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 الذكية في المغرت ورهانات التطبيقاستراتيجيات تخطيط وهندسة المدن 

 المغرب(-امعة سيدي محمد بن عبد اا ب اسج)عادل أقلوش  الباحذ

 المغرب(-امعة سيدي محمد بن عبد اا ب اسجالباحذ عزيز محجوب )

 :ملخص باإلنجليزية 

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

ئا تعد المدن ال كية  في م تلف أنحاا العالسي فهي فكرة ما برح، تراود األ هان من  نهاية القرن توجها نا ــــــــــــ
هس الح اظ تال ي ي رز مهالب وتحديا، كبيرة  الع ريني فعدد سكان الحواعر يتعاعف ب كل مستمري ال يا

دارت ي بارعـــــــافة إ ة بهلي التحديا، المرتعلي الموارد الهاقية واســـــــتدامتها وك لك التعامل ما النمو الســـــــكاني وا 
والنمو ااقتصـــادي. ومن اس وفي محاولة لعـــمان بناا مدن مســـتدامة مبتكرة بالت هيه الحعـــري ووســـائل النقل 

حد  علياهنيني ومتهلبا، الت هيه الحعــــــــــــري قادرة علي المنافســــــــــــة وتحقيق تهلعا، قهاعا، األعمال والمو 
 سواا.

التي تمال محاكاة   "Virtual Cities"بالمدن اافتراعــــــــية Droege 1991) (ارتبه م هوس المدينة ال كية عند
ي  Based City"-"Knowledgeي والمعرفيــة "Digital Cities"افتراعــــــــــــيــة للمــدينــةي وتنــدرج المــدن الرقميــة

  Electronic"ي والمجتمعـا، االكترونيـة "Informational City"ي والمعلومـاتيـة "Wired City"والســــــــــــلكيـة
Communities" ا الم هوسي حيذ تعـــــــــس مجموعة واســـــــــعة من التقنيا، الرقمية لتمايل ال را  ال يزيائي تح، ه

للمدن  "smart growth"للمدينة رقميا . أما لمعهد كالي ورنيا للمجتمعا، ال كيةلي فقد أهلق علي النمو ال كي
لمجتما وما،ي باعتبار االرقمية مصــــــــهل  المدينة ال كيةي أي التنمية التي تعتمد علي تقنية ااتصــــــــاا،ي والمعل
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هو المجتما ال ي يب ل جهد است داس تقنيا، المعلوما، لتغيير أسلوب الحياة  " Smart Community "ال كي
 .والعمل

إن المدينة ال كية هي تجما عمراني يعس ا اة عناصر أساسية: تقنيي واجتماعيي وأساس بيئيي فهي ومن اةس 
معلوماتيةي ومعرفيةي وبيئيةي وهي المكان ال ي يلتقي في  العالس اافتراعي ا ذ مدن في واحدة وهي: افتراعية/ 

والواقعي. من الناحية التقنيةي هي مدينة رقمية وافتراعــــيةي ِإ  تزود بتقنيا، المعلوما، وااتصــــاا،ي وال ــــبكا، 
ة العمرانيةي كما بيئال سلكيةي الواقا اافتراعيي و بكا، أجهزة ااست عاري بحيذ ت كل عناصر أساسية من ال

أنها عبارة عن تمايل رقمي متعدد الهبقا، للمدينة المســـــتقبلية الواقعية بوصـــــ ها نظاما  لت ـــــغيل المجتما ال كيي 
 .ولكدارة العمرانية ال كيةي أو البيئا، ال كية الرقمية

لمدن  صــــائص ا يرتكز البحذ علي ا ــــكالية اســــاســــية وهي رهانا، ت عيل المدن ال كية من   ل الوقوف علي
ال كية ك حد ابتكارا، عصـــــــــر تكنولوجيا المعلوما، والربه بين  صـــــــــائص تلك المدن وبين المدن المســـــــــتدامة 

ل ا فالبحذ ســــــيتناول اوا المرتكزا، بالمدن  مســــــتدامةيكان، المدن ال كية هي مدن  إ اللوصــــــول الي حقيقة ما 
ن اســتنباه االيا، التي يمكن تهبيقها في تحول المد ال كية و صــائصــها ومكوناتها ومدع ع قتها بااســتدامة و

 القائمة الي مدن  كية مستدامة.

I :المدن الذكية: خصائص و مرتكزات 

العقود األ يرة من القرن الع ــــــــرين وبداية القرن الواحد والع ــــــــريني كان ل   التهور التقني الهائل ال ي عرفت إن 
ن نمه محيذ ســـــــاهس في ظهور مجتما  ااقتصـــــــادية وااجتماعيةاألار الكبير علي ســـــــبل تدبير مناحي الحياة 

جديد يعتمد ب ـــكل متزايد علي المعرفة وال كاا التكنولوجيي ويقوس ب ن ـــهت  بااعتماد علي الوســـائل اافتراعــــية 
اانترني،(. تتصـــــــــف ه ا المدن)ال كية( بال كااي لقدرتها علي تبســـــــــيه أعمال المتمالة في ال ـــــــــبكة العنكبوتية )

بداعا، رقمية توحد المدينة حول ســــــــــياســــــــــة تُبني علي المعلومة في ال مواهنين عبر حل م ــــــــــاكلهس بابتكارا، وا 
 .التحليل والدراسة والتنبؤ واليقظة والتعلس المستمر من التجارب

وعلي ه ا النحوي فالمدينة ال كية هي نظاس  ـــــــــامل ومتكاملي تســـــــــتعمل التقنيا، التكنولوجية كال ـــــــــبكا، عالية 
ةي  ـــــبكا، األلياف البصـــــريةي  ـــــبكا، ااســـــت ـــــعار وال ـــــبكا، الســـــلكية وال ســـــلكيةي تقنيا، الســـــحابة الســـــرع

ارلكترونيةي ناهيك عن التهبيقا، ال كية للهواتف المحمولة وال دما، المتنوعة لكنترن،ي األمر ال ي يســـــــتجيب 
و  لك ا الاقافية والبيئية. ويبدللتقدس العمراني ويحســـــــــن الظروف ااقتصـــــــــادية وااجتماعيةي و اصـــــــــة في جوانبه

دارة حركة المرور ومواقف الســــيارا،ي اســــت داس المياا وجما الن ايا،ي األمر  واعــــحا  من   ل توفير الكهرباا وا 
ال ي يرتقي بجودة الحياة وي  ض الن قا، والوق،ي ويزيد الك ااة المؤسـسـاتية للمدينةي بما ي ـجا علي ااسـتامار 

  . لك يزيد استدامة التنميةوالنمو ااقتصاديي وك

 :وفي ه ا الصددي ترتكز المدن ال كية علي أربعة محاور

التوسا الحعري: يرتبه ه ا المحور بالقعاا علي انعزال المدينة عن محيههاي فالمدن ال كية مت اعلة  (1
ومترابهة األوصـــال دا ل نهاق حعـــري عريض قادر علي مد جســـور التواصـــل والتعاون في المدينةي 

 .يجعلنا أماس مدينة متعامنة مما
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ااحتواا الرقمي: تعمل المدن ال كية علي توفير التكنولوجيا، األساسية للمواهنين للعيش فيهاي وتزويد  (2
مؤســــــســــــا، المدينة بما تحتاج  من تقنيا، وبنية تحتية رنتاج  دما، حكومية وتجاريةي كما تعــــــمن 

 .ااتصال ال امل بين كل أهراف المدينة
اابتكــار: ا يمكن الحــديــذ عن مــدينــة  كيــة من دون التهرق إلي ربه المواهنين ب ــــــــــــبكــة المعرفــة و  (3

ل تصـــــــال اس التح يز علي ريادة األعمال في القهاعا، اابتكاريةي األمر ال ي من  ـــــــ ن   لق فرص 
فة ر للعملي وتهوير الحياة العامة بإدارة حدياة تبســــــــــــه ارجرااا، القانونية والتنظيمية وتلج  إلي المع

 .والبحذ واربداص في ازدهار المدينة
الرأســمال الب ــري: تســتدعي المدن ال كية وجود قوع عاملة مكونةي حاملة لك ااا، ت صــصــية ومزودة  (4

بمعارف تكنولوجيةي لتكون ب لك منتجة للقيمة ااقتصــــــــادية ول دما، متهورةي األمر ال ي يترتب علي  
 .تدريب بالمدنإحداذ تغييرا، كبرع في مناهج التعليس وال

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 اســـــتقبال الســـــيا" وجلب ااســـــتامارا،. وفي ما ي ص النقل والمواصـــــ ،ي 

العالمي ال ي يصـــــــل وســـــــائل النقل بتهبيقا، ميســـــــرة للتنقل  فالمدن ال كية منظمة جغرافيا  عبر نظاس التموعـــــــا
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 

عة الرأســـيةي إ  يتس القياس بالن ـــاه الزراعي دا ل مباٍن  ـــاهقةي في ظل نقص متزايد لألراعـــي الزراعية ما الزرا
 الزيادة السكانية.

تتميز المدن ال كية بكونها لها مواصــ ا، ت تلف من   لها عن باقي األنماه األ رع من المدن العادية التي ا 
 :ك حد وسائل عملهاي ه ا الص ا، يمكن إجمالها في النقه التالية ت    بعين ااعتبار التكنولوجيا، الحدياة

 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. 

ي لجعل البنية التحتية التقليدية  (TIC)ا تكنولوجيا المعلوما، وااتصاا،وتست دس المدن ال كية علي نهاق واس 
 :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؛ 
 تصال جميا المقيمين في المدينةاان راه وا. 

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 أصــــــــــــبح، متجاوزة في ظل 

ارص ال ي يعرف  عالس اليوسي وال ي يســــــــــتدعي أكار من أي وق، معــــــــــي البحذ عن التهور التكنولوجي المتســــــــــ
إمكانيا، وحلول جديدة مرتبهة بالوســـــــائل المتاحة حالياي وهو ال ـــــــيا ال ي مكن من بروز لالمدن ال كيةل كحل 
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يحها تمن أجل مســـــايرة التهور الحاصـــــل من جهةي ومن أجل تكريس ال عالية والجودة والســـــرعة في العمل التي ت
 .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».  
  ال كية والبيئيةالهاقة«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».  

وأهدافهاي أن تقوس علي عدة ركائز ووجود وتتهلب المدن ال كية من أجل مبا ــــرة عملها ووصــــولها إلي مبتغاها  
عدة ميكانيزما، أســـاســـية ورئيســـية مهمة من أجل الوصـــول إلي أعلي درجة من ال عاليةي ه ا الوســـائل والركائز 

 :تتمال في عرورة وجود اآلليا، التالية

 ال بكا، ال سلكية واسعة النهاق أو ما يهلق علي  بFI-WI ؛ 
 بكا، األلياف البصرية al Fiber)(Optic ؛ 
 تقنيا، جما البيانا،؛ 
 )،أدوا، إدارة المحتوع والبيانا، )البرمجيا. 

اســــي لحياة ك ــــره أســــ  ’quality of lifeنوعية الحياة  ااســــاســــي للمدن ال كية في ه ا ااتجاا هوان الهدف 
 من   ل :ارنسان 

 مؤ ر البقاا للحياة اانسانية (1
 مؤ ر الرفاهية اانسانية (2
 المتعة اانسانية. مؤ ر الترفي  و  (3

: II  المدن الذكية و نماذج عالمية 

تعتبر المدينة ال كية تصــــورا  للحياة في مدينة المســــتقبل التي تتســــس 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 
عادة تدوير الميااي وك لك الهاقة الريحية لتوليد الكهربااي وهي كلها مصادر للهاقة النظي ة تسعي إلي   مسية وا 

 .ي الوق،  ات مصاحبة الم اريا ااقتصادية والمحافظة علي الهبيعة ف
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نهج، العديد من دول العالس المتهوري مســــــــار بناا مدن متهورةي أســــــــاســــــــها ااســــــــتعانة بكل ما هو تكنولوجي 
مســتقبلي من أجل تســهيل الحياة في وج  المواهنيني ومن أجل مســايرة التهور الحاصــل في ميادين ااتصــاا، 

التقنيا، الس للتكنولوجيال بامتيازي فمن   ل ااســـــتعانة بأو التكنولوجيا المســـــتقبلية في عالس اليوس وال ي يعتبر لع
الحدياة تحاول الدول الداعمة له ا التوج  والعاملة ب ي إلي تهوير بنيتها التحتية وتهوير اقتصـــــــــــــادياتها وكي ية 

 تدبيرها وتسييرها

جال التكنولوجيا، عية في ملحياتها ااجتماعية أو ااقتصادية في اتجاا تحسينها وتكيي ها بما نعي   من نقلة نو  
 .الحدياة

 دمة  1000مبادرة و هة لتحويل 100فدبي ما ي من   ل اســتراتيجية لدبي المدينة ال كيةلي ت ــمل أكار من 
من ال دما، الحكومية إلي  دما،  كية. ويهدف الم ــــــــروص إلي ت ــــــــجيا التعاون بين القهاعين العاس وال اص 

، ت ـــــمل: الحياة ال كيةي النقل ال كيي المجتما ال كيي ااقتصـــــاد ال كيي لتحقيق ســـــتة أهداف ل كيةل في مجاا
 .الحكس ال كيي والبيئة ال كية. إ  تعتمد علي ا اة مبادئ أساسية هي: ااتصاا،ي ااندماجي والتعاون

 :تحقيق األهداف التالية 2021وت مل استراتيجية وبرنامج لدبي المدينة ال كيةل لسنة  

 ة واربداص؛مدينة السعاد 
 مدينة  كية ومستدامة؛ 
 مجتما  امل ومتماسك؛ 
 مدينة مساهمة ب كل محوري في ااقتصاد العالمي؛ 
 المكان الم عل للعيش والعمل والزيارة؛ 
 حكومة رائدة وممتازة. 

وتســـــــــعي دبي في المســـــــــتقبل في المجال الصـــــــــحيي لتن ي  مبادرا، التهبيب عن بعدي ويرتكز  لك علي تهوير 
ارلكترونية التي تســـم  للمرعـــي بالد ول إلي قاعدة البيانا، المتصـــلة بالمســـت ـــ يي والحصـــول علي  التهبيقا،

فكرة عن وعــعهس الصــحي وحالتهس وم ــاكلهس الصــحية. بالنســبة لبعض الحاا، الهبيةي يمكن أن يقدس األهباا 
ســــين ادة رعــــا المرعــــي وتحالم ــــاورا، ارلكترونيةي به ا يمكن ا تصــــار قوائس اانتظار في المســــت ــــ يا،ي وزي

 .الت  يص
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Source : https://telko.id/15816/gerakan-menuju-100-smart-city-tahap-ii-diikuti-50-

kota-dan-kabupaten 

ي والتي ترتكز علي ســــــ، نقاه  "Mayor’s Vision 2020"2020أما في لندني فقد تبن، رؤية عمدتها لعاس  
 :أساسية تتمال في اآلتي

 ندنيين في صميس الرؤيا؛جعل الل 
 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. 

  ج يتس تقديم  للمدن ال كية حول العالسي تقا جنوبكوريا الجنوبية التي  تعد أفعـــــــل وأقوع نمو  –في ســـــــونغدو 
. تعتمد ه ا المدينة 2017ي لتكتمل في ســــنة 2005العاصــــمة ســــيولي وهي مدينة متكاملة بدأ تن ي ها في العاس 

علي الهاقة البديلة وأجهزة ارست عاري وأجهزة الكومبيوتر التي وعع، علي هول الهرق والمباني لتقييس وعبه 
اقةي فيها أجهزة إســـــت ـــــعار وتحكس في كل مكاني حتي أّن الســـــ لس الكهربائية ا تعمل إا إ ا جاا اســـــته ك اله

   ص استعمالها.

هناك العديد من النما ج التي تندرج تح، لقب افعــــــــل مدينة  كيةي وقد صــــــــن ، المدن التالية علي أنها األكار 
 اا.تهور ا في العالسي بععها قائس وبععها ا يزال قيد ارن 

III :المدن الذكية بالمغرت و رهانات التطبيق 

إن اارتقاا بالمدينة لتصــــب   كيةي ا يتحقق بإه ق حم ، إع مية وا بتبني  هه وبرامج ا تســــتند ألســــس 
 علمية سليمة بل يتحقق بتوفير بنية تحتية سليمة وعناصر أساسية متعددة.
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مدادا، المياا والمجاريي ارمداد البنية التحتية لمدينة ما تعس عمن جملة أموري  ارسكاني والمرافق الصحيةي وا 
دارة الن ايا، وااتصـــال. فالهياكل األســـاســـية للمدينة ال كية تميز ن ســـها من  بالهاقة الكهربائية والتوزياي والنقل وا 

ما في  لك متهلبا، ب البنية التحتية الحعرية التقليديةي من   ل قدرتها علي ااستجابة ب كاا للتغييرا، البيئيةي
المســــت دس وغيرها من الهياكل األســــاســــيةي من أجل تحقيق أداا أفعــــل. ل لكي فالبنية التحتية في المدينة ال كية 
توفر األســـــس لجميا المواعـــــيا الرئيســـــية الســـــتة المتعلقة بالمدينة ال كيةي هي التنقل ال كيي ااقتصـــــاد ال كيي 

 .األ كيااي والبيئة ال كية العيش ال كيي واردارة ال كيةي الناس

فمن أجل نجا" المدن ال كية بالمغربي ابد من وجود بنية تحتية م ئمة أواي قادرة علي اســـــــــت داس واســـــــــتيعاب 
التقنيا، والوســـــــائل واألدوا، التكنولوجية المســـــــتقبليةي ال ـــــــيا ال ي ا نجدا في الحالة المغربية. فالبنية التحتية 

ا،ي والمســـاكن المجهزة والعاملة والمدارة بال كاا ااصـــهناعيي وأجهزة ااتصـــاا، ت ـــمل المســـت ـــ يا،ي والجامع
 ا، سرعا، تحميل عالية ب ععاف مما هي علي  اآلن قد تصل إلي ديتا جيجاي أي مليار جيجاي وهو  والهواتف

اس لكاربون عال ـــــــــيا ال ي يعمل علي  علماا تقنيا، المعلوما، اآلني زيادة علي مدن  الية من ااني أكســـــــــيد ا
ي تســــت دس الكهرباا عوعــــا عن الن ه وم ــــتقات . ال ــــيا ال ي يســــتدعي منا العمل بجهد أكبر من أجل 2030

الوصـــول إلي هريق بســـه نمو ج المدن ال كية علي الحالة المغربيةي التي تحتاج إلي العديد من التغييرا، ســـواا 
نحو  ها لم ـــــــــاريعها ب ـــــــــكل تقليديي إلي التوج علي مســـــــــتوع بنيتها التحتية أو علي مســـــــــتوع تغيير نمه تدبير 

اســـتعمال األدوا، التكنولوجية والتهبيقا، ال كية في حميا برامجها و ههها المســـتقبلية لتي تهس النهوض بالبنية 
 .التحتية بب دنا

كاميرا للمراقبة من أجل لمن  760ي أهلق الملك محمد السادس م روص وعا وتابي، 2016في يناير من سنة  
 ن  ت مين ال عــاا العمومي ب ــكل أكبر والتنظيس الدينامي لحركة المرورل. الم ــروص ســيســاهس في ربه كاميرا،  ــ

المراقبة الجديدة بنظيراتها الموجودة سـل ا بالترامواي والمهارا، واألبناكي واألسـواق التجارية الكبرع.ه ا الكاميرا، 
تنظيس حركة السـيري والرصـد األوتوماتيكي للحوادذ )السـياقة  المعدة للمراقبة والمتعددة ااسـتعماا، سـتعمل علي

في ااتجاا المعاكسي األغراض المت لي عنهاي ركن الســــــــــــيارا، غير المســــــــــــمو" بها(ي والتعبئة ال ورية للقوا، 
العموميةي وتحديد األغراض واأل ــ اص والعربا، الم ــبوهة. كما ســيمكن من التعرف علي الســيارا، المســروقةي 

رعة الســـيري والتتبا األوتوماتيكي لألجســـاس المتحركةي والتدبير الديناميكي لل ريهةي إلي جانب إن ـــاا وحســـاب ســـ
 .قاعدة معلوما، لتحديد الهويا،

ال ي تس ت صــيصــ  كمؤ ــر لمدينة  كية بمدينة الدار البيعــااي  madina -eبارعــافة إلي  لكي يوجد م ــروص
دف إلي جعل مدينة الدار البيعــــاا أكار جا بية وأكار ك ااة وأكار كما عرف  الموقا الرســــمي له ا الم ــــروصي يه

تنافســـية بالنســـبة لل ـــركا،ي والمواهنيني والزائرين في إهار ات اقية  ـــراكة عاسي  اصي مواهني و لك من   ل 
و أ اســـــــــت داس التكنولوجيا. فواقا الحال يؤكد عكس  لكي فالبنية التحية لمدينة الدار البيعـــــــــاا ا تســـــــــم  بوجود

 .إمكانية تهوير مدينة  كيةي ه ا األ يرة التي تحتاج إلي بنية تحتية جديدة تستوعب التكنولوجية المستقبلية

قادرة علي اســــــتعمالها في أهداف ت دس مصــــــلحة المواهن بالدرجة األولي. إلي جانب  لك نجد ب ن مدينة الدار  
دينة وصـــور وواائق ت ص مجلس المدينة وواية مالبيعـــاا تحتوي علي موقا إلكتروني يحتوي فقه علي بيانا، 

الدار البيعــــــــــااي في حين أننا نتحدذ اليوس عن الجهوية المتقدمةي ال ــــــــــيا ال ي يتهلب تحيين الموقا وتزويدا 
بموارد رقمية جديدةي زيادة علي امكانية تهويرا لولوج المواهنين من أجل قعــــــاا مصــــــالحهسي فالغاية األولي من 
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هو وصـــــــــول المواهنين إلي المعلومة الرقميةي وتبســـــــــيه الحياة أمامهسي وتزويدهس بالمعهيا،  وجود مدينة  كيةي
 .والواائقي وتحقيق الرعي لديهسي وهو ال يا ال ي لس نصل ل  بعد

األمر الااني هو عدس وجود هرق  كية مراقبة وآمنةي ال ـــــيا ال ي يمكن من تزويد مرتادي الهريق بالمعلوما،  
كتظاظ والتقليل من حوادذ الســـيري وتســـهيل الم مورية أماس المصـــال  األمنيةي وتزويدهس بالموارد ال زمة لمنا اا

دارة ومراقبة البنية الهرقية ب كل سلس ومنتظس بمساعدة  الرقمية ال زمة لعملهسي األمر ال ي يعمل علي تبسيه وا 
 .الوسائل التكنولوجية الحدياة

ال كية بالمغرب هو رهين بمدع مســــــاهمة الجميا برو" من المســــــؤولية ل لكي فالعمل علي بســــــه نمو ج المدن  
والمواهنة اريجابيةي وال هس الجيد لمقوما، ومتهلبا، المدن ال كيةي إلي جانب عـــــرورة وجود قادة أ كياا قادرين 
 يعلي إ راج م ــروص مســتقبلي  كي لمدنناي  صــوصــا وأننا في عصــر أصــبح، التكنولوجيا تغزو حياتنا اليومية

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 ــــــروص المدن ال كية وممكنا، تهبيق  علي الحالة المغربية يحتاج إلي ســــــنوا، من العمل والجهد من أجل  
عقبا، التي تقف في هريق بلورت  علي أرض الواقاي ه ا الم ــاكل يمكن تجاوزها إ ا رفا التحديا، والم ــاكل وال

توافر، ال ــــروه والركائز التي تس  كرها في متن ه ا الموعــــوصي وا  ا تعــــافر، جهود الجميا من مواهنين أواي 
ومســـــــاهمة القهاص األســـــــاســـــــية والحقيقية من أجل التهوير والتنمية ونجا" م ـــــــروص المدن ال كيةي   ألنهس النواة

ال اص والعاس بالموارد المالية العـرورية من أجل رفا التحديا، ومواكبة التهورا، الحاصـلة في عالس اليوس علي 
المســـــــتوع التكنولوجيي وتزويد البنية التحتية بالوســـــــائل الرقمية ال زمة حتي يتســـــــني لنا الحديذ عن لمدن  كية 

 .مغربيةل مستقب 

IV: خالصة 

ل ه ا الدراســة أن إعــ اا صــ ة ال كاا علي مدينة ما أو إن ــاا مدينة جديدة  كية يتهلب نوعين نســتنج من   
  .من ال روه يمكن التمييز فيها بين ما هو تقني وقانوني

وتتمال األســـــس التقنية في توفر البنية األســـــاســـــية لتقنيا، المعلوما، وااتصـــــاا، ولتهوير ه ا البنية ابد من 
را، رقمية تبين مدع انت ـــــــــــار ه ا التقنيا،ي ما األ   بعين ااعتبار التهور الســـــــــــريا ااســـــــــــتناد علي مؤ ـــــــــــ

ل تصــــــاا، وتقنيا، المعلوما، وما يتهلب   لك من بناا للمهارا، والقدرا، عبر ت هيل الموارد الب ــــــرية العاملة 
 .به ا القهاعا، وك لك ت هيل المواهنين استقبال وااست داس الجيد له ا التقنيا،

أما األســــــس القانونية فتتمال في إصــــــدار القوانين والت ــــــريعا، العــــــرورية لمواكبة ه ا التهورا،ي حيذ يتهلب 
ااعتماد المتزايد علي التقنيا، ونمو التعام ، ارلكترونية وعــــــــــا عدد من القوانين ال اصــــــــــة بإتماس العمليا، 

ن حماية ة والتعام ، ارلكترونيةي بارعافة إلي قوانيالتجارية إلكترونيا تساعد في المساواة بين التعام ، الورقي
ال صــــوصــــية حيذ تظهر عــــرورة ســــن قوانين حماية أمن وســــرية المعلوما،ي بارعــــافة إلي القوانين المنظمة 

 ولحماية الملكية ال كرية والقوانين المنظمة للتوقيا االكتروني والمعام ، االكترونية والتجارة االكترونية.

 لمراجع المعتمدة:الئحة ا 
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لهل المدن ال كية هي مدن مســـــــــــــــتدامةلي مجلة بيئة المدن االكترونيةي العدد الاامن مايو  –( 2014السي كومان ) (1
 ي مركز البيئة للمدن العربيةي دبيي اامارا، العربية المتحدة2014

رة دبيل ندوة المعلوماتية ( لواقا صــــــناعة تكنولوجيا المعلوما، في اما2001جرجيسي جاســــــس محمد وزيادةي مجدي ) (2
 األردن –عمان –مؤسسة عبد الحميد  ومان  –في الوهن العربي الواقا واافاق 

لالت اير المتبادل بين مؤ ر تكنولوجيا المعلوما، في المجتما ومستوع تنميت لي -( 2007زايدي محمد أنور عبد اا ) (3
 ةي جمهورية مصر العربيةرسالة دكتورااي غير من ورةي كلية الهندسةي جامعة القاهر 

(, لمناهج ت هيه المدن ال كية, حالة دراســـــية دم ـــــقل دكتوراا, كلية الهندســـــة, جامعة 2013صـــــادقي  لود رياض ) (4
 دم ق سوريا

ؤتمر م –لالمدينة المعلوماتية. الواقا العمراني الم ئس للمدن ال عــــــراا لالمســــــتدامة بيئيا ل  –( 2016عاماني عماد ) (5
 المغرب –المعهد العربي ألنماا المدن  –وأارها في التنمية الحعرية للمدن والمناهق لتحديا، البيئية 

 لمعالجة المياا الرماديةلي مقالة من ور بمجلة البيئة والتنميةي عماني األردن-( 2008غوكاسياني بوغوص) (6
ي مجموعة النيل 1ه لااقتصــاد األ عــر: مقدمة في النظرية والســياســة والتهبيقلي-( 2010كاتوي موللي ســكو،ي ) (7

 العربية
لالمدن والقرع ال كيةل ااســـــــــــكندرية/ جمهورية مصـــــــــــر العربية: دار أجيال المســـــــــــتقبل  –( 1991مرادي عبد ال تا" ) (8

 .للهباعة والن ر
(, تكامل الم ـــروعا، الحعـــرية ال كية ما البيئة العمرانية المحيهة, دكتوراا, كلية الهندســـة, ج 2008نصـــاري وليد ) (9
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