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ملخ�ص
ارتبطت التنمية العمرانية ارتباطًا ق�يًا بالتط�ر التكن�ل�جي يف جمال البناء والت�سييد خ�س��سًا يف ظل زيادة حجم االإنفاق على 
هذا القطاع يف ال�سن�ات االأخرية وت�جيه ن�سبة ال ي�ستهان بها من اال�ستثمارات امل�جهة اإىل التنمية العمرانية مع وج�د االإدارة 
يف االأخذ باالأ�س���اليب التقنية والتكن�ل�جية احلديثة مبا يتنا�س���ب مع الظروف البيئية وحتقيق اال�س���تدامة مبفه�مها ال�س���امل.
اإن جن���اح العم���ارة امل�س���تدامة يكمن يف حتقيق امل���زج بني التقني���ة املتاحة وجمم�عة من الع�امل ت�س���مل املتان���ة وزيادة العمر 

االفرتا�سي واإمكانية التن�ع ال�ظيفي و�سه�لة ال�سيانة وقلة الكلفة الت�سغيلية.
لذا يهدف البحث اإىل اإيجاد روؤية منهجية م�ستقبلية تهدف اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة مع ا�ستخدام التقنية والتكن�ل�جيا احلديثة.

وينتهي البحث بعر�ض اأهم النتائج والت��سيات.
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مقدمة البحث:
لقد و�س���عت الدول النامية والدول العربية ن�س���ب اأعينها حتقيق النم� العمراين على اأ�س����ض علمية ابتغاء حتقيق 
اأه���داف التنمية احل�س���رية من جهة واالرتق���اء بالعمران والعمارة احلديثة من جهة اأخ���رى حيث مت ت�جيه الكثري من 
ا�س���تثماراتها يف اجلان���ب العمراين لتحقيق العمارة املعا�س���رة وقد دعمت الدول املتقدمة هذا االجتاه ببناء املن�س���اآت 
ال�س���خمة والعالية الإبراز التقدم التكن�ل�جي يف م�اد البناء والت�س���ييد وعربت عنه مبن�س���اآت اأبرزت جمال الت�س���ميم 

وتن�عه وت�سكيله مبا يتنا�سب والتط�ر العلمي والتقني يف جماالت احلياة املختلفة.
وقد اجتهت الدول النامية عامة والدول العربية خا�س���ة يف االأخذ بهذه االأ�س���باب التقنية احلديثة واإبراز عن�س���ر 
االإن�ساء واجلمال املعماري يف بناء املن�ساآت الهامة واالإدارية وال�سياحية واخلدمية وكذلك ال�سكنية اآخذين يف االعتبار 
االأ�ساليب التقنية املتط�رة ومبا يتنا�سب مع الظروف البيئية واالجتماعية واالقت�سادية يف حتقيق اأهداف عملية التنمية 

احل�سرية ولتحقيق التنمية امل�ستدامة مبفه�مها ال�سامل.

امل�سكلة:
ت�سعى الدول النامية عامة والدول العربية خا�سة اإىل حتقيق طفرة معمارية ظهرت يف اأواخر الت�سعينيات من القرن 
املا�سي واأوائل االألفية الثالثة... تت�سم بالعمارة الن�عية يف احلجم وال�سكل وكذلك الت�ظيف املالئم بغية اإظهار االإمكانيات 
الكبرية لعملية التح�س���ر واالجتاه اإىل عملية التنمية املعمارية والعمرانية مبدنها الكبرية وع�ا�س���م االأقاليم الهامة..

ولقد انفق الكثري من اال�س���تثمارات يف هذا املجال.. ورمبا مل يتحقق كل ما كانت ت�س���ب� اإليه هذه الدول يف حتقيق 
االأهداف املرج�ة من عملية التنمية امل�ستدامة ع�سب احلياة احل�سرية املعا�سرة.

ولت��سيح اأهمية وايجابيات وم�ساكل التنمية املعمارية والعمرانية من اجلانب التقني واالقت�سادي واالجتماعي والثقايف 
والعمراين حيث يجب و�سع الكثري من االأ�س�ض التي حتقق ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة كهدف اأ�سا�سي لعلمية التنمية.

الهدف:
ه� ال��س����ل اإىل منهجية لعملية التنمية على �س����ء التقنية والعمارة امل�ستدامة لل��س�ل اإىل  عمران ح�سري متميز 
بعمارت���ه وعمران يحقق له اآماله واحتياجاته الع�س���رية اجتماعية واقت�س���ادية ونف�س���ية يتحقق ل���ه من خالل التقنية 

املعا�سرة يف جمال البناء والت�سييد والتن�سيق والتجميل احل�سري للعمران باملدن.

منهجية البحث:
يتناول البحث بالدرا�سة العمارة املعا�سرة وطفرة التط�ر وكذلك التنمية امل�ستدامة �سمة الع�سر يف االألفية الثالثة 
وما يت�س���منه من ايجابيات و�س���لبيات.. وكذلك اأ�س����ض عملي���ة التنمية واأثره���ا يف جمال العمارة والعمران واالإن�س���ان 

واملجتمع وثقافة التنمية امل�ستدامة يف هذا املجال..
وتتلخ�ض الدرا�سة يف النقاط التالية:-

• التنمية امل�ستدامة والعمارة.
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• تقنيات البناء يف جمال العمارة املعا�سرة.
• اأ�س�ض عملية التنمية املعمارية والعمرانية املعا�سرة.
• الطفرة املعمارية املعا�سرة بني التجريد والتجديد.

• منهجية حتقيق العمارة املعا�سرة امل�ستدامة يف ظل ا�ستخدام التقنية احلديثة يف القرن احلادي والع�سرين.
• اخلال�سة واهم النتائج.

• اأهم الت��سيات لتحقيق التقنية والعمارة امل�ستدامة يف االألفية الثالثة.
1.  التنمية امل�ستدامة والعمارة :

لقد ظهر مفه�م التنمية امل�س���تدامة مند اأواخر ال�س���بعينات وقد ظهر لها العديد من التعريفات ولكن كان اأكرثها 
قب�اًل وانت�س���ارًا ه� تعريف جلنة بروندتالند والتي تعني “القدرة على تنمية احتياجات ال�س���كان يف ال�قت احلايل دون 

)4( اجل�ار على حق�ق االأجيال القادمة يف تلبية احتياجاتها”. 
وهي تت�س���من احلفاظ على البيئة �س���ليمة دون تل�يثها لت�س���تفيد منه���ا االأجيال القادمة.. بهذا تعني “اال�س���تدامة 
البق���اء” وجن���د ان املقابل لها ه� “الفناء واالندثار”.. وبذلك تعني كلمة “التنمية امل�س���تدامة” مبعناها ال�س���امل ه� 

التنمية يف كافة املجاالت االإن�سانية مع احلفاظ على البيئة املحيطة واحلياة على االأر�ض.
وقد جاء نيجل رتي�سارد�س����ن عام 1989م )10( لي�س���يف للتعريف ال�سابق “البعد العمراين” ومتغرياته املختلفة 

والتي تتعلق بالتخطيط العمراين واال�ستخدام الكفء للم�ارد.
ث���م جاء بع���ده وليم فيليت لي�س���ري بان “التنمية امل�س���تدامة” ال ميكن ان تك����ن ذات كفاءة ب���دون مراعاة االإبعاد 

االقت�سادية واالجتماعية والعمرانية.
وكذلك فان “التنمية امل�س���تدامة” تفر�ض لت�فري حد اأدنى من االحتياجات للجميع والتخفيف من حدة الفقر اإذا 

ما اأريد لها ان تك�ن جمدية. )8(
ون�س���تخل�ض من ذلك ان التنمية امل�س���تدامة تعني ب�سفة اأ�سا�س���ية حتقيق االحتياجات االإن�سانية والتط�ر العمراين 
الذي يحقق ذلك دون اإحلاق ال�سرر اأو الفناء للبيئة الطبيعية باملجتمعات احل�سرية.. بل يفرت�ض اأن يزيد من تنميتها 
وحت�س���ينها لت�اكب املتغريات االجتماعية واالقت�س���ادية لل��س����ل اإىل جمتمع املدينة الفا�س���لة )هدف ورغبة �سكانها 
احل�س���ر يف ع�س���ر التط�ر والتنمية وه� ع�س���ر االألفي���ة الثالثة وث�رة املعل�مات التي �س���جعت عملي���ة التنمية يف كافة 

جماالت احلياة االإن�سانية(.

2. تقنيات البناء يف جمال العمارة املعا�سرة:
لقد تعددت وتن�عت وت�س���كلت اأ�ساليب وطرق االإن�ساء املعا�س���ر للمباين واملن�ساآت املختلفة واتخذت ا�سكااًل ملبانيها 
خرج���ت ع���ن اأ�س����ض ونظريات العمارة احلديثة وق���د ظهر الكثري من اأمثلة هذه املن�س���اآت العمالق���ة يف خمتلف الدول 

املتقدمة والنامية يف العامل.. وقد اتخذت �سمات معينة نذكرها فيما يلي:
2-1- ال�سخامة واالرتفاع.
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2-2- اجتاهات وتن�ع اأ�سكال املن�ساآت املعمارية.
2-3- م�اد البناء وتقنيات طرق االإن�ساء لالجتاهات املعمارية املعا�سرة.

2-4- التقنية واأ�س�ض بناء العمارة املعا�سرة.
2-5- م�اد البناء وتقنيات اال�ستدامة يف املن�ساآت املعا�سرة.

1.2. ال�سخامة والرتفاع:
لق���د ات�س���مت املن�س���اآت املعمارية املعا�س���رة ذات الطابع املتن�ع يف ال�س���كل واحلجم واالرتف���اع وال�ظائف واتخذت 
اجتاهات معمارية فردية بعيدًا عن العقالنية وال�جدانية يف عمارة القرن الع�س���رين واتخذت اأ�س���كااًل متن�عة كما ه� 

م��سح باالآتي. )4(
- مركز الفي�سلية – الريا�ض )1993-2000( املعماري ف��سرت و�سركاءه.

- فيال اأوملبيكا )ال�سمكة( – بر�سل�نة 2003- املعماري ن�رمان جان ن�فيل. �سكل )1(
- برج �سركة �س�ي�ض ري للتاأمينات – لندن 1997-2004 املعماري ن�رمان ف��سرت.

- ابراج االمارات ن�ررجروب ك�ن�سالتن�ض املعماري فليب �سارك.
- مباين املكاتب ال�سرنقية اخل�سراء – لندن – 1990 املعماري كابليكي واأوف اأروب.

- قاع���ة االجتماع���ات ال�س���رنقية ف�ق الفناء الداخلي لبنك اآي. اإن . جي – ب�داب�س���ت – 1992-1997 املعماري اإريك 
فان ايجرات.

- برجا برتونا�ض – ك�اال المب�ر – ماليزيا )88 طابق(. )1( �سكل )2(
- م�سروع – برج النخيل – الريا�ض. )2( �سكل )3(

- م�سروع - برج �سرية – عدن – اليمن. )3( �سكل )4(
- م�س���روع �س���يلك�ن جيت�ض 2008م )778 �س���قة �س���كنية – 450 ملي�ن درهم – الريا�ض – اململكة العربية ال�سع�دية.

)1( �سكل )5(
- برج الراجحي – الت�سميم واحلجم والتاأثري وامل�قع ) اأكرث من 71 طابق باال�سافة اىل 6 ط�ابق بالزا وم�سجد( – 

الريا�ض – اململكة العربية ال�سع�دية. )9(
2.2. اجتاهات وتنوع اأ�سكال املن�ساآت املعمارية:

يت�س���ح من العر�ض ال�س���ابق ان �سمات االجتاهات املعمارية املعا�س���رة قد اجتهت اىل طرق ان�سائية �سعبة التك�ين 
الإخراج منتج معماري متميز وفريد يف ا�سكاله وا�ستعماالته )وظائفه( وقد ات�سم بال�سفات التالية:

• متميز وفريد يف ت�سكيله من الناحية املعمارية وطريقة ان�سائه.
• ال�سخامة الراأ�سية وال�سخامة االأفقية للمك�ن املعماري.

• ال�سيطرة على املحيط املعماري.
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• التكاليف املرتفعة والكبرية للمنتج املعماري.
• اال�ستخدام املكثف لالأر�ض ) كثافات بنائية مرتفعة جدًا وكثافات �سكانية مرتفعة جدًا(.

• تبعث االجتاهات املعمارية املعا�سرة على االإح�سا�ض بالعزلة واخل�ف وعدم حتقيق االأمان املعماري والعمراين.
• ال�سع�ر باالرتقاء والتميز واملقيا�ض االإن�ساين خرج عن احلدود التقليدية.

• التك�ينات والت�س���كيالت املعمارية ال تعني اال�س���تخدام وال�ظيفة.. بل تعني ت�س���كيالت فنية وا�س���تخدام م�اد بناء 
وخامات جديدة فقط وطرق ان�سائية �سعبة وغري وا�سحة.

• �سياع االأ�سل�ب االإن�سائي املعروف وذلك نتيجة ا�ستخدام التك�سيات ال�سكلية لل�اجهات واال�سكال الهند�سية املختلفة 
باعتبار ذلك املنتج الع�سري ) الذي يدل على تعقيد نظم احلياة واملعي�سة والعمل باملجتمعات احل�سرية املعا�سرة 

بالدول الراأ�سمالية(.
3.2 مواد البناء وتقنيات طرق الإن�ساء لالجتاهات املعمارية املوحدة:

لقد اجته املعماري�ن يف العامل على حتقيق طفرة معمارية معا�سرة كل مبفره يف اأوروبا واأمريكا واليابان وحذا 
حذوه���م املعماري����ن بالبالد االأخرى ذات االإمكانيات والراأ�س���مالية واالقت�س���اد املزدهر. وعلى �س����ء االجتاهات 

املعا�سرة للعمارة ن�ست�سعر ن�ع اال�ستخدامات لطرق االإن�ساء لغري تقليدية واملركبة وال�سخمة ومنها ما يلي:
· عم���ارة �س���ركات ال��س���ائط املتعددة: مثال املركز الرئي�س���ي للقناة الرابع���ة – لندن 1994 املعماري ريت�س���ارد روجر 

و�سركاءه.)5( �سكل )6(
 –  الع�مل���ة الرقمية كمنظ���م للتفاعل البيئي: ) العمارة الذكية ( – مركز الفي�س���لية – )1993-2000( الريا�ض • 

اململكة العربية ال�سع�دية. )5( �سكل )7(
.) عمارة ال��سائط املتعددة كناقلة للمعل�مات والرتفيه: ) م�سروع مبنى اإندل –حي �سميك�ف وبراج( )5( �سكل )8• 

)  الرتفيه الرقمي: ) مثال ك�كب ه�لي�د واورالندو 1994 – جمم�عة روك�يل(. )5• 
)  اأ�سكال العمارة الط�ب�ل�جية املهجنة: )معر�ض املياه املاحلة 1999م املعماري كا�سي او�سرت ه�ى(. )5( �سكل )9• 

 الت�س���كيل البيئي: االجتاه التفتيتي واملتكرر ) متحف ج�جنهامي اجلديد ني�ي�رك 1998•  املعماري فرانك جربي(. 
)5( �سكل )10(

)  االهتمام باالأ�سطح امل�سنعة: ) برج اجبار – بر�سل�نة 2003 املعماري جاي ن�فيل(.)5• 
) ال�سمكة – فيال اوملبيكا – بر�سل�نة 89-1992م(. )4• 

 )  العمارة الك�نية: التذكارية والغم��ض – ) م�سروع برج ت�رانادو 2002 املعماري اكتار اركتكت�را. )5• 
 ) ا�س���تعارة االأ�س���كال احلي�انية: مركز فاني� للعل����م، ولفزبرج – اأملاني���ا )1999-2005( املعمارية زها حديد. )5• 

�سكل )11(
)  عمارة النهائيات املدببة: -  نادي اجل�لف – دبي – االمارات العربية املتحدة. )5• 

) املركز الرئي�سي لبنك دبي . املعماري . كارل��ض اأوت. )5( �سكل)12• 
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 )  برج العرب 1999. املعماري اتكنز. )5• 
)  برج �سنجهاي املايل الدويل – املعماري �سركة ك�ن بيدر�سن ف�ك�ض و�سركاءه د. �ض. )5• 

)  االأ�سكال االنتفاخية: برج بلغدير،فريز الند - ه�لندا 2003 املعماري نك�ست اركتيكت�ض.)5• 
 عمارة �س���كل الل�لب: برج ق�س���ر املدينة – م��س���ك� من املت�قع انتهاوؤه عام 2009•  املعماري . ارام جاي ام وكارن 

ف�رب�ض. )5( �سكل )13(
)  عمارة �سكل امل�جة: مثال ميناء ي�ك�هاما الدويل 1995 املعاري اف او ايه. )5• 

• العمارة الكري�ستالية: مثال 
)  اقرتاح برجي مركز التجارة العاملي 2003 ني�ي�رك  )مداخلة مكتب �سنك – مداخلة ن�رمان ف��سرت( )5( �سكل )14• 

)  برج بنك ال�سني ه�جن ك�جن 1990 املعماري اأي ام باي. )5• 
)  برج ميت� للفن�ن ، ميت� 1990 املعماري اراتا اي�س�زاكي. )5• 

 عمارة ال�س���كل ال�س���رنقي: مثال املركز االعالمي مللعب ل�رد للكريكت لن���دن 1999•  املعماري . اماندا ل�فيت وجان 
كابليكي. )5( �سكل )15(

( املعماري   عمارة التعريجات والك�سرات: مثال معر�ض اك�سب� 2002 ف�رام ارتيبالج بيل – �س�ي�سرا )2002-1999• 
ك�ب همبالو. )5(

 عمارة الرتاكمات االأفقية والراأ�سية مثال اجلناح اله�لندي معر�ض هان�فر – املانيا عام 2000•  - املعماري ام.يف.
اآر.دي يف. )5( �سكل )16(

مما �س���بق يت�س���ح لنا التن�ع الكبري يف اأ�س���اليب وتقنيات البناء للمن�س���اآت املعمارية املعا�سرة والتحرر ال�ا�سح من 
االأ�ساليب القدمية حتى يف عمارة ما بعد احلداثة واأطلقت اخليال لالأ�سكال والتن�ع والرتاكيب املعمارية ذات اال�سكال 
الهند�سية والنباتية واحلي�انية امل�ست�حاة من الطبيعية والتي ال تعك�ض اإال التحرر وتعدد كبري لل�ظائف بتقنيات حديثة 
للبناء ال تت�س���ح اأو�س���افها يف ال�س���كل وال امل�سم�ن ف�سال عن انت�س���ارها يف العامل ما بني التن�ع واالختالف يف العادات 
والتقالي���د االإن�س���انية للبيئات اجلغرافية املختلفة والتغري يف حالة املناخ واأ�س���بحت هذه العم���ارة مناذج وطفرة عاملية 
تظهر يف اأي جمتمع واأي م�قع على الكرة االر�سية وتفتقد  لله�ية والطابع املميز للح�سارة االإن�سانية لهذا املجتمعات.

4.2. مواد البناء وتقنيات طرق الإن�ساء لالجتاهات املعمارية املوحدة:
تتطلب عملية التنمية املعمارية املعا�سرة والتنمية العمرانية للمحيط العمراين والفراغات احل�سرية بها اإىل حتقيق 
اأه���داف التنمية ومتطلباتها والتي انتهجتها كثري من الدول املتقدمة وبع�ض الدول النامية خ�س��س���ًا فيما يتعلق ببناء 
العمارة املعا�س���رة.. واأعر�ض فيما يلي اأهم اأ�س����ض البناء للعمارة املعا�سرة ذات الطفرات ال�سكلية واالإن�سائية املتميزة 

يف ع�سر االألفية الثالثة والتي مت عر�ض عدد من االأمثلة والنماذج منها يف البن�د ال�سابقة.. وهي كاالآتي:
· مواد بناء قوية وجديدة: 

وهي �س���رورة التغيري يف تنفيذ املن�س���اآت املعا�س���رة وتغري اأ�س���ل�ب البناء من التقليدي اإىل املتغري املعا�س���ر.. مما 
ي�س���ت�جب ح�س���ابات جديدة لالإجهادات والتحمل ومع زيادة االإرتفاعات التي بلغ بع�سها ثمانني طابقًا اأو اأكرث )ح�ايل 
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250 مرتًا(... فهذا يف حد ذاته اأحدث طفرة يف اإ�س���تخدام قطاعات احلديد وحديد الت�س���ليح للخر�س���انات امل�سلحة.. 
اإلخ.. واأن يتحقق لهذه امل�اد ال�سالبة والق�ة التي حتقق الغر�ض من اإ�ستخدامها ب�سكل اآمن .

· املتانة: 
وتعني ف�س���اًل عن ق�ة التحمل و�سكل القطاعات امل�س���تخدمة مل�اد البناء للعمارة املعا�سرة ه� متانة البناء والربط 

بني عنا�سر املن�ساأ ليتجاوب مع االإجهادات والت�سكيل املتغري للمباين ف�ساًل عن تعددها واإرتفاعها وتغري اأ�سكالها.
· اجلودة العالية ملواد البناء وتكنولوجيا الت�سنيع:

من االأهمية مبكان عند اإتباع اأ�س���اليب الطفرة املعمارية للمباين وبناء مناذج منها ذات اإ�س���تخدامات ح�س���رية يف 
املدن واإعتبارها �س���رورة ع�س���رية اأن يتحقق لها اإن�س���اء امل�سانع اجلديدة واملتط�رة يف ت�س���نيع هذه اخلامات وم�اد 
البناء على اأ�س�ض عالية من التن�ع والتغري والت�سكيل والذي يتن�ع طبقًا لت�سميم املن�ساآت املعمارية املعا�سرة.. مع االأخذ 
يف االإعتبار تكن�ل�جيا الت�س���نيع والتط�ر يف اإ�ستخدام االأ�ساليب املعا�س���رة لتكن�ل�جيا املعل�مات يف امل�سانع والفنيني 
ذوو اخلربة العالية �س����اء يف الت�س���نيع واالإنتاج او يف اعمال التنفيذ.. بداًل من العمالة االأجنبية التي تكلف كثريًا من 

االإ�ستثمارات ال�طنية.. اإذا ما اأردنا حتقيق العمران الع�سري.
· اإمكانية التنوع الوظيفي للفراغات الداخلية للمباين املعمارية املعا�سرة: 

مما ال �س���ك فيه اأن م�اد البناء وت�س���نيعها يف هذا املجال ال بد وان تتحقق فيها اإمكانية التعدد والتن�ًع والت�س���كيل 
والرتبيط والتما�س���ك وكذلك اإمكانية حتقيق وت�سكيل الفراغات الداخلية واخلارجية ومتطلباتها من عنا�سر االإمتداد 
والت��سع والتغطيات والرتكيبات التي حتقق للعمارة املن�ساأة الهيكل املعماري اجليد واملتما�سك والت�سكيل املعماري املطل�ب.

· حتقيق التميز يف الإنتفاع الوظيفي للمبنى )الإ�ستثمار اجليد(: 
يعت���رب اأم���رًا م�ؤكدًا اأن االإقبال على اإن�س���اء تلك الطفرة من املباين املعمارية يف ع�س���ر االلفية الثالثة لي�ض لل�س���كل 
املعم���اري وح���ده.. ولكن يعت���رب االإنفاق الكبري من االإ�س���تثمارات الإن�س���ائه ذو اأهمية كبرية من حي���ث التط�ر املعماري 
والعمراين من جهة ومن جهة اأخرى ال بد اأن يحقق عائدًا جمزيًا لالإ�ستخدامات ال�ظيفية االإنتفاعية للم�ستثمرين من 
جهة وخدمة املجتمع احل�س���ري الذي تقع فيه وت�ؤثر فيه تاأثريًا يحقق التفاعل امل�س���تمر بني ال�سكان واإمكانياتهم وهذه 

ال�ظائف االإنتفاعية احل�سارية اجلديدة.
· زيادة العمر الفرتا�سي للمن�ساأ املعماري املعا�سر: 

يعترب حقيقة اأن اإ�س���تخدام م�اد بناء متط�رة وعلى اأ�س����ض ت�س���نيع تكن�ل�جية تتنا�س���ب مع التط�ر التقني لالألفية 
الثالثة وكذلك االإ�ستخدام املنا�سب للعمارة املعا�سرة يف طفرتها ال�سكلية اأمرًا هامًا لتحقيق االأمان املعماري والعمراين 
للمن�س���اأ واملجتمع هذا من جهة البناء واالإن�س���اء ولكن االأمر يتطلب مراعاة الع�امل اخلارجية امل�ؤثرة على املن�س���اأة ملا 

يتطلبه �سكله من �سخامة واإرتفاع وت�سكيل متغري ما يلي:
- احلماية من �سغ�ط و�سدة الرياح.

- احلماي���ة م���ن التغري ال�ا�س���ح يف درجات احلرارة للبيئ���ات اجلغرافية املختلفة نظرًا لتنفيذ ه���ذه العمارة )الطفرة 
املعمارية( يف اأرجاء العامل والتي ت�ؤثر على الت�سطيبات اخلارجية. 

- احلماية من الزالزل ومراعاة ذلك يعد اأمرًا حي�يًا وهامًا حلماية ال�س���كان وم�س���تخدمي املبنى ف�س���اًل عن املجتمع 
العمراين املحيط الذي يتاأثر حتمًا عند اإنهيار هذه املن�ساآت ال�سخمة اإذا تاأثرت اأ�سا�ساته اأو تركيباته الفنية اأو تعر�سه 
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للحريق مع �سع�بة حماية واإنقاذ قطاعاته اإذا كان املن�ساأ من احلديد وعدم القدرة على اإطفاء احلرائق الناجتة..
-ج�دة م�اد البناء والت�س���طيبات اخلارجية امل�س���تخدمة عامل اأ�سا�س���ي على احلفاظ على ال�سكل املعماري للمن�ساأ 

املعماري وحتقق له االإ�ستمرار يف االأداء ال�ظيفي )اال�ستدامة(.
وتعترب امل�ا�س���فات �س���الفة الذكر ذات اأهمية كبرية يف زيادة العمر االإفرتا�سي للمن�س���اأ املعماري وخا�سة يف حالة 
املن�ساآت ال�سخمة والعالية التي لن يتحقق لها ذلك اإال بت�فر هذه امل�ا�سفات واالإهتمام مبراعاة كل الع�امل وامل�ؤثرات 

اخلارجية وتقنيات الت�سنيع وح�سن اإدارة تلك املن�ساآت و�سيانتها باإ�ستمرار.
· �سهولة اأداء اأعمال ال�سيانة: 

تعترب اأعمال ال�سيانة واحلفاظ على �سالمة املن�ساأ املعماري من اأهم االأعمال لتحقيق عمر اإفرتا�سي اأكرب من جهة 
ولزيادة وا�س���تمرارية ا�ستخدام املن�ساأة بكفاءة عالية.. وتتطلب اأعمال ال�سيانة �سه�لة االأداء الي�مي باملن�ساأ �س�اء من 
الداخل اأو اخلارج وخا�سة ملباين الطفرة املعمارية ذات الت�سكيل املتن�ع وال�سعب من جهة واالإرتفاع ال�ساهق من جهة 
اأخرى.. ولذلك يجب اأن ت�س���تخدم االأ�س���اليب التكن�ل�جية املتط�رة وغري التقليدية مما يحقق احلفاظ على املن�ساأ من 

جهة وعلى ال�سكل املعماري املميز من جهة اأخرى.
· حتقيق النخفا�ض يف الكلفة الت�سغيلية للمباين:

م���ن االأهمي���ة مبكان عند التفكري يف ان�س���اء مثل هذه املن�س���اآت املعمارية ذات الطفرة املعا�س���رة اأن يراعى حتقيق 
انخفا�ض يف الكلفة الت�سغيلية لهذه املن�ساآت ذات ال�ظائف املتعددة وذلك با�ستخدام تكن�ل�جيا االإدارة وتخفي�ض عدد 
العاملني وذلك با�س���تخدام ال��س���ائل التكن�ل�جية يف العمل واالدارة والتخدمي والت�سنيع يف جمال اخلدمات حيث يعد 

ذلك اأمرًا هامًا لتخفي�ض النفقات وحتقيق العائد املنا�سب من بناء وا�ستخدام هذه املن�ساآت ال�سخمة.
5.2. مواد البناء وتقنيات ال�ستدامة يف املن�ساآت املعا�سرة:

ولتحقيق اال�س���تدامة يف املن�س���اآت املعمارية املعا�س���رة وكذلك املحي���ط العمراين الذي يخدمها ف���اإن االأمر يتطلب 
حتقيق امل�ا�س���فات الفنية وال�س���ناعية واجل�دة العالية التي تتنا�س���ب وا�ساليب االن�س���اء املتن�عة والظروف الطبيعية 
ال�س���عبة التي قد تتعر�ض لها تلك املن�س���اآت يف ارجاء العامل املختلفة والتي �س���بق عر�س���ها بالبند ال�سابق..كذلك فان 
حتقيق اال�س���تدامة يف العمارة وزيادة العمر االفرتا�س���ي لها فان اأعمال ال�س���يانة وا�ستمراريتها و�سالمة ادائها حتقق 
احلف���اظ عليها كمن�س���اأ متكامل التك�ين والت�س���كيل واأعمال الت�س���طيبات الظاهرية والداخلية  وكذلك ح�س���ن االإدارة 
والعمال���ة املتخ�س�س���ة فنية واإداري���ة مع مراعاة اجل�انب امل�ؤثرة على تلك املن�س���اآت مثل الك����ارث الطبيعية كالزالزل 

والرباكني والفي�سانات وال�سي�ل واالأعا�سري وهذا طبقًا مل�اقعها اجلغرافية يف اأنحاء العامل..
لذلك فاإن تقنيات البناء ذات اجل�دة الفائقة اأ�سبحت �سرورة ع�سرية مع املن�ساآت املعمارية ذات الطفرة املعا�سرة 

وغري التقليدية ولن تتحقق لها االإ�ستدامة دون مراعاة جميع الع�امل امل�ؤثرة عليها لتحقيق االإ�ستدامة واالإ�ستمرارية.

3. اأ�س�ص عملية التنمية املعمارية والعمرانية املعا�سرة:
لقد ظهرت نظريات عديدة للعمارة يف الع�س���ر احلديث خالل القرن املا�س���ي وقد اإتبعت اأ�ساليب اإن�سائية تقليدية 
ومتط�رة.. ولكن الطفرة املعمارية املعا�سرة لث�رة املعل�مات واالألفية الثالثة جعلت للعمارة اأ�سكااًل جديدة وطرق اإن�ساء 
غري تقليدية بل واأخذت تراكيب �س���كلية غري معه�دة مع �س���خامة املن�س���اآت وبع�سها �ساهق االإرتفاع.. وبذلك فقد تغري 
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مفه�م العمران اجلديد عن مفه�مه املعه�د وه� التن�سيق احل�سري واملقيا�ض االإن�ساين والربط مع الطبيعة والتمتع بها..
لذلك فمن اأهم املالحظات على العمارة املعا�سرة )الطفرة املعمارية( والعمران احل�سري االآن باملناطق احل�سرية ما يلي

- الإنعزالية: للمن�ساآت �ساهقة االإرتفاعات حيث يك�ن الربط بني املن�ساآت املماثلة باإ�ستخدام الطريان الذي خ�س�ض 
له مهابط اأعالها ولي�ست جميع اأن�اعها.

- �سياع املقيا�ض احل�سري الإن�ساين: فاالإرتفاعات ال�ساهقة اأدت اإىل عدم االإح�سا�ض باملقيا�ض االإن�ساين.. ف�ساًل 
عن الكثافة العالية لل�سكان امل�ستخدمني لهذه املن�ساآت نظرًا ل�سخامة املن�ساآت واالإرتفاع ال�ساهق لبع�سها وخا�سة 

يف املناطق املركزية باملدن.
ـــيـــق املـــــــواقـــــــع املــــحــــيــــطــــة: و�����س����ي����اع امل�������س���ط���ح���ات اخل���������س����راء خ�������س��������س���ًا داخ����ل  - �ــــســــعــــوبــــة تـــنـــ�ـــس
امل����ن����اط����ق امل����رك����زي����ة ل����ل����م����دن.. ب�����س��ب��ب امل�������س���ط���ح���ات ال�����الزم�����ة مل�����اق����ف ال���������س����ي����ارات و�����س����رورة 
اإن���������س����اء ط�����اب����ق ع����دي����دة مل�����اق����ف ال���������س����ي����ارات حت����ت ����س���ط���ح االأر����������ض واأ�����س����ف����ل ت���ل���ك امل���ن�������س���اآت.

والف�ساءات  امل�ساحات اخل�سراء  و�سياع  االإرتفاع  �ساهقة  املباين  تكد�ض  ب�سبب  البنائية:  للكثافة  كبري  اإرتفاع   -
العمرانية التي ت�سعر ال�سكان باالإرتياح النف�سي ومالحظة خط ال�سماء والتمتع بها.

لذل���ك فاإن���ه يجب اأن تراعى اأ�س����ض عملية التنمية املعمارية والعمرانية نظرًا لتكاملها معًا خلدمة �س���كان احل�س���ر 
و�س���رورة احلد من الع�امل امل�ؤثرة على �سالمته النف�س���ية واالإجتماعية خالل اأوقات العمل الي�مية واالإنتقال واحلركة 

بل وكذا ال�سكن.. ملا له من تاأثري كبري على حياته وعلى املجتمع الذي ه� ع�س� عامل م�ؤثر به..
وف�س���اًل عن ذلك فاإن هذا املجتمع ه� جمتمع االإ�س���تثمارات واالإمكانات العالية الأ�سحاب الرثوات والقادرين  على 

االإنفاق على هذا امل�ست�ى املرتفع من اخلدمات.
وتعترب االأ�س�ض االآتية هامة للغاية للتخفيف من االأثر ال�سلبي ورفع الروح املعن�ية لل�سكان وحتى ال ت�ؤدي اإىل الهروب 

والهجرة من هذه املناطق وهي كاالآتي:
· �س���رورة التخفيف من االرتفاعات ال�ساهقة وذلك حتى ميكن التحكم يف العمارة املعا�سرة والتخفيف من امل�ساكل 

التي ت�ؤثر عليها وعلى امل�ستخدمني.
· �سرورة مراعاة واختيار امل�اقع املنا�سبة لها بعيدًا عن التمركز احل�سري للخدمات وتي�سري حركة االنتقال اإليها.. 
وحتقيق الفراغات احل�س���رية واملنا�س���بة لها وبينها وبني البنايات االأخرى.. وا�س���تكمال تن�سيق الفراغات بعنا�سر 

الالند�سكيب واخلدمات االأر�سية وحتقيق الربط مع الطبيعة.
· �سرورة االهتمام با�ستخدام امل�اقع املنا�سبة لال�ستخدامات ال�ظيفية لهذه املن�ساآت ال�سخمة وال�ساهقة والتي تعد 

ذات اأهمية كبرية يف حتقيق العمران املتكامل وحتديد ا�ستعماالت االرا�سي املنا�سبة للعمران احل�سري.
· الت�سريعات العمرانية:

الت�س���ريعات العمرانية هي التي تنظم العمران يف املدن والقرى وهي التي حتكم ت�س���رفات االأفراد واجلماعات يف 
جمال العمران لتحقيق االأهداف التي تن�سدها م�سروعات التخطيط والتعمري واالإ�سكان و�سمان اإقامة املباين م�ست�فاة 
لال�سرتاطات واملعايري التي تكفل اأمن ال�سكان وراحتهم وت�فري م�ستلزمات ال�سحة العامة باالإ�سافة اإىل حتقيق جمال 

وتن�سيق املدن والقرى. )7(
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· كذل���ك يجب االهتمام ب��س���ع الت�س���ريعات العمرانية املنا�س���بة التي تنظم بن���اء هذه املن�س���اأت وم�اقعها وكذلك 
الكثافات ال�سكانية والبنائية املنا�سبة بهذه امل�اقع مع بعدها عن املناطق ال�سكنية التقليدية باملدن ملا لها من خ�س��سية 

وطابع عمراين وثراث ح�ساري ي�ؤكد ه�ية وتاريخ االن�سان يف املجتمعات املختلفة بالعامل.

4. الطفرة املعمارية املعا�سرة بني التجريد والتجديد:
يالحظ مما �س���بق عر�س���ه من املباين واملن�س���اآت املختلفة للطفرة املعمارية املعا�س���رة التن�ع الكبري يف اال�س���كال 
والرتاكيب املختلفة بكل منها والذي ا�س���تخدم يف بع�سها اال�س���كال الهند�سية مثل الكرة واملنحنيات واالأ�سكال النباتية 
واحلي�انية واالأ�س���كال الهند�سية الغري متكاملة وبع�سها ا�س���تخدم فيه امل�سطحات الزجاجية الكبرية وبع�سها اال�سطح 

ال�سفافة واملعدنية واأخرى ا�ستخدم فيها االأل�ان ال�سارخة.. الخ.
· مما ال �س���ك فيه اأن هذا العر�ض يعطي �س����رة ح�س���ية لالدراك باأن هذه املباين جاءت باأ�س���كال تت�سم بالتجريدية 

ال�سكلية والتك�ينات الفنية ب�سكل يحقق الن�احي اجلمالية للتك�ين املعماري للمن�ساأ..
· كم���ا اأن ال�س���كل املعماري التجريدي للمن�س���اآ ال يحقق ما �س���بق اأن تعارفن���ا عليه يف النظري���ات املعمارية احلديثة 
بالقرن املا�سي  من اإدارك ل�ظيفة املبنى اأو جمم�عة املباين )مثل امل�ست�سفيات – املدار�ض - املحالت التجارية – 

امل�ساكن... الخ( فاإن هذا التجريد قد اأهمل هذا اجلانب احل�سي واالإدراكي لالإن�سان.
· لقد اأدى هذا التجريد يف بناء الفكرة املعمارية لتلك املن�س���اآت ال�س���خمة وال�س���اهقة االرتفاع اإىل �س���ع�بة اإدراك 
الطريقة االإن�س���ائية للكثري منها مما يدل على اأن كل مهند�ض معماري له فكره الت�س���كيلي دون النظر اإىل ال�ظيفة 
اأو ال�ظائ���ف العديدة باملن�س���اأ والتي متثلت يف ع�س���ر املعل�مات واملباين ال�س���خمة التي تلب���ي تلك اخلدمات والتي 
تنتهجها البالد الراأ�س���مالية والدول الكربى والدول النامية ذات االمكانيات الكبرية لال�ستثمارات العقارية ابتغاء 

حتقيق طفرة وا�سحة وحم�س��سة من التط�ر احل�سري والعمراين ببالدها وم�سايرة التط�ر التكن�ل�جي بالعامل.
· اإن التجريد الذي حدث بتلك املن�س���اآت اأخرج العمارة من القي�د التي فر�س���ت عليها من نظريات العمارة احلديثة 
للمعماري���ني امل�ؤ�س�س���ني لها مثل )مي����ض فان ديرروه – فرانك ل�يد رايت – وال���رت جروبيا�ض – ل�ك�رب�زييه( واإن 
التط�ر الذي حدث يف عمارة ما بعد احلداثة من املعماريني يف حركة امليتاب�ليزم وحركة االأر�سيجرام قد �ساعدت 

على تط�ر الفكر املعماري والتن�ع يف التك�ين املعماري واالن�سائي ليحقق تلك الطفرة املعا�سرة.
· وا�س���بح ال�سكل املعماري اجلديد ي�سكل تك�ينًا ي�سمح بتحقيق كافة اال�ستخدامات )للم�ساحات ال�ا�سعة واملحدودة 

واخلدمات باأن�اعها واأماكن الرتفيه.. الخ( مما جعل ال�سكل املعماري جتريدًا �سكليًا دون وظيفة حمددة..
· اإن التجريد للعمارة املعا�س���رة يف هذه الطفرة حتققق اجلمال املعماري الت�س���كيلي والفني باعتبار اأن العمارة  على 

راأ�ض الفن�ن الت�سكيلية وه� ن�ع من التجريد للمنتج املعماري املعا�سر..
· اإن املنتج املعماري املعا�س���ر يعترب جت�س���يدًا للتط�ر الفكري االن�س���ائي وتعديه للفكر التقليدي لالإن�س���اء والت�سنيع 
والتط�ي���ر.. مم���ا جعل العمليات االن�س���ائيةتخدم القطاع املعماري املعا�س���ر لتط�ير الثقاف���ات والفن�ن املتمثلة يف 

العمارة والعمران مراآة التح�سر للمجتمعات االن�سانية.
· ان التجديد �س���روة ع�سرية تتالءم مع تط�ر الع�سر “ع�سر املعل�مات” وتعدد كبري ووا�سح لل�ظائف امل�ستحدثة 
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مع تقنيات الت�سنيع للمنتجات ب�سفة عامة ولالإن�سان وثقافته وتط�ر احلياة املعي�سية ب�سفة خا�سة.

5. منهجيــة حتقيــق العمــارة املعا�ســرة امل�ستدامة يف ظــل ا�ستخدام التقنيــة احلديثة يف 
القرن ال�احد والع�سرين:

مما �س���بق ذكرة يف جمال العمارة املعا�س���رة والطفرة املعمارية التي ظهرت ب�س���كل ملح�ظ يف االآونة االأخرية وما 
لزمتها من تقنيات يف جمال البناء والت�سييد.. وكذلك متطلبات الع�سر التي ظهرت يف املجتمعات االن�سانية املتح�سرة 
التي اوجدت تلك النماذج املعمارية.. واأوجدت املناخ املنا�س���ب الإقامتها.. ي�س���ت�جب ذلك كله على �س����ء ما مت عر�سه 
و�س���ع منهجية منا�سبة لتحقيق العمارة املعا�س���رة والتنمية احل�سرية ت�سمن لكل جمتمع “دولة” اأن ت�سع ما ينا�سبها 
من املعايري وال�س���روط وال��س���ائل التي حتقق لها تنمية ح�سرية م�س���تدامة مع العمارة املعا�سرة يف اآن واحد الأنها ت�ؤثر 

وتتاأثر باملجتمع االن�ساين..
لذلك فاإن اأهم اأ�س�ض هذه املنهجية لتحقيق العمارة املعا�سرة املتميزة على �س�ء ا�ستخدام التقنية احلديثة اأوجزها فيما يلي:
• اأن ت��سع الق�انني والت�سريعات املعمارية والعمرانية على وجه اخل�س��ض التي تخ�ض اإن�ساء وبناء وت�سميم العمارة 
املعا�سرة ذات الطفرة املعمارية اجلديدة والتي يجب اأن حتقق احتياجات املجتمع االن�ساين على املدى القريب والبعيد.
• اأن يتنا�سب حجم امل�سروع املعماري وارتفاع مبانية اإىل احلد املعق�ل واأن ي�ست�عب ال�ظائف املنا�سبة من حيث الكم والن�ع 
حتى ميكن حتقيق اأهداف التنمية ب��س�ح ودون خلل نتيجة عدم القدرة على التحكم يف اإدارة هذا اال�ستثمار العقاري.

• اأن تتنا�سب هذه امل�سروعات يف حجمها وارتفاعاتها مع املحيط العمراين يف تنا�سق بيئي   وعمراين حتقق التاآلف والتنا�سب 
املحبب للنف�ض بعيدًا عن االح�سا�ض ب�سيطرة هذه امل�سروعات يف م�اقعها والتنافر عما يحيط بها من عمران وبيئة و�سكان.
• اأن حتدد وت�س���ع الدول �س���من ا�س���رتاتيجيتها للتنمية احل�س���رية وق�اعد واأ�س����ض و�سروط اإن�س���اء واإقامة مثل هذه 

امل�سروعات العمالقة تت�سمن تنمية حقيقية ذات اأهداف واإقليمية وحملية.
• اأن يت���م اختي���ار م�اق���ع هذه امل�س���روعات بعناية تامة تكف���ل لها حتقيق امل���ردود الق�مي واالقليمي واملحلي ب�س���فة 

اأ�سا�سية.. وحتقيق املردود اال�ستثماري والعمراين للم�ستثمرين واملجتمع احل�سري الذي تن�ساأ به.
• اأن تتم امل�افقة على تنفيذ هذه امل�سروعات بعد مراجعة درا�سات اجلدوى الفنية لها والتي تت�سمن:

- مبداأ ال�سالمة “�سالمة املن�ساأ”
-  االأمان العمراين للمحيط اخلارجي.

- االأمان �سد خطر احلريق.
- االأمان �سد خطر الزالزل والرباكني..

- االأمان �سد خطر الفي�سانات وال�سي�ل.
كذلك تت�سمن درا�سات اجلدوى االقت�سادية والنفعية من وراء تنفيذ مثل هذه امل�سروعات وتت�سمن :

- درا�سة اجلدوى االقت�سادية للم�سروع.
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- درا�سة املردود النفعي للمجتمع املحيط.
- درا�سة مدى م�ساهمة تلك امل�سروعات يف تط�ير املناطق التي تن�ساأ بها “املردود العمراين”.

• حتقيق هدف اال�س���تدامة للعمارة املعا�س���رة واال�س���تفادة من خمرجات تقنيات البناء والت�سييد ون�سر هذه الثقافة 
للمجتمع احل�سري وتهيئة ال�سباب لتكن�ل� جيا العمل االلكرتوين يف جمال احلياة املختلفة.

• ن�سر وتط�ير التعليم الهند�سي يف جمال العمارة وتقنيات البناء باالألفية الثالثة وكذلك يف جمال االن�ساء والت�سييد 
وحتقيق الربط الق�ي بني التعليم والتنفيذ.. كذلك تط�ير التعليم الفني مبا يت�اكب مع متطلبات الع�سر احلا�سر 

وخا�سة يف جمال الت�سنيع وتكن�ل�جيا البناء.

اخلال�سة واأهم النتائج:
ن�س���تخل�ض من الدرا�س���ات ال�سابقة عن التقنية والعمارة امل�س���تدامة يف القرن احلادي والع�سرين  عدة نتائج هامة 

اأعر�سها فيما يلي:
• اأن التنمية امل�ستدامة يف العمران احل�سري يتحقق مع ت�سييد وبناء املن�ساآت املعمارية التي تربز التقدم والتط�ر يف 
املجتمعات االإن�س���انية مرتبطًا متامَاً مع املحيط البيئي والعمراين ومن�سجمة معه يف تن�سيق ح�سري يخدم املن�ساآت 

وامل�ستخدمني وعامة النا�ض..
• اإن التنمية املعمارية املعا�سرة )الطفرة املعمارية( ظهرت واأطلت براأ�سها على العمران احل�سري.. مع ما تتميز به 
هذه الطفرة من �سخامة وجتريد وارتفاعات �ساهقة لبع�سها فاإن التعامل معها اأ�سبح �سرورة واأن اال�ستفادة منها 

اأ�سبح واردًا..  لذلك كان هدف البحث.
• اإن الطفرة املعمارية لكثري من املباين ظهرت بالبالد العربية والنامية وهي التي ظهرت يف كثري من بالد العامل املتح�سر.. 
ولكن هناك فرق وه� اإننا ا�ستفدنا من التقنيات يف البناء والت�سييد والت�سكيل املعماري ولكن يجب اال�ستفادة الكاملة 
منها للمن�ساأ واملجتمع احل�سري خا�ستنا وه� املنتج املهم لتنفيذ عمارة معا�سرة متط�رة تنا�سب جمتمعاتنا النامية.

• اإن املنتج املعماري ه� منتج فني ت�سكيلي ومنتج اإن�سائي ذو تراكيب خمتلفة يحتاج ذلك اإىل الكفاءة والقدرة العلمية 
التي حتقق له الكفاءة وال�سالمة واالآمان للمن�ساأ من جهة وللمحيط االإن�ساين من جهة اأخرى.

• اإن املنتج املعماري منتج دويل عاملي مل يفرق م�سمم�ه بني بيئة جغرافية واأخرى لذلك يحتاج اإىل مراجعة ال�ستخدام 
تقنيات البناء والت�سييد وكذلك م�اد البناء امل�ستخدمة والتي تنا�سب كل بيئة منها.

• اإن املنتج املعماري املتعدد ال�ظائف واال�س���تخدامات يحتاج اإىل الكفاءة العلمية والقادرة على اإدارة �س���ئ�نه وتقدمي 
خدمة مميزة نابعة من التط�ر التكن�ل�جي وث�رة املعل�مات.. واأن اختيار بع�ض ال�ظائف باملن�س���اأ رمبا ال تنا�س���ب 
جمتمعاتن���ا م���ن حيث املبداأ اأو الع���ادات والتقالي���د اأو اخلدمات،، مما ي�س���ت�جب اختيار ال�ظائف املنا�س���بة التي 

يت�سمنها امل�سروع املعماري املعا�سر.
• اإن ه���ذه امل�س���روعات العمالق���ة حتتاج على و�س���عها بالق�انني والت�س���ريعات ومدى حتقيقها للمردود االقت�س���ادي 

والثقايف والنفعي لل�سكان.
• اإن هذه امل�سروعات حتتاج اإىل برنامج الأعمال ال�سيانة العامة واحلفاظ على �سالمة املن�ساأ وجمال �سكله وواجهاته 
وج�دة خاماته امل�س���تخدمة. باالأ�س���اليب غري التقليدية والتي تتنا�سب واالألفية الثالثة وث�رة املعل�مات.. مع مراعاة 

حتقيق ذلك لعملية التنمية امل�ستدامة.
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اأهم الت��سيات لتحقيق التقنية والعمارة امل�ستدامة يف القرن احلادي والع�سرين:
• تعترب هذه امل�س���روعات املعمارية العمالقة )الطفرة املعمارية املعا�س���رة( ن�ع من الثقافات الفنية ال�اردة لبالدنا 
العربية والنامية وان ن�س���رها يف و�س���ائل االإعالم املرئية وامل�س���م�عة واملق���روءة اأمر له اأهميت���ه.. مع الرتكيز على 

متطلبات واحتياجات التنمية العقارية على امل�ست�ى الق�مي واالإقليمي واملحلي.
يف برامج تط�ير التعليم الهند�سي كافة ملا يتطلبه  اأنه يجب اإدخال هذه “الطفرة املعمارية واالإن�سائية املعا�سرة “ • 

املن�ساأ ال�احد من تعدد لل�ظائف ت�سمل كافة املجاالت الهند�سية واخلدمية.
• كذلك اإن�س���اء مراكز تدريب للفنيني يف جمال تكن�ل�جيا ت�س���نيع م�اد البناء وخامات الت�سطيبات املختلفة وكذلك 

متطلبات التنفيذ واالإدارة واملتابعة الفنية مع الرتكيز على خدمات تكن�ل�جيا املعل�مات.
• اأن يراعى ويف�سل اإن�ساء جهاز اإداري وفني متخ�س�ض يف اأعمال الت�سميمات املعمارية واالإن�سائية املتط�رة خا�سة 

برتاخي�ض البناء واملتابعة واملراقبة.
• اأن ال يت���م امل�افق���ة عل���ى تراخي�ض البناء لالأعمال املعمارية املعا�س���رة متع���ددة ال�ظائف وامل�س���نفة من الطفرة 
املعمارية املعا�س���رة اإال بعد عر�س���ها على جمل�ض خمت�ض تابع ل�زارة التعمري واالإ�سكان لدرا�سة امل�سروع بعنا�سره 

الفنية وجدواه االقت�سادية ومردودة احل�ساري والثقايف والنفعي للمجتمع.
اأن يتم ت�س���كيل جلان متخ�س�سة لدرا�سة التن�سيق احل�سري واالإن�س���اءات املعمارية املعا�سرة•  مع تخ�سي�ض م�اقع 
مميزة باملدن تتنا�س���ب مع القيمة االنتفاعية واال�س���تثمارية واحل�س���ارية لكل م�س���روع يف امل�قع املنا�سب له. كذلك 
يجب حتديد امل�ا�س���فات العامة التي حتدد �س���خامة البناء وارتفاعه واخلدمات االنتفاعي���ة التي ميكن اأن ي�ؤديها 

ال�ستكمال البنية التحتية للعمران احل�سري ومتطلباته.
• اأن تخ�س�ض فرق فنية متدربة على اأعمال ال�سيانة التكن�ل�جية للمن�ساآت العمالقة اأو الطفرة املعمارية املعا�سرة 
والتي تتطلب اال�ستمرارية يف اأعمالها بعد ت�سليم املباين.. بهدف حتقيق اال�ستدامة للمن�ساأ املعماري واأي�سا حتقيق 
ا�س���تدامة املحيط العمراين واحل�س���ري وه� اأمر يعد �س���رورة ع�س���رية متكاملة للتح�س���ر يف ع�س���ر التكن�ل�جيا 

واملعل�مات )القرن وال�احد والع�سرين(.
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Abstract
The urban development in this century is attached strongly with the high technology in the 
filed of construction specially in that high level of funds in that opportunity in the last years.  

In the same time the governments in many countries oriented a proper advances of these 
funds to the urban development.. And they take care with using the technique systems 
and modern technology which is to be suitable with its environmental circumstances 
to realize sustainability with its comprehensive notion.

The successfully of the sustainable Architecture is based on realizing between the available 
Technique and group of factors included consolidation, to increase life along, the possibility 
of many functions, the possibility of preservation of the building and to reduce it>s expenses.

Then that research aimed to find or consider a Future procedure aimed to realizing the 
sustainable development by using the technique and modern technology in the up to 
date (the most modern) Architecture.

The research ended with the important results and recommendations.


