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ABSTRACT 
 Urban sprawl is one of the phenomena of the twenty-first century, which caused the spread of urban 
fabric in large areas and the emergence of a lack of public transport services, which led to dependence on 
cars, and low reliance on walking, cycling and. The erosion of the green areas and agricultural lands. 
This has directly influenced the quality of urban life, and development has become a major concern 
around the world. Which led to the emergence of ideas and trends of modern, including smart growth. 
Therefore, the research addresses the identification of smart growth as a concept and principles, and 
show its role as a tool to achieve urban sustainability. A common measurement method will be identified 
to determine the application of smart growth in some cities. This method is known as performance cards 
to measure the extent to which indicators of smart growth principles are achieved. Will be applied to one 
of the urban projects being prepared in Egypt, the residential valley project R3 in the new administrative 
capital. The research shows that development or development projects achieve a more dynamic 
environment whenever they are responsive to the principles of smart growth. 
 
 The project represents a good model in its response to the development indicators required by smart 
growth according to the standards adopted for the performance card. The search ended with a set of 
recommendations, the most important.  In order to find solutions to urban problems in new societies, we 
urgently need to change the traditional patterns of urban design and implementation and use an 
alternative approach to development, such as the principles of intelligent growth, which help achieve 
quality of life in urban areas to make them more sustainable. Plans and designs for new and existing 
urban areas are subject to periodic evaluation and their responsiveness to smart growth principles is 
measured. As well as work on improving planning, design and management specifications to achieve the 
greatest response to the principles of smart growth to create communities that achieve urban 
sustainability. 
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  تطبیق أسلـــوب بطاقــات األداء لقیـــاس مؤشرات مبــادئ النمــــو الذكــــــي
  ) العاصمة اإلداریة الجدیدة - R3دراسة تطبیقیة علي مشروع الوادي السكني  ( 

  

  عصام عبد السالم و   محمد عبد العزیز عبد الحمید و شھاب محمود محمد عبد الوھاب
  ٠جمھوریة مصر العربیة– القاھرة - جامعة األزھر-لھندسة كلیة ا- قسم التخطیط العمراني 

 
العشرین ،والتي تسببت في تعد ظاھرة الزحف العمراني للمناطق الحضریة احد الظواھر التي یشھدھا القرن الحادي و: ملخص البحث 

امتداد النسیج العمراني بمساحات واسعة، و ظھور نقص في خدمات النقل العام ، مما أدي إلي االعتماد علي السیارات ، وانخفاض 
بشكل مباشر على نوعیة الحیاة  االعتماد على المشي ، وركوب الدراجات وتأكل المناطق الخضراء واألراضي الزراعیة ھذا اثر

مما أدي إلي ظھور أفكاروإتجاھات حدیثة والتي من بینھا النمو . ریة ، و أصبحت التنمیة مصدر قلق كبیر في جمیع أنحاء العالمالحض
كما سیتم التعرف . لذلك یتناول البحث التعرف علي النمو الذكي كمفھوم ومبادئ ، وإظھار دوره كمنھج لتحقیق االستدامة الحضریة.الذكي

ھذه الطریقة تعرف ببطاقات األداء لقیاس . اس شیوعا لتحدید مدي تطبیق مفھوم النمو الذكي في بعض المدن العالمیةعلي أحدي طرق القی
كما سیتم تطبیقھا علي أحدي المشروعات العمرانیة الجاري إعدادھا في مصر وھو مشروع . مدي تحقیق مؤشرات مبادئ النمو الذكي 

حیث توصل البحث إلي أن مشاریع التنمیة أو التطویر تحقق بیئة أكثر حیویة كلما كانت . لجدیدة  بالعاصمة اإلداریة ا R3الوادي السكني
وأن المشروع یمثل نموذجا جید في استجابتھ لمؤشرات التنمیة التي یتطلبھا النمو الذكي حسب المعاییر . مستجیبة لمبادئ النمو الذكي

عة من التوصیات أھمھا ، أنھ من أجل إیجاد حلول لمشاكل التي تعاني منھا المناطق وأنتھي البحث إلي مجمو. المعتمدة لبطاقة األداء 
األنماط التقلیدیة المتبعة في تصمیم وتنفیذ البیئة العمرانیة واستخدام نھج  الحضریة في المجتمعات الجدیدة نحن بحاجة ماسة إلي تغییر
وأن تكون المخططات . ة الحیاة في المناطق العمرانیة لجعلھا أكثر استدامةبدیل للتنمیة مثل مبادئ النمو الذكي تساعد علي تحقیق جود

فضال عن العمل . والتصمیمات للمناطق الحضریة الجدیدة والحالیة تخضع لتقییم دوري، ویتم قیاس مدي استجابتھا لمبادئ النمو الذكي
ابة لمبادئ النمو الذكي لخلق مجتمعات تحقق االستدامة علي تحسین المواصفات التخطیطیة والتصمیمیة واإلداریة لتحقیق أكبر استج

  .الحضریة 
 

  ٠التنمیة- ) R3( الوادي السكني - بطاقات األداء - مبادئ  -النمو الذكي: الكلمات المفتاحیة 
  

 القرن الحادي والعشرین ،والتي تسببت في امتداد تعد ظاھرة الزحف العمراني للمناطق الحضریة احد الظواھر التي یشھدھا: مقدمة 
النسیج العمراني بمساحات واسعة، و ظھور نقص في خدمات النقل العام ، مما أدي إلي االعتماد علي السیارات ، وانخفاض االعتماد على 

عیة الحیاة الحضریة ، و أصبحت بشكل مباشر على نو المشي ، وركوب الدراجات وتأكل المناطق الخضراء واألراضي الزراعیة ھذا اثر
مما أدي إلي ظھور أفكار واتجاھات حدیثة والتي من بینھا النمو الذكي ، كما عملت الكثیر . التنمیة مصدر قلق كبیر في جمیع أنحاء العالم

  .من المدن علي إبتكارأسلوب بطاقات األداء لقیاس مؤشرات تطبیق مبادئھ 
سلوب قیاس تساعد علي تقییم ومدي استجابة مشاریع التنمیة او التطویر في مصر لمؤشرات تطبیق أن بطاقات األداء كأ: فرضیة البحث 

 .مبادئ النمو الذكي لتحقیق بیئة أكثر إنسانیة
   :أھداف البحث 

  .   النمو الذكي ومبادئھ في تحسین البیئة العمرانیة من خالل التصمیم والتخطیط واإلدارة  إبراز دور-١
  .  بطاقات األداء كأسلوب لقیاس مؤشرات مبادئ النمو الذكي توضیح مفھوم-٢
 بالعاصمة اإلداریة الجدیدة لتحقیق مؤشرات النمو الذكي من خالل مبادئ التخطیط  R3 قیاس مدي استجابة مشروع الوادي السكني–٣

  .  والتصمیم
 بالعاصمة اإلداریة R3ھي مشروع الوادي السكني تم استخدام المنھج الوصفي والتطبیقي من خالل دراسة الحالة و : منھجیة البحث

بطاقة األداء لقیاس (الجدیدة كمشروع تتوفر فیھ المواصفات لغرض قیاس مدي استجابتھ لمبادئ النمو الذكي ، واعتماد األسلوب الكمي 
 استجابة مشاریع التنمیة والتطویر وھو أسلوب معتمد من قبل الباحثین والبلدیات في البلدان المتقدمة لقیاس مدي) مبادئ النمو الذكي 
  .لمبادئ النمو الذكي 

   : مفھوم النمو الذكي -1
المدیر التنفیذي لوالیة نیوجرسي بأنھ یعني االستفادة من  Bill Dresselھذا المفھوم لھ تعریفات عدیدة تناولھا كثیر من الباحثین فقد عرفھ 

 االستثمارات المستقبلیة لھذه المراكز ، كبیرھا وصغیرھا ، والتأكد من أن تستخدم األرض البنیة التحتیة للمراكز العمرانیة القائمة و توجیھ
بفاعلیة وأكثر كفاءة ، والحفاظ علي المساحات المفتوحة المحیطة ووقف انتشار الزحف العمراني وتنشیط المناطق الحضریة من خالل 

  ) ١.( المجتمع ومیزاتھ التاریخیةإعادة تطویر المدن وتعزیز دورھا من خالل الحفاظ علي شخصیة
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مزیج من أنواع المباني : المدیر التنفیذي لشبكة النمو الذكي بأمریكا بأنھ نھج للتنمیة التي تشجع علي Barbara McCannكما عرفھ 
كما یتبني مجموعة من . واالستخدامات ، وخیارات اإلسكان وتنوع أنماط النقل ، والتنمیة داخل اإلحیاء القائمة ، والمشاركة المجتمعیة

  )٢. (المبادئ تمثل أساس نھج النمو الذكي
غطي مجموعة من استراتیجیات التطویر والحفاظ التي تساعد على حمایة ی فقد عرفتھ بأنھ (EPA) وكالة حمایة البیئة األمیركیة أما

ًصحتنا والبیئة الطبیعیة وتجعل مجتمعاتنا أكثر جاذبیة وأقوى اقتصادیا وأكثر تنوعا ً اجتماعیا، حیث تعمل وكالة حمایة البیئة على قضایا ً
النمو الذكي من خالل إعداد المجتمعات لتحسین ممارساتھا التنمویة ورصد أسلوب التطویر الذي یتوافق معھا ، لذلك تعمل الوكالة مع 

ن والبیئة ، وإیجاد الفرص االقتصادیة خبراء محلیین وحكومیین ووطنیین الكتشاف وتشجیع استراتیجیات التنمیة التي تحمي صحة اإلنسا
  )٣. (، وتوفیر أحیاء جذابة ذات أنماط إسكان تتناسب مع جمیع مستویات الدخل

 یتضح أن مفھوم النمو الذكي یھدف إلي إیجاد عالقة قویة بین المجتمعات العمرانیة و بین المكان بما یحافظ  على  وبناء علي ما سبق،
ًما تفاعلیا بین جمیع أطراف المجتمع ، ویعمل علي تشجیع التنمیة بالمجتمعات الحضریة  والمناطق الریفیة بما البیئة المحیطة و یحدث تناغ ً

  .یدعم االقتصاد المحلي ویحمي البیئة
الحد من للنمو الذكي مزایا عدیدة فھو یحافظ علي البیئة ویزید من الكفاءة عن طریق    -: المزایا التنمویة لتطبیق منھج النمو الذكي-٢

إھدار موارد الطاقة والثروات الطبیعیة وتحسین أدوات التخطیط العمراني واستغالل النقل العام والخدمات االخري أفضل استغالل من 
  )٤( :وھي كالتالي) اقتصادیة و اجتماعیـــة وبیئیة ( خالل إنشاء بنیة تحتیة متعددة االستخدامات، فالنمو الذكي لھ مزایا 

 دعم – تحسین االقتصاد – تحسین كفاءة النقل – تقلیل تكلفة الخدمات العامة – تقلیل تكلفة البنیة التحتیة -:المزایا االقتصادیة  •
  .الصناعات التي تعتمد علي الموارد والثروات المحلیة البیئیة 

(  الحفاظ علي التراث الثقافي- الترابط المجتمعي– زیادة أنماط وأنواع اإلسكان- تحسین خیارات وأنماط النقل -:المزایا االجتماعیة  •
  . زیادة األنشطة البدنیة والصحیة –) الخ ...  إحیاء قدیمة –مواقع تاریخیة 

 تخفیض أثر االحتباس – تخفیض تلوث الھواء والماء– توفیر الطاقة –الحفاظ علي الفراغات والمناطق الخضراء  -:المزایا البیئیة  •
  .الحراري

  - : Smart growth principleلنمو الذكي   مبادئ ا-٣
 مجموعة من ١٩٩٥مع ظھور فكرة النمو الذكي والترویج لھا اعتمدت لجنة الحكم المحلي في المملكة المتحدة في مؤتمر النمو الذكي عام 

یروج لھ عبر تحالف كبیر حیث . فھي مبادئ تعمل علي الحد من النمو العمراني.المبادئ الرئیسیة كجزء من حركة النمو الذكي للمدن
كما تعمل مبادئ النمو الذكي علي . یضم حكومات ومؤسسات أھلیة ومتخصصین وھیئات المجتمع المدني وھیئات الحفاظ علي البیئة 

ئ حیث تتمثل مباد. تطویر المجتمعات المستدامة التي تكون أماكن جیدة للعیش، والتي تھدف  بدورھا إلي رفع مستوى المجتمع ورفاھیتھ
  -):٥(النمو الذكي  فیما یلي 

یدعم النمو الذكي نمط استخدامات األراضي المختلطة باعتبارھا عنصرا أساسیا لتحقیق أفضل  -:استخدامات األراضي المختلطة١-٣
بدائل على مقربة من بعضھا البعض، ووضع الترفیھیة السكنیة والتجاریة وي عن طریق وضع استعماالت األراض. األماكن للعیش

. كما یساعد على تنشیط الحیاة داخل المدینة. حیویة المكان  من بما یعزز) المشي أو ركوب الدراجات( لعناصر النقل أو الحركة مثل 
رفع قیم  من تحدید المواقع التجاریة القریبة من المناطق السكنیة تمكن(على سبیل المثال .العوائد االقتصادیة في تعزیز كذلك تساھم
  .) ویعمل علي زیادة النشاط االقتصادي،علي زیادة إیرادات الضرائب المحلیة یساعد ، مماالعقارات

یوفر تصمیم المباني المتضامة األموال والطاقة والوقت مع جعل األماكن أكثر مالءمة للعیش،  -:االستفادة من األبنیة المتضامة٢-٣
مما یتیح للمقیمین أن یكونوا أقرب إلى العمل والمدرسة، ھذا یقلل من أوقات . حیث تستخدم المباني المتضامة األراضي بكفاءة وحكمة 

ًال لألرض أیضا مساحة أكبر لألشیاء التي نھتم بھا ، مثل الحدائق ومسارات الدراجات كما یمكن أن یوفر االستخدام الفع. التنقل واالزدحام
 )6.(والمالعب والمرافق

توفیر السكن الجید للسكان من جمیع مستویات الدخل ھو عنصر أساسي في  -:أیجاد العدید من الفرص والخیارات السكنیة المتاحة٣-٣
 والعمل علي إیجاد .یشكل حصة كبیرة من البناء والتنمیة الجدیدة، ألنھ ھام من نمو المجتمعات السكن جزء فیعد . أي استراتیجیة نمو ذكي

  .تنوع في الوحدات السكنیة علي مستوي المجموعة السكنیة من أجل تعزیز التفاعل بین المستویات المختلفة للمجتمع 
فمن األسباب األساسیة لجعل األحیاء السكنیة . مبادئ النمو الذكيھذا المبدأ من أھم   یعتبر-: توفیر أحیاء تشجع علي حركة المشاة٤-٣

إمكانیة تحسین صحة السكان ، وتوفیر بیئة أمنة للتسوق والتعلیم والخدمات ضن مسافة مریحة وسھلة : تشجع علي حركة المشاة بھا ھي
ل بین المجتمع وتعزیز حیویتھ، وتفعیل تعدد الوصول ، وكذلك فوائد بیئیة ناتجة عن انخفاض عدد رحالت السیارات، وتشجیع التفاع

كما أن ھذه اإلحیاء تساعد علي تنمیة االقتصاد المحلي من خالل العمل علي تشجیع محالت البیع . وسائل النقل العام وحركة الدراجات
 . بالتجزئة عندما تكون تلك الخدمة التجاریة في نطاق المسافات المفضلة  سیرا علي اإلقدام 

 یشجع النمو الذكي نحو صیاغة رؤیة لتنمیة المجتمع ، حیث -:ز تمیز وجاذبیة المجتمع من منطلق اإلحساس القوي بالمكان تعزی٥-٣
یسعى لخلق مجتمعات فریدة ومستدامة تعكس قیم وثقافات ساكنیھا، وتدعم البیئة العمرانیة التي تجعل المجتمع أكثر تناسقا مع النسیج 
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یة عملیة البناء والحفاظ علي التراث المعماري والعمراني لما تعكسھ من ھویة وأصالة المجتمعات ، الحضري ، حیث تعمل علي تنم
 .وتضفي علي المدن صفة فریدة متمیزة بشكلھا وطرازھا المعماري 

إن الحفاظ علي  -:یة والمناطق البیئیة ذات الطبیعة الحساسة  الحفاظ على المساحات المفتوحة واألراضي الزراعیة، والبیئة الطبیع٦-٣
حیث أن تحدید ووضع رؤیة تنمویة للحفاظ علي مناطق األراضي الزراعیة . البیئة الطبیعیة للمجتمعات لھ أھمیة كبیرة لنجاح النمو الذكي

في إعداد المخطط التنموي، لما تمثلھ تلك المناطق والمحمیات الطبیعیة والمناطق المفتوحة والمناطق البیئیة الخاصة یعد خطوة ھامة 
والتي تعمل علي تلبیة حاجة المجتمع المحلي من الحدائق والمساحات المفتوحة . كجزء أساسي في نظام تنمیة البیئة الطبیعیة إلقلیم المدینة

  .الستعماالت الغیر متوافقة كما تساعد علي تشكیل الشكل الحضري والعمل علي عزل ا. لغرض االستجمام في الھواء الطلق
لالستفادة من  إن ھدف النمو الذكي في توجیھ التنمیة نحو المناطق القائمة وذلك -: تعزیز التنمیة وتوجیھھا نحو المجتمعات القائمة٧-٣

 أكثر فعالیة من ناحیة التكلفة حیث أن تنمیة تلك المجتمعات یكون. التسھیالت التي تقدمھا تلك المناطق، كاالستفادة من البنیة التحتیة القائمة
االقتصادیة وتحسین جودة الحیاة للسكان واالستفادة من القرب من مراكز الخدمات واإلعمال وبالتالي خفض الضغط علي األرضي 

  )٧. (الزراعیة في اإلطراف الحضریة وتعزیز فرص التنمیة الریفیة
من أھم مبادئ النمو الذكي حیث یعتمد تطبیق ھذا المبدأ علي إیجاد أنظمة  ھذا المبدأ -: توفیر مجموعة متنوعة من خیارات النقل٨-٣

وتعمل العدید من . متعددة من وسائل النقل واالتصال والتي تتسم بالسھولة والفاعلیة والعدالة من حیث توفیرھا لكل أفراد المجتمع 
 ضمن -  بخالف وسائل النقل العام -مشاة والدراجات المجتمعات في كثیر من الدول من خالل حكوماتھا المحلیة علي وضع حركة ال

فتطبیق ھذه .بحیث تعمل علي الحد أو التقلیل من استھالك الوقود وتقلیل مستویات التلوث ألقصي حد ممكن . خطط النقل الشاملة للمدینة
ل التوزیع المكاني لألنشطة الوظیفیة المختلفة الخطط یعتمد علي بناء ثقافة المشي بدال من ثقافة االعتماد علي السیارة ، وھذا یمكن من خال

  . ، والعمل علي ربط ھذه المجتمعات بواسطة الطرق الرئیسیة بشكل كفء وفعال
لنجاح المجتمعات في تنفیذ النمو الذكي البد من أن تبني  -: العمل علي جعل قرارات التنمیة متوقعة وعادلة وفعالة من حیث التكلفة٩-٣

حیث یساعد رأس المال الخاص من توفیر كمیات كبیرة من األموال الالزمة لتلبیة الطلب المتزاید على . القطاع الخاصوتنظم العالقة مع 
تطورات ومشاریع النمو الذكي، ویمكن للحكومات أن تساعد علي جعل النمو الذكي أكثر ربحیة للمستثمرین في القطاع الخاص، من خالل 

طاع البناء واالستثمار العقاري والعمل علي توفیر البنیة التحتیة الالزمة لھذا االستثمار، ھذا من شأنھ تنمیة القطاعات التنمویة وخاصة ق
وكذلك الشفافیة والوضوح في القرارات والقوانین التنظیمیة من شأنھا أن تجعل التنمیة متوقعة وعادلة . أن یعمل علي تشجیع المستثمرین 

 الحكومات یكون ھو القیادي لمشاریع النمو الذكي في ظل الدعم المالي الذي یقدمھ القطاع حیث أن دور. وفعالة من حیث التكلفة
 ) ٨(.الخاص

 یمكن أن یساعد النمو الذكي علي إیجاد أماكن مفضلة -: تشجیع المجتمع و أصحاب المصلحة للتعاون في القرارات التنمویة١٠-٣
للعیش والعمل والترفیھ وغیرھا من األنشطة إذا كان ھذا النمو یستجیب إلحساس المجتمع نفسھ كیف وأین یرید أن ینمو، فكل مجتمع لھ 

 بعض األحیان تكون مكلفة، ولكن تحقیق فمشاركة المجتمع في القرارات التنمویة في. برامجھ الخاصة والنابعة من حاجاتھ ورغبات سكانھ
التعاون بین المجتمع وأصحاب الشأن في مراحل مبكرة من عملیة التخطیط للنمو الذكي یساعد في إیجاد حلوال إبداعیة وسریعة لقضایا 

  )٩.(التنمیة وكذلك تعزیز فھم المجتمع ألھمیة التخطیط الجید واالستثمار
بعد التعرف علي مبادئ النمو الذكي یتعرض البحث لكیف یمكن إسقاط  -:رات مبادئ النمو الذكي  مفھوم بطاقات األداء لقیاس مؤش-٤

تطبیق تلك المبادئ علي أرض الواقع من خالل المعاییر والمواصفات القیاسیة لتطبیق ھذه المبادئ حیث قامت العدید من المجتمعات 
 Smartلنمو الذكي من خالل ما یسمي ببطاقات أداء النمو الذكي والمنظمات والمتخصصین بابتكار أدوات لغرض قیاس مبادئ ا

Growth Scorecard.   
  :ھي أدوات تقییم أساسیة تساعد المجتمعات على تحقیق االتي-:التعریف١-٤
  .النمو الذكي  تساعد بطاقات األداء المجتمعات على عرض نمط التطور الحالي الخاص بھا من خالل منظور-أ
  .  الخ...كانت مشروعات التطویر تفي بمعاییر النمو الذكي والتي تتمثل في االستخدامات المختلطة وسھولة الحركة تحدید ما إذا -ب
  .عن رؤیة المجتمع للنمو الذكي من خالل معاییر تطویر محددة للغایة  استخدام ھذه البطاقات كدلیل لفھم كیفیة التعبیر-ج
كن للمواطنین استخدامھا في إطار تفاعلي لمراجعة شركاء التنمیة أو المجتمع لالكتشاف مزایا  استخدام ھذه البطاقات كقائمة مرجعیة یم-د

   .المشروعات المقترحة وتحدید مجاالت التحسین
 إن تطبیق أسلوب بطاقات األداء على مستوى المجالس المحلیة وأجھزة المدن سیساعدھم على تحدید كیفیة تأثیر البیئة التنظیمیة -ھـ

بشكل مباشر على أنماط النمو ") تقسیم األراضي"والتي تشتمل على المخطط الشامل والقرارات الرسمیة لتخصیص المناطق (الحالیة 
  ٠ )١٠.(والتنمیة
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تصنیف بطاقات األداء) ١(شكل رقم   

   -:المعتمدة لقیاس مؤشرات مبادئ النمو الذكي  تصنیف بطاقات األداء ٢-٤
   -:یمكن تصنیف بطاقات األداء الي ثالثة تصنیفات كالتالي 

  .  بطاقات قیاس األداء علي مستوي البلدیة-

   .بطاقات األداء الخاصــــة بالمشـــــروع -

  .  اصة بالقائمة المرجعیة بطاقات األداء الخ-

  وستناول بالتفصیل شرح كل تصنیف علي حدة واالمثلة الدالة علیھ 

 )جھاز المدینة (  بطاقات قیاس األداء علي مستوي البلدیة١-٢-٤
Municipal-Level Scorecards:- تساعد نتائج بطاقات األداء على مستوى 

  :ومن تلك البطاقات علي سبیل المثال. البلدیات علي رسم صورة عامة للمجتمع

  بطاقة أداء النمو الذكي لمدینة فیرمونت والتي كانت أھم القضایا التي تتعامل معھا كالتالي-
:-   
 - تنوع األعمال - اإلسكان – المزارع والغابات -المساحات المفتوحة  - الموارد الطبیعیة - وسائل النقل - المراكز المتضامة  -

  .مشاركة الجمھور
   -: بطاقة أداء النمو الذكي لمدینة كولورادو والتي كانت أھم القضایا التي تتعامل معھا كالتالي -
الموارد الطبیعیة –ع علي حركة المشاة  مجتمعات تشج- السكن والقدرة على تحمل التكالیف - خیارات النقل  - المراكز المتضامة  -
  . مشاركة الجمھور-تعزیز اإلحساس بالمكان –التعاون اإلقلیمي - التحلیل المالي - تنوع األعمال -
تساعد بطاقات األداء الخاصة بالمشروع المجتمع على  -:Project-Specific Scorecards بطاقات األداء الخاصة بالمشروع  ٢-٢-٤

ًرؤیة كیف یمكن للتطویر المقترح أن یؤثر على المجتمع اجتماعیا واقتصادیا وجمالیا وبیئیا ومدى تحقیقھ ألھداف النمو الذكي المحددة ً ً ً .
ًیمكن أن تشكل األسئلة واألجوبة أیضا . والمحتملةلذلك یطرح كل بطاقة أداء أسئلة للمساعدة في تقییم مشاریع التطویر والتنمیة الحالیة 

  :شكل المحادثة حول أنماط تنمیة المجتمع ومن تلك البطاقات علي سبیل المثال 
  -: بطاقة أداء النمو الذكي لمدینة نیوجرسي والتي كانت أھم القضایا التي تتعامل معھا كالتالي -

 المساحات المفتوحة واألراضي الزراعیة والمناطق البیئیة -جموعة من خیارات السكن م- القرب من التنمیة والبنیة التحتیة القائمة  -
 احترام شخصیة المجتمع - التصمیم لتعزیز حركة المشاة والتفاعل اإلنساني - خیارات التنقل  - استخدامات األراضي المختلطة -الھامة   

  .وتعزیز اإلحساس بالمكان

  -:والتي كانت أھم القضایا التي تتعامل معھا كالتالي بطاقة أداء النمو الذكي لمدینة أوستن  -

   تعزیز قاعدة الضرائب بالمجتمع- تحسین نوعیة وجودة الحیاة -تحدید كیف وأین یحدث التنمیة

 تساعد بطاقات األداء الخاصة بالقائمة المرجعیة - :Component Scorecards بطاقات األداء الخاصة بالقائمة المرجعیة  ٣-٢-٤
   -:المجتمعات والمقیمین في تقییم جوانب محددة من أحیائھم ومن تلك البطاقات علي سبیل المثال 

   .)Walkability Checklist(القائمة المرجعیة لتحقیق أحیاء تشجع علي حركة المشاة  -

  ).Bikeability Checklist( القائمة المرجعیة لركوب الدرجات -

یمكن االطالع علي نماذج من بطاقات األداء للنمو الذكي لعدد من المشاریع واإلحیاء بشكل تفصیلي في الموقع االلیكتروني لـ وكالة 
   EPA ) ( https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-growth-scorecardsحمایة البیئة 

) ١(وفي بحثنا ھذا سوف نتطرق الي التصنیف الثاني الخاص ببطاقات األداء لمشروعات التنمیة والتطویر ویوضح الجدول رقم 
   -:مقارنة بین مجموعة من المدن التي استخدمت بطاقات األداء لتقییم المشروعات بنھج النمو الذكي كالتالي 

  
  
  

https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-growth-scorecards
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مؤشرات بطاقة االداء للنمو الذكيمؤشرات بطاقة االداء للنمو الذكيمؤشرات بطاقة االداء للنمو الذكيمؤشرات بطاقة االداء للنمو الذكي

 تعزیز التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة القائمة  والبنیة 1
التحتیة

تحدید كیف وأین یحدث التنمیة1تدعیم االحیاء الصحیة1إمكانیة الوصول1

تحسین نوعیة وجودة الحیاة2توسیع خیارات التنقل2تنوع خیارات االسكان2التنوع في خیارات الوحدات السكنیة2

حمایة المناطق المفتوحة واالراضي الزراعیة والمناطق 3
البیئیة الحساسة

تعزیز قاعدة تحصیل الضرائب بالمجتمع3إستخدام الموارد العامة كمحفز لتحقیق النتائج المرجوة3االستخدام الفعال لألموال العامة3

بناء میزات اقتصادیة تنافسیة4حمایة المساحات المفتوحة والمناطق الطبیعیة4 استعمال االرض المختلط4

یعزز تصمیم السكن5تعزیز االحساس بالمكان5تعدد خیارات التنقل داخل المشروع وحولھ5

حمایة البیئة6تعدد خیارات التنقل6 التصمیم للمشاه وللتفاعل االنساني ضمن المشروع6

 احترام شخصیة المجتمع وتعزیز االحساس بالمكان7

دور بطاقات االداء

مدینة نیوجرسي، والیة نیوجیرسي

ھي أداة تقییم خاصة بالمشروع تستخدم لتقییم مقترحات التطویر 
بناءً  على مؤشرات ومعاییر النمو الذكي

مدینة نیو وستمنستر ، كولومبیا البریطانیة  

دور بطاقات االداء

تطویر قائمة مرجعیة تساعد علي مراجعة تطویر النمو الذكي 
لتقییم مشاریع التطویر المقترحة

مدینة شارلوت ،والیة شمال كارولینا  

دور بطاقات االداء

یقیم مؤشر بطاقات االداء في شارلوت مشاریع التنمیة 
وإعادة التطویر كما تصنف البطاقات المشروعات بناءً  على 

األولویات اإلستراتیجیة لمجلس المحلي

مدینة أوستن ، والیة تكساس

دور بطاقات االداء

ھي أداة تقییم لتحدید سمات النمو الذكي 
لمشروع تم تطویره

  
   المشروعاتمؤشرات بطاقات األداء لمجموعة من المدن التي استخدمت بطاقات األداء لتقییم) ١(جدول رقم 

  https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-growth-scorecards#Project -:المصدر 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
من الجدول السابق یتبین أن مؤشرات بطاقة األداء لمدینة نیوجرسي تغطي كافة مبادئ النمو الذكي السابق اإلشارة إلیھا  وذلك كما 

   -:كالتالي  ) ٢( ھو موضح بالجدول رقم 
  

  
  تحقیق مؤشرات األداء بمدینة نیوجیرسي مبادئ النمو الذكي) ٢(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

باإلضافة إلي أن مدینة نیوجیرسي استخدمت مؤشرات تساعد علي تحقیق مبادئ النمو الذكي فھناك مجموعة من الممیزات التي 
  -:سنذكرھا كما مایلي

   -:استخدام ھذه البطاقة لعدة أسباب أذكر منھا سیتم  :  بطاقة أداء النمو الذكي لمدینة نیوجیرسي٣-٤
  .بساطة ھذا األسلوب •
تساعد ھذه األداة متخذي القرار والمخططین علي اختیار أفضل المشاریع التي تحقق أھداف ومبادئ النمو الذكي، وما ھي اآلثار  •

  .المترتبة علیھ علي المستوي البعید
  .تسھم ھذه االداة في تحدید ما ھي االستخدامات المناسبة لمساحة معینة من األرض علي المدي الطویل •
  .مساعدة المواطنین والمسؤولین المحلیین على تقییم سمات النمو الذكي لمقترحات التنمیة •
  )١١(.تمكین المجتمعات من تقییم إیجابیات وسلبیات التطورات المقترحة •
 یمكن تقییم تلك البطاقة علي مستوي المشروع او جھاز تنمیة المدینة عبر مجموعة من األسئلة التي -: قیاس أداء النمو الذكي ٤-٤

 تتكون ھذه االداة من مجموعة من المؤشرات تصل الي حدود سبعة -) ال ( او ) نعم ( تكون لھا معاییر قیاس او اجابتھا بصیغة 
و الذكي ، وكل مؤشر مقسم الي مجموعة من المعاییر الفرعیة المرتبطة بالمبدأ األساسي، ویتم ترتیبھا علي مؤشرات تمثل مبادئ النم

كما نضع لھا قیمة تمثل الرتبة المعطاة لتلك المعیار وتوضع إشارة امام كل معیار من . حسب أھمیتھا بالنسبة لتحقیق ھذا المؤشر 
ود الرتبة المعطاة بوزن ترجیحي تعكس أھمیة تحقیق ھذا المؤشر للنمو الذكي وتوضع المعاییر الفرعیة ویتم ضرب كل قیمة من عم

   - :)12(في حقل الوزن الطبیعي كما ھو موضح بالمعادلة االتیة 

https://www.epa.gov/smartgrowth/smart-growth-scorecards#Project
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  یبین تقییم وطبیعة االداء للقیم المسجلة للنمو الذكي) ٥(جدول 
Source : AGENCY, U. E. P. 2018. Smart growth  

development scorecard - Municipal Review. New Jersey 
Future. Pg.2 

الوزن الوزنالرتبةالمعاییر
الطبیعي

3الخدمة في الموقع
2الخدمة ضمن مسافة اقل من 400 م
1الخدمة ضمن مسافة   400 - 800 م
0الخدمة ضمن مسافة أكثرمن 800 م

1موافق للمخطط التنمیة
0غیر موافق لمخطط التنمیة

4الخدمة ضمن مسافة اقل من 400 م
3الخدمة ضمن مسافة   400 - 800 م
2الخدمة ضمن مسافة   800 - 1200 م
1الخدمة ضمن مسافة   1200 - 1600 م
0الخدمة ضمن مسافة أكثرمن 1600 م

1ال یحتاج
0یحتاج

24المجموع الفرعي

سھیالت (  مراكز 4 المشروع یحتاج محموعة من الخدمات الجدیدة او االضافیة او الت
أنشطة - مدارس - االطفاء ) 

x 22

ھل المشروع موافق لما موجود بالمخطط االشمل للمنطقة او انھ یستجیب لطبیعة 2
x 2عملیة التنمیة

2

لي (  االسكان  - الخدمات 3 المشروع یقع بالقرب من ثالث خدمات علي االقل مما ی
x 28العامة - المدارس - المراكز الترفیھیة - المكاتب ) 

یة  یة التحت معیار 1  تعزیز خطة التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة القائمة  والبن

المؤشر

x 412المشروع قریب لخدمات البنیة التحتیة (  شبكات المیاه والصرف الصحي والكھرباء ) 1

  الوزن الطبیعي للمؤشر= الوزن  *رتبة المعیار المختار 
  .) ٣(ویوضع الناتج النھائي في المجموع الفرعي كما في الجدول رقم شرات ثم یتم جمع قیمة جمیع المؤ

  یوضح مؤشر تعزیز خطة التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة والبنیة التحتیة) ٣(جدول
Source: AGENCY, U. E. P. Smart growth development scorecard - Municipal Review. New Jersey Future. Pg.3.  

أما المؤشرات العامة لبطاقة اداء النمو الذكي وفقا لھذا النوع من وسائل التقییم فھي تتضمن مجموعة من النقاط مبینة في الجدول رقم 
   -:ویتم تقیمھا كالتالي ) ٤(

بنسبتھ المئویة بعد تقییم كل معیار فرعي كما ذكرفي الجدول السابق حیث یتم تقییم المؤشرات العامة لألداء وحساب نتیجة كل قسم 
   -: ویتم ذلك عبر الخطوات التالیة ومن ثم حساب المجموع النھائي

 ).أعلي رتبة* الوزن (مجموع األوزان الطبیعیة =  إعطاء أقصي وزن مسموح بھ لكل مؤشر من مؤشرات أداء النمو الذكي -
  . األوزان الفرعیة حساب نتیجة المجموع الفرعي لكل مؤشر من مؤشرات األداء ووضعھا في حقل قیمة-
 یتم قسمت حقل قیمة األوزان الفرعیة علي أقصي وزن مسموح بھ لكل مؤشر من مؤشرات أداء النمو الذكي لكي یتم تحدید القیمة -

  .المسجلة 
  . ومن ثم حساب المجموع النھائي ١٠٠ حساب النسبة المئویة لكل مؤشر من خالل ضرب ناتج حقل القسمة في -
  

 داء للنمو الذكيمؤشرات بطاقة اال
أقصي 
تسجیل 
 ممكن

قیمة 
االوزان 
 الفرعیة

القیمة 
 المسجلة

القیمة 
المسجلة 

x100 
درجة 
 التقییم التقییم

  جید C  75.0 0.750  18  24  تعزیز التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة القائمة  والبنیة التحتیة  1
           7 یةالتنوع في خیارات الوحدات السكن 2
           12 حمایة المناطق المفتوحة واالراضي الزراعیة والمناطق البیئیة الحساسة 3
           17  المختلط استعمال االرض 4
           18 تعدد خیارات التنقل داخل المشروع وحولھ 5
           18  التصمیم للمشاه وللتفاعل االنساني ضمن المشروع 6
           6 اس بالمكان احترام شخصیة المجتمع وتعزیز االحس 7

   B 0 0 0 100 المجموع الفرعي
  المؤشرات الرئیسیة لبطاقة االداء للنمو الذكي للمشروعات المقترحة) ٤(جدول 

Source : AGENCY, U. E. P. 2018. Smart growth developmet scorecard - Municipal Review. New Jersey Future. Pg.2  
وفق  )١٠٠مجموع عمود القیمة المسجلة  وضربھا في (  یكون التقییم النھائي -

 الجدول االخیر الذي یوضح معني القیمة المسجلة بأن تكون علي سبیل المثال 
اي ان  المشروع او المنطقة یتمیز (  اي ممتاز  A فیكون التقییم  100 – 90

  )١٣(). بتطبیق معاییر االداء للنمو الذكي 
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   تطبیق أسلوب بطاقات األداء لقیاس مدي توافق مشروع -٥

   -:لمبادئ النمو الذكي  )  R3(الوادي السكني 
لذي یقع بالعاصمة اإلداریة ا) R3(سیتم تطبیق أسلوب بطاقات األداء لقیاس مؤشرات تحقیق مبادئ النمو الذكي بمشروع الوادي السكني 

الجدیدة ، لتحدید ما إذا كان المشروع یلبي معاییر النمو الذكي ومدي استجابتھ لمبادئھ مثل تحقیق االستخدام المختلط وتعدد مستویات 
  .الخ ........ اإلسكان ووسائل التنقل 

 اإلداریة الجدیدة شرق القاھرة حیث یقع الوادي علي بالمرحلة األولي بالعاصمة )  R3( یقع الوادي السكني: الموقع والمساحة١-٥
طریق التسعین الشمالي بالقرب من الطریق الدائري اإلقلیمي ویحیط بالموقع منطقة الجامعات والقریة الذكیة شرقا ومنطقة االستخدامات 

داریة جنوبا ویحده شماال طریق المستقبل غربا ومنطقة المال واإلعمال والوادي األخضر للعاصمة اإل )  R2(المتعددة والوادي السكني 
 وحدة ٢٥٠٠٠ فدان تقریبا یبلغ عدد الوحدات حوالي ١٠٥٠الذي یفصل العاصمة عن مدینة المستقبل ویبلغ مساحة المشروع حوالي 

  .ریة الجدیدة موقع الوادي السكني بمخطط العاصمة اإلدا)٢( ویوضح الشكل رقم )١٤(.فدان تقریبا/  فرد ١٠٠سكنیة بكثافة إجمالیة 

  
  بالنسبة للعاصمة اإلداریة الجدیدة  )  R3(موقع الوادي السكني ) ٢(شكل 

  تقریرالمخطط االستراتیجي للعاصمة اإلداریة. ٢٠١٧. الباحث عن وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة-:المصدر
  ).٢٦( صفحة  .R3المخطط التفصیلي للوادي السكني : المرحلة الثالثة. 

  
 لیس مجرد  R3تأتي فكرة المشروع من خالل تقدیم مفھوم رئیسي وھو أن الوادي السكني ) :  R3( المخطط العام للوادي السكني ٢-٥

مثلما كانت دائما المدینة المصریة علي . نیھ وتسیر في شریانھ منطقة إسكان وإنما مكانا للحیاة منھ تنبع وتتدفق تفاصیل الحیاة الیومیة لقاط
مدار تاریخھا ھي واحة الحیاة ، ویتیح تخطیط الوادي السكني تشكیل خالیا اجتماعیة منسجمة وفراغات مرنة متدرجة الي ساحات تسمح 

  .بممارسة الحیاة االجتماعیة لقاطني الوادي السكني ومكانا امنا للعائالت واألطفال 
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المخطط التفصیلي للوادي السكني) ٣(شكل   
 R3 باألسبقیة األولي للمخطط العام للعاصمة اإلداریة 

 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات -:المصدر
. تقریرالمخطط االستراتیجي للعاصمة اإلداریة. ٢٠١٧.العمرانیة

المخطط التفصیلي للوادي السكني : المرحلة الثالثة  

ذات الطبیعھ والشخصیة دیان علي فكره تقسیم العاصمة الي و بالعاصمة االداریة )  R3(فیقوم الفكر النظري النشاء الوادي السكني 
أالف فدان الى   5منطقة سكنیة بمساحة تتراوح من فالوادي عبارة  خضراء بھا الخدمات المركزیة للحيةالمتمیزة ویتوسط الوادي واح

وبحیث تكون كل منطقة قائمة بذاتھا بكل خدماتھا وتحتوى على مجموعة من مختلف الوحدات المخصصة لإلسكان ، ، ألف فدان   15
_  مجاورات سكنیة وواحة الخدمات ٨ویتكون الوادي السكني من 

 من حدیقة الواحة ھي المنطقة المركزیة لكل وادى وتتكون
وتم _ مركزیة ومنطقة خدمات مركزیة لقاطني األحیاء السكنیة

تخطیط الحي علي أساس الترابط من خالل إیجاد محور تجاري 
ترفیھي یربط اإلحیاء ببعضھا باإلضافة الي شبكة الطرق 

 متر ٧٠ متر الي ٢٥المتمیزة بعروضھا حیث تتدرج ما بین 
والمشاة،كما  توالتي تحوي في عروضھا مسارات للدراجا

    ٣ھوموضح بالشكل رقم
 مجموعة من الركائز R3فقد إعتمد في تخطیط الوادئ السكني 

   -:االساسیة 
 تعزز حركة المشاة -:Walkable City أن تكون مدینة للمشاة -أ

والتفاعل االنساني وذلك بمراعاة تواصل أحیاء الوادي السكني 
 تھدف الي زیادة من خالل شبكة ممرات المشاة والدراجات، كما

، الوعي الصحي لدي االفراد بأھمیة ممارسة ریاضة المشي
 .واالنتقال من مكان الي أخر دون اللجوء الي وسائل المواصالت 

 تستخدم محددات -: Sustainable Cityأن تكون مدینة مستدامة -ب
عاییر االستدامة العالمیة، وأن تكون رائدة في الطاقة والتصمیم وم

وأن تتمیز بالمباني الخضراء وكفاءة . البیئي وتدویر المخلفات
  .استخدام المیاه والطاقة والموارد وتساعد علي جودة البیئة الداخلیة

 یتعدي نصیب الفرد من -:Green City أن تكون مدینة خضراء -ج
( والمفتوحة المعاییر العالمیة لجــــودة الحیــــــاة المسطحات الخضراء 

فالمساحات الخضراء لھا فوائد بیئیة وجمالیة عدیدة ، فھي تحد من التلوث ، كما تساھم في تخفیض درجة الحرارة وتعطي ). فرد / ٢م١٥
  .ة المحیطة فتقوم ھذه الفوائد العدیدة بتحسین ظروف الحیاة بالبیئ. إحساس بالھدوء والراحة النفسیة

  لقد أصبح زیادة وسھولة االتصال مع المناطق واالنشطة المحیطة أمرا حتمیا وضرورة -:Connected City أن تكون مدینة متصلة -د
حیاتیة ملحة وذلك لتوفیر الوقت والجھد مواكبة التطور والتقدم لذلك یراعي في تصمیم الوادي السكني تدرج وتنوع جمیع شبكات النقل 

  .  R3لتتناسب مع كافة الفئات والمستویات التي تعمل وتسكن داخل الوادي السكني)   تاكسي– باص –مترو ( صالت والموا
فقد . ات المختلفة  من خالل توفیر جمیع أنماط االسكان بنفس معاییر جودة الحیاة والخدم-:Livable City أن تكون مدینة للسكن والحیاة -ھـ

ھویة حدیثة ( إعتمد النسیج العمراني المقترح عن رؤیة جدیدة للعمران المصري یواكب العصر ویتجنب التحدیات الحالیة لعمران القاھرة 
 . المحیطةمع المناطق السكنیة) الواحة ( تكامل االنشطــة والخدمات بالمركــــز الخدمــــي ) ٤(ویوضح الشكل رقم ) . لمدینة معاصرة 

)١٤(  
  

  

  

  

  

  

  مع المناطق السكنیة المحیطة  كنسیج عمراني ذو ھویة حدیثة ) الواحة ( تكامل االنشطة والخدمات بالمركز الخدمي ) ٤(شكل 
  )R3(تقریر المخطط التفصیلي للوادي السكني : المصدر 
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  -):R3( قیاس مؤشرات النمو الذكي وفق بطاقة األداء لمشروع الوادي السكني ٣-٥

  بكونھ ضمن  R3یمتاز مشروع الوادي السكني  -: مؤشر تعزیز التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة القائمة والبنیة التحتیة ١-٣-٥
 ومازالت مستمرة إلي أالن ویمتاز ٢٠١٦المخطط االستراتیجي للعاصمة اإلداریة وضمن المرحلة العاجلة التي تم البدأ في تنفیذھا عام 

موقع المشروع بالقرب من المناطق الحضریة القائمة والجاري تنفیذھا والبنیة األساسیة القریبة من المشروع حیث یقع المشروع بالقرب 
ھذا باالضافة الي أن . من الطریق الدائري اإلقلیمي وبالقرب من المناطق الحضریة االخري كمدینتي ومدینة القاھرة الجدیدة ومدینة بدر

و الخدمات الخاصة باالحیاء وخدمات المجاورات وھذا مطابقا للمعاییر ) واحة الخدمات ( المشروع بھ مركز خدمــــات رئیسي 
) الماء والصرف الصحي والكھرباء واالتصاالت ( ھا في مصر وفق المتطلبات االجتماعیة فضال عن البنیة التحتیة التخطیطیة المعمول ب

  : التالي ) ٦(وبناء علي ما ذكر فإن مؤشرات التقییم وفق بطاقة االداء سوف تكون كما ھي مبینة بالجدول ) ٢(كما ھو مبین في الشكل . 

  اقة االداء لمعیار تعزیز التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة القائمة والبنیة التحتیةمؤشرات التقییم وفق بط) ٦(جدول 

 الوزن الطبیعي الوزن الرتبة المعاییر المؤشر
 3 الخدمة في الموقع

 2  م٤٠٠الخدمة ضمن مسافة اقل من 
شبكات المیاه والصرف ( ع قریب لخدمات البنیة التحتیة المشرو 1 1  م٨٠٠ - ٤٠٠الخدمة ضمن مسافة   

 )الصحي والكھرباء 
 0  م٨٠٠الخدمة ضمن مسافة أكثرمن 

x 4 8 
ھل المشروع موافق لما موجود بالمخطط االشمل للمنطقة او انھ  2 1 موافق للمخطط التنمیة

 x 2 2 0 غیر موافق لمخطط التنمیة یستجیب لطبیعة عملیة التنمیة
 4  م٤٠٠الخدمة ضمن مسافة اقل من 

 3  م٨٠٠ - ٤٠٠الخدمة ضمن مسافة   
 2  م١٢٠٠ - ٨٠٠الخدمة ضمن مسافة   
 1  م١٦٠٠ - ١٢٠٠الخدمة ضمن مسافة   

االسكان  ( المشروع یقع بالقرب من ثالث خدمات علي االقل مما یلي  3
 ) المكاتب - المراكز الترفیھیة - المدارس - الخدمات العامة -

 0  م١٦٠٠الخدمة ضمن مسافة أكثرمن 
x 2 6 

المشروع یحتاج مجموعة من الخدمات الجدیدة او االضافیة او  4 1 ال یحتاج
 ٠ x 2 0 یحتاج ) االطفاء - مدارس -مراكز شرطة ( التسھیالت 

 24/1٦ 24     المجموع الفرعي  
  مؤشرات التقییم وفق بطاقة االداء لمعیار تعزیز التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة القائمة والبنیة التحتیة) ٦(جدول 

 یعد تعدد خیارات -:ت السكنیة  مؤشرالتنوع في خیارات الوحدا٢-٣-٥
الوحدات السكنیة واحدة من أھم مبادئ النمو الذكي من خالل توفیر 
العدید من الوحدات التي تالئم دورة حیاة االنسان وكذلك توفي متطلباتھ 

 قد وفر أربعة أنواع من  R3االجتماعیة ونالحظ في الوادي السكني 
متنوعة بالشكل  ) ٢ م١٨٠ – ١٦٠ – ١٤٠( الوحدات السكنیة المختلفة 

 مناطق اإلسكان متوسط - مناطق اإلسكان منخفض الكثافة -: التالي 
 مناطق اإلسكان المختلط  كما - مناطق اإلسكان مرتفع الكثافة  -الكثافة  

 وحدة سكنیة، ٢٥٠٠٠حیث یتوفر بالمشروع حوالي  ) . ٥( في الشكل 
ات في البیع والشراء  یوفر خیارR3وعلیھ فإن مشروع الوادي السكني 

والسكن المتوفر بكافة مستویاتھ غیر أن المشروع ال یوفر اسكانا 
والجدول .منخفض التكالیف لذلك فإن المؤشر الثاني ال  یتوفر بالمشروع 

  -:یبین تقییم االداء لھذا المؤشر) ٧(رقم 

  

مستویات االسكان بالوادي السكني ) ٥(شكل      
  ٣٢ص –)R3(ي للوادي السكني تقریر المخطط التفصیل: المصدر 
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الوزن الطبیعيالوزنالرتبةالمعاییر

0كال

0كال

0كال
77/.3

مؤشر 2 التنوع في خیارات الوحدات السكنیة
المؤشر

1نعم1

نعم

1نعم

1 2

x 20یساھم المشروع في المجتمع بحصة عادلة من المساكن بأسعار معقولة3

المشروع یوفر خلیط متنوع من المساكن من حیث التنوع والحجم (   شقق -  ستودیو -  منزل 
x 33كبیر -  منزل صغیر .....  الخ ) 

المشروع یقوم بتوفیر العدید من خیارات التسعیر للبیع أو االیجار مع نسبة 15 %  من 
x 2المساكن المیسرة

المجموع الفرعي

غیر متوفر

  التنوع في خیارات الوحدات السكنیة مؤشرات التقییم وفق بطاقة االداء لمعیار) ٧(جدول 

  

  

  

  

من خالل تقییم المعاییر التفصیلیة لھذا  -:  مؤشر حمایة المناطق المفتوحة واألراضي الزراعیة والمناطق البیئیة الحساسة٣-٣-٥
المؤشر فإن من أھم ممیزات المشروع ھو إقامتھ علي منطقة ضمن المخطط األساسي للعاصمة اإلداریة في منطقة كانت تابعة للقوات 

 ھو حاصل في المسلحة وھو بذلك ال یتعدي علي البیئة الطبیعیة كمناطق المحمیات وغیرھا وال یمتد علي األراضي الزراعیة كما
العشوائیات والذي أدي انتشارھا إلي ضعف تطبیق القانون كما أن طبوغرافیة ونوع تربة المشروع مناسبة لمد خدمات البني التحتیة 

  :یبین تقییم األداء لھذا المؤشر ) ٨(والجدول رقم . وإلنشاء األساسات

الوزن الطبیعيالوزنالرتبةالمعاییر

0كال

0كال

0كال

0كال

0كال

0كال
1212./7

1x 2

3

عدم 2 یقع المشروع في منطقة مناسبة للتنمیة العمرانیة من ناخیة انحدار االرض وكذلك 
كونھا ضمن اراضي السھول الفیضیة او مجاري االنھار

1نعم
x 20

یة او 1 المشروع غیر واقع ضمن بیئة االراضي الزراعیة والمحمیات او البیئة المائیة او البر
الغابات

1نعم
x 3

سابقة4 1x 2نعمالمشروع لھ قابلیة علي تنظیف الموقع من التأثیرات البیئیة للفعالیات الملوثة ال

x 22

نعمالمشروع یحقق كفاءة في استخدام الطاقة5

المؤشر

غیر متوفر

1نعم عدم تداخل االراضي الزراعیة او المفتوحة ضمن المشروع 3

2

غیر متوفر1x 1نعمالمشروع یستخدم علي االقل 30 %  مواد قلیلة التأثیر في مواد البناء6

  المجموع الفرعي
  معاییر التقییم وفق بطاقة االداء لمعیار حمایة المناطق المفتوحة واألراضي الزراعیة والمناطق البیئیة الحساسة) ٨(جدول 

ر مناطق العمل  یعمل المؤشر علي توفیر مناطق جذابة ومفعمة بالحیاة من خالل توفی-: مؤشر استعماالت األرضي المختلطة ٤-٣-٥
 مشروعا متكامال حیث یتوفر مناطق للسكن ویتوسطھا مناطق االستخدامات  R3الخ ویعتبر مشروع الوادي السكني .... والتعلیم والتسوق 

الخ حیث أن فكرة توزیع .....المختلطة التي تتمثل في محور تجاري سكني ترفیھي یربط المشروع بالكامل یضم مناطق التسوق والتنزه 
ستخدامات المختلطة صممت بحیث یتم توفیر منطقة بكل حي سكني لیخدم كافة السكان في جمیع اإلحیاء كما أن المشروع بھ مركز اال

خدمات یسمي واحة اإلعمال واإلدارة یضم كافة الخدمات التجاریة واإلداریة والتعلیمیة في تناغم یساعد الساكن بالحي بتوافر جمیع 
  .یبین تقییم االداء لھذا المعیار ) ٩(سیطة والجدول رقم الخدمات وبمسافات سیر ب

  

  )R3(تقریر المخطط التفصیلي للوادي السكني : یوضح معیار استعمال االرض المختلط المصدر ) ٦(شكل 
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الوزن الطبیعيالوزنالرتبةالمعاییر
3أكثر من أریعة استعماالت ضمن المبني

2ثالثة استعماالت ضمن المبني
1استعمالین ضمن المبني

0استعمال واحد ضمن المبني
4أربعة استعماالت مضافة 
3ثالثة استعماالت مضافة 
2استعمالین مضافین
1استعمال مضاف

0ال یوجد استعمال مضاف
1نعم
0كال

1717/15المجموع الفرعي

x 33المشروع اضاف تنوعا في االستعماالت ضمن المجمع الحالي4

المشروع یضیف تنمیة جدیدة في الموقع الموجود مثل العمل والسكن والتجارة والتعلیم 
والترفیھ ..... الخ 2x 28

المؤشر

المشروع یوفر خلیط الستعماالت االرض ( دمج بین الفعالیات السكنیة والتجاریة واالداریة 1
x 24والتجاریة .... الخ ) ضمن المبني الواحد

  تلطمؤشرات التقییم وفق بطاقة االداء لمعیار استعمال االرض المخ) ٩(جدول 

 تعدد لخیارات النقل ضمنھ من خالل  R3یوفر مشروع الوادي السكني  -: مؤشر تعدد خیارات التنقل داخل المشروع وحولھ ٥-٣-٥
المشي او استخدام الدراجات او وسائل النقل العام كما ھو مبین من خالل القطاعات العرضیة للطرق والتي توضح مراعاة التصمیم لكافة 

 للتنقل سواء للمشاة حیث تم عمل مسارات خاصة بھم وكذلك الدراجات تم عمل حارات منفصلة عن حركة السیارات الخیارات الموضوعة
  یبین تقییم االداء لھذا المعیار ) ١٠( والجدول رقم  LRوخطو ومحطات للنقل العام ، كما أن المشروع سوف یخدمھ خطوط مترو خفیفیة 

  
  یوضح مؤشر تعدد خیارات وسائل التنقل بالمشروع ) ٧(شكل 

  )R3(تقریر المخطط التفصیلي للوادي السكني : المصدر 
الوزن الطبیعيالوزنالرتبةالمعاییر

2أكثر من أربعة وسائل نقل
1ثالثة وسائل نقل

0وسیلتین
4 الوقت اقل من 5 دقائق
3الوقت من 6-10 دقائق
2الوقت من 11-15 دقیقة
1الوقت من 16-20 دقیقة
0 الوقت أكثر من 20 دقیقة

1نعم 
0كال

1818/10 المجموع الفرعي

المشروع في ضمن نطاق المشي الي محطات النقل العــام (  الحافالت -  السكك الحدیدیة 2
x 24.....  الخ )

طة3 جودة ومتراب شبكة مو x 22المشروع یختوي علي شبكة من الشوارع المترابطة او واقع شمن 

المؤشر

یة 1 یتم الوصول الي المشروع بوسائل نقل متعــددة (  السیارات والحافالت والسكك الحدید
x 44والمشي وركوب الدرجات )

  
  مؤشرات التقییم وفق بطاقة االداء لمعیار تعدد خیارات التنقل داخل المشروع وحولھ) ١٠(جدول 

  

 یمتاز التصمیم بمراعاة المقیاس االنساني الذي یشجع علي حركة -: مؤشر التصمیم للمشاه وللتفاعل االنساني ضمن المشروع ٦-٣-٥

المشي وتقیید حركة السیارات وكذلك العمل علي وجود فراغات ومساحات خضراء  لغرض التفاعل االجتماعي بین ابناء المجتمع من 

حیث تتدرج تلك الفراغات داخل المجاورة من الفراغ العام الي الفراغ شبھ . فراغي بالمجاورة السكنیةخالل العمل علي ایجاد التدرج ال

الخاص ثم الي الفراغات الخاصة بالمباني السكنیة والتي ھي بمثابة الحدیقة الخلفیة المشتركة لمجموعة من الوحدات وكذلك ال تدخلھا 

  مع توفیر عنصر االمان من خالل احتضان المباني للفراغات ، والتي تكون مخدومة من ویمكن أن یكون مكانا للعب االطفال. السیارة



  
  
  ) العاصمة اإلداریة الجدیدة -  R3دراسة تطبیقیة علي مشروع الوادي السكني  (  تطبیق أسلـــوب بطاقــات األداء لقیـــاس مؤشرات مبــادئ النمــــو الذكــــــي

 

JAUES, 14, 53, 2019 

 

1763 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) ٧( الحدود الخارجیة مع ترك الحدود الداخلیة مفتوحة للمشي وأماكن التجمع والمناطق الخضراء بمختلف تدرجانھا كما في الشكل 

  .یبین تقییم االداء لھذا المؤشر ) ١١(والجدول رقم 

الوزن الطبیعيالوزنالرتبةالمعاییر
4الوحدات أكثر من 56 وحدة / ھكتار
3الوحدات 41-55 وحدة / ھكتار
2الوحدات 27-40 وحدة / ھكتار
1الوحدات 16-26 وحدة / ھكتار
0الوحدات أقل من 16 وحدة / ھكتار

3المواقف خلفیة 
2مواقف ممشیدة 

1مواقف علي جانب الشوارع 
0مواقف امامیة متعددة

2أكبر
1مساویة
0أقل

1818/16

مواقف السیارات ال تقع في مواقع مسیطرة بصریا علي التنمیة وتتیح حركة المشاة بین 
x 26المباني 3

كثافة المشروع أكثر او مساویة للمشاریع المجاورة 4x 22

المجموع الفرعي

x 28                            الكثافة االسكانیة ( متوسط عدد الوحدات في الھكتار )              
(including on-site right-of-way and open space)              1

المؤشر

  
   بطاقة االداء لمعیار التصمیم للمشاة وللتفاعل االنساني ضمن المشروعمؤشرات التقییم وفق) ١١(جدول 

 وذلك من خالل كون التصمیم مستوحي من العمارة المحلیة ومن -:احترام شخصیة المجتمع وتعزیز اإلحساس بالمكان   مؤشر٧-٣-٥
د البنائیة واأللوان المستعملة وكذلك من خالل استخدام القیم التاریخیة لمدینة القاھرة بحیث یتماشي مع ھویة وتاریخ المدینة وكذلك الموا

: الطرز المعماریة سواء التقلیدي او الحدیث ،حیث استخدم في الوادي السكني ثالثة انماط بالعمارات السكنیة بالمشروع وھذه االنماط ھي 
 MEDITERRANEAN    النمط البحر المتوسط–CLASSIC STYLE النمط الكالسیكي - Modern STYLEالنمط الحدیث 

STYLE فضال عن استوحاء التدرج في التكوینات الفراغیة من تصمیم الفراغات بالمدینة العربیة القدیمة من خالل فكرة االحتواء في  
 لھذا یبین تقییم االداء) ١٢(الطرز المعماریة المختلفة لمشروع والجدول رقم ) ٨(ویبین الشكل رقم . الفراغ الداخلي للوحدات السكنیة 

  .المؤشر 

  المشروع ضمن االنساني والتفاعل المشاة مناطق) ٧ (شكل
  )R3(تقریر المخطط التفصیلي للوادي السكني : لمصدر ا
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  االنماط والطرز المعماریة المستوحاة من العمارة المحلیة لتعزز االحساس بالمكان) ٨(شكل 

  )R3(تقریر المخطط التفصیلي للوادي السكني : المصدر 
الوزن الطبیعيالوزنالرتبةالمعاییر

0كال

0كال

0كال
1نعم 

0كال4
66./6 المجموع الفرعي

x 11المشروع یعزز فراغات المجتمع مثل الساحات والحدائق العامــة

x 11تصمیم المشروع یتماشي مع الطراز المعماري والتاریخي للمدینـة2

3x 11

1نعم 

نعم 

المؤشر

x 33المشروع یقوم علي إعادة تأھیل المنشأت او القیم التاریخیـة1 1نعم 

1 ثل  شاه م یساھم المشروع في فراغات الشوارع العامة بتوفیر وسائل الراحة صدیقة للم
شارع ستوي ال اماكن الجلوس واالضاءة والتشجیر واماكن تحمیع النفایات والنوافذ علي م

 
  معاییر التقییم وفق بطاقة االداء لمعیار احترام شخصیة المجتمع وتعزیز االحساس بالمكان) ١٢(جدول 

یة التقییم الفرعي للمعاییر المتوفرة ضمن بطاقة االداء وكذلك المعاییر الفرعیة سوف یتم عمل التقییم النھائي الستجابة وبعد أكمال عمل
مشروع الوادي السكني  بالعاصمة االداریة الجدیدة لمبادئ النمو الذكي باالعتماد علي االسلوب المتبع الذي سبق شرحھ سابقا والجدول 

 : م النھائي للمشروع ومدي استجابتھ لمبادئ النمو الذكيیبین التقیی) ١٣(رقم 

أقصي 
تسجیل ممكن

قیمة 
االوزان 
الفرعیة

القیمة 
المسجلة

القیمة 
المسجلة 
x100

درجة 
التقییمالتقییم

یة1 یة التحت مة  والبن متوسط24160.66766.7D تعزیز التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة القائ
غیر مقبول730.42942.9Fالتنوع في خیارات الوحدات الســكنیة2
سة3 یة الحسا ناطق البیئ یة والم متوسط1270.58358.3Dحمایة المناطق المفتوحة واالراضي الزراع
لط4 جید جدا17150.88288.2B استعمال االرض المخت
غیر مقبول18100.55655.6Fتعدد خیارات التنقل داخل المشروع وحولــھ5
ضمن المشروع6 ساني  جید جدا18160.88988.9B التصمیم للمشاه وللتفاعل االن
كان7 ممتاز661.000100.0A احترام شخصیة المجتمع وتعزیز االحساس بالم

100730.7373C جید المجموع الفرعي

التقییم النھائي في بطاقة االداء الستجابة المشروع لمبادئ النمو الذكي

مؤشرات بطاقة االداء للنمو الذكي

 
  یبین التقییم النھائي في بطاقة االداء الستجابة المشروع لمبادئ النمو الذكي) ١٣(جدول 

وھذه النسبة جیدة في استجابتھ لمبادئ النمو %  73 قد حقق نسبة R3یتبین من خالل التقییم بالجدول السابق أن مشروع الوادي السكني 
الذكي ویأتي ذلك لمراعاتھ الجوانب التخطیطیة والتصمیمیة التي وضعت في بطاقة االداء للنمو الذكي حیث دعم المشروع بعض المبادئ 

ضریة ومبدأ االستعمال المختلط ومبدأ األساسیة بمصفوفة االداء لقیاس مؤشرات النمو الذكي ، كمبدأ تعزیز التنمیة بالقرب من المناطق الح
  . التصمیم لحركة المشاة والتفاعل االنساني واحترام شخصیة المجتمع وتعزیز اإلحساس بالمكان 
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-: النتائج والتوصیات -٦  
  -:النتائج : أوال

لیس فكر جدید في مفھومھ بل یھدف إلي إحیاء المدینة من خالل إیجاد روح التفاعل االجتماعي بین السكان بتطبیق إن النمو الذكي  •
مبادئھ، مثل استخدامات األراضي المختلطة والتشجیع علي حركة المشاة وتعزیز اإلحساس القوي بالمكان والمشاركة المجتمعیة 

 .دة إحیاء وتطویر المناطق الحضریةوغیرھا من المبادئ التي تساعد إعا....... 
إن قیاس مؤشرات تحقیق مبادئ النمو الذكي باستخدام أدوات قیاس معتمدة بالمشروعات التنمویة أو مشروعات التطویر یمكن أن  •

 .یساعد علي تقیمھا بشكل دوري ، وذلك من أجل إعداد مشروعات ناجحة لتنمیة اإلحیاء والمدن وجعلھا أكثر استدامة 
وأن المشروع یمثل نموذجا جید في . اریع التنمیة او التطویر تحقق بیئة أكثر حیویة كلما كانت مستجیبة لمبادئ النمو الذكيأن مش •

 .استجابتھ لمؤشرات التنمیة التي یتطلبھا النمو الذكي حسب المعاییر المعتمدة لبطاقة االداء
 المؤشرات والمعاییر القیاسیة یمكن استخدامھا في إطار تفاعلي إن استخدام بطاقات االداء كقائمة مرجعیة بواسطة مجموعة من •

 . لمراجعة شركاء التنمیة أو المجتمع لالكتشاف مزایا المشروعات المقترحة وتحدید مجاالت التحسین
 حیث استجاب  یفي بمؤشرات ومعاییر النمو الذكي ،R3بمساعدة أسلوب بطاقات االداء تم تحدید ما إذا كان مشروع المنطقة السكنیة  •

وھو معدل مقبول ویأتي ذلك لمراعاتھ الجوانب التخطیطیة والتصمیمیة التي وضعت في بطاقة االداء للنمو الذكي ،  % ٧٣بمعدل 
 . واالعتماد علي معاییر تحقق بیئة أكثر حیویة وتھدف إلي تحقیق االستدامة العمرانیة

 %  ٦٧قائمة والبنیة التحتیة قد تحقق بشكل جید ضمن منطقة الدراسة حوالي إن مؤشر تعزیز التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة ال •
وذلك الن موقع المشروع استفاد بشكل كبیر قربھ من المناطق الحضریة القائمة والجاري تنفیذھا والبنیة األساسیة القریبة من 

 . المشروع 
وھي نسبة ضعیفة بالنسبة لنھج النمو الذكي الن  % ٤٣ حوالي إن مؤشر التنوع في خیارات الوحدات السكنیة قد تحقق بنسبة تقریبا •

یساھم بحصة عادلة من  جزأ كبیر في تنوع الوحدات السكنیة لم یراعي وجود نسبة من تلك الوحدات لإلسكان المیسر، كما أنھ ال
 . المساكن بأسعار مقبولة لذلك فإن ھذا المؤشر قد تحقق بشكل جزئي في منطقة الدراسة

ضمن منطقة الدراسة وذلك % ٥٨مؤشر حمایة المناطق المفتوحة واألراضي الزراعیة والمناطق البیئیة نسبة متوسطة حوالي حقق  •
ألن المشروع مقام علي منطقة ضمن المخطط األساسي للعاصمة اإلداریة في أرضي كانت تابعة للقوات المسلحة وھو بذلك ال یتعدي 

 . ات وغیرھا وال یمتد علي األراضي الزراعیةعلي البیئة الطبیعیة كمناطق المحمی
محور تجاري  بمنطقة الدراسة عن طریق توفیر% ٨٨مؤشر استعماالت األرضي المختلطة قد تحقق بنسبة جیدة جدا حوالي إن  •

دي مزیج الخ كما یحوي مركز الخدمات الرئیسي للوا.....سكني ترفیھي یربط أحیاء المشروع بالكامل یضم مناطق التسوق والتنزه 
 مشروعا متكامال یعمل  R3لذلك یعتبر مشروع الوادي السكني )  إداري – تجاري –سكني ( من المناطق المتعددة االستخدامات 

 . الخ .... علي توفیر مناطق جذابة ومفعمة بالحیاة من خالل توفیر مناطق العمل والتعلیم والتسوق 
وھي نسبة ضعیفة بالنسبة لنھج النمو الذكي  % ٥٥ھ قد تحقق بنسبة تقریبا حوالي أن مؤشر تعدد خیارات التنقل داخل المشروع وحول •

 دقیقة سیرا ١٥أال أن مسافات السیر الي أقرب محطة نقل عام )  باص –مترو ( ، فالمشروع مع كونھ یوفر تعدد في خیارات التنقل 
 ٨ - ٦(  قدم ١٤٠٠مو الذكي المقبول والذي یبلغ حوالي  قدم وھذا معدل عالي مقارنة بمعدل كود الن٣٠٠٠علي اإلقدام اي حوالي 
 ) . دقائق سیرا علي اإلقدام

حیث یمتاز التصمیم بمراعاة  % ٨٩تحقق مؤشر التصمیم للمشاة وللتفاعل االنساني ضمن المشروع تحقق بنسبة كبیرة حوالي  •
العمل علي وجود فراغات ومساحات خضراء  المقیاس االنساني الذي یشجع علي حركة المشي وتقیید حركة السیارات وكذلك 

 . لغرض التفاعل االجتماعي بین ابناء المجتمع من خالل العمل علي إیجاد التدرج الفراغي بالمجاورة السكنیة
حقق مؤشر احترام شخصیة المجتمع وتعزیز اإلحساس بالمكان نسبة عالیة من مؤشرات االداء للنمو الذكي  ویرجع ذلك الي كون  •

 مستوحي من العمارة المحلیة ومن القیم التاریخیة لمدینة القاھرة بحیث یتماشي مع ھویة وتاریخ المدینة وكذلك المواد البنائیة التصمیم
 .واأللوان المستعملة وكذلك من خالل استخدام الطرز المعماریة سواء التقلیدي او الحدیث

  
  -:ثانیا التوصیات 

 قد حقق مؤشرات جیدة الي حد لتحقیق مبادئ النمو الذكي R3الي أن مشروع الوادي السكني من خالل النتائج السابقة توصل البحث 
   -:وللوصول الي معدل أكثر تحقیقا لتلك المبادئ یوصي البحث باالتي 

تعزیز مبدأ التنمیة بالقرب من المناطق الحضریة والبنیة التحتیة، وذلك بتنمیة وزیادة معدالت التنفیذ لألنشطة والبنیة التحتیة المحیطة  §
 وخاصة الطرق الرئیسیة والمشروعات الرائدة مثل مراكز المال واإلعمال والنھراالخضر والجامعات وغیرھا R3بالوادي السكني 
 . تحیط بالمشروع وذلك لدعم التنمیة ورفع معدالت اإلشغال لتشجیع المواطنین علي الحیاة والعمل والترفیھمن األنشطة التي



  
  
  ) العاصمة اإلداریة الجدیدة -  R3دراسة تطبیقیة علي مشروع الوادي السكني  (  تطبیق أسلـــوب بطاقــات األداء لقیـــاس مؤشرات مبــادئ النمــــو الذكــــــي

 

JAUES, 14, 53, 2019 

 

1766 

اعتماد تطبیق مبدأ خلق العدید من الفرص والخیارات السكنیة المتاحة بشكل متكامل، وذلك بتخصیص جزء من الوحدات السكنیة  §
 لإلجتذاب شرائح مختلفة من الفئات السكانیة كالشباب وغیرھم من الفئات R3الوادي السكني  بمشروعبأسعار منخفضة الي حد ما 

 .تقدر علي تحمل تكالیف الوحدات بأسعار مرتفعة  التي ال
التصمیم لحركة المشاة وللتفاعل االنساني ضمن المشروع یوصي البحث باعتماد اشتراطات صارمة لمنع احتالل  من أجل تعزیز §

مجمعة ونتیجة لتحویل البدروم المخصص  للمشاة بالمناطق السكنیة لعدم وجود أماكن انتظارالسیارات لألرصفة المخصصة 
 .لالنتظار السیارات لالستعماالت أخري

توفیر مجموعة متنوعة من خیارات النقل فیوصي البحث بزیادة محطات ومسارات النقل العام داخل  واخیرا فیما یخص مبدأ §
طبقا لكود النمو )  دقائق ٨ - ٦(  تلك المحطات داخل المشروع الي المعدل المقبول وھو حوالي المشروع لتقلیل مسافات السیر الي

 .الذكي
ھذا وباإلضافة إلي ما سبق  فإن للحصول علي مجتمعات عمرانیة جیدة تھدف الي جودة الحیاة التي نریدھا وتحقیق نھج النمو الذكي 

 -:یوصي البحث باالتي
من أجل إیجاد حلول لمشاكل التي تعاني منھا المناطق الحضریة في المجتمعات الجدیدة نحن بحاجة ماسة الي تغییر األنماط التقلیدیة  §

 تساعد علي تحقیق جودة الحیاة في  البیئة العمرانیة واستخدام نھج بدیل للتنمیة مثل مبادئ النمو الذكيوتطویرالمتبعة في تصمیم 
 . لجعلھا أكثر استدامةیةالمناطق العمران

أن تكون المخططات والتصمیمات للمناطق الحضریة الجدیدة والحالیة تخضع لتقییم دوري، ویتم قیاس مدي استجابتھا لمبادئ النمو  §
 .الذكي

بقیاس كأسلوب بطاقات االداء التي تعني یجاد مصفوفة لتقییم المشروعات التنمویة إضرورة االستفادة من التجارب العالمیة في  §
مؤشرات تحقیق مبادئ النمو الذكي بتلك المشروعات بھدف تحسین جودة الحیاة الحضریة في المجتمعات المصریة واالرتقاء بھا من 

 .الجوانب البیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة
ي لخلق مجتمعات تحقق العمل علي تحسین المواصفات التخطیطیة والتصمیمیة واإلداریة لتحقیق أكبر استجابة لمبادئ النمو الذك §

 .االستدامة الحضریة 
 .النمو الذكي وسیاسات تنفیذ مبادئھ  رفع الوعي المجتمعي بعملیة التخطیط للتعریف باالتجاھات الحدیثة وخاصة فكر §
ع األدلة تطویر اإلطار التشریعي وسن التشریعات والقوانین التي تحكم العالقة بین النمو الذكي وكافة المجاالت المرتبطة بھ ووض §

 .االسترشادیة التي تطورھن كفاءة االداء لتطبیق مبادئ النمو الذكي
ومؤشرات متابعة تنفیذ مبادئھ  االستعانة بالخبرات السابقة للدول التي نجحت في تطبیق مبادئ النمو الذكي ووضع معاییر §

 تأخذ في الحسبان الجانب الفني واالقتصادي بالمشروعات التنمویة وبإشراف كامل من الدولة التي یجب علیھا وضع سیاسات ناجحة
 .واالجتماعي
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