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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 أن 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 يالفظرن للمدن الذكية.

المحور  :02اليضااع اذلتمععت ياذقتصااعدن فت ظ ،المدن الذكية جالتلعرة اذلكتريفية الذكيةخ الحيكمة الذكيةخ الذكعر
اذقتص ا ااعدنخ اذن ا ااتثمعر الذكتخ الن ا اايعحة اذلكتريفيةخ الردمعت اذلكتريفيةخ البيئة الذكيةخ ردمعت اذعالم ياذتص ا ااع،

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 ذين 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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تفعيل السياحة االلكترونية ضمن استراتيجية التحول الى المدن الذكية
–مع اشارة الى الفرص والتحديات بالجزائر-
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ملخص:

تســله ه ا الد ارســة العــوا علي ااهمية ااســتراتيجية للمدن ال كية في ظل تزايد الهلب علي مســتوع عال

من الرفاا ااقتص ــادي وااجتماعي للس ــكاني تما ــيا ما التهور الكبير في تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ــالي كما
تهدف أيعــا الي ابراز فعالية اســت داس الســياحة االكترونية في المدن تكي ا ما نمو ج المدن ال كية ال ي أصــب
مجال المنافسـ ـ ــة ب يقاس بقدرة كل مدينة علي ج ب التدفقا ،السـ ـ ــياحية وااسـ ـ ــتامارا ،وهو ما سـ ـ ــينعكس علي
اايرادا ،السياحية للدولي علي غرار الجزائر التي تمتلك مقوما ،سياحية ومادية يؤهلها لتحقيق لك.
الكلمات الدالة :مدينة كيةي سياحة الكترونيةي تكنولوجيا المعلوما ،وااتصالي الجزائر.
Abstract: This study sheds light on the strategic importance of smart cities in light of the
increasing demand for a high level of economic and social well-being of the population, in
line with the great development of information and communication technology. It also aims at
highlighting the effectiveness of using e-tourism in cities, Competition is measured by the
ability of each city to attract tourism flows and investments, which will reflect on the tourism
revenues of countries, such as Algeria, which has the elements of tourism and material
qualified to achieve this.
Keywords: Smart city, e-tourism, information and communication technology, Algeria.

أوال .منهجية الدراسة

 .1مقدمة :إن ما يميز العقود األ يرة من القرن الع ـ ـ ـ ـ ـرين وبداية القرن الواحد والع ـ ـ ـ ـ ـرين هو التهور التقني

والتكنلوجي الهائلي تزامنا ما النمو الكبير في عدد السـ ـ ـ ــكان حيذ انعكس لك علي البحذ عن السـ ـ ـ ــبل الك يلة

بتدبير ـ ـ ـ ــؤون الحياة ااقتص ـ ـ ـ ــادية وااجتماعية في المدني وتجلي لك في ظهور مجتما من نمه جديد يعتمد
ب ــكل كبير علي المعرفة وال كاا التكنولوجيي ويقوس ب ن ــهت بااعتماد علي الوس ــائل اافت ارع ــية المتمالة في
ال بكة العنكبوتية.
وتكي ا ما تلك التهورا ،ظهر اصــه " لالمدن ال كيةل وال ي يتو ي اســتامار التقنيا ،الرقمية الحدياة
في تحســين األوعــاص ااقتصــادية وااجتماعية والســياســية لســكان المدني وعلي عــوا لك فقد أصــبح ،المدن
الم عاصرة هدفا لرغبة السيا" واصب نظاس المدينة منتج لالمدينة السياحية ال كيةل هو المقصد السياحي المميز .

أعح ،السياحة االكترونية أحد أهس ال يارا ،المتاحة استجابة الي الهلب الجديد في است داس المدينة

تما ــيا ما التهور الحاصــل في تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــاا ،وال ي اتا" وســها مااليا للتواصــل بين المنتج
والمس ــتهلك الس ــياحي مما يعزز امكانية الوص ــول الي أكبر عدد ممكن من الس ــيا" بارع ــافة الي تلبية رغباتهس
واحتياجاتهسي وهو ما س ـ ـ ـ ـ ــينعكس علي زيادة المدا يل الس ـ ـ ـ ـ ــياحية اقتص ـ ـ ـ ـ ــاديا ،الدول التي تبحذ عن التنويا
ااقتصادي.
لقد أول ،الحكومة الجزائرية اهتماما متزايدا لقهاص السـ ــياحة في إهار اسـ ــتراتيجية التنويا ااقتصـ ــاديي
بيد أن العوائد المحققة من تبقي ع ـ ــعي ة رغس ما تحوز علي الجزائر من مقوما ،هبيعية وب ـ ـ ـرية ومادية يؤهلها
للمعي قدما نحو تحقيق ااهدافي اصة ما ااص حا ،التي استهدف ،قهاص تكنولوجيا المعلوما ،وااتصال
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لجعل قهاص اقتصـ ـ ــادي تنافسـ ـ ــي م تو" علي العالسي وهو السـ ـ ــبيل لت عيل السـ ـ ــياحة االكترونية في المدن ال كية
بالجزائر.
.2

مشكلة البحث :علي عوا ما سبق نهر" التساؤل الرئيسي التالي:

ما مدى فعالية السييييييياحة االلكترونية في التحول نحو المدن الذكيةه وما هو سييييييبيل الجزائر لمواكبة التحديات وتحقيق

ذلك؟
.3

أهمية البحث :تكمن اهمية ه ا الد ارسـ ـ ــة من الدور ااسـ ـ ــتراتيجي ال ي تلعب السـ ـ ــياحة والتهور الكبير في تكنولوجيا

ااع س وااتصـال وتوظيف لك في المدينة لتصـب لمدينة سـياحية كيةلي حيذ تحول ،المنافسـة بين المدن ومدع قدرتها

علي ج ب التدفقا ،السياحيةي واآلاار اريجابية علي التنمية ااقتصادية وااجتماعية.
أوال .المدن الذكية

تعرف الحواعـ ــر العمرانية عالميا نموا ديموغرافيا ملحوظا يعزع للتزايد علي الهلب علي مسـ ــتوع عال من الرفاا
ااجتماعي وال دما ،ا ،الجودة العالية من هرف السـ ـ ـ ـ ــاكنةي يقابل في الهرف األ ر التوج نحو إدارة البعد البيئي له ا
الحواعــر والتحديا ،المرتبهة بالس ـ مة المروريةي التنمية ااقتصــاديةي عزز ه ا التحديا ،ااتجاا نحو ااســتعمال الم ره
لتكنولوجيا ،ارع س وااتصـ ــال االكترونية والرقمية ي مما أدع إلي الت كير والتعامل جديا من هرف الحكوما ،ما الم هوس
الجديد للمدينة ال كية ال ي يهدف إلي هر" أفكار وايجاد حلول مبتكرة له ا التحديا.،
حيذ تتوقا األمس المتحدة أن نحو  %70من سكان العالس سيتمركزون في المراكز الحعريةي مقارنة بنسبة  %54في
عاس  2014ونسبة  %30في عاس  .1950ومن المتوقا أن تحدذ نحو  %90من ه ا الزيادة في سكان الحعر حول
العالس في آسيا وأفريقيا(.)1
.1

مفهوم المدن الذكية :ينهوي م هومهـا علي عـدة تعـاريف والتي تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب في كون لالمـدن الـ كيـة هي المـدن التي
()2

تست دس حلوا تكنولوجية مبتكرة بهدف تحسين مستوع الحياة وال دما ،التي يتلقاها المواهنون والزوارل .

كما تعرف  (International Data Corporation, USA) IDCلألبحاذ المدينة ال كية علي أنها لكيان

محدود)حي و/أو بلدة و/أو مدينة و/أو مقاهعة و/أو بلدية و/أو منهقة حعـرية( ل سـلهت الحاكمة علي مسـتوع المنهقة
أكار من كونها علي مس ــتوع الدولة .ويتس بناا ه ا الكيان علي بنية تحتية ل تص ــاا ،وتقنية المعلوما ،التي تمكن من
إدارة المدينة بك ااة وتعزز التنمية ااقتص ــادية وااس ــتدامة واابتكار وم ــاركة المواهنينل( .)3ويبين ال ــكل التالي منظومة
المدينة ال كية.
الشيييييييييكييييل رقم :01
منظومييييية الميييييدينييييية
الذكية
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Source: Aruditya JASROTIA, Amit GANGOTIA, Smart Cities To Smart Tourism
Destinations: A Review Paper, Journal of Tourism Intelligence And Smartness, Volume
1 Issue 1, 2018, p 50.
تعتمد المدن ال كية ب كل كلي علي اله رة التي مس ،تكنولوجيا ااتصاا ،والمعلوما ،اصة ال بكة العالمية
الموســعةي التي أصــبح ،مرتبهة بمعظس أجهزتنا العص ـريةي والتي أصــهل علي تســميتها بانترن ،األ ــياا ( internet of
) things IOTي فالت اعل فيما بينها ي لق ـ ـ ـ ــبكة تسـ ـ ـ ــاعد في تن ي ارجرااا ،وتحليل المعلوما،ي كالهواتف النقالة ال كية
وكاميرا ،المراقبة وأجهزة نظاس تحديد المواقا العالمي واللوحا ،ال كية والعديد من األجهزة واألنظمة األ رع المساعدة.
وبحسب التقرير الرسمي ال اص بمؤ ر وال ي صدر سنة Innovation Cities™ Index 2018 ( 2018
)ي وال ي بدأ العمل ب س ـ ــنة  2007ي ويعد أكبر تص ـ ــنيف عالمي للمدن ال كيةي اس ـ ــتنادا إلي  162معيار قياس ـ ــي ما نقاه
البيانا ،األس ـ ــاس ـ ــيةي فمن بين  500مدينة د ل ،التص ـ ــنيف فإن المدن الع ـ ــر األكار تقدما في مجال تهبيق أو ت هيه
مبادرا ،وتهبيقا ،المدن ال كيةي والتي نبرزها في الجدول التالي(:)4
الجدول رقم  :01المدن العشر األكثر تقدما في مجال تطبيقات المدن الذكية
1

هوكيو عاصمة اليابان

6

سنغافورة عاصمة سنغافورة

2

لندن عاصمة المملكة المتحدة

7

بوسهن عمن واية ماسات وستس ب مريكا

3

سان ف ارنسيسكو عمن واية كالي ورنيا ب مريكا

8

تورنتو في كندا

4

نيويورك ب مريكا

9

باريس عاصمة فرنسا

5

لوس أنجلوس عمن واية كالي ورنيا ب مريكا

10

سيدني ب ستراليا

Source
:
https://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2018 /تاريخ التصفح global/13935.2018/12/31
كما احتل ،مدينة أبو ظبي بارمارا ،العربية المتحدة المركز رقس  69ب ا ،التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفي وب لك فهي تعد ك ول
مدينة كية عربية لسنة .2018
.2

()5

عناصر التحول إلى المدينة الذكية :تتمال في ما يلي:

 توفر بنية تحتية وتقنيا ،اتصـ ــاا ،سـ ــلكية واسـ ــلكية م تل ة تحقق الربه ال ـ ــبكي المعلوماتي بين كافة نواحي
المجتما الجها ،ال دمية وعلي م تلف المستويا.،

 توفر رؤية واسـ ــتراتيجية للوصـ ــول إلي مدينة تنافسـ ــية وااسـ ــت ادة من ال رص المتاحة ودعس أصـ ــحاب المصـ ــال
والقهاعا ،المتعددة وم تلف ال ئا ،الحعرية نحو التنافسية وااستدامة.

 توفر أنظمة ولوائ موحدة وت ريعا ،وأهر قانونية للتعام  ،ال كية.

 توفر منظومة موحدة لتهبيقا ،نظس معلوما ،القهاص الحكومي معتمدة علي تقنية
.Service

دما ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة Web

 توفر منظومة موحدة لتهبيقا ،نظس معلوما ،القهاص ال اص.
 بوابة نظس معلوما ،جغرافية GIS Portal
تتمال مزايا المدن الذكية فيما يلي(:)6


المســاعدة في بناا الك ااا ،الت ــغيلية وتن ي ها لتوفير ال دما ،للمواهنين وال ــركا،ي ومن بينها عــمان ك ااة

إدارة المرور أو ال دما ،ارلكترونية للحصول علي موافقا ،وتصاري األعمال؛
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إيجاد بيئة تســتقهب األعمال وتحافظ علي النمو ااقتصــادي بما يســهس في بناا بيئة حع ـرية واجرااا ،تجارية



تقديس بيئة آمنة وتوفر هاقة فعالة للمواهنين من

ل تن ي حلول مال الدوائر التل زيونية المغلقة والعدادا،



دعس النمو واابتكار وتسريا وتيرة اعتماد التقنية .ويمكن لبعض المدن اا تيار من بين است داس ارنسان اآللي

فعالة تستقهب ااستامارا ،األجنبية المبا رة وتدعس اابتكار؛

ال كية وأنظمة إدارة المباني وارعااة ال كية لرصد سلوكيا ،المواهنين ب كل أفعل وتعزيز ك ااة است داس الهاقة؛
الروبو (،لتقديس دما ،الرصــد في بعض المناهق المحددة مســبقا أو الســما" للمدن أو ال ــركا ،باســت داس بيانا،
المواهنين استحداذ دما ،أو تهبيقا ،جديدة مبتكرة؛



عمان ارت اص مستويا ،م اركة المواهنين وتقديس جودة حياة أفعلي حيذ أن المدن ال كية ستمكن المواهنين



دما ،ارنترن ،واألجهزة المتنقلة وادارة المرور ال كية

من تقديس اآلراا والم حظا ،والتواصل ما السلها ،مبا رة.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــتت لف المدن ال كية من مبادرا ،وبرامج مال

وارعــااة ال كية والرعاية الص ـحية ال كية والعدادا ،ال كية وال ــبكا ،ال كية وأنظمة األمن رن ــاا منظومة تعــمن

توفر بيئة مستدامة قوية لمواهنيها  .ويوع ال كل التالي أهس دما ،المدن ال كية.
الشكل رقم  : 02خدمات المدن الذكية

المصدرInternational Data Corporation, 2015 :
ثانيا .السياحة االلكترونية
يعتبر م هوس السـ ـ ـ ـ ــياحة االكترونية من الم اهيس الحدياة في علس السـ ـ ـ ـ ــياحة فع ـ ـ ـ ـ ـ علي أن يرتبه ارتباها وايقا
بم هوس التجارة االكترونيةي والتي تعرف حس ـ ـ ـ ـ ــب منظمة التجارة العالمية ب نها أن ـ ـ ـ ـ ــهة انتاج الس ـ ـ ـ ـ ــلا وال دما ،وتوزيعها
وتسويقها وتسليمها للم تري من

.1

ل الوسائه االكترونية.

تعريف السياحة االلكترونية :يمكن عرض أهس التعاريف للسياحة االكترونية في ما يلي:

()7

 " هي تهبيق التجارة االكترونية في المجال السياحيي دا ل ارهار العاس لل دما ،ارلكترونيةل .

 وتعرف ب نها "تلك ال دما ،التي توفرها تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــال بغرض انجاز وترويج ال دما ،الســياحية
()8

وال ندقية عبر م تلف ال بكا ،الم توحة والمغلقةي بااعتماد علي مبادئ وأسس التجارة االكترونيةل.

 وتعرف علي أنها لاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داس ااعمال االكترونية في مجال الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياحة من اجل ت عيل عمل الموردين
السياحيين والوصول الي تسهي  ،أكار فاعلية للمستهلك السياحي.

 كما تعرف ايعـ ـ ــا ب نها لرقمنة جميا العمليا ،وس ـ ـ ـ سـ ـ ــل القيمة في السـ ـ ــياحة والس ـ ـ ـ ر والعـ ـ ــيافة ...بما يسـ ـ ــم

للمؤسسا ،السياحية من زيادة ك ااتها وفعاليتهاي حيذ يمكن لتكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا ،السما" لل ركا،
()9

بالتواصل ما عم ئها بسهولة أكبرل.
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علي ع ــوا ما س ــبق ن حظ ان التعاريف تركز علي أهمية تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ــال في ظل التقدس التكنولوجي
الحاصـل في ـبكة المعلوما ،الدولية وت اير لك علي اانماه السـياحية الم تل ةي حيذ تسـت دس في لك المؤسـسـا،
السياحية أحدذ التقنيا ،في عرض المنتجا ،وتقديمها للسائحين عبر ال ابكة.
كما يمكن ان نجد ان توج الس ــياحة االكترونية نحو ااقتص ــاد الرقمي ال ي يقوس علي حقيقتين أس ــاس ــيتين هما:
التجارة االكترونية وتقنية المعلوما،ي فتقنية المعلوما ،أو صـ ــناعة المعلوما ،في عصـ ــر الحوسـ ــبة وااتصـ ــال قد افرز،
الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة االكترونية التي تعتمد اساس علي نظس الحوسبة وااتصال وم تلف الوسائل التقنية لتن ي
ن اها ،ومتهلبا ،منظما ،ااعمال ل نتقال الي الواقا الرقمي عبر بكة اانترني ،او األنظمة التقنية ال بيهة(.)10

.2

أسييبات تطور القطاا السييياحي االلكتروني :ي ــهد القهاص الس ــياحي تنامي ملحوظا في الس ــنوا ،اا يرة تزامنا ما

التهور في تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ـ ــال وهو ما انعكس جليا علي السـ ـ ـ ـ ــياحة االكترونيةي ويرجا لك الي ااسـ ـ ـ ـ ــباب
()11

التالية:

 عروض كبيرة وم تل ة من المنتوجا ،وال دما.،
 انت ار سريا لوسيلة اانترني ،في العالس.

 ت مين الاقة في وسائل الدفا عبر اانترني.،
كما أن المميزات الخاصة لنجاح هذا القطاا تكمن في:
 ـ ـ ـراا الرح  ،السـ ـ ــياحية يتهلب الوق ،والت كير ومقارنة أكار من رحلة قبل القرار بال ـ ـ ـراا ووجود اانترني ،والحجس

الهائل من العروض يتي ال رصـ ــة للمقارنة الس ـ ـريعة بين كافة العروض والبحذ عن المعلوما ،المتعلقة بالمنتوجا،

وال دما ،السياحية ومناق تها عبر المنتديا ،والدرد ة بين المستهلكين.

 الرحلة السـياحية ليسـ ،منتوجا ملموسـا ل لك اصـبح ،صـ حا ،اانترني ،بدي منهقيا لتسـويق الرح  ،عبر المل ا،
الورقية.

 ال ركا ،الم تصة في السياحة لديها مسبقا امكانية علي الت ق لس ما حاجا ،وهلبا ،المستهلكين.

.3

أهمية تطبيق السياحة االلكترونية :ترتكز السياحة االكترونية علي العناصر التالية(:)12

 الباعة (الموردون) أي ال ركا ،والمن ئا ،السياحية ويمالون جانب العرض.
 تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا ،وما توفرا من أدوا ،ووسائل وسبل جديدة.
 الم ترون (الزبائن) اي السيا" ويمالون جانب الهلب.

()13

بينما يتجلي أهمية تطبيق السياحة االلكترونية في ما يلي:

 تيسير تقديس المعلوما ،التي تعتمد عليها صناعة السياحةي حيذ أصب بإمكان السائ الحصول علي جميا البيانا،
والمعلوما ،حول المنتج السياحي.

 ت يض تكاليف ال دم ة السياحية المقدمةي وبالتالي تمتا المنتج السياحي بميزة تنافسية.

 سهولة تهوير المنتج السياحي وظهور أن هة سياحية جديدة تت ق ما رائ السائحين الم تل ة.
 زيادة القدرة التنافسية للمؤسسا ،السياحية.

 يستهيا منتج ال دما ،السياحية التعريف ب عمال ومنتجات بكل سرعة وسهولة.

 يمكن للترويج باألنترني ،استهاف واستقهاب ال رائ أوسا من المستهلكين السيا".

 است داس التجارة االكترونية في المجال السياحي يؤدي الي استقهاب ااستامارا ،األجنبية.
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.4

الفرق بين السياحة اإللكترونية والسياحة الذكية:
السياحة اإللكترونية

السياحة الذكية

المجال

رقمي

سد ال جوة الرقمية والمادية

جوهر التكنولوجيا

مواقا الويب

أجهزة ااست عار والهواتف ال كية

مرحلة السفر

قبل وبعد الرحلة

شريان الحياة Lifeblood

المعلوما،

البيانا ،الكبيرة

النموذج المعتمد

الت اعل

الم اركة في ان اا التكنولوجيا بوساهة

البناء والتشييد

سلسلة القيمة /الوسهاا

النظاس البيئي

التعاون

B2B, B2C, C2C

التعاون بين القهاعين العاس وال اص والمستهلك

ل الرحلة

Source: Ulrike Gretzel & al, Smart tourism: foundations and developments,
Electron Markets, September 2015, Volume 25, issue 3, p182.
علي عــوا ما ســبقي هناك تحول في بعض اآلليا ،المعتمدة في الســياحة ارلكترونية نحو تهبيقها في الســياحة
ال كية؛ ما  :عملية السـ ــياحة ال كية ا تحتوي فقه علي مراحل ما قبل الس ـ ـ ر وما بعد الس ـ ـ ري ولكن أيع ـ ـا
الس ـ ـ ر من

ل البحذ المسـ ــبقي الحجزي الدفاي توفير مكان الوصـ ــول المرغوب وتسـ ــهيل ااتصـ ــال من

ل مرحلة
ل اسـ ــت داس

الهواتف ال كية وارنترن ،وغيرها من التقنيا ،أاناا العهلةي كما تتهلب الوجهة ال كية المزيد من التحســينا ،في تكنولوجيا
المعلوما ،وااتصــاا ،ســعيا لتحســين نوعية حياة الســكان المحلييني وفي الوق ،ن سـ لزيادة جودة الزيارة من قبل الســيا"
من

.5

ل تهبيق سياسا ،المدينة ال كية ونظاس البنية التحتية للمناهق الحعرية أو الري ية.
تحديات تطبيق السييييييييياحة االلكترونية :يواج تهبيق الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياحة االكترونية جملة من العقبا ،التي يتوجب ت ليلها
()14

للوصول الي األهداف المتو اة من تهبيق السياحة االكترونية وهي


:

التحديات التقنية :وتتمال في النواحي التقنية ال اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بتكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،والبرمجيا،

وأنظمة الت غيلي فهناك نقص واع في ااعتمادية واامان والمعايير والبروتوكوا ،التي تنظس عمل السياحة االكترونية

عبر اانترني ،مما يس ـ ــتدعي تهوير المنظومة ال كرية لل ـ ــركا ،الس ـ ــياحية و لك بما يتناس ـ ــب وم حقة التهور المتس ـ ــارص
لتكنولوجيــا المعلومــا ،حتي ا تعــاني من التقــادس المعلومــاتي نتيجــة هـ ا التهور ممــا يعرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــا لعــدس م ئمــة امكــانيــاتهـا

التكنلوجية وفعالية المواقا االكترونية.


التحديات االجتماعية :يتوجب علي المجتما بكل هيئات ومؤسـ ـس ــات وافرادا توفير مناو اقافي وبيئة قانونية

مناس ـ ــبة للس ـ ــياحة االكترونية حيذ اتزال ـ ـ ـريحة كبيرة من األفراد في الدول النامية تتص ـ ــف بمحدودية الوعي بالس ـ ــياحة
االكترونية وتداعياتها وااارها علي ال رد والمجتما وي تقرون الي الحد اادني من المعرفة به ا الم هوس الحديذ للس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياحة

وكي ية ااست ادة منها.


التحديات القانونية :وجه ،أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياحة االكترونية في بدايتها العديد من الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك  ،القانونية

واس ــتهاع ،الت ـ ـريعا ،اامريكية الحدياة للتجارة االكترونية وتوجها ،ااتحاد ااوروبي ت ليل بعع ــا منهاي وتتجس ــد ه ا

العقبا ،حول أار اسـ ـ ـ ـ ت داس الوس ـ ـ ــائل االكترونية في تن ي اان ـ ـ ــهة التجارية والس ـ ـ ــياحة واهمها :عدس الك ـ ـ ــف عن هوية
المتعاملين ما حماية حقوق الملكية ال كرية من ااعتداا غير الم ــروصي وك ا حماية العميل من ان ــهة ااحتيال المبا ــر

علي ال بكة ومن المواقا الوهمية او غير اا

قية.
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ثالثا .عالقة السياحة االلكترونية بالمدن الذكية
 .1الجذت السييييياحي ضييييمن نموذج المدينة الذكية  :يعتمد فعالية المدينة ال كية علي س ـ ــتة مجاا ،رئيس ـ ــية
للتنمية الحعـ ـريةي مبنية علي مجموعة ل كيةل من المدا ل وأن ــهة المواهنين المس ــتقلين وال اعليني وتت رص كل
لك في ال كل التالي:

منها الي عناصر فرعيةي ويمكن توعي

الشكل رقم  :03أبعاد المدينة الذكية

االقتصاد الذكي

التنقل الذكي

الحوكمة الذكية

البيئة الذكية

الحياة الذكية

المجتمع الذكي
 -المرافق الاقافية والترفيهية

 -األمن ال ردي

 -الجذت السياحي

 -الظروف الصحية

 جودة السكن -مرافق التعليس

 -التماسك ااجتماعي

Source: The smart city model, http://www.smart-cities.eu/?cid=2&ver=4 , le : 18/12/2018.
ن حظ من

ل ال ـ ـ ـ ــكل رقس  03أن الج ب السـ ـ ـ ــياحي يعد أحد العوامل التي تحدد لالحياة ال كيةل حيذ تظهر

الس ـ ــياحة من بين أبعاد المدينة ال كية وتعتبر بماابة عامل قادر علي التوافق ما لالحياة ال كية لك أن الس ـ ــياحة أع ـ ــح،
مورد اقتصــادي حقيقي للعديد من المدن؛ فهي تولد وظائف وفرص عمل ماهرةي وغالبا ما تكون العنصــر الرئيســي لتن ــيه
م ـ ــاريا إعادة الت هيل الحع ـ ــريي وتج ب ااس ـ ــتامارا ،وتح ز تنظيس الم ـ ــاريا التجارية المحليةي وفي الوق ،ات ي تؤار
السـ ـ ــياحة أيعـ ـ ــا علي الحياة الحع ـ ـ ـرية من

ل التلوذ البيئي والعـ ـ ــوعـ ـ ــااي وازدحاس حركة المرور...ي ان ه ا الجانب

المزدوج ال ي يميز ظاهرة ال سـ ـ ـ ــياحة يتهلب إلي ت عيل ودمج الع قة بين السـ ـ ـ ــياحة وت هيه المدن من أجل تعظيس اآلاار
اريجابية في الحياة الحعرية(.)15
ان الســياحة هي واحدة من المجاا ،التي يمكن أن يتنافس فيها ارنجاز الحقيقي لكمكانيا ،التي يوفرها نمو ج
المدن ال كية كما أن مجال المنافسـ ـ ـ ـ ـ ــة بين المدن أيع ـ ـ ـ ـ ـ ـا يجب ان يقاس بقدرة كل مدينة علي ج ب التدفقا ،السـ ـ ـ ـ ـ ــياحية
حافز للتنمية ااقتصــادية
ا
وااســتامارا،ي ويتوقف لك علي ت هيه الســياحة وتهويرها وادارتها ب عاليةي كما يمكن أن تكون
القوية والتقدس ااجتماعي في المدينة من

ل اس ــتغ ل وتوظيف تكنلوجيا المعلوما ،وااتص ــال والتهبيقا ،الحدياة التي

تنظس الوجها ،السياحية.
.2

أهمية السياحة االلكترونية للمدن الذكية:

تهدف المدن ال كية الي تلبية ااحتياجا ،المتنوعة للس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا"ي وتنمية اادراك الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياحي للمناهق التاري ية من

ل توظيف المصادر التاري ية والمعالس السياحية والاقافية وتهوير اادوا ،الرقمية المست دمة وتلبية رغبا ،السيا" في
توفير محتوع معرفي حول ااهمية التاري ية وااارية وان اا قاعدة بيانا ،معرفية مرنة حول أماكن الج ب السياحي(.)16
16

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
كما يمكن لاورة البيانا ،الكبيرة والبيانا ،الم توحة إ ا كان ،حقيقيةي أن تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهس في تقييس وت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الظواهر
ل

الحعرية وتبادل البيانا ،ردارة نظاس السياحة في المناهق الحعريةي ويمكن للسائ ااست ادة من كاا المدينة من
است داس التهبيقا ،التي توفرها تكنولوجيا ااع س وااتصال كما يلي(:)17
-

تهبيقــا ،لتركز علي المعلومــا،ل حيــذ يركز ااهتمــاس الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي علي عــدد التهبيقــا ،التي يمكن للسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ
است دامها في زيارة الوجهة الم تارة (دليل افتراعي للسائ ي رائه ت اعليةي إلخ)؛

-

تهبيقا ،لتركز علي الس ـ ـ ــيا"ل تهدف إلي الت كيد علي لال برة الس ـ ـ ــياحيةل من

-

تهبيقا ،لالج ب الســياحيل التي تســم للســيا" ب ن يكون لهس دور ن ــه لكمســت ــعر حعــريل في مراقبة جودة

المقصودة سابقا؛

ل ت اع  ،الس ـ ـ ــيا" للوجها،

المناهق الحعرية فيما يتعلق بال دما ،المتاحة أو وعا معين.

تسـ ـ ـ ـ ــله جميا األنواص الا اة العـ ـ ـ ـ ــوا علي الدور الريادي لتكنولوجيا ااع س وااتصـ ـ ـ ـ ــالي ا سـ ـ ـ ـ ــيما التهبيقا،
ااجتماعية والمس ــت دمة في قهاص الس ــياحةي وكل ال دما ،التقنية المت صـ ـص ــة والتي تمكن الس ــائحين في الم ــاركة في
الحياة الحعرية.

 .3تكنولوجيا المعلومات واالتصال أدوات استراتيجية لتفعيل السياحة االلكترونية في المدن الذكية:
أهمية تكنولوجيا المعلومات في المؤسييييييسييييييات السييييييياحية :يؤدي توظيف تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ـ ــال في

أ.

()18

المؤسسا ،السياحية إلي تهبيق السياحة االكترونية ويرجا لك الي ااسباب التالية:
 عروض كبيرة وم تل ة من المنتوجا ،وال دما.،
 انت ار سريا لوسيلة اانترني ،في العالس.

 ت مين الاقة في وسائل الدفا عبر اانترني.،

()19

ويترتب عن تبني المؤسسا ،السياحية لتكنولوجيا المعلوما ،جملة مزايا أهمها
-

:

زيادة األرباح والمبيعات :حيذ تعمل تكنولوجيا المعلوما ،علي زيادة المبيعا ،من

ل مسـ ــاعدتها للمؤس ـ ـسـ ــة

في إ ـباص حاجا ،ورغبا ،العم اي ويترتب علي زيادة المبيعا ،تحسـين الربحية اصـة في ظل ت يض التكاليف وال ي

يتحقق أيعا باست داس تكنولوجيا المعلوما.،
-

الحصيييول على مزايا تنافسيييية :حيذ تسـ ــت دس العديد من المؤس ـ ـسـ ــا ،تكنولوجيا المعلوما ،ووص ـ ـ ها في البيئة

التنافسية والحصول علي مزايا تنافسية من

أكار فعالية.
-

ل تصميس برامج وتهبيقا ،مبتكرة تسم لتلك المؤسسا ،بالمنافسة بصورة

تخفيض التكاليف :إن ت يض التكاليف يعتبر من أهس ال وائد الناتجة عن اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داس تكنولوجيا المعلوما ،في

المؤسسا،ي لك أنها تقوس ب داا األعمال ومهاس الكتابة آليا لت يض التكاليفي من ناحية أ رع فإن المؤسسا ،الصناعية

توفر مبالغ هائلة من

ل است داس الحاسبا ،اآللية في رقابة ارنتاج والم زون كما تست دس بعض المؤسسا ،تكنولوجيا

المعلوما ،في تن ي ارنتاج حسب الهلب.
ت.

-

تحسين الجودة :من

ل تحسين مستوع جودة الم رجا ،والتصميس بمساعدة الحاسب اآللي.

التطبيقات المسيييتخدمة من السيييياح في المدن الذكية :هناك العديد من التهبيقا ،االكترونية المس ـ ــت دمة من قبل

السيا" ن كر منها:
-

تطبيقات التنقل :تعــد أنظمــة تحــديــد المواقا العــالميــة () GPSي من أهس التهبيقــا ،المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ــدمــة في الم حــةي

وتوجي المسار من

ل توفير الدقة أو النزاهة أو التوافر والتنقل ما امكانية العاور علي حالة الهريق أاناا الس ر ب ار أو

جوا أو بح ار بارعافة الي المدة الزمنية المستغرقة.
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وحســب د ارســة اجري ،في لكوريال من قبل )  (Kyung Mi Bae & Bradley Brennan, 2018فان الســيا"
ال ين يزورون كوريا يعتمدون علي تهبيقا ،الم حة أاناا قيادة السـ ــيارا ،المسـ ــت جرة أو التجول في ـ ـوارص وسـ ــه المدينة
ير من تهبيقا ،مسـ ـ ــار الهريقي مال تهبيقا ،مترو األن اق
سـ ـ ــي ار علي األقداس كما اسـ ـ ــت دس غالبية المسـ ـ ــتجوبين عددا كب ا
والحاف ،ي وتهبيقا ،ال رائه(.)20
-

التطبيقات المستخدمة في الهواتف الذكية :هناك العديد من التهبيقا ،المبتكرة القادرة علي مســاعدة الســائ في

اسـ ــت داس ومعرفة المدينة التي يريد زيارتهاي وتسـ ــت دس العديد من الهواتف ال كية أحدذ التقنيا ،والتهبيقا ،والتي يسـ ــتعين
بها الس ـ ـ ــائ للوص ـ ـ ــول الي وجهت في المدينةي ونعرض في ما يلي اكار التهبيقا ،تحمي من قبل المس ـ ـ ــت دمين للهواتف

ال كية في ال كل التالي:

الشكل رقم  :04أكثر التطبيقات المستخدمة في الهواتف الذكية

Source: Rosa Anna La Rocca, Tourism And City: Reflections About Tourist Dimension
Of Smart City, TeMA , Journal of Land Use, Mobility and Environment, University of Naples
"Federico II, Italy, 2, 2013
يبين ال ــكل رقس  04أكار التهبيقا ،تحمي من قبل مســت دمي الهواتف ال كية لعينة من الماركا ،العالمية وهي (اي ون
 )iPhone OSو (ب ك بيري  )Black Berry OSو(س ـ ـ ـ ـ ــمار ،فون  )Smart phonesو (اندرويد )Android OS
وحسب الدراسة التي اجري،

ل هر لعينة من مست دمي تلك الهواتف ال كية فقد كان ،كالتالي:

 ن حظ أن تهبيق ال ايســبوك يعد أكار التهبيقا ،تحمي ويرجا لك الي فعالية ه ا التهبيق في التواص ـل ما
العائلة األصـدقاا ويتي ال رصـة للتعارف اصـة بالنسـبة للسـيا" ال ين هس في حاجة الي التواصـل عند تنقلهس الي

مدن ا رع بغرض السياحة.

 كما ن حظ ايعـ ـ ـ ـ ـ ــا ان تهبيق قوقل ماب  Google Mapsيعد التهبيق الااني من حيذ ااسـ ـ ـ ـ ـ ــت داس حيذ
يمكن الســائ من التعرف علي المقاصــد المراد الوصــول اليها عند البحذ عن المقصــد الســياحي فهو بماابة دليل

فع علي معرفة أماكن توفير ال دما( ،كالمهاعسي ال نادقي محها ،الوقود)...
-

تطبيقات التواصييييييييل االجتماعي :تتع ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تهبيقا ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكا ،ااجتماعية جميا التهبيقا ،التي تربه األفراد

بعائ تهس وأص ـ ــدقائهس وزم ئهس ومعارفهس لم ـ ــاركة األفكار والص ـ ــور واألفكاري ويظهر ال ـ ــكل التالي أكار مس ـ ــة ع ـ ـ ـرة

موقعا من حيذ ااست داس.
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الشكل رقم  :05ترتيت أفضل  15تطبيق للتواصل االجتماعي استخداما في العالم

Source: P. Kalas, Top 15 Most Popular Social Networking Sites and Apps. August 2,
(2018). Retrieved from URL: https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-socialnetworking-sites/
ن حظ من

ل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل رقس  05ان تهبيق ال ـايس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوك يعـد ااول من حيـذ ااس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـال حيـذ بلغ عـدد

المسـ ـ ــت دمين  2,2بيليون بينما حل تهبيق اليوتوب اانيا من حيذ ااسـ ـ ــت داس ب  1,9بيليون اس تهبيق اانس ـ ـ ـتغراس ب 1
بيليون مست دس اس ت تي تباعا باقي التهبيقا ،اا رع.

واس ــتنادا لد ارس ــة )  (Kyung Mi Bae & Bradley Brennan, 2018والتي أجري ،في كوريا فان
تهبيقا ،التواصل ااجتماعي تست دس علي نهاق واسا من قبل السيا" ال ين يزورون كوريا كتهبيقا ،للتواصل
ما العائلة واألصـدقااي وأظهر ،الد ارسـة أن السـيا" ال ين يزورون كوريا يسـت ـهدون ب يسـبوك كموقعهس الم عـل
للتواص ـ ـ ـ ـ ــل ااجتماعيي يلي تهبيق انس ـ ـ ـ ـ ــتغراس ) (Instagramاس تهبيق يوتوب ) (YouTubeوتهبيق وا،
ساب ) (WhatsAppاس تهبيق .Kakao Story
 .4المتطلبات السياحية للتحول الى المدينة الذكية

إن الحــاجــة إلي تغيير متهلبــا ،المــدينــة وفقــا للمتهلبــا ،المتغيرة التي يعبر عنهــا الهلــب الس ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاحي

المتزايد بناا علي ال برا ،السابقةي تتهلب حتما إعادة النظر في دور بعض الوظائف األساسية للمدينة.
ويمال الجدول التالي األبعاد السياحية الواجب توظي ها في المدينة ال كية.
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الجدول رقم  :02تأثير البعد السياحي على التنظيم الحضري

األبعاد السياحية للمدينة الذكية
االدارة

تخفيف االثر
 بيانا ،كبيرة.

 حسن العيافة

 توفر المعلوما.،

 ا ارا /،افتا.،

 وق ،حقيقي.

 أمـ ــاكن وقوف ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

بالسيا".

 ك ااة في است داس الهاقة.

 الت اعل.

 الس مة واألمن في المدينة
 ااتصال المت صص.

 ازالة الن ايا ،ب كل دوري.
 م اركة الحلول.

 الحكس ال ار د.

 العمليا ،من أس ل الي أعلي.

الجذت السياحي
 وجود بكة انترني.،
 جولة افتراعية.


رائه ت اعلية.

 دليل ت اعلي.

 اعادة الت هيل العمراني.
 هرق مجهزة.

 جا بية العمران والمدينة.
 الم اركة ااجتماعية.

البعد

الظاهري

البعد

المادي
البعد االجتماعي

Source: Rosa Anna La Rocca, Tourism And City: Reflections About Tourist
Dimension Of Smart City, Op.Cit, p 211.
يمال تعزيز القهاص الســياحي الهدف الرئيســي لســياســا ،التنمية التي تهدف إلي تحســين صــورة المدينة
واعادة إه قها ب ــكل تنافس ــيي ان التحول الي مدينة كية ينبغي أن يكون لك نتيجة لم ــروص دقيق للوظائف
الجديدة للمدينة موازاة ما ااحتياجا ،ال اصة بالسياحة (األمني والتنقلي وارقامةي وما إلي لك).
رابعا .مقومات تحول المدن السياحية بالجزائر الى مدن ذكية:

تمتلك الجزائر امكانيا ،سـياحية هامة وتكنولوجية متميزة والتي تؤهلها لتوظيف السـياحة االكترونيةي فعـ علي

مكانتها في الساحة ااقليمية وال دوليةي سيما لدع الهيئا ،المت صصة مال اليونيسكوي مما يؤهلها لتنمية قهاص السياحة بها
وت هيل المدن السياحية الي مدن كيةي وتتجلي ه ا المقوما ،في ما يلي:
.1

المقومات السياحية:

أ .المقومات السييييياحية الطبيعية :تمتلك الجزائر مؤه  ،سـ ـ ــياحية مهمة ترتكز أسـ ـ ــاسـ ـ ــا علي التنوص الكبير في

عوامل الج ب الهبيعيةي من ـ ـ ـريه س ـ ــاحلي يمتد علي مس ـ ــافة  1200كلس يز ر بالعديد من ال ـ ـ ـواهن والمناظر ال

بة

والغابا ،والســهول والهعــاب والجبال فعـ علي الصــحراا الممتدة علي مســاحة تزيد علي مليوني كلسي والتي تس تصــني ها

من بين ااجمل في العالس()21؛

كمـ ــا أن لم وقعهـ ــا المحوري في المغرب العربي وفي افريقيـ ــا والبحر اابيض المتوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه أهميـ ــة كبيرةي ا تقا

ـمال أفريقيا بين تونس والمغرب ي فعـ علي تربعها علي مسـاحة تجعلها أكبر البلدان اافريقيةي حيذ تبلغ 2,381,741
كيلومتر مرّباي اع ــافة الي تتنوص التع ــاريس ب ها من ال ــمال إلي الجنوبي فمن ـ ـريه س ــاحلي أغلب س ــهول إلي هع ــاب
عليا إلي صحراا التي تمال وحدها  ٪84من األراعي(.)22
ت.

المقومات السياحية الحضارية والثقافية :ن كر منها(:)23
20

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
موقا التــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلي الـ ي يعتبر من أ هس المواقا وأروص المواقا العــالميــة من حيــذ هبيعتـ الجيولوجيــة الـ ي يعود

-

تاري

الي  6000سـ ــنة قبل المي دي وحي القصـ ــبة ال ي ـ ــيدا العامانيون في القرن السـ ــادس ع ـ ــر والمتواجد

بالجزائر العاصمةي

وادي ميزاب بغرداية جنوب الجزائر وال ي يعود تاريخ بنائ الي القرن العا ر مي دي.

-

موقا تيمقاد ال ي كان يعرف باسس لااموقاديول ويعود تاريخ بناؤا الي أكار من  1000سنة مي دية؛

-

(*)

قلعة بني حماد

-

وهي من المواقا األارية الهامة في التراذ التاري ي للجزائري حيذ تتوفر علي ااار رومانية

كاألسـ ـ ـ ـ ـوار والقبور القديمة وعلي ااار اسـ ـ ـ ـ ـ مية وااار الدولة الحمادية ودولة الموحدين

ل فترة تواجدهس به ا

المنهقة؛ وموقا جميلة وال ي كان يعرف باسس لكويكولل وهي تسمية ا ،أصل نوميدي لمدينة رومانية؛

الجاما الكبير ال ي يعتبر من أكبر مس ـ ـ ـ ـ ــاجد العاص ـ ـ ـ ـ ــمة الجزائرية ال ي تس بناؤا من هرف المرابهين في نهاية

-

القرن الحادي ع ر.

(**)

كما تملك الجزائر ايعـ ــا الي جانب المعالس التاري ية

ترااا حعـ ــاريا واقافيا يتمال في عدد من المتاحف ن كر

منها(:)24
المتحف الـوهني لسـيرتال بقسـنهينة الـ ي يعتبـر مـن أقـدس المتـاحف فــي الجزائــر العاصــمةي حيــذ اــس إن ــاؤا

-

سنة  1852وجما ب عدد كبير مـن الح ريـا ،التـي تـس اكت ـافها بهـ ا المدينـة و علـي مسـتوع منهقـة ال ـرق
الجزائري ككل.

-

" متحــف بــاردو الــوهنيل ويوجــد بــالجزائر العاصــمةي ويعــرض ب ـ ح ريــا ،عــن أصــل ال ــعوب (إانوغرافيــا)ي

-

" المتحـ ــف الـ ــوهني زبانـ ــةل ويوجـ ــد بمدينـ ــة وه ـ ـران ويعرض بـ ح ريـا ،عـن العصـور مـا قبـل التـاريخي و عـن

-

"متحــف تمقــادل ويوجــد بوايــة باتنــة بمدينــة تيمقــادي و"متحـف هيبـونل.

وأ ـرع تعـود لعصـور مــا قبـل التــاريخي إعـافة إلـي قهـا أارية إفريقية.

علوس الهبيعةي و عن أصل ال عوب.

" المتحـ ــف الـ ــوهني للجهـ ــادل ويوجـ ـ ـ ــد في الجزائر العاصمة وتتماـ ــل معروعات في أاار عـ ــن الاـ ــورةي (1962-

-

)1954ي والمتح ــف ال ــوهني لل ن ــون الجميل ــةل ويوج ــد ب ـ ــالجزائر العاص ــمة بالحام ــة وتع ــرض ب ـ ألوان ــا م ــن ال ــن

العصـريي كالرسسي التصويري النح ،والنقش.

" المتحـف الـوهني لل نـون ال ـعبيةل ويوجـد بــالجزائر العاصـمة بالقصـبة ويعـس معروعـا ،عـن ألـوان الصـناعة

-

التقليدية وتقاليد وفنون عبية جزائرية.

كما تمتلك الجزائر أيع ــا ترااا اقافيا متمي از من فولكلور ولباس تقليدي بارع ــافة الي الص ــناعا ،التقليدية والتي

تجعل السياحة الاقافية أكار انتعا ا كما تساهس في تنمية ااقتصاد الوهني ككلي حيذ تس اعداد استراتيجية لتنمية صناعة
الحرف اليدوية آفاق (.)25()2020-2011
.2

مؤشرات تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجزائر

أقر ،الجزائر من سـ ـ ــنة  2000جملة من ااص ـ ـ ـ حا ،اسـ ـ ــتهدف ،قهاص تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ــال والتي

تسعي من
أ.

لها الي جعل كقهاص اقتصادي تنافسي م تو" علي العالسي ونبرز في ما يلي تهور وععية ه ا القهاص.

المشتركين في شبكة الهاتف الثابث :يتج عدد م تركي الهاتف الااب ،في الجزائر في الا ذ سنوا ،اا يرة نحو

استقرار نوعي حيذ فاق الا ذ م يين م ترك من سنة 2015؛ كما عرف ،سنة  2017ااستغناا عن تكنولوجيا الهاتف

الا اب ،ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــلكي ال ي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــص للمناهق الري ية و لك راجا الي اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الدولة بتزويد ه ا المناهق ببنية تحتية
ل تصاا ،أكار نجاعة؛ ويمكن توعي

لك في ال كل التالي:
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الشكل رقم  :06تطور عدد المشتركين في الهاتف الثابث

المصدر :و ازرة البريد والمواص  ،السلكية وال سلكية والتكنولوجيا ،والرقمنةي مؤشرات تطور تكنولوجيا االعالم واالتصال
ومجتمع المعلوماتي https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
كما نجد ان كاافة الهاتف الااب ،عرف ،ان اع ــا حيذ بلغ ،في س ــنة  2017نس ــبة  ℅ 07,50وفي سـ ـنة  2016نس ــبة
 ℅ 8,26ويرجا لك لتوج المواهن الي الهاتف النقال(.)26
ت.

المشيييييتركين في خدمة الهاتف النقال :ين ـ ـ ـ ــه في سـ ـ ـ ــوق الهاتف النقال بالجزائر حاليا  03متعاملين نتيجة فت

الس ـ ــوق للمنافس ـ ــة من

بالبريد والمواص .،

ل إص ـ ــدار القانون رقس  03-2000المؤرو في  05أو 2000 ،المحدد للقواعد العامة المتعلقة

الشكل رقم  :07عدد المشتركين في الهاتف النقال بالجزائر

المصدر :و ازرة البريد والمواص  ،السلكية وال سلكية والتكنولوجيا ،والرقمنةي مؤشرات تطور تكنولوجيا االعالم واالتصال
ومجتمع المعلوماتي https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
ـ ــهد ،دما ،الهاتف النقال في الجزائر تحسـ ــنا ملحوظاي حيذ تجاوز ،نسـ ــبة تغهية السـ ــكان ب ـ ــبكة الهاتف
النقال  %98عاس  2016وه ا ما ي ســر اارت اص المســتمر لعدد الم ــتركين حيذ وصــل إلي  49,87مليون م ــترك ســنة
 2017مقابل  47,04مليون م ترك سنة  2016أي بزيادة قدرها %6,02
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وفي إهار التحديذ ون ـ ـ ـ ــر ـ ـ ـ ــبكة ااتصـ ـ ـ ــاا ،في الجزائر والتوج نحو ااقتصـ ـ ـ ــاد الرقميي من الي اانه ق
الرس ــمي للجيل الرابا للهاتف النقال يوس  1أكتوبر 2016ي حيذ تس تس ــجيل  492 968 10م ــترك س ــنة  2017ويمال
عدد اا تراكا ،المدفوعة مسبقا نسبة .٪87,95
ج.

شييبكة االنترنيت :في إهار عص ـرنة البنية التحتية وال دما،ي تتواصــل عمليا ،الربه ب ــبكة األلياف البص ـريةي

ف ي اوا ر سـ ـ ـ ـ ـ ــنة  2017تس ربه كل البلديا ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة األلياف البص ـ ـ ـ ـ ـ ـرية من أجل تلبية حاجيا ،مسـ ـ ـ ـ ـ ــت دمي اانترن،
الجزائريين وك ا تقديس دمة ا ،نوعي ةي لس يتوقف النهاق الدولي عن التهور بحيذ بلغ في اوا ر س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  2017حوالي

 810155جيجاباي/،اانية.

الشكل رقم  : 08عرض نطاق االنترنيت الدولية (ميغابايت/ثانية)

المصدر :و ازرة البريد والمواص  ،السلكية وال سلكية والتكنولوجيا ،والرقمنةي مؤشرات تطور تكنولوجيا االعالم واالتصال
ومجتمع المعلوماتي https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
بلغ عدد الم تركين في بكة اانترني ،بالجزائر  37.83مليون في اوا ر 2017ي من بينهس  34مليون م ترك
في الهاتف النقالي ومن المتوقا ان يرت ا الرق س أكار ما اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقداس تكنولوجيا التدفق العالي ال س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلكي للهاتف الااب،
).(G4LTE.
الشكل رقم  :09المشتركين حست طبيعة التكنولوجيا سنة 2017

المصدر :و ازرة البريد والمواص  ،السلكية وال سلكية والتكنولوجيا ،والرقمنةي مؤشرات تطور تكنولوجيا االعالم واالتصال
ومجتمع المعلوماتي https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/
ن حظ من

ل ال ـ ـ ــكل الس ـ ـ ــابق تهور حجس الم ـ ـ ــتركين في دمة الجيل الاالذ  G3حيذ بلغ  23.7مليون

م ـ ــترك بنسـ ــبة  %62,64في سـ ــنة  2017مقارنة بسـ ــنة  2013حيذ بلغ عدد الم ـ ــتركين  308019م ـ ــترك فقهي كما
23
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ن حظ ايعـ ـ ــا التهور الكبير في عدد الم ـ ـ ــتركين في دمة الجيل الرابا  G4حيذ بلغ  10.96مليون م ـ ـ ــترك في سـ ـ ــنة
 2017مقارنة ب  1.46مليون م ترك سنة  2016بنسبة بلغ.%28,99 ،
خاتمة:
نتوصل من
.1

ل ما تس تقديم في ه ا الدراسة الي جملة من النتائج والتوصيا ،نوردها في ااتي:

نتائج الدراسة:

 ان مواكبة التحديا ،الراهنة والتحول الي المدن ال كية وت عيل السياحة االكترونية يتوجب اكتساب وتوظيف تكنولوجيا
المعلوما ،وااتصال؛

 أصــب مجال المنافســة بين المدن في الوق ،الراهن يقاس بقدرة كل مدينة علي ج ب التدفقا ،الســياحية وااســتامارا،
في ظل التحول للعديد من الدول نحو بناا اقتصاد كفا قائس علي المعرفة والمعلوما،؛

حافز للتنمية ااقتصـ ــادية القوية والتقدس ااجتماعي في
ا
 ان ت هيه السـ ــياحة وتهويرها وادارتها ب عاليةي يمكن أن تكون
المدينة من

ل استغ ل وتوظيف تكنلوجيا المعلوما ،وااتصال والتهبيقا ،الحدياة التي تنظس الوجها ،السياحية؛

 ان محــدوديــة تبني التهبيقــا ،المــدينــة الـ كيــة في الوقــ ،الراهن يعود الي العــديــد من العراقيــل أهمهــا عــدس توفر البيئــة
القانونية والت ـ ـريعية المناسـ ــبة بارعـ ــافة الي محدودية مصـ ــادر التمويل وعدس توفر المهارا ،والقدرا ،ال زمة للتعامل ما

ه ا التهبيقا،؛

 رغس ما تملك الجزائر من مقوما ،ســياحية اا ان عــعف جودة البنية التحتية في تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــال يعد
من أكبر التحديا ،التي تواجهها لمواكبة التحول نحو المدن ال كية.

.2

التوصيات:

 ان وجود مدن سـ ــياحية كية بالجزائر اعتمادا علي التقنيا ،الحدياة يعد لبنة هامة في تهوير ااقتصـ ــاد السـ ــياحي في
الجزائر.

 يتوجــب معــالجــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبــا ،التي تعيق تهبيق المــدن ال ـ كيــة من

ل تكوين منظومــة تعمــل علي اعتمــاد وتن ي ـ

ااجرااا ،والسـ ـ ــياسـ ـ ــا ،ال زمة ل لك وما ت ـ ـ ــمل الحاجة لبني تحتية الكترونية متوفرة ب ـ ـ ــكل يتي تن ي المبادرا ،ال كية

بك ااة عالية.

 إصدار القوانين والت ريعا ،العرورية لمواكبة ه ا التهورا.،

 يتوجب علي الجزائر تحس ــين جودة البني التحتية اص ــة في مجال تكنلوجيا المعلوما ،وااتص ــال اص ــة وأنها تملك
مقوما ،سياحية يؤهلها لت عيل السياحة االكترونية والتحول الي مدن سياحية كية.
الهوامش والمراجع:

.1ميج ـ ــا كوم ـ ــاري بنييياء ميييدن ذكيييية ترتكز على البييييانيييات اليييذكيييية لمحييية عيييامييية عن الحيييلي مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتن ـ ــداIDC ،
التقنيةيInternational Data CorporationيUSAي أكتوبر 2015ي ص1.

.2جمـال بن عبـد اا الهنـديي التحول االلكتروني والذكي نحو بناء مدن ذكيةي برنـامج التحول الوهني 2020ي المملكـة
العربية السعودية.

.3ميجا كوماري بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكية لمحة عامة عن الحلي مرجا سبق كراي ص .2

 /https://www.innovation-cities.com/innovation-cities-index-2018-global/13935.4ت ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
التص

2018./12/31

.5جمال بن عبد اا الهنديي نفس المرجع السابق.
.6ميجا كوماري بناء مدن ذكية ترتكز على البيانات الذكية لمحة عامة عن الحلي مرجا سبق كراي ص ص .4-3
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.7ج ل بدر عـ ـرةي مص ــه ي يوس ــف كافيي هنادي محمد م لوفي السييياحة اإللكترونيةي أل ا للواائقي ه01ي 2018ي
ص .32

.8ابراهيس ب تيي محمود فوزي ـ ـ ــعوبيي دور تكنولوجيا المعلومات واالتصييييال في تنمية قطاا السييييياحة والفندقةي مجلة
الباحذي جامعة قاصدي مربا" ورقلةي العدد 07ي 2010/2009ي ص .276

9.Stephen Page, Joanne Connell, Tourism: A Modern Synthesis, 2ed, Thomson Learning,
London, 2006, p115.

.10سـ ـ ــالس حميد الجبوريي توطين ذكاء األعمال وتطبيقاته في تسييييويق السييييياحة االلكترونيةي مجلة الدنانيري العدد 09ي

2016ي ص .302

.11مصه ي يوسف كافيي النقود والبنوك االلكترونية في ظل التقنيات الحديثةي 2013ي ص .290
.12ج ل بدر عرة وآ روني السياحة اإللكترونيةي ص .33

.13تقرور ،محمدي أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصياالت في تطوير الخدمات السيياحيةي الملتقي الوهني األول حول:

الس ـ ــياحة والتس ـ ــويق الس ـ ــياحي في الجزائر –اامكانيا ،والتحديا ،التنافسـ ـ ـيةي جامعة  8ماي  1945قالمةي الجزائري يومي

 26 -25أكتوبر 2009ي ص 19.

.14محمود هارق هاروني الشيييييييبكات االجتماعية على األنترنيت وتأثيرها ي المعرفة البشيييييييرية :النظرية والتطبيقي دار
ال جر للن ر والتوزياي ص.ص .190-189

15.Rosa Anna La Rocca, Tourism And City: Reflections About Tourist Dimension Of
Smart City, TeMA , Journal of Land Use, Mobility and Environment, University of Naples
"Federico II, Italy, 2, 2013, p 206.
 .16لود رياض ص ـ ــادقي مناهج تخطيط المدن الذكية –حالة دراسيييية :دمشيييقي رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير غير من ـ ــورةي جامعة
دم قي سورياي 2013ي ص .40

17.Rosa Anna La Rocca , The Role of Tourism in Planning the Smart City, TeMA Journal
of Land Use Mobility and Environment, University of Naples "Federico II, Italy, 3 (2014), p
274.

.18مص ــه ي يوس ــف كافيي النقود والبنوك االلكترونية في ظل التقنيات الحديثةي دار مؤسـ ـس ــة رسـ ـ ن للهباعة والن ـ ـر
والتوزياي سورياي 2011ي ص 290.

.19رابحي دراحيي علي مــايي أثر تكنولوجيييا المعلومييات في إدارة العالقيية مع العمالء ي الملتقي الاــالــذ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حول:
التسـ ــويق بالع قا ،ودورا في الرفا من أداا المنظما،ي كلية العلوس ااقتصـ ــادية التجارية وعلوس التسـ ــييري جامعة  20أو،

1955ي سكيكدةي الجزائري  10/09ديسمبر 2014ي ص.ص .6-5

20.Bradley Brennan, Kyung Mi Bae, Smart Tourism: A Study of Mobile Application Use

by Tourists Visiting South Korea, Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent
with Art, Humanities, and Sociology, Vol.8, No.10, October (2018), p 03.

.21بوبكر بداشي صييناعة السييياحة في الجزائر بين المؤهالت والسييياسيياته رؤية اسييتكشييافية واحصييائيةي مجلة بحوذ
اقتصادية عربيةي العدد 16ي 2014ي ص.08

.22جغرافيا الجزائري  https://ar.wikipedia.org/wiki/ي تاريخ ااه ص2017./04/22 :

.23ع ي صليحةي اآلثار التنموية للسياحة –دراسة مقارنة بين الجزائره تونس والمغرت-ي م كرة ماجستير غير من ورة
في العلوس ااقتصاديةي جامعة باتنةي 2006/2005ي ص ص .44-43


تعت بر قلعة بني حماد أول موقا أاري عالمي مصنف لدع اليونيسكو في الجزائري حيذ كان لك سنة .1980
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تجدر اا ـ ـ ـ ــارة الي ان منظمة اليونسـ ـ ـ ــكو صـ ـ ـ ــن  ،سـ ـ ـ ــبعة مناهق أارية في الجزائر عـ ـ ـ ــمن الي قائمة التراذ العالمي

التاري ي وهي منهقة الهاسيليي تيبازةي جميلةي تيمقادي وادي ميزابي قلعة بني حماد وحي القصبة.

.24اله بة مناجليةي االمكانيات والمقومات السيييييييييياحية في الجزائر ي مجلة د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وابحاذي جامعة الجل ةي الجزائري
العدد26ي مارس 2017.

.25زهير بوعكريفي التسيييويق السيييياحي ودورف في تفعيل قطاا السيييياحة –دراسييية حالة الجزائر-ي م كرة ماجس ـ ــتير في
العلوس التجاريةي جامعة منتوري قسنهينةي الجزائري 2012/2011ي ص 125.

 .26و ازرة البريد والمواص ـ ـ ـ  ،السـ ـ ــلكية وال سـ ـ ــلكية والتكنولوجيا ،والرقمنةي مؤشييييرات تطور تكنولوجيا االعالم واالتصييييال
ومجتمع المعلوماتي https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/ي تاريخ ااه ص.2018/09/21 :
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نظم المعلومات ودورها في تطوير الخرائط الطوبونيمية التفاعلية في المدن الذكية
Information systems and their role in the development of interactive
hypothetical maps in smart cities

د .وهيبة بن حدو (جامعة تلمسان-الجزائر)
ملخص:
تعتبر ال رائه الت اعلية للمدن ال كية من أكار تقنيا ،ارع س ااجتماعي فعالية في وقتنا الحالي ي و لك
لما توفرا من دما ،للمجتما المدني ي ونسـ ـ ـ ـ ـ ــعي من

ل ه ا الورقة تبيان دور نظس المعلوما ،في توظيف

وتنوعها ب كل آلي ومحكس ومنظّسي وسنحاول الوقوف
وسائه إع مية حدياة تم ّكن من عبه مواقا النظس اللغوية ّ
علي نظس المعلومــا ،التي هي عبــارة عن قــاعــدة بيــانــا ،تهتس بجرد المعلومــا ،وفهرسـ ـ ـ ـ ـ ــتهــا وتم ّكن من ربه

بمجرد وعـ ـ ــا المؤ ـ ـ ــر أو النقر علي
المعلوما ،مكانيا ما إمكانية التحليل المكاني للقدر الهائل من المعلوما،
ّ
أي مكان جغرافي في ال ريهة ارلكترونية للمدن ال كية. .
ّ
الكلمات المفتاحية  :نظس المعلوما،ي الدراسة الهوبونيميةي ال رائه الت اعليةي المدن ال كية.
البحث:
التعريف بالمدن الذكية :باإلنجليزية : Smart cityهو اصـ ــه " ـ ــامل لوسـ ــائل تهوير بغرض دعس مدينة وادارتها بهريقة حسـ ــنة بتقنية جديدة بحيذ تتحسـ ــن
ظروفها ااجتماعية في ظل حماية البيئة .تلك األفكار والوسـ ـ ـ ـ ـ ــائل تتعـ ـ ـ ـ ـ ــمن تجديدا ،تكنولوجية واقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية
واجتماعية .يقترن ه ا ااصــه " أيعــا في بناا المدن الجديدة وادارة دماتها من كهرباا واعــااة ومياا وتدفئة
ومواص ـ ـ  ،واتصـ ــاا ،ي كما يمكن اسـ ــت داس تلك التقنية الجديدة ال ـ ــمولية ردارة مؤس ـ ـسـ ــة كبيرة بتهبيق هرق
التحكس اآلني بواســهة وســائل كية ي مال كاميرا ،ي و ــبكا ،اتصــالي وتجميا معلوماتها وادارة تلك المعلوما،
من مركز يجما المعلوما ،ي ويتصرف فيها بحسب األوعاص اآلنية وااحتياجا.،

()1

اصــه " المدينة ال كية ابتكار ن ـ بعد ســنة  2000ي ــترك في الت كير في ســياســيون واقتصــاديون ومديرون
والمس ــؤولون عن ت هيه المدن العمرانية ي بغرض التوص ــل إلي تغيير ا ،تقوس علي تقنيا ،جديدة تس ــت دس في
المدن .وتنبا فكرة المدينة ال كية من اسـ ــتغ ل التقنيا ،الرقمية في تحسـ ــين األوعـ ــاص ااقتصـ ــادية وااجتماعية
والسياسية ي التي تقابل المجتما بعد الاورة الصناعية التي تواجهها المجتمعا ،بعد انتهاا القرن الع رين.
ويؤ

في عين ااعتبار هريقة التعامل ما ما يصـ ـ ـ ــيب البيئة من م ـ ـ ـ ــك  ،ي وتغير في فئا ،المجتما من

ــباب ومســنين ي وتزايد عد د الســكان ي وأزما ،اقتصــادية وقلة في المصــادر الهبيعية  .وي ــمل اص ـ " المدينة

ال كية أيعـ ـ ــا تجديدا ،ليسـ ـ ــ ،تكنولوجية تسـ ـ ــتهيا توفير حياة أفعـ ـ ــل لسـ ـ ــكان المدن  .من عـ ـ ــمنها ما فكرة
الم اركة ) (Link Sharingأو ا راك المواهن في ت هيه م رعا ،كبيرة في المدينة.
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وت تار عدة ص ـ ا ،تســت دس في المقارنة بين مدينة ومدينة من وجهة مدع تما ــيها ما نمه المدينة ال كية :
اقتصــاد كي ي مواهن كي ي إدارة مدنية كية ي حركة مواصـ  ،كية ي وح اظ علي البيئة كي ي بل وتعايش
كي.

()2

وتكمن قدرة المدينة ال كية في مدع لالم اركة و اردارة وااقتصاد والسياسة والتعليس.

()3

ويمكن لمدينة كية ان ت ــمل ــبكة انترن ،دما : ،تربه بين المدينة وري ها بواســهة كاميرا ،تجما بيانا،
ي وتقيمها وتتعامل معها هبقا ل حتياجا .،فيكون هنا ت ــابك وترابه بين س ــكان المدينة وما يحيههس من تقنيا،
ي فيصب السكان جزاا من البنية التحتية التكنلوجية للمدينة.
-

ماهية نظم المعلومات:

يعد نظس المعلوما ،الجغرافية لمن التقنيا ،التي ت ـ ــغل حي از بار از في مجال التكنولوجيا ،الحدياة للمعلوما،

والتي ي هد نهاق است دامها اتساعا مستم ار وتحظي باهت ــماس متزايد من قبل مست ـ ـ ــدمي ه ا التقنيا ،ك داة قوية
وفعالة ردارة ومعالجة وعرض المعلوما،ي ولدعس عملية ات ا الق اررا ،في مجاا ،عديدة منها النقلي الص ـ ــحةي
التسويق الجغرافيي الزراعة وتهيئة ارقليسي إدارة البيئة والموارد الهبيعيةل(.)4
ن ـظــس ال ـم ـع ـلــومـ ـ ــا ،ال ـج ـغ ـ ارف ـيـ ـ ــة) ( Geographic information system GISي هــو ن ـظـ ـ ــاس قـ ـ ــائــس
علي الحاسـ ـ ـ ــوب يعمل علي جما وصـ ـ ـ ــيانة وت زين وتحليل وا راج وتوزيا البيانا ،والمعلوما ،المكانية .وه ا
أنظمة تعمل علي إد ال ومعالجة وعرض وا راج المعلوما ،المكانية والوص ـ ـ ية ألهداف محددةي وتسـ ــاعد علي
الت هيه وات ا القرار فيما يتعلق بالزراعة و ت هيه المدن والتوسـ ـ ـ ــا في السـ ـ ـ ــكني بارعـ ـ ـ ــافة إلي قرااة البنية
التحتية ألي مدينة عن هريق إن ـ ـ ــاا ما يس ـ ـ ــمي بالهبقا ،بارنجليزية ) ( LAYERSي يمكننا ه ا النظاس من

إد ال المعلوما ،الجغرافية

رائهي صـ ـ ـ ــور جويةي مرئيا ،فعـ ـ ـ ــائية) والوص ـ ـ ـ ـ ية (أسـ ـ ـ ــمااي جداول)ي معالجتها

(تنقيحها من ال ه )ي ت زينهاي اســترجاعهاي اس ـت ســارهاي تحليلها تحليل مكاني واحصــائيي وعرعــها علي ــا ــة
الحاسوب أو علي ورق في كل رائهي تقاريري ورسوما ،بيانية أو من

ل الموقا ارلكتروني.

()5

تس ــاعد نظس المعلوما ،الجغرافية في ارجابة عن كاير من التس ــاؤا ،التي ت ص التحديدي و القياس ــا( ،ما
مساحة واحداايا ،الوحدا)،ي و الموقاي و التوزيا النمهيي وغيرها من التساؤا.،
وتتنوص البيانا ،التي تتس معالجتها في ظل نظس المعلوما ،الجغرافية لت ـ ـ ــمل مجاا ،عديدة يمكن تص ـ ـ ــني ها
إلي نوعين رئيسين:

()6

معلوما ،جغرافية وبيئية؛ ومعلوما ،ت ص السكان.

معلوما ،جغرافية وبيئية :كبيا نا ،تحديد المواقا وارحداايا ،الجغرافية وبيانا ،ك توغرافيةي وبيانا ،ال رائهالهبوغرافية وبيانا ،متعلقة بالموارد الهبيعية وباألنظمة البيئية.

 معلوما ،ت ص الس ـ ــكان :معلوما ،اقتص ـ ــادية اجتماعيةي العمراني النقل وااتص ـ ــاا،ي الص ـ ــحةي ص ـ ــناعةيتجارة.
إن ال رائه لها م كانة اصة في نظس المعلوما ،الجغرافية في المدن ال كية ألن عملية بناا ال رائه باست داس
نظس المعلوما ،الجغرافية تعد أكار مرونة من أي هريقة يدوية أو كارتوجرافية حيذ تبدأ ه ا العملية ببناا قواعد
البيانا ،اس التحويل الرقمي لل رائه الورقية المتوفرة اس يتس تحدياها باس ــت داس ص ــور األقمار الص ــناعية في حالة
وجودها اس تبدأ عملية ربه البيانا ،بمواقعها الجغرافية وعندئ يكون المنتج النهائي من ال رائه جاه از للظهور
وهنا يتس إيع ـ ـ ـ ــا" المعلوما ،الم تارة برموز محددة علي ال ريهة لتوع ـ ـ ـ ــي

ص ـ ـ ـ ــائص محددة مال ( إظهار

مناهق اآلاار أو مزرعة علي ال ريهة و لك باست داس رمز م هوس ومحدد وموزص علي ال ريهة.
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 -فوائد نظم المعلومات الجغرافية:

إن نظس المعلوما ،الجغرافية ل مميزا ،و فوائد أهمها كايرة أهمها:
ّ
تس ــهيل عملية رس ــس ال رائه مهما كبر حجمها و بدقّة عالية حتي يتس ــني لأل ـ ـ اص العاديين اس ــت دامها() 7

في عملهس.

 تســهيل عملية ح ظ البيانا ،ما ال رائه الع ـ مة دا ل الحاســوب بحيذ يمكن الوصــول إليها بســهولة وإجراا التعدي  ،و لعل ه ا أهس فوائد النظاس.
يتس عرض البيانا ،المهلوبة و
 سهولة إظهار البيانا ،علي ال رائه دون الحاجة إلي تسقيهها يدويا حيذ ّبال كل ال ي يحتاج المست دس و بسهولة عالية.
 سهولة عمل نسخ احتياهية من البيانا ،و ال رائه و است دامها عند الحاجةسهولة عمليا ،البحذ دا ل جداول البيانا.،إجراا العمليا ،الحسابية علي جداول البيانا.،إمكانية صنا ال رائه ا اية األبعاد و ااست ادة.المحلية أو األنترني ،لعرض البيانا ،و تبادلها
عدة حواس ـ ـ ــيب عبر ال ـ ـ ــبكا،
القدرة علي ااتص ـ ـ ــال بين ّّ
بسرعة عالية.
 القدرة علي است داس أي نظاس إحداايا ،و أحيانا يمكن تحويل ال رائه من نظاس إلي آ ر دون حصول أيه ملحوظ.
-

الخرائط التفاعلية:

كان ،عملية رسس ال رائه من أجل الح اظ علي البيانا ،قبل ا تراص الحاسوب معنية و م اكلها كايرة

منها:

()8

عدس القدرة علي ح ظ كميا ،كبيرة من البيانا ،علي الورق.صعوبة إنتاج ال رائه و يتس ااعتماد دوما علي ال براا في ه ا المجال. سهولة تلف ال رائه و الجداول الورقية مما يؤدي إلي عياص البيانا.،عدس القدرة علي إجراا أي عملية حسابية أو منهقية علي البيانا ،حيذ نلج لعملها يدويا و ه ا يسببالكاير من األ هاا.
عدس القدرة علي إجراا أي عملية علي ال رائه مال الكتابة و الرسس.صعوبة نقل ال رائه و البيانا ،من مكان الي آ ر بسبب ع امتها.و بعد ا تراع تس ح ظ كميا ،هائلة من بيانا ،ما ال رائه الت اعلية بهريقة مترابهة بحيذ يس ــهل علي

بعدة أسـ ـ ــاليب و ك لك إجراا عمليا ،معالجة حسـ ـ ــابية عليها
المسـ ـ ــت دس عرض البيانا ،الجدولية ما ال رائه و ّ
است راج النتائج بوق ،و جهد قليلين و ااست ادة منها في ات ا الق اررا ،بالسرعة المناسبة.
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 -التعريف بالخرائط التفاعلية:

تسـ ـ ـ ـ ـ ــعي منظما ،المجتما المدني جاهدة ريجاد الحلول للعديد من القعـ ـ ـ ـ ـ ــايا المحلية العالقة بالتعاون ما

المتجددة عن
الهاس و
مجتمعاتها المحيهة .و لكن في غالب األمر ا ترع جهودها النور افتقارها للمعلوما،
ّ
ّ
قعية مجتمعية ما .أو لصعوبة التعامل ما قواعد البيانا ،و الكس الهائل من المعلوما ،إن توفر.،

و هنا ت تي ال رائه الت اعلية لتسـ ــاعد تلك المنظما ،علي جما و تحليل البيانا ،بهريقة سـ ــهل و س ـ ـريعة لس
تعهدها من قبل.
ترتكز فكرة ال رائه الت اعلية علي م هوس الح د أو التعهيد الجماعي .أي ااستعانة بالجماهير بغية الحصول
علي المعلومة ليتس ترجمتها علي ريهة ما الوسس الجغرافي لمكان و زمان وقوص الحادذ أو الواقعة.
 -أنواا الخرائط التفاعلية:

أهمها:
تس ا تراص العديد من ال رائه الت اعلية في العصر الحالي ّ
لقد ّ

()9

()10

APword History Notes - 1
نتعرف علي ا لحعارا ،القديمة التي سكن ،و استوهن ،بقاص م تل ة من العالسي يمكن
في ه ا ال ريهة ّ
أيعـا اسـتك ـاف بعض المعلوما ،األ رع بهريقة مبا ـرة عبر ريهة العالس مال هرق التجارة العالمية القديمةي
تم ،قبل مئا ،السـ ــنيني و أيعـ ــا بيانا ،جغرافية مال مواقا األنهار و غيرها م ّما
و رح  ،ااسـ ــتك ـ ــاف التي ّ

يمكن إظهارا أو إ اؤا من القائمة الجانبية.

يقدس أيعـ ــا موقا (ال هرسـ ــ )،ريهة العالس ارســ ـ مي الزمنيةي فعبر ال ريهة يمكن تغيير ال ترة الزمنية
ّ
لت ـ ــاهد أي الدول كان ،منت ـ ـ ـرة في المناهق المظللة في ال ريهةي بارع ـ ــافة إلي عرض بعض ال ـ ـ ـ ص ـ ــيا،
العامة المؤارة التي تواجد ،في تلك ال ترة.
Flight Aware/Flight Rodar 24- 2
موقا و تهبيق م يــد لمعرفــة حركــة الهيران في العــالس في الوقــ ،ال عليي فعبر ه ـ ا ال ريهــة الت ــاعليــة
يمكنك التقريب و التركيز علي أي دولة أو أي منهقة أو النقر علي أي هائرة رظهار معلوما ،أكار عنها و
عن رحلتها.
Cable Map/Submarine Cable Map- 3
ه ا الموقا يعهيك ريهة كاملة للكاب  ،البحرية التي تنقل البيانا ،و توصـ ــل العالس كل ببعع ـ ـ عبر
بكة األنترني.،
Windy/hulis chool – 4
موقا يعرض ن اه الريا" و تجمعا ،السحاب و غيرها من الت اصيل المنا ية ب كل ت اعلي مبا ري و
يمكن أيعا معرفة حالة الهقس و الريا" المتوقعة

ل األياس التالية.
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Google Earth Time Lapse- 5
هو موقا من قوقل يعرض ريهة العالس لكن عبر التركيز علي التغيرا ،التي حدا،

ل ال ترة الزمنية

الماعـ ـ ـ ـ ـ ــية بهريقة ) (Time lapseبحيذ يمكنك ا تيار أي مكان في العالس أو مدينة من المدن اس ت ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل
ال ريه الزمني كي ترع كيف تغير ،األرض و انت ر العمران
-

ل الا اين سنة الماعية.

الخرائط التفاعلية و اإلنترنت:

رائه ارنترن ،تسـ ــت دس ال ـ ــبكة العالمية كوسـ ــيه لتوزيا ال رائه .وقد وزع ،أول رائه علي اانترن ،عاس
 1993بواس ـ ــهة ـ ــركة زير وكس وتلتها بع د لك مؤسـ ـ ـس ـ ــا ،حكومية و ـ ــركا ،اص ـ ــة .معظس ال رائه علي
اانترن ،في الماع ــي كان ،عبارة عن ص ــور اابتة أو معلوما ،يتس ح ظها من اانترن ،وفتحها بواس ــهة برامج
نظس المعلوما ،الجغرافية واآلن اتجه ،ال ـ ـ ـ ــركا ،إلي ال رائه الت اعلية التي تمكن المس ـ ـ ـ ــت دس من الت اعل ما
ال ريهة بال تكبير والتص ــغير مبا ـ ـرة وه ا النوص هو األكار انت ــارا .كما توجد أيع ــا تقنية الحص ــول علي ص ــور
أقمار صـ ـ ـ ـ ـ ــناعية عبر اانترن ،مبا ـ ـ ـ ـ ـ ـرة وق ،التقاهها ولكن ه ا التقنية تحتاج إلي أجهزة عالية السـ ـ ـ ـ ـ ــرعة
وغالية .ولوعا رائه ت اعلية علي اانترن ،ابد من وجود برامج اصة مال ادس ال رائه.
وقـد أدع تهور اانترنـ ،و ـاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعـد عـاس  2000إلي اورة في علوس األرض وال رائه و لـك بوجود
معلوما ،هائلة من رائه بالبعد الاالذ وصـ ـ ـ ـ ـ ــور أقمار صـ ـ ـ ـ ـ ــناعية عالية الدقة كما في موقا ـ ـ ـ ـ ـ ــركة قوقل
ومايكروسوف ،وياهو وويكي مابيا ومابكوس ،ونافتك وتراسرفير.
وبدا عن ال رائه الورقية للس ــياحة أو ل هوه المترو أو جداول الرح  ،للمس ــافرين بالقهارا ،أص ــب
الدليل الجديد للسـ ـ ــياحة و لوسـ ـ ــائل المواص ـ ـ ـ  ،عبارة عن كومبيوتر اسـ ـ ــلكي محمول أو كومبيوتر ك ي يمكن
تزويدا بآ ر المعلوما ،مزودة ب رائه ارنترن ،حتي في حاا ،الت ير وارلغاا.
وهناك إقبال مت زايد علي رائه اانترن ،مما أدع إلي زيادة التنافس بين ال ـ ـ ــركا ،المنتجة له ا ال رائه
وكل ـ ـ ــركة تحاول أن تاب ،أن رائهها أدق وأحدذ ومدعمة بصـ ـ ــور أقمار صـ ـ ــناعية عالية الدقة وتدعس البعد
الاالذ وتعهي حرية إعـ ــافة أسـ ــماا المعالس وح ظ أماكن محددة بمقياس رسـ ــس محدد وك لك حرية التحرك دا ل
ال ريهة بالتكبير والتصغير وارزاحة وااست سار عن المعالس والرموز واست داس ألوان ا ،معني وسهولة التص

وج ب المتص ـ ـ  .وقد اهتم ،ال دما ،الرئيسـ ــة لل رائه بإبقاا المسـ ــت دمين في بوابا ،ارنترن ،ال اصـ ــة بهس
وببيا المس ــاحا ،ارع نية بالمزاد في أعلي رائهها إلي األعمال التجارية وه ا يودع إلي جني الرب من تقديس
ه ا ال دما.،

()11

 العوامل التي تؤثر في خرائط اإلنترنت:تحديذ ال رائه وصور األقمار الصناعية :معظس رائه اانترن ،ا تواكب التغيرا ،علي سبيل الماالإع ـ ـ ــافة هريق أو مبني جديد أو إغ ق كبرع ي ويترتب ع لي مال ه ا القص ـ ـ ــور م اجآ ،غير س ـ ـ ــارة بالنس ـ ـ ــبة
لمست دمي ال رائه.
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 اللغة :اســت داس اللغة اانجليزية في معظس ال رائه علي اانترن ،ربما يكون حجر عســر أماس ـريحةكبيرة من المجتمعا.،
 -ســعة ــبكة ااســتقبال :كلما كان ،ــبكة ااســتقبال أوســا كلما ســاعد في ســرعة تص ـ

ال رائه علي

اانترن ،اص ــة المواقا التي تحوع علي ص ــور أقمار ص ــناعية عالية الدقة و البعد الاالذ .فعلي س ــبيل الماال
ال

ص ال ي يست دس بكة فايبر أوبتك ل إمكانية التص

أسرص من ال ي يست دس ه التل ون.

 -مواص ـ ـ ا ،جهاز المتص ـ ـ  :كلما كان حاسـ ــوب المتص ـ ـ

و مواص ـ ـ ا ،عالية ( اكرة لحظية-سـ ــعة

القرص الصلب-كر ،رسوما )،كلما أدع إلي سرعة التص .
 -عــدد الزوار :كلمــا زاد عــدد الزوار لموقا محــدد كلمــا أدع إلي بهؤ في ارجــابــة للمتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ

(زحمــة

مرورية)
وبالتهور الملحوظ في مقدرا ،وحدا ،الحاس ــب اص ــة في الس ــرعة والس ــعة الت زينية وال اكرة اللحظية

وك لك بالنس ـ ــب ة ألجهزة ارد ال وار راج واس ـ ــت داس الوس ـ ــائه المتعددة من تكامل ص ـ ــو ،و ص ـ ــورة و فيديو
وان اض أس ــعارها والتهور في س ــرعة ــبكا ،ااتص ــاا ،واألجهزة المحمولة يدويا س ــوف ت ــهد ال ترة القادمة
اورة جديدة في است داس رائه ارنترن.،

()12

وتنوعها في المدن الذكية:
 دور نظم المعلومات في ضبط مواقع النظم اللغوية ّتقوس الد ارس ـ ــا ،اللس ـ ــانية الحدياة علي التوصــ ــيف والمعالجة العلمية لظواهر الّلغةي باس ـ ــت داس الوســ ــائه

التكنولوجيا ،الحدياة في المدن ال كيةي ومن أحدذ الد ارس ـ ـ ـ ــا ،الميدانية تلك التي تعالج الواقا الّلغوي من وجهة

جغرافية تصقل بمعارف وتقنيا ،مستهدفة ومنظمة تنظيما محكما.

إن للّغة أهمية بالغة في المجتماي إ ي كل كل حدذ لغوي ظـ ـ ـ ـ ــاهرة اجتـ ـ ـ ـ ــماعية عرفيةي يمارسها األفراد
ّ
المتحداون بها بلهجا ،م تل ةي تعيش في منهقة جغرافية واحدةي تس ــعي إلي ربه أواص ــر الت اهس والتواص ــل بين
أفراد المجتما الناهق بها.
من المســ ــائل الّلغوية ااجتماعية ا ،الص ـ ــلة بالجانب الجغرافي:

()13

المسـ ـ ـ الّلغوي للمناهقي من أجل

تحديد مواقا تنوص اللغا ،واللهجا ،وتعاي ـ ــها في منهقة جغرافية واحدةي ما مراعاة أسـ ــباب التنوص الّلغوي بالتنوص

الجغرافيي وت هي الّلغا ،و اللهجا ،للحدود الهبيعية وانت ار األنماه الّلغوية.

تقتصـ ــر مجمل المهاس التي يقوس بها جغرافيو اللغة علي حصـ ــر كي ية األدااي بحسـ ــب التوزيا الجغرافيي

والنظر في وعا رائه اصة بالنهق ما  :ريهة اصة بانت ار التراكيبي وهك ا يساعدنا كاي ار علي معرفة

مدع تكلس الناس باللغة العربيةي كما تساعدنا علي معرفة الت مي ونهقهس العربي حسب المناهق التي ن وا فيها
ي ومعرفة ميولهس اللّغوية حتي تسهل عليهس النهق بها.

()14
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-1األطلس اللّغوي:
يسـ ــهس األهلس الّلغوي في إجراا مس ـ ـ لغوي ـ ــامل للمناهق التي تولي اهتماما كبي ار ل سـ ــت داس األمال

لكل من اللغة واللهجة حسـ ـ ـ ـ ــب نسـ ـ ـ ـ ــبة سـ ـ ـ ـ ــكانها ونموها الديمغرافي وما تلحق من ركب في التقدس الحعـ ـ ـ ـ ــاري
وااقتصادي لمستعملين ألهلها.

()15

تؤكد الد ارس ــا ،أن ارعداد لألهلس اللغوي لن يكون إا مر ــدا إلي اللهجا ،الحية للغة ماي ما ياب ،أن
ظهورا ارتبه بمحاولة إابا ،التنوص ال نهائي للغة وعدس عــوص اللغة لمعايير محددة في تغيرات الصـوتيةي حينها
الت  ،علماا اللغة المحداون إلي مهمة إابا ،فكرتهس عن هريق الت هيه لعمل رائه له ا اللهجا،ي لما ل من
صلة تمد علماا اللغة الجغرافي بمعلوما ،م يدة عن مراكز تواجد اللغا ،في العالس وعدد المتحداين بها.
-2التخطيط اللّغوي:
هو ن ـ ـ ــاه اجتما عي لغوي موج يتحكس في ظروف اس ـ ـ ــت داس اللغا ،في المجتماي إ يس ـ ـ ــهس في توجي
ااس ـ ـ ـ ـ ــتمرار والتغير في النظس ااجتماعيةي بما فيها اللغة التي يتس الت هيه لهاي كما يس ـ ـ ـ ـ ــهس في تهوير المواقا
الوظي ية الجديدة للتنوعا ،اللغوية والتغيرا ،البنيوية من أجل تحقيق األغراض ااجتماعيةي والح اظ علي الهوية
ااجتماعية والحقوق اللغويةي والمورواا ،الاقافية.

()16

كما يهدف أيعـ ـ ـ ــا إلي إعداد العـ ـ ـ ــبه الهجائيي والقواعد اللغوية وقاموس رر ـ ـ ـ ــاد الكتاب وال هباا في
مجتما لغوي غير متجانس.
-3نظم المعلومات في المدن الذكية:
إن عملية نظس المعلوما ،في المدن ال كية ما هي إا قاعدة بيانا ،تقوس بجرد وفهرسـ ـ ـ ـ ـ ــة المعلوما،ي و
ّ
كما دون إمكانية ربه ه ا المعلوما ،ما مواقعها الحقيقية علي سه األرض.
ت زينها وتبادلها نوعا و ّ
و بمجرد وعـا المؤ ـر أو النقر علي أي مكان جغرافي في ال ريهة ارلكترونيةي ما من اانية تمر حتي
تبدأ قاعدة الم علوما ،بتزويدنا ب كبر قدر من المعلوما ،ما  :عرض اسس المنهقة المدروسةي موقعها الجغرافيي
المس ــاحة ارجماليةي الكاافة الس ــكانيةي نس ــبة المتحداين بلغا ،و لهجا ،متباينة في هات المنهقة يو في مناهق

أ رع مج ــاورة له ــاي إلي إبراز م ــدع ارتب ــاه التنوص الجغرافي و تـ ـ ايرا علي الواقا الّلغوي .نج ــا" ه ــاتـ ـ التقني ــة

ارع مية مرهون بنجا" البرنامج التدريبي ال ي يسقه علي المس المكاني للواقا الجغرافي المدروس.

نجا" هات التقنية ارع مية مرهون بنجا" البرنامج التدريبي ال ي يعـ ـ ـ ـ ـ ــا مدن كية ت دس المجتما و
الب رية بص ة عامة.
قائمة الهوامش:
/ar.wikipedia.org/wiki -1مدينة_ كيةcite_note-1#
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Giffinger et al, 2007 -2

Jäkel/Bronnert 2013: 16 -3

 -4مقال جغرافية اللغة و نظس المعلوما،ي فاهمة الزهراا ص ـ ـ ـ ـ ــادقي الجزائري مجلة عود الند الاقافية ال ص ـ ـ ـ ـ ــليةي النا ـ ـ ـ ـ ــر
د.عدلي الهواريي العدد  09/111سبتمبر 2015

 -5ينظر الموقا https://ar.wikipedia.org :

 -6ينظر مقال جغرافية اللغة و نظس المعلوما،ي فاهمة الزهراا صادقي الجزائري العدد  09/111سبتمبر 2015
 -7ينظر كتاب نظس المعلوما ،الجغرافية من البداية :ص45
 -8كتاب نظس المعلوما ،الجغرافية من البدايةي ص30
 -9ينظر الموقاanadigital.org :

 -10ينظر الموقاtech-wd.com :

 -11د .محمد يعقوب محمد س ـ ـ ــعيدي أس ـ ـ ــتا ااس ـ ـ ــت ـ ـ ــعار عن بعد ونظس المعلوما ،الجغرافيةي برنامج الجغرافيا -جامعة
ارمارا ،العربية المتحدة

http://faculty.uaeu.ac.ae/myagoub http://www.angelfire.com/mo/yagoub Web:

 -12المرجا السابق

 -13مقال جغرافية اللغة و نظس المعلوما،ي فاهمة الزهراا

 -14أحمد ال ــيخ عبد الس ـ سي مقدمة في علس اللغة التهبيقيي مهبعة الجامعة ارس ـ مية العالميةي ماليزياي 2001ي ه1ي
ص .141

 -15عبد ال تا" ع ي يي علس ااجتماص اللغويي دار ال كر العربيي القاهرةي ص .199
 -16ماريوبايي أسس علس اللغة ي عالس الكتابي  1998ي ه8ي ص 132
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الجاذبية الحضرية والتنمية الترابية :رهان جديد للسياحة بالمدن الجبلية .حالة مدينة القصيبة – المغرت
الباحذ عزيز مزيان ( جامعة السلهان مواي اسليمان بني م ل – المغرب)
الملخص:
لقــد أصـ ـ ـ ـ ـ ــبحــ ،اليوس كــل المنــاهق والمجــاا ،تتنــافسي من أجــل اسـ ـ ـ ـ ـ ــتقهــاب م تلف عوامــل التهور والتقــدس

(ااس ـ ــتامارا،ي الك ااا،ي الس ـ ــكان )...بارع ـ ــافة إلي لك تتس ـ ــابق في ج ب الس ـ ــيا"ي و لك عبر توظيف كل
مواردها الترابية كقدرا ،ل سـ ـ ـ ــتقهاب .لما ل لك من انعكاس إيجابي يعود عليها بالن ا ويسـ ـ ـ ــاهس في لق التنمية
الترابية بهاي فالبحذ يهدف إلي إبراز دور ال اعلون في تحويل مؤه  ،المناهق الجبلية إلى قدرا ،توظف في

الج ب السيا حي وتساهس في تنمية ه ا المجاا ،الجبليةي حيذ تس ا تيار مدينة القصيبة الواقعة بجبال األهلس
المتوسه بالمغرب كمجال للدراسة.
الكلمات المفاتيح :الجا بية الحعرية – المدن الجبلية  -السياحة  -التنمية الترابية – ال اعلون.
Résumé :
Aujourd'hui, les territoires sont en compétition pour attirer différents facteurs de
développement (investissements, compétences, population ...) et ils font la course pour
attirer les touristes en utilisant toutes leurs ressources foncières comme capacités de
polarisation. La recherche vise à mettre en évidence le rôle des acteurs dans la
transformation des qualifications naturelles, humaines et patrimoniales des zones de
montagne en capacités et emplois dans les attractions touristiques et contribuer au
développement de ces zones montagneuses. La ville de El Ksiba a été choisie dans les
montagnes du moyen Atlas au Maroc comme cas d'étude.
Mots clés : l’attractivité urbaine - les villes montagneuse – Tourisme - Développement
territoriale – Acteurs.
تقديم اشكالي.
لقد أعـ ــح ،السـ ــياحة من ب ين القهاعا ،المهمة التي يعتمد عليها في العديد من الدولي و لك لكون ه ا األ يرة
لها عدة انعكاسـ ــا ،تحرك عجلة التنمية وتسـ ــاهس في تهور المجتماي ول لك صـ ــار ،اليوس كل المجاا ،تتنافس
في استامار قدراتها ومواردها الترابية للرفا من جا بيتها السياحية.
بين المناهق التي أ صـ ـ ـ ـ ـ ــبح ،اليوس تعمل علي تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين جا بيتها المجاا ،الجبلية باعتبارها تز ر بالعديد من
المؤه  ،والقدرا ،المادية وال مادية والتي بإمكانها أن ت ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عوامل للج ب السـ ـ ـ ـ ـ ــياحي إ ا ما تس تدبيرها
واستامارها ب كل ناجا من هرف م تلف المتد لين وال اعلون في المجال حتي يكون لها دور في التنمية الترابية
لمدينة القصيبة باعتبارها مجاا للدراسة.
وبالتالي سنعالج الموعوص من

ل التساؤا ،التالية:

كيف تساهم الجاذبية السياحية في خلق تنمية ترابية؟
ما هبيعة القدرا ،السـ ــياحية التي تحظي بها مدينة القصـ ــيبة م وكيف يمكن اعتبار تامين القدرا ،الترابية مد
للجا بية السياحية بمدينة القصيبة ورهان في تنميتها الترابية م
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 -1اإلطار النظري والمنهجي للدراسة:
 -1-1أهداف الدراسة

تسعي الدراسة إلي الوقوف علي عدة جوانب أهمها:
الوقوف عند م هوس الجا بية الترابية وأهس مراكزاتها في تنمية مدن المناهق الجبلية



يص أهس القدرا ،مدينة القصيبة بإعتبارها مد



ت



الوقوف عند تد
-2-1

أساسيا للجا بية السياحية

 ،ال اعلون في تامين القدرا ،السياحية للمدينة زرهانا ،التنمية الترابية

أهمية الدراسة

التربيةي من
تتجس ـ ــد أهمية الد ارس ـ ــة في كونها تت س ـ ــس علي مقاربة تحليلية في إبراز مكانة الس ـ ــياحة في التنمية ا
ل تحريك الجانب ااقتصادي له ا المجاا ،الجبلية لحالة مدينة القصيبة ل وما يكون ل لك من انعكاس علي

المسـ ـ ــتوع ااجتماعي من

ل الرقي ب ي وه ا لن يت تي إا عبر وعـ ـ ــا اسـ ـ ــتراتيجية تد لية لم تلف ال اعلون

تنهلق من ت ـ ـ يص قدرا ،ه ا المجاا،ي مرو ار بتدبير محك س لهاي وص ــوا إلي تامينها وتس ــويقهاي لبناا ص ــورة
مميزة له ا المناهق تمكنها من الرفا من جا بيتها السياحية.
-3-1

فرضيات الدراسة.

تنهلق الدراسة من فرعيا ،أساسية:
-

ان تقوية الجا بية السياحية ي كل عام في التنمية الترابية بالمجاا ،الجبلية.

-

تز ر مدينة القصيبة بقدرا ،متنوعة ت كل اها ار مح از للقهاص السياحي.
عـ ـ ــعف تد

-

القصيبة.
-2

 ،ال اعلون وغياب اسـ ـ ــتراتيجية لتهوير القهاص السـ ـ ــياحي يحد من دورا التنموي بمدينة

الجاذبية السياحية للمدن كمرتكز للتنمية الترابية.

 1-2سياق مفهوم " الجاذبية الترابية ".

تبقي العولمة من بين الظواهر األسـ ــاس ـ ـ ية التي ت رض ن سـ ــها اليوس في النقا ـ ــا ،الجارية لما تمنح من ل فرص
وتهــديــدا،ل يكون لهــا الوقا علي المجــاا،ي ومن بين إف ارزاتهــا م هوس لالجيياذبيييةل وال ـ ي يرتبه ارتبــاهــا قوي ـا
بااقتص ـ ــاد و ص ـ ــوص ـ ــا الجانب المتعلق بالمقاوا،ي لكن اليوس أص ـ ــب ه ا الم هوس يمس حقوا أ رع من بينها

المجاا ،الحعـرية ب ـكل عاس والتي تهور ،ما مرور الوق ،إلي أن صـار ،عبارة عن وحدة صـغيرة في إهار
المدينة.
ويمكن تعريف جا بية التراب بقدرت

ل فترة معينة علي اس ـ ـ ــتقهاب م تلف األن ـ ـ ــهة ااقتص ـ ـ ــاديةي وعوامل

ارنتاج المتنقلة (المقاوا،ي رجال األعمالي رؤوس األموال  .)....والتي تمال انعكاس ألداا التراب

ل فترة

معينة1ي بارع ـ ـ ــافة إلي قدرة ال اعلون المحليون علي ج ب الموارد ال ارجية (المقاوا،ي والس ـ ـ ــيا" .)...ومن تس
فإن الجماعا ،الترابية تعمل علي وعا برامج تح ز علي التقاههاي كما تعمل علي تعزيز قدراتها لج بها.2

1

Satre Buisson Joël, Enseignant IAE Lille 1 - Consultant territorial
Badrani S, L’Algérie veut ses pôles de compétitivité : Territoires en quête d’avantage compétitifs,
in Article du journal El WATAN du 11 Décembre 2006.
2
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 2-2ظروف بروز الجاذبية الحضرية.
إن جا بية المدن مســتمدة من نهاق أوســا للتراب في مســتواا األعلي ( الدولي) ال ي يغير محيه وبيئت ب ــكل
كامل من

ل موقع عند ظهور المنافسة في مجاا ،م تل ة ( اقتصاديةي اقافيةي سياسية )...وبالتالي تظهر

دينامية في عوامل ارنتاج من هرف م تلف ال اعلون .إن عملية الج ب ت رض علي التراب و صـ ــوصـ ــا المدن
إعادة النظر في قدراتها لجلب أو ااحت اظ بالسيا" والك ااا ،والمقاوا....،
ولمواجهة التنافسـ ــية اليوس أصـ ــبح ،للجا بية أهمية قصـ ــوعي بل أصـ ــبح ،ـ ــرها للبقاا والعيش في ه ا السـ ــياق
التنافس ــي .وفي ه ا ارهار يرع  Jean-Pierre Charbonneauل أن التقدس لتحقيق التنمية يتهلب الجا بية
والتي هي أحد عواملها العـ ـ ــرورية ل 1وبالتالي فهي ليسـ ـ ــ ،وعـ ـ ــعية حدياة ألنها كان ،جوهر ظهور المدن من

العصــور القديمةي وفي الوق ،الحاعــر صــار ،ه ا الظاهرة أكار وعــوحا و لك لســرعة حركية الســكان والســيا"

وال ـ ـ ــركا ،وا له ب وال برا ،ب عل عوامل ج ب م تل ةي وه ا ما يدفا إلي البحذ واكت ـ ـ ــاف العوامل المح زة
والدوافا التي تجعل المدن ج ابة صوصا علي المستوع السياحي.
 3 – 2عوامل الجاذبية الترابية.
ان جا بية المجال مبنية علي عوامل اقتص ــادية وجغرافية وب ـ ـرية وتاري ية .كل العناص ــر تتظافر ب ـ ـكل مجتما
سواا بهريقة مبا رة أو غير مبا رة لت كل جا بية التراب وحمايتها.2
ويمكن تصنيف العوامل التي ت كل جا بية التراب حسب  Benoit Meyroninعلي النحو التالي:3
-

المكون الجغرافي للترات.

وه ا هو العامل األكار وعـ ـ ـ ـ ـ ــوحا وتجسـ ـ ـ ـ ـ ــدا الموارد الهبيعية والمواد األولية الموجودة بالمجالي فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن
ال صائص الهبوغرافيةي والمناوي والموقا ...
-

المكون العضوي أو التنظيمي.

ويهس ال دما ،العمومية (الصـ ـ ـ ــحةي الاقافةي الترفي ي الرياعـ ـ ـ ــةي التجارة )...التي توفر لجميا ال ئا ،ااجتماعية
سواا لل يوو أو ال بابي الرجال والنسااي األغنياا وال قراا.
-

المكون االقتصادي والبنية التحتية.

ويتعلق ب نواص األن ـ ــهةي وتوزيا القهاعا،ي ودرجة هيكلة القهاعا ،الم تل ةي بارع ـ ــافة للبنية التحتية المتعلقة
بالمواص  ،والتي ي كل فيها النقل عائقا رئيسيا أماس الجا بيةي ا أن وجودا ليس كافياي وانما من العروري ان
يكون ا ،جودة لتلبية حاجيا ،مستعملي .

Frederic Marin. Blog d'Alfeo, Mai 2010 .
Benoit Meyronin, Le marketing Territorial : enjeux et pratiques, Paris, Vuibert, P.35, 2009.
 -3محمد بريان ،عبد القادر القيطوني ،محمد الناصييير  ،عبد القادر يويو  ،ورورانت ورنان" لالمبرم مقاربج يديد وي الربراويج
الرهويجل ،مطبوج الموارف ،الرباط ،نونبر  ،2006ص .216

1
2
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 -3القصيبة :إطار جغرافي وتاريخي محفز.
تنتمي مدينة القص ـ ــيبة إلي ال ـ ــهر الجنوبي الغربي من األهلس المتوس ـ ــه1ي ل لك تحيه بها تع ـ ــاريس م تل ة

أهمها المرت عا ،المهلة عليهاي حيذ يحدها ماا جبل لأناارل (1108س)ي وجنوبا للا ذ اومرحيلل (1433س)ي
و رقا لأوجا نيمهيواشل (1447س)ي في حين يتميز الجزا الغربي من المدينة باانبساه.
تنتمي بلدية القصيبة إداريا إلي إقليس بني م ل المنتسب لجهة بني م ل -ني رةي ويرجا تاريخ إحدااها إلي سنة

 1992بعد التقسيس ارداري للجماعة القروية ل لآي ،ويرةلي تنت ر علي مساحة تبلغ  14كلس2ي وتحدها الجماعة
القروية دير القصيبة من كل الجها.،
للمدينة موقا مميز يبعد بـ ـ ـ ـ  4كلس عن الهري ـ ـ ــق الوهنية رقس  8الرابهة بين فاس ومراكشي وعن القهب الجهوي

بني م ل ب  45كلسي وعن مدينة ني رة ب  80كلسي اصـ ـ ـ ـ ـ ــة .تعد المعبر الوحيد لسـ ـ ـ ـ ـ ــاكنة المراكز الجبلية

الموجودة باألهلس المتوسـ ـ ـ ـ ـ ــه (ناوور -أغبالة )...عبر الهريق الجهوية  317التي تربهها بمدينتي بني م ل
وقصبة تادلة( .انظر ال ريهة رقس )1
وقد ارتبه التعمير بالمنهقة من

ل القصــبة التي ــيدها موحي وســعيد بســاريفي وات ها مق ار لقيادت ي وجعل

منها مق ار ل حيذ عمل علي توسـ ــيعهاي وأن ـ ـ فيها سـ ــوقا ن ـ ــيها جلب إلي التجار من تادلةي وبني م لي وأبي
الجعد ...وانه قا منهاي لعرف ،قرية القصـ ــيبة نموا عمرانيا مهرداي وازدهر ،فيها التجارة نظ ار لموقعها الجغرافي
علي هريق المنتجعين بين الجبل واألزغار ونظ ار اســتتباب األمن في المناهق المجاورةي فقد قص ـدها التجار من
مدن م تل ة وعرف الناس سلعا متنوعةل.

2

ما إ عـ ــاص المجال المدروس للسـ ــلهة ال رنسـ ــية سـ ــنة  1927ي والقعـ ــاا علي مقاومة موحي وسـ ــعيدي منح،
للمنهقة وظي ة جديدةي حيذ جعلتها مجاا ل ستجماس والراحة وممارسة رياعا ،عديدةي ول لك عمل ،السلها،
علي توفير تجهيزا ،وب نيا ،تحتية ومرافق عـ ــرورية لممارسـ ــة السـ ــياحةي كما ـ ــيد بها مرك از للراحة لمصـ ــهاف
تاغبالو،لي كما هو ال ن بالعديد من المراكز السياحية باألهلس المتوسه.3
خريطة رقم  : 1توطين مدينة القصيبة ضمن إقليم بني مالل

 -1محمد البكران  ،مقانمج وادال لالحتالل الفرنسييييي ،مواري بني مالل نالق يييييبج نموذيا ،ندن عرميج لالمقانمج برهج وادلج-
أزيالل  1956 – 1908السياق نالخ وصيجل ،المواريف الرديد  .الرباط  ،2000ص.44
 -2و ضيرج شتو " ال سياحج نالتنميج المحريج باألطرت المتو سط حالج إوران نإيموزار يندر ،دواور يبراويج ،ياموج سيد محمد بن
عبد هللا ،يريج اآلدام نالوروم االنسانيج –ظهر المهراز -واس ،الودد الثاني ،دينبر  .2005ص .69
 3دراسييج وقدمب بها لنيش شييهاد الماسييتر ،وخ ييو سييوسيييولوييا نأنثربولوييا المدينج ،وحب إشييراف األسييتاذ الباحثج سييواد
عزيز  ،بكريج اآلدام نالوروم اإلنسانيج المحمديج .ياموج الحسن الثاني .الدار البيضاء.
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المصدر :اللجنة ااست ارية للتقهيا الجهوي.
 -4مدينة القصيبة :تشخيص الموارد الترابية الداعمة.
يتهلب ت هيل أي مجال س ـ ــياحيا الرجوص إلي بعض العوامل الهبيعية والبيئية مال :التع ـ ــاريسي المناو وال ـ ــبكة
الهيدرولوجية ...ي والتاري ية والديمغرافية وااقتصـاديةي ألن كل ه ا العناصـر تتدا ل وتت اعل فيما بينها لتمنحنا
صورة عن قدرا ،المجالي ولتلعب دو ار هاما في تحديد توجها ،تامين وتدبير الموارد الترابية.
1-4

العناصر الطبيعية :أهم قدرات التنمية السياحية.

 1-1-4مدينة القصيبة والتنوا التضاريسي.

تنتمي مدينة القص ــيبة إلي أهلس بني م لي وبحكس موقعها في ارقليس وبمنهقة الديري تع ــس تع ــاريس م تل ةي

أهمهـا المرت عـا ،الجبليـة المهلـة عليهـاي حيـذ يحـدهـا ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاا جبـل أناـار (1108س) وجنوبـا ا ذ أو مرحيــل
(1433س)ي و ـ ـرقا أوجانيمهيوش ( 1447س)ي وتتميز ه ا الجبال بوجود قمس عالية من حيذ ال ـ ــكلي حيذ ت
ك نقهيا أحيان كقمة أف ن ني ران (1041س)ي وأحيانا أ رع تكون هية كقمة تاورير ،ن ي ،موسي (1361
س)ي وتتوالي علي كل أعراف تت للها إفريزا ،ص رية .وبالتالي وي كل عامل ا ت ف التعاريس عنص ار مهما
في إعهاا المجال جمالية أكار اص ـ ـ ـ ـ ــة عندما تمتزج المناظر الجبلية والس ـ ـ ـ ـ ــهليةي ه ا ار ت ف يمن المدينة
صائص هبيعية نادرة تسر العين ويزيد من رغبة السائ في التمتا بالمجال.
 2-1-4المناخ :اختالفه وتنوعه وراء تحديد واقع السياحة
يلعب المناو دو ار أسـ ـ ــاسـ ـ ــيا في لق المجاا ،السـ ـ ــياحيةي وفي اسـ ـ ــتقهاب أعداد متباينة من السـ ـ ــيا" با ت ف
ال صولي ف ي فصل ال تااي ت كل الجبال المنهقة الملج الرئيسي لهواة رياعا ،التزحلقي وفي فصل الصيفي
تستقهب ع اق المغامرة والت ميس ورياعة الم ي .وللمدينة نصيب من ه ا ارمكانيا،ي ا يغلب عليها المناو
القاري البارد ـ ـ ـ ـ ـ ــتاا والمعتدل صـ ـ ـ ـ ـ ــي ا .ونتيجة ل لك تعرف المنهقة تدنيا واعـ ـ ـ ـ ـ ــحا في الح اررةي مما يؤدي إلي
تساقها ،مهرية والجية.
المبيان رقم  : 1معدل التساقطات ت(ملم)
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معدل التساقطات

2000
1500
1000
500
0

السنوات

المصدر :مصلحة المياا والغابا ،بمدينة القصيبة
ومن

ل المبياني يتعـ ـ ـ ـ أن التس ـ ـ ــاقها ،المهريةي تتوزص ب ـ ـ ــكل غير منتظس من س ـ ـ ــنة أل رعي كما تعرف

تباينا ،واع ــحة

ل ــهور ن س الس ــنة .فالتس ــاقها ،الس ــنوية تبرز ت اوتا ،مهمة من

ل ال ترة المرجعية

2000-2014ي حيذ س ــجل 1427.5 ،ملس س ــنة 2005-2004ي وس ــنة  2006-2005التي لس تتجاوز فيها
التس ــاقها 485 ،ملسي إا أن وبالرغس من ه ا الت اوتا،ي يظل معدل التس ــاقها ،لل ترة الممتدة ما بين -2009
2008إلي  2014-2013مهما بلغ 767ملسي وكان للتساقها ،ت اير بالغ علي الغهاا الغابوي.
كما ت ــه د مدينة القص ــيبة تس ــاقها ،الجية تمتد فترتها فوق أعالي جبال المنهقة من دجنبر إلي فبرايري ويص ــل
عدد أيامهاإلي  15يوما تقريباي ويتراو" س ـ ـ ــمكها ما بين  10و 1متريلويمكن أن تس ـ ـ ــقه فوق ارت اعا2000( ،
س)ي وقد تنزل في بعض األحيان إلي ارت اص ( 1100س) ما أف إفران.
ان موقا المدينة يجعلها محظوظة بكمية التساقها ،ومنابعها الكايرة.
 3-1- 4عيون مدينة القصيبة :
 واد نُو حليمة:تعتبر الروافد اآلتية من جبال لتداو ،نعاريل ولبوأ ـ ـ ــتول المتواجدة ب ـ ـ ــمال -ـ ـ ــرق مدينة القص ـ ـ ــيبةي المص ـ ـ ــدر
األســاســي لواد تاغبالو ،نوحليمةي حيذ كلما عرف ،ه ا الجبال تســاقها ،مهرية أو وبان الوجهاي إا وزاد ه ا
من ص ـ ـ ـ ـ ــبيب مجرع الوادي ليص ـ ـ ـ ـ ــل إلي 88س/ 3ذي ه ا بارع ـ ـ ـ ـ ــافة إلي العيون التي تغدي مجرااي وتظل عين
تاغبالو ،نو حليمة أبرزها.
وينســاب ه ا الواد ليمر علي المدينة بإتجاا الجنوب -ال ــمال بمحا اة الهريق رقس  .317وهو يبدأ عمليا بمد ل
ا لمدينةي علي مستوع الم يس الصي يي وي ترق منهقة ارصهياف ب كملها بقناة مبنية علي كل ب منحرف.
 شعبة المخيم:يبلغ هولها حوالي  7,5كلسي يص ـ ــب في الجزا المهي من واد تاغبالو ،نو حليمةي و قد اس بناا الم يس في مجرع
ال عبةي فهيئ ،ه ا األ يرة علي كل قناة مغهاة تعبر الم يس ب كمل .
 شعبتا عين الخير:يتعلق األمر ب عبتين تصبان في جهتي حي عين ال ير:
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ت عي ال عبة األولي إلي رق الحيي علي هول يبلغ 0.5كلسي بصبيب يصل إلي حوالي  2.3س/3ذي وتسلك
مياا ه ا ال ـ ـ ــعبة أزقة حي العين عبر قنوا،ي لتبلغ ـ ـ ــارص حسـ ـ ــن الاانيي لتصـ ـ ــب المياا بعد لك في أزقة حي
الس س وتواصل تدفقها حتي ارص بئر أنزران.
بينما ت ع ــي ال ــعبة الاانية إلي غرب حي عين ال يري بهول يص ــل إلي 1.5كلسي و بص ــبيب يبلغ  23س/3ذي
حيذ ي ترق المدينة ب كملها بواس ـ ـ ــهة قناة مس ـ ـ ــتهيلة من ال رس ـ ـ ــانةي وقد تس إنجاز بعض البنايا ،و أ رع قيد

ارنجاز بمحا اة القناة .تتميز مياا هاتين ال َّ عبتين بحملهما لمواد صلبة جد كايرة وبجريان ي سرعة كبيرة.
يعتبر ه ا التنوص والتعدد في العيون والمجاري موردا مهما للمدينة.
 4-1-4منتجع تاغبالوت :معلمة سياحية لدى السياح المحليين واألجانت

يقا مصهاف تاغبالو ،نوحليمة علي بعد 2كلس مال رق مدينة القصبة علي الهريق ارقليمية  317المتجهة
نحو أغبالةي ويحدها ـ ـ ـ ـ ـ ــرقا أوجا نيمهواش ( 1447س)ي وغربا أزروناي ،مسـ ـ ـ ـ ـ ــعود (1606س)ي وجنوبا بو تاركا
(1305س).
ويعد ه ا الموقا الس ـ ــياحي متن س ـ ــا لس ـ ــاكنة المدينة وك لك للزوار الوافدين عليها من م تلف المدن المغربية في
إهار الس ــياحة الدا ليةي أو الس ــيا" األجانب سـ ـواا عند عبورهس إلي المدن الس ــياحية الكبرع (فاس – مراكش)..
و ل عبورهس إلي إمل ــيل (الموســس الاقافي ال ــهير) .كما تعد نقهة اســتراحة أو اســتك ــاف للمنهقة حيذ يوفر

للزوار منا ا ــب رهبي عندما ت ــتد ح اررة الصــيفي فه ا المكان يتميز بتنوص بيولوجي وايكولوجيي ال ي يتجلي
أســاســا في تواجد واد تاغبالو ،نوحليمة ال ي تغدي مجراا العديد من العيون وال ــعاب اآلتية من الجبال المحيهة
ب ي إلي جانب غهاا غابوي اسا ومتنوص (البلوه األ عري العرعاري الصنوبر.)...
ونظ ار ألهمية ه ا ال عاا الهبيعي فقد حه ،ب أعداد مهمة من مراكز الت ييس (م يس البريدي م يس بئر الوهني
الم يس الجماعي وم يس القوا ،المساعدة)ي كما يتوفر علي مسب وم عب رياعيةي ومساحا ،عراا م جرةي
وأ رع م صصة لألن هة التجارية.
وبالنظر الي ه ا الغني وه ا السـ ـ ـ ــما ،التي يتميز بها ه ا الموقا السـ ـ ـ ــياحي فمن ال زس ارهتماس ب ي وجعل في
مســتوع اســتقبال الســيا" الوافدين علي س ـواا المحليين أو األجانب و لك عن هريق إعدادا وتجهيزا علي أحســن
مستوعي عبر إحداذ وحدا ،إيوائية مصن ةي و الرفا من ال دما ،السياحيةي نقل سياحيي استامارا ،سياحية.
ه ا إ ن أهس المؤه  ،الهبيعيةي لكن ه ا العناصـ ـ ــر لوحدها غير كافية للتنمية السـ ـ ــياحية بالمنهقةي ف بد من
منتوجا ،ومؤه  ،سياحية ب ريةي (من اقافة وتراذ معماري أصيلي وصناعة حرفية مورواة.)...
2-4

مدينة القصيبة والعناصر البشرية والثقافية

 1-2-4قصبة موحى وسعيد الوراوي:
ظل قصــر قبيلة آي ،وي ار معلمة تاري ية تعكس بج ا عــغه هاجس اســتتباب األمن

ل فترة الســيبة في ه ا

الربوصي حيذ اسـ ـ ـ ــتولي ال وف من أن تعود قبائل المنهقة ( اصـ ـ ـ ــة قبيلة سـ ـ ـ ــم ان) إلي العصـ ـ ـ ــيان من جديدي
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وبالتالي تس ت ــييدا إلي جانب العديد من القصــبا ،سـواا في ناوور بن ــروي إغرس لع سي علي يد موحي وســعيد
الوراوي في عهد المولي سليمان حوالي 1850ي غير أن كان أكبرها والمقر الرئيسي لقائد قبيلة اي ،ويرا.
وكان ه ا البناا الع ـ ـ س في حد ات إنعكاس لن ود القائد موحي وسـ ــعيدي حيذ كان يسـ ــتقبل فيها أعيان ووجهاا
القبائلي ويعقد معهس اتصاا،ي فالقصبة إ ا زاد ،في اتساص ن و ا وفي عدد أتباع .
وبالتالي ا أحد ينكر مســاهمة ه ا القصــبة التي ــيد ،بمدينة القصــيبة بحي ســاريفي في

ض ــوكة القبائل

الاائرة وهد ،كيانهاي فإستقام ،األموري وسكن ،الرعية وهدأ ،الجبال التي كان ،مرتعا للحروب فيما معي.
 2-2-4لصناعة التقليدية :
الحرف التقليدية تع ي علي المنتوج المحلي هابعا اصا يتجلي في تنوع وأصالت الحعارية والتاري يةي ومن
أهس الصناعا ،التقليدية ال نية ارنتاجية المتواجدة بالقصيبة نجد ما يلي:
الزربية:
تعد القصـ ـ ـ ـ ــيبة من بين المناهق الموجودة باألهلس المتوسـ ـ ـ ـ ــه التي تتميز بغزل نسـ ـ ـ ـ ــائها للزرابيي إ أن أغلبية
نسـ ــا جا ،المنهقة ينسـ ــجن منتوجاتهن لبيوتهني وهناك من يقمن ببيعها للسـ ــيا" عن هريق ت سـ ــيس جمعيا،ي او
مر ـ ـ ــد س ـ ـ ــياحي أو وس ـ ـ ــهاا آ رين .ويكار الهلب علي ه ا المنتوج اص ـ ـ ــة في الص ـ ـ ــيف للرواج ال ي تعرف

المنهقةي إلي جانب كون فص ـ ـ ـ ــل األعراس بإمتياز .وتتميز الزربية الوراوية بقوة أ ـ ـ ـ ــكالها الهندس ـ ـ ـ ــية والز رفية
المنسوجة ب لوان متعددة مستوحا ،من الهبيعة.
المالبس:
اسـ ـ ـ ـ ـ ــتهاع ،القصـ ـ ـ ـ ـ ــيبة عبر فترا ،زمنية م تل ة أن ت رز نوعا من المنتوجا ،تحمل هابعا محليا كالق هاني
وتك ـ ـ ــيهة والج بي ه ا المنتوجا ،يعتمد في إنتاجها علي الحريري س ـ ـ ـ ي ة والعقاد...ي نظ ار لتوفر المادة ال اس
في المنهقة من صوف و عر الماعز .وما يميز ه ا المنتوجا ،هي أنها أعح ،تتوفر علي أيادي تلق ،تكوينا
في ه ا المجال سواا بالنسبة لل كور أو ااناذ.
النقش على الخشت:
نظ ار لتوفر القص ــيبة علي مجال غابوي ــاس ــا يحيه بهاي فإن ص ــناعة ال
القصــيبةي حيذ ي ــتغل ال

ــب من الحرف األكار إنت ــا ار في

ــب من هرف الصــناص التقليديين في صــناعة مجموعة من األدوا ،س ـواا المرتبهة

بالقهاص ال حي كالمحراذ ال

ـ ـ ـ ـ ــبيي أو اادوا ،التي تد ل في البناا مال :األبواب واألق ال أو األدوا ،التي

تد ل في صناعة النسيج م ه لإم هنل والقر ال لإيزكانل.
الحرف النباتية:
تعرف الحرف النباتية حعو ار مهما في ااسواق التقليدية والسياحة والبيو ،المغربيةي اصة في بيو ،القصيبة.
وتتميز ه ا الحرفة التقليدية بكونها تمارس من هرف النســاا والرجالي عكس عدد كبير من الحرف التي تقتص ــر

علي أحد الجنسين فقهي كما يتس تقسيس األدوار بين الجنسين وفقا لنوص المنتوج المرغوب في ي حيذ تتكلف النساا
فقه بصــنا نما ج للتزيين المكونة من مادة الدوس .أما المنتوجا ،القصــبية والمنتوجا ،المصــنوعة من مادة الدوس
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صـ ــوصـ ــا ا ،الحجس الكبير مال لال ـ ـواريل ولالسـ ــلول و لأ زاسل فهي من ا تصـ ــاص ال كوري بارعـ ــافة إلي
منتوجا  ،أ رع يت نن ويدص في صنعها الحرفيين المحليين مال :لال ا يةل (الت ارزان) ولالق ةل (تزكاو.)،
 3-2-4أضرحة المدينة :أماكن روحية ذات وظائف سياحية
تلعب ال ص ـ ـ ــائص الاقافية دو ار كبي ار في حركة الس ـ ـ ــياحة الدوليةي فاألع ـ ـ ــرحة والزوايا والص ـ ـ ــالحين من م تلف
الديانا ،وك لك أعـرحة القادة المصـلحين والم كرين مواقا يعول عليها في اسـتقهاب السـيا" بنسـب م تل ةي وقد
دع ،العديد من التظاهرا ،الدولية الي تعزيز مكانة المعالس الدينية في إهار السياحة الاقافية.
وفي ه ا ارهار تتوفر المدينة علي عدة أع ــرحة تتمال في عـ ـري س ــيدي بوبكري بوتس ــاف،ي س ــيدي محمد بن
يوسـ ــفي كما يتوفر محيهها علي عدد مهس من األعـ ــرحة مال (سـ ــيدي بن داوود يوسـ ــيدي إبراهيس ويعقوب)...
ظل ،ه ا األعـ ـ ـ ـ ـ ــرحة مراكز اقافية لتلقين العلس وتح يظ القران لله ب و مآوي لكل عابر سـ ـ ـ ـ ـ ــبيل أو غريبي
ومكان إجتماعي للتجما في األعياد و المناسبا،ي وم

للحائرين في م اكلهس اليومية ومصحة للع ج الن سيي

كما يقاس فيها كل سنة مواسس تستقهب السيا" المحلين و األجانب.
صورة رقم  : 1ضريح سيدي محمد بن يوسف.

المصدر :عمل ميداني 2017
وتجدر ار ــارة إلي أن ه ا ا لزوايا قد فقد ،كاي ار من أدوارها التقليدية لكن يمكن إعادة ما يمكن ان ي دس التنمية
المحلية ويلعب أدوا ار إيجابية في التنمية السياحية من

ل إدماجها في م روص لت هيل معالس المدينة التاري ية.

 4-2-4المواسم وللمنتوج الثقافي المحلي
يعد الموسـ ــس ظاهرة اجتماعية متج رة في الاقافا ،المحليةي حيذ يجسـ ــد احت اا ب كرع أو مناسـ ــبة س ـ ـواا دينيةي
تاري يةي أو اقتصادية (نهاية موسس الحصاد ما ).
الصورة رقم  : 2موسم قبيلة أيت ويرة.
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المصدر :عمل ميداني 2017
وأهس ما يميز ه ا الموس ــس هو إقامة مجموعة من األن ــهة الاقافية المحلية والجهويةي تنظيس معارض للص ــناعة
الحرفية المحليةي بارعـ ـ ـ ـ ــافة إلي ما تقدم مجموعة من ال رق ال لكلوريةي كما يقصـ ـ ـ ـ ــد المدينة زوار من م تلف
األرياف والمدن المجاورةي مما بجعلها تعيش رواجا سياحيا مهما

ل فترا ،المواسس.

اس ـ ــتامار ه ا ال ص ـ ــائص يحتاج الي مجهود بعد أن أص ـ ــب األن من الم يد بموازا ،ال قرا ،الغنائية وال نتازياي
إقامة ندوا ،للتعريف بالتراذ الاقافي والهبيعي المحلي.
 5-2-4الفنون الشعبية :تراث محلي موروث
أدع الهـابا التـاري ي للمنهقـةي الـ ي يحكمـ مجموعـة من التقـاليـد واألعرافي إلي ظهور تراذ غني من ال نون
ال عبيةي كتعبير فني عما تز ر ب القصيبة من تراذ محلي.
أحيدوس:
ولعل من أبرز ال نون ال عبية بالمنهقة نجد لأحيدوسل أحد فنون الغناا الجماعي ااستعراعي للقبائل اامازيغية
في منهقة األهلس المتوســهي ال ي يميز موهن األصــليي المجال الهبيعي والجغرافي ال ي تكتمل في العناصــر
المكونة ل من ـ ـ ـ ـ ـ ــعر وغناا ورقص وايقاص .يعتبر البندير (أو الدف) وباللغة األمازيغية (تالون )،اآللة واألداة
الموسيقية الوحيدة المستعملة في اايقاص وترافق بالدف علي األكف تارة واايدي تارة آ رع.
ويصـ ـ ــمس رقصـ ـ ــات وأدات رئيس ال رقة أو المقدس في لوحا ،متناسـ ـ ــقة موسـ ـ ــيقيا وحركيا .وتنبا أ ـ ـ ــعار أحيدوس
وكلمات من الحياة اليومية التي تعي ـ ـ ــها الس ـ ـ ــاكنة المحلية (أعراسي تان )...وتتعدع ه ا المجال الجغرافي في
بعض األحيان لت مل بعض األحداذ الوهنية والجهوية والدولية.
إمديازن:
ال ـعر األمازيغي يرن في أصـوا( ،إن ـا ن) قصـائدهس مرآة تصـف األحوال بواقعية وتواكب الحياة اليوميةي تنظس
للتعبير عن األفرا" و المس ـ ـ ـ ـرا ،تارةي و للبو" باألحزان و المعنا ،تارة أ رعي ولنا ماال في ه ا الصـ ـ ـ ــدد حيذ
يقول ال اعر:
أو وراش ريغ اتكد أرومي

أوا وراش ريغ الكندورة استزمم أرومي
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الترجمة بالعربية:
ا أريدك أن تكون نصرانيا

وال أريدك لباسا عسكريا مسجال من طرف النصراني

يك ـ ـ ـ ــف ه ا المقها عن العمل التحريعـ ـ ـ ــي ال ي لعب ال ـ ـ ـ ــعراا ( إن ـ ـ ـ ــا ن) في ا تيار الحرية عوض دمة
المصـ ــال ال رنسـ ــية والتسـ ــجيل في قوائس العمالي وقاهعوا ب لك التسـ ــجيل في لوائ المجندين ما جيش ااحت ل
ال رنسي.
نسـ ـ ــت لص من ه ا الت ـ ـ ـ يص أهمية الموارد الهبيعية وأبرز ارمكانا ،الاقافية التي يز ر بها المنتوج الب ـ ـ ــري
للمجال المدروسي المتمالة أســاســا في المعهيا ،التاري يةي الت ارذ المعماريي الصــناعة التقليديةي عادا ،وتقاليد
الســكان والمواســس والهقوس ااحت الية ...وت ــكل كلها قاعدة غنية واعدة لبرامج وســياســا ،التنمية المحلية .فإلي
أي مدع تس استامارهام وما أفاق تامينهام.
-5

1-5

التنمية السياحية بمدينة القصيبة بين التثمين والتحديات.

الرؤية االستراتيجية لتأهيل مدينة القصيبة وتثمين الموارد الترابية

تتوفر مدينة القصـ ـ ــيبة علي مؤه  ،سـ ـ ــياحية مهمة تتمال في الجبالي المناوي المجاري المائيةي العيوني الغهاا
الغابوي والوحيشي بارع ـ ــافة إلي التراذ المعماريي الص ـ ــناعة التقليديةي والمواس ـ ــس والهقوس ااحت الية ...ظل،
ه ا المقوما ،تعاني من التهميش حتي فقد ،المدينة مكانتها الس ـ ــياحة علي الص ـ ــعيد الجهوي والوهنيي ولس يتس
ااست ادة منهاي وتوظي ها في مسلسل التنمية ااقتصادية للمدينة.
وقد اس وعــا تصــور لت هيل األن ــهة ااقتصــادية بالمدينة ل لق منتوج ســياحي تنافســي عبر الرفا من جا بية
المنهقة الســياحية المحددة في تصــميس التهيئة ل عــاا تاغبالو،ي وتعزيز دينامية األن ــهة ااقتصــاديةي و لك من
ل:
 تهيئة الموقع السياحي تاغبالوت؛

 تغيير مكان السوق األسبوعي وبناء مركز متعدد الوظائف مكانه؛
 إنشاء منطقة لألنشطة التجارية؛
 إنشاء محالت للتجارة.

يتبيني انه قا من ه ا الم ــارياي جوهر تصــور الت هيل ااقتصــادي للمجال المدروسي وال ي يعزز من الوظي ة

الس ـ ــياحية للمدينة تما ـ ــيا ما ما ت س هر" في التص ـ ــميس الجهوي رعداد التراب لمدينة القص ـ ــيبة مدينة س ـ ــياحية-

دماتيةل من جهةي وتعزيز ااقتصاد المحلي ب لق منهقة لألن هة ااقتصادية ومنهقة للتجارةي والتي قد ت ف
من حدةاله ا ة السوسيو-غقتصادية التي تهبا المجال القصباوي من عقودي وبالتالي قد تساهس في تقوية مكانة
األن ــهة الس ــياحية ع ــمن النس ــيج ااقتص ــادي حتي تص ــب مدينة القص ــيبة مرك از س ــياحيا ا ،إ ــعاص وهني
وجهوي.
2-5

تأهيل الموقع السياحي تاغبالوت نوحليمة

من اجل اس ــتامار ارمكانيا ،الس ــياحية التي تز ر بها القص ــيبةي وع ــا ال اعلون المتد لون في مجال الد ارس ــة
أماس أعينهس إ عادة ااعتبار للمؤه  ،السياحية عبر وعا عدة م اريا للتنمية السياحيةي حيذ رع ،الجماعة
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الحع ـ ـرية في إنجاز ال ـ ــهر األول من أ ـ ــغال ت هيل مصـ ــهاف تاغبالو ،بتد ل مجموعة من ال ـ ــركاا منهس:
واية جهة بني م ل -ني رة ''ارنعاش الوهني''ي والمجلس ارقليمي والمجلس الجهوي ووكالة حوض أس الربياي
وقد سمل ،أهس البرامج:
 تهيئة كل من واد تاغبالو ،نوحليمة و عبة الم يس لحماية المصهاف تاغبالو ،من ال يعانا،؛ تهيئة المد ل الرئيسـ ــي للمصـ ــهاف علي مسـ ــافة  800متر التي سـ ــت ـ ــمل تزفي ،الهريق وتوسـ ــيع وانارتهاوتهيئة األرص ة؛
 إعادة تهيئة حدائق مصــهاف تاغبالو ،بت ـريب وازالة األ ــجار التي ت ــكل ه ار علي المصــهافين انه قامن محعر وقرار اللجنة الم تلهة التي قام ،ببحذ ميداني لتحديد األ جار الواجب قهعها؛
 تحسين واعافة كراسي عمومية للمصهافي وربه مصهاف تاغبالو ،بحديقة ال ر ورا؛ قصد توسيا المدارالسياحي لتاغبلو،؛
 ت صيص جزا من مصهاف تاغبالو ،لمقاهي مجهزة للساكنة المحلية؛ تهيئة حدائق تاغبالو،ي وان اا حائه وقائي عد انجراف التربة.صورة رقم  : 3تهيئة بحيرة إصطناعية بمصطاف تاغبالوت

المصدر :عمل ميداني 2017
ونظ ار للت اير اريجابي لم اريا الت هيل السياحي لمصهاف تاغبالو ،علي الجانب السوسيو-إقت صادي للساكنة
المحليةي اس تنزيل أول منهقة تجارية من رؤية  2017-2015ي حيذ عمل ،المبادرة الوهنية للتنمية الب ـ ـ ـ ـ ـ ــرية
علي تمويل م روص بناا مح  ،تجارية بمساهمة قدرة ب  939372درهسي بينما ساهم ،الجماعة الحعرية ب

 350.000درهسي والصور التالية توع درجة تقدس اا غال:
الصورة  : 4مشروا تهيئة محالت تجارية بمصطاف تاغبالوت
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المصدر :عمل ميداني 2017
3-5

الغابة :رؤية جديدة للمساحات الخضراء

في إهار مقاربة جديدة للمجاا ،ال عـ ـراا المتواجدة بالمنهقة سـ ـواا الغابة الحعـ ـرية أو غابة تيزي ناي ،ويرةي
أقدم ،المندوبية الســامية للمياا والغابا ،ومحاربة التصــحر ب ـراكة ما باقي المؤس ـســا ،المعنية بالقصــيبة علي
تهيئة م روص بميزانية تبلغ  4500000درهس.
 ت جيا األن هة الترفيهية وأماكن استقبال عمومية؛ تامين وحماية المؤه  ،الم هدية والاقافية واريكولوجية؛ حماية القهاص الغابوي من السلوكيا ،غير العق نية؛ -تحسين النظس اريكولوجية المتدهورة؛

 تهوير محاصيل األ جار علي المنحدرا ،للحد من انجراف التربة؛كما تس وعا برنامج لت هيل مدارا ،سياحية بميزانية تقدر بحوالي  54مليون سنتيس.
ا ك ان فاعلية ه ا الم اريا ستمكن فعليا من تامين الموارد والت اير إيجابيا علي التنمية المحلية.
4-5

تثمين الصناعة التقليدية المحلية:

ت عي للم هه الجهوي للصـ ـ ـ ـ ــناعة التقليديةي تم ،بلورة محور اسـ ـ ـ ـ ــتراتيجي بناا علي العمل الميداني الجاد ما
جميا ال اعلين المحليين وجميا ال ــركاا المحتمليني وال ي حمل تص ــو ار يس ــتجيب لحاجيا ،وانتظارا ،الص ــناص
التقليديين بمدينة القصيبةي و لك من

ل:

 -ت صيص مجال اص بالصناص التقليديين لعرض منتوجاتهس

ل موسس آي ،ويرة؛

 ت صيص حيز للصناص التقليديين في عهلة الصيف لعرض منتوجاتهس بمصهاف تاغبالو،؛ دراسة تهس ت هيل محاا ،الصناعة التقليدية بحي العين؛ -دعس جمعيا ،الصناعة التقليدية بالمدينة.

ينتظر من ه ا الم ـ ـ ــاريا ان يصـ ـ ــب المنتوج المحلي موردا فعاا في التنمية السـ ـ ــياحيةي وه ا لن يتحقق إا من
ل توفير الدعس ال زس للصـ ـ ـ ـ ـ ــناص التقليدييني وأ د بعين ااعتبار كل التحديا ،التي تعيق تسـ ـ ـ ـ ـ ــويق وتامين
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منتوجاتهسي وتوفير المزيد من ال رص لعرعها اصة

ل العهلة الصي يةي بحكس الدينامية والرواج التي ت هدا

المدينة بمقدس الزواري وبعودة المهاجريين لقعاا العهلة الصي ية.
وربراز الت اع  ،القائمة بين الموارد الترابية والتنمية السياحيةي ندرج ال هاهة التالية:
خطاطة رقم  : 1تثمين الموارد الترابية والتنمية السياحية

المصدر :تركيب انه قا من تصميس الجهوي اعداد التراب لجهة بني م ل – ني رة
5-5

تثمين الموارد والتنمية السياحية بمدينة القصيبة  :التحديات الكبرى

ت عيل دور الموارد الترابية بمدينة القصـ ـ ـ ــيبة في التنمية السـ ـ ـ ــياحية رهين بتجاوز العديد من ااكراها ،التي تهبا
المجال القصباويي وهي:
 عــعف تد ل اردارا ،الوصــية علي القهاص الســياحيي ب ــكل يعــمن م هها ،وبرامج ناجحةي فالمندوبيةارقليمية للسياحة غير قادرة لوحدها علي تن يه القهاص السياحي؛
 -الم كل العقاريي ال ي ي كل أهس التحديا ،أماس ال اعل المحلي والمستامرين؛

 بنية فندقية ومهعمية هزيلةي فمستوع تجهيزا ،المدينة ا يرقي إلي تهلعا ،وظروف استقبال السيا"؛ ارت اص تكاليف اايواا في ظل محدودية العرض كرس سياحة العبور وععف ارقامة؛ موس ـ ــمية الن ـ ــاه الس ـ ــياحي أدع إلي ع ـ ــعف ت ايرها علي اان ـ ــهة المرتبهة بالموارد المحلية كالص ـ ــناعةالتقليدية؛
 ت ر انتهاا أ غال مصهاف تاغبالو،ي وهو ال ي كان ي كل مورد رزق العديد من األسر.من اجل الت يف من حدة ه ا التحديا ،التي تعيق مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة الموارد الترابية بمدينة القصـ ـ ـ ـ ـ ــيبة في التنمية
السـ ـ ـ ـ ـ ــياحيةي ومن أجل إعادة تنظيس ه ا القهاص بالمنهقةي يمكن هر" العديد من ااقتراحا ،العمليةي التي يمكن
الرهان عليها لنهوض بالموارد الترابية بمدينة القص ــيبةي حتي ت ــكل دافعا فعليا للتنمية الس ــياحية؛ ويمكن تركيزها
فيما يلي:
 تثمين السياحة الجبلية:

 ت هيل البنية التحتية بمصهاف تاغبالو،؛48
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 ت جيا ااستامارا ،ال اصة فيما ي ص احداذ ال نادق. الصناعة التقليدية:
-

لق فعااا ،رنتاج تسويق منتجا ،الصناعة التقليدية؛

 دعس م اركة الصناص التقليدين في المعارض المحلية والجهوية والوهنية. التجارة والفالحة:

 تعزيز مكانة السوق األسبوعي؛ تسهيل اجرااا ،استامار المهاجرين؛ -ت جيا إحداذ معاصر الزيتون.

 الحدائق العمومية:

 إعادة ت هيل الحدائق الموجودة؛ توفير العقار رحداذ حدائق جديدة؛ -الح اظ علي المجاا ،ال عراا.

 المجال الغابوي:

 حماية المجال الغابي من التوسا المجال العمراني؛ ت جير المجاا ،المتدهورة؛ مراقبة الغابة من الت حيس السري؛ -احداذ مجاا ،للترفي بالغابة الحعرية.

 التكوين والبحث العلمي:

 -توفير تكوين مهني يهس السياحة وال ندقة والهبخ والمرافقين بمدينة القصيبة؛

 عقد ندوا ،وان هة ترويج للمنتوج كالمنتديا ،الاقافية والمواسس والمهرجانا.،خاتمة:
انه قا مما س ـ ــلف تبين أن الموارد الترابية لها ع قة وهيدة ب ي م ـ ــروص س ـ ــياحي مس ـ ــتداس ومندمج يهس التنمية
السياحية بمدينة القصيبة .وه ا ب عل ت اعل المنتوج السياحي الهبيعي والب ريي مما أفرز منتوجا سياحيا يتهلب
تظافر جهود ال اعليين لتامين ه ا الموارد حتي تص ــب قابلة ل س ــتغ ل وااس ــتامار من اجل تهوير ه ا القهاص

ا لحيويي ال ي يمكن أن ي ـ ـ ــكل مد

لتحس ـ ـ ــين الظروف ااجتماعية وااقتص ـ ـ ــادية من جهةي وأن يس ـ ـ ــاهس في

الت يف من العغه واستنزاف الموارد المحلية.
وبالتالي لتجاوز اركراها ،التي تهبا مدينة القصـ ـ ــيبة تتهلب تعبئة الموارد المادية لتنمية السـ ـ ــياحية تنهلق من

المؤه  ،التي تتوفر عليها المنهقة وفق الوظائف المنتظرة منها علي المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع المحلي والجهويي وه ا بغية
الح اظ علي التوازن المجاليي من

ل الت يف من حدة الهجرة القرويةي وتنويا األن ـ ـ ـ ـ ـ ــهةي وتوسـ ـ ـ ـ ـ ــيا دائرة

ااستقهاب السياحي...
وه ا لن يتس إا من
والموارد الترابيةي ومن

ل تظافر جهود ال اعلين لتعزيز من فرص التنمية الترابيةي التي تدمج ال اعلي والمجتماي
ل توفير المال والعقار العروريين.
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مدينة الدار البيضاء :بين الخيارات الرقمية واإلكراهات الموضوعية-مقاربة سوسيولوجية
الباحذ محمد إسماعيل ( جامعة الحسن الاانيي المحمدية /المغرب)
ملخص
تمال ه ا الد ارسـ ــة مسـ ــاالة لواقا المدينة المغربيةي نمو ج الدار البيعـ ــااي التي د ل ،تجربة المدينة ال كية؛ من
ل م ــروص تنموي رقمي ايزال قيد الت ــكلي يروس ت هيلها وتنمية بنياتها وآليا ،ا ــتغالهاي و لك عــمن ســياق

سوسيولوجي ي

بعين ااعتبار المتغيرا ،ارجتماعية والاقافية التي تبصس الممارسا ،الحعرية للمواهنين.

يقدس ه ا العملي ال ي يعتبر حص ــيلة د ارس ــة ميدانيةي جانبا من معوقا ،اانتقال والتحولي من

ل الوقوف

علي صــيغ التدبير والع قة بين ال اعل المؤس ـســاتي وال اعل ااجتماعيي واســتحعــار الم ارقا ،الســوســيومجالية
التي تســتدعي تجديد أســئلة التنمية ورهانا ،الم ــروصي علي مدينة مترامية وجد مركبة؛ ت ــهد تدافعا بين رســاميل
تكنولوجية وامتداد في الجغرافيا الرقمية من جهةي وبين رسـ ـ ـ ــاميل اجتماعية واقافية واسـ ـ ـ ــتمرار البنية التقليدية في
الواقا من جهة اانية.
Résumé
Cette étude est considérée comme étant une responsabilisation du réel de la ville
marocaine, l’exemple de Casablanca qui est entrée en expérience d’une ville
intelligente, à travers un projet de développement numérique qui est en cours de
préparation et qui vise à la réhabilitation et au développement de ses structures et les
mécanismes de son fonctionnement, ceci dans un cadre sociologique qui prend en
considération les changements sociaux et culturels qui marquent les pratiques
urbaines.
Ce travail qui est considéré comme le résultat d’une étude empirique, présente certains
empêchements en vers le développement et le changement, en mettant en scène les
modes de gestion et la relation entre l’acteur institutionnel et social, et en faisant rappel
des différents défis socio-spatiaux, qui nécessitent un renouvellement des questions de
développement et les enjeux de projet, concernant une ville vaste et complexe qui vit,
les différents conflits d’une part entre le capital technologique et l’extension de la
géographie numérique, et entre le capital socio-culturel et la continuité d’une structure
traditionnelle dans l’autre part.
مقدمة
تعد المدينة المعاصرة م تب ار اجتماعياي وتنظيما تقنيا يتركب من أنساق بكيةي ت تغل علي انتاج مجال حعري
يوظف نتائج التهور العلمي والتكنولوجي؛ ب ــكل يســتجيب لمعايير التقدس كما تعبر عنها مدن عالمية متحع ـرةي

وتؤسس ل لس ة في التنميةي تستهدف تهوير أساليب تدبير الحياة الحعرية وأنماه التواصل ما فعااا ،المدينة
ومؤس ـســاتها .يتعلق األمر بااســتامار في أســاليب معاص ـرة علي مســتوع الممارســة الحع ـرية للمدينييني ب ــكل
يجعل المدينة ال كية هي مدينة الغد.
إن ه ا األفق النظريي ال ي يحمل رؤية م ـ ـ ـ ـ ـ ــروص تنموي رقمي ا يزال قيد التبلور؛ ينهل من مقتربا ،الاورة
المعلوماتية وااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاليةي ويوظف براديكما ،علمية لتحويل م م المدينة؛ من مكوناتها ال يزيائيةي إلي بنيا،
ص ـ ــناعية وافت ارع ـ ــية .وه ا المنهق ال ي كان يتبلور ةقب في ص ـ ــورة يال علميي با ،واقعا علي األرض؛ من
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ل ممكنا ،األنترني ،ووسائه ااتصالي التي تهي  ،لترسيس م م الحياة في المستقبلي ت هيا لمجموعة من
ااكراها ،التي ترافق التوسـ ــا الحعـ ــري وتبعا ،التصـ ــنياي وتحسـ ــين جودة الحياة بالمدن التي تعرف اسـ ــتقهابا
متناميا لعدد السكان.
يتعلق األمر في ه ا العمل بمدينة مغربيةي هي عاصـ ــمت ااقتصـ ــادية؛ مدينة ارسـ ــتامار واألعمالي لكن في
ن س الوق ،فعاا حعري ي وي أ كاا اجتماعية وممارسا ،مدينية يهبعها التعدد والتبايني حد التناقض؛ فبقدر
ما تحع ــر ص ــورة الدار البيع ــاا في المت يل الجماعيي وك نها مجرد عاص ــمة اقتص ــادية للب د ا تجد فيها إا
المصانا وال ركا ،الكبرعي ود ان السيارا ،والمعا مل وص ب ال وارص وااكتظاظ وظواهر ااجراس واانحرافي
تعبر بالمقابل؛ عن م ـ ـ ــاهد حع ـ ـ ـريةي ت تزل قدرة المدينة علي احتعـ ـ ــان ت ـ ـ ــكي  ،اجتماعية م تل ة وهقوس
متعددة وحقول رمزية؛ تعكس ما يمكن أن يبحذ عن الم ِديني من أمزجة جمالية وأنماه استه كية.
اإلشكالية
تروس ه ا الد ارسـ ــة بحذ واقا الممارسـ ــة الحع ـ ـرية الجديدة بمدينة الدار البيعـ ــاا .من جهةي في سـ ــياق التحول
التكنولوجي وارسـ ـ ــتامار في البعد الرقميي ومن جهة اانيةي عـ ـ ــمن المتغيرا ،ااجتماعية التي ي رعـ ـ ــها ال اعل

المؤسـســاتي وااجتماعي؛ المتمالة في كي ية ا ــتغال المؤسـســا ،بالمدينة ونوعية ارسـتعماا ،ال ردية والجماعية
للتكنولوجيا ال كية .فإ ا كان ،بنية المدينة بما تحمل من نمه معاصـ ــر تجسـ ــد القدرة علي التحول؛ من
تس ـ ـ ــم ب من ممكنا ،ااس ـ ـ ــت داس ل ـ ـ ــبكة األنترني،ي وما يتيح

ل ما

لك من امكانية التحرر من الس ـ ـ ــله المركزية

والموانا الموعـ ـ ـ ـ ـ ــوعية التي ينحصـ ـ ـ ـ ـ ــر فيها ال علي ويتقيد بقيود الزمان والمكان؛ بمعناهما ال يزيائي .فإن هبيعة
الممارسـ ــة علي األرض عادة ما تصـ ــهدس بقيود أ رع؛ يمكن أن تتجلي في بنية الع قة التقليديةي و هنية ال اعل
وموق من التكنولوجيا الجديدةي والمتغيرا ،الرقميةي اصـ ـ ـ ـ ــة حينما ن

بعين ااعتبار تجربة الدار البيع ـ ـ ـ ـ ــاا

ال كية التي ا تزال في هور الت ــكل .إننا هنا بصــدد مســاالة آليا ،ا ــتغال ال عل الحعــري؛ أفرادا ومؤسـســا،ي
و لك من زاوية ســوســيولوجية تقصــد إلي فهس واقا المدينة في ســياق التحول .فهل تسييمح طبيعة التدبير ونوعية
التسييييير المؤسيييسييياتي بتنزيل هذف الرؤية واقعيا؟ ثم ك يف تنسيييجم أنماط الفعل الحضيييري للمواطنين وأشيييكال
االستخدام للتكنولوجيا الرقمية مع صياغة وعي حضري جديد يواكت ممكنات المدينة الذكية؟
المنهجية والخلفية التحليلية
تستند معهيا ،ه ا العمل وتحليلهاي علي نتائج دراسة ميدانية 1قم ،بها سنة 2017ي لبحذ تِ ـ ــيبولوجيا استعمال
الهواتف ال كية بمدينة الدار البيعــااي قصــد فهس الممارســا ،اافت ارعــية والواقعية للمســت دمين .د ارســة ا ــتغل،

فيها منهجيا علي تقنيا ،كمية (اس ـ ـ ـ ــتمارا ،موجهة للمس ـ ـ ـ ــت دمين للهواتف ال كيةي منهس مغاربة وأجانب مقيمون

بمدينة الدار البيع ــاا)ي وتقنيا ،كي ية (مقاب  ،ما ال اعلين المؤسـ ـس ــاتييني مقاب  ،ما المس ــت دمين للهواتف
ال كية بالمدينة)ي فع ـ ـ ـ ـ ـ عن تقنية الم حظة ااانوغرافية والتصـ ـ ـ ـ ــوير ال وتوغرافي لهقوس اسـ ـ ـ ـ ــتعمال الهواتف
بال عااا ،العمومية للمدينة ( وارصي ساحا ،عموميةي محها ،هرقيةي مراكز تجارية).
ل لكي فالد ارس ــة تحاول تقديس تحليل س ــوس ــيولوجي بناا علي المعهيا ،المس ــت لص ــة من جهةي والم حظا،
المستمرة لميدان البحذ من جهة اانية.
-Nicholas Negroponte"being digital, publisher vintage USA, 2008, p 37.
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مشروا الدار البيضاء الذكية Casa smart city
حينما يرتبه الحديذ بالم ــاريا الرقميةي يمكن الوقوف مغربيا بصــدد تجربة  Casa smart cityكنمو ج ا تار
مدينة الدار البيعـ ـ ـ ــاا بين م دن المغرب؛ اعتبا ار لمؤ ـ ـ ـ ـرا ،اقتصـ ـ ـ ــاديةي ديمغرافيةي بيئية واجتماعية تميز مدينة
المتروبول .حيــذ تهــدف ه ـ ا الرؤيــة التنمويــة التي انهلقــ ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة  2015تجهيز مرافق المــدينــة بــال ــدمــا،
التكنولوجية والتواصـ ـ ـ ـ ـ ــليةي ومدها بال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكا ،المعلوماتية الجديدة التي تمنحها امكانية التغييري علي مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع
فعـ ــاااتها العمومية ومؤس ـ ـسـ ــاتها ومجااتها المتعددةي لتصـ ــير في المسـ ــتقبل نمو ج المدينة ال كية التي تسـ ــم

بتحس ــين جودة ال دما،ي وتص ــو وعيا حعـ ـريا جماعياي وممارس ــا ،تواص ــلية جديدة تقها ما البنيا ،التقليدية
علي مس ـ ــتوع الت كير والممارس ـ ــة .إن المدينة ال كية م هوس جديد ي يس ـ ــتند إلي مقاربة ـ ــموليةي تقوس علي إدماج
م تلف األنس ـ ـ ـ ــاق المعلوماتية والهياكل المركبة للمدينة؛ كالنقلي الص ـ ـ ـ ــحةي الهاقة ...من أجل ت س ـ ـ ـ ــيس نس ـ ـ ـ ــق
ايكولوجي جديدي يســم بإيجاد حلول للم ــاكل التي تهرحها المدن المعاص ـرة الكبرع؛ كاألمني الســكني البهالةي
التعليسي نوعية الحياة)Hayar, 2015 :14 (...
تزداد الحاجة اليوس إلي مدن كية ألسـباب عديدة ن كر منهاي النمو الديمغرافي السـريا ال ي ت ـهدا المدن في
المغرب؛ ف ي جهة الدار البيعاا الكبرعي بلغ عدد السكان حسب احصاا 2014ي أربعة م يين و 270ألف و
 750نســمةي مقارنة بإحصــاا  2004ال ي ســجل نســبة  3م يين و 631ألف و 61نســمة (م كرة حول النتائج
األولية لكحصاا العاس للسكان والسكنيي .)2014
ه ا اارت اصي بقدر ما يعبر عن دينامية اجتماعية مهمةي يمال أيعـا م ـهدا من م ـاهد اا ت ل الحعـري؛
نظ ار للم ـ ـ ــاكل البنيوية المهروحة علي مسـ ـ ــتوع المدينةي وعـ ـ ــعف الهاقة ااسـ ـ ــتيعابية التي تسـ ـ ــم بتدبير ه ا
التعـ ـ ـ ـ ـ س الس ـ ـ ـ ــكاني .وهو ما يجعل الكاير من زوايا العيش تن ر باألزمة وار تناقي وتتج بالتعجيل بت ـ ـ ـ ــظي
المدينة .من هنا ت تي مقاربة  Smart Cityي كمحاولة للتص ـ ـ ـ ـ ــدي للص ـ ـ ـ ـ ــعوبا ،الديمغرافية وما يترتب عنها من

ا ت ا ،بيئية واجتماعية واقتصـادية؛ بالبحذ عن مسـاحا ،إعـافية للمدينةي تعيد ت ـكيل أنسـاقها العامة رقمياي
ل المراهنة علي هرق تكنولوجية أكار عقلنة وأقل تكل ة .إنها الحالة التي تصـ ـ ـ ـ ـ ــير فيها التقنية في دمة

من
التنمية.

ي رض م ـ ـ ـ ـ ــروص المدينة ال كية ن س ـ ـ ـ ـ ـ كم ـ ـ ـ ـ ــروص حامل لنمو ج التغيير والتنميةي وتتمال م م ه ا المدن
الواعدةي في العديد من األمالة .ك األعمال المصـ ـ ـرفيةي الهواتف النقالةي الصـ ـ ـ حا ،االكترونيةي أجهزة المس ـ ــاعد
الرقمي ال ـ ـ ـ صـ ـ ــي PDAي نظاس تحديد المواقا GPSي اانت ابا ،االكترونيةي ع ـ ـ ـريبة الد ل عبر األنترن،ي
الحكومة ارلكترونيةي التجارة ارلكترونيةي مراكز ااتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،أو  cyber basesي نظس كوكبية متعددة ما
األقمار الصناعيةي وأنظمة األلياف العوئيةي وال بكا ،ال سلكية (.)Lemos, 2003 : 123-132
في ه ا الصـ ــددي ا ـ ــتغل ،الدار البيعـ ــااي علي وعـ ــا مواقا رقميةي وتهبيقا ،إلكترونية تسـ ــم للمواهنين
بتدبير دماتهس وأن هتهس عبرهاي ن كر هنا ما  :إن اا بوابة للمدينة في تهبيقين هات يين )(iOs & Androidي
إن ــاا تهبيق »  « Ma culture en pocheي ك لك وع ــا دمة للمواهنين « App stores Ville de
» Casablanca؛ التي تقدس معلوما ،ومس ـ ـ ـ ـ ــاعدا ،لتدبير احتياجاتهسي إع ـ ـ ـ ـ ــافة إلي مجموعة من التهبيقا،
الهات ية في مجاا ،وقهاعا ،م تل ةي علي سبيل الماال:
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Derb ghalef.ma, FIDDEK, Casa Break, Mdina Bus, TELQUEL.ma, Maroc Press, Yalla
…Ciné, HelloFood.ma, Dabadoc.ma, SNSS, Barid Bank
من

تقدس ه ا البوابا،ي والصـ ـ ـ حا ،الرقمية مجموعة من ال دما،ي تتمال وظي تها في ت مين الحق في المعلومة؛
ل تتبا الوع ـ ــعية ارداريةي والص ـ ــحيةي والتعليميةي والعائلية؛ حيذ تس ـ ــم بتدبير المل ا ،إلكترونياي دون

تكلف عناا التنقل .إع ــافة الي تزويد المس ــت دس ب امنة المنتوجا ،والس ــلاي فعـ ـ عن تمكين من تحديد المواقا
الجغرافيةي وتنبيه عن الحوادذ المروريةي والتوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل بم تلف التنبيها ،األمنية .كما تتي التعرف علي دليل
الرح ،ي وال دما ،المتاحة في م تلف المحها ،والمهارا .،فعـ ـ ـ ـ عن مواكبة المس ـ ـ ــتجدا ،ار بارية علي
م تلف المن ـ ــورا ،الصـ ــح يةي وك ا الولوج الي لوائ األف س والعروض ال نيةي في قاعا ،السـ ــينما والمسـ ــر"...
وغيرها من ال دما ،التي ت تزل ارن غاا ،اليومية للسكان الحعريين.
الدار البيضاء والمشهد الحضري المزدوج
حينما نعير ااهتماس في الس ـ ــوس ـ ــيولوجياي لما يتحقق من زاوية ارقتص ـ ــادي الس ـ ــياس ـ ــةي اردارة وفلسـ ـ ـ ة الم ـ ــاريا

التنموية؛ فليس لمجرد اركت اا بما يســتتبا لك من مجرد اص ـ حا ،ا ،هابا مادي ومجاليي وانما ل هس أوج

الت اعل بين الدينامية المجالية والتغيرا ،ااجتماعية .فاا ـ ـ ـ ـ ـ ــتغال موعـ ـ ـ ـ ـ ــوعيا علي تجربة المدينة المغربية في
صـ ــيغتها المعاص ـ ـرةي يقتعـ ــي كاي ار من الح ر اابسـ ــتمولوجي؛ حتي ا نسـ ــقه في هاب ارغراا أو ارسـ ــقاه
الع ـ ـ ـ ـوائي واآلليي لبرامج تقنية جاهزة علي واقا مركب يحتاج لكاير من الت كيك والمسـ ـ ـ ــاالة .يتعلق األمر هناي
بمجال حع ـ ــري يس ـ ــتبهن م ياا جماعيا متج راي وبنية أناربولوجية تمتد بامتداد حجس المدينة وتاري ها الهويلي
ان ت وض تجربة حداايةي ترمي إلي إعادة البنااي وفق مقاسـ ــا ،علمية ومؤ ـ ـرا ،عالمية .وفي ظل ه ا
وهي ا ة

التحول تتواتر الكاير من التعقيدا،؛ حيذ تتدافا قوة الرس ـ ـ ـ ـ ــاميل التكنولوجية من جهةي والرس ـ ـ ـ ـ ــاميل ااجتماعية
والاقافية لس ــاكني المدينة من جهة اانيةي وحيذ يت س ــس كاا اص ــهناعي رعادة انتاج المدينةي يس ــتمر الس ــلوك

اليومي الحامل أبعادا اقافية تقليدية م تل ةي بالمعني األناربولوجي للكلمة.
تقودنا ه ا المؤ را ،لمساالة ممكنا ،اانتقال وامكانيا ،التحقق لم روص حديذ الن ةي في مجال مديني ا
تزال تربك الكاير من اا ــكاا ،الحع ـرية؛ س ـواا تعلق األمر بالممارســة اليومية للمواهنيني أو بهبيعة ا ــتغال

العقل المؤس ـســاتي .فم حظة ال عــا اا ،العمومية للمدينةي وتتبا هبيعة األن ــهةي ونوعية الســلوك المديني ال ي
يتس انتاج ي يجعلنا بص ــدد أ ــكال من الممارس ــة المزدوجة؛ س ــلوكيا ،عق نية منظمةي تعبر عن التحع ــر ال ي
تس ــتامر في المدينة ال كية وتراهن علي ي لكن إلي جانبها تحع ــر س ــلوكيا ،ع ـ ـوائيةي فوع ــويةي ان عالية تص ــل
أحيانا حد الجريمة .في صـ ــميس المدينة تتعايش م تلف األ ـ ــكال ارجتماعية والاقافية وارقتصـ ــادية المتناقعـ ــة؛
مكونـا ،عمرانيـة منتظمـةي بنـايـا ،عـاليـةي مراكز تجـاريـة راقيـة وحـدائق ممتـدة .ومن جهـة أ رع بنيـا ،عمرانيـة
متآكلة وآيلة للسقوهي دور الص ي ي باعة متجولون في الكاير من ال عااا ،ون ايا ،متناارة .في الدار البيعاا
تتجاور األحياا الميس ــورةي ما األحياا ال قيرةي هي مركز للوجاهة ارقتص ــادية وارجتماعيةي وأيع ــا مجال تتواتر
ـور ــتي من ال قر والبهالة .مجال يحتع ــن التعدد الاقافي والتباين الحع ــاري والتعبير عن الحرية
في وعبرا ص ـ ت
ال رديةي حيذ يمكن للم حظ أن يعاين ممارس ـ ـ ــا ،مجالية واجتماعية يمارس فيها األفراد هقوس ـ ـ ــهس اليوميةي بما
فيها اس ــت داما ،متنوعة لهوات هس ولوائحهس االكترونيةي في المحاداةي أو التص ــوير ...لكنها أيع ــا مكان ي ــهد

العنف والجريمةي ويصـ ـ ـ ـ ـ ــير مرادفا انعداس األمن في كاير من األحيان؛ حيذ يمكن أن يتعرض المسـ ـ ـ ـ ـ ــتعملون
54

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
لألجهزة ال كية للس ـ ـ ـرقة في ـ ـ ـوارص المدينة وفعـ ـ ــاااتها العموميةي ب ـ ـ ــكل يجعل صـ ـ ــورة المدينة في الكاير من
التما  ،تحمل رمزية ال وفي وداا ،الح ر وانعداس الاقة .إنها مدينة تُنع ،لبالغولل؛ لكبر حجمهاي وكاافة
س ـ ــكانهاي وانعداس الاقة التي تميز الع قا ،ارجتماعية (علي مس ـ ــتوع التما  ،ااجتماعية)( .ر ـ ــيقي :2016
.)24
الممارسات الحضرية :من التطبيقات الرقمية إلى التطبيقات اإلجتماعية
رغس ما تقدم العديد من المؤسسا ،ا ،الوظائف اردارية الرسميةي أو ااجتماعيةي أو الاقافيةي أو ااقتصاديةي
أو ال نية من تدابير الكترونية جديدة؛ متمالة في بوابا ،ومواقا وتهبيقا ،كيةي تسـ ـ ـ ـ ـ ــم لأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ اص بتلبية
احتياجاتهس ومتابعة أن ـ ـ ـ ـ ـ ــهتهسي وتدبير مل اتهس علي األنترني،ي دون الحاجة إلي التنقل .فمقابل لكي يقودنـا

اا ــتغال علي جانب من تما  ،الناس وتجاربهسي في ع قاتهس بهياكل المدينة ومؤس ـســاتهاي و دماتها الرقميةي
إلي الوقوف علي اكراها ،وت وفا ،ومواقف ت ـ ـ ـ ـ ـ ــي بالتح ظي وأحيانا قد تنتج أحكاما يحيهها نوص من الح ر.
وك ن ارنسان المديني يركب مغامرة ما لحظة الت كير أو ال روص في التعامل ما ال اعل المؤسساتي رقميا.
المبيان اآلتي ي كف بعض الجوانب التي تعرقل است داما ،األنترني ،حسب مواقف األفراد المستعملين لها:
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مبيان  :1الصعوبا ،التي تعرقل است داما ،األنترني،
(المصدر :بحذ ميداني قم ،ب سنة )2017
يمكن تصنيف ه ا المواقف إلي ماهو اتي يرتبه ب

ص المست دس ن س ي وما هو موعوعي يتصل بعمل

المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــا .،ارك ار ها ،الموعـ ـ ـ ـ ــوعية يك ـ ـ ـ ـ ــف عنها ارمتعاض ال ي يبدي المواهنون أحيانا من ال دما،
ارلكترونية التي يهبعها التعقيدي أو عدس الرعـ ـ ـ ـ ـ ــا علي دمة ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة األنترني ،أو إبداا الت وف من ا تراق
المعلوما ،السـ ـ ـ ـرية؛ حيذ نقص أو غياب وس ـ ـ ــائل األمان ي لق نوعا من التح ظ أو يدفا لمزيد من الن ور .هي

ردود أفعال واتجاها ،اجتماعية تس ـ ـ ـ ـ ــائل أس ـ ـ ـ ـ ــاليب التعامل رقميا ما دما ،الناس .فحينما ننقل ه ا التما ،

لل اعل المؤس ـســاتي ل هس ما يبررهاي نجد مي للوس ال رد ال ي لس يقها بعد ما هنية تقليدية في التواصــل وتدبير
ال دما،ي مالما تعبر عن لك إحدع ال ــهادا ،المســت لصــة من إحدع المؤس ـســا ،البريديةي أ ــار صــاحبها أن
المواهنين ا يغيرون أسـ ـ ـ ـ ــاليب تعاملهس ما ال دما ،التي تقدمها الوكالة؛ ص ـ ـ ـ ـ ـ وف مت ارصـ ـ ـ ـ ــة من الناس يوميا
ايحاا ب ن استعمال التهبيق الهات ي ( إ ارة إلي Barid
ينتظرون دورهس لمعرفة إن كانوا توصلوا باألجرة أس ا.
ت
) Bank Mobileي ال ي فتحت المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة لتسـ ـ ــهيل تدبير ال دما،ي ا يتعاهي مع األ ـ ـ ـ اصي وحتي ال ين
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يستعملون ه ا التهبيقي ا يست دمون سوع ل ه ص علي الرصيدي دون توظي في ال دما ،والتسهي  ،التي
يوفرهاي كإيداص النقود وسحبها أو تحويل وارسال األموال...
وفي محاولة ل هس الس ـ ــبب ال ي ي س ـ ــر ه ا الت ر في التعامل ما ال دما ،الرقمية للمؤسـ ـ ـس ـ ــةي ول  ،انتباا

المسـ ــتجوبين المؤس ـ ـسـ ــاتيين إلي كون بعض المسـ ــت دمين ا يزالون ُيبدون ت وفهس في تدبير عملياتهس الكترونياي
جاا ،معظس ارجابا ،كي تحيل علي أن توفر األفراد علي أجهزة كية ا تعبر بالعـ ـ ـ ــرورة عن وجود اتجاها،
معقلنة في اس ــتعمااتها؛ حيذ عامل لاألمية الرقميةل ا يزال يعترض ه ا التوج ي فعـ ـ عن وجود نس ــب مهمة
من المس ــنين ممن ا يملكون أجهزة مس ــاعدةي أو يجدون ص ــعوبة في اس ــتيعاب ارجرااا ،التقنية التي تس ــتلزمها
ال دما ،الرقميةي إعـافة إلي صـدمة الع قة التي تعي ـها مجت معاتنا عامة ما التكنولوجيا ال كيةي والبنية ال هنية
التي تعبر في كاير من األحيان عن اسـ ـ ـ ـ ــتمرار الترسـ ـ ـ ـ ــبا ،التقليدية في الوعي الجمعيي حتي وان بدع المظهر
معب ار عن الحدااة التكنولوجية .من هنا فالت قلس ما ما يسـ ـ ـ ـ ـ ــتجد من دما ،الكترونية هو -كما عبر ،إحدع
ال هادا -،مس لة وق،ي والمستقبل ك يل بإعادة ت كيل الموقف والقها ما الصيغ التقليدية الم لوفة.

إن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــباب واألجيال الصـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة ليس لها أي مركب نقص إزاا التكنولوجيا الجديدةي علي عكس األجيال

الس ــابقة التي ت

ــي كل ما هو جديدي وتت وف من ممارس ــة التواص ــل عبر األنترني،ي تماما كما كان ،ت

ـ ـيي

في الع ـ ـرينا ،من ه ا القرني جهاز الراديو وةالة األسـ ــهوانا ،اس التل زيون وةالة التسـ ــجيل وةالة التصـ ــوير وغيرها

(المنجرةي .)148 :2003

فعـ عن لكي ُيرجا بعض المســتجوبين في ــركة لاتصــاا ،المغربل ردااة التغهية أحياناي إلي ما يمكن
أن يهر" من لأعهاب م اجئةل علي مسـ توع التكنولوجياي وليس إلي عمل المؤسـســة اتها؛ فال دما ،التكنولوجية
يمكن أن يجري عليها ما يجري من أعهاب كايرة في الواقاي كما يمكن أن يحصـ ـ ـ ـ ــل ا تراق بعض الحسـ ـ ـ ـ ــابا،
وقرصــنتهاي مالما يحصــل حتي في أكار البلدان حصــانة من عمليا ،القرصــنة والتجســسي وبالتالي م تلف ه ا
الوقائا يمكن أن تبعذ علي استمرار القلق في ن وس المست دمين.

أما اركراها ،ال اتية فتتمال في قلة الك ااة التكنولوجية المهلوبةي التي تس ـ ــم ب هس وظائف وهرق ا ـ ــتغال

عينة من التهبيقا ،الهات ية؛ فهابعها المعقد أحيانا ومراحلها المتس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة والص ـ ـ ــارمةي اص ـ ـ ــة التهبيقا ،ا،
الوظائف اردارية والتجاريةي يجعل المســت دمين يصــادفون صــعوبا ،وظي ية .يد ل عــمن ه ا المعهي مؤ ــر
اللغة؛ للتكنولوجيا الرقمية لغتها وم اهيمها ال اص ــةي وأنظمةُ ت ــغيلها تس ــتدعي ــروها يلزس تتبعها عادةي ــرها
ل س ـ ــت ادة من ال دمة .إن األمر يرتبه بالتعامل ما عقل إلكتروني متحركي ي ترض ع ـ ــمنيا اس ـ ــتعماا ،كيةي
وقدرة علي مجاراة ســيرورة تقنية تك ــف عن الجديد باســتمرار .يتعلق الحديذ هنا بتهوير أرســمال تكنولوجي لدع
المس ــت دميني يس ــاير ايقاص التحوا ،القوية التي تمس الجغرافيا اافت ارع ــيةي وهمو" بناا مدن كية تتقلص فيها
مؤ ـ ـ ـرا ،العجز الحع ـ ــريي ويرت ا فيها منس ـ ــوب العيشي بكل ما يحمل ه ا األ ير من تعبيرا ،حدااية تواكب

م م حعارٍة ت تزن كل يا وتتيح ي عمن ما سماا ال يلسوف ال رنسي "Petite ( " SERRES Michel

)Poucette؛ فكل المعرفة صار ،متاحة وموجودة في ااصباي يمكن الوصول إليها عبر األنترني ،والويكيبيديا
وأج هزة المحمولي ومن

ل أي موقا أو بوابة( .ساري .)32 :2012

ان الاقافة المت ـ ـ ــكلة عبر الجيل الرقميي ا تدل بالعـ ـ ــرورة علي التهور والتقدسي لك أن ال رق كبير ما بين
ارنس ــان المتحع ــر وارنس ــان المتجددي وما ن ــهدا اليوسي هو اس ــقاه للحع ــارة المس ــتوردة علي اقافتنا من دون
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الس ـ ـ ـ ـ ـ ـعي إلي توليد األفكاري وال هنيا،ي التي تقود نحو جيل رقمي يق أر أرقام ي ا أرقاس ااة رين( .منصـ ـ ـ ـ ـ ــوريي
.)33 :2014

رغس ما جاا في اس ـ ــتراتيجية  Casa smart cityي من توج لوع ـ ــا بنية تحتية لل ـ ــبكا ،ال س ـ ــلكيةي ومد

ال ع ـ ـ ــااا ،العمومية ب دمة الواي ي المجانيي إا أن ما تحقق علي األرضي ا ي ـ ـ ــبا تهلعا ،المس ـ ـ ــت دمين.
نقص أو غياب ع ـ ــمانا ،م ـ ــجعة ل ائدة المس ـ ــت دمين للتهبيقا ،الرقميةي اص ـ ــة المرتبهة بااس ـ ــت ادة مقابل
األدااي يجعل التوج الرقمي العاس متعا ار وعس ــيرا؛ فالمس ــتعملون عادة ما يبحاون عن وس ــائل األمان التي تحمي
معلوماتهس الس ـ ـ ـ ـريةي وتلبي هلباتهس مالما ت ـ ـ ـ ــهرها المواقا االكترونيةي ت فيا للوقوص في منعرجا ،غير اةمنةي قد

تصل حد ااحتيال والسرقة.

قص ـ ــد تدقيق المواقف الس ـ ــابقة وتبعاتهاي ركز ،إحدع األس ـ ــئلة الموجهة إلي عينة الد ارس ـ ــة من المس ـ ــتعملين
للهواتف ال كيةي علي معرفة مواق هس ومدع اسـ ـ ــت دامهس للتهبيقا ،الهات يةي في التعامل ما بعض المؤس ـ ـ ـس ـ ـ ـا،
الحعريةي فجاا ،النتائج كما يلي:
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مبيان  :2هل تتعامل ما المؤسسا ،الحعرية عبر التهبيقا ،الهات يةم
(المصدر :بحذ ميداني قم ،ب سنة )2017
تبين معهيا ،الجدولي أن غالبية المبحوايني ا يسـ ـ ــت دمون هوات هس ال كيةي في عملية تدبير أن ـ ـ ـهتهس ما

معظس المؤسـســا ،الم كورة .وتبقي المؤسـســا ،البنكية اســتاناا بارزاي حيذ تصــر" العينة المبحواةي أنها تســتعمل
التهبيقا ،الهات ية في معالجة واائقها وعملياتها البنكية بهريقة الكترونيةي و لك بنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة  .70%تليها من حيذ
النسـ ــبة ـ ــركا ،األس ـ ـ ار 39%ي اس وكاا ،الت مين  . 30%ما عدع لك يمكن القولي أن معظس المؤس ـ ـسـ ــا،
الم كورةي ا يزال التعامل ما دماتها يجري ب س ــلوب تقليديي يقتع ــي الحع ــور ال يزيائي إلي المكاني والتعامل
المبا ر ما موظ ي المؤسسا.،
يمكن القولي أن معظس ال دما ،التكنولوجية مؤسـ ـس ــاتياي ا تزال في بداياتها وارهاص ــاتها التجريبية .التعاهي
معها لس يتحول بعد إلي األسـ ـ ـ ـ ـ ــلوب الرقمي الجديدي ال ي يعوض أسـ ـ ـ ـ ـ ــلوب المعاملة الورقية في تدبير ال دما،
اردارية.
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ما يمكن اســت

صـ من المعهيا ،الســابقةي يمال جداا مســتت ار ومناظرة غير معلنةي تك ــف تمظهراتها عن

وجود إكراها ،وتحديا،ي تص ـ ـ ــهدس ما رغبة المس ـ ـ ــت دمين في اس ـ ـ ــتعمال التكنولوجيا ال كية .تعلق ـ ـ ــديد بتلك
األجهزةي في م تلف ال عـ ــااا ،العامة وال اصـ ــةي ترافق في كاير من األحياني م ـ ــاهد من اانزعاج والهلا ا
تبعذ علي اارتيا" .وهو ما يمكن أن يعرض صــاحب لمعــايقا ،مبا ـرة في ال عــاا العاسي أو غير مبا ـرة في
فعـائ ارفتراعـي ال اص؛ من محاوا ،ا تراق حسـابات وأسـ اررا الحميمية .وهي جوانب تك ـف ال هورة التي
تحملها ه ا العوالس ارفت ارع ـ ـ ـ ــية .األمر ال ي عبر عن لهارولد راينغولدلي حينما اعتبر أن ه ا التكنولوجيا ك يلة

بتقييد وتدمير حياة الناس؛ حيذ تستعمل كس " للمراقبة ااجتماعيةي كما أنها وسيلة للمقاومة .اننا نتقدس بسرعة
نحو عالس تغزوا في مكننة ( )machinerieالتجسـ ــس حياة الناس ال ـ ـ صـ ــية والمهنيةي وت رض عليهس نوعا من
الرقابة ال ديدةي حيذ يكون بإمكان أي واحد مراقبة تصرفا ،وحركا ،ااة رين ) .(Rheingold, 2003: 82
إ ا كان ،مواقف الت وف م ـ ــروع ة اعتبارا ،أمنيةي فإنها تظل محه تسـ ــاؤل حينما ترتبه باعتبارا ،قانونية
ووظي يةي مرتبهة بآليا ،ا ــتغال العقل المؤس ـســاتي بال صــوص .درجة الرعــا ومســتوع تقييس تجربة المؤس ـســا،
الحع ـرية في نظر المســتجوبين المغاربة واألجانب نســبية ومحدودةي وا تعبر عن الهمو" ال ي يمكن أن يك ـف
عن موقف جماعي ايجابيي وه ا المعهي يس ـ ـ ــتبهن توت ار في اا ـ ـ ــتغالي ويعكس اس ـ ـ ــتم ار ار لم م الممارس ـ ـ ــة
التواصلية في صيغتها التقليديةي ووجود هوة بين األنساق المؤسساتية وبين األفراد.
ما ا ت ترض المدينة ال كية إ نم مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ومرافق معقلنة أس أفرادا مؤهلين عق نيام كيف نجعل نما ج
ارتصـ ـ ـ ــال الرقمي ترقي إلي التعبير عن وعي حعـ ـ ـ ــري جماعي يواكب التحوا ،التكنولوجيةم هل يتس الت هيه
لت هيل البنية ال وقية مالما يتس الت هيه لت هيل البنية التحتية في مدينة تراهن علي ال كاا والوعي والعق نية قبل

كل يام
إ ا كان التحديذ ارداريي ال ي اتج المغرب إلي دعم من سـ ـ ـ ــنة  2009عـ ـ ـ ــمن ما ُيعرف لباسـ ـ ـ ــتراتيجية
المغرب الرقميلي اس ــتامر في إنتاج مجتما المعلوما ،وااقتص ــاد الرقميي وص ــوا الي م ــروص Casa smart
 cityي ال ي يراهن علي مدينة كيةي فالحصيلة تقتعي أن ت هد المرافق العامة والمؤسسا ،الم تل ةي قهيعة ما
ال كر ار داري التقليديي وتغيي ار في األساليب والهياكل ونظس التواصلي وهو ما نجدا عمن األهداف المسهرة في
ه ا البرامجي ومن

ل التهبيقا ،والمواقا ارلكترونية المتاحة لألفراد .غير أن ما تؤ ر علي النتائج الميدانيةي

يوع أن اردارة التقليديةي ا تزال في كاير من الحاا ،هي اردارة القائمة.
تهر" م تلف ه ا الجوانب أســئلة كبرع علي الم ــاريا الرقمية (علي أرســها م ــروص الدار البيعــاا ال كية)ي
وما توفرا من حص ــانة وع ــمانا ،لت مين حياة المس ــتعمليني يد ل في لك البعد القانوني وارجرائيي ال ي يرتب
الع قا ،بين ال اعل المؤس ـســاتي وال اعل ااجتماعي .فع ـ عن البعد الاقافي وارجتماعيي متما في عــرورة
ت هيل العنصــر الب ــري واعدادا ليكون محور التحول والحامل ل كرة التغيير؛ ألن تنزيل الرؤية التنموية تقنيا دون

فكر واقافة؛ قد ينتج ت ـ ــوها ،بنيوية أو عسـ ـ ـ ار في التحول ل ما بعداي اص ـ ــة حينما نس ـ ــتحع ـ ــر بعين
تنزيلها ا
ااعتبار المرحلة ارنتقالية التي ا تزال تمر منها مجتمعاتنا عامة في ع قاتها بال أرسـ ـ ـ ـ ـ ــمال التكنولوجي .ه ا
الســياق يحتس علينا أن نتســاال :ما موقا المجتما المدني والمؤس ـســا ،التعليمية والاقافية في تنزيل ه ا الم هه
الحعري بصيغة عمليةم كيف يمكن الدفا بالممارسا ،الحعرية للمواهنين لتواكب التحوا ،الكبرع التي تراهن
عليها المدينة وي ــهدها العالسم أا ن

ــي أن ت تي ســنة  2022فنجد الدار البيعــاا الكائنة هي ن ســها الممكنةي
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فيص ـ ـ ـ ــير الم ـ ـ ـ ــروص الرقمي مجرد تدبير مس ـ ـ ـ ــتعجل ألزمة تحتاج الكاير من الجهد والوق ،واررادةم كيف نجعل
ااس ــتامار ي ق ز علي لايديولوجيا ااس ــتامارل ويقص ــد إلي ااصـ ـ " وترتيب األولويا،م أس ــئلة كبرع لربما كان،
حص ــيلة ه ا العملي وا يس ــتدعيها ويقود إليها ه ا البحذي فإنها تبقي موجهة بالع ــرورة إلي القائمين والمتد لين
والمهتمين بهك ا م ــارياي ت ســيســا لرؤية في التنمية الحع ـرية تســتامر في اقافة التنمية مالما تس ـتامر في انجاز
األوراش وتن ي الم ــاريا تقنيا واقتصــاديا؛ ألن اا ــتغال علي المدينةي ا يمكن أن ُي تزل في ت هيه ســياســا،
جغرافية ومادية صرفةي تق ز علي الممارسة اليومية للناس؛ اهتماماتهسي أ واقهسي ميواتهس واتجاهاتهس ااجتماعية.
ف ي ظل ه ا الحس ــابا ،الع ــروريةي تغدوا المدن مواع ــيا معقدةي متباينة وص ــعبة التحديد ب ــكل كلي؛ بقدر ما
تعتبر من جهة مجاا ،جغرافيةي تعد أيع ـ ـ ــا أماكن للحياة وكيانا ،اس ـ ـ ــته كيةي وهو ما يس ـ ـ ــتوجب الت كير في
المدن واعادة النظر فيهاي لكجابة عن القع ـ ــايا المعقدة التي تهرحها باس ـ ــتمرار .فكما ي كر Hervé Marchal
 et Jean-Marc Stébéعمن األسئلة الكبرع حول المدينة والتحعر:
« Derrière le substantif ‘ville’ ne se cache aucune substance, aucune réalité
universelle : aucune ville n’est parfaitement identique d’un bout à l’autre de la planète.
Il faut bien comprendre que la ville est fondamentalement une invention de l’homme,
un construit humain, un produit culturel, un artefact, comme diraient les philosophes
)». (BERCAULT, CHAUVET, COPPENS, CORDONNIER, DIEUZAIDE. 2015 :4
خاتمة
تبقي المدينة مجال التجربة المعا ـ ــةي مجال التواصـ ــل واع ن ارنتماا إلي ـ ــبكا ،اجتماعية متعددة األهدافي
وتدبير الع قا ،المجالية وارنسـ ـ ــانية .وهي ا تعبر بالعـ ـ ــرورة عن أفراد مت ص ـ ـ ـصـ ـ ــين في فن التحعـ ـ ــري أو
مواهنين يحس ـ ـ ـ ـ ــنون عيش المدينة ويتقنون أنظمة اص ـ ـ ـ ـ ــة بها؛ فس ـ ـ ـ ـ ــاكن المدينة كما يقول "دافيد هارفي" ليس

بالع ــرورة ـ ـ ص ــا مت صـ ـص ــا في العق نية الحس ــابية كما اعتقد بعض الس ــوس ــيولوجيين .المدينة أكبر من لك
بكايري إنها أ ـ ـ ــب بمس ـ ـ ــر" في منص ـ ـ ــا ،متعددة يؤدي عليها األفراد س ـ ـ ــحرهس المتميزي من

ل أدائهس ألدوار

متعددة (هارفيي .)21-20 :2005
اس ـ ـ ــتنادا إلي العناص ـ ـ ــر التحليلية الس ـ ـ ــا بقةي يبدو أن المدينة المعاصـ ـ ـ ـرة بما هي تنظيس مكون من ال ـ ـ ــبكا،
السـ ــوسـ ــيورقمية والرمزيةي ا ين صـ ــل فهس اةليا ،ا ـ ــتغالها إا في اهار الع قة ما المنظومة التكنولوجية الجديدة

للمعلوما ،والتواصل  . NTICويمكن القول تبعا ل لك أن بقدر ما يتس دعس البنية التحتيةي بما يك ي من الرساميل
التقنية ( ال ـ ـ ــبكا ،ال س ـ ـ ــلكيةي مراكز ااتص ـ ـ ــالي ال ـ ـ ــبكا ،المعلوماتيةي التكوين التقني)...ي بقدر ما تت ـ ـ ــكل

ممارس ـ ـ ـ ــا ،حعـ ـ ـ ـ ـرية معقلنةي في م تلف تجلياتها ااجتماعيةي الاقافيةي التجاريةي اايكولوجية والرمزية؛ أنماها
افت ارعـ ــية كان ،أو واقعية .غير أن ه ا ا يعني ا لتسـ ــليس بحتمية تقنية هي التي توج مسـ ــار السـ ــلوكا ،اليومية
ال ردية والجماعيةي بل ا يمكن تقوية تلك ال ـبكة من الرسـاميل التقنيةي دون تقوية الرسـاميل ااجتماعية والاقافية
وال كريةي عمن سياق يستحعر ُعسر التجديد وعريبة التغييري وما يقتعيان من ا تغال متكامل األبعادي علي
الدينامية ااجتماعية للمدينةي وهو ما يمكن أن يس ــم بتحول غير م ــواي وانتقال آمن ويس ــير نحو مدينة معقلنة
تسا الجميا.
قائمة الهوامش:
المراجع باللغة العربية
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مساهمة التجارة اإللكترونية في بناء المدن الذكية

د .بودليو سليس (جامعة قسنهينة -01الجزائر)

الباحذ بوعروج عيب (جامعة قسنهينة -01الجزائر)
ملخص:

لقد هد العالس تهورا ،عديدة اص ة في ظل القرن الواحد والع ريني حيذ إتجه ،الكاير من الدول إلي اربداص
واربتكار بهدف اررتقاا والعيش في ر ااي ومن بين أهس ه ا اربداعا ،ظهور ما يسـ ـ ـ ـ ـ ــمي بالتجارة ارلكترونية
وك ا المدن ال كيةي وعلي جاا ،ه ا الد ارس ــة للبحذ في مدع مس ــاهمة ه ا النوص من التجارة في بناا و تجس ــيد
المدن ال كية.
الكلما ،الم تاحية :التجارة ارلكترونيةي المدن ال كيةي اربداصي التجسيد.
The world has seen a lot of advancement in the 21st century , since a lot of countries
have chosen the path of innovation and creativity in order to achieve a better life style.
Among these innovation are what we call “ smart cities” and online businesses.
This study’s goal is to determine how these businesses could contribute to building
these kind of cities.
The key words: E. commerce , smart cities , creativity , embodying.
مقدمة:
يت اعل العالس اليوس ما اورة المعلوما ،و ارتصاا ،التي أد ،إلي إحداذ تغيرا ،أساسية في المجتما من كافة
نواحي العلمية والعمليةي مما دفا بال ق والقعـاا والم ـرعين إلي مواكبة ه ا العصـر ارلكتروني الهائلي وقد كان
السبق لل ق والقعاا في معالجة األمور ال اصة بارلكترونيا ،ب كل عاس والتجارة ارلكترونية ب كل اص(.)1
وتعد ه ا األ يرة من إف ارزا ،العقل ارنسـ ـ ـ ــاني المبدصي فهي نتاج من نتاجا ،إسـ ـ ـ ــت داس األنترن،ي وقد سـ ـ ـ ــمي،
بالتجارة العصر والمستقبل فالعالس كل سوق أ تصر في الزمان و قرب المكان(.)2
وقد إت ق براا تقنية الم علوما ،أن ه ا التجارة ارلكترونية س ــوف تغير أس ــاليب التعام  ،التجارية التي عرفتها
الب رية إلي األفعل(.)3
ومن جهة أ رع ومن زمن غير ببعيد ظهر م هوس المدن ال كية كإس ـ ــتراتيجية حتمية لتلبية إحتياجا ،المواهنيني

وارقتصـ ـ ـ ـ ــاد في الموارد والتقليل من ظاهرة الهدر و ار ت س و لك بإسـ ـ ـ ـ ــتعمال اربتكارا ،في مجال تكنولوجيا
المعلوما ،وارتصالي والتي تعتبر حجر الزاوية في المدن ال كية(.)4
وهو األمر ال ي يدعو إلي التساؤل حول:
مدع مساهمة التجارة ارلكترونية في بناا وتجسيد المدن ال كيةم
ولكجابة علي ه ا ار كالية سيتبا المنهج الوص ي والتحليلي وستقسس الدراسة إلي ا ذ محاور.
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المحور األول :عموميا ،حول التجارة ارلكترونية.
المحور الااني :عموميا ،حول المدن ال كية.
المحور الاالذ :ع قة التجارة ارلكترونية بالمدن ال كية.
المحور األول :عموميات حول التجارة اإللكترونية
لقد أحدا ،التجارة ارلكترونية تغيرا ،ج رية في ــتي الميادين و المجاا،ي و لك لما تمتاز ب من صــوصــية
وأ كال تجعلها تعود بالن ا علي الكاير من األ

اص هبيعيين كانوا أس معنويين.

وسـ ـ ـ ـ ـ ــيتهرق فيما يلي إلي تعريف التجارة ارلكترونية وبيان ال رق بينها و بين التجارة التقليدية وك ا التعرف علي
هبيعتها و مجااتها.
أوال :تعريف التجارة اإللكترونية
لقد قيل ،تعري ا ،كايرة في التجارة ارلكترونيةي فعرفها جانب من ال ق ب نها تلك العملية التجارية التي تتس بين
هرفين –بائا وم ــتري -وتتمال في عقد الص ـ قا ،وتســويق المنتجا ،عن هريق إســت داس الحاســب ارلكتروني
عبر ب كة األنترن،ي كما عرفها جانب آ ر ب نها عرض الم روص للسلا وال دما ،علي موقا األنترن ،ليحصل
علي هلبا ،من العم ا(.)5
أما منظمة التجارة العالمية فعرفتها ب نها مجموعة متكاملة من عمليا ،إنتاج وتوزيا وتسـ ـ ـ ـ ـ ــويق وبيا المنتجا،
بوسائل إلكترونية(.)6
وفيس يتعلق بتعري ا ،ا لتجارة ارلكترونية في م روعا ،و قوانين بعض الدول األوروبيةي فقد عرفها م روص قانون
التجارة ارلكترونية لدوقية لكسـمبور في مادت األولي ب نها كل إسـتعمال لوسـيلة من وسـائل ارتصـال ارلكترونية
لتجارة السلا و ال دما،ي بإستاناا العقود المبرمة بواسهة ارتصال التل وني ال هي أو بإست داس التصوير(.)7
وفي فرنس ـ ــا عرفتها مجموعة عمل برئاس ـ ــة وزير ارقتص ـ ــاد ال رنس ـ ــي ب نها مجموعة المعام  ،الرقمية المرتبهة
ب ن هة تجارية بين الم روعا ،ببععها البعضي وبين الم روعا ،واألفرادي وبين الم روعا ،و اردارة(.)8
وعرفهــا قــانون المبــادا ،و التج ـ ارة ارلكترونيــة التونسـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ نهــا العمليــا ،التجــاريــة التي تتس عبر المبــادا،
ارلكترونيةي وقد كان ،تونس أولي الدول العربية التي سارع ،بإصدار قانون التجارة و المبادا ،ارلكترونية(.)9
كما عرفها م ـ ـ ــروص قانون التجارة ارلكترونية المصـ ـ ــري ب نها كل معاملة تجارية تتس عن بعد بإسـ ـ ــت داس وسـ ـ ــيلة
إلكترونية(.)10
أما عن الم ـ ــرص الجزائري فقد نص في المادة  06من القانون رقس 05-18المتعلق بالتجارة ارلكترونية()11ي علي
أن ه ا األ يرة تتمال في الن ـ ـ ــاه ال ي يقوس بموجب مورد إلكتروني بإقترا" أو ع ـ ـ ــمان توفير منتجا ،عن بعد
للمستهلك ارلكترونيي و لك عن هريق ارتصاا ،ارلكترونية.
والم حظ من جل ه ا التعري ا ،أنها تت ق من حيذ الوسيلة المست دمة في ه ا النوص من التجارة.
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ثانيا :الفرق بين التجارة اإللكترونية والتجارة التقليدية
يمكن حصـ ـ ـ ـ ـ ــر ال وارق الموجودة بين التجارة ارلكترونية و التجارة التقليدية من

ل المقارنة التي يوع ـ ـ ـ ـ ـ ـحها

الجدول التالي(:)12
خطوات حلقة البيع

التجارة التقليدية

البحـ ـ ــذ عن المعلومـ ـ ــا ،حول المح ،ي الكاتالوجا،ي الممالين

التجارة اإللكترونية
ص حة الويب

المنتج
هلب السلعة

رسالةي بريد إستمارة

بريد إلكتروني

الرد علي الهلب

رسالة بريديةي إستمارة قوائس

بريد إلكتروني

مراقبة السعر

كاتالوج

كاتالوج علي ال ه

مراقبة الوفرة

هاتفي فاكس

تقدير الهلبية (تحرير)

إستمارة مهبوعة

ص حة الويبي البريد ارلكتروني

بعذ/إستقبال الهلبية

فاكسي برقية (مراسلة)

البريد ارلكتروني
قاعدة بيانا ،علي ال ه

إعهاا األولوية لهلبية معينة

قاعدة بيانا ،علي ال ه /صـ ـ حة

مراقبة الوفرة في مكان الت زين

إستمارة مهبوعةي هاتف فاكس

تحرير ال اتورة

إستمارة مهبوعة

إستقبال السلعة

موزص

ت كيد وصول السلعة

إستمارة مهبوعة

بريد إلكتروني

إرسال /إستقبال ال اتورة

برقية (مراسلة)

EDIبريد إلكتروني

إستحقاق الدفا

إستمارة مهبوعة

EDIقاعدة بيانا،

إتماس الدفا

برقية مراسلة

الويب
قاعدة بيانا ،علي ال ه

EDI-EFT

ثالثا  :طبيعة التجارة اإللكترونية
تعتمد التجارة ارلكترونية في إنجازها علي علوس م تل ة منها علوس الكمبيوتر وعلس الموارد المالية وعلس ارقتصـ ــاد
وادارة أنظمة المعلوما ،وعلس اردارة والمحاسـ ـ ـ ـ ـ ــبةي فالتجارة ارلكترونية إ ا لها هبيعة علمية متعددة حيذ أنها
تحوي العديد من العلوس ال زمة لمزاولتها(.)13
رابعا  :مجاالت التجارة اإللكترونية
إن للتجــارة ارلكترونيــة مجــاا ،عــديــدة أهمهــا تجــارة التجزئــة  retailوالبنوك والتمويــل banking

والتوزيا

 distributionوالتصـ ـ ــميما ،الهندسـ ـ ــية  engineering designوالتعام  ،التجارية business support
والن ـ ـ ـ ـ ــر  publishingو دما ،مت ص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة  personal servicesو التجارة الدولية international

.)14(trade
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المحور الثاني  :عموميات حول المدن الذكية
إن التهور الهائل ال ي عرف العالس في العقود األ يرة من القرن الع ـرين و بداية القرن الواحد والع ـرين كان ل
أار كبير علي الحياة ارقتص ـ ـ ــادية وارجتماعيةي حيذ س ـ ـ ــاهس في ظهور مدن تعتمد ب ـ ـ ــكل كبير علي التقنيا،
وال كاا التكنولوجيي وقد سمي ،ه ا المدن بالمدن ال كية(.)15
وسيتناول فيما يلي تعريف المدن ال كية وبيان صائصها وك ا أهدافها.
أوال :تعريف المدن الذكية
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر ،الـ ــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،في مجـ ــال المـ ــدن ال ـ ـ كيـ ــة عن هر" عـ ــدة تعـ ــاريف وفق منظور كـ ــل بـ ــاحـ ــذ()16ي

فعرف ،ب نها مدن تلبي إحتياجا ،مواهنيها بهرق تؤدي لكرتقاا بمستوع الحياة()17ي ويرع ريك روبنسون مهندس
تن ي ي في سمارتر سيتيز مجموعة برمجيا ،أي بي أس أوروبا ب ن المدينة ال كية تسعي ب كل منهجي إلي إيجاد
وت ـ ـ ـ ــجيا اربتكارا ،في مجال أنظمة المدينة المتاحة بواسـ ـ ـ ــهة التكنولوجياي مما يؤدي إلي تغيير الع قا ،بين
إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية من جهة واسته ك الموارد من جهة أ رع؛ ويؤدي بالتالي إلي المساهمة بهريقة
متناسقة لتحقيق الرؤية الواعحة المدعومة بارجماص السائد بين المساهمين في المدينة(.)18
و ل القمة الدولية الس ـ ـ ــنوية األولي عن المدن ال كية في ـ ـ ــمال إفريقيا المنعقدة في جامعة األ وين في يوليو
2014ي وعا المنظمون تعري ا علميا للمدن ال كية من

ل تغهية أربعة محاور وهي:

التوسا الحعريي ااحتواا الرقميي نظاس اردارة العامةي وسائل النقل(.)19
وتعرف الموسوعا ،ومراكز الدراسا ،واألبحاذ التكنولوجية المدينة ال كية ب نها مدينة معرفة تعتمد دماتها علي

البنيــة التح تيــة لتكنولوجيــا المعلومــا ،و ارتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاا،ي ماــل أنظمــة مرور كيــة تــدار آليــا و ــدمــا ،إدارة األمن
المتهورة وأنظمة تسيير المباني واست داس الت غيل اآللي في المكاتب والمنازل(.)20
أما ارتحاد األوروبي فعرف المدن ال كية ب نها تلك التي تجما بين المدينة والصـ ـ ــناعة والمواهنين معا لتحسـ ـ ــين
الحياة في المناهق الحع ـ ـ ـرية من

ل حلول متكاملة أكار إسـ ـ ــتدامةي وي ـ ـ ــمل لك ابتكارا ،تهبيقية وت هيه

أفع ــل واتباص منهجية أكار ت ــاركية وك ااة وهاقة أكبر وحلول نقل أفع ــل واس ــت داس كي لتكنولوجيا المعلوما،
وارتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال(.)21
و الم حظ من ه ا التعاريف أنها مكملة لبعع ـ ـ ـ ـ ــها البعضي كما أنها تنص ـ ـ ـ ـ ــب في قالب واحد أا وهو اررتقاا
بمستوع الحياة.
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ثانيا :خصاص المدن الذكية
يمكن توعي ه ا ال صائص من

ل الجدول التالي(:)22

اإلقتصاد الذكي (التنافسية

التنقلييية الييذكييية (النقييل و تكنولوجيييا المعلومييات و

اإلتصال)



الرو" اربتكارية



إمكانية الوصول المحلية



ريادة األعمال



إمكانية الوصول الدولية



الصورة ارقتصادية و الع ما ،التجارية



توفير بنية تحتية ل (.،س.إ)



ارنتاجية



نظاس أمن مبتكر و أمن و مستداس



مرونة سوق العمل



التعمين الدولي



القدرة علي التحول

األشييييييييخييياص األذكيييياء (رأس الميييال البشييييييييري و البيئة الذكية (الموارد الطبيعية)

اإلجتماعي)


مستوع المؤه ،



ارنج اب نحو األعمال الهبيعية



ارنج اب نحو التعلس مدع الحياة



التلوذ



التعددية ارجتماعية و العرفية



الحماية البيئية



المرونة



إدارة الموارد المستدامة



اربداص



تعدد األعراق و ارن تا" العقلي



الم اركة في الحياة العامة

الحكومة الذكية (المشاركة)

البيئة الذكية (الموارد الطبيعية)



الم اركة في إت ا الق اررا،



المرافق الاقافية



ال دما ،العامة و ارجتماعية



الحالة الصحية



الحكومة ال افة



الس مة ال ردية



ارستراتيجيا ،و وجها ،النظر السياسية



جودة السكن



المرافق التعليمية



الج ب السياحي



التماسك ااجتماعي

ثالثا  :أهداف المدن الذكية
إن الغاية الرئيس ـ ــية للمدينة ال كية هي توفير حياة س ـ ــعيدة ومريحة للمواهنين()23ي و لك من

ل الوص ـ ــول إلي

إقتصـ ـ ـ ــاد مزدهر س ـ ـ ـ ـواا بالنسـ ـ ـ ــبة لقهاص األعمال أوالمواهنين أوالحكومة ويجب أن تعمل الحلول ال عالة للمدينة
ال كية بص ة عامة علي تحقيق التكامل بين المعلوما ،والعمليا ،الموجودة في األنظمة الم تل ة في المدينة()24ي
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كما تهدف ك لك علي توفير بنية رقمية ص ـ ـ ـ ـ ـ ــديقة للبيئة ومح زة للتعليس واربداص تعزز ال ـ ـ ـ ـ ـ ــعور بالسـ ـ ـ ـ ـ ــعادة
والصحة(.)25
المحور الثالث  :عالقة التجارة اإللكترونية بالمدن الذكية
بعد التهرق للتجارة ارلكترونية والمدن ال كية بص ـ ـ ـ ة عامة يتناول ه ا المحور د ارسـ ـ ــة الع قة بينهماي و لك من
ـ ل ب ـيـ ـ ــان الـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ي ت ـل ـع ـب ـ ـ ـ ال ـت ـجـ ـ ــارة ارل ـك ـتــرون ـيـ ـ ــة فــي تــجس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ا ال ـمـ ـ ــدن ال ـ ـ ـ ك ـيـ ـ ــة.
أوال  :التجارة اإللكترونية و اإلقتصاد الذكي
إن التجارة اركترونية أص ــبح ،أعجوبة أوا ر القرن الع ـ ـرين وص ــار لها عالمها ال اص ال ي فت أفاق واس ــعة
منها ما يمكن أن ي وق ال يالي حيذ تميز ،بإلغاا الحدود أماس د ول األس ـ ـ ـ ـ ـ ـواق التجارية إ أصـ ـ ـ ـ ـ ــبح ،جميا
أسواق العالس سوقا م توحا(.)26
فالتجارة ارلكترونية بما تتهلب من بنية تحتية وتقنيةي واسـ ـ ـ ــتراتيجيا ،لكدارة المالية والتسـ ـ ـ ــويقية تتي ال رصـ ـ ـ ــة
لتهوير آداا المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــا ،في م تلف المياديني وسـ ـ ــيؤدي لك إلي لق بيئة تنافسـ ـ ــية ـ ـ ــديدة بين ال ـ ـ ــركا،
والمؤسسا.)27(،
ثانيا  :التجارة اإللكترونية و المجتمع الذكي
تيسـ ـ ـ ــر التجارة اركترونية توزيا ال دما ،العامة مال الصـ ـ ـ ــحة والتعليس وال دما ،ارجتماعية بسـ ـ ـ ــعر من ض
وبك ااة أعلي()28ي كما تسـ ـ ــم لألفراد ال ين يعي ـ ـ ــون في بلدان العالس الاالذ من الحصـ ـ ــول علي منتوجا ،غير
متوفرة في بلدانهس األصلية واره ص علي التكنولوجيا الحدياة وزيادة ال برا ،و حذ األفراد علي اربداص وت جير

الهاقا ،الكامنة بدا لهسي فيرتقي ب لك مستوع ال رد والمجتما(.)29
ثالثا  :التجارة اإللكترونية و النقل الذكي
تتميز التجارة ارلكترونية بسـ ـ ـ ـ ـ ــرعة تبادل البيانا)30(،ي و سـ ـ ـ ـ ـ ــهولة توافر المعلوما ،في كل الدول بداا بالدول
الص ـ ـ ـ ـ ــناعية ومرو ار بالدول النا ـ ـ ـ ـ ــئة وانتهااا بالدول الناميةي كما أد ،التجارة ارلكترونية إلي تهوير برامج نقل
المعلوما ،بك ااة عالية و كل ة قليلة(.)31
رابعا  :التجارة اإللكترونية و المعيشة الذكية
تمكن التجارة ارلكترونية ال ركا ،من ت هس إحتياجا ،عم ئها وايتاحة يارا ،التسوق أمامهس ب كل واسا وه ا
ب ات يحقق نسبة رعاا عالية لدع الزبائن(.)32
فالتجارة ارلكترونية إ ا تمكن المتسـ ــوق من الحصـ ــول علي المعلوما ،الدقيقة والت صـ ــيلية بسـ ــهولة فيما يتعلق

بمواص ـ ا ،الســلا والبعــائاي مما يؤدي إلي إ ــباص رغبة الم ــتري في تحقيق ار تيار الم ئس من التســوق()33ي

كما يؤدي توفير الكس العـ ـ ـ ـ ـ ـ س من المعلوما  ،المتعلقة بمواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ،المنتجا ،إلي علم بعروض المنافس ـ ـ ـ ـ ــين
بم تلف أنحاا العالس(.)34
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خاتمة:
وفي اا ير وبناا علي ماتس د ارســت يســتنتج أن التجارة ارلكترونية بم هومها الواســا وهبيعتها المتميزة ومجااتها
العديدة تؤار في إنت ــار المدن ال كيةي بل وتس ــاهس في تجس ــيد الركائز التي تقوس عليها ه ا المدني فه ا األ يرة
تعتمد في تكوينها ب كل كبير علي التجارة ارلكترونية بمقوماتها و مميزاتهاي فكل ما يتعلق به ا النوص من التجارة
يســهل ويســاهس في عملية تكوين ه ا النوص من المدني فالدور ال ي تلعب التجارة ارلكترونية في ه ا المجال بارز
ول أهمية بالغة.
وفي ه ا المقاس نوصي :
بعـ ــرورة توعية المواهنين وارسـ ــاا اقافة التعامل ارلكترونيي و لك بإلزاس الصـ ــحف وار اعا ،بت صـ ــيص ركن
يهتس به ا ال ن.
بارعــافة إلي عــرورة تنظيس برامج تغ ي ال كر وتح ز علي اربداص وتحرير الهاقا ،الكامنة وهو ماانجدا في
كاير من الدول.
قائمة الهوامش:
 .1د .محمد فواز المهالقةي الوجيز في عقود التجارة ارلكترونيةي د ارســة مقارنةي دار الاقافة للن ــر والتوزياي عماني 2006
ص 07.

 .2نعال سليس برهسي أحكاس عقود التجارة ارلكترونيةي دار الاقافة للن ر و التوزياي عماني  2009ص 13.

.3د عبد ال تا" بيومي حجازيي مقدمة في التجارة ارلكترونية العربيةي الكتاب الاانيي النظاس القانوني للتجارة ارلكترونية
في دولة ارمرا ،العربيةي دار ال كر الجامعيي ارسكندريةي  2004ص 03.

 .4د .نص ـ ـ ـ ــر الدين بن ن يري أ .فائزة بعيليشي تداعيا ،العولمة و دورها في المدن ال كيةي مجلة ارقتص ـ ـ ـ ــاد الجديدي العدد

 18المجلد  2018 01ص 114.

 .5د .عبــد ال تــا" بيومي حجــازيي النظــاس القــانوني لحمــايــة التجــارة ارلكترونيــةي الكتــاب األولي نظــاس التجــارة ارلكترونيــة و
حمايتها مدنياي دار ال كر الجامعيي ارسكندرية  2002ص  44و45.

.6د .سـلهان عبد اا محمود الجواريي عقود التجارة ارلكترونية والقانون الواجب التهبيقي د ارسـة قانونية مقارنةي من ـورا،
الحلبي الحقوقيةي لبناني ص  25و26.

 .7د .عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس عبد ال تا" مهري التجارة ارلكترونية في الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعا ،العربية و األجنبيةي دار الجامعة الجديدة للن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري
ارسكندريةي  2009ص 23.

.8د .عبد ال تا" بيومي حجازيي نظاس التجارة ارلكترونية و حمايتها مدنياي المرجا السابق ص25.

 .9د .عبد ال تا" بيومي حجازيي مقدمة في التجارة ارلكترونية العربيةي الكتاب األولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر" قانون المبادا ،و التجارة
ارلكترونية التونسي ي دار ال كر الجامعيي ارسكندريةي ص  11و16.

.10د  .عصاس عبد ال تا" مهري المرجا السابقي ص23.

.11قانون رقس  05_18مؤرو في  24ـ ـ ـ ــعبان  1439الموافق  10ماي  2018يتعلق بالتجارة ارلكترونية جريدة رسـ ـ ـ ــمية
عدد  28الصادرة في  16ماي . 2018

 .12كريمة صـ ـراصي واقا وآفاق التجارة ارلكترونية في الجزائري م كرة مقدمة تد ل ع ــمن متهلبا ،نيل هادة ماجس ــتير في
العلوس التجاريةي ت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيةي كلية العلوس ارقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية وعلوس التس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيير والعلوس التجاريةي جامعة وهراني

 2014_2013ص 09.
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 .13د .عصاس عبد ال تا" مهري المرجا السابقي ,ص  31و32.

 .14د .محمد إبراهيس أبو الهيجااي عقود التجارة ارلكترونيةي د ار الاقافة للن ر والتوزياي عماني 2011ي ص  58و59.
 .15د .حنان النحاسي المدن ال كيةي دراسة للم هوس و األسسي مجلة مغرب القانوني  2018متا" علي الموقا:
 https://www.maroclaw.comتاريخ اره ص  10نوفمبر 2018يعلي الساعة .10

 .16د .نصر الدين بن ن يري أ .فائزة بعيليشي المرجا السابقي ص 120.

.17و ازرة ارتصاا ،وتكنولوجيا المعلوما،ي المدن ال كية المستدامة نحو مستوع معي ة أفعلي قهر 2014ي متا" علي
الموقا:

 www.motc.gov.qa/arتاريخ اره ص  10نوفمبر 2018يعلي الساعة .10

 .18ماريتسا فارجاسي المدن ال كية بين الحلس و الحقيقة متا" علي الموقا:

smart-cities-dream-or-

www.envirocitiesmag.com/articles/sustainable-smart-cities/

 relity.phpتاريخ اره ص  10نوفمبر 2018يعلي الساعة .10

.19د .حنان النحاسي المرجا السابق.

 .20من المغرب إلي ارمارا،ي المدن ال كية الوج الم رق للمنهقة العربيةي  2014متا" علي الموقا:
 https://alarab.co.ukتاريخ اره ص  10نوفمبر 2018يعلي الساعة 10.

.21ماريتسا فارجاسي المرجا ن س .

 .22المدن ال كية سلسلة بحوذ القمة الحكومية  2015متا" علي الموقا:

 https://www.worldgovernmentsummit.orgتاريخ اره ص  10نوفمبر2018يعلي الساعة 10ي ص 28.

 .23المدن ال كية سلسلة بحوذ القمة الحكوميةي المرجا السابق ص16.

.24د.أحمد حســني رعـواني د.أحمد يحيي إسـماعيلي م هوس المدن ال كيةي رصــد وتحليل لنما ج دولية و عربية ما د ارســة
رمكانا ،التهبيق بمصري مجلة البحوذ الهندسية بكلية الهندسة بالمهريةي جامعة حلوان مجلد  2015 147ص 05.

 .25المدن ال كية من ال يال إلي الواقا  2015متا" علي الموقا:

 https://www.skynewsarabia.comتاريخ اره ص  10نوفمبر 2018يعلي الساعة 10.

 .26د .سلهان عبد اا محمود الجواريي المرجا السابقي ص 31.

 .27د .محمد سـعيد أحمد إسـماعيلي أسـاليب الحماية القانونية لمعام  ،التجارة ارلكترونيةي د ارسـة مقارنةي منورا ،الحلبي
الحقوقيةي لبناني  2009ص 67.

 .28د .عصاس عبد ال تا" مهري المرجا السابقي ص 130.

 .29د .محمد سعيد أحمد إسماعيلي المرجا السابق ص 67.
 .30د .محمد إبراهيس أبو الهيجااي المرجا السابق ص 92.

 .31د .نص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار محمد الح لمةي التجارة ارلكترونية في القانوني دار الاقافة لن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و التوزياي عماني  2012ص 62
و65.

.32أ .سليس سعداويي عقود التجارة ارلكترونيةي دراسة مقارنةي دار ال لدونية للن ر والتوزياي الجزائري  2008ص 135.
 .33د .سلهان عبد اا محمود الجواريي المرجا السابقي ص 32.
 .34د .نصار محمد الح لمةي المرجا ن س ي ص.68
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المدن الذكية واألمن السيبراني
الدكتور :ص " الدين فافي (جامعة باتنة -1الجزائر)
ملخص:
ما التوج ـ الكبير للمــدن للتحول نحو مــدن كيــة تعتمــد علي تقنيــا ،تكنولوجيــا المعلومــا ،وارنترنــ ،في إدارة

المدن وات ا الق اررا ،الم تل ةي وتن ي الم ـ ـ ـ ـ ـ ــروعا ،الحيوية بالمدني وت ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل بعض مكونا ،البني التحتيةي
وك لك تقديس ال دما ،الحكومية والمدينية ال كية للسـ ـ ـ ـ ـ ــاكنين من

ل أنظمة رقمية كية تسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدها في توفير

بعض او جل ال دما ،الحعرية والتعليمية والصحية وأنظمة إدارة النقل والمرور و فها.
إا أن أمر تعرض تلك األنظمة ال كية ل

تراق يعتبر أمر وارد الحدوذ صـ ـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ـ ــا ما تزايد وارت اص عدد

الهجما ،ارلكترونية عالميا إلي أكار من نصـ ـ ـ ـ ـ ــف مليون هجوس في الدقيقة الواحدةي أو عند اسـ ـ ـ ـ ـ ــت داس أنظمة
وبرمجيا ،ه ـ ـ ــة في إن ـ ـ ــاا البنية التحتية الرقمية بالمدن ت تقر لمعايير الت ـ ـ ـ ـ ير والتوايق والحماية مما يجعلها
معرعة للقرصنةي وبالتالي قد تتسبب في م اهر وم ك  ،عالية تت ار بها المدينة وساكنوها.
Abstract:
With the great tendency of cities to move towards smart cities based on IT and Internet
technologies in city management and decision-making, the implementation of vital
city projects, the operation of certain infrastructure components, as well as the
provision of smart government and municipal services to residents through intelligent
digital systems to help them provide some urban services Education, health and
transport and traffic management systems and the like.
However, the vulnerability of these smart penetration systems is likely to occur,
especially with the rise and rise of the number of global attacks to more than half a
million attacks per minute, or when the use of fragile systems and software to create
the city's digital infrastructure lacks encryption, authentication and protection
standards, And thus may cause high risks and problems affected by the city and its
inhabitants.
مقدمة:

لتوعـ ـ ـ ــي وب ـ ـ ـ ـ ٍ
ـكل أكبر ي حظ في بعض األح يان حدوذ توقف ألنظمة المرور أو انقهاص ل ـ ـ ـ ــبكا ،الكهرباا
وارنترن ،أو توقف لنظاس المترو أو قهارا ،األن اق كما حص ــل في مدينة س ــان فرانس ــيس ــكو األميركية قبل عدة
أعواس وه ا قد يعود إلي وجود هجما ،إلكترونية تســتغل اغرا ،في األنظمة والبرمجيا ،تؤدي إلي إيقاف النظاسي
حيذ يؤدي ا تراق تلك البيانا ،واألنظمة إلي توقف العمل وتعهيل سير الحياة اليومية.
ل ا ظهر ،الحاجة إلي وجود األمن الســيبراني أو أمن المعلوما ،وهو عبارة عن مجموعة من الوســائل واآلليا،
التقنية والتنظيمية واردارية التي يتس اسـ ـ ــت دامها لمنا أي تد ل أو عمليا ،غير مصـ ـ ــر" بها واسـ ـ ــتعادة البيانا،
ونظس المعلوما ،ارلكترونية التي تحتويها وحمايتها وعمان توافرها واستم اررية عملها.
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إن التهور التقني الهائل ال ي عرفت العقود األ يرة من القرن الع ـ ـ ـ ـرين وبداية القرن الواحد والع ـ ـ ـ ـريني كان ل
األار الكبير علي س ـ ــبل تدبير مناحي الحياة ااقتص ـ ــادي ة وااجتماعية حيذ س ـ ــاهس في ظهور مجتما من نمه
جديد يعتمد ب ــكل متزايد علي المعرفة وال كاا التكنولوجيي ويقوس ب ن ــهت بااعتماد علي الوس ــائل اافت ارع ــية
المتمالة في ال بكة العنكبوتية ( اانترني.)،
وكان لم هوس المدينة النص ــيب األكبر من آاار ه ا التحوا،ي حيذ ظهر ،عدة تس ــميا ،للمدن المعتمدة علي
التقنيا ،كالمدن الرقميةي االكترونيةي اافتراعيةي المعرفيةي ال كية.
وتعد “المدن ال كية” توجها نا ـ ــئا في أواسـ ــه صـ ــناص السـ ــياسـ ــا ،في م تلف أنحاا العالسي فهي فكرة ما برح،
تراود األ هان من نهاية القرن الع ـ ـريني فعدد سـ ــكان الحواعـ ــر يتع ـ ـاعف ب ـ ــكل مسـ ــتمري ال ـ ــيا ال ي ي رز
مهالب وتحديا ،كبيرة تهس الح اظ علي الموارد الهاقية واسـ ــتدامتها وك لك التعامل ما النمو السـ ــكاني وادارت ي

بارع ــافة إلي التحديا ،المرتبهة بالت هيه الحع ــري ووس ــائل النقل والنمو ااقتص ــادي .ومن اس وفي محاولة

لعمان بناا مدن مستدامة مبتكرة قادرة علي المنافسة وتحقيق تهلعا ،قهاعا ،األعمال والمواهنيني ومتهلبا،
الت هيه الحع ـ ـ ـ ـ ــري علي حد سـ ـ ـ ـ ـ ـوااي أهلق ،حكوما ،العالس مبادرا ،م تل ة للمس ـ ـ ـ ـ ــاعدة في تحول مراكزها
الحعرية إلي مدن كية.
من ه ا المنهلق نتس ـ ـ ــاال في إهار إ ـ ـ ــكالي عن م هوس المدينة ال كية ي وما مدع قدرة اامن الس ـ ـ ــيبراني علي
الح اظ علي أمن المدن ال كية ي وما دور انترن ،األ ياا في تسهيل عمليا ،اا تراق والقرصنة و التحكس.
ه ا التساؤل ار كالي يهر" عدة أسئلة فرعية من قبيل:


ماهي أهس تهبيقا ،المدن ال كيةم



كيف تقدس ما ،المدن ال كيةم



ماهو اامن السيبرانيم



هل تسهل انترن ،األ ياا عمليا ،القرصنة و اا تراقم

إن ارجابة عن ه ا األسئلة المؤهرة ر كاليتنا الموعوعية ي ترض منا اانه ق من ال رعية اآلتية:
إن إن ــاا وديمومة مدينة كية يتهلب توفر مجموعة من األســس القانونية والتقنية واألمنية بدرجة أولي واســت داس
مجموعة من التهبيقا ،ال كية و حمايتها.
وامتحان البناا ال رهي له ا ال رعية سنعمل علي دراسة م هوس المدينة ال كية ي اس دراسة العناصر المؤسسة
للمدن ال كية وتهبيقاتهاي تس س ـ ـ ـ ــننتقل إلي د ارس ـ ـ ـ ــة م هوس اامن الس ـ ـ ـ ــيبراني وتهبيقات ي كما نتعرف علي انترن،
األ ياا وهي الحلقة الععي ة .
 -1مفهوم المدن الذكية:

تعتبر”المدن ال كية” توجها نا ـ ــئا في أواسـ ــه صـ ــناص السـ ــياسـ ــا ،في م تلف أنحاا العالس لتجاوز ه ا

المعع ـ ــلة .فغالبية س ـ ــكان عالس اليوس يعي ـ ــون في المدني ومن أجل لك يعد اس ـ ــتيعاب وتهبيق م اهيس المدينة
ال كية أم ار ا غني عن لعــمان مســتوع متميز من المعي ــة للســكاني فالت كير والتعاون بين كل الجها ،المعنية
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يمكن أن يحقق المنافا المن ـ ــودة للمدن بما في لك القدرة علي اسـ ــتيعاب اله رة الكبيرة في عدد السـ ــكان بك ااة
وفعاليةي وتعزيز النمو ااقتصاديي واارتقاابالمدينة.
إا أن ا يوجد تعريف موحد ل”المدينة ال كية”ي ف م ــاريا المدن ال كية تكون عادة جزاا من برنامج عاس لتحديذ
المدن وي مل الت هيه العمراني والبيئة وتكنولوجيا المعلوما.،
ووفقا لمص ــهلحا ،الت هيه الحع ــري فإن المدن ال كية تتجاوز بكاير ما قد يدرك معظس األ ـ ـ اصي و يرع ”
ريك روبنس ـ ــون – مهندس تن ي ي بمجموعة  smart citiesمجموعة برمجيا ،أ ي بي إس أوربا -ب ن المدينة
ال كية تسعي ب كل منهجي إلي إيجاد وت جيا اابتكارا ،في مجال أنظمة المدينة المتاحة بواسهة التكنولوجياي
مما يؤدي إلي تغيير الع قا ،بين إيجاد قيمة اقتصــادية واجتماعية من جهة واســته ك الموارد من جهةي ويؤدي
بالتالي إلي المس ـ ـ ـ ــاهمة بهريقة متناس ـ ـ ـ ــقة لتحقيق الرؤية واألهداف الواع ـ ـ ـ ــحة المدعومة بارجماص الس ـ ـ ـ ــائد بين
المساهمين في المدينة[4].

وهناك من اعتبر أن مص ـ ـ ـ ــهل “المدينة ال كية” يهلق علي األنظمة ارقليمية ا ،المس ـ ـ ـ ــتويا ،اربداعية التي
تجما بين الن ـ ـ ـ ــاها ،والمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا ،القائمة علي المعرفة لتهوير التعليس واربداصي وبين ال راغا ،الرقمية التي
تهور الت اعل وااتصاا،ي و لك لزيادة القدرة علي حل الم ك  ،في المدينة[]5.
أما “فاليري ـ ـ ـ ـ ـ ــافر ”الرئيس التن ي ي ل”منارة إعادة التدوير” فقد اعتبر ،المدينة ال كية هي تلك المدينة التي
تس ـ ــت دس المعلوما ،والتكنولوجيا وااتص ـ ــاا (ITC) ،لتحس ـ ــين أداا مجاا ،متنوعة مال الكهربااي واس ـ ــت داس
المياا ومواقف السـ ــيارا ،وحركة المروري وادارة الن ايا ،وتوفر المدن هرق جديدة ردارة التعقيدي وزيادة الك ااا،
و ض الن قا ،وتحسـ ـ ــين نوعية الحياةي وتعمل المدن ال كية علي تجميا وتحليل البيانا ،واسـ ـ ــت داس المعلوما،

لتحسين البنية التحتية وااستامار بحكمة وتسهيل حياة سكانها [].6

وبعيدا عن ااص ـ ــه حا ،التكنولوجية وت اص ـ ــيلهاي فإن لم هوس المدينة ال كية ااا ار ملموس ـ ــة في حياة ارنس ـ ــاني
وتداعياتها بالغة األهمية ا ،صلة مبا رة بم كل وم رب وعمل ي وغيرها من ظروف المعي ة[].7
وقـد عرف البـاحـذ  ( AZAMAT ABDOULAEYقبرص  )2011المـدينـة الـ كيـة الحقيقيـة علي أنهـا تجما
عمراني يعس ا ذ عناصر أساسية هي :أساس تقنيي أساس اجتماعيي أساس بيئيي ويمكن القول إنها ا اة
مدن في واحدةي المدينة اافت ارع ـ ـ ـ ــية /المعلوماتيةي المدينة المعرفيةي المدين البيئيةي وهي المكان ال ي يلتقي في
اافتراعي والواقعي:


من الناحية التقنية  :هي مدينة رقمية وافتراعيةي حيذ تزود بتقنيا ،المعلوما ،وااتصاا،ي ال بكا،
ال س ــلكيةي الواقا اافت ارع ــيي ــبكا ،أجهزة ااس ــت ــعاري بحيذ ت ــكل عناص ــر أس ــاس ــية من البيئة

العمرانيةي كما أنها عبارة عن تم ايل رقمي متعدد الهبقا ،للمدينة المسـ ـ ـ ـ ــتقبلية الواقعية باعتبارها نظاما
لت غيل المجتما ال كيي ولكدارة العمرانية ال كيةي أو البيئة ال كية البيئة الرقمية.


من الناحية البيئية  :هي مدينة ص ــحية بيئياي حيذ تتوفر فيها ــبكا ،لتوزيا الهاقةي التقنيا ،البيئيةي



من الناحية االجتماعية :إنها مدينة كية وابداعية ومعرفيةي حيذ تركز علي الن ـ ـ ـ ـ ـ ــاها ،المعرفيةي

واست داس الهاقة المتجددة.

وتتمتا بنسـ ــبة عالية من التعليس واربداصي كما تعتمد ب ـ ــكل أسـ ــاسـ ــي علي إبداعية األفرادي مؤس ـ ـسـ ــا،

إن اا المعرفةي والبنية التحتية الرقمية ل تصال وادارة المعرفة].[13
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 -2عناصر وتطبيقات المدن الذكية:

رعـ ـ ـ ـ اا صـ ـ ـ ـ ة ال كاا لمدينة ما أو رن ـ ـ ــاا مدينة جديدة كية يجب توفر مجموعة من العناص ـ ـ ــري كما يجب

است داس مجموعة من التهبيقا.،

أوال  :العناصر المؤسسة المدن الذكية
ويمكن است

ص العناصر األساسية للمدينة ال كية من

ااقتصاد ال كي (التنافسية)

األ

ل م روص المدن ال كية األوربية وهي:

اص األ كياا

الحياة ال كية (نوعية الحياة):



رو" اابتكار



مستوع ت هيل



األوعاص الاقافية



ريادة األعمال



القابلية للتعلس مدع الحياة



األوعاص الصحية



الصور ااقتصادية



التعددية ااجتماعية.



الس مة ال ردية



الع مة التجارية



التعددية المعرفية



نوعية السكن



ارنتاجية



المرونة



مرافق التعليس



مرونة سوق العمل



اربداص



الجا بية السياحية



القدرة علي التحول



العالمية /اان تا"





الترسيخ الدولي



الم اركة في الحياة العامة

الترابه ااجتماعي][19

الـنـقـ ـ ــل ال ـ ـ ـ كــي ( الـنـقـ ـ ــل



البيئة ال كية ( الموارد الهبيعية)



وتكنولوجيـ ـ ــا المعلومـ ـ ــا،

الحوكمة ال كية ( الم اركة)

وااتصاا)،


إمكانية الوصول محليا



جا بية الحالة الهبيعية



الم اركة في صنا القرار



إمكــانيــة الوصـ ـ ـ ـ ـ ــول وهنيــا



ععف نسبة التلوذ



ال دماتالعامة وااجتماعية



اردارة ال افة][16



وعالميا



حماية البيئة

تــوفــر ال ـب ـن ـيـ ـ ــة ال ـت ـح ـت ـيـ ـ ــة



إدارة الموارد المستدامة].[18

لـتـكـنـولـوجـيـ ـ ــا الـمـعـلـومـ ـ ــا،
وااتصاا،
نظس النقـ ــل المس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ــدامـ ــة



والمبتكرة واآلمنة.
والحكومة ال كية يمكن أن تقود إلي اروة في عالس الحكس والسياسةي وتجعل من زيارة الدوائر الحكومية في المدينة
أمر غير عروري][17
ثانيا :تطبيقات المدن الذكية

تتي المدينة ال كية العديد من التهبيقا ،ارلكترونية أهمها:


الحكومة الذكية  :لقد اص استعمال مصهل الحكومة ال كية بدي لمصهل الحكومة ارلكترونية في
األواســه العلمية والتقنيةي وتعد الحكومة ال كية امتدادا للحكومة االكترونيةي ويقصــد بها تقديس ال دما،
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االكتروني ة وال دما ،التهبيقا ،المعلوماتية الم تل ة علي األجهزة ال كيةي بحيذ يمكن تقديس دما،
الحكومة ال كية من أي مكان وعلي مدار الس ـ ـ ـ ـ ــاعة وبس ـ ـ ـ ـ ــرعة ودقة متناهييني وعبر منص ـ ـ ـ ـ ــة موحدة
للتهبيقا ،النقالة تقدس من


لها دما ،الحكومة ال كية].[20

التجارة اإللكترونية  :يقصــد بالتجارة ارلكترونية عملية ترويج وتبادل الســلا وال دما ،واتماس ص ـ قاتها

باسـ ـ ــت داس وسـ ـ ــائل ااتصـ ـ ــال وتكنولوجيا تبادل المعلوما ،الحدياة عن بعدي واسـ ـ ــيما ال ـ ـ ــبكة الدولية

للمعلوما“ ،ارنترني ”،دون الحاجة إلي انتقال األهراف والتقائها في مكان معين.
والتجارة الكترونية لها ص ـ ـ ــوص ـ ـ ــية تتمال في الهريقة التي تنعقد بها وكي ية تن ي هاي ويعود ه ا اا ت ف إلي
أنها تجسد اقتصادا جديدا يعتمد ارنتاج الكايف من المعلوما ،والمعرفة وعلي التقنية المتهورة.
وتتهلب التجارة القانونية مناو قانوني وتنظيمي مناسـ ــب يسـ ــتهدف تحقيق المصـ ــال العامةي علي أن تتسـ ــس ه ا
القوانين واألنظمة بالوعـ ـ ـ ـ ـ ــو" والمرونة وأن تراعي التقدس التقنيي بارعـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلي ت هيل تدريب الكوادر ال نيةي
وتوفير البيئة الم ئمة لتقبل التجارة ارلكترونية].[22


السيييياحة اإللكترونية  :يعتبر م هوس الس ــياحة ارلكترونية من الم اهيس الحدياة في علس الس ــياحة حيذ

تعرف بكون ها نمه سـ ـ ــياحي يتس تن ي بعض معام ت التي تتس بين مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة سـ ـ ــياحية وأ رع أو بين
مؤس ـ ـسـ ــة سـ ــياحية ومسـ ــتهلك (سـ ــائ ) من

ل اسـ ــت داس تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ــاا،ي وبحيذ

تت قي في عروض ال دما ،الســياحية من

ل ــبكة المعلوما ،الدولية ما رغبا ،جموص الســائحين

الراغبين في قبول ه ا ال دما ،السياحية المقدمة عبر بكة اانترني[23].،
وتقدس السياحة االكترونية ال دما ،التالية:


تزويد السيا" أاناا تجولهس بدليل سياحي رقمي بصورة ا اية األبعاد.



جوا ،افتراعية مدعمة بتقنيا ،الحاسب ا اية األبعاد.



تحديد المسارا ،الاقافية والسياحية في المواقا ال يزيائية واافتراعية.



توفير إمكانية ااتصال باانترني ،للسيا" في المناهق التاري ية[24].



الخدمات الطبية عن بعد  E- HEALTH :من

ل توفير أنظمة مراقبة ص ــحية ت ــكل جس ــر وص ــل

بين المنازل والمســت ـ يا،ي وتؤدي دو ار هاما في مراقبة الظروف الصــحية في المنازل بارعــافة إلي تقديس
العناية الص ــحية لألفراد عند تعرع ــهس للمرض .ويتس تزويد المنازل به ا التقنيا،ي مال أجهزة ااس ــت ــعار
التي تسـ ـ ــاعد في المراقبة الهبية من

ل إجراا قياسـ ـ ــا ،تسـ ـ ــهس في الت ـ ـ ـ يص والك ـ ـ ــف المبكر عن

األمراضي كما توفر ه ا التقنيا ،إمكانية ااتصال المبا ر ما المساعد الهبيي مما يساعد في ااستغناا
عن تواجد المساعد ال


صي[25].

التعليم االلكتروني  E-Learning.:يقص ـ ـ ـ ــد بالتعليس االكتروني أن عملية التعليس وتلقي المعلوما ،تتس
عن هريق اسـ ــت داس أجهزة الكترونيةي ومسـ ــتحداا ،تكنولوجيا الوسـ ــائه المتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان

والمكاني حيذ يتس اا تصـ ـ ـ ــال بين الدارسـ ـ ـ ــين والمعلمين عبر وسـ ـ ـ ــائل اتصـ ـ ـ ــال عديدةي وتلعب تكنولوجيا
ااتصـال دو ار كبي ار فيها وتتس عملية التعليس وفقا لظروف المتعلس واسـتعدادات وقدرات ي وتقا مسـؤولية التعلس
بص ة أساسية علي عاتق [26].
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النقل الذكي  :توظف نظس النقل ال كية تقنيا ،ااتصــاا ،للحصــول علي معلوما ،في أداا مرافق النقلي وعن

هلب النقل وااتصــال المتبادل بين المركبا ،أن ســها وبينها وبين األجهزة الموعــوعة علي جانب الهرقي وتجما

ه ا التهبيقا ،لنظس النقل ال كية بين القدرة الهائلة للمعلوما ،وبين تقنيا ،التحكس في سـ ــبيل إدارة أفعـ ــل للنقلي

وتمال نظس النقل ال كية التهور الهبيعي للبنية التحتية الوهنية للنقل و لك من

ل تحدياها لتواكب عصـ ـ ـ ـ ـ ــر

المعلوما[27].،
-3تعريف األمن السيبراني:

األمن السـ ـ ـ ـ ـ ــيبراني " "Cyber securityهو عبارة عن مجموص الوسـ ـ ـ ـ ـ ــائل التقنية والتنظيمية واردارية التي يتس
است دامها لمنا ااست داس الغير مصر" ب و سوا ااستغ ل واستعادة المعلوما ،االكترونية ونظس ااتصاا،
والمعلوما ،التي تحتويهاي و لك بهدف ع ـ ـ ــمان توافر واس ـ ـ ــتم اررية عمل نظس المعلوما ،وتعزيز حماية وسـ ـ ـ ـرية
و صــوصــية البيانا ،ال ـ صــيةي وات ا جميا التدابير ال زمة لحماية المواهنين والمســتهلكين من الم اهر في

ال عاا السيبراني.
ا اي فاألمن الســيبراني هو س ـ " اســتراتيجي بيد الحكوما ،واألفرادي ا ســيما أن ( الحرب الســيبرانية) أصــبح،
جزاا ا يتج أز من التكتيكا ،الحدياة للحروب والهجما ،بين الدول .
لقد با ،األمن السـ ــيبراني ي ـ ــكل جزاا أسـ ــاسـ ــيا من أي سـ ــياسـ ــة أمنية ي حيذ با ،معلوما أن صـ ــناص القرار في
الوايا ،المتحدة األمريكيةي ااتحاد األوروبيي روسياي الصيني الهند وغيرها من الدولي أصبحوا يصن ون مسائل
الدفاص السـ ــيبراني/األمن السـ ــيبراني ك ولوية في سـ ــياسـ ــاتهس الدفاعية الوهنيةي حيذ أصـ ــبح ،الحروب السـ ــيبرانية
أ هر ما يهدد س ـ ـ ــيادة الدول واألف ارد حيذ تس ـ ـ ــتهيا أي دولة أو حتي محترف لمحتال الكتروني /ق ارص ـ ـ ــنةل في
العالس أن تستغل اغرا ،ونقاه ععف تقنية و توج عربا ،وهجما ،الكترونية الي أي مكان في العالس وتستغل
المعلوما ،الحساسة والهامة ب كال م تل ة عارة و هيرة و ا ،تكل ة هائلة.
 -1-3الحرت السيبرانية والجرائم السيبرانية:

بارعـافة إلي ما تقدسي فقد أعلن ،أكار من  130دولة حول العالس عن ت صـيص أقسـاما وسـيناريوها ،اصــة
بالحروب الس ــيبرانية ع ــمن فرق األمن الوهني .تع ــاف جميا ه ا الجهود إلي الجهود األمنية التقليدية لمحاربة
الجرائس االكترونيةي ااحتيال االكتروني واألوج األ رع للم اهر السيبرانية .
وبكلما ،أ رعي فان األمن الس ـ ـ ـ ــيبراني ي ـ ـ ـ ــكل مجموص األهر القانونية والتنظيميةي الهياكل التنظيميةي إجرااا،
س ــير العمل بارع ــافة إلي الوس ــائل التقنية والتكنولوجية والتي تمال الجهود الم ــتركة للقهاعين ال اص والعاسي
المحلية والدولية وال تي تهدف إلي حماية ال عـ ـ ـ ـ ــاا السـ ـ ـ ـ ــيبراني الوهنيي ما التركيز علي عـ ـ ـ ـ ــمان توافر أنظمة
المعلوما ،وتمتين ال صــوصــية وحماية س ـرية المعلوما ،ال ـ صــية وات ا جميا ارجرااا ،العــرورية لحماية

المواهنين والمستهلكين من م اهر ال عاا السيبراني .

تبين توص ـ ــيا ،ااتحاد الدولي ل تص ـ ــاا ،وأفع ـ ــل الممارس ـ ــا ،الدولية أن األمن الس ـ ــيبراني يعتمد علي مزيج
ّ
مركب من التحديا ،التقنيةي السياسيةي ااجتماعية والاقافية .

وب كل أدق فإن ص حية األمن السيبراني تعتمد علي الركائز التالية:
 .1تهوير إستراتجية وهنية لألمن السيبراني وحماية البنية التحتية للمعلوما ،الحساسة.
 .2إن اا تعاون وهني بين الحكومة ومجتما صناعة ااتصاا ،والمعلوما.،
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 .3ردص الجريمة السيبرانية.
-4مفهوم إنترنت األشياء:

م هوس متهور اسـ ــت داس ـ ــبكة ارنترن ،لتوصـ ــيل األ ـ ــياا عموما التي لها قابلية ااتصـ ــال بارنترن ،ررسـ ــال
واسـ ـ ـ ـ ــتقبال وتحليل البيانا ،وتنظيس الع قة بينها ب ـ ـ ـ ـ ــكل يسـ ـ ـ ـ ــم ب داا وظائف مهلوبة والتحكس فيها من

ل

ال بكة.
فإنترن ،األ ــياا هو ــبكة واس ــعة من األجهزة المتص ــلة ( )Connected Devicesب ــبكة ارنترن،ي بما في
لك الهواتف ال كية واألجهزة اللوحيةي وأي ـ ــيا تقريبا يحمل جهاز اسـ ــت ـ ــعار ( )Sensorدا ل ي كالسـ ــيارا،
واآلا ،في معامل ارنتاجي والمحركا ،الن ااةي وآا ،ح ر آبار الن هي واألجهزة المعدة ل رتداا كالسـ ـ ـ ـ ـ ــاعا،
اليدويةي إ تقوس ه ا األ ياا بجما وتبادل البيانا.،
-1-4تمحور الفكرة:

بدا من وجود عدد محدود من األجهزة الحاسـ ــوبية القوية في حياتنا مال (الكمبيوتر المحمول -األجهزة اللوحية-

الهواتف ال كية -وم ـ ــغ  ،األص ـ ـوا )،للقياس بوظائف تتعلق بااتصـ ــال بارنترن ،رتمامهاي يمكن علي العكس
جعل عدد كبير من العناصــر اليومية تتمكن من ااتصــال ب ــبكا ،ارنترن ،لتصــب ن ــهة فتقوس بالمهاس ن ســها
وأكار و لك ل لق واقا حياة أفعـ ــلي واتماس أسـ ــهل للمهاس .ماال علي لكي حينما تعود من العمل بسـ ــيارتك فإن

السيارة يمكن أن تتصل بجهاز المايكرويف ليبدأ في تس ين هعامك ال ي وععت مسبقا بينما ت تار لك الا جة
العصير ال ي ت رب بناا علي أقرب تاريخ انتهاا للعصير ويمكن للسيارة أيعا أن تتصل ب جهزة التكييف لتعمل
قبل وصولك للبي ،فتجدا باردا ومناسبا للراحة بعد العمل.
 -2-4المقومات األساسية لتحقيق الهدف من إنترنت األشياء:

توجد مقوما ،أساسية لتحقيق الهدف من إنترن ،األ ياا منها-:


قابلية التنقل ( :) Mobilityوالهدف منها توفير قابلية الوصـ ـ ـ ـ ـ ــول إلي ارنترن ،من أي جهاز وفي أي
مكان وزمان.



الحوس ــبة الس ــحابية ( :) Cloud Computingوتعني توفير ال دما ،والموارد الحاس ــوبية الموزعة عبر
ال بكة ليكون بارمكان الوصول إليها من أي مكان وفي أي وق.،



البيانا ،الكبيرة ( :) Big Dataوهي قابلية معالجة وتحليل كس البيانا ،الهائل ال ي يزداد ب ـ ــكل مهرد



الجيــل الجــديــد من عنــاوين ارنترنــ :) IPV6( ،ال ـ ي سـ ـ ـ ـ ـ ــيزيــد عــدد العنــاوين المتوافرة لربه األجهزة

ما تزايد األجهزة واأل ياا المتصلة بال بكة.

بارنترن ،من أقل من  4مليارا ،عنوان اآلن إلي ( ) X10^38 4عنوان مما يعني أن ربه مسـ ـ ـ ـ ـ ــين
مليار جهاز بارنترن ،بحلول عاس  2020سيكون يئا ممكنا وبسهولة.
-3-4مميزات إنترنت األشياء في المدن:

يقدس إنترن ،األ ياا فوائد وتهبيقا ،عديدة للمدن ال كية قد ت مل:


تحسين ال دما ،العامة التقليدية مال النقل والحركة المرورية ومواقف السيارا.،



مراقبة وصيانة األماكن العامة.



متابعة مدع ص حية المباني والمن آ ،للعمل.



تقليل الوق ،المهدر في المعام  ،اردارية في المدينة.



توفير استه ك المدينة للهاقة.
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ارعااة ال كية للمدينة.

بارعافة إلي لكي يمكن من

ل البيانا ،الم تل ة التي يتس جمعها من قبل إنترن ،األ ياا زيادة ال افية بين

المواهن والحكومة ومحاس ــبة الحكومة ألي تقص ــير تجاا المواهنيني وأيع ــا يحس ــن فهس المواهنين لحالة المدينة
والتهورا ،الم تل ة فيها .من

ل ه ا ال دما ،نسـ ـ ـ ــتهيا القول إن إنترن ،األ ـ ـ ـ ــياا للمدن ال كية يعتمد علي

مركزية المعلوما،ي أي وجود مركز رئيسـ ـ ـ ــي لتبادل المعلوما ،بين األنظمة الم تل ة وغير المتجانسـ ـ ـ ــة للمدينة.
ويعد تد ل حكوما ،الدول المتقدمة في مجال ااتص ــاا ،أحد أهس أس ــباب تهور إنترن ،األ ــياا والدفا ب في
ؤون إدارة الب دي إ تتصور ه ا الدول أن من الممكن إدارة ؤون الدولة وااست ادة من مصادرها وزيادة جودة
ال دمة المقدمة للمواهنين ما إنقاص تكل ة العمليا ،اردارية من

ل نظس المدينة ال كية ()Smart Cities

المبني علي إنترن ،األ ياا.

قائمة الهوامش:

– ][1جريدة العربي تاريخ ال ميس  14غ 2017 ،ي عدد .9648
– ][2ن س المرجا.

 ] [3ماريتا فارجاسي المدن ال كية بين الحلس والحقيقةي مجلة بيئة المدني المدن ال كية المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامةي مركز البيئة للمدنالعربيةي العدد الاامن مايو 2014ي ص 3.
– ][4ن س المرجاي ص .4

– ][5جريدة العربي مرجا سابق.

– ][6ماريتا فارجاسي مرجا سابقي ص .4

– ][7محمد حيان س ـ ـ ـ ـ ـ ور -لود صـ ـ ـ ـ ــادقي المدن ال كية ودورها في إيجاد حلول للم ـ ـ ـ ـ ــك  ،العمرانيةي حالة د ارسـ ـ ـ ـ ــيةي

م ك  ،النقل في مدينة دم قي مجلة جامعة دم ق للعلوس الهندسيةي المجلد 29ي العدد  2013 2ص 584

]-[8فاليري ـ ــافري المدن ال كيةي واعادة التدويري دمج تكنولوجيا الهواتف ال كية ما صـ ــناديق إعادة التدوير ال كية و لك

لتسريا جهود إعادة التدويري مجلة بيئة المدني المدن ال كية المستدامةي عدد  8سنة  2014ص .18

– ] [9عبد اا محمد العقيلي المدن والمباني ال كيةي مجلة العلوس والتقنيةي المدينة ال كيةي عدد ي 111س ـ ـ ـ ــنة 2014ي ص

4

–] [10ـ ــادية أحمدي المدي نة ال كيةي مدينة المسـ ــتقبل األ عـ ــري أفاق المسـ ــتقبلي مجلة علوس وتكنولوجياي عدد أبريل مايو

2014ي 22ي ص.91

–] [11أليس كوماني هل المدن ال كية مدن مس ـ ـ ــتدامةي مجلة بيئة المدني المدن ال كية المس ـ ـ ــتدامة عن مركز البيئة للمدن

العربيةي العدد الاامني ماي  2014ص .14
– ][12ن س المرجاي ص 11

– ] [13س لود رياض صـادقي مناهج ت هيه المدن ال كيةي حالة د ارسـية دم ـقي رسـالة مقدمة لنيل درجة الماجسـتير في

الت هيه والبيئةي جامعة دم قي كلية الهندسة المعماريةي فسس الت هيه والبيئةي سنة  2013ص .20
– ][14ن س المرجاي ص23

– ][15د .عبد القادر بن عبد اا ال نتووي مبادرة المدن ال كية في المملكة العربية السـ ــعوديةي مجلة المدينة العربيةي العدد

168ي يوليو -غ - ،سبتمبر ي سنة 2015ي ص.59
– ][16ماريتا فارجاسي مرجا سابقي ص .5

– ] [17مان ريد رونتسـ ـ ـ ـ ــهايمري إعادة ا تراص المدن من جديدي مجلة إتجاها ،ووجها ،نظري منتدع للسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــة والاقافة

وااقتصادي Magazin Deutchlandي العدد  3سنة 2016صي .26
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 ][18تعمل الكاير من المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــا ،في ألمانيا علي إنجاز ” إنترني ،الهاقة” حيذ من الم ترض أن تقود الهريق نحوتوليد الهاقة المتجددة وتوزيعها ال مركزي .مان ريد رونتسهايمري ن س المرجاي ن س الص حة.
]– [19ماريتا فارجاسي مرجا سابقي ص 5

] – [20فهد بن ناص ـ ـ ـ ــر العبودي الحكومة ال كية التهبيق العملي للتعام  ،ارلكترونية الحكوميةي مهبعة العكيباني هبعة

الاانية 2014ي ص 19

–][21ن س المرجاي ص .21

– ] [22س لود رياض صادقي مرجا سابقي ص.39

– ][23محمد تقرو،ي أهمية تكن ولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ـ ــاا ،في تهوير ال دما ،السـ ـ ـ ـ ــياحيةي الملتقي الوهني حول:

الس ــياحة والتس ــويق الس ــياحي في الجزائر – اامكانا ،والتحديا ،التنافس ــية يومي  26-25أكتوبر 2009ي جامعة  8ماي

 1958ي كلية العلوس ااقتصادية وعلوس التسييري قسس العلوس التجاريةي ص .9
– ][24س لود رياض صادقي مرجا سابقي ص.40
– ][25ن س المرجاي ص 42

– ] [26د ريهاس مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي محمد أحمدي توظيف التعليس االكتروني لتحقيق معايير الجودة في العملية التعلميةي المجلة

العربية لعمان جودة التعليس الجامعي ي العدد  9سنة 2012ي ص .4
– ] [27س لود رياض صادقي مرجا سابقيص 45
– ][28ن س المرجا ص.48
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المدن االفتراضية في العالم العربي :بين مفهومي االعالم الجديد والحتمية التكنولوجية.
الدكتور :عبد المؤمن ب بيش (جامعة الجزائر -03الجزائر)
الباحاة يمينة اقربو ن (جامعة الجزائر-الجزائر)
ملخص:
السـ ــلهة ال امسـ ــة أو ارع س الجديدي بم تلف الوسـ ــائل التي أصـ ــب يسـ ــتعملها للوصـ ــول إلي تحقيق عدة
أهدافي فكان ل ت اير علي عدة مس ـ ـ ـ ــتويا،ي و تمكن و لو نس ـ ـ ـ ــبيا من تغيير عاداتناي تقاليدناي هريقة تحليلنا و
رؤيتنا لم تلف األ يااي وما ظهور ما يسمي اان بالمدن اافتراعيةي و الحديذ عن مقاومة بعض المجتمعا،
العربية له ا التغييري رغس أن حاليا ه ا التغيير لس يتعد الحديذ عن في الملتقيا ،المهنية والمؤتمرا ،ااكاديميةي
و لكن الحديذ عن التوج لنظاس تسيير جديدي ا يمكن أن يمر بدون ابحذ عن ع قاتنا بالتكنولوجيا ،الجديدةي
باعتبار أن ه ا المتغيري هو ااسـ ـ ـ ـ اس في النجا" أو ال ـ ـ ــل في التوج الي العيش في المدن ال ت ارع ـ ـ ــية .له ا
سـ ـ ـ ـ ـ ــتركز مدا لتنا علي اعهاا أحد أكبر المتغيرا ،التي تعيق ت اعل المجتمعا ،العربية ما التحول الي المدن
اافت ارعـ ــيةي من

ل عدس قبول و مقاومة ه ا المجتمعا ،ل ع س الجيدي ال ي هو ركيزة و أسـ ــاس تواد المدن

اافتراعية
و ل هس نوعيــة الع قــة التي تربه ه ـ ين المتغيرين (ارع س الجــديــد و المجتما العربي)ي يجــب فهس المعني
الحقيقي لكع س الجديد و ه ا من

ل التصــورا ،التي قدمها كل من لنيغروبونتي لي لكروســبيل و لبافليكلي و

ك ا العديد من المس ـ ــاهما ،األ رع .اس تحليل س ـ ــياق المجتما العربي ال ي انتقل إلي مجتما جماهيري ب عـ ـ ــل

اس كي ية تحول و ت ارا ب ص ـ ـ ــائص و س ـ ـ ــما ،ارع س الجديدي و ال وض في
وس ـ ـ ــائل ارع س التقليديةي و من ّ
م هوس اس ـ ــتعدادا لقبول تكنولوجية جديدةي و إبراز اجتهادا ،اص ـ ــة كل من عزي عبد الرحمان و مالك بن نبي
في ه ا الس ــياق .لنص ــل إلي فهس هريقة اس ــتغ ل و تعامل المجتما العربي ما ارع س الجديد و ه ا عن هريق
التهرق إلي ما يسمي بم هوس ااستحوا علي وسيلة اتصالية جديدةي و الغوص في الحتمية التكنولوجيةي و إبراز
مس ـ ـ ـ ــاهما ،كل من لدل يس واوينل و لمانوفيشل في عملية اانتقال و تقبل س ـ ـ ـ ــياق اتص ـ ـ ـ ــالي جديدي و ه ا في
محاولة منا لكجابة علي س ـ ـ ـؤال ار ـ ـ ــكالية التالي :هل الحتمية التكنولوجية يمكن أن تسيييياعد المجتمع العربي

للتوجه الى المدن االفتراضية؟

Résumé en langue française :
Le cinquième pouvoir ou les nouveaux médias, par les divers moyens utilisés pour
atteindre plusieurs objectifs, a eu un impact à plusieurs niveaux et a été relativement
capable de changer nos habitudes, nos traditions, notre analyse et notre vision de
diverses choses, Et parler de la résistance de certaines sociétés arabes à ce changement,
bien que maintenant ce changement n’ait pas été évoqué dans les réunions
professionnelles et les conférences académiques, mais parler de l’orientation d’un
nouveau système de gestion ne peut passer sans rechercher nos relations avec les
nouvelles technologies, Est la base du succès ou Il n'a pas réussi à aller vivre dans les
villes virtuelles.
C’est la raison pour laquelle notre intervention visera à donner l’une des variables les
plus importantes qui entravent l’interaction des sociétés arabes avec la transition vers
les villes virtuelles, en raison de la non-acceptation et de la résistance de ces
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communautés à les nouveaux médias, qui sont la pierre angulaire pour le fondement
des villes virtuelles.
Et Pour comprendre la qualité de la relation entre ces deux variables (nouveaux
médias et société arabe), il faut comprendre le véritable sens des nouveaux médias à
travers les perceptions de Negroponte, Crosby et Pavlick, ainsi que de nombreuses
autres contributions. Ensuite, analysez le contexte de la société arabe, qui est passée à
la communauté publique grâce aux médias traditionnels, puis comment celle-ci est
transformée et influencée par les caractéristiques des nouveaux médias. Ce contexte
va travailler pour comprendre comment la société arabe exploite les nouveaux médias
en abordant le prétendu concept d'acquisition d'un nouveau moyen de communication,
en plongeant dans le déterminisme technologique et en soulignant le processus de
transition pour accepter un nouveau contexte de communication, et pour tenter de
répondre à la question suivante: le déterminisme technologique peut-il aider la
?communauté arabe à se rendre dans les villes virtuelles
مقدمة:
التكنولوجيا ليس ،ي ار الصا كما أنها ليس ،ار صرفاي و عادة ما تجما كل وسيلة اتصالية جديدة بين ما هو
أن تكنولوجيا ااتص ــال الجديدة تس ـ ّـد نقص ــا في التكنولوجيا القديمةي و ت ّجر
إيجابي و ما هو س ــلبيي و ا ـ ـ ّ
ك ّ
آفاقا جديدةي و لكنها ا تجعلنا نت لي عن ما هو ق ديسي و إنما يحدذ عادة قدر من التوافق بين القديس و الجديد
لصـ ـ ــال

دمة الصـ ـ ــال العاس في أي مجتما ي و التكامل ا يحدذ بين التكنولوجيا القديمة و الحدياة فقهي إنما

يحدذ بين التكنولوجيا و العقل الب ريي فدور أيو وسيلة اتصال جديدة و قيمتها يحددهما المجتما و تؤار فيهما
تقاليدها و عادات .
أن التكنولوجيا الجديدة تغير بس ــرعة
و حس ــب الم تص ــين في تكنولوجيا ،ارع س و ااتص ــال فإن ا جدال في ّ
من هريقة اسـ ـ ــتقبالنا و اسـ ـ ــته كنا لوسـ ـ ــائل ااتصـ ـ ــال الجماهيريي حيذ تقودنا ه ا التكنولوجيا نحو المزيد من
الت صص و ال ردية.
لقد انتقلنا من مجتمع ا ،متجانسة ا ،تقاليد

ويةكتحويل رأسي للمعرفةي علي هراز أب /إبني معلس /تلمي ي أو

ـ هي و نظري علي الميدان أو في الور ــا ،و المعامل إلي مجتمعا ،ا ،تركيبا ،ــبكية مبنية علي أســاس
سـ ــمعي –كتابي -بصـ ــريي ما الزيادة المسـ ــتمرة في التعقيدي بحيذ لس تبق المعلوما ،حك ار علي فئا ،أو جها،
ل

معينة كاألسـ ـ ـ ـ ـ ــتا و المعلس و المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة و الجامعة ما ي بل أصـ ـ ـ ـ ـ ــبح ،المعلوما ،متاحة للجميا من
ّ
تكنولوجيــا ،المعلومــا ،و تكنولوجيــا ،ااتص ـ ـ ـ ـ ـ ــال التي أوجــد ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكــا ،العــالميــة و الجهويــة و الوهنيــة
للمعلوما.،
أمــا من نــاحيــة هبيعــة المعلومــا ،فقــد ترجس لــك من
(المج ،ي الراديوي التل زيون)ي إلي وسائل الاقافة ال

ل اانتقــال التــدريجي من وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل الاقــافــة العموميــة
صية أو ال ردية المتمالة فيارع س الجديد.

و مما ا ـ ــك في أن التكنولوجيا و ارع س الجديد اصـ ــة قد غير ،ب ـ ــكل لج ريل سـ ــبل تعاملنا ما بععـ ــنا
البعض و الهرق التي نكت س ـ ــب بها تعلمينا ومعا ـ ــنا و األهر التي نحيا في إهارها عامة .فوس ـ ــائل ااتص ـ ــال
حول ،العالس إلي ما سـ ـ ــماا لماكلوهانل في الماعـ ـ ــي القريب بالقرية العالمية وتقلصـ ـ ــ ،ب لك عوائق الزمان و
المكان إلي حدود دونية ا تكاد ت كري غير أن غياب المتغير ال ي سماا عزي عبد الرحمان بالرؤية القيمية ال ي
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يمكن أن توج ه ا التكنولوجيا جعل ه ا األ يرة تكتس ـ ــب حياة اص ـ ــة بها بعيدة عن أي إ ـ ـ ـراف اقافي ينباق
تلقائيا من البنية القيمية الحع ـ ــارية في المجتما العربيي ال ـ ــيا ال ي أنتج لدع ه ا المجتما ما يمكن تس ـ ــميت
بال هنية التقنيةي و له ا س ــنبحذ في ه ا الم دا لة علي ارجابة علي سـ ـؤال ار ــكالية التالي :ما هو الدور ال ي
يمكن أن يؤدي ارع س الجديد في التحول إلي المدن اافت ارعـ ـ ـ ـ ـ ــية دال المجتمعا ،العربيةي بمعني أ ر ما هي
األمور التي تعيق التكنولوجيا للتحول كمتغير أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي دا ل المجتما العربي في إهار إس ـ ـ ــتراتجية التوج إلي
المدن اافتراعيةم
 -1محاولة للوصول إلى فهم لإلعالم الجديد:
إذا حاولنا فهم اإلعالم الجديد جيداه فيجت أن نتوقف عند مسيييييييياهمة نيغروبونتي  NEGROPONTEال ي
يحصـر الميزا ،التي يتحلي بها ارع س الجديد مقارنة بما سـبق في :اسـتبدال الوحدا ،المادية بالرقميةي ك دوا،

رئي ســية في حمل المعلوما ،يتس توصــيلها في ــكل إلكتروني و ليس في ــكل فيزيائيي و الكلما ،و الصــور و
يتس توزيعها بناا علي الهريقة الجديدةي بدا عن توزيعها عبر الورق
األصـ ـ ـ ـوا ،و البرامج و العديد من ال دماّ ،
أن ه ا ارع س رج من أس ـ ـ ــر
أو دا ل ص ـ ـ ــناديق مغلقة.أما الميزة األكار أهمية التي ي هب إليها الباحذي هي ّ

الســـلهة التي كان ،تتماّل في قادة المجتما و القبيلةي الكنيس ــة و الدولة إلي أيدي الناس جميعاي و قد تحقق ه ا
جزئيا عند ظهور مهبعة غوتنبور و تحقق أيعا عند ظهور التلغراف وأ سمت الكاملة بظهور اانترن،ي التي
جاا ،بتهبيق غير مسبوق و حقق ،نمو ج ااتصال الجمعي بين كل الناس(.)1
يعلال ن ذلك في
و يذهت الباحثان األمريكيانبولتر و جروسييين إلى مصييطلح "إعالم جديد بتكنولوجيا قديمة"ه و ّ
في نما ج من األ ـ ـ ــكال الص ـ ـ ــح ية في الا اينا ،من القرن الماع ـ ـ ــيي و

أن نمو ج ارع س الجديد تس نسـ ـ ـ ـ
ّ
ي ـ ـ ـ ــيران في لك إلي راديو و تل زيون الحوار  TV/ RADIO Talkال ي يرجا إلي حقبة الا اينيا ،من القرن
الحية Talk
الماعـ ـ ـ ــي .كما أن وسـ ـ ـ ــائل ارع س التقليدية جدد ،ن سـ ـ ـ ــها كاي ار و ه ا عن هريق برامج الحوار ّ
Showي و المج  ،ار بارية  Television news magazineمال  Date Lineو  60 Minutesو برامج

األ بار الحية  Live Showsو البرامج المس ــائيةي مال  Night Lineو برامج الص ــبا" المعروفةي مال ص ــبا"
ال ير أمريكا  Good Morning Americaو برامج التابلويدي مال  Inside Editionال بيهة بصحافة التابلويد
الورقية .و ي ـ ـ ـ ـ ـ ــمل التجديد في حاا ،أ رعي نمو ج برامج أوب ار  Oprah Winfreyو قنوا ،مال أس تي في
مدد ،أفقها للتغهية ار بارية س ـ ــاعة بس ـ ــاعةي أي تس نس ـ ــخ ن س
 MTVالمت صـ ـ ـص ـ ــة في الموس ـ ــيقيي و التي ّ
المحتوع ارع مي من الوسائل ارع مية التقليدية ليتس تهبيبها بتقنيا ،جديدة.

( )2

ليؤكد الباحاان أن العديد من البرامج تعود إلي ال مس ـ ـ ــينيا ،من القرن الماع ـ ـ ــيي و لكنها تماّل نمها جديدا في
ارع سي و قد بادر معظمها باســت داس التكنولوجيا ،الجديدة و هبقوا أســاليب مســتحداة في بناا موعــوعاتهس و

1

?- Vin Crosbie: what is new media, 2006
http://www.digitaldeliverance.com/philosophy/difinition/difinition.html
2
 new media and American politics, Oxford University press, NewزRichard Davis, Diana Owen
York, 2010, p 09.
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تغير ،كاي ار في
تقـديمهـاي و قـد مالـ ،بعض التغهيـا ،ع مـة فـارقـة ل نتقـال إلي المرحلـة الجـديـدةي فـالتغهيـاّ ،
( )1
كل و هريقة المتابعة و است داس كافة وسائل ااتصال و العرض و الغرافيك و ارحصاا.
كما أكد كل من مانوفيتش و فيدلر أن مسـ ـ ـ ـ ــتويا ،تبني ااع س الجديد يكون بالعـ ـ ـ ـ ــرورة عن هريق اسـ ـ ـ ـ ــتقراا

النمو ج الك س ـ ــيكيي و فهس مس ـ ــتحداا ،اي ر ،روجرز  Everett Rogersو بول س ـ ــافو Paul Saffoي التي
حوالي ا اة عقود كاملة حتي تتسـ ــرب إلي اقافة المجتما و األفرادي و يقول فيدلر

أن األفكار الجديدة ت
تقول ّ
تتس للوسائل القائمة يهلق عليها تعبير Mediamorphosisي و هو مصهل نحت فيلدر
ّ
أن عملية تغيير ج ري ّ
بن سـ ـ في بداية التس ــعينا ،للدالة علي التحول الكامل ال ي يجري لوس ــائل ااتص ــالي ال ي فرع ــت الت اع ،
المعقدة للحاجا ،األساسية و العغوه السياسية و ااجتماعية و اابتكارا ،التكنولوجية.
ك ما كا نت لكل من غيتلمــان  Gtelmanو بنغري Pingreeن س الهر"ي حيــذ أكــدا أن ارع س الجــديــد كــان

أن كل أ جهزة ارع س كان ،جديدة عندما ظهر ،و اسـ ـ ـ ـ ـ ــت دم ،ألول مرةي و
دائما و يظل في حالة انتقاليةي و ّ
يتحدع الم ـ ــروص فكرة د ارس ـ ــة ارع س الجديد بتكريس إع س اليوس الجديدي و هو يركز في نصـ ـ ـ علي بناا فكرة
الجدة في ارع س في سـ ــياقاتها التاري يةي و يقول إن لحظا ،اانتقال من أجهزة و نظاس سـ ــابق إلي إع س جديد
ّ
لحد اآلن ب كل كاملي و يقدس الباحاان نما ج ألدوا ،م لوفة مال الهاتف و ال ونوغراف كبدايا ،جديدة
لس تعرف ّ

غير مسـ ـ ـ ــبوقةي كم ـ ـ ـ ــروص عودة لتعميق فهمنا التاري ي لك ّل أجهزة ارع س التي أحدا ،انق با في هريقة عيش
ارنســان.و يســت دس المؤل ان تعبير بروس إســتيرلينغ  Bruce Sterlingارع س الهامد  Dead Mediaلوصــف

لمدة هويلة لس تحصــل
حالة أن بعض وســائل ارع س لس تعد مســتعملةي و في العديد من الحاا،ي ظل ،منســية ّ
علي ال رصة لكي تصب جزاا من نسيج الحياة اليوميةل(.)2
 -2النسق االجتماعي العربي التقليدي:
ا نعني بوصـ ـ ــف النسـ ـ ــق ااجتماعي بالتقليدي علي أن قديس ويحتوي علي التقاليد فقهي وانما ليدل أيعـ ـ ــا علي
عجز األفراد علي التحكس في ظروف حياتهس وتوجي مستقبلهس تبعا لمتهلبا ،الساعة .وعادة ما يكون ه ا النسق
غير مدون كتابياي فكل ـ ـ ــيا في مس ـ ـ ــجل ومح وظ في ال اكرة ال ردية و الجماعية لهؤااي اس يعاد اس ـ ـ ــترجاع
وتبليغة

هيال.

بارع ـ ــافة إلي لكي ومن ناحية نظرية صـ ـ ـرفةي فإن وص ـ ــف ه ا التنظيس بالنس ـ ــق يعني أن كل عناصـ ـ ـرا ترتبه
بععـ ــها ببعض في إهار ع قا ،منظمة ومتعـ ــامنة ومنتظمة .فالنسـ ــق ااجتماعي التقليدي نسـ ــق مغلقي يقوس
أساسا علي روابه القرابة والع ائرية ورابهة الدسي يرفض الت ت والتحول ااجتماعي.

1

Lisa Gitelman, Geoffrey B : Pingree, new media, 1740- 1915 media in transition, the MIT press,
USA, April 1st, 2003.
1 -Proulx S : penser les usages des TIC aujourd'hui: enjeux, modeles, tendances, in lise vieira et
nathalie pinède, éds, Enjeux et usages des TIC: aspects sociaux et culturels, t1, presses
universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2005, p 7-20
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كما أن الديناميكية الوحيدة التي تحرك هي الس ـ ـ ــعي نحو إعادة إنتاج ات ع ـ ـ ــمن أهر الابا ،والجمود والهيمنة
الدائمة والمســتمرة علي األفراد وتجريدهس من واتهس ال اعلة .وعلي ي يظهر أن النســق ااجتماعي التقليدي هو في
حد ات إقصاا قسري لديناميكيا ،التحول ااجتماعي و سيرورا ،التحديذ.1
يبدو النسـ ـ ــق ااجتماعي التقليدي كالنقيض التاري ي للحدااة وعمليتي التحول والتحديذ ااجتماعيتين وا يمكنهس
ع ـ ـ ـل أععـ ـ ــائ التعامل ما المجسـ ـ ــد التجسـ ـ ــيد المادي
فهس األ ـ ـ ــياا بعيدا عن ه ا فهو نظاس ما قبل الرمزيي ي ّ

البدائي ال الص ال ي ا يب ل في ارنسـ ـ ـ ـ ـ ــان جهد وعناا الت كير في األ ـ ـ ـ ـ ـ ــياا وجماليتهاي فالتجريد والعق نية
والرمزية هي المقابل السالب له ا النسق.
ومهما يكني فإن النســق ااجتماعي التقليدي  -في نظرنا -هو أ ــب ما يكون نتاج اردارة الععــوية التي تحدذ
عنهاي ال ـ ـ ــكل ااجتماعي ال ي ين ـ ـ ـ منهاي فاردارة الععـ ـ ــوية تهور الهائ ةي ألن هبيعتها تقا علي المسـ ـ ــتوع
العاه ي وال عق ني في تحديد الع قا،ي بحيذ يتس التماال فيها بصورة عاه ية.
وفي ه ا السـ ــياقي قد يقول قائل كيف يمكننا الحديذ عن النسـ ــق ااجتماعي التقليدي في العالس العربي في العقد
الاـاني من القرن الواحـد والع ـ ـ ـ ـ ـ ـرين( ) 21وزمن العولمـة وتهور تكنولوجيـا ،ارع س وااتص ـ ـ ـ ـ ـ ــال و ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـا،
التواصـــل...الخ .والحقيقة أن الاقافة التقليديةي وان كنا نحجبها ونحاول ب ــكل منظس إ ااهاي هي التي تنظس في
الواقا حياتنا ااجتماعية من القدس.
كما نعتقد أن مرحلة ما بعد ااسـ ــتعمار ليسـ ــ ،مجرد مرحلة بسـ ــيهة ت تصـ ــر في منظور زمني بعين ي يعبر عن
انتقال من قبل إلي بعد ااسـ ـ ـ ــتعماري وانما هي عصـ ـ ـ ــر مجتمعي معقد يتركب من أزمنة متعددة .وبهبيعة الحال
يؤار في ه ا العصر منظور زمني بعين وي كل في توجها غالباي وفي حالة النسق ااجتماعي التقليدي بال ا،ي
فإن الماع ـ ـ ــي هو المنظور الزمني الغالب والمهيمن في المجتماي باعتبار أن الجمود والابا ،والس ـ ـ ــكون والتعلق
بالمقدس هس من صائص ه ا النسق.2
 -3المجتمع العربي و اإلعالم الجديد:
و ل هس تعامل المجتما العربي ما ارع س الجديدي علينا أن نتوقف علي تحليل م هومين أساسيين:
األول :نعني فهم ما يسمى باالستحواذ على اإلعالم الجديد:
ال ي يعتبر م هوما متعدد المعاني يقا في م ترق ميادين بحوذ عديدة (السوسيولوجياي السيكولوجيا)...ي و يرجا
تاري

في العلوس ااجتماعية إلي ال كر الماركســيي و بالعــبه إلي نظرية ااســتغ ل و ااغترابي و ي ــير ه ا

الم هوس في علس الن س إلي(:)3
«L’action d'un sujet qui ramène quelque chose à soi, l'intégration d'un "objet" dans la
vie vécu d'un individu ou d'un groupe».

1-Vedel T :sociologie des innovations technologiques des usagers: introduction à une
sociopolitique des usagers, in André Vitalis, éd., Médias et nouvelles technologies pour une
sociopolitique des usagers, Rennes: Apogée, p 13-43
2
- Laulan.A-M :la résistance aux systèmes d'information, Paris: Edition Retz, 2002.
3
- Rieefel R :, sociologies des médias, Paris, Ellipes, 2005, p 223.
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و يزداد تعقيد الم هوس في حالة تهبيق في ميدان علوس ااتص ـ ـ ــال و علي ال ص ـ ـ ــوص في حقل بحوذ وس ـ ـ ــائل
ارع س و تكنولوجيا ااتص ـ ـ ـ ــالي إ يؤكد أغلب المنظرين ااجتماعيين أن ااس ـ ـ ـ ــتحوا ا يتحقق فعليا إاّ عندما

معبرة و مبدعة
يكون ال رد أو الجماعة قادرين علي إدماج الجهاز التقني أو المعرفة التي اكتسـ ــبوها من بصـ ــورة ّ

فإن توظيف
في حياتهس اليوميةي و هنا يظهر اا ت ف بين فكرة ااسـ ــته ك و فكرة ااسـ ــتحوا ي و علي العموس ّ
أن ال رد (أو الجماعة /المجتما) قد نج في تحقيق
ه ا الم هوس في عدد من البحوذ األكاديميةي ي ــير عـــمنيا ّ
سيرورة تااقف بين التقنية و اقافة المست دس (ب عل إدماجها في سياقا ،اجتماعية اقافية معينة)ي فالمؤ ر ال علي

التحول ااجتماعي الاقافي.
و الحقيقي لحدوذ ااستحوا هو ظهور م م
ّ
ي ــير م هوس ااســتحوا إلي الهريقة التي يبني بها المســت دس ع قت ب داة ااتصــالي فعــمن ه ا الع قة و من
لهاي يظهر المسـ ــت دس ك اعل يصـ ــقل اسـ ــت دام و ي ـ ـ ّ ص ـ ـ و يبني

اتيا()1ي من

ل اقافت و ممارسـ ــات

التقنية و ااجتماعية األ رع الم تل ة ي و علي إعهاا األ ـ ـ ـ اص س ـ ــلهة ال علي وس ـ ــلهة التكيف واربداص تجاا
التكنولوجيا ،التي ي ترض أنها تحدد لهس هرائق عمل وتن ي ()2ي وهو األمر ال ي يؤكد علي أن ااس ــتحوا يحوي
علي بعد معرفي :اكتس ـ ـ ــاب معارف الص ـ ـ ــة ومعارف علمية في آن واحد .كما يؤكد أن ا يمكننا ال ص ـ ـ ــل بين

البعد اربداعي وم هوس ااســتحوا ( )3ي فااســتحوا به ا المعني هو القيمة المعــافة التي تكون محصــلة لصــيرورة
ااســت داس ونتيجة لها .و في ه ا الســياق ي ــير Alterأن األفراد ا يمنحون قيمة لألداة التقنية بالقدر ن س ـ ال ي
يمنحون لقدراتهس ومهاراتهس اربداعية التي تنتج من است دامهس لهاي فااستحوا يحدذ عندما يتمكن ال اعلون من
إع اا معني إعافي (م اركة ومساهمة ن هة) للتقنية في صورتها األولية.
وا ينصــب اهتماس ااســتحوا علي تصــميس األجهزة التقنيةي و إنما ينصــب علي تهبيقاتها في الحياة ااجتماعيةي
ووصـ ــف سـ ــيرورة تكونن ا اسـ ــت داما ،ت ـ ــكلهاي بحيذ يرع عدد من الباحاين أن عوض الحديذ عن القابلية و
األاري يكون من الم يد تناول المست دس وااست داس في سياقهما ااجتماعية.
أما المفهوم الثاني الذي نريد الحديث عنه هو مفهوم القابلية لقبول تكنولوجية من التكنولوجيات:
و إدراك ال رد العربي لقيمة نسـ ـ ــق من األنسـ ـ ــاق التقنية أو تكنولوجية من التكنولوجيا .،وعـ ـ ــمن ه ا المنظوري
هور  Davis et alنمو جا اص ـ ــا لتقويس قابلية تكنولوجيا ،ارع س وااتص ـ ــال يهدف ه ا النمو ج إلي التنبؤ
بالقابلية ال ردية لقبول أنسـ ـ ـ ــاق المعلوما ،الجديدة من هرف المسـ ـ ـ ــتعملين المسـ ـ ـ ــتقبليني كما يهدف أيع ـ ـ ـ ـا إلي

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ يص الكواب التي تعترض تبني تكنولوجية من التكنولوجيا .،ويحدد  Davis et Alعاملين يؤاران في
قابلية القبول وهما :ال ائدة المدركة L’utilité perçueوالسـ ــهولة المدركة ل سـ ــت داس d’usage perçue La
facilitéلتكنولوجيا من التكنولوجيا .)4(،وبالرغس من أننمو ج  Davis et alيسـ ـ ـ ـ ـ ــم لنا جزئيا فهس مقاصـ ـ ـ ـ ـ ــد
اسـ ـ ــت داس التكنولوجيا،ي إلي أن يبقي ناقصـ ـ ــا من حيذ القوة الت سـ ـ ــيرية في فهس التن ي ال علي له ا ااسـ ـ ــت داس.
وعلي ي فإن التساؤل المنهجيي في مجتمعا ،مال المجتما الجزائريي نعتقد أنها اتزال تعيش تح ،قبعة النسق
1

- Cardon D : innovation par l'usage, 2007, http://www.vecam.org/article588.html.
- De certeau M : l'invention du quotidien, Arts de faire, Paris, 2007, p 124.
3
- Davis F.D., Bagozzi R.P.:« User acceptance of computer technology : a comparison of two
theorical models », Management Science, 35(8), Warshaw P.R. (2010), p.982-1003
2

 -4ن ير بوعري ،مفاويح نظريج الحتميج القيميج وي اإلعالم ،مقاربج بنيويج ،مررج ينوز الحكمج ،الودد الثاني ،مؤسسج ينوز الحكمج،
نوومبر  ،2011ص.111
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ااجتماعي التقليدي وهيمنت ي يكون من الع ـ ـ ــروري بمكان أن ينص ـ ـ ــب ه ا التس ـ ـ ــاؤل حول ال ارق الم حظ بين
مقاصد ااست داس وااست داس ال علي المحدودي وبين ه ا األ ير وحالة تعهل سيرورة ااستحوا .
 -4المجتمع العربي و الحتمية التكنولوجية و مساهمات كل من عزي عبد الرحمان و مالك بن نبي:
أن
أن لالقرية العالميةل لس يعد لها وجود حقيقي في المجتما المعاصري موعحا ّ
ي ير في ير لريت ارد ب كل إلي ّ
التهور التقني ال ي اس ـ ــتند إلي لماكلوهانل عند وصـ ـ ـ للقرية العالمية اس ـ ــتمر في مزيد من التهوري و أدع إلي
تحهيس ه ا القرية العالمية و تحويلها إلي ـ ــظاياي مبينا أن العالس اآلن أقرب ما يكون إلي البناية العـ ـ ـ مة التي
تعس ع را ،ال قق السكنية يقيس دا لها أناس كايروني و كل منهس يعيش في عزلة و ا يدري عن جيران ال ين
ّ
يقهنون مع في البنايةي و ي ـ ـ ــير لك إلي أن التهور التقني كما يؤكد بعض الباحايني تحول من لالتجميال إلي
لالت تي،لي حيذ أتا" ارع س الجديد عددا من دما ،ااتصـ ـ ـ ــال المتنوعة .و إ ا اعتبرنا ّأنها وسـ ـ ـ ــيلة لن ـ ـ ـ ــر
المعلوما ،و الترفي و التعليس ينص ــب ااهتماس عند لك علي مع ــمونها و هريقة اس ــت دامها و الهدف من ه ا
بغض النظر عن
ااسـ ـ ـ ـ ـ ــت داسي أما إ ا اعتبرناها جزاا من العملية التكنولوجية فعند لك يكون ااهتماس بت ايرها
ّ
معمونها باعتبارها جزا من العملية التكنولوجية.
فال هاب ال ي يميز ه ا النمه التقني السـ ــائد في الحعـ ــارة المعاص ـ ـرة يتعلق بكي ية زيادة ال عالية و التحكس في
اآل ر وليس أي قيمة ترتبه بالتكافؤ و التعاون و المصـ ـ ـ ـ ـ ــلحة الم ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة وغيرها .و له ا فالتنمية الحقيقية

تسـ ـ ـ ـ ـ ــتدعي دمج التقنية في المنظور الاقافي القيمي للمجتما الجزائريي و لك يتهلب إد ال الاقافة في التقنية
وليس تحويل الاقافة إلي تقنيا .،فه ا العملية تعهي األولية ال ائقة للتحول الاقافي وتعــمن ار ـراف أو التوجي
الاقافي القيمي للتقنية و التكنولوجيا.
و له ا فعدس القدرة علي اربداص و تهوير نمه متميز من التنمية في المجتما العربي يعود جزئيا إلي سـ ـ ـ ـ ـ ــيهرة
التقنية علي الاقافة .فاربداص يحدذ عندما تكون الاقافة ا ،الم زون المعرفي و الترااي الم ـ ـ ـ ــترك حاع ـ ـ ـ ـرة

بالت اعل المبدص ما الوسائل المستحداة .ومن جانب آ ر فإن الع قة وهيدة بين الاقافة و المعتقدي بل إن الاقافة
جزا من النظــاس العقــدي .فــالــدين يوفر التوجي ـ القيمي في حين تسـ ـ ـ ـ ـ ــم الاقــافــة بتعــدد التجــارب .ف ي المجتما
الجزائري علي سـ ـ ـ ـ ـ ــبيل الماال هناك عدة اقافا ،ولكنها تنتمي في معظمها إلي ن س النظاس القيمي .و عندما يتس
فصل الاقافة عن مرجعيتها القيمية تصب ه ا الاقافة حالة أناربولوجية أو عادا ،راكدة و عقبة للتنمية

( )1

إن إد ال الاقافة علي التقنية يتهلب ما سـ ـ ــماا عبد الرحمان عزي بالك ااة القيمية .و تعني الك ااة القيمية القدرة
علي أن يس ـ ــتوعب ال رد اقافت و نظام القيمي و ت كييف ه ا الك ااة ما الوع ـ ــعيا ،أو المحيه الجديد .فالجزا

األولي أي الحصــول علي الاقافة و القيسي صــيرورة هويلة المدع ت ــارك فيها عدة مؤسـســا ،كالعائلة و المدرســة
و مراكز التعليس العاليي الخ .وه ا ما ي سر لنا كيف أن عددا من المجتمعا ،الواعية تس ر موارد ب رية ومادية
كبيرة له ا ال أرسـ ــمال الاقافي .أما الجزا الااني في ص قدرة األفراد علي اربداص في سـ ــياق ال صـ ــوصـ ــية الاقافية
والمنظور القيمي .وفي حين يمكن اكتسـ ــاب األول عن هريق التعليس فإن الااني يقوس علي التجديد ال اتي عـ ــمن
أهر ال رد الاقافية و الحعارية.

 مالك بن نبي ،وريمج ب سام بريج ،أحمد شوبو ،م شكرج األوكار وي الوالم اإل سالمي ،ط1دار الفكر ،دم شق ،سوريا ،2002 ،ص.113 ،111
1
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إن رو" الت اعل و ااسـ ـ ـ ــتنتا ج و إعادة صـ ـ ـ ــياغة التجربة هو أسـ ـ ـ ــاس الك ااة القيمية التي هي أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية في
عصـ ـ ـرناي عص ـ ــر المعلوما ،و اان جار التقني .فالتحدي لنا هو الس ـ ــعي نحو بناا أفراد يس ـ ــتهيعون الجما بين
المهارة التقنية و ال

صية الاقافية القوية و غياب ه ا المعادلة المتوازنة جزا و فرق مجتمعاتنا.

و النتيجة و هو ما هب إليها مالك بن نبي في كتاب لم كلة األفكار في المجتما ارس ميلي أن ينبغي التمييز
بين التكنولوجيـا والعقليـة التقنيـة لـدع ال رد العربي .فـالتكنولوجيـا يمكن في معظس مظـاهرهـا أن تكون عـامـل حيـاد
في التنميةي أما العقلية التقنية فهي توج تصـ ـ ـ ـ ـ ــوري يت

من ال عالية وليس من التوج القيمي --معيا ار في

التعامل ما القعايا ااقتصادية والسياسية ومن لك السعي إلي الكسب األقصي اقتصاديا و توسيا دائرة السلهة
و الن و سياسيا و عسكريا.
و كل ه ا يتس لك بمعاي ـ ـ ــة قيس محددة وتجديدها بالممارس ـ ـ ــةي أي تحويلها من قيس لمعهلة و ـ ـ ـ ـكليةل إلي هاقة
متجددة وفاعلة بتعبير مالك بن نبي

( )1

خاتمة:
حاولنا من

ل ه ا المدا لة العلميةي اعهاا أحد أكبر المتغيرا ،التي تعيق ت اعل المجتمعا ،العربية ما

التحول الي المدن اافت ارع ـ ــيةي من

ل عدس قبول و مقاومة ه ا المجتمعا ،لكع س الجيدي ال ي هو ركيزة و

أسـ ــاس تواد المدن اافت ارعـ ــيةي فيمال ارع س الجديدي ال ي نحن بصـ ــدد معاي ـ ــت يوميا منظومة جديدة ت تلف

يتحول في ال رد باس ــتمرار ما بين موقعي اررس ــال و
عن (المنظومة الم ــهدية الس ــابقة)ي و تحقق مجاا ــبكيا ّ
التلقيي و تنصهر في دا ل العوالس ال رديةي و تماّل بكة الويب فعاا جماعيا ي ترك المست دمون في إنتاج ي
بذ مركزيةي و لكن يت اعل
و هو به ا المعني يمكن النظر إلي علي ّأن نمو ج تواص ــلي جديدي ا يتعلق بعملية ّ
دا ل حالة ماي يســهس كل فرد (مرســل -مســتقبل) في اكت ــافها بهريقت أو تغييرها أو الح اظ عليها كما هيي لقد

أحدذ ا انترن،ي بوصـ ـ العنص ــر الرئيس في ه ا المنظومةي تغييرا ،بنيوية في ريهة ارع س ب ــكل عاسي و
فس المجال – علي وفق -بقياس تعددية إع مية افتراعية.
و بدأ ينظر إلي ارع س الجديد علي ّأن ســيرورة ت اوض موعــوعها المعنيي ت ــارك في المجموعا ،عن هريق
أن انبااق المنظومة الت اعلية
التواص ـ ـ ـ ـ ــلي أي الت ـ ـ ـ ـ ــاور و التنافس بين الم ـ ـ ـ ـ ــاركيني و ي هب لبيار لي يل إلي ّ

ارلكترونية يعني ( نهاية الجمهور)ي و وادة (ال ا ،الجماعية)ي و ه ا هو الحل البديل لمجتما (الم ـ ـ ـ ــهد)ي و ا
يهس إن كــانــ ،المع ـ ـ ـ ـ ـ ــامين المتــداولــة ع مــا ،أو إيقونــا ،أو رموزاي و لهـ ا فمقــاومــة التغيير الـ ي تميز ،بـ
ّ
المجتمعا ،العربية عامة سـ ــيت ـ ــي تدريجيا لي ت المجال للتكيف التاس ما ه ا المعـ ــامين و التقنيا ،الجديدة.
اصـ ـ ــة أن ارع س الجديد يسـ ـ ــاعد ه ا النوص من المجتمعا،ي بعد أن عان ،ه ا األ يرة من نما ج كان ،ت دس

الن ب التي تتح ّكس في إنتاج ال هاب ا ،العامةي و ا يعــمن التبادل و الت اعلية بين المرســل و الجمهوري لي س ـ
المجال ه ا النمو ج الجديد رمكانيا ،إنتاج هابا ،جديدة و الم ــاركة في بناا ال ع ــاا العمومي حيذ لس يعد
التواصل العمومي يقتصر علي الن ب السياسية و الاقافية من أحزاب و جمعيا ،و غيرها...
1

- BENZAOUI Abdesslam, Les enjeux de la communication, la transnationalisation da l
audiovisuel en, méditerranée,op.cit p 38.
* -أليثر وفاصييييش حول اا البرنامل الا يمكن ان ي ييينف وي المرال االسيييتخباراوي الترسيييسيييي يمكن الريو لكتام األسيييتاذ"
Les enjeux de la communication, la transnationalisation da l BENZAOUI Abdesslam,
 audiovisuel en, méditerranée, TAKSIDJ.COM, ALGERIE, 2011صفحج .38
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المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
قضايا المدن الذكية بالدول النامية-مقاربة سوسيو-انثروبولوجية لواقع وآفاق المدن العربية
Smart cities developing States issues-socio-anthropological approach to
reality and prospects of Arabic cities.

األستا حهاب حهاب (جامعة وهران -02الجزائر)

"Abstract
Human sapiens and time and space relationship between transformation and change
and evolve, perhaps daily pension accommodation places are among the issues
witnessed in human history, man caves and outdoors anthropological almost
disappeared under a growing proportion of the desire to live in the city, and this desire
Favorable to the city services and facilities provided by the same human and
humanitarian meeting around it and geographical space in which they live.
The city looks and engineered and arcades and its streets and transportation services
and all its village or countryside is a form of human creativity, and perhaps the smart
city is the identity of the age and 21st century game of competition and survival logic
imposed mastered at accelerated presence in major transformations and failed
Inevitably, analysts have speculated that mastery.
Keywords"Smart City, smart Government, urban anthropology, socio- cultural
transformation. Sustainable city.
ملخص:
ارنســان والزمان والمكان ع قة بين التحول والتغير والتهوري ولعل أمكنة الســكن والمعاش اليومي هي

من بين القع ــايا التي ــهد ،تحوا ،في التاريخ اانس ــانيي فإنس ــان الكهوف والعراا من الناحية ااناروبولوجية
اندار تقريباي في ظل تنامي نسـ ـ ــبة رغبة العيش في فعـ ـ ــاا المدينةي وه ا الرغبة مواتية لما تتميز ب المدينة من
دما ،وتسهي  ،التي قدمها ارنسان لن س ول جتماص ارنساني لمن حول ولل عاا الجغرافي ال ي يعيش في .

فالمدينة ب ــكلها وهندســتها وأروقتها و ـوارعها والمواصـ  ،وال دما ،وكل ما تتميز ب عن القرية أو الريف هي
ـ ــكل اربد اص ارنسـ ــانيي ولعل المدينة ال كية هي هوية العصـ ــر ولعبة القرن الواحد والع ـ ــرون من اتقنها فرض
منهق التنافس وبقائ في الوجود المتسارص في التحوا ،الكبرع ومن ف ل في إتقانها فإن سيندار امحالة.
الكلمات المفتاحية :المدينة ال كيةي الحكومة ال كيةي ااناروبولوجيا الحعريةي التحوا ،السوسيو-اقافيةي المدينة

المستدامة.
مقدمة:

يبدو أن من ســما ،ه ا العصــر ليســ ،الســرعة وحســب بل التســارص ال كي ولعل تكنولوجيا ااتصــاا،
هي التي لعب ،دورها األساس في إ كاا الوسه الحعري والوسائه ااجتماعية واحداذ تحول كبير علي مستوع
األبنية ااجتماعية البسيهة والك سيكية.
إن من بين إف ارزا ،تكنولوجيا ااتصال والاورا ،التقنية به ا المجال بروز مجتما بكي عابر للقارا ،وا يعترف
ع ـيقة و الك ســيكية التي تحول ،كل إلي رموز قديمة غير فاعلة وباأل ص عــمن ســمة الت اعل
بتلك الحدود ال ّ
ال كي والغير محدود به ا العالس الواقعي واافتراعي.

تعد اليوس التقنية واورة ااتص ــال من بين ركائز الهندس ــة المعمارية لبناا مدينة ص ــغيرة أو كبيرة ومحاولة إدراجها
عمن الم روص العالمي للمدن ال كية و إعمارها وااست ادة من دماتها الغير محدودة.
من الوهلة األولي وعلي امتداد التاريخ اهتس ببناا المدينة وبذ فيها عناص ـ ــر من حياة غير تلك التي موجودة في
البادية أو أقاص ــي القرع المندارةي واهتماس ارنس ــان بالمجال الحع ــري والت كير بالمدينة ــهدت حع ــارة اليونان
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القديمة بمدينتيها لاس ـ ـ ــبرهال ولااينال لورومال قديماي ومدينة الحدائق المعلقة عند الس ـ ـ ــومريين ومدينة مص ـ ـ ــر عند
ال راعنةي ولعل الت كير في المدينة وااســت ادة من مميزاتها النادرة هي ما جعل الم كرين وال س ـ ة ينتهجون نهجا
م ال ا في ااق ار ار وااست ادة من فكرة المدينة والمجال الحعري المكافي ولعل ه ا ما جعلهس ي كرون في المدينة
كت كيرهس بناا الدولة بص ــيغتها الحكيمة وال لسـ ـ ية ي إلي أن وص ــلنا إلي عص ــر ال كاا كموجة متجهة نحو تجاهل
الحكمة إلي ااق ار ار بال كاا ك داا عملي تهبيقي لكنسان المعاصر أو ا يستهيا ه ا ارنسان ترجمة الحكمة إا
في حدود ال كاا.
ولعل الدول النامية ومن بينها العالس العربي لزال ،هواتها من ردة ومتعارة لبناا فعـ ـ ـ ـ ــاا متوحد و و هابا كيي
فما هي المعوقا ،واألسـباب التي تحول دون بناا مجتما مديني كيمي وأية مقاربة ك يلة ببسـه المسـ لة للت سـير
والتحليلمي وهل المقاربة ااناروبولوجية كمقاربة علمية وفكرية ك يلة باس ـ ــتيعاب مسـ ـ ـ لة ال كاا كموع ـ ــوعة تمس

ارنسان والتنمية وااقتصاد بالعالس العربيم.

 -1من الحكمة إلى الذكاء أو في استقراء فكرة المدينة

إن فكرة المدينة لصــيقة بارنســان وبإبداع وحاجت للعيش وتنظيس ــؤون حيات ي ويبدو أن ارنســان اتج إلي ه ا
ب ــكل تدريجي وتهوريي كما أنها كموعــوص للت كير والبحذ والتنظيس المعقد كان ،مهروحة في أوســاه الم كرين

وال س ة والسياسيين.
نجد في التراذ ال لس ـ ـ ي اليوناني ه ا الدالة وه ا المعني ومن قبلها مدن وحدائق بابل ومن بعدها مدينة مصـ ــر
ال رعونية واغلب األن ــهة الحيوية ل اك ارنس ــان كان ،بالمدينة ودا ل ال ع ــاا المكاف س ــكانيا ومنظس س ــياس ــيا
واجتماعيا واقتصاديا.
لكي يبني لاف هونل ال يلس ــوف اليوناني نظريت الس ــياس ــية للجمهورية اتص ــل مبا ـ ـرة بالمدينة لااينال ولاس ــبرهةل
وه ا وااتص ــال والتنظيس والتقس ــيس الس ــياس ــي وااجتماعي ألدوار ارنس ــان دا ل ه ا الجمهورية ال اع ــلة لس يكن

ليوجد لوا المدينة :انظر (مهري  )1994كما ادعي لكي والمدينة هي الوحدة األسـ ـ ــاسـ ـ ــية ل جتماص ارنسـ ـ ــاني
ولعب تلك األدواري كما لعب ،المدينة دو ار أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــيا في تاريخ الدين ارسـ ـ ـ ـ مي و لك بانتقالهس إلي بناا دولتهس
ـموها بتلك التسـ ـ ــميةي وكما أن ال لس ـ ـ ـ ة ارس ـ ـ ـ مية الك مية أعاد ،هي األ رع عبر
الدينية ودا ل المدينة وسـ ـ ـ ّ
حركا ،الترجمة بناا نظرية س ـ ــياس ـ ــية واجتماعية للمدينة ال اع ـ ــلة :انظر (وافيي د)،.ي وكل ه ا التاريخ الممتد

جعلنا نبحذ في ّس ـ ـ ـر ه ا ااتصـ ـ ــال بالمدينة وبالبعد الحعـ ـ ــري لت سـ ـ ــيس وجود إنسـ ـ ــاني ماي وكيف لعب لك
التحعر ب بعادا الهندسية وااجتماعية وااقتصادية والسياسية دورا في غل حياة الناس اليومية وتهوير مناحي
أ رع بحياتهس.
إن ااتجاا نحو تبني الحكمة بدأ يت

ي تدريجا وا

م هوس ال كاا يستحو علي معا نا اليوميي كما أننا ننتقل

باس ـ ــت دامنا لم هوس ال كاا إلي تر ـ ــي مقوا ،اقتص ـ ــادية تقنية أداتي عق نية علي كل ما هو ميتافيزيقي وغير
قابل للتهبيقي وه ا التوج لس يس ــلس من كل ما هو متعلق بارنس ــان وعقل وت كيرا ووجوداي ف ص ــب إنس ــان اليوس
يوج ت كيرا ب ــكل غائي وبناا للوس ــيلة يدافا ويقر بكل ما هو قابل لكن ــاا والتهبيق ويس ــتبعد هرقا ك س ــيكية
التي ت ــعرا بااغتراب عن حيات وتزيد من الهوة وال جوة بين وبين الواقاي واعتقد أن ه ا التوج بحد ات حكيس
و كيي فها نحن ما نسـ ـ ــتبدل م هوس الجمهورية ال اعـ ـ ــلة والمدينة ال اعـ ـ ــلة /بالحكومة ال كيةي والمدينة ال كيةي
وننتقل بالتحقق من المعرفة ومصـ ـ ـ ـ ـ ــادرها وحكمتها /نحو م هوس اقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد المعرفةي ومن مجتما ن بوي يحتكر
المعرفة /إلي مجتما المعرفةي ومن المعرفة إلي المعلومةي ومن الكانسـ ـ ــان الكلي أو السـ ـ ــوبر مان إلي /ارنسـ ـ ــان
اآللي والنصـ ـ ـ ـ ـ ــف ألي ي ومن إنتاج المعرفة إلي اسـ ـ ـ ـ ـ ــته ك المعرفةي ومن تكديس المعرفة إلي تهبيقا ،المعرفة
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وت ص ـصــاتهاي ومن الميتافيزيقا والتمال لها /إلي التقانة ال ائقةي أي توج ارنســان إلي ال لس ـ ة أصــب ي تزل في
العلس وبالتالي مقولة اانتقال من الحكمة إلي ال كاا أصـ ـ ـ ــبح ،أكار تحر ار من المسـ ـ ـ ــائل األ

قية والميتافيزيقية

التي كان ،تحجب الحياة المتحررة أماس ارنسـ ـ ـ ـ ـ ــاني وك ن العلس ملج تهبيقي وتقني ومعلوماتي وحقل يتس تعري
به ا ال كل لحياة ارنسان المعاصرة.
برغس الت وف من العلس والعلوس الحيوية التي هال ،مسـائل ااسـتنسـاو إا أن العلس يمكن أن يبرر لك أو يصـل
ما أنتج بالعلس ن سـ ـ ـ ـ دون إرجاا لحكمة معينةي بمعني مقولة ال كاا تس ـ ـ ــتند إلي ه ا بالع ـ ـ ــبه :العلسي التهبيق
والتقنية والمعلومةي وه ا المحاور األربعة أساس ال كاا ال ي بإمكان ترميس ات ب ات .
أفكر به ا ااتجاا لعدة أسباب واغلبها ت ص مقالتنا ه ا:
-1إن وجوب اانتقال من الحكمة إلي ال كاا أصب بلغة العلس أم ار حتميا.

-2يتوفر ه ا اانتقال علي توعي عمق م اكل الدول النامية في عدس اقترابها من عصر الوصول لل كاا عبر
المدينة أو ال كاا ال ائق وتهبيقات العامة.
 -3إن انتقال و ـ ــيوص وبذ المعلومة ويسـ ــر الوصـ ــول إليها حتس علينا تبني مقولة ال كاا وااقتصـ ــاد أكار من ي
قبل.
غير من نظرتنا لم هوس ارنسان بالمقوا ،الك سيكية.
-4بناا ارنسان اآللي واألجهزة ال كية ّ
 -5انعكاس ــا ،التكنولوجيا تتجاوز عتبة ارنتاج وااس ــته ك فهي س ــتقرر معا ــنا مس ــتقب وس ــتغير حياتنا ج ريا
إلي األبد فقه تتباين المسائل حسب وق ،كل بيئة ومحيه.
 -6البناا ااجتماعي والهندسة الب رية تتج به ا ال ه المستقبلي.

-7م هوس المجتم ا اليوس عبر العلوس ارنسـانية وااجتماعية م هوس قاصـر إ ا لس تتبني ه ا العلوس مزاوجة وتهوير
كاا است دامها وتهبيقاتها بالمجتما ال كي والمدينة ال كية والقرية الكونية.
 -8اعتقد أن في تاريخ ال لس ـ ـ ـ ة المعاص ـ ـ ـرة ما يبرر ه ا التوج إا أننا لس نسـ ـ ــتقرأا بال ـ ـ ــكل الكافي والمسـ ـ ــتقبلي
لفالمعلس ال يلسوف األلمانيل مارتن هايدغر هو من كان يحذ ارنسان وال س ة علي عرورة تسريا اانتقال من
فعل الت لسـ ــف إلي فعل الت كيري وبالتالي مقولة الت كير في عصـ ــر الحرب العالمية األولي والاانية تبدو جلية في
اسـ ـ ـ ـ ـ ــت داس لمارتن هايدغرل له ا المقولة التي أرع فيها بعين كيف غير ،التكنولوجيا الحربية لدع هتلر تاريخ
الب رية.
 -9العولمة لس تعد مقولة قابلة للنقاش والرفض بهريقة ع ـ ـ ـوائية فهناك أدلة تدل علي أن ه ا المرحلة آ  ،في
التهور ولغتها تكنولوجية ومعلوماتية بالدرجة األولي مما جعلها فكرة تصـ ــهر ال ـ ــعوب والمجتمعا ،عبر تقنياتها

ال كية في مقولة تهبيقية حول العالس بيد حكوما ،أكار كاا.

 -10إن اسـ ـ ـ ـ ـ ــت داس اانترن ،والهاتف ال كي وأنظمة الم حة وتهوير تهبيقا ،عابرة للقارا ،ولديها القدرة علي
استقراا السلوكيا ،الب رية وتوجيهها والد ول به ا األتون هو ما يحتس علينا عرورة ارسراص في التحكس باألنظمة
ال كية وتهويرها وت مينها أيعا.
-2المدن الذكية في مواجهة المدن الكالسيكية:

ظهر مصهل ااست داس للمدن ال كية لمن عاس 1922س عندما تس نقل ار ارا ،المرورية إلي مدينة هيوستن –
تكس ـ ـ ــاس األمريكيةي لكن لس يس ـ ـ ــت دس بحدة إلي في نهاية القرن الماع ـ ـ ــي لتوفر اانترن ،واألجهزة المتصـ ـ ـ ـلةل

(الكــامليي  )2019يوبعــد أن تس توزيا وتكايف ااتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال عبر اانترنــ ،واألجهزة االكترونيــةل تس ااعتمــاد
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مصـ ـ ـ ـ ـ ــهل المدن ال كية عاس 1994س للمؤتمر األوروبي للمدينة الرقمية وفي عاس  1996بدأ األوروبيون ببناا
المدن ال كية في عديد من المدن األوروبيةل( .اسماعيل ا.ي .)2015
أصبح ،م اهيس وتهبيقا ،وعلوس مال الهندسة والتمدن والمجال البيئي وتكنولوجيا ااتصال والمواص  ،من بين
القع ـ ـ ـ ــايا التي ه أر عليها تغير وتحولي و أص ـ ـ ـ ــبحنا ن ـ ـ ـ ــهد ما يدعي بالهندس ـ ـ ـ ــة ال كية للمدن وتهوير مجالها
الحع ــري والبيئيي وتهوير أنظمة الص ــرف الص ــحي وحتي تهوير مجال رمي الن ايا ،واعادة رس ــكلتهاي كما أن
المتجول دا ل أي مدينة بالعالس أص ـ ـ ــب وك ن ه ا المدينة يعرفها قبل الوص ـ ـ ــول إليها ب ع ـ ـ ــل ما أتاحت بعض
التهبيقا ،التكنولوجية من رؤية ه ا المدن والبحذ عما يريد منها مال :أنظمة الم حة ال كيةي وأصـ ـ ـ ــب الهاتف
غير ،من
ال كي يملك أكار من تهبيق ويعمل كمر ــد ســياحي وباللغة التي يريد وكلها مظاهر تمدنية وحع ـرية ّ

منظورنا للمدينة في الوق ،الحاليي إا أن التجربة ال كية للمعني األوفر للمدينة ال كية لزال ،تجارب مقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

عل ي الدول المتهورة مال  :اليابان والص ـ ـ ــين وس ـ ـ ــينغافو ار وماليزيا ودبيي وأمريكا والدول األوروبية وبعض الدول
ال تينية مال :الب ارزيل واارجنتيني كتجارب رائدة به ا المجال.
لقد كان ،المدن في عهد قريب تصمس وتهندس ب كل بسيه وغايا ،محددة من ال دما ،والتهيئة الحعريةي كما
أنها كان ،ترمي احتع ــان م ــاريا ومؤسـ ـس ــا ،وتنظيما ،مهيئة لغاية اقتص ــادية واجتماعية وس ــياس ــية محددة
و ا ،ع قا ،تنظيمية أســاســيةي وفي ظل ه ا التوج التمدني ــهد ،الدول العربية أو المنهقة ال ــرق أوســهية
ودول ـ ـ ــمال إفريقيا حركا ،التمدن والتص ـ ـ ــنيا من

ل عمليا ،ااحتكاك والت اعل ما المس ـ ـ ــتعمر ال ي كان

يرمي عبر نزعت المركزية إلي إلباس المدن اقافت وتوجه العمرانيي وكاي ار ما كنا نرّكز في البناا والهندسـ ـ ـ ـ ـ ــة

المعمارية علي ال ـ ـ ـ ــكل أكار من المع ـ ـ ـ ــامين أو ال دما ،والي رس ـ ـ ـ ــس أهداف لتغيير وتحويل تلك المجتمعا،

المدنية.

وهناك أيعــا صــوصــية اناروبولوجية وســوســيولوجية ــهدتها الاقافة العربية في اانتقال او التوج نحو المدينة
و لك من ال عاا البدوي البسيه إلي المركب المعقد من ال عاا التمدنيي وه ا اانتقال سينعكس
سلبا فيما بعد من حيذ التحوا ،السوسيولوجية للمدينة وأار المدينة علي لك.
إن التوج العمراني اليوس أصــب أكار أداا وانجا از وتســهي لحياة ارنســان وأصــبح ،التكنولوجيا والمدينة توأمان
من حيذ البنية واألداا ي ف يمكن لكنسـ ـ ــان ااقتصـ ـ ــار علي ال دما ،الك سـ ـ ــيكية من توفير السـ ـ ــكن ومهبخ
وقنوا ،ص ــرف وتوص ــيل انترن ،وكهرباا وماا وغاز ي فه ا س ــما ،مدينة قديمة تراعي المركب البس ــيه لمعاش
ارنساني فاليوس ن هد توفير أنظمة الحماية ال كية وااستامار فيها دا ل المدينة ن هد أيعا دما ،تكنولوجية
مرتبهة بالهاتف ال كي من تس ـ ــديد فواتير واعهاا أوامر لل ت والغلق وأنظمة ارن ار والس ـ ــياقة اآللية وغيرها من

ال دما ،التقنية للحدياة التي غير ،من كل المدينة واتجاهها ج ريا.

أرع أن اانتقال من المدن الك س ــيكية إلي المدن ال كية أمر ليس باا تياري أص ــب محتما وع ــرورياي فمن منا
يمكن ااس ـ ـ ـ ــتغناا عن دمة الم حةمي ومن منا يس ـ ـ ـ ــتغني عن المواصـ ـ ـ ـ ـ  ،ال كية وقها ت اكر بصـ ـ ـ ـ ـ ة آلية
وتلقائيةمي من منا يس ـ ــتغني في منزل ومكتب ومؤسـ ـ ـس ـ ــت و عن األنظمة ال كية للحمايةمي من منا يس ـ ــتغني عن
ااســته ك ال كي وال ار ــد للهاقة دا ل المنزل والمؤس ـســا ،وفي ال ـوارص العامةم .وغيرها من التقنيا ،المندمجة
بمعا نا اليومي والمؤارة في ت اي ار بالغا.
المدن ال كية توج رقامة مجتما وفعـ ــاا معماري وانس ـ ـاني يتسـ ــس بالعقلنة والتنظيس المحكس للتعقيدا ،والم ـ ــاكل
اليومية التي يتلقاها ارنسان في المدن.
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إن أنظمة المواص  ،وأنظمة ااتصال وأنظمة البناا وموادا والعمارة المعاصرة ليس توجها وحسب بل هي قيمة
تهورية للهندسـ ـ ــة المعمارية والب ـ ـ ـريةي ويبدو أن العامل المادي والب ـ ـ ــري مت اعل فيما بينها لقيس في األ ير كل
قدرات وابداعات ال كية والمتهورة التي تعبر عن هوية ارنسان المعاصر.
إن المدن ال كية من حيذ قيمتها المادية وتكل تها ارن ـ ــائية أر ص من حيذ بناا المدن الك سـ ــيكية و دماتهاي
جيد وع ـ ـ ــامن للتنمية المس ـ ـ ــت دامةي فمدينة كية واقتص ـ ـ ــادية وبيئية تقتص ـ ـ ــد الكاير
كما أن المدن ال كية مؤ ـ ـ ــر ّ
بالمقارنة ما المدن القديمة وه ا بغض النظر عن ال ائدة الحاصلة علي جميا األصعدة دا ل ه ا المدن.

-3المدن الذكية والدولة -نحو إشكالية الحكومات الذكية:

هناك أســاس ومجموعة من التنظيما ،والد ارســا ،ردارة وتن ي وتهوير المدن ال كية مندمجة فيا بينها في هبيعة
البناا والتهوير بهدف الوصـ ــول إلي المرحلة الماليلي حيذ تسـ ــاعد ااسـ ــتراتجيا ،المتبعة في كل مرحلة محددة
وب ـكل صـحي علي تحقيق أهدافها النهائية المن ـودة في مجاا ،التنمية المسـتدامة وتوفير ال دما ،لمواهنيهال

(اسماعيل ص.ي  )2018ي وتتمال ه ا األساسا ،في النهج التنظيمي المبين في النقاه اآلتية:
 -1األساس األول تكنولوجيا جغرافيا تحديد الموقا والمكان للمدينة ال كية.
 -2ال كرة واستراتجيا ،بلورتها.
 -3تبني استراتجيا ،لتحديد التحديا ،التي تواج إن اا المدن ال كية.
 -4ال برة والت هيه.
 -5تكوين بكة األمن المعلوماتي.
 -6تكوين مناهق ومجمعا ،تقنية في مجال ال برا ،المتنوعة.
 -7تحديد مكونا ،المدينة ال كية المتعلقة بإدارة التهبيقا ،وال دما.،
 -8إعداد إستراتجية منهجية لتقيس أداا المدينة ال كية.

إ ن ه ا األساسا ،توع كس أن المدن ال كية كتوج وسياسة وايديولوجية تحتاج الكاير من الت هيه
ربراز ااستراتجيا ،ال كية والموزعة حسب األدوار والمهاس التي تؤديهاي إ يعني أننا أماس توج معقدةي
مما يحتس علي الحكوما ،والدول إعادة النظر في ه ا المجالي واعادة صـ ـ ــياغة الع قة الدولة بالمجال

وال عاا الجغرافي والحيز المكاني وع قتها بالمواهنين.
أ-الحكومة االلكترونية:

لقد ـ ـ ـ ـ ــاص في اآلونة األ يرة مص ـ ـ ـ ـ ــهل الحكومة االكترونيةي أو الحكومة الرقمية ولعل ه ا التوج

للحكوما ،أصب أكار من عرورة سياسية واقتصادية واجتماعيةي ويعني ب ل قدرة القهاعا ،الحكومية
الم تل ة علي توفي ر ال دما ،الحكومية التقليدية للمواهنين وانجازها عبر ــبكة اانترن ،بس ــرعة ودقة
وبتكاليف وجهد اقلي والمقصـ ــود أيعـ ــا هو اسـ ــت داس الحكومة للتقنية وا سـ ـ ّـيما تهبيقا ،اانترن ،التي
تس ـ ـ ـ ــتند إلي الواقا عبر ـ ـ ـ ــبكة العنكبوتية لتعزيز الوص ـ ـ ـ ــول والحص ـ ـ ـ ــول علي المعلوما ،الحكومية
وتوصيل ال دما ،إلي المواهنينل (العبودي .)2016

لقد جاا ،فكرة الحكومة االكترونية في ه ا القهاص وبه ا ااتجاا ااقتصــاديي كما هي  ،بعض الدول
والحكوما ،تجاربها في ه ا النهاق ونزع ،لباس األمية االكترونية علي مواهنيها لتسـ ـ ـ ـ ـ ــهيل سـ ـ ـ ـ ـ ــير

م ههها ال ـ ــاملي كما أن الحكومة االكترونية تجاوز ،الحدود الجغرافية والعوائق بينها وبين المواهن
وتحول ،الع قة من حاكس ومحكوس إلي ع قة ت اعلية ا ،ت اير وت ار بين الهرفيني ولعب ،األجهزة
االكترونية والبرامج التعليمية دورها في لك.
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ت -الحكومة الذكية:

تعد الحكومة ا ل كية امتدادا لم هوس الحكومة االكترونيةي إا أنها تتميز ب ســس و اصــيا ،متهورة علي
الحكومة االكترونيةي ولعل أبرزها:ل تقديس دماتها عبر األجهزة ال كية واأللوا" الرقمية من أي مكان

وفي أي وق - ،وهي متاحة للمواهنين علي مدار السـ ـ ـ ـ ـ ــاعة واألياس-وعلي منصـ ـ ـ ـ ـ ــة موحدة للتهبيقا،
البرامج ...ومن أبرز ص اتها الت اعل الحيوي بين المست يد ومقدمي ال دما...،ل (العبودي .)2016
وان من األهمية له ا الحكوما ،تبني هة من

ل ه ا التوج ال ي يهتس هو اآل ر ب :ت سـ ـ ـ ـ ـ ــيس

إدارة تحليـل البيـانـا ،واجرااا ،العمـل ارداري والمـا لي وبنـاا هـ ا ارجرااا ،علي عـ ـ ـ ـ ـ ــوا المعهيـا،
المبا رة وال كية التي تس يحينها من

ل التهبيقا ،والممارسا ،االكترونية.

وهناك جملة من المؤ را ،والمقاييس التي نسمي بها حكومة ما أنها حكومة كيةل (العبودي :)2016
 -1نسبة الوعي بين السكان ب دما ،الحكومة ال كية.
 -2عدد ال دما ،االكترونية المقدمة من برنامج الحكومة ال كية ومدر ــمولية ه ا ال دما ،احتياجا،
السكان.

 -3عدد المست يدين من ال دما ،الحكومة ال كية.
 -4مدع انت ار دما ،الحكومة ال كية وتغهيتها احتياجا ،المواهنين وكافة المدن والقرع.
 -5مدع رعا المست يدين من ال دما ،للحكومة ال كية.
إن من مميزا ،الحكومة االكترونية والحكومة ال كية األ

بالهابا ااسـ ـ ـ ــتباقي والواقعي للم ـ ـ ـ ــك  ،وحلها كما

أنها حكوما ،ترســس مســتقبل أوهانهاي ولعل ه ا الميزة تجعلها أكار كاا وحيهة في تجنب الهوارئ الناجمة عن
األ هاا أو التقاعس عن التهور والتقدسي وه ا ما هي ملزمة ب المنهقة العربية لعمان مكانة في المستقبل.
-4المدينة الذكية والتحوالت السوسيو-ثقافية

التغير الحاصــل علي
لعل ما ي ــغل الباحاين الم تصــين بمجال الســوســيولوجيا واألناروبولوجيا هو مدع
التحول و ّ
ّ
مس ـ ـ ــتوع األبنية والوظائف ااجتماعية و ـ ـ ـ ـ كل المجتما وهبيعة األفراد دا ل ال ع ـ ـ ــاا المديني ال كيي كما أنها
عملية مت اعلة بين ال رد والمجتما والمدينة ال كيةي التي تعتبر ه ا المدينة من

ل ه ا الع قة الا اية بماابة

النتيجة والسببي فهي نتيجة له ا الع قة بين األفراد ومجتمعهس كما أنها سبب في رسس ع قا ،و كل اجتماعي
جديد بالمدينة ال كيةي وحتي ن هس هبيعة ه ا الع قة وجب التعرف علي ره المدينة ال كية.
نبرز من

ل ه ا العنص ـ ــر قيمة معرفية هامة وتهبيقية ك لك بحيذ نرجو أن تكون م ردة المدن ال كية مرادفة

للمجتمعا ،ال كية ألن ارنس ـ ــان والمجتما وااجتماص ارنس ـ ــاني ككل هو محور و أس ـ ــاس التنمية لبناا مال ه ا
المدن.
لقد حدد ،ــركة لاي س ــيل اامريكية م هوس المجتما ال كي عبر:ل عدة متهلبا ،رئيس ــية لبناا المجتما ال كيي
تعــمن“ :،الدمج” ي بم ــاركة المعلوما ،الحســاســةي واعتماد ســياســة البيانا ،الم توحة لبناا الاقة بين المواهنين
والحكومةي بدعس سـ ــياسـ ــة لصـ ــنا القرار قائمة علي البيانا ،واسـ ــت داس هرق علمية للت ـ ـ يص والتنبؤ .و ك لك

“التعاون”ي بالترابه بين قواعد البيانا ،في المؤسسا ،الم تل ة( .عبدال تا"ي .)2016

القيمية والمعياريةي في حين يجب التنب إلي ه ا األمر وان
نتجاهل بدورنا أهروحة المجتمعا ،ال كية وتحواتها
ّ
تبدع لنا ان متعار أو يسـ ـ ــتغرق وق ،مهوا ي فلقد اهتس البروفيسـ ـ ــور لمي ـ ـ ــيل جورسـ ـ ــتينلي مدير مركز بحوذ
المعلوماتية في كنداي به ا التص ــور ال ي يركز علي المجتمعا ،ال كية بقدر أكبر من “المدن ال كية”ي والتي رأع
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أن األهروحا ،المقدمة ب ـ نها تُحيلها إلي ســلســلة من األس ـواق النيوليبراليةي وقدس لجورســتينل ســتة م اهيس تُعظس
ااست ادة من التقنيا ،ال كية لزيادة تمكين المواهنيني تتمال أهمها في (عبدال تا"ي :)2016
1-تخطيط المجتمع الذكي :وال ي يقصــد ب دعس ان راه المواهنين في توصــيل ال دما ،عبر التقنيا ،ال كيةي

باس ـ ــت داس رائه ت اعلية لجما المعلوما ،يحدد من

لها س ـ ــكان النائية علي س ـ ــبيل الماال في تحديد أفع ـ ــل

المناهق رن اا دما ،إعافية أو بديلة.
2-حوكمة المجتمع الذكي :توفير وسـ ـ ـ ــائل التدقيق العاس لميزانيا ،البلديا،ي بما في لك توفير التدريب والدعس

ال زس ل وي التعليس المتدني لمراجعة الميزانيا،ي وعمان إن اقها بال كل المناسب والعادل بين المواهنين.

3-المواطنة في المجتمع الذكي :الت اعل ارلكتروني ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن القعـ ـ ـ ـ ـ ــايا العامة اعتمادا علي إتاحة المعلوما،

الحكومية وب كل يراعي التوزيعا ،الجغرافية للسكاني حيذ يتس تجميا تلك الم اركا ،من المواهنين في م تلف
المناهق المحلية بما يدعس الم اركة العامة في الت هيه المحلي وتصميس البرامج.
4-بنية وموارد المجتمع الذكي :حيذ يتمكن المواهنون من ارب

عن الم ــك  ،التي تواجههس ب ـ ـ ن البنية

العامة عبر نظس كية قادرة علي جما م ـ ـ ـ ـ ـ ــاركاتهس من م تلف المناهقي قائمة علي م اهيس اردارة ال مركزيةي
وقادرة علي التجاوب ال عال ما تباين الظروف وااحتياجا ،بين مجتما محلي وآ ري في إهار من دعس م اركة
المواهنين في عمليا ،صنا القراري وتحديد األولويا ،وت صيص الموارد.
من

ل ه ا التص ـ ــور أو التوج الموحد للمجتمعا ،ال كية يبدو أن المنهقة العربية س ـ ــوف تعاني هي األ رع

القيمية والمعيارية ســوســيولوجيا واقافياي بســبب أنها اقرب إلي الع قا ،البدوية والعصــبيةي لكن
من ه ا التحوا،
ّ
تغير من تلك األبنية وتبنيها
من ل ه ا األار التكنولوجي والت اير ااستراتجي ال كي لألفراد والحكوما ،يمكن ّ
هها أكار ان تاحا وت اي ار من حيذ الت اعل واانتقال إلي المواهن ال كي.

هناك جملة من التحديا ،أماس اانتقال إلي الحكوما ،ال كية والمجتمعا ،ال كية دا ل ه ا المدن ال كية ولعل
كما قلنا الاقافا ،المحليةي ال جوة الرقمي ة بين المواهنين والحكوما،ي األمية الرقميةي سـ ـ ـ ـ ـ ــيهرة الن بةي والتحكس
والس ــيهرة علي البيانا ،وتوجهيها وه ا ما أ ــيا عن هيف التحكس (( The Spectrum of controlي وه ا ما
يجعل سياسة ال صوصية وحرية األفراد علي المحك دا ل ه ا المدن.
-5من االنثروبولوجيا الحضرية إلى انثروبولوجيا طوارئ الذكاء االصطناعي

المدن ال كية ا ،فع ــاا متس ــا وغير قابل للتحديدي وهبيعة النظس الرياع ــية وال وارزمية تزيد من م اوفنا وفي
الوق ،ات تس ـ ـ ــاعدنا في التوص ـ ـ ــل إلي المعلوما،ي كما أن ه ا النمو ج من المدن يجعل المجتما واألفراد أكار

توجيها مما أصــبح ،علي موعــوعة الحرية وال صــوصــية ا معني لهاي وه ا التوقا والتوجي المســبق يؤار ســلبا
علي هبيعة المجتمعا ،والعلوس الراعية لها.
من فترة أصـ ـ ـ ـ ــبح ،العلوس ااجتماعية مكت ية بالمراقبة والتحليل لما يحدذ وأهمل ،دورين أسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــين متعلقين
التغير له ا المجتمعا ،واكت  ،ب دمة
بمهامها العلمية والعمليةي األولي مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة التنبؤ والاانية الم ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة في ّ
الت سـ ـ ـ ـ ــير والتحليلي وه ا غير كاف إ ا لس نزود ه ا العلوس بالقدرة علي التوقا والتنبؤ لما سـ ـ ـ ـ ــيحدذ للم ـ ـ ـ ـ ــاركة
الحقيقية في تغيراي والمدن ال كية كما أس ـ ــل نا تهتس به ا الجانب التغيري ال ي يراص في س ـ ــلوك ارنس ـ ــان وس ـ ــلوك
المجتمعا ،ككل دا ل ه ا المدني فها نحن اآلن أصـ ـ ـ ـ ـ ــبحنا نتحدذ عن نظس تحليل قاعدة البيانا ،المرتبهة
بالســلوك االكتروني عبر الهاتف ال كي وأنظمة الحاســوبي وأصــب الســلوك اافت ارعــي عــمن م هه الد ارســة
لألنظمة ال كية ألجل صياغة هه واستراتجيا ،علي أساس تلك البيانا ،المقدمة.
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في معجس علس ااجتماص النقدي أدرج ألول مرة مص ـ ـ ـ ـ ــهل التوقا أو التنبؤ ك اص ـ ـ ـ ـ ــية لعلس ااجتماص( (بوريكوي
 )1986وفي بداية القرن الواحد والع رون أدرج مصهل لاانوغرافيا الهوارئ ااجتماعيةل ألول مرة لدع الباحذ
ااجتماعيلدانيال س ـ ـ ــوفايل في مقالة بعنوان :لأ بار اانوغرافيا الهوارئ ااجتماعيةل (دوفورنيلي )2016ي وأدرج
مصـ ـ ـ ـ ـ ــهل آ ر في ـ ـ ـ ـ ـ ــكل كتاب وبحذ معمق لعالس ااجتماص األلماني في كتاب لمجتما الم اهرةل (بيكي
)2009يكل ه ا األعمال الميدانية والجهود التنظيرية توحي بعـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ووجوب اهتماس ه ا العلوس بواقعية ه ا
المجتمعا ،وما ت رزا من نتائج توحي لنا ب ننا ت لينا عن مهاس كبيرة له ا العلوسي ألن مجتما المدينة أو المدن
ال كية ســت رز ظواهر افت ارعــية وواقعية اغلبها تتعلق بمســتوع األمن والم ــاكل ااجتماعية واانحرافا ،ما يحتس
ع ـ ـ ــرورة تهوير الجانب التكنولوجي وتحكس ه ا العلوس في تقديس تجاربها الميدانية الحية ع ـ ـ ــمن ه ا المع ـ ـ ــمار
للتحكس في هبيعة المجتمعا ،الجديدة.

إن مهمة ااانوغرافيا أو ااناروبولوجيا الحعرية ا تقتصر علي لك التحليل للم اكل اليومية أو انتظار م كلة

ما لت حليلهاي فهي مادة قريبة من الميدان ما يستوجب است دامها لبناا م اريا المدن ال كية حتي يتسني لنا إدراج
ه ا العلوس في العوالس ال كية ككلي كما ان ه ا العلوس بالنس ـ ــبة للدول النامية هي الك يلة بتقديس مقاربتها لت ـ ـ ـري
أهس األسباب والمعيقا ،دون بلو ال روة ال كية المعاصرة.
نحن علي مقربة كبيرة من مهمة هندسة المجتمعا ،ب كل كي وتقنيي وه ا الهندسة الب رية ل جتماص ارنساني
تلعب اآللة والتهبيقا ،ال كية وارنسـ ـ ـ ـ ــان محورها األسـ ـ ـ ـ ــاسي ألن في األ ير ا مناص من الحتمية االكترونية
ال كية في الت هيه والتســيير والمزاوجة بين العمل الب ــري والتقنيي فهناك مجتمعا ،ســتولي ســلهة اآللة السـلهة
الكاملة في تسيير ؤون حياتناي وه ا ما يحتس علي ه ا العلوس إعادة النظر في مناهجها ودراساتها وتحليل قاعدة

بياناتها وتوسعة أوعيتها من الجانب التقني.
االستنتاج:
إن ه ا العصـ ـ ـ ـ ـ ــر آ

في التسـ ـ ـ ـ ـ ــارص علي جميا األصـ ـ ـ ـ ـ ــعدةي مما يعكس نهج التحوا ،الراديكالية علي جميا

المسـ ـ ــتويا،ي وارنسـ ـ ــان اليوس عبر جميا ااسـ ـ ــت داما ،وااسـ ـ ــتعماا ،اليومية للمجال االكتروني سـ ـ ــاعدا في
المعي قدما نحو تبني التهور المتسارص وال كي وااقتصادي و و أهداف متهورة عن السابق.

ه ا التحوا ،المتس ـ ـ ــارعة س ـ ـ ــمتها التقنية ال ائقة اســ ـ ــتعماا وانتاجا بحيذ جعل ارنس ـ ـ ــان ي رج من الكهف إلي
ال عــاا ومن التبريرا ،والت ســيرا ،الحكيمة إلي الســيهرة التلقائية وال كية والتي ســاعد ،ارنســان أو ــاركت في

ت دية مهام المستقبلية.
إن م هوس ال كاا ااصــهناعي آ

في التهور واانت ــار فهو يكتسـ جميا العوالس والمعاش اليومي ال ي نعي ـ

بحيذ لس يترك ه ا ااكتسا" جانبا من الحكمة إا بعض التبريرا ،العق نية في التسيير والتوج أو نحو اانتقال
نحو النظس اايكولوجية.
المدينة ال كية هي وحدة القياس والمعاش المس ـ ـ ـ ــتقبليي وهي من ت رض وجودنا اليوس من عدم فحتي أص ـ ـ ـ ــبحنا
ن هد م هوس القرية ال كيةي وه ا التحوا ،علي مستوع البنية ستقرر مستقب م تل ا تماما اصة بالنسبة للدول
النامية التي تبدو هواتها متباهئة به ا المجال أو بؤرية أكار منها منت رة.

م اهيس مال :الدولة والســيادة وال صــوصــية أصــبح ،علي المحك في ظل انت ــار الحكومة االكترونية والحكومة

ال كية وتوسيا قاعدة البيانا ،العالمية لل ركا ،ااتصالية بحيذ أصب كل يا مك وفا وقابل للقياس والتوجي
مما يحتس علي الحكوما ،الورقية إعادة حساباتها من جديد.
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إن الرقمنة في القهاص الحكومي ليس ،كافية فينبغي أن يمتلك األفراد والمجتما ه ا الميزا ،علي مستوع القاعدة
لعمان ديمومة واستدامة للم اريا ال كيةي فنحن أماس م روص المدن المستدامة.
إن الع قــة بين المجتما ال ـ كي والمــدينــة ال ـ كيــة ع قــة ت ــاعليــة فيمــا بينهــا وينبغي ا ـ األمر بن س األهميــة
والمساواةي كما أن العلوس التقنية لوحدها غير ك يلة في صياغة مستقبل المدن ال كية والمجتمعا ،ال كية دون أن
تراعي العلوس ااجتماعية توجهها ال كي مستقب علي مستوع األهداف والمناهج وارنتاج المعرفي.
لقد اسـ ـ ـ ـ ــتهاع ،المدينة ال كية تحقيق ما عجز ،عن الحكمة ال لس ـ ـ ـ ـ ـ ية في ولوج المواهنة الكونية إلي المواهنة
الت اعلية ال كية بين المواهن وحكومت ي فنحن أماس مواهن عالمي ل واجبات وحقوق والمس ـ ـ ـ ــتقبل مبني علي ه ا
التوج العولمي.
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خدمات اإلعالم واالتصال الذكية
الباحذ أحم ـ ــد الع ـ ـ ــقبي (جامعة الجزائر -03الج ازئر)
ملخص:

أكار من نصــف ســكان العالس اليوس يعي ــون في المدني وســيعيش حوالي ســبعة من كل ع ـرة أ ـ اص

في المدن بحلول  2050ي وقد أدع التهور الس ـ ـ ـ ـ ـ ـريا إلي تحديا ،إعـ ـ ـ ـ ـ ــافية مال ال وارق ااجتماعيةي وازدحاس
المروري وتلوذ الميااي وما يرتبه بها من قع ــايا ص ــحي ة وم تلف القع ــايا الي اانتقال الي م هوس المدن ال كية
وما تحمل من تهور تكنولوجي ي ال ي يعتمد علي م تلف تكنولوجيا ،ااع س وااتصــال ال كيةي حيذ يمكن

للحكوما ،والبلديا ،أن تست دس تكنولوجيا ،المعلوما ،وااتصاا )ICT( ،وغيرها من التكنولوجيا ،لبناا مدن
أكار كاا وأكار اسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لألفرادي وه ا المدن المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة هي مدن مبت ِكرة تسـ ـ ـ ـ ـ ــت دس تكنولوجيا المعلوما،
وااتصـ ـ ــاا ،لتحسـ ـ ــين نوعية الحياةي وك ااة العمليا ،وال دما ،الحع ـ ـ ـريةي والقدرة علي المنافسـ ـ ــةي وتلبي في
الوق ،ات احتياجا ،األجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب ااقتص ـ ـ ـ ــادية وااجتماعية والبيئيةي والاقافيةي
فإن العديد من المدن في هريقها إلي أن تصـ ـ ـ ـ ـ ــب مدنا مسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة و كيةي تعتمد علي تكنولوجيا المعلوما،
وااتصاا ،ال كيةي لتعزيز ك ااتها في ا سته ك الهاقة وادارة الم ل ا،ي وتحسين ارسكان والرعاية الصحيةي
وتحســين تدفق حركة المرور والس ـ مةي والك ــف عن جودة الهوااي وتحســين ــبكا ،المياا والصــرف الصــحيي
وتوفير اامني وارس ـ ـ ـراص في تحقيق جميا أهداف األمس المتحدة السـ ـ ــبعة ع ـ ـ ــر للتنمية المسـ ـ ــتدامةي بما فيها
الهدف الحادي ع ر ال ي يهدف إلي تحقيق المدن والمجتمعا ،المستدامة.
الكلمات المفتاحية :المدينة ال كيةي ال دما ،االكترونيةي تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا ،ال كية.
Abstract :
More than half the world's population today lives in cities, and about 7 in 10 people
will live in cities by 2050, Rapid development has led to additional challenges such as
social inequalities, traffic congestion, water pollution, associated health issues and
various issues, The concept of smart cities and their technological evolution, which
relies on various intelligent information and communication technologies, where
governments and municipalities can use ICTs and other technologies to build smarter
and more sustainable cities for individuals. These sustainable cities are innovative
cities that use To improve the quality of life, the efficiency of processes and urban
services, and competitiveness, while meeting the needs of present and future
generations in terms of economic, social, environmental and cultural aspects, many
cities are on the way to becoming sustainable and intelligent cities, Intelligent
information and communication, to enhance energy efficiency and waste management,
improve housing and health care, improve traffic flow and safety, detect air quality,
improve water and sanitation systems, provide security, speed up The achievement of
all the seventeen sustainable development goals of nations, including the atheist tenth
goal which aims to achieve sustainable cities and communities.
Keywords: Smart City, E-Services, Smart ICT.
مقدمة:
التهور التكنولوجي ال ي ـ ـ ـ ــهدا القرن الواحد والع ـ ـ ـ ـ ـرين ي وال ي ص ـ ـ ـ ــاحب ظهور تقنيا ،حدياة في عالس
تكنولوجيا ارع س وااتص ــال ال كية يوتهور ال دما ،االكترونية ب ــكل رئيس ــي في الحياة اليومية لألفراد دا ل
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المـدني هـ ا األمر فرض ظهور نمه جـديـد يرتكز علي المعرفـ ة والتهبيقـا ،الـ كيـة والرقمنـةي وتس ااعتمـاد علي
الوس ــائه والوس ــائل اافت ارع ــية في عالس اانترن ،التي حل ،مكان الوس ــائل العادية التقليديةي وظهور ه ا النمه
في الحياة دا ل المجتمعا ،صـ ــاحب ظهور تغيرا ،في بنية المدن فتحول ،البيئة السـ ــائدة العادية إلي بيئة كية
تعتمـد علي التكنولوجيـا والتقنيـا ،الرقميـةي واعتمـاد المـدن علي المعرفـة والرقمنـة وتقنيـا ،المعلومـا ،وتكنولوجيــا
ارع س وااتصـ ــال وال كاا ااصـ ــهناعي ي جعلها تكتسـ ــب م هوس جديد او ما يسـ ــمي بالمدن ال كية ي التي توفر
للمجتمعا ،إمكانية تهوير البنية التحتية لها وتزيد من ك ااة وفعالية إمكانياتها في جميا المجاا ،وتحافظ
علي ااستدامة ي ان هدا األ يرة تمتلك وسائل وتهبيقا ،املة في تي المجاا ( ،ال دماتيةي ااقتصادية ي
الص ـ ــناعيةي ارع س وااتص ـ ــال ي البيئية )...ي وأص ـ ــبح ،تؤدي دو ار مهما في إيجاد الحلول وتحس ـ ــين ال دما،
وترقيتهاي وما ت ازيد النمو الديمغرافي دا ل المدينة وارت اص نسـ ـ ـ ــبة اسـ ـ ـ ــتعمالهس للوسـ ـ ـ ــائه والتهبيقا ،االكترونية
واعتمادهس علي المعلوما ،التي تتدفق لهس بسـ ـ ـ ـ ـ ــرعة وفي كل مكان وزماني اعتمادا علي ال دما ،االكترونية

وتكنولوجيا ،ارع س وااتصـ ـ ــال ال كية التي تن ـ ـ ــا في بيئة كية ي وحتي يتس التحول من المدن العادية التقليدية
كان وابد من ااعتماد علي الت هيه ااس ـ ــتراتيجي وك ا انتهاج اس ـ ــتراتيجيا ،رن ـ ــاا البنية التحتية له ا المدن
ال كية .
ل ا كان لزاما تهوير تقنيا ،وتكنولوجيا ،ارع س وااتصـ ــال ال كيةي وان ـ ــاا بيئة كية لجعل المدن ال كية أكار
اس ــتجابة وبلو أقص ــي درجا ،الك ااة وال اعلية والوقوف أماس العوائق والتحديا ،لبناا بنية تحتية تس ــودها معالس
المدينة ال كية وتحافظ علي ااستدامة.
ومن هنا كان ار كال يتمحور حول ما يلي:
إلي أي مدع تحافظ تكنولوجيا ااع س وااتصال ال كية علي ااستدامة في المدن ال كيةم
حتي نجيب علي التساؤل السابق قمنا بتقسيس البحذ إلي المحاور التالية:
المحور األول :اإلطييار المفيياهيمي للمييدن الييذكيييةه نعييالج من خاللييه المييدينيية الييذكييية وتكنولوجيييا المعلومييات

واالتصال الذكية وكذا الخدمات االلكترونية والبيئة الذكية واالستدامة.

المحور الثاني :ن برز فيه أبعاد المدن الذكية واهم صفاتهاه مع اإلشارة إلى دورة المدن الذكية المستديمة.
المحور الثالث :نعالج فيه ضييرورة األمن السيييبراني لحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصييال في

المدن الذكية.

المحور الرابع :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال الذكية في تفعيل االستدامة داخل المدن الذكية.
يهدف البحذ إلي تس ـ ـ ــليه الع ـ ـ ــوا علي ترقية وتحس ـ ـ ــين دما ،تكنولوجيا ،المعلوما ،وااتص ـ ـ ــال
ال كيةي وتوفير المعلومة في مجتما المعرفة وتسهيل الحياة لتحقيق رعي األفراد وتحسين وترقية جودة ال دما،
المقدمة وكسب الاقةي والمساهم ة في الرفا من مؤ را ،السعادة والح اظ علي ااستدامة لألجيال القادمة.
تكمن إ ـ ــكالية البحذ في ظل ه ا التهور الحاص ـ ــل والتحول للمدن ال كية وااعتماد علي تكنولوجيا،
ارع س وااتصـ ـ ـ ـ ـ ــال ال كية وك ا ما تقدم من دما ،الكترونية وكارة تداول ه ا الميزا ،وال دما ،عن هريق
اانترن ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكا ،والوسـ ـ ـ ـ ـ ــائه والتهبيقا ،االكترونيةي ه ا كل يزيد من كارة الهجما ،االكترونية وأعمال
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القرص ـ ــنة التي تهدد امن واس ـ ــتقرار المدن ال كية وتزعزص اقة مس ـ ــت دمي ه ا الوس ـ ــائل والتهبيقا،ي إع ـ ــافة إلي
المنافسة والتهور المستمر.
المدينة ال كية تعرف  IDCلألبحاذ أن المدينة ال كية علي أنها :1ل كيان محدود (حي أو بلدة أو مدينة

أو مقاهعة أو بلدية أو منهقة حع ـرية)ي ل ســلهت الحاكمة علي مســتوع المنهقة أكار من كونها علي مســتوع
الدولةي ويتس بناا ه ا الكيان علي بنية تحتية ل تصـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،وتقنية المعلوما ،التي تمكن من إدارة المدينة بك ااة
وتعزز التنمية ااقتصادية وااستدامة واابتكار وم اركة المواهنين ل.
ويمكن وص ها ب نها مبادرة تقنية هويلة المدعي فعلي الرغس من وجود التقنية في كل ما يحيه بناي إا أنها تتحول
علي نحو متزايد إلي عنصر يعمل في الظل بهدف توفير بيئة مستدامة عالية الجودة للمواهنين.
وتعرف ك لك المدينة ال كية علي أنها  : 2ل تلك التي تملك نظاما متهو ار يعتمد علي بنية تحتية ترتكز علي تقنية
ااتصـ ـ ـ ــاا ،الرقمية والمعلوما ،لمراقبة ومتابعة أجزائها ومكوناتها وسـ ـ ـ ــاكنيها وبنيتها األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية من دما،

وتجهيزا ،و بكا ،وهرق وسكك حديدية وان اق ومهارا ،وموانن ومن آ ،اقتصادية وصناعية ومبان وعقارا،
م تل ة و بكة اتصاا ،وموارد متنوعة كالمياا والهاقة الكهربائية والغاز ووقود المركبا ،ل.
ويعرفها ااتحاد األوربي علي أنها تلك التي تجما المدينة والصــناعة والمواهنين معا لتحســين الحياة في المناهق
الحعـرية من

ل حلول متكاملة أكار اسـتدامةي وي ـمل لك ابتكارا ،تهبيقية وت هيها أفعـل واتباص منهجية

أكار ت ـاركي وك ااة وهاقة أكبر وحلول نقل أفعـل واسـت داس كي لتكنولوجيا ،المعلوما ،وااتصـاا ،لICTل
بالتالي يمكن تعري ها ب نها :3لالمدينة التي تحقق أداا جيد في جميا المجاا ،السـ ـ ــتة من

ل ت اعل م ـ ـ ــترك

بين القهاص ااقتصادي والحوكمة والنقل والبيئة والحياة ما مواهنين يتمتعون بالوعي وااستق لية ل.
ال دما ،االكترونية :تعرف علي أنها التي تتعلق ب دمة تعرض لمس ـ ــتهلك في وجود وس ـ ــيه عبارة عن
بكة الكترونيةي وتدعس قرار رائ االكتروني ل.4
المدن ال كية المســتدامة :هي مدينة مبتكرة تقوس علي اســتعمال تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــاا ،لITCل
وغيرها من الوسائل لتحسين نوعية الحياة وك ااة العمليا ،وال دما ،الحعرية والقدرة علي المنافسة ما عمان
تلبية احتياجا ،األجيال الحاعرة والمقبلة فيما يتعلق بالجوانب ااقتصادية وااجتماعية والبيئية ل .5
توفر تكنولوجيا ،ارع س وااتصـ ـ ـ ـ ــال نهجا اسـ ـ ـ ـ ــتراتيجيا متكام ل سـ ـ ـ ـ ــتدامة وال كاا في المدن ال كية
المسـ ـ ــتدامةي وان تجعل منها عوامل تمكينية أسـ ـ ــاسـ ـ ــية في التنمية الحع ـ ـ ـريةي كما أن إدماجها في البني التحتية
الحعـ ـ ـ ـرية القائمة يع ـ ـ ــهلا بدور حيوي في تحقيق أهداف األمس المتحدة للتنمية المس ـ ـ ــتدامةي كما أن تكنولوجيا
المعلوما ،وااتصـاا ،تعمل كمح زا ،لتحقيق الركائز الا ذ للتنمية المسـتدامة إا وهي :ااقتصـادية واردماج
ااجتماعي والتوازن البيئي.6
م هوس تكنولوجيا ،الم علوما ،وااتص ـ ـ ـ ــاا ،وع قتها بالمدن ال كية المس ـ ـ ـ ــتدامة :إن إدماج تكنولوجيا،
المعلوما ،وااتص ــاا ،في العمليا ،األس ــاس ــية للمدن ال كية المس ــتدامة مهس لتحقيق ااس ــتدامةي وبمقدورها أن
تس ــاعد في إن ــاا تلك المدن من

ل اابتكاري وك لك عبر إعادة تص ــميس العمليا ،القائمةي ويمكن أن ي ـ ـمل
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لك تهبيقا ،وتكنولوجيا ،وأنظمة جديدة للهاقة ال كية والنقل ال كيي والمباني ال كية وادارة المباني ال كية وادارة
المياا ال كية والحكومة ال كية.
وتعرف تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ـ ـ ــال ل  ICTل حسـ ـ ـ ـ ـ ــب تعريف منظمة األمس المتحدة وك ا منظمة

التعاون وا لتنمية ااقتص ـ ــاديةي أنها عبارة عن وس ـ ــائل الكترونية تنقل وت زن وتعالج وتن ـ ــر المعلوما،ي وتتمال
الدعامة المادية له ا التكنولوجيا ،بالنسبة للمؤل ين ل  lorent, Bernet, Becevilل ي في الكهرباا ارلكترونيك
وال وتونيك ودعامتها ال كرية في البرمجيا ) Software( ،ي أما تهبيقاتها فت مل ااتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،عن بعدي
ارع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ س اآللي ي صناعة محتويا ،السمعي البصري والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسائه الم ـ ـ ــتعددة ( ) MultiMediaي تكنولوجيا
المعلوما ،هي التكنولوجيا المستعلمة في تجميا وت زين ي واسترجاص ومعالجة المعلوما.7 ،
أبعاد المدن ال كية ودورتها :يمكن تحديد سـ ــتة أبعاد تميز المدينة ال كية ترتبه بدورها بنظريا ،التنمية
والنمو العمراني التقليدية :كالنقلي ااقتص ــادي الموارد الهبيعيةي نوعية الحياةي الت ــاركيةي وه ا األبعاد الس ــتة هي
:8
اقتصاد كي لSMART ECONOMYل.

حكومة
ذكية

حياة كية لSMART LIVINGل
بيئة كيةلSMART ENVIRONMENTل
ا

اص ا كياالSMART PEOPLEل

مواطنون
اذكياء

تنقل ذكي

التنقل ال كيلSMART MOBILITYل
حكومة كيةلSMART GOVERNANCEل

حياة
ذكية

بنية ذكية
اقتصاد
ذكي

كل رقس ( :)01يوع منظومة المدينة ال كية
المصـ ـ ـ ــدر :مجلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوس والتقنيةي اردارة العامة للتوعية العلمية والن ـ ـ ـ ــري 2014ي العدد
111ي ص .04
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روح االبتكار
ريادة االعمال
الصورة االقتصاية والعالمات
التجارية
االنتاجية
مرونة سوق العمل
الترسيخ الدولي
القدرة على التحول

مستوى التاهيل
القابلية للتعليم مدى الحياة
التعددية االجتماعية والعرقية
المرونة
االبداع
العالمية واالنفتاح
المشاركة في الحياة العامة

االقتصاد الذكي

األشخاص األذكياء

( التنافسية)

( رأس المال البشري)
واالجتماعي )

امكانية الوصول محليا
المرافق الثقافية
االوضاع الصحية
السالمة الفردية

امكانية الوصول وطنيا

امكانية الوصول عالميا

نوعية السكن

مرافق التعليم
الجاذبية السياحية

توفر البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

الترابط االجتماعي

نظم النقل المستدامة والمبتكرة
واالمنة

الحياة الذكية

التنقل الذكي

( نوعية الحياة )

(النقل وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصاالت)
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المشاركة في صنع القرار

جاذبية الحياة الطبيعية

الخدمات العامة

التلوث

االدارة الشفافة

حماية البيئة

االستراتيجيات ووجهات النظر

الحوكمة الذكية (المشاركة
)

ادارة الموارد المستدامة

البيئة الذكية
(الموارد الطبيعية)

كل رقس( :)02يوع أبعاد المدينة ال كية
المصدر:
Luis M ;Klaus Wunstel ;Smart Cities Applications and Requirements ;European
technology platform ;2011 ;p09.
أهس ص ا ،المدن ال كية :تتسس المدن ال كية با ذ سما ،هي أساسية هي:9
 تكامل البيئة التحتية لتقنية المعلوما ،وااتصاا، توفر جهاز إداري مركزي للمدينة ال كية.-

تقديس التدريب المسـ ـ ــتمر لمسـ ـ ــت دمي التصـ ـ ــني ا ،المتعددة في المدن ال كية لتحويلهس إلي مسـ ـ ــت دمين

أ كياا.

وللوصول إلي م هوس مدينة كية يجب:
-

توفير اتصال بكي بين المست يدين (الناس) واألعمال والبيانا ،في المدن ال كية.

-

وجود بنية تحتية تعتمد علي تهبيقا ،للمعلوما.،

-

تعزيز التعاون بين القهاعين العاس وال اص لرس ـ ــس اس ـ ــتراتيجية واع ـ ــحة وقابلة للتهبيق للوص ـ ــول إلي
الهدف المن ود.

-

عرورة تعميس ال دما ،حتي تصل للمست يد األ ير عبر أجهزة الحاسب واألجهزة النقالة وم ابهها.

دورة المدن ال كية :يمكن توعي دورة المدن ال كية من

ل ال كل التالي:
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ضع رؤية
لمشروع
مدينتك
حدد اهداف
المدينة الذكية
المستدامة

اضمن المساءلة
والمسؤولية

حقق التماسك
السياسي

قس مدى
ماتحرزه مدينتك
من تقدم
مم تشيد مدينتك
الذكية المستدامة

كل رقس ( :)03يوع دورة المدن ال كية المستدامة
المصدر :مجلة ااتحاد الدولي ل تصاا،ي بناا المدن ال كية المستدامةي العدد 02ي 2016ي ص.04
األمن الســيبراني :كما هو معلوس أن كل مدينة كية مســتدامة هي عرعــة للقرصــنةي األمر ال ي يجعلها
نهاقا للتحدي وان امن البنية التحتية وال دما ،معرض لل هري ومما ا ـ ـ ـ ـ ـ ــك في أن تعهيل أنظمة المدينة
ال كية من ــان أن ي ــل الحركة دا لهاي األمر ال ي جعل ه ا التكنولوجيا ،توفر حلوا ملموســة للتحديا ،التي
يواجهها األمن السيبراني وحماية المعلوما ،ومرونة األنظمة ل لك:10
-

وجب تحديد عمليا ،و ــروه ومهارا ،مناســبة علي مســتوع المدينةي و لك من

ل ااســت داس التاس

للمعلوما ،المتاحة ب ن التهديدا ،و دما ،فرق ااستجابة للحوادذ المتصلة ب من الحاسوب.
-

ع ـ ـ ــرورة ن ـ ـ ــر الحلول التقنية التي تمكن من الت ـ ـ ـ ـ ير ومنا فقدان البيانا ،لحماية األنظمة والبيانا،
بااقتران ما وع ـ ــا تقنيا ،مناس ـ ــبة للنس ـ ــيج ااحتياهي وااس ـ ــترداد من اجل ع ـ ــمان مرونة األنظمة
المعنية واستم اررية ال دما ،التي تدعمها.

-

مبادرة القادة إلي تنمية اقافة األمن السيبراني بين أفراد إدارة المدينةي ودعس عمليا ،األمن السيبراني.
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مؤ ـ ـ ـ ـ ـرا ،األداا الرئيس ـ ـ ـ ــية المتعلقة باس ـ ـ ـ ــت داس تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ـ ـ ــاا ،في المدن ال كية
المستدامة وحتي يمكن تقديس م هوس حولها تتهرق إلي:
مجال التهبيق  :حســب توصــية ااتحاد الدولي ل تصــاا ،ل ITUل

-

والتي تعتبر أنها جزا

من سـ ــلسـ ــلة التوصـ ــيا ،وارعـ ــافا ،التي تركز علي مؤ ـ ـرا ،األداا الرئيسـ ــية ل KPIل ي من اجل المدن ال كية
المس ــتدامة ل SSCل وتقدس تحديدا مؤ ـ ـرا ،األداا الرئيس ــية المتعلقة باعتماد تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ــاا،
واس ـ ــت دامها في س ـ ــياق المدن ال كية المس ـ ــتدامة ي ويمكن التقييس به ا المؤ ـ ـ ـرا ،أن يس ـ ــاعد المدن وأص ـ ــحاب
المصــلحة فيها علي فهس مدع إمكانية اعتبار ه ا المدن مدنا كية مســتدامة ي وتصــف التوصــية إمكانية تهبيق
مؤ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ،األداا الرئيس ـ ـ ـ ـ ــية والمبادئ واألبعا د وتعاريف المؤ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ،المقابلة وألغراض التواؤس ما ارهار العاس
لمؤ ـرا ،المدن ي تعيد ه ا التوصــية اســت داس تصــنيف مؤ ــر ازدهار المدن ال ي وعــع برنامج األمس المتحدة

للمستوهنا ،الب رية .11

المدينة اآلمنة :تهدف المدن ال كية إلي بناا بيئة مسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة تتي النمو والتنوص ااقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاديي
وس ــيتعين علي اي مدينة ترغب في ع ــمان وجود بيئة جديدة ومس ــتدامة لمواهنيها و ــركائها ومس ــتامريها ع ــخ
اس ــتامارا ،لتعزيز األمن ال علي والرقمي بالمدينةي وس ــيكون م ههو المدينة بحاجة للتعاون ما م تلف الجها،
المست يدة لن ر الحلول المناسبة وارساا المبادئ التوجيهية الم ئمة وتعزيز المعالجة ال عالة.
بالتالي س ـ ــيكون علي م ههي المدن الس ـ ــعي لتهبيق منهج ـ ــامل لألمن من

ل التعامل ما م تلف

جوانب األمني مال المسـ ـ ــتويا ،المادية والصـ ـ ــناعية والرقميةي ويمكن أن يتراو" األمن الرقمي ألي مدينة ما بين
تامين ال ــبكا ،عل ي مســتوع القهاعا ،أو الم ــاريا واســتراتيجيا ،التامين علي مســتوع المدينة أو علي مســتوع

المنهقة ويتعين عـ ـ ـ ـ ـ ــمان إن ا قوانين الجريمة االكترونية واالتزاس بها وات ا إجرااا ،لحماية بيانا ،المواهنين

وس متها.12
وتقوس استدامة أي مدينة كية علي أربعة جوانب رئيسية:
-

جانب اقتصادي :القدرة علي توليد الد ل وتوفير فرص العمل لعمان سبل معي ة السكان.

-

جانب اجتماعي :القدرة علي عـ ـ ــمان تحقيق الرفاهيةي الس ـ ـ ـ مة والصـ ـ ــحة والتعليس للمواهنين علي قدس
المساواة رغس ا ت فهس من حيذ الهبقة ااجتماعية أو العرق أو نوص الجنس.

 جانب بيئي :القدرة علي حماية جودة الموارد الهبيعية وقدرتها علي التجديد في المستقبل.-

جانب يتعلق بالحكس :القدرة علي تهيئة الظروف ااجتماعية ال اصة بااستقرار والديمقراهية والم اركة
والعدل.
والهدف من تعريف مؤ ـ ـ ـ ـ ـرا ،األداا الرئيس ـ ـ ـ ــية هو تحديد المعايير الك يلة بتقييس مس ـ ـ ـ ــاهما ،تكنولوجيا

المعلوما ،وااتصـ ـ ــاا ،في جعل المدن أكار كاا واسـ ـ ــتدامة وتزويدها بالوسـ ـ ــائل ال زمة رجراا عمليا ،القيس
ال اتيي وي عل أن تتا" للمدن ال كية إمكانية القياس الكمي رنجازاتها هبقا ألهدافها .13
تســت دس تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــاا ،لتحســين اســتدامة وفعالية ال دما ،في المدن ال كيةي ومن هنا
أهلق ااتحاد الدولي ل تصـ ــاا ،ولجنة األمس المتحدة ااقتصـ ــادية ألروبا ()UNECEي المنبر العالمي :لمبادرة
متحدون من اجل مدن كية مسـ ـ ـ ــتدامةل أو ل U4SSCل لدعس السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة العامة وت ـ ـ ـ ــجيا اسـ ـ ـ ــت داس تكنولوجيا
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المعلوما ،وااتصال لتسهيل وتسيير اانتقال إلي مدن كية مستدامةي ويعس المنبر  14هيئة تابعة لألمس المتحدة
ي وقد وع ـ ـ ــع ،ه ا المبادرة مجموعة عن مؤ ـ ـ ـ ـرا ،األداا الرئيس ـ ـ ــية للمدن المس ـ ـ ــتدامةي مما يتي للمدن تحديد
األهداف وجما البيانا ،وقياس التقدس المحرز في مسة مجاا ،رئيسية :14
 است داس تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا.، البنية التحتية المادية. ال مول ااجتماعي والمساواة في الن ا إلي ال دما.، نوعية الحياة. ااستدامة البيئية.هناك أكار من  50مدينة في جميا أنحاا العالس تن مؤ ـ ـرا ،األداا الرئيسـ ــية ن كر منها :دبيي موسـ ــكوي
فالنسياي بوليي القيروان...
يرع مدير أبحاذ تكنولوجيا ااتصاا ،بمجلس البحذ العلمي في سلهنة عمان الدكتور لعلي ال انيلي إن

م هوس المدن ال كية يتوسا كه رة يقصد بها است داس التقنيا ،الحدياة في ااتصاا ،وتكنولوجيا المعلوما،ي ما
ااست ادة من الهاقة البديلة لتس يرها في قهاعا ،ال دما ،وصوا لمرحلة تدار فيها المدينة بعغهة زر ل .15
قال ،مديرة قس ــس تهوير األعمال في ــركة لاريكس ــونل ل دما ،تكنولوجيا ااتص ــاا ،لاندريا بيتي ل ل ــبكة

ل  CNNل بــالعربيــة ان ـ  : 16ل ليس هنــاك تعريف واحــد للمــدينــة ال ـ كيــةي وتت ـ ار المــدن ال ـ كيــة بن و تكنولوجيــا
المعلوما ،وا اتصــاا ،لحل الم ــاكل الحع ـرية األســاســية مال المياا والهاقة والس ـ مة والنقللي ومعــي ة أن :ل
تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ــاا ،تعتبر مكون أس ــاس ــي لتسـ ـريا الحياة الحعـ ـريةي وأداة لتمكين الحلول المبتكرة
لقعايا مرتبهة باتجاها ،التحعيري والتي ستجلب المزيد من الب ر للعيش في المدن الكبيرة في المستقبل ل.
اتمة :إن المدن ال كية تمال فرصـ ـ ـ ـ ــة هائلة لتحقيق المنافا ااجتماعية وااقتصـ ـ ـ ـ ــادية والبيئيةي و لك من
ل تمكين أفع ـ ــل لل دما ،عن هريق إدارة العمليا ،دون تد ل ب ـ ــري ن ولعل التحول إلي المدن ال كية ل
فوائد كايرة من ال دما ،االكترونية للمواهنين ب سـ ــرص وق ،واقل تكل ةي وتسـ ــاهس العملية في التنمية ااقتصـ ــادية
وتحســين مســتوع ال دما ،وارت اص معدل ارنتاجية علي غرار توفير العديد من ال رصي وتســاهس ك لك في تقليل
اس ــته ك الهاقة وانبعاذ الغازا ،والمعالجة الص ــحية وك ااة اس ــت داس الهاقة والمباني ال عـ ـ اراي وتوفير أنظمة
كية ردارة حركة المروري وادارة المدن بالكاميرا ،ال كية وتحقيق الرفاهية وترقية ال دما،ي والوصـ ـ ـ ــول لكســ ـ ــب
رعي المواهنين والرفا من مؤ را ،السعادة لدع األفراد.
وترسـ ــيخ وان ـ ــاا البنية التحتية لتقنية المعلوما ،وااتصـ ــاا،ي وال ريق ارداري المتكامل والمسـ ــت دمين األ كياا
كلها عوامل لنجا" المدن ال كية وتحقيق فعالية دماتهاي ولعل أن دور المدن ال كية ا تقتصـ ـ ــر فقه علي إتاحة
است داس األجهزة ال كية فقه بل تمتد لي مل تدريب مواهنيها علي ااست داس األمال للتهبيقا ،وعلي ف بد:
 توعية األفراد وتدريبهس علي حسن است داس التهبيقا ،ل ست ادة من ال دما ،االكترونية. تامين ال بكا ،من القرصنة. ن ر اقافة استعمال التهبيقا.، الح اظ علي البيئة ال كية.104
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-

توسيا استعمال تكنولوجيا ،ارع س وااتصال ال كية عبر كافة القهاعا.،

 ترقية وتحسين ال دما ،االكترونية. ن ر اقافة ااستدامة.قائمة الهوامش:
-1بناا مدن كية علي البيانا ،ال كيةي مجلة لIDCلي اكتوبر 2015ي ص02.
-2مجلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوس والتقنيةل” ” KACSTالمدن ال كيةي الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوديةي اردارة العامة للنوعية العلمية
والن ري رجب /1435ماي2014ي العدد 111ي ص04.
-3مجلة مركز البيئة للمدن العربيةي بيئة المدني العدد 08ي ماي2014ي ص04.
4-Gregory Bressolles; Recherche et application en marketing; la qualité de service
;électronique ; netqual: mesures; conséquences et variables modératrices; sep; 2006; 21
03; pg;19.
5-http://itunews.itu-int/ar/note.aspx2 ?note=5484.
 -6مجلة ااتحاد الدولي ل تصاا،ي بناا المدن ال كية المستدامةي العدد 2016ي02ي ص05.
-7مص ـ ــل الص ـ ــال ي قاموس ال ـ ــاملي قاموس مص ـ ــهلحا ،العلوس ااجتماعيةي انجليزي عربيي دار عالس الكتبي المملكة
العربية السعوديةي الهبعة ااوليي 1999ي ص 554.
-8صادق سقوري مجلة دم ق للعلوس الهندسيةي المجلد التاسا والع روني العدد الاانيي سنة 2013ي ص585.
 -9مجلة مدينة الملك عبد العزيز للعلوس والتقنيةل” ” KACSTالمدن ال كيةي المرجا السابقي ص06.
 -10مجلة ااتحاد الدولي ل تصاا،ي بناا المدن ال كية المستدامةي المرجا السابقي 2016ي ص05.
 -11مجلة ااتحاد الدولي ل تصــاا،ي مؤ ـرا ،ااداا الرئيســية المتعلقة باســت داس تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــاا ،في
المدن ال كية المستدامة يالتوصية  1601ي  06/2016 /ITU-TY.4091/Lص06.
;12-http://www.middle-east.enc.com/collateral/compaign/smart-city/whitepaper arabic. pdf
le: 02/12/2018 a 10 : 32; p10.
 -13مجلة ااتحاد الدولي ل تصــاا،ي مؤ ـرا ،األداا الرئيســية المتعلقة باســت داس تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــاا ،في
المدن ال كية المستدامةي المرجا السابقي ص.06
14-http://www.itu.int/web/pp-18/ar/background/smart-sustainable-cities.
-15هارق ا قر-مسقهي المدن ال كية ه رة :هل العرب جاهزون لهام انظر المقال علي:
http://www.aljazeera.net/news/science and technology/2016/3/16/لها  -جاهزون– العرب– هل–ه رة–

المدن ال كية .
16-http://www.arabic.cnn.com/business/2014/05/25/smart-cities-ericson-interview.
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رؤى معاصرة في إعداد األستاذ الجامعي وفق التكنولوجيات الحديثة
 منحى  TPACKنموذجا-الدكتورة بن عياد ليدة (جامعة بومرداس-الجزائر)
ملخص:
تعتبر الجامعة مركز إ ـ ـ ـ ـ ـ عاص فكري في كل المجتمعا ،الحدياة فهي تس ـ ـ ـ ــاهس في ن ـ ـ ـ ــر التعليس وتوليد األفكاري
وتنمية المهارا ،والقدرا ،ال زمة التي يحتاجها الهلبة أاناا عملية التعليس والتعلسي والجامعة تسعي إلي ربه العلس
بس ــوق العملي أو بعبارة أ رع هي التي تحول موع ــا ال س إلي الميس وموع ــا الميس إلي ال س ليص ــب كل علس
عم يسري بين الناس وينت ا ب .
وفي ع ــس صـ ـراص البقاا تس ــعي الدول لتهوير برامج إعداد وت هيل معلميها الجامعيين وتتنافس فيما بينها في
جعلهس مواكبين للتهور وملمين بجميا متهلبا ،العصـ ـ ـ ـ ـ ــر الرقميي وقد سـ ـ ـ ـ ـ ــعي التربويون لت هير المعارف التي
يتوجب توفرها لدع المعلس حتي يكون معلما ناجحا عـ ـ ـ ـ ــمن تكنولوجيا حدياة .ومن بين أهس المناهج المعاص ـ ـ ـ ـ ـرة
المعتمدة علي التكنولوجيا ما اصــهل علي تســميت بمنحي تيباك ( TPACKإهار المعرفة المتعلق بالتكنولوجيا
والتربية والمحتوع )
وقد اهتس العالس الغربي بتوظيف ه ا البرامج واألدوا ،في العملية التعليمية سعيا من إلي تحصيل معرفي كبير
وسريا ومن امة حسن توظيف المعلوما ،في مجال العمل بما يعود علي المجتمعا ،بالن ا الكبير.
وااهتماس به ا المنحي التعليمي يهدف إلي توعـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ايا ،عـ ـ ـ ـ ـ ــرورية للمعلمين تمكنهس من دمج التكنولوجيا
بالتعليسي ألن التكنول وجيا هي لغة العص ـ ـ ــر التي يجيدها ـ ـ ــباب اليوسي فكيف لنا أا نس ـ ـ ــتامرها في مجال التربية
والتعليسي وكما أن التعليس الجيد – كما يرع بعض الدارســين ا يقتصــر علي إعــافة التكنولوجيا فقه إلي المحتوع
بل يتعداا إلي انتاج م اهيس جديدة تتهلب تهوي ار حساسا للع قا ،بين المعارف الا ذ (التكنولوجيا-المحتوع –

التربية)
الكلمات المفتاحية :التعليس – الجامعة – مهارة الت كير – األستا  -البيداغوجيا – منحيTPACK
Abstract :
The university is a center of intellectual radiation in all modern societies. It contributes
to the dissemination of education and the generation of ideas and the development of
the necessary skills and abilities required by students during the process of teaching
and learning. The university seeks to link science to the labor market, It is not to
become a science that works among people and benefits from it.
In the midst of the struggle for survival, the countries seek to develop programs for the
preparation and rehabilitation of university teachers and compete to make them
compatible with development and meet all the requirements of the digital age, and
educators sought to frame the knowledge that must be available to the teacher to be a
successful milestone in modern technology. One of the most important contemporary
technology-based approaches is what is called the TPACK (Knowledge Framework
)on Technology, Education and Content
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The Western world has been interested in employing these programs and tools in the
educational process in an effort to achieve a large and rapid knowledge gathering and
hence the good use of information in the field of work, which benefits the societies of
great benefit.
For attention to this educational approach aims to clarify the necessary competencies
for teachers to enable them to integrate technology in education, because technology
is the language of the age that young people today, how can we not invest in the field
of education, and as good education - as some researchers do not only add technology
only To content, but also to the production of new concepts that require a sensitive
 development of relations between the three knowledge (technology - content)education
نص المداخلة:
الجامعة -التعليس الجامعي – التعليس العالي كلها مســميا ،للمرحلة األ يرة من مراحل الد ارســة والتي يدرس
فيها الهالب فرعا من فروص الد ارس ـ ــة ب ـ ــكل أكار ت صـ ـ ـص ـ ــاي وهو ك لك التعليس ال ي ي تي مبا ـ ـ ـرة بعد المرحلة
الاانوية والتي يجتازها وفق امتحان تس ـ ـ ـ ـ ــمي ـ ـ ـ ـ ــهادة النجا" في ب ـ ـ ـ ـ ــهادة البكالوريا في بعض البلدان كالجزائر
وبالاانوية العامة في بلدان أ رع كمصـر وبمسـميا ،أ رع في بلدان مغايرة .وي ـتره في علي الهالب أن يحقق
معدا دراسيا مقبوا يؤهل للمرحلة الجامعية.
ويعتبر التعليس الجامعي تعليما قديما .اهتم ،ب

ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب م تل ة من العالس ولعل أقدس جامعة عرفها التاريخ

جامعة الزيتونة في تونس وجامعة القرويين في فاس .وقد نصـ ـ ـ ــ ،القوانين الحدياة لحقوق ارنسـ ـ ـ ــان علي أحقية
األفراد في تحصــيل تعليس عال إ ا ما توفر ،ــروه القبولي وعلي أُن ِ ـئ ،العديد من الجامعا ،من القرن التاســا
ع ـ ــر مي دي في م تلف دول العالس .فالتعليس الجامعي تعليس مت ص ـ ــص يعمق معارف اله ب في ميدان من
ميادين العلوس ليزيد لديهس الوعي المعرفي واردراكي ويمنحهس ك لك جملة من الك ااا ،تؤهلهس لعالس ال غل.
ومن أجل الحص ــول علي جامعة تس ــاهس في نماا المعرفة وتحقيق الحاجا ،الحقيقية للوهن بما يجعل يس ــاير

الركب العالمي ي يجب رفا مستوع التعليس واستامار كافة ارمكانا ،المادية والب رية المتوفرة في ه ا القهاص بما
يتوافق ومتهلبا ،السـ ـ ــوق والمجتما وب قل التكاليف ي علما أن ريجي الجامعا ،في كل سـ ـ ــنة هس اروة ب ـ ـ ـرية
وهاقة فعالة إ ا أحسن ،الدول استغ لها كل حسب ا تصاص وتدرج ي وتما يا ما متهلبا ،العصر أدرج،
التكنولوجيا والوســائه ارعــافية بهدف مســايرة الم ــروص الدولي ال ي يســعي إلي اكتســاب المعرفة وتعزيز ارنتاج
المادي والمعنوي بين األفراد .
خصائص التدريس الجامعي:
معين هبقا لمبادئ محددة
تكيف في إهار فلسـ ـ ي ّ
إن التدريس في الجامعة هو جملة من األن ــهة ال ــاملة التي ّ
تتص ــف بقدر من المرونة بحيذ تس ــم بإمكانية التعديل في كل مرة تس ــتدعي متهلبا ،الظروف لك .ومن أهس
يميز التدريس في الجامعة ما يلي:
ما ّ

1

-

التنظيس الجيد للمادة التعليمية من حيذ ا تيار األهداف وصــياغتها بما يتناســب والواجبا ،والن ــاها،
واا تبارا.،
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-

اســت داس األســتا لوســائل اتصــال فعالة من ـ نها ج ب انتباا الهلبةي وك ا قدرت (األســتا ) علي ــر"
وتوعي الم اهيس المجردة.
ل تنظيس المادة الدراسية.

 عمق المعرفة للمادة التي يتس تدريسها من-

السلوك اريجابي ناحية الهالب بتقديس المساعدة والتوجي متي كان بحاجة إليها.

-

التنويا في أســاليب التقويس المســت دمة و ــمولية اا تبارا ،الموعــوعية في التصــحي ي وتقديس التغ ية
الراجعة.

-

تميز في أداا الهلبة وا ا ما هور الهالب اتجاها ،إيجابية
م ئمة نواتج التعلسي اصـ ـ ـ ــة إ ا أظهر ،ال ّ

نحو المادة واألستا والجامعة.
ماذا يجت على األستاذ في الجامعة:

وبما أن األس ـ ــتا هو أس ـ ــاس العملية التعليمية وك اات تس ـ ــهس بقوة في نجا" التعليس ي ـ ــتره في إنجاز جملة من
الواجبا ،ن كر منها:
 تحديد أهداف كل م قرر دراسي وم ردات ي ومراجعة متهلبا ،تن ي ا وهريقة تقويم في أول لقاا لألستاما الهلبة في بداية كل فصل دراسي.
-

التحعـ ــير الجيد للمحاع ـ ـرةي فالعرف األكاديمي يحتس علي األسـ ــتا الجامعي أن يسـ ــتعد اسـ ــتعدادا تاما

للمحاعـرة قبل وقتها من أجل ااه ص علي المراجا ا ،الع قة المبا ـرة قديمها وحدياها حتي يتمكن
من عرعها بهريقة ج ابة وم وقة للهلبة.

-

الحع ــور إلي وق ،إلقاا المحاعـ ـرة في الوق ،المحدد تماماي ألن ت ر األس ــتا يعهي الهلبة انهباعا
غير محبوب عن األستا .

-

كتابة أهداف كل محاعـ ـ ـ ـ ـ ـرة في بدايتهاي إ أن الواجب يس ـ ـ ـ ـ ــتدعي إعهاا الهلبة فكرة واع ـ ـ ـ ـ ــحة عن
األهداف التي يرغب األستا الوصول إليها عند نهاية المحاعرةي وه ا ييسر لهس فهس عناصرها.

-

مراجعة األفكار العامة في المحاع ـ ـ ـرة وربهها بالمحاع ـ ـ ـرا ،السـ ـ ــابقةي من أجل تابي ،المعلوما ،في
أ هان الهلبة وتح يزهس علي التعلس وال هس.

 تنويا أسـ ـ ــاليب وهرق التدريسي فالمحا ع ـ ـ ـرة سـ ـ ــتكون ج ابة و ـ ـ ــيقة إ ا نج أسـ ـ ــتا المقرر في تنوياأساليب تدريس في كل محاعرة علي الهلبة.

2

وا ا كان ا بد من تلك ال ــروه واآلليا ،أن تتوفر في األســتا فإن الد ارســا ،الحدياة توجب في األســتا
أن يمتلك آليا ،التكنولوجيا المعاصرة لكي يتما ي
واحتياجا ،المت مدرسـ ـ ـ ــين بل لي اهبهس بلغة ي همونها ويتقنونها جيداي وبقدر ما اقترب األسـ ـ ـ ــتا إلي ميواتهس
وهريقة ت كيرهس أمكن أن يلج إلي عقولهس ويعا بصمة العلوس فيهس كما ت عل دور ارع س ووسائل ااتصال
والتواصل اافتراعي في صناعة قناعاتهس ومسلماتهس.
ل لك فنحن ن ترض في ه ا ال ورقة العلمية أن األســتا كلما تحكس في مجال التكنولوجيا كلما زاد أداؤاي وك لك
اس ــت داس األس ــتا للوس ــائل التعليمية الجديدة والمتنوعة يقدس للمتعلمين مجاا معرفيا وعلميا واس ــعا عن مجمل

ما يدور حولهس.
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ما المقصود بتكنولوجيا التعليم

تكنولوجيا التعليس مصــهل في أصــل معرب أي أد ل إلي العربية ويقابل في اللغة العربية مصــهل تقنيا،

التعليس.ل بدأ ظهور المص ـ ـ ـ ـ ــهل في النص ـ ـ ـ ـ ــف األ ير من القرن الع ـ ـ ـ ـ ـ ـريني حيذ كان ظهورا مواكبا للاورة
التكنولوجيةي التي ـ ـ ــمل ،كافة النظس التعليميةي وكلمة تكنولوجيا يونانية األص ـ ـ ــل وهي م ـ ـ ــتقة من مقهعين
األول ل  »Technoبمعني الحرفة أو صنعة والمقها الاانيل  »Logosبمعني فن أو علس.
وت ير بعض الكتابا ،إلي أن المقها الااني من كلمة تكنولوجيا هو لوجيك ل logicل
بمعني منهق وسـ ـواا ه ا أو اك فإن الكلمة كاملة تعني حرفة أو علس الص ــنعة أو منهق الحرفة ل ويتعـ ـ
3

من

ل تعري ا ،ل غوية عديدة له ا المصهل أن يعني ل الدراسة العلمية التهبيقية أو بعبارة أ رع هي علس

تهبيق المعرفة في األغراض العلمية بهريقة منظمة ل ه ا من الناحية اللغوية أما من الناحية ااصـ ــه حية
4

و هو مرتبه بكلمــة التعليس ل تكنولوجيييا التعليم" فقــد عرفت ـ لجنــة تكنولوجيــا العليس بهريقتين أولهمــال أنهــا
الوســائه التي تس ا تراعها أاناا اورة ااتصــاا ،والتي يمكن اســت دامها في أغراض تعليمية بجانب المدرس

والكتاب ولوحة ال ر" (السبورة ) ل أي هي مجرد وسيلة وأداة إعافية إلي ما هو مستعمل من الوسائل الحالية
وأمـا التعريف الاـاني فهي لهريقـة نظـام يـة لتصـ ـ ـ ـ ـ ــميس وتن يـ وتقييس العمليـة الكليـة للتعلس والتـدريس من

ل

أهداف معينة قائمة علي البحذ في مجال التعلس ارنساني وااتصاا ،و لك بارعافة إلي توظيف مصادر
ب رية وغير ب رية بهدف الحصول علي تعليس أكار فعالية ل

5

ويمكن القول أن ه ا النوص من التعليس هو ــكل جديد أيعــا لتوصــيل المعلوما ،ال ي يتمركز حول الهالب

ويتس ـ ـ ـ ــس بالت اعل بين قهبي العملية التعليمية ي لكن بالمقابل يتس ـ ـ ـ ــاال الكاير من التربويين عن مدع جدوع
وفاعلية ه ا التقانا ،في مجال التعليس والتربية وهل فع تؤدي إلي تقدس ناجا وفعال علي مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع العلس
والتربية أس أنها مجرد آليا ،إع ــافية بينما احت ظ ال كر التربوي بالنمه التقليدي في هر" ال كر والمعرفة .وقد
أ ــار جيتس  Gatesإلي تغيرا ،كايرة و جوهرية س ــتحدذ في التعليس ل فال ص ــول الد ارس ــية س ــتظل كما هي
غرفا للد ارسـ ــة ي ولكن التقنية سـ ــتغير من الت اصـ ــيل ي فالتعلس دا ل حجرة الد ارسـ ــة سـ ــوف يتعـ ــمن عروعـ ــا
متعددة الوســائه ي كما ســيتعــمن الواجب المنزلي اســتك ــاف واائق إلكترونية ونصــوص د ارســية ي وســيجري
ت جيا اله ب علي متابعة مجاا ،اهتماس اصة

6

وبعد أ

ورد صار من القناعة الحتمية أن تعتمد التكنولوجيا في جميا صنوف التدريسي وا ك أن الجامعة

مرحلة مهمة ينتا بها من التجديد في اآلليا ،كلما اس ــتجد جديد واس ــتحدذ حديذي كيف ا وهي منب ،ومن ـ ـ

البحوذ العلميةي مما س ـ ـ ــبق نجد أن األنظمة التربوية الحالية في ع ـ ـ ــوا اان جارا ،التكنولوجية والعلمية لس
ت تلف عن سـ ـ ــابقاتها باسـ ـ ــت داس األدوا ،وهرق التعليس فحسـ ـ ــبي بل ا تل  ،برؤيتها ونظرتها لم هوس التربية
والتعليسي فالمنظومة التربوية والتعليمية (من المدرســة إلي الجامعة إلي مؤس ـســا ،البحذ العلمي) للس تعد فقه
علي المحك في أدواتها وأدوا ،ا ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالها وهرق تواصـ ـ ـ ـ ـ ــلهاي بل غد ،في محك من فلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ تها ووظي تها
ونظر ألهميـة التقنيـة الحـدياـة يؤكـد العـالس بـاارد
ا
والمنظومـة القـائمـة عليهـا في ال ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل كمـا في الجوهرل7ي
 Ballardفي عاس  2000ل أن التكنولوجيا تعيد ت ـ ــكيل نظاس التعليس ومؤس ـ ـسـ ــات ي فهي تقدس للهلبة هرائق
جديدة للتعلس ي وللمدرس هرائق جديدة للتدريس وتقديس المعرفة ي ولكداريين هرائق جديدة في تنظيس النظاس

التعليمي ي وقد اس ـ ـ تامر التعليس ه ا التقدس ي و ظهر ،ااسـ ــت ادة من ه ا التقنيا ،دا ل حجرة الصـ ــف وبين
أروقة المؤس ـســا ،التعليمية ي وأدع إلي ت ســيس تعلس متكامل معتمد علي ه ا التقنيا ،وهو ما يســمي بالتعلس
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ارلكترونيل. 8ويمكن القول أن التكنولوجيا في التعليس أصبح ،عنص ار مهما بل وعروريا في ه ا العصر وما
استقبل من ي إ ا يمكن أن تستغني عن أي مؤسسة تعليمية أو تربوية تهدف إلي تهوير مستوع متعلميها .
منحى التيباك TPAK

في ع ـ ــس الصـ ـ ـراص من أجل البقاا قام ،العديد من الدول المتهورة والتي تص ـ ــنف في إهار ما يوص ـ ــف

بالمدن الذكية ببرامج تدريب لمعلميها بدمج المعارف المتعمنة في التدريس وه ا في دورا ،توجيهية تسمي

بـ ـ ـ ) (orientation coursesوه ا من أجل إبقاا المعلس مؤه وفق متهلبا ،العصر الدائمة للتغيير ل فقد
س ـ ـ ـ ـ ــعي التربويون لت هير المعارف التي يتوجب توفرها لدع المعلس حتي يكون معلما ناجحا ويحقق م رجا،
العملية التعليمية بهدف تســهيل فهمها والربه بينها ي ومن أبرز تلك المحاوا ،ارهار ال ي رج ب

ــولمان

) (Shulman 1986ال ي يوع ـ ـ كيف يدمج المعلمون معرفتهس بالتربية بمعرفة المحتوع باسـ ــت داس أدوا،
تكنولوجية تدعس العملية التربوية بما أسـ ـ ـ ــماا بارهار

ال اص بمعرفة التربية والمحتوع (Pedagogical

content knowledge
). Frameworkوتعرف المعرفة ال اصـ ـ ـ ـ ـ ــة بالمحتوع والتربية ) (PCKب نها معرفة ممزوجة من معرفة
المعلس بموعـ ـ ــوص درس ـ ـ ـ ل 9وبعد ه ا ال هوة ت تي مرحلة مهمة ما الباحاين كوهلير ومي ـ ـ ـ ار ( Koehler

) &Mishraب كرتهما المتعلقة بتعليس الم علمين اس ـ ــت داس عناص ـ ــر التكنولوجيا في التعليس بتص ـ ــميس دروس

تح ،إ ـ ـ ـ ـ ـراف براا وتربوي وتكنولوجيين وهنا يع ـ ـ ـ ــاف أس ـ ـ ـ ــاس آ ر وهو المعرفة ال اص ـ ـ ـ ــة بالتكنولوجيا
) (Technological Knowledgeليكتمل في األ ير ارهار العاس للمعرفة ال اص بالتكنولوجيا والتربية
والمعرفة :
)(Technological Pedagogical content Knowledge Framework-TPACK

كيفية عمل منحى التيباك

يعمل ه ا النمو ج علي ت اعل معقد لا ذ أ ـ ــكال رئيس ـ ــية من أ ـ ــكال المعرفة وهي-1 :معرفة المحتوع:
)Content Knowledge
 -2معرفة التربية Pedagogical Knowledge:

 -3معرفة التكنولوجيا (Technological Knowledge:
ويوع تلك الع قة المت اعلة بين أجزاا المنحي الم هه التالي :

ومن أجل توعي كي ية دمج التقانا ،ما بعض نورد الم هه التالي:

10
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ويمكن أن نبين الت اعل الحاصل بهريقة أ رع ت ر" كل عنصر علي حدع وفق م هه آ ر هو:

11

1-المعرفة التقنيةTK Technology Knowledge :

وفق ه ا ال هوة األولي ي ــتره علي المعلمين الوعي بآليا ،ارع س وااتص ــال حتي يتمكنوا من اس ــتعمالها في
قاعا ،الدرس ي وك لك ي ــتره في المعلس أن يحس ــن التص ــرف بتعديل س ــلوكيا ،ااس ــتعمال إلي األحس ــن دوما.
وتنهوي ه ا المعرفة علي ارلماس بم تلف التقنيا ،المتنوعة التي قد يسـ ــت دمها المعلس في حجرة الد ارسـ ــة س ـ ـواا
التقنيا ،الرقمية الحدياة مال الهواتف النقالة والوسائه المتعددة أو التقنيا ،التقليدية.
2المعرفة التربويةPK Pedagogical Knowledge :111
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ونعني بها إدراك األس ـ ــتا لهبيعة المتعلميني واس ـ ــتراتجيا ،تقويمهسي وك لك مراعاة ال روق ال ردية بين المتعلمين
أاناا الدرسي وحسـ ـ ــن إدارة الحصـ ـ ــة التعليميةي وحسـ ـ ــن توظيف التغ ية الراجعة وتقييس فهس الهلبة لما يتس تعليم
ب كل مستمر.
-3المعرفة بمحتوى مادة التخصصCK Content Knowledge :

ونقص ـ ـ ـ ـ ــد بها المعرفة بالم اهيسي والنظريا،ي والنما ج وأهر العمل الم اهيمية للت ص ـ ـ ـ ـ ــص .مال توظيف المعلس

لهرق الت كير األساسية في مادة الت صص واارائ للمحتوع بمواد علمية إعافية.

12

-4المعرفة التقنية المتعلقة بمحتوى مادة التخصص TCK Technological content Knowledge
المقص ـ ـ ـ ـ ــود به ا ال هوة معرفة المعلس بالتقنيا ،المعينة والم ئمة لتعلس الموع ـ ـ ـ ـ ــوص المدروسي وتقديس المحتوع

الد ارس ـ ــي باس ـ ــت داس إمكانيا ،الوس ـ ــائه المتعددة ومس ـ ــاعدة المتعلمين علي اس ـ ــت داس التقنية للبحذ عن المراجا
المعرفية المرتبهة بالمحتوع.

13

-5المعرفة التقنية التربوية TPK Technological pedagogical Knowledge
ويقص ــد بالمعرفة التقنية التربوية تلك ارمكانا ،المتعلقة بالتكنولوجيا ك داة داعمة في اس ــت داس أس ــاليب تدريس ــية
م تل ة علي ســبيل الماال قد تســهل أدوا ،التعاون عبر ارنترن ،التعلس ااجتماعي لمتعلمين من صــلين جغرافياي
وأيعا توظيف التقنية ب كل مناسب في تقييس أداا الهلبة ونتائجهس الدراسية .14
-6المعرفة بطرق تدريس محتوى مادة التخصصPCK Pedagogical content Knowledge :
وترتبه ه ا المعرفة بالتدريس والتعلس والمنهج والتقويس ويجب وفقها التحكس ب سـ ــاليب الدمج والتكامل بين المحتوع
وهرق التدريس لتحقيق ممارسا ،أفعل للعملية التعليمية.
 -7المعرفييية التقنيييية المتعلقييية بطرق تيييدريس محتوى ميييادة التخصييييييييص TPCK Technological
Pedagogical Content Knowledge :

و ت ـ ـ ــير ه ا ال هوة إلي معرفة وفهس الت اعل بين CKو  PKو TKعند اسـ ـ ــت داس التقنية (التكنولوجيا) للتعليس
والتعلس وي مل فهس الع قة المعقدة بين كل من الهلبة والمعلمين والمحتوع والممارسا ،والتقنيا ،أاناا الدرس.
أهمية استخدام منحى تيباك:
لقد كار ،الدراسا ،التي اهتم ،به ا المنحي التعليمي ل سواا كان ،دراسا ،استه عية أو تقويمية أو وص يةي
فمنها ما اهتس بتوعـ ـ ـ ــي أهمي ة ه ا النمو ج في إعداد الهلبة والمعلميني ل لك أوصـ ـ ـ ــ ،باسـ ـ ـ ــت دامها في تنمية
مهارا ،الت كير ب نواعها واس ـ ـ ـ ــيما مهارا ،الت كير في التكنولوجيا .ولقد توص ـ ـ ـ ــل العديد ن الباحاين أيع ـ ـ ـ ــا إلي
لع ــرورة دمج تعليس مهارا ،الت كير في العملية التعليميةي وفي جميا المواد الد ارس ــية ألن ه ا من ـ ـ ن تحس ــين
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عمليــة التعلسي وبقــاا أار التعلس و لــك من

ل ربه المهــارا ،بــالحيــاة العمليــة وبــالم ـ ـ ـ ـ ـ ــك  ،الحيــةي كمــا أن

للتكنولوجيا دور فاعل في عملية التعلس وتنمية مهارا ،الت كير ل

15

ومن جملة المهارا ،الواجب إكسابها للمتعلمين ما يمكن أن ن كر من في العناصر التالية:
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مهارا ،التعاون:

عمل م ترك

مسؤولية م تركة
ق اررا ،جوهرية
تواصل موسا

مهارا ،ااتصال:

متعدد الوسائه
أدلة داعمة
موج لجمهور
بناا معرفي

مهارا ،الت كير

مهمة رئيسة
تهبيق المعرفة
متعدد الت صصا،
حل الم كلة

حل م ك ،

م كلة واقعية

تهبيق الحل
حل مبتكر

هويل األجل
ت هيه ه ب
التنظيس ال اتي

تغ ية راجعة
مراجعة العمل

دمج التقنية

است داس ه بي

داعمة لبناا المعرفة

ازمة لبناا المعرفة
تصميس منتج داعس
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خالصة:
لقد أاب ،الكاير من الباحاين والد ارس ـ ــا ،أن اس ـ ــت داس التكنولوجيا ينمي معدل الت كير وال كاا لدع الهلبة إ أنها
تســتاير عقولهس س ـواا ل بالتمايل أو المحاكاة أو ت ــغيل ال برا ،الحســية في هن الهلبة حتي تظهر علي صــورة
أداة هنية يوه ا يهور وينعـ ـ ـ ـ ــج ال برا ،واألفكار في دور الوادة والحعـ ـ ـ ـ ــانةي اس اانتقال إلي مرحلة التنويري
وينقل ه ا ت كير الهالب من المعرفة التقليدية إلي تهور الت كير أفقيا وهو يعني اانتقال من برا ،معروفة إلي
برا ،من ن س المس ــتوع إلي التقدس ال هني العمودي ل

17

مجتمعاتها .

وكل ما س ــبق من برا ،ينتج عقوا

قة وبنااة في

وأ ي ار ومن أجل جامعة تسـ ـ ـ ــاير الركب العالمي يجب اعتماد تعدي  ،كّلية في هرق إعداد وت هيل األسـ ـ ـ ــات ة

بالجامعا ،بحيذ تحرص علي إع ـ ــافة التكنولوجيا باعتبارها بعدا االاا ا يتج أز من أبعاد إعداد األس ـ ــات ة وتنمية
مهاراتهس واتجاهاتهس المهنية وااست ادة من كل ما يستحدذ من نما ج معاصرة من أجل لك.
قائمة الهوامش:

 .1ينظر حسن حاتة :التعليس الجامعي والتقويس الجامعيي الدار العربية للكتابي ه1ي مصري .2001

.2ينظر :وس ــيلة عامر ومنوبية قس ــمية ل واقا تكنولوجيا التعليس في الجامعة وأهميتها في التدريس بالنس ــبة للمعلس والمتعلس ل
مجل ة العلوس ارنس ـ ـ ـ ــانية وااجتماعية عدد اص الحاس ـ ـ ـ ــوب وتكنولوجيا المعلوما ،في التعليس العالي ص 224ي وهو ينقل

عن www.aljazirah.comينظر

هرق وأساليب تنمية أداا األستا الجامعي.

.3ينظر حسـن ـحاتة و زينب النجار :معجس المصـهلحا ،التربوية والن سـية عربي -إنجليزي ي إنجليزي – عربيي مراجعة
حامد عماري الدار المصرية اللبنانية ي القاهرة ي ه1ي 2003ي ص150

.4المرجا ن س ي الص حة ن سها.

 .5جاري أنجلين :تكنولوجيا التعليس الماع ـ ــي والحاع ـ ــر والمس ـ ــتقبلي تر ص ـ ــال بن مبارك الدباس ـ ــي وآ رون جامعة الملك

سع ود للن ر العلمي والمهاباي الرياضي دهي د  ،ص7.

.6م ــاعل عبد العزيز العبد الكريس :واقا اســت داس التعليس االكتروني في مدارس المملكة األهلية بمدينة الرياضي ماجســتير
اآلداب في التربية ت ص ــص وس ــائل وتكنولوجيا التعليسي قس ــس وس ــائل وتكنولوجيا التعليسي كلية التربيةي جامعة الملك س ــعودي

المملكة العربية السعوديةي  1429-1428هي ص02.

.7علي زهدي ـ ـ ـ ــقور  -رنا السـ ـ ـ ــعدي مقال بعنوان  :درجة اسـ ـ ـ ــتعداد معلمي جامعة النجا" الوهنية لتوظيف نظاس التعلس

ارلكتروني (مودل) في العملية التعلمية بحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب إهار المعرفة ال اص بالمحتوع والتربية والتكنولوجيا ي جامعة النجا"

الوهنية
 .8جمال عبد ال تا" العسافي و الد اكر الصرايرة2012 :ي ص46ي47

صps://staff-old.najah.edu/. 04

 .9انتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار محمود محمــد نــاجي :فــاعليــة برنــامج قــائس علي منحي  TPACKالبيــداغوجي لتنميــة مهــارا ،الت كير في
التكنولوجيا لدع هالبا ،جامعة األقصـ ـ ــي بغزة بحذ قدس اسـ ـ ــتكمال متهلبا ،درجة الماجسـ ـ ــتير بكلية التربية – الجامعة

ارس مية بغزة  2016ص .04

.10تهبيق نمو ج  SMAR&TPACKلدمج التقنية دا ل ال صول الدراسية أريج عبد اا سالس الغامدي 2016/09/08 .

https://www.new-educ.com

.11عزة علي آل كباس :صائص المعلس ال عال في القرن  21وفق نمو ج تيباك  .2017/07/27-مدونة تعليس جديد
.12ينظر المرجا السابق ن س الموقا.

-tpackنمو ج-تيباكhttps://www.new-educ.com/
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M. L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics withي 13.Niess
technology : Developing a technology pedagogical content knowledge Teaching and Teacher
509-523ي 21ي Education

M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: Aي & Koehlerي P.ي 14.Mishra
 1017-1054.ي )108(6ي framework for teacher knowledge. Teachers College Record

 .15انتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار محمود محمــد نــاجي :فــاعليــة برنــامج قــائس علي منحي  TPACKالبيــداغوجي لتنميــة مهــارا ،الت كير في
التكنولوجيا لدع هالبا ،جامعة األقصي بغزة ص 26

 .16أريج عبد اا سـ ـ ـ ــالس الغامدي :تهبيق نمو ج  SMAR&TPACKلدمج التقنية دا ل ال صـ ـ ـ ــول الد ارس ـ ـ ـ ـيةي موقا تعليس
جديد

نمو ج-دمج-التقنية-دا ل-ال صل-الدراسي www.new-educ.com/

 .17قهامي ناي ة :تعليس الت كير للمرحلة األساسيةي دار ال كر للهباعة والن ر والتوزيا ه 01ي عمان  2001ص.360
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التحديات التكنولوجيا وعالقتها بالمدن الذكية :نظرة نقدية للتحدياته اآلفاقه والرهانات
الدكتورة مليكة بو اري (المدرسة الوهنية العليا لعلوس ارع س والصحافة /الجزائر)
مقدمة:
إن الع قة الموجودة بين المدينة وارنسـ ـ ـ ـ ـ ــان هي ع قة تكاملية فيما بينهاي حيذ أن من غير الممكن أن يكون

هناك لمدينة كيةل دون وجود إنسان كي جعل من المدينة التي يعيش فيها أكار كاا وتهو ار ما يسم لكنسان
ب ن يحســن من ظروف حيات في ــتي المجاا،ي والع قة العكســية ت رض علي ارنســان أن يحترس مقاييس ه ا

المدن ال كية لتبقي ب ــكلها الحعــاري ال كيي ومن بين أهس التحديا ،التي تواج العالس اليوس هو التهور الم هل
في تكنولوجيا وسـ ـ ـ ــائل ارع س وااتصـ ـ ـ ــالي وتهورها الم هل في محيه ا يتوقف عن التهور والتقدس في ـ ـ ـ ــتي
المجاا ،اســيما في جزئية وســائل ارع س وااتصــالي ومن
ه ا التحديا ،التي يتصــارص فيها العالس من

ل ه ا نهر" س ـؤاا جوهريا حول حقيقة وماهية

ل الســيهرة علي وســائل ارع س وااتصــال في محيها ،ســياســية

وأمنية ملغمة وفي سياق متهلبا ،المدن ال كيةم
-1

التحكم في الفضيييياء وحرت األقمار الصييييناعية لالتصييييال (تداخالت األغراض السييييياسييييية واإلعالمية

والعسكرية):

لتكون المدينة مدينة كية يستوجب أن يكون لها تواجد في ال عاا أي أن علي الدولة أن يكون لها العدد الكافي
من األقمار الصـناعية التي تعـمن لرؤيةل المدينة في كل العالس لla visibilitéلي والمتتبا لحراك الغزو ال عـائي
وحرب النجوس بين البلدان القوية في العالس سـ ــي حظ أنها بدأ ،من السـ ــتينا ،من القرن الماعـ ــي بعد أن حقق،
روس ــيا أول رح لة لها في ال ع ــااي وبا ،ال ع ــاا س ــاحة أ رع للصـ ـراص المحتدس بين القوع الكبرعي وجاا نتيجة
لك التهور الم هل لوسائل ارع س وااتصال كما أنها لتكون كية ابد من توفر عوامل أ رع مساعدة.

إ أهلق ،و ازرة الس ـ " ال رنســية نهايا ،القرن الماعــي أقما ار صــناعية اســت بارتية وه ا ألن فرنســا تدرك حقيقة
التحديا ،التي تواجهها علي كل المس ــتويا ،وبصـ ـ ة اص ــة التحديا ،الجيوس ــتراتيجية في ظل القهبية األحادية

وفي سـ ـ ـ ـ ـ ــيا ٍ
ق تزايد التجاوزا ،الريادية التي تقوس بها الدولة المارقة لدولة الوايا ،المتحدة األمريكيةي في حروب

الجيل السـادس والتي تحدد وتحسـ س في ال عـااا ،ارع مية وار بارية أكار مما تحسـس وي صـل فيها علي أرض
الواقا ي ل  gouverner c est prévoirل هي المقولة التي انهلق منها وزير الدفاص ال رنس ـ ـ ــي لقيادة الم ـ ـ ــروص
ال رنسـ ــي وال ي وعـ ــا في ال دمة سـ ــنة  2003نظاس تنصـ ــ ،الكتروني فعـ ــائي والتي ا تمتلك مال اليوس إا
روس ـ ـ ـ ـ ــيا والوايا ،المتحدة األمريكيةي "ايسييييييييايم" *  ESSAIMوال ي يراقب ن ـ ـ ـ ـ ــاه الراديو والرادار لكل الكرة

األرعـ ــية انه قا من تموقا ب بي واقا علي ارت اص  680كلس ل.1ي ج َّس ـ ـد ه ا الم ـ ــروص واقا التحكس في حروب
المعلوما ،أين يمكن اسـ ـ ـ ــتقبال كل ما يمكن أن ينقل كمعلومة عبر العالس ألهداف عسـ ـ ـ ــكرية وأ رع سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية

إستراتيجية.

 -1ربرت ا شيييررر ،وريمج" عبد السييالم ر،ييوان ،المتالعبون بالوقول ،المررت الوطني لرثقاوج نالفنون ناآلدام ،عالم الموروج،
دط ،الكويب ،1999 ،ص .15
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وه ا الحرب ال عـ ــائية تعتبر هاحنة الوهيس بين القوع الكبرع في العالس والتي تسـ ــارص أل

لحقها المشيييروا"

في البذ ال عائي وهو ما تراها المقاربة األمريكية لف ررانك ستانتون علي سبيل الماال ( وكان ي غل حتي وق،
قريب منصــب نائب رئيس  CBSأهس مجموعا ،ــركا ،اررســال ار اعي والتلي زيوني في أمريكا يعترض علي
حق األمس المتحدة في تولي عملية إن ــاا نظاس عالمي ل تصــاا ،عن هريق األقمار الصــناعيةي بالرغس من أن

سـ ـ ــيوفر إمكان بذ برامج مبا ـ ـ ـرة إلي أي بي ،في أي مكان في العالسي ويزعس سـ ـ ــتانتون أن حق األمريكيين في

التحدذ إلي من ي اؤن في أي وق ،ي اؤن سيتس هدرال. 1
ه ا التوج والنظرة احتكار المعلومة والبذ في الم هب األمريكي ا نلمسـ ـ علي المس ــتوع المدني فقه بل علي

المس ــتوع العس ــكري وال ي يعود إلي بدايا ،ااهتماس بال ع ــاا ال ارجي كمص ــدر تحكس وس ــيهرة علي بقية العالس
في مجـال التحكس في المعلومـا ،والبيـانـا ،و العـالميـة ل فـالنظريـة الحـدياـة في معـالجـة المعلومـا ،التي أتـاحــ،
ظهور الوس ـ ــائل التقنية المعقدة ل يكوس ـ ــايد والتي اس ـ ــت دم ،ع ـ ــد ال ـ ــعب ال يتنامي هورها ووع ـ ــعها موع ـ ــا
ااستعمال كونسورتيوس صناعي/عسكري موحد ولن نجد في أي مكان آ ر في ااقتصاد القومي ه ا الدرجة من
ارتقان والتقدس في الوسائل التقنية للمعالجة البيانا،ل ( )...ف ي  1972كان ،الحكومة ال يدرالية تست دس 5400

جهاز كومبيوتر  88بالمائة منها م صصة لو ازرة الدفاص.ل2ي ه ا المقاربة التي تعود للقرن الماعي تجعلنا نعا
إســقاها ،حول ا لتحكس في البيانا ،والمعلوما ،في القرن الحالي و مدع أهميتها علي المســتوع العالمي في ظل
النزاعا ،التي تن ر العديد من دول العالس تاركة الحزس والجزس للمحركين الفعلين للمعلومة ومن لألحداذ.
وهي ا ،المقاربة الروس ــية التي ت ــرف عليها مص ــلحة ااس ــتع ما ،واألمن ل والمكل ة بالتس ــيير العاس لحرب
المعلومةي وه ا ب ساليب و وسائل اصة للت اير علي مصادر المعلومة ال اصة بالعدو ما حماية كل ما يتعلق
بروسيا في حاا ،النزاعا ،إنها الحرب االكترونية العسكرية التي ت كل األداة األهس 3لي وفي الواقا فإن روسيا
تسيهر علي ال عاا ال ارجي أيعا وتعتبر المنافس األول للوايا ،المتحدة في حرب النجوس.
وقمنا بإعهاا ه ا النما ج لنؤكد التص ــور القائس حول هبيعة الصـ ـراص القائس بين ه ا الدول لغزو ال ع ــاا بهدف
التحكس في زماس حرب المعلوما ،وكي ية توزيعها وتقديمها لباقي العالس وال ي ا يحوز ه ا التكنولوجيا الراقية.
ول َّعـل ااتهـامـا ،التي وجهـ ،لروس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا في اانت ـابـا ،األمريكيـة ومـدع تـ ايرهـا علي تغيير نتـائج اانت ـابـا،

الرئاسية في الوايا ،المتحدة األمريكية والتي كان ،هرفا حاسما حسب الكايرين في إعهاا ال وز للمر

دونالد

ترامب 4علي المر ـ ـ ـ ــحة هي ري كلينتون والتي تعرض بريدها االكتروني للقرص ـ ـ ـ ــنة أيع ـ ـ ـ ــا ون ـ ـ ـ ــر رس ـ ـ ـ ــائلها
االكترونيةي ما حسس النتائج في النهاية لترامب.
بارعـ ـ ـ ـ ـ ــافة للمواقا ار بارية التي تظهر ويكيليكسي أو أوراق باناماي أو براديز بيبررزي كلها نما ج تؤكد ه ا
الحرب القائمة علي المعلومة ومدع التحكس فيها من

ل الرص ـ ــد والن ـ ـ ـري واانت ـ ــار أيع ـ ــاي وكاي ار ما تكون

ص ـ ــناعة المعرفة والمعلومة ت ع ـ ــعان للمتغير العس ـ ــكري ال ي ي لل ه ا المعلوما ،في أهر م تل ة علي غرار
 -1نفت المريع السابق ،ص .78
- BENZAOUI Abdesslam, Les enjeux de la communication, la transnationalisation da l
audiovisuel en, méditerrané op.cit p 36 .
 -3أليثر وفاصيييش حول اا المو،ييو يمكن الريو لود مقاالت عبر المواإلع اإليباريج ننقتري عريكم مقاال يتحد بتفاصيييش حول
اه االوهامات التي ميز نتائل االنتخابات وي أمريكا" .http://www.alquds.co.uk/?p=852211
4
- BENZAOUI Abdesslam, Les enjeux de la communication, la transnationalisation da l
audiovisuel en, méditerrané op.cit 39-40.
2
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انتاج/انتشيييار/توزيع المعلومة وهو ما قام ،ب فرنسـ ــا في التسـ ــعينا ،من

ل قمريين صـ ــناعيين ا يتجاوزان

مســون كيلوغراما ســوريز cerise /و كليومنتين clémentine /ل ولقد وضييعا في نفس المدارات المخصييصية

الحقا ال يسيييايمه وسيييمحا بمسيييح أرضيييي وهذا الكتسيييات الطريقة التي تسيييمح بأخذ االتصييياالت التي يمكن
اسيييتغاللهاه وهذا من بين ثالث مليار اتصيييال يومي والتي تنقلها عبر األثير الهرتزيه فسيييوريز مهمتها تمييز

كل موجات ال رادار على كامل الكرة األرضيييييييييةه و توضيييييييييح ذبذبات النجدة المسييييييييتخدمة لما تكون الذبذبات
األسيييييياسييييييية مشييييييوشيييييية جراء الحروت االلكترونيةه وأما كليمونتين فمهمتها تقديم خرائط دقيقة حول البيئة

الكهرو/مغناطسيييسييية على كامل الكرة األرضييية1".ي وه ا الحرب والتس ــابق نحو ال ع ــاا تعتبرا فرنس ــا عنصـ ـ ار

أســاســيا لعــمان مكانتها العالمية بين الص ـ وف وهو ا ،التصــور ال ي تبناا ــارل ديغول للتوج نحو ال عــاا

ال ارجي بعد أن كان حك ار علي الوايا ،المتحدة األمريكية وعلي ااتحاد السـ ـ ـ ــوفياتيي ولتصـ ـ ـ ــب ما حلول عاس
 2015القوة الاالاة عالميا في مجال غزو ال عــاا حســب ما جاا في مجلة الدبلوماسيية" ال رنســية ل ت تي فرنســا
في المرتبة الاالاة بعد القوتين ال ع ـ ـ ـ ـ ـ ــائيتين التاري يتيني الوايا ،المتحدة األمريكية وروسـ ـ ـ ـ ـ ــيا ي وقبل القوتين

الصاعدتين الصين والهند.ل 2ي و ه ا إدراكا من فرنسا علي مردودية المسارعة للتنافس في حرب النجوس وس ر،
احق ا إمكانيا ،ع ـ مة لكي ا تكون الصــناعة ال عــائية محتكرة علي الهرف األمريكي فقه والروســي واســيما
أن ه ا الصــناعة تســاهس في ــكل كبير في تهوير األســلحة وب اصــة لالص ـواريخ البالســتيةل لفال عــاا هو حدود
يجب قهرها وغزوهاي ألنها غنية بال رص ارس ــتراتيجية وااقتص ــادية وأيع ــا هي إرادة الدولة التي تريد ااس ــتامار
في المسـ ـ ــتقبلي و للتعبير عن إمكانياتها العلميةي والتي يمكن ك ـ ـ ـ ها ب ـ ـ ــكل كامل ( )...والقرار بإن ـ ـ ــاا وكالة
فعــائية وهنية تس ات ا ق اررا في حكومة الجنرال ديغول عاس .1961ل 3ه ا التســابق نحو ال عــاا ســم ل رنســا

أن تكون أكار تهو ار في مجال البذ ال عـ ــائي التل زيونيي وأن تنت ـ ــر إع ميا بوسـ ــائه م تل ةي وك ا علي رقعة
جغرافية أوسَّا ت دس توجهها ونظرتها.
 -2نظرة نقدية لنماذج من التكنولوجيا المتطورة التي تميز المدن الذكية:

ا بد أن ن ــير أوا إلي أن المدن ال كية هي عــرورة حتمية بالنظر لكل ما تقترح التكنولوجيا من تهورا ،كبيرة
علي مستوع التقانة " حسب دراسة لمعهد ماكينزي العالمي) (McKinsey Global Instituteي فإن أكار 600

مدينة في العالس -من حيذ س ـ ـ ــرعة النمو والتهور-س ـ ـ ــتكون مولدة لحوالي  %60من النمو ااقتص ـ ـ ــادي الدولي

و لك بين .2025-2010
ول ا وحتي تع ــمن ه ا المدن الوص ــول له ا المس ــتوع من النمو والح اظ علي ي ابد لها من أن تس ــتعد لمواجهة
م ـ ـ ــاكل ازدياد عدد السـ ـ ــكان في المدن والتغيير المنا يي و لك بإيجاد هرق تسـ ـ ــاهس بإدارة أفعـ ـ ــل وأكار ك ااة
للموارد والبني التحتيةل.4

1

- Alain DUPAS,l espace : un enjeu stratégique et une ambition géopolitique pour la France, Les
grands dossier de Diplomatie Affaires stratégiques et relations international\es, N°27, 2015,
France, p 94.
2
- ibid p 94.
3
-https://ibelieveinsci.com/?p=26137
4
-https://www.eremnews.com/sciences-technology/1564282
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المقدم الرقمي لألخبار:

األكيد أن الحركة المتسارعة في مجاا ،التكنولوجيا جعل ،من وسائل إع س وااتصال جزا ا يتج أز من التواجد
ارنس ـ ــاني اس ـ ــيما في المدن المتهورة جدا والتي تعرف بالمدن ال كيةي اس ـ ــيما وأن س ـ ــم ،العص ـ ــر الحالي هي
التكنولوجيا ال ائقة في ارع س وااتص ـ ـ ــالي حيذ أن س ـ ـ ــكان المعمورة باتوا متص ـ ـ ــلين بكل العالس في ا ،الوق،
وأصـ ـ ـ ــبحنا ا نتحدذ عن القربة العالمية لماكلوهاني وانما نتحدذ اآلن عن لبي ،الزجاج العالميل حيذ نرع في
كل يا ونراقب في كل يا وك ن العالس با ،مدينة عالمية كية ب علهاي والواقا أن ارنسان ال ي يعيش في
ه ا النسـ ــق يريد أن يبقي علي دراية كاملة بمسـ ــتجدا ،األحداذ ( وبغض النظر إن كان ارع س سـ ــيكون إع س
من الدرجة الاانية أو من الدرجة األولي) فإن األ بار واألحداذ ت

حي از مهما من اهتمامات الحياتيةي وهو ما

يحاكي التزايد الكبير علي مســتوع القنوا ،ال عــائية س ـواا التي تبذ عبر الســاتل أو عبر اانترن ،والتي تســم

ببقاا المتلقي متصـ ـ ـ ـ ـ ــل علي مدار السـ ـ ـ ـ ـ ــاعةي وآ ر ه ا التكنولوجيا ،تقتر" "مقدم األخبار الرقمي" ال ي قدمت

الصيني أين يتس محاكاة كل الرقمي بال كل الب ري ويبقي يقدس األ بار علي مدار الساعة والدقيقة كل األ بار

والمستجدا ،ار بارية في كل المجاا،ي (ماتريكس األ بار)ي دون تع ب أو كلل فه ا المقدس هو النمو ج الجديد
لما ســيكون علي مقدس األ بار في المدن ال كية والتي يمكن أن تربه احقا بال ــا ــا ،العم قة في المدينة وفي
ال عــااا ،العامة مال ما هو الحال في اللوحا ،ار ــهارية العم قة ل فعرعــ ،وكالة أنباا الصــين الجديدة ه ا
األس ــبوص ما أس ــمت “س ــابقة عالمية” قوامها م يعان افت ارع ــيان للن ـ ـرا ،ار باريةي راكبة موجة الجهود الص ــينية
لت ـ ـ ـ ـ ـ ــجيا تقنيا ،ال كاا ااصـ ـ ـ ـ ـ ــهناعيي ويرتدي أحد ه ين الم يعين بزة قاتمةي وربهة عنق حمرااي فيما يلبس
ل تحريك ال ـ ـ ـ تين بالوتيرة

الااني قميص ـ ـ ـا وربهة عنق رماديةي ويتلوان أماس الكامي ار نص ـ ـ ـا ُبرمج لقراات من
المعتمدة عادة في ن ـ ـ ـ ـ ـرا ،األ باري ويتكلس أحدهما الص ـ ـ ـ ــينية فيما اآل ر يتحدذ ارنجليزيةل 1ي ونج

لك من

ل محاكاة مقدمين حقيقيين .وفي الواقا يحيلنا ه ا إلي توج المجال ارع مي نحو ا ت اا مهن في الصحافة

وظهور مهن أ رع مرتبهة بالجا نب لالتقني واآلليل وهو ما يعني أن ه ا المدن ال كية تتوج نحو النزعة ال ردية
أكار و نم ج ،مقدمي األ بار في بوتقة موحدة ل prototypeل في عالس متعدد الاقافا ،والتوجها ،الهوياتيةي
بارع ـ ـ ـ ــافة لتهميش البعد ارنس ـ ـ ـ ــاني ال ي يكون ع ـ ـ ـ ــروري ليس فقه في بناا المدينة وانما في بناا الحع ـ ـ ـ ــارة
بم هومها القديس عند الم كرين اسـ ــيما وأن كل المقاربا ،الدولية تتج نحو ه ا المسـ ــار ل وترع العديد من الدول
أن المبادرا ،والم ــاريا التي تهبق في إهار م هوس المدن ال كيةي هي الحل له ا الم ــاكل وهو ال ي ســيعــمن
نموهاي وااس ـ ـ ــتغ ل األمال لمواردها وبناها ال تحتية وحل العديد من الم ـ ـ ــك  ،وتوفير حياة أفع ـ ـ ــل للمواهنين
والزوار مما سينعكس بدورا علي كافة منا" المجتما.ل
-2

2

كاميرات عالية الدقة لضمان األمن أم للمراقبة:

تهر" حقيقة انت ـ ـ ـ ـ ــار الكاميرا ،عالية الدقة و التي تنت ـ ـ ـ ـ ــر في المدن ال كية والتي يتس ااسـ ـ ـ ـ ــتعانة بها ظاهريا

لعـمان األمن ال ي يعتبر ـماعة العصـر الحالي لكن يمكن أن نقدس نظرة أ رع عن اسـتعماا ،ه ا الكاميرا،
فائقة الدقة حيذ أعلن بيل غيتس مالك إمبراهورية مايكروســوف ،عن م ــروص ع ـ س يتعــمن ربه مجموعة من
األقمار الصـ ـ ــناعية بكاميرا ،للمراقبة :أي لمراقبة حركة الكرة األرعـ ـ ــيةي وحسـ ـ ــبهس فإن ه ا الم ـ ـ ــروص الع ـ ـ ـ س
- https://ibelieveinsci.com/?p=26137
-https://www.france24.com/ar/20190102

1
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ســيســم بمراقبة الصــيد غير القانونيي وك ا لحظة انداص الحرائق في الغابا،ي بارعــافة لمراقبة البراكين لحظة
ان جارهاي ما يعني أن ه ا الكاميرا ،ديدة الدقة تراقب كل نازلة علي الكرة األرعية.
وفي الواقا ه ا ال هوة تحسـ ـ ـ ـ ـ ــب في ميدان حروب الجي ل السـ ـ ـ ـ ـ ــادس التي تكون فيها التقانة هي الراب بالدرجة
األولي فالحروب تدار اليوس من

ل التحكس في المعلوما ،التي تكون فيها التكنولوجيا هي ال يصـ ـ ـ ـ ـ ــل بالنظر

للسـرعة واانت ـار و ارقناص أيعـاي ه ا الم ـروص ال ي تحمسـ ،ل احقا الكاير من ال ـركا ،العمالقة في مجال
ااتصاا  ،توع وتؤكد حقيقة الرهانا ،التي تحيه بنا دون أن تكون لنا فكرة حقيقة عنها وا عن مداها....
ويعتبر ه ا الم ــروص ال ي أعلن عن بيل غيتس توجها ليس بالجديد في الم ارقبة والتجس ــس علي الدول و األمسي
ولعل ما قاس ب الممال اليهودي األمريكي جورج كلوني ب ـ ـ ـراا واه ق ق مر صـ ـ ــناعي لمراقبة حسـ ـ ــب التجاوزا،
التي كان ،تقوس بها الس ــودان في جنوب الس ــودان ي عـ ـ ه ا التنافس الكبير علي مس ــتوع الدول واألفراد أيعـ ــا
لمراقبة كل اردة و واردة تحدذ في العالس.
كما َّ
أن الصــين أهلق ،في  2018كامي ار عالية الدقة وأحدا ،ب ا عــجة كبيرة علي مســتوع العالس أين يمكن أن

ترع ب ــكل واعـ ـ ودقيق لوجوا المارةلي وك ا أرقاس الس ــيارا،ي وهو ما يتنافي و لالحق في الص ــورةل ال ي يعتبر
تعديا علي الحريا ،ال ـ صـية وتجاو از لم هوس الحرية ل وصـل ،ـركة صـينية بالتهور في التصـوير ال وتوغرافي
إلي مراحل جديدةي عندما التقه ،صـ ـ ـ ــورة لمدينة ـ ـ ـ ــن غهاي بدقة جودة غير مسـ ـ ـ ــبوقةي حيذ بلغ 200 ،مليار
بيكس ـ ــل .لكن التقنية الجديدة تاير قلق المدافعين عن ص ـ ــوص ـ ــيا ،األ ـ ـ ـ اص بالنظر إلي كون ه ا النوص من
الصور يم ّكن من تمييز وجوا األ

اص علي بعد كيلومترا،ل

1

بالمقابل ن ـ ــاهد عبر مواقا التواصـ ــل ااجتماعي الكاير من القصـ ــص التي تمس األفراد والحياة العامة بواسـ ــهة
ه ا الكاميرا ،عالية الدقةي والتي يروج أنها من بين أسـ ـ ـ ــاليب مراقبة من يتجاوز القانوني وك ا وسـ ـ ـ ــيلة للحمايةي

غير أن ه ا الكاميرا ،عالية الدقة والتي تسـ ـ ـ ـ ـ ــت دس للحماية ولتجعل المدن أكار كاا في التعامل ما م تلف

الظروف التي تحيه بنا بعود انت ـ ــارها في المدن ب ـ ــكل كبير بعد أحداذ  11س ـ ــبتمبر حيذ َّ
أن أدوا ،الحماية
الدقيقة كان ،تعرف ت وقا كبي ار في المدن األمريكيةي ومن لباقي المدن والدول العالمية األ رع.

-3

غوغل أرضي إيرث :Google earth

يعتبر المحرك العم ق غوغل من بين أهس المحركا ،التي يتس اس ـ ـ ـ ــت دامها في العالس ألغراض متعددةي ويحاول
ه ا المحرك أن يتهور دائماي كما يقتر" ه ا المحرك ما يعرف بغوغل ايرذي ال ي يقدس رائه فائقة الدقة لكل

ما هو موجود علي األرض ل يعتبر جوجل إيرذ (بارنجليزية ): Google Earthأداة تعري ية جغرافيةي يعمل
علي تمايل األرض علي ـ ــكل كرة أرعـ ــية ا اية األبعاد علي ارنترن ،من

ل الوصـ ــول إلي صـ ــور القمر

الصناعيي والصور الجويةي وقياسا ،أعماق المحيها ،وغيرها من البيانا ،علي ارنترن،ي

[] ١

ويمكن للمست دس

تكبيرها وتصــغيرها عبر صــور األقمار الصــناعية الملتقهة من جميا أنحاا العالسي والبحذ عن المواقاي وهباعة
الصور بدقة عاليةل 2لكن ه ا التقنية العالية الجودة والتي تسهل البحذ عن أي يا موجود علي سه األرض

-https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7
- https://mawdoo3.com.
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وال ي يسهل الولوج إلي ال رائه والصور تعتبرا الكاير من الدول أن أداة تجسس وا تراق للحدود ارقليمية للدول
حيذ هالب ،فرنسا من المحرك أن يحجب المواقا الحساسة اسيما العسكرية منها.
وهناك أيع ــا نظاس التموع ــا العالمي ال ي ي ــب غوغل األرع ــي وال ي يجل من المدن أكار س ــهولة في التنقل

وايجاد األماكن الم تل ة والتي تســهل علي ارنســان التنقل في م تلف األماكن والهرقا ،ل نظاس التوقيا العالمي
ويرمز ل بالرمز  GPSوهو نظاس م حة من ل األقمار الصــناعيةي وظي ت األســاســية هي توفير معلوما،
دقيقة عن الموقا الجغرافي ل ـ ـ ـ ص معيني ومما ا ـ ـ ـ َّ
أن النظاس سـ ـ ــاهس في تهوير مجاا ،عديدة مال
ـك في ّ

الرح  ،البرية والم حة البحرية والمهاس العس ــكرية الم تل ةي كما يلعب النظاس دو ار ممي از في مجاا ،المسـ ـاحةي
له ا ُيعتبر النظاس من أكار أدوا ،القياس المســت دمة من ِقةبل مهندســي المســاحة الجيوديســية نظ ار لدقت وصــحة

بيانات ل.1
-4

نماذج عن خدمات غوغل بالس و المساعد أليسكا:

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـراعا ،القائمة اليوس بين م تلف المحركا ،العالمية تحتدس فيما بينها لتكون األكار انت ـ ـ ـ ـ ـ ــا ار في العالس و
لتصـ ــب تهبيقاتها ولواحقها المسـ ــيهرة علي األس ـ ـواق ااسـ ــته كية (الحالية أو المحتملة) ل ف ليكسـ ــا  Alexaلك

المســاعد ال ـ صــي ال ي قدمت ال ــركة األمريكية في جهاز  Amazon Echoومن اس في Amazon Echo
Dotهو متوفر علي كل تهبيق متوفر لهواتف أندرويد تس تنزيل حوالي  5مليون مرةي التهبيق يست دس لمعرفة
أحوال الهقس والحصـ ــول علي ال رائه وأيعـ ــا الحصـ ــول علي أجوبة ألسـ ــئلة تقوس بهرحهاي كما أن يعمل علي
قرااة الموسيقي الم علة لك و إعافتها إلي قوائس اصة والكاير من الوظائف األ رع التي يقوس بها منافسوا في
العادةل2ي وهو يسـت دس أيعـا في ـكل جهاز يجعل من حياة األفراد أكار تنظيما اسـيما وأن يقتر" دما ،كايرة
ويجيب عن م تلف األس ـ ـ ــئلة التي قد يهرحها علي الزبوني و إقترح ،ـ ـ ــركة غوغل ب س ربه ه ا المس ـ ـ ــاعد
أيعـ ــا ما الهواتف النقالة ال كية لإ أعلن ،ـ ــركة لأمازون ب ن مصـ ـ ّـن عي المعدا ،التكنولوجية سـ ــيتمكنون من
إعافة مساعدة ال ركة الرقمية لأليكسال علي األجهزة المحمولةي مال سماعا ،الرأس والساعا ،ال كية وأدوا،
اللياقةي وسيتمكن المست دمون من توجي األسئلة والهلبا ،ل ـ ـ ـ ـ لأليكسالي حول أحوال الهقس أو قرااة األ بارل
3ي وكما كرنا ســابقا أن ه ا التهورا ،الم هلة رغس كل ميزاتها اريجابية إا أنها تبقي تدفا نحو تغيرا ،كايرة
في المعام  ،ارنسـ ـ ـ ـ ــانية وتقود نحو التوحش ارنسـ ـ ـ ـ ــاني أكار ونحو بروز النزعة ال ردية التي كان ،وا تزال
تهدد حقيقة القيس ارنس ــانية التي تتهاوع في ظل التس ــارص التقني الكبيري حيذ يمكن ااس ــتعانة به ا التهبيقا،
واألجهزة سلبا أيعا.
خاتمة:

ما يمكن أن نست لص أن ه ا التكنولوجيا ،التي تحيه بنا بقدر ما تجعل من مدن العالس مدن كية وتسهل من

الحياة ااجتماعية لمتسـ ـ ــاكني ه ا المدن إا أننا أردنا أن نقدس نظرة نقدية لبعض ه ا التكنولوجيا ،التي تس ـ ـ ـاهس
في تحســين الحياة ااجتماعية في المدينة والتي رغس حســناتها إا أنها تحمل جزا من انتهاك للحياة ال صــوصــية
لل ردي وك ا الحد من الحريا ،ال ـ ـ ـ ص ـ ــية والحريا ،العامة لما تتميز ب من دور رقابي أكار من متابعةي واآلن

ه ا التكنولوجيا تهر" ب ــكل جدي علي مســتوع الدول رغس أن ه ا المصــير ال ي تســير نحو الب ـرية هو نتيجة

-https://www.amnaymag.com
-https://arabic.cnn.com/tech/2018/01/06/alexa-headphones-smartwatches
3
- https://ibelieveinsci.com/?p=26137
1
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حتمية للتهور التكنولوجي لفحسب تقرير ن رت

ركة سيمينس ) (Siemensفي عاس  .2015فإن حجس السوق

ال اص بالمبادرا ،في إهار تهبيق المدن ال كية بلغ  575مليار دوار في عاس 2014ي وبحسب التوقعا ،فإن
سـ ــيصـ ــل إلي  1240مليار دوار في عاس 2019ل 1ي أي أن ه ا التوج نحو تقديس المدن ال كية حقيقة قائمة في
ظل الســياقا ،الحالية التي تحيه بالب ـريةي لكن هناك تقاهعا ،مهمة ت ــكل تحدي للب ـرية في ظل تدا ل ه ا
التكنولوجيا ،في ت اصـ ــيل الحياة ارنسـ ــانية التي تتج أكار نحو النزعة ال رديةي وانكماش الع قا ،و ترزو نحو
القولبــة النمو جيــة التي تعتمــد علي توجـ واحــد تكعيبي لكنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان وللمــدينــة التي لهــا ع قــة ما حقيقــة الوجود
ارنساني.

1- R.Brunet ,R. Ferras,H.Théry (dirs.), 1993, Les mots de la géographie,,Dictionnaire critique.
-
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المدينة الذكية والتواصل االجتماعي لمجتمعاتنا
الدكتورة فريدة عكرو( ،جامعة مستغانس-الجزائر)
مقدمة:
يعتبر م هوس المدينة ال كية (بارنجليزية )Smart city :و كمصـ ـ ـ ـ ــهل جديد و ـ ـ ـ ـ ــامل لوسـ ـ ـ ـ ــائل تهوير

المجتماي بغرض دعس مدينة وادارتها بهريقة حسـ ـ ـ ـ ــنة بتقنية جديدة بحيذ تتحسـ ـ ـ ـ ــن ظروفها ااجتماعية في ظل
حماية البيئة .تلك األفكار والوســائل تتعــمن تجديدا ،تكنولوجية واقتصــادية واجتماعية .يرتبه ه ا المعني ببناا
المدن الجديدة وادارة دماتها من كهرباا وا عااة ومياا وتدفئة ومواص  ،واتصاا،ي و هي تقنية املة ردارة
مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة كبيرة بتهبيق هرق التحكس اآلني بواسـ ـ ــهة وسـ ـ ــائل كيةي مال كاميرا،ي و ـ ـ ــبكا ،اتصـ ـ ــالي وتجميا
معلوماتها وادارة تلك المعلوما ،من مركز يجما المعلوما،ي ويتصــرف فيها بحســب األوعــاص اآلنية و المتجددة
وااحتيـاجـا .،تتحـدد هـ ا الورقـة البحايـة بـالتركيز علي العمليـة ااتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـة الموجودة في االمجتما و عمليـة
تما ـ ـ ـ ــيها ما تقبل التقنية و الممارسـ ـ ـ ــة ال كية لهاي حيذ يسـ ـ ـ ــتلزس األمر الع قة القائمة بين تمال التكنولوجيا أو
(التقنية) في التصور ال هني للمجتما .
و علي س ــوف نركز علي الوس ــائل ااع مية و ااتص ــالية المتوفرة و التعامل ااجتماعي بها لبناا مدن كية
في المجتما الجزائري و التي ت ترض التعامل في فعاا اص و عقلية اصة متميزة.
الكلمات المفتاحية :ال عاا التقنيي وسائل ااع س و ااتصالي التمال ااجتماعي للتقني ببناا المدن ال كية.
تتي التكنولوجيا الجديدة في مجال ااع س و ااتصـ ـ ـ ـ ــال لكل األفراد في المجتما فرصـ ـ ـ ـ ــا جديدة في التعارف و
تولد أاا ار إيجابية بجانب األاار الســلبيةي
األراا و المعلوما،ي كما أنها ت لق لهس في الوق ،ات م ــك  ،جديدة ُ
األمر ال ي يحتس عرورة دراسة ما سوف ت لق مؤسسا ،جديدة تنظمها قوانين و عادا ،جديدة.
يعتبر ديل هيمس  Dell Hymesأول من اســت دس عبارة أنترويولوجيا ااتصــال ســنة  1967حيذ قال  :يجب
علي توس ـ ــيا ااتص ـ ــال في اانتروبولوجيا أن يرتبه بتوس ـ ــيا ااتص ـ ــال في الاقافا ،أو المجموعا ،الب ـ ـ ـرية في
دراسة ايتنوغروفيا التي تركز علي أحداذ و نظريا ،أنتروبولوجية .إن في اية اقافة أو مجموعة ب رية يتس إنتقاا
السلوك و األ ياا بإنتظاس علي أنها منتجا ،السلوك تقدس لقيمتها ااتصالية(.)1
ان ال كر ااتصــالي كال كر الســياســي أو ال كر ااقتصــادي ا ين صــل عن المجتمعا ،الحدياة بل يتصــل بتاريخ
الب ـ ـ ــر و ي ت في الوق ،ن س ـ ـ ـ افاق فكرية و علمية .حيذ تبين ان ظاهرة ااتصـ ـ ــال كالنظاس المعلوماتي تمال
مجموعة النما ج االكترونية و ااتصالية بمعني انها تك ي است

ص إستنتاجا ،مناسبة.

و علي ا يمكن العمل عــمن مدن كية في اهار التجرد بمعني بعيدا عن التعقيدا ،ااجتماعية و يركز ب ــكل
اساسي علي الميول النا ئة و اابتكارا ،الجديدة.
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تعمل وسـ ـ ـ ــائل ااع س و ااتصـ ـ ـ ــال علي ن ـ ـ ـ ــر المعلوما ،والترفي والتعليس .فهي جزا من سـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ــلة التهور
التكنولوجي  .فنحن نهتس أكار بمعمونها وهريقة است دامهاي وا ا نظرنا إليها كجزا من العملية التكنولوجية التي
بدأ ،تغير وج المجتما كل ي ـ ـ نها في لك ـ ـ ن التهورا ،ال نية األ رعي فنحن حينئ نهتس بت ايرهاي بص ــرف
النظر عن معمونها .
حيذ يقول مار ال ماكلوهان أن (معمون ) وسائل ااع س ا يمكن النظر إلي مستق عن تكنولوجية الوسائل
ارع مية ن سها.فالكي ية التي تعرض بها المؤسسا ،ارع مية الموعوعا،ي والجمهور ال ي توج ل رسالتهاي
يؤاران علي ما تقول تلك الوسائلي ولكن هبيعة وسائل ارع س التي يتصل بها ارنسان ت كل المجتمعا ،أكار
موق ا نسـ ــتهيا أن نسـ ــمي (بالحتمية

مما ي ـ ــكلها معـ ــمون ااتصـ ــالي فحينما ينظر ماكلوهان إلي التاريخ ي

التكنولوجية  ) Technoligical Determinismفبينما كان كارل ماركس يؤمن بالحتمية ااقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاديةي وب ن
التنظيس ااقتصـ ــادي للمجتما ي ـ ــكل جانبا أسـ ــاسـ ــيا من جوانب حيات ي وبينما كان فرويد يؤمن بان الجنس يلعب
دو ار أسـ ـ ــاسـ ـ ــيا في حياة ال رد والمجتماي يؤمن ماكلوهان ب ن اا تراعا ،التكنولوجية المهمة هي التي تؤار ت اي ار
أساسيا علي المجتمعا.،
وله ا نجد ماكلوهان ـ ــديد ارعجاب بعمل المؤر ين أماال الدكتور واي White Jr ،ص ـ ــاحب كتاب (التكنولوجيا
الوسـ ـ ـ ـ ـ ــيهة والتغير ااجتماعي)ي ال ي ظهر سـ ـ ـ ـ ـ ــنة  1962وفي ي كر المؤلف أن اا تراعا ،الا اة التي لق،
العص ـ ـ ـ ــور الوس ـ ـ ـ ــيهة هي الحلقة التي يع ـ ـ ـ ــا فيها راكب الحص ـ ـ ـ ــان قدم  Stirrupوحدوة الحص ـ ـ ـ ــان Nailed

Horseshoeي والسـرج  Horse Collar..فبواسـهة الحلقة التي يعـا فيها راكب الحصـان قدم اسـتهاص الجندي
أن يلبس درعا يركب ب الحص ـ ـ ــان الحربي ؛ وبواس ـ ـ ــهة الحدوة واألربهة التي تربه الحص ـ ـ ــان بالعربة Harnes
توافر ،وس ـ ـ ــيلة أكار فاعلية لحرذ األرضي مما جعل النظاس ارقهاعي الزراعي يظهري وه ا النظاس هو ال ي دفا
التكاليف التي تهلبها درص الجندي.

()2

وقد تابا ماكلوهان ه ا ال كرة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــكل أكار تعمقا ليعرف أهمي ،التكنولوجيةي مما جعل يهور فكرة محددة عن
الص ـ ـ ـ ـ ــلة بين وجود ااتص ـ ـ ـ ـ ــال الحديذ في المجتما والتغيرا ،ااجتماعية التي تحدذ في لك المجتماي ويقول
ماكلوهان « أن التحول األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي في ااتص ـ ـ ــال التكنولوجي يجعل التحوا ،الكبرع تبدأي ليس فقه في التنظيس
ااجتماعيي ولكن أيعا في الحساسيا ،ارنسانية .والنظاس ااجتماعي«

()3

في رأي يحددا المعمون ال ي تحمل

ه ا الوسائل .وبدون فهس األسلوب ال ي تعمل بمقتعاا وسائل األع س ا نستهيا أن ن هس التغيرا ،ااجتماعية
والاقافية التي ته أر علي المجتمعا.،و هي ال كرة التي ابدا أن يبحذ فيها الم تصـ ـ ـ ـ ــون في ه ا المجال لتحقيق
امكانية ااعتماد علي التغيرا ،تقنية وفقا للتغيرا ،ال هنية لبناا مدن تدار بواس ــهة التقنية ي و تحقيق الس ــرعة و
اانت ار.
ويقول ماكلوهان أن وســائل ااع س التي يســت دمها المجتما أو يعــهر إلي اســت دامها ســتحدد هبيعة المجتماي
وكيف يعالج م ــاكل ي وأي وســيلة جديدة أو امتداد لكنســاني ت ــكل ظروفا جديدة محيهة تســيهر علي ما ي عل

األفراد ال ين يعي ـ ـ ـ ـ ــون في ظل الظروفي وتؤار علي الهريقة التي ي كرون ويعملون وفقا لها أي أن (الوسـ ـ ـ ـ ــيلة
امتداد لكنسان).
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ونظ ار ألن التكنولوجيا الحدياة المتغلغلة قد لق ،سـ ـ ــلسـ ـ ــلة كاملة من الظروف الجديدةي أصـ ـ ــب ارنسـ ـ ــان واعيا
ومدركا لل نون علي أنها ( عد الظروف المحيهة )  Anti –Environmentsواألسلوب ال ي تدرب ب ارنسان
قديما علي الم حظة لس تعد ل ص ـ ـ ـ ــلة بالعص ـ ـ ـ ــر ال ي نعيش في ي ألن يقوس علي ااس ـ ـ ـ ــتجابا ،الس ـ ـ ـ ــيكولوجية
والم اهيس التي ت ار ،بالتكنولوجية القديمة -تكنولوجية الميكنة -وقد ي س ــر ه ا (عص ــر القلق ) ال ي نعيش في ي
فنحن ن عر بالقلق ألننا نحاول أن نقوس بعمل اليوس ب دوا ،األمسي وبم اهيس األمس.
فالمهس أن التكنولوجياي هي تغيير للمدع أو المسـاحة أو ال ـكل ال ي تد ل في ال ـئون الب ـرية .لس تد ل السـكة
الحديد الحركة أو المواص ـ ـ  ،أو الهريقي في المجتما الب ـ ــريي ولكنها عمل ،علي توسـ ــيا نهاق  Scaleتلك
المهاس الب ـرية الســابقةي القة أنواعا جديدة من المدني وأنواعا جديدة من العمل ووق ،ال ار ي حدذ لك في أي
مكان عمل ،في السكة الحديدي ب كل مستقل تماما عن الحمولة أو المعمون ال ي تحمل السكة الحديد كوسيلة
للمواص ـ ـ ،ي والهائرة من ناحية أ رعي بإس ـ ـراعها بالمواص ـ ـ  ،تميل إلي حل ـ ــكل السـ ــكة الحديد في المدينة
والسياسة واارتباهي مستقلة تماما عن است داما ،الهائرة الم تل ة أو ما تحمل (.)4
وقد يعتمد لك علي هريقة التعامل ما ما يص ـ ـ ـ ـيب البيئة من م ـ ـ ـ ــك ،ي وتغير في فئا ،المجتما من ـ ـ ـ ــباب
ومســنيني وتزايد عدد الســكاني وأزما ،اقتصــادية وقلة في المصــادر الهبيعية .فيهبا لك أيعــا تجديدا ،ليســ،
تكنولوجية تسـ ــتهيا توفير حياة أفعـ ــل لسـ ــكان المدن .من عـ ــمنها ما فكرة الم ـ ــاركة ) (Link Sharingأو

ا راك المواهن في ت هيه م رعا ،كبيرة في المدينة .و قد يكون ل لك وزن اصة في ظل المجتمعا ،المحلية
نسبة للقيس السادة تقبل أو رفض ما يمكن ان يبدو جديدا أو غريبا.
حيذ تعمل اردارا ،المحلية بالم ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة ما كل ال اعلين الموجدون به ا المجتمعا ،ال توفرهاي بمعني انها

ت تلف من مجتما آل ري حســب اهلية المجتما المحلي و توفر مؤسـســا ،قادرة علي تهوير تقنيا ،كية .حيذ
تع ـ ـ ـ ــبه مسـ ـ ـ ـ ـ لة ااس ـ ـ ـ ــتدامة و إمكانية تهبيق التقنيا ،ال كية ي وهرق الم ـ ـ ـ ــاركة وهريقة التعامل ما البيانا،
الرقمية .
يسـ ـ ــتتبا لك بتحقيق "الحكس ال كي  " Smart Governance .وال ي يعني ب م ـ ـ ــاركة المواهنون في ات ا
القرار الس ـ ــياس ـ ــي عن هريق ا ـ ـ ـراك المواهنين في عملية الت هيه العمرانيي بدا تلك ال وع ـ ــي علي مس ـ ــتوع
العمران و ال ي هو بعيدا كل البعد عن إظهار الحع ـ ـ ــارة اانس ـ ـ ــانية لك ان الغرض من الحكس ال كي ت ـ ـ ــكيل
عمليا ،الت هيه وات ا القرار في إهار ال ـ افية والم ــاركة .وهنا تلعب تقنيا ،مال تقنية ل البيانا ،الم توحة "
ومبدأ لالحكس المن ت ل والم اركة دو ار هاما  .وتهبيق الديمقراهية والتوسا فيها عن هريق البيانا ،الرقمية يسمي
أيعـا ديمقراهية إلكترونية  .والغرض من تلك الم ـاركا ،الجديدة هو العناية بااتصـال بسـكان المدينة وا ـراكهس
في عملية الحكس وات ا القرار في الم روعا ،الحيوية .
ولن يت تي ه ا اا عن هريق وعي اافراد ب همية ه ا العملية و دورها في تهوير حياتهس و معا ـ ـ ـ ـ ـ ــهس
اليوميي يقول محمد مح وظ:ل إن الوعي الجماعي ااجتماعي عبارة عن جملة الم اهيس واألفكار والاقافا ،التي
توج ـ حركيــة أفراد المجتما ل ـ لــك ي تلف الوعي ااجتمــاعي من مجتما إلي آ ري بــا ت ف الم ــاهيس المهيمنــة
علي المسـ ـ ـ ــار ااجتماعي وهبيعة ارنسـ ـ ـ ــان إلي تلك الم اهيس والحوافز القصـ ـ ـ ــوع التي ت لقها الم اهيس في حياة
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الناس .ل لك فإن الوعي ااجتماعي هو وليد فهس الناس لتاري هس وحاعرهس وقيمهس العلياي ونتائج الت اعل الب ري
ما األهراف النظرية المتاحة أو المتداولة ل (. )5و بالتالي ابدا ان تعمل القوع ال اعلة و التي تهم الي إعداد
هنيــا ،الجمــاهير لبنــاا مــدن كيــة علي تظــافر الجهود بين العــالمين الس ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاسـ ـ ـ ـ ـ ــين و ااجتمــاعين يعرف
 Wolton Dominiqueه ا ال عاا علي ان  :ل مجموعة المسار" والساحا ،كمؤسسا ،أين تتبلور وتوع

وت ّرز فيها م جموعة من األفعال الموجهة ســياســيا والتي تتس فيها الم ــاركة الجماعيةي أين تلتقي أ ــكال ال عــاا
السياسي وال عاا ااجتماعيل (.)6
ان فع ـ ـ ــاا المدينة ال كية يمكن أن يكون أقرب إلي تحقيق كل ه ا التقاهعا ،بين العاس وال اص من
ل عمليا ،ااتص ــال التنظيمي التي تحددها هبيعة ال ع ــاا المجتماي وبين الوس ــائل التقنية والس ــياس ــة علي
أس ـ ـ ـ ـ ــاس أن فع ـ ـ ـ ـ ــاا تمارس في عملية ارع ن عن ااتجاها ،الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية بهرق م تل ة أهمها التنظيما،
ااجتماعية ي ومن جهة أ رع أن فعاا يعس مستويا ،اجتماعية م تل ة من منهلق أن فعاا يجما بين فئا،
المجتما الم تل ةي علي أسـ ــاس يمكن التوقا بسـ ــلوكيا ،م تل ة نسـ ــبة للمراجا السـ ــوسـ ــيواقافية الم تل ة واعهاا
عينة (نمو ج  )un modèleمن السلوك الم تله بين الري ي والحعريي وبين البدوي والمتهور.
وا ي تلف العديد من الباحاين أن ا يجب توظيف م اهيس أنتجها الواقا وال كر الغربي علي المجتمعا،
ال عربية ارسـ ـ ـ ـ مية ا ت ف البيئتين المنتجتين للمعاني والس ـ ـ ــلوكيا ،واألفكار علي مس ـ ـ ــتوع األهدافي التحليل
والمبدأي إا أننا نرع أن ال كر العربي فقير في إنتجات في الوق ،الراهن وهو ما أجبر الم كر العربي علي اللجوا
إلي مــا أنتج ـ ال كر الغربيي إا أن األمر ا يتعلق بعمليــة اللجوا وانمــا يتوقف علي عمليــة التكييف والقولبــة
وحسن ااستعمال والتموعا اربستمولوجي للموعا وأرج ت .
و في ن س السـ ـ ـ ـ ــياق ي رق  Habermasبين السـ ـ ـ ـ ــلهة ااتصـ ـ ـ ـ ــالية وسـ ـ ـ ـ ــلهة ااتصـ ـ ـ ـ ــال pouvoir

 communicationnelوالسلهة اردارية أو سلهة اردارةي فيميز بينهما انه قا من حعور أو غياب السيهرة
la domination

()7

 .وعلي فالسلهة ااتصالية عند هابرماس

تص ـ ــو ار معياريا  normatifلل ع ـ ــاا العمومي

()8

تمكن من تكريس اررادة ال عبية التي تعتبرها

ت كيدا من علي أن ال ـ ــعب هو المان األول ل ـ ــرعية الحاكس

وللسلهة السياسيةي ل لك يقول أن ال عاا الع مومي تصور عق ني مرتبه بالسلهة والممارسة الجماعيةي التمايل
وال رعية وهو يعمل علي ته يب السياسة ونقدها ويبحذ عن تجسيد سلهة األفراد والجماعا )9( ،علي أساس أن
هاتين السـ ـ ـ ـ ــلهتين يوجد بينهما ع قة ترابهيةي أن الواحدة منها في حاجة لأل رع .حيذ يقول  :Habermasل

ك تل م ن السـ ــلهتين ااتصـ ــالية وارداريةي مكملة لبععـ ــها البعض فاألولي تمن ال ـ ــرعية للاانية والاانية تؤ

من

اررادة ال عبية المؤسسة والمجدة في النظاس السياسي.

فاألولي تعمل علي توجي المجتماي والاانية ت

بهريقة ديمق ارهية

( )1

إلي فعـ ــاا تتس من

مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية ات ا الق اررا ،بتن ي التوجيها ،الم و ة

لك أن ااتصـ ــال هو أسـ ــاس الحواري الم اهيس والنقا ـ ــا ،الحرة والعامةي والتي هي بحاجة
ل عملية التبادل والتواصـ ــل ااجتماعي حيذ يرع  Habermasأن السـ ــلهة ااتصـ ــالية

تتهلب وبحاجة إلي فعاا عمومي من أجل الوجود (.)10لنصل الي تحقيق مجتما اتصالي ماالي والي ما يسمي
بـ ــالعق نيـ ــة ااتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـ ــة la communauté de la communication idéale et la rationalité
.ensemble
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وبـالتـالي ابـدا من توفير هـ ا ال ع ـ ـ ـ ـ ـ ــاا لتحقيق بنـاا و اعـداد مـدن كيـة في المجتمعـا ،التي ننتمي اليهـا امـة
ا ت فا ،اقافية في التعامل ما الكاير من الم اهيس ا لتي يمكن ان ت دس بناا المدن ال كية نسـ ـ ـ ـ ـ ــبة لاقافتناي اين
يميل الناس إلي التقاربي وت قص ـ ـ ـ ــر المس ـ ـ ـ ــافة بينهس عندما يتجمعون س ـ ـ ـ ــويا .وا ا ما تعرض الناس لتقارب غير
مرغوب في فإنهس قد يقومون بوعا حاجز مادي للحيلولة دون اقتحاس فعائهس ال

صي.
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تقييم مستوى المرافق العمومية بواسطة نظام المعلومات الجغرافية بمدينة برشيد بالمغرت :إشكاليات تدبير
العدالة العقارية والتحديات المستقبلية
ملخص:

الدكتور عبد اا فاعل (المغرب)

تعتبر المجاا ،الحوزية للمدن الكبرعي تلك األنس ـ ـ ـ ــجة الحعـ ـ ـ ـ ـرية التي عرف ،دينامية حعـ ـ ـ ـ ـرية

متا مة للمدن الكبرعي حيذ تعد مدينة بر ـيد أحد ه ا األقهاب الحعـرية التي تنتمي إلي سـهل ال ـاوية
السـ ـ ـ لي ال ي يص ـ ــنف ع ـ ــمن الس ـ ــهول األهلنتية ال ص ـ ــبة المتواجدة علي م ـ ــارف الهالة الاانية للدار

البيعـ ــاا الكبرعي وقد أدع التهور الصـ ــناعي والسـ ــكني وال دماتي والديمغرافي ال ي عرفت مدينة بر ـ ــيد
ل العقود األ يرة إلي انعكاس ــا ،متعددة من أهمها التوس ــا الحع ــري الكبير علي حس ــاب األ ارعـ ــي
ال حية السهليةي واستغ ل المساحا ،العقارية بم تلف أنواعها وأنظمتها وهبيعتها.
إن المرافق العمومية ت كل المكونا ،الرئيسية للمدينةي ا من

ل قيمتها دا ل النسيج الحعري

فحس ــبي بل اعتبا ار للوظائف المنوهة بهاي فهي تس ــاهس ب ــكل مبا ــر في تحس ــين إهار عيش الس ــكاني
ويعد وجودها مؤ ـ ـ ار لقياس مس ــتوع التنمية المس ــتدامة للمدينة .ول لك فقد حع ــي ،باألولوية في عمليا،
التهيئة الحعـ ـرية التي تهم إلي تنظيس المدينة ب ــكل عق ني عبر التحكس في توس ــعها العمراني وتوزيا
م تلف مس ـ ــاحا ،التهيئة من

ل األنظمة العقارية المتواجدةي وأيع ـ ــا تقديس ال دما ،للس ـ ــاكنة القاهنة

بالمدينةي لكونها من ــآ ،تســاهس في تدبير ال ـ ن المحلي وعــمان دما ،الحياة ااجتماعيةي ســعيا وراا
صناعة وهندسة مدينة كية من بين المدن النامية.
فماهي إ ن م تلف المرافق التي تتوفر عليها مدينة بر ــيد وما نص ــيبها من العقارا ،التي تحتويها
والي أي حد ساهم ،في تقديس ال دما ،المتو اة منها وتحقيق التنمية ال موليةم
كيف يتس رصد تهور ه ا المدينة عبر نظاس المعلوما ،الجغرافيةم
إل ي أي حد اسـ ـ ـ ـ ـ ــتهاع ،المرافق العمومية مواكبة ظاهرة التمدين بمدينة بر ـ ـ ـ ـ ـ ــيدي موازاة ما دليل
المعايير التقنية للمرافق العمومية المحدد لمساحا ،العقارا ،المراد احتواؤها رنجاز المرافق العروريةم
هــل يتس إنجــاز المرافق العموميــة المبرمجــة بتصـ ـ ـ ـ ـ ــميس التهيئــة علي أرض الواقام أس يتس إعــادة
اســتغ لها ألغراض ســكنية واقتصــادية بعد انص ـراس أجل ع ــر ســنوا ،من تاريخ المصــادقة علي تصــميس

التهيئةم

كلمات مفاتيح :بر يدي المرافقي العقاري المدينة ال كية
Evaluation des équipements publics par le système d’information géographique
dans la ville de Berrechid: problèmes de gestion foncière et perspectives
d’avenir.
Résumé:
Suite au développement industriel, la forte pression démographique et la
demande croissante de logements, des équipements publics et services
d’accompagnement, la ville de Berrechid qui appartient à la plaine basse-Chaouia, a
connu et connaît encore une extension considérable aux dépens de la plaine agricole,
notamment dans les dernières décennies.
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Ainsi, la faiblesse de mécanismes de planification urbaine entre Berrechid et
sa première couronne périurbaine et la prédominance du statut foncier de type privé,
ainsi que la situation des terres fertiles périurbaine qui se trouve de plus en plus
grignotés par l’urbanisation, en l’occurrence par l’injection des équipements publics,
assisté par le système d’information géographique, afin d’assurer l’équité foncière
pour l’exécution et la réalisation des équipements publics.
Cela nous amène, dans le cadre de cet article, à nous interroger sur la question
des équipements publics et les problèmes du foncier et leur impact socio spatial dans
la ville de Berrechid.
Mots clés: Berrechid, les équipements, le foncier, smart cité
مقدمة:

تعرف المجاا ،الحوزية المتا مة للمدن الكبرع دينامية حع ـ ـرية اصـ ــةي و لك نتيجة حدة األزمة

العمرانية التي تت به فيها المدن المغربية جراا الهجرة القروية والتدفق الحع ـ ـ ـ ــري والل ان يغديان دينامية
توس ــا المجال الحوزيي مما يعهي هابا الراهنية لقع ــايا تدبير المجال الحع ــري واانعكاس ــا ،المترتبة
عن ه ا التوسا علي مستوع عيش الساكنة.
وفي ه ا السـ ـ ــياقي ارت ينا أن ن ـ ـ ــت غل علي المرافق العمومية ودورها في دينامية المجال الحعـ ـ ــري
لمدينة بر ــيدي عبر تســليه العــوا علي م تلف ار ــكاليا ،العقاريةي مما أدع إلي توســا حعــري كبير
بمدينة بر ـ ـ ــيد علي حسـ ـ ــاب األ ارعـ ـ ــي ال حية السـ ـ ــهلية .ه ا التوسـ ـ ــا واكبت مرافق عمومية ـ ـ ــكل،
المكونا ،الرئيسـ ــية للمدينة ا عتبا ار للوظائف المنوهة بهاي فهي تسـ ــاهس ب ـ ــكل مبا ـ ــر في تحسـ ــين إهار
عيش السـ ـ ـ ــكاني ويعد وجودها مؤ ـ ـ ـ ـ ار لقياس مسـ ـ ـ ــتوع تحعـ ـ ـ ــر المدينة .ول لك فقد حظي ،ه ا المرافق

باألولوية في عمليا ،التهيئة الحعـ ـ ـ ـ ـرية التي تهم إلي تنظيس المدينة ب ـ ـ ـ ــكل عق ني عبر التحكس في
توســعها العمراني وتوزيا م تلف مســاحا ،التهيئة من

ل األنظمة العقارية المتواجدةي وتقديس ال دما،

للساكنة لكونها من آ ،ت يد في إنتاج وتبادل وعمان جودة الحياة اليومية للسكان.
فماهي إ ن م تلف المرافق التي تتوفر عليها مدينة بر ـ ــيد وما نص ـ ــيبها من العقارا ،التي تحتويها
والي أي حد ساهم ،في تقديس ال دما ،المتو اة منها وتحقيق التنمية ال موليةم
إلي أي حد اسـ ـ ـ ـ ـ ــتهاع ،المرافق العمومية مواكبة ظاهرة التمدين بمدينة بر ـ ـ ـ ـ ـ ــيدي موازاة ما دليل
المعايير التقنية للمرافق العمومية المحدد لمساحا ،العقارا ،المراد احتواؤها رنجاز المرافق العروريةم
هــل يتس إنجــاز المرافق العموميــة المبرمجــة بتصـ ـ ـ ـ ـ ــميس التهيئــة علي أرض الواقام أس يتس إعــادة
اســتغ لها ألغراض ســكنية واقتصــادية بعد انص ـراس أجل ع ــر ســنوا ،من تاريخ المصــادقة علي تصــميس

التهيئةم

 -1تحديد المصطلحات المستعملة:

قبل الحديذ عن أهمية المرافق العمومية ودورها في التنمية المحلية وانعكاسـ ـ ـ ـ ـ ــاتها السـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ــيو مجاليةي

ومساهمتها في هيكلة ودينامية المجال الحعري ابد من ار ارة إلي ماهية التجهيزا ،العموميةي حيذ يحصر
 R.Brunetي المرافق العمومية ب نها لمن ـ ـ ـ ـ ــآ ،ت يد في إنتاج وتبادل وع ـ ـ ـ ـ ــمان دما ،الحياة ااجتماعية1ل.
ويعرف معجس  le Petit Robertعلي أنها لمجموعة المح  ،والمن ـ ـ ـ ـ ـ ــآ ،العـ ـ ـ ـ ـ ــرورية لحياة الجماعةل.
- P. Merlin et F.choay 1988. Dictionnaire de l’urbanisme, Presse Universitaire de France,j.BeaujouGarnier 1980.Geographie Urbaine. Armand collin. Collection U.p.226
1
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 P.Merlinيعتبرها لمجموعة المن ـ ـ ـ ــآ ،وال ـ ـ ـ ــبكا ،والبنيا ،التي تسـ ـ ـ ــم بعـ ـ ـ ــمان ال دما ،الجماعية التي
يحتاجها السـ ـ ــكان المقيمون والمقاوا1،ل .في حين يعرفها المصـ ـ ــه ي ـ ـ ــويكي علي أنها لت ـ ـ ــمل كل البنيا،
والمصال التابعة للقهاص العمومي والتي تقدس دما ،لكل المواهنين ارج إهار السوق2ل.
ويمكن في ه ا الســياق أن نســله العــوا علي المرفق ال اص و من عة عامةي لتعميس ال ائدة أكاري حيذ
يهدف إلي تحقيق الرب الماديي أ ا بعين ااعتبار الدراسا ،ا ،الجدوع حول الوععية السوسيو اقتصادية
للمجال موعـ ـ ـ ـ ــوص إحداذ ه ا النوص من المرافق والمتمال في المدرسـ ـ ـ ـ ــة ال اصـ ـ ـ ـ ــة وروض لأله ال والمركب
الترفيهي والسـ ـ ـ ــياحيي حيذ إن إن ـ ـ ـ ــاا ه ا المرافق ال اصـ ـ ـ ــة ا ،المن عة العامة يكون انتقائيا من حيذ نوص
ال دمة التي س ــتقدمهاي انه قا من عدة عوامل قد تع ــمن مردودية ه ا التجهيزا ،وهي لوجود عدد كاف من
الس ــكاني ودينامية اقتص ــادية تع ــمن حدا معينا من الهلب والقرب من ــبكة اريص ــالي وتوفر بنيا ،تجهيزات

ووسائل مح زة وت جيعا3،لي إعافة إلي دور الموقا الجغرافي له ا التجهيزا.،

وعلي المسـ ـ ـ ـ ــتوع القانونيي فإن المرفق العموم ي يسـ ـ ـ ـ ــتعمل للدالة علي معنيين أحدهما ععـ ـ ـ ـ ــوي والااني
مادي 4ي فاألول يمارس ن ــاها يعـ ـ ي ص ــبغة المن عة العامةي انه قا من فكرة المؤسـ ـس ــةي كالمدارس والكليا،
والمست يا ،واردارا،ي أما الم هوس المادي فإن ي هب إلي ن اه ومعمون العمل ال ي يمارس المرفق تحقيقا
للمصــلحة العام ة كحماية المواهنين صــحيا من

ل تقديس دمة النظافةي عبر جما الن ايا ،الصــلبة من قبل

المصال الجماعية وتوفير األمن...إلخ
ومن ناحية ال ق العربيي يعرف ســليمان الهماوي المرفق العاس ب ن لم ــروص يعمل بانتظاس تح ،إ ـراف رجال
الـ ـحـ ـك ــومـ ـ ــةي ب ــقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أداا

ـ ـ ــدمـ ـ ــة عـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور م ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ لـ ـنـ ـظـ ـ ــاس قـ ـ ــان ــون ــي مـ ـعـ ـي ــن.ل

أما توفيق ـ ـ ــحاتة فيعرف ب ن لكل م ـ ـ ــروص يس ـ ـ ــتهدف الوفاا بحاجا ،ا ،ن ا عاسل5ي وتعجز الم ـ ـ ــروعا،

ال ردية عن تحقيق بقص ــد الن ا العاسي علي وج مرع ــيي فتتواا اردارة العامة وتديراي إما بن س ــها أو تعهد ب إلي
أفراد يديرون تح ،رقابتها.
يبدو من

ل ه ا التعاريفي وان كان هناك ا ت ف في هبيعة األل اظ واأل ـ ـ ـ ـ اصي فإنها تجتما لتحقيق

هدف واحدي وهو توظيف مبدأ المن عة العامةي حيذ أن مصـ ـ ـ ـ ـ ــهل المرفق العمومي يعتبر تجهي از موجها ل دمة
مجموعة من المس ـ ـ ــت يدين وت مين حاجياتهس من عدد من ال دما،ي باعتبارا مرفقا ع ـ ـ ــروريا يمارس في ن ـ ـ ــاها
معيناي عبر توفير م تلف المكونا ،الوظي ية له ا المن ة من جهةي واألدوا ،والمعدا ،العرورية لممارسة لك

 -3الم ييييطفي شييييويكي ،الترهيزات الوموميج ندنر ا وي يكرج المرال باألإلاليم ال ييييحرانيج الرنوبيج ،مراالت مباربيج ،مررج
أصدر ا االوحاد الربراوي المبربي ،الودد 3ن  4سنج  2003ص .83
4- A.EL HOUARI. Les équipements socio-publics dans l’espace national. Groupement de recherche sur
espaces et territoires. Séminaires « Aménagement du territoire. Urbanisme et développement local » avec
le concours de la fondation Hanns –Seidel d’Allemagne p.119
موطيات مدننج ببحث لنيش دبروم الدراسييات الوريا المومقج لرطالع عبد السييالم ابن زا ر ،وحب إشييراف الديتور محمد الوود  ،حول
إشكاليج الترهيزات الوموميج وي و اميم التهيئج الرماعيج بالدار البيضاء ،حالج مقاطوج سيد مومن ،مقاربج يارطوغراويج ،السنج
الرامويج  2006 -2005براموج الحسن الثاني ،يريج اآلدام ن الوروم اإلنسانيج بوين الشق بالدار البيضاء ص .9
 -5محمد يحيا ،المروق الوام ،المبرم اإلدار  ،مبادئ التنظيم اإلدار  ،مظا ر التنظيم اإلدار  ،نسييييائش النشيييياط اإلدار  ،مطبوج
ننراإلج سبارطيش ،طنرج  ،2001ص259ن260.
 -6حسيييين حوات ،ا لمراوق الوامج بالمبرم ن يمنج التحول من القطا الوام إلي القطا الخاص ،مطبوج ال ييييباي الرديد  ،الدار
البيضاء ،طبوج أنلي 2000 ،ص .28
 -7اإلح اء الوام لرسكان نالسكني لسنتي  2004ن  ،2014المندنبيج الرهويج لرتخطيط بسطات ،وبراير .2015
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الن اه من جهة اانيةي سواا كان إداريا أو صحيا أواقافيا أو رياعيا أو دماتيا .فإلي أي حد استهاع ،المرافق
العمومية تقديس ال دما ،المتو اة منها عبر تجربة مدينة بر يدم
 -2واقع المرافق العمومية بالمجال الحضري لمدينة برشيد.

تعتبر مدينة بر ــيد من بين مدن جهة ال ــاوية ورديغةي حيذ تمتد وس ــه س ــهل ال ــاوية المنبس ــهي إ أنها

ت كل مجاا جغرافيا يتواجد علي م ارف الهالة الاانية للدار البيعاا الكبرعي التي هد ،عدة أن هة صناعية
وسكنية و دماتية بارعافة إلي المرافق العمومية المتواجدة بهاي نتيجة الدينامية الحعرية التي تعرفها.
ه ا وقد بلغ عدد سـ ــكان مدينة بر ـ ــيد حسـ ــب نتائج ارحصـ ــاا العاس للسـ ــكان والسـ ــكني لسـ ــنة  2014ما
مجموع  136634نسمة مقابل  89830نسمة في سنة  2004بمعدل نمو ديموغرافي سنوي بلغ %4,2

.1

إن ه ا اان جار الديموغرافي ســاهس ب ــكل كبير في ترقية المدينة إلي مســتوع عاصــمة إقليس إار التقســيس
ارداري لس ــنة  22009ي األمر ال ي يقتع ــي توفير مجموعة المرافق العمومية للس ــاكنة المحليةي بغية تامين مبدأ
األمن العاس بالمنهقةي باعتبارا حو از حعريا متا ما للميتروبول ااقتصاديي حيذ يعتبر حوز المدينة espace

 péri-urbainلك الريف المتدا ل ما أ ـ ـ ـ ـ ـ ــكال تمدينية والمتسـ ـ ـ ـ ـ ــس بتواجد وظائف متعددة3لي إ يتميز بتدا ل
التمدين وال حة عبر تراب ي ب عل قوة ت اير التمدين وس ــيهرة ال حة في الم ــهد العاس ما إابا ،عنصـ ـر التدفق
الحعري ال ي يعد الركيزة األساسية في تحول أحواز المدن لكونها ت كل مجاا احتياهيا للمدينة.
ولعل مدينة بر ـ ـ ـ ـ ــيد أحد الكيانا ،الحع ـ ـ ـ ـ ـرية التي نم ،بمجال حوزي علي م ـ ـ ـ ـ ــارف الهالة الاانية للدار
البيع ـ ــاا الكبرعي ب عل توزيا مجالي لأل ـ ــكال والتجهيزا ،واألن ـ ــهة والس ـ ــكني ونوعية األدوار التي تقوس بهاي
بارعافة إلي درجة التمدين وهبيعة األن هة ااستامارية الصناعية منها والسكنية وال دماتية .والجدول الموالي
يوع نوعية المرافق العمومية وانعكاساتها علي النسيج الحعري لمدينة بر يد.

 -8المر سوم الوزار رإلم  2.09.319ال ادر وي  17من يمادى اآلير  11( 1430يونيو  ،)2009بتبيير نوتميم الظهير ال شريف
رإلم  1.59.351ال ييادر وي واوح يمادى اآلير  02( 1379دينبر  ،)1959وي شيي ن التقسيييم اإلدار لرممركج ،الرريد الرسييميج
عدد  5744ال ادر بتاريخ  18يونيو .2009
 -2سويد أيب حمو  ،ورابب المرال حول مدينج الدار البي ضاء نانوكا سات ومدين أحواز ا عري الفالحج ،أطرنحج لنيش ديتوراه الدنلج
وي الربراويا ،ياموج الح سن الثاني،يريج اآلدام نالوروم اإلن سانيج بالمحمديج ،ال سنج الرامويج  ،2006-2005وحب إ شراف الديتور
الم طفي نشو  ،ص .627
 -10المرسوم الوزار رإلم  02.00.903بتاريخ  01نونبر  ،2000المنشور بالرريد الرسميج عدد  4849بتاريخ  20نونبر 2000
المتورق بالم ادإلج عري و ميم التهيئج لمدينج برشيد نالمنطقج المحيطج به.
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جدول رقس  : 01توزيا مس ـ ـ ـ ــاحا ،المرافق العمومية المتواجدة حس ـ ـ ـ ــب تص ـ ـ ـ ــميس التهيئة لمدينة بر ـ ـ ـ ــيد والمنهقة
المحيهة ب المصادق علي في  20نونبر سنة .2000
نوعية المرافق العمومية المتواجدة

المس ـ ـ ـ ـ ــاحة المس ـ ـ ـ ـ ــتغلة

()%

بالهكتار
مرافق إدارية

18,7

5,8

مرافق صحية

5,5

1,7

تج هيزا( ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ــا ،عمومي ــة
ومواقف السـ ـ ـ ـ ــيارا ،ومسـ ـ ـ ـ ــاحا،

268,6

82

عراا وهرق...ي)
مرافق تعليمية

20,2

6,1

مرافق تجارية

1,5

0,4

مرافق سوسيو اقافية

9,3

3

و دينية
مرافق رياعية

3,5

1

المجموص

327,3

100

املصدر  :تركيب شخصي على ضوء تقرير التشخيص والبحث املتعلق
بدراسة تصميم هتيئة مدينة برشيد ،مكتب دراسات املهندس املعماري حممد
حبيب البكدوري أشقري الرباط  ،2008الوكالة احلضرية لسطات ،ماي
.2008

إن التجهيزا ،المتمالة في المسـ ـ ــاحا ،ال ع ـ ـ ـراا والسـ ـ ــاحا ،العمومية ومواقف السـ ـ ــيارا ،والهرقي حسـ ـ ــب
تص ــميس التهيئة لمدينة بر ــيد والمنهقة المحيهة ب المص ــادق علي في  20نونبر س ــنة  12000ي ت ــكل نس ــبة

 %82في حين تمال المرافق التعليمية نس ـ ــبة  %6,1تليها المرافق اردارية بنس ـ ــبة  %5,8والمرافق الس ـ ــوس ـ ــيو
اقافية والدينية بنسبة  %3والصحية بنسبة %1,7ي أما المرافق التجارية ف ت كل سوع .%0,4
يبدو أن المسـ ـ ـ ــاحة المسـ ـ ـ ــتغلة تقدر ب  327,3هكتا ار علي مسـ ـ ـ ــتوع المرافق العموميةي في حين نجد حوالي
 1372,7هكتا ار موع ـ ـ ـ ــوعة ألغراض س ـ ـ ـ ــكنية وص ـ ـ ـ ــناعيةي أي حوالي  1700هكتاراي تع ـ ـ ـ ــس م تلف المرافق
واألن ــهة الســكنية والصــناعية بنســبة  %65,3مقارنة ما مســاحة مدار تصــميس التهيئة لمدينة بر ــيد المصــادق
علي في  20نونبر  2000والتي ت كل  2600هكتاراي في حين أن تصميس التهيئة المصادق علي سنة 2013ي
قد برمج مســاحة  1000هكتار مقارنة ما تصــميس التهيئة لســنة 2000ي علي اعتبار أن مســاحة التهيئة في أفق

 -11المرسييييوم الوزار رإلم  2.13.459بتاريخ 02يوليوز  ،2013المنشييييور بالرريد الرسييييميج عدد  6166بتاريخ  04يوليوز
 2013المتورق بالم ادإلج عري و ميم التهيئج لمدينج برشيد.
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سـنة  2023تناهز  3600هكتار بمعدل زيادة وصـل إلي  %27,8من أصـل مسـاحة مدار التهيئة لمدينة بر ـيد
المصادق علي سنة .12013
المساحة بالمتر المربع

المرفق العمومي

مدرس ــة ابتدائية( ) RDC( 4000 08

عدد السكان بالنسمة

المسيييييييييييافييية البينيييية

5000

بين 750س و 1.5كلس

بالمتر/كلم

حجرا)،
مــدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ابتــدائيــة( مـ ـ ــابـ ـي ــن  3000و 9000 RDC à (4500

بين 750س و 1.5كلس

16حجرة)

)R+1

إعدادية ( 12حجرة)

مابين  8000و 15000 ) R+1à R+2( 8500

 2.3كلس

إعدادية ( 16حجرة)

مابين  4000و 20000 )R+1à R+3( 9000

 2.3كلس

16000

 3.3كلس

مابين  8000و 8500

اانوية ( 12حجرة)

))R+1à R+2
مابين  4000و R+1à R+3) 9000

اانوية ( 16حجرة)

22000

 3.3كلس

)
) R+3(1000

مدرسة اصة

حسب الهلب

مـ ــركـ ــز ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ــي مابين  500و 1000

م ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن

حعري

50000
مابين  40000و 50000

مست ي القرب

70000

 25000و  2.3كلس
-

إن كان ،ه ا الوعــعية تتســس ب همية المجال الحعــري لمدينة بر ــيدي ال ي يعرف ه رة عمرانيةي فإن امة

دلي للمرافق العمومية يحدد معايير تقني ة تس اات اق عليها علي الص ـ ـ ــعيد المركزي من س ـ ـ ــنة 22016ي حيذ تس
في ه ا الصدد وعا مساحا ،عقارية لعدة مرافق عمومية في ع قتها ما الساكنة المرتقبةي نوردها كالتالي:
جدول رقم  : 02توزيع المرافق العمومية المزمع إحداثها حست المساحة العقارية بالمتر المربع وعدد السكان
بالنسمة

 -12دليش المراوق الوموميج يحدد موايير وقنيج إلحدا المراوق الوموميج ،وم إعداده من إلبش نزار إعداد الترام الوطني نالتومير
ناإلسكان نسياسج المدينج سنج  2016بتنسيق نمواوقج مخترف القطاعات الوزاريج.
، -13ابطج التهيئج المراوقج لت ميم التهيئج لمدينج بر شيد الم ادق عريه بمويع المر سوم الوزار رإلم  2.13.459بتاريخ02
يوليوز  ،2013المنشور بالرريد الرسميج عدد  6166بتاريخ  04يوليوز  ،2013الويالج الحضريج لسطات ،يوليوز .2013
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إن اعتماد ه ا المعايير بالمجال الحعري لمدينة بر يد ال ي ي هد توسعا عمرانيا باستمراري ي رض علي
المصــال البلدية توفير حوالي  227,88هكتا ار

1

م ص ـصــة للمرافق العمومية حســب مقتعــيا ،تصــميس التهيئة

الجديد المصادق علي في  04يوليوز  2013والمتمالة فيما يلي:
 16,16 هكتا ار م صصة للمرافق اردارية؛
 57,04 هكتا ار للمرافق التعليمية؛
 22,45 هكتا ار للمرافق التجارية وال دماتية؛
 29,62 هكتا ار للمرافق الرياعية؛
 12,75 هكتا ار للمرافق السوسيو اقافية؛
 5,42 هكتارا ،للمرافق الدينية؛

 2,93 هكتا ار للمرافق الصحية؛
 6,76 هكتا ار للمرافق اللوجيستيكية والتنقل؛
 74,75 هكتا ار م صصة لمساحا ،عراا.
جدول رقس  : 03توزيا المرافق العمومية التعليمية بمدينة بر ـيد حسـب عدد السـكان ومعايير المسـاحة العقارية والمسـاحة
المستغلة
ال ـ ـم ـ ـرفـ ــق ال ـ ـع ـ ـمـ ــومـ ــي المسـ ـ ـ ـ ــاحة عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عــدد المرافق المسـ ـ ـ ـ ــاحا ،المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ــا ،المراد الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكنـ ــة المرتقبـ ــة
التعليمي

المدرسة

بـ ـ ــال ـ ـم ـ ـتـ ــر الس ـ ـ ـ ـ ـ ـكــان المبرمجة
المربا

بالنسمة

4000

5000

ال ـ ـع ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتغ لهــا بــالهكتــار بالنس ـ ــمة حس ـ ــب عدد
ال ـم ـبــرم ـجـ ـ ــة حسـ ـ ــب المعيار المت ق المرافق المبرمجة

18

بالهكتار

علي

10

7.2

90000

اابتدائية
إعدادية

8000

20000

6

5.01

4.8

120000

اانوية

9000

22000

12

12.9

10.8

264000

المجموص

21000

47000

36

27.91

22.8

-

املصدر :تركيب شخصي ،على ضوء معطيات تقرير التشخيص لسنة  ، 2008باإلضافة إىل ضابطة التهيئة املتعلقة بتصميم التهيئة املصادق عليه سنة  ،2000وكذا ضابطة
التهيئة املتعلقة بتصميم التهيئة املصادق عليه سنة  2013ودليل املعايري التقنية املتعلق باملرافق العمومية لسنة .2016

إ ا أمعنا النظر في فحوع ه ا الجدولي يتبين أن ايتس احتراس المسـ ـ ـ ـ ـ ــاحة العقارية المعمول بهاي األمر ال ي
يؤدي إلي هدر عقارا ،وتجميدها لمدة ع ـ ـ ــر سـ ـ ــنوا ،من أجل المن عة العامة هبقا لمقتعـ ـ ــيا ،المادة  28من
، -14ابطج التهيئج المراوقج لت ميم التهيئج لمدينج بر شيد الم ادق عريه بمويع المر سوم الوزار رإلم  2.13.459بتاريخ02
يوليوز  ،2013المنشور بالرريد الرسميج عدد  6166بتاريخ  04يوليوز  ،2013الويالج الحضريج لسطات ،يوليوز .2013
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القانون  12.90المتعلق بالتعميري حيذ أن إ ا أ نا المس ـ ـ ــاحا ،العقارية المتعلقة بالمدارسي فإن تمة مايقارب
 10هكتارا ،م صـ ـص ــة ل 18مدرس ــة ابتدائيةي في حين أن األمر يقتع ــي فقه  7.2هكتار إ ا اعتمدنا معيار
المساحة العقارية المحدد في  4000متر مربا وعدد السكان ال ي يهس  5000نسمة.
 -3المرافق العمومية وار ـ ــكاليا ،العقارية بمدينة بر ـ ــيد :عجز في ارنجاز من

ل آليا ،الت هيه

العمراني.
لقد تبين من

ل الممارسة أن ترجمة معامين واائق التعمير تصهدس بالعراقيل التي تهرحها بعض أنماه

الملكية العقارية علي مســتوع الت هيه العمرانيي ع وة علي العجز المادي ال ي يحد من مواكبة مســلســل إعداد
واائق التعميري س ــيكرس الع ــعف المس ــجل علي مس ــتوع تن ي البرمجة المتع ــمنة في تلك الواائقي األمر ال ي
يؤدي إلي عدس ت عيل لجنة تتبا تن ي واائق التعمير المنصوص عليها في المادة  27من المرسوس التهبيقي عدد

832-92-2ي الص ـ ـ ـ ـ ــادر بتاريخ  14أكتوبر  1993لتهبيق القانون رقس  90-12المتعلق بالتعميري و اص ـ ـ ـ ـ ــة
إنجاز المرافق العمومية المبرمجة بتص ـ ــميس التهيئة ومحد ودية دور الجماعا ،الترابية في ه ا الص ـ ــددي كما يزداد
اركراا المالي تعقدا نتيجة التناقض ــب الكلي بين البرمجة والواقاي إ غالبا ما يتس اقترا" مس ــاحا ،ت وق بكاير
المتهلبا ،ال عليةي حيذ امة برمجة عدة مدارس ابتدائية ت وق المس ـ ــاحة الم صـ ـ ـص ـ ــة لها والمتمالة في 4000
متر مرباي فحس ــب ع ــابهة التهيئة المرافقة لتص ــميس التهيئة لمدينة بر ــيد المص ــادق علي س ــنة 2013ي فقد تس
ت ص ـ ــيص مس ـ ــاحة  9022متر مربا للمدرس ـ ــة اابتدائية رقس  37و  9273متر مربا أل رع تحمل رقس 159ي
و لك بزيادة أكار من  5000متر مربا يتس تجميدها لمدة ع ـ ــر س ـ ــنوا،ي كمدة قانونية من أجل المن عة العامةي
هبقا لمقتعيا ،المادة  28من القانون  90-12المتعلق بالتعميري دون الت كير في المصال ال اصةي حيذ أن
ه ا األمر يرجا إلي عدة أسباب ن كر منها:
 عدس عبه الحاجيا ،بص ة دقيقة؛
 غياب التنسيق بين الدراسا ،المتعلقة بالت هيه العمراني واحصااا ،السكان؛
 وجود رو بين الت هيه العمراني من جهة والت هيه ااقتصادي واعداد الميزانية من جهة أ رع2؛
ونتيجة عدس إنجاز م تلف المرافق العمومية المبرمجة بواائق التعميري ُي ت المجال أماس منظور المادة 28
من القانون  90-12المتعلق بالتعميري عبر اسـتنزاف األ ارعـي الم صـصـة لم ارفق عمومية واسـتغ لها لعمارا،
إسمنتيةي بعد انصراس أجل ع ر سنوا ،كمدة قانونية لوايقة التعميري األمر ال ي يبرز محدودية ه ا المادة وعدس
مواكبتها للتحوا ،ااجتماعية وااقتصادية.
والواقا أن عملية إعداد ود ارس ــة وايقة التعميري تتهلب إنجاز د ارس ــا ،س ــوس ــيو اقتص ــادية تقوس علي أس ــاس

تحليل ديموغرافي واقتصـ ــادي للمجال المعنيي لرصـ ــد تهورا ،التجما العمراني وهبيعة األن ـ ــهة الرئيسـ ــية التي
يمارسـ ـ ـ ـ ــهاي فع ـ ـ ـ ـ ـ عن اسـ ـ ـ ـ ــتعمال المجال وديناميت والوقوف علي م تلف المؤه  ،واركراها،ي ع وة علي
د ارسـ ـ ـ ــا ،قهاعية تهال ميادين السـ ـ ـ ــكن والتجهيزا ،الهرقية وم تلف ـ ـ ـ ــبكا ،البنيا ،التحتية (الماا والكهرباا
والتههير السـ ـ ـ ـ ـ ــائل)...ي وك ا التجهيزا ،الجماعية والعقار والوعـ ـ ـ ـ ـ ــعية المعماريةي وبرمجة العديد من المرافق
العموميةي و لك ألجل بلو تنمية عمرانية منس ـ ــجمة ومس ـ ــتدامة .إا أن

ل فترة إعداد واائق التعمير يحص ـ ــل

 -15شييييكر عبد السيييالم ،2000 ،برمرج الترهيزات الرماعيج ناإلداريج" إلانون نناإلع ،مدايرج وي اليوم الدراسيييي حول المراوق
التوريميج بوثائق التومير" الت ور ناإلنراز .المنوقد بالرباط بتاريخ  07نونبر  ،2000ص9. .
 -16المر سوم الوزار رإلم  02.00.903بتاريخ  01نونبر  ،2000المن شور بالرريد الر سميج عدد  4849بتاريخ 20
نونبر  2000المتو رق بالم ادإلج عري و ميم التهيئج لمدينج برشيد نالمنطقج المحيطج به.

136

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
الغني في المهالبة ببرمجة المرافق العموميةي هبقا لمقتعيا ،المادة  19من القانون  90-12المتعلق بالتعميري
ل فترة تن ي مقتعيا ،وايقة تعميرية معينة.

مقابل فقر في إنجاز ه ا المرافق

إن نسـ ـ ـ ــبة إنجاز المرافق العمومية تكاد تكون منعدمة حسـ ـ ـ ــب ما تم ،برمجت بناا علي تصـ ـ ـ ــميس التهيئة
لمدينة بر ـ ـ ــيد والمنهقة المحيهة ب المصـ ـ ــادق علي سـ ـ ــنة 12000ي إ تس إنجاز مسـ ـ ــة مرافق تعليمية ومركز
ص ـ ــحي بمعدل  % 5,6من أص ـ ــل  107مرفقا عمومياي كما أن ه ا األمر راجا باألس ـ ــاس إلي غياب س ـ ــياس ـ ــة
واعــحة من هرف كل المتد لين في مس ـ لة الت هيه العمرانيي ويمكن اســتج ا ه ا الصــورة من

ل الجدول

الموالي ال ي يوظف مقاربة مقارنة بين تصــميس التهيئة لمدينة بر ــيد المصــادق علي ســنة  2000في ع قت ما
نظيرا المص ــادق علي س ــنة 2013ي وال ي برمج  226مرفقا عموميا دون عدد المناهق ال عـ ـراا علي مس ــاحة
 146,37هكتاراي فإلي أي حد يمكن إنجاز ه ا المرافق في أفق  2023مادام ،نسبة ارنجاز ععي ةم

جدول رقس : 04تقييس التجهيزا ،والمرافق العمومية المبرمجة حس ـ ـ ـ ــب تص ـ ـ ـ ــميس التهيئة لمدينة بر ـ ـ ـ ــيد

المصادق علي في  20نونبر سنة 2000ي وتوزيا المرافق المبرمجة حسب تصميس تهيئة
المصادق علي في  04يوليوز سنة .2013
المرافق المبرمجة حسب تصميس

ال ـم ـ ارفــق ال ـم ـبــرم ـجـ ـ ــة

التهيئة المص ـ ـ ـ ــادق علي س ـ ـ ـ ــنة

حس ــب تص ــميس التهيئة

المصـ ـ ــادق علي سـ ـ ــنة ما تس إنجازا 2013

التجهيزا،

2000

بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد 10

المسـ ـ ـ ـ ــاحة سنوا،
العدد

ب

العدد

المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ــة ب

(الهكتار)

(الهكتار)
التجهيزا ،اردارية

20

19,2

-

58

16,16

التجهيزا ،التعليمية

29

41,6

5

46

57,04

التجهيزا ،الصحية

10

34,1

1

14

2,93

التجهيزا ،التجارية

26

25,8

-

29

22,45

14

20,1

-

63

18,17

التجهيزا ،الرياعية

8

22,6

-

16

29,62

المجموص

107

163,4

6

226

146,37

ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـزا،
السوسيواقافية والدينية

املصدر :تركيب شخصي ،على ضوء معطيات تقرير التشخيص لسنة  ،2008باإلضافة إىل ضابطة التهيئة املتعلقة بتصميم
التهيئة املصادق عليه سنة  ، 2000وكذا ضابطة التهيئة املتعلقة بتصميم التهيئة املصادق عليه سنة .2013

 -17سود الرادر " ل عمارات النباوات وي الوطن الوربيل مررج دراسات عربيج الودد  2السنج  1981ص  31إلي35.

137

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
ريهة رقس :02

إن م تلف المرافق العمومية موزعة عبر ريهة تصـ ـ ـ ـ ـ ــميس التهيئة لمدينة بر ـ ـ ـ ـ ـ ــيد والمنهقة المحيهة ب
المصـ ـ ـ ـ ـ ــادق علي بتاريخ  20نونبر  2000ي إلي جانب التنهيق المتعلق بسـ ـ ـ ـ ـ ــكن ال ي  ،والعمارا ،والسـ ـ ـ ـ ـ ــكن
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ااقتصـادي ال ردي والمنهقة الصـناعية بواسـهة نظاس المعلوما ،الجغرافية علي مسـاحة تقدر ب  2600هكتاري
حيذ أن مسـ ـ ـ ـ ـ لة المن عة العامةي تظل مرتبهة به ا التص ـ ـ ـ ــميس لمدة ع ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــنوا،ي من أجل اقتناا عقاراتها
وت صيص المرافق المبرمجة بهاي قبل انصراس أجل ع ر سنوا،ي حيذ يحق لصاحب العقار بعد انصراس األجل
المنصـ ـ ــوص علي في المادة  28من القانون  12.90المتعلق بالتعميري اسـ ـ ــترجاعها واعادة ت صـ ـ ــيصـ ـ ــها وفق
التنهيق المجاور لهاي هبقا للمقتعيا ،القانونية الجاري بهاالعمل .إ أن من الم روض برمجة المرافق العرورية
ا ،األولوية عند د ارســة م ــروص تصــميس التهيئة في مرحلة اللجنة التقنية المحلية بدل إقبارها لمدة ع ــر ســنوا،
دون إنجازها.
 -4المساحات الخضراء بمدينة برشيد مرافق عمومية تضفي الجماليةه عجز في اإلنجاز أم أزمة تدبير؟

يقص ــد بالمس ــاحا ،ال عـ ـرااي تلك المرافق العمومية المتمالة في األماكن الم ــجرة والبس ــاتين والحدائقي

التي تقوس بوظائف متعددة دا ل المج ال الحعـ ـ ـ ـ ـ ــريي فهي تسـ ـ ـ ـ ـ ــاهس من جهتها في عدس تحويل ه ا األ ير إلي
فعاا سكني انق من

ن أن ي لق هوة بين ارنسان والهبيعةي ومن جانب آ ر فإن ه ا ال عااا ،ال عراا

تع ـ ي علي الوســه الحعــري لهابعا جماليا مســاعدا لكنســان علي التحرر من عــغوها ،المســكن وقيوداي كما

أنها ا ،ت ايرا ،إيجابية علي صحة وسلوكا ،ال رد الساكن1ل.
من

ل ه ا المعهي يمكن تس ــليه الع ــوا علي مس ــتقبل الع قة بين ال ع ــااا ،ال عـ ـراا ونص ــيب

سكان مدينة بر يد منهاي نظ ار لمكانتها و قيمتها البيئية.

فإ ا استانينا ال ارص الرئيسي لمدينة بر يد ال ي يظل متن سا لساكنتها نتيجة ال ريه األ عر المتواجد
ب ي تبقي المسـاحا ،ال عـراا باألحياا الدا لية دون أهميةي حيذ تتعرض ب ـكل يومي اعتدااا ،نتيجة سـلوك
المواهنين وموقف السلها ،اردارية المتجاهلي إ تكون ه ا المساحا ،عرعة لكهمال ال ي يهددها باانقراض
اسيما أماس ما ي هدا الوسه الحعري من ه رة ديموغرافية وعمرانيةي وفي عس اقتصاد السوق حيذ كل ن
ي عا لمنهق العرض والهلبي أصبح ،مع األرض بماابة بعاعة اقتصاديةي فمردوديتها المادية هي المحرك
و الدافا الرئيسي ألي تد ل في المجال.
يتجسـ ـ ـ ــد ه ا الواقا في مدينة بر ـ ـ ـ ــيدي إ امة سـ ـ ـ ــ ،هكتارا ،تتواجد بالمدينة بمعدل  0,4متر مربا لل رد

الواحدي بينما توجد حوالي  74,75هكتا ار 2مبرمجة حس ــب تص ــميس تهيئة مدينة بر ــيد لس ــنة  2013بمعدل 5,4
متر مربا لكل فرد مس ــتقب ي مقابل  1,4متر مربا لل رد الواحد بمدينة الدار البيع ــااي في الوق ،ال ي نجد في

ه ا المعدل يبلغ في تونس مترين مربعين وحوالي  10أمتار في فرنسـ ـ ـ ـ ـ ــا علما أن المقياس الدولي يتراو" ما بين
 10و  15متر مربا لل رد الواحد.3
وعلي عكس التجربة المغربية حيذ واائق التعمير ا تولي العناية ال زمة للمس ـ ــاحا ،ال عـ ـ ـراا هالما أن
إحداذ ه ا األ يرة يبقي في نهاية المهاف إجراا ا تيارياي فإن هناك نوعا من الص ـ ـ ـ ـ ـ ـرامة والحزس من جانب
، -18ابطج التهيئج المراوقج لت ميم وهيئج مدينج برشيد الم ادق عريه وي  04يوليوز .2013
2-DRYEF (M hammed) ; Urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc, ed. la Porte, Imprimerie
Elmaârifa Eljadida, Rabat, 1993, p .50.
 -20المر سوم الوزار رإلم  02.97.83بتاريخ  04يوليوز  ،1997المن شور بالرريد الر سميج عدد  4502بتاريخ 24
يوليوز  1997المتورق بالم ادإلج عري و ميم التهيئج لمدينج يريبكج ،إلطا الشمال الشرإلي.
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الم ـ ــرص التونس ـ ــي عبر فرض احتراس ال ع ـ ــاا األ ع ـ ــر والعمل علي المحافظة علي يكما تقع ـ ــي ب لك المجلة
التونســية للتهيئة الترابية والتعمير لســنة 1994ي حيذ نصــ ،علي عــرورة اربقاا علي المناهق ال ع ـراا وعدس
قابليتها استعماا ،أ رع.
وا ا كان مجال بر يد ي كو من ععف في المساحا ،ال عرااي فإن اردارة ملزمة علي إحدااها وحمايتها
من التوســا العمراني مســتقب ي فالســكن كمهلب عــاغه علي الدولة قد يدفا بصــانعي القرار المحلي إلي تحويل
العديد من أجزاا ه ا المساحا ،ال عراا إلي تجزئا ،سكنية أو مرافق اجتماعيةي بهدف الرب السريا بارعافة
إلي ععف النظرة ال مولية والمعقلنة في تدبير المجال عمرانياي كما هو ال ن بالنسبة للمجال األ عر المتواجد
علي م ــارف ال ــارص الرئيســي لمدينة بر ــيد وال ي كان يحمل رقس  32حســب عــابهة التهيئة المرافقة لتصــميس
التهيئة لمدينة بر ــيد والمنهقة المحيهة ب المصــادق علي في  20نونبر  2000وال ي تس هدرا واعادة اســتغ ل

مكان ردارة األمن الوهني بالرغس من أهمية ه ا المرفق علي الساكنة المحلية للمدينةي والصورتان توع بج ا

استنزاف ه ا المجال.

ومن جانب آ ر علي سـ ـ ـ ـ ـ ــبيل المقارنة المجاليةي تس هدر المرفق العمومي ال ي يحمل رقمين  28و 36متعلق
بمجال أ عــر حســب تصــميس التهيئة قهاص ال ــمال ال ـرقي لمدينة ريبكة المصــادق علي ســنة  11997و لك
من أجل بناا مركب سكني يدعي م روص ال ردوسي والصورتان توع استغ ل ه ا المجال لعمارا ،إسمنتية.

مو سي عبد النا صر  ،محمد إلري شي  ،م سا مج االدار االلكترننيج وي وطوير الومش االدار بمؤء س سات التوريم الوالي لدرا سج
حالج يريج الوروم نالتكنولوييا براموج بسكر .الرزائر  ،مررج الباحث ،عدد ،2011 ،09ص".89
1
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إن مكانة الجانب الاقافي ومس ــتوع مس ــاهمت عبر إحداذ ال ع ــااا ،ال عـ ـرااي عمل نبيل باعتبارا مد
رئيسيا لتصحي الممارسا ،وتقويس السلوكا،ي حيذ تعتبر المساحا ،ال عراا مرافق عمومية ا ،ارتباه وايق
بتنظيس المجال وتنميت ي كما تعمل علي تدعيس لك التوازن الهبيعي بين ارنسان ومحيه السكني.
خييييياتمية:

إن المرافق العمومية ت ـ ـ ـ ـ ـ ــكل العمود ال قري للتهيئة المجاليةي و لك من أجل تحقيق التوازن في منظومة

التهيئة العمرانية للمجال الحعريي وعمان مدينة كية في مستوع تهلعا ،الساكنة المحليةي حيذ تسعي الدولة
أو الجماعة الترابية من



ل المصال التابعة لها إلي إحداذ التجهيزا ،العمومية لعدد من األسباب منها:

الوعي ب همية التجهيزا ،العمومية في التنمية ااقتصادية وااجتماعية؛
األ

بعين ااعتبار النمو الديموغرافي وكاافة الس ــكان من أجل تحقيق التوازن الس ــوس ــيو مجالي في

عملية إحداذ المرافق العمومية عمانا لمنهق العدالة ااجتماعية؛
 توفير عدد من ال دما ،العمومية للسكان؛


اربقاا علي المساحا ،ال عراا بدل إقبارها وتحويلها لم اريا إسمنتية؛



إدراك ه ا المصـ ــال ألهمية عدد من ال دما ،العمومية كمؤ ـ ــر علي فعالية تد ل اردارةي وعـ ــبه
السكان وحعور السلهة في المجال وامتصاص التوتر ااجتماعي.

إن الرغبة في تحقيق وانجاز المرافق العموميةي يعد سبي إلي السعي نحو عمان حسن ال دما ،المتو اة
منها ل ائدة م تلف ال رائ ااجتماعية من

ل:

 رهان عمان منهق العدالة العقارية في التهيئة العمرانية مرتبه بتوظيف ال ريهة العقارية في الت هيه
العمراني؛
 ت هويا العقار العمومي رنجاز المرافق العموميةي لت ادي مس لة نزص الملكية؛


إرفاق واائق التعمير المص ـ ـ ــادق عليها بتركيبة مالية في ـ ـ ــكل عقود برامج رنجاز المرافق العمومية
المبرمجة؛



جودة التوهين المجالي للتجهيزا ،العمومية وسـ ـ ـ ـ ـ ــهولة الولوج إليها تحول دون انعزالها وجعلها حك ار
علي فئا ،معينةي سعيا وراا عمان عدالة مجالية؛



قوة اندماج المرافق العمومية في النســيج الحعــري من جهةي ومدع اســته كها لألرض وحاجتها إلي
العقار من جهة اانيةي يعد رهانا قويا لعمان منهق العدالة العقارية في التهيئة العمرانية.
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الئحة المراجع:

 -1المراجع بالعربية:

أ -األطروحات والرسائل:
-

أي ،حمو س ـ ـ ــعيدي تراب ،المجال حول مدينة الدار البيع ـ ـ ــاا وانعكاس ـ ـ ــا ،تمدين أحوازها علي ال حةي أهروحة
لنيل دكتوراا الدولة في الجغرافياي جامعة الحسن الاانييكلية اآلداب والعلوس ارنسانية بالمحمديةي السنة الجامعية

2006-2005ي تح ،إ راف الدكتور المصه ي ن وي؛
-

ابن زاهر عبد الس س ) (2005ي بحذ لنيل دبلوس الدراسا ،العليا المعمقةي تح ،إ راف الدكتور محمد العوديي

حول إ ـ ــكالية التجهيزا ،العمومية في تص ـ ــاميس التهيئة الجماعية بالدار البيع ـ ــااي حالة مقاهعة س ـ ــيدي مومني

مقاربة كارهوغرافيةي بجامعة الحسن الاانيي كلية اآلداب و العلوس ارنسانية بعين ال ق بالدار البيعاا؛
-

الجادر سعد ) (1981ل عمارا ،النباتا ،في الوهن العربيل مجلة دراسا ،عربية العدد 2؛

-

حوا ،حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن ) (2000ي المرافق العامة بالمغرب وهيمنة التحول من القهاص العاس إلي القهاص ال اصي مهبعة

-

ـ ـ ــيكري عبد السـ ـ ـ ـ س ) (2000ي برمجة التجهيزا ،الجماعية واردارية :قانون وواقاي مدا لة في اليوس الد ارس ـ ـ ــي

-

ـ ـ ــويكي المص ـ ـ ــه ي ) (2003ي التجهيزا ،العمومية ودورها في هيكلة المجال باألقاليس الص ـ ـ ــحراوية الجنوبيةي

الصبا" الجديدةي الدار البيعااي هبعة أولي؛

حول المرافق التعليمية بواائق التعمير :التصور وارنجازي المنعقد بالرباه بتاريخ  07نونبر؛

مجاا ،مغاربيةي مجلة أصـ ـ ـ ـ ــدرها ااتحاد الجغرافي المغربيي العدد 3و4ي رقس اريداص القانوني 2002/0112ي
تس التحرير بكلية اآلداب والعلوس ارنسانية بعين ال ق بالدار البيعاا؛

-

يحيا محمد)(2001ي المرفق العاسي المغرب ارداريي م بادئ التنظيس ارداريي مظاهر التنظيس ارداريي وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل

-

عبد اا فاعـ ـ ـ ـ ـ ــلي أهروحة لنيل الدكتوراا في الجغرافيا وتهيئة المجالي في موعـ ـ ـ ـ ـ ــوص لدينامية التمدين والحركية

الن اه ارداريي مهبعة ووراقة سبارهيلي هنجة.

السـكنية بمدينة بر ـيدلي كلية اآلداب والعلوس ارنسـانية عين ال ـق ي الدار البيعـااي تح ،إ ـراف األسـتا الدكتور

سعيد أي ،حموي السنة الجامعية 2016-2015يعدد الص حا321،؛
-

عبد اا فاع ـ ــلي بحذ لنيل دبلوس الماس ـ ــتر في التنمية الحعـ ـ ـريةي في موع ـ ــوص لالوكاا ،الحعـ ـ ـرية وا ـ ــكالية
الت هيه العمرانيي تقييس تجربة الوكالة الحع ـ ـ ـرية لسـ ـ ــها،لي كلية اآلد اب والعلوس ارنسـ ـ ــانية عين ال ـ ـ ــقي الدار
البيعـ ــااي تح ،إ ـ ـراف األسـ ــتا ة الدكتورة السـ ــعدية أكورايي السـ ــنة الجامعية 2009-2008ي عدد الص ـ ـ حا،
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ت -المؤلفات:
-

لمكينسي عبد ارل  :واائق التعمير والبيئة .المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنميةي عدد 15ي 1987؛

سعد الجادر  :ل عمارا ،النباتا ،في الوهن العربيل مجلة دراسا ،عربية العدد  2السنة .1981

ت -المقاالت:
-

عبد المجيد ه ل 2012ي لفعالية أدوا ،واائق الت هيه العمراني بين إكراها ،الواقا وت اير التعمير ااستانائيلي
لســياســة المدينة :الواقا وأفق الت عيللي من ــورا ،الملتقي الاقافي لمدينة ص ـ روي الدورة الاالاة والع ـروني مهبعة
ال ركة العامة للتجهيز والهبا ب اسي ص حة .300-289

-

عبد اا فاع ــل وعبد المجيد ه ل  2013ل اكتس ــا" العمران لأل ارع ــي الس ــهلية بمحيه مدينة بر ــيد :ان ص ــاس

واع ـ ـ ـ ـ ـ بين التنمية الحع ـ ـ ـ ـ ـرية والبعد البيئيل تس ن ـ ـ ـ ـ ــرها عـ ـ ـ ـ ــمن من ـ ـ ـ ـ ــورا ،أعمال الملتقي التاسـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــر
للجيومورفلوجيين المغاربة في موعـ ـ ـ ـ ــوص :السـ ـ ـ ـ ــهول المغربية بين اررذ الهبيعي وت هيل المجال المنظس بجامعة
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ــعيب الدكاليي كلية اآلداب والعلوس ارنس ــانية بالجديدة أياس  13و  14و 15نونبر 2013ي المدا لة تس ن ــرها

تح ،عدد  20.2016بسلسلة ندوا ،ومناظرا،ي الجزا األولي تنسيق حسن العباسي وعبد اللهيف أرويحا؛
-

عبد اا فاع ـ ـ ـ ـ ــل وعبد المجيد ه ل  2015ي لالت هيه العمراني ورهانا ،التنمية المحليةلي تس ن ـ ـ ـ ـ ــرها ع ـ ـ ـ ـ ــمن

من ـ ــورا ،جماعة إغزران رقس  5يالم ـ ــروص الترابي أداة اس ـ ــتراتيجية للتنمية المحليةي تنس ـ ــيق د.محمد البقص ـ ــي و
د.محمدالزرهوني .أبريل 2015؛

-

عبد اا فاع ـ ـ ـ ــل 2015ي لالمرافق العمومية والدينامية الحعـ ـ ـ ـ ـرية بالمجال الحوزي لمدينة بر ـ ـ ـ ــيدلي أعمال الندوة
الدولية بعنوان:

 "Recomposition et développement des espaces périurbains dans le bassin méditerranéen"Regars croisés-

و لك أياس ال ميس والجمعة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــب 29 ،و  30و  31أكتوبر  2015بجامعة ـ ـ ـ ـ ـ ــعيب الدكاليي كلية اآلداب
والعلوس ارنسانية بالجديدةي المدا لة في هور الن ر.

-

عبد اا فاعل  2018ي تقييس مستوع العدالة العقارية للمرافق العمومية بمدينة سها ،باستعمال نظاس المعلوما،

الجغرافية :إ ـ ــكاليا ،العدالة العقارية وا لتحديا ،المس ـ ــتقبليةي الندوة الدولية بكلية العلوس بمكناس يومي  20و21

دجنبر 2018ي

-

; La 4ème édition du colloque international des utilisateurs des SIG
SIG au développement territorial.

 -2المراجع باللغة الفرنسية:


.A. EL HOUARI. Les équipements socio-publics dans l’espace national. Groupement de

sur espaces et territoires. Séminaires « Aménagement du territoire. Urbanisme et recherche
; développement local » avec le concours de la fondation Hanns –Seidel d’Allemagne



DRYEF M’hammed (1993) ; Urbanisation et droit de l’urbanisme au Maroc, ed. la Porte,



P. Merlin et F.Choay (1988). Dictionnaire de l’urbanisme, Presse Universitaire de France,



Dictionnaire R.Brunet, R. Ferras, H.Théry (directeurs),1993, Les mots de la géographie,

; Imprimerie Elmaârifa Eljadida, Rabat

1980.Géographie Urbaine, Armand Colin. Collection U.2 ; J..Beaujeu- Garnier
critique.

 -3المراسيم الوزارية:

 المرسـ ـ ـ ـ ــوس الوزاري رقس  02.97.83بتاريخ  04يوليوز 1997ي المن ـ ـ ـ ـ ــور بالجريدة الرسـ ـ ـ ـ ــمية عدد  4502بتاريخ 24
يوليوز  1997المتعلق بالمصادقة علي تصميس ا لتهيئة لمدينة ريبكةي قهاص ال مال ال رقي؛

 المرسـوس الوزاري رقس  02.00.903بتاريخ  01نونبر2000ي المن ـور بالجريدة الرســمية عدد  4849بتاريخ  20نونبر
 2000المتعلق بالمصادقة علي تصميس التهيئة لمدينة بر يد والمنهقة المحيهة ب ؛

 المرسـ ـ ـ ـ ـ ــوس الوزاري رقس  2.09.319الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر في  17من جمادع اآل رة  11( 1430يونيو )2009ي بتغيير وتتميس
الظهير ال ـ ـ ـريف رقس  1.59.351الصـ ـ ــادر في فات جمادع اآل رة  02( 1379دجنبر )1959ي في ـ ـ ـ ن التقسـ ـ ــيس
ارداري للمملكةي الجريدة الرسمية عدد  5744الصادرة بتاريخ  18يونيو2009؛

 المرسـ ـ ــوس الوزاري رقس  2.13.459بتاريخ  02يوليوز 2013ي المن ـ ـ ــور بالجريدة الرسـ ـ ــمية عدد  6166بتاريخ 04
يوليوز 2013المتعلق بالمصادقة علي تصميس التهيئة لمدينة بر يد.
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 -4التقارير اإلدارية:

 عــابهة التهيئة المرافقة لتصــميس التهيئة لمدينة بر ــيد والمنهقة المحيهة ب ي المصــادق علي بموجب المرســوس الوزاري

رقس  02.00.903بتاريخ  01نونبر2000ي المن ـ ــور بالجريدة الرس ـ ــمية عدد  4849بتاريخ  20نونبر2000ي الوكالة
الحعرية لسها،؛

 ارحصاا العاس للسكان والسكني لسنتي  2004و 2014ي المندوبية الجهوية للت هيه بسها،؛

 دليــل المرافق العموميــة يحــدد معــايير تقنيــة رحــداذ المرافق العموميــةي ت س إعــدادا من قبــل الو ازرة المنتــدبــة لــدع الوزير
األول المكل ة بارسكان والتعمير بالمغرب سنة  2016بتنسيق وموافقة م تلف القهاعا ،الو ازرية؛

 تقرير ال ـ يص والبحذ المتعلق بد ارسـة تصـميس تهيئة مدينة بر ـيدي 2008ي مكتب د ارسـا ،المهندس المعماري محمد
حبيب البكدوري أ قري الرباهي الوكالة الحعرية لسها،ي ماي 2008؛

 عابهة التهيئة المرافقة لتصميس التهيئة لمدينة بر يد المصادق علي بموجب المرسوس الوزاري رقس  2.13.459بتاريخ
 02يوليوز 2013ي المن ور بالجريدة الرسمية عدد  6166بتاريخ  04يوليوز 2013ي الوكالة الحعرية لسها.،
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التكوين االلكتروني وتفعيل إدارة األعمال االلكترونية في المنظمات الذكية
الدكتور ساسي س يان (جامعة الهارف – الجزائر)
الدكتورة بن وهيبة نورة (جامعة الهارف – الجزائر)
مقدمة

أن ااحتياجا ،المتزايدة للتنمية وتحيين وتجديد ك ااا ،األ ـ ـ ـ ـ ـ اص في مجال ال ـ ـ ـ ـ ـغل وأماس ااتجاا غير

القابل للتراجا يقودنا إلي هر" العديد من التســاؤا ،العديدة حول التحديا ،القصــوع س ـواا بالنســبة للمســت دمين
أو أرباب العملي وبعبارة أ رع أو بتعبير آ ري فان المنظما ،ملزمة بان تواج التحديا ،الجديدة في سـ ـ ـ ـ ـ ــوق
تتميز بحالة التهور السـ ـ ـ ـ ـرياي هالما أن احتياجا ،التهوير للموظ ين تكون أكار ص ـ ـ ـ ــعوبة للتقدير وهناك ك لك
التعقيدا ،في المنتجا ،وك ا ال دما ،التي تتميز ب نها في تزايد وان التكوين يجب أن يكون مقدما وموف ار في
اجال قص ـ ـ ــيرة جدا علي أن تكون حركية الموظ ين تتج نحو التزايد والرقي .وا ينبغي اغ ال أن التنمية والتهور
بريتس ع ـ ـ ـوائي قد تم،

ل السـ ـ ــنوا ،األ يرة من اال ية الاالاةي وتس ه ا التهور من واقا التهور في وسـ ـ ــائل

تكنولوجيا ارع س وااتص ـ ــال المتوفرة أو التي تس توفيرهاي وس ـ ــاهس في اس ـ ــتغ لها التكوين االكتروني بكل ت كيدي
وه ا ما أسهس في مقابلة وتغهية ه ا التحديا ،والمتهلبا.،
 -1مفهوم التكوين االلكتروني

نعمل علي محاولة تسـهير ال هوه العريعـة لمسـار التكوين االكترونيي بعد أن تس التعرف علي بعض من

ابجديات ي وسنحاول ايجاد تموقا له ا التكوين مقارنة بالتكوين االكترونيي وبعد لك نعمل علي توعي دورا في

إهار تنمية وترقية الك ااا ،وأ ي ار ن كر بالمسار المتعلق بوعا تلك العناصر موعا التهبيق كعامل نجا" أو
حتي عامل ف ل.
ويدل التكوين االكتروني علي التكوين عن بعد تبعا لتنمية القنوا ،وال ــبكا ،االكترونيةي وأن حرف ال ()e

يعبر عن مجال التهبيق لل ــبكا ،المس ــت دمة للبروتوكول ( )IPل نترن .،وأن ال رق بين المص ــهلحا ،التالية:
التكوين االكترونيي التدريب االكترونيي التمهين االكتروني أو التدريب المدعس ليس كبي ار لدرجة فقدان المعني
ااصه حي إ ا وظف مصهل بدل آ ر1ي ألن يتعلق في كلتا الحالتين بحيازة المعارف عبر وسيه للمعلوما،
يجما كل التكنولوجيا ،المتعلقة باسـ ــت داس المعارف وال برا،ي وهناك العديد من التعاربف المعهاة حول التكوين
االكترونيي وسنعمل علي تقديس بعض منها:
 ) 1يمال التكوين االكتروني مجموعة من الم اهيس والهرق والمناهج والوس ـ ـ ـ ـ ــائل المس ـ ـ ـ ـ ــت دمة للتكنولوجيا،

الجديدة المتعددة الوس ـ ـ ـ ـ ــائه ل نترن ،بغية تهوير نوعية التمهين عبر تح يز وت ع ـ ـ ـ ـ ــيل الولوج الي الموارد والي
ال دما ،وك لك المبادا ،والتنس ــيق والتعاون الممكن عن بعدي وهو ما يعبر عن بقرار المجلس ااوروبي لس ــنة
ي2001
 ) 2يغهي التكوين االكتروني مجموص ا ــكال وأنماه التمهين المســاعد بواســهة اانترن ،اي بواســهة ارع س
االي والحاس ــوب المص ــمس اجل أن يكون مس ــت دما علي أس ــاس ــبكة ل نترن،ي انترانا ،أو اكس ــترنا،ي وه ا
النوص من التكوين المنجز يقوس ويرتكز علي م ازيــا قويــة ماــل :تقليص التكــاليف المتعلقــة بــالتكويني والمرونــة في
ساعا ،العمل وأوقا ،العملي وك لك في مرونة توزيا والولوج األكبر إلي التكوين كما ي ير الي لك

2

 -3يعرف التكوين االكتروني بان كل المنظومة التكوينية التي تس ــت دس ــبكة محلية ممتدةي اانترن ،لتوزيا
وادماج أو عملية ااتص ــالي وه ا ما يدرج ويتع ــمن التعليس عن بعد في بيئة موزعة أ رع غير التعليس بالم ارس ــلة
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الك س ـ ـ ـ ــيكية المعروفةي وان الولوج الي الموارد عبر تس ـ ـ ـ ــجيل أو عبر فحص ومعالجة علي الن .،كما يمكن أن
يعمل علي تد ل وس ـ ـ ــائل متواقتة أو متزامنة لألنظمة المكل ةي وهناك أنظمة أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية ا ،ارتكاز في التكوين
ال اتي 3أو توفيقة من العناصر المعالجة والماارة ي-كما كرنا مركز اين و.
من

ل قرااة مت نية له ا التعري ا،ي فان اافكار ااتية يمكن أن تؤ

بعين ااعتبار:

 )1يعتبر التكوين االكتروني مجموعة من الوسائلي
 )2يست دس التكوين االكتروني التكنولوجيا ،الجديدة لكع س وااتصالي
 )3يركز التكوين االكتروني علي تهوير نوعية التمهيني
 )4ي جا التكوين االكتروني المبادا ،وااتصال والتعاون والتنسيق.
 -2التكوين االلكتروني عنصر مكمل أكثر ما هو عنصر احالل للتكوين في النمط الحاضر

يظهر ويبـدو في الوقـ ،الراهن أن التكوين االكتروني يقتر" الحلول البيـداغوجيـة ال عـالـة إ ا مـا جـاا لتكملـة

التكوينا ،الك س ـ ــيكية في الحاع ـ ــر أو إ ا كان يعالج المس ـ ــائل ال اص ـ ــة ب ن ـ ــهة اانترن ،وعلي فان التكوين
ارلكتروني ا يمكن أن يحــل كليــة محــل نمــا ج التعليس الموجودة حــاليــا فــان دينــاميكيــة التكوين المحوري والقــائس

حول فوج ومكون يكون حيويــا وفعليــا ألجــل تحكس جيــد في التعليس أو أنواص التعليس 4وعلي اعتبــار أن التكوين
االكتروني كنظاس تربوي وبيداغوجي تكميلي للوعـ ـ ــا الحالي فإن التكوين االكتروني يسـ ـ ــم ك لك بإيجاد امالية
للت ايرا ،في التمهين دا ل قاعة الدروس.
إن المعـاينـة التي يمكن القيـاس بهـا ت ص تلـك األهميـة التي ا تتوقف والتي يـ ـ هـا التكوين االكتروني في
الحجس ار جمالي للتكوين علي حس ـ ـ ــاب التكوين التقليدي وه ا األهمية مدعوة لزيادة وللرفا باارتباه ما معدا،
ا تراق اانترن ،في المجتماي ما  :في سـ ـ ـ ــنة  2001وفي أمريكاي فإن التكوين االكتروني يمال حوالي % 60
من ن قا ،التكوين و  % 92من المنظما ،قام ،بب ل جهود في مجال م ـ ـ ـ ـ ـ ــروص من ه ا النوص والنمه 5ويبدو
األمر واع ـ ـ ـ ـ ــحا أن ه ا النجا" في التكوين االكتروني في الوايا ،المتحدة األمريكية ي ـ ـ ـ ـ ــر" في جانب بمعدل

التغلغل واا تراق ل نترن ،بدا ل المجتما  % 38س ـ ـ ـ ـ ــنة  2001أن أهس الوس ـ ـ ـ ـ ــائل لتوزيا التكوين االكتروني
تكون في البداية األقراص المعـ ـ ـ ـ ـ ــغوهة  C.D ROMوفي الموقا األول بمعدل  % 35بعدها فإن اانترانا،
( )Intranetبـ ـ  % 26اس اانترن ،بـ ـ  % 27وأ ي ار هناك وسائل أ رع بـ ـ  % 12وأن مكانة األقراص يمكن أن
تتراجا يئا ف يئا إ ا ما كان المجتما مربوها بمعني أن ه ا المجتما االكتروني يزدد ربه ب كل تهوري.
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مراحل تد ل التكوين االكتروني حسـب روسـل :7يتد ل التكوين االكتروني في أربعة مراحل م تل ةي حسـب

التسلسل الزمني التالي:
 )1المرحلة االولى  :يمكن أن يدمج انجاز تقدير وتقييس المتعلمين والمتدربين وفق هريقة ( )Q.C.Mوهي

عبارة عن اســتبيانا ،ال ـ صــي ة الســلوكيا ،ال ـ صــية الم عــلةي ويتعلق اامر بتوجي مســتقبل المتعلس بمعني
المتعلس المستقبلي نحو مقاييس التكوين التي تستجيب ل حتياجا،ي
 )2المرحلة الثانية  :فان ه ا التكوين يمكن من تنظيس إعداد الدروس المعهاة في القاعةي وهي دروس أي

أن دروس المدا ل توعا في ال ه أو علي ال ه ما تمارين معالجة لجل التكوين ال اتي حول مبادئ التعليمية.
وأن الهدف هو أن نجعل اكت اف الم اهيس أو المبادئ التقنية وك لك فهس أهميتها في المجال محل الدراسة

ل

مرحلة التكوين .وان الحصـ ـ ـ ـ ـ ــص في القاعة يكونوا بعد لك موجهين الي تحريك واسـ ـ ـ ـ ـ ــتغ ل ه ا الم اهيس وه ا
المبادئ التقنية ألجل المساعدة بالنسبة للمتلقين والمتمرسين للقياس ب أي للقياس باست داس واقعي وفعالي
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 )3المرحليية الثييالثيية  :تكون موجهــة انجــاز التمــارين والحــاا ،التهبيقيــة عبر ال ه ولكن ك ـ لــك إعهــاا

ارمكانية لهر" أس ـ ـ ـ ــئلة بالنس ـ ـ ـ ــبة للمالكين أو األولياا أو الي ال براا المحكمين والمعترف بهس عبر التكوين عن
هريق اررسال والنقل االكتروني والرسائل االكترونية وفي األ ير مناق ة ومحاولة حلول الجماعي للتمارين ما

المتعلمين اآل رين بدا ل ندوة افتراعية أو مؤتمر افتراعيي
 )4المرحلة الرابعة :توافق تقدير وتقييس التكوين عن هريق المتعلس وتقييم ال ـ صــاني وك لك متابعة مســارا

في التكوين في تلك المرحلة.

 -5مزايا التكوين االلكتروني

تؤدي الاورة التكنولوجيــة الي تحوا ،عميقــة عبر المرور من إنتــاج مــادي فيزيــائي بعــد الاورا ،الزراعي ــة

والتكنولوجية الي إنتاج إنسـ ـ ـ ـ ـ ــاني يهلق علي المعرفة وان ه ا الاورة تكاف ااحتياج الي التكوين ألن يص ـ ـ ـ ـ ـ ـب
مسـ ــتعج بابتكار وا تراص في القهاعا ،ا ،التكنولوجيا ،العالية وك لك تكوين الموارد الب ـ ـرية العالية الت هيل
ومن اآلن فان التكنولوجيا ،الجديدة لكع س وااتصال تصب س حا و حدين ومهما يكن من أمر فإنها ت جا
علي التمهين اا لكتروني وتحسين ك ااا ،وأداا العمال في ن س الوق ،فإنها تساهس في زيادة القلق في ااتصال
وك لك الاقل والحمل وك لك الصعوبا ،المادية الممكن م حظتها.8
إن المزايا تتجاوز المساوئ أو النقائص ألن الوسائل ال اصة بالتكوين االكتروني تسم بدمقرهة التعليس وأن
المرونة وال ـ افية للعملية التربوية وبارعــافة إلي لك فإنها ليســ ،اســتاناا بالنســبة للتكوين االكتروني ألن كل
نوص من التكوين يكون بن س نقاه القوة ونقاه الععف.
 -6شروط نجاح عملية التكوين االلكتروني
يمكن توعـ ـ ـ ـ ـ ــي

ـ ـ ـ ـ ـ ــروه نجا" عملية التكوين االكتروني لك من

ل مقاربا9،ي ا يقتر" األ

بعين

ااعتبار العديد من الم اهيس ألجل النجا" أي نجا" كل ارجراا للتكوين االكتروني وال ي يمكن تل يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ في
اآلتي كرا:
 ) 1إن الدعس ال علي وليس الم ـ ـ ــروه لكدارة العامة يكون ع ـ ـ ــروريا وه ا الدعس يس ـ ـ ــم بع ـ ـ ــمان المكونين
والمتعلمين وك لك المكونين والمدرسـ ـ ـ ـ ـ ــين من جهة والزاس وادراج الهيراكيرية العليا للمكونين أي ال ين عـ ـ ـ ـ ـ ــعوا
للتكوين من جهة اانيةي
 ) 2كل م ـ ـ ـ ـ ــروص تكوين و اص ـ ـ ـ ـ ــة من هابا ونمه التكوين االكتروني -أين يوجد البعد التقنيي يكون مهما
ويتهلب البحذ عن الت ايرا ،واردراجا ،الاقافيةي ومن هنا فان هناك م هها ل رفاقية وللمرافقة للتغير يكون
عروريا وال ي بموجب فان وظي ة ااتصال تلعب دو ار حيوياي

 ) 3لعــمان فعالية كبيرة في التكوين االكترونيي يهر" التبني االزامي للوســائل التكنولوجية البســيهة لكن قد

يرافق لك وجود هر يتمال في عدس الوص ـ ـ ــول الي ه ا النتائج ألن بدل التركيز علي حيازة المعارف المهلوبة
فان المتمهن يمر دوما وكاي ار في زمن في التمهين ب صوص الوسيلة .وه ا ما يمكن أن يؤدي إلي ان اض في
المعنويا ،لدع المتربص أو المتدربي
 ) 4يكون نظاس ترسيس جيد مهلوباي وأن ه ا النظاس يساهس في دعس ومساعدة المتربص ألجل إعانت في النمو
والتهور والدعس في حالة تجسير تحمل مسؤوليات ي
تسم العناصر الموعحة أع ا بإعهاا توعي وتنوير حول التكوين االكتروني وسوف نعالج الرابهة بين
التكوين االكتروني والمعرفة في مجال إدارة األعمال من جهةي ومن جهة أ رع فعالية التكوين المهني المهعس
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بالتكوين االكترونيي والهدف يصــب في معرفة الي أي حد تكون الم اهيس الا ذ متكاملة وليســ ،متعارعــة أو
متناقعة.
 -7ضرورة تبني التكوين االلكتروني في منظمات االدارة الحديثة

إ ا مــا انهلقنــا من بــديهيــة نظرة إدارة األعمــال االكترونيــةي فــان ال رق الجوهري بين المنظمــة التقليــدي ــة

والمنظمة العصـ ـ ـريةي ي كمن في هبيعة التعاون والتنس ـ ــيق بين ال ـ ــركاا في ال ـ ــبكةي وتبعا ل لك فان ه ا التعاون
والتنس ـ ـ ـ ـ ــيق يص ـ ـ ـ ـ ــبحان اليوس أكار س ـ ـ ـ ـ ــهولة عبر بعض من اس ـ ـ ـ ـ ــت داما ،التكنولوجيا :،اانترن،ي اانترانا،ي
ااكسـ ـ ـ ـ ـ ــترن ــا ،وغيره ــاي وعبر م تلف التركيب ــا ،والروابه لألنظم ــة ارنت ــاجي ــةي فما تهور تكنولوجي ــا ارع س
وااتصـ ـ ــالي فان المرونة تغدو واعدة والن ـ ـ ــاه يكون كبي ار جداي وان المرور من إدارة األعمال التقليدية الي إدارة
األعمال االكترونية تغهي ا ذ ظواهر م تل ة لكنها بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة متكاملة وتكميلية كما ي ـ ـ ـ ـ ـ ــير الي لكي وتتمال
في )1 :10درجة است داس التكنولوجيا ،الجديدة لكع س وااتصال دا ل م تلف عمليا ،إدارة األعمالي
 ) 2امتداد التعدي  ،المنجزة من هرف التكنولوجيا ،الجديدة علي عمليا ،إدارة األعمالي

 ) 3أهمية التعدي  ،علي الك ااا ،في آن واحد من النظرة التنظيميةي ومن ناحية أ رع من النظرة الوظي ية.
يمكن أن نعرف ا ن إدارة األعمال االكترونية ( ) e-Managementب نها مجموعة عمليا ،تتجسـ ـ ـ ـ ــد في:
اانهااي التنظيسي التن يهي الرقابةي العم اي الموردون وال ركااي وه ا العناصر تكون مغ اة عبر نظاس معلوما،
يقوس علي تكنولوجيــا ارع س وااتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي كمــا أن إدارة األعمــال االكترونيــة تغهي ا ن مــا يعرف بــاألعمــال
االكترونيةي بمعني اسـ ــتراتيجيا ،المتاجرة عبر اانترن،ي ولكن ك لك ااسـ ــتلزاما ،المرتبهة بإدارة األعمال له ا
ااسـ ــتراتيجيا ،بم هوس ومنهق الهياكل المتعلقة بالتسـ ــيير كما يؤكد لك11ي اي أن هناك تسـ ــيي ار للموارد الب ـ ـرية
لنظاس المعلوما،ي وبص ة اعس سير وحراك المنظمة الديناميكي.
يقودنا ه ا التقديس الي األ

في الحسـ ـ ـ ــبان واعتبار لك األار المتدرج ال ي ين ـ ـ ـ ــا عبر اد ال التكنولوجيا،

علي العمل والتنسيق والتعاون بين م تلف ااعوان لن س المنظمةي وك لك التعاون بين المنظما ،الم تل ةي

التحوا ،الا ذ األســاســية لتكنولوجيا ،ارع س وااتصــال المهبقة في المنظمة :بمعني ت عيل وتجســيد ما
يعرف باامتداد نحو التكوين االكتروني ل دمة الس ــير العص ــري للمنظمةي فقد لوحظ أن اس ــت داس الحواس ــيب قد
تهور علي ا ذ مستويا ،لتسيير وسير المنظمةي ويتجلي لك من

ل فحص العناصر الا ذ التالية:

 )1تسم تكنولوجيا ارع س وااتصال بإقامة فرق وورديا ،عمل ا ،مستوع رفياي
 ) 2تعمل في ن س الوق ،للمنظمة بالسير كمنظمة مندمجة رغس ااستق لية الكبيرة لوحداتها الوظي ية
 ) 3تسـ ـ ـ ـ ـ ــم بـإقـامـة الع قـا ،الجـديـدة ما المنظمـا ،ال ـارجيـةي ممـا يقودنـا الي نظرة وم هوس المنظمـة أو
المنظما ،في ـ ـ ـ ــبكا ،اين يمكن لكل واحد من لعب دورا المحدد في نهاق اسـ ـ ـ ــتراتيجية ال ـ ـ ـ ـراكة المعرفة كما
ينبغي

12

ل

وعلي ي فإن المس ـ ـ ــت دس يعمل ـ ـ ــيئا ف ـ ـ ــيئا الي أحداذ رد فعل ما مجموص المؤارين في المنظمة من

وع ـ ــعيا ،عمل تتبا لكدارة بصـ ـ ـ ة مبا ـ ـ ـرة أو غير مبا ـ ـ ـرةي حيذ أن الموظف يعمل ـ ــيئا ف ـ ــيئا علي اعادة
ااندماج ما مجموص المنظمة في وعـ ـ ـ ـ ـ ــعيا ،العمل ال ي يتبا ردارة األعمال االكترونيةي ا يوجد هناك العمل
التعاوني بدا ل ال رق العاملة عن بعدي وهو ما يعرف بال رق والمجموعا ،اافت ارعـ ـ ـ ـ ــيةي ا ن هناك اتصـ ـ ـ ـ ــاا،
مسـ ــتمرة وتقاسـ ــس في جانب المعلوما ،والمعارف كما يوعـ ــح كل من13ي كما ن ـ ــير الي أن تقاسـ ــس المعلوما،
والمعارفي التمهين التنظيمين والمعرفة في ميدان التســيير وك ا التنســيقا ،بين اافراد وبين ال رق وبين المصــال
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وال دما ،والع قا ،علي ال ه ( ) En ligneما ال ـ ــركاا تؤدي الي بلورة الكاير من الظروف التي تقود األفراد
لتهوير في محيه تكنولوجيا ،ارع س وااتصال.
يتوجب أن توعـ ــا الظواهر المعاص ـ ـرة في الع قا ،أو في ع قا( ،المحيهي التكنولوجيا ،الجديدة لكع س
وااتص ـ ــال )...وتمارس ه ا المظاهر الكاير من الع ـ ــغوه في التغيير حول تنظيس المنظما ،ومع ـ ــمون العمل
ودور العمال ااجرااي وك لك السلوكا ،التنظيميةي ل ا فإن األرعية تظهر جادة لتنمية التكوين االكترونيي وه ا
األ ير يساهس في تجسير تنمية إدارة األعمال الموعوعيةي بعيدا عن المزايدا ،في اا تيارا ،التكنولوجيةي وه ا
ما ي س المجال لتبني الهر" االكتروني في التسيير وبص ة عامة يؤول الي قيادة وسير التحوا ،التنظيمية.
تتجلي أهميــة التكوين االكترونيي بكونـ يـ ـ بعــدا س ـ ـ ـ ـ ـ ـواا إ ا مــا أ ـ نــا بعين ااعتبــار أن هنــاك وظي ــة
ك سيكية لتسيير الموارد الب ريةي حيذ تكون وتصب مجرد وظي ة م تل ة ما دائرتها اادارية أو فرعها ااداري

وفي مجال تسيير الموارد الب رية وفق المنهق االكتروني ()e-G.R.Hي ب كل اص أو لمصلحتها ال اصةي

ويقصــد ب لك المصــلحة ااداريةي ويتعين بناا التكوين االكتروني من هرف المنظما،ي ولو أن التجربة في كاير
من ال ـ ــركا ،الجزائرية ا تزال في مراحلها ااولية إا أن المنظما ،ال رنسـ ــية يبدو وانها ه ،بعض ال هوا،
في لك رغس أن عملية التكوين االكتروني جديدة علي المنظما ،ال رنسية محل الدراسةي لكن ه ا التكوين تهور
بسرعة من سنة  1999وهناك فقه  %6.8من ه ا المنظما ،تست دس ه ا التقنية في التكوين قبل سنة 1998ي
وأص ـ ــبح ،حوالي  %54.4عند اد الها وادراجها من س ـ ــنة 2000ي وفي س ـ ــنة 2002ي كان ،هناك  %46من
المنظما ،قد كون ،حوالي  200أجيري مقابل  %29سنة 200114ي ا ن فن ه ا ا يعني أن ترقية ه ا الوظي ة
قد أكمل ،أو تم،ي فهناك الكاير من العمل ال ي ينتظر أن ينجز وفي المقاس ااول توجد تنمية الك ااا،ي وهي

تلك الك ااا ،ال اص ـ ــة بت هير عق ني في مجال إدارة اعمال الموارد الب ـ ـ ـريةي وهي أكار من ع ـ ــرورة15ي فهي
تنمية ألجل تسهيل التغيرا ،التنظيمية بغية ايجاد تبن فعلي للممارسا ،المرتبهة بالتكوين االكتروني.
 -8التكوين االلكتروني والمعرفة التسييرية والتمهين التنظيمي

يؤكد بيتر دريكر  Peter Druckerأن القرن ال واحد والع ـ ـ ـ ـ ـ ـرين س ـ ـ ـ ـ ــيكون ممي از بمحيه وبيئة معقدة وغير

مؤكدةي

16

وأن المصدر الوحيد كمزية تنافسية مستديمة تنتج عن التحكس في المعرفةي وعلي فإن من ه ا السنوا،

األ يرة وجدنا أن العديد من فروص الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،في إدارة األعمال للمنظما ،قد أ  ،بعدا كبي ار واتجاها واقعيا
ويتعلق األمر بــالتنظيس المعرفي والتمهيني والتــدريبي 17ي وبــالمعرفــة التسـ ـ ـ ـ ـ ــييريــة

18

أو أكار من لــكي بــالتمهين

التنظيمي19ي وما صعود تكنولوجيا ،ارع س وااتصال بقوة -كما احظناا في األعليي فإن التكوين االكتروني
يمكن أن يسـ ـ ـ ـ ـ ــاهس في انبعاذ المجال التنظيميي ومن اآلني يبدو وأن هناك جهد الت قي وااندماج بين م تلف
ال روص ويكون أكار من الحقبة الحالية وأكار من عرورة الت قي ال ي يندرج في إهار م روص التغيير التنظيميي
أين يكون الهدف اامال هو دعس المزية التنافسية بواسهة المعرفة.
 -9التكوين االلكتروني والمعرفة التسييرية

إن حل الم اك ل في التدريب والتمهين بالتعاون والتنسيق ال عال تصب بماابة الن اه المركزي للمنظما،ي ا

أن المنظما ،تحاول اليوس أن ت

بعين ااعتبار في سياستها التنموية مسالة التكوين الرسمي –علي اعتبار أن

عنصر حيوي في ميدان الموارد الب ريةي كما أن ه ا المنظما ،تبحذ عن أ كال جديدة للعقلنة والتي تكون من
عــمنها م ــاريا التكوين االكتروني الرصــيني ومن جهة اانية يكون األمر ميس ـراي إ ا ما تس ترســيس الجانب غير
الرسـ ــمي أي الموازي عبر إعادة ااعترافي وحتي الت ـ ــجيا علي ت ـ ــكيل ـ ــبكا ،تبادل المعارف أو مجموعا،
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الممارسـ ـ ــا ،التهبيقية أو تكوين وت ـ ـ ــك يل قواعد وأسـ ـ ــس المعهيا،ي مالما هو األمر المتعلق بالوعود من هرف
نظريا ،المعرفة التسييرية .
ه ا ال اصـ ــية التكميلية بين التكوين االكتروني والمعرفة التسـ ــييريةي تتقوع تبعا لكون التكنولوجيا ،المتهورة
حاليا لها اتجاا رد ال وادماج وسـ ـ ــائل التسـ ـ ــيير للموارد الب ـ ـ ـرية لتحقيق تكوين فعال واقتسـ ـ ــاس تداول المعلومةي
ولتوع ــي

لك نجد أن( 20يعتبر من بين ال ين س ــاهموا في أن ــاا فكرة تقاس ــس المعارفي ا يص ــف لك بنمو ج

هندسة المعارف الجماعيةي يقتر" نمو ج لتنظيس است داس التكنولوجيا ،الجديدة لكع س وااتصالي لقد تس تكييف
ن س النمو ج تجاا الت كوين االكترونيي ما بالنسـ ـ ــبة للن ـ ـ ــر االكترونيي تكون الع قا ،ال عالة والن ـ ـ ــيهة بين
المكونين والمكونين ممكنـة -حتي وأن تعلق األمر ببنـاا مكتبـة للواـائق تكون رقميـة وقـابلـة للولوج للكـلي وبـدون
اس ــتانااا ،ت كري وفي أي لحظة زمنية -بهريقة وأس ــلوب م هوس وقابل لل هس ومس ــتقل دا ل ال ــبكة -وفي ه ا
المكتبة يمكن للمكون أي المتدرب أن يجد حاا ،عملية تسـ ـ ـ ـ ـ ــم ل بتحقيق الرقي والتقدس في تكوين الم ـ ـ ـ ـ ـ ــبا

بالاقافة االكترونية النابعة من المعرفة التكنولوجية الجديدةي ولما نريد مناق ــة إدارة المعرفة التس ــييرية أو التكوين
االكتروني فســنواج رهان ا ،التمهين والتدريب التنظيمي وه ا األ ير هو ب ــكل أو آ ر العــمانة الحقيقية لتنمية
وتهوير الك ااا ،في المنظما،ي إ أن لك يندرج في قاعدة م اريا التكوين االكتروني.
 -10التكوين االلكتروني والتمهين التنظيمي

يتعين علي المنظمـة التي تريـد النجـا" في فعـاليـة مردوديـة ن ـ ـ ـ ـ ـ ــاههـاي أن تزاوج م ـ ـ ـ ـ ـ ــروعهـا في التكوين

االكتروني عبر تنمية عمليا ،التمهين ال ردي والجماعيي ومن هنا ف ن عودة الوعي ب ص ـ ـ ــوص ادراك العراقيل
من األنماه التنظيمية والتســييرية والاقافية تكون جد عــروريةي ونســتدل علي لك من
الرائدة لكل من د .موتاي و ف .ديرسـ ـوا D.Mottay et F.Ducreau

21

ل ما ورد في الد ارســا،

يتعـ ـ أن يكون التكوين االكتروني

من هبيعة واحدةي حتي يسـ ـ ـ ـ ـ ــاهس في تح يز تنمية التقاهعا ،بين المكونين وبين المتعلمين -في حد اتهسي كما

يتعين أن يكون ه ا التكوين االكتروني ا هابا تس ـ ــاهميي سـ ـ ـواا من جانب مس ـ ــتويا ،إعدادا أو انجازا وك لك
هرق تقديرا وتقييم ي كما يتعين علي ه ا التكوين ال عال المناداة باسـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال أ ـ ـ ـ ـ ـ ــكال متعددة ألنماه التعلس
والتمهيني وه ا ما يســم بتهابق وتكامل بين حيازة المعارف التصــورية والنظريةي التهبيقا ،و المنهجيا ،وســير
الم ـ ــارياي وحسـ ــب د ارسـ ــة ج.ي .براكس J.Y.Prax

)22

لوحظ أن هناك العديد من أنماه التمهين تم ،ار ـ ــارة

إليهاي وعليها بصـ ـ ــما ،واعـ ـ ــحة في األدبيا ،وهي تتعلق بكل عملية تسـ ـ ــم من جهة بك ـ ـ ــف األ هاا والقياس
بتص ـ ـ ــحيحها()23ي ومن جهة أ رع تعديل س ـ ـ ــلوك المنظمة 24ودائما في ن س النظرة المتغيرة للتس ـ ـ ــييري فهو يمال
ظاهرة جماعية لحيازة واقامة الك ااا ،وقد تكون بالزيادة أو النقصـ ـ ــان -أي علي األقل بص ـ ـ ـ ة مسـ ـ ــتدامةي فهي
تعدل تســيير الوعــعيا ،والوعــعيا ،في حد ات 25ي ولكن تســتهيا ك لك م حظة قدرة وك ااة المنظمة بتقمص
العمل الروتيني وفق اافق السلوكي المتميز.
من

26

ل ما تس التهرق الي ي نجد أن هناك نقهتين قدمتا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــكل تجسـ ـ ـ ـ ـ ــيدي في المقاربا ،المتعلقة ب نواص

التمهين والتــدريــب النــاجعين ال زمين لسـ ـ ـ ـ ـ ــير مرافق المنظمــة وفق المحيه الم تو" المتعــارف علي ـ في أدبيــا،
التسيير
أوال  :يتعين أن تهور المنظمة قدرة التابي ،ألعمالها الروتينية الموافقة والمحب ة لن ـ ـ ـ ــاهها الحركي المتجددي

وبعد لك يتعين أن تعمل علي الوع ــا موع ــا ااهتماس وبهريقة تنظيمية ه ا المواصـ ـ ا ،الروتينية علي محك
ترسـ ــيخ فكرة التمهين في أدني وفي أبسـ ــه الحلقا ،أو وفق حلقتين مزدوجتين من حلقا ،التسـ ــيير له ا الك ااا،
كما يؤكد لك

27

150

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
ثانيا :بالنس ـ ــبة لبراكس28ي ي حظ أن يميز بين أربع ة أنماه للتمهين ويمكن اس ـ ــت دامها بصـ ـ ـ ة متناوبة وعن

بعدي أنه قا من محهة معلوماتية الكترونية-في الغالب جهاز الكمبيوتر:
 -ااستماص :برامج ال يديو والصو،ي

 البحذ :استعمال األنترن ،والتسيير االكتروني التوايقيي التهبيق :اسـ ـ ـ ـ ــت داس مقاييس :التكوين ال اتي والتقييس ال اتي ود ارسـ ـ ـ ـ ــا ،حاا ،وتمارين ومح زا ،تعليميةأ رعي
 التبادل :ندوا،ي مؤتمرا ،والمحاع ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ،المتل زة هات ياي وفي نهاية المهافي ف ن المزاوجة بين التكويناالكتروني والتمهين هي إحدع الوسـ ـ ـ ــائل التي تعـ ـ ـ ــمن مكانة لن ـ ـ ـ ــاه المنظمة المتعلمة (توجد بها برامج اتية
للتمهين والتدريب).
خاتمة

حاولنا تبيان بعض األفاق التهبيقية للتكوين االكتروني والتي يمكن أن تقود ه ا األ ير ألن ي

بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة

واقعية وص ـ ـ ــحيحة دورا وبعدا في الن ـ ـ ــاه المعرفيي ل ا يمكن اادراك ب ن التكوين االكتروني يحتل مكانة أكار
ف كار أهمية في ااس ـ ــتامار المعرفي من جهة وفي ميدان التمهيني المكتبيةي أنظمة المعلوما ،واللغا ،من جهة

أ رعي وهو يعمل في األجل القصـ ـ ـ ـ ـ ــير وبكل ن ـ ـ ـ ـ ـ ــاه في مجال إدارة األعمالي علي أن ا يمكن اغ ال تهور

المنظما ،وس ــيرهاي حيذ أن العمل ومع ــمون ي ت ابواب المنظمة علي إدارة األعمال االكترونية ويح زنا علي
معالجة إ كالية التكوين االكتروني -حسب مقاربة تمييزية ومعمقة يوهي المقاربة التي تعا التكوين االكتروني
في إهار الاورة المجددة لدواليب إدارة األعمالي ا ـ ـ ـ ـ ـ ــك في أهمية التحكس وتقليص التكاليف في حالة التكوين
االكترونيي ويعبن ه ا األ ير امكانيا ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ـرية والية محددة س ـ ـ ـ ـ ــل ا ومن الواقاي كل لك لدفا عملية التدريب
التمهيني وتحس ـ ــين مردودية اانتاج والتس ـ ــيير بصـ ـ ـ ة عامة في المنظما ،التي تهبق مال ه ا النوص من المعرفة
التكنولوجية الحدياةي ولكن ينبغي ك لك ادراك مجموعا ،العـ ـ ـ ـ ـ ــغه دا ل و ارج حيز المنظمةي وهو امر مهس
يتجاوز حدود المعرفة الرسـ ـ ـ ـ ــميةي بل ويقودها في أحيان كايرة الي المعرفة غير الرسـ ـ ـ ـ ــمية المسـ ـ ـ ـ ــايرة في بعض
الوععيا ،لتكنولوجيا ارع س بدرجة اكبر نجاعة وتقب ي رع اا نوص من ااحتراس في اكتساب التكنولوجيا ه ا.
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Nowadays, the world witnessed a technological and technical development and the
growth of interest of the use of geographical and institutional information systems
in different daily lives practices. As it witnessed a demographic explosion that had
a great impact on people`s movement from the rural areas to the urban ones through
the emergence of new cities the problems of which has increased and had negative
wash-back on the rural environment. In this concern, a new city generation has
emerged called the smart cities dependent on developed technology.
In this paper, three essential parts will be investigated. The first part is concerned
with the properties and the principles upon which the city is based and which
qualifies it to a more rational systemic scope and rule a balanced, economic and
social system that is based on an environmental scope as one of its essential
principles. The second part will focus on an investigation of some exemplary smart
cities such as the strategy of ‘the smart city, Dubai’ and London ‘2020 perspective’
and in Songdo-South of Korea. The third and last part is concerned with
experimenting the smart cities in Morocco and the constraints of putting it into
reality and its implications of application.
Keyword : Smart Cities, Smart Growth, Electronic Heritage Cities,Smart Cities in
Morocco
تقديم عام
 تراود األ هان من نهاية القرن،تعد المدن ال كية توجها نا ـ ـ ـ ـ ـ ــئا في م تلف أنحاا العالسي فهي فكرة ما برح
 كبيرة تهس الح اظ،الع ريني فعدد سكان الحواعر يتعاعف ب كل مستمري ال يا ال ي ي رز مهالب وتحديا
 المرتبهة،علي الموارد الهاقية واسـ ـ ــتدامتها وك لك التعامل ما النمو السـ ـ ــكاني وادارت ي بارعـ ـ ــافة إلي التحديا
 ومن اس وفي محاولة لع ــمان بناا مدن مس ــتدامة مبتكرة.بالت هيه الحع ــري ووس ــائل النقل والنمو ااقتص ــادي
 الت هيه الحع ـ ـ ـ ـ ــري علي حد، األعمال والمواهنيني ومتهلبا، قهاعا،قادرة علي المنافس ـ ـ ـ ـ ــة وتحقيق تهلعا
.سواا
" التي تمال محاكاةVirtual Cities" ( بالمدن اافت ارع ـ ـ ــيةDroege 1991) ارتبه م هوس المدينة ال كية عند
" يKnowledge-Based City"" ي والمعرفيــةDigital Cities"افت ارع ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة للمــدينــةي وتنــدرج المــدن الرقميــة
"Electronic  االكترونيـة،" ي والمجتمعـاInformational City"" ي والمعلومـاتيـةWired City"والسـ ـ ـ ـ ـ ــلكيـة
 الرقمية لتمايل ال ار ال يزيائي، ه ا الم هوسي حيذ تع ـ ـ ـ ــس مجموعة واس ـ ـ ـ ــعة من التقنيا،تحCommunities"
" للمدنsmart growth" ال كيةلي فقد أهلق علي النمو ال كي، أما لمعهد كالي ورنيا للمجتمعا.للمدينة رقميا
ي باعتبار المجتما،ي والمعلوما،الرقمية مص ـ ـ ــهل المدينة ال كيةي أي التنمية التي تعتمد علي تقنية ااتص ـ ـ ــاا
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ال كي "  " Smart Communityهو المجتما ال ي يب ل جهد است داس تقنيا ،المعلوما ،لتغيير أسلوب الحياة
والعمل.
إن المدينة ال كية هي تجما عمراني يعس ا اة عناصر أساسية :تقنيي واجتماعيي وأساس بيئيي فهي ومن اةس
ا ذ مدن في واحدة وهي :افتراعية /معلوماتيةي ومعرفيةي وبيئيةي وهي المكان ال ي يلتقي في العالس اافتراعي
والواقعي .من الناحية التقنيةي هي مدينة رقمية وافت ارعـ ــيةي إِ تزود بتقنيا ،المعلوما ،وااتصـ ــاا،ي وال ـ ــبكا،
ال سلكيةي الواقا اافتراعيي و بكا ،أجهزة ااست عاري بحيذ ت كل عناصر أساسية من البيئة العمرانيةي كما
أنها عبارة عن تمايل رقمي متعدد الهبقا ،للمدينة المس ـ ــتقبلية الواقعية بوصـ ـ ـ ها نظاما لت ـ ــغيل المجتما ال كيي
ولكدارة العمرانية ال كيةي أو البيئا ،ال كية الرقمية.
يرتكز البحذ علي ا ــكالية اس ــاس ــية وهي رهانا ،ت عيل المدن ال كية من

ل الوقوف علي ص ــائص المدن

ال كية ك حد ابتكارا ،عص ـ ـ ـ ــر تكنولوجيا المعلوما ،والربه بين ص ـ ـ ـ ــائص تلك المدن وبين المدن المس ـ ـ ـ ــتدامة
للوصـ ـ ــول الي حقيقة ما إ ا كان ،المدن ال كية هي مدن مسـ ـ ــتدامةي ل ا فالبحذ سـ ـ ــيتناول اوا المرتكزا ،بالمدن
ال كية و صــائصــها ومكوناتها ومدع ع قتها بااســتدامة و اســتنباه االيا ،التي يمكن تهبيقها في تحول المدن
القائمة الي مدن كية مستدامة.
 :Iالمدن الذكية :خصائص و مرتكزات
إن التهور التقني الهائل ال ي عرفت العقود األ يرة من القرن الع ـ ـ ـ ـرين وبداية القرن الواحد والع ـ ـ ـ ـريني كان ل
األار الكبير علي س ـ ـ ــبل تدبير مناحي الحياة ااقتص ـ ـ ــادية وااجتماعية حيذ س ـ ـ ــاهس في ظهور مجتما من نمه

جديد يعتمد ب ــكل متزايد علي المعرفة وال كاا التكنولوجيي ويقوس ب ن ــهت بااعتماد علي الوس ــائل اافت ارع ــية

المتمالة في ال ـ ـ ـ ــبكة العنكبوتية ( اانترني .)،تتص ـ ـ ـ ــف ه ا المدن(ال كية) بال كااي لقدرتها علي تبس ـ ـ ـ ــيه أعمال
المواهنين عبر حل م ـ ـ ـ ـ ــاكلهس بابتكارا ،وابداعا ،رقمية توحد المدينة حول سـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــة تُبني علي المعلومة في
التحليل والدراسة والتنبؤ واليقظة والتعلس المستمر من التجارب.
وعلي ه ا النحوي فالمدينة ال كية هي نظاس ـ ـ ـ ــامل ومتكاملي تس ـ ـ ـ ــتعمل التقنيا ،التكنولوجية كال ـ ـ ـ ــبكا ،عالية
الس ـ ــرع ةي ـ ــبكا ،األلياف البصـ ـ ـريةي ـ ــبكا ،ااس ـ ــت ـ ــعار وال ـ ــبكا ،الس ـ ــلكية وال س ـ ــلكيةي تقنيا ،الس ـ ــحابة
ارلكترونيةي ناهيك عن التهبيقا ،ال كية للهواتف المحمولة وال دما ،المتنوعة لكنترن،ي األمر ال ي يس ـ ـ ــتجيب
للتقدس العمراني ويحسـ ـ ـ ــن الظروف ااقتصـ ـ ـ ــادية وااجتماعيةي و اصـ ـ ـ ــة في جوانبها الاقافية والبيئية .ويبدو لك
واع ــحا من

ل توفير الكهرباا وادارة حركة المرور ومواقف الس ــيارا،ي اس ــت داس المياا وجما الن ايا،ي األمر

ال ي يرتقي بجودة الحياة وي ض الن قا ،والوق،ي ويزيد الك ااة المؤسـسـاتية للمدينةي بما ي ـجا علي ااسـتامار
والنمو ااقتصاديي وك لك يزيد استدامة التنمية .
وفي ه ا الصددي ترتكز المدن ال كية علي أربعة محاور:
 )1التوسا الحعري :يرتبه ه ا المحور بالقعاا علي انعزال المدينة عن محيههاي فالمدن ال كية مت اعلة
ومترابهة األوصــال دا ل نهاق حعــري عريض قادر علي مد جســور التواصــل والتعاون في المدينةي
مما يجعلنا أماس مدينة متعامنة.
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 )2ااحتواا الرقمي :تعمل المدن ال كية علي توفير التكنولوجيا ،األساسية للمواهنين للعيش فيهاي وتزويد
مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــا ،المدينة بما تحتاج من تقنيا ،وبنية تحتية رنتاج دما ،حكومية وتجاريةي كما تعـ ـ ــمن
ااتصال ال امل بين كل أهراف المدينة.
 )3المعرفــة واابتكــار :ا يمكن الحــديــذ عن مــدينــة كيــة من دون التهرق إلي ربه المواهنين ب ـ ـ ـ ـ ـ ــبكــة
ل تصـ ـ ــال اس التح يز علي ريادة األعمال في القهاعا ،اابتكاريةي األمر ال ي من ـ ـ ـ ن

لق فرص

للعملي وتهوير الحياة العامة بإدارة حدياة تبسـ ـ ـ ـ ـ ــه ارجرااا ،القانونية والتنظيمية وتلج إلي المعرفة
والبحذ واربداص في ازدهار المدينة.
 )4ال أرســمال الب ــري :تســتدعي المدن ال كية وجود قوع عاملة مكونةي حاملة لك ااا ،ت ص ـصــية ومزودة
بمعارف تكنولوجيةي لتكون ب لك منتجة للقيمة ااقتصـ ـ ـ ــادية ول دما ،متهورةي األمر ال ي يترتب علي

إحداذ تغييرا ،كبرع في مناهج التعليس والتدريب بالمدن.

وفي سياق متصلي تحتاج ه ا المدن إلي منظومة أمنية مزودة بقواعد للبيانا ،وأجهزة ل ست عار ترصد الجرائس
والم ال ا ،في المدينةي بما يؤهلها اس ـ ــتقبال الس ـ ــيا" وجلب ااس ـ ــتامارا .،وفي ما ي ص النقل والمواصـ ـ ـ ،ي
فالمدن ال كية منظمة جغرافيا عبر نظاس التموعـ ـ ــا العالمي ال ي يصـ ـ ــل وسـ ـ ــائل النقل بتهبيقا ،ميس ـ ـ ـرة للتنقل
ومبينة لألماكن والمؤسسا ،الموجودة في المدينةي ع وة علي غزو السيارا ،الكهربائية لألسواق والحاجة الماسة

لتوفير محها ،ل حن ه ا النوعية من السيارا .،يعاف لكل ما سبقي أن المدن ال كية توفر غ ائها من

ل

الز ارعة ال أرس ــيةي إ يتس القياس بالن ــاه الزراعي دا ل ٍ
مبان ــاهقةي في ظل نقص متزايد لأل ارع ــي الزراعية ما
الزيادة السكانية.
تتميز المدن ال كية بكونها لها مواص ـ ا ،ت تلف من
ت

لها عن باقي األنماه األ رع من المدن العادية التي ا

بعين ااعتبار التكنولوجيا ،الحدياة ك حد وسائل عملهاي ه ا الص ا ،يمكن إجمالها في النقه التالية:


تكامل البنية التحتية لتقنية المعلوما ،وااتصاا،؛



توفر جهاز إداري مركزي للمدينة ال كية؛



تقديس التدريب المستمر للمست دمين للتهبيقا ،المتعددة ل صائص المدن ال كية.

وتست دس المدن ال كية علي نهاق واسا تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا (TIC)،ي لجعل البنية التحتية التقليدية
أكار ك ااة واستدامةي م ئمة للعيشي وآمنة .ونجا" المدينة ال كية يعتمد علي ما يلي:


الن ر علي نهاق واسا جميا مكونا ،تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا (TIC)،؛



ال افيةي الحكس ال عال؛



اان راه واتصال جميا المقيمين في المدينة.

من مقوما ،المدن ال كية المستقبلية أنها ترتكز علي تقنيا ،المعلوما ،والتكنولوجيا ،الحدياةي من أجل تهوير
ك ااة وبيئة العمل وتجاوز المعيقا ،واركراها ،التي تعرفها المدن التقليديةي التي أصـ ـ ـ ـ ـ ــبح ،متجاوزة في ظل
التهور التكنولوجي المتسـ ـ ـ ـ ـ ارص ال ي يعرف عالس اليوسي وال ي يس ـ ـ ـ ــتدعي أكار من أي وق ،مع ـ ـ ـ ــي البحذ عن
إمكانيا ،وحلول جديدة مرتبهة بالوسـ ـ ــائل المتاحة حالياي وهو ال ـ ـ ــيا ال ي مكن من بروز لالمدن ال كيةل كحل
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من أجل مسـ ــايرة التهور الحاصـ ــل من جهةي ومن أجل تكريس ال عالية والجودة والسـ ــرعة في العمل التي تتيحها
لأنترن ،األ ياال من ناحية أ رع.
ويرتكز حجر أساس المدينة ال كية علي توسيا العمل بالتقنية الرقمية في كافة المياديني وبال صوص المجاا،
واألبعاد التالية:


الصحة ال كية«Smart health» .



العيش ال كي«Smart living».



الحكومة ال كية«Smart government».



الهاقة ال كية والبيئية«Smart energies».



التعلس ال كي«Smart learning».



التنقل ال كي«Smart mobility».



ااقتصاد ال كي«Smart economy ».



المباني ال كية«Smart buildings» .



مواهنين أ كياا«Smart People».

وتتهلب المدن ال كية من أجل مبا ـ ـرة عملها ووصـ ــولها إلي مبتغاها وأهدافهاي أن تقوس علي عدة ركائز ووجود
عدة ميكانيزما ،أس ــاس ــية ورئيس ــية مهمة من أجل الوص ــول إلي أعلي درجة من ال عاليةي ه ا الوس ــائل والركائز
تتمال في عرورة وجود اآلليا ،التالية:


ال بكا ،ال سلكية واسعة النهاق أو ما يهلق علي ب WI-FI؛
بكا ،األلياف البصرية) (Optical Fiber؛




تقنيا ،جما البيانا،؛



أدوا ،إدارة المحتوع والبيانا( ،البرمجيا.)،

ان الهدف ااسـ ــاسـ ــي للمدن ال كية في ه ا ااتجاا هو نوعية الحياة ’ quality of lifeك ـ ــره أس ـ ـاسـ ــي لحياة
ارنسان من

ل:

 )1مؤ ر البقاا للحياة اانسانية
 )2مؤ ر الرفاهية اانسانية

 )3مؤ ر الترفي والمتعة اانسانية.
 : IIالمدن الذكية و نماذج عالمية
تعتبر المدينة ال كية تصـ ــو ار للحياة في مدينة المسـ ــتقبل التي تتسـ ــس بمظاهر عديدةي حيذ نجد أن منازلها مجهزة
للتحكس في الهاقةي ومتوفرة علي أجهزة إلكترونية تسهل األعمالي و بكة كهربائية مبرمجة علي تر يد ااستعمال
عبر عداد محكس يقوس بتصنيف ااست داس حسب ال رائ الموجودة .وتنتهج المدن ال كية الهاقة البديلة من هاقة
مسية واعادة تدوير الميااي وك لك الهاقة الريحية لتوليد الكهربااي وهي كلها مصادر للهاقة النظي ة تسعي إلي
مصاحبة الم اريا ااقتصادية والمحافظة علي الهبيعة في الوق ،ات .
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نهج ،العديد من دول العالس المتهوري مسـ ـ ـ ــار بناا مدن متهورةي أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــها ااسـ ـ ـ ــتعانة بكل ما هو تكنولوجي
مســتقبلي من أجل تســهيل الحياة في وج المواهنيني ومن أجل مســايرة التهور الحاصــل في ميادين ااتصــاا،
أو التكنولوجيا المس ـ ــتقبلية في عالس اليوس وال ي يعتبر لعالس للتكنولوجيال بامتيازي فمن

ل ااس ـ ــتعانة بالتقنيا،

الحدياة تحاول الدول الداعمة له ا التوج والعاملة ب ي إلي تهوير بنيتها التحتية وتهوير اقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادياتها وكي ية
تدبيرها وتسييرها
لحياتها ااجتماعية أو ااقتصادية في اتجاا تحسينها وتكيي ها بما نعي

من نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا،

الحدياة.
فدبي ما ي من

ل اســتراتيجية لدبي المدينة ال كيةلي ت ــمل أكار من  100مبادرة و هة لتحويل 1000دمة

من ال دما ،الحكومية إلي دما ،كية .ويهدف الم ـ ـ ــروص إلي ت ـ ـ ــجيا التعاون بين القهاعين العاس وال اص
لتحقيق س ـ ــتة أهداف ل كيةل في مجاا  ،ت ـ ــمل :الحياة ال كيةي النقل ال كيي المجتما ال كيي ااقتص ـ ــاد ال كيي
الحكس ال كيي والبيئة ال كية .إ تعتمد علي ا اة مبادئ أساسية هي :ااتصاا،ي ااندماجي والتعاون.
وت مل استراتيجية وبرنامج لدبي المدينة ال كيةل لسنة  2021تحقيق األهداف التالية:


مدينة السعادة واربداص؛



مدينة كية ومستدامة؛



مجتما امل ومتماسك؛



مدينة مساهمة ب كل محوري في ااقتصاد العالمي؛



المكان الم عل للعيش والعمل والزيارة؛



حكومة رائدة وممتازة.

وتسـ ـ ـ ــعي دبي في المسـ ـ ـ ــتقبل في المجال الصـ ـ ـ ــحيي لتن ي مبادرا ،التهبيب عن بعدي ويرتكز لك علي تهوير
التهبيقا ،ارلكترونية التي تســم للمرعــي بالد ول إلي قاعدة البيانا ،المتصــلة بالمســت ـ يي والحصــول علي
فكرة عن وعــعهس الصــحي وحالتهس وم ــاكلهس الصــحية .بالنســبة لبعض الحاا ،الهبيةي يمكن أن يقدس األهباا
الم ــاورا ،ارلكترونيةي به ا يمكن ا تص ــار قوائس اانتظار في المس ــت ـ ـ يا،ي وزيادة رع ــا المرع ــي وتحس ــين
الت

يص.
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Source : https://telko.id/15816/gerakan-menuju-100-smart-city-tahap-ii-diikuti-50kota-dan-kabupaten
أما في لندني فقد تبن ،رؤية عمدتها لعاس  "Mayor’s Vision 2020"2020ي والتي ترتكز علي سـ ـ ــ ،نقاه
أساسية تتمال في اآلتي:


جعل اللندنيين في صميس الرؤيا؛



الن ا إلي البيانا ،المتاحة؛



رفا نسبة البحذ والتكنولوجيا والمواهب اربداعية في لندن؛



التجما من

ل ال بكا،؛



تمكين لندن من التكيف والنمو؛



تعزيز التعاون بين اللندنيين وحكومة المدينة.

في س ـ ـ ــونغدو – كوريا الجنوبية التي تعد أفع ـ ـ ــل وأقوع نمو ج يتس تقديم للمدن ال كية حول العالسي تقا جنوب
العاصـ ــمة سـ ــيولي وهي مدينة متكاملة بدأ تن ي ها في العاس 2005ي لتكتمل في سـ ــنة  .2017تعتمد ه ا المدينة
علي الهاقة البديلة وأجهزة ارست عاري وأجهزة الكومبيوتر التي وعع ،علي هول الهرق والمباني لتقييس وعبه
أن الس ـ ـ لس الكهربائية ا تعمل إا إ ا جاا
اسـ ــته ك الهاقةي فيها أجهزة إسـ ــت ـ ــعار وتحكس في كل مكاني حتي ّ
ص استعمالها.
هناك العديد من النما ج التي تندرج تح ،لقب افعـ ـ ـ ــل مدينة كيةي وقد صـ ـ ـ ــن  ،المدن التالية علي أنها األكار
تهور في العالسي بععها قائس وبععها ا يزال قيد ارن اا.
ا
 :IIIالمدن الذكية بالمغرت و رهانات التطبيق
إن اارتقاا بالمدينة لتصـ ــب

كيةي ا يتحقق بإه ق حم  ،إع مية وا بتبني هه وبرامج ا تسـ ــتند ألسـ ــس

علمية سليمة بل يتحقق بتوفير بنية تحتية سليمة وعناصر أساسية متعددة.
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البنية التحتية لمدينة ما تعس عمن جملة أموري ارسكاني والمرافق الصحيةي وامدادا ،المياا والمجاريي ارمداد
بالهاقة الكهربائية والتوزياي والنقل وادارة الن ايا ،وااتص ــال .فالهياكل األس ــاس ــية للمدينة ال كية تميز ن س ــها من
البنية التحتية الحعرية التقليديةي من

ل قدرتها علي ااستجابة ب كاا للتغييرا ،البيئيةي بما في لك متهلبا،

المسـ ــت دس وغيرها من الهياكل األسـ ــاسـ ــيةي من أجل تحقيق أداا أفعـ ــل .ل لكي فالبنية التحتية في المدينة ال كية
توفر األس ـ ــس لجميا المواع ـ ــيا الرئيس ـ ــية الس ـ ــتة المتعلقة بالمدينة ال كيةي هي التنقل ال كيي ااقتص ـ ــاد ال كيي
العيش ال كيي واردارة ال كيةي الناس األ كيااي والبيئة ال كية.
فمن أجل نجا" المدن ال كية بالمغربي ابد من وجود بنية تحتية م ئمة أواي قادرة علي اس ـ ـ ـ ــت داس واس ـ ـ ـ ــتيعاب
التقنيا ،والوس ـ ـ ــائل واألدوا ،التكنولوجية المس ـ ـ ــتقبليةي ال ـ ـ ــيا ال ي ا نجدا في الحالة المغربية .فالبنية التحتية
ت ــمل المســت ـ يا،ي والجامع ا،ي والمســاكن المجهزة والعاملة والمدارة بال كاا ااصــهناعيي وأجهزة ااتصــاا،
والهواتف ا ،سرعا ،تحميل عالية ب ععاف مما هي علي اآلن قد تصل إلي ديتا جيجاي أي مليار جيجاي وهو
ال ـ ـ ـ ــيا ال ي يعمل علي علماا تقنيا ،المعلوما ،اآلني زيادة علي مدن الية من ااني أكس ـ ـ ـ ــيد الكاربون عاس

 2030ي تسـ ــت دس الكهرباا عوعـ ــا عن الن ه وم ـ ــتقات  .ال ـ ــيا ال ي يسـ ــتدعي منا العمل بجهد أكبر من أجل
الوص ــول إلي هريق بس ــه نمو ج المدن ال كية علي الحالة المغربيةي التي تحتاج إلي العديد من التغييرا ،سـ ـواا
علي مسـ ـ ـ ــتوع بنيتها التحتية أو علي مسـ ـ ـ ــتوع تغيير نمه تدبيرها لم ـ ـ ـ ــاريعها ب ـ ـ ـ ــكل تقليديي إلي التوج نحو
اس ــتعمال األدوا ،التكنولوجية والتهبيقا ،ال كية في حميا برامجها و ههها المس ــتقبلية لتي تهس النهوض بالبنية
التحتية بب دنا.
في يناير من سنة 2016ي أهلق الملك محمد السادس م روص وعا وتابي 760 ،كامي ار للمراقبة من أجل لمن
ـ ن ت مين ال عــاا العمومي ب ــكل أكبر والتنظيس الدينامي لحركة المرورل .الم ــروص ســيســاهس في ربه كاميرا،
المراقبة الجديدة بنظيراتها الموجودة سـل ا بالترامواي والمهارا ،واألبناكي واألسـواق التجارية الكبرع.ه ا الكاميرا،
المعدة للمراقبة والمتعددة ااسـتعماا ،سـتعمل علي تنظيس حركة السـيري والرصـد األوتوماتيكي للحوادذ (السـياقة
في ااتجاا المعاكسي األغراض المت لي عنهاي ركن السـ ـ ـ ـ ـ ــيارا ،غير المسـ ـ ـ ـ ـ ــمو" بها)ي والتعبئة ال ورية للقوا،
العموميةي وتحديد األغراض واأل ـ اص والعربا ،الم ــبوهة .كما ســيمكن من التعرف علي الســيارا ،المســروقةي
وحســاب س ـ رعة الســيري والتتبا األوتوماتيكي لألجســاس المتحركةي والتدبير الديناميكي لل ريهةي إلي جانب إن ــاا
قاعدة معلوما ،لتحديد الهويا.،
بارعــافة إلي لكي يوجد م ــروص  e-madinaال ي تس ت صــيص ـ كمؤ ــر لمدينة كية بمدينة الدار البيعــااي
كما عرف الموقا الرسـ ــمي له ا الم ـ ــروصي يه دف إلي جعل مدينة الدار البيعـ ــاا أكار جا بية وأكار ك ااة وأكار
تنافس ــية بالنس ــبة لل ــركا،ي والمواهنيني والزائرين في إهار ات اقية ـ ـراكة عاسي اصي مواهني و لك من

ل

اسـ ـ ـ ــت داس التكنولوجيا .فواقا الحال يؤكد عكس لكي فالبنية التحية لمدينة الدار البيعـ ـ ـ ــاا ا تسـ ـ ـ ــم بوجود أو
إمكانية تهوير مدينة كيةي ه ا األ يرة التي تحتاج إلي بنية تحتية جديدة تستوعب التكنولوجية المستقبلية.
قادرة علي اس ـ ــتعمالها في أهداف ت دس مص ـ ــلحة المواهن بالدرجة األولي .إلي جانب لك نجد ب ن مدينة الدار
البيعــاا تحتوي علي موقا إلكتروني يحتوي فقه علي بيانا ،وصــور وواائق ت ص مجلس المدينة وواية مدينة
الدار البيع ـ ـ ـ ــااي في حين أننا نتحدذ اليوس عن الجهوية المتقدمةي ال ـ ـ ـ ــيا ال ي يتهلب تحيين الموقا وتزويدا
بموارد رقمية جديدةي زيادة علي امكانية تهويرا لولوج المواهنين من أجل قعـ ـ ــاا مصـ ـ ــالحهسي فالغاية األولي من
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وجود مدينة كيةي هو وص ـ ـ ـ ــول المواهنين إلي المعلومة الرقميةي وتبس ـ ـ ـ ــيه الحياة أمامهسي وتزويدهس بالمعهيا،
والواائقي وتحقيق الرعي لديهسي وهو ال يا ال ي لس نصل ل بعد.
األمر الااني هو عدس وجود هرق كية مراقبة وآمنةي ال ـ ــيا ال ي يمكن من تزويد مرتادي الهريق بالمعلوما،

ال زمة لمنا اا كتظاظ والتقليل من حوادذ الس ــيري وتس ــهيل الم مورية أماس المص ــال األمنيةي وتزويدهس بالموارد
الرقمية ال زمة لعملهسي األمر ال ي يعمل علي تبسيه وادارة ومراقبة البنية الهرقية ب كل سلس ومنتظس بمساعدة
الوسائل التكنولوجية الحدياة.
ل لكي فالعمل علي بسـ ـ ــه نمو ج المدن ال كية بالمغرب هو رهين بمدع مسـ ـ ــاهمة الجميا برو" من المسـ ـ ــؤولية
والمواهنة اريجابيةي وال هس الجيد لمقوما ،ومتهلبا ،المدن ال كيةي إلي جانب عـ ــرورة وجود قادة أ كياا قادرين
علي إ راج م ــروص مســتقبلي كي لمدنناي صــوصــا وأننا في عصــر أصــبح ،التكنولوجيا تغزو حياتنا اليوميةي
والعالس اليوس يست يد ب كل إيجابي من ال وائد العديدة التي تقدمها ه ا الوسائل من أجل تهوير حياتنا ومجتمعاتنا
واقتصادياتنا إلي األفعل.
إن م ـ ـ ــروص المدن ال كية وممكنا ،تهبيق علي الحالة المغربية يحتاج إلي سـ ـ ــنوا ،من العمل والجهد من أجل
رفا التحديا ،والم ــاكل وال عقبا ،التي تقف في هريق بلورت علي أرض الواقاي ه ا الم ــاكل يمكن تجاوزها إ ا
توافر ،ال ـ ــروه والركائز التي تس كرها في متن ه ا الموعـ ــوصي وا ا تعـ ــافر ،جهود الجميا من مواهنين أواي
ألنهس النواة األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية والحقيقية من أجل التهوير والتنمية ونجا" م ـ ـ ــروص المدن ال كيةي ومس ـ ـ ــاهمة القهاص
ال اص والعاس بالموارد المالية العـرورية من أجل رفا التحديا ،ومواكبة التهورا ،الحاصـلة في عالس اليوس علي
المسـ ـ ــتوع التكنولوجيي وتزويد البنية التحتية بالوسـ ـ ــائل الرقمية ال زمة حتي يتسـ ـ ــني لنا الحديذ عن لمدن كية
مغربيةل مستقب .
 :IVخالصة
نســتنج من

ل ه ا الد ارســة أن إع ـ اا ص ـ ة ال كاا علي مدينة ما أو إن ــاا مدينة جديدة كية يتهلب نوعين

من ال روه يمكن التمييز فيها بين ما هو تقني وقانوني .
وتتمال األس ـ ــس التقنية في توفر البنية األس ـ ــاس ـ ــية لتقنيا ،المعلوما ،وااتص ـ ــاا ،ولتهوير ه ا البنية ابد من
ااس ـ ـ ـ ـ ــتناد علي مؤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ را ،رقمية تبين مدع انت ـ ـ ـ ـ ــار ه ا التقنيا،ي ما األ
ل تص ـ ــاا ،وتقنيا ،المعلوما ،وما يتهلب

بعين ااعتبار التهور السـ ـ ـ ـ ـ ـريا

لك من بناا للمهارا ،والقدرا ،عبر ت هيل الموارد الب ـ ـ ـرية العاملة

به ا القهاعا ،وك لك ت هيل المواهنين استقبال وااست داس الجيد له ا التقنيا.،
أما األسـ ـ ــس القانونية فتتمال في إصـ ـ ــدار القوانين والت ـ ـ ـريعا ،العـ ـ ــرورية لمواكبة ه ا التهورا،ي حيذ يتهلب
ااعتماد المتزايد علي التقنيا ،ونمو التعام  ،ارلكترونية وعـ ـ ـ ـ ــا عدد من القوانين ال اصـ ـ ـ ـ ــة بإتماس العمليا،
التجارية إلكترونيا تساعد في المساواة بين التعام  ،الورقية والتعام  ،ارلكترونيةي بارعافة إلي قوانين حماية
ال صـ ــوصـ ــية حيذ تظهر عـ ــرورة سـ ــن قوانين حماية أمن وس ـ ـرية المعلوما،ي بارعـ ــافة إلي القوانين المنظمة
ولحماية الملكية ال كرية والقوانين المنظمة للتوقيا االكتروني والمعام  ،االكترونية والتجارة االكترونية.
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أزمة الخدمة العامة والتحول للتسيير العمومي الحديث من خالل تطبيق اإلدارة االلكترونية

الباحاة يحمي ديجة (جامعة الجزائر  /03الجزائر)

ملخص:

إن التهور الحاصـ ـ ــل في المجتمعا ،المتقدمة جعل من حتمية التقدس الوظي ي و ااداري عـ ـ ــرورة و مهلبا ملحا
لتلك ال ـ ـ ــعوب التي ما أار ،إا ان تزيد وتحسـ ـ ــن من ال دما ،الوظي ية التي تعكس مدع التهور الب ـ ـ ــري في

مجال ال دما ،اادارية ي ما إســتوجب إيجاد حلول و هرائق جديدة من ــانها تهوير العمل ااداري و الرقي ب
في مجاا ،عديدة ي وزيادة علي الاورة المعلوماتية التي حدا ،في أوا ر القرن الع ـ ـ ـ ـ ـ ـرين ما جعل العديد من
ااكت ــافا ،و التكنولوجيا ،الحدياة تظهر كاار لتلك الاورة وما أفرزت علي الجانب الب ــري و التقني و ااداري
فتولد ما يسـ ـ ـ ــمي باادارة ال دمية االكترونية ي هات اادارة التي تعتمد علي التكنولوجيا الرقمية ما يجعل عملها
يتحول من ورقي تنظيمي الي الكتروني ـ ـ ـ ـ ـ ــبكي حيـذ ا وجود لعراقيـل و حواجز اداريـة و تنظيميـة تقف أمـاس
العمـل ااداري كمـا ان م هومي الزمـان و المكـان ينت يـان و ا يصـ ـ ـ ـ ـ ــب لهمـا ادني تـااير علي مجريـا ،العمـل
ااداري تح ،ــعار العمل المســتمر في كل مكان و أي زمان ي ه ا التغييرا ،في مجال العمل ااداري فرعــ،
ن س ــها علي الدول المتقدمة و أص ــب لزاما عليها تهبيقها حتي تحقق افع ــل ال دما ،ل ــعوبها و بالتالي كســب

اقة ـ ـ ــعوبها و وائها ألنظمتها ه ا ما سـ ـ ــيتس توعـ ـ ــيح من
العمومي من

ل تبيان أزمة ال دمة العامة و التحول للتسـ ـ ــيير

ل تهبيق اادارة االكترونية لتحسين ال دمة للمواهنين في الجزائر و ه ا من

ل المحاور التالية:
 م هوس اادارة االكترونية . اانتقال من اادارة التقليدية الي اادارة االكترونية . أسباب التحول ل دارة االكترونية . أهس التحديا ،التي تواج تهبيق اادارة االكترونية بالجزائر .أص ـ ــبح ،اردارة االكترونية تمال عص ـ ــب المجتمعا ،الحدياةي وع ـ ــرورة حتمية يجب الس ـ ــعي لتهبيقها في كل
المؤس ـســا،ي من اجل مواكبة التقدس التكنولوجي كااتصــاا،ي وقد كان لكدارة االكترونية دو ار هاما في تحســين
ال دما ،العامة المقدمة للمواهنين من

ل سرعة في اانجازي كارتقان في ال دمةي كدقة كال عاليةي بارعافة

إلي ت يض ارجرااا ،في انجاز المعام ،ي كما ســهل في ااتصــال بين المواهن ما إدارت  .وقصــد عــمان

دمة اردارة الكترونية ابد من ن ر اقافة االكترونية لل دما ،لدع المواهنيني واعادة البنية التحتية للمؤسسا،

وفق ما يت اس ما البيئة العصرية .ما يسمي باردارة االكترونية .
اإلدارة اإللكترونيية :هي العمليــة ارداريــة القــائمــة علي ارمكــانيــا ،المتميزة ل نترنــ ،و ـ ـ ـ ـ ـ ـبكــا ،ارعمــال في

الت هيه والتوجي والرقابة علي الموارد والقدرا ،الجوهرية بدون حدود مـن اجـل تحقيـق األهداف وهي إدارة بدون

أوراق أو زمان أو متهلبا ،جامدةي حيذ إنها تعتم ــد عل ــي األر ــيف ارلكترونيي والبريد ارلكترونيي و األدلة و
الم كرا ،ارلكترونية و الرسـ ـ ــائل الصـ ـ ــوتية و هي مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ـ ـ ــبكية كية تعتمد علي عمال المعرفة worker
.knowled
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لكدارة االكترونية العديد من الم اهيسي يمكن إيجاز أهمها فيما يلي  :اردارة االكترونية حسـ ـ ـ ــب نجس عبود نجس
هي العملية اردارية القائمة علي ارمكانيا ،المتميزة ل نترن ،و ـ ــبكا ،األعمال في الت هيه والتوجي والرقابة
علي الموارد والقدرا ،الجوهرية للمؤسسة واآل رين بدون حدود من أجل تحقيق أهداف المؤسسة".
وبرأي أحمد محمد غيس  :اردارة االكترونية هي لأداا العمليا ،بين مجموعة من ال ـ ـ ــركاا من

ل اس ـ ـ ــت داس

تكنولوجيا المعلوما ،متهورة بغية زيادة ك ااة وفعالية األداا".
وينظر إليها محمد سمير أحمد ب نها تن ي األعمال والمعام  ،التي تتس بين هرفين أو أكار سواا من األفراد أو
المؤسـ ـس ــا ،من

ل اس ــت داس ــبكا ،ااتص ــاا ،االكترونية  " .وفي ع ــوا الم اهيس آن ة ال كري يتعـ ـ أن

اردارة االكترونية تعتمد أسـ ـ ــاسـ ـ ــا علي اسـ ـ ــت داس ليه من تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ــاا ،في القياس بجميا
العمليا ،اردارية ال اصة بمؤسسة ماي و لك في تحسين أدااها وتعزيز مركزها التنافسي

1

االنتقال من االدارة التقليدية الى االدارة االلكترونية .
مراحل اانتقال من اردارة التقليدية إلي اردارة ارلكترونية للوصـ ـ ـ ـ ـ ــول إلي تهبيق سـ ـ ـ ـ ـ ــليس رسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية اردارة
ارلكترونية ما اسـ ـ ـ ــتغ ل أمال للوق ،والمال والجهدي ااندماج الكلي والت قلس ما اردارة ارلكترونيةي فالتغيير إ ا

حدذ دفعة واحدة قد يقابل بالرفض والمقاومةي يمكن تقسيس هة الوصول إلي التهبيق ال علي لكدارة ارلكترونية
إلي مراحلي لتتمكن المؤسسة من وعلي العموس يتس تقسيس ه ا المراحل كالتالي:
المرحلة األولى :مرحلة المي د  :تتمال في د ول الحواسـيب إلي العمل ارداريي مما يسـهل العملية اردارية إلي

حد كبير .ف يها يتس ت عيل اردارة التقليدية والعمل علي تنميتها وتهويرهاي في الوق ،ال ي يتس البدا في وب ـ ـ ـ ــكل

مواز الت هيه لتن ي م ـ ـ ـ ـ ـ ــروص اردارة ارلكترونية . 2وفي ه ا المرحلة يتس تحديد مدع أهمية التحول إلي اردارة
ارلكترونية ألعمال المؤسسةي واظهار مدع قدرة المؤسسة علي القياس ب لكي بما ي دس المركز التنافسي للمؤسسة
في عــوا مبادرا ،المؤس ـســا ،المناف ســة المتعلقة باردارة ارلكترونيةي وا بد في ه ا المرحلة من الحصــول علي
دعس من اردارة العلياي وايجاد النصــير المؤيد والمتحمس لكدارة ارلكترونية من بين أععــاا اردارة العلياي وال ي
يكون الصـ ـ ــو ،المدافا باسـ ـ ــتمرار علي مبادرة اردارة ارلكترونية في الظروف الم تل ة. 3كما تقوس المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة
بإن ـ ـ ـ ــاا موقا ويب بس ـ ـ ـ ــيهي يمكن للزبائن من
رااهاي ويعرفون أكار عن المؤسسة ومنتجاتها

ل الحص ـ ـ ـ ــول علي المعلوما ،حول المنتجا ،التي يريدون

المرحلة الثانية  :مرحلة التصــعيد :ه ا المرحلة هي الوســيه بين المرحلة األولي والمرحلة المواليةي حيذ يتس فيها
ت عيل اسـ ـ ـ ـ ـ ــت داس التكنولوجيا .ك تمتة بعض ال دما،ي وتهبيق نظاس المعلوما ،اردارية .و

ل ه ا المرحلة

يكون هناك ت اعل بين المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة وزبائنهاي فموقعها ارلكتروني يمكن أن يقدس نوعين من الت اعلي األول يكون
باسـت داس الزائرين للبريد ارلكتروني من أجل الحصـول علي معلوما ،أكاري أو ااسـت سـاري أو ااتصـال بجها،
معينة في المؤسسةي أما النوص الااني من الت اعل فيكون من

ل قاعدة البيانا ،التي يمكن للمؤسسة إعافتهاي

إيمان صالح عبد الفتاي ،التخطيط االستراويري وي المنظمات الرإلميج ،إيبيت.يوم لرنشر نالتوزيع، 2007 ،ص ،ص .154، 153
رحماني سناء  ،دنر االدار االلكترننيج وي وحسين وسيير المؤسسج لدراسج حالج مؤسسج يوندنر  ،برج بوعريريل ،وخ و
عروم ،2017 ،بسكر ن ص".49
3
عامر ،طارق عبد الرؤنف ،لاإلدار االلكترننيج "نماذج مواصر ل ،الطبويييج األنليييي ،دار اليييسحام لرنيييشر ن التوزيع ،القا ر ،
 ،2007ص".45
1
2
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لتتي للزبائن إمكانية البحذ للتعرف علي مدع توافر المنتجا،ي واحتسـ ــاب تكاليف المنتجي و رسـ ــوس ال ـ ــحني و
تحديد المدة ا لتي ي

ها التوريد ي ويمكن للمؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة ا تبار ها من هرف الزبائن .أيعـ ـ ـ ـ ــا في ه ا المرحلة

اسـ ــت داس صـ ــور ا اية األبعادي ومقاها فيديو قصـ ــيرةي ونما ج مبسـ ــهة للمنتجا،ي كما تتميز ه ا المرحلة بربه
أن ــهة المؤسـ ـس ــة بال ــبكة الدا لية أو ما يس ــمي باانترن Intranet ،ثالثا :مرحلة ال روة  :وهي مرحلة ت عيل

األداا ارلكتروني  .فتصــب ص ـ قا ،الزبائن كلها يمكن أن تنجز باســت داس ارنترن،ي فالزبائن يمكن أن يحصــلوا
علي كل ما هو عروري عن المنتجي واألسعار وال حن...الخي كما تتا" لهس فرصة الهلب حسب الحاجة والدفا
من أجل الهلبيةي وتعقب ال ــحنة إلي أن يتس اس ــت مها  .وفي ه ا المرحلة يتس تهوير ال ــبكة الدا ليةي وتص ــب
المؤس ـســة تعتمد أيعــا علي ما يســمي بال ــبكة ال ارجية (إكســتران Extrant ،ي(والتي تربه المؤس ـســة ب ــركائها
من مورديني وزبائني ومسـ ـ ـ ــاهمين ...وغيرهسي أي ّأن في ه ا المرحلة يتس الت لي عن ال ـ ـ ـ ــكل التقليدي لكدارةي
وتص ـ ـ ــب كل ارنتران ،أو اركس ـ ـ ــتران .،ن ـ ـ ــاها ،ومهاس المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــة يمكن إنجازها بااعتماد علي التكنولوجيا
المهلوبةي سواا عن هريق ارنترن ،أو ارنتران ،أو اركستران.،
أسبات التحول لالدارة االلكترونية .
ويمكن تصنيف أسباب ودواعي التوج نحو تهبيق اردارة االكترونية كما يلي:
 .1تسييارا التقدم التكنولوجي :أد ،الاورة التكنولوجية إلي إظهار مزايا نســبية عديدة لتهبيقاتها العملية في
م تلف مجاا ،الحياة ارنسـ ــانية بما في لك نوعية ال دما ،والسـ ــلا التي توفرها المؤس ـ ـسـ ــا ،العامة

وال اصة علي السواا للمجتما.
.2

ترابط المجتمعات اإلنسييييييييانية في ظل توجهات العولمة  :سـ ـ ـ ـ ـ ــاهم ،التوجها ،العالمية المتزايدة نحو

اان تا" والترابه والتكامل بين المجتمعا ،ارنس ــانية الم تل ة في ن ــوا ما يعرف اليوس بظاهرة العولمة
فلس ة جديدة للع قا ،الكونية لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية وقانونية وبيئية متكاملة

 .3االسيييييتجابة لمتطلبات البيئة المحيطة مع التكيف معها  :إن انت ـ ـ ــار وتهبيق م هوس وأس ـ ـ ــاليب اردارة
االكترونيــة في كاير من المنظمــا ،والمجتمعــا ،يحتس علي كــل دولــة اللحــاق بركــب التهور تجنب ــا
احتماا ،العزلة والت لف عن مواكبة العصـ ـ ـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ـ ـ ــرعة والمعلوما،ي والتنافس في تقديس ال دما،
والسل ا بناا علي المعايير والسهولة وال عالية والك اية والنوعية الم ئمة .
.4

التحوالت الديمقراطية وما رافقتها من متغيرات وتوقعات اجتماعية  :ساهم ،حركا ،التحرر العالمية

التي تهالب بمزيد من اان تا" والحرية والم اركة واحتراس حقوق ارنسان في إحداذ تغييرا ،في البناا
المجتمعي عموما وهبيعة األنظمة السياسية واردارية والقعائي.1

اسبات التحول الى االدارة االلكترونية  :توجد مجموعة من األسباب التي أد ،إلي التحول و ااتجاا إلي اردارة

االكترونية و التي مـن أهمها :

العجز عن توحيد البيانا ،علي مستوع المؤسسةمسييييويد مقدم ،ناإلع ن مقتضيييييات ونميج اإلدار الوموميج وي الرزائر ،مررج اإلدار  ،المررد الثالث ،الودد الثاني ،الرزائر،1993 ،
ص".06
1
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صعوبة الوقوف علي معدا ،قياس األداامصعوبة توفير البيانا ،المتداولة للعاملين في المؤسسةمالتهور السريا في أساليب و تقنيا ،األعمال متوظيف است داس التهور التكنولوجي و ااعتماد علي المعلوما،م -حتمية تحقيق ااتصال المستمر بين العاملين علي اتساص نهاق العملم

1

أهم ا لتحديات التي تواجه تطبيق االدارة االلكترونية بالجزائر:
الجزائر

ـ ـ ـ ـ نها ـ ـ ـ ـ ن الدول الس ـ ـ ــائرة في هريق التقدس تس ـ ـ ــعي ومن

ل تهوير عمل إداراتها إلي الد ول في

مصـ ــاف الدول المتق دمة حيذ قام ،بإنتهاج العديد من السـ ــياسـ ــا ،والتنظيما ،التي من ـ ـ نها تحسـ ــين ال دمة
النوعيــة لكدارا ،الجزائريــة وك ـ ا تقريــب اردارة من المواهن بهــدف الرفا من الك ــااة ارداريــة وتلبيــة حــاجيــا،
المواهن وتحقيق رعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ي ومن بين الس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،التي إنتهجتهـ ــا الجزائر في مجـ ــال التقـ ــدس ارداري
(س ــياس ــة الجزائر ارلكترونية) هات الس ــياس ــة التي تهدف إلي تجس ــيد الحكومة ارلكترونية علي أرض الواقا من

أجل تحس ـ ـ ـ ــين ال دما ،العامة للمواهن وارس ـ ـ ـ ــاا الاقة في علي حكومة بلدا فالجزائر هي األ رع تس ـ ـ ـ ــعي إلي
ارهتماس أكار ب ـ ـ ــؤون المواهنين وتلبية حاجياتهس ل ا فقد با ـ ـ ــر ،في تهبيق م ـ ـ ــروص الجزائر ارلكترونية ال ي
تهـدف من

لـ إلي بروز مجتما العلس والمعرفـة ما األ ـ بعين ارعتبـار التحوا ،العميقـة والس ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـة التي

يعي ـها المجتما الدولي وتهدف ه ا ارسـتراتيجية ك لك إلي تعزيز أداا ارقتصـاد الوهني وتحسـين قدرا ،التعليس
والبحذ واربتكار في مجال تكنولوجيا ،ارع س وارتصــال ويتس ه ا كل من

ل تس ـريا إســت داس تكنولوجيا،

ارع س وارتصال في اردارا ،وك ا تهوير اآلليا ،وارجرااا ،التح يزية الك يلة بتمكين المواهنين من ارست ادة
من تجهيزا ،و بكا ،تكنولوجيا ،ارتصال ودفا البنية األساسية لكتصاا ،ا ،التدفق السريا وتهوير وتنمية
الك ااا ،الب ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ال تي تسـ ـ ـ ـ ـ ــير اردارا ،وفق ه ا المنهجية وتدعيس البحذ واربتكار في مجال التكنولوجيا،
ووس ـ ــائل ارتص ـ ــالي البلدية بإعتبارها اردارة األقرب إلي المواهن والنواة الرئيس ـ ــية في المجتما فهي تت ـ ــكل من

م هوس دمة المواهن للمواهن تح ،تنظيس إداري محكس يتبا سـ ـ ــياسـ ـ ــة المركزية اردارية بداا من أس ـ ـ ـ ل السـ ـ ــلس
ارداري والمتمال في البلدية ص ــعودا إلي الدائرة اس الواية ف ي ار الو ازرة التي تمال الهيئة الوص ــية التي تقا تحتها
إدارة البلدية والتنظيس ارداري في الجزائر جعل العديد من األوامر والت ـ ـ ـ ـريعا ،والقوانين التي من ـ ـ ـ ـ نها تنظيس
جهاز البلدية بوص ـ ها إدارة هامة ورئيســية بالنســبة للمواهن المحلي فهي تعتبر إحدع اردارا ،المحلية التي تهتس
بإدارة ـ ـ ــؤون المواهن في المجتما المحلي وتس ـ ـ ــعي لتلبية رغبات واحتياجات مما يس ـ ـ ــتوجب تنظيس وهيكلة إدارة
البلدية وفق ما تقتعـ ـ ـ ـ ـ ــي ظروف ومتهلبا ،المواهن المحلي إا أن الم حظ في أرض الواقا أن إدارة البلديـة
في الجزائر ا ازلـ ،تعـاني الت لف والتهميش وارهمـال ارداري ف تزال ترع مظـاهر قـديمـة في إدارة البلـديـا،
وأداا متدني للعاملين فيها األمر ال ي يسـ ــتوجب إعادة النظر في هريقة تسـ ــيير ه ا اردارة الحسـ ــاسـ ــة والتي لها

أهمية كبيرة بالنسبة للمواهن المحلي .

يييييي الطيع صيييد  ،مرتمع المورومات السييياإلات السييوسيييولوييج لرمواطنج الرديد وي الرزائر  ،مررج عروم اإلنسييان نالمرتمع ،
ياموج محمد ييضر بسكر ي الرزائر  ،الودد  ، 04ديسمبر ،2012ص".52
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المظاهر السلبية للبلدية في الجزائر:
 1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غياب الم هه الهيكلي العاسي وعدس وعـ ــو" السـ ــياسـ ــا ،العامة للبلديةي مما أنتج إزدواجية وتعـ ــاربا بين
المسؤوليا ،أدع إلي تكبيـل الجهاز ارداري.

 . 2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعـ ـ س حجس العمالة في الوحدا ،المحلية وان اض مس ــتوع أدائهاي ومن ـ ـ ن ه ا أن يعقد ارجرااا،
ارداريةي و يععف التواصل ما المواهنيني بارعافة إلي كون يعد هد ار لموارد الدولة.
 . 3ـ ـ ـ ـ عدس المساواة و تكافؤ ال رص الناتج عن المحسوبية و الوساهةي و عدس وعا المواهن في صلب إهتماس
اردارة.
 . 4ـ ععف التدريب ارداري و عدس إنتظام .
 . 5ـ ـ ـ ـ تسييس موظ ي الجهاز ارداري المحليي األمر ال ي أدع إلي ععف إهتماماتهس بتنمية قدراتهس ومعارفهس
اردارية.
 . 6ـ ـ ـ ـ ـ ارعتماد علي الحلول المعدة مسبقاي و تقبل كل ما هو جديد دون مراجعة تجديدي ودون إعتبار ار ت ف
في الظروف والبيئة الاقافية وارجتماعية والسياسية و ارقتصاديةي ل لك ا بد من توفير األصالة التي ا تستغني

في جوهرها عن اربتكار وعن ال لق و اربداص ألن اربتكار واربداص عنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار األصـ ـ ـ ـ ـ ــالةي وهما في جوهرهما
ي ك ن توليد التجديد في عوا الظروف والمستجدا ،البيئية .
 7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بهن حركة القوانين والت ـ ـريعا،ي وغياب المعايير العلمية مقارنة بالتغيرا ،والتهورا ،المجتمعية والعالمية
واردارية.
 . 8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ عدس القدرة ع لي تغيير الســلوك والقيس الســلبية نتيجة وجود قوع تقاوس التغييري األمر ال ي أدع إلي ــيوص
ال ساد في الوسه ارداري المحليي وغلبة المصال ال

صية علي المصال العامة و ععف الرقابة اردارية .

 9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إ اا حقيقة ار اقا ،وعدس ارعتراف بالم ك  ،أماس الرأي العاسي و ه ا ار اا يعتبر عام سلبيا في
وج برامج و هه و إستراتيجيا ،محاربة ال ساد .

 10ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إنت ــار المظاهر الس ــلبية في المؤسـ ـس ــا ،اردارية المحليةي نتيجة إنحس ــار المد القيمي األ
العاملين فيها من القيس المهنية واأل

قي وتحلل

ق الوظي ية التي توج س ــلوكهس وتحكس ق ارراتهس وتر ــد تصـ ـرفاتهس الرس ــمية

وغير الرسمية .
 . 11ـ ـ ـ ـ التهرب من المسؤوليةي وانت ار أساليب ارتكال ي والتهرب من الواجبا ،رعتقادهس ب نهس يعملوني وغيرهس
يجني الاماري وه ا ما يؤدي إلي إنعداس رو" المبادرة و اربتكار .
 12ـ ـ الظاهرة األ رع التي ا تقل هورة عن سابقتها تتمال في إسهاس العديد من المؤسسا ،البلدية في الت يف
من وه ة القيس اريجابية األصيلة المستمدة من التراذ الحعاري لألمةي والتواهؤ ما الممارسا ،السلوكية ال ا ة
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والمنحرفة التي تقترفها العناص ــر الع ــعي ة التي إس ــتهاع ،أن تق ز إلي المواقا القيادية ب س ــاليب ملتوية و غير
م ــروعة ي إن ــيوص ه ا الممارســا ،ما هو إا إســتمرار لقيس مت صــلة و مكتســبة من اقافة إدارية إســتعمارية من
جهةي والي عدس تجديد اردارة وتحدياها من جهة اانية .
 13ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غياب الرقابة ال عالة في البلدية الجزائرية أدع إلي ت ــي الظواهر الســلبية للبيروقراهية كال ســاد ارداريي
والر ـ ـ ـ ــوةي والمحسـ ـ ـ ــوبيةي والوصـ ـ ـ ــوليةي والتحايل علي القوانيني والغيابا ،غير ال ـ ـ ـ ــرعيةي واحتقار العمل كقيمة
حعارية.

1

الواقع اإلجتماعي الجزائري وتكنولوجيا المعلومات  :يدور الت كير في اآلونة اآل يرة حول التغيرا ،ارجتماعية

المرتبهة بتكنولوجيا الرقمنة ودورها في مواجهة الناتج من الظواهر ارجتماعية وعلي أرس ـ ــها مسـ ـ ـ لة الت اعل بين
األفراد وجمـاعـاتهس من نـاحيـة ومن نـاحيـة أ رع مـا ت رزا تلـك التكنولوجيـا من تعميق لل وارق ارجتمـاعيـة ي يقوس
المسؤولون في الجزائر بتعميق م هوس مجتما المعلوما ( ،برنامج أسرتك ـ توصيل المؤسسا ،بارنترن ،ـ إد ال
المعام  ،الرقمية في الن ــاها ،ارقتصــادية  ) ...إا أن ه ا ا ينكر وجود جملة من العوائق ارجتماعية التي

تقف أماس تهبيق مجتما المعلوما ،ومنها  :ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إرت اص نسـ ـ ـ ــبة البهالة في المجتما عرقلة التوغل في ـ ـ ـ ــبكة

المعلوما ،لدع ـ ـ ـريحة كبيرة من المجتما فكان إسـ ـ ــته ك ارنترن ،عـ ـ ــعي ا ما باعد بين األهداف الحعـ ـ ــارية
والواقا المعيش  .ـ ـ ععف التوصيل ب بكا ،ارنترن ،جعل منها عملية كمالية ا تقتصر إا علي ريحة مميزة
تحصل عليها من

ل الوظائف  .ـ ـ ععف ال دما ،المعلوماتية وععف ارستامار في ه ا المجال  .ـ ـ نقص

التوظيف المرتبه بالمعلوماتية جعل منها عملية جامدة دا ل المؤسسا ،الرسمية وغير الرسمية.

2

مؤشيييييرات اإلدارة االلكترونية في الجزائر :بما أننا في قهاص البحذ العلمي أردنا اس ـ ـ ــقاه المؤ ـ ـ ـ ـرا ،في ميدان

البحذ العلمي :

قطياا التعليم العيالي والبحيث العلمي :عملــ ،و ازرة التعليس العــالي والبحــذ العلمي في إهــار عصـ ـ ـ ـ ـ ــرنــة اردارة
ومواكبة التغيير الحاص ــل في بيئة اردارة العامة ي علي محاولة اارتقاا بنمو ج إداري يتما ــي وأهداف منظومة

التعليس العالي والبحذ العلمي ي إ يمكن اانه ق من أهمية تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ــال ك حد أس ـ ــاس ـ ــيا،
اردارة االكترونية ي وابراز دورها في مجال ا لتعليس والبحذ العلمي والتكوين ي إ أن هناك توج واع ـ ـ ـ ل رتقاا
بال دما ،المقدمة للهلبة واألسـ ـ ـ ــات ة ي من

ل الربه بين العديد من الجامعا ،ي إعـ ـ ـ ــافة إلي توفير ال ـ ـ ـ ــبكة

ألساليب جديدة للتكوين.
إن أهمية التحول لكدارة االكترونية ي وتوفير فرص النجا" ألسـ ـ ـ ــاليب وهرق عمل الجامعة يقد أصـ ـ ـ ــب مهلب
عروري تملي ظروف الواقا السياسيي وااقتصادي ي وااجتماعي لل عوب المتحعرة ي اصة في ظل التحول
نحو م اهيس التعليس االكتروني ي والجامعا ،اافت ارعــية ي والتعليس عن بعدي أحد المســارا ،الجديدة التي ســهر،
من قبل الدول المتقدمة ي سـ ــعيا إلي تجسـ ــيدها في الواقا العملي دا ل جامعاتها .وفيما يتعلق بم تلف التحوا،
،موإلع الزيار  dz.mesrs.www (.28.12.2018 ،موإلع نزار التوريم الوالي ن البحث الورمي

1

 2با سم غدير ،عبير األزيي ،مووإلات وطبيق ال سياحج اإللكترننيج وي الرمهوريج الوربيج ال سوريج  -درا سج ميدانيج عري الوامرين
وي المنظمات السييياحيج السييوريج ،-مررج ياموج وشييرين لمبحو نالدراسييات الورميج _ سييرسييرج الوروم االإلت يياديج نالقانونيج ،-
المررد  ،39الودد  ،2017 ،07ص.406
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التكنولوجية الرامية إلي تهبيق تكنولوجيا ااتص ــال والمعلوما،ي وم اهيس اردارة االكترونية في الجامعة الجزائرية
ي فان يمكن اانه ق من م روص اللجنة األوروبية  Avicenneال ي يهدف إلي دعس مبادرة الجامعة اافتراعية
ي و اارتقاا بمسـ ــتوع جامعا ،البحر األبيض المتوسـ ــه ي عن هريق لق روابه ـ ــبكية فيما بينها ي تؤدي إلي
تهوير نظس التعليس بواسـ ـ ــهة التكنولوجيا  .و يهر" م ـ ـ ــروص الجامعة اافت ارعـ ـ ــية العديد من ار ـ ـ ــكاا ،ي قام،
بتحديدها منظمة اليونسكو ي التي اهتم ،بدراسة ه ا الم روص ي حيذ من بين التحديا ،التي سجل ،هو مس لة
التكل ة الباهظة ي وهو ما يعيدنا إلي هر" فكرة ال جوة الرقمية ي وأسـ ـ ـ ـ ـ ــبابها يو في مقدمتها العجز عن التك ل
بارن اق التكنولوجي ي ك لك ع ـ ـ ـ ــرورة اان تا" علي القهاص ال اص ي ك حد األقهاب التي تغهي عجز الدولة ي
وفت المجال أمام للمس ـ ــاهمة في دعس مجال التعليسي والبحذ والتكوين  .وهنا يمكن تس ـ ــجيل الدور الرائد للممون
ليباد  LEEPADوما يقوس ب من دور هاس في ي التغهية ال بكية ومحاولة تعميس الن ا إليها ي و لك عمن التوج

نحو ان تا" ال ــبكة علي الزبائن ي ومؤس ـســا ،التكوين حيذ تحتوي علي بناا قاعدي للموارد البيداغوجية عــمن
ال ه ي ترقي إلي بعذ وتنمية نظاس التعليس عن بعد وترقيت لقد تس ااعتماد علي ــبكة اانترن ،لدع مؤس ـســا،
العليس العالي والبحذ العلمي في العديد من المجاا ،إ تتوفر العديد من الم ابر ي ومراكز البحذي والجامعا،

علي التغهية الكامل ة من هرف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة ي وه ا تما ـ ـ ـ ـ ـ ــيا ما حاجة القهاص الملحة إلي مواكبة التهور التقني
والتكنولوجي  .وبالتالي البحذ عن أسـ ــاليب تهوير ه ا القهاص ي في ظل بروز م اهيس ي ومدا ل جديدة لتحسـ ــين
نوص دما ،ه ا القهاص ي وتهوير مردوديت ي وهو ما أصـ ـ ــب يعبر عن بجودة التعليس العالي؛ فتهبيق ال دما،
االكترونية في الجامعا ،الجزائرية يرمي باألساس إلي تحقيق عدد من األهداف ت مل التهوير النوعي وتحديذ
كامل هرق التسيير ي بما يعمن السرعة العالية في أداا المهاس ي ويدعس تنمية م تلف األن هة المتعلقة بالبحذ

العلمي ي و اانصهار في مجتما المعلوما ،يوااست ادة من ال برا ،التي تكونها الجامعة ي أو تقوس باستقهابها
ي حيذ عمل ،م تلف الجامعا ،الجزائرية ي إلي جانب المراكز علي محاولة ت عيل تقنيا ،اردارة االكترونية ي
والتي يمكن استعراعها من

ل:

حاملي ـ ـ ــهادة البكالوريا الجدد ي وتمنحهس  -الجامعة  -فرصـ ـ ــة ل سـ ـ ــت ادة من دما ،التسـ ـ ــجيل التسـ ـ ــجي ،
الجامعية  :حيذ توفر الجامعة الجزائرية دما ،الكترونية عامة ل ائدة الهلبة األولي عن هريق اانترن ،بملا
بهاقة الرغبا ،في كل استمارة الكترونية ي يتس إتاحتها بمجرد ارع ن عن نتائج البكالوريا عبر مواقا إلكترونية
هي www.mesrs.dzي www.orientation.ini.dzيwww.ini.d
أ/مأل وارسيييييال البطاقة االلكترونية  :إ من

ل ه ا المواقا يتمكن الهالب عبر من اانترن ،الم ـ ـ ــاركة في

ال ترتيب ي حيذ يتس إرســال البهاقة االكترونية للتســجيل األولي عبر مواقا الواب المبينة أع ا ي ويتمكن الهالب
من الد ول عبر الرمز ال ـ ـ ـ ـ صـ ـ ـ ــي الممنو" ل عـ ـ ـ ــمن ك ـ ـ ـ ــف النقاه ي وتعتمد عملية التوجي علي المعالجة
المعلوماتية الوهنية لبهاقا ،الرغبا ،لحاملي ـ ـ ــهادة البكالوريا ي كما يتس التعرف علي قائمة الميادين ي والج وص
الم ــتركة ي وال روص التي يمكن للهالب الجديد ااس ــت ادة منها والتس ــجيل ع ــمنها ي والتي يهلا عليها الهلبة من

ل المواقا االكترونيـة ويقوس بتحميلهـا و بهبـاعتهـا  .كمـا يوفر تنبيـ البرنـامج المعلومـاتي في الحين للهـالــب
ال ي يقوس بعملية التسـ ـ ـ ـ ـ ــجيل ي إ ا ما قاس ب ي ه محتمل ماال :يرفض البرنامج المعلوماتي اا تيار ال ي ا
يتوافق ما ع مة البكالوريا ي وهو ما يسـ ـ ــم ل بت ادي وتجنب انة معينة من ااسـ ـ ــتمارة االكترونية ال اصـ ـ ــة
بالرغبا ،ي وبالتالي فقدان الحق في أحد اا تيارا ،ي وه ا ما كان موجود أاناا التسـ ــجي  ،التقليدية ي وب عـ ــل
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ااســتمارة االكترونية يمن الهالب إمكانية تصــحي وتعديل بهاقت مرة اانية بعد إيداعها ي أي تعديل وتصــحي
الرغبا ،مرة اانية ؛ غير أن في المرة الاانية تقبل ااس ــتمارة االكترونية المودعة ي وهي تمال ااس ــتمارة النهائية
ي والت ي تحتوي علي أسماا ال روص ي ورموزها ب كل مرتب حسب رغبا ،الهالب ونتائج .
ت /مرحلة االطالا على نتائج التوجيه  :بعد إيداص ااستمارة االكترونية ت عا اا تيارا ،إلي نظاس المعالجة

المعلوماتية الوهنية ي وع ــمن ه ا المعالجة يتس الترتيب ي والتوجي ي حس ــب ال روص ما األ

في ااعتبار نتائج

المعالجة الوهنية  .كما تظهر أهمية ه ا األ يرة في كونها توفر عنصـ ــر الحياد ي و ـ ـ افية التعامل أاناا التوجي
يفالتعامل يتس آليا دون تد ل العوامل األ رع ي إ يتس ااه ص علي نتائج التوجي ال اص بكل هالب عبر زيارة
وت قد المواقا االكترونية ال اصة بالتسجيل الجامعي األولي من

ل بكة اانترن ،عبر ال ه مبا رة.

ج /مرحلة تأكيد التسييييييييجيل  :بعد ااه ص علي نتائج التوجي علي المواقا سـ ـ ـ ـ ـ ــابقة ال كر ت تي مرحلة ت كيد
التسجيل و لك عن هريق استمارة الكترونية يتس الحصول عليها عبر مواقا التسجيل أن ة ال كر.

د /مرح لة الطعون  :وهي تتزامن ما مرحلــة تـ كيــد التسـ ـ ـ ـ ـ ــجيــل ي حيــذ يمكن للهــالــب الـ ي وجـ إلي فرص أو

ت صص ا يرغب في التسجيل ي والدراسة عمن ي أن يقدس هعنا اص حول توجيه يوتتس الهعون ك لك عبر
ال ه فقه و من

ل نمو ج التسـ ـ ــجيل األولي عبر اانترن ،ال ي تس التهرق إلي ي يمكن القول أن لك يترجس

توجها فعليا للمنظومة الجامعية لتهبيق ال دما ،االكترونية ي األمر ال ي يسم لها ب ن تحقق بعض اامتيازا،
واانجازا.،

1

خاتمة :
كان ،سـ ـ ـ ـ ـ ــببا في ن ـ ـ ـ ـ ـ ــوا عوائق إدارية وتنظيمية واجتماعية ومادية وتكنولوجية وأمنية في عدس تهبيق اردارة

ارلكترونية في ا لمجتما الجزائري ي حيذ عالج ،ه ا اا ـ ـ ــكالية م ـ ـ ــكلة عدس تهبيق اردارة ارلكترونية فايجاد
الحلول التنظيمية واردارية وارجتماعية يمكن أن تســاهس في تيســير عملية تهبيق اردارة ارلكترونية في البلديا،
الجزائريــة ي بــإعتبــار أن البلــديــة هي أقرب إدارة للمواهن بمــا تحتوي من ــدمــا ،إداري عــديــدة تلبي إحتيــاجــا،
المواهن في المجتما المحلي ي أين ينبغي علي السلها ،اردارية والهيئا ،التن ي ية في جهاز الحكس في الجزائر
أن يولوا أهمية كبرع له ا اردارة ال دمية ا ،األهمية بالنسـ ـ ـ ـ ــبة للمواهن ألن من

لها تسـ ـ ـ ـ ــتهيا الحكوما،

التقرب أكار من الموا هن المحلي وكس ــب اقت ووائ لها ما يجعل لك في ص ــال الهيئة الحاكمة ألي بلد يتس ــس
بالديمقراهية التي أ  ،هي األ رع في التهور التكنولوجي وانسـ ـ ـ ـ ـ ــجم ،ما التكنولوجيا الحدياة فتحول ،إلي
الديمقراهية ارلكترونية األمر ال ي سيولد في النهاية ما يسمي بالمواهن ارلكتروني كنتاج للمجتما ارلكتروني.
قائمة المراجع:
 . 1موســي عبد الناصــر ي محمد قري ــي ي مســاهمة اادارة االكترونية في تهوير العمل ااداري بمؤاسـســا ،التعليس العالي
لدراسة حالة كلية العلوس والتكنولوجيا بجامعة بسكرة .الجزائر ي مجلة الباحذي عدد09ي .2011

 .2مصه ي يوسف كافيي اردارة ارلكترونيةي دار رس ني سورياي .2012

 1إدير موياش ،ناإلع السيييياحج االلكترننيج وي الرزائر،مررج الدراسيييات االوريقيج ،المررد ،03الودد ،05ياموج الرزائر ،2016 ،2
ص.97
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 .3إيمان صال عبد ال تا"ي الت هيه ااستراتيجي في المنظما ،الرقميةي إيبيس.كوس للن ر والتوزياي . 2007

 . 4رحماني س ــناا ي دور اادارة االكترونية في تحس ــين تس ــيير المؤسـ ـس ــة لد ارس ــة حالة مؤسـ ـس ــة كوندور ي برج بوعريريجي
ت صص علوس يبسكرة ي.2017

 .5عامري هارق عبد الرؤوفي لاردارة االكترونية :نما ج معاصرةلي الهبع ـ ـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ــيي دار ال ـ ـ ـ ــسحاب للنـ ـ ـ ـ ـ ر و التوزياي
القاھرةي .2007

 . 6سـ ــعيد مقدسي واقا و مقتعـ ــيا ،تنمية اردارة العمومية في الجزائري مجلة اردارةي المجلد الاالذي العدد الاانيي الجزائري
1993.

 7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الهيب صيد ي مجتما المعلوما ،السياقا ،السوسيولوجية للمواهنة الجديدة في الج ازئر  ،مجلة علوم اإلنسان والمجتمعي
جامعة محمد يعر بسكرة ـ الجزائر ي العدد  04ي ديسمبر 2012يص.52:
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واقع وآفاق السياحة اإللكترونية بالجزائر

الدكتورة س وتي حنان (جامعة البليدة )02
الهالبة بصري ريمة (جامعة الجزائر )03

ملخص:
تعد الســياحة قهاعا مهما في تحقيق التنمية نظ ار ألارها ااقتصــادي وااجتماعي والاقافي وأص ـبح ،تعتبر أكبر
القهاعا ،المهمة إ تعمل علي جلب عوائد مالية سواا كان ،بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة.
والجزائر واحدة من دول العالس التي تز ر بمقوما ،س ــياحية هائلة حيذ تتوفر علي ـ ـريه س ــاحلي وامت كها
صـ ـ ــحراا ـ ـ ــاسـ ـ ــعة بارعـ ـ ــافة إلي احتوائها علي مناهق جبلية عالية وك ا معالس وآاار تاري ية تدل علي عراقة
التاريخ.
كما ـ ــهد ه ا القهاص عدة تهورا ،من

ل إس ـ ــت داس وتبني تكنولوجيا المعلوما ،وارتص ـ ــال أد ،إلي ظهور

عدة م اهيس ومن بين أهس ه ا الم اهيس الحدياة السـ ــياحة ارلكترونية وهو مصـ ــهل حديذ الن ـ ـ ة

وتتمال في

إمكانية حص ــول المس ــتهلك (الس ــائ ) علي جميا المعلوما ،والبيانا ،مجانا وبهريقة سـ ـريعة حول الس ــلعة أو
ال دمة السياحية التي يريدها ل ا تسعي العديد من الدول العربية والغربية إلي ت عيلها نظ ار للدور ال ي تلعب في
تحقيق التنمية ارقتص ـ ـادية .وبالتالي أصـ ــب من العـ ــروري تبني ه ا الم هوس في الجزائر نظ ار للدور ال ي تلعب

في ترقية القهاص السياحي.
ومن

ل ه ا المدا لة س ـ ـ ــنحاول معرفة أهس المتهلبا ،التي يجب توفرها لقياس الس ـ ـ ــياحة ارلكترونية بالجزائر

وما مدع مساهمتها في تنمية وتهوير القهاص السياحي.
الكلمات المفتاحية :الس ـ ـ ــياحة ارلكترونيةي القهاص الس ـ ـ ــياحيي التنميةي ال دمة الس ـ ـ ــياحيةي تكنولوجيا المعلوما،

وارتصال.

Abstract:
Nowadays tourism sector is an important sector for achieving development due to its
ecnomic social and cultural impact ; its considered to be the most important sector
where its aim is to bring financial returns in local or foreign
Algeria is one of countries that contain a huge tourist attractions where there is a
coastal strip a vast desert and high mountain areas as well as historical landmarks and
monuments , that show the brillance of history
This sector knowed several improvements through the use of information and
communication technology. E- tourist is one of these important modern concepts, it
allows the tourist consumer to acces all information and data for free and in a quick
way about product and tourism service.
So that many arab and western countries are seeking to activate the e tourism because
of the important role it playes in achieving economic developement .it is there for
necessary to adopt this concept in algeria because of the role it plays in promoting the
tourism sector .
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In this article we are trying to know the most important requirements that must be
provided for e- tourism in algeria, and it’s contribtion to the development of the
tourism sector.
Key words : E- tourism, tourism sector, tourism service, information and
communication technology.
مقدمة:
تعد الس ــياحة قهاعا مهما في تحقيق التنمية نظ ار ألارها ااقتص ــادي وااجتماعي والاقافي وأص ــبح ،تعتبر أكبر
صناعة في العالس ب عل تحسين ال دما ،السياحية إ تعمل علي جلب عوائد مالية سواا كان ،بالعملة المحلية
أو بالعملة الصعبة كما توفر عددا معتب ار من مناصب ال غل المبا رة وغير المبا رة.
وما ظهور تكنولوجيا المعلوما ،وارتصـ ـ ـ ـ ـ ــال التي تجسـ ـ ـ ـ ـ ــد ،في م تلف المجاا،

ومن بين ه ا المجاا،

القهاص السـ ـ ــياحي بما يسـ ـ ــمي بالسـ ـ ــياحة ارلكترونية حيذ تمتاز السـ ـ ــياحة ارلكترونية بمجموعة من المعام ،

جعلتها تت وق علي معام  ،الســياحية التقليدية حيذ تتي للمســتهلك الســياحي الحصــول علي جميا المعلوما،
والبيانا ،مجانا
وبهريقة سـ ـ ـ ـريعة حول ال دمة الس ـ ـ ــياحية التي يريدها مال :مواقي ،الرح  ،ي أس ـ ـ ــعار ت اكر النقل ي ال نادق ي
البرامج الس ــياحية كما تمكن الس ــائ من
حيذ يمكن من

ل األنترن ،التصـ ـ

علي العديد من المواقا ارلكترونية الس ــياحية

ل ه ا الوسيلة إ تيار كل ما يناسبة من مكان دون التنقل

حيذ أصـ ــب من العـ ــروري علي الجزائر تبني م هوس السـ ــياحة ارلكترونية باعتبارها تز ر بمقوما ،سـ ــياحية
هائلة حيذ تتوفر علي ـ ـ ـريه سـ ـ ــاحلي يقدر ب 1200كلس وامت كها صـ ـ ــحراا ا وجود لها مايل في صـ ـ ــحاري
العالس بارعـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلي احتوائها علي مناهق جبلية عالية وحماما ،معدنية وك ا معالس وأاار تاري ية تدل علي
عراقة التاريخ مما يساهس في ج ب السيا" األجانب وترقية القهاص السياحي وتحقيق التنمية.
وعلي ه يمكن صييييياغة اإلشييييكالية الرئيسيييية التالية :ما مدى مسيييياهمة السييييياحة اإللكترونية في ترقية وتنمية
القطاا السياحي بالجزائر؟

ولكجابة علي ه ا ار كالية تهرقنا للمحاور التالية:
المحور األول :م اهيس عامة للسياحة ارلكترونية
المحور الااني :واقا السياحة ارلكترونية في الجزائر
المحور الاالذ :متهلبا ،السياحة ارلكترونية بالجزائر
المحور األول :ماهية السياحة االلكترونية
من

ل ه ا المحور سـ ـ ـ ـ ـ ــنتهرق إلي م اهيس عامة حول ال سـ ـ ـ ـ ـ ــياحة ارلكترونية وأهس مميزاتها ودورها في تنمية

ارقتصاد
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أوال :أسبات تطور القطاا السياحي االلكتروني
إن التغيرا ،التي ت ــهدها منظما ،األعمال اليوس في نمه ارنتاج وعمليا ،التبادل واانت ــار السـريا لكنترن،
كوســيلة ل تصــال في العالسي بارعــافة إلي الميزا ،ال اصــة التي يتمتا بها قهاص الســياحة من األســباب التي
أد ،إلي ظهور الس ــياحة ارلكترونيةي فقرار ـ ـراا الرحلة الس ــياحية يتهلب الوق ،والجيد والمقارنة ين م تلف
العروضي ووجود ارنترن ،وفر تغهية ــاملة له ا الحجس الكبير من العروض الســياحية وأتا" ال رصــة للمقارنة
السريعة والبحذ عن م تلف المعلوما ،المتعمقة بالمنتجا ،وال دما ،السياحيةي وأيعا مناق ة ه ا المعلوما،

عبر الت اعل بين المسـتهلكين أن سـهس أو بين المسـتهلكين والمنظمة السـياحيةي ل لك أصـب توفر ارنترن ،اللبنة
األس ــاس ــية للتنمية الس ــياحية ولس يعد يا ار بل حتمية ت رع ــها األوع ــاص ااقتص ــادية والتغيرا ،الحاص ــلة .وقد
توصـ ــل مجموعة من العلماا إلي األسـ ــباب التي أد ،إلي ظهور السـ ــياحة ارلكترونية واسـ ــت داس ارنترن ،في
تقديس ال دما ،السياحيةي حيذ أ ار إلي مجموعة من األسباب منها:1
 اعتماد ال دما ،الســياحية بم تلف أنواعها ب ــكل كبير علي تداول المعلوما ،الســياحية المتصـ ة بالتباين
ال ديد وبالتالي يصعب قياس جودتها إا بعد التجربةي ل لك تعد ارنترن ،الوسه المناسب لهاي فهي تقلل
من حدة التباين عن هريق التصـ ـ

اافت ارع ــي لل دمة الس ــياحية بحيذ يتمكن الزائر من التعرف عمي

المعالس والمناهق السـ ـ ــياحية بكل سـ ـ ــيولة ويسـ ـ ــر من لل رؤيتها وااه ص علي المعلوما ،الت صـ ـ ــيلية

للمناهق المراد زيارتها

 جلب فئة جديدة من السيا" ال ين هس علي اتصال بارنترن.،
 ان تا" المؤسسا ،السياحية علي السوق المحلي وارقليمي والدولي
 الحصول علي معلوما ،عن ال دما ،السياحية المنافسة المقدمة عبر ارنترن،
 اابتكار والتجديد.
وك لك أورد إياد الد عدوان مجموعة من األسباب وهي:


العغوه المتزايدة حول عرورة تلبية رغبا ،وحاجا ،السيا" بكل ك ااة وفعاليةي صوصا ما ارت اص
المؤ را ،حول ازدياد أعداد السكان وارت اص مستويا ،المعي ة.



التقدس التكنولوجي والاورة المعلوماتية وااستجابة للتغييرا ،البيئية المتسارعة.



تغيير الصورة التقليدية للسياحة.



تحسين نوعية وجودة ال دما ،السياحية المقدمة

ثانيا :تعريف السياحة االلكترونية
يعد م هوس السياحة االكترونية من احدذ م اهيس علس السياحة يو لقد برز ه ا الم هوس ما التهور الحاصل
في تكنولوجيا ااتص ـ ــال والمعلوما،ي اص ـ ــة ما ظهور ال ـ ــبكة العنكبوتية العالمية التي س ـ ــمح ،لعارع ـ ــي
ال دما ،الس ـ ــياحية من الترويج لعروع ـ ــهس الس ـ ــياحية الم تل ة من

ل مح  ،بيا افت ارع ـ ــية عن هريق

اانترن ،والتي تمكن المس ــتهلكين من ااه ص عليها والت اعل ما العارع ــين من

ل تبادل المعلوما ،من

 1أن شن حنان ،ال سياحج االلكترننيج ندنر ا وي ا ستدامج ال سياحج ال حرانيج ،مررج الحقوق نالوروم االن سانيج ،الودد  ،23المررد
 ،01ص203
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اجل تلبية هلبهس السياحي المتمال في حجز أماكن فيما هو مرغوب في من فنادق ومهاعس ووسائل نقل وصوا
الي عقد الصـ ـ قا ،وابراس العقود وس ــداد االتزاما ،المالية بواس ــهة وس ــائل الدفا ارلكترونية .كل ه ا يتس في
أسرص وق ،وب قل تكل ة ممكنة وفق مبادئ التجارة االكترونية. 1
يمكن تعريف السياحة االكترونية علي انها نمه سياحي يتس تن ي بعض معام ت التي تتس بين مؤسسة سياحية
وا رع او بين مؤسـســة ســياحية ومســتهلك (ســائ ( من
تت قي في عروض ال دما ،الس ـ ـ ــياحية من

ل اســتعمال تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــالي بحيذ

ل ـ ـ ــبكة المعلوما ،الدولية ) اانترن (،ما رغبا ،جموص

السائحين الراغبين في قبول ه ا ال دما ،السياحية المقدمة عبر بكة اانترن. ،
2

ت ير الساحة ارلكتروني علي أنها مجموعة من األن هة السياحية التي يتس تداولها عبر األنترن،

3

بالنسبة لمست دمي السياحة ارلكترونية تمن عدة وسائل من أجل تنظيس والحجز المسافرين عبر األنترن ،كمال
 :تحديد الوجهة ي راا وسيلة للنقل ي حجز مكان ارقامة ي تبادل المعلوما ما مست دمين آ رين له ا ال دمة

4

كما يمكن تعري ها علي أنها :تلك ال دما ،التي توفرها تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ــال بغرض إنجاز وترويج
ال دما ،السـ ــياحية وال ندقية عبر م تلف ال ـ ــبكا ،الم توحة والمغلقةي بااعتماد علي مبادئ وأسـ ــس التجارة
ارلكترونية ؛ وتتعدع في الواقا م هومها إلي أبعد من لكي فهي ت ـ ــمل حتي الس ـ ــياحة المتنقلة/الجوالة(m-
) tourismالمسـ ـ ـ ـ ـ ــت دمة لألجهزة ارلكترونية الجوالة كالهواتف المحمولة والم كرا ،ارلكترونية المحمولة
وغيرهاي وب لك فإن تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ــال تسـ ـ ــت دس من هرف جميا ـ ـ ــركاا القهاص السـ ـ ــياحي من
مؤسسا ،وهيئا ،وأفرادي وقد تستغل ه ا التكنولوجيا في ت ييد واقامة كيانا ،سياحية يتهلب ت غيلها أيعا قد ار
من المعرفة التكنولوجية لدع روادهاي مال ال نادق ال كية التي تعتمد في بنائها وت ـ ــغيلها وادارتها علي تقنيا،
حدياة.5
كما تعرف أيع ـ ــا علي أنها :كل اس ـ ــت داس للدعائس ارلكترونية في مجال الس ـ ــياحة والسـ ـ ـ ر واس ـ ــت داس تقنيا،
اانترن ،من اجل ت عيل عمل المروجين الس ـ ــياحيين بغية الوص ـ ــول الي تس ـ ــهي  ،أكار فعالية للمس ـ ــتهلكين
السياحيين.6
كما يمكننا أن نوجز ال رق بين السياحة التقليدية والسياحة االكترونية في الجدول الموالي:
الجدول رقم  : 01الفرق بين جهاز السياحة التقليدية وجهاز السياحة االلكترونية
عامل المقارنة

جهاز السياحة التقليدية

جهاز السياحة االلكترونية

مستوى االستجابة

بهيا

سريا

MathieuBruc, Le tourisme numérique est SoLoMo (Social-Local-Mobile),2011,P1

1

JEAN-SÉBASTIEN CHOUINARD, 5 étapes du comportement d’un voyageur en ligne, 2009, P1
 3بختي ابرا يم ،شيييووبي محمود ووز  ،دنر وكنولوييا المورومات ناالو يييال وي ونميج إلطا السيييياحج نالفندإلج ،مررج الباحث،
الودد  ،2010 ،07ص.276
 4إدير موياش ،مريع سابق ،ص.100
5يالل بدر يضر دنر السياحج االلكترننيج وي التسويق السياحي ،مررج ياموج وشرين لربحو نالدراسات الورميج -سرسرج اآلدام
نالوروم اإلنسانيج ،-الودد  ،04المررد  ،2017 ،39ص.661
 6إدير موياش ،مريع سابق ،ص .100
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الهيكل التنظيمي

بيروقراهيي مركزيي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ س

ـ ـ ـ ـ ــبكي يعتمد علي فرق العملي ص ـ ـ ـ ـ ــغير

واتصاا ،عمودية

نسبيا واتصاا ،أفقية

تغيير اجراءات العمل

بهيا وجامد

سريا ومرن

اتخاذ القرارات

بـهـيا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـنـ ـ ــد الـي الـ ـبـرة سريا يعتمد علي نظس دعس الق اررا ،االية

ساعات العمل

ال

صية

ا تتعدع  8سـ ـ ــاعا ،يوميا ما  24ساعة عمل متواصلةي جميا أياس السنة
اياس العهل

نسبة األخطاء أثناء الخدمة

مرت عة

من عة

التواجد في الدولة

مادي ينحصر في أجهزة الدولة

ا يعترف بالحدود الجغرافية

حركة المعلومات

بهيئة وتحتاج لتد ل ب ري

س ـ ـ ـ ـ ـ ـريعــة ودينــاميكيــةي متــاحــة في الوقــ،

كلفة الخدمة

مرت عة

من عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نظ ار لعــدس الحــاجــة لألعمــال

الخصوصيات وأمن البيانات

متوفرة

بحاجة الي ت ريعا ،وبرامج حماية

طريقة الدفع

تقليدية

ال كترونية ما امكانية اسـ ـ ـ ـ ــت داس الوسـ ـ ـ ـ ــائل

االمضاء والتوقيع

يدوي

الكتروني

خصوصية محيط النشاط

الكبير ي كل الصغير

السريا ي كل البهيا

االسلوت

يتعامل ما الحدذ بعد وقوع ي يتعامل ما الحدذ قبل وقوع ي يبحذ دائما

المناسب
الورقية

التقليدية

محكوس بـ ــالواجبـ ــا ،القـ ــانونيـ ــةي عن ابتكـ ــار هرق جـ ــديـ ــدة ألداا ااعمـ ــال
يس ـ ـ ـ ــتجيب الي التغيير بدا من وتقديس ال دما ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــكل أفعـ ـ ـ ـ ـ ــلي يبادر

الموارد

احداذ التغيير بن س

ب حداذ التغيير

يعتمد كليا علي الموارد المادية

يعتم ـ ــد علي المعلوم ـ ــا،ي المعرف ـ ــة وراس
المال ال كري

المصيييدر :سـ ـ ـ اري أس ـ ــمااي دور تكنولوجيا المعلومات واالتصيييال في تط وير الخدمات السيييياحية لدول المغرت
العربي :الجزائره تونس والمغرت ه أهروحة دكتورااي كلية العلوس ااقتص ـ ـ ــادية والتجارية وعلوس التس ـ ـ ــييري جامعة

العربي بن مهيديي أس البواقيي 2015ي ص ص .155-154
ثالثا :أسبات تطور القطاا السياحي االلكتروني
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ترتبه الســياحة االكترونية بالتجارة االكترونية وت ــكل القســس األكبر من حجمها وتســهس فيها بنســبة عاليةي
و لك من

ل مجموعة ال دما ،الس ــياحية المقدمة عن هريق اانترني،ي كما أن بداية الس ــياحة االكترونية

يعود إلي العاس  1990و لك ما ظهور ال  (WWW) Web World Wildود ول اانترني ،في سوق التجارة
العالميي ولقد أس ــهس في ظهور م هوس الس ــياحة االكترونية وزيادة انت ــار ه ا الم هوس وتهبيقات الم تل ة عدة
عوامل لعل أهمها:1
 ارت اص نسبة إسهاس السياحة االكترونية في إجمالي التجارة االكترونية  3الدولية؛
 تهوير المنتج السياحي المقدس واست داس أن هة سياحية جديدة تت ق ما رائ السائحين الم تل ة؛
 زيادة في القيمة المعافة للقهاص السياحي في ااقتصاد الوهني؛
 انت ار سريا لوسيمة اانترني ،في العالس؛
 ت مين الاقة في وسائل الدفا عبر اانترني،
رابعا :خصائص السياحة االلكترونية
تمتاز السياحة االكترونية بمجموعة من ال صائص والمميزا ،جعل ،منها تت وق علي المعام  ،السياحية
التقليدية نظ ار للمنافا التي تحققها سـ ـواا لمقدمي ال دما ،الس ــياحية أو حتي للس ــائحين أن س ــهس ومن جملة ه ا
اامتيازا ،ن كر ما يلي:2

 تتي الس ــياحة االكترونية للمس ــتهلك الس ــياحي إمكانية الحص ــول علي جميا المعلوما ،والبيانا ،مجانا
وبهريقة س ـ ـريعة حول السـ ــلعة أو ال دمة السـ ــياحية التي يريدها ) مواقي ،الرح ،ي أسـ ــعار ت اكر النقلي
ال نادق المهاعسي البرامج الس ـ ــياحيةي أماكن ت جير الس ـ ــيارا...(،ي ويس ـ ــتهيا الس ـ ــائ من
العنكبوتية ان يتصـ ـ

العديد من المواقا الس ــياحية وي تار ما يناس ــب دون ان يكل

ل ال ـ ــبكة

لك عناا التنقل إلي

الوكاا ،الســياحيةي كما يتمكن الســائ عن هريق اانترن ،الحصــول علي المعلوما ،الت صــيلية المكتوبة
والمصورة عن المنتجا ،السياحية.
 تسـ ـ ـ ـ ــم بعض المواقا االكترونية لزبائنها من اقترا" برنامجهس ال اص Expediaواقترا" تكل ة لكي
وتتولي بعض المواقا األ رع كالموقا العالمي التك ل ببعض ال دما ،السـ ـ ــياحية كالت مين علي الس ـ ـ ـ ري

ت جير السيارا،ي .comحجز ت اكر المباريا ،والح  ،وزيارة المواقا األارية

 يؤدي اسـت داس السـياحة االكترونية إلي تقليل تكاليف ال دما ،السـياحية مما ينعكس بدورا علي األسـعار
باان اضي فاس ــت داس الس ــياحة ارلكترونية من ـ ـ ن التقليل من تكاليف التس ــويق الس ــياحي ) ااتص ــال
بالسائحين وبذ المعلوما ،السياحية ( وتكاليف ارنتاج )تسهيل وسرعة التواصل بين منتج ال دمة السياحية
والوســيه (وتكاليف التوزيا) تســهيل إجرااا ،إبراس الص ـ قا ،ما ـريحة كبيرة من المســتهدفين ( بارعــافة
إلي

من

ض حجس العمالة مما يحقق فائض إعافي في تكاليف ارنتاج والت غيل.
سهولة تهوير المنتج السياحي وظهور أن هة سياحية جديدة تت ق ما رائ السائحين الم تل ة و لك
ل قياسـ ــا ،الرأي التي يمكن من

لها معرفة التوجها ،السـ ــياحية الجديدة وال دما ،األسـ ــاسـ ــية

والمكملة التي يحتاجها السائحون.إعافة إلي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسا ،السياحية بما يسهس في زيادة
 1يالل بدر يضر دنر السياحج االلكترننيج وي التسويق السياحي ،مررج ياموج وشرين لربحو نالدراسات الورميج -سرسرج اآلدام
نالوروم اإلنسانيج ،-الودد  ،04المررد 39ن  ،2017ص.661
 2نفت المريع السابق ،ص.661
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مبيعاتها واراداتها وأرباحها وهو ما ينعكس في النهاية علي زيادة القيمة المعافة للقهاص السياحي في الناتج
المحلي ارجمالي وأ ي ار كون ـ ـ ـ ــيوص اس ـ ـ ـ ــت داس الس ـ ـ ـ ــياحة االكترونية دلي

علي تقدس البنية التكنولوجية

وال دما ،االكترونية في البلد المعني بما يســهس عــمن عوامل أ رع في زيادة ااســتامارا ،األجنبية وفي
تمتا بنية األعمال الحكومية وال اصة بالمصداقية في التقارير الدولية.
خامسا :عناصر السياحة االلكترونية
يمكن القول ب ن عناصر السياحة االكترونية ا اة:1
العنصر األول :ال ركة أو المؤسسة السياحية مقدمة ال دمة السياحية؛



العنصر الثاني :المستهدف من عملية التسويق السياحي وال دمة السياحية )السائ )؛



العنصييير الثالث :الرابه بين السـ ــائ والمؤس ـ ـسـ ــة السـ ــياحية والمتمال في ـ ــبكة المعلوما ،العالمية



)اانترني(.،

و تتهلب السياحة االكترونية لتجسيدها عمليا أربعة مراحل أساسية لصناعة المحتوع الرقمي وهي:2
 تجميا المعهيا ،السياحيةي مال عروضي أسعاري رائهي تقاريري تحديد أماكني وغيرها؛
 التحويل الرقمي للمعهيا ،المجمعة باست داس م تلف الوسائل التكنولوجية؛
 ن ــر المعلوما ،المجمعة إلكترونيا عبر اانترن،ي وعبر الوســائه االكترونية المتعددةي وب كار من
لغة؛

 تزويد الهيئا،ي الوكاا،ي والمؤسـ ـس ــا ،الس ــياحية وال ندقية بوص ــمة انترني ،سـ ـريعة موزعة ــبكيا
إعافة إلي دما ،اانترني ،األ رع.
ترتبه الس ــياحة االكترونية بالتجارة االكترونية وت ــكل القس ــس األكبر من حجمها وتس ــهس فيها بنس ــبة عاليةي
و لك من

ل مجموعة ال دما ،الســياحية المقدمة عن هريق اانترني،ي كما أن بداية الســياحة االكترونية

يعود إلي العاس  1990و لك ما ظهور ال  (WWW) Web World Wildود ول اانترني ،في سوق التجارة

العالميي ولقد س ــاهس في ظهور م هوس الس ــياحة االكترونية وزيادة انت ــار ه ا الم هوس وتهبيقات الم تل ة عدة
عوامل لعل أهمها:3
 ارت اص نسبة إسهاس السياحة االكترونية في إجمالي التجارة االكترونية  3الدولية؛
 تهوير المنتج السياحي المقدس واست داس أن هة سياحية جديدة تت ق ما رائ السائحين الم تل ة؛
 زيادة في القيمة المعافة للقهاص السياحي في ااقتصاد الوهني؛
 انت ار سريا لوسيمة اانترني ،في العالس؛
 ت مين الاقة في وسائل الدفا عبر اانترني.،

1يالل بدر يضر دنر السياحج االلكترننيج وي التسويق السياحي ،مررج ياموج وشرين لربحو نالدراسات الورميج -سرسرج اآلدام
نالوروم اإلنسانيج ،-الودد  ،04المررد 39ن  ،2017ص.661
 2حطام مراد ،وواليج الترار االلكترننيج وي القطا السيييياحي -مقارنج حالج الرزائر مع بوض الدنل الوربيج ،-مررج االإلت ييياد
نالتنميج ،الودد  ،08ياموج يحي وارسن المديج ،2017 ،ص ص .135-134
 3سفار أسماء ،دنر وكنولوييا المورومات ناالو ال وي وطوير الخدمات السياحيج لدنل المبرم الوربي" الرزائر ،وونت نالمبرم
 ،أطرنحج ديتوراه ،يريج الوروم االإلت اديج نالتراريج نعروم التسيير ،ياموج الوربي بن مهيد  ،أم البواإلي ،2015 ،ص.162

178

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
سادسا :أهمية السياحة االلكترونية وتأثيرها على االقتصاد الوطني

تنبا أهمية السـ ـ ــياحة ارلكترونية من المنافا الع ـ ـ ـ مة التي توفرها س ـ ـ ـواا لمقدمي ال دما ،السـ ـ ــياحية أو

للسـ ــائحين أن سـ ــهسي والتي تسـ ــهس في تجاوز الحواجز التقليدية في المعام  ،السـ ــياحية النمهيةي ومن أهس ه ا
المنافا:1


تيسـ ــير تقديس المعلوما ،التي تعتمد عليها صـ ــناعة السـ ــياحةي حيذ تتسـ ــس ال دما ،السـ ــياحية ب نها

منتجا ،تتباين فيها المعلوما ،ب كل كبير ف يمكن قياس جودتها إا بالتجربةي وأنها تعتمد باألساس علي
اقة السائ في جودة ال دما ،السياحية التي تقدمها ال ركا ،والمؤسسا ،السياحية.
ومن هنا أصب بإمكان المستهلك السياحي الحصول علي جميا البيانا ،والمعلوما ،التي يحتاجها عن
المنتج الســياحي من

ل ــبكة اانترن،ي وي ــمل لك معلوما ،عن الهيران وال نادق والبرامج الســياحية

وأماكن ت جير السيارا.. ،إلخ .وأسهس لك في تحقيق رغبا ،السائ وارعاا احتياجات األساسيةي و لك من
ل إمكانية قياس الســائ بإجراا العديد من المقارنا ،بين المواقا الســياحية الم تل ة وا تيار األنســب منها

دون أن يحتاج إلي اانتقال من مكان إلي أ ر .وتتي

ـبكة اانترن ،لك من

المعلوما ،الت صـ ــيلية المكتوبة والمصـ ــورة التي يسـ ــتهيا السـ ــائ من

ل أ ـكال متعددة ت ـمل

لها زيارة األار أو تص ـ ـ

المنتج

بن س ي أو حتي إمكانية قياس السائ بتصميس البرنامج السياحي ال ي يرغب في دون التقيد ببرنامج ُمعد سل ا
ووفقا للتكل ة التي يسـتهيا دفعها ت يض تكاليف ال دما ،السـياحية المقدمة ومن اس تمتا المنتج السـياحي
بميزة مقارنة نتيجة ان اض األسعار .فمن

ن است داس السياحة ارلكترونية التقليل من تكاليف التسويق

الس ــياحيي وتكاليف ارنتاج ) تس ــهيل وتسـ ـريا التواص ــل بين منتج ال دمة الس ــياحية والوس ــيه( ي وتكاليف
التوزيا ) تســهيل إجراا الص ـ قا ،ما ـريحة كبيرة من المســتهدفين(ي بارعــافة إلي

ض حجس العمالة .

فعلي س ــبيل الماال يمكن للس ــائ تس ــلس ت اكر الهيران االكترونية أو وقس ــيمة التبادل ال اص ــة بحجز أحد
ال نادق من

ل بريدا االكتروني

 سهولة تهوير المنتج السياحي وظهور أن هة سياحية جديدة تت ق ما رائ السائحين الم تل ةي و لك من
ل قياس ـ ــا ،الرؤع التي يمكن من

لها معرفة التوجها ،الس ـ ــياحية الجديدة وال دما ،األس ـ ــاس ـ ــية

والمكملة التي يحتاجها السائحون.
 زيادة القدرة التنافسية للمؤسسا ،السياحية بما يسهس في زيادة مبيعاتها وايراداتها وأرباحهاي وهو ما ينعكس
في النهاية علي زيادة القيمة المعافة للقهاص السياحي في الناتج المحلي ارجمالي.
 وأ ي ار كون يوص است داس السياحة االكترونية دلي علي تقدس البنية التكنولوجية وال دما ،االكترونية في
البلد المعنيي بما يســهس عــمن عوامل أ رع – في زيادة ااســتامارا ،األجنبية وفي تمتا بنية األعمال
الحكومية وال اصة بالمصداقية في التقارير الدولية.
ولكن رغس كل ه ا اايجابيا ،التي ج لبتها الس ـ ـ ــياحة االكترونيةي إا أنها لس تس ـ ـ ــلس من النقد فليس هناك ن ـ ـ ــاه
اقتصادي يحمل ميزا ،دون أن يحمل في هيات عيوبي تمال ،أبرزها بالنسبة للسياحة االكترونية فيما يلي:2

 1عبيد صبطي يييييي دنر ن سائش اإلعالم ناإلو ال وي ونميج ال سياحج ال حرانيج وي الرزائر ،يريج الوروم اإلن سانيج ناإليتماعيج ،
ياموج محمد ييضر بسكر ،ص 190-189
2نسيييييييريييين ميييحيييفيييوف  ،ناإليييع السييييييييييياحيييج اإلليييكيييتيييرننيييييييج ويييي اليييريييزائييير  ،عيييريييي اليييرابيييط اليييتييياليييي"
https://www.eldjazaironline.net14.12.2018
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ســيؤدي التوســا في اســت داس الســياحة االكترونية إلي تغير في هيكل قهاص الســياحة التقليديي في حظ
ان تهوير قهاص الس ـ ـ ــياحة االكترونية س ـ ـ ــوف يؤدي إلي

ض التكل ة للمس ـ ـ ــتهلك النهائي عن هريق

القع ــاا علي الوس ــهاا .فالوس ــهاا التقليدين ( م ــغلي الرح ،ي ووك ا السـ ـ ر والس ــياحةي و ــبكا،
الحجز والتوزيا الدوليةي رادارا ،الس ـ ـ ـ ــياحة الوهنية وارقليمية) يقومون بدور أس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــي في الربه بين
مزودي ال دما ،الس ــياحية ( ال نادقي المهاعسي ال هوه الجويةي مراكز الج ب الس ــياحي)ي وتس ــويقها
في ــكل حزس ســياحية متكاملة للســائحين .لكن الســياحة االكترونية تعتمد علي ــبكة ع ـ مة ومعقدة
من مزودي ال دما ،الس ـ ـ ــياحية والوس ـ ـ ــهاا االكترونيين ال ين يتعاملوا ما الس ـ ـ ــائ من

ل ـ ـ ــبكة

اانترن .،وه ا يؤكد علي ع ـ ـ ـ ــرورة بناا إس ـ ـ ـ ــتراتيجية جديدة لهؤاا الوس ـ ـ ـ ــهاا التقليدين تؤهلهس للحاق
بالسياحة االكترونية ليكونوا ركاا في ه ا السياحة دائمة التهور


قد تعجز ال ــركا ،الســياحية الصــغيرة عن مســايرة ه ا التقدس التكنولوجيي وبالنظر إلي عجز ال ــركا،
الســياحية الصــغيرة عن مســايرة ه ا التقدس نتيجة ألســباب مادية ونقص ال برة المهلوبة قد يؤدي األمر

إلي إف س ه ا ال ركا ،و روجها من األسواق


ه ا النوص من السياحة قد يكون لمصلحة دول العالس المتقدس نظ ار لما تمتلك من قدرا ،مالية وتكنولوجيا
عالية .وله ا يتعين علي دول العالس النامي الهلب من المنظما ،السياحية المعنية المساعدة في مجال
السـياحة االكترونية اكتسـاب ال برا ،ال نية ل سـت ادة من التكنولوجيا الحدياة وتوجي التوصـيا ،ليس
فقه الي الـدول النـاميـة فقه بـل إلي الـدول المتقـدمـة كـ لـك حتي يكون هنـاك التزاس علي عـاتق األ يرة
با لمسـ ــاعدة في تن ي تلك التوصـ ــيا،ي ودعس الدول النامية بال برة والتدريب الكافيين لت هيل ه ا األ يرة
في مجال السياحة االكترونية.

المحور الثاني :واقع السياحة اإللكترونية في الجزائر

ا تزال معظس الدول العربية ومن بينها الجزائر تعاني من قلة الس ـوا" نتيجة أســباعدة منها األمنيةي ع ـعف البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلوما ،وارتصـ ــال وفي بععـ ــها ا يزال نظامها المالي والمصـ ــرفي ه ـ ــا مما يتس ـ ـبب في
ععف السياحة حسب ما ت ير إلي تقارير المنظما ،الدولية للسياحة
إن عرض وع ـ ـ ـ ــعية مواقا  WEBالس ـ ـ ـ ــياحية بالجزائر فهناك عدد من المواقا بعع ـ ـ ـ ــها يعود إلي القهاص العاس
وبععـ ـ ـ ـ ــها اآل ر يعود للقهاص ال اص من بينها بوابة ل الجزائر سـ ـ ـ ـ ــياحة حيذ تعمل ه ا البوابة علي ت مين
ارتصـ ــال والحجز ما م تلف وكاا ،الس ـ ـ ر وال هوه الجوية وال نادق السـ ــياحية وصـ ــوا إلي ما يتناسـ ــب ما
ميزانية أي سـ ـ ـ ـ ــائ

والتي يعـ ـ ـ ـ ــمن الموقا من

ل عملية الحجز ويعرض موقا ل الجزائر سـ ـ ـ ـ ــياحة ل كافة

المعلوما ،المتعلقة بالرح  ،الســياحية وصــوا إلي ما يتناســب ما ميزاني أي ســائ

والتي يعــمن الموقا من

ل عملية الحجز ويعرض ع ا الموقا كافة المعلوما ،المتعلقة بالرح  ،السياحية التي تنظس تبعا لألماكن

السياحية الموجودة بالجزائر

صوصا الصحراوي منها

1

أيعـا يعرض الديوان الوهني للسـياحة التابا لو ازرة تهيئة ارقليس والبيئة والسـياحة معلوما ،سـياحية حول األماكن
الس ـ ــياحية المص ـ ــن ة من هرف اليونس ـ ــكو وغيرها ويحتوي علي عناوين لوكاا ،س ـ ــياحية وهنية والي غيرها من
مؤسـ ـ ـس ـ ــا ،س ـ ــياحية بالب د من فنادقي مهاعس وم يما ،متاحف وحع ـ ــائر إا أن الموقا ي لو من الديناميكية

 1يواش يالد  ،إلمران نوال  ،دنر السييييياحج اإللكترننيج وي ونميج القطا السييييياحي بالرزائر ل بالريو إلي ورارم بوض الدنل
الوربيج ل ،مررج عروم اإلإلت اد نالتسيير نالترار ،الودد  ، 28المررد  ، 2013 ،1ص ص45-44
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المهلوبة في مال ه ا المواقا وي تقر إلي الربه بم تلف ال اعلين في قهاص الســياحة صــوصــا ال نادق ووكاا،
الس ر كما يجد المتص

لموقا الديوان الوهني للسياحة أن ا ي تلف كاي ار عن سابقي .

كما يمكن القول أن واقا السـ ـ ـ ــياحة ارلكترونية مزال مت ار مقارنة بدول المغرب العربي أول الدول السـ ـ ـ ــياحية
الكبرع وه ا ناتج عن ع ــعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما ،وارتص ــال حيذ تحتل الجزائر المرتبة 122
في ترتيب الدول من منظور البنية األساسية لتكنولوجيا المعلوما ،وارتصال كما يجب علي الجزائر النهوض
بالسـ ــياحة ارلكترونية
من

اصـ ــة أنها تملك مقوما ،سـ ــياحية كبيرة و لك من

ل إهتماس بالقهاص السـ ــياحي أوا

ل توفير عروض س ـ ــياحية م ئمة ترقي إلي مس ـ ــتوع أ واق الس ـ ــيا" بداية بإعادة تهيئة جميا المرافق

السـ ــياحية وتوفير م سـ ــتلزماتها اس تبني بد لك سـ ــياسـ ــا ،ترويجية م ئمة للتعريف بالمنتوج السـ ــياحي عن هريق
ال بكة العنكبوتية.

1

المحور الثالث  :متطلبات قيام السياحة اإللكترونية بالجزائر

من أجل ت عيل وتهبيق السياحة ارلكترونية بالجزائر يجب توفير ما يلي:
أوال :توفر التجارة اإللكترونية في المعامالت المختلفة

لتهوير التجارة ارلكترونية بالجزائر يجب ات ا ارجرااا ،التالية:
-

عـرورة ارصـ " المصـرفي الجزائري من

2

ل تحديذ وسـائل الدفا ارلكتروني والتوسـا في اسـت داس

بهاقا ،اائتمان وتعويعها للنقد
 عرورة توفير بيئة قانونية وت ريعية م ئمة للتجارة ارلكترونية-

وعا أنظمة فنية للت مين وعمان سرية المعام  ،ارلكترونية

 توفير بنية أساسية ل تصاا ،واست داس مكاف لألنترن ،بتكاليف من عة-

تحرير قهاص ااتص ـ ــاا ،من ااحتكار و لك من

ل ت ـ ــجيا ال صـ ـ ـ ص ـ ــة لرفا الك ااة وتحس ـ ــين

نوعية ال دما،
 رفا مع ــدل ارن ــاق علي الب ح ــذ والتهوير لمواكب ــة التق ــدس التكنولوجي وتقليص ال جوة الموجودة بين-

الجزائر والدول العالس األ رع في ه ا المجال

لق وعي واقافة لدع مجتما لتقبل فكرة التجارة ارلكترون ية من

ل إه ق حم  ،تحسـ ـ ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ـ ــية

وتوعوية لترك فكرة إيجابية في هن المواهن عن ما يمكن أن يحقق ل ه ا النوص من التجارة من مزايا
وايجابيا،
 -إعتماد برا ،ب ـ ــرية ا ،ك ااة و لك من

ل تكوين رأس مال ب ـ ــري مت ص ـ ــص بارعتماد علي

أنظمة تكوينية مت ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة في مجال تكن ولوجيا المعلوما ،وفت مدارس تسـ ـ ـ ــاهس في تكوين إهارا،
مؤهلة
ثانيا :توافر إطار مؤسسى وتنظيمى

 يوسف محمد نرداني  ،ييفيج ونظيم السياحج اإللكترننيج نمردند ا عري صناعج السياحج ،مارس  2008عري الرابط التالي "https://historicalcities.wordpress.com/2009/03/18 2018-10-301
2ر شا محمد عري الدين أحمد ،ال سياحج اإللكترننيج حرم دبي القادم نظر إلانونيج  ،يريج الحقوق ياموج المن ور ،يمهوريج م ر
الوربيج عري الرابط التالي "https://om77.net/forums/thread 21-10-2018
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يتعلق ه ا ا لجانب ب همية التعاون بين مؤس ـســا ،الحكومة وبععــها البعضي وك لك ال ـراكة ما القهاص ال اص
والمجتما المدني عن هريق إبراز المزايا التي تعود علي كل فاعل من جراا تهبيق نظس التجارة االكترونية في
مجال الن ــاه الس ــياحي .فوجود حوار بناا ما بين المؤسـ ـس ــا ،وبعع ــها البعض يس ــاعد علي لق بيئة ص ــحية
ومواتية لتن ي الم ـ ـ ـ ــروعا،ي حيذ يمكن للحكوما ،ممالة في و ازرا ،الس ـ ـ ـ ــياحة والهيئا ،المعنية أن تقدس الدعس
المادع لل ــركا ،والوســهاا الســياحيين الم تل ين من أجل اســتعمال تهبيقا ،اانترن ،في مجال عملهاي وك لك
توفير قواعد بيانا ،ت صـ ـ ــيلية عن الموارد الس ـ ـ ـ ياحية والمنتج السـ ـ ــياحي ودعس المواقا ارلكترونية ال اصـ ـ ــة بتلك
الصـ ـ ـ ـ ـ ــناعة .علي حين يمكن ل ـ ـ ـ ـ ـ ــركا ،القهاص ال اص المتميزة من

ل براتها ما تكنولوجيا المعلوما،

والتســويق والتجارة االكترونية أن تقدس نصــائ واســت ــارا ،لصــانعي القرار وتتعدع الجهود التنظيمية والمؤس ـســية
المستوع الدا لي لت مل ارهارين ارقليمي والدولي.

1

ثالثا :متطلبات قانونية
تعتبر الس ــياحة االكترونية جزاا ا يتج أز من التجارة الدولية والتي تعمل في إهار اات اقية العامة لتحرير التجارة

في ال دما ،بمنظمة التجارة العالميةي وهو األمر ال ي جعل معظس الدول العربية تدرج ال دما ،الس ـ ـ ـ ـ ــياحية في
جداول التزاماتها الملحقة باات اقية العامة لتحرير التجارة في ال دما،ي و لك بهدف التحرير التدريجي للقهاص
السياحي لتحقيق أهداف التنمية المرجوة وج ب ااستامار األجنبي .ومن اس تكون اات اقية العامة لتحرير التجارة

في ال دما ،هي البداية ا لحقيقة للبحذ عن المتهلبا ،القانونية لتن ـ ـ ـ ـ ــيه السـ ـ ـ ـ ــياحة بص ـ ـ ـ ـ ـ ة عامة والسـ ـ ـ ـ ــياحة
ارلكترونية بصـ ـ ـ ـ ة اص ـ ـ ــةي وقد تع ـ ـ ــمن ،اات اقية العامة لتحرير التجارة في ال دما ،عدة التزاما ،اص ـ ـ ــة
بالن اه السياحي موعحة في م حق علي النحو التالي:2
 -1ال نادق والمهاعس وتقديس الم كوا 81 ،الت ازما منها  71التزاما اص بتقديس الم كوا.،
-2

دما ،منظمي الرح  ،ووكاا ،السـ ـ ـ ر ويوجد  71جدوا ـ ــاملة ال دما ،التي س ـ ــتقدس للمس ـ ــافرين

وتتعمن المعلوما ،السياحية و دما ،إعداد رح  ،الس ر واصدار الت اكر.

 -3دما ،المر دين السياحيين ويوجد  42جدوا ت مل التزاما ،دما ،المر دين السياحيين.
-4

دما ،سياحية أ رع وتتعمن دمة المؤتمرا ( ،دما ،النقل السياحي) وتوجد في  31جدوا.

-5

دما ،الترفي والاقافة الرياعـ ــية وتوجد في  30جدواي بارعـ ــافة إلي االتزاما ،التي تتعلق بالترويج
والترفي السياحي.

كل ه ا ارلتزاما ،نسـ ــتهيا أن نسـ ــت لص منها عدة أمور تعد ي حقيقتها متهلبا ،للن ـ ــاه السـ ــياحي جدا تعد
السياحة ارلكترونية جزا مهس من :

1يوسف محمد نرداني ،مريع سبق ذيره
 2مروي يهيد  ،دنر الت سويق اإللكترنني وي ون شيط ال سياحج بالرزائر ،مررج اإلإلت اد نالتنميج ،مخبر التنميج المحريج الم ستدامج،
ياموج المديج ،الودد  ،2014 ،02ص صو 194-193
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-

ارهتماس بالت ـ ـ ـ ـريعا ،ال اص ـ ـ ــة بال ندقة ما مراعا ،تنظيس الرقابة علي ال نادق وما تقدم من دما،
فندقية وتوحيد جها ،ار ـ ـ ـ ـراف والت ار يص علي ال نادق السـ ـ ـ ــياحية ويراعي هنا وجود قواعد اصـ ـ ـ ــة
بالحجز ارلكتروني وما يتهلب

لك من وجود قواعد اص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتوقيا ارلكتروني والدفا ارلكتروني

وغيرها من وسائل المعام  ،ارلكترونية في مجال حجز ال نادق.
-

وع ــا قواعد قانونية اص ــة بتنظيس النقل الس ــياحي سـ ـواا ما يتس عن هريق الجو من
هريق الهي ارن وما يتهلب

ل النقل عن

لك من مراعا ،معايير فنية لس ـ ـ مة وأمن الهائرا ،وك الة الحماية األمنية

وفقا للمعايير العالمية في ه ا المجال واألمر ك لك في النقل البحري سـ ـوااا بالس ــبة للسـ ـ ن العم قة أو
لمسافا ،قصيرة ما وعا قواعد اص للحجز ارلكتروني لت اكر الس ر ووسائل الدفا
 وعـ ا ت ـريعا ،قانونية اصـة بتنظيس عمل المر ـدين السـياحيين ت ـمل بيان التزاماتهس و ـروه العملوالقــدر المعرفي الواجــب توافرا في ّمن يزاول هـ ا المهنــةي ويراعي فيهــا العلس الكــافي بكــل الوســ ـ ـ ـ ـ ــائــل
التكنولوجية الحدياة والتعامل ما أجهزة الحاسـ ـ ـ ـ ــب اآللي و ـ ـ ـ ـ ــبكة ارنترن ،بوص ـ ـ ـ ـ ـ هما األداة الحقيقية

للسياحة ارلكترونية.
-

زيادة حوافز ااســتامار الســياحي لت ــجيا رؤوس األموال الوهنية واألجنبية للد ول بجدية في مجاا،
الس ــياحة ما زيادة ه ا الحوافز لل ــركا ،التي تعمل في مجال الس ــياحة ارلكترونية التي س ــتص ــب من
أهس محددا ،اتجاها ،الهلب السياحي العالمي في المستقبل.

رابعا :التقدم فى مجال بنية تكنولوجيا المعلومات
تتعلق ه ا المتهلبا ،بحالة البنية التقنية الموجودةي وكي ية تهويرها واسـ ـ ــتامار الموجود منها في مجال السـ ـ ــياحة
االكترونية .وي مل لك ما يلي:
·تنمية البنية األســاســية لوســائل ااتصــال والمعلوماتية الحدياة رتاحة فرصــة أوســا ل تصــال ب دما ،ارنترن،

سواا في دولة المنتج السياحي أو الدول المستهدفة بالتسويق السياحي.

·ت ـ ــجيا ظهور الوسـ ــيه ارلكتروني  Intermediaryفي قهاص السـ ــياحةي وه ا من

ل العمل علي ت ـ ــجيا

إقامة ـبكة من المواقا ارلكترونية الموازية لجميا العاملين في قها ص السـياحة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سـواا مجال ال ندقةي و هوه
الهيراني ووكاا ،السـ ـ ـ ر والمر ـ ــدين الس ـ ــياحيني وغيرها من قهاعا ،العمل الس ـ ــياحي .ويتس اك بالتعاون ما
الوسهاا التقليدين في مجال السياحة فك هما مكم لآل ر.
· ت ليق أنماه جديدة من المؤس ـ ـسـ ــا ،والهيئا ،ال اصـ ــة بتن ـ ــيه السـ ــياحة والتي تعتمد في عملها علي المواقا
االكترونية المتقدمة علي ـ ـ ـ ــبكة اانترن،ي وتوفير الدعس ال ني والمعلوماتي له ا المواقا .ويلزس أن يتس تصـ ـ ـ ــميس
ه ا المواقا وفق المعايير العالمية المتعارف عليهاي و لك حتي يمكن لها التنافس ما غيرها من المواقا السياحية
المنافسة في الدول األ رع.
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خامسا :توافر البيئة الثقافية المساندة
من العـ ـ ـ ــرورع لتهبيق السـ ـ ـ ــياحة االكترونية والمعام  ،المرتبهة بها – ـ ـ ـ ـ نها ـ ـ ـ ـ ن جهود تهبيق الحكومة

االكترونية – وجود بيئة اقافية مهيئة لمال ه ا النوص من التعام  .،فمن ـ ن المعــي قدما في برامج الســياحة
االكترونية إل حاق الع ـ ـ ــرر بالهيئا ،الحكومية وال اص ـ ـ ــة التي يقاوس فيها الموظ ين الحاليين نظس العمل الجديدة
وميكنة ال دما ،المقدمة كنتيجة لعدس إلمامهس بالمهارا ،ال زمة لسـ ـ ـ ـ ــوق العمل أو بسـ ـ ـ ـ ــبب ارجرااا ،الروتينية
والبيروقراهية المعوقة التي يلعب فيها موظ و ال دمة العامة أدو ار سـ ـ ـ ـ ـ ــيادية علي من حولهس .وه ا ما يدفا إلي
عـ ــرورة بناا إسـ ــتراتيجية جديدة لهؤاا الوسـ ــهاا التقليدين تؤهلهس للحاق بالسـ ــياحة ارلكترونية من

ل البرامج

التدريبية التي تهدف للتوعية ب همية الوعي بالتجارة ارلكترونية وارتباه السـ ـ ـ ـ ـ ــياحة االكترونية بهاي وتزويدهس
بالمهارا ،ال زمة ل لك.1
سادسا :التسويق اإللكتروني
يلعب التسويق ارلكتروني دوراها في ترقية الن اه السياحي من
-

ل ما يلي:

2

تيس ــير تقديس المعلوما ،التي تعتمد عليها ص ــناعة الس ــياحة أي حص ــول الزبون علي جميا المعلوما،
والبيانا ،التي يحتاجها عن المنتج السياحي عن هريق األنترن،

 المساهمة في تحقيق رغبا ،السائ وارعاا احتياجات األساسية-

ت يض تكاليف ال دما ،السـ ـ ـ ــياحية المقدمة ما تسـ ـ ـ ــليس ت اكر الهيران للسـ ـ ـ ــائ أو قسـ ـ ـ ــيمة التبادل
ال اصة بحجز أحد ال نادق من

خاتمة:
من

ل بريدا ارلكتروني.

ل ه ا الدراسة ا حعنا أن للسياحة دور مهس في تنمية ااقتصاد علي المستوع الوهني أو الدولي حيذ

تتوفر الس ــياحة الجزائرية علي مزايا تنافس ــية غير مس ــتغلة ت ــهد األسـ ـواق العالمية ارت اص حدة المنافس ــةي مما
اسـتدعي علي الدول الت صـص في قهاعا ،التي تملك فيها مزايا تنافسـية قويةي والجزائر يمكن أن تملك حصـة
في األسواق العالمية للسياحة من
الس ــياحة ارلكترونية

ل تركيزها علي جلب ااستامارا ،السياحية اصة األجنبية منها كما أن

تس ــاهس في ج ب ااس ــتامارا ،األجنبية من جهة وفي تقليل البهالة من جهة أ رع من

ل اسـ ــت دامها لم تلف ال دما ،كنقل السـ ــيا" ي ارع س ي ترويج المنتج السـ ــياحي دمة ارسـ ــكان وتوفير
الجو الم ئس لهس ي تن ي هلبا ،ارهعاس بارع ـ ـ ــافة إلي ارر ـ ـ ــاد الس ـ ـ ــياحي فكل هات ال دما ،يمكن أن تتس
بهريقة إلكترونية مما يؤدي إلي تقليل الجهد والوق ،وتس ـ ــاهس في ت ـ ــجيا وتح يز الس ـ ــائ

األجنبي للقدوس

للجزائر .
وبناا ا علي النتائج السابقة يمكن تقديس مجموعة التوصيا ،كما يلي:

1

Cherifa Bouatta, « Les Algériennes, citoyennes à part entière ? », Pensée plurielle
n° 47 | pages 41 https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2018-1-page-33.htm
2مصططط ف دالع المدن الجديدة سطططت ال الجراإل ل آد سيلسطططددهللا بد نا  ،ي انا  ،ارمنا الم دسيا ساسطططش م طططس د طططل
فش الم تابل ي م  2008 – 07 - 05اطلع لده ي م 2018 /12/9
https://www.djazairess.com/elmoustakbel/1000406
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ااهتماس باليد العاملة المت صـ ـ ـص ـ ــة في مجال الس ـ ــياحة ارلكترونية وتحس ـ ــين هرق التكوين
للمر دين السياحيين



انجاز مساحا ،عراا ومؤسسا ،فندقية جديدة تست دس تكنولوجيا المعلوما ،وارتصال في
معام تها ما السائ ؛



توعية وتح سيس المواهنين بعرورة إعهاا أهمية للسياحة ارلكترونية وه ا عن هريق غرس
الاقافة والوعي ارلكتروني؛



ت عيل ااســتامار الســياحي ارلكتروني باعتبارا عنص ـ ار مها في القهاص الســياحيي إ ي ــكل
القهاص الس ــياحي بدي حقيقيا لقهاص المحروقا ،في المس ــتقبل القريب إ ا تس ترقيت ي حيذ
يس ــاهس في توفير مدا يل بالعملة الص ــعبة من الس ــياحة ال ارجيةي ومن تقليل من التركيز

علي قهاص المحروقا ،كقهاص رئيسي في نمو ااقتصاد الوهني


توفير مراكز تحويل العم  ،األجنبية للسيا" ب كل قانوني ورسمي



تهوير الحركة ااقتصــادية و لك بما يحقق ااســتامار في القهاص الســياحي من فوائد تمس
القهاعا ،ااقتصادية األ رع كالصناعا ،التقليدية وقهاص ااتصاا.،



ارهتماس بالس ــياحة ارلكترونية وترويج المنتج الس ــياحي يؤدي إلي زيادة اس ــتامارا ،س ــياحية
وبالتالي ارهتماس بالمجال الاقافي ينتج عن ااهتماس بالموروذ الاقافي والمحافظة علي ي
وك لك حماية اااار وايصالها سالمة لألجيال ال حقة لمعرفة تاري ها.

قائمة المراجع:

 .1باس ــس غديري عبير األزكيي معوقات تطبيق السييياحة اإللكترونية في الجمهورية العربية السييورية  -دراسيية
ميدانية على العاملين في المنظمات السياحية السورية-ي مجلة جامعة ت ـرين لمبحوذ والد ارسـا ،العلمية _

سلسلة العلوس ااقتصادية والقانونية -ي المجلد 39ي العدد 07ي 2017

 .2إدير معياشي واقع السييييييياحة االلكترونية في الجزائري مجلة الد ارس ـ ـ ـ ــا ،اافريقيةي المجلد03ي العدد05ي جامعة
الجزائر 2ي 2016

 .3أو ــن حنانه السييياحة االلكترونية ودورها في اسييتدامة السييياحة الص يحراويةي مجلة الحقوق والعلوس اانســانيةي
العدد 23ي المجلد 01

 .4ج ل بدر عـ ـرة دور السييياحة االلكترونية في التسييويق السييياحيي مجلة جامعة ت ـ ـرين للبحوذ والد ارس ــا،
العلمية -سلسلة اآلداب والعلوس ارنسانية-ي العدد 04ي المجلد 39ي 2017

 .5حهاب مرادي فعالية التجارة االلكترونية في القطاا السياحي -مقارنة حالة الجزائر مع بعض الدول العربية-ه
مجلة ااقتصاد والتنميةي العدد 08ي جامعة يحي فارسن المديةي 2017

 .6ب تي ابراهيسي ــعوبي محمود فوزيي دور تكنولوجيا المعلومات واالتصييال في تنمية قطاا السييياحة والفندقةي
مجلة الباحذي العدد 07ي 2010

 .7س ـ ـ ـ ـ اري أسـ ـ ـ ــمااي دور تكنولوجيا المعلومات واالتصيييييال في تطوير الخدمات السيييييياحية لدول المغرت العربي:

الجزائره تونس والمغرت ه أهروحة دكتورااي كلية العلوس ااقتصـادية والتجارية وعلوس التسـييري جامعة العربي بن
مهيديي أس البواقيي 2015

 .8عبيدة صـ ــبهي ييييييييييييي دور وسيييائل اإلعالم واإلتصيييال في تنمية السيييياحة الصيييحراوية في الجزائر ي كلية العلوس
ارنسانية وارجتماعية ي جامعة محمد يعر بسكرة
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 .9ملوك جهيدة ه دور التسويق اإللكتروني في تنشيط السياحة بالجزائر يمجلة ارقتصاد والتنمية ي م بر التنمية
المحلية المستدامة ي جامعة المدية ي العدد 02ي 2014

MathieuBruc,

10.

JEAN-SÉBASTIEN CHOUINARD, 5 étapes du comportement d’un

11.

(Social-Local-

SoLoMo

est

numérique

tourisme

Le

Mobile),2011,P1

voyageur en ligne, 2009

 .12نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين مح وف ي وا قع السييييييييييييييياحييييية اإللكترونيييييية في الجزائر ي علي الرابه الت ـ ـ ــالي14.12.2018:
https://www.eldjazaironline.net

 .13ر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا محمد علي الدين أحمد هالسيييييييييياحة اإللكترونية حلم دبي القادم نظرة قانونية ه كلية الحقوق جامعة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة يج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ـ ة مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة

2018https://om77.net/forums/thread

ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ اربـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي 21-10- :

 .14يوسـ ـ ــف محمد ورداني ه كيفية تنظيم السييييياحة اإللكترونية ومردودها على صييييناعة السييييياحة يمارس 2008
علي الرابه التالي 2018-10-30 https://historicalcities.wordpress.com/2009/03/18:
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المدينة الجديدة سيدي عبدا هلل مدينة ذكية لجزائر حديثة
The new city Sidi Abd Allah is the smart city ln modern Algeria

أ.د .مداني بن هرة (جامعة تيار-،الجزائر)

ملخص:

المدينة التي تعتمد علي البيانا ،هي مدينة أكار كاا من اجل تقديس ال دما ،الم تل ة .ه ا البيانا ،واابتكار
الم توحـ ــة

كلهـ ــا أجزاا مهمـ ــة من هويـ ــة المـ ــدنيـ ــة الحـ ــدياـ ــة والتي تركز علي تعزيز مكـ ــانتهـ ــا كقـ ــائـ ــد فني

فالمدن الجديدة التي تحرص الجزائر علي إنجازها رهان حقيقي ابد من كسـ ـ ـ ـ ــب لمعالجة اا ت ا ،المهروحة
علي عــدة أوج ـ ي يتس تن ي ـ لالمــدن الجــديــدةل في المواقا المحــددة في إهــار الم هه الوهني للت هيه المكــاني
ل SNAT 2030ل .تهدف ه ا المدن الجديدة التي يبلغ عددها أربعة (سـ ـ ـ ــيدي عبد اا وبوعنان وبوغزول والنية)
إلي ت يف الع ـ ـ ــغه الحع ـ ـ ــري حول المدن ال ـ ـ ــمالية الكبرع وحماية األ ارع ـ ـ ــي الزراعية؛ إعادة توازن ارهار
الحعري من

ل إعادة توزيا األن هة والسكان.ه ا المدن الجديدة هي مراكز التوازن ااجتماعي وااقتصادي

والب ريي و لك ب عل فرص العمل وارسكان والمعدا ،التي توفرها.
الكلمات المفتاحبة :المدينة ال كيةي تكنولوجية المعلوما ،و ااتصالي المدينة الجديدة سيدي عبدااي الجزائر.
RESUME:
Les données basées sur la ville sont une ville plus intelligente permettant d'offrir
différents services. Ces données et l'innovation sont des éléments importants de
l'identité de la citoyenneté moderne qui vise à renforcer sa position de leader technique
Les Villes Nouvelles, elles sont en cours de réalisation sur des sites identifiés dans le
cadre du Schéma National d’Aménagement du Territoire « SNAT 2030 ». Ces villes
nouvelles au nombre de 04 (Sidi Abdellah, Bouinan, Boughezoul, et El Ménéâa),
visent :
- d’une part, le desserrement de la pression urbaine autour des grandes villes du Nord
; et la protection des terres agricoles
- et d’autre part, le rééquilibrage de l’armature urbaine à travers le redéploiement des
activités et des populations.
Ces villes nouvelles constituent des centres d'équilibre social, économique et humain,
grâce aux possibilités d'emplois, de logements et d'équipements qu’elles offrent.
Il s’agit de projets structurants de dimension régionale et nationale qui nécessitent des
études techniques de haut niveau, des moyens financiers conséquents, une
mobilisation des acteurs et la mise en place d’un pilotage à la mesure de leur
importance dans la structuration et la modernisation du territoire national
Mots-clés: Ville intelligente, Technologies de l'information et de la communication,
Nouvelle ville Sidi Abdelah, Algerie
أوال :مقدمة
وعـ ـ ــع ،الدولة الجزائرية في إسـ ـ ــتراتيجيتها إعادة التوزيا السـ ـ ــكاني وااقتصـ ـ ــادي 1ب ـ ـ ــكل متوازن بين

المناهق الس ــاحلية والمناهق الدا لية و لك بالت هيه رن ــاا مدن جديدة في كل المناهق في س ــيدي عبد ااي
وبويناني وبوغزول والمنيعةي وص ــن  ،ه ا المدن الجديدة ع ــمن ارن ــااا ،الكبرع الهادفة إلي تهوير اقتص ــاد

1ھ لدن جاما األمدن السام اللتحاد الدملش لالتصططاال سططبأ هلآدمي الحاسططمي لتو ل جدا المسل ما ماالتصططاال فش تحادف هھدا
الت مدي الم تدامي صhttps://www.itu.int/en/itunews/Documents/2017/2017-03/2017_ITUNews03- 2017- 4
ar.pdf
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الب د اص ــة من الناحية العمرانية والعلمية والتكنولوجية

1

بل هناك م ــاريا مدن جديدة في غرب و ــرق الب د

عـ ـل ــي غـ ـرار الـ ـمـ ـ ــديـ ـنـ ـ ــة الـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة" م ــواي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنل الـ ـواقـ ـعـ ـ ــة جـ ـن ــوب وايـ ـ ــة تـ ـل ــمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ــي
الغرب الجزائريي والمدينة الجديدة" إمدغاس ـ ـ ــنل بواية باتنة بارع ـ ـ ــافة إلي المدينة الجديدة لحاس ـ ـ ــي مس ـ ـ ــعود
في الجنوب ال ـ ـ ـرقي والتي ص ـ ـ ـصـ ـ ــ ،لها ميزانية كبيرة تقدر ب مسـ ـ ــة م يير دواري فع ـ ـ ـ عن مدن جديدة
في قســنهينة وســهيف وتس ت صــيص كل مدينة في مجال معيني فبينما تت صــص المدينة الجديدة لســيدي عبد
اا في المجـ ـ ــال التكنولوجي والمعلومـ ـ ــاتي وكـ ـ ــل مـ ـ ــا هو مرتبه بـ ـ ــاقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد المعرفـ ـ ــةي
تت ص ـ ــص المدينة الجديدة بوينان في الميدان الترفيهي والرياع ـ ــيي أما المدينة الجديدة المنيعة فمبرمجة لتكون
مدينة سـ ــياحية من الهراز العاليي وبالنسـ ــبة للمدينة الجديدة بوغزول فمر ـ ــحة لتكون مركز مالي عالمي ومدينة
أيكولوجية تعتمد ب كل أساسي علي الهاقا ،المتجددة الصديقة للبيئة.

إن م هوس المدن ال كية هو قصــة نجا" مســتمرة ب هوادة .ولكن ما ال ي يعني المروجون ل بالعــبه

من

ل ه ا المصـ ـ ـ ـ ـ ــهل م م ن الناحية النظرية ي المدينة ال كية هي زبدة الزبدة  :إدارة أكار ك ااة وديمقراهية

لمصـ ـ ـ ـ ـ ــلحة المسـ ـ ـ ـ ـ ــت دمين والمجتما .وما لك ي فإن م اهرها وحدودها تظهر بال عل .ألن المدينة ال كية
باسـ ـ ــت داس

البيانا ،التي من الم ترض أن تعمل علي تحسـ ـ ــين حياتنا الحع ـ ـ ـرية ي هي أيع ـ ـ ـا ناقل محتمل

للمراقبة .ناهيك عن أن بيانا ،الحوار العامة وال اصة ا ت ت ي .با تصار ي كي ية بناا مدينة كية علي نهاق
الب ـرية ي والت لص من بعض التقاليد القديمة ا تعتبر المدينة مســاحة معي ــة في تغيير مســتمر يتكيف ويتغير
بمرور الوق .،كما يتغير ـ ـ ــكل المدن ي ا سـ ـ ــيما في الجزائر

ل منتصـ ـ ــف القرن الماعـ ـ ــي ما تزايد تركيز

السـ ـ ــكان في المدن والهروب من األرياف  .ل سـ ـ ــتجابة للتحديا ،الحع ـ ـ ـرية الجديدة للمدن ي كما تعتبر تقنيا،

المعلوما ،وااتصاا ،الجديدة  (NICTs)2هي العنصر ال ي ألهس م هوس المدينة ال كية.

حيذ اعتمد ه ا المص ـ ـ ـ ـ ــهل في عاس  2005من قبل العديد من ـ ـ ـ ـ ــركا ،تكنولوجيا الكمبيوتر

3

م ــتغولون بتكنولوجيا المعلوما ،ي بما في لك  IBMي س ــيمنز ي CISCOي فعـ ـ عن العديد من المتعاونين
اآل رين م ــتغولون بتهوير تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ــاا ،وك لك تهبيقا ،تكنولوجيا المعلوما ..4،وقرر،
ا للجنة المعنية بتسـ ـ ـ ير العلس والتكنولوجيا ألغراض التنمية ي في دورتها الاامنة ع ـ ـ ـرة ي في أيار  /مايو 2015
يو أن أحد المواعيا ا ،األولوية في فترة ما بين الدورا 2016-2015 ،هو لالبنية التحتية والمدن ال كيةل.

1

اسمططد طططالططأ سمدططد سططداد مفآ م المططدن الطط ادططي سال لم ططططولططي التططدھ ر البدلش مالح ططططليططا جططامسططي ،ططا،ططل السلا
https://www.researchgate.net/publication/323153613_The_Conceptual_of_Smart_Cities_is_a_Solutio
n_to_the_problem_of_environmental_and_urban_Deterioration_mfhwm_almdn_aldhkyt_hla_lmshklt
ااطلع لده ي م 2019/01/03ص_altdhwr_albyyy_walhdry3
2 Rapport d’ OID - Observatoire de l’Immobilier Durable - 2017 VILLES INTELLIGENTES
QUELLES COOPERATIONS ? page 6 Mai 2017
3
Cynthia Ghorra-Gobin, « Smart City :"fiction" et innovation stratégique », Quaderni [En ligne],
96 | Printemps 2018, mis en ligne le 15 mai 2018, consulté le 31 /12/ 2018. Page 6 URL :
http://journals.openedition.org/quaderni/1169

4

Abdourahmane Mbade Sène L’URBANISATION DE L’AFRIQUE : DAVANTAGE DE
? BIDONVILLES OU DES VILLES INTELLIGENTES
» Association Population & Avenir | « Population & Avenir
2018/4 n° 739 | pages 14 à 16 https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2018-4-page-14.htm
consulte le 04/12/2018 page 15

188

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
و من أجل تحديد ه ا الموعـ ــوص علي نحو أفعـ ــل وتيسـ ــير مناق ـ ــا ،اللجنة في دورتها التاسـ ــعة ع ـ ـرة ي
نظم ،األمانة اجتماعا لل ريق العامل بين الدورا ،في بودابسـ ـ ـ ـ ـ ــ ،من  11إلي  13يناير  .2016يسـ ـ ـ ـ ـ ــتند ه ا
التقرير إلي م كرة مواعــيعية أعدتها أمانة اللجنة ي ب ـ ن اســتنتاجا ،فريق ما بين الدورا ،ي ب ـ ن الد ارســا،
القهرية المقدمة من أع عـ ـ ـ ــاا اللجنة والواائق األ رع ا ،الصـ ـ ـ ــلة وفي إهار المواعـ ـ ـ ــيا ا ،األولوية لل ترة
 2013-2012ي عملـ ،لجنـة لالعلس والتكنولوجيـا واابتكـار من أجـل المـدن المس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة والمجتمعـا ،ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ
الحع ـريةل ي وكرس األونكتاد من ــو ار له ا الموعــوص حيذ يعتمد الموعــوص الحالي لالبني التحتية والمدن ال كيةل
علي توع ـ ـ ــي الدور لتكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ـ ــاا ،ي في تص ـ ـ ــميس وتهوير وادارة المدن ال كية والبنية
التحتية .وارتباهها ب هة التنمية المستدامة لعاس .2030
لس يتس تعريف مص ـ ـ ــهل لالمدينة ال كيةل أو توحيدا وقبول ب ـ ـ ــكل عاس .إا في عاس  2014ي بعد تحليل
1

ألكار من  100تعاريف ا ،صـ ـ ـ ـ ـ ــلة ي أبلغ ااتحاد الدولي ل تصـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،عن التعريف التالي :لالمدينة ال كية
والمس ــتدامة هي مدينة مبتكرة تس ــت دس تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ــاا ،ووس ــائل أ رع لتحس ــين نوعية الحياة ي
وك ااة اردارة الحعـرية وال دما ،الحعـرية والقدرة التنافسـية ي ما احتراس احتياجا ،األجيال الحالية والمسـتقبلية

في المجاا ،ااقتصـ ـ ـ ــادية وااجتماعية ونظ ار لتعريف العولمة للمدينة ال كية ي فإن النهج األنسـ ـ ـ ــب هو تكييف
نمو ج مدنها ما الواقا المحلي ي و القدرة علي التكيف وت

في ااعتبار الظروف المحلية.

في الواقا ي ا يوجد نمو ج مدينة كية اابتة.لكن ابد من توفر المدينة الحد األدني من الراحة وارجابة
ل حتياجا ،الملحة والمعاص ـرة لغالبية الســكان .بارعــافة إلي لكي فإن كاا المدينة ليس بالعــرورة في ســباق
الحــدااــة؛ ولكن في قــدرتهــا علي أن تكون م يــدة لجميا س ـ ـ ـ ـ ـ ـكــانهــا .ع وة علي لــك ي في الجزائر ي ُينظر إلي
اانت ــار التدريجي للد ول إلي نظاس المعلوما ،وارنترن ،علي أن موجودا ،و لحججل من قبل الس ــياس ــيين من
أجل إقامة لمدن كيةل ي لكن كاا ه ا النهج وااعتراف أن ال جوة الرقمية ي وال قر ي والوصـ ـ ـ ـ ـ ــول إلي ال دما،
األســاســية مهلب أســاســي لمدينة متصــلة حيذ ا تزال معادا ،عــعي ة لتحقيق لك و ااســت داس الرقمي له ا
ال دما ،األساسية لتسهيل الوصول إليها ي رعهاا راحة الحياة للسكان فيما يتعلق باحتياجاتهس األكار إلحاحا
وأ ي اري م روص المدينة ال كية جيدي لكن  -في الجزائر  -سيكون من العروري أن يستامر كل السكان في قلب
سياسا ،المدينة .ل ا فإن أي فكرة عن مدينة كية ا معني لها إ ا لس يتس دمج السكان كممالين.
ثانيا :المدينة الذكية...دالالت

س ــيكون من الع ــروري في المدن ال كية إعادة النظر في أس ــلوب الحكس وأس ــاليب العمل من أجل تحس ــين

تعاون جميا الجها ،ال اعلة في المدينةي وك لك تعاونها ما المنظما ،األ رع من المؤسسا ،المحلية وارقليمية
والوهنية .بارعــافة إلي لك ي ما تعزيز الســياســة التنمية المســتدامة (الحركية ي وارســكان ي والهاقة ي إلخ ).ي
أمر أساسيا.
سيكون الترابه ما المستوع العالمي أيعا ا

بارعــافة إلي لك ي ســيكون علي ال مســئولين ال اعلين واقصــد الجهاز التن ي ي (الحكومة) أن يعملوا علي كي ية
التوافق و تنظيس و التعايش بين السـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،العامة والمبادرا ،ال اص ـ ـ ـ ـ ـ ــة :وعليهس أن ي تاروا بين الحافز
والتنظيس .والتكامل بين القهاعين العاس وال اص لبناا البنية التحتية والمرافق العمومية وال دما ،ا ،الصـ ـ ـ ـ ـ ــلة
التي قد ا تكون قادرة علي تحمل تكالي ها الحكومة بم ردها و لك بالتصــميس والبناا والتمويل والت ــغيل وصــيانة
،1ن يل صططلالدين  -ه.فاإرة ،سدلدش -الس لمي مدمرھا فش المدن ال ادي مجلي االقتصططاد الجديد جامسي يمدم ملدا ه الجراإل السدد18
المجلد  01/2018ص 116
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ازدهار وأكار جا بية
ا
ـدر رئيسـ ـ ــيا لجعل المدن أكار
المرافق العامة .مما يتي التعاون بين جميا ال دما ،ي مصـ ـ ـ ا
وأكار كاا .و منها يمكن تحديد التدا بير التي تس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد علي الح اظ علي النمو و لق الوظائف وزيادة القدرة
التنافسـ ــية وابهاا وتيرة تغير المناو .كما ت ـ ــير القعـ ــايا الحع ـ ـرية إلي أن يجب علي الجها ،ال اعلة الم تل ة
دمج المدن ال كية في ههها المس ـ ـ ــتقبلية .وفي ه ا الس ـ ـ ــياق ي أهلق ،في الجزائر ي مرك از للت كير في المدينة
ارلكترونية يجما بين الجها ،ال اعلة في القهاعين العاس وال اص (الو ازرا ،والسـ ـ ـ ـ ـ ــلها ،المحلية والم ـ ـ ـ ـ ـ ــغلين
ال اص ـ ـ ــين أو ـ ـ ــب العامين وم ـ ـ ــغلي ااتص ـ ـ ــاا ،و ـ ـ ــركا ،تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ـ ــاا ،والجامعا،
والجمعيا ،وغيرها ). ..ي ال ي يتمال هدف الرئيس ـ ـ ـ ـ ــي في تكريس م ـ ـ ـ ـ ــاريا المدن ال كية كما يجب ا تيار كل
م ـروص تجريبي بعناية ليعـس مكونا ،النجا" .من أجل تحديد الم ـاكل واألولويا ،ال اصـة بها ي والهدف األول
منها هو تبسيه حياة المواهنين.
ثالثا :اتجاف العالم نحو المدن

يعد تســارص التحعــر ظاهرة عالمية .في عاس  2008ي وألول مرة في تاريخ الب ـرية ي نما ســكان المدن أكار

من ســكان الريف .1ووفقا للتقديرا ،الحاليةي ســيعيش أكار من  ٪60من ســكان العالس في المدن في عاس 2030

ي والتي تتركز ب ــكل متزايد في أفريقيا وآس ــيا وأمريكا ال تينية .بحلول عاس  2050ي يمكن أن يزداد عدد س ــكان
المناهق الحع ـرية في العالس بمقدار الالاين .تبين المقارنة بين المعدا ،التقديرية في المناهق الم تل ة بوعــو"
أن النمو السـكاني الحعـري سـيكون أسـرص في البلدان من عـة الد ل من في البلدان ا ،الد ل المرت ا .ووفقا
للتقديرا ،األ يرةي ينبغي أن تتميز الس ــنوا ،الا اون األولي من القرن الحادي والع ـ ـرين بالتوس ــا دون المناهق
الحعـ ـ ـرية الس ـ ــابقة .يوجد حوالي  ٪70من اس ـ ــته ك الهاقة العالمي و منها انبعاذ م تلف الغازا ،وااحتباس
الحراري في المدن التي ا تمال سـ ـ ــوع  ٪5من سـ ـ ــه األرض .وفي الوق ،ن س ـ ـ ـ ي لس تكن الحاجة إلي المياا
واأل ارعـ ـ ــي ومواد البناا واألغ ية ومكافحة التلوذ وادارة الن ايا ،أكبر من أي وق ،معـ ـ ــي .ونتيجة ل لك ي فإن

المدن في عجلة من أمرها لتقديس دما ،أفعـ ـ ــل وتحسـ ـ ــين دماتها ي وجعل ااقتصـ ـ ــاد المحلي أكار قدرة علي

المنافســة ي وتحســين اســت داس الموارد المتاحة ي و ض التكاليف ي وزيادة الك ااة وارنتاجية ي ومعالجة اازدحاس
والم ـ ـ ـ ـ ـ ــاكــل البيئيــة  -ممــا يؤدي بهس إلي اللجوا إلي حلول مبتكرة وتجربــة ما تهبيقــا ،البنيــة التحتيــة ال ـ كيــة
المتنوعة.
رابعا  :المحيط العالمي
تس ال روص في العديد من المبادرا ،لوعا مؤ را ،نتائج م صلة للمدن ال كية .وتقوس مجموعة م تركة بين
الوكاا ،تابع ة لألمس المتحدة بتهوير ه ا المؤ را ،بهدف تحويلها إلي مؤ ر عالمي للمدن ال كية والمستدامة.
إ ا درسنا التعري ا ،الم تل ة لمصهل لالمدينة ال كيةل ي نجد أنها تركز علي جوانب م تل ة .2ول لك يجب علي

السـلها ،العمومية وأصـحاب الق اررا ،العمل معا علي تعريف م ـترك للمدينة ال كية ي اسـتنادا إلي صـوصـيا،

بلدانهس ومناهقهس الحعـ ـ ـ ـ ـ ــرية ..م هوس لالمدينة ال كيةل ي ت وجها ،نظر ت تلف من بلد إلي آ ر .في البلدان
النامية ي ينصــب التركيز علي توفير البنية التحتية التي تدعس التحعــر المتســارص .منها العمل علي وتيرة تسـريا
ـار تقنيا .في البلدان المتقدمة ي غالبا ما يكون التحدي هو الح اظ علي ــبكا ،البنية
البنية التحتية ال كية ا تصـ ا
1

Salim Bey Des villes algériennes bientôt transformées en smart city
(villes intelligentes) DIA http://dia-algerie.com consulte le 29/12/2018 page 2
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التحتية القائمة التي ا يمكن الت لي عنها ألســباب تتعلق بالتكل ة أو ال عــاا أو ألســباب أ رع .في ه ا البلدان
ي من المرج أن تكون التهبيقا ،ال كية أكار فعالية في تحس ـ ـ ــين ااس ـ ـ ــت داس ومراقبة س ـ ـ ــير عمل البنية التحتية
الحالية .وما لك ي في كل من البلدان النامية والمتقدمة ي ينبغي أن يكون الهدف األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــي لتهبيقا ،البنية
التحتية ال كية هو تلبية احتياجا ،المجتما من أجل التنمية المستدامة.
خامسا :البنية التحتية الذكية
البنية التحتية ال ك ية هي األســاس ال ي تقوس علي جميا المكونا ،الرئيســية للمدينة ال كية (الســكان ي والتنقل
ي وااقتصــاد ي ونمه الحياة ي والحوكمة والبيئة) .ولعل معظس ه ا المكونا ،م ــتركة في التوصــيل وتنتج بيانا،
ي إ ا ما اس ــت دم ،بحكمة ي س ــوف تحقق أفع ــل اس ــت داس للموارد وتحس ــن النتائج المحققة .يص ــف ه ا القس ــس
بعض المكونا ،الرئيسية للبنية التحتية الحعرية ال كية ويؤكد علي الحاجة إلي نهج متكامل .المباني ال كية .
 -1المباني ال كية يتس تنظيمها بهريقة فعالة ومجدية كتحسـ ـ ـ ـ ـ ــين ك ااة الهاقةي والحد من م تلف الن ايا،
وتحسـين اسـته ك المياا ي و ت ـير التقديرا ،إلي أن المباني ال كية يمكن أن توفر ما يصـل إلي ٪30

من المياا و  ٪40من الهاقة ي وت يض إجمالي ن قا ،الصيانة بنسبة  ٪10إلي .٪30

 -2الهاقة ال كية ت ـ ـ ـ ــتمل أنظمة إدارة الهاقة ال كية علي أجهزة ومص ـ ـ ـ ــادر للهاقة المتجددة وأجهزة تحكس
رقميةي وأدوا ،تحليلية لغرض الت ـ ــغيل اآل لي والرصـ ــد والمراقبةي وتحسـ ــين التوزيا واسـ ــته ك الهاقة.
وهي تعمل علي تحسين ت غيل ال بكة واست دامها عن هريق التوفيق بين احتياجا ،م تلف ال اعلين
(المسـ ـ ـ ـ ـ ــتهلكين والمنتجين والموردين) .وفي هـدا المجـال فـانـ يوجـد تحـديـذ و تجـديـد في اابتكـارا،
العلمية ا ا يوجد نقص في ه ا المجال للهاقة ال كية ي س ـ ـواا كان ،توليد الهاقة المتجددة ال مركزية
ي وتقنيا ،ال ـ ــبكا ،ال كية ي وت زين الهاقة ي وأتمتة ااس ـ ــتجابة بناا علي الهلب ي ومحها ،الهاقة
اافتراعية واابتكارا ،من جانب الهلب (السيارا ،الكهربائية واألجهزة المنزلية ال كية

 -3ال ــبكا ،ال كية هي عنص ــر أس ــاس ــي في البنية التحتية للهاقة ال كية .ب نها لأنظمة تنقل الكهرباا من
نقهة إنتاجها إلي نقهة اس ـ ــته كها ي باس ـ ــت داس تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ــاا ،لتحس ـ ــين ت ـ ــغيل
ال ــبكة و دمة العم ا و النتائج البيئية ل توجد ــبكا ،كية حول العالس ي في كل من البلدان المتقدمة
والنامية.
 -4البنية التحتية الرقمية ال كية  -تس ـ ــاعد البنية التحتية الرقمية ال كية علي تحديد بدقة م تلف وظائف
المدينة والتحكس فيها ب ــكل أفعــل بارعــافة الي تحســين اســت داس الموارد المحدودة المتاحة لها .ومن
أعظس فوائد تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ــاا ،هي القدرة علي الحصـ ـ ــول علي المعلوما ،وتبادلها في
الوق ،المناس ـ ــب .بدقة متناهية ومنها يمكن ات ا ارجراا قبل نمو الم ـ ــكلة .وه ا المعلوما ،تتل ص
في الع قة بين البنية التحتية المادية والبنية التحتية الرقمية .وت ــمل أيعــا ي معلوما ،التنقل ال كي ي

وأنظمة إدارة الن ايا ،ال كية و مراقبة م تلف معالس المدينة وبيئتها ؛ وغيرها و غالبا ما يتهلب تن ي

التكنولوجيا ،التي تعتمد عليها المدن ال كية إمكانية الوصــول إلي ــبكة عريعــة النهاق جيدة التهور
ومواوقة ومحمية.

سادسا :الجزائر مدينة سيدي عبد اهلل نموذجا
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في ال ات من أفريل  2004ص ــدر المرس ــوس التن ي ي رن ــاا المدن الجديدة في س ــيدي عبد ااي وبويناني
وبوغزول والمنيعة1ي وص ـ ــن  ،ه ا المدن الجديدة ع ـ ــمن ارن ـ ــااا ،الكبرع الهادفة إلي تهوير اقتص ـ ــاد الب د
اص ــة من الناحية العمرانية والعلمية والتكنولوجيةي واعتبر ،ه ا ارن ــااا ،الكبرع فرص ــة لنقل التكنولوجيا من
ال ارج إلي الجزائري ومرحلة حاســمة في التهور ااســتراتيجي للب د2ي وتس ت صــيص كل مدينة في مجال معيني
فبينما تت صص المدينة الجديدة لسيدي عبد اا في المجال التكنولوجي والمعلوماتي وكل ما هو مرتبه باقتصاد
المعرفة ان م ــروص مدينة ســيدي عبد اا الجديدة  3هو جزا من ســياســة وت هيه حع ـريين يهدفان إلي الحد من
التركيز الم ره للسـ ــكان في العاصـ ــمة مما سـ ــيسـ ــم بت يف التكدس السـ ــكاني وتمركز الحركية ااقتصـ ــادية في
ال ريه الساحلي ي مما يولد صعوبا ،في اردارة الحعرية (ال بكا ،والمعدا ،والتنقل) ووعا حد للتمديد الدائس
للعاصمة الجزائرية يو في كاير من األحيان علي حساب أفعل األراعي ال حية في المنهقة .وسيكون موقعها

علي

مس بلديا ،تقا علي بعد  25كس غرب الجزائر العاصـ ـ ـ ـ ـ ــمة ي علي مسـ ـ ـ ـ ـ ــاحة تقدر ب  3000هكتار ي

وحديقة محمية مسـ ـ ـ ـ ــاحتها تقدر ب  4000هكتار محاهة بجميا احتياجا ،م هوس المدينة ال كية وم تل ة عن
المدن الجزائرية األ رع إن مركز حعري كامل ي قا در علي الم اركة في األداا ااقتصادي وتهوير العاصمة
وتتولي مجموعة من المهاس (ااقتصادية وااجتماعية والسكنية) المكملة لتلك الموجودة في الجزائر العاصمة .و
لقيادة تهوير المدينة الجديدة له ا الم روص الع سي أن  ،السلها ،العامة ي
في  1سـ ـ ــبتمبر ي  1997ي مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة ال مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة العامة للتجما الجديد سـ ـ ــيدي عبد اا (وكالة حماية البيئة ي
 )ANSAي والتي يتكلف بها وفد تهوير الموقا ( 3000هكتار) وار ـ ـ ـراف علي تن ي البرامج العامة وال اص ـ ــة
( 30000وحدة سكنية ي  4مناهق ن اه ومعدا ،مرافقة ي حديقة عراا مساحتها  150هكتار) .وكان ،هة
تهوير المدينة الجديدة سيدي عبد اا
 -1المساحات السكنية:
هناك  23منهقة ســكنية من بين  36منهقة م ص ـصــة للبنااا 4،التي تت ــكل منها المدينة الجديدةي وســيتس بناا
 50000سكن جماعي و ب جماعي بم تلف الصيغ في مدة ع رون سنة بمعل سنوي  2500سكن في
متميزي في بيئة مدنية آمنة قريبة من البحر وبحيرة الدويرة
الســنة ي وتتمتا مدينة لســيدي عبد اال بموقا ســهبي ّ
والت ل والوديان ويتهلا القائمون عليها إلي استحداذ ما ا يق ّل عن ألف مؤسسة صغيرةي واه ق 27م روعا
اســتاماريا في قادس الســنوا،ي وهو ما ســيســم بتوفير آاف الوظائف المبا ـرة وغير المبا ـرةي ولن تقتصــر مدينة

س ــيدي عبد اا علي البعدين ااقتص ــادي والتكنولوجيي بل س ــتمتد إلي إس ــكان مائتي ألف ـ ـ صي ما تزويدها
1

IKENOUNE Ahcene- AKIL Mohand Amokrane ETUDE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA VILLE NOUVELLE DE SIDI ABDELLAH WILAYA D’ALGER mémoire de master en
Hydraulique urbaine- Faculté de Technologie de Bejaia Laboratoire de Recherche en Hydraulique
Appliquée et Environnement (LRHAE) page 4 -201
2
Ce programme a fait l’objet d’une publication
M. Souag *, S. Dorbhan* LA VILLE NOUVELLE DE SIDI ABDELLAH ET LE DEVELOPPEMENT
DURABLE UN EXEMPLE D'AMENAGEMENT A PARTIR DE LA GESTION DES EAUX
URBAINES * Etablissement Public d'Aménagement de l'Agglomération Nouvelle de Sidi Abdellah
3
PROJET DE VILLE NOUVELLE SIDI ABDELLAH, ALGERIE Mission réalisée par Jean-Claude
AROUMOUGOM, Conseiller Technique pour les questions européennes et internationales, Secrétariat
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4
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ب ـ ــبكة دماتية تتوزص علي الهرقا ،والسـ ــكك الحديديةي إلي جانب هياكل صـ ــحية ومرافق اجتماعية ورياعـ ــيةي
وفعاا اص بالتكوين وآ ر لحرفيي وممارسي الصناعا ،التقليدية.
 -2المحالت التجارية واإلدارية :تقا مح  ،ومرافق تجـاريـة في م تلف تقـاهعـا ،الهرق الرئيس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـةي
و اصـ ـ ــة في ال ـ ـ ــارص الرئيسـ ـ ــي .في قلب المدينة يجما بين وظائف رئيسـ ـ ــية هي :مرافق تجارية كبيرة

وال دما ،العامة متمالة في المراكز اردارية التجارية التي تســت يد منها المؤس ـســا ،التجارية العالمية

الكبيرة .

 - 3صيييييييينيياعيية التكنولوجيييا والبحييث :تس تجميا ص ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعــا ،التكنولوجيــا المتهورة في مجموعــا:،
1

 InnoparcوTechnoparcي ما ا لمسـ ـ ـ ـ ــتحع ـ ـ ـ ـ ـرا ،الدوائية والتكنولوجيا الحيوية و لك بتوفر البنية

التحتية القوية– حيذ تعـ ـ ـ ــس ا اة أقهاب لصـ ـ ـ ــناعة األدوية وتتمال في مجما ل صـ ـ ـ ــانوفيلي لكنديل
ومجمال الحكمةلي وه ا المجمعا ،تعس مجموعة من ال باب ال ين ا ت وق أعمارهس  34سنة وتغهي
كل القهر الوهني بالمنتجا ،الص ـ ـ ـ ــيدانية واألدويةي كما تعمل ه ا المجمعا ،علي تص ـ ـ ـ ــدير األدوية
علي المستوع ارفريقيي.
 - 4القطت الصيييحي تس تصـ ــميم علي مسـ ــاحة  25هكتا ار ويتعـ ــمن مرك از مجه از بآ ر التكنولوجيا،
المتهورة في مجال الص ـ ــحةي اس ـ ــيما التص ـ ــوير باأل ـ ــعةي واس ـ ــتعمال تقنيا ،مبتكرة تس تهويرها في

الوايا ،المتحدة والياباني وســتُســتعمل ألول مرة في إفريقياي وتســم بعــمان ع ج نوعي وبدقة كبيرةي
وتقلص ب ـ ـ ــكل كبير من معـ ـ ــاع ا ،ما بعد العمليا ،الجراحية والع ج من نسـ ـ ــبة  20بالمائة إلي 2
بالمائة .بارع ـ ـ ـ ـ ــافة لمركز آ ر اص باألمومة واله ولةي م تص في الن ـ ـ ـ ـ ــاها ،الهبية الجراحيةي
وقهب آ ر للع ج واعادة الت هيل.
5

القطت لتكنولوجيا المعلومات واالتصيييياالت بمس ـ ــاحة  65.79هكتار ي س ـ ــتس ـ ــتع ـ ــيف المؤسـ ـ ـس ـ ــا،

المت ص ـصــة في تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــاا ،والتصــنيا ال يف ي و ســتعــس مجموعة تكنولوجيا
المعلومــا ،وااتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،ؤ العــديــد من معــاهــد العلوس ي ومركز نقــل التكنولوجيــا ي ووحــدة تهوير

السيليكون.
سابعا.الخاتمة
واست لصنا من

ل التهرق لموعوص المدن ال كية أن ه ا األ يرة

 -1يعتمد م هوس المدينة ال كية إلي حد كبير علي الس ـ ـ ـ ــياق .ل لك من المهس أن تعمل الس ـ ـ ـ ــلها ،الوهنية
والمحلية ما م تلف المصـ ـ ـ ـ ـ ــال األ رع ل ت اق علي ما تعني المدينة ال كية في سـ ـ ـ ـ ـ ــياقاتها الوهنية
والمحلية ال اصة بها ؛
 -2يجب أن يكون تص ــميس المدن والهياكل األس ــاس ــية ال كية مرتك از علي ارنس ــان  .وينبغي أن يس ــتجيب
2

احتياجا ،وم ـ ـ ـ ـ ــاكل نظس حعـ ـ ـ ـ ـ ـرية معينة وي

في ااعتبار إمكانية التكنولوجيا الممكنة ما معرفة

محدوديتها ؛

 يطام الرئيت عبد الوزيز بووفريقج بتاريخ  2005/11/16وي القمج الوالميج لمرتمع المورومات بتونت سيينج  .2005ن ياا نثيقج
الرزائر وي إلمج مرتمع المورومات التي عقدت وي سويسرا سنج .2003
ييييييييييي ميييييييوإليييييييع بيييييييريييييييدييييييييج اليييييييريييييييزائييييييير اليييييييوسيييييييييييطييييييييhttp://www.apc- ،
 2يع ن
 ،algercentre.dz/detailnewapc.php?cat=actu%20APC&id=164اطرع عريه وي" .2018/12/19
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 -3ينبغي أن تســتند تنمية المدن ال كية والبنية التحتية إلي نهج متكامل يســاهس في تقســيس الهياكل األســاســية
والعمودية لألن هة العامة التي توفر ال دما ،ا ،الصلة ي حسب ااقتعاا ؛
 -4في تصميس المدن ال كية والبنية األساسية ي يجب إتباص عدة مبادئ رئيسية ي وهي :العدالة ي والمرونة ي
وااستدامة ي والت غيل البيني ي والمرونة ي وت يف الم اهر واألمن ؛
 -5المدن والبنية التحتية ال كية توفر فرص ـ ـ ـ ـ ــا جديدة للمجتمعا ،المحلية ل دما ،النقل ال كية للمس ـ ـ ـ ـ ــاهمة
بن ـ ـ ــاه في التحعـ ـ ــر المسـ ـ ــتداس .يمكن أن تلعب ه ا البيئا ،دو ار رئيسـ ـ ــيا في معالجة بعض القعـ ـ ــايا
الرئيسية التي تواج المدن ال كية وم اريا البنية التحتية.
 -6ا تك ي السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــا ،الوهنية المتعلقة بالعلس والتكنولوجيا واابتكار في مجال تكنولوجيا المعلوما،
وااتصـ ـ ـ ــاا ،بالعـ ـ ـ ــرورة احتياجا ،مبادرا ،المدن ال كية .ولتحقيق ه ا الغاية ي يتعين تعزيز النظاس

اريكولوجي ال ي يعزز تنمية البنية التحتية ال كية ي بما في لك القدرا ،الب ـ ـ ـ ـ ـ ــرية واألهر القانونيـة
وسياسا ،التكنولوجيا واآلليا ،والسياسا ،المؤسسية است داس البيانا ،علي المستوع الوهني.
-7

لدع الحكوما ،مجموعة واسـ ـ ـ ـ ـ ــعة من الوسـ ـ ـ ـ ـ ــائل المتاحة لتهوير المدن ال كية ي بما في لك العقود
القائمة علي النتائج ي وال ـ ـ ـراكة بين القهاعين العاس وال اص ي وأهر الت هيه والتهوير ي وص ـ ــناديق
ااس ــتامار ااجتماعية وريادة األعمال والص ــناديق البحاية و دما ،الدعس .يمكن له ا األدوا ،مس ــاعدة
الحكوما ،علي ت كيل األسواق وتصحي األ هاا في البنية التحتية ال كية ؛

 -8اهتماس الجزائر اهتماما اصـا بالتجربة الماليزية في بناا الهرق السـيارة للمعلوماتيةي لكن لس يتجسـد لحد
-9

اآلن الكاير في ه ا الميدان ي وبالتالي ا توجد أنظمة متهورة للمعلومة كال فتا ،و ار ارا،

الهرق الحالية عـ ـ ــيقة لن تسـ ـ ــتوعب حركة المرور لل ـ ـ ــاحنا ،الكبيرة مما يتوجب علي الجها،

الوصية األ

بعين ااعتبار ه ا النقهة الحساسة .واعادة النظر في م هه الهرقا،

 -10ويؤكد البروفس ـ ـ ــور يوس ـ ـ ــف منتل ـ ـ ــهة ال بير في تكنولوجيا ،ارع س وااتص ـ ـ ــال وأنظمة ال ـ ـ ــبكا،
المعلوماتية ومسـت ـار دولي باليونسـكو أن المدينة الجديدة سـيدي عبد اا ا يمكن لها أن تحقق أهدافها
إا إ ا كان ،مدينة حية علي غرار مدينة لسـ ــليكون فاليل في أمريكا التي تجمع ،فيها بعض ال ـ ــركا،
الصغيرة للمعلوماتية بعدما باعتها الدولة قهعة أرض واستقهب ،ه ا المنهقة ال ركا ،المت صصة في
المعلوماتية بما فيها ال ــركا ،العم قة مال لأبلل التي ت ــكل ،في ه ا المكان ال ي أصــب حاليا مدينة
كاملة لتكنولوجيا ،ارع س وااتصال.

لقد قام ،بعض الدول النا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ئة بال عل بتهوير م ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا المدن ال كية ي مال ماليزيا واألرجنتين والب ارزيل.
يوع ـ تحليل البنك الدولي أن العديد من القهاعا ،يمكن أن تتحول بســرعة لدعس هة التنمية القائمة علي
نهج المدينة ال كية مال الحكس وااقتص ــاد وس ــياس ــا ،اس ــت داس األ ارع ــي .لكن تحس ــين البنية التحتية والبيئة

أبه من تحقيقها.

بعد مرور س ـ ــنة من تد ـ ــين المدينة س ـ ــيدي عبداا لس ي ـ ــعر الس ـ ــكان بوجود مدينة كية بل مدينة س ـ ــكنية
اجتماعية فقه ا زال ،لس تص ــل الي مص ــف المدينة ال كية نقائص ــها وس ــلبياتها أكار من ايجابياتها و يرجا
لك الي عدس استكمال الم روص ال ي ينص عليها الم هه .
قانون التجارة االلكترونية رقم  05/18كآلية تشريعية
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لتجسيد خطة الجزائر في انشاء المدن الذكية
د .إلهاس هرزاد رواب (جامعة البليدة -02الجزائر)
مليييييييخص
أص ـ ــبح ،المدن ال كية حتمية ي رع ـ ــها الواقا نتيجة التهور المتس ـ ــارص لتكنولوجيا المعلوما،ي تس ـ ــعي معظس

الـدول رقـامتهـاي من

ل اعتمـادهـا علي هه تنقلهـا إلي عـالس الرقمنـةي وفق آليـا ،م تل ـة يعتبر الت ـ ـ ـ ـ ـ ـريا

أحدهاي لما ل من أهمية في عـ ــبه المعام  ،عـ ــمن إهار الم ـ ــروعيةي صـ ــوصـ ــا المعام  ،التجاريةي التي
تقتعـ ـ ــي السـ ـ ــرعة وتت اس بهبيعتها ما معهيا ،المدن ال كية .وفي ه ا الصـ ـ ــدد تعمل الجزائر جاهدة من أجل
إن اا مدن كية وفق هة الكترونية تبنتها كان من نتائجها قانون التجارة ارلكترونية رقس .05/18
Absract
Smart cities have become an imperative imposed by reality as a result of the rapid
development of information technology, most countries seek to establish, by relying
on plans to move to the world of digitization, according to the means of legislation is
of them given it importance in placing it within the framework of legality, especially
commercial transactions, which require speed and are inherently compatible with the
elements of smart cities .In this regard, Algeria is working hard to establish smart cities
in accordance with an electronic plan adopted it result was the e-commerce law
number 18/05.
الكلمات المفتاحية :المدن ال كية -ااستراتيجية االكترونية -الحكومة ارلكترونية -التجارة ارلكترونية ـ ـ ـ ـ -قانون
التجارة ارلكترونية .
مقييدميييييييية
ــهد العصــر الحالي نقلة نوعية في مجاا ،م تل ةي ا ســيما في المجال التكنولوجي فمن الحاســوب األجهزة
اللوحيـة إلي الهـاتف الـ كيي ومن األربـانـ 1،إلي األنترنيـ،ي وهي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـة التي أحـداـ ،اورة حقيقيـة في عـالس
فعال علي جميا نواحي الحياة ااجتماعية منها وااقتصـ ـ ـ ـ ــادية والاقافية
ااتصـ ـ ـ ـ ــال والتواصـ ـ ـ ـ ــلي فكان لها ت اير ّ
ك مبتغي الب رية
والتجارية وغيرهاي لما تتميز ب من السرعة ال ائقة في البحذ و ايصال المعلوما،ي وهو ب
جمعااي فالكل يس ـ ـ ـ ــعي لتحقيق حاجيات في أقل وق ،ممكني لما تحقق ه ا ال اص ـ ـ ـ ــية من اقتص ـ ـ ـ ــاد في الجهد
والمصاريفي األمر ال ي يترتب علي تلقائيا ال عور باارتيا" واألمان.
فتس علي أار لك انتقال معظس الن ـ ـ ـ ـ ــاها ،والع قا ،اانس ـ ـ ـ ـ ــانية من عالمها الواقعي المحس ـ ـ ـ ـ ــوس إلي العالس
اافت ارعـ ـ ـ ــي غير المرئيي س ـ ـ ـ ـواا علي مسـ ـ ـ ــتوع األفراد أو علي مسـ ـ ـ ــتوع المجتمعا،ي بل ليتعداا إلي الدول في
معـام تهـا الـدا ليـة وال ـارجيـةي لينتج عن لـك مـا يعرف بـاردارة االكترونيـة ي ومـا ينـدرج عـ ـ ـ ـ ـ ــمنهـا كـالحكومـة
االكترونية واألعمال االكترونية المتن وعة التجارية منها وغير التجارية .لكن األمر لس يتوقف عند ه ا الحد ألن
التهور السـ ـ ـريا لنمه الحياة اقتع ـ ــي تعميس اس ـ ــتعمال الوس ـ ــائل التكنولوجية في مجاا ،متعددة ص ـ ــوص ـ ــا في

المجاا ،الحيوية كالنقل والمواص  ،والتسوق والتعليسي لتنتقل إلي مجاا ،ترفيهية كالسياحة ما .
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إن ه ا التهور التكنولوجي أدع إلي أن المجتمعا ،التي تعمس استعمال وسائل توصف بال كااي وهو الوصف
ال ي يمتد أيعا إلي بيئاتهاي فظهر ،مؤ ار مصهلحا ،حدياة هي ل المجتما ال كيل ول البيئة ال كيةل.
مما ا ـ ـ ـ ـ ـ ــك في أن المجتما وبيئت ما هما إا أحد مكونا ،المدينةي التي تسـ ـ ـ ـ ـ ــعي كل الدول إلي توظيف
التكنولوجيا في إن ائها لتتما ي ما معهيا ،التهور الحاليةي فتكون ب لك لمدينة كيةل.
وتعتبر الجزائر واحدة من الدول التي تسـ ـ ــعي إلي تجسـ ـ ــيد فكرةل المدن ال كيةل في أرض الواقاي وهو ما تبلور
فعليا عبر مراحل زمنية ابتداا من الحكومة االكترونية عـ ـ ــمن م ـ ـ ــروص برنامج الجزائر االكترونية
س ــنة  2008إلي غاية س ــنة 2013

2

الممتد من

اس اص ــدار جملة من الت ـ ـريعا ،كان آ رها قانون التجارة ارلكترونية في

ـ ــهر ماي سـ ــنة  2018ي وهو القانون ال ي جاا بجملة من النصـ ــوص القانونية المنظمة لألعمال التجارية التي
تتس في عالس رقمي ي تلف بمعهيات عن العالس الواقعي المحســوس .ويؤ ّكد تصــميس الجزائر علي مواكبة العص ـرنة
في جميا المجاا،ي مما ي ّكل في النهاية مجتما كي وبيئة كية عمن مدينة كية.

فالجزائر تسـ ـ ــير نحو تحقيق هتها في إن ـ ـ ــاا مدن تتما ـ ـ ــي ما التهور التكنولوجي ال ي ي ـ ـ ــهدا العص ـ ـ ـر
الحاليي وهي مدن من نوص اصي لها مواص ا ،ومقوما ،ت تلف عن المدن التقليديةي وهو ما ينعكس علي كل
الن ـ ـ ــاها ،التي يمارسـ ـ ــها سـ ـ ــكانهاي حيذ تنتقل من عالمها الواقعي إلي آ ر افت ارعـ ـ ــي تحتّس وجودا اسـ ـ ــتعمال
التكنولوجيا المعلوماتيةي وهو ما يؤدي بالعـ ـ ــرورة إلي صـ ـ ــعوبة ممارسـ ـ ــة مهمة الرقابة علي كل تلك األن ـ ـ ــهةي
اســيما التجارية منها باعتبارها أهس الن ــاها ،ااقتصــاديةي وهو ما يســتوجب احاهتها بجملة من الع ـوابه حتي
تتس في إهار م روص.
ولعل ه ا الجانب هو ال ي أ ا الم رص الجزائري بعين ااعتبار حينما أصدر قانون التجارة االلكترونية رقم

 05/18الحاليي وال ي تعمن جملة من المواد تعبه المعام  ،التجارية التي تتس في ظل العالس الرقميي وهو

الوسـ ــه الم ئس لم تلف المعام  ،االكترونية التي تسـ ــود في المدن ال كيةي األمر يدعونا ال ي إلي البحث عن
مدى أهمية هذا القانون في تكريس جهود الجزائر في إقامة مدن ذكيةه مع بيان فاعليته في تنظيم المعامالت

التجارية االلكترونية.

لكجابة علي ه ا ار ـ ـ ـ ــكال نعتمد هة مقسـ ـ ـ ــمة إلي مهلبين :نتناول في المطلت األول منها :الم هوس العاس

يميزها عن باقي المدن ما بيان اس ــتراتيجية الجزائر االكترونية نحو إن ــائهاي أما في المطلت
للمدينة ال كية وما ّ
الثاني  :ن صـ ـ ـصـ ـ ـ للتجارة االكترونية؛ باعتبارها أحد تهبيقا ،المدن ال كية ما التهرق إلي ت هيرها الت ـ ـ ـريعي
في الجزائر و لك

ل قانون التجارة االكترونية رقس .05/18

المطلت األول :المدينة الذكية في إطار استراتيجية الجزائر االلكترونية
تغير نمه الحياة اليوميةي األمر ال ي انعكس
لقد أدع اس ـ ـ ـ ــتعمال الوس ـ ـ ـ ــائل التكنولوجية الحدياة وتقنياتها إلي ّ
تدريجيا علي اانســان وعلي محيه بم تلف أبعاداي لتكون المحصـّلة تغيي ار واعــحا في مواصـ ا ،المدينة التي
يعيش فيهاي وهو ما ل  ،انتباا الم تصـ ـ ــين ليهوروا من صـ ـ ــائصـ ـ ــها لتصـ ـ ــب

في وقتنا الحاعـ ـ ــر بما يعرف

لبالمدينة ال كيةل (ال رص األول) وهي مدينة ترتكز في األسـ ـ ـ ــاس علي تسـ ـ ـ ــهيل ظروف المعي ـ ـ ـ ــة لمواهنيها من
ل توفير دما ،كية تمتاز بسرعة األداا وتقليص حجس السلبيا،ي وان اا أوساه لكبداص واابتكار في تي

المجــاا،ي فتعود ال ــائــدة علي ال رد ومجتمع ـ ومحيه ـ  .فه ـ ا المميزا ،وغيرهــا دفعــ ،العــديــد من الــدول إلي
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عــرورة وعــا اســتراتيجيا ،رن ــاا مدن كيةي ســعيا منها لتحســين نوعية حياة مواهنيهاي وهو ـ ن الجزائر في
تبن ،هة الكترونية تسير في تهبيقها بهدف ان اا ه ا النوص من المدن (ال رص الااني).
لكي حيذ ّ
الفرا األول :مفهوم المدن الذكية وخصائصها
تتهور م اهيس وداا ،الم ردا ،بحس ـ ــب معهيا ،العص ـ ــر ومتغيرات ي وهو ـ ـ ـ ن مص ـ ــهل لالمدينةل ال ي
اقترن في وقتنا الحاعـ ـ ـ ــر بل ال كاال األمر ال ي ترتب علي وجود مواص ـ ـ ـ ـ ا ،و صـ ـ ـ ــائص معينة في لالمدينة
ال كيةل ت تلف عن تلك الموجودة في المدينة التقليديةي لبيان لك نتهرق إلي:
أوال -مفهوم المدن الذكية:
لقد تهور م هوس المدينة تدريجيا من التركيز علي اصــية أســاســية معينة إلي محاولة جما كل صــائصــها
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـس مكونا ،مادية فيزيائية:
تجما بالغ الكاافةي وتتميز بالتعقيد والتنظيس وت ّ
في تعريف جاماي فالمدينة تمال ّ
عم ار نيــةي اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــةي وأ رع ا مــاديــة :اقــافيــةي اجتمــاعيــةي ن س ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة .واألدب المهني( العمراني)ي وارداري
(ااحصــائي)...ي واألكاديمي اســتعمل عدد من التصــني ا ،مال :مدينةي مجال حعــريي تجما حعــريي منهقة
حع ـ ـريةي وحتي مدينة عم قةي مدينة كبيرةي مدينة عالميةي وك لك مدينة متوسـ ــهةي مدينة صـ ــغيرة 3...ي وحاليا
مدينة تكنولوجية ومعلوماتية ورقمية و كيةي وقد كان أول اســت داس له ا المصــهل

في المؤتمر األوروبي للمدينة

الرقمية في عاس 1994ي وفي عاس  1996د ّ ـن األوروبيون م ــروص المدينة الرقمية األوروبية في عدد من المدن

األوروبيةي والتي اق ،نجاحا متوا ععاي اس تبن ،السلها ،األوروبية ب كل أساسي مدينة أمسترداس كمدينة رقمية
تلتهــا مــدينــة هلنسـ ـ ـ ـ ـ ــكي .وفي الوايــا ،المتحــدة برز ،عــدة محــاوا ،رع ن بعض المــدن كمــدن رقميــة إا أن
معظمها أ

الهابا التجاري وليس الهابا المدني ال امل للمدينة.4

ه ا ال ـ ــكل الجديد للمدن كان س ـ ــببا في ا ت ف اآلراا ب ـ ـ ـ ن وع ـ ــا م هوس موحد للمدن ال كيةي نظ ار لتعدد
ااتجاها ،التقنية وال ل يا ،ااجتماعية والحقبة الزمنية التي ظهر ،فيها ه ا التعري ا5،ي ت ـ ــترك فيما بينها في
عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر وت تلف في أ رعي أما الم هوس الراج منها فهو ال ي يرتكز علي بيان اعتماد دماتها علي البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاا،ي مال أنظمة مرور كية تدار آلياي و دما ،ادارة األمن المتهورةي
وأنظمة تس ــيير المبانيي واس ــت داس الت ــغيل اآللي للمكاتب والمنازلي واس ــت داس عدادا ،لل واتير والتقارير .6وهو
م هوس مستمد من جملة تعري ا ،منها:
-1تعريف  Droegeعام  :1997حيذ يرتبه م هوس المدينة ال كية عندا بالمدن اافت ارعـ ــيةلVirtual Cities
ل التي تمال محاكاة افت ارعـ ـ ـ ـ ـ ــية للمدينةي وتندرج المدن الرقمية لDigital Citiesلي والمعرفية Knowledge-

Based Cityلي والسـ ـ ـ ـ ـ ــلكية لWired Cityل والمعلوماتية لInformational Cityلي والمجتمعا ،االكترونية
ل Electronic Communitiesل تح ،ه ا الم هوسي حيذ تع ـ ـ ـ ــس مجموعة واس ـ ـ ـ ــعة من التقنيا ،الرقمية لتمايل
ال ار ال يزيائي للمدينة رقميا.

7

 -2تعريف شييييييييركة البيانات الدولية لألبحاث  :IDCهي كيان محدود(حي و/أو بلدة و/أو مقاهعة و/أو بلدية
و/أو منهقة حعـ ــرية) ل سـ ــلهت الحاكمةي ويتس بناا ه ا الكيان علي بنية تحتية ل تصـ ــاا ،وتقنية المعلوما،
التي تمكن من إدارة المدينة بك ااة وتعزز التنمية ااقتصادية وااستدامة واابتكار وم اركة المواهنين).8
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فالواعـ ـ ـ ـ أن الهدف األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي من المدن ال كية هو توفير بنية تحتية لمدينة متهورة في جميا المجاا،ي
تتوفر فيها ال دما ،إلكترونيا بك ااة عاليةي ويتحقق لك باست داس تقنية ااتصاا ،ال سلكية والسلكيةي وبتوفير
ال دما ،والمحتوع المناسـ ــب ون ـ ــر األجهزة الهرفية القادرة علي الوصـ ــول ال سـ ــلكي له ا البيئة .9كل لك من
أجل تحسين وتسهيل نمه الحياة وت ليل الصعوبا ،التي تواج المواهنين في حياتهس اليومية.
يغير
فقد أابت ،التجارب العملية لدول نامية كايرة أن لتقنية المعلوما ،وااتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،دو ار تنمويا هاما قد ّ

م م المدن ويؤار ت اي ار فاع في عجلة التنمية ااجتماعية وااقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية التي تحاول العديد من دول العالس
النامية انتهاجها.10
فيوجد بالمدن ال كية ـ ــبكة ااسـ ــت ـ ــعار ال سـ ــلكية؛ وهي ـ ــبكة من أجهزة اسـ ــت ـ ــعار كية لقياس عدد من
المعلوما ،ونقل جميا البيانا ،في الوق ،ن سـ ـ ـ للمواهنين أو للس ـ ــلها ،المعنيةي وه ا من ـ ـ ـ ن أن يؤدي إلي
ايجاد بيئة تستقهب رواد األعمال والمحافظة علي النمو ااقتصادي.11
إ ن فللمدن ال كية مواصـ ـ ا ،ومزايا اص ــة تن رد بها عما سـ ـواها من المدن األ رعي فزيادة علي تحس ــين حياة
المواهنين ي تكون قادرة علي تن ي إدارة البنية التحتيةي ومنها المياا والهاقة والمعلوما ،وااتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاا،ي والنقل
و دما ،الهوارئي والمرافق العامة والمبانيي وادارة وفرز الن ايا،ي وغيرها.
ثانيا-خصائص المدن الذكية:
تعد المدن ال كية نتاج وسـ ــه كيي كما قد يكون ه ا األ ير هو سـ ــبب قيامهاي ـ ـريهة أن تتوافر في بعض
المقوما ،التي ت ّكل في مجموعها صائص المدينة ال كيةي وهي:
 -1البيئة الذكية :الهدف من ورائها الحماية من التلوذ وادارة الموارد ااقتصاديةي علي أساس أن المدينة ال كية

هي المسؤولة بيئياي ويجب عليها تحقيق ه ا الحماية ب تي السبلي كما تعمل علي تقليص حجس الم اكل البيئية

وتر يد استعمال الهاقة وانتاجها ب قل كل ةي من

ل ااعتماد علي التقنيا ،التكنولوجية الحدياة.

 -2الحياة الذكية :و لك بم هومها الواس ــاي ال ي ي ــمل الاقافة والص ــحة وااس ــكان واألمني حيذ في كل مجال
منها يتس توظيف الوسائل التكنولوجية علي أوسا نهاقي بغرض القعاا علي الظواهر السلبية واستبدالها ب رع

ايجابيةي كس ــرعة ت ـ ـ يص األمراض وس ــهولة التعرف علي المجرمين والقبض عليهسي وتزويد م تلف القهاعا،
ب بكا ،األنترني ،لتيسير الحصول علي المعلوما.،

12

-3الحركة الذكية :ت ـ ـ ــمل البنية التحتية ال كية للنقل العاس وااتص ـ ـ ــاا،ي فتتمكن عند اس ـ ـ ــتعمالها من تحس ـ ـ ــين
إدارتهــا للمروري و لــك بتهبيق أنظمــة نقــل كيــة تعمــل كـ نظمــة متكــاملــة م ا المعلومــا ،ال وريــة الــدقيقــة المغلقــة
بحركة النقل وأنظمة ااتص ـ ــاا ،ليس ـ ــت اد منها في تس ـ ــهيل عملية النقلي كما يتس من

لها ااس ـ ــت داس األمال

للبنية األس ـ ــاس ـ ــية للنقل والتقليل من عدد الحوادذ ونس ـ ــبة التلوذ البيئي الناجس من زيادة عدد المركبا ،ول ض
التكاليف المتعلقة بن اه النقل.13
-4االقتصيياد الذكي :يقصــد ب زيادة اانتاجية عن هريق الترابه بين الم ــاركين علي المســتوع المحلي والقومي
والدوليي وتلعب قدرة ال رد في ااقتصــاد ال كي دو ار أســاســياي وقدر كل معرفة يعرفها ال رد الم ــاركي حيذ تنتقل
تلك المعرفة عن هريق ـ ــبكة ااتص ـ ــال بين العا ملين بصـ ـ ـ ة مس ـ ــتمرةي يحص ـ ــل عليها العامل ويهورها وينقلها
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لآل ريني فتزداد اانتاجية  .وعلي لك ف ي الغالب ترتبه فكرة ااقتصاد ال كي ب كرتي ل رو" اابتكارل ول مجتما
المعرفةل.14
إن هدف المدن ال كية هو بناا بيئة مسـ ـ ـ ــتدامةي تتي النمو والتنوص ااقتصـ ـ ـ ــاديي تعود فائدت علي المواهنين
والمؤسسا ،العامة وال اصة علي حد سواا.

15

-5الحوكمة الذكية :تتمال غالبا في ال دما ،العامة القائمة علي ال ـ ـ ـ افيةي حيذ توفر فرص ـ ــة الس ـ ــيهرة التامة
علي نظس المعلومــا ،بمــا يم ّكن المنظومــة المعلومــاتيــة من توفير حــد أدني من الحمــايــة للمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر واألدوا،

المعلوماتيةي وردص الم اهر التي تهددها.

16

-6المجتمع الذكي :يسـ ــت دس مصـ ــهل المجتما ال كي أو األمة ال كية علي نهاق واسـ ــا ك ـ ــعار رظهار رؤية
ال هــة المسـ ـ ـ ـ ـ ــتقبليــة لألمــة أو المنهقــةي لتحقيق مجتما متقــدسي من قبيــل اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة تكنولوجيــا المعلومــا،

وااتصاا ،ال كيةي وتصف معظس التقارير الدولية المجتما ال كي أو األمة ال كية الحالة التي تتعزز فيها ب كل
كبير نوعية المواهنين وك ااة المجتما وانتاجيت ي وقدرت التنافس ــية عن هريق اس ــتعمال واس ــا النهاق لتكنولوجيا
المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاا،ي مال تكنولوجيا ااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،المتنقلة وتكنولوجيا ااسـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــعار وتكنولوجيا ال كاا
الصناعي.17
إن المجتما ال كي هو مجتما يســت يد من قدرة التكنولوجيا وامكانياتها لزيادة ارنتاجيةي ويســم بتركيز الموارد
ويحسن الصحة ونوعية الحياة ويحقق الرفاهية.
علي األن هة والع قا ،ا ،األهميةي
ّ
الفرا الثاني :استراتيجية الجزائر االلكترونية نحو إنشاء مدن ذكية
إن د ول العالس إلي عص ــر المعلوماتية والرقمنة كان ل األار الكبير في تعديل س ــياس ــا ،الدول وتوجهها بما
يت ق ومتهلبا ،مجتمعاتها في الوق ،الراهني والجزائر واحدة من الدول التي تجتهد في مواكبة ه ا العص ـ ـ ـ ـ ـ ـرنةي
ل ت عيلها للممارسـ ـ ــة اليومية لتكنولوجيا المعلوما ،عبر قهاعاتها المتعددةي وقد ـ ـ ــرع ،في تحقيق لك

من

انه قا من لم ـ ــروص الجزائر االكترونيةل ال ي أهلقت و ازرة البريد وتكنولوجيا ااع س وااتصـ ــال ابتداا من سـ ــنة
2008
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وص ـ ــوا إلي لم ـ ــروص الجزائر العاص ـ ــمة مدينة كيةل وال ي كان محور ندوة دولية تس تنظيمها بتاريخ

.201819 /06/27
كان ألار تلك المرحلة في بدايتها عدة نتائج أهمها عرورة رسس استراتيجية وهنية رن اا ما يعرف لبالحكومة
االكترونيةل.
أوال – فكرة الحكومة االلكترونية :الحكومة االكترونية مصـ ـ ـ ـ ـ ــهل يهلق علي إدارة الحكومة من

االكترونية وتعني تبسيه العمل من

ل التقنيا،

ل تهبيق تقنية المعلوما ،وااتصاا ،وادارة المعلوما ،والتعام  ،بين

المؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــا ،من جهة وبين الحكومة والقاهنين من جهةي وبعبارة أ رع هي تهوير منظومة العمل الحكومي
باســت داس الوســائل االكترونية الحدياةي لتقديس ال دما ،الحكومية عبر قنوا ،متعددة تســهّل األداا وتجعلها أكار
ك ااة بتوفير الوق ،والجهد والكل ة .20فهي من اآلليا ،التي يربهها العديد من الباحاين بإرهاصـ ـ ـ ـ ـ ــا ،العولمةي
من زوايا م تل ة.21
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يعود ظهور مصـ ـ ـ ـ ـ ــهل ل الحكومة االكترونيةل إلي لجنة األمس المتحدة لتن ـ ـ ـ ـ ـ ــيه التبادل التجاري بين الدول
بالوسـ ــائل االكتروني ةي في الوق ،ال ي أصـ ــبح ،في الحكومة التقليدية تت به بين مسـ ــتندات الورقية متعبة هرمة
دون أن تلقي من عوبها سوع الت مر وعدس التقديري نتيجة البيروقراهية وزحمة الدوائر والمؤسسا.22،
ثانيا-مقومات الحكومة االلكترونية في الجزائر :كغيرها من الدول الس ــائرة في هريق النموي عمل ،الجزائر علي
وعا استراتيجية رقمية يتهلب تحقيقها اد ال تغييرا ،في مجاا ،تي انه قا من إرساا الحكومة االكترونيةي

وت عيلها في أرض الواقا من

ل وع ـ ــا وايقة م ـ ــروص الجزائر االكترونيةي والتي احتو ،ا اة ع ـ ــر محور

تقوس اص ـ ــة علي ا ذ مواع ـ ــياي هي :اادارة ارلكترونيةي المؤسـ ـ ـس ـ ــة ارلكترونيةي والمواهن ارلكترونيي وأن
تهوير ه ا المحاور يقتع ــي إهار قانوني وتعاون دولي وك ااا ،ب ـ ـرية وغيرها .23وقد تمال ،تلك المحاور فما
يلي:
-1تسريا است داس تكنولوجيا ارع س وااتصال في اردارة العمومية؛
 -2تسريا است داس تكنولوجيا ارع س وااتصال في ال ركا،؛
 -3تهوير اآلليا ،وارجرااا ،التح يزية الك يلة بتمكين المواهنين من ااســت ادة من تجهيزا ،و ــبكا ،تكنولوجيا
ااع س وااتصال؛
-4دفا تهوير ااقتصاد الرسمي؛
-5تعزيز البنية األساسية ل تصاا ،ا ،التدفق السريا وفائق السرعة؛
-6تهوير الك ااا ،الب رية؛
-7تدعيس البحذي التهوير واابتكار؛
-8عبه مستوع ارهار القانوني الوهني؛
-9ااع س وااتصال؛
-10تامين التعاون الدولي؛
-11آليا ،التقييس والمتابعة؛
-12إجرااا ،تنظيمية؛
-13الموارد المالية.24
يظهر من جملة ه ا المحاور أن تجســيد فكرة الحكومة االكترونية يبدأ من التحكس في معالجة عدد كبير من
المل ا ،اادارية وتقديس دمة س ـ ـ ـريعة وتسـ ـ ــهيل التعام  ،اادارية علي المسـ ـ ــتوع المحلي والمركزيي والسـ ـ ــما"
للمواهنين بتسيير مصالحهس عن هريق بكة األنترني ،في تي المجاا ،ي وتمكين المؤسسا ،من استع س
والم ــاركة في الصـ ـ قا ،العموميةي والتعامل ما م تلف اردارا،ي واس ــتعمال وس ــائل الدفا االكتروني وارس ــاا
التجارة ارلكترونيةي التي يسـ ـ ـ ـ ــتتبعها تحقيق ااسـ ـ ـ ـ ــتامار االكترونيي بما يتهلب من ااعتماد علي المصـ ـ ـ ـ ــارف
الكترونية.25
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إن ه ا األبعاد التي ترتكز عليها الحكومة االكترونية تجعلها من المقوما ،األس ـ ــاس ـ ــية للمدن ال كيةي باعتبارها
من مكونا ،اردارة االكترونية إلي جانب األعمال االكترونية26ي نظ ار لمس ـ ـ ـ ـ ــاهمتها في التنمية من

ل توفير

بيئة كية للعملي ولعل أحد الدوافا الرئيسية التي اعتمدتها الجزائر ررسائها وت عيلها عبر العديد من قهاعاتها

.

المطل ت الثاني :التجارة االلكترونية كتطبيق للمدن الذكية واطارها التشريعي في الجزائر
ما اانت ـ ـ ـ ــار الواسـ ـ ـ ــا لتكنولوجيا المعلوما ،انتقل ،العديد من الع قا ،والمعام  ،من عالمها الواقعي إلي
آ ر افت ارعـيي صـوصـا تلك التي تقتعـي السـرعة في األدااي كالمعام  ،التجاريةي عـمن ما يسـمي لبالتجارة
االكترونية لي والتي تعتبر من التهبيقا ،األسـ ـ ــاسـ ـ ــية للمدن ال كية(ال رص األول) غير أن ممارسـ ـ ــة ه ا النوص من
التجارة اســتلزس حماية اصــة اقتعــتها هبيعة المعام  ،التي تتس في اهارهاي والقائمة أســاســا علي مبدأ هاس هو

لاائتمانلي ف ي العالس اافتراعي ت سهل عمليا ،اا تراق واانتهاك لل صوصية المعلوماتيةي وللعديد من الجرائس
االكترونيةي وه ا يتنافي تماما ما مبدأ اائتمان الم ترض في األعمال التجاريةي وال ي يتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـمن م هوس الاقة
المتبادلة بين المتعامليني األمر ال ي دفا العديد من الدول إلي ايجاد أساليب حمائية لممارسة التجارة االكترونية
في اهارها الس ـ ــليسي وعلي أرس ـ ــها اص ـ ــدار ت ـ ـ ـريعا ،تنظس ممارس ـ ــتهاي وهو ما قام ،ب الجزائر فعليا في ال ترة
األ يرة من

ل اصدارها لقانون التجارة ارلكترونية رقس ( 05/18ال رص الااني).

الفرا األول :التجارة االلكترونية كتطبيق للمدن الذكية
تعتبر التجــارة ارلكترونيــة من تهبيقــا ،المــدن ال ـ كيــة التي تقوس علي تكنولوجيــا المعلومــا،ي حيــذ تتس عبر
وس ـ ــه رقمي يعـ ـ ـ ي عليها مجموعة من المواصـ ـ ـ ا ،وال ص ـ ــائص تجعلها ت تلف عن التجارة العاديةي وه ا ما
يميزها من صائص:
يستدعي تحديد المقصود منها ما بيان ما ّ
أوال -تعريف التجارة االلكترونية :هي أداا كافة األن ـ ـ ــهة المتعلقة بالتجارة التقليدية إلكترونيا عن هريق ـ ـ ــبكة

األنترني،ي بااستعانة بوسائل تكنولوجيا المعلوما ،من نظس وبرمجيا ،وأجهزة ومعدا،ي وتلك األن هة يمكن أن

تكون( ال ـ ـ ـ ـ ـ ـراا من الموردين-الت زين-البيا للعم ا-التوزيا علي الموزعين-الت ـ ــاوض -إجراا التع ـ ــاق ـ ــدا،
واات اقيا-،تبادل الم ارسـ ـ  ،بين البائعين والم ــترين -النقل أو ال ــحن والتوريد أو توص ــيل الس ــلا وال دما-،

المعام  ،المالية وت مل السداد والتحصيل-المعام  ،المالية ما الحكومة مال العرائب-التصدير -دما ،ما

بعد البيا.)...
يعتبر ه ـ ا التعريف من التعــاريف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــاملــة التي احتو ،كــافــة أركــان التجــارة التقليــديــةي ما ربههــا بــالعمــل
ارلكتروني . 27وقد وجد ،تعري ا ،أ رع تدور حول المعني ات ما بعض اا ت ف؛ منها:
 -1تعريف منظمية التجيارة العيالميية  OMCللتجيارة االلكترونيية :وهو التعريف ال ـ ي اعتمــدت ـ في بيــانه ـا بع ـد
المؤتمر ال ي عقدت في ماي  1998؛ حيذ جاا في ب صــوص التجارة االكترونية أنها:ل مجموعة متكاملة من
العمليا ،التي تغهي ارنتاج والترويج والبيا والتوزيا للمنتجا ،من

ل ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة ااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،وأدواتها مال:

الهاتفي ال اكسي التل زيوني بكة األنترني،ل.
وهو تعريف ـ ـ ــامل لكل األن ـ ـ ــهة النا ـ ـ ــئة عن الع قا ،ا ،الهابا التجاري س ـ ـ ـواا كان ،تعاقدية أس غير
تعاقديةي لكن حصر تلك األن هة في المنتوجا ،فقه وأهمل ال دما.28،
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فالمنظمة قد أ  ،بتعريف واسـ ـ ـ ــا للتجارة ارلكترونيةي بحيذ ـ ـ ـ ــمل ا اة أنواص من العمليا ،التجارية-1 :
عمليا ،ارع ن عن المنتج وعمليا ،البحذ عن .
-2عملية تقديس هلب ال راا وسداد امن الم تريا.،
-3عملية تسليس الم تريا.،

29

 -2تعريف المشييييرا الجزائري للتجارة االلكترونية :ورد ه ا التعريف في المادة السـ ـ ــادسـ ـ ــة في فقرتها األولي من
القانون رقس  05/18حيذ جاا فيها ب ن:ل التجارة ارلكترونية هي الن ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ال ي يقوس بموجب مورد إلكتروني
باقترا" أو عمان توفير سلا و دما ،عن بعد لمستهلك إلكترونيي عن هريق ااتصاا ،ارلكترونيةل.30
تعمن جميا األن هة التجارية بنوعيها التعاقدية وغير التعاقديةي سواا كان محلها
ن حظ أن ه ا التعريف قد
ّ
س ـ ــلا أو دما،ي كما أن أ ـ ــار إلي أهراف المعاملة التجارية ارلكترونيةي وهما المورد والمس ـ ــتهلك ارلكترونيي
حدد الوســه ال ي تتس في ه ا األن ــهةي والمتمال في ااتصــاا ،ارلكترونيةي له ا يعتبر من
بارعــافة إلي أن ّ
التعري ا ،ال املة للتجارة االكترونيةي فقد ألّس بجميا عناصرها.
فالتجارة ارلكترونية عموما هي :عملية ترويج وتبادل السـ ـ ـ ــلا وال دما،ي واتماس ص ـ ـ ـ ـ قاتهاي يكون باسـ ـ ـ ــت داس
ااتص ـ ـ ــال وتكنولوجيا المعلوما ،الحدياة عن بعدي وا س ـ ـ ــيما ال ـ ـ ــبكة الدولية لاألنترني،ل دون حاجة إلي انتقال
معيني سـواا أمكن تن ي االتزاما ،المتبادلة إلكترونيا أو اســتلزس األمر تن ي ها ب ــكل
األهراف والتقائها في مكان ّ
مادي محسوس.31
ثان يا -خصيييييييييائص التجارة االلكترون ية :ا ت تلف التجــارة االكترونيــة كاي ار عن التجــارة التقليــديــةي من حيــذ

مع ــمونها وهبيعتها وهدفهاي إا أن لها ص ــوص ــية تتمال في الهريقة التي تنعقد بها وكي ية تن ي ها .ويعود ه ا
اا ت ف إلي أنها تّجسـ ـ ـ ـ ـ ــد اقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادا جديدا يعتمد علي ارنتاج الكايف من المعلوما ،والمعرفةي وعلي التقنية
المتهورةي ما أدع إلي ظهور سلا و دما ،لس تكن معروفة من قبل.32

تميز التجارة ارلكترونية عن التجارة التقليدية كا تص ـ ـ ـ ـ ـ ـار الدورة
معينة ّ
لكن ه ا ا ين ي وجود و صـ ـ ـ ـ ـ ــائص ّ
التجـاريـةي التي تؤار علي ت يض تكل ـة المنتجي فـالتجـارة ارلكترونيـة قـد ألغـ ،إلي حـد كبير دور تجـار الجملـة
والتجزئة والوك ا وأص ــبح ،عملية البيا تتس من المص ــنا إلي المس ــتهلك مبا ـ ـرةي وبالتالي تن ض األربا" التي
كان يتحصــل عليها هؤاا الوســهاا نتيجة الجهود التي كانوا يب لونها في ــحن وت زين واع ن لتوصــيل الســلا
للمستهلك .إن معظس السلا التي يتس تسويقها عبر المعام  ،ارلكترونية هي عبارة عن سلا غير مادية ورح ،
ومنتجا ،معلوماتيةي أما العقارا ،والمنتجا ،سريعة التلف هي سلا م ئمة تماما ألن هة التجارة التقليدية.33
بناا علي لك يمكن اس ـ ـ ـ ـ ــتنتاج بعض ال ص ـ ـ ـ ـ ــائص التي تتميز بها التجارة ارلكترونية عن التجارة التقليديةي
وهي- 1:إجراا المعام  ،والعقود التجارية يتس من

ل بكة األنترني.،

 -2نقل المعلوما ،والعمليا ،التجارية علي ا ت ف أنواعها يكون عبر ال بكة.
-3است داس ما تتيح

بكة األنترني ،من إمكانيا ،ع مة سواا كان ،تتعلق بصو ،أو الصورة أو الحركة.34

الفرا الثاني :اإلطار التشريعي للتجارة االلكترونية في الجزائر (قانون رقم )05/18
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كان استراتيجية الجزائر االكترونية أارها علي المنظومة الت ريعيةي حيذ قاس الم رص بإصدارا بعض القوانين
المنظمة لجملة من المعام  ،ارلكترونية المدنية منها والتجارية ي دون أن ي ص ه ا األ يرة بت ـ ـ ـ ـ ـريا اصي
إلي غاية أن قاس بإصدار القانون رقس  05/18المتعلق بالتجارة ارلكترونية.
أوال -القوانين المنظمة لألعمال التجارية قبل صدور القانون رقم 05/18
يعتبر القــانون رقس  15-03المتعـ ـ ـ ـ ـ ــمن الموافقــة في األمر  1135-03المتعلق بــالنقــد والقرض أول قــانون
ل نص المادة 69

جزائري تعـ ـ ـ ّـمن التعامل ارلكتروني الحديذ في القهاص المص ـ ـ ـرفيي وهو ما يتع ـ ـ ـ من
بقولها:ل تعتبر وس ــائل الدفا كل األدوا ،التي تم ّكن ال ـ ـ ص من تحويل أموالي مهما يكون الس ــند أو األس ــلوب

التقني المستعملل

فيتبين من النص أن الم ــرص الجزائري و ّســا من نهاق دائرة وســائل الدفا لت ــمل الوســائل التقليدية والوســائل
الحدياةي وهي التي أ ـ ــار إليها ص ـ ـراحة من ل نص المادة الاالاة من األمر رقس  06-05المتعلق بالتهريب؛
حيذ اس ـ ــتعمل ب ـ ــكل صـ ـ ـري مص ـ ــهل ل وس ـ ــائل الدفا ارلكترونيل معتب ار إياها من جملة التدابير وارجرااا،
الوقائية لمكافحة التهريب.36
وقد واصل الم رص الجزائري مسيرت المواكبة لتكنولوجيا المعلوما ،في اهار المعام  ،التجارية ليصدر القانون
رقس  02-05لســنة  2005يعدل ويتمس األمر رقس  59-75لســنة  1975والمتعــمن القانون التجاريي في جملة
من الموادي تتعلق ببعض السـ ــندا ،التجارية وتقديمها للوفااي كالس ـ ـ تجة وال ـ ــيكي و لك من

ل تعديل وتتميس

المادتين  414و  50237ي وتعـ ـ ـ ـ ـ ــمينها إمكانية الوفاا بالوسـ ـ ـ ـ ـ ــائل االكترونية عند التقديسي مما ي يد ااعتراف
العمني بالس تجة وال يك ارلكتروني.38
زيادة علي لك سـم الم ـرص الجزائري بمسـك الدفاتر التجارية الكترونياي وهو ما جاا صـراحة في نص المادة
 24في فقرتها األولي من القانون رقس  11-07المتع ـ ــمن النظاس المحاس ـ ــبي المالي 39التي جاا فيها :ل تمس ـ ــك
المحاسـ ـ ــبة يدويا أو عن هريق ارع س اآللي...لي حيذ يعتبر نص ه ا المادة هوة أ رع نحو ت هير األعمال
التجارية ت ريعيا.
ما ار ــارة إلي القانون  0440-15ال ي يحدد القواعد العامة بالتوقيا ارلكتروني والتصــديق ارلكترونيي وهو
قانون ي تي في س ـ ـ ـ ــياق ااس ـ ـ ـ ــتراتيجية التي تبنتها الجزائري ويمكن إعمال علي المعام  ،التجارية فعـ ـ ـ ـ ـ عن
األعمال المدنيةي وهو قانون و أهمية بالغة صوصا في مجال ارابا ،للمعام  ،ارلكترونية.
لكن تبقي ه ا النصـ ـ ـ ـ ــوص المبعارة غير كافية لكلماس بالن ـ ـ ـ ـ ــاه التجاري ارلكترونيي ال ي يتميز عن نظيرا
المدني بالسـ ــرعة واائتماني فالسـ ــرعة تتما ـ ــي والتقنيا ،الرقمية إا أن اائتمان يتهلب حماية اصـ ــة ا يك لها
س ـ ـ ــوع ت هير قانوني محكس لكل الن ـ ـ ــاها ،التجاريةي وهو ما حقق الم ـ ـ ــرص الجزائري بإص ـ ـ ــدارا لقانون اص
بالتجارة ارلكترونية.
ثانيا-قانون التجارة اإللكترونية رقم :05/18
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من المتعارف علي أن الت ـ ـ ـ ـ ـريا هو مناه م ـ ـ ـ ـ ــروعية م تلف الع قا ،والمعام ،ي لما يتسـ ـ ـ ـ ــس ب من
للتقيد ب واانصياص
صائص العموس والتجريد وباأل ص االزاسي حيذ تعتبر ه ا ال اصية األ يرة هي الموجبة ّ
لقواعداي فاامتاال ل يع ي تلقائيا نوعا من الحماية علي أهراف الع قة ؛ هي لالحماية القانونيةل .
وما التهور الت كنولوجيا المعلوماتيي ظهر ،العديد من المعام  ،الجديدة من بينها المعام  ،التجارية حيذ
تتس في وســه رقميي ت تلف معهيات عن الوســه الواقعيي لس يتس تنظيمها ت ـريعيا من قبلي ما جعلها ت رج عن
نهــاق تلــك الحمــايــة القــانونيــة المقررة .غير أن موجبــا ،التهور التكنولوجي اعـ ـ ـ ـ ـ ــهر ،العــديــد من الــدول إلي
التصدي له ا الوعا من

ل ت هير تلك المعام  ،بإدراجها عمن قوانين تتما ي ما الوسه ال ي تن

فكان ،الجزائر من بين الدول التي س ـ ــاير ،التهور التكنولوجي الرقميي حيذ قام ،بتوظيف آليات من

في .
ل

وعـ ــا هة هدفها تعميس تكنولوجيا المعلوما ،في كافة المجاا،ي وهوما يتناسـ ــب تماما ما الوسـ ــه ال ي تن ـ ـ
في المدن ال كيةي فهي مدن ت تزل كل مقوما ،التكنولوجيا المعلوماتية ي وتسـ ـ ــعي العديد من الدول إلي إن ـ ـ ــائها
علي غرار الجزائري التي هي  ،أرعــية إقامتها بإد ال تغييرا ،علي منظومتها المؤسـســية والت ـريعيةي وقد كان،
أحدذ هوة ت ريعية في ه ا المسيرة هي إصدار قانون التجارة ارلكترونية رقس .05/18
جاا ه ا القانون منظما لم تلف جوانب التجارة ارلكترونية من

ل ا اة أبوابي حيذ تس ت صـ ــيص الباب

األول لألحكاس العامة في س ـ ـ ـ ـ ــتة موادي أ ـ ـ ـ ـ ــار فيها الم ـ ـ ـ ـ ــرص إلي حاا ،تهبيق القانون الجزائريي والمعام ،
المحعورة ي ما إدراج بعض التعاريفي اسيما تعريف التجارة ارلكترونيةي والعقد ارلكتروني.
الباب الااني فكان حول ممارس ــة التجارة ارلكترونيةي وقد احتوع علي س ــبعة فص ــول بمجموص امان وع ــرون
مادةي تهرق فيها الم ــرص إلي المعام  ،التجارية العابرة للحدودي ــروه ممارســة التجارة ارلكترونيةي المتهلبا،
المتعلقة بالمعام  ،التجارية عن هريق ااتص ـ ـ ــال ارلكترونيي التزاما ،المس ـ ـ ــتهلك االكترونيي واجبا ،المورد
ارلكتروني ومسؤوليات ي الدفا في المعام  ،ارلكترونيةي اس ار هار ارلكتروني.
ل ه ا الباب ما التزاما ،الموردين ما عـ ــرورة تسـ ــجيل أن سـ ــهس في السـ ــجل التجاري ما عـ ــرورة

فبين من
ّ
ن ر موقا إلكتروني أو ص حة إلكترونية علي األنترني ،بمواص ا ،معينة.

أما الباب الاالذي واأل ير فقد تعلق بالجرائس والعقوبا،؛ حيذ تع ــمن فص ــلين ب ربعة ع ــر مادةي بارع ــافة
إلي مادتين ُ ص ـ ـ ـصـ ـ ــتا لألحكاس اانتقالية وال تاميةي تُلزس اامتاال ألحكاس ه ا القانون في أجل ا يتعدع السـ ـ ــتة
صا هبيعيا أو صا معنويا.
أ هري سواا كان الم اهب ب
هك ا جاا التقس ـ ـ ــيس ال ي اعتمدا الم ـ ـ ــرص الجزائري في تبويب لقانون التجارة ارلكترونية رقس 05-18ي وال ي
كان علي قلة موادا ا ل مســين إعــافة جديدة لســلســلة الت ـريعا ،ارلكترونية التي تحكس التجارة ارلكترونيةي وهي
إحدع تهبيقا ،المدن ال كية.
خاتمييية:
إن د ارس ـ ـ ــتنا له ا الموع ـ ـ ــوص كان ،منص ـ ـ ــبة علي بيان األهمية الت ـ ـ ـ ـريعية لقانون التجارة ارلكترونية رقس -18
(05دون تقييم ) في إهار إن اا مدن كية في الجزائري فباعتبارا أحد القوانين الم تصة بالمعام  ،ارلكترونية
في مجالها التجاريي فهو قانون يتناسب ما الوسه ال ي تقاس في تلك المدني
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حيذ يوفر الحماية القانونية ال زمة للمتعاملين التجاريين سواا كانوا مستهلكين أس مورديني أ

اصا هبيعية أس

معنويةي كما يع ـ ـ ـ ــب ه دائرة المعام  ،التجارية الم ـ ـ ـ ــروعة ويقرن م ال تها بجزااا ،عقابيةي مما يعزز الجانب
الرقابي في علي ما يتس من معام  ،في األوســاه الرقمية .وهو به ا المواص ـ ا ،يعتبر هوة أ رع تقدم ،بها
الجزائر نحو م روعها رن اا مدن كية.
قائمة الهواميش:
-1

انظر :موقا وكيبيدياي ar.m.wikipidia.orgي تاريخ األنترني،ي يوس 2018/01/05

 -2انظر :نسـيمة لعرج مجاهد ي مصـه ي هويهي ي اسـتراتيجية إقامة حكومة الكترونية لالمحاولة الجزائريةي مجلة مي ف
للبحوذ والد ارسـ ــا،ي العدد الاالذي جوان 2016ي ص  215ي قالي سـ ــارةي دور المعام  ،االكترونية في ت عيل ااقتصـ ــاد

الرقميي د ارس ــة حالة بنك ال حة والتنمية الري ية –ب س البواقي -م كرة ماس ــتر في علوس التس ــييري ت ص ــص :مالية وبنوكي
كلية العلوس ااقتصادية والعلوس التجارية وعلوس التسييري جامعة أس البواقيي 2014-2013ي ص 35.

 -3انظر :الياس بن سـ ـ ــديرةي المدينة في الجزائر من الم هوس ااحصـ ـ ــائي إلي التعريف القانونيي مجلة ت ـ ـ ـريعا ،التعمير
والبنااي العدد السادسي جوان 2018ي جامعة ابن لدون-تيار-،الجزائري ص(168-167بتصرف).

 -4نصــر الدين لبالي دور الحوكمة المحلية في إرســاا المدن المســتدامةي م كرة ماجســتير في العلوس الســياســيةي ت صــص
إدارة الجماعا ،المحلية وارقليميةي كلية الحقوق والعلوس السـ ــياسـ ــيةي جامعة قاصـ ــدي مربا"ي ورقلةي سـ ــنة 2012-2011ي

ص 46.

 -5أحمد نجيب عبد الحكيس القاع ـ ـ ـ ــيي محمد إبراهيس العراقيي ص ـ ـ ـ ــائص المدن ال كية ودورها في التحول إلي اس ـ ـ ـ ــتدامة
المدينة المصريةي المجلة الدولية في العمارة والهندسة والتكنولوجيا

https//press.ierek.com.index/Baheth/article/view/214ي ص 1

 -6انظر :مح وظ برحمانيي المدينة ال كية بين الحتمية اادارية والعـرورة البيئيةي مجلة الحقوق والعلوس اانسـانيةي المجلد
العا ري العدد الااني/الجزا الاانيي جامعة زيان عا وري الجل ةي ص 317.

-7

لود رياض صـادقي مناهج ت هيه المدن ال كيةل حالة د ارسـية :دم ـقل رسـالة ماجسـتيري كلية الهندسـة المعمارية-قسـس

الت هيه والبيئة -سنة 2013ي ص.18:

-8

كومـ ـ ــاري بنـ ـ ــاا مـ ـ ــدن كيـ ـ ــة ترتكز علي البيـ ـ ــانـ ـ ــا ،ال ـ ـ ـ كيـ ـ ــةي . http// midlle-east. Emc.com/

colaterall…/smart/

 -9انظر :مح وظ برحمانيي المرجا السابقي ص 317.

 -10نصر الدين لبالي المرجا السابقي ص 46.

 -11ـ ـ ــال ـ ـ ــد علي المرحبي ي ع ـ ـ ــدن ـ ـ ــان مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي الب ـ ـ ــاري إنترني ـ ـ ــ ،األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاا والم ـ ـ ــدن الـ ـ ـ ـ كي ـ ـ ــةيww.alfaisal-
( scientific.com/?p=2205.بتصرف).
 - 12انظر :أحمد نجيب عبد الحكيس القاع ــيي محمد إبراهيس العراقيي المرجا الس ــابقي الموقا الس ــابقي مح وظ برحمانيي
المرجا السابقي .319
 -13ـنبي صـوريةي اسـت داس اسـتراتيجية النقل ال كي ك داة لدعس أدوا ،النقل المسـتداس-د ارسـة متهلبا ،التهبيق في النقل
البري بالجزائر -اهروحة دكتوراا في علو التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييري كلية العلوس ااقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية والتجارية وعلوس التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييري جامعة محمد

بوعياف-المسيلة -ص153.

 -14مدينة_ كية https :// ar.wikipedia.org/wiki/
 -15انظر :مح وظ برحمانيي المرجا السابقي ص 319.

205

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
 -16انظر :أحمد نجيب عبد الحكيس القاعـ ـ ــيي محمد إبراهيس العراقيي المرجا السـ ـ ــابقي ص 2ي

ـ ـ ــعباني مجيد ي مزوار

منوبـ ـ ةي حوكم ــة نظس المعلوم ــا ،ك ــآلي ــة لت ــدعيس الميزة التن ــافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة للمؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةي مجل ــة العلوس التج ــاري ــةي الع ــدد 20
/file///C :Users/ninjanoir/Downlowds/

 -17انظر :قهاص تنمية ااتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،لجنة الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــا2،يالتقرير النهائيي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة  :1/2إقامة المجتما ال كي-التنمية
ااجتماعية وااقتص ـ ــادية من

ص1

ل تهبيقا ،تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ــاا-،فترة الد ارس ـ ــة الس ـ ــادس ـ ــة 2017-2014ي

https//www.itu/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG02.01.1-2017-PDF-A.pdf

 -18انظر :مس ـ ـ ــيردي س ـ ـ ــيد أحمدي س ـ ـ ــعيدي ديجةي م ـ ـ ــروص الجزائر االكترونية :واقا وتحديا،ي مجلة اردارة والتنمية
للبحوذ والد ارسـ ـ ـ ــا،ي العدد الرابا ي ص  259ي

/file///C:/Users/ninjanoir/Downloadsي عبان عبد القادري

تحديا ،اردارة االكترونية في الجزائر -دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس العاصمة -اهروحة دكتوراا ي ص 91.

 -19انظر :موقا وكالة األنباا الجزائرية /http//www.aps.dz/ar/algerie/
 -20لود رياض صادقي المرجا السابقي ص 36.

الجيد(د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة في تهبيقا ،العالس المتقدس والنامي)
 -21انظر :محمد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــايبي الحكومة االكترونية كآلية لتوهيد الحكس ّ

م كرة ماجس ـ ــتير في العلوس الس ـ ــياس ـ ــية والع قا ،الدوليةي ت ص ـ ــص التنظيما ،الس ـ ــياس ـ ــية وااداريةي كلية الحقوق والعلوس

السياسية-جامعة الحاج ل عر-باتنةي 2009-2008ي ص 17

 -22انظر :نسيمة لعرج مجاهدي مصه ي هويهيي المرجا السابقي ص 208.

 -23انظر :س ـ ـ ـ ـ ــمية ديمشي التجارة ارلكترونية حتميتها وواقعها في الجزائري م كرة ماجس ـ ـ ـ ـ ــتير في العلوس ااقتص ـ ـ ـ ـ ــاديةي

ت ص ــص تحليل واس ــت ـ ـراف اقتص ــاديي كلية العلوس ااقتص ــادية وعلوس التس ــييري جامعة منتوي-قس ــنهينة -سـ ـنة -2010

2011ي ص248.

 -24الياس اهدي الحاج عرابةي عبد المنعس دفروري تقييس تجربة تهبيق الحكومة االكترونية في الجزائري المجلة الجزائرية
للدراسا ،المحاسبية والماليةي عدد 2016/03ي جامعة قاصدي مربا"-ورقلة -ص 131.-130

 -25بوقلقول الهاديي م ـ ـ ــروص الحكومة االكترونية الجزائرية :هموحا ،كبيرة وانجازا ،متواع ـ ـ ــعةي مدا لة مقدمة في
اهار الملتقي الدولي حول :متهلبا ،إرسـ ـ ـ ـ ــاا الحكومة االكترونية في الجزائر -د ارسـ ـ ـ ـ ــة تجارب بعض الدول -المنظس من
هرف تس ـ ـ ــيير الجماعا ،المحلية ودورها في تحقيق التنمية بالتعاون ما كلية العلوس ااقتص ـ ـ ــادية وعلوس التس ـ ـ ــييري جامعة

سعد دحلب ي البليدة ي يومي  13و 14ماي (بتصرف) ص .50

 -26انظر :محمود ص ـ ـ ـ ـ ـ ــبري ميس أبو حبيبي اردارة االكترونية بين الواقا والتهبيق-ال وائد والس ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيا -،ورقة بحاية
مقدمة إلي :ملتقي تكنولوجيا المعلوما 3-،لنحو مجتما معلوماتيل كلية تكنولوجيا المعلوما،ي الجامعة ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ مية بغزة-

فلسهيني أبريل 2009ي ص 10.

 -27انظر :عبدا نعمان ال ري في الحكومة ارلكترونية كاستراتيجية رعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتهاي الواقا
والتحديا،ي حالة دول مجلس التعاون ال ليجيي اهروحة دكتوراا في العلوس ااقتصـ ـ ـ ــادية وعلوس التسـ ـ ـ ــييري ت صـ ـ ـ ــص إدارة

األعمالي سنة2009-2008ي ص 122.-121

-28

آمال حاب،ي التجارة االكترونية في الجزائري رسالة دكتوراا في العلوسي ت صص قانوني كلية الحقوق والعلوس السياسيةي

جامعة مولود معمري-تيزي وزو -سنة2015ي ص (8بتصرف).

 -29سمية ديمشي المرجا السابقي ص 36.

 -30قانون رقس  05/18مؤرو في  10مايو  2018يتعلق بالتجارة ارلكترونيةي الجريدة الرسـ ـ ــمية عدد  28لسـ ـ ــنة 2018ي
المادة  6ف.1

 -31انظر :لود رياض صادقي المرجا السابقي ص .38
 -32انظر :لود رياض صادقي المرجا ن س ي ص .38
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 -33سمية ديمشي المرجا السابقي ص 41.

 -34عبد ال تا" مرادي المدن والقرع ال كيةي  htmlالمدن والقرع ال كية www.kutub.pdf.net/book/

 -35األمر  11-03مؤرو في  23غ  2003 ،ي يتعلق بالنقد والقرضي الجريدة الرسمية عدد  52لسنة .2003

 -36انظر :الزهراا ناجيي التجربة الت ـ ـ ـ ـريعية الجزائرية في تنظيس المعام  ،ارلكترونية المدنية والتجاريةي مدا لة مقدمة
في اهـار المؤتمر العلمي المغـاربي األول حول المعلومـاتيـة والقـانوني المنعقـد في ال ترة من  28إلي  19أكتوبري أكـاديمية

الدراسا ،العليا-هرابلس -ص 13.

 -37القانون رقس  02-05مؤرو في  06فبراير ســنة  2005يعدل ويتمس األمر رقس  59-75المؤرو في  26ســبتمبر ســنة

 1975والمتعمن القانون التجاريي الجريدة الرسمية العدد  11لسنة 2005.
 -38انظر  :حاب ،أمالي المرجا السابقي ص 72.

-39

القانون رقس  04/15مؤرو في  1فبراير 2015ي الجريدة الرسمية عدد  6لسنة .2015
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واقع تجسيد البلدية الذكية في الجزائر
د .نسرين سعدون (جامعة الجزائر -03الجزائر)
أ .نريمان تيماجر (جامعة الجزائر -03الجزائر)
ملخص:
أحدذ التهور ال ي ـ ـ ـ ــهدت تكنولوجيا ،المعلوما ،و ااتص ـ ـ ـ ــال) ) NTICاورة معلوماتية س ـ ـ ـ ــاهم ،في ظهور
تقنيا ،و أدوا ،جديدة في كل المجاا ،و باأل ص في مجال تقديس ال دما ،للمواهنين .عـ ـ ـ ـ ــمن ه ا ارهار
س ـ ـ ــع ،معظس الدول و الحكوما ،عبر العالس إلي تحديذ دماتها و أجهزتها الحكومية من أجل توهيد ع قاتها
ما المواهنين و تحسين ظروف معي تهس في إهار التنمية الحعرية و المستدامة.
تعتبر البلدية ال لية األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية لم ـ ـ ـ ــروص اردارة ارلكترونيةي حيذ تعد من بين األجهزة الحكومية التي تواج
تحديا ،كبيرة من حيذ ااسـ ـ ـ ـ ـ ــت ادة من الاورة التقنية بغية اارتقاا ب دائها إلي مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع ل البلدية ال كيةل لE-

 COMMUNEالتي تركز علي توهيد ع قة تبادلية فيما بين البلدية بكل فروعها و ـ ــركائها من

ل إدماج

م تلف األنظمة المعلوماتية.
سـ ـ ـ ـ ـ ــع ،الجزائر في إهار م هه اانتقال إلي الحكومة االكترونية ال ي ينص علي عـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الرقي بال دمة

العمومية و تقريب اردارة من المواهن إلي تجسـ ـ ـ ـ ــيد م ـ ـ ـ ـ ــروص البلدية ال كية عبر توفير مجموعة من الوسـ ـ ـ ـ ــائل
التكنولوجية و اللوجســتية في عملية ااتصــال و التواصــل بين اردارة و المواهن

الجزائريي بارعــافة إلي ســن

مجموعة من النصوص الت ريعية و التنظيمية.
تمال ،أولي ارجرااا ،التي ات تها الهيئا ،الوص ـ ـ ـ ـ ــية لرقمنة البلديا ،الجزائرية في تمكين المواهنين من هلب
بعض الواائق البيومترية بهريقة سـ ـ ـ ــهلة عبر الموقا االكتروني لو ازرة الدا لية و الجماعا ،المحلية دون التنقل
إلي مقر البلديا .،من بين ه ا ال دما ،هلب الحص ـ ــول علي بهاقة التعريف الوهنية البيومتريةي جواز السـ ـ ـ ر
البيومتريي المعاينة المؤمنة....
نس ـ ـ ــعي من

ل ه ا الورقة البحاية إلي اس ـ ـ ــتعراض م ـ ـ ــاريا التحول إلي البلدية ال كية في الجزائر من

ل

عرض بعض النما ج وفق المحاور التالية:
 -Iماهية المدن الذكية.
 -IIمشروعي المدينة و البلدية الذكية في الجزائر :األهداف و االحتياجات.

 -IIIاإلطار القانوني و التشريعي لتجسيد مشروا البلدية الذكية في الجزائر.

 -IVاإلجراءات المتبعة للحصول على جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين

الكلمات الدالة  :البلدية ال كيةي البيومتريةي اردارة االكترونيةي الرقمنةي الجزائري التنمية.
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مقدمة:
ل

اتجه ،أهداف السـ ــياسـ ــة العامة للجزائر في السـ ــنوا ،األ يرة إلي بناا مجتما المعلوما،ي يظهر ه ا من

ال هاب الرس ــمي للمس ــؤولين  و البرامج التنموية المس ــهرةي ليتس ارع ن في س ــنة  2008عن م ــروص الجزائر
االكترونية  2013-2008ي و ال ي يركز علي عدة م ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا من بينها م ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا تهدف إلي تهوير و دعس
المؤسسا ،اردارية و ااقتصادية و تحسين مستوع معي ة المواهنين من

ل است دامهس لتكنولوجيا ،ارع س

و ااتص ـ ـ ـ ــالي و ك ا تحريك ااقتص ـ ـ ـ ــاد ا لوهني و جعل اقتص ـ ـ ـ ــاد رقمي من

ل توفير دما ،نوعية .يعد

م روص المدن المستقبلية ال كية من بين أهس الم اريا التي تراهن عليها الجزائر لمواكبة المدن العالمية الرائدة في
ه ا المجال كسنغافوراي يهدف الم روص إلي تحويل العديد من المدن الجزائرية علي غرار العاصمة الجزائرية إلي
مدن تتميز بتصـ ـ ــميس يعـ ـ ــمن توزيا قواعد البيانا ،للمدينة ب ـ ـ ــكل أمال علي م تلف هياكل و إدارا ،المدينة و
ك لك عموس المواهنين.1
لس يحظي م روص الجزائر الكترونية بالتهبيق إا عاس  2014و لك نظ ار لوجوب توافر مجموعة من العوامل
التقنية و المادية و الب رية ال تي عمل ،علي توفيرها السلها ،العموميةي حيذ مل ،ه ا العملية مجموعة من
القهاعا ،من بينها البلدية التي تراهن عليها السلها ،العمومية ك هس محها ،العصرنة التي ستسم بتحقيق
البنية القاعدية للحكومة االكترونية2ي و علي نتساال في ه ا الورقة البحاية عن مايلي :ما هو واقع تجسيد
مشروا البلدية الذكية في الجزائر؟

 – 1ماهية المدن الذكية:
ـ ــهد الت هيه الحعـ ــري تهو ار هاما ب عـ ــل التقنيا ،المسـ ــاهمة في تحسـ ــين الهرق و اآلليا ،التي تسـ ــاعد علي
تهوير البيئة ارنســانية .ه ا ما ربه التمدن في مدن اليوس باابتكارا ،التكنولوجيةي اصــة تكنولوجيا ،المعلوما،
و ااتص ـ ـ ــال .3ع ـ ـ ــمن ه ا ارهار ظهر مص ـ ـ ــهل لالمدن ال كية المس ـ ـ ــتدامةل في س ـ ـ ــنوا 1980 ،كمص ـ ـ ــهل
أنجلوس ـ ــكس ـ ــوني .في الواقاي وفقا لمص ـ ــهلحا ،الت هيه الحع ـ ــريي فإن المدن ال كية تتجاوز بكاير ما قد يدرك

معظس األ ـ ـ ـ ـ اصي علي الرغس من لك هناك بعض اا ت فا ،في تعريف المدن ال كية و ا يوجد تعريف موحد
للمدينة ال كيةي فم ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا المدن ال كية تكون عادة جزاا من برنامج عاس لتحديذ

المدني وي ـ ـ ـ ـ ـ ــمل الت هيه

العمراني والبيئة وتكنولوجيا المعلوما .،وهي تهدف إلي ااست ادة من قدرا ،تكنولوجيا ،المعلوما ،و ااتصاا،
في نظس اردارة الحعـ ـرية ل لق مدن ليس ــ ،متقدمة اجتماعيا و اقتص ــاديا فحس ــبي بل و مص ــممة أيع ــا لتحقيق
التنمية البيئية المستدامة.4

 1عن موإلع نزار الييدايريييج ن الرميياعييات المحريييج ،/http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar ،اطرع عريييه وي
.2019/01/19
2
Émeline Bailly, « Technologies numériques et durables aux défis de la métropole sensible », ePhaïstos
[En ligne], V-1 2016 | 2018, p06, mis en ligne le 28 janvier 2018, consulté le 09 décembre 2018,
http://journals.openedition.org/ephaistos/1309 ; DOI : 10.4000/ephaistos.1309.
 3بناء مدن البد الاييج المستدامج ،أيبار االوحاد الدنلي لالو االت ،الودد ،2016 ،2ص .04
 4ميييارويييسييييييا وييارييياس ،الييمييدن اليياييييييج بييييين الييخيييييال ن الييحييقيييييقييج ،مييقييال الييكييتييرننييي مييتييوويير عييرييي الييرابييط"
،http://www.envirocitiesmag.com/articles/sustainable -smart-cities/smart-cities-dream-or-reality
.09.12.2018
اطرع عريه"
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امة م هوس يعتمد الناحية النظرية أهلق كاراجليو اي ،آلي من جامعة أمسـ ـ ـ ـ ـ ــترداس في 2011ي حيذ قال :ليمكن
تعريف المدينة ب نها ل كيةل عندما تساهس ااستامارا ،في رأس المال الب ري وااجتماعي والبنية األساسية لوسائل
ااتصال التقليدية (النقل) والحدياة (تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا )،في دعس التنمية ااقتصادية المستدامة وفي
إيجــاد نوعيــة راقيــة من الحيــاة ما اردارة الحكيمــة للموارد الهبيعيــةي من

ل العمــل الجمــاعي واالتزاس واردارة

القائمة علي الم اركةل.1
تعرف   IDCلألبحاذ المدينة ال كية علي أنها:ل كيان محدودي حي و/أو بلدة و/أو مدينة و/أو مقاهعة و/أو بلدية
و/أو منهقة حع ـرية( ل ســلهت الحاكمة علي مســتوع المنهقة أكار من كونها علي مســتوع الدولة .ويتس بناا ه ا
الكيان علي بنية تحتية ل تصاا ،وتقنية المعلوما ،التي تمكن من إدارة المدينة بك ااة وتعزز التنمية ااقتصادية
وااستدامة واابتكار وم اركة المواهنين.2
تعد كل من هونكونج أو س ــنغ ورة في آس ــيا من بين رواد المدن العم قة أو المدن المس ــتقبليةي حيذ يعد م ــروص
لSupertreesل ال ي أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت حكومة سـ ـ ـ ـ ـ ــنغافورة من بين النما ج الهامة في العالسي و ال ي يتمال في غرس
أ ـ ـ ــجار اصـ ـ ــهناعية ارت اعها  50مترا .بغض النظر عن جمالهاي هي مجهزة ب جهزة تنسـ ـ ــيق لدرجة الح اررة قادرة
علي إعااة المدينة و ك ا جما مياا األمهار.
 1-Iخدمات المدن الذكية:
تتجسد دما ،المدن ال كية في عدة مياديني من بينها:
أ – الحكومة الذكية  :يمكن تعريف الحكومة ال كية ب نها حكومة تقدس ال دما ،للمســت يدين بالتكامل ما جها،

إلكترونية أ رع للحصـ ـ ــول علي البيانا ،ال زمة لتقديس ال دمة ب ـ ـ ــكل آلي للمسـ ـ ــت يدي وتقوس ه ا الجهة أيع ـ ـ ــا

بـدورهـا في التكـامـل وتوفير بيـانـا ،ال مسـ ـ ـ ـ ـ ــت يـد من ال ـدمـة إلي جهـا ،إلكترونيـة أ رع .ومن منظور فني تقوس
الحكومة ال كية بعمل ربه امل لجميا دماتها ما بععها البعض وأيعا التكامل ما جها ،الكترونية حكومية

أ رع ركمال ارجرااا ،نيابة عن المســت يد و لك من

ل ااســتع س التلقائي عن بيانا ،المســت يد من ال دمة

بدل من هلبها من مما يزيد في دقة المعلوما ،و سرعة تن ي العمليا.3،
ب -الصييييحة الذكية  :التي تعني تقديس دما ،صـ ـ ــحية للمواهنين بهريقة سـ ـ ــهلة و ـ ـ ــاملة من

ل تهبيقا،

حدياة علي الهواتف ال كيةي حيذ يمكن للمريض ما أن يتحصـ ـ ـ ـ ــل علي دمة اسـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــارية هبية عن هريق

محاداا ،ن صية أو صوتية أو فيديوي كما بإمكان تقيس التجربة بعد اانتهاا من ااست ارة .ما نهاية سنة 2016

توفر حوالي  50000تهبيق للصــحة ال كية .4من بين ه ا التهبيقاe-cabine :،ي صــحة ألهبااي Health
MateKي .Pharma Garde Algerie



IDC : International Data Corporation
 2ميرييا يومييار ،بنيياء مييدن ذييييج وروكز عري البيييانييات اليياييييج لمحييج عييامييج عن الحييش ،متوور عري موإلع" https://middle-
 ،east.emc.com/collateral/campaign/smart-city/whitepaper-arabic.pdfاطرع عريه وي .12.11.2018
، 3يييييييييف هللا الييوييتييبييي ،الييحييكييومييج اليياييييييج" مييرحييرييج مييا بييوييد الييحييكييومييج االلييكييتييرننيييييج ،مييتييوويير عييرييي الييرابييط،
 ،http://daif.net/download/sGov-1.2.pdfاطرع عريه وي" .2018/12/10
4
Muriel Dubreuil, « Les premiers pas de la santé intelligente », les cahiers, n°174, http://www.orsidf.org/dmdocuments/2017/SanteIntelligente.pdf, consulté le 10/12/2018.
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ج -إدارة الطاقة و البيئة :يمكن ت عيل إدارة الهاقة من

ل ال ـ ـ ــبكة ال كية 1ل دما ،مرافق أنظمة التوصـ ـ ــيل

المتقدمة (الكهرباا والغاز و المياا) انه قا من مص ـ ـ ــادر ارنتاج ووص ـ ـ ــوا إلي نقاه ااس ـ ـ ــته ك

و لك من

ل توظيف تكنولوجيا ،ااتصــاا ،التي يعتمد عليها لبناا البنية التحتية لل ــبكة ال كية .أما في مجال البيئةي

و بالنظر إلي كون المدن تس ــتهلك كميا ،كبيرة من الموارد الهبيعية ب عل تنامي الهلب عليها كالهاقةي فقد با،
من العــروري تهوير المدن و تحويلها لتصــب مدن صــديقة للبيئة من

ل اســت داس الهاقا ،البديلة .في ه ا

ارهار تعد لمدينة فوجيساوال نمو جا رن اا مدن متهورة صديقة للبيئةي التي تعمل علي جلب الهاقة للحياة و
تحسين معي ة األفراد من

ل الهاقة ال مسيةي التي يقومون بتوليدها است دامها في منازلهس.2

د -التنقل الذكي :يعد التنقل ال كي أحد المحاور األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية للتنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامةي حيذ توفر التكنولوجيا،

ااتصــالية الجديدة عدد كبير من الحلول في مجال التنقل لمواجهة التحديا ،التي تعوق ك ااة الت ــغيلي وارقبال
علي الس ر في المدني وفي حقيقة األمري لن يكون المسافرون هس المست يدون الوحيدوني حيذ ستتمكن ركا،
النقل والجها ،المسـ ــؤولة عن الت هيه الحعـ ــري من تحسـ ــين األداا الوظي ي للنظاس وتحقيق ااسـ ــتدامة البيئية
وتعزيز برا ،المسافرين واعافة قيمة اقتصادية جديدة.
ه -التجارة االلكترونية :تتمال التجارة االكترونية في كل المعام  ،التجارية من بيا و ـ ـ ـ ـ ـ ـراا للسـ ـ ـ ـ ـ ــلا و
ال دما ،و قد اعتبرها المحللون ااقتصــاديين ب نها محرك جديد للتنمية ااقتصــادية و لك كونها وســيلة فعالة و

س ـ ـ ـريعة ربراس الص ـ ـ ـ قا ،و المنتجا ،و ال دما .،و هي تمال عنصـ ـ ــر هاما في تحقيق التنمية المسـ ـ ــتدامة في

الجانب ااقتص ــادي كون عنص ــر فاعل من عناص ــر تكامل المدينة ال كية .3يتوفر لمس ــت دمي ــبكة اانترن،
حاليا العديد من التهبيقا ،التي تسـ ـ ـ ـ ــاعدهس علي انجاز متهلباتهس التجارية و تنقسـ ـ ـ ـ ــس إلي ا اة فئا :،تهبيقا،
للتسوق مال ( )Amazon Shopping, eBayي تهبيقا ،لل حن مال ( )Fed Ex Mobile, DHL ACTي
تهبيقا ،للدفا مال(.)Pay Pal, Buyer Protection
 2-Iمتطلبات المدن الذكية:
تعتبر البنية التحتية المتمالة في تقنيا ،المعلوما  ،و ااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس تنمية المدن ال كيةي و تتكون من
مجموعة من العناصر المترابهة ب بكا ،يتس من

لها جما البيانا ،التي يتس معالجتها من

ل مجموعة من

البرمجيا .،كما تتي ت مين اتصـ ــاا ،فعالة عـ ــمن المدن و تهوير هرق جديدة لتقديس ال دما ،و ك ا لتسـ ــهيل
التعامل ما الحكومة .4من بين المتهلبا ،األساسية للمدن ال كية:


ـبكة اتصـالية واسـعة :ت ـمل ه ا ال ـبكة ب ـكل عاس كافة أنواص ااتصـال مال :ااتصـال ال لوي (الجيل

الاالذ والجيل الرابا والجيل ال امس) وتقنية واي فاي  wireless fideletyوتقنية البلوتوذ()Bluetooth

و األلياف البصـ ـ ـ ـ ـ ـرية وأجهزة جما البيانا ،أو أنتران .،وه ا األنواص من ااتص ـ ـ ـ ـ ــاا ،يمكن أن تمتلكها
ركا ،ااتصاا ،ال اصة والعامةي أو البلديا ،أو م تلف الجها ،الحكومية علي م تلف المستويا.،
 1أنظ مج إدار مروق الشييييب كج الكهر بائ يج ا لاي يج ،التقرير  ITU-RSM.2351-0ال يييييادر وي  2015/07عن االو حاد ا لدنلي
لالو االت ،ص .03
 2بادما ويتو ،المدينج الاييج المسييتدامج ووييسييانا التابوج لباناسييونيك" مدينج وتطور عري نحو مسييتدام من يالل األوكار اإلبداعيج،
مررج بيئج المدن الاييج ،الودد  ،8ما  ،2014ص .32
 3عبد الرؤنف إسييييماعيش ،المدن الاييج" طموي ايديولويي عربي ،إسييييتراوريج دعم التحول الرإلمي ن إدار البنيج الاييج لدنل
المنطقج وي وحقيق االزد ار ن يود الحيا نحو مرتموات متقدمج ،القا ر  ،دار رنابط لرنشر ن وقنيج المورومات،2018 ،ص .254
 4يرود رياض ،منا ل وخطيط المدن الاييج ،دراسج حالج '' دمشق'' ،رسالج مايستير ،ياموج دمشق ،2013 ،ص.28
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وتتي البنية التحتية القوية ل تصـ ـ ــاا ،للمدن الوصـ ـ ــول إلي األنظمة والحصـ ـ ــول علي البيانا ،والتعامل
معها ب عالية.


تقنيا ،جما البيانا :،نظ ار لحجس البيانا ،ال ي يجري إنتاج وجمع ي تعمل مراكز

البيانا/ ،

العمليا ،علي عـمان ح ظ البيانا ،في مسـتودص بيانا ،عاس يسـاعد للوصـول إليها بسـهولة من قبل كافة
اردارا ،والتهبيقا.1،


أدوا ،إدارة محتوع البيانا( ،البرمج يا :)،ت ـ ـ ـ ـ ـ ــمل أدوا ،معالجة و تحليل البيانا ،و أدوا ،المحاكاة و
ارظهاري و تعتبر ه ا األدوا ،أسـ ـ ــاسـ ـ ــية ردارة الرقميةي حيذ تعتمد المدن ال كية علي مجموعة متنوعة
مــن ه ـ ـ ـ ا ال ـبــرم ـج ـيـ ـ ــا ،كـ ـ ــال )Computer Aided(CADي Geographic information (GIS
 )Systemو .2)Global Positioning System (GPS

 -2مشروعي المدينة و البلدية الذكية في الجزائر :األهداف و االحتياجات.
في عالس تتس ـ ــارص في التهورا ،التكنولوجية المتغلغلة في جميا ميادين الحياة ارنس ـ ــانيةي لس يعد بإمكان البلديا،

الوقوف موقف المت رج علي التهورا ،اردارية والمعلوماتية الحاصــلة من حولهاي كما أعــحي المواهنون بجميا

هبقاتهس علي دراية ب همية م تلف التقنيا ،التكنولوجية المســهلة للتعام  ،و ال دما ،اردارية من أجل تحديذ
التعام  ،لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ليس ،بلديا ،الجزائر بمن ع عن لك التهوري فهي ت هد تحوا كبي ار مل عدة قهاعا ،في إهار سياسة الرقي
بال دمة العمومية و عصـ ـ ـرنة اردارة من

ل تعميس اس ـ ــتعمال تكنولوجيا ،ارع س و ااتص ـ ــال بالبلديا .،لقد

سـ ــهر ،السـ ــلها ،العمومية في الجزائر مجموعة من ال هه لت عيل نما ج المدن المسـ ــتقبلية في الجزائري حيذ

تحولـ ،الجزائر إلي هـ ا النوص من الت هيه بعـد ال تغيرا ،الجـ ريـة التي عرفتهـا المـدن الجزائريـة في السـ ـ ـ ـ ـ ــنوا،
األ يرة بسـ ـ ــبب أحداذ الع ـ ـ ـرية السـ ـ ــوداا في التسـ ـ ــعينا،ي و التي من مظاهرها ااكتظاظ السـ ـ ــكاني في المدن
الكبرعي اصة في العاصمة مما ولد عغها ديمغرافيا من الصعب التحكس في .
من بين ال هه التي اتبعتها السـ ـ ــلها ،السـ ـ ــياسـ ـ ــي ة في الجزائري إن ـ ـ ــاا مدن كبرع جديدة في المناهق الدا لية
المحيهة بالعاص ـ ـ ــمةي مال :بوغزول بواية المدية التي س ـ ـ ــتحتع ـ ـ ــن العاص ـ ـ ــمة اردارية الجديدة للجزائر و التي
ســتســاهس في إعادة التوازن ارقليمي و احتواا هجرة الســكان من الريف نحو العاصــمة .من ناحية أ رع تس إعادة
إس ــكان س ــكان العاص ــمة في أقهاب حعـ ـرية جديدة .كل ه ا المعهيا ،جعل ،م هوس المدن ال كية في الجزائر
يرتبه ب ـ ـ ـ ــكل أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي بم هوس إعادة التوازن ارقليميي ال ي ظهر في السـ ـ ـ ــنوا ،األ يرة ما تهور اابتكارا،
التكنولوجية التي جلب ،الحلول لم ـ ـ ــاكل التي تس ـ ـ ــبب فيها النمو الس ـ ـ ــكاني مال :تنقل الس ـ ـ ــكاني الوصـ ـ ـ ـول إلي
ال دما،ي إدارة الن ايا ،و ما إلي لك . 3كما يصـ ـ ـ ـ ـ ــبو إعادة التوازن ارقليمي إلي لق مدن كية تسـ ـ ـ ـ ـ ــت دس
التكنولوجيا ،الحدياة رع س و ااتصال لتحسين نوعية ال دما ،الحعرية في سياق إعادة التوازن ارقليمي.

1ميرا يومار،مريع سبق ذيره.
 2يرود رياض ،مريع سبق ذيره ،ص .38
3
Meziane RABAH, « Alger smart city : le rêve est-il permis ? », N’TIC Magasine, juin/ juillet2017,
p17.
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يتهلب ت عيل م ـ ـ ــروص المدن ال كية في الجزائر دعس المجالس المحليةي المهالبة بالس ـ ـ ــعي إلي عصـ ـ ـ ـرن اردارة
العمومية كنقهة انه ق وتحسـ ـ ـ ـ ـ ــين نوعية ال دمة العموميةي من

ل إه ق دما ،إبداعية كال دمة ال اتية

دا ل اردارة عبر محها ،آلية لتوزيا الواائق اردارية و دما ،عن ُبعد تس ـ ـ ــت دس إجرااا ،المص ـ ـ ــادقة والتوقيا
ار لكتروني و ك ا تعميس البيانا ،و استحداذ نما ج لتهبيقا ،موحدة است دامها من هرف البلديةي المواهنين و
الجمهور العاس .بارعــافة إلي إه ق دمة البلدية ال كيةي التي ترتكز علي تعميس نظاس ارع س اآللي في جميا
ن ـ ــاهاتهاي إ تعد البلدية ال لية األس ـ ــاس ـ ــية لم ـ ــروص الحكوم ة االكترونية في الجزائر .يقوس ه ا الم ـ ــروص علي
الربه بين البلدية و م تلف دماتها و ــركائها عبر أنظمة معلوماتية متكاملة كرقمنة مصــلحة الحالة المدنية و
إن ـ ـ ــاا تهبيق علي الويب يسـ ـ ــم بإد ال البيانا ،ال اصـ ـ ــة بالمواهن الجزائري من عقود وواائق الحالة المدنية
علي قاعدة بيانا ،متهورة متواجدة علي أجهزة رئيسـ ـ ــية و ح ظها ليتس اسـ ـ ــترجاعها احقا بهدف الحصـ ـ ــول علي

معلوما ،دقيقة بواسـ ـ ـ ـ ــهة بحذ يجري موظف البلدية .تد ـ ـ ـ ـ ــن ،أول بلدية الكترونية في الجزائر يوس  04مارس
 2011بالمقر ال رعي ارداري بواية باتنة بال ــرق الجزائري .1أما فيما ي ص اس ــت راج الواائق البيومترية أو ما
يعرف بال ـ ـ ـ ــباك االكتروني للواائق البيومترية ( جواز السـ ـ ـ ـ ـ ر البومتريي بهاقة التعريف الوهنية البيومتريةي و
احقا ر صـ ــة السـ ــياقة البيومترية التي تعتمد علي التنقيه)

2

فقد تس تعيين  47دائرة نمو جية بعواصـ ــس الوايا،

بالمقاهعة اردارية لحس ين داي بالجزائر العاصمة كمرحلة أولي ره ق جواز الس ر البيومتري و لك ابتداا من
 2جان ي  2013و بدأ تهبيقها علي مستوع كل بلديا ،واية الجزائر العاصمة ابتداا من  13ديسمبر 2017ي
و س ـ ـ ـ ــيتس تعميمها علي مس ـ ـ ـ ــتوع جميا بلديا ،الجزائر احقا .يعد م ـ ـ ـ ــروص البلدية ال كية نظاس ايكولوجيا م ئس
ابتكار و تهوير اردارة االكترونية عمن م هه امل متعدد القهاعا.3،
 -3اإلطار القانوني و التشريعي لتجسيد مشروا البلدية الذكية في الجزائر.
إن قياس البلدية ال كية كمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة قارة ا يمكن أن يكون إا في إهار توفير منظومة ت ـ ـ ـريعية تنظس أن ـ ـ ــهتها.

ن ير إلي أن ا يوجد نص قانوني اص بالبلدية ال كية في الجزائر و إنما هنالك قوانين اصة بتنظيس و تسيير
البلدية آ رها قانون البلدية   2011ي و ال ي يحتاج إلي إد ال تعدي  ،جوهرية علي تت ق ما التهورا ،التي
ت هدها الب د.
رغس ه ا القص ـ ـ ـ ــور و النقص القانوني إا أن و ازرة الدا لية و الجماعا ،المحلية و التهيئة العمرانية س ـ ـ ـ ــع ،إلي
إصــدار تعليما ،و ق اررا ،و ازرية اصــة بمعالجة بعض ارجرااا ،اردارية البلدية علي مســتوع مصــلحة الحالة
المدنية و مصلحة الواائق البيومترية .لقد أس ر ،ه ا الق اررا ،علي تسهي  ،كايرة فيما
ي ص التعامل االكتروني في إدارة مرافق البلدية و أنظمتهاي من بين ه ا الق اررا:،
 -1القرار المؤرو في أول صـ ـ ـ ر عاس  1433الموافق ل  26ديس ـ ــمبر 2011ي يحدد المواصـ ـ ـ ا ،التقنية لجواز
الس ر الوهني البيومتري االكتروني.

 1عيييبيييد هللا حييياج سييييييويييييييد ،ويييقيييييييييييم الييينيييظيييام اإلدار االليييكيييتيييرننيييي ويييي اليييريييزائييير ،ميييتيييووييير عيييريييي اليييرابيييط"
 ،https://platform.almanhal.com/Files/2/94335اطرع عريه وي" .2018/12/15
 - 2متوور عري موإلع نزار الييدايريييج ن الرميياعييات المحريييجhttp://www.interieur.gov.dz/images/guichet-
 ،electronique-fr.pdfوم االطال عريه وي .2019/01/15
3
Ibid., p19.
القانون رإلم  10-11المؤرخ وي  20ريع عام  1432المواوق  22يونيو سنج  ،2011يتورق بالبرديج.
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 -2القرار المؤرو في أول صـ ر  1433الموافق ل  26ديسـمبر  2011المحدد لتاريخ بداية تدوال جواز السـ ر
البيومتري االكتروني.
 -3القرار المؤرو في  22جمادع عاس 1432ي الموافق ل  25مايو  2011المتعلق بملف هلب بهاقة التعريف
الوهنية و جواز الس ر.
 -3التعليمة رقس  1435/2014التي أص ـ ـ ـ ــدرها وزير الدا لية و الجماعا ،المحلية و التي تحدد ال ـ ـ ـ ــروص في
العمل بالس ـ ـ ـ ـ ــجل الوهني اآللي للحالة المدنيةي حيذ تس تحديد تاريخ  15ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر  2014للبدا في اس ـ ـ ـ ـ ــت س

ـ ــهادا ،المي د اعتمادا علي ه ا الس ـ ــجل فقه .جاا بعدها تعديل قانون الحالة المدنية رقس  14/08المؤرو في

 13أو2014 ،ي المعدل و المتمس لألمر 70/20المتعلق بالحالة المدنيةي حيذ اسـ ــتحدذ إسـ ــما اصـ ــا ينص
علي السجل الوهني اآللي للحالة المدنية ال ي يحدذ لدع و ازرة الدا لية و يرتبه بالبلديا ،و ملحقاتها اردارية.
 -4القرار وزاري م ـ ــترك ما بين و ازرة الدا لية و الجماعا ،المحلية و التهيئة العمرانية و و ازرة ال ارجية المؤرو
في  4رجب  1436الموافق ل  23أبريل  2015الصـ ـ ــادر في  23أفريل 2015ي المحدد للواائق المكونة لملف
هلب جواز الس ر البيومتري االكتروني بالنسبة للمواهنين الجزائريين المقيمين في ال ارج.
 -IIاإلجراءات المتبعة للحصول على جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين:
يهدف م ــروص جواز السـ ـ ر و بهاقة التعريف البيومتريين إلي عصـ ـرن واائق الهوية والسـ ـ ري حيذ أص ــبح،
بهاقة التعريف الوهنية البيومترية و االكترونية وايقة مؤمنة تماما ا ،ـ ــكل أكار مرونةي تعـ ــمن للمواهن
القياس بكافة ارجرااا ،اليومية .وفيما يتعلق بجواز الس ر االكتروني البيومتري فهو وايقة هوية و س ر مؤمنة
قابلة للقرااة آلياي ومهابق للمعايير المم ة من هرف المنظمة الدولية للهيران المدني.1
 -1بالنسبة لالستفادة من خدمة جواز السفر البيومتري:

حدد ،و ازرة الدا لية و الجماعا ،المحلية ا اة مراحل يتبعها المواهن للحص ـ ــول علي جواز السـ ـ ـ ر البيومتريي
و هي علي النحو التالي:2
أوال  :مرحلة وضع الطلت

للحصول علي جواز الس ر البيومتريي يجب علي المواهن تقديس ملف إداري ي مل الواائق التالية:
ص ـري وتكون مرفقة بمســت رج اص من
اســتمارة مملواة وموقعة من هرف المعني أو الولي ال ــرعي بالنســبة للق ّ
مرةي جواز
عقود ــهادة المي د رقس 12-و يسـّلس في مهبوص اصي ــهادة الجنســية في حالة تقديس الهلب ألول ّ
الس ـ ر المنتهي الص ـ حية مرفق ب ــهادة مي د األب أو األس وان تع ر لكي ــهادة وفاة أحدهما .في حالة تقديس

هلب التجديدي ــهادة ارقامة ا يقل تاريخ إصــدارها عن ســتة أ ــهري ــهادة عمل أو ــهادة مدرســية بالنســبة
للهلبة أو األبناا المتمدرسيني أربا صور مسية للهوية بيومترية بدون إهار ا ،ل ية موحدة و بيعااي تكون
حدياة ومماالة تماماي قسيمة جبائية أو هابا جبائي بمبلغ يناسب نوص الوايقة المهلوبةي نس ة من بهاقة فصيلة
الدس.
 1الياس شييا د ،الحاج عرايج ،عبد النويم دورنر،وقييم ورربج وطبيق الحكومج االلكترننيج وي الرزائر ،المررج الرزائريج لردراسييات
المحاسبج ن الماليج ،الودد  ،2016 ،3ص.133
 2متوور عري الموإلع الر سمي التابع لوزار الدايريج ن الرماعات المحريج ن المخ و لرواز ال سفر ن بطاإلج التوريف البيومتريين"
https://passeport.interieur.gov.dz/Ar/DemandeCNIBE/Demande%20carte%20national%20d'id
.entit%C3%A9%20biom%C3%A9trique%20%C3%A9lectronique
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تودص الهلبا ،علي مس ـتوع الدائرة اردارية أو دائرة ارقامة بالنســبة للج ازئريين المقيمين في الجزائر .أما بالنســبة
للجزائريين المقيمين في ال ارجي فيتس إيداص الهلبا ،علي مستوع المماليا ،الدبلوماسية أو القنصلية.
ثانيا :مرحلة االستعالم عن وضعية طلت جواز السفر
يمكن لصــاحب الهلب متابع ة مراحل معالجة هلب جواز الس ـ ر البيومتري إلكتروني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من

ل رابه الكتروني

متوفر علي الموقا االكتروني التابا لو ازرة الدا لية و الجمعا ،المحلية و الم ص ـ ـ ـ ــص لجواز السـ ـ ـ ـ ـ ر و بهاقة
التعريف البيومتريين.
ثالثا :مرحلة سحت جواز السفر البيومتري
ل ه ا المرحل ة من المعني باألمر الحعـ ـ ـ ــور إجباريا إلي مقر الدائرة من أجل إسـ ـ ـ ــت س جواز الس ـ ـ ـ ـ ر

يهلب

البيومتريي وعلي أن يقوس بالت كد من صـحة المعلوما ،المهبوعة علي جواز السـ ر البيومتريي و في حالة وجود
ه يعاد الجواز إلي مديرية الس ــندا ،و الواائق المؤمنة ما التحدياا ،ال زمة (المعلوما ،مص ــححة) من أجل
إعادة إنتاج جواز س ر جديد.
 -2بالنسبة لالستفادة من خدمة بطاقة التعريف البيومترية:

هناك جملة من ارجرااا ،الملزس إتباعها من هرف المواهن لكي يسـت يد من ه ا ال دمةي و التي يجدها من ـورة
علي الموقا االكتروني علي النحو التالي :أن يكون لدي جواز س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر بيومتريي حيذ المعلوما ،التي سـ ـ ـ ـ ـ ــيتس
هبعها علي بهاقة التعريف الوهنية هي ن سـ ـ ــها الموجودة علي جواز س ـ ـ ـ را البيومتريي يجب تحديد عنوان إقامة

المعني باألمر .كما يجب إد ال رقس الهاتف المحمولي و لك لكي يتمكن المعني من األمر تلقي رسـ ـ ــالة نصـ ـ ــية
قصيرة ( )SMSتعلم عن تاريخ و مكان است س بهاقة التعريف الوهنية.
ن حظ أن ه ا ال دمة ت ص فقه المواهنين ال ين لديهس مسـ ــبقا جواز س ـ ـ ر بيومتريي حيذ أنهس ليس ـ ـوا مجبرين
علي إيداص واائق إدارية علي مسـ ـ ــتوع البلديةي بل يكت ون فقه بهلبها علي الموقا االكتروني الم صـ ـ ــص ل لك
من

ل ملا اسـ ــتمارة الكترونيةي و يتس إع مهس في ما بعد عن تاريخ اسـ ــت مها من البلدية عن هريق رسـ ــالة

نصية قصيرة تصلهس علي هات هس النقال.
رغس التس ـ ــهي  ،التي تبنتها الس ـ ــلها ،العمومية من أجل تس ـ ــهيل دمة الحص ـ ــول علي جواز السـ ـ ـ ر و بهاقة
التعريف البيومترييني إا أن المواهن ا يزال مجب ار علي التنقـل ريـداص الواـائق ارداريـة الورقيـة علي مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع
اردارا ،العموميـة في المرحلـة األولي من هلـب الوايقتين و لـك في انتظـار تعميس أنظمـة رقميـة موحـدة م زنـة

للبيانا ،بين م تلف المص ـ ـ ـ ـ ــال اردارية التابعة لو ازرة الدا لية و الجماعا ،المحليةي و ه ا لكي يتس التجس ـ ـ ـ ـ ــيد

ال علي لمبدأ البلدية ال كية القائس أســاســا علي التواصــل عن هريق بنية تحتية اتصــالية و معلوماتية بين المواهن
و اردارا ،العمومية.
خالصة:
علي الرغس من محاولة الجزائر مس ـ ـ ـ ـ ــايرة التهور ال ي ي ـ ـ ـ ـ ــهدا عالس اليوس في مجال تكنولوجيا ،ارع س

و

ااتصـ ـ ــالي إا أن إسـ ـ ــتراتيجية الج ازئر االكترونية ( )2013-2009تسـ ـ ــير بوتيرة بهيئةي حيذ ـ ـ ــهد ،بعض
الم اريا الكبرع ت جي في السنوا ،األ يرةي بما في لك م روص مدينة الجزائر ال كية .إ كان من المتوقا أن
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يتس إه ق الم ــروص في أفريل 2018ي لكن اآلن من المقرر أن ي ــهد إفتتاحا جزئيا في الربا األول من 2019
قبل إنتهائ في العاس .1 2021يعود سبب ه ا الت ير إلي عدة عوامل من بينها:
 غياب الت ريعا ،التي تنظس م اريا المدن ال كية في الجزائري اصة فيما يتعلق بقانون البلدية ال كية ال يلس يرع النور إلي حد اليوسي رغس د ول دمة جواز الس ر و بهاقة التعريف البيوتريين حيز التن ي .

 نقص برامج التكوين و الت هيل للموارد الب ـ ـ ـرية و عدس إ عـ ـ ــاعها لتربصـ ـ ــا ،اصـ ـ ــة في مجال اسـ ـ ــت داسالتجهيزا ،التكنولوجية و البرامج المعلوماتية مما أار كاي ار علي تحقيق م روص عصرنة اردارة.
 نقص الميزانيا ،المالية و التجهيزا ،المادية و التقنية الم ئمة لتحسين دما ،البلدية و تسهيلها للمواهنينبنوعية عاليةي باعتبار أن البلدية هي ال لية القاعدية و النواة األساسية في التنظيس ارداري.
 قلة الحم  ،التوعوية الموجهة للمواهنين فيما ي ص أهمية التكنولوجيا ،الحدياة للمعلوما ،و ااتص ـ ـ ــالفي تقريب الدولة من الم واهن و التس ـ ـ ــهي  ،التي يس ـ ـ ــت يد منهاي وه ا بإعتبار المواهن عنص ـ ـ ــر مهس في
تحول المواهن للحلول ال كية
نجا" م هه المدن ال كيةي حيذ يرع الم تصـ ـ ـ ـ ـ ــون في علس ااجتماص أن ّ
يحتاج تقب واقافة.
 عدس توفر بنك معلوما ،رقمي يصل البلدية ما المصال اردارية الرسمية األ رع كالوزارةي الواية و الدائرة. عدس ربه العديد من البلديا ،بالجزائر ب ــبكة اانترن ،و األلياف البص ـرية مما يجبر المواهن علي ااكت اابال دما ،الك سيكية في زمن الرقمنةي بارعافة إلي عدس تمكن من ااتصال مبا رة بالمسؤولين.
المراجع:
الكتت:

 -عبد الرؤوف إسـ ـ ـ ـ ــماعيلي المدن ال كية :همو" ايديولوجي عربيي إسـ ـ ـ ـ ــتراتجية دعس التحول الرقمي و إدارة البنية ال كية

لدول المنهقة في تحقيق اازدهار و جودة الحياة نحو مجتمعا ،متقدمةي القاهرةي دار روابه للن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر و تقنية المعلوما،ي

.2018

األبحاث المنشورة:

 الياس ـ ـ ـ ـ ـ ــاهدي الحاج عرايةي عبد النعيس دفرور ي تقييس تجربة تهبيق الحكومة االكترونية في الجزائري المجلة الجزائريةللدراسا ،المحاسبة و الماليةي العدد 3ي .2016

 بادما فيتوي المدينة ال كية المسـ ــتدامة فوجيسـ ــاوا التابعة لباناسـ ــونيك :مدينة تتهور علي نحو مسـ ــتداس مناربداعيةي مجلة بيئة المدن ال كيةي العدد 8ي ماي .2014

ل األفكار

BAILLY Émeline, « Technologies numériques et durables aux défis de la métropole -

sensible », e-Phaïstos, V-1 2016 | 2018.

-

Les premiers pas de la santé intelligente », les cahiers,

-

RABAH Meziane, « Alger smart city : le rêve est-il permis ? », N’TIC Magasine, juin/

n°174 ,novembre 2017.

« DUBREUIL Muriel,

juillet2017

الدراسات األكاديمية:

-

لود رياضي مناهج ت هيه المدن ال كيةي دراسة حالة '' دم ق''ي رسالة ماجستيري جامعة دم قي .2013

 1عن موإلع نزار ا لداير يج ن الر ما عات المحر يج ،/ http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar ،اطرع عر يه وي
.2018/12/13

216

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
قوانين و قرارات:
 -القانون رقس  10-11المؤرو في  20رجب عاس  1432الموافق  22يونيو سنة 2011ي يتعلق بالبلدية.

 القرار المؤرو في أول صـ ـ ـ ـ ـ ر عاس  1433الموافق ل  26ديس ـ ـ ـ ــمبر  2011ي يحدد المواصـ ـ ـ ـ ـ ا ،التقنية لجواز السـ ـ ـ ـ ـ رالوهني البيومتري االكتروني.

 القرار المؤرو في أول ص ـ ر  1433الموافق ل  26ديســمبر  2011المحدد لتاريخ بداية تدوال جواز الس ـ ر البيومترياالكتروني.
-

القرار المؤرو في  22جمادع عاس 1432ي الموافق ل  25مايو  2011المتعلق بملف هلب بهاقة التعريف الوهنية

-

القرار وزاري م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترك ما بين و ازرة الدا لية و الجماعا ،المحلية و التهيئة العمرانية و و ازرة ال ارجية المؤرو في 4

و جواز الس ر.

رجب  1436الموافق ل  23أبريل  2015الصـ ــادر في  23أفريل  2015ي المحدد للواائق المكونة لملف هلب جواز
الس ر البيومتري االكتروني بالنسبة للمواهنين الجزائريين المقيمين في ال ارج.

الوابوغرافيا:
-

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ازئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيي

.algercentre.dz/detailnewapc.php?cat=actu%20APC&id=164

-

-

http://www.apc-

موقا و ازرة الدا لية و الجماعا ،المحليةي ./http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar

ميج ـ ــا كوم ـ ــاري بن ـ ــاا م ـ ــدن كي ـ ــة ترتكز علي البي ـ ــان ـ ــا ،الـ ـ ـ كي ـ ــة لمح ـ ــة ع ـ ــام ـ ــة عن الح ـ ــلي متوفر علي موقا:

https://middle-east.emc.com/collateral/campaign/smart-city/whitepaper-arabic.pdfي اهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــا

علي في .12.11.2018

 م ـ ـ ــارتــيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــارج ـ ـ ــاسي الـم ـ ـ ــدن الـ ـ ـ ـ كـي ـ ـ ــة بـيــن الـح ـ ـ ــاس و الـحـقـيـق ـ ـ ــةي مـق ـ ـ ــال الـكـتــرونــي مـتــوفــر عـلــي الـ اربـه:http://www.envirocitiesmag.com/articles/sustainable-smart-cities/smart-cities-dream-orrealityي اهلا علي :

-

.09.12.2018

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف اا العتبيي الحكوم ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ كي ـ ـ ــة :مرحل ـ ـ ــة م ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد الحكوم ـ ـ ــة االكتروني ـ ـ ــةي متوفر علي الرابهي

http://daif.net/download/sGov-1.2.pdfي اهلا علي في2018/12/10 :
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آفاق ومهارات التعلم الذكي في القرن الواحد والعشرين

د .النوي بالهاهر (جامعة الوادي-الجزائر)

أ .الد غربي (جامعة تبسة-الجزائر)

ملخص:

يعــد التعلس ال ـ كي اتجــاهــا تربويــا حــدياــا للتعلس ,ويلعــب دو ار مهمــا في لق بيئــة تعلس فــاعلــة تتكيف ما النمو ج
التربوي الحديذ ,حيذ تركز ااتجاها ،الحدياة للتعلس ال كي علي التعاون والت اعل والت ــارك ب ــكل تكاملي بين
جميا اهراف العملية التعليمية التعلمية بااعتماد علي النس ـ ـ ــيج ااجتماعي وتكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ـ ــاا،
الحدياة تحقيقا لم هوس التعلس ال كي ,وعلي فه ا الورقة جاا ،للك ـ ـ ـ ـ ـ ــف عن مكونا ،وتقنيا ،نظس التعلس ال كية
ومقوما ،المدرسة ال كيةي لتجيب عن استراتيجية مهارا ،التعلس ال كي في القرن الواحد والع رين.

كلمات مفتاحية :التعلس ال كي ,المدرسة ال كية ,مهارا ،القرن الواحد والع رين
" Résumé
L’apprentissage intelligent est une nouvelle approche pédagogique de l’apprentissage
qui joue un rôle important dans la création d’un environnement d’apprentissage adapté
au modèle éducatif moderne.Les tendances récentes en matière d’apprentissage
intelligent mettent l’accent sur la collaboration, l’interaction et la participation intégrée
de toutes les parties au processus d’apprentissage fondé sur le tissu social et les TIC
modernes. Intelligent Learning, cet article est donc venu révéler les composants et les
techniques des systèmes d’apprentissage intelligents et les ingrédients de l’école
intelligente, afin de répondre à la stratégie d’apprentissage intelligent au vingt et
unième siècle.
Mots-clés : apprentissage intelligent, école intelligente, compétences du vingt et
unième siècle
مقدمة:

ان تهوير النظاس التعليمي في عص ـ ـرنا الحاعـ ــر أصـ ــب عـ ــرورة ملحةي و لك لتحقيق الغايا ،المرجوة التي

تتوافق ما متهلبا ،العصر ال ي نعي  ,وال ي ي رض العمل علي اعداد جيل متمكن من جميا المها ار ,،قادر
علي التعلس ال اتي وصوا الي تحقيق التنمية المستدامة .ف همية ت ايرا ،قهاص التعليس علي نمو ااقتصاد ا تنبا
من ارت اص نس ــب االتحاق بم تلف مراحل فحس ــب ,بل ت ــمل وب ــكل أكبر جودت التي تؤار مبا ـ ـرة في النمو
ااقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي ,فلتعلس ال كي منهجيا ،متكاملة لت وظيف التكنولوجيا المتهورة في احداذ التغيير اريجابي و لق
بيئة مح زة لبناا مهارا ،اابداص واابتكار والت ـ ــاركية والتواصـ ــل ال عال بين عناصـ ــر العملية التعليمية من إدارة
واسـ ـ ـ ـ ــات ة وهلبة وأولياا األمور والمجتما ل ندماج في العالس الرقمي حيذ يعتبر أبرز م م العصـ ـ ـ ـ ــر الحالي,
ويلعب التعلس ال كي دو ار كبي ار في اس ـ ـ ــتيعاب الهالب للمحتوع التعليمي ب ـ ـ ــكل يرس ـ ـ ــخ في ال هن ل ترا ،هويل
ويكون ارنجاز في لك ب ن المعلومة قدم ،في وق ،قصــير ولكن رســو ها في ال هن يكون لوق ،هويل .فل لك
وجب علي كل معلس تقديس كل أنواص وأ ـ ـ ـ ــكال التعلس ال كي ليس ـ ـ ـ ــابق في بناا جيل ماهر ومتقن ومؤهل لمواجهة
التحديا ،المستقبلية.
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كما أن تهبيق م ــروص المدارس ال كيةي ســيســاهس في دعس ااقتصــاد المحلي وي لق مجتما متجانس ومتكامل,
فهي تمال نهجا ــام ومتوازنا يهدف الي ايجاد بيئة تعليمية جديدة ,حيذ يعزز الت كير وي ــح العقول ,ويمكن
جمي ا الهلبة من التهوير ,وااحت اظ بالم اهيس المتهورة في جميا المناهج الدراسية
مفهوم التعلم الذكي:

هو هريقة للتعلس ال اتي التي ترتكز علي اانسان وال ي يربه بين تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا ،ال كية وبيئة

التعليس.1
هو ــدمــة تعلس حــدياــة تجما بين تكنولوجيــا التعلس االكتروني وااجهزة الحــدياــة ماــل الهواتف ال ـ كيــة وااجهزة
المحمولة.2
ويعرف بان انمو ج جديد للتعليس يلعب دو ار مهما في ايجاد بيئة تعليس ا ،ك ااة عالية ويقدس محتويا ،ا،
هابا

صي وسهلة التكيف ,ويوفر للمتعلمين بيئة مريحة واتصاا ،واسعة ومصادر تعليس غنية تجعل عملية

التعليس اكار فعالية وحيوية .
3

 -1خائص التعلم الذكي :

يميز التعليس ال كي عدة صائص متنوعة من اهمها ما يلي :

أ -اجتماعي  :فهو يوعي المتعلمين ب همية الع قا ،ااجتماعية ,ويسـ ـ ـ ـ ـ ــت دس الع قا ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكية ااجتماعية
لتعزيز عملية التعليس والتعلس.
ب -يقوس علي م اركة وتبادل المعلوما ,،ويقدس ان هة تعاونية
ج – يتغلب علي الزمان والمكان والقيود
د – يعمل علي ادارة المعلوما ،المقدمة
ه – اانت ار  :سهولة الوصول الي المواد التعليمية وال دما،
و – يركز علي المتعلس.4
 -2اهداف التعلم الذكي :

في ع ــوا المتغيرا ،والمس ــتجدا ،المعرفية والتكنولوجية وغيرها من المتغيرا ،في القرن الواحد والع ـ ـرين

ابد ان ت ئس وتتما ي أهداف المدرسة (المؤسسة التعليمية ) ما العصر الجديد وبما يعزز قدرة اانسان وال رد
علي التواصـ ـ ـ ـ ــل ما العالس ال ارجي والبيئة المحيهة بما ي دس اانسـ ـ ـ ـ ــان والمجتما والبيئة ل ا كان ،ابرز اهداف

التعلس ال كي كاآلتي-:


تهيئة و إعداد اانسان للمتغيرا ،المستقبلية ما اكساب ال برة والدراية ال زمة للتعامل ما ااحداذ بمرونة
وبالسرعة المهلوبة.



إتاحة ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة المعلوما ،المحلية والعالمية والبرمجيا ،و أدواتها الم تل ة تمكن المعلمين من التغلب علي
م كلة التغيير المتسارص في محتوع المواد التعليمية.

Jang, S. “Education 3.0 and smart learning”. Education Information Wednesday Forum,
KERIS. December 8, 2010. .
2
Lim, K. research on developing instructional design models for enhancing smart learning. The
Journal of korean Association of computer éducation, 2011, p 33.
3
Kim, Chong gun &Ha, Ilkyu. “The Research Trends and the Effectiveness of Smart Learning”,
International Journal of Distributed Sensor Network, 2014, p4.
 4اريل محمد ,اسييتراويريج مقترحج لتحويش الراموات الفرسييطينيج نحو الراموج الاييج وي ،ييوء متطربات اإلت يياد الموروج ,رسييالج
مايستير ,الراموج االسالميج غز  ,ورسطين ,2016 ,ص .40
1
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لق القيس ال اصـ ـ ـ ــة برو" الجماعة من

ل العمل الجماعي والتعاوني واكسـ ـ ـ ــاب ال رد التدريب الكافي او

المهلوب للتعامل ما الواجبا ،المجتمعية والسياسية وغرس رو" المواهنة.


غرس الممارسا ،السلوكية بالتعامل ما اا ر والبيئة من نباتا ،وبحار وغيرها.



تنمية القدرا ،علي ال لق واابتكار واابداص.



التركيز علي اتية التعليس والتدريب علي هرق البحذ والمعرفة .



تنمية اانسـ ـ ـ ـ ــان بما تعني التنمية من جوانب وجدانية وروحية وجسـ ـ ـ ـ ــمانية في إهار اا

1

قيا ،و المبادئ

اانسانية الاابتة وبما يعزز القدرة علي مواجهة اا هار والتحديا.،


تنمية القدرا ،العقلية والتدريب علي المنهج العق ني في النقد واست داس اللغة السليمة ك داة للتعبير.



أن تكون المدرسة ال كية البوابة التي ي تت منها المتعلس علي تجارب العالس.



تعزيز العملية التربوية التكاملية بجانبيها النظري والتهبيقي وتكون اهداف ه ا العملية مرتبهة الواقا .
2

 -3فوائد التعلم الذكي:

تكتسب ه ا النظ ــس اصية ال كاا من

ل قدرتها علي عرض قرار ،تربوية تعليمية عن الكي ية التي تمر

بها عملية التعلسي وك لك اكتسـ ـ ــاب المعلوما ،عن ـ ـ ـ صـ ـ ــية المتعلس ,ويسـ ـ ــم ه ا بتوفير قدر كبير من التنوص
بواس ـ ـ ـ ـ ــهة تغيير ت اع  ،النظاس ما الهلبة ,وقد اظهر ،الد ارس ـ ـ ـ ـ ــا ،الميدانية ان نظس التعلس ال كية ا ،فاعلية
عالية من

ل مايلي :

أ -توفر ه ا النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مرونة في عرض المادة العلمية و قدرة أكبر ل سـتجابة الي حاجا ،الهلبة ,والتكيف ما
اسلوب التدريس للمدرس وفي يتس تنوص محتويا ،المناهج واعهاا هوه عامة لها وترك الت اصيل لعملية التن ي
حتي ين ها كل هالب بقدر ما يستهيا تح ،ا راف وتوجي من المربي الواعي والمت هس ل لس ة ااسلوب.
ب -توفر نظس التعلس ال كي البيئة الم ئمة للم ـ ـ ـ ـ ــاركة الن ـ ـ ـ ـ ــهة للهلبة في عملية التعلس ألنها تقوس علي التعلس
ال صـ ـ ــوصـ ـ ــي ال ي يقوس علي مجهودا ،المتعلس مما يؤدي الي ارت اص مسـ ـ ــتوع تحصـ ـ ــيل الهلبة المعرفي و لك

بواسـ ـ ــهة المجسـ ـ ــا ،الموجودة في النظس التي لديها القدرة علي النظر الي مواقا الهلبة والجدول الزمني والتحديد
الحالي لن اه المتعلس و استرجاص مصادر التعلس ال زمة ,وتقديس توصيا ،التعلس.
ج -زيادة اقة الهلبة ب ن سـ ـ ــهس ,واسـ ـ ــتعدادهس لمحاولة اانتقال الي المسـ ـ ــتويا ،العليا من الت كير وبالتالي يتحقق
ال عور بالرعاا لدع الهلبة عن تعلمهس ,حيذ يبقي الهلبة في المسار الصحي .3
د -ان التعلس ال كي يوفر افعـ ـ ـ ـ ـ ــل تهوير مهني لدع الهلبة ,والتعلس المهني يؤدي الي التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة في
الممارسة الراهنة والتهورا ،المستقبلية.
ه -التوزص في هه الـدروس والجـداول ,وت هيه اا تبـارا ,،وتحـديـد المهـاس ,وتحليـل عمليـة التـدريس ,واهمية
تحليــل عمليــة التــدريس تكمن في تنظيس الع قــا ،بين مكونــا ،النظــاس التعليمي اي بين مــد

ت ـ وم رجــات ـ

ويســاعد علي تحديد م ــك  ،النظاس التعليمي ووعــا حلول ايجابية لها ,ويســاعد في الوصــول الي الموعــوعية

في التجريب واصدار ااحكاس.

 1رمز احمد عبد الحي ,المدرسييج الاييج نمسييتقبش التوريم وي الوطن الوربي ,عمان ,االردن ,مؤسييسييج الوراق لرنشيير نالتوزيع,
 ,2010ص 98
 2سرمي ال ويد  ,المدرسج الاييج مدرسج ال قرن الواحد نالوشرين ,دار ورحج لرنشر نالتوزيع ,شار المهندسين القا ر ,2005 ,
ص 67
 3امش محمد عبد هللا البدن ,التورم الايي نعالإلته بالتفكير االبداعي نادناوه االيثر اسيييتخدامه من إلبش مورمي الريا،ييييات وي مدارس
التورم الايي ,مررج التربيج نعرم النفت ,الراموج االسالميج ببز  ,2017 ,ص 353
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و -التدريب علي القيادة المس ــتمرة ,واكتس ــاب مهارة ات ا القرار ,ويس ــاعد علي تحليل الاغرا ,،ان يعهي عمقا
في الممارسة.1
-4

المدرسة الذكية:

بداية سـ ـ ـ ــنتهرق الي تعريف مصـ ـ ـ ــهل ( )smart schoolال ي يمال مجموعة من أوائل الحروف لكلما،

دالية وص يةي هي:
 : Specificمحددة
 : Measurableيمكن قياسها.
 : Achievableممكنة التحقيق.
 : Realisticواقعية.
 : Timedبترتيب زمني معين.
حيذي أن أي مدرس ــة م ن ه ا النوص يجب أن تتوفر فيها ي ه ا المواصـ ـ ا ،الم كورة مجتمعةي وتوع ــيحا لكي ا
يتس ترجمة كلمة ( ) SMARTإلي العربية علي أنها ( كي) وال ي يمكن أن يحدذ لها ما كلمة ( كاا) التي

تترجس ب ـ ( .)Intelligence
فالمدرسة ال كية هي نمو ج لمدرسة ترتبه بارنترن ،من

ل بكة األلياف البصرية التي تمتاز بسرعة نقل

الوسـ ـ ـ ــائه المتعددةي وتسـ ـ ـ ــعي إلي تحويل تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ــاا ،إلي أسـ ـ ـ ــلوب حياة وعادا ،يومية
بدا لهاي و لك عن هريق تهبيق الم اهيس التقنية في نظمهاي وغرسها في

صيا ،المتعلمين».2

والمدرســة ال كية مصــهل يهلق علي مدارس مزودة ب صــول إلكترونيةي بها أجهزة حواســيب وبرمجيا ،تمكن
اله ب من التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الكترونيــا ما المعلمين والمواد المقررة ,كمــا يمكن نظــاس المــدارس الـ ـ كيــة من اادارة
االكترونية ألن هة المدرسة الم تل ة ابتداا أنظمة الحعور واانصراف وانتهاا بوعا اامتحانا ،وتصحيحهاي
كما يمكن ايعـا من التواصـل ما المدارس اا رع التي تعمل بن س النظاس من

ل ـبكا ،اانترن ،المتصـلة

بالمدرسة ,وك لك التواصل ما اولياا امور اله ب.3
 1-4الفصول الذكية داخل المدرسة :

كية دا ل المدرســةي وهي عبارة عن معامل حاســب
كية توفير ال صــول ال ة
من أهس العمود ال قري في المدرســة ال ة
آلي ا ،مواصـ ـ ـ ا ،عالية تس ـ ــت دس للتدريب وتدريس المواد الد ارس ـ ــية ,بحيذ يس ـ ــهل عملية التعليس والتعلس وادارة
َّ
المتعلمين أن سهس من جهة
المعلس والمتعلّس من جهةي وبين
ّ
الصف ب كل فعالي كما تسهل عمليا ،ااتصال بين ّ
أ رع.
 2-4التعليم االفتراضي :

يعتمد التعليس اافت ارعـ ــي علي اسـ ــت داس التقنيا ،الحدياة من حاسـ ــب آليي و ـ ــبكة ارنترن،ي بحيذ تتوفر

لدع الهالب مصـ ـ ـ ــادر للمعلوما ،في حالة عدس حعـ ـ ـ ــور المعلس ,أو وجود عن بعد ,ومن مقوما ،نجا" تهبيق
التعليس اافت ارعــي في المدرســة ال كية :وجود معامل متكاملة للحاســب اآللي ,واتصــالها ب ــبكة اانترن ,،وك لك
تعـمين المناهج الد ارسـية للبحذ عن المعلوما ،ومصـادرها من فبل الهالب ن سـ  ,مما يعني ان المدرسـة ال كية
تعتبر نوعا جديدا يعتمد علي اسـ ــت داس التكنولوجيا في ص ـ ـ وف افت ارعـ ــية ,وال ي يجعل المادة الد ارسـ ــية متاحة
 1امش محمد عبد هللا البدن ,مريع سابق ,ص 254
 2ريان عدنان بابي ,شااء وؤاد الببراء ,المررج الوربيج الدنليج لرموروماويج ,المررد الثاني ,الودد الثالث ,2013 ,ص 70
 3سي سي احاندن ,وطبيقات مفهوم المدر سج الاييج وي وطوير التوريم الوام وي يوت ديفوار ,مررج الوروم االيتماعيج لراموج ال سرطان
زين الوابدين ,ماليزيا ,الودد  ,20سبتمبر  , 2016ص 16
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هوال الوق ،بمرونة ,ويوفر للهالب ادوا ،تزيد فعاليت ومنا

اابداعي والتح يز للتعلس كما يركز علي تنمية

المعرفة ,والمهارة ,ويبعد المتعلس من الح ظ والتلقين.
 3-4التدريس الذكي :

يعد التدريس في المدرسـ ــة ال كية عملية ت ملية نقدية قائس علي الت اعل بين اهراف العملية التعليمية التعلمية,

ي كر فيها المعلس بقناعات التربوية ,وهرائق التدريس واس ـ ــاليب  ,وي حص ـ ــها علي ع ـ ــوا برات ومهارات في الواقا
العملي وال علي ,معتمدا علي الوسـ ـ ـ ـ ـ ــائه ال ائقة ,والتقنيا ،الحدياة ال زمة ,1ل ا فان هرائق التدريس تهور ،في
القرن الواحد والع ـ ـرين ,و لك بتهور التكنولوجيا ال متاحة ,فالحواسـ ــب االية و ـ ــبكا ،اانترن ،ووسـ ــائل ااع س
المهبوعة والمسـ ـ ـ ـ ـ ــموعة والمرئية ,يمكن ااسـ ـ ـ ـ ـ ــت ادة منها وتهبيقا في العملية التعليمية التعلمية ,ألجل تعليس راق
و يق ,يرقي بعقول اله ب وينمي ملكتهس ال كرية في البحذ العلمي ,واابداص واابتكار.2
 4-4التعليم المتمركز على الطالت :

ان من مهما ،تهبيق م هوس المدرس ـ ـ ـ ـ ــة ال كية ,هي التحول من التعلس المتمركز علي الكتب الد ارس ـ ـ ـ ـ ــية او

المعلس الي التعلس المتمركز علي الهالب ,فالمدرسة ال كية تتهلب من الهالب ان يصب العنصر ال عال واان ه
في عملية التعلس بم اركت ال اعلة ,ويتمحور كل ان هة التعليس حول حيذ يجب ان يبدأ التعلس من والي ينتهي.

ويقود ااتجاا المتمركز علي المتعلس الي العناية بال ص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــيا ,،وال روق ال ردية بالتاريخ ال ـ ـ ـ ـ ـ ص ـ ـ ـ ــي

وااجتماعي للهالب ,كما يقود الي العناية بتنويا اس ـ ــاليب التعلس وتوجيهها لت ئس تلك ال ص ـ ــوص ـ ــيا ,،حيذ ان
العناية بال روق ال ردية و ال كااا ،المتعددة تجنب تهميش اس ـ ــلوب المتعلمين في الت كير والعمل ,مما يؤدي الي
انتاج مواهنين متكاملين ,وليس ـ ـ ـ ـوا متهابقين ,كما ان التعلس المتمركز علي الهالب يتعـ ـ ـ ــمن اسـ ـ ـ ــلوبين مهمين :
احدهما التحول من اس ـ ــلوب التدريس المركز عل الح ظ واس ـ ــتظهار المعلوما ،الي ال هس والتهبيق ال علي ,وتعلس
مهارا ،الت كير والتعلس ال اتي ,واا ر :التحول من ااس ـ ــلوب االقائي ي ااتجاا الواحد الي اس ـ ــاليب تدريس ـ ــية
ا رع ,تراعي ال روق ال ردية بين المتعلمين ,و صـ ـ ـ ـ ـ ــائص مراحلهس العمرية ,وجعل التعليس اكار جا بية وممتعة
للمتعلس والمعلس.3
 -5مكونات نظم التعلم الذكية:

تتكون نظس التعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال كية من عدد من الوحدا ،هي :وحدة ال بيري وحدة الهالبي وحدة اصــول التعليس ,وحدة

ال ر" ,وحدة التواصل.

أ -وحدة ال بير  :وهو عبارة عن نظاس يهدف الي تقديس حلول في مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع ال براا لمسـ ـ ـ ـ ـ ــائل في مجال معين
تحتوي ه ا الوحدة علي اس ـ ـ ــتراتيجيا ،التدريس والتعليما ،ااس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية ,والمعلوما ،المرغوب تدريس ـ ـ ــها للمتعلس
متع ـ ــمنة الم اهيس والمواع ـ ــيا والحقائق والمعرفة ااجرائية والمعرفة اار ـ ــادية (الكا ـ ـ ـ ة) التي يراد ان يتعلمها
الهالب ,وتتعـ ـ ــمن قواعد التعليس ,ومجموعة المسـ ـ ــائل ا ،الع قة واسـ ـ ــئلة وتمارين ,وهي اكار من مجرد تمايل
للبيانا ,،انها نمو ج او صياغة للهريقة التي يمال بها

ص متمرس ( بير) المعرفة الت صصية.4

ب -وحــدة الهــالــب  :تعمــل وحــدة الهــالــب علي تــدوين معلومــا ،تتعلق بكــل متعلس ,وتهتس هـ ا الوحــدة بمتــابعــة
مسـ ـ ــتوع اداا الهالب في المادة العلمية المقدم ة لغرض التعلس ,وهي ت ـ ـ ــكل اها ار لتحديد الوعـ ـ ــعية الحالية ل هس
 1سيسي احاندن ,نفت المريع ,ص 20
 2عبد الرحمان محمد يمال ,وقنيات االو ال الحديثج نالرامل الم شتريج بين الدنل الوربيج ناال سالميج وي اا المرال ,مررج التربيج
الودد  ,2002 ,142ص 256
 3سيسي احاندن ,مريع سابق ,ص 21
 4امش محمد عبد هللا البدن ,مريع سابق ,ص 350
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الهالب للمادة العلمية ,ويمكن اع ـ ـ ــافة القدرة علي رص ـ ـ ــد اا هاا وس ـ ـ ــوا ال هس ,ل ا فان ه ا المعلوما ،تعكس
قناعة النظاس بمستوع المعرفة الحالي للمتعلس.
ج -وحدة اص ــول التعليس  :تقدس ه ا الوحدة اس ــلوب عملية التعلس  ,مال تحديد المعلوما ،الع ــرورية عند الحاجة
للمراجعة او الحاجة لعرض موعـ ـ ـ ـ ــوص جديد ,وبناا علي المعلوما ،الواردة من وحدة الهالب ,حيذ تعكس وحدة
اصـ ـ ـ ــول التعليس علي ات ا ق اررا ،تعليمية تعكس الحاجا ،الم تل ة لكل هالب ,وعادة ما تكون اسـ ـ ـ ــاليب التعلس
محددة سل ا مال التدريس ,واامتحان ,والمراجعة.
د -وحدة ال ر"  :تستغل ه ا الوحدة كافة المعلوما ،المتاحة من قاعدة المعرفة الت صصية (محتويا ،الدروس
وااهداف والمواعـ ــيا واامتحانا )،وك لك معلوما ،من وحدة الهالب حتي يتسـ ــني ااجابة عن اسـ ــئلة الهالب
وتقديس ال ر" الم ئس.

ه -وحدة التواص ــل  :تتحكس ه ا المكونة في عمليا ،الت اعل ما المتعلس مال اجراا الحوار وتص ــميس ال ــا ــا،
وكي ية عرض المادة العلمية علي الهالب ب فعـ ــل اسـ ــلوب من
لعرض الدروس حسب التسلسل وتص

ل تقديس متص ـ ـ حا ،للمعرفة وادوا ،لكبحار

الدرس السابق او ال حق وااهداف .ويمكن ان تحتوي ه ا الوحدة علي

ادوا ،اعـ ــافية للهالب مال دفتر الم حظا ،او ا ـ ــارا ،صـ ــوتية او عـ ــوئية وك لك سـ ــاعة زمنية او مسـ ــاعدة
مبا رة.
 -6تقنيات نظم التعلم الذكي :

وتتكون من عــدد من التقنيــا ،هي تقنيــة الم حظــة التكي يــة ,تقنيــة العرض التكي ي ,تقنيــة تكييف تتبا المنهج,

تقنية التحليل ال كي للحل ,تقنية دعس حل المسائل ,تقنية نمو ج الهالب
أ -تقنية الم حظة التكي ية  :تهدف الي مساعدة الهالب علي ايجاد افعل مسار عمن هيكل المقرر التعليمي,
و لك بترتيب الروابه ,او بإ ائها ,او بإغناا الهالب بتعليقا ،او بالوان م تل ة تسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدا علي معرفة محتوع

الرابه وحالت المعرفية قبل ا تيارا لها ,او بعرض ريهة تسم ل ب هس البنية الكاملة لكامل المنهج.

ب -تقنية العرض التكي ي  :تهدف الي تكييف محتوع ص ـ ـ حا ،المقرر التعليمي وفق اهداف وص ـ ـ ا ،الهالب
ومستواا المعرفي
ج -تقنية تكييف تتبا المنهج  :تهدف الي تزويد الهالب ب فعـ ـ ــل تسـ ـ ــلس ـ ـ ـل لم اهيس المقرر التعليمي ,والوحدا،
التعليمية المرتبهة بها لتتبعها وتعلمها.
د -تقنية التحليل ال كي للحل  :تهدف الي حل الهالب للمسـ ـ ـ ـ ـ ــائل او التمارين ,حيذ تحدد ل المعارف ال زمة
ركمال حل ب كل صحي .
ه -تقنية دعس حل المسـ ـ ــائل  :تزويد الهالب بنظاس مسـ ـ ــاعدة من

ل حل للمسـ ـ ــائل و لك عن هريق اعهائ

تلميحا ،ت ر" ل ال هوا ،التالية للحل.

و -تقنية نمو ج الهالب  :نواة النظس التعليمية فهو يقوس بت زين صـ ـ ـ ا ،الهالب ال ـ ـ ـ ص ـ ــية والمعرفية المتعلقة
بالمنهاج ,فالهالب يجب علي ان يكتسـ ـ ـ ــب مسـ ـ ـ ــتوع معرفي مهلوب لكل جزا من اجزاا المقرر التعليمي ,حيذ
يقوس بتغهية جميا ااجزاا المتبقية من المعرفة المحددة من قبل المعلس مس ـ ــبقا ,حيذ ان المقرر التعليمي مقس ـ ــس
الي اجزاا من صــلة من العناصــر .ويعتمد نجا" ه ا التهبيقا ،علي اا تيار المناســب لبنية ال ــبكة العصــبونية,
و وارزمية التعلس المهبقة ,والتوابا الرياعية المست دمة في حساب فعاليا،

ياا.1

 1امش محمد عبد هللا البدن ,مريع سابق ,ص ص 351-350
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 -7مقومات المدرسة الذكية :

المدرســة ال كية هي ــكل من أ ــكال التهور الهبيعي للمدرســة التقليدية بعد الاورة التكنولوجية الهائلة في

كل مناحي الحياة ,وتمال ه ا المدرس ـ ــة النمه المس ـ ــتقبلي للتعليس (مدارس المس ـ ــتقبل) .وقد يتبادر إلي ال هن من
الوهلة األولي للتل ظ باس ــس المدرس ــة ال كية سـ ـؤال هل كل ما في ه ا المدرس ــة يتمتا بال كاام نعس ,إن كل ما في
ه ا المدرسـ ـ ــة كي و ا يقتصـ ـ ــر علي أسـ ـ ــلوب التعليس فقه أو الحيز العـ ـ ــيق لم هوس ال كاا المتعارف لدينا بل
يتعداا إلي اصـ ـ ـ ـ ـ ــغر و أدق الت اصـ ـ ـ ـ ـ ــيل بداا من (البناية ,الكوادر اردارية والتعليمية ,نمه التعليس ,نمه التغ ية
,اللعب ومنهاج الرياعة إلي أدق المستلزما...... ،الخ) ,ومن هنا فان المدرسة ال كية أو مدرسة المستقبل هي
لك النمه من المدارس التي تت

من التكنولوجيا الحدياة أسـ ـ ــاسـ ـ ــا في إدارة كل العمليا ،فيها ول ا ارتكز ،ه ا

المدارس في مناهجها علي اتباص تكنولوجيا التعليس والتواصــل التعليمي (( هو علس ي ــمل ت هيه وتن ي عناص ــر
عملية التدريس علي أسس علمية))

1

أ – الوسائل التعليمية الذكية :

هي كل ما يســت دم المتعلس من أجهزة و أدوا ،ومواد تعليمية بكل أنواعها دا ل أس ـوار المؤس ـســة التعليمية

أو ارجها بهدف اكتساب لمزيد من ال برا ،والمعارف بهريقة اتية.2
ت  -التعليم الذكي :

في المدرس ـ ـ ـ ــة ال كية سـ ـ ـ ـ ـواا في عملية التعلس والتدريس وحتي في األن ـ ـ ـ ــهة الم تل ة تس ـ ـ ـ ــت دس التكنولوجيا

المعلوماتية والحاســوب واانترن ،ب ــكل مركز ومكاف وه ا ااســت داس يعد متهلبا أســاســيا لتلبية احتياجا ،سـوق
العمل للمرحلة القادمة ول ا تعمن التعلس ال كي باست داس الكمبيوتر الهرق ااتية :


التعلس عن الكمبيوتر ( اد ال علوس الكمبيوتر كمادة مقررة علي الت مي ).



التعلس من الكمبيوتر (يست دس الكمبيوتر للتدريس والممارسة).



التعلس بالكمبيوتر (يركز علي دور الكمبيوتر بتوجي وار اد المتعلس عبر دارسة علمية ).



التعلس حول الكمبيوتر

3

ج -اللعت الذكي :

يعد اللعب ال كي محو ار مهما جدا في عملية التعلس ال كي في مدارسـ ــنا وال ي ت تقد الي غالبية مدارسـ ــنا أن

لس يكن كل المدارس التقليدية ويعرف عادة علي ان  :لك النوص من اللعب ال ي يمكن اله ل والتلمي علي وج
ال صوص بجما ال برا ،ال زمة والعرورية التي تساعد علي إ غناا فصي المخ اليمين واليسار وتعمل علي
تجديد حيوية ون اه الجسس بالكامل وتترك اا ار ن سيا مريحا ومح از للدما .4
د -المبنى الذكي :

تبرز اهمية المبني المدرسي ألن ا ي كل فقه لك المكان ال ي يتلقي في الت مي والهلبة المعارف والعلوس

بل يتعدع إلي حدود ابعد من المؤسـ ـس ــاتية التربوية هو المجتما والبيئة المؤارة األولي بالتلمي بالتزامن ما البي،
في ص ــهر وتكوين ال ـ ـ ص ــية اانس ــانية والحياتية المس ــتقبلية لله ل ول ا نجدها اليوس مس ــرحا لم تلف اان ــهة
والبرامج العلمية والنظرية والروحية واا

قية ,اما تعريف المبني ال كي  :هي

 1احمد إبرا يم إلنديش ,التدريت بالتكنولوييا الحديثج ,عالم الكتع ,القا ر  ,2006 ,ص3 ,
 2محمد محمود الحيرج  ,التكنو لوييا التوريميج نالموروماويج ,دار الكتام الراموي ,الوين ,االمارات الوربيج المتحد  ,2001 ,ص 73
 3احمد ابرا يم إلنديش ,مريع سابق ,ص 95
4
Dr.Toy's ,.smart play ,smart toys, by Stevanne Auerbach .2003.p27.
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المباني التي تتكامل فيها أنظمة البيئة من است داس للهاقة و التحكس في درجة الح اررة وارعااة والصو ،ومكان
العمل وااتصال.
المباني ال كية مباني مزودة ب ـ ـ ــبكة اتص ـ ـ ــاا ،كية وأنظمة توليد كية التي يمكن أن تس ـ ـ ــت دس مص ـ ـ ــادر
للهــاقــة المتجــددة عن هريق التقنيــا ،المبتكرة  ,الت زين والتحكس  ,التمتا بــالقــدرة والم ئمــة من أجــل التحــدياــا،
المستقبلية.1
ه -التغذية الذكية :

ركز ،المدرس ـ ــة ال كية علي اهمية الغ اا الص ـ ــحي المتوازن للت مي والعاملين علي حد سـ ـ ـواا لما ي ـ ــكل

الغ اا من اهمية قصــوع في ااداا للن ــاها ،البدنية وال هنية والمحافظة علي هاقة الجســس وحيويت سـواا
التواجد داحل اسوار المدرسة ال كية أو ارجها من

ل

ل اكتساب عادا ،غ ائية صحية سليمة ل ا كان المهعس

المدرسـي م صـ هاما في تحقيق هدف التغ ية الصـحية ول ا تعـمن الغ اا ال كي الوجبة الملكية وااسـاسـية في
غ اا اانســان (وجبة ال هور) تمتاز ب نها من أهس الوجبا ،األســاســية التي يتناولها األه ال واار ــدين علي حد
س ـ ـ ـ ـ ـ ـواا لما لها من فوائد صـ ـ ـ ـ ـ ــحية كايرة وعلي تعـ ـ ـ ـ ـ ــمن ،من البروتينا ،والسـ ـ ـ ـ ـ ــكريا ،وال يتامينا ،والمعادن

والكربوهيدرا ،واام " ما الت كيد علي تناول ااه ال للحبوب الكاملة ,وم ـ ـ ـ ـ ـ ــتقا ،االبان واابتعاد عن المواد
الحافظة والعصائر الصناعية واألصبا الصناعية وغيرها من العادا ،الغ ائية العارة.2
 -8مهارات القرن الواحد والعشرين :

هي القــدرة علي جما او تكوين المعلومــا ،وتنظيمهــا وادارتهــا وتقويس جودتهــا وال ــائــدة منهــا ,واعــادة توليــدهــا

ون رها باست داس مصادر ارجية.3
أ -المهارات الحياتية الناعمة :

هي امت ك ال رد المرونة ,والمبادرة ,والمهارا ،ااجتماعية ,واانتاجية ,والقيادة في تعامل ما ن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وما

اا رين وصوا ل

صية متكاملة قادرة علي مواجهة صعوبا ،الحياة وتعقيداتها.

ت -مهارات التعلم واالبتكار:

هي امت ك ال رد القدرة علي الت كير الناقد ,والت كير اابداعي ,والتواص ـ ـ ــل ,والت ـ ـ ــارك عند تعرعـ ـ ـ ـ لمواقف

م تل ة.
ج -مهارات التكنولوجيا الرقمية :

هي امت ك ال رد المعرفة والقدرة العملية والتوجي ال اتي عند اسـ ـ ـ ـ ــت دام للتكنولوجيا ،الحدياة ,والتي تتهلب

امت ك الاقافة المعلوماتية ,الاقافة ااع مية ,اقافة تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ـ ـ ــاا ،التي تعكس ااس ـ ـ ـ ــت داس
ال اعل واايجابي للتكنولوجيا ،الرقمية.4
خاتمة:

ان اقافة المدارس ال كية اقافة هامة جدا لتهوير اسـ ـ ـ ــلوب التعليس بهدف الحصـ ـ ـ ــول علي جيل واص قادر علي

اس ــت ـ ـراف مس ــتقبل  ,ومجتما متجانس وموحد ,ف لسـ ـ ة المدارس ال كية ا يقتص ــر علي اس ــت داس التكنولوجيا في

العملية التدريســية وحســب وانما بإحداذ تغيير ــامل في العملية التعليمية وصــقل ـ صــية ال رد ,وااســت ادة من

 ) 1رمز احمد عبد الحي ,مريع سابق ,ص ص 90-83
 2عبد ال حميد محمد عبد الحميد ,ا،رار البااء نالتبايج ,القا ر  ,م ر ,دار الراموات لرنشر ,2003 ,ص ص 375-374
3
The Educational Testing Service(E T S), Digital Transformation: A Literacy Framework for ICT
Literacy. U.S.A.: A Report of the International ICT Literacy Panel, 2007
 4حسيين ربحي مهد  ,واعريج اسييتراويريج وي التورم الايي ووتمد عري التورم بالمشييرن نيدمات إلوإلش وي ايسييام الطربج المورمين
براموج االإل ي بوض مهارات القرن الحاد نالوشرين ,مررج الوروم التربويج ,المررد  ,30الودد  ,2018 ,1ص 110
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ال كااا ،المتعددة لله ب وتنمية ابداعاتهس ,اع ـ ـ ـ ــافة ركس ـ ـ ـ ــابهس مجموعة من المهارا ،الحياتية والعملية والتي
تساعدهس علي توفير فرص اكار في الحياة.
المراجع:
1

احمد إبراهيس قنديل ,التدريس بالتكنولوجيا الحدياة ,عالس الكتب ,القاهرة2006. ,

 2اريج محمد ,اس ــتراتيجية مقترحة لتحويل الجامعا ،ال لس ــهينية نحو الجامعة ال كية في ع ــوا متهلبا ،اقتص ــاد المعرفة,
رسالة ماجستير ,الجامعة ااس مية غزة ,فلسهين2016. ,

3

امل محمد عبد اا البدو ,التعلس ال كي وع قت بالت كير اابداعي وادوات ااكار اس ـ ـ ــت دام من قبل معلمي الرياع ـ ـ ــيا،

4

رمزي احمد عبد الحي ,المدرسة ال كية ومستقبل التعليس في الوهن العربي ,عمان ,ااردن ,مؤسسة الوراق للن ر والتوزيا,

في مدارس التعلس ال كي ,مجلة التربية وعلس الن س ,الجامعة ااس مية بغزة2017. ,

2010.

5

ريان عدنان بابي,

اا فؤاد الغبراا ,المجلة العربية الدولية للمعلوماتية ,المجلد الااني ,العدد الاالذ2013. ,

6

س ــلمي الص ــعيدي ,المدرس ــة ال كية مدرس ــة القرن الواحد والع ـ ـرين ,دار فرحة للن ــر والتوزيا ,ــارص المهندس ــين القاهرة,

7

عبد الحميد محمد عبد الحميد ,اعرار الغ اا والتغ ية ,القاهرة ,مصر ,دار الجامعا ،للن ر2003. ,

2005.

8

عبد الرحمان محمد جمال ,تقنيا ،ااتصـ ـ ـ ــال الحدياة والرامج الم ـ ـ ـ ــتركة بين الدول العربية وااس ـ ـ ـ ـ مية في ه ا المجال,

مجلة التربية العدد .2002 ,142

 9سـ ـ ـ ـ ـ ــيسـ ـ ـ ـ ـ ــي احاندو ,تهبيقا ،م هوس المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة ال كية في تهوير التعليس العاس في كو ،دي وار ,مجلة العلوس ااجتماعية
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المدن الذكيةه مفهومهاه وخصائصها
أ.س.د .عزالدين حسن جميل (جامعة از و-العراق)
نهال جليل ر يد باج ن (و ازرة التربية-العراق)
ملخص:
المدينة ال كية :هو اص ــه " ــامل لوس ــائل التهوير بغرض دعس مدينة وادارتها بهريقة حس ــنة بتقنية
جديدة بحيذ تتحس ـ ـ ـ ـ ــن ظروفها ااجتماعية في ظل حماية البيئة  .تلك األفكار والوس ـ ـ ـ ـ ــائل تتع ـ ـ ـ ـ ــمن تجديدا،
تكنولوجية واقتصادية واجتماعية  .يقترن ه ا ااصه " أيعا في بناا المدن الجديدة وادارة دماتها من كهرباا
واعــااة ومياا وتدفئة ومواص ـ  ،واتصــاا ،ي كما يمكن اســت داس تلك التقنية الجديدة ال ــمولية ردارة مؤس ـســة
كبيرة بتهبيق هرق التحكس اآلني بواســهة وســائل كية ي مال كاميرا ،ي محســا ،ي و ــبكا ،اتصــال ي وتجميا
معلوماتها وادارة تلك المعلوما ،من مركز يجما المعلوما ،ي ويتصـ ـ ـ ـ ـ ــرف فيها بحس ـ ـ ـ ـ ـ ــب األوع ـ ـ ـ ـ ـ ــاص اآلنية

وااحتياجا.،

ان اصــه " المدينة ال كية ابتكار ن ـ بعد ســنة  2000ي ــترك في الت كير في ســياســيون واقتصــاديون
ومديرون والمسـ ـ ـ ـ ــؤولون عن ت هيه المدن العمرانية ي بغرض التوصـ ـ ـ ـ ــل إلي تغيير ا ،تقوس علي تقنيا ،جديدة
تسـ ــت دس في المدن .وتنبا فكرة المدينة ال كية من اسـ ــتغ ل التقنيا ،الرقمية في تحسـ ــين األوعـ ــاص ااقتصـ ــادية
وااجتماعية والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــيةي التي تقابل المجتما بعد الاورة الص ـ ـ ــناعية التي تواجهها المجتمعا ،بعد انتهاا القرن
الع رين.
ويؤ

في عين ااعتبار هريقة التعامل ما ما يصـ ــيب البيئة من م ـ ــك ،ي وتغير في فئا ،المجتما من

ــباب ومس ــنيني وتزايد عدد ال س ــكاني وأزما ،اقتص ــادية وقلة في المص ــادر الهبيعية  .وي ــمل اصـ ـ " المدينة
ال كية أيعـ ـ ــا تجديدا ،ليسـ ـ ــ ،تكنولوجية تسـ ـ ــتهيا توفير حياة أفعـ ـ ــل لسـ ـ ــكان المدن  .من عـ ـ ــمنها ما فكرة

الم اركة أو ا راك المواهن في ت هيه م روعا ،كبيرة في المدينة .

وقد اقتعــ ،هبيعة البحذ ان ت ــتمل علي مل ص وا ذ مباحذ و اتمة ي حيذ تحدا ،في المبحذ ااول
عن تعريف المدن ال كية وم هومها ي اما المبحذ الااني  :فكان عن اهمية المدن ال كية ي اما المبحذ الاالذ
واا يري فقد جرع الحديذ في عن صـ ـ ـ ـ ـ ــائص المدن ال كية ي وا ي ار ادعو اا ان يكتب لمؤتمركس الموقر كل
النجا" والتوفيق ي ان سميا مجيب .
المبحث االول :تعريف المدن الذكية ومفهومها:
أ -المدينة في القرآن الكريم :
ورد ،ل ظــة المــدينــة في القرآن الكريس اربعــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـرة مرة ( )1ي وهي معرفــة ب ال التعريف في كــل هـ ا
ةح ةد ُكس بِ ةوِرِق ُك ْس َٰةه ِ ِا إِةلي اْل ةم ِد ةين ِة ةفْلةينظُ ْر أةيُّهةا أ ْةزةك َٰي هة ةعاما ةفْلةي ْ ِت ُكس بِ ِرْز ٍ
ق م ْن ُ
المواعـ ـ ــا منها قول تعالي )) :ةف ْاب ةعاُوا أ ة
ِ ِ
ِ
ِ
اما اْل ِج ةدار ةف ةك ِ
ةحدا))()2ي وقول تعالي (( و َّ
ةوْلةيتةةلهَّ ْ
ان تة ْحتة ُ
ف ةوةا ُي ْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِع ةرَّن بِ ُك ْس أ ة
يم ْي ِن في اْل ةمد ةينة ةو ةك ة
ة
ان ل ُغ ة ةم ْي ِن ةيت ة
ُ
ةك ت َّ
ال نِ ْســ ةوةت ِفي
ك أةن ةيْبلُ ةغا أة ُ ـ َّد ُه ةما ةوةي ْس ـتة ْ ِرةجا ةك ةنزُه ةما))( )3ي وقول تعالي(( ةق ة
صــالِحا ةف ةةر ةاد ةرُّب ة
ان أ ُةب ُ
نز لهُ ةما ةو ةك ة
وه ةما ة

ِ ِ
ع ـ ـ ـ ـ ة ٍل ُّمبِ ٍ
ة ،اْل ةع ِز ِ
ين))( )4ي وقد كر
ام ةأر ُ
اها ِفي ة
اها ةعن َّن ْ ِس ـ ـ ـ ـ ِ ۖ ةق ْد ة ـ ـ ـ ـ ةغ ةهةا ُحبًّا ۖ إَِّنا لةةن ةر ة
يز تُةرِاوُد ةفتة ة
اْل ةمد ةينة ْ
اللغويون ان المدينة معرفة بال وهي اس ــس لمدينة الرس ــول ص ــلي اا علي وس ــلس اص ــة( )5ي قال تعالي (( ِم َّم ْن
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ِ
ةعر ِ
ةه ِل اْل ةم ِد ةين ِة ۖ ةم ةرُدوا ةعلةي الن ة ا ِ
ق ةا تة ْعلة ُمهُ ْس ۖ ةن ْح ُن ةن ْعلة ُمهُ ْس ۖ ةس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُن ةع ُبهُس
ون ۖ ةو ِم ْن أ ْ
اب ُمةنافقُ ة
ةح ْولة ُكس م ةن ْاأل ْ ة
ون إِلة َٰي ةع ة ٍ
اب ةع ِظ ٍيس))( ) 6ي وان الف وااس في ه ا المواعـ ـ ـ ـ ـ ــا ت يد الغلبة نحو  (:الكتاب ) فقد
َّمَّرتةْي ِن اَُّس ُي ةرُّد ة
غلب ،المدينة علي مدينة رسـ ـ ــول اا صـ ـ ــلي اا علي وسـ ـ ــلس يكما غلب الكتاب علي كتاب سـ ـ ــيبوي رحم اا

تعاليي حتي انهما ا ا اهلقا لس يتبادر ال هس الي غيرهما وحكس ه ا االف وااس انهما يسـ ـ ـ ـ ـ ــت دمان اا في النداا
وااعــافةي نحو  ((:ه ا مدينة رســول اا صــلي اا علي وســلس))ي وا يســت دمان في غيرهما ـ و ا ي ســما من
ك س العرب (( عيوق هالعا)) ي وااصل ((:عيوق اسس نجس))(. )7
ت -تعريف المدن الذكية:
هنــاك العــديــد من التعــاريف المتعلقــة به ـ ا المصـ ـ ـ ـ ـ ــهل ي ولكن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل عــاس جميعهــا يجما علي الم هوس

التالي :المدن ال كية هي المدن التي تست دس حلول تكنولوجية مبتكرة بهدف تحسين مستوع الحياة وال دما ،التي
يتلقاها المواهنون والزوار.
تعتمد المدن ال كية ب ــكل أس ــاس ــي علي اس ــت داس التكنولوجيا ال اص ــة بإنترن ،األ ــياا (Internet Of
) Things -IOTي و لك من أجل ربه المكونا ،الم تل ة ع ــمنها وت ــكيل ــبكةي بحيذ أن كل مكون ع ــمن
ه ا ال ـ ــبكة يكون مسـ ــؤوا عن اسـ ــت ـ ــعار وتجميا مجموعة محددة من البيانا .،وب لك تصـ ــب ه ا المدن قادرة
علي جما البيانا ،الم تل ة من ه ا ال بكة وبالتالي من أنحاا المدينة.
ت ــكل ه ا البيانا ،التي يتس تجميعها من ال ــبكةي األســاس ال ي يتس اســت دام في بناا حلول تكنولوجية مبتكرة
ردارة موارد و دما ،المدن مال ـ ــبكة النقلي ـ ــبكة التزويد بالميااي ـ ــبكة التزويد الكهربااي الكراجا،ي عـ ــبه

األمني و دما ،إه اا الحرائق وغيرها الكاير.

ك لك تســاهس في مســاعدة الدولة في توفير ما يمكن توفيرا من تكاليف ومواردي وفي زيادة التواصــل بين الحكومة
والمواهنين .مما سينعكس بدورا في المساهمة في عمان ااستم اررية في المستقب(.)8
جي -مفهوم المدن الذكية :

المدينة ال كية” ظهر في المؤتمر األوربي الرقمي ســنة 1994ي و في ســنة  1996د ــن األوربيون م ــروص

المدينة الرقمية في عدد من المدن تبن ،السلها ،األوربية مدينة امسترداس كمدينة رقمية تلتها مدينة هلنسكي(.)9
وتعرف الموسوعا ،وم اركز الدراسا ،واألبحاذ التكنولوجية المدينة ال كية ب نها مدينة “المعرفة” أو مدينة
“رقمية” أو مدينة ” إيكولوجية” تعتمد دماتها علي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا،ي مال أنظمة
مرور كية تدار آلياي و دما ،إدارة األمن المتهورة وأنظمة تســيير المباني واســت داس الت ــغيل االي في المكاتب
والمنازل واس ـ ــت داس عدادا ،لل وترة .وت س ـ ــر موس ـ ــوعة ويكيبيديا مص ـ ــهل ال كاا المكاني للمدن ب ن ي ـ ــير إلي
العمليا ،المعلوماتية واردراكية وال كاا الجماعيي وحل الم ـ ـ ــك  ،ب ـ ـ ــكل تعاونيي وي ـ ـ ــير الم هوس ك لك إلي

زيادة انت ـ ـ ــار واسـ ـ ــت داس تكنول وجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ــاا ،والبيئة المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــية من أجل التوصـ ـ ــل إلي العلوس
واابتكارا ،والبنية التحتية المادية للمدن لزيادة القدرة علي حل م اكل المجتما(.)10
أما ااتحاد األوربي فيعرف المدن ال كية ب نها تلك المدن التي تجما المدينة والصـ ـ ـ ـ ـ ــناعة والمواهنين معا
لتح س ـ ــين الحياة في المناهق الحعـ ـ ـرية من

ل حلول متكاملة أكار اس ـ ــتدامةي وي ـ ــمل لك ابتكارا ،تهبيقية

وت هيها أفعـ ــل واسـ ــت داما كيا لتكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ــاا…،ومن اس يمكن تعري ها ب نها المدينة التي
تحقق أدااا جيدا في جميا ه ا المجاا ،من

ل ت اعل م ـ ـ ـ ـ ــترك بين القهاص ااقتصـ ـ ـ ـ ــادي والحوكمة والنقل

والبيئة والحياة ما مواهنين يتمتعون بالوعي وااستق لية(.)11
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وهناك من اعتبر أن مصهل “المدينة ال كية” يهلق علي األنظمة ارقليمية ا ،المستويا ،اربداعية التي
تجما بين الن ـ ـ ـ ــاها ،والمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا ،القائمة علي المعرفة لتهوير التعليس واربداصي وبين ال راغا ،الرقمية التي
تهور الت اعل وااتصاا،ي و لك لزيادة القدرة علي حل الم ك  ،في المدينة(. )12
وهناك من اعتبر المدينة ال كية هي تلك المدينة التي تملك نظاما متهو ار يعتمد علي بنية تحتية ترتكز علي
تقنية ااتص ــاا ،الرقمية والمعلوما ،لمراقب ة ومتابعة أجزائها ومكوناتها وس ــاكنيها وبنيتها األس ــاس ــية من دما،
وتجهيزا ،و بكا ،هرق وسكك حديدية وأن اق ومهارا ،وموانن ومن ئا ،اقتصادية وصناعية ومباني وعقارا،
م تل ة و بكة اتصاا ،وموارد متنوعة كالمياا والهاقة الكهربائية والغاز ووقود المركبا.)13(،
وبعيدا عن ااصه حا ،التكنولوجية وت اصيلهاي فإن لم هوس المدينة ال كية ااا ار ملموسة في حياة ارنساني
وتداعياتها بالغة األهمية ا ،صلة مبا رة بم كل وم رب وعمل ي وغيرها من ظروف المعي ة(.)14
المبحث الثاني :أهمية المدن الذكية:

حسب دراسة لمعهد ماكينزي العالمي) (McKinsey Global Instituteي فإن أكار  600مدينة في العالس

من حيذ ســرعة النمو والتهور-ســتكون مولدة لحوالي  %60من النمو ااقتصــادي الدولي و لك بين -2010.2025

ول ا وحتي تع ـ ـ ــمن ه ا المدن الوص ـ ـ ــول له ا المس ـ ـ ــتوع من النمو والح اظ علي ي ابد لها من أن تس ـ ـ ــتعد
لمواجهة م ــاكل ازدياد عدد الس ــكان في المدن والتغيير المنا يي و لك بإيجاد هرق تس ــاهس بإدارة أفع ــل وأكار
ك ااة للموارد والبني التحتية.
وترع العديد من الدول أن المبادرا ،والم ـ ــاريا التي تهبق في إهار م هوس المدن ال كيةي هي الحل له ا
الم ـ ــاكل وهو ال ي س ـ ــيع ـ ــمن نموهاي واا س ـ ــتغ ل األمال لمواردها وبناها التحتية وحل العديد من الم ـ ــك ،
وتوفير حياة أفعل للمواهنين والزوار مما سينعكس بدورا علي كافة منا" المجتما.
وفي الحقيقة المدن ال كية حقيقة موجودة اآلني وتتهور يوما بعد يوس.

حيذ أن هناك العديد من المدن التي هبق ،العديد من الحلول المبتكرة في إهار م هوس المدن ال كية.
وللتوعي ف يوجد مدينة كية  %100حاليا ولكن هناك عدة مدن في العالس تهبق مبادرا ،وم اريا في
إهار م هوس المدن ال كيةي فهنالك دائما ما يمكن عمل من تحسين دما ،واستغ ل الموارد والبني التحتية.
وهناك عدد من مراكز األبحاذ والجها ،حول العالس التي يقوس كل منها بإصدار ترتيب للمدن حسب عدة
مؤ ـرا ،اصــة بمدع تهبيقها للمبادرا ،والم ــاريا ووعــعها ال هه للقياس بمبادرا ،عــمن إهار م هوس المدن
ال كية.
ومنها مؤ ـ ــر) (Innovation Cities™ Indexي وال ي بدأ من عاس  2007بن ـ ــر تقارير تتعلق بترتيب
المدن اعتمادا علي تصــنيف تهور المدن من حيذ عدة نواحيي وقد تهور عبر الســنيني ليتعــمن د ارســة 500
مدينة في العالس بنااا علي عدة مؤ را ،للتهور يصل عددها إلي  162مؤ راي وقد تس ااعتماد علي نتائج في
ه ا التقرير اسـ ـ ــتنادا علي اعتماديت من قبل العديد من مراكز األبحاذ والصـ ـ ــحف والمج  ،العالمية بما يتعلق
بمجال ترتيب المدن في إهار م هوس المدن ال كية.
وبحسـ ــب التقرير الرسـ ــمي ال اص بالمؤ ـ ــر وال ي صـ ــدر لعاس  2017-2016فإن المدن الع ـ ــر األكار
تقدما في مجال تهبيق أو ت هيه مبادرا ،وتهبيقا ،المدن ال كية هي:
مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة؛
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مدينة نيويورك عـ ـ ـ ـ ـ ــمن واية نيويورك في الوايا ،المتحدة األميركيةي ب ارق نقهة واحدة عن لندن والتي
توج ،ك فعـ ـ ـ ــل المدن ال كية عن عاس  (Best Smart City 2016) 2016و لك عـ ـ ـ ــمن فعاليا(The ،
)Smart City Expo World Congressالمنعقد في بر لونة؛
مدينة هوكيو عاصمة اليابان؛
مدينة سان فرانسيسكو عمن واية كالي ورنيا في الوايا ،المتحدة األميركية؛
مدينة بوسهن عمن واية ماسات وستس في الوايا ،المتحدة األميركية؛
مدينة لوس أنجلوس عمن واية كالي ورنيا في الوايا ،المتحدة األميركية؛
مدينة سنغافورة عاصمة سنغافورة؛
مدينة تورنتو في كندا؛

مدينة باريس عاصمة فرنسا؛
مدينة فيينا عاصمة النمسا.
ابد من ار ـ ــارة إلي أن هناك عدد من المدن العربية التي تس تصـ ــني ها عـ ــمن التقرير وفي مقدمتها مدينة

دبي التي تحتل المرتبة  28عالمياي وبحسـ ـ ـ ـ ـ ــب تحليل التقرير نجد أن المدن العربية الا ذ األكار تقدما في ه ا
المجال هي:
مدينة دبي في ارمارا ،العربية المتحدة (المركز  28عالميا)؛
مدينة أبو ظبي في ارمارا ،العربية المتحدة (المركز  68عالميا)؛
مدينة الدوحة في قهر (المركز  266عالميا)؛
وحســب تقرير ن ـرت

ــركة ســيمينس ) (Siemensفي عاس  .2015فإن حجس الســوق ال اص بالمبادرا،

في إهار تهبيق المدن ال كية بلغ  575مليار دوار في عاس  2014ي وبحسـ ـ ـ ـ ــب التوقعا ،فإن سـ ـ ـ ـ ــيصـ ـ ـ ـ ــل إلي
 1240مليار دوار في عاس .2019
علما أن وبحسـ ـ ـ ـ ـ ــب التقرير فإن القارا ،األكار إن اقا في ه ا المجال في عاس  2004هي آسـ ـ ـ ـ ـ ــيا وأميركا
ال مالية والتي احتل ،الصدارة ب منازص من حيذ حجس السوق في ه ا المجال ويتوقا أن تستمر ب لك.)15(.
كما وان اصه " المدينة ال كية ابتكار ن

بعد سنة  2000ي ترك في الت كير في سياسيون واقتصاديون

ومديرون والمسـ ـ ـ ـ ــؤولون عن ت هيه المدن العمرانية ي ب غرض التوصـ ـ ـ ـ ــل إلي تغيير ا ،تقوس علي تقنيا ،جديدة
تسـ ــت دس في المدن .وتنبا فكرة المدينة ال كية من اسـ ــتغ ل التقنيا ،الرقمية في تحسـ ــين األوعـ ــاص ااقتصـ ــادية
وااجتماعية والسـ ـ ــياسـ ـ ــية ي التي تقابل المجتما بعد الاورة الصـ ـ ــناعية التي تواجهها المجتمعا ،بعد انتهاا القرن

الع رين.
ويؤ

في عين ااعتبار هريقة التعامل ما ما يصـ ــيب البيئة من م ـ ــك  ،ي وتغير في فئا ،المجتما من

ــباب ومســنين ي وتزايد عدد الســكان ي وأزما ،اقتصــادية وقلة في المصــادر الهبيعية  .وي ــمل اص ـ " المدينة
ال كية أيعـ ـ ــا تجديدا ،ليسـ ـ ــ ،تكنولوجية تسـ ـ ــتهيا توفير حياة أفعـ ـ ــل لسـ ـ ــكان المدن  .من عـ ـ ــمنها ما فكرة
الم ارك ) (Link Sharingأو ا راك المواهن في ت هيه م رعا ،كبيرة في المدينة.
وت تار عدة صـ ـ ـ ـ ـ ا ،تس ـ ـ ـ ــت دس في المقارنة بين مدينة ومدينة من وجهة مدع تما ـ ـ ـ ــيها ما نمه المدينة
ال كية  :اقتصــاد كي ي مواهن كي ي إدارة مدنية كية ي حركة م واص ـ  ،كية ي وح اظ علي البيئة كيي بل
وتعايش كيي وتكمن قدرة المدينة ال كية في مدع لالم اركة و اردارة وااقتصاد والسياسة والتعليس (. )16
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المبحث الثالث :خصائص المدن الذكية :
هناك الكاير من ال صائص للمدن ال كية ن كر بععا منها ي وكما يلي :
اوال  -االقتصاد الذكي :
ونقصد بااقتصاد ال كي  :زيادة ارنتاجية عن هريق ترابه بين الم اركين علي المستوع المحلي والقومي

والدولي  .ويميزها لرو" المســتامرل ال ي ينبا منها أفكار جديدة ت دس المســتقبل  .وتلعب قدرة ال رد في ااقتصــاد
ال كي دو ار أسـ ــاسـ ــيا ي وقدر كل معرفة ي عرفها ال رد الم ـ ــارك .تلك المعرفة تنتقل عن هريق ـ ــبكة اتصـ ــال بين
العاملين باسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار ي يحصـ ـ ـ ـ ـ ــل عليها العامل ويهورها ويعهيها لآل رين بحيذ تزداد ارنتاجية  .وترتبه فكرة
ااقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال كي غالبا ب كرتي لرو" اابتكارل و لمجتما المعرفةل .ليس ه ا ياا وانما هناك تهبيقا ،فعل ية
نجـ ـ ــدهـ ـ ــا في ب د ماـ ـ ــل كوريـ ـ ــا الجنوبيـ ـ ــة وفي ارمـ ـ ــارا ،العربيـ ـ ــة المتحـ ـ ــدة ي وتجرب أيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في
عواحي لندن و باريس و هامبور ( . ) 17
ثانيا  -ادارة المدينة الذكية:
قدم ،في عاس  2007ائحة تسمي لائحة ايبزجل وهي تقدس تغيي ار ج ريا في تهوير مدينة ي يمال التغيير
المقتر" أساسا لسياسة إدارة مدينة أوروبية علي المستوع هويل ااجل للوصول إلي المدينة ال كية.
كما يعمل ااتحاد األوروبي في اهار برنامج لأفق " Horizon 2020 2020علي تهوير مدن أوروبيـة
علي هريقة ل المدينة ال كيةل وتحقيقها .ويقوس ااتحاد األوروبي بدعس ه ا البرنامج بغرض المنافسـ ـ ـ ـ ـ ــة في تقديس

م روعا ،كية للمدن علي المستوع العالمي  .ومن الم روعا ،التي يدعمها ااتحاد األوروبي م روص لالمدينة

المن تحة  " Open Cities .ومن ه ا المنهلق يدعس الم ــروص األوروبي مدنا تعتبر ن ســها مدنا كية في رغبتها
للوصـ ـ ـ ــول إلي اردارة المدنية ال كية .من تلك المدن التي يدعمها ااتحاد األوروبي علي ه ا الهريق:كوبنهاغني

فييناي أمسترداس وبرلين.
وتعمل اردارا ،المحلية بالم ــاركة ما الجام عا( ،مال برلين وبر ــلونة وفيينا) وما مؤس ـســا ،بحذ أهلية
علي تهوير تقنيا ،كية  .وتتص ــدر تلك الم ــاكل مسـ ـ لة ااس ــتدامة و إمكانية تهبيق التقنيا ،ال كية ي وهرق
الم اركة وهريقة التعامل ما البيانا ،الرقمية(.)18
ثالثا -المجتمع المدني :
يميز المدينة ال كية نوص م عين المجتما المدني  .فالسكان لكسكان أ كياال من الم ترض أن يكونوا مبتكرين
ي ويتمتعون بالمرونة ي ما تعدد اقافاتهس وتربههس ـ ــبكة اتص ـ ــاا . ،وتعتمد المدينة ال كية علي م ـ ــاركتها ما
المواهنين بغرض تحســين حياة الســكان عن هريق وســائل تقنية مســتحداة ي بحيذ أن يعــيف الســكان بوســائلهس

إلي إدارة المدينة.

أي أن المجتما المدني ي ـ ــارك بآرائ في إدارة المدينة وي ـ ــارك في ص ـ ــناعة الق اررا ،التي تهس كل أهراف
المجتما ي بحيذ يكون لهس ت اير علي تهوير مدينتهس  .وتنبا تلك ال كرة من المبدأ السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــي في حركا،
التهوير العمرانية فيما يسـ ـ ـ ـ ـ ــمي لالمدينة الجديدة " New Urbanismو النمو ال كي .ومن الم ترض أن ي تي
التهوير من أس ـ ل علي أعلي ؛ ي ــارك الســكان عن هريق ــبكة معلوما ،في عمليا ،صــناعة القرار من دون
أن تكون مسؤوليتهس في ات ا القرار.
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ويظهر ه ا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــكل للمجتما المدني ما في ظاهرة اقافة التبادل  .وقد تكون اقافة التبادل ه ا او اقافة
الم ـ ـ ـ ــاركة ا ،هابا تجاري أو غير تجاري .وتظهر اقافة التبادل في ااسـ ـ ـ ــتغ ل الجماعي ألجهزة وأجزاا من
البنية التحتية بغرض الح اظ علي البيئة و/او ااســت ادة ااقتصــادية .فما ي تبادل الســيارة  Car-Sharingأو
اانتقال الجماعي بســيارة واح دة بدا من أن يركب كل فرد ســيارت من ردا ي أو تبادل أجهزة منزلية أو عدة يدوية
 .كما يمكن للمجتما المدني أن ي ـ ـ ــترك ما بعع ـ ـ ـ البعض في م ـ ـ ــروص ت ـ ـ ــييد حديقة ي وانتاج كهرباا البي،
بواسهة تقنيا ،اا عة ال مسية أو الهاقة الريحية ي واسغ ل جزا منها وبيا ال ائض منها إلي ال بكة العمومية
 .ويمكن القياس بزراعة ال ـ ـ ـرفا ،وتوفير غ اا من غير ااعتماد كليا علي منتجا ،الحقول ومصـ ـ ــانا التعليب .
وبجانب المكاسب ااقتصادية والمكاسب البيئية يقوس التعامن ااجتماعي في تلك الم روعا ،بدور.
كل ه ا يد ل في إهار نظرية لإلينور أوسـ ـ ـ ــتروسل عن لالاروة الجماعيةل لسـ ـ ـ ــكان مدينة ي في أن يسـ ـ ـ ــت دس

السـ ـ ـ ــكان األماكن وارمكانيا ،المتاحة للمدينة جماعيا  .فإ ا اعتبر ،المدينة ال كية انها اروة جماعية ف بد من
الق اررا ،ب ن تهويرها بالم اركة الجماعية ي لتحقيق احسن استغ ل للموارد.

ان تت

يمكن للق اررا ،وعمليا  ،ات ا القرار أن تتس علي هبقا ،ي من تنقي لألفكار علي مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع الجيران إلي
مس ـ ـ ــتوع الع ـ ـ ــاحية أو عل مس ـ ـ ــتوع المدينة كلها .فإ ا كبر حجس الق اررا ،وتعدع حدا معينا ي مال حدود منهقة
مجاورة وتحتاج تهبيق أوس ــا ي فقد يكون من الص ــعب ا ـ ـراك الجميا في عملية ات ا القرار والتوص ــل إلي حل
يوافق الجميا  .في تلك الحالة تقتر" لأوسـ ـ ـ ـ ـ ــتروسل نظاما متعددا لكدارة ي يعمل علي تنظيس الوحدا ،الصـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة
وتنظيمها وربهها ببععــها البعض  .أي أن يكون في اســتهاعة ســكان المدينة ال كية تنظيس مدينتهس هبقا لقواعد
يت اهمون عليها وتكون في صال المجموص.
ولالغرض ل للســكان هو أن يحاول الســكان ااســتغناا عن ااســتحوا ال ـ صــي لكي يكون لكل واحد منهس
إمكانية السكن والحركة واسغ ل الهاقة والحصول علي الغ اا ي وأن يكون ال عار الجماعي هو أن ل ما يحتاج
ال رد لحيات اليومية ا ينظر إلي علي ان من الممتلكا ،ال

صية". (Exner/Kratzwald 2012: 8) .

وتنصـ ـ لمارلين س ــتيكرل بإ ـ ـراك المواهن في فكرة المدينة ال كية  .ل التقنية تقود المجتما  .ولكنها ليس ــ،
علي الحياد  .والمهس أن نهتس ب ن يكون النظاس ارداري من تحا ي ويعهي السكان إمكانية الم اركة وات ا القرار "
(.)19
رابعا -االستدامة :
وتعتمد فكرة المدينة المستدامة قبل كل يا علي رؤية بيئية واقتصادية واقافة اجتماعية .ومن الممكن أن
يكون الهدف من المدينة المس ـ ــتدامة ي واس ـ ــتدامة تهوير المدينة واردارة المدنية هو اس ـ ــتدامة اس ـ ــتغ ل الموارد
الهبيعية المتجددة والتقليل من اسـ ـ ـ ـ ـ ــته ك الموارد الهب يعية الموجودة بكميا ،محدودة (ه ا هو القسـ ـ ـ ـ ـ ــس المتعلق
بالبيئة) ؛ ما تهبيق كامل قدر ارمكان اقتص ــاد الدورة المغلقة ي و ض كاافة النقل واس ــتدامة ااقتص ــاد (وه ا
هو القس ـ ــس المتعلق بااقتص ـ ــاد)؛ وااندماج المجتمعي في المدينة ي اا ـ ــتراك في تحمل المس ـ ــؤولية والم ـ ــاركة

الديموقراهية للسكان (وه ا هو الجانب ااجتماعي-الاقافي).
وتناقش مسـ ــائل ااسـ ــتدامة ب صـ ــوص المدينة ال كية في إهار موعـ ــوعا ،متعددة تتعـ ــمن جماعا ،ا،
مهالب اصة من الباحاين ومن السياسيين والمجتما وااقتصاديين ي متصلون ما بععهس البعض ب بكة نقاش
بغرض تن ي ااستدامة في المدينة  .وتتعلق أفكار عن المدينة ال كية ما بافكار عن دورا ،البعائا المحلية ي
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وعلي منتجا ،ترغب صـ ــناعتها محليا وتعرف مواقا اسـ ــته كها  .تتعـ ــمن تلك األمالة في قهاص الهاقة الهاقة
ال ــمســية (رنتاج الماا الســان محليا) ي و تقنية األلوا" ال ــمســية (رنتاج الكهرباا) أو اســغ ل المياا األرع ـية
السا نة (بغرض تدفئة البيو ،والمباني).
وفي حالة المواد الغ ائية ينظر إلي اس ـ ــتغ ل اس ـ ــه المباني للزراعة وزراعة ال ـ ــرفا ،وتجري تجارب في
ه ا المعـ ـ ـ ــمار  .وعن هريق اانتاج المحلي يمكن

ض اسـ ـ ـ ــته ك الهاقة ي وليس ه ا فقه بل أن ه ا يوج

ال كر أيعا إلي العناية بتلك المنتجا ،ي ااست ادة منها وعدس اانتظار حتي ت سد وتلقي كن ايا.،
وت ـ ــكل فكرة المدينة ال كية تحديا لمسـ ـ ـ لة تحقيق ااس ـ ــتدامة في المجتما  .فه ا يتعلق بمجاميا س ـ ــكان ا
يؤ ون في الحسـ ـ ـ ـ ـ ــبان مما ي ـ ـ ـ ـ ـ ــكل هر التنحية وارهمال .ومن وجهة أ رع فعلي المهتمين بتهوير المدينة
ااهتماس بمس ـ لة اانســياق في التهبيقا ،التكنلوجية الممكنة علي أماكن الســكن ي وما قد ين ـ منها من م ــاكل

وأ هار ي ا تكون واعحة جليا أاناا الت هيه (.)20
خامسا -االنتقال الذكي :

مبدأ اانتقال ال كي هو ااســته ك الكفا للهاقة ي ويتعــمن

ض اانبعااا ،العــار بالبيئة ي وأن تكون

وس ـ ـ ــائل المواصـ ـ ـ ـ  ،أمنة ومن ع ـ ـ ــة التكاليف .وتهور ال ـ ـ ــبكة التحتية عن هريق تهوير تقنيا ،المعلوما،
وااتصـ ــاا . ،فما تسـ ــاعد تقنية المعلوما ،وااتصـ ــاا ،في مراقبة المرور بواسـ ــهة كاميرا ،وعـ ــبه سـ ــيرها
وتعريف الركــاب عن هريق اله ـ اتف المحمول بــإمكــانيــا ،اللجوا إلي هرق أ رع في حــالــة تعهــل هريق أو
ازدحام  .وك لك بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة لوس ـ ـ ـ ـ ــائل النقل العاس فقد د ل ،في تنظيمها أنظمة النتقال ال كي ي مالما في حجز
ت اكر السـ ـ ـ ـ ر في المدن الكبيرة بواس ـ ـ ــهة هاتف المحمول ببرامج  Apps .كما يمكن معرفة موعد القياس وموعد
الوصول بالهاتف المحمول (.)21
خاتمة
بعد اانتهاا من بحانا الموســوس (المدن ال كيةي م هومها و صــائصــها) نود ان نل ص اهس نتائج البحذ من
ل ما ياتي :
ان اع اا ص ة ال كاا علي اية مدينة كية يستلزس توفر

رهين اساسيين فيها :

أ -توفر ااسـاس القانوني ال ي يسـتلزس اصـدار القوانين والت ـريعا ،العـرورية لمواكبة التنيمة والتهورا ،ووعـا
عدد من القوانين اتماس العمليا ،التجارية الكترونيا ي واصـ ــدار قوانين ال صـ ــوصـ ــية كقوانين حماية امن وس ـ ـرية
المعلوما. ،
ب -توفر ااساس التقني ويتمال في توفر البنية ااساسية لتقنيا ،المعلوما ،وااتصاا ،الحدياة .
هوامش البحث

( )1س ــورة ااعراف :ااية ()123يالتوبةي ااية()101ي يوس ــفي ااية()31ي ااحزابي ااية()60ي القص ــصي ااية()15ي
الكهفي ااية(.)19

( )2سورة الكهف ن ااية(.)19
( )3سورة الكهفي ااية(.)82
( )4سورة يوسفي ااية(.)30
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( )5كتاب العيني .153/8

()6سورة التوبةي ااية(.)101

( )7ينظر :ر" ابن عقيلي .186/1
( )9جريدة العرب ي تاريخ ال ميس 14اوغس،ي 2017يالعدد .9648

)8(http;//ibelieveinsci.com/p=26137.

( )10المرجا ن س .

( ) 11مارينا فارجاسي المدن ال كية بين الحلس والحقيقةي مجلة بيئة المدني المدن ال كية المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامةي مركز البيئة للمدن
العربيةي العدد()8ي مايو 2014يص.3

( ) 12محمد حيان س وري لود صادقي المدن ال كية ودورها في ايجاد حلول للم ك  ،العمرانية يحالة دراسيةي م ك ،
النقل في مدينة دم قي مجلة جامعة دم ق للعلوس الهندسيةي مج ()29ي العدد(.20132ي ص .584

( )13عبد اا محمد العقيلي المدن والمباني ال كيةي مجلة العلوس والتقنيةي المدينة ال كيةي عدد ي 111سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة 2014ي ص

.4

( )14ـ ـ ــادية أحمدي المدينة ال كيةي مدينة المسـ ـ ــتقبل األ عـ ـ ــري أفاق المسـ ـ ــتقبلي مجلة علوس وتكنولوجياي عدد أبريل مايو

2014ي 22ي ص.91

)15( http;//ibelieveinsci.com/p=26137.
(16) http;//ibelieveinsci.com/p=26137.

)17( https;//corporate.vattenfall.de/nachhaltigkeit/energie-der-.vgl..
)18(http;//www.pumpipumpe.ch/das-projekt/pumpipumpe,2014.

)19( Der grobe 'Smart City' - Schwindel - futurezone.at.

( )20ا ليس كومان ي هل المدن ال كية مس ــتدامة ي مجلة بيئة المدن ي المدن ال كية المس ــتدامة ي مركز البيئة للمدن العربيةي
العدد()8ي ماي ()2014ي ص.14

()21

لود رياض صــادق ي مناهج ت هيه المدن ال كية ي حالة د ارســية دم ــقي رســالة مقدمة لنيل درجة الماجســتير في

الت هيه والبيئة ي جامعة دم قي كلية الهندسة المعماريةي قسس الت هيهي والبيئةي سنة 2013ي ص .20

ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

مصادر ومراجع البحث

 -القرآن الكريس

 -جريدة العرب ي تاريخ ال ميس ي 14اوغس،ي 2017يالعدد .9648

 مناهج ت هيه المدن ال كية ي حالة د ارسـ ـ ـ ــية دم ـ ـ ـ ــقي لود رياض صـ ـ ـ ــادقي رسـ ـ ـ ــالة مقدمة لنيل درجة الماجسـ ـ ـ ــتير فيالت هيه والبيئة ي جامعة دم قي كلية الهندسة المعماريةي قسس الت هيهي والبيئةي سنة 2013ي

 -ر" ابن عقيلي ابن عقيل الهمداني(769 :،هـ)ي المكتبة التجارية الكبرعي مصريه4ي 1964س.

 كتاب العيني ال ليل بن احمد ال راهيدي( 170 :،هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)ي تحقيق .محمد الم زوميي د .ابراهيس السامرائيي مؤسسة دارالهجرةي ه2ي 1409هـ.

 -المــدن ال ـ كيــة بين الحلس والحقيقــةي مــارينــا فــارجــاس ي مجلــة بيئــة المــدني مركز البيئــة للمــدن العربيــةي العــدد()8ي مــايو

.2014

 المدن ال كية ودورها في ايجاد حلول للم ك  ،العمرانية يحالة دراسيةي م ك  ،النقل في مدينة دم قي محمد حيانس وري لود صادقي مجلة جامعة دم ق للعلوس الهندسيةي مج ()29ي العدد(.20132

 -المدن والمباني ال كيةي عبد اا محمد العقيل ي مجلة العلوس والتقنيةي المدينة ال كيةي عدد ي 111سنة .2014
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 المدينة ال كي ة ي مدينة المسـ ـ ـ ــتقبل األ عـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــادية احمد ي أفاق المسـ ـ ـ ــتقبلي مجلة علوس وتكنولوجياي عدد أبريل مايو.2014

 هل المدن ال كية مس ـ ـ ـ ــتدامة ي اليس كوماني مجلة بيئة المدن ي المدن ال كية المس ـ ـ ـ ــتدامة ي مركز البيئة للمدن العربيةيالعدد()8ي ماي (.)2014

- http;//ibelieveinsci.com/p=26137.

- https;//corporate.vattenfall.de/nachhaltigkeit/energie-der-.vgl..
- http;//www.pumpipumpe.ch/das-projekt/pumpipumpe,2014.
- Der grobe 'Smart City' - Schwindel - futurezone.at.
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الجامعة االفتراضية بين ضوابط التعليم العالي وتقنيات الثورة الرقمية
د .مهدان ليلي (جامعة ميس مليانة-الجزائر)
الباحاة مهدان نسيمة (جامعة ميس مليانة-الجزائر)
ملخص:
أس ـ ــهم ،الاورة التكنولوجية المتمالة في تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ــاا ،في تغيير الواقاي وفرع ـ ــ،
تحديا ،علي الدول المتقدمة تجاوز ،فيها حدود الزمان والمكان لتؤسـ ـ ـ ـ ـ ــس تعليما متكامل األبعادي أهلق علي
بالتعليس االكتروني أو التعليس اافت ارعـ ــيي وهو ما ت ـ ــهدا الجامعة اليوس حيذ مكن ،تقنيا ،ااع س وااتصـ ــال

الهــالــب من التحكس في لــك وفقــا لحــاجــات ـ ومتهلبــات ـ وامكــانيت ـ ي بغض النظر عن الم زون العلمي والمعرفي
اال كتروني المتمال في المكتبا ،والكتب االكترونيةي و دما ،المعلوما ،وقواعد البيانا ،والمحاداا ،المبا رة.

فإلي أي مدع يسـ ـ ـ ـ ـ ــتهيا الهالب متابعة التحصـ ـ ـ ـ ـ ــيل العلمي وتنمية قدرات ال كرية ومهارات التهبيقية
واالكترونيةم
الكلمات المفتاحية :التعليس االكترونيي التعليس الم تو"ي التعليس عن بعدي الجامعة األفتراعيةي الوسائهي التقنيا،
مقدمة:
يعد التعليس االكتروني أو التعليس الرقمي من بين س ــياس ــا ،تعليس الدول المتقدمةي مت ة من الحاس ــب اآللي

وسـ ـ ــيلة رقمية تسـ ـ ــت دس المناهج الد ارسـ ـ ــية في المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــا ،التربوية والجامعيةي مما نتج عن العديد من األنماه
الجديدة في التعليس أس ــاس ــها الوس ــائل التقنية وحدودها تكون ارج أسـ ـوار المؤسـ ـس ــا ،التعليمية معتمدين في لك
علي البذ المبا ر أو المسجل ار اعي أو حتي األقراص المدمجةي إ يد ل كل لك في إهار مراجعة سياسا،
الدول التي أراد ،أن ت ت المجال وتتي ال رص لألفراد لل تعلس ب ـ ـ ـ ــكل أكار سـ ـ ـ ــرعة واتسـ ـ ـ ــاعاي وهو ما نتج عن
العديد من الم اهيس والهرق واآلليا ،للتعليس عن بعد أو بما يعرف بالجامعة اافتراعية.
 -1ما بين الجامعة االفتراضية والتعليم االلكتروني:

إن المتتبا لمسـ ـ ـ ـ ـ ــيرة التعليس في البلدان العربيةي يجد أن العملية التعليمية ا تزال تؤدع بالهرق التقليدية ا

ت رج عن أسـ ـوار المؤسـ ـس ــا ،التعليميةي بل وتعتمد علي الت اعل المبا ــر بين الهالب والمتعلس والمعلسي مس ــتندة
علي منـاهج تربويـة ت ص كـل هور من أهوارهـاي علي الرغس من التحوا ،التكنولوجيـة الهـامـة التي فرع ـ ـ ـ ـ ـ ــ،
اسـ ـ ــتراتيجيا ،التعليس االكتروني أو التعليس الرقمي أو حتي التعليس عن بعد ال ي يعرف لهولمبرجل علي أن ل لك
النوص من التعليس ال ي يغهي م تلف ص ــور الد ارس ــة في كافة المس ــتويا ،التعليمية التي ا ت ع ــا فيها العملية
التعليمية ر ـراف مســتمر من المعلس في قاعا ،الد ارســة الم تل ةي ولكنها ت عــا لتنظيس مؤس ـســة تعليمية تحدد
مكانة الوسـ ــائل التقنية في العملية التعليمية من مادة مهبوعة ووسـ ــائل ميكانيكية والكترونية تحقق ااتصـ ــال بين
المعلس والمتعلس دون التقاا مبا ر وجها لوج ل

1

بغية إيصال المعلوما ،ب سرص وق ،وأقل تكل ةي ولن يتسني ه ا

المهم للتجسيد ميدانيا إا عن هريق التعليس االكتروني.

إ ا كان التعليس االكتروني أو ما يعرف بالتعليس الم تو" يتس في لتقديس المحتوع التعليمي عبر الوسـ ـ ــائه
المعتمدة علي الكمبيوتر و ـ ــبكات إلي المتعلسي ب ـ ــكل يتي إمكانية الت اعل الن ـ ــه ما ه ا المحتوع وما المعلس
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وما أقران ي س ـ ـ ـ ـ ـ ـواا كان لك بهريقة متزامنة أو غير متزامنةي وك ا إمكانية إتماس ه ا التعليس في الوق ،والمكان
ل تلك الوسائهل

وبالسرعة التي تناسب ظروف وقدرات ي فع عن إمكانية إدارة ه ا التعلس من

2

التي تصبو

إلي إيجاد بيئة افتراعية ت اعلية غنية تمكن المتعلس من الوصول إلي مصادر التعلس في أي وق ،اا.
الحدي ذ عن التعليس االكتروني ليس بالع ـ ـ ـ ــرورة أن يكون متزامناي أي أن يتواص ـ ـ ـ ــل المتعلمون والهلبة في وق،
واحد وفق جدول زمني محدد مسبق لتلقي وتبادل المعلوما ،وال برا ،والمعارف ما المعلمين وي اا تصاصي
وليس ــرها أن يكون أيعــا غير متزامن وهو ما يقترب من المعني التقليدي للتعلسي أي أن ينجز الهالب مهام

الدراسية في الوق ،ال ي ي اا ما اعتمادا علي جميا الوسائه التكنولوجية عبر بكة اانترني ،ومواقا التواصل

ااجتماعي والبريد االكتروني.
ع قة الجامعة اافت ارع ـ ــية بالتعليس االكتروني هي أن المتعلس والهالب في ه ا الجامعة حقيقي وليس افت ارع ـ ــيا

غير أن يتعلس في بيئة إلكترونية مما يجعل البعض يس ـ ـ ـ ـ ــت دس مص ـ ـ ـ ـ ــهل الجامعة االكترونية بدا من الجامعة

اافت ارع ـ ــية يس ـ ــت دس مص ـ ــهلحها ل  virtual universityل

ل

ـ ــارة لي أي تنظيس للتعليس العالي يقدس من

تكنولوجيا ،ااتصـ ـ ــال الحدياةي وب اصـ ـ ــة الكمبيوتر واانترني،ي دون أن يحتاج الدارسـ ـ ــون إلي اانتظاس في أي
جامعة تقليدية تتهلب منهس حع ـ ـ ــور دروس رس ـ ـ ــمية في موقا تلك الجامعةل

3

ـ ـ ــره أن تعتمد في عملها علي

ـ ــبكة اانترني ،التي تعتبر الداعس األولي إع ـ ــافة إلي مجموعة األن ـ ــهة األ رع كإلقاا المحاعـ ـ ـرا ،والتعليس
واامتحانا ،وارنتاج والتوزيا والتس ـ ـ ــجيل وغيرها من التهبيقا ،اافت ارع ـ ـ ــية التي ت ـ ـ ــكل قيمة حقيقية بالنس ـ ـ ــبة
للهالب.
 -2مزايا وايجابيات التعلم المفتوح والجامعة االفتراضية:

إن له ا النوص من التعليس العديد من المزايا وال وائد بالنيابة للهالب أهمها:

-

ا تحتاج الجامعة اافت ارعـ ــية إلي تلقين مبا ـ ــر من هرف األسـ ــتا دا ل قاعا ،د ارسـ ــيةي كما ا
تتهلب تنقل الهالب إلي الجامعة للتس ـ ــجيل ما ي وب لك فهي تتي فرص ـ ــة التعلس اص ـ ــة لل ين ا
تسم لهس ظروف وهبيعة عملهس من التنقل واالتحاق بالجامعة

-

إمكانية اسـ ـ ـ ـ ــت داس األجهزة المحمولة كالهواتف النقالة والهواتف ال كية لعـ ـ ـ ـ ــمان وصـ ـ ـ ـ ــول الهالب

للمحتوع التعليمي من أي مكان وفي أي وق،ي ه ا وقد كان ،أول تجربة رقمية جزائرية تتمال فيما
ل

أهلقت مؤسـســة لأيبادل ما يســمي بالمدرســة الرقمية الم صـصــة لت مي الاانوي والمتوســه من

وعا برنامج اص علي بكة اانترني ،موج في بدايت للمقبلين علي امتحانا ،هادة البكالوريا
أو ــهادة التعليس األســاســيي وقد أهلق علي ه ا المدرســة اافت ارعــية اســس لتربيتكل وهي عبارة عن
فع ــاا بيداغوجي افت ارع ــي أو س ــاحة للتعلس عن بعدي فهي عبارة عن حل

ــاما ومتكامل يس ــم

لجميا األهراف ال اعلة في عملية التمدرس في التعليس عن بعدي والااني األكار أهمية ألن موج
بال صوص للت مي وأوليائهس والمؤسسا ،التربوية علي حد سواا وهو لتربيتكلل.4
-

دمج ومزج المقررا ،الد ارسـ ـ ــية التقليدية ما مجموعة الوسـ ـ ــائه التكنولوجية علي الرغس من أن ه ا
النوص الجديد من التعليس ليعهي أنماها م تل ة من الد ارسـ ــة علي كل المسـ ــتويا ،التعليمية التي ا
ت ع ـ ـ ــا لك ـ ـ ـ ـراف من األس ـ ـ ــات ة علي الهالبي وا يوجد بينهما ت اعل مبا ـ ـ ــر وا بين اله ب
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بععـ ــهس وبعضي وانما يسـ ــت يد اله ب من

ل التنظيما ،ارر ـ ــادية والتعليمية غير المبا ـ ـرة

وهو نظاس بعيد كل البعد عن نظاس المواجهة الحقيقية بين األستا والهالبل

5

 التنويا في أنظمة التعليس العالي ما الت كير في بدائل للتعليس التقليدي.-

تعدد وسـ ــائل ااتصـ ــال بين األسـ ــتا والهالب من

ل التقنيا ،الحدياة ل تصـ ــال وارع سي ما

حرية ا تيار البرامج واألن ـ ــهة التعليمية التي ينع ـ ــوي تحتها كل من التقويس واألن ـ ــهة التعليمية
الم تل ة.
 -3معيقات ومآخذ التعليم اإللكتروني والجامعة االفتراضية:

تواج الجامعة اافت ارعـ ـ ـ ــية اصـ ـ ـ ــة الجزائرية بعض المعيقا ،والصـ ـ ـ ــعوبا ،علي الرغس من

التح يزا ،التي امتد ،إلي إه ق الم ـ ـ ـ ـ ـ ــروص الوهني للتعليس االكتروني أو التعليس عن بعد حتي يحد
من النقــائص نوعــا مــاي إ يتوزص علي ا ل م ارحــل أولهــا اسـ ـ ـ ـ ـ ــتعمــال التكنولوجيــا من

ل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــب

المحاع ـ ـرا ،قصـ ــد تحسـ ــين المسـ ــتوعي أما اانيها فيتمال في التكنولوجيا البيداغوجية (الواب) لعـ ــمان

النوعية واالاها ما يص ــادق في علي نظاس التعليس عن بعد باس ــت داس قنوا ،المعرفة التي يتعدع مجالها
النهاق الجامعي إلي جميا األ ـ ـ اص الراغبين في توس ــيا معارفهسي وهس ما يرتكز حاليا علي ال ــبكة
الوهنية للبحذ ( )arnأين تكون  13مؤس ـســة للتعليس العالي موقعا لكرســال وااســتقبال في حين تكون
 64أ رع موقا استقبال.

6

وما كل لك غير أن تجربة الجامعة اافت ارعـ ـ ـ ــية الجزائرية أو التعليس عن بعد ا تزال محت ـ ـ ـ ــمة
ولعل لك يعود لألسباب اآلتية:
-

ع ــعف س ــرعة تدفق س ــرعة اانترني ،وهو ما يؤار مبا ـ ـرة علي نتائج الهلبة بس ــبب ع ــعف في
صورة عرض الرسوما ،والصو...،

عدس تحيين مواقا الجامعا ،التي تكاد تكون جامدة في بعض األحيان لعدس ااهتماس بها أو لعدس

وجود الم تصين ب لك.
 قلة اهتماس األسـ ــتا به ا النوص من التعليس ألن ا يبالي بوعـ ــا محاع ـ ـرات علي منصـ ــا ،التعليساالكتروني وهو ما يتنافي ومزاياا المعروفة بال اعلية والتنوص والكونية.
-

عدس اكتراذ الهالب له ا النوص من التعليس ربما ألن تعود علي المحاعـ ـ ـ ـ ـرا ،الجاهزةي ما أن ه ا
المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع من التعليس يتهلب من

كاا وفهنة وقدرة علي الت كير وسـ ـ ـ ـ ـ ــرعة البديهة ما قوت في

استرجاص المعلوما.،
-

خاتمة:

يوفر التعليس االكتروني بيئة تعلس يجد فيها الهالب ن س ـ ـ ـ ـ ـ ـ أماس يارا ،متنوعة من األن ـ ـ ـ ـ ـ ــهة

والبرامج والمقررا ،التي يعتمد فيها علي ن س
-

يعتمد التعليس االكتروني علي الهالب واألس ــتا وال ــا ــة وفق أنظمة حاس ــوبية ا ،توجي فردي

يتي للهالب التواجد وب ـ ـ ــكل مس ـ ـ ــتمر دون تكبدا عناا السـ ـ ـ ـ ر إلي مكان تواجد الم تص ـ ـ ــين في

مجااتهس.
-

يتي التعليس االكتروني للهالب التعمق في الدرس ال ي يعود إلي في أي وق ،كان ما ع ـ ـ ـ ـ ــرورة
العودة إلي المصـادر االكترونية علي ـبكة اانترني ،أو المادة االكترونية التي يزود بها األسـتا
ه ب صوتا وصورة وفهما.
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قائمة الهوامش:
 –1بل سليمان سعيد بدراني التعليس في مجتما المعرفةي دار المعرفة الجامعيةي ارسكندريةي دهي د،ي ص .35

 –2عبد العزيز هلبة عبد الحميدي التعليس االكتروني ومسـ ـ ـ ـ ــتحداا ،تكنولوجي ا التعليسي المكتبة العص ـ ـ ـ ـ ـريةي مصـ ـ ـ ـ ــري ه1ي

2010ي ص.14

 –3أحمد أبو زيدي الجامعا ،اافتراعيةي بحذ من ور في الموقاhttp//alyaseer.net/vb :

 -4س ـ ـ ــعيداني سـ ـ ـ ـ مي وآ روني التجربة الجزائرية في مجال التعليس االكتروني والجامعا ،اافت ارع ـ ـ ــيةي د ارس ـ ـ ــة نقديةي

جامعة محمد بوعيافي ص10.

 –5محمد وحيد صـ ـ ـ ـ ـ ــياسي التعلس من بعدي نمو ج للتعلس ال اتي في القرن القادسي مجلة ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون اجتماعيةي ص69ي 2001ي

ص.112

 –6سعيداني س مي وآ روني المرجا السابقي ص.12
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المدينة الذكية وأسئلة الرهانات القانونية والديمقراطية
د .مس الدين ب ير ال ريف (جامعة سهيف )02
د .سميحة لعقابي (جامعة سهيف )02
ملخص:
ي ــهد العص ــر الحالي توجها متناميا نحو ت ــييد مدن كية أو تحويل مدن قائمة إلي مدن كية ترتكز علي
ااستعمال المهيمن لتكنولوجيا ،ارع س وااتصالي ل لك تتناول الدراسة األسئلة التي تايرها ه ا المدن والمتعلقة
بالرهانا ،القانونية والديمقراهية التي ي رزها ه ا التوسـ ــا في اسـ ــت داس التكنولوجياي والتي يتعين حلها بغية تحقيق
الهدف المبتغي من وراا ه ا المدن وهو بناا فع ـ ــاا حع ـ ــري كيي آمني ديمقراهي وقادر علي تحس ـ ــين جودة

الحياة لسكانها وتحقيق التنمية المستدامة.
Résumé:
L’époque actuelle est caractérisée par une tendance croissante à la construction de
villes intelligentes ou à la transformation de villes existantes en villes intelligentes,
reposant sur l’utilisation dominante des technologies de l’information et de la
communication. L'étude aborde, donc, les questions soulevées par ces villes,
concernant les enjeux juridiques et démocratiques résultant de cette expansion de
l'utilisation de la technologie, et qui doivent être résolus pour atteindre l'objectif visé
par ces villes, qui est la construction d’un espace urbain intelligent, sûr, démocratique
et capable d'améliorer la qualité de la vie de ses habitants et de réaliser un
développement durable.
مقدمة:
ي كل اليوس النمو الديمغرافي المتزايد في المدن ظاهرة عالميةي ينبغي العمل علي التعايش معها والتقليل من

اسيما علي الصعيد البيئي .ل لك يظهر التوج نحو ت ييد مدن كية أو تحويل المدن القائمة إلي
آاارها السلبية ّ
اسيما في ظل ااست داس المتعاظس لتكنولوجيا،
مدن كيةي أحد الهموحا ،الراهنة للب رية في العصر الحاليي ّ
ارع س وااتصالي وال ي جعل من ه ا الهموحا ،واقعا مجسدا في كاير من دول العالس.

ينصرف مدلول عبارة لالمدينة ال كيةل المرادفة للعبارة األنغلوسكسونية لsmart cityل إلي مسعي إنجاز تنمية
حع ـ ـ ـريةي تت

من تكنولوجيا ،ارع س وااتصـ ـ ــال أداةي ومن تر ـ ـ ــيد اسـ ـ ــت داس الموارد وتحسـ ـ ــين جودة الحياة

وتحقيق تنمية اقتص ـ ــادية مس ـ ــتدامة هدفا .بمعني آ ري ترتكز ه ا المدينة علي اس ـ ــت داس التكنولوجيا ،المتهورة

التي أتاحتها الاورة الرقمية التي ي ـ ـ ـ ـ ـ ــهدها العالس اليوس في تنظيس تبادل ومعالجة المعهيا،ي و لك وفق مقاربة
ت اركية بين م تلف فواعل الوسه الحعريي بهدف حل الم اكل المتعلقة بال ن العمومي.
وا ا كان ،المدينة ال كية ا تاير من حيذ األصل إ كاا ،تقنية كبيرة ب عل التهور الرقمي المعاين حالياي
إاّ أنها تاير إ ـ ــكاليا ،أو رهانا ،قانونية وديمقراهيةي ينبغي حلها حتي يتسـ ــني ت ـ ــييد مدينة كيةي آمنة قانونيا

مما ي رز
وديمقراهية .تنبا الرهانا ،القانونية من ااس ـ ـ ـ ـ ــت داس الموس ـ ـ ـ ـ ــا للتكنولوجيا ،في إهار المدينة ال كيةي ّ
تحديا ،أساسية تتعلق اصة بحماية المعهيا ،ال صية والحياة ال اصة لألفرادي وك لك بتحديد وعبه نظاس
أما إ ــكالية ال ــرعية الديمقراهيةي
المســؤولية عن األع ـرار التي قد ترتب من جراا أي حادذ رقمي قد يحصــلّ .
فمرجعها إلي الدور المهيمن للمتعاملين ال واص في تقديس ال دمةي وانسـ ــحاب السـ ــلهة العمومية ـ ــب الكلي من

ه ا المهمة.
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اســتنادا لما ســبقي يبرز الهدف من ه ا الورقة البحاية في محاولة ت ـ يص التحديا ،القانونية وار ــكاليا،
الديمقراهية التي ي رزها مسعي ت ييد المدن ال كيةي و لك وفق ال هة اآلتية:
أوال :مفهوم المدينة الذكية

أ -الت صيل التاري ي لعبارة لالمدينة ال كيةل
ب -تعريف المدينة ال كية
ج -ال صائص التقنية للمدينة ال كية
د -أهمية المدينة ال كية
ثانيا :الرهانات القانونية والشرعية الديمقراطية للمدينة الذكية

أ -الرهانا ،القانونية للمدينة ال كية

ب -إ كالية ال رعية الديمقراهية للمدينة ال كية
أوال :مفهوم المدينة الذكية

يقتعـ ـ ـ ـ ـ ــي األمر للوقوف علي م هوس المــدينــة ال ـ كيــةي التهرق إلي أصـ ـ ـ ـ ـ ــلهــا التــاري ي(أ)ي تعري هــا(ب)ي

صائصها(ج) وأهميتها علي صعيد تحقيق التنمية المستدامة(د).
أ -التأصيل التاريخي لعبارة "المدينة الذكية"

ظهر ،عبارة لالمدينة ال كيةل ل la ville intelligenteل في س ـ ــنوا ،التس ـ ــعينيا،ي و لك كامرة رس ـ ــتراتيجية

اســتعادة الســوق التي ســهرتها ــركة IBMي حيذ اعتبر ،ه ا األ يرة المدن بماابة ســوق كبيرة ممكنةي في حال
مما س ــم
تس ربهها بتكنولوجيا ،ارع س وااتص ــال .وقد قام ،ه ا ال ــركة بن ــر وبيا ه ا العبارة إلي المدني ّ
لها بال يوص في ال هاب العمومي حتي أصبح ،ع مة حقيقية .1بعبارة أ رعي يعتبر يوص العبارة و عبيتها من
صنيعة حملة إ هارية قام ،بها ركة اصة في إهار بحاها عن إعادة التموقا في السوق.
وفي مرحلة احقةي تس الركون إلي اصـ ـ ـ ــه " المدينة ال كية في سـ ـ ـ ــياق البحذ والت كير في صـ ـ ـ ــيغ جديدة
لمــدينــة المسـ ـ ـ ـ ـ ــتقبــل  la ville du futurي حيــذ اهتس الكاير من م كري العمران بمــدينــة الغــد التي تؤدي فيهــا
تكنولوجيا ،ارع س واا تص ـ ـ ـ ـ ــال دو ار كبي ار موجها لمجابهة التحديا ،التي تعي ـ ـ ـ ـ ــها المدن الحاليةي والتي يمكن
تل يصـ ـ ـ ــها في أربعة تحديا ،كبرع هي :العمران المتنامي l’urbanisation croissanteي التغيرا ،المنا ية
وقلـة المواردي ت يض الميزانيـا ،والتنـافس بين المـدن .2يظهر م هوس المـدينـة الـ كيـةي ب عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اعتمـادهـا علي
التكنولوجياي اآللية األمال لمواجهة ه ا الظواهر التي تعي ها مدن العالس.
ت -تعريف المدينة الذكية

ابتدااي ينبغي ار ـ ــارة إلي أن اس ـ ــت دم ،عدة اص ـ ــه حا ،لتوص ـ ــيف المدينة ال كيةي أ ص ـ ــها عبارا:،

لالمدينة المرتبهة بال ـ ــبكةل لville connectéeلي لالمدينة الرقميةل لville numériqueلي لالمدينة المس ـ ــتدامةل

ل ville durableل ولالمدينة البيئيةل لEco-Cityل ...ي غير أن أكارها اسـ ـ ــتعماا ومقبولية في األوسـ ـ ــاه العلمية
هو عبارة لالمدينة ال كيةل لville intelligenteل المرادفة للعبارة اانغلوسكسونية لSmart Cityل.
لس تح ظ هـ ا العبـارة بتعريف جـاما مـانا أو محـدد المعـالسي و لـك لكونهـا م هومـا متحركـاي متهوراي ومتعـدد
الت صصا multidisciplinaire ،ي ومن اس ي تلف زمكانياي كما ي تلف اتيا من م كر إلي آ ر بحسب مادت
الت صـ ـص ــية .وهك اي وبعد تحليل أكار من مئة تعريف أعهي للمدينة ال كيةي عرف ااتحاد الدولي ل تصـ ـاا،
التابا لمنظمة األمس المتحدة في سـ ـ ـ ــنة 2014ي ه ا المدينة ب نها" :مدينة مبتكرة تسييييييتخدم تكنولوجيات اإلعالم
واالتصال ووسائل أخرى لتحسين جودة الحياةه فعالية التسيير الحضري والخدمات الحضرية وكذلك التنافسيةه
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وهذا كله من خالل احترام حاجيات األج يال الحالية والمسييييييييتقبلية في المجاالت االقتصييييييييياديةه االجتماعية
3
أما البرلمان األوربيي فقد عرفها ب نها" :مدينة تبحث عن معالجة مسييائل المصييلحة العامة بواسييطة
والبيئية" ّ .
حلول رقمية قائمة على شراكة بين عدة فواعل".4

يرتكز م هوس المدينة ال كية إ ني علي إقامة ع قة ت اعلية بين م تلف فواعل الوسه الحعري (مستعملي

المرافق العموميةي الجماعا ،المحليةي المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــا ،العموميةي المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــا ،ال اصـ ـ ــة)...ي وعلي تنظيس تبادل
ومعالجة المعهيا ،وتحسـ ـ ـ ـ ـ ــين عملية ات ا القرار الجماعي المتعلق بتسـ ـ ـ ـ ـ ــيير المرافق الم تل ة كتوزيا الميااي

الهاقةي النقلي الصحةي التربيةي اردارة  ...وعلي ي يمكن تعري ها ب نها المدينة التي تستهدف حل الم اكل المتعلقة
بال ن العموميي وفق مقاربة ت اركيةي و لك بواسهة حلول ترتكز علي است داس تكنولوجيا ،ارع س وااتصال
التي تتيحها الاورة الرقمية التي يعرفها العالس اليوس.
ج -الخصائص التقنية للمدينة الذكية

ترتكز المدينة ال كية في المقاس األول علي الربه ما ال ـ ـ ـ ـ ــبكة la connectivitéي حتي يتسـ ـ ـ ـ ــني لل واعل

الم تل ة الموجودة بها (السـ ــكاني اردارةي المؤس ـ ـسـ ــا،ي البني التحتية) الت اعل فيما بينها .كما تقوس ه ا المدينةي
من جهة اانيةي علي بني تحتية ك يةي أي علي القدرة المعترف بها لعناصـ ـ ـ ـ ـ ــر غير منسـ ـ ـ ـ ـ ــجمة للعمل معا .وقد
وعع ،لجنة الصناعةي البحذ والهاقة للبرلمان األوربيي في تقرير لها صدر في جان ي  2014س ،صائص
تسـ ـ ــم بتحديد المدينة ال كية هي :الحوكمة ال كيةي ااقتصـ ـ ــاد ال كيي الحركية ال كيةي السـ ـ ــكان األ كيااي البيئة
ال كية ونمه العيش ال كي.

5

*الحوكمة الذكية

ي رض منهق المدن ال كية علي الحكوما ،تكييف نمه اردارة ما ه ا المنهق الجديدي من

ل المرور

من مقاربة الحوكمة التقليدية إلي مقاربة حوكمة كيةي تقوس علي التكيف ما ااس ـ ـ ـ ـ ــت داس المتعاظس للتكنولوجيا،

في ه ا المدني و لك من

ل إعادة صـ ـ ـ ـ ـ ــياغة دورها ووسـ ـ ـ ـ ـ ــائلها عن هريق إزالة المادية عن ال دماla ،

 dématérialisation des servicesوالقعاا علي ارجرااا ،البيروقراهية.
ترتكز الحوكمة ال كية إ ن علي ااســت داس األمال له ا التكنولوجيا ،من أجل تحســين الحوكمة الحع ـريةي
القـابليـة للتوافق المتبـادل  l’interopérabilitéبين العنـاصـ ـ ـ ـ ـ ــر الم تل ـة للمـدينـةي علي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافيـة في معـالجـة
المعهيا،ي وعلي حماية المعلوما ،والحريا ،ال ردية للمواهنين.6
*االقتصاد الذكي

يعتبر التحول نحو النمو ج ااقتصــادي ال كي أحد المقوما ،األســاســية لنجا" م ــروص المدينة ال كيةي حيذ

كّلما اعتمد ،ه ا األ يرة علي أنماه اقتص ـ ــادية أكار كااي كلما ارت ع ،درجة كائها .بمعني آ ري يكمن جزا

ا
مهس من كاا المدينة في مدع قدرتها علي تهوير منظومة اقتصـ ـ ــادية كيةي ه ا األ يرة ا يمكن أن تتحقق إ ّ
من

ل بناا نما ج اقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادية أكار مواوقية plus fiablesي أكار إنتاجيةplus productifsي أكار تح ي از

 plus incitatifsوأكار عدا .plus justes7
*الحركية الذكية

يمكن تعريف الحركية ال كيةي ب نها جملة المقاربا ،الهادفة إلي تقليص اازدحاس المروري وت ــجيا يارا ،للنقل
أكار سـ ـ ـ ــرعةي أكار ايكولوجية وأكار اقتصـ ـ ـ ــادية .في أغلب الحاا،ي تسـ ـ ـ ــتغل أنظمة الحركية ال كية المعهيا،
المتعلقة بعادا ،التنقل المحصــلة من مصــادر م تل ةي و لك بهدف تحســين ظروف التنقل في مجموع  .وت ــمل

ه ا األنظمة بارعافة إلي بكا ،النقل الم ترك  les réseaux de transport en communي أنماه نقل
242

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
فردية كدراجة ال دمة الحرة le vélo en libre-serviceي السـ ـ ـ ــيارة الجماعية le covoiturageومؤ ار النقل
تح ،الهلب le transport à la demande

8

تس ـ ــم ه ا األنظمة في التنقلي بتحقيق األهداف المتعلقة بال عاليةي أ ص ـ ــها األمني الس ـ ــيولة المروريةي س ـ ــهولة
الوصول أو الن ا وتقليل انبعااا ،غاز ااني أوكسيد الكربون ك حد التحديا ،الراهنة التي تواج الب رية.
*نمط العيش والبيئة الذكية

ترتكز المدينة ال كية علي إرســاا نوعية حياة وبيئة كيتيني من

ل العمل علي تحســين المرافق العمومية

كتلك المتعلقة بالاقافةي الصـ ـ ـ ـ ـ ــحةي األمن العمومي...إلخ .وهك اي يتعين علي المدينة ال كية أن تت

التدابير

ال ّزمة للحد من انبعااا ،الغازا ،الملواةي وك لك ع ـ ــمان التس ـ ــيير األمال لموارد البيئة في إهار مبادئ التنمية

المستدامة.9

*السكان األذكياء

يرتكز ه ا المكون علي ارجرااا ،التي تت ها المدينة ال كية من أجل تامين رأس المال الب ـ ـ ـ ـ ـ ــري (تحديد

ا لك ااا،ي القدرا ،ال ردية وال برة المتراكمة لألفراد)ي إرسـ ـ ـ ـ ـ ــاا الجا بية ( l’attractivitéقدرة المدينة علي ج ب
األجانب)ي وتكريس التماسـ ـ ـ ـ ـ ــك وااندماج ااجتماعيي من

ل ات ا إجرااا ،لتقليص الهوة الرقميةي أي إزالة

عوائق الن ا إلي األدوا ،الرقمية واس ــتعمالهاي اس ــيما بالنس ــبة لل ئا ،ال اص ــة من المواهنين ك وي ااحتياجا،
ال اصة.
د -أهمية المدينة الذكية

تتي المدينة ال كية العديد من المزايا لسكانهاي حيذ تسم بتحقيق أربعة أهداف أساسية هي:10

 -الفعالية :حيذ يســم ااعتماد علي التهبيقا ،المدرجة في الهواتف ال كية بتحقيق متهلب تقريب ال دمة من

المواهن .وهك ا تسـ ـ ــم ما أرعـ ـ ــية لمدينتي في جيبيل لMa Ville dans Ma Pocheل المهورة من هرف
ركة  Orangeبالوصول إلي المرافق الصغيرة للمدينة ( les micro-servicesأماكن التوقف األقربي ساعة

وصـ ـ ـ ــول الحافلة األقربي تحديد مواقا الحوادذ...الخ) .كما تس ـ ـ ـ ـم تقنية البيانا ،الم توحة  open dataعبر
وعا بيانا ،المدينة تح ،تصرف المواهنيني بتحسين الع قة بين اردارة والمواهن وتعزيز م اركة ه ا األ ير
في الن اه العمومي ك حد مقتعيا ،مبدأ المواهنة اردارية.
 االندماج االجتماعي :منالمرافق العمومية الرقمية.

ل تعزيز التع ـ ــامن المجتمعي والديمقراهية الت ـ ــاركية وازالة معوقا ،الن ا إلي

 الجاذبية :حيذ يســم الربه بال ــبكة بالتســيير األمال للمرافق وااســتغ ل األفعــل للمواردي مما ي ــكل عاملج ب سواا للمواهنين أو لألجانب أو للمؤسسا.،

 -االسييتدامة :تعتبر ااس ــتدامة أهس المزايا التي تتيحها المدن ال كيةي من

ل قيامها علي ص ــائص التر ــيد

والعقلنة في اسـ ـ ـ ــت داس الموارد (المااي الهاقة)...ي تحسـ ـ ـ ــين منظومة معالجة الن ايا ،لكفادة منها وتقليل هرها

علي البيئةي وت ييد المن آ ،المستدامة التي تعتمد علي الهاقا ،المتجددة.
ثانيا :الرهانات القانونية والديمقراطية للمدينة الذكية
إ ا كان من

ن المدن ال كية أن تؤدي إلي تحسين جودة الحياة وتحقيق هدف ااستدامةي فإنها في المقابل

تاير العديد من ار ـ ـ ــكاليا ،القانونية التي تجد سـ ـ ــببها في ااسـ ـ ــت داس المتعاظس للتكنولوجيا(،أ) .كما تايري من
جهة اانيةي إ كالية جوهرية تتعلق ب رعية التسيير العمومي أو مدع ديمقراهيت (ب).
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أ -الرهانات القانونية للمدينة الذكية

ي رز ت ـ ـ ــييد المدينة ال كية عدة إ ـ ـ ــكاا ،قانونيةي تتمال صـ ـ ــوصـ ـ ــا في مسـ ـ ــائل حماية الحياة ال اصـ ـ ــة

للمواهنيني ملكية المعهيا،ي المسؤولية عن األعرار والعقود العمومية.
أ -1حماية الحياة الخاصة

ي كل متهلب حماية الحياة ال اصة لألفرادي بوص ها أحد الحريا ،المعترف ب ساسيتها في دساتير م تلف

الدولي أحد التحديا ،القانونية الكبرع التي تواج المدن ال كيةي حيذ من ـ ن تقاها الكاير من المعهيا ،التي
تسـ ـ ــتغلها ه ا المدن أن ياير الم اوف من أ ه ار ااسـ ـ ــتغ ل الاانوي له ا المعهيا ،المتعلقة بسـ ـ ــكان المدينةي
والمس ـ ـ ــاس بحياتهس ال اص ـ ـ ــة .وهك اي يمكن أن يكون لجما المعهيا ،في إهار المدينة ال كية أغراض م تل ةي
حيذ يمكن لبعض ه ا المعهيا ،أن تس ـ ــت دس ألغراض المرفقي بينما يمكن اس ـ ــت داس بعع ـ ــها اآل ر ألغراض
المراقبة.
تقدس تقنية تحديد الموقا الجغرافي  géolocalisationأحس ـ ـ ـ ـ ــن ماال عن مزايا ومآ

المدينة ال كيةي حيذ

تس ـ ــم ه ا التقنية بمتابعة تحركا ،ال ـ ـ ـ ص بواس ـ ــهة هات ال ي يرس ـ ــل موجا ،مس ـ ــتمرة إلي هوائيا ،الربه.
مما يعهيهس
وهك اي يمكن لمتعاملي ااتصـ ـ ــاا ،المالكين له ا الهوائيا ،أن يحددوا الموقا الجغرافي لل ـ ـ ـ صي ّ
القدرة علي تكييف عروعـهس ما تنق  ،زبائنهسي كما يمكنهس من جهة اانية أن ين ـروا ه ا المعهيا ،إلي الغير
(تجار ما )ي ال ين يستهيعون بدورهس تكييف ن اههس ما توجها ،األ

اص ال ين يمرون بالقرب من مح تهس

التجارية.11
يمكن إ ن له ا التقنية أن تنتهك الحياة ال اص ــة لأل ـ ـ اصي رغس أن ه ا المعهيا ،ال ـ ـ ص ــية هي محل
ت ـ ـ ـ ير  une anonymisationي إ ا يعتبر ه ا األ ير مانعا من تحديد األ ـ ـ ـ اصي حيذ يعتبر في الغالب
ت ي ار زائ ا  pseudonymisationقابل لتجاوزا والولوج إلي المعهيا ،ال

صية.12

نتيج ة له ا األهميةي نص التنظيس األوربي حول حماية المعهيا ،والص ـ ــادر في  27أفريل  2016علي أن
يجــب علي المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولين عن معــالجــة المعهيــا ،اللجوا إلي إجراا د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو تحليــل تـ اير une analyse
 d’impactي و لك قبل ت عيل المعالجا ،للمعهيا ،القابلة ألن ت ـ ــكل ه ار علي الحياة ال اصـ ـ ـة لأل ـ ـ ـ اص
المعنيين .كما قرر ه ا التنظيس ك لك وجوب التعيين ارجباري لم وض مكلف بحماية المعهيا ،ال ـ صــية علي
مسـ ـ ـ ــتوع األجهزة العمومية عندما تنجز المعالجة من هرف سـ ـ ـ ــلهة عمومية أو جهاز عموميي و لك باسـ ـ ـ ــتاناا
الجها ،القعائية عندما تتصرف في إهار ممارسة وظي تها القعائية.13
أ -2ملكية المعطيات

ي ـ ـ ــكل جما المعهيا ،ال ـ ـ ـ صـ ـ ــية من هرف أ ـ ـ ـ اص معنوية متعددة (متعاملي ااتصـ ـ ــاا،ي المرافق

العمومية الم تل ة) جوهر المدينة ال كيةي ل لك ياور تســاؤا محوريا يتعلق بتحديد المالك القانوني له ا المعهيا،
وال ي ل س ــلهة اس ــتعمالها أو احتماليا إع ادة اس ــتعمالها .يقدس الماال التالي ص ــورة واع ــحة عن ه ا ار ــكالية
القانونية :لن رض ما قياس جماعة محلية بت ويض تس ــيير مرفق المياا الص ــالحة لل ــرب ل ــركة اص ــةي حيذ
يعـ ـ ــا الم وض في ه ا الحالة تح ،تصـ ـ ــرف الم وض إلي جميا المعهيا ،التي يحوزها علي ال ـ ـ ــبكة وك لك

المعهيا ،ال تي ت ص مسـ ـ ـ ـ ــتعملي المرفقي وفي حالة انتهاا العقد ألي سـ ـ ـ ـ ــبب من األسـ ـ ـ ـ ــباب من ل الحق في
ااحت اظ به ا المعهيا،م

14
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تظهر أهمية تحديد المالك القانوني للمعهيا ،في ت هير عملية استعمالهاي واحتماليا إعادة استعمالهاي حيذ
مما يسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد في التحديد الدقيق للمسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية وتوفير األمن الرقمي
ياب ،له ا المالك دون غيرا ه ا السـ ـ ـ ـ ـ ــلهةي ّ
للمواهنين.
أ -3المسؤولية عن األضرار المترتبة

ياير تعدد ال اعلين في إهار م اريا المدينة ال كية مس لة تحديد دور ومسؤولية كل واحد منهسي و لك سواا

في مرحلة التصميس أو اانجاز أو حتي الصيانة .15ون س األمر بالنسبة للحالة التي يسبب فيها ا ت ل أو عجز
نظاما رقميا ما حاداا يلحق عر ار بالغيري فمن المسؤول في ه ا ال رعيةم تقدس الحركة المرورية الماال األوع
عن ه ـ ا ار ـ ـ ـ ـ ـ ـكــاليــة القــانونيــةي و لــك فيمــا يتعلق بمــا يعرف بــالس ـ ـ ـ ـ ـ ـيــارا ،اتيــة القيــادة les véhicules
autonomesي التي تعتبر سـ ـ ــيارا ،كية قادرة علي قيادة ن سـ ـ ــها اتيا ودون تد ل من أي سـ ـ ــائق .وهك اي في
حالة ارتكاب ه ا السيارة لحادذ مروريي إلي من ينسب ال ه اسيما في ظل تعدد المتد ليني هل إلي السلهة
العمومية بوص ها قائمة علي عبه الحركة المرورية أس إلي ال ركة المصنعة للسيارة ال كيةم

16

أ-4العقود العمومية

يقوس تنظيس المدن الحالية العادية علي مجموعة من العقود العمومية المبرمة لغرض تلبية الحاجا ،العمومية

في مجـال الكهربـااي الغـازي الميـاا ...ي و لـك غـالبـا عن هريق عقود ت ويض المرفق العمومي التي تعتبر عقودا
إدارية ت عا لقواعد القانون العاس وقانون المنافسة.
وعلي ي تبرز ار ـ ـ ــكالية الرئيسـ ـ ــية في ه ا ارهار بالنسـ ـ ــبة للمدينة ال كيةي في كونها تتكون من بني تحتية
تعمل علي كتلة من المعهيا،ي ومن اس يكون من العـ ـ ــروري أن تعهد بمجموص المهاس والمرافق الم وعـ ـ ــة حاليا
في إه ــار الم ــدين ــة الع ــادي ــة إلي متع ــام ــل واح ــدي ممـ ـا يترت ــب معـ ـ ظهور م هوس لالعق ــد الج ــامال ل contrat
 ensemblierلي أي العقد الواحد ال ي يكون محل مهاس متعددةي وال ي ا يتما ـ ـ ـ ـ ـ ــي بالعـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ما القوانين
المعمول بها حاليا في مجال العقود العمومية وعبه المرافق العمومية والمنافسة.17
ت رض ه ا التحديا ،أو ااكراها ،ال قانونية علي الم ـ ــرص والقعـ ــاا في ظل المدينة ال كيةي أن يعم علي
تكييف المنظومة القانونية الحالية سواا في مجال حماية المعهيا ،ال اصة أو المسؤولية أو العقود العمومية ما

ال صائص التقنية للمدينة ال كيةي و لك في إهار تحقيق هدف ت ييد مدن كية وآمنة في ن س الوق.،
ت -إشكالية الشرعية الديمقراطية للمدينة الذكية

بارع ـ ـ ـ ـ ــافة إلي التحديا ،القانونية الم ـ ـ ـ ـ ــار إليها أع ا التي تواج المدن ال كيةي يبرز تحديا آ ر ا يقل

أهمية عنها يتمال في ال ـ ـ ـ ـ ــرعية الديمقراهية له ا المدن .ل لك س ـ ـ ـ ـ ــيتس التهرق في ه ا الجزئية إلي ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ يص
ار كال الديمق راهي في المدينة ال كيةي اس إلي توسيا دائرة م اركة المواهن كآلية تعويعية عن ه ا اا ت ل.
ت -1تشخيص اإلشكال الديمقراطي في المدينة الذكية

يرتكز جوهر المدينة ال كية علي تكنولوجيا ،ارع س وااتصــال المهورة والمتحكس فيها بص ـ ة أســاســية من

المتعاملين ال واصي م ّما يجعل تقديس ال دما ،لس ــكانها يتس أس ــاس ــا من هرف هؤاا المتعامليني و لك ارج أي
تد ل مبا ر من السلهة العمومية.
أماس ه ا الدور المهيمن لل اعلين ال واص في تقديس ال دما،ي تبدو م ـ ـ ـ ــروعية األ ـ ـ ـ ـ اص العمومية لحل
م ـ ــاكل التسـ ــيير المحلي محل ـ ــكي رغس أن ه ا األ ـ ـ اص ل ها م ـ ــروعية ديمقراهية ا يتمتا بها المتعاملون
ال واص .وبالمقابلي ترتكز ه ا األنماه من الن ــاه الموزص والمتدا ل علي متعاملين واص غير قابلين للتحديد

245

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
دائماي في حين تكون الع قا ،غير ـ افة بالنســبة للمســتعمل النهائيي ومن اس يكون هؤاا المتعاملون في حالة
مما ين ي عنهس كل م روعية ديمقراهية.18
عبه اتي état d’auto-régulationي ّ
ت تقد المدن ال كية إ ني ب عل المكانة الدنيا التي تعهيها للتسـ ـ ـ ـ ـ ــيير العموميي إلي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرعية الديمقراهية
الم زمة للس ـ ـ ـ ـ ــلهة العمومية في الدولةي ل لك يظهر من الع ـ ـ ـ ـ ــروري ااحت اظ بقدر أدني من التد ل العموميي
يظهر علي األقل علي مستوع تحديد حاجيا ،المواهنيني وعلي مستوع الوظي ة العبهية.
ت -2المشاركة المواطنية كآلية تعويض ديمقراطي

في ظل وعـ ـ ـ ـ ـ ــعية الهيمنة للمتعاملين ال واص في إهار المدينة ال كيةي تبدو الحاجة ملحة ليس فقه إلي

حوكمة يقودها ـ ـ ـ ـ ص عمومي يتمتا بال ـ ـ ــرع يةي ولكن ك لك إلي م ـ ـ ــاركة فعلية وفعالة من المواهنيني حيذ
تظهر ه ا الم اركة بماابة الاقل الموازن  le contre-poidsلهيمنة القهاص ال اص علي تقديس ال دمة في ه ا
المدينة.
وعلي ي إ ا كان ت ــييد المدن ال كية هو باألس ــاس قع ــية ال براا والم تص ــيني فإن حس ــن س ــيرها وفعاليتها

يتوقف علي الم اركة الن هة للمواهنين في كل مراحل ه ا الت ييدي من

ل إعهائهس القدرة علي التواصل ما

المكل ين به ا اانجاز .يسم ت عيل ه ا الم اركة ب لق ال عور باانتماا لدع المواهنين إلي ن س ارقليس.19
يعتبر إ ن قاهن المدينة ال كية ال اعل أو الرهان األساسي فيهاي حيذ تبحذ المؤسسا ،عن م اركت عن
هريق اس ـ ــتعمال التكنولوجيا،ي كما تبحذ األ ـ ـ ـ اص العمومية ك لك عن م ـ ــاركت بوصـ ـ ـ مواهنا في تحديد
حاجا ،المصـ ـ ـ ـ ـ ــلحة العامةي و لك تح ،عنوان أو ـ ـ ـ ـ ـ ــكل الديمقراهية الجوارية .يرمي ه ا ارقحاس للمواهن من
جانب الس ـ ــلهة العمومية إلي تحقيق هدفين أس ـ ــاس ـ ــيين :يتعلق أولهما بتعويض إ اق الديمقراهية التمايلية التي
تجسـ ـ ـ ــدها الجماعا ،العموميةي بينما يتعلق الثاني بعـ ـ ـ ــمان مرافق عمومية محسـ ـ ـ ــنة ومعادلة لما يتيح القهاص

ال اص.20

يتعين إ ن لترميس اا ت ل الديمقراهي في المدينة ال كيةي أن تعمل الس ـ ـ ـ ــلهة العمومية فيها علي ت ـ ـ ـ ــجيا
ا من
الم ــاركة ال علية للمواهنين في تســييرهاي ولن يتحقق ه ا األمر إ ّ

ل آليتين أســاســيتين :أوالهما تحســيس

المواهن بعـ ــرورة الم ـ ــاركة في صـ ــناعة وتحقيق أهداف ت ـ ــييد المدن ال كيةي اسـ ـ ّـيما األهداف المتعلقة بالبيئة
والتنمية المس ـ ـ ــتدامة .وثانيتهما ي وع ـ ـ ــا ميكانيزما ،لتس ـ ـ ــهيل ه ا الم ـ ـ ــاركةي تتجس ـ ـ ــد في ااس ـ ـ ــتغ ل األمال
للتكنولوجيا ،المتوافرة اس ـ ــيما المواقا والتهبيقا ،الرقميةي وك لك إزالة معوقا ،الن ا إلي ه ا الوس ـ ــائل اس ـ ـ ّـيما
بالنسبة لل ئا ،ال اصة من المواهنين ك وي ااحتياجا ،ال اصة.

خاتمة:

تعتبر المدين ة ال كية أحد هموحا ،وفي ن س الوق ،رهانا ،الب ـرية في ه ا العصــري وهي تكتســي م هوما

يمتاز بالنسـ ـ ــبية والتهوري حيذ ي تلف من دولة إلي أ رعي كما يتهور دا ل الدولة الواحدة من وق ،إلي آ ري
و لك بحسـ ــب اريديولوجية السـ ــياسـ ــية وااقتصـ ــادية وااجتماعية السـ ــائدة فيهاي إاّ أن ارتكازها علي تكنولوجيا،
ارع س وااتصالي وابتغااها تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة يبقي المحدد الرئيسي له ا الم هوس.
وا ا كان ،ه ا المدينة ا تهر" من حيذ األصــل إ ــكاا ،تقنية ب عل التهور التكنولوجي ال ي وصــل إلي

ارنســان في ه ا العصــري إاّ أ نها تاير تحديا ،قانونية وأ رع تتعلق بال ــرعية الديمقراهية له ا المدينة .بالنســبة
للرهانا ،القانونيةي تكمن اصــة في متهلب حماية المعهيا ،ال ـ صــية والحياة ال اصــة لأل ـ اص بوص ـ ها

أحد الحقوق المعتبرة أسـاسـية سـواا علي المسـتوع الدا لي أو الدوليي ل لك ينبغي ات ا التدابير التقنية والقانونية
أما إ ــكالية ال ــرعية
ال زمة لمصــالحة متهلب حماية الحريا ،ال ردية ما مقتعــيا ،المصــلحة العامة الرقميةّ .
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 فيهاي فيمكن حلها عن،الديمقراهية التي تعتري ه ا المدينة ب عل هيمنة المتعاملين ال واص علي تقديس ال دما
.هريق توسيا دائرة الم اركة المواهنية في إنجاز وتسيير ه ا المدن
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الحكومة االلكترونية :مفهومهاه متطلباتها
وتجارت بعض الدول العربية في تطبيق الحكومة االلكترونية
س .فادية عبد الرحمن الد ابراهيس الكؤيي (جامعة از و-العراق)
د .عزالدين حسن جميل ااترو ي (جامعة از و-العراق)
مستخلص
يعد موعـ ـ ـ ـ ــوص الح كومة االكترونية من ابرز التهبيقا ،اادارية الحدياة التي ظهر،
ي ـ ــكل حي از كبي ار في مسـ ــتقل اردارة

ل السـ ـ ـ ـ ــنوا ،القليلة ي وال ي

ل السـ ــنوا ،القادمةي ول لك أصـ ــب ه ا الموعـ ــوص حيويا ويحظي ب همية بالغة في

ــتي دول العالس ي حيذ يعتبر من مكتســبا ،الب ـرية في الوق ،الحاعــر ي لكون ه ا الموعــوص نصــب ،في علوس م تل ة
مكن ،ارنسان من تحقيق تهلعا ،بل وفتح ،أمام رؤع مستقبلية أرحب.
وفي ه ا البحذ س ـ ـ ــنعالج موع ـ ـ ــوص الحكومة االكترونية ي في مس ـ ـ ــة مباحذ ي يناقش المبحذ ااول :م هوس ون ـ ـ ـ ـ ة
الحكومة االكترونية ومن اس تعري اتها ومن أبرزها لاعادة ابتكار ااعمال الحكومية بواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهة هرق جديدة ردماج وتكامل
المعلوما ،وتوفر فرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اليها من

ل موقا الكتروني واحدل  .أما المبحذ الااني  :فيتحدذ عن مراحل

الحكومـة االكترونيـة التي تبلور ،في ا ذ م ارحـل بـدأ ،المرحلـة ااولي وتتماـل بـد ول الحـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـا ،اآلليـة إلي العمـل
ارداري ي اس المرحلة الاانية التي جاا ،في التسعينيا ،فتمال ،في اتماس بعض ال دما ،وتهبيق نظاس المعلوما ،اادارية
وتوظي ها في تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديد فواتير ال دما ،بواس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهة الهاتف ي أما المرحلة الاالاة فتمال ،بظهور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة المعلوما ،الدولية
اانترني.،أما المبحذ الاا لذ  :فكان عن

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص الحكومة االكترونية وأهدافها  .والمبحذ الرابا  :فجاا ليناقش

متهلبــا ،بنــاا الحكومــة االكترونيــة و ــدمــاتهــا  ,والمبحــذ ال ــامس واأل ير :كــان الحــديــذ فيـ عن تجــارب بعض الــدول
العربية حيذ تس اس ـ ــتعراض أربا تجارب ( تجربة ارمارا ( ،دبي ) ي تجربة األردن ي تجربة الس ـ ــودان ي تجربة مص ـ ــر )
ما المرور با تصار علي التجربة العراقية التي ما زال ،في مرحلة الوادة في الوق ،الحاعر .ومن اس النتائج والتوصيا.،
الكلمات المفتاحية :الحكومة االلكترونية ه االنترنت ه تكنولوجيا المعلومات

مقدمة :يتس ـ ــس العمل الحكومي في الكاير من دول العالس بإجرااات الروتينية الهويلة والمملة وبالبها العاس ي فه ا
ي ـ ــكل تكل ة كبيرة علي الدول من حيذ أهمية الوق ،ومن حيذ الجهد المب ول وك لك اسـ ــتغ ل الموارد المتاحة
علي الوج ـ األماــل .فما تهور التقنيــا ،الحــدياــة وااهتمــاس العــالمي الكبير بقهــاص تكنولوجيــا المعلومــا ،التي
ترافق ،ما اورة المعلوما ،ي فقد اصـ ـ ـ ـ ـ ــب لزاما أن يتج العالس ب كمل نحو تبني الوسـ ـ ـ ـ ـ ــائل الحدياة في العمل
وااتصال.
وما بداية العقد األ ير من القرن الع ـ ـ ـرين ـ ـ ــهد العالس موج جديدة أهلق عليها ل ظ العولمة وما مرور األياس
تزايد ،الدعوة لها حيذ بدأ ،م م و ص ـ ــائص ه ا الظاهرة تتبلور لت ـ ــكل الهندس ـ ــة الجديدة اقتص ـ ــاد القرن
الحادي والع ـرين  ,ولعل أكار مقوما ،تلك العولمة لك التقدس المتســارص في تقنية المعلوما ،التي ت ــكل ،حجس
المتدفقا ،ااســت ــارية لألس ـواق المحلية والعالمية  ,معــاف إليها األبعاد الســياســية  ,وااجتماعية  ,حتي أصــب

248

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
للعولمــة ت ـ اير كبير دا ــل المجتمعــا ،حيــذ أد ،إلي بروز عمليــة تبــادل المنــافا وال برا ،والمعــارف بين أمس
األرض و عوبها ( .

1

)

المبحث األول  :مفهوم الحكومة االلكترونية ونشاتها
أوال :تعريف الحكومة االلكترونية
يعتبر م هوس الحكومــة ارلكترونيــة واحــدا من الم ــاهيس الجــديــدة التي ارتبهــ ،باورة تكنولوجيــا المعلومــا،
وااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،وت ايرها علي القهاص الحكومي  ,حيذ ي ـ ـ ـ ـ ـ ــير م هوس الحكومة ارلكترونية إلي تقديس ال دما،
الحكومية إلي المواهنين ومجتمعا ،األعمال من

ل است داس التقنيا ،و بكا ،ااتصاا ،الحدياة هادفة من

لك رفا ك ااة أداا تلك األجهزة الحكومية وتحقيق ال عالية في التعامل .
توجد العديد من التعري ا ،له ا الم هوس ماهو مبسـ ـ ـ ـ ـ ــه ومنها ماهو مركب واكار عمقا وفيما يلي عينة من
ه ا التعري ا: ،


وهي ل اعادة ابتكار ااعمال الحكومية بواس ــهة هرق جديدة ردماج وتكامل المعلوما ،وتوفر فرص ــة
امكانية الوصول اليها من



ل موقا الكترونيل )2(.

ان الحكومة االكترونية هي اسـ ـ ـ ـ ـ ــت داس تكنولوجيا المعلوما ،الرقمية في إنجاز المعام  ،ارداريةي

وتقديس ال دما ،المرفقيةي والتواصــل ما الموظ ين بمزيد من الديمقراهية  .ويعرفها البعض األ ر ب نها
مرادف لعمل يا ،التبسـ ـ ــيه لكجرااا ،الحكوميةي وتيسـ ـ ــير النظاس البيروقراهي أماس المواهنين من

ل

إيصال ال دما ،لهس ب كل سريا وعادل في إهار من النزاهة وال افيةي والمساالة الحكومية)3( .


الحكوم ــة ارلكتروني ــة هي مجموع ــة من التهبيق ــا ،التكنولوجي ــة التي ته ــدف إلي تهبيق تكنولوجي ــا
المعلوما ،في تقدس ال دما ،العامة من

ل وسـ ــائل ااتصـ ــال الحدياة كارنترن ،أو الهواتف بهدف

تحس ــين توص ــيل ال دما ،للمواهن وزيادة الت اير اريجابي علي مجتما األعمال وجعل الحكومة تعمل
بك ااة وفعالية )4( .


الحكومة االكترونية ايع ـ ـ ـ ــا هي  :ل ان تتبني اجهزة الحكومة المركزية والمحلية بم تلف مس ـ ـ ـ ــتوياتها
تهبيقا ،تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا ،بهدف :

أ .تحسين مستوع اداا ااجهزة اتها .

ب .توصـ ـ ــيل م تلف ال دما ،الحكومية اكبر عدد ممكن من المواهنين وباكبر تغهية جغرافية و لك
لتحقيق نقلة في جودة نوعية حياة المواهن في اهار هه التنمية ال املة والمستدامة ل )5( .
نستنتج من

ل ه ا التعري ا ،ما ي تي:

س

 1الحكومة االلكترونية في المملكة العربية السععععععودية س دراسعععععة ت بيقية لل االميةة الحكومية المركةية في مدينة الريا
2003م1423-ه .
 2ال ائي  ،لي ح سون س سالحكومة االلكترونية وامكانيات ت بيقيا في العراق مع القاء ال ضوء لل تمارب بع الدول س الندوة
الثامنة شر من سلسلة الندوات التي يقيميا مكتب االستشارات  .من منتدى الفريق العراقي للحاسبات .
 3شععع لي بدالقادر وقاشعععي ل .س الحكومة االلكترونية وامل البناء والمعوقات في المةائرس  -.مداخلة في مامعة البليدة، 2
2014
 4الحكومة االلكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السععععودية س مع دراسعععة ت بيقية لل وكالة الوةارة
لشئون العمل س .
 5سعودي ،ايياب  .س الحكومة االلكترونية ومستقبل االدارة الحكومية في الو ن العربي س  .الممعية العربية ل دارة 2005 ،
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أ.

ان الحكومة االكترونية مرتبهة بصـ ــورة اسـ ــاسـ ــية باادارة العامة وبااجهزة الحكومية وان كان ،ا تهمل القهاص

ال اص او القهاعا ،اا رع.

ب .ان يعتمد علي التقنية الرقمية ) (Digital technicا ،البنية االكترونية
ت .ان المورد الرئيسي فيها هو المورد المعلوماتي.

ث .تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بالتبادل الت ايري بين اهراف ال حكومية االكترونية وهي –منظما ،الحكومية والمنظما ،ااجتماعية
وال يرية والمنظما ،وجمهور المست يدين-

ويمكن للباحاة ان تعرف الحكومة االكترونية بانها است داس تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا ،من اجل زيادة

ك ااة وفعالية الحكومة فيما تقدم من دما ،الي المواهن وبين قهاعا ،ااعمال ي بس ــرعة ودقة عالية وباقل تكل ة
عبر بكة اانترن ،ما عمان سرية المعلوما ،في اي وق ،واي مكان .
اانيا :ن ة الحكومة االكترونية
بدأ ،التجربة في اواس ــه الامانينيا ،في الدول ااس ــكندنافية تمال ،في ربه القرع البعيدة بالمركز واهلق عليها القرية
االكترونيــة )(Electronic Villageويعتبر ارس )(Larsمن جــامعــة اودونيس )(Aodneissفي الــدنمــارك ارئــد هـ ا
التجربة واهلق عليها مراكز ال دمة عن بعدي ومن رواد الم ـ ـ ـ ـ ــروص مايكل دل )(Dillصـ ـ ـ ـ ــاحب ـ ـ ـ ـ ــركة دل التي لها الدور
الريادي في ميدان الحلول االكترونية.
وفي المملكة المتحدة بدأ ،التجربة عاس  1989في م ـ ــروص قرية مان ـ ـ ـس ـ ــتر و لك بااس ـ ــت ادة من التجربة الدنماركية التي
تســتند عليها عدة م ــاريا فرعية وقد ان ـ "معــيف مان ـســترل كمرحلة اولي يهدف الي ترقية ومتابعة التهورا ،ااجتماعية
وااقتصادية والتعليمية والمهارية وقد بدأ الم روص فعليا عاس. 1991
وفي عـاس  1992عقـد مؤتمر ااكواو البعـديـة في المملكـة المتحـدة لمتـابعـة هـ ا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارياي وقـد تبني مجلس لنـدن
م ــروص بونتيل لااتصــاا  ،البعدية التقنيةل ال اكد علي جما ون ــر وتنمية المعلوما ،بوســائل الكترونية كالبريد االكتروني
والوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عن بعد لقواعد المعلوما .،وقد ظهر ،محاوا ،ا رع في الوايا ،المتحدة عاس  1995بواية فلوريدا اس تبا
لك محاوا ،في م تلف دول العالس(.

1

المبحذ الااني :مراحل الحكومة االكترونية ونظرياتها
أوا :مراحل الحكومة االكترونية
مر ،تهبيقا ،الحكومة االكترونية بمراحل متعددة حتي وصل ،الي الوعا الحالي ال ي هي في :
-

المرحلة األولي /وتتمال بد ول الحاسـ ـ ـ ــبا ،اآللية الي العمل ااداري والتي قد سـ ـ ـ ــهل ،العملية اادارية الي حد

-

المرحلة الاانية /وتم ،فيها اتمتت بعض ال دما ،وتهبيق نظاس المعلوما ،اادارية ويمكن توظي ها في تسـ ـ ـ ـ ــديد

-

المرحلة الاالاة /وتمال ،بظهور بكة المعلوما ،الدولية اانترني ،حيذ تس ت عيل األداا االكترونية.

كبير.

فواتير ال دما ،بواسهة الهاتف.

1

ال ائي  ،لي حسون  .مصدر سابق
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وهنا تجدر ار ارة ب ن ا تتوجد لحد اآلن دولة هبق ،الحكومة االكترونية ب كل كامل مما يؤكد بوجود مراحل احقة.
يتعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من ه ا ان للحكومة االكترونية محتوع معلوماتي وآ ر دمي ومحتوع اتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي يتس من

لها تجميا كافة

اان ـ ـ ـ ـ ــهة الت اعلية والتبادلية والمعلوماتية في موقا واحد يتع ـ ـ ـ ـ ــمن اتص ـ ـ ـ ـ ــال دائس بالجمهور  24س ـ ـ ـ ـ ــاعة في اليوس  7اياس
بااسبوصي  365يوس في السنة (.(1
اانيا  :نظريا ،الحكومة االكترونية
هناك أربا نظريا ،مهمة تدور جميعها حول تهبيق الحكومة ارلكترونية والنتائج التي قد تترتب علي تزايد تهبيق
أنظمتها ؛ إا أنها تتنافس فيما بينها في مدع إعانتها الحكوما ،علي القياس بالمهاس المناهة بها بصــورة أفعــل قياســا علي
معايير المصال الرئيسية التي ت كل عمليا ،صنا القرار كما تتنافس في قدرتها علي تقديس المساندة الكافية رنجاز العمل
بسرعة .ومن ه ا النظريا ،ما يلي )2( :
 .1العق نية :
يوجد بعض األ ـ اص ال ين يجادلون بعناد واص ـرار ب ن اســت داس ه ا التقنيا ،يمال تحســنا كبي ار دائما في مقدرا،
الحكومة  ,و لك علي أقل تقدير في ااس ــتناد إلي العق نية عند ات ا الق اررا ،والتكل ة الوحيدة المتكبدة ـ ـراا ه ا التقنيا،
وت ـ ـ ــغيلها ووفقا له ا الرأي فإن ه ا األنظمة س ـ ـ ــوف تقلل بص ـ ـ ــورة مهرودة من تكاليف الحص ـ ـ ــول علي المعلوما ،ترتيبها
وترميزها وتنظيمها وادارتها واسـ ــت دامها  ,وت سـ ــيسـ ــا علي لك فإن ه ا األنظمة سـ ــوف تحقق عائدا ي وق تكاليف إن ـ ـائها
ل فترة حياتها اافتراعية وه ا الت اؤل مبني علي نظرية قديمة تقول إن المعلوما ،تقلل من ال كوك وتزيد من احتمالية
صحة القرار المت

.

 .2الامن :
هنـاك العـديـد من النظريـا ،التي تقبـل علي األقـل إمكـانيـة زيـادة قـدرا ،التحكس وانعكـاس لـك نوعيـة عمليـا ،ات ـا
القرار وعق نيتها لكنها في الوق ،ن س تصر علي أن لك ا يت تي بدون امن وه ا النظريا ،تؤمن بعرورة عمل ترتيبا،
الحماية والوقاية واا س ــوف يكون الامن غاليا فيما يتعلق بالحرية وال ص ــوص ــية ال ـ ـ ص ــية للمواهنين والح اظ علي سـ ـرية
المعلوما. ،

ال ائي  ،لي حسععون س الحكومة االلكترونية وامكانيات ت بيقيا في العراق مع القاء الضععوء لل تمارب بع الدولس الندوة
الثامنة شر من سلسلة الندوات التي يقيميا مكتب االستشارات  .من منتدى الفريق العراقي للحاسبات .
2
 .دهام .سالحكومة اإللكترونية بين التخ ي والتنفيذ س ,الريا 2003 ،م – 1424هع العبود  ،فيد بن ناصر
1
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 .3عوعاا المعقولية وتآكلها:
أما النظرية الاالاة فهي األكار ت ـ ـ ـ ـ وما ؛ رنها تقوس علي اادعاا القائل ب ن الحكومة ارلكترونية س ـ ـ ــوف
تقعــي علي العق نية بصــورة عامة وعلي الزعس الســائد بعــعف قدرة القهاص العاس علي إدارة المعلوما ،بصــورة
جيدة بالمقارنة ما مؤسـسـا ،القهاص ال اص وعلي الهواجس األ رع المسـيهرة التي تقوس بصـرف انتباا صـانعي
الق اررا ،بعيدا عن العوامل العــمنية النوعية لكي يركزوا انتباههس علي العوامل الواعــحة التي يمكن قياســها كميا
األمر األ ير وربما يكون األكار أهمية أن ه ا النظرية تت وف من عدة أ ــياا مال الت س ــير المبس ــه ب كار مما
ينبغي للبيانا ،والنم جة المبسـ ــهة والتبسـ ــيه ال ـ ــديد بداا من عمليا ،التحليل حتي صـ ــياغة التوصـ ــيا , ،وه ا
النظرة ترفض بصورة مهلقة ااعتقاد السائد ب ن المعلوما ،هي التحكس والرقابة  ,وت عل أن تعتبر المعلوما– ،
مجا از – كالعوعاا .
 .4التقنية :
تعتبر التقنية رمز مقدس وميدان تنافس وأداة مهمة في ظروف الصراص ااجتماعي القائمةي والنظريا ،التي
ورد ،في المجموعة الرابعة والمجموعة األ يرة ركز ،علي أن لن يكون للتقنية ن سـ ـ ـ ــها ت اي ار جوهري ومسـ ـ ـ ــتقل
علي عملية ات ا الق اررا. ،
المبحث الثالث :خصائص الحكومة االلكترونية وأهدافها
أوال :خصائص الحكومة االلكترونية
عند تهبيق الحكومة ارلكترونية سوف توفر العديد من المزايا والتي تتمال في اآلتي:

.1

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة أداا ال دما ،من

ل إح ل الحاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اآللي محل النظاس اليدوي التقليديي حدذ تهور في تقديس

ال ـدمـة للجمهور حيـذ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيؤدي الي تقليـل ال ترة الزمنيـة ال زمـة ألداا ـدمـة وهـ ا يعود إلي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعـة تـدفق

المعلوما ،والبيانا ،من الحاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب اآللي ب ص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ال دمة المهلوبةي ومن اس يتس القياس بها في وق ،محدد
قصـ ــير جدا .ه ا فع ـ ـ عن ارنجاز ارلكتروني لل دمة ي عـ ــا لرقابة أسـ ــهل وأدق من تلك التي ت رض علي

.2

الموظف في أداا أعمال في نظاس اردارة التقليدية.

ت يض التكاليف حيذ أن أداا األعمال اردارية بالهريقة التقليدية س ــوف يؤدي الي اس ــته ك كميا ،كبيرة من
األوراق والمسـ ـ ـ ـ ـ ــتندا ،واألدوا ،الكتابية .ه ا فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ علي أن يحتاج إلي العرض علي أكار من موظف و لك

ل ه ص علي والتوقيا ما ي يد لك واحالت إلي موظف أ ر .ومن ـ ـ ـ ـ ـ ن لك كل ارت اص تكاليف أداا ال دمةي

و لك نظ ار ارت اص أامان وأسعار المواد ال زمة ألداا ال دمة.

.3

ا تصـ ـ ــار ارجرااا ،اردارية مما ا ـ ـ ــك ان العمل ارداري التقليدي السـ ـ ــائد اآلن يتسـ ـ ــس بالعديد من التعقيدا،

اردارية و لك ألن يحتاج في معظس األحيان إلي موافقة أكار من جهة إدارية علي العمل المهلوبي ه ا فع ـ ـ

عن الســما ،التي تلحق بالموظف القائس ب داا ال دمة وال ي قد يحصــل علي إجازة أو ا يتواجد في مكان عمل

ومن اس يتعهـل أداا ال ـدمـة من يوس إلي أ ر .وللقع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا علي هـ ا البيروقراهيـة فـإنـ إتبـاص هريق الحكومة

ارلكترونية يمكن تبسـ ــيه ه ا ارجرااا،ي وانجازها بسـ ــرعة وسـ ــهولة توفي ار للوق ،والجهد والن قا ،و لك اصـ ــة
فيما يتعلق ب ماكن اردارا ،وأعداد العاملين )1( .

 -الصيرفي  ،محمد .اإلدارة اإللكترونية -.اإلسكندرية  :دار الفكر المامعي ،2007 ،ص.17
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.4

عدس وجود ع قة اتصـ ـ ــال مبا ـ ـ ـرة بين الموظف الحكومي وهالب ال دمة  ,ما وجود درجة عالية من الت اعلية

.5

ـ افية األداا :حيذ تن ض إلي درجة كبيرة العمليا ،التي ي ــوبها ال ســاد ارداري وتصــب كآفة األعمال قابلة

.6

أن تهبيق م هوس الحكومة ارلكترونية في إدارة ال دما ،العامة يمكن أن يعهي فرص ـ ــة جيدة للمك وفين رنجاز

بينهما من

ل بكا ،ااتصاا.،

للمساالة وللمراجعة من قبل هالب ال دمة تجاا الحكومة.
أعمالهس و اصة إ ا قدم ،ال دمة بالصو ،أيعا)1(.

ثانيا :اهداف الحكومة االلكترونية
يمكن تل يص أهداف الحكومة ارلكترونية في ما يلي:
 .1تحســين مســتوع ال دما ،تهدف الحكومة ارلكترونية وك لك اردارة ارلكترونية إلي تقديس ال دما ،إلي الجمهور
أو العم ا ب كل جيد وبمواص ا ،تت ق ما جودة الحكومة ارلكترونية اتها ول لك فإن م ههي برامج الحكومة

ارلكترونية يراعون محاور عديدة يمكن من

لها تحسين مستوع ال دمة المقدمة للجمهور.

 .2التقليل من التعقيدا ،اردارية  :ظهربعد اورة المعلوما ،وااتصاا ،بوادر ما يسمي بهريق المعلوما ،السرياي
وال ي عن هريق يمكن لل ـ ـ ص الحص ــول علي معلوما ،معينة أيا كان ،هبيعتها وغير تلك المحظورة بالهبا
ويحصـ ــل عليها في اوان معدودة من

البصرية والحواسيب اآللية الع مة .

 .3ت يض التكاليف  :إ ا فقد

ل ـ ــبكا ،الحكومة ارلكترونية ومقوماتها المتمالة في كاب  ،األلياف

ص هادة مي داي فإن يلج إلي أقرب إدارة لمصلحة األحوال المدنية لمحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

إقامت ليحصـ ــل علي البيان المهلوبي وال ي بدورا قد يكون م قودا ألن السـ ــجل قد مزقي أو فقدي أو ألي سـ ــبب

فمـا عليـ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع التوجـ إلي دار الح ظ العـامـة اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راج هـ ا البيـان .لكن في ظـل نظـاس العمـل بـالحكومـة

ارلكترونيةي فإن ا فقد له ا البيانا،ي ويمكن من محل إقامت تقديس الهلب والحصــول علي ال ــهادة التي يرغب
بهاي وبين مقارنة التكل ة في ه ا الحالة والتكل ة في الحالة األوليي عند اســت راج ال ــهادة المهلوبة ب ــكل يدوي

يتبين أن بال عل أن بكا ،الحكومة ارلكترونية والعمل بها وااست ادة من تهبيقاتها تؤدي إلي

ض التكاليف.

 .4تحقيق ارفاد ة القص ـ ـ ـ ــوع لعم ا الحكومة ارلكترونية :تتحقق اافادة القص ـ ـ ـ ــوع لأل ـ ـ ـ ـ ـ اص ال ين يتعاملون ما
الحكومة ارلكترونية من

ل دما ،ه ا الحكومة وأولي ه ا ال دما،ي أن هناك أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوبا موحدا لتعامل ما

كل من يرغب في الحصول علي دما ،ه ا الحكومةي وه ا هي ال افية ألن ال

ص ال ي يرغب في قعاا

هلب أو مصــلحة من الحكومة ارلكترونية فإن يجب علي إتباص إجرااا ،محددة منصــوص عليها في نظاس ه ا
الحكومـة وبـالتـالي ا يمكن لمتعـامـل أ ر ا تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار هـ ا ارجرااا ،أو ترك مرحلـة من مراحلهـا ولكن الجميا

متساوون في إتباص ه ا ارجرااا)2(.،

 .5مواكبة التهور التقن ي بما يحقق التكاملية ما التقنيا ،المتقدمة في ه ا المجال وبما ي دس مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة المواهن

ويســهل ارجرااا ،المتبعة في الجها ،الحكومية وغير الحكومية .تحقيق قدر اكبر من العــبه ارداري واألمني

.6

بما يعمن سرعة وسرية ونظامية ارجرااا ،والمعلوما.،
دعس النمو ااقتصادي بتوفير البيئة المناسبة من

ل تهبيقا ،الحكومة االكترونية)3( .

المبحذ الرابا  :متهلبا ،بناا الحكومة االكترونية و دماتها

 - 1الحكومة االلكترونية ودورها في تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية .مصدر سابق
 -2محمد أحمد سمير ،اإلدارة اإللكترونية -.مان  :دار المسيرة  ، 2008 ،ص .64
 - 3الغنيم  ،خالد بن بدالعةية  .الحكومة االلكترونية  ..تحديات واقعية و موحات مستقبلية .مملة المعلوماتية ع2004، 8
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أوا :متهلبا ،بناا الحكومة االكترونية
امة متهلبا ،عديدة لبنااا الحكومة االكترونية فاننا سـ ـ ـ ـ ــنركزعلي اهس المتهلبا ،التي ا ـ ـ ـ ـ ــر عليها الكاير من ال براا ي
ويمكن تل يصها بما يلي :
القانونية
 .1المتطلّبات
ّ
القانونية ال زمة
يجب ان ت ـ ــتمل الحكومة علي مجمل من الت ـ ـ ـريعا ،والقوانين التي يجب إقرارها ريجاد البيئة
ّ
لعمل الحكومة ارلكترونيّةي وه ا يتع ـ ّـمن علي س ــبيل الماال وع ــا القواعد القانونيّة الناظمة لكجرااا ،المتعلّقة
بالتوقيا ارلكترونيي والدفا ارلكترونيي واعتماد الم رجا ،الحاس ــوبيّة من قبل الجها ،الرس ــميّةي وغيرهاي و لك

بما يك ل إع اا ص ة ال رعيّة علي مال ه ا ارجرااا.،

 .2المتطلّبات التنظيميّة واإلداريّة
التنظيمية وارجرااا ،والهياكل اردارّية ألجهزة
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل علي مجمل التعدي  ،التي يجب إجراؤها علي البني
ّ
عملية الحوسـبة واسـت داس
الدولة بهدف تسـهيلها وتبسـيهها وزيادة مرونتها ورفا
فاعليتهايبما ينسـجس ما متهلّباّ ،
ّ

اصة بإنتاج البيانا،
تقنيا ،المعلوما ،وااتصاا .،ويندرج في ه ا ارهار وعا المعايير والقواعد الناظمة ال ّ
والتعامل معها وعبه تناقلها.

الثقافية
 .3المتطلّبات
ّ
ارلكترونية لن يكون مبا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اري فالعام ن
ان تجاوب المواهنين ما التجديدا ،التي يمليها اانتقال إلي الحكومة
ّ

ااسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــيان ال ي يجب مراعاتهما هما عهلة السـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ااجتماعي ونزعة مقاومة التغيير ي فإ ا أردنا لتجربة

وصلة ٍة ٍ
ارلكترونية أن تنج ي ف ي البداية يجب التركيز علي تهبيقا ،بسيهة ا ،فائد ٍة واعح ٍة ِ
وايقة
الحكومة
ّ
ـحة والنقل)ي وبحيذ يترافق لك ما حم ،
بالحياة
اليومية للناس (وهو ما نجدا ما في قهاعا ،التعليس والصـ ـ ـ ّ
ّ

توعية وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيا للمواهنين علي التعامل ما ه ا التهبي قا،ي والت كيد علي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس واجها ،ه ا

التهبيقا ،بالجا ّبية وسهولة ااست داسي وأن يتصف محتواها بال ائدة والبساهة .
ئيسية:
 .4المتطلّبات
التقنية  :ويمكن توزيعها إلي ا ذ فئا ،ر ّ
ّ
الخاصيييية بشييييبكة االتصيييياالت واإلنترنتي والتي ا يمكن من دونها تحقيق أي تهبيقا،
التحتية
أ .متطلّبات البنية
ّ
ّ
ا ،قيمة علي مس ـ ـ ــتوع واس ـ ـ ــاي كما ي ـ ـ ــتمل لك علي توفير مراكز لل دمةي توفر للمواهنين ال ين ا يمتلكون

ارلكترونية.
تقدمها الحكومة
اصة
تجهيزاتهس
إمكانية ااست ادة من التسهي  ،التي ّ
ّ
ّ
ّ
الحاسوبية ال ّ
فعال ٍة وقادرة علي
الخاصييييييييية بالبنية
ب .المتطلّبات
التحتية المعلو ّ
ّ
ماتيةي أي تلك المتعلّقة بوجود أنظمة معلوماّ ،
ّ
تجميا البيانا ،من مصادرهاي وعمان جودة ه ا البيانا ،ومعالجتها بما يت ق ما أغراض است دامها .

المؤهلة القادرة علي التعامل ما ه ا
البرمجيةي بما في لك توافر األهر الب ـ ـ ـ ـ ـ ـرّية
ت .المتطلّبات المتعلّقة باألدوات
ّ
ّ
البرمجية من أجل تحقيق
وفاعليةي إ يمكن اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت داس هيف واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من األدوا ،والتهبيقا،
األدوا ،بك ااة
ّ
ّ
ارلكترونيةي فعلي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل الماال هناك :قواعد وبنوك البيانا،ي م ازن البيانا ،وأنظمة التنقيب عن
الحكومة
ّ

افيةي نظس دعس القراري
البيانا،ي أنظمة األر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة وادارة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج ّ،ي تهبيقا ،ارنترن،ي نظس المعلوما ،الجغر ّ
الحكومية تتسـ ـ ــس عادة باتسـ ـ ــاص نهاقها وع ـ ـ ـ امة حجس المعلوما،
أن التهبيقا،
ّ
وغيرها .ويجدر اانتباا هنا إلي ّ
جوة)1( .
التي تتعامل معهاي وه ا يتهلّب غالبا إيجاد تركيب ٍة مناسب ٍة من ّ
عدة أدواّ ،
وتقنيا ،لتحقيق النتائج المر ّ
 -1الرفا ي  ،سحر قدور  .الحكومة اإللكترونية وسبل ت بيقيا ،مملة اقتصاديات شمال إفريقيا ،ع  ،7مامعة المستنصرية ،بغداد،
العراق ،2009 ،ص .309
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ثانيا :الخدمات التي تقدمها الحكومة االلكترونية
 .1ال دمة الصماا )(Damp Service

وتمال في الناف ة االكترونية في تقديس معلوما ،عن ال دما ،والمعام  ،التي تباها الجهة الحكومية للمواهن وليس

هناك امكانية للت اعل ما المست يد.
 .2دمة التلكس ):(Telex Service
وتحدذ عندما يقدس الموقا دما ،متعددة وهي اكار تهو اري مال رسوس ال دما ،التي يمكن ان يسددها المست يد.
.3

ال دمة المتهورة ):(Developing Service

وهي التهبيق الكامل للحكومة االكترونية حيذ يمال الموقا االكترونيةي بيئة عمل دا لية حيذ تمال فعاليا بيئة

ا لجهاز ااداري ما القدرة علي تلبية كافة هلبا ،المست يدين من

ل ه ا الموقا.

ويتع من لك ان الحكومة االكترونية يتعمن جانبين هما:
أ .العمل عن بعد :(Remote Work).
وهنا فإن العمل يتجاوز ص ـ ـ ـ ــيغة تحديد المكان والزمان رنجاز العمل أي ان العمل ينجز دون حعـ ـ ـ ـ ـور الموظفي
مكان معيني فيمكن ان يؤدي الموظف عمل في أي مكاني منزل ما .
ب .ال دمة عن بعد :(Remote Service).
وهنا يمكن للمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت يد اافادة من ال دمة في المكان والزمان ال ي يرت ي دون اارتباه بزمان او مكان محدد .وهك ا
فإن ال دمة االكترونية تتسس بال زمانية وال مكانية.1
المبحث الخامس :تجارت تطبيق الحكومة االلكترونية في البلدان العربية
اوال  :الواقع العربي

ا ا ما اردنا الوقوف علي الواقا العربي في ميدان بناا الحكوما ،االكترونية ي فاننا ن ـ ـ ـ ـ ـ ــير الي ان الجهد
المميز تمال بتجربة دولة اامارا ،العربية ي ا بالرغس من عدس اكتمال عقد الحكومة االكترونية اا ان تهيئة
الواقا التقني والمهاري لمؤسـسـا ،الدولة تحقق علي نحو كبير بحيذ يبدو ان التجربة برمتها تتحرك عـمن رؤية
اسـ ـ ــتراتيجية واعـ ـ ــحة ي ويمكن ااه ص علي احدذ المعالجا ،لما انجز من ن ـ ـ ــاها ،في ميدان بناا الحكومة
اال كترونية في اامارا ،علي العديد من مواقا اانترن ،ال اصـ ـ ــة بالمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــا ،ااماراتية ومن الجدير كرا أن
هنالك العديد من الدول ما تزال تس ـ ـ ـ ــير في عملية تحويل مس ـ ـ ـ ــارها لتتبني م هوس الحكومة ارلكترونية بص ـ ـ ـ ــورت
الكليةي ف ي واية كالي ورنيا سـ ـ ـ ـ ـ ــينتهي تهبيق الحكومة ارلكترونية في 2002ي وفي كندا في  2004ي والوايا،
المتحدة األمريكية في  2005ي و علي الصعيد العربي سينتهي تهبيق الحكومة ارلكترونية في قهر في 2002
ي أما األكار تقدما فهي ارمارا ،العربية ( دبي) حيذ ستنتهي في نهاية )2( . .2001

- 1ال ائي  ،لي حسون  .مصدر سابق
- http://www.radiodijla.com30/12/2015
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وفي تقرير ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر علي اامس المتحـدة عـاس  2004فـإن اامـارا ،العربيـة المتحـدة هي الـدولـة العربيـة
الوحيدة التي احتل ،المركز السـ ـ ـ ــابا حيذ حاز ،علي  2.17نقهة وقد ت وق ،علي كل من اليابان التي حقق،
 2.12نقهة وايرلندا  2.16نقهة والنمس ـ ـ ـ ــا  2.14نقهة وروس ـ ـ ـ ــيا  1.89نقهة وايهاليا  2.21نقهةي اما باقي
الدول العربية فالكوي 2.12 ،والبحرين  2.04ولبنان  2نقهة وبقي ،الوايا ،المتحدة في المقدمة برصـ ــيد 3.1
نقهة واستراليا 2.6نقهة ونيوزلندا  2.59نقهة.
ثانيا  :تجارت بعض الدول العربية

 .1تجربة االمارات العربية ( دبي) والتفوق الدولي

ـ ـ ــرع ،بلدية دبي ب ولي مبادراتها نحو تهبيق م هوس الحكومة ارلكترونية و لك من

األولي من نظاس استي اا الرسوس عبر بكة ارنترن ،و لك من

ل تقديمها للمرحلة

ل تهبيق أسلوب الدفا ارلكتروني عن هريق

ارنترن ،و لك لجميا ال نادق وال ـ ـ ــقق ال ندقية في دبي .كما أن نظاس اريرادا ،علي ارنترن ،س ـ ـ ــيس ـ ـ ــاعد علي
ت يف إ جرااا ،العمل وتبسيهها علي المراجا ال ارجيي إعافة إلي توفير بيانا ،وتقارير دقيقة لكدارة ي حيذ
س ـ ــيتس تزويد جميا ال نادق وال ـ ــقق ال ندقية برقس اص ورمز س ـ ــري و لك لع ـ ــمان أمن ودقة معام تهس وس ـ ــيتس
التوسا في التحول إلي الحكومة ارلكترونية في المستقبل لي مل النظاس اآللي لتحصيل عوائد دور السينما ورسوس
وغراما ،ممتلكا ،البلدية ورس ــوس الس ــكن واألسـ ـواق .وقد عمل ،دائرة ارقامة في دبي مؤ ار علي إن ــاا ــبكة

حاسب مركزية بينها وبين ال نادق والمنتجعا ،السياحية في ارمارا ،من اجل تبسيه ارجرااا ،رصدار ت يرة
(  )Visaللسيا".
يركز م هوس الحكومة ارلكترونية في دبي علي ا اة أبعاد رئيسة  :الحكومة إلي المواهنين Government
 to citizensي الحكوم ـ ــة إلي التج ـ ــارة واألعم ـ ــال  Government to businessي والحكوم ـ ــة للحكوم ـ ــة
 . Government to governmentوسـ ـ ـ ـ ـ ــيتس بن س الوقـ ،تهوير ا اـة م ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا للحكومـة ارلكترونيـة في
ارمارا :،م روص دبي لكنترن ،ي م روص دبي ارلكتروني ي وم روص إد ال ارنترن ،إلي المدارس.
ومن الجدير كرا أن تهبيق م هوس الحكومة ارلكترونية في دبي بدأ باات اق علي تن ي ســتة متهلبا ،لتن ي ه ا
التوج :

أ .توحيد أنظمة المعلوما (data system (،من اجل الت هيه الســليس وادارة الموارد الحكومية ب ــكل أفعــلي
وه ا ي مل :الماليةي الم تريا،ي العقودي الت زيني الموارد الب ريةي الصيانةي اردارةي و دما ،البريد.
ب .ت سـ ـ ـ ـ ــيس ـ ـ ـ ـ ــبكة معلوما ،حكومية ) )information networkباسـ ـ ـ ـ ــت داس البريد ارلكتروني ()e-mail
ل تصاا ،بين دوائر ومؤسسا ،الحكومة الم تل ة .
ت .إجرااا ،حماية وأمن ومراقبة األنظمة لمنا أي انتهاكا ،أو ا تراقا ،للنظاس.
ث .ت سيس دائرة لت هيه وادارة موارد المعلوما ،الحكومية.
ج .تقوس ه ا الدائرة بالمهاس التالية  :تقديس دما ،مركزية للحاس ـ ـ ـ ـ ــب يمكن اس ـ ـ ـ ـ ــت دامها من قبل جميا الدوائر
والمؤسـسـا ،الحكومية ي ك لك ت سـيس ـبكة معلوما ،حكومية واسـت داس أنظمة المعلوما ،للت هيه وادارة

الموارد الحكوميــة والعمــل علي تقــديس دعس فني لتسـ ـ ـ ـ ـ ــهيــل تبــادل المعلومــا ،بين النظــاس المركزي والــدوائر
الحكومية من

ل البريد ارلكتروني (. )e-mai

ح .ت ســيس لجنة عليا لتن ي م ــروص الحكومة ارلكترونية تكون مهمتها د ارســة األســاليب والهرق التي يمكن من
لها توحيد أنظمة المعلوما ،بين المؤسسا ،الحكومية ي ك لك اقترا" تعدي  ،وقوانين وت ريعا ،جديدة
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تتعلق بم هوس الحكومة ارلكترونية واد ال تحسـ ـ ـ ـ ـ ــينا ،جديدة علي منهجيا ،العمل المسـ ـ ـ ـ ـ ــت دمة وك لك
ارجرااا ،المالية واردارية.
آلية العمل والتهبيق
إن تهبيق م هوس الحكومة ارلكترونية يتهلب اانتباا إلي ـ ــمول كافة مؤسـ ـ ـس ـ ــا ،الدولة ب جهزة الحاس ـ ــب
والبدا بإد ال كافة المعلوما ،ومنهجيا ،العمل علي ه ا األجهزة عمن أنظمة اصة تناسب كل مؤسسة.
يجب أن تتس عملية التهبيق علي مراحل بحيذ يتس البدا بكل مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة علي حدا ي ومن اس ربه ه ا
المؤسسا ،ما بععها من

ل بكة مركزية ).)central network

 .2التجربة ااردنية الحكومة االكترونية
إن م هوس  e-governmentهو تحدي كبير أماس كافة مؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــا ،الدولة ي وهو يعني اانتقال من

العمل الحكومي التقليدي إلي نقلة نوعية تكنولوجية حدياة ومتهورة ي ولكن قبل البدا بالتن ي يجب أ

النقاه

التالية بعين ااعتبار:
إن تحويل الحكومة إلي حكومة إلكترونية يحتاج الي تمويل كبير واعادة هيكلة لبعض المؤسسا ،الحكومية.

أ.

ب .إن تهبيق الحكومة ارلكترونية يحتاج إلي س ـ ـ ــن مجموعة من الت ـ ـ ـ ـريعا ،والقوانين التي تع ـ ـ ــمن تهبيق م هوس
الحكومة ارلكترونية بك ااة وفعالية للح اظ علي حقوق المتعاملين بها.
ت .بناا نظاس مراقبة متكامل لت ـ ــجيا المسـ ــتامرين وقهاص األعمال للتعامل ما الحكومة ب عالية ي و لق بيئة م ئمة
وآمنة لتح يزهس علي التهور في مجال األعمال ارلكترونية ) )e-businesses
ث .إن  %40من القوع الب ـ ـ ـ ـ ـرية العاملة في األردن تتواجد في القهاص الحكومي ي وعند تهبيق الحكومة ارلكترونية
فان لك سيوفر الوق ،والجهد في العمل ي مما يعني ااستغناا عن عدد كبير من موظ ي الدولة.

ج .إن تهبيق  e-governmentيعني العمل الحكومي بم هوس  One big internetل لك ي ع ـ ـ ـ ــل أن يبدأ لك
بمراحل وب كل تدريجي بعد أن يتس تحديد المؤسسا ،الحكومية التي ستد ل عمن م هوس الحكومة ارلكترونية.
ح .اكبر تحدي يواج أي دولة بص ـ ـ ـ ـ ــدد الد ول في  e-governmentهو التدا ل بين المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــا ،من ناحية
المعلوما ،وهبيعة األعمال.
خ.

ااست ادة من تجارب الدول المجاورة في ه ا المجال وب اصة تجربة دبي.
 .3التجربة السودانية والحكومة االكترونية :
لقد بدا ،فكرة الحكومة االكترونية في الســودان عاس  1992و لك من

تس تقد يم من

ل تصــور ال ــبكة االكترونية ال ي

ل ورقة مبدئية قدم ،في مؤتمر ال ـ ــبكة القومية للمعلوما ،في يوليو  1992وتس ن ـ ـرا في مجلة

الد ارســا ،ااســتراتيجية وهو عــمن ااوراق المعروعــة في ه ا الكتاب .لقد ب ل جهد كبير من لك الوق ،من ادارة

المعلوما ،في مجلس الوزراا لتصـ ــميس ااسـ ــتمارا ،المعلوماتية المبدئية للحكومة االكترونية وتعريف المسـ ــت دمين
علي مس ــتوع الواية والمركز به ا ااس ــتمارا ،كما قام ،ــركة بي ،البرامج ببرمجة ه ا التص ــاميس وا ي ار توج ه ا
الجهد بان اا ال بكة القومية للمعلوما ،والتي تسعي سعيا حاياا لجعل ه ا التصورا ،ام ار واقعا فقام ،تلك اادارة
بـاق تنـاا بعض الم ـدمـا ،وربههـا بـالو ازرا ،المركزيـة والحكومـا ،الوائيـة كمـا قـامـ ،بعمـل عـدة اجتمـاعـا ،لتوعيـة
ااداريين ولتعريف ال نيين بالم ــروص واجاز ،م ــاريا القوانين المنظمة ون ــه ،الجها ،ال نية ودرب ،المس ــئولين
علي المهارا ،ااساسية ابتداا من رأس الدولة .
ه ا م ن جانب المعلوماتية اما من جانب البنية التحتية فقد ان ـ ــئ،

ل ه ا ال ترة ـ ــركة س ـ ــوداتل وتس ربه

اغلب مدن السـ ـ ــودان باالياف البص ـ ـ ـرية وقدم ،دما ،مناقلة البيانا ،عبر التقنيا ،الم تل ة مال Data cloud
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كما ان ــئ ،س ــودان ،وقدم ،دما ،اانترن ،وس ــهل ،اس ــت داماتها للمؤسـ ـس ــا ،ول فراد وفي الجانب ااقتص ــادي
قام ،الدولة باع اا العـ ـرائب الجمركية عن اجهزة تقانة المعلوما ،و ــجع ،ت صـ ـص ــا ،علوس الحاس ــوب ون ــر
اقافة المعلوماتية من مرحلة التعليس العاس.
هنا ا بد من م حظة هامة وهي ان الحكومة الس ــودانية لس تس ــت د من العون ااجنبي والدعس الدولي و اص ــة
دعس م ــروص اامس المتحدة اانمائي كما اســت اد ،من دول ا رع مال مصــر وااردن وســوريا واامارا ،وغيرها من
الدول بل تس توجي ه ا الدعس في دراسا ،تحليلية وفي انظمة غير مناسبة لتوج الحكومة االكترونية.
 .4الحكومة االكترونية في مصر
وبدأ برنامج الحكومة االكترونية في يوليو  2001ووعـ ـ ـ ـ ـ ــا مجموعة من األهداف ـ ـ ـ ـ ـ ــملتها واائق برنامج
الحكومة االكترونية ويتمال أهمها فيما يلي:
أ.

توص ــيل ال دما ،لجمهور المتعاملين ما الحكومة في أماكن تواجدهس وباألس ــلوب ال ي يناس ــبهس وبس ــرعة

وك ااة م ئمة .
ب .إن ــاا بيئة اتصــال بالمســتامرين من

ل تبســيه ااجرااا ،وتيســير تقديس ال دما, ،وتوفير مراكز دمة

متهورة تقوس بتقديس ال دما ،الحكومية ال زمة لرجال األعمال في مكان واحد وتوفيرمعلوما ،دقيقة وحدياة
ل دمة المستامرين .
ت .توفير قاعدة معلوما ،دقيقة وحدياة لدعس عملية ات ا القرار والمسـ ـ ـ ـ ـ ــاهمة في ت هيه ومتابعة المبادرا،
هويلة األجل.
ث .تهبيق فلسـ ـ ـ ـ ـ ا ،اادارة الحدياة في القهاص الحكومي وتحديذ نظس العمل بالو ازرا ،والهيئا ،بما يع ـ ـ ـ ــمن
أداا ال دمة بك ااة وفاعلية وبتكل ة من عة.

ج .ع ـ ـ ـ ـ ــغه اان اق الحكومي من

ل تقديس نما ج لتن ي الم ــ ـ ـ ـ ــتريا ،الحكومية الكترونيا عبر ال ــ ـ ـ ـ ــبكا،

وت هيه موارد المؤسسة.
ح .زيادة التنافسـ ـ ـ ـ ـ ــية المحلية وتهيئة الجهاز الحكومي ل ندماج في النظاس العالمي الجديد علي المسـ ـ ـ ـ ـ ــتويين
ااقليمي والدولي)1(.

 .5التجربة العراقية

بدأ ،بواكير ه ا التجربة عاس  2004عندما وقع ،و ازرة العلوس والتكنولوجيا عقدا بمبلغ ( )20مليون دوار ما احدع

ال ركا ،اايهالية لتن ي م روص الحكومة االكترونية .وكان ،هة الو ازرة تتكون من ا اة مراحل:
-

المرحلة األولي مرحلة قصـ ـ ــيرة المدع ومدتها (سـ ـ ــنتان) :وتعـ ـ ــمن من ت سـ ـ ــيس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما،

-

المرح لة الاانية متوس ـ ــهة المدع ومدتها مس ـ ــة س ـ ــنوا :،وتع ـ ــمن ،تقديس ال دمة الي موظ ي الو ازرا ،والي القهاص

وتقديس ال دمة الي موظ ي و ازرة العلوس والتكنولوجيا.
التجاري.

 المرحلة الثالثة بعيدة المدى وتهدف الي تقديس ال دمة الي الموظ يني نحن نرع ان كل ه ا الم ـ ــروص وان كان مييزاا ان المدة الزمنية هويلة نس ــبيا فنحن ا نعلس ما ال ي س ــيحدذ علي ص ــعيد الحكومة االكترونية

عاما المقبلة.

ل ال مس ــة ع ــر

 - 1لي ل في  .الحكومة االلكترونية بين النظرية والت بيق العملل  .موتمر الحكومة االلكترونية السادس :دبي 2007:
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أ -ان الحكومة االكترونية م ـ ـ ـ ــروص ريادي ل جوانب الم تل ة التي ت ـ ـ ـ ــمل كافة نواحي المجتما وان ه ا الم ـ ـ ـ ــروص ل
ص ة الحتمية فهو ين عاج اس آج وك لك فكلما كان ،البداية بالتن ي اسرص كلما كان لك افعل.

ب -ان تهبيق الم ـ ـ ــروص بص ـ ـ ــيغت المتكاملة امر قد يص ـ ـ ــعب علي الكاير من الدول نظ ار لوجود المحددا ،التي كرناها

ول لك يمكن ان يبدأ التن ي بص ــورة جزئية علي ص ــعيد كل محافظة يحوي جميا تقنيا ،المعلوما ،ويكون مركز تواص ــل

بين المواهن ودوائر الدولة الم تل ة حتي ا يحتاج المواهن من السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر من محافظة الي ا رع رنجاز معام ت ي وقد
هبق ،مدينة مان ــيتر لك في بداية اامر واســمت وقت اك (معــيق مان ـســتر )فالحكومة االكترونية هي وســيلة وليســ،

غاية ويجب ان تكون ك لك في التصور

 -،ان أي نجا" يتحقق في ه ا الجانب ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل الجزئي الوارد في نقهة ( ) 2يجب ان يكون ل تناغس في ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاها،

م ابهة لمنظما ،ا رع حيذ ان النجا" النهائي للم روص يتحقق في عوا التكامل اافقي والعمودي ل .اافقي من حيذ
ـ ـ ـ ــمول اكبر عدد من المنظما ،والمنهقة الجغرافية  .والعمودي من حيذ ان الم ـ ـ ـ ــروص يجب ان يغهي جميا ال دما،

والتي تقدمها تلك المنظما،ي ومن اهس عناصـ ـ ـ ـ ـ ــر نجا" الم ـ ـ ـ ـ ـ ــروص هو اتباص المنهج التدريجيي وان المحصـ ـ ـ ـ ـ ــلة النهائية

للم ــروص ا تكتمل اا بتحقيق التعاون بكافة ا ــكال بين المنظما ،والعاملين فيها ما المس ــت يد ما المجتما بكافة فئات ي
اصة وان مال ه ا الم روص يمال تحوا كبي ار ينعكس علي كافة نواحي الحياة في المجتما (.(1

وا ي ار فقد آن ااوان ألن ن هو ال هوة ااولي في مسـ ـ ــيرة االف ميل وا يغيب عن بالنا ان ه ا الم ـ ـ ــروص اصـ ـ ــب

يا ار وقرار اسستتراتيجيا علي مستوع الدولة ويجب ان نصل الي رغس العوائق ان اا اا.
النتائج والتوصيات

نس ـ ـ ــتنتج مما س ـ ـ ــبق ,ب ن الحكومة ارلكترونية في نمهها الحالي لس تص ـ ـ ــل بعد إلي ص ـ ـ ــيغة المنظومة الكاملة وهي
مــا ازلــ ،ت تقر إلي التهوير الكبير في كاير من جوانبهــا ,كونهــا ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،فقه تحويــل نظــاس ال ــدمــة والعمــل إلي نظــاس
إلكتروني ,بل هي منظومة معقدة ومت ـ ــابكة وتحتاج لد ارس ـ ــا ،معمقة وواعية لكافة عناص ـ ــرها قبل التحول الكامل ألتمتة
جميا ال دما .،بارعـ ــافة إلي لكي فإن تهوير ه ا المنظومة يمكن أن ين ـ ـ عن بعض السـ ــلبيا ،التي يجب التعامل

معها بح ر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديدي حيذ أن التحول من حكومة تقليدية إلي حكومة إلكترونية ما غزو معلوماتي جديد يمال ٍ
تحد كبير
أماس الحكومة ا لقائمة ,ول ا فإننا نقدس التوصيا ،التالية:
 .1عدس اسـ ـ ــتيراد القوالب الجاهزة للحكومة ارلكترونية وتهبيقها في مجتمعاتنا العربية ب ـ ـ ــكل مبا ـ ـ ــري بل يجب
إجراا الد ارســا ،المناســبة والتي تجعل منظومة الحكومة ارلكترونية متوافقة ما كل مجتما علي حدا؛ بســبب

اا ت ف في الظروف والعوامل التي ت كل كل مكون من مكونا ،الحكومة ارلكترونية.

 .2القع ــاا علي م ــكلة األمية الحاس ــوبية ون ــر الاقافة المعلوماتية في الوهن العربيي و لك قبل تهبيق م هوس
الحكومة ارلكترونية.

 .3القياس بد ارسـ ــة السـ ــلبيا ،التي قد تن ـ ـ نتيجة تهبيق الحكومة ارلكترونية مال م ـ ــكلة البهالة وال صـ ــوصـ ــية,
ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها مسبقاي وك لك تحقيق األمن المعلوماتي.

 .4القياس بت عيل دور القهاص ال اص في عملية التحول إلي نمه الحكومة ارلكترونية لت يف العبا عن كاهل
الحكوما،ي و ك لك توفير العمالة المدربة في مجال المعلوماتيةي ورفا مســتوع قدرة الجمهور إلي التعامل ما

ه ا التقنيا ،الجديدة.

 .5ت كيل ورش عمل مكونة من جميا إدارا ،الحاسب اآللي وااتصاا ،في القهاعا ،الحكومية ,و لك لتحليل
البنية التحتية الحالية والمهلوبة لكل القهاعا ،الحكومية ما إيجاد بنية موحدة لها.

 1ال ائي  ،لي حسون  .مصدر سابق
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 .6توحيد قواعد البيانا ،والبرامج والت هبيقا ،الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة والمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابهة بين القهاعا ،الحكومية من

العمل الم ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة ,وتوفير كادر فني اص بااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،وتقنية المعلوما ،وتوحيد الجهود وار
العمل والتنسيق فيما بيننا لتحقيق األهداف المرجوة من الجميا واللحاق بالركب من أول الم وار.

ل ورش
ص في

 .7الدعس المالي ا لمناسب لتغهية كافة التكاليف التقنية والبرمجية في القهاعا ،الحكومية.

 .8أهمية الس ــرعة في ارع ن الرس ــمي نحو تهبيقا ،الحكومة ارلكترونية وال هه ارس ــتراتيجية والتن ي المتعلقة
به ا التوج .

 .9تكايف الندوا ،والمؤتمرا ،والمعارض العالمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلوما ،الرقمية.
.10

العمــل علي إعــداد الكوادر الب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة الوهنيــة المؤهلــة للقيــاس بــدور فــاعــل في نجــا" تهبيقــا ،الحكومــة

ارلكترونية وتدريب للمجتما ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عاس بهريقة منظمة وم هوم وواع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة لتحويل المجتما إلي المجتما
معلوماتي لدية القدرة علي التعامل ما تكنولوجيا ااتصاا ،والمعلوما ،بيسر وسهولة.

 .11إع ــادة النظر في بعض من ــاهج التعليس الع ــاس والع ــالي والعم ــل علي لق من ــاهج ج ــدي ــدة ت ئس تكنولوجي ــا
المعلوما ،وااتصاا.،

قائمة المصادر
 1الحكومة االكترونية في المملكة العربية الســعودية ل د ارســة تهبيقية علي ااجهزة الحكومية المركزية في مدينة الرياض

ل 2003س1423-ه .

 2الحكومة االكترونية ودورها في تقديس ال دما ،العامة في المملكة العربية الس ـ ـ ــعودية ل ما د ارس ـ ـ ــة تهبيقية علي وكالة
الو ازرة ل ئون العملل

 3الرفاعي ي س ـ ـ ـ ــحر قدور ي الحكومة ارلكترونية وس ـ ـ ـ ــبل تهبيقهاي مجلة اقتص ـ ـ ـ ــاديا ،ـ ـ ـ ــمال إفريقياي العدد 7ي جامعة
المستنصريةي بغدادي العراقي 2009ي ص .309

 . 4سعودي ي ايهاب  .ل الحكومة االكترونية ومستقبل اادارة الحكومية في الوهن العربي ل  .الجمعية العربية ل دارة ي
2005

 . 5ـ لي عبدالقادر وقا ــي ع ل .ل الحكومة االكترونية عوامل البناا والمعوقا ،في الجزائرل  -.مدا لة في جامعة
البليدة 2ي 2014

 6الصيرفي ي محمد .اردارة ارلكترونية -.ارسكندرية  :دار ال كر الجامعيي 2007ي ص.17

 7الهائي ي علي حسون ل الحكومة االكترونية وامكانيا ،تهبيقها في العراق ما القاا العوا علي تجارب بعض الدولل
الندوة الاامنة ع ر من سلسلة الندوا ،التي يقيمها مكتب ااست ارا . ،من منتدع ال ريق العراقي للحاسبا. ،

 8العبود ي فهد بن ناصر دهاس .لالحكومة ارلكترونية بين الت هيه والتن ي ل ,الرياض 2003 :س – 1424هـ .

 9علي له ي  .الحكومـة االكترونيـة بين النظريـة والتهبيق العملي  .موتمر الحكومـة االكترونيـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادس  :دبي :
2007

 10ال غنيس ي الد بن عبدالعزيز  .الحكومة االكترونية  ..تحديا ،واقعية وهموحا ،مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلية .مجلة المعلوماتية ص8
ي2004

 11محمد أحمد سميري اردارة ارلكترونية  – .عمان  :دار المسيرة ي 2008ي ص .64
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الجرائم االلكترونية :مفهومها وانواعها :وطرق مكافحتها
س .فادية عبد الرحمن الد (جامعة از و-العراق)
س .س رفين عبد الرحمن ليل (جامعة از و-العراق)
مستخلص:
اصـ ــبحنا في عصـ ــر انت ـ ــار تكنولوجيا المعلوما ،اكار عرعـ ــة للوقوص كعـ ــحايا للجرائس االكترونيةي
فانت ار التكنولوجيا ووسائل ااتصال الحدياة يعد س " و حديني يمكن است دامهس من اجل تسهيل ااتصاا،
حول العالسي فهس من اهس وسـ ـ ـ ــائل انتقاال ،الاقافا ،الم تل ة حول العالس من اجل تقريب المسـ ـ ـ ــافا ،بين الدول
والحعارا ،الم تل ة ي ولكن يمكن ايعا است دامهس في التسبب باعرار جسيمة ا

كاملة من اجل دمة اهداف سياسية او مادية

اص بعينهس او مؤسسا،

صية .

ونظ ار انت ار الجرائس االكترونية بصورة كبيرة فله ا جاا ،ه ا الدراسة  .فقد جاا ه ا البحذ لتوعي الجرائس
االكترونية وماهي وكيف نواجهها
وقد اقتع ،هبيعة البحذ ان ت تمل علي مل ص وا ذ مباحذ و اتمة ي حيذ تحدا ،في المبحذ ااول
عن تعريف الجرائس االكترونيــة وم هومهــا ي امــا المبحــذ الاــاني  :فكــان عن انواص الجرائس االكترونيــة ي امــا
المبحــذ الاــالــذ واا ير ي فقــد جرع الحــديــذ فيـ عن هرق مكــافحــة الجرائس االكترونيــة ي وا ي ار ادعو اا ان
يكتب لمؤتمركس الموقر كل النجا" والتوفيق ي ان سميا مجيب .
المبحث االول

الجريمة االلكترونية

اوال  :تعريف الجريمة االلكترونية :
-

ارلكترونية ) (Cyber crimeب نها عمل أو ن ـ ـ ــاه غير قانونيي يقوس بها
ويمكن تعريف الجريمة
ّ
مجموعة من األفراد ُيهلق عليهس مسـ ـ ــمي" الق ارصـ ـ ــنة"ي ويكون ه ا اانتهاك غير األ قي لغايا،

معنوية والحاق ال سـ ــارة المؤ ّكدة بالعـ ــحيةي ويكون ه ا النوص من الجرائس
مادية أو
ّ
ّ
محددةي قد تكون ّ
ارلكترونية وتدميرها
ـوبيةي وتعتمد ه ا الجرائس علي ا تراق أمن المعلوما،
ّ
عبر ال ـ ـ ــبكا ،الحاس ـ ـ ـ ّ
والحاق العرر بها .1

-

الجريمة االكترونية هي الد ول غير الم روص وانتحال ص ة عن هريق اانترني ،بقصد ارتكاب جرائس
او تدمير مواقا الكترونية او ا تراق المواقا الرس ــمية او ال ـ ـ ص ــية او ا تراق ااجهزة ال ـ ـ ص ــية او
ارسال ال يروسا ،لمس محتويا ،جهاز او العبذ بالمل ا ،الموجودة في ".
به ا التعريف ابتدأ الدكتور عـ ـ ـ ــياا ااسـ ـ ـ ــدي عميد كلية القانون بجامعة كرب اي معـ ـ ـ ــي ال ان الجرائس
االكترونية تتميز عن الجرائس العادية من ناحية مرتكبهاي وك لك الوس ــيلة المس ــت دمة في ارتكابها وهي
تعتبر من الجرائس الجديدةي التي لس يرد لها تعريف في القوانين العقابية في العراق ان اس ـ ـ ــت داس التقنية

"  1تل جمططي م م س ، cybercrimeططا ل سل ،ش فش قططا م س ا ل مسططا ش .قططا م س ل ،ش ا ج ل درهللا مصطططط لحططا
". www.almaany.com .اطرع عريه بتاريخ 30-12-2018

طططط فحططي1
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الحدياة هو حديذ نســبيا في المجتما العراقي ".مســتدركا ان ل بالرغس من عدس وجود قانون مت صــص
لحد اآلن في الت ريا العراقي يت صص بمعالجة الجرائس االكترونية وان مازال لحد اآلن مجرد م روص
لس يصــدر ب ــكل نهائيي إا أن هناك أفعاا تنعــوي تح ،الجريمة االكترونيةي تول ،معالجتها قوانين
ا رع مال قانون العقوبا ،العراقي وقانون مكافحة اارهاب وغيرهاي بما ا ي ل بالمادة  38من دستور
العراق ااتحادي لعاس  2005التي ك ل ،حرية الرأي والتعبير".1
-

الجريمة ارلكترونية هي كل فعل عـ ـ ـ ـ ــار ي تي ال رد أو الجماعة عبر اسـ ـ ـ ـ ــتعمال األجهزة ارلكترونيةي
ويكون له ا ال عل أار عار علي غيرا من األفراد .

2

ثانيا :مفهوم الجرائم االلكترونية
أد ،الحــدااــة التي تتميز بهــا الجريمــة ارلكترونيــة وا ت ف النظس القــانونيــة والاقــافيــة بين الــدول إلي
ا ت ف في م هوس الجريمة ارلكترونية من بينها:
 .1حس ـ ـ ــب اللجنة ااروبية فان مص ـ ـ ــهل الجريمة ارلكترونية يع ـ ـ ــس كل المظاهر التقليدية للجريمة مال
الغش و تزييف المعلوما،ي و ن ر مواد إلكترونية ا ،محتوع م ل باأل

ق أو دعوع ل تن هائ ية.

 .2حسـ ــب و ازرة العدل في الوايا ،المتحدة األمريكية التي عرف ،الجريمة عبر ارنترن ،ب نها لاي جريمة
ل اعلها معرفة فنية بتقنية الحاسبا ،تمكن من ارتكابها".
 .3حس ـ ــب منظمة التعاون ااقتص ـ ــادي للجريمة المرتكبة عبر ارنترن ،لهي كل س ـ ــلوك غير م ـ ــروص أو
غير ا

قي أو غير مصر" ب ي يتعلق بالمعالجة اآللية للبيانا ،ونقلها  .ل

3

فالغاية من الجرائس االكترونية اوالمعلوماتية هي س ـرقة معلوما ،واســت دامها من اجل تســبب ا ع ن ســي
ومادي جسيس للعحية ي او اف اا اسرار امنية ت ص مؤسسا ،هامة بالدولة اوبيانا ،وحسابا ،اصة بالبنوك
واا ـ ـ اص ي وتت ــاب الجريمة االكترونية ما الجريمة العادية في عناص ــرها من حيذ وجود الجاني والع ــحية
وفعل الجريمة ي ولكنها ت تلف عن الجريمة العادية با ت ف البيئا ،والوسائل المست دمة ي فالجريمة ارلكترونية
يمكن ان تتس دون وجود ال

ص مرتكب الجريمة في مكان الحدذ ي كما ان الوسيلة المست دمة هي التكنولوجيا

الحدياة ووسائل ااتصال الحدياة وال بكا ،المعلوماتية .
وايع ــا هي جريمة تقا علي المؤسـ ـس ــا ،أو األفراد مس ــت دمي أجهزة الحاس ــب اآللي أو أجهزة الهواتف ال كيةي
وهي ب

ك سلوك ا أ

قي وغير مصر" ب وينكرا القانون ويعاقب علي ويدين ال رص وينب ا المجتماي حيذ

يتس ارتكاب الجريمة ارلكترونية باسـ ـ ـ ــت داس أدوا ،ااتصـ ـ ـ ــال الحدياة بارعـ ـ ـ ــافة إلي مجموعة البرامج والتقنيا،

المعدة له ا األرض.

4

ثالثا :مسميات الجرائم االلكترونية

ارلكترونية مسم ٍ
عدةي منها :
تحم ُل الجرائس
ياّ ،
ّ ُ ّ
 .1جرائس الكمبيوتر وارنترن.،

5

1الطائي  ،سالم  .الطالقاني  ،صباي  .الررائم االلكترننيج ما ي؟ ييف نوايهها؟ موإلع الوتبج الحسينيج المقدسج 2018-4-16
 2أحمد يريفج المرط  ،الررائم الموروماويج ،دار الرفكر الراموي ،القا ر  ،الطبوج الثانيج .2006
 3أمير ورج يوسف  -الررائم الموروماويج عري شبكج اإلنترنب دار المطبوعات الرامويج اإلسكندريج .2008
 4سوريج ديش  .انوا الررائم االل كترننيج نايراءات مكاوحتها  .مررج الوروم السياسيج نالقانون . 2017 ، 1 ,
 5الحمدان منير بنب وهد لالررائم اإللكترننيج نمكاوحتها ل ،الرزير  ،اطّرع عريه بتاريخ .2019-1-12
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 .2جرائس أصحاب الياقا ،البيعاا () white collar crime
 .3الجرائس السايبيرية () Cyper crime
 .4جرائس التقنية العالية ( ) High Tech Crime
رابعا  :اشكال الجرائم اإللكترونية
 .1اقتحاس بكا ،الحاسب االي وت ريبها (قرصنة البرامج)
 .2سرقة المعلوما ،أو ااه ص عليها بدون تر يص.
 .3انتهاك ااعراض وت وي السمعة.
 .4ات ف وتغيير ومحو البيانا ،والمعلوما.،
 .5تسريب المعلوما ،والبيانا.،
 .6جما المعلوما ،والبيانا ،و اعادة است دامها.
 .7ن ر واست داس برامج الحاسب االي بما ي كل انتهاك لقوانين حقوق الملكية و ااسرار التجارية.1
خامسا  :مميزات الجرائم اإللكترونية
تتميز الجرائس ارلكترونية ب نها

ية حيذ أنها تتس بهرق كايرة ا حص ـ ــر لها من أغلب الهرق المتاحة

لمست دس ارنترن ،وفيما يلي مرفق لتلك المميزا:،
إن ال ــبكة العالمية تُعرف ب نها عالس واســا غير مقيد بزمان او مكان مما يتي صــعوبة في
.1
معرفة مرتكب الجريمة.

كما أن ال ــبكة العالمية س ــهلة ومتعددة ااس ــت داس يس ــهل الوقوص بال او مجرميها بس ــبب

.2

غياب الرقابة.
سهولة ارتكاب الجريمة االكترونية بسبب اقلية الجهد والعنف المب ول فيها.

.3

قي بين جميا مست دمين ال بكة العالمية.

تُعتبر الجريمة االكترونية تصرف غير أ
تعدد الهرق للوصول للعحية ب كال عدة مال:

.4
.5
أ.
ب.

برامج نسخ المعلوما ،الم زنة في أجهزة الحاسب اآللي.
هوه ااتصـ ــال الهات ي التي تسـ ــت دس لربه الكامرا ،ووسـ ــائل التجسـ ــس أجهزة الهاتف
النقال والهواتف الرقمية الاابتة.

 .،برامج مدمرة مال أحصنة هروادة :هو برنامج ي تي بصورة حسنة بهدف تعهيل الجهاز.

2

المبحث الثاني

انواا الجرائم االلكترونية

هما في حياة
ظهور الجرائس ارلكترونية احت ّل ّ
وم ّ
التقدس في مجال المعلوما ،وااتّصـ ـ ـ ـ ـ ــاا ،جانبا كبي ار ُ
التوج
ّ
الناس وتعام تهس؛ فاصــب الحاســوب أســاس التّعامل بين األ ـ اص وال ّ ـركا ،والمؤس ـســا،ي وقد ازداد ّ
ِ
ارلكترونية في ال ترة األ يرة بص ةتها أداة اتّصال دولية في ُم تلف نواحي الحياةي
است داس بكا ،المعلوما،
ّ
إن ااســت داس الكبير لِألنظمة التكنولوجية قاد
ُموفرة ب لك الكاير من ال ّس ـرعة والمســافا ،والجهد علي ارنســانّ .
 1أمير ورج يوسف  -الررائم الموروماويج عري شبكج اإلنترنب دار المطبوعات الرامويج اإلسكندريج .2008
https://webcache.googleusercontent.co
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مي ،بالجرائس ارلكترونية
الم اهري ّ
وقدس أصــنافا من الجرائس لس تكن ُمتداولة ســابقاي ُس ـ ّ
إلي الكاير من الم ــاكل و ة
ي ومن اهس انواص الجرائس االكترونية :
اوال :جرائم تسبت األذى لألفراد
ومن

لها يتس اسـ ــتهداف فئة من األفراد أو فرد بعين من أجل الحصـ ــول علي معلوما ،هامة ت ص حسـ ــابات

سواا البنكية أو علي ارنترن،ي وتتمال ه ا الجرائس في:
 .1الجرائم الواقعة على األشخاص

فرغس اريجابيا ،و ال وائد التي جاا ،بها ال ـ ــبكة المعلوماتية و التسـ ــهي  ،المقدمة لل رد ي إا أنها جعلت
أكار عرعة ل نتهاك ي و منها:
أ .جريمة التهديد :وهو الوعيد يقص ـ ــد ب زرص ال وف في الن سي بالع ـ ــغه علي إرادة ارنس ـ ــان ي
وت وي

من اع ـرار ما ســتلحق أو ســتلحق أ ـ اص ل بها صــلةي ويجب أن يكون التهديد علي

قدر من الجسامة المتمالة بالوعيد بإلحاق األ ع عد ن س المجني علي أو مال أو عد ن س او
مال الغير ي وا ي ـ ــتره أن يتس إلحاق األ ع فع أي تن ي الوعيد يألنها ت ـ ــكل جريمة أ رع
قائمة ب اتها ي ت رج من إهار التهديد الي التن ي ال علي ي وقد يكون التهديد مصــحوبا باألمر أو
هلب لقياس ب عل أو اامتناص عن ال عل ي أو لمجرد اانتقاس ي و لقد أص ــبح ،اانترن ،الوس ــيلة

ارتكاب جرائس التهديد ي والتي في حد اتها تحتوي عدة وسـائل ريصـال التهديد للمجني علي لما
تتعمن من نواف وجد ،للمعرفة كالبريد ارلكتروني أو الويب…
ب .انتحال

صية  :و هو است داس

صية فرد ل ست ادة من مال أو سمعت أو مكانت ي و لقد تميز،

بسرعة اانت ار اصة في األوساه التجارية و تتس بجما قدر كبير من المعلوما ،ال

صية المراد

انتحال ـ ـ ص ــيت ي لكس ــت ادة منها ارتكاب جرائم عن هريق اس ــتدراج ال ـ ـ ص ليدلي بمعلومات
ال ـ ـ ص ــية الكاملة ي كارس ــسي العنوان ال ـ ـ ص ــييرقس بهاقة ارئتمان للتمكن من الوص ــول لمال أو
سمعت …عن هريق الغش.

ذ .انتحال ـ ـ ص ــية أحد المواقا  :و يتس لك عن هريق ا تراق أحد المواقا للس ــيهرة علي ي ليقوس
بتركيب برنامج اص ب هناكي باسس الموقا الم هور .

1

ج .جرائس الســب و الق ف :للمســاس ب ــرف الغير و ســمعتهسي و اعتبارهسي و يكون الق ف و الســب
كتابيايأو عن هريق المهبوعا ،أو رســوسي عبر البريد ارلكتروني أو الصــوتيي ص ـ حا ،الويبي
بعبارا ،تمس ال ــرف .فيقوس المجرس بن ــر معلوما ،تكون مغلوهة عن الع ــحية ي و قد يكون

ـ صـا هبيعيا أو معنويا ي لتصـل المعلوما ،المراد ن ـرها إلي أعداد كبيرة من مسـت دمي ـبكة

اانترني.،
د .المواقا ارباحية و الدعارة  :وجود مواقا علي ـ ـ ــبكة اانترني ،تحرض علي ممارسـ ـ ــة الجنس
صـ ـر ي و لك بن ــر ص ــور جنس ــية للتحريض علي ممارس ــة المحرما ،ي و الجرائس
للكبار و الق ّ
الم لة بالحياا عن هريق ص ــور ي أف س ي رس ــائل …بارع ــافة إلي انت ــار الص ــور و مقاها
 1محمد بن عبد هللا بن عري المنشييان  ،يرائم األنترنيب وي المرتمع السييوود  ،مايسييتير وي الوروم الشييرطيج ،أياديميج نايف
الوربيج لروروم األمنيج ،الرياض ، 2003،ص55.
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ال يديو الم لة باآلداب علي مواقا اانترن ،من قبل الغزو ال كري لكي يتداولها ال ــباب و إفســاد
أفكارهس واعـ ــعاف إيمانهس  .و توفر ال ـ ــبكة تسـ ــهي للدعارة ي عبر آاف المواقا ارباحية ي و
تسوق الدعارة و تستامر لها مبالغ ع مة ما است داس أحدذ التقنيا.،
هـ ـ ــ .الت هير وت وي السمعة :يقوس المجرس بن ر معلوما ،قد تكون سرية أو معللة أو مغلوهة عن
عــحيت ي وال ي قد يكون فردا أو مؤسـســة تجارية أو ســياســيةي تتعدد الوســائل المســت دمة في ه ا
النوص من الجرائسي لكن في مقدمة ه ا الوس ـ ـ ــائل إن ـ ـ ــاا موقا علي ال ـ ـ ــبكة يحوي المعلوما،
المهلوب ن ـرها أو إرســال ه ا المعلوما ،عبر القوائس البريدية إلي أعداد كبيرة من المســت دميني
و يُعس له ا الجرائس ك لك ت وي السمعةيال ائعا ،و األ بار الكا بة لمحاربة الرموز السياسية و

ال كرية و حتي الدينية من أجل ت ــكيك الناس في مصــداقية هؤاا األفراديو قد يكون الهدف من
لك هو اابتزاز.1

ثانيا :جرائم تسبت األذى للمؤسسات.
 .1ا تراق األنظمة:
وتتسبب الجرائس ارلكترونية ب سائر كبيرة للمؤسسا ،وال ركا ،المتمالة في ال سائر المادية

ه.

وال سـ ــائر في النظسي بحيذ يقوس المجرس با تراق أنظمة ال ـ ــبكا ،ال اصـ ــة بالمؤس ـ ـسـ ــا ،وال ـ ــركا،

والحصــول علي معلوما ،قيمة و اصــة ب نظمة ال ــركا،ي ومن اس يقوس باســت داس المعلوما ،من أجل
دمة مصـ ــالح ال ـ ـ صـ ــية والتي تتمال في س ـ ـرقة األموال وتدمير أنظمة ال ـ ــركة الداعمة في عملية
اردارة مما يسبب سائر جسيمة لل ركة أو المؤسسة.
ب.

كما يمكن سرقة المعلوما ،ال اصة بموظ ين المؤسسا ،وال ركا ،وتحريعهس وابتزازهس من

أجل تدمير األنظمة الدا لية للمؤسـ ـس ــا،ي وتابي ،أجهزة التجس ــس علي الحس ــابا ،واألنظمة والس ــعي
ا تراقها والسيهرة عليها لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.
.

وتؤار الجرائس ارلكترونية ال اصــة با تراق ال ــبكا ،والحســابا ،واألنظمة ب ــكل ســلبي علي

حالة ارقتص ــاد في الب دي كما تتس ــبب في العديد من م ــاكل تتعلق بتهديد األمن القومي للب د إ ا ما
لس يتس الس ــيهرة عليس ومكافحاتهس بكل جدارةي وتمال نس ــبة الجرائس ارلكترونية والجرائس المعلوماتية حول
العالس 170%ي وتزداد النسـ ـ ـ ـ ـ ــبة يوس بعد يوس مما يجعلنا جميعا في هر محدق بسـ ـ ـ ـ ـ ــبب ارنتهاكا،
وا تراق األنظمة والحسابا.،
ث.

ا تراق المواقا ارلكترونية والس ـ ـ ــيهرة عليهاي ومن اس توظي ها لت دس مص ـ ـ ــال كيانا ،هيرة

تهدف لزعزعة األمن بالب د والسيهرة علي عقول ال باب وتحريعهس للقياس ب عمال غير م روعة.
تدمير النظم:

1الييحييمييدان  ،ميينييييير بيينييب وييهييد  .لالييرييرائييم اإلل يكييتييرننيييييج نمييكيياوييحييتييهييا اطييرييع عييريييييه بييتيياريييخ 2018 -12-30
https://www.mawdoo3.com
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يكون ه ا النوص من التدمير باسـ ـ ـ ــت داس الهرق ال ـ ـ ـ ــائعة وهي ال يروسـ ـ ـ ــا ،ارلكترونية والتي

.1

تنت ــر في النظاس وتســبب ال وعــي والتدميري ويتســبب لك في العديد من ال ســائر المرتبهة بالمل ا،
المدمرة ومدع أهميتها في إدارة وتنظيس ال ركا ،والمؤسسا.،
.2

او تدمير ال ادس الرئيسي ال ي يست دم جميا من بالمؤسسة من أجل تسهيل األعمالي ويتس لك

من

ل ا تراق حســابا ،الموظ ين بالمؤس ـســة ال اصــة بال ــبكة المعلوماتية للمؤس ـســة والد ول علي

الحسابا ،جميعا في ن س ا ،الوق،ي ويتسبب لك في عهل تاس لل ادس مما يؤدي إلي تدميرا وبالتالي
تعهل األعمال بال ركا ،والمؤسسا.،

1

ثالثا :جرائم األموال.
 .1اإلستيالء على حسابات البنوك:
وهي ا تراق الحســابا ،البنكية والحســابا ،المتعلقة بمؤس ـســا ،الدولة وغيرها من المؤس ـســا ،ال اصــةي كما يتس
أيعا سرقة البهاقا ،ارئتمانيةي ومن اس ارستي ا عليها وسرقة ما بها من أموال.
 .2انتهاك حقوق الملكية الفكرية واألدبية :وهي صـ ـ ــناعة نسـ ـ ــخ غير أصـ ـ ــلية من البرامج ومل ا ،المالتيميديا
ون رها من

ل ارنترن،ي ويتسبب لك في سائر فادحة في مؤسسا ،صناعة البرامج والصوتيا. ،

2

رابعا :الجرائم التي تستهدف أمن الدولة.
 .1برامج التجسس:
تن ت ــر العديد من برامج التجســس والمســت دمة في أســباب ســياســية والتي تهدد أمن وسـ مة الدولةي ويقوس المجرس
بزرص برنامج التجسـ ــس دا ل األنظمة ارلكترونية للمؤس ـ ـسـ ــا،ي فيقوس أعداا الوهن بهدس أنظمة النظاس واره ص
علي م هها ،عسكرية ت ص أمن الب دي ل لك فهي تعتبر من أ هر الجرائس المعلوماتية.
 .2استخدام المنظمات اإلرهابية ألسلوت التضليل:
ويعتمد اررهابيون علي است داس وسائل ارتصال الحدياة و بكة ارنترن ،من أجل بذ ون ر معلوما ،مغلوهةي
والتي قد تؤدي لزعزعة ارستقرار في الب د واحداذ ال وعي من أجل تن ي مصال سياسية وم هها ،إرهابيةي
وتعليل عقول ال باب من أجل ارنت اص بمصال

صية .

3

خامسا  :الجرائم المعلوماتية الواقعة على النظام المعلوماتي
و هي الجرائس الواقعة علي النظاس المعلوماتي التي قد تســتهدف سـواا المكونا ،المادية لنظاس لمعلوما ،أو

برامج النظاس المعلوماتيي أو المعلوما ،المدرجة بالنظاس المعلوماتي علي النحو التالي:

 1يمال صييييابر نومان احمد .ما ي الررائم اإللكترننيج ؟ انواعها ؟ ييفيج ونفيا ا نطرق موايهتها  .المرموعج السييييووديج المن
المورومات :نزار التوريم السوود .
 2عباس أبو شيييامج  ،التوريف بالظوا ر اإليراميج المسيييتحدثج :حرمها ،أبواد ا ،ن نشييياطها وي الدنل الوربيج ،الندن الورميج
لرظوا ر اإليراميج المستحدثج ن سبش موايهتها ،وونت  ،أيام  29-30يوان ، 1999ص20.
 3ذيي ذيي أمين حسيونج ،يرائم الكمبيوور ن الررائم األيرى وي مرال التكنيك الموروماوي ،المؤومر السيادس لررمويج الم يريج
لرقانون الرنائي ،القا ر  ،أيام  25-28أيتوبر ، 1993ص471.
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 .1الجرائم الواقعة على المكونات المادية للنظام المعلوماتي
و يقصد ب األجهزة و المعدا ،الملحقة ب و التي تست دس في ت غيل كاألسهوانا ،ي الكاب … ،و ااعتداا

عليها يكون بالس ـ ـرقة له ا المعدا ،ي أو عن هريق ارت ف العمدي كاحراقهاي عـ ــرب اآلا ،ب ـ ــيا اقيلي
العبذ بم اتي الت غيل رب ة األسهوانا ،لكي ا تصب صالحة ل ستعمال
 .2االعتداء على برامج النظام المعلوماتي

و يتوجب هنا معرفة و دراية ا ،درجة عالية في مجال البرمجةي و تقا ه ا الجرائس إما علي البرامج التهبيقية أو
برامج الت غيل.
ه .البرامج التطبيقية  :و هنا يقوس الجاني بتحديد البرنامج اس الت عب في لكس ـ ــت ادة من مادياي و لك
بتعديل البرنامج  :و يكون الهدف من تعديل البرامج ا ت س النقود يحتي و لو كان باس ـ ــتقهاص مبالغ

قليلة لكن ل ترا ،زمنية هويلة لتحقيق ال ائدة ي بدون إاارة ال بها.1 ،
ب .التالعت  :في

عدة أ ـ ــكال ي فقد يكون عن هريق زرص برنامج فرعي في البرنامج األص ـ ــلي ما

يســم ل الد ول غير الم ــروص في العناصــر العــرورية للنظاس المعلوماتيي حيذ يصــعب اكت ــاف ه ا

البرنامج لدقت و صغر حجم .
 .برامج التشيييغيل :و هي البرامج المسـ ــؤولة عن عمل نظاس معلوماتي من حيذ قيامها بتنظيس و عـ ــبه
ترتيب التعليما ،ال اصة بالنظاس .

ث .و تقوس الجريمة هنا عن هريق تزويد البرنامج بمجموعة تعليما ،إعـافية ليسـهل الوصـول إليها بواسـهة
ـ ـ ـ رة تسـ ـ ــم الحصـ ـ ــول علي جميا المعهيا ،التي يتعـ ـ ــمنها النظاس المعلوماتي  .و ت

ـ ـ ــكلين

هما المصيييدة  :و هو إعداد برنامج ب ممرا ،و فراغا ،في البرنامج و ت رعا ،إع ــافيةي وهنا يمكن

للمبرمج است داس البرنامج في أي وق ،ي و يصب المهيمن علي النظاس و علي صاحب العمل .
ج .تصميم برنامج :هو قياس برنامج صيصا يصعب اكت اف ارتكاب الجريمة و مراقبة تن ي ها.

 .3الجرائم الواقعة على المعلومات المدرجة بالنظام المعلوماتي

إن المعلوما ،المعالجة آليا هي أساس عمل النظاس المعلوماتي ي ألنها ا ،قيمة مادية و اقتصاديةي ل لك
تعد هدفا للجرائس ارلكترونية من

ل الت عب فيها او إت فها.

أ .يكون التالعت في المعلوما ،الموجودة علي النظاس المعلوماتي بهريقة مبا ـ ـرة أو غير مبا ـ ـرةي

فيتس التالعت المباشييير عن هريق إد ال معلوما ،بمعرفة المسـ ــؤول عن القسـ ــس المعلوماتيي كعـ ــس
مس ـ ــت دمين غير موجودين بالعمل بهدف الحص ـ ــول علي مرتباتهسي اربقاا علي مس ـ ــت دمين تركوا

العمل للحص ـ ـ ـ ــول علي مبالغ ـ ـ ـ ــهريةي أو عن هريق تحويل لمبالغ وهمية لدع العاملين بالبنوك
باسـ ــت داس النظاس المعلوماتي بالبنكي و تسـ ــجيلها و إعادة ترحيلها و إرسـ ــالها لحسـ ــاب آ ر في بنك
آ ري بهدف ا ت س األموال ي أما التالعت الغير مباشر ه فيتس عن هريق التد ل لدع المعلوما،

المس ـ ــجلة بالنظاس المعلوماتي باس ـ ــت داس أحد وس ـ ــائه الت زيني أو الت عب عن بعد بمعرفة أرقاس و
را ،الحسابا ،ه قصد الت عب في ال رائه الممغنهة ي أو باست داس الجاني كلمة السر أو م تا"

 .1أحمد يريفج المرط  ،المريع السابق،ص175
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ال ـ ـ ـ رة ي و امكانية تسـ ـ ــلل الجاني إلي المعلوما ،الم زنة و الحصـ ـ ــول عللي المن عة المالية من
مسافا ،بعيدة .1
ب .إتالف المعلومات في مجال المعلوماتية بااعتداا علي الوظائف الهبيعية للحاسـ ــب اآللي ي و لك
بالتعدي علي البرامج و البيانا ،الم زنة و المتبادلة بين الحواسب و بكات ي و تد ل عمن الجرائس

الماسـ ــة بس ـ ـ مة المعهيا ،الم زنة عـ ــمن النظاس المعلوماتيي و يكون اات ف العمدي للبرامج و
البيانا ،كمحوها أو تدميرها الكترونيا ي أو ت ويهها علي نحو يجعلها غير صالحة ل ستعمال.

و إن من ص ــائص اس ــت داس النظاس المعلوماتي في هبيعتها المتعدية للحدود ي و هابعها التقني ال ي
يعقد إابات من حيذ التقنيا ،التكنولوجية الحدياة.2
ثانيا :مخاطر الجرائم االلكترونية
المجتمعا ،إلي الكاير من الم اهر والتهديدا،ي ومنها :
ُي ّ
ؤدي انت ار الجرائس ارلكترونية في ُ

3

 .1المساس بااقتصاد واألمن الوهني وتهديدا.
يؤدي إلي الت كك األســريي
مما ّ
 .2المســاس بالع قا ،األس ـرية وت ــكيل ال فا ،بين أفراد األســرة ّ
و لك بسبب الكاير من النتائج كالتّ هير ببعض األفراد ون ر األ بار الكا بة وار اعا.،
المبحث الثالث :مكافحة الجرائم االلكترونية
الدول والحكوما ،ب ٍ
ارلكترونية وآاارها عبر هُر ٍ
ق كايرة منها:
الجرائس
كل
جدي ّ
تسعي ّ
ّ
للحد من ة
ّ
ٍ
ٍ
الجرائس.
دولية
فرض
.1
سياساّ ،
وعقوبا ،كبيرة علي ُمرتكبي ه ا ة
ُ
 .2ن ـ ـ ــر التّوعية في المجتمعا ،حول الجرائس ارلكترونية وم اهرهاي وتةعريف األفراد بكي ّية ِ
الح اظ
ة
ُ
صوصياتهس؛ كحساباتهس البنكية وبهاقاتهس اائتمانية
علي معلوماتهس و
ّ

 .3توجي التّ ريعا ،والقوانين وتحدياها بما ةيتما ي ما التّهورا ،التكنولوجيةي ل رض قةوانين جديدة فيما
يستجد من ه ا الجرائس .4
ّ
 .4رس ـ ــس س ـ ــياس ـ ــا ،دولية ت رض عقوبا ،ص ـ ــارمة علي مرتكبي جرائس ارنترن،ي إ يس ـ ــتلزس التد ل
الحكومي والدولي نظ ار لل هورة الجسيمة لألمر.
متهورة؛ للتمكن من الك ــف عن هوية مرتكب الجريمة وااس ــتدال
 .5ااعتماد علي أس ــاليب وتقنيا،
ّ
علي ب قل وق ،ممكن.

 1أحمد يريفج المرط  ،المريع السابق،ص 175
2محمد الشوا ،ثور المورومات ن انوكاساوها عري إلانون الوقوبات ،الطبوج الثانيج ،دار النهضج الوربيج ،القا ر  ، 1994 ،ص82.
 3أنوا الررائم األلكترننيجل ،اإلدار الوامج لمكاوحج الفسيييياد ناألمن االإلت يييياد ناإللكترنني-ممركج البحرين ،اطّرع عريه بتاريخ
https://www.mawdoo3.com.2018-12-30
 4الررائم اإللكترننيج ” األ داف – األسبام – طرق الرريمج نموالرتها"” ،المريز الديمقراطي الوربي ،اطّرع عريه بتاريخ30-12-
2018 https://mawdoo3.com
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 .6الحرص علي الح اظ علي س ـ ـ ـرية المعلوما ،ال اصـ ـ ــة بالعناوين ارلكترونية كالحسـ ـ ــابا ،البنكيةي
اائتمانية وغيرها.وعدس الك ـ ــف عن كلمة السـ ــر نهائيا وتغييرها ب ـ ــكل مسـ ــتمر وا تيار
والبهاقا،
ّ
كلما ،سر صعبة.
 .7تجنب ت زين الصور ال اصة باألفراد علي مواقا التواصل ااجتماعي وأجهزة الحاسوب.
تجنب تحميل أي برنامج مجهول المص ـ ـ ــدري واس ـ ـ ــتم اررية تحديذ برامج الحماية ال اص ـ ـ ــة ب جهزة
.8
ّ
الحاسوب ومنها يMCafee, Norton.

 .9مواكبة التهورا ،المرتبهة بالجريمة ارلكترونية والحرص علي تهوير وسـ ــائل مكافحتها .واسـ ــت داس
برمجيا ،آمنة ونظس ت ــغيل الية من الاغرا .،والحرص علي اســت داس كلما ،س ـرية للوصــول إلي
البرامج الموجودة علي جهاز الحاس ــوب .وفص ــل اتص ــال جهاز الحاس ــوب ب ــبكة ارنترن ،في حال
عدس ااست داس .1فرض عقوبا ،كبيرة علي مرتكب الجريمة االكترونية بهدف الحد منها.

 .10ابتكار تقنيا ،جديدة للحد من ه ا الظاهرة والك ـف عن مرتكبيها .وان ـاا هوه هات ية ومؤسـسـا،
اصة لكب

عن الجريمة االكترونية فور حدواها.

 .11التحديذ الدوري للقوانين التي تدين مرتكب الجريمة ارلكترونية بما يتما ــي ما تهورا ،التكنولوجيا
والمستجد من الجرائس.
 .12تعريف المجتما بكي ية الح اظ علي س ـ ـرية معلوماتهس عن هريق ن ـ ــر الت ـ ـريعا ،وحلقا ،التوعية
المجتمعية.2
نصائح للحفاظ على خصوصية مستخدم مواقع التواصل والهواتف الذكية؟
 .1تغيير الرقس السري لحساب ال يسبوك كل فترة معينة.
 .2عدس إعافة أصدقاا ا تعرفهس معرفة
 .3ا تن ر صور

صية.

صية ألن سوف يتس تركيبها أو است دامها لغايا ،السحر وال عو ة أو ربما تصاب

بالعين والحسد.
 .4ا تحت ظ بصور

صية أو مقاها فيديو علي هات ك

 .5إ ا كان ص ــاحب حس ــاب ال يس ــبوك كر إياك أن تقبل ص ــداقة فتاة ا تعرفها ألن ربما يكون ـ ـ ص
يحاول ااحتيال عليك وابتزازك والعكس بالنسبة لكناذ.3
وفي النهاية يجب الح ر والحرصي فهناك أ ـ اص تحول ،حياتهس وحياة أس ـرهس إلي جحيس بســبب وقوعهس
عحية الجريمة ارلكترونيةي نتيجة عدس معرفتهس ب بسه إجرااا ،الوقاية من اا تراق.
خاتمة :إن الجرائس االكترونية ظاهرة بالغة ال هورة ي و إن احتمال تعرض األ ـ ـ ـ اص أو المؤسـ ـ ـس ـ ــا ،لجريمة
إلكترونية صــار ،مرت عة جدا ي لك أن حجس الجريمة االكترونية في تزايد مســتمري و عمق ت ايرها الســلبي علي

المجتما في تزايد مستمر هو اآل ر.

 1الومر  ،صالحج  .يريمج غسيش األموال ن طرق مكاوحتها ،مررج اإليتهاد القضائي ،الودد الخامت ،مخبر أثر اإليتهاد القضائي
عري حريج التشريع ،ياموج محمد ييضر ،بسكر  ،د.س.ن.
https://www.webcache.googleusercontent.com/ 2
 3أحمد يريفج المرط  ،الررائم الموروماويج ،مريع سابق
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و لقد أاار ،ه ا الجرائس تس ــاؤا ،كايرة ي نظ ار لجس ــامة أ هارها و س ــائرها ال ادحة و س ــرعة انت ــارها ي حيذ
أصـ ـ ــب التعامل ما صـ ـ ــور ه ا الجرائس موعـ ـ ــا اهتماس الجمياي و ااحسـ ـ ــاس ب ن الكل معني ب ـ ـ ــكل أو بآ ر
ب هار و عواقب الجرائس ارلكترونية.
فرغس وجود ه ا النص ــوص القانونية ي فإنها لس تع ــا حد لألفعال المجرمة ي ألس ــباب ترجا تارة أن رجال العدالة
لس يتعودوا بعد علي تهبيق مال ه ا النص ـ ـ ـ ــوصي و أن النص ـ ـ ـ ــوص القانونية في حد اتها ا تلس بجميا الجرائس
االكترونية .بارعافة إلي ندرة القعايا المعروعة قعائيا في ه ا المجال سواا بسبب استغ ل ال ار القانوني
في ه ا المجال ي أو بما أن الجريمة هي تقنية محعة فيمكن تجاوزها تقنيا أيعا بدون ترك دليل مادي يابتها.
فالجﺭيمة ﺍرلكتﺭﻭنية تتمال في كل سلﻭﻙ غيﺭ قانﻭني مﻥ

ل ﺍست ﺩﺍﻡ ﺍألجهﺯﺓ ﺍرلكتﺭﻭنية ي ينتج من

حصﻭل ﺍلمجﺭﻡ علي فﻭﺍئﺩ ماﺩية ﺃﻭ معنﻭية .وأ ي ار ا يمكن أن تكون تلك الجرائس بمن ع عن العقاب وابد أن
يكون لدينا أجهزة تتعقب مال تلك الجرائس وتكافحها ب ــكل ا تتعدع ب علي حرية األ ـ ـ اص ولكنها أيع ــا ابد
أن تكون علي علس وبص ـ ــيرة بكل ما يحدذ وي ـ ــكل جرائس سـ ـ ـواا جرائس جنائية أو جرائس تمس أمن الدولة ي وأمن

الدولة بمعناها العاس والواسا وال ع يؤار في األفكار لدع ال باب أو ن ر األفكار ال اهئة أو حتي يهز الاقة بين

ال رد وحكومت .
و علي فصدور قوانين اصة بالجرائس ارلكترونية و الردص القانوني و من أهس الحلول لمواجهة الظاهرة لك أن
ما تس لق تقنيا يمكن تجاوزا تقنيا أيعــاي فيبقي الجزاا القانوني هو الحل الوحيد للقعــاا علي ه ا الظاهرة التي
است حل ،ب كل ملحوظ.
قائمة المصادر:
.1

أمير فرج يوسف  -الجرائس المعلوماتية علي بكة ارنترن ،دار المهبوعا ،الجامعية ارسكندرية .2008

 .2أنواص الجرائس األلكترونيةلي اردارة العامة لمكافحة ال سـ ــاد واألمن ااقتصـ ــادي وارلكتروني-مملكة البحريني اهّلا
علي بتاريخ https://www.mawdoo3.com.2018-12-30

 .3ترجمة و معني  cybercrimeبالعربي في قاموس المعاني .قاموس عربي انجليزي مص ـ ــهلحا ،صـ ـ ـ حة1
". www.almaany.com .اهلا علي بتاريخ 30-12-2018

هلا
 .4الجرائس ارلكترونية ” األهداف – األسـ ـ ـ ــباب – هرق الجريمة ومعالجتها"”ي المركز الديمقراهي العربيي ا ّ
علي بتاريخ

30-12-2018 https://mawdoo3.com

 .5جمال ص ـ ـ ــابر نعمان احمد .ما هي الجرائس ارلكترونية م انواعها م كي ية تن ي ها وهرق مواجهتها  .المجموعة
السعودية امن المعلوما: ،و ازرة التعليس السعودي .
 .6الحمـ ـ ــدان ي منيرة بنـ ـ ــ ،فهـ ـ ــد  .لالجرائس ارلكترونيـ ـ ــة ومكـ ـ ــافحتهـ ـ ــا اهلا علي ـ ـ ـ بتـ ـ ــاريخ 2018 -12-30
.7

https://www.mawdoo3.com

كي كي أمين حسـ ــونةي جرائس الكمبيوتر و الجرائس األ رع في مجال التكنيك المعلوماتيي المؤتمر السـ ــادس

للجمعية المصرية للقانون الجنائيي القاهرةي أياس  25-28أكتوبر 1993ي ص471.

 .8سـورية ديش  .انواص الجرائس االكترونية واجرااا ،مكافحتها  .مجلة العلوس السـياسـية والقانون  ,ص  1ي . 2017

الهائي ي سـ س  .الهالقاني ي صـبا"  .الجرائس االكترونية ماهيم كيف نواجههام موقا العتبة الحسـينية المقدسة

2018-4-16
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 .9ال واي محمد  .اورة المعلوما ،و انعكاساتها علي قانون العقوب ا،ي الهبعة الاانيةي دار النهعة العربيةي القاهرةي
 1994ي ص 82.عباس أبو امة ي التعريف بالظواهر ارجرامية المستحداة :حجمهاي أبعادهاي و ن اهها في
الدول العربيةي الندوة العلمية للظواهر ارجرامية المسـ ـ ــتحداة و سـ ـ ــبل مواجهتهاي تونس ي أياس  29-30جوان

1999ي ص20.

 .10العمري ي صــالحة  .جريمة غســيل األموال و هرق مكافحتهاي مجلة ارجتهاد القعــائيي العدد ال امسي م بر
أار ارجتهاد القعائي علي حركة الت رياي جامعة محمد يعري بسكرةي د.س.ن.

 .11المله يأحمد لي ة .الجرائس المعلوماتيةي دار الل كر الجامعيي القاهرة ي الهبعة الاانية .2006

 .12المن اويي محمد بن عبد اا بن علي  .جرائس األنترني ،في المجتما السعوديي ماجستير في العلوس ال رهيةي
أكاديمية نايف العربية للعلوس األمنيةي الرياضي 2003ي ص55.
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مساهمة الحكومة االلكترونية في إرساء مقاربة المدن الذكية بالجزائر
د .وسيلة واعر (جامعة باتنة -01الجزائر)
ملخيص:
تهدف ه ا الورقة البحاية بد ارس ــة مس ــاهمة الحكومة االكترونية في إرس ــاا مقاربة المدن ال كية بالجزائري

حيــذ سـ ـ ـ ـ ـ ــنقوس ببيــان ارهــار الم ــاهيمي للحكومــة ارلكترونيــة و التعرف علي مــدع تهبيق الحكومــة الجزائريــة
للحكومة االكترونية و إحداذ المدن ال كيةي حتي تتمكن من تقديس دما ،أفعـ ـ ـ ـ ـ ــل تحقق رفاهية المواهن و
المجتما و الت قلس ما المحيه الجديد ال ي يزداد رقمنة يوما بعد يوس.
مقدميية:

ي هد العالس اليوس تحديا ،كبيرة أفرز ،العديد من العغوها ،علي المنظما ،و الحكوما،ي فرع ،عليها

تغيير أساليبها التقليدية و تبني الم اهيس الحدياة إ ا ما أراد ،تحقيق التقدس و التميز.
و لقد كان له ا التغيير عدة تغييرا ،علي م تلف الهياكل الدوليةي حيذ أقر ،العديد من الدول استراتيجيا،
و برام إصـ ـ " هيكلي اهتم ،في جانبها الهاس بتعزيز الجودة و تهوير اردارة و عصـ ـرتنها للت قلس ما الوع ــا
الجديد و التما ـ ـ ــي ما التحوا ،ااقتصـ ـ ــادية و التكنولوجيةي و لقد توج التهور الكبير لتكنولوجيا المعلوما ،و
ااتص ـ ـ ــال بروز مص ـ ـ ــهل الحكومة ارلكترونية  Le gouvernement électroniqueال ي جاا ليت اس ما
التهورا ،التكنولوجية الحدياةي و ال ي يهدف إلي تحقيق ال دما ،العامة علي مستوع الدوائر الحكومية ال دمية
من

ل اس ـ ــت داس الوس ـ ــائل ارلكترونية في أداا األعمالي فإ ا كان تحقيق مس ـ ــتوع دما ،أفع ـ ــل للمواهنين

مازال و سـ ـ ـ ـ ـ ــيظل الهدف األسـ ـ ـ ـ ـ ــمي لكدارة العامةي و إ ا كان ،حاجا ،و متهلبا ،هؤاا المواهنين متعددة و
مت جددة باسـ ـ ـ ـ ـ ــتمراري فإن التغيير و التهوير الم هه ابد
الجديدة لكدارة العامة.

و أن ُيوجد رحداذ التكيف ما المتغيرا ،البيئـة

و لقد ازداد ،القناعة لدع المسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولين في الحكوما ،بعـ ـ ـ ـ ـ ــرورة التغيير و مواكبة التهورا ،التكنولوجية
و الاورة الرقمية الهائلة حتي تتم كن من تحقيق التقدس و اازدهاري و الحكومة الجزائرية لس تحيد عن ه ا المنهقي
فلقد أهلق ،تغييرا ،كبرع

ل مس ـ ـ ـ ـ ــيرة ارصـ ـ ـ ـ ـ ـ " التي عرفتها بتهوير نما ج حكمها و اانتقال من الم هوس

الك سيكي القديس إلي م هوس الحكس االكترونيي سعيا منها إلي إرساا مقاربة المدن ال كية التي تعبر عن رؤية
م ـتركة تؤمن ب ن دمة ارنسـان و تهوير بيئت و تحسـين مسـتقبل هي أهس م اتي ااسـتقرار و الر اا و أحد

أس ـ ــاس ـ ــيا ،البناا الحع ـ ــاري ألي مجتماي و التي ترمي إلي تقديس دما ،أفع ـ ــل من أجل رفاهية المواهن و
المجتما و الت قلس ما المحيه الجديد ال ي يزداد رقمنة يوما بعد يوس.
ت س ــيس ــا علي ما س ــبق يمكن هر" ار ــكالية التالية :ما هي مسييياهمات الحكومة االلكترونية بالجزائر في

إرساء مقاربة المدن الذكية؟
 .1أسئلة الدراسة:

علي عوا إ كالية الدراسة يمكن هر" األسئلة التالية:

 ما هي أبعاد الحكومة ارلكترونية الجزائرية و ما مدع فعالية الجهود المب ولة لتجسيد ه ا الم هوسم


كيف يمكن إحداذ المدن ال كية التي أابت ،نجاعتها في العديد من الدول الغربية منها و حتي العربيةم

 ما مدع تجسيد الجزائر للمدن ال كية من

ل تهبيق إستراتيجية الحكومة ارلكترونيةم
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 .2أهداف الدراسة:

تهدف هدا الدراسة إلي جملة من األهداف أهمها:

 التعرف علي مــدع تهبيق الحكومــة االكترونيــة بــالجزائر و الت ـ كيــد علي مردودهــا علي العمــل من حيــذالجودةي الوق،ي التكل ة و ك ا الجهد.
 تسليه العوا علي أحدذ الوسائل و الهرق ل نتقال من أسلوب الحكس التقليدي إلي الحكس ارلكتروني. -التعرف علي اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيا ،الحكومة الجزائرية في السـ ـ ـ ـ ـ ــعي نحو إحداذ المدن ال كية من

ل تهبيقها

للحكومة االكترونية.
 .3منهج الدراسة:

لقد اعتمدنا في د ارســتنا علي المنهج الوص ـ ي التحليلي المناســب لهبيعة الموعــوص و ك ا منهج د ارســة الحالة

ال ي يسم بإسقاه البحذ العلمي علي الواقا الميداني.
 .4أداة الدراسة:

لتحقيق أهداف الد ارسـ ـ ــة اعتمدنا علي المقابلة التي تعد أداة هامة للحصـ ـ ــول علي المعلوما ،من مصـ ـ ــادرها

الب ـرية قصــد تكوين فكرة واعــحة عن م تلف جوانب الموعــوص و التعرف علي دور الحكومة االكترونية في
إرسـ ــاا مقاربة المدن ال كيةي ه ا بارعـ ــافة إلي تحليل الواائق و السـ ــج  ،التي اعتمدناها كمصـ ــادر معلوما،
للتعرف علي ميدان الدراسة.
 .5هيكل الدراسة:

بهدف ارجابة علي إ ــكالية الد ارســة قســمنا ه ا الد ارســة إلي جانب نظري و آ ر تهبيقيي األول تهرقنا من
ل إلي ارهار الم اهيمي للحكومة االكترونيةي أما الااني ف قد ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــناا للد ارسـ ـ ـ ــة الميدانية للتعرف علي

مساهمة الحكومة االكترونية الجزائرية في إرساا مقاربة المدن ال كية الرامية إلي تحسين جودة ال دما ،المقدمة
و ت يف العبا علي المواهن في تعامل ما اردارةي و العمل علي عـ ـ ـ ـ ـ ــمان جودة و فعالية ال دما ،اردارية
الموجهة للمواهنين.
أوال :مفهوم الحكومة اإللكترونية

تتعرض بيئة اردارة العامة المعاصـ ـ ـ ـ ـرة لمتغيرا ،متتالية في عالس سـ ـ ـ ـ ـريا التغييرا ،بحيذ أص ـ ـ ـ ــبح ،اردارة

ب س ـ ــلوب األمس غير مناس ـ ــبة لتحديا ،اليوس و الغدي حيذ تعد جودة ال دما ،الحكومية مهلبا أس ـ ــاس ـ ــيا للوفاا
برس ــالة الوحدا ،الحكومية و الت يف علي كاهل هالبي ال دمة من المواهنين و المس ــتامريني فإ ا كان تحقيق
مســتوع حياة أفعــل للمواهنين مازال و ســيظل الهدف األســمي لكدارة العامةي و إ ا كان ،حاجا ،و متهلبا،
هؤاا المواهنين متعددة و متجددة باســتمراري فإن التغيير و التهوير الم هه ابد و أن يوجد رحداذ التكيف
ما المتغيرا ،البيئية الجديدة لكدارة العامةي و هو ما انباق عن مي د مصـ ـ ـ ــهل الحكومة ارلكترونية التي تعد

جزا ا يتج أز من اردارة ارلكترونيـة بـاعتبـارهـا منظومـة متكـاملـة و فع ـ ـ ـ ـ ـ ــاا رقمي ي ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل كـل من األعمـال

ارلكترونيــة للــدالــة علي اردارة االكترونيــة لألعمــالي و الحكومــة ارلكترونيــة للــدالــة علي اردارة ارلكترونيــة
ألعمال الحكومة و التي سوف يتس التركيز علي بإسهاب في ه ا الورقة البحايةي و ال كل الموالي يوع

لك:
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منظومة المصطلحات ذات العالقات بالحكومة اإللكترونية

اإلدارة اإللكترونية
األعمال اإللكترونية

األعمال غير التجارية

الحكومة اإللكترونية

التجارة اإللكترونية

المصييييييييدر :عادل حرحوش الم رجي و آ روني اردارة ارلكترونيةي المنظمة العربية للتنمية ارداريةي مصـ ـ ـ ـ ـ ــري

2007ي ص.16 :

 -1تعريف الحكومة اإللكترونية:

تمال الحكومة االكترونية أس ـ ـ ـ ــلوبا جديدا لتقديس ال دما ،للمواهن بهدف رفا ك ااة األداا الحكومي و ض

ارجرااا ،الروتينية التي يعاني منها المواهنون ي و توفير المعلوما ،و البيانا ،بهريقة سـ ـ ـ ــهلة ل سـ ـ ـ ــت ادة من
الاورة الرقمية الهائلةي و بنااة علي لك تتعدد التعاريف المست دمة للحكومة االكترونية نظ ار ل مولها العديد من
المجاا .،و فيما يلي بعض ه ا التعاريف:
ي ـ ــار إلي الحكومة ارلكترونية ب نها اسـ ــت داس تقنية المعلوما ،في الو ازرا ،و اردارا ،و األجهزة الحكومية
ل تصـ ــال بالمواهنين و ال ـ ــركا ،و األجهزة الحكومية الم تل ة من

ل ـ ــبكة المعلوما ،أو أي هريقة تقنية

أ رع تمكنها من الوص ـ ــول إلي المواهنين و تقديس ال دما ،لهسي بهدف توص ـ ــيل ال دمة إلي أقص ـ ــي حد يمكن

الوصول إلي لتقديس ال دما ،بالسرعة و الك ااة المهلوبة.1
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إن ما تعني الحكومة ارلكترونية ليس النظاس الســياســي و إنما هي المنظما ،أو الدوائر الحكومية التي تعمل
في قهاص تقديس ال دما ،العامة الكترونيا.2
الحكومــة ارلكترونيــة هي قــدرة القهــاعــا ،الحكوميــة الم تل ــة علي تقــديس ال ــدمــا ،و المعلومــا ،الحكوميــة
التقليدية للمواهنين بوسائل إلكترونية و بسرعة و دقة متناهيتين و بتكاليف و مجهود أقل و في أي وق.3،
الحكومة االكترونية هي اس ـ ــت داس اانترن ،ررس ـ ــال المعلوما ،و تقديس ال دما ،الحكومية للمواهنين بحيذ
يستهيا المواهن الحصول علي ال دمة في أي وق.،
و يمكن أن نس ـ ـ ـ ــت لص ب ـ ـ ـ ــكل عاس أن الحكومة ارلكترونية ترتبه ب كرة اس ـ ـ ـ ــت داس الحكومة نظس تكنولوجيا
المعلوما ،و ااتصـ ـ ــال لتعزيز الوصـ ـ ــول إلي ال دما ،الحكوميةي و توصـ ـ ــيل ال دما ،إلي المواهنين و قهاص

األعمال و الموظ ين و الهيئا ،األ رع و الكيانا ،الحكوميةي لبناا ع قا ،أفع ـ ــل بين الحكومة و الجمهور و
جعل الت اعل مع أكار س سة و سهولة و أكار ك ااة.
 -2أهداف الحكومة اإللكترونية:

تسـ ـ ـ ـ ـ ــعي الحكومة االكترونية إلي تحقيق العديد من األهداف التي تعود علي المنظمة و المواهن بالكاير من

ال وائد و التي يمكن توعيحها فيما يلي:4
-

رفا مسـ ـ ـ ـ ــتوع األدااي حيذ تنتقل المعلومة بدقة بين الدوائر الحكومية الم تل ة و بالتالي تتقلص اازدواجية
في إد ال البيانا ،و الحصول علي المعلوما ،من قهاص األعمال و المواهنين.

-

زيادة دقة البيانا،ي إ أن إمكانية الحص ـ ـ ـ ـ ــول علي المعلوما ،المهلوبة س ـ ـ ـ ـ ــتكون متوفرة من عدة جها ،و
بالتالي الاقة بصحة البيانا ،المتبادلة و تقليص نسبة أ هاا ارد ال اليدوي.

-

تل يص ارجرااا ،ارداريةي حيذ تنعدس األعمال الورقية و تعبئة البيانا ،يدويا كما سـ ـ ــتنعدس الحاجة لتقديس
نسخ من المستندا ،الورقية هالما أن ارمكانيا ،متاحة لتقديمها الكترونيا.

-

ااس ــت داس األمال للهاقة الب ـ ـريةي حيذ يص ــب من المس ــتهاص توجي الهاقا ،الب ـ ـرية للعمل في مهاس و
أعمال أكار إنتاجية و لك إ ا تس احتواا المعلوما ،ب كل رقمي.

-

زيادة ارنتاجية و

ض التكل ة في األدااي و لك باسـ ــت داس التكنولوجيا المبنية علي ـ ــبكا ،المعلوما ،و

إيجاد هرق أفعل لم اركة المواهنين في العملية التن ي ية.
رفا ك ااة أداا العامليني و لك باست داس ااتصال و المعلوما ،و تغيير اقافة المنظمة.
 -3أهمية الحكومة اإللكترونية:

تتجلي أهمية الحكومة ارلكترونية في:
 تقديس دما ،املة تستجيب أكار لحاجا ،المواهنين ب قل التكاليف.
 تقليل ااعتماد علي العمل الورقي.
 تحسين سبل الوصول إلي المعلوما ،و ال افية في التعامل.
 تقليل التكاليف اردارية فيما ي ص المعام  ،التجارية للحكومة و للقهاص ال اص.


كسر الحواجز الجغرافية و المهارة و المعرفة ال ردية و القدرة علي الدفا.

 تصور أفعل للحكومة بحيذ تك ون أكار ارتباها و استجابة و سبل الوصول إليها أيسر.5
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و يمكن القول أن الحكومة يمكن أن تكون حكومة إلكترونية حينما تكون عمليا ،القهاص العاس و معام ت
ا ،صبغة رقمية فيما ي ص األعمال أو الجمهوري ل لك سوف ت مل الحكومة ارلكترونية علي إدارة ال دما،
مال تقديس ال دما ،العامة إعافة إلي اهتمامها بالتعليس و الصحة و ال ؤون ااجتماعية.
ثانيا :مظاهر الحكومة االلكترونية

تنهوي الحكومة االكترونية علي أربعة مظاهر هي :
6

 .1إن اا بكة اتصال آمنة في مؤسسا ،الدولة و فيما بينها.
 .2إن اا موقا علي ال بكة يتي لألفراد الد ول و ااست ادة في إجراا العمليا ،و عقد الص قا.،
 .3إجراا العمليا ،علي ا ت ف أ ـ ـ ـ ــكالها ب ـ ـ ـ ــكل الكتروني كعمليا ،التزويد و تقديس المناقص ـ ـ ـ ــا ،و عقد
الص قا ،و إجراا المراس .،
 .4رفا مستوع ال افية في األعمال الحكومية.

و في ه ا ارهار فقد تس ااعتماد علي مبدأ اسـ ـ ــت داس تكنولوجيا المعلوما ،لتهوير المجتما و المنظما،

من

ل تحسـ ـ ـ ـ ــين الوصـ ـ ـ ـ ــول إلي ال دما ،و المعلوما ،الحكومية و ال دما ،العامة من قبل المواهنين و

منظما ،األعمال و إلي العاملين في القهاص العاسي ل ا فان الحكومة االكترونية تعد األسـ ـ ـ ـ ـ ــلوب و الهريقة
األك و األكار فاعلية في ربه عمليا  ،األعمال الحكومية بالمواهنين و ربه األعمال بالحكوما ،ن سها.
ثالثا :مراحل صياغة إستراتيجية الحكومة اإللكترونية

تتكون عملية صــنا و تهوير إســتراتيجية الحكومة ارلكترونية من مراحل أســاســية متدا لة األن ــهة و المهاس

و البرامج التي يقوس بتن يـ هـا فريق من الحكومـة أو فريق من القـادة ارداريين و ال برااي يمالون جميا األهراف
ا ،الع قة و المص ـ ـ ـ ــلحة في م ـ ـ ـ ــروص الحكومة ارلكترونية .و تتكون عملية ص ـ ـ ـ ــياغة إس ـ ـ ـ ــتراتيجية الحكومة
ارلكترونية من المراحل التالية:7
 .1صيياغة الرؤية اإلسيتراتيجية الرقمية :ت يد الرؤية ارســتراتيجية في تحديد األفق الواســا لمبادرا ،و م ــروص
الحكومة ارلكترونية و األهداف ارس ــتراتيجية الوهنية للدولة و األهداف ارس ــتراتيجية للحكومة ارلكترونيةي
كما ت يد في رسـ ـ ـ ـ ـ ــس المسـ ـ ـ ـ ـ ــار العاس لبرامج التهوير و التهبيق و تقييس األداا و إدارة التغيير في إدارا ،و
مؤسسا ،ال دمة العامة علي م تلف فئاتها و عناوين أن هتها ااقتصادية و ااجتماعية و غيرها .

و تعد الرؤية ارســتراتيجية المظلة التي تنهوي عليها أهس مجاا ،العمل و محاور الت هيه ااســتراتيجي

لألن ـ ــهة الجوهرية المهلوب تن ي ها للوصـ ــول إلي األهداف المن ـ ــودة .ل لك من المنهقي أن نعـ ــا الرؤية
ارس ــترات يجية في أول هوة مهمة من هوا ،ت هيه و تن ي الحكومة ارلكترونيةي لس ــبب بس ــيه و هو أن
فريق تهوير الحكومة ارلكترونية سـ ـ ـ ــيحتاج إلي معرفة الرؤية الوهنية ال ـ ـ ـ ــاملة للدولةي باعتبارها تعبي ار عن
اررادة السياسية بالدرجة األولي و ليس باعتبارها حزمة من التصورا ،و األفكار التي تؤمن بها و تعمل في
عوئها القيادة العليا.
 .2صييياغة األهداف اإلسييتراتيجية للحكومة اإللكترونية  :ا تك ي الرؤية ارس ــتراتيجية و حدها لمبا ـ ـرة العمل
بم روص الحكومة ارلكترونية إ ا بد من وجود أهداف إستراتيجية هويلة األجل و ممكنة التحقيق و أهداف

تكتيكية م ــتقة من األهداف ارســتراتيجية متوســهة األجلي و في كل األحوال تعتبر األهداف ارســتراتيجية
نقهة تركيز ارســتراتيجية التي تتمحور من حولها بقية األن ــهة .فلكل حكومة إلكترونية فئة من المســت يدين
تتوج إليهس ب دماتها و معلوماتها و لهس ميزة األسبقية علي غيرهس من ال ئا ،المست يدة األ رع.
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 .3دراسييييييييية و تحليل الجاهزية اإللكترونية لإلدارة و المجتمع  :في ه ا المرحلة يقوس فريق تهوير م ـ ـ ـ ـ ـ ــروص
الحكومة ارلكترونية بت ـ ــكيل قوة مهاس إس ـ ــتراتيجية Strategic Task Forceي لد ارس ـ ــة المس ـ ــتوع الحالي

لنظس و أدوا ،تكنولوجيا المعلوما ،و ااتصــال و الهياكل ارداري ة و درجة ك ااة المنظما ،و المؤس ـســا،
العامة و فعالية نظس التعليس و التدريب و ااس ـ ــت ـ ــارا ،و ال دما ،الرقميةي بارع ـ ــافة إلي د ارس ـ ــة الموارد
المالية و المادية و ارنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية الموجودة و مصـ ـ ـ ـ ـ ــادرها و مجاا ،توزيعهاي إلي غير لك من األبعاد و
المجاا ،التي تدرس بعناية و بص ـ ـ ــورة ت ص ـ ـ ــيلية لتحديد ارمكانا ،و القدرا ،المتاحة و مقارنتها بعد لك
بااحتياجا ،و المتهلبا ،األس ــاس ــية لتن ي برامج الحكومة ارلكترونيةي بعد لك تتس عملية مقارنة عناص ــر
الجاهزية ارلكترونية بكل أبعادها المتنوعة بمتهلبا ،برامج و مبادرا ،الحكومة ارلكترونية قصـ ـ ـ ـ ـ ــد تحديد
ال جوة ارســتراتيجية بين ارمكانا ،الحالية و ااحتياجا ،العــرورية للمبا ـرة ب ن ــهة تن ي البرامج العملية
لبناا هيكل و آلية عمل الحكومة ارلكترونية.
 .4تحديد أسييييبات الفجوة اإلسييييتراتيجية و اختيار إسييييتراتيجية التطوير المناسييييبة :يرتبه نجا" فريق تهوير
الحكومة ارلكت رونية بتحديد أس ـ ــباب وجود ال جوة ارس ـ ــتراتيجية الرقمية مما يس ـ ــاعد علي وع ـ ــا إهار عاس
رســتراتيجيا ،التهوير البديلةي و ا تيار ارســتراتيجية المالي التي تعــمن ســد ه ا ال جوة و عــمان أعلي
مستوع من الك ااة و ال عالية لألداا ارلكتروني في عوا المعايير القياسية العالمية من ناحية أ رع.
و يسـ ــتهيا فريق التهوير ا تيار ارسـ ــتراتيجية المناسـ ــبة أو المالي بعد اسـ ــتعراض و تحليل مزايا كل بديل
استراتيجي من البدائل.
 .5تطبيق إسييييتراتيجية الحكومة اإللكترونية  :يعد تهبيق إسـ ـ ــتراتيجية الحكومة ارلكترونية من أكار األن ـ ـ ــهة
الجوهرية ص ـ ــعوبة و تعقيدا علي ا ره ق .ل لك و من أجل نجا" م ـ ــروص الحكومة ارلكترونية يتس اعتماد
أســلوب إعداد النمو ج األول للحكومة ارلكترونية و تهبيق عملياي و ا تبارا بالواقا قبل ال ــروص باســتكمال
عملية ت ـ ـ ــبيك كل المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــا ،و الهيئا ،و الوكاا ،ا ،الع قةي أي تهبيق الحكومة ارلكترونية علي
م ارحــلي اس القيــاس بتقــديس ال ــدمــا ،و المعلومــا ،ارلكترونيــة من

ل موقا الحكومــة ارلكترونيــة و تقييس

مستوع األداا ارلكتروني و اانتظار لمعرفة نتائج ه ا التجربة.
 .6رقابة و تقييم إستراتيجية الحكومة اإللكترونية :إن الرقابة و التقييس ااســتراتيجي ألن ــهة تحليل و تصـميس

و تهبيق إستراتيجية الحكومة ارلكترونية هي عملية ديناميكية مستمرة تقوس علي أساس التغ ية العكسية من
المسـ ـ ـ ـ ـ ــت يدين و القائمين علي عملية التهوير من جهةي و علي أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس المعايرة و المقارنة ما أفعـ ـ ـ ـ ـ ــل

التهبيقا ،المعروفة في ه ا المجال من جهة أ رع.

ه ا المراحل األسا سية التي تمر بها عملية صياغة إستراتيجية الحكومة ارلكترونية ترتبه بمتغيرا ،متعددة
و مهمة هي أوا :ال دمة ارلكترونية ال ورية علي ال ـ ـ ــبكة و اانيا :التكل ة المن عـ ـ ــة و الجودة و السـ ـ ــرعة في
تسليس أو توزيا المعلومة أو ال دمة من

ل موقا يقدس دما ،متنوعة و متكاملة في كل وق ،و في أي مكان

بمجر نقر زر بسيه علي الحاسوب.
رابعا :الحكومة اإللكترونيية المزاييا و التحدييات

 -1مزايا تطبيق الحكومة اإللكترونية:
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ا ــك أن الحكومة ارلكترونية تحقق اســت داما فعليا ألنظمة و ــبكة المعلوما ،بكل ما تعني من فحص و
متابعة آنية في كل وق ،و ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة في أي مكان و ه ا ما يمكن أن يوفر العديد من المزايا يمكن تحديدهـا
كالتالي:8
 المزايا بالنسبة للمجتمع:

تس ــاهس الحكومة ارلكترونية في زيادة ـ ـ افية الحكومة فيما يتعلق بتحس ــين جودة ال دما ،و تبس ــيه



ارجرااا.،


توفر البيانا ،و المعلوما ،و إتاحتها لجميا فئا ،المجتما.



تؤدي إلي فت قناة اتصال جديدة بين فئا ،المجتما.



تسـ ـ ــاعد في ااسـ ـ ــت ادة من ال رص المتاحة في سـ ـ ــوق التكنولوجيا المتقدمةي إ سـ ـ ــت لق منا ا مواتيا
لد ول ركا ،جديدة في صناعة التكنولوجيا و إعهاا فرصة جديدة رعافة دما ،حدياة.

 المزايا بالنسبة للمنظمات:

تبسيه إجرااا ،انجاز األعمال في المنظما ،و تدفق سير المعام  ،إلكترونيا.




تقلل من أعباا األعمال الورقية التي تسم بجما البيانا ،مرة واحدة لعدة است داما.،



توفر األر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة ارلكترونية للمعلوما ،مما يؤدي إلي عدس الحاجة إلي أماكن الت زيني فعـ ـ ـ ـ ـ ـ عن
الحصول علي المعلوما ،الصحيحة و المواقة.



تعزيز م هوس إدارة الجودة ال املة من



تسهيل إجراا ااتصال بين دوائر المنظما ،الم تل ة.



تساهس في ات ا الق اررا ،في الوق ،المناسب نظ ار لتوفر البيانا ،الدقيقة و اآلنية.



ل ان اض مواقي ،انجاز المعام  ،و تكل تها.

تساهس في تحقيق التميز من

ل تحسين جودة ال دما ،المقدمة.

 المزايا بالنسبة للمواطنين:

المساهمة في تحقيق اتصال أفعل و أسرص مما يساعد المواهنين الحصول علي ال دما ،الحكومية



عالية الجودة و بتكل ة أقل.
الوصول اآلني للمعلوما ،و ال دمة من دون الحاجة إلي مراجعة الدوائر المعنية.



زيادة واا المواه نين نتيجة ل ستجابة السريعة و التسليس المبسه لل دمة المقدمة لهس.



 -2تحديات تطبييق الحكومية اإللكترونيية:

علي الرغس من الم ازيــا التي توفرهــا الحكومــة ارلكترونيــة ف يزال اسـ ـ ـ ـ ـ ــت ــدامهــا ي رض علي الــدول و

الحكوما ،تحديا ،كبيرة في م تلف المجاا ،و من أبرز ه ا التحديا:،
 التحديات األمنية:

يع ــد األمن المعلوم ــاتي من أهس التح ــدي ــا ،التي تج ــابـ ـ تهبيق الحكوم ــة ارلكتروني ــة من فق ــدان
صوصية و سرية المعلوما ،و س متها و عمان بقائها و عدس ح فها أو تدميرها.9



النقص في البنية التحتية للمعلوما ،و ااتصــاا ،علي مســتوع الدولة مما يعرقل تهبيق الحكومة
ارلكترونية.



ارت اص أسـ ـ ـ ـ ــعار األجهزة و البرمجيا ،الحدياة المسـ ـ ـ ـ ــت دمة في تهبيق ال ـ ـ ـ ـ ــبكا ،و ارت اص تكل ة
ااتصاا.،
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أ هار ال يروسا،ي التزوير و الت عب بالمعلوما ،و الت ريب المقصود لل بكا.،



صعوبة اللحاق بالتهور المستمر لتقنية المعلوما.،

 التحديات اإلدارية:

غموض الم هوس فــالكاير من القيــادا ،ارداريــة و العــاملين و حتي المواهنين يجهــل موعـ ـ ـ ـ ـ ــوص

الحكومة ارلكترونية.


إمكانية بروز مقاومة للتغيير نتيجة قياس المنظمة بإعادة توزيا المهاس و الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ حيا ،و زيادة
المسؤوليا ،و حجس األعمال و ال وف من عدس القدرة علي مجاراة التكنولوجيا الجديدة.



نقص الموارد الب رية المؤهلة و القادرة علي العمل في مجال النظس ارلكترونية.



األمية ارلكترونية لدع المواهنين بسبب عدس وجود وعي معلوماتي و حاسوبي .
10

المحور الثاني :دعائم إرساء مقاربة المدن الذكية بالجزائر من خالل تطبيق الحكومة اإللكترونية

لقد أس ـ ـ ـ ــهم ،الاورة الرقمية إس ـ ـ ـ ــهاما كبي ار في إحداذ نقلة نوعية في حياة األمس و ال ـ ـ ـ ــعوبي ل ا فقد انته،

معانا ،الكاير من األفراد في هلب ال دما ،و الحصـ ــول عليها ب عـ ــل التهور التقني ال ي س ـ ـ رت الحكوما،

ل دمة مواهنيها بالدقة و السـ ــرعة و الجودةي و بالرغس من لك إا أن مواكبة ه ا التهور لس يعد باألمر اليسـ ــير
علي الحكوما ،بسـ ـ ـ ـ ـ ــبب سـ ـ ـ ـ ـ ــرعة تهور التقنيةي غير أن لك لس يعد مبر ار كافيا لعدس ظهور برامج الحكوما،
ارلكترونية بحيذ أصب تقديس ال دما ،بال كل التقليدي في بعض الدول عربا من عروب الماعي و ع مة
من ع ما ،الت ر الحعــاريي ل ا فإن التحول من الحكوما ،التقليدية إلي الحكوما ،ارلكترونية أصــب توجها
لدع الكاير من الدول مست يدة ب لك من تكنولوجيا المعلوما ،و ااتصال و تس يرها في تحسين جودة ال دما،
المقدمة في سبيل إسعاد المواهن و راحت .
و سـ ـ ـ ــنحاول في ه ا ارهار ارجابة علي إ ـ ـ ـ ــكالية الد ارسـ ـ ـ ــة و التعرف علي مسـ ـ ـ ــاهمة الحكومة ارلكترونية
بالجزائر في تعزيز مقاربا ،المدن ال كيةي سـ ـ ـ ــعيا منها نحو تجسـ ـ ـ ــيد م هوس الحكس االكتروني و ال ي تهدف من
ورااا إلي عصـ ـرنة ال دما ،المقدمة للمواهنين و التما ــي ما التحوا ،ااقتص ــادية و ااجتماعية و ااس ــت ادة

القصوع من معه يا ،اورة تكنولوجيا المعلوما ،و ااتصال في تحسين جودة ال دما ،المقدمة و إرساا منظومة
رقمية متكاملة.
أوال :برنامج عمل الحكومة اإللكترونية:

يجسـ ــد برنامج الحكومة ارلكترونية اهتماس الجزائر بتهبيق م هوس الحكومة ارلكترونيةي و يت تي ه ا البرنامج

ع ــمن المباد ار ،و الم ــاريا التنموية التي تتبناها حكومة الجزائر لتحقيق التنمية المس ــتدامة في م تلف جوانب
الحياةي و يتمال برنامج عمل تن ي م روص الحكومة ارلكترونية في:
 .1برنامج تطوير التشريعات:

و ال ي يتعمن إعداد قانون ينظس المعام  ،الحكومية ارلكترونية و تهوير الت ريعا ،القائمة.

 .2برنامج تطوير البنية المالية:

يعمل البرنامج علي تهوير المؤسسا ،ماليا لتصب أكار مرونة.

 .3برنامج التطوير اإلداري و التنفيذي:

و ال ي ي مل تهوير أساليب العمل في الجها ،المقرر است دامها للمعام  ،ارلكترونية.

 .4برنامج التطوير الفني:
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يركز ه ا البرنامج علي است داس التكنولوجيا الرقمية في الجها ،الحكومية لتهوير الهاقا ،و القدرا ،ال زمة
رنجاز الم ـ ــروصي ك لك يهتس البرنامج بتحسـ ــين الك ااة الت ـ ــغيلية و التي تتعـ ــمن اسـ ــت داس أحدذ األجهزة و
المعدا ،و أنظمة قواعد البيانا ،و تحديذ البنية األساسية ل تصاا ،و المعلوما.،
 .5برنامج تنمية الكوادر البشرية:
من

ل العمــل علي تهوير فكر القيــادا ،الحكوميــة بمــا يت ئس ما م هوس الحكومــة ارلكترونيــةي و إعــداد

هة مناســبة لتدريب فرق العمل التي يتس تكوينها من جميا الجها ،الحكومية التي ت ــارك في م ــروص الحكومة
ارلكترونية بهدف القدرة علي إدارت كل حسب ا تصاص .
 .6برنامج اإلعالم و التوعية:

يتس من ل البرنامج إعداد هة تُعرف المجتما بمزايا التحول إلي المجتما الرقمي و كي ية ااس ـ ـ ــت ادة من
م روص الحكومة ارلكترونية.

ثانيا :مساهمات إحداث المدن الذكية بالجزائر

لقد ـ ـ ـ ـ ــهد ،الجزائر تغييرا ،كبيرة في العديد من القهاعا ،من تهبيق م ـ ـ ـ ـ ــروص الحكومة االكترونيةي فمن

تغيير نظاس العمل إلي اس ــتعمال تكنولوجيا ،جديدة و تهوير مس ــتوع ال دما ،باعتبار أن الجودة هي رهان من
الرهانا ،األساسية للعصرنةي و هي كلها عوامل تحركها في األصل األهداف األساسية الرامية إلي إحداذ المدن

ال كية و ااست ادة القصوع من معهيا ،اورة تكنولوجيا المعلوما ،و ااتصالي حيذ تمكن ،من تقليل العغوه

علي مستوع بابيك تقديس ال دمة و تقليص آجال و هوابير اانتظار التي أاقل ،كاهل هالبي ال دمة من

ل

تقديس دما ،الكترونية تقرب اردارة للمواهني و التما ي ما التحوا ،ااقتصادية و ااجتماعية في ظل محيه
يزداد رقمنة يوما بعد يوس.
و من أهس المساهما ،الجزائرية في إحداذ المدن ال كية ن كر:
 .1الخدمات االلكترونية:

لقد أدرك القائمون علي برامج الحكومة أهمية التغييرا ،المس ــتمرة في تكنولوجيا المعلوما ،و ااتص ــال و في

م هوس ال حكومــة أيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي و لس يعــد لــدع الحكومــة الجزائريــة يــار آ ر إا الت كير جــديــا في تهبيق الحكومــة
ارلكترونية كقناة دما ،عامة يسـ ـ ــت دمها الجميا في أي وق ،و في أي مكاني و هو ما سـ ـ ــيوفر عليها الكاير
من الوق ،و الجهد و المالي و متاعب انتقال المواهنين إلي المكاتب الحكومية و اانتظار في هوابير هويلة
رنهاا إجراا روتيني لمعاملة ما.

و تلعب الحكومة ارلكترونية دو ار هاما في تحسين جودة ال دما ،الحكومية المقدمة من

ل:

 تقليل العغوه علي مستوع بابيك ال دمة و تقليص آجال اانتظار.
 تسهيل معام  ،األفراد و إعادة هيكلة ارجرااا ،نحو التبسيه و التسهيل.
 تقليل التراكس الورقي بإح ل الواائق ارلكترونية بدي عن الواائق الورقية.


اسـ ــت داس ارمكانيا ،الهائلة لتكنولوجيا المعلوما ،و ااتصـ ــال في زيادة قدرة الحكومة الجزائرية علي توفير
المعلوما ،و ال دما ،بسهولة و يسر.

 التقليل من التزاحس و ع دد مرا ،التردد علي األجهزة الحكومية و تحقيق مبدأ العدالة و ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ افية الكاملة
للحصول علي ال دمة.
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تهيئة الجهاز الحكومي ل ندماج في النظاس العالمي حتي يواكب مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع أداا الحكومة ما النظس الحدياة
المتبعة في أماكن أ رع (منظمة الهيران الدولية).

 الت ـ ـ ــجيا علي ن ـ ـ ــر التع امل ما الحاسـ ـ ــب اآللي وسـ ـ ــه المجتماي و محو األمية المعلوماتية و إيجاد بيئة
أعمال أفعل و تنافس تجاري فيما يتعلق بااقتصاد الرقمي الجديد.


و من األمور التهويرية التي ســع ،إليها الحكومة ارلكترونية الوصــول إلي المناهق النائية ب دماتهاي حتي
تُســهل علي مواهني تلك المنا هق قعــاا و تيســير أمورهس و عدس تحملهس عناا التنقل رنهاا معام تهس ما

الحكومة.


تحس ــين فعالية تد ل الدولة سـ ـواا فيما يتعلق بالتك ل بان ــغاا ،المواهنين أو وع ــا قيد العمل الس ــياس ــة

الوهنية للتنمية ااجتماعية و ااقتصادية.

 التنمية و بص ـ ة متواصــلة لســياســا ،تبســيه و ت يف ارجرااا ،اردارية و ك ا مكافحة البيروقراهية التي
ت كل كبحا لتنمية الب د.


تحسـين جودة ال دما ،المقدمة للمواهنين في م تلف مجاا ،الحياةي و المسـاهمة ك لك في التجسـيد علي
أرض الواقا مبادئ العدالة ااجتماعية و المساواة و ك ا تحقيق السياسة الوهنية الجوارية عن هريق تقريب
اردارة من المواهن.



و لمواجهة تحديا ،العولمة المتســارعةي حدد ،و ازرة الدا لية و الجماعا ،المحلية -الجزائر -ك لك كهدف
من

ل ه ا العملية حماية مجتمعنا و ب دنا عـ ـ ـ ـ ـ ــد آفة الجريمة المنظمة و باأل ص الجريمة المنظمة

العابرة للحدود و ك ا ظاهرة اررهاب التي تس ـ ـ ـ ــتعمل غالبا تزوير و تقليد واائق الهوية و السـ ـ ـ ـ ـ ر كوس ـ ـ ـ ــيلة

انت ارها.


تمن الوايقة المؤمنة عـ ــمانا ،ألمن تنقل المسـ ــافرين علي مسـ ــتوع الموانني المهارا ،و المراكز الحدودية
البرية و ســهولة التنقل ب عــل مراقبة إلكترونية س ـريعة لواائق المســافرين إعــافة إلي التعرف المواوق ال ي
تسم ب واائق الس ر ارلكترونية و البيومترية.
و تركز إسييييييتراتيجية الحكومة االلكترونية في الجزائر على ضييييييمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية

للمواطنين و أن تكون متاحة للجميعه و من أهم الخدمات االلكترونية في الجزائر ما يلي:

 -إد ال آا ،تكنولوجية حدياة ل لدفا علي مس ـ ـ ــتوع مكاتب البريدي من

ل تنص ـ ـ ــيب الموزعا ،اآللية للنقود

بهدف تقليل الع ـ ـ ـ ــغوه علي مس ـ ـ ـ ــتوع ـ ـ ـ ــبابيك تقديس ال دمة و تقليص آجال اانتظاري حيذ يمكن للزبون
الحصول علي المال في ظرف زمني قصير عكس ما كان سابقاي باستعمال بهاقة السحب عن هريق جهاز
الصارف اآللي.
-

ال حوالة ارلكترونية :وتس ـ ــت دس لتحويل األموال ل ـ ـ ـ ص آ ري و ه ا ال دمة متوفرة علي مس ـ ــتوع المكاتب
البريدية المرتبهة بال بكة.

 ااه ص علي الرصيد و هلب دفتر الصكوكي و ك ا ك ف العمليا ،المالية عبر األنترن.، -البلدية ال كية :من

ل رقمنة مص ـ ـ ــلحة الحالة المدنية ال اص ـ ـ ــة بالمواهن الجزائري من عقود واائق الحالة

المدنية علي قاعدة بيانا ،متهورةي و لقد تس تد ين أول بلدية كية بالجزائر يوس  14مارس .2011
 إن ــاا البهاقة الرمادية و ر صــة الســياقة البيومتريين الل ان يســمحان بعــمان صــيغة جديدة للوحا ،الترقيسالتي ستستمر ما المركبا ،بص ة دائمة هوال تواجدها حيز ال دمة.
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 بهاقة العـ ـ ـ ــمان ااجتماعي ل ال ـ ـ ـ ـ اال و هي بهاقة تسـ ـ ـ ــم بالتعرف علي المؤمن ل اجتماعيا و ك ا ويحقوق ي تمكنهس من ااسـ ــت ادة من العـ ــمان ااجتماعيي تتعـ ــمن البهاقة معلوما ،اصـ ــة حول المؤمن ل
اجتماعيا (الحالة الصحيةي المتابعة الهبيةي تعويض األدوية و مجمل ال حوصا ،الهبية).
 عصـ ـ ـ ـ ـ ــرنة اردارة المركزية و الجماعا ،المحلية و لك بوعـ ـ ـ ـ ـ ــا نظاس وهني للتعريف المؤمن يرتكز عليمحورين أسـ ـ ــاسـ ـ ــيين هما :إه ق بهاقة التعريف الوهنية البيومترية و االكترونيةي و إه ق جوازا ،الس ـ ـ ـ ر
االكترونية و البيومترية.
و فيما يتعلق بجواز الس ـ ـ ر ارلكتروني و البيومتريي و ال ي يعد وايقة هوية و س ـ ـ ر مؤمنة قابلة للقرااة آليا
و تحتوي بصـ ـ ـ ـ ة اص ـ ـ ــة علي ص ـ ـ ــورة رقمية و ـ ـ ـ ـريحة إلكترونيةي فهو مهابقا للمعايير المم ة من هرف

المنظمة الدولية للهيران المدني).(OACI

و يعتبر ه ا التغيير ال ي أقرت الحكومة الجزائرية نقلة نوعيةي و ال ي من ـ ـ ـ ـ ن أن يحقق تقليص ـ ـ ــا كبي ار
في أوقا ،إنجاز المعام  ،و التس ـ ـ ـ ـ ــليس مقابل تحس ـ ـ ـ ـ ــين جودة ال دما ،المقدمة و تقليل التراكس الورقي بإح ل
الواائق ارلكترونية بدي عن الواائق الورقية.
 .2البيئة الذكية:

إن اسـ ــتعمال مكونا ،التنوص البيولوجي تؤديان إلي تناقص ـ ـ علي المدع الهويلي مما يؤار علي مقدرة ه ا

التنوص علي الوفاا باحتياجا ،و تهلعا ،األجيال الحاعـ ـرة و المس ــتقبليةي باعتبار أن التنمية المس ــتدامة ت ي
باحتياجا ،و تهلعا ،األجيال الحاعرة دون ارعرار بمقدرة الوفاا بحاجا ،األجيال القادمة.
و في ه ا ارهار أول ،الجزائر اهتماما بالغا في س ـ ـ ـ ـ ــن العديد من الت ـ ـ ـ ـ ـ ـريعا ،التي تجس ـ ـ ـ ـ ــد اهتماس الدولة
الجزائرية بحماية البيئة من

ل إن اا المجلس الوهني للبيئة سنة .197411

و في الامانينا ،توال ،القوانين التي تتعلق بحماية البيئةي حيذ صــدر في ســنة  1987قانون متعلق بالتهيئة

العمرانيةي إع ــافة إلي أن الم ــرص الجزائري اهتس بموع ــوص حماية البيئة و صـ ـ بالد ارس ــة في دس ــتور 1989

حيذ كرس الحماية القانونية للبيئةي كما أع ـ ـ ــاف ع ـ ـ ــرورة ااعتناا بص ـ ـ ــحة المواهن و الوقاية من األمراض
المعدية و لك من

ل إلزاس الدولة بالتك ل به ا المجال.12

أما أول انه قة تبرز فع اهتماس الجزائر بموعـ ـ ـ ــوص البيئة هي إن ـ ـ ـ ــاا و ازرة تهيئة ارقليس و البيئة لعـ ـ ـ ــمان
تهبيق األهداف المرجوة من الت ريا البيئي و إدماج البيئة عمن م هها ،التنمية.
و لقد برز ،هيئا ،لحماية البيئة سواا علي المستوع الجهوي أو الوائي أو البلدي بارعافة إلي صدور عدة
قوانيني من أهمها ما يلي:
 القانون المتعلق بحماية البيئة في إهار التنمية المستدامة:صـ ـ ـ ــدر ه ا القانون في جويلية  2003حيذ نص علي إن ـ ـ ـ ــاا هيئة لكع س البيئي تتولي جما المعلوما،

البيئية و معالجتها بارعـ ـ ــافة إلي دمج مبادئ م هوس التنمية المسـ ـ ــتدامة و من أهس ما تعـ ـ ــمن ه ا القانون ما
يلي:13


تحديد المبادئ األساسية و قواعد تسيير البيئة.



ترقية و تنمية وهنية مستدامة بتحسين روه المعي ةي و العمل علي عمان إهار معي ي سليس.



تدعيس ارع س و التحسيس و م اركة الجمهور و م تلف المتد لين في تدابير حماية البيئة.



تعميس إدماج البيئة عمن كافة مستويا ،التعليس.
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إجرااا ،تح يزية في الجانب الجبائي و الجمركي فيما ي ص جلب المعدا ،المســت دمة في الحد من
التلوذ.

 القانون المتعلق بالتسييري الرقابة و الت لص من الن ايا:،لقد س ـ ـ ــن ه ا القانون للحد من ت اقس الن ايا ،لما س ـ ـ ــببت من أعـ ـ ـ ـرار علي الحياة البيئية و اص ـ ـ ــة الن ايا،
الص ــناعية منهاي و في ه ا ارهار أن ــئ ،الوكالة الوهنية للن ايا ،في  20ماي  2003بموجب القرار التن ي ي
رقس 175/02ي حيذ تتك ل ه ا الوكالة بـ:


مساعدة الجماعا ،المحلية في ميدان تسيير الن ايا.،



تهوير ن اها ،فرز الن ايا ،و معالجتها و تامينها.



معالجة المعهيا ،و المعلوما ،ال اصة بالن ايا.،

 .3صناعة الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة:

إن التهور الص ــناعي المس ــتمر و عدس ااكتراذ بالجانب البيئي يهدد بن ا الموارد الهبيعية و إ

ل بالتوازن

البيئيي و بالنظر إلي احتمال نع ــوب مص ــادر الهاقة المعتمد عليها اليوس ب ــكل رئيس ــيي فإن يتهلب ااعتماد
علي الهاقا ،المتجددة كونها هاقا ،قابلة للتجدد و قادرة علي تلبية احتياجا ،األجيال الحالية و المسـ ـ ـ ـ ـ ــتقبليةي
كما ت دس ب كل فعال حماية البيئة من التلوذ ال ي ت رزا الهاقا ،التقليدية اسيما األح ورية منها.
و تعد الجزائر من أبرز الدول التي اهتم ،بص ـ ـ ـ ــناعة الهاقا ،المتجددةي لما لها من أار في المحافظة علي
الموارد الهبيعية و حماية البيئة من التلوذي ال ي يعد أحد أهس التحديا ،التي تهدد بقاا ارنسان.
و لقــد حظيــ ،فكرة الهــاقــا ،المتجــددة في الجزائر بــااهتمــاس من ـ عــاس  1980بــإعهــاا أهميــة بــالغــة للملف
ال اص بها من هرف اللجنة المركزية و المصـ ـ ــادقة علي مي د المحافظة السـ ـ ــامية عاس 1982ي و من اس بدأ،
في إعداد الوسائل العرورية و وعا الهياكل األساسية من أجل اانه ق في ن اههاي فانهلق ،ب مس مراكز

تنمية و محهة تجريبية للوس ــائل لتوفير ال دعامة العلمية و التكنولوجية و الص ــناعة لبرنامجها التنموي المكل ة ب
في مجال الهاقا ،المتجددةي و يتجلي اهتماس الجزائر بالهاقا ،المتجددة من

ل إن ـ ـ ـ ـ ـ ــاا الهيئا ،و الهياكل

العملية و وع ـ ــا الس ـ ــياس ـ ــا ،الوهنية لتهوير الهاقا ،المتجددة ع ـ ــمن إهار قانوني و نص ـ ــوص تنظيميةي ه ا
بارعافة إلي ارجرااا ،التح يزية و الجبائية.
و لقد تس إن اا الهيئا ،و الهياكل العملية لتهوير الهاقا ،المتجددة كل حسب ا تصاصهاي و من بينها:
-

مركز تهوير الهاقا ،الجديدة و المتجددة ) : (CDERيعمل علي جما و معالجة المعهيا ،من أجل تقييس

دقيق لم تلف مصـ ـ ــادر اله اقا ،المتجددة و صـ ـ ــياغة أعمال البحذ العـ ـ ــرورية لتهوير صـ ـ ــناعة الهاقا،
المتجددة و استعمالها.
-

وحدة تهوير التجهيزا ،ال ـ ـ ــمس ـ ـ ــية ) :)UDESتعمل ه ا الوحدة علي تهوير التجهيزا ،ال ـ ـ ــمس ـ ـ ــية ا،
ااســتعمال المنزلي أو الصــناعي و ال حيي التجهيزا ،و األنظمة الكهربائية و الح اررية و الميكانيكية التي
تد ل في تهوير التجهيزا ،ال مسية في استعمال الهاقة ال مسية.

-

وكالة ترقية و عقلنة اسـ ــتعمال الهاقة ) :(APRUEتس إن ـ ــاؤها من أجل تن ـ ــيه تن ي سـ ــياسـ ــة التحكس في
الهاقةي حيذ يتمال دورها األســاســي في التنســيق و متابعة إجرااا ،التحكس في الهاقة و في ترقية الهاقا،
المتجددةي و تن ي م تلف البرامج التي تم ،المصادقة عليها في ه ا ارهار ما م تلف القهاعا.،
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-

ــركة نيو اينارجي الجيريا لنيالل) :(New Energy Algeria) (NEALو هي ــركة م تلهة بين ــركة
س ــونهراك و ــركة س ــونلغاز و مجما  SIMللمواد الغ ائيةي تعمل علي ترقية الهاقا ،المتجددة و تهويرها
و تعيين و انجاز الم ـ ـ ـ ــاريا ا ،الع قة بالهاقا ،المتجددةي و التي تكون لديها فائدة م ـ ـ ـ ــتركة بالنس ـ ـ ـ ــبة
لل ركااي رع ،فع في تن ي م روص  150ميغاوه تهجين مسي غازي في حاسي الرملي و ك ا م روص
انجاز حظيرة هوائية بهاقة  10ميغاواه في منهقة تندوفي واستعمال الهاقة ال مسية في ارنارة الري ية في
تمنراس ،و منهقة الجنوب الغربي.14

-

وحدة تنمية تكنولوجيا السـ ــيلكون ) :(UDTSمهمتها تهوير الوسـ ــائل ال اصـ ــة بتكنولوجيا المادة األسـ ــاسـ ــية
للهاقة المتجددة.

-

محهة تجريب التجهيزا ،ال ـ ــمس ـ ــية في أقص ـ ــي الص ـ ــحراا ) :(EESMSأن ـ ـ ـ  ،ب درار مهمتها تهوير و

تجريب التجهيزا ،ال مسية في ارقليس الصحراوي.
-

المحافظة السـامية لتنمية السـهوب :تقوس بإعداد البرامج ال اصـة بعـخ المياا و التزويد بالكهرباا عن هريق
الهاقة ال مسية بالسهوب.

و قصد ت هير الهاقا ،المتجددة في الجزائري تم ،المصادقة علي العديد من النصوص القانونية الهادفة إلي
ترقية الهاقا ،المتجددة تتمال في:
-

القانون رقس  09/99المؤرو في  28جويلية  1999ي و المتعلق بتحديد ارهار العاس للسـ ـ ــياسـ ـ ــة الوهنية في
ميدان التحكس في الهاقة و الوسائل المساعدة علي لك.

-

القانون رقس  01/02المؤرو في  05في ري 2002ي المتعلق بوع ـ ـ ـ ـ ــا إجرااا ،ترقية إنتاج الكهرباا انه قا
من الهاقا ،المتجددة و إدماجها في ال بكة و من تعري ا ،ت اعلية لها.

-

القــانون رقس  09/04المؤرو في  04أو 2004 ،ي المتعلق بترقيــة الهــاقــا ،المتجــددة في إهــار التنمي ــة
المستدامة من

ل صياغة برنامج وهني لترقية الهاقا ،المتجددة.

 .4السياحة البيئية:

كنتيجة للتوسا السريا في القهاص السياحيي تواج الواجها ،السياحية مزيدا من العغه علي بيئتها الهبيعية

و الاقافية و ااجتماعية و ااقتصـ ـ ــاديةي بمعني أن نمو السـ ـ ــياحة الجام يؤدي إلي حدوذ أاار سـ ـ ــلبية تعـ ـ ــر
بالبيئة و المجتمعا ،و تدمر األسـاس ال ي تقوس علي السـياحةي اصـة ما تدفق أعداد كبيرة من السـيا" للمواقا
السـ ـ ـ ـ ــياحية و اهتمامهس بالتنوص الحيوي ال ي لف ت ريب و تدمير العديد من البيئا،ي ل ا بدأ اهتماس السـ ـ ـ ـ ــياحة
بالبيئة و هو ما أدع إلي مي د مص ــهل لالس ــياحة البيئيةل ليعبر عن نوص جديد من الن ــاه الس ــياحي الص ــديق
للب يئةي فالسياحة البيئية تتمال في كي ية توظيف البيئة لتمال نمها من أنماه السياحة التي تعبر علي الس ر إلي
المناهق الهبيعية و المحافظة علي البيئة استمرار رفاهية سكانها.
و في ه ا ارهار سـ ــع ،الجزائر جاهدة في تجسـ ــيد م هوس السـ ــياحة البيئية في سـ ــعيها المسـ ــتمر نحو إحداذ
المدن ال كيةي من

ل العديد من المبادرا ،أهمها م هه جودة السـ ـ ـ ـ ـ ــياحة الجزائرية ال ي يهدف إلي توحيد

جميا المهنيين الجزائريين في قهاص الس ـ ـ ــياحة من

ل اانتهاج اررادي للجودةي و الحرص علي تلبية حاجا،

الزبائن و إرع ـ ـ ــائهسي و لقد تس إعداد م هه جودة الس ـ ـ ــياحة الج ازئرية هبقا للمعايير الدوليةي و يس ـ ـ ــم م هه
الجودة بتحديد المس ــار من أجل التحس ــين التدريجي لل دما ،و الحص ــول علي الع مة التجارية لجودة الس ــياحة
الجزائرل.
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و يرتبه م هه جودة السياحة الجزائرية بالنقاه التالية:
 ت سيس الع مة التجارية لجودة السياحة الجزائرل. تدعيس ك ااا ،الموارد الب رية. تنظيس األن هة السياحية. تحديذ البني التحتية.كما يهدف م هه جودة السياحة الجزائرية إلي:
 دعس التنافسية الوهنية من-

ل إدراج م هوس الجودة في جميا م اريا تنمية المؤسسا ،السياحية.

بلو أفعل مهنية في جميا قهاعا ،العرض السياحي الوهني.

 تامين المناهق السياحية الوهنية و ارواتها المحلية.-

لق اس ـ ـ ـ ــتدامة العرض الس ـ ـ ـ ــياحي الجزائري من

ل تحس ـ ـ ـ ــين ص ـ ـ ـ ــورة جودة ال دما ،للزبائن الوهنيين

واألجانب.
-

إفادة المؤسسا ،السياحية الملتزمة بانتهاج مسار الجودة و لك بتوفير الوسائل الم ئمة لتحقيق تنميتها و

-

ل إدماجهس في ـ ــبكة المؤس ـ ـسـ ــا ،الحاملة

اصة بمرافقتها في عمليا ،التجديد و إعادة الت هيل و التحديذ و التوسيا و التكوين.

عـ ــمان ترويج متزايد للمتعاملين المن رهين في الجودة من

للع مة التجارية لجودة الس ـ ـ ــياحة الجزائرل وع ـ ـ ــمان اندماج أحس ـ ـ ــن في المجال التجاري و تحقيق تموقا
أفعل.15
إن انتهاج مسار الجودة موجود في قلب إستراتيجية التنمية السياحية الجزائرية ألفاق  2030و هي إستراتيجية
اعتمدتها الحكومة في الم هه التوجيهي للتهيئة السـ ـ ـ ـ ـ ــياحية ) (SDATمن

ل الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،و األبحاذ و

ااست ارة الموسعة لجميا ال اعلين في قهاص السياحة.
تعكس ه ا ارسـ ـ ـ ــتراتيجية إرادة الدولة في دعس ارمكانا ،الهبيعية و الاقافية و التاري ية للبلد من أجل ترقيت

إلي مرتبة اامتياز في المنهقة األورومتوسهية و جعل الجزائر وجهة سياحية بامتياز.
خاتميييية:

ت س ـ ــيس ـ ــا علي ما س ـ ــبق يمكن القول أن الحكومة ارلكترونية هي النسـ ـ ـ ة اافت ارع ـ ــية عن الحكومة الحقيقية

الك ســيكية ما فارق أن األولي تعيش في ال ــبكا ،و أنظمة المعلوماتية و التكنولوجيا و تحاكي وظائف الاانية
التي تتواجد ب كل مادي في أجهزة الدولة.
كما أن الحكومة ارلكترونية ليس ـ ـ ـ ـ ــ ،بدي للحكومة الك س ـ ـ ـ ـ ــيكية بل الوج اآل ر لها و لكن في ال ع ـ ـ ـ ـ ــاا
ارلكتروني ال ي تجري في معام  ،الحكومة ارلكترونية جميعها و تتواجد في جميا عناصـ ـ ـ ــر منظومة الحكس
ارلكتروني.
إن تهبيق الحكومة ارلكترونية كمد ل رحداذ المدن ال كية يعد ال يار األفع ـ ــل للمؤسـ ـ ـس ـ ــة العامة الراغبة
في تحقيق التحســين المســتمر في ال دما ،المقدمة و بلو هدف دمة متميزةي التي تعبر عن المهلب الرئيســي
لمؤسـسـا ،القهاص العاسي غير أن الهريق نحو تجسـيد المدن ال كية مكلف ماديا و وقتيا و يتهلب التزاما و إرادة
سـ ـ ــياسـ ـ ــية كافيةي و ألن المدن ال كية في الجزائر مازال ،في بداياتها و ت هو هواتها األولي و نحن ا نعرف

بعد الت ايرا ،الس ـ ــلبية أو اريجابية التي قد تؤار علي نموها أو

انت ـ ــارهاي و ألن العديد من التحديا ،مازال،

في الواجهة يجب علي الحكومة أ ها بعين ااعتبار إ ا ما أراد ،التهور إليها.
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إن التغييرا ،الواعـ ـ ـ ـ ـ ــحة و التهورا ،المت حقة في البرنامج التهويري لسـ ـ ـ ـ ـ ــير العمل في الو ازرا ،و الدوائر
الحكومية لدافا قوي بوجود وعي حقيقي بماهية ال كاا الرقميي و دليل كاف عن اررادة و العزيمة لجعل ُمدننا
كية مسـ ـ ـ ـ ـ ــتقب ي كما أن جميا الو ازرا ،و الجها ،الحكومية و هي تواكب ه ا الحدذ المهس يجب أن ا تُغ ل

العنصـ ــر الب ـ ــري ال ي يمكنها من حمل ه ا الرسـ ــالة التقنيةي و العمل علي ن ـ ــر الوعي التقني دا ل قهاعاتها
لتحص ـ ـ ــين ه ا التقنية من أي ا تراقا ،قد تعترع ـ ـ ــهاي و ه ا ما س ـ ـ ــيمنحنا امتياز تقديس ال دمة بجودة و أمن و
سهولة و سرعة و يقدس لنا ت يرة األمان في عالس ااقتصاد الرقمي.
الهوامش والمراجييع:
 .1محمد بن احمد الســديريي م اتي النجا" في تهبيق الحكومة ارلكترونيةي ورقة مقدمة في المؤتمر الوهني الســابا ع ــر
للحاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اآللي( المعلوماتية في دمة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوف الرحمان)ي جام عة الملك عبد العزيزي المدينة المنورةي أفريل 2004ي

ص.91 :

 .2عادل حرحوش الم رجي و آ روني اردارة ارلكترونيةي المنظمة العربية للتنمية ارداريةي مصري 2007ي ص.16 :
3.www.alsader-sis.net, consulté le : 19/03/2010.

 .4سوسن زهير المهتدعي تكنولوجيا الحكومة االكترونيةي دار أسامة للن ر و التوزياي األردني 2011ي ص28. :

 .5فهد بن ناص ــر العبودي الحكومة ارلكترونية بين الت هيه و التن ي ي مكتبة الملك فهد الوهنيةي الس ــعوديةي 2005ي ص:

.27

.6مزهر عبان العانيي وقي ناجي جوادي ار دارة االكترونيةي دار الاقافة للن ر و التوزياي األردني 2014ي ص207. :

 .7س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعد غالب ياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني اردارة ارلكترونية و آفاق تهبيقاتها العربيةي مركز البحوذي الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوديةي 2005ي ص ص:

.218-205

.8ن س المرجاي ص ص.36-35 :

9.www.baghdadgov.com, consulté le :16/10/2009.

.10سعد غالب ياسيني مرجا سابقي ص ص.38-37 :

.11المرس ـ ـ ــوس رقس  156/74المتع ـ ـ ــمن إن ـ ـ ــاا المجلس الوهني للبيئةي الجريدة الرس ـ ـ ــمية للجمهورية الجزائرية الديمقراهية
ال عبيةي العدد 59ي .1974

.12المادة  51من دستور .1989

.13قانون رقس  10/03المؤرو في  19يوليو  2003و المتعلق بحماية البيئة في إهار التنمية المستدامة.

 .14فروحا ،حدةي الهاقا ،المتجددة كمد ل لتحقيق التنمية المس ـ ـ ـ ــتدامة في الجزائر د ارس ـ ـ ـ ــة لواقا م ـ ـ ـ ــروص تهبيق الهاقة
ال مسية في الجنوب الكبير بالجزائري مجلة الباحذي جامعة قاصدي مربا" ورقلةي العدد 11ي 2012ي ص152. :

.15 : www.qualitetourisme.ccm-cg.netو ازرة السياحة و الصناعا ،التقليديةي نق عن موقا
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ماهية المنظمة الذكية
البروفيسور جاوحدو رعا (جامعة عنابة-الجزائر)
الدكتورة برهوس هاجر (جامعة تبسة-الجزائر)
مقدمية:
التغيرا ،في بيئــة األعمــال
نظ ار لحــاجــة المنظمــا ،إلي زيــادة وتيرة التعلسي لتكون قــادرة علي مواكبــة ّ

المعاصـرة .ولتحقيق لك فهي بحاجة لمزيد من اان تا" واســتقبال األفكار والم اهيس الجديدةي كما أنها بحاجة إلي

ابتكار س ــلا و دما ،وهرق جديدةي وتدريب العاملين وت ــجيعهس علي المبادرة واابتكار أاناا ممارس ــة أعمالهس.
وألن االتزاس بتحقيق أهــداف المنظمــا ،يعــد منبا القيس ومحرك السـ ـ ـ ـ ـ ــلوك للمــديريني فــإن ت ـ كيــد م كري وقــادة
المنظما ،علي اسـ ـ ــت داس المعارف والمهارا ،من قبل العامليني فع ـ ـ ـ عن اسـ ـ ــت داس كاؤهس سـ ـ ــوف يقود إلي
وصول منظماتهس إلي القمة والتميز (المنظ مة ال كية)ي من هنا برز ،أهمية تناول معامين المنظما ،ال كية في
التكيف ما البيئة بما يمكن من النمو وارستدامة.
بيئة األعمال وصوا لتحقيق ّ
مشكلة الدراسة:
عمن المقدمة أع اي يمكن صياغة ار كالية الرئيسية للدراسة في:
ماهي المنظمة الذكية وما هو تأثيرها على تنافسية المنظمة؟
أهمية البحث :تتمال اهمية الدراسة في



ااهتماس الكبير بتكنولوجيا المعلوما ،وااتصال
الدعوة من

ل ه ا البحذ إلي عرورة ااهتماس بالمنظمة ارلكترونيةي وتحديذ ال دما ،والمنتوجا،

المقدمة للمس ـ ــتهلك من

ل توظيف التكنولوجيا ،الحدياة ونظس المعلوما،ي و توظيف ع قة كاملة

بين اابتكار وبناا منظمة كية فعالة.


فرضيات البحث:

لكجابة علي إ كالية البحذ تس هر" ال رعيا ،التالية:


المنظمة ال كية هي التي تعتمد علي المعرفة والتهويري وتحديذ البرامج باستمرار



تست دس آليا ،حدياة في تسهيل العمل المؤسساتي منها التهبيقا ،ال كية.

منهج البحث:

تس ارعتماد علي المنهج الوص ـ ـ ـ ي التحليلي من

ل إبراز ماهية الصـ ـ ــحة االكترونية والقاا العـ ـ ــوا

علي مجااتها وآلياتها بارعافة إلي إيجابياتها.
خطة البحث:

تس تقس ـ ـ ـ ــيس البحذ إلي محورين رئيس ـ ـ ـ ــيين يبرزان أبعاد المنظمة ال كيةي فالمحور األول تع ـ ـ ـ ــمن ماهية المنظمة

ال كيةي اس المحور الااني.
.I

ماهية المنظمة الذكية Intelligent Organization

أوال :تعريف المنظمة الذكية
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وحدة اجتماعية لدع مديريها المعرفة وال هس ال زمين للتعامل ما األحداذ الهارئة والمسـتجدة (الهائي
وآ روني 2013ي )132



المنظما ،ال كية كم هوس معاصـ ـ ـ ـ ــر يدعو إلي التغيير في الهريقة التي تدار بها منظما ،األعمال ما
األ

في ااعتبار معـ ـ ـ ــامين كل من التعلس والتهوير والتدريب والتنمية  .فهي مد ل هدف األسـ ـ ـ ــاس

تعظيس كاا المنظمة ما اس ـ ــتعدادها للقبول بالتغيير مما يكس ـ ــب المنظمة القدرة علي التعامل اريجابي
ما التغيير ).(Schwaninger, 2009


أما ) (Filos, 2005,5فبين أن المنظما ،ال كية هي تلك المنظما ،التي لديها قدرة علي سـ ـ ـ ـ ـ ــرعة
الحركة وال ة والر اقة في توليدها للمعرفةي وارست ادة من تلك المعرفة في تحقيق اهدافها المرجوة من
ل إقتناص ال رص والتكيف ما التغيرا ،والتحديا ،البيئية.

مهما إ تلف الكتاب والباحاين في تناولهس لم هوس المنظمة ال كية إا أنهس يت قون علي محتوع أسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــي
للمنظمة ال كية والمتمال بالقدرة ال محدودة له ا النوص من المنظما ،في التعامل والسـ ـ ـ ـ ـ ــيهرة علي التغييرا ،في
بيئة عملها.
ثانيا :خصائص المنظمة الذكية
أ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ) (Clarck and clegg, 2000,50إلي أن بعض الكتاب يؤكدون علي أن المنظمة ال كية هي في
األص ــل منظمة مس ــتدامة؛ وااس ــتدامة من وجهة نظر الباحاين لها معنيان؛ المعني األول يركز علي القدرة علي
ااستمراري والمعني الااني يركز علي التجديدي وك المعنيين في الواقا مرتبهان ببععهما .أما ااستمرار وهول
البقاا فيتمال في أربعة عوامل تمال صائص للمنظمة وهي كما ي تي:
 .1الحساسية للبيئة؛ وهي قدرة المنظمة علي التغير والتكيف.
 .2تماسـ ـ ـ ـ ــك المنظمةي ما ـ ـ ـ ـ ــعور قوي بالهوية ال اتية؛ فهي قادرة علي بناا مجتما من األفراد الملتزمين
والمتمسكين بها علي المستوع الدا لي وال ارجيي وهي قادرة ك لك علي تهوير
 .3ال مركزية والتسـ ـ ـ ـ ـ ــام في المنظمة الل ان يسـ ـ ـ ـ ـ ــمحان لبالتجريب المقبولل ومن

صيتها.
ل قدرت علي بناا

ع قا ،بنااة ما م تلف الكيانا ،الدا لية وال ارجية.
 .4قدرة المنظمة علي التحكس بنموها وتهورهاي وبالتالي السيهرة علي إداركها لكتجاا.
وقد بين كل من ) )Poulsen & Arthur, 2005, 77أن المنظمة ال كية تتوفر فيها ا ذ صــائص رئيســةي
وهي:
 الاقافة؛ وتسـ ـ ـ ـ ـ ــهس في صـ ـ ـ ـ ـ ــياغة هبيعة ع قا ،األفارد من دا ل و ارج المنظمة وهريقة عملهس ما
بععهس بععا.
 القــدار،؛ حيــذ توظف المنظمــة جميا مهــاراتهــا ومعــارفهــا ال متوافرة لتقــدس المنتجــا ،وال ــدمــا ،إلي
زبائنها.
 اارتباها،؛ حيذ ترتبه المنظمة بمجموعة صـ ـ ــناعتها من

ل ع قا ،دا لية (العاملين) و ارجية

(الموردين والزبائن وال ركاا).
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وي كر ب ن المنظما ،ال كية عادة ما تتميز ب مسة عناصر هامةي هي:
 .1األسلوب النظامي لحل الم اكل
 .2تهبيق المبدأ التجريبي

 .3التعلس من التجارب ال اتية
 .4التعلس من اآل رين
 .5نقل المعرفة
وفي هت الدراسة تس تحديد صائص المنظمة ال كية في:
أ.

التعلم المستمر
يقص ــد بالتعلس المس ــتمر عملية اكتس ــاب المعرفة ب ــكل مس ــتمر من

ل التجربة التي تقود إلي تغير

مستمر في السلوك ) )Buchanan & Huczynski, 2004, 110واستعمال تلك المعرفة
بما يحســن المواامة بين المنظمة وبيئتها( )Wheelen & Hunger, 2010, 8وي لق قيمة أكبر .بمعني أن
المنظمة ال كية تتعلس ب ــكل مس ــتمر كيف تولد قيمة أكبر في مواجهة التغييرا،؛ سـ ـواا أكان ،ه ا التغييرا ،في
تركيبة العالس الســياســية والســكانية أس في ســرعة التقدس التقني ي أس في األس ـواق التنافســية عالميا .فهي تدرك أن
التغيير هو أحد بعض حقائق الحياة  .وبناا علي لك فإن األفراد ونتيجة له ا التعلس يسـ ـ ـ ـ ـ ــتجيبون وتكون ردود

أفعالهس اتجاة المعلوما ،التي ت كل تهديدا فعليا بهريقة غير دفاعية.
وي ــير ) (Lin et al, 2008 , 755إلي أن ااهتماس بالتعلس المس ــتمر قد ازد في تس ــعينيا ،القرن الماعـ ــي
لســبيين أهمها :التغيير المتســارص وتزايد التعقيد البيئي الناتج عن عــغوها ،العولمة والتغييرا ،التكنولوجية و ــدة

المنــافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علي العم ا والمجهزين ما تغيير الرؤيــة من التركيز علي الكميــة إلي التركيز علي الجودة ومن
المنتجا ،إلي ال دما،ي عندها أدرك ،المنظما ،حاجتها إلي اكتس ـ ــاب المعرفة واس ـ ــت دامها لص ـ ــنا التغييرا،
العـ ــرورية لمواجهة ه ا المعع ـ ـ  ،إ ا أاراد ،المنافسـ ــة والبقاا .أما العامل الااني هو ت وق ال ـ ــركا ،اليابانية
التي تم يز ،بســرعة جما المعلوما ،حول األس ـواق والمنافســيني ون ــر المعلوما ،دا ل المنظمة في العمليا،
والتعامل معها ب اعلية فع ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن قدرتها علي التعلس والتكيف والتهوير والتحسـ ـ ـ ـ ـ ــين المسـ ـ ـ ـ ـ ــتمر في العمليا،
والمنتجا ،والتزامها تجاا العم ا والمجهزيني وقد عزز اكتسـ ـ ـ ـ ــاب المنظما ،علي ترجمة االتزاس تجاا تعلس ال رد
إلي تعلس المنظمة.
ت .توليد البدائل االستراتيجية
يبين ) (draft, 2000,279أن عمليـة توليـد البـدائـل ااسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة تعني قيـاس المنظمـة لبتهوير هرق جـديـدة
لكجراا ت تار من بينها ما يلبي احتياجاتهاي كما يمكن اعتبارها أداة لتقليص ال ارق بين األداا المنظمي الحالي

والمرغوبي وبالتالي فإن توليد المنظمة ال كية للبدائل يعني قيامها بتهوير مجموعة من ال يارا ،القيمة وهرق

العمل الجديدة والبديلة مسـ ــبقا لت تار من بينها ما يلبي احتياجاتهاي ولتت

إجراااتها ااسـ ــتراتيجية ي فبدون هرق

العمل البديلة ا يمكن أةن يكون هناك ا تيار حقيقي أةو بحذ عن فرصة لق أفعل قيمة.
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فالبدائل ااسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية هي أحد مكونا ،عملية اردارة ارسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتجية ولكي يتحدد ااتجاا نحو تحديد البدائل
ااستراتيجية فمن العروري التنبؤ بالنتائج المتوقعة في حالة عدس حدوذ أي تغير في ااستراتيجية الحالية و لك
ما األ ـ بـالنتـائج المتوقعـة ألهـداف المنظمـة والتي تت ـ في ظـل تغيـار ،البيئـة المحيهـة ( & (Wheelen
Hunger, 2012
ت .فهم البيئة
تتعامل المنظما ،في العادة ما بيئة غامعـ ـ ـ ــة من حيذ درجة التعقيد و ال تاكد ي وتسـ ـ ـ ــعي جاهدة
ل هس بيئتها التي تعمل بهاي ويعني ه ا ال هس قيامها بإدارك التعقيد وعدس الت كد بهرق تسهل ات ا القارار ،ال عالة
 Matheson & Matheson, 1998, 122من

ل عمليــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ البيئــة ما ؛ والتي عر فهــا كــل من

 Wheelen & Hunger, 2010, 52بـ نهــا مراقبــة وتقييس وتوزيا المعلومــا ،من البيئــة ال ــارجيــة والــدا ليــة
لأل

اص الرئيسين في المنظمةي كما أ ا ار إلي أن المنظمة تست دس ه ا األداة لتتجنب الم اجآ ،علي المستوع

ااسـ ـ ــتراتيجي ولعـ ـ ــمان عافيتها علي األمد البعيد حيذ وجدا أن هناك ع قة إيجابية بين مس ـ ـ ـ البيئة واألربا"

.وقد بين كل ))Matheson & Matheson, 2001ي أن يمكن للمنظمة ال كية فهس البيئة من

ل تهبيقها

لمجموعة من الوظائف الهامة مني وت تمل ه ا المجموعة علي المبادئ اآلتية:
 اس ـ ـ ــتيعاب حاا ،عدس الت كدي ويقص ـ ـ ــد بها إدارك األفراد في المنظمة وفهمهس له ا الحاا ،ومص ـ ـ ــادرها
وكي ية العمل علي تجنبهاي وأ ها بعين ااعتبار عند صــناعة القارار،ي وقياســها وادارة الم اهر المتوقعة
أو المرتبهة بها وكي ية تبادل ااتصال ب نها وادارتها .وي كل لك حاسما تحديا للقيادا ،اردارية يتمال
في أن توجد المنظمة بيئة ي ــعر العاملون فيها ب ن  ,منظمتهس تتعامل ما حاا ،عدس الت كد بواقعيةي وه ا
ليس باألمر اليسير ( .) Sweetman, 2001.8
 المنظور ااس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــارتيجي :لمن ال ــارج إلي ال ــدا ــللي ويعني أن تب ــدأ المنظم ــةي عن ــد مواجه ــة الق ــارار،
ااسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية المهمة ب هس البيئة ال ارجية اس تعمل دا ليا علي نتائج لك.فهي تبدأ عملية الت كير بتقييس
الموقف الحالي لها من

ل فهس البيئة الواسعة التي تعمل فيهاي و استك اف الصورة الكبيرة؛ كااتجاها،

العالميةي والتغييرا ،التي ته أر علي العالسي وعلي الصـ ـ ـ ـ ـ ــناعة العاملة فيها وعلي زبائنهاي اس تعمل المنظمة

دا لياي وب كل تراكمي علي نتائج لك وتدرس ت اير عدس الت كد عليها بما يحقق مصالحها ولتحدد الموقف
المسـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلي المرغوب لها .وهو ما يعني أن المنظمة تبدأ عملية الت كير بتقييس موق ها الحاليي وبعد لك
ت كر وب كل تاركميي في أي اتجاا ستتوج )Matheson & Matheson, 2001, 51


الت كير النظمي :ويقصد ب

لك المجال ال ي يتعلق ب هس ااعتماد المتبادل والتعقيد ودور التغ ية الراجعة

في تهوير النظا س ويدعو الت كير النظمي إلي ك ـ ــف ه ا الع قا ،البينية المت ـ ــابكة ويسـ ــاعد في توسـ ــعة
حدود النما ج العقلية كما يح ز نحو التغيير ال عالي لمست دمي ويحسن قدارتهس علي توليد األدلة والتعلس.
وعلي ي يمكن القول أن با ت ف توجها ،الباحاين في تحديد صــائص المنظمة ال كيةي إا أن يمكن القول أن
ه ا المنظما ،تتصف بمجموعة من ال صائصي هي:



الم اركة بين كافة تقسيما ،المنظمة الدا لية وال ارجية.

ت جيا اربداص والمبدعين
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بناا فرق عمل فعالة.



ااهتماس بالعميل ومتهلبات .



ااهتماس بالتدريب ووعا نظس فعالة للتعيين والتح يز.



ااهتماس بالتغيير.

ثالثا :مبادئ بناء المنظمات الذكية
ساهس كل من  Matheson James and Davidي بوعا تسا مبادئ للمنظمة ال كيةي وهي بماابة تسهي ،
لتن ي أفعـ ـ ــل الممارسـ ـ ــا ،في المنظمةي وه ا المبادئ تعمل غالبا في العديد من المسـ ـ ــتويا ،وتؤار علي ت كير
وأفعال العاملين في المنظمة .فهي تحدد من يهتس أو يس ـ ـ ـ ـ ــت ف عن تكييف أو تهبيق الممارس ـ ـ ـ ـ ــا ،األفعـ ـ ـ ـ ـ ــل
والحدياةي فبالنهاية هي تعمل علي تجميا أفعــل الممارســا ،في المنظمة .إ يمال كل مبدأ منظور متماســك أو
معيار ينظس مجموعة تهبيقا ،من المعتقدا ،ينتج عن نمو ج من السـ ـ ـ ـ ـ ــلوك .ووجود ه ا المبادئ في المنظمة

يوف ر السـ ـ ـ ـ ــلوكيا ،التي تدعس وتعزز الممارسـ ـ ـ ـ ــا ،األفعـ ـ ـ ـ ــل وات ا الق اررا ،الناجحةي وعند غيابها فإن النتيجة
ستنعكس علي واقا عمل المنظمة ,Matheson & 2001

 Mathesonوتتمال ه ا المبادئ التسعة با ذ

وظائف مهمةي وهي تلك التي تسـ ـ ـ ـ ـ ــاعد المنظمة ل هس بيئتها وتلك التي توفر ارمكانيا ،لنقل المواردي وتلك التي
تساعد علي انجاز غرعهاي كاآلتي:

أ .وظيفة انجاز الغرض :وتتعمن

 اقافة لق القيمة :تحتاج المنظما ،ال كية ســببا للوجودي وكل ـ ص في المنظمة يجب أن ي هس ه ا
الغرضي وأن يســت دس ه ا ال هس كا تبار نهائي فيما إ ا كان ،اســتراتيجياتهس وأفعالهس تعمل علي لق

قيمة للمنظمة ولزبائنها.


لق البدائل :بدون وجود إجرااا ،بديلة للعمالي فسوف لن يكون هناك ا تيار أو بحذ حقيقي حاول
فرص ـ ــة لق القيس األفع ـ ــل .فالمنظمة ال كية هي التي تعمل علي لق بدائل جديدة وبهريقة حيويةي
بحيذ تست دس أي فعل استراتيجي قبل توفير بدائل قيمة و القة

 المتعلس المســمتمر :التغيير احد المواايق النادرة في الحياةي واحد المســتلزما ،األســاســية لتكوين ال كاا
والمتمالة بعمليا ،التعلس المس ـ ــتمرة حول كي ية لق القيمة من أجل مواجهة التغييرا ،الس ـ ــياس ـ ــية في
العالسي والتغييرا ،في الهيكل الديموغرافي والتقادس التكنولوجي السريا وأسواق التنافس العالمي.
ت .وظيفة فهم البيئة :وتتضمن

 اعتناق ال ت كد :ي توجد هنالك حقائق حول المسـ ــتقبلي بل توجد فقه حالة من ال ت كدي فالعاملين في
المنظمــة ال ـ كيــة يجــب أن ي هس كي يــة التعــامــل ما حــاا ،عــدس التـ كــد وأن يوحــدوا اك في عمليــا،
ت كيرهس فهس يق يس ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ما ا يعرفوا ويديروا الم اهر الم تل ة .وهس ا ينكرون عدس الت كد بل يعرفون

عندما يت وا ق ارراتهس.

 المنظور االسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي( :ال ـارج إلي الـدا ـل) :تبـدأ عمليـة ت كير المنظمـا ،علي النحو المعهود من
ل تقييس مكانها وموق ها الحالي ومن اس ت كر بالمكان والحال ال ي ســتكون علي .ومن أجل مواجهة
أهمية الق اررا ،ارسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية فيجب أن تبدأ المنظمة ال كية ب هس المحيه ال ي تعمل في عن هريق
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اس ـ ــتك ـ ــاف الص ـ ــورة الكبيرة حيذ العالس يتج نحوهاي ومن اس تعمل علي توجي أنظارها نحو الجوانب
الدا لية للعمل وال ي يبين موق ها الحالي.
 الت كيم ر النظمي :تسـ ـ ـ ـ ـ ــت دس المنظمة ال كية الت كير النظامي ل هس التهبيقا ،الهويلة اآلجال لق ارراتهاي
فاسـ ـ ـ ـ ـ ــت داس النما ج البسـ ـ ـ ـ ـ ــيهة غير مجدية ما تعقد المواقا ارسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية المهمةي إ ي لق تهور
التكنولوجيا والمنتجا ،والعمليا ،الجديدة سـ ـ ــلسـ ـ ــلة من التغييرا ،في عالس الزبائن والتنافس والتي تهلق
سلسلة من ردود أفعال المنافسين وتوليد جيل جديد من المنتجا ،وما اب

لك .

ج .وظيفة نقل الموارد :وتتضمن

 ات ا القرار المع ــبوه  :غالبا يكون هناك ص ــعوبة في تمييز ال رص ــة أو الحاجة للقرار ارس ــتراتيجي.
وتس ــاعد عمليا ،المنظمة ال كية مت و القرار في التعارف علي الحاجة ات ا الق اررا ،ارس ــتراتيجيةي
قبــل أن ت ترقهس األحــداذ .فــالمنظمــة ال ـ كيــة تهبق العمليــا ،الــدقيقــة والمنظمــة التي تحــدد ال هوا،

العـرورية للوصـول إلي الق اررا ،الصـائبةي والتي تنعكس منافعها اتجاا جودة المد

 ،ألنها تتعـمن

أناسا مناسبين لديهس التزاما ،عالية نحو القرار النهائي.
 اانتظاس والتحويل :ت جا المنظمة ال كية علي الم اركة في ات ا الق اررا ،انجاز األهداف المنظمية
وفهس المهلوب لجعل التحويل أكار فاعلية .فالقيادة والسـ ـ ـ ـ ـ ــلهة البيروقراهية التقليدية تكون غير مجدية
وبهيئة في مواجهة التنافس العالمي س ـ ـ ـريا التحركي إ يعاني مت و الق اررا ،من تلك الهياكل التي ي
تج ب الناس الموهوبيني وال ين يرغبون الم ـ ـ ـ ـ ــاركة في أرض المنظمةي وك لك أن التحويل ال ي ي تقد
إلي ال هس والي األهداف الم تركة سيؤدي إلي ال وعي والي نتائج ع وائية.
 التــدفق الم تو" للمعلومــا : ،في الغــالــب ا يمكن ار بــار مقــدمــا عن أي المعلومــا ،التي تكون
أكار أهميةي أو عن كي ية فص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الم يد منها من غير الم يدي أو أي منها يعمل علي ت يض

اابتكــار أو يزيــد من عمق البصـ ـ ـ ـ ـ ــيرة .ولكن المنظمــة ال ـ كيــة هي تلــك التي ت لق تــدفق م تو"

للمعلومـا ،وغير مقيـد من النـاحيـة العمليـة ولكـل المسـ ـ ـ ـ ـ ــتويـا ،التنظيميـة .فـالمنظمـة ا ،الاقـافـة
اابتكارية هي التي ت س المجال لحاجا ،كل

ص في الحصول علي المعلوما.،

خالصة:
بما أن البيئة أ صبح ،أكار اعهاربا ي وما ظهور العدد ال ي ا يحصي من أصحاب المصال

فإن أنمو جا إداريا جديدا بدأ بالظهور وكان أساس ه ا األنمو ج أن المنظمة ييمكن لها البقاا والنجا" ما لس
تكن منظمة كية في مجال أعمالها
وما زيادة ارعـ ـ ــهراب السـ ـ ــياسـ ـ ــي والعولمة ما التهور التكنولوجي جعل بقاا منظما ،األعمال

ناجحة مســتقب بحاجة لهياكل تنظيمية وأســاليب عمليا ،من منظور كائي لس يحلس بها أو لس يتوقعها مدراا
ال ركا.،

إن م ه وس المنظما ،ال كية ظهر كاستجابة للزيادة في ارعهرابا ،التي تعتري البيئة .فالمنظما،

ال كية تتع ـ ـ ــمن عمليا ،مسـ ـ ـ ـ وتكيف مس ـ ـ ــتمرة ما البيئة أكار من المسـ ـ ـ ـ ال ي يتس من

ل الت هيه
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والمراجعة الس ـ ــنويةي بل هي عملية مس ـ ــتمرة تتع ـ ــمن جهود المديرين ارس ـ ــتراتيجيين الرامية رحداذ موائمة
ل تهوير المزايا التنافس ــية بااعتماد علي ال كاا التنظيمية والتركيز علي

ناجحة بين المنظمة والبيئة من
. ال كية،مبادئ المنظما
:قائمة المراجيع

،ي د ارسـ ـ ـ ــة تهبيقية في المسـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ يا،إيناس محمد أميني أار صـ ـ ـ ــائص المنظمة ال كية في إدارة األزما
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Social and economic conditions in smart cities
)المغرب- بوبكري نعيمة (جامعة الحسن الااني بالدار البيعاا:الباحاة
Résumé :
Depuis quelques années, l’expression « ville intelligente » s’est imposé dans les
questions du développement durable et de la gestion des villes, et ceux pour suivre
l’évolution des technologies d’information et de communication afin d’améliorer les
conditions sociales et économiques.
Plusieurs pays ont élaboré des plans visant à construire des villes intelligentes et à
transformer d’autres villes en villes intelligentes, afin de les dotés d’infrastructure de
haute technologie dans tous les domaines pour garantir aux citoyens des services plus
pratique et répondre aux mieux à leur besoins. Les services sont rendu performants, en
réduisant les coûts et les délais à la fois aux institutions administratives et aux citoyens.
Certes, il existe plusieurs expériences réussies de villes intelligentes à travers le
monde, mais il y a aussi une fracture numérique entre les villes des pays développés
et les villes des pays en développement.
Pour gagner le qualificatif de « ville intelligente », Casablanca la capitale économique
du Maroc s’est lancé le défi pour devenir le modèle africain de la ville intelligente.
L’idée consiste à développer des moyens et des solutions aptes à répondre aux besoins
de la population tout en préservant les ressources et l’environnement.
Mots clés : ville intelligente, les technologies de l’information et de la communication,
fracture numérique, ville de Casablanca.
"مرخو
فش ال ط ا األيدلة ظآل مص ط لح دالمدي ي ال ادي د فش ق ططايا الت مدي الم ططتدامي مت دم المدنا من هجل
.ال ضع اإلجتما ش ماإلقتصادهللا، م اابي الت ر المترايد لتو ل جدا المسل ما ماالتصان ماايي ذلك اللقش
.ا لب اء مدن ذادي متح يل مدن قاإمي ل مدن ذا تا دا ذادي
ھ ا مقد ملت دة دمن ل مضططططع م
غدي ترميد الم اط دن،  دي تحتدي ذا تو ل جدا الدي فش جمدع المجاال، ميومن الآد من ھ ه المدن فش ت فدل
 فبف ططططل التا دا الحديثي يمون تسرير. حدث ت ططططآل جاع السديد من المآام ماالستداجا،  دما هاثل مالإمي،
ال بي لول من المؤس ا اإلداريي مالم اطن، ال دما متح دن ج دة الل اييا ميفض التوالدف مال قت
دن مدن الدمن، سض تجارب المدن ال ادي ال اجحي بل السالم ما ا الفج ة اللقمدي الم ج دة، يجأ اإلشططططارة ل
المتادمي ممدن الدمن ال امديط
ملوش تصبح " مدي ي ذادي "ا هطلات الدار البد اء السا مي اإلقتصاديي للمغلبا تحديًا ابدلا من يالن اللابي
ديلي قادرة ل تلبدي، فش هن تصططططبح ال م ذج اإل فلياش لل مدي ي ال اديا مالفولة ھش ت يل مسطططططاإل مسل ن
استداجا ال وان مع الحفاظ ل الم ارد مالبدليط
. المدي ي ال اديا تو ل جدا المسل ما ماالتصاال ا الفج ة اللقمديا مدي ي الدار البد اء:الكرمات المفتاحيج
Introduction"
D’ordinaire, le mot ville est utilisé sans avoir le besoin d’en chercher une définition.
On’ y vit tout simplement, on profite de ses avantages, de ses qualités et de ses
bienfaits. Comme on subit ses défauts, ses désagréments et ses inégalités. En somme,
c’est un lieu de progrès et de réussite sociale ou d’inégalité et de défaite.
La ville est un milieu géographique et social formé par une réunion organique et
relativement considérable de constructions et dont les habitants travaillent, pour la
plupart, à l’intérieur de l’agglomération, au commerce, à l’industrie, à
l’administration1.

1

Le petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française / rédaction
dirigée par Alain Rey et Rey-Debove et, éd. 1989, page 2095
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Pour le législateur la notion de ville désigne un centre urbain ou existe un réseau
d’électricité, d’un raccord à un réseau de distribution d’eau potable ou
d’assainissement, un hôpital ou dispensaire, un collège, un palais de justice, d’une
population non agricole de plus de 50% et d’une population de 1500 habitants et plus.
La ville a toujours était objet de rêve, d’espoir à une vie meilleurs. Or l’accroissement
de l’immigration provoque des encombrements, une pression sur les ressources (eau,
énergie), ce qui nécessite la mise en place d’un système durable pour faire face à
l’urbanisation galopante. Depuis quelques années plusieurs gouvernements ont pris
conscience de l’importance des technologies numériques et leur impact sur les
conditions sociales économiques et environnementaux des citoyens et usagers, C’est
dans cette optique que se développe la notion de « ville intelligente ».
La ville intelligente est un nouveau concept de développement urbain. Il s’agit
d’améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace,
à l’aide de nouvelles technologies qui s’appuient sur un écosystème d’objets et de
services. Le périmètre couvrant ce nouveau mode de gestion des villes inclut
notamment : infrastructures publiques (bâtiments, mobiliers urbains, domestique …
etc.), réseaux (eau, électricité, gaz, télécoms) ; transports (transports publics, routes et
voitures intelligentes, covoiturage, mobilités dites douces à vélo, à pied, etc.) ; les eservices et e-administrations 1 . Toutefois, l’accès aux nouveaux Technologie
d’information et de la communication (NTIC) progresse d’une manière inégale entre
les pays du nord et ceux du sud. On note cette inégalité aussi entre les différentes zones
géographiques et même entre les composantes de la société de chaque pays. D’ailleurs
pour le fonctionnement des NTIC, il faut une alimentation principale en électricité, la
couverture d’un réseau mobile et une connexion à internet qui sont les applications les
plus utilisé, seulement l’accès à ses NTIC reste restreint sinon inexistant dans bonne
partie de ville de part le monde.
Les technologies du numérique font émerger un nouveau modèle de développement,
ils offrent des possibilités considérable pour une efficience dans la gestion des villes
et leur donne une sorte d’intelligence. Seulement dans son rapport sur les villes
intelligentes, le commissariat général au développement durable estime : « il n’existe
pas, aujourd’hui, de ville intelligente à proprement parler. Cela dit, l’introduction des
NTIC dans la ville ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités, nouvelles manières de
gérer, de gouverner et de vivre la ville qui façonneront les villes de demain »2.
L’adoption des TIC va permettre la transformation du quotidien des citoyens par une
offre abondante d’informations et de connaissances. En effet, les TIC augmentent les
possibilités d’échange des activités de service, en particulier de celle qui étaient le plus
soumises aux contraintes de la proximité géographique ou temporelle de la production
et de la consommation.3
Les TIC constituent une succession continue d’innovation, elles sont au cœur du
processus actuel de mondialisation. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’elles offrent de
recueillir, de stocker, de traiter et de diffuser d’énormes quantités d’information à
1

www.cnil.fr/fr/definition/smart-city accès le 22/11/2018
DANIELOU, J. (2012). La ville intelligente La ville intelligente La ville intelligente: état des lieux
et perspectives en France. Paris: Collection « Études et documents» de la Délégation au
développement durable (DDD) du Commissariat Général au développement durable, page 3, voir
le rapport sur :
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0077/Temis0077285/20514.pdf, accès le 26/11/2018
3
Luc Soete « TIC, économie du savoir et emploi : un défi pour l’Europe » Revue international du
travail, vol 140, n°2, 2001, p191
2
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moindre coût, mais également d’établir des réseaux et de communiquer partout dans
un monde devenu « village mondial » les deux dimensions temps/stockage et espace
vont certainement ouvrir d’avantage le marché des activités de service, accroissant
leurs possibilités d’échange au niveau national et international1.
Tout compte fait, cette transformation numérique va modifier en profondeur
le fonctionnement de la ville. Si l’on prend conscience de la place qu’ont pris
aujourd’hui les échanges d’informations instantanées dans notre vie quotidienne,
l’accès quasi-immédiat à des bases de données qui concernent la quasi-totalité de la
connaissance humain et la diversité des écrans connectés qui sont autant de portes
d’entrée vers cet univers digital, on ne peut qu’être étourdi par la rapidité avec laquelle
tous ces bouleversements se sont installés au cœur de notre environnement 2.
Cet article s’inscrit dans le cadre d’une réflexion autour de la notion « ville
intelligente ». Or le caractère multidimensionnel de la notion la rend assez vague
surtout avec l’utilisation d’autres notions telles « ville numérique » « ville
électronique » « ville de connaissance » « ville virtuelle » « ville 2.0 » une profusion
d’expression qui convergent en des centres urbains qui ont une forte capacité en
technologie numérique.
La quête de ville intelligente ouvre voie à plusieurs questions telles, qu’attendre d’une
ville intelligente ? Est ce qu’il existe des risques à s’entourer de trop de technologie ?
Est ce que la possession des NTIC par les pays développés ne renforce pas le fossé
entre les villes du nord et celles du sud ?
Pour répondre à ses questions, la première partie sera consacrée à la mise de la
technologie numérique au service de la ville intelligente, et les conséquences de son
déploiement. La deuxième partie mettra en lumière la fracture numérique entre les
villes des pays développés et les villes des pays en développement puis un aperçu sur
les divers formes et actions des NTIC dans une ville du sud, Casablanca ville
marocaine comme exemple.
1-Technologie numérique pour une ville intelligente
La ville, de part ses enjeux divers, offre un champ illimité de valorisation des idées,
d’invention et d’imagination. Les villes ont permet aux usagers aux citoyens, aux
personnels d’administration et aux entreprises d’avancer, de se perfectionner et de
prospérer sur tous les plans économiques, sociaux et environnementaux. Le nombre
de personne vivant dans les villes est en constante augmentation.
Autour du globe, les grandes villes montent en puissance et chaque jour des besoins
en infrastructures et services surgissent et le rôle de ses villes est de les procurer au
citoyen qui aspire à l’efficacité dans le service, la sécurité, la productivité et le gain de
temps grâce à ces outils numériques.
1-1- Numérique au service de la ville
Partout l’extension du numérique, des techniques de communications et d’information
contribue à l’émergence d’un nouveau style de vie qui porte sur la connaissance et les
outils numériques.
Les NTIC sont un ensemble de technologies utilisées pour traiter, modifier et échanger
de l’information, plus spécifiquement des données numérisées. La naissance des NTIC
est due notamment à la convergence de l’informatique, des télécommunications et de
l’audiovisuel3.
1

Loc.cit.
Joel Brée «Digital NATIVE, culture, génération et consommation », « collection consommation
des 0-25 ans », éditions EMS, 2015, p8
3
www.amba.fr/definition-ntic-ref00653.html, accès le 22/11/2018
2
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Ils ont un rôle important dans l’amélioration et l’accès des personnes mal desservies,
vulnérables ou vivant dans des zones éloignée ou enclavées.
Dans un nombre important de pays, la ville intelligente prend de l’ampleur, des EtatsUnis, de la Grande Bretagne en passant par l’Espagne, la France et l’Asie, tous mettent
à disposition du citoyen des ressources publiques multiples, sous des conditions
d’exploitations diversifiés: données juridiques, économiques, climatologiques, des
données liées à l’agriculture, au tourisme , au transport et à l’environnement…etc.
Toutes ces données doivent permettre une organisation intelligente de l'espace,
l'optimisation des ressources et l'amélioration constante de la relation avec les
citoyens à travers la collecte, la sauvegarde, la gestion et l'analyse des données
fournies grâce à la transformation numérique, car celle-ci a atteint tous les secteurs :
de l’éducation, du commerce, de la santé, des entreprises tous les domaines sont le
cas échéant concernés.
La transformation en ville intelligente consiste donc dans l'élaboration d'un réseau
d'informations à travers la collecte des données des usagers via des capteurs,
applications et autres outils digitaux.
L’équipement de la ville par ses outils numériques va permettre la collecte des
données nécessaires et en faire bon usage, par exemple à réduire la facture
énergétique à travers la mise en place des réseaux électriques qui régulent l’éclairage
public. L’amélioration de la mobilité par l’installation des caméras indiquant la
densité du trafic, des abris de bus qui indiquent le temps d’attente. L’installation de
matériel intelligent capable de détecter les catastrophes naturelles pour mieux
déclencher l’alerte à la population et activer les plans de sauvetage.
Par ailleurs, les sites internet et applications mobiles ont introduit d’autres manières
intelligentes pour vivre en ville notamment pour arranger les déplacements en ville, en
mettant en relation conducteur et passager pour des trajets de covoiturage ou des
voitures en libre service, les parcs à vélo, des informations sur les transports collectifs
(ligne, horaires
et
trajet). Cela aide à réduire la consommation énergétique et l’émission de CO2, l’un
des enjeux majeurs en matière d’environnement.
En plus l’utilisation de la technologie de pointe peut avoir un impact
environnemental et social fort pour réduire l’impact de l’Homme sur la terre en
assurant une transition énergétique avec des modes alternatifs de consommation,
recyclage, bâtiments économes voir autosuffisants en énergie, l’éclairage modulable,
le suivi des indicateurs de qualité de l’environnement depuis des équipements fixes et
mobiles L’interactivité avec les producteurs de pollution pour régulation, la collecte
des déchets de façon dynamique avec la surveillance du niveau de remplissage des
contenaires de déchets.
En somme, la finalité de ses outils numériques est de mieux gérer la ville,
améliorer la qualité de vie du citoyen, la rendre plus sûr et plus attractive.
La ville intelligente est aujourd’hui une réalité dans la plupart des pays développés
et ce grâce à une économie innovatrice, une administration transparente et flexible.
Les villes mènent des actions favorisant la mise en usage des technologies de
l’information et de la communication (TIC), qui sont de véritables outils de
communication et de socialisation.
Il existe de nombreux succès story de ville intelligente. Singapour, cité-Etat, de 719
km² et de 5million et demi d’habitants est nommée "Global Smart City -2016". Il a été
constaté qu’elle est un chef de file mondial dans l’application de politiques et de
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technologies de mobilité intelligentes. Parallèlement, les services haut débit fixes et
cellulaires de la ville, ses applications urbaines et sa politique de données ouvertes
strictes lui ont valu la première place en 20161. Aussi la ville d’Amsterdam, qui lutte
contre la pollution grâce au TreeWifi, se sont des dispositifs connectés ressemblant à
des cabanes d’oiseaux attachés aux arbres et portent des capteurs qui offrent du wifi
gratuit tout en mesurant le niveau de pollution de l’air dans un rayon de 100 mètres.
Si la qualité de l’air est bonne, les cabanes émettent une lumière verte et un signal wifi
gratuit. Si le niveau de pollution est élevé, elles offrent des conseils pour améliorer
la qualité de l’air2.
Depuis plusieurs années la ville de Barcelone multiplie les initiatives : le plan
numérique3, le programme Vincles4, le projet Camino escolar5, pour être classé parmi
les villes intelligentes c.à.d. amélioré le quotidien des citadins, d’un point de vue
social, environnemental et économique. En réalité la ville joue à fond la carte de la
concertation publique, laquelle joue un rôle déterminant dans le succès d’un projet et
surtout son acceptation sociale. Dans la capitale catalane, les associations citoyennes
d’habitants sont très actives. Elles s’approprient les lieux, les font vivre et garantissent
la durabilité des projets.
Sur Internet, les blogs créés pour les nouveaux projets urbains récoltent de
nombreuses contributions. Et pour Didier Grimaldi, professeur en stratégie,
entreprenariat et innovation à la Toulouse Business School «Dans une ville
intelligente, les gens doivent comprendre qu’il est nécessaire de passer de passifs à
actifs, car ils possèdent tous les outils pour co-construire »6
Les TIC constituent un moyen pour la lutte contre la pauvreté car « Internet fait
tomber les barrières géographiques, accroît l’efficacité des marchés, crée des
opportunités de revenus et favorise la participation à l’échelon local »7
Aujourd’hui les Humains évoluent dans un environnement technologique
changeant, actif, ouvert sur le monde et surtout indéfectible, en conséquence c’est un
environnement riche et incitatif mais c’est aussi un environnement qui peut présenter
des dangers.
Chaque progrès en technologie s’accompagne de vulnérabilité. Et les TIC ellesmêmes produisent des effets relatifs. Effectivement, en apprenant les langages des
TIC, les gens découvrent de nouvelles façons d’aborder le monde social et physique
comme pour toute technologie à la fois nouvelle et fondamentale, on ne peut jamais
prévoir entièrement les avantages qu’apporteront ces nouveaux outils8.
11

www.juniperresearch.com/press/press-releases/singapore-named-global-smart-city-2016, accès
le 28/11/2018
2
www.villeintelligente-mag.fr , accès le 23/11/2018
3
Localisé les routes délabrée grâce à un véhicule équipé de caméras qui parcoure les rues. La
gestion des flux de piétons qui, grâce à des caméras 3D et des capteurs GSM, permet de visualiser
les déplacements pour prévenir les engorgements.
4
Une application conçue pour les personnes âgées pour leur permettre d’être en contact avec leur
proche, les commerçants et les services de la mairie.
5
Un programme pour les enfants de plus de 8ans qui leur permet d’aller à l’école, par des
indications colorées le long de la route et la participation des commerçants pour garantir leur
sécurité.
6
www.equinoxmagazine.fr/2017/06/06/a-barcelone-la-technologie-au-service-des-citoyens, accès
le 29/11/2018
7
Rapport mondial sur le développement humain, Programme des Nations Unie pour le
développement (PNUD)
8
W. Edward Steinmueller « les TIC et les possibilités pour les pays en développement de bruler
les étapes » Revue International du travail, vol 140, n°2, 2001, p257
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Néanmoins, la dynamique d’échange de l’information, le traitement, le partage et
le bon usage produisent une forte valeur.
1-2-Déploiement de la technologie du numérique
Les outils numériques exercent un attrait considérable sur les esprits. Il faut
reconnaitre que la société humaine est en évolution et que le numérique y joue un rôle
important étant donné que les infrastructures numériques permettent d’accéder à divers
services.
Aujourd’hui la course aux technologies s’accélère, la connectivité s’étend avec de
nouveaux réseaux, de nouveaux outils, la société se développe et les services sont
rendus plus accessibles et plus efficients en qualité, en prix et en temps.
Il faut noter que les TIC ne sont plus l’exclusivité du champ militaire, de
l’administration publiques ou les grandes entreprises, actuellement elles ont investi les
places publics, les immeubles, les appartements, les installations sportives et bien
d’autres.
Aujourd’hui le nombre d’objets connectés s’est accru et en route pour l’être plus
encore, cela s’explique en partie par la baisse des coûts des facteurs techniques et les
villes intelligentes semblent constituer un des terrains de développement de l’internet
des objets.
Vue sa nouveauté, l’expression internet des objets n’a pas de définition précise.
Cependant elle apparait comme une technologie logique qui repose sur l’idée que tous
les objets peuvent se connecter avec leur milieu pour simplifier les tâches, gagner du
temps, de l’argent et décharger le cerveau humain de la mémorisation des données.
L’internet des objets a été défini par l’union internationale de télécommunication
comme une « une infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet
de disposer de services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels)
grâce aux technologies de l'information et de la communication interopérables
existantes ou en évolution »1
Le déploiement d’objet connecté pour la mise en place de ville intelligente s’accentue
et par l’introduction de l’internet des objets, le nombre de capteur a largement
optimiser la capacité de recueillir à analyser et à reconstituer les données pour les
transformer en information, en connaissance et en savoir.
Les objets connectés sont porteurs d’opportunités de croissance pour les acteurs de
marché et pour les entreprises utilisateurs qui les incorporent dans leurs stratégies2
Le recours grandissant aux outils numérique et d’interconnexion des systèmes au
niveau mondial crée des rivalités entre les Etats afin de sauvegarder chacun ses intérêts
dans un contexte géopolitique menacé par le terrorisme, les changements climatiques
et la cybercriminalité…etc.
Nul doute que la technologie numérique a apporté beaucoup à l’humanité. Pourtant, il
existe plusieurs dangers dans leurs évolutions sans limite, parmi eux la naissance d’une
nouvelle criminalité. Ces crimes via internet n’ont pas de frontière géographique par
conséquent difficile à contrôler même par les pays de haute technologie. Dès lors, la
lutte contre la prolifération informatique est tout bonnement impossible et on ne peut
donc que mieux comprendre le phénomène massif de la cyberpiraterie. Celle-ci
amplifie les moyens à la disposition des acteurs non étatiques (mouvements sociaux,
1

www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060/fr
Willy Mikalef « l’internet des objets à l’épreuve du règlement général sur la protection des
données personnelles » collection de l’IDEST « TIC innovation et droit international technologie
de l’information et de la communication », Editions A.PEDONE- Paris- 2017, p223
2
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mafias, cellules terroristes) susceptibles de troubler le fonctionnement des sociétés,
voire de nuire au système international1.
Dans toute société, il est important de définir et de prévoir des lignes de conduite et
des lois pour garantir l’utilisation et la sécurité. C’est à partir de l’usage criminel des
TIC que les Etats sont amenés à légiférer.
La sécurité dans l’utilisation des réseaux numériques particulièrement internet et les
activités métiers et supports qu’offre les systèmes d’information, passe par la sécurité
des échanges électroniques, la protection des données personnelles et la lutte contre
tout crime lié au cyberespace.
La cybercriminalité désigne de façon générale l’ensemble des infractions liées à
l’utilisation des nouvelles technologies. Elle intéresse plus précisément « l’ensemble
des infractions pénales spécifiques liées aux technologies de l’information et de la
communication, ainsi que celles dont la commission est facilitée ou liée à l’utilisation
de ces technologies »2
Pour E.Lazar quand on parle de cybercrime on entend tout les infractions résultant
de l’utilisation illicite des informations contenues dans les ordinateurs que celle
résultant de l’utilisation abusive de l’espace virtuel3
Si aux États-Unis d’Amérique, cette lutte a été légalisée par le Patriot Act 4, en France
la loi Godfrain5constitue une des premières lois considérant internet comme vecteur
de propagation des crimes. En effet la cybercriminalité a plusieurs facettes, elle est en
constante évolution puisque les délinquants s’accommodent et inventent de nouvelles
technologies et ciblent tous les usagers et pratique (les arnaques, escroqueries,
contenus immoraux, illicites et nuisibles, usurpation d’identité, …)
Au Maroc il existe une loi6 relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé
de données, qui dispose dans son Article 218-1 «Constituent des actes de terrorisme,
lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur
ou la violence […] les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des
données.
Aussi, une Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère
Personnel (CNDP) a été créée par la loi n°09-08 du 18 février 2009 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel. La loi dispose dans son premier article « L’informatique est au service du
citoyen et évolue dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter
atteinte à l’identité,
aux droits et aux libertés collectives ou individuelles de
l’Homme. Elle ne doit pas constituer un moyen de divulguer des secrets de la vie privée
des citoyens »

1

Frédérick Douzet, al« Les pirates du Cyberespace », la découverte « Hérodote », 2009/3 n°134,
p176 à193, en ligne www.cairn.info/revue-herodote-2009-3-page-176.htm, accès le 28/11/2018
2
Chilstein David. Législation sur la cybercriminalité en France. In: Revue internationale de droit
comparé.
Vol.62 N°2,2010. Voir article sur https://www.persee.fr/doc/ridc_00353337_2010_num_62_2_19954,
accès le 28/11/2018
3
Elena Lazar « Juridiction et cybercriminalité :défis et controverse » « TIC innovation et droit
international technologie de l’information et de la communication », Editions A.PEDONE- Paris2017, p 285
4
https://www.britannica.com/topic/USA-PATRIOT-Act
5
La Loi dite "Godfrain" n'est plus en vigueur depuis le 1 Mars 1994
6
Dahir n° 1-03-197 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 0703 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement
automatisé des données.
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Le Maroc fait partie des pays qui ont signé la convention n°185 du conseil de l’Europe
sur la cybercriminalité1 et la convention n°108 de l’Union européenne relative à la
protection des données personnelles.
D’autre part, le développement accéléré du numérique a renforcé les méthodes de
contrôle et de surveillance surtout après les attentats du 11 septembre 2001, la mise en
place de mesure d’espionnage par les services de renseignement en vue de lutter contre
le terrorisme s’est particulièrement accrue. La surveillance a ainsi pris un caractère
potentiellement massif alliant des mesures ciblées visant des individus identifiés, à des
récoltes prospectives de données, notamment dans le cadre des réseaux numériques2
2- Impacts des NTIC sur les villes des pays en développement
Pour autant, et en dépit de la diffusion de l’internet, des Smartphones et les multiples
applications qu’utilisent les citoyens pour accéder aux services et aux ressources, les
pays en voie de développement et les pays en transition peine à suivre la cadence des
pays du nord. Il existe un décalage entre le volume de l’usage de la téléphonie mobile
par rapport à l’internet et au multimédia qui reste encore limité et ceux pour
différentes raisons parmi elles : la difficulté d’accéder aux nouvelles technologies par
manque d’équipements ou d’un déficit de compétences dû aux infrastructures limitées
souvent obsolètes ce qui constitue autant de défis auxquels il faudrait des solutions.
2-1- Défis des villes du sud dans leurs transitions à une ville intelligente
A partir du milieu des années 1990, le discours sur les TIC en tant que levier puissant
au service du développement pour les pays d’Afrique est amplifié par la mobilisation
des Etats et des institutions internationales. 3 Intitulé « les dividendes du numérique»,
le rapport sur le développement dans le monde, de la Banque mondiale(2016),
souligne que les technologies numériques connaissent une expansion rapide presque
partout, mais les avantages que procurent ces technologies au plan du développement
tardent à se concrétiser et que leur effet global n’a pas répondu aux attentes et est
inégalement réparti. Si l’on veut qu’elles profitent à tous et partout, il faut combler le
fossé numérique qui persiste, en particulier en matière d’accès à l’internet 4
D’ailleurs les TIC constituent un enjeu majeur pour les villes du sud dans l’espoir
d’accélérer la modernisation de leur économie et de combler les écarts qui se creusent
de plus en plus avec les villes du nord (pays développés).
Bien que certaines villes appartiennent à des économies émergentes, et connaissent
une croissance économique rapide avec des structures convergentes vers ceux des pays
développés. Les bons résultats enregistrés dans les quelques pays en développement
qui ont réussi à réduire l’écart économique les séparant du monde industrialisé étaient
souvent liés à la production pour l’exportation des technologies d’information et de la
communication ou plus rarement, à l’utilisation de ces techniques pour améliorer la
productivité ou créer de nouveaux marchés 5 .En réalité, plusieurs villes du sud
connaissent un sous développement, dû à un fort accroissement de la population, une
1

Voir la convention sur
www.europarl.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_buapest_fr
.pdf ,
accès le 30/11/2018
2
François Dubuisson « les mesures de surveillance Etatiques confrontées aux droits
fondamentaux »
TIC innovation et droit international technologie de l’information
et de la communication », Editions A.PEDONE- Paris- 2017, p237
3
Ahmed Dahmani , al « les technologies de l’information et de communication : quel apport
pour le développement en Afrique ? » collection de l’IDEST « TIC innovation et droit
international technologie de l’information et de la communication »,Editions A.PEDONEParis- 2017,p130
4
www.documents.banquemondiale.org, accès le 27/11/2018
5
W. Edward Steinmueller , op.cit.,
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industrialisation peu importante, sous emploi des forces de travail et une dépendance
économique, ce qui constitue une pression forte sur l’économie local et crée des
inégalités dans le niveau de vie et accroit les populations qui vivent en dessous du seuil
de la pauvreté. De plus, cela pose des problèmes dans l’accès à l’éducation
(l’analphabétisme touche une large population surtout les femmes). Des problèmes de
pollution, du changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles, le
terrorisme et l’instabilité politique.
Et comme le souligne Sachs « le monde actuel est divisé non par l’idéologie mais par
la technologie, une petite partie de la planète où réside 15 pour cent environ de la
population mondiale, est à l’origine de la quasi-totalité des innovations
technologiques. Une autre partie, représentant peut-être la moitié de la population
mondiale, est capable d’adapter ces technologies à sa production et à sa consommation.
Le reste du monde, soit le tiers de la population mondiale, est hors du circuit
technologique, et n’innove pas plus qu’il n’adopte les technologies étrangères» (Sachs,
2000, p. 99)1.
L’avènement des NTIC a élargit le fossé entre les pays du nord et ceux du sud.
Par conséquent, Il faut intégrer les NTIC dans les politiques publiques pour réduire la
fracture numérique entre les pays. Il est indispensable que les villes du sud bénéficier
d’un équipement numérique permettant les mêmes fonctionnalités.
La fracture numérique est la traduction de l'expression américaine "Digital Divide" qui
a surgi à la fin des années 1990, aux États-Unis. Elle désigne le fossé entre ceux qui
utilisent les potentialités des technologies de l'information et de la communication
(TIC) pour leurs besoins personnels ou professionnels et ceux qui ne sont pas en état
de les exploiter faute de pouvoir accéder aux équipements ou faute de compétences2.
La fracture (ou fossé) numérique est l’un des aspects de la disparité des ressources
dans le monde entre le Nord et le Sud. Elle la reflète et l’amplifie à la fois. L’expression
correspond à l’inégalité d’accès aux bénéfices des nouvelles technologies
d’information et de communication (NTIC), ainsi qu’à l’ensemble des inégalités qui
en découlent3.
Si mobiliser les TIC pour faire avancer le développement durable, dans sa dimension
économique et sociale dans les pays en développement se heurte au problème de la
fracture numérique. L’accessibilité à cette technologie reste limitée. Cela constitue un
obstacle en soi-même pour les TIC en tant que moyen de concrétisation de
développement durable. Dans ce cas là, l’accessibilité à cette technologie devient une
finalité à ce développement au lieu d’être un moyen. 4
Le numérique peut assurer une sortie de ses disparités et ses obstacles. En effet, par
le biais de l’utilisation des technologies numériques les gouvernements peuvent
analyser les demandes du citoyen avec plus de rationalité, améliorer l’accès aux
infrastructures publiques et évaluer l’adéquation des investissements aux besoins pour
combler les déficits et répondre aux attentes des usagers. Car l’écart se creuse entre le
nord et le sud et il faut agir rapidement car les TIC représentent une chance pour les
Cité par Duncan Campbell« la fracture numérique peut –elle-être réduite ? »Revue
international du travail, volume 140 n°2, 2001, p162
2
www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000512-internet-dans-le-monde/lutte-contre-lafracture-numerique-dans-le-monde, accès le 28/11/2018
3
http://agora-2.org/francophonie.nsf/Dossiers/Fracture_numerique , accès le 27/11/2018
4
Abderahim Cherkaoui « Technologie de l’information et de la communication (TIC)et
développement durable : une opportunité écologique pour les pays développés et un enjeux
socio-économique pour les pays en développement », REMALD, n°124, septembre-octobre 2015,
p109
1
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pays les moins avancés puisqu’il ne peut plus dire à présent, comme il y a quelques
années que c’est la croissance qui génère le développement. La proposition doit être
inversée, ce sont les TIC qui favorisent la croissance économique1.
Dans le monde arabe l’accès aux NTIC reste limité et le fossé numérique entre les pays
du Golfe et les autres pays arabe est aussi frappant. Cependant Construire des villes
viables et durables est d’actualité, les Emirats Arabes Unis sont en tête de la liste des
villes intelligentes où internet est partout L’Emirats a mis en place un projet de ville
intelligente nommé Masdar City2 avec pour objectif zéro carbone et zéro déchet.
L’Arabie Saoudite compte aussi sur NEOM3 un des projets de ville intelligente les plus
ambitieux à ce jour avec une zone économique de 10.000 mètres carrés et un pont
reliant la nouvelle ville à l’Egypte. La ville fonctionnera à 100% avec des énergies
renouvelables. Son coût est estimé à 500 milliards de dollars. Si le projet pourra
devenir un modèle pour d’autres pays. Sur cette voie de nombreux pays du MoyenOrient et du Maghreb ont des projets ambitieux pour développer des villes
intelligentes, connectées et compétitives.
Toutefois, selon Campbell la véritable portée de la fracture numérique ne réside pas
dans la répartition inégale des intranets et des produits-les scientifiques ou les
téléphones mobiles par exemple-mais le fait que les uns et les autres risquent de
devenir de plus en plus importants pour la croissance économique, les produits donnent
lieu à une intensification des flux d’information et ces derniers sont de nature à
accélérer la croissance économique4
2-2- Ville intelligente l’objectif de la ville de Casablanca
Casablanca constitue un exemple de ces villes nouvelles. Elle a décidé de s’inscrire
dans une dynamique intelligente dans le cadre de son développement urbain, en vue
de répondre à l’explosion de sa démographie et de son activité économique.
Plus communément appelée « ville blanche », Casablanca est une ville portuaire avec
70 km de littoral située à l’ouest du Maroc, face à l’océan Atlantique et à 90 km au sud
de la capitale Rabat. C’est la vitrine dynamique du Maroc moderne. Véritable
locomotive économique et financière de l’économie nationale, la région de
Casablanca-Settat a réalisé la part moyenne la plus importante du PIB, aux prix
courants, durant la période 2001-2015 en y contribuant à hauteur de 26,9%. 5
La ville est constituée en une commune, l’un des niveaux de l’organisation territoriale
du royaume chérifien. Constitutionnellement, c’est une collectivité territoriale de droit
public dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014, la population
de la région du Grand Casablanca a atteint, le nombre de 4 270 750 personnes.6
La métropole doit faire face à de nombreux défis : transport urbain, gestion de service
public, détérioration du patrimoine, assainissement, déchets, gestion de l’espace
public, sécurité…etc.
La ville de Casablanca connait un fort taux de croissance dû essentiellement à l’exode
rural, une croissance démographique, et une extension anarchique.
La ville a besoin d’investissements considérables et une nécessité accrue pour
préserver les ressources et maitriser les risques naturels surtout que les sources de
1

Jean-François soupizet«la fracture numérique nord-sud » Collection «nouvelle TIC » éd.
Economica, 2005, p 2
2
https://masdar.ae , accès le 30/11/2018
3
https://www.neom.com , accès le 30/11/2018
4
Duncan Campbell, op.cit.,
5
www.finances.gov.ma, accès le 30/11/2018
6
www.hcp.ma/reg-casablanca, accès le 26/11/2018
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financement sont limitées. Face à ses enjeux, il faut réorganiser la gestion des services
de la ville par une approche intelligente.
La société de l’information n’a pas encore marqué le paysage de la ville. A vrai dire,
les TIC n’ont que très peu affecté la forme de la ville, l’accès à l’internet, les
connexions et les différentes bases de données affectent plus le citoyen que l’espace
urbain de la ville. De ce fait le citoyen est plus numérique que la ville puisque d’un
téléphone portable il peut réaliser certaines tâches, il est localisé, surveillé par des
caméras et des capteurs et conformément à InternetWorldStats1, il y’a 22, 567,154
utilisateurs de l’internet au Maroc en décembre 2017, soit une pénétration de 62,4%.
Et 15, 000,000 d’utilisateurs de Facebook, soit une pénétration de 41,4%.
Aujourd’hui, à l’ère des TIC, il est devenu indispensable, dans les plans
d’aménagement des villes de procédé à des schémas directeur de transformation
numérique.
Il s’agit de lancer le processus de transformation numérique (e-administration) qui
aboutira à la réalisation du projet «Casa Smart City», l’objectif est d’assurer des
prestations de qualité aux citoyens et aux entreprises basées sur la dématérialisation et
les technologies de l’information (état civil, autorisations commerciales,
administration numérique…). L’objectif aussi est de mettre en place un système de
gestion des réclamations pour particuliers et professionnels (Claim management) et
d’un système d’information géographique (SIG) global et intégré 2 . Le schéma
Directeur de Transformation Numérique prévue entre 2018 et 2022, est conçu dont
une démarche consultative, associant les acteurs locaux, publics et privés. Ainsi que
les citoyens, les entreprises, les touristes, les associations et l’administration, les
services « Smart City » auront pour objet de mieux les servir par la modernisation de
la gestion de la ville. Et ce en créant des passerelles plus souples entre le citoyen et
son administration publique, mettant fin aux lourdeurs administratives avec comme
finalité de redéfinir la relation des casablancais avec leur ville, et une simplification
des procédures 3 . L’aménagement numérique va renforcer l’attractivité et la
compétitivité de la ville.
La ville de Casablanca est devenue un grand chantier, qui s’organise autour de la mise
en place d’un modèle de développement durable qui répond aux besoins des citoyens.
La politique mise en place dans ce sens a pour mission de faire de Casablanca une ville
intelligente qui favorise le bien-être des citoyens non seulement par l’amélioration des
services publics, mais aussi par l’opportunité offerte aux entreprises, startups pour les
rendre plus dynamiques, efficients et innovatrices pour favoriser la dynamisation et le
développement durable de la ville.
Ainsi, la ville prévoit un accès facile aux démarches administratives à travers
la dématérialisation des services de légalisation des signatures et la certification de
copie conformes, la mise en place de bornes tactiles interactives dans les places
publiques et un système d’information géolocalisé pour la gestion du patrimoine de la
ville. D’autre part, des capteurs et l’internet des objets sont mis en place pour la gestion
du stationnement et le règlement des perturbations du trafic.

1

InternetWorldStats est un organisme compteur de statistiques mondiales des différents réseaux
internet, www.internetworldstats.com/africa.htm, accès le 26/11/2018
2
http://www.casaprestations.ma/fr/nouveau-schema-directeur-de-transformation-numerique,
accès le 26/11/2018
3
www.casaprestations.ma/fr/nouveau-schema-directeur-de-transformation-numerique , accès le
30/11/2018
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La ville a mis aussi en place un magasin virtuel d’application « Casa Store » 1 ,
Cette plateforme, se base sur une approche participative, et vise à faire du citoyen un
acteur principal du développement de la ville. En offrant un espace de partage pour les
habitants afin d’échanger leurs opinions et les événements qui entrent dans le centre
d’intérêt de la communauté.
En matière de gestion de la propreté la ville va mettre en place une plate forme
numérique pour suivre en temps réel l’activité des délégataires et assurer le bon
déroulement du service et appliquer les pénalités en cas de non respect du contrat de
délégation.
La ville de Casablanca dirige son chantier numérique par la Société de Développement
Local «Casablanca Prestation », créée en 2014 par les autorités locales, la société est
mandatée pour assurer le suivi de la réalisation du Schéma Directeur de
Transformation Numérique du Grand Casablanca. Le but est d’aménager
numériquement la ville selon les normes internationales.
De même, La Société de développement local" Casablanca Events et Animation" créée
en 2015, a pour mission d'élaborer et mettre en œuvre la stratégie d'attractivité globale
du territoire sur le plan local, régional et international. En effet, la ville ambitionne de
devenir une véritable smart city en développant "WeCasablanca" première marque
territoriale du genre au Maroc, un outil au service de l’attractivité de la ville.
Elle s’appuie sur le dynamisme du territoire, la croissance de son écosystème
entrepreneurial et le boom des start-up tout cela pour apporter de la performance aux
services publics, à l'infrastructure, à la mobilité, à l'énergie et à l'environnement.
Dans la continuité de rendre la ville intelligente plusieurs projets sont lancés
"Casashore" une zone dédiée aux entreprises opérant dans le secteur de l’offshoring.
Le projet "e-douar"2 est une transition entre la ville et son environnement rural en
instaurant une « continuité douce » entre la ville et la campagne.
Ainsi Casablanca se veut une ville intelligente, connectée et compétitive. Une ville qui
essaie de construire un cadre de vie agréable non seulement pour les habitants, les
entreprises et les administrations mais également pour promouvoir l’attractivité
touristique particulièrement le tourisme d’affaires.
Les technologies de l’information et de la communication sont un axe stratégique
que le Maroc a pris depuis quelques années, surtout depuis le Plan Maroc Numérique
2013, pour renforcer son économie et son administration.
Certes des progrès ont été réalisés mais il reste du chemin encore à parcourir, pour que
les projets sur papier se traduisent par des actes.
Conclusion:
Pour le moment, tout le monde est conscient que, pour combler le fossé numérique
et développer une société de savoir, il faut incorporer les NITC et les interconnexions
globales dans les villes de demain en tant qu’outil de propulsion du progrès humain,
penser la ville de demain nécessite une approche interdisciplinaire pour l’avancement
et le perfectionnement des conditions sociales économiques des citoyens. Ces derniers
doivent apporter leur contribution à travers une gouvernance participative dans la prise
de décision et la contribution pour construire une ville intelligente et non une ville qui
absorbe l’humain.

1

Casastore.ma, accès le 30/11/2018
un projet initié par l’université Hassan II de Casablanca, le Centre de Recherche GreenTIC et la
faculté des sciences techniques de Mohamedia en partenariat avec e-Madina.
2
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D’ailleurs l’intérêt dans une ville intelligente ce n’est pas le déploiement de la
technologie, le vrai intérêt est de rendre l’habitant plus intelligent c'est-à-dire des
habitants humains plus proches les uns des autres, plus ouverts au monde, des habitants
plus attentifs et qui se rapprochent et communiquent et non des êtres sans âmes et
dépendants de technologies.
Lors du Forum Innovation de Singapour mars 2017, le président Français François
Hollande disait" Il ne faut pas juste que les villes soient intelligentes, il faut qu'elles
stimulent l'intelligence des citoyens."
En fin de compte, il faut développer des villes intelligentes où le facteur humain est le
plus important et où l’intelligence dépend de la conduite des habitants qui font de la
technologie un moyen pour le développement.
Aujourd’hui, le monde change, se métamorphose et se renouvelle. Toutes les activités
humaines sont touchées, ébranlés même dans la façon de s’exprimer, de manger, de
penser. Effectivement, la génération du numérique s’est installée et face à la montée
en puissance des TIC les modes de vie évoluent sans cesse, et il faut suivre, même si
on ne peut pas maitriser tous les mécanismes.
Ce sont les Américains et les chinois qui dominent le monde de la technologie, les
pays arabes affichent un certain retard d’où la nécessité d’une prise de conscience
générale afin de se pourvoir des outils et moyens indispensable pour raccorder la
fracture numérique et faire disparaitre les retards enregistrés. Il faut intégrer dans les
politiques publiques une stratégie et une vision pour la transformation numérique et
encourager les chercheurs en leur procurant les moyens et les conditions pour
travailler, surtout que le secteur de la technologie de l’information a entrainé une
croissance dans des industries spécifiques. Cela a occasionné une forte demande
mondiale pour les travailleurs hautement qualifiés qui ont immigré dans les pays
développés. Cette fuite de cerveaux est un phénomène mondial, il affecte surtout le
continent Africain et fait obstacle à son développement.
Le Maroc n’a pas échappé à ce phénomène, plusieurs universités et écoles privés
nationales assurent des formations au digital : développeurs d’applications mobiles,
consultants techniques, experts en data, programmation…etc. Malheureusement,
démotivé et déçu par le manque de perspectives professionnelles et les faibles revenus,
et les mauvaises conditions de travail, plusieurs ont décidé de migrer vers les pays
développés.
A mesure que les technologies du numérique révolutionnent notre vie, surgissent
des inquiétudes au niveau des Etats qui commencent à sentir la main mise des grandes
entreprises du numérique qui connaissent un modèle de croissance phénoménal. Ce
sont les leaders de demain capables de transformer les marchés et imposer des normes.
Manifestement, Il faut se demander si dans un monde aussi numérisé et connecté,
reste-t-il une place pour la chaleur et les valeurs humaines ? Parce que, en dépit des
bienfaits que procure la technologie du numérique, stimulation de la créativité, accès
à la culture et à l’information. Le numérique peut devenir toxique parce qu’il entretient
des illusions néfastes à l’équilibre humain1.
Surement, les TIC ouvrent une fenêtre sur le monde. Mais, c’est aussi un moyen, dont
il faut apprendre à en profiter et à s’en priver.
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Definition of the Smart city, intelligent transportation, and Morocco experience:
Salé city model
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Abstract:
The concept of the city develops as a result of the development of humanitarian
activities and an increasing urban population, which have become increasingly
dependent on transportation. Many problems have emerged in the urban areas, most
notably transportation problems such as traffic congestion, pollution problems, traffic
accidents, length of travel time, and energy consumption. Transportation problems
have been solved in traditional ways, but with technological advances smart
technology-based cities have emerged to overcome the challenges of urban expansion
and growth.
Morocco, like other developing countries, suffers from large demographic growth and
unplanned urbanization, which affects the quality of the urban environment. The large
increase in transport means behind the crises in the level of traffic and transport ways
and exacerbated the problems of pollution. Morocco has therefore opened up to
intelligent and sustainable transportation.
This participation aims to define smart cities and some global models, define the
intelligent transport systems and its importance, and present the experience of
Morocco as a developing country that adopted smart and sustainable transportation
means to alleviate the transport crisis through the city of Salé model.
Key words: Smart city – Intelligent Transport Systems – City of Salé – Urban
transportation planning - sustainable development.
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Introduction
Smart cities use information and communications technology to enhance its livability,
workability, and sustainability. The concept of smart cities assumes that the functions
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of the cities are provided in a smart way to their citizens, for that a several aspects that
define a Smart City: smart governance, smart energy, smart building, smart mobility,
smart infrastructure, smart technology, smart healthcare and smart citizen.
A smart transportation is helping cities find innovative technology solutions to address
a variety of mobility challenges through designing systems that improve safety and
mobility to create smart cities, including:
- Improving access to jobs, healthcare, education and other opportunities.
- Reducing road congestion and improving transportation system efficiency.
- Making roadways safer for its users.
- Designing infrastructure solutions that can adapt to emerging technologies.
- Improving energy efficiency and reducing environmental impacts.
The promotion of the transport sector nowadays is one of the most important criteria
or indicators of the urban development level and the civilization development, so that
the states progress is measured with the development of its transport means and
systems, especially if this last has adopted a technological application and intelligent
systems up to date.
I.

Smart city definition and some global models

I.1. Smart city definition
A smart city is a designation given to a city that incorporates information and
communication technologies (ICT) to enhance the quality and performance of urban
services such as energy, transportation and utilities in order to reduce resource
consumption, wastage and overall costs. The overarching aim of a smart city is to
enhance the quality of living for its citizens through smart technology.
So a smart city is a developed urban area that creates sustainable economic
development and high quality of life by excelling in multiple key areas; economy,
mobility, environment, people, living, and government. Excelling in these key areas
can be done so through strong human capital, social capital, information and
communication technologies (ICT) infrastructure.
I.2. Smart cities models
In front of problems and challenges in the major cities of the world, at social,
environment, demographical levels and at the infrastructure level. It has become
necessary to find solutions to alleviate the pressures exerted on urban areas. Therefore,
the countries of the world have adopted what are known as Smart Cities. Successful
models of smart cities are following cities:
I.2.1. Songdo-South Korea
Songdo South Korea is presented as a major model, a man-made city, where all
buildings in an area covering an area of 1,500 acres, are based on alternative energy
sensors and computers that are laid along roads and buildings to assess and adjust
energy consumption. The largest city developed with Leadership in Energy and
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Environmental Design (LEED), 64 kilometers south of Seoul, and holds the record for
being the world's largest private real estate development project.
I.2.2. Planet-Portugal
City is built from scratch, this experience is close to Porto and used more than 100
million intelligent sensors to prevent damage caused by emergencies (by facilitating
immediate responses to things like fire or accidents), and they will be particularly
useful for transportation, Where drivers will help in everything from finding a parking
space and adjusting traffic lights to save time, Planet will have a population of around
225000 inhabitants.
I.2.3. Fujisawa-Japan
This city lies west of Tokyo, is built by Panasonic's, Panasonic has designed the city
on the basis of total reliance on electric power, reducing pollution from ordinary fuel
, so it built power stations in all corners of the city.
I.2.4. Copenhagen-Denmark
This city is called the Green Capital, which works to reduce environmental pollution
and encourage sustainable buildings. It is a model for the continuous modernization of
future initiatives. The green laboratory has been launched to study, develop and export
environmental technology to various countries that wish to benefit from the
experiences of Copenhagen.
II.

Smart transportation

II.1. Intelligent transport systems (ITS) definition
Intelligent transport systems can be defined as the technology applied to transport
infrastructure (Road networks, traffic and transit systems) to manage traffic and reduce
congestion, enable users to make informed decisions, integrate technologies and
expertise to create and provide innovative services, improve safety and mobility,
increase the efficiency of existing transport infrastructure.
II.2. Importance of intelligent transportation
Intelligent transportation contributes to creating a sustainable city, based on improving
the quality of life in a city, including ecological, cultural, political, institutional, social
and economic components without leaving a burden on the future generations.
- Improves the safety, convenience and productivity of personnel and the already
available infrastructure.
- Traffic congestion as the population increases, available land declines.
- Affects both, quality of life and economy.
- Incorporates advanced management techniques and technology to improve
productivity.
- Increasing efficiency in existing systems and programs.
- Provides travel information before and during the trip for informed decision making.
- Its has the ability to learn and adapt to changing scenarios
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II.3. Basics of intelligent transport systems
Smart transportation systems run on data. Battelle brings together statisticians, data
scientists, mathematicians, computer scientists, data managers and database and
applications developers to develop advanced solutions for data acquisition, storage and
analysis. Converting data into a valuable knowledgebase, that benefits transportation
system planners, city agencies, transit authorities and consumers. The capabilities
include collection of data dependent on thousands and even millions of sensors, and
analyzing data to turn it into information that is actionable.
II.4. Objectives’ of the intelligent transport systems
Smart transport systems application strategy for major cities, which suffer from
problems of poor urban planning, aims to:
- Safe and secured transport achievement.
- Rational maintenance and operational cost.
-Creating a transportation system achieves economic development and reduces of
environmental impact, emergency planning and public health.
-Develop a comprehensive plan that integrates technologies, systems and new
approaches to transportation and logistics.
III.

City of Salé model: Using smart transportation

III.1 Requirements to achieving smart urban transportation in Salé
III.1.1 Intelligent planning of the urban transportation
The transport planning process requires several procedures that are limited to the
following stages:
-The stage of gathering information and analysis to determine the current demand for
movement, to determine the relationship between demand and the urban environment,
while determine how to achieve that demand.
-The forecast phase and the development of a plan that includes forecasting travel
demand for future periods.
-Evaluate proposals that test the extent to which expectations are achieved in terms of
volume, type of demand and level of service.
Transport planning in Salé aims at alleviating traffic problems with developing
services to address future problems with to create efficient city.
III.1.2 Efficiency of the urban transportation systems
To determine the efficiency of the urban transport systems in Salé, must consider of
the service of the maximum area at the outskirts of the city at all times, the distribution
level of the transport stations, and the quality of the means of transport by adopting
the criteria of the population benefiting from the transport within the service, traffic
accidents, transport costs, pollution level.
III.2. Challenges of urban transportation in Salé
III.2.1 Urban demographic growth
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City of Salé belongs to Rabat-Salé- kenitra, one of Morocco's largest urban
communities. According to the general census of inhabitants and habitats in 2014, the
number of inhabitants in the region of Rabat –Sale- Kenitra reached a total of
4.580.866 inhabitants. 3198712 of them live in urban areas forming 70%.
The number of inhabitants in Sale prefecture forms 21% of the total of the region
inhabitants, while the inhabitants of Sale city alone forms 19% of the total of the region
inhabitants, and 28% of urban inhabitants in the region.
Population evolution of Salé city 1994-2030
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Source: High commission of planning - Rabat
City of Salé was a major demographic growth during 1994 - 2014, with the population
moving from 631803 inhabitants in 1994 to 982163 inhabitants in 2014, and is
expected to increase the population in horizon 2030 to 2400000 inhabitants.
The relationship between demographics and transportation is a complex one. Some
demographic variables are obviously related to transportation systems. The overall size
of the population, the age distribution of that population, while certain variables related
to household structure and household life cycle all have direct impacts on
transportation behavior.
The transportation planners necessarily must work on relatively long time horizons
when planning for enhancements that will affect several generations to come, both in
terms of creating infrastructure that will meet the needs of future generations and fairly
allocating the costs of building it, which are also borne by future generations.
III.2.2. Atmospheric pollution
Transport is a major source of air pollution especially for cities with traffic congestion,
which plays a major role in the generation of air polluting gases. There are many health
and environmental risks resulting from the exhaust of cars of various types, which
depend on their operational capacity on gasoline or diesel, The main sources of air
pollution, where emissions from vehicles are the main source of urban air pollution,
especially as the number of vehicles is increasing the combustion of fuel within the
engines of vehicles is caused by many pollutants, mainly carbon monoxide, volatile
organic compounds Hydrocarbons, nitrogen oxides, sulfur dioxide and particulate
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matter as well as toxic lead compounds from exhaust when used gasoline fuel
containing a percentage of lead and other metals as additives.
III.2.3. Noise pollution

In addition to air pollution, city of Salé suffers from noise pollution of transportation
is produce heavy noise and people get it difficult to get accustomed to that. The high
noise leads to, health issues (hearing Problems, sleeping disorders, cardiovascular
issues), and trouble communicating,
III.3. Projects of intelligent transportation in Salé
III.3.1. Ongoing achievements
The Rabat-Sale tramway is now, after more than 7 years of operation, is a key urban
public transportation that responds adequately to the growing demand for travel in the
agglomeration of Rabat-Salé.
Considered as one of the structural components of the waterfront development of
Bouregreg valley, Rabat-Salé tramway provides an appropriate response to the
problem of transit through its formula combining reliability, speed, comfort and
ecology. The tram ensures complementarily with the bus and taxi networks, helps
preserve the environment by reducing pollution and noise, an addition contributes to
the economic development of the town.
The tram connects the town centers of Rabat and Salé over a length of 20 km consists
of 31 stations and serves the main areas of activity: administrative centers, universities,
hospitals, and train and bus stations. The 2011 network has two lines:
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-Line 1: Tabriket in Sale to the University Hall of Rabat.
-Line 2: Bettana in Sale to Rabat Ocean area, along the Medina.
The Tramway was confirmed as a sustainable mobility solution offering regular public
transport service and quality. With about 110 000 passengers per day, it is mainly
characterized by daily and recurring movements.
-The tramway network Rabat - Salé recorded since its start more than 100 million trips.
-Attendance in 2015 is around 32 million trips.
-The daily attendance this first half of 2015 reached 110,000 passengers, of which 40%
are subscribers. The network now has 18 000 active subscribers, from whom 60% are
students.
III.3.2. Future projects

III.3.2.1. Tramway network extensions
The Rabat-Salé tramway is now an urban key in public transportation that responds
adequately to the growing demand for travel in the agglomeration of Rabat-Salé. It
turned out to be a transit solution for mass movements on the structural axes of the
city.
The current network of 2 lines, grows over 20 km, and carries 110,000 passengers a
day, a total of 133 million passengers since its commissioning in 2011. Tramway has
thus become a solution to sustainable mobility.
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By joining the two banks, the tram has strengthened social cohesion between the
inhabitants of Salé and Rabat and has established itself as a sustainable mobility
solution.
- The rate of availability of trains on the network is 97%.
- The low fraud rate, which has averaged 1.12%.
- The accident rate of 0.51, in 10 000 km, lower from the last 3 years.
- The number of active subscribers per month reached 17,000, from which 50% are
students.
- 64% of travelers have at least one vehicle.
To continue the dynamics initiated in the city of Salé and a capital of the Kingdom and
meet the growing demand for mobility, the STRS, validated in May 2014 an expansion
program in several phases of the network, for a total of about 29 km on the additional
period of 2016-2022.
In city of Salé (9.6 km) the tram network will include:
- Hay Moulay Ismail and Al Quaria Extension / way: 4.6 km / Number of stations: 9
- Sala Al Jadida Extension / way: 5 km / Number of stations: 8
With extensions, the tram will affect a population of around 560,000 inhabitants in
cities of Salé, Rabat, and Temara.
III.3.2.2. Subway (Metro)
For this purpose, an alternative proposal for the organization of public transport for
intelligent and sustainable transportation has been developed. It advocates duplicating
the crossing of Bouregreg valley by creating a fast subway line.
This line of metro will be launched from Sala al jadida then the airport of Salé, before
returning in loop towards the town hall of Salé, then the Bouregreg valley, the center
of Rabat then the TGV (train grand vitesse - high speed train) station of Agdal.
III.3.2.3. High speed train (HST)
High-speed train is a new service in Morocco, which connects the city of Tanger and
the city of Casablanca through the city of Kenitra and the capital Rabat. This train runs
on a high-speed rail (320 km / h) from Tanger to Kenitra, and the speed drops (160 km
/ h) from Kenitra to Casablanca, has 533 seats, is equipped with a signaling system
(ERTMS) and double traction power (25 KV and 3 KV). It is inaugurated on
November 2018, the first high-speed rail on the African continent. By the year 2030,
the Technopolis station of the high-speed train will be completed near Sala al Jadida.


Signaling and communications

Signaling and communications complete the railway system equipment.
- Signaling: A remote central command station (Poste de Commande à Distance) is
based in Rabat to command the traffic and control the HSR signaling system. This
system includes, among other things, computerized interlocking signal boxes (Postes
d’Aiguillage Informatiques), which can operate the devices installed on the track and
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provide the needed data for the European Rail Traffic Management System (ERTMS).
The latter ensures the automatic spacing of trains.
- Communications: The role of communications in the HSR system is to meet the
following needs; railway operations (Railway Radio and Telephony), Data
transmission (remote control signaling and energy installations), Organization of
maintenance (mobile, alarm phone …), and security (video surveillance, access control
…). The HSR communications network was designed to meet the above requirements
and to support the necessary applications for a safe and smooth line operation.
 Impacts
-Time saving: once operational, the High Speed rain (HST) should allow a very
significant reduction of the travelling times between the various destinations: 3 to 4
times less than the conventional railway and twice less than the motorway.
-More road safety and less pollution: the modal transfer between the road and the HST
will improve road safety and will take part in the fight against greenhouse gas
emissions and atmospheric pollution. On this last aspect, the HST operations will allow
an annual reduction of 20.000 tons in carbon dioxide emissions. As to road safety,
studies estimate that 150 fatal victims will be avoided in the roads per year.
-Sustainable mobility: It is not only a question of satisfying an elementary need for
mobility of people and things, the stake in the HST project is to meet this need while
respecting the fundamentals of sustainable mobility: environmental, social and
economic principles. The arrival of the High Speed Train also ambitions to
revolutionize practices of mobility of individuals and families (business, tourism..) by
offering an ecological, comfortable and accessible mode of transport for everyone.
IV.

City of Salé model: Using smart technology to monitor traffic

Ministry of Equipment, Transport, Logistics and Water is using a new traffic
monitor system, includes intelligent radars that will detect the various offenses of
drivers.
IV.1. Fixed speed radar
This is the first type of radar to have been installed. It instantly calculates the speed of
the vehicle as it passes, from the front or the back, in one or both directions.
The technical margin means that the driver's speed is controlled with a margin of
error. Below 100 km / h, a margin of 5 km / h is deducted from the recorded speed, to
the advantage of the driver. For the limits above 100 km / h, the margin is 5%, also
taken into account for the benefit of the driver.
Speed limit

Tolerance

Speeding if

50 km / h

5 km / h

56 km / h

60 km / h

5 km / h

66 km / h

70 km / h

5 km / h

76 km / h
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80 km / h

5 km / h

86 km / h

90 km / h

5 km / h

96 km / h

100 km / h

5 km / h

106 km / h

110 km / h

5.5 km / h

116 km / h

120 km / h

6 km / h

127 km / h

Source: French Ministry of Interior
It is therefore impossible to be punished for an "insignificant" excess speed, since this
margin must always be added. These radars are indicated by radar warning signs.
Fixed speed radars are installed at the entrance and exit of the city, areas where
accidents occur for which excessive speeds are mainly involved, and at regular
intervals on the main routes to lower the average speed on the whole route. Four radars
were installed in the city of Salé; 2 sites on Hassan II street, 1 site on the national road
1 (Road of Kenitra), and 1 site on the ring road at Sala El Jadida.
IV.2. Radar speed average work project
The average speed radar calculates the average speed on a portion of a road that can
be up to several kilometers between two points to encourage users to behave

responsibly throughout their journey.
The place of the offense is the exit checkpoint. At each control point (at the entrance
and exit of the controlled section), a video camera, associated with an automatic plate
reader, takes a snapshot of each vehicle and records its plate and its time of passage. At
the exit point, a processing unit calculates the average speed practiced by each vehicle
on the section based on this information.
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As for the fixed speed radar, a margin of 5 km / h (below 100 km / h) or 5% (above
100 km / h) is taken into account, always to the advantage of the driver. It is therefore
impossible to be punished for an "insignificant" excess speed, since this margin must
always be added.
These radars are intended for dangerous sections of road or highway or on which an
accident would have consequences multiplied.
IV.3. Red light radar work project
He locates and records the offenses committed at the traffic lights.

Two photos are taken, a first if a vehicle crosses the line of effect of the lights (LEF),
a second if the vehicle continues its route beyond the fire. It is an indispensable tool to
better protect vulnerable users at intersections. The flash fires as soon as a vehicle
crosses the line of effect of the lights (LEF) materialized in dotted lines on the
roadway. The Highway Code imposes the stop upstream of this line. Stopping on this
line or overtaking it is already an offense.
If the vehicle passes the line of fire but stops at the foot of the traffic light before the
junction, the camera goes off but no ticket notice will be sent. Likewise, if a long
vehicle crosses the green or orange light but the trailer turns on the red light, no flash
will be triggered.
They are installed in dense urban environments to ensure the protection of the most
vulnerable users nearby; places frequented by pedestrians (proximity to schools or
leisure facilities, retirement homes, town centers, etc.), dangerous crossings (near level
crossings or tram crossings, large traffic intersections ...), and high traffic routes and
urban crossings.
IV.4. Radar car work project
The mission of the radar car, formerly mobile radar of new generation (RMNG) is to
detect, without visible flash and while driving, all the vehicles in excess of speed.
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New generation mobile radar, also known as Mobile Terrain Equipment (ETM), is an
aircraft embedded in an unmarked car, driven by police.
These radars are designed to target drivers responsible for large speeding: the technical
margin of these radars is 10 km / h for speed limits below 100 km / h and 10% for
speed limits over 100 km / h (against 5 km / h and 5% for other speed radars). Thus,
vehicles traveling from 146 km / h on the motorway will be flashed, 124 km / h on an
expressway, 102 km / h on a national or departmental road or 61 km / h in built-up
areas.
These radars are not reported on the roads: these new systems are embedded in
unmarked vehicles and use an infra-red flash, not visible for flashed users.
Radar cars will circulate on axes determined by the State services, mainly on road
sections where excessive speeds are found which cause accidents and on all types, on
networks of highways, national roads, and departmental or communal.
Conclusion
Through this study we have reached the following results:
-The process of sustainable transport planning is an integrated process. Transport
sustainability cannot be carried out without cost sustainability and sustainability in
planning, so there must be a holistic view and policies that are interrelated with
different aspects of life.
-The rational management of urban transport requires compatibility with urban
planning of the city.
-The use of intelligent transport applications contributes to solving urban problems
and addressing them to achieve a balanced urban environment.
-Smart Transport helps solve some traffic problems without having to create new roads
or expand roads.
Smart applications play a big role in solving the problems of current and projected
cities, so the need to transform the city into a city with intelligent technologies.
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السل م االقتصادييا فلع دارة األ مان مالت مدي الم تداميا الدي السل م االقتصاديي م ل م الت ددلا جامسي فلسا
باسا س دفا الجراإل.
-ا،ت ام  ،لا اسا 2014ا تا دي ظم ال ال ال ادي ااستلاتدجدي لت

يل ق اع ال الا جامسي الحاج ل

لا ،ات ي.

يل د طططاد ا محمد سدان سطططف را  2013ا المدن ال ادي مدمرھا فش يجاد سل ن للم طططوال السملا دي (ساليدراسدي :م وال ال ال فش مدي ي دم ف)ا مجلي جامسي دم ف للسل م الآ دسديا المجلد 29ا السدد الثا ش.
سططططامدي لح نا راميي س اشططططشا  2014ا م ططططاھمي ظم ال ال ال ادي فش الحد من التل ث البدلشا مجلي هسططططد طللدراسطططا البدلديا السدد  40ا الدي السل م االقتصطططاديي م ل م الت طططددلا م بل دارةا ال م مدادا جامسي الحاج
ل لا ،ات يا الجراإلا الدي السل م االقتصاديي م ل م الت ددلا جامسي فلسا باسا س دفا الجراإل.
رييا 2017ا ا ست دام ا ستلاتدجدي ال ال ال اش اأداة لد م ال ال الم تدام – درا سي مت لبا الت بدف
 ش بشفش ال ال البلهللا ،الجراإل -ا هطلمسي ل دل شططآادة الدات راه فش ل م الت ططددلا الدي السل م االقتصططاديي مالتجاريي
م ل م الت ددلا جامسي محمد  ،ضدا ا الم دلي.
يالد يدفي مل الومدسشا ادن الآادهللا سطططسدا2018ا تا دي ظم ال ال ال ادي ااسطططتلاتدجدي فش التالدل من تل ثالآ اءا المجلي الدملدي للسل م مالتا ديا السدد  13ا المسآد السالش للسل م مالتا ديا قصطططل ،ن ا طططدلا المسآد السالش
للتا دا الآ دسديا  ،ش ملدد.
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Une conception intelligente du bâtiment pour un environnement sain et durable
)Pr. OULDZEMIRLI Mohamed Abdelmoumen (université Saad Dahleb blida1 – Algérie

"Résumé
- Le secteur de l’habitat est classé comme étant le plus énergivore des secteurs de la
ville, en Algérie environ 42 % de la consommation énergétique globale revient au
secteur résidentiel. La conception de l’habitat en général et des logements en particulier
a un rôle très important dans la réduction de la consommation énergétique et par
conséquence, minimiser les émissions des gaz à effet de serre et construire des villes
durables saines et intelligentes. A cet effet le présent travail traite des consommations
énergétiques, polluantes (d’origine fossile) vis à vis des demandes d’énergies
nécessaires au confort thermique de l’être humain dans son habitation. Le travail en
question, consiste en la Simulation Thermique Dynamique à l’aide du logiciel Pléiades
+ comfie, une étude du comportement énergétique de deux logements de type collectifs
situés en zones, à climat différent, Laghouat et Adrar. Le but de cette étude est de tester
l’efficacité de l’isolation par la technique d’utilisation des matériaux locaux et
traditionnels, dits écologiques, sur la consommation énergétique d’une habitation.
Mots-clés : habitat, consommations énergétiques, villes intelligentes, confort
thermique, isolation, Pléiades.
مرخو"

السالم ،اسله مج د لم اجآي الم اال الملتب ي ،االستآالك المفلط لل اقي م تل ث الغال الج هللا,
مھ ا من يالن اد السديد من الملتادا م ال مؤتملا السالمدي ,م ايلھا ال هللا ا ساد شططططآل فمبل من
ال طططط ي الجاريي ، 2016مدي ي ملااش المغل،دي ,م ھ ا من اجل تح ططططدم م تلف الدمن ن م اطل
االفلاط فش استآالك ال اقي م ا ه من ال اجأ اال ااص من طلح الغاعا الم ببي للتصحل م التل ث من
يالن ت يل الدا جديدة السطططتسمان مصطططادر طاقي ،ديلي م متجددة ض اسطططتسمان مصطططادر ال اقي
الحفليي ھ ه االلدا الم ا رة تمثل ت اھم فش  ،اء مدن م تدامي م ذادي.
ق اع ال ون يحتل الملتبي االمل فش استآالك لل اقيا فش الجراإل س الش ، 42الملي من استآالك
ال اقي ،المدن تس د لآ ا الا اع .تصمدم المبا ش امي م ال و ا يا ي له دمر مآم فش تلشدد استآالك
ال اقي لآ ا يمو ا التديل فش ھ ا الباب من اجل الحد من ھ ا الم طططول .السديد من الحل ن ممو ي من اجل
تح دن ال ضسدي الحلاريي م الج دة ال اق يي لل ون .ال ل سبدل المثان مبادئ التصمدم البد م ايش
اسرن المب سلاريا من ال ارج م ت جدآه...الخ.
ل آ ا ت لق ا فش ،حث ا ال حالش السططططتآالك ال ا قي ،ا لدر جي االمل ا م الق ته ،ت فدل الل فاھ دي
الحلاريي للفلد دايل المب ا سالي الدراسطططططي الم تارة م التش اجلي ا لدآا المحاااة ھش الماار ي ،دن
سططو دن ماسد مب ش فش ماليي االا اط م التش تبسد س الش  400الم ج ب السا ططمي الجراإل م المسلمفي
،الم اخ الحار م الجا مااليل  ،اليي ادرارالتش تبسد ،ح الش  1500ام ج ب السا ططططمي م المسلمفي
اي ا ،م ايآا الحار م الجا م االاثل ق امة يا ي دفا .مقع ايتدار ا ل ھ ا ال ون ،ال ا،ف االيدل
للمب المتالاه الابل دد ممون من ال اجآا ح ال ارجا ثالث ماجآا مع ال اف.
السمططل الماصطططط د يتمثططل فش المحططااططاة الحلاريططي المتغدلة من يالن اسططططتسمططان ،ل ططام
 Pleiades+comfieا م ھ ا بل سالتدن ,الحالي اال،تداإدي التش تمثل المب ،دمن اهللا تديال ، ,سدھا
يلده التح دن االمن اين ادرج ا اف ث اإدي الترجد  ,ثا دا قم ا ،سرن الجدران من ال ارج م ايدلا ا ضف ا
رن ال اف .
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 الج دة ال اق ييا ال اقي البديليا الت مدي الم طتداميا ال طل ك الحلارهللاا التصطمدم البد م ايشا: الكرمات المفتاحيج
.اللفاھدي
I.

Introduction
Aujourd’hui le thème de l’environnement et la durabilité des bâtiments deviennent
une grande préoccupation des nations, dans leur lutte contre les changements
climatiques, dues essentiellement à la pollution de l’environnement. A cet effet les
règles et les techniques de construction accèdent une nouvelle aire, de nouveaux labels
et certifications apparaissent dans la réalisation des habitations neuves comme elles
s’appliquent dans la réhabilitation énergétique des anciennes constructions.
Dans le cadre du Programme National pour la maîtrise de l’énergie, ‘PNME’,
l’Algérie lance un projet de réalisation de logements à haute performance énergétique
sur tout le territoire national. Le programme Eco-Bat porte sur la réalisation de 600
logements à haute performance énergétique, couvrant les différentes zones climatiques
du pays [1], comme on a décidé aussi et dans le même contexte, d’adopter les nouvelles
technologies de production d’énergies renouvelables, à cet effet, plusieurs centrales
photovoltaïques sont en cour d’installation par la société nationale SONELGAZ, et
Laghouat a eu le privilège de bénéficier d’une centrale de 50 MW.
Le bilan énergétique, par définition, reflète la consommation énergétique de
bâtiments d’habitation (maisons individuelles et habitat collectifs), bâtiments
administratifs et scolaires. Le bilan énergétique permet d’établir le certificat
énergétique des bâtiments. Il montre d’une part l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment
et d’autre part, la quantité d’énergie nécessaire à un bâtiment dans son fonctionnement
standard.
Ceci est valable pour des bâtiments existants mais aussi pour les nouvelles
constructions. Le besoin énergétique défini, est visualisé sur le classement allant d’A
à G (de « très efficace énergétiquement » à « peu efficace énergétiquement ») sur une
échelle d’une étiquette énergétique. Ainsi en tant que propriétaire, on peut obtenir une
évaluation objective de l’état énergétique et de l’efficacité de notre bâtiment. [2]
II. Critères d’une performance énergétiques
Il existe plusieurs critères, connus mondialement pour classifier un bâtiment de
point de vue performance et efficacité énergétique, ces principes concernent
principalement la consommation énergétique du bâtiment et surtout, les
caractéristiques physiques de l’enveloppe, comme suit :
II.1. Coefficient de transmission thermique d’une paroi U

Le coefficient de transmission thermique d'une paroi est la quantité de chaleur
traversant cette paroi en régime permanent, par unité de temps, par unité de surface et
par unité de différence de température entre les ambiances situées de part et d'autre de
la paroi.
Le coefficient de transmission thermique est l'inverse de la résistance thermique
totale (RT) de la paroi. U = 1 / RT, U (ou k) s'exprime en W/m²K
Plus sa valeur est faible et plus la construction sera isolée.
II.2. Coefficient de transmission thermique d’un matériau λ
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Le coefficient de transmission thermique d'un matériau est la quantité de chaleur
qui traverse en 1 seconde un matériau d'1 mètre d’épaisseur et d’1 m2 de surface pour
une différence de température d’1°C entre ses deux faces. Le coefficient Lambda
s’exprime en W/mK. Plus sa valeur est faible et plus le matériau est isolant. Chaque
matériau homogène possède son propre λ. Exemples de λ : Acier 50 W/mK Béton
caverneux 1,35 W/mK Bois tendre (sapin) 0,12 W/mK Laine minérale 0,040 à 0,032
W/MK
II.3. Niveau d’isolation thermique globale K

Le coefficient K définit le niveau d’isolation thermique globale d’un bâtiment. Plus
il est bas, plus la perte d’énergie d’un bâtiment par les murs extérieurs, toits, sols et
fenêtres est faible. Il est déterminé par les caractéristiques d’isolation (U) des surfaces
homogènes de déperdition et leur surface propre (m2) et la compacité du bâtiment.
II.4. Niveau de consommation annuelle d’énergie E

La méthode de calcul du niveau E est pour l’instant divisée en deux sous-méthodes
: une méthode pour le résidentiel et une autre pour les bâtiments de bureaux et
scolaires. Dans ces grandes lignes, le calcul du niveau E intègre, conformément aux
impositions de la Directive européenne, les éléments suivants :
Le site et l’implantation du bâtiment : (compacité, orientation,) ; Les
caractéristiques de l’enveloppe et les subdivisions internes (coefficient U et niveau
global d’isolation K) ainsi que l’étanchéité à l’air du bâtiment ; Les équipements de
chauffage, de refroidissement et pour le secteur résidentiel, les équipements
d’approvisionnement en eau chaude sanitaire ; La ventilation ; Le confort intérieur ;
Pour le secteur non résidentiel, l’éclairage naturel et les installations d’éclairage ; Les
systèmes solaires passifs et les protections solaires ;
D’autres éléments peuvent être pris en compte :
Les systèmes solaires actifs et les autres systèmes faisant appel aux énergies
renouvelables pour le chauffage et la production d’électricité ; Les systèmes de
chauffage et de refroidissement collectifs ou urbains ; [3]
III. Présentation de la technique STD
Simulation Thermique + Dynamique C’est un outil de conception permettant de
juger le comportement d’un bâtiment en simulant sur une année les phénomènes
thermiques auxquels il est soumis
1- Calculs thermiques effectués au pas horaire
2- Découpage du bâtiment en zones thermiquement homogènes « Zonage »
III.1. Présentation du logiciel, Pléiades + Comfie

Le logiciel Pléiades + Comfie est développé par le Centre d’énergétique de l’Ecole
des Mines de Paris, il intègre plusieurs bibliothèques de données thermiques sur les
matériaux et les éléments constructifs, les menuiseries, les états de surface, les albédos
et les écrans végétaux. Le logiciel comprend aussi des bibliothèques de modes de
gestion du bâtiment étudié selon un scénario horaire pour une semaine type
(occupation, apports internes, températures de consigne de chauffage ou de
climatisation, gestion des occultations).
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Chaque ouverture vitrée peut être affectée d’un masque intégré à la construction
(évent, brise-soleil etc.). Les masques lointains (relief, autres bâtiments), les obstacles
à l’ensoleillement à proximité de chaque paroi (arbre, masques architecturaux) sont
également pris en compte.
III.2. Avantage du Pleiades+comfie 2.3

PLEIADES apporte aux différents modules de calcul une interface efficace,
ergonomique et sécurisée, accélérant considérablement la saisie d’un projet et l’étude
de
ses
variantes.

PLEIADES permet la saisie des bibliothèques, la description détaillée du bâtiment, le
lancement des calculs et l'analyse des résultats.
Selon le module de calcul utilisé, PLEIADES peut servir pour :
 La conception bioclimatique et l'analyse du confort thermique (moteur
COMFIE de simulation thermique dynamique) avec calcul des besoins et des
consommations énergétiques et indicateurs de confort
 Le dimensionnement des systèmes de chauffage ou de climatisation
III.3. Interface du Pléiades + Comfie

Dispose de vastes bibliothèques entièrement personnalisables comprenant :










Des matériaux, des éléments constructifs (blocs, panneaux...) et des
compositions de parois
Des menuiseries
Des scénarios de fonctionnement du bâtiment (température, ventilation,
éclairage etc.)
Des scénarios environnementaux (albédos, écrans végétaux)
Des états de surface (absorption du rayonnement solaire et émission
infrarouge) sur les deux faces de toutes les parois du bâtiment
Des équipements de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation
Des modules photovoltaïques pour les dernières versions.
Des fichiers de données météorologiques (Figure 01).
Fig. 01 : interface Pléiades
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Pleiades+comfie calcule à la fin de chaque simulation cinq indices permettant
d’estimer rapidement le confort et l’efficacité énergétique dans chaque zone du
bâtiment étudiés. (Tableau 01)

Table 01 : les indices du résultat.
Source: Manuel Pleiades+comfie.

IV.

Caractéristiques climatiques des zones d’étude

La présente recherche sera effectuée dans les deux ville, Laghouat et Adrar, deux
régions qui ont de différents climats, nous voyons par la suite les différentes
caractéristiques de ces régions à partir du logiciel Meteonorm 5 .1 ;

Fig. 02 : Algérie : irradiation directe journalière reçue sur un plan
horizontal en mois de Juillet.
IV.1. Climat de
Laghouat
Source:
Unifrance, 2010, p1.
Table 02 : caractéristiques climatiques de Laghouat.
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IV.2. Climat d’Adrar
Table 03 : caractéristiques climatiques d’Adrar.

D’après les deux tableaux extraits du Meteonorm 5.1, nous constatons qu’il y’a de
grandes différences entre les deux villes, surtout vis-à-vis de la température de l’air,
qui arrive jusqu’à 46.6 °C à Adrar mais, ne dépassant pas 40 °C, pour Laghouat ; pour
l’humidité relative, celle-ci est plus élevée à Laghouat par rapport à Adrar. Ce qui
dispose, climatiquement Adrar plus chaude et sec que Laghouat.
V.

Présentation du cas d’étude

Pour ce logement qui existe réellement à Laghouat, et dans notre cas pour faire une
comparaison entre les deux villes, Laghouat et Adrar, on suppose que le même
logement avec les mêmes caractéristiques ; conception, matériaux de construction et
orientation, sera réimplanté à Adrar.
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Fig. 03 : photo sur le bloc
d’angle.
V.1. Plan du logement

Source: auteur 2015

La maison à étudiée est située dans le bloc d’angle -C-, la maison choisie est la plus
défavorable, parce qu’elle situe dans le dernier étage et dans le bloc d’angle donc
beaucoup de surfaces qui donnent sur l’extérieurs. Et par conséquence beaucoup de
déprédations.

VI.

Déroulement de la simulation
VI.1. Principe de la simulation
La simulation du travail en question consiste à faire la modélisation et ressortir
les besoins en chauffage et en climatisation du logement tel qu’il est « cas initial »,
dans les deux villes, Laghouat et Adrar, En deuxième lieu on va faire la simulation
avec l’amélioration de l’enveloppe, par la modification de la composition du mur et
de la toiture, on a proposé un mur, qui est composé d’un matériau local, qui est l’adobe
« elgaleb », et renforcer par la laine du mouton comme l’isolation, ce choix est basé
surtout sur des matériaux écologique, disponible sur site.
Par la suite, les tableaux 04, 05, 06 et 07 présentent les détails de composition du cas
initial.
VI.2. Caractéristique des compositions du cas initial
VI.2.1. Murs
Un mur est de 10 cm en brique de terre cuite creux utilisé dans les séparations à
intérieur du logement.
Table 04 : caractéristique du mur intérieur

Figure 03 : photo sur le bloc d’angle.
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Le mur extérieur est composé de double cloison de brique de terre cuite creux avec
une lame d’aire de 5 cm.
Table 05 : caractéristique du mur extérieur

VI.2.2. Toitures et Plancher intermédiaire

La toiture à étanchéité saharienne est caractérisée par la couche de sable de dune
pour constituer la forme de pente qui sert à évacuer les eaux pluviales cette couche est
protégé avec du mortier batard.
Table 06 : caractéristique la toiture saharienne

VI.3. Caractéristique des compositions proposée
VI.3.1. Mur :

Dans cette étape j’applique l’ITE « Isolation Thermique par l’Extérieur ». Le rôle
principal de cette isolation est d’obstacler la propagation ou les déperditions à travers
les ponts thermiques, et en utilisant un matériau écologique qui a une forte inertie
thermique. Le tableau ci-dessous représente la composition de l’isolation par
l’extérieure avec l’adobe comme matériau écologique.
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Table 08 : caractéristique de la composition du mur
proposé

VI.3.2. Toiture
Le logement d’étude se situe dans le dernier étage, donc les déperditions à travers
la toiture sont énormes ; pour cela la dernière étape d’amélioration sera sur le
renforcement de l’isolation de la toiture externe
Table 09 : caractéristique la toiture isolée proposée.

VII. Résultats de la simulation
VII.1. Consommation énergétique

La consommation étudiée dans notre cas, concerne essentiellement le besoin en
chauffage et en climatisation ;
VII.1.1.
Cas initial :
Selon la figure 06, on constate que le besoin pour la climatisation de la ville d’Adrar
est plus considérable que celle du Laghouat, et au contraire pour le besoin en chauffage
de la ville de Laghouat, qui est plus considérable que le besoin de la ville d’Adrar.
Ce qui justifie la différence pour les données climatique des deux villes, et que
Laghouat est plus froide qu’Adrar.
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Fig. 06 : besoin en chauffage et en climatisation du cas initial.

Et donc par conséquence on peut dire que la période estivale à Adrar est plus grande
que la période hivernale, et le contraire pour Laghouat,
La consommation de la climatisation, relative à la ville d’Adrar est deux fois plus
que le chauffage ; alors que le besoin en chauffage propre à la ville de Laghouat est
d’environ de cinq fois le besoin en climatisation. Pour le besoin total, la consommation
propre à la ville de Laghouat est plus considérable que celle d’Adrar, et environ de
deux fois plus.
VII.1.2.
Cas amélioré
Après les interventions effectuées et qui concernent principalement les
améliorations de l’isolation des murs extérieurs et la toiture, nous arrivons à minimiser
énormément la consommation propre aux besoins de chauffage et de climatisation.
Pour la ville de Laghouat on est arrivé à réduire le besoin total de 13158 Kwh
jusqu’à 4117 Kwh, donc 9128 Kwh de gains, alors que pour la ville d’Adrar, une
diminution très remarquable par rapport à première ville, de 22253 Kwh à 4030 Kwh
donc 18223 Kwh de gains.

Fig. 07 : besoin en chauffage et en climatisation du cas amélioré.

Pour le besoin propre à la ville d’Adrar, une diminution remarquable, et il reste le
besoin en chauffage en moitié du besoin en climatisation
Alors que le besoin en chauffage est six fois plus que le besoin en climatisation.
Ces résultats nous donnent une idée générale sur l’impact de l’isolation, qui plus
conseillé pour les deux villes mais à la ville d’Adrar en plus que Laghouat.
VII.2. Confort thermique
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Vu que le besoin en chauffage de la ville de Laghouat est plus considérable que le
besoin en climatisation, et le contraire pour la ville d’Adrar, je vais étudier le confort
thermique estival pour la ville d’Adrar et hivernal pour la ville de Laghouat.
VII.2.1. Confort thermique hivernal à Laghouat
VII.2.1.1. Température intérieure en hiver « cas initial »

Diag. 01 : diagramme de variation de température
intérieur hivernale du cas initial.

Dans ce cas nous constatons qu’il y’a une grande variation de température, dans
cette journée représentative, la plus froide à Laghouat le 08 janvier, et les températures
varies entre 9.11 °C et 6.25 °C, et on remarque aussi que la température est plus loin
que la température de confort.
VII.2.1.2. Température intérieure en hiver « cas amélioré »

Diag. 02 : diagramme de variation de température
intérieur hivernale du cas amélioré.

Après les améliorations effectués, renforcement de l’isolation, nous voyons une
stabilisation de température vers 12 °C, une valeur très intéressante parce qu’il se
rapproche en plus de la température de confort.
VII.2.2. Confort thermique estival à Adrar
VII.2.2.1. Température intérieure en été « cas initial »
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Diag. 03 : diagramme de variation de température
intérieur estivale du cas initial.

A la ville d’Adrar on remarque que pour ce logement collectif, les températures
intérieures varient entre 40.23°C et 35.75°C, donc une grande amplification de
température et environ de 5°C par rapport à la température extérieure du jour.
Ces températures restent toujours loin de température de confort qui est d’environ
de 25°C à 28°C pour la période estivale.
VII.2.2.2. Température intérieure en été « cas amélioré »

Diag. 04 : diagramme de variation de température
intérieur estivale du cas amélioré.

Après l’ajout de l’isolation, on voit que les températures se stabilisent aussi à
environ de 34°C à 35°C, des températures d’inconforts, mais elles sont plus
significatives que les températures du cas initial, et plus proche aux températures de
conforts.
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VIII. Conclusion
La conception de l’habitat en général et des logements en particulier a un rôle très
important dans la consommation énergétique. Par ce biais, on peut y intervenir pour
minimiser la consommation d’énergie.
Plusieurs solutions sont possibles, adoptées dans certains cas, peuvent jouer un rôle
important dans l’amélioration du comportement thermique et les performances
énergétiques du bâtiment, en particulier, l’application les principes passifs
« conception bioclimatique », comme l’ITE isolation thermique par l’extérieur,
l’orientation, la ventilation naturelle, favorisation des gains de lumière…etc.

Par la présente recherche nous avons conclus que la réhabilitation thermique et
énergétique joue un rôle très important dans l’amélioration du comportement
thermique et énergétique du logement.
Chaque région et son climat et donc l’adaptabilité de ces principes se diffère d’une
région à autre.et après les améliorations on voit que les deux logements se réagis
presque au même comportement, de consommation et pas dans la température.
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Les matériaux bio-sourcés innovants comme outils de préservation de
l'environnement, cas d'un composite à base de fibres végétales du palmier
dattier
Pr. AMEUR Mohamed (Université Mohamed Khider, Biskra, Algérie)
Résumé:
- Aujourd'hui, l'utilisation des matériaux bio-sourcés semble être l'une des réponses à
la problématique environnementale dite crucial. L'exploitation du gisement
renouvelable du palmier dattier, qui constitue un élément fondamental de l'écosystème
des régions sahariennes, sous forme de fibres, présente un grand intérêt dans le
développement des écomatériaux locaux pour remplacer les matériaux usuels
(parpaing) non respectueux de l'environnement et peu efficaces pour la réalisation du
confort thermique intérieur
Ce travail porte sur la faisabilité d'intégration d'un nouveau béton léger à base du
plâtre et de fibres végétales du palmier dattier, à faible coût, dans la réhabilitation
thermique des anciennes constructions dans la ville de laghouat, et qui se caractérisent
par un climat chaud et aride. Notre réflexion s'intéresse à l'optimisation de l'épaisseur
de la paroi à l'aide d'une étude théorique par simulation numérique. Il se montre que
l'intégration des Béton de Plâtre renforcé de Fibres végétales du Palmier dattier (BPFP)
dans les constructions a un effet bénéfique sur le confort thermique et la consommation
énergétique finale
Mots-clés : fibre du palmier dattier, Confort thermique, efficacité énergétique,
environnement, simulation.
"مرخو
 ن استغالن م رمن ال دل.ا الحاسمي لإلشوالدي البدلدي،يستبل فش ي م ا ھ ا ست دام الم اد الس يي هسد االجا
المتجددا ل شول هلدا ا مال هللا ي ول صلا هساسدا فش ال ظام البدلش للم اطف الصحلاميي له هھمدي ابدلة فش
دلدي محلدي السططططتبدان الم اد اإل تداديي (اتل اإلسططططم ت مايجل) التش ال تحتلم الغايا البدلي،  اء، ت يل م اد
.عيادة ل دم افاءتآا لتحادف اللاسي الحلاريي الدايلدي
اإل ضافي ل، لدي دم ج جديد من الم اد الملابي مو ي ه سا سا من الجص مهلدا ال دل،يدرس ھ ا السمل قا
م ايآا الجا، اللمل مالحصطططط ا فش ادة التأھدل الحلارهللا للمبا ش الاديمي فش مدي ي األا اط مالتش تتمدر
 لياي المحاااة،  تلادر ا ي صططططأ ل ايتدار ال ططططمك األمثل للجدار مھ ا ن طليف دراسططططي ظليي.مالحار
ألدا ال دل فش الم ططأة له دمر فسان فش،  يظآل من يالن الدراسططي هن دم يلسططا ي الجص المد مي.اللقمدي
.ا ل األثل البدلش طدلي دمرة الحداة للب ايي،يلف اللاسي الحلاريي م تلشدد استآالك ال اقي مما يؤثل يجا
1. Introduction
Le secteur du bâtiment est responsable en Algérie, comme à l'échelle planétaire,
d'environ 40% de la consommation d’énergie et par conséquent, l'impact
environnemental de ce secteur est relativement grand (Saifi, 2015). La part des
émissions de gaz à effet de serre est estimée à 15 million tonnes de CO2, soit 35% des
émissions finales du pays. Cette consommation énergétique sera multipliée par deux
en 2030.
Dans la zone aride et semi aride en Algérie, l'ensemble de l'habitat construit
depuis un siècle et qui fait l'essentiel de la ville Saharienne (et prés-saharienne)
d'aujourd'hui, semble tourner le dos aux principes d'adaptation élaborés à travers les
siècles des Ksours comme les tissus compacts bien orientés, l'utilisation des techniques
de mouvement d'air et l’exploitation de l’inertie thermique des matériaux locaux.
Partout le matériau de base utilisé est le parpaing ordinaire et qui a un faible rendement
thermique par rapport à la terre ou au plâtre (Chelghoum et Belhamri, 2011).
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Dans ce cadre, le secteur du bâtiment algérien doit repenser ses pratiques
constructives actuelles par la proposition des matériaux innovants qui répondent aux
nouvelles exigences normatives en termes de confort thermique, de la maitrise
énergétique et de l’impact environnemental et sanitaire
2. Contexte et enjeux de l'étude
Plusieurs études réalisées dans l'environnement aride (Fezzioui et al,
2008)(Semahi.S, Djebri B, 2013), montrent que la problématique de l'inconfort
thermique et la surconsommation énergétique est une problématique récente issue de
l’adaptation des prototypes d’habitation inappropriés au contexte socioculturel et
climatique local et qui sont connus par l'usage des matériaux à faible rendement
thermique comme le parpaing de ciment.
Une enquête post-occupationnelle a été mené dans un quartier résidentiel, situé à
la ville de Laghouat, dont les constructions présente le même caractère architectural
(cité 100 logements individuels), afin d'évaluer la qualité du confort thermique
(approche adaptative) et pour quantifier la consommation énergétique annuelle
moyenne de ces habitations.
La sensation d'inconfort thermique est exprimé par 93 % des questionnés. En hiver
53 % jugent la température intérieure comme très froide, seul 6 % répondent
"confortable" sur l'état de l'environnement thermique.
Même dans le cas d'utilisation de chauffage, seul 20 % de la population exprime
sa satisfaction thermique. En été le jugement est réparti équitablement 50 % pour "trop
chaud" et 50 % pour "chaud", la sensation de confort est présente avec un taux de 0 %.
On peut tirer comme conclusion que les habitants sont insatisfaits du rendement
thermique de leurs habitations. Le recours au chauffage et à la climatisation est
indiscutable pour atteindre la plage des températures du confort souhaité.
Cette insatisfaction pourrait être expliquée par le fait que l'enveloppe du bâtiment
est construite avec des composantes (mur extérieure, ouvertures, planchers) dont le
comportement thermique est mauvais. On note que 90 % des personnes questionnées
ont construit leurs maisons avec le parpaing de ciment. Cette hypothèse peut être
vérifié en s'appuyant sur les travaux de Bekkouche et al sur les matériaux de
construction utilisés dans la construction des habitations dans les zones arides, ils ont
conclu que même un mur extérieur en parpaing avec un épaisseur de plus de 40 cm
n'empêche la chaleur de vers l'extérieur (hiver) ou vers l'intérieur (été) (Bekkouche et
al, 2012)
3. Méthodologie
A l'échelle de la cellule étudie (habitation), un diagnostic des déperditions
thermiques de l'enveloppe nous a aidé à analyser les facteurs contribuant non
seulement à l'inconfort des occupants mais aussi à l'augmentation de la facture
énergétique (coût économique et environnemental). Cette étude a utilisé les logiciels
DesignBuilder et Energy-Plus, qui ont passés avec succès les tests de fiabilité de
l’ASHRAE pour la modélisation et la simulation du comportement thermique avant
et après la réhabilitation thermique de l'enveloppe. Une étude comparative sur l'inertie
thermique (déphasage thermique) des matériaux de construction usuels dans le marché
algérien a montré que le matériau sujet de valorisation présente les meilleurs résultats
et qui sont regroupé dans la figure suivante :
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Notre travail se limite à une analyse comparative de deux scénarios de
réhabilitation thermique et qui a touché seulement les murs extérieurs de l'enveloppe
étudiée, les caractéristiques thermophysiques (conductivité thermique, la chaleur
spécifique
la masse volumique)
dudéphasage
matériau pour
ont justifié
notre choix
Fig.1.etComparaison
du temps de
les matériaux
les plusd'intervenir
utilisées en sur
Algérie
les murs extérieurs de l'enveloppe.
4. Diagnostic et amélioration de l'enveloppe étudiée
4.1. Description de la cellule
Afin d'intégrer le matériau sujet d'étude dans un bâtiment, nous avons choisi une
cellule type pour étudier l'impact de l'ajout de ce matériau sur le comportement
thermique de l'enveloppe, sur la consommation énergétique et par conséquent sur le
confort thermique de l'individu.
Notre investigation est menée sur une habitation individuelle type dans la ville de
Laghouat occupée par une famille de 5 personnes ; les parents et 3 enfants. Les espaces
constituants cette maison et leurs surfaces sont regroupées dans le tableau suivant :
Espace

Salon

Surface (m²)

13.5

Tab. 1. Espaces constituants la maison étudiée (auteur)
cuisine
SDB/WC
chambre
chambre
8

3.64

10

10

Hall

S totale

7.5

53

Les figures 1 et 2 représentent successivement le plan de la maison et le modèle 3D
montrant la trajectoire solaire annuelle.
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Fig. 2. Vue en plan

Fig.3. Modèle 3D montrant la position solaire
annuelle
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Afin de modéliser le bâtiment, on a défini les matériaux utilisés dans la
construction de l'enveloppe
-

plancher haut,
plancher bas,
murs extérieurs,
portes et fenêtres.

Les caractéristiques thermo-physiques des matériaux (ou leurs composants) sont
tirées de document technique régimentaire algérien DTR C 3-2 (DTR, 1997). Notre
modélisation a été faite selon les données regroupées dans le tableau 02 :
Tab. 2.In-put de la modélisation
Modélisation
In put
- Matériaux de l'enveloppe
Données du bâtiment
- Type d'activité
- Système de chauffage
climatisation
Données de site

Données
d'occupation

et

de

-

Données du site et orientation
Fichier météo Laghouat .epw
Zone climatique (internationale)
ASHRAE
ASHRAE : teste d'occupation résidentielle

Les données de sortie (Output) étudiées sont :



Le facteur d'amortissement et le temps de déphasage des murs étudiés.
Charges chauffage/climatisation de la cellule étudiée en fonction de différentes
configurations de mur extérieure (cas initial, cas réhabilité) de point de vue
énergétique et environnemental.

4.2. Simulation du cas initial
Nous avons procédé à quantifier les pertes de l'enveloppe afin de voir la part des
murs extérieures dans les déperditions totales du bâtiment. Pour une journée de
dimensionnement de chauffage (hiver), les pertes thermiques de l'enveloppe sont
regroupées dans la figure suivante :

W

5. Résultat et discussion
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Fig. 4. Déperdition thermique de l'enveloppe étudiée
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On constate que la part des murs extérieurs dans les déperditions thermiques est
les plus importants, suivie par le plancher haut, le plancher bas (sol), les vitrages et
finalement les déperditions par infiltrations ce qui justifié notre intérêt par le choix
d'étude.
Les pertes par les murs extérieurs représentent 40.82 % des pertes totales. Cette perte
peut être justifiée par la mauvaise qualité thermique en matière d'isolation et d'inertie
pour les composants des murs extérieurs qui sont constitués essentiellement du
parpaing de ciment. Benoudjafer et al (2012) trouvent que l'utilisation du parpaing
dans les murs extérieurs augmente les déperditions par transmission à cause des
mauvaises propriétés thermiques du matériau qui influent non seulement sur le confort
thermique général mais aussi sur la consommation énergétique finale de chauffage et
de la climatisation.
4.3. Scénario et déroulement de la simulation
Suite à l'étude des déperditions thermiques, nous avons procédé à l'amélioration
de la réponse thermique des murs extérieurs (configuration A), les configurations
étudiés sont l'ajout d'une couche de béton de plâtre renforcé de fibres végétales du coté
intérieur (configuration A1) et extérieur configuration (A2) séparément en variant
l'épaisseur. L'épaisseur minimale à intégré dans le mur initial est fonction du
comportement mécanique et hydrique du matériau. L'épaisseur minimale
recommandée par le CNIRIB (DTR, 1997) est de 10 cm pour le cas du mur en mortier
et béton de plâtre. L'épaisseur minimale de doublage est de 07 cm. Donc, notre cas
d'étude (doublage), l'épaisseur minimale sera e initial = 07 cm.
Les caractéristiques thermo-physiques de béton de plâtre renforcé de fibres
végétales de palmier dattier, qui correspond à un pourcentage en masse de fibre de 2%,
sont récapitulées dans le tableau suivant :
Tab. 3 .Caractéristique thermophysique du matériau utilisé (Djoudi et al, 2012)
matériaux

Λ (W/m.K)

Ρ (kg/m3)

ϲ (J/kg.K)

BPFV 2%

0.54

1200

2356.16

Sur un cycle de 24h d'une journée typique d'été (21/07), la configuration optimale
doit répondre aux contraintes suivantes :
- La résistance thermique doit être supérieure (ou égale) à une valeur garde-fou, dans
notre travail cette valeur est tirée de la DTR C.3.2, donc R ≥ 0.84m² k/W (DTR,
1997).
- Le temps de déphasage Ø sera compris dans un intervalle de 8 h à 12 h, on prend
une valeur moyenne de 10 h (Semahi.S, Djebri B, 2013).
5. Résultat et discussion.
L'amélioration de la réponse thermique estivale doit assurer une grande capacité
thermique, minimiser l'absorption dans la couche la plus extérieure et augmenter la
capacité d'isolation en tenant compte de risque de surchauffe. Après plusieurs
simulation (optimisation par itération), on pu constater que la réhabilitation par
l'extérieur est plus bénéfique dans notre cas, cela peut être justifie par le fait que le
matériau utilisé possède une inertie important. On note que le temps de déphasage
atteint les 10 heures pour une épaisseur de 10 cm pour la réhabilitation par l'extérieur,
le mur initial avait un temps de déphasage de 2h20min. Il est important de mentionner
que le facteur d'amortissement du mur a baissé de 0.37 à 0.17 et qui est équivalent à
une amélioration de 50%.
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5.1. Étude de la réponse thermique de Cas réhabilité
L'amélioration de l'enveloppe du bâtiment a permis de limiter les déperditions par
transmission. La figure 5 représente les pertes de l'enveloppe dans le cas amélioré.

W

5.2. Évaluation des gains énergétiques et environnementaux
5.3. E

La configuration A2 a permis une amélioration de rendement thermique de
l'enveloppe ; Une diminution des pertes dues aux murs extérieurs est estimée à 36 %.
La part des murs extérieurs, dans les déperditions finales, est abaissée à 29.90 % au
5. Déperditions
thermique Cas amélioré (configuration A2)
lieu de 40 % dansFig.
le cas
initial.
5.2. Évaluation des gains énergétique.
Pour la consommation énergétique, il faut mentionner que la maison avait une
consommation totale de 177,51 kWh/m²/ans (conditions de confort thermique vérifiés
pour toute l'année). Après l'amélioration du comportement thermique de la paroi, cette
consommation a baissé à 146.10 kWh/m²/ans pour le cas A1 et à 135.52 kWh/m²/ans
pour le cas A2.
La diminution est de l'ordre de 24 % dans la consommation énergétique totale pour
la configuration A2. Notre amélioration a contribué de reclasser la maison,
énergétiquement, d'une maison classe (D) qui correspond à une construction mal isolée
à une construction classe C (figure 06). Cette amélioration est certes argumentée par
l'inertie thermique du matériau BPFV mais aussi par sa capacité d'isolation
(0.54W/m.²K). La figure 05 récapitule la consommation annuelle des trois
configurations.

344Fig.06 : Consommation énergétique moyenne des
configurations étudiées

Fig.07 : Étiquette énergétique de la maison avant
et après réhabilitation
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Le gain est ressenti dans la consommation annuelle du gaz naturel (figure 6). Elle
était d'ordre de 1181 kWh/an. Après la réhabilitation, et pour le cas optimal, les charges
de chauffage deviennent 335 kWh/an, donc, le gain est d'ordre de 70 %.
6. Conclusion
Ce travail s’intègre dans une problématique générale de développement des éco
matériaux locaux pour faire face à la surconsommation énergétique due principalement
à la climatisation afin de palier au problème d'inconfort thermique liés à la non
conformité de construction par rapport à la réglementation thermique . Le béton de
plâtre renforcé avec les fibres végétales du palmier dattier, apte à répondre aux
conditions climatiques extrêmes des zones arides, semblent être une solution possible
pour répondre à une telle problématique.
C’est grâce à une série de simulations thermiques dynamiques que nous avons
abouti à la configuration dite optimale pour la réhabilitation thermique du cas étudié,
par rapport à l'efficacité énergétique et l'économie de la matière. Les gains enregistrés
économique et environnementaux sont considérable pour le cas étudiés. La
réhabilitation thermique d'un mur typique existant a été réalisée par l'ajout de 10 cm
de Béton de plâtre renforcé de fibres végétales de palmier dattier par l'extérieur et qui
a permis d'économiser environ 24% de la facture énergétique. Cela va répercuter
positivement sur le plan économique à l'échelle des ménages d'une part, et d'autre part
il participe à la diminution des impacts environnementaux liés aux émissions des gaz
à effet de serre.
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Réussir la ville intelligente, l'étude des deux oasis intelligentes ; la ville de
Masdar à Abu Dhabi et la ville de Hassi Messaoud en Algérie.
Pr. BENSEHLA Sofiane (Université 08 mai 1945 Guelma-ALGERIE)
Dr. Lazri Youcef (Université 08 mai 1945 Guelma-ALGERIE)

Résumé:
L'aspect social, économique et environnemental sont liés directement aux problèmes
urbaines, les crises économiques et environnementales touchent de plein fouet les
territoires urbains, le traitement efficace des problèmes d’urbanisation est devenu,
aujourd’hui, une priorité mondiale. La ville intelligente représente un nouveau champ
de réussir le confort humain, la gestion d'énergie, le bien social, l'économie efficace et
la préservation de l'environnement, dans une approche d'automatisation d'information
et de communication. Ce travail traite une étude comparative entre deux villes
intelligentes au niveau d'architecture et d'urbanisme ainsi que les avantages de chaque
cas, afin d'y arriver à des lignes directrices primaires pour la réussite de la ville
intelligente. La première ville est celle de Masdar en Emirats Arabes Unis, un pays
puissant économiquement, leader dans la technologies et la conception smart de ses
infrastructures, la deuxième ville est celle de Hassi Messaoud en Algérie, un pays en
voie de développement.
Mots clés: Ville intelligente, Masdar, Hassi Messaoud.
"مرخو
األعما االقتصطططاديي.الم طططاال الح طططليي، تلتبم الج ا أ االجتما دي ماالقتصطططاديي مالبدلدي ارتباطا مباشطططلا
.مالبدلدي لآا تأثدل مباشطل ل الم اطف الح طلييا مه طبح السالج الفسان لم طاال التح طل همل يي المدي الد م
ً
مجاال جديدًا لتحادف اللاسي الب طططلييا دارة ال اقيا الصطططالح االجتما شا االقتصطططاد الفسان
تمثل المدي ي ال ادي
 يت امن ھ ا السمل دراسي ماار ي مدي تدن ذادتدن فدما. مالحفاظ ل البدليا فش آ سداثي المسل ما ماالتصاال
ي ص الآ دسططي المسمارييا الت دم الح ططلهللا مف اإد ال ساليا لل طط ن ل المبادئ الت جدآدي األملدي ل جاح
دي المتحدةا مھش دملي ق يي اقتصططططاديا ًا راإدة فش، همن مدي ي ھش مصططططدر فش دملي اإلمارا السل.المدي ي ال ادي
.مجان التو ل جدا مالتصمدم ال اش للب دي التحتديا مثا ش مدي ي ھش ساسش م س د فش الجراإلا مھش دملي امدي
1. Introduction
Une grande population mondiale vit aujourd'hui dans les villes et les besoins
énergétiques dans les zones urbaines augmentent rapidement, ainsi qu'un état grave de
l'environnement urbain et naturel, la conscience mondiale annonce qu'il est temps de
s’orienter vers des villes confortables et plus respectueuses de l'environnement, dont
les buts principaux est de diminuer l’impact environnemental, repenser en profondeur
les modèles d’accès aux ressources, les transports, la gestion des déchets, la
climatisation des édifices et surtout la gestion de l’énergie [1]. Aujourd'hui, l'approche
d'un urbanisme automatisé est dispersée dans le monde entier, particulièrement
projeter dans les pays puissant économiquement tel que la Chine, Émirats arabes unis,
les Etas unis, la France... Ainsi que les pays en voie de développement commencent à
faire des tentatives pour y arriver à la ville intelligente [2,3]. La ville intelligente est
un concept récent, beaucoup de chercheur ont étudié la littérature et l'application de ce
concept dans plusieurs domaines. Cette intelligence définit par une approche de
développement urbain en mettant en avant l’intégration des meilleures technologies
d’information et de communication (TIC) dans la gestion globale pour répondre aux
nécessités de la ville de façon efficiente dans le plan sociale, économique et
environnemental [4].
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2. Présentation des villes
2.1. Présentation de la ville de Masdar
Masdare est un mot qui signifie en arabe l'origine, une ville située en plein désert
d'une trentaine de kilomètres au sud d’Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis[11], dont
la superficie est de 6,5 km2 [5].

Fig. 1. Situation géographique de de la ville de Masdar [6, 7].
2.2. Présentation de la ville nouvelle de Hassi Messaoud
La ville nouvelle de Hassi Messaoud fait partie des trois villes nouvelles de
développement du Sud en Algérie, cette nouvelle oasis urbaine se situe dans la région
de Oued El-Maraâ, à équidistance d'environ 80 km de l'actuelle Hassi Messaoud et des
villes de Touggourt et de Ouargla. Sur une étendue de 4 483 ha, la superficie
d’urbanisation dédiée à ce projet avoisine les 3 205 ha, plus une zone urbanisable pour
l’extension future de 1 161 ha et une zone verte de protection autour des périmètres
d’urbanisation de 313 ha. [2]
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Fig. 2. Situation géographique de la ville nouvelle de Hassi Messaoud [5,8].
3. Etude comparative des deux villes
Les deux villes à étudier reflètent des oasis urbaines plantées dans un milieu
saharien, dans les conditions climatiques désertiques sont presque similaires, les
températures extérieures atteignent souvent les 50°C à Masdar [9] tandis qu'à Hassi
Messaoud les température attient les 45°C[10].
3.1. Etude urbaine
3.1. 1. La ville de Masdar
Aujourd'hui , la ville de Masdar en 2018 abrite 50 000 habitants, garantie 90 000
postes de travail et accueille environ 1500 entreprises [12], la ville actuellement est
vivable et elle est en cour de plus de développement ,dont elle va accueillir d'autres
département et services. Cette oasis urbaine intelligente se compose de deux plans en
damiers compactes marqués par une ligne sinueuse ( figure 3 ) , caractérisée par une
ancienne approche urbaine , dont le tissu s’inspire de la ville arabo-traditionnelle
saharienne caractérisé par un climat rigoureux, Masdar est présentée par : un plan
compacte, haute densité avec faible hauteur, rues étroites, ombrage naturel, espaces de
vie à haute densité et de faible hauteur plus des espaces publics [11,13].

Fig. 3. Situation géographique de la ville nouvelle de Masdar [ 13,14].
L'aménagement paysager et l'écologie ont été planifiés intelligemment dans le paysage
de la ville pour créer de l'ombre et du froid naturellement grâce à des plans d'eau,
végétation intégrée et une tour à vent urbaine automatisée ( figure 4 ) qui apporte des
brises rafraîchissantes à la cour principale. S'élevant à 45 m est inspirée de la tour de
vent arabe traditionnelle [13,15].
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Fig. 4. La tour à vent de Masdar inspirée d'ancienne tour à vent arabe [13,16].
Masdar est reliée aux communautés voisines et à l’aéroport international par des
itinéraires routiers et ferroviaires existants. À l'intérieur elle a été conçue pour un mode
de vie sain en encourageant la marche, ainsi que ses rues et cours ombragées offrent
un environnement piétonnier attrayant, à l'abri des extrêmes climatiques. La ville sera
la première communauté moderne au monde à fonctionner sans véhicules. Un système
électronique personnel de transport en commun rapide (PRT) ( figure 5 ) transporte les
gens autour des services dans un sous-bâtiment spécialement conçu [15].

Fig. 5. Le système de transport PRT à Masdar [16].
3.1.2. La ville nouvelle de Hassi Messaoud
La ville se compose de deux zones séparées de 3 km , selon la figure 6, une
zone d’urbanisation résidentielle et une zone d’activité logistique [18]. Le plan
d’aménagement de la ville fait ressortir quatre quartiers ( figure 6 ), dont chaque
quartier est divisé en deux unité de voisinage, et 3 unité de base, accompagnés de
structures administratives publiques, commerciales et socioculturelles, gravitant
autour d'un noyau central (centre-ville) qui regroupera la grande mosquée, la grande
esplanade, des activités d'affaires, un grand parc avec structures de loisirs, de
commerces et de tourisme[17,18].
Le programme de la ville comporte 18 400 logements dont 11 400 logements
collectifs, 3500 logements semi-collectifs et 3500 logements individuels. Ces
équipements sont implantés de manière à être accessibles dans un rayon de 250 m à
pied [18].

Fig. 6. Le plan d’aménagement de la ville nouvelle de Hassi Messaoud [18].
La structure urbaine de la ville est conçue en associant les nouveaux paramètres de
l'urbanisme du 21éme siècle à la morphologie urbaine traditionnelle de la région Sud
du pays. La figures 8 montre le dialogue avec l'ancien ( oasis, tissu urbain compacte
des ville traditionnelles) [17].
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Fig. 7. La structure urbaine de la ville nouvelle de Hassi Messaoud et la structure
urbaine de la ville traditionnelle Touggourt avec une oasis[2,17].
La ville intègre les concepts de la durabilité, dont elle présente une haute densité, des
formes urbaines alignées très compactes ( figure 8 ) et contenant des espaces verts,
afin de limiter les déperditions en minimisant les surfaces en contact avec l’extérieur
.La création des zones protégés contre l’ensoleillement intense et avoir des ilots de
fraicheurs ombrés[17].

Fig. 8. vue aérienne de la ville nouvelle de Hassi Messaoud [18].
La conception de la ville nouvelle pour privilégier le transport en commun sera doté
d’un réseau des bus sécurisé et pratique composé d’une ligne principale et secondaire.
Des vois piétonnes et des pistes cyclable seront aménager le long des axes vert, Elles
seront conçues de manière à assurer le dessert continu de l’ensemble des espaces de la
ville. La ligne ferroviaire électrifier est rapide reliera Touggourt et la ville actuelle de
Hassi messaoud, cette ligne actuellement en cours de réalisation desservira la ville
nouvelle et la zone d’activité logistique la ZAL (figure 9 ) [18].

Fig. 9. La ligne ferroviaire électrifier de la ville nouvelle de Hassi Messaoud [18].
3.2. Etude architecturale
3.2.1. La ville de Masdar
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Les concepteur de la ville ont travaillé l'architecture sur une base de stratégie
passive, passant à l'utilisation de la stratégie active pour arriver à une conception
hybride automatisée. L'orientation des bâtiments a été conçue pour optimiser
l'ombrage des rues et créer un effet d'ombrage sur les bâtiments adjacents, les façades
sont des panneaux de type de béton vitrifié renforcé, et d'autres hautement scellées,
isolées, et enveloppées dans une feuille d'aluminium recyclée à 90% de la même
couleur rose-rouge que les écrans GRC[15]. Des fenêtres oriels en saillie, construites
en béton vitrifié renforcé et protégées par de moucharabieh contemporaine,
développées de manière durable, colorées avec du sable, qui s'intègrent dans le
contexte saharien parfaitement [19]. Des éclairages naturels en toit bloquent la lumière
directe intense du soleil, offrent un éclairage diffus, et fournissant une surface de toit
supplémentaire aux systèmes photovoltaïques. Système FSC à double vitrage haute
performance à ossature en bois à faible émissivité, avec des fenêtres ouvrantes placées
de manière à maximiser l'efficacité de la ventilation naturelle [13].
Au niveau de la construction des matériaux écologique à haute efficacité énergétique
et à faible cout ont été utilisé, citant; le bois, béton à faible teneur en carbone avec
remplacement du ciment , aluminium et les niveaux d’isolation des murs sont plus de
trois fois supérieurs au repère établi par la Société américaine des ingénieurs en
chauffage, en réfrigération et en climatisation [13,15].

Fig. 10. Traitement des façades de bâtiments résidentiels de la ville de Masdar[13].
3.2.2. La ville nouvelle de Hassi Messaoud
L'architecture de la ville nouvelle de Hassi Messaoud est conçue à la base d'une
conception bioclimatique saharienne, où les architectes font le recours au concept de
cour intérieure comme base de production du cadre bâti. Ce concepts sera utilisé au
différentes échelles d’intervention (figure 11). La cour est inspirée du modèle
traditionnel du wast el dar qui signifie le centre de la maison [17].
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Fig. 11. Type de bâtiment dans la ville nouvelle de Hassi Messaoud [17].
Les entreprises chargées de la construction ont lancé que des matériaux écologiques
seront utilisés dans les bâtis comme le bois [20],ainsi que le béton, la brique, la pierre
et des isolations ordinaires. Le tissu constructif des façades est traditionnel, basé sur le
patrimoine architectural arabe du sud, définit par des arcs, des claustras et des petites
ouvertures sur les maisons, tandis que les toits sont plats dans les immeubles, et la
présence de coupoles sur les maisons individuelles.

Fig. 12. Le tissu architectural constructif de
la ville nouvelle de Hassi Messaoud [18].
3.3. Etude énergétique
3.3.1. La ville de Masdar
Les terrains entourant la ville comprennent des fermes photovoltaïques (figure 13)
qui produisent une énergie de près de 50 MW et une centrale solaire concentrée
contribuent à répondre aux besoins énergétiques de Masdar, des champs de recherche
et des plantations, permettant à la communauté de devenir entièrement autonome en
énergie [7,15]. Les technologies efficaces rendent la vie de cette ville du désert plus
agréable, où un système de recyclage des matières premières permettra de diminuer la
consommation des ressources. Des installations de climatisation et des sondes
caloriques enfouies dans le sol permettant de refroidir les locaux de la ville [21]. Les
bâtiments sont équipés par des systèmes environnementaux avancés pour maximiser
le confort tout en minimisant la consommation d'énergie. Ceux-ci incluent des unités
de ventilo-convecteurs avancées; appareils d'éclairage à faible consommation
d'énergie; poutres froides actives avec technologie de détection de l'air pour réduire
les taux de renouvellement d'air; refroidisseurs avancés sans friction et récupération
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totale de la chaleur et de la chaleur de l'air évacué. Des générateurs photovoltaïques
sur les toits contribuent à répondre aux besoins en électricité des bâtiments tout en les
protégeant des gains de chaleur solaire [15].

Fig. 13. Des fermes photovoltaïques qui produisent l'énergie pour la ville de Masdar
[15].
3.3.2. La ville nouvelle de Hassi Messaoud
La ville nouvelle de Hassi Messaoud est une occasion unique de réaliser un
habitat urbain en milieu désertique conçu selon les principes bioclimatiques tout en
utilisant les énergies renouvelables plus particulièrement le solaire passive et actif et
les éoliennes [17]. Dans l’objectif de répondre au programme des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique fixé par les pouvoirs publics à l’horizon
2030, Le projet de la ville nouvelle de Hassi Messsaoud vise à constituer un champ
d’application exemplaire des solutions les plus avancées dans le domaine des énergies
renouvelables et du solaire en particulier.
Le règlement urbain de la ville nouvelle intègre les performances énergétiques dans
les cahiers des charges qui seront élaborés pour la réalisation des ouvrages de
bâtiments interdisant les constructions énergivores à travers (figure 14 ):
-La réalisation d’une ferme Eolienne.
-La promotion d’un habitat à haute performance énergétique (L’application des
mesures passives).
-La production d’eau chaude sanitaire à partir d’énergie renouvelable solaire.
-L’utilisation de l’énergie solaire pour la climatisation.
-L’application des performances énergétiques dans l’éclairage public (utilisation
de lampes à basse consommation d’énergie).
-L’application des mesures de maîtrise de l’énergie pour le secteur de
l’Agriculture par l’installation de pompes d’irrigation fonctionnant à l’énergie solaire.
(Pompage et irrigation par les énergies renouvelables) [17,18].
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Fig. 14. L'ensemble de la ville nouvelle de Hassi Messaoud [17].
Des périmètres de production agricole serons crée (figure 15) , dont les techniques de
production modernes seront introduites grâce à la valorisation de l'agriculture dans le
désert pour le développement des économies des régions du sud du pays[18].

Fig. 15. Vue en 3D des périmètres agricoles de la ville nouvelle de Hassi Messaoud
[9].
4. Conclusion et recommandations
Les deux villes représentent une réponse spécifique à leur emplacement et à
leur climat par des racines traditionnelles et un urbanisme perfectionné, donnant
l'exemple d'une ville compacte, dense, mixte fonctionnellement, énergétique, durable,
économique et adéquate avec l'environnement naturel d'une façon plus ou moins
intelligente, ces deux oasis urbaines intègrent les concepts automatisés de la durabilité
d'une notable différence , dont la ville de Masdar s'impose comme un parfait exemple
de "smart city à zéro carbone "par une énorme production énergétique saine d'origine
renouvelable, grande efficacité urbaine et architecturale intelligente et un cadre de vie
sain, ambiant et domotique. Ce pendant la ville nouvelle de Hassi Messaoud se définit
comme une tentative acceptable pour un pays en voie de développement, l'examinée
avec les propriétés de la ville de Masdar, la ville algérien se manque d'automatisation
au niveau de ses bâtiments, services et son environnement, ainsi que son transport reste
polluant à l'environnement.
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À travers ces deux exemples de villes étudiées beaucoup de dogmes, expériences et
lignes directrices se sortent, donnant un plus à l'approche intelligente et aident les
futures villes à mieux concevoir ses infrastructures jusqu'aux phases finales
intelligemment.
D'après une analyse globale des deux villes qui tentent d'avoir le concept de "smart
city", des points essentiels s'apparaissent comme acquis pour les futures urbanismes
intelligents ex-nihilo,
- Examen préalable du contexte physique et climatique de la zone
d'intervention.
- Planifier selon un tissu urbain compacte basé sur une grande intégration
sociale, économique et environnementale technologique d'information et de
communication.
- Travailler l'architecture et l'urbanisme dans un processus passive, passant à
l'active automatisé, pour y arriver à une trouvaille urbaine intelligente durable.
- Etudier le confort ambiant au niveau d'architecture et d'urbanisme dès la
première phase.
- Prendre avantage de toutes les énergies saines renouvelables présentent dans
le contexte.
- Développer les organes sociales, économiques et environnementales de la
villes par une analyse qui vise la smart mise à nouveau .
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Vers un système d’environnement intelligent basé sur le potentiel de l’énergie
solaire pour les villes à faible revenu
Marouane Samir Guedouh (University of BATNA 01, Algeria)
Dr.Kamal Youcef (University of BISKRA, Algeria)
Résumer:
De nos jours, la plupart de la population vit dans les villes, grâce à la facilitation des
services. La recherche de l'amélioration de la qualité de vie continue en utilisant le
développement de la technologie. Dans les villes intelligentes, les technologies et les
innovations au service de la ville concilient les problèmes écologiques, économiques
et sociaux avec la participation des citoyens. Cette recherche vise à mettre au point de
nouvelles stratégies d’énergie intelligente basée sur les potentiels solaires. Comme de
nombreuses recherches précédentes l'ont prouvé, le potentiel solaire peut être une
stratégie bénéfique pour un environnement intelligent et la planification urbaine de la
ville. Les stratégies passives du bâtiment peuvent être bénéfiques pour la durabilité et
la consommation énergétiques des villes intelligentes. Dans le cas des pays non
développés, le climat offre une zone adéquate pour de telles stratégies, le soleil est
presque omniprésent, en particulier dans les régions arides et chaudes.
:مرخو
 البحث ن تح ططدن ج دة.م جأ الت ططآدل هل دماتش، فش ال قت الحاضططلا يسدش مسظم سططوان السالم فش المدنا
توارا ت دم المدي يا ت فف، فش المدن ال اديا التا دا ماال.است دام التو ل جدا المتادمي، الحداة م تمل م ذلك
 يآد ھ ا البحث ل يجاد اسطططتلاتدجدا.م طططاراي الم اط دن، دن الا طططايا البدلدي ماالقتصطططاديي ماالجتما دي،
ايا هن ال اقي ال م دي،حاث ال ا، ثبت فش السديد من األ.جديدة لل اقي ال ادي الااإمي ل ه ساس ال اقي ال م دي
 يمون لالسططتلاتدجدا ال ططلبدي للمب هن تو ن مفددة.سططتلاتدجدي فسالي لبدلي ذادي م للت دم الح ططلهللا للمدي ي
 فش سالي البلدان ادل المت رة ا ي فل ال ام الم ايش م ططاسي اافدي.السططتدامي المدي ي ال ادي ماسططتآالك ال اقي
. لمثل ھ ه االستلاتدجدا ا مال مم داإمي ال ج د يا ي فش الم اي الحارة مالجافي
1. Introduction
L'augmentation de la population et l’insuffisance des ressources deviennent des
questions cruciales dans notre agenda mondial. La population rurale est également
agglomérée dans les zones urbaines. Aujourd'hui, plus de 50% de la population
mondiale vit dans des villes1. Nos villes sont la scène principale de notre monde sur
les plans économique, politique, technologique et opérationnel. Outre leurs rôles clés,
les villes font face à des défis particuliers. Prévenir la migration des cerveaux, fournir
des services de santé adéquats, réduire les coûts administratifs, résoudre les problèmes
de transport, investir dans l'infrastructure de communication, maintenir l'efficacité des
systèmes d'eau et d'énergie, assurer la durabilité environnementale sont les principaux
défis que doivent affronter les villes2. Intelligent, tout est "Smart", tout doit être "
Smart". "Smart Grids" ou "villes intelligentes" et plus encore, encore une fois "Smart
Cities" cette sorte de magie verbale qui semble faire consensus autour de lui.
Selon Giffinger, les villes intelligentes peuvent être identifiées (et classées) d’après six
critères principaux ou dimensions principales. Ces critère sont : une économie
intelligente, une mobilité intelligente, un environnement intelligent, des habitants
intelligents, un mode de vie intelligent et, enfin, une administration intelligente 3. Ces
six critères se connectent avec les traditionnelles théories régionales et néoclassiques
de la croissance et du développement urbain. Ils sont respectivement basés sur les
. Tunç Karadağ. (2013). An evaluation of the smart city approach. The degree of Master of
Science in city planning. The graduate school of natural and applied sciences of Middle East
technical university. February 2013.
2 . Ibid.
3
. Nada Nohrová. Villes intelligentes. Centre pour les villes. Londres.
1
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théories de la compétitivité régionale, l’économie des transports et des TIC, les
ressources naturelles, les capitaux humains et sociaux, la qualité de vie et la
participation des citoyens à la vie démocratique de la ville1. Pour Fadela Amara, une
ville intelligente l’est à travers le numérique, en utilisant toutes les nouvelles
technologies au service des citoyens. C’est également une ville capable de créer de
l’emploi, de mettre au service de ses habitants des transports de haute qualité et de
garantir une grande mobilité. S’ajoutent aussi un logement salubre, un accès aux soins,
à l’éducation et au divertissement 2.
2. Smart City et ses domaines
Nous pouvons définir "Smart City" comme des services et des infrastructures pris en
charge par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. La
fusion des services et des infrastructures urbains conventionnels avec les avancées
technologiques et les applications basées sur les TIC permet aux opérations de ville
intelligente de devenir plus efficaces, agiles, flexibles et durables. Dans le processus
de transformation de l'intelligence, les villes adoptent de nouvelles technologies pour
leurs systèmes centraux afin de maintenir une utilisation efficace des ressources
limitées.
L'intelligence ou "Smartness" peut être définie comme la capacité d'utiliser les
informations et de les transformer en connaissances grâce aux technologies de
l'information et de la communication. La transformation de la ville intelligente
nécessite un cadre intégré fondé sur les atouts sociaux, économiques, organisationnels
et concurrentiels existants de la ville. L’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre
stratégique favorisent une planification urbaine efficace et une affectation efficace des
ressources limitées. L'approche de la ville intelligente peut être divisée en 6 domaines
principaux proposant des services intelligents. Ce sont l'économie intelligente, les gens
intelligents, la gouvernance intelligente, la mobilité intelligente, l'environnement
intelligent et la vie intelligente3.
2.1. Smartness en tant que concept
Les termes «intelligence» ou «smartness» représentent généralement une capacité
mentale individuelle. L'intelligence humaine a certaines spécifications clés comme la
perception, la communication, l'apprentissage, la mémoire et la planification.
L'intelligence artificielle est l'étude de composants intelligents qui perçoivent leur
environnement et prennent les bonnes décisions. D'autre part, l'intelligence collective
est la coopération intellectuelle de la communauté afin de créer, d'innover, d'échanger
des connaissances, d'apprendre et d'inventer. La combinaison de l'intelligence
humaine, artificielle et collective crée des environnements intelligents4. Dans une autre
perspective, le terme «intelligence» désigne la fusion de différents composants
travaillant ensemble, prenant des mesures rapides et prenant des décisions efficaces.
Chaque composant a sa propre capacité à surveiller certaines situations, à générer des
données, à travailler de manière autonome ou en collaboration. Les villes devraient
1

. Martin Edlund, CEO Minesto. (2014). Deep green energy for the smart city. Sustainable
Energy for Smart Cities & Living. 32nd Taiwan–Sweden Joint Business Council Meeting, Taipei
26 September, 2016.
2
. Ibid.
3
. Tunç Karadağ. (2013). An evaluation of the smart city approach. The degree of Master of
Science in city planning. The graduate school of natural and applied sciences of Middle East
technical university. February 2013.
4
. Buscher, V., Doody, L., TAbet, M., Ashley, G., McDermott, J., & Tomordy, M. (2010). Smart
Cities - Transforming The 21st Century City via The Creative Use of Technology. Arup IT &
Communication Systems.
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trouver leur propre définition de ce qu’on entend par «intelligent», principalement
l’intégration des technologies les plus intelligentes dans leurs plans de développement
économique et de services publics et d’examiner comment la technologie ou
l'utilisation des données pourraient les aider à atteindre plus efficacement les objectifs
existants1.
2.2. Processus d’une ville "intelligente":
Pour devenir intelligentes, les villes doivent utiliser les nouvelles technologies pour
transformer leurs systèmes centraux et optimiser l'utilisation de ressources limitées.
L'opportunité offerte par les villes intelligentes est l'opportunité d'un bien-être durable.
Les nouvelles technologies élargissent considérablement les possibilités
d’instrumentation, d’interconnexion et d’intelligence des systèmes centraux d’une
ville 2 . Instrumentation signifie la numérisation d'un système conventionnel.
L’interconnexion signifie que chaque partie des systèmes de la ville peut fonctionner
en collaboration et que les données fournies séparément peuvent être évaluées de
manière globale.
2.3. Smart City: une approche basée sur les TIC
A la base, le concept '' Smart '' repose sur l'intégration des TIC (technologies de
l'information et de la communication)3. Les problèmes écologiques, démographiques,
économiques ou spatiaux exigent des solutions plus intelligentes face à la société de
plus en plus en réseau. Avec l'augmentation de la population et l'urbanisation rapide,
nous avons besoin d'approches intelligentes qui nous aident à créer des villes durables
sur les plans économique, social et environnemental. Nous pouvons définir une ville
intelligente où les services et l'infrastructure sont fournis à l'aide des technologies de
l'information et de la communication. Ces nouveaux systèmes renforcent l'efficacité,
l'agilité, la flexibilité et la durabilité des activités des villes intelligentes4.

Figure 1 : Utilisateurs d’internet et de téléphones cellulaires entre 1990 et 2010
(Université de Sheffield)
1

. Adegboyega Ojo, Zamira Dzhusupova and Edward Curry. (2016). Exploring the Nature of the
Smart Cities Research Landscape. Smarter as the new urban agenda. A comprehensive view of
the 21st century city.
2
. Kehoe, M., & Nesbitt, P. (2011). Smarter Cities Series: A Foundation for Understanding IBM
Smarter Cities. IBM Redbooks.
3
. Kristin Rovik Gabrielsen. Interoperability in Smart Cities, Urban ICT and designing new city
services. Master Thesis. Department of Design. Norwegian University of Science and
TechnologyJune 2017.
4
. Rossi, A., & Gonzales, J. A. A. (2011). New Trends for Smart Cities (pp. 7–16).
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Le terme «ville intelligente» n'a pas été défini récemment 1. Terme issu du mouvement
de «croissance intelligente» de la fin des années 90, qui soutient de nouvelles
politiques en matière de planification urbaine2. Ces stratégies soutiennent les activités
sociales, civiques et physiques, protègent l'environnement et créent des choix pour les
résidents3. Certains principes de croissance intelligente sont les suivants:
- La mixité dans l'utilisation des terres
- Profitez de la conception de bâtiments compacts
- Créer une gamme de possibilités et de choix en matière de logement
- Créer des quartiers piétonniers
- Encourager les communautés distinctes
- Préserver les espaces ouverts, les terres agricoles, le paysage naturel et les zones
environnementales critiques
- Renforcer et orienter le développement vers les communautés existantes
- Fournir une variété de choix de transport
- Rendre les décisions de développement prévisibles, justes et rentables
- Encourager la collaboration de la communauté et des parties prenantes dans les
décisions de développement.
3. "Smartness" et la "ville"
Il y a un siècle, moins de 20 villes à travers le monde comptaient plus d'un million
d'habitants. Au 18ème siècle, moins de 5% de la population mondiale vivait dans une
ville et la grande majorité d'entre eux ne faisaient que générer assez de nourriture pour
vivre (Annuaire démographique de l'ONU 2011; IBM 2010). En 1955, la part de la
population urbaine atteignait 30% de la population totale (2,75 milliards) du monde4.

Figure 2 : Population urbaine et rurale par groupe de développement, 1950-2050
(ONU, Perspectives de l'urbanisation mondiale).

. Tunç Karadağ. (2013). An evaluation of the smart city approach. The degree of Master of
Science in city planning. The graduate school of natural and applied sciences of Middle East
technical university. February 2013.
2
. Harrison, C., & Donnelly, I. A. (2011). A Theory Of Smart Cities (pp. 2–7). IBM Corporation.
3
. Hodgkingson, S. (2011). Is Your City Smart Enough ? (pp. 1–36). Ovum.
4
. Ibid.
1
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Aujourd'hui, plus de 50% de la population vit dans une ville et ce rapport est en
augmentation. À la fin de ce siècle, 80% de la population vivra dans les villes. Pendant
ce temps, le nombre de grandes villes qui comptent plus d'un million d'habitants
urbains a atteint 450 et continuera à augmenter dans un avenir proche (Carte de la
croissance urbaine de la BBC)1.
Tableau 1 : Systèmes de base de la ville (Université de technologie de Vienne)
Système

Définition

Contenant

Sécurité publique, affaires des
de Focus sur les citoyens et les catastrophes, soins de santé,
groupes sociaux
éducation, apprentissage de
vie
Réglementations législatives
et administratives concernant
Couvre les réglementations le commerce national et
Systèmes
de et les politiques liées au international,
les
gestion
commerce et à la vie investissements, les marchés
professionnelle
du travail, les marchés de
produits et la propriété
intellectuelle.
Impliquent un système de
transport qui comprend Il couvre les dispositions
Systèmes
différents modes, réseau de administratives, législatives et
opérationnels
transport public, ports et financières.
aéroports.
Comprend les infrastructures
Systèmes
mobiles,
sms,
de télécommunication, telles
Systèmes
de
applications Web, réponse
que les réseaux maillés de
communication
vocale interactive (IVR),
téléphonie, les systèmes à
réseaux sans fil ouverts
large bande et sans fil.
Gestion de la capacité, gestion
Comprend les systèmes
des bassins d'eau, contrôle de
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Système d'eau
la qualité et réglementation.
réserves, le raffinage, le
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transmission.
renouvelable,
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d'énergie décentralisée
Systèmes
personnes

Ces systèmes centraux doivent idéalement travailler en collaboration pour gagner en
efficacité. De manière holistique, ces systèmes fonctionnent ensemble et créent un
«système de systèmes». Le rapport publié par le Centre Régional de Sciences de
l'Université de technologie de Vienne (2007) décrit Smart City avec six domaines
principaux et leurs sous-domaines:
1

. BBC. (2009). Interactive Map: Urban Growth. Retrieved February 22, 2013.
http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm
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Figure 3 : Six domaines principaux d’une ville intelligente (Source: Université de
Vienne, Tech - Centre de sciences régionales 2007).
Pour décrire une ville intelligente et ses domaines centraux, il est également nécessaire
de répertorier les sous-domaines. 33 sous-domaines ont été choisis pour décrire les 6
caractéristiques essentielles de la ville intelligente1.
Tableau 2 : Cœur et sous-domaines d’une ville intelligente (Source: Université des
technologies de Vienne, Centre de la science régionale 2007).
Economie intelligente (compétitivité)
- Esprit d'innovation
- Esprit d'entreprise
- Image économique et marques
- Productivité
- Flexibilité et marché du travail
- Intégration internationale
- Capacité à transformer

Gouvernance intelligente
- participation à la prise de décision
- Services publiques et sociales
- Gouvernance transparente
- Stratégies et perspectives politiques

Habitant intelligente (capital social et
humain)
- Niveau de qualification
- Affinité pour l'apprentissage tout au
long de la vie
- Pluralité sociale et ethnique
- Flexibilité
- Créativité
- Cosmopolitanisme / ouverture
d'esprit
- Participation dans la vie publique
Mobilité intelligente (Transport et
TCI)
- Accessibilité locale
- Accessibilité (inter-)nationale
- Disponibilité de l'infrastructure TCI
- Système de transport durable,
innovant et sain et sauf

Environnement intelligent (Ressources
Vie intelligente (Qualité de vie)
naturelles)

. Luc Belot. (2017). De la smart city au territoire d’intelligence(s). L’avenir de la smart city.
Rapport au Premier ministre. Rapporteure: Mathilde Ravanel-Vassy, inspectrice des finances.
Hôtel de Matignon. Avril 2017.
1

364

)المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق
- Attractivité des conditions naturelles
- Pollution
- Protection environnementale
- Gestion durable des ressources

- Equipements culturels
- Conditions de santé
- Sécurité individuelle
- Qualité du logement
- Etablissements d'enseignement
- Attraction touristique
- Cohésion sociale

La technologie joue un rôle important dans la qualité de la ville intelligente.
L'utilisation des TIC transforme les villes de manière significative. Une infrastructure
d’information et de communication est nécessaire mais pas suffisante pour devenir une
ville intelligente. L'infrastructure et les applications informatiques sont des
composants essentiels, mais sans collaboration et coopération entre les gouvernements
locaux, les acteurs publics et privés, les ONG, les écoles, les groupes sociaux et les
citoyens, les opérations de ville intelligente ne peuvent aboutir.
4. Processus de conception du système d’énergie
Les méthodes du System Design permettent de gagner une vue holistique sur la
situation actuelle d’une entreprise et de son environnement sans connaître tous les
détails tout en intégrant dès le début l’être humain (externe: clients et interne:
collaborateurs)1. Objectifs:
- Connaître les interactions entre les différents domaines d’activités
- Montrer points d’adaptations pour services existants
- Identifier des marchés (services) potentiels et futur
4.1. Les systèmes d'énergie
Les systèmes centraux de la ville sont également interdépendants et fonctionnent non
pas de manière isolée, mais de manière interconnectée. Cette association en fait un
«système de systèmes». Les transports, les entreprises et les systèmes énergétiques
sont étroitement liés. La connexion de ces systèmes créera une plus grande valeur
ajoutée, une efficacité et une durabilité accrues. La connexion d'infrastructures telles
que les systèmes d'eau et d'énergie est un autre exemple de collaboration de systèmes.
Nous utilisons de l'eau pour produire de l'énergie et pour collecter, transporter, traiter
et fournir de l'eau, nous utilisons de l'énergie. L'amélioration de l'efficacité des
systèmes d'approvisionnement en eau contribue à accroître l'efficacité des systèmes
énergétiques2. De même, la rareté des systèmes d'approvisionnement en eau entraînera
une utilisation accrue des systèmes énergétiques à des coûts plus élevés. Par exemple;
Avec la rareté de l'eau, la production d'électricité passe au charbon qui coûte cher et
crée de la pollution atmosphérique. Ces systèmes se soutiennent mutuellement pour la
persistance de la prestation de services.
4.2. Énergie renouvelable
Les compteurs d'énergie intelligents, par exemple, peuvent aider les villes à gérer la
demande en énergie, à réduire les coûts et à protéger l'environnement, tandis que le
passage aux consultations de santé en ligne peut également réduire les coûts et
améliorer la qualité des services. Des initiatives de transport intelligentes telles que la
carte «Oyster» ou le centre de contrôle du trafic de Londres peuvent également aider
1

. Buscher, V., Doody, L., TAbet, M., Ashley, G., McDermott, J., & Tomordy, M. (2010). Smart
Cities - Transforming The 21st Century City via The Creative Use of Technology. Arup IT &
Communication Systems.
2
. Thirlwell et al.,. (2007). Energy–Water Nexus: Energy Use in the Municipal, Industrial, and
Agriculture Water Sector. Developed for the Canada–U.S. Water Conference, Washington DC,
October 2, 2007.
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la ville à gérer les flux de trafic et à réduire les embouteillages, tandis que la mise à
disposition publique de données sur les arrivées de bus en temps réel peut permettre le
développement de nouvelles applications mobiles facilitant les trajets quotidiens1.

Figure 4: (a): énergie solaire (b): énergie éolienne
Maintenant plus que jamais, les pays sous-développés doivent fournir des services
publics plus efficaces tout en soutenant les énergies durables.
5. Potentiel solaire
Le développement de l'énergie solaire est un exemple de la croissance rapide des
énergies renouvelables dans le monde. De 2011 à 2035, la capacité installée d'énergie
solaire devrait passer de 67 à 600 GWp (IEA, 2012). Selon une récente analyse de
l'AIE, l'énergie solaire pourrait fournir jusqu'à un tiers de la demande énergétique
mondiale finale après 2060, selon des hypothèses extrêmes. Une capacité installée
employant une main-d'œuvre d'environ 1 000 personnes par an et déplacer environ 1,5
million de tonnes de GES par an. La période 2008-2011 a été marquée par la croissance
exponentielle de la capacité installée en énergie solaire photovoltaïque, avec un taux
de croissance annuel de 147,3% (Ressources nationales Canada, 2014). Bien que
l’utilisation de l’énergie solaire au Canada ait augmenté ces dernières années, elle reste
relativement faible en termes de pénétration du marché.
6. Solaire en milieu urbain
Alors que la grande majorité de la capacité photovoltaïque et CSP provient de grandes
exploitations solaires situées dans des zones plutôt isolées, l'utilisation de l'énergie
1

. Nada Nohrová. Villes intelligentes. Centre pour les villes. Londres.
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solaire photovoltaïque a récemment augmenté. Jusqu'à présent, la majeure partie de
l'énergie solaire urbaine dépasse rarement 500 kW. En fait, les systèmes de toits
résidentiels de moins de 10 kW sont les plus courants. L'énergie solaire urbaine
présente plusieurs avantages par rapport à d'autres formes d'énergie renouvelable,
telles que le vent. Ce dernier fait face à une opposition accrue du public en raison de
la pollution sonore et d'une esthétique déplaisante. Le solaire, par contre, est moins
gênant. Les cellules solaires et les systèmes de montage d’aujourd’hui sont devenus
moins évidents, car ils peuvent être intégrés à la façade d’un bâtiment (BIPV) ou être
posés sur un toit, ne créant que peu de pollution visuelle1. Une fois installé, le PV peut
produire de l’électricité pendant 25, 30 ans ou plus avec un minimum d’entretien. La
réduction des coûts des panneaux, combinée à des systèmes d’incitation tels que les
tarifs FIT et microFIT ou RPS, a fait de la photovoltaïque une alternative viable à
l’énergie conventionnelle et de nombreuses villes du Canada misent sur la puissance
du soleil.
Il y a bien sûr d'autres moyens de capter l'énergie du soleil, via l'énergie solaire passive
ou l'énergie thermique par exemple. Le chauffage solaire thermique (à ne pas
confondre avec le CSP) est une technologie simple mais mature, qui peut être utilisée
pour répondre à divers besoins de chauffage de l’eau et des locaux pour les sites
résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels. Le chauffage solaire est
considéré comme l’une des formes de production d’énergie renouvelable sur site les
plus rentables2.
Cependant, l’énergie solaire présente des inconvénients, qui sont souvent plus
prononcés en milieu urbain que rural. L’ombrage est l’une des principales raisons pour
lesquelles l’énergie solaire n’est peut-être pas réalisable pour toute une série de sites,
en particulier dans le centre-ville, où de grands immeubles jettent de longues ombres
sur les toits et les terrains vacants. Pourtant, le simple fait d'installer de l'énergie solaire
sur les structures les plus hautes n'est pas non plus la solution optimale. Les immeubles
qui pourraient supporter des installations solaires ont souvent une surface de toit
relativement petite (comparée au nombre d'unités) qui est occupée par des
infrastructures de bâtiment telles que les systèmes de chauffage, de ventilation. En
outre, de nombreux toits des anciens bâtiments urbains n’ont pas la force structurelle
nécessaire pour supporter les panneaux solaires ou le coût du renforcement est souvent
trop élevé. Malgré ces défis, de manière générale, la plupart des villes canadiennes ont
un potentiel solaire comparable sur le plan international à celui de nombreuses grandes
villes.
7. Système d’énergie proposé
7.1. Système global d’énergie intelligente
Le système global d’énergie intelligente est basé sur la gestion intelligente des
ressources naturelles durables et renouvelables. La production d’énergie renouvelable
intelligente est basée essentiellement du potentiel naturel d’une région donnée, cette
énergie renouvelable intelligente alimente des bâtiments intelligent durable déjà
conçues selon des principes d’architecture bioclimatique et consomment moins
d’énergie. Tout cela est toujours conditionné par le comportement des consommateurs
qui doit nécessairement être plus conscient et intelligent.
1

. Luca Calderoni. Distributed Smart City Services for Urban Ecosystems. Universit_a di
Bologna.
2

. Leonidas G. Anthopoulos, and Athena Vakali. (2011). Urban Planning and Smart Cities:
Interrelations and Reciprocities. adfa, p. 1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
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Gestion intelligente d’énergie

Consommateurs
intelligents
d’énergie

Système globale

Production
d’énergies
renouvelables
intelligente

d’énergie intelligente

Bâtiment intelligent durable

Figure 5: Système global d’énergie intelligente (Source : Auteur)
7.2. Système primaire d’énergie intelligente
Le système primaire d’énergie intelligente est basé essentiellement sur La mixité
d’énergie comme : énergie solaire, énergie éolienne pour la production d’énergie.
D’autres ressources naturelles peuvent aussi servir pour minimiser la consommation
énergétique du secteur du bâtiment et son impact sur l’écologie et l’écosystème d’une
région donnée, telles que : lumière naturelle, ventilation naturelle… etc.
Technologie de la gouvernance

Énergie solaire

Energie éolienne

Système
primaire
d’énergie
intelligente

Eclairage naturel

Ventilation naturelle

Figure 6: Système primaire d’énergie intelligente (Source : Auteur)
8. Expériences internationales sur des énergies renouvelables
8.1. Le "False Creek Energy Centre" à Vancouver :
Un exemple remarquable d'intégration de plusieurs villes, le quartier de False Creek
utilise le centre énergétique False Creek pour le chauffage. La centrale électrique est
raccordée au système d’égouts de la ville et utilise la chaleur résiduelle des eaux usées
comme source d’énergie. La chaleur des eaux usées est rentable par rapport aux autres
systèmes, en raison de ses températures de source de chaleur plus élevées et de ses
coûts d’installation peu coûteux.
Le service énergétique de quartier comprend trois parties principales. La première
partie est le centre énergétique de False Creek, dans lequel l’énergie thermique est
capturée à l’aide d’un processus intégré à la station de pompage des eaux usées.
L'énergie thermique dans les systèmes d'égouts se transforme en une forme d'eau
chauffée. Le centre énergétique tire la majeure partie de son énergie de la récupération
de chaleur des eaux usées. Le centre énergétique est conçu comme une installation
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destinée à mettre en valeur l'utilisation innovante de technologies durables 1 . La
deuxième partie est le système de tuyaux. Un système de canalisations isolées distribue
de l'eau chaude dans les zones résidentielles de False Creek.

Figure 7: Centrale énergétique de False Creek (rapport de la NEU de Vancouver,
2010).
La troisième partie concerne les échangeurs de chaleur et les compteurs qui transfèrent
l'énergie thermique du système de canalisation aux bâtiments pour le chauffage de
l'espace et l'utilisation quotidienne d'eau chaude.
8.2. Certificat d'identification énergétique en Turquie
Les villes intelligentes intériorisent et appliquent des approches telles que: utilisation
durable des ressources naturelles, protection de l'équilibre écologique, prévention de
la pollution, efficacité énergétique et respect de l'environnement. Des études
législatives et techniques visant à accroître l'efficacité énergétique dans les bâtiments
et l'industrie se poursuivent dans tout le pays2. L'augmentation de la part des ressources
en énergies renouvelables dans la consommation totale en continu jusqu'à 30% et
l'utilisation de systèmes intelligents sont les objectifs principaux du gouvernement.
Les sous-objectifs pour les bâtiments peuvent être répertoriés comme: préparation de
critères d'efficacité énergétique et de réglementation environnementale, mise en place
d'infrastructures de chauffage central ou de cogénération à grande échelle, utilisation
intensive de sources d'énergie alternatives telles que la géothermie, le solaire et
l'éolien. Après 2017, tous les bâtiments devront obligatoirement obtenir un certificat
Energy ID. Les nouveaux bâtiments construits depuis 2011 reçoivent le certificat
Energy ID3.
Voici quelques actions du NCCAP liées à un environnement intelligent, des actions
stratégiques liées au domaine de l'environnement intelligent :
1

. City of Vancouver. (2012). How the neighborhood energy utility system works. Retrieved
February 22, 2013 from http://vancouver.ca.
2
. Tunç Karadağ. (2013). An evaluation of the smart city approach. The degree of Master of
Science in city planning. The graduate school of natural and applied sciences of Middle East
technical university. February 2013.
3
. Ibid.
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- Collecte de données énergétiques sectorielles, identification et évaluation des
indicateurs de référence
- Mise en place d'une base de données et collecte de données sectorielles sur l'énergie
- La base de données sur l'énergie régulièrement mise à jour, indicateurs de références
publiées périodiquement
- Donner des formations et sensibiliser à l'efficacité énergétique
- Diminution de la pollution de l'environnement, sensibilisation accrue du public
- Améliorer l'infrastructure technique et prévenir l'utilisation illicite
- Prendre les mesures de soutien nécessaires pour réhabiliter et renforcer les réseaux
de distribution et s'orienter vers des applications «Smart Grid»
- Augmentation du nombre d'inspections visant à prévenir l'utilisation d'électricité
illicite
- Développer et mettre en œuvre stratégies d’une urbanisation et des transports
sensibles au climat à haute efficacité énergétique.
9. Conclusion:
Le concept de villes intelligentes a beaucoup attiré l'attention ces derniers temps et
continuera probablement de le faire à l'avenir. Les villes publient des plans intelligents.
Les technologies intelligentes peuvent fournir des solutions aux villes en les aidant à
économiser de l'argent, à réduire leurs émissions de carbone et à gérer les flux de
trafics. Mais la complexité de l'agenda freine ses progrès. Elle implique un grand
nombre de parties prenantes (autorités locales, citoyens, entreprises technologiques et
universitaires) ayant chacune leur propre vision de ce que devrait être une ville
intelligente. La plupart du débat s’embourbe à essayer de comprendre ce qu’on entend
par «intelligent» plutôt que de se concentrer sur la façon dont il peut aider les villes à
atteindre leurs objectifs.
Les technologies intelligentes sont relativement nouvelles, elles ont besoin de
nouveaux modèles commerciaux et des méthodes de travail qui restent à développer
et à mettre en œuvre. La smartness signifie l'utilisation correcte des données provenant
de différentes sources, telles que des capteurs, des réseaux sociaux, des statistiques,
etc. Un autre aspect de la ville intelligente consiste à tirer parti de la collaboration entre
les systèmes de transport, d’énergie, d’eau et de santé. L'intégration de ces systèmes
peut créer des avantages et une efficacité. Cela permet de fournir un meilleur service
aux citoyens.
Nous devons nous concentrer sur l’accélération des solutions connectées, interactives
et pilotées par les données dans la gestion avancée des déchets, le traitement des
déchets, la protection de l’environnement, l’énergie et la mobilité, qui répondent aux
besoins des zones urbaines. Les partenariats public-privé doivent être encouragés à
atteindre les objectifs de la création d’une ville intelligente. Les villes intelligentes ont
la possibilité de résoudre ces problèmes différenciés. Ils fournissent une approche
écologique du changement climatique et créent un processus avec une gestion efficace
des ressources. Smart concept améliore la qualité de vie de ses habitants.
Une ville intelligente doit offrir un lieu de vie et de travail plus sûr et plus efficace,
avec un impact minimal sur l'environnement. Des solutions de gestion intelligente de
l’énergie devraient être adoptées dans le développement des infrastructures et des
bâtiments de la ville intelligente dans le but d’accroître l’utilisation de l’énergie solaire
produite. Un travail collaboratif impliquant un système d’énergie renouvelable, les
énergies alternatives et la mission Smart City peut donc se révéler être faisable en
Algérie. Les efforts coordonnés ainsi que les indicateurs spécifiques peuvent
contribuer à atteindre les objectifs de développement durable en créant des villes
intelligentes sous le soleil.
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Nous devons donner une longueur d’avance aux sources d’énergies alternatives /
renouvelables pour répondre à la demande croissante en énergie, tout en causant le
moins de dommages à l’environnement. Les bioénergies, l’énergie solaire,
hydrothermale, géothermique, l’énergie éolienne, etc. ont un grand potentiel à
exploiter. Le seul domaine sur lequel travailler serait le développement d'une
technique appropriée, c'est-à-dire de rendre l'ensemble du processus d'énergie de
remplacement plus accessible, économiquement réalisable et compétitif par rapport à
l'énergie classique à base de charbon.
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language Arabic is the crown of languages and their virgin bride
Prof.Dr. Sami Abdulaziz Almamori (Alyarmook University College Dean)
Assistant Prof. Dr. Abdulhussein Ahmed Alkhafaji (university of Diyala)
Research Summary
Arabic language is characterized by its authenticity, serenity, stasis, persistence,
continuity, and lasts for centuries. It did not suffer stagnation and rigidity, but it is still
able to keep up with its brilliance and development until it charmed the minds and
tastes of non-native speakers.
The link between Arabic language and the Holy Qur'an has granted the language
some of the sanctity of the Qur'an, and its survival in the shadow of the disappearance
of two hundred and thirty-four of the original languages of the modern era. The
German orientalist Becker's famous word that there is (no way to reach the East as
long as this Qur'an exists) is the clearest proof of this. The universality of the Islamic
Mohammadi message requires knowledge of Arabic language and teaching it to nonpeople to translate the meanings of the Holy Quran and noble Islamic values into
international languages.
The unity of Arabic language, its continuity, diversity, composition, popularity,
and interaction are among the most important characteristics of the nation's main
tributaries. The Greater Arab State will not be formed without a unified language that
united them for good, unite their feelings, achieve their interests and highlights their
status among other states.
The research is divided into two sections that are preceded by an introduction and
followed by a conclusion that included the most important results and
recommendations. There is also a list of research sources and references, as follows:
1-Section One: Language is the sun of life and light of communities
2 .Section Two: Arabic Language, characteristics and features
مرخو البحث
األ الي مالل ا ي ا ماللس خ مالثبا ا ماالستملاريي مالدمام م قلمن ا ملم، دي،اِ ماع اللغي السل
لم اآا مت رھا الماتع ا ست سططحل السا ن ا ماألذما، ل اسططت ا ت الم اابي، الجم د مالتحجل ا، تصططأ
. آا من األمم األيلر، اللفدسي من ادل ال اطادن
ع مثالثدن،ااءھا فش ظل ايتفاء لملتدن مهر،سض قدسططدته ا م، الالسن الوليم ها ططبآا، دي،ن ارتباط السل
ن ل ال ل ما دام
 (( ال سبدل لل: )دول،( لغ ي من اللغا األ لدي المسا لة ا مما لي الم ت ل األلما ش
اللغي،  ن المدي اللسالي اإلسالمدي المحمديي األ دلي تت لأ المسلفي. ھ ا الالسن م ج داً)) ألدن دلدل ل ذلك
. آا لتلجمي مسا ش الالسن الوليم مالادم اإلسالمدي ال بدلي ل اللغا السالمدي، دي ا متسلدمآا لغدل ال اطادن،السل
دي مت ا لآا ا مت ع تلاادبآا متسددھا ا م شسبدتآا متفا لآا من هھم ي صاإ صآا ا،ن مسدة اللغي السل
ممن هھم رمافد األمي ممسدتآا ا ملن تا م دملي السلب الوبلر من ادل لغي م سدة تجمسآم ل ال دل مت سد
. دن األمم األيلر، م ا لھم متحاف مصالحآم متسلش من شأ آم
ططططدا ا مقاإمي

دار البحث ل مبحثدن ت ططططباآما مادمي متلدآما ياتمي ت ططططم ت هھم ال تاإ مالت
: المصادر مالملاجع م ل ال ح ايتش،
.  اللغي شمم الحداة م ر المجتمسا:  المبحث األمن
. دي يصاإص مسما، اللغي السل:  المبحث الثا ش
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Introduction
When man was born, the language was born with him, and just as the development
of this man evolved language with him and varied in the diversity of nations in a long
human march, began with sounds and signals and movements to reach the structures
and systems that correspond to the tremendous development in the land and achieve
remarkable scientific achievements. As some species of human
extinct, some of
the languages of signals, dynamic and vocals also extinct and could not keep up with
the philosophy of existence and survival. Among the languages that preserved its
existence is our original Arabic language with its characteristics that made it an
authentic living language adorned with the Holy Quran till it was said that this
language is known only by a Prophet. Our ancestors of linguists made great efforts to
collect the words of this language in the dictionaries that were characterized by their
mastery and fine engineering, as in the dictionary of Al-Ain by Al-Khalil Al-Farahidi
(died 170 H), as well as poetry and other language works that are recorded by Ibn AlNadim (died in 384 AH) in his famous poetry collection.
The word storm that is raised from time to time that there are great difficulties in
Arabic language and especially its grammar and the drawing of its words is nothing
but exaggerations launched by the non-enthusiastic people of the nation, and some
of the mischief ones . The fact is that the difficulty of the language lies in the methods
of teaching it, and therefore attempts are made to facilitate the language since the
fourth century AH up to this day. This is the case of the rest of sciences and other arts
in which the efforts are exerted for the sake of this facilitation, which makes it
compatible for understanding and mastery.
One of the vital signs of Arabic language ,its yield for being learned ,and mastery
is the acceptance of the methods of teaching for technology in all its forms in the
establishment of effective methods of understanding, control and learning by different
groups of society of both sexes and even non-native speakers, and this is what we see
in institutions and educational centers under the shadow of the explosion of
knowledge and the turning of the world into a small village that is covered by
electronic communication zips when the sun of scientific competition in the
achievement of outstanding results in all fields shines just to make people ,,,,,all
people happy.
Section One : language is the sun of life and the light communities
Language is a general human phenomenon that characterized human beings from
by other beings. If animals have languages, whether they are as sign language or
kinetic, sound or without, there are very large differences between the language of
humans and that of the animals, the most important of these differences is the tidy
connection between language and thought. Language, as is known by scientists and
researchers, has various definitions according to the direction from which the language
is seen. .Perhaps the most prominent of these definitions is the Arabic linguist Ibn
Jinni's word when he said "It is voices that all people use to express their purposes"(
Ibn Jinni 2003:1/87) , a definition that applies to our Arabic language, Modern scholars
say that Arabic language , in addition to other languages , is a group of sound symbols
that are vocal and audible, before they are written symbols that are readable. Humans
began their language with utterance, and by drawing he wrote its letters and drew its
utterances pictures and then he chose his wording to express his composition, and went
deep through its arts, in poetry and prose.
374

)المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق
In the legacy, it is said that Imam Ali (peace be upon him) said: "Speak, know,
man is hidden under his tongue." (AlRadhi, 2016: 589), because the language is the
window of personality and the mind's
mirror; it is the personal with all its
specifications. This speech, which was known in psychology as "common sense,"
resulting from the legacy of this language of introspection, which enables easy
communication between the doctor and patient, the teacher with the learner, scholar ,
poet and writer ,narrator , and so on of the capacity and knowledge in Recognizing the
other person and share his sense, awareness and influence him.
Language, any language , according to the clear link it constructs between the
sounds of its letters and the meanings of its words concerning the common sense and
understanding, builds a common ground in the mind , imagination and emotions, and
expands the areas of understanding and harmony, and unites the paths of the
movement of the speakers, and their communication, and therefore it is the largest
and best and most important means of communication and sources of knowledge and
information exchange , ways of understanding ,and the building of the common sense
of the nation.
Translators sometimes find difficulties to translate a language into another one,
and sometimes this difficulty reaches the translation of some agreements between
countries or decisions issued by the UN Security Council as months are spent to reach
a perfect match between the texts of the two languages concerned for the sensitivity of
the translated text, or the consequences of the effects if there is some variation from
the intention of the original text. If a Tunisian, Moroccan, or Algerian man spoke with
his country's slang(s) with his eloquence and spontaneously, with the familiar notes of
the letters that make the words, the Iraqi person would not be able to understand his
meaning easily and perhaps the intention becomes difficult to be understood and to
understand and then be Arabic language, the language of this nation is the cure and
balm and the exit from this maze and the utter difficulty.
The linguistic integration is the same as that of religion, and the concept of
polytheism as a trap was built on the separation of the one and the essence in the
appearance of each part of it as an attribute or one of its functions. The combination of
these qualities or functions according to the concept of polytheism itself leads to the
essence of one and is indicated by the verses of the Holy Quran, and this concept, is
the same as we notice linguistically when the dialects are considered as members of
the original language. The combination of the characteristics of these dialects and their
elements constitutes the structure of the language, which can be observed in the
division of languages into families and factions, each of which takes part of the
characteristics of the original and its components (AlGhanimi 2009: 43)
It is not possible to find the original mother tongue of any family of human
languages, especially the old ones. We cannot but assume that the existence of the
common original language, but it is a historical assumption based on the idea of
existence of the linguistic family itself. History has registered the emergence of
members of the linguistic family, including the fact that one of the languages of a large
linguistic family and a secondary linguistic family by branching into dialects due to
the migrations of the groups who speak it. The linguistic development and the temporal
and geographical distance between the speakers help the emergence of dialects, or
multiple languages. One more example about the historic linguistic process is that
the North Arabic is a member of the Semitic languages as a mother language of Arabic
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dialects which are the Arabic dialects now spoken in the countries of the Arab East,
North Africa, Malta and others. It is like the fact that Latin is the mother of many
dialects or languages, the languages are called romantic languages, French, Italian,
Spanish, Portuguese and Romanian (Baqer 2012.1 / 92-93)
Perhaps the common denominator of language, ancient and modern, no matter
how divergent in the curriculum or perception, is the social character acquired in the
language as a social phenomenon. More theories insist on raising the hand of the
human from language and the consider the language as a gift that is received from
the Almighty God, which is the theory of holding , which cannot deny its second phase
of which is the post-reception phase which is the stage of use, the social nature
inherent in the origin of the language (AlGhanimi, 2009: 28-29)
When the inhabitants of two or more countries speak the same language, that
common language creates a bond, a spiritual connection and empathy that transcends
the political boundaries that are the cause of discord. Therefore, the peoples who speak
English, on both sides of the Atlantic and elsewhere, feel closer to one another than
other peoples, even if the latter is geographically closer to them. German, Spanish and
Portuguese languages make up similar links among nations that Speak those
languages. In any case, the sense of the spiritual connection that a common language
is created is constantly limited. The language of the plural does not make
considerations and vested interests vague, but it remains fundamental in the conscience
of every nation (Patai 2009: 77)
Language is not only a means of communication. a medium in which cultural
identity is formed. Language is also a very political factor because people and attitudes
have turned it into something like that . For example, changes in South Africa in 1994
have been linked to the transfer of the political will of the white population to all
groups of people (Bishop Desmond Tutu was the first to use the term "rainbow nation")
and to abolish the policy of racial discrimination, coupled with a series of other
political decisions related to the use of the language .Here , there were no scientific –
objective standards behind that but the aspirations of the peoples of black Africa to
see their native languages leading to official functions in the country (Harman
,2006:333-334)
The prevailing opinion among the linguists in the present diet is that the opinion
of Noam Chomsky and the distinguished research program he has inspired is the
instinct of most grammar in all the languages of the world. This school of thought,
called the generative school, confirms that the rules of the world language are planted
in our DNA: Man is born with a brain equipped with data-processing equipment to a
well-educated child enriches the learning of those data when he begins to acquire the
language of the mother. In contrast, the minority opposition does not find evidence
that the mind is programmed by any particular rules and that it does not have to rely
on genes to interpret the grammar of the language. This can be interpreted more simply
and intelligently as a product of cultural development and in response to the
requirements of effective dialogue (Deutscher 2015: 35)
The language in each age is subject to temporal and spatial variables. The task of
linguistics is to record, describe and analyze, and at the core of his work is to reveal
the facts, clarifies the rules, records the paths of the language and to realize the methods
followed and decides its different phenomena after following them in all their
situations. What is known is that the researcher is not required in such cases to aim at
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his research to modify the language course, correct it, or upgrade it, but aims at
revealing it and explains the purpose of the study itself in a spirit of scientific
objectivity which is limited to the role of the descriptive description of the phenomena
of language by carefully tracing them in different situations with analysis and
clarification, his effort is to understand the language, how is it used ? for what purposes
is it used ? and when is it used? The elements of his answer are based on the nature
of the role played by the language in the human community at some point in time. He
must examine the various aspects of language: vocal, morphological, grammatical, and
semantic and dictionary in order to achieve his goal and does not have to limit his
research to some of the aspects, or withdraw what does not satisfy him or what he
cannot achieve (Zahran 1999 :9-10)
The two researchers see that people today , in light of the various means of
communication available through the Internet, providing a thrill in the colors and
images and audio recordings and video, and their tendency towards ease and
shortening in the effort and time, made written texts written and speakers of audio
texts, or the viewer are obliged to formulate their texts and expressions in an easy and
understandable formulation, free of puzzles, encryption and difficulty, to avoid
alienating most of them. "(The syntax of the sentence, if it is difficult to form in
comparison to the easy formulation , the human brain will suffer to decipher its
components and know its implications and strains his mind to stress a lot of natural
effort.
Section Two : Characteristics and Features of Arabic Language
One of the foundations of the existence of man is his language, which he speaks
and communicates with his fellow humans and recognizes the heritage of his nation
and what was left for him by his great ancestors, as well as the segments their pens
put down. The two researchers believe that Arabic language is the best example of that
as it goes deep in the centuries and the abyss of time, in addition to the knowledge
riches of the Arab library of the products of knowledge until indexes were written
about these products such as the catalog of Ibn AlNadim (died in 384H) and Kashf
Aldhinoon An Asami Alkutub wal Funoon by Haji Khalifa (died 1067 H.)
It was said about Arabic language that it is a Hold language because of its
characteristics and features that made it a language that is difficult to notice and that it
is a vast language. (Jawad 1975:1/ 256). If it had grown naturally, it would not have
reached the richness of vocabulary and the flexibility in terms that respond to the most
accurate psychological terms, so that this richness of the divine is able to express the
meanings of the Holy Quran, and this cannot be done by languages that grow naturally
because the language in this case comes in response to the meanings of human beings
that are narrower meanings of the Holy Quran .It cannot be done but by the language
that is inspired by Almighty God for humans (AlQaisi 2008:79 ) (The words of the
Arabs cannot be interpreted but by a Prophet)) and this must be true. We have not
heard any one of the past who claimed to memorize the entire language, the book
attributed to Alkhleel and the end of his saying "these are the last words of the Arabs"
was not true as he was a great believer in God and could not have said so( Ibn Faris
:1997:24).Another person said that said " it is the best languages and tongues and
turnout to be understood from religion as it is the tool of science and the key to
understanding in religion and the reason for reform of the living , and it is to achieve
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the virtues and containment of virility and the other great news and stories like a
fountain and ignition of fire ( Althalibi 2001:25- 26 )
The Arabs felt the beauty of their language and its elegancy and development, so
they tried to control it An Arab tribe was an , if a person becomes a distinguished poet
, other tribes came to congratulate them and welcomes them by making food and
celebrators when women play the drums as they do in weddings and men and children
congratulate each other for these good news because the poet is a protection for their
purposes and to defend their origins and a great celebration of their heroic deeds and
praising their memories and commemoration of the their effects.
In time of peace, literary competitions are held in the trade markets between the
great poets and preachers, each showing their literary ability and superiority in the
language, and the soul of competition stems from the competition between the tribes
(Nassar 1988: 1/13 )
Language is one of the most important manifestations of the independence of the
national character of any group of people. Arabic language is the main factor for the
Arab presence, the strongest ties that unite the Arab countries and the solid foundation
on which the Arabs depend on for the unity they seek. The insistence on Arabic
language is a determination to prove the Arab existence and to facilitate Arab unity
or solidarity, if the political unity among the Arab countries is not soon, the linguistic
and cultural unity is the necessary endeavor which should be soon, and this unit will
only be maintained by the Arabic language and used in every field because it leads to
me And a sense of unity of thought and direction between the Arabs, and that is a
necessary step towards those who sought political unity (Nassar 1986: 13-14)
Arabic language used by poets to prepare their poems and preachers to write their
sermons was not accessible to all Arabs, but was at a higher level and nominal than
can be addressed by the general public, and that was correct even to parsing , which
is the most important features of the traditional. All the Arabs were not even able to
say that the Arabs were fluttering on parsing. They are pessimistic about parsing and
do not conduct it. The Arabs fight parsing. .The characteristics or elements of Arabic
Language do not belong to a particular local environment. The preacher using the
common language does not give the listener a chance to find out the preacher's local
environment as it is a uniformed harmonious language that cannot belong to the
particular environment of the Arabian Peninsula (see Mustafa: 2016: 27)
The French orientalist Henri Souvier says: "In order to develop the environment in
France, Arabic should be a second language so that the French student learns from the
Arabic language the depth of thought." (AlWaeli 2004, 20). This is not an exaggeration
to be said .as it is accepted by everyone who has known some of the secrets of the
Arabic and felt its superiority among other original languages . Moreover, in this age,
it began to spread globally and became one of the six languages adopted by the United
Nations and its international organizations .Today , It is spoken by hundreds of
millions of people and ranks sixth in the world in terms of the number of its speakers
and thus outnumbered French and German languages (Alhalaq, 2010: 21)
Do dialects have rules or rules as standard Arabic does? The answer is that it
possesses the regular rules that regulate constructions, sounds, structures and
meanings. The users of the dialects have shortened the rules and reduced them and
removed some formulas for some other in an attempt to ease is just to be compatible
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with the dialects and fits them. Examples of this are that the rule of the passive voice
does not exist. The dialect deems it fit to find a substitute for it in the verb ,
therefore the dialects do not use the verb (Beat – Arabic :Dharab ) but use ( Endharab)
or (Etdharab ) and this substitution is not a kind of leaning to have new rules but it is
about abandoning the rules of Arabic in parsing and grammar. This has forced the
dialects to take "Topic-comment "from The apparent verb doer so as not to use the
parsing marks which are originally based at the end of the words and are distinct
meanings, and thus they have got rid of this suspicion of providing the actor before
the verb and became the "Topic" for instance (Muhammad hit Zaid.) The Topic is
not but a door among other doors in Arabic, but in the dialects it is almost the only
door almost ( Bodere' et al , 2004: 69)
Ibn Khaldoon classifies Arabic speech saying " I know that the tongue of the
Arabs and their words on two arts in the regulated poetry, which is the rhymed words
, reserved and meaningful , i.e. the speech is all rhymed and the other one is in prose
which is not rhymed, and that each of the two works includes arts and doctrines of
speech. As for poetry, it is praise, spelling, and lamentations. As for the prose, it is
about assonance which is brought in fragments and every two words are bound by one
rhyme called assonance, and "lank" is also part of it; it is the speech when the speaker
or writer talks or writes long and flowing without paying attention to the rhyme scheme
or anything else .It is used in speeches, supplication, public encouragement and
intimidation. (Ibn Khaldoon 2013:866)
The Orientalist Philip Hetti* emphasizes that during the Middle Ages, Arabic
language was the language of science, culture, progress and construction throughout
the world. The number of philosophical, medical, historical, religious, astronomical
and geographical works written during the period between the ninth century and The
twelfth century AD is greater than what was written in any other language, and Arabic
language is still evident in the languages of the Arabs, which borrowed from it great
scientific and technical elements. The letters are still the most widely used letters after
Latin Ones (Hetti, 1991: 12-13)
The Orientalist Patai** says: "Because I know many languages, I can say based
on my personal experience that there is no language I know approaching Arabic
language in terms of the power of its communication and its ability to penetrate under
and beyond the mental perception directly to reach emotions and affect events In this
regard, Arabic can be compared to music only. For English speakers, the influence of
their language is very different from the eloquent influence of music. However, Arabic
speakers respond to both their language and music, and their response to the language
may be deeper, more intense and emotional (Patai 2009: 88)
Arabic language has granted us flexible expressionism that comes from" the toe of
the street man to the philosopher's tip junction" because of its enormous abbreviation
, summary and lank as well as other manifestations of the oldness and flexibility in
the level of sounds, indications and grammar, and the expressions methods, which are
all evidence of the intellectual advancement of the Arabs before and after Islam, which
granted Arabic language enormous energy to absorb the heavy meanings in the few
words which cannot be found in any of the languages of the world, since Arabic
language has stood in the face of antiquity since the emergence of Islam so far, it is
due to its religious immunity and great serenity, which is the Koran and to the purity
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of Arab thought to be one "flexible means", says Renan* and other orientalists to
express the most complex paths and accuracy of thought.
The two researchers find that the abundance of literature and classifications in the
branches of Arabic language lies in poetry and prose and in all the writings of the
centuries that have reached us, as well as the care of kings , presidents and ministers,
while it topped their clubs and councils of the debates and jokes which were all in
Arabic .It is a sound evidence about the magic of this language and its impact in the
hearts of its speakers our language.
The follower of the arts of rhetoric of assonance , paronomasia, antithesis , simile,
forward and delay and other forms of rhetoric and what is poetry wove in all its kinds
and rhythm by the way that seeks the beauty of Arabic language, and its capturing the
soul by its the bell of its letters that are rhythmically harmonic , lover s in statement
and engaged with an automatic profiteering Passion and purity of inner self made
Arabic language the crown of languages and their maiden bride.
* Philip Hatti :American Orientalist , Lebanese in origin , was born in Shemlan in
Lebanon , and graduated from the American University of Beirut in 1908. He got the
Ph.D. degree in History from the University of Colombia in 1915 .He was appointed
a consultant of the US Foreign Department of the Middle east Affairs .He died in
1398.(ALalawna ,1/153)
** Ernest Renan , French historian and writer .He was well known for his translation
of Jesus in which he called for criticizing the religious resources historically and
scientifically and to distinguish between historic elements and mythological ones that
are in the Holy Bible , and that provoked the Catholic Church to reject him .He died
in 1892 (Encyclopedia Americana )
Conclusion
The truth is that man and language are born together whatever their beginnings and
regardless of the different forms of their lives and development, the relationship
between them is eternal and stems from their authenticity and secret of their existence.
Arabic, in its poetry and prose , is among the original living languages that preserved
its existence and permanence with its magic Painting, constructing that are
characterized by beauty and dignity .
The two researchers concluded several results, including:
※ The human need for language and its presence in existence and its active role in the
development of national and national sense.
※ Language is one of the best means of communication and preservation of history
by tuning and transmitting it to generations .. all generations.
※ The originality of Arabic language stemming from its characteristics
eloquent effect in bringing the speakers closer to the Arab and Islamic nation.

and

※ Starting from Arabic language in the melting of the ice joints that have been
separated between the sons of the nation and its employment in reunion and the start
for a bright future by the sun of its ancient past
The researchers recommend:
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※ To benefit from the language in the exchange of knowledge and science among
communities, especially in educational institutions, as well as in other areas of society
※ Showing our gratitude to Arabic language by teaching it and mastering its
pronunciation by its sons in official institutions, especially the educational ones, as
well as other areas in society.
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Spatialité programmatique en tant que levier pour une ville autoorganisationnelle et intelligente : recherche d’une lecture et d’une vision.
الفضائيج البرمريج يون ر داعم لرمدينج المستقرج نالاييج" البحث عن إلراء نرؤيج
Dr DAHMANI Krimo (Université Saad Dahlab de Blida 1)
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Résumé :
La conception de système de l’habitat reste toujours une problématique ancienne et
d’actualité à la fois. Au fil du temps, des modèles pour une spatialité basée sur
l’intelligence humaine firent leur apparition. Cela remonte aux tentatives de Platon,
Giandomenico Campanella, Antonio Ruis de Montaya et Thomas More en arrivant à
la révolution industrielle avec des modèles aspirant à plus performants en termes de
spatialité par une implication de la technologie de l’époque. Ce long périple voué à la
maitrise et performance reste conditionnées à la recherche d’une auto-organisation
optimale. Depuis, l’intelligence et les solutions spatiales ont pris la forme d’indicateurs
de pression et de performance au sein des tissus urbains. A cet égard, aujourd’hui, les
nouvelles technologies, nanotechnologie et en informatique ont façonné aussi l’espace
urbain autrement. Les nouvelles opérations en architecture et en urbanisme font
émerger des nouveaux modèles et de nouveaux modes de conception et des ingénieries
spécialisées en programmations à l’image des programmateurs en informatique initiée
par Alain Turing. Cela a entrainé une complexification du système dont la maitrise de
la spatialité et géométrie deviennent incontournable. Ainsi, on assiste au DMM aux
Etats-Unis avec notamment Hilbert Simon, Christopher A et William PENA. C’est les
premiers signes d’apparition des signes des registres logiques de planification au
diapason des commandements des algorithmes informatiques et d’intelligence
artificielle. On a constaté que le discours homme/machine bien qu’il a influencé la
spatialité programmatique, n’a pas changé la conception architecturale et urbaine en
tant que support des mouvements humains dans un espace architecturé.
Mots clés : programmation urbaine, intelligence artificielle, projet urbain, quartier
durable, algorithme.
:ملخص
 ما مرور الزمن، وقد ظهر. ا ـ ـ ـ ـ ــكالية م هوس النظاس السـ ـ ـ ـ ــكني محور العديد من األبحاذ من فترة هويلة،بقي
 التي قاس بها العديد من الم كرين مال أف هون، و يعود ه ا إلي ال رعـ ـ ـ ــيا.نما ج تعتمد علي ال كاا الب ـ ـ ـ ــري
Antonio  انهونيو رويس دو منتانيا,Giandomenico Campanella  جيان دوميميكو كامبيني,Platon
 وصـ ـ ــوا الي الاورة الصـ ـ ــناعية ما نما ج تبحذ عن, Thomas More  و توماس مورRuis de Montaya
 الهدف من ه ا العمل هو الوصـ ــول الي تحكس.الك ااة العليا في مجال إد ال التكنولوجيا الحدياة في لك الزمن
 عـاغهة و، تد ل ال كاا الصـناعي في ـكل مؤ ـرا, م اك.كامل من أجل إن ـاا أنظمة مسـتقلة أوتوماتيكيا
 النانو تكنولوجيا و ارع س, فإن التكنولوجيا الحدياة, من ه ا المنهلق.مكملة للحلول ال عائية لألنسجة العمرانية
 البرمجة الهندسية بن س هريقة البرمجة في ارع س،االي قاموا باستحداذ نما ج جديدة للتصميس و ا تصاصا
 ه ا اامر أدع إلي تعقيد األنظمة السـ ـ ـ ــكنية علي الصـ ـ ـ ــعيدين. Alain Turing االي التي ابتكرها اان تورينج
 المتحدة اامريكية و بريهانيا، في الواياDMM  و لقد حدذ تهور في مجال البرمجة.المسـ ـ ــاحي و الهندسـ ـ ــي
 و ويلياس بيناChristopher A  الكسـ ـ ـ ــندر كريسـ ـ ـ ــتوفر, Hilbert Simon اصـ ـ ـ ــة ما أعمال هيلبر سـ ـ ـ ــيمون

 ااع س، المنهقية للتنمية المستديمة تعمل علي حسب وارزميـ ـ ـ ـ ــا،  السج، حيذ أصبحWilliam PENA
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 علي البرمجة المساحية، لقد توصلنا إلي أن الع قة بين اانسان ة اآللة بقدر ما أار.االــي و ال كاا الصناعي
.الهندسية إا أنها لس تغير الم اهيس الهندسية و العمرانية كحامل لحركة اانسان دا ل فعاا هندسي
. البرمجة العمرانيةي ال كاا الصناعيي الم روص الحعريي حي مستديسي وارزمية:كلمات مفتاحية
1- Introduction :
Cette question, nous mène vers la programmation urbaine où les programmes
architecturaux et urbains doivent prendre le devant de la scène pour une spatialité
intelligente. Une autre architecture de l’espace évoque l’intelligence humaine en
essayant de dessiner une autre relation avec l’environnement. Cela est dans ‘les
applications des connaissances rationnelles...en introduisant des comportements
rationnels à des systèmes physiques dont le comportement a été rendu autonome’
(Alain CARDAN, 2018). Donc, on change l’espace en relation avec le développement
d’intelligence pour une cité intelligente. Cette intelligence reste toujours au service de
l’homme parce qu’on ‘peut distinguer entre un traitement des données structurées et
non structurées…Le comportement humain repose sur beaucoup de données non
structurées : des règles, des normes sociales...difficilement formalisables sous un
format structuré’ (Boi FALTING et Michael SCHUMACHER, 2009).
Actuellement et avec l’apparition de la démarche développement durable en tant
qu’approche systémique, l’urbain est devenu le premier terrain d’expérimentation.
« La complexification du management des organisations humaines, la multiplication
des réseaux, l'essor des biotechnologies, la mondialisation économique (et son impact
social, écologique et culturel) sont des données nouvelles qui vont avoir une influence
majeure sur l'évolution de l'humanité » (Fritjof CAPRA, 2004). La quête
d’optimisation passe automatiquement par « la programmation urbaine ». ‘Cette
programmation urbaine revient à prendre pour conducteur la finalité de cette ville
qu’on fabrique et son sens…La programmation passe à côté d’une réponse à la
question majeure : quelle ville fabrique-t-on ?’ (Jacques DEBOUVERIE, 2017, 98)
« L’efficacité des algorithmes a été recherchée de tout temps…Gauss posait la question
d’existence d’un algorithme vraiment efficace » (J, F MAURRAS, 2002, 21). On
organise les indicateurs et la nouvelle démarche de développement durable dans
l’espace-temps. Le projet urbain est un projet porteur d’un message d’espoir en
répondant à ces indicateurs spatialement. « il faut (…) élaborer des indicateurs du
développement durable afin qu’ils constituent une base utile pour la prise de décision
à tous les niveaux et contribuent à la durabilité autorégulatrice des systèmes intégrés
de l’environnement et de développement » (Agenda 21, 2002).
« La spatialité ne pourrait donc apparaitre que par l’appréhension ; la donation de
l’espace-de-chose serait toujours de ce fait, …fondée sur la constitution de l’unité
synthétique des multiples complexions hylétiques rapportées les unes aux autres
comme face de même objet » (Renaud BARBARAS, 1994, 122). Pour cela et afin de
pouvoir tirer profit de l’utilisation des indicateurs, celle-ci doit obéir à un certain
nombre de règle : La première est que l’indicateur doit être suivi de façon récurrente
dans le temps. Ce suivi doit être effectué selon l’échelle temporelle d’évolution des
phénomènes ; ‘la définition du périmètre d’observation sur lequel l’indicateur doit être
établi est indispensable à la mise en évidence du lien entre un indicateur et le
phénomène qu’il vise à appréhender’ (CERTU, 2001). Donc, la programmation se doit
d’être fidèle au DD; ce qui va façonner une autre architecture plus intelligente et plus
efficace.
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2- Rôle et structuration des indicateurs en tant que support de la nouvelle
vision programmatique :
Les indicateurs servent en effet à : qualifier l’information, la simplifier et améliorer la
communication. (Bauler T., De Villers J., Bogaert S. 1998). Les modèles d’analyse
couramment employés sont:
- Le modèle PER (PSR) :
Les documents présentant les systèmes d’indicateurs de développement durable font
fréquemment référence au modèle dit " PSR " (Pressure-State-Response). Cette
approche, finalisée par l’OCDE, repose sur la notion de causalité. Pour sa spatialité,
La spatialité programmatique est systémique :

Figure 1 . Schéma représentatif du modèle PSR.
- Le modèle FPEIR (DPSIR) :
L'Agence Européenne de l'Environnement (AEE) utilise le modèle DPSIR (DPSIR:
Driving force – Pressure – State – Impact – Response.

Figure2 Schéma représentatif du Modèle DPSIR, (Charlot-Valdieu C. et Outrequin
P. 2002,)
3- La géométrie des systèmes d’habitat entre les architectes et les
programmateurs informatiques :
La géométrie et la spatialité de système d’habitat :
La géométrie d’un système d’habitat signifie la configuration des éléments qui constituent
ce système pittoresque. Il y a une vision statique et une autre dynamique. Dans la plupart
des modèles, il y a trois possibilités d’organiser un système d’habitat : ‘le premier groupe
est caractérisé par un schéma concentrique centrifuge ; au second groupe conviennent le
mieux les schémas linéaires ; au troisième, le schéma centrique centripète’ (Malisz, B,
1972 : 210).
Mais en réalité, il est irréaliste de concrétiser un système d’habitat tel qu’il est dessiné,
par ce que la forme géométrique initiale va subir automatiquement d’autres dynamiques
urbaines notamment ‘les données non structurées’ (Boi FALTING et Michael
SCHUMACHER, 2009).
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Figure 4: schéma A. géométrie du système d’habitat : le point présente un cas extrême
d’intensité d’occupation du sol. Dans le cas d’un système ponctuel, la circulation se
ramène à des déplacements verticaux. Une interprétation en est donnée par le projet
japonais de ville de l’avenir (« NeO-Mastaba »). Schéma B. schéma géométrique linéaire
(segment de droite), c’est le schéma des systèmes en bande. Une interprétation en est
donnée par le schéma idéel du plan régional de la partie méridionale de la Moravie
centrale. Dessin d’après E. Hruska : Urbanismus a plénovani (Urbanisme et
Planification), Brno 1946.

Figure 5 : Schéma C. Schéma géométrique présentée par l’intersection de deux droites.
Il est particulièrement fréquent dans les systèmes datant de moyen âge. Une interprétation
en est fournie par le plan, datant du milieu du XIX siècle, de Glogow en petite Pologne.
C’est l’origine de tos les systèmes radioconcentriques. Dessin d’après W. Kalinowski :
Miasta Polskie w XVI i pierwszei polowie VII wieku (Les villes polonaises au XVI s. et
dans la première moitie du XVII s.). 1963. Schéma D. Schéma géométrique représenté
par un polygone dont les sommets sont déterminés par des intersections de droites. Ce
schéma se rapporte aux systèmes d’habitat déjà fortement, développés, notamment en
bandes multiples. D’après plan generalny Warszawy (plan général de Varsovie), 1964.
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Figure 6: Schéma A et B. l’unité de voisinage de Clarence Perry-1929. C’est le premier
à introduire la division en unités structurelles (de voisinage). Schéma C. les unités
structurelles du système d’habitat- Przyczolek Grochowski de O. Hansen Varsovie 1965.
(d’après le projet de Z. et O Hansen et de B. Ufnalewski). Ce projet concret est un exemple
d’interprétation de l’unité structurelle. Il s’appuie sur une occupation assez intense du sol,
avec la création de vastes espaces pour les services locaux et les loisirs.
Cette nouvelle vision des concepts encourage des systèmes d’habitat avec moins de
dépendances des autres zones en allant vers la classe supérieure. Le projet urbain laisse
chaque sous-système vivre sa propre liberté mais en relation avec les autres soussystèmes. La concrétisation est subordonnée par les simulations autrement dit,
l’empirique ou le cybernétique où l’implication de l’intelligence artificielle pour un tissu
intelligent s’impose.
4- Système Arborescent et algorithmique en tant que nouvelle vision :
Selon le dictionnaire français : Il s’agit d’une forme géométrique issue de la Théorie
des Graphes rappelant les ramifications d'un arbre. En informatique, l'arborescence
désigne l'organisation hiérarchique des fichiers enregistrés dans un disque dur. Ce
système arborescent a une relation forte avec l’analyse séquentielle. Il s’agit ‘d’un
modèle d’organisation plutôt rare en urbanisme, même si le système urbain
traditionnel, qui se développe par bifurcation’ (LEYVAL David, 2004, 199). Donc, on
arrive au schéma au-dessous :

Des sous-systèmes auto-organisationnels

Figure 7 : Une analogie avec un système urbain. Source : arborescence.fr.
Le fonctionnement d’un tissu urbain est le même phénomène qu’avec l’aspect
fonctionnel d’un système urbain. Donc, la programmation urbaine encadre l’utilisation
de l’outil informatique (DMM) et par conséquent sa fonctionnalité.
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Les indicateurs informatisés dans un sous-système
urbain complexe (vers un tissu intelligent)

Figure 8 : Les indicateurs informatisés dans un sous-système urbain complexe
Cette image se trouve dans chaque sous-système en tant que système arborescent
emboité.
5- La programmation urbaine approche la programmation informatique :
Elle est l’équivalence de signifié/ signifiant dans la littérature dans son aspect
linguistique.
Plus exactement Jacques Lécureuil parle de :
Le « contenant » est
l’organisation
dans
l’espace des « lieux
urbains » et forme le cadre
urbain lequel s’effectue le
« contenu ».

Spatialité

Contenant

Contenu

Programmation urbaine

D’une part, les citadins eux-mêmes et toutes les
activités qu’ils pratiqueront dans la future
urbanisation et qui sont nécessaires à leur vie
(l’habitat, les activités économiques, tous les
services dont ils ont besoin, le transport et la
circulation des personnes et des marchandises) ;
D’autre part, les bâtiments ou espaces où se
pratiqueront ces activités qui sont, en quelque
sorte, leurs « outils physiques ».

Figure : la programmation urbaine selon Jacques Lécureuil
6- Les débuts de la programmation spatiale en architecture pour un tissu
intelligent (Hilbert Simon. Alexandre Christopher. William pena):
La programmation en tant que travail intellectuel a connu une avancée considérable
dans la deuxième moitié du XX siècle. Le DMM naît au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis au début des années 1960. L’objectif est de montrer les limites des approches
classiques urbaines. Il va très vite influencer la spatialité architecturale. La
préoccupation des précurseurs du DMM est de refonder le processus de projet à partir
d’une réflexion sur la programmation comme système de gestion de données
permettant de mieux préparer le travail de mise en forme (Jacques Lécureuil, 2001).
a-À l’instar d’Herbert Simon, Pour lui, les concepteurs sont amenés à rencontrer des
situations inattendues dans la construction de leur problématique qui les conduisent,
dans une posture réflexive et critique, à réorienter leur action en cours de procès de
design (Jacques Lécureuil, 2001).
b-Dans un ouvrage faisant toujours référence, Nigel Cross (Nigel Cross,
Developments in Design Methodology, Chichester, John Wiley and Sons, 1984 : sur
les méthodologies du design). Ces réflexions se caractérisent par la recherche d’un
traitement rigoureux et logique des données à partir d’analyses systémiques
empruntant aux théories mathématiques et aux sciences de l’information et de la
communication.
c-Christopher Alexander, il tente de mettre au point une démarche de type
algorithmique empruntant sa logique et son formalisme à la théorie des graphes et au
langage informatique, sans renoncer à l’approche traditionnelle analyse / synthèse
qu’il combine avec une démarche en termes de définition / résolution des problèmes
(Jacques Lécureuil, 2001). Il privilégiera alors des méthodes de programmationconception participatives à partir d’un outil de dialogue et d’invention, le pattern
language (le langage des modèles) permettant d’associer des problèmes-clés
d’aménagement de l’espace à des formes d’organisation spatiales (D’après The
Timeless Way of Building, New York, Oxford University Press, 1979, p. 191).
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7- La recherche d’un système à habiter :
Le concept de la planification programmatique et séquentielle signifie que la recherche
de la forme nouvelle du système d’habitat doit partir de l’étude de l’état actuel et des
processus qui y ont conduit. ‘La cohérence entre les concepts développés dans les
réflexions stratégiques et leur application concrète jusqu’aux programmes et principes
constructifs est particulièrement intéressante’ (Pattaroni.L, Kaufman.V et Robinovich.
A, 2009).
Cette pensée notamment au XX siècle a connu des modélisations informatiques en
arrivant à des modèles récents tentant de concrétiser la notion de projet urbain comme
alternative. C’est par une ‘planification spatiale qui lui est souvent reliée : la plupart
des villes nouvelles soviétiques ont pour vocation l’implantation volontaire d’un
complexe économique de production industrielle et parfois même agricole’ (Jean-Paul
Lacaze, 1995). Mais en régime libéral, la plupart des décisions de caractère urbain
n’appartiennent pas aux circuits étatiques. C’est sous forme de registres logiques qu’on
évalue l’adaptabilité de nos projets à long terme à notre société en tournant autour du
bien-être des habitants. ‘Il n’existe aucun modèle idéal de développement durable, car
les systèmes sociaux, les systèmes économiques et les conditions écologiques varient
beaucoup d’un pays à l’autre.’ (CMED, 1987, p 47-La Commission Mondiale sur
l’environnement et le développement-).
Quelque modèles systèmes avant l’apparition de DMM : On a tiré les exemples cidessous du livre de MALISZ, B, (1972), « Formation des systèmes d'habitat », Ed
Dunod, Paris.

L’adaptation
Le modèle de fritsch (1896) (d’ après du modèle de Howard à la décentralisation de
T.A.Reiner) Londres R.Unvin

Modèle du
système de N.A. Milioutine. Légende : a
chemin de fer ; b_ industrie ; c_ parc ; d_ La cité industrielle de Tony Garnier_1904 (d’
routes ; e_ terrains d’habitation ; f_ après R .Karlowisz).
fleure.
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Schéma de la ville multi-nucléaire de Modèle d’un système d’habitat unissant les
E.Gloeden_1923. (d’après T.A .Reiner) propriétés de la ville et du village_pricipe du
« tissu » d’utilisation du sol : « Broad Acre
City » de F.L.Wright . (d’après T.A.Reiner).

La cité-jardin _modèle de Howard(1898) « ville contemporaine » de le Corbusier
( d’après T.A.Reiner)
(d’après T.A.Reiner)

Schéma d’une ville liéaire (Ascovel) par « Motopia » de G.A.Jellicoe-1961. (‘après
L.Hilberseimer_1944 l’ouvrage de même titre)
8- Vers une programmation urbaine intelligente comme logique de
formation:
Selon Jaques L, les études de conception urbaine devraient normalement se dérouler
suivant trois phases successives : définition de l’élément immatériel du « contenu » ;
définition de la traduction physique de ce « contenu », à savoir les « lieux urbains » ou
se pratiquent les activités et les interrelations fonctionnelles existant entre elles et ayant
un lien avec leur localisation, enfin la composition de l’organisation spatiale des lieux
urbains.
9- Classification des fonctions urbaines comme base d’une programmation
urbaine intelligente:
Dans une échelle plus petite qui fait partie de la grande échelle de la planification
urbaine, les sous-systèmes résidentiels doivent répondre à une résidentialité urbaine.
En ce sens et selon la vision de Jacques Lécureuil on arrive au schéma au-dessous :
Les composantes de la programmation urbaine
Le logement
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Si on considère cela comme système, autrement dit S et A en tant qu’algorithme, on
propose le schéma suivant:

Une vision programmatique globalisante et synthétique à spatialiser (auteurs)
10- Conclusion:
Quel que soit la typologie de bâtiments à implanter, l’espace urbain doit être
programmé et calculé (tout est programmé et programmable). Cette programmation
commence par une vision pour la grande échelle en arrivant à des approches et des
outils de quantification à l’échelle de bâtiment et de quartier. D’après notre étude, on
constate que la programmation différenciée et dynamique incite les acteurs de l’urbain
à penser aux tissus urbains à réaliser voir la typologie de contenant et de contenu.
Les systèmes ont commencé en tant qu’organes simples selon les fonctions
résidentielles primaires. On assiste chaque fois à la primauté d’un registre urbain par
rapport à un autre ce qui influence la spatialité programmatique urbaine. Le tissu
intelligent est la conséquence de cette vision systémique. La programmation spatiale
est devenue une science à qualifier biologique et schématique. Le DMM a franchi la
ligne entre l’informatique et l’architecture en mettant en scène une vision
bidimensionnelle et tridimensionnelle à la fois.
En urbanisme, la programmation spatiale en tant que système auto-organisationnel est
devenue une affaire d’informatique cybernétique.
L’urbanisme est le produit des données quantitatives et qualitatives selon des registres
féconds, bien que le passage soit le résultat de la systémique vague vers une étape
cybernétique. L’étape finale d’une programmation spatiale est de vérifier la
conceptualisation des registres d’indicateurs et leur adaptabilité avec la réalité qui reste
toujours complexe. Chaque expérience cybernétique ouvre des horizons vers d’autres
horizons pour qu’elle soit mieux saisissable. De ce qui précède, chaque modèle
cybernétique est le résultat d’une image mentale partagée et produite dans la
transversalité par des différentes spécialités impliquées. La réconciliation de tous ces
registres logiques y compris ces composantes même fine est l’intelligence urbaine qui
donne l’image de la ville intelligente.
La ville intelligente programmée doit porter des indicateurs représentatifs et étudiés.
D'après un rapport de l'AEE (Smeets et Wetering 1999) cité par (Charlot-Valdieu et
Outrequin (2004).
La structuration des indicateurs sera la base de compréhension et d’architecture de la
ville future où la programmation spatiale est devenue un résultat des relations
systémiques et logiques. Cela est vu à travers des modèles cybernétiques pour une
compréhension phénoménale optimale.
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La ville intelligente vue par le citoyen algérien- Eude exploratoire
Dr. Esma BELKAID (Université de Tlemcen)
Dr. Abdessamad ALILI (Université de Tlemcen)
Résumé :
Notre article se propose de démontrer l’intérêt de l’implication du citoyen dans
l’émergence des villes intelligentes et l’image qu’il se fait de cette ville. Grâce à un
questionnaire administré à un échantillon de citoyens algériens nous pouvons relever
la difficulté qu’éprouve le citoyen algérien à s’impliquer dans les affaires de sa ville,
ses difficultés à profiter pleinement des avancés des TIC mais aussi son enthousiasme
face à l’adoption des principes de smart city en Algérie et sa volonté à y contribuer. Il
nous permet aussi d’élargir la vision de ville intelligente, telle que pensée par les
Algériens, en dehors des supports technologiques car au final c’est l’humain qui
utilisent et qui exploitent les avancées technologiques.
Mots clés : ville intelligente, participation citoyenne, citoyen algérien
"مرخو
 اء المدن ال ادي مالص رة التش يمو ه هن ي دھا ل ھ ه، يآد ماال ا ھ ا ل ظآار هھمدي م اراي الم اطن فش
ي التش ي اجآآا، ف ل استبدان تم ت عيسه ل د ي من الم اط دن الجراإليدنا يمو ا است تاج الصس، .المدي ي
االستفادة ال املي من التادم، ا المتسلاي، الم اطن الجراإلهللا فش الم اراي فش شؤمن مدي تها ضافي ل الصس
ال هللا تسلفه تو ل جدا المسل ما ماالتصاال ما ا سماسته تجاه تب ش مبادئ المدي ي ال ادي فش الجراإل ماستسداده
 ھ ا الماان يتدح ل ا ت سدع اللؤيي س ن المدي ي ال ادي اما يتص رھا الجراإلي ن يارج األسم.للم اھمي فدآا
سدا، التو ل جديا أل ه فش آايي الم ا اإل ان ھ ال هللا ي ت دم مي تفدد من التادم التو ل جش مما يس دآا
.ا دا ضلمريا
الكرمات المفتاحيج" المدي ي ال اديا م اراي الم اط دنا الم اطن الجراإلهللا
La ville intelligente
Le terme "ville intelligente" a été proposé vers la fin du 20ème siècle comme une
solution technologique aux problèmes urbains. Sa signification a depuis été élargie
pour se rapporter à l'avenir des villes et leur développement. A cet effet, les villes
intelligentes se veulent prospectives, progressives et économes en ressources offrant
en même temps une qualité de vie élevée.
Seulement, l’aspect technologique semble souvent prendre le dessus de celui humain.
Or, la ville ne peut être intelligente que grâce à ses élus, son administration, ses
entreprises mais aussi ses habitants. L’intelligence d’une ville est en somme
l’intelligence des gens qui la vivent.
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A cet effet, il convient de dire que plusieurs disciplines se sont intéressées à la
définition de la ville. Elle est considérée comme l’ossature matérielle d’une société, et
est le résultat de l’alliance d’un réseau matériel (chemins, enclos, frontières...) et d’un
autre immatériel (basé essentiellement sur les communications) plus flexible et plus
ouvert aux changements (FRIEDMAN, 2000)1.
AYDALOT P., et les défenseurs du courant de recherche qu’il a initié affirment le rôle
des villes dans la production et la diffusion de l'innovation. Pour eux, la présence de
réseaux d’entreprises et de centres de recherche, font de certaines villes de « véritables
milieux innovateurs »2.
La ville ne se résume pas à une forme unique car elle est multiple et variée. Elle est la
concentration sur un territoire restreint des préoccupations financières, écologiques,
humaines, sociales et culturelles et constitue alors, un produit humain par excellence
qui cristallise à la fois des intérêts (personnels, politiques, économiques…), des
ambitions et des sentiments. Elle est lieu d’affrontements d’enjeux et de consensus 3 et
s’apparente ainsi à un système complexe et ouvert sur un environnement fluctueux qui
l’influence et auquel elle essaye de s’adapter (DEMEESTRE, PADIOLEAU, 1989,
BARTOLI, 1991)4.
Ainsi, et parce que une ville intelligente est celle qui permet une meilleure maîtrise des
informations et circulations urbaines à l’ère de la révolution numérique elle court le
risque d’une fracture numérique à cause d’une inégalité à l’accès aux informations et
aux différentes technologies. L’intelligence de la ville suppose donc une adaptation
aux demandes contemporaines de la société (sécurité, garde pour les enfants,….) et
une facilitation de la mixité générationnelle surtout la prise en charge des personnes
âgées à travers des solutions de robotisation et de domotique 5.
Plusieurs disciplines essayent de comprendre la ville et de la rendre meilleure. Mais
pour qu’elle soit prospère sans injustices sociales, moderne sans renoncement à son

1

FRIEDMAN Y., Utopies Réalisables : http://www.lyber-eclat.net/lyber/friedman/8ville.html
(consulté le 27-02-2013)
2
PAQUOT T. (1997), Qu'est-ce qu'une ville?, Sciences humaines, n° 70, mars, pp.26-27
3
BENKO G. (2006), Stratégies de communication et marketing urbain, Pouvoirs Publics, n°42,
Septembre, pp.12-18
4
HERNANDEZ S., KERAMIDAS O. (2006), « Stratégies territoriales pour ville durable »,
Gestion 2000, n°1, pp. 133-148
5
DAMON J. (2013), Les quatre piliers et les dix tendances de la smart city :
http://www.slate.fr/monde/79518/quatre-piliers-dix-tendances-smart-city (consulté le 12-122017)
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identité, attractive sans répercussion sur le bien-être de ses habitants, la ville se doit de
faire correspondre son développement aux aspirations de ses citoyens.
Ainsi, le réel enjeu n'est pas de moderniser les modèles existants par l'intégration des
TICmais de réinventer la ville en imaginant les nouvelles formes de travail, de loisir
et de transport. Cette ville ne doit pas être une ville technologique, elle doit utiliser les
TIC. Il s’agit d’anticiper les usages à venir voire d’en proposer de nouveaux 1.
Le citoyen, pilier de la ville intelligente
L’analyse des parties prenantes en milieu urbain fait ressortir le citoyen comme
la principale partie prenante car c’est lui qui va bénéficier de la démarche de sa ville,
qui va être affecté d’une manière ou d’une autre, qui va accepter de contribuer à
l’accomplissement de cette démarche ou à la freiner. A partir de là, la participation
citoyenne dans la gouvernance locale a été préconisée comme une méthode efficace
pour réduire le niveau de méfiance des citoyens et les éduquer sur les activités
gouvernementales (BERNER et al., 2011)2. En effet, le citadin est l’être par excellence
susceptible de porter une vision non pas unifiée, mais plurielle et réunie de l’urbain :
il est « individu autonome et sujet social, producteur et consommateur, agent
économique et citoyen »3. La ville doit donc mettre en œuvre toutes les démarches
nécessaires pour satisfaire ses citoyens, garder les meilleurs d’entre eux et attirer les
résidents les plus bénéfiques pour elle.
Toutefois, l’implication des différentes parties prenantes et en particulier les
citoyens a longtemps été synonyme d'une société démocratique. Cette implication
s’avère être une partie intégrante de l’évolution économique et de l’épanouissement
social et un axe de recherche de plus en plus intéressant (NAPARSTEK et DOOLEY,
1997; POOLE et COLBY, 2002; SCHAFFT et GREENWOOD, 2003; SILVERMAN,
2005)4.

1

GOURRIER E. (2017), La ville intelligente sera-t-elle plus humaine, Les échos :
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-175997-la-ville-intelligente-sera-t-elle-plushumaine-2130058.php (consulté le 01-01-2019)
2
BERNER, M.M. et al.(2011), What Constitutes Effective Citizen Participation in Local
Government? Views from City Stakeholders. Public Administration Quarterly, n°35(1), pp. 128162
3
NOISETTE P., VALLERUGO F. (1996), Le marketing des villes, Un défi pour le développement
stratégique, Les éditions d'organisation, 1996, p358
4
BOWEN G.A.(2007), An analysis of citizen participation in anti-poverty programs, Community
Development Journal, Vol. 42, Issue 2, pp. 237-250
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RABINOVICH et NAVEZ-BOUCHANINE (2005) considèrent que l’implication
directe de différents groupes d’acteurs, particulièrement les habitants, permet de
dévoiler des attentes et des compétences très différentes et reste un des aspects
centraux de l’urbanisme innovateur et du développement durable 1.
La participation puise dans les énergies et les ressources des citoyens, en leur
fournissant une source d’informations, de connaissances et d'expérience, qui
contribuent au renforcement des solutions communautaires (CAHN et CAMPER
CAHN, 1968). Elle contribue également à assurer une répartition plus équitable des
ressources et à améliorer la situation des communautés à faible revenu (GAMBLE et
WEIL, 1995) et à véhiculer plus d'empowerment 2 (HARDINA, 2003)3.
En effet, Il est important que les habitants soient considérés comme les experts de leur
cadre de vie et qu’ils soient amenés à participer aux décisions qui les concernent afin
de l’améliorer et afin qu’ils s’approprient leur territoire. L’élaboration des projets en
collaboration avec les citoyens en les consultant donne une légitimité aux décisions
prises. Mais ce pose alors la question de leur expertise puisqu’ils n’ont pas toujours
les expertises techniques nécessaires pour débattre de certaines questions. Ainsi, pour
certain ça ne sert à rien de demander l’avis des citoyens tandis que pour d’autres les
expériences de l’usage quotidien du territoire valent autant que les expériences
techniques4.
Le fait de penser ensemble et de débattre des questions du territoire fait émerger une
intelligence collective que les auteurs définissent comme : « une manière d’y vivre et
d’en vivre qui serait spécifiquement liée au fait de ressentir-penser-agir-communiquer
en groupe, ses membres possédant des habiletés émergentes qu’aucun acteur ou groupe
d’acteurs n’aurait pu construire isolément »5.

1

RABINOVICH A., NAVEZ-BOUCHANINE F. (2005), Projet urbain: entre innovation et
tradition
dans
l’action
urbaine,
http://www.unil.ch/webdav/site/ouvdd/shared/Colloque%202005/Communications/C%29%20M
ise%20en%20oeuvre/C4/A.%20Rabinovich.pdf (consulté le 11-03-2013)
2
L'empowerment, comme son nom l'indique, est le processus d'acquisition d'un « pouvoir »
(power), le pouvoir de travailler, de gagner son pain, de décider de son destin de vie sociale en
respectant les besoins et termes de la société
3
BOWENG.A.(2007), op.cit.
4
HURARD M. (2011), La participation citoyenne au développement durable à l’échelle locale en
Europe,
Collection
Workingpaper,
Aout
:
http://observatoire-territoiresdurables.org/IMG/pdf/working_paper_-_participation_citoyenne_26.08.11.pdf
5
PARTOUNE, C. et al.(2009), Tableau de bord « Participation et espaces publics ». Pour un
développement et une gestion concertée des espaces publics. Rapport pour la Politique
scientifique fédérale belge : http://www.topozym.be (consulté le 09-09-2016)
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Le sociologue Richard Sennett encourage à encourager le côté informel de la ville qu’il
considère comme source d’innovation et d’intelligence. Le chercheur et critique des
techniques Evgeny Morozov insiste sur le fait que l’intelligence de la ville ne vient pas
forcément de sa maîtrise des nouvelles technologies mais plutôt de son adoption par
ses habitants et de leur implication dans sa conception 1. C’est dans cet esprit que se
présente notre étude pratique.
Etude exploratoire
Parler de la ville intelligente en Algérie parait parfois précoce mais il est tout aussi
inévitable vu la tendance mondiale. À cet effet, plusieurs villes africaines se lancent
dans cette course, à l’image du Caire ou de Casablanca.
Meriem Sidhoum-Delahaye considère qu’en Algérie, à cause des projets interminables
faute de planification rigoureuse et d’une modernisation menée au pas de charge mais
dans la plus grande anarchie et d’une suspicion vis-à-vis du secteur privé, d’une
bureaucratie tatillonne, d’une société civile moins impliquée ; la réussite d’une ville
intelligente ne se dépend pas forcément de l’évolution des TIC2.
Dans ce contexte, Aawatif Hayar, présidente du projet IEEE Core Smart City de
Casablanca, explique que face à un manque de moyens et d’infrastructures, il faut
s’adapter en travaillant avec des forces propres, dont le pilier est l’engagement citoyen
et les mots d’ordre sont parcimonie et frugalité 3.
Ceci dit et même en clamant l’importance du citoyen dans la construction d’une ville
intelligente, on pend rarement le temps de le questionner sur sa vision de cette ville.
À travers une étude exploratoire par questionnaire nous essayons de relever la
perception de la participation citoyenne par les Algériens, leur utilisation des TIC et
surtout leur vision d’une smart city.
Ce questionnaire est composé de questions ouvertes et d’autres fermées. Chaque type
rempli une fonction et nous permet de tirer un certain type d’information.
Aussi, plusieurs questions sont présentées sous formes d’échelle de mesure. Nous
adoptons l’échelle de LIKERT une échelle de type sémantique bidirectionnelle avec

APARISI MATEU E., FLOR PERIS ML. (2015), Citizens’ competences and perceptions about
the
Smart
Cities:
a
case
study,
Université
Jaume
I,
Espagne
:
https://core.ac.uk/download/pdf/61456428.pdf (consulté le 13-12-2015)
2
SIDHOUM-DELAHAYE, M. (2016), Les villes intelligentes du Maghreb : Alger et Oran :
http://parismonde.eu/dossier/je-revais-dune-autre-ville/villes-intelligentes-maghreb-autres-defismemes-outils/ (consulté le 22-12-2018)
3
LAHRACH Z. (2018), Smart City Casablanca ou comment faire de l'intelligence avec de petits
moyens : https://www.huffpostmaghreb.com/entry/smart-city-casablanca-ou-comment-faire-delintelligence-avec-de-petits-moyens_mg_5ac5ea8be4b0aacd15b896b9 (consulté le 22-12-2018)
1
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un point de neutralité permettant au répondant de ne pas prendre position. Ce genre
d’échelle offre comme intérêt le fait qu’elle est plus facile à comprendre pour
le répondant.
Notre échantillon est constitué de 200 personnes ayant plus de 18 ans et répartis sur
plusieurs villes algériennes. Le nombre de personnes questionnées, bien que n’étant
pas très grand, nous parait suffisant pour une étude exploratoire d’autant plus que le
questionnaire était assez long et demandait du temps pour le remplir surtout qu’il a été
essentiellement administré via Internet (Google form) pour assurer une certaine
diversité géographique.
Les répondants sont plutôt jeunes avec 31% entre 18 et 25 ans et à 53,6 % des femmes
et proviennent de plusieurs villes algériennes.
Figure 1 : Répartition par âge des répondants

Figure 2 : Provenance des répondants
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Les réponses restent équilibrées concernant la définition de l’intelligence. Elle est à la
fois, la capacité à s’adapter à un environnement ou une situation à un moment donné ;
l’utilisation optimale des ressources disponibles ou encore la capacité d’appendre et
de profiter des expériences précédentes.
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74% d’entre eux ont déjà entendu parler du concept de « smart city » et pour un grand
nombre (32%) c’est une ville qui s’appuie essentiellement sur les TIC qui facilite la
vie de ses habitants (20%). D’autres, la considère comme une fatalité liée au
développement durable (10%) et à la modernité et au développement (8%). Enfin,
beaucoup la voient comme une meilleure organisation et gestion des différents
services en prenant en considération les attentes des habitants.
Tableau 3 : L’intelligence d’une ville provient
1
2
3
4
De l’utilisation massive des technologies de l’information 2 .4 7 .2 36.1 28 .9
et de la communication
De l’implication de ses citoyens dans sa gestion
4 .8 9.6 24.1 25.3
De la mobilisation de ses citoyens dans des associations pour 3.6 10.7 26.2 36.9
améliorer leur cadre de vie
De l’optimisation de l’usage de ses ressources par ses dirigeants
3.7 11
15.9 40.2
De l’amélioration du niveau d’éducation et d’enseignement 3.7 7.4 13.6 32.1
De l’amélioration de la gestion des trafics et des moyens de 1.2 8.5 22
43.9
transport
De l’adaptation de ses offres et services aux besoins de ses habitants
3.7 8.6 22.2 34.6
De sa capacité à garantir des transactions électroniques sûres 2.5 7.4 32.1 30.9
De la faciliter à circuler et à se repérer dans les lieux
3.7 12.3 21
35.8
De sa capacité à économiser les énergies
2.5 2.5 20.3 31.6
De sa capacité à recycler des déchets
3.7 6.2 19.8 24.7
Son utilisation des énergies renouvelables (solaire, éoliennes, …)
3.7 8.6 12.3 24.7
Concernant l’utilisation des TIC, la plupart juge la qualité de leur connexion assez
médiocre (60%) et ils utilisent de plus en plus leur smart phone (87 %) et la 4G (41
%) pour se connecter. Ainsi, la majorité des répondants se considèrent assez bons dans
la maitrise de ces technologies (76%).
72% considèrent que leurs villes ne prennent pas la peine de leur expliquer comment
fonctionnent leurs services pour améliorer leur utilisation car les citoyens doivent être
formés pour pouvoir prendre part à la gestion de leur ville (70%). Ils sont aussi
majoritairement contre l’idée que seule l’utilisation des TIC garantie l’intelligence de
la ville (71%) car elle dépend avant tout de la capacité de l’homme à la concevoir et à
l’utiliser à de bonnes fins (45%) par contre l’utilisation massive des TIC peut nuire à
l’aspect humain de la ville (52%).
Enfin, les répondants donnent plusieurs propositions pour rendre nos villes plus
intelligentes qui tournent autour des TIC mais surtout celles qui tournent autour de
l’homme : l’éducation, le civisme, l’implication et le dévouement restent des maîtres400
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mots d’une ville humainement intelligente. Plusieurs répondants insistent sur l’égalité
des chances de toutes les villes algériennes pour bénéficier du nécessaire afin qu’elles
gagnent en intelligence et en développement.
Conclusion et recommandations
Enfin, comprendre la ville algérienne, cerner son fonctionnement, contribuer à son
développement et à l’épanouissement de ses citoyens restent une tâche des plus
difficiles vu son état actuel et la jeune expérience des différentes disciplines dans ce
domaine. Parler de la ville intelligente en Algérie est une autre paire de manche car
elle reste à l’état embryonnaire 1 mais ceci n’empêche pas de réfléchir à son évolution
et aux différentes parties prenantes pouvant y contribuer.
Nos recherches, confortées par notre étude exploratoire, soutiennent l’importance des
TIC dans l’émergence des villes intelligentes mais aussi l’importance de l’aspect
humain car la vraie intelligence est celle développée par les hommes à travers leur
interaction (intelligence collective) et leur maîtrise des outils et des ressources qui leur
sont offerts. En effet, le vrai enjeu de la mutation urbaine réside dans l’acceptation et
la prise de conscience par le citoyen de cette nouvelle approche de la ville qui aura peu
de chance de séduire les citoyens si ils ne sont pas impliqués.
A partir de là, nous soutenons l’importance de la prise en considération du citoyen
dans l’émergence de l’intelligence d’une ville. En effet, plus on offre au citoyen la
possibilité et la compétence pour contribuer aux affaires de sa ville, plus cela se
répercutera sur les performances de cette dernière surtout dans des villes comme les
notre avec autant de problèmes en matière de développement et de maitrise des TIC2.
Cette démarche sera d’autant plus efficace en Algérie si elle se focalisera sur les
nouvelles générations et si elle bénéficiera de la transparence et du soutien nécessaires
de la part des autorités. Elle sera aussi efficace à partir du moment où elle fera
correspondre les prestations de la ville aux attentes de ses habitants après les avoir

AIT-ALI Massyle(2017), Alger Smart City : le rêve est-il permis ?, n’ticweb :
http://www.nticweb.com/jeux/14-dossiers/9102-alger-smart-city-le-rêve-est-il-permis.html
(consulté le 11-02-2018)
2
Dans son classement 2017 , l’Union Internationale des Télécommunications, classe l’Algérie à la
102ème place sur 176 pays étudiés (ICT Development Index)..
1
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consulté et motivé à se mobiliser dans des associations ou des parties politiques pour
faire entendre leurs voix et partager leurs expériences.
En fait, permettre au citoyen d’imaginer sa ville de demain c’est déjà le préparer à la
vivre mais aussi et surtout s’assurer qu’elle répondra à ses attentes et à ses besoins.
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Reflexe Stratégique sur le Modèle Rwandais dans la Construction des Villes
Intelligentes
Pr. Soumia RAMDOUM (Université d’Alger3)
Résumé :
Rwanda est connue par ses progrès rapides de développement, elle a procédé à
une transformation fondamentale de ses conditions politiques, économiques et sociales
après la politique du génocide de 1994 contre les Tutsis, en développant une stratégie
qui comprend la vision 2020 et un plan pour 2050 qui inclut la planification de villes
intelligentes en utilisant les connaissances dans la vie politique, économique et sociale
pour assurer la transparence, augmenter la croissance économique, et pour atteindre la
stabilité sociale, et pour cela Rwanda est devenue l’un des principaux pays dans la
planification de villes intelligentes selon la perception Africaine.
"مرخو
الت را ال ططططليسي فش الت مديا فاد تمو ت من تحادف تح ن ج ھلهللا فش همضططططا آا، تسل رما دا
 ضسآا إلستلاتدجدي تمثلت، ا مذلك1994 ادة الجما دي ل ي،سد سداسي اإل، ال داسدي ماالقتصاديي ماالجتما دي
ت ظدف المسلفي فش الحداة،  تت ططططمن الت دم للمدن ال ادي2050  طططط ي،  مهيلر يا ططططي2020 فش رؤيي
ال داسديا االقتصاديي ماالجتما دي من هجل تحادف ال فافديا معيادة ال م االقتصادهللا مالحص ن ل االستالار
. لك رما دا من الدمن اللاإدة فش الت دم للمدن ال ادي مفف التص ر األفلياش، االجتما ش مه بحت
Introduction :
Les transformations du nouveau système international ont conduit à
l’émergence de la mondialisation en tant que système comportant de nombreux
changements au niveau des individus, des systèmes et des pays où la révolution
technologique a permis de réduire les distances géographiques et le transfert rapide de
l’information. Et la discussion s’est propagée sur les dispositifs intelligents en tant que
modèle miniature de l’intelligence artificielle, et sur les villes intelligentes comme l’un
des produits du développement technologique afin d’assurer le bien-être des peuples
et des nations.
En effet il n’existe pas un modèle de ville intelligente car les configurations
socioéconomiques et spatiales sont différentes d’un pays à l’autre, donc on ne peut pas
importer un modèle de ville intelligente d’un pays mais étudier sa stratégie dans la
planification de villes intelligentes, en particulier dans quelques pays africains qui ont
connu la transformation d’un état faible, instable à un pays qui s’intéresse à la
construction des villes intelligentes comme Rwanda.
L’article traite la stratégie rwandaise dans la construction des villes
intelligentes par le problème de recherche suivant : comment Rwanda a réussi à se
transformer d’un pays instable à un pays stable qui planifie des villes intelligentes ? et
pour répondre à cette question, l’hypothèse suivante est formulée : Si les pays adoptent
toutes les connaissances scientifiques dans la planification de leur stratégie, ils
réussiront à construire des villes intelligentes.
Les points suivants seront traités pour entamer le sujet d’étude :
404

Contexte historique de la crise Rwandaise
La stratégie rwandaise pour repenser la situation politique
Le plan rwandais pour les villes intelligentes.
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Source : ‘’La Guerre Civile au Rwanda : un Génocide Moderne,’’ availble from :
http://tribouilloyterminales.over-blog.com/article-29351414.html
retrieved
30/12/2018.
1- Contexte historique de la crise rwandaise :
Rwanda, un petit pays enclavé de la région des grands lacs d’Afrique centrale, 1
elle a connu des conflits intenses entre les Hutus et Tutsis, cependant ces deux ethnies
étaient un seul peuple qui parlait la même langue et vivait ensemble. Quand les colons
belges sont arrivés en 1916, ils ont traité les Hutus et les Tutsis comme des groupes
séparés, ils estimaient que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus et les Tutsis étaient
favorisés dans les postes administratifs, l’éducation et les emplois.. et le ressentiment
entre les hutus s’est progressivement accumulé et ont pu avoir le pouvoir. Ils ont acquis
l’indépendance du Rwanda en 1962, et les dirigeants exclus les tutsis de la sphère
politique et le gouvernement extrémiste hutu annonce le génocide contre les tutsis en
1994 qui est marqué par les violations massives des droits de l’homme, et plus d’un
million de tutsis ont été tués sous le seul prétexte d’être tutsi et des milliers de
personnes qui se sont refugiées dans les pays voisins (Ouganda, Burundi, Tanzanie..). 2
Les Hutus présentent (environ 85% de la population) et les Tutsis (environ 12%
de la population) et dans cette période, Rwanda a été l’un des cas de meurtres les plus
effroyables que le monde ait connu depuis la seconde guerre mondiale, Mahmoud
Mamdani explique le génocide à Rwanda qui est envisagé dans le cadre de la logique
du colonialisme qui a conduit deux types d’impulsions génocidaires : (le génocide de
l’indigène par le colon et l’impulsion indigène d’éliminer le colon), et l’attribue du
génocide survenu en Ouganda ou le gouvernement ougandais a forcé les réfugiés tutsis
à se réinstaller au Rwanda et marqua une crise des relations entre Ouganda et Rwanda. 3
donc les régimes coloniaux et postcoloniaux ont gouverné le Rwanda sur la base du

CRF Report, ‘’Rwanda : in Brief,’’ Alexis Arieff and Kathrine Terrell, Congressional Research
Service (February 2018), pp. 1-16.
2
Donatien Nikuze, ‘’The Genocide against the Tutsi in Rwanda : Origins, Causes, Implementation,
Consequences, and the Post-Genocide Era,’’ International Journal of Development and
Sustainability, vol. 3 no. 5 (2014), pp. 1086-1098.
3
Paul Magnarella, ‘’Explaining Rwanda’s 1994 Genocide,’’ Human Rights and Human Welfare,
vol. 2, no. 1 (Winter 2002), pp. 25-34.
1
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favoritisme et des préjugés.1 et le rôle des médias durant la période de conflit et de
violences dirigées contre les civils par l’état. 2 Cela a conduit à un état caractérisé par
l’instabilité qui a marqué son histoire politique, sociale et économique.
2- La stratégie rwandaise pour repenser la situation politique :
La fin des années 90, Rwanda commence à repenser à la situation politique, en 1998
le président Rwandais a lancé des sessions de réflexion nationale sur le future du
Rwanda après la sévère violence qui a durée 50 ans, le gouvernement d’unité national
a élaboré une initiative intitulée ‘’vision 2020’’ qui a été présenté à la société
Rwandaise, elle contient des plans sectoriels pour les priorités importantes du
développement, et soutient l’identité Rwandaise et surmonte la pauvreté et la division.
Rwanda a développé une stratégie pour l’égalité sociale et l’intégration de la
technologie dans la vie socioéconomique.3
La stratégie rwandaise a appliquer une économie de marché avec l’intervention
de l’état pour corriger les ajustements et les échecs du marché, contrairement dans les
états développés dont le gouvernent investit et le secteur privé intervient pour
compléter ces investissements publics et les actions économiques, 4 La stratégie
rwandaise comprend la connectivité accrue des communautés rurales, en particulier
des femmes rurales et des jeunes agriculteurs avec les informations des marchés par
les pilotes de village intelligent 5 ; une transformation d’une économie agraire à une
économie fondée sur la connaissance scientifique ou l’agriculture est le plus grand
employeur par l’amélioration de la productivité et sa qualité 6
La stratégie intègre les ressources humaines qui sont au cœur de ce processus
de développement pour fonder une économie basée sur la connaissance (knewledge),
et les sciences de la technologie et l’égalité sociale. Il comprend des questions
sociopolitiques et économiques de la société rwandaise, pour créer un état efficace,
capable de formuler et appliquer des politiques de diversifier l’économie on créant un
environnement stable, avec les entrepreneurs de la classe moyenne et l’aide étrangère. 7
mais aussi les principaux objectifs du vision 2020 sont la promotion de la stabilité
macroéconomique et la réduction de la dépense vis-à-vis de l’aide étrangère qui
représente 40% du budget national (réduire l’aide étrangère). 8 sachant que la
croissance économique est passée de 8.8% en 2012 à 4.6% en 2013 après la réduction

1

Ministry of Finance and Economic Planning of Rwanda, Rwanda Vision 2020, availble from :
https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5071/4164.pdf retrieved : 30/12/2018.
2
David Yanagizawa Drott, ‘’Propaganda and Conflict : Evidence from the Rwandan Genocide,’’ The
quarterly Journal of Economics, vol. 129 ,no.4 (2014), pp. 1-46.
3
Ministry of Finance and Economic Planning of Rwanda, op.cit.
4
Report, Mehari Taddele Maru, op.cit., pp. 1-8.
5
Economic Development and Poverty Reduction 2013-2018, Ministry of Finance and Economic
Planning (May 2013), available from:
http://www.minecofin.gov.rw/fileadmin/templates/documents/NDPR/EDPRS_2.pdf retrieved
30/12/2018.
6
Smart Rwanda Master Plan 2015-2020, Ministry of Youth and Ict, availble from :
http://www.minecofin.gov.rw/fileadmin/templates/documents/sector_strategic_plan/ICT_SSP__SMA
RT_Rwanda_Master_Plan_.pdf retrieved 30/12/2018.
7
Ministry of Finance and Economic Planning of Rwanda, op.cit.
8
Smart Rwanda Master Plan 2015-2020, Ministry of Youth and Ict, op.cit.
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d’aide budgétaires des principaux donateurs européens et suite à quelques coupures
dans l’aide étrangère, Rwanda met en place une politique ‘’made in Rwanda’’1
La vision 2020 contient 6 piliers le 1er pilier sur La bonne gouvernance et les autres
piliers sur le développement économique au sens large (agriculture, les infrastructures,
..) on peut les résumés dans les points suivants : 2
1- La bonne gouvernance: La reconstruction de l’état rwandais applique le
processus de décentralisation pour encourager et permettre la participation populaire
de traiter les problèmes communs, et former un état respectueux qui protège les droits
de l’homme et la transparence.
2- Développement des ressources humaines et l’économie du savoir : par
l’amélioration du service de l’éducation et de la santé pour constituer une main
d’œuvre productive et donner l’importance à la qualité de l’éducation par les
programmes intensifs de formation des enseignants, et la formation professionnelle et
technique dans les domaines de la technologie et les programmes de microcrédit aux
jeunes techniciens indépendants et les petits entrepreneurs innovants, et une politique
de santé qui améliore l’accès aux soins de santé et réduit les couts et la prévalence du
vih/sida, et aussi profiter des technologies importées pour gérer et entretenir les
systèmes technologiques allant de la médecine à l’agriculture passant par l’industrie et
la télécommunications car le développement nécessite une main d’œuvre qualifiée.
3- développement dirigé par le secteur privé dans les différents domaines: le
secteur privé présente le principal moteur de la croissance économique avec
l’émergence d’une classe moyenne d’entrepreneurs dynamiques (politique de
privatisation), et le rôle de l’état qui sert à assurer l’accès des infrastructures, les
ressources humaines et les cadres juridiques pour la stimulation des activités
économiques et des investissements privés dans l’agriculture, l’infrastructure et attirer
les investissements nationaux et étrangèrs par la réduction des couts des activités
commerciales et le développement urbain, le transport, télécommunication,
l’électricité, l’augmentation de la production d’énergie pour diversifier les sources de
l’énergie alternative et facilite l’intégration régional et international.
Selon l’Institut National des Statistiques du Rwanda, la population rwandaise
devrait passer de 10.5 millions en 2012 à 16.3 millions en 2032. 3 cela permet
d’examiner la stratégie rwandaise d’un point de vu lointain, ou Rwanda a établi la
vision 2050 qui vise à assurer un mode de vie plus élevé (les infrastructures et les
moyens de subsistance modernes , les villes modernes et intelligentes , villes et
quartiers écologiques : l’alimentation par les énergies renouvelables, le recyclage,
villes et agglomérations rurales smart et créer l’intégrité des identités). 4
Cette stratégie permet à Rwanda d’atteindre un degré rare de stabilité politique,
sécurité publique et de croissance économique dans une sous région marquée par un
conflit armé,5 la croissance du Rwanda a été assez robuste, les taux de croissance PIB
1

CRF Report, op.cit., pp. 1-16.
Ministry of Finance and Economic Planning of Rwanda, op.cit.
3
Rafi Rich and others, ‘’Smart City Rwanda Masterplan,’’ UN Habitat, available from:
http://minict.gov.rw/fileadmin/Documents/Mitec2018/Policies___Publication/Strategy/Rwanda_Smar
t_City-Master_Plan.pdf retrieved 22/12/2018.
4
Clver Gatete, ‘’The Rwanda we want : towards Vision 2050,’’ available from :
http://www.minecofin.gov.rw/fileadmin/user_upload/Hon_Gatete_Umushyikirano_Presentation_2016
.pdf retrieved 30/12/2018.
5
CRF Report, op.cit., pp. 1-16.
2
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du secteur agricole 9% et secteur non agricole 7.2% avec un taux de croissance du
global de 8% en 2015 et la croissance du PIB par habitant nettement supérieurs à 2%
entre 2001-2005 et continu à progresser aussi la baisse du taux de pauvreté d’environ
50% en 2015. 1 Aujourd’hui Rwanda est l’un des pays africains dont la croissance
économique est la plus rapide, elle est classée la 2eme en terme de responsabilité et la
4eme en matière de sécurité personnelle dans le rapport de l’indice de gouvernance en
Afrique en 2015, elle a pu transformer un pays marqué par le génocide à un état marqué
par le développement exemplaire.2
Cependant, la transformation structurelle de l’état est confrontée à trois défis
majeurs : la productivité reste lente, baisse des prix des denrées alimentaires et veiller
à ce que l’agriculture soit rentable, la forte densité de population continuera de peser
sur les ressources naturelles disponibles et l’environnement, les contraintes liées aux
financements intérieurs et extérieurs ont entravé les efforts de diversification de
l’économie.3
3- Le plan rwandais pour les villes intelligentes :
Une ville intelligente doit répondre aux besoins nécessaires du développement
social et économiques des habitants. 4 Et la meilleure façon de rester intelligent est
d'apprendre de s'adapter à une époque en fonction des besoins des générations
présentes et futures. Dans ces concepts, Rwanda a développé un plan d’action de la
ville intelligente qui a 3 piliers importants : (gouvernance et planification intelligentes,
services et utilitaires intelligents et efficaces, et innovation localisée pour le
développement social et économique).5
Rwanda met les technologies de l’information et de la communication au centre
de son agenda de développement socioéconomique et donne l’accès à internet haut
débit de manière rapide et fiable comme un moyen de renforcer la responsabilité et la
transparence, 6 les dirigeants et les citoyens utilisent les données, les informations et
les connaissances pour assurer un avenir durable. 7
Construire une ville intelligente nécessite de se concentrer sur les couches
physiques et technologique du développement urbain. La couche physique est ancrée
dans les principes de développement urbain durable présentés dans la Politique
nationale d'urbanisme de la République du Rwanda, qui préconise des villes plus
compactes, mieux connectées, socialement inclusives, résilientes et intégrées. Et pour
la couche technologique du développement urbain, la recherche sur les villes
‘’Agricultural Growth, Poverty Reduction, and Food Security,’’ The New Partnership for Africa’s
Development, available from:
http://www.minagri.gov.rw/fileadmin/user_upload/documents/RWANDA_SAKSS/Rwanda_Brochure
_2.pdf retrieved 30/12/2018.
2
Report, Mehari Taddele Maru, ‘’Rwanda and President Kagame,’’ Aljazeera Centre for Studies
(September 2017), pp. 1-8.
3
Smart Rwanda Master Plan 2015-2020, op.cit.
4
Cheikh Cisse, ‘’Comment Créer une Ville Intelligents à l’Africaine ?’’, L’Afrique des Idées, availble
from : http://www.lafriquedesidees.org/creer-%E2%80%89-ville-intelligente%E2%80%89-alafricaine%E2%80%89/
retrieved 29/12/2018.
5
Rafi Rich and others, op.cit.
6
Edmund Kagire, ‘’La connectivité de l’Afrique : le Statut de Villes Intelligentes sera-t-il Atteint d’ici
2020 ?’’ , Ville d’Afrique : le Nouveau Magazine de CGLU, no. 5 (2016), pp. 5-9.
7
Rafi Rich and others, op.cit.
1
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intelligentes met en évidence trois modèles principaux que suivent les villes
intelligentes.
Rwanda essaye de combiner entre les trois modèles technologiques : le 1er
modèle technologique repose sur la formulation d’un cadre pour de nouvelles
opportunités économiques, la valorisation de l’écosystème. Le 2eme modèle stratégique
repose sur une culture de planification stratégique à long terme et de surveillance
constante basée sur la technologie de l’information et la communication. Et le 3 eme
modèle collaboratif est basé sur des solutions à petite échelle qui impliquent les
communautés, les quartiers, les travailleurs et citoyens, il considère la collaboration et
l’engagement comme l’un des principaux outils et objectifs. 1
Les étapes du plan commencent par : Dériver la priorité des projets (l’urgence
des projets par leurs importance stratégique et la capacité financière), ensuite calculer
les couts estimés et les ajustements de priorité pour chaque projet (ressources, mise en
œuvre de la solution, frais de main-d’œuvre..), et établir la feuille de route de projet. 2
Les initiatives intelligentes actuelles à Rwanda sont :
IREMBO E-Government Portal (une plate-forme en ligne ou les citoyens
peuvent accéder à lpus de 30 services gouvernementaux differents), KIGALI Land
and Construction (une plate forme en ligne ou les citoyens peuvent demander et pays
les permis de construire et recevoir une réponse dans les 20 jours), Projet de Kigali
Smart Bus: les bus publics de Kigali sont équipés de terminaux de paiement sans fil
et gratuit, Cartographie de la population à Kigali pour le climat par l’utilisation des
capteurs à faible cout permettant de mesurer la qualité de l’air à Kigali, Politique de
Révolution des Données basée sur l’évaluation de l’état de préparation des données
ouvertes à Rwanda, des incitations à l’hébergement de données pour les
investisseurs,.., 4G LTE avec un partenariat public –privé, 95 % des citoyens
Rwandais devraient avoir accès à la 4G LTE la fin 2017, MICROGRIDES (un
système micro réseaux électriques qui vise à connecter 250 000 personnes à l’énergie
solaire d’ici 2018 et aussi le smart village Microgrids, un projet de recherche de
l’énergie qui est en cours de traitement , NDI HANO un programme permet les écoles
primaires publiques de créer des données sur la présence quotidiens des enseignants et
des élèves en SMS et les partagé avec les responsables de l’éducation et les parents
afin d’améliorer la responsabilisation.
Compteur d’électricité Intelligent, Kigali Innovation City Des projets pour
créer un parc d'innovation dans la banlieue de Kigali et il est reliée aux universités,
aux gouvernements et à l’industrie , Système de livraison par Drone en 2016 qui est
en partenariat avec Californie qui sert à livrer des fournitures médicales à travers le
pays, système de planification des ressources en énergie pour rendre le service
public de l’énergie plus sensible aux besoins des clients, minimiser les pertes de
revenus et normaliser les flux de travail, Rwanda Infrastructure Geoportal une plate
forme en ligne qui contient des données sur les infrastructures, la planification , le
développement urbain et rural, les transports, l’eau et l’assainissement, Système de
paiement en ligne d’eau et d’électricité, service de santé électronique, EPOLICING Services des services de videosurveillance connectés à un centre de
commande central à Kigali qui comprend l’enregistrement des permis de conduire et
suivre en ligne les véhicules et régulateurs de vitesse, programme un ordinateur
1
2

Loc.cit.
Smart Rwanda Master Plan 2015-2020, Ministry of Youth and Ict, op.cit.
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portable par enfant qui fournit des pc portable à tous les enfants jusqu'à présent il a
permit de distribuer 100.000 ordinateurs et devrait en distribuer 500.000 autres au
cours des 5 prochaines années, Recouvrement des revenus numérique : Rwanda
dispose d’un système complet de paiement électronique et de certification qui inclut
certain paiements et taxes des autorités locales. 1 Suite à ça prés de 2 millions rwandais
utilisent les payements en ligne avec leurs mobile. 2
les étapes pour réaliser une ville intelligente à Rwanda :
1- Etudier la ville : créer un profil initial de la ville y compris les attributs physiques,
les infrastructures existantes, les variations sociales et environnementales,..
2- Créer une équipe de partenariat entre les parties prenantes : Cette équipe
devrait être composée de dirigeants de villes intelligentes au sein du
gouvernement local, secteur privé et public et d’autres parties de la société civile.
3- Identifier les défis et les opportunités : que peut-on résoudre ? qu’est ce qui doit
être corrigé en premier ?
4- Recueillir des informations essentielles : après avoir identifié les principaux
défis, collectez les informations les plus pertinentes et nécessaires pour mieux
comprendre comment les aborder. Étudier leur impact sur les aspects financiers,
sociaux et environnementaux de la ville. et déterminer où dans la ville les défis
sont les plus grands et évaluez les personnes les plus touchées dans la ville.
5- Créer un plan d’action stratégique : En collaboration avec les citoyens et sur la
base de la vision existante pour créer une vision de la ville intelligente, et faire un
plan d'action qui doit contenir des objectifs, des indicateurs, des initiatives, des
priorités, des sites pour les projets pilotes et identifier clairement les parties
prenantes internes et externes qui seront touchées.
6- Elaboration d’un plan de prolongation de ville planifié : utiliser les
informations recueillies pour élaborer une carte dynamique basée sur un système
d’information géographique de la ville qui doit fournir une structure urbaine qui
minimise les couts de transport.
7- Tester des projets pilotes localisée : qui doivent inclure les évaluations
effectuées sur la base des indicateurs de performance et financiers nécessaires et
des solutions similaires.
8- Surveiller et évaluer les projets pilotes: après avoir recueillir les commentaires
des citoyens et des parties prenantes locales ainsi que par le biais de capteurs,
évaluer et analyser le succès préliminaire, examiner les effets directs et indirects
des solutions et décider de poursuivre, d’ajuster ou d’annuler l’initiative.
9- Développer la capacité locale : Fournir une éducation et une formation aux
fonctionnaires du gouvernement, aux citoyens et aux organisations partenaires et
assurer les compétences nécessaires.
10- Appliquer des processus de gestion dynamique et de coordination : Évaluer
les succès ou les échecs grâce à une surveillance continue et aux commentaires
des parties prenantes et faire des changements réguliers. Modifier, remplacer ou
hiérarchiser les initiatives par le biais d'évaluations et de validations régulières du
plan d'action. 3

1

Rafi Rich and others, op.cit.
Kagire, op.cit., pp. 5-9.
3
Rafi Rich and others, op.cit.
2
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Source : Hamadoun Touré, ‘’Rwanda Goverment Pionners Smart City Innovation
with
SRG
and
Nokia,’’
789
Marketing,
available
from:
http://789marketing.com.ng/rwanda-government-pioneers-smart-city-innovationsrg-nokia/ retrieved 30/12/2018.
Le plan recommande la mise en œuvre de solutions technologiques, de platesformes de données, d'internet des objets et de réseaux intelligents, mais également le
développement de processus en matière de planification urbaine, de gouvernance et de
finances. Il formule également des recommandations relatives à l'éducation, à la
culture numérique, à l'innovation et au développement des entreprises. 1
Rwanda a pris la tète des pays africains dans le dépoilement de la technologie
face au défit sociaux et économiques dans le rapport mondial sur les technologies de
l’information de 2015, elle a adopté le concept de smart Arica par le sommet qui a été
organisé à Kigali sur ‘’transform africa’’ en octobre 2013 pour encourager les autres
pays africains à créer des agendas de villes intelligentes car la stratégie de Rwanda a
commencé à porter son fruit (les investissement dans la technologie de l’information
et de la communication)2
Conclusion :
Rwanda a construit un modèle qui lui a permis de devenir un pays pilote dans la
conception de villes intelligentes en Afrique, en adoptant les connaissances
scientifiques nécessaires pour faire face à l'instabilité sécuritaire politique et à la crise
sociale et économique qu'il a connu depuis son indépendance, ce qui prouve
l’hypothèse qui a été formulé dans cette étude.
On peut retirer de son expérience que les pays Africains qui connaissent des
intenses crises sécuritaires, économiques ou politiques peuvent gérer leurs affaires
internes en développant une stratégie qui leur permet d’acquérir les connaissances
nécessaires pour faire face aux différentes crises, bénéficier de la révolution
technologique par les partenariats avec les pays développés comme l’utilisation de
drones pour le transport de dons de sang, les infrastructures devront être favorisées, et
1
2

Loc.cit.
Kagire, op.cit., pp. 5-9.

411

)المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق
éliminer la bureaucratie et la corruption et créer la confiance et la corporéité de la
stratégie par la participation de partie publique et privée, donc la connaissance
scientifique, le déploiement des ressources sociales et le rôle de l’état pour la création
de richesse et consolider sa sécurité et faire la cohésion sociale.
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LA VILLE INTELLIGENTE; ORIGINES DEFINITIONS ET LIMITES.
Pr. Nada BENZITOUNI (Université Oum El Bouaghi, Algérie)
Pr. Hadjer Fradi (Université Oum El Bouaghi, Algérie)
Résumé :
Les villes occupent, aujourd’hui, 2 % de la surface du globe, elles abritent 50 %
de la population mondiale, consomment 75 % de l’énergie produite et sont à l’origine
de 80 % des émissions de CO2.
Plusieurs défis sont aujourd’hui liés au développement économique, à l’optimisation
des ressources et au bien être des habitants. Il était donc temps de repenser la ville, en
tenant en compte des différents enjeux sociopolitique et environnemental.
Face a tout ça, le numérique apparait comme un outil dont il faut se saisir pour
penser et développer la ville de demain, il représente des opportunités pour construire
des territoires plus intelligents et plus durables qui doivent innover sur le plan
technologique.
Donc la ville intelligente est l’occasion de repenser le développement urbain
pour surmonter des défis de demain. A Cet égard on présente les principaux concepts
de la ville intelligente, en évoquant leurs principaux acteurs et axes de développement.
Mots clés : Data, réseaux, ville connectés, smart city, TIC.
LA VILLE INTELLIGENTE; ORIGINES DEFINITIONS ET LIMITES.
Introduction :
La smart city est un sujet qui inspire, qui enchante et qui peut faire peur.
Pourquoi cette effervescence ? Sans doute parce que de nos jours, les performances
urbaines ne dépendent plus seulement de la dotation de la ville d’infrastructures mais
aussi de la disponibilité et la qualité de la communication du savoir. C’est sur ces bases
que le concept de « ville intelligente » a été introduit pour mettre en valeur
l’importance grandissante des technologies de l'information et de la
communication (TIC).
La ville n’était pas sans intelligence auparavant ! La ville a toujours était
intelligente, elle ne commence pas de l’être aujourd’hui !! Depuis le système
d’assainissement primitif de la ville romaine passant a l’arrivée de l’électricité au XIX
siècle; a la création du système moderne d’égouts par Hausmann... Ces innovations
étaient déjà à l’époque «intelligentes» et montraient la volonté de mieux gérer une
urbanisation croissante. De cela la ville na jamais cédé d’être intelligente, aujourd’hui
comme pour d’autre époques anciennes elle injecta les nouvelles connaissances
d’homme a son sein, entre ces murs, ses surfaces et pour ses habitants.
La révolution numérique aujourd’hui commence à se traduire dans les faits et
dans nos habitudes de vie. Big Data, réseaux sociaux, objets connectés n’ont pas fini
de bouleverser notre quotidien. Certes, l’innovation technologique doit avoir un
caractère multidimensionnel en termes d’acteurs, de domaines et de technologie. En
garantissant une « économie intelligente », une « mobilité intelligente », un
« environnement intelligent », des « habitants intelligents », un « mode de vie
intelligent » et enfin, une « administration intelligente ».
Ces critères mettent la ville devant un nouveau défi celui de mieux comprendre,
gérer et distribuer l’énergie pour réduire les consommations d’un territoire, tout en
assurant un haut niveau de service. La question qu’on doit se poser est; Quelles
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fonctions urbaines sont modifiées ou inventées par la massification du numérique dans
la ville ? Quels gains véritables peut-on espérer en matière de durabilité ?
En s’attachant à décrire ces promesses, nous choisissons plutôt de nous intéresser à
l’élément déclencheur de ce mouvement : les données et les nouveaux moyens à
disposition pour les produire, les organiser et les utiliser au service de la ville. L’entrée
par les données, matière première de la ville intelligente.
I.

Concepts et définitions :

L'expression « ville intelligente », traduction de l'anglais Smart City, désigne une
zone urbaine utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC)
pour fournir des informations permettant d’améliorer la qualité des services urbains,
réduire les coûts et gérer efficacement les ressources et les actifs.


Origines d’expression :

La ville de Southampton au Royaume-Uni serait la première ville dite
intelligente.1 Ce concept est né dans les années 1990. Bien que certains associent son
origine au « smart growth » des années 19802 , d’autres croient que cette expression
est le fruit d’une stratégie de reconquête du marché mis en place par la société
multinationale américaine IBM. Cette entreprise a identifié les villes comme un
immense marché potentiel, en associant celles-ci aux technologies de l’information et
de la communication. D’autres définissent La ville intelligente comme est un système
de systèmes qui se parlent et fonctionnent de façon intégrée 3 , en évitant le
développement chaotique des villes et en assurant une gestion efficace des
ressources et qualité de vie, dans une optique de développement durable.
II.

Ce qui caractérise la Smart City :

Selon Rudolf Giffinger4, les villes intelligentes peuvent être classées d’après six
critères principaux, liés aux théories régionales et néoclassiques de la croissance et du
développement urbain et respectivement fondés sur les théories de la compétitivité
régionale, l’économie des transports et des technologies de l’information et de la
communication, les ressources naturelles, les capitaux humains et sociaux, la qualité
de vie et la participation des citoyens à la vie démocratique de la ville.
Figure 01 : Les six leviers de la ville intelligente selon Giffinger

1

Joëlle Simard, « la ville intelligente comme vecteur pour le développement durable : le cas de la ville
de montréal », Essai en vue de l’obtention du grade de Maître en environnement (m.env.) Université de
SHERBROOKE, 2015. Page 6.
2 Sandra Breux et Jeremy Diaz, « La ville intelligente, origine, définitions, forces et limites d’une
expression polysémique » institut national de la recherche scientifique, centre urbanisation, culture,
société. 2017. Page 3. Daprés (Albino et al., 2015; Söderström et al., 2014),
3
Marie Andrée Doran, « Des villes intelligente : pourquoi et comment ? » Université Laval. 2012.
4
Expert en recherche analytique sur le développement urbain et régional à l’université technologique
de Vienne.
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Source : site web1
III.

Pour être une smart city :

Pour devenir intelligentes, les villes actuelles devront développer de nouveaux
services performants dans tous les domaines :
1. L’environnement intelligent :
Il regroupe les notions écologiques de la ville, de la qualité de l’air, de la gestion
durable des ressources grâce à de nouveaux modèles plus collaboratifs et respectueux
de l’environnement, Les villes intelligentes auront pour mission de réduire la
production de déchets et de mettre en place des systèmes efficaces de récupération et
de valorisation des déchets (procédé par lequel on transforme un déchet matériel ou un
produit inutile en un nouveau matériau ou produit de qualité ou d’utilité supérieure).
Dans le domaine de l’énergie, les villes devront renforcer leur action en matière
d’efficacité énergétique (développement de l’éclairage public à faible consommation)
et devront mettre en place des systèmes de production locale d’énergie (panneaux
solaires sur les toits des édifices, production d’électricité à partir des déchets, etc.)2 ;
Certains chercheurs intègrent les principes de smart growth, la lutte contre l’étalement
urbain, la construction verte ainsi que l’intégration des nouvelles technologies dans les
cultures agricoles présentes sur le territoire3.
Comme exemple d’environnement intelligent, la ville de Reutlingen en Allemagne
a installé des capteurs qui mesurent les flux de circulation et les données
environnementales ainsi que des balises dans tout le centre-ville. Ou les cellules
solaires fournissent un circuit d'énergie et de chaleur auto-suffisant tandis que des
capteurs calculent l'incidence de la lumière et le moment de la journée pour garantir
une lumière optimale. 4
Un autre exemple aussi intéressant relatif au développement de nouvelles technologies
autour d'installations déjà existantes permet à la ville française de Chartres de s'équiper à
moindres frais. Un dispositif de smart lighting permet d'adapter en permanence la
1

http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=smartcities-caracteristiques
Idem
3
Sandra Breux, op cit. Page 13.
4
https://www.bmw.com
2
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luminosité, ou des capteurs thermiques à rayon infrarouge détectent les passants et
enclenchent un éclairage plus intense pour les guider au mieux dans l'obscurité. Une fois
qu'ils sont partis, les lampadaires repassent en mode balisage.1
2. La gouvernance intelligente :
La ville intelligente repose sur des infrastructures de télécommunications
performantes, la production d’une donnée nécessite la mise en œuvre de dispositifs
techniques, de capteurs, de bases de données et des réseaux de télécommunications.
Les politiques d’accès à l’Open Data et les démarches civiques en ligne favorisent le
développement des villes intelligentes. Ce qui rend la gouvernance plus connectée et
plus transparente entre les décideurs, les acteurs publics et les citoyens. La figure cidessus, présente les trois sphères d’une démocratie ouverte, qui sont la transparence,
la coopération et la participation.
Comme un exemple concret de ce concept, les villes intelligentes françaises ont mis
des plateformes participatives en ligne destinés à donner la parole aux habitants, que cela
soit pour apporter des idées, des observations, ou signaler un problème aux services de la
mairie.2 La ville Montréal a quant à elle a mis à la disposition de ses habitants une
boîte à idées électronique pour leur permettre de faire des suggestions qui sont toutes
étudiées par la ville.3

Figure 02 : Modèle d’une démocratie ouverte

1

Matthieu Deleneuville, Comment Chartres devient une smart city grâce à son réseau électrique,
le 04/03/16 11:41, https://www.journaldunet.com
2
Jamal El Hassani, Smart city : où sont les villes intelligentes en France, le 15/11/18 13:47,
https://www.journaldunet.com
3
https://www.tsa-algerie.com/quest-ce-quune-ville-intelligente/
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Source : Joëlle Simard, 2015.1
3. Le citoyen intelligent:
Le citoyen est un individu fortement impliqué dans la gestion de la ville
intelligente. En effet, sa participation est requise, que ce soit dans la phase de
consultation ou pendant la phase de mise en œuvre. Pour la réussite d’une smart
city, les écrits distinguent deux catégories ; hardware et software 2 , La première
catégorie s’intéresse à la matérialité du phénomène par l’implication des technologies
de l’information et de la communication, tandis que la software vise à produire des
citoyens, des travailleurs et des fonctionnaires « intelligents », c’est-à-dire capables de
mettre en place des programmes et des politiques publiques, produire de meilleurs
produits, de favoriser l’esprit d’entreprise locale et d’attirer les investissements
étrangers.
4. L’économie intelligente :
Ce pilier consiste à créer et favoriser les écosystèmes innovants en développant
des idées autour du concept de la ville intelligente afin de devenir une ville attractive
et pionnière sur la scène nationale et mondiale.
La production et l’interconnexion des territoires contribuent énormément a
l’attractivité des territoires et influence la satisfaction de leur citoyens, dans ce cadre
on fait référence a Copenhague au Danemark, la ville la plus heureuse du monde 3.
Avec des solutions telles que le Smart Lightning, le Smart Traffic Management, le
Waste Management et l’Intelligent Building Management, l’objectif est d’atteindre un
niveau d’émission de CO2 neutre d’ici à 2025, et d’intégrer une place de marché pour
l’échange de données, ce que l’on appelle le City Data Exchange. Toutes les
informations sont disponibles de la même manière, pour tous. Une vision qui pourrait
faire exploser le développement des villes, à tous égards: cela pourrait, par exemple,
aider à trouver l’emplacement optimal pour un nouveau commerce en fonction de la
démographie du quartier, du pouvoir d’achat et de la situation concurrentielle.
5. Le vivre intelligent :
Le vivre intelligent regroupe un ensemble de conditions liées aux infrastructures
disponibles mais également au bien être des citoyens (éducation, culture, sécurité,
habitat connecté). Ou le citoyen peut accéder a des applications web ou mobile afin de
bénéficier d’une plate forme de services urbains « ma ville dans ma poche »
développée par orange ou « urban pulse » 4 permettent de fédérer l’ensemble des
micro-services de la ville et de ses partenaires (place de parking la plus proche, heure
d’arrivée du prochain bus en bas de chez moi, signalement d’incidents, ouverture et
taux de remplissage des points d’apports volontaires, points d’intérêt autour de moi
….).
Comme exemple de vivre intelligent, on mentionne Songdo, un quartier d'Incheon,
une ville en Corée du Sud, contrairement a l’exemple de Chartres française, la
technologie intelligente a déjà été prise en compte lors de la planification de ce
quartier. Ses bâtiments sont construits selon des standards américains de haute qualité
1

Joëlle Simard, op cit, page11.
Sandra Breux, op cit, Page 7.
3
https://www.bmw.com/fr/innovation/villes-intelligentes.html
4
Philippe Lag Range et al, « En route vers des villes plus intelligentes ! Comment penser et construire
la smart city en villes de France ? ». 2017.
2

417

)المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق
environnementale. Ses routes et ses édifices disposent de capteurs et de systèmes
destinés à mesurer, organiser le trafic, et anticiper et ajuster les consommations
d’énergie.1
Lorsque les résidents emménagent, il leur suffit de brancher le câble Internet, et ils
sont en réseau. Toutes sortes de capteurs et de caméras dans la maison permettent de
communiquer avec les voisins et les magasins. Une unité de commande centrale vous
rappelle vos rendez-vous.2
6. La mobilité intelligente :
La mobilité intelligente est à l’heure actuelle le pilier le plus développé des villes
dites intelligentes. Il se caractérise par une accessibilité internationale et locale à la
ville facilitée ainsi qu’au développement d’un système de transports urbains innovant,
sur et durable. Cette intégration permet une empreinte environnementale réduite,
optimise l’utilisation de l’espace urbain et offre aux citadins une gamme variée de
solutions de mobilité répondant à l’ensemble de leurs besoins.
La ville de Santander, dans le nord de l'Espagne a installé plus de 20 000 3
capteurs utilisent un champ magnétique pour contrôler les places de stationnement
dans les centres-villes étroits, ces capteurs enregistrent si l'emplacement de
stationnement en question est occupé ou non, puis dévient le trafic en conséquence.
Ce qui a mis une fin pour la recherche d’une place de stationnement.
Figure 03 : Smart city wheel 4

Source : Joëlle Simard, 2015.5
IV.
Acteurs de la smart city :
C’est quoi la Smart City ? Une introduction à la ville intelligente, avril 29, 2016,
https://www.opendatasoft.fr
2
https://www.bmw.com
3
Idem
4
Joëlle Simard, op cit, Page 11.
5
Idem, Page 11.
1
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Les nouvelles technologies de l’information et des communications ne créent pas
à elles seules une ville intelligente, La mise en œuvre de ce concept suscite la
participation de plusieurs groupes et parties prenantes afin de mettre notre intelligence
collective et la somme de nos connaissances et compétences au profit de nos villes. La
ville, longtemps gérée et planifiée par les collectivités publiques, voit maintenant un
rôle accru et parfois crucial des grands groupes privés, dont on nomme ; Les
entreprises, qu’elles soient dans le domaine de l’informatique, des technologies ou du
transport, locales ou encore des startups qui apportent innovation et outils numériques
aux projets de ville intelligente.
A ceux là s’ajoutent les citoyens, une importante partie prenante durant la
démarche et après, soit lors de la mise en œuvre, de plus en plus participatifs aux
projets de développement.
Le monde académique, les universités, les acteurs du milieu politique ou public sont
aussi d’importantes parties prenantes.
V.

Les accélérateurs de la smart city :
Des lieux d’effervescence et des outils connectés pour favoriser le développement
des villes intelligentes :
1. Les laboratoires urbains (city labs, urban labs, etc.)
Ce sont des lieux de travail mêlant collectivités territoriales, universitaires,
entreprises privées et startup, etc. ils permettent : de créer de la synergie entre acteurs
et de l’interaction et de compétences diverses et variées autour de nouveaux projets ;
la mise en place sur le territoire d’événements innovants ; l’adoption de méthodes
agiles et innovantes pour conduire à bien projets utiles au développement de la ville
intelligente. L’usager est au cœur des démarches de ces laboratoires. 1
2. Le Mobilier Urbain Communicant (MUC) :
Le mobilier urbain se définit par l’ensemble des objets qui sont installés dans
l’espace public d’une ville pour répondre aux besoins des usagers ; poubelles de ville,
abribus, panneaux publicitaires, lampadaires… Le MUC est donc la version connectée
de tous ces éléments que les citoyens côtoient au quotidien. Les objets connectés
connaissent aujourd’hui un engouement sans limites, les estimations annoncent entre
26 milliards et 210 milliards d’objets connectés en 2020.2
Grâce aux MUC, de nouveaux usages sont possibles pour les collectivités ou pour les
citoyens, on note :
 Pour les collectivités :
Il est intéressant de connecter des éléments. Par exemple, grâce aux lampadaires
connectés qui savent prévenir quand leurs ampoules sont en fin de vie, la ville peut
optimiser et anticiper leur remplacement et ainsi gagner du temps et de l’argent.
Grace aussi aux poubelles intelligentes que les collectivités peuvent optimiser le nombre
de kilomètres parcourus par les camions poubelle car le ramassage ne se fait que lorsque
que c'est nécessaire. Cela réduit considérablement les nuisances aux riverains en évitant le
bruit mais aussi les odeurs car les conteneurs ne déborderont plus.
Figure 04: Un logiciel Smartgeo, affiche les poubelles vides, moitiés et pleines dans un
quartier à la ville de Chartres
1

Marion Bagnis, Brice Barois, « La smart city, une ville intelligente, des villes et des territoires plus
inclusifs, durables et pratiques », Agence d’urbanisme audat.var, 2017.
2
A quand le developpement du mobilier urbain communisant dans nos villes ?
https://www.digitalcorner-wavestone.com .juin 2017.
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Source : site web1
 Pour les exploitants de mobilier urbain :
Ça permet aux utilisateurs de charger leurs appareils via un port USB intégré au
mobilier urbain et alimenté par l’énergie solaire ; ils peuvent aussi se connecter et
recueillir des informations grâce à des bornes wifi. Tout ça, sans nécessiter de travaux
coûteux en câblage électrique, ou le mobilier urbain est entièrement autonome et
mobile.
Certaines villes ont d’ailleurs établi de véritables plans de tests incluant du mobilier
urbain, mais la ville de Chartres compte bien se démarquer, par un réseau Li-Fi qui est
une technologie qui utilise la lumière via les luminaires urbains pour connecter ses
utilisateurs à Internet avec un débit beaucoup plus rapide que l'offre existante, cette
initiative est en cours de test par des élus et des membres des services techniques de la
ville, Les poteaux deviennent un moyen de communication avec les smartphones des
passants.2
3. Les réseaux intelligents : smart grids
Les smart grids sont des systémes capables d’enregistrer de façon intelligente les
actions effectuées par les consommateurs et les producteurs de ressources (électricité,
gaz, eau) afin de maintenir une distribution d’énergie efficace, économique, durable et
sure. C’est en ce sens que les réseaux intelligents sont directement liés au
développement de la ville intelligente puisqu’ils permettent d’améliorer
simultanément la consommation des ressources et le budget des citoyens.

1
2

Matthieu Deleneuville, opcit.
Matthieu Deleneuville , opcit.
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Barcelone, par exemple, se distingue de loin comme une ville avec un réseau très
connecté. Elle s’est équipée de détecteurs en grande quantité qui permettent de gérer
en temps réel les feux de signalisation, l’éclairage public et les espaces verts. La
collecte de déchets et les schémas de circulation automobile sont optimisés pour
réduire les distances parcourues et la consommation d’énergie. 1 En 2014, 1100
lampadaires furent équipés de LED pour réduire la consommation énergétique. Des
capteurs ont également été installés à proximité de ses lampadaires pour détecter la
proximité de piétons. Lorsque les rues sont vides, l’éclat lumineux est atténué pour
consommer moins d’énergie. Ces installations ont permis une économie d’énergie de
30% dans le domaine de l’éclairage urbain.2
VI.

LA « VILLE INTELLIGENTE », limites et critiques :

Souvent les solutions de ville intelligente sont vendues par des promoteurs, basées
sur l’offre que sur la demande3. Ce qui détermine la quantité et le prix des produits «
smart-city» ; d’autre part ces solutions technologiques toutes faites, négligent le
contexte historique, politique, social, territorial et culturel de chaque ville, ce qui
résulte un décalage entre le produit vendu et les besoins réels et risque de créer des
copies de villes sans âmes loin de toute identité.
En outre, il faut rappeler qu’un projet de smart city engagé par une ville
exclusivement à des fins de marketing territorial, serait inopérant. On souligne que
bien souvent, les villes utilisent superficiellement ce concept pour une fausse publicité,
c’est-à-dire qu’elles s’auto proclament « intelligentes », sans qu’il y ait derrière ce
discours de réels éléments tangibles.
Le fait de se concentrer sur le concept de ville intelligente peut entraîner une sousestimation des effets négatifs possibles découlant du développement des nouvelles
infrastructures technologiques en réseau, en ignorant des intérêts stratégiques de
développement urbain prometteur.
La production de données et de technologies constitue la principale force de la ville
intelligente, mais également sa principale faiblesse, ces Open Data peuvent être
contrôlés, analysées, vendues, et peuvent conduire à des formes de surveillance des
individus. Ce qui rend l’aspect sécurité et éthique très critiqué.
Un autre point très important qu’il convient à ne pas négliger, est l’inégalité entre
groupes sociaux, Que l’on parle en termes d’accès à la technologie ou de compétences
à utiliser ladite technologie, Pour certains, la « ville intelligente » comporte en elle le
risque de créer de nouvelles inégalités au sein d’un même territoire, ou le
développement en matière d’énergie et des transports en particulier, serait fondé
uniquement sur certains quartiers très et sur certains secteurs de gouvernance.
Rajoutant à cela, le concept d’alphabétisation numérique4 ou Le monde numérique
exige de nouvelles compétences d’un niveau supérieur, qui s’ajoutent à ces
compétences de base en lecture, en écriture et en calcul.

1

https://www.tsa-algerie.com
https://www.opendatasoft.fr
3
Sandra Breux, op cit. Page 22.
4
Idem, Page 30. D’aprés Meyers, E., Erickson, I. et Small, R. (2013) Digital literacy and informal
learning environments: an introduction. Learning, Media and Technology, 38 (4), 355-367.
2
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Ces technologies peuvent avoir un effet négatif sur les contacts sociaux, De
nombreux cafés et parcs pourraient se vider à l’avenir. Car la maison est simplement
l’endroit le plus confortable.
Conclusion :
Pour développer une ville intelligente, il doit y avoir volonté, convergence et
soutien de plusieurs parties prenantes, tels que l’administration publique, les
entreprises et acteurs économiques et surtout de la population, ou le citoyen joue un
rôle important dans la réussite de cette démarche.
Plusieurs initiatives sont mises de l’avant visant à attirer des entreprises innovantes
et diversifier l’économie, en favoriser un urbanisme actif et en préservant le
patrimoine ; sans oublier la réalisation d’une gestion durable de transport, d’éco
quartier, et des infrastructures souterraines : égouts, électricité, fibre optique... tout cela
dans une gouvernance de transparence et de consultation citoyennes.
En bref, devenir une ville intelligente c’est innover tout en mettant en œuvre une
panoplie d’outils technologiques au service de la ville, Le défi demeure l’intégration
harmonieuse des composantes économiques, sociologique et environnementale, pour
ne pas perdre l’identité de chaque ville. A la fin une smart city est de considérer la ville
autrement, la révolution numérique, porte en elle un potentiel considérable de
transformation des services urbains et des modes de gouvernance de la ville.
Franchissons le pas ensemble, utilisons la palette numérique pour dessiner la ville
de demain.
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"La ville intelligente" Essai de définition
Origine, définitions, caractéristiques, modèles d'une expression en évolution
Pr. Yahi Amel (Université de Constantine 3)

Démarche méthodologique:
Pour alimenter la réflexion sur le phénomène de la "ville intelligente" qui est en
évolution perpétuelle. Nous avons dressé un portrait de cette thématique à partir d'une
base de données des écrits scientifiques anglophones et francophones traitent de ce
concept. Quatre sections définissent ce portrait:
1)Origine: Pourquoi la" ville intelligente"
2)Un essai de définition :Genèse, problèmes de définition , un tour d'horizon des
définitions existantes
3)les caractéristiques de la ville intelligente
4) les limites
Revenir sur l'origine de cette thématique est essentiel pour comprendre l'état des lieux
des villes à l'aire du numérique et les problématiques urbaines qui ont favorisé
l'émergence du modèle "ville intelligente". De même, le tour d'horizon des définitions
existantes permet de saisir l'éventails des possibles et met en évidence les variantes
d'interprétation et d'appropriation de ce concept à travers le monde.
Ensuite, aborder les caractéristiques de la ville intelligente nous permettrons de
déterminer les différents domaines et les sous domaines qui traite ce modèle. Enfin,
nous avons déterminé les limites de ce modèle.
Par ailleurs, en raison de la polysémie de l'expression "ville intelligente" ainsi que de
nombreux termes qui y sont souvent associés, il convient de préciser qu'au sein du
présent document, l'expression "ville intelligente" sera utilisée, comme un synonyme
de l'expression "smart city" en anglais.

Origine: pourquoi la ville intelligent?
L'émergence de dynamiques mondiales mettent en concurrence les villes du monde à
la fin du 20 eme siècle. Avec la mondialisation , les nouvelles mesures de libéralisation
du commerce et les changements technologiques rapides ont modifié les relations de
production, de distribution et de consommation.
Tous ces changements ont un effet important sur le développement de la ville.
L'organisation des nations unies (ONU) annonce que six personnes sur dix vivront en
ville en 2030.
La population mondiale devrait doubler d'ici 2050, le chiffre passera à sept sur dix.
En termes réels. Le nombre de résidents urbains augmente de prés de 60 millions de
personnes chaque année.
En effet, la concentration de plus en plus forte d'individus en ville est à l'origine
d'opportunités inédites mais, également, de nouvelles difficultés dans la gestion
urbaine sont-elles supposées ( ressources en eau de plus en plus rares, lutte contre les
gaz à effets de serre et contre la pollution atmosphérique, remise en question de
certains modes de transport du fait de la raréfaction des carburants fossiles, problèmes
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posés par les facteurs sociales, par les catastrophes industrielles et par l'insécurité,
production excessive de déchets, consommation croissante d'énergie). La gestion
incontrôlée de ses problèmes peuvent conduire à un renforcement de la dégradation
environnementale, de la pauvreté et de l'exclusion.
L'urbanisation moderne exige des nouveaux moyens pour gérer la complexité de la vie
urbaine. La planète devient plus urbaine, les villes doivent devenir plus durables et
plus "intelligentes" (Mapping smart city in the EU, 2014).
En fonction de la situation actuelle et des défis posés aux villes d'aujourd'hui les"
villes intelligentes" émergent non seulement comme un model innovant pour la vie
urbaine future , mais comme une stratégie clé pour luter contre la pauvreté, les
inégalités, le chômage et la gestion de l'énergie.
Selon le document Montréal ville intelligente et numérique (2014-2017). Le
développement du concept "ville intelligente" a été relié aux enjeux sociaux, physique
et de gouvernance.
Les villes européennes, américaines ainsi que leurs concurrents globaux parmi les
économies émergentes (L'Inde, la Chine, la Corée du sud ) poursuivent de grands
programmes de villes intelligentes. Dans le but d'améliorer les conditions
socioéconomique.
Par ailleurs, nous sommes dans une ère où le numérique, cet ensemble de techniques
qui permettent la production, le stockage et le traitement d'information est
omniprésent.(Goulet et autres; 2014). Le concept de ville intelligente renvoie à des
techniques et processus qui permettrait de mieux gérer l'étalement urbain et d'améliorer
la qualité de vie urbaine à l'ère du numérique.

Essai de définition:
Genèse du concept de ville intelligente:
L'expression "ville intelligente" est une traduction qui rend partiellement l'anglais
"smart city", le terme smart partant également les sens d'élégant, chic ainsi que malin,
astucieux (Collins).
Le concept de "ville intelligente" est d'abord le produit d'une stratégie de reconquête
de marché mis en place par la firme IBM (Sandra Breux et Jeremy Diaz, 2017). IBM
souhaite doubler ses avantages dans une période de récession. La firme a en effet
identifié les villes comme un immense marché potentiel, en reliant celles ci aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication (Soderstrom et al,
2014)1 . Par la suite la firme a vendu le concept aux villes. Ce qui a permis à celle-ci
de percoler dans le discours public, jusqu'a devenir une véritable image de marque.
En d'autre terme, Albino et al soulignent que la décision de référer à l'adjectif smart
relève d'un choix de marketing."En effet dans le langage du marketing, le terme
'smartness' est un terme plus convivial que le terme 'intelligent', généralement perçu
comme étant plus élitiste. De plus, le terme 'intelligent' se limiterait à désigner un esprit
rapide, réceptif et réactif".(2015,p5).Traduit par (Sandra Breux et Jeremy Diaz, 2017).

Problèmes de définition:

1

In Sandra Breux et Jeremy Diaz, 2017.
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Il n'existe pas de définition univoque et consensuelle, à proprement parler, du concept
de ville intelligente. L'opérationnalisation ainsi que l'application du concept d'origine
anglo-saxonne sont variable selon le pays, le territoire, les politiques, les objectifs , le
financement et la portée spécifique de chaque ville.
Parce que l'idée de la ville intelligente est nouvelle et en évolution( Mapping smart
city in the EU,2014).Le concept est très large chaque ville est unique, avec sa propre
voie de développement historique, ses caractéristiques actuelles et son avenir
dynamique.
Il existe un chevauchement de termes qui a crée beaucoup de confusion quand à la
réelle définition de ce qu'est ou ce que devrait être une ville intelligente. Nam et Pardo
ont décrit ces termes par les concepts cousins de la ville intelligente."To build the set
of common multidimensional components we need to make a close look at many
conceptual cousins of smart city and trace the roots of the terms popularly used".(P
284,2011).
Exemples de concepts souvent associés à la ville intelligente1:
-Digital city
-Intelligent city
-knowledge city
-Talented city
-wired city
-Smart community
Cependant, le concept "ville intelligente' est devenu le plus prédominant parmi ces
différents termes. Dans cette étude nous concentrons sur le concept de ville
intelligente.

Les variantes de définitions existantes :
Le tableau n°1 représente les définitions de la ville intelligente. De nombreuses
définitions dans la littératures se concentrent seulement sur l'aspect technologique et
le rôle fondamentale des TIC. Tel que la définition de Washburn et Sindhu (2009). Ils
ont vu que la seule solution aux crises urbaines est l'utilisation des TIC dans les
domaines de l'administration, l'éducation, la santé, la sécurité publique, l'immobilier,
les transport et les services publics. De même une autre approche soulignée par Le
MIT (2013). Elle se fixe aussi exclusivement sur l'importance des TIC.
Ce premier type de définition a été le sujet de plusieurs critiques tel que l'étude établit
par le parlement Européen (Mapping smart city in EU 2014). Qui a décrit ce type de
définitions par les définitions incomplètes qui ne représentent pas les vrais valeurs de
la ville intelligente.
Par contre ,d'autres définitions ont offert une perspective plus large à plusieurs aspects
de la ville intelligente, tout en conservant le rôle important des TIC.

1

Nam et Pardo 2011.
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Schaffers et al (2011) dans leur définition tendent à équilibrer les différents facteurs
de la ville intelligente: facteurs économiques, sociaux et politique (gouvernance
participative) . Ils ont suggéré aussi une approche plus large qui met l'accent sur la
durabilité, la qualité de vie et la création d'un bien être urbain par la participation
sociale.
Gorski et Yantovsky (2010), ont proposé les petites villes moins développées, comme
de nouveaux pôles de croissance. Cette définition à ouvrir le champs d'investigation
à d'autre définitions qui pourraient englober des petites villes. Qui n'ont pas
nécessairement des ressources pour investir dans les nouvelles technologies.
Ce qui fait de la ville une ville intelligente est l'utilisation des NTIC 1 en matière de
gestion publique pour améliorer la situation actuelle d'une ville dans différentes
sphères et régler diverses problématiques urbaines. Dans l'ensemble, les TIC
permettent à une ville intelligente de :
-Rendre les données, les informations, les personnes, les organisations intelligentes.
-Redéfinir les relations entre le gouvernement, le secteur privé, les associations et les
citoyens.
-Assurez les relations et les synergies
-Conduire l'innovation.
Malgré que les TIC sont une composante définitive, les villes intelligentes ne peuvent
pas être crée simplement en déployant les capteurs et les compteurs et en utilisant les
analyses dans le but d'améliorer l'efficacité. En effet, au pire ceci peut conduire à une
approche intégrale, top Down de la durabilité et du développement économique (
Mapping smart city in the EU, 2014).
Tableau n°1: Les définitions clés de la ville intelligente dans la littérature
Type
Technology
focused
definitions

Broad
definitions

1

Definition
The use of ICT [makes] the critical infrastructure components and
services of a city – which include city administration, education,
healthcare, public safety, real estate, transportation, and utilities –
more intelligent, interconnected, and efficient.

Source
Washburn
and Sindhu
(2009)

Cities [should be seen as] systems of systems, and that there are
emerging opportunities to introduce digital nervous systems,
intelligent responsiveness, and optimization at every level of
system integration.
[a city may be called ‘smart’] when investments in human and
social capital and traditional and modern communication
infrastructure fuel sustainable economic growth and a high quality
of life, with a wise
management of natural resources, through participatory
governance.
While megacities [defined as over 5 million inhabitants] have
captured much public attention, most of the new growth will occur
in smaller towns and cities, which have fewer resources to respond
to the magnitude of the change.

MIT (2013)

nouvelle technologie d'information et de communication
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[Smart Cities are about] leveraging interoperability within and Nam and
across policy domains of the city (e.g. transportation, public Pardo
safety, energy, education, healthcare, and development). Smart (2011)
City strategies require innovative ways of interacting with
stakeholders, managing resources, and providing services.
A Smart City is a city seeking to address public issues via ICT- Mapping
based solutions on the basis of a multi stakeholder, municipally smart city in
based partnership.
the EU 2014
A Sangdo1, 'la ville qui voit tout', un centre d'affaire est aménagé par un groupement
privé. Le quartier tout entier est guidé pour optimiser le fonctionnement, énergétique,
car Songdo se veut la ville la plus verte du monde.
Une telle stratégie se concentre sur la ville en tant qu'entité unique, sans prenne en
compte les citoyens et les personne qui le font vivre. Un modèle adéquat de la ville
intelligente doit aussi se concentrer sur la personnalité de ses citoyens et communautés
et sur leur bien-être et leur qualité de vie.
Pour cela, l'étude établit par le parlement européen (2014) a encouragé les processus
qui rendent les villes importantes par les gens et qui pourrait bien soutenir des activités
très différentes.
"La ville intelligente est une ville qui cherche à aborder les problèmes publics
à travers des solutions basées sur l'utilisation des TIC et une multi-partenariat entre le
gouvernement et les différents parties prenantes" (Ma traduction) (Mapping smart city
in the EU, 2014. p25).

Les caractéristiques de la ville intelligente:
Bien que le terme ville intelligente soit compris comme une certaine capacité d'une
ville et il ne se concentre pas sur des aspects uniques en relation juste avec les
nouvelles technologies de l'information et de communication (TIC).
Une autre définition requiert l'identification de certains caractéristiques de villes
intelligentes.
Dans la recherche bibliographique, le terme n'est pas utilisé de manière holistique
décrivant une ville avec certains attributs, mais il est utilisé pour différents aspects qui
vont de la ville intelligente en tant que quartier informatique à une ville intéressée par
l'éducation (ou l'intelligence) de ses habitants.
En association avec l'économie ou la création d'emplois la ville intelligente est utilisé
pour décrire une ville avec une industrie intelligente. Cela implique notamment des
industries dans les domaines de technologie, de l'information et de communication,
ainsi que d'autres industries impliquant les tic dans leur processus de production.
Le concept de ville intelligente est aussi utilisé pour déterminer le niveau d'éducation
des habitants d'une ville . Un habitant intelligent est définit en termes de leur niveau
scolaire.
Dans d'autres publications, le terme ville intelligente est référé à la relation entre le
gouvernement de la ville (ou l'administration) et le citoyen.
1

Songdo: Un quartier de 610 Ha de la ville d'Incheon (Corée du sud)
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la bonne gouvernance comme un aspects d'une administration intelligente souvent
offre de nouveaux canaux de communication pour les citoyens. c'est le modèle " Egouvernance" ou "E-démocratie".
En outre, la ville intelligente a intégré l'utilisation de la technologie moderne dans la
vie urbaine quotidienne. Cela ne comprend pas les TIC seulement, mais aussi, les
technologies de transport moderne.
La logistique et les nouveaux systèmes de transport sont des systèmes intelligents qui
améliorent le trafic urbain et la mobilité des habitants . La ville intelligente utilise les
capteurs, les processeurs et contrôle les trafics en se basant sur les TIC pour fournir
des artères intelligentes et efficaces.
De plus, d'autres aspects se rapportant à la vie dans une ville sont mentionnés en
relation au terme ville intelligente comme sécurité, durable et efficace, vert, énergie
renouvelable, qualité de vie, etc....
Il existe plusieurs domaines d'activité qui sont décrits dans la littérature en relation
avec le terme ville intelligente : Industrie, éducation, infrastructures...
Dans cette étude on présente les six caractéristiques1 à considérer pour devenir une
ville intelligente. Ces mêmes caractéristiques sont déployées par un certain nombre
d'études pour élaborer des indicateurs et des stratégies de développement de ville
intelligente. (Cohen 2012)
Ses caractéristiques sont justifiées et documentées, et déjà pratiquées par un nombre
croisant de villes et de décideurs politiques.
Les modèles holistiques de Giffinger et de Cohen sont ceux qui sont le plus souvent
utilisés pour démontrer les six caractéristiques de la ville intelligente.
Rudolf Giffinger :Expert en recherche analytique du développement urbain et
régional de l'université technologique de vienne.
Boyd Cohen: chercheur, professeur et expert en stratégies urbaines climatiques. Il est
aussi spécialisé dans le domaine des villes intelligentes.

1

Voir les travaux de Giffinger and Pichler-Milanovic (2007), Giffinger and Gudrun (2010),
schuurman et al. (2012) and Batty et al.(2012).
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gouvernance
intelligente

environneme
nt intelligent

cadre de vie
intelligent

mobilité
intelligente

citoyen
intelligent

economie
intelligente

Figure1: schéma des six leviers d'une ville intelligente
Source: (Giffenger et al ,2007)
La figure1 représente les six dimensions résultat de l'étude réalisé en 2007 par une
équipe de chercheurs de l'université de Vienne, qui a opéré un classement des villes
moyennes européennes " intelligentes" selon ces caractéristiques.

figure 2: Smart city wheel
Source: (Cohen,B. 2011)
La première roue de la seconde figure représente les six caractéristiques pour devenir
une ville intelligente. Dans la deuxième roue de ce diagramme circulaire, Cohen
suggère les domaines dans lesquelles les différentes caractéristiques s'appliquent. Vers
la fin, il propose également divers indicateurs pour mesurer la performance des six
caractéristiques.
429

)المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق
Le tableau suivant synthétise les différentes caractéristiques de la ville intelligente,
leurs description et les outils de leurs mise œuvre.
Tableau n°2: Tableau synthèse des caractéristique de la ville intelligente
Caractéristiques

Description

Gouvernance
intelligente

C'est la gouvernance à l'ère du numérique, cette
gouvernance qui est dite intelligente intègre tous les acteurs
de la ville à l'intérieur de cette dernière. à travers cette
collaboration entre les différents organisations, publics,
privés et civiles, la ville fonctionne de manière efficace et
efficiente en tant qu'organisme unique plus transparent et
ouvert.
L'utilisation des TIC et de l'administration électronique (Eadministration) permet de rénover la qualité des services
données aux citoyens.

Economie
intelligente

C'est le domaine des affaires et du commerce électroniques,
où la productivité et la fourniture des services sont assistées
par ordinateur et basées sur les TIC.
Cette innovation économique implique le local et le global
à travers des flux physiques et virtuels de biens, de services
et de connaissance dans le but de la création de nouveau
emplois pour la ville.
Selon Giffinger, une économie intelligente est basée sur un
esprit d'innovation et d'entreprenariat, sur la productivité et
la flexibilité du marché. Elle possède aussi une aptitude à se
transformer et à enchâsser le marché international
La gestion de l'eau, les bâtiments verts, l'urbanisme vert, la
gestion des déchets, la gestion de l'énergie, le contrôle et la
surveillance de la pollution sont au cœur des préoccupations
d'une ville en matière d'environnement.
Pour la gestion d'énergie, les "Smart Grids", une
technologie informatique des réseaux de distribution
d'électricité intelligents, peut optimiser la production et la
distribution d'électricité tout en s'ajustant à la demande.
Equiper les infrastructures de la ville et mettre en place des
NTIC dans le domaine environnemental ont pour objectif,
une utilisation rationnelle et durable des ressources et la
mise en valeurs des milieux naturels.

Environnement
intelligent

430

Outils de mise en
œuvre
-Les
NTIC
(infrastructures,
logiciel
et
matériel)
-processus
intelligent
et
interopérabilité
alimentés par les
données ouvertes

-Transaction en
ligne
-Echange
de
données
informatisées

- Les capteurs
-Les senseurs
-Smart Grids
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Mobilité
intelligente

Elle représente tous les systèmes de transport supportés et
soutenus par les NTIC. Ses systèmes sont durables, sure et
interconnectés. ils peuvent englober, les tramways, les
autobus, les trains, les métros, les voitures et les transport
doux (cycle, piétons).
L'accessibilité des données de transport en temps réel au
public permettrait de gagner du temps et améliorer
l'efficacité du transport, réduire les couts et les émissions de
co2, ainsi que mettre en réseau les gestionnaires de transport
pour améliorer la qualité des services fournit au citoyen.
Ainsi les utilisateurs du système de mobilité deviennent des
producteurs de données par le partage de leurs propres
données.
Une mobilité intelligente passe aussi par le développement
et l'accès aux applications qui permettront aux usagers de
vivre l'expérience d'une mobilité intelligente.

-Systèmes
de
géolocalisation
-Bornes
de
recharge
électriques
-Ecrans
électroniques
-Application
cellulaire
-Caméras

Citoyen
intelligent

Par citoyen intelligent, nous entendons le travail dans
l'accès à l'éducation et à la formation, l'amélioration des
compétences numériques, la meilleure gestion des
ressources humaines et des capacités, dans une société
inclusive qui améliore la créativité et favorise l'innovation.
Un citoyen intelligent est celui qui utilisera les NTIC,
notamment pour participer aux débats publics et à la vie de
quartier.
Le dernier caractéristique est lié aux styles de vie, aux
comportements et aux modes de consommation basés sur
les nouvelles technologie d'information et de
communication.
Un cadre de vie intelligent représente un milieu de vie saine
et sécuritaire, dans une ville culturelle qui offre des services
de santé et d'éducation de très bonne qualité.
Il représente aussi les quartiers verts ou les Eco-quartiers où
le niveau de cohésion sociale est très élevé.

-Plate-forme en
ligne
pour
favoriser
la
participation du
public

Un cadre de vie
intelligent

/

.

Source: Giffinger and Pichler-Milanovic (2007), Giffinger and Gudrun (2010),
Schuurman et al. (2012) , Batty et al.(2012). (Ma traduction)

Les limites du concept et de sa mise en ouvre:
Pour finir,malgré que le modèle ville intelligente propose un ensemble de solutions,
ce concept et sa mise en ouvre rencontrent des limites de différente nature.
Ces limites sont recensées au sein des écrits scientifiques peuvent être résumées en
trois grands points ou volets.
1-Le financement du fonctionnement des nouveaux services soutenus par les TIC:
Les besoins en infrastructure d'information et infrastructure physique sont assez
importants et les cout sont très élevés. Le modèle de ville intelligente est un produit de
marketing vendu par des promoteurs privés, donc il est basé sur l'offre que la demande.
Selon kitchin (2016) les entreprises privés vendent des solutions aux villes et ces
solutions ne correspondent pas nécessairement à la réalité historique , politique, social,
territorial et culturel de chaque municipalité.
Alors que le numérique n'est pas le seul facteur de changement, ni la solution à tous
les problèmes d'un territoire urbain.
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2-La facture numérique: L'émergence de nouvelles formes d'exclusion liées au nonaccès aux outils numériques. Que ce soit l'accès à l'internet, l'accès au
matériel(ordinateur, logiciels), l'accès à la compréhension ou à l'usage des
technologies
Cette facture peut être créée par des facteurs d'ordre géographique, socio-économique
et générationnel ( Goulet et autres 2014)
3-Le problème de sécurité et éthique: La fonction ville intelligente est basé sur la
collecte des données ces derniers peuvent être analysées, vendues, ou utilisés pour
d'autre fins (contrôle et surveillance...) Cela conduit à une perte de liberté et de
préservation de l'intimité de la vie privé.
Référence bibliographique:
Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart cities: Definitions, dimensions,
performance, and initiatives. Journal of Urban Technology.
Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M.,
Ouzounis, G. and Portugali, Y. (2012) ‘Smart Cities of the Future’, European Physical
Journal Special Topics, Vol. 214, No 1.
Cohen, B. (2012c) ‘What Exactly is a Smart City?’.
Giffinger, R. and HGudrun, H. (2010) ‘Smart Cities Ranking: An Effective Instrument for
the Positioning of Cities’, Architecture, City, and Environment, Vol. 4, No 12, pp. 7–25.
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واقع المدن الذكية في الوطن العربي
"دراسة حالة مدينة الدوحة بقطر"
د .دبدوش الها مي (جامعة البليدة -2الجزائر)
أ-ال يكر آنسة (جامعة الجزائر -1الجزائر)
ملخص:
ي ــكل التهور السـريا والرهيب لم تلف تكنولوجيا ،ارع س وااتصــال في ــتي مجاا ،الحياةي الســياســية
وااقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاديةي ااجتماعية والاقافية...الخي حيذ أن ه ا التكنولوجيا ،غير ،من حياتنا اليومية ب ـ ـ ـ ـ ـ ــكل كليي
ف صبح ،التكنولوجيا محو ار رئيسيا في م تلف تعام تنا اليوميةي فمحها ،القهار والتراس وايي م تلف المن آ،
من مهارا،ي محها ،القهار والحاف ،ي في م تلف المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــا ،الحكومية وغير الحكوميةي وم تلف المدن
واألحياا.
وتعتبر ا لمدينة رقعة جغرافية حع ــاريةي تقهن بها كاافة س ــكانية كبيرة تحظي باهتماس بالغ من هرف الدول
من

ل تحديد سياسا ،لتهوير وتنمية المدينة واارتقاا بالمجال الحعاريي ولقياس حعارة ون وا مجتما راقي

ب ل مص ـ ـ ـ ـ ــممو المدن جل جهودهس في بناا المدن بالهريقة التي تحقق أهداف وغايا ،م تلف المجتمعا،ي وقد
حققـ ،التجـارب نجـاحـا ،علي المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوع العـالميي وهـ ا مـا أدع إلي ظهور مـا يعرف بـالمـدن الـ كيـةي المـدن
التكنولوجيةي إنترن ،األ ــيااي المدن الرقميةي التوس ــا ال كيي ال ي يهدف إلي ت ــجيا التنميةي وفي الوق ،ن سـ ـ
ال ي يتي بدائل ألساليب النقلي ويحافظ علي المساحا ،الم توحة.
وتهدف ه ا الد ارس ــة إلي محاولة معرفة واقا المدن ال كية في الوهن العربيي من

ل د ارس ــة حالة مدينة

الدوحة بدولة قهري و لك رس ـ ــقاه معالس التهور التكنولوجي الرقمي في حياة مدينة الدوحةي أو باألحرع تقص ـ ــي
بر التمدن ال كي بمدينة الدوحة وك ا إنترن ،األ ياا.
الكلمات المفتاحية :المدن ال كيةي الوهن العربيي دولة قهري المدينة ال كية الدوحة.
Reality of Smart Cities In The Arab World
ل A Case Study of the City of Doha, Qatarل
A rapid and terrible for various information and communication technologies in all
spheres of life, in political, economic, social and cultural rights. Etc, so that these
technologies have changed our daily lives holistically, technology has become a major
focus in different daily dealings, train stations and tram, various installations of the
airports, train and bus stations, in various governmental and non-governmental
organizations, various cities and neighborhoods.
The city is geographically civilization, inhabiting her densely concern by States by
setting policies for the development of the city and upgrade the cultural domain, and
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for the civilization and sophisticated society make their gel cities designers build cities
the way that achieve the goals and objectives Different societies, and have achieved
global success experiences, and that's what led to the emergence of what is known as
the smart cities, cities, Internet of things, digital cities, smart expansion, which aims to
promote development, and at the same time allowing alternatives to modes of
transport, And the aim of this study is to try to find out the reality of smart cities in the
Arab world, through a case study of the city of Doha, State of Qatar, to drop the digital
technological milestones in the daily life of the city The city of Doha, or rather explore
intelligent urbanism news Doha city.
Keywords: Smart Cities, The Arab World, State of Qatar, Smart City Doha.
مقدمة:
لعـ ــل التهور التقني والتكنولوجي في أوا ر القرن المـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــيي متما

في بروز تكنولوجيـ ــا المعلومـ ــا،

وااتصــاا )TIC(،في الواجهةي ب ــكل أســاســي غير م تلف مجاا ،الحياةي كما غير ،من م تلف الن ــاها،
وهرق أدائهـاي وهـ ا التهور أفرز مجتما جـديـد( ) New Societyيعتمـد ب ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل كلي علي تكنولوجيـا ارع س
وااتصـ ـ ــال والتقنيا ،الرقمية) (Digital Techniquesي في كل األن ـ ـ ــهة ارنسـ ـ ــانية اليوميةي وظهور ما يعرف
بالحكومة الكترونية() Electronic Governmentي المؤسـ ـس ــا ،اقتص ــادية رقميةي ااقتص ــاد الرقمي( Digital
) Economyي المدن كيةي المدن تكنولوجيةي مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،افت ارعـ ـ ـ ـ ـ ــيةي انترن ،األ ـ ـ ـ ـ ـ ــياا( Internet of
...)Thingsالخ.
وت ــكل المدن بهبيعة الحال إحدع أهس أســس المجتما الب ــريي وقد ــهد ،العقود األ يرة مســتويا ،أعلي
من تد ل الدولة وت هيهها لصياغة واعادة صياغة البيئة العمرانية المبنية.
وعلي ه ا المنوالي ت ـ ــكل المدن ال كية فرصـ ــا اسـ ــتامارية هائلة لتكايف األن ـ ــهة العمرانية وتجهيز المدن
بالوحدا ،الس ــكنية و ال دما ،العامة التي من المتوقا أن تص ــل إلي مليار وحدة بحلول العاس 2020ي وايص ــال
المؤس ـ ـسـ ــا ،ااقتصـ ــادية والتجارية وك لك المنازل السـ ــكنية ب ـ ــبكا ،البنية التحتية بما يمال  % 65من إجمالي
ال ــبكا ،المســت دمة عاس  . 2020وهناي ا بد من الت كيد علي أن المدن ال كية تد ل في إهار منظومة واســعة
ومنسـ ـ ـ ــجمة تتعلق بااقتصـ ـ ـ ــاد ال كيي اردارة ال كيةي الحكومة ال كيةي تس ـ ـ ـ ـت دس وسـ ـ ـ ــائل ااتصـ ـ ـ ــال وتكنولوجيا
المعلوما ،وتسعي ب كل متسارص إلي إقامة م اريا تنموية تهس األمن ارنساني و التنمية البيئية.

( )1

ـ ــهد ،مدن الس ـ ــاحل الجنوبي لل ليج نموا هائ بكل المقاييسي إ كان ،مده ـ ــة حقا انه قة ه ا المدن
من قرع وبلدا ،ص ـ ـ ــغيرة ا ،مرافن تعتمد علي ص ـ ـ ــيد اللؤلؤ واألس ـ ـ ــماكي أوا ر ع ـ ـ ـ ـرينيا ،وا اينيا ،القرن
الماعــيي لتصــب اليوس حواعــر مده ــة ومدنا مت لقة ا ،تهلعا ،عالميةي بل إن بععــا منها با ،تهلق علي
ن سـ ـ ـ ـ ـ ــها اليوس للقب مدينة عالميةلي أو أنها علي األقل ا ،تهلعا ،إلي أن تكون ك لكي وبإجماص الجميا لس
(  )1يونس بلف ح ،المدن الاييج وي الوالم الوربي ،الوربي الرديد ،نشر بتاريخ"  ،2015/04/08عري الرابط"
 ، https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/4/8/واريخ الولل" .2018/11/21
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تتمكن مدن ال ليج السـ ـ ــاحلية من تغيير الجغرافيا ووج المنهقة فحسـ ـ ــبي بل إن األهس من لك أنها غير ،دور
المنهقة في ع قاتها بال ـ ـ ـ ـ ـ ــبكا ،العالمية األوسـ ـ ـ ـ ـ ــا للتجارة والتبادل التجاريي وتقديس ال دما،ي وات ا الق اررا،
ااقتصادية لل ركا،ي وانتاج المعلوما.،

( )1

كما أن الزيادة المنتظمة في مس ـ ـ ـ ـ ــتويا ،تد ل الدولة في الت هيه العمرانيي سـ ـ ـ ـ ـ ـواا كان لك علي نهاق
منسـق وكبير أو علي أسـاس م صـصي وما ينجس عنها من انقهاص وان صـال في ال ـكل العمرانيي ت ـكل بععـا
من البصما ،المهمة وال املة نسبيا لمدن موانن ال ليج العربي.
ومن هنا كان ،أنظمة النقل ال كي( ) Intelligent transportتسـ ـ ـ ر أ ر تقنيا ،ااس ـ ــتقص ـ ــااي ومعالجة
المعهيا )Data processing(،وااتص ـ ـ ــاا )Communications(،والتحكس( )Controlبهدف زيادة الك ااة
الت ـ ــغيلية لنظاس النقل وسـ ــعت ي وت يض اسـ ــته ك الهاقة والح اظ علي البيئةي ورفا مسـ ــتوع ااسـ ــتجابة وحالة
الهوارئ.

( )2

إن تهوير ال مدن أص ـ ــب رهينا بربه التنمية المس ـ ــتدامة بهاي ف حداذ مدن تحترس معايير التنمية المس ـ ــتدامة
وربه التنمية الحعـ ـرية والس ــياس ــا ،ا ،الص ــلة ب هداف التنمية المس ــتدامةي اص ــة الهدف الس ــابا(هاقة نظي ة
وب سـ ــعار معقولة)ي والهدف الحادي ع ـ ــر(مدن ومجتمعا ،محلية مسـ ــتدامة)ي والهدف الااني ع ـ ــر(ااسـ ــته ك
وارنتاج المسؤوان)ي والهدف الاالذ ع ر(العمل المنا ي)ي أصب أولوية رئيسيةي
اصة في البلدان النامية.

( )3

ويسـ ـ ـ ـ ـ ــتلزس تهوير المدن لكي تصـ ـ ـ ـ ـ ــب مدينة كية مجموعة من ال ص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص متمالة فيما يلي :المباني
ال كيةيالتنقل ال كيي الهاقة ال كيةي المياا ال كيةي اردارة ال كية رعادة لتدوير الن ايا،ي الرعاية الصــحية ال كيةي
الهبقا ،الرقمية ال كية.
ومن بين المدن ال كية في الوهن العربي مدينة الدوحة عاص ـ ـ ـ ـ ــمة الدولة القهريةي والتي أص ـ ـ ـ ـ ــبح ،تنافس
م تلف العواصـ ـ ـ ـ ـ ــس والمدن ال كية العالميةي من ناحية التهور التكنولوجي والرقمي المسـ ـ ـ ـ ـ ــت دس في المدينةي او
باألحرع إنترن ،األ ياا ال ي أصب جزاا من الحياة اليومية في مدينة الدوحة.
وقد جاا ،دراستنا ه ا محاولة ارجابة علي مجموعة من التساؤا،ي والتي ن كرها فيما يلي:
ما هي المدن ال كيةم وما هي المدن التكنولوجيةم

(  )1وقرير مريز الدراسيييييات الدنليج ناإلإلريميج ،بوابات إلي الوالم" مدن الموانا وي الخريل وقرير مويز لمرموعج الومش ،ياموج
يوريتانن ،إلطر ،وقرير رإلم  ،2012 ،13ص.13
( )2محمد حيان سييفور ،المدن الاييج ندنر ا وي إيراد حرول لرمشييكالت الومرانيج-حالج دراسيييج" مشييكالت النقش وي مدينج دمشييق،-
مررج ياموج دمشق لروروم الهندسيج ،المررد التاسع نالوشرنن ،الودد ،2013 ،2ص.584
(  )3المؤومر اإل سالمي ال سابع لوزراء البيئج ،من ايش ووانن إ سالمي ووال لتحقيق التنميج الم ستدامج ،م شرن نثيقج ووييهيج ب شان
المدن الخضراء ندنر ا وي وحقيق أ داف التنميج المستدامج ،مقر االيسيسكو ،الرباط ،المبرم26/25 ،أيتوبر  ،2007ص.4
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ما هي تهبيق تكنولوجيا إنترن ،األ ياا( )Internet of thingsفي المدن ال كيةم
ما هو واقا المدن ال كية في الوهن العربيم
ما هو واقا البني التحتية ال كية لمدينة لالدوحةل بقهرم
أوال /في مفهوم المدينة الذكية(:)Smart City
يعود اسـ ــت داس م هوس المدينة ال كية لعاس -1922علي األقل -عندما تس ن ـ ــر إ ـ ــارا ،المرور اآللية ألول
مرة في هيوسـ ــتن بواية تكسـ ــاس األمريكية .لكن مصـ ــهل لالمدينة ال كيةل لس يسـ ــت دس علي نهاق واسـ ــا إا في
ا لعقد الماعيي بسبب انت ار ارنترن ،واألجهزة ارلكترونية الصغيرة المتصلة بها في كل مكان.
وا ا ما أردنا تعريف المدينة ال كية ا نجد لها تعري ا واحدا مت قا علي عالمياي لكن يوجد إجماص علي أنها
المدينة التي تس ـ ـ ـ ـ ــت دس التكنولوجيا الرقمية لتحس ـ ـ ـ ـ ــين حياة الناسي كتوفير المباني ال كيةي وأنظمة التنقل ال كيةي
و دما ،األمن والس ـ ـ ـ مة ال كيةي وارنارة ال كية لل ـ ـ ـوارص لتر ـ ـ ــيد الهاقةي وأنظمة مراقبة كية لتدوير الن ايا،ي
ومتنزها ،وممرا ،م ـ ـ ــاة مزودة بارنترن ،مجانا .وكل لك يتهلب اسـ ـ ــت داما مكا ا للمسـ ـ ــت ـ ـ ــعرا ،والكاميرا،
وألجهزة عديدة متصلة بارنترن،ي وهو ما يعرف بإنترن ،األ ياا.
حيذ حلل ااتحاد الدولي ل تص ـ ــاا ،أكار من  100تعريف للمدن ال كيةي وأسـ ـ ـ ر التحليل علي التعريف
التالي :لالمدينة ال كية المســتدامة هي مدينة مبتكرة تقوس علي اســتعمال تكنولوجيا المعلوما ،وااتصــاا ،وغيرها
من الوســائل لتحســين نوعية الحياة وك ااة العمليا ،وال دما ،الحع ـرية والقدرة علي المنافســةي ما عــمان تلبية
احتياجا ،األجيال الحاعرة والمقبلة فيما يتعلق بالجوانب ااقتصادية وااجتماعية والبيئيةل.

( )1

وتعرف المدينة ال كية ب نها مدينة رقميةي أو إيكولوجيةي إ تعتمد دماتها علي البنية التحتية لتكنولوجيـا
المعلوما ،وااتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاا،ي مال أنظمة مرور كية تدار آلياي و دما ،إدارة األمن المتهورةي وأنظمة تسـ ـ ـ ـ ـ ــيير
المبانيي واست داس الت غيل اآللي في المكاتب والمنازلي واست داس عدادا ،لل وترة والتقارير.
تعرف المدينة ال كية ب نها مدينة تعمل ب سـ ـ ـ ـ ــلوب همو" وابتكاري يغهي مجاا ،ااقتصـ ـ ـ ـ ــادي والسـ ـ ـ ـ ــكاني
والحوكمةي وقابلية التحركي والبيئةي والمعي ة .ويعتمد لك اابتكار علي ليه كي من الدعس والم اركة
ال اعلة من المواهنين المستقلين القادرين علي ات ا القرار.

( )2

() 1

International Telecommunication Union, 2014, Smart sustainable cities: An analysis of
definitions
,Focus
Groupe
Technical
Report,
"Link
http://www.itu.int/en/ITUT/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx.
( )6سيييرسيييج بحو القمج الحكوميج ،المدن الاييج المنظور اإلإلريمي ،القمج الحكوميج ،دبي ،اإلمارات الوربيج المتحد  ،وبراير،2015
ص.14
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كما يمكن القول لإن المدن ال كية هي تجما عمراني يع ـ ـ ــس ا ذ عناص ـ ـ ــر أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية :تقنيي واجتماعيي
وأسـ ـ ـ ـ ــاس بيئيي فهي ومن اس ا ذ مدن في واحدة وهي :افت ارعـ ـ ـ ـ ــية /معلوماتيةي ومعرفيةي وبيئيةي وهي المكان
ال ي يلتقي في العالس اافتراعي والواقعي.

( )1

ويرع الباحذ لود صـ ـ ـ ـ ـ ــادق أن المدينة ال كية من الناحية التقنية هي مدينة رقمية وافت ارعـ ـ ـ ـ ـ ــيةي إ تزود
بتقنيا ،المعلوما ،وااتص ــاا،ي وال ــبكا ،ال س ــلكيةي الواقا اافت ارع ــيي و ــبكا ،أجهزة ااس ــت ــعاري بحيذ
ت ــكل عناص ــر أ س ــاس ــية من البيئة العمرانيةي كما أنها عبارة عن تمايل رقمي متعدد الهبقا ،للمدينة المس ــتقبلية
الواقعية بوص ـ ـ ـ ـ ـ ها نظاما لت ـ ـ ـ ـ ــغيل المجتما ال كيي ولكدارة العمرانية ال كيةي أو البيئا ،ال كية الرقميةي أما من
الناحية البيئيةي فهي مدينة صـ ـ ـ ـ ـ ــحية بيئياي حيذ تتوافر فيها ـ ـ ـ ـ ـ ــبكا ،لتوزيا الهاقةي والتقنيا ،البيئية النظي ةي
واست داس موارد الهاقة المتجددة.
ومن الناحية ااجتماعيةي أنها مدينة كية وابداعية ومعرفيةي إ ترتكز علي الن اها ،المعرفيةي
وتتمتا بنسبة عالية من التعليس واربداصي كما تعتمد ب كل أساسي علي إبداعية األفرادي ومؤسسا،
إن اا المعرفةي والبنية التحتية الرقمية ل تصاا ،وادارة المعرفة.

( )2

والمدينة ال كية هي مدينة رقميةي تعتمد دماتها علي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ـ ـ ــاا،ي
مال أنظمة مرور كية تُدار آلياي و دما ،إدارة األمن المتهورةي وأنظمة تسيير المبانيي واست داس الت غيل اآللي

في المكاتب والمنازلي واست داس عدادا ،لل واتير والتقارير.

( )3

ويرع علي هياس أن المـدينـة الـ كيـة ( ) Intelligent Cityظهر ،في الحقبـة األ يرة من القرن الع ـ ـ ـ ـ ـ ـرين
مص ـ ــهل المباني ال كية ()Intelligent Buildingsي وهي المباني التي تتكامل فيها أنظمة البيئة من اس ـ ــت داس
للهاقة والتحكس في درجة الح اررة وارعااة والصو،ي ومكان العمل وااتصاا.،
وتعرف المــدينــة التكنولوجيــة ) (Technology Cityب ـ نهــا المــدينــة التي تهبق التكنولوجيــا المتــاحــة في
العصري مما ينعكس بصورة واعحة علي عناصرها وهيئتها وأسلوب ت هيهها وتنمينها.

()1

Azamat, "A Smart World: A Development Model for Intelligent Cities- The Trinity World
of Trinity Cities", The 11th IEEE International Conference on Computer and I nformation
Technology (ECI T-2011), The 11th IEEE International Conference on Scalable Computing
and Communications(ScalCom2011).http://www.cs.ucy.ac.cy/CIT 2011.
( )8خالد لي المرحبي ،دنان مصعع فل البار ،إنترنب األشييياء نالمدن الاييج ،مررج الفي ييش الورميج ،بتاريخ  ،2018/03/06عري
الرباط"  ،https://www.alfaisal-scientific.comواريخ الولوج" .2018/12/23
( )9

يثم عري ،التوسع الومراني الايي ،مساق ،دراسات متقدمج وي الومران – دار رائد احمد صالحج.2014-11-3 ،

( )10خالد لي المرحبي ،دنان مص ع فل البار ،إنترنب األشييياء نالمدن الاييج ،مررج الفي ييش الورميج ،بتاريخ  ،2018/03/06عري
الرباط"  ،https://www.alfaisal-scientific.comواريخ الولوج" .2018/12/23
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كمـا يرع علي هياس أن التوسـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ كي( )Smart Expansionعبـارة عن مجموعـة من ارجرااا ،التي
تس ــتهدف ت ــجيا التنميةي في الوق ،ن سـ ـ ال ي يتي بدائل ألس ــاليب النقلي ويحافظ علي المس ــاحا ،الم توحةي
وينعش المناهق األقدس.
وهو أســلوب جديد يتميز ب ليه من المســاكن والمكاتب والمتاجر بالقرب من مجتمعا ،المباني في المدنية .وهو
بديل ريقاف الزحف العمرانيي واقتر" مبادئ إص حية تعا حدود للنمو العمراني.
يروج ل عبر تحالف كبير يعــس حكوما ،ومؤس ـســا ،أهلية ومت ص ـصــين وهيئا ،المجتما مدني والح اظ علي
البيئة.
و يمكن أن يرتبه م هوس التوسـ ـ ـ ـ ـ ــا ال كي بعدة م اهيس منها :العمران الجديدي إدارة النموي التنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامةي
ار ـ ـ ـ ـ ـراف علي المواردي المحافظة علي األرضي منا الزحف العمرانيي تهوير أفع ـ ـ ـ ــل الممارس ـ ـ ـ ــا ،لل دما،
العامةي تنمية المحافظةي النقل المستداسي األحياا الحعرية المستدامة.

( )1

ويرع كين ديكر أستا الدراسا ،الحعرية والت هيه في جامعة بورت ند ستي ،يوني يرستي إن النمو ال كي
ربما كان أنج في وس ـ ــه المدن األقدس مما هو في التجمعا ،الس ـ ــكانية الجديدة في العـ ـ ـواحي وأن وع ـ ــا قيود
صــارمة علي الكاافة الســكانية ا ي ــجا بالعــرورة التحول إلي وســائل النقل والمواص ـ  ،البديلة أو علي أنماه
تهوير وعمران ممتازة.
ويمكن إجمال صائص المدن ال كية فيما ي تي:
 -1البيئة ال كية :وتعمن الحماية من التلوذ وادارة الموارد ااقتصادية.
 -2الحياة ال كية :وت مل الاقافة والصحة وارسكان واألمن.

 -3الحركة ال كية :وت مل البنية التحتية ال كية للنقل العاس وااتصاا.،
 -4ااقتصاد ال كي :ومن ت جيعها ل بتكار والريادة وارنتاجية.
 -5الحوكمة ال كية :ومنها ال دما ،العامة وال افية.
 -6ركائز ااتصاا ،وتقنية المعلوما ،في المدينة ال كية.

( )2

ثانيا /نحو تطبيق تكنولوجيا إنترنت األشياء( )Internet of thingsفي المدن الذكية:
أ ـ ـ ــار التقرير إلي الدور الكبي ر ال ي يمكن أن تلعب تقنية إنترن ،األ ـ ـ ــياا في نجا" المدن ال كيةي وقد تس
تص ــنيف ا اة مجاا ،أس ــاس ــيةي وهي جما البيانا،ي واحداذ اورة في ااتص ــاا ،لتقديس دما ،دقيقةي وادارة

( )11خالد لي المرحبي ،دنان مص ع فل البار ،إنترنب األشييياء نالمدن الاييج ،مررج الفي ييش الورميج ،بتاريخ  ،2018/03/06عري
الرباط"  ،https://www.alfaisal-scientific.comواريخ الولوج" .2018/12/23
( )12عبييد القييادر الكييامري ،ييش يمكن بنيياء مييدن عربيييج ذييييج؟ ،شييييبكييج الرزير  ،نشيييير يوم"  ،2017/05/09عري الرابط"
 ،www.aljazeera.netواريخ الولوج" .2018/12/10
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الع ــغه علي المناهق الحعـ ـرية باعتبارها أكار  3مجاا ،يكون فيها تهبيق تقنية إنترن ،األ ــياا أكار فعالية
في المدن.
وم هوس متهور است داس بكة ارنترن ،لتوصيل األ ياا عموما التي لها قابلية ااتصال بارنترن ،ررسال
واسـ ـ ـ ـ ــتقبال وتحليل البيانا ،وتنظيس الع قة بينها ب ـ ـ ـ ـ ــكل يسـ ـ ـ ـ ــم ب داا وظائف مهلوبة والتحكس فيها من

ل

ال ــبكة .فإنترن ،األ ــياا هو ــبكة واســعة من األجهزة المتصــلة ( )Connected Devicesب ــبكة ارنترن،ي
بمــا في لــك الهواتف ال ـ كيــة واألجهزة اللوحيــةي وأي ـ ـ ـ ـ ـ ــيا تقريبــا يحمــل جهــاز اسـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـعــار ()Sensor
دا ل ي كالسـ ـ ـ ـ ـ ــيارا ،واآلا ،في معامل ارنتاجي والمحركا ،الن ااةي وآا ،ح ر آبار الن هي واألجهزة المعدة
ل رتداا كالساعا ،اليدويةي إ تقوس ه ا األ ياا بجما وتبادل البيانا.،

( )1

كما يرع الباحذ عبد القادر الكاملي أن ال كاا ااصـ ـ ـ ـ ـ ــهناعي ا يك ي إن لس يتس التحكس ب من قبل كاا
ارنسـ ـ ـ ـ ــاني فمن دون إنسـ ـ ـ ـ ــان كي ا توجد مدينة كيةي ويتهلب ه ا توفّر حكومة كية و ـ ـ ـ ـ ــعب كي ينتجان

اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادا كيـا وبيئـة كيـةي وفوق كـل لـك تقبا ااس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـةي إ ا يمكن للمـدينـة أن تكون كيـة إن لس تكن
مستدامة.

( )2

وعرف ااتحاد الدولي ل تص ـ ـ ــاا (ITU) (International Telecommunication Union) ،إنترن،
األ ـ ـ ـ ـ ــياا ب ن بنية تحتية عالمية لمجتما المعلوما ،تُم ّكن من تقديس ال دما ،المتهورة عن هريق الربه(المادي

واافت ارعـ ـ ــي) بين األ ـ ـ ــيااي اسـ ـ ــتنادا إلي تكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ــاا ،الحالية والمتهورة القابلة للت ـ ـ ــغيل

البيني.

( )3

ثالثا /واقع المدن الذكية في الوطن العربي:
لعل أبرز نقهة يمكن التركيز عليها هي م روص تحويل دبي إلي
لمدينة كيةل تس ارع ن عن عاس 2013ي وأعلن احقا أنها س ــتص ــب

كية بالكامل عاس 2021ي وأنها س ــتحت ل

في لك العاس بنهاية عصر المعام  ،الورقية الحكومية بإصدار آ ر وايقة حكومية مهبوعة.
أما في قهر فقد ناقش المؤتمر الدولي لقمة مسـ ـ ـ ـ ــتقبل المدن العربية 2017ل ال ي عقد في أبريل/نيسـ ـ ـ ـ ــان
الماع ـ ـ ــي في الدوحة ي الجهود الت هيهية والعمرانية الهادفة إلي تحويل العاص ـ ـ ــمة إلي مدينة تتبني ال كاا القائس
علي تلبية احتياجا ،ارنساني وتحقيق الت اعل ارنساني والم اركة.

( )13عبييد القييادر الكييامري ،ييش يمكن بنيياء مييدن عربيييج ذييييج؟ ،شييييبكييج الرزير  ،نشيييير يوم"  ،2017/05/09عري الرابط"
 ،www.aljazeera.netواريخ الولوج" .2018/12/10
( )14نورا ال شييييويمي ،مقدمج عن إنترنب األشييييياء ،شييييبكج الباحثون الم ييييريون ،واريخ النشيييير"  ،2018/08/28عري الرابط"
 ،/https://www.egyres.com/articlesواريخ الولوج" .2018/12/21
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وفي الس ـ ـ ــعوديةي أهلق ،منظومة ال ـ ـ ــؤون البل دية والقروية مبادرة لتهبيق م اهيس المدن ال كيةل الهادفة إلي
تهبيق م اهيس وعناصر المدن ال كية في مس مدن سعودية بحلول  2020بال راكة ما القهاص ال اص.
تت او ،اروا ،البلدان العربية ب ـ ـ ـ ـ ـ ــكل حادي فدولة قهر احتل ،عاس  2016المرتبة ال امسـ ـ ـ ـ ـ ــة عالميا في
نصـ ـ ـ ـ ـ ــيب ال رد من الناتج المحلي ارجمالي بنحو  61ألف دوار (أي ما يقارب  167دوا ار يوميا)ي في حين
احتل ،اليمن في العاس ن س المرتبة  159عالميا بنحو  938دوا ار (أي ما يقارب  2.6دوار يوميا).
ووفق البيانا ،الســابقة الصــادرة عن صــندوق النقد الدوليي تعادل حصــة ال رد القاهن في قهر  65عــع ا
حصــة ال رد اليمنيي علما أن حصــة ال رد في بلد ما تقاس بتقســيس الناتج المحلي ارجمالي علي عدد س ـكان البلد
س ـ ـ ـواا كانوا مواهنين أو مقيميني وفي حالة بلدان مجلس التعاون ال ليجيي يد ل في لك عدد كبير من العمال
غير المهرة وي الــد ــل المتــدني .وعلي وج ـ العموسي تتقــدس بلــدان مجلس التعــاون ال ليجي علي بــاقي البلــدان
العربية من حيذ حصة ال رد من الناتج المحلي ب كل ملموس.
وفيما يبدو الت هيه للمدن ال كية واقعيا بالنسبة إلي المدن الرئيسية في بلدان مجلس التعاون ال ليجيي تراا
البلدان العربية ال قيرة نوعا من الترفي علي الرغس من أن حاجتها إلي قد تكون أكبري وربما تن ـ ـ ــغل بلدان عربية
أ رع بموعوص آ ر قد يبدو علي صلةي لكالتدمير ال كيل( ) Smart Destructionللمدن.
رابعا /ذكاء المدن العربية وفق التقارير الدولية:
ك ـ ـ ـ  ،العديد من التقارير العالمية التي تص ـ ــنف المدن ال كية عن نقاه ع ـ ــعف المدن العربية في ه ا المجال.
فد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة لالحكومة الرقمية في البلديا ،لعاس 2016-2015ل التي أجرتها جامعة لروتجرزل الحكومية في واية
نيوجيرسيي أظهر ،عع ا ديدا لمعظس المدن العربية في مجال م اركة السكاني فاحتل ،دبي ما المرتبة 82
والدوحة المرتبة 71ي والرياض المرتبة 63ي من أصل  97مدينة غهتها الدراسة.أما مؤ ر كلية الدراسا ،العليا
الدولية لكدارة في جامعة لنافارال ارســبانية لعاس  2016ي فك ــف عن عــعف المدن العربية في مجال رأس المال
الب ـ ـ ـ ـ ــريي إ احتل ،دبي المرتبة  104وأبو ظبي المرتبة  176والدوحة المرتبة  177من أص ـ ـ ـ ـ ــل  181مدينة
تناولها المؤ ر.

( )1

ومن الواع ـ ـ أن أكبر تحديين يواجهان تحول مدن مجلس التعاون ال ليجي إلي مدن كية هما رأس المال
الب ـ ــري وم ـ ــاركة السـ ــكان .فبالنسـ ــبة لرأس المال الب ـ ــري تتهلب المدينة ال كية وعـ ــا هه لتحسـ ــين التعليسي
وتعزيز اربداص والبحذ العلميي وبناا منظومة فعالة ل بتكار.
فعلي الرغس من بروز أفكار مبدعة في بعض المدن العربيةي فإنها ت تقر لوجود منظومة فعالة تربه ه ا األف كار
وتعمل علي تحويلها إلي س ـ ـ ــلا و دما ،جديدةي وح ظها ونقلها وتوفير المهارا ،ال زمة لتهويرهاي فاابتكار هو
القعية المركزية في اازدهار ااقتصاديي كما يقول األكاديمي األميركي مايكل بورتر.
( )15عبييد القييادر الكييامري ،ييش يمكن بنيياء مييدن عربيييج ذييييج؟ ،شييييبكييج الرزير  ،نشيييير يوم"  ،2017/05/09عري الرابط"
 ،www.aljazeera.netواريخ الولوج" .2018/12/10
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والمهلوب أيع ـ ـ ـ ــا الت هيه ب كاا ليس فقه اجت اب المواهبي بل الح اظ عليهاي ألن الكاير من الموهوبين من
غير المواهنين ال ين يعي ون في ه ا الدول يعتبرون وجودهس في ه ا المدن مؤقتا.
أما بالنسـبة لم ـاركة السـكاني فنجد أن بلدان مجلس التعاون ال ليجي تمتاز بم ـهد سـكاني فريد من نوع يتكون
من ا اة مست ويا ،هي :المواهنوني والوافدون ال ين يقيمون في مساكن فرديةي والعمال غير المهرة ال ين يقيمون
عادة في مراكز عمالية جماعية .والس ـؤال هو :كيف يمكن لمدن مال دبي والدوحة تعزيز م ــاركة الســكاني حيذ
ي كل الوافدون أكار من  %90منهسي وحيذ ينتمي قسس معتبر من الوافدين إلي فئة العمالة غير الماهرةم
وبناا علي لكي تبرز عـرورة إيجاد حلول مبتكرة لمسـ لتي رأس المال الب ـري وم ـاركة السـكاني فمن دون
ه ا الحلول يصعب تحقيق ااستدامة ااقتصادية والبيئية وااجتماعية العرورية للمدينة ال كية.

( )1

ويمكن القول أن العوامل التي يمكن أن تسـ ـ ـ ــاهس في زيادة عدد المدن ال كيةي ترتبه بالتحديا ،الحع ـ ـ ـ ـريةي
ومحدودية الموارد ااقتصاديةي بارعافة إلي نعوج بكة تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا .،و اعتبا ار من وقتنا
الحاليي فإن م هوس المدينة ال كية واألمالة الحية أص ـ ـ ـ ــبح ،متاحة لأل ـ ـ ـ ـ ـ اص القيمين علي المدن وأص ـ ـ ـ ــحاب
المصـ ــلحة كم نصـ ــة جديدة ر ـ ـراك المواهنين .أما تبني لكي فسـ ــيحصـ ــل تدريجيا ما نعـ ــوج ـ ــبكة تكنولوجيا
المعلوما ،و ااتصاا.،
خامسا /واقع البنى التحتية الذكية لمدينة "الدوحة" بقطر:
 /1مدينة الدوحة عاصمة الدولة القطرية:
 /2المباني الذكية:
وأوعح ،الدراسة التي أصدرتها ركة لهاني ويللي ال ركة المت صصة بتقديس الحلول التقنية ال كيةي أن
الدوحة تحتل مكانة تمكنها بقوة من لعب دور ريادي في المباني ال كية علي المسـ ـ ـ ــتوع العالمي حيذ تصـ ـ ـ ــدر،
الـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ــد ك ـ ـ ـمـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ريـ ـ ــاديـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ك ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ـقـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه.
وأ ــار ،ال ــركة في بيان ن ـرت صــحي ة لالرايةل القهريةي إلي الجهود التي تب لها قهر في ميدان التنمية
ال كية والمسـ ـ ـ ــتدامة .وتتما ـ ـ ـ ــي نتائج الد ارسـ ـ ـ ــة ما األولويا ،التي حددتها قيادة دولة قهر واسـ ـ ـ ــتراتيجية التنمية
الوهنية التي تعكس دورها البارز في ال ليج.2
 /3التنقل الذكي:

( )16نفت المكان.
 2الدمسي ل،ش الدمسي تتصطططدر المدن ال ادي ،م اي ال طططل األمسطططم11 .https://arabi21.com/story/9074جا فش .2019
ال ا ي  22.55م
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يعـ ــس الم ـ ــروص أكار من مئة نظاس ت ـ ــغيل كي من بينها موقف سـ ــيارا ،يتسـ ــا ع ـ ـرة آاف سـ ــيارةي

ويمكن لسـ ـ ــكان المدينة ال كية والزوار تحديد مكان وقوف سـ ـ ــياراتهس من

ل تهبيق علي أجهزتهس يسـ ـ ــت يد من

وجود ع رة آاف كامي ار وأجهزة است عار منت رة في المدينة.
ويعـ ــس الم ـ ــروص ه تراس يربه أجزاا المدينة

ل  18دقيقةي وتعد محهة م ـ ــيرب للقهارا ،األكبر

في م روص السكك الحديدية وتعس ا اة هوه رئيسيةي وستكون القهارا ،متاحة لسكان الم روص والزوار علي
حد سواا لتسهيل التنقل بين أحياا م يرب قلب الدوحة.
 /4الطاقة الذكية والمياف الذكية:
حصــل الم ــروص علي تصــنيف ال ئة ال هبية في تصــميس المباني المراعية للبيئةي حيذ تســت دس الهاقة

ال ـ ــمسـ ــية لتوليد معظس الهاقة الكهربائية في المدينةي كما يجري تدوير المياا لري النباتا ،والحصـ ــول علي مياا
باردة نقية.
وســتكون م ــيرب قلب الدوحة مبردة أيعــا بالكامل من
وأسقف متحركةي ليحصل الناس علي جو ارجي معتدل

ل أربعة أنظمة تبريد كية ا ،ك ااة عالية

ل أ هر الصيف الحارة.1

 /5اإلدارة الذكية إلعادة لتدوير النفايات:
أبرزها م ــروص واحة ااس ــتدامةي ال ي ي تي تما ــيا ما األهداف البيئية ال اص ــة باألجندة الوهنية لعاس
2021ي والمؤ ر الوهني ال اص بتحويل  %75من الن ايا ،المنتجة في إمارة دبي عن مسار الهمري حيذ تس
إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا عـ ـ ــدد من مراكز تجميا المواد القـ ـ ــابلـ ـ ــة رعـ ـ ــادة التـ ـ ــدوير في مواقا اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـ ـ ــة عـ ـ ــدة.
ويحتوي جنا" بلدية دبي علي أحدذ األنظمة والتقنيا ،المتبعة في إدارة الن ايا،ي إلي جانب اآلليا ،واألجهزة
الحدياةي التي تسـ ـ ـ ـ ـ ــهس في نظافة المدينةي كما يحتوي المعرض علي م ـ ـ ـ ـ ـ ــروص «مدينتي بيئتي» وهو م ـ ـ ـ ـ ـ ـروص
استراتيجي بيئيي يهدف إلي فصل المواد القابلة رعادة التدوير من الن ايا ،عن مصدرها ورفا نسبة وجود إعادة
عمليا ،التدوير بارمارةي عبر تهبيق م اهيس ال رز من المصدري وتقليل إنتاج الن ايا ،علي مستوع األفراد.2
 /6الرعاية الصحية الذكية:
عن الدكتورة مريس عبد الملكي المدير العاس لمؤسـ ـ ـس ـ ــة الرعاية الص ـ ــحية األولية :لتحرص العيادة ال كية
علي اارتقاا بمس ـ ــتوع الرعاية لع ـ ــمان رع ـ ــا المرع ـ ــي عن ال دما ،الص ـ ــحية المقدمةي فعـ ـ ـ عن تحس ـ ــين
التواصــل ما المرعــي ر ـراكهس وت ــجيعهس علي ااعتناا بصــحتهسي وهدفنا الدائس هو رفا الوعي لدع المجتما
واألفراد لبناا مجتما صحيي وه ا ما تصبو إلي العيادة ال كية".
وأع ـ ـ ــاف :،لتهبق العيادة ال كية المعنية بالتص ـ ـ ــدي لداا الس ـ ـ ــكري العديد من الممارس ـ ـ ــا ،الص ـ ـ ــحية
المسؤولةي والتي تهدف لتحسين صحة ورفاهية القهريين من

ل تقديس رعاية صحية مميزة لمرعي السكري أو

 1الرزير " م شيرم مدينج ذييج وي إلرع الدنحج  https://www.aljazeera.netواريخ الولوج 11يانفي  2019ال ساعج 22.59
م.
 2االمييارات اليييييوم مييقييال بييويينييوان بييرييديييج دبييي و ييييييمييم «ناحييج» ذييييييج إلعيياد وييدنييير  18نييوعييا ميين ال ينييفييايييات
 11 https://www.emaratalyoum.comيانفي.2019الساعج 23.23م.
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ل فريق

المعرع ــين ل هر ارص ــابة بالمرضي كما تقدس العيادة ال كية رعاية ص ــحية متكاملة للمحتاجين من
هبي مت صص يعس الهبيب والممرعة ومسؤولة الصحة والتغ ية".1
خاتميييييية:

من

ل التهرق لموعـ ـ ـ ـ ـ ــوص المــدن ال ـ كيــة إن ه ـ ا األ يرة تعتمــد بــالــدرجــة األولي علي تكنولوجيــا

المعلوما ،وااتص ـ ــالي عكس الدول النامية تعرف ع ـ ــعف القدرا ،التكنولوجية بس ـ ــبب ع ـ ــعف عمليا ،البحذ

والتهوير أدع بها إلي اس ــتيراد التكنولوجيا من الدول المتقدمة  .فبتحقق ال كاا في بعض المدن العربية نجد في
أغلب األحيان المدن تقليدية وايقتص ـ ــر كاا المدن علي تكنولوجيا المعلوما ،وااتص ـ ــال فقه بل يس ـ ــتلزس هرق
تسيير كية  .وايجاد نظاس فعال لكل القهاعا ،في است داس الموارد المادية وغير المادية.
قائمة المراجع:
 .1عبد القادر الكامليي هل يمكن بناا مدن عربية كيةمي ـ ـ ـ ـ ــبكة الجزيرةي ن ـ ـ ـ ـ ــر يوس2017/05/09 :ي
علي الرابهwww.aljazeera.net :ي تاريخ الولوج.2018/12/10 :

.2

الد علي المرحبيي عدنان مصـ ـ ــه ي الباري إ نترن ،األ ـ ـ ــياا والمدن ال كيةي مجلة ال يصـ ـ ــل العلميةي
بت ــاريخ 2018/03/06ي علي الرب ــاهhttps://www.alfaisal-scientific.com :ي ت ــاريخ الولوج:
.2018/12/23

 .3نو ار ال ـويميي مقدمة عن إنترن ،األ ـيااي ـبكة الباحاون المصـريوني تاريخ الن ـر2018/08/28 :ي
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الميييييدن اليييييذكي يييييييييية ضيي يييييرورة حتمية فييي ي ي الب ييييييئيييييية الرقي ييييميييي يييية:
الـ ـ ـق ـ ــاعـ ـ ــدة الـ ــم ـ ــاه ـ ـ ــميـ ــة والـ ـ ــنظـ ـ ـري ـ ـ ــة
الباحاة :بوق بية ياسمين (جامعة عنابة)
ملخص

ان التهورا ،التكنولوجيا الحاصـ ـ ـ ــلة أد ،إلي تغيير الصـ ـ ـ ــورة النمهية لهندسـ ـ ـ ــة المباني علي ا ت فها وظهر ما

يعرف بالبناا ال كي والمدن ال كية التي أ  ،في التهور وانت ـ ـ ــار عبر م تلف أنحاا العالس اص ـ ـ ــة في دول
العالس المتقدسي فبعد أن كان ،العمارة تتهور بنااا علي تهور مواد البناا وظهور مواد أولية م تل ة أصـ ـ ـ ـ ـ ــبح،
تعتمد علي التكنولوجيا ،الحدياة وتكنولوجيا المعلوما ،واستامارها في الت ييد والتصميس من اجل ال روج بمباني
كية صـ ــديقة للبيئة تسـ ــاعد األفراد علي التمتا بالراحة والرفاهية دا ل ه ا ال عـ ــااا ،الرقمية الحدياةي فالمباني
علي ا ت ف أنواعها وأهداف ت س ـ ـ ــيس ـ ـ ــها وأغ ارع ـ ـ ــها ونظ ار ألهميتها الكبيرة دا ل المجتمعا ،يجب أن تحاكي
مبانيها التكنولوجيا ،الحدياة اصـ ــة في دول عالمنا العربي حتي ننتقل إلي ما يعرف بتكنولوجيا مباني ال كية
من أ جل المقاومة ب ــكل صــحي في ه ا البيئة المتهورة والمتغيرةي ونظ ار ألهمية الموعــوص جاا ،ورقتنا العلمية
ه ا من أجل ارحاهة النظرية به ا الم هوس الحديذ والمهس د ارســت د ارســة معمقة بااعــافة إلي عــرورة ار ــارة
إلي المباني ال كية ان البناا هو أسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ه ا المدن الحدياة فالمبني ا يمكن أن ي رج عن بيئت العامةي وه ا
من أجل ال روج بحوص ـ ــلة حول ه ا الموع ـ ــوص والمس ـ ــاهمة ولو ب ـ ــكل بس ـ ــيه في تهوير منظومة العمران في
الوهن العربي اصة والبيئة الرقمية بم رجاتها الم تل ة تعد سمة العصر الحالي.
الكلمات المفتاحية :مدن ذكية – بيئة رقمية – تكنولوجيات – قاعدة مفاهمية.

.1

مقدمة
لإن المدن ال كية فكرة ما برح ،تراود األ هان من نحو  20عاما حيذ تس ـ ـ ــعي إلي ااس ـ ـ ــتامار في

التكنولوجيا لتح يز النمو ااقتصـ ـ ــادي وتعزيز التقدس ااجتماعي وتحسـ ـ ــين الظروف البيئيةي ويمال لك تحديا
اقتصـ ــاديا وسـ ــياسـ ــياي وليس اتجاها تكنولوجياي فالم اهر التي نواجهها في عالس اليوس تجعل من تحديا حتميا.
وفي حين أن المهالب التي ي رزها التحعــر والنمو في عدد ســكان العالس تهدد ب ن تتعدع الموارد المتاحة لناي
فإن ه ا الموارد مهددة من جراا تغير في المناو من صــنا ارنســان .ويصــب اانت اص من الموارد غير متكافن
علي نحو متزايد في عالمنا1ل.

حيذ أن مصــهل المدن ال كية انت ــر في األل ية األ يرة ب ــكل مل  ،وهي عبارة عن ابتكار ن ـ بعد ســنة

 2000ي ترك في الت كير في سياسيون واقتصاديون ومديرون والمسؤولين عن الت هيه للمدن العمرانيةي بغرض
التوصل إلي تغييرا ،تقوس علي تقنيا  ،جديدة تست دس في المدن .وتنبا فكرة المدينة ال كية من استغ ل التقنيا،
الرقمية في تحســين األوعــاص ااقتصــادية وااجتماعية والســياســية التي تقابل المجتما بعد الاورة الصــناعية نهاية
القرن الع ريني ويمكن لمدينة كية ان ت مل بكة انترن ،تربه بين المدينة وري ها بوا سهة مح سا ،وكاميرا،
تجميا البيانا ،وتقيمها وتتعامل معها هبقا ل حتياجا ،فيكون هنا ت ابك وترابه بين سكان المدينة وما يحيههس
من تقنيا،ي فيصـ ـ ـ ـ ـ ــب السـ ـ ـ ـ ـ ــكان جزاا من البنية التحتية التكنولوجية للمدينةي وله ا جاا ،ورقتنا العلمية ه ا
 .1ريك ،رنبن سون .أربوج سبش يمكن لرقاد ال سيا سيين من ياللها أن ي ساعدنا وي بناء المدن الاييج الم ستدامج[.عري الخط] .بناء
مييدن البييد المسييييتييدامييج .مررييج أيبييار االوحيياد الييدنلي لالو يييييياالت .2016 ،12 .ص  .14متيياحييج عري الرابط التييالي"
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2016-02/2016_ITUNews02-ar.pdf
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الموسومة بــــ :المدن الذكية ضرورة ح تمية في البيئة الرقمية :القاعدة المفاهمية والنظرية وه ا لل روج بم هوس
واع ـ له ا المصــهل وك ا تحديد العناصــر واألســاســيا ،الواجب توفرها في هك ا مباني واعهاا أهس ال هوا،

الواجب تتبعها لت ـيد مدن كية أو تحويل المدن القديمة إلي مدن حدياةي وقد انهلق ،ه ا الد ارسـة من ار ـكالية
التالية:
ما المقصييييود بالمدن الذكية؟ كيف يمكن تشيييييدها؟ ماهي خصييييائص مبانيها؟ وهل هي مشيييياريع قابلة

للتحقق على أرض الواقع؟
أهمية الدراسة:

.2

تكمن أهمية د ارس ــة موع ــوص المدن ال كية من حيذ جانبها الم اهيمي والنظريي ومحاولة تس ــليه الع ــوا

علي ي في أهمية المدن ككيا ن فيزيائي يعيش في ارنسـان هوال حيات ي وقد ا ترنا الجانب النظري كون مهس جدا
في تكوين قاعدة متينة عن الموعـ ـ ـ ـ ـ ــوص من أجل القدرة علي الت هيه ل وتهبيق علي أرض الواقا وه ا بعد
إعهاا أمالة حية عن مدن عالمية د ل ،العمران ال كي في م تلف أبنيتها وهرق تســييرها بارعــافة إلي تحديد
م اهيس أ رع عن الموعوص يجب إحاهتها بالدراسة لما لها من أهمية بالغةي وهو القصد من ه ا الدراسة.
.3

أهداف الدراسة:

نهدف من

ل د ارس ـ ـ ـ ــة موع ـ ـ ـ ــوص " المدن الذكية ضييييييرورة حتمية في البيئة الرقمية :القاعدة المفاهمية

والنظرية " إلي تحقيق جملة من النتائج التي ندرجها في ما يلي:
-

التعرف علي المدن ال كية من حيذ الم هوسي األهمية وغيرها من األمور النظرية.
التعرف علي المباني ال كية كونها العناصر األساسية المكونة للمدن ال كية

تحديد المساهمة ال عال للتكنولوجيا المعلوما ،وااتصال للتحويل المدن إلي مدن حدياة.

التعرف علي أهس المدن العالمية التي أسس ،م هوس المدن ال كية بصورة جيدة.
واهس هدف نسعي إلي هو تحديد إمكانية تحول المباني والمدن في الوهن العربي إلي مدن كية.

 . 4المدن الذكية الهندسة الحديثة للعمران:

 .1.4مفهوم المدن الذكية

باانجليزية  Smart cityهناك أكار من التعاريف للمدينة ال كية ولكن لالم هوس األرج هو المدينة

الرقمية أو ريكولوجية تعتمد دماتها علي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ـ ــاا،ي مال أنظمة مرور
كية تدار آليا و دما ،إدارة األمن المتهورةي وأنظمة تس ـ ـ ـ ــيير المباني واس ـ ـ ـ ــت داس الت ـ ـ ـ ــغيل اآللي في المكاتب
واست داس عدادا ،لل واتير والتقاريرل

1

 . 1ح سن ،أحمد .ماال ووروه عن المدن الاييج وي  22مورومج يديد [عري الخط] .مررج اليوم ال سابع سيناء .ومب الزيار بتاريخ 20
ديسييييمبر  .2018م تا حج عري الرابط ال تالي" https://www.youm7.com/story/2016/12/1/%D9%85%D8%A7-
%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-22%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2990554
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كما يمكن اعتبارا مصهل

امل ل لوسائل تهوير بغرض دعس مدينة وادارتها بهريقة حسنة بتقنية جديدة

بحيذ تتحسن ظروفها ااجتماعية في ظل حماية البيئةل1ي وتعتمد المدن ال كية ب كل رئيسي لعلي البنية التحتية
لتقنية المعلوما ،وااتصـ ــاا .،ولعل أكار ما يميزها تركيزها علي ارنسـ ــان في المقاس األولي لك أنها تسـ ــتهيا
ااستجابة للظروف ااقتصادية والاقافية وااجتماعية المتغيرةي ب

ف المدن التقليديةل.2

وهنا نصـ ـ ـ ـ ــل إلي أن المدن ال كية عبارة عن مدن رقمية معتمدة باألسـ ـ ـ ـ ــاس علي التكنولوجيا الحدياة في
مجال الهندســة والبناا وااتصــال وه ا في تســيير المباني وادارتها باســت داس الت ــغيل اآللي في المكاتبي المنازل
وم تلف المرافق العمومية كالمكتبا.،
 .2.4أساسيات إنشاء المدن الذكية

إن تصـ ــميس وان ـ ــاا المدن ال كية يحتاج لجملة من العوامل والعـ ــروريا ،حتي يتس الم ـ ــروص علي أكمل

وج ي والتي ن كر منها مايلي:


نعوج بكة تكنولوجيا المعلوما ،وااتصال.



توفير بنية تحتية اتصاا.،



هرق است داس المياا.



تدفق رأس المال نتيجة النمو ااقتصادي.



انبعاذ ااني أكسيد الكربون.



توفير توليد الهاقة.3
وه ا العوامل مرتبهة بالتحديا ،الحعـ ـ ـريةي ومحدودية الموارد ااقتص ـ ــادية ل ا يجب علي ص ـ ــناص القرار

في الدول علي توفير ال ـ ـ ــروه الم ئمة لتحقيق نمو اقتص ـ ـ ــادي مناس ـ ـ ــب يؤدي إلي تحقيق بيئة م ئمة لتهوير
المدن وجعلها كية.
 .3.4أهداف تأسيس المدن الذكية

توجد العديد من األهداف المرجو الوصـ ـ ـ ــول إليها من وراا ت ـ ـ ـ ــييد وبناا مدن كية ويمكن لنا تحديد أهس

األهداف التي يمكن تحقيقها من وراا ت سيس ه ا المدن الحدياة حيذ أن لالهدف األول والمبا ر من ه ا المدن
هو تحسـ ــين حياة السـ ــكان وتقديس أفعـ ــل ال دما ،الممكنةي س ـ ـواا في قهاص النقل أو ااتصـ ــاا ،أو البيئة أو
تكنولوجيا المعلوما ،وحتي التعليسي بسـ ـ ـ ـ ـ ــبب م ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل اازدحاس واا تناقا ،المرورية دا ل المدني إلي جوانب
حوادذ الهرق وســوا المواصـ  ،العامة وقلة المتنزها ،والحدائق وانت ــار التلوذ بجميا أنواع القاتلةي والرعاية
ااجتماعية المعدومة التي يعاني منها سكان المدن الكبيرةل

4

 .1مدي نج ذي يج[ .م تا حج عري الخط] .موسييييو عج نيكيب يد يا الورب يج .و مب الز يار ب تاريخ  20أنت  .2017م تا حج عري الرابط"
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B0%D
9%83%D9%8A%D8%A9
 . 2سييييوإلار ،ثائر .المدن الاييج ...من الخيال إلي الواإلع[ .عري الخط] .ومب الزيار بتاريخ  20ديسييييمبر  .2018متاحج عري الرابط
https://www.skynewsarabia.com/technology/785929الييييييييييييييييييييييتييييييييييييييييييييييالييييييييييييييييييييييي"
%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
 . 3حسن ،أحمد .المريع السابق.
 .4عروان .نور .المدن الاييج .ييف يمكن لرتكنولوييا أن وحسييين حياونا دايش المدن الكبرى[.متاحج عري الخط] .ومب الزيار بتاريخ
 26يوان  .2018متاحج عري الرابط"https://www.noonpost.org/content/21199
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ومن أجل تحقيق م ـ ـ ـ ــروص المدن ال كية بصـ ـ ـ ــورة واقعية يجب علي الحكوما ،لتحمل المسـ ـ ـ ــؤولية كاملة
بالم ـاركة ما سـكان المدن وتعاونهس في إنجا" ه ا التجربة لتحويلها إلي نمو ج حياة واقعي قادر علي الحد من
األزما ،عبر ااس ـ ـ ـ ــتعانة ب نظمة التكنولوجيا الحدياةي ه ا ويعتقد أن في مرحلة زمنية معينة س ـ ـ ـ ــتكون حكوما،
الدول مجبرة علي ته بيق ه ا الم ـ ــروص في مدنهاي بس ـ ــبب التوقعا ،باان جار الس ـ ــكاني الكبير وارت اص معدا،
التلوذ التي لن تكون المدن قادرة علي تحملهاي فتصب عرعة للكوارذ التي يصعب إدارتها بعد فوا ،األوانل.1
ومن بين األمال ــة التي يمكن كره ــا عن تهبيق بعض تقني ــا ،الم ــدن الـ ـ كي ــة نج ــد م ــدين ــة بر ـ ـ ـ ـ ـ ــلون ــة حي ــ،
س ـ ـ ـ ــاعد ،عدادا ،المياا ال كية المدينة علي توفير  58مليون دوار س ـ ـ ـ ــنوياي إع ـ ـ ـ ــافة إلي كوريا الجنوبية التي
ان ع ،تكاليف بناا المباني فيها بنسبة  %30بعد إد ال التكنولوجيا في البنية التحتية.

وكحوص ـ ــلة يمكن قول أن أهداف المدن ال كية عموما هو تحقيق ااس ـ ــتدامةي وتحس ـ ــين وتهوير حياة المواهنين

بارعافة إلي إحداذ ق زة في النمو ااقتصادي.
 .4.4مميزات وخصائص المدن الذكية

من أهس ال صائص التي تميز المدن الرقمية يمكن لنا عرض علي سبيل ال كر ا الحصر ما يلي:



ااقتصاد ال كي وه ا من



الحركة ال كية وه ا من



البيئة ال كية وه ا من



ارنس ـ ـ ــان ال كي وه ا من

ل ت جيا اابتكار والريادة وارنتاجية.
ل ااهتماس بالبنية التحتية ال كية للنقل العاس وااتصاا.،
ل الحماية من التلوذ وادارة الموارد ااقتصادية.
ل ااس ـ ـ ــتامار في بناا ال رد حيذ أن ااس ـ ـ ــتامار في ارنس ـ ـ ــان أهس من

ااستامار في األم وال كما بينت أهس الدراسا ،في دول العالس المتقدس.
الحياة ال كية والتي ت مل الاقافة والصحة وارسكان واألمن.



الحوكمة ال كية من



ل ال ـ ـ ـ ـ ـ افية في تحقيق ال دما ،العامةي فيمكن للمواهن المقيس بالمدينة ال كية

اس ــت راج الت ار يص واألوراق الرس ــمية عن هريق اانترني ،مما يس ــاهس في تقليل ااتص ــال المبا ــر بين هالب
ال دمة والموظفي وسد أبواب ال ساد وااستغ ل.2
ويمكن تل يص أهس مميزا ،المدن ال كية في الجدول 3الموع أس ل :
االقتصاد الذكي والتنافسية

التنقلية الذكية (النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصال)



الرو" اربتكارية



إمكانية الوصول المحلية



ريادة األعمال



إمكانية الوصول الدولية



الصورة ااقتصادية والع مة التجارية



توفير بنية تحتية ل ـ ـ .،س .إ



مرونة سوق العمل



نظاس نقل مبتكر وآمن ومستداس



التعمين الدولي.



القدرة علي التحول

 .1المريع نفسه.
 . 2حسن ،أحمد .المريع السابق.
 . 3يئج األمم المتحد  .المدن الاييج" المنظور اإلإلريمي[.عري الخط] .سر سرج بحو القمج الحكوميج .ومب الزيار بتاريخ  01يانفي
الييييييييييييتييييييييييييالييييييييييييي"
الييييييييييييرابييييييييييييط
عييييييييييييرييييييييييييي
مييييييييييييتيييييييييييياحييييييييييييج
. 2019
https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/3f505fc4 -e97c-6578-b2f8ff0000a7ddb6
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البيئة الذكية (الموارد الطبيعية)

األشخاص األذكياء (رأس مال بشري واجتماعي)


مستوع المؤه ،



اانج اب نحو األحوال الهبيعية



اانج اب نحو التعلس مدع الحياة



التلوذ



التعددية ااجتماعية والعرقية



حماية البيئة



المرونة واربداص



إدارة الموارد المستدامة



الم اركة في الحياة العامة
البيئة الذكية (الموارد المادية)

الحوكمة الذكية (المشاركة)


الم اركة في ات ا القرار



المرافق الاقافية



ال دما ،العامة وااجتماعية



الحالة الصحية



الحوكمة ال افية



الس مة ال ردية



ااستراتجيا ،ووجها ،النظر السياسية



جودة السكن



المرافق التعليمية



الجدب السياحي والتماسك ااجتماعي

الجدول رقم  01يوضح خصائص المدن الذكية

ومن أهس المدن ال كية في العالس التي ه ،هوتها في مجال المدن ال كية نجد هامبورجي أمس ـ ـ ـ ـ ــترداسي

بر لونة حيذ أن ه ا المدن أدرك ،أهمية م اريا المدن ال كية والعرورة الملحة لهاي وفي كوريا الجنوبية ن هد
أيعا إن اا مدن كية ي وهي م تبرا ،حقيقية صمم ،بهدف استيعاب السكان حيذ تعد مدينة سنغدو الدولية
في كوريا الجنوبية منهقة مبدعة وواحدة من أكار الم ـ ـ ـ ـ ـ ــاريا هموحاي بني ،مباني وفقا للمعايير األمريكية ا،

جودة بيئية عالية تحتوي هرقها ومبانيها علي مســت ــعرا ،وأنظمة لقياس حركة المرور وتنظيمها وتوقا اســته ك
الهاقة وعبه 1ي
ويمكن لنا عرض بعض المدن ال كية عبر العالس فيمايلي:
اسس المدينة

مميزاتها

مدينة سونغدو كوريا الجنوبية

حيـذ لتعـد أفع ـ ـ ـ ـ ـ ــل وأقوع نمو ج يتس تقـديمـ للمـدن
ال كية حول العالسي تقا جنوب العاصمة سيؤلي وعلي
مس ـ ــافة  64كلس تقريباي وهي مدينة متكاملة تمتد علي
مسـ ــاحة 1500ي أي ما يقارب سـ ــتة م يين ونصـ ــف
مليون متر مرباي بدأ تن ي ها في عاس 2005ي لتكتمل
في عــاس  2017ي وتعتمــد ه ـ ا المــدينــة علي الهــاقــة
البديلة وأجهزة ااس ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــعاري وأجهزة الكمبيوتر التي
وع ـ ـ ـ ــع ،علي هول الهرق والمباني لتقييس وع ـ ـ ـ ــبه

.laurence. C’est quoi la Smart City ? Une introduction à la ville intelligente
. [en ligne].
29avrile 2016,.[consulté le
2018/06/26] . Disponible sur le web
<https://www.opendatasoft.fr/2016/04/29/cest-quoi-la-smart-city-une-introduction-a-la-villeintelligente/
1
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اســته ك الهاقةي وقد وص ـ ها الم تصــين ب نها مدينة
أن السـ ـ ـ ـ لس الكهربائية ا تعمل إا
دا ل علبةي حتي ّ
أن جميا المنازل
إ ا جاا ــ ـ ـ ص اسـ ـ ــتعمالهاي كما ّ
لها حعـ ـ ــور مرئي من بعيد م ـ ـ ــيدة ومرافقها دا لهاي
ويمكن لس ــاكنيها التحكس بكل الت اص ــيل فيها بواس ــهة
أزرار فقه
مدينة مصدر ارماراتية

تقا في ص ـ ــحراا أبو ظبي ص ـ ــمم ،لتكون واحدة من
أهس مدن العالس ال كية والصـ ـ ــديقة للبيئة وااسـ ـ ــتدامةي
بها محهة للهاقة ال مسية تقبا في منتصف المدينةي
والتيار الكهربائي يتس توليدا بواسـ ـ ـ ـ ـ ــهة مزارص الريا"ي

مما يجعلها الية من أي تلوذ بيئيي كل ـ ـ ــيا في
المدينة حتي الن ايا ،محس ـ ـ ـ ـ ــوبة ومراقبةي لتكون جزا
من منظومـة معلومـاتيـة متكـاملـة في المـدينـةي تس فوق
سـ ـ ـ ـ ـ ــه األرضي ليتمكن السـ ـ ـ ـ ـ ــمكريون الرقميون من
مراقبتها واصـ ـ ـ ـ ـ " أي عهل في منظومتهاي كما أنها
مدينة صـ ـ ــديقة للم ـ ـ ــاةي ويمنا قيادة السـ ـ ــيارا ،فيهاي
فهي تعتمد علي نظاس نقل كهربائي لعربا ،نقل تسـير
تح ،األرضي ويسمي النظاس نظاس بي آر تي
مدينة ب ني ،البرتغال

من المدن ال كية أيع ـ ـ ـ ـ ـ ـاي والتي بدأ العمل فيها عاس

 2015ي مدينة كية تسـ ـ ـ ــمي ب ني ،وتقا علي مقربة

من مدينة بورتو البرتغاليةي ومن المتوقا أن تستعيف
ه ا المدينة  250ألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ صي عند اانتهاا من
إن بها أكار من  100مليون جهاز
ت ـ ـ ـ ـ ــييدهاي حيذ ّ
اس ـ ـ ــت ـ ـ ــعار وظف ل دمة وحماية الس ـ ـ ــاكنين من أي
أن بها أنظمة تس ــاعد الس ــائقين
حوادذ أو حرائق كما ّ
بإ بارهس عن األماكن المتاحة لركن مركباتهسي وتقوس
ك لك بتعديل أنظمة إ ـ ــارا ،المروري ومدتها حس ـ ــب
اازدحاس والحاجة.
مدينة فوجيساوا اليابان

مدينة فوجيس ـ ـ ــاوا اليابانيةي مدينة حدياة ي ـ ـ ــرف علي
إن ـ ــائها مص ـ ــنا باناس ـ ــونيك الياباني علي أحد مواقا
مصـ ـ ـ ــانع القديمةي وعلي مسـ ـ ـ ــافة سـ ـ ـ ــاعة تقريبا من
العاص ـ ــمة اليابانية هوكيوي وقد ص ـ ــمم ،باناس ـ ــونيك
المــدينــة علي أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ارعتمــاد الكلي علي الهــاقــة
الكهربـ ــائيـ ــةي والحـ ــد من التلوذ البيئي المنبعـ ــذ من
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السيارا ،التي تعمل بالوقود العاديي ل ا قام ،بت ييد
محه ــا ،تزود ب ــاله ــاق ــة الكهرب ــائي ــة في ك ــل أرك ــان
المدينة.
مدينة بر ـ ـ ـ ـ ـ ــلونة قرر ،أن تكون واحدة من أهس مدن

مدينة بر لونة إسبانيا

العالسي فيما يتعلق بالمدن ال كية اص ــة بعد تص ــري
مسـئولين فيها ب لكي وب ّن المدن ال كية سـتصـب يوما
ما أهس من دولهاي وقد وعـ ـ ـ ـ ـ ــع ،هة ل لك بال عل
برغس كل الصـ ـ ــعوبا ،ااقتصـ ـ ــادية والسـ ـ ــياسـ ـ ــية التي
تعـ ــانيهـ ــا المـ ــدينـ ــةي فقـ ــد تس تحويـ ــل وترميس المبـ ــاني

الص ـ ـ ـ ــناعية القائمة بحيذ تص ـ ـ ـ ــب المحارق محها،
لتوليد الكهرباا بنظاس الدورة المركبةي إعافة إلي تن ي
برنامج تقاسـ ـ ـ ــس الدراجا ،و لك بتوفير 000ي 6دراجة
ل س ـ ـ ـ ـ ــت داس في جميا أنحاا المدينة محاولة لتقليص
وسائل النقل التي تعتمد علي الوقود
فيين ــا الم ــدين ــة ال ــالي ــة من الكربون في حلول الع ــاس

مدينة فيينا النمسا

2020ي فقد أصــب أكار من  %30من هاقة المدينة
أن واحدة من
الكهربائية تنتج من حرق القمامةي كما ّ
أكبر محــارق القمــامــة في فيينــا أصـ ـ ـ ـ ـ ــبحــ ،من أهس
األماكن التي تج ب السياحة هناك.
جدول رقم  02يوضح أهم المدن الذكية في العالم

1

 .6.4الجزائر مدينة ذكية آفاق 2030

بالنسـ ــبة للجزائر فهي في بداية د ارسـ ــة م ـ ــاريا المدن ال كية اصـ ــة بعد عقد القمة الدولية يومي  27و

 28جوان  2018بالمركز الدولي للمؤتمرا ،حول المدن ال كية و لك بمس ــاهمة  4000م ــارك وأكار من 900
هالب أجنبي بارعافة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  15مؤسسة دولية وم اركة مميزة للبنك الدولي والبنك ارس مي بارعافة ل براا
أجانب من أجل رفا المس ـ ـ ــتوع من

الجزئر
ل ااحتكاك بتجربة الدول المتقدمةي وه ا يجعلنا نص ـ ـ ــل إلي أن ا

تحاول تبني فكرة المدن ال كية التي تسـتقهب أعـ س الم ـاريا ااقتصـادية والسـكنية وتوفر مناصـب ـغل عديدة
وت جر المواهب لوجود ارمكانيا ،الع ـ ـ ــرورية في ب دنا وه ا كل يحقق بوجود اررادة الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية والعزيمة من

هرف صـ ـ ـ ـ ـ ــناص القرار في الدولة لل روج به ا المدن التي تجعل من الجزائر بلد يحقق ااسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة في التنميةي
 .1الوري ،أحمد .أذيي  7مدن وي الوالم ..ما ي[ .متاحج عري الخط] .مررج سييييدوي .ومب الزيار بتاريخ  23ديسيييمبر  .2018متاحج
عري الرابط التييالي" https://www.sayidaty.net/node/359691/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-
%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%AA%D8%AD%D9%82
%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D8%A3%D8%B0%D9%83%
D9%89-7-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%9F#photo/1
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التوازن ااقتص ــاديي اان تا" والرقيي الحوكمة في التس ــيير واردارةي اص ــة وأن الجزائر بلد يمتاز بغناا بالموارد
الماليةي الب ريةي الهبيعية.
وللتعمق أكار في الموعــوص ننتقل إلي البناا ال كي ال ي يمال المرفق األســاســي واألول في المدن ال كية
وال ي ن صل فيمايلي:
.5

المباني الذكية الهندسة العصرية لمدن المستقبل

تعد المباني ال كية اامتداد الحتمي للمدن ال كية وا يمكن لنا ال ص ـ ـ ـ ـ ــل بينهس فالمبني يحتاج علي محيه

مماال حتي يكون فعال ويسـ ـ ــتهيا توفير الجو الم ئس ألداا وظائ ال كيةي وعلي جاا ه ا الجانب من الد ارسـ ـ ــة
لتسليه العوا علي المباني ال كية.
 .1.5مفهوم المبنى الذكي

لا لبناا ال كي ليس بناا كي فحسـ ـ ـ ـ ـ ــبي حيذ يوجد ا اة مناهج م تل ة لتعريف المباني ال كية :النهج

القائس علي األداا والنهج القائس علي النظاس والنهج القائس علي ال دما .،وبالتالي تعمل المباني ال كية علي دمج
ه ا المناهج الا اة لتلبية احتياجا ،المس ـ ـ ــت دمين في الوق ،الحاع ـ ـ ــر وفي المس ـ ـ ــتقبل القريب .قد تكون جميا

المناهج الا اة ع مة علي ال كاا ألن يتس مراعاة كل جانب مدمج في المباني ال كيةل1ي كما تعرف المباني
ال كية علي أنها مباني لديناميكيةي سريعة ااستجابة وتقس لمست دميها الراحة واألداا بتكل ة أقل وان اض اآلاار
البيئة علي دورة حياتهال.2
بنااا علي التعاريف السـ ــابقة نصـ ــل علي أن المباني ال كية هي تلك المباني ال ع ـ ـرااي الصـ ــديقة للبيئة
والمحققة للتنمية المس ــتدامة توفر درجة عالية من الراحة لمس ــت دميهاي لها القدرة علي تس ــيير ــؤون المبني عن
هريق التكنولوجيا ،الحدية وتقنيا ،ااتص ـ ـ ــال العاليةي كما توفر إمكانية ااقتص ـ ـ ــاد في الهاقةي الكهربااي درجة
التدفئةي التبريد التحكس في الهاقة ال مسية.
 .2.5خصائص المباني الذكية

من بين ال صائص التي تميز المباني ال كية نجد علي سيبل ال كر ا الحصر ما يلي:

 التكلفة :تكاليف المباني ال كية هي ن سـ ـ ـ ـ ــها ن س تكاليف المباني العادية وأحيانا تكلف أكار قلي ألنها تحتاجإلي مواد اص ـ ــة لبنائها ولكني يجب عليك معرفة أن تكاليف البناا العادية لن تتوقف بعد عملية البناا إ أنها

ستتهلب دائما صرف األموال علي الصيانة ,التجديدي الت غيل أو حتي الهدس.
ه ا ا يعني أن المباني ال ع ـراا لن تحتاج للصــيانة أو التجديد أيعــاي ولكن بما أن تلك المباني تس بناؤها من

الموارد الهبيعية فجميا تلك األعمال ســت

وق ،أكار حتي يســتدعي األمر القياس بها ول لك فإن ااســتامار في

المباني ال كية هو  10مرا ،أكار ربحا من تلك المباني العادية.3
-

الكفاءة :وه ا من

ل ك ااة است داس الميااي ك ااة است داس الهاقةي ك ااة الموارد المست دمة.

 .1ألتان ،حازم .المباني الاييج – ليسييب يضييراء وحسييع ،بش أيضييا ذييج![.عري الخط] .ومب الزيار بتاريخ  24ديسييمبر .2018
متيياحييج عري الرابط التييالي" https://www.envirocitiesmag.com/articles/green-buildings/smart-buildings-
not-only-green-but-also-intelligent.php
 .2أزار ،إلي .المباني الاييج" عندما ورتقي االسييييتدامج مع وقنيج المورومات[.عري الخط] .ومب الزيار بتاريخ  24ديسييييمبر .2018
متاحج عري الرابط التالي" http://www.envirocitiesmag.com/article s/innovation-for-sustainability/smart-
buildings.php
 .3الم با ش ال ططططلاء :الممدرا م السد ب .ل ال مم .ت مت الر يارة  ،تاريخ  24دي ططططمبل  . 2018م تا سي ل اللا،م ال تالش :
/https://www.weetas.com/article/ar/green -buildings-advantages-and-disadvantages-arv
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-

الحفاظ على البنية التحتية :فتلك المباني تتميز بك ااتها المهلقة في اس ـ ـ ــت داس الهاقة وامدادا ،المياا

-

عائد اسييييييييتثماري مربح :نظ ار أن تلك المباني يتس بناؤها و ت ـ ـ ـ ـ ــغيلها من الموارد الهبيعية ,فهي ب لك

و لك يساعد في مد قدرا ،البنية التحتية المحلية إلي حد كبير و إهالة عمرها.

تعتبر اس ـ ــتامار مرب للغاية إ أن وحدا ،تلك المباني تباص ب س ـ ــعار عالي مما يجعل من تلك المباني اس ـ ــتامار
غاية في الربحية بعوائد مجزية.1
 . 3.5الحلول التصميمية العملية التي يمكن تنفيذها في مجال المباني الذكية

بعد إن أفاق العالس في منتص ــف القرن الماع ــي علي ناقوس هر يهدد الب ـ ـرية باتجاهين ي أولهما هو

التلوذ البيئي ال ي بدأ يغزو الكرة األرعـ ــية من دا لها ي واانيهما هو العجز ال ي أحسـ ــ ،ب الحكوما ،في
تلبية احتياجا ،العالس من الهاقة المهلوبة والتي أصــبح ،المباني تهدرها بنســب مرت عة وظهر ،مصــهلحا،
جديدة آن اك مال المباني والمدن المريعة  .والتي وص  ،ب نها تمتلك ا ذ سلبيا ،هي:


استنزاف في الهاقة والموارد.



تلويذ البيئة بما ي رج منها من إنبعااا ،غازية وأد نة أو فع  ،سائلة وصلبة.



الت اير السـ ــلبي علي صـ ــحة مسـ ــتعملي المباني نتيجة اسـ ــت داس مواد كيماوية الت ـ ــهيبا ،أو ملواا،

أ رع م تل ة.2

وبنا علي ه ا السـ ـ ــلبيا،ي واتجاها ،الم اهر أن ة ال كر التي تواج الب ـ ـ ـرية من

ل التلوذ البيئيي

وتناقص مصادر الهاقةي فقد سار ،البحوذ والحلول باتجاهين أحدهما مكمل لأل ر.
أ.

في ااعتبار تقليل اس ـ ــته ك الهاقة والمواردي ما

تصييييميم المباني بأسييييلوت يحترم البيئة ما األ

تقليل ت ايرا ،ارن ــاا وااســتعمال علي البيئة وتعظيس اانســجاس ما البيئة فن ـ لدينا مصــهل جديد هو العمارة

ال عـ ـراا والتي ناد ،إلي ابتكار أس ــاليب جديدة للحص ــول علي الهاقة الجديدة والمتجددةي إع ــافة إلي تر ــيد
اس ـ ـ ـ ــته ك المياا واعادة تدوير الم ل ا ،الص ـ ـ ـ ــلبة وااهتماس ب عمال الزراعة والت ـ ـ ـ ــجير مما يقلل من انبعاذ
الكربون ويحسن من جودة البيئة ب كل عاس والبيئة الدا لية والهواا دا ل المباني ب كل اص.3
ب.


الحفاظ على الطاقة:

بااعتماد علي الهاقا ،الهبيعية



تجارب الدول في



وسائل ح ظ الهاقة.

–

زيادة ك ااة أجهزة المباني.

–


ض الهاقة المست دمة في المباني.

ض كميا ،المياا المست دمة.

است داس ال

يا ال مسية في الواجها ،الزجاجية

4

 .1المريع نفسه.
 . 2المو سو  ،شام عبود .المباني الاييج ما ي؟ نما ي ال ضرنريات الداعيج إليها؟[ .عري الخط] .ومب الزيار بتاريخ  23دي سمبر
 .2018متاحج عري الرابط التالي" http://www.tellskuf.com/index.php/authors/130-hma/1793-2010-05-13-
12-09-31.html
 .3المريع نفسه.
 .4نزير  ،يحي .الت ييميم المومار ال ييديق لربيئج[عري الخط] .ومب الزيار بتاريخ  26ديسييمبر  .2018متاحج عري الخط التالي"
https://samerkamal.wordpress.com/2009/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9
%85%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-
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ج.

تصيييميم المباني باسيييتخدام التقنيات المتقدمة جدا والتي تسـ ــمي  High-techوأنظمة األتمتة عالية

التهور ( e-Home Automationللحصــول علي منازل كية تحافظ علي صــحة وس ـ مة ارنســان .وبعد

إن تس نجا" كاير من الم ــاريا ارس ــكانية في دول متقدمة في التقنيا ،ي بدأ ،بوادر ه ا الم ــاريا تظهر في

دول ال ليج العربي عموما.1

 .4.5حماية المباني الذكية من المخاطر االلكترونية

لبعد أن أصــبح ،المدن ال كية واقعاي بات ،المباني ال كية أكار ــيوعا وانت ــا ار نظ ار لما توفّرا من ك ااة

وم ئمة .وما لك فإن تبني تكنولوجيا المباني ال كية علي نهاق أوس ـ ـ ــا ينبغي أن يح ّز ال ـ ـ ـ ـركا ،والحكوما،
علي عـ ـ ــمان إعدادها ب ـ ـ ــكل كاف ومناسـ ـ ــب لمواجهة الم اهر السـ ـ ــيبرانية المحتملةي و لك وفق ما كرا تقرير
ـ ـ ــامل بعنوان “المباني ال كية المقاومة لل روقا ،السـ ـ ــيبرانية”

ـ ـ ــارك ،في وعـ ـ ــع

ـ ـ ــركتا بوز ألن هاملتون

وجونسون كونترولزي حيذ تعمل المباني ال كية كحلقة وصل بين العالمين المادي والرقمي وتست يد من البيانا،
من أجل تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين العمليا ،وت يض تكاليف المرافقي ولكن علي عكس الم اهر السـ ـ ـ ـ ـ ــيبرانية في القهاعا،

األ رعي فإن المباني ال كية ليس ــ ،فقه عرع ــة ل روقا ،البيانا ،والت ــويش في تكنولوجيا المعلوما،ي بل هي
أيعا عرعة ل عهرابا ،التي يمكن أن تؤار سلبا علي العديد من جوانب الحياة اليوميةل.2


القراصنة يمكنهم استغالل نقاط الضعف

للقد أابت ،الجها ،ال اعلة في ــؤون التهديد الس ــيبراني القدرة والنية علي قرص ــنة أنظمة الت ــغيل اآللي
في المبانيي وأنظمة الس ـ مةي واألنظمة البيئية الحســاســةي فيجب ت مين تصــاميس ــبكة النظاس ال كيةي في حال
معرعــة لمصــادر
كان ،مدمجة ما أنظمة تكنولوجيا المعلوما ،وال ــبكا ،للت كد من أن األنظمة الدا لية ليســّ ،

تهديد جديدة من أنظمة الت ــغيل اآللي للمبانيي علي س ــبيل الماال يمكن للق ارص ــنة اس ــتغ ل نقاه الع ــعف في

أنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواا ( ) HVACكنقهة د ول إلي ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــركةي أو ا تراق أجهزة إنترن،
األ ـ ـ ــياا ل رق ص ـ ـ ــوص ـ ـ ــية المقيميني ل ا وبما أن األنظمة اآللية تتحكس في المزيد من بيئتناي لس يعد يك ي أن

يكون المبني كيا بل يجب أن يتمتا اآلن بال كاا الس ـ ـ ـ ـ ــيبرانيي وه ا بتتبا نهج م تله من الت هيه القائس علي
الم اهري والتكنولوجياي والعمل ما ال ـ ـ ـ ـ ـ ــركاا المناسـ ـ ـ ـ ـ ــبيني وتقييس البنية التحتية القديمة والجديدةي والعمليا،
وارجرااا ،والقدرا ،في جميا مراحل حياة المبنيي ومهارا ،الناسل.3
 .5.5كيفية إدارة وأتمتة المباني الذكية

يمكن إدارة كل األنظمة دا ل المباني ال كي ة والتحكس فيها من

ل ارنترن ،أو الهاتف دا ل أو حتي

ارج ي كما يمكن عبه نظاس ارعااةي الح اررةي النظاس األمنيي والنظاس الصوتي وغيرها من األنظمة .

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9/
 .1الموسو  ،شام عبود .المريع السابق.
 .2ديمشقي ،بسمج .ييف يمكن لرمباني الاييج حمايج نفسها من المخاطر اإللكترننيج؟ [عري الخط] .ومب الزيار بتاريخ  27ديسمبر
الييييييييييييتييييييييييييالييييييييييييي"
الييييييييييييرابييييييييييييط
عييييييييييييرييييييييييييي
مييييييييييييتيييييييييييياحييييييييييييج
. 2018
https://saneoualhadath.me/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%
A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86/#slide-1
 .3المريع نفسه.
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فاإلنترنت تقدس دما ،كاميرا ،المراقبة علي اانترن ،حيذ يمكنك مراقبة المبني من

ل الهاتف أو الحاســب

اآللي الم تص ـ ـ ــلين بارنترن،ي كما يمكن تلقي الرس ـ ـ ــائل ارلكترونية والرس ـ ـ ــائل النص ـ ـ ــية التي تبلغ يما يحدذ في
المبنيي ا يمكن ااتصــال لمعرف حالة المبني فحســبي بل إن النظاس يســتهيا فعليا ااتصــال علي أرقاس محددة
تم ،إع ـ ـ ـ ــافتها من قبل علي النظاسي حيذ يهلا علي أية تنبيها ،أو ي برك ب ن األه ال آمنين بمجرد عودتهس
من المدرسة1ي ـ ـ ـ ماال منزل كي ـ ـ
كما يمكن إع ــافة أي مكون جديد إلي نظاس المنزل ال كي الحالي بس ــهولةي مال ــا ــا ،تعمل باللمسي
وتهبيقا ،حماس الس ــباحة والمنتجعا،ي أو أنظمة الريي وأنظمة النواف والس ــتائري واألنظمة الص ــوتية في الغرفي
والمسـر" المنزليي والتحكس في الد ول وال روجي وكاميرا ،المراقبةي وارنتركسي وغيرها .كما تعمل شركة ماستري

آي تي ما عدد كبير من ال ـ ـ ـ ــركا ،في ه ا المجالي ل ا يمكنها أن توفر كل المكونا ،الحالية أو المس ـ ـ ـ ــتحداة
التي ت ي باحتياجا ،الحالية أو المسـ ــتقبلية .كما أن برة ماسيييتري آي تي في مجال ااتصـ ــال عن بعد وبرمجة

التقنيا ،األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــية ألنظمة أتمتة المباني والمنزل ال كيي تجعلها دائما علي إه ص علي أحدذ المميزا،
والمكونا ،النا ئة في ه ا المجالي وبالتالي توفيرها لعم ئنا حسب رغبتهسي وتقدس ه ا ال ركة نظاس أتمتة م ئس
لكل المستويا،ي والتكل ة تعتمد علي مساحة المبني ومكونا ،النظاس التي يتس تركيبها.2
 .6.5تأثير العمارة الذّكية عمى العملية التّصميمية
فإن يجب حسـابيا عند ت هيه
لحتي تسـتهيا المباني ال ّ كية اسـتيعاب ارعـافا ،التّكنولوجية ال دماتية ّ
المبني وتص ـ ــميم ي كما يجب تص ـ ــميس ه ا ال دما ،بحيذ يمكن اس ـ ــتبدالها في حالة حدوذ إي لل ي كما
تعتمد هيكلة المباني ال ّ كية علي اس ــت داس تقنيا ،حدياة ب ــكل أس ــاس ــي وايجاد أنظمة أتمتة وس ــيهرة وأنظمة
اتصـ ـ ــاا ،حدياة تتكامل ما باقي أجزاا المبني لتوفير أدائية عالية ل راغا ،المبني بحيذ ا تكون مصـ ـ ــدر

رجهاد مس ـ ـ ــت دمي ال ار

وتوفر القدر ال زس من الم ئمة بين العوامل المؤارة علي ال ار كالح اررة والع ـ ـ ــوا

واللون والصو ،ولتحقيق اانسجاس بين التصميس واألنظمة ال كية يجب أ د بعين ااعتبار المعايير التاليةل:3



مراعاة ال واص البيئية والوظي ية للمبني والتهور ال كري في العملية التص ـ ـ ـ ــميمية والتوجها ،المعمارية

الجديدة.
حي ،يمكن تهبيق كل ما س ـ ـ ــبق وجعل واقعا ملموس ـ ـ ــا إ ا ما تحقق ال كاا في المباني بص ـ ـ ــورة ن عية من

ل

مجموعة من المنظوما ،ال دماتية الحدياة المكونة من األنظمة المؤتمتة وأنظمة المعلوما ،العالمية وقد ظهر،
حركا ،معمارية تعتمد علي تكوينا ،معمارية حدياة من

ل اسـ ــتنباه أ ـ ــكال حرة بااعتماد علي التصـ ــميس

المس ـ ــاعد بالحاس ـ ــوب  CADي وبرامج أ رع و لك ل لق فع ـ ــااا ،افت ارع ـ ــية ودمج أ ـ ــكال عع ـ ــوية هبيعية
 .1مييا ي أ و متييج ا ل مبييا ني [ .ع ري ا ل خط] .ومييب ا لزيييار بتييار يخ  24ديسييييي م بر  . 2018متيياحييج ع ري ا لرا بط ا لتييا لي"
http://www.masteryit.com/ar/%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A/%D8%AA%D8%B9%
D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A/%D9%85%D8%A7%
D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F.html
 .2المريع نفسه
 .3سيييالم مكي ،الء رويق .ليات وطبيق متطربات الومار الاييج عمي المباني اإلداريج" مبني يئج التقاعد الفرسيييطينيج – حالج
دراسيج= Mechanisms for Applying Smart Architecture Requirements to Administrative Buildings
) "(Palestinian Pension Authority Building - A Case Studyمايستير" ندسج موماريج" الراموج اإلسالميج غز "
 ،2017ص67
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وهندسية بع قة ترابهية ي كما يست دس الحاسب اآللي في تجريد العناصر الهبيعية كالقواقا والق ريا ،البحرية
كمصــدر لتوليد األ ــكال من

ل تحليليها بواســهة ع قا ،رياعــية لتهبيقها من قبل معماريين للوصــول إلي

أ كال معمارية ا ،صائص هندسية تستجيب للعولمة والقوة الدا لية وال ارجية

1

 .7.5تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت والمدن الذكية

لإن إدماج تكنولوجيا ،المعلوما ،وااتصـ ــاا ،في العمليا ،األسـ ــاسـ ــية للمدن ال كية المسـ ــتدامة مهس

لتحقيق ااستدامة .وبمقدور ه ا التكنولوجيا ،أن تساعد في إن اا تلك المدن من

ل اابتكاري وك لك عبر

إعادة تصميس العمليا ،القائمة .ويمكن أن ي مل لك تهبيقا،ي وتكنولوجيا،ي وأنظمة جديدة للهاقة
ال كيةي والن قل ال كيي والمباني ال كيةي وادارة المياا ال كيةي والحكومة ال كية .وباسـ ـ ـ ـ ـ ــتهاعة تكنولوجيا،
المعلوما ،وااتصــاا ،أن توفر نهجا اســتراتيجيا متكام ل ســتدامة وال كاا في المدن ال كية المســتدامةي وأن
تجعل منها عوامل تمكينية أساسية في التنمية الحعريةي كما أن إدماج تكنولوجيا المعلوما ،وااتصاا ،في

البنية التحتية الحعـرية القائمة يعــهلا بدور حيوي في تحقيق أهداف األمس المتحدة للتنمية المســتدامة لما بعد
عاس  2015ي ما اهتماس اص بالهدف الرامي إلي ت ـ ـ ــييد ُبني تحتية صـ ـ ــامدةي وترويج التصـ ـ ــنيا الجاما
والمســتداسي ورعاية اابتكاري والهدف الســاعي إلي جعل المدن والمســتوهنا ،الب ـرية جامعةي وآمنةي وصــامدةي
ومس ــتدامة .وبمقدور ه ا اردماج أيع ــا أن يقوس بدور حاس ــس في النهوض بمس ــتويا ،التعليسي وتحقيق المس ــاواة
بين الجنسيني وا كاا الوعي ب ن مسائل حقوق ارنساني وتعزيز التعاون العالمي من أجل التنميةل.2
لوفي جوهر األمر فإن تكنولوجيا ،المعلوما ،وااتصـ ـ ـ ــاا ،تعمل كمح زا ،لتحقيق الركائز الا ذ
للتنمية المستدامة أا وهي النمو ااقتصاديي واردماج ااجتماعيي والتوازن البيئيي ومن حيذ المسائل البيئية
فإن باستهاعة تكنولوجيا ،المعلوما ،وااتصاا ،أن تقدس الدعس عبر هه الرصد وارب

ال اصة بانبعاذ

غازا ،التدفئة واسـ ـ ــته ك الهاقة .كما أنها يمكن أن تسـ ـ ــاعد في توفير منتجا ،مسـ ـ ــتدامة باسـ ـ ــت داس مبادئ

التصـ ــميس المراعي للبيئة والممارسـ ــا ،ال عـ ــليي بما يغهي التهوير والتصـ ــنياي ومعالجة المنتجا ،بعد انتهاا

عمرها الوظي ي .وا تتس ال ريق المت صــص المعني بالمدن ال كية عمل في مايو عاس  2005ي وفي يونيو من
العاس ات أن

أععاا ااتحاد الدولي ل تصاا ،لجنة الدراسا 20 ،التابعة لقهاص تقييس ااتصاا ،للنظر

في إنترن ،األ ياا وتهبيقاتها بما في لك المدن والمجتمعا ،ال كيةل.3
 .8.5كيف تصبح فضاءات المباني ذكية:
إن ت ييد المباني ال كية أو تحويل المباني القائمة إلي لمباني كية يبدأ من

ل ربه األنظمة األساسية

مال ارع ـ ــااة وعدادا ،الهاقة وعدادا ،المياا والمعـ ـ ـ ا ،والتبريد والتدفئة وأجهزة ارن ار بالحريق أو السـ ـ ـرقة
والمصاعد واألبواب والنواف ي وربه كل لك ما أجهزة ااست عار وأنظمة التحكس وانترن ،األ يااي وبالتالي يكون
عملهس الوصـ ـ ـ ـ ـ ــول بـالمبـاني الجـديـدةي أو الهيـاكـل القـديمـة التي تس تحويلهـا إلي المبـاني الـ كيـةي لهـا قـدرة التغير
باســتمراري فهي تعتبر كائنا ،حية متصــلة ب ــبكة ا ،برمجيا ،كية وقابلة للتكيف والمســاهمة ب ــكل كبير في

 .1المريع نفسه ،ص70 .
 .2غوزمان ،سييييرفيا .الطريق إلي المدن الاييج المسيييتدامج :دليش لقاد المدن[.عري الخط] .بناء مدن البد المسيييتدامج .مررج أيبار
االوييييحيييياد الييييدنلييييي لييييالو يييييييياالت .2016 ،12 .ص  . 05مييييتيييياحييييج عييييرييييي الييييرابييييط الييييتييييالييييي"
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2016-02/2016_ITUNews02-ar.pdf
 .3المريع نفسه.

457

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
زيادة ارنتاجية ما ارعـااة األنسـب وجودة الهواا وفق الهقس واألمن والسـ مة سـواا من الحرائق أو السـرقة أو
الد ول الغير المصـ ــر" لهسي بارعـ ــافة إلي التحكس في تسـ ــرب الماا أو الكهرباا أو الغاز أو أي عهل في أي
منظومة وك لك األمر بالنسبة للصرف الصحيل.1
وتعتمد هريقة عمل النظس ال كية في المباني لعلي وجود حاسب آلي مركزي يت اب في وظائ ما المخ
الب ريي ه ا الحاسب اآللي مرتبه ب بكة متكاملة بيهة بالجهاز العصبي عند ارنساني وتمتد أفرص تلك ال بكة
في كافة أنحاا المبني حيذ توجد مجس ـ ـ ـ ـ ـ ــاSensors ،

موزعة بكامل محيه المبني وترتبه كافة النظس

الدا لية للمبني بتلك ال ـ ــبكة لتكون ـ ــبكة متكاملة Integrated "Network

تت ـ ــاب ما العمود ال قري

حيذ يمكن التحكس في كافة نظس المبني وا ي تره ليكون المبني كيا أن تترابه جميا النظس الموجودة ب فقه

ولكن ي ــتره أن تتكامل تلك النظس ما احتياجا ،ال اصــة المتعددة في المكاني وتنقســس النظس التكنولوجية دا ل
المبني إلي أربا نظس وهيل:2
–
–
–

نظم اإلدارة :وهي التي تتحكس بمصادر الهاقة وتوفير الراحة الح اررية المنا ية دا ل المبني.
نظم التحكم :وهي التي تتعلق بمراقبة كافة نظس األمان دا ل المبني.

نظم المعلومات :وهي ال نظس ال اصـ ـ ـ ــة ا ،القدرة علي معالجة كافة البيانا ،الم تل ة بالمبني والتحكس

فيها بك ااةي ك لك الترابه بين كافة ال ـ ـ ــبكا ،الموجودة دا ل المبني ك ـ ـ ــبكة الحاسـ ـ ــب اآللي الدا لية و ـ ـ ــبكة

المعلوما ،الدولية.
–

نظم االتصييييياالت :وهي التي تمكن مس ـ ـ ــت دمي المبني من التواص ـ ـ ــل بدا ل أجزائ وتبادل المعلوما،

والبيانا ،الم تل ة سواا بصورة مرئية أو سمعيةي ك لك تمكن من ااتصال بالنظس ال ارجية عن هريق ال بكا،

المتعددة.3

 . 1المردنم ،أحمد المهد  .مديش إلي وكنولوييا المباني الاييج[.عري الخط] .ومب الزيار بتاريخ  02يانفي  .2019متاحج عري
http://www.libya-alالييييييييييييييييييييييتييييييييييييييييييييييالييييييييييييييييييييييي"
الييييييييييييييييييييييرابييييييييييييييييييييييط
mostakbal.org/95/26205/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%89%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9.html
 .2أبوليرج ،محمد محمد شيييوإلي .وقنيات الاياء وي الومار نحو اسيييتثمار المباني التراثيج[.عري الخط] المررج الورميج الدنليج وي
الومييار نالهنييدسييييييج نالثكنولوييييا.ص .05.ومييب الزيييار بتيياريخ  02يييانفي  .2019متيياحييج عري الرابط التييالي"
https://press.ierek.com/index.php/Baheth/article/download/202/95
 .3المريع نفسه.ص05 .
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–

التقنية الذكية في مجال العمارة

أنظمة االتصال

أنظمة األتمتة

أنظمة األتمتة

أنظمة التحكم

أنظمة التحكم والمراقبة واإلحصاء

كميرات المراقبة الرقمية

شبكة مركةية ل ستقبال البث التلفةيوني

شبكة االنترنيت

النظم الذكية لفراغات وتمييةات المبنل

ت بيقات مستقلة أخرى

–

نظام اإلنذار ومكافحة الحرائق

–

نظام التحكم ن بعد

–

الشكل رقم  01يوضح ترتيت التقنيات الذكية في مجال العمارة وتصنيفاتها
.6

نظام تكييف الفراغات الداخلية

–

نظام ال اقة المتمددة

–

1

نتيجة عامة

من

ل عرع ـ ـ ـ ـ ـ ـنــا ه ـ ا حول المــدن ال ـ كيــة نص ـ ـ ـ ـ ـ ــل إلي أن ه ـ ا التهور ا يماــل اامتــداد التــاري ي

للتكنولوجيا ،الحدياة في مجال الهندس ـ ـ ــة والبناا بل هو أعمق من ه ا بكاير حيذ أن المدن الرقمية تتزاوج فيها
كل معهيا ،البيئة الدا لية وال ارجية للبناا لتحقيق حياة ماالية لألفرادي بحيذ أن لسـ ـ ـ ـ ـ ــرعة اانترني ،في ه ا

المدن تص ـ ــل إلي  20ميغاواهي المباني مجهزة بكافة ارمكانيا ،من هوه انترني،ي ـ ــبكا ،الهاتفي عدادا،
المياا الكهرباا والغاز مرتبهة باانترني،ي مراقبة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـوارص بالكاميرا ،والتحكس فيها يكون عن هريق اانترني،

 .1المريع نفسه.ص06.
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نظام اإلضاءة الذكية

–

النظم الذكية لتوفير استي ك المياه

النظام الرقمي لإلتصال المرئي الداخلي

أنظمة التحكم

أنظمة اإلدارة

المدن الذكية في ظل التغيرات الراهنة (واقع وآفاق)
وه ا ما ي ؤدي لنقص الجرائس والسـ ـ ـ ـرقا ،وس ـ ـ ــرعة حلها ي وأ ي ار نقول أن تكل ة المدن ال كية ليس ـ ـ ــ ،مرت عة كما
يتوقا البعض فهي تزيد عن المدن القديمة بنسبة  ٪10فقه.
.7

من

خاتمة الدراسة

ل تعرعــنا لموعــوص المباني ال كية والمدن ال كية يمكننا قول أن ه ا الم ــاريا ليســ ،م ــاريا يالية بل

يمكن تحقيقها علي أرض الواقا وه ا بالتباص إســتراتيجية حدياة في موعــوص الهندســة المعمارية ابتداا من جانبها
األكاديمي والتعليمي فالمعهيا ،الحالية للتكنولوجيا ،الحدياة والبيئة الرقمية تستدعي علي صناص القرار والو ازرة
الوصية أ دها بعين ااعتبار وادراجها في المناهج الدراسية لتغيير الصورة النمهية والتقليدية في البناا والتصميس
بارع ـ ـ ـ ــافة إلي ع ـ ـ ـ ــرورة تميز م تلف المهندس ـ ـ ـ ــين والتقنين بالتعلس ال اتي وااه ص المس ـ ـ ـ ــتمر لمعرفة م تلف
التهورا ،الحاصــلة والممكن ااســت ادة منها في مجال ت ص ـصــهس دون ان ننســي الرغبة والقناعة بارعــافة إلي
اري مان به ا الم اريا حتي يمكن تحقيقها علي أرض الواقا اصة وأنها قابلة للتحقق بصورة سلسة.
.8

قائمة المراجع:

.1

ريكي روبنســون .أربعة سبل يمكن للقادة السياسيين من خاللها أن يساعدوا في بناء المدن الذكية

المسييييتدامة .علي ال ه] .بناا مدن الغد المس ـ ــتدامة .مجلة أ بار ااتحاد الدولي ل تص ـ ــاا .،ص12ي .2016

ص  . 14م ـتـ ـ ــاحـ ـ ــة ع ـلــي ال ـ اربــه ال ـتـ ـ ــالــيhttps://www.itu.int/en/itunews/Documents/2016- :
02/2016_ITUNews02-ar.pdf
.2

حسـ ـ ـ ــني أحمد .ماال تعرفه عن المدن الذكية في  22معلومة جديدة [علي ال ه] .مجلة اليوس السـ ـ ـ ــابا

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـنـ ـ ــاا .ت ـ ـمـ ـ ــ ،ال ـ ـزيـ ـ ــارة ب ـ ـتـ ـ ــاريـ ــخ  20ديس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـبـ ــر  . 2018م ـ ـتـ ـ ــاحـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـ اربـ ــه ال ـ ـتـ ـ ــالـ ــي:

https://www.youm7.com/story/2016/12/1/%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-22%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2990554
.3

مدينة ذكية[ .متاحة علي ال ه] .موسـ ـ ـ ـ ـ ــوعة ويكيبيديا العربية .تم ،الزيارة بتاريخ  20أو.2017 ،
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