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أوًال: التوصيات      
ثانيًا: برنامج المدن اآلمنة: األهداف والرؤية المستقبلية

ثالثًا: أنسنة المدن وتلبية احتياجات المواطن في المستقبل
رابعًا: أجهزة االستشعار في المدن الذكية.

المصادر والمراجع

المحتويات



1. اختيار إحدى المدن السعودية ألن تكون مدينة ذكية بما يتطلبه ذلك من توفير للبنى التحتية واألنظمة والبرامج

النوعية.
2. تشجيع المبادرات التي تتبنى إنتاج تطبيقات تقنية من شأنها تلبية احتياجات الناس في مدن المستقبل، السيما

التطبيقات األمنية والصحية واالقتصادية.
3. دعم وتطوير تقنيات البناء التي تساعد على توفير المساكن بأعلى معايير الجودة وبأقل التكاليف الممكنة وفق

احتياجات األسرة السعودية.
4. التأكيد على المبادرات المتعلقة بأنسنة المدن وضرورة تبني األنماط التخطيطية والتصاميم المعمارية التي تحقق

نسب عالية في معايير جودة الحياة لإلنسان.

أوًال: التوصيات



برنامج المدن اآلمنة هو أحد البرامج التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للقدرات األمنية بالمملكة العربية السعودية.
وهذا البرنامج هو مبادرة تقنية طويلة المدى تهدف إلى تفعيل مفهوم الوطن اآلمن عبر التحول إلى منظومة
إلكترونية تساهم في االستفادة من جميع ما يحيط بنا من تقنيات وتسخيرها للعمل األمني والخدمي، من خالل
استراتيجية تسعى إلى التطوير الشامل  طويل المدى لتطبيق المعايير الدولية للمدن اآلمنة وتوفير بيئة آمنة عالية

الجودة للمواطنين والمقيمين على نحو يسهم في رفع المستوى المعيشي ونمو االقتصاد في المملكة.

 
•تحقيق أهداف رؤية 2030.

•رفع مستوى المعيشة ونمو االقتصاد الوطني.
•تقديم بيئة أمنة للمواطنين والمقيمين.

•تحقيق المراقبة واسعة النطاق والسيطرة األمنية
للمدن.

•الحد من السرقات والجرائم والظواهر السلبية.
•توفير منصة أمنية تجمع مخرجات األنظمة

اإللكترونية القابلة للتوسع في المستقبل.

أما عن أهداف برنامج المدن اآلمنة فتتحدد في األهداف التالية:

أما عن القيمة المضافة لبرنامج المدن اآلمنة فتتمثل
من منظور اقتصادي استراتيجي فيما يلي:

• توفير الميزانيات والمخصصات المالية.
• توحيد الجهود والجهات التعاقدية.

• توحيد األنظمة والمواصفات.
• االستفادة من التجارب الدولية األخرى.

ثانيًا: برنامج المدن اآلمنة: األهداف
 والرؤية المستقبلية



ويستهدف برنامج المدن اآلمنة كاميرات العديد من الجهات في نطاق المملكة ومن أبرزها الجهات التالية:
 

• األسواق والمجمعات.
• المنشآت الصحية.

• المنشآت الرياضية.
• المنشآت التعليمية.

 

 
•  المشاعر المقدسة.

•  قطار الحرمين.
•  الحرم النبوي.

 

أما عن منظومة عمل الكاميرات ضمن برنامج المدن اآلمنة فتتم وفق اآللية المبينة بالشكل التالي:

كاميرات المراقبة 
وأنظمة التشغيل

التابعة لها.

 أنظمة تحليل
الفيديو والصور.

 أنظمة التعرف
 على السمات

 الحيوية.

 مراكز 
التحكم الرئيسة.

مراكز غرف
 البيانات الرئيسية

 والفرعية.

نظام التعرف
 على لوحات
 المركبات.

أنظمة تتبع 
المركبات 

والمستشعرات
اإللكترونية.

أنظمة نقل
 البينات السلكية

 والالسلكية.

وتجدر اإلشارة إلى أن األنظمة الرئيسة لبرنامج المدن اآلمنة تتضمن األنظمة التالية:
 

 
• الطرقات والميادين.
• المطارات والمنافذ 

• المساجد.

 
•  البنوك.

•  الفنادق.
•  الحدائق والمتنزهات



وترتكز رؤية االرتقاء بجودة المدن وجعلها أكثر رفاهية وإنسانية عن ذي قبل، ومن ثم االرتقاء بجودة الحياة بها
على المرتكزات التالية:

1- الشراكة مع المعنيين: (القطاع الخاص، الحكومات، المستخدمين).
2- الرفع من جودة المنتجات السكنية وجعلها أكثر جاذبية.

3- فتح باب اإلبداع للمطورين لتطبيق التكنولوجيا واألفكار الحديثة.
4- عمل الدراسات والتشريعات والقوانين التي تساعد على التطبيق. 

5-دعم المطورين الفاعلين وخلق فرص وظيفية نوعية أكبر. 

6- المشاركة الفعالة بتحقيق أهداف برامج الرؤية وباألخص برنامج جودة الحياة.

ثالثًا: أنسنة المدن وتلبية احتياجات
المواطن في المستقبل

يشير مصطلح أنسنة المدن إلى أن تكون المدينة أكثر مالءمة وجاذبية لإلنسان؛ حيث تخدمه وتمكنه من االستمتاع
بحياته، وتطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية واالجتماعية.

والواقع أن أنسنة المدن أصبحت إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه تحدى تضمين المدن لقيم مبادئ إنسانية ضرورية
السيما ما يتعلق بمقابلة االحتياجات األساسية، وتوفير الترفيه، والجماليات، وتيسير سبل الحياة ألفراد المجتمع، مع

االهتمام بجانب االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية للمدينة المستقبلية.
 وتؤمن وزارة اإلسكان في المملكة بأن توفير الوحدة السكنية ليس كافيا وأن رفع جودة الحياة في المشاريع

وأنسنتها هو الهدف نحو توفير أحياء متكاملة المرافق والخدمات ذات أبعاد غير تقليدية بدمج مفاهيم:

االستدامة

 
 األفكار 
الخالقة 

 

التكنولوجيا



وتتضمن العناصر التي تفكر بها وزارة اإلسكان لمراعاة
توافرها في مدن المملكة في المستقبل:

1-المساحات الخضراء وجودة الهواء: حدائق ومنتزهات
وتصميم أبنية تسمح بتيارات الهواء.

2-الطاقة النظيفة: تدوير المياه الستحداث الري
والطاقة الشمسية وإدارة النفايات. 

3-المناطق التجارية: مناطق تجارية للمستلزمات
األساسية لتقليل عدد الرحالت بالسيارات لخارج األحياء

وتشجيع المشي منها واليها.
4- الترفيه: وجود مناطق ذات طابع ترفيهي مميز

للحي كمسرح وإقامة الفعاليات لسكان الحي.
5- تقنية البناء والذكاء التكنولوجي: تحفيز مالي وفني
لتعزيز وتشجيع استخدام التكنولوجيا في مرافق الحي
وداخل الوحدة نفسها كمثال استخدام الحساسات
إلضاءة الطرقات لتوفير الطاقة وتطبيق االستعالمات
ألهالي الحي باإلضافة إلى تشجيع حلول تقنية البناء

التي تقلل تكلفة ووقت التنفيذ.
6-النقل: شبكات نقل غير متقاطعة تخدم المشاة

والسيارات والدراجات كل على مسارة الخاص.
7-التعليم: توفير مرافق تعليمية بكافة مستوياتها

ومرافق تشجع على المعرفة كالمكتبات.
8-الصحة:مرافق صحية أولية وتشجيع الممارسات

الصحية كمنع التدخين بالمرافق العامة.

وتتضمن األفكار التصميمية الرئيسية لمدن المستقبل
المخطط لها في المملكة ما يلي:

1-أنسنة التصاميم الحضرية: (توفير ظالل على طرق
المشاة، تشجير، حدائق مبتكرة، عناصر مقاييسها
إنساني، أفكار إلعادة تدوير النفايات، تطبيق أفكار
استخدامات الطاقة المتجددة، الوسائل المساعدة في

حركة ذوي االحتياجات الخاصة، ودورات المياه العامة). 
2- إضافة عناصر ثقافية وترفيهية واجتماعية (موقع

تفاعلي للحي على اإلنترنت، توفير مكان تجمع
للمناسبات في األماكن العامة مواقف فوود ترك،
وسنيما مفتوحة، وعمل مجسمات جمالية تبرز الحي،
وعمل وتنظيم مناسبة خاصة بالحي لها فكرة مبتكرة

وخاصة به).
3- محالت تجارية صغيرة مبتكرة ممكن أن تعمل على

الطاقة النظيفة وتوفر الطاقة، وأماكن بيع
خارجية لألسر المنتجة بشكل موسمي.

4- تخطيط ممرات مترابطة تساعد على: السير على

األقدام، باإلضافة إلى مسارات آمنة للدراجات، وطرق
تستخدم إبطاء الحركة المرورية بشكل هندسي،

ومحطات داخلية للنقل.



رابعًا: أجهزة االستشعار في المدن الذكية.

ما المقصود بالمدينة الذكية؟ في الحقيقة وضمن أبسط تعريف لها، إنها بشكل
أساسي عملية االستفادة التقنية من جمع البيانات واستخدامها وتحليلها في تحسين
جودة حياة الناس في المدن ويمكن القول إن المدن بطريقة ما تشبه أجسامنا كبشر،
ولو فكرنا باألمر لوجدنا أنه يوجد لدينا الحواس الخمس، التي تشبه أجهزة االستشعار
التي تجمع البيانات، وهذه البيانات تنقل عن طريق العصبونات، والدماغ، الذي هو
منشغل دائما في اتخاذ هذه القرارات المتعلقة بماذا نفعل، وما الذي نتجنبه، من أجل
تحسين حياتنا بأنفسنا. وفي مدينة كبيرة، حسبما يمكن التصور، هنالك الكثير من
المشاكل التي قد تحدث، كالمشكالت الطبية، والمشكالت المرورية، والمشكالت في
المياه والزراعة، وعلى سبيل المثال فهناك مشكلة حادة في المياه في المملكة
العربية السعودية، وفي المدن الذكية هناك حلول مقترحة بتوزيع أجهزة االستشعار
فيها بحيث ال ُتروى النباتات إال إذا كانت هناك حاجة لريها، من خالل معرفة معلومات
كافية عن التربة وعن طبيعة النبات، وتستخدم تلك المعلومات إلطالق أنظمة الري. كما

ُتستخدم الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات عن المحاصيل وهكذا.
وكذلك الحال بالنسبة للطاقة، حيث تسعى المدن الذكية إلى توفير الطاقة في
المباني، ودائمًا نريد تخفيف استهالكنا للطاقة، ويمكن أن يتم هذ األمر من خالل جمع
البيانات عن المباني داخل المدن من خالل نشر أجهزة االستشعار واستخدام تلك

البيانات التخاذ القرارات التي يمكنها أن تحسن من نوعية حياتنا.



ومثلما لدينا إنترنت األشياء ألجهزة االستشعار في المدن الذكية، لدينا أيًضا أجهزة
ا بالثورة في استشعار مستخدمة في التطبيقات الطبية. لذلك، هناك ما يعرف حالي�
نقطة الرعاية المتعلقة بالتشخيص. فيتوقع أنه مع تقدم الناس في السن، ومع
ازدياد االزدحام على الطرق، فإننا ربما نرغب بالقيام بعمليات التشخيص، وتقديم
العالج في نفس الموقع، سواء كان ذلك في المنزل، أو أماكن رعاية المسنين،
ا. ولتلبية هذه الحاجة، فثمة ونقطة الرعاية التشخيصية هذه تتخذ منحنى ثوري�
ضرورة إلى تطوير أجهزة استشعار متخصصة يمكن ارتداؤها، ومتوافقة مع البشر،
وال تسبب األذى أو اإلزعاج، حيث ال يرغب المرضى أو المسنون بحقن أنفسهم، وإنما
يمكن االعتماد على أجهزة استشعار العرق أو اللعاب للقيام بمهمة
االستشعار. وهناك الكثير من األنواع من أجهزة االستشعار، أبسطها التي
يستخدمها الرياضيون، عندما يركضون، حيث يراقبون ما يصدر عن أجسامهم من
ا، إلى الطبيب، أو إلى قاعدة بيانات، إشارات، ومن ثم يتم نقل تلك البيانات السلكي�
لذلك يكون هناك سجل كامل يتم إنشاؤه عن صحة كل منهم. ويمكن أن يكون ذلك
ا، من خالل مراقبة العرق، والدموع، فهناك العديد من أجهزة االستشعار فسيولوجي�
التي يمكن الحديث عنها. والواقع أن المملكة العربية السعودية قد بذلت جهوًدا
كبيرة في مجال أجهزة االستشعار، فهناك العديد من مراكز تقنية النانو، وهناك

أفضل قسم لعلم المواد على مستوى العالم في جامعة الملك عبد الله.



المصادر والمراجع

1.  جلسة: المدن في المستقبل، منتدى أسبار الدولي، الرياض، 4-6 نوفمبر 2019م، متاحة على
https://youtu.be/7pg53m1lCTw :الرابط

2.  كريم الجسر: المدينة المستدامة بدبي: استشراف مدن المستقبل، مجلة بيئة المدن

اإللكترونية، العدد الثامن عشر، سبتمبر 2017م، ص ص 11-8.
3.  االتحاد الدولي لالتصاالت: بناء مدن الغد الذكية المستدامة، مجلة أخبار االتحاد، العدد (2)،

2016م.

4. منصة الخدمات المالية (اعتماد): وزارة المالية، المملكة العربية السعودية، متاح على الرابط:
 /https://etimad.sa

5- https://sabq.org/MmW7XQ


