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ملخ�ص

ارتبطت التنمية العمرانية ارتباط ًا قوي ًا بالتطور التكنولوجي يف جمال البناء والت�شييد خ�صو�ص ًا يف ظل زيادة حجم الإنفاق على
هذا القطاع يف ال�سنوات الأخرية وتوجيه ن�سبة ال ي�ستهان بها من اال�ستثمارات املوجهة �إىل التنمية العمرانية مع وجود الإدارة
يف الأخذ بالأ�س ��اليب التقنية والتكنولوجية احلديثة مبا يتنا�س ��ب مع الظروف البيئية وحتقيق اال�س ��تدامة مبفهومها ال�ش ��امل.
�إن جن ��اح العم ��ارة امل�س ��تدامة يكمن يف حتقيق امل ��زج بني التقني ��ة املتاحة وجمموعة من العوامل ت�ش ��مل املتان ��ة وزيادة العمر
االفرتا�ضي و�إمكانية التنوع الوظيفي و�سهولة ال�صيانة وقلة الكلفة الت�شغيلية.
لذا يهدف البحث �إىل �إيجاد ر�ؤية منهجية م�ستقبلية تهدف �إىل حتقيق التنمية امل�ستدامة مع ا�ستخدام التقنية والتكنولوجيا احلديثة.
وينتهي البحث بعر�ض �أهم النتائج والتو�صيات.
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مقدمة البحث:

لقد و�ض ��عت الدول النامية والدول العربية ن�ص ��ب �أعينها حتقيق النمو العمراين على �أ�س ���س علمية ابتغاء حتقيق
�أه ��داف التنمية احل�ض ��رية من جهة واالرتق ��اء بالعمران والعمارة احلديثة من جهة �أخ ��رى حيث مت توجيه الكثري من
ا�س ��تثماراتها يف اجلان ��ب العمراين لتحقيق العمارة املعا�ص ��رة وقد دعمت الدول املتقدمة هذا االجتاه ببناء املن�ش� ��آت
ال�ض ��خمة والعالية لإبراز التقدم التكنولوجي يف مواد البناء والت�ش ��ييد وعربت عنه مبن�ش� ��آت �أبرزت جمال الت�ص ��ميم
وتنوعه وت�شكيله مبا يتنا�سب والتطور العلمي والتقني يف جماالت احلياة املختلفة.
وقد اجتهت الدول النامية عامة والدول العربية خا�ص ��ة يف الأخذ بهذه الأ�س ��باب التقنية احلديثة و�إبراز عن�ص ��ر
الإن�شاء واجلمال املعماري يف بناء املن�ش�آت الهامة والإدارية وال�سياحية واخلدمية وكذلك ال�سكنية �آخذين يف االعتبار
الأ�ساليب التقنية املتطورة ومبا يتنا�سب مع الظروف البيئية واالجتماعية واالقت�صادية يف حتقيق �أهداف عملية التنمية
احل�ضرية ولتحقيق التنمية امل�ستدامة مبفهومها ال�شامل.

امل�شكلة:

ت�سعى الدول النامية عامة والدول العربية خا�صة �إىل حتقيق طفرة معمارية ظهرت يف �أواخر الت�سعينيات من القرن
املا�ضي و�أوائل الألفية الثالثة ...تت�سم بالعمارة النوعية يف احلجم وال�شكل وكذلك التوظيف املالئم بغية �إظهار الإمكانيات
الكبرية لعملية التح�ض ��ر واالجتاه �إىل عملية التنمية املعمارية والعمرانية مبدنها الكبرية وعوا�ص ��م الأقاليم الهامة..
ولقد انفق الكثري من اال�س ��تثمارات يف هذا املجال ..ورمبا مل يتحقق كل ما كانت ت�ص ��بو �إليه هذه الدول يف حتقيق
الأهداف املرجوة من عملية التنمية امل�ستدامة ع�صب احلياة احل�ضرية املعا�صرة.
ولتو�ضيح �أهمية وايجابيات وم�شاكل التنمية املعمارية والعمرانية من اجلانب التقني واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف
والعمراين حيث يجب و�ضع الكثري من الأ�س�س التي حتقق ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة كهدف �أ�سا�سي لعلمية التنمية.

الهدف:

هو الو�ص ��ول �إىل منهجية لعملية التنمية على �ض ��وء التقنية والعمارة امل�ستدامة للو�صول �إىل عمران ح�ضري متميز
بعمارت ��ه وعمران يحقق له �آماله واحتياجاته الع�ص ��رية اجتماعية واقت�ص ��ادية ونف�س ��ية يتحقق ل ��ه من خالل التقنية
املعا�صرة يف جمال البناء والت�شييد والتن�سيق والتجميل احل�ضري للعمران باملدن.

منهجية البحث:

يتناول البحث بالدرا�سة العمارة املعا�صرة وطفرة التطور وكذلك التنمية امل�ستدامة �سمة الع�صر يف الألفية الثالثة
وما يت�ض ��منه من ايجابيات و�س ��لبيات ..وكذلك �أ�س ���س عملي ��ة التنمية و�أثره ��ا يف جمال العمارة والعمران والإن�س ��ان
واملجتمع وثقافة التنمية امل�ستدامة يف هذا املجال..
وتتلخ�ص الدرا�سة يف النقاط التالية-:
	•التنمية امل�ستدامة والعمارة.
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	•تقنيات البناء يف جمال العمارة املعا�صرة.
	•�أ�س�س عملية التنمية املعمارية والعمرانية املعا�صرة.
	•الطفرة املعمارية املعا�صرة بني التجريد والتجديد.
	•منهجية حتقيق العمارة املعا�صرة امل�ستدامة يف ظل ا�ستخدام التقنية احلديثة يف القرن احلادي والع�شرين.
	•اخلال�صة واهم النتائج.
	•�أهم التو�صيات لتحقيق التقنية والعمارة امل�ستدامة يف الألفية الثالثة.
 .1التنمية امل�ستدامة والعمارة :
لقد ظهر مفهوم التنمية امل�س ��تدامة مند �أواخر ال�س ��بعينات وقد ظهر لها العديد من التعريفات ولكن كان �أكرثها
قبو ًال وانت�ش ��ار ًا هو تعريف جلنة بروندتالند والتي تعني “القدرة على تنمية احتياجات ال�س ��كان يف الوقت احلايل دون
اجلوار على حقوق الأجيال القادمة يف تلبية احتياجاتها”)4( .
وهي تت�ض ��من احلفاظ على البيئة �س ��ليمة دون تلويثها لت�س ��تفيد منه ��ا الأجيال القادمة ..بهذا تعني “اال�س ��تدامة
البق ��اء” وجن ��د ان املقابل لها هو “الفناء واالندثار” ..وبذلك تعني كلمة “التنمية امل�س ��تدامة” مبعناها ال�ش ��امل هو
التنمية يف كافة املجاالت الإن�سانية مع احلفاظ على البيئة املحيطة واحلياة على الأر�ض.
وقد جاء نيجل رتي�شارد�س ��ون عام 1989م ( )10لي�ض ��يف للتعريف ال�سابق “البعد العمراين” ومتغرياته املختلفة
والتي تتعلق بالتخطيط العمراين واال�ستخدام الكفء للموارد.
ث ��م جاء بع ��ده وليم فيليت لي�ش�ي�ر بان “التنمية امل�س ��تدامة” ال ميكن ان تك ��ون ذات كفاءة ب ��دون مراعاة الإبعاد
االقت�صادية واالجتماعية والعمرانية.
وكذلك فان “التنمية امل�س ��تدامة” تفر�ض لتوفري حد �أدنى من االحتياجات للجميع والتخفيف من حدة الفقر �إذا
ما �أريد لها ان تكون جمدية)8( .
ون�س ��تخل�ص من ذلك ان التنمية امل�س ��تدامة تعني ب�صفة �أ�سا�س ��ية حتقيق االحتياجات الإن�سانية والتطور العمراين
الذي يحقق ذلك دون �إحلاق ال�ضرر �أو الفناء للبيئة الطبيعية باملجتمعات احل�ضرية ..بل يفرت�ض �أن يزيد من تنميتها
وحت�س ��ينها لتواكب املتغريات االجتماعية واالقت�ص ��ادية للو�ص ��ول �إىل جمتمع املدينة الفا�ض ��لة (هدف ورغبة �سكانها
احل�ض ��ر يف ع�ص ��ر التطور والتنمية وهو ع�ص ��ر الألفي ��ة الثالثة وثورة املعلومات التي �ش ��جعت عملي ��ة التنمية يف كافة
جماالت احلياة الإن�سانية).

 .2تقنيات البناء يف جمال العمارة املعا�صرة:

لقد تعددت وتنوعت وت�ش ��كلت �أ�ساليب وطرق الإن�شاء املعا�ص ��ر للمباين واملن�ش�آت املختلفة واتخذت ا�شكا ًال ملبانيها
خرج ��ت ع ��ن �أ�س ���س ونظريات العمارة احلديثة وق ��د ظهر الكثري من �أمثلة هذه املن�ش� ��آت العمالق ��ة يف خمتلف الدول
املتقدمة والنامية يف العامل ..وقد اتخذت �سمات معينة نذكرها فيما يلي:
 -1-2ال�ضخامة واالرتفاع.
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 -2-2اجتاهات وتنوع �أ�شكال املن�ش�آت املعمارية.
 -3-2مواد البناء وتقنيات طرق الإن�شاء لالجتاهات املعمارية املعا�صرة.
 -4-2التقنية و�أ�س�س بناء العمارة املعا�صرة.
 -5-2مواد البناء وتقنيات اال�ستدامة يف املن�ش�آت املعا�صرة.
 .1.2ال�ضخامة واالرتفاع:
لق ��د ات�س ��مت املن�ش� ��آت املعمارية املعا�ص ��رة ذات الطابع املتنوع يف ال�ش ��كل واحلجم واالرتف ��اع والوظائف واتخذت
اجتاهات معمارية فردية بعيد ًا عن العقالنية والوجدانية يف عمارة القرن الع�ش ��رين واتخذت �أ�ش ��كا ًال متنوعة كما هو
مو�ضح بالآتي)4( .
 مركز الفي�صلية – الريا�ض ( )2000-1993املعماري فو�سرت و�شركاءه. فيال �أوملبيكا (ال�سمكة) – بر�شلونة  -2003املعماري نورمان جان نوفيل� .شكل ()1 برج �شركة �سوي�س ري للت�أمينات – لندن  2004-1997املعماري نورمان فو�سرت. ابراج االمارات نوررجروب كون�سالتن�س املعماري فليب �شارك. مباين املكاتب ال�شرنقية اخل�ضراء – لندن –  1990املعماري كابليكي و�أوف �أروب. قاع ��ة االجتماع ��ات ال�ش ��رنقية فوق الفناء الداخلي لبنك �آي� .إن  .جي – بوداب�س ��ت –  1997-1992املعماري �إريكفان ايجرات.
 برجا برتونا�س – كواال المبور – ماليزيا ( 88طابق)� )1( .شكل ()2 م�شروع – برج النخيل – الريا�ض� )2( .شكل ()3 م�شروع  -برج �صرية – عدن – اليمن� )3( .شكل ()4 م�ش ��روع �س ��يلكون جيت�س 2008م (� 778ش ��قة �س ��كنية –  450مليون درهم – الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية.(� )1شكل ()5
 برج الراجحي – الت�صميم واحلجم والت�أثري واملوقع ( �أكرث من  71طابق باال�ضافة اىل  6طوابق بالزا وم�سجد) –الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية)9( .
 .2.2اجتاهات وتنوع �أ�شكال املن�ش�آت املعمارية:
يت�ض ��ح من العر�ض ال�س ��ابق ان �سمات االجتاهات املعمارية املعا�ص ��رة قد اجتهت اىل طرق ان�شائية �صعبة التكوين
لإخراج منتج معماري متميز وفريد يف ا�شكاله وا�ستعماالته (وظائفه) وقد ات�سم بال�صفات التالية:
	•متميز وفريد يف ت�شكيله من الناحية املعمارية وطريقة ان�شائه.
	•ال�ضخامة الر�أ�سية وال�ضخامة الأفقية للمكون املعماري.
	•ال�سيطرة على املحيط املعماري.
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	•التكاليف املرتفعة والكبرية للمنتج املعماري.
	•اال�ستخدام املكثف للأر�ض ( كثافات بنائية مرتفعة جد ًا وكثافات �سكانية مرتفعة جد ًا).
	•تبعث االجتاهات املعمارية املعا�صرة على الإح�سا�س بالعزلة واخلوف وعدم حتقيق الأمان املعماري والعمراين.
	•ال�شعور باالرتقاء والتميز واملقيا�س الإن�ساين خرج عن احلدود التقليدية.
	•التكوينات والت�ش ��كيالت املعمارية ال تعني اال�س ��تخدام والوظيفة ..بل تعني ت�ش ��كيالت فنية وا�س ��تخدام مواد بناء
وخامات جديدة فقط وطرق ان�شائية �صعبة وغري وا�ضحة.
	•�ضياع الأ�سلوب الإن�شائي املعروف وذلك نتيجة ا�ستخدام التك�سيات ال�شكلية للواجهات واال�شكال الهند�سية املختلفة
باعتبار ذلك املنتج الع�صري ( الذي يدل على تعقيد نظم احلياة واملعي�شة والعمل باملجتمعات احل�ضرية املعا�صرة
بالدول الر�أ�سمالية).
 3.2مواد البناء وتقنيات طرق الإن�شاء لالجتاهات املعمارية املوحدة:
لقد اجته املعماريون يف العامل على حتقيق طفرة معمارية معا�صرة كل مبفره يف �أوروبا و�أمريكا واليابان وحذا
حذوه ��م املعماري ��ون بالبالد الأخرى ذات الإمكانيات والر�أ�س ��مالية واالقت�ص ��اد املزدهر .وعلى �ض ��وء االجتاهات
املعا�صرة للعمارة ن�ست�شعر نوع اال�ستخدامات لطرق الإن�شاء لغري تقليدية واملركبة وال�ضخمة ومنها ما يلي:
· عم ��ارة �ش ��ركات الو�س ��ائط املتعددة :مثال املركز الرئي�س ��ي للقناة الرابع ��ة – لندن  1994املعماري ريت�ش ��ارد روجر
و�شركاءه� )5(.شكل ()6
	• العومل ��ة الرقمية كمنظ ��م للتفاعل البيئي ( :العمارة الذكية ) – مركز الفي�ص ��لية – ( )2000-1993الريا�ض –
اململكة العربية ال�سعودية� )5( .شكل ()7
	•عمارة الو�سائط املتعددة كناقلة للمعلومات والرتفيه ( :م�شروع مبنى �إندل –حي �شميكوف وبراج) (� )5شكل (.)8
	• الرتفيه الرقمي ( :مثال كوكب هوليود واورالندو  – 1994جمموعة روكويل))5( .
	• �أ�شكال العمارة الطوبولوجية املهجنة( :معر�ض املياه املاحلة 1999م املعماري كا�سي او�سرت هوى)� )5( .شكل ()9
	• الت�ش ��كيل البيئي :االجتاه التفتيتي واملتكرر ( متحف جوجنهامي اجلديد نيويورك  1998املعماري فرانك جربي).
(� )5شكل ()10
	• االهتمام بالأ�سطح امل�صنعة ( :برج اجبار – بر�شلونة  2003املعماري جاي نوفيل))5(.
	•ال�سمكة – فيال اوملبيكا – بر�شلونة 1992-89م))4( .
	• العمارة الكونية :التذكارية والغمو�ض – ( م�شروع برج تورانادو  2002املعماري اكتار اركتكتورا)5( .
	•ا�س ��تعارة الأ�ش ��كال احليوانية :مركز فانيو للعل ��وم ،ولفزبرج – �أملاني ��ا ( )2005-1999املعمارية زها حديد)5( .
�شكل ()11
	• عمارة النهائيات املدببة - :نادي اجلولف – دبي – االمارات العربية املتحدة)5( .
	•املركز الرئي�سي لبنك دبي  .املعماري  .كارلو�س �أوت� )5( .شكل()12
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	• برج العرب  .1999املعماري اتكنز)5( .
	• برج �شنجهاي املايل الدويل – املعماري �شركة كون بيدر�سن فوك�س و�شركاءه د� .س)5( .
	• الأ�شكال االنتفاخية :برج بلغدير،فريز الند  -هولندا  2003املعماري نك�ست اركتيكت�س)5(.
	• عمارة �ش ��كل اللولب :برج ق�ص ��ر املدينة – مو�س ��كو من املتوقع انتها�ؤه عام  2009املعماري  .ارام جاي ام وكارن
فورب�س� )5( .شكل ()13
	• عمارة �شكل املوجة :مثال ميناء يوكوهاما الدويل  1995املعاري اف او ايه)5( .
	•العمارة الكري�ستالية :مثال
	• اقرتاح برجي مركز التجارة العاملي  2003نيويورك (مداخلة مكتب �سنك –مداخلة نورمان فو�سرت) (� )5شكل ()14
	• برج بنك ال�صني هوجن كوجن  1990املعماري �أي ام باي)5( .
	• برج ميتو للفنون  ،ميتو  1990املعماري اراتا اي�سوزاكي)5( .
	• عمارة ال�ش ��كل ال�ش ��رنقي :مثال املركز االعالمي مللعب لورد للكريكت لن ��دن  1999املعماري  .اماندا لوفيت وجان
كابليكي� )5( .شكل ()15
	• عمارة التعريجات والك�سرات :مثال معر�ض اك�سبو  2002فورام ارتيبالج بيل – �سوي�سرا ( )2002-1999املعماري
كوب همبالو)5( .
	• عمارة الرتاكمات الأفقية والر�أ�سية مثال اجلناح الهولندي معر�ض هانوفر – املانيا عام  - 2000املعماري ام.يف.
�آر.دي يف� )5( .شكل ()16
مما �س ��بق يت�ض ��ح لنا التنوع الكبري يف �أ�س ��اليب وتقنيات البناء للمن�ش� ��آت املعمارية املعا�صرة والتحرر الوا�ضح من
الأ�ساليب القدمية حتى يف عمارة ما بعد احلداثة و�أطلقت اخليال للأ�شكال والتنوع والرتاكيب املعمارية ذات اال�شكال
الهند�سية والنباتية واحليوانية امل�ستوحاة من الطبيعية والتي ال تعك�س �إال التحرر وتعدد كبري للوظائف بتقنيات حديثة
للبناء ال تت�ض ��ح �أو�ص ��افها يف ال�ش ��كل وال امل�ضمون ف�ضال عن انت�ش ��ارها يف العامل ما بني التنوع واالختالف يف العادات
والتقالي ��د الإن�س ��انية للبيئات اجلغرافية املختلفة والتغري يف حالة املناخ و�أ�ص ��بحت هذه العم ��ارة مناذج وطفرة عاملية
تظهر يف �أي جمتمع و�أي موقع على الكرة االر�ضية وتفتقد للهوية والطابع املميز للح�ضارة الإن�سانية لهذا املجتمعات.
 .4.2مواد البناء وتقنيات طرق الإن�شاء لالجتاهات املعمارية املوحدة:
تتطلب عملية التنمية املعمارية املعا�صرة والتنمية العمرانية للمحيط العمراين والفراغات احل�ضرية بها �إىل حتقيق
�أه ��داف التنمية ومتطلباتها والتي انتهجتها كثري من الدول املتقدمة وبع�ض الدول النامية خ�صو�ص� � ًا فيما يتعلق ببناء
العمارة املعا�ص ��رة ..و�أعر�ض فيما يلي �أهم �أ�س ���س البناء للعمارة املعا�صرة ذات الطفرات ال�شكلية والإن�شائية املتميزة
يف ع�صر الألفية الثالثة والتي مت عر�ض عدد من الأمثلة والنماذج منها يف البنود ال�سابقة ..وهي كالآتي:
· مواد بناء قوية وجديدة:
وهي �ض ��رورة التغيري يف تنفيذ املن�ش� ��آت املعا�ص ��رة وتغري �أ�س ��لوب البناء من التقليدي �إىل املتغري املعا�ص ��ر ..مما
ي�س ��توجب ح�س ��ابات جديدة للإجهادات والتحمل ومع زيادة الإرتفاعات التي بلغ بع�ضها ثمانني طابق ًا �أو �أكرث (حوايل
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 250مرت ًا) ...فهذا يف حد ذاته �أحدث طفرة يف �إ�س ��تخدام قطاعات احلديد وحديد الت�س ��ليح للخر�س ��انات امل�سلحة..
�إلخ ..و�أن يتحقق لهذه املواد ال�صالبة والقوة التي حتقق الغر�ض من �إ�ستخدامها ب�شكل �آمن .
· املتانة:
وتعني ف�ض�ل ً�ا عن قوة التحمل و�شكل القطاعات امل�س ��تخدمة ملواد البناء للعمارة املعا�صرة هو متانة البناء والربط
بني عنا�صر املن�ش�أ ليتجاوب مع الإجهادات والت�شكيل املتغري للمباين ف�ض ًال عن تعددها و�إرتفاعها وتغري �أ�شكالها.
· اجلودة العالية ملواد البناء وتكنولوجيا الت�صنيع:
من الأهمية مبكان عند �إتباع �أ�س ��اليب الطفرة املعمارية للمباين وبناء مناذج منها ذات �إ�س ��تخدامات ح�ض ��رية يف
املدن و�إعتبارها �ض ��رورة ع�ص ��رية �أن يتحقق لها �إن�ش ��اء امل�صانع اجلديدة واملتطورة يف ت�ص ��نيع هذه اخلامات ومواد
البناء على �أ�س�س عالية من التنوع والتغري والت�شكيل والذي يتنوع طبق ًا لت�صميم املن�ش�آت املعمارية املعا�صرة ..مع الأخذ
يف الإعتبار تكنولوجيا الت�ص ��نيع والتطور يف �إ�ستخدام الأ�ساليب املعا�ص ��رة لتكنولوجيا املعلومات يف امل�صانع والفنيني
ذوو اخلربة العالية �س ��واء يف الت�ص ��نيع والإنتاج او يف اعمال التنفيذ ..بد ًال من العمالة الأجنبية التي تكلف كثري ًا من
الإ�ستثمارات الوطنية� ..إذا ما �أردنا حتقيق العمران الع�صري.
· �إمكانية التنوع الوظيفي للفراغات الداخلية للمباين املعمارية املعا�صرة:
مما ال �ش ��ك فيه �أن مواد البناء وت�ص ��نيعها يف هذا املجال ال بد وان تتحقق فيها �إمكانية التعدد والتنو ًع والت�ش ��كيل
والرتبيط والتما�س ��ك وكذلك �إمكانية حتقيق وت�شكيل الفراغات الداخلية واخلارجية ومتطلباتها من عنا�صر الإمتداد
والتو�سع والتغطيات والرتكيبات التي حتقق للعمارة املن�ش�أة الهيكل املعماري اجليد واملتما�سك والت�شكيل املعماري املطلوب.
· حتقيق التميز يف الإنتفاع الوظيفي للمبنى (الإ�ستثمار اجليد):
يعت�ب�ر �أم ��ر ًا م�ؤكد ًا �أن الإقبال على �إن�ش ��اء تلك الطفرة من املباين املعمارية يف ع�ص ��ر االلفية الثالثة لي�س لل�ش ��كل
املعم ��اري وح ��ده ..ولكن يعت�ب�ر الإنفاق الكبري من الإ�س ��تثمارات لإن�ش ��ائه ذو �أهمية كبرية من حي ��ث التطور املعماري
والعمراين من جهة ومن جهة �أخرى ال بد �أن يحقق عائد ًا جمزي ًا للإ�ستخدامات الوظيفية الإنتفاعية للم�ستثمرين من
جهة وخدمة املجتمع احل�ض ��ري الذي تقع فيه وت�ؤثر فيه ت�أثري ًا يحقق التفاعل امل�س ��تمر بني ال�سكان و�إمكانياتهم وهذه
الوظائف الإنتفاعية احل�ضارية اجلديدة.
· زيادة العمر االفرتا�ضي للمن�ش�أ املعماري املعا�صر:
يعترب حقيقة �أن �إ�س ��تخدام مواد بناء متطورة وعلى �أ�س ���س ت�ص ��نيع تكنولوجية تتنا�س ��ب مع التطور التقني للألفية
الثالثة وكذلك الإ�ستخدام املنا�سب للعمارة املعا�صرة يف طفرتها ال�شكلية �أمر ًا هام ًا لتحقيق الأمان املعماري والعمراين
للمن�ش� ��أ واملجتمع هذا من جهة البناء والإن�ش ��اء ولكن الأمر يتطلب مراعاة العوامل اخلارجية امل�ؤثرة على املن�ش� ��أة ملا
يتطلبه �شكله من �ضخامة و�إرتفاع وت�شكيل متغري ما يلي:
 احلماية من �ضغوط و�شدة الرياح. احلماي ��ة م ��ن التغري الوا�ض ��ح يف درجات احلرارة للبيئ ��ات اجلغرافية املختلفة نظر ًا لتنفيذ ه ��ذه العمارة (الطفرةاملعمارية) يف �أرجاء العامل والتي ت�ؤثر على الت�شطيبات اخلارجية.
 احلماية من الزالزل ومراعاة ذلك يعد �أمر ًا حيوي ًا وهام ًا حلماية ال�س ��كان وم�س ��تخدمي املبنى ف�ض�ل ً�ا عن املجتمعالعمراين املحيط الذي يت�أثر حتم ًا عند �إنهيار هذه املن�ش�آت ال�ضخمة �إذا ت�أثرت �أ�سا�ساته �أو تركيباته الفنية �أو تعر�ضه
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للحريق مع �صعوبة حماية و�إنقاذ قطاعاته �إذا كان املن�ش�أ من احلديد وعدم القدرة على �إطفاء احلرائق الناجتة..
جودة مواد البناء والت�ش ��طيبات اخلارجية امل�س ��تخدمة عامل �أ�سا�س ��ي على احلفاظ على ال�شكل املعماري للمن�ش�أاملعماري وحتقق له الإ�ستمرار يف الأداء الوظيفي (اال�ستدامة).
وتعترب املوا�ص ��فات �س ��الفة الذكر ذات �أهمية كبرية يف زيادة العمر الإفرتا�ضي للمن�ش� ��أ املعماري وخا�صة يف حالة
املن�ش�آت ال�ضخمة والعالية التي لن يتحقق لها ذلك �إال بتوفر هذه املوا�صفات والإهتمام مبراعاة كل العوامل وامل�ؤثرات
اخلارجية وتقنيات الت�صنيع وح�سن �إدارة تلك املن�ش�آت و�صيانتها ب�إ�ستمرار.
· �سهولة �أداء �أعمال ال�صيانة:
تعترب �أعمال ال�صيانة واحلفاظ على �سالمة املن�ش�أ املعماري من �أهم الأعمال لتحقيق عمر �إفرتا�ضي �أكرب من جهة
ولزيادة وا�س ��تمرارية ا�ستخدام املن�ش�أة بكفاءة عالية ..وتتطلب �أعمال ال�صيانة �سهولة الأداء اليومي باملن�ش�أ �سواء من
الداخل �أو اخلارج وخا�صة ملباين الطفرة املعمارية ذات الت�شكيل املتنوع وال�صعب من جهة والإرتفاع ال�شاهق من جهة
�أخرى ..ولذلك يجب �أن ت�س ��تخدم الأ�س ��اليب التكنولوجية املتطورة وغري التقليدية مما يحقق احلفاظ على املن�ش�أ من
جهة وعلى ال�شكل املعماري املميز من جهة �أخرى.
· حتقيق االنخفا�ض يف الكلفة الت�شغيلية للمباين:
م ��ن الأهمي ��ة مبكان عند التفكري يف ان�ش ��اء مثل هذه املن�ش� ��آت املعمارية ذات الطفرة املعا�ص ��رة �أن يراعى حتقيق
انخفا�ض يف الكلفة الت�شغيلية لهذه املن�ش�آت ذات الوظائف املتعددة وذلك با�ستخدام تكنولوجيا الإدارة وتخفي�ض عدد
العاملني وذلك با�س ��تخدام الو�س ��ائل التكنولوجية يف العمل واالدارة والتخدمي والت�صنيع يف جمال اخلدمات حيث يعد
ذلك �أمر ًا هام ًا لتخفي�ض النفقات وحتقيق العائد املنا�سب من بناء وا�ستخدام هذه املن�ش�آت ال�ضخمة.
 .5.2مواد البناء وتقنيات اال�ستدامة يف املن�ش�آت املعا�صرة:
ولتحقيق اال�س ��تدامة يف املن�ش� ��آت املعمارية املعا�ص ��رة وكذلك املحي ��ط العمراين الذي يخدمها ف� ��إن الأمر يتطلب
حتقيق املوا�ص ��فات الفنية وال�ص ��ناعية واجلودة العالية التي تتنا�س ��ب وا�ساليب االن�ش ��اء املتنوعة والظروف الطبيعية
ال�ص ��عبة التي قد تتعر�ض لها تلك املن�ش� ��آت يف ارجاء العامل املختلفة والتي �س ��بق عر�ض ��ها بالبند ال�سابق..كذلك فان
حتقيق اال�س ��تدامة يف العمارة وزيادة العمر االفرتا�ض ��ي لها فان �أعمال ال�ص ��يانة وا�ستمراريتها و�سالمة ادائها حتقق
احلف ��اظ عليها كمن�ش� ��أ متكامل التكوين والت�ش ��كيل و�أعمال الت�ش ��طيبات الظاهرية والداخلية وكذلك ح�س ��ن الإدارة
والعمال ��ة املتخ�ص�ص ��ة فنية و�إداري ��ة مع مراعاة اجلوانب امل�ؤثرة على تلك املن�ش� ��آت مثل الك ��وارث الطبيعية كالزالزل
والرباكني والفي�ضانات وال�سيول والأعا�صري وهذا طبق ًا ملواقعها اجلغرافية يف �أنحاء العامل..
لذلك ف�إن تقنيات البناء ذات اجلودة الفائقة �أ�صبحت �ضرورة ع�صرية مع املن�ش�آت املعمارية ذات الطفرة املعا�صرة
وغري التقليدية ولن تتحقق لها الإ�ستدامة دون مراعاة جميع العوامل امل�ؤثرة عليها لتحقيق الإ�ستدامة والإ�ستمرارية.

� .3أ�س�س عملية التنمية املعمارية والعمرانية املعا�صرة:

لقد ظهرت نظريات عديدة للعمارة يف الع�ص ��ر احلديث خالل القرن املا�ض ��ي وقد �إتبعت �أ�ساليب �إن�شائية تقليدية
ومتطورة ..ولكن الطفرة املعمارية املعا�صرة لثورة املعلومات والألفية الثالثة جعلت للعمارة �أ�شكا ًال جديدة وطرق �إن�شاء
غري تقليدية بل و�أخذت تراكيب �ش ��كلية غري معهودة مع �ض ��خامة املن�ش� ��آت وبع�ضها �شاهق الإرتفاع ..وبذلك فقد تغري
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مفهوم العمران اجلديد عن مفهومه املعهود وهو التن�سيق احل�ضري واملقيا�س الإن�ساين والربط مع الطبيعة والتمتع بها..
لذلكفمن �أهماملالحظاتعلىالعمارةاملعا�صرة(الطفرةاملعمارية)والعمراناحل�ضريالآنباملناطقاحل�ضريةمايلي
 الإنعزالية :للمن�ش�آت �شاهقة الإرتفاعات حيث يكون الربط بني املن�ش�آت املماثلة ب�إ�ستخدام الطريان الذي خ�ص�صله مهابط �أعالها ولي�ست جميع �أنواعها.
 �ضياع املقيا�س احل�ضري الإن�ساين :فالإرتفاعات ال�شاهقة �أدت �إىل عدم الإح�سا�س باملقيا�س الإن�ساين ..ف�ض ًالعن الكثافة العالية لل�سكان امل�ستخدمني لهذه املن�ش�آت نظر ًا ل�ضخامة املن�ش�آت والإرتفاع ال�شاهق لبع�ضها وخا�صة
يف املناطق املركزية باملدن.
 �����ص����ع����وب����ة ت���ن�������س���ي���ق امل�������واق�������ع امل����ح����ي����ط����ة :و�� �ض� �ي ��اع امل� ��� �س� �ط� �ح ��ات اخل � �� � �ض� ��راء خ� ��� �ص ��و�� �ص� � ًا داخ� ��لامل� �ن ��اط ��ق امل� ��رك� ��زي� ��ة ل � �ل � �م� ��دن ..ب �� �س �ب��ب امل� ��� �س� �ط� �ح ��ات ال �ل��ازم � ��ة مل� ��واق� ��ف ال� ��� �س� �ي���ارات و� � �ض� ��رورة
�إن� ��� �ش���اء ط� ��واب� ��ق ع� ��دي� ��دة مل� ��واق� ��ف ال� ��� �س� �ي ��ارات حت� ��ت � �س �ط��ح الأر� � � � ��ض و�أ�� �س� �ف���ل ت� �ل ��ك امل� �ن� ��� �ش� ��آت.
 �إرتفاع كبري للكثافة البنائية :ب�سبب تكد�س املباين �شاهقة الإرتفاع و�ضياع امل�ساحات اخل�ضراء والف�ضاءاتالعمرانية التي ت�شعر ال�سكان بالإرتياح النف�سي ومالحظة خط ال�سماء والتمتع بها.
لذل ��ك ف�إن ��ه يجب �أن تراعى �أ�س ���س عملية التنمية املعمارية والعمرانية نظر ًا لتكاملها مع ًا خلدمة �س ��كان احل�ض ��ر
و�ض ��رورة احلد من العوامل امل�ؤثرة على �سالمته النف�س ��ية والإجتماعية خالل �أوقات العمل اليومية والإنتقال واحلركة
بل وكذا ال�سكن ..ملا له من ت�أثري كبري على حياته وعلى املجتمع الذي هو ع�ضو عامل م�ؤثر به..
وف�ض�ل ً�ا عن ذلك ف�إن هذا املجتمع هو جمتمع الإ�س ��تثمارات والإمكانات العالية لأ�صحاب الرثوات والقادرين على
الإنفاق على هذا امل�ستوى املرتفع من اخلدمات.
وتعترب الأ�س�س الآتية هامة للغاية للتخفيف من الأثر ال�سلبي ورفع الروح املعنوية لل�سكان وحتى ال ت�ؤدي �إىل الهروب
والهجرة من هذه املناطق وهي كالآتي:
· �ض ��رورة التخفيف من االرتفاعات ال�شاهقة وذلك حتى ميكن التحكم يف العمارة املعا�صرة والتخفيف من امل�شاكل
التي ت�ؤثر عليها وعلى امل�ستخدمني.
· �ضرورة مراعاة واختيار املواقع املنا�سبة لها بعيد ًا عن التمركز احل�ضري للخدمات وتي�سري حركة االنتقال �إليها..
وحتقيق الفراغات احل�ض ��رية واملنا�س ��بة لها وبينها وبني البنايات الأخرى ..وا�س ��تكمال تن�سيق الفراغات بعنا�صر
الالند�سكيب واخلدمات الأر�ضية وحتقيق الربط مع الطبيعة.
· �ضرورة االهتمام با�ستخدام املواقع املنا�سبة لال�ستخدامات الوظيفية لهذه املن�ش�آت ال�ضخمة وال�شاهقة والتي تعد
ذات �أهمية كبرية يف حتقيق العمران املتكامل وحتديد ا�ستعماالت االرا�ضي املنا�سبة للعمران احل�ضري.
· الت�شريعات العمرانية:
الت�ش ��ريعات العمرانية هي التي تنظم العمران يف املدن والقرى وهي التي حتكم ت�ص ��رفات الأفراد واجلماعات يف
جمال العمران لتحقيق الأهداف التي تن�شدها م�شروعات التخطيط والتعمري والإ�سكان و�ضمان �إقامة املباين م�ستوفاة
لال�شرتاطات واملعايري التي تكفل �أمن ال�سكان وراحتهم وتوفري م�ستلزمات ال�صحة العامة بالإ�ضافة �إىل حتقيق جمال
وتن�سيق املدن والقرى)7( .
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· كذل ��ك يجب االهتمام بو�ض ��ع الت�ش ��ريعات العمرانية املنا�س ��بة التي تنظم بن ��اء هذه املن�ش� ��أت ومواقعها وكذلك
الكثافات ال�سكانية والبنائية املنا�سبة بهذه املواقع مع بعدها عن املناطق ال�سكنية التقليدية باملدن ملا لها من خ�صو�صية
وطابع عمراين وثراث ح�ضاري ي�ؤكد هوية وتاريخ االن�سان يف املجتمعات املختلفة بالعامل.

 .4الطفرة املعمارية املعا�صرة بني التجريد والتجديد:

يالحظ مما �س ��بق عر�ض ��ه من املباين واملن�ش� ��آت املختلفة للطفرة املعمارية املعا�ص ��رة التنوع الكبري يف اال�ش ��كال
والرتاكيب املختلفة بكل منها والذي ا�س ��تخدم يف بع�ضها اال�ش ��كال الهند�سية مثل الكرة واملنحنيات والأ�شكال النباتية
واحليوانية والأ�ش ��كال الهند�سية الغري متكاملة وبع�ضها ا�س ��تخدم فيه امل�سطحات الزجاجية الكبرية وبع�ضها اال�سطح
ال�شفافة واملعدنية و�أخرى ا�ستخدم فيها الألوان ال�صارخة ..الخ.
· مما ال �ش ��ك فيه �أن هذا العر�ض يعطي �ص ��ورة ح�س ��ية لالدراك ب�أن هذه املباين جاءت ب�أ�ش ��كال تت�سم بالتجريدية
ال�شكلية والتكوينات الفنية ب�شكل يحقق النواحي اجلمالية للتكوين املعماري للمن�ش�أ..
· كم ��ا �أن ال�ش ��كل املعماري التجريدي للمن�ش� ��آ ال يحقق ما �س ��بق �أن تعارفن ��ا عليه يف النظري ��ات املعمارية احلديثة
بالقرن املا�ضي من �إدارك لوظيفة املبنى �أو جمموعة املباين (مثل امل�ست�شفيات – املدار�س  -املحالت التجارية –
امل�ساكن ...الخ) ف�إن هذا التجريد قد �أهمل هذا اجلانب احل�سي والإدراكي للإن�سان.
· لقد �أدى هذا التجريد يف بناء الفكرة املعمارية لتلك املن�ش� ��آت ال�ض ��خمة وال�ش ��اهقة االرتفاع �إىل �ص ��عوبة �إدراك
الطريقة الإن�ش ��ائية للكثري منها مما يدل على �أن كل مهند�س معماري له فكره الت�ش ��كيلي دون النظر �إىل الوظيفة
�أو الوظائ ��ف العديدة باملن�ش� ��أ والتي متثلت يف ع�ص ��ر املعلومات واملباين ال�ض ��خمة التي تلب ��ي تلك اخلدمات والتي
تنتهجها البالد الر�أ�س ��مالية والدول الكربى والدول النامية ذات االمكانيات الكبرية لال�ستثمارات العقارية ابتغاء
حتقيق طفرة وا�ضحة وحم�سو�سة من التطور احل�ضري والعمراين ببالدها وم�سايرة التطور التكنولوجي بالعامل.
· �إن التجريد الذي حدث بتلك املن�ش� ��آت �أخرج العمارة من القيود التي فر�ض ��ت عليها من نظريات العمارة احلديثة
للمعماري�ي�ن امل�ؤ�س�س�ي�ن لها مثل (مي� ��س فان ديرروه – فرانك لويد رايت – وال�ت�ر جروبيا�ص – لوكوربوزييه) و�إن
التطور الذي حدث يف عمارة ما بعد احلداثة من املعماريني يف حركة امليتابوليزم وحركة الأر�شيجرام قد �ساعدت
على تطور الفكر املعماري والتنوع يف التكوين املعماري واالن�شائي ليحقق تلك الطفرة املعا�صرة.
· وا�ص ��بح ال�شكل املعماري اجلديد ي�شكل تكوين ًا ي�سمح بتحقيق كافة اال�ستخدامات (للم�ساحات الوا�سعة واملحدودة
واخلدمات ب�أنواعها و�أماكن الرتفيه ..الخ) مما جعل ال�شكل املعماري جتريد ًا �شكلي ًا دون وظيفة حمددة..
· �إن التجريد للعمارة املعا�ص ��رة يف هذه الطفرة حتققق اجلمال املعماري الت�ش ��كيلي والفني باعتبار �أن العمارة على
ر�أ�س الفنون الت�شكيلية وهو نوع من التجريد للمنتج املعماري املعا�صر..
· �إن املنتج املعماري املعا�ص ��ر يعترب جت�س ��يد ًا للتطور الفكري االن�ش ��ائي وتعديه للفكر التقليدي للإن�ش ��اء والت�صنيع
والتطوي ��ر ..مم ��ا جعل العمليات االن�ش ��ائيةتخدم القطاع املعماري املعا�ص ��ر لتطوير الثقاف ��ات والفنون املتمثلة يف
العمارة والعمران مر�آة التح�ضر للمجتمعات االن�سانية.
· ان التجديد �ض ��روة ع�صرية تتالءم مع تطور الع�صر “ع�صر املعلومات” وتعدد كبري ووا�ضح للوظائف امل�ستحدثة
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مع تقنيات الت�صنيع للمنتجات ب�صفة عامة وللإن�سان وثقافته وتطور احلياة املعي�شية ب�صفة خا�صة.

 .5منهجي��ة حتقي��ق العم��ارة املعا�ص��رة امل�ستدامة يف ظ��ل ا�ستخدام التقني��ة احلديثة يف
القرن الواحد والع�شرين:

مما �س ��بق ذكرة يف جمال العمارة املعا�ص ��رة والطفرة املعمارية التي ظهرت ب�ش ��كل ملحوظ يف الآونة الأخرية وما
لزمتها من تقنيات يف جمال البناء والت�شييد ..وكذلك متطلبات الع�صر التي ظهرت يف املجتمعات االن�سانية املتح�ضرة
التي اوجدت تلك النماذج املعمارية ..و�أوجدت املناخ املنا�س ��ب لإقامتها ..ي�س ��توجب ذلك كله على �ض ��وء ما مت عر�ضه
و�ض ��ع منهجية منا�سبة لتحقيق العمارة املعا�ص ��رة والتنمية احل�ضرية ت�ضمن لكل جمتمع “دولة” �أن ت�ضع ما ينا�سبها
من املعايري وال�ش ��روط والو�س ��ائل التي حتقق لها تنمية ح�ضرية م�س ��تدامة مع العمارة املعا�صرة يف �آن واحد لأنها ت�ؤثر
وتت�أثر باملجتمع االن�ساين..
لذلك ف�إن �أهم �أ�س�س هذه املنهجية لتحقيق العمارة املعا�صرة املتميزة على �ضوء ا�ستخدام التقنية احلديثة �أوجزها فيما يلي:
	•�أن تو�ضع القوانني والت�شريعات املعمارية والعمرانية على وجه اخل�صو�ص التي تخ�ص �إن�شاء وبناء وت�صميم العمارة
املعا�صرة ذات الطفرة املعمارية اجلديدة والتي يجب �أن حتقق احتياجات املجتمع االن�ساين على املدى القريب والبعيد.
	•�أن يتنا�سب حجم امل�شروع املعماري وارتفاع مبانية �إىل احلد املعقول و�أن ي�ستوعب الوظائف املنا�سبة من حيث الكم والنوع
حتى ميكن حتقيق �أهداف التنمية بو�ضوح ودون خلل نتيجة عدم القدرة على التحكم يف �إدارة هذا اال�ستثمار العقاري.

	•�أنتتنا�سبهذهامل�شروعاتيفحجمهاوارتفاعاتهامعاملحيطالعمراينيفتنا�سقبيئي وعمراينحتققالت�آلفوالتنا�سب
املحببللنف�سبعيد ًاعناالح�سا�سب�سيطرةهذهامل�شروعاتيفمواقعهاوالتنافرعمايحيطبهامنعمرانوبيئةو�سكان.
	•�أن حتدد وت�ض ��ع الدول �ض ��من ا�س�ت�راتيجيتها للتنمية احل�ض ��رية وقواعد و�أ�س ���س و�شروط �إن�ش ��اء و�إقامة مثل هذه
امل�شروعات العمالقة تت�ضمن تنمية حقيقية ذات �أهداف و�إقليمية وحملية.
	•�أن يت ��م اختي ��ار مواق ��ع هذه امل�ش ��روعات بعناية تامة تكف ��ل لها حتقيق امل ��ردود القومي واالقليمي واملحلي ب�ص ��فة
�أ�سا�سية ..وحتقيق املردود اال�ستثماري والعمراين للم�ستثمرين واملجتمع احل�ضري الذي تن�ش�أ به.
	•�أن تتم املوافقة على تنفيذ هذه امل�شروعات بعد مراجعة درا�سات اجلدوى الفنية لها والتي تت�ضمن:
 مبد�أ ال�سالمة “�سالمة املن�ش�أ” الأمان العمراين للمحيط اخلارجي. الأمان �ضد خطر احلريق. الأمان �ضد خطر الزالزل والرباكني.. الأمان �ضد خطر الفي�ضانات وال�سيول.كذلك تت�ضمن درا�سات اجلدوى االقت�صادية والنفعية من وراء تنفيذ مثل هذه امل�شروعات وتت�ضمن :
 -درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.
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 درا�سة املردود النفعي للمجتمع املحيط. درا�سة مدى م�ساهمة تلك امل�شروعات يف تطوير املناطق التي تن�ش�أ بها “املردود العمراين”.	•حتقيق هدف اال�س ��تدامة للعمارة املعا�ص ��رة واال�س ��تفادة من خمرجات تقنيات البناء والت�شييد ون�شر هذه الثقافة
للمجتمع احل�ضري وتهيئة ال�شباب لتكنولو جيا العمل االلكرتوين يف جمال احلياة املختلفة.
	•ن�شر وتطوير التعليم الهند�سي يف جمال العمارة وتقنيات البناء بالألفية الثالثة وكذلك يف جمال االن�شاء والت�شييد
وحتقيق الربط القوي بني التعليم والتنفيذ ..كذلك تطوير التعليم الفني مبا يتواكب مع متطلبات الع�صر احلا�ضر
وخا�صة يف جمال الت�صنيع وتكنولوجيا البناء.

اخلال�صة و�أهم النتائج:

ن�س ��تخل�ص من الدرا�س ��ات ال�سابقة عن التقنية والعمارة امل�س ��تدامة يف القرن احلادي والع�شرين عدة نتائج هامة
�أعر�ضها فيما يلي:
	•�أن التنمية امل�ستدامة يف العمران احل�ضري يتحقق مع ت�شييد وبناء املن�ش�آت املعمارية التي تربز التقدم والتطور يف
املجتمعات الإن�س ��انية مرتبط ًا متام ًَا مع املحيط البيئي والعمراين ومن�سجمة معه يف تن�سيق ح�ضري يخدم املن�ش�آت
وامل�ستخدمني وعامة النا�س..
	•�إن التنمية املعمارية املعا�صرة (الطفرة املعمارية) ظهرت و�أطلت بر�أ�سها على العمران احل�ضري ..مع ما تتميز به
هذه الطفرة من �ضخامة وجتريد وارتفاعات �شاهقة لبع�ضها ف�إن التعامل معها �أ�صبح �ضرورة و�أن اال�ستفادة منها
�أ�صبح وارد ًا ..لذلك كان هدف البحث.
	•�إنالطفرةاملعماريةلكثريمناملباينظهرتبالبالدالعربيةوالناميةوهي التي ظهرتيف كثري من بالد العامل املتح�ضر..
ولكن هناك فرق وهو �إننا ا�ستفدنا من التقنيات يف البناء والت�شييد والت�شكيل املعماري ولكن يجب اال�ستفادة الكاملة
منها للمن�ش�أ واملجتمع احل�ضري خا�صتنا وهو املنتج املهم لتنفيذ عمارة معا�صرة متطورة تنا�سب جمتمعاتنا النامية.
	•�إن املنتج املعماري هو منتج فني ت�شكيلي ومنتج �إن�شائي ذو تراكيب خمتلفة يحتاج ذلك �إىل الكفاءة والقدرة العلمية
التي حتقق له الكفاءة وال�سالمة والآمان للمن�ش�أ من جهة وللمحيط الإن�ساين من جهة �أخرى.
	•�إن املنتج املعماري منتج دويل عاملي مل يفرق م�صمموه بني بيئة جغرافية و�أخرى لذلك يحتاج �إىل مراجعة ال�ستخدام
تقنيات البناء والت�شييد وكذلك مواد البناء امل�ستخدمة والتي تنا�سب كل بيئة منها.
	•�إن املنتج املعماري املتعدد الوظائف واال�س ��تخدامات يحتاج �إىل الكفاءة العلمية والقادرة على �إدارة �ش ��ئونه وتقدمي
خدمة مميزة نابعة من التطور التكنولوجي وثورة املعلومات ..و�أن اختيار بع�ض الوظائف باملن�ش� ��أ رمبا ال تنا�س ��ب
جمتمعاتن ��ا م ��ن حيث املبد�أ �أو الع ��ادات والتقالي ��د �أو اخلدمات ,,مما ي�س ��توجب اختيار الوظائف املنا�س ��بة التي
يت�ضمنها امل�شروع املعماري املعا�صر.
	•�إن ه ��ذه امل�ش ��روعات العمالق ��ة حتتاج على و�ض ��عها بالقوانني والت�ش ��ريعات ومدى حتقيقها للمردود االقت�ص ��ادي
والثقايف والنفعي لل�سكان.
	•�إن هذه امل�شروعات حتتاج �إىل برنامج لأعمال ال�صيانة العامة واحلفاظ على �سالمة املن�ش�أ وجمال �شكله وواجهاته
وجودة خاماته امل�س ��تخدمة .بالأ�س ��اليب غري التقليدية والتي تتنا�سب والألفية الثالثة وثورة املعلومات ..مع مراعاة
حتقيق ذلك لعملية التنمية امل�ستدامة.
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�أ.د .كامل عبد النا�صر �أحمد

د .خالد نا�صر بارا�شد

�أهم التو�صيات لتحقيق التقنية والعمارة امل�ستدامة يف القرن احلادي والع�شرين:

	•تعترب هذه امل�ش ��روعات املعمارية العمالقة (الطفرة املعمارية املعا�ص ��رة) نوع من الثقافات الفنية الواردة لبالدنا
العربية والنامية وان ن�ش ��رها يف و�س ��ائل الإعالم املرئية وامل�س ��موعة واملق ��روءة �أمر له �أهميت ��ه ..مع الرتكيز على
متطلبات واحتياجات التنمية العقارية على امل�ستوى القومي والإقليمي واملحلي.
	•�أنه يجب �إدخال هذه “الطفرة املعمارية والإن�شائية املعا�صرة “ يف برامج تطوير التعليم الهند�سي كافة ملا يتطلبه
املن�ش�أ الواحد من تعدد للوظائف ت�شمل كافة املجاالت الهند�سية واخلدمية.
	•كذلك �إن�ش ��اء مراكز تدريب للفنيني يف جمال تكنولوجيا ت�ص ��نيع مواد البناء وخامات الت�شطيبات املختلفة وكذلك
متطلبات التنفيذ والإدارة واملتابعة الفنية مع الرتكيز على خدمات تكنولوجيا املعلومات.
	•�أن يراعى ويف�ضل �إن�شاء جهاز �إداري وفني متخ�ص�ص يف �أعمال الت�صميمات املعمارية والإن�شائية املتطورة خا�صة
برتاخي�ص البناء واملتابعة واملراقبة.
	•�أن ال يت ��م املوافق ��ة عل ��ى تراخي�ص البناء للأعمال املعمارية املعا�ص ��رة متع ��ددة الوظائف وامل�ص ��نفة من الطفرة
املعمارية املعا�ص ��رة �إال بعد عر�ض ��ها على جمل�س خمت�ص تابع لوزارة التعمري والإ�سكان لدرا�سة امل�شروع بعنا�صره
الفنية وجدواه االقت�صادية ومردودة احل�ضاري والثقايف والنفعي للمجتمع.
	•�أن يتم ت�ش ��كيل جلان متخ�ص�صة لدرا�سة التن�سيق احل�ضري والإن�ش ��اءات املعمارية املعا�صرة مع تخ�صي�ص مواقع
مميزة باملدن تتنا�س ��ب مع القيمة االنتفاعية واال�س ��تثمارية واحل�ض ��ارية لكل م�ش ��روع يف املوقع املنا�سب له .كذلك
يجب حتديد املوا�ص ��فات العامة التي حتدد �ض ��خامة البناء وارتفاعه واخلدمات االنتفاعي ��ة التي ميكن �أن ي�ؤديها
ال�ستكمال البنية التحتية للعمران احل�ضري ومتطلباته.
	•�أن تخ�ص�ص فرق فنية متدربة على �أعمال ال�صيانة التكنولوجية للمن�ش�آت العمالقة �أو الطفرة املعمارية املعا�صرة
والتي تتطلب اال�ستمرارية يف �أعمالها بعد ت�سليم املباين ..بهدف حتقيق اال�ستدامة للمن�ش�أ املعماري و�أي�ضا حتقيق
ا�س ��تدامة املحيط العمراين واحل�ض ��ري وهو �أمر يعد �ض ��رورة ع�ص ��رية متكاملة للتح�ض ��ر يف ع�ص ��ر التكنولوجيا
واملعلومات (القرن والواحد والع�شرين).
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الإقليمي والعمراين -جامعة القاهرة– القاهرة -م�صر.
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران

469

التقنية والعمارة امل�ستدامة يف القرن الواحد والع�شرين

( )5ر�أفت ،علي �أحمد -دكتور (2007م) -عمارة امل�س ��تقبل -الدورة البيئية -دورات الإبداع الفكري -ثالثية الإبداع
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( )6عبادة ،جالل -دكتور (دي�سمرب 2007م) -عمارة املجتمعات اال�سالمية املعا�صرة بني الفردية والتعددية (جائزة
الأغا�ضان للعمارة 2004م) -برجا برتونا�س ( كواالملبور -ماليزيا) -جملة ت�صميم -العدد الثاين ع�شر -القاهرة -م�صر.
( )7عل ��ي ،ع�ص ��ام الدين حممد ( 24-21يناي ��ر 2000م) -دور الت�ش ��ريعات العمرانية يف عملية التنمية احل�ض ��رية
امل�ستدامة يف م�صر -امل�ؤمتر العربي الإقليمي -التوازن البيئي والتنمية احل�ضرية امل�ستدامة -القاهرة -م�صر.
()8مذكرةالأمانةالعامة(فرباير1996م)-اللجنةالتح�ضرييةمل�ؤمترلأمماملتحدةللم�ستوطناتالب�شرية-املوئلالثاين.
( )9م�س ��ابقة م�ش ��روع تطوير ار�ض الغدير (احتفال جديد لعمارة الريا�ض – يونيه 2008م) -الفائز الأول والثاين –
جملة البناء -العدد �( 212ص  -)85-82الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية.
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in Egypt toward sustainable urban development -Master researchFaculty of Engineering -Cairo University -Cairo -Egypt.
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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 sustainableArchitecture 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.
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