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ABASTRACT 
The rapid development of the information revolution has had a significant impact on daily life, 
the city's pattern and its urban centers. The city in the 21st century is highly dependent on 
informatics in all life activities. This has led to the emergence of a new type of enterprise called 
smart urban projects. A new vision of the urban development process of these cities, smart urban 
projects and newly created areas, and should be directed to the attention of planners and planners 
of urban planning and the processes of urban development of existing and new cities to a serious 
dimension D, which imposes itself firmly on the pattern of life and the development process in 
the future, namely the information revolution. The technological and informational revolution, 
which is expected to affect the design and planning of smart projects, is also expected to have a 
significant impact on life and the city in the future and is expected to have a significant impact on 
the urban planning process of the future city and affect all components of the urban development 
process. In this research, the city is dealt with in the information age, starting with its 
infrastructure and the types of modern cities. It then deals with the different components of the 
information city, which is the material, environmental, social and economic component. The 
chapter then deals with the changes that take place in the information age and the subsequent 
reconstruction of the urban structure Allowing the planner and urban designer urban integration 
between the environment and society and individual in accordance with the rapid changes of 
modern technologies that occur in our world continuously. 
Keywords: Technology City / Smart City / Informatics City / E- City / Urban  
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  دور الثورة التكنولوجیة في تنمیة المدن المصریة وظھور أنواع جدیدة من المدن

  )عاشر من رمضانحالة دراسیة مدینة ال(
  

  و و  محیي فاید محیي الجنزوریأحمد عبد المنعم القطان    محمد سعد عطوة و
   القاھرة- جامعة األزھر-قسم العمارة   كلیة الھندسة 

  :ملخص البحث 
ًإن التطور السریع المتالحق للثورة المعلوماتیة أصبح لھ تـأثیرا ملحوظا على الحیاة الیومیة ونمط المدینة ومراكزھا الحضریة ، 
حیث أن المدینة في القرن الواحد والعشرین تعتمد بشكل كبیر علـى المعلوماتیة في جمیع أنشطة الحیاة، مما أدي إلى ظھور 

 مـن المشروعات یسمى المشروعات الحضریة الذكیة ومن ھنا لزم تواجد رؤیة جدیدة لعملیة التنمیة العمرانیة لتلـك نمـط جدیـد
ًالمـدن والمشروعات الحضریة الذكیة والمناطق التي تنشأ حدیثا، كما یجب توجیھ نظر المخططین وواضعي سیاسات التخطیط 

رانیة للمدن القائمة والجدیدة إلى البعد الجدید الذي یفرض نفسھ وبقوة علـى الحیاة العمراني والقائمین على عملیات التنمیة العم
 .وعلى نمط عملیة التنمیة في المستقبل أال وھو الثورة المعلوماتیة



  
  

  )عاشر من رمضانحالة دراسیة مدینة ال( دور الثورة التكنولوجیة في تنمیة المدن المصریة وظھور أنواع جدیدة من المدن
 

قع ًفإنھ أیضا یتو، حیث أن الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة والتي یتوقع لھا أن تـؤثر علـى تصمیم وتخطیط المشروعات الذكیة
لھا التأثیر بشـكل كبیـر على الحیاة والمدینة في المستقبل ویتوقع لھا أن تؤثر بشكل كبیر علـى عملیـة التخطیط العمراني للمدینة 
 .المستقبلیة، بل وتؤثر على كافة عناصـر منظومـة عملیة التنمیة العمرانیة

یة األساسیة لھا وأنواع المدن الحدیثة ثم یتناول المكونـات وفي ھذا البحث یتم تناول المدینة في عصر المعلومات بدءا من البن
المختلفة للمدینة المعلوماتیة وھـي المكـون المـادي والبیئـي واالجتمـاعي واالقتصادي، ویتطرق الفصل بعد ذلك للتغیرات التي 

مـا یتیح للمخطط والمصمم العمراني تطرأ على المدینـة فـي عصر المعلومات وما یتبع ذلك من إعادة صیاغة الھیكل العمراني م
  .    التكامل العمراني بین البیئة والمجتمع والفرد وفقا للمتغیرات المتسارعة للتقنیات الحدیثة التي تحدث في عالمنا بشكل مستمر

المجتمعات / التنمیة العمرانیة /المدینة االاكترونیة / المدینة المعلوماتیة / المدینة الذكیة /  المدینة التكنولوجیة  :الكلمات الدالة 
  المستدامة

  :مقدمة 
تطور العلمي في الكثیر من المفاھیم والمعاییر التخطیطیة والتصمیمیة للعناصر العمرانیة، وكمثال على ذلك التطور لقد أثر ال

التقني الذي حدث في وسائل االتصاالت الحدیثة فقد اثرت السیارة في عملیة استعماالت األراضي وأدت الي تخصیص نسبة 
ھا، وكذلك اثرت في ھیكلة منظومة الحركة في المدینة ولوحظ ھذا التاثیر لغرض تسھیل مھمة حركت % ٣٠- ٢٠تتراوح ما بین 

. عند مقارنة المدن الیونانیة مع المدن الرومانیة ومدن القرون الوسطي ثم مدن الثورة الصناعیة وما تبعھا من تغیرات تقنیة  
 الكمبیوتر والفاكس والتلكس واالقمار أما التطور الذي حدث في وسائل االتصال مثل الھاتف واإلذاعة المرئیة واستخدام

الصناعیة فقد أدي الي التاثیر علي عدد الرحالت في المدینة وقلتھا، واستحداث منشآت جدیدة وكذلك التغییر في المباني القدیمة 
الكمبیوتر في الستیعابھا مما أدي الي أن یفكر المصمم بالمرونة كعامل أساسي الستیعاب المتغیرات الجدیدة مثل ذلك استخدام 

التعلیم ومجاالت اإلدارة فإنھ قد یؤدي مستقبال الي االستغناء عن الكثیر من الرحالت الیومیة والتغیر في ھیكلة العناصر 
ونظرا ألن المدینة ھي الكیان الكبیر الذي یحوي كافة االنشطة  لذا بدأت تحدث تغیرات ھامة علي مستوي ، العمرانیة القدیمة 
 .ة الثالثة للمدینة  سواء العمرانیة واالجتماعیة واالقتصادیة استجابة لمتطلبات ھذه االنشطة االلكترونیة الجدیدةالعناصر االساسی

  )١٩٩٠شھاب وعالء الدین (
  : المشكلة البحثیة -١
  :  إشكالیة البحث١-١

المشاكل الموجودة بالمدن القائمة تكمن إشكالیة البحث في توجیھ الضوء علي تكنولوجیا المعلومات وأثره في تطویر المدن وحل 
وذلك في إطار سیاسة عمرانیة لإلستفادة من ھذة التقنیات ضمن إطار استراتیجیة شاملة تضمن التوصل الي تخطیط حضري 

  .متكامل
  : فرضیة البحث-٢-١

ل التغیر في الموقع المكاني یري البحث أن التطور التكنولوجي لھ األثر الكبیر في التغیرات التي تطرأ علي المدینة وذلك من خال
وخصائص وسمات األنشطة المختلفة وبالتالي التغیرات التي تطرأ علي عناصر المدینة مثل المنزل وموقع العمل ومسارات 
الحركة والممارسات الیومیة المختلفة من تسوق وتعلیم ورعایة صحیة وغیرھا من االنشطة المختلفة حیث یجب إدراك كل ھذه 

  . إطار التعرف علي األنواع المختلفة للمدن التي ظھرت بعد الثورة التكنولوجیةالمتغیرات في
  :  ھدف البحث٣-١

  :ًبناء على اإلشكالیة البحثیة وفرضیة الدراسة فإن أھداف البحث كما یلى
 المدینة /المدینة المعلوماتیة / المدینة الذكیة /  المدینة التكنولوجیة -تحلیل مفھوم المصطلحات الدالة بالبحث  -١

 ).أھداف/مفاھیم/تعریفات( المجتمعات المستدامة/ التنمیة العمرانیة /االلكترونیة 
 .إلقاء الضوء علي االمكانیات التطبیقیة للمكونات التقنیة في حل المشكالت العمرانیة للمدن -٢
 .تحلیل ودراسة نماذج أجنبیة ومحلیھ لالستفادة من التقنیات الحدیثة في حل مشاكل المدن -٣
 .د المشكالت الحالیة والمستقبلیة للمدینة محل الدراسة وصوال إلي بلورة استراتیجیة لحل ھذه المشكالترص -٤
  .اھم النتائج والتوصیات -٥

: منھجیة البحث٤-١  
لتحقیق األھداف السابقة یتبع البحث المنھج النظرى التحلیلى  و منھج الرصد المیدانى كأسلوب بحثى ، و تم بواسطة تحدید ثالث 

  :خطوات كأساس منھجى لھذه الدراسة
 :المنھج النظري التحلیلى -١

/ المدینة االلكترونیة  / اتیة المدینة المعلوم/ المدینة الذكیة / المدینة التكنولوجیة (لدراسة المفاھیم المتعلقة بـ  •
 )المجتمعات المستدامة/ التنمیة العمرانیة /المدینة المستدامة 

 .دراسة خصائص وإمكانیات أنواع المدن المختلفة السابق ذكرھا •
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 .دراسة التغیرات في انواع االنشطة والممارسات وعناصر المدینة نظرا للتطور التكنولوجي •
  .تحلیل أحد المدن التي تعتمد علي التكنولوجیا الحدیثة •

 :منھج الرصد المیدانى  -٢
  .دراسة وتحلیل عناصر المدینة محل الدراسة ورصد للمشكالت وأنواع االنشطة الممارسة بھا •

 :المنھج االستنتاجي  -٣
وجیا المعلومات مما وضع تصور مقترح لتنظیم وتوزیع الخدمات واألنشطة داخل المدینة في إطار إستخدام تكنول •

 .یساعد على تحقیق التنمیة العمرانیة الشاملة داخل المدینة
استنباط النتائج العامة ، ووضع بعض التوصیات التى یمكن أن تفید فى تحقیق وتفعیل : النتائج و التوصیات •

عماالت األراضي على التكنولوجیا الحدیثة على مستوى المناطق السكنیة داخل المدن ومن ثم تحقیق التوازن في است
مستوى المدینة ، وصوال إلى إستغالل للموارد المتاحة و اإلستفادة من الطاقات المبذولة وبالتالى تحقیق كثیر من 

 .التنمیة العمرانیة الشاملة المرجوة بالمدن 
  : المصطلحات الدالة -٢

قبل الحدیث عن مدن الثورة التكنولوجیة یجب التطرق الي معرفة تكنولوجیا المعلومات حیث أنھ في العقود االخیرة في القرن 
العشرین حقق االنسان تطورا مزھال في مجال التكنولوجیا الرقمیة سواء كان ذلك علي مستوي تكنولوجیا المعلومات 

(information technology)جیا االتصاالت  أو مستوي تكنولو(communication technology) ونظرا لمدي الترابط 
ما بین المعلومات واالتصاالت حیث أن المعلومة تصبح بال جدوي دون تبادلھا عن طریق عملیة االتصاالت كما أن عملیة 

 تكنولوجیا المعلومات االتصال ذاتھا ال تتم إال بنقل معلومة ما لذا ففي دراستنا یمكن تناولھما كتكنولوجیا واحده ھي
 .I.C.T”   (Information Communication Technology)”واالتصاالت

 

  :وتتمثل التكنولوجیا في مكونین أساسیین
وھو روح ھذه  (software)  وھو یتمثل في البرمجیات أو (Information component)المكون المعرفي -١

 .التكنولوجیا حیث أنھ لیس لھ أي وجود مادي
التي ) hardware(وھو یتمثل في مجموعة األجھزة والمعدات االلكترونیة  (physical component)مكون المادي ال-٢

 .(software)تحوي المكون المعرفي 
  اتجاھات تطویر تكنولوجیا المعلومات

  :ریخي لھذه التكنولوجیا نجد أن ھذا التطور یحدث في ثالث محاور رئیسیة ھي كالتاليبتتبع التطور التا
حیث یسعي العلماء لتصغیر حجم الحاسب االلي مع الحفاظ علي قدراتھ و إمكانیاتھ :  miniaturizationالتصغیر -١

 وتطویرھا كما ھو متمثل في االجھزة الطرفیھ كأجھزة المحمول
صد بھا سرعة الحاسب في إجراء معالجة البیانات و تشغیلھا ولقد شھد ھذا المجال تطورا ویق : Speedالسرعة -٢

 كبیرا حتي الوقت الحالي 
تدریجیا تتزاید إمكانیة اقتناء الحاسب االلي والھواتف الذكیة كما أن انتشار :  Affordabilityإمكانیة االقتناء -٣

ت الحیاة زاد من اعتماد االفراد علیھا حیث أصبحت نمطا لحیاتھم في تطبیقات ھذه التكنولوجیا الجدیدة في كافة مجاال
  .(Age of information)عصر المعلومات 

 في مجال حدیثنا عن المدن الحدیثة أو المعاصرة نجد أننا نواجھ مسمیات متعددة منھا المدینة التكنولوجیة أو المدینة الذكیة
أو المدینة المعلوماتیة، وتتواجد المشروعات العمرانیة الذكیة في ھذه المدن لذلك سـیتناول البحـث المالمـح الرئیسیة لكل 

 وفیما یلي دیجرام یبین مدن  منھم، وحتى ال یحدث خلط بینھا فإنھ من المھم في البدایة التعرف على كل مصطلح على حده
 الثورة التكنولوجیة

 

 

 

 
 

)الباحث بتصرف( التكنولوجیة الثورة مدن یوضح دیجرام) ١( رقم شكل  
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Technology City التكنولوجیة المدینة  
التكنولوجي المتاح في كل عصر وبین المكونات والھیئة  إن النماذج الحالیة من المدن تثبت أن ھناك ثمة عالقة ما بین التطـور 

م١٨٨٦في ذلك العصر، ولعل ما یؤكد ذلك اإلشارة إلى اختراع السیارة عـام  التي تكون علیھا المدینة بواسطة المھندسین  
جوتلیب دیملر" " Gottlieb Daimlerكارل بنـز"وCarll bens " ًكمثال قد أحدث انقالبا كبیرا فى ھیئة المدینة وأسلوب    ً

المنـازل والبیـوت السـكنیةفإن التطور فى التكنولوجیا الخاصة بالحیاة داخل  تخطیطھا، وكذلك وأسالیب تصمیم وتنفیذ المبانى  
ووضع المبانى فى المناطق السكنیة والخدمیة، وبالتالى التأثیر على المدینة بشكل  مثل ناطحات السحاب، قد انعكس علـى شـكل

.عام  
جیا المتاحة في العصر، ممـا یـنعكس فیھا التكنولو ومن ھنا فإنھ یمكن تعریف المدینة التكنولوجیة بأنھا المدینة التي تطبق

وتنمیتھاعناصرھا وھیئتھا وأسلوب تخطیطھا  بصـورة واضـحة علـى  . )٢٠٠٤الصادق محمد حالوة (  
smart City  المدینة الذكیة 

 مصطلح المبـاني الذكیـة م ٢٠٠٠وباألخص بعد عام ظھر في الحقبة األخیرة من القرن العشرین 
،Intelligent Buildings ھى المباني التي تتكامل فیھا أنظمة البیئـة مـن استخدام للطاقة والتحكم في درجة الحرارة و

وفى ھذا النمط تستخدم المباني التكنولوجیات القائمة على استخدام المشغالت . واإلضاءة والصوت، ومكان العمـل واالتصاالت
 Touch Screensومن خالل شاشات باللمس في نظم التحكم والسـیطرة، Micro-Processors الذاتیة المصغرة 
Automationعلى سبیل –ستراتیجیة تقوم بتغذیة مستمرة للمعلومات في المنظومة بحیث أن الكھرباء احیانا یتم في نقاط أ، و 

  (Gaffrey,R.J.1990) .  تضئ وتنطفئ بمجـرد دخول أو خروج الشاغلین للمبنى–المثال 
نماط المباني التـي تتكـون منھـا المدینة، وعناصرھا وخدماتھا المختلفة، فإنھ یمكن القول وبتعمیم ھذا المصطلح على جمیع أ

المدن التي أدمجت التكنولوجیا ونظم المعلومات في تسییرھا إلدارة الموارد بشكل أكفأ، وتحسین  :بأن المدینة الذكیة ھي
وفیھ تغذي جمیع النظم آلیة  ‘العمران المتصل شبكیا’طلح وتجسد رؤیة المدینة الذكیة مص. الرصد، وتسھیل عملیة صنع القرار

 )٢٠١٤Adie, T. And P. Robert(  . تحكم مركزیة على أساس یومي
   والشكل  التالي یوضح العالقة بین بعض االنظمة الرئیسیة في المدینة الذكیة

 

  
   النظمة الرئیسیةبالمدینة الذكیة ٢شكل رقم  

  IBM Center for Economic Development analysis :المصدر 

  :وتتمیز المدینة الذكیة بما یلي
المیاه والطاقة والمعلومات واالتصاالت، والنقل، وخدمات الطوارئ، والمرافق "تكون قادرة على تنفیذ إدارة البنیة التحتیة * 

 ".العامة، والمبانى، وإدارة وفرز النفایات، وغیرھا
 .المدینة الذكیة مؤتمنة على تحسین نوعیة الحیاة للمواطنین* 
ھى شبكة من أجھزة استشعار ذكیة لقیاس العدید من المعلومات ونقل كافة البیانات فى وجود شبكة االستشعار الالسلكیة و *

  .نفس الوقت للمواطنین أو السلطات المعنیة
  

Informatics City المعلوماتیة المدینة  
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یمكن القول أن مصطلح المدینة المعلوماتیة ھو مصطلح مركـب، فقـد یعنى في بعض جوانبھ أنھا المدینة التكنولوجیة عندما 
وقد . تسـتخدم التكنولوجیـات المختلفة في تشیید مختلفة عناصر المدینة من منشآت وخدمات وشـبكات بنیـة أساسیة ومرافق

 الذكیـة عنـدما تستخدم أنظمة إلكترونیة للتحكم في وظیفة بعض عناصر المدینة أو یعنى ھذا المصطلح من ناحیة أخرى أنھا
أجزاء مـن ھذه العناصر، وھنا یمكن أن تسمى المدینة الذكیة الشاملة، حیث تحتوى علـى تطویر متقدم وشامل لمفھوم المدینة 

یع عناصـر المدینـة بأجزائھـا ومكوناتھـا الذكیة، وال یقتصر على عناصر أو بعـض أجزاء منھا، وإنما یمتد لیشمل جم
المختلفة، وجمیع الوظائف التي تقوم بھا، واألنشطة الحیاتیة التي تؤدى فیھا ومما سبق یمكننا فھم المدینة المعلوماتیة من خالل 

ھا المختلفة وھو ما یمكن أنھا المدینة التي تستخدم تقنیات المعلومات فـي الـتحكم فـي أجزائھا وفى تشغیل وظائف: معنیین أولھما
  .أن یتقارب مع مـا یعنیـھ مصطلح المدینة الذكیة ومع بعض التقـارب ممـا یعنیـھ مصـطلح المدینـةالتكنولوجیة

ًأنھا المدینة التي تحدث بسبب االعتماد على أنظمة المعلومات في أنشطة الحیاة المختلفة  تغییرا كبیرا في مكوناتھا : ثانیھما ً
ومن خالل ، وھذا ھو الشق الجدیـد فـي مصـطلح المدینـة المعلوماتیة. نشائھا وھیئتھا وأسلوب تخطیطھا وتنمیتھاووظیفتھا وإ

إن المدینة المعلوماتیة ھي المدینة التي تعمل وتؤدى . دمج ھذین المفھومین یمكن تحدید ما یعنیھ مصطلح المدینـة المعلوماتیة
  )٢٠٠٤ -نوبي محمد).(إلنترنت بشكل خاصا(وظائفھا مـن خالل أنظمة المعلومات و

 
Cyber City االلكترونیة المدینة  

ًتعد المدینة اإللكترونیة أو مدینة الواقع االفتراضي جزءا من الفراغ اإللكترونـي األشمل حیث تتجمع المعلومات الخاصة 
بأنشطة المدینة في موقع ما فـي ھـذا الفراغ لتكون الكیان اإللكتروني لھا والتي تحوى مجموعـة مـن الخـدمات واألنشطة 

  : إلكترونیة وتعرف ھـذه المدینـة الجدیدة على أنھااإللكترونیة تجمع فیما بینھا روابط
.(Virtual Cities that perform functions parallel to those of a real physical city)  

 (http://www.geog.ucl.ac.uk) 
أحدث بیئات الواقع و. ً التي یمكن محاكاتھا مادیا في بعض األماكن في العالم الحقیقي، والعوالم الخیالیةھي محاكاة للمدینة

، خاصخالل عرض مجسم  االفتراضي ھي في المقام األول التجارب البصریة، وإما عرض على شاشة الكمبیوتر أو من
وتعتمد طریقة ، وتعتمد الفكرة التخطیطیة لھذا النوع من انواع المدن علي فكرة المحاكاة للعالم االفتراضي الحقیقي او الخیالي 

 نموزج من مدن الواقع يأفي ن یعیش أجھزة خاصة  والتي من خاللھا یمكن للمستخدم أا علي الرویة من خالل عرضھ
تجھ ا حیث وفر جمیع االحتیاجات التي یحتاجھا المستخدم بصورة غیر مادیةی بأنھھذا النوع من المدن ویتمیز، االفتراضي 

یة ألداء العدید من األنشطة المختلفة مثل األنشطة السیاسیة اإللكترون مستخدم المدینة التقلیدیـة إلـى المدینـة
تمكن كما أنھا ،كبیرتین واالقتصادیة والثقافیة وغیرھا، وذلك نتیجة لسـھولة أدائھـا بفعالیـة وكفـاءة واالجتماعیة

 كما تسمحمادي مع ھذة البیئة  مكانیة التفاعل الغیر إو خیالیة مع أن یعیش فیھا واقعیة أالمستخدم من اختیار البیئة التي یرید 
 المدن في  قیاس رضا المستخدمین مدن في العصور القدیمة والمستقبل كما یمكن االستفادة من ھذهللمستخدم العیش  في 

  .نشائھا إوالتفاعل مع المدن الجدیدة قبل 
Sustainable City مستدامةال المدینة   

 مدینة صممت مع مراعاة األثر البیئي، والتي یقطنھا شعب مخصص لتقلیل المدخالت المطلوبة من انتاج الطاقة والمیاه ھي
  ، والمیثان، وتلوث المیاهCO2 - .والمواد الغذائیة، والنفایات من الحرارة، وتلوث الھواء

(https://ar.wikipedia.org/wiki/) مستدامة_مدینة  
مجتمعات تشمل على كافة عناصر المدینة من سكن وعمل الحالى و المستقبلى  ، " ویمكن تعریف المجتمعات المستدامة بأنھا 

فھي مجتمعات مستدامة نظرا لكونھا تحتوي على البنیة األساسیة المجتمعیة، والفرص واإلمكانات التي یحتاج إلیھا سكانھا، 
  ).٢٠٠٩ -الجمعیة العامة لألمم المتحدة" (ام والعمل على رفاھیة مجتمعھم تمكنھم من الشعور باالنتماء ،االلتز

وتوافر الخدمات والتكنولوجیا ، و یجب ان یتوافر في الموقع المخصص لھذة المدینة البنیة التحتیة الالزمة لتحقیق االستدامة
ستدامة یجب التعرف علي مصطلح التنمیة المتقدمة بالقرب من المدینة ولعمل المدینة المستدامة والتوصل الي مجتمعات م

  المستدامة 
اإلقتصادیة واإلجتماعیة (إستراتیجیة تسعى بواسطتھا المجتمعات اإلنسانیة لتطویر سیاستھا التنمویة "  ھى فالتنمیة المستدامة

   .)١٩٩٨ -مصطفى مدبولى(مما یعود بالنفع على نوعیة الحیاة والبیئة المحلیة .... ) والثقافیة والسیاسیة ، 
ولقد تبنت معظم الدول المتقدمة ، ممثلة في أجھزة التخطیط العمراني، مجموعة من الرؤى والمفاھیم، والتي تكاد أن تتطابق مع 

عبد القادر عبد (باالتي العمرانیة والتشیید والتعمیر، والبناء والتي تتمیز-ما تم االتفاق علیھ عالمیا في مجاالت التنمیة المستدامة 
  ):١٩٨٦-ظ الشیخلىالحاف

سعیھا نحو وضع أسس وممارسات جدیدة ومعاصرة لمفھوم التنمیة المستدامة على شتى قطاعاتھا التنفیذیة  §
 .والتشریعیة تمكنھا من مواجھة  تحدیات الحاضر وتوقعات وتطلعات المستقبل

http://www.geog.ucl.ac.uk)
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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یة والتراثیة التقلیدیة ، سعیھا إلنشاء المجتمعات المستدامة ، وإعادة تطویر وتأھیل المناطق الحضریة والریف §
من خالل إعداد المخططات اإلستراتیجیة والتفصیلیة لھا من ھذا المنطلق والعمل على دمج مفھوم االستدامة 

 .من خالل القوانین والتشریعات فى ھذه المخططات 
خططات سعیھا المستمر على تقدیم وتفعیل العدید من القیم الجدیدة واضافتھا من خالل ما تقوم  بھ من م §

نوعیة الحیاة ، ونمط المعیشة ، فرص العمل ، ( ومشروعات، تراعى فیھا تطبیق العدید من المفاھیم مثل 
 ). التصمیم البصري 

ومن ثم وضع رؤي لمخططات واستراتیجیات عمرانیة مستدامة ومسئولة، عن تحقیق توازن وتنمیة  §
لمحلى واإلقلیمي وحتى المستویات الوطنیة ، وصوال القطاعات االقتصادیة ، والبیئیة ، واالجتماعیة، بدأ من ا

 .إلى أدق تفاصیل التصمیم العمراني 
§   

 خصائص مدن الثورة التكنولوجیة
تتمیز مدن الثورة  التكنولوجیة سواء التكنولوجیة او الزكیة او المستدامة أو المعلوماتیة بالخصائص التالیة كما یوضح      

   :الشكل االتي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

    :المعلومات عصر في المدینة على تطرأ التي التغییرات
 أن ویمكن. المختلفة اإلنسانیة األنشطة على ظھرت والتي الجدیدة التكنولوجیا لھذه األولى التأثیر مجاالت معرفة من لنا البد

:یلي فیما نحددھا  
 تحریر   إمكانیة واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا أتاحت حیث: اإلنسانیة لألنشطة المكاني الموقع في التغییر -١

 في اإلنسانیة األنشطة  إجراء بھا حدد التي القوة بذات المكاني الموقع یعد فلم. المكانیة المحددات من اإلنسانیة األنشطة
  الصناعة عصر

 المكاني الموقع على الجدیدة التكنولوجیا أثرت فكلما :(Character) األنشطة وسمات خصائص في التغییر -٢
 الخطورة ذات األنشطة بعض أن نجد المثال سبیل فعلى. األنشطة ھذه وسمات خصائص على كذلك أثرت للنشاط،

  (Virtual Reality) االفتراضي الواقع تقنیة باستخدام أمنا أكثر أصبحت العلمیة التجارب بعض مثل
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 من كبیرة درجة وفرت واالتصاالت المعلومات فتكنولوجیا: األنشطة ھذه وإدارة تنظیم وآلیات وسائل في التغییر -١
 ً بدال ثابتة غیر حرة أطراف خالل من تحدد أصبحت فاألنشطة أدائھا، ومراحل األنشطة وجدولة تنظیم في الحریة
 Hyper( بـ التنسیق ھذا البعض وصف ولقد. فیھا تؤدى التي المكانیة المواقع بین تحدیدھا من

Coordination).(٢٠٠٣ زاید انور محمد( 
 التي والتغیرات التحول مظاھر أھم علي التعرف یجب المدینة على الحدیثة التكنولوجیا تأثیر وتحلیل بدراسة نبدأ أن وقبل

  . المدینة عناصر بعض على طرأت
  

  ):العمل موقع – المنزل( المدینة عناصر على طرأ الذي التحول
ًكان النتشار تطبیقات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت آثارا ھامة على عناصر المدینة المختلفة والسیما المنزل وموقع 
ًالعمل ومسارات الحركة حیث أصبح وجود مثل ھذه التطبیقات أمرا مألوفا خاصةمع تزاید أھمیتھا كأداة ذات فعالیة كبیرة 

فاالتصال اإللكترونیة ا تعمل على ربط أي مكون بغیره من مكونات المدینة حیث أصبح من . ألداء معظم األنشطة الحیاتیة
 .٢٠٠٠Moss M. (الممكن إجراء العدید من األنشطة داخل ھذا المكون وعدم التقید بالنشاط األساسي الذي أنشأ من أجلھ

& Townsend A.  (    ولى ذلك ألنھ یمثل المأوى لإلنسان وفیھ فالمنزل وھو أھم مكونات المدینة وغایة اإلنسان األ
 ٢٠٠٠( .یمارس غالبیة أنشطتھ االجتماعیة، فالمنزل ھو الوحدة االجتماعیة األساسیة التي تضم األسرة في مكان واحد 

Wheeler, J. et al.( تدفق سماتھا أھم من ولعل. والقدرات اإلمكانیات متعددة حدیثة وسائل توفرت األخیر العقد وفي 
 فالرادیو الھاتف ثم) الخطابات الجرائد،( الیدوي التوصیل عبر السابق في كما واحد اتجاه بدالمن اتجاھین في المعلومات
 أنشطة مثل األنشطة من بالعدید یقوم المنزل أصبح وبالتالي األخرى، األنشطة من العدید أداء إمكانیة أتاح مما والتلفزیون

 التي المختلفة االقتصادیة األنشطة على یحتوي العمل موقع أن كما، العقاب وكذلك الترفیھو والعالج والتسوق والتعلم العمل
 انتشار مع ولكنھ العمل أنشطة فیھ تتركز كانت مضى وفیما المدینة، مكونات أھم أحد یعد یزال وال كان لذا المدینة في تؤدى

 ومن. بداخلھ تتم التي األنشطة ونوع المنشأة، تصمیم تغییر: أھمھا المكون ھذا في ھامة تحوالت حدثت المعلومات تكنولوجیا
 یرجع ذلك ولعل للمنزل الحادث التطویر من وفعالیة سرعة أكثر العمل لموقع الحادث التكنولوجي التطویر أن بالذكر الجدیر

 لألعطال حساسیة أكثر أنھا كما بالغة أھمیة ذات االقتصادیة األنشطة أن حیث النشاط طبیعة أھمھا أسباب عدة إلى
 لھ، االقتصادي العائد على ینعكس مما النشاط وكفاءة فعالیة زیادة تعني التطویر أعمال فإن أخرى ناحیة ومن والمشكالت،

 .  األفراد مع تتعامل التي المنازل بعكس مؤسسات مع تتعامل العمل مواقع فإن كذلك
 عنصرا أصبحت أساسیة بنیة من بھا یرتبط وما التكنولوجیة والمعدات الوسائل أن نجد المنشأة تصمیم تغییر مستوى وعلى
 الذي األمر العمل، ألطراف المباشر التفاعل من أكبر قدر تحقیق تستلزم الحالیة العمل طبیعة أن كما األنشطة، ھذه ألداء ھاما

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا ألن نظرا وذلك.المغلقة المكاتب منً بدال المفتوحة المكتبیة المسطحات نحو االتجاه استلزم
 المراحل أو األعمال في وذلك) لوجھً وجھا( المباشرة للتفاعالت الحاجة تبقى بینما الفردیة األعمال ألداء الفرصة أتاحت قد

 من أصبح بعد عن العمل آلیة خالل ومن أخرى ناحیة من. واالبتكار اإلبداع إلى تحتاج التي أو الجماعي العمل تتطلب التي
 ولكنھ العمل وموقع المنزل یقتصرعلى لم التأثیر أن بالذكر والجدیر.  العمل موقع عنً بعیدا المھام من العدید أداء الممكن
 ،)Airport( المطارات: المثال سبیل وعلى فیھا، تؤدي التي األنشطة طبیعة تغیرت حیث المنشآت غالبیة لیشمل انتشر
 لم إن المدین جوانب أغلب شملت أنھا التغییرات ھذه یمیز ما ولعل). Shopping malls( التجاریة األسواق ،)Hotels(الفنادق

 )http://www.informationcity.org(      .جمیعھا یكن
  :كاالتي عوامل لعدة نتیجھ وذلك المدینة مكونات علي الكبیر ثراأل لھ كان الواحد المكان انشطة تعدد أن كما

 االنشطة خاللھا من تمارس التي المنشآت بین االلكتروني التواصل نتیجة والمكانیة الزمانیة القیود بعض من التحرر - ١
 .المختلفة

 والحیاة الراحة ومكان الملجأ ھو المنزل أن یرى المستعمل یعد فلم. (المكان ھذا تجاه المستعمل ورؤیة إدراك اختالف - ٢
 المعلومات تكنولوجیا خالل ومن بداخلھ الحیاتیة األنشطة من العدید أداء یمكن شامل كفراغ یراه بدأ بل فقط األسریة

 .واالتصاالت
 االجتماعي التكوین تأثر كما المستعملین بین واالجتماعیة اإلنسانیة العالقات تغیرت حیث للمدینة االجتماعي الھیكل تأثر-٣

 . لھم
 وكیفیة اإللكتروني بالمحیط بعالقتھا أكبر اھتمام ھناك أصبح بل فحسب العمراني بمحیطھا عالقة على المنشآت تعد لم-٤

  .  ًمعا تفاعلھا
 منظومة تعد                                                                                       :  Land Use األراضي استعماالت
 العالقة وطبیعة المختلفة المدینة ألنشطة الجغرافیة المواقع تعد حیث المدن تخطیط في كبیرة أھمیة ذات األراضي استعماالت

 كذلك. یحتلھ الذي الجغرافي الموقع وطبیعة المجتمع وخصائص سمات على المنظومة ھذه وتعتمد. للمدینة رئیسیة منظومة بینھا

http://www.informationcity.org
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 بینما محدد نظام یحكمھا وال متداخلة االستعماالت كانت الزراعة عصر ففي السائدة التكنولوجیا اختالف مع المنظومة ھذه تتغیر
 تمارس التي األنشطة طبیعة إلى استنادا االستعماالت لتوزیع نظاما إیجاد األمر یتطلب حیث الصناعة عصر في األمر اختلف

 حیث االستعماالت فصل على اعتمدت) الصناعة عصر إنجازات من تعد والتي( نعیشھا التي المدن أن نجد لذا. استعمال كل في
 وارتبطت.  تحیطھا السكن ومواقع التخطیطیة الوحدات قلب في الخدمات ومواقع المدینة أطراف على للصناعة مواقع تحدید یتم

 سبیل فعلى. (المقدمة الخدمة وحجم نوع الختالف تبعا وذلك التخطیطیة الوحدات لتدرج تبعا ھرمي بتدرج االستعماالت غالبیة
). تقدمھا التي التجاریة الخدمة لنوع وفقا السكنیة والمجاورة والحي المدینة مستوى على التجاریة االستعماالت تدرج نجد: المثال

 انتقالھا یمكن مسافة أقصى وھي) walking distance( السیر بمسافة یعرف ما على أساسي بشكل تعتمد االستعماالت ھذه أن كما
 فصل في جمیعھا تتفق ولكن األراضي استعماالت تقسیم نظم من العدید ھناك أن بالذكر وجدیر. الخدمة إلى للوصول

 لتأثیر وطبقا. كالھما أو االتجاھین ألحد استعمال أي ویخضع، فیھا تؤدي التي األنشطة طبیعة حسب كل وتوزیعھا االستعماالت
 :  ھي األراضي الستعماالت مختلفة احتماالت أربع نحدد أن یمكن االتجاھین ھذین

 .  تدریجیا وجودھا یتقلص أراضي استعماالت - ١
 . العمراني الفراغ من وجودھا یختفي یكاد أراضي استعماالت - ٢
 ).  تدریجیا یزداد وقد(  وجودھا یثبت أراضي استعماالت - ٣
 .العمراني الفراغ في تظھر جدیدة أراضي استعماالت - ٤

 او التخطیطیة الوحدة سواء التخطیطیة الخالیا مستوى على األراضي استعماالت على تطرأ التي للتحوالت عرض یلي وفیما
  )٢٠٠٣ زاید أنور محمد( :اآلتیة النشطة خالل من المدینة او السكني الحي

 كاالبتدائي االلزامي التعلیم وھما مرحلتین الي ینقسم حیث بعد عن التعلم خالل من النشاط ھذا ویتمثل:  علیمیةالت االنشطة -١ 
 األساسیة التخطیطیة الوحدة من كل مستوى على األولى الخدمة وتتوفرھذه والمستمر العالي والتعلیم والثانوي واالعدادي

 تتوفر حین في. التعلیم من والھرب والترفیھ اللعب الي یمیل الخدمة ھذه مستخدم ان حیث رقابة الي وتحتاج السكني والحي
  .المجال ھذا في كبیرا تطورا وتلحظ المدینة مستوى على الثانیة الخدمة

 الخالیا مستوى الطبیةعلى الخدمة دور امى یتن أنھ نجد الصحیة لألنشطة اإللكترونیة األنساق خالل من : الصحیة االنشطة -٢
 واإلرشاد الطبیة المتابعة خدمات یشمل بحیث النائیة والمناطق القرى أو" األساسیة التخطیطیة الوحدة" الصغرى التخطیطیة
 الخدمة دور جزئیا یتقلص بینما. واإللكتروني العمراني الكیان من كال في نموا الصحي االستعمال تواجد یشھد لذا.والتوجیھ

 وینمو" األساسیة التخطیطیة الوحدة" األول المستوى إلى مسؤولیاتھ من بعض تنتقل حیث السكني الحي مستوى على الطبیة
 التخطیطیة الوحدة مستوى على الطبیة للخدمة ومرشد كموجھ األھمیة شدید دورا یلعب حیث اإللكتروني الكیان في وجوده

 أدوارا تلعب أنھا كما المتخصصة الطبیة للخدمات بالنسبة نموا تشھد فإنھا المدینة مستوى على الطبیة للخدمة وبالنسبة األساسیة
  ." learning distance" بعد عن التعلیم مجال في إضافیة

 االستعمال ھذا أنشطة أن حیث نحوالمعلوماتیة، وتحوال تطورا تشھد التي االستعماالت أكثر من وتعد : ثقافیةال االنشطة -٣
 تتجھ اآلن فالمكتبات. واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا خالل من معھا التعامل یسھل والتي ومعلوماتیة ثقافیة عناصر تتناول
 مراكز أن كما. النشاط وفعالیة كفاءة رفع في تسھم التي اإلمكانیات من ھائال قدرا لھا أتاح الذي اإللكتروني الكیان نحو

 تقلص االستعمال ھذا یشھد أن المتوقع فمن لذا. أنشطتھا من العدید في الجدیدة التكنولوجیا على تعتمد أصبحت الثقافیة األنشطة
  .  المعلوماتي الكیان في وازدھار نمو مقابل في ولكن العمراني الكیان في وجوده في تدریجي

  
 نظرا التخطیطیة الوحدة مستوي علي یزداد النشاط ھذا ولكن االنترنت عبر الشراء في وتتمثل : التجاریة االنشطة -٤

 الي تحتاج والتي واالحزیة المالبس في السلع فتتمثل الحي مستوي علي اما المثال سبیل علي كالطعام الیومیھ  الحیاه لمتطلبات
 الیمكن وبالتالي ترفیھي نشاط یصحبھ النشاط ھذا ان كما المنتج وتجربة واللون المقاس الختیار ملموس مادي تواصل

 والتي المدینة بخالف معینھ حدود في الكترونیا ممارستھ یمكن بل الحي مستوي علي النشاط لھذا المكاني الواقع عن االستغناء
 كالثالجھ طویلة زمنیھ فترات بعد اال الفرد لیھاا یحتاج ال اشیاء في تتمثل المنتجات ان حیث الكترونیا التعامل فیھا یقل

  وغیرھا والسیارة
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  التكنولوجية الثورة اطار في التجارة منظومة): 4 ( شكل
 .Stefan Probst, “Brief introduction to e-commerce”, Vitnam, 1999 : المصدر

 مجموعة: ھما األنشطة من رئیسیتین مجموعتین إلى المدینة في الترفیھي النشاط نقسم أن ویمكن : الترفیھیة االنشطة -٥
 والمزارات الریاضیة والنوادي والمالعب الحدائق مثل المشیدة، والعمرانیة الطبیعیة العناصر على تعتمد التي األنشطة
 في التخطیطیة الخالیا على األنشطة ھذه استعماالت وتندرج......"  الترفیھیة، والمدن الطبیعیة، التاریخیة،"  السیاحیة
 وصاالت والمسارح السینمائي العرض دور مثل وتثقیفیة، إعالمیة عناصر على تعتمد التي األنشطة ومجموعة المدینة،

 . اآللي الحاسب ألعاب صاالت ومؤخرا الفنیة االحتفاالت
 ویستحیل بل التكنولوجیا خالل من أداؤه یصعب الترفیھي االستعمال من األول الجزء أن نجد المعلوماتیة إلى للتطور وبالنسبة

 أن حیث المعلوماتیة نحو ھاما تحوال الثاني الجزء یشھد حین في، الریاضیة األنشطة على تعتمد التي تلك" األنشطة بعض في
 نجد لذا. التقلیدیة األنساق عن وتطور وفعالیة كفاءة أكثر تكون إنھا بل الجدیدة التكنولوجیا مع تتالءم الترفیھي النشاط طبیعة

 یوجد ال حیث قوي العمراني وجوده یظل ال الترفیھیة األلعاب ومراكز الریاضیة باألنشطة الخاص الترفیھي االستعمال أن
  .  اإلعالمیة بالعناصر الخاص الترفیھي االستعمال بعكس وذلك لھ بدیل
: االستعمال ھذا في أداؤھا یتم التي األنشطة من رئیسیتین مجموعتین بین ما نمیز أن ویمكن : االجتماعیة االنشطة -٦

 دعم األسرة، تنظیم المجتمع، أفراد وتأھیل تدریب"وتطویره المجتمع تنمیة أنشطة تشمل وھي: العامة االجتماعیة الخدمات
  ....".  األحداث، األیتام، المسنین،" أنواعھا بكافة الرعایة دور وتشمل: االستضافة أنشطة وكذلك ،......." المحتاجة، األسر
 مع األنشطة أداء طبیعة تتالءم حیث للمدینة اإللكتروني الكیان في ینمو االستعمال ھذا من األول الجزء أن نجد عام وبوجھ

 الكیان یحل أن یمكن ال حیث العمراني الكیان في وجوده ثبات یشھد یزال ال فھو الثاني للجزء بالنسبة أما الجدیدة، التكنولوجیا
  .محلھ اإللكتروني

 أكانت سواء النشاط ھذا فأنشطة الجدیدة، للتكنولوجیا أنشطتھا مالئمة في الثقافیة االنشطة تماثل وھي:  اإلداریة االنشطة -٧
 أنساقا خالل من عالیة بكفاءة أداؤھا یمكن"  بنكیة معامالت" مالیة أو" الحكومیة والھیئات الوزارات معامالت" تنظیمیة
 الكیان في متزایدا نموا االستعمال ھذا یشھد لذا. لتحصیلھا الخدمة موقع إلى االنتقال ضرورة المستعمل على توفر إلكترونیة

 الخدمات تحصیل أجل من معھ مكانیا التجاور ضرورة وتتالشي العمراني الكیان في وجوده جزئیا یتقلص حین في اإللكتروني
 .  یقدمھا التي
 من صالتھ المستعمل یمارس أن یمكن ال حیث اإللكترونیة، لألنساق مالئمة األقل النشاط ھذا ویعد:  الدینیة االنشطة -٨

 ھذا أنشطة بعض أداء یمكن ولكن النشاط، ھذا لیؤدي الدینیة الخدمة موقع إلى انتقالھ یلزم حیث اتصاالت، شبكة خالل
 واإلرشاد الدعوة من خدماتھ" المدینة مركز في" اإلسالمي المركز یقدم أن یمكن حیث المدینة مستوى على ولكن االستعمال
 القاھرة مدینة مستوى على خدمة من تتحول الخدمة ھذه جعل الذي األمر االتصاالت شبكة خالل من والفتاوى الدیني والتعلیم
 یقدم والذي اإلنترنت على األزھر مشیخة موقع مثل بالفعل حالیا قائم أمر وھو. أجمع العالم مستوى على خدمة إلى الكبرى

 أو سطح على یذكر تأثیرا اإللكترونیة الدینیة األنشطة لھذه یكن لم ولكن   اإللكتروني، موقعھ خالل من ذكرھا السابق الخدمات
 العبادة،" لالستعمال الرئیسي النشاط أن حیث. المدینة في المختلفة التخطیطیة الخالیا مستوى على الدیني االستعمال موقع

  . محلھا تحل أن الحدیثة للتكنولوجیا یمكن ال والتي التقلیدیة بأنساقھ یؤدي یزال ال" الصالة
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  واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا علي تعتمد لمدینة مثال
   :المدینة موقع Neapolis) (نیابولیس مدینة
 المشروع مساحة تبلغ قبرص، غربي جنوب" Pafos"بافوس منطقة في الذكیة البیئیة" Neapolis" نیابولیس مدینة مشروع یقع

 المدینة فكرة نأ حیث أوربا في أكبرھا ومن المتوسط، األبیض البحر حوض في نوعھا من األولى المدینة وتعتبر ھكتار، 113
 من لالستفادة برامج اقتراح خالل من وذلك ،٢٠٢٠-٢٠١٠ المستقبلیة األوربیة تیجیةالسترا مع یتماشى وتنفیذھا وتصمیمھا

 تشكل مستدامة، ذكیة جزیرة إنشاء إلى ٢٠٢٠ لعام اتیجیتھاراست خالل من قبرص وتھدف، األوربي االتحاد صندوق موارد
 عالیة بیئیة سیاحة للطاقة، مستدام ماستخدا المعرفة، على قائمة صناعة فعالة، حكومة ،مبدعا مجتمعا وتضم معرفیا محورا
 ذكیة كمدینة Neapolis مدینة منھا ذكیة بیئیة مدن واالتصاالت، المعلومات تقنیات خدمات ذكیة، مصرفیة خدمات الجودة،

 الرقمي، لالقتصاد أوربي معرفي فارغ توفیر اطار في وذلكً واجتماعیاً رقمیا وذكیة  ًبیئیا، مستدامة مدینة باعتبارھا مستدامة،
 المعلومات تقنیات مجال في واالبتكار البحث وتعزیز رقمیة، وخدمات النطاق واسعة واتصاالت رقمي محتوى وتوفیر

  ) .الكترونیة صحیة رعایة ذكي، نقل (لألفارد الحیاة نوعیة وتعزیز واالتصاالت،
: المستدام ،النمو واإلبداع المعرفة على یعتمد اقتصاد تطویر: الذكي النمو: التالیة األولویات على الضوء االستراتیجیة وتلقي
  .االجتماعي التماسك یعزز مما عمل فرص توفیر: الشامل النمو. تنافسیة وأكثر مستدام اقتصاد وانشاء رد الموا كفاءة زیادة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
   :المدینة مكونات

 باإلضافة الفاخرة السكنیة والوحدات المحدود الدخل أصحاب تناسب التي الوحدات بین تتراوح متنوعة سكنیة أحیاء المدینة تضم
 الشركات احتیاجات لتلبیة صممت إداریة ارج أب إلى باإلضافة ومستشفى، تأھیل إعادة ومركز صحي ومركز  جامعة إلى

  .  الجنسیات متعددة
  :التعلیمیة البیئیة" Neapolis" جامعة -١

 األكادیمیة المعاییر بین وتجمع التعلیمیة البیئة تعزیز على تعمل ،"Pafos" منطقة في خاصة دولیة جامعة أول تعتبر    
 الشاملة والریاضیة الخارجیة األنشطة ارفق وم والتعلیم ارسة الد ارفق م أحدث لطالبھا الجامعة وتقدم النموذجیة، والفعالیات

 قبرص من الطالب لكلً ا جاذب ًار خیا یجعلھا مما الدولیة للمعاییر خاضعة وھي والترفیھ، التسلیة ارت وخیا الطالب وسكن
 وتستوعب  ھكتار، ١٠ مساحة على للجامعة الرسمي الموقع یقع األوربیة، والبلدان  وأسیا والیونان األوسط الشرق من وغیرھم

 .  والعالمي المحلي المستویین على التعلیم مستوى رفع إلى تھدف طالب، 3000 یقارب ما
  :الصحیة الرعایة مركز -٢

 عالي مستشفى على وسیشمل أوروبا في الشاملة الصحیة الرعایة مؤسسات أضخم من الصحیة الرعایة مركز یعتبر     
 المستشفى ویحتوي الخدمات متكاملة سكنیة ووحدات البدیل للطب ومركز لألوارم ومركز التأھیل إلعادة ومركز التخصص

 مؤسسات أبرز أحد یصبح أن ویطمح  الجزیرة، على نوعھا من األولى تعد التمیز عالیة متخصصة ومراكز سریر ١٢٠ على
     .٢٠١١ بدایة في بناؤه یبدأ أن المقرر ومن العالجیة، السیاحة جذب إلى یھدف كما ًا، إقلیمي الصحیة الرعایة

  
  
 

   "Neapolis " موقع مدینة نیابولیس ): ٨(شكل 
 http://s.amazonaws.com/hlp-section-images/NeapolisMap: المصدر

 

   "Neapolis " الموقع العام لمدینة نیابولیس ): ٩(شكل 
 .http://www.neapolis.com: المصدر

http://s.amazonaws.com/hlp-section-images/NeapolisMap
http://www.neapolis.com
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 :  والتنمیة واألبحاث االبتكار مركز -٣
 األساسیة للبنیة المتكامل التخطیط ھو المركز من والھدف ت،اواالبتكار األبحاث تدعم متكاملة ذكیة بیئة یوفر عالمي مركز   

 المركز ھذا وسیتفاعل مربع، متر٢٨٠٠ بـ تقدر مساحة على المركز ھذا یمتد. الذكیة المدینة وخدمات المعلومات، وشبكات
 .  الطبي والمجمع الجامعة مع مباشر بشكل

 :  الثقافیة" "Aphrodite وحدیقة التجاري المجمع -٤
 من مستوحاة وھي الثقافي، التارث عرض خالل من المدینة، عن مباشر بشكل الثقافیة والحدیقة التجاري المجمع یعبر     

 وتضم الثقافیة،" "Aphrodite وحدیقة المركزیة الحدیقة تتضمن حدائقیة مساحات من وتتألف ،""Aphrodite أسطورة
 من% ٧٠ یقارب ما ارء الخض المساحات وتشكل الشمسیة، الطاقة على أساسي بشكل تعتمد إنارة أعمدة المركزیة الحدیقة
 ،وعلى الثقافیة والفعالیات والترفیھ للتسوق مركز وتشكل المدینة، من الجنوبي القسم على فتمتد التجاریة الفعالیات أما،  المدینة
 . السیاحي الجذب إلى أساسي بشكل تھدف مربع، متر ٧٥٠٠٠ مساحة

 : المكاتب مجمع -٥
 احتیاجات لتلبیة المستدامة، التنمیة معاییر على بناء صمم الجدیدة، المدینة وسط یمثل لألعمالً ا دولي مركز المدینة تضم     

  . للمدینة الغربیة الجنوبیة بالمنطقة ویقع ، الجنسیات متعددة الشركات
 . المربع بالمتر مقدرة ومساحتھا المدینة مكونات التالي الجدول ویبین

المربع بالمتر المساحة "نیابولیس" مدینة مكونات   

  المشفى 12000 
   الجامعة 19000 
  التجاري المجمع 37140 
  الفندق 6500 
  واالبتكار والبحث التنمیة مركز 2800 

   المكاتب مجمع 15000 
   التجاریة الفراغات 20000 
  المركزیة الساحة 1265 

   الفاخرة السكنیة المباني 360332 
  التكلفة منخفض السكن 18960 

  
 السكنیة الفراغات

   التجاریة الخدمات 1500 
   والریاضیة الترفیھیة الفعالیات 3500 

  الخاصة االحتیاجات وذوي المسنین سكن 22200 
   الكلیة المساحة 520098 

  
 :  أھداف المشروع

 .  تطویر مدینة بیئیة ذكیة متكاملة تكون األولى من نوعھا في االتحاد األوربي -١
 تقدیم معاییر متمیزة في مجال الرعایة الصحیة، التعلیم، األبحاث، مجمعات األعمال، باإلضافة إلى  الفعالیات -٢

 . الترفیھیة والثقافیة 
 . د على المعرفة  دعم التعلیم واألبحاث واالبتكار لتكوین مجتمع یعتم-٣
 .  الترویج للتراث الثقافي -٤
 .   خلق فرص عمل جدیدة-٥
  .  إنشاء بیئة خضراء مستدامة -٦

 : عوامل نجاح المشروع 
 .  االنتماء لالتحاد األوربي -١
 .  توفر الید العاملة المؤھلة والمتعددة اللغات -٢
  .  االستق ارر االقتصادي -٣
 .  البنیة التحتیة وشبكات االتصاالت المتقدمة -٤
 ملیون سائح وثلث ھذا العدد یتوجھ إلى منطقة 2.2ً أھم الوجھات السیاحیة، حیث ویصل عدد السیاح سنوي ا إلى -٥
"Pafos."  
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  . Pafosمع سھولة الوصول من المنطقة السیاحیة في "Neapolis" الموقع المركزي لمدینة-٦
 : التطبیقات الذكیة

وتتمثل في نظام مركزي إلدارة المنزل، وتعمل على توفیر األمن المنزلي من خالل مراقبة :  أنظمة المراقبة المنزلیة •
 .  المداخل

 .العنایة الصحیة عن بعد •
 تتكون من شبكات المرافق الذكیة التي تستخدم مصادر الطاقة الذكیة، : أنظمة التحكم بالطاقة المنزلیة •

 . ادات الذكیة في كافة المباني والمرتبطة مع العد
 . توفیر شبكات الكترونیة ال سلكیة في جمیع األماكن العامة والمنازل: توفیر الخدمات عبر الشبكات •
 :  حیاة ذكیة •

تستند فكرة المدینة الذكیة الصدیقة للبیئة على تطویر أسلوب حیاة صحي وذكي، تصمم وحداتھ السكنیة بحیث تقدم 
حیث توفر المدینة لسكانھا أسلوب حیاة یجمع ،لى أن ترتبط مختلف مكوناتھ مع البیئة بشكل وثیقتجربة حیاة أفضل، ع

ما بین خدمات الرعایة الصحیة والتعلیم واألبحاث واألعمال من جھة والسكن والفعالیات التجاریة ومرافق الترفیھ 
 فرصة عمل ٦٠٠٠كما یوفر المش روع . تدامةوالثقافة من جھة أخرى، مستفیدة من أكثر التقنیات تقدما وابتكارا واس

 .  ، مما یساھم بشكل فعلي في تعزیز االقتصاد المحلي٢٠١٨ مع نھایة العام 8000، وتصل إلى ٢٠١٤بحلول عام 
 :  بیئة ذكیة •

 . تنقیة المیاه ، معالجة میاه الصرف الصحي ، إدارة المخلفات الصلبة ، والطاقة المتجددة: إعادة التدویر - 
 .  ًصممت مختلف األبنیة وفقا لمعاییر التنمیة المستدامة: األبنیة الذكیة الخضراء - 
 . من الطاقة من المصادر المتجددة، مثل الطاقة الشمسیة والطاقة الناتجة من حرارة جوف األرض% 21یتم تولید  - 
 . التحكم بأنظمة الري في الحدائق  - 

 :  مجتمع ذكي •
 .  ، إلنشاء مجتمع ذكي ومستداماتستخدم المدینة استراتیجیات التنمیة االبداعیة األكثر تطور

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  :المصدر.Neapolis"  http://www.neapolis.com " منظور عام لمدینة نیابولیس ) ١٠(شكل 

  الدراسة محل المدینة
  رمضان من العاشر مدینة
الجیل  مدن بمصر وتتبع ھیئة المجتمعات العمرانیة، وتعتبر من بمحافظة الشرقیة ھي مدینة تقع ینة العاشر من رمضانمد

وقد تم إنشائھا بقرار رئیس الجمھوریة رقم  .القاھرة وتعد من أكبر المدن الصناعیة الجدیدة وھي من أقربھا لمدینة، األول
األجنبیة والعربیة والمحلیة بغرض توفیر فرص عمل للشباب، وكذلك  رؤوس األموال وذلك لجذب، م١٩٧٧لعام ) ٢٤٩(

   القاھرة الستقطاب الزیادة السكانیة إلى خارج
 
 

 

http://www.neapolis.com
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 https://www.google.com.eg: المصدر موقع مدینة العاشر من رمضان) ١١(شكل 
  موقع المدینة

 كم ، ویمتاز موقعھا ٣٠ ، وتبعد عن مدینة بلبیس حوالى ٤٦اإلسماعیلیة الصحراوى عند الكم / تقع المدینة على طریق القاھرة 
  )ھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة(.بأنھ ملتقى منطقة قناة السویس ومحافظات الوجھ البحرى ومدینة القاھرة 

  المخطط العام للمدینة
 وتعتبر المدینة اولي المدن الصناعیة العمرانیة الجدیدة ١٩٧٧ لسنھ ٢٤٩موجب القرار الجمھورى رقم تم انشاء المدینة ب

بغرض غزو الصحراء وجذب رؤوس األموال المصریة والعربیة واألجنبیة وخلق فرص عمل جدیدة للمواطنین وامتصاص 
المرتفعة حیث انھ مقررا للمدینة أن تستوعب عند اكتمالھا الزیادة السكانیة من القاھرة الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانیة 

 ألف فدان ویبین ٢٣حیث تبلغ مساحة الكتلة العمرانیة – ألف نسمة٦٥٠الحالى بینما عدد السكان ٢٠٣٢ سنة -ملیون نسمة ٢.١
  واستعماالت االراضي با لمدینة) التقسیم الوظیفي(الشكل التالي الھیكل التخطیطي 

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباحث: المصدر موقع مدینة العاشر من رمضان) ١١(شكل                                                    

https://www.google.com.eg
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وتعاني المدینة من بعض أوجھ القصور، مما أدى إلى فشل المدینة في اجتذاب العدد المستھدف من السكان وتشیر الدراسات 

 :إلى أھم ھذه األوجھ كما یلي
نجد أنھا ترجع ألسباب اقتصادیة في المقام األول فالخدمات ال یمكن أن تتوفر دون تواجد األحجام : بالنسبة لنقص الخدمات

ة التي تحافظ على استدامة تمویل ھذه الخدمات وتشغیلھا، وكذلك فإن ھذا النقص ال یشجع على اجتذاب السكان إلى السكانی
  . المدینة وحتى اآلن الیزال سكان المدینة یعتمدون على العدید من خدمات القاھرة الكبرى

مشكلة ھامة وذلك للعدید من األسباب  فاالنتقال والحركة على مستوى المدینة وعلى المستوى اإلقلیمي تمثل: صعوبة االنتقال
ًقصور وسائل المواصالت العامة، فعلى الرغم من وجودھا المتوفر نسبیا على المستوى اإلقلیمي إال أنھ یمكن وصفھا : أھمھا

بط والتشریعات التي تحكمھا كما أنھ على المستوى المحلي، ال تزال ھذه بالعشوائیة وعدم االنتظام إضافة إلى قصور الضوا
الوسائل لیس لھا وجود محدد الھویة فكلھا مساھمات فردیة غیر منظمة، كما یتضح انخفاض ملكیة السیارات نتیجة للظروف 

ه األسباب لم تؤثر فحسب على ومن الجدیر بالذكر أن كل ھذ االقتصادیة بوجھ عام ولمحدودیة دخول غالبیة سكان المدینة،
بل زادت من المشكالت األخرى نقص ، صعوبة االنتقال بین أرجاء المدینة من ناحیة وبین المدینة والعاصمة من ناحیة أخرى

 .  الخدمات، فحتى االنتقال لتحصیل ھذه الخدمات أمر صعب لنسبة كبیرة من سكان المدینة
 .  ھوالناتج عن المشكلتین السابقتین وھما نقص الخدمات وصعوبة االنتقالو: ارتفاع تكالیف المعیشة

نتیجة لتركز ) المدینة األم(ارتباط السكان بالعاصمة :  فيتتمثل النفسیة فاالسباب االرتباط النفسي واالجتماعي بالعاصمة
ة الجدیدة، وكذلك ارتباط السكان اجتماعیا حیث اعتاد المدینة على مستوى محدد من الخدمات لم بتوفر لھم في المدین، الخدمات

وتكمن خطورة ھذه األسباب في ارتباطھا بعضھا ببعض في حلقة . بالعاصمة حیث یتركز بھا األھل واألقرباء واألصدقاء
مغلقة حیث یؤدي نقص الخدمات وصعوبة االنتقال إلى ارتفاع تكالیف المعیشة بالمدینة والتي بدورھا ال تشجع على السكان 

   )١٩٩٧.رجائي محمد عمر(. األمر الذي یؤدي بدوره إلى صعوبة توفیر الخدمات. لى اإلقبال على المدینةع
  

  
  
  
  
  
  

  المدينة سكن على تشجع ال التي األسباب  أهم يوضح بياني شكل) ١٢ (رقم شكل
  1997، رجائي عمر : المصدر

  :المقترحة التطویر خطة

وتتیح تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بعضا من ، تعتمد خطة التطویرالمقترحة على إیجاد حلول للمشاكل السابق ذكرھا
كما یمكن ، الحلول لعل من أھمھا توفیر وسائل اتصال إلكترونیة توفر على المستعمل اضطراره لالنتقال سعیا وراء الخدمات

  . مشكلة نقص الخدمات التي تعاني منھا المدینة  ترونیة معالجةمن خالل توفیر األنساق اإللك
حیث ان الخدمات االلكترونیة ودمجھا باالنشطة المختلفة تتغیر نسبتھ من نشاط آلخر وبالتالي یمكن تصنیف الخدمات الي 

  :ثالث مجموعات من حیث دمج الكیان العمراني والكیان االلكتروني معا كما یلي
ویجب تحدیث البنیة التحتیة من حیث دمج تكنولوجیا المعلومات بھا في الرصد والتحلیل واتخاذ القرار وانشاء مراكز تكنولوجیة 

  .لتعلیم النظم التكنولوجیة الحدیثة والفكر المستدام لالفراد وذلك لخلق مجتمع ذكي مستدام وتطویر المدینة وجعلھا اكثر ذكاءا
الخدمات المتوفرة حالیا في المدینة ومخططا آخر یمثل الھیكل المقترح للخدمات المستقبلیة تبعا لمدى وفیما یلي مخططا لھیكل 
  إمكانیة توفیرھا إلكترونیا
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  الباحث:  المصدر دیجرام  یبین مستویات تدخل التكنولوجیا في األنشطة المختلفة) ١٣(شكل رقم 
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شكل رقم 
)

١٤
 (

ضح ھیكل الخدمات المتوفرة بالمدینة وھیكل للخدمات المستقبلیة المستھدفة
دیجرام یو

  

صدر
الم

  :
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  : التوصیات
   .  یجب علي المخطط ادراك البعد التكنولوجي الجدید في التصمیم-١
 من خالل دراسة مدن الثورة التكنولوجیة یجب ان تشمل سكان المدینة بمختلف الطبقات وذلك من خالل توفیر وسائل اتصال    -٢

   . حدیثة وبرامج توعیة لالستفادة منھا في انشطة الحیاة المختلفة
   . ك التأثیر المباشر والغیر مباشر للتكنولوجیا الحدیثة علي الحیاة والمجتمع یجب ادرا-٣
   .  عمل كیان الكتروني من خاللھ یمكن ادارة المدن عن طریق البنیة االساسیة والخدمات-٤
   .  یجب صیاغة قوانین وتشریعات جدیدة یمكن من خاللھا ضبط وادارة الحیاة في عصر المعلومات-٥
   . بالمدینة معتمدة علي الوسائل التكنولوجیة الحدیثة)  خدمیة-انتاجیة (نشطة اقتصادیة   إقامة ا-٦
فالتكنولوجیا   یجب اعتبار تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات كأداة ممكنة الحداث تطویر وتحسین وتحقیق أھداف المجتمع-٧

   . مع بكافة جوانبھ وحل مشاكلھ بما في ذلك البیئة العمرانیةلیست الغایة بل یجب اعتبارھا وسیلة ومنظومة متكاملة لتطویر المجت
   .  علي المدینةة اقامة مركز معلوماتي یمكن من خاللھ التحكم والسیطر-٨
 تنمیة الفكر المستدام والعمل علي البعد البیئي من خالل إعادة التدویر وتنقیة المیاه واستخدام مصادر الطاقة النظیفة والعمل -٩

   .  االنبعاثات الضارة بالبیئةعلي تقلیل
  :المراجع

  .١٩٩٠، بغداد، مطبعة التعلیم العالي ، "المتطلبات الفضائیة لتخطیط المدن" ،  شھاب الدین محمد وعالء الدین مؤمل- ١
  .٢٠٠٤، جامعة القاھرة ،  رسالة ماجستیر "الثورة التكنولوجیة وانعكاساتھا علي الیات المباني الذكیة"، الصادق محمد حالوة -  ٢
 الموتمر المعماري الدولي الرابع " روءیة إلشكالیة اإلبداع المعماري في القرن الواحد والعشرین–العمارة المعلوماتیة "،  نوبي محمد-  ٣
 ،٢٠٠٤.  
 .٢٠٠٩ ، )مستقبلنا المشترك: تقریر مفوضیة األمم المتحدة للبیئة والتنمیة (، الجمعیة العامة لألمم المتحدة -٤
تمكین المشاركة بین القطاعین العام والخاص ، واالشتراك المباشر للقطاع الخاص فى عملیة التجدید واالرتقاء " مصطفى مدبولى ، -٥

  .١٩٩٨رة تدریبیة ، وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة ، القاھرة،  نوفمبر ، دو"الحضرى
، المعھد العربى )الجزء األول(، تخطیط المدینة العربیة "مشكالت وحلول.. إدارة التنمیة العمرانیة " عبد القادر عبد الحافظ الشیخلى ، -٦

  .م١٩٨٦إلنماء المدن، الریاض، 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الھندسة، جامعة القاھرة، " تخطیط المدن في حقبة تكنولوجیا المعلومات"د،  محمد أنور زای- ٧

 .2003الجیزة، 
 كلیة الھندسة ، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة"دور النقل والمواصالت في تنمیة المدن الجدیدة"، عمر محمد رجائي  - ٨

 . 1997 جامعة القاھرة، –
9- Gaffrey,R.J.”Building Performance and Occupant Productivity”,4th Worled congress.Hong 
Kong,1990 
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