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: ملخص

 وؤهذافهاوخفاثفهاومخخلفنهذف مً خالٌ هزا البدض بلى الخّشف ِلى ماهيت اإلاذن الزهيت 

 اإلاذن وجىبيلاث آلياث الخدٌى بليها، هما هداٌو ِشك بّن ججاسب وببشاصالشواثض التي جلىم ِليها 

. همىرظا-  الزهيتودبيؤلاماساث الّشبيت -الزهيت في اإلاىىلت الّشبيت 

ل بلى ؤّن اإلاذن الزهيت حّمل ِلى وكذ خفن اظتهالن الىاكت واإلاياه، والحذ مً الخلىر  جم الخـى

ِلىخلىياجاإلاّلىماث والاجفاالجىالزواءالفىاعي لخدىيل همىالحياةوالّمل والىفاياث وحّخمذ

 .رهيتوفيةواساإلاىىلتبىشق مبذِت

 . الخخىيي الحمشر الزهيت، ججشبت دبي الزهيت، ججشبت مفذس الزهيت،اإلاذن :مفخاحيتكلماث 

 Q55؛Q2 ؛Q4؛ JEL :Q5جصنيفاث 
Abstract: 

The aim of this research is to identify the smart cities, their objectives, their characteristics، 

the different pillars and the mechanisms to transform them. We also try to present some of 

the experiences and applications of smart cities in the Arab region - UAE and Dubai Smart 

- as a model. 

    Smart cities have been found to reduce energy and water consumption, reduce pollution 

and waste, rely on ICT and industrial intelligence to transform the lifestyle and work 

within the region in creative and intelligent ways. 
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 مقدمت  .1

الخىىسالخلىياإلاخمشل في اوّىغ

لىىشيلتؤداءاليؽاواجاإلاخخلفت،مادر ٌهىسجلىياجاالجفاالجىاإلاّلىماث،بؽىألظاظيّلىؽىاللحياةِو

ِلىاإلاّشفتوالخلىياجالشكميت،ويادياليؽاواجاإلاخخل
ً
متزايذا

ً
بلىٍهىسمجخمّمىىمىجذيذيّخمذاِخمادا

ً
ا

مىاإلاجخمّاجبٍهىسحغحرا خياديت،واسجبىٍهىسهزاالىِى مىالىظاثالاِل
ً
فتمىخالاللىظاثالالفتراليتبذال

جفيبييتاإلاذن،خيشٍهشجمذهخّخمذِلىخلىياجاإلاّلىماث 

ّذ والاجفاالجىالزواءالفىاعي،يىللّليهااإلاذهالزهيت،جديدللمجخمّاجخىىيشبمياهياتهاِلىمخخلفاأـل

ة،وللميىهاجالخلىيتللمذيىتالزهيتجىبيلاحؽاملتفيّذةمجاالجمنهاالخذماث،والفىاِت،والبيئت،والا

. كخفاد

 :إشكاليت البحث .1.1

 :وواهخيالخالي مما ظبم جبلىسث اؼياليت بدشىا واهىالكا

 هي آلياث الخدىٌ بليها؟ الّشبيت،وماما هى واكْ اإلاذن الزهيت  باإلاىىلت 

 :فسطيت البحث. 2.1

للخدىٌ مً مذن جلليذيت الى مذن رهيت ولإلظابت ِلى بؼياليت البدض كمىا بفياغت 

 :الخاليتالفشلياث 

 حّخمذ اإلاذن الزهيت ِلى الخلىياث الشكميت اإلاخىىسة؛ 

 ُوالخذماث،  هفيب هبحر في اإلاذن الزهيت في ِذة مجاالث لإلبذا

 وغحرها؛والىلل    والفىاِتوالىاكتوالبيئتوالاكخفاد

 خباس فيما يخق اظتهالن الىاكت بمخخلف جإخز  اإلاذيىت الزهيت البّذ البيئي بّحن الِا

 .ؤؼيالها

: البحثوأهداف أهميت . 3.1

 الخدخيت ممشلت في الىلل وؤلاظيان وبييتها ؤهميت البدض في لشوسة  جىىيش اإلاذن جىمً

، بلافت بلى مىاظهت والاجفالىالخذماجىغحرها اإلاّلىماث وجىىىلىظياث وألاهترهذ واإلاياهىالىاكت

 بداسة وجىصيّها،الىلل، جىىيش بظتراجيجياث معخذامت لخىليذ الىاكت ولشوسةالخدذياث البيئيت 

 .للبيئت الفذيلت واإلاباوي الخخىيي الحمشر اإلاياه،

 مً خالٌ هزه الىسكت البدشيت الى جبيان مذي لشوسة ادساط وجبني اظلىب ظذيذ ونهذف

 .الزهيت الؽبياث باألبييتوبمخخلف ِلى خذ ظىاء والىاميتفي بييت اإلاذن للمجخمّاث اإلاخلذمت 
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 : البحثمنهج. 4.1

 مدخىياجه ظيخىشق في البذايت الى ماهيت اإلاذن وجشمحن بمخخلف ظىاهب اإلاىلُى لإلخاوت

 الاظاظيت ألبّادهاوخفاثفهالى الخىشق باإللافتبي حّاسيف مخخلفت لها ورلىباإلؼاسةبٌالزهيت 

ججشبت الاماساث ) ميىهاتها  زم ظىذِم بدشىا بذساظت ججاسب ِشبيت في اإلاذن الزهيت ومخخلف

 .( دبيوججشبتالّشبيت 

ماهيت املدن الركيت  .2

 

حّشفاإلاذهالزهيتبإنهااإلاذهاإلاّخمذةِلىالخلىياجااللىتروهيتالخيإهخجهاِفشجىىىلىظيااإلاّلىماجبذايتم

ىالللمذيىتاإلاّشفيتباِخباسؤهاإلاّشفتهياإلواساٌ هاإلاذيىتالشكميتبلىاإلاذيىتالالىتروهيتزماالفتراليتـو

ؼاملللبياهاجىاإلاّلىماث 

،وكذكامالّذيذمىالباخشييبىلّمفاهيملهزهاإلافىلحاجىجدذيذخفاثفها،وكذجبيىإهجميّهاحّخم

دِلىالخلىياجالشكميتالخييلذمهاِفشجىىىلىظيااإلاّلىماجىظميّهاجلذم 

، 2018اخمذ هجيب، ) .خذماجخفاِليتلألفشادوفشاغاجافتراليهّبرؼبياجاإلاّلىماجىالخىبيلاجاإلاخخلفت

 (1ـفدت 

هىاوالّذيذمىالخّشيفاجلمفهىماإلاذيىتالزهيتهٍشالخّذدالاججاهاجىالخلفياجىالحلبتالضمىيتالخيٍهش

 :يلي منها ما وهزهشث فيها 

 ) Smart Community Forum منخدىاملجخمعاجالركيت(حعسيف .1.2

ججمّبيىزواءألا،هياألكاليمالخيخلذمإهٍمتالابخياسوجلىياجاالجفاالجىاإلاّلىماجللمجخمّاإلادلي

فشاد 

واإلااظعاجالخيخّضصالخّلمىالابخياسوالفشاغاجالشكميتممايديداإلبذاِىبداسةاإلاّشفتوكذخذدهزااإلاىخذ

 (2-1، الففداث 2018اخمذ هجيب، ): ًالخفاثفالىاظبخىافشهافياإلاذيىتلخيىهزهيتبما يلي

 جلذيمخذماجاالجفاالجزاجالىىاكالّشين؛ 

 ٌ؛لألفشادالخّليمىالخذسيبالفّا 

 جدليلالخىاصهفياظخخذامالخذماجالشكميتبديصخممىاظخفادةظميّاألفشادمىالخلىياث 
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 اجاكخفاديتلخمىيال  ؛لخىميتحّضيضؤلابذاِفياللىاِيىالّام والخاـىبوؽاءمجمِى

 اإلااهشةجدليلخىميتاكخفاديتحّملّلىجزباليذالّاملت. 

واإلااظعايىللمفىلحاإلاذهالزهيتِلىاألهٍمتؤلاكليميتراجاإلاعخىياجاإلبذاِيتالخيخجمّبيىاليؽاواث

اللاثمتِلىاإلاّشفتلخىىيشالخّليمىؤلابذاُ،وبيىالفشاغاجالشكميتالخيخىىسالخفاِلىالاجفاالث،ورليلضث

 .خالإلاؽاولفييادةاللذسةِلىدالإلاؽىالجفياإلاذيىت، والخفاثفاإلامحزةللمذيىتالزهيتهياإلبذاُ

حّشفاإلاذيىتالزهيتِلى 

لىشالزتسواثض سهحزةاظخماِيت جلىيت،سهحزة:ؤظاظيتؤنهاججمّّمشاهيحرجىِض

ؤو اإلاّلىماجيت  / اإلاذيىتالافتراليت:وهيوبالخاليفهيشالزمذهفيىاخذة،سهحزةبيئيتو

 ، ألافشاداإلاّلىماث،البيئت،:وجممشالزتِىاـشهيالبيئيت،اإلاذيىتاإلاّشفيت،واإلاذيىت

 (584، ـفدت 2013ظفىس، ).وهياإلاياهالزييلخليفيهالّاإلااالفتراليىالىاكعي

 :رلًيىضح  اإلاىالي  والؽيل

 زكائص  املدينت الركيت:1الشكل 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (2، ـفدت 2018اخمذ هجيب، ):املصدز

 
جىـف اإلاذيىتالزهيتبإنهااإلاذيىتالخيخذِم 

بىمىالحياة،مىخالٌ الاسجلاءاإلاعخذامىالاكخفادرالىمى

 :السكيزةالخقنيت

هيمذيىتسكميتوافتراليت 

مضودةبخلىياجاإلاّلىماجىالاجفاالث 

والؽبياجالالظلىيت  و التي 

حؽيلّىاـشؤظاظيتمىالبيئتالّمشاوي

ة باِخباسهاهٍملدؽغيالإلاجخمّالزوي 

 . وؤلاداسةالّمشاهيتالزهيت

 

 .واإلاخجذدةهيمذيىتحعخخذممىاسدالىاكتالجذيذة :السكيزةالبيئيت

 
 

 :السكيزةالاجخماعيت

لىاليؽاواجاإلاّشفيت  هيمذيىتجشهِض

وؤلابذاِيتلألفشاد وماظعاجاإلاّشفت 

ووالبييتالخدخيت الشكميت 

 لالجفاالجىبداسةاإلاّاسف

سواثض 

اإلاذيىت 

 الزهيت
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ًِ
ً
الحىماللاثمّلىاإلاؽاسهت،بريخىكّإهدعّياإلاذهالزناِخمادؤلاداسةالحىيمتللمىاسدالىبيّيت،فمال

 ًِ
ً
يتهمىدياةمىاوىيها بؽيل ظزسر،فمال يتلخدعييىِى

مالّلى إلسظاءدِاثمالبيئتالحمشيتاإلاعخذامتوياهذِلى الاظدشماسحصجيّشظاالأِل

 (3، ـفدت 2016بهجذ ، ) .اإلافخىحالابخياسؤهاإلاذيىتالزهيتجذِم

 :لألبحاث IDC في حعس. 2.2

لهعلىتهالحاهمت )بلذةؤومذيىتؤوملاوّتؤوبلذيتؤومىىلتخماسيتؤو حي(مدذودهيىيان

يخمبىاءهزاالىياوّلىبييتجدخيت و

لالجفاالجىجلىيتاإلاّلىماجالخيخمىىمىةداسةاإلاذيىتبىفاءةوحّضصالخىميتالاكخفاديتوالاظخذامتوالابخيا

 (2015ميجا، )". سومؽاسهتاإلاىاوىحن

فاإلاذيىت الزهيت هي التي جملً هٍاما مخىىسا ِلى بييت جدخيت جشجىض ِلى جلىيت الاجفاالث 

 خذماث، الاظاظيت مً وبييتها ظاهىيها وميىهاتها اظضائها ومخابّت اإلاّلىماث إلاشاكبت ،الشكميت

 (4، ـفدت 2014الّليل، ) وغحرها اجفاالثووشكىؼبىت ؼبياث ،ججهحزاث

ّّشفاإلاذيىتالزهيتبإنهامذيىتحّملبإظلىبىمىخىابخياسييغىيمجاالجاالكخفاد،والعيان،واٌ
ُ
ح

لىخليىزهيمىالذِمىاإلاؽاسهتالفاِل.واإلاّيؽتخىهمت،وكابليتالخدّشن،والبيئت، ويّخمذرلياالبخياِس

 ةمىاإلاىاوىيىاإلاعخلليىالىاِيىاللادسيىّلىاجخار اللشاس

جىـف اإلاذيىتالزهيت بإنهااإلاذيىتالخيخمخلىمىالبييتالخدخيتاإلاّلىماجيتو 

الّمل و لخدىيل همىالحياةالاجفاالثجىىىلىظيااإلاّلىماث،وؤخذزخلىياجخىىىلىظيا

الخلليذيت، رهيت،بذالمً الىشق وفيةواساإلاىىلت،بىشق مبذِت

اإلاذيىتالزهيت،بر جمخلً اإلاذيىتالزهيت اللذسةِلى والخميحزبيىاإلاذيىتالشكميتيمىً

بهزااإلاّىىفةن ول والابخياس،والخىىسالخىىىلىجي،والخّلم،

يخخلف  .مذيىتسكميتليعدبالمشوسةمذيىترهيت،لىً ول مذيىترهيت جمخلً ميىهاجشكميت

اثف الافتراليتاإلاذيىتواإلافهىمحن مً خيشالشبىبيىاإلاذيىتالىاكّيت  فاإلاذيىتالشكميتجخممً ٌو

 ؤما اإلاذيىتالزهيتفخخممً والبيئت، الترفيه الّمل،العىً، الىلل،: مشلاإلاذيىتالخلليذيت 

اثفالبدض،  (Komninos, 2015).والابخياسالخىىىلىجيلخىىىلىظيا،جىىيشؤلاهخاط، هلالٌو

ذجىميت وفي
ّ
 ألاخحر يمىً اللىٌ  ؤن اإلاذيىتهيمىىلتخمشيتمخىّىسةجىل

اكخفاديتمعخذامتومعخىًمّيؽتِالي 
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ويدّذدجخىيىمشلهزاالخىّىسوجىفيزهمعخىًالزواءالزيخفبى 

لىّذةمداوسؤظاظيت،مشالالكخفاد.بليهاإلاذيىت وجمشالإلاذيىتالزهيتجليالخيخذيشمشلهزاالخىّىس،وجخمحِز

 .،وكابليتالخدشن،والبيئت،والعيان،واإلاّيؽت،والحيىمت

بييتجدخيتلخىىىلىظيااإلاّلىماجىووهزايمىىةهجاصهمىخاللشؤظمالبؽشيلىر،وسؤظماالظخماِيفلب،

 .الاجفاالجمخيىت

 ألاهدافالعامتملبادزاجاملدينتالركيت .3

 :الىتهذف مبادساث اإلاذيىت الزهيت بؽيل ِام 

 غاصزاهيإوهعيذالياسبىهفيالجى؛اهبّارالخلليل مً وعبت 

  الىاكت؛اظتهالنجدليم الىفاءةفي 

 الاجفاالجلخىىيشالفىاِاجاإلاخخففتبالىظاتومجرفّمعخىًخىىىلىظيااإلاّلىماث،الاظخفادة

 اإلاّشفت؛وواإلاخّذدة 

 يتبيئيت بما يدللىمىالحياةاإلاىاظبتللعيان؛  جدليم ؤفمل هِى

 جىظيْ اإلاىاوم الخمشاء اإلاذيىت؛وجىىيش 

 ؛اإلاخىىسةجىىيشالبنى الخدخيتوجىميت 

 بمايىاصيجىدةهمىالحياة؛الاكخفاديىجدليم الىمى 

 جىميتاإلاجخمّاجاإلاعخذامت؛ 

 اجاإلاخخلفتللعيانالاوسجاماالظخماعيلمان  .بيىاإلاجمِى

  ألاساسيتللمدينتالركيتوالخصائصألابعاد   .4

جّماِخماد ظذ ؤبّاد ؤظاظيت مىلبالالجدادألاوسوبي،فمىاإلامىىالىٍش 

 
ً
 .بلىمذيىتما،والخيلامخبدشبيخىفعهافيةواسهزهالشواثضالعذ،ِلىإنهامذيىترهيتفّال

بلىمىاسدهاووبيّتها
ً
لىشهحزةواوبالؤهبّماإلاذن،واظدىادا ِض

ّ
ؤولىياجاإلاىاوىيىىالخذماجالّامتفيها،كذجشه

خشي،مّخىليذ اؤسخذةؤوؤهثر،وجىخفيبمالمعتالشواثض

اإلاذن الزهيت اإلاىٍىس  ) .اإلاّخمذةامذيىترهيتفيالبيئتؤوالىاكتؤوغحرهابدعبالشواثض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤهه

 (2015ؤلاكليمي، 

  والخصائص ألاساسيت للمدن الركيتد ألابعا:1الجدول 

 SMARTGOVERNANCE:الحوكمتالركيت
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ّّذالحىهمتاإلادليتللمذهمىاألمىسالذكيلتوالحعاظت،ألنهاظخدخاط 
ُ
ح

 :بلىديىمتظياظيتلذيهاكابليتالّملّلىشالزتمعخىياجمخخلفت

داخالإلاذيىتإلاىاوىيها،والخيعيلىالحىمبخجاوعمّالحيىمتاإلاشهضيت،والاخخفاٌبلىىاجمفخىختلالجفا

 .إلاعحيىماجاإلاذن ألاخشًذاخالإلاىىلتؤوالذولت

ليه،فةهاالمشيخّذًةدخااللحيىمتالالىتروهيتفياإلاذيىتفلي،بليخىلبةِادةابخياسالحيىمتالالىترون ِو

  .يتبؽيليخذماإلاذيىتبزواء

جلىمالحىهمتالزهيتبخىىيش 

آلياجمىاظبتلإلداسةوالدؽغيل،وجىىيشؼاوهدىٍيميترهيتباإللافتبلىالجىاهبالدؽشيّيت،ومىشّم،لم

 ويجشيدؽميل .اهاخخياسالحيىمتالالىتروهيتاإلاىاظبتللمذيىتالزهيت

الخذماجىالخفاِالجالخيتربىىجخياملمّاإلااظعاجالّامتوالخاـتلخمىيىاإلاذيىتالزهيتمىالّملبفّاليت

في  .وبىفاءةهجعمىاخذ
ً
سثيعيا

ً
وجاديخىىىلىظيااإلاّلىماجىالاجفاالث دوسا

ِلىالبييتالخدخيتاإلاىاظبت،والخجهحزاجىالبرمجياث،مّالخمىيىمً
ً
هبحرا

ً
هزاالاواس،برؤنهاحّخمذاِخمادا

  .خاللّملياجزهيتوالدؽغياللبيني

 
ً
خشظا

ً
 ؼإها

ً
لخباداللبياهاجفيمابيىالجهاجاإلاخخلفتؤيما

ّ
 .ويمش

ليه،فةهىخذاجالحىهمتاإلاشجبىتكذجلىمباالجفالىجباداللبياهاجباإللافتبلىدباداللبياهاجالّامتمْ المِو

واوىحن 

لحىهمتالزهيتالؽفافيتوالحيىمتالالىتروهيتوالدؽاسهيتفيّملياجاجخاراللشاسلخمىيىاإلاىاوًوحؽمال

يىمىاإلاؽاسهتوجىىيشالافياسلخىبيلاجزهيت 

 :ألاذكياءوألاشخاصاملجخمعالركي 

يلفذ 

باإلاجخمّالزهيمذًاظديّابمجخمّاإلاذيىتلخىبيلاجىجلىياجخىىىلىظيااإلاّلىماث،وبمياهيتاهخلالهمىمج

اإلاعذجمّّاديمعاِذللخىىىلىظياالىمجخمّمبخىشكادسللىـىاللىدلىالبخياسيتإلاؽاولهالحاليتوجىميخه

كبليت 

يمىنهاهيّيؽفياإلاذيىتاإلاّلىماجيتويعخىيّمماسظتؤوؽىتهاوالحفىلّلىخذماتهاوالخّاملمّإظهضاهم

تهاؤلاداسيتبمّىىيعخىيّالخّاملمّيلمىالبريذالالىترووي،الحيىمتالالىتروهيتوالخجاسةالالىتروهيتوا

. لىخابااللىترووي،البىاكاجااللىتروهيت والدعىيلااللىترووي ، الخذماجااللىتروهيت
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 ) والاجخماعيزأساملااللشسي (ألاذكياءألاشخاص

ىفّاليتجفميماإلاذيىتالزهيت،والبييتا يّخبرالشؤظماالالظخماِيمىالشواثضالحشظتوبغمالىٍِش

لهزهالجىاهبىيخمخّبشلافتاإلاعاوليتو
ً
لخدخيت،والخىىىلىظيااإلاعخخذمت،بالؤنهةراإلايىىاإلاىاوىىاِيا

 
ً
مدذودا

ً
وكفحرا الالتزام،فةهلهزهاإلاذيىتالزهيتِمشا

لى اثفخّخمذِلى جىىىلىظيا اإلاّلىماث و الاجفاٌ ِو اإلاىاوىيىاهدعابمهاساجالىتروهيت،والّملفيٌى

  .،ورلىممىمجخمّعّىةلىخدعيىاالبذاِىجبيياالبخياس

ييبغيخمىيىاألشخاـاألرهياء مً 

ومّالجتوجخفيفالبياهاجللليامباليؽاواإلاىاظب،مىخالٌ اظخخذام

،ورلىالجخاراللشاساجىخللمىخجاجىخذماجمىاظبت اإلااؼشاثؤدواجخدلياللبياهاجىلىخاثاظخخذام

  : SMART LIVINGالحياة  وجودةاملعيشتالركيت 

يتظيذةللحياة  تمىالفّالياجىألاوؽىتالخيدعاهمفيخىفحرهِى  جمممجمِى

يتظيذة و   اظخخذامومنهاالفّالياجالشلافيت والخّليميت  و العياخيت وجىفحرمباهيزاجىِى

و 
ً
 و ظهال

ً
الخىىىلىظياجالزهيتلجّلىمىالحياةمشيدا

يازشرلىّلىالعلىن،والّاداجاالظخماِيت،ومايصحبهمامىاِخباساجدعاِذِلىدصجيّاإلاىاوىليفبدإهض

للخغزيتالّىعيتلحيىمتاإلاذيىتجمىىا وهزاس
ً
سثيعيا

ً
  .ميؽإنهخّضيضمؽاسهتهليفبدمفذسا

اإلاخاختجّمىىاإلاىاوىيىمىخىىيشؤفياسهمدىلىيفيتظْ وُيمافةلىزلً،ؤهالبياهاجاإلافخىختوالفـش

. ؤظّذواللحياةؤظهل

: الركيالاقخصاد

يلفذ به 

جدعيىىحصجيّالىظاثلىالىشكاإلاخخلفتاإلاعخخذمتلخّضيضالخىميتالاكخفاديتباظخخذامالخىىىلىظيا

 .وىظيلتوليعىهذف

ِىذالحذيشّىاالكخفادالزهيةلىاإلاماسظاجىالخىبيلاجاإلاخّللتبهمشاللخجاسةالالىترون
ً
ادة وُيىٍِش

ماالاللىتروهيت،وصيادةالاهخاظيت،بإنهاغايتسثيعيتفيهىحؽماللخمىييبىاظىتجىىىلىظيا  يتوألِا

  والاجفاٌاإلاّلىماث 

والخفييّاإلاخلّذمىجلذيمالخذماث،والابخياس،باإللافتبلىىشكجذيذةلخّضيضوجدشيياالكخفادباظخخ

 .ظشيّتوجىبيلاجخىىىلىظيتمّيىتودامإظاليبمىزىكت

اظخخذامالخىىىلىظياجالزهيتلمماهالترابىاإلادليىالّاإلايىجذفلالبماجّا
ً
ويؽمالالكخفادالزهيإيما
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. إلااديتوالافتراليتوالخذماجىاإلاّشفت

 :SMART MOBILITYالحسكتالركيت 

 .ؤِالهاؤولىيتوالحشهتالزهيتمىإهثرسواثضاإلاذيىتالزهيتؼّبيت

 والاجفاٌويؽحرهزاالبّذببعاوتبلىاظخخذام جىىىلىظيا اإلاّلىماث 

لذِمىجياماللىللىألاهٍمتاللىظعديتلجّل الحشهتؤظهلىؤفمل 

ؤهثرهفاءة،وُيفىلحّلىزلىبالحشهتالزهيت،ومىاإلامىً و

مىّخذة،بمافيزليالعياساث،واللىاساث،واٌليتجيعيليافتمعخىياجالىللىجياملهالخفبدمىفتافترا

 .واثشاجىخخىالذساظاجالهىاثيتواإلاؽاة

إفوآلامً،ويادياِخمادالخىلاللزهيةلىخىفحرالىلاللىٍيفىالعشيْ وججىباإلاؽىالجاإلاشوسيتوبِىاءفـش

 .للإليجادمىكفللعياساجإو غحرها

ويمىىالىـىٌ 

بلىاإلاّلىماجزاجالفلتفيالضمىالحليليمىلباللّامتلخىفحرالىكخىجدعيىىفاءةالخىللىجىفحرالخياليف،و

يمىىلمعخخذميىٍامالىللتزويذبياهاتهماآلهيت ، هماCO2جخفيماهبّاسغاصزاهيإهعيذالىشبىن 

 .فيالخخىيىالبّيذاإلاذيوؤلاظهام

 :البيئتالركيت  املوازدالطبيعيت

جىبيلاث وُيّّذبزشاءبيئتاإلاذيىتمىخاللعياظاجزهيت 

فيالىكخالحالش
ً
 .رهيتمىظهتإلداسةالبيئتمىإهثرالشواثضاهدؽاسا

ؤظهضةالليوؼبياجالىاكتالخيدعخخذمالخىىىلىظيا،وويؽملزليالىاكتالزهيتبمافيزلياإلاخجذدةمنها،

ألاخمش اط،ومشاكبتالخلىزىالخدىمفيه،وججذيذاإلاباهيىاإلاشافم،واإلاباهيالخمشاء،والخخىيىالحمشر 

ًِ اظخخذاماإلاىاسدالبذيلتالتي اظخخذامجشفّالخىبيلاجالزهيتهفاءة هما
ً
اإلاىاسد، فمال

 .جدللغاياجالبيئتالزهيت

 

 (2014العقيل، ):املصدز
 مكوناجاملدنالركيت .5
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اإلاّشفت، اليؽاواجاللاثمتِلى :جيؽإاإلاذهالزهيتمىخاللخياملشالزتمعخىياجهي

، ـفدت 2018اخمذ هجيب، ): هزهاإلاعخىياجدؽملووالبييتالخدخيتلالجفاالجالشكميت واإلااظعاث

3) 

 الافساد / 

 ويجباهدخىافشفيهشلافتالابذاِىاظخخذامخىبيلاجخىىىلىظيااإلاّلىماث؛:املدينتمجخمع

 ؛ الخذماثيخممىخاللهاجلذيمالتي:املؤسساث

 باسةِىالبييتاإلاّلىماجيتللمذيىتالخيخىفشهااإلااظعاث :السقميالفساغ وهِى

لألفشادوجياملهاالءظميّايخللالفشاغاإللىتروهيالزييدؽاسهفيهالفشدمّاإلااظعتمىخالاللؽبً

 .اجىاإلاّلىماث

 العناصسالحظسيتللمدينتالركيت .6

يمىىخدذيذؤهمالّىاـشالحمشيتالخيخمحزاإلاذيىتالزهيت،ظىاء 

واهدخلليذيت
ً
الاؿـفتالزواءمىخالاللخمميىالشكميالزوي،ؤوجليالخيٍهشجمٍّهىسمفهىمالزواءاجخزثا

 (10-8، الففداث 2016بهجذ ، ): اإلاذيىتالزهيت،بمايإحيوىاِيى

 :Smart Buildings   ألابنيتالركيت  .  1.6

 مً ألاهٍمت الزهيت  وجتراوح الىاكت الىالبت اظتهالن اإلاىاهج التي جدذ مً اِخماديخم 

 بر حّمل الخىبيلاث الزهيت ِلى جلليل ؼذة ؤلاهاسة و بوفاء و حؽغيل ألاظهضة الزوي،الخفميم و

 الىاكت كلب اظتهالنبؽيل ؤوجىماجييي وفلا للحاظت و حؽيل الّذاداث الزهيت و مخدععاث 

 .اإلاجزليت الىاكت اظدؽّاس

 : Smart Grids الشبكاجالركيت   .2.6

 : Water Distribution Grid   شبكتجوشيعاملياه1.2.6

ًِ هؽف 
ً
ذفيؽبىتجىصيّاإلاياهالزهيت،مشاكبتمدخىًخضاهاججمّاإلاياه،فمال يخممىالـش

يتاإلااءفيىلاومدذدةمً هٍامالخىصيْ،خيشيخممشاكبتخىىواهابيبخىصيّاإلاياه،مً والدعشب مشاكبتهِى

ذدهبحرمً ؤظهضة  .كبتاإلاعخمشة خىٌ خىاألهبىب،بغيتاإلاشاالاظدؽّاسخالٌ وؽِش

  Electricity Distribution Grid :الكهسبائيت شبكتجوشيعالطاقت2.2.6

 ؤخذالحلىالألظاظيتلخىىخدعييؽبىتالخىصيّالخلليذيت،بمّنى الاججاهيّذالىٍامشىاجي

 اظخخذاممشوس الخياس مً مدىاث الخجهحز بلى اإلاعتهلً و الّىغ ، مً زم يمىً صيادة هفاءة 

 .  الخلااظخخذامهاالىاكت خيض يمىً للىاكت ؤن جخذفم ساظّت مً اإلاعتهلً بلى اإلافذس ليخم 
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:  Transportation Grid شبكتالنقل 3.2.6

ؤهٍمتالىلاللزهيدسخشآخشجلىياجاالظخلفاء ومّالجتاإلاّىياث والاجفاالث 

والخدىمبهذفضيادةالىفاءةالدؽغيليتلىٍامالىللىظّخه،وجخفيماظتهالوالىاكتوالحفاٌّلىالبيئت،

 (2009ظبر ماصن ، ).  العالمت اإلاشوسيتوحّضيضوسفّمعخىًاالظخجابتفيداالجالىىاست 

 :الدزاجاجالهوائيتو املواقفالركيت للمسكباث.  3.6

الذساظاث و الذساظاجالهىاثيت،بوؽاءمىاكف العياساث اظخخذامحصجّاإلاذيىتالزهيتِلى 

 :الخفميمالحمشر اِخمادمبادتالهىاثيتاإلابخىشة،مْ

ِىالحاظتلخىظيّاإلاىاوم الخمشاء و هزاالترفيهيتفياإلاذيىت، 
ً
الخمام؛الخلاسب؛الىـىليت،فمال

حّمل اإلاىاكفالزهيتِلىةيجادالفماءاجالؽاغشةفيمىاكف العياساث، 

برحعخخذماألهٍمتالجذيذةؤهىاِاإلاخدععاجفىكالفىجيتللىؽف ًِ اإلاىاكف الؽاغشة ، 

. الخاـتالاخخياظاثاإلاملجىصة و هزا مىاكف ظياساث رور 

   : Underground Platformاملنصاجخحخاألزض  .4.6

جخفف اإلاىفاث جدذ ألاسك مً اإلاؽىالث الحمشيت فمال ًِ جىفحر الفماءاث 

 وظاثل الّامت، اإلاشافم ألاسك، يمىً ؤن جىفش الفماءاث جدذ وجىىساإلاذن، لىمى واإلاعاخاث

 اإلاياه ومّالجت الفخي والفشف ظمْ الىفاياث ومشافم العياساث ومىاكف ألاهفاق ومتروالىلل 

. والخبريذوغحرها ؤهابيب الخذفئت واإلاخاصهىاإلاعخىدِاث، جىليذ الىاكت وخىىه ألاهابيب ومشافم

-  الركيت نموذجا ودبيالامازاث العسبيت املخحدة – ججازب عسبيت للمدن الركيت  .7

جىاظه اإلاذن الّشبيت جدذياث سثيعيت في جىفحر البنى الاظاظيت ألفشادها مً وشق و ظعىس 

و للىـىٌ الى دسظت مشلى مً .....ؤهفاق وظىً خذيذيت و مىاساث و اجفاالث و مياه و واكت و

اإلاىاسد و جىفحر الامً ٌهش ما يّشف باإلاذن الزهيت ؤو الشكميت ؤو الاييىلىظيت التي حّضص الؽّىس 

الصحت والشاخت و هي التي جمىذ لعاهىيها بذيال ًِ جلً اإلاذن اإلاضدخمت و حّىي وبالعّادة 

امياهيت جىصيْ العيان بؽيل مخىاصن في اكاليم مخخلفت ورلً في ـىس مذن رهيت يخم جفميمها 

و جىفيزها بىشق رهيت لخدلم اهذافها، و فيما يلي هزهش بّن الخجاسب الّشبيت في مجاٌ اإلاذن 

 .الزهيت قي ول مً ؤلاماساث الّشبيت و دبي 

 :الامازاث العسبيت املخحدة  - أبو ظبي– مدينت مصدز الركيت .1.7
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، هإٌو همىرط إلاذيىت مدافٍت "مذيىت مفذس"حعهش بماسة ابى ٌبي ِلى اهجاص مؽشوُ 

ِلى البيئت وخاليت مً اهبّازاث غاص زاوي ؤهعيذ الىشبىن والىفاياث في الّالم، للخلليل مً 

ذاساث الغاصيت ؤو ما ُيـّشف  ؤلشاس الخغحراث اإلاىاخيت وشح اإلاىاسد الىبيّيت وجإزحراث ؤلـا

لام في الّالم ِلى ؤظاط يدافَ ِلى البيئت ويدترم 
ُ
بغاصاث الذفيئت، وهي ؤٌو مذيىت جـ

، هما ان رواءؤظغ الخىميت اإلاعخذامت و هي بهزا جدخل الترجيب الشالض في كاثمت اهثر اإلاذن 

اجخزث منها ملشا وول ش يء في اإلاذيىت مً اإلاياه الى " ايشيىا"الىوالت الىوىيت للىاكت اإلاخجذدة 

الىفاياث يجشي خعابه و كياظه و مشاكبخه ليفبذ مً اإلافادس اإلاّلىماجيت وجخمحز ًِ اإلاذن 

-https://www.government.ae/information-and ):الخلليذيت في وىنها

services/environment-and-energy/sustainable-cities) 

 في اإلاؽاسيْ التي  مذيىت مفذس جمشل 
ً
 للخىىيش الّمشاوي اإلاعخذام وحؽهذ جىىسا

ً
همىرظا

ت مً اإلاىىسيً، واإلاعدشمشيً، وؼشواث اللىاُ الخاؿ  .جىفزها بالؽشاهت مْ مجمِى

  حّخبر مذيىت مفذس مً ؤواثل اإلاذن اإلاعخذامت في الؽشق ألاوظي التي جبيذ جىفحر بفمت

 واظديّاب الخىظْ الحمشر العشيْ، وخفن اإلاعخلبل،خمشاء يدخزي بها إلاذن 

 .اظتهالن الىاكت واإلاياه، والحذ مً الخلىر والىفاياث

  بحن فىىن الّماسة الّشبيت الخلليذيت والخىىىلىظيا 
ً
 مخىاغما

ً
يجعذ جفميم اإلاذيىت مضيجا

الّفشيت، هما حعخفيذ مً خشهت مشوس الهىاء اإلاىّؾ فيها، لخىفحر بشودة وبيّيت جممً 

 
ً
 .ؤظىاًء مشيدت خالٌ اسجفاُ دسظاث الحشاسة ـيفا

  خيض يخم جىليذ الىاكت الىهشباثيت ،
ً
وحعخفيذ مذيىت مفذس مً ؤؼّت الؽمغ ؤيما

 ًِ 
ً
الىٍيفت باظخخذام جىىىلىظيا ألالىاح الؽمعيت اإلاشّبخت ِلى ؤظىذ اإلاباوي، فمال

 .امخالهها بخذي ؤضخم الخجهحزاث الىهشولىثيت في مىىلت الؽشق ألاوظي

  ٌحّمل مذيىت مفذس هزلً ِلى سفْ معخىياث الخىىيش الّمشاوي اإلاعخذام، مً خال

ت مً مبادساث البدض والخىىيش، واإلاؽاسيْ الخجشيبيت الفاِلت في اإلاىكْ  ت مخىِى مجمِى

 .مشل همىرط اإلاىاٌص الفخمت الفذيلت للبيئت، كيذ ؤلاوؽاء

  للخىت الخىىيشيت للمذيىت يجب ؤن حعخىفي اإلاؽاسيْ الجذيذة وغحرها مخىلباث 
ً
ووفلا

هدذ ؤدوى بمىظب بواس ِمل مّايحر اإلاباوي الخمشاء اظخذامت التي "  آللئ3"جفييف 

http://www.masdar.ae/ar/masdar-city/detail/About-Masdar-City
http://www.masdar.ae/ar/masdar-city/detail/About-Masdar-City
http://www.masdar.ae/ar/masdar-city/detail/About-Masdar-City
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 للخخىيي الّمشاوي، بديض جدلم هفاءة في اظخخذام الىاكت رؤبى ٌبخذدها مجلغ 

 . باإلائت، ملاسهت باإلاباوي الخلليذيت40واإلاياه بيعبت جضيذ ًِ 

 :املسخدامتاملناشل الفخمت 1.1.7

الن خالٌ ؤظبُى ابى ٌبي لالظخذامت   همىرط اإلاىاٌص وجفميم ًِ اهجاص 2017جم الِا

الفخمتواإلاعخذامت والفذيلت للبيئت في مذيىت مفذس بديض حعخخذم هميت ؤكل مً الىاكت 

 مْ اإلاىاٌص الخلليذيت، 35 باإلائت، ومً اإلاياه بيعبت 72بيعبت 
ً
راث الحجم اإلامازل في  باإلائت ملاسهت

 هما . وىا مً زاوي ؤهعيذ الىشبىن ظىىيا63 وبالخالي ظدعاهم في مىْ اهبّار ما يلذس بـ رؤبى ٌب

يمىً لهزه اإلاىاٌص ؤن جمذ الؽبىت بالىهشباء الفاثمت ًِ خاظتها ِىذ ججهحزها باأللىاح 

الىهشولىثيت، و ظذيش بالزهش ؤن جيلفت بىاء هزا الىُى مً اإلاىاٌص جمازل جياليف بىاء اإلاىاٌص 

الخلليذيت راث الحجم اإلامازل وجدعم باهخفاك ولفت الّيؾ فيها هٍشا لىفاءتها الّاليت في 

اظتهالن الىاكت واإلاياه، وجم جفميم الىمىرط ألاولي للمجٌز الفخم ليمذ الؽبىت الىوىيت 

 لىخت ؼمعيت جم جشهيبها ِلى 80ظاِت مً الىهشباء مً خالٌ / ؤلف هيلىواه40للىهشباء بىدى 

العىذ، ويّخمذ هزا الىُى مً اإلاىاٌص ِلى جفميم روي يعخخذم خلىٌ هفاءة الىاكت للحذ مً 

 97جإزحرها ِلى البيئت، ومً اإلاخىكْ ؤن حعتهلً اإلاىاٌص الفخمت واإلايىهت مً ؤسبْ غشف هىم 

. ظاِت فلي مً الىهشباء ليل متر مشبْ /هيلىواه

(https://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2017/jan/19/430909) 

:  -مصدز–   املشكالث املسجبطت باملدينت الركيت 2.1.7

 ؤّن هزا ال 
ّ

بالشغم مً ول الىلاه الايجابيت اإلاترجبت ًِ اهجاص مذيىت مفذس الزهيت بال

، ـفدت 2015اخمذ يخي اظماِيل ، ):منهايمىْ مً وظىد بّن اإلاؽاول التي حّاوي منها هزهش 

17) 

  ت جمشيش اليلفت الباهٍت لبىاء مشل هزه اإلاذن إلاا جدخاظه مً بييت جدخيت وفىكيت وظِش

. بياهاث ِاليت

  فلي وليغبّن ِمليت حّضيض مٍاهش اإلاذيىت الزهيت يخىلب حّاون ظهىد وافت اإلاّىيحن 

. اإلابرمجىن 

 هىان داثما جخىف مً اكخفاس ِمل اإلاذيىت الزهيت ِلى فئت مدذودة مً الّىاط. 
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  هىان جخىف مً ِذم هجاح الفىشة هٍشا لّذم وظىد اإلاعخىي اليافي مً الشلافت

 .الحاظىبيت بحن ؤفشاد مجخمْ اإلاذيىت

  اهتهان ومؽاول الخفيت والفحروظاجىالبرامج بالبرامج واإلاخالِبحنمؽيلت اإلادعللحن 

 .والخىفلي الشدرء والبريذالخفىـيت 

  معخّاسة، ـّىبت بىاء مجخمْ مّلىماث في اإلاذيىت، فىشحرمً اإلاىاوىحن يخّاملىن بإظماء

 اإلاىظىد الاظخماعي في ويخفف اإلافذاكيت ويفلذ يؽىه الخبادٌ اإلاّلىماحي الحليلي مما

. اإلاّلىماث اإلاخبادلت

  الخذاخالث اإلاّلىماجيت مً غحر ظيان اإلاذيىت في خحن ؤّن الخذماث اإلاّلىماجيت في اإلاذيىت

  اللشي وظيانيدخاظها مً هم خاسظها والعّياح 
ّ
 بّن ألاخيان يضاخم غحر وفيؤّهه مشال، بال

اللاوىحن باإلاذيىت ِلى الخذماث اإلاّلىماجيت اإلاخففت للعيان مشل اإلاّامالث الشظميت 

. لى رلًوماب الىلغ ومّلىماثخذماث اإلاىخباث و

 
ً
بّن الهذف مً بوؽاء مذيىت مفذس، هى الّمل ِلى حعىيم الىاكت اإلاعخذامت، وؤيما

 الحفاً ِلى وظىد اإلاياه، وبزلً 
ً
جىبيلها في ظميْ اإلاجاالث، بلافت بلى بداسة الىشبىن، وؤيما

ظييىن لها دوس مهّم مً جدىيل بماسة ؤبى ٌبي مً مذيىت حعتهلً الخىىىلىظيا، بلى مذيىت جيخجها 

ت الاكخفادر منها ـّ . بلذسة ِاليت، وهزا بذوسه يذِم الخىّىُ اإلاىظىد في هزه ؤلاماسة وخا

 (:2021خطت دبي ) املدن الركيت في دبي .2.7

هلىت ِبىس بلى اإلاعخلبل، وتهذف بلى اجباُ ألاظاليب اإلابخىشة  2021خىت دبي  حّخبر

 سئيت 
ً
ل مّا

ّ
لخدىيل دبي بلى مذيىت رهيت، ومعخذامت بديض جشهض الخىت ِلى ظخت مداوس حؽي

مداوس ) :، وكذ هجحذ دبي في بىاء ِذة مذن معخذامت وهي2021اإلاذيىت الزهيت ختى الّام 

 (2017، 22/12/2014 ظيىاسيى دخىٌ بخاسيخ2021خىت دبي 

 :مدينت دبي املسخدامت 1.2.7

حّخبر مً اإلاؽاسيْ الّلاسيت ؤلاماساجيت التي جبيذ مّايحر الاظخذامت بّىاـشها الشثيعيت 

جم ألاخمش وكذالشالزت، الاكخفاديت والبيئت والاظخماِيت بىـفها بخذي الشواثض اإلاهمت لالكخفاد 

ت مً اإلابادساث لممان 460اإلاذيىت في دبي الهذ، و جمخذ ِلى معاخت  جىىيش  هىخاس وجمم مجمِى

الحفاً ِلى اإلاىاسد، بما في رلً جفميم اإلاىاٌص لممان هفاءة اظتهالن الىاكت، واظخخذام 

 .2016مىاد البىاء الفذيلت للبيئت، و اهخمل اهجاصها في ظىت 

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-plan-2021
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-plan-2021
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-plan-2021
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 مجٌز فخم وجاون هاوط، ومىخجْ بيئي يؽمل 500يمم مؽشوُ مذيىت دبي اإلاعخذامت 

 غشفت، وظامّت بيئيت مخخففت، ظخذاس بالخّاون مْ بخذي الجامّاث ألامشيىيت اإلاّخمذة 143

، بلافت بلى مذسظت بيئيت جىبم ؤِلى مّايحر ومعخىياث الخذسيغ الّاإلايت جدعْ لـــــــــ
ً
 600ِاإلايا

والب ووالبت، ومشاهض لخّليم اإلاهً الحشفيت، وؤواديميت لخّليم سوىب الخيل،هما ظيمم 

 
ً
 مخيامال

ً
 صحيا

ً
 معخىحى جفميمه مً ألاظىاق ؤلاماساجيت اللذيمت، وهاديا

ً
 ججاسيا

ً
اإلاؽشوُ ظىكا

يشاعي ول ؤـىٌ البيئت والاظخذامت، ومشافم للشيالاث الخاسظيت وممماسيً لشوىب الخيل، 

 اإلاخىكْ ؤن يفل ِذد ظيان اإلاذيىت منهما ومًوالذساظاث الهىاثيت بىىٌ زالزت هيلىمتراث ليل 

 .  وعمت2,500بلى 

 50 باإلائت مً بظمالي معاخت اإلاؽشوُ، 60وظدعخدىر اإلاعاخاث الخمشاء ِلى معاخت 

باإلائت منها للضيىت، والجضء آلاخش ؤشجاس مشمشة جخممً خذيلت إلاماسظت ألاوؽىت اإلاجخمّيت، 

ومضسِت ِمىيت لتزويذ ظيان اإلاذيىت بجضء هبحر مً اخخياظاتهم الغزاثيت، هما ظيخممً ول 

مجٌز خذيلت ِمىيت ـغحرة، وظياسة غىلف حّمل بالىاكت اإلاخجذدة الظخخذامها للخىلل بحن 

ظيدخىر مؽشوُ مذيىت دبي اإلاعخذامت ِلى هٍام ففل بحن اإلاياه العىداء، اإلاذيىت همامشافم 

ادة اظخخذامها في اإلاذيىت  (1، ـفدت 2017الجعش، ). والشماديت ومّالجت الشماديت منها إِل

 :مدينت شهسة الصحساء 2.2.7

ظياظت الذولت باجباُ ههج ِمشاوي معخذام لحمايت البيئت،  مذيىت صهشة الصحشاء ججعذ

جلْ اإلاذيىت في مىىلت الشويت وجذِم جىبيم الخلىياث الخمشاء والىٍيفت، وهى جىبيم يخمحز 

 .بالخخفيف مً دسظاث الحشاسة وجىليت الهىاء مً اإلالىزاث

 في اإلائت مً الىهشباء الزاجيت 40 في اإلائت، وظخىفش 75وظخيىن اإلاذيىت ظياهيت بيعبت 

 ؤلف كىّت ظىىيت إلظيان 20 ميغاواه، ويبلغ ِذد ألاساض ي في اإلاىىلت هدى 200بظماال مْ 

ب اإلاشخلت ألاولى كشابت  اإلاىاوىحن وظي بيئت رهيت ومعخذامت وهٍيفت، ومً اإلاخىكْ ؤن حعخِى

، يخم جىصيّهم خعب الاظخذامت 120 ؤلف وعمت بينهم 160
ً
 .الشلافيت ؤلف مىاوىا

 ؤلف هىخاس، ويديي بها خضام 14وجبلغ معاخت ألاسك اإلاخففت للمذيىت ؤهثر مً 

ؤخمش، وظخّخمذ ِلى مىاسدها الزاجيت مً وظاثل الىلل واإلاىاـالث، وجىفحر الىاكت، وجذويش 

 . ؤلف متر مىّب مً اإلاياه الفالحت40اإلاياه الصحيت التي ظخىفش ؤهثر مً 

 :مدينت دبي الجنوب 3.2.7

https://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-18-1.2717318
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-18-1.2717318
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-18-1.2717318
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-18-1.2717318
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-18-1.2717318
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مىىلت اكخفاديت خشة، ووظهت اظدشماسيت اظخصىاثيت بفمل  دبي الجىىب حّذ مذيىت

مىكّها الاظتراجيجي اإلاخمحز، باإللافت بلى هشحر مً اإلاضايا مشل بمياهيت الخملً لألظاهب، هما ؤنها 

 في بماسة دبي، باإللافت بلى كشبها لّذة 
ً
جخمخْ ببييت جدخيت مخىىسة وجلْ في اإلاىىلت ألاظُش همىا

جبّذ اإلاذيىت معافت خمغ دكاثم فلي ًِ مىاس آٌ مىخىم الذولي الجاسر ومشافم مهمت، 

 ليفبذ ؤهبر مىاس في الّالم ِىذ اهخماله، و
ً
 الذولي وهي دكيلت مً مىاس دبي 45جىظّخه خاليا

 دكيلت 30 دكيلت فلي، فمال ًِ ؤنها جبّذ 45كشيبت ؤيما مً مىاس ؤبى ٌبي الذولي وجبّذ ِىه 

 .فلي ًِ بشط خليفت، ووظي دبي

يدشؿ مؽشوُ دبي الجىىب ِلى جىفحر ؤخذر الخلىياث اإلاخىىسة للمذن الزهيت 

 لخىفحر 
ً
واإلاعخذامت بؽيل مخيامل وظلغ ِبر ول ؤهداء اإلاىىلت العىىيت، اإلافممت خفيفا

ِلى  (دبي الجىىب)خلىٌ الحياة العّيذة في اإلالام ألاٌو و يشجىض مفهىم اإلاىىلت العىىيت في 

، ِبر بوؽاء مذيىت جخمدىس بؽيل 2021اإلاىاليْ اإلاجخمّيت الشثيعت التي جىق ِليها خىت دبي 

 يىاظب 
ً
 مخيامال

ً
 خيىيا

ً
سثيس ي خىٌ جىفحر ول ملىماث العّادة والشفاهيت لألفشاد، وجىفش مجخمّا

الّاثالث والؽباب الّامل، ويؽخمل ِلى ول اإلاشافم مً مذاسط، وخماهاث، ومعدؽفياث، 

 .ومداٌ ججضثت، وغحرها

، وجلْ ِلى " الىبن"و" اللشي : "هما جىفز اإلاىىلت العىىيت في دبي الجىىب مؽشوِحن هما

 دبي، 2020اهعبى " مليىن كذم مشبْ، وجمخاص بمداراة ؤهبر مىاس في الّالم ومىكْ 87امخذاد 

 . ملياس دسهم25وظخفل جيلفت بىائها بلى 

 :واحت دبي للسيليكون  4.2.7

 150 ِلى معاخت جبلغ سخازث آب بوث كامب يذاس مً كبل ؼشهت 2016 جم اوالق البرهامج في 

 2019 ملياس دسهم و مً اإلالشس اظخىمالها في الشبْ الاٌو مً ِام 1.3متر مشبْ بخيلفت كذسث بـــــ 

 )اإلاذيىت الزهيت ،ظلىت واخت دبي للعيلييىن ) .مخياملتمفممت لخيىن مذيىت رهيت 

DubaiSilicon Oasis Authority)) 

 باإلائت، وبهزا 31  هجحذ واخت دبي للعيلييىن في جخفين اظتهالن الىاكت بيعبت 

باإلائت، 30 الّتي حععى لخخفيمها بيعبت 2030ججاوصث ؤهذاف اظتراجيجيت دبي اإلاخياملت للىاكت 

 ِلى ِذد مً اإلابادساث الشثيعيت التي يخم جىفيزها في بواس اظتراجيجيت دبي ٌوحّم
ً
 الىاخت خاليا

https://www.dubaisouth.ae/ar/
https://www.dubaisouth.ae/ar/
https://www.dubaisouth.ae/ar/
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، والتي تهذف بلى حّضيض هفاءة اظخخذام الىاكت، وخفن الخياليف 2050للىاكت الىٍيفت 

 .الدؽغيليت، والاهبّازاث الىشبىهيت

، LED هما كامذ ظلىت الىاخت بخدىيل خىالي زماهيت آالف مفباح جلليذر بلى مفابيذ

 باإلائت مً 23 ميغاواه، ؤر ما يّادٌ 1,178وبزلً ؤظهمذ في خفن اظتهالن الىاكت بملذاس 

 ظلىت الىاخت بخىىيش مشهض إلداسة الىاكت، وسفْ هفاءة اظخخذام الاظتهالن وظخلىمبظمالي 

، هما 2016 باإلائت في نهايت ِام 28الىاكت لممان جدليم وفىساث جشاهميت بيعبت جضيذ ِلى 

 آالف مفباح خالٌ هزه الفترة 10بلى  LED حّمل ظلىت الىاخت ِلى صيادة ِذد مفابيذ

 .الضمىيت

 :ومً اإلابادساث ألاخشي التي كامذ بدىفيزها واخت دبي للعيلييىن ما يلي

 :شحن السيازاث الكهسبائيت 1.4.2.7

ظشي جشهيب ؤٌو مدىت شحً للعياساث الىهشباثيت في ملش الىاخت الشثيس ي، بالخّاون مْ 

هيئت ههشباء ومياه دبي،هما اهتهذ مً جشهيب زاوي مدىت شحً للعياساث الىهشباثيت في ؤخذ 

 ِلى جشهيب زالض مدىت شحً 
ً
اإلاباوي العىىيت اإلاملىهت مً كبلها، وظاسر الّمل خاليا

 .للعياساث الىهشباثيت في مشهض العذس للدعىق في واخت دبي للعيلييىن 

وتهذف مدىاث الصحً بلى حصجيْ الىاط ِلى ؼشاء ؤو اظدئجاس العياساث الىهشباثيت 

ِذيمت الاهبّازاث، هما ظيخم اظخخذام اإلادىاث لصحً العياساث الىهشباثيت التي حعخخذمها 

 .دوسياث ألامً ووخذاث بداسة اإلاشافم داخل واخت دبي للعيلييىن 

 60، في خفن الاهبّازاث الىشبىهيت بملذاس 2018وهجحذ الىاخت بنهايت ؤهخىبش اإلااض ي مً ظىت

ؤلف وً مً خالٌ وفىساث اإلاشافم، والخلليل مً ظىالث دوسياث ألامً، ووخذاث بداسة اإلاشافم، 

 .ومشهباث ظمْ اللمامت

 :أعمدة إلانازة الركيت 2.4.2.7

ها،اهتهذ ظلىت الىاخت مً جشهيب ؤِمذة رهيت إلهاسة   وؤـبدذ بزلً ؤٌو ظهت ؼىاِس

 جم جضويذ ؤِمذة ؤلاهاسة الزهيت بإظهضة اظدؽّاس الذولتحّخمذ هزه الخلىيت الزهيت ِلى معخىي 

باإلائت فلي، ختى يخم جدفحزها ًِ 40الحشهت، والتي حّمل ِلى خفن ؤلالاءة في الؽىاُس بلى 

 .وشيم الحشهت مً كبل العياساث، واإلاؽاة لخىفش بلاءة واملت

 :عمود إلازشاد الركي 3.4.2.7
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 مْ سئيت ـاخب العمى الؽيخ مدمذ بً ساؼذ آٌ مىخىم، لخدىيل ؤلاماسة بلى 
ً
جماؼيا

مذيىت رهيت، وحّضيض مياهتها الّاإلايت، وكّذ ظلىت واخت دبي للعيلييىن مزهشة جفاهم مْ 

الذفاُ اإلاذوي في دبي بهذف جبادٌ الخبراث في مجاٌ اإلاذن الزهيت، وجىبيم ؤفمل اإلاماسظاث في 

 .هزا اإلايذان

 :معالجت مياه الصسف 4.4.2.7

جيخج ظلىت واخت دبي للعيلييىن ؤهثر مً زالزت ملياساث ظالىن مً اإلاياه اإلاّالجت مً 

مدىت مّالجت مياه الفشف الفخي الحاليت، والتي حّمل ِلى خفن الخياليف الدؽغيليت 

باإلائت،ووبلذ الىاخت ؤٌو هٍام سر روي لخىفحر اإلاياه جدذ ظىذ ألاسك في اإلاىىلت، 70بيعبت 

البيئت، : ورلً في بواس اظتراجيجيت اإلاعاوليت الاظخماِيت للؽشواث التي حّخمذ ِلى زالر سواثض هي

 .واإلاجخمْ، واإلاىاسد البؽشيت

ها في دولت ؤلاماساث، خيض ؤظهمذ مىز جىبيلها في  وحّخبر هزه اإلابادسة، ألاولى مً هِى

خفن معخىياث اظتهالن مياه الشر الحاليت، والخياليف الدؽغيليت راث الفلت في الىاخت 

 .باإلائت55بيعبت 

 : خظساءوجدزانأسقف  5.4.2.7

 باإلائت ملاسهت 30جمىىذ ظلىت الىاخت مً صيادة معاخاث ألاظىذ الخمشاء بيعبت 

 متر مشبْ، هما بذؤث جىفيز مؽشوُ 1,700، خيض بلغذ معاخاث ألاظىذ الخمشاء 2014بــــــــــ

 180يهذف بلى حغىيت ظذسان مباهيالىاخت باإلاعىداث الخمشاء، خيض جمذ حغىيت ؤهثر مً 

 مً الجذسان 
ً
 مشبّا

ً
 . ؤلف متر مشب950ْ بظمالي اإلاعاخاث الخمشاء بالىباجاث وبلغمترا

 2800 بلى صيادة معاخت ألاظىذ والجذسان الخمشاء لخغىي 2016وحععى الىاخت بنهايت 

 ِلى الخىالي350متر مشبْ، و
ً
 مشبّا

ً
 . مترا

خاجمت   .8

هخالـت إلاا ظبم  يمىً اللىٌ ؤن الخىىس الزر حؽهذه دولت ؤلاماساث الّشبيت اإلاخدذة و 

دبي خاـت في مجاٌ جىبيلاث و مبادساث اإلاذن الزهيت يّذ جىىسا بمعخىي ِاٌ ،و هزا ما هى 

بال دليل واضح ِلى ؤّن اإلاذن الزهيت ؤـبدذ خليلت يمىً جىفيزها بىجاح ،و يّذ هزا الخىىس 

الىاجح سظالت ليل الذٌو الىاميت بففت ِامت و الذٌو الّشبيت بففت خاـت بإّن الخىىىلىظيا 

يت الحياة في اإلاذن و هي ال جلخفش فلي ِلى الذٌو الغىيت و اإلاخلذمت و  هي ؤداة مهمت لشفْ هِى

. بالّخالي يجب ِلى الحيىماث ؤن جىاـل ؤِمالها و لىً بىشق رهيت 
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 :الّخاليت الّىخاثج اظخخالؿمً خالٌ ما جّم ِشله في وسكخىا البدشيت يمىً 

  يمشل

الفىشؤلاوعاهيفيالخّاومفهىماإلاذيىتالزهيتؤخذزيخاظاجالخفميمالحمشر،فهىخالـتالزواء

ملمّالبيئتالحمشيت،ِلى مشالّفىس بما يدمله مً 

ِىاألهٍمتالخيدعخجيبللحاظاث،ؤلانوسمىص 
ً
مالمدّمشاهيتحّىعخىىساإلاجخمّاإلوعاوي،فمال

 .والاكخفاديت،العياظيتالاظخماِيتظاهيت،

 ؤّنهاغحروافيتللياممذيىترهيتب
ّ
حّخبرالبييتالخدخيتلالجفاالتهيالشهحزةألاظاظيتللمذهالزهيتبال

 .) اإلاّيؽت – البيئت – الاكخفاد – ؤلاداسة – اإلاىاوً( دوهباكيالّىاـش 

 ًالخىبيلاث – كىاِذالبياهاث – الؽبياث (ميىهاجإظاظيت ؤسبْجخيىهاإلاذيىتالزهيتم – 

 .) اإلاىاوً

 الاظخذامت، اإلاذيىتالزهيتجلبىجميّمفاهيم

ذيلتللبيئتولىىبؽشهوبالّخالي فالّخدىلللمذهالزهيتهىجدىلممىيللمذهالخمشاءاإلاعخذامتـو

 .ولّإهذافاالظخذامتلمىإهذافاإلاذيىتالزهيت

 كاثمت يّخمذجىىيشاإلاذهاللاثمتبلىمذهزهيتِلىاإلمياهاجاإلاخاختلذيهامىبييتجدخيت

 .الزهيتزمىلّألياجلخىىيشهاللىـىإللىبييتاجفاالجلادسةِلىدىفيزخفاثفاإلاذنومً

 جخىلبّمليتجدىالإلاذهةلىالزواءولّشئيتواهذافىاظتراجيجياجزهيتجترظمالىمؽشوِاث،يليهاث

تمىالّخىبيلاجميؽإنهابلفاء لالجفاالثوىيشالبييتالخدخيت لبىاءمجمِى

 .(مّيؽترهيت – بيئترهيت – بييتؤظاظيترهيت – اكخفادروي( ـبغتالزواءِلىاإلاذيىت 

 ومّالجت الاهبّازاث الىشبىهيتوخفنتهذف اإلاذن الزهيت بلى جخفين اظتهالن الىاكت 

 سفْ معخىياث الخىىيش وهزامياه الفشف الفخي، بالّخالي خفن معخىياث اظتهالن اإلاياه 

ت مً مبادساث البدض والخىىيش ت مخىِى  .الّمشاوي اإلاعخذام مً خالٌ مجمِى

 املساجعقائمت  .9

 https://www.government.ae/information-and-services/environment-and-

energy/sustainable-cities. (s.d.). 
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