikipedia.o

rg/wiki/

االمة_الهشا ة_العربية

الملدر :إاداد املي مبلي الع معايار الدراسة االسكاالاية الع منرك البنث "" Google
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المااطي االلككرالية كالر مكاجة بالشاائم الكاليةم لشلد الا المدالة الااملة لكا من العاالم األارابية االعربية:
عواصم الثقافة األوروبيةEuropean Capitals of Culture :
إندة المبادرار الكي يضل ل ل ل ل للالي ب ا االكناد األارابي المكيار مديلة أارابية لمدت اام ااند لعرض النيات
الهشا ية ب ا امدة مسل ل للاامة الكلماية الهشا ية م ايكم امكيار العالل ل للمة الهشا ية بعد ملا سل ل للة كال ل للما كشديم مال ل للرا
مككاما مي ماايلة جاايتم الع إهرا ا كمكار العالل ل ل ل ل للمة ا ق األامية الهشا ية المشدمة بغض اللظر إن كالر
المديلة اليائيت اي العالمة أم ال.
االمة الهشا ة األارابية ي البدء كالر كسمع مديلة الهشا ة األارابية م نيث كالدر اليكرت ي اام  1983م
من طبا ميليلا ميركارو م االكي كالر اييرت الهشا ة اليالاليةا ااكشدر ميركارو ي لك الاطر أن الهشا ة لم كُعاَ
لية االاكمام كما السل للياسل للة ااالطكلل للادم اأن المال للرا ي دف لكعييي الهشا ار األارابية داما داا االكناد .بدأ
كليي البرلامد ي لل لليف  1985اكالر أهيلا اي أاا ناملة للشو .مالا الرئاسل للة األلمالية للعام 1999م امي
الاطر كغير مسمع المارا من مديلة الهشا ة األارابية لل االمة الهشا ة األارابية .

()3

عاصمة الثقافة العربيةArab Capitals of Culture :
اي مبادرت لليالسل للكا الع غرار االل للمة الهشا ة األارابيةم" ال للر ي كابيق كرت االل للمة الهشا ية العربية
بلاء الع اطكراح للمجمااة العربية ي اليالس للكا مالا اجكما اللجلة الدالية النكامية
س لللة 1996م اجاء لك ط
العاال ل ل لرت للكلمية الهشا ية (بارية ما بين 3ا 7يلاير) 1995م ك لك ي الدارت النادية اال ل ل لرت لموكمر الايراء
المسل للوالين ان الال للوان الهشا ية ي الاان العربي اال و اشد بالال للارطة ي اممارار العربية المكندت (بين 21
ا 22لا مبر) 1998

()4

اكسكلد اليكرتم إلع أن الهشا ة اي اللر م م ي نيات المجكمي امنار من مناار الكلمية ال ااملةا اك دف إلع
كلايا المبادرار المالطة اكلمية الرليد الهشا ي االمميان اليكرو االنضاروم ا لك ابر إبراي الشيمة النضارية
للمديلة المسل ل للكضل ل لليية ليعاليار كظاارت العالل ل للمة الهشا ية اكيكية ما كشام ب من دار رئيسل ل للي ي دام االبدا
اليكرو االهشا ي كعميشاط للناار الهشا ي ااالليكاح الع هشا ار انضل للارار الال للعاو اكعييي الشيمم الكياام االكآميم
الكسام اانكرام الملالية الهشا ية.

لكا دالة ككمكي بمييت مها ا ا الاضل ل ل ل ل للي م رلل ل ل ل ل للة لكعييي الكعاان الهشا ي العربي المال ل ل ل ل للكركم اكيعيا
االكياطيار الهلائية بين الداا العربيةم اكنشيق الككاما الع المسكاة الاالي االعربيم ااكما امجراءار الشالالية
الاليمة إلع جالو نماية نشاق الك ليف االلال ل ل للرم اااااء أامية طلل ل ل للاة لنشاق اللال ل ل للر ي مااج ة المماار
االكنديار اللاا ل ل ل للئة ان لا ل ل ل للر الل ل ل ل لللااة الهشا ية االمبادرار الكجارية يما يكعلق بالملكجار الهشا ية اكا ل ل ل للجيي
الاركار المال ة ااأل راد الع النياظ الع امبدا االمبككرين من مالا سن طاالين اكاريعار كسم باماياء
من دما اميرادار.
كما كا للما األلا للاة مجاالر الكرجمةا مل الجاائي اكلظيم المعارض االيلان الكا للكيلية امعارض النر اليدايةا
الم رجالار االمسللابشار ااألسللابيي الهشا يةم االا اد االمجمااار اليلية الكبادليةم االاللاء موس لسللار هشا ية جديدتم

اكعييي الموسل ل ل ل لس ل ل ل للار الشائمة اكااير أدائ ا م اكا ل ل ل للجيي امبدا اكا ل ل ل للجيي المبداين م ادام الميكرين اكنييي
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المجاالر الهشا ية .ا ل ل ل ل ل ل در ا ه الملاسل ل ل ل ل للبار مبادرار من الشاا المال ك دف إلع دام الهشا ة ااالاكمام
بالللااار الهشا ية اامبدااية.
قائمة مدن/عواصم الثقافة األوروبية:
جداا رطم  2 :يبري طائمة مدن/ااالم الهشا ة األارابية
العاممة
السنة
العاممة
السنة
باتراس
2006
أثينا
1985
سيبيو
2007
فلورنسا
1986
ستافانغر
2008
أمستردا
1987
فيلنيوس
2009
برلين
1988
إسن
2010
باريس
1989
تالين
2011
االسكو
1990
ماريبور
2012
دبلن
1991
مدريد
كو يتسه
2013
1992
السويد
2014
أنتويرب
1993
بلجيكا
2015
لشبونة
1994
إسبانيا
2016
لوكسمبورغ
1995
الدنمارك
2017
كوبنهاان
1996
هولندا
2018
تسالونيك
1997
إيطاليا
2019
ستوكهولم
1998
لمهورية أيرلندا
2020
فايمار
1999
كرواتيا
2021
ريكيافيك
2000
المملكة المتحد ،
2022
بورتو
2001
النروي
2023
بروب
2002
ألمانيا
2024
اراتس
2003
الملدر :إاداد املي مبلي الع معايار دراسة اسكاالاية الع الماطي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/االمة_الهشا ة_األارابية

قائمة مدن/عواصم الثقافة العربية
جدول رقم  3 :يبرز قائمة مدن/عواصم الثقافة العربية
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الملدر :جداا مكا ر الع الماطي:
االمة_الهشا ة_العربيةhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
اما يا للرح طل للدية امكيارلا لعال للمكي الهشا ة :طس لللايلة ابلجيكا لعام 2015مم ماض الكجربة ا للمل لليا الع
مسكاة مديلة طسلايلة .
ضبط المفاهيم
لض ل للبا كل ل للار الد ارس ل للةم اس ل للكاجو اليلا الاطاف الد مجمااة من المعالي االمل ل للالنار امجرائية ( الكي
ك ملا) لرككي الي ا ي كاضي مسار البنثم كمهلر يما يلي:
مفهوم الثقافة:
ي the

كعشيدام يكم اس ل ل للكمدام ا با ل ل للكا اام ليا ل ل للارت إلع لما للنياتا
الهشا ة ااندت من أكهر المياايم
ط

unique mixture of the place where people live and the landscape, the architecture,
"the memorial, the history and the citizen‘s customs, ways of interacting...

()5

ا أو أل ا
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مليا ريد من الملاشة الجغ ار ية ال و يعيو ي ألاةم العلال ل ل ل ل للر الابيعيةم ال لدس ل ل ل ل للة المعماريةم اللل ل ل ل ل للو
الك كاروم الكاريخ ااادار المااانم اارق الكيااا.
أما ي مض ل ل ل ل للمال ا األاس ل ل ل ل للي م كا ل ل ل ل للكما الهشا ة الع الم ار ق االملظمار الهشا ية م االكراث المبلي م االملاظر
الابيعية  /الهشا ية م االنرف المنلية االكل ل ل ل للليي االكشاليد االممارس ل ل ل للار الهشا ية االم رجالار االملاس ل ل ل للبار.

()6

ابلاءا الع الكعرييين السابشين الهشا ة كككان من هالهة الالر رئيسية ( نسو :) David Grogan
أال اا العااما الكي كال ل ل للكا كا هشا ة اكندد اريشة نيات اللاة الع اللنا الكالي :معكشداك مم طيم مم الكلارامم
ااداك م االجكمااية األماا االكلل للاام يما يمل هالي العلالل للر ككمها ي اسل للائا كسل للكمدم للشا الهشا ة الع
سبيا المهاا :الينماألدوم اللنفم الكليييان االكلميم النضرو.
هالهطاا الاك العلالر اليلية الكي كلكج ا الهشا ة مها الملايام الككوم الموسسارم المعالم األهريةم المبالي العامة

م اما إلع لك.

ابا ل ل ل للكا اامم ال كعلي الهشا ة اليلان شا أا النيات الهشا ية لمجكمي ما كما ال كشكل ل ل ل للر الع ااو اللاة إلع
األابرا...با يكعلق األمر بالمااركةم االنكياام ال ايةم اااللكماء إلع مجكمي ما اامنساة بالمكان*.
الموارد الثقافية
يكضمن الكمايا الهشا ي كعرييطا ااسي اللااق للماارد الهشا ية ي المدن الكي اي منار رسم المرائام االملال
الماارد الهشا ية كم الكيليا ي باكا يبرر أل يعكبر ملد ار لكاييد المديلة ال كية بكا أبعاداا.

()7

الاكا رطم  :01يبري الماارد الهشا ية

الملدرCultural Resources (Creative City Planning Framework (CCPF, 2008) :
بلاء الع لكم ااسل ل ل ل ل للشااا الع المديلكين للمدالة الممكارتم يمكن الكيكير ي الماارد الهشا ية الكالية الد كااير
ط
ما هشا ية لكجديداما ( مرنلة جرد الماارد المكانة الع مسكاة كا مديلة) :
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جدول رقم  4 :يبرز الموارد الثقافية للبلدين الحاضنين
مون
Monnaie

قسنطينة
la

de

Royal

Théâtre Régional Mohamed Tahar Fergani Théâtre

Constantin
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Théâtre de Louis Damesme

la place de la bréche constantine

Square Ambioix

Le palais du bey à Constantine

Le Musée Public National Cirta de
Constantine
Free

Tombeau de Massinissa (El Khroube)

444

Museum

Day

Brussels

)المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق

La musique malouf de constantine
Belgium pop culture

La langue arabe

445

Belgium Culture
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L'islam
Religion

festival DimaJazz à Constantine

Best Summer Music Festivals in Europe

Le Pont de Sidi-Rached

pont de Liège

المصدر:  على شخصي مبني إعداد:معطيات دراسة استطالعية للمواقع التالية
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Monnaie

https://www.youtube.com/watch?v=U
_9Omk9j8rI

https://cheeseweb.eu/2012/03/free- http://www.ouestribune-dz.com/fr/le/things-to-do-in-brussels

musee-dhippone-recompense-leslaureats-du-concours-du-petit/archeologue

https://www.slideshare.net/vanillacream1

http://setif-arts.e-

01/belgium-culture

monsite.com/pages/le-palais-dubey-a-constantine/le-palais-dubey-a-constantine.html

( ي ككاب الهارتRaymond Williams)  اض اميد الد ارسار الهشا ية البرياالي ريمالد ايليامي،ي نين
 الكعريف الجمالي للهشا ة من ملظار اليلانم:( هالهة مياايم ممكلية للهشا ةthe long revolution)
)8(
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امل سل ل لليكان كبليلا للمي ام األلسل ل للو كبعا لنالة د ارسل ل للكلام بالكركيي الع الكمايا الهشا ي من الملظار الال ل للاما
كاريشة للنيات اك اية للمجكمي.
The Broadview Press, 2001,
p215.

Williams,

Raymond

)(1

LongRevolution,Édition

مفهوم التخطيط الثقافي:
اس ل ل للكمدام الماارد الهشا ية ادمج ا االكلمية الهشا ية ي ماة اس ل ل للكراكيجية ا ل ل للاملةم ينشق الكلمية ي ادت جاالو
اجكماايةم ا طكلللادية انكع سللياسللية .كما ايالللف ب ل الكمايا للما نيات المجكمعار اا ا االسللكمدام لليلان
اأاكاا الهشا ة ي كي لكعييي كعلق المجكمعار بالمدن االملااق النضرية الكي يعياان ي ا.
القوى الدافعة للتخطيط الثقافي
إن منااالر الكمايا من مالا الكركيي الع السللمار االكعددية الهشا ية لبلد مام يكم كلسلليش ا ي نالة العاال لم
األارابية االكمايا االطكل للادو االس للياس للي بمعية طاكين اما :ك هير العالمة ا نركية رأة المااا س للعيا لكعييي
لارت المديلة االبدااية من مالا كلامي الكاج لنا ما يسمع بالملكجار الهشا ية اكلمية السيانة الشائمة الهشا ية
النضرية.

()9

االي إن ما يد ي الاكماد ا ا الكمايا اللشاا الكالية:
 تيأثير العولمية على الثقيافيات المحلييةا كللا مجكمي يام إلع أن يلظر إليل ارمران الع ألل ممييم بللاأ ض ل ل ل ل ل للام ي نين أن العلديلد من المجكمعلار طلد شلدر أا ي اريش لا ليشلدان كمييالام لكيجلة االاكملاد المانلد

للمعايير ي ال لدسة المعماريةم اسكغالا المسانار المضراء انكع إيشا المديلة ي ند اك ا

()10

اكجلبللا المكالا الكااين ي س ل ل ل ل ل ليللاق المنلي مشللابللا العللالميللة ضل ل ل ل ل للمن المللديلللة الاانللدتم يلعللو الكل كيللد الع
اسللكلللالح " " Localي الجاالو الهشا ية (كالماسلليشعم الرطلم االيلان الاللعبية) الع إاادت البريق الهشا ي ل ه
المجكمعار.
اطكلاديام
 تدهور االقتصاد العالمي؛ المالنظ أل نكع أغلع المدن العالمية الكي كنشق موا ار كلمايا اايداا ارط
كعللالي ي العللديللد من الملللااق الللدامليللة مل للام بعبللارت أمرةم العالمللة طللامللر بملق لمللا

مكيللااكللة من الكلميللة

االطكل ل للادية ي المديلة( )11م علع س ل للبيا المهاام ال يكم كاييي الهرات ي المدن العالمية مها ليايارك اا ل لليكاغا
بال للكا مكسل ل ر
لاا بين ممكلف ا ل لرائ المجكميم ابالكالي إن الكلمية ي ا ه المدن كلل للعد ل غلياء اال كلندر إلع

اليئار الكنكية.
اكبلي الكمايا اله شا ي يند من االمة الهشا ةم اك هيرار الهارت الككلالاجية السل ل ل ل ل لللبية لنام امبدا بما ي لك
االطكلاد امبدااي االمدن امبدااية

()12
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 التخطيط الثقافي والتنميةلشد ألل ل ل للب من األمار المعكادت الع لنا مكيايد ي أارابا اأمريكا الال ل ل للمالية اسل ل ل للكمدام الهشا ة ك دات للكلمية
النضل ل ل لرية ااالطكل ل ل للادية ي ال مدنم بإيالء االاكمام الجاد للشاا الهشا ي كمارد للكجديد العكة لك ي كاار
المدن ااسكعادر -الهشا ة -داراا الكاريمي كعاما رئيسي الع السانة الكماياية.
امبدا العلمي االككلالاجي االمالي االهشا ي المكالد ي المدن أل ل للبنر المنركار للهرات اااليداار ي اللل للر
ما بع د الللااة للكشليا من مركيية المدن اسد اليجاار الكي ملي ا الكداار االطكلادو.
الهوية الحضيييريةا "كعد العالمة الكجارية االل للارت من أام الاس للائا األس للاس للية للكس للايق االكرايد للمديلة إلعالسكان المنليين االمار االي م إن الكندو ال و يااج الممااين النضريين اا كنديد كييية يمكن اسكهمار
طاة العالمة ادن أن كسنو مع ا ااية المديلة

()13

مفاهيم إجرائية*:
 إعادة إحياء المدن (ثقافياًّ):دار
طا
ل د مكعدد األبعاد ماادت اس ل ل للكمدام أا كجديد أا كلا ل ل لليا مكان مام نيث يلعو الينم الهشا ة ا /أا امبدا
اكنايليا.
ائدا
رط
ط
 اإلبداع:الشدرت الع كاليد ا ل ل لليء جديدا أ كارم امكرااار أل ل ل لليلة ا ار المغيةا أا اي املية اشلية كلااو الع كاليد
أ كار أا مياايم جديدتم أا ربا جديد بين األ كار االمياايم النالية.
 صناعة المدينة الذكية:املية مككاملة اكنايلية كشام الع ربا الماارد امبدااية االهشا ية لبلاء مجكمعار أا أماكن ألل ل ل ل ل للليةم ديناميكية
ومرنة.

 المدينة اإلبداعية:كركيي جغ ار ي (غللالطبلا مللا يكان إطليميلطا) ل راد االملظمللار االموس ل ل ل ل ل لس ل ل ل ل ل للار المكراباللة االمكاراين ي اليلانم
االل ل ل لللااار الهشا يةم ااس ل ل للائا اماالم الجديدتم االكل ل ل للميمم ابلاء المعر ة ا  /أا غيراا من مالنشار الشاا
امبدااي.
 المدينة الذكية:مكغيرار المدن ال كية ليسل للر مسل للكشرت بعدا المي ام نديث لسل للبيا اال يياا كنر اائلة كاار الككلالاجيام نيث
أن كا مديلة ريدت من لاا ا  -اس للكلادا إلع مس للاراا الكاريمي المال ب ام امل للائلل ل ا النالية االمس للكشبلية-
كمكلف المدن الكي كالق الع ليسل ل ا اس للم كي أا يكم كل للليي ا الع ا ا اللنا من سطبا ارمرين با للكا كبير
ا ق مييد معشد من العااما االجكماايةم الهشا يةم االطكلادية االسياسية.
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ااكمادا الع الس للياسل لار الكماياية المال للة
ابالكاليم يكبي كابيق مي ام المديلة ال كية مس للارار مكلااة للغاية
ط

بكا مديلة.

ايال ل ل ل ل للكما م ي ام المديلة ال كية الع :المديلة المعر ة م المديلة المسل ل ل ل ل للكدامة م المديلة امبدااية ا المديلة
الرطمية .

()14

الكراث الهشا ي ال كيSMART CULTURAL HERITAGE :الممالة من االكناد األارابي Distretto ad Alta Tecnologia per
ا شا للبانهين من ُ DATABENC
 i Beni Culturaliا" أن الكراث الهشللا ي ال ل كي يُركي الع ااكمللاد ل د امدمللا الرطميم مللا يجعللا البيللالللار

الهشا يةُ مكانة (ميكانة)م ابالكالي ييادت االبدا االبككار اكا ير إمكالية الالل للاا غير المسل للباق إلع ا ا الكراث

الهشا ي "

()15

(كما اا ماض ل ل

ي  Europeana White Paper on smart citiesا الكراث الهشا ي يندد

اايكلا امجكمعاكلام مااركة ماضيلا ي المديلة ال كية اكعييي الكماسك االجكمااي االسيانة)
الدراسة التطبيقية
الع ضللاء الدار المكغير للهشا ة ي الكمايا النضللروا سللاف للاطو الكابيق ألعملياكي للكمايا الهشا ي كآلية
لكا ل ل للييد المدن ال كية من مالا د ارس ل ل للة نالة لمديلكي مالة اطس ل ل لللايلة ا لك بكنليا ماة المديلكين الهشا يكين
االل ضة الكي ااادكااا م اال سيما مااريي البلاء الهشا ي الرئيسيةم االات الع لكم ساف لسعع للكاف العا
كيف أن الكمايا الهشا ي ايي سل للمعة المديلكين كعالل للمكين اطكلل للاديكينم هشا يكين اداليكين ي سل للياق األلماا
المعالرت.
إن مل د د ارسل ل ل للة النالة (ال و يسل ل ل للكمدم لسل ل ل للنو اللكائد اكعميم ا الع باطي الناالر)م يعكمد الع المعلامار
االبيالار الكي كم جمع ا من المشابالرم المالنظة االكنليا.
التظاهرات الثقافية:
 كُعرف الكظاارت أا الندث الع أل ام كا لااا يجرو ي كرت منددت اطادر الع ج و ادد غير اادو من()16
الرااد.
ككجسللد الكظاارت الهشا ية من مالا برمجة ماللرا هشا ي أا لي ي مكان مندد ااطر معينم ايكان الماللرا
مركباا ب اداف ككعلق بكاايراا ابكنريك الجم ار ()17ا عادت ما ككندد الكظاارت من مالا المكان ال و كجرة
ي

إ أن كنديد المدن يكم من مالا اللال ل ل ل ل للااار الهشا ية الكي كجرة ي امكاركباا مديلة كان اليرلسل ل ل ل ل للية

بالكظاارار السيلمائية .
كما يمكن الكمييي ي الكظاارار الهشا ية بين

()18

:

التظاهرات المنتظمة :االكي كلظم كا سلة ي لية اليكرت ا ي لية الملاشة.:One shot -االكي ال كلظم سل ل للاة لمرت ااندت ي الملاشةم كالكظاارار من اللا المكجاا مها األلعاو

االالمبية.
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 التظاهرات المحلية والتظاهرات الكبيرة :ايلدر ضمن ا ين اللااين من الكظاارار الكظاارار الهشا يةاكسل ل للكلد الكظاارار الهشا ية الع سل ل للكة اااما ( معايير) ااي ( :سل ل للاف لشام بإسل ل للشاا ا الع مديلكي مان ا
طسلايلة)
معيار الجغ ار ية

معيار اليلية

معيار الجم ار

معيار المكان

معيار اليمن

معيار اللدرت

جدول رقم  5 :يبرز قائمة المعايير التي تشترط توفرها في المدن المترشحة
المعايير
معيار الجغرافية

مالة اي مديلة مكاس للاة يبلغ ادد س للكال ا 94400
لسل ل ل ل ل للمة (البيالار ي  1يلاير  )2013م االل ل ل ل ل للمة
مشااعة اايلا م إندة المشااعار البلجيكية العارت.

طسلللايلة مديلة ي اللماا اللرق الجيائر م يبلغ ادد
س ل ل للكال ا أكهر منم 000م448لس ل ل للمة م هالث أكهر
المدن اككظاظا بالس للكان ي البالد .مديلة م مة ي
كاريخ البنر األبيض المكاسا سابشاCirta

معيار الفنية
ا لك ان اريق نضار امبدا ال و يكجلع كمالية أساسية للكظاارت الهشا ية اال و يكندد نضاره نسو
لا الكظاارت يكضل ل ل ل االبدا

من الا ل ل للعار االبراماlogo/slogan et promo

( ي النشيشة ادت مل ا)

ال و كم امكياره من طبا المديلكين .
مدينة مونس

مدينة قسنطينة
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"عندما تلتقي التكنولوجيا بالثقافة".
"

عييييييييييياليييييييييييم

فيييييييييييي

ميييييييييييديييييييييييينييييييييييية"

https://www.youtube.com/watch?v=ri

vnFL6AoGU

https://www.youtube.com/watch?v=9

wLV7RWkT-U
https://www.youtube.com/watch?v=b
WljavskqU0
معيار الجمهور

https://www.youtube.com/watch?v
=ekECOizP-KI

يمكن كنديد ئار اديدت من الجمااير المسك د ة ككا أا بنسو لا الكظاارت الع مهاا:
الجم ار العريضم الجم ار المهشفم الجم ار ال ااوم الجم ار المنكرف .كما يجو األم بعين االاكبار
الجم ار المك هر إاالميا
مدينة مونس

مدينة قسنطينة

معيار المكان
االستثمار في مكان معين؛ فعادة ما تستثمر التظاهرات في أماكن غير

مكرسة للثقافة كالمدينة أو الشارع أو فضاء ثقافي ،كما تنشأ التظاهرة وتتركز في محيط معين حتى إذا
كان أقل حجما .فاألهم هو كون التظاهرة تسجل في قطاع معين.
مدينة مونس

مدينة قسنطينة
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معيار الزمن
الندث يشام ككاين اندت يملية مالة ب م أا اطر اجيي يمكلف ان اليكرار الماسمية
ل ا يكم امكيار ا ر أ ريا/ليسان من كا اام داريا
معيار الندرة
إيجاد ندث يسكداي أن يكان اسكهلائيم يمكن أن كلا ا ه المالية

إلع مالية اليراد اادم كجديد الندث الماجاد االع الرغم من اابع ا الاطكي كبنث أغلو الكظاارار
ان الكاسي اليملي من مالا ككراراا.
الملل ل ل ل للدر:

Site web : http://www.institut-numerique.org/1-levenementiel-culturel

definitionالتخطيط الثقافي في حالة مدينة مونس:
مالةم مديلة بلجيكية مكاساة النجم جغ ار يا اللاايام كرانر اناير الع لشو االمة الهشا ة األارابية
لعام  .2015اكاكا ا ه الكسمية مل ااكماداا اام  1985م الع المسكاة األارابي ااج ة اسياة كعبر ان
سلياسلة كلمايةم اطكللادية ااجكمااية طائمة الع الهشا ةم اكك رج ا ه السلياسلةم الكي بدأر ي أاائا العشد األاا

من الشرن النادو االعا لرين م بين ل د ينث الع إا لراك المجكمعار األارابية اكراه ا المنليم ابين إسللكراكيجية
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مركيية كماياية كعمد الع اض ل ل للي المعايير الهشا ية للمديلةم الع أس ل ل للاة مل ل ل للال ل ل للياك ا (الماطي الجغ ار يم
الكراثم الكاريخم الكلا الهشا ي. )...

()19

ايبدا النلل ل للاا الع ا ا اللشو ككند نضل ل للاروم ا ل ل ل ل ي لك ا ل ل ل ن معرض اارلد إكسل ل للبا أاكلظيم األلعاو
األالمبية لكن بعاائق امماار هشا يةم إضا ة لكال ا اطكلاديةم اجكمااية انضرية.
اكميير مالة باضي اسكراكيجيار للكلمية أند أامدك ا الهشا ة ماادت الكاييي اليضاءار الديلامية المنلية:
جدول رقم  :6يوضح آليات التخطيط في مدينة مونس
بعض آليات ال خطيط مدينة مون عاصمة الثنا ة انوروبية عام 2015
يعتمد اقتصدداد المدينة بشددكم أسدداسددي على قطاع المدمات العامة الصددحة  ،اإلدار  ،التعليم)  ،وكذلك على
قطاعات التجار والفناد ق والمطاعم والضيافة ،خامة المقاهي قطاع المطاعم) التي تصن كمورد رئي سي
للووائ في البلدية.
مونس هو مثال مثير لالهتما لمدينة تعتمد على الثقافة إلعاد انت شارها االلتماعي واالقت صادي .في الواقع ،
مونس  ،مثم مانشددسددتر  ،بلباو أو ليم  ،وهي مدينة مددناعية قديمة تتميز بمعدل مرتفع من البطالة ولكن هذا
هو الوقت لمدينة متوسطة  ،أقم من  100،000نسمة.
وخالل العشددر السددنوات التي سددبقت  2015حددت مونس مسددارات ديناميكية اقتصددادية عملت على تعزيز
وتطوير المدينة  :في عا  ،2000كان لمدينة مونس مشروع تنمية احتلت فيه الثقافة مكانًا رئيسيًا تحت عار
"نحو مشروع مدينة معًا" ،وهو أساس خطة تنمية البلديات لعا  2005التي تم تقديمها إلى السلطات اإلقليمية
في والون .وهو مبني على ثالثة مجاالت رئيسددية :التقنيات الجديد والسددياحة والثقافة  ،مع الهدف الرئيسددي
إلعطاء مونس ومنطقتها بداية لديد
عا  ، 2002تم االعتراف بمدينة مونس كعا ممة ثقافية للونيا ،هذه بال ك خطو نحو لقﺐ عا ممة الثقافة
األوروبية في المسددددتقبم  ،وكانت  ،على أية حال  ،واحد من نقا البداية لالسددددتثمارات الثقافية الهامة التي
عرفتها المدينة.
قبم تقديم الطلﺐ الحتضدددان الحدث ،مونس دددهدت تقييما دوليا من خالل اعتراف اليونسدددكو بالكنو ،الثقافية
المادية واير المادية التي تمتلكها أبراب الكنائس ،منالم العصر الحجري الحديث ،الفولكلور ...كما تم إدراب
أربعة مواقع للتعدين ،بما في تلك اراند هورنو التي تنتمي إلى ارين مونس  ،ضمن قائمة التراث العالمي.
ومن خالل المح ورين االسددددتراتيجيين الثقافة والتكنولوليات الجديد ) بالضددددبط  ،لرى بناء مل عنوان
عامدددمة الثقافة األوروبية في عا  2015كما يتضدددن من الشدددعار الذي تم اختياره "عندما تلتقي التكنولوليا
بالثقافة".
االسددتراتيجيات :لميع المدن في أوروبا التي محت إلى أن تكون عامددمة الثقافة األوروبية ،أو الذين كانوا
ليم  ،ليفربول  ،مرسدديليا لعا  )... 2013سددطرت أهدافا التماعية واقتصددادية وتجارية وثقافية .و لم تنزح
مونس عن هذه القاعد لتحفيز الن شا واال ستثمارات ،وتطوير البنى التحتية  ،ال سياحة  ،وللﺐ األ سواق إلى
ال شركات المحلية ال صغير والمتو س طة  .ولذلك  ،فإن األمر يتعلﻖ بتاكيد و ضع مونس داخم الم شهد الثقافي
األوروبي واالستفاد من التداعيات االقتصادية والثقافية والسياحية واإلعالمية الهامة.
اسددتند تر ددن مدينة مونس على أربعة رمو ،محلية رمزية :روالند دي الوس  ،سددانجورب  ،فيرالين وفان
اوغ
ال يزال تحو ل مونس إلى ما يسدددمى بالمدينة التكنولولية أو ما يطلﻖ عليه وادي االبتكار الرقمي :وهو تطبيﻖ
ورته  Microsoftعلى وله المصوص لالبتكار ومركز لللتدريﺐ  TechnocITéمتمصص في الوسائط
الرقمية.
التخطيط الثقافي في حالة مدينة قسنطينة:
ككا ر الجيائر الع إمكاليار امشامار س ل ل ل لليانية مكلااة مال ل ل ل للة الهشا ية مل ا باللظر لهراء ماراه ا
النضللارو االهشا ي اكلاا كعكبر مكنيا للكراث يسللكاجو اسللكهماره باريشة مهلع امدراسللةم من لك كم امكيار
طس لللايلة لككان اال للمة للهشا ة ا ق اس للكراكيجيار كرااي كا مل للائل العال للمة العربية لس لللة 2015م شد
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كعاطبر الع طسل لللايلة نضل للارار اديدت من طبا الميالدم نملر مع ا إلع ن ككان لشاة ابار ااميت الل للا
لممكلف الهشا ار العادار االمعارف امنجاًّ لاالو العلم .
اطد كشرر ي اجكما اللجلة الدائمة للهشا ة العربية الكابعة للملظمة العربية للكربية لعال ل ل للمة الكالس ل ل لليةم الكي
اشدر يامي  13ا  14جاان. 2014

()20

الجدول رقم  6:تطور هياكل االستقبال بوالية قسنطينة لفترة 2015-2010

الملدر :مديرية السيانة االللااة الكشليدية لاالية طسلايلة
الجدول رقم 7:المشاريع المسطرة ي والية قسنطينة

الملدر :مديرية السيانة االللااة الكشليدية لاالية طسلايلة
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الجدول رقم 8 :تطور عدد السياح الوافدين إلى قسنطينة خالل الفترة الممتدة 2015-2012

الملدر :مديرية السيانة االللااة الكشليدية لاالية طسلايلة
كجدر اماللارت إلع أل ي سلللة  2016الميض ادد الليالي الكي طضللااا السللياح الجيائريان للسللبة ااألجالو
ي ممكلف الموسل ل ل لس ل ل للار اليلدطية المكااجدت ي االية طس ل ل لللايلة ليل ل ل للا إلع  152304باللس ل ل للبة ل جالو
اللجيائريين . 33056
الع الرغم من ضلمامة المالاريي ااألاداف الكبيرت الممااةم ابعد مرار سللة ان الكظاارت المرجات من اراء

كظاارت طسلللايلة االللمة الهشا ة العربية لسلللة  2015ااممكاليار المالية الكبيرت الكي اضللعر كنر كلللرف
منا ظة طسل لللايلة 7 -مليار ديلار جيائرو -يمكن ااكباراا ب لك الندث ال و الد ميكا لظ ار لغياو الكمايا
الهشا ي الجاد غياو اماالم مالة المنلي.م ااياف الجم ار الشسلايلي ان مااكبة أنداه ا(.)21
النتائج
النتيجة األولى

النتيجة الثانية

النتيجة الثالثة

النتيجة الرابعة

إن العوامم التي سددداعدت على وهور المدن الذكية
متعدددد منهددا اعتمدداد كددم من التمطيط الثقددافي
واالقتصادي
المعامدر والمبني على المعرفة والتجديد ،باعتبارها
المحرك األساسي لتنمية المدن
االتفاق بين المفاهيم التي تناولت المدن المعتمد على
التمطيط الثقافي وما أفر،ته
من مفاهيم مفصددلية المدينة اإلبداعية ،المدينة الثقافية
واالسددتعانة بالمعطيات المعرفية تقنيات ،معلومات)
وبالتالي تطوير االقت صاد وتحقيﻖ التناف سية وا ستعاد
المدينة لبريقها من لديد.
المدينة الذكية نظا إبداع إقليمي متعدد المسددتويات،
فهو يجمع بين النشدددددا ات ال قائ مة على المعر فة،
والموارد الثقافية المتاحة ،والبنية التحتية لالت صاالت
الرقم ية واألدوات الال ،مة لز ياد ال قدر على حم
المشاكم.
لقد تم اسددددتمدا الثقافة في تجديد المدن لملﻖ النمو
االقتصادي.
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المطر في التمطيط الثقددافي هو أن المطط الثقددافيددة
سددددوف تركز على الت عددية الثقافية والتنوع الثقافي
عندها قد تفقد المدينة ثقافتها األملية وتاريمها.
النتيجة المامسة

النتيجة السادسة

النتيجة السابعة

يعد رسدددم المرائط الثقافية عامالً أسددداسددديا ً في نجاح
التمطيط الث قافي ألن الرسددددم الث قافي يرسددددي لردًا
للثقافة المحلية ويحدد الموارد والفجوات واالحتيالات
التي تمكن الممططين من التمطيط لمدددن أفضددددددم
حيوية وثقافية.
التمطيط الثقافي مهم للتنمية االقتصددادية وااللتماعية
من حيث:
،ياد القوى العاملة الثقافية؛
تنمو األع مال الث قاف ية بسددددر عة أكبر من ق طا عاتاالقتصاد األخرى.
األحددداث الثقددافيددة مهمددة لدددم الف ددات االبددداعيددةالمهمشددة خامددة في البلدان النامية في الحيا الثقافية
للمدينة
توفر المدينة نو عًا من المرافﻖ الثقافية لجذب العمالتوي المهارات العالية وال صناعات تات التقنية العالية
التي تووفهم.
يتم اسدددتمدا الفنون والثقافة المحلية والتراث بشدددكم
متزايد لتروي األماكن.
يمكن اسددددتمدا الثقافة والموارد التراثية من خالل -التمطيط الثقافي لبناء هوية مميز ولتحفيز التماسددددك
االلتماعي داخم المجتمع.
ددددامم للثقافة القائمة
يجﺐ أن يكون هناك تعريعلى التراث المبني والطبيعي بدددالً من االسددددتهالك
الثقافي  ،وهو تعري يعت مد على األنشددددطة القائ مة
على الفنون  ،والتراث المبني والطبيعي.
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الهندسة المعمارية ونظم المعلومات الجغرافية في ظل المدن الذكية
)البانث ياسين أيرارتم (المغرو
:تلخيص
كاارر المدن بممكلف داا العالم إبان الهارت الللللاايةم ااضللالعر بدار ريادو ي ايكلة اكلظيم المجاام اطد
نظير الظاارت النضل ل ل ل لرية بااكمام بالغ من لدن ممكلف الياالينم مال ل ل ل للة اأن المديلة كاارر بكاار الظاارت
الديماغ ار ية اال جرت الرييية االكناالر االطكلل ل للادية ااالجكماايةم اأضل ل للنر المدن كرككي الع أسل ل للة مغايرت لما
المدن ال كية ال و أض ل ل ل للنر

كالر الي ي الس ل ل ل للابق اامكلير اظائي ا اكغيرر الدس ل ل ل للك ام نكع بري لما

ممكلف داا العالم كس للعع لكبلي اكجعا مل أس للاة الكمايا للمدن الجديدت ار الروية المس للكشبلية االمس للكدامةم
نيث كرااي ي لك اااما ادت أبرياا النياض الع البيئة ااسكدامة الماارد ااالاكماد الع الككلالاجيا النديهة
.لكس يا نيات المااالينم اكس يا الاجياك م لممكلف الم ار قم ابممكلف أرجاء المديلة
الرائدت ي ميدان الكعميرم نيث أضللنع مسللعع العديد من الداا مالللة

المدن ال كية من اللما

يعكبر لما

المكشدمة االكي كسعع لكا ير مجاالر أكهر اسكدامة اككمااع مي مكالبار اليكرت الراالة االمسكشبليةم اككجلع أام
من مالا الدس ل للك االككلالاجيا النديهة الكي يس ل للكمدم ا ي الكمايا ااالس ل للكال ل لرافم امن

ممي يار ا ا اللما

أبري كلك الكشليار لجد لظم المعلامار الجغ ار يةم الكي ألل ل ل ل ل للبنر كضل ل ل ل ل للالي بدار ريادو ي كماياي اكدبير
.المدن اماما االمدن ال كية الع اج الملال
. المدن ال كيةم الكلمية المسكدامةم لظم المعلامار الجغ ار يةم الكعمير المسكدام:المفاهيم المهيكلة
Résumé:
Les villes dans le monde entier se développaient pendant la révolution industrielle, et
jouaient un rôle crucial dans la structuration et l’organisation du domaine. Ainsi le
phénomène d’urbanisme avait une importance particulière, nécessairement que la ville
se développait avec le développement de la démographie, de la migration rurale et des
changements économiques et sociaux. En outre, les villes reposaient sur des
fondements et des bases différents de ceux du passé, leurs emplois avaient changé et
leurs techniques étaient modifiées, jusqu’à l’apparition du modèle de la ville
intelligente dont les différents pays du monde cherchent à adopter. En le rendant la
base de toute planification pour les nouvelles villes ayant une vision durable et
d’avenir, et en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que la protection de
l’environnement, la durabilité des ressources et la prise en considération de la
technologie moderne pour faciliter la vie des citoyens et faciliter ainsi l’accès aux
différents services dans la ville tout-entière.
La ville intelligente reste un modèle de référence dans le domaine de l’urbanisme, en
effet, elle est devenue l’effort de nombreux pays, en particulier les pays développés,
qui cherchent à créer des zones plus durables qui répondent aux besoins et exigences
de la période actuelle et future. Ainsi, ce modèle se diffère par ses techniques dans
l’ingénierie et la technologie moderne utilisée dans la planification et la prévision, dont
nous trouvons, principalement, le SIG (Le Système d’Information Géographique), qui
est devenu une technique essentielle dans la planification et la gestion des villes en
général et des villes intelligentes en particulier.
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Les mots clés: Les villes intelligentes, le développement durable, le SIG (Systèmes
d’Information Géographique), l’urbanisme durable.
تقديم عام:
ككضللمم المدن بكاالي السلللاار ايكضللااف ادد السللكان ال ين يلكشلان للعيو ب ا بنها ان نيات أ ضللا اأسلللاو
ايو أسل ام ااا ما يجعا المدن كعالي من ماللاكا البلي الكنكية االالو الع الم ار ق األسللاسلليةم اكجااي ا ه
الما ل ل للاكا لن يك كع إال بكا ير النلاا الل ل ل للنينة االيعالة لكمكن مجاا المدن من كجااي ممكلف األيمارم ا ي
مضل ل ل ل ل للم األيملار الكي ككمبا ي لا الملدن كظ ر باادر نلا مكاار بكاار العلام االكشليلار المعكملد الي لا ااا
لما

المدن ال كية.

اكلر المدن ال كية أبري النلاا لمااكا المدن الكشليديةم اطد أضنع الكاج يللو لنا كبلي ا ا اللما

ي

مجمااة من المال ل ل ل ل للاريي العمراليةم الجده يكميي بالعديد من الممييار من نيث الدسل ل ل ل ل للك ااريشة الكمايا ل
اادارك م كما أل يكسللم باابي ال كاء ي كا مجاالك م لدسللك كسللعع لالسللكيادت من ممكلف الماارد الابيعية من
ااطة امسية اك اية اغيراام اكنااا كجلو ممكلف االكرااار الابيعية.
كعكبر ال لدس ل للة العمرالية ال كية من أبري ممييار المدن ال كيةم ي كس ل للكمدم ممكلف الككلالاجيار النديهة من
كشليار االكلل ل ل ل ل للاالرم اككلالاج يا البلاء اغيراا لمدمة مكالبار املسل ل ل ل ل للانم كما لج ك لك أن لظم المعلامار
أضل ل للنر جيءا ال يكج أي من المدن ال كية الكي كعكمده ي الكمايا اكلييا المال ل للاريي بممكلف ألماا ام ابالكالي
ي لما

يجو كبلي ي ممكلف الما للاريي العمرالية المراد إلا للائ ا لعدم ككرار لية ما للاكا الكعمير الكشليدوم

كما يجو اكما مبادئ كماج للسياسار العمرالية االنضرية للمدن الشائمة ي اليكرت الراالة.
-1

المدن الذكية

المدن ال كية ( )les villes intelligentesأا المدن الرطمية ككعدد األلياظ ايبشع المعلع ااند يي النديث ان
المدن ال كية ال لشلللد عال أن المدن اي الكي سللكلللب

كية لكن المشلللاد الا اا ابيعة البيالار االمعايار

الماظية ي كدبير اادارت اس للكعماا المجاا ال و يكس للم بلا من ال كاء اطد هم كابيق ا ا اللما

(المدن ال كية)

مل ادت أااام بمجمااة مدن لل ل ل ل ل للغيرت ا مكاسل ل ل ل ل للاة بالشارت األاربية اأهبر لجااك ي كلظيم المدن الكي كبلك
مالل للة األ يشام الع الجمي بين مسل للكجدار مجمااة من المجاالر المعر ية مها الكمايا االسل للكراكيجي الظم
المعلامار الجغ ار ية اال لدس للة المعمارية اأندث كشليار االكل للاام ااا ما يجعا من الدس للة ا ه المدن الدسللة
كية نيث كسعع إلع جعا اسائا اللشا ي أكهر عالية انيظ الممكلكار ااألرااح من األماار المكاطعة بمجاا
كماطي اكماضللي مديلة كيةم اا ا كل بغية الالللاا إلع أندث األجي كدبير للسللا ااسللكغالل أنسللن اسللكغالا
بالكالي كا كاار كعر المديلة يجو أن يمضل ل ل ل ل للي ل لدسل ل ل ل ل للة اكمايا يكسل ل ل ل ل للمان بال كاء ايعكمدان الع لظم

المعلامار الجغ ار ية.
ارككي ب لاء اكاار المديلة الع مجمااة أسل ل ل ل ل للة أهبكر عاليك ا ي نشبة معيلةم لكن ي ظا الكناالر النالية
الكي كعر ا ممكلف المجاالر امالة النضرية مل ا ( الكيايد الديماغ ار يم كاسي المدنم ظ ار مراكي نضرية

جديدت) بار ميراضا الكيكير ي ألجي النلاا لشيام مدن جديدت اك ا كااير الشديم مل ام اا ا ما يمكن أن يعكمد
ي لما

المدن ال كية ال و يلبلي الع أسل ل ل للة أام ا االسل ل ل للكدامة ا االسل ل ل للكغالا األمها للمجاام هم كس ل ل ل ل يا
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الالاجيار اكا ير ملل للاريف اللل لليالة ااالاكماد الع أندث الكشليارم اا ا ما يجعا من ا ه المدن ككسل للم بلا
من ال كاء ال و يابي كا يراا لم كالبار سل للاكلي ا ابالكالي ك مين أ ضل للا نيات لعيو السل للاكلة ا لك كماال لليا مي
اللما الديماغ ار ي ال و ا ده سكان المدن أا الملااق النضرية ااا ما يركشو كضااي بالسلاار الشادمة ماايات
مي كعاطو األجياا ا إطبال ا الع سكن المدنم اا ا ال يشكلر الع مجاا معين با ياما ممكلف أرجاء العالمم
ل ا ظ ر للا جيا جديد من المدن يكامع مل انكااء الهشا الديماغ ار ي ايلبلي الع االسكدامة  1ا ا إضا ة إلع
أن كدما لظم المعلامار الجغ ار ية ي الكمايا للمدن يعد مسل ل للاامة ي جعل ا ككميي بملل ل للائل المدن ال كية
الكي اي أساة الروية المسكشبلية للكمايا االااء مدن جديدت.
أسس ومبادئ المدن الذكية

-1-1

كعكبر المدن ال كية كلك المجاالر الكي كعكمد الككلالاجيا النديهة لكيسللير النيات اليامية للمااالين اكيسللير نركة
اللشا اكرا ل ل لليد اس ل ل للك الك الااطة اااكماد مجمااة معايير أمرةم ككظا ر يما بيل ا لكعاي ل ل ل للية ال كاء لمديلة

معيلةم ا ا اللم ا

أا باألنرة االبككار طد كم كابيش ي سل ل لللاار السل ل للبعيلار بمجمااة من المدن ب اربا االكي

اق ادداا الس للبعين مديلة من النجم الل للغير االمكاس للام ااا ما يل للبا ل ادد من الداا الس للائرت ي اريق
اللمام اطد بدأر باادر ا ا اللما

كلاح ي األ ق بممكلف بشا العالم الع ااكبار أن األا ل ل للغاا جارية لكااير

اس للائا الماال للالر اممكلف البليار الكنكيةم اكابيق لظام االس للكا للعار ان بعد اغيراا من األا للغاا الكي كعد
أساة طيام مديلة كية بمجاا معين.
ككج بلدان العالم لنا الكشدم ي ممكلف المجاالر الم كسل ل للكهلع المدن من ا ا الكشدمم ي ألل ل للبنر كظم أكهر
من لل للف الس للكان االميام اا ا العدد ي كيايد مي كاالع الس لللاارم امن الا كلبهق ض للرارت مااج ة المدن لكا
العشبار االكنديار المنكما اطا ا أمام كا ير الال ل ل ل للراا الاليمة النكااء السل ل ل ل للكان الجدد المركشو كاا دام الع
المدنم ا ه األميرت الكي يمكن كاايراا لمااج ة كلك الكنديارم من مالا كبلي أس ل ل ل للة اركائي المدن ال كية ي
إدارت الكاارث اكس ل ل ل ل يا لما ايو السل ل ل للكان االنياظ الع أراان م اممكلكاك مم النلاا ال كية الكي يشدم ا ا ا
اللما

من المدنم كاما ممكلف ملاني النياتم من لنة اكعليم اكلشا اللااة امدمار أمرة.

خطاطة :أسس المدن الذكية

تطبيق
مستجدات
العلوم في
التخطيط
العمراني

االستدامة
بيئية،
اقتصادية

المدينة
الذكية

البنية التحتية
المتقدمة
لتكنولوجيا
االتصال
والمعلوميات

1 -Rob steele, (2013) villes intelligentes , le magasine de l’organisation internationale de
normalisation, forum ISO 26000, page 1.
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يرككي كابيق لما

المدن ال كية بمجاا معين الع كا ير البليار الكنكية الكي كسل ل ل ل للكجيو لمعايراام العا أبري

كلك البليار اا الكج يي االكلاالكي أو كعميم ابكار االكلاا بين ممكلف أنياء المديلة لكس يا املية الكشاا
المعلامةم هم الكمايا لماضل ل ل ل للي اماطي طيام المديلة بااكماد لظم المعلاما ر الجغ ار يةم ابالكالي الالل ل ل ل للاا إلع
السللو مجاا يكالءم االلراا إلاللاء مديلة كيةم اك ا كااير الماللاريي ال لدسللية المركباة بالمديلة ال كية لكرالليد
اس ل ل للك الك الااطة االماء االنياظ الع البيئةم كا لك كمناالة اس ل ل للكباق النلاا لض ل ل للمان رانة الس ل ل للكان ادمد
ممكلف المعايللار المسل ل ل ل ل للكاردت من األلظمللة المعلامللاكيللة من أجللا كس ل ل ل ل ل ل يللا امليللة اكمللا الش اررار يمللا يكعلق
باالسكجابة السريعة لممكلف اللاااار ااألنداث.
بلاء الع كا ما هم كره سللياللكا لما

المدن ال كية رلللة غير مسللباطة للل اض بالكلمية االطكلللاديةم ابلاء

بلية كنكية من الاراي األاا لكشلية المعلامار ااال كلل للاالرم نير أل باسل للكهمار اممكاليار الككلالاجية المكانة
االمكا رت ناليا طد لملل إلع مجاا كيم يكسم بمجمااة من المالم .
خطاطة :المالمح العامة للمدينة الذكية

بنية تحتية ترتكز
على التكنولوجيا
واملعلوميات
والاتصال

إملام قاطني
املدينة الذكية
باملهارات التقنية
والخدمات الذكية
التي توفرها

تحديد الاطار
العام للمدينة
بعناية وجعله
يتسم
بالتكامل

إن كااير مجاا معين من نيث الكمايا ل بااكماد ركائي المدن ال كية لن يك كع شا بكااير البلي الكنكيلة
اك يئة ال للراا اركائي ا ا اللما

العمراليم با بمااكبة لك بكلمية العللل للر البال للرو اجعل مااكبا السل للكمدام

الككلالاجيا لالسللكيادت من ميايا المديلة ال كيةم يي ظا غياو ك طلم العللللر الباللرو مي ملللائل المدن ال كية
لن لكندث ان مديلة كية با باألنرة مجرد مديلة شا.
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كاارر النيات الرطمية باكا كبير مل أاامر الشرن العارينم نيث ندهر كاارار كبيرت ي اسكعماالر الناسو
ارلي اكشلية المعلامار ااالكلل للاالرم ااا ما كان ل أهر ملناظ الع نياكلا داما امار المسل للكنم اطد ااكو
ا ا األمير ككلالاجيا العلر بااكماده الع أندث الككلالاجيار ي ال لدسة االبلاء بغية كيسير نيات األ راد.
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ال ل ل ل در الكشليار النديهة كس ل ل للاراا ملناظا اناالر كا المجاالر مااكبة ا ا الكاار كما اا الال ل ل ل ن باللس ل ل للبة
لل لدسل ل ل للة المعمارية للمدن اماما االمدن ال كية الع اج الملل ل ل للالم نيث أضل ل ل للنر المبالي كعكمد ممكلف
الكشليار النديهة ككاظيف الناسو ارلي ااسائا االكلاا االمعر ةم لك من أجا إدارت مكالار المبلع اكشليل
كلية الليالة ااالسكيادت من الااطة الامسية االك اية الابيعية.
ككميي المبالي بالمدن ال كية ب ل ا كسل للعع للنياظ الع البيئة من مالا كرال لليد اسل للكمدامار الااطةم ايعاد كاريخ
ظ ار المبالي ال كية للشرن العا ل ل ل ل ل لرينم امن أبري ممييار المبالي ال كية أل ا يكي إمكالية كا ير ناالي %50
من الااطة اناالي  %30من اس ل ل ل للك الك المياه مشارلة بالمبالي الكشليديةم كما كا ر ككاليف الل ل ل ل لليالة اكس ل ل ل للعع
لالسل للكجابة لمكالبار طاالي ام اك ا االسل للكجابة للعااما االظراف المارجية من ن اررت اكسل للاطاار اأماار بيئية
اغيراا.
ال لدسة المعمارية للمدن ال كية ال كشكلر شا الع المباليم با ك م ك لك الم ار ق العمامية االملائار ال لدسية
الماج لمدمة املسل ل ل ل للانم اككشااي يما بيل ا ي كال ا كعكمد الع أندر الككلالاجيارم اكسل ل ل ل للعع للنياظ الع
الماارد مالل ل للة الااطية مل ا اكعما الع كيسل ل للير نيات اكلشالر األ راد داما ا ه المدن ال كيةم ابالكالي ال كاء
يابي ممكلف ملاني النيات بالمدن ال كية.
-3

التخطيط العمراني والمدن الذكية ،المفهوم والقوانين واإلستراتيجيات

كاللكا المديلة مجاالٌ و مضللمان اطكلللادو اجكمااي اهشا ي انض لارو مكميي لك أل ا كمها كككال مجاليا ي
لشاة معيلة لعدد من السكان ااسائا املكا االرأسماام اطاادت لكركي كهير من الشاااار املكاجية (كالللااةم

االيالنةم االسلليانة)م ااأللاللاة الكدبيرية (الكسللييرم المينم االلشا)  .1نيث أل كعد لظاما السللشا مككامال يككان
من مجمااة من العلالل ل ل ل ل للر المكراباة يما بيل ام االمبلية الع مبدأو الكيااا االنركية مما يلكد ال ديلامية
اكغير مار لاجية المجاا النضرو ال و يعد ابارت ان مجمااة من المعايار ال لدسية الكي كجعل يكميي بعدت
مل ل ل ل للال ل ل ل لليار امرالية اممييار جمالية كعكة المس ل ل ل للكاة الجمالي اامبدااي داما المديلة الد كشس ل ل ل لليم ا ه
األميرت .2
كعكبر الظلاارت النض ل ل ل ل ل لريلة االكشلاا مركي الهشلا اللديماغ ار ي لنا الملدن الكبرة من بين أام ملا ميي الشرن 20
بممكلف بلدان العالمم مي اجاد مجمااة من الياارق بين كا من الداا المكشدمة االلاميةم باللسل ل ل ل ل للبة للداا
المكشدمة كيامن لما اكاار المدن مي ايرت اطكلل ل ل ل ل للادية مما العكة إيجابا الع كلظيم المجاا النضل ل ل ل ل للرو ب ه
البلدانم االع اللشيض من لك المدن بالبلدان اللامية ار ر مجمااة من المال ل ل للاكا االطكلل ل ل للادية ااالجكمااية
اللاكجة أسللاسللا ان ضللعف البليار الكنكية ل ه المجاالرم اغياو الجالو الكابيشي ي الكعاما مي الممااار
االسكراكيجية لكلظيم المجاالر النضرية.

 - 1بريان م مد  ،ب حليمة حسببب  ،هللا العوينة علد ( ،الطلعة الثانية ،)1989قراءة وت لي الخريطة الطوبوغرا ية ،منشبببورات
اللجنة الوينية المغربية للجغرا ية  ،ص .165
 - 2م جوب م مد ،)2006( ،قراءة عملية قواني ال عميير المغربية ،منشورات عكاض ،ص .171

464

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
ككم المدن أاج ا ممكلية من مالا مشارلة مديلة مي أمرة مالا نشو كاريمية ممكلية باالاكماد الع نجم ا
الديماغ ار ي امسانك ا الظام ا السياسي ااالطكلادوم أا اظائي ا اظرا ا الساسياهشا ية الكي كساام ي كنديد
المسار الك لماو ل ه المدنم اككعدة لك أنيالا لكمكلف ا ه األاج داما لية المديلة مالة الكبيرت مل ا.
يمكن الشاا إن الكمدين لية ظاارت جديدت مرجر من رنم المجكمعار المعالرتم با اا ظاارت ماغلة ي الشدم
اركبار أسل للاسل للا برغبة املسل للان ي االسل للكشرار بالمجاالر النض ل لريةم ااالال للكغاا بشاااار اطكلل للادية امدماكية
مكلااةم اياكا اللما االكاار السريي السمة األساسية الكي كميي المدن ي العشاد األميرت بممكلف بلدان العالم.
كركبا معالجة امال للكاليار الكي يعر ا الكعمير بكدبير اسل للكغالا المجاا النضل للرو من مالا الكاظيف األلسل للو
للاااء العشارو ال و يعكبر ماردا مندادا اغير طابا للكجددم ايال ل د البا مكيايدا املا س للة بين طاااار مكعددتم
الالليء ال و لكد ال اركيااا ي طيمة األرض اطكلللاديام اطد نكم كعدد اسللكعماالك ا بالمجاا النضللرو كاظيف
الكمايا بااكباره أدات لكنديد األادافم هم كنديد الاس للائا الكي كال للا إلع كلك األاداف لكا ير األرض الاليمة
ي الاطر االمكان الملاسبين.
يعكبر الكعمير الم المديلة االكجمعار الممللة أساسا للسكن االعما ااأللااة االجكمااية األمرة
بمهابة أدات كعكة كييية كعاما املسللان مي كلظيم اكدبير المجاا النضللروم ابالكالي

1

ا يعد

ا مريت كعكة درجة كشدم

المجكمعلار بلااكبلار أن ظلاارت الكملدين كعلد من بين أام ملا ميي الشرن  20بممكلف بللدان العلالمم لكن ي ظلا
غياو الجالو الكابيشي ي الكعاما مي الممااار االسكراكيجية بالمجاالر النضرية للداا اللامية.
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ينظع الكمايا ب امية بالغة ي معالجة مااكا الكعمير مالة إ ا ما كم باريشة كرااي الضاابا الشالالية الكي
كلظم كا مجاا الع ندتم اك ا مرااار المعايير العالمية ملااء اكاسيي المدنم ا ي ا ا السياق ألبنر لظم
المعلامار الجغ ار ية كا ل للكا اس ل لليلة للمس ل للاادت الع امليار الكمايا العمراليم اكنديد اس ل للكعماالر األ ارضل ل لي
ايمكن كلميل اائداا باللسبة للساارين الع امليار الكمايا العمرالي ي:
كنديد معلامار اليية مركباة بكا مكان من مكالار النيي الكرابي للمدنا
كنديد اكنليا المعايار الال ل ل ل لليية االمجالية للمدن بكا مكالاك ا ي ين ااند اق اماار المرائاي بغية

كنليا ابيان العالطار المكداملة بين كلك المعايارا

أرضية ملاسبة لكبادا المعايار االمبرار بين ممكلف الياالين ي ميدان الكعميرم ب دف الكعاان االكاارك
ي معالجة الشضللايا الماللكركة (مها السللكن العا لاائيم نداد كاسللي المجاا المبلي بالمديلةم األماار الكي
ك دد المدن)ا
كنشيق عالية أكهر الع مس للكاة الكدبير ااماداد اس للراة الكدما لنا الما للاكا المس للكعجلةم بيض للا س للراة
النلاا الع المعلامةا
كس يا اكاجيي االسكهمار ي ميدان الكعميرم من مالا السياو المعلامار الرطمية بين ممكلف الياالينا

 -1ال ادي منداد ( ،)2000السياسة العنارية

ميدان ال عمير والسكنى ،مطلعة النجاح الجديدة ،ص.17
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اض للي مرائا كس للااد الع اميالر الكمايا العمراليم من مالا كنليا الال للر الشات الشا الض للعف الكي
يعر ا الكعمير بشلعة السراغلةم ب دف معر ة اليرل المكانة االمماار المندطة بميدان الكعميرا
كاكا المدن ال كية أند النلاا المشكرنة لكدبير ممكلف مااكا الكعمير المركباة أساسا بالجالو الاظييي للمدن
ال و يكمها ي السكنم االعمام االم االالرم االكراي م إضا ة إلع أن املية معالجة مااكا الكعمير يسكنسن
أن كعالد من ملالق ال ل ل ل ل للمالي اكعاطدوم بااكبار أن المدن كعد بمهابة لظام مككاما يككان من مجمااة من

األلال ل ل ل ل للاة المكراباة يما بيل ام كما كعرف كدما االين مكعددينم ابالكالي عملية كنشيق الند األطلل ل ل ل ل للع من
ام يجابيار ي ميدان الكعمير بااكماد الكمايا راين بمعر ة الياالين ااسل ل ل ل ل للكراكيجياك م امجاالر كدمل م لكدبير
طضايا الكعمير.
كعد المدن ال كية ألجي لما

معكمد ي الكمايا مال للة األ يعكمد الع اس للكمدام أ ض للا الككلالاجيا النديهةم

اجغ ار ية الالبكةم الظم المعلامار الجغ ار ية م ب دف معالجة ممكلف مالاكا الكعمير من مالا اسلكمدام المعر ة
االبنث العلمي االكا للارك ك داار للكلميةم ب دف كجااي االمكالالر الس للابشة اكس للو الراالار المس للكشبليةم ا لك
من مالا إدماا كنسيلار الع المديلة بدا البدء من لشاة الليرم مي مرااات جالو االسكدامة ي الكعاما مي
المجاالر مالة اليالنية المسشية الكي كاجد بمنا ات المدن االكي أضنع ياال ا الكاسي العمرالي باكا كبير.
يسل ل ل ل ل للااد الكمايا العمرالي بااكماد لظم المعلامار الجغ ار ية الع

م امعالجة االمكالالر الكي يعر ا طاا

الكعمير من مالا مناالة امجابة ان األسئلة الكالية :ما ا يندث؟ اكيف يندث؟ اما اي ممكلف السيلاريااار
المنكملة؟ اما العما؟ اما اي المدت اليملية الاليمة ل لك؟
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كيرض لظم المعلامار الجغ ار ية ليس ل ا بااكباراا أدات كسللااد المسللكعما الع الشيام بمجمااة من العمليار الكي
يلل ل ل ل للعو الي الشيام ب ا يدايام ا لك من مالا مناالة الربا بين كا من المعايار الالل ل ل ل لليية االمجاليةم من
مالا الشيام بمجمااة من العمليار الكي كبكدئ بجمي اادماا المعايارم لبرامد لظم المعلامار الجغ ار ية من
ملادر ممكليةم كلك ي بإم ار بيالار ب اكاا ممكلية كبعا لل دف من ا ه األاكاام اطد كبين بالملماة أن لظم
المعلامار الجغ ار ية كنظع ب امية بالغة الد مناالة امكيار الماطي األلس للو لما للرا كرابي مام أا الد مناالة
ارح بدائا لنا مااكا كرابية.
كعددر كابيشار لظم المعلامار الجغ ار ية األل ل ل للب من اللل ل ل للعو نلل ل ل للراام إ يمكن اسل ل ل للكمدام ا ي الكنليا
الجغ ار ي لممكلف المجاالر مي كنشيق الند األطلللع من االيجابيار ب طا ككليةم اايدادر أاميك ا ك لك باللسللبة
لمجمااة من المجاالر العلمية اغيراام كما اا الناا باللسل ل ل ل للبة للكعمير نيث يمكن اسل ل ل ل للكمدام ا ي الكمايا

للمجاا النض ل للرو اك ا ملجاي الكل ل للاميم المديرية للك يئة االكمدين ()SDAUم اكل ل للاميم اس ل للكعماا األ ارض ل للي
()POSم اكلاميم اللما (.)PD
ملف الكمدين بمعظم داا العالم مجمااة من االلعكاسل للار السل لللبية الع الكعمير مما اسل للكداع مشاربة المال للاكا
الكي يعر ا من ملالق اللمالي باسللكمدام الكشليار النديهةم إ من اللللعو د ارسللة ماللاكا جديدت ب داار طديمةم
ابالكالي شد ال للكا الكمايا باسل للكمدام لظم المعلامار الجغ ار ية أدات لكنديد ما سل لليكم عل االمدت اليملية الكا ية
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ل لكم ابالكالي كجااي المال ل للاكا الكي يا ل ل ل داا الكعمير بالمدن بعيدا ان أو ال ل للكا من أال ل للكاا الكدما اللنظي
بالمجاا النضرو.
كعد لظم المعلامار الجغ ار ية الما ل ركائ يه اأس ل ل ل ل لس ل ل ل ل ل الكي كمييه ان باطي اللظم المعلاماكيةم مما يجعل ا من
األداار المسل ل ل ل ل للاادت الع الكمايا ي اماميك االكمايا العمرالي الع اج الملل ل ل ل ل للالم ااا ما جعا من
أا ل للكاا الكمايا الكشليدو ككراجي بالمجاالر النضل ل لرية لكيسل ل ل المجاا للما

المدن ال كية ال و يعكمد با ل للكا

كبير الع ك كلالاجيا المعلامار النديهة المكمهلة ي لل ل ل ل ل للار األطمار االلل ل ل ل ل للالااية االلل ل ل ل ل للار الجاية الظم
المعلامار الجغ ار ية.
يعكبر الكمايا أدات لكدبير ماللاكا الكعميرم اب ا

ا كلمة مضللللة إلع ند مام بااكبار أل ال يكاطف شا الع

كنديد ما سل ل ل لليكم امل م با اا املية ممكدت ي اليمانم كمها مجمااة من العمليار المكراباة ي اليمان ب دف
كدبير ممكلف طضايا الكعميرم اكا ير الناجيار الاليمة ل لك.
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كككسللي د ارسللة اكنليا اسللكعماالر األ ارضللي مالللة النض لرية مل ا أامية بالغة بااكباراا ماضللااا يكشااي مي
الكمايا للمدن ال كيةم ااا جيء ال يكج أي مل ا اكالاما ي دف إلع كنشيق ألجي كدبير ل ارضل ل ل ل ل للي الكي كعكبر
أسللاة طيام العمران اممكلف األلاللاة البا لريةم كما أن ماضللا اسللكعماالر األ ارضللي ياللكا الرطم األسللاة ي
كلظيم المدن اكمايا ا اكنشيق االسللكمدام األمها ل ارضللي الكي كعكبر من الماارد االملللادر المندادت 1م امن
الا كبري ضل ل ل للرارت إد ار د ارسل ل ل للة اسل ل ل للكعماا األ ارضل ل ل للي الع ااكبار أل ا ال كشا أامية ان الكمايا العمراليم

ابالككاما بيل ما يمكن الاللاا إلع أمها اسلكغالا ل ارضلي امناالة كابيق لما

المدن ال كية ا لك بااكماد

لظم المعلامار الجغ ار ية.
كعكبر المدن مجاا كركي املسان اممكلف ألااك الكي يسكليم طيام ا بمجاا معين كا ير الاراا الاليمةم الكي
أبرياا كا ير العشار االكمايا السللليم السللكغالل بااكباره أسللاة اسللكشرار املسللان اكركي ألاللاك م اكعما ممكلف

الموسل ل لس ل للار المكدملة ي الكمايا العمرالي اك ا الكمايا الس ل للكعماالر األ ارض ل للي الع االس ل للكيادت من بعض
الكجارو اللاجنة الكي مرر مل ا الداا المكشدمة أساسام ابالكالي الالاا إلع ألجي كدبير السكعماالر األراضي
مالللة أل الدا ي األسللاسللي لنا كغيير الاضللي النالي ل ا االسللكعماا لنا األ ضللام بكااير إدارت األرض من
مالا ألماا اس للكمد ام كعما الع كغيير الظراف االطكل للادية ااالجكمااية االابيعية املي نداث كغييرار غير
مرغاو ي ا من طبا السللكان  2م ا ا األللب الكمايا السللكعماا األ ارضللي ينظع ب امية بالغة ايكماطي بااكباره
جيءا من الكمايا العمرالي ي ا ل ل ل للماليك م ماايات مي كاار ناجيار املس ل ل ل للان كاارر ك لك أاج اس ل ل ل للكغالل
للمجاا ال و يعيو ي األب لياما ككيف المجاا اما يمدم مكالباك االكي أام ا يكمها الكالي:
مرااات الاراا البيئية سااء المنلية أا العالميةا
طيام مبدأ العدالة االجكمااية ي اسكغالا المجااا
مدينة دورا(م ا ظة الخلي )،

 - 1صببالح احمد ،صببالح أبو حسببان ،)2004( ،المخططات ال نظيمية وواقع اس ب عماالت انراا ب
أيروحة بكلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوينية نابل  -لسطي  ،ص.2
مدينة جني  ،أيروحة بكلية الدراسبات العليا جامعة النجاح الوينية
 - 2كوثر حشباد ( ،) 2003تطور أنماي اسب عماالت انرااب
نابل  -لسطي  ،ص.13
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كشدير امااكبة مكالبار السكان من سكن ام ار ق أساسيةا
النياظ الع الكاييي الملسجم لممكلف ألماا اسكغالا األراضيا
لمدمة ا ه المكالبار بالا للكا الل للني البد من اس للكعماا اكابيق مس للكجدار العلام الكي ككشااي مي الكمايا
العمرالي ااسكعماالر األراضيم امن بين ا ه العلام االكمللار المعر ية لجد الجغ ار يا الكي كاارر من الم
يعكمد ال ع الالللف إلع الم يلبلي الع الكنليا ابالكالي إمكالية االسللكيادت مل مالللة ال يعلع بد ارسللة المجاا
من مالا اس ل ل ل للكعماا أندر الكشليار كلظم المعلامار الجغ ار ية الكي اهبكر لجااك ا ي مس ل ل ل للاادت البانث الع

الالاا إلع ألجي كدبير ااسكعماا للمجاا.
كمكلف مشامار كمايا المدن ال كية ااالسكغالا السليم ألراضي بامكالف المجاا من س ا إلع مكضرةم اك ا

نسللو ابيعة الماللرا العمرالي المراد الشيام ب م االا يلللب للماطي االماضللي أامية كركبا باسللكغالا األ ارضللي
كما أن للعللل ل ل ل ل للر الكاريمي أامية ال كشا ان لظراءه ارمرينم ام ما كالر ابيعة االسل ل ل ل ل للكغالا إل ا غالبا ما
ك دف لمدمة ملل ل ل للال املسل ل ل للانم من مالا كسل ل ل للمير األرض لكلبية ممكلف مكالباك من سل ل ل للكن اكر ي ااما

امكالبار أمرة.
-6

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية وتقاطعها مع المدن الذكية

كمكلف اسللكمدامار لظم المعلامار الجغ ار يةم س لااء كان لك باللكا أسللاسللي من مالا كاظيي ا ككشلية للكنليا
المجالي لممكلف الظااار الجغ ار ية لكسل ل ل ل ل يا امليار اكما الشرارم أا من مالا ااكماداا ك دات ملكا المرائا
الرطميةم ااماما ككعدد كابيشار لظم المعلامار الجغ ار ية األل للب من اللل للعو نلل للراام إ إن كا مجاا من
مجاالر النيات يمكن أن يساام ي بلاء لظام مككاما من لظم المعلامار الجغ ار ية  1امن بين أام كابيشاك ا:
 التخطيط البيئي ،ودراسيييية الموارد واألخطار الطبيعية والبشييييرية :الكمايا البيئي بااكباره أس ل لللاو المي
ملظم يس للك دف الكال للا إلع أ ض للا الاس للائا الس للكغالا ماارد البيئة الابيعية االشدرار البال لرية ي ككاما

اكلاس ل ل ل للق ا ل ل ل للاملين ا ق جداا يملي معين من مالا مجمااة من الما ل ل ل للاريي 2م األ ل ل ل للبنر كاظف لظم
المعلامار الجغ ار ية لمناالة كنشيق الكشييم االكشايم البيئيين ل اسل ل ل ل ل للاا الابيعيةم االمسل ل ل ل ل للاامة ي إاااء
اللظرت الا ل للمالية االمككاملةم اامدارت البيئية الاااية 3م من مالا كاظيف ممكلف المعايار البيئية المكالية
مل ا ا الالييةم امي كا ر المعايير المكالية الممكلية ككاكا ايكلة معلاماكية مككاملة كنشق ي مجماا ا
معادلة الكااين البيئي ي الماطي األلسل ل ل ل ل للو

4

لظم المعلامار الجغ ار ية بيئيا كسل ل ل ل ل للكمدم ي كدبير الماارد

المائيةم اكنديد اللااطار ال اةم اامل ار بالكلاث انماية الماااد .

5

 - 1ب عا شور علد ال كيم ،2014 ،الم شروع ال راب لك لة زرهون وم ساهمة نظم المعلومات الجغرا ية بنائي – م أج قطب
الق صبباد ال راث ،أيروحة لني الدك وراه الجغرا يا ،جامعة سببيدي م مد ب علد هللا ،كلية اآلدا والعلوم اإلنسببانية ،سبباي –
اس ،ص40
 -2م مد الخزام عزيز )2007( ،دراسات تطلينية نظم المعلومات الجغرا ية ،دار العلم ،ص.29
 -3م مد الخزام عزيز )2007( ،دراسات تطلينية نظم المعلومات الجغرا ية ،دار العلم ص .32
 - 4م مد الخزام عزيز )2007( ،دراسات تطلينية نظم المعلومات الجغرا ية ،ص32
 - 5ب عاشببور علد ال كيم ،2014 ،المشببروع ال راب لك لة زرهون ومسبباهمة نظم المعلومات الجغرا ية بنائي – م أج قطب
الق صبباد ال راث ،أيروحة لني الدك وراه الجغرا يا ،جامعة سببيدي م مد ب علد هللا ،كلية اآلدا والعلوم اإلنسببانية ،سبباي –
اس ،ص 40
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 تهيئة وا عداد التراب الوطني  :من مالا المس ل ل ل ل ل للاادت الع إلجاي الكل ل ل ل ل ل للاميم المديرية للك يئة االكمدين
()SDAUم اكل للاميم اس للكعماا األ ارض للي ()POSم اكل للاميم اللما ( )PDم اامكيار مااطي ا للق الارقم
االسل ل للكك النديدية م 1ا لك من مالا المسل ل للاامة إبراي العالطة بين ممكلف الموهرار المكالية للمجاا المراد
ك يئك م باسل للكمدام لظم المعلامار الجغ ار ية لال للق ال للبكة ارق جديدت مهال يمكن إبراي العالطة بين الكاييي
الجغ ار ي للسكانم اك لك الكاييي الجغ ار ي لملااق الجدو الرئيسية للنركة اليامية كالملااق الللااية ي
المدن ا الملااق الكجارية االكر ي ية.
 اسيييتغالل وتدبير موارد الثروة االقتصيييادية :ان اريق د ارسل للة االمكال ار المكالية الع سل للا األرض ي
لا ل للاا مجاالر املكا االكبادا ااالس ل للك الك لماارد الهرات الممكلية اد ارس ل للة ممكلف األلا ل للاة االطكل ل للادية

بمجاا معين ا لك ان اريق مناالة امجابة ان سواا أين (.بمعلع ما اي نداد الليا المكالي االلكاار
الجغ ار ي للال ل للاا اطكلل ل للادو معين؟ اأين يمكن إطامة لال ل للاا اطكلل ل للادو جديد؟)م ابالكالي لظم المعلامار
الجغ ار ية كسااد اطكلاديا ي دراسة الللااة االماارد األساسية ااملكا االلشا اكاييي الماارد االللااار
االمناليا.
 التخطيط للمدن الذكية :أضل للنر لظم المعلامار الجغ ار ية كسل للكعما ي الكمايا للمدن بممكلف ألل لللا ام
إال أن أاميك ا ايدادر مي ظ ار لما

المدن ال كية الكي ألبنر كرككي الي ا باكا أساسي ي الكمايا

ملال ل ل للائ ا اكاسل ل ل للع ام ا لك لابي من كال ا (لظم المعلامار الجغ ار ية) أدات كسل ل ل للااد الع نا مجمااة من

الما ل ل للاك ا الكماياية االعمرالية اكمكن الياالين ي الكعمير من اكما ألجي الش اررار ا ي الاطر الملاس ل ل للوم
كما أل ا ككمااع مي مبادئ المديلة ال كية الكي ككسم بال كاء ي ممكلف مشاماك ا.
كسل ل ل ل ل للكمدم لظم المعلامار الجغ ار ية ي مجاالر كابيشية ادتم امن أبرياا لجد المدن ال كيةم

ي كعكمد ا

الكشلية للالاا لمبكغيار ادت العا أبرياا لجد:
ادارت البلية الكنكية باسكمدام لظم المعلامار الجغ ار يةا
ادارت الكلمية العمراليةا
الكمايا العمرالي االسكراكيجي اامدارت االسكراكيجية للمدن ال كيةا
ايجاد نلاا للماكالر العمراليةا

الند من المماار بممكلف ألااا اا
اماما يمكن اسللكمدام لظم المعلامار الجغ ار ية ي الكنليا الجغ ار ي لممكلف المجاالرم االمسللاامة ي كنليا
مار الاجيا الماضللا (الالللف)م اكيسللير العااما ااألسللباو المكنكمة ي الظاارتم االكعرف الع االلعكاسللارم
ااسللكا لراف السلليلاريااار المنكملة  2باريشة ككسللم بلا من اللجااة من مالا مناالة كنشيق الند األطلللع من
اميجابيار ب طا ككلية.

بنائي –م أج قطب

 - 1علد ال كيم ب عاشبور ( ،)2014المشبروع ال راب لك لة زرهون ومسباهمة نظم المعلومات الجغرا ية
الق صاد ال راث ،مرجع سابق ،ص40
 - 2ب عا شور علد ال كيم ،2014 ،الم شروع ال راب لك لة زرهون وم ساهمة نظم المعلومات الجغرا ية بنائي – م أج قطب
الق صبباد ال راث ،أيروحة لني الدك وراه الجغرا يا ،جامعة سببيدي م مد ب علد هللا ،كلية اآلدا والعلوم اإلنسببانية ،سبباي –
اس ،ص 40
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لشيام لما

المدن ال كية ب و مجاا من المجاالر اجو كا ير طاادت بيالار ()une base des donnés

ايكم كا ير كلك البيالار بااكماد لظم المعلامار الجغ ار يةم كالماطي االماض ل للي اااللندارار لملاشة الد ارسل ل لةم هم
مرياة المجارو المائية لكجكمي ا ه المعايار اأمرة كشاادت بيالار ككي للا إمكالية الكعرف الع ملاليار
المجاا المدراة أاال هم معر ة اا ا ا المجاا يكلاسو امشامار لما

المدن ال كية.

خطاطة :محتوى قاعدة بيانات المدينة الذكية

معلومات
هيدرولوجية

معلومات
طبوغرافية

قاعدة
بيانات

معلومات
جغرافية

معلومات
اخرى
كعكبر لظم المعلامار الجغ ار ية اس ل لليلة كمكن البانث من بلاء طاادت بيالار كعلع بملاشة الد ارس ل للةم االكي ككمها
أسل ل ل ل للاسل ل ل ل للا ي اسل ل ل ل للكم ار المعايار ال يدرالاجية االاباغ ار ية االجغ ار ية اك ا الرطميةم ا لك بااكماد مجمااة
ملادر ككلاسو املائل برامد لظم المعلامار الجغ ار ية مها اللار الجاية االلما

الرطمي للميدان.MNT

خالصة عامة:
كعكبر المدن ال كية من اللما

الكي ألل ل للب يكغلع ب ا كا الم كمين بالا ل ل ل ن النضل ل للروم نيث أن ا ا اللما

يعكبر بمهللابللة مااكبللة للمرنلللة الراالللة اك ل ا الكاارار الككلالاجيللةم امن بين الككلالاجيللار المسل ل ل ل ل للكمللدمللة ي
الكماياي ل ه المدن لجد لظم المعلامار الجغ ار ية الكي كس ل ل ل ل ل ا امليار اكماد الشرار من مالا كنديد الماطي
األلس ل للو لما ل للرا ما من مالا إمكالية الربا بين المعايار الال ل لليية االمجالية (المكالية)م اكمكن المكدملين
االكشليين من كدبير المجاام امساادك م الع اكما الشرار من مالا إلكا مرائا كمكلف بامكالف ال دف مل ا.
يم كن اس ل للكمدام لظم المعلامار الجغ ار ية ي ممكلف مرانا الكمايا العمراليم بدءا بالمس ل للاامة ي كا ل للميل
الاض ل ل للعية الكي يعي ا الكعميرم ب دف معر ة لشا الشاتم االال ل ل للر الض ل ل للعفم االيرل االك ديدارم ابالكالي شد
الكشلر لظم المعلامار الجغ ار ية من مجرد ككلالاجيا لاكجة ان الكاار الم علاماكيم إلع أدات يمكن أن كسل ل ل ل ل للاام
ي ال لدسة المعمارية للمجاام ا بلارت مي ام المدن ال كية من مالا كاظيف البناث العلمية ي كدبير المجاا.
يمضل ل للي كلييا لما

المدن ال كية الع أرض الااطي إلع مجمااة ال ل للراام أبرياا كا ير البلية الكنكية المالئمة

ل ا االسللكغالام اك ا يج و كااية السللكان المسللك د ين بالماللرا بالراالار المكعلشة بالككلالاجيا االبيئة ابمي ام
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المدن ال كية ال و يكميي بعدت ايجابيارم لكن كبشع (المدن ال كية) دان أدلع لجااة ك كر ي ظا ادم ك طلم
العللر البارو مي ممكلف مكالاك ا.
البيبليوغرافيا
 بريان منمد م بلنليمة نس ل ل ل ل ل للنم اص العايلة ابدم ( الابعة الهالية)1989م طراءت اكنليا المرياة الااباغ ار يةم
ملاارار اللجلة الاالية المغربية للجغ ار ية.

 بن اااللار ابد النكيمم  2014م الماللرا الكرابي لككلة يراان امسللاامة لظم المعلامار الجغ ار ية ي بلائ –

من أجا طاو الطكلل ل ل للاد الكراثم أارانة لليا الدككاراه ي الجغ ار يام جامعة سل ل ل لليدو منمد بن ابد اصم كلية
ارداو االعلام املساليةم ساية – اة.

 جان رلساا كراان ايمرانم () 2006مالمغرو مشاربة جديدت ي الجغ ار ية الج ايةم ملاارار اارق.
 الميامي منمدم () 2007م دراسار كابيشية ي لظم المعلامار الجغ ار يةم دار العلم.

 لل ل ل للال انمدم لل ل ل للال أبا نسل ل ل للانم () 2004م الممااار الكلظيمية اااطي اسل ل ل للكعماالر األ ارضل ل ل للي ي مديلة
دارا(منا ظة المليا)م أارانة بكلية الدراسار العليا جامعة اللجاح الاالية ي لابلة -لساين.

ر
كاهر نا ل ل للادم () 2003م كاار ألماا اس ل ل للكعماالر األ ارض ل ل للي ي مديلة جلينم أارانة بكلية الد ارس ل ل للار العليا

جامعة اللجاح الاالية ي لابلة -لساين.

 منجابي منمدم () 2006م طراءت املية ي طاالين الكعمير المغربيةم ملاارار اكاض.

 ال ادو مشدادم () 2000م السياسة العشارية ي ميدان الكعمير االسكلعم مابعة اللجاح الجديدت.
 ROB steele, (2013), villes intelligentes, le magasine de l’organisation internationale
de normalisation, forum ISO 26000...
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المدن الذكية من المقاربة النظرية إلى التجارب العربية
Smart cities from the theoretical approach to the Arab experiences
الدككار األمضر بن امر (جامعة الاادو-الجيائر)
الدككار ا ل لشللبة ريللمي (جامعة الاادو-الجيائر)
ملخص:
ي دف ا ا البنث إلع الكعرف الع المدن ال كية اكييية كناا المدن الكشليدية إلع مدن كية االمكالبار

األس ل ل للاس ل ل للية الااجو كاا راا للجان ام نيث كس ل ل للعع المدن ال كية إلع االس ل ل للكهمار ي الككلالاجيا لكنييي اللما
االطكل للادو اكعييي الكشدم االجكمااي اكنس للين الظراف البيئيةم اكا للير الد ارس للار إلع أن غالبية س للكان االم

اليام يعيال للان ي المدن ايلكجان لنا  80بالمائة من اللاكد المنلي امجماليم اكعد الداا العربية كباطي داا
العالم كسل للعع لكنشيق ا ه اللظرت المكشدمة ي إلال للاء المدن ال كية أا الكناا إلي ام ااا ما بدأ يكجلع ي العديد
مل ا كمديلة دبي باممارار العربية المكندت امديلة مكة المكرمة بالمملكة العربية السل ل ل ل ل للعادية ااي الكي سل ل ل ل ل لليكم
كلاال ما ي ا ه الدراسة.
الكلمات المفتاحية :المدن ال كيةم ككلالاجيا اماالم ااالكلاام مكة المكرمةم دبي
Abstract:
The aim of this research is to identify smart cities, how traditional cities turn into
smart cities, and the basic requirements for their success. Smart cities seek to invest in
technology to stimulate economic growth, promote social progress and improve
environmental conditions. Studies indicate that the majority of the world's population
lives in Cities and produce about 80 percent of the gross domestic product, and Arab
countries like other countries of the world seeking to achieve this vision developed in
the establishment or transformation of smart cities, which is reflected in many of them
such as the city of Dubai in the United Arab Emirates and Soft Mecca in Saudi Arabia
which will be addressed in this study.
Key words: Smart Cities, Information and Communication Technology, Makkah,
Dubai.
مقييييييييدمية:
كُعد“ المدن ال كية ” كاج طا لاا طلئا ي أاسلاا ل َّللا السلياسلار ي ممكلف ألناء العالمم بما ي لك دالة
طار  .غالبية سللكان االم اليام يعياللان ي المدن ايلكجان لنا  % 80من اللاكد المنلي امجمالي العالمي .
اكسل م ال جرت االكنسلن المكسلار ي مسلكايار المعيالة ي كنشيق اركيا غير مسلباق ي مسلكايار الكمدن أا
الكناا النضل ل للرو .بيد أن ا ا المسل ل للكاة من الكمدن يكالو كنكماط عاالط ي الماارد اكااير البلع الكنكيةم

االكنكم ي مسللكايار االيدنام المرارو االكلاثا كما أن الكعشيدار االجكمااية ااالطكلللادية الملللانبة لعملية

الكناا النضرو كييد من اا ت الكنديار.
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امن أجا لك ُيعد اس للكيعاو اكابيق مياايم المديلة ال كية  -االكي كعكبر الككلالاجيا مكالاط ألللليالط من
لكمرر ي كنشيق
مكالاك ا  -أم طار ال غلع ال لض للمان مس للكاة مكميي من المعيا للة للس للكان ي طار .الالس ل ا

االيداارم يكعين الع المدن الكعاما مي اللما السل ل ل ل ل للكالي اادارك م اك لك الكعاما مي الكنديار المركباة
بالسالمة االمرار االكلاث االكجارت االهشا ة االلما االطكلادوم إضا ة إلع جاالو أمر.

ابااكبار ا ه الدن ال كية اي مدن المس للكشبا الاكماداا الع الككلالاجيا االكل للالية ال كية با للكا أس للاس للي
من ج ة اكنشيق أالع درجار الر اه االطكل ل ل ل ل للادو ااالجكمااي من ج ة هاليةم شد س ل ل ل ل للارار العديد من الداا
العربية إلع كبلي ا ه المياايم امناالة كجس ل ل ل ل لليداا الع ارض الااطي مال ل ل ل ل للة ي داا المليد العربيةم ااا ما
ياكا كنديا كبي ار ل ا لكنشيق ا ا الاماح .امن الا ينااا ا ه البنث امجابة الع اماكالية الكالية:
ما هي استراتيجيات ومتطلبات التحول إلى المدن الذكية في الدول العربية ؟
أهداف البحث :ي دف ا ا البنث إلع:
 الكعرف الع المدن ال كيةم ميايااام ممااراا إبراي اراام مكالبار ايليار الكناا من المدن الشديمة إلع المدن ال كية كشييم كجارو بعض الداا العربية ي الكناا إلع المدن ال كية اأم ر مديلة دبي امكة المكرمة كد ارس ل ل ل ل ل للةنالة.
تقسيمات البحث :كم كشسيم ا ه الارطة البنهية إلع هالهة الالر ااي:
المنار األاا :مفهوم المدن الذكية ،مزاياها ،مخاطرها.
المنار الهالي :التحول من المدن القائمة إلى المدن الذكية ،المتطلبات واآلليات
المنار الهالث :تجارب الدول العربية في التحول إلى المدن الذكية
المحور األول :مفهوم المدن الذكية مزاياها ،مخاطرها
ال ياجد كعريف ماند للمديلة ال كية  .مال ل للاريي المدن ال كية ككان اادت جيءطا من برلامد اام لكنديث

المدنم ايا للما الكمايا العمرالي االبيئة اككلالاجيا المعلامارم ايرة الم كمان ب ا المجاا أن المدن ال كية
اي كلك الكي كس للكمدم أس للاليو مبككرت لك ليا الما للاكا اليامية اكلبية انكياجار مااالي ا بارق كودو لالركشاء
بمسللكاة النيات لكا ال ين يعياللان ي الملااق النض لريةم ماا من املبعاهار الغايية الضللارت اككلللا أا ار

باسائا اكلاا ائشة اليعالية ااالية السراة.

أوال -تعريف المدن الذكية :يعكمد كعريف المديلة ال كيةم الع كمل ل ل للل ل للار المية ممكليةم ل لك شد اكة
اج ار لظر ناجار ممكليةم يعكمد الكعريف الع األارانار اللظريةم الكعاريف االمياايم األسل للاسل للية للمدن

ال كيةم هم ااكماد ملللال المديلة ال كية من طبا النكامار الممكليةم الملظمار االسللكاللارية االيرق البنهيةم
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ابالرغم من اسكمدام الملال باكا ااسيم إن معلاه ال يياا غير ااض م لكلا الروة ااألاداف الكي كلاداا
المدن اراء كبلي ا المي ام.
يلل ل للف  Caragliuالمديلة ال كية ب ل ا المديلة الكي كدام اللما االطكلل ل للادو المسل ل للكدام ااالركشاء بلما
النياتم من مالا امدارت النكيمة لماارد الابيعيةم ضالط اف ااكماد النكم الشائم الع المااركةم إ يكاطي أن
كسل ل م المدن ال كية بكنس للين لااية لما نيات مااالي ا با للكا ج روم ضل لالط ان كا للجيي رجاا األاماا الع

امسكهمار مرساء داائم البيئة النضرية المسكدامةم ايوكد الع أن المديلة ال كية كدام االبككار الميكاح)1(.

اكعرف  IDCل بناث المديلة ال كية الع أل ا " كيان منداد ) ني ا/أا بلدت ا/أا مديلة ا/أا مشااعة
ا/أا بلدية ا/أا ملاشة نضرية ( ل سلاك الناكمة الع مسكاة الملاشة أكهر من كال ا الع مسكاة الدالةم
ايكم بلاء ا ا الكيان الع بلية كنكية لالكل للاالر اكشلية المعلامار الكي كمكن من إدارت المديلة بكياءت اكعيي
الكلمية االطكلادية ااالسكدامة ااالبككار امااركة المااالين")2(.
اكعرف المديلة ال كيةم ب ل ا :المديلة الكي كعكمد ال كاء املسالي اال كاء االلالاايم بااكماد المعلاماكية
أسل للاس ل لطا ميجاد اكابيق النلاا لمال للكالر النض ل لريةم كناكي المديلة ال كية الكائن الني من نيث ال للبكار
االكلللاالر الرطمية )األالللاو( ا طيم ال كاء الملكاللر ي كا مكان )العشاا( ا المكنس لسللار االبااطار الكي

امدركية(م اكعكمد المعلاماكية ي إدارت األلظمة
ا
كمها األاضاء النسية االبرمجيار ) المعر ة االكياءت المعر ية
النضرية)3( .
كما كعرف المدن ال كية ب ل ا المدن الكي كعكمد الع الكشليار االلككرالية الكي ألكج ا ال ل للر ككلالاجيا
المعلامار بداية من المديلة الرطمية إلع المديلة االلككرالية هم اال ك ارض للية إلع أن ال للللا للمديلة المعر يةم()4
معكمد الع االطكلاد الرطمي من مالا ممارسة األلااة االطكلادية ي المجاا االلككرالي باسكمدام اسائا

االكلاالر اككلالاجيا المعلامارم من مالا إيجاد راابا عالة ما بين أاراف اللااا االطكلادو)5(.
كعريف  2011:Azamatالمديلة ال كية اي كجمي امرالي يرككي الع هالهة ركائي أسللاسللية  :ركييت كشلي
اركييت اجكمااي اركييت بيئي ابالكالي

ي هالث مدن ي ااندت ااي :المديلة اال ك ارضل ل ل ل ل للية /المعلاماكية

االمديلة المعر ية االمديلة البيئيةم اكضم هالهة الالر اي المعلامار االبيئة ااأل راد)6(:
 -1الركيزة التقنية :اي مديلة رطمية اا ك ارض ل ل ل لليةم نيث كياد بكشليار المعلامار ااالكل ل ل ل للاالرم الا ل ل ل للبكار
الالسلكيةم ابكار أج يت االسكاعارم بنيث كاكا الالر أساسية من البيئة العمراليةم بااكباراا لظام لكاغيا

المجكمي ال كي اليدارت العمرالية ال كية.
 -2الركيزة البيئية :اي مديلة كسكمدم ماارد الااطة الجديدت االمكجددت.
 -3الركيزة االجتماعية :اي مديلة كركي الع اللا للااار المعر يةم اابدااية األ رادم موسل لس للار المعر ة االبلية

الكنكية الرطمية لالكلاالر اادارت المعر ة.
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ثانيا -أهمية المدن الذكية وأهدافها :ا ي اام  2014كالر الاك  28مديلة امالطة ي العالم كضل ل ل للم ي

جلباك ا  453مليان لسللمةم ابما أن لسللبة  54ي المائة من سللكان العالم كعيو ارن ي الملااق النض لرية

إن المدن كعالي من اائية من الما للكالر الممكلية اللاجمة ان كيايد ال جرت من الريف إلع المديلة .اكا للما
ا ه الماكالر الا الناد ي الم ار ق األساسيةم ااأليمار البيئيةم ااركيا مسكايار الكلاثم اكا ا ه العااما
ابلااا الكنكية البالية (.)7
كميق الع ما يبدا لسيد المدن الممكلشة باليعا ُ
انس للو د ارس للة لمع د ماكيليو العالمي )(McKinsey Global Instituteم إن أكهر من  600مديلة ي
العالم  -من نيث سل للراة اللما االكاار -سل للككان مالدت لناالي  %60من اللما االطكلل للادو الدالي ا لك بين
.2025 -2010
انكع كض للمن ا ه المدن الال للاا ل ا المس للكاة من اللما االنياظ الي م البد ل ا من أن كس للكعد لمااج ة
مااكا ايدياد ادد السكان ي المدن المكاطي أن يلا إلع ناالي  %66بنلاا اام  2050االكغيير الملامي
اال و كلكد المدن ما لس ل ل ل ل للبك  %50من الممليار العالمية إلع جالو  %60من املبعاهار العالمية للغايار
الد يئةم ا لك بإيجاد ارق كسل ل ل للاام بإدارت أ ضل ل ل للا اأكهر كياءت للماارد االبلع الكنكية .اكرة العديد من الداا أن
المبادرار االمال ل للاريي الكي كابق ي إاار مي ام المدن ال كيةم اي النا ل ه المال ل للاكا ااا ال و سل ل لليضل ل للمن
لمااام ااالس ل ل للكغالا األمها لماارداا ابلااا الكنكية انا العديد من الما ل ل للكالر اكا ير نيات أ ض ل ل للا للمااالين
االياار مما سيلعكة بداره الع كا ة ملاح المجكمي.
 -1على مستوى االقتصاد والخدمات :الكناا إلع مدن كية ل اائد كهيرت نيث سليمل الداا كماياطا أ ضللا

للمدن االلااطار العمرالية كما سيشدم مدمار النكامة املككرالية للمااالين ب سر اطر اب طا ككلية م اسيساام

ال ان كا ير العديد
با للكا كبير ي الكلمية االطكل للادية اكنس للين مس للكاة المدمار ااركيا معدا املكاجية ضل ل ط
من اليرل الكهيرت للمجكمعار.

 -2على مستوى البيئة :يمكن للمدن ال كية كشليا اسللك الك الااطة اااللبعاهار الغايية االمعالجة اللللنية لمياه
اللل للرف اللل للني بلسل للبة %100م اكا ير العدادار ال كية اادارت ارلل للد لااية المياهم اكياءت اسل للكمدام الااطة
االمبالي المضل ل ل ل لراء امااطف الس ل ل ل لليارار ال كيةم اكا ير لظام كي مدارت نركة المرارم اادارت المدن بالكاميرار
ال كية لرلللد الكجاايار...م اكنايا الليايار إلع مااد مييدت اكنسللين إدارك ام ال كر الا كجربة جامعة باسللان
ب ميركا االكي اسكااار ميض جمي الشمامة ي النرم الجامعي من  14مرت ي األسبا الااند إلع ما مكاسا
مركين ي األس للبا شا ا لك بيض للا اس للكمدام ناايار ض للغا ار أااية للشمامة اكية الكعامام اكس للكمد طاك ا

من الااطة الال ل للمسل ل للية بلسل ل للبة %100م لية لك نسل ل للو

ه الناايار كشام بإرسل ل للاا كلبي

اكي إلع سل ل للائق

الناايار الد امكالئ ام اا ا مهاا ااند من أمهلة كهيرت كُبين مدة أامية الكناا لنا المدن ال كية)8(.
إن المدن ال كية كمها رلة اائلة لكنشيق الملا ي االجكمااية ااالطكلادية االبيئية كمكين أ ضا للمدمار
من مالا إدارت العملي ار دان كدما با ل للرو كعمليار كرا ل لليد امض ل للاءت االك رباء إض ل للا ة إلع ملا ي اس ل للكا ل للعار
الراابة اضبا ا للنياظ الع درجة الن اررت المهالية اكبري أام أادا ا يما يلي)9( :
أ -ك يئة البلية الكنكية للمديلة بما ينشق كاطعار اانكياجار السكان
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ب -ضمان كا ير جادت النيات للسكان
ج -كا ير بيئة لظيية امسكدامة للمديلة
د -كا ير نلاا كية كمدم المديلة االسكان ي جميي المجاالر
ه -كنايا المديلة إلع" مديلة لديشة ليلسان االبيئة "
مييا المدن ال كية يما يلي)10( :
ثالثا -مميزات المدن الذكية :ككمها ا
 -1المس للاادت ي بلاء الكياءار الكا للغيلية اكليي اا لكا ير المدمار للمااالين االا للركارم امن بيل ا ض للمان
كياءت إدارت المرار مالا أاطار ال رات المرارية أا المدمار املككرالية للنل ل للاا الع ماا شار اكل ل للاري
األامااا
 -2إيجاد بيئة كسللكشاو األاماا اكنا ظ الع اللما االطكلللادو بما يس ل م ي بلاء بيئة نض لرية أا إجراءار
الكجارية عالة كسكشاو االسكهمارار األجلبية المباارت اكدام االبككارا
 -3كشديم بيئة يمن اكا ر ااطة عاا للمااالين من مالا كليي نلاا مها الداائر الكليييالية المغلشة االعدادار
ال كية األظمة إدارت المبالي اامضللاءت ال كية لرلللد سلللاكيار المااالين باللكا أ ضللا اكعييي كياءت اسللكمدام
الااطةا
 -4دام اللما ااالبككار اكس لريي اكيرت ااكماد الكشلية .ايمكن لبعض المدن االمكيار من بين اسللكمدام املسللان
ارلي) الرابار ( لكشديم مدمار الرلل للد ي بعض الملااق المنددت مسل للبشطا أا السل للماح للمدن أا الال للركار
باسكمدام بيالار المااالين السكنداث مدمار أا كابيشار جديدت مبككرتا

 -5ضل للمان اركيا مسل للكايار مال للاركة المااالين اكشديم جادت نيات أ ضل للام نيث أن المدن ال كية سل للكمكن
المااالين من كشديم ارراء االمالنظار االكاالا مي السلاار مباارت.
اكك لف المدن ال كية من مبادرار ابرامد مها مدمار املكرلر ااألج يت المكلشلة اادارت المرار ال كية
اامضل للاءت ال كية االرااية اللل للنية ال كية االعدادار ال كية االال للبكار ال كية األظمة األمن ملال للاء ملظامة
كضمن كا ر بيئة مسكدامة طاية لمااالي ا.
رابعا -مخاطر المدن الذكية :كر راو كيكال ل ل ل ل للن ي مشاا ككب اام  2014إن الاك ميايا ادت للمدن ال كية

الكن الع المجكمي ب ا بعض الكض ل ل للنيار لبلائ ا .الع س ل ل للبيا المهاام إن اليرل المركباة بكااير املس ل ل للان

االكعليم ااالطكلل ل للاد يمكن أن ككراجي أمام المدن ال كيةم ي نين أن بعض المدمار المدلية مها مكا نة الك اك
المللاللية اكضلارو المللال سلكيدار بسلبو جمي المييد من المعلامار ان اللاةم ال ا يكعين الع لللا
الشرار الماايلللة بين الملللا ي االك للديللدار لض ل ل ل ل ل لمللان لجللاح كرت المللدن ال ل كيللة بللالكاايو مي النيللاظ الع نشاق
المااالينم اككمها أام المماار ي:
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 -1خصوصية المستخدم وجمع البيانات :نكع لي م كيف يمكن أن ككعرض ملالية المسكمدم إلع المارم

اليلا أن لي م أاطال كيف يجرو جمي البيالار المالل للة بالمدمار ي الملااق النض ل لرية .يرة كيكال للن أن المدن
ال كية س للكعكمد الع الجمي ارلي للبيالارم ال س لليما اس للائا المراطبة ارلية اا للبكار إلكرلر األا للياءم الكي ككي

إرساا ااسكشباا البيالار ابر أج يت اسكاعار ابر املكرلرم نيث يعكبر ككبي اللاة من أساسيار إدارت المديلة
يليا اكشارل ا مي بيالار
الجديدت .امن بين األمهلة الع ا ه الابكار اي الكاميرار الكي كلار لانار السيارار ط
المالك لككبي نركك م أا مها ير ال لرائ

ي ل لليائ الشمامة لمعر ة ما إ ا كان طد جرة جمع ا أم ال .امي كيايد

نجم البيالار المجمعةم سلكللب المديلة أالب ببر من الشاي المكلللة ببعضل ا .اسليمكن كسلجيا ا ه البيالار
من كنليا السياسار المابشة لكشديم الكدابير الاليمة لمااج ة الماكالر الكي سكظ ر ي المسكشبا.
 -2الحكم التكنوقراطي :إن إنللدة الممللااف ككعلق بللالنكم الككلاطرااي .علللد إدارت مللديلللة مللا ابر ايف من
المعلامار سلليودو إلع كيكك المااطف االجكمااية المعشدت اكنال ا إلع مسللائا ناسللابية بسللياة .ابالرغم من أن

األمر يبدا ج طابام إال أن أال للكاا النكم الككلاطرااي ضل لليشة اللااق اكيال للا ي اسل للكيعاو ارهار األاسل للي للهشا ة
االسل للياسل للة اأسل لللاو النكمم ارأة الماا ال و ال للكا اأهر ي المدن .إن المدن ال كية ال يمكل ا نا المال للكالر
ال يكلية المكج رت ي البيئةم لكل ا كسل ل للكمدم المعلامار النية لنا مظاار كلك المال ل للكالر المكج رتم ي كميي

بدال ان أن كنل ا.
الماكالرم ط
كابيشا الع
 -3إنذارات كاذبة :إن المدن طد كشدم إل ارار كا بة .مهاا الع لكم ألل ل ل ل ل للدرر مديلة باسل ل ل ل ل للان
ط
ال ااكف ال كية للكا للف ان النير ي الاريق .ابما أن أل للناو الدما الض للعيف اكبار الس للن الع األرج ال
كبير من السكانا مما سيلكد ال امكالا ي كاييي الكمايا.
طسما طا
يمكلكان اااكف كيةم إن الكابيق سيكجااا ط
اا ا كالر البيالار ال كعكة ااطي السل ل ل ل للكانم ا سل ل ل ل للكيداد الملا ي من المدن ال كية الع الككاليف؟ يكعين الع
السياسيين ضمان العدالة االكمهيا المكسااوم دان اللظر إلع أو ااكبارار.
 -4خصخصة إدارة المدينة :ككمها إندة الماكالر المنكملة للمدن ال كية ي ململة إدارت المديلة .ياير
كيكاللن إلع أن اللاة طلشان من أن النكامة كك لف من سللياسلليين ل م ملللال ضللممةم اسلليسللاادان الاللركار

الكبرة الكي س للكاار الككلالاجيا المال للة بالمديلة ال كية  .المااج ة لكم يكعين الع الس للياس لليين كبديد ممااف
المااالين ابر الرطابة الع كلك الا ل ل للركار لض ل ل للمان أمن بيالار المااالين .امي كيايد الما ل ل للكالر بس ل ل للبو جمي
كشدما .اسل ل لليكعين الع السل ل للياسل ل لليين نماية
البيالارم إن الكاكر سل ل للييداد لدة المااالين من ألماا النكم األكهر ط
ملللالللية المسللك لكم اكمهيا السللكان باللكا دطيقم اكاييي الكمايا باللكا اادا الع بلاء البلية الكنكية ال كية
لكنشيق أطلع اسكيادت ممكلة للمجكمي)11(.
المحور الثاني :التحول من المدن القائمة إلى المدن الذكية ،المتطلبات واآلليات
مرد ة للكلمية النضل ل لرية االكجديد النض ل للرو الع لنا مكيايدم نيث كشام ممكلف
أل ل للبنر كلمة" كية " ا
المدن االداا بكابيق نلاا امدمار اكلل ل ل للاالر اكشلية معلامار مكاارت كمكن من كعييي كجربة الال ل ل للركار
اكنسل ل للين جادت نيات المااالين االيائرين .إن ا ه األامية الكي كككسل ل للبي ا المدن ال كية كسل ل للكداي إيجاد السل ل للبا
االمكالبار الكييلة بكنايا المدن من لظام ا الشديم إلع مدن كمكاي بال كاء.
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أوال -متطلبات التحول إلى المدن الذكية :ملل ل ل للر الد ارس ل ل للار الكي كلاالر العديد من الكجارو العالمية إلع
مجمااة من المكالبار الكي يجو أن ككا ر بالمدن الشائمة مضياء ال كاء الي ا الع اللنا الكالي)12(:

 -1تطور البنية األساسية لتقنيات المعلومات واالتصاالت بالمدينة :ايكم لك من مالا:
 -جمي البيالار اكل ل للليي ا اكنديد نشاق ممكلف الج ار العامة االمال ل للة ي الال ل للاا للبيالار من طبا

امدارار الممكلية اادارت جادك ا الياغك ا اكنديث بيالاك ا مي الربا بين الشائم االمسكندث مل ا.
 -كااير ابكة االكلاالر بالمديلة)سلكية – السلكية(

 -2بناء القدرات والمهارات لدى المواطنين لدام كعامل مي كابيشار المديلة ال كية ار ي طدراك االبككاريةم

نيث ال الركييت األساسية للملظامة ال كية بالمديلة ااا المسك دف ي ا.

 -3التطبيقات الذكية :ااي الملااة بكناا المديلة إلع مديلة كية من كلك الكابيشارم أج يت االس ل ل للكا ل ل للعار
اال ااكف الل كيلة ااألج يت اللانيلة اكشليلة  RFIDاكشليلة  NFCااألج يت الشلابللة لالركلداء اأج يت لظلام كنلديلد

المااطي العالميم اككالو الملظامة الياالة اللكرلر األاياء سااء كالر كاما  -الم ار ق ال كية أا إدارت الم ار ق
أا إدارت المبالي أا الرااية الل للنية ال كية أن كشام المديلة بمرااات كانيد األج يت الملكال لرت أا اس للكمدام األج يت
ميكانة الملل للدرم امرااات الكااير ي مسل للكايار االكلل للاام الا البيالار الكي يكم الالل للاا إلي ام االكابيشار
الكي كسلكمدم لمعالجة المعلامارم ايكم ناليا لالر مليارار األالياءم ابث أنجام اائلة من البيالار اادارك ا ابر
األلظمة ال كية ا ي الاطر النالي الاك لنا  13مليار ايء مكلا ببعضم اككاطي  IDCأن األاياء المكللة
ببعض ا اسكبلغ  30مليار ايء اام 2020.
 -4التمويل :ككالو املية الكناا كمايا مادو يجو كا يره من كال الشاااين العام االمال نيث أن العائد
من الكناا يكمها ي رضا المااان ان نكامك االمييد من االسكهمارار للشاا المال.

 -5أهداف واستراتيجيات ذكية  :يكالو الكناا إلع مدن كية اضلي روة اأاداف ككبلار ي للارت إسلكراكيجية
ككرجم إلع مجمااة من الما للرااار المنششة للعلال للر الس للابشةم امجمااة من الشاالين االكال لريعار كس للاام ي

دام ا ا الكناا.
ثانيا -السييييبل المسيييياعدة على بناء المدن الذكية :اطد اض ل للعر مدن ابلدار املااق ي جميي ألناء العالم

لاا ارالر -السل للياسل للار أا ممارسل للار المال للكريار أا أار الكلمية-
ال كيطا للل للو أايل ام الكللا لم ِّ
مسل للكشب ط

لكنييي الشاا المال ملالائ .ايمكن للشادت السلياسليين أن يد عاا بعجلة السلياسلار طدمطا لكالجيي االسلكهمار ي

المدن ال كية المسكدامة ي أربعة ُسبا ااي)13( :

 -1إدراج معايير المدن الذكية في مشيييتريات السيييلطات المحلية من الخدمات :اطد أظ رر سل لللدراللدم ااي
مديلة ي المملكة المكندتم الار اكم ااي مشااعة ي المملكة المكندتم أل من مالا الك كيد الع الكالعار

المدلية اامطليمية ي معايير الما ل للكريار يمكن كنييي الماردين لالس ل للكهمار ي النلاا ال كية الكي كسل ل ل م ي
كنشيق أاداف منلية  .علع سللبيا المهاام الد ا لراء بلية كنكية سللنابية جديدت لككلالاجيا المعلامار لكاللغيا
مدمار ككلالاجيا المعلامار ي مجلة المديلةم االبر سلللدراللد أن يبيِّن المشدمان املياط السللبا المنددت الكي
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من ال ل ل ا أن كس للااد المجلة ي اس للكمدام ملل للة س للنابية لكشديم مدمار كمكيلية للا للركار المنلية الل للغيرت
االجمعيار الميرية االموس لسللار االجكماايةم ابالكالي ضللملر ي ل اية المااف دام اللركة  IBMي كمكين
كلك الملظمار من الظير بمييد من اللجاح من مالا اسكمدام الككلالاجيا الرطمية.
 -2تشييجيع فرص التنمية على إدراج البنية التحتية“ الذكية :يمكن أن كككيف اللاائ اللاظمة لالسللكهمار ي

العشارار االبلية الكنكية لكلل الع إد ار االسللكهمار ي البلية الكنكية الرطمية .اكان إسلللاد كليي اشد الكااير

العشارو  East WickاSweetwaterم بشيمة مئار ماليين الجلي ار امسللكرليلية من كراث األلعاو األالمبية

بللدنم إلع الج ة المليِّ ت طائماط ي جيء مل الع الكيام ا باالس للكهمار ي ا ا الس للبيام شد بيَّن اكناد ا للركار

الكااير العشارو ال و رسا الي العشدم ي العرض ال و طدم م كيف سيسعع إلع أن يسكهمر ي البلية الكنكية

للككلالاجيا الرطمية لدام مبادرار منددتم مها باابار املكرلر المجكمعية اماا اللشا ال كية امدمار دام
ملللال األاماام الكي لية من ا ل ل ا أن كنسللن الكلمية للسللكان المنليين االاللركار المنلية نسللوم با أن

كييد أيضطا المجكمعار المنلية المجاارت.

 -3االلتزام ببرامج ريادة األعمال :ألا ل ل ل ل ل ر الملظمار الريادية الكي كاار لما

األاماا الجديدت الميعَّلة

بالككلالاجيا العديد من المدمار النض ل لرية أا العمامية الجديدتم امن األمهلة المعرا ة الكي كسل للاام ي رانة

المسلا رم الرككا  Uberا ( Airbnbرغم أن ابيعة ك هيراما العام الع اطكللادار المديلة كهير بعض الجدا)م
اكلشع ا ه الا ل للركار كا ل للجيعطا من برلامد كااير  iCentrumلدة جامعةInnovation Birmingham

ي

برملغ ام ابرلامد الممكبر ال كي  Smart Labي ال ل ل ل لليييلد (المملكة المكندت(م من مالا ربا لل ل ل ل لللاديق
االسللكهمار المنلية امدمار الدام للاللركار الريادية بكنشيق أاداف المديلة ال كية المالللة ب مام يي الليييلدم
من

الع س ل ل ل للبيا المهاام ُيادر همالي ا ل ل ل للركار مبكدئة بمدمار دام األاماا الكجاريةم ابإمكالية االلكيا
المرال للدين االمسل للكهمرينم لكااير نلاا ككلالاجية جديدت كي كسل للااد لما األاماا الكجارية لكجار الكجيئة ي
مركي المديلة اكي كدام المعياة المسكشلة ألمد أااا.

 -4تمكين المؤسييسييات االجتماعية ودعمها :ككماا للع أاداف المدن ال كية المس للكدامة مي أاداف“ المنل لللة

الل ائية الهالهية” للموسل لس للار االجكمااية الكي ككس للو اائدار من الملكجار أا المدمارم الكل ا كلكيم بلكائد

اجكمااية ابيئية ااطكل للاديةم اكظ ر العديد من مبادرار المديلة ال كية المس للكدامة الدما كبككر ا ه الملظمار

باس ل ل للكمدام الككلالاجياا ايمكن للمدن االس ل ل للكيادت من ا ا المميان من امبدا المييد من مالا دام ا ل ه

الملظمارم كما ياض برلامد منار الك هير  Impact Hubي برملغ ام .اكنكا كا ا ه الملااد إلع الشيادت
السياسية من سلاة منلية اك لك إلع الكعاان مي الج ار المعلية امطليمية.
ثالثا -مراحل نضج المدن الذكية :اضلعر  IDCلما جاط للضلد المدن ال كية ب دف مسلاادت المدن الع كشييم
اضل للع ا من نيث جاايية االكلل للاالر اكشلية المعلامارم االعمليار النكاميةم االكلسل لليقم االكعاانم اناكمة

البيالار لدي ام ايمكن اس ل للكمدام ا ا اللما

لكشييم مس ل للكييد ردو ي مديلة كية أا ما ل للرا أا مس ل للكييدين

مكعددين ضمن ملظامة المديلة.
الشكل رقم ( :)1نموذج  IDCلنضج المدن الذكية
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المصيييييدر :ميجا كامارم بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكيةم الع الماطيwww.idc.com , le: :

22/12/2018

الاك ممة مرانا من اللض ل للد الدما يكعلق األمر بكااير المدن ال كيةم ايكمن ال دف من كا مديلة

لكركيجية منددت با للكا ل للني المديلة الع
كية ي الال للاا إلع مرنلة اللض للد" المهلع"م نيث كس للااد االس ل ا
كنشيق أادا ا الل ائية الملال للادت ي مجاالر االسل للكدامة االكلمية االطكلل للاديةم ااألام من لكم كا ير مدمار
المرنا الممسة للما
أالع جادت لمااالي ا .كاما ا

 IDCللضد المدن ال كية ما يلي:

المرحلة األولى :التنفيذ القائم على الظروف ي ا ه المرنلةم كُلي مااريي المدن ال كية اسكلادطا -إلع الظراف
السائدت .اكسااد ا ه األلاا من المااريي الع إهبار طيمة إاالق مااريي المدن ال كيةم كما كسااد ألناو
المللللنة ي إاداد د ارسللة جداة للماللرا اكنديد العائد الع االسللكهمار ي .اكُسللكمدم الكشلية لكليي ماللرا
معينم ايكم جمي البيالار مليلل ل لللةم ايكان المال ل للرا غير مككاما ي بعض األنيان مي أجياء أمرة من
ملظامة المدن ال كية.
المرحلة الثانية :اغتنام الفرص كال ل ل ل للارك المدن ي ا ه المرنلة ي الكعاان اليعاا بين ممكلف امدارار

االج ار المسل للكييدت .اكال للر المدن ي لل للياغة اسل للكراكيجيار اكشام بكنديد المعاطار ااضل للي الماا العامةم

اكعكبر الكشلية ااما كمكين لكنشيق ا ه االسل ل ل ل للكراكيجيةم ايبدأ المسل ل ل ل للكييدان ي كنديد ألاا لظم البيالار
ااالكلاالر اكشلية المعلامار الكي طد ككان مالابة لكنشيق ال دف الل ائي الملااد.
المرحلة الثالثة :التكرار ي ا ه المرنلة من مشياة اللض ل للدم يكان لدة المدن لجان رس ل للمية ااملةم اكاهيق

دطيق لالسللكراكيجيار االعمليار ااالكلللاالر اكشلية المعلامارم اك لك الشدرت الع إطلا المسللكييدين الرئيسلليين .
اك دف المديلة إلع كااير كشديم المدمارم اكاسلليي لااق بعض الماللارييم االاللرا ي املية الككاما .ايكم
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اسكمدام البيالار الع لااق ااسي للنلاا الع لكائد أ ضام كما كبدأ المدن ي الكعاما مي بعض الشضايام
مها كا ير الكمايا المسكدام.
المرحلة الرابعة :المدينة" المدارة "ككان المديلة ي ا ه المرنلة مديلة" ُمدارت"م ابالكالي يكم كابيق األلظمة

الملاسللبة اكُسللكمدم الكشلية الع لااق ااسللي .اككان المدن طادرت الع كلبية موا لرار األداء الرئيسللية المنددتم

ابالكالي إنداث كناا ي الميياليار أا اس للكهمارار كشلية المعلامار أا ايكا الناكمةم اككان المدن ي ا ه

المرنلة طادرت الع كاطي انكياجار مااالي ا ااركاك ام اكشديم مدمار اطائية طبا نداث الماكالر.
المرحلة الخامسة :المدينة" المثالية "يكان لدة المديلة ي ا ه المرنلة إسللكراكيجية مرلة ُمابشةم اككان اللظم
مككاملة امكاا شة با للكا جيد .اكس للكايي المديلة العما باس للكمرار الع كنس للين املياك ا اكنشيق لكائد مكياطة .
ايكمها ال دف الل ائي ل ه المرنلة ي أن ككان المديلة طادرت الع كنشيق رويك ا لشاالي ا ككا)14(.
المحور الثالث :تجارب الدول العربية في التحول إلى المدن الذكية
كلل لللف الكجارو العالمية ي المدن ال كية إلع لل للليين األاا ااا إلال للاء مدن كية جديدت االهالي اا

كناا مدن طائمة إلع مدن كيةم ابنسللو الكشرير الرسللمي المال بمواللر))Innovation Cities™ Index
لعام  2017 - 2016إن المدن العا للر األكهر كشدمطا ي مجاا كابيق أا كمايا مبادرار اكابيشار المدن
ال كية اي)15(:

 -1مدينة لندن االمة المملكة المكندتا االكي كاجر ك ضا المدن ال كية ان اام 2016
 -2مدينة نيويورك ب مريكا
 -3مدينة طوكيو االمة اليابان
فرنسيسكو ضمن االية كالييارليا ب مريكا
 -4مدينة سان ا
 -5مدينة بوسطن ضمن االية ماساكااسكة ب مريكا
 -6مدينة لوس أنجلوس ضمن االية كالييارليا ب مريكا
 -7مدينة سنغافورة االمة سلغا ارت
 -8مدينة تورنتو ي كلدا
 -9مدينة باريس االمة رلسا
 -10مدينة فيينا االمة اللمسا

ا ي الداا العربية للللف الملكدة االطكلللادو العالمي ان كشلية المعلامار لعام  2015كا من اممارار

االس للعادية اطار ض للمن أ ض للا  10داا ي أامية االكل للاالر اكشلية المعلامار لروية النكامة للمس للكشبام

اكنكا دبي ل للدارت المدن العربية االا للرق األاس للا ا شا لمسل ل ميرس للر لجادت النيات 2015م يما كنكا مديلة
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أباظبي المركبلة الهلاليلة ( .)16امن المكاطي أن كنشق ملاشلة مجلة الكعلاان المليجي أنلد أالع معلدالر

الكاسي النضرو بنلاا اام 2050م نيث سككرااح اللسبة بين  90إلع .%100

أوال -مدينة دبي الذكية (اإلمارات) :كعكبر مديلة دبي ي لل للدارت الداا العربية كناال إلع مديلة كيةم ااألمر

لكركيجيار ال كية اا"السللعادت"م ال دف اا أن يكان الاك مديلة
الرئيسللي ال و ياللكا أسللاة المبادرار ااالسل ا
كضل ل ل للمن" السل ل ل للعادت "لمااالي ا اكا ر ل م ما ينكاجال  .ايعكبر االبككار الكشلية الدا ي الرئيسل ل ل للي ال و يا ر
للمااالين الالاا إلع ممكلف المدمار المككاملةم مما يكي لدبي اسكمدام ماارداا بيعالية.
ايا ل ل ل للكا كناا دبي إلع" مديلة كية "املية كاار كس ل ل ل للكلد إلع لجاح لا ل ل ل للر اكليي مبادرار النكامة
املككرالية االنكامة المكلشلة ب دف كا ير الالللاا للاللركار االمااالين إلع المدمار النكامية ي أو مكان
االع أو ج اي مكلشام ايعد ال اكف اللشاا اا المنرك الكشلي الرئيسل للي لكناا دبي إلع مديلة كيةم ي ظا
اركيا معدا الكا ل ل للار ال ااكف اللشالة ي اممارت إلع  %200ايجرو الع لنا مس ل ل للكمر كااير العديد من
كابيشار األج يت المكلشلة بما يسل ل للم للمااالين االال ل للركار بالنلل ل للاا الع المدمار ابر ممكلف الج ار
النكامية.
اكسل ل للكلد إسل ل للكراكيجية نكامة دبي ال كية إلع سل ل للكة ركائي ي املية الكناا ااي) :البلية الكنكيةم اللشا،

االكلاالرم المدمار الماليةم الكمايا العمراليم الك رباء( بامضا ة إلع المبادرار المائة الكي يجرو إاالط ا

ابر ا ه الشاااارم اطد كم كنديد لنا  1000مدمة لكنايل ا إلع مدمار" كية "بنلاا اام 2017اطدمر
من مالا ا ه الركائي مجمااة من الكابيشار ال كية لمدمة مااالي ا االكي ككمها ي()17
 -1كعامالر النكامة مي الجم ار :مها إجراءار رمل الشيادت اد ي ممكلف الرسام االكلاري الممكلية ابر
املكرلر أا االسكيسار ابر ال ااكف المنمالة
 -2كعامالر النكامة مي طاا األاماا :ككشديم البار إلدار الرمل الكجارية اكلاري العما.
 -3الكعامالر بين الداائر النكاميةم نيث يمكن الكشاا المعلامار االبيالار إلككراليا بين الداائر النكامية.
ايعكمد لجاح نكامة دبي ال كية الع هالهة اااما رئيس للية اي االكل للاام اكشليار االكل للاالر المكلشلةم
االبيالارم شد أاللر ايئة الارق االماالل ل للالر ي دبي ي أاائا اام  2015أن ما يشرو من  %100من
مدماك ا طد أل ل للبنر" كية"م ي ظا كشديم ال يئة للنا  173مدمة ابر ملل ل للار املكرلر اال اكف اللشاا
لمسللكمدمي الارق امسللكمدمي الماالللالر العامة اطاا األاماام الللرنر ايئة الارق االماالللالر أل ا
أجرر لنا  260ألف معاملة مالا السلللة الماضللية .الضللمان كياءت المدمار ا عاليك ام ألاللئر ايئة الارق

االماالللالر مركي بيالار نديث يمكل ا من جمي البيالار من ممكلف المدمار االاللاء مركي كنكم مككاما .

اسااد ا ا ال يئة ي إلااء بلية كنكية طاية كمكل ا من االسكمرار ي كبسيا المدمار ال كية اكشديم ا)18(.
ايمها إلكرلر األا للياء ااطعاط ملماسل لاط إلع ند كبير ي دبي ي ظا طيادت ايئة ك رباء امياه دبي مندة

أاا المبادرار االكي ككمها ي لا ل ل للر  200ألف اداد كي س ل ل لليجرو كا ل ل للغيل ا ي أاائا اام  2016اككي

العدادار ال كية للمااالين مراطبة اسل ل للك الك م من الك رباء االمياه ابر املكرلر أا من مالا اااكي م اللشالة
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مما يس للاادام الع ميض اس للك الك م .امن المشرر أن كا للما الماة لا للر أكهر من مليان ج اي من أج يت
االس للكا للعار بنلاا اام  2020اكلا للر ايئة ك رباء امياه دبي ا للبكة كية لكس للمير الااطة الا للمس للية االا للاء
مناار كماين اطاد للمركبار ال جينم ا لك لك كيد الكيام ا بكنسين االسكدامة.
كاء " ي العالم .اطد
لر رئيس ل للياط يم اطر ض ل للمن اماح دبي ألن كل ل للب المديلة" األكهر
ايمها األمن الل ل ل اط
ط
اس للكندهر ا للراة دبي مدمار كية ككي للمااالين كنديد مااطي الملااق األكهر كها ة مراريةم اامبالغ ان
الناادثم اا لدار مد ااار الغرامارم إلع جالو مدمار أمرةم ااألمر األكهر أامية من لك اا طيام اراة
دبي بلاللر لنا  650كامي ار مراطبة كليييالية لمراطبة المااطي الكجاريةم إلع جالو  550كامي ار مكلشلة ي سلليارار
الاللراة لمراطبة المرارم اكسللااد البيالار الااردت من ا ه الكاميرار ي كنسللين كياءت الاللراة اميض الاطر

المسكغرق لنا الشضايا األملية.

اطد كلدرر دبي الارق األاسا اامالي إ ريشيا ي موار أداء المدن ال كية  2017اللادر ان موسسة
»«Juniperالعالمية امشراا كالييارليا ال و ضم  20مديلةم منكلة المركي  11االمياط .اجاءر دبي ي المركي

المامة ي موا للر األمن اليراي مكياطة الع ااكيام اللدنم اس للان رالس لليس للكام اليةم املبارنم ابرا لللالةم
ابرلين .كما نلر ي المركي  10ي موا ل ل ل للر املكاجية مكياطة الع س ل ل ل للان دييغام اليةم اباركاللدم اااكيام
اريا دو جاليرا .انلر ي المركي  12ي مواللر اللللنة اليراي مكياطة الع ليةم اسللان دييجام ابرالللالةم
اااالغيا الللليليةم امكسلليكا سللكي .كما نلر ي المركي  14ي مواللر الكلشا اليراي امعالجة كنديار اللشا
النضرو)19( .
ثانيا -مدينة مكة المكرمة (السعودية) :كسلعع السلعادية من مالا الكناا إلع المدن ال كية إلع كنشيق الكلا

االطكلادو للالاا إلع اطكلاد طائم الع" المعر ة "م نيث طامر بك سية مدن اطكلادية مها مديلة الملك ابد
اص االطكلل للادية امديلة المعر ة االطكلل للادية امديلة جايان االطكلل للادية امديلة األمير ابد العييي بن مسل للااد
االطكلل ل للاديةم ب دف كعييي الكلا ااالبككار املق الاظائفم اككاطي ال يئة العامة لالسل ل للكهمار ي المملكة أن
كس م المدن االطكلادية بلنا  150مليار داالر مباارت ي االطكلاد السعادو بنلاا اام  2020ابلنا 100
مليار داالر باكا غير مباار.
اكعد مديلة مكة من أام المدن امسل للالميةم ي مديلة السل لليانة الديلية األالع الع مسل للكاة العالمم اطد
اكم ر النكامة الس للعادية مبادرت كنايا مكة من مديلة اادية إلع مديلة كيةم كشام كلك المبادرت الع كنديث

البلية الكنكية الشائمة اكاسيي لااط ا من مالا كا من البلدية اا ايرت الند لككاما المدمار بنيث يمكن ليائرو

مكة المكرمة االنجا النللاا الع مدمار إلككرالية امدمار مكلشلةم اكعكمد البلدية بيعالية الع المعلامار
من ألظمة المعلامار الجغ ار ية للمسل ل للاادت ي ككبي نركة الند اكشديم المعلامار لضل ل للمان سل ل للالمة النجا
اميض ال در اكنس للين إدارت االيدنامم اكشدم المديلة أيضل لاط ألظمة اللشا العام مي إاالق طاار النرمين ال و

يض ل للم أربعة مااا كركبا مي لظام نا الرم ابامض ل للا ة إلع كاس ل لليي لااق مدمار اللشا العامم اكلي مكة
المكرمة أيض ل ل للا لظام إدارت مرار كي لمراطبة المرار املي االمكلاطار المرارية اميض الناادث اكنس ل ل للين
الس للالمة العامة ,اكس للكمدم مبادرار المدن ال كية الرئيسل لية األمرة الع مس للكاة البلديار( .)20ايعكمد برلامد
كنايا مكة المكرمة إلع مديلة كية الع)21(:
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مر ق المديلة ال كيةم يمها ا ا الما ل للرا روية
 -1إلا ل للاء ملاشة نديهة ي مكة المكرمة ب الع ماال ل لليار ا

جديدت للمديلة نيث سيكم بلاواا ي الضانية الغربية لمديلة مكة المكرمة بمايئة اص الع اريق جدت مكة

الس لرييم يغاي الماللرا مسللانة ما يشارو  86كم 2من األرض اسلليشام بكا ير سللكن لما يشرو من  690ألف
لسمة.
 -2إاادت كااير الملااق العااائية إلع ملااق نديهة بنيث ككان بمااليار المدن ال كية.
 -3كركيو أكهر من  3000كامي ار كية ي ألناء مكة المكرمة االمس للجد النرام االما للاار المشدس للة لمكابعة
امراطبة الااار اكلظيم املية إدارت النااد.

 -4كلل للميم اكال للغيا اللظام ال كي لمكابعة امراطبة أاماا لظا ة مكة المكرمة االمال للاار المشدسل للة من مالا
(الناايار ال كية  -معدار اللظا ة ال كية  -لظام المكابعة من مالا لظام  AVLالمركبا بلظام )GIS

 -5كللميم اكالغيا اللظام ال كي لمكابعة امراطبة البكة املارت ألكهر من  200ألف كالاف امللباح إلارت ي
مكة المكرمة االمااار المشدسة من مالا لظام الككرالي مككاما مركبا باألطمار الللاايةSCAD

 -6ك يئة المااطف ال كية ي مكة المكرمة )  ( SMART PARKINGابال ار ي الملاشة المركييةم من
مالا (إاللادت كلظيم المااطف ي األنيللاء االملاشللة المركييللة  -لظللام الللد ي االلككرالي  -المااطف ال ل كيللة ي

الملاشة المركيية )
 -7اسل ل للكمدام األلظمة ال كية لمكابعة امراطبة أاماا الند من مالا (الكيايد ال كي للنجا للجمرار  -اللشا

ال كي للنجا  -األساارت ال كية).

ثالثا -دولة قيطر :كعد طار من بين داا العالم الكي كام أن ككان مدل ا اند أام مدن العالم كاء كماايطا مي

روية  2030م ااسل ل ل ل للكعدادا النكضل ل ل ل للال ا مباريار ك ة العالم اام 2022م شد كم إاالق العديد من المبادرار
ال كية ي طاااي االكل للاالر االلشام اكا للما الما للاريي األبري ي طار مديلة لاس لليا اما لليرو امديلة برات
امديلة الااطة طار الولوت طارم اكاار ا للركة ديار لالس للكهمار العشارو الشارية مديلة لاس لليا الكي كمكد الع

مس للانة  38كم2م اكض للم ر
مبان س للكلية اكجارية ممكلاة االس للكمدامم اكا للير الكشديرار إلع أن الما للرا س لليمدم

ناالي  450ألف لسمة الد اككمال )22( .
اسلليكان لماللرا لاسلليا بلية كنكية اللبكية مككاملة من األلياف البل لرية الكي كربا مركي الشيادت االكنكم
بممكلف المدمار ال كيةم ا لك لضل للمان طدرت المال للرا الع كشديم كجربة عالة امسل للكدامة لسل للاكلي اسل للككرااح
المدمار ال كية بين ألظمة اللشا ال كية الال ل ل للر كشلية ااو او ( )Wi fiي األماكن العامة االكجاريةم امن
المشرر أن كمضل ل ل للي جميي ا ه المدمار للمراطبة من مالا مركي الشيادت االكنكم ال و يدام مركي بيالار
لضمان اسكم اررية األاماا.
الي طاا اللشا ي طار اسكهمارار كبيرت ي مجاا المبادرار ال كيةم نيث طامر اركة سكك النديد الشارية
بكليي هالهة ماللاريي رئيسللية اي مكرا الدانة اطاار المسللا ار الاايلة اطاار اللشا المييف ي مديلة لاسلليا
لمدمة مديلة لاسيام اأبرمر سكك النديد الشارية موم ار اكياطية مي مركي طار لالبككارار الككلالاجيةم االكي
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سكسكمدم بماجب ا مللة" مسارك "الكابعة للمركيم ااي مللة كية ميكانة كشدم مجمااة مككاملة من النلاا
با ل ن إدارت اللشا ال كية اادارت اللاجسللكيار اسللالمة الارق االمدمار العامة اسللكنلللا المللللة الع البيالار
من ملل ل ل ل ل للادر ممكلية مها لظام كنديد المااطي العالمي اأج يت ال ااكف اللشالة اأج يت الااو او ()Wi fi
االبلاكاث ( )Bluetoothاس لليكم كنليا ا ه البيالار لكشديم ممرجار بال ل ن إدارت المرارم اس لليشام مركي طار
لالبككارار الككلالاجية بك سل للية مركي كلسل لليق لشا اللاجسل للكيار لسل للكك النديد الشارية ب دف كنسل للين مراطبة
المرار لميض االمكلاطار المرارية اض ل ل للمان عالية اللشا العام اكشديم مس ل ل للارار بديلة ار جداة للمشيمين
بالدانة ايائري ا.
خاتييييييييمة:
ياللير مي ام المدن ال كية ب ل ا المدن الكي كعكمد الع الكشليار االلككرالية الكي ألكج ا الللر ككلالاجيا
المعلامار بداية من المديلة الرطمية إلع المديلة االلككرالية هم اال ك ارضل ل للية إلع أن ال ل ل لللا للمديلة المعر ية

بااكبار أن المعر ة اي اماار الال للاما للبيالار االمعلامار اطد طام العديد من البانهين باضل للي مياايم ل ه
الملالنار اكنديد ملائل ا.
إن الكاج االكناا للمدن ال كية يس للكداي ااكمام مال بككلالاجيا المعلامار ااالكل للاالر بااكباراا من
أام مكالبار لجاح ا ا الكاج من مالا :اسل للكمدام ككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالر ي مجاالر مكال للعبة
كاللل ل ل ل ل للنة االرااية االجكماايةم االكعليمم االكمايا العمرالي ااأللظمة البيئة امكا نة الجريمة اأمن البلية
الكنكيةم من أجا إلااء ألظمة كية ي المدن.
ا ي ار الكاج كسعع العدي د من الداا العربية بماع هابكة ارليلة إلع اضي لبلار راسمة لجعا مدل ا
مدلطا كية ا لك من مالا رسللم السللياسللار ااالسللكراكيجيار ااشد الكهير من اللشااللار االملكديار للالللاا إلع

الم نيث كشام ا ايرت
روية املية ماندت إياء لكم اطد بدأ المضل ل للي ي مال ل للاريي الكناا إلع اطكلل ل للاد المعر ة ع ط

ايعاا الي ا ي ا ا
االكل ل ل ل للاالر اككلالاجيا المعلامار بدار كبير للغاية لربا المجكمعار بالككلالاجيا الرطمية ُ
الجالو م المدن ال كية اي باابة للكناا إلع االطكلاد المعر ي.

ااكمدر كجربة دبي ال كية إلع س ل ل للكة ركائي ي املية الكناا ااي)البلية الكنكيةم اللشا ،االكل ل ل للاالرم

المدمار الماليةم الكمايا العمراليم الك رباء( بامضل ل ل للا ة إلع المبادرار المائة الكي يجرو إاالط ا ابر ا ه
الشاللااللارم اطللد جرة كنللديللد لنا  1000مللدمللة لكنايل للا إلع مللدمللار" كيللة "م طللد أاللللر ايئللة الارق
االماالالر ي دبي ي أاائا اام  2015أن ما يشرو من  %100من مدماك ا طد ألبنر" كية"م ي ظا
كشديم ال يئة للنا  173مدمة ابر مللل ل ل ل للار املكرلر اال اكف اللشاا لمسل ل ل ل للكمدمي الارق امسل ل ل ل للكمدمي
الماالالر العامة اطاا األاماا.
أما ي الس ل ل ل ل للعادية شد اكم ر النكامة مبادرت كناا مكة من مديلة اادية إلع مديلة كيةم كشام كلك
المبادرت الع كنديث البلية الكنكية الشائمة اكاسل ل ل ل لليي لااط ا من مالا كا من البلدية اا ايرت الند لككاما
المدمار بنيث يمكن ليائرو مكة المكرمة االنجا النل للاا الع مدمار إلككرالية امدمار مكلشلةم اكعكمد
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لضمان سالمة النجا اميض ال در اكنسين إدارت االيدنام.
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البانهة الياااو ميرت (جامعة الالف-الجيائر)
أ.د .نوري منير (جامعة الشلف-الجزائر)
ملخص:
كعكمد كرت المديلة المس للكدامة طبا كا ا لليء الع روية بيئية ااطكل للادية اهشا ة اجكمااية امن الممكن أن يكان
ال دف من المديلة المس للكدامة م ااس للكدامة كااير المديلة اامدارت المدلية اا اس للكدامة اس للكغالا الماارد الابيعية

المكجددت االكشليا من اسل ل ل ل ل للك الك الماارد الابيعية الماجادت بكميار مندادت ا اميض كها ة اللشا ااسل ل ل ل ل للكدامة

االطكلل للاد ا اااللدما المجكمعي ي المديلة م االال للكراك ي كنما المسل للوالية االمال للاركة الديماطرااية للسل للكان
امن مالا ااك الارطة البنهية نااللا الكعرف الع مي ام المديلة ال كية ااام الملللائل المنياة ب ا ااالطك ا
با السللكدامة اارض للكجربة االماركية ي مجاا كااير المدن ال كية المسللكدامة ا ي المكام ارح ألام الكاللليار
الكي كسكايي من مالل ا الجيائر الااء مدن كية مسكدامة.
الكلمات المفتاحية :المديلة ال كيةم االسكدامةم االمارارم الجيائر.
Abstract:
The sustainability of the city and civil administration is the sustainability of the
exploitation of renewable natural resources, the reduction of the consumption of
limited natural resources; the reduction of transport intensity and the sustainability of
the economy; and community integration In the city, participation in the responsibility
and democratic participation of the population through this paper we tried to identify
the concept of smart city and the most important characteristics surrounding it and its
relationship to sustainability and the presentation of the experience of the UAE The
development of sustainable smart cities and, in conclusion, put forward the most
important recommendations through which Algeria can create sustainable smart cities.
Keywords: Smart City, Sustainability, UAE, Algeria.
مقدمة:
ال ي النلللاا الع اظائف أ ضللا االكمكي بمسللكاة نيات أالعم
ايدادر معدالر ال جرت إلع المدن الكبيرت أم ط
بيد أن كيايد ادد اال راد الم اجرين إلع المدن يندث إككظاظام ايضللغا الع الماارد المندادت كالااطة االمياه م

ايكهر الالو الع المدمار مها الل للرف الل للني االرااية الل للنية االكعليم ا ي س للبيا كلبية كلك االنكياجار
بيغ مي ام المديلة ال كية مل أكهر من اشدمالكي كسللكاللرف المسللكشبا الع اللللعيدين االطكلللادو اامجكمااي م
اكسم ا ه المدن برلد البلية الكنكية امن ضمل ا الجسار االارق اااللياق االسكك النديدية األياق الشاارار
االماارار االماال البنرية ااالكل ل للاالر االمياه االااطة م با ااألبلية الرئيس ل لليةم من أجا الال ل للاا الع الدرجة
المهلع من الماارد ااألمنم كما كسل للم بكعظيم المدمار المشدمة للمااالينم اكا ر بيئة مسل للكدامة كعيي الال للعار
بالسلعادت االللنة اكعكمد ا ه المدمار الع البلية الكنكية لككلالاجيا المعلامار ااالكللاالر امن مالا الكشديم
السابق يكبادر الكساوا الكالي:
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كيف يمكن الالاا الع مديلة كية جيائرية باالسكيادت من الكجربة امماراكية لمديلة ملدر ب باظبي؟
اليلمام بجاالو الماضا سلعالد اللشاا الكالية:
 مااا االاار المياايمي للمدن ال كية؟
 يما ككمها مكالار المدن ال كية؟
 مالمشلاد باالسكدامة؟

 مااي ملائل المدن ال كية امااالطك ا باالسكدامة؟
 الكجرب ل للة االما ارك للية للمدن ال كللية مدي لللة ملدر لما جا ب ل ل باظبي
 .1المدن الذكية:
يالق ملل ل ل ل للال المدن ال كية الع األلظمة امطليمية ار المسل ل ل ل للكايار امبدااية الكي كجمي بين اللال ل ل ل للااار
االموس ل ل ل ل ل لسل ل ل ل ل ل للار الشللائمللة الع المعر للة لكااير الكعليم اامبللدا م ابين الي ارغللار الرطميللة الكي كاار الكيللااللا
ااالكل ل للاالرم ا لك لييادت الشدرت الع نا الما ل للكالر ي المديلة من المل ل للائل الممييت للمديلة ال كية األداء
العالي ي مجاا امب دا م ا لك ألن امبدا انا الماكالر من أام مالم ال كاء.1
المديلة ال كية  city smartملال ظ ر مل ناالي اشد من اليمانم االاك أكهر من ملال طد ياكرك ي
المعلع مع ام مها المديلة الرطمية  City Digitalماالمديلة اميكالاجية  City Ecologicalاالمديلة االلككرالية
 City-Eاالمديلة المعلاماكية  City Informaticsاالمديلة الككلالاجية  City Technologyاغيراا من
الملل ل ل ل ل للالنار األمرة الكي كلبي من أاداف كمايا المديلة2مالكن المي ام األرج اا المديلة ال كية م كعكمد

مدماك ا الع البلية الكنكية لككلالاجيا المعلامار ااالكلل للاالرم مها ألظمة مرار كية كدار يليا مامدمار إدارت

األمن المكاارتم األظمة كسل ل لليير المباليم ااسل ل للكمدام الكال ل للغيا األلي ي المكاكو االملايا م ااسل ل للكمدام ادادار
لليااكير االكشارير

3

كعريف  : azamat2011المديلة ال كية اي كجمي امرالي يرككي الع هالهة ركائي أسل للاسل للية :ركييت كشليةم ركييت
إجكماايةم ركييت بيئيةم ابالكالي

ي هالث مدن ي ااندت ااي المديلة ام كراضية/المعلاماكية االمديلة المعر يةم

االمديلةالبيئية م اكضم هالهة الالر المعلامارماأل رادمالبيئة الاكا(:)1
الركيزة التقنية  :اي مديلة رطمية اا ك ارضل للية نيث كياد بكشليار المعلامار ااالكلل للاالرم الال للبكار الالسل لللكيةم

اللبكار أج يت االسللكاللعار م بنيث كاللكا الالللر أسللاسللية من البيئة العمراليةم بااكباراا لظام لكاللغيا المجكمي

ال كي م الالدارت العمرالية ال كية.
الركيزة البيئية :اي مديلة كسكمدم ماارد الااطة الجديدت االمكجددت.
الركيزة اإلجتماعية :اي مديلة كركي الع اللال ل ل للااار المعر يةم اابدااية األ راد م موس ل ل ل لسل ل ل للار المعر ةم االبلية

الكنكية الرطمية لالكلاالر اادارت المعر ة.

4
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الشكل ( : )1المدينة الذكية المستدامة

 .2مكونات المدن الذكية
كلا المدن ال كية من مالا ككاما هالهة مسكايار اع:
اللاااار الشائمة الع المعر ة اموسسار نا المااكا
االبلية الكنكية لالكلاالر الرطمية ا ا ه المسكايار كاما:
 االفراد /مجتمع المدينة  :ايجو ان ككاا ر ي هشا ة امبدا ااسكمدام كابيشار ككلالاجيا المعلامار
 المؤسسات :الكع يكم من مالل ا كشديم المدمار مها الموسسار الكعليمية الكع كشدم الكعليم ان بعد

 الفراغ الرقمي :ااا ابارت ان البلية المعلاماكية للمديلة الكي كا راا الموس لسللار لال راد اككاما اواالء
جميعا يملق اليراغ املككرالي ال و يكاارك ي اليرد مي الموسسة من مالا الابكار االمعلامار.

ابلاء الع ما سبق ان مكالار المديلة ال كية اي:
 الشييبكات :ااي المكان األسللاسللي للشا اكبادا البيالار االمعلامار بين األ راد االموس لسللار من مالا
الكابيشار اككلا الابكار بين سلكية مل ا ابكار األلياف  optical fiberالضائية االكي ككميي بسعة
لشل ا ال ائلة للبيالار اايض ل للا ا ل للبكة ما الما ل للكرو الرطمي) digital subscriber line (DSLاال ة
يعكمد الع مااا ال اكف العادية ا الاك ايضل للا الال للبكار الالسل لللكية  Fi-Wiااع ال للبكار ااسل للعة

اللااق ااع ال للبكار ائشة السل للراة االدطة االل للبنر االن اي البديا ان الال للبكار السل لللكية اكمها
سللراة لشا البيالار الااق الكغاية االككلية اااما أسللاسللية الد امكيار اللبكار المديلة ال كية ييضللا

االاكماد الع الابكار الالسلكية ي المدن الجديدت أما ي كناا المدن الشائمة ييضا اماكماد الع
الابكار الماجادت ي المديلة سااء أكالر سلكية أا السلكية لكشليا الككاليف االالية.5
 قاعدة البيانات والتحليالت  :كمها البيالار أام العلالل ل ل ل ل للر الكي كدام لجاح كناا المديلة إلع مديلة
كية ا ل ا يكم كجميي البيالار من األلظمة النكامية الشائمة اكابيشار األلكرلر ااألج يت المكلشلة هم

كنليا كا ة البيالار لكنايل ا إلع روة األااة ار طيمة انلاا للماكالر ااكما الش اررار
 التطبيقات :مل ا كابيشار مملل لل للة لشاااار بعيل ا اكابيشار لممكلف طاااار المس للكمدمين مها
مدمار األلكرلر ااالج يت المكلشلة مها ال ااكف ال كية ااألج يت اللانية اأج يت امسكاعار ايمكن لار
كابيق ااند يكي لمسل ل ل ل ل للكمدمي الالل ل ل ل ل للاا إلع مدمار مشدمة من ممكلف االدارار بدال ان ألظمة
مليللة اممكلية.
 المسيييتخدمين النهائيين  :األ راد اال يئار االا ل للركارأ من مالا كابيشار األلكرلر أا ال ااكف ال كية
أا األج يت اللانية أا أج يت امسكاعار أا لظام كنديد المااطي العالمي GPSا عالية ا ه الابشة أمر

أساسي لالاكراف بالمديلة كمديلة كية الع لنا نشيشي.
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 .3اإلستييييداميييية:
 . 1-3مفهوم االسيييتدامة؟ 6كعرف االسل للكدامة ب ل ا د ارسل للة كييية اما االلظمة الابيعيةم االكلا االكا كا ما
كنكاج البيئة الابيعية لكي كبشع مكاايلة .كما كشر االس ل للكدامة ب ن النض ل للارت البال ل لرية كا ر مل ل للادر الس ل للكدامة

اريشة ايالا المعالرت .االاك الكهير من االمهلة ابر كاريخ البارية نيث املر النضارار الع كدمير بيئك ا
اأهرر باكا ماير الع رل البشاء .اك م االسكدامة باالاكبار كيف لعيو باكساق مي االم الابيعة انمايك
من الكدمير اامكالف.
إللا لعيو ي االم نديث مكنضلر نيث لسلك لك الكهير من الماارد الابيعية ياميا .ا ي مراكي المدنم لسلك لك
الكهير من الااطة أكهر مما لسك لك ي األريافم نيث كبشع االضااء ي المدن مضيئةم ايكم اسكمدام المعدار
ااألج يت الك ربائيةم اأج يت الكد ئة اغيراا من المعدار الكي كنكا إلع الااطة الك ربائية .اال ي دف لك الع
الشاا ب ن العيو المسل للكدام يجو أن يركي شا الع اللاة ال ين يعيال للان ي المدنم با يجو إجراء كنسل لليلار
ي كا مكان (يشدر ب للا لسل ل للك لك ناالي  %40من الماارد سل ل لللاياط أكهر مما لنكما) اأن ا ا ينكا إلع إجراء

كغييرار للمنا ظة الع اسكدامة ا ه الماارد.

اكركي االس للكدامة االكلمية المس للكدامة الع الكااين بين انكس للاو االنكياجارم اناجكلا إلع اس للكمدام الككلالاجيا
اباللكا اطكلللادوم االناجة إلع نماية البيئار الكي لعيو ي ا .اال كركبا االسللكدامة بالبيئة شام با إل ا ككعلق
بلل ل للنة المجكمعار اضل ل للمان ادم كعرض اللاة إلع المعالات بسل ل للبو الكا ل ل لريعار البيئيةم مي ضل ل للرارت امكبار

الك هيرار بعيدت االمد ل عاا الكي كشام ب ا الباريةم اارح اسئلة ناا :كيف يمكن كنسين الاضي.

 .2-3تاريخ االستدامة  :مل بدء المليشةم االلاال إلع الهارت اليرااية اربما طبا لكم كالر البالرية مسللك لكة

أكهر مل ا كملكجة للماارد البيئية .ابدءا من المجكمعار البدائية الكي كالر ككلشا من مكان إلع يمر بنها ان

ماارد العيو ي المااسمم اطبا إلااء المميمارم كالر كعاد إلع لية المكان ي كا اامم اطد أدة الكاار إلع
ييادت ي االسل ل ل ل ل للكياان ااالسل ل ل ل ل للكشرارم نيث نلر اليرااة بدال من الرايم اكاار لك إلع بلاء الشرةم االبلدار
االمدن الكي أم ر كمارة الضغا باكا أكهر الع البيئة.
ا ي بعض األنيانم شد أدر الض ل ل ل ل للغااار البيئية إلع إجبار اللاة الع إنداث ا ه الكغييرار بالدرجة االالع
(ييادت السل ل للكان كمهاا الع ا ه الضل ل للغااار) امن هم كاجو الي م االلكشاا إلع أماكن أمرة نيث كا ر البيئة
اسكدامة ا ضا لممارساك م الااااك مم أا اما كغييرار اضا ية ي البيئة النالية .الم يكن الالك مي ام نشيشي
السكدامة العيوم انكع اان كان اللاة ال يدركان معالي الكربة االملابةم الكي طد كراق بسو رااية الماااي.
امن المعراف ب ن الكهير من المجكمعار طد ال ارر بس ل للبو ادم الشدرت الع الككيف مي الظراف الكي رض ل للر

لكيجة لممارسار ادم االسكدامة .امن االمهلة الع لك طاي االاجار أا الياا ي مااكبة الكضممار الابيعية
االكغير الملامي .اغالبا ما أدة الكغير الهشا ي إلع بشاء ا ه المجكمعار أكهر مما كان مكاطعا ا ي ظا العديد
من الظراف.
ارغم أن بعض الس للية النض للارت االكلاير ابراا ان طلش م بال ل ن الماارد اييادت الس للكان اما إ ا كان لك يمكن
اسكدامك الع المدة البعيدم إال أن اوالء البانهين االيالسية لم يكلشاا كشبال جديا ي لك الاطر الم يكجااي لك
أكهر من رضيار .اندث االمر ي الشرن العارين طبا أن لدرك ك هيرلا الع البيئة ااألضرار الكي لكسبو ب ام
االكلاثم االجراف الكربة اطاي األال للجارم االبعاهار الغايار اطضل للايا بيئية أمرة أدر إلع ييادت االاكمام بالبيئة
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ااألضرار الكي طد كندث للظام الابيعة .اطد كم ك سية االمم المكندت بعد النرو العالمية الهالية (سلة )1945م
األاللئر الياليسللكا ب دف كعييي أامية الهشا ة االلسللالية االعلام .ا ي الاطر الناليم إن االلكيام بالمسللاامة ي
بلاء السللالمم االشضللاء الع اليشرم االكلمية 1المسللكدامةم اما ياللما لك من ناارار ان اريق الكعليمم االكهشيف
االعلامم االهشا ةم ااالكلاالر االمعلامار).
ا ي أاامر الشرن العارينم كم إلااء الم الكغير الملامي .الدرك أل ي الهماليلار من الشرن الماضي شد كالر
الالك ماكالر ك هيرار البيار البالسكيكية اليرااية اكدمير ابشة األايانم اأدة لك إلع ااي بمي ام الماارد-
امالل ل للة الاطاد الابيعي -مما يكالو الشيام بج اد نهيهة السل ل للكمدام ارق الااطة المكجددت .ابعد لكم ا ل ل ل دلا
كاار ي العلام االجكماايةم ااالطكلاديةم االعلمية االام البيئة.
 .3-3االستدامة المستقبلية

من غير الااض بعد كيف سيكان الي مسكشبا االسكدامة بسبو ظ ار الكشليار االكنسين ي ماارد الكلظيف

االاطادم ايبنث الكهيران ناليا ان الاطاد الابيعي .امل الممس ل ل ل لليليارم شد ال ل ل ل ل دلا كاا ار غير مس ل ل ل للباق ي
اليرااة الكهييةم اهارت الككلالاجيام االييادت الكبيرت ي انكياجاكلا للااطةم مما ييرض مييدا من الضل ل ل ل لغاا ايج د
ماارد كاكبلا .اما يللا بناجة إلع معر ة المييد ان اسل للاليو النراهة ي الداا اللاميةم االات الع الكاارث الكي
يكسللبو ب ا اللاة اك هيرار لك الع لظام البيئة االكلاث الباللرو .امن الضللرارو أن لعما الع كااير كشليار
جديدت لظيية للككيف مي انكياجاكلا من الااطة الكن االسكدامة البيئية ليسر إال جيءا من ا ه العلالر.
 4-3العناصر الثالثة لالستدامة

ي سل ل ل لللة  2005م نددر الشمة العالمية للكلمية االجكمااية هالهة مجاالر رئيسل ل ل للية كس ل ل ل ل م ي اليلسل ل ل للية االم

االجكما المال بالكلمية المس ل ل ل ل للكدامة .اا ه العلال ل ل ل ل للر – ابنس ل ل ل ل للو الكهير من المعايير الاالية اممااار
االاكمادم كال ل ل ل ل للكا نجر االس ل ل ل ل ل للاة للكغلو الع المجاالر الهالهة الكي كااج العالم ناليا .اال ل ل ل ل ل للر لجللة
( ) Brundtlandلللك الع أل ل الكلميللة الكي لنكللاج للا نللاليللا بللدان كشليللا طللدرت االجيللاا الشللادمللة الع كلبيللة
انكياجاك ا  .ابلاء الي م يجو أن للظر إلع المسكشبا الد اكما ط اررار ناا الناضر.
التنمية االقتصادية

كعكبر الكلمية االطكل للادية دليال الع أام الما للكالر الكي كهير المالف بين اللاة يما يكعلق باليكر الس للياس للي

اماايك اليس ل ل للر من اج ة لظر اطكل ل ل للادية انس ل ل للوم اكيف أن لك يوهر الع الكجارت االا ل ل للركارم االاظائف
اكا ير رل العما .ايكعلق ا ا بكا ير ناا ي من الالركار اغيراا من الموسلسلار لاللكيام بكعليمار االسلكدامة
ابما يكجااي الكالريعار االشاالين .ااضللا ة إلع لكم يجو كاللجيي اكعييي اييادت الناا ي ل اللمال الد الشيام
بااجب م اكنشيق ا ه األادافم اكشليا الك هيرار السلبية لما يشام ب املسانم ابما يوهر الي االع البيئة.
ااالات الع لكم إن العرض االالو ي الس للاق اس للك الكي بابيعك نيث أن النيات المعالل لرت ككالو الكهير
من الماارد ياميا .الغايار المنا ظة الع البيئةم من الضللرارو السلليارت الع األاللياء الكي لسللك لك ا .اكركبا
الكلمية االطك لادية بإاااء اللاة ما يريدان بدان الك هير الع جادت النياتم امالة ي االم الداا اللاميةم مي
ضرارت كشليا األاباء المالية الد الشيام بعما األاياء اللنينة.

 --1د .سعيد سلمان الخواجة ،مرجع سابق.
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التنمية االجتماعية

الاك الكهير من العلالل ل ل ل للر الكي كركبا ب ا الجيءم االم م ي األمر اا الااي بالكا ل ل ل ل لريعار الكي ك دف إلع

المنا ظة الع الل ل ل للنة املي الكلاث اغيراا من اللا ل ل للااار الض ل ل للارت الكي كشام ب ا الا ل ل للركار االموسل ل ل لس ل ل للار
االمل ل ل ل للالي .يي امريكا الا ل ل ل للمالية اأارابا ابشية االم الداا المكاارتم يكم إجراء كيشدار طاية ابرامد للك كد من
االلكيام بالكال لريعار اض للمان ل للنة اللاة انس للن ايال ل م اال منا ظة الع ا ه المككس للبار .كما أن لك يكعلق
بالمنا ظة الع كا ير الماارد االسللاسللية دان الك هير الع جادت النيات .ايكمها الكندو االكبر ناليا ي اسللكدامة
كا ير الملايا لللاة اكيف يمكن بلاء ا ه الملايا من مااد مس للكدامة .أما العلل للر األمير

ا الكهشيف االكعليم

اكاللجيي اللاة الع الماللاركة ي االسللكدامة البيئية اكاايك م بك هيرار المنا ظة الع البيئة انمايك ام االكن ير
من المماار إ ا لم لسكاي كنشيق ا ه االاداف.
الحماية البيئية

إللا لدرك ما لنكا الع امل لنماية البيئةم س ل لااء ان اريق إاادت الكدايرم أا كشليا اسل للك الك الااطة أا ان

اريق المرا ي رنالر طلل لليرت بدال من اسل للكشالا النا لة .اكعما الال للركار الع ملي الكلاث اكشليا مسل للكاة

البعاث الكربان .االالك ناا ي مشابا كركيي مل للادر ااطة مكجددت ي ملايللا اا للركاكلا .ايعكبر الل للر نماية
البيئة العلللر الهالث اماضلي ااكمام لمسلكشبا البالرية .ااا يندد كيف يكاجو اليلا د ارسلة انماية لظام البيئة
الابيعيةم اجادت ال ااءم اكا ير الماارد الكي كركي الع المنا ظة الع البيئة .كما أن مس ل ل ل ل لة نماية البيئة ك كم
بالككلالاجيا الكي ساف كنسن من معياكلا المسكشبلية اكجلو مماار اسكمدام الككلالاجيا.
 .4خصائص المدن الذكية وعالقتها باالستدامة:
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كركبا ملائل المدن ال كية باسكمدام كشليار ككلالاجيا المعلامارأ اككمها كلك الملائل ي:
البيئة الذكية  :ابيعية اا امرالية نيث ال ا البيئة المادية للمديلة الكي يكم اجراء جميي االلااة من مالل ا
الحوكمة الذكية/الحكومة االلكترونية :ااي كااير ملظامة العما النكامي باس ل للكمدام الاس ل للائا املككرالية ع
كشللديم المللدمللار النكاميللةأ ا ككمهللا اام كابيشللار النكامللة املككراليللة ع:كشللديم المعلامللار :أو اكللانللة كللا للة

اليعاليار ا المعلامار المكعلشة بسكان المديلةم االكلاالر :الشدرت الع كبادا المعلامار االكاالا بين السكان
االنكامة م الكعامالر املككرالية :ك دية المدمار الككراليا .
المجتمع الذكي :ايشلل ل ل ل للد ب مدة اسل ل ل ل للكيعاو مجكمي المديلة لكابيشار اكشليار ككلالاجيا المعلامارم اامكالية
الكشال من مجكمي اادة مس ل ل للكمدما للككلالاجيا الع مجكمي مبككر طادر للال ل ل للاا الع نلاا ابككارية لما ل ل للاكل

النالية اكلميك المس ل للكشبلية يمكل ان يعيد ي المديلة المعلاماكية ايس ل للكايي ممارس ل للة ألا ل للاك ا االنل ل للاا الع
مدماك ا االكعاما مي أج يك ا االدارية بمعلع أمر يسل ل ل ل ل للكايي الكعاما مي كا ما يبدأ باالبادئة  - e -مهاا
النكامللة املككراليللة e-Governmentا المللدمللار االلككراليللة  e- serviceاالكسل ل ل ل ل للايق املككرالي e-
.marketing
المعيشيييييية الذكية :كضل ل ل للم مجمااة من اليعاليار ااأللال ل ل للاة الكي كسل ل ل للاام ي كا ير لااية جيدت للنيات ا مل ا
اليعاليار الهشا ية ا الكعليمية ا االسيانية ا االك كيد الع جادت اللظام اللنع اكا ير مبالي ار لااية جيدت .
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الحركيية الييذكييية/النقييل الييذكي  :اة ادارت ملظامللة اللشللا االمرار من مالا مجمااللة الكشليللار الكي كعكمللد الع

ككلالاجيا المعلامار ا ايمكن اس للكبداا النركة ال كية بالبلية االس للاس للية ال كية المس للكدام ابالكالي الكناا لنا
اسكدام البلية االساسية اا اساة للكناا لنا اسكدامة المديلة االي ا بالمديلة المضراء .
اقتصاد ذكى/اقتصاد معلوماتي  :اة االسللاو المكبي ي الكعاما مي االلالاة مهلا الكجارت االلككرالية االسليانة
االلككرالية ا المدمار االلككرالية ايا ل للير إلع ايكا اطكل ل للادو االمي جديد كس ل لليار ي المدمار المعلاماكية

الع إلكا الس ل ل لللي ع ملق رل العما ايكميي باس ل ل للكمدام ك شليار المعلامار ااالكل ل ل للاالر ا بلية أس ل ل للاس ل ل للية
معلاماكية االمعلاماكي باكا اام يشلد ب ا أو ايء يمكن كنايل إلع لارت رطمية
ع قة االس دامة بالمدن الذكية
الخصائل
يقو االقتصددداد الذكي على تبادل البيانات والمعلومات عبر دددبكات االتصدددال الممتلفة
االقتصاد
حيث يقد العديد من التطبيقات التي ت ساهم في تطوير االن شطة االقت صادية الممتلفة مما
ي ساعد على الو مول الى ان سﺐ ال سبم للحفاو على الموارد اال سا سية وتنميتها بالطرق
التي تحافظ على اسددتمراريتها ومن ثم اسددتدامتها أللجيال القادمة بما يعرف باالقتصدداد
االخضر
المقصددود به المجتمع المثق والداعم لسددبم االبتكار التكنولوليا  ،وتفيد المجتمع وتوفر
المجتمع
من اقاته الحالية للمستقبم في محاوله للحفاو على استدامة الموارد المتاحة.
يعتبر الهدف االسدداسددي في المدينة المضددراء هو الومددول الى اقة نظيفة مسددتدامة
البنية األساسية
تساهم في تنمية المدينة وتض من استدامتها وهو ماافر،ته تطبيقات تكنولوليا المعلومات
في مجال الطاقة والومددول الى موارد لديد مسددتدامة وتعتبر هذهم التطبيقات من اهم
مكونات المدن المستدامة
الحكم الحضددري الر دديد والمشدداركة المجتمعية من أهم متطلبات التمطيط الحضددري
الحكومة واالدار
المسدتدا وبالتالي فان المدينة المعلوماتية هي الطرح المناسدﺐ من خالل تطبيﻖ أسداليﺐ
االدار االلكترونية.
تعتبر المدينة الذكية هي الطرح المناسدددددﺐ من خالل ما توفره من إمكانات اللهزتها
التمطيط والبي ة
االدارية والتمطيطية مثم االسدددتشدددعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وايرها من
البرام واالدوات التي تسدددداعد على التمطيط الجيد واتمات القرار المناسددددﺐ في الوقت
المناسﺐ ما يساهم في الحفاو عليها وتنميتها بقا لمفاهيم االستدامة البي ية
المعي شة الذكية هي نتاب لكم الم صائص ال سابقة ويمكن القول انها الحيا با ساليﺐ تكية
المعيشة
للحفاو على البي ة الطبيعية وضمان استمراريتها ألليال القادمة
المصدر :أنمد لجيو ابد النكيم الشاضيم منمد إبراايم العراطي.
 .5التجربيية اإلميييارتية للميييدن الذكية "مدينة مصدر" بيأبييوظبي.
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من ل ل للنراء إمارت أباظبيم مرجر للمرت األالع أس ل للاس ل للار المديلة األكهر اس ل للكدامة ي العالم كما ال ل للي ا
ل ل لممر ا ه المديلة السل للكيعاو  40ألف مشيم ا  50ألف يائرم بدان كرك أو
موس ل لسل للااام مديلة ملل للدر .ا ُ
بلمة كربالية أا ليايارم ابمسانة ال ككجااي السكة يالف كيلامكر
 .1-5تأسيس مدينة مصدر:
ك س ل لسل للر مديلة ملل للدر اام  2008م االالشر امليار إلال للاء المديلة ي رنلة جريئة لنا كااير ااندت من
أكهر المدن اسللكدام طة ي العالم .نيث كجمي مديلة ملللدر بين لان العمارت العربية الشديمة االكشليار النديهة.
كس ل ل ل ل للكييد المديلة من أا ل ل ل ل للعة الا ل ل ل ل للمة ملكا الك رباء اللظيية منليطا من مالا مناة الااطة الا ل ل ل ل للمس ل ل ل ل للية

الك راضل ل ل ل ل للائية بااطة  10ميجاااا االماجادت داما المديلة .اكلكد المناة  17500ميجاااا من الالاطلة
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الك ربائية اللظيية سلللاياطم اكسللاام ي كيادو إاالق  15ألف ان من البعاهار الكربان سلللاياطم ااا يعادا ما

يمكل ل ل ل  400ألف اككار من أال ل للجار الغابار .انسل ل للو بالل ل للليو المدير الكليي و مدارت الكااير العمرالي
المسللكدام ي ملللدر م من المكاطي أن كسللكضلليف مديلة ملللدر ما يلللا إلع  40ألياط من السللكانم اما يلللا

إلع  50ألياط من الماظيين االاالو يامياطم اكضل ل ل ل للم المديلة اانداط من أكبر مجمعار المبالي االية األداء ي
العالم لكاكا ب لك ممكب اطر ااطعياط لرلد ادراسة كييية اسك الك امااركة الماارد ي المدنم ابيضا كلميم ا
ال ل ل كي يلميض اسل ل ل ل ل للك الك المبل للالي ي المل للديلل للة من الال للاطل للة االميل للاه بلس ل ل ل ل ل لبل للة  %40ا ق معل للايير

)(ASHRAE/Estidamaم نيث ياكرا الع جميي المبالي الجديدت أن كنشق بالند األدلع كلليف  3رل
ا ق معايير «اسللكدامة» (كعادا ا ل ادت ليد ال ابية)م ايكم إلاللاء المبالي باسللكمدام امسللملر ملميض الكربان
ااأللامليام المعاد كدايره بلس للبة  %90م بامض للا ة إلع مااد أمرة معكمدت يكم اس للكشدام ا من الس للاق المنلي.

كما امكارر « ايللا للاا كايمي» موم طار مديلة مل للدر ك ض للا ملاشة نرت لدام الا للركار اللاا للئةم انل للدر

المللديلللة هالث جاائي اللالميللة مرماطللة أمرة كل ضل ل ل ل ل ل للا ملاشللة نرت لشاللا الاللاطللة المكجللددتم اناا ي البنللث

االكااير اكااير الم ار ق .اطد نلر الملاشة النرت الكي كنكضل ل ل للن أكهر من  500ال ل ل للركةم ي المركبة الهالية
ضمن جاائي أ ضا ملاشة نرت ي الارق األاسا للاركار اللغيرت االمكاساة اكضم المديلة مجمااة من
المبالي الكي كعكة أسلابطا معماريطا ريدطا من لاا م نيث كنكضن المديلة المشر الرئيسي ل ل ل ل ل ل ل ل«سيملة الارق
األاس ل ل للا» م ال و ل ل ل للمم باس ل ل للكمدام مااد مس ل ل للكدامة اكشليار كعيي كياءت اس ل ل للك الك الااطةم مما يجعل مبلع

المكاكو األاا  -االانيد ناليطا  -النائيت الع كلل للليف  3رل ا ق لظام «اسل للكدامة» اا ل ل ادت ليد البالكيلية
ي أباظبي .اينظع المبلع بكلللليف  %83لكياءت الااطةم كما أن اسللك الك للااطة أدلع بلسللبة  %64من

المبالي الكشليدية ي أباظبي .االمشر الرئيس ل ل للي للاكالة الدالية للااطة المكجددت (ييريلا)م ااا ابارت ان مجمي
مولف من هالث ككا ااككما إلال للاوه ي  .2014ايعد المبلعم الممكد الع مسل للانة  32064مك طار مربعطام أاا

مبلع ينل للا الع ال ل ادت كشييم بدرجة  4رل من «اس للكدامة» ي دالة اممارار .ابيض للا كل للميم المبككر
االللديق للبيئةم نشق المبلع كللليف  %75لكياءت الااطةم نيث يلميض اسلك الك المبلع من الااطة بلسلبة
 %42ان معايير كياءت الااطة العالميةم ا %64ان ا لمبالي الكشليدية ي أباظبي .بامض ل ل ل ل ل للا ة إلع مبلع
«اانة االبككار» م ال و يعد أاا مبلع كجارو ي مديلة مل ل للدرم ايض ل للم أكهر من  470ا ل للركةم ايجمي بين
المسلانار الكجارية االمككبيةم اينكضلن مجمااة مكلااة من الالركارم بدءاط من الالركار اللاالئة االالركار

اللللغيرت االمكاسللاةم ال لاالط إلع المكاكو امطليمية للاللركار الدالية الكبيرت .ايمكاي المبلع بكلللميم ال كي
اااج اك االية األداءم كما يس للكمدم اس للكراكيجيار كظليا كية كشلا أا للعة الا للمة بلس للبة  %40مما يس للااد

الع ميض ككاليف الكا ل للغيا .امركي المعر ة ب ا المبلع المميي بمليلة الباابة إلع نرم مع د ملل ل لدرم ااا
لما

للكلللميم المسللكدامم نيث يرسللي معايير جديدت للمبالي االية الكياءت ي اسللك الك الااطة .االع جالو

كا ير الظام يس ل ل للاام س ل ل للشف المبلع ي كشليا أنماا الكبريد مي الكنكم بالض ل ل للاء الابيعي اللا

إلي  .كما أن

اكجاا يعيي من كياءت مل ل لليا ة األلااح الك راض ل للائية ااأللابيو الن اررية المركبة الع الس ل للا  .اينكض ل للن
المبلع الممكد الع مسانة  900مكر مربي مككبة «مع د ملدر»م الكي يسكمدم ا الالبة االبانهان.
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 .2-5االعتبارات الثالثة لالستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً بمدينة مصدر:

1

كشام «مل للدر» ارن بج اد امانة ك دف إلع كنشيق ل ض للة امرالية مضل لراء ككي للمدن اس للكيعاو الكاس للي
العمرالي الس لريي مي ميض ك هيراك السلللبيةم نيث كسللعع مديلة ملللدر أن ككان ااندت من أكهر المدن كشدمطا
ااس ل ل للكدامة ي العالمم اكنشق أكبر طدر من الكياءت ب طا طدر من المااردم

ي كس ل ل للكمد الك رباء من مل ل ل للادر

مكجددتم اكض ل للمن االلكيام بمعايير «اس ل للكدامة»م اككماا ل للع مي معايير ال ل ل ادت «ليد» ال ابيةم امبالي المديلة

كجمي بين الكل ل للاميم ال كية االعيا النرارو لميض الالو الع الااطة االمياهم امل ل للممة لميض اس ل للك الك
الااطة االمياه بلس ل للبة ( %40ا ق الجمعية األميركية لم لدس ل للي الكبريد االكد ئة اككييف ال ااء) ASHRAEم
ك ما ككا ر ي المديلة ميارار لشا اام مككاملة الظييةم اكسل للكمدم المديلة النا الر الك ربائيةم اكم ي مديلة
ملل ل ل للدر اسل ل ل للكمدام مااد البلاء المض ل ل ل لراء من ملل ل ل للادر منليةم اكم ميض االلبعاهار الكربالية اللاجمة ان
األلااة ااألاماا المعكادت بلسبة .%.40
اكم كلل للميم لما

الييال اللل للدي شة للبيئة بنيث كسل للكمدم كمية أطا من الااطة بلسل للبة  72بالمئةم امن المياه

بلس ل ل ل للبة  35بالمئة مشارل طة مي اليلا الكشليديةم كما يمكن ل ه الييال أن كمد الا ل ل ل للبكة بالك رباء اليائض ل ل ل للة ان

ناجك ا الد كج يياا باأللااح الك راضائية.

ويمكن االستفادة من التجربة االماراتية النشيييياء مدن ذكية بالجيييزائر ميييييييييين خييييييييييالل:
المرار من مناار هالث:
أاال :االسكعالة بالكياءار ا او المبرت االمعر ة ي ا ا المجاا ااسكغالا ااطار االبككار الكي يكمكعان ب ا.
هاليا :كا ير األداار الاليمة ل لك من ابكار اكد ق االي املظامة بلكية اكاريعار الظام ك مين الرو.
هالها :يليار الكسل لليير االناكمة العل ل لرية لكابيق المال للرا اكنديد مرانا كليي ه بنيث ككان طابلة للشياة ي
المكان االيمان لكس يا املية المراطبة اكسيير المرنلة االلكشالية للمديلة بإنكام.
خاتمة:
ب عد الكعرف الع لما

مديلة مل ل للدر ب باظبي يمكن الشاا إن كا طارت كعكمد الع الال ل للر ممكلية لكنايا

مدل ا إلع مدن كية ككنكم ي ا اااما بيئية هشا ية ديلية نسو ابيعة سكال ا الظام كسييراا بلية اامة…
نيث أن المشاربة ام ريشية كعكمد الع البليار الكنكية االا ل للبكار االد ي االلككرالي االلظام البلكي االلككرالي
اكنسين المسكاة الكعليمي ااألمن ككنديار أساسية لكنايا مدل ا إلع مدن كية.
اككاليار لسكملل ا من مالا ااك الارطة البنهية
ايمكن أن لملل من اسللكعراض ا ه الكجربة إلع أل من األجدر ببلد مها الجيائر أن يضللي مشاربك المالللة
بدا اس ل للكلس ل للال كجربة أمرة ال ككا ر ا ل للراا إاادت إلكاج ا ي الجيائر الكي ل ا مال ل لليار هشا ية امجكمعية
اامرالية كمكلف ان المدن األمرة ي العالم ايجو ايضا:

-1يي حسيب ،مرجع سابق.
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 دام كد ق املكرلرم ألللا بعيدان جدا ان ما ينلا ي العالم.
 اسكمدام مااد البلاء المنلية مكجددت الملادر املي اسكمدام المامار الضارت للبيئة.
 البنث ان ارق لكشليا الينف الع مراليم من مالا اككااف اسائا جديدت لكمكين اللاة من العيو
أطرو إلع مسانة العما.
 لظم يرااية ممكلية مها الممااار اليرااية داما المديلة (الض ل ل لااني أا ي الاسل ل للا) .اا ا يشلا
من مسا ة المااد الغ ائية الكي الي ا السير من نشا إلع ميكرق الارق.
 كنسين اسائا اللشا العام اييادت ي ارق الماات للند من البعاهار السيارار .
 يجو الع الجيائر ككالي لكس ل يا اما الموس لسللار اللااللئة ي مجاا ال كاء الرطميم لكنشيق ادف
المديلة ال كية".

 االسكيادت من الكياءار ا او المبرت ملالا ان الجيائر ككا ر الع ماارد معكبرت ي كا الميادينم
غير أل ا ي ناجة إلع المعر ة االكجربةم باألمل ي مجاا الككلالاجيار".
 ككييف الشاالين المكعلشة باالسكهمار ي مجاا الككلالاجيارم ار ي انككار الدالة للمجاا.
قائمة الهوامش:
1 -K. Nicos, Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces, Routledge,

London and New York, 2002. http://www.urenio.org, Posted by Nicos Komninos at 11
August 2005, accessed on 1/01/2019.

2

 -اليد منمد ابد الاااو الس ل لليد لال ل للرم ككاما املا ل للرااار النضل ل لرية ال كية مي البيئة العمراليةم رس ل للالة دككاراه كلية

3

 -أنمد نسل ل ل ل ل للنم ماال كعر ان المدن ال كية ي  22معلامة جديدتم com.youm7.www://http/ story/م كاريخ

4

 -أنمد لجيو ابد النكيم الشاضل ل ل لليم منمد إبراايم العراطع م ملل ل ل للائل المدن ال كية اداراا ع الكناا الع اسل ل ل للكدامة

5

 -ل ل ل للادق ملاد رياض م ملااد كمايا المدن ال كيةأ نالة د ارس ل ل للية دما ل ل للق دككاراهأ كلية ال لدس ل ل للةأ جامعة دما ل ل للق

6

 -د .س ل ل ل ل ل ل ل لعلي ل ل للد س ل ل ل ل ل ل ل لللم ل ل للان اللملااج ل ل للة م /http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1085م ك ل ل للاريلخ

7

 -أنمد لجيو ابد النكيم الشاضيم منمد إبراايم العراطعم مرجي سبق كرهم ل.4

ال لدسة جامعة اين امةم الشاارت  2008مل .25

املدار2016/12/01:م كاريخ الالاا.2019/01/01:

المديلة الملريةم المجلة الدالية ي  :العم ل للارت اال لدس ل ل ل للة االككلالاجيل ل ل ل للامل.2

ساريام.2013

اللار2016/05/01:مكاريخ الالاا.2019/01/02:

8

 -ا ل نسل ل ل ل ل ل ل ليللومhttps://www.alittihad.ae/article/78289/2017/م كللاريخ اللا ل ل ل ل ل ل للر2018/01/02:م كللاريخ

الالاا2019/01/02:م الع السااة .15:15

( )1حليمة الزاح  ،ال عليم االلك رون بالجامعة الجزائرية منومات ال جسببببيد وعوائق ال طليق-دراسببببة ميدانية بجامعة سببببكيكدة،-
رسبببالة مكملة لني شببب ادة الماج سببب ير علم المك لات تخصبببل المعلومات االلك رونية اال راابببية واسببب راتيجية الل ع
المعلومات ،قسنطينة ،2012-2011 ،ص.80
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التعليم االلكتروني في ظل المدن الذكية
E-learning in the shadow of the smart city
الدككار مجالي بادية (جامعة باكلة-الجيائر)
ملخص:
يعكبر الكعليم االلككرالي اسل ل ل لليلة نديهة اأسل ل ل لللاو كعليمي معالل ل ل للر ي دف إلع الل اض بالعملية الكعليمية
اد ع ا لمااكبة الكاار العلمي االكد ق المعلاماكيم بامضا ة إلع جعا اليرد أكهر ااالاا بملال المسكجدار
الككلالاجية اكمكيل من اسل ل للكمدام ا بكا يسل ل للر اس ل ل ل الةم نيث يعكبر الكعليم االلككرالي ااند من أام داامار

المدن ال كية ا ه األميرت الكي كبلع الع مجمااة داامار االالل ل ل ل ل للر من بيل ا الكعليم االلككرالي ال و يلعو
ي للا دا ار م مللا ا عللاال من مالا كمكين األ راد من الكعللامللا مي ممكلف الككلالاجيللار االكشليللار النللديهللة

م

المنرك األساسي لمعظم البيالار الاليمة لكاجي مدمار المدن ال كية.
الكلمات المفتاحية :الكعليمم الكعليم االلككراليم المدن ال كية.
Summary:
Think e-learning is a modern way and style of educational standards aimed at the
advancement of the education process and push it to keep up with scientific
development, training and information, in addition to making the individual more
knowledgeable about the emerging technology and enable them to use it easily, where
e-learning is one of the most important pillars of the Smart City the latter of which
built on the group of pillars and elements from e-learning that plays an important and
effective by enabling individuals to deal with different technologies and modern
techniques to understand the core engine of most of the data needed to guide services
of smart cities.
Keywords: education, e-learning, smart city.
مقدمة:
أدر الكغييرار الكي ألكجك ا ال للبكة االلكرلر ي ملكلل للف كسل للعيلار الشرن الماضل للي إلع ظ ار ما يسل للمع
بالكعليم االلككراليم ا ا األمير ال و يعكمد الع الككلالاجيار النديهة ي ارض المنكاة الكعليمي بارق أكهر
االية اكياء.
ي الاطر ليس ل ل ل ظ ر ما يسل ل للمع بالمديلة ال كية نيث اسل ل للكمدم ا ا الملل ل للال ألاا مرت سل ل لللة  1994مالا
الموكمر األارابي للمديلة الرطميةم نيث كعكمد المدن ال كية الع البلية الكنكية لككلالاجيا االكلللاا االمعلامارم

ايلعلو الكعليم االلككرالي دا ار م ملا ا علاال ي لنلا الملدن الل كيلة ااالاكراف ب لا الع لنا نشيشي من مالا
كياءار الشاة العاملة امعار ا الككلالاجيةم ا ه الشاة االكياءار الكي يكم ككايل ا با ل ل للكا أس ل ل للاس ل ل للي من مالا

الكعليم االلككرالي.
اإلشكالية:
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يعكبر الكعليم االلككرالي أس ل ل ل ل لللاو كعليمي نديث معال ل ل ل ل للر للل اض بالملظامة الكعليمية اد ع ا لمااكبة
ممكلف الكاارار النالل لللة ي ميدان الككلالاجيار االكشليار النديهة ا ه األميرت الكي كعكبر الركييت األسل للاسل للية
الكي كشام الي ا المدن ال كية االكي ككميي بكركيياا الع املس ل ل ل ل ل للان ي المشام األاا من مالا ككايل اكيايده
بالكياءار الاليمة االكمللية من مالا الكعليم االلككرالي.
الظ ار لما نظير ب المدن ال كية من ااكمام ااسل ل للي من طبا البانهين ااألكاديميين ارك يلا إلع معر ة دار الكعليم
االلككرالي امكالك ي ظا المدن ال كيةم من مالا ارح الكساوا الكالي:
ما اي مكالة الكعليم االلككرالي ي ظا المدن ال كية؟
المعالجة ا ا ال ماضللا سلللكارق لكا من الكعليم االلككرالي اما يكعلق ب من مكغيرارم بامضللا ة للمدن ال كية
اماايك ا االعالطة الكي كربا بيل ما.
 - 1التعليم االلكتروني:
 -1-1مفهوم التعليم االلكتروني:
لم يكيق العلماء االبانهين الع كعريف اللاما لملللال الكعليم االلككراليم امن بين الكعرييار الكي اضللعر ل
ل كر مل ا:
اا اريشة ابككارية ميلللاا بيئار الكعلم الميسلرتم االكي ككلللف بالكلللميم الجيد االكياالية االكمركي ناا
المكعلمم ألو رد ا ي أو مكان أا يمانم ان اريق االلكيا من المل للائل االمل للادر المكاا رت ي العديد
من الكشليار الرطمية سايا مي األلماا األمرة من المااد الكعليمية الملاسبة لبيئار الكعلم الميكاح االمرن.
ايعرف أيضللا ب ل اريشة للكعليم باسللكمدام يليار االكلللاا النديهة من ناسللو االلبكاك ااسللائا المكعددت من
لللارت ارسللامار االيار بنث امككبار الككراليةم اك لك باابار املكرلير س لااء كان ان بعد أا ي اليلللا

الدراسي الم م المشلاد اا اسكمدام الكشلية بجميي ألااا ا ي إيلاا المعلامة للمكعلم ب طلر اطر اأطا ج د
اأكبر ائدت(.)1
ايعكبر الكعليم االلككرالي لظام يس ل للم بإمكالية لشا اكال ل لليا المادت العلمية ابر اس ل للائا مكعددت دان
ناجة الاالو النضار إلع طااار الدرة باكا ملكظم الاالو اا المسئاا ان كعليم ليس .
كما يعرف ب ل

الكعليم ال و يشدم المنكاة الكعليمي باسائا الككرالية مها االلكرلرInternet

أا األطمار الللللااية أا األطرال اللييرية  CD-ROMأا األاللراة السللمعية االبل لرية أا الكدرية المعكمد
الع الناساو.)2( Computer-Based Training

( )1جعفر حسبببب جاسببببم الطائ  ،ال طلينات االج ماعية ل كنولوجيا المعلومات ،دار المناهل للنشببببر وال وزيع ،عمان ،ي،2006 ،1
ص.94
( www.scholar.cu.edu.eg )2ب اريد  2018/12/28على الساعة .14:26
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
 -2-1خصائص التعليم االلكتروني:
 -1يا ر الكعليم االلككرالي Online educationبيئة كعلم كياالية بين المكعلم ااألسل ل ل ل للكا االعكة بين المكعلم
ايمالئ م كما كا ر اللر المكعة ي الكعليم لم يعد الكعليم جامدا أا يعرض باريشة ااندت با كلاار المهيرار
مما يودو إلع المكعة ي الكعليم.
 -2يعكمد الكعليم االلككرالي الع مج اد المكعلم ي كعليم ليس ل ل ل )الكعلم ال اكي (ك لك يمكن أن يكعلم مي ر اط
ي مجمااار لغيرت )كعلم كعاالي) أا داما اليلا ي مجمااار كبيرت.
 -3يكميي الكعليم االلككرالي بالمرالة ي المكان االيمان م نيث يسكايي المكعلم أن ينلا الي من أو مكان
ي العالم ا ي أو اطر ي اليام ااااا أيام األسبا .
 -4س الة الالاا إلع المعلم نكع مار داامة الرسمي.
 -5يمكن للمعلم اما جالة للالبة ألند المااطي الكعليمية المكانة الع االلكرلر.
 -6إمكالية إكانة اليرلل ل ل ل ل للة للمعلم ف و اما اس ل ل ل ل ل لكبيان ارو ليكم من مالل معر ة مدة كيااا الالبة مي
المنكاة الكعليميم أيضا إكانة اليرلة للمعلم ي اما امكبار بسيا لمعر ة مدة اسكيعاو الالبة.
 -7يسكايي المكعلم الكعلم دان االلكيام بعمر يملي مندد ا ياجي المكعلم الع الكعلم المسكمر مدة النيات.
 -8ي م الكعليم االلككرالي بلية مالل للية الكعلم الكشليدو يما يكعلق بإمكالية طياة ممرجار الكعلم باالسل للكعالة
باسل ل للائا كشايم ممكلية مها :االمكبارار امل المكعلم ا ل ل ل ادت معكرف ب ا ي أمر الدارت أا البرلامد أا الجامعة
اال كراضية.
 -9مسلاادت المعلم الع كشسليم الالبة إلع مجمااار اما للغيرت ي غرف كياالية بالللار االللارت ليكسللع
اما الكجارو ي لية الاطر لكا ة المجمااار اكمكيل أيضا من اللشاو مي أو من المجمااار.
 -10يكااكو مي الكعليم االلككرالي اجاد إدارت الككرالية مس ل ل للئالة ان كس ل ل للجيا الدارس ل ل للين اد ي المل ل ل للرا ار
امكابعة الدارة امل الا ادار.
-11ينكا المكعلم ي ا ا اللما من الكعليم إلع كا ير كشليار معيلة مها الناسل ل ل ل ل للاو املنشاك م االلكرلر م
الابكار المنلية.
 -12طلة ككلية الكعليم االلككرالي بالمشارلة بالكعلم الكشليدو.
-13

يمكن المعلم االاالو من اما كشييم ارو لمدة كجااو الالبة من مالا امكبار س ل ل ل لريي يكم

كشييم املاطاة كيااا الاالو معا ي لية الاطر(.)1

( )1سببببعدية انحمري ،ال عليم االلك رون  ،2015 ،على الرابط  www.kutubdfbook.comب اريد  ،2019/1/4على السبببباعة
.11:11
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
 -3-1أهداف التعليم االلكتروني:
 -1ملق بيئة كعليمية كياالية من مالا كشليار الككرالية جديدت االكلا ي ملادر المعلامار االمبرت.
 -2كعييي العالطة بين أالياء األمار االمدرسة ابين المدرسة االبيئة المارجية.
 -3دام املية الكيااا بين الاالو االمعلمين االمسل للاادت من مالا كبادا المبرار الكرباية اارراء االملاطال للار
االناارار ال اد ة لكبادا ارراء باالسل ل ل للكعالة بشلاار االكلل ل ل للاا الممكلية كالبريد االلككرالي االمنادهة االيلل ل ل للاا
اال كراضية.
 -4اككساو المعلمين الم ارار الكشلية السكمدام الكشليار الكعليمية النديهة.
 -5اككساو الاالو الم ارار أا الكياءار الاليمة السكمدام كشليار االكلاا االمعلامار.
 -6لم جة الكعليم اكشديم ي لارت معيارية
 -7كااير دار المعلم ي العملية الكعليمية نكع يكااكو مي الكاارار العلمية االككلالاجية المسكمرت االمكالنشة.
 -8كاسلليي دائرت اكلللاالر الاالو من مالا اللبكار االكلللاالر العالمية االمنلية اادم االطكلللار الع المعلم
كملدر للمعر ة مي ربا الماطي الكعليمي بمااطي كعليمية أمرة.
 -9ملق ابكار كعليمية لكلظيم اادارت اما الموسسار الكعليمية.
 -10كشديم الكعليم ال و يلاسو ئار امرية ممكلية مي مرااات اليراق اليردية بيل م(.)1
 -4-1صعوبات تطبيق التعليم اإللكتروني:
أ -من ناحية المتعلمين:
 -1لعابة الكناا من اريشة الكعليم كشليدية إلع اريشة كعليم نديهة.
 -2لعابة كابيش ي بعض المااد اللغة املجلييية الع سبيا المهاا كنكا إلع ما يعرف باللغة الجسدو ت
االعين المجرد Body Language and Eye Contacts
 -3لعابة النلاا الع أج يت ناسو يلي لدة بعض الاال و.
 -4طد يودو كاجي بعض األساك ت أنيالا إلع ادم الي م الجيد االلبة.
ب -من ناحية األساتذة:
 -1لعابة الكعاما مي مكعلمين غير مكعادين أا مدربين الع الكعلم ال اكي.
 -2لعابة الك كد من كمكن الاالو من م ارت اسكمدام الناسو ارلي.

( )1يارق صببببال  ،ال عليم اإللك رون واقع البد مني ،مجلة العلوم اإلنسببببانية واالج ماعية ،عدد الاص :ال اسببببو وتكنولوجيا
المعلومات ال عليم العال  ،ص .293-292
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
 -3درجة كعشد بعض المااد.
 -4الج د االككلية المادية(.)1
 -5-1الفرق بين التعليم التقليدي والتعليم االلكتروني(:)2
ال عليم االلك رون
ال عليم ال نليدي
يسددددتق بم لميع الطل بة عمل ية التعلم في نفس الم كان المتعلم اير ملز بوقت محددد وبمكدان
معين الستقبال عملية التعلم.
والزمان.
يقد المحتوى التعليمي بصدور تقليديدة على مدور يقد المحتوى التعليمي بشدددكم أكثر اثددددددددار وأكثر
كتدددداب مطبددددوع يحددددوي النصوص وبعض الصور دافعية من خالل التنوع الذي يقدمه المقرر اإللكتروني
ايدر الدقيقدة ويتم التعامم معه بصور روتينيدة دون في هي دة نصدوص ومور ولقطات فيديو وايرها.
إثار .

يحدد التوامدددم مع المعلم بوقت المحاضدددر الذي ال يوفر حرية التوامم مع المعلدددددم فدددددي أي وقت عن
يتس دع لجمي دع الطلب دة بط درح استفساراتهم وال يتسدع ريﻖ وسددائم ممتلفة مثم البريد اإللكتروني وارف
المحادثة وايرها.
للمددرس للدرد عليها.

دور المعلم هو ناقم للمعلومة.

دور المعلم يتحددد بالتوليده واإلر داد والمساعد .

تبقى المواد التعليمية ثابتة دون تغير.

سهولة تحديث المواد لمواكبة كم ما هدو لديد.

ال يراعي الفروق الفرد ية بين المتعلمدددددددددين وي قد
المحتوى بطريقة رح واحد .

يراعي الفروق الفرديددة بين المتعلمين فهو يقددد
ﹰ الحتيالدات وقددرات الفرد.
المعرفة وفقا

يعتمددد على الحفظ للمعلومددات ويركز على الجددانددﺐ يعتمد على ريقة حم المشدددكالت وينمدددددددي قدرات
الطالﺐ اإلبداعية.
المعرفي ويهمم الجوانﺐ األخرى

يقتصر التفاعم بين الطلبة على الددددزمالء المولودين يتفدداعددم الطلبددة مع ،مالء من ممتل أنحدداء العددالم
فليس هناك حدود للتع درف عل دى ،مالء من أي مكان
داخم الص أو الجامعة التي يرتادها المتعلم.
والتفاعم معهم.
( )1

دعم

مصطفى نمر ،تكنولوجيا ال عليم وحوسلة ال عليم ،دار غيداء للنشبر وال وزيع ،عمان ،ي ،2009 ،1ص ص.187-185

( )2

يون

بلف ح ،المدن الذكية ،على الرابطwww.alaraby.co.uk :ب اريد  ،2019/1/4على الساعة.15:44 :
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
 -2المدن الذكية:
 -1-2مفهوم المدن الذكية:
يرجي مللال المديلة ال كية ﺇلع الموكمر ﺍألﻭﺭﻭبي للمديلة ﺍلرطمية لسلة 1994م نيث اسلكمدم ألﻭا مرﺓ هم
ﺩال ل ل ل ل للن ﺍألﻭﺭﻭبياﻥ مارﻭﻉ المديلة ﺍلرطمية ﺍألﻭﺭﻭبية ي ادد من ﺍلمدن سلة 1996م ﻭ كالر الاالطة
ﺍلمارﻭﻉ من مديلة ﺃمسكرﺩﺍﻡ ﺍل اللدية ﺃﻭا مديلة ﺭطمية كلك ا مديلة السلﻜي اليللدية.
ﻭكعرﻑ المديلة ال كية بليك ا مديلة معر ية ﻭﺭطمية ﻭإيكالوجية كعكمد الع ﺍلبلية ﺍلكنكية لككلالوجيا ﺍمكلاا
ﻭﺍلمعلوماﺕ ي جميي ملاني ﺍلنياﺓ ي ام كاللشم اﺍألمن اﺍالسل للكمدﺍﻡ ﺍلملزلي اﺍمﺩﺍﺭﺓ ﺍلمنلية االماء االااطة
ا لك بغرض كشديم مدمار نديهة امكاارت للمااالين كسعع ﺇلع ﺇﺭضائ م ﻭكعزﺯ اعارام بااللكماء.
المديلة ال كية اي لظام اامم امككاما كس ل ل ل ل للكعما ﺍلكشلياﺕ ﺍلكﻜلولوجية كالابﻜاﺕ االية ﺍلسراةم ابﻜاﺕ
ﺍأللياﻑ ﺍلبلريةم ابﻜاﺕ ﺍالسكاعاﺭ ﻭﺍلابﻜاﺕ ﺍلسلﻜية ﻭﺍلالسلﻜيةم كشلياﺕ ﺍلسنابة ﺍاللﻜكرﻭليةم لاايك ان
الكابيشار ال كية لل ااكف المنمالة ﻭ المدمار المكلااة لاللكرلر ﺍألمر ال و يسللكجيو للكشدم ﺍلعمرﺍلي ﻭينسن
ﺍلظراف ﺍالطكلاﺩية ﻭﺍالجكماايةم ﻭمالة ي جاﺍلب ا ﺍلهشا ية ﻭﺍلبيئية(.)1
ايعكبر ﺍلمي اﻡ ﺍألﺭج

للمللديلة ال ل كيللة اا مللديلللة ﺭطمية ﺃﻭ إيكالاجيللةم كعكمللد مللدمللاك للا الع ﺍلبلية ﺍلكنكية

لككلالاجيا المعلاماﺕ اﺍالكلاالﺕم مهم ألظمة مرار ﺫكية كدار يليام ﻭمدمار ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألمن المكاارتم ﻭألظمة
كسيير المباليم ﻭﺍسكمدام الكاغيا ارلي ي المكاكو ﻭﺍلملاﺯام ااسكمدام ادادار لليااكير االكشارير.
ا ككان المديلة ﺫكية الدما كنشﻖ ﺍالسكهماﺭﺍﺕ ي ﺭﺃﺱ ﺍلماا ﺍلبارو ااالجكمااي ﻭﺍلبلية ﺍلكنكية للااطلة
ك رباء اغاي م ﻭكعكمد الع ﺍلكلمية ﺍالطكلاﺩية المس للكدامة ﻭالجادت ﺍلعالية لنياﺓ المااالين مي ﺍمﺩﺍﺭﺓ النكيمة
للماارد الابيعية(.)2
 -2-2مزايا المدن الذكية:
ككمها ميايا المدن ال كية يما يلي:
* المسل للاادت ي بلاء الكياءار الكال للغيلية اكليي اا لكا ير المدمار للمااالين االال للركارم امن بيل ا ضل للمان
كياءت إدارت المرار مالا أاطار ال رات المرارية أا المدمار املككرالية للنل ل للاا الع ماا شار اكل ل للاري
األاماا
* إيجاد بيئة كسكشاو األاماا اكنا ظ الع اللما االطكلادو – بما يس م ي بلاء بيئة نضرية اامجراءار
الكجارية عالة كسكشاو االسكهمارار األجلبية المباارت اكدام االبككار
* كشديم بيئة يمن اكا ر ااطة عاا للمااالين من مالا كليي نلاا مها الداائر الكليييالية

(www.m.youm7.com )1ب اريد  ،2019/1/4على الساعة.15:38 :
( )2مسبببب ندات  IDCال ننية ،بناء مدن ذكية ترتكز على الليانات الذكية ،مع د الوثينة :ميجا كومار ،أك وبر  ،2015ص 2على
الرابط www.middle.east.emc.com :ب اريد  ،2019/1/4على الساعة .16:29
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
المغلشة االعدادار ال كية األظمة إدارت المبالي اامضاءت ال كية لرلد سلاكيار المااالين باكا أ ضا اكعييي
كياءت اسكمدام الااطة.
* دام اللما ااالبككار اكس ل لريي اكيرت ااكماد الكشلية ايمكن لبعض المدن االمكيار من بين اسل للكمدام املسل للان
ارلي) الرابار ( لكشديم مدمار الرلد ي بعض الملااق المنددت مسبشا.
أا السماح للمدن أا الاركار باسكمدام بيالار المااالين السكنداث مدمار أا كابيشار جديدت مبككرت
* ض ل للمان اركيا مس ل للكايار ما ل للاركة المااالين اكشديم جادت نيات أ ض ل للام نيث أن المدن ال كية س ل للكمكن
المااالين من كشديم ارراء االمالنظار االكاالا مي السلاار مباارت.
اسل ل ل للكك لف المدن ال كية من مبادرار ابرامد مها مدمار املكرلر ااألج يت المكلشلة اادارت المرار ال كية
اامضل للاءت ال كية االرااية اللل للنية ال كية االعدادار ال كية االال للبكار ال كية األظمة األمن اللال للاء ملظامة
كضمن كا ر بيئة مسكدامة طاية لمااالي ا(.)1
 -3-2مقومات المدن الذكية:
كعكمد المدن ال كية باﻜم ﺭئيسي الع ﺍلبلية ﺍلكنكية لكشلية المعلاماﺕ ااالكل ل ل ل للاالر .ﻭلعا ﺃكهر ما يميزاا
كركيزاا الع ﺍملساﻥ ي ﺍلمشاﻡ ﺍألﻭام لك ﺃل ا كسكايي االسكجابة للظراف ﺍالطكلاﺩية ﻭﺍلهشا ية ﻭﺍالجكمااية
ﺍلمكغيرﺓم بمالﻑ المدن الكشليدية.
يمكن أن ككان المدن ال كية مدلا جديدت لل للممر األال للئر باريشة كية مل البدايةم أا مديلة كشليدية كم كنايل ا
كدريجيا إلع مديلة كية بالكاما .ﻭمن ﺍلمكوطي مالا العشد ﺍلمشبم ﺃﻥ كلكار لما

المدن ال كية الع لااق

ﻭﺍسيم ﻭﺃﻥ كاﻜم ا ه ﺍللماﺫﺝ طاااد ﺃساسية كسكلد ﺇلي ا ممااار كااير المدن.
ﻭﺭغم ﺍمكالﻑ ﺃﻭلاياﺕ المدن ال كية ﻭﺃغرﺍض ا إل ا جميعا كاكرﻙ ي هالﺙ مالم ﺭئيسية :ﺍلبلية ﺍلكنكية
لكشلية ﺍلمعلوماﺕ ااالكلللاالرم ااماار ﺍمﺩﺍﺭﻱ ﺍلمكﻜامم ﺍلمندد بعلاية للمديلة ال كية االمسللكمدمين األ كياء.
البلية ﺍلكنكية لكشلية ﺍلمعلوماﺕ ااالكلاالر ارﻁ ﺃساسي للجاﺡ المدن ال كية ﻭ عالية مدماك ا.
ﻭلكي كعمم األلظمة ﺍلﻜهيرﺓ ي المدن ال كية ﻭككﻜامم يما بيل ا ﻭككلاغم البد من الكشيد الدطيق بجملة منددت
من ﺍلمعايير ااألام من لك كل ﺃﻥ يكمكي ﺍلمس ل للكمدمان بالم اﺭﺍﺕ ﺍلكشلية ﺍلمالابة ﺍلكي ككي ل م ﺍلكياام مي
المدمار ال كية ﻭكنشيﻖ ﺍالسكياﺩﺓ الشلاة مل ام دار المدن ال كية ال يشكلر شا الع ﺇكانة ﺍسكمدام ﺍألج زﺓ
ال كيةم بم يمكد ليامم كدريو طاالي ا الع ﺍسكمدام ا كما يلبغي(.)2
 -4-2محاور المدن الذكية:
كرككي المدن ال كية الع أربعة مناار:

( )1
( )2

 www.skynewsarabia.comب اريد  2019/1/4على الساعة .15:41
يون بلف ح ،المدن الذكية ،على الرابطwww.alaraby.co.uk :ب اريد  ،2019/1/4على الساعة.15:44 :
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* ﺍلتوسع ﺍلحضرﻱ :يركبا ا ا المنار بالشضل ل ل ل ل للاء الع العياا المديلة ان منيا ام المدن ال كية مكياالة
ﻭمكراباة ﺍألﻭلاا ﺩﺍمم لااق نضرﻱ اريض طاﺩﺭ الع مد جسار الكاالا ﻭﺍلكعاﻭﻥ ي المديلة مما يجعللا

ﺃماﻡ مديلة مكضاملة.
* االحتواء الرقمي :كعمم المللدن الل ل كيللة الع كا ير الككلالاجيللار ﺍألساسية للمااالين للعيو ي ام اكياي للد
موس ل لسل للار المديلة بما كنكاج من كشلياﺕ ﻭبلية كنكية ملكاﺝ مدمار نكامية ﻭكجاﺭيةم كما كضمن ﺍالكلاا

ﺍلاامم بين كم ﺃﻃرﺍﻑ المديلة.
* ﺍلمعرفة واالبتكار :ال يمﻜن النديث ان مديلة ﺫكية من ﺩﻭﻥ ﺍلكارق ﺇلع ربا المااالين بابﻜة لالكلاا

هم ﺍلكنييز الع ريادت ﺍألاماا ي الشاااار االبككاريةم ﺍألمر ال و من ا ل ملﻖ رﺹ للعممم ﻭكااير ﺍلنياﺓ
ﺍلعامة بإﺩﺍﺭﺓ نديهة كبسل ل ل ل ل للا امجراءار الشالالية االكلظيمية ﻭكلج ﺇلع ﺍلمعر ة االبنث اامبدا

ي ﺍﺯﺩااﺭ

المديلة.
* ﺍلرﺃسمال ﺍلبشرﻱ :كسل ل ل للكداي المدن ال كية اجاد طاة ااملة مكالةم ناملة لكياءار كمل ل ل ل للل ل ل للية ﻭمزﻭﺩﺓ
بمعاﺭﻑ ككلالاجيةم لككان ب لك ملكجة للشيمة ﺍالطكلاﺩية المدمار مكاارتم ﺍألمر ال و يكركو الي إنداث

كغييرﺍﺕ كبرﻯ ي ملااد الكعليم االكدريو بالمدن(.)1
 -5-2العناصر األساسية للمدن الذكية(:)2

الطاقة والبيئة :إدارة
المياه والنفايات ،أنظمة
شبكات الطاقة ،التنبؤات
بشأن المياه
األمن والرقابة :الرصد
اآللي ،اإلبالغ الذكي

التخطيط العمراني:
المباني الذكية ،الترابط
المحلي والدولي،
التعافي من الكوارث

قطاعات وعناصر
المدن الذكية

عن الحوادث ،مراكز
البيانات

التنقل :أنظمة
المواصالت الذكية،
أنظمة ذكية لمواقف
السيارات ،أنظمة
المالحة والسكك
الحديدية والطيران

الحوكمة الذكية :إدارة
الهيئات الحكومية
والمؤسسات ،مكتب
المدن الذكية،
االستراتيجيات
والسياسات
الخدمات االجتماعية
والعامة :خدمات الرعاية
الصحية ،التعليم
االلكتروني ،الخدمات
االلكترونية

 -3التعليم االلكتروني في ظل المدن الذكية:
كعكبر المدن ال كية كلل للا ار للنيات ي مديلة المسل للكشبا الكي ككسل للم بمظاار اديدتم اككلل للف بال كاء لظ ار
لشدرك ا الع كبسل ل لليا أاماا المااالين ان اريق نا مال ل للاكل م بااسل ل للاة ابككارار اابدااار رطمية مي لظام
( )1المدن الذكية والمس دامة :ن و مس وى معيشة أ
على الساعة .16:50
( )2يون بلف ح ،المدن الذكية ،على الرابطwww.alaraby.co.uk :ب اريد  ،2019/1/4على الساعة.15:44 :

 ،2014 ،ص ،4على الرابط www.motc.gov.qa :ب اريد ،2019/1/4
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ال للاما امككاما يسل للكعما الكشليار الككلالاجية كالال للبكار االية السل للراةم ال للبكار األلياف البل ل لريةم الال للبكار
السل لللكية االالسل لللكيةم كشليار السل للنابة االلككرالية بامضل للا ة إلع الكابيشار ال كية لل ااكف المنمالة االمدمار
المكلااة لاللكرلر

.

كما كرككي المدن ال كية الع أربي مناار أساسية اابي :الكاسي النضروم االنكااء الرطميم المعر ة ااالبككارم
اال أرس ل للماا البا ل للرو ا ا األمير ال و يس ل للكداي اجاد طاة ااملة مكالةم اناملة لكياءار كملل ل لل ل للية اميادت
بمعارف ككلالاجيةم لككان ب لك طاة ملكجة للشيمة االطكلل ل ل ل ل للادية اللمدمار المكاارتم األمر ال و يكركو الي
إنداث كغييرار كبرة ي ملااد الكعليم(.)1
امن بين ا ه الكغييرار الك ا أسلللاو الكعليم االلككرالي اادمال ضللمن الملظامة الكعليميةم الكعليم االلككرالي
اا اريشة للكعليم باسكمدام يليا ر االكلاا النديهة من ناسو اابكاك ااسائا المكعددت من لار ارسامار
ايليار بنث امككبار الككرالية اك لك باابار االلكرلر س ل لااء كان ان بعد أا ي اليلل للا الد ارسل لليم الم م اا
اسكمدام الكشلية بجميي ألااا ا ي إيلاا المعلامة(.)2
لجاح أو مديلة كية امدماك ا يندده المااا لان

م المل للدر الرئيس للي لمعظم البيالار الاليمة لكاجي مدمار

المديلة ال كيةم انكع يكم ككاين اوالء المااالين ليل ل ل للبناا طاة ااملة مكالة ا ار كياءار االية مال ل ل للة ي
مجاا الككلالاجيار البد من من الكعليم االلككرالي ال و يس ل ا الي م س لااء النلللاا الع المعلامار أا الكعلم
انكع كا ير الاطرم ياالية المااالين امدة ااالا م الع الككلالاجيار االكشليار النديهة يسل ل ل ل ل ا النل ل ل ل للاا
الع مدمار المدن ال كية ااالسكيادت مل ا.
نكع يكم االاكراف بللالمللدن ال ل كيللة الع أل للا كيللة الع لنا نشيشي البللد من عللاليللة ابشللة المسل ل ل ل ل للكمللدمين
(المااالين) اوالء ال ين يك م ككايل م بال للكا أسل للاسل للي باالاكماد الع الكعليم االلككراليم ا ا األمير ال و يعكبر
داامة أساسية ام مة للجاح أو مديلة كية.
خاتمة:
كعكبر المللدن ال ل كيللة مبللادرت كشليللة اايلللة المللدة ااي كيللان يعكمللد الع بليللة كنكيللة ككمهللا ي كشليللار
المعلاملار اككلالاجيلار االكل ل ل ل ل ل للاا النلدي هلة االكي كمكن من إدارت الملديللة الل كيلة بكيلاءت ال ه األميرت الكي يكم
النلل ل للاا الي ا من مالا كااير ملااد الكعليم اااكماد الكعليم االلككرالي لملق كياءار كمل ل ل للل ل للية اميادت
بممكلف المعارف الككلالاجية لكعيي الكلمية االطكلادية االمدمار المكاارت داما المديلة ال كية.

( )1حليمة الزاح  ،ال عليم االلك رون بالجامعة الجزائرية منومات ال جسببببيد وعوائق ال طليق-دراسببببة ميدانية بجامعة سببببكيكدة،-
رسبببالة مكملة لني شببب ادة الماجسببب ير علم المك لات تخصبببل المعلومات االلك رونية اال راابببية واسببب راتيجية الل ع
المعلومات ،قسنطينة ،2012-2011 ،ص.80
 -2إبراهيم فريد عاكو  ،إدار الحكم والعولمة -ولهة نظر اقت صادية ، -مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو وبي،
، 2006ص. 58
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قائمة المراجع:
الكتب:
 جعير نسل ل ل للن جاسل ل ل للم الاائيم الكابيشار االجكمااية لككلالاجيا المعلامارم دار الملااد لللال ل ل للر االكايييم امانم ا1م.2006
 دامة ملايع لمرم ككلالاجيا الكعليم اناسبة الكعليمم دار غيداء لللالر االكايييم امانم ا1م .2009 -سعدية األنمروم الكعليم االلككراليم 2015م الع الرابا www.kutubdfbook.com

 مس ل ل ل ل ل ل للكلدار  IDCالكشليةم بلاء مدن كية كرككي الع البيالار ال كيةم مع د الاهيشة :ميجا كامارم أككابر 2015م العالراباwww.middle.east.emc.com :

 المدن ال كية االمسكدامة :لنا مسكاة معياة أ ضام 2014م الع الراباwww.motc.gov.qa :الرسائل الجامعية:

 -نليمة اليانيم الكعليم االلككرالي بالجامعة الجيائرية مشامار الكجسيد اااائق الكابيق-دراسة ميدالية بجامعة سكيكدت-

م رس للالة مكملة لليا ال ل ادت الماجس للكير ي الم المككبار كمل للل المعلامار االلككرالية اال ك ارض للية ااس للكراكيجية البنث

ان المعلامارم طسلايلةم .2012-2011
المجالت:
 -اارق لل ل ل ل ل للالنيم الكعليم املككرالي ااطي البد مل م مجلة العلام املسل ل ل ل ل للالية ااالجكماايةم ادد مال :الناسل ل ل ل ل للاو

اككلالاجيا المعلامار ي الكعليم العالي.
المواقع االلكترونية:

 يالة بليالحم المدن ال كيةم الع الراباwww.alaraby.co.uk :بكاريخ 2019/1/4م الع السااة.15:44 :www.m.youm7.com -بكاريخ 2019/1/4م الع السااة.15:38 :

 www.skynewsarabia.com -بكاريخ  2019/1/4الع السااة .15:41

-

 www.scholar.cu.edu.egبكاريخ  2018/12/28الع السااة .14:26
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المدن الذكية والتنمية المستدامة ،قراءة في المفهوم واالبعاد
د .بن دريدو ملير (جامعة ساق ااراةم الجيائر)
د .ارابلسي ابد النق (جامعة ساق ااراةم الجيائر)
ملخص:
يعكبر اللما السللكالي الس لريي اكركيه ي الملااق النض لرية أند االسللباو االسللاسللية للكغيرار الكبيرت الكي
كا داا مدن العالم ي العشاد الشليلة الماضية .ا ا ما أدة الع ظ ار ماكالر اديدت أ رير بداراا ااطعا مري ار
كمها ي ال ات الكبيرت بين السل ل ل ل ل للياسل ل ل ل ل للار االبرامد الكي ككبلااا النكامار ابين كالعار المجكميم ما نكم الي ا

اللجاء الع النلاا ال كية اكجربة ممكلف كابيشار البلع الكنكية ال كيةم ابالكالي الكناا من المدن الكشليدية الع
المدن ال كية الكي ال منالة سل ل للاف كضل ل للمن ل ا كسل ل لليير عاا لكا االلال ل للاة النياكية ل راد اك ا كدايم الكلمية
المس للكدامة للمجكمي م من ا ا الملالق س للاف لنااا ي ارطكلا ا ه كا للف اللهام الع أام المياايم ااالبعاد الكي
اااير للملال النديث اال ااا المدن ال كية ي ظا الكلمية المسكدامة.
الكلمات المفتاحية :المدن ال كيةم الكلمية المسكدامةم االبعاد.
Abstract:
Rapid population growth and urbanization are one of the main reasons for the
dramatic changes in the world's cities in the last few decades. This has led to the
emergence of many problems that have created a bitter reality, which represents the
huge gap between the policies and programs adopted by governments and the
aspirations of the community, which is imperative to resort to smart solutions and
experience different applications of smart infrastructure, and thus shift from traditional
cities to smart cities that inevitably Will ensure the effective management of all life
activities of individuals as well as support the sustainable development of society, from
this perspective will try in this paper to reveal the most important concepts and
dimensions given to the modern term smart cities in the light of sustainable
development.
Keywords: Smart Cities, Sustainable Development, Dimensions.
مقدمة:
كعكبر المديلة بلظر الكهير من البانهين االمكمللين البلية الكي كبلع ي المجكمعار اكشام ي ا النضارار

ااالمم المكاارت االراطيةم لبلاء مجكمي مكلاس ل للق مي ليسل ل ل امي االمرين ينااا دائما مل ل للمما المدن ب ا ج دا
كبي ار امكاال للال للال للاا الع كنشيق االاداف الكي كل للباا الي ا النكامار االمجكمعار الع ند سل لااءم ا ا ما
ادة الع إ راي كجارو لاجنة لمجكمعار مككاملة مكلاسل ل للشة انضل ل للارار طايةم بيلما أ رير الكجارو الياال ل لللة
مجكمعار ضل ل للعيية انضل ل للارار ميككةم اليام بدأر باادر الكشدم الكشلي كاغع الع معظم المدن ي مجاالر
اديدت مل ا كشلية المعلامار االنااسل لليو نكع ألل للبنر الناسل للبة ظاارت ال يمكن كجاال ا ي النيات اليامية
للمدن.
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اا ا ما اهبكك اديد الكجارو العملية لداا لامية كهيرتم االكي ايشلر ب ن لكشلية المعلامار ااالكل ل للاالر دا ار
كلمايا ااما طد يغير مالم المدن ايوهر ك هي ار ااال ي اجلة الكلمية المسل ل للكدامة الكي كنااا العديد من كلك
الداا السل للير ي اريش ام االي يارح ا ا البنث مي ام المديلة ال كيةم امكالاك ام ايكارق إلع مي ام الكلمية
المسل للكدامة ك ند األلماا الظاارت لكلك المديلة ال و يمها أام األاداف األسل للاسل للية ملال للاء المديلة ال كية ي
سعي ا لكااير البلع الكنكية للمجكمي ااالركشاء بالمسكاة المعياي االهشا ي للمديلة.
األجا االسكياضة أكهر امعالجة الماضا ساف لنااا ان لكلاال من مالا ادت مناار كالكالي:
المنار االاا :مياايم اساسية للمدن ال كية االكلمية المسكدامة.
المنار الهالي :العالطة بين المدن ال كية االكلمية المسكدامة:
المنار الهالث :أبعاد المدن ال كية بلاء الع معايير الكلمية المسكدامة.
المحور االول :مفاهيم اساسية للمدن الذكية والتنمية المستدامة.
اوال :المدن الذكية:
 /1تعرف المدينة:
مي ام المديلة ل ل للعو الكنديد لظ ار لكعدد المعايير يكم ااكماداا من أجا الكمييي بين المديلة االباديةم إ ا
غالبا ما يكم االاكماد الع معيار معدا كعدد الس للكانم غير أن ا ا العدد يمكلف من دالة ألمرةم امن نشبة
كاريمية ألمرة ك لكم اب لك لجد مهال أن بعض الداا األاربية كيلللدا االسايدم كعكبر كا كجمي سكالي كجمعا
نضريا إ ا ا يد ادد سكال  200لسمةم الجد لسبة  250لسمة الد الدالماركم ا 2000لسمة الد رلسام ا
 1100الد ملل للر ا  3000الد اليابانم ا ا الكباين ي كعريف المراكي النض ل لرية أا المديلة بين باضل للاح
درجة الكنضر ي بلدان العالم.

1

لكن يبشع معيار الكها ة السللكالية االكاسللي الديمغ ار ي معيا ار ضللعييا ي كنديد اليرق بن النضللر االباديةم ألل
ي ما ااكبار المديلة ضل للاء ل ملل للائل ل ل الييييشية كالماالل للالرم الكج ييارم البلع الكنكيةم الم ار ق العمامية
....الخم بامضل ل ل للا ة الع معايير كا ر المدمار كالمسل ل ل للكال ل ل للييارم الندائق المدارةم....الخ الكي كعكبر المجاا
نضريام اك ا اامال للملاليار االجكمااية كلما العيو االكعاما.
 /2تعريف المدن الذكية:
الاك العديد من الكعرييار الكي طدمر الع ملال المدن ال كيةم اام ا:
نسل ل ل ل للو جان بايلار :المديلة ال كية اي المديلة الكي ككانم بيضل ل ل ل للا مج اداك ا ال اكية باألسل ل ل ل للاةم مرك اي
للمعارف االم ارار الم لية أو كجمي اام لليد العاملة من او الكياءار العالية.”2

- Jean BOUINOT, la ville intelligente, LGDJ-EJA, paris, 2004, page :15.

1

 -2ماريتا فارلاس ،المدن الذكية بين الحلم والحقيقة ،مجلة بي ة المدن ،المدن الذكية المستدامة ،مركز البي ة للمدن العربية ،العدد الثامن
مايو  ،2014ص .4
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كما أن الاك مي ام يعكمد اللانية اللظرية أالش “كا ار ليااير ” بجامعة أمس ل ل ل للكردام  2011ال و طاا :يمكن
إض للياء ل للية “ كية” الع مديلة الدما كس للاام االس للكهمارار ي أرس للماا البا للرو ااالجكمااي االبلية األسل لاس للية
لاسائا االكلاا الكشليدية (اللشا) االنديهة (ككلالاجيا المعلامار االكلاالر) ي دام الكلمية
االطكلللادية المسللكدامةم ا ي إيجاد لااية راطية من النياتم مي امدارت النكيمة للماارد الابيعيةم من مالا العما
الجمااي اااللكيام اامدارت الشائمة الع المااركة

1

من ا ا الكعريف لجد ان البانث طد ربا رباا اهيشا بين المديلة ال كية ابين كنشيق الكلمية المسل ل ل ل ل للكدامة الكي
بداراا كنشق الر ااية االنيات الكريمة للمجكمي ال و ينيا ي ا.
المدن ال كية المس ل للكدامة اي مديلة مبككرت كشام الع اس ل للكعماا ككلالاجيا المعلامار ااالكل ل للاالر اغيراا من

الاس ل للائا لكنس ل للين لااية النيات اكياءت العمليار االمدمار النضل ل لرية االشدرت الع الملا س ل للةم مي ض ل للمان كلبية
انكياجار االجياا الناضرت االمشبلة يما يكعلق بالجاالو االطكلادية ااالجكمااية االبيئية

2

ايرة  Caragliuايمرا أن المديلة ككان ال كية الدما يكم االسل ل ل لكهمار ي رأة الماا البا ل ل للرو ااالجكمااي
االلشا الكشليدو اككلالاجيا االكلاالر النديهة) (ICTاالبلع الكنكية المسكدامة ااالطكلاد االكرايد الااية نيات
االيةم مي امدارت النكيمة للماارد الابيعيةم من مالا النكم الشائم الع المااركة.3
مما س ل للبق يمكللا الشاا ان المديلة ال كية اي كجمي امرالي يككان من هالهة الال ل للر أس ل للاس ل للية اي :أس ل للاة
كشليم أساة اجكماايم أساة بيئيم يككان من:

4

من الناحية التقنية :اي مديلة رطمية اا ك ارضل ل ل ل ل لليةم نيث كياد بكشليار المعلامار ااالكلل ل ل ل ل للاالرم الال ل ل ل ل للبكار
الالسلكيةم الااطي اال كراضيم ابكار أج يت االسكاعارم بنيث كاكا الالر أساسية من البيئة العمراليةم كما

أل ا ابارت ان كمهيا رطمي مكعدد الابشار للمديلة المس ل للكشبلية الااطعية بااكباراا لظاما لكا ل للغيا المجكمي ال كيم
اليدارت العمرالية ال كيةم أا البيئة ال كية البيئة الرطمية.
من الناحية البيئية :اي مديلة لللنية بيئيام نيث ككا ر ي ا اللبكار لكاييي الااطةم الكشليار البيئيةم ااسللكمدام

الااطة المكجددت.

من الناحية االجتماعية :إل ا مديلة كية اابدااية امعر يةم نيث كركي الع اللاللااار المعر يةم اككمكي بلسللبة

االية من الكعليم اامبدا م كما كعكمد با ل للكا أس ل للاس ل للي الع إبدااية األ رادم موسل ل لس ل للار إلا ل للاء المعر ةم االبلية

الكنكية الرطمية لالكلاا اادارت المعر ة

1

- International Telecommunication Union, 2014, Smart sustainable cities: An analysis of definitions,
 http://www.itu.int/en/ITUمددددد تددددداح عدددددلدددددى الدددددمدددددوقدددددع Focus Group Technical Report ،T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx
2
-Caragliu, A., et autre. Smart Cities in Europe. Paper presented at the 3rd Central European Conference
on Regional Science (CERS). 2009.
 -3خلود رياض مادق ،مناه تمطيط المدن الذكية ،حالة درا سية دم شﻖ ،ر سالة مقدمة لنيم درلة المال ستير في التمطيط والبي ة،
لامعة دمشﻖ ،كلية الهندسة المعمارية ،فسم التمطيط والبي ة ،سنة  2013ص .20
متاح 4- Ibrahim Jawad Kadhim Al-Yousif , Schematic thought of cities according to Hermann's theory,
 https://www.researchgate.net/publication/322745960على
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 /3اهداف المدن الذكية:
كم كنديد األاداف الرئيسية للمديلة ال كيةم ي هالهة أاداف رئيسية اي:1


االسييتدامة  :sustainability:المرالةم االكلمية المس للكدامة م اللما المس للكدام للبيئةم لظرت ا للمالية



نوعية الحياة  :quality of lifeالبشاء للنيات االلساليةم الر ااية االلساليةم الكر ي االمكعة االلسالية.

انلاا مسكدامةم اكد شار الااطة االمااد.



الكفاءة  : efficiencyالكياءت االيعالية ان اريق المل ل ل للمل ل ل للةم للمس ل ل للاادت ي كال ل ل لليا الع

إمكالاك م كما لم يندث من طبام كنشيق ا ارار م الكآير م اادارت نكيمةم االكنسين.

الع ا ا االس ل للاة ينااا دائما مماااا المدن النضل ل لرية اض ل للي مماا كاما مدارك ا كا ل للبكة مككاملة من
مالا دمد االبككار الككلالاجي مي االبككار االجكماايم ااسللكمدام ككلالاجيار المعلامار االكلللاالر من اجا
كنسين اداء كا الشاااار الكي كسير ا ه المدن اال و يعبر ان موار كشييم الكلمية المسكدامة.
ثانيا /التنمية المستدامة:
 /1تعريف التنمية المستدامة:
كعرف الكلمية المس للكدامة ب ل ا املية الك كد أن طدراكلا لكلبية انكياجاكلا ي الناض للر ال كوهر س لللبيا ي طدرار
أجياا المسكشبا لكلبية انكياجاك م."2
اطد ار ر أيضا ب ل ا املية الكيااا بين هالهة ألظمة لظام نياوم لظام اطكلادوم لظام اجكمااي

3

كما كركي االسل للكراكيجيار النديهة المركباة بشياة االسل للكدامة الع طياة الكرابا بين مجمااة العالطار االكي
كاما االطكلاد ااسكمدام الااطة االعااما البيئية ااالجكمااية ي ايكا إسكدامي اايا المدة .الشياة الكياءت
االكالنم بين ممكلف األلظمة إن موالرار االسللكدامة ياللما العديد من الجاالو الااسللعة مها االطكلللاد االبيئة
االهشا ة انضللارت المجكمي ادار السللاسللة االنكامة ااسللكمدام الماارد االكعليم االلللنة االجادت االسللكن اأاداد
الس للكان ااألمن العام االر ااية االماال للالر .امن األمهلة للموال لرار ي الجاالو االطكل للادية :كاييي اليرل
الاظييية اادالة كاييي الدما االكدريو .بيلما كا للما الموال لرار المركباة باس للكمدام الماارد :اس للك الك الااطةم
اسكعماا المااد المارت اأساليو اسكمدام المياه امن الموارار المركباة بالهشا ة االنضارت االجكمااية :العلاية
باألاياا امشدار اللاااار الكاااية ي البرامد االلاااار المسكدامة.4

 -1ابراهيم سددليمان مهنة "،التحضددر وهيمنة المدن الرئيسددية في الدول العربية-أبعاد وآثار على التنمية المسددتدامة" ،1 ،مركز
اإلمارات للبحوث والدراسات االستراتيجية ،اإلمارات العربية المتحد  ، 2000،ص .22
 -2نفس المرلع ،ص.22
 -3عبد هللا عبد القادر نصير " ،البي ة والتنمية ال ُم ستدامة"  ،مجلة أبحاث ود راسات ،العدد  ، 07االمارات :مركز التميز للمنظمات
اير الحكومية) 29 ،لويلية  ، 2002ص. 72
4
- P M Bouyonger , « Analyse Comparative d’indicateurs de Développement Durable » , Revue
ORSE , (République
Française: Ministère de l’Economie, des Finance et de l’Industrie , Octobre 2003),PP 34-35.
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 /2مؤشرات التنمية المستدامة:
كاجد العديد من المواران الكي كاكا الكلمية المسكدامة أام ا:

1

 /1-2التمكين :ا لك بكاس لليي طدرار المااالين امياراك م ان اريق كشاية أا للكاا الما للاركة امس للكاياك ا ابر

االلكمابار العامة لموس ل لسل للار لنكمم اابر كيعيا دار األنياو السل للياسل للية اضل للمان كعدداا اكلا س ل ل ام اابر
ضمان نرية العما اللشابي ااسكشاللية المجكمي المدلي.
 /2-2التعاون :ا ي كضللمين لمي ام االلكماء اااللدما االكضللميلية كملللدر أسللاسللي لياللبا ال اكي اليردوم

نيث يمها الكعاان اا الكيااا االجكمااي الضرارو.

 /3-2العدالة في التوزيع :اكاما اممكالار االيرل الية شا الدما كنق الجميي ي النلاا الع

الكعليم

 /4-2االستدامة :اككضمن الشدرت الع كلبية ناجار الجيا النالي من دان الك هير سلبا ي نيات األجياا

الالنشةم انش ا ي العيو الكريم.

 /5-2األمان الشيييخصيييي :ايكضل للمن النق ي النيات بعيدا ان أية ك ديدار أا أم ا رض معدية أا طمي أا

ك جير

المحور الثاني /العالقة بين المدن الذكية والتنمية المستدامة:
ان نشاا امجاالر اما المدن ال كية كمها اااما الربا االساسية بين الكلمية المسكدامة االبلع ال كية لكان
ا ه المجاالر مها مسل ل للارار ككضل ل للمن جميي الشاااار االعمليارم االكي يمكن من مالل ا الكرابا االكداما
للال للاا الع ط ار ارر نضل لرية كية ،يي اام  2013أل للدرر موسل لس للة  Heinrich Bollككابا بعلاان اللما
ال كي :الهارت المضلراء م االيرضلية األسلاسلية ل ه الد ارسلة اي أل انده اللما ال كي اا لما مسلكدام .امن أام
معايير اللما ال كي اا كنايا لظم إلكا ااسك الك الااطة لكعما بكياءت أكبر

2

من ا ا الملالق يمكللا كنديد سللكة مجاالر أسللاسللية لعما المدن ال كية كمها سللكة طاااار مككاملة يما بيل ا
ككداما مع ا اساسيار الكلمية المسكدامةم كما اا ماض

ي الاكا الكالي:

شكل( :)01يمها كداما اككاما المدن ال كية االكلمية المسكدامة من مالا مجاالر العما:

 -1اليس كراون ،المدن الذكية  -هم المدن الذكية هي مدن مسددددتدامةج ،مجلة بي ة المدن االلكترونية ،العدد الثامن ،ماي  ،2014على
http://www.envirocitiesmag.com/articles/issue-8/Art2.pdf
 -2الدمدددن الددذكديددة :الدمدندظدور اإلقدلديدمدي ،سدددددلسدددددلددة بدحدوث الدقدمددة الدحدكدومديددة ،األمدم الدمدتدحددد  ،فديدفدري .2015
https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/3f505fc4-e97c-6578-b2f8ff0000a7ddb6
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Ressource; Giffinger, R. Smart cities Ranking of European medium-sized cities.
Centre of Regional Science, Vienna UT. 2007.
من مالا الا ل للكا لجد ان كداما اككاما المدن ال كية مي الكلمية المس ل للكدامة يكان من مالا العلال ل للر الكالية:
المعياةم اللاة االمجكميم البيئةم الكلشام االطكلادم النكم.
ايمكللا كيليا ا ا الكداما من مالا الجداا الكالي:

1

جدول رقم( :) 1تداخل المدن الذكية والتنمية المستدامة
االقتصاد الذكي (التنافسية)








الراح االبككارية

ريادت ااماا

اللارت االطكلادية االعالمار الكجارية

االلكاجية

مرالة ساق العما






مكالية الالاا المنلية

إمكالية الالاا الدالية

كا ر بلية كنكية ا (ر.م.إ(

لظام لشا مبككر ايمن امسكدام

الكضمين الدالي

الشدرت الع الكناا

األشخاص االذكياء (رأس المال البشري واالجتماعي)


التقنية الذكية (النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)

مسكاة المواالر

االلج او لنا الكعلم مدة النيات

الكعددية االجكمااية االعرطية

المرالة
االبدا

البيئة الذكية (الموارد الطبيعية)





االلج او لنا أنااا الابيعية

الكلاث

النماية البيئية

إدارت الماارد المسكدامة

 -1حسددن كريم " ،مفهو الحُكم الصددالن"  ،في الكتاب الجماعي :إسددماعيم الشددطي وآخرون "،الفسدداد والحُكم الصددالن في البالد
العربية" ،2 ،مركز دراسات الوحد العربية ،بيروت ،2006 ،ص .97
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كعدد ااراق ااالليكاح العشلي
المااركة ي النيات العامة

الحوكمة الذكية (المشاركة)





المعيشة (جودة الحياة)

المااركة ي اكما الشرار



المدمار العامة ااالجكمااية



الناكمة الايا ة



االسكراكيجيار ااج ار اللظر السياسية






الم ار ق الهشا ية

النالة اللنية

السالمة اليردية

جادت السكن

الم ار ق الكعليمية
الج و السياني

الكماسك االجكمااي

المحور الثالث :أبعاد المدن الذكية بناء على معايير التنمية المستدامة.
الع مر السلاار الماضيةم ظ رر مياايم اأ كار جديدت كوكد الع ان الكلمية المسكدامة يجو أن ككان جيءا

من مسل للكشبا أو مديلة كيةم ل لك كك لف مكالار ابعاد المدن ال كية بلاء الع موا ل لرار الكلمية المسل للكدامة من
مجمااة العلالل للر الرئيسل للية ااي الناكمة (النكم ال ارال للد)م اللما االطكلل للادوم اللما االجكماايم البعد البيئي
االبعد الكشلي اامداروم يمكللا اسكعراض م الع اللنا الكالي:
أوال /الحوكمة:
يعكمد ا ا البعد الع كااير ا راد المجكمي بكا ئاك من مالا هالث ابعاد اسل للاسل للية ككيااا يما بيل ا اكركبا
للالاا الع نكم راادم ككمها ا ه االبعاد ي:

1

البعد السياسي :المركبا بابيعة السلاة السياسية ااراية كمهيل ا.
البعد الكشلي :المركبا بعما امدارت العامة امدة كياءك ا.
البعد االطكلل للادو ااالجكمااي :المركبا بابيعة بلية المجكمي المدلي امدة اسل للكشالليك ان الدالة من ياايةم
اابيعة السللياسللار العامة ي المجالين االطكلللادو ااالجكمااي اك هيراا ي المااالين من نيث اليشر الااية
النيات من يااية هاليةم اك ا االطك ا مي االطكلاديار المارجية االمجكمعار األمرة من يااية هالهة.
العا مكمن الكيااا بين ا ه االبعاد اا ضل للرارت اجاد ارادت علية لكااين المدن ال كية من مالا االم بعين
االاكبار الممرجار الكي س للاف كوهر بال ا للك الع لما

الكلمية المس للكدامة الكي ك دف الع الرطي باألاض للا

النياكية أل راد المجكميم ل لك إن النكم الرااد اا الضامن االاا ااالساسي لبداية كااين لما

المديلة ال كية

من مالا النكم الديمشرااي اليعاا ال و يسكلد الع مبادئ المااركة االمناسبة االايا ية.
ثانيا /البعد االقتصادي:

- Ibrahim Jawad Kadhim Al-Yousif , opcit, p17.
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يشام ا ا البعد الع اسل ل ل اة ييادت ر ااية المجكمي الع اطل ل للع ند ممكن االشض ل للاء كماما الع اليشر من مالا
االسل ل ل ل ل للكغالا المها االجيد للماارد الابيعيةم الكنشيق ا ا االمر البد من االاكماد الع مجمااة من العمليار
ككمها ي:

1



الكلا سية العالمية امطليمية.



االبككار.



الارا بكليي المااريي الريادية.



لااق ااسي لالاا جميي المااالين ااألاماا لليرل الكجارية



اسكشاللية المكانم االمساادت الع النياظ الع السكان ي الملااق الريييةم



الاس للائا املككرالية ي العمليار الكجارية بجميي ألااا ا (كالمدمار المل للر ية املككرالية االكس للاق
املككراليم االملاطلار).

ييادت الع ا ا البد من اكبا بعض امجراءار األمرة الكي من ال ل ل ل ل ل ل ا المس ل ل ل ل للاادت ي كااين نشيشي للمديلة
ال كية كما يلي:
 /1إيقاف تبديد الموارد الطبيعية:
يجو اكبا اجراءار كمييضار مكااللة من مسكايار االسك الك المبدد للااطة االماارد الابيعيةم ايكم لك
من مالا انداث كغيير ج رو ي أساليو النيات يشام الع كنسين مسكاة كياءت الشاادت الككلالاجية
الكي ككنكم ي مسكايار الكد ق ااالسك الك.
 /2المساواة في توزيع الموارد:
الاك ادت أمار اامة كا للكا ناجي كبير أمام الكلمية مل ا اليرل غير المكس للااية ي النل للاا الع الكعليم
االمدمار االجكمااية االماارد الابيعية انرية االمكيار.
 /3الحد من التفاوت في مستوى الدخل:
البد من ايجاد اكشديم نلاا علية لما ل للاكا الكياار الكبير ي مس ل للكاة الدما اال و يوهر با ل للكا مباا ل للر الع
لعابة كااين ادام المدن ال كيةم العا اام ا ه النلاا:


2

كشديم الشراض ي الشاااار االطكلادية غير الرسمية ااكساب ا الاراية.



اجا بلاك لليشراء امساادك م بشراض بسياة اميسرت ابدان اائد.



كنسين رل الكعليم االرااية اللنية.



املية الككا ا االجكمااي الملظم اال و يعكمد باكا أساسي الع ئار ي المجكمي يمكل ا كاكيا
اللر ج و للللااار اللغيرت من مالا الملظمار األالية.

ثالثا /البعد اإلنساني واالجتماعي:
 -1خالد مصطفى قاسم ،إدار البي ة والتنمية المستدامة في وم العولمة المعامر  ،الدار الجامعية ،مصر ،2007 ،ص. 50
 -2رعد سامي عبد الر،اق التميمي ،العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الو ن العربي ،1 ،دار الدللة للنشر والتو،يع ،االردن،
 ،2008ص.70
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ايعكمد ا ا البعد الع الجالو البارو بعلالره اركية:

1

 /1تثبيت النمو السكاني:
إن اللما المس ل للكمر للس ل للكان ليكرت اايلة ابمعدالر كا ل للب المعدالر النالية أل ل للب أم ار مكليا

ا يندث

ضللغااا الع الماارد الابيعية االع طدرت النكامار الع كا ير المدمار ايند من الكلمية ايشلل من طاادت
الماارد الابيعية المكانة ماالة السللكانم ل ا يجو العما الع كنشيق كشدم كبير ي سللبيا كهبير لما السللكان
ألن طدرت األرض الع إاالة النيات البارية غير معرا ة اكالي امسشااار النالية أن ادد السكان اا ااما
يودو إلع كدمير المسانار المضراء اكداار الكربة اام راا ي اسكغالا النيات البرية االماارد الابيعية.
 /2االستخدام األمثل للموارد البشرية:
إن الكلمية المس للكدامة كعلي إاادت كاجي الماارد أا إاادت كمل لليلل ل ا لض للمان الا اء باالنكياجار البال لرية
األس للاس للية مها كعلم الشراءت االككابة اكا ير الرااية الل للنية االمياه اللظيية االكلمية المس للكدامة كعلي يما اراء
االنكياجار األساسية مها نماية الكلا الهشا ي ااالسكهمار ي رأة الماا البارو بكدريو المربين االعاملين ي
الرااية اللنية اليليين من المكمللين امن األامية أن كلا الكلمية المسكدامة إلع ال ين يعياان ي شر
مالق االع الملااق اللائية.
 /3حرية االختيار والديمقراطية:
ال يليل للا المجكمي الس للياس للي ان الكلمية المس للكدامة نيث أن الس للياس للة جيء ال يكج أي من الل اض بالكلمية
نيث إن اللما الديمشرااي ي النكم ياكا الشاادت األساسية للكلمية البارية المسكدامة ي المسكشبام مجكمي
غير طادر الع نرية االمكيار االكعبير اا مجكمي مشيد ااا ما يكميي ب معظم البلدان اللامية ااا ما يودو
إلع إمياق ج اد الكلمية لكيجة ادم ااكراك الجمااار المنلية ي ط اررار الكمايا اامدارت

2

 /4دعم المجتمع المدني:
يميي المديلة ال كية لا معين من المجكمي المدلي .السل ل ل ل ل للكان كسل ل ل ل ل للكان أ كياء "من الميكرض أن يكالاا
مبككرينم ايكمكعان بالمرالةم مي كعدد هشا اك م اكربا م ا للبكة اكل للاالر .اكعكمد المديلة ال كية الع ما للاركك ا
مي المااالين بغرض كنسللين نيات السللكان ان اريق اسللائا كشلية مسللكندهةم بنيث يضلليف السللكان باس لائل م

إلع إدارت المديلة .أو أن المجكمي المدلي يا للارك بآرائ ي إدارت المديلة ايا للارك ي ل لللااة الش اررار الكي ك م
كا أاراف المجكميم بنيث يكان ل م ك هير الع كااير مديلك م .اكلبي كلك اليكرت من المبدأ السل ل ل ل ل للياسل ل ل ل ل للي ي

نركار الكااير العمرالية يما يسل ل ل ل ل للمع المديلة الجديدت " New Urbanismااللما ال كي .امن الميكرض أن
ي كي الكااير من أس لليا الع أالعا يا للارك الس للكان ان اريق ا للبكة معلامار ي امليار ل لللااة الشرار من
دان أن ككان مسواليك م ي اكما الش ارر.

3

 -1نفس المرلع ،ص.73
- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B0%D9%
فحص يو  2019/01/06على الساعة 83%D9%8A%D8%A9 12.14
2

 -3خالد مصطفى قاسم ،مرلع سابﻖ ،ص.73
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رابعا /البعد البيئي:
ك دف مبادرار المديلة ال كية ضمن البعد البيئي باكا اساسي الع:


الكشليا من لسبة البعاث غاي هالي أاكسيد الكاربان ي الجا.



كنشيق أ ضا لااية بيئة بما ينشق لما النيات الملاسبة للسكان.



كرايد اسك الك الااطة (كنشيق الكياءت ي اسك الك الااطة).



كااير اكاسيي الملااق المضراء داما المديلة.



ااادت كداير الليايار ااسكمدام ا ي الكا الااطة اللظيية.

ايكم كابيق ا ه المبادرار من مالا االاكماد الع العلالر الكي كاكا المديلة ال كيةم ا لك من مالا:
 /1االبنية الذكية :من مالا غالف المبالي االكنكم ي الااج ارم الظمة الس للالمة االمراطبةم الكس للمين االك اية
االككييف....الخ.

 /2الشبكات الذكية :من مالا ابكة كاييي الااطة الك ربائيةم ابكة كاييي المياهم ابكار معالجة مياه اللرف

اللني.

 /3شييييييييبكات النقل الذكي :من مالا االاكماد الدراجار ال اائيةم المااطف ال كيةم لظام اللشا ال كيم اللظام
العالمي لكنديد المااطيم لظام الكنكم بمااطف السيارار.
خامسا /البعد التقني واالداري:
اا البعد ال و ي كم بالكناا إلع ككلالاجيا ألظف اأكي كلشا المجكمي إلع الر يسكمدم أطا طدر من الااطة
االماارد اأن يكان ال دف من ا ه اللظم الككلالاجية إلكا ند أدلع من الغايار االملاهار ااس ل للكمدام معايير
معيلة كودو إلع الند من كد ق الليايار اكعيد كداير الليايار دامليا اكعما مي اللظم الابيعية أا كسل ل للالداام
الكي يكم كنشيق الكلمية المسكدامة يجو مرااات ادت أمار أام ا:

1



اسكمدام ككلالاجيا ألظف.



الند من البعاث الغايار.



كيعيا طاالين البيئة للند من الكداار البيئي.



إيجاد اسائا بديلة أا ااطة بديلة للمنراطار مها الااطة الامسية اغيراا.



النيلالة دان كداار ابشة األايان.

ايمكن ااكبار الكاار الككلالاجي ي لال البيئة ااالطكلاد باكا دائم إ ا:2


اما الع ميض ككاليف الكلاث البيئي باكا كبير

ايودو ا ا المعيار إلع نماية لنة املسان مي اجاد الر ااية االجكمااية االبيئية ي ين ااند مما يودو إلع
ميض ككلية الكلاث االكنكم ي .
 -1رعد سامي عبد الر،اق التميمي ،مرلع سابﻖ ،ص ص .81-80
Pegui Yannick Felix, l’attractivité territoriale : fondements théoriques et indicateurs de mesure.
Rapport, 2012.
2
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انراي كشدم كشلي اام يعما الع كشليا الليايار اللاكجة

امعلع لك اا ال يجو الع العالم الكركيي الع الااطة المكجددت الكي كلغي الناجة إلع الاطاد النيرو.


أن ككان الككلالاجيا طابلة للكابيق ي المرنلة الكي كسبق الملا سة

ايعلي لك إن يكان الاك ككلالاجيا كل ل للان البيئة من مالا الك ييد العام لكااير ككلالاجيا الشاا المال
اا ا الكابيق يكان أند النلاا للماكالر الكشلية أا يجعا نل ا ممكلا.


أن كسل ل للير االبككارار الككلالاجية ان اائد اطكلل ل للادية ااجكمااية اأال يكان الاك كباين بين اليائدت
العامة االماللة بمعلع أن ينللا مبككرا ا ه الككلالاجيا الع لسلبة أرباح كودو إلع اسلكرداد اائد
االسكهمارار الكي أليشااا الع البنث االكااير.

خاتمة:
ينكا الال للاء المدن ال كية ا شا لمعايير الكلمية المسل للكدامة اربا ا بالكلمية النض ل لرية االسل للياسل للار المكعلشة ب ا
االاية طل للاة للنكامار ما ل للة ي الداا اللاميةم ال لك إن الاك ناجة ااجلة ام مة لكعميق اكرس لليخ الي م
الجيد الع مس للكاة الس لللاار المنلية بال ل ن كعريف ا ك الغماض الع مي ام المديلة ال كية من أجا اس للكمدام
اداار مكيلة طادرت الع كمايام الا ل ل ل ل للاء اكااير مدن كية ض ل ل ل ل للمن معايير االمية كعاي ا الشدرت الع الككيف
ااالسكجابة الع موارار الكلمية المسكدامة.
قائمة المراجع:
بالعربية:
 -1ابراايم سللليمان م لةم" الكنضللر اايملة المدن الرئيسللية ي الداا العربية-أبعاد ايهار الع الكلمية المسللكدامة"م ا1م
مركي اممارار للبناث االدراسار االسكراكيجيةم اممارار العربية المكندتم .2000
 -2إبراايم ريد ااكام م إدارت النكم االعالمة -اج ة لظر اطكلللادية -م مركي اممارار للد ارسللار االبناث امسللكراكيجيةم
أبا ظبيم . 2006
النكم اللال
النكم اللال " م ي الككاو الجمااي :إسماايا الااي ايمرانم" اليساد ا ُ
 -3نسن كريمم " مي ام ُ
البالد العربية"م ا2م مركي دراسار الاندت العربيةم بيرارم .2006

ي

 -4مالد ملايع طاسمم إدارت البيئة االكلمية المسكدامة ي ظا العالمة المعالرتم الدار الجامعيةم ملرم .2007
 -5ملاد رياض ل ل ل للادقم ملااد كمايا المدن ال كيةم نالة د ارس ل ل للية دما ل ل للقم رس ل ل للالة مشدمة لليا درجة الماجس ل ل للكير ي
الكمايا اا لبيئةم جامعة دماقم كلية ال لدسة المعماريةم سم الكمايا االبيئةم سلة . 2013
 -6راد س ل للامي ابد الرياق الكميميم العالمة االكلمية البال ل لرية المس ل للكدامة ي الاان العربيم ا1م دار الدجلة لللا ل للر
االكايييم االردنم. 2008
المسل لكدامة" م مجلة أبناث اد ارس للارم العدد  07م ( االمارار :مركي
 -7ابد اص ابد الشادر لل لليرم " البيئة االكلمية ُ
الكميي للملظمار غير النكامية)م  29جايلية . 2002
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 ماريكا ارجاةم المدن ال كية بين النلم االنشيشةم مجلة بيئة المدنم المدن ال كية المس ل ل ل ل ل ل للكدامةم مركي البيئة للمدن-8
.2014 العربيةم العدد الهامن مايا
:باألجنبية
1- Caragliu, A., et autre. Smart Cities in Europe. Paper presented at the 3rd Central
2009. European Conference on Regional Science (CERS).
2- Giffinger, R. Smart cities Ranking of European medium-sized cities. Centre of Regional
Science, Vienna UT. 2007.
3- Jean BOUINOT, la ville intelligente, LGDJ-EJA, paris, 2004.
4- P M Bouyonger, « Analyse Comparative d’indicateurs de Développement Durable», Revue

Française: Ministère de l’Economie, des Finance et de l’Industrie, ORSE , République
Octobre 2003.
:مواقع االنترنت
1- Ibrahim Jawad Kadhim Al-Yousif , Schematic thought of cities according to Hermann's
https://www.researchgate.net/publication/322745960 مكاح العtheory,
اا المدن ال كية اي مدن مسل للكدامة؟م مجلة بيئة المدن االلككراليةم العدد الهامنم ماو-  الية كراانم المدن ال كية-2
http://www.envirocitiesmag.com/articles/issue-8/Art2.pdf  م الع2014
.2015  الملظار امطليميم س ل ل ل ل ل ل لللسل ل ل ل ل ل ل لل ل ل للة بناث الشم ل ل للة النكامي ل ل للةم األمم المكن ل ل للدتم ييرو: الم ل ل للدن الل ل ل ل كي ل ل للة-3
https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/3f505fc4-e97c-6578b2f8-ff0000a7ddb6
4-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B0%D9
12.14  الع السااة2019/01/06  نل يام% 83 %D9%8A%D8%A9

5- International Telecommunication Union, 2014, Smart sustainable cities: An analysis of
http://www.itu.int/en/ITU-مم ل ل لك ل ل للاح ا ل ل للل ل للع ال ل ل لمل ل للاطل ل لليdefinitions, Focus Group Technical Report
T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx
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تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المدن الذكية
كلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات األجنبية ببكين نموذجا
د .كاح منماد (جامعة الالف _الجيائر_)
د .لسيسة اامة الياراء (جامعة ممية مليالة _الجيائر_)
مقدمة:
النمد ص ال و اللرف اللغة العربية اجعل ا لغة الشرين الكريم السللان لبي الا لريف ماكم األلبياء االمرسلللين نبيبلا
اطرت أايللا منمد للللاار ربي اسللالم الي م االع يل الللنب امن كبع م بإنسللان امن سللار الع ل ج من
األمة العربية االمسلمة إلع يام الدينم ابعد:
كعد اللغة أدات الكياام اجسر الكمااو بين األ راد االجمااارم ي اااء كلو ي هشا ة انضارت كا أمة من
األمم الع اج األرضم ي نلل ل ل ل ل لليلة ج د الكا

كر مبداي ام اان بشاء ا ه الل غة مركبا بنياية ألياظ لا

اكمسك أبلائ ا ب ا الااا م نال ا ي ممكلف العلام االمعارف.
اان اللغة العربية كعد من بين اللغار الكي كال ل ل ل ل د الكا ل ل ل للا ار كبي ار ي ممكلف أل ل ل ل للشا العالمم ي كنكا مكالة
مرماطة ي طلاو ااشاا العرو االمسل ل لللمين مشارلة مي بشية لغار العالمم ألل ا لغة ك يا إلي ا الشلاو اكرلا إلي ا
اللياة الللد غير أال للام ألن اص جللا جاللل نبللااللا بللالشرين الكريم اجعل للا سنليلة لكالمل الا ل ل ل ل ل لريفم شللاا جللا
()1
س
َّ
ان )2(﴾٣م
او ُ ِّ
ان  ﴾٢م اطاا ﴿:سككَ ٌ
ل ل لَلر َيياكُ ُ طُرطيلا َا َربسيًّا ِّل َشارم َيعَل ُم َ
جالل ﴿:إإسَّلا أَل َيلَلاهُ طُرطيلا َا َربسيًّا َل َعل ُكم كَعشلُ َ
امن الا ألبنر من أاي اللغار اأغيراا مادت اأ لن ا بيالا اأبلغ ا ابارت اأا ب ا جرسام ب كسبر طدسيك ا
ي طلاو الماليين من المسلمين من طدسية الشرين الكريم ال و يمها مرجعية نياك م الدلياية اارمراية.
امن ا ا الملالق ألل للبنر الل غة العربية لغة الكاالل للا بين ماليين العرو الغة الال للعائر الديلية لمئار الماليين
من المس لللمينم لم ككن ار ال ل ن من طض للايا اد ارس للار لغاية نس للوم با كالر اميت الال للا النض للارو الكي
لشلر املسل ل ل ل ل للالية من ُس ل ل ل ل ل لبار ااا أمده إلع معار العلام االمعارف االيكر ااملكا االك ليفم شد ااكم العرو
االمس لللمان األاائا ب ه اللغة مل أيا طديمم ألل الشرين الكريم ليا ب ه اللغة الال لريية اكاال ل ب لياظ ا امعالي ا
كان نا ظا ل ا انلية أللياظ ا اس لللدا ي بشائ ا املاداا ال للال ا ابر طران من اليمنم اطد س للعع المس لللمان
األاائا إلع لال ل للراا مي كاناك م المباركة اطد اسل ل للكااار اللغة العربية _بيضل ل للا امسل ل للالم_ أن كاسل ل للي رطعك ا
الجغ ار يةم اكعمق رل ل ل ل لليداا البا ل ل ل للروم اأن كوهر ي النض ل ل ل للارار الكي الكشر ب ا أهلاء اليكانار امس ل ل ل للالميةم
اسل ل للكمالك ا ااسل ل للكاابك ام كما اسل ل للكااار العربية _بيضل ل للا ا ا الدين الجديد_ اسل ل للكمالة لغار البالد الميكانةم
ااس للكيعاب ا بعدما رض للي أال ا بلغة الشرينم ابلغة الاني امل ي بديال ان لغاك مم بد الشام ي اللغة الجديدتم
جعلاا مل ا اللغة العالميةم هم أل ل ل ل للب امطباا الع كعليم اللغة العربية اكعليم ا للمس ل ل ل لللمين اللااشين بغيراا مل
لك الكاريخ أم ار ابيعيا ام لا ا ()3م من الا ألل ل ل ل للب كعلُّ م ا من غير العرو ضل ل ل ل للرارت ملنة من أجا م الدين
امسالمي امناالة االلدما مي البيئة العربية امسالمية للكبادا المعر ي االهشا ي االكجارو.
مفهوم التعليم :اي امليلة كال ل ل ل ل ل ليلا المعر لة إلع المكعلمم كملا كعلي ملق اللداا ي اايجلاد الرغبلة للدة المكعلم

للبنث االكلشيوم االعما للالل ل ل ل ل للاا إلع المعر ةم اا ا ينكم اجاد اريشة اأسل ل ل ل ل لللاو ()4م اطد أكدر الكجارو
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االد ارس ل للار المعالل ل لرت ي الام الكربية أن الكعليم االكعلم كا مككامام نيث إن لا ل للااار كا ارف ي العملية
الكعليمية يربا ا الكيااا الملاشي مي الارف ارمرم بااكبار أن الكعلم ك هير داما يكج أا يلالق من داملا
ار اليرد لنا المار م أو يمها ممرجارم االكعليم ك هير مارجي يكج لنا ال ارم

ا يمها ما كسل ل ل ل ل للكااب

ال ار ()5م امن ا ا المي ام لسل ل ل ل ل للكلكد أن الكعليم اا لشا مجمااة من المبرار االمعارف إلع المكعلم من طبلا
امل مواا ل لكم بيلما الكعلم ا لكا ج د ردو يشام ب الامل لكنليا المعارف االمبرار.
امي ام كعريف كعليم اللغة العربية لغير اللااشين ب ا :يشل للد ب ا إاااء اليرل للة للاالو ليا للعراا ب ليسل ل م ي
جميي اللال للااار الكعليمية من السل للما االمالنظة االكعلم االكالم االعما ب ليس ل ل م

()6

من أجا كسل للو المعارف

االعلام ي مجاا كم لل ل ل للل اللغة العربية بااكباراا لغة أجلبية ال م ايسل ل ل للعان إلع كعلم ا باسل ل ل للائا ككلالاجية
نسو مكالبار العلر ال و يعياال .
المدن الذكية :ككعدد كعاريف المدن ال كية أا المدن الرطمية بنسللو ملظار كا بانثم س لااء أكان الكركيي يلظر
إلي ا من الجالو االطكل ل للادو أا مجاا اس ل للكمدام ككلالاجيا االكل ل للاالر الرطمية النديهةم أا مناالة إيجاد نلاال
ككلالاجية مبككرت ألجا كنسين مسكاة النيات االمدمار لمااالي ام اكنسين أساليو اسكيادك م من البلع الكنكية
االمدمار المشدمة ل مم اكا ير الاطر االككاليف لسل ل ل للكان المديلة ايااراام بكا ير اسل ل ل للائا امدمار مها ال ل ل للبكة
ال لشام اللبكة الكيايد بالمياهم اللبكة الك رباءم ضللبا األمنم مدمار إاياء النرائقم الرااية اللللنيةم اما اللاب
لكم كلارار البار ل ا المي ام ابرامد «المديلة ال كية» سكمكلف نكما من مديلة إلع أمرةم امن دالة إلع
أمرةم با امن طارت إلع أمرة نسللو ال ياكا الشاادية االهراار االماارد المالية ااألاضللا االطكلللادية االهشا ية
ااالجكمااية اما كنشق ي ا من لما اكاارم ضل للال ان امانار سل للكان المديلة اأ راد المجكمي()7م امن اج ة

لظر ريك رابلسل ل للان (م لدة كليي وم سل ل للماركر سل ل لليكييم مجمااة برمجيار يو بي إم أارابا) يرة ب ن المديلة
ال كية كسلعع بالكا مل جي إلع إيجاد اكالجيي االبككارار ي مجاا ألظمة المديلة المكانة بااسلاة الككلالاجياا
مما يودو إلع كغيير العالطار بين إيجاد طيمة اطكل للادية ااجكمااية من ج ة ااس للك الك الماارد من ج ة أمرةا
ايودو بالكالي إلع المسللاامة باريشة مكلاسللشة لكنشيق الروية ااألاداف الااضللنة المداامة بامجما السللائد بين
المساامين ي المديلة (.)8
اكعرف الماسلااار امراكي د ارسلة األبناث الككلالاجية المدن ال كية ب ل ا مديلة معر ة أا مديلة رطمية أا مديلة
ايكالاجية كعكمد مدماك ا الع البلع الكنكية الككلالاجية المعلامار ااالكلل ل ل ل ل للاالر مها ألظمة مرار كية كدار
يليا امدمار إدارت األمن المكاارت األظمة كسيير المبالي ااسكمدام الكاغيا ارلي ي المكاكو االملايا ااسكمدام
ادادار للياكرت االكشارير(.)9
أهمية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها :معلام أن كعليم اللغة العربية لللااشين بغيراا ي كي لكنشيق العديد من

الداا يم مل ا مناالة اما ل ار االكعريف باللغة العربية االسللعي اللكاللاراا ي كاما ألللشا العالم بغرض الدا ي
الديلي أا الهشا ي أا الشاميم بيلما كسل ل ل للعع بعض الداا إلع الكاج إلع كعليم العربية بالداا ي ليس ل ل ل ل ا أا بداا ي
اطكلاديةم الماليييان االكاريان مهال يلرنان باماناك م إلع األسااق العربية ااطامة االطار كجارية طاية مي
العالم العربي ال و يمها ساطا اسك الكية كبيرتم اطد أطبا األمريكيان الع كعليم اللغة العربية بعد أنداث النادو
اار من سبكمبر المعرا ة ضمن ماة اسكراكيجية لنيظ األمن الشامي للااليار المكندت(.)10
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اكنظع اللغة العربية با نكرام األجالو ل ام ألل م يعر ان أل ا مشدسل ل ل للة لدة العرو االمسل ل ل لللمينم ي لغة الشرين
الكريم االنديث اللباو الا ل لريف ايهار ايداو الماء العرو األاائام كما أل م يعر ان أل ا كعد من الراابا المكيلة
بين العرو ي إاار الشامية العربيةم ا اق كا ا ا للعربية اضي مالا ألل ا اسكااار أن كلكار ي الشران
األالع من نضارك ا الكاا ار ااسعا ي كرت طليرت من نساو اليمنم اكغيا لغار أمرة ي أااال ام لم يلمد
بعضل ل ل ا للغيا اكراجي اامكيع ي ايار الكاريخم امل ا ما طاامر هم الك ر إلع الكعايو مع ا ااالس ل للكيادت مل ا
م ر الشليا نيلا االكهير أنيالا أمرةم ألياظا اابارارم اطسم هالث من اللغار اسكعار األبجدية العربية بعد أن
اجد ي ا الكماا اللغاو (.)11
االلي ي ا ه الد ارس للة س للاف أا للير إلع كجربة دالة الل للين الا للعبية الكي نار مااار كبيرت ي س للبيا كعليم
اللغة العربية كلغة هالية ي بلدامم ا لك الاالطا من المعاطار الكي ااكرضك م إلع ار اق الرنبة
أهداف تعليم اللغة العرب ية لغير ال ناطقين ب ها :نللدد منمللد بن إبراايم المللااللو األاللداف العللامللة لكعليم اللغللة

العربيةم اجعل ا ككمن ي( :)12كنس ل للين كركيو الجملة ي الكالم االككابة ،الكعاد الع اس ل للكمدام اللغة اليل ل للنع
ي الكالم االككابة ،الكعاد الع لنة الضبا لكا كلمة انرف ،الكليظ اللني بالنراف ،مضااية المشدرت أا

الكياءت ي الكليظ ،اريشة الككابة اللنينة االجيدت ،ايجاد الاعار اللغاو.

ايمكللا أن لمكيا أاداف كعليم اللغة العربية لغير اللااشين ب ا ا ق أبعاد مكعددت اممكليةم ااي(:)13
_ البعد الثقافي :الرامي إلع كاسل لليي دائر اليكاح الال للعاو الع هشا كلا انضل للاركلا العربية اامسل للالميةم االاطاف
الد أبعاداا اطيم ا االجكمااية ااملسالية.

ي :المكمهللا ي كان اللغللة العربيللة اي إنللدة أام اللغللار العللالم النيللةم اكااير كعليم للا اكعلم للا
اله ِّو ّ
_ البعد ُ
اكاسي مجاا كداال ا اكعييي نضاراا ي ممكلف المنا ا العربية االدالية.
_ البعد الوظيفي :المكرسل للخ ي إطدار المكعلم الع االسل للكعماا السل للليم االرلل للين للغة العربية ي مااطي اليامية
الشاااك العلميةم اكااير م اراك اكياياك اللغاية االكعبيرية (اسكمااا اكندها اطراءت اككابة).

_ البعد الكوني :المكجس ل للد ي كرس ل لليخ هشا ة الكعدد ااالليكاح االكس ل للام بين الا ل للعاو االداام الب كا أا ل للكاا
الكارف ابر مد جسار الناار االلشاو البلاء باللغة العربية.

البلاغ كنشيق ا ه األاداف بلية نشيشية لمكعلمي اللغة العربية لللااشين بغيراام اجو الع مدرسا اللغة العربية
امعدا المادت الكعليمية ب ا كا ما لدي م من م ارار اااطار لكمكين المكعلم من إكشان هالث كيايارم ااي(:)14
أوال :الكفاية اللغوية :االمشلل ل للاد ب ا سل ل لليارت المكعلم الع اللظام اللل ل للاكي للغة العربيةم كمي اي االكاجام امعر ك
بكراكيو اللغة اطاااداا األساسية لظريا ااظيييام ااملمام بشدر مالئم من ميردار اللغة للي م ااالسكعماا.

ثانيا :الكفاية االتصالية :العلي ب ا طدرت المكعلم الع اسكمدام اللغة العربية بلارت كلشائيةم االكعبير باالطة ان
أ كاره امبراك م مي كمكل من اسكيعاو ما يكلشع من اللغة ي يسر اس الة.
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ثالثا :الكفاية الثقافية :ايشلل ل ل للد ب ا م ما كنمل اللغة العربية من هشا ةم كعبر ان أ كار ألل ل ل للناب ا اكجارب م
اطيم م اااداك م ايداب م ا لال مم االع مدرة اللغة العربية كلمية ا ه الكيايار الهالث لدة االب م من بداية

برلامد كعليم اللغة العربية إلع ل ايك م ا ي جميي المرانا االمسكايار.
االلا ي ا ه اللل ل للينار سل ل لللملل ل للل النديث ان ملل ل للائل المدن ال كية ي مجاا كعليم اللغة العربية لغير
اللااشين ب ام اامكرلا ل لك دالة اللل ل ل ل للين بااكباراا من الداا الكي ا ل ل ل ل ل در ايرت لااية ي مجاا الككلالاجيا

ااياار ااسل ل ل ل للي ي ممكلف مجاالر العلامم الاض ل ل ل ل ل الاريشة المكبعة ي مجاا كعليم اللغة العربية لاالب ا ي
ممكلف جامعاك ام هم لشف الد جامعة الد ارسل للار العربية ببكين الكي اال للك رر ي دالة اللل للين ي كعليم اللغة
العربية اكميير ي اللين بمشررار مااد كعليم ا للعربية اأساك ك ام ضنر مكسبا ل ا امكان مريد للعديد من
سيرائ ا امكندهي اللغة العربية ي العالم العربي اامسالمي.
تعليم اللغة العربية في الصين:
كسعع دالة اللين مل سلاار بعيدت إلع كرطية دراسة اللغة العربية من نيث الملااد الكعليمية االمااد الدراسيةم
با جعل ا الشائمين الي ا مادت إليامية ي بعض الجامعارم اطد أنلع بعض الدارسين أن ي اللين أكهر من

 65جامعة كدرة كملللل اللغة العربية اكعكمداا ك ند المسللكليمار األسللاسللية ي بعض الكمل للللارم اي كي
ا ا االاكمام البالغ باللغة العربية لكيجة نركة الكبادا الكجارو االهشا ي مل الشديم بين العرو االلل ل ل ل ل للين اك هرام
بالدين امسلالمي ابماللة ي ل اية ا دو ميلغ اكاليلغ (1911_1368م) إ داا الاليخ الياضلا ما دلغكالا
إلع الكعليم امسللالمي المسللجدو امل ا م الللللال الديلية اكرجمك ا من العربية إلع الللليليةم اال يميع الع
أند أن ي اللل ل ل للين  10طاميار إسل ل ل للالمية من  56طامية كككان مل ا األمة اللل ل ل لليليةم ابلغ كعداد المسل ل ل لللمين
الل ل ل لليلين أكهر من  20مليالام كما ي الل ل ل للين أكهر من  35000ألف جامي أا مس ل ل للجد()15م كان ا ا نا اي
اماات كشدم ي كعليم اللغة العربية.
اكان دار البعهار العلمية الايرت اللااية ي كعليم ا ه اللغةم ابمالللة الكي أرسلللك ا اللللين إلع ملللر اطض لاا
ي للا مللدت همللاليللة أااام اكعلماا ي للا أبلللائ للا ممكلف العلام ي األيار ادار العل امم ل لل ل ل ل ل للبناا ي اللل ل ل ل ل للين
مكمللللين ي اللغة العربية ي مجاالر العلام الالراية االلالااار االجكماايةم ايمران الكنشاا بم لة الكعليم
ي ممكلف الموس لسللار الكعليمية ااألكاديمية باللللينم ابمالللة ي جامعة بكينم اان لجاح كعليم اللغة العربية
بمها ا ه الجامعار راجي إلع لااية كك اين الااطم الكعليمي من المعلمين ااألسل ل ل ل ل للاك تم ييادت الع جادت امكيار

المااد الد ارسل لليةم اا ا ما نشق اللجاح الجامعة ي الكعليمم امن مها رااد الكدرية ي جامعة بكين لجد المرنام
منمد مكين من بين ال ين اضل للعاا طاادت مكيلة لكعليم اللغة العربية ي ام اكان من لكائد لجان م إل ل لدار ككاو

بعلاان :المل د األسل للاسل للي لكعليم اللغة العربية اام  1992مم اا ا أاا ككاو مدرسل للي رسل للمي لغير اللااشين ب ا
الع المسكاة الجامعي ي اللينم اا ا املكا كان ل لدة ي د ي اجلة كعليم اللغة العربية ي سكة الكشدم
الميا الظاميا ي العديد من المدن االملااق لمدت أكهر من اا ل ل لرين اامام كما كان إلل ل للدار :معجم اللل ل لليلية
العربية اام  1989م ا أامية بالغة ي مس ل ل ل ل للالدت كعليم اللغة العربية با ل ل ل ل للكا كبيرم إض ل ل ل ل للا ة إلع كلبية ممكلف
الالبار ار العالطة بالال للوان العربيةم كما كان لككاو :كاريخ األدو العربي ل سل للكا كا ل لاالغ جيكان دار م م
ي لا للر اللغ ة العربية اهشا ك ا من نيث العمق ااالمكدادم اياد امبدا

ي لك نين ألف مجمااة من األس للاك ت

ككاو كنر إا ل لراف لجلة كاجي الكدرية للغة العربية الكابعة لا ايرت الكعليم امجمي الكدرية االبناث للغة العربية
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باللل ل للين اام 2000مم بعلاان :مل جية كدرية اللغة العربية ي الجامعار اللل ل لليليةم اا ا املكا اليكرو لابي
ان الجدية ااالاكمام باللغة العربيةم اان لجاح الجامعة مركبا بالكميي ي مرنلة الككاينم اكعد جامعة الدراسار
العربيللة ببكين من الجللامعللار األالع ي اللل ل ل ل ل للين الكي بللالغللر ي االاكمللام بكعليم اللغللة العربيللة ابر مرانل للا
املنر أاا درجة دككاراه ي كملل اللغة العربية(.)16
تعليم اللغة العربية في كلية الدراسيييييييييات العربية بجامعة الدراسيييييييييات األجنبية ببكين :ي ا ه الارطة البنهية

سلملل النديث ان كعليم اللغة العربية ي كلية الدراسار العربية بجامعة الدراسار األجلبية ببكين.

نشأة كلية الدراسات العربية :لشد كالر كلية الدراسار العربية بجامعة الدراسار األجلبية ببكين اللين ي بداية
لا ل ل ل ك ا طسل ل للما مالل ل للا باللغة العربية كابعا لكلية الال ل للوان المارجية (المع د الدبلاماسل ل للي الكابي لا ايرت المارجية

الل لليلية) ال و ك س للة ي اام  1958مم هم الض للم ا ا الشس للم من كلية الا للوان المارجية إلع جامعة الد ارس للار

األجلبية ببكين اام  1962مم االا أل ل للب طس ل للما كابعا لكلية اللغار األ را يس ل لليايةم هم كناا إلع كلية مس ل للكشلة
ب اك ا اام 1981مم ابعد االليكاح النضل ل للارو ال و ا ل ل ل دك اللل ل للين االكاار العلمي الككلالاجي الرايو سل ل للار
األس ل للاك ت االالبة إلع كعليم اللغة العربية االر ي من مس ل للكااام من أجا الكعاما مي اللااشين ب ام ال ل للانو ا ا
الكاار ك د ارس ل ل ل ل ل للار اليا ي الماجسل ل ل ل ل للكير للغة العربية ايداب ا مل اام 1981مم املنر الكلية أاا درجة
الدككاراه ي الكمل ل للل ليسل ل ل اام  1986مم امن الا أل ل للبنر ا ه الكلية مناة ألظار ا مر لدالة الل ل للين
الال ل للعبيةم ألل ا أادر جيال ابيا يلالق اللغة العربية ايكعاما ب ا بسل ل للالسل ل للة ااكشانم كالر نلل ل لليلة أكهر من
للل للف طرن من اليمن بكمريد طرابة هالهة يالف االو مكشن للغة العربية ايداب ام األل للبناا يمهلال ا ي ممكلف
المجاالر االشاااار من امدارت االكعليم ااماالم االكرجمة اكمهيا الدالة ي الملااق العربيةم امن الا ل للارر
الكلية ملا ار لكعليم اللغة العربية ايداب ا ي اللين ب كمل ا(.)17
نظام الدراسة ومقررات التعليم في الكلية :ككبي الكلية لظام مال ي كعليم اللغة العربية ي الجامعار الليليةم

اا ا اللظام ألللدرك ا ايرت الكربية االكعليم الللليليةم االغرض مل اا مدمة الاان االمجكميم الكلية كسللعع إلع
كيايد الالبة بالمعارف اكنااا كاسيي هشا ك م ي اللغة العربية نكع يكالاا موالين لمكالبار اطكلاد الساق ي

ممكلف داا العالم االعرو بالملل ل ل ل ل للالم اان مل د كعليم اللغة العربية ي ا ه الكلية يعكمد الع مرنلكين ي
الكعليمم ااما:
األولى :المرحلة األسيييياسييييية :ا ي ا يكم د ارس ل للة العلام األس ل للاس ل للية للغة العربية االكدرو الل ل للارم االا ل للاما الع

الم ارار اللغاية األساسيةم ااي:

_االستماع :ا لك بكدريو الالبة الع االسكما إلع ام ااار امااادت البرامد ي اااار الكلياي ا ي اسائا

الكاالا االجكمااي ب دف ك لمية طدراك م الع

م الكلمار ااسكيعاو معالي ا اييادت من رليدام المعر ي.

_والمحادثة :ا لك بكدريب م الع الناار االلشاو مار الدرة ا ي أاطار اليراغ بين الس ل ل ل ل ل لواا االجااو باللغة
العربيةم االكعبير بكلمار ماجيت كيي بالغرض الملااد اكشلي المكلشي ايايا.
_والقراءة :ا ل ك بكدريو الالبة الع اريشة الشراءت االماالعة من أجا نيظ الكلمار العربية ادالالك ا لكاس ل ل ل ل لليي
دائرت معار م اطدراك م اللغاية.
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_والكتابة :ا لك بكدريب م الع ارق ككابة النرف العربي اكعريي م ب لاا المااا العربيةم ألن الغاية من اراء
لك اا كلمية طدرت الالبة ي ككاب ة األنرف العربية با ل ل للكا ل ل ل للني اااضل ل ل ل اجميا نكع يي م الشارئ داما

اللين امارج ا.
_والترجمة  :ا لك بكعاد الالبة الع م ارت اكشليار الكرجمة ا ل ل لليايا اكنريريا بين اللغة الل ل ل لليلية االلغة العربيةم
امناالة معر ة معالي الكلمار ادالالك ام ابمالل للة ي الكرجمة اليارية ي المااطف الكي كنكا الكرجمة ارلية.

اان الغاية من كا لك اا كاايد األس للة اللغاية للالبة من معر ة اللنا االل للرف ااملا للاء االمنادهة باالطة
االشراءت اللما جية.
واألخرى :المرحلة التكميلية :كعكمد الع كلمية طدرت الالبة الع كابيق اللغة العربيةم اكاسل ل ل ل ل لليي دائر معار م

اكيايدام بالعلام الهشا ية المكمل للللة اكشاية طدرك م الع المعامالر انسللن الكاالللام اال دف من لك كاايد
األسللة اللغاية اكدريو الم ارار اللغاية من الشراءت ااملاللاء االكرجمة ااالسللكما االماللاادت إلع البرامد العربية
انسن م مااداام اااداد الكشارير االبناث العلمية باللغة العربية ي الكلية(.)18
ايمكللا أن لاض

ي الجداا الكالي المشررار الدراسية الكي كعكمداا الكلية ي كعليم اللغة العربية ي كا مرنلة

من مرانا كعليم ا(:)19
أوال :المواد األساسية في المرحلة األساسية وعدد وحداتها:
المقررات الدراسية للمرحلة األساسية
الرقم

مواد المقررات

عدد الوحدات

1

اللاق العربي

5

2

دراة أساسية ي العربي

28

3

االسكما

5

4

المنادهة

7

5

ماالعة الللال العربية

4

6

أساسيار ي اللنا االلرف

4

7

معلامار ان العالم العربي

2

8

الهشا ة العربية االمجكمي العربي

2

9

املااء العربي األساسي

2

10

ماجي الكاريخ العربي

2

ثانيا :المواد األساسية في المرحلة التكميلية وعدد وحداتها:
المقررات الدراسية للمرحلة التكميلية
الرقم

مواد المقررات

عدد الوحدات

1

االسكما

6

2

المنادهة

2

3

األمبار ااألنداث داما البالد امارج ا

4
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4

الللال اللما جية

8

5

لظرية الكرجمة اكابيش ا

2

6

السياسة االدبلاماسية العربية االعالطار الليلية العربية

2

7

الكرجمة الاياية السياسية االدبلاماسية

2

8

الكرجمة الكنريرية السياسية االدبلاماسية

2

9

االطكلاد االكجارت العربية االكبادا االطكلادو الليلي العربي

2

10

الكرجمة الاياية الكجارية ااالطكلادية

2

11

الكرجمة الكنريرية الكجارية ااالطكلادية

2

12

الهشا ة العربية االكبادا الهشا ي بين اللين االعالم العربي

2

13

الكرجمة الاياية االهشا ية

2

14

الكرجمة الكنريرية الهشا ية

2

15

ممكارار األدو العربي

2

16

االلااء العربي امل د البنث العربي

2

17

ماجي كاريخ األدو العربي

2

18

ممكارار الللال هشا يا ااجكماايا االميا

4

19

مشدمة الم اللغة

2

20

ماجي البالغة العربية

2

الوسييييائل التكنولوجية في تعليم اللغة العربية في الكلية :كماا ل لليا مي كاار المجكمي االكشدم العلميم شد كعددر

اس للائا الكعليم الككلالاجية الكي اس للكعمل ا أسل لاك ت الكعليم ي كلية الد ارس للار العربية ببكين ي كلشين اللغة العربية
الع البك مم اكان من بيل ا:
.1

التعليم بالحاسيييييوب اآللي :ايكم لك بإدما اللغة العربية ي الناسل ل ل للاوم يكدرو الاالو من مالل ا

كييد من هشا ك الكي يكعلم ا ابر البرامد املككرالية ال كيةم مي كا ير ألعاو كية ككعلق بالعملية الكعليمية للغة

العربية من مس ل ل ل للائا انلاا ل ا األغاي ككعلق بالكلمار االميردار امنادهار ...اغيراا من برامد كعليمية كهشييية
كمل مكعلمي اللغة العربية.
.2

التعليم عن طريق االنترنت :ااي اريشة جديدت للد ارسللة اسللكعمل ا األسللاك ت ي الكعليم لمسللايرت الكاار

العلمي االكشدم الككلالاجيم نكع يسل للكييد الالبة من طراءت األمبار أا الشلل للل أا الللل للال المييدت اللما جية
ي المااطي الممكلية الع االلكرلرم كما يمكن األسكا أن يارح بعض األسئلة أا بعض المااضيي الع الالبةم

ميجاد أجابة ل ا ب ليس مم أا بالكعاان بيل مم انكع يكبادلاا بيل م ارائق امبرار الدراسة أا يراء ااج ار اللظر
ناا ماضا معينم اكالر اللكيجة بكابيش ا ألبنر املية الكعليم أكهر مكعة
.3

()20

اك لك كالر الممكبرار اللغاية( :ممكبر االس ل ل للكما م اممكبر االس ل ل للكما االكرديد االكس ل ل للجيا) االكلياي

اام ااار ااألطرال المدمجة المكعددت الاسللائا ااأل الم أا المسلللسللالر الكلييييالية المدبلجة ااأللظمة السللمعية
البلرية اأج يت الكرجمة اليارية ...اغيراا من الاسائا الككلالاجيةم كل ا اسائا كعليمية جرب ا األساك ت ي ا ه
الكلية ب دف كنشيق العملية الكعليمية اكالر لكائج ا ايجابية جاءر باليائدت الع مرداد الالبة(.)21
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من مالا ا ه الجالة السريعة ي ا ه اللينار الاجييت لسكلكد أن الداا المكاارت سعر جاادت إلع كعليم اللغة
العربية ألبلائ ا ي ممكلف األااار الكعليميةم ا لك ب دف الكعاما بسللالسللة مي اللااشين ب ه اللغة الا لريية ي
ممكلف المجاالرم اكعد دالة اللللين من الداا الرطمية الكي ا ل در كاا ار رايبا ي الككلالاجيا امسللايرت الللر
الكاار النضل ل ل للاروأ اان كعلم م للغة العربية لم ي ر من راغم با لغايار اديدت مل ا :أل ا اجدر العالم العربي
الاج ة األكهر معاملة مع م ي ممكلف المجاالرم اا ا ما أدة ب م إلع كعلم م اللغة العربية بااكباراا اللغة
الكي كجلو ل م ريق طاك مم اا ا ما يهبر أن أكهر من  65جامعة ي اللللين كدرة اللغة العربية كلغة أسللاسللية
ي الجامعةم اكعد كلية الد ارس ل للار العربية بجامعة الد ارسلل للار األجلبية ببكين اللما

الر يي ي الكعليمم شد كان

مل د كعليم اللغة العربية ي ا ه الكلية يعكمد الع مرنلكين ي الكعليمم ااما :المرنلة األسلاسلية :االكي يكم ي ا
د ارسللة العلام األسللاسللية للغة العربية االكدرو اللللارم االاللاما الع الم ارار اللغاية األسللاسلليةم من :االسللكما

االمنادهة االشراءت االككابة االكرجمةم أما المرنلة الهالية ااي المرنلة الككميلية الكي كعكمد الع كلمية طدرت الالبة
الع كابيق اللغة العربيةم اكاسل ل ل لليي دائر معار م اكيايدام بالعلام الهشا ية المكمل ل ل ل للل ل ل للة اكشاية طدرك م الع
المعامالر انسللن الكاالللام اكالر المشررار الميراضللة ي ا ه الكلية اللما

الر يي ي ممكلف كمل للللار

اللغلة العربيلةم أملا كاظيف الككلالاجيلا ي الكعليمم شلد كلان للنلاسل ل ل ل ل للاو اللدار األام االبلالغ ي كيايلد الالاللو
بالبرامد املككرالية ال كية للكعليم ب س للر اطر ابارق بس للياة كلاس للو اليار الالبة امعامالك م مي ا ا العشا
االلللالاايم اطد سللاادام ي لك الاللبكة العلكباكية ي الكعليم ابر العديد من المااطي املككرالية الكي ا راا
ل م أساك ك مم اكالر ك لك للممكبرار اللغاية الدار المميي ي الكعليم مها(:ممكبر االسكما م اممكبر االسكما
االكرديد االكس للجيا) االكلياي اام ااار ااألطرال المدمجة المكعددت الاس للائا ااأل الم أا المس لللس للالر الكلييييالية

المدبلجة ااأللظمة السمعية البلرية اأج يت الكرجمة اليارية ...اغيراا من الاسائا الككلالاجية الكي ساامر ي
كس يا العملية الكعليمية لللااشين بغيراا ب سر الارق األجع ا ي سبيا كنشيق العملية الكعليمية.
هوامش الدراسة
.1سارت ياسفم ارية2.

.2سارت للرم ارية3.

.3ابد العييي بن إبراايم العل لليلي :أس للاسل ل يار كعليم اللغة العربية لللااشين بلغار أمرةم ملا للارار جامعة أم الشرةم مكة
المكرمة السعاديةم 1422الم ل7

 .4باير ابد الرنيم الكلاو اسعاد سعادت الجالدم الاسائا الكعليمية ااداداا اارق اسكعمال ام دار العلم للماليينم بيرار
لبلانما1966م1م ل27

.5ابد الشادر لارسللي :ال مرجي ي الكعليمية الياد الليية االسلللد األلية ي الم الكدريةم جسللار لللاللر االكايييم الجيائرم
ا2م 2015مم ل19.

 .6ميكللاح ال للدة ك الرنمللان ادياو نميللدت ايكيللة اللار للة :كعليم اللغللة العربيللة لغير اللللااشين ب للا ي الللداا غير العربيللة
د ارس للة مشارلة بين مع د الد ارس للار الال لرطية جامعة اليبيغ ألماليا امع د اللغة العربية جامعة مااللا مالك إبراايم االس للالمية
النكامية مااللق إلداليس ل ل ل ل ل ل لليام ض ل ل ل ل ل ل للمن ككاو الموكمر الدالي اللغة العربية االد ارس ل ل ل ل ل ل للار البيلية ار اق المعر ية االراالار

المجكمعيةالرياض  29_28أ ريا 2015مم ملاللارار جامعة اممام منمد بن سللعاد امسللالميةم مككبة الملك د الااليةم
الرياض السعاديةم دام 1439الم ل1098

 .7يلظر :مالاد بن يادو :العاالم العربية امي ام المدن ال كيةم جريدت الشدة العربيم ل .12للمييد يلظر أاداداا ابر
الماطي االلككراليwww.alquds.co.uk :
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.8ماريكسا ارجاة :المدن ال كية بين النلم االنشيشةم يلظر الماطي االلككرالي الع الاابكة:

http://www.envirocitiesmag.com/articles/sustainable-smart-cities/smart-cities-dream-orreality.php

 .9يلظر :د ارسل ل ل ل ل ل ل للار اأبنلاث من المغرو إلع امملارار :الملدن الل كيلة الاجل الما ل ل ل ل ل ل للرق للملاشلة العربيلةم جريلدت العروم
السلة37م العدد9648م ل06.

 .10يلظر :مجمااة من الموليين :العربية لغة الشرين الااطي اسللبا الل اضم مركي األمير ابد منسللن بن جلاو بالاللارطةم
االمارار العربية المكمدتم ا1م 1429الم 2008مم ل83._80

 .11الي النديدو :ماللكلة كعليم اللغة العربية لغير العروم دار الككاو العربي للابااة االلاللرم الشاار ملللرم دام درم
ل10.

 .12يلظر :منمد بن إبراايم المااوم ارائق كعليم اللغة العربيةم مككبة الكابةم الرياض السعاديةم دام 2003مم ل17.

 .13يلظر :لااف العبللد اص :اماللار العربي المانللد لشيللاة الكيللايللة اللغايللة ي اللغللة العربيللة لللللااشين بغيراللام الملظمللة
العربية للكربية االهشا ة االعلامم إدارت الكربيةم كالةم 2013م.

 .14ميكلاح ال لدة ك الرنملان ادياو نميلدت ايكيلة الار لة :كعليم اللغلة العربيلة لغير الللااشين ب لا ي اللداا غير العربيلة
د ارس للة مشارلة بين مع د الد ارس للار الال لرطية جامعة اليبيغ ألماليا امع د اللغة العربية جامعة مااللا مالك إبراايم االسل لالمية
النكامية مااللق إلداليس ل ل ل ل ل ل لليام ض ل ل ل ل ل ل للمن ككاو الموكمر الدالي اللغة العربية االد ارس ل ل ل ل ل ل للار البيلية ار اق المعر ية االراالار

المجكمعيةالرياض  29_28أ ريا  2015مم ملاللارار جامعة اممام منمد بن سللعاد امسللالميةم مككبة الملك د الااليةم
الرياض السعاديةم دام 1439الم ل1103.

 .15يلظر :ا للالغ جيكان (ل للااد) :نركة الكرجمة بين األمكين العربية االل لليليةم ض للمن ككاو اللغة العربية ي الل للينم
مركي الملك ابد اص بن ابد العييي الداليم الرياض السعاديةم ا2م 2014مم ل30

.16يلظر :كاالغ جيامين :اللغة العربية ي اللين امدارس ا انركة كعلم ام ضمن ككاو اللغة العربية ي اللينم مركي
الملك ابد اص بن ابد العييي الداليم الرياض السعاديةم ا2م 2014مم ل20._11

 .17يلظر :كال للالغ االد :كعليم اللغة العربية ي جامعة الد ارسل للار األجلبية ببكين اللظرية االكابيقم ضل للمن ككاو الموكمر
الدالي اللغة العربية االد ارسل ل ل ل ل للار البيلية ار اق المعر ية االراالار المجكمعيةالرياض  29_28أ ريا 2015مم ملال ل ل ل ل للارار
جامعة اممام منمد بن سعاد امسالميةم مككبة الملك د الااليةم الرياض السعاديةم دام 1439الم ل1148_1147

 .18يلظر :كاالغ االد :كعليم اللغة العربية ي جامعة الدراسار األجلبية ببكين اللظرية االكابيقم ل1149.

 .19يلظر :كاالغ االد :كعليم اللغة العربية ي جامعة الدراسار األجلبية ببكين اللظرية االكابيقم ل1151._1150

 .20أديو ابد اص اللاايس ل ل ل ل ل ل للة :االس ل ل ل ل ل ل للكمدمار الكرباية لككلالاجيا الكعليمم دار كلاي المعر ة العلميةم امان األردنم ا1م

2008مم ل242.

 .21يلظر :كاالغ االد :كعليم اللغة العربية ي جامعة الدراسار األجلبية ببكين اللظرية االكابيقم ل.1160
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استخدام متجه آلة الدعم (  ) SVMللتنبؤ عن ادارة النفايات البلدية ()MSW
في مركز محافظة البصرة
أ  .د .يارت نسن الكميمي (جامعة البلرت-العراق)
مديجة ادلان نميد (البلرت-العراق)
مستخلص:
ﺃﻥ ﺍللياياﺕ البلدية ﺍلللبة اي لكاﺝ ﺍأللاﻁة ﺍلباﺭية بالﺩﺭجة ﺍألﻭلع م اكﺭكبﻁ املية ﺇﺩﺍﺭك ا
بالعﺩيﺩ مﻥ ﺍلعملياﺕ كبﺩﺃ بعملية ﺍلجمي سﻭﺍﺀ مﻥ ﺃماﻡ ﺍلملاﺯا ﺃﻭ مﻥ ﺍلاﻭﺍﺭﻉ م هﻡ املية ﺍللشا ﺇلع ﺍلمﻜباﺕ
ﺍلل ائية ﺃﻭ ﺍلمﺅطكة م هﻡ مل ا ﺍلمعالجة ﺍلل ائية ي ﺍلمﻜباﺕ  .ﻭينﻜﻡ الع ﻜياﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍللياياﺕ البلدية ﺍلللبة
مﻥ مالا مﺩﻯ طﺩﺭﺓ كلﻙ ﺍلعملياﺕ الع ﺍلكملﺹ مﻥ ﺍللياياﺕ ﺍلللبة بالﻁﺭيشة ﺍللنينة ﻭﺍلكي ال ككﺭكﺏ الي ا
ﺃﻱ مﻥ ﺍلمماﻁﺭ ﺍللنية ﺃﻭ ك ﺩيﺩ لنيا ﺓ ﺍلسﻜاﻥ ﻭﺍلبيئة  .االماات األالع ي كمايا اكا ل للغيا لظام إدارت
الليايار الللبة اا الكلبو بكاليداا .معظم لما

الكلبو امنلائي الكشليدية مها لما

االلندار المكعدد )األكهر

اس للكمداما( م ااريشة المكاس للا ال لدس لليم ااريشة ملنلع الكا للبيم اغيراا مال ككض للمن ماات للكعلم من البيالار
الجديدتم ادطك ا ككان مراالة بدطة البيالار المسل للكمدمة للنلل للاا الع المعلامار المميية ي البيالار  .بيلما
ارق ال كاء االلالااي ككشدم الي ا بالكلبو .
ايعد الكلبو بكمية الليايار البلدية اللللبة أم ار ناسلما ي كللميم ابرمجة لظام إدارت الليايار اللللبة
البل دية .الظ ار ألن ك هير المعلمار الممكلية الع كمية الليايار اللل ل ل ل ل لللبة المنلية اك ب ب ا العاليم إن الكلبو
بالليايار الللللبة البلدية المكالدت م مة لللعبة يمكن أن كودو إلع ما اائا  .اطد كم إسللكمدام كشلية مكج يلة

الدام ي االكهر كياءت  .اكالل لللر املية الكعلم الع ان لما

( )SVMالملاسل للو لعيلة البنث اا باللل لليغة

الماية االلل ل ل ل ل لليغة ( .) radialكما أن مكغيرار المدمالر ل ا اماما ك هير إيجابي الع املية  . SVMكما
أن اللكائد كوكد أن مكغيرار المدمالر ل ا اماما ك هير إيجابي الع املية . SVM
الكلمات المفتاحية  :اللملا

الل كيلة م مكج لار يالر اللدام م لظريلة الكعلم امنل ل ل ل ل ل للائي م كشليلا المملاار

الكجريبية م الليايار المنلية الللبة مالكلبو.
Abstract
Solid municipal waste is primarily the result of human activities . The
management process is linked to many operations, starting with collection both in front
of houses and on the streets , then the transfer to the final or temporary landfills, and
then the final treatment in landfills . The efficiency of municipal solid waste
management is judged by the extent to which these processes are capable of disposing
of solid waste in the correct manner and that do not result in any health risks or threat
to the lives of the population and the environment . The first step in the planning and
operation of a municipal solid waste management system is to predict its generation.
Most conventional statistical prediction models, such as multiple regression models
(the most commonly used), the geometric mean method, the saturation curve method,
etc., do not include a step to learn from new data and their accuracy is precisely
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dependent on the data used to obtain hidden information in the data. While artificial
intelligence methods advance them by predicting .
Forecasting the quantity of municipal solid waste is critical to the design and
programming of the municipal solid waste management system. Because the effect of
different parameters on the quantity and high volatility of local solid waste, the
prediction of municipal solid waste generated is a difficult task that can lead to a huge
error . The technology of the support machine is the most efficient. The learning
process found that the SVM model suitable for the research sample is linear and radial
. Input variables generally have a positive effect on the SVM process. The results also
confirm that input variables generally have a positive effect on the SVM process.
Keywords: Smart Models, Vector Support Machines, Statistical Learning Theory,
Structural Risk Minimization , Kernal , Municipal Solid Waste , Prediction .
مقدمة
ان كعدين البيالار اي اانده من الكشليار النديه لكنليا البيالار  .مل 1990م بدأ الر جديد للبناث
اللظرية الع الكعلم ارلي م اطد كم كااير لظام لظرو أكهر مهالية سلمع لظرية الكعلم امنللائي (Statistical
) Learning Theoryامكج ار يالر الدام )(Support Vector Machine ( SVM

ألل ل ل ل لبنر أدات

راسمة داما الكعلم األنلائي ارلي.
اكعد( (SVMالكشليار األكهر طات اكياءت ي بلاء اللما

م ااي ااندت من كشليار ال كاء االلل ل ل ل للالااي م

ي كنشق بلية الابكة المهلع من مالا كنشيق الكااين اللني بين لااية الكشريو للبيالار المعاات اكعشيد دالة
الكشريو.
كما أن ا ا اماار يمكن أن يمكد إلع العديد من السيلاريااار األمرة مها الكلبو .
االلما

ال كية اي ار أامية ي جميي العلام م امل ا إدارت الليايار المنلية اللل ل ل لللبة  .ايمكن ل ه اللما

أن كظ ر أاال العالطة بين مكغيرار المدمالر ( ااي اااما إدارت الليايار ) م االممرجار ( ااي كمية الليايار
الللبة ) ي املية الكعلم امن هم سيكم الكلبو بالممرجار المسكشبلية  .االارطة الناليةكسكمدم ) (SVMللكلبو
بسلسلة يملية أسبااية من الليايار الللبة البلدية ) (MSWي مركي منا ظة البلرت .
امديلة البلل لرت م بمس للكاااا االطكلل لادو ااالجكمااي المركيي م انركة املا للاء االكعمير ي ا االكي كس للير
بمعدالر االية اامش ا النضل ل للارو م كلكد كميار اائلة من الليايار اللل ل لللبة اممليار البلاء  .امي ايدياد ادد

السللكان ااركيا مسللكاة المعياللة كلاار اايدادر كميار الليايار الللللبة اللاكجة ان األلاللاة البالرية الممكلية
األ ل للبنر املية الكملل مل ا من أبري الما ل للاكا الكي كااج المدن االكجمعار البال ل لرية لظ اطر لما كا ل للكل ا ه

الليايار من أماار الع البيئة اماارداا الابيعية االع لللنة املسللان االنياان االلبار اسللالمك  .االي إن

اضي لظام إدارت مككاملة للليايار ألب من أام الالر اسكراكيجيار إدارت الليايار .
اك دف اسلكراكيجية إدارت الليايار إلع نماية الللنة العامة انماية البيئة من األماار المباالرت اغير المباالرت
اللاكجة ان الارق االاسل للائا غير اللل للنينة المسل للكمدمة ي جمي الليايار االكملل مل ا اك لك نماية البيئة
من ارهار البعيدت المدة االكي كودو إلع امكالا الكااين البيئي .
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بلديار المدن العربية ككبي ي كليي ا ه العمليار األسلللابين :

()1

األسلللاو األاا ااا الكليي المبااللر

ابماجب يكم كليي العمليار بااساة البلديار مباارت اكنر مسئالية اا اراف امدارار ااألطسام الممكلة الكابعة
ل ا .اا ا األس لللاو ييرض الع إدارت البلدية كاظيف الشاة البال لرية المالابة ألداء ا ه العمليار اك لك ارليار
االمعدار ااألداار  .ااألس ل لللاو الهالي ااا الكليي بااس ل للاة الغير ابماجب كع د البلدية بإدارت كا أا بعض ا ه
العمليار إلع اركة أا مشااا ايلل ي اشد االكياق الع كا ة االلكيامار االم ام .ااألسلاو األمير اا المكبي
ي مركي منا ظة البلل ل ل ل ل لرت إ كعد الا ل ل ل ل للركة الاالية للكلظيف المس ل ل ل ل للوالة ان ر ي الليايار البلدية ي مركي
المنا ظة ابالكلسيق مي دياان منا ظة البلرتم بعد ان اجير بلدية البلرت ب داء م ام ا ي ا ا اللدد.
األهمية:
لظ طار ألامية امدارت الس ل ل للليمة للليايار البلدية الل ل ل لللبة م إن اض ل ل للي اس ل ل للكراكيجية مدارك ا يعكبر من أام

الشضايا الكي يلبغي أن كنظع باالاكمام من أجا المنا ظة الع لنة املسان االبيئة الع ند سااء .

ككمن أامية الارطة النالية ي إسل ل ل ل ل للكعماا ارائق جديدت كااكو الكاار النال ل ل ل ل ل لا ي مجاالر المعر ة
االعلام ا ارائق أكهر دطة اكياءت م ابعيدطا ان الارائق الكشليدية .
عينة الدراسة
كككان ايلة الد ارسللة من بيالار الليايار البلدية الللللبة اادارك ا باألاكماد الع بيالار الاللركة الاالية
للكلظيف ي مديلة البل ل ل لرت ااي الال ل للركة المسل ل للوالة ان الكلظيف ي مركي المديلة .اما مدت الد ارسل ل للةم كمها
بيالار يامية من الال ل ل للركة الاالية للكلظيف اللعام ( ) 2016اطد كم كشسل ل ل لليم مركي منا ظة البل ل ل ل لرت الع سل ل ل للكة
طاااار ( ملااق ) االع ا ق االكي  :طااي المليد ماطااي الرباا ما طااي الشبلة م اطااي العا للار م اطااي
المعشا م اطااي المارت .
مصادر البيانات
أما بيالار اللما

شد كم النل للاا الي ا من س للجالر الا للركة الاالية للكلظيف لس لللة  2016الماجادت

ي مشر الاركة.
أسلوب التحليل المستخدم
لشد كم اسكمدام إسلاو مكج

يلة الدام) (SVMللكلبو بكمية الليايار البلدية الللبة ااااما إدارك ا .

المدخل اإلحصائي النظري )(Theoretical Statistical Entrance

)1
تون

أ.د عاد ر ن عوض  ،د .م مد تو يق أبو الع بب هندسة المدن وعلوم الليئة  ،المنظمة العربية لل ربية والثنا ة والعلوم ب
2003م ( مجلدي ) .
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كم كااير لسل للية لظرية الكعلم امنلل للائي ي () 1968مهم ال كاء االلل للالاايNeural Networks
ي الهم للاليلي للار م اكاال للر مااار الكاايرم يي ( ) 1990البهش للر لظري للة مب للدأ كشلي للا المم للاار الكجريبي للة
}).{Structural Risk Minimization )SRM

1

متجه آلة البحث الداعم )(Support Vector Machine ( SVM
العديد من الد ارس ل للار الكابيشية للكلبو ااكمدر الع اس ل للكمدام مااريمية ال كاء االل ل للالااي م يي باكارت
ا ه الد ارسل ل للار ركير الع كابيق الال ل للبكار العلل ل للبية االلل ل للالااية ( . )ANNا ي العشد األمير من الشرن
الماضل ل ل ل ل لليم كم كااير مكج يلة الدام ()SVMم من طبا ابليك ) (Vapnikايمالئ

. 2

اكعكبر مكج ار

يالر الدام ( )SVMارطا ااادت للكلبو بالموال لرار الممكلية ألل ا كس للكمدم دالة الماارت االكي كك لف من الما

الكجريبي االن ل للد الملكظم المسل ل ل ل ل للكم ل للد من مب ل للدأ كشلي ل للا المم ل للاار ال يكلي ل للة ) .(SRMايسل ل ل ل ل للعع () ANN
إلع كشليا ما س ل ل ل ل للاء الكل ل ل ل ل للليف أا االلنراف ان النا الل ل ل ل ل للني لبيالار الكدريو إلع الند أألدلع م الكن
( ) SVMيبنث ان كشليا الند األالع لما الكعميم .ضل للال ان أن النا باسل للكمدام( )SVMيكان النا األمها
العالمي ) (universalم ي نين أن لما

الال ل ل ل ل للبكة العلل ل ل ل ل للبية األمرة طد كميا إلع الاطا ي النا األمها

المنلي ) . (localابالكاليم من غير المرج أن يندث

كنييي ) )overfittingمي أس ل ل لللاو ( )SVMال و

ي دف إلال ل للاء الند اليالل ل للا األمها  .ااك ام  SVMاا المعراف باسل ل للم المااريمية الكي كجد الند األطلل ل للع
لل يكا اليالا اال و يعاي أطلع لا بين ئار البيالار.
لشللد كللان إبككللار كشليللة يلللة المكجل الللداام ي األل ل ل ل ل ل للا لنللا مس ل ل ل ل ل للائللا كمييي األلمللاا (Pattern
) Recognitionان اريق كنديد المسل ل للكاة اليالل ل للا للبيالار 3م إ أن ال دف األسل ل للاسل ل للي من ا ه الكشلية اا
إيجاد أ ض ل للا مس ل للكاة ال ل للا للبيالار المراد ل ل للل ا اكل ل للليي ا الع ل ل للليين .ان مااريمية  SVMكلكمي إلع
أسللاليو اللاات  . Kernalبامضللا ة إلع أسللاس ل ا الرياضللي الشاو ي لظرية الكعلم امنلللائيم شد أظ رر أداء

كلا سل ل للي للغاية ي العديد من الكابيشار ي العالم النشيشيم مها المعلاماكية النيايةم اكعدين البيالارم االكعرف
الع الاج مامعالجة الل ل ل ل ل للارم ...االي

ن ( مااريمية  ) SVMكعد ااندت من أندث أداار الكعلم ارلي م

جلبا إلع جلو مي غيراا من كشليار الناسبة اللاامةم الع سبيا المهاام الابكار العلبية االلظم الضبابية.
ااي إندة أساليو كعلم ارلة ) (machine learningاالكي طدم ا البانث ) (Vapnikي العام ) (1992ااي
ابارت ان مااريمية كعلم ان اريق ما ل ل ل للرف أا ماج ) (supervisedأ اكس ل ل ل للكلد ي امل ا الع لظرية الكعلم
امنلائية ) (Statistical Learning Theoryايمكن إسكمدام ا ي مسائا الكلليف الماية اغير الماية

IEEE

) Vladimir N. Vapnik , " An Overview of Statistical Learning Theory " ,
TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, VOL. 10, NO. 5, SEPTEMBER 1999.
1

) V.N. Vapnik,” Statistical Learning Theory “, Wiley, New York, 1998.
& the discussion i n V. Vapnik. The Nature of Statistical Learning Theory. 2nd edition,
&Springer, 1999.
Colin Campbell Yiming Ying , “Learning with Support Vector Machines” Morgan Claypool
Publishers .
3
Yu-Dong Cai, Xiao-Jun Liu, Xue-Biao Xu, Kuo-Chen Chou , “Support vector machines for
&predicting the speciﬁcity of GalNAc-transferase “ , Peptides , 23 , (2002) , pp ( 205–208) .
F. Chu, G. Jin, and L. Wang: Cancer Diagnosis and Protein Secondary Structure Prediction
Using Support Vector Machines, StudFuzz 177,2005, pp(343–363) .
2
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إ يمكل ا الكلليف باماكماد الع مللف ماي ) (Linear Classifierامللف غير ماي (Nonlinear
) Classifierأ الماط أن المللللف غير الماي البهق من بعض مسللائا الكلللليف الكي الكمكلك مسللكاة الللا
بس ل ل لليا يس ل ل للكمدم كمعيار لليل ل ل للا م اكان البهاط ابر إس ل ل للكمدام مي ام األلاية ) . (Kernelsهم كم كاس ل ل لليي

امسكمدام لياما كنليا املندار باشي الماي اغير الماي .
ي يلة المكج الداام لاللندار يكم نسللاو الشيم الكلبوية ل ل ل ل ل ل ل ل  yiبدالط من كلللليف طيمة  xiالجديدت الع اند

بلاء الع ئار yi=±1م إ ا رضلللا أل كان لديلا  nمن الما لاادار ا  mمن المدمالر (x1, x2 ,
اللللليين ط
m
)  …,xmم بعد النلللاا الع البيالار المدربة } )  {(x1 , y1 ) , …. , ( x1 , ynاالكي كلكمي لليضللاء( R
 ) X Rيكم كابيق دالة غيرماية })  { Ø( .للشا البيالار االل ل لللية الد اليض ل للاء ) ( Rmالع المس ل للكاة
Rkاالكبر انداهيار) :1 (k <m
} ) ∅ ( x ) = { ø ( x1 ) ; …. ; ø ( xm
اككان دالة الشرار المهلع  𝑓 ( 𝑥 i ) = 𝑤 ø ( 𝑥𝑖) + 𝑏:طد كم كج يياا ي اليضللاء ب كبر انداهيار م w

)  = ( w1 , … , wkاالكي كمها االايان ااي المعلمار الكي كندد المسكاة اليالا .االي من اج ة لظر

الكليي م ان العهار الع لاطالر الدام ( svmااي اللشاا الكي كنشق الشياد بلل ل ل ل ل لليغة المسل ل ل ل ل للااار) م اكنديد

المعلمار ) (b & wللمسل ل ل ل ل للكاة االمها يكالو نا البرمجة الكربيعية المشيدت مايا) )(Quadratic QP

( .Programming

2

ابعيدي ان الكرميي م إن مكج يلة الدام ( )SVMاي اريشة كعلم كنر ام ا ل ل ل ل لراف كشام بكاليد دااا لشا
المدمالر االممرجار من مجمااة من بيالار الكدريوم إلع ضل ل ل ل ل للاء االية األبعادم بداللة دالة الكعيين (غالبا
كس للكمدم دااا  kernalغير الماية ) م لكي كل للب بيالار المدمالر أكهر اليل للاا مشارلة بمس للانة امدماا
األللي م بإلااء الند األطلع للمسكاة اليالا .اماللة الشاا أن لظرية الكعلم امنلائية كشام الع امكيار
لما

من ضاء العيلة يكان األطرو الع الدالة االساسية ي ضاء النالة ا لك باالاكماد الع املية الكعلم

من الكجربة االما من نيث أمااء الشياةم االكي طد كلال ل ل ان ماا الكشريو اال و يلال ل ل ان امكيار ضل ل لاء
ألل ل ل ل ل للغر من ضل ل ل ل ل للاء النالة لدالة ال دف م اما الكشدير المكالد من امكيار لما

بعيد ان اللما

األمها

ليضاء النالة م ايمكن الشاا ان مجمااة من المكج ار (ايلة البيالار ) ب ل ا مشسمة (مللية) باكا أمها
بااسل للاة الما اليالل للا ) ( hyperplaneإ ا كالر ملل لللية بدان ما اأن المسل للا ة بين أطرو مكج ا الما
اليالل ل ل للا اي اكبر ما يمكن اا ا اا األسل ل ل للاة ال و كسل ل ل للكلد الي مااريمية 3بلاء لما
الارق االنلايئة لكشدير اللما

) )SVMااا اند

األمها باسكمدام املية الكعلم .

L´eon Bottou, Chih-Jen Lin, “Support Vector Machine Solvers “ ,
Sorayya Malek, Mogeeb Mosleh, Sharifah M. Syed, “Dissolved Oxygen Prediction Using
Support Vector Machine “ , World Academy of Science, Engineering and Technology
International Journal of Computer, Information, Systems and Control Engineering , Vol:8 ,
No:1, 2014 , pp (46-50 ) .
3
. Steven R. Gunn"1998","Support Vector Machines for Classification and Regression " ,
university of Sothmpoton,Technical Report ,ch1,p2.
1
2
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امن أجا كشييم أداء اللما
معاما االركباا (. )R2

يكم ااكماد الموال لرار إمنل للائية ااي  :مكاسل لا مربعار الما الكلي اطيم مربي

1

دراسة الحالة والبيانات :
كمكلف كمية الممليار المكالدت من دالة إل للع أم للرة ابش للا لالسك الك .ي للي الاالي للار المكن للدت األمريكي للة
يشلدر معلدا كاللد الممليلار لليلرد بلنلا  1.2كيللا جلرام  /للرد  /يللام م للع نللين أللل يشللدر بلنلا  4.1كيلللا
ج لرام  /للرد  /يللام للي داا امكنللاد األاربلي  .ا لع اللداا العربيلة المركيعلة اللدما مهلا داا الملليد يكلرااح كاللد
الممليللار البلديللة الللبة ( ) 4.1 – 2.1كيلا جرام /للرد /يللام  .للع نللين يك لرااح للع الللداا العربيللة مكاسللاة

الدما امن بيل ا ملر ما بين  8.0-4.0كيلا جرام  /رد  /يام  .اا ه األرطام ال ل للع ابل ل للارت ال ل للن مكاسل ل للاار
كاملة االمكال لار الكبيلرت بلين الممليلار المكاللدت لي الرائ المجكملي الممكليلة.
االمكيار لما

ا لك لكشدير اللما

2

)  (SVMالملاسلو لبيالار البنث النالي كم اسلكمدام برلامد )) R Sttudio 3.4.3

األمها باالاكماد الع املية الكعلم للكلبو بكمية الليايار البلدية اللل ل ل ل ل لللبة ي منا ظة

البلرت اب اكماد البيالار أالسبااية لعام( ) 2016ا لك للمكغيرار } الملاشة ( ) regionم ادد اللشالر (
) no.of transferم ادد العماا ) (no.of workersم اادد ارليار )( mechanismsم ااايان الليايار
) . {) wight
إ ن املية اللم جة ككالو أاال معر ة ملل ل ل ل للائل بيالار ايلة البنث ا لك لكالل ل ل ل لليف اللما

بالال ل ل ل للكا

اللني ااالبكعاد ان أمااء الشياة االكشدير.االجداا ( )1يعرض لكائد بعض الموارار االنلائية لكاليف
مكغيرار البنث .
العماد األاا من الجداا يمها مكغير الملااق )  (regionا اي  :ملاشة } العال ل ل ل ل للار alasharم المليد
 Gulfم المارت  al khorahم المعشللا  al Maqalم الشبلللة  al Qblaم االربللاا  { al rabatابااطي

48

أسبا لكا ملاشة .
ااالامدت الالنشة كاير الع اطا اأكبرطيمة ماالاسيا ماالمكاسا لمكغيرار البنث  .ايظ ر العمادين رطم )12ا
) 13طيم معاما االلكااء ) (skewامعاما الكيلا ( ) kurtosisلمكغيرار البنث نيث يظ ر من طيم معاما
االلكااء بان ملنلار بيالار جميي المكغيرار اا ا النلاء موجب باس للكهلاء مكغير ادد االليار المس للكمدمة ان
ملنلع بيالاك ا

ايلكااء س ل للالو  .اكجدر األا ل للارت أن ا ين الموال ل لرين ييادان البانث بيكرت أالية ناا كاييي

البيلاللار لمكغيرار البنلث م ا للك لكنلديلد يملا ا ا كلاللر بيلاللار المكغيرار ككبي الكاييي الابيعي اا ان اللالللك
نللاجللة الجراء كعللديالر الع البيللالللار كللالكنايللا اللاغللاركمي ا لللك لكشريب للا من الكاييي الابيعي  .ايكبين ان
جميي المكغيرار طريبة من الكاييي الابيعي اال ناجة الجراء كنايا الع بيالاك ا ايمكن كشدير اللما

مباا ل ل ل ل لرت

(
R. Noori, M.A. Abdoli, A. Ameri Ghasrodashti and M. Jalili Ghazizade, “Prediction of
municipal solid waste generation with combination of support vector machine and principal
;component analysis: A case study of Mashhad”; Environmental Progress & Sustainable Energy
)Volume 28, Issue 2, July 2009, Pages (249–258
 )9ندى عاشور علد الظاهر"،المخلفات الصللة ..الليئة واالق صاد"  ،مجلة أسيوي للدارسات البيئية ،العدد  ،) 2011 ( ،35ص93
1
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) (SVMال و طد

ن الماات الم مة المكملة اي كليي رسل للم االلكال للار االكي كعاي كرت أالية ان اللما
يالئم بيالار البنث.
الجدول ( ) 1
المؤشرات األحصائية لبيانات البحث
mad
min
max range skew
2.22
1.00
6.00
5.0 0.00
41.51 71.00 319.00 248.0 0.21
12.60 21.00 136.00 115.0 0.42
44.48 158.00 287.00 129.0 0.53
12.60 57.00 89.00 32.0 -0.23
0.39
1.02
4.82
3.8 0.79

ايا ر برلامد
نكما أاليا للما

)Studio

mean
sd median trimmed
3.50 1.71
3.50
3.50
167.38 44.92 166.00 166.44
62.03 14.40 61.50
61.93
213.86 46.16 198.00 210.89
74.67 10.89 74.50
75.07
2.71 0.44
2.68
2.68
se
0.10
2.65
0.85
2.72
0.64
 (Rلا ممكلف من رس للم االلكا للار للبيالار
0.03

vars
n
1 288
2 288
3 288
4 288
5 288
6 288
kurtosis
*region
-1.28
Quantity
0.01
n.of.transfers
2.17
n.of.workers
-1.36
mechanisms
-1.18للااد ي إاااء
2.90س
االكي ك
weights
*region
Quantity
n.of.transfers
n.of.workers
mechanisms
weights

) )SVMالملاس ل للو لعيلة البيالار  .االا ل للكا ) (1يعرض رس ل للم االلكا ل للار لبيالار أند
المالئم للكلبو بكمية الليايار باالاكماد

لكنديد اللما
المشابا ا
المكغير
باالعالع
باالاكماد
المكغيرار
الوينيةلكلل نظيف
شركة
بيالاربيانات
ماد على
) RStudio
المصدر  :ن ائل (
الع الملاشة م من العماد الهالي ي الا ل للكا ( ) 1لس ل للكلبا أن من السل ل ل ا اليل ل للا الع األطا بين مجمااكين
(ايلكين ) م ن كمية الليايار باس ل للكمدام ما مس ل للكشيم مما يا ل للير الع إمكالية اس ل للكمدام لما

 SVMبالل ل لليغة

الماية لكمهيا العالطة بين المكغيرين ي نين يظ ر السللار الهالث االسللادة من العماد الهالي لللعابة اليلللا
بين مجمااار بيالار كمية الليايار باالاكماد الع بيالار ادد اللشالر ابيالار ادد ارليار الع الكلبو مما
يال ل ل ل ل للير الع ادم إمكالية طياة العالطة بين كمية الليايار ااو من ا ين المكغيرين باسل ل ل ل ل للكمدام لما
بالل ل لليغة الماية اان كشدير العالطة بيل م يكالو لما
لما

SVM

غير ماية  .االجداا ( ) 2ياضل ل ل الاا الدااا لكا

.

إن ا ا الموا ل ل ل للر يل ل ل ل للف العالطة البس ل ل ل لليا بين مكغيرين ا ي ناا اجاد اكهر من مكغير يكالو ارق يمرة
لكنديد الليغة الملاسبة االا ي كي دار املية الكعلم .
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الشك ( :)1رشم ان شار ك م غير م م غيرات الل

مناب بنية الم غيرات

المصدر  :ن ائل ( )RStudioباالع ماد على بيانات الشركة الوينية لل نظيف

تقدير نموذج متجه آلة الدعم ( ):)Support Vector Regression(SVM
ان كشدير لما

ر( )SVMالملاسللو يكالو ااال كنديد اا ا كراض معلمار دالة (  ) Kernelالمهلع

ايكم لك من مالا اسكمدام االيعاي ( )tuneالمكا ر ي لغة( )Rموالجدول (  ) 2يعرض نتائج هذااإليعاز.
جدول ()2
الصيغ المحتملة لنموذج ()SVM
Sigmoid

radial

polynomial

linear

model

eps-

eps-

eps-

eps-

SVM-Type

regression

regression

regression

regression

Sigmoid

radial

Polynomial

linear

SVM-Kernel
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1

1

1

1

cost

0.1

0.1

0.1

0.1

gamma

0.1

0.1

0.1

0.1

epsilon

0
101

41

3

degree

0

coef.0
58

119

of

Number

Support
Vectors
المصدر  :نتائج ( )RStudioباالعتماد على بيانات الشركة الوطنية للتنظيف .
اكما مبين ي الجداا(  ) 2أن معلمة (  )costالمهلع مسااية للااند اان معلمة ()Gamaمسااية لل ل ()0.1
الجميي الل لليغ .كما أن درجة مكعدد النداد ي اللما

( )polynomialاي الدرجة الهالهة ماان ادد مكج ار

الدام للليغة الماية اي ( )58مكج للدام  .الليغة ( )polynomialاي ( )119مكج للدام م بيلما ادد
مكج ار الدام للليغة ( )radialمسااو الع ( )41ااي الليغة االطا من نيث ادد مكج ار الدام اان ادد
مكج ار الدام للليغة ( )sigmoidمسااية لل (. )101
اكجدر األا للارت الع أن ( )costاالكي كعما الع كنس للين ال امو لدالة الكلية ()cost function
االكي ككنكم ي اهر كا مكج من مكج ار الدام اان كشدير ا ه المعلمار يكضل ل ل ل ل للمن امااء الكدريو من اجا
االسكش اررية م او ال ا كمها ككلية الكلليف بالاكا اللني

اا كلية ساء الكاليف ي بيالار ايلة الكدريو

م كلما طلر طيمك ا كلما ايدادر المسا ة بين مكج دام اامر ابالكالي ييداد الكباين ايشا الكنيي م اما المعلمة
( )Gammaاي معلمة (  ) Gaussin kernelللكعاما مي الكلل ل ل للليف غير الماي .ابنسل ل ل للو لظرية الكعلم
ارلي الدما ككان طيمك ا لللغيرت ال ا كالد كللللييا لمكج الدام مك هر بكلللليف مكج دام يمر نكع لا كالر
المسللا ة بيل ما كبيرت م بيلما باللسللبة لشيم ( )Gammaالكبيرت ان الكباين بين المكج ين يكان طليا مما يعلي أن
المسا ة بيل ما ااسعة اكبيرت اموهرت ابالكالي ان الشيم الكبيرت لل لل( )Gammaكالد كني اي كبي ار اكباين طليا لللما

االعكة لللني  .الكنديد طيم المعلمار بالا ل كا االمها االكنشق من لللنة المعلمار الممكارت يكم ا كراض ادت
طيم لكا معلمة ااالاكماد الع االيعاي ( ) tuneي امكيارالمعلمار المهلع لللما

اب سل ل ل ل ل للكمدام معلمة الكنشق

الكبادلية ( Cross Validationparameter
أما الجداا ( )3إل يعرض المال للاادار الكي كمها مكج ار الدام ي ايلة البنث .باللسل للبة لمكج ار الدام
لللل لليغة الماية اادداا ( )58م إن الموال للر ( ) indexيال للير الع ان المال للاادار الكي كمها مكج ار الدام
اي الماللاادت الرابعة كلي ا الماللاادت السللابعة اان مكج الدام االمير ممها بالماللاادت ( . )201أما مكج ار
الدام للليغة (  ) polynomialان المااادت االالع كمها مكج الدام االاا ي نين كمها المااادت ()202
مكج الدام الل ل ل ل ل ل ل لل( )119أ اللل لليغة ( )radialان مكج الدام االاا ممها بالما للاادت ( )4ي نين ان مكج
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جدو ()3
تندير م ج ات الدعم لصيغ نموذج ( )SVMالم ملة
Support Vectors of linear model
[1] 4 7 8 12 13 16 18 19 24 25 29 32 37 44 47 50 52 55 58 69
[21] 73 87 88 90 91 98 99 100 101 103 109 112 113 118 122 123 127 129 130 132
[41] 134 142 148 152 157 166 167 168 172 173 178 179 181 193 194 195 200 201
Support Vectors of polynomial model
[1] 1 2 4 5 9 12 14 16 19 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36
[21] 37 40 41 46 48 49 53 54 55 59 64 66 67 70 72 73 75 78 79 81
[41] 83 84 85 86 87 89 91 92 93 95 96 97 100 101 102 103 105 108 111 112
[61] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 126 128 129 130 131 132 135 137 138 141
[81] 142 143 145 146 147 148 149 151 152 154 155 156 157 159 160 161 162 165 166 170
[101] 171 173 175 176 178 184 185 187 188 189 190 191 192 196 197 198 199 200 202
Support Vectors of radial model
[1] 4 7 13 18 19 24 25 37 41 50 51 52 58 61 69 70 73 87 88 91
[21] 93 97 101 103 112 118 124 126 130 132 142 146 156 157 166 167 173 186 193 200
[41] 202
> Support Vectors of sigmoid model
[1] 1 4 5 7 8 9 12 13 14 18 19 24 25 29 32 35 37 41 44 45
[21] 46 47 48 50 51 52 53 57 58 60 65 69 72 80 81 82 85 88 90 91
[41] 93 98 99 100 102 103 105 106 108 109 110 112 113 117 118 120 121 122 123 124
[61] 126 127 129 130 134 136 139 142 145 146 148 152 154 156 157 158 161 163 166 167
[81] 168 171 172 173 174 175 179 180 181 185 187 190 191 192 193 194 195 196 197 198
[101] 199

المصدر  :ن ائل ( ) RStudioباالع ماد على بيانات شركة الوينية لل نظيف
الدام ال ل لل( )41ممها بالمااادت ( )202ااي مااب للنالة ي الليغة الماية أ اان مكج الدام االاا للليغة
( )sigmoidاي المااادت ( )1ي نين ان مكج الدام رطم ( )101اي المااادت (.)119
اختيار صيغة ( )SVMالمناسبة :

ان املية الكلبو ككالو أاال الكنشق من ل ل ل ل ل للنة اللما

المشدر م اب لك كم كشس ل ل ل ل لليم ايلة

البنث الع طسللمين  :األاا يمها ايل الكدريو االشسللم االمر يمها ايلة االمكبار  202 }:ماللاادت
 (%70):من بيللالللار البنللث { لكللا مل للا .ايكم كشللدير اللما
اللما

اللدت مرار للكللدريللو االالل ل ل ل ل للاا الع

االمها امن مالا نسل ل ل ل ل للاو مكاسل ل ل ل ل للا مربعار الما الكلي اطيمة ( )R2االكي كمها مشدار

الكغيرار ي المكغير الكابي (كمية الليايار ) الما ل ل ل للرانة من طبا باطي مكغيرار اللما

المشد ر الكا

للليغة من الللليغ األربعة السللابشة  .االجداا ) (4يعرض لكائد الكشدير  .إ يكض ل بان اطا مكاسللا
لمربعار الما يكان للما

) ) SVMبللليغة )  (radialابنسللو المعلمار الميس لرت سللابشا بيلما

يا للير معاما ( )R2للعيلة الكدريبية بان اكبر طيمة اي للل لليغة ) )radialأو ان الكغيرار ي كمية
الليايار ا الما للرانة من طبا باطي المكغيرار ككان اكبر ما يمكن للل لليغة ( )radialم االمر ال و
ياللير الع ان ا ه الللليغة ملاسللبة ي كمهيا بيالار العيلة  .بيلما الللليغة المهلع لعيلة االمكبار اي

الل ل لليغة الماية مإ أن معاما () R2للل ل لليغة الماية س ل للجا أكبر طيمة م نيث ان الكغيرار ي كمية
الليايار الما ل للرانة من طبا باطي المكغيرار باس ل للكمدام العيلة االمكبارية لللما

الماي مس ل للااية الع

( )%98الللل لليغة ( )radialاي ( ) %97ااما طيمكين مكشاربكين بالكالي يمكن الشاا بان اللل لليغكين
الماية االل ل ل ل ل ل ل لل( ) radialاما ل لليغكين ملاس للبكين لكمهيا بيالار البنث بنس للو العيلكين المس للكمدمكين
ابالكالي سيكم ااكماد لكائج ما ي الكلبو .
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جدول ()4
نتائج التحقق من الصيغة المثلى ()The Cross Validation
sigmoid

Radial

Polynomial

Linear

Model

636.8

70.21

292.74

119.06

TMSE

%71.9

%96.5

%85.04

%94.03

)R2(train data

%64.31

%97.1

%91.7

%98.14

)R2(test data

المصدر  :نتائج ( ) RStudioباالعتماد على بيانات شركة الوطنية للتنظيف
نتائج التنبؤ في كمية النفايات في محافظة البصرة:
االا ل للكاا ( )5-4-3-2كعرض لكائد الكلبو بكمية الليايار البلدي ة الل ل لللبة ي مركي منا ظة البلل ل للرت
باالاكماد الع لما

( ) SVMالللل لليغ االربي المنكملة م نيث يبين رسل للم االلكال للار لكمية الليايار المكلب ب ا

اباللكا مال لللما جين الماي الما

( )radialم االكي كم أمكياراا لكمهيا البيالار ي اليشرت السللابشة م بان

الاك ييادت لكمية اللياي ار البلدية اللل ل ل ل ل لللبة مي اليمن م كلما ايدادر الشيم النشيشية (طيم ايلة االمكبار ) مي
اليمن كيداد الشيم المكلب ب ا ل ه الكميار  .اا ه اللكيجة ما ل ل ل ل ل للاب لما كال ل ل ل ل ل للا الي

اللما جين (sigmoid

ا ) polynomialاالمر ال و يوكد لللنة ا ا االسللكلكا أ ا ياللير الع لجاح املية الكعلم ي كاللليف لما
كياء للكلبو بكمية الليايار البلدية الللبة.

الشك (  : )2رسم االن شار لكمية النفايات الم نلئ ب ا باس خدام الكميات النفايات ال نينية للعينة االال لار للصيغة الخطية
المصدر  :ن ائل ( ) RStudioباالع ماد على بيانات شركة الوينية لل نظيف
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الشك (  : )3رسم االن شار لكمية النفايات الم نلأ ب ا باس خدام كمية النفايات ال نينية لعينة االال لار للصيغة polynomial

المصدر  :ن ائل ( )RStudioباالع ماد على بيانات الشركة الوينية لل نظيف

الشك (  : )4رسم االن شار لكمية النفايات الم نلأ ب ا باس خدام كمية النفايات ال نينية لعينة االال لار للصيغة radial

المصدر  :ن ائل ( )RStudioباالع ماد على بيانات الشركة الوينية لل نظيف
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االستنتاجات
الشك (  : )5رسم االن ش ار لكمية النفايات الم نلأ ب ا باس خدام كمية النفايات ال نينية لعينة االال لار للصيغة sigmoid
الكلبو الدطيق للليايار البلدية الللبة يلعو دا ار ااما ي لظام إدارت الليايار الللبة .ال لكم إن
المصدر  :ن ائل ( )RStudioباالع ماد على بيانات الشركة الوينية لل نظيف
ال دف من ا ا البنث اا كشديم لما ملاسو للكلبو بكمية الليايار  .اطد كم ااكماد لما  SVMلكاليد

الكلبوار ان الليايار األس ل للبااية  .ي ا ا الل ل للدد م إن الس ل لللس ل لللة اليملية األس ل للبااية لكمية الليايار م اادد
الال للانلار الكي كنما الليايار م اادد العماا م اادد االليار ي األسل للبا كم اسل للكمدام ا  .اكم كليي اللما
المشكرح للكلبو بالممليار المكالدت اطد كم كنشيق اللكائد الكالية :
 -1كاللللر املية الكعلم الع ان لما

( ) SVMالملاسللو لعيلة البنث اا بالللليغة الماية االللليغة

()radial
 -2اكبين من لكائد الكلبو بان كميار الليايار المنلية اللل ل لللبة لمنا ظة البل ل ل لرت سل ل للاف كيداد مي الاطر
ماالمر ال و يكالو ييادت ي ااداد العاملين اااداد االليار م ايال ل ل ل ل للير الع ييادت ي الكلاث البيئي
الل و كعللالي ملل المنللا ظللة االمر الل و يكالللو االلداد برامد كاايللة للس ل ل ل ل ل لكللان بل اميللة االلادت الكللداير
ااالسل ل للكغالا االمها للمااد االكشليا من اسل ل للكمدام المااد المغلية االمعلبة بالبالسل ل للكيك للكشليا من كمية
الليايار الللبة ااهراا الع البيئة البلرية .
 -3من الااض إن اللكائد كوكد أن مكغيرار المدمالر ل ا اماما ك هير إيجابي الع املية . SVM
 -4بس للبو مندادية البيالار المكانة م ان المل جية المس للكمدمة يمكن كاايراا لمدد أااا من الاطر ي
المسكشبا من مالا بلاء سلسلة يملية ا رية اابر سلاار .
المصادر
 - 1أ.د عادل رفقي عوض  ،د .محمد توفيق أبو العال ييييييي هندسة المدن وعلوم البيئة  ،المنظمة العربية

للتربية والثقافة والعلوم ي تونس 2003م ( مجلدين ) .
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