سياسات التحول للمدن الذكية حالة دراسية (مكة المكرمة) وجاهزية تحولها للمدن الذكية

إعداد:
المهندس  :إبراهيم بن حامد صائغ

إشراف:
الدكتور وليد الزامل

مكة الذكية
قداسة المكان والعمل

املقدمة:
املدن الذكية عبارة عن منهجية متكاملة جملموعة من سياسات التطوير هتدف إىل دعم مدينة معينة وإدارهتها بطريقهة متطهورة عهن
طريق اسهتددا ققنيهات متقدمهة هتهدف إىل الهر الاهروف ايةتماعيهة مه اااةاهة وئايهة البي هة .كمها قتهتمه ههذمل املنهجيهة
قطورات قكنولوةية واقتصادية واةتماعية .واملدن الذكية أيضا قنعكس يف بناء املدن اجلديهدة وإدارة ميه ادهدمات مهن كههر ء
وميامل ومواصالت واقصايت وكاةة ايحتياةات املعيتية

إشكالية البحث:
إن عههد قههوةر التقنيههات اإلديرههة يدارة مدينههة مكههة املكرمههة يلههتدع البحههح حههو
اجيه ههاد حله ههو مناسه ههبة لته ههوةه ةه ههودة اإليه ههاة وقله هههيه اده ههدمات للم ه هواطنر وال ه ه وار
واملقيمههرن واا هرا ضن الوا ه ال هراهن ملدينههة مكههة املكرمههة ي ل ه اجلاه يههة والبنيههة
التحتية املالئمةن لذا مت التطرق اىل سياسة او مدينة مكة املكرمة ملدينة ذكية .

أهداف البحث
• التعرف على مفاهيم املدن الذكية
• استعراض بعض النماذج العاملية يف بعض املمارسات املتعلقة ملدن الذكية
• استعراض سياسة او مدينة مكة املكرمة ملدينة ذكية.

امهية البحث:
اا هرا ملهها قتهههدمل اململكههة العربيههة اللههعودية مههن نههو متلههار يف النهضههة العمراايههة يف
املدن الكربى أصبح من الضروري مواكبهة ههذا التطهور وايسهتعااة لتقنيهات اإلديرهة
لتحلر ةودة اإلياة عن طريق قطبيق سياسة املدن الذكيهة ,وسهيتم التطهرق يف ههذا
البحههح عههن أتيههة قطبيههق منهجيههة املههدن الذكيههة يف مههدن اململكههة العربيههة اللههعودية
متتههيا مه رايههة اململكههة  , 2030مههن أةههه مواكبههة التطههور يف اللياسههات العمراايههة
العاملية  ,وسيتم استعراض مدينة مكة املكرمة كحالة دراسية واوهلا ملدينة ذكية.

دوافع إنشاء املدن الذكية:
• اهلجرة املت ايدة من الريف إىل املدينة
• ظاهرة قناقص مي اايات البلدايت حو العامل
• أتثر عالقات العمه لعامل الرقم
• التطور املطرد للتكنولوةيا

مقارن ةةة جلاهزي ةةة ال حة ة ل ة ةدن
الذكي ةةة ب ةةد مديج ةةة د ةةد ومديج ةةة
الرايض:
مت عمه دراسة استتارية عن طريق
وزارة الت ون البلديهة والقرويهة ملعرةهة
م ه ههدى ةاه ي ه ههة امل ه ههدن الك ه ههربى يف
اململك ه ه ه ههة لتحوهل ه ه ه هها مل ه ه ه ههدن ذكي ه ه ه ههةن
واملدرة ه ههات ملدين ه ههة ة ه ههدة ومدين ه ههة
الرايض كالتايل.

البيان

مدينة الرياض

مدينة جدة

نسبة الجاهزية

% 58.53

%56.49

الرؤية :تطبيق استراتيجية المدن الذكية

مجاالت القوة

التكنولوجيا :قدرات السلكية قوية ورضا
المواطنين عن االتصاالت المتنقلة ذات النطاق
العريض
الوعي :وعي المواطنين عن مبادرا المدن
الذكية (النقل الذكي ،الحكومة االلكترونية،
الخدمات الذكية)
التكنولوجيا :تحتاج المدينة مزيد من التقدم في
بنية تكنولوجيا المعلومات

فرص التحسين

البيانات  :منصة البيانات المفتوحة أو البيانات
االستراتيجية (وزارة الشئون البلدية والقروية،
)2018

الرؤية :ايجابية المشاركون باألمانة
ثقافة االبتكار والمشاركة :تم تضمينها بكافة
أنحاء المدينة
العملية :تم تمويل مشاريع المدن الذكية عبر
الميزانية السنوية في جميع أنحاء المدينة

التكنولوجيا  :تحتاج المدينة مزيد من
التحوالت في بيئة تكنولوجيا المعلومات
واعتماد تقنيات انترنت األشياء واالرتقاء إلى
المستوى التالي

قطاع الطاقة والمرافق:

القطاعات
المستفيدة
من
المبادرة :

ترشيد االستهالك
تنظيم الري
مرافق ذكية

قطاع النقل:

التنمية االجتماعية

التنمية

تتميز المدن الذكية عن المدينة التقليدية
بالعالقة بينها وبين مواطنيها فالخدمات التي
تعززها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
المدن التقليدية ال تستطيع االستجابة للظروف
االقتصادية ،الثقافية واالجتماعية المتغيرة
بالطريقة التي تستطيعها خدمات المدن الذكية،
وذلك لتركيزها في المقام األول على اإلنسان
إلى جانب اعتمادها على البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتطور
العمراني المستمر ومراعاة االستدامة البيئية
واالقتصادية على الدوام  ،ومن هنا ترتبط
المدينة الذكية من كافة الجوانب ببرامج التنمية
البشرية التي تعدها الحكومات .

تنظيم الحجاج
معلومات الحج

القطاع الحكومي:

التحكم الذكي بحركة المرور
تنظيم المعابر
خرائط تفاعلية للسير
الوقاية من الحوادث
اإلرشاد الذكي

االجتماعية

الحج والعمرة:

تبادل المعلومات
التفاعل مع األحداث
مؤشرات االداء

أمن المجتمع:
المراقبة األمنية
إدارة الطوارئ
تطبيق القانون

قطاع التعليم:
التعليم عن بعد
حلول التعليم االلكترونية
المكتبات االفتراضبة

قطاع الصحة :
السجالت الصحية
التداوي عن بعد
الخرائط الصحية

قطاع المباني:
قراءة العدادات
معرفة الحالة عن بعد
االرتباط بجهات الطوارئ
المباني الذكية

اإلطار العام للمدينة الذكية التي تبنتها المبادرة :
تطوير إمكانيات العاصمة المقدسة المعرفية بحيث تجعلها على دراية تامة عن
نفسها وكيفية العمل في داخلها

المراقبة والتحكم في مكونات العاصمة المقدسة وإدارة المدينة بالزمن
الحقيقي وعلى مدار الساعة
تواصل دائم مع سكان العاصمة المقدسة على طول الوقت من أجل تقديم
خدمة مرضية
المحافظة على مصادر المدينة وتقليل الهدر

توفير نمط حياة مرفه وسهل وآمن بواسطة التكنولوجيا الحديثة

تحقيق بيئة مستدامة
إنترنت األشياء

التحكم بعمليات
المدينة

إنشاء قاعدة معرفية
مترابطة مع أنظمة
األمانة  /مراقبه /
متابعة بالزمن الحقيقي

مبادرة مكة الذكية النموذج المرجعي إلدارة المدينة
توحيد االستراتيجية واألهداف
تفاعل أفضل
تطبيق أفضل
تحكم أفضل
مؤشرات أداء موحده

مرجع عالمي قياسي

تحديد األدوار

أحدث التقنيات

تطبيقات متكامله

دعم اتخاذ القرار

خطة تنفيذ مبادرة مكة الذكية

تنفيذ
مشترك

المشاركة في
االمكانيات
والموارد
والصالحيات

تشريعات
مساندة

إقرار
تشريعات
قانونية تخدم
المبادرة

مظلة
موحدة

تبني
المبادرة

لجنة مشتركة
تضم كافة
المشاركين

مطلوب تبني
المبادرة من

قبل جهة عليا

تقديم
المبادرة

تقدم األمانة
خطة
متكاملة

مكونات مشروع مكة الذكية األساسية:
1

2

3

4

5

التطبيقات التي تغطيها التقنية ضمن مظلة إنترنت األشياء
مواقف
السيارات
الذكية

الترابط مع المباني لمعرفة
حالة المبنى وفاعلية الخدمة
المقدمة واإلنذارات

الحساسات
والمستشعرات
متعددة
االغراض

األسوارة
اإللكترونية
لتتبع الحجيج
واألشخاص

قراءة عدادات المياه
والكهرباء بشكل آلي

شبكة إنترنت األشياء

التحكم بالري والمسطحات
الخضراء بشكل مركزي

تتبع المركبات
والسيارات وربطها
بخطط التحرك

التحكم بالمعدات أو أي
أصول موجودة ميدانيا
التحكم باإلنارة والطرق
واللوحات اإلرشادية

الجهات المستفيدة من المبادرة
2

3

الجهات
الحكومية

الحج
والعمرة
4

1

أمانة
العاصمة
المقدسة

قطاع
األعمال

اإلستفادة من مبادرة مكة الذكية لخدمة الحج والعمرة :
إدارة الحشود

-

يؤمن المشروع إمكانية أفضل للتواصل

بين جهات إدارة المدينة

-

مراقبة حية بالزمن الحقيقي لحركة
الحشود داخل المدينة

-

معرفة إستباقية لحركة الحشود

-

أنظمة تحليل ذكي مرتبطة بأنظمة التحكم
بالطرق والمواصالت

اإلرشاد الذكي

نظام متكامل من اللوحات اإلرشادية
على مستوى المدينة
 توجيه الحشود واألفراد التنبيه عند حدوث تعطل أوطوارئ
 نظام توجيه تفاعلي مرتبط بقاعدةمعلومات المدينة
 تحكم مركزي ذكي باللوحات لنقلالمحتوى اإلرشادي

التتبع

نظام تتبع متكامل على مستوى
المركبات واألفراد في الزمن الحقيقي

-

تكامل بين النظام والجهات الخدمية

-

بيئة وخدمات أمنية وصحية أفضل

-

يؤمن إستجابة أسرع لألفراد في
حالة الطوارئ

النقل والحركة

يؤمن المشروع أفضل إدارة وإنسيابية
لحركة الحجاج والمعتمرين
 التحكم في إشارات المرور تواصل أفضل بين الجهات المشرفة التكامل بين خطة الحركة وأنظمة التحكمبالطرق
 مراقبة مرئية للحركة في الزمن الحقيقيوعلى مدار الساعة
 اتخاذ القرارات الفورية البديلة عندوجود اإلختناقات

النتائج و المخرجات

:

توجيه وتركيز طاقات
الكوادر البشرية في
األمانة أو الجهات األخرى
في أولويات أعمال أهم

تغطية السلكية كاملة
لمكة بحيث تستطيع
األمانة أو أي جهة
خارجية تركيب أي
أجهزة مستقبلية
وربطها بشكل فوري

مراقبة المدينة بواسطة
 2000موقع للكاميرات
مع التحليل الذكي للصور
للمتابعة اآللية دون
التدخل البشري

جميع أحداث المدينة يتم
تسجيلها على مدار الساعة
واإلستفادة منها في
الدراسات واإلحصائيات

تقليل الهدر في مصادر
الطاقة نتيجة ضبط
اإلستخدام
نقلة نوعية في تلمس
مدى الخدمة التي تقدمها
األمانة لدى المواطن

رفع مستوى نمط الحياة
والترفيه نتيجة استخدام
تكنولوجيا إنترنت األشياء
في ما يخص أسلوب حياة
المواطن

يوفر المشروع مستوى عال
من اإلحصائيات والتقارير
الفورية لكافة تفاصيل
أعمال األمانة لمساندة
المسئولين في اتخاذ القرار

تفاعل أكبر بين الجهات
المشاركة والسكان بما
يخص األحداث والخدمات
توفير بيئة نظيفة صحية
وآمنه كنتيجة متوقعة
للمراقبة واالستشعار
الدائم
إستثمار المشروع لتوفير
مصدر دخل يغطي نفقات
المشروع

شكرا
الستماعكم

