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خان للعمارة  اآلغااإلعالن عن المشاریع الفائزة بجائزة   
2016 

 اآلغااإلعالن الیوم عن المشاریع الفائزة بجائزة تم  – 2016أكتوبر  3أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
رئیس قسم الشؤون البلدیة والنقل  ركما أعلن سعادة عویضة مرشد المرخان للعمارة في حفل بمدینة أبو ظبي. 

كمكان لحفل توزیع الجوائز للمشاریع  قلعة الجاھلي في مدینة العینعن وعضو مجلس أبو ظبي التنفیذي 
 الفائزة.

 المشاریع الفائزة ھي:

 بنغالدش
 )ومالمھندس المعماري: مارینا تبسُّ ، داكا (مسجد بیت الرؤوف •

 حانیات في داكا الحضریة، تم اختیاره الستعمالھ الرائع للضوء الطبیعيمالذ للرو

 )أوربانا  / : كاشف محبوب تشودوريالمھندس المعماري( مركز الصداقة، غایباندا •

 منطقة معرضة للفیضانات في ریف بنغالدیش یحّسنمركز لخدمة المجتمع المحلي 

 
 الصین

 )  زانغ كي / standardarchitecture: زاو / المھندس المعماريمكتبة ھوتونغ لألطفال، بكین ( •

 األفنیة التقلیدیة في مناطق ھوتونع ببكین مساكنمكتبة لألطفال تم اختیارھا لتجسیدھا للحیاة المعاصرة في 

 

 الدنمارك     

 )  وسوبرفلیكس 1مجموعة بیارك إنغلز، توبوتیك  –BIGبیغ : المھندس المعماري( كوبنھاغنمتنزه سوبركیلین،  •

 بین خطوط العرق والدین والثقافةمفھوم االندماج والتكامل عزز مكان للعموم ی

 
 إیران

 )  رضا بھزاديعراقیان، علي ى : دیبا تینیسل أركیتكتشر / لیلالمھندس المعماريجسر الطبیعة للمشاة، طھران ( •

  مفعما بالحیویة حضریا جدیدا خلق فضاءب ساھم والذي طریق سریع مزدحمفوق جسر متعدد المستویات یمتد 
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 لبنان

 )  شركة زھا حدید للھندسة المعماریة :المھندس المعماري( بیروت، معھد عصام فارس •

 محیطھ التقلیديل محترماألمریكیة في بیروت، مختلف جذریا من حیث التكوین لكنھ  في حرم الجامعةمبنى جدید 

 

، المشاریع الفائزة عن نبذةللحصول على النسخة االلكترونیة الكاملة من الملف الصحفي الذي یتضمن 
المحطات التلفزیونیة والمواقع مقاطع فیدیو عالیة الجودة (مناسبة للبث على وصور عالیة الجودة، و

 لكترونیة) والمزید من المعلومات األخرى، الرجاء زیارة الرابط التالي:اإل
www.akdn.org/2016AwardWinners 

 
 توزیع الجائزة لحفمكان 

ا یتم اختیارھ أماكننھایة الدورة الثالثیة للجائزة دائما في  معلنةً بإعالن المشاریع الفائزة  تعقد مراسم اإلحتفال
في ، سیتم إجراء مراسم توزیع الجائزة 2016العام ألھمیتھا المعماریة والثقافیة بالنسبة للعالم اإلسالمي. ھذا 

  قلعة الجاھلي، المدرجة على قائمة التراث العالمي في مدینة العین. 

، ظلت 1898م على ید الشیح زاید األول. وبإتمامھا عا 1891وقد بدأ العمل بإنشاء قلعة الجاھلي في العام 
من قبل  2008و  2007. وقد خضعت إلعادة تأھیل شاملة بین عامي مقرا لعائلة آل نھیان لسنوات عدیدة

. 2007خان للعمارة عام  اآلغاسلطة أبو ظبي للثقافة والتراث بالتعاون مع إیك روزواغ، أحد الفائزین بجائزة 
 .2011موقع تراث عالمي عام على القلعة  أدرجتوقد 

الجائزة العدید من أكثر اإلنجازات المعماریة الشھیرة في  استضافت حفل توزیعاألماكن السابقة التي شملت 
،  )1983) وقصر توبكابي في إسطنبول (1980حدائق شالیمار في الھور ( والتي تضمنّت العالم اإلسالمي

راجستان في سمرقند  )، ومیدان1989)، وقلعة صالح الدین في القاھرة (1986بدیع في مراكش (الوقصر 
)، 2001)، وقلعة حلب (1998)، وقصر الحمراء في غرناطة (1995وقصر سوراكارتا في سولو ()، 1992(

 ).2004وحدائق ضریح اإلمبراطور ھمایون في دلھي (

 

 خان للعمارة اآلغاحول جائزة 

الرائدة في بھدف تحدید وتشجیع األفكار  1977خان عام  اآلغاخان للعمارة من قبل سمو  اآلغاتأسست جائزة 
 وجود معتبر العمارة والبناء التي تعالج بنجاح احتیاجات وتطلعات المجتمعات التي یكون للمسلمینمجاالت 

د تلقى معماریون ومخططون فقمختلف أنحاء العالم، من فرنسا للصین. من وقد تم منح الجوائز لمشاریع . فیھا
 مشروعات مباني 9000قد تم توثیق أكثر من كما و وحتى داكا إحدى المائة وست عشرة جائزة. من نیویورك

 .خالل عملیة الترشیح

 كانوا من بین الذین تّوجوافي وقتنا  الكبار المعماریینمعظم وخالل فترة السنوات التسع والثالثین األخیرة، فإن 
، من زھا حدید ونورمان فوستر، وتشارلز لجنة التوجیھیةأو ال جنة التحكیم العلیابالجائزة أو كانوا ضمن ل

 كوریا إلى فرانك جیري، وجین نوفیل إلى حسن فتحي.

http://www.akdn.org/2016AwardWinners
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 – من تطویر العشوائیات إلى المباني الشاھقة "الخضراء" اً تشملخان للعمارة مشاریع اآلغاوتختار جائزة 
 بار أن ھذه توباع .ككل والتي ال تحوي فقط تمیزا معماریا ولكن أیضا تعمل على تطویر نوعیة الحیاة

دور أمناء تقدّر فإن الجائزة فإضافةً للمعماریین ، األفرادناجح بین العدید من التعاون ال تأتي ثمرةاإلنجازات 
 .والمستفیدین منھا، والمھندسین ، وأصحاب العمل، والحرفیینالبلدیات، والبنائین

 

 2016 للعمارة خان اآلغا لجائزة العلیا التحكیم لجنة

) مستقلة تماما في اختیارھا Master Jury membersلقد كانت لجنة التحكیم العلیا (أنظر لطفا السیر الذاتیة 
خان أو  اآلغامن قبل  المنجزةالمشاریع وتعتبر بلدا.  69التي تم ترشیحھا من  348التي بلغ عددھا للمشاریع 

خان للتنمیة غیر مؤھلة للترشح أو الحصول على الجائزة. أما أعضاء  اآلغاأي من المؤسسات التابعة لشبكة 
 فھم: 2016 لجنة التحكیم العلیا للجائزة لعام

شركة إمري  ،مؤسس إمري أروالت،؛ هللا رام الشعبي، المعمار مركز"رواق"  ،مؤسس ،سعاد العامري
بروفیسور "سیدني مورغینبیسیر" في الفلسفة، جامعة كولومبیا،  آكیل بیلغرامي،إسطنبول؛ أروالت للعمارة، 

 حمید ھارون،؛ رئیس التحریر، مجلة آركیتیكتورا فیفا للعمارة، مدرید غالیانو،-لویس فیرناندیز؛ نیویورك
مدیرة الكلیة العلیا للھندسة المعماریة ، جامعة  لیزلي لوكو،؛ المدیر التنفیذي لدار ھیرالد للنشر، كراتشي

؛ عمید الكلیة العلیا للتصمیم، جامعة ھارفارد، كامبریدج محسن مصطفوي،؛ جوھانسبورغ، جوھانسبورغ
مدیر، ویب ستراكتشر  حسین رضائي،؛ ومؤسس شركة دومینیك بیرو للعمارة، باریس دومینیك بیرو،

 .للعمارة، سنغافورة

 

 2016اللجنة التوجیھیة لعام 

اتیة للجنة خان (یرجى مراجعة السیر الذ اآلغایتم توجیھ الجائزة من قبل لجنة خاصة یرأسھا صاحب السمو 
 . األعضاء الحالیون للجنة التوجیھیة ھم:)Steering Committee(التوجیھیة العلیا 

 

، المؤسس و المسؤول عن شركة اجایي وشركاه، التي دایفید اجایي؛ (رئیس اللجنة) خان اآلغاصاحب السمو 
، مؤسس ورئیس، مركز دراسات البیئة المبنیة في محمد األسد؛ وأكراتملك مكاتب لھا في لندن، ونیویورك 

، مساعد المدیر العام للثقافة في منظمة الیونسكو، وبروفیسور في المعھد فرانشیسكو باندارین؛ عمان، األردن
س ، مھندس إنشائي ممارس، وبروفیسور ممارحنیف كاراإیطالیا؛ ، فینیسیا، Iuavالعالي للعمارة في فینیسیا 

، شریك مؤسس لشركة كامل میریكان؛ في التكنولوجیا المعماریة في الكلیة العلیا للتصمیم في جامعة ھارفارد
GDP  خان وعضو مجلس اإلدارة  اآلغا، مستشار خاص لعمید جامعة عظیم نانجي؛ للعمارة في مالیزیا

 للفن خان اآلغا كرسي سوربروفی ،أوغلو نجیب غلرو البروفیسورة؛ للمركز الدولي للتعددیة في أوتاوا
، مؤسس یو كونغجیان؛ سوتكلیف للعمارة، تورنتو –، شریكة، شیم بریجیت شیم؛ ھارفارد جامعة في اإلسالمي

 ھو مدیر الجائزة. خ درخشانيفرُّ وعمید، كلیة العمارة وھندسة المناظر الطبیعیة، جامعة بكین، بكین. السید 

http://www.akdn.org/Aga_Khan_Award_2016/2016_AKAAMJBios_EN.pdf
http://www.akdn.org/architecture/steering_committee.asp
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 كتاب الجائزة
تم طرحھا من قبل لجنة التحكیم العلیا فیما یتعلق باختیارھم لمشاریع لقضایا مقاالت تتضمن  دراسةسیتم نشر 

نشر من قبل دار الرس موللر للنشر في تس ھذه الدراسة. 2016القائمة القصیرة والمشاریع الفائزة لجائزة عام 
وصفا ورسوما تضمن ی، ي قام بتحریره محسن مصطفويذوال، العمارة والتعددیة، لكتابا. 2016نوفمبر 

 توضیحیة للمشاریع الستة الفائزة بالجائزة. للمزید من المعلومات، رجاء أنظر:

 https://www.lars-mueller-publishers.com/   

) www.akdn.org/2016AwardWinners: (الصحفي الملفیرجى مراجعة  للمزید من المعلومات
Facebook ,( االجتماعي) ووسائل التواصل www.akdn.org/architecture/وموقع الجائزة (

Twitter, YouTube, Linked In ( موقع) وتطبیقات اآلي فون الموجودة منiTunes على الرابط ( 
https://itunes.apple.com/us/app/aga-khan-award-for-architecture/id485296765?mt=8 

 

 
 

 :االتصال معلومات

Sam Pickens 
Aga Khan Award for Architecture 

PO Box 2049, 1211 Geneva 2, Switzerland 
Telephone: (41.22) 909.72.00 

:mail-E  info@akdn.org 
www.akdn.org/architectureWebsite:  

      

 

 مالحظات

 خان للثقافة اآلغاخان ومؤسسة  اآلغاحول صاحب السمو 

، للمسلمین اإلسماعیلیینخان، وھو اإلمام الوریث التاسع واألربعین (الزعیم الروحي)  اآلغاصاحب السمو 
ملیون یعیشون  15على تعداده  لمجتمع یزید ھخان توجیھات اآلغاأصبح إماما في سن العشرین. ویقدم سمو 

دولة، معظمھا في وسط وغرب آسیا، وافریقیا والشرق األوسط، باإلضافة إلى شمال إفریقیا  25یزید على  فیما
خان مفھوم اإلسالم كفكر، ومعتقد  اآلغا، فقد أكد سمو اإلسماعیلیینلمسلمین لوغرب أوروبا. وكزعیم روحي 

خان  اآلغاصاحب السمو  یكّرم اإلنسان، أشرف مخلوقات هللا.والذي  ،روحي، والذي یعلّم الرحمة والتسامح
ینحدر مباشرة من نسل النبي محمد صلى هللا علیھ وسلم عن طریق ابن عمھ علي، أول األئمة، وزوج ابنتھ 

 النبي. بنتفاطمة 

 

https://www.lars-mueller-publishers.com/
https://www.lars-mueller-publishers.com/
http://www.akdn.org/2016AwardWinners
http://www.akdn.org/architecture
http://www.akdn.org/architecture
https://itunes.apple.com/us/app/aga-khan-award-for-architecture/id485296765?mt=8
mailto:info@akdn.org
http://www.akdn.org/architecture
http://www.twitter.com/akdn
http://www.youtube.com/akdn
http://www.facebook.com/akdn
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نشاطات ، والتي تدیر مجموعة )AKTC( خان للثقافة اآلغاخان للعمارة ھي جزء من مؤسسة  اآلغاجائزة 
وكوكالة ثقافیة لشبكة  واسعة تھدف للمحافظة على التراث المادي والروحي للمجتمعات المسلمة والترویج لھ.

. وتشمل وتحفیز التنمیة)، فإن المؤسسة تعتمد على التراث الثقافي كوسیلة لدعم AKDNخان للتنمیة ( اآلغا
یعمل على إعادة تأھیل المدن التاریخیة في العالم ، والذي )HCPخان للمدن التاریخیة ( اآلغابرامجھا برنامج 

ً  اإلسالمي وخالل العقد الماضي، انخرط البرنامج في إعمال إعادة تأھیل العدید . ثقافیاً واقتصادیاً واجتماعیا
من المناطق التاریخیة في القاھرة، وكابول، وحیرات، وحلب، ودلھي، وزنجبار، وموستار، وشمال الباكستان، 

ھي للموسیقى اإلقلیمیة وبرنامج تعلیمي ) AKMI( ىخان للموسیق اآلغامبادرة  أنا كم وموبتي.وتمباكتو 
خان في تورونتو یقدم  اآلغامدیدة وقیادیة وفعالیات االنتاج الفني. متحف للفن مع استعراضات حول العالم و

كما تدعم الورث العالمي. نضرة عامة في الفن والفكر والعلم الذي ساھمت بھ الحضارة اإلسالمیة في بناء 
) وكذلك MITالمؤسسة أقسام العمارة والفن اإلسالمي في جامعة ھارفارد، ومعھد ماساشوستس للتكنولوجیا (

 ) وھو مصدر رئیسي للعمارة اإلسالمیة.www.ArchNet.orgموقع أرك نت (

 

تمكین على اصة التي تعمل خال التنمویة) ھي مجموعة من وكاالت AKDNخان للتنمیة ( اآلغاشبكة 
، معیشتھممن أجل تطویر فرص وظروف  وذلك یعیشون ظروفا صعبةما المجتمعات واألفراد، والذین غالبا 

خان للتنمیة لصالح  اآلغاوسط وجنوب آسیا ومناطق صحراء أفریقیا. وتعمل وكاالت شبكة مناطق وخاصة في 
مع لق التعاطف فدافعھا األساسي ھو خُ صلھم أو دیانتھم. ، أو أجنسھممواطنین، بغض النظر عن للالخیر العام 

 625أكثر من  ةواالجتماعی ةالثقافی التنمیةفي المجتمع. وتصل میزانیتھا السنویة لنشاطات  المعرضین للخطر
)، وھو AKFED( ةقتصادیاال للتنمیةخان  اآلغاملیون دوالر أمریكي. كما تصل العائدات السنویة لصندوق 

 ثالثة، إلى أكثر من الھشة االقتصاداتاستثمارات طویلة األمد في ب تقومخان للتنمیة  اآلغاوكالة تابعة لشبكة 
 في مشاریع تطویر جدیدة. كل الفائض استثمار یعاد فیماونصف ملیار دوالر أمریكي، 

 


	 مسجد بيت الرؤوف، داكا (المهندس المعماري: مارينا تبسُّوم)
	ملاذ للروحانيات في داكا الحضرية، تم اختياره لاستعماله الرائع للضوء الطبيعي
	 مركز الصداقة، غايباندا (المهندس المعماري: كاشف محبوب تشودوري / أوربانا )
	مركز لخدمة المجتمع المحلي يحسّن منطقة معرضة للفيضانات في ريف بنغلاديش
	 مكتبة هوتونغ للأطفال، بكين (المهندس المعماري: زاو / standardarchitecture / زانغ كي)
	مكتبة للأطفال تم اختيارها لتجسيدها للحياة المعاصرة في مساكن الأفنية التقليدية في مناطق هوتونع ببكين
	 متنزه سوبركيلين، كوبنهاغن (المهندس المعماري: بيغ BIG– مجموعة بيارك إنغلز، توبوتيك 1 وسوبرفليكس)
	مكان للعموم يعزز مفهوم الاندماج والتكامل بين خطوط العرق والدين والثقافة
	 جسر الطبيعة للمشاة، طهران (المهندس المعماري: ديبا تينيسل أركيتكتشر / ليلى عراقيان، علي رضا بهزادي)
	جسر متعدد المستويات يمتد فوق طريق سريع مزدحم والذي ساهم بخلق فضاء حضريا جديدا مفعما بالحيوية
	 معهد عصام فارس، بيروت (المهندس المعماري: شركة زها حديد للهندسة المعمارية)
	مبنى جديد في حرم الجامعة الأمريكية في بيروت، مختلف جذريا من حيث التكوين لكنه محترم لمحيطه التقليدي
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