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الدار البي�ضاء،
منوذج للمدينة الأفريقية الذكية

أ. ثالث دورات ناجحة

والتي   )Smart City Expo Casablanca( البيضاء  للدار  الذكية  املدن  ملعرض  السابقة  الثالثة  الدورات  سجلت 

تم تنظيمها سنة 2016 و2017 و2018 نجاحا حقيقيا لدى املهنيني والعموم عىل حد سواء. وتشهد عىل ذلك كافة 

املؤرشات األساسية لهذا الحدث الذي استمر يف التطور من سنة إىل أخرى.

فخالل ثالث سنوات، استقبل معرض املدن الذكية للدار البيضاء )Smart City Expo Casablanca( أكرث من 20 

املدن  عدد  بلغ  واألجنبية حيث  الوطنية  الوفود  من  متنوعة، والعديد  ألف مشارك، و255 متحدث من خلفيات 

املمثلة عىل مدار الدورات الثالثة 82 مدينة.

وبفضل مفهوم ومنوذج لإلدارة الحرضية يعتمد عىل نهج تعاوين يرتكز عىل املواطن، تحتل الدار البيضاء اليوم مكانًة 

مميزة عىل أجندة ملتقيات املدينة الذكية عرب العامل/عىل نطاق دويل.
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+ 20 000+ 255

+ 356 + 408

الدار البي�ضاء،
منوذج للمدينة الأفريقية الذكية

 - معرض املدن الذكية للدار البيضاء -
- Smart City Expo Casablanca -

3 دورات باألرقام 

متدخلمشارك

ممثلني للوفودصحفي



ب. الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس

البيضاء  للدار  الذكية  املدن  ملعرض   2019 دورة  تحظى  السابقة،  الثالثة  الدورات  غرار  عىل 

)Smart City Expo Casablanca( بالتنظيم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك 

محمد السادس نرصه الله.

اعرتاف يكرس الرضا املليك عىل النهج الذي تبنته الدار البيضاء لتتحول إىل مدينة ذكية، وميزة 

رئيسية إلضفاء الرشعية عىل مكانة الدار البيضاء باعتبارها املدينة األوىل والوحيدة يف أفريقيا 

التي تستضيف هذا الحدث الدويل. 
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ت. الدار البيضاء،
    منصة إفريقية وازنة للمدينة الذكية والشاملة

الدار البيضاء تكشف عن وجهها الجديد

وقطب  الوطني  االقتصاد  قاطرة    - البيضاء  الدار  مدينة  تسجل  نسمة،  مليون   4.5 من  بأكرث 

الجذب بامتياز - العديد من التحوالت، طامحة يف أن تصبح مركزًا ماليًا دوليًا متصاًل وشامالً، 

واملسؤولون  املواطنون  اتحد  املبتغى،  هذا  ولبلوغ  والرتفيه.  واالزدهار  للعيش  جذابا  وفضاء 

 : الله  السادس نرصه  امللك محمد  أطلقها جاللة  التي  االسرتاتيجية  لتنفيذ  املنتخبة  واإلدارات 

مخطط الدار البيضاء الكربى للتنمية 2020-2015.

هذا  تحديات  ملواجهة  املعنية  الفاعلة  الجهات  كافة  تتعبأ  األخري،  هذا  تنزيل  يجري  فيام  و 

من  االنتهاء  اليوم  تم  وقد  الكربى.  املهيكلة  املشاريع  من  الطموح الستكامل سلسلة  الربنامج 

العديد منها فيام ال يزال البعض قيد التنفيذ. وسيتم إطالق مشاريع أخرى قريبًا وفًقا لخريطة 

الطريق املسطرة. وهذا دليل عىل تعهد الدار البيضاء عىل توفري كل اإلمكانيات لنجاح تحولها 

إىل مدينة ذكية. فسنة 2019 تجهز لسنة 2020، وهو عام محوري سيمثل استكامل العديد من 

مشاريع التنمية يف الدار البيضاء، مام سريقى باملدينة كنموذج ومرجعية للنجاح.



الذكاء اال�ضطناعي
يف خدمة املواطنني

أ. املواطن يف قلب كل االبتكارات

»الذكاء  شعار  تحت   )Smart City Expo Casablanca( البيضاء  للدار  الذكية  املدن  ملعرض   2019 دورة  تنظم 

الضوء عىل  وتسليط  االصطناعي  الذكاء  الغموض عن موضوع  إزالة  إىل  وتهدف  ؛  املواطنني«  االصطناعي يف خدمة 

اإلمكانات الهائلة التي يقدمها لتحسني جودة الخدمات الحرضية وجودة العيش للمواطنني.

هدف آخر تم تسطريه لهذه الدورة: فتح فرص جديدة لالبتكار وخلق مهن جديدة داخل النظام البيئي ملدينة الدار 

البيضاء الذكية بجميع مكوناته املؤساستية واالجتامعية واالقتصادية واألكادميية واملدنية.

وسوف يركز موضوع هذا العام عىل محاور مختلفة كتفعيل املدينة الذكية من قبل مواطنيها، والذكاء االصطناعي 

الحرضية،  واملرونة  والقانونية،  االقتصادية  األدوات  من خالل  الرقمي  التحول  وترسيع  ذكية،  ملدينة  املشرتك  والبناء 

باإلضافة إىل االستدامة اإلقليمية املدعومة بالذكاء االصطناعي.
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الذكاء اال�ضطناعي
يف خدمة املواطنني

ب. بانكوك، ضيف رشف دورة 2019

تحتفي دورة 2019 ملعرض املدن الذكية للدار البيضاء )Smart City Expo Casablanca( بتايالند، باختيارها 

للعاصمة بانكوك كضيف رشف لهذا الحدث. ويدخل هذا االختيار يف إطار معاهدة الصداقة والتعاون املوقعة 

سنة 2016 بني املغرب ورابطة دول جنوب رشق آسيا املعروفة اختصارا باسم آسيان )منظمة سياسية واقتصادية 

وثقافية تضم عرشة بلدان يف جنوب رشق آسيا، برئاسة تايالند حاليًا( وترشح اململكة للحصول عىل وضع »رشيك 

الحوار القطاعي«.

خالل بضع سنوات فقط، تطورت العاصمة التايالندية بشكل ملفت، حيث واجهت تحديات بيئية ودميوغرافية 

كبرية. مميزاتها: موقع جغرايف اسرتاتيجي، بنى تحتية مهمة وشباب يدرك تحديات األلفية الجديدة. محركها: خطة 

التنمية 2013-2032 التي تبنتها السلطات لتحويل العاصمة إىل »مدينة مستدامة توفر جودة العيش لساكنتها«.

الطموح  الهدف  البالد لنفسها  تايالند 4.0. فقد سطرت  بانكوك إىل مدينة ذكية جزًءا من مبادرة  ويعد تحول 

هذه  وتنبني  املقبلني.  العقدين  مدى  عىل  حدودها  داخل  ذكية  مدينة   100 عن  يقل  ال  ما  إنشاء  يف  املتمثل 

االسرتاتيجية عىل 4 مجاالت عمل وهي: بناء اقتصاد قائم عىل اإلبداع واالبتكار، وخلق قيمة مضافة أكرث احرتاما 

للبيئة، وضامن جودة العيش للمواطنني وضخ استثامرات ضخمة يف البنيات التحتية للنقل.



اأهم حلظات
Smart City Africa 2019

Smart City Expo Casablanca .أ

- املؤمتر، فضاء للتبادل بني الجهات الفاعلة املتخصصة القادمة من مختلف أنحاء العامل -
سوف تشهد دورة هذه السنة من معرض املدن الذكية للدار البيضاء )Smart City Expo Casablanca(، الذي 

يعد منصة حقيقية للتبادل، مشاركة متدخلني ذوي صيت عاملي، مبا يف ذلك خرباء وممثلني عن الحكومات واملدن 

والجامعات واملجتمع املدين والرشكات واملنظامت الكربى. وسيعرف هذا اللقاء برمجة سلسلة من العروض واملوائد 

املستديرة والتي سيتم تنشيطها حول 5 محاور رئيسية هي التحول الرقمي، واملدينة الشاملة والتشاركية، والتخطيط 

االسرتاتيجي والتنمية املستدامة، واالبتكار املواطن والتقنيات املدنية وأخريا الحكامة والتمويل.

 )Smart City Expo Casablanca( البيضاء  للدار  الذكية  املدن  معرض  يشتمل  السابقة،  الدورات  غرار  عىل 

هذه السنة إىل حدثني متميزين رئيسيني تتكامل أهدافهام: Smart City Expo Casablanca املخصص للمهنيني 

وSmart City Connect Casablanca والذي ينّزل يف صيغة سلسلة من األنشطة املفتوحة للعموم.
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اأهم حلظات
Smart City Africa 2019

التحول الرقمي
• ذكاء اصطناعي

• املدينة املعززة

• البيانات والبيانات املفتوحة

• املواطن

• الشمول الرقمي

• إنرتنت األشياء

• مدن مسرية بالبيانات

التخطيط االسرتاتيجي
والتنمية املستدامة

• التنمية املستدامة

• املوارد واملجاالت

• النهج الشمويل واإلكتشايف

• التغري املناخي

• التحرض املستدام

• التكنولوجيا النظيفة

• مدن مرنة

• الهندسة املعامرية الذكية

• الطاقة الخرضاء

االبتكار املواطن
والتقنيات املدنية

• املواطن

• التكنولوجيا املدنية

• النظم البيئية لالبتكار

• الحكامة

• الوعي بالسياق

• املدينة املعززة

• التنقل

• الرتبية

• الصحة

• املختربات الحية

مدينة شاملة وتشاركية
• تضمني

• البناء املشرتك

• االبتكار االجتامعي

• االلتزام املدين

• الرشاكات بني القطاعني
   العام والخاص

• البنى التحتية

• البيئات/النظم الذكية

• مدن آمنة

الحكامة والتمويل
• منوذج العمل

• التمويل

• ملكية فكرية

• األدوات القانونية

• األخالق

• حكامة البيانات

• املعايري واملؤرشات

• املواضيع  املربمجة

: Smart City Expo Casablanca املواضيع الفرعية الخمسة للدورة الرابعة من



• املداخالت الرئيسية  

ميهيال أولريو 

رئيسة معهد IMPACT لالقتصاد الرقمي - واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية

رئيسة معهد IMPACT لالقتصاد الرقمي، ميهيال أولريو هي أيًضا، منذ عام 2017، عضو يف مجلس التكنولوجيا 

واالبتكار يف كندا، حيث تقدم املشورة للحكومة الكندية يف قضايا االبتكار املتعلقة بتأثري تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت عىل التنمية االقتصادية وجودة عيش املواطنني. تم تعيينها كذلك يف مجلس البحوث العلمية 

والهندسية بسنغافورة يف عام 2006، وقد تم االعرتاف بها كخبرية يف مجال االبتكار القائم عىل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت لدى الهيئة التنفيذية للبحث العلمي واالبتكار يف رومانيا.

ستنضم إلينا ميهيال أولريو هذه السنة ملناقشة دور التحول الرقمي يف تسهيل وصول املواطنني إىل الخدمات 

والبنيات التحتية من أجل تنمية أكرث شمولية واستدامة.

لويس أ. زاكاريال

مؤسس رشيك ء منتدى املجتمع الذيك ء نيويورك ، الواليات املتحدة األمريكية

لويس أ. زاكاريال هو املؤسس الرشيك ملنتدى املجتمع الذيك. يظهر بانتظام يف وسائل اإلعالم ملناقشة مايسمى 

»النهضة الجديدة« من طرف منتدى املجتمع الذيك للمجتمعات يف جميع أنحاء العامل. زاكاريال مؤلف مشارك 

  » Brain Gain et Broadband Economies : Building the Community for the 21st Century « لكتب

نيويورك،  يف  فوردهام  جامعة  مشاركًا يف  أستاذاً  زاكاريال  أ.  لويس  إشتغل   .»  Seizing Our Destiny و» 

الربنامج  أنه حكم يف  الوسطى )بودابست(، كام  ومحارًضا ضيًفا يف جامعة الفال )كيبيك( وجامعة أوروبا 

الفرنيس)World E-Democracy Awards( وعضو مجلس إدارة الحوار األسرتايل األمرييك، ومدير مجلس 

إدارة جامعة والش )الواليات املتحدة(، وعضو يف مجلس إدارة METRO New Conseil  ملكتبة نيويورك.

سوف يشارك لويس أ. زاكاريال معنا سيناريوهات اإلنشاء املشرتك باستخدام الذكاء االصطناعي وتأثريه عىل 

تحسني الحياة اليومية للمواطن.
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 - قرية املقاوالت الناشئة -

تُنظّم قرية املقاوالت الناشئة برشاكة مع LaFactory by ScreenDy، حيث تم إعادة تصميم فضاء العروض هذه 

السنة الستقبال املقاوالت املغربية الناشئة العاملة يف مجاالت االبتكار املتعلقة باملدينة الذكية والذكاء االصطناعي 

والتحول الرقمي بشكل عام والقادرة عىل اقرتاح حلول تكنولوجية ومتجددة ذات قيمة مضافة عالية.

- األغورا - 

فضاء متفرع عن قرية املقاوالت الناشئة، تعد األغورا مساحة مخصصة لالبتكار. سيستضيف هذا املكان العروض 

حلولهم  أيًضا  املبتدؤون  العارضون  وسيقدم  ومستدامة.  وتنافسية  ذكية  مدن  تطوير  حول  والندوات  التقدميية 

وابتكاراتهم أمام لجنة تحكيم والتي ستقوم باختيار املقاوالت الناشئة الثالثة لدورة 2019. كام سيتم، خالل الحفل 

الختامي، منح جوائز تحفيزية للمتنافسني األكرث ابتكارا.

 • صالة االبتكار املفتوح

االبتكار تساهم يف  الراغبة يف ترسيع عملية  الكربى  املجموعات  يرتكز عىل جعل  املفتوح  االبتكار  بأن مبدأ  وعيا منهم 

املقاوالت الناشئة القادرة عىل تطويرحلول ذات قيمة مضافة عالية، فقد كان من املهم والرضوري، بالنسبة للمنظمني، 

تهيئة مناخ لألعامل ينبني عىل مبدأي االستدالل والتآزر. ويف هذا السياق، تم إنشاء صالة االبتكار املفتوح: فضاء مخصص 

للمقاوالت الناشئة والتي سيتم اختيارها بعناية وإعطائها فرصة التبادل/التواصل مع الزوار ومتكينهم من اكتشاف حلولها 

املبتكرة. عند التسجيل، سيتمكن ممثلو الرشكات من الحصول عىل البطائق التعريفية للمقاوالت الناشئة املتواجدة. الهدف 

من ذلك : تنظيم مقابالت أعامل بني ممثيل الرشكات املهتمة واملقاوالت الناشئة طيلة أيام املعرض.



Smart City Connect Casablanca .ب

يهدف Smart City Connect إىل رفع وعي املواطنني مببادئ املدن الذكية وتحدياتها، من خالل 

سلسلة من األحداث والربامج التشاركية املفتوحة للعموم. ومن بني هذه األحداث: 

- عروض افرتاضية وعروض أفالم بساحة األمم املتحدة -
من 17 إىل 19 أبريل 2019

لتعريف الجمهور مبفهوم املدينة الذكية ولحثه عىل التفكري يف تحديات الذكاء االصطناعي وتأثريها 

عىل مستقبلنا، من املقرر عرض أفالم طيلة الفرتة من 17 إىل 19 أبريل 2019 عىل الساعة 18:00. كام 

سيشكل موضوع »الدار البيضاء يف املستقبل« تيمة ملعرض افرتايض يهدف إىل تقديم مجموعة كاملة 

من األعامل التي تُظِهر الدار البيضاء بني األمس، اليوم والغد يف بيئة ثالثية األبعاد غامرة وواقعية.

- Le Créathon -
18 أبريل 2019

سيتم دعوة املواطنني، يف إطار Smart City Connect، لتخيل واقرتاح مشاريع تشاركية وشاملة ملواجهة 

تحديات املدينة. وملساعدتهم عىل تجسيد مشاريعهم، سيضع املنظمون تحت إشارتهم، زوال يوم 18 

أبريل، بيانات تخص املدينة وذلك بحضور خرباء ملرافقتهم يف مجهوداتهم  ومن املرتقب عرض األفكار 

املميزة عىل املشاركني يف تظاهرة Hackathon املربمجة يومي 20 و21 أبريل 2019.
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- Le Hackathon -
20 و21 أبريل 2019

 LaFactory by أبريل مبقر  Smart City Hackathon 2019 يومي 20 و21  Hack&Pitch، سُتعقد  برشاكة مع 

ScreenDy. املبدأ بسيط: 38 ساعة من العصف الذهني املكثف لالبتكار قصد مواجهة تحديات التنمية الحرضية ملدينة 

الدار البيضاء.

بعد نجاح الدورة السابقة التي نظمت حول موضوع التنقلية، تطلق Smart City Hackathon هذه السنة تحديا 

جديدا لتشجيع تطوير مفهوم املدينة الذكية بالدار البيضاء، من خالل دمج الذكاء االصطناعي يف الحياة اليومية 

برنامج معلومايت  أو  أويل  تخيل وتصميم منوذج  فريق، عىل  العمل، ضمن  ملواطنيها. وسيتجىل ذلك يف  الحرضية 

التحديات  ملواجهة  استجابة  النظافة،  عىل  املحافظة  الحرضية:  للتنمية  الثالثة  األساسية  األبعاد  مع  يتالئم  مبتكر 

البيئية، واألمن من أجل متكني املواطنني من اسرتجاع  حق االستمتاع باألماكن العامة، وتسهيل حركة املرور استجابة 

لتحديات التنقل الحرضي.

 Bootcamp LaFactory by ScreenDy سيستفيد الفائز عن كل فئة من الفئات الثالث من مواكبة ملدة أربعة أيام يف إطار

من أجل ترسيع مرشوعه، كام سيحصل عىل جائزة عينية. وسيتمكن الفائزون األكرث استحقاقًا من تقديم ترشح لالنضامم 

لربنامج scalerator” de LaFactory by ScreenDy” املعتمد من طرف صندوق الضامن املركزي )CCG( ، من 

أجل االستفادة من دعم صندوق Inov Invest الذي تبلغ قيمة منحته 200.000 درهم.



تطبيق حممول
 لت�سهيل وتعزيز التواصل

يطلق املنظمون تطبيق Casa Smart City املتاح مجانًا عىل App Store وGoogle Play، والذي تم تصميمه خصيصا 

لهذا الحدث، قصد تسهيل وتعزيز التواصل بطريقة بسيطة ومتصلة. يوفر التطبيق مجموعة من الحلول التي تتيح 

للمستخدمني تفاعاًل شخصيًا مع محتوى املؤمتر. يف الواقع، تتيح Casa Smart City متابعة مستجدات الحدث والربنامج 

وقامئة املتدخلني. وبفضل قابلية التشخيص، ميّكن التطبيق املستعمل من تلقي تنبيهات حول املتدخلني والجلسات 

الرقمية الخاصة بهم، بعد  املضافة عىل قامئة األنشطة املفضلة. كام سيصبح بإمكان املشاركني تبادل بطائق العمل 

تكملتها تلقائيًا باملعلومات املقدمة أثناء تسجيلهم، حيث سيكتفي املشارك مبسح رمز االستجابة الرسيعة املطبوع عىل 

شارة األشخاص الذين قابلهم.



17

ال�رشكاء
والرعاة

Organisateur Organisateur
délégué

Partenaires 
stratégiques

Partenaire 
Institutionnel

Sponsor 
Officiel

Média 
Officiel

Partenaires 
média

Sponsors Partenaires 
projet




