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ABSTRACT 
Recent years have witnessed problems in the field of energy, and quality of life. in scope of technical 
progress and continuous increase in population here is come the need to create smart cities, by develop 
the existing cities to become smart cities, or build new cities that established from the beginning using 
sophisticated technological systems. The study cover smart cities from many aspects, the researcher 
address some important topics in smart cities, also point to some applications that could be implemented 
in the existing cities to develop services for people and enhance the quality of life and to provide a 
sustainable digital environment that become friendly to environment and encourage for learning and 
creativity to achieve happiness and welfare. 
The study explains some basic standard criteria for smart city, we apply these standard criteria on the 
Future City (which the researcher was one of its design team and make main role in the final design) to 
see how much this city achieve these standard criteria and list these results in the end of the research. 
The researcher follows in this research the inductive, analytical and practical approach to learn about 
the role of smart cities in achieving progress and welfare of the citizens. 
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 مقدمة

زٌادة وجودة الحٌاة، وفى ظل التقدم التقنً وال نظراً لما تمر به العدٌد من دول العالم من أزمات متعلقة بالطاقة والموارد البٌئٌة
تدمج التكنولوجٌا  فى عدد السكان كانت هناك ضرورة إلنشاء المدن الذكٌة سواءاً كانت تطوٌر لمدن قائمة إلى مدن ذكٌة المستمرة

الحدٌثة فى بنٌتها التحتٌة وما هو قائم من خدمات، أو مدن ٌتم تؤسٌسها من البداٌة بؤنظمة تكنولوجٌة متطورة بحٌث تواكب التطورات 
 . المستمرة

المدن الذكٌة من العدٌد من الجوانب، كما  حٌث ٌتناول دراسة ؛ فً إطار تناوله ألحد الموضوعات الهامةأهمٌة البحثوتؤتً 
ٌتناول المحاور التى ٌمكن تطبٌقها فعلٌاً على المدن القائمة حالٌاً ووسائل التطبٌق، تلك المحاور التى تجعل الحٌاة فى تلك المدن أسهل 
وأفضل لما تقدمه من خدمات فى جمٌع المجاالت لتوفٌر بٌئة مستدامة صدٌقة للبٌئة ومحفزة للتعلم واإلبداع لتحقٌق السعادة والرفاهٌة، 

 .كما ٌتناول بعض المعاٌٌر القٌاسٌة للمدن الذكٌة، ومثال لتطبٌق هذه المعاٌٌر القٌاسٌة على نموذج فعلى
، من خالل إحتٌاجات المواطنٌن األساسٌة وتحسٌن جودة الحٌاة لهم ودورها فً تحقٌق المدن الذكٌةوٌهدف البحث إلى دراسة 

 تصمٌمها بالعاصمة نموذج فعلى لمدٌنة ذكٌة تم، ودراسة إلقاء الضوء على العدٌد من جوانبها وأهمٌتها والمدن الذكٌةالتعرف علً 

 .المعاٌٌر هذه مع المدٌنة هذه تطابق مدى ومعرفة تصمٌمها، فى الباحث شارك ،" Holesovice"منطقة هولوشوفتسا- براغ التشٌكٌة

 .التقدم والرقى والرفاهٌة للمواطنٌن فً تحقٌق  دور المدن الذكٌةللتعرف على والتطبٌقى، التحلٌلى ووٌتبع البحث المنهج اإلستقرائى
 .الكفاءة الوظٌفٌة، جودة الحٌاة، اإلستدامة، المدن الذكٌة: الكلمات الرئٌسٌة

 :الثالثة الرئٌسٌة التالٌة ر ٌتم تناول البحث فً إطار المحاو: محاور البحث
. محاورها والمدن الذكٌة: المحور األول
 .مدن ٌتم تؤسٌسها من البداٌةتطوٌرالمدن القائمة لجعلها ذكٌة مستدامة أو: المحور الثانً
. تطبٌق بعض معاٌٌر المدن الذكٌة على مثال فعلى والتؤكد من نجاحه: المحور الثالث
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ٌةذّذ تعرٌف المدٌنة ال .1    كّذ

ٌوجد تعرٌفات عدٌدة للمدٌنة الّذكٌة، لكن من القراءات المتعددة ٌمكن تعرٌف المدٌنة الذكٌة على أنها نطاق عمرانى متقدم للغاٌة من 
وتعتبر تكنولوجٌا المعلومات أساس بنائها وتقدٌم الخدمات  اإلتصاالت و طرق التسوق، حٌث البنٌة التحتٌة شاملة المبانى المستدامة،

. الرئٌسٌة لسكانها
ٌة  ل بعض المراحل  .2 تطوٌر المدن الذكّذ

 :(Ruthbea 2013)منها ماٌلً  (1شكل رقم ) مدٌنة ذّكٌةهناك بعض المراحل والحلول للوصول إلً 

    المؤسسات المتخصصة
. وٌقصد بها بعض المإسسات القائمة على التخطٌط الجٌد

  إستغالل الفرص المتاحة(Opportunistic) 

إستغالل فرصة إنتشارالمشروع، مع التعاون الفعال داخل وبٌن اإلدارات، وأصحاب المصلحة الرئٌسٌة مع اإلهتمام وإزالة 
.  العوائق

 القابلٌة لِلتكرار(Repeatable) 

.  إستكمال المشارٌع مع فاعلٌتها لتحقٌق التكامل مع إمكانٌة تكرارالنموذج المتكامل

   ٌمكن إدارتها(Managed )
وتطوٌراألنظمة الرسمٌة لبٌانات العمل مع تطبٌق التكنولوجٌا فً المكان المناسب لها، إبراز المعاٌٌر، إدارة األداء ر إستمرا

. بناءاً على التحدٌث التكنولوجى، المٌزانٌات واإلستثمار فً تكنولوجٌا المعلومات والهٌكل اإلداري

  الوصول إلى الحد األمثل(Optimized )
تكنولوجٌا المعلومات، وجود حكومة تطبٌق تحقٌق اإلستدامة على مستوى المدٌنة، التغٌٌر، تطوٌر اإلستراتٌجٌة بإستمرار، 

. تسمح بإستقالل األنظمة المتكاملة داخل النظام العام

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مدينت ذكيت بعض انمساحم وانحهىل نهىصىل إني ( 1)شكم 

 Smart Cities and the Internet of Everything , 2013   :   انمصدز 

 

 

 International)منها (2شكل )كما أن هناك بعض الخطوات األساسٌة المتدرجة للوصول إلً مدٌنة أكثر ذكاءاً 

Electrotechnical Commission IEC 2014): 
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خطىاث متدزجت نمدينت أكثس ذّكاءاً  ( 2)شكم 

 Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities , 2014  : انمصدز 
 

ر لقد كان القرن التاسع عش بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،" "Denverوهوالعمدة السابق لمقاطعة دنفر" "Wellingtonقال وٌلٌنغتون 
، أما بعض " وسٌكون القرن الواحد والعشرٌن قرن المدن اإلمبراطورٌات، وكان القرن العشرٌن قرن من الدول القومٌة قرن من

ٌجب عمل توازن بٌن المتطلبات التنظٌمٌة المعقدة الضرورٌة مع تقلٌل األعباء  للحصول علً مدن ذكٌة  أنهارجال األعمال فرأو
 .اإلدارٌة غٌرالضرورٌة

ٌة .3  أهداف عمل المدن الذكّذ

 الوعى والشفافٌةةزٌاد  .  

  ًإنتاج ما ٌكفى من الطاقة ذاتٌا. 

 اإلستفادة العظمى من الموارد. 

  (الموارد الفردٌة )القدرة على اإلنتقال من الكل إلى الجزء. 

  وهى (المكان والزمانر القدرة على تغٌٌراألهداف بتغً)المرونة: 

 المبانى ر تزٌد من عم توفر أماكن إحتٌاطٌة. 

 تسهٌل عملٌات الدخول والخروج من المبنى. 

 سهولة تغٌٌر شكل التصمٌم وتعزٌز الشعور بالملكٌة. 

  الموارد البشرٌة  وتإدى إلى البناء، مثل الطاقة، توزٌع المصادر المتاحة إعادةو  إستخدام أةإعاد وتشملالحماٌة 
(Zahariadis 2011):  

 اإلستخدام األمثل للموارد. 

  بكفاءة (التدوٌر)إعادة اإلستخدام. 

  منها وإرتباطها بالنمو السكانى ةوٌشمل تجمٌع وإعادة طرح الموارد وتشمل تولٌد الطاقة وإنتاج المصادرالمتجددالتولٌد 
 : وهذه اإلستراتٌجٌة تعطٌنا

 موارد أخرى من الطاقة. 

 المستمرر حافز للتطوي . 

  زٌادة التحفٌز للمجتمع والخبرة اإلنسانٌة . 

  إستراتٌجٌة الطبقات(layering strategy )عن طرٌق إستخدام  (التدوٌر)هً تسمح بالمرونة والحماٌة وإعادة اإلستخدام و
 .نفس المكان لعدة إستخدامات

 اإلدارة 

 تمتد خارجهاال حدود الوحدات السكنٌة الفردٌة محددة و : الحدود الحالٌة. 
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 ٌعطى اإلحساس بالمسإلٌة باإلهتمام به مما منح المستؤجراإلنتفاع بالفراغ الموجود أمامه  :مد خطوط الملكٌة . 

 المجموعات الصغٌرة من المستؤجرٌن ٌعطوا إحساس بالمسإلٌة فى المشاركة للفراغات:مجموعات المستأجرٌن . 

 الكتل العمرانٌة الكبٌرة تسهل اإلدراة الجماعٌة للفراغات الكبٌرة والتكٌف مع التغٌرات : المجموعات الكبٌرة
 .الحادثة على مدار الزمن

 و ٌساعدوا  (األسواق التجارٌة المتنزهات، المدارس،) ٌساعد السكان على إدارة األماكن العامة :تعاون الجٌران
 .فى تغٌٌر هذه األماكن عند الحاجة

  أمثلة للمرونة 

  الغٌر مستخدمة من الممكن إعادة إستخدامها (المصانع)المبانى الصناعٌة. 

 عمل فراغات داخلٌة ٌتٌح التوسع فى البناء عند الحاجة. 

 القضاٌا المطروحة 

 التركٌبة السكانٌة وعالقاتها بالدخل والعمر. 

 المٌزانٌة والدٌون. 

 مصادرالطاقة الدائمة غٌرالمستقرة. 

  تقلٌل إنبعاثات الكربون عن طرٌق إستخدام الطاقة المتجددة وعدد من إستراتٌجٌات تولٌد الطاقة مثل الوقود الحٌوى، الطاقة
 .والرٌاح (الحرارة الجوفٌة)الحرارٌة األرضٌة 

 إستخدام وسائل حدٌثة لتقلٌل إنبعاثات الكربون. 

 إستراتٌجٌات للتقلٌل من إنبعاثات الكربون. 

  التدوٌر – حرق النفاٌات للوصول إلى مصدرإضافى للطاقة  -إستخدام األسمدة البٌولوجٌة )إدارة النفاٌات
 .(قدراإلمكان

  (تقلٌل المٌاة المهدرة عن طرٌق التوعٌة و تغٌٌرأنماط الحٌاة - إعادة تدوٌر المٌاة المستخدمة)إدارة المٌاة. 

 التوعٌة لإلقتصاد فى إستخدام الطاقة مع  –إستخدام أقل كمٌة ممكنة من الطاقة للمبانى )كفاءة  بإستخدام الطاقة
. (إستخدام الطاقة المتجددة 

المدن  األهداف الرئٌسٌة لتطوٌر. 1.3
 :(Alan, Nguyen et al. 2006)هناك العدٌد من األهداف العامة لتطوٌر المدن لتصبح ذكٌة منها 

 مواكبة زٌادة السكان وتلبٌة اإلحتٌاجات األساسٌة فى المدن الجدٌدة. 

 تحقٌق التوازن بٌن اإلستثمار والتنمٌة. 

 توفٌر مصادر للمٌاة وتطوٌرالمتوفر منها لتلبٌة اإلحتٌاجات األساسٌة. 

 بشكل عامةبناء محطات تحلٌة وتنقٌة للمٌاة وتقلٌل الفقد فى المٌا . 

 منةآلإدارة النفاٌات الصلبة والتخلص منها بالطرق ا. 

 تطوٌر شبكات المواصالت الحالٌة وإنشاء شبكات جدٌدة متطورة. 

 توفٌر المسكن المالئم لجمٌع المواطنٌن على إختالف مستوٌاتهم المادٌة والثقافٌة. 

 تطوٌر البنٌة التحتٌة وإنشاء شبكات جدٌدة تواكب التوسعات المحتملة. 

 إنشاء مصارف خاصة بالفٌاضانات واألمطار لتجنب الكوارث البٌئٌة. 

 اإلهتمام بالجسور والسدود وتطوٌرها. 

 اإلهتمام بتطوٌر المدارس والمراكز الصحٌة. 

 تطوٌر مراكز المدن واإلهتمام باألماكن العامة والترفٌهٌة. 

 وضع خطط للتوسع المحتمل فى المستقبل ودراسة وتمهٌد المناطق المقترحة المحتمل إستخدامها. 

 تطوٌرالقوانٌن الخاصة بالمنازل وإمتالك األراضى والحد من التعدى على الرقعة الخضراء. 

  (....السكن، التعلٌم، إلخ)العمل على تطوٌر القرى والمناطق الفقٌرة من جمٌع اإلتجاهات. 

 تشجٌع المشارٌع الصغٌرة لتطوٌر األسر متوسطة الدخل والفقٌرة. 

 فى مجاالت الخدمة العامة وتطوٌر المدنر الحث على اإلستثما. 

 تقدٌراإلحتٌاجات التموٌلٌة المستقبلٌة وتوفٌرها لجمٌع البنود السابقة. 

ٌة   المتطلبات. 4 األساسٌة فى المدٌنة الذكّذ
  :(Macmillan 2004) أهمها األساسٌة فى المدٌنة الذّكٌةهناك بعض المتطلبات 

 إمدادات كافٌة من المٌاة. 
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 إمدادات كهرباء مإمنة وكافٌة. 

 الصرف الصحً، متضمناً إدارة النفاٌات الصلبة. 

 وسائل النقل العام وكفاءة وسهولة الحركة كفاءة المناطق العمرانٌة. 

 مشارٌع اإلسكان بؤسعار مناسبة خصوصاً للفقراءر تواف. 

 ًالرقمٌةاإستخدام التكنولوجٌا الفعالة مع التكنولوج . 

 وخاصة اإلدارة اإللكترونٌة ومشاركة المواطنٌن،اإلدارة الجٌدة . 

 توفٌر بٌئة مستدامة. 

 سالمة وأمن المواطنٌن وخاصة النساء واألطفال وكبار السن. 

 الصحة والتعلٌم. 

ٌة . 5 مواصفات وعناصر المدٌنة الذكّذ
 :(Giffinger, Fertner et al. 2007)للمدن الذكٌة سواءاً كانت قائمة اومقترحة بعض المواصفات مثل 

ى . 1.5  (التنافسٌة)اإلقتصاد الذكّذ

  (اإلبداع)روح اإلبتكار 

 رٌادة األعمال 

 الصورة اإلقتصادٌة والعالمات التجارٌة 

 اإلنتاجٌة 

 المرونة  فى سوق العمل 

 توطٌد العالقات الدولٌة 

  (التغٌٌر)القدرة على التحول 

 (رأس المال للفرد والمجتمع) مؤهلٌن للمدن الذكٌةمواطنٌن . 2.5

 (مستوى الكفاءة) مستوى التؤهٌل 

  محاولة تطبٌق نظام التعلٌم مدى الحٌاة 

  المرونة 

 اإلبداع 

  اإلنفتاح العالمى/ (العولمة)المواطنة العالمٌة 

 المشاركة فً الحٌاة العامة 

 (المشاركة)الحكومة الذكٌة . 3.5

 المشاركة فً صنع القرار 

 الخدمات العامة واإلجتماعٌة 

 الشفافٌة فى الحكم 

 اإلستراتٌجٌات السٌاسٌة وعرض وجهات النظر 

 (النقل بإستخدام تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت)النقل الذكى . 4.5

  (الممرات الداخلٌة)سهولة الوصول إلى المناطق الداخلٌة 

 (الممرات المحلٌة والعالمٌة ) سهولة الوصول إلى المناطق المحلٌة والعالمٌة 

 توافر بنٌة تحتٌة تستخدم تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت 

  أنظمة نقل مستدامة، مبتكرة وآمنة 

 (مصادر طبٌعٌة)البٌئة الذكٌة . 5.5

  عوامل الجذب الطبٌعٌة 

 الظروف واألحوال الجوٌة 

 التلوث 

 حماٌة البٌئة 

 المستدامة الموارد 

 اإلدارة 

ٌة أو العٌش بذكاء . 6.5  (جودة الحٌاة)الحٌاة الذكّذ

 المإسسات الثقافٌة 

 الظروف الصحٌة 
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  (سالمة األفراد)السالمة الفردٌة 

 جودة المسكن 

 المنشآت التعلٌمٌة 

  الجذب السٌاحى 

  ًالترابط اإلجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انركيت انمدينت وعناصس مىاصفاث  أهم(4)شكم 

Smart cities, Ranking of European medium-sized cities, (2007) :انمصدز   

ٌة   األنظمة الرئٌسٌة. 6 فى المدن الذكّذ
 : تحتاج المدن الذكٌة بعض الحلول من خالل عدة أنظمة كالً منها 

 نظام التكدس العمرانى. 1.6

 تكدس الناس حول المناطق الهامة مع قلة المناطق الخضراء. 

 توافر وسائل المواصالت المطلوبة. 

 أعلى إستخدام ممكن للمناطق الخضراء. 

 الوحدات السكنٌةر  فى أسعا إرتفاع. 

 إستخدام المناطق المفتوحة فى الزراعة . 

 نظام العودة إلى الطبٌعة. 2.6

 التقلٌل من حجم اإلشغال السكانى. 

 لألفراد للعٌش بمفردهم للعائلة وإتاحة الفرصة زٌادة المساحة المحددة. 

 توسٌع الرقعة الخضراء والتخطٌط  لزٌادتها فى المستقبل. 

 نظام متكامل إلعادة اإلستخدام. 3.6

 إصالح المبانى القدٌمة وإعادة إستخدامها. 

  دمج الخدمات المتعددة فى مكان واحد وإعادة بناء الفراغات . 

 ٌشجع على وجود نشاطات جدٌدة إنتاج الطاقة وإعادة إستخدام المبانى. 
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 نظام مرن عملى ومتكٌف. 4.6

  المدنلإلستفادة من المخلفات داخلإستخدام مصانع التدوٌر . 

 جعل مٌادٌن المدٌنة أماكن تواصل إجتماعى. 

 إستخدام األراضى المتاحة  للزراعة وإنتاج الطاقة. 

 نظام متطور وصدٌق للبٌئة. 5.6

  (مبانى ذات إكتفاء ذاتى من الطاقة)معظم الطاقة المستخدمة مبانى تنتج. 

 الحفاظ على األراضى من أجل الزراعة وإنتاج الطاقة. 

 صنع مجتمع له دخل معٌشى عالى. 

 التشجٌع على المحافظة على البٌئة من خالل إمتالك أفكار ومبادرات بٌئٌة. 

نظام ٌقوم على الدمج بٌن ممٌزات األنظمة السابقة . 6.6
األساسٌة فى تشغٌلها و تطوٌرها فٌما ٌتعلق  (البٌئات  الشبكات، البنٌة التحتٌة، )عدد من األنظمة المختلفة  وتعتمد المدن على

 والطاقة، كفاءة وفاعلٌة هذه األنظمة هى التى تحدد كٌفٌة عمل المدٌنة ومدى ةبالناس، األعمال التجارٌة، النقل، اإلتصاالت، المٌا
  (Services, 2009). نجاحها فى تحقٌق أهدافها

 اإلطفاء، الشرطة )وتشمل السالمة العامة . ٌشٌر نظام السكان داخل المدٌنة إلى الشبكات السكانٌة واإلجتماعٌة: السكان
 .، الصحة، التعلٌم وجودة الحٌاة(والتعافً من الكوارث

 نظام العمل بالمدٌنة وٌشمل التنظٌم والسٌاسة البٌئٌة، وٌتضمن أنظمة التخطٌط واإلنفتاح على التجارة الخارجٌة : األعمال
 .واإلستثمار، وتشرٌعات سوق العمل والمنتجات

 ٌتضمن نظام النقل بالمدٌنة جمٌع جوانب شبكة الطرق، شبكة النقل العام، الموانً البحرٌة والجوٌة: النقل. 

 ٌتضمن نظام اإلتصاالت بالمدٌنة البنٌة التحتٌة لإلتصاالت، بما فً ذلك اإلتصاالت الهاتفٌة والالسلكٌة والقدرة : اإلتصاالت
 Federal) على الدخول للشبكات والتوصل للمعلومات المركزٌة فً اإلقتصاد الحدٌث هو أساس فً المدن الذّكٌة

Ministry of Economics and Technology 2010). 

 والصرف الصحًة داخل المدٌنة هو النظام األساسً الذى ٌشمل دورات المٌاة بكاملها ومدادات المٌاةنظام المٌا: ةالمٌا . 

 نظام الطاقة للمدٌنة، هو أمر ضروري مثل مواردها المائٌة، وٌشمل تولٌد الطاقة والبنٌة التحتٌة لنقلها، وكذلك : الطاقة
 .التخلص من النفاٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌة ٌوضح العالقة بٌن األنظمة الرئٌسٌة (3)شكل    فى المدن الذكّذ

A vision of smarter cities, (2009) :المصدر   

 .هذه النظم األساسٌة مترابطة وٌجب أن تعامل كنظام واحد ٌربط بٌن هذه األنظمة لجعلها تعمل بشكل أفضل
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 ٌجب إستخدام كل من الموارد البشرٌة والطبٌعٌة والطاقة والمٌاة  بصورة متكاملة للوصول إلى حلول مرضٌة
((www.viralvibes.net. 
كٌف ٌمكننا بناء المدٌنة العصرٌة األولى ودمج الناس بها؟ ماهً الخطوات لتحقٌق ذلك؟  . 7

 الخطوات التً ٌمكن بها بناء مدن عصرٌة . 1.7

 لتسخٌر مصادر  توفٌر المعلومات الالّزمة التً من شؤنها أن تساعد فً تطوٌر ثقافة عالمٌة مستدامة من خالل توفٌر وسائل
 .نظٌفة للطاقة ذات صلة بنظام تعلٌمً خالً من النزعة القومٌة

 توحٌد جمٌع الدول من خالل تزوٌدهم بطرق للتغلب على مصادرهم المحدودة . 

 فهم معاٌٌرالتصمٌم للمدن المستدامة وأنظمة النقل الدولً مناسب للبضائع والخدمات. 

 ،الخالٌا الكهروضوئٌة، مكثفات الحرارة، الرعاٌة الصحٌة  سوف تتضمن هذه المدن المساكن، الصناعة، مزارع الرٌاح
 .لتحسٌن جمٌع أفراد المجتمع العدٌد من المدن ستكون مكتفٌة ذاتٌاً  والتعلٌم وكافة المستلزمات األخرى الضرورٌة

  حالٌاً  المتوفرة بالتقنٌات مع اإلستعانةتحدٌد المشاكل وأفضل الطرق لتخطً المشاكل. 

  نقل للمعدات الطبٌة وطاقم العمل جّواً الالتطرق إلى كٌفٌة توفٌر الرعاٌة الصحٌة لجمٌع الناس فً العالم من خالل وسائل
 .أوبحراً فً حاالت الطوارئ

 بدون إْستخدام الوقود األحفوري عن طرٌق ُمكثفات حرارٌة، نظم ألواح ضوئٌة ةتوفٌر أٌضا الطرق وعملٌات تحلٌة المٌا 
 وتٌارات أخرى ٌمكن البحر أٌنما نستطٌع سنستغل تٌارات المٌاة الدٌنامٌكٌة مثل تٌار ،متنقلة، مولدات هوائٌة والمزٌد

 .توجٌهها نحو مجال تطوٌر الطاقة

 صناعٌة، المواصالت والجسور الواسعة النطاق بؤدنى وقت ممكن خالل النباتات المدن، الاإلسكان الواسع النطاق، ر تطوي
 .إستعمال العناصر البنٌوٌة المقّواة

 لمنع الفٌضانات وكوارث محلٌة أخرىة وصف كٌفٌة تطوٌر القنوات ومسالك المٌا . 

 فً المدن الغٌر متطورةةتقدٌم العملٌات التً ستساهم بإزالة األمراض الشائع . 

 ًثقافة عالمٌة موحدة مستدامةذتقدٌم حلول ومنهجٌة لتنف . 

  بناء مدن جدٌدة فقط لن ٌحقق التغٌٌرات المطلوبة دون إعداد أشخاص بتوجٌه مالئم للتحرك لألمام وبدون القٌم الالّزمة
. لتحقٌق ذلك

 : www.tzm-arabic.com))تطوٌر أي مبنً أو مكان ٌعتمد علً بعض العناصر منها. 2.7
  ـ الموقع ومدي أهمٌته ودور المعماري فً هذا هو اإلستغالل األمثل لهذا الموقع ومكانته وإمكانٌاته فً تحدٌد النشاط األمثل له 1
.  أهمٌة ومستوي الخدمة التً ٌقدمهار حتً ٌظه (القدرة التنافسٌة ) ـ مدي منافسة هذا الموقع 2
.  ـ مستخدمٌن المكان وإمكانٌة تحفٌزهم للتطوٌر المستمر لهذا المكان3
.  ـ بٌئة المكان سواء البٌئة التً حوله أو البٌئة الداخلٌة واإلثنان ٌساعدوا علً التطوٌر بنجاح4
.   ـ البنٌة التحتٌة لهذا المكان حٌث أنها ستسهل الخدمات واألنشطة التً ٌقدمها هذا المكان5
.   ـ األمن واألمان من حٌث التصمٌم ٌساعد علً تحقٌقهما تصمٌمٌاً وأثناء التشغٌل6
.   ـ اإلدارة الجٌدة فً أي مكان من أهم أسباب نجاحه وهنا تظهر أهمٌة إدارة المنشؤت وأثرها7
.  ـ التنمٌة المكانٌة8

ٌة. 8  خطوات تصمٌم المدن الذكّذ

 .تحدٌد شبكة المواصالت الرئٌسٌة (1

 (.demo zones)تحدٌد المناطق التجرٌبٌة  (2

 .وضع مناطق منفصلة للسكان حول مراكز المواصالت الرئٌسٌة (3

 .كٌلومتر1مناطق السٌر بدائرة قطرها  تحدٌد (4

 . رفع كثافة المبانى السكنٌة فى قطر مناطق السٌر (5

 . على الطرق الرئٌسٌة بعٌداً عن السكان  وتحدٌد نوعٌتهاإنشاء المصانع (6

 .زٌادة الخدمات مع زٌادة التوسع العمرانً  (7

 (إزدٌاد الرقعة السكانٌة) النمور إستمرا (8

 إنعكاس التوسع العمرانً علً قلة أوزٌادة التعداد السكانً  (9
 

 (بٌئٌاًا  إجتماعٌاًا وإقتصادٌاًا )بعض خواص المجتمعات المستدامة . 9

 اإلستخدام األمثل للفراغات. 
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 إستخدام الطاقة المتجددة. 

 تجدٌد المبانى القدٌمة والتوسع الرأسى لتوفٌر وحدات جدٌدة مناسبة. 

 إعادة إسخدام مواد البناء من المبانى المزالة. 

  إستخدام الطاقة الشمسٌة فى وسائل المواصالت. 

  إستخدام الوقود الحٌوى وطاقة الرٌاح .
  ًالتقلٌل من إستخدام المواد التى تحتوى على مركبات كمٌائٌة وضارة بٌئٌا. 

 إستخدام سٌارات صغٌرة الحجم بكامل اإلمكانٌات ٌقلل الزحام. 

 نشر الوعى والتعرٌف بالمجتمعات المستدامة والعادات البٌئٌة الصحٌحة. 

 نشر الوعى بؤهمٌة المواد المحلٌة لتقلٌل اإلستٌراد. 

 إستخدام التكنولوجٌا الحدٌثة بكفاءة وبطرٌقة إقتصادٌة. 

 اإلستخدام األمثل لألراضى والمٌاة والمحافظة على الغالف الجوى (Shroff 2010). 

  (للحصول على مصادر أخرى للمٌاة)تحلٌة المٌاة. 

 اإلهتمام بالمناظر الطبٌعٌة والالند سكٌب وزٌادة المسطحات الخضراء. 

  (النافورات)اإلهتمام بالشكل الجمالً للمبانى والمناظر المائٌة. 

 الحفاظ على حركة سٌرالمرور بشكل عام. 

 عمل توازن بٌئى إقتصادى فى بناء المبانى. 

 (إلخ.....زراعة أسطح المبانى، ) اإلستغالل األمثل للمبانى. 

 عمل نظام متكامل بٌئى إقتصادى وإجتماعى. 

  ًعمل نظام لألبنٌة لتمدهم بالتدفئة والتبرٌد ذاتٌا. 

 تمنع أشعة الشمس المباشرة مع الحفاظ على الرإٌة إستخدام نوافذ. 

 عمل أنظمة تدوٌر منفصلة داخل كل مبنى. 

  ( مع مراعاة واجباتها األسرٌة ةعمل المرأ)حل بعض المشاكل اإلجتماعٌة 

 بٌانات لمتابعة التطور وحل المشكالتةقاعد توفٌر . 

 تشجٌع اإلستثمار فى إنشاء المجتمعات المستدامة. 

 عمل شبكات مٌاة مبتكرة للرى ذات تصمٌم جمٌل  . 

  (تعطى طابع جمالى خاص)عمل ممرات مائٌة كوسٌلة للتنقل. 

  ً(.الخ...تولٌد طاقة)اإلهتمام بشبكات صرف خاصة بالفٌاضانات لإلستفادة من مٌاهها الحقا 

  (.السكنبعٌداًعن )التقلٌل من الضوضاء عن طرٌق نقل الطرق السرٌعة خارج المدٌنة 

 عمل تصمٌمات عصرٌة متنوعة تناسب كالً من الرجل والمراة الفرد والعائلة. 

  متنزهات،  مدراس، مراكز رعاٌة لكبار السن، مالعب،)مبانى ذات وظائف متعددة نوعٌات متعددة من العمل
 (.وتوفٌر فرص عمل للمرأة بجوار مدارس أطفالها)لتوفٌر مساحات األراضى  (وغٌرها...مراكز خدمٌة

 عمل دراسات لمتوسط أعمار السكان فى كل منطقة لمعرفة نوعٌة الخدمات المطلوبة. 

 وضع قوانٌن للمحافظة على الرقعة الخضراء وعدم التعدى علٌها. 

  عند الضرورة ٌمكننا إعادة بناء جزء من المناطق الخضراء لكى تإدى وظائف أكثر وفى نفس الوقت نحافظ على
 .جزء منها 

 تخصٌص مناطق للسٌروعمل أنشطة جماعٌة. 

 بشكل ٌتناسب مع حركة الرٌاح لعمل نظام تهوٌة طبٌعى وتوجٌهها الوحداتتصمٌم . 

 تحدٌد المداخل للمبانى بشكل ٌتناسب وحركة السٌر والمواصالت. 

  ومن مزاٌاه  المنازل أثبت كفاءة فى اإلستخدام تصنٌع فىالتوحٌد القٌاسًإستخدام نظام: 

 .(البناء بتكلفة أقل)تقلٌل تكلفة البناء * 

 .تقلٌل حجم المصانع التى تقوم بتصنٌع هذه القطاعات*

 .تقلٌل الوقت المستهلك فى البناء*

 .توفٌر للطاقة مع إستخدام التقنٌات الحدٌثة*

بعض المشاكل فى المدن القدٌمة . 10
 :(School and Massachusetts 2008)ٌوجد بعض المشاكل فً المدن القائمة القدٌمة والتً تعوق الوصول الً مدن ذكٌة منها 

 األزمات المحلٌة. 
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 رداءة المبانى القائمة. 

 عدم وجود دخل ثابت لمعظم السكان. 

 المنافسة الصناعٌة واإلقتصادٌة العالمٌة. 

  (جاتهم فى المسكنالى إختالف إحتًإٌإدى )إختالف الفئات العمرٌة. 

 صعوبة إعادة توزٌع بعض المناطق بسبب الطبٌعة الجغرافٌة. 

 إزدٌاد اإلحتباس الحرارى . 

 اإلعتماد على مصادر الطاقة الغٌر متجددة. 

 بسبب عدم كفاءة بعض المبانى والمصانع فى الطاقةر اإلهدا. 

 العادات السٌئة لبعض األفراد. 

ٌة. 11   بعض الخطوات التى تلزم القادة القائمٌن على إنشاء المدن الذكّذ
 :(Liam 2010)هناك بعض الخطوات تلزم القائمٌن علً انشاء المدن الذكٌة وكذلك صناع القرارات بها من تلك الخطوات 

 واإلشتراك فى تطوٌرالمدٌنة اإلنخراط 

  توضٌح الرإى المطلوبة 

 ُمحاذاة هٌاكل الحكومة مع تلك الرإى 

 بناء األنظمة البٌئٌة للمالكٌن حول قضاٌا محددة 

 عهااإعادة إنشاء الشراكات بؤنو 

 تبنً مبدأ البٌانات المفتوحة 

 التنفٌذ لكل المراحل 

ٌة . 12 التحدٌات التى تواجه نمو المدٌنة الذكّذ
ٌحددوا الطرٌقة التى ٌتبعها المسئولٌن والقادة فى  التوسع الحضري، التحوالت الدٌموغرافٌة، والتقدم السرٌع للتكنولوجٌات الحدٌثة

وفٌما ٌلً بعض اإلتجاهات األساسٌة الدافعة لضرورة إتباع منهج مبتكر فى تقدٌم تلك الخدمات وتنفٌذ  إٌجاد وتقدٌم الخدمات العامة،
 : (Ruthbea 2013) المهام المطلوبة فى المدٌنة

  (اإلبتكارات)زٌادة المنافسة العالمٌة بٌن المدن لتقدٌم المواهب . 

 الزٌادة السكانٌة فً المناطق الحضرٌة ٌضغط على موارد المدٌنة والبنٌة التحتٌة . 

 للطاقة قضٌة هامة التغٌرات المناخٌة تجعل توفٌر مصادر. 

 مدن الخدمات التً تغطً الفجوة التكنولوجٌة الرقمٌة الٌجب أن توفر. 

  إنتشار التكنولوجٌا ٌعادل كمٌة كبٌرة من المعلومات . 

التنمٌة اإلقتصادٌة والتغٌر المالً . 13
عن مدى كفاءة إستخدم تلك البلد لمواردها ر تعتبرالمدن الذكٌة  ذات أهمٌة أساسٌة فً تحدٌد مستوى اإلزدهار فً أي بلد، حٌث تعب

. (Mutdoğan and Wong 2011) اإلنتاجٌة والتً ٌمكن أن تولد دخالً إضافٌاً، وبالتالً تحسٌن مستوٌات المعٌشة
ولذا فإن الناتج المحلً للفرد الواحد ٌستخدم كمإشر رئٌسً لإلنتاجٌة واإلزدهار فً المناطق العمرانٌة، هذا المإشر قد تعرض لبعض 

اإلنتقادات لعدم األخذ فى اإلعتباربعض مفاهٌم الرفاهٌة األخرى مثل جودة المعٌشة، الترابط اإلجتماعً، اإلستدامة البٌئٌة وتوافر 
وتعتبر قلة توافرالبٌانات واحدة من األسباب الرئٌسٌة لعدم تبنى مفهوم أوسع لإلنتاجٌة، الذى سٌضم عوامل . فرص للعمل والسكن

. اإلنتاج األخرى مثل األرض، رأس المال، العمل، اإلنسان، األفكار ورأس المال اإلجتماعً
، مصممة بشكل ٌناسب المدن (عمالقة)و ٌمكن للحلول الذكٌة تولٌد فرص جدٌدة وخفض التكالٌف من خالل مشارٌع إقتصادٌة كبٌرة 

. (Vaidya, Greden et al. 2009)بإستخدام نظم مالٌة جدٌدة مبتكرة تحقق نتائج إقتصادٌة تفوق اإلستثمارات
ومع ذلك، لم ٌتم تؤكٌد هذا اإلرتباط اإلٌجابً بٌن التوسع العمرانى واإلنتاج المحلً فً جمٌع الحاالت، كما حدث فى بعض المدن ذات 
 .الدخل القلٌل التى شاهدت توسع عمرانى سرٌع على الرغم من أن الناتج المحلً اإلجمالً للفرد ظل مستقراً نوعا ما أو حتى إنخفض

ٌة . 14  (من مٌثاق الكونجرس عن العمران الجدٌد)بعض مبادئ النمو الذكّذ
السٌاسات العامة . 1.14

 التخطٌط بالتعاون بٌن البلدٌات المختلفة داخل كل منطقة. 

 إستهداف اإلستثمارات العامة لدعم التنمٌة فً المناطق الرئٌسٌة وعدم تشجٌع التنمٌة فً غٌرها . 

 توسٌع العمران فً األماكن التً ٌمكن إمدادها بالمرافق والخدمات العامة ومد تلك الخدمات بطرٌقة بسٌطة وإقتصادٌة. 

 المدن كلما أمكنز تعزٌز مراكز المدن مع تحدٌد معالم الجذب اإلقلٌمٌة فً مراك. 

 ًعمل تطورات تتماشً مع التنوع الحالً مع إستخدام الموارد المتجددة فً اإلقتصاد المحل. 
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  فً عملٌة صنع القرار (المجتمع والمواطنٌن)تفعٌل قرارات التطوٌر مع إشراك الجهات المعنٌة. 

 وإزالة الحواجز التشرٌعٌة لتمكٌن المطورٌن من إتخاذ القرارات الصحٌحةز تقدٌم الحواف. 
 

إستراتٌجٌات التخطٌط . 2.14

 تنوع إستخدام األراضً وإعادة تخطٌط خطوط النقل لتقلٌل المسافات التى تقطعها السٌارات مع توفٌر مجموعة من  ضرورة
 .(Strategic Planning Department 2009) خٌارات النقل لتخفٌف اإلزدحام

 إٌجاد مجموعة من الفرص والخٌارات السكنٌة بؤسعار متنوعة. 

 الحفاظ على المساحات المفتوحة حول وداخل المجتمعات السكنٌة واألراضً الزراعٌة. 

 الفجوات فً النسٌج العمرانى، ءتعظٌم قدرة البنٌة التحتٌة الحالٌة عن طرٌق إعادة إستخدام المواقع المعمارٌة المهجورة ومل 
مع الحفاظ على المبانً واألحٌاء التارٌخٌة وتحوٌل المبانً القدٌمة إلى إستخدامات جدٌدة كلما كان ذلك ممكناً مع تقلٌل 

 .الهدم

 باإلنتماء للمكان بإعتباره لبنة بناء للتنمٌة المجتمعٌة تعزٌزالشعور. 

مفاهٌم التصمٌم العمرانً . 3.14

  إنشاء األحٌاء المدمجة التى ٌمكن السٌر بها، وهً ذات شوارع متصلة وأرصفة وأشجار لجعل المشً إلى العمل أو إلى
 .المدرسة أو إلى محطة الحافالت أو محطة القطارأو مجرد المشً من أجل المتعة أو الرٌاضة آمن ومرٌح وجذاب

  دمج المكاتب والمحالت التجارٌة جنباً إلى جنب مع المرافق المجتمعٌة مثل المدارس والمكتبات والحدائق العامة والمالعب
 . إستخدام السٌاراتللتقلٌل منفً األحٌاء إلنشاء أماكن للمشً 

 جعل األماكن العامة تركزعلً توجه المبانً واألنشطة للداخل. 

 ًنقل مواقف السٌارات الكبٌرة بعٌداً عن الشوارع وحجبهم داخل مبان. 

 وصٌانة وإستعادة  إستخدام تصامٌم لتصغٌر حجم المبانى واألراضى المستخدمة مع الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة
 .الخصائص البٌئٌة لتطوٌرالمواقع

 التصمٌم الجٌد للمبانً للحد من إستهالك الطاقة والموارد غٌر المتجددة وضرورة تدوٌرالنفاٌات والتقلٌل من التلوث. 

 فهناك العدٌد من الطرق التً تساعدنا فً تحقٌق أرباح وفً نفس ةٌكون التصمٌم أو المبانً مستدام ولٌس معنً تحقٌق الربح أالّ 
: الوقت نستطٌع الحفاظ علً إستدامة المبانً منها

 الجودة.  

 التسوٌق والمبٌعات .    

 ًالتصمٌم اإلٌكولوج. 

 ًٌ   .الموردٌنز تم

 ًالهٌكل الوظٌف. 

ٌة . 15 كٌفٌة عمل أى مدٌنة ذكّذ
لعمل أي مدٌنة ذّكٌة ٌجب معرفة كٌفٌة تحوٌل أنظمتها بسهولة وتحقٌق اإلستخدام األمثل للموارد المحدودة إلى حد كبٌر والمدن األكثر 

. ذّكاءاً البد أن تكون أجهزتها مترابطة وذّكٌة
النظم األساسٌة وتحسٌن العائد من ر بإستخدام التكنولوجٌا لتغًٌ" تنظٌم النظم"المدن األكثر ذّكاًءا تستطٌع تحوٌل أنظمتها ومنها 

اإلقتصادي، والعدٌد من و الموارد المحدودة إلى حد كبٌر بإستخدامها بطرٌقة أكثر ذكاًءا، مع تعزٌز اإلبتكار، القدرة التنافسٌة والنم
. المدن فً العالم قد بدأت السعً بجدٌة إلغتنام تلك الفرصة

 الرقمنة، تعتمد تلك األنظمة علً عمل نقاط بٌانات وعمل قاعدة بٌانات متعددة ونظام للقٌاس .

 بمعنى ربط أجزاء مختلفة من النظام األساسً وإتصالها مع بعضها البعض، وإمكانٌة تحوٌل البٌانات إلى  الترابط ،
. معلومات

 القدرة على إستخدام المعلومات التً تم إنشاإها، وترجمتها إلى المعرفة الحقٌقٌة، مما ٌسمح بإجراءات واعٌة ومفٌدة  .

  فكر الثورة، ولٌس التطوٌر ""Think revolution, not evolution ًٌتطلب األمر مواجهة التحدٌات والتهدٌدات الت ،
ٌتعرض لها المستخدمٌن لتكون أكثر من مجرد محل إهتمام أو رفع كفاءة، وسوف ٌحتاج الجٌل القادم فى المدن إلى الخروج 

.  الفعلًر إلى نظم أكثر ذكاًءا بالتغًٌ

  إستهداف جمٌع الفئات، ولٌس فئة واحدة فقطTarget all, not just one"" العالقات المتبادلة بٌن مختلف النظم تعنً أنه ،
 بل البد من إتاحة الفرصة لطرح العدٌد من الحلول هالبد من وضوح األولوٌات ولٌس هناك حل واحد مثالً البد من تطبٌق
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والبدائل وصوالً إلً حل متكامل وشامل، فالتحدٌات واألخطار التً تهدد إستدامة المدن  لها زواٌا متعددة ولٌست زاوٌة 
. واحدة، ولذا فهً تتطلب إستراتٌجٌة شاملة تعالج أوجه القصور وتضع آلٌات التنفٌذ وتتوقع وترصد ردود الفعل

  ٌمكن لتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت تسرٌع التقدم نحو تحقٌق األهداف ذات الصلة، ولكن مشارٌع تكنولوجٌا المعلومات
واإلتصاالت وحدها ال تجعل بالضرورة المدن ذّكٌة أومستدامة فالمدن سٌئة التخطٌط لدٌها القدرة على عرقلة التقدم على 

. (Lankhorst 2009) المدى البعٌد

  عملٌة إنشاء مدٌنة ذّكٌة أومستدامة هً عملٌة مستمرة، تتطلب رإٌة واضحة وقٌاسات مستمرة وإعادة توازن مستمر للمدٌنة
بؤكملها، إتاحة التنافس وإشراك أصحاب المصلحة بصورة واسعة وتشجٌع الشركات والشراكات الفعالة على المدى الطوٌل 

. هو الوسٌلة لضمان أفضل فرصة للنجاح

  تشكٌل شراكات قوٌة مع شركات تكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت والمنظمات غٌر الحكومٌة مع وجود الشركات العالمٌة
كن المدن من تسرٌع رحلة تحولها لتحقٌق إستدامة مّ وتوفٌرمستوٌات عالٌة من الخبرة وخاصة فً تكامل النظم، وما سبق يُ 

. (Dr. Cédric LÉVY-BENCHETON and Ms. Eleni DARRA 2015) إقتصادٌة

  تم إقتراح تصمٌم تلك المنطقة لترتبط بوسط المدٌنة ولتكون نموذج مصغر لمدٌنة تجمع بٌن تكنولوجٌا المعلومات
. واإلتصاالت واإلبتكار

  نظم اإلستجابة لحاالت الطوارئ على أساس مركز العملٌات المتكاملة، شبكة األلٌاف الضوئٌة، البنٌة التحتٌة، والمراقبات
. المرئٌة والخدمات المدارة

نظام اإلستجابة لحاالت الطوارئ ٌدمج حركة المرور فً المدٌنة والشرطة والدفاع المدنً ونظم سٌارات اإلسعاف فً منظومة 
 .مشتركة وإدارة جٌدة مع توفٌرالوقت وتوفٌر حماٌة مناسبة للناس والممتلكات العامة

اءًا . 16 ٌة أكثر ذكّذ ا كٌفٌة جعل المدن الذكّذ

 المدن الذّكٌة تبدأ برإٌة مرّكزة عن المحرّكات اإلقتصادٌة والتكنولوجٌة . 

  وهً   محركات إقتصادٌةأربعةالرإٌة الناجحة  للمدٌنة ٌجب أن تعالج(Adie and Robert 2014): 

 األولى هى اإلنتاجٌة .
  (مشاركة الجمٌع)الثانٌة هى الشمولٌة .
  (القدرة على التكٌف)والثالثة هى المرونة. 

 اإلستدامة. 

 بنجاح لتقوم بتنفٌذ الرإى اإلقتصادٌة النظم الحكومٌة (إصالح)المدن بناء  ٌجب أن تعٌد. 

 ضرورة التوازن بٌن حجم المشروع ودرجة المخاطرة. 

 المدن إلى شبكات أقوى وأدوات إتصال متطورة تحتاج . 
 

 

اءاًا . 17 األطراف المعنٌة بتطوٌر المدن لجعلها أكثر ذكّذ

 القادة ومدٌري وموظفى اإلدارات المحلٌة والحكومات. 

 الخ.. ، الكهرباء، الغاز، اإلتصاالت، النقل، النفاٌات والتعلٌم ةالخاصة مثل خدمات المٌاو مشغلً الخدمات العامة أ. 

  السكان وممثلً قطاع األعمال المحلً: (المستخدم النهائى)المستهلكٌن. 

 المصارف الخاصة، أصحاب رإوس األموال، صنادٌق التقاعد والبنوك : المستثمرون. 

 مقدمً الحلول، مقدمً التكنولوجٌا، الممولٌن والمستثمرٌن. 

مخاوفهم  . حقٌقٌاً فً تطوٌر المدن الذّكٌة لتحقٌق توافق اآلراء الضروري للتغٌٌراتاً من المهم إعطاء كل من هذه المجموعات نصٌب
ٌجب أن تعرف وٌنظر فٌها بعناٌة بحٌث ٌكون إتجاه الخطوات المقبلة متفق علٌها، وفً غٌاب التشاور فإن السلطات عاجالً أم آجالً 

. ة لتحوٌل الرإٌة إلى واقعرسوف تواجه عقبات كبً
 
 

ٌة  . 18 رؤى تسهل تفعٌل المدن الذكّذ
: هناك العدٌد من الرإى التى وضعت من العدٌد من العلماء والمهتمٌن بتفعٌل تلك الرإى إرتكزت على ما ٌلى 

 تحسٌن إستخدام التكنولوجٌا لتحسٌن جودة حٌاة المواطنٌن: مشارٌع محلٌة. 

 عمل وحدات ثابتة ومتدرجة لضمان سهولة تكرارها وإستمرارٌتها: رإي دولٌة. 

 تطوٌر بروتوكول المدٌنة لتحدٌد كٌف ٌنبغً وضع معاٌٌر التكنولوجٌا بدقة للمدن: تكنولوجٌا قٌاسٌة. 
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أصبح المواطنٌن ٌقدمون الخدمات ولٌس مستخدمٌن لها فقط، لذلك ٌجب وضع خطة جٌدة للمشتركٌن، المدخالت واألفكار من 
 . األطراف المعنٌة وعلى نطاق واسع داخل المدٌنة وهذا ٌعنً أن تخطٌط المدن ٌحتاج لعملٌات تحدٌث جذرٌة

 
 

 "Holesovice"هولوشوفتسا- مدٌنة المستقبل بالعاصمة التشٌكٌة براغ. 19

العمارة بجامعة براغ التقنٌة، وكانت  كان إزدحام مركز المدٌنة صٌفاً بالعاصمة التشٌكٌة براغ محل إهتمام الكثٌر لحلها ومنهم أساتذة
رإٌة البعض للحل هً الربط بٌن قلب المدٌنة القدٌم والذي به عدد كبٌر من السكان وكذلك أعداد كبٌرة من السائحٌن وبٌن المدٌنة 

والذي إختار فرٌقاً  (Jan Bocan)رأي البعض أن تكون مدٌنة ذكٌة، ومن هإالء المهتمٌن كان البروفٌسور جان بوتشان ، الجدٌدة 
للعمل بهذا المشروع وهوعمل مدٌنة  ذكٌة تناسب متطلبات المستقبل وتكون متصلة بمركز المدٌنة القدٌم وكنت أنا الباحث ممن 

 . وتطوٌرها حتً اآلنه إستكمال أفكارأحاولإختارهم للعمل بهذا المشروع والذي 
 

 وقد أعدت كل مجموعة من الفرٌق حلوالً وتصمٌمات عدٌدة ممزوجة بؤفكار حدٌثة ورإي تناسب متطلبات المستقبل وقابلة للتنفٌذ،
 الوصول وسهل متمٌز موقعها ولكن ومتهدمة قدٌمة مبانً بها لهذا المشروع وكان( Holesovice )هولوشوفتسا منطقة إختٌار تم وقد
 روعته القدٌم ٌفقد ال حتً والحدٌث القدٌم بٌن بالربط الشدٌد إٌِمانً منها عدٌدة ألسباب المشروع فى هذا للمشاركة دعانً ما وهو إلٌه
 هذه أن وأري للبالد دخل ومصدر جذب نقطة أٌضا ٌصٌر وبالتالً صٌانته السهل من تجعل مستدامة بطرٌقة صمم إِذا الحدٌث أن كما

وهذه هً المعادلة الصعبة، وقد بدأ الفرٌق . واألسكندرٌة القاهرة أهمها من مصر فى الكبري المدن من للعدٌد األنسب هً الحلول
 موقع المشروع وبعض األفكار التً قمنا عرضٌوضح بعض الصور التً ت (6)وشكل . بعمل الدراسات ووضع الحلول التصمٌمة

  :(Algendy Shaker Algendy 2011) بعملها إِستناداً علً بعض األُسس مثل

     تحقٌق التهوٌة واإلضاءة والتشمٌسV.L.S 

   ترتٌب األنشطة رأسٌاً حسب األولوٌةActivities 

 ًمراعاة المحٌط العمران   Context  

  ًتعدد الوظائف واألنشطة بنفس المبن Mixed use 

 أكثر إقتصاداً لٌكون ب العمل من السكن يقرت  Economic  

 توفٌر الطاقة Energy  

 نظام بٌئً للنقل والتوزٌع الجٌد   Environmental 

  تعدد أنواع الشوارع وتدرجها 

  ً(تكنولوجٌاً )عمل معظم أجزاء المشروع تقنٌا 

 اإلهتمام بالبنٌة التحتٌة بكل مستوٌاتها 

  ل رغم المودٌولٌةلالموالبعد عن التكرار 

 القدٌمة والمقترحةةالربط الوظٌفً بٌن المدٌن  

  إستخدام حلول معمارٌة ناجحة مثل الفناء الداخلىCourt 

 

ثم قمنا بالتعدٌل مرات ومرات حتً تم اإلتفاق علً العدٌد من األسس وتجمٌع العدٌد من المزاٌا ونقاط الجذب لمحاولة وضع أكبر 
 .عدد منها فً المشروع بعد تطوٌره

 مماثلة حاالت فً تطبٌقها ضرورة أري والتً حققناها التً المزاٌا بعض سوف أعرض للمشروع نهائً شكل إلً الوصول وبعد
 : منها المزاٌا وتلك التارٌخٌة والقاهرة القاهرة وسط منطقة مصر فً فً خاصة كثٌرة

 الخضراء وتوافرالمناطق واإلضاءة التهوٌة منها كل رأسٌة، ٌحقق مستوٌات ثالثة على المشروع. 

 الواحد المبنى فً األنشطة تعدد و الوظائف، متعددة المبانً فكرة على المشروع هذا ٌعتمد. 

 المشروع هذا فً إقتصادٌة أكثر ستكون المعٌشة فإن فٌها ٌعٌشون التى المدٌنة أو المنطقة نفس فً الناس ٌعمل عندما. 

 توفٌر الطاقة. 
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ٌة  ”Holesovice“ مجموعة صور توضح موقع مشروع هولوشوفتسا (  7  )شكل  وبعض األفكار المقترحة من فرٌق العمل لمدٌنة مستقبل ذكّذ

الباحث بتصرف من : المصدر

 للنقل بٌئً نظام. 

 نقل وسائل إلى تحتاج ال المشروع أجزاء من العدٌد. 

 والخٌارات التنوع من كبٌرة مجموعة للمستخدم تعطً الشوارع أنواع تعدد فكرة. 

 تكنولوجٌاً  تعمل المشروع أجزاء معظم. 

 التصمٌم بسبب تكرار أو ملل بها التً الحلول إستبعاد . 

 المقترحة والمدٌنة القدٌمة المدٌنة بٌن جٌد وبشكل الوظٌفً الربط . 

 
ا : فمنها  علٌها التغلب تم التً العٌوب بعض أمّذ
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 تكنولوجٌا عالٌة إلى المشروع هذا ٌحتاج. 

 المبانً إرتفاعات علً التغلب فى متقدمة تكنولوجٌا إلى ٌحتاج كما كافٌة غٌر الرأسً عناصراإلتصال. 

 وظٌفٌة كانت إذا إال المشروع هذا فً مفٌدة تكون لن ولكن ثابتة مودٌولٌه قٌاس وحدة إستخدام تم. 

 للتنفٌذ طوٌالً  وقتاً  ٌحتاج المشروع. 

 المشروع أجزاء كل الطبٌعٌة فى اإلضاءة توفٌر . 

 
بعد دراسة المدن الذّكٌة ومتطلباتها وتحدٌاتها وكٌفٌة بناءها توصل الباحث بعد اإلستعانة ببعض النتائج التً توصل إلٌها عدد من 

ستعنت أم  والتً 2014بسوٌسرا فً عام  IEC   International Electro technical Commissionالباحثٌٌن منهم مإسسة
والتً ٌمكن إستخدامها كمصفوفة للتقٌٌم والتً تقسم إلً خمس  إلً بعض الحلول الذكٌة وذات القٌمة  بنتائجها  لوضع تلك المعاٌٌر

 ثم قمت 5 لً التطبٌق الكامل للحلإ وحتً الوصول 3لً الدرجة المتوسطة إ متدرجة 1مراحل للتقٌٌم تبدأ من عدم وجود الحل 
كان الباحث ضمن )وتطبٌقها علً دراسة الحالة التً قمت بإختٌارها بالعاصمة التشٌكٌة براغ  " الثالثة عشر" بوضع تلك المعاٌٌر

المعاٌٌر بنسبة   وكانت نتائج البحث هً تحقق تلك(1)تلك المعاٌٌر موضحة كما فً الجدول التالً  (فرٌق التصمٌم الذي صممها
وماسبق ٌإكد علً أن األسس التً قامت علٌها تصمٌم تلك المدٌنة ناجحة . (2)فً الجدول التالً  تتضح  كماي توال%  89.23

 . لتحقٌق مدٌنة مستدامة وذّكٌة
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 الباحث: مدى تحقٌق المشروع لألهداف المصدر( 2 )جدول
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