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The environmental resources, currently, are facing serious concerns regarding its
ability to last and, in turn, serve future generations. This is because the environmental
quality, in fact, has been suffering from major issues such as; “Ozone Depletion”,
“Global warming”, “Deforestation”, “Air, land, and water contamination”, and “Run
out of nonrenewable energy resources”. It is expected that the environmental impact
of these crises will be doubled with the same growth rate of world population and
energy consumption. The world population is expected to be doubled during the
period of 2003 to 2100 from 5308 m. to 9910 m. Consequently, the growth rate of
energy consumption will increase from 420 quadrillion (1015) Ton Oil Equivalent to
780 quadrillion TOE.
The planners and architects as one of the main parties that have major direct
influences on the environment; have been criticized for their role in accelerating the
world’s environmental crises. In Egypt, with population size of about 65 million in
2001, the buildings sector consumes 19.2% of the total energy consumption, and
about 39.1% of the total electricity consumption, which produces 10% of the total
CO2 emission. The architects in Egypt are responsible for executing and establishing
environmental buildings and communities that reduce energy and electricity
consumption in buildings sector. This is because their way of planning and design
influence directly energy consumption in the design and construction of projects.
Accordingly, the purpose of this paper is to provide the Egyptian architects and
planners with new design approaches that facilitate fulfilling energy future
requirements. These design approaches include utilizing natural and renewable
resources of energy on site, such as solar, biomass, and wind energy. The utilization
of renewable energy resources, in fact, replaces the traditional oil based energy
resources and plays an important role in increasing efficiency of energy consumption
in buildings to achieve sustainable development objectives and, in turn, reduce
negative impact of pollution on Egyptian urban environments.

A general development policy for implementation of renewable energy resources in
urban development in Egypt is also proposed, as a solution to reduce negative effects
of energy consumption of residential sector on urban environments
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This paper discusses and defines the role of eco-urbanism techniques in minimizing
urban impacts and creating a sustainable relationship between cities and the global
environment. Sustainable cities have to develop a circular metabolism, using and reusing resources as efficiently as possible and minimizing materials use and waste
discharges into the natural environment. These practices create and maintain
sustainable transportation, energy efficiency, waste management, interaction with
natural forces and preservation of natural resources. Through the use of case studies
and identification of specific techniques and policies, the paper presents a model for
transforming the traditional comprehensive planning process into one which
integrates sustainability.

التصميم الحضري البيئي
نحو مدن مستقبلية مستدامة
 وبينما تشغلل مغدننا الحاليغة،  أصبح أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية2002 بحمول عام
 مغن مواردىغا الطبيعيغة وتنغتن نسغبا متماثمغة%22  فقط من مساحة اليغابس بغاألرض نجغد أنيغا تسغتنزف حغوالي%2
. من المخمفات والنفايات
إن أحد األىداف االنمائية الثمانية لأللفية الجديدة ىو ضمان االستم اررية البيئيغة عغن طريغق الحفغاظ عمغي الثغروات
. الطبيعية وتضمين االىتمامات البيئية في كافة األنشطة التنموية

ومغن خغ ل د ارسغة الع قغغات المتبادلغة بغين المدينغة ومحيطيغغا الحيغوي تظيغر الحاجغة الغغي نظغام بيئغي حيغوي متغوازن
والنيائي يتم فيو االق ل من استي ك الموارد الطبيعية تواعادة تدوير المخمفغات الصغمبة تواسغتل ل الطاقغة الضغائعة
. وذلك وصوال الي تحقيق االستدامة من خ ل مدن صديقة لمبيئة

ويتناول البحث مبادئ وتطبيقات التصميم الحضري البيئي المستدام والمتمثمة في استخدام وسغائل النقغل المسغتدامة
تواسغغتل ل الطاقغغة الجديغغدة والمتجغغددة توادارة المخمفغغات الصغغمبة والتكيغغف مغغع المنغغاخ واسغغتخدام م غواد البنغغا الصغغديقة
لمبيئة والقابمة العادة التدوير وكذلك تنمية الزراعة الحضرية بالمدن .

ويقدم البحث دراسة حالة لبرنامن األمم المتحدة لممدن المسغتدامة وتطبيقغو لغبعض أسغس التصغميم الحضغري البيئغي
بمدينتي كولومبو بسيرالنكا ودار الس م بتنزانيا .
وأخي ار يحاول البحث رسم تصور لمتصميم الحضري البيئي نحو مدينة مستدامة
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حدثت طفرات معمارية ىائمة خ ل العقدين األخيرين نقمت البشرية لمرحمة جديدة من مراحل اإلبداع المعماري
نتيجة لمتطور التكنولوجي نحو التكنولوجيات الرقمية  ،حيث تمكنت الثورة الرقمية من اختراق الخطوط الفاصمة
بين المعرفة واالمكانيات البشرية والتكنولوجيا والفن وانعكس ذلك عمي العمارة  ،فأصبح مستقبل االبداع المعماري
مرتبطا بالتكامل بين االبداع البشري والذكا االصطناعي والمؤالفة بين المادي وال مادي وبين الواقعي
واالفتراضي .
ويتناول البحث دور التقنيات الحديثة في تحقيق االبداع الفكري من خ ل ابتكار تشكيل معماري جديد قابل
لمتنفيذ بتقنيات رقمية متطورة وكذلك في تحقيق االبداع االنتفاعي من خ ل تصنيع األشكال الحديثة لممباني
باستخدام مواد البنا الحديثة والذكية .
وييدف البحث الي دراسة أثر التقنيات الحديثة عمي االبداع المعماري بما يسمح لممصمم المعماري بحرية تشكيل
الفراغات الداخمية والخارجية لممبني تواكساب العمل المعماري القوة التعبيرية والم مح التي تعبر عن شخصيتو بما
يتناسب مع التطور الحضاري والتكنولوجي المعاصر  ،وتناقش الورقة إشكالية التشكيل المعماري لممباني ومدي
استيعاب التطور التكنولوجي الحديث بما يت ئم مع التطور التاريخي لمحضارة االنسانية وذلك من خ ل عرض
الفكر المعماري المعاصر في العقدين األخيرين .

Creativity Characteristics of Recent Techniques
in Architectural Morphology
During the last two decades, a drastic shift towards digital technology has
affecting the architectural aspects such as function, form and space. Digital
architecture will influence architectural creativity through new architectural
morphologies.

Recent theories of form in architecture have focused on computational
methods of formal exploration and expression. Automated computer algorithms
generate unimagined and even undetermined architectural forms that translate the
expression of design ideas as perceived by designers. From topological geometry and
hyper surfaces to blobs and folds, there is a clear tendency to seek and explore formal
properties.
)Also, there is now a move towards computer aided manufacturing (CAM
using computer numerically controlled machines. Similar to the manufacture of
products, digital files used by architects are sent to fabricators to make building
components.
This paper attempts to present the role of digital technology in shaping the
future of architecture using innovative forms and intelligent materials.
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تعد المدن منشئ الحضارات والمكان الذي تبني فيو المجتمعات المتكاممة المتناسقة لتحقيق أىداف

ورغبات واحتياجات سكانيا  ،واليوم تيب رياح التقدم التقني عمي مستقبل المدن في مجاالت عديدة منيا تقنية
المعمومات مما أشاع ظيور المدن الرقمية في العديد من دول العالم بالعقد األخير وما تبع ذلك من استخدام
تطبيقات التصميم الحضري الرقمي المختمفة .
وتتحدد إشكالية البحث في تأثير التطبيقات المختمفة لمتصميم الحضري الرقمي عمي السياسات العمرانية

وتوقع تعاظم ىذا التأثير من الناحية االيجابية في المستقبل لتطوير دراسات التصميم الحضري لمواجية
المشك ت الحالية ودور التقنيات الرقمية في حل ىذه المشك ت وتطوير البيئة الحضرية وتحقيق الرفاىية
لممجتمعات .
وتتناول ورقة البحث ذلك التأثير من حيث التعريف بمفيوم التصميم الحضري الرقمي ثم التعرف عمي

المشك ت العمرانية التي تواجو التصميم الحضري التقميدي والتعرف عمي الجوانب االيجابية لمتقنيات الرقمية في
حل وتذليل ىذه المشاكل ،كذلك يتم تناول دراسة تجارب وحاالت بعض الدول في استخدام تقنيات التصميم
الحضري الرقمي
وختاما يتناول البحث التوصيات الخاصة بضرورة تفعيل التصميم الحضري الرقمي في مصر وأىمية
إنشا قاعدة معمومات حضرية تعمل عمي االستفادة من مزايا التقنيات الرقمية لع ج المشك ت العمرانية الراىنة

.

DIGITAL URBANISM

A New Vision for the Future of the City
Cities are sites of civilizations shaped by socio-economic and demographic
processes, political decisions and different cultures. Urban growth in cities creates
many environmental and social problems such as crowding, loss of agricultural land,
increased traffic congestion and health problems associated with pollution and food
crises.
Urban Design has been defined as the process of giving physical design
direction to urban growth, conservation and change. It is an important visual form to
reflect the characteristics of a city. In the last decade, urban design has seen dramatic
developments in tools for visualization and information representation particularly
through real time three dimension geographic information system "Real-Time 3D
GIS".
Currently, most digital cities that exist are mainly created as a repository or as
an information bank. Digital urbanism provides some directions and solutions for
urban governance including development management, land use control, services and
facilities management, natural or man- made disaster response planning, monitoring
weather- related information and urban communications through urban public screens.
This paper is concerned about the meaning and the role of digital urbanism in
improving urban design tools for solving urban growth problems and citizens
communications.
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The paper outlines the viability of the tall building as a sustainable element in
our future urban centers and defines the concept of sustainable tall buildings.
It suggests a group of environmental systems and techniques to create a
sustainable relationship between these buildings and its surrounding environments.
Through the use of case studies, the paper suggests some design approaches belonged
to new generation of tall buildings. These approaches will increase the efficiency of
using building sites, utilizing natural forces " solar & wind", reducing building
impacts on human health and the environment. The paper explores issues that will
need to be resolved for a successful sustainable tall building of the Third Millennium
especially in our future cities.

إن التطغغورات المتسغغارعة التغغي يشغغيدىا العغغالم قغغد أثغغارت اىتمغغام مختمغغف ال غدول إلغغى التعامغغل مغغع البيئغغة بشغغكل أكثغغر
توازناً ،خاصة من قبل المخططين والمعماريين لمبحث عن بدائل تخطيطية وتصغميمية تسغتفيد مغن مصغادر الطاقغة
الطبيعيغغة والمتجغغددة  ،وتعتبغغر المبغغاني العاليغغة مكغغون رئيسغغي لممغغدن الحاليغغة والمسغغتقبمية حيغغث تشغغير الد ارسغغات
العمرانيغغة الغغى زيادتيغغا فغغي المسغغتقبل بصغغورة ممحوظغغة خاصغغة فغغي منطقتنغغا العربيغغة .إن المبغغاني العاليغغة المسغغتدامة
ليسغت توجيغاً نظريغاً ال مكغغان لغو مغن الواقغغع ،بغل إنيغا تمثغل توجيغاً تطبيقيغاً عالميغاً بغغدأت تتشغكل م محيغا وأبعادىغغا
بشغغكل كبيغغر فغغي أوسغغاط المعمغغاريين والمعنيغغين بقطاعغغات البنغغا ويتنغغاول البحغغث أمثمغغة ليغغذه التطبيقغغات ،بدايغغة مغغن
تعريغغف مبغغادئ االسغغتدامة لممبغغاني العاليغغة المتعمقغغة باالسغغتخدام السغغمبي لمطاقغغة الشمسغغية وص غوال لطغغرح التطبيقغغات
الجديغغدة فغغي ىغغذا المجغغال و المتعمقغغة بتوليغغد الطاقغغات المتجغغددة التغغي تكفغغي بتمبيغغة االحتياجغغات لتشغغليل و صغغيانة
المباني العالية نفسيا و محيط موقعيا من بيئة مائية ونباتية لتحقيق دورة كاممة لممبنى .عند الغتمعن فغي أوضغاعنا
البيئية ندرك بأن فرصتنا إلى تطبيقات العمارة المسغتدامة فغي المبغاني العاليغة أكثغر مغن الغدول الصغناعية المتقدمغة،
حيث كميات أشعة الشمس فغي منطقتنغا مغن أعمغى المعغدالت فغي العغالم ممغا يعنغي وجغود فغرص لتوظيفيغا كمصغدر
مصادرسغتل ل طاقغة الريغاح والميغاة  ،االسغتدامة
ا
بديل إلنتاج الطاقة و إضا ة المبغاني ،ىغذا باإلضغافة إلغى تغوفر
ىي فمسفة ينبلي البد بادراجيا في تصميم المباني العالية منذ البداية ،لتقوم بتقديم مساىمة ايجابية إلى المجتمع
و عنصر مؤثر في تشكيل مدن المستقبل.

