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 2019دورة عام ل جائزة اآلغا خان للعمارة
 المشاریع الفائزة

 
 التعلیمي أركادیا مشروع

 بنغالدیش كانارشور، جنوب
 مھندس العمارة: سیف الحق ستاباتي، دكا، بنغالدیش

 للرفاه، دكا، بنغالدیشالعمیل: صندوق مالكة 
 

 وصف المشروع
حیث أسست  ،بنغالدیش إلى بلدھا األم "علم ضیةر"بعد أربعة عقود من التدریس في المملكة المتحدة، عادت 

 .رصیدھا التقاعديعلى معتمدةً مدرسة لألطفال المحرومین، ھناك 
لكن رصیدھا المالي القلیل قیّدھا في انتھى عقد إیجار ھذه المدرسة، بحثت مؤسستھا عن موقع للبناء علیھ،  حینما

قطعة قامت بشراء المیاه، قریبة من رغبة منھا في أن تكون المدرسة ، ولتنمیةعملیة اغیر مناسبة لمناطق  اختیار
ألربعة  ثالثة أمتارتغمرھا بارتفاع یصل لحوالي میة األمطار الموسمیاه  أن لھا تبینلكن أرض على ضفاف النھر، 
 أشھر تقریباً من كل عام.

 كون عالیاً جداً فيت ركائز على ھیكل أو إقامة ،یھابدالً من تعطیل النظام اإلیكولوجي إلنشاء تلة مستقرة للبناء علو
ترسو  بنیة برمائیةل في إنشاء حل یتمث رابتكالجفاف، نصحھا أحد أصدقائھا القدامى من مھندسي العمارة با موسم

 .، وھذا یتوقف على الظروف الموسمیةیاهطفو على المترتكز على األرض وتالموقع، یمكن أن في 
فضالً عن  طوب محلي،تراب وو رمل أكیاس منالمكونة  االستنادیةاستخدام الجدران بالمبنى  مكانتم تسویة 

بمثابة نقاط لتكون متر في األرض  2عمق تثبیت أعواد خیزران ب، إضافةً إلى فوق الوسائدثُبتت إطارات  ماستخدا
متعددة األغراض أماكن ثالثة ، والتي تتكون من تثبیت لمختلف الھیاكل المستطیلة المستقلة والمترابطة في المدرسة

 ً یاه للم خزان، ومنصة مفتوحة، إضافةً إلى إقامة ھیكل لدورة المیاه، ومكتب، وكصفوف دراسیة تستخدم أساسا
بناء قد اعتُمد في ماكن. والوصول إلى جمیع األؤمن ممر واحد یإلى جانب ذلك أُنشئ ، لصرف الصحيوآخر ل

م الحفاظ علیھا طافیة بواسطة الھیاكل األساسیة للبرامیل المصنوعة من المدرسة على ثالثة أنواع من الخیزران، ت
 .داخل إطارات الخیزرانالموضوعة و -الون غ 30سعة  - الصلب

 قلنُ القرى المجاورة و منشراؤه وقد جرى  خفة وزنھ وقوة تحملھ،نظراً لاختیر الخیزران كمادة أساسیة في البناء 
ة كیمیائیاستخدام مواد بأعمدة التثبیت والسقف وعولجت لبنیة التحتیة، في استخدم لی لموقعوصوالً لعلى طول النھر 

بعد جمیع العناصر األخرى عن طریق وضع سائل مصنوع من فاكھة الجاب المحلیة  تعزلكما منع التعفن، ل
بدالً من ل والتثبیت یوصتعملیة الإضافةً إلى ذلك استخدمت الحبال في . تقلیدیةبنغالدیشیة ، وھي طریقة سلقھا

ً للتكون أألواح على شكل المقوسة أعواد الخیزران  تماستخدواألسالك الفوالذیة التي تتآكل.  لفصول سقفا
المثقب الذي یعمل ستثناء وبا. صورة متمیّزةً  لنماذج األولیةومنح األعمدة، خالیة من المساحات ما جعل االدراسیة، 

 .لبناءفي عملیة ااألدوات الیدویة فقط  تبالبطاریة، استخدم
، على مدار أربعة عقودمع العمیل یعمل  یاترتشالمالبناء وعملیة شرف على المالنجار إلى جانب ھذا كلھ، كان 

 .الصیانةتعلق بطارئ یعند حدوث أي سریعاً إحضاره ما یسمح بفي مكان قریب، وھو یعیش حالیاً 
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 اقتباس للجنة التحكیم
في وقت ترتفع فیھ مستویات سطح البحر، تُظھر ھذه المدرسة المتواضعة المصنوعة من الخیزران كیفیة التوصل 

ً إلى حل معقول التكلفة وقابل لل  .حیاة مع المواد المتاحة محلیا
اعتمد النھج المتبع في بناء الحضانة المكونة من ثالثة صفوف على تصمیم ھیكل یرتفع مع ارتفاع منسوب میاه 
النھر ویتكیف مع البیئة المحیطة، دون إحداث أي تغییر في الحالة الطبیعیة للموقع، فضالً عن السماح باستخدام 

مدى العام. استخدم مھندس العمارة ھنا نموذجاً یعتمد على معرفتھ المھنیة، حیث فّكر المبنى دون انقطاع على 
"خارج الصندوق" مبتعداً عن القیود، وذلك عبر تكییف الطرق التقلیدیة، وھذا بحد ذاتھ إنجاز رائع، وال سیّما وأن 

 .اإلنشاءات متواضعة ومتواجدة بشكل مباشر، وبعیدة عن اإلفراط
روع ذو التكلفة المنخفضة، والتأثیر المنخفض على الموقع في منھجھ التكنولوجي، رغم اعتماده حالً اتسم ھذا المش

عالمیاً، بأنھ جاء نتیجةً للعمل الجماعي بین مھندس العمارة والعمیل وعامل البناء، حیث أظھر كل منھم المرونة 
 .واالبتكار أثناء ممارستھم للمسؤولیة اإلجتماعیة في بناء المدرسة

إن تواضع البرنامج واستخدام المواد وطریقة البناء كلھا كانت عوامل ناجحة في بناء ھذه المدرسة البرمائیة، وذلك 
من خالل العمل الجماعي التجریبي والتعاوني. ورغم بساطتھ وصغر حجمھ، إال أن المشروع یشّكل حالً للمشكالت 

 .دارة النفایاتالمعقدة مثل الطفو والرسو ضد تیار النھر، إضافةً إل
یسعى المشروع إلى االرتقاء بحیاة الناس، ویساھم في التنمیة اإلجتماعیة واإلقتصادیة، فضالً عن توفیره سبالً 

 لحل القضایا العالمیة المتعلقة بارتفاع منسوب المیاه والوصول إلى التعلیم في المجتمعات الریفیة.
 

 بیانات المشروع
 عمیلال

 :دكا، بنغالدیش، مالكة للرفاه صندوق
 .ضیة علم، رئیسةر

 ةعمارالمھندس 
 .سیف الحق ستاباتي، دكا، بنغالدیش

 .سیف الحق، مدیر
 .ین خان، زمیلةوسلمى بار

خودة،  ي. دین، رفعتال نھین نور شفیق رحمن، فلورا روزلین نیلسون، إشیتا، فھمیدة أكتر لیرا، وشایر عزكا
 .عمل في مراحل مختلفةالذي تصمیم الدراسة والأحمد، فریق  قوإستیا

 .دي حسن، اإلشراف على أعمال البناءامھ
، حقم قیشریار، محمد أشیكول إسالم، مونیشا ممتاز، ناشین جھان، منت انتصارأریجیتا عرین شودري، محمد 

في الذي عمل ، فریق توثیق المشاریع والصیانة مخططات تم تنفیذھا تكة سادیا رحمن، أبھیجیت مازومدار،عا
 .قات مختلفةأو
 
 بناءالعمال أ

 .بران بولوف بیسواس، رئیس فریق البناء
 
 مھندسال

 سادات حسین
 

 بیانات المشروع
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 2م 486مساحة الموقع: 
 2م 274مساحة الطابق األرضي: 

 دوالر 50800التكلفة: 
 2011: نوفمبر تفویض (بدء العمل)ال

 2014دیسمبر  - 2012التصمیم: دیسمبر 
 2016فبرایر  - 2014دیسمبر : أعمال البناء

 2016: مارس موضع الخدمةفي 
 

 سیف الحق ستاباتي
 ین خان.وھ سلمى بارتزمیلمع  دكافي لعمارة ستاباتي، یدیر مكتباً ل سیف الحق

 ً . وفي 1996إلى عام  1983في دكا من عام  ةللعمارفي مؤسسة "دایاغرام أركیتكتس"  كان سیف الحق شریكا
یشارك في التدریس والبحث. وھو أحد مؤسسي "، وسیف الحق ستاباتياً لھ باسم "خاصأنشأ مكتباً السنة األخیرة 

 ً منصب مدیر برنامج البحث والتصمیم  جمعیة شیتانا للعمارة، ومنتدى منغولبرر شابا للمحاضرات، ویشغل حالیا
 في معھد البنغال.
زمیلة في الحقاً وأصبحت  م أركیتكتس" للعمارة،مؤسسة "دایاغرا ین خان مسیرتھا المھنیة فيوبدأت سلمى بار

ً "، وسیف الحق ستاباتيمكتب "  في التدریس والبحث. ھي تشارك أیضا
شركة جالل أباد للغاز، ؤسسة "دایاغرام أركیتكتس" م خالل عملھ فيتشمل األعمال التي قام بھا سیف الحق 

دار سكن "، وللبعثة األثریة الفرنسیة"م مخیبانشتي شیخا"، " مركز تدریبفریدبور"،  تارك مشروع "براك
 مكتب . منذ تأسیسدار السكنالمخیم وروعي ین خان في مشوشاركت سلمى بارفي حین . غوفیندا غوناالنكر""
ن إلى إنشاء مبان تربط یایسعمعاً في المشاریع التي یشرف علیھ مكتبھما، و، یتعاون االثنان "سیف الحق ستاباتي"

غوفیندا غوناالنكر"، "توسیع دار سكن ثقافیة. تشمل مشاریعھم المنجزة بوصفھا تحفاً بین الموقع والتقالید والحداثة 
حالیاً التعلیمي، وتشمل المشاریع الجاریة  "أركادیا" مشروعو، التعلیمي "ناري مایتري" ، مركزنادي "باغا"

مصنعاً و ةشعبیالفنون العائالت، متحف متعدد المبنى سكني دار سكن للعمال،  المنتجات، وتطویر مركز تصمیم
 بنغالدیش.في تقع وكلھا  ،لأللبسة

 
  برنامج تنمیة األماكن العامة

 جمھوریة تتارستان، االتحاد الروسي
 الراعي: رستم مینیخانوف، رئیس جمھوریة تتارستان

العمارة، ھندسة مجلس وزراء جمھوریة تتارستان، وزارة البناء،  بیكامبیتوفا، أمینة -: ناتالیا فیشمان التصور
 اإلسكان والمرافق في جمھوریة تتارستان

 
 وصف المشروع

التخطیط عصري والبناء العملیات الكثیر من شھدت تتارستان ، 1920بدأت عام التي تیة، یالسوفیلحقبة إبان ا
تدمیر العدید من المساجد والكنائس، الحقاً جرى . ماثلةتوممواقع حضریة متنوعة إنشاء المركزي الھرمي، مع 

منذ تأسیس وتحدیداً تیة، یالحقبة السوفیأما الفترة التي أعقبت . مھملةالمساحات العامة المرتبطة بھا  تركوتُ 
ساھم تفعیل ریف. كما بلدات في الحریة الحركة وھجرة جماعیة من الفقد جلبت ، 1992جمھوریة تتارستان عام 

ال و، يضااألفراد والشركات الغنیة من شراء مساحات كبیرة من األرفي تمكین الملكیة العقاریة الخاصة ن قانو
من خیارات الترفیھ للسكان في معظم  والغابات ذات المناظر الطبیعیة الخالبة، ما حدّ  اتسیما في مناطق البحیر

 .يتیالسوفیاالتحاد  "ما بعد انھیارالتي عاشت حقبة "بلدان ال
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األماكن العامة الطموح إلى مواجھة ھذه االتجاھات وتقدیم بیئة ذات جودة متساویة لجمیع نمیة یسعى برنامج ت
 الخاص بكل مكان على حدة.إضافة إلى إعادة الشعور ، تجمع البشري، بغض النظر عن حجم الستانمواطني تتار

مساحة في  328حّول البرنامج ، 2018عام وحتى نھایة  2015من قبل رئیس تتارستان عام ء البرنامج منذ إنشا
فضالً عن بلدة ومدینتین رئیسیتین،  42قریة و 33في الجمھوریة، التي تغطي  45الـ كل من المقاطعات البلدیة

 .السوفیتيیة القدیمة التي تعود لحقبة االتحاد التاریخاالھتمام بالمناطق 
 ؛عامةالحدائق ال ؛منتزھاتال ؛الشواطئ ؛السدود ؛البرك ؛ةعشرة أنواع مختلفة من المشاریع: المسطحات المائیثمة 

والممرات. وتشمل معظمھا البنیة التحتیة لألنشطة الثقافیة. تعكس الالفتات الموحدة  ؛الشوارع ؛الساحات ؛الشوارع
ً وتاریخ  ثقافةتعود لجوانب المناطق زینة میزات وجلسات الطرق والالدالة على  ً  كل مكان، وتم إنتاجھا محلیا  وفقا

خالل بما في ذلك ، عامعلى مدار البھا لشركات الصغیرة. تم تصمیم المساحات للتمتع شكل حافزاً للمعاییر عالیة ت
اإلضاءة الساحرة وفي بعض األحیان مرافق الریاضات عبر توظیف فصل الشتاء الداكن وتساقط الثلوج بكثافة، 

ً فیما یشكل الشتویة.  ً  تساقط الثلوج تحدیا  من مایو إلى نوفمبر.الممتدة الفترة في البناء  في تقیید عملیة إضافیا
في جمیع الحاالت، تكون عملیة ، في حین تتولى الدولة مشاریع أخرى. بعض المشاریعقوم أفراد المجتمع بالبدء بی

لمحلیین والتشاور إلى المشاركة القویة مع المواطنین ا التصمیم والتنفیذ قائمة على المشاركة إلى حد كبیر، استناداً 
وغیرھم. النباتات علم  ووأخصائی اإلنسان) روبولوجیا (المختصون بعلماألنتواسع النطاق بین االقتصادیین وعلماء 

أصبح المكتب المعماري الذي بدأه أمین البرنامج، نقطة جذب للمواھب المحلیة والوطنیة الشابة، حیث یواصل 
في  تغییرات إیجابیةوقد حدثت صة لإلشراف على أحد المشاریع الكبرى. العدید من مجندیھ إعداد ممارساتھم الخا

قتصادیة والثقافیة والبیئیة وكذلك المادیة. أدى نجاح ھذه المبادرة إلى تقدیم برنامج مماثل جتماعیة واإلاإلالمجاالت 
 على المستوى الفیدرالي. 2017عام 

 
 لجنة التحكیم قتباسا

یثیر نجاح البرنامج اإلعجاب من ناحیتین، األولى طموحھ الرامي إلى تحسین نوعیة األماكن العامة في جمیع 
أنحاء جمھوریة تتارستان، والثانیة في توّجھھ الشامل لعملیة التنفیذ. تحاول المشاریع، التي تمارس نشاطھا عمداً 

 .مةفي العدید من المجتمعات، رفع مستوى أھمیة األماكن العا
من المھم ھنا فھم دور الجمھور في مثل ھذه المشاریع، والذي یتمثل في تعزیز اإلحساس بالمجتمع، وبھویة القرى 

 .والبلدات والمدن، فضالً عن الدور الذي یلعبھ في تنمیة المجتمع المدني وتطویر نوعیة الحیاة
لتي غالباً ما تكون غیر مالئمة بشكل كبیر تم تصمیم البرنامج أیضاً للتعویض عن األماكن المصممة بشكل سيء وا

ً أھمیة الطبیعة، حتى في المواقع المحددة  نتیجة للتخطیط المركزي خالل الفترة السوفیتیة. تعزز المبادرة أیضا
 .بطابعھا الصناعي، وتولي اھتماماً بحمایة الصالح العام من میول ومصالح الملكیة الخاصة

، أنواعاً مختلفة من الردود واألفكار. من 2017تم االنتھاء منھا مع نھایة عام مشروعاً،  185یتطلب نطاق وتنوع 
الواضح أن نجاح واستدامة المشروع على المدى الطویل ال یكمن فقط في رؤیتھ األوسع وقیادتھ السیاسیة، ولكن 

والمصممین الشباب، أیضاً في عملیة اإلدراك التي أكدت التشاركیة والحوار، ومشاركة وتشجیع مھندسي العمارة 
 .فضالً عن مشاركة المواطنین والمجتمع ككل

 
 

 بیانات المشروع
 الراعي

 رستم مینیخانوف، رئیس جمھوریة تتارستان
 تصورال

 ناتالیا فیشمان بیكامبیتوفا، أمینة



 
 

– 5 – 

 مجلس وزراء جمھوریة تتارستان
 ألیكسي بیسوشین، رئیس الوزراء

 إلدار خالیكوف، رئیس الوزراء السابق
 وزارة البناء والعمارة واإلسكان والمرافق في جمھوریة تتارستان

 إریك فایزولین، الوزیر
 ألیكسي فرولوف، نائب الوزیر

 تنفیذ البرنامج
 ازان، االتحاد الروسيقمعھد التنمیة الحضریة في جمھوریة تتارستان، 

 مدیرالكسینیا راسمان، 
 رومان كاراتشیف، مساعد مخرج أول

 قسم المشاریع المعماریة ةرئیسناز یارمییف، أی
 دینیس دیمترینكو، مدیر فني ورئیس قسم االتصاالت المرئیة

 ماریا غوروزانینوفا، رئیسة قسم االتصاالت الخارجیة
 رادمیال كاكوفا، الرئیسة السابقة إلدارة االتصاالت الخارجیة

 "إدارة االستثمار والتشیید الرئیسیة التابعة لمؤسسة الموازنة العامة بجمھوریة تتارستان"
 مدیرالتولین، أیزامارات 

 قازان، االتحاد السوفیتي ،إل إل سي" 8المشروع " مجموعة
 نادیزدا سنیجیریفا، الشریك المؤسس والشریك

 دیمتري سمیرنوف، المدیر العام
 قازان، االتحاد الروسيمدیریة الحدائق والساحات، 

 مدیرالمارات زاكیروف، 
 ازانقاللجنة التنفیذیة ل

 "أركیتیتشوناري دیسانت إل إل سي" ازان، أول رئیس لشركةقداریا تولوفینكوفا، نائب رئیس مھندسي 
 ، قازان، االتحاد الروسيموست للعمارة" مكتب"

 ةعمار ةلیلیا جیزیاتوفا، مھندس
 بیانات المشروع

 2كم 68000الموقع: مساحة 
 دوالر أمریكي 173.500.000التكلفة: 

 2015: تفویض (بدء العمل)ال
 اً مستمرمازال العمل  – 2015التصمیم: فبرایر 

 اً مستمرمازال العمل  - 2015البناء: مایو 
ً  185تم االنتھاء من  ً  328من إجمالي  مشروعا لة ، وبالتالي تم اعتبارھا مؤھ2017بحلول نھایة عام  مشروعا

 .2019لدورة الجائزة لعام 
 
 

 ازان، االتحاد الروسيقمعھد التنمیة الحضریة في جمھوریة تتارستان، 
 تنسیق في إطار البرنامج، تم، واألماكن العامةنمیة ینفذ معھد التنمیة الحضریة في جمھوریة تتارستان برنامج ت

ً م 328  .2018بحلول نھایة عام  في تتارستانسد وشارع وة وساح نتزھا
تدریب المتخصصین المحلیین والمسؤولین، ما یساعد على تشكیل لجنة معماریة عملیات التنفیذ كذلك شمل تو
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التصمیم التشاركي، الذي یتم خاللھ مناقشة كل مشروع وتنسیقھ مع المجتمعات لوصول إلى لھدف ت ،مھنیة
تطویر الصناعات المحلیة واالقتصاد ، فضالً عن أن تنفیذه الحضریة واألطراف المعنیة األخرى في جمیع مراحل

 ال یتجزأ من المشروع. جزءاً یعتبر المحلي 
لتطویر أعمالھم لھم الفرصة وبھذا تتاح  المحلیون،بھا الصناعیون المواقع، یشارك  فيفیما یتعلق بأعمال البناء و

حیث تُفتتح إنشاء بنیة تحتیة لألعمال التجاریة، جري یففي مرحلة تصمیم المنشأة، أما واكتساب كفاءات جدیدة. 
 ً  مرافقھ المجھزة جیداً ستضیف بعد اكتمال المشروع، تووما إلى ذلك. بیع مقاھي ونقاط بتواجد  ما یسمح الحقا

 واألحداث الریاضیة. لموسیقیةالحفالت ا، المھرجاناتكأنشطة 
 موقع الكتروني

http://park.tatar 
 
 

 مركز واسط لألراضي الرطبة
 الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة

 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدةمكتب "إكس أركیتیكتس" :ةمھندس العمار
 العمیل: ھیئة البیئة والمناطق المحمیة، الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة

 
 

 وصف المشروع
 وكالة البیئة والمناطق المحمیة في الشارقةلأكبر من مبادرة  اً جزءبوصفھ یھدف مركز واسط لألراضي الرطبة، 

، العربيتنظیف وإعادة تأھیل ھذه السلسلة القدیمة من األراضي الرطبة على طول ساحل الخلیج  التي تستھدف
 الحفاظ علیھا.ى توفیر المعلومات والتعلیم حول ھذه البیئة الفریدة وتشجیع إل

عبر البصري  تأثیرال من التضاریس الطبیعیة للموقع لتقلیلة العمار تصمیم مركز الزوار، استفاد مھندسوأثناء 
، من المبنىمساحتین طولیتین إلى تقاطع زاویة بین  یؤدي اً في األرض. ینزل الزوار منحدر جعلھ یبدو مغموراً 

صالة عرض تتواجد خر، إلى األمام، اآلعلى الجانب ، وإداریةیة ومكاتب خدمأحدھما  على جانبيحیث تتواجد 
ة ثالث، تتواجد مساحة طولیة لبعیدةصالة العرض ارؤیة الطیور في بیئتھا الطبیعیة. في نھایة كبیرة یمكن منھا 

 متعدد األغراض مع إطالالت على األراضي الرطبة المفتوحة.كاناً مقھى ومتتضمن 
أعمدة وجود  الحاجة إلىعن  عرضة والمثبت فوق المكان المخصص للصلبالمصنوع من الصفائح ال سقفالغني یُ 

مساحات أضیق أما المساحات الداخلیة فبُنیت ضمن . مقیّدةزجاجیة غیر واجھات كما سمح بتركیب ، خارجیة
 تعرض الشاشاتحیث  :اكامل على الطبیعة المحیطة بھعلى نحو  التركیزیتم ل، المركز في جمیع أنحاءممكنة 

 بھدف التمتع قلیالً  على نحو مائل زجاج الواجھةفضالً عن ذلك ثُبت . الداعم المركزي الجدار معلومات مفیدة على
یة أخفض ألرضبرؤیة الطیور في مكانھا الطبیعي وإخفاء حركة األشخاص (بالنسبة للطیور). وبما أن مستوى ا

ً ویلة ویة وطالخارج، توفر عتبة خرسانیة مستمن  لمواجھة المناخ الصحراوي . وفي الطیورأمل للجلوس والت مكانا
، ما منح الظل للواجھة الزجاجیة، إضافةً إلى وضع شوادر لمنح الظل جیدعلى نحو السطح زل عُ الحار للغایة، 

إخراجھا ثم من ومناطق محددة عبر توجیھھا نحو  ،سقفتتجمع على الالتي  ،میاه األمطار استغاللیتم كما لطیور. ل
 عناصر المناظر الطبیعیة.لتنسجم مع  بعنایةُمّوھت وُوضعت عن طریق حنفیات 

ما یمنح المكان  ،ألف متر مربع 200مساحتھ تبلغ  وقعوسط مأُنشئت من الطیور حول بحیرة أنواع ستة  تنتشر
في عملیة ك المعاد تدویره ب والبالستیاخشم بعض األاستخدإضافةً إلى اسیاق، مع المنسجم بتصمیم خالباً جماالً 

 .للمركز ، ما یعزز الرسالة البیئیةءبناال
ً لاستعادت األرض، التي كانت في السابق مك بوصفھا  ،ي تقدم دلیالً اإلیكولوجي األصلي، وھ انظامھ ،لنفایاتبّا

http://park.tatar/
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ً م  للزائرین لتقدیر بیئتھم الطبیعیة والتعرف علیھا. ،متمیّزاً  كانا
 
 لجنة التحكیم قتباسا

یتمیز مركز واسط لألراضي الرطبة بأنھ مشروع تعاوني رائع وفرید من نوعھ، یجمع بین عنصري التمیز 
 .المعماري وااللتزام العمیق بالضرورات البیئیة

كما أنھ یحقق أغراض تعلیمیة وترفیھیة جدیرة بالثناء. حیث إنھ یشھد، بعد أقل من أربع سنوات من اكتمالھ، إقباالً 
وار المحلیین، وال سیّما تالمیذ المدارس، وذلك نظراً للنجاح الشامل للمشروع وتأثیره اإلیجابي في كبیراً من الز

 .سیاق اجتماعي أوسع
ومن الممكن العثور على جوانب ملفتة للنظر ومثالیة للمشروع في معظم مواصفاتھ غیر التقلیدیة، فمن الناحیة 

یث أنھ یندمج في البیئة الطبیعیة بطرق تحترم سالمة الموقع، المعماریة، یراعي فكرة االبتعاد عن األنظار، ح
وھي طریقة رائعة تذكرنا أن المیزة المعماریة تكمن أكثر وأكثر في قدرة الھیكل على االندماج في البیئة بدالً من 

 .تحدیھا
فداناً من األراضي  20وبالمثل، تتمثل المساھمة الرئیسیة للمشروع في بیئتھ الحضریة عبر استصالحھ ما یقارب الـ

البور السابقة، وھو بذلك قد شق طریقھ مبتعداً عن إغراءات التطویر العقاري، وتبلور كشكل من أشكال رأس 
 .المال الطبیعي

وبذلك، یسجل المشروع سابقة قویة تشجع في جانب عملیة التنمیة ذات التأثیر المنخفض، وفي جانب آخر تُحث 
 عروفة بمیلھا إلى االتجاه المعاكس.على الوعي بالبیئة في منطقة م

 
 مركز واسط لألراضي الرطبة

 الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة
 
 عمیلال

 ھیئة المناطق المحمیة والبیئیة، الشارقة، اإلمارات العربیة المتحدة:
 مجلس اإلدارة ةھناء سیف السویدي، رئیس

 
 ةعمارالمھندس 

 العربیة المتحدة:، دبي، اإلمارات مكتب "إكس أركیتكتس"
 سماعیل، أحمد العلي، شركاء مؤسسونإفرید 

 شیخ، باریا مانافي، تطویر التصمیمالیركو أوربان، دانا ابراین والتر أبارینتوس، كریستیان جیرونیمو، م
 حیدر الكالمشي، مھندس میكانیك

 یاد ظریفة، مھندس إنشائيإ
 
 مقاولال

 اإلمارات العربیة المتحدةاإلمارات، الشارقة، في ة لھندسلدرویش 
 المناظر الطبیعیة وعلم الحیوان

 مركز تربیة الحیاة البریة العربیة المھددة باالنقراض:
 بول فیركمن، مدیر العملیات

 
 بیانات المشروع
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 2م 200.000مساحة الموقع: 
 2م 2.534مساحة الطابق األرضي: 

 دوالر أمریكي 7.600.000التكلفة: 
 2012: تفویضال

 2012التصمیم: 
 2015-2014البناء: 

 2015: العمل بدء
 

 مكتب "إكس أركیتكتس"
الرئیسیین أحمد العلي  ةالعمار من قبل مھندسي 2003عام أُسس استودیو معماري مھم  یعتبر "إكس أركیتكتس"

 سماعیل.إوفرید 
تخرج أحمد العلي من الجامعة األمریكیة في الشارقة بدرجة بكالوریوس في ھندسة العمارة. ساھم في العدید من 

للتخطیط العمراني. وھو عضو مجلس إدارة الجامعة الكندیة  يأبو ظبالمشاریع البحثیة وتعاون في بناء مجلس 
، بنشاط في المجاالت األكادیمیةالً عن مشاركتھ ، فضفي دبي وجامعة العین اإلماراتیة وجامعة الحصن في أبو ظبي

 ندوةوانضم إلى  ،في مختلف المؤسسات والجمعیات التعلیمیة. حاضر أحمد مؤخراً  دوريناقد ومحاضر كما أنھ 
 نقاش بعنوان "اإلسكان في الربیع" في كلیة الدراسات العلیا للتصمیم بجامعة ھارفارد.

محاضرات العدید من الكلیة التصمیم بالجامعة األمریكیة في الشارقة. ألقى سماعیل ھندسة العمارة في إفرید درس 
ً بصفة ناقد ممنتظضیف العالم، وھو حول جامعات ومؤسسات عدة في  أبو في مؤتمر "تیدیكس"  في . كان متحدثا
فینیسیا في األعوام  بیناليشارك وأقام معرضاً في وجامعة ھارفارد وجامعة تورونتو ومنتدى الدوحة للعمارة.  يظب

 .2016و 2014، 2008
ً للمشاریع السمعة دولیة واكتسب  تطور مكتب "إكس أركیتكتس"، 2003منذ عام  التي  متنوعةالكبیرة ونظرا

تتراوح من المخططات الرئیسیة والمباني المدنیة والثقافیة والمكاتب والمباني السكنیة إلى المنازل و نفّذھا،
ً جري أبحاثیُ ، فھو بالتصمیم كعملیة مكتب "إكس أركیتكتس" ؤمنیالخاصة.  حول تھیئة بیئة مبنیة على التكیف  ا

ر ھذا بناء الحدیث، ویسخّ الفي  ةالمتأصل اتالتعقیدبالتعرف على لمعقول والحاسم ، ویقوم نھجھ للتصمیم اسیاقالو
 ً  بیئة.لمكان وصدیقة للتجاه ا حساسةو، التعقید إلنتاج مشاریع قویة ثقافیا

تقدیراً مستمراً وتم عرضھا في أماكن دولیة مثل المعھد الملكي  مكتب "إكس أركیتكتس"اكتسبت مشاریع 
. في عام 2014ومتحف لویزیانا للفن الحدیث في كوبنھاغن  ،2011) في لندن عام ریباللمھندسین البریطانیین (

 الشباب.محمد بن راشد لقادة األعمال بجائزة ، تم تكریم العلي 2010
 موقع الكتروني

architects.com-www.x 
 

 بامبي في دیوب لیونع جامعة محاضرات مبنى
 بامبي، السنغال
 ، بلباو، إسبانیاشركة "أیدوم" لالستشارات الھندسیة :ةمھندس العمار

 ووزارة التعلیم العالي، داكار، السنغال ، وزارة التعمیرمكتب "إ سي بي ي بي" الحكومي العمیل:
 

 وصف المشروع
كجزء من الجھود التي تبذلھا الحكومة السنغالیة لتحقیق  2007عام  لیون دیوبع جامعة محاضرات تأسس مبنى

توفیر التعلیم العالي، والسعي لتشجیع الشباب على البقاء في المناطق الریفیة وتوفیر البرامج في المركزیة ال

http://www.x-architects.com/
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عمل بأكثر من طاقتھ، لذا تم إطالق مشروع ملحق، ی ، كان2012التعلیمیة المناسبة لھذه السیاقات. بحلول عام 
 والذي شكل ھذا المبنى الجزء الرئیسي منھ.

ً  50مقعد، وخمسة فصول دراسیة تتكون من  500یتألف الھیكل من قاعة محاضرات تتسع لـ ، وثمانیة فصول طالبا
و ، وثالثة معامل، وعشرة مكاتب للمحاضرین، وقاعتین لالجتماعات. لقد اختار مھندسطالب 100دراسیة تضم 

على عكس وذلك  الجمع بین كل ھذه العناصر في كتلة واحدة بھویة وحضور جدیرین بوضعھ الجامعية العمار
 ً في الحرم الجامعي. رغم وجود طابق واحد، إال أن سقفھ المائل یرتفع إلى  الكتل الصغیرة المبعثرة الموجودة سابقا

10  ً وھو بالكامل،  متراً  203على الجانب الشمالي. یتمیز جانبھ الجنوبي بشبكة شعریة تمتد بطول  أمتار تقریبا
رقي، تم تصنیعھا في الموقع بواسطة عمال بناء محلیین. في الطرف الشفتحات و ذطوب مزركش من  مصنوع

 بباقي الحرم الجامعي. منحدر المدخل الشامل والساللم الخارجیة اتصاالً شّكل ی
إحدى  - المتشابھة في المباني المحلیةالعمرانیة عكس الخصائص الذي ی –ي (المفّرغ) جدار الشبكالعتبر ی

فصل ھذا الجدار یو درجة مئویة. 40استراتیجیات التبرید السلبي في موقع یمكن أن تتجاوز درجات الحرارة فیھ 
متموضعة في الفراغات  ساللمذات عن أماكن اإلقامة التي یتم ترتیبھا في خمس وحدات فرعیة  الممر الواسع

 من لما سھّ متر،  3.6شبكة ھیكلیة بطول  على واألعمدة ذو العارضة للخرسانة القیاسي البناء تنظیم یتم. بینھا
عملیة التصنیع المسبق في الموقع. كل وحدة فرعیة لدیھا سقف معزول. في حین یمتد السقف الخارجي المعدني 

الشمال، حیث مكاناً كبیراً ومفتوحاً نحو العاكس للحرارة على طول كتلة المبنى بالكامل ویمتد إلى الخارج لیشكل 
األمر الذي معدنیة رقیقة من ثالثة أشكال متفرعة، بواسطة أعمدة  ھدعمیتم لھواء الساخن. وعمل على إخراج ای

التي بنیت على أساس  ،. وتشمل التدابیر األخرىھاظلتحت السكان المحلیون جلس التي یالمنفردة  األشجاریشبھ 
الملیئة بالحصى والنباتات، حیث یتم توجیھ كل من میاه ور احجسلسلة من األحواض المبطنة باأل ،التفكیر البیئي

 المفلترة. الصحي السقف ومیاه الصرفالتي تجمعت على  األمطار
ً من خالل استخدام تقنیات البناء المألوفة محل التكالیف الحد من  واتباع مبادئ االستدامة، نجح المشروع فيیا

 ، مع االستمرار في إصدار بیان معماري جريء.یاالدنمستویات ومتطلبات الصیانة إلى ال
 

 لجنة التحكیم اقتباس
لیون دیوب یمثل مثاالً عنظراً ألن المباني لھا تأثیر مباشر على تغیر المناخ والبیئة، فإن مبنى محاضرات جامعة 

یستحق الثناء على كیفیة ترجمة المبادئ األساسیة لالستدامة وكفاءة الطاقة، وصوالً إلى تصمیم أنیق ومتكامل لھ 
 .تأثیر منخفض أیضاً على المناطق المحیطة بھ

لمبادئ، التي استُخدمت في وقت مبكر من تطور الفكرة، كانت تسترشد بالمعلومات حول البیانات المناخیة ھذه ا
المحددة الالزمة لتحسین مظھر المبنى. وشملت أیضاً استخدام الطاقة، وموضوع استنزاف المواد وتلوث المیاه، 

 .واد البناء في التصمیمإضافةً إلى دمج الطبقات وإدارة المیاه واستخدام التكنولوجیا، وم
تم تنظیم المبنى حول مساحة مظللة كبیرة على الجانب الشمالي من المبنى، ما یسمح بالتفاعل اإلجتماعي وتنظیم 
األنشطة على نحو جید. كما ساھمت عناصر البناء بتحقیق وظائف متعددة، فعلى سبیل المثال، راعى تصمیم 

 .المباشرة األبنیة موضوع التھویة وعكس أشعة الشمس
یُذكر أن الشعور بالراحة واستخدام الطاقة والتراث البیئي الشامل للمبنى كلھا تم تمثیلھا على نحو جید في ھذا 
المشروع. وقد أظھر المبنى كیف أن التصمیم الجید الذي یراعي دمج المبادئ البیئیة یمكن أن یؤدي إلى خلق 

 .بنى مراعاة الظروف البیئیة المحلیة والظروف الخاصة بالموقعمساحات تتمتع بالجودة، ما من شأنھ السماح للم
كما سمحت تكنولوجیا البناء تكرار التجربة واحتمال استخدامھا في المباني األخرى. تمتلك مبادئ االستدامة 

 والعملیات المستخدمة القدرة على أن تكون نموذجاً لتنفیذ التصمیم البیئي.
 

 بیانات المشروع
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 عمالءال

 وزارة التعمیر، السنغال
 وزارة التعلیم العالي، السنغال

 العامة، داكار، السنغال والمباني البناء وكالة
 مدیرالسوس دیوب دیون، 

 موسى سار، مدیر المشروع
 جورجي جوي، األمین العام

 كار، السنغالا، دوالبحث لياالعالتعلیم وزارة 
 ماري تیو نیان، وزیرة التعلیم العالي السابقة

 ماجیت كیي دومبویا، مدیرة المشروع
 بامبي، السنغال ،بامبي ولیون دیوب دعجامعة 

 لمین جوي، رئیس الجامعة
 مطر مور سیك، عبد هللا سیسي، عمداء سابقون

 بابا إبراھیم فاي، سینغان مبودجي، نواب رئیس الجامعة
 سیدي كامارا، مدیر البیئة

 عمر ضیوف، مدیر المجال
 المجال السابقعبد هللا مبو، مدیر 

 البنك الدولي، داكار، السنغال /بنك موندیال
 و سیك، الممثل المقیم في جیبوتيعط

 ةسیمو ضیوف، مھندس عمار
 مباي فاي مبنغ، خبیر بیئي

 
 ةالعمارو مھندس

 ، بلباو، إسبانیا:شركة "إیدوم" لالستشارات الھندسیة
 السنغالإیدوم" في شركة "شریك، مدیر المشروع ومدیر فیدریكو باردوس أوبر، 

 خافییر بیریز أوریباري، شریك ومدیر المشروع
 لمشروعة في ابیاتریز سان سلفادور، شریك ومھندس عمار

 بالس بیریستین، مدیر مھندس االستدامة
 الرئیسيالیف آنا روبلیس، مھندس التك

 التصمیمزاباال، مدیر  إیناكي
 التكالیفجوزیبا أندوني، مھندس 

 خدماتالكابو، مھندس  أرتورو
 فرانسیسكو خوسیھ سانشیز، مدیر مھندس الخدمات

 فرناندو لوبیز، میغیل أنخیل كوركویرا، مھندسي اإلنشاءات
 صوتالماریو توریس، مھندس 

 والجي، عالم جیولوجيأناسیو إغ
 تخطیطالخوان كارلوس غومیز، مھندس 

 ثالثي األبعاد میصمتخصصان في تروبرتو فرناندیز، ألفونسو ألفاریس، م
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 اإلدارةقسم كالریس مانویال غویرو، 
 السنغال ،داكارشركة "إیدوم" السنغال، 

 بابا جبریل كین، مھندسون ومشرفون على المشروعفالي دیوب، 
 االستشاریین

 ، داكار، السنغالللعمارة لیون سوعمجلس 
 ةلیون سو، مھندس عمارأ

 أوبتیما إنجیري، داكار، السنغال
 ، مھندس خدماتندیائي اخاتند

 بناءمفتش ال
 داكار، السنغالألباجیس، 
 مفتشون فنیونمدراء ونفیل، تشارلز سامبو أنطوان، ربرونو دی

 نورو جوي، سیال منصور، مفتشون فنیون ومشرفون في الموقع
 مفتشون فنیون سام مھندسون ومنیرو فال، باي فاي 

 جان فرانسوا فاي، بوبكر كیتا، جیولوجیون
 رئیس اإلشراف على البناء الفني، ندیاي ندین

 لمین ضیوف، فنیین ،مالي ھان
 
 مقاولال

 داكار، السنغالشركة الساحل للتعھدات، 
 سامبا دیوب، مدیر اإلنشاءات الفنیة

 مامادو غاي، مدیر البناء
 عمال بناءمصطفى كیندي، عبد هللا كین، عبدو ندیاي، 

 العام عبد هللا كین، مدیر موقع البناء
 أعمال البناء مسؤولندیائي، عبده 

 
 بیانات المشروع
 2م 11500مساحة الموقع: 
 2م 6895مساحة البناء: 

 2م 4316منظر طبیعي خارجي (أحواض وقنوات میاه األمطار): 
 دوالر أمریكي 6.700.000التكلفة: 

 2012: نوفمبر تفویضال
 2013سبتمبر  - 2013التصمیم: فبرایر 

 2017 دیسمبر - 2015البناء: مایو 
 2017: دیسمبر االستخدامبدء 

 
 شركة "إیدوم" 

مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك  ضمنشركة خدمات مھنیة مستقلة تقدم حلوالً تعتبر شركة "إیدوم" 
الطاقة واالتصاالت ، البیئة، االستشارات، إدارة المشاریع، الھندسة الصناعیة، الھندسة المدنیة، ھندسة العمارة

ً سبانیاإفي  1957السلكیة والالسلكیة. تأسست عام  ً محترف 3500أكثر من ، ویقوم حالیا عبر ھم اتنشاطبتنفیذ  ا
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 أربع قارات.المنتشرة في  39فروعھا الـ
، العمارة الیومتطلبھا مھنة بتغطیة جمیع التخصصات التي ت في شركة "إیدوم"یسمح فریق متعدد التخصصات 

النظر عن مدى صرف بذلك سواء كانت كبیرة أم صغیرة، و ،جمیع األعمالتمتعون بالقدرة على تنفیذ وھم ی
روح الفریق یساھم . على أرض الواقع تقدیم حلول مناسبة للسیاقإضافةً إلى ، یقیةبطریقة شاملة حقو، تعقیدھا

للعثور على مكانھ الخاص وتطویر دعوة كل عضو توجیھ الوقت نفسھ وفي  كل یوم، جدیدة ضع تحدیاتبإغناء وو
 حقیقي.الشخصي ه المسار

توازن مختلف بین الممارسة العملیة تحقیق ورؤیة مختلفة ل ،ینجدیدونھج إحساس  تبني إلى شركة "إیدوم"تسعى 
جھھا والنظریة، بین العملیة اإلبداعیة والتنفیذیة، وبین القرارات الیومیة العاجلة وتلك الدوافع المتعالیة التي یوا

 والشخصي. المھنيخالل تطورھم الجمیع 
 موقع الكترونيال

www.idom.com 
 

 
 الفلسطیني المتحف
 فلسطین، بیرزیت

 دبلن، أیرلنداللعمارة،  "بینغ ھینیغان"شركة : ةمھندس العمار
 العمیل: جمعیة التعاون الخیریة، رام هللا، فلسطین

 
  المشروعوصف 

یعد المتحف  ."تعزیز ثقافة الحوار والتسامح"یتمثل في تم بناء المتحف لالحتفال بالتراث الفلسطیني وبھدف معلن 
 ً  ألكبر المنظمات غیر الحكومیة في فلسطین، بدعم من جامعة بیرزیت القریبة. رائداً  مشروعا

التي أقامھا القرویون المحلیون لتكییف و ،)سناسلجدران حجریة جافة (حمیة بمالزراعیة ال ھمدرجاتبالموقع میّز یت
نظراً الندماجھ مع المحیط على نحو جید. خالل الطریق  ر التصمیم من خالل مسابقة دولیةاختیللزراعة. رض األ
البحر األبیض المتوسط الممیزة، فالمبني یطل على على المناظر الطبیعیة  الزائرونطلع ی قمة التلإلى  ؤديالم

اللوبي،  -المخصصة للزوارمساحات الرئیسیة تقع الشكل إسفین مزدوج.  المبنىیأخذ كم من الغرب.  40على بعد 
عند مستوى المدخل، ما یحد من الحاجة  دورة المیاه، والمتجر، والمقھى، ویةزجاجالواجھة الومنطقة المعرض، و

على  ،الھواء الطلقمفتوحة على شرفة والذي لھ  ،المقھى الواقع في الجناح الشماليطل إلى الدوران العمودي. یُ 
ً تجویف مناظر أخرى. یتم استغالل  في التضاریس لتوفیر أماكن إقامة إضافیة أسفل الجناح الجنوبي،  موجود مسبقا

 مدرج خارجي محمي.المؤدي إلى البحث،  /ما في ذلك المتاجر ومركز التعلیمب
التالل مستوحاة من المدرجات الزراعیة المحیطة، ما یؤكد االرتباط  إن األشكال المتعرجة لعمارة المتحف وحدائق

المستخرج  ستخدم الحجر الجیري الفلسطینيباألرض ویرمز إلى المقاومة لالحتالل العسكري للضفة الغربیة. یُ 
م في حین تلتوحید المخطط. و الواجھات واألرصفة الخارجیة،كساء لقرب من بیت لحم، إلمن مناطق محلیة با

إضافةً إلى إقامة ستائر جداریة مزودة ببروزات معدنیة لتأمین تشیید بناء الواجھة الغربیة لألعلى في مكانین، 
 التدابیر، ویعتبر ھذا أحد الضوء الطبیعيزیادة الحرارة مع ارتفاع الشمس ووھج لمناطق الداخلیة من الحمایة ل

الھیكل في حین أن . البیئي والتصمیم الطاقة في لقیادةالذھبیة ل شھادةجعلت المبنى یحصل على الالتي  العدیدة
 األبیض.مصنوع من الخشب الخام من الداخل الخرساني للمتحف 

تھدف إلى تزوید المقھى بمنتجات فلسطینیة غراس، والمحاصیل الزراعیة والزراعة بعض ل المبنى تم تصمیم حدیقة
الشرفة والمدرج الستخدامھا في أنظمة الري والتدفق، یعھا في التي تم تجممیاه األمطار االستفادة من نموذجیة. یتم 

 ً  الستخدامھا في الري. ویتم معالجة میاه الصرف أیضا

http://www.idom.com/
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 لجنة التحكیم اقتباس

ً للھویة الثقافیة التي تتعرض للضغوط، على تقاطع األرض  یستند المتحف الفلسطیني، باعتباره تجسیداً قویا
خالل وضع المصاطب الزراعیة التقلیدیة في المنطقة في مركز تصوره، فإن والعمارة والطبیعة واإلنسان. من 

 .المشروع یحدد األرض في صمیم مھمتھ الفنیة
تم تنفیذ ھذا التصور في جمیع أرجاء تصمیم المبنى، الذي یقع على قمة تلة تطل على حدیقة نباتیة غنیة باألنواع 

 .البحر البعید الذي یتعذر الوصول إلیھاألصلیة، وھو یطل مع مدن فلسطین التاریخیة على 
عبر دمجھ بالطبوغرافیا الطبیعیة، یعتمد المبنى على اللغة المعماریة القدیمة في المنطقة، لكنھ یستخدم لغة ھندسیة 

 .حدیثة، وھو یوازن بین االعتماد على المواد المحلیة مع إدخال تقنیات تفصیلیة مبتكرة
رض منتظمة توثق تاریخ وثقافات وطموحات شعب فلسطین، وتتشابك أنشطتھ بشكل روتیني، یستضیف المبنى معا

 .مع البیئة التعلیمیة النابضة بالحیاة في جامعة بیرزیت القریبة
الذي تم بناؤه رغم حالة االحتالل  -یمثل وجود المبنى بحد ذاتھ ومستوى تفاصیلھ والكمال في تصمیمھ ومواصفاتھ 

 ألجیال الحالیة والمستقبلیة.عمالً یمنح األمل ل -والحصار 
 

 بیانات المشروع
 عمیلال

 جمعیة التعاون الخیریة، رام هللا، فلسطین:
 مجلس إدارة المتحفزینة جردانة، رئیسة 

 ةالعام ة، المدیرعادلة العایدي ھنیة
 

 ةمھندس عمار
 دبلن، أیرلندا بینغ للعمارة،  ھینیغانشركة 

 مدیرین، بینغ، شیھ فو ھینیغانروزین 
 ، مھندس المشروعسرینان كونور

 ةعمار إلیزابیث جینور، كاثرین أوبدیك، دومینیك الفیل، مھندسو
 

 مھندس المناظر الطبیعیة
 الرا زریقات، عمان، األردن

 ، التكلفة)إم إي بي الشریك المحلي (الھیاكل، المدنیة،
 أرابتك جردانة، رام هللا، فلسطین:شركة 

  "إیھ جي بي"فلسطین مبادرة  حسن أبو شلبك،
 مدیرةسوزان عبد الغني، 

 
 المقاول الرئیسي

 شركة اتحاد المقاولین، أثینا، الیونان:
  والشراء والبناء الھندسةقسم  ھیثم جابر، مدیر

 بناءالمقاول 
 ، مؤسس مشاركبیلةفراس طُ 

 المتحدةتارغیت  بیلةطُ 
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 ، فلسطیننابلس
 

 السالمة من الحرائقالھندسة المتكاملة و
 لندن، المملكة المتحدة:، "أروب"

 فرانسیس آرتشر، المدیر المساعد
 

 ضاءةاإل
 لدرانس، النمسا:أ ،المحدودةبارتنباتش شركة 

 روبرت مولر، مدیر الفن اإلبداعي
 تصمیم الواجھة

 باریس، فرنسا: /س /س /ي /تي الھندسیة الورشة
 دیرمالري، غتوم 

 
 مدیر المشروع

 الدولیة، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة: بروجاكس
 ناصر كنعان، نائب الرئیس التنفیذي، المدیر القطري ومدیر تطویر األعمال

 عماد الشعار، كبیر مدیري المشاریع
 

 التطویر االستراتیجي
 االبتكارات الثقافیة، لندن، المملكة المتحدة

 راضياح األمسّ 
 دیفیس النغدون/ إیكوم، لندن

 
 المشروعبیانات 

 2م 40.000مساحة الموقع: 
 2م 3085مساحة البناء: 

 2م 26000مساحة الحدیقة: 
 دوالر أمریكي 24.300.000التكلفة: 

 2011: دیسمبر تفویضال
 2013أبریل  - 2012التصمیم: مارس 

 2016أبریل  - 2013البناء: أبریل 
 2016: مایو االستخدامبدء 

 
 شركة ھینیغان بینغ لھندسة العمارة

المناظر الطبیعیة تصمیم العمارة ومھنة تمارس  تصمیمفي العبارة عن شراكة شركة ھینیغان بینغ للعمارة، 
إلى نقلت ، 2001. في عام 1999في نیویورك عام  ھینیغان رویزن شیھ فو بینغ والتصمیم الحضري، أسسھا

ً  2011دبلن، أیرلندا، وفي عام   لھا في برلین بألمانیا. افتتحت مكتبا
ة من كلیة الدراسات رلعمااشیھ فو بنغ ھندسة العمارة في جامعة كورنیل وحصل على درجة الماجستیر في  درس

البارزة في الوالیات كلیات العمارة وناقد زائر في  دوري. بنغ محاضر 1992العلیا للتصمیم بجامعة ھارفارد عام 
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 المتحدة وأوروبا.
وحصلت على درجة  ،اآلداب من جامعة كولیدج في دبلن على درجة البكالوریوس في ھینیغانحصلت روزین 

في دققة وم ةزائر ةناقدو، ةسدرّ مُ ة وأكادیمیُمحاضرة  ھینیغانأصبحت الماجستیر في العمارة من جامعة ھارفارد. 
العدید من الجامعات بما في ذلك جامعة ییل، جامعة ھارفارد، معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا، كلیة جامعة دبلن 

 عة كورنیل.وجام
ً نھجود الشركة قت تعاون مع العدید من المصممین والمھندسین الرائدین في مجموعة ت، حیث متعدد التخصصات ا

 من المشاریع التي تشمل المخططات الرئیسیة الحضریة الكبیرة والجسور والمناظر الطبیعیة والمباني.
رلندا، والمتحف المصري الكبیر في ، والمتحف الوطني ألینديمتحف كانوي الكالشركة مشاریع تشمل 

لندن نتزه مجسور الماس في في دبلن، و"إیربنب ي م ي إ"  العمالق، ومقرجسر الاألھرامات، ومركز زوار 
 .2012األولمبي 

 موقع الكترونيال
www.hparc.com/ 

 
 

 قالمحرّ دینة إحیاء م
 ق، البحرینالمحرّ 

 الشیخة مي بنت محمد آل خلیفة، المنامة، البحرین الراعي:
 مدیر المشروع: نورة السایح، المنامة، البحرین

 
 وصف المشروع

ق بالنسبة القتصاد البحرین، حیث كانت العاصمة السابقة المحرّ  تاریخأھمیة على مر الصناعة صید اللؤلؤ شّكلت 
في ثالثینیات القرن العشرین، تراجعت المدینة وأصبحت المنامة  مركزھا العالمي. بعد تطور اللؤلؤ المستزرع

ق إلى حد كبیر بالعمال المھاجرین، ومعظمھم من النفطیة. تم استبدال السكان األصلیین في المحرّ ة عاصمة للثرو
 الذكور غیر المتزوجین الذین یقیمون في مساكن مستأجرة.

االستخدام التكیفي لعدد من الصروح التابعة لمركز الشیخ إبراھیم الترمیم وإعادة أعمال سلسلة من كبدأ المشروع 
ً للثقافة والبحوث، وتطوَّ  ، شھادة على اقتصاد جزیرة اللؤلؤ صید "مسارشامالً بعنوان  ر المشروع لیصبح برنامجا

مدینة . یسلط المشروع الضوء على تاریخ صید اللؤلؤ في ال"والمخططین والباحثینة العمار ضم مختلف مھندسيت
إدخال تحسینات على البیئة عبر ویھدف إلى إعادة التوازن بین التركیبة الدیموغرافیة، وإغراء العائالت المحلیة 

الحفاظ على عدد في تسھیل  شراكات بین القطاعین العام والخاصوتساھم الوتوفیر األماكن المجتمعیة والثقافیة. 
لمستودعات وصوالً لرائعة من منازل الغواصین المتواضعة إلى مساكن الفناء ال بدءاً  ،األبنیةمن المواقع و

زائر، المسار عبر إضافة إلى ترقیة واجھات أخرى، وبناء أربعة مباٍن جدیدة. یتم ربط كل ھذه األشیاء ، التجاریة
 طبیعیة.ت األماكن الالتي طال ھدمالعملیات نظراً لكأماكن عامة  ركتالتي تُ خالیة الراضي مجموعة من األمع 

، إضافةً إلى إعادة أبراج الریاح المفقودة للتحكم في المناخ الطبیعي ترمیم المباني التقلیدیةوحفاظ تتضمن عملیة ال
حجر المرجان المعاد استخدامھ من الھیاكل ، وال سیّما المواد المستخدمة مع النسخ األصلیةضرورة تطابق 

یرازو" (المؤلفة من قطع من الرخام أو الغرانیت أو الزجاج والتي تُخلط مع وأصبحت مادة "تالمھدمة، والخشب. 
ستخدم على نطاق واسع في وھي تُ في المنطقة في األربعینیات من القرن الماضي لألرضیات،  ةً مشھور االسمنت)

 فوق أعمدةدة الموجوحتوي على بقایا قواقع المحار. تضفي مصابیح الشوارع البیضاء الكرویة تالشوارع، وتأثیث 
 الطریق.تتبع المزید من الرمزیة المتعلقة باللؤلؤ وتساعد في "تیرازو" 

الشوارع مع إصدار بیانات معماریة جریئة الفاصلة بین  خطوطالتحترم المباني الجدیدة نطاق البیئة التاریخیة و

http://www.hparc.com/
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التراث مقر و اللؤلؤ صید التي تم تطبیقھا في مسار اتخبرال ھتوظیفمن خالل  ،معاصرة. یتبنى مركز الزوار
 للمباني المرجانیة والكتل الریاح أبراج السابقة في حین تحاكي األشكال، البرّي للمنطقة جمالعكس ال ،المعماري
 ؛تتمیز آثار الجناح األخضر بسلسلة من الحدائق المترابطة التي تحتوي على نباتات محلیةو ؛التقلیدیة المجاورة

سمح تو ھج الشمسوتقي ، بواسطة ستائر معدنیة مثقبةبطریقة مبتكرة ُحِمي لتقلیدیة ومركز دار الجنة للموسیقى ا
الخاصة  غانيألعروض لعلى تقدیم  البرنامجالتي یتم إقامتھا عبر  الفعالیات الموسیقیةتركز بنسیم ثابت.  عبالتمت

 صیادي اللؤلؤ.ب
جمیع طلبات التخطیط الجدیدة من قبل فریق  لتراث العالمي للیونسكو، تتم مراجعةل موقعكبعد تصنیفھ الیوم، و

 شى مع األھداف العامة للمخطط.االمشروع للتأكد من أن التطورات األخرى تتم
 

 اقتباس من لجنة التحكیم
تستجیب عملیة إعادة إحیاء مدینة المحّرق بشكل خالق إلى تحدیات التراث الحضاري المھمل والحیاة اإلجتماعیة، 

ریني المعتمد على اقتصاد اللؤلؤ في إیقاظ الشعور المحلي بالفخر، فضالً عن غرس حیاة وقد ساھم التراث البح
 .ثقافیة جدیدة في منطقة حضریة متدھورة

من المھم أن نالحظ أن عملیة اإلحیاء تعتمد على مجموعة جریئة من التدخالت العامة والخاصة باستخدام لغة 
 .معماریة معاصرة ودینامیكیة، ولكن منفصلة

إن عملیة ترمیم المباني القائمة وإدخال المباني المعاصرة المصممة بشكل جید یساھم في توفیر قناة تعمل على نقل 
األنشطة الثقافیة المنّسقة. وعبر استخدام شبكة إضاءة أنیقة تدل على المسارات، یرشد "طریق اللؤلؤ" الزوار 

 ً  .لالطالع على تراث المنطقة بطریقة حساسة اجتماعیا
وفر المساحات العامة الممتازة وذات التكلفة المعقولة فرصاً للمجتمع المحلي للتفاعل اإلجتماعي، فضالً عن نجاح ت

المشروع في إنشاء منصة مفتوحة تمّكن المواطنین من المشاركة بنشاط، إلى جانب تمكین المحترفین من خلفیات 
ر الشراكات بین القطاعین العام والخاص والشركات مختلفة من التفاعل والتعاون، إضافةً إلى إمكانیة ازدھا

 .المحلیة
 .یحقق البرنامج بالتالي عملیة تنشیط حضریة تحقق التوازن بین تحسین نوعیة حیاة السكان وتعزیز تجربة الزوار

ألكثر  تدل ھذه التدخالت المتكاملة، المتنامیة، المتطورة، وذات العضویة المفتوحة القائمة على العملیات الممتدة
من عقدین تقریباً، على المثابرة والرؤیة طویلة المدى للقائمین على المشروع. وھي تذكیر بأن إضفاء الطابع 
ً لتحقیق تأثیر  المؤسسي وبناء القدرات المحلیة والبحث عن أفضل ما یمكن بدالً من الكمال، تعتبر كلھا أساسا

 مستدام.
 

 بیانات المشروع
 

 الراعي
 محمد آل خلیفة، المنامة، البحرینالشیخة مي بنت 

 مركز الشیخ إبراھیم للثقافة والبحوث
 

 كورار للتطریز التقلیدي:مقر ، الضیوفنزل مقر 
 : بیت الخلیج للھندسة، المنامة، البحرینةالعمارو مھندس

 تصمیم، المنامة، البحرینوشركاه للالتصمیم الداخلي: حبیب 
 البحرینالمقاول: إیوان البحرین، المنامة، 
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 ذاكرة البیت:
 ، المنامة، البحرینوشركاه: حبیب ةمھندس العمار

 المقاول: إیوان البحرین، المنامة، البحرین
 

 مكتبة البحث:
 بو واو، طوكیو، الیابان یر: أتیلیةالعمار ومھندس

 المقاول: المقاوالت العامة والتجارة، المنامة، البحرین
 

 بیت التراث المعماري:
 : نورة السایح، المنامة، البحرینةرالعماو مھندس

 ، جنیف، سویسرالمھندسي العمارة بانشیني فریق لیوبولد
 المقاول: إیوان البحرین، المنامة، البحرین

 مسار صید اللؤلؤ، شھادة على اقتصاد الجزیرة
 نورة السایح، مدیرة المشروع

 غسان الشمالي رئیس قسم الحفظ الحضري
 استراتیجیات الحفظ الحضريعالء الحبشي، رئیس 

 بریتا رودولف، منسقة ملف الترشیح في قائمة الیونسكو للتراث العالمي
شذى أبو الفتح، أحمد عبد النبي، ماریو عفاكي، فاطمة الحایكي، أحمد الجشي، أمل الصفار، بتول الشیخ، لولوة 

ي حسن مرزوق، مروة نبیل، تامر الملود، مصطفى الزریقي، رونان دیوت، وسام فضل هللا، لوسیا غومیز، عل
 نصار، فیصل سودقة، شادي طھ

 
 مركز زوار مسار اللؤلؤ:

 : فالیریو أولغیاتي، فیلمز، سویسراةالعمارو مھندس
 إعمار الھندسیة، القضیبیة، البحرینشركة 

 المقاول: مجموعة المؤید للمقاوالت، المصلى، البحرین
 

 اللؤلؤ: صید ساحات مسار
 س سمیتس، بروكسل، بلجیكاامكتب ب :ةمھندسین العمار

 ، بروكسل، بلجیكاكریستن غیرز دیفید فان سیفیرن مكتب
 بیت الخلیج للھندسة، المنامة، البحرین

 المقاول: أرادوس للمقاوالت، الحد، البحرین
 

 آثار الجناح األخضر:
 : استودیو آن ھولتروب، المحرق، البحرینةمھندس العمار

 ھندسة المناظر الطبیعیة، أمستردام، ھولنداوغیل لأنوك ف المناظر الطبیعیة:
 الھندسة اإلنشائیة: ماریو مونوتي، لوكارنو، سویسرا

 جیلبرت فان دیر لي، أمستردام، ھولندا
 ، إیطالیاریستورا سرل، فیمركیت المقاولون:

 المقاوالت العامة والتجارة، المنامة، البحرین
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 دار جینا:

 یرز دیفید فان سیفرین، بروكسل، بلجیكاغ: مكتب كیرستن ةالعمارو مھندس
 إعمار الھندسیة، القضیبیة، البحرین

 المقاول: مجموعة المؤید للمقاوالت، المصلى، البحرین
 

 بو ماھر: حصنمركز زوار 
 ، المنامة، البحرینشركة "باد" للعمارة: ةمھندسین العمار

 المقاول: المقاوالت العامة والتجارة، المنامة، البحرین
، بیت الشیخ عیسى بن ومراد سیادي مجموعات تأھیل إعادةسوق القیصریة، إعادة تأھیل أعمال ترمیم وتأھیل 

 علي:
 ق، البحرین: استودیو آن ھولتروب، المحرّ ةالعمارو مھندس

 الھندسة اإلنشائیة: ماریو مونوتي، لوكارنو، سویسرا
 الحفظ: غایتانو أریكوبین، میالنو، إیطالیاأعمال 

 مھندسي المناظر الطبیعیة، نیویورك، الوالیات المتحدة األمریكیةلمادیسون كوكس شركة المناظر الطبیعیة: 
 المقاول: مجموعة المؤید للمقاوالت، المصلى، البحرین

 ق:المحرّ ترمیم مدینة خطة 
 جان برنارد كریمنیتزر، باریس، فرنسا

 
 دراسة التنقل في المحرق:

 و، إیطالیاسیستیماتیكا، میالنشركة 
 

 بیانات المشروع
 2م 330.000مساحة الموقع: 

 دوالر 110.000.000التكلفة: 
 2010: تفویضال

 2018-2010التصمیم: 
 مستمر - 2002البناء: 

 اإلشغال: مستمر
 

 الشیخة مي بنت محمد آل خلیفة
للثقافة من  ةوزیرمنصب الشیخة مي بنت محمد آل خلیفة في السابق  شغلترئیسة ھیئة البحرین للثقافة واآلثار، 

ووكیل مساعد للثقافة والتراث الوطني في  2010إلى  2008، ووزیرة للثقافة واإلعالم من 2014إلى  2010
وزارة اإلعالم. حصلت على درجة الماجستیر في التاریخ السیاسي من جامعة شیفیلد بالمملكة المتحدة، وقد صنفتھا 

حصلت على جائزة "ووتش"  في العالم العربي.ذات نفوذ امرأة  50كواحدة من أكثر  2015مجلة فوربس عام 
، أصبحت 2017الحفاظ على الثقافة والتراث في البحرین. في عام الحمایة وللدور الفرید الذي لعبتھ في نظراً 

 .المتحدة الدولي للسیاحة المستدامة من أجل التنمیة من قبل منظمة السیاحة العالمیة التابعة لألمم للعامسفیرة خاصة 
(المؤسسة العربیة  "ریف: السیرة والیومیاتغتشارلز بل"من الكتب والمقاالت بما في ذلك  نشرت الشیخة مي عدداً 

(المؤسسة العربیة للنشر،  "عام من التعلیم في البحرین: السنوات األولى من التأسیس 100")، 2000للنشر، 
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(مركز الشیخ إبراھیم للثقافة والبحوث،  "ریخ الموازي: األسطورة والتا1890–1813محمد بن خلیفة ")، 1999
إضافةً إلى مؤلفات )، 2019(مركز الشیخ إبراھیم للثقافة واألبحاث،  ": من المفھوم إلى الدولة"القرامطة) و2014
 أخرى.
. استضاف مجلس إدارتھ ةالشیخة مي مركز الشیخ إبراھیم بن محمد آل خلیفة للثقافة والبحوث ورئیسأسست 

فالسفة من ال متحدث 500في المحرق، أكثر من  ت، وھو منظمة غیر حكومیة تأسس2002المركز منذ عام 
إعادة تأھیل قام المركز بترمیم وقدموا أفكارھم في برنامج المحاضرات األسبوعي. الذین  ،ینمفكرالشعراء والو

ً  منزالً  25أكثر من  ً  بحرینیا  ق التاریخیة.نة المحرّ وقاد عملیة التجدید الحضري لمدی تقلیدیا
تحت قیادة الشیخة مي، قامت ھیئة البحرین للثقافة واآلثار بتوسیع عدد المؤسسات الثقافیة والبرامج في البحرین 

، التقلیدیةللموسیقى دار الرفاع ، قدار المحرّ ، مكتبة الخلیفة، بشكل كبیر، بما في ذلك إنشاء مسرح البحرین الوطني
إدخال مركز زوار مسجد الخمیس، إضافة إلى إنشاء عدد من المھرجانات الثقافیة وو متحف موقع قلعة البحرین

مساھمة  في المسؤولة عن أعمال الصیانةثالثة مواقع على قائمة الیونسكو للتراث العالمي. كانت الشیخة مي 
طنیة في ذلك ، الذي حصل على جائزة األسد الذھبي ألفضل مشاركة و2010البحرین في بینالي فینیسیا لعام 

في میالنو، والذي حصل على المیدالیة الفضیة  2015عام جناح البحرین المسؤولة عن معرض العام، وكذلك 
 ألفضل ھندسة عمارة ومناظر طبیعیة.

 


