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اإلسراع بتطوير المدن الذكية المستدامة
هولين جاو، األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

نظراً إىل تسارع وترية عصر إنرتنت األشياء )IoT(، يعّجل االحتاد 
مبسامهاته الفريدة يف بناء املدن الذكية املستدامة ليوم غد. 

ونظراً إىل أن ما يقدر بنسبة 70 يف املائة من سكان العامل 
سيعيشون يف املدن حبلول 2050، أصبحت املدن املستدامة أولوية 
رئيسية يف السياسة العامة بالنسبة لإلدارات يف مجيع أحناء العامل. 

وهبذا الصدد تؤدي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( دوراً 
حامساً من خالل زيادة الكفاءة عرب قطاعات الصناعة ومتكني 
ابتكارات مثل أنظمة النقل الذكية )ITS( واإلدارة “الذكية” 

للمياه والطاقة واملخلفات.
وهناك اعرتاف واسع بأن بناء تكنولوجيات “ذكية” يف مدينة 

ذكية قائمة أو تطوير مدينة ذكية مستدامة بذاهتا  أمر معقد، 
يستدعي حتسني التعاون وزيادة التكامل يف عملية اختاذ القرار من 

جانب خمتلف أصحاب املصلحة. وهذا جمال رئيسي ميكن لالحتاد أن 
يقدم مساعدة قيمة فيه.

وهذا هو السبب يف أن االحتاد بادر يف يناير إىل تقدمي املساعدة 
يف إطالق المجتمع العاملي على اخلط بشأن املدن الذكية، الذي 

يشكل أيضاً جزءاً من إعداد املنتدى العاملي األول للمدن الذكية، 
املزمع عقده يف سنغافورة يوم 13 يوليو 2016. وهذا هو السبب 

أيضاً يف عمل االحتاد لضمان مسامهة منسقة لألمم املتحدة يف 
عمل املوئل الثالث، مؤمتر األمم املتحدة بشأن اإلسكان والتنمية 
احلضرية املستدامة الذي سُيعقد يف كيتو، اإلكوادور من 17 إىل 

20 أكتوبر 2016.

وميكن حتقيق حتسينات رئيسية يف الكفاءة يف املدن من 
خالل التوصيل البيين األفقي بني األنظمة مثل الطاقة واملياه 

والصرف الصحي وإدارة املخلفات والنقل واألمن والرصد البيين 
واستخبارات األرصاد اجلوية. ويتطلب التوصيل البيين هلذه األنظمة 
سطوحاً بينية موحدة. وهذا جمال آخر ميكن لالحتاد أن يؤدي فيه 

دوراً هاماً بشكل خاص.
ويف الفرتة 2013-2015، ساعد الفريق املتخصص املعين باملدن 

الذكية املستدامة والتابع لقطاع تقييس االتصاالت )ITU–T( أصحاب 
املصلحة يف حتديد األطر املعيارية الالزمة لدمج خدمات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت يف املدن الذكية املستدامة. مث أنشأ 
أعضاء االحتاد يف يونيو 2015، جلنة دراسات جديدة تابعة لقطاع 

تقييس االتصاالت تعىن مبعاجلة متطلبات التقييس لتكنولوجيات 
إنرتنت األشياء مع تركيز أويل على تطبيقات إنرتنت األشياء 

يف املدن الذكية.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن أعمال 

جلنة الدراسات 20 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت والتقارير 
واملواصفات التقنية للفريق املتخصص يف هذا العدد اخلاص من جملة 

أخبار االحتاد. وستجدون يف هذا العدد أيضاً أفكار قادة الفكر حول 
كيفية بناء التكامل والنطاق الالزم للمدن الذكية املستدامة لكي 

حتقق إمكاناهتا فعاًل من أجل البشرية يف عصر إنرتنت األشياء.
وإن االحتاد، وال سيما جلنة الدراسات 20 لقطاع تقييس 

االتصاالت، يف طليعة هذا التحول العاملي الذي يبشر حبقبة مثرية 
من الفرص والشمولية.
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الطريق إلى المدن الذكية المستدامة: دليل لقادة المدن
الذكية بالمدن  المعني  المتخصص  الفريق  بقلم سيلفيا غوزمان رئيسة 

منذ العصر احلديدي خطا اجلنس البشري ُقدماً إىل األمام 
ليكتسب قدرة فائقة على التحكم بكل عوامل اإلنتاج. وأّدى انتقال 

اإلنسان من الزراعة إىل الرمسلة، والتصنيع، وختصص العمل إىل منو 
مدن العصر احلديث، وهو ما محل يف طياته تبعات إجيابية وسلبية 

يف آن معًا. وقد تفجر النمو االقتصادي - االجتماعي مبعدالت ال 
سابق هلا، على أن ذلك جاء مع األسف بتكلفة بيئية ال سابق هلا 

باملثل. وينتقل الناس إىل املدن حبثاً عن فرص أفضل للتعليم والعمل 
وللحصول على دخول أعلى. وقد شهدت العقود الثالثة املاضية 

تزايد سكان املناطق احلضرية يف العامل مبقدار 65 مليون نسمة 
يف املتوسط سنويًا، وهو ما يعادل إضافة سبع مدن حبجم مدينة 

عام.  شيكاغو كل 

ويف عام 2014 كانت هناك 28 مدينة عمالقة يف العامل تضم 
يف جنباهتا 453 مليون نسمة. ومبا أن نسبة 54 يف املائة من سكان 

العامل تعيش اآلن يف املناطق احلضرية فإن املدن تعاين من طائفة من 
املشكالت املختلفة النامجة عن تزايد اهلجرة من الريف إىل املدينة. 

وتشمل هذه املشكالت الشح احلاد يف املرافق األساسية، واألزمات 
البيئية، وارتفاع مستويات التلوث، وكل هذه العوامل متزق على ما 

البالية. التحتية  بالفعل وبُناها  املختنقة  املدن  يبدو نسيج 
للتوقعات فإن هذه االجتاهات ستتواصل. ومن املنتظر  ووفقاً 

أن ترتفع النسبة اإلمجالية لسكان العامل القاطنني يف املدن إىل 66 يف 
املائة حبلول عام 2050. ويف العادة فإن املدن توفر نسبة ترتاوح ما 
بني 70 إىل 80 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف كل بلد، وهي 
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تعترب القوى احملركة الرئيسية للنمو االقتصادي العاملي. على أنه على 
اجلانب اآلخر، الذي قد ال حيسب له خمططو املدن احلساب على 

حنو كاف، فإن املدن تنتج نسبة 50 يف املائة من املخلفات العاملية إىل 
جانب 60 يف املائة من االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة.

ومثة ضغط متصاعد على املوارد الطبيعية املتوافرة مثل املاء، 
واألرض، والوقود اأُلحفوري. وهناك خماوف متزايدة اآلن بشأن 

الوافية،  الرعاية الصحية  للنقل، وتوفري  القائمة  التحتية  الُبىن  قابلية بقاء 
واحلصول على التعليم، والسالمة الكلية للعدد املتزايد من السكان يف 

احلضرية. املناطق 

المتخصص الفريق 
يواجه أصحاب املصلحة احلضريون معضالت خميفة بشأن ما 
إذا كان من الواجب تعزيز املدن باعتبارها القوى احملركة للنمو 

االقتصادي أو االهتمام عوضاً عن ذلك باملسائل املرتبطة بتزايد عدد 
السكان، مثل االستخدام اجلائر للموارد واالتكالية. واستجابة هلذا 
التحدي بالذات فقد سعى الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية 
)FGSSC( إىل رسم طريق إلرشاد املدن لتغدو ذكية ومستدامة يف 

آن واحد.
وقد نشأ مفهوم “املدن الذكية املستدامة” قبل أكثر من عقد من 
الزمن. وهو يهدف إىل االستفادة من قدرات تكنولوجيات املعلومات 

واالتصاالت يف نظم اإلدارة احلضرية خللق مدن ليست متقدمة 
لتحقيق االستدامة  أيضاً  واجتماعياً فحسب، بل ومصمَّمة  اقتصادياً 

لبيئية. ا
ويقر االحتاد الدويل لالتصاالت بأن كل مدينة راغبة يف أن تغدو 

من املدن الذكية املستدامة تبدأ من قاعدة انطالق خمتلفة. على أن 
من املهم إدراك أن بناء مدينة ذكية مستدامة يعين الشروع يف رحلة 

متواصلة من التحسني الشمويل املستمر ال حتقيق “حل هنائي”. 

دليل لقادة المدن
ويف ضوء ما تقدم فقد مت رسم طريق يف التقرير الذي أعده 

الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية بعنوان “تقرير تقني 
عن المدن الذكية المستدامة: دليل لقادة المدن”، ميكن أن يستند 
إليه أصحاب املصلحة احلضريون يف تصورهم وإرسائهم ملدهنم الذكية 

املستدامة اخلاصة. وقد متت اإلحالة رمسياً إىل هذا الدليل يف ورقة 
الثالث  املوئل  الذكية يف املوئل الثالث كمسامهة يف مؤمتر  املدن  مسألة 

لألمم املتحدة بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة الذي سُيعقد 
يف كيتو بني 17 و20 أكتوبر 2016.

وطريق املدن الذكية املستدامة الذي أعده الفريق املتخصص 
التحتية  الُبىن  املعين باملدن الذكية يعيد حتديد طريقة ختطيط وإنشاء 

للمدن الذكية، وتوفري اخلدمات، وإشراك املواطنني، وربط األنظمة. 
ويتمثل اهلدف يف حتويل املدن إىل بيئات معيشية أكثر استدامة، 
وذكاء، وصالبة، وصموداً، مبا يراعي أيضاً مقاومة الكوارث، 

والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، واحلماية من اجلرمية وضمان 
السيرباين. األمن 

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيات 
المستدامة الذكية  والمدن 

إن إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف العمليات 
الذكية املستدامة مهم لتحقيق االستدامة. ومبقدور  األساسية للمدن 

هذه التكنولوجيات أن تساعد يف إنشاء تلك املدن من خالل 
االبتكار، وكذلك عرب إعادة تصميم العمليات القائمة. وميكن 

أن يشمل ذلك تطبيقات، وتكنولوجيات، وأنظمة جديدة للطاقة 

1
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الذكية، والنقل الذكي، واملباين الذكية، وإدارة املياه الذكية، 
الذكية. واحلكومة 

وباستطاعة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت أن توفر هنجاً 
متكاماًل لالستدامة والذكاء يف املدن الذكية املستدامة،  اسرتاتيجياً 
وأن جتعل منها عوامل متكينية أساسية يف التنمية احلضرية. كما أن 
التحتية احلضرية  البنية  املعلومات واالتصاالت يف  إدماج تكنولوجيا 
القائمة يضطلع بدور حيوي يف حتقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة ملا بعد عام 2015، مع اهتمام خاص بالهدف 9 الرامي إىل 
تشييد ُبىن حتتية صامدة، وترويج التصنيع اجلامع واملستدام، ورعاية 

االبتكار؛ والهدف 11 الساعي إىل جعل املدن واملستوطنات البشرية 
جامعة، وآمنة، وصامدة، ومستدامة. ومبقدور هذا اإلدماج أيضاً أن 

يقوم بدور حاسم يف النهوض مبستويات التعليم، وحتقيق املساواة 
بني اجلنسني، وإذكاء الوعي بشأن مسائل حقوق اإلنسان، وتعزيز 

التنمية. التعاون العاملي من أجل 
ويف جوهر األمر فإن تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تعمل 
النمو  املستدامة أال وهي  للتنمية  الثالث  الركائز  لتحقيق  كمحفزات 

االقتصادي، واإلدماج االجتماعي، والتوازن البيئي. ومن حيث 
املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيات  باستطاعة  فإن  البيئية  املسائل 

أن تقدم الدعم عرب خطط الرصد واإلبالغ اخلاصة بانبعاثات غازات 
الدفيئة واستهالك الطاقة. كما أهنا ميكن أن تساعد يف توفري منتجات 

للبيئة واملمارسات  املراعي  التصميم  مبادئ  باستخدام  مستدامة 
انتهاء  املنتجات بعد  التطوير، والتصنيع، ومعاجلة  الفضلى، مبا يغطي 

الوظيفي. عمرها 
واختتم الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية عمله يف مايو عام 

2015، ويف يونيو من العام ذاته أنشأ أعضاء االحتاد الدويل لالتصاالت 

جلنة الدراسات 20 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت للنظر يف 
“إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا مبا يف ذلك املدن واجملتمعات الذكية”. 
وستقوم هذه اللجنة، ضمن مجلة أمور، بوضع معايري لالستفادة من 
التنمية احلضرية. التصدي لتحديات  تكنولوجيات إنرتنت األشياء يف 

وحتقيقاً هلذه الغاية فإن رؤية املدن الذكية املستدامة ميكن أن 
حتقق أحالم الباليني من املواطنني يف التمتع بنوعية أفضل من احلياة. 

إن خيار املدن الذكية املستدامة مل يعد خياراً فحسب بل إنه غدا 
ضرورة واجبة.
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ميكن االّطالع على عمل الفريق املتخصص املعين باملدن الذكية التابع لالحتاد الدويل 
www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc :لالتصاالت يف العنوان التايل
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http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal9.aspx
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal9.aspx
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal11.aspx
http://www.itu.int/ar/sustainable-world/Pages/goal11.aspx
http://www.itu.int/ar/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx


بنية تحتية من أجل مدن 
ذكية مستدامة جديدة

ديفيد فوكنر،  بقلم 
Climate Associates Ltd مدير شركة

يف بعض البلدان، يؤدي النمو السريع يف التصنيع إىل أن يهجر 
السكان املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية، حبثاً عن وظائف تدر دخاًل 

أعلى. وقد بدأ هذ االجتاه منذ سنوات مضت، ومن املتوقع أن يستمر 
على األقل حىت عام 2050. وبينما يفاقم هذا الوضع مشكالت يف 

مناطق حضرية كثرية، فإنه يوفر فرصاً أيضاً ملخططي املدن لتصميم مدن 
أو أحياء جديدة من نقطة الصفر.

وحىت اآلن، فإن البنية التحتية للمدن، ودمج تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت )ICT( قد تطورا بطريقة تدرجيية، للوفاء 

باحتياجات “النمو العضوي”، إذ حتولت القرى إىل بلدات، مث 
تطورت إىل مدن، تعج بسكان يتزايدون. وكل املباين أو جمموعة 

املباين اجلديدة ُخططت وشيدت يف أوقات خمتلفة.

الجديدة المدن  تخطيط 
عندما يُـْقدم خمططو املدن على مشروع تصميم مدينة جديدة، 
يطرأ على الذهن هذا السؤال: “كيف ينبغي ختطيط البنية التحتية 

اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مع مراعاة أهنا ينبغي أن 
“ذكية” و”مستدامة”؟ تكون 

و“املدينة الذكية املستدامة” تعين مدينة مبتكرة تقوم على 
الوسائل  املعلومات واالتصاالت وغريها من  استعمال تكنولوجيات 
لتحسني نوعية احلياة وكفاءة العمليات واخلدمات احلضرية والقدرة 

على املنافسة مع ضمان تلبية احتياجات األجيال احلاضرة واملقبلة فيما 
واالجتماعية والبيئية. االقتصادية  باجلوانب  يتعلق 
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مدينة مصدر، مدينة ذكية باإلمارات العربية املتحدة
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وبداية، تظهر فرصة فريدة، عند تصميم مدينة جديدة، لتصميم 
املعلومات واالتصاالت على حنو  بتكنولوجيا  التحتية اخلاصة  البنية 

الفنية تراعي النمو وتصلح  كلي، وجمموعة شاملة من املتطلبات 
للرتقية. وبعد التخطيط، ميكن تدوين املواصفات ذات الصلة، 
القائمة من مواصفات ومعايري تكنولوجيا  الثروة  على  اعتماداً 

املعلومات واالتصاالت.
ويفرتض هذا النهج أنه ليس للمدينة أو احلي املزمع تشييدمها 

من بىن قائمة فوق أو حتت األرض. وسيوفر هذا التكاليف اإلضافية 
التعديالت الالحقة، مثل إقامة شبكة طبقة حساسات  املتعلقة بإدخال 

وأجهزة طرفية، اليت قد تتصل مباشرة باإلنرتنت، وإن شئت الدقة، 
بإنرتنت األشياء )IoT(. فاحلساسات ميكن أن تتصل مباشرة مبصدر 

للطاقة مثل كبل الكهرباء أو زوج معدين. واحلساسات اليت تتطلب 
فائق السرعة ميكن وصلها بألياف بصرية، وحساسات  نطاقاً عريضاً 
قائمة بذاهتا باستخدام االتصاالت الالسلكية، اليت تتطلب بطاريات 

لتوفري الطاقة. العمر  طويلة 

التحتية البنية  تقاسم  أهمية 
إن بناء وصيانة شبكات اتصاالت سلكية والسلكية وطبقات 

حساسات أمر مكلف، خاصة عندما تركب تدرجيياً كرد فعل يأيت 
البنية  استجابة ملطلب طارئ. وخلفض التكلفة، قد يكون تقاسم 

التحتية أن تركز  البنية  التحتية حاًل ناجعًا. وكنقطة انطالق، تستطيع 
على موقع مركزي مثل حمطة السكك احلديدية الرئيسية، أو وسط 

املدينة، أو أحياء املدينة حيث جيري توزيع اخلدمات عالية القدرة حنو 
التقاسم بوسعها أن توفر  القائمة على  التحتية  أطراف املدينة. فالبنية 

تكاليف كبرية، خاصة عندما يتم مراعاة توفري الصيانة والرتقية والنمو 
على مدى دورة احلياة.

والسالمة هي الشاغل الرئيسي لكل أنواع الرتكيب. فعلى 
سبيل املثال، إذا مت التخطيط لنفق مرافق عامة يشتمل على خط 

سكة حديدية أو خطوط إلمداد بالغاز قد تكون هناك حاجة إلقامة 
حواجز خرسانية مسلحة لتوفري محاية ضد احلوادث أو تسريب الغاز. 
وتتحقق فرص تقاسم البنية التحتية عند احلاجة إىل تقدمي خدمات 

عديدة عرب ممر مشرتك طويل إىل مباٍن أو مواقع أخرى، مثل تلك 
املرافق اليت توضع هبا احلساسات واملشغالت. وتضم قائمة األمثلة 
املمرات احلضرية ذات اخلندقة املباشرة، ومرافق اخلدمات العامة، 

ومساقط اخلدمات داخل املباين.

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بني  املرافق  تقاسم  وعند 
التكنولوجيا لدعم  فإنه ميكن استخدام هذه  املرافق،  وغريها من 

منفصلة.  حتتية  بنية  استخدام  من  بداًل  منخفضة  بتكلفة  املرافق 
إنذاراً  وتستطيع احلساسات أن تيسر رصداً وحتكمًا أفضل وتقدم 
احملتملة على  األمثلة  أو االنسداد. وتشمل  اإلخفاق  بشأن  مسبقًا 
املرافق،  احلرائق يف قنوات  الفيضانات وحساسات كشف  ذلك 

وحساسات احلرارة يف كوابل الكهرباء، وحساسات كشف تسرب 
الغاز، ورصد تدفق املرور، والتحكم يف إضاءة الشوارع، ورصد 

وضبطها.  املياه  مرافق 

مرفق خدمات

املصدر: نيلش بريي، عرض بشأن “مدينة غوجارات التكنولوجية املالية الدولية” جرى 
تقدميه يف الفاعلية التدريبية لالحتاد الدويل لالتصاالت “االستفادة من تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت يف املدن الذكية املستدامة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ”، نيو دهلي، اهلند، 

24-26 مارس، 2015”.
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التحتية على مستوى الشوارع  البنية  باقتسام  املتعلقة  الفرص  أما 
فتشمل تقاسم األبراج الالسلكية، مثل تركيب حمطات قاعدة صغرية 

على أعمدة اإلنارة بالشوارع بغية حتسني سرعات النطاق العريض 
وتغطيته.

ولتحقيق استفادة قصوى، فإن الربط بني أجهزة الشوارع حيتاج 
إىل التخطيط مع قنوات حتت األرض. فعلى سبيل املثال، تستطيع 
الكبالت البصرية الرتابط مع حمطات القاعدة الالسلكية يف أعمدة 

اإلنارة. وميكن أن تكون هذه الكبالت عازلة للكهرباء متاماً لتحاشي 
احلاجة إىل احلماية من الصواعق املطلوبة للكبالت املعدنية.

ورمبا متثل الفرص اخلاصة بتقاسم البنية التحتية يف جمال الربجميات 
ميزة لتوفري التكلفة يف طبقة اخلدمة. فكل خدمة تتطلب االنتهاء يف 
خمدم، أو خمزن بيانات، أو معاجل ذكي، فضاًل عن االتصال بأجهزة 

مبا يف ذلك األجهزة الشخصية، واحلساسات، وأجهزة التحكم. 
ويف كثري من احلاالت، ميكن تشغيل ذلك على منصة تطبيقات 

مشرتكة. ولدى معظم املدن احلالية منصات عديدة لدعم طائفة من 
اخلدمات، وتتوافر اخلربات الفنية إلدارهتا يف أقسام تنظيمية مستقلة، 

أو “صوامع”.

وعلى النقيض من ذلك، فعند بناء مدينة ذكية مستدامة جديدة 
من نقطة الصفر، فإن لدى املخططني خيار انتقاء خدمة ميكن أن 

تتعاطى مع مجلة وظائف الربجميات املطلوبة من مطوري التطبيقات 
على منصة وحيدة. ومثة طائفة واسعة من التطبيقات يتوخى حتقيقها 

ملدينة ذكية مستدمية واليت ترتاوح بني الصحة اإللكرتونية واملواصالت 
اإللكرتونية. وعلى سبيل املثال، فإن هنج “البيانات املفتوحة” للنقل 
ميكن أن يزيد فرص حتسني الكفاءة زيادة عظيمة. ويستطيع مطورو 
الوقت احلقيقي متاحة للمواطنني  التطبيقات أن يضمنوا أن معلومات 

وللزوار الذين رمبا يستخدمون طائفة خمتلفة من وسائل النقل. 
وباملستطاع بعد ذلك مجع كل املعلومات اخلاصة مبرافق اخلدمات 

املتاحة وحتويلها إىل منصة كلية، مثل نظام إدارة متكامل على 
مستوى املدينة. ويف ظل اإلدارة املتكاملة، فإن شبكات االستشعار 

واحلساسات ميكن أن تعمل بطريقة منظمة لتعقب حوادث أو أحداث 
البنية التحتية املتنوعة، مثل حاالت الطوارئ اليت ميكن كشفها 

اتباع هذا بتحليل ونشر معلومات عرب  وتقييمها سريعًا. وباإلمكان 
الوكاالت املعنية، واملساعدة يف حتقيق هدف جعل املدن أكثر ذكاًء، 

وأكثر استدامًة.
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لجنة الدراسات 20 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت: تعاون جديد 
بقلم ناصر المرزوقي، هيئة تنظيم االتصاالت، اإلمارات العربية المتحدة، 

رئيس لجنة الدراسات 20 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت

تشجع املبادرات السياساتية الوطنية يف مجيع أحناء العامل على 
تطوير »مدن ذكية مستدامة«. ويف هذا الصدد، تؤدي تكنولوجيات 

املعلومات واالتصاالت )ICT( دوراً حامساً من خالل زيادة الكفاءة 
البيئية عرب قطاعات الصناعة ومتكني ابتكارات مثل أنظمة النقل الذكية 

واإلدارة “الذكية” للمياه والطاقة واملخلَّفات.
ومتثل املدن الذكية املستدامة جمااًل رئيسياً لتطبيق تكنولوجيات 

إنرتنت األشياء )IoT(. فدمج هذه التكنولوجيات يف أنظمة املدن 
سيجعل هلذه األنظمة مكان يف العامل االفرتاضي، ما يساعدنا على 

فهم أفضل للطريقة اليت تعمل هبا األنظمة اإليكولوجية املعقدة 

للمدن. وتعظم املدن الذكية املستدامة من استعمال البيانات اليت 
توّلدها األنظمة املمكَّنة بإنرتنت األشياء هبدف حتسني االستدامة 

البيئية، وزيادة القدرة على االستعادة، وحتقيق املساواة على الصعيدين 
االجتماعي واالقتصادي. 

ويف السنوات األخرية، شهد تقارب التكنولوجيات والقطاعات 
الصناعية انضمام طائفة متنوعة من أصحاب املصلحة اجلدد إىل قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وتتمثل التحديات اليت نواجهها 
يف تلبية متطلبات التقييس للصناعات الرأسية الكثرية اليت تستخدم 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت كتكنولوجيات متكينية. وهذا 

ُعقد االجتماع األول للجنة الدراسات 20 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت يف مقر االحتاد 
جبنيف يف الفرتة من 19 إىل 23 أكتوبر 2015
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 ما الذي يجعل التعاون مهمًا
جلنة الدراسات 20 التابعة لقطاع تقييس االتصاالت: تعاون جديد 



بديهي ال سّيما يف جمال إنرتنت األشياء حيث يُعكف على إنشاء 
منصات إنرتنت األشياء بشكل مستقل وفقاً لالحتياجات اخلاصة 

لكل قطاٍع. 
وجتسد رؤية مدينة ذكية مستدامة مفهوم “النظام املكون من 

أنظمة« عايل الكفاءة والقائم على التكامل األفقي والرأسي للعمليات 
املتعلقة باملدن والذي يتيح االستفادة الكاملة من البيانات اليت تولدها 

األنظمة املمكَّنة بإنرتنت األشياء. ويف بيئة املدن الذكية، ال ميكننا 
السماح بنشوء »حواجز« يف خمتلف القطاعات. 

وعلى هذا األساس، نادى أعضاء قطاع تقييس االتصاالت يف 
االحتاد )ITU–T( بإنشاء فريق خرباء جديد »رأسي املنحى« للتقييس 

باالحتاد. واستجاب الفريق االستشاري لتقييس االتصاالت 
)TSAG(، أثناء اجتماعه املعقود يف يونيو 2015، هلذه النداءات 

بإنشاء جلنة الدراسات 20 اجلديدة لقطاع تقييس االتصاالت 
املعنية بشأن “إنترنت األشياء وتطبيقاتها بما في ذلك المدن 

والمجتمعات الذكية”.

تعريف بلجنة الدراسات 20 
سّجل قرار إنشاء جلنة الدراساتSG20( 20(  املرة األوىل اليت 
االتصاالت جلنة دراسات  لتقييس  االستشاري  الفريق  فيها  أنشأ 
اليت  الذكية املستدامة، ما يشهد على األمهية  جديدة تُعىن باملدن 

املتزايدة إىل حتسني  للحاجة  االتصاالت  تقييس  يوليها أعضاء قطاع 
الذكية ونشرها.  املدن  إنرتنت األشياء وتطوير  التنسيق بني 

20 هذا التحدي فزودت احلكومات  وقد قبلت جلنة الدراسات 
نوعها  فريدة من  الصناعة مبنصة عاملية  واهليئات األكادميية ودوائر 

للمشاركة يف وضع معايري دولية إلنرتنت األشياء والتعاون من 
أجل ذلك. 

تقييس االتصاالت  الدراسات على خربة قطاع  وتعتمد جلنة 
اليت تفوق عشر سنوات يف جمال تقييس إنرتنت األشياء. وشرعنا 

إنرتنت  تكنولوجيات  تطوير  من  للتمكن  دولية  معايري  يف وضع 
 )M2M( األشياء بصورة منسَّقة مبا يف ذلك االتصاالت من آلة إىل آلة

الوجود. ويتمثل جزء هام من  الشاملة  وشبكات االستشعار 
هذه الدراسة يف تقييس املعماريات من طرف إىل طرف إلنرتنت 

األشياء  إنرتنت  لتطبيقات  البيين  التشغيل  قابلية  وآليات  األشياء 

املنحى.  الرأسية  الصناعات  خمتلف  تستعملها  اليت  بياناهتا  وجمموعات 
20 وضع معايري تسخِّر  ومن اجلوانب اهلامة لعمل جلنة الدراسات 

التنمية احلضرية. حتديات  ملواجهة  األشياء  إنرتنت  تكنولوجيات 

للتعاون منصة 
تّتبع جلنة الدراسات 20 هنجاً مبتكراً إزاء تقييس إنرتنت األشياء 
من خالل إتاحة اخلربة التقنية لالحتاد يف جمال تقييس إنرتنت األشياء 
خلدمة احلكومات الوطنية واحمللية وخمططي املدن وجمموعة واسعة من 

الرأسية املنحى.  الصناعات 
وجيّسد هذا النموذج من التعاون النهج الصحيح إزاء تقييس 

إنرتنت األشياء واملدن الذكية املستدامة. وتتمثل أوىل أولويات جلنة 
الدراسات 20 يف حتقيق مزيد من التماسك يف تقييس إنرتنت األشياء. 

وسيؤدي النجاح يف هذا املسعى إىل حتسني التنسيق يف جمال تطوير 
املدن الذكية. 

ويتطلب تطوير املدن الذكية املستدامة التعاون الفعال بني أصحاب 
املصلحة املتعددين. وحيتل قطاع تقييس االتصاالت باالحتاد مكانة 

فريدة من نوعها لتحقيق ذلك، بالنظر إىل أعماله اليت تقودها جمموعة 
متنوعة العضوية متثل حكومات ومؤسسات صناعية وأكادميية وحبثية. 
وقد أثبتت جلنة الدراسات 20 بالفعل مواطن قوة أنشطة التقييس 

لقطاع تقييس االتصاالت، بتحقيق التعاون بني خمتلف أصحاب 
املصلحة لوضع معايري توفر أساساً منصفاً لتطوير إنرتنت األشياء 

واملدن الذكية املستدامة. 

الوحدة في التنوع
لقد حققت جلنة الدراسات 20 جناحاً يف استقطاب جمموعة متنوعة 

من املشاركني املطلوبني لتحقيق غاياهتا. 
املعين  االتصاالت  تقييس  لقطاع  التابع  املتخصص  الفريق  واختتم 
21 وثيقة من  2015 بإصدار  باملدن الذكية املستدامة أعماله يف مايو 

 20 الدراسات  ملساعدة جلنة  الكفيلة  التقنية  واملواصفات  التقارير 
العديد  انتقل  الدويل. وقد  بالتقييس  املتعلقة  أنشطتها  املضي يف  على 
أنا، بأعماهلم إىل جلنة  الفريق املتخصص، ومنهم  من املشاركني يف 

20. وإننا ننظر بعني التقدير إىل التعاون اجليد الذي حنظى  الدراسات 
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التابعة لقطاع تقييس االتصاالت،  الدراسات األخرى  به مع جلان 
لتقييس  احلالية  لألنشطة  انتقال سلس  على ضمان  عملنا  حيث 

إنرتنت األشياء إىل جلنة الدراسات 20.
وقد اجتمعت جلنة الدراسات 20 مرتني باإلضافة إىل 

االجتماعات اإللكرتونية املتكررة اليت عقدهتا فرق العمل التابعة لنا. 
وُعقد أول اجتماع لنا يف جنيف يف أكتوبر 2015، والثاين يف سنغافورة 

يف يناير 2016. وننسق اجتماعاتنا الشخصية مع املنتديات املفتوحة 
ألعضاء االحتاد وغري األعضاء حرصاً على أن تظل أنشطتنا يف جمال 
التقييس مواكبة ملتطلبات أكرب جمموعة ممكنة من أصحاب املصلحة. 

الموافقة على معيارين جديدين
وافق أعضاء قطاع تقييس االتصاالت على معيارين دوليني 

جديدين وضعتهما جلنة الدراسات 20. 
وحتدد التوصية ITU–T Y.4702 - “املتطلبات والقدرات املشرتكة 
إلدارة األجهزة يف إنرتنت األشياء«  املعلمات املشرتكة للتنشيط عن 
بُعد، وعمليات التشخيص، وحتديث الربجميات وإدارة األمن لتحسني 
الكفاءة اليت تدار هبا أجهزة إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا. ومن املتوقع 

أن يوفر هذا املعيار اجلديد األساس لوضع معايري أخرى متكِّن من نشر 
إنرتنت األشياء واالتصاالت من آلة إىل آلة على نطاق واسع.

وتتعلق التوصية ITU–T Y.4553 - “متطلبات اهلاتف الذكي كعقدة 
البؤرة لتطبيقات وخدمات إنرتنت األشياء«  مبتطلبات اهلواتف الذكية 

لكي تقوم جبمع بيانات إنرتنت األشياء من قبيل املعلمات الصحيحة 
املرصودة، وحالة األجهزة، والبيانات الفيديوية والصوتية املدخلة. 

وتوفر اهلواتف الذكية توصيلية اإلنرتنت للتكنولوجيات اليت ميكن 
ارتداؤها وأجهزة املراقبة املنزلية، ما مينح هذا املعيار اجلديد إمكانية 

دعم جمموعة من مبادرات الرعاية الصحية الذكية. 

شاركوا في أنشطتنا 
نوشك على االنتهاء من وضع العديد من املعايري إذ نواصل صياغة 

47 مشروع نص ترد بإجياز يف برنامج عمل جلنة الدراسات 20. 

وتعكف جلنة الدراسات 20 على إنشاء منوذج متماسك للسلوك 
الالزم لوضع معايري إنرتنت األشياء وتطوير املدن الذكية املستدامة 

بصورة منسَّقة. وترجع هذه احلاجة إىل حتقيق مزيد من التماسك يف 
إجراءات أصحاب املصلحة إىل التنوع الكبري للمصاحل اليت تتحكم يف 
مستقبل إنرتنت األشياء واملدن الذكية املستدامة. وجيب أن يليب عمل 

جلنة الدراسات 20 احتياجات مجيع أصحاب املصلحة هؤالء. 
وأشجعكم على إعالم جلنة دراستنا مبتطلباتكم. فجميع 

املتطلبات يف جمال إنرتنت األشياء واملدن الذكية – سواء ذات الصلة 
بالتكنولوجيا أو األعمال التجارية أو االقتصاد أو السياسات - هي 

متطلبات ذات صلة بعمل جلنة الدراسات 20.
وسُيعقد االجتماع املقبل للجنة الدراسات 20 يف جنيف يف الفرتة 

من 25 يوليو إىل 5 أغسطس 2016، بالتزامن مع منتدى مشرتك بني 
االحتاد وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا سيعقد يوم 25 يوليو 
2016 بشأن إنرتنت األشياء: السبيل إىل تطوير مدن ذكية مستدامة. 

وأتطلع إىل لقائكم هناك. 
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 أربعة سبل يمكن للقادة السياسيين من خاللها أن يساعدوا
في بناء المدن الذكية المستدامة

Amey ،بقلم ريك روبنسون، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة البيانات والتكنولوجيا الذكية

إن املدن الذكية املستدامة - وهي فكرة ما برحت تراود األذهان 
منذ حنو 20 عاماً – تسعى إىل االستثمار يف التكنولوجيا لتحفيز النمو 
االقتصادي وتعزيز التقدم االجتماعي وحتسني الظروف البيئية. وميثل 

ذلك حتدياً اقتصادياً وسياسياً، وليس اجتاهاً تكنولوجياً. واملخاطر اليت 
نواجهها يف عامل اليوم جتعل منه حتدياً حتمياً.

ويف حني أن املطالب اليت يفرزها التحضر والنمو يف عدد سكان 
العامل هتدد بأن تتعدى املوارد املتاحة لنا، فإن هذه املوارد مهددة من 

جراء تغري يف املناخ من صنع اإلنسان. ويصبح االنتفاع من املوارد غري 
متكافئ على حنو متزايد يف عاملنا.

ال بد إذاً من قيام نقاش سياسي عاجل بشأن الكيفية اليت ميكن 
فيها لزعماء وسلطات املدينة أن تسن سياسات لتوجيه االستثمارات 
يف أقوى أداة اقرتحناها يوماً، أال وهي التكنولوجيا الرقمية، للتصدي 

هلذه التحديات. هذا النقاش ال جيري فعاًل. إذ يقلُّ النقاش بشأن 
املدن الذكية املستدامة الذي خيوض يف قضايا التمويل واالستثمار 

والسياسات. إنه أقرب لوصف املشاريع باستخدام حلول تكنولوجية 
جديدة ألنظمة النقل والطاقة، على سبيل املثال، اليت يرجَّح أن ال 

تستدام العتمداها على منح حبوث وابتكار يتيمة. ويف الوقت نفسه، 
يضخ القطاع اخلاص استثمارات هائلة يف جمال التكنولوجيا خلري 
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القدرة التنافسية والكفاءة وانطباعات العمالء؛ ولكن دون انضواء 
منهجي لنتائج تلك االستثمارات يف صف أولويات املدينة.

ولعل املدن الذكية املستدامة حتمل جواباً لكثري من التحديات اليت 
تعرتضنا اليوم؛ لكنها لن خترج إىل حيز الوجود حىت نتمكن من إقناع 
املزيد من قادتنا املدنيني والسياسيني بأهنا حل عملي ألماكن حقيقية، 

وبالرتكيز على ُسبل واقعية لتمويلها.
وقد وضعت مدن وبلدات ومناطق يف مجيع أحناء العامل مستقباًل 

ع اآلالت - السياسات أو ممارسات  ذكياً نصب أعينها، ولكننا مل نطوِّ
املشرتيات أو أطر التنمية - لتحفيز القطاع اخلاص إلنشائه.

وميكن للقادة السياسيني أن يدفعوا بعجلة السياسات قدماً لتشجيع 
االستثمار يف املدن الذكية املستدامة يف أربعة ُسبل

إدراج معايير المدن الذكية في مشتريات السلطات المحلية . 1
من الخدمات. وقد أظهرت سندرالند، وهي مدينة يف اململكة 

املتحدة، ونورفوك، وهي مقاطعة يف اململكة املتحدة، أنه من خالل 
التأكيد على التطلعات املدنية واإلقليمية يف معايري املشرتيات 

ميكن حتفيز املوردين لالستثمار يف احللول الذكية اليت تسهم يف 
حتقيق أهداف حملية. فعلى سبيل املثال، عند شراء بنية حتتية 

سحابية جديدة لتكنولوجيا املعلومات لتشغيل خدمات تكنولوجيا 
املعلومات يف جملس املدينة، طالبت سندرالند أن يبنيِّ املقدمون 

عملياً السبل احملددة اليت من شأهنا أن تساعد اجمللس يف استخدام 
منصة سحابية لتقدمي خدمات متكينية للشركات احمللية الصغرية 
واجلمعيات اخلريية واملؤسسات االجتماعية، وبالتايل ضمنت يف 

هناية املطاف دعم شركة IBM يف متكني تلك املنظمات من الظفر 
مبزيد من النجاح من خالل استخدام التكنولوجيا الرقمية.

تشجيع فرص التنمية على إدراج البنية التحتية “الذكية”. ميكن . 2
أن تتكيف اللوائح الناظمة لالستثمار يف العقارات والبنية التحتية 
لتنص على إدراج االستثمار يف البنية التحتية الرقمية. وكان إسناد 

تنفيذ عقد التطوير العقاري East Wick وSweetwater، بقيمة مئات 
ماليني اجلنيهات اإلسرتلينية من تراث األلعاب األوملبية بلندن، 
إىل اجلهة املنفِّذة قائماً يف جزء منه على التزامها باالستثمار يف 
هذا السبيل. فقد بنيَّ احتاد شركات التطوير العقاري الذي رسا 

عليه العقد، يف العرض الذي قدمه، كيف سيسعى إىل أن يستثمر 
يف البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية لدعم مبادرات حمددة، مثل 

بوابات اإلنرتنت اجملتمعية وخطط النقل الذكية وخدمات دعم 

مصاحل األعمال، اليت ليس من شأهنا أن حتسن التنمية للسكان 
احملليني والشركات احمللية فحسب، بل أن تفيد أيضاً اجملتمعات 

احمللية اجملاورة.
االلتزام ببرامج ريادة األعمال. أنشأت املنظمات الريادية اليت . 3

تطور مناذج األعمال اجلديدة املفعَّلة بالتكنولوجيا العديد من 
اخلدمات احلضرية أو العمومية اجلديدة. ومن األمثلة املعروفة اليت 

تساهم يف راحة املسافر، شركتا Uber وAirbnb )رغم أن طبيعة 
تأثريمها العام على اقتصادات املدينة تثري بعض اجلدل(. ونرى 
مثااًل ذا فوائد اجتماعية أوضح يف خدمة Casserole Club اليت 

تستخدم وسائل اإلعالم االجتماعية إلقامة صلة الوصل بني من 
ال يستطيعون طهو غذائهم وبني جريان هلم يسعدهم طهو قدر 

إضايف من الطعام. وتلقى هذه الشركات تشجيعاً من برنامج 
“تطوير iCentrum” لدى جامعة Innovation Birmingham يف 

برمنغهام وبرنامج املخترب الذكي )Smart Lab( يف شيفيلد )اململكة 
املتحدة(، من خالل ربط صناديق االستثمار احمللية وخدمات 

الدعم للشركات الريادية بتحقيق أهداف املدينة الذكية اخلاصة 
هبما. ففي شيفيلد، على سبيل املثال، ُزودت مثاين شركات مبتدئة 
خبدمات دعم األعمال التجارية، وبإمكانية االنتفاع من املرشدين 

واملستثمرين، لتطوير حلول تكنولوجية جديدة كي تساعد منو 
األعمال التجارية لتجار التجزئة يف مركز املدينة وكي تدعم املعيشة 

املستقلة ألمد أطول.

تمكين المؤسسات االجتماعية ودعمها. تتماشى أهداف . 4
املدن الذكية املستدامة مع أهداف “احملصلة النهائية الثالثية” 

للمؤسسات االجتماعية اليت تكسب عائدات من املنتجات أو 
اخلدمات، ولكنها تلتزم بنتائج اجتماعية وبيئية واقتصادية. وتظهر 

العديد من مبادرات املدينة الذكية املستدامة عندما تبتكر هذه 
املنظمات باستخدام التكنولوجيا؛ وميكن للمدن االستفادة من هذا 
املخزون من اإلبداع املفيد من خالل دعمها هلذه املنظمات، كما 

يوضح برنامج حمور التأثري )Impact Hub( يف برمنغهام.
وحتتاج كل هذه املناهج إىل القيادة السياسية من سلطة حملية 

وكذلك إىل التعاون مع اجلهات املعنية اإلقليمية. وتتجلى يف املبادرات 
الناجحة أربعة أركان:

االلتزام – تلزم القيادة املباشرة من كبار قادة احلكومات احمللية، 
مبا يف ذلك رؤساء البلديات املنتخبني وقادة اجمللس واملدراء التنفيذيني. 

ويف العديد من املدن اليت حتقق تقدماً حقيقياً على أرض الواقع، عنيَّ 
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قادهتا مسؤواًل تنفيذياً خمصصاً مفوضاً بوضع برنامج للمدينة الذكية 
املستدامة، وبإجراء االتصاالت وحتريك عجلة العمل بشأنه.

ل للجهات  التعاون – تدعو احلاجة إىل منتدى تعاوين إقليمي خموَّ
املعنية من أجل حشد املوارد احمللية. ويعود ذلك إىل أن معظم 

السلطات احمللية ال تتحكم مباشرًة سوى يف جزء من املوارد اإلقليمية، 
وليس هلا يد مباشرة يف حتديد العديد من األولويات احمللية.

االتساق – على اجلهات اإلقليمية املعنية أن تتفق على رؤية حملية 
متسقة واضحة تتشارك يف بلورهتا. فال ميكن للسلطة احمللية وحدها أن 
حتدد هذه الرؤية اليت توفر سياقاً تُتخذ فيه القرارات من خالل اجلمع 

بني املصاحل الفردية واألهداف املشرتكة، وميكن على أساسه تأطري 
عطاءات مقِنعة للتمويل واالستثمار.

المجتمع المحلي – إن من يعرف حق املعرفة الشكل الذي 
ينبغي أن تكون عليه املدينة الذكية املستدامة هم املواطنون واجملتمعات 

احمللية والشركات ممن يعيشون ويعملون فيها، ويدفعون مثنها من 
خالل الضرائب املستحقة عليهم. وستكون املبادرات األكثر فعالية يف 
هذا الصدد وليدة ابتكاراهتم التصاعدية. أما الرؤى والسياسات الرامية 

إىل هتيئة البيئة اليت ميكن أن تزدهر فيها فينبغي أن حتتكم إىل كلمتهم 
املسموعة من خالل األحداث وعمليات التشاور واللقاءات املفتوحة 

ووسائل اإلعالم االجتماعية وما إليها.

الحاجة إلى “قيادة متخطية”
ف أندرو زويل “القيادة  يف كتابه “النهوض من الكبوة”، يعرِّ
املتخطية” على أهنا القدرة على ختطي احلواجز املؤسسية والثقافية 

لقيام التعاون بني املبتكرين غري الرمسيني على نطاق صغري يف اجملتمعات 
احمللية وبني املؤسسات الرمسية ذات املوارد على نطاق كبري. تلك هي 
على وجه التحديد القدرة اليت حيتاجها زعماء املدينة الذكية املستدامة 

ليفهموا على الوجه الصحيح كيف ميكن تطويع القوى “التنازلية” 
رهن نفوذهم - السياسات واملشرتيات واالستثمارات - لتخويل 

ومتكني الناس واجملتمعات احمللية والشركات على أرض الواقع.
ويعلم القادة املتخطون أن ال دور هلم يف توجيه التغيري بل يف هتيئة 

الظروف اليت متكِّن اآلخرين من النجاح. وينبئنا مفهوم “العمران 
الذكي اهلائل/الصغري”، الذي طرحه املعماري كلفن كامبل، كيف 

هتيأ الظروف ملواقع حضرية مبتكرة ناجحة من خالل “كميات هائلة 
من االبتكار على نطاق صغري”.

ويف عصر املعلومات، ينبغي أن يشمل ذلك جعل البنية التحتية 
الرقمية قابلة للتكيف من خالل توفري السطوح البينية املفتوحة 

للبيانات، واليت ميكن النفاذ إليها من برجميات املصدر املفتوح على 
منصات احلوسبة السحابية – وهي املكافئات الرقمية ملا ميكن النفاذ 

إليه من البيئات احلضرية متعددة االستخدامات يف األماكن العامة 
وذات املقياس البشري.

إن عاملنا يستثمر يف التكنولوجيا الذكية مبعدل هائل. وحنتاج اآلن 
إىل قادة أذكياء يعينونا على االستفادة منها كمجتمع.
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اإلدارة المتكاملة للمدن المستدامة الذكية
بقلم األستاذ نينغ شينغ شين، جامعة ووهان والدكتور زيكين 

Fiberhome Technologies سانغ، مؤسسة

أفرزت التنمية االقتصادية السريعة والزيادة يف عدد السكان 
جمموعة من التحديات أمام استدامة جمتمعاتنا واقتصاداتنا. وقد أُرهقت 

مدننا بزيادة التلوث واالزدحام املروري. وقد دأبت البىن التحتية 
للمدن على الكفاح من أجل التقدم بوترية تضارع التحول احلضري، 

كما أن التحديات النامجة عن ضغوط التحول احلضري سيتضخم 
بزيادة وقوع األحداث اجلوية القاسية اليت ستجرب مدننا على حتملها 

كلما خضنا أكثر يف القرن احلادي والعشرين.
واالنتقال إىل املدن املستدامة الذكية ضرورة اجتماعية-اقتصادية، 

وستقوم مدن املستقبل هذه على االبتكار التقين والنـُُهج اجلديدة يف 
إدارة املدن. ومع ذلك، فإن االنتشار السريع للحلول التقنية إلدارة 

املدن أفضى إىل عدم االتساق يف تطبيق هذه احللول. واخلطأ ليس يف 
احللول ذاهتا. فلكل حل إمكانية املسامهة يف حتسني اإلدارة احلضرية، 
بيد أن التطبيق غري املنسق هلذه احللول أدى إىل حتقيق تأثري عكسي 

يف الغالب، مما زاد من تعقيد اإلدارة احلضرية ومن مث اخنفاض كفاءة 
هذه احللول.

ولدى إدارات املدن خيارات واسعة من حلول املدن املستدامة 
الذكية. غري أن ضمان تنظيم هذه احللول وإدارهتا بكفاءة يتسم بأمهية 

كربى إذا كان علينا حتقيق رؤية املدن املستدامة الذكية املتمثلة يف 
“نظام إىل أنظمة” بفوائد أكرب من جمموع أجزائها.
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واإلدارة املتكاملة للبىن التحتية للمدن وعملياهتا وتعامالت 
مواطنيها ستكون واحدة من السمات احملددة ألي مدينة مستدامة 

ذكية وتزداد أمهية املوضوع بقدرة عمليات اإلدارة على ضمان جناح 
مجيع مكونات املدن املستدامة الذكية.

التقرير التقني لقطاع تقييس االتصاالت 
باالتحاد بشأن اإلدارة المتكاملة

كان من بني النتائج النهائية للفريق املتخصص التابع لقطاع تقييس 
االتصاالت واملعين باملدن املستدامة الذكية تقرير تقين بشأن اإلدارة 
املتكاملة للمدن املستدامة الذكية. وقد أتاح الفريق منصة مفتوحة 
للتعلم بني األنداد لتوجيه قادة املدن عند اعتمادهم خطط أساسية 

للتنمية احلضرية. وأهنى الفريق أنشطته يف مايو 2015 بتقدمي 21 تقريراً 
تقنياً ومواصفة تقنية تعد يف الوقت احلايل الرافد الرئيسي ألعمال 

التقييس الدولية للجنة الدراسات 20 اجلديدة لقطاع تقييس االتصاالت 
املعنية بإنرتنت األشياء وتطبيقاهتا مبا يف ذلك املدن واجملتمعات 

الذكية. املستدامة 
ويعرض التقرير التقين لقطاع تقييس االتصاالت إطاراً لإلدارة 

املتكاملة للمدن املستدامة الذكية يهدف إىل حتديد أو وضع جمموعة 
من النماذج العليا ودمج معاجلة تدفقات األعمال ووضع مواصفات 

للسطوح البينية للخدمات لتسهيل تطوير املدن املستدامة الذكية.
التقرير: ويشمل 

مواصفات تقنية لنماذج عليا للموارد مثل مناذج عليا للعقد  _
واألحداث والنماذج واحملاسيس وعمليات الرصد.

مواصفات تقنية لتدفقات العمل اخلاصة مبعاجلة دمج املوارد،  _
تغطي مواصفات تتعلق بدمج موارد العقد واألحداث والنماذج 

واحملاسيس وعمليات الرصد باملواقع واخلرائط.
مواصفات تقنية للسطوح البينية للخدمات مثل السطوح البينية  _

للخدمات اخلاصة بالبيانات والنماذج واألحداث.
حاالت استعمال لإلدارة املتكاملة للمدن املستدامة الذكية تشرح  _

تطبيقات منوذجية للنماذج العليا للمدن املستدامة الذكية ودمج 
معاجلة تدفقات العمل والسطوح البينية للخدمات.

طريقة العمل
ميكن متثيل إطار وإجراءات اإلدارة املتكاملة ألي مدينة مستدامة 

ذكية يف شكل أحداث تكتشفها احملاسيس وتسجلها عمليات الرصد. 
وستخضع عمليات الرصد هذه للتحليل واملعاجلة بواسطة النماذج 

وسينتهي هذا اإلجراء بقرارات تتخذ طبقاً للعقد.
واألحداث واحملاسيس وعمليات الرصد والنماذج والعقد هي 
موارد معلومات املدن املستدامة الذكية. وتسعى اإلدارة املتكاملة 

إىل حتسني كفاءة إدارة املدن من خالل النمذجة العليا ودمج املعاجلة 
واخلدمة املوحدة ملوارد املعلومات تلك.

ومتثل موارد املعلومات هذه طبقاً لنماذج متثيل موحدة إلطار 
من أطر اإلدارة املتكاملة. وتدمج موارد املعلومات هذه بعد ذلك مع 
بعضها البعض لتعزيز أو إمتام املعلومات من خالل اعتماد دمج معاجلة 
تدفقات األعمال. ويستتبع ذلك أنه ميكن تبادل هذه املوارد وإدارهتا 

عن طريق سطوح بينية موحدة للخدمات إلطار من أطر اإلدارة 
املتكاملة.

وهذه األنواع اخلمسة من موارد املعلومات متعددة املصادر 
غري املتجانسة )كما تعرض يف الشكل أدناه( تعد أشياء لإلدارة غري 

املباشرة إلطار من أطر اإلدارة املتكاملة. والعالقات اليت تربط موارد 
املعلومات هذه ببعضها ضرورية من أجل متكني اإلدارة الشاملة 

للمدن. واملتكاملة 

فوائد اإلدارة المتكاملة
ستساعد اإلدارة املتكاملة إدارات املدن على فهم أدوارها 

ومسؤولياهتا يف تشغيل املدن املستدامة الذكية. وسيتسىن ملستعملي 
أطر اإلدارة املتكاملة النفاذ إىل موارد املعلومات بسرعة كبرية وحتديد 

مكان وقوع األحداث بدقة واختاذ اإلجراءات السليمة حياهلا.
ويشرح التقرير التقين لقطاع تقييس االتصاالت يف هذا الصدد 

عمليات التمثيل والدمج واخلدمات ملوارد املدن املستدامة الذكية 
ملساعدة أصحاب املصلحة يف املدن على وضع أطر اإلدارة املتكاملة 

اخلاصة هبم.
وسيكون للسلطات البلدية وأفرع احلكومة وكيانات وضع 

السياسات ذات الصلة القدرة على تركيب مجيع املعلومات اجملمعة من 
املدن املستدامة الذكية من أجل وضع اسرتاتيجيات هتدف إىل زيادة 

كفاءات العمليات اليومية للمدن واالستجابات األكثر فعالية حلاالت 
الطوارئ.
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وسيكون للمؤسسات، مبا يف ذلك شركات اإلمداد باملياه والطاقة 
واملرافق األخرى القدرة على املشاركة يف جهود البلديات لتحسني 

اإلدارة املتكاملة للمدن املستدامة الذكية.
واملواطنون هم املستفيدون األساسيون من اإلدارة املتكاملة. فاملدن 

املستدامة الذكية املتمحورة حول املواطنني ستزودهم باإلخطارات 
اهلامة من السلطات البلدية، كما سيكون للمواطنني دور أكرب يف إدارة 

املدن بإخطار هذه السلطات حباالت الطوارئ أو بالتحديات اليت 
يواجهوهنا يف حياهتم اليومية.

ويضع التقرير التقين لقطاع تقييس االتصاالت بشأن اإلدارة 
املتكاملة للمدن املستدامة الذكية أساساً نظرياً لإلدارة املتكاملة. 
ويشجع املخططون يف املناطق احلضرية على الرجوع إىل التقرير 

لالطالع على توجيهات بشأن كيفية حتسني الكفاءة اإلمجالية جلمع 
وتبادل موارد املعلومات، إضافًة إىل معاجلة دمج املعلومات. وستقوم 

املدن مبواءمة هذه النظرية حسب بيئة كل منها، غري أن تطبيق 
هذه النظرية عملياً ضروري للنهوض بتنسيق أفضل يف تطوير املدن 

املستدامة الذكية وإدارهتا.

حدث حمساس

عملية
عقدةرصد

البنية التحتية
للمدينة

البيئة
احلضرية

منوذج

السالمة
واألمن

املدينة

أشياء اإلدارة
أشياء اإلدارة
غري املباشرة

املباشرة

أشياء اإلدارة املتكاملة املباشرة وغري املباشرة
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األمن السيبراني: شبكة آمنة من أجل إقامة مدن ذكية مستدامة
EMEA، Symantec بقلم جيامبيرو ناني، الشؤون الحكومية

تنقل وسائل اإلعالم تقارير شبه يومية عن حوادث هامة تتعلق 
باألمن السيرباين. وعانت معظم املنظمات، يف معظم قطاعات 

الصناعة، من أحد أشكال اهلجوم السيرباين، مما جعل هذا املوضوع 
حاضراً بشكل قوي يف أذهاننا وال سيما يف أذهان القادة يف القطاعني 

اخلاص والعام.
والتقرير التقين لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد )ITU–T( بشأن 

“األمن السيبراني وحماية البيانات والصمود السيبراني في المدن 
الذكية المستدامة” يعاجل بشكل مباشر مسألة التهديدات السيربانية 

األكثر خطورة فيما يتعلق باملدن الذكية.
ويقوم التقرير بتحليل املعمارية التقنية العامة للمدينة الذكية 

املستدامة من أجل توضيح التحديات األمنية املعقدة اليت يواجهها 

االسرتاتيجيون واملنفذون. ويربز التقرير، عند حتليل العناصر الوظيفية 
للمدينة الذكية، مواطن الضعف يف أمن التكنولوجيات املتقدمة اليت 

جتعل املدن “ذكية”. وبعد دراسة األساس املفاهيمي لألمن السيرباين، 
ومحاية البيانات واملرونة، يقدم التقرير توجيهات حول كيفية تأمني 

احلماية من اهلجمات السيربانية وكشفها والتصدي هلا والتعايف منها. 
ويستكشف التقرير، من خالل عدد من السيناريوهات النموذجية، 
الطريقة اليت جيب هبا لكل تطوير “ذكي” مراعاة أن أنظمة تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اليت تدير هذه التطورات، معّرضة بصفة حتمية 
ومتزايدة للهجات السيربانية اليت تقوم هبا جمموعة متنوعة من األطراف 

اخلبيثة اليت ختتلف دوافعها ويزداد عزمها وحنكتها واليت تستخدم 
جمموعة متزايدة من األدوات املتاحة هلا. 
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كل توصيل جديد يفتح بابًا جديداً 
لهجمات سيبرانية جديدة 

ستُنفذ قدرات املدن الذكية املستدامة من خالل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التقليدية بل وأيضاً من خالل التكنولوجيات 

املتقدمة الناشئة مبا يف ذلك إنرتنت األشياء )IoT( وتعرف اهلوية 
 )M2M( واالتصاالت من آلة إىل آلة )RFID( بواسطة الرتددات الراديوية

وبلوتوث® واحلوسبة السحابية والبيانات الضخمة.
ونقوم بتوصيل املزيد من العناصر املكونة للمدينة واستغالل 

إمكانات الربط الشبكي لزيادة كفاءة عمليات املدنية واستدامتها. 
وتشمل أمثلة منوذجية لتطبيقات املدينة الذكية إشارات املرور الذكية 
وإدماج أجهزة االستشعار يف السيارات العامة واخلاصة لتحسني تدفق 

حركة املرور؛ والتطبيقات املتنقلة اليت تسمح باإلبالغ عن حوادث 
احلركة الطفيفة؛ والشبكات الذكية لإلمداد بالطاقة واملياه؛ والعدادات 

الذكية جلمع البيانات املتعلقة باستهالك الطاقة واملياه.
وستتيح العديد من أجهزة االستشعار واألجهزة املضمنة يف املدينة 

الذكية قدرات غري مسبوقة لتقدمي خدمات جديدة مبتكرة لسكان 
املدينة. ومع ذلك، فإن زيادة تعقيد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

والتوصيل املتزايد، جنباً إىل جنب مع الكميات 
اهلائلة من البيانات اليت يتم إنشاؤها، ستؤدي 

أيضاً إىل زيادة إمكانية تعرض أنظمة املدن 
الذكية للهجمات السيربانية اخلبيثة وغري 

املقصودة على السواء. وكل جهاز جديد 
موصول بعنوان إنرتنت يفتح باباً جديداً أمام 

اهلجمات اخلبيثة اليت هتدف إىل تعطيل اخلدمات 
يف املدن أو النفاذ غري املصرح به إىل البيانات.
ومن الضروري تصميم األنظمة احلضرية 

من اجليل التايل مع مراعاة األمن السيرباين 
ومحاية البيانات إذا كان للقائمني على إدارة 

املدن أن يضمنوا استمرارية اخلدمات وسالمة 
املواطنني والشركات ورفاهيتها.

ومن شأن مدينة ذكية مستدامة أن تتيح 
فرصاً كثرية للقراصنة، ويكون نطاق التحدي 

واضحاً عندما نعترب أن أمن البنية التحتية 
واخلدمات احلامسة معرضاً للخطر. ومما ال شك 

فيه أن تعطيل أنظمة النقل يف املدينة وشبكة 
اإلمداد بالطاقة أو أي جهاز أساسي للحياة 

احلضرية من شأنه أن جيعل املدينة، أو على األقل جزء منها، جتثو على 
ركبتيها.

وقد يبدو هذا السيناريو جمرداً أو غري واقعي ولكنه يف الواقع 
معقول جداً نظراً للمجموعة الواسعة من التكنولوجيات املستخدمة 

يف البنية التحتية احلضرية احلالية والدروس املستفادة من احلاالت 
السابقة ملثل هذه اهلجمات.

عكس االتجاه فيما يخص الهجمات السيبرانية 
إن مسائل األمن السيرباين ومحاية املعلومات واخلصوصية ومرونة 
النظام هي، يف هناية املطاف، مسائل ذات صلة أواًل وقبل كل شيء 

بالسياسة العامة وباإلدارة مث بالتكنولوجيا.
وتتطلب هذه املواضيع اهتمام املديرين العامني وواضعي القرارات 

وخصوصاً نظراً إىل خطورة عواقب اهلجمات اخلبيثة على البنية التحتية 
احلامسة اليت حترم املواطنني من اخلدمات األساسية يف جماالت متتد من 

النقل إىل املرافق العامة والرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والسالمة 
العامة وجماالت أخرى.

ويف ظل الظروف الراهنة، تكون املواجهة 
بني املهامجني السيربانيني واملدافعني غري متناظرة، 

إذ يسيطر املهامجون على الوضع.
وإن اهلجمات متزايدة ومعقدة ومستمرة 
وهادفة وداهية. ويالحق املدافعون املهامجني 

بصورة مستمرة ويتخلفون عنهم خبطوات 
قليلة دائماً. وبعبارة أخرى، يتفوق املهامجون 
السيربانيون على عمليات الدفاع حبيث يتعذر 

على املنظمات حتسب األمر. وخالفاً للمهامجني 
السيربانيني، فإن األمن السيرباين ال يشكل 

الشاغل األساسي للمدافعني مما جيربهم على 
إجياد توازن بني قوة دفاعهم وتأثري عملهم على 

التجاري. نشاطهم 
فهل بإمكاننا استعادة التوازن يف هذه 

املعركة وترجيح كفة امليزان لصاحل املدافعني؟ 
يعتمد ذلك على اجلهاز العام لألمن السيرباين 
للمنظمة. ويتحدد هذا اجلهاز بوضع التدابري 

التقنية لألمن السيرباين بل وأيضاً باملوقف 
السائد وثقافة املنظمة فيما يتعلق باألمن 

تعقيد مفرط

توصيل مفرط

كميات مفرطة من البيانات

مواطن ضعف مفرطة
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السيرباين. وستتألف املنظمة، نظراً لكوهنا متصلة باملدن الذكية 
املستدامة، من إدارات املدن والنظام اإليكولوجي األوسع ألصحاب 

املصلحة املعنيني باملدن الذكية.
يقدم تقرير تقين لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد )ITU–T( بشأن 
“األمن السيرباين ومحاية البيانات والصمود السيرباين يف املدن الذكية 
املستدامة” توجيهات بشأن احلماية الفعالة للبيانات والتطبيقات من 
اهلجمات اخلبيثة يف جمال العمليات واألفراد والتكنولوجيا. ومع توفر 

العمليات املناسبة والتعاون متعدد أصحاب املصلحة واإلدارة السديدة، 
ميكن للتكنولوجيات أن توفر حلواًل ملموسة للتحديات اليت يواجهها 

األمن السيرباين ومحاية املعلومات ومرونة األنظمة.
وينبغي حتديد عمليات وشروط ومهارات مناسبة على مستوى 

املدينة، من خالل االستخدام التام للمعلومات املتاحة بشأن التهديدات 
.)CSIRT( وخدمات أفرقة االستجابة للحوادث املتصلة بأمن احلاسوب

وينبغي نشر احللول التقنية اليت متّكن من التشفري واالستيقان القوي 
ومنع فقدان البيانات حلماية األنظمة والبيانات باالقرتان مع وضع 

تقنيات مناسبة للنسخ االحتياطي واالسرتداد من أجل ضمان مرونة 
األنظمة املعنية واستمرارية اخلدمات اليت تدعمها.

ورمبا األهم من ذلك، أن يبادر القادة إىل تنمية ثقافة األمن 
السيرباين بني أفراد إدارة املدينة بصفة عامة من خالل إقامة جهاز أمين 

قوي يتم فيه دعم عمليات األمن السيرباين والتدابري التقنية مبواقف 
وعادات آمنة.

وترمي جلنة الدراسات 20 بشأن “إنترنت األشياء وتطبيقاتها بما 
في ذلك المدن والمجتمعات الذكية” إىل أن تكون شريكاً قّيماً 

للمدن اليت تنوي إقامة جهاز أمين قوي. ويقدم الفريق املساعدة التقنية 
ألصحاب املصلحة املعنيني باملدن يف سعيهم إىل حتقيق مشاريعهم 

املتعلقة باملدن الذكية. ويتمثل أحد األهداف الرئيسية للجنة الدراسات 
20 يف توفري منصة للتعاون بني العديد من أصحاب املصلحة يف جمال 

املدن الذكية. وال ميكننا أن نفهم املسامهات املتوقعة مّنا يف جمال بناء 
ثقافة األمن السيرباين يف املدن الذكية إال من خالل التعاون.
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كم هي “ذكية” اإلدارة الذكية للمياه؟
بقلم الدكتور رامي أحمد، مدير الخدمات الرقمية، الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، مصر

الطبيعي األكثر أمهية الستمرار احلياة. ووجود  املياه هي املورد 
والتشغيل  البشر  أساسي حلياة  أمر  النقية  للمياه  عليه  يعتمد  مورد 
السياسي. ومع ذلك، يظل احلصول على  اقتصاداتنا ولالستقرار 
السكان يف العامل.  لنسبة كبرية من  املنال  أمراً صعب  املياه النقية 
85 باملائة من سكان العامل  ووفقًا لتقديرات األمم املتحدة، فإن 

السكان  الكوكب األكثر جفافًا، و783 مليونًا من  يعيشون يف نصف 
2,5 مليار ال حيصلون على املرافق  ال حيصلون على مياه نقية، وحوايل 

املناسبة. الصحية 
متزايدة على موارد  املياه ضغوطًا  املتنامي على  ويفرض طلبنا 

املياه، كما يتوقع أن يفاقم تغري املناخ من هذا التحدي. وستكون 
اإلدارة الذكية للمياه حامسة من أجل محاية جودة واستمرارية 
التنمية  الغذائي ويشجع على  املياه، مبا يضمن األمن  إمدادات 

املائية وغري ذلك من األنشطة  الطاقة  املستدامة وتوليد  الزراعية 
احلياة. الستمرار  الرامية  االقتصادية 

اإلدارة السيئة لموارد المياه
ميكن لإلدارة السيئة ملوارد املياه أن متثل مشكلة أكرب من 

توفري إمدادات املياه. فقد كانت ممارسات اإلدارة التقليدية للمياه 
تستند فقط إىل آليات للتحكم يف إمدادات واحتياطات وجودة 

املياه ومراقبتها. وكان النظام اإليكولوجي إلدارة املياه يتكون من 
»كيانات« مستقلة، كانت فيها السلطات املسؤولة عن إدارة موارد 

املياه منعزلة بشكل أو آخر عن جمال تأثريها وفعلها احملتمل.
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ومع بداية ظهور دور أكرب لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)ICT( يف إدارة املياه، كانت هناك فرضية بأن فعالية وكفاءة إدارة املياه 

ستصبح مضمونة. ومل تكن هذه الفرضية صحيحة. فتكنولوجيات 
األمتتة »الذكية« أو األنظمة احملوسبة ال ميكنها، يف حد ذاهتا، ضمان 

اإلدارة الذكية للمياه. فهذه االبتكارات مكونات قيمة يف عملية إدارة 
املياه، ولكن الفوائد اجلماعية هلذه االبتكارات تكون أكرب كثرياً إذا مت 

تنفيذها وإدارهتا يف إطار نظام شامل متكامل لإلدارة الذكية للمياه.
ويتمثل التحدي اليوم يف التمكن من دمج املكونات املستقلة 

تقليدياً ألنظمة إدارة املياه. وهدف اإلدارة الذكية للمياه هو توفري آلية 
الختاذ القرار تكون مشرتكة جلميع أصحاب املصلحة يف إدارة املياه، 
وينبغي النظر إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على اعتبار أهنا 

أدوات ضرورية لتحقيق ذلك. 

ما هي اإلدارة الذكية للمياه؟
ُتسخر اإلدارة الذكية للمياه املعارف ومشاركة مجيع أصحاب 

املصلحة يف جمال إدارة املياه فضاًل عن جمموعة متنوعة من موارد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وبناها التحتية، من أجل بناء 

نظام إلدارة املياه يستغل األنظمة اإليكولوجية املائية بطريقة ال ختل 
باالستدامة االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية.

ولتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دور حموري يف اإلدارة الذكية 
للمياه عن طريق حتسني كفاءة توزيع املياه وإدارهتا وختصيصها.

ومن منظور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ميكن النظر إىل 
اإلدارة الذكية للمياه على أهنا جمموعة من التكنولوجيات واخلدمات 
والبىن التحتية واالتصاالت اليت متكن من التماسك يف مجيع جوانب 

إدارة املياه.
وهناك تقرير تقين عن »اإلدارة الذكية للمياه« لقطاع تقييس 
االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت )ITU–T(، وهو أحد النواتج 
النهائية للفريق املتخصص املعين باملدن املستدامة الذكية. وقد وفر 
الفريق املتخصص منصة مفتوحة لتعلم األقران لتوجيه قادة املدن 

يف اعتماد خطط أساسية للتنمية احلضرية، وقد أهنى أنشطته بتوفري 
21 تقريراً تقنياً ومواصفة تقنية تعد حالياً الرافد الرئيسي ألعمال 

التقييس الدولية للجنة الدراسات 20 اجلديدة بقطاع تقييس االتصاالت 
املعنية بإنرتنت األشياء واملدن الذكية.

ويزداد التقرير التقين للفريق املتخصص بشأن »اإلدارة الذكية 
للمياه يف املدن” صانعي القرارات بنظرة عامة عن االعتبارات التقنية 

الرئيسية ذات الصلة بالتصميم والتنفيذ الفعالني ألنظمة اإلدارة الذكية 
البيئة احلضرية. للمياه يف 

ويسلط التقرير الضوء على الكيفية اليت متكن هبا تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من تشغيل نظام متكامل إلدارة املياه، نظام 

يستفيد من البىن التحتية القائمة بأقصى قدر ممكن مع تأمني االبتكار 
املستقبلي يف نفس الوقت.

ويتوقع أن تؤدي التكنولوجيات اليت يقوم عليها أي نظام لإلدارة 
الذكية للمياه املهام التالية:

إدارة أصحاب املصلحة: توفري معلومات مفصلة جلميع أصحاب  _
املصلحة بشأن سلوكياهتم يف استعمال املياه من أجل حتقيق 

استعمال للمياه يتسم بالذكاء والتمحور حول االستهالك يؤدي 
إىل تدنية التكاليف وتعظيم الكفاءة االقتصادية والبيئة.

التحكم يف التلوث وجودة املياه: احلماية من التلوث واختبارات  _
اجلودة والتحكم يف املياه املستعملة.

املراقبة من أجل الوقاية من حاالت الكوارث واكتشافها: الوقاية  _
من الفيضانات والكوارث األخرى ذات الصلة باملياه، مبا يف ذلك 

القدرة على التعامل مع هذه الكوارث بأقصى سرعة ممكنة.
اإلدارة االقتصادية واملالية: إدارة األسعار وأنظمة الضرائب  _

والفوترة ذات الصلة باستعمال املياه.
إدارة املعلومات: النفاذ إىل البيانات متعددة املصادر يف الوقت  _

الفعلي املتمحور حول احلوسبة السحابية.
التوزيع الذكي للمياه: أنظمة إدارة املعلومات املتقدمة اليت تضم  _

ابتكارات مثل أنابيب املياه الذكية أو حتديد املواقع اجلغرافية 
للموارد  توفر معلومات عن حالة شبكة املياه، مبا يسمح باختاذ 
القرارات واإلجراءات املقابلة بأسلوب أكثر سرعة وانضباطاً، 

ومن مث توزيع املوارد حيثما تكون ضرورية وتوفريها مىت أمكن.
وبفضل الوترية االستثنائية لالبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، سنشهد منواً متواصاًل يف جمموعة حلول تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اليت ميكن تطبيقها على اإلدارة الذكية للمياه. 
وتشمل هذه الطائفة من احللول بالفعل تطبيقات التعهد اجلماعي اليت 
تبلغ عن احلوادث املتعلقة باملياه واملخاطر وكميات الطلب؛ ومنصات 
اإلدارة املتاحة حبرية على اإلنرتنت؛ وأنظمة املعلومات اجلغرافية )GIS(؛ 
وحتليالت البيانات الضخمة؛ وتكنولوجيا إنرتنت األشياء وتطبيقاهتا؛ 
وأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بتعاون أصحاب 
املصلحة وإشراكهم. ويوضح الشكل بعض جماالت إدارة املياه اليت 

ميكنها االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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ما هي ابتكارات السياسات المطلوبة؟
هناك واقع اليوم يتمثل يف أن هناك الكثري من اإلدارات ال تطبق 

آليات شاملة لصناعة القرار تراعي أثر قراراهتا على جودة وكم 
احتياطاتنا احملدودة من املياه. وينبغي لواضعي السياسات يف القرن 

احلادي والعشرين السعي حنو دمج حبث مسائل املياه ضمن عمليات 
صنع القرار.

ويقرتح التقرير التقين لقطاع تقييس االتصاالت يف هذا الشأن 
جمموعة واضحة من اإلجراءات اليت ميكن ألصحاب املصلحة اختاذها 

لتحقيق اإلدارة الذكية للمياه يف املدن.
وتستخدم اإلدارة الذكية للمياه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

لتحقيق ثالثة أهدف رئيسية: اإلدارة املنسقة والتوزيع املنسق ملوارد 
املياه؛ واحلماية البيئية املعززة؛ والتنمية االقتصادية املستدامة وتوفري 

اخلدمات العامة.
والتقييس ضروري لتحقيق هذه األهداف. فاملعايري حتدد 

املواصفات أو املبادئ التوجيهية اليت يتعني استخدامها بشكل منسق 
يف تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو تنفيذها؛ وهي توفري 

مرجعاً مشرتكاً فيما يتعلق باملواصفات التقنية ومستويات اجلودة 
واألداء واالعتمادية. وسيضمن االمتثال للمعايري التماسك يف نشر 
حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تقوم عليها اإلدارة 

للمياه وتشغيلها. الذكية 
والتوقيت أمر بالغ األمهية عندما يتعلق األمر بااللتزام باملعايري. 

فطلب االلتزام باملعايري يف وقت مبكر جداً ميكن أن يفرض قيوداً غري 
ضرورية على االبتكار، ويكن إذا حتدد التوقيت بدقة، فإهنا توفري 
أساساً مشرتكاً لالبتكار مبا يعظم القيمة املضافة للتكنولوجيات 

اجلديدة. ووجود اسرتاتيجية خمططة بشكل جيد للمعايري ميكن أن 
يكون مبثابة إطار إلدارة املخاطر وخارطة طريق لتنفيذ التكنولوجيات 

مبا ميكن من التنفيذ الفعال للخطط واملشروعات الرامية إىل اإلدارة 
الذكية للمياه.

وهناك هدف مهم آخر للتصميم يتمثل يف ضرورة ضمان قابلية 
التشغيل البيين حللول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة 
باإلدارة الذكية للمياه. فإن مل تكن احللول قابلة للتشغيل البيين، 

فإن فعاليتها تقيد بشدة، خاصة عندما يتعلق األمر بالربط الشبكي 
للشركات. وهنا ينبغي لصانعي القرارات واالعتماد على قدرات 

معايري معدة بشكل جيد من أجل حتسني قابلية التشغيل البيين.
وينبغي للسياسات الرامية إىل تشجيع اإلدارة الذكية للمياه أن 

تشجع التماسك يف تطبيق املعايري والتكنولوجيات. ووضع هذه 
السياسات فضاًل عن املعايري واالسرتاتيجيات التكنولوجية األساسية، 

ينبغي أن يتم التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني. وهذا 
التعاون حاسم من أجل بناء نظام متكامل لإلدارة الذكية للمياه 

مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة املسؤولني عن تشغيله.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتكاملة في إدارة المياه

رسم خرائط الموارد المائية، 
والتنبؤ بأحوال الطقس

االستشعار عن بُعد من السواتل �
أنظمة االستشعار األرضية يف  �

املواقع
أنظمة املعلومات اجلغرافية �
شبكات أجهزة االستشعار  �

واإلنرتنت

إدارة أصول شبكات توزيع المياه
حتديد املوارد املدفونة ووضع  �

العالمات اإللكرتونية
األنابيب الذكية �
إصالح األعطال يف حينها �

إقامة أنظمة لإلنذار المبكر 
وتلبية الطلب على المياه 

في المدن
جتميع مياه األمطار/العواصف �
إدارة الفيضانات �
� )IoT( إنرتنت األشياء
التحديد الذكي للقراءات  �

واالتصال من آلة إىل آلة
أنظمة معاجلة املعارف �

الري في الوقت المطلوب في 
الزراعة وفي إنشاء المناظر 

الطبيعية الخضراء
أنظمة املعلومات اجلغرافية �
شبكات أجهزة االستشعار  �

واإلنرتنت
الزراعة الدقيقة �
� )IoT( إنرتنت األشياء
� )M2M( االتصال من آلة إىل آلة

التحكم في التلوث 
وجودة المياه، الفوتومتر 

UV-Vis الطيفي
أجهزة استشعار األلياف البصرية �
االستشعار الكهركيميائي �
أنظمة معاجلة املعارف �
أجهزة استشعار املوجات  �

الكهرمغنطيسية

أنظمة دعم اتخاذ القرار
أدوات ذكية لألعمال التجارية �
الذكاء االصطناعي �
حتليالت البيانات الضخمة �
النماذج اهليدرولوجية �
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 المعمارية المفتوحة والشمولية 
لمدينة مستدامة ذكية

بقلم الدكتور باولو جيما، كبير المتخصصين بشركة Huawei والدكتور ليونيداس 
أنتوبولوس، أستاذ منتسب بمعهد Thessaly التكنولوجي والتعليمي

حيتاج االبتكار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )ICT( من أجل املدن املستدامة الذكية إىل الدعم باملبادئ 
التوجيهية والقواعد املناسبة ملساعدة أصحاب املصلحة احلضريني. وهلذا السبب، أعد الفريق املتخصص التابع لقطاع 

تقييس االتصاالت باالحتاد الدويل لالتصاالت واملعين باملدن املستدامة الذكية جمموعة من املواصفات التقنية لالحتاد بعنوان 
“وضع إطار معمارية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمدينة مستدامة ذكية”. وأتاح الفريق منصة مفتوحة للتعلم 

لألنداد من أجل توجيه قادة املدن يف اعتمادهم خلطط أساسية للتنمية احلضرية، حيث اختتم أنشطته بإصدار 21 تقريراً 
ومواصفة تقنية متثل الرافد الرئيسي يف الوقت احلايل ألعمال التقييس الدولية للجنة الدراسات 20 اجلديدة بقطاع تقييس 

االتصاالت املعنية مبسألة “إنترنت األشياء وتطبيقاتها بما في ذلك المدن والمجتمعات الذكية”. 

“ينبغي ملعمارية تكنولوجيا 
 )ICT( املعلومات واالتصاالت
اخلاصة بأي مدينة مستدامة 

ذكية أن تكفل االنفتاح 
وقابلية التشغيل البيين وأن تنفذ 
بااللتزام املنسق مبعايري مشرتكة. 
فأي مدينة مستدامة ذكية لن 
تستخدم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت لتحسني كفاءة 

فرادى قطاعات الصناعة فقط، 
ولكنها ستستخدمها أيضاً إلدارة 
هذه العمليات يف ضوء دورها 
يف النظام اإليكولوجي األوسع 

للمدينة.”
 هولني جاو،

 األمني العام لالحتاد الدويل 
لالتصاالت

Sh
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ويوفر اإلطار املعماري املقرتح من جمموعة املواصفات التقنية 
للفريق املتخصص أساساً للتقييس الدويل لبنية حتتية منوذجية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من أجل مدينة مستدامة ذكية.
وتزود املواصفات التقنية قادة املدن باملبادئ التوجيهية أو “القواعد” 
املعمارية الالزمة لدعم االبتكار يف البيئة احلضرية. ومن السمات البارزة 
لإلطار املعماري املقرتح إمكانية تطبيقه على املدن احلالية عند االنتقال 
إىل االستدامة الذكية إضافًة إىل مشاريع “مستحدثة” هتدف إىل بناء 

مدن ذكية من البداية.
وحتدد املواصفات التقنية عملية لتعريف معمارية تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت اخلاصة بأي مدينة ذكية وحتدد القيود اليت 
ينبغي أن تنشرها يف إطارها حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

واملنشآت األخرى. 

تصميم شمولي
وقد اسرتشد تصميم هذه املعمارية العليا بآراء جمموعة واسعة التنوع 
من أصحاب املصلحة احلضريني وبالتايل فهي تتسق مع نظرية مثبتة ذات 
صلة باملدن الذكية ومعماريات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إضافًة 

إىل نتائج جتريبية مستقاة من مشاريع ملدن ذكية يف مجيع أحناء العامل.
وتسهل معمارية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بأي 

مدينة ذكية العالقات البينية بني النظام األساسي للمدينة الذكية وأنظمته 
الفرعية وينبغي هلذه املعمارية أن تدعم أيضاً التحليل املتمرس لسلوك 

مكونات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألي مدينة ذكية. واملعمارية 
العليا املقرتحة من املواصفات التقنية لالحتاد الدويل لالتصاالت معمارية 
مشولية ترمي إىل ضمان التماسك يف نشر حلول املدن الذكية إضافًة إىل 
حتليل شامل للتعامالت يف أي مدينة ذكية وآثارها الرتاكمية على سعي 

املدينة حنو حتقيق االستدامة الذكية.
وتدعم املعمارية العليا هذا التحليل الشامل بسبب تصميمها 

الشمويل، الذي يعرتف:
بنية حتتية مرنة لألشخاص واجملتمع؛ _
بنية حتتية صلبة للمباين واملرافق؛ _
ابتكار قائم وغري قائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  _

جمال العتاد والربجميات والتخطيط واملواد الذكية؛
والبيئة الطبيعية. _

وتتعايش هذه العناصر األربعة وتتفاعل يف الفضاء احلضري وبالتايل 
جيب أن تنظم يف طبقات متكاملة رأسياً استناداً إىل ديناميات اخلدمات 

الذكية اليت تدعمها. وتوفري اخلدمة وظيفة هامة ألي مدينة مستدامة 
ذكية، وما يضفي عليها هذه األمهية هو أن عمليات املدن الذكية حتقق 

التوازن بني قوى العرض والطلب يف سياق املدينة الذكية.

ويرمي اإلطار املعماري املقرتح إىل مساعدة مجيع املدن يف جهودها 
من أجل نشر حلول ذات أمهية أساسية لالستدامة الذكية، مع ضمان، 

يف نفس الوقت، أن تتمتع املدن باملرونة الالزمة ملواءمة املعمارية املقرتحة 
طبقاً لبيئاهتا املتفردة. 

الحلول المستدامة
من السمات الرئيسية هلذا اإلطار تشجيعه للحلول املستدامة من 

أجل حتسني املعيشة يف مدننا. فهو يوفر حتسينات مستدامة إلدارة املدن 
الذكية، باقرتاح معمارية تتسم بالقدرة على التوسع وحتمل األعطال 

ومقاومة الكوارث الطبيعية والتهديدات اليت يتعرض هلا األمن السيرباين. 
وتقوم املعمارية املقرتحة على معايري مشرتكة لدعم قابلية التشغيل البيين 
بني حلول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري املتجانسة، ومساعدة 

اإلدارة املتكاملة خلدمات املدن الذكية، ويف نفس الوقت محاية خصوصية 
املواطنني نظراً لتدفق املعلومات بني خمتلف عناصر املدينة الذكية.

وميكن رؤية اإلطار املعماري املقرتح لالحتاد الدويل لالتصاالت 
من زوايا خمتلفة، حيث تأخذ وجهات النظر البديلة “لقطات” خمتلفة 

للمعمارية )كما هو موضح يف اجلدول(.

اللقطةوجهة النظر
اقرتاح بناء مدينة مستدامة ذكيةوظيفية

كيفية تطوير خدمات تكنولوجيا املعلومات التنفيذ
واالتصاالت وتشغيلها

وضع خمططات أولية لرتكيب مكونات تكنولوجيا مادية
املعلومات واالتصاالت

املعامالت وتدفقات املعلوماتعملية إدارة األعمال

شرح عمليات تطوير الربجمياتهندسة الربجميات

وتبعت عملية وضع اإلطار املعماري املقرتح لالحتاد والرؤية اخلاصة 
هبندسة الربجميات وخلصت إىل لقطاع ثنائية وثالثية ومخاسية. وهذه 

اللقطات املتعددة أخذت بالنسبة لعرض برجميات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واملستعملني واملنطق والنفاذ إىل البيانات وختزينها يف أي 

مدينة مستدامة ذكية.
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و“رؤية االتصاالت” بديل آخر يتعني مراعاته، حيث نأخذ هذه 
الرؤية يف االعتبار الشبكات املادية )الكبلية أو الالسلكية أو القائمة 

على احملاسيس(؛ والتوصيالت )والسطوح البينية املالئمة(؛ والتطبيقات؛ 
وتوزيع البيانات بني املستعملني واألنظمة الفرعية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ونظام املدينة الذكية. وتفضي هذه الرؤية أيضاً إىل معمارية 

متعددة املستويات تضم هذه الكيانات مجيعها.

المعماريات المجزأة
إضافًة إىل اللقطات متعددة املستويات، يسمح اإلطار املعماري 

املقرتح لالحتاد أيضاً باملعماريات اجملزأة اليت تأخذ يف االعتبار كاًل من 
نوع املدينة وشكل املعمارية. بيد أنه من املهم العلم بأن املعماريات 

اجملزأة أكثر تعقيداً وتضم وحدة منطية للربط الشبكي مصحوبة 
بربوتوكول من أجل تدفقات املعلومات؛ ووحدة منطية للتطبيقات 
تضم مجيع خدمات املدينة الذكية؛ ووحدة منطية لألعمال التجارية 

تتناول إدارة املعلومات؛ ووحدة منطية لإلدارة مع ما يقابلها من قواعد 

وعمليات؛ ووحدة منطية للبيانات تقابل إنتاج املعلومات وملكيتها 
وختزينها.

وتقرتح جمموعة املواصفات التقنية لالحتاد إطاراً معمارياً قادراً على 
تعزيز الكفاءة اإلمجالية ألي مدينة مستدامة ذكية، مما يزيد من عائدات 

االستثمارات احلالية يف جمال املدن الذكية ويقلل من املخاطر املرتبطة 
باالستثمارات املستقبلية. ويتمتع اإلطار املعماري املقرتح باملرونة الالزمة 

لتأمني منو األعمال والتطورات يف بنية أي مدينة مستدامة ذكية.
وحتدد هذه اجملموعة من املواصفات التقنية املتطلبات اليت تشدد 

عليها املواصفات التقنية األخرى اليت وضعها الفريق املتخصص بشأن 
موضوعات مثل األمن واخلصوصية واجلودة. وتستخدم املواصفات 

املعايري القائمة بأقصى قدر ممكن، وتضم ملواصفات احلالية اليت حددهتا 
املعايري التقنية اليت وضعها االحتاد واهليئات األخرى. وقد مت مواءمة هذه 

املواصفات حسب الوحدات النمطية والكيانات اخلاصة باملعمارية، 
مبا يوفر جمموعة أدوات عالية القيمة ملطوري معماريات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وخرباء املعايري وغريهم من أصحاب املصلحة يف 
جمال املدن الذكية.

خدمات النقل

خدمات
الحكومية اإللكترونية

خدمة األعمال
التجارية اإللكترونية

خدمات
السالمة والطوارئ

خدمات
الصحة الذكية

خدمات السياحة

خدمات التعليم البناء الذكي

خدمات
إدارة المخلفات

خدمات
الطاقة الذكية

خدمات
المياه الذكية
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الدروس المستفادة من “تحديات المدن الذكية” في الواليات المتحدة
بقلم روجر س. النكتوت، مدير مساعد في شؤون ممارسات السيارات، التحليالت االستراتيجية

أفادت التقارير بأن وزارة النقل األمريكية )USDOT( “تأثرت إىل 
حد كبري” مبا يوصف باستجابة عارمة لتحدي املدن الذكية اخلاص هبا. 
وأفادت الوكالة باستالم 78 طلباً – وهي مشاركة مثرية لإلعجاب علماً 
أن 50 مليون دوالر أمريكي “فقط” توجد على احملك. )مقارنًة مببلغ 14 
مليار دوالر أمريكي الذي خصصته احلكومة اهلندية لتحدي املدن الذكية 

املائة اخلاص هبا(. 
ويتمثل حتدي املدن الذكية يف اجلهود اليت تبذهلا وزارة النقل 

األمريكية لتعريف وحفز برنامج النقل احلضري املوصل األمريكي 
والعاملي على السواء الذي من املرجح أن ينتشر على مدى العقود الثالثة 
املقبلة. وعلى الرغم من أن الدوالرات اليت توجد على احملك متواضعة، 

فإن البعد الرمزي للربنامج قوي مبا يكفي جلذب الدعم املادي من 
شركات مثل Alphabet’s Sidewalk Labs وGE وHERE وسيسكو وفيليبس 

وإترون وزيروكس وكيوبيك وMobileye وAT&T. وتفيد الوكالة أن 
300 شركة أعربت عن اهتمامها بإقامة شراكات مع مقدمي الطلبات.

ويف الواقع، ميكن لوزارة النقل األمريكية أن تكون فخورة بنجاح 
إطالق املرحلة األوىل من حتدي املدن الذكية. بيد أن املبادرة تركز 

بشكل دقيق للغاية على تكنولوجيات حمددة وتفتقر إىل طموحات دولية 
وتكامل أقوى مع الشبكات الالسلكية القائمة اليت قد حتقق جناحاً أكرب.

ما هو “تحدي المدن الذكية”؟
يشمل حتدي املدن الذكية الذي يركز على ما يسمى باملدن 

“متوسطة احلجم” مرحلتني: يف جولة أولية، ُمنحت سبع مدن أمريكية 
)أوسنت، تكساس؛ وكولومبوس، أوهايو؛ ودنفر، كولورادو؛ وكانساس 

حتدي املدن الذكية يركز على تكنولوجيات السيارات املوصولة
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سييت، ميزوري؛ وبيتسربغ، بنسلفانيا؛ وبورتالند، أوريغون؛ وسان 
فرانسيسكو، كاليفورنيا( 000 100 دوالر أمريكي إلجناز مقرتحها. ويف 

املرحلة الثانية، سيحصل فائز عام، سُيعلن عنه يف يونيو، على جائزة 
هنائية قيمتها 40 مليون دوالر أمريكي يف شكل متويل من وزارة النقل 
األمريكية ومنحة مناظرة قيمتها 10 ماليني دوالر أمريكي من شركاء 

Vulcan لتحقيق اخلطة.

حيدد حتدي املدن الذكية 12 عنصراً من “عناصر الرؤية” اليت يتم 
على أساسها تقييم مقدمي الطلبات. وجتسد عناصر الرؤية هذه املواضيع 

املطورة يف تقرير الوكالة “ما بعد احلركة” وتشمل: 
عناصر التكنولوجيا

األمتتة احلضرية _
املركبات املوصولة _
البنية التحتية الذكية القائمة على االستشعار _

عناصر المدن الذكية
املعمارية واملعايري _
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت منخفضة التكلفة والفعالة واآلمنة  _

واملرنة
االستخدام الذكي لألراضي _

النهج المبتكرة لعناصر النقل الحضري
حتليالت حضرية _
خدمات وخيارات التنقل اليت تركز على املستعمل _
اإلمداد احلضري واللوجستيات _
النماذج التجارية االسرتاتيجية وفرص إقامة الشراكات _
الشبكات الذكية وكهربة الطرق واملركبات الكهربائية _
املواطنون املوصلون واملشمولون _

برنامج وزارة النقل األمريكية جدير بالذكر الستثنائه ألكرب املدن 
يف البلد مثل نيويورك ولوس أجنلوس وشيكاغو وهيوسنت وفيالديلفيا 

وفينيكس وسان أنطونيو وسان دييغو وداالس. وقال وزير النقل 
األمريكي أنطوين فوكس “إننا اخرتنا احلجم املتوسط ألنه يَِعد بأشياء 

ميكن أن تكون قابلة للتكرار يف اجملتمعات الكبرية والصغرية”.
والتحدي األكرب يف وضع حلول املدن الذكية جيمع بني املكونات 

والربامج والرؤى وجمموعات البيانات والنماذج التجارية املختلفة. 
وعندما يتعلق األمر بتوصيل النقل والبنية التحتية، فهذا يعين توصيل 

عامل األجهزة اإللكرتونية املتنقلة والسيارات املوصولة املتمحور حول 
األنظمة اخللوية بعامل البنية التحتية للنقل املتمحور حول الرتددات 

الراديوية وأجهزة االستشعار والكامريات وقارئات لوحات السيارات 
ووسوم تعرف اهلوية بواسطة الرتددات الراديوية واألنظمة الالسلكية 

لدفع الرسوم.

هل التركيز دقيق للغاية؟
أبدت وزارة النقل األمريكية بوضوح اهتمامها بتشجيع اعتماد 

تكنولوجيات القيادة اآللية من أجل النقل التجاري والشخصي 
والعام ويف إطار رؤيتها وأهدافها املتعلقة بإقامة مدينة ذكية ناجحة، 

أعطت الوكالة األولوية لثالثة عناصر أساسية بوجه خاص: األمتتة 
احلضرية؛ واملركبات املوصولة؛ والبنية التحتية الذكية القائمة على 

أجهزة االستشعار.
ومن خالل حتديد التكنولوجيات والتطبيقات ذات االهتمام 

الكبري، أحبطت وزارة النقل إىل حد ما القدرة اإلبداعية للمشاركني 
يف الربنامج. فعلى سبيل املثال، تؤكد مواصفات حتدي املدن الذكية 

على استخدام تكنولوجيات السيارات املوصولة لزيادة صبيب 
املركبات داخل املدن وحوهلا، أكثر مما تؤكد على تشجيع استخدام 

وسائل بديلة للنقل مبا فيها النقل اجلماعي والدراجات اهلوائية واملشي. 
ويبدو أن وزارة النقل جتاهلت االستخدام املتزايد لرسوم االزدحام 
وغريها من االسرتاتيجيات على صعيد العامل لتثبيط املواطنني عن 

القيادة يف قلب املناطق احلضرية.
وما يُفتقر إليه فيما خيص حتدي املدن الذكية هو إقرار أو استيعاب 

املدينة الذكية احلالية أو مبادرات النقل املوصولة اليت جيري تطويرها 
خارج نطاق وزارة النقل. ويف هذا الصدد، ميثل حتدي املدن الذكية 

يف الواليات املتحدة وسيلة لبدء ابتكار املدينة الذكية يف املدن متوسطة 
احلجم بداًل من وسيلة لتصنيف أو تقييم برامج املدن الذكية احلالية يف 

املدن الكبرية.
وما ينقص أيضاً فيما يتعلق باملتطلبات، عناصر عملية بقدر أكرب 

تشمل أنظمة الدفع واملالحة متعدد األساليب مع مراعاة خيارات التوقف 
على أساس الطلب والتشارك يف الرحلة.

وترتك وزارة النقل األمريكية األمر لتقدير مقدمي الطلب فيما يتعلق 
بوضع املقاييس اخلاصة هبم لقياس جناح خطتهم. وهنا تكمن أوجه 
قصور هامة لربنامج الوكالة. وبداًل من حتديد قائمة بالتكنولوجيات 

واملعايري والربوتوكوالت احملددة اليت ينبغي استخدامها، قد يكون من 
األفضل أن تبادر وزارة النقل األمريكية إىل وضع املقاييس اليت يُقصد هبا 

قياس جناح اخلطط املقرتحة على املدى الطويل.
وقد تشمل املقاييس اليت وضعتها وزارة النقل األمريكية خفض 

االنبعاثات وحتسني إمكانية التنقل وخفض أوقات السفر أو االزدحام 
وتقليل عدد احلوادث املرتبطة بالنقل وما ينجم عنها من إصابات 

ووفيات. ومع ذلك، من املمكن أن يكون الرتكيز على تكنولوجيات 
معينة أمراً ضرورياً الجتذاب دعم الصناعة كما يتضح ذلك من االهتمام 

الذي يبديه مئات الشركاء.
من الواضح أن الشركات الكبرية لديها مصلحة كبرية يف حل 

 Engineeringحتديات النقل. ويف العام املاضي، قامت تليفونيكا وأورانج و
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وأتوس بتوحيد جهودها لدعم وضع معايري املدن الذكية املشرتكة استناداً 
إىل منصة FIWARE مفتوحة املصدر. 

وأفادت الشركات األربع أن املبادرة مفتوحة املصدر لن تركز فقط 
على توفري خدمات أكثر فعالية بل وأيضاً على “حتويل املدن إىل منصات 
رقمية متّكن من تطوير خدمات املواطنني املبتكرة املفتوحة أمام اجلميع”. 

وFIWARE هي منصة مفتوحة املصدر تقوم على شراكة بني القطاعني 
العام واخلاص تشمل أكثر من 40 منظمة واملفوضية األوروبية، وجيري 

توسيعها لتشمل مناطق أخرى بدءاً من أمريكا الالتينية.
ويفتقر حتدي املدن الذكية يف الواليات املتحدة إىل طموحات 

أو مراجع دولية ملنصة FIWARE. ولكن العنصر املفقود اآلخر، يتمثل يف 
تكامل أقوى للشبكات الالسلكية اخللوية املوجودة يف الواليات املتحدة.

االستفادة من نجاح الشبكات القائمة
على الرغم من أن وزارة النقل األمريكية ميكنها التباهي بدعم 

الشركات الواسع لتحدي املدن الذكية، يشكل الفشل يف دمج مشغلي 
الشبكات الالسلكية بشكل مباشر يف هذه العملية نوعاً من أنواع النقاط 
الغامضة. ويكون هذا اإلغفال واضحاً عندما ُتؤخذ بعني االعتبار أعمال 

واضع اخلرائط “HERE” ومبادرته بشأن البنية التحتية الرقمية للنقل 
يف كولورادو.

 )CDOT( وإدارة النقل يف والية كولورادو ”HERE“ أعلنت شركة
عن أول نظام إنذار ملركبة موصولة تستعمل الشبكات اخللوية 

يف أمريكا الشمالية.
وستستخدم وزارة النقل األمريكية حلول سحابة حتديد املوقع والبنية 
 RoadX على املركبة املوصولة التجريبية )DTI( HERE التحتية الرقمية للنقل
لتوصيل املركبات واهلواتف الذكية وغريها من األجهزة والبنية التحتية 
الطرقية ومراكز إدارة احلركة. ومن خالل استخدام الشبكات اخللوية 
 HERE القائمة، تكون سحابة حتديد املوقع والبنية التحتية الرقمية للنقل

قادرة على معاجلة معلومات أمنية دقيقة بالغة األمهية وحتليلها ونشرها يف 
الوقت الفعلي من قبيل احلوادث أو الظواهر اجلوية.

ومنصة HERE قابلة للتشغيل البيين مما ميّكن من تقاسم البيانات 
بسالسة مع إدارة النقل يف كولورادو وهي مؤاتية للتكامل املستمر 

للبيانات اليت تولدها أجهزة االستشعار على منت املركبات والبنية التحتية 
الطرقية احمليطة هبا. وميثل التعاون مع منصة HERE أول شراكة تعلن عنها 
إدارة النقل يف كولورادو بعد إطالق RoadX يف أكتوبر 2015 مع وزير 

النقل األمريكي فوكس.
 HERE إىل عمل شركة ”I-70 Mountain“ ويستند املشروع التجريب ي

يف إطار مشروع طريق الشمال لوكالة النقل الفنلندية، اليت شكلت 
أول نشر للبنية التحتية الرقمية للنقل لتنفيذ نظام النقل الذكي التعاوين 
)C-ITS( استناداً إىل قدرات سحابة حتديد املوقع باالقرتان مع الشبكات 

اخللوية. ومع جناح إجناز املرحلة األوىل، ترتئي وكاالت النقل سبياًل 
حلل الكثري من التحديات بدون بنية حتتية طرقية إضافية باهظة التكلفة. 
وتعمل شركة HERE أيضاً مع احلكومة اهلولندية لنشر برنامج ITS مماثل 

يف هولندا.
وستسعى إدارة النقل يف والية كولورادو إىل احلصول على 000 1 

مركبة تقريباً للمشاركة يف املشروع التجريب ي الذي سيبدأ مرحلته األوىل 
خالل فصل الشتاء للفرتة 2017-2016.

وال يشكل التعاون بني شركة HERE وإدارة النقل يف والية كولورادو 
سوى مثال واحد عن كيفية استفادة وكاالت النقل من الشبكات 

اخللوية احلالية لتعزيز إدارة احلركة وسالمة القيادة. وميكن لوزارة النقل 
األمريكية أن تكون فخورة مبرحلة اإلطالق األوىل الناجحة لتحدي املدن 
الذكية يف الواليات املتحدة. ويُؤمل أن تكون هذه البداية املتواضعة مبثابة 

انطالقة ملشروع ذي أبعاد شاملة وعاملية على حنو متزايد .

إن وجهات النظر الواردة يف هذا املقال تعرّب عن آراء املؤلف وال جتسد بالضرورة 
وجهات نظر االحتاد.
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