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على مدى العقدين الماضيين في العديد من المبادرات  انخرطت معظم المناطق الحضرية في أنحاء متفرقة من العالم

التي تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية والخدمات الحضرية بها، وذلك بهدف تحسين الظروف البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية وتعزيز جاذبية المناطق العمرانية وقدرتها التنافسية. فقد أثرت التغيرات المتسارعة التي حدثت في 

الوقت المعاصر على نمط استخدام اإلنسان للمباني والفراغات الخارجية وقدرته على التجاوب معها مما دعا الخبراء 

ً إلى جنب مع المعماريين لتطوير أساليب وتقنيات حديثة يمكن  في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت للعمل جنبا

خدام موارد الطاقة وتوفير المعلومات والبيانات والخدمات من خاللها خلق بيئات حضرية تجمع بين الكفاءة في است

مستخدمي هذه البيئات. لذا كان البد أن يتكيف التصميم الحضري مع التغيرات المعاصرة والتحديات  التي يحتاجها

الراهنة من حيث الزحف العمراني والتعدي على األراضي الزراعية وتغير المناخ والتصحر وظهور األوبئة 

اض وغيرها من المشكالت. يهدف البحث إلى دراسة كيفية تضمين مبادئ التصميم الحضري الذكي في خطط واألمر

تنمية وتعمير الصحراء الغربية بمصر كأحد مناطق االمتداد العمراني المستقبلي. تفترض الدراسة أن منهجية إقامة 

ً للتوا زن بين الندرة والقدرة الذاتية لكل منطقة من مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة تتباين من منطقة ألخرى وفقا

ح هذه الورقة البحثية جهة ووعي المجتمع المحلي وقدرته على التجاوب مع العمران الذكي من جهة أخري. تقتر

منهجية عملية لتفعيل دور المناطق الحضرية الذكية في تعمير المحاور العرضية المقترحة بممر التنمية والتعمير بالصحراء 

ربية بعيداً عن الوادي الضيق لتكون نواة لمناطق حضرية قادرة على جذب السكان من فئات عمرية مختلفة. اشتملت الغ

كما المنهجية على معايير ذات الصلة باختيار نوعية المشاريع المقترح إقامتها وكيفية تحديد المواقع المناسبة لكل مشروع. 

 –يناريوهات مختلفة إلقامة مجتمعات عمرانية ذكية بمحور كوم امبو القائمة على اقتراح س استخدام المنهجيةتم 

 أسوان كدراسة حالة وهو أحد المحاور العرضية لممر التنمية والتعمير المقترح بالصحراء الغربية. 
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