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ـؤهل وذوي اخلـبرة (شركـات ومكاتب) لـتقد ١- يـسر (شبـكة االعالم الـعراقي) دعوة مـقدمي العـطاءات ا
عطـاءاتهم لـلعمل اخلـاص بتجـهيـز معدات مـونتـاج واجهزة خـزن وبكـلفة تـخمـينيـة قدرها(١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠)

مائة وعشرون مليون دينار عراقي ال غير.
ـوازنـة اجلـارية االحتـاديـة ويـنوي ـاليـة ضـمن ا ٢- تـتوفـر لـدى (شـبـكة االعالم الـعـراقي) الـتـخصـيـصـات ا

استخدام جزء منها لشراء وحدات فيديو وول للقناة االخبارية على ان تكون مدة التجهيز (١٢٠يوم).
٣- بامكان مقدمي العطاء الراغـب في شراء وثائق العطاء (باللغة العربية) مراجعة (شبكة االعالم العراقي
نصور) وبعد دفع قيـمة البيع للوثائق نـاقصات الكائن في بغداد/ الـصاحلية/ قرب فنـدق ا قسم العقود وا
ـستـردة الـبالـغـة (٢٥٠٫٠٠٠) (مائـتـان وخمـسـون الف دينـار عـراقي ال غيـر) وبـامكـان مـقدمي الـعـطاء غيـر ا

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا زيد من ا الراغب في احلصول على ا
٤- تـسلم العـطاءات الى الـعنوان االتي (شـبكة االعالم الـعراقي/ التـشريفـات الكائن في بـغداد/ الصـاحلية/
وافق نصور) ويكون تقـد العطاءات لغاية (السـاعة الثانية عشر بعـد الظهر من يوم االثن ا قرب فـندق ا

تأخرة. ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩) وسوف ترفض العطاءات ا
ـثـلـيـهم الـراغـبـ بـاحلـضـور في نـفس الـزمان ٥- سـيـتم فـتح الـعـطـاءات بـحـضـور مـقـدمي الـعطـاءات او 
والـتاريـخ اعاله. ويجب ان تـتضـمن العـطـائات ضـمان لـلعـطاء (الـتأمـينـات االولـية) والـبالـغة (١%) من مـبلغ
بلغ (١٫٢٠٠٫٠٠٠) (مليون ومائتان الكلفة التخميـنية على شكل (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق) و
الف ديـنار عـراقي ال غـيـر) وسـيتـم اعتـمـاد الـوثـائق القـيـاسـيـة اخلاصـة بـتـجـهيـز الـسـلع في جـمـيع مراحل

ناقصة. ا
ـطلـوبـة ضـمن الـوثـائق الـقـيـاسـيـة اخلـاصة ـعـايـيـر ا ٦- سـيـتم اسـتـبـعـاد اي عـطاء غـيـر مـسـتـوفي الحـد ا

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد شروع  با
قدمي العطاءات الشروط العامة قدمي العطاء اضافة او حذف او تعديل على كل من (تعليمات  كن  ٧- ال 

.( طلوبة يتم ملئها من قبل الشركة هي (القسم الثالث/ استمارة تقد للعقد) اما االقسام ا
٨- الـعطـاء واسـتمـارة مـعلـومـات التـأهـيل الـقسم اخلـامس/ جـدول الفـعـالـيات) اضـافـة الى تقـد الـوثائق

طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١٢-١. ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٩- يتحمل من ترسو عليه ا

ـوقع االلكـتروني نـاقصـات هو  (contract@lmn.iq) وان ا ١٠- وان الـبـريد االلـكتـروني لقـسم الـعقـود وا
.(www.inm.iq)لشبكة االعالم العراقي هو

مع فائق التقدير واالحترام
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الية وزارة ا
الهيئة العامة للمناطق احلرة

العدد: ١١٠٦
التاريخ: ٢ / ٥ / ٢٠١٩
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اسـتنـادا الى قرار مـجلس ادارة الـهيـئة الـعامـة للـمنـاطق احلرة
نعقدة بتاريخ (٢٦ / ١٢ تخذ في اجللسة التاسعة وا رقم (٢) ا

. (٢٠١٨ /
بـرم مـعكـم على قـطـعة االرض تـقـرر فسـخ العـقـد االستـثـمـاري ا
نطقة احلرة في خور الزبير وذلك رقمة (B33) الواقعـة في ا ا
لـعـدم قـيامـكـم بتـسـديـد مـا بـذمـتـكم من مـبـالغ لـصـالح هـيـئـتـنا
ويـحق لـكم االعتـراض على قـرار الـفسخ خالل مـدة (١٥) خمـسة
عـشـر يومـا من تـاريخ الـتبـلـيغ او اعـتبـاركم مـتـبلـغـ وبخالفه

سيتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقكم.
bÝ« dO ô« b³Ž —cM

ÂUF « d¹b*«

 …—«œô« fK−  fOz—Ë

—U¼œ“ù«Ë ÍœUB² ù« uLM UÐ W¹u  W öŽ ∫wÐdF « bIM « ‚ËbM

WO*UF « »—U−² « s  …UŠu²  ”Ë—œ ÆÆWO c « Êb*«
ÊU e « ≠ w³þuÐ√

دن الـذكية فـي إطار سعـيهـا لتلـبية اجتهت الدول الـعربـية مؤخـراً إلى التـحول نحـو ا
احـتيـاجات مـواطنـيها والـتصـدي للـضغـوط الناجتـة عن تزايـد معـدالت التـحضـر يبلغ
ـائـة من ـا يـشـكل نـحو  21 في ا ـدن الذكـيـة في الـدول الـعـربـية  24 مـديـنة  عـدد ا

دن العربية. إجمالي ا

دن وثمة مـقومات تتـمتع بهـا بعض ا
الـعــربــيـة خــاصــة عـلـى ضـوء حــداثـة
ـدن بيـد أن "التـمويل" وتـوفر بعض ا
اإلطـــار الــــقـــانــــوني والـــتــــنـــظــــيـــمي
ؤسسي يشكالن أهم التحديات في وا
إطـار حــرصه عــلى تــطــويـر أنــشــطـته
البحثيـة أطلق صندوق الـنقد العربي
سلسـلة بـحثـية دورية جـديدة بـعنوان
"مــوجــز ســيــاسـات" تــســتــهــدف دعم
عملـية صنع الـقرار في الدول الـعربية
من خالل تــوفــيــر إصــدارات بــحــثــيــة
مــوجـــزة تـــتـــطــرق ألبـــرز األولـــويــات
وضـوعات ذات االهـتمـام بالـنسـبة وا
للبلدان األعضاء مـصحوبةً بتوصيات
لصـنـاع الـسـيـاسـات.  في هـذا اإلطار
أصـدر الـصـنـدوق الـعـدد اخلـامس من
هـذه الـســلـسـلــة الـذي جـاء بــعـنـوان "
دن الذكية في الدول العربية: دروس ا
ــيـة". مـســتـوحــاة من الـتــجـارب الــعـا
أشار موجز السياسات إلى أن  55في
ائة من سكـان العالم يعـيشون اليوم ا
ـتـوقع ـنـاطق احلـضــريـة ومن ا في ا
ارتفاع هذه النـسبة لتصل إلى  68في
ائة بحلول عام 2050. من الطبيعي ا
ـضــطــرد في أعـداد أن يـزيــد الــنـمــو ا
ــســؤولــيـات ــدن من حــجم ا سـكــان ا
لقـاة على عـاتق احلكـومات. في هذا ُ ا
دن الـسـيـاق يـعـتـبـر الـتـحـول نـحـو ا
الذكـيـة أحـد أهم اآللـيات الـتي تـتـمكن
ـقــتــضــاهـا احلــكــومـات مـن تـلــبــيـة
ـتــزايـدة لـلــسـكـان من االحـتـيــاجـات ا
اخلـدمـات الـعـامـة والـبــنـيـة الـتـحـتـيـة
ـيـاه والـطـرق الـعـصـريـة كـالــطـاقـة وا
واالتـــصـــاالت والـــصــــحـــة وغـــيـــرهـــا
مستفيدةً في هذا اإلطار من التطورات
ــتـــســارعــة في مــخــتــلف الــتــقــنــيــة ا
اجملاالت في رحـاب الثـورة الصـناعـية
الـــرابــــعـــة وخــــاصـــة الــــروبـــوتـــات
وإنــــــتــــــرنـت األشــــــيــــــاء والــــــذكـــــاء
االصطناعي وسلسلة الكتل والتقنية
احليـويـة والسـيـارات ذاتـية الـقـيادة
والــعـــمالت الـــرقـــمــيـــة والـــبــيـــانــات
الــضــخــمــة واخلــوادم الــســحــابــيــة
دن الذكية من وغيرها. كمـا تستفيـد ا
ــتــسـارعــة في شــبــكـات الـتــطــورات ا
اجلـــيل اخلـــامـس-الـــنـــظـــام األحـــدث
لالتــــصـــاالت الـالســـلــــكــــيـــة- نــــظـــراً
لإلمكـانيـات الهـائلـة لهـذه التـقنـية في
تـــوصــيـل األجــهـــزة بـــشـــكل مـــوثــوق
بـاإلنــتـرنت واألجــهـزة األخــرى ونـقل
البـيـانـات بـسـرعة أكـبـر ومـعـاجلة كم
هــائل من الــبــيــانــات في أســرع وقت.
تـشــيـر الــتـقــاريـر إلى أن حــجم سـوق
دن الذكيـة قد شهـد ارتفاعاً مـلموساً ا

في اآلونـــة األخــيـــرة لـــيــصـل في عــام
 2018إلى قــرابـة  308مــلــيـار دوالر
ويـتــوقع أن يــصل إلى 717. 2مـلــيـار
ــــو ــــعـــــدل  دوالر في عــــام  2023
ـائة ). سـنوي مـركـب يبـلغ 18. 4في ا
دينة فهـوم "ا ال يوجد تـعريف محـدد 
الـذكـيـة" نــظـراً التـســاعه وتـداخـله مع
فـاهيم األخـرى. حيث نـشأ عديـد من ا
فـهـوم قـبل أكـثر من عـقـد من الـزمان ا
وســاهم في تـــشــكــيــلـه اقــتــصــاديــون
ومشـرعون ومسـؤولون عـن التخـطيط
احلـضـري ). بـحـسب تـعـريف االحتـاد
ـدينة الذكية الدولي لالتصاالت فان" ا
ستدامة هي مدينة مـبتكرة تستخدم ا
علـومات واالتصاالت لتحس تقنية ا
نـوعــيـة احلــيــاة وكـفــاءة الـعــمـلــيـات
واخلـدمـات احلـضــريـة والـقـدرة عـلى
ــنـــافـــســة وتـــلـــبي في الـــوقت ذاته ا
احتيـاجات األجـيال احلالـية والـقادمة
فـيـمـا يـتـعلـق بـاجلـوانب االقـتـصـادية
واالجتـماعـيـة والبـيئـيـة والثـقافـية").
تشير العديد من الدراسات التجريبية
ــوجـــبــة الــقـــويــة بــ إلى الــعـالقــة ا
ــديــنــة الــذكــيــة واالزدهــار والــنــمـو ا
. فـالــهـدف الــرئـيس من االقـتــصـاديــ
دن الـذكيـة هو االرتـقاء بـجودة بنـاء ا
احلياة بأبعادها اخملـتلفة بالقدر الذي
يكفـل مستـوى عالي مـن الرفاه واألمن
ا ارتبط . فـلطا واالستدامة للـمواطن
ـديــنـة الـذكــيـة" بــالـتـنــمـيـة مـفــهـوم "ا
ستدامة ذلك ألن استخدام التقنيات ا
سـتـجدة في مـخـتلف مـرافق احلـياة ا
االقــتـــصــاديـــة غــالـــبــاً مـــا يــؤدي إلى
مـعــاجلــة االخـتــنـاقــات الــتي تـعــتـري
ـستـدام السـيـما فـيـما عمـلـيـة النـمـو ا
ـوارد بـصـورة يـتـعـلـق بـتـخـصــيص ا
رشيدة مقابل احلفاظ على البيئة. كما
ديـنة الذكية ينظر االقتـصاديون إلى ا
بوصـفـهـا إطاراً بـيـئـيـاً متـكـامالً يـقود
إلى الـنـمـو االقــتـصـادي من خالل رفع
الكـفاءة واإلنـتاجـيـة والتـشجـيع على
االبتـكـار إضـافـة إلى تـقلـيل الـبـطـالة
وزيـــادة الـــدخـــول وحتـــســـ جــودة
احلياة. وطبقاً لـتقرير معـهد ماكينزي
ـدن الـذكـيـة ي فـإن تــطـبـيـقــات ا الـعـا
ستـعـزز نـوعيـة حـيـاة السـكـان فـمثالً
ستـنـخـفض تكـلـفـة مكـافـحـة األمراض
بــنــســبــة تــتــراوح مــا بـ  8و 15في
ـائـة وخــفض االنـبــعـاثــات الـضـارة ا
ائة بالـبـيئـة بـنسـبة  10إلى  15في ا
ـا يـتراوح ـيـاه  وتـوفـيـر اسـتـهالك ا
ـائـة عـلى سـبـيل ب  20إلى  30في ا
ــثـــال). رغم عــدم تـــوافــر تــصـــنــيف ا
ـدن ـؤشـرات قــيـاس ا رسـمي مـوحــد 

الــذكـــيــة إال أن هــنـــاك مــجــمـــوعــة من
ـؤشـرات الـتـي يـتم االسـتـنــاد إلـيـهـا ا
لـقـيـاس مـدى اجلـاهــزيـة اإللـكـتـرونـيـة
ؤشرات على وتركز كل مجمـوعة من ا
دينة الذكية مثل بُعد مع من أبعاد ا
احلــكـــومــة اإللـــكــتــرونـــيــة وتـــمــكــ
واطن والشراكة ب القطاع العام ا
واخلــاص والـــتــطــبـــيــقــات الـــذكــيــة
واالعتبارات الـوطنيـة واإلقليـمية التي
تـقـيس مـسـتـوى الـتـعاون والـتـجـانس
ـدن في نـفس الـدولـة. من جـانب بـ ا
آخـــر  مـــؤخــــراً وفي إطـــار دراســـة
ـدن الذكـيـة وطـرق قـياس مكـثـفـة عن ا
تـنــافـســيـتــهـا تــقـد ثالث مــؤشـرات
ـدن الذكـيـة في عدد تصف تـنـافسـيـة ا
ـنـاطق اجلــغـرافـيــة في الـعـالم ). من ا

ا يشمل:
1. مؤشـر قدرة الـبـنيـة التـقـنيـة للـمدن
الـذكــيـة (الــذي يــقـيس مــدى جـاهــزيـة
البـنـيـة التـقـنيـة لـلمـديـنـة الذكـيـة التي
تـعـتـبـر من أبــرز عـنـاصـر الـنـجـاح في
ــدن الـذكـيـة. تـتـصـدر الـتـحـول نـحـو ا
مديـنـة سنـغـافورة دول الـعـالم في هذا
ــؤشـر ( 25درجــة) يــلــيــهــا بــفــارق ا
بسيط مديـنة نيويورك (24. 4 درجة).
على مـستـوى مـنطـقة الـشرق األوسط
دن تـأتي مـديـنـة أبوظـبـي علـى رأس ا
الــذكــيـة (18. 4درجـة) ثم دبي (3.17

درجة). 
دن مؤشر انـتشار الـتطبيـقات في ا  .2
ـدن الــذكـيــة: يــعــتـمــد الــتــحــول إلى ا
الذكية عـلى انتشار الـتطبيـقات الذكية
الـتي تـقـدم حـلـوالً عـمـلـيـة لـلـتـحـديـات
ا ـديـنـة  الـتي يـعـاني مـنـهـا سـكـان ا
يوفـر الوقـت والكـلفـة ويـزيد من كـفاءة
الـعــمـلــيـات وفي مــسـتــويـات ســهـولـة
ـواطن على اخلـدمات ويسـر حصـول ا
ديـنة الـذكيـة. تأتي مـدينتي في إطار ا
نيويـورك ولندن علـى رأس مدن العالم
ـؤشر (34. 5درجـة) يـلـيـها في هـذا ا
ستوى مدينة سول ( 33درجة). على ا
اإلقلـيـمي تأتي مـديـنة دبي فـي مرتـبة
متقدمة (30. 5درجة) تليهـا مدينة أبو

ظبي ( 28درجة).
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3. مـــــؤشــــــر الـــــوعي واســــــتـــــخـــــدام
التطبيـقات ومدى الرضا يـعتبر رضاء
واطن ومـدى تفـاعـله مع التـطـبيـقات ا
ـدن ـتـبــنـاة في إطـار ا اإللـكـتـرونــيـة ا
الذكـية أحـد أهم عـناصـر جناح عـملـية
ــدن الـذكــيــة. تـتــصـدر الـتــحــول إلى ا
ؤشر (24. 2درجة) مدينة بـك هذا ا
تليـها مديـنة سان فـرانسيـسكو (7.20
درجـة). كـمـا تـأتي كــذلك مـديـنـتي دبي
وأبو ظبي فـي مركز الـصدارة إقـليـمياً
بدرجة بلغت 16. 6درجة و10. 5درجة
ـــوجـــز إلى عـــلى الـــتـــوالي. تـــطـــرق ا
ُتـمـيـزة في مـجال التـجـارب الـدولـيـة ا
دن الـذكـيـة مـوضـحاً أن ثـمـة تـقـارير ا
دولـيـة تـصـدر بـصــورة سـنـويـة تـعـيـد
ـدن تـرتــيب مــدن الـعــالم عــلى ســلم "ا

الذكـيـة". تـتبـاين نـتـائج هـذه التـقـارير
نهـجيات فيمـا بيـنها نـظراً الختـالف ا
دارس الـفكـرية الـتي تـنتـمي إليـها. وا
ـدن الـذكـيـة تـفـيـد هــذه الـتـقـاريــر أن ا
ـكن أن تـكـون مـدنــاً جـديـدة صـمـمت
وأنـشـئت بـطـريـقـة ذكـيـة مـنـذ الـبـدايـة
باالعـتـمـاد عـلى اسـتراتـيـجـيـات أعدت

لــهـذا الــغــرض أو مــدن تــقــلــيــديـة 
حتـويــلــهــا تـدريــجــيـا إلى مــدن ذكــيـة
بالـكامل وخـطط حـضريـة معـززة. على
نـحـو عـام ال تـوجـد مــدن ذكـيـة كـامـلـة
حـتى الــوقت احلــاضـر نــظـراً التــسـاع
متطلباتها التي ال تقتصر على التقنية
بل تــــشــــمل اجلــــانب الــــتــــنــــظـــيــــمي
واالجتماعي والسـياسي بيد أن هناك
ا حتـققه دن طـبقـاً  تمـايز فـيمـا بـ ا
من جنـاحــات في مـجــال حتـولــهـا إلى
مدن ذكية.  كـما عرض التـقرير جتارب
ياً من تمـيزة عـا دن الـذكيـة ا بعض ا
بـينـهـا مـديـنـة بـوسـطن عـاصـمـة والية
ماساشـوستس األمريـكية حـيث تبنت
ديـنة الذكـية لتـحقيق دينـة مفهـوم ا ا
تقـدم مـلـموس بـاجتـاه تقـلـيل الـفوارق
ـرونة لـلـسـكان االجتـمـاعـيـة وتعـزيـز ا
ـنـاطق احلـضـريــة. فـيـمـا تـتـطـلع في ا
مديـنة سـنـغافـورة منـذ عام  2014إلى
الــتــحــول إلى مــديــنــة ذكـيــة فـي إطـار
"استراتيجية الوطن الذكية" باالستناد
إلى خـــمس مـــشــاريـع وطــنـــيـــة قــادت
ــرحــلـــة األولى في "اســتــراتـــيــجــيــة ا
الوطن الذكية" أهمهـا "الهوية الرقمية
الـوطــنـيــة" الــتي أتـاحـت لـلــمـواطــنـ
واألعمال التعامل رقمياً في بيئة آمنة
ـدفــوعـات اإللــكـتــرونـيــة" ألغـراض و"ا
دفـوعـات اآلمنـة والـيـسرة و"مـنـصة ا
االسـتـشــعـار الــوطـنـيــة الـذكــيـة" الـتي
تـدمج أجــهــزة االسـتــشـعــار بـانــتـرنت
ديـنة صـاحلة لـلعيش األشياء جلـعل ا
وجز إلى وآمنة وغيرها. كـما تطرق ا
جتربـة مديـنة بـرشلـونة كـإحدى أكـثر
ـدن األوروبـيـة ذكــاءً حـيث اعـتـمـدت ا
تقنيـات الري الذكي التي تـستخدم في
الـعـديــد من احلـدائق الـعــامـة. وهـنـاك
ـدفونة شبكـة من أجهـزة االستشـعار ا
الــتي تــراقب عــمــلــيــة الــري وتــســجل

معـلـومات عن تـربـة احلديـقـة. كذلك 
ـبــاني الـصــنـاعــيـة حتـويل وتــرمـيـم ا
الـــقــائـــمـــة بـــحـــيث تـــصــبـح احملــارق
محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة
ركبة. إضافة إلى مدينة طوكيو التي ا
تــعـــد واحـــدة من أكـــثــر مـــدن الـــعــالم
ديـنة اجتاهات تقنية ابتكاراً وتقدم ا
جـديــدة وابــتـكــارات لـتــحــسـ حــيـاة
دينة على السياسات األفراد. وتعمل ا
سـاعدتهـا على حتقـيق النمو البيئـية 
سـتـدام. من جـانب آخـر تعـد مـديـنة ا
وذجاً لـلمدينة فوجيسـاوا اليابانـية 
الـذكــيـة صـديــقـة لــلـبـيــئـة الــتي تـقـوم
مبانيها بحـفظ احلرارة وإنتاج الطاقة
الـنـظـيـفـة بـاسـتـخـدام ألـواح شـمـسـية
ــدات كــهــربـائــيــة تـعــمل بــالــغـاز ومـولّ

ــنـــازل بـــهــا الـــطــبـــيـــعي وتـــتــصـل ا
ببعـضهـا البعض ضـمن شبـكة واحدة
ولَّـدة بينـها تلـقائياً يتم نقل الـطاقة ا
ـــديــنــة أن تــزود ـــكن لــهــذه ا حــيث 
ـدة  3أيام نـفـسـهـا ذاتـيـاً من الـطـاقـة 
كـامـلــة. عالوة عـلـى مـديـنــة سـوجنـدو
إحـدى مــدن كــوريــا اجلـنــوبــيــة الـتي
أنفقت ملـيارات الدوالرات لبـناء مدينة

ذكية. 
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من بــ أهم اجملــاالت الـتي اســتــثــمـر
رور راقبة ا فيها هي أنظمة متـكاملة 
اآلنـيــة وأنــظـمــة الــكـشـف عن مـواقف
السـيـارات اخملـالـفـة وكشـف اجلرائم
والتبليغ عن حـاالت الطوار وغيرها
رئي واألصوات باستخدام التصوير ا
الـتـنـبــيـهـيـة الــعـالـيـة. كـمــا تـسـتـخـدم
تطبيقات على الهواتف النقالة للتحكم
ـــســـاكن عن بــاحلـــرارة واالنـــارة في ا
بـــعــد. وتـــنـــفـــذ هــذه االســـتـــثـــمــارات
بـــاســـتــخـــدام عـــقـــود الـــشـــراكـــة بــ
القطاع العام واخلاص حيث تمتلك
ـائة احلكـومـة حـصـة تـبلغ 28. 6في ا
ـلك الــقـطـاع اخلـاص الـنـسـبـة فـيـمـا 
ـتـبــقـيـة. وقــد جـذبت هـذه الــتـجـربـة ا
اهتـمام الـعـالم فأنـشأت شـركـة وطنـية
متخصـصة في تقـد االستشارات في
دن الذكية مجال عقود الشراكة لبناء ا
في عـدد من دول الــعـالم. أشــار مـوجـز
ـــدن الـــذكـــيــة الـــســـيـــاســـات إلى أن ا
تـســتـلـزم مــدخالت أسـاســيـة من رأس
ـادي والـبـشـري إلنـتـاج وتوزيع ال ا ا
ــهـمــة األولى في الـتــقــنــيـة. وتــكــمن ا
الئــمـة تــوفــيــر الـبــنــيــة الــتــحــتــيــة ا
ـشـاريع والـكـوادر الـفـنـيـة لـتـسـيـيـر ا
ا ـسـتـجـدة  ومن ثم جـلب الـتـقنـيـة ا
يـتـنـاسب مع حــاجـات اجملـتـمع سـواء
في مـــجـــال الـــنـــقل أو االتـــصـــاالت أو
السـالمة وغـيـرهـا. يـأتي الـتمـويل في
مقـدمة الـتحـديـات التي تـواجه العـديد
من مدن الـعالم في طـريق حتولـها الى
مدن ذكية. وتعكف الـسلطات اخملتصة
ـدن على ابـتكـار طرق عـملـية في تلك ا
ـتوقع ـشاريـع الذكـيـة. من ا لتـمـويل ا
في غضون األعـوام القلـيلة الـقادمة أن
تـمـثل الـشــراكـة بـ الـقــطـاعـ الـعـام
واخلـاص األسـلــوب الـســائـد لــتـمـويل
مسـاريع الـتـحول لـلـمـدن الذكـيـة. على
وجز مستوى الدول العربية أوضح ا
أن احلـكــومــات الــعــربــيـة اجتــهت من
جانـبـهـا إلى االهتـمـام بـالتـحـول نـحو
ــدن الــذكــيــة عــلى ضــوء الــضــغــوط ا
الـــنـــاجتـــة عن ارتـــفـــاع مـــســـتـــويــات
الــتــحــضـــر في الــعــديـــد من الــبــلــدان
الـــعـــربـــيــــة ومـــا يـــتـــرتب عــــلـــيه من
الئـمة ضغـوطـات لـتـوفيـر اخلـدمـات ا
نـاطق احلضـرية. وأشار إلى لسكـان ا
دن الذكيـة في الدول العربية أن عدد ا
يـبـلغ نـحـو  24مـديـنــة ذكـيـة من أصل
 115مدينـة رئيـسة في الـدول العـربية
ـــائــة من ــا يـــشـــكل نـــحــو  21في ا
ـــدن الــعـــربــيـــة. تــتـــصــدر إجــمـــالي ا
اإلمــارات وقــطــر الــدول الــعــربــيــة من
ـدن الـذكيـة إلى إجـمالي حيث نـسـبة ا
ـدن الـرئــيـسـة بــنـسـبــة تـبـلغ  50في ا
ــائــة عـلـى الـتــوالي ــائـة و 43في ا ا
ـائـة من فـيــمـا يــتــوفـر نــحـو  46في ا
ـدن الــذكــيــة في الــعـالـم الـعــربي في ا
ثالثـــة بـــلـــدان وهي اإلمـــارات وقـــطـــر
ـوجز إلى بعض والسعـودية.  تطرق ا
الـتـجـارب الـعـربـيـة الـرائـدة في مـجـال
ـدن الــذكــيــة حــيث الــتــحــول نــحــو ا
تسـعى األردن إلى تـعزيـز مـكانـتـها في
ــسـتـدامــة والـذكـيـة من ـدن ا مـجـال ا
خالل عــــدد مـن مـــشــــاريـع الــــبــــنــــيـــة
ـتـجـددة في مدن األساسـيـة والـطـاقة ا
ـيت ــان وإربــد ومـنــطـقــة الــبـحــر ا عـمًّ
التنـموية ومـنطقـة العقـبة االقتـصادية
ينفذ بـعضها من قـبل القطاع اخلاص.

لـدعم حتـول مـديـنــة عـمًّـان إلى مـديـنـة
مـســتـدامــة وذكـيـة  إنــشـاء بــرنـامج
"آلية التنمية النـظيفة" العتماد مصادر
الطاقة منـخفضة االنبـعاثات احلرارية
ـبـادرات إضـافــة إلى إطالق عـدد مـن ا
سـتـدامـة والـنقل تـعـلـقـة بالـطـاقـة ا ا
ــــدن ونـــفـــايــــات الـــبــــلـــديـــة داخل ا
والـتــشـجــيـر احلــضـري. كــمـا تــعـتــبـر
دن مـدينـة دبي فـي اإلمـارات من بـ ا
العربية الـرائدة التي اتخذت اجراءات
ـفهوم منهـجيـة لتـصبح مديـنة ذكـية 
شامل. فقد طرحت هيئة كهرباء ومياه
دبي مـبـادرات لـلـشـبـكـة الـذكيـة تـشـمل
تركيب عدادات ذكيـة ومحطات لشحن
ركبات الكـهربائية بـالطاقة في إطار ا
جــهــودهـــا لــدعم اســتـــخــدام الــطــاقــة
تـجددة. كما بـدأت حكومة الشمسـية ا
دبي انتـهاج إدراج الـتقـنيـة الذكـية في
ؤسسـات احلكومـية منذ 14 العمل بـا
عــامـــا في إطـــار مـــشــروع احلـــكـــومــة
اإللـيـكـتـرونـيـة. كـان لـهـذا الـنـهج األثـر
ــعـــزز في تـــوفــيـــر أرضــيـــة صــلـــبــة ا
ـدينـة الـذكـية. لسـهـولـة التـحـول إلى ا
وفي نــطــاق تـــوجه مــديــنـــة أبــوظــبي
ـعـرفـة لـدعم لـلـتـحـول نـحـو اقـتـصاد ا
جــهـود الــتــنــويع االقــتــصـادي قــامت
احلــكـومــة بــاعــتــمــاد اسـتــراتــيــجــيـة
لتطويـر مدينة ذكـية خضراء في وسط
الصـحـراء تـتـمثل فـي مديـنـة "مـصدر".
ـثـابة ـؤمل أن تكـون "مـصـدر"  ومن ا
ستدام.  كما بدأت مدينة قابلة للنمو ا
ـدن مـصـر الـتـخـطـيط لـدخـول عـصـر ا
الــذكـــيـــة مــؤخـــراً من خـالل دمج هــذا
ــدن اجلـديـدة الــتي يـتم ـفــهـوم في ا ا
إنشـائهـا ورصد مـوازنـات استـثمـارية
ــدن. يـأتي مــشـروع لـدعم بــنــاء هـذه ا
بـــنــاء مـــديـــنــة "الـــعـــاصــمـــة اإلداريــة
اجلـديــدة" الـذي بــدأ عـام  2017 عـلى
شاريع التي تهتم بها احلكومة رأس ا
ـدن الـذكـية. صـريـة لـلـتـحول نـحـو ا ا
دينة تتمثل أبرز مقومات جناح هذه ا
في دمج عمـليـة التـحول لـلمـدن الذكـية
ـا يـسـمح ـدينـة  مـنـذ بـدايـة إنـشـاء ا
بدمج البنية التحتية الذكية في جميع
ـسـاحة ـديـنـة. تـبلـغ ا مـبـاني وطـرق ا
اإلجـمــالـيـة لــلـمــديـنـة  170ألف فـدان
وســـوف يــتـم نــقـل عـــدد من األجـــهــزة
دنية والوزارات احلكوميـة إلى هذه ا
ـــتــــوقع أن تـــســـتــــقـــطب عـــنـــد ومن ا
ا سوف اكتمـالها 6. 5مليـون نسمـة 
يـســاهم في تــخــفـيـف الـضــغــوط عـلى
مديـنـة الـقـاهـرة التـي تسـتـقـبل يـومـياً
ماليــــ مـن الـــســــكــــان مـن مــــرتـــادي
األجـهـزة والــوزارات احلـكـومــيـة كـمـا
ديـنـة في خلق يتـوقع أن تـسهم هـذه ا
نحو  2 مليـون فرصـة عمل. من جانب
ـغــرب اهــمــيـة ــولي حــكــومــة ا آخـر تُ

ــبـــرى لـــلــمـــدن الــذكـــيــة فـي عــدد من كُ
الــقــطــاعــات مــثل الــنــقل والــنــفــايــات
ــا يــحــسـن جـودة وانــتــاج الــطــاقـة 
ــعـيـشــة الـصـحــيـة االمـنـة. احلـيـاة وا
ـقومات بشكل عـام هنـاك العـديد من ا
ــدن الــتي يــجب تــوفــرهــا لــتــحــويل ا
الـعربـيـة إلى مـدن ذكـيـة أهـمـهـا: تـوفر
مصادر الـطاقة الالزمـة لتشغـيل البُنى
علوماتية وتوجه التحتية واألنظمة ا
حـكــومـات الــدول الـعــربـيــة لالهـتــمـام
دن الـذكيـة وتوفـر العـنصر فهـوم ا
البـشري والـعـقول الـذكـية إضـافة الى
االنـدماج والـتـفـاعل اإليـجـابي من قـبل
ـدن الـعـربــيـة وتـوفـيـر األطـر سـكـان ا
ـؤسـسـية الـقانـونـيـة والـتـشـريعـيـة وا
الداعـمـة لعـملـيـة التـحـول خاصـة على
صــعــيــد ضــمــان أمـن الــنــظم الــذكــيــة
وحـــمــايـــة اخلـــصــوصـــيـــة وحــمـــايــة

نافسة العادلة. ستهلك وضمان ا ا
WO – Êb

كـذلك يالحظ أن ثـمـة مـقـومـات تـتـمـتع
ـدن العـربـية لـلتـحول إلى بهـا بعض ا
مـدن ذكـيــة يـتـمــثل أهـمــهـا في اجتـاه
بعض البلـدان العربيـة إلى إنشاء مدن
جـــديـــدة مـــثـل "الـــعـــاصـــمـــة اإلداريـــة
اجلديدة" في القاهـرة و"مدينة مصدر"
ـا سيـسـهل في أبـو ظـبي وغـيـرهـا 
عــلى الــســلــطــات اخملــتــصــة اعــتــمـاد
التقـنيـات الذكيـة في البـنية األسـاسية
دن إضافة الى اقـناع ساكنيها لهذه ا
بـالــتـجــاوب مع هــذه الـتــقـنــيـات عــنـد
الــوصــول الـى اخلــدمــات الـــعــامــة أو
الــتــواصـل اجملــتــمــعـي. بــيــد أن هــذه
الــتـجــارب تــواجه بــعض الــتــحــديـات

أهمها:
 •تقـادم الـبنـيـة األساسـيـة في عدد من
دن العـربية وحاجـتها إلى الـتحديث ا
لــلــتــجــاوب مع الــتــحــول الـتــقــنـي مـا
يــســـتـــلــزمـه من اســـتــثـــمــارات ورؤى

مدروسة للتحول احلضري.
 •الــبـــحث عن آلـــيــات عــمـــلــيـــة لــدعم
ـدن الـذكـية مـشـروعـات الـتـحول إلـى ا
في ظـل الــــتــــحــــديــــات الــــتي تــــواجه
احلكومات العربـية والضغوطات التي
تــشــهـدهــا عــلى صــعــيــد مــوازنــاتــهـا

العامة.
 •العـمل على تـوفيـر اإلطار الـتنظـيمي
ــدن والــقـــانـــوني لـــدى بـــعض هـــذه ا
لـلـتـجــاوب مع اسـتـحـقــاقـات الـتـحـول

التقني.
ـزيد من الـتـركيـز على  •احلاجـة إلى ا
تـطــويـر قــطـاع االتــصـاالت وتــقـنــيـات
ـعـلـومـات الــذي ُيـعـد حـجـر األسـاس ا
دن الذكية. لدعم عملية التحول نحو ا
ـزيـد من الـشـراكـات الـنـاجـحة  •عـقد ا
شروعات مع القطاع اخلاص لتـنفيذ ا
ـتـضـمـنـة في خــطط الـتـحـول لـلـمـدن ا

ـسـتـدامـة. في هـذا الـسـياق الـذكيـة وا
ـــــــمــــــــكـن الـــــــوصــــــــول إلى بــــــــعض يُ
االســتــنــتــاجــات عـــلى صــعــيــد صــنع
دن السـياسـات فيـمـا يتـعلق بـتحـول ا

ا يشمل: العربية إلى مدن ذكية 
 •إعداد اسـتراتـيـجيـة متـكـاملـة للـمدن
الـذكــيـة تــقـوم عــلى أسـاس اســتـطالع
ـــصــــلـــحــــة في اجملـــاالت أصـــحــــاب ا
اخملــتـــلــفـــة (الـــتــخـــطــيط احلـــضــري
ومــــجـــــتــــمـع األعــــمـــــال واجملـــــتــــمع
دني ي ومـنظـمات اجملتـمع ا األكاد
ـشـرعــ وغـيـرهــا) لـلـتــعـرف عـلى وا
مرئـياتـهم بشـأن استـحقـاقات الـتحول
دن الذكيـة ومواجهة الـتحديات إلى ا

في هذا الصدد.
 •قيادة حمـلة توعـوية واسعـة النطاق
تـشــمل مـخــتـلف مــؤسـســات وشـرائح
اجملــتـــمع وتـــهــدف إلـى نــشـــر الــوعي
والـتــرويج لــلــمــديـنــة الــذكـيــة وبــيـان
أهــمـــيــتـــهـــا لــغـــايــات الـــرفــاه واألمن
واالســتــدامـــة والــعــمل عـــلى تــوفــيــر
دينة الذكية. سبقة لنجاح ا الشروط ا
اســـتــــفـــادة الــــدول الـــعـــربــــيـــة من •  
ـية الـنـاجعـة في مـجال التـجـارب العـا
دينـة الذكية السـيما من التحـول الى ا
خالل الـــتــــركـــيـــز عـــلـى الـــقـــطـــاعـــات
ستهـدفة لتـلبيـة احتيـاجات اجملتمع ا
فـيـهــا كـالــنـقل والــصـحـة والــطـاقـة

وغيرها.   
ستجدة في  •التركيز عـلى التقنيـات ا
ـعلـومات وخـاصة أنظـمة الـبيـانات وا
ــفـتــوحـة" الـتي من خالل "الـبــيـانـات ا
أتـاحت قــدراً كـبــيـراً من الــتـفــاعل بـ
ــؤســسـات ــواطــنــ واألعــمــال وا ا
احلكومية اخملـتصة. كذلك ثـمة اهتمام
كـبـيــر بـاحلــكـومـة اإللــكـتـرونــيـة الـتي
سـاهــمت عـلى نــحـو هــام في ســهـولـة
واطن إلى اخلدمات العامة وصول ا
والـتي تــقـدم بــجـودة عــالـيــة وتـكــلـفـة

مقبولة.    
 •االسـتـفــادة من عـقــود الـشــراكـة بـ
ـا يتضمن القطاعـ العام واخلاص 
ذلك جــذب االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة
دن ـتخصصـة في مجال ا باشرة وا ا
الــذكـيــة عــلى أن يــســبق ذلك تــوفــيـر

الئم.  اإلطار التنظيمي والقانوني ا
 •قــيــام كل مــديـنــة عــربــيــة بــتــحــديـد
أولـــويـــات الـــتـــحــــول الـــذكي طـــبـــقـــا
ألوضاعـهـا ومـشـاكلـهـا وأن يـكـون هذا
ـا يـسـمح بـتـوافر الـتحـول تـدريـجي 
درجــة الـــقـــبــول اجملـــتـــمــعـي الالزمــة

للتحول.
 •دراسة جـدوى دمج الـبـنيـة الـتحـتـية
دن الـعربيـة اجلديـدة منذ الذكيـة في ا
بدايـة انـشـائـهـا نظـرا لـسـهـولـة الدمج
ــدن بــدالً عن اثــنــاء عــمــلــيـة إنــشــاء ا

دن بعد ذلك لتصبح ذكية. حتول ا


