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تشـــمل املبادئ الســـبعة الرئيسة ملدن املستقبل التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد ديب: التحول الجذري يف تصميم املدن، وطريقة التنقل، وطريقة 
العيش، وطريقة استغالل املوارد، ومفهوم تنافسية املدن، واقتصادات املدن، والحوكمة.

• دراســـات تنصـــح بإعـــادة تصميم املدن 
لتواكب العرص الحديث

• بعض التحديات بالتصميم الحايل أن نسبة 
مواقف السيارات من إجاميل األرايض مبراكز 

املدن تفوق 20 %

• ســـيكون التحول يف تصميم املدن لتوفري 
أفضل جودة حياة لألفراد وجذب املواهب

• الرتكيـــز عىل توفـــري 80 % من احتياجات 
األفـــراد يف محيط أقل مـــن 20 دقيقة من 

التنقل

• مدن املســـتقبل ســـتكون مبنزلة منصات 
مفتوحة لتواصل العقول وتطوير األفكار

• جاذبية املدن للمواهب ستؤدي دوراً أكرب 
يف تدفق رؤوس األموال

• تنافســـية املدن ترتكز يف مجال استقطاب 
العقول واملواهب

• قوة مجتمعات مدن املســـتقبل قامئة عىل 
التعايش والتسامح

• دور قيـــادة املدن يتغـــري من توفري حلول 
للسكان إىل متكني تصميم هذه الحلول

• السكان والقطاع الخاص ســـيتمكّنان من أداء 
دور أكرب يف تصميم الخدمات التي تناسبهم

لالبتكار ستتمكن من  املجتمعية  املنصات   •
تصميم حلول مبتكرة للتحديات

• ريادة املدن يف املستقبل سرتتكز عىل مدى 
مرونـــة ترشيعاتها وجرأتها عىل اســـتخدام 

التكنولوجيا

• «الكهربـــاء الجديدة» ملدن القرن 21 هي 
الذكاء االصطناعي

• زيادة عدد أجهزة إنرتنت األشياء 22 ضعفاً 
ليصل إىل 500 مليار جهاز 2050

• مدن املســـتقبل بحاجة إىل مـــوارد مالية 
والســـالمة  األمن  لضـــامن  أقـــل  وبرشية 

باستباقية وفعالية

• توفري خدمات مفصلة حســـب احتياجات 
كل فرد

• 60 دقيقة يومياً متوســـط الوقت للتنقـــل داخل مدينة من 
مكان السكن إىل العمل

• االزدحام وصعوبة التنقل يسببان انخفاضاً يف معدل السعادة

• كل 20 دقيقة إضافية من التنقل تتسبب يف انخفاض السعادة

• مدن املستقبل ســـرتكز عىل ابتكار مسارات جديدة يف الجو 
وتحت األرض

• تحويل 5 % من وســـائل النقل من تقليدية إىل ذاتية القيادة 
سيخفض االزدحام 40 %

• 3 قطاعات اقتصاديـــة مؤثرة: اقتصـــاد البيانات واالقتصاد 
التشاريك واالقتصاد الدائري

• اقتصاد البيانات مورد اقتصادي جديد للمدن يتعدى اقتصاد 
النفط واملعادن

•  350 مليار دوالر قيمة اقتصاد البيانات بدول االتحاد األورويب

• مدن املستقبل ستكون مبنزلة آبار بيانات ال تنتهي

• االقتصاد التشـــاريك ســـيغرّي مفهومنا الســـتهالك املنتجات 
والخدمات

• تحّول بيوت مدن املستقبل إىل محطات مصغرة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية

• كل إنسان سيصبح مستهلكاً ومنتجاً للطاقة

• نســـبة الطاقة املنتجة من األلواح الشمسية ستزيد 16 ضعفاً 
بحلول 2040

• تحول جذري يف إنتاج وتوزيع الطاقة باملدن من نظام مركزي 
إىل نظام ال مركزي مرتابط

• 9 مليارات نسمة عدد سكان العامل يف 2050 

غرافيك: حســـام الحــوراين
إعداد: عبدالسميع الفخراين 
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