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اإلعالن عن لجنة التحكيم العليا 2016
لجائزة اآلغا خان للعمارة
كانون الثاني  /يناير  2016لجنة التحكيم العليا المستقلة سوف تختار المشاريع 06
:الفائزة بالجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دوالر أمريكي يرجى االطالع ايضا ً على
السيرة الذاتية ألعضاء لجنة التحكيم العليا للجائزة في دورتها لعام  ،2016والصفحة
الرئيسة للجائزة جنيف 6 ،كانون الثاني /يناير  – 2016تم اليوم اإلعالن عن
أعضاء لجنة التحكيم العليا لجائزة اآلغا خان للعمارة ،التي سوف تختار بشكل
مستقل المشاريع الفائزة بالجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دوالر أمريكي .وسوف
تجتمع لجنة التحكيم العليا في شهر كانون الثاني /يناير  2016الختيار قائمة
المشاريع المرشحة للجائزة ،من بين المئات من المشاريع التي تقدمت للحصول على هذه الجائزة .سوف تخضع المشاريع
المرشحة للجائزة بعد ذلك لمراجعات ميدانية صارمة ضمن الموقع من قبل خبراء مستقلين .وسوف تجتمع لجنة التحكيم
العليا للمرة الثانية في شهر حزيران /يونيو  2016لفحص ومناقشة نتائج المراجعات الميدانية ،وبعد ذلك الختيار القائمة
النهائية للمشاريع التي سوف تحصل على الجائزة .األعضاء التسعة للجنة التحكيم العليا لجائزة اآلغا خان للعمارة في
دورتها لعام  2016-2014هم :سعاد العامري ،مؤسس "رواق" مركز المعمار الشعبي ،رام هللا إمري أروالت ،مؤسس
،شركة إمري أروالت للعمارة ،اسطنبول آكيل بيلغرامي ،بروفيسور "سيدني مورغينبيسير" في الفلسفة ،جامعة كولومبيا
نيويورك لويس فيرنانديز-غاليانو ،رئيس التحرير ،مجلة آركيتيكتورا فيفا للعمارة ،مدريد حميد هارون ،المدير التنفيذي
لدار هيرالد للنشر ،كراتشي ليزلي لوكو ،مديرة الكلية العليا للهندسة المعمارية  ،جامعة جوهانسبورغ ،جوهانسبورغ
محسن مصطفوي ،عميد الكلية العليا للتصميم ،جامعة هارفارد ،كامبريدج دومينيك بيرو ،مؤسس شركة دومينيك بيرو
للعمارة ،باريس حسين رضائي ،مدير ،ويب ستراكتشر للعمارة ،سنغافورة للمزيد من المعلومات ،يرجى اإلطالع على
السيرة الذاتية ألعضاء لجنة التحكيم العليا .تأسست جائزة اآلغا خان للعمارة في عام  ،1977وتمنح الجائزة كل ثالث
سنوات للمشاريع التي تقدم معاييرا ً جديدة في التميز المعماري ،وممارسات التخطيط ،وترميم المواقع التاريخية وهندسة
المناظر الطبيعية .ومن خالل جهودها ،تسعى الجائزة لتحديد وتشجيع األفكار الرائدة التي تنجح في التصدي الحتياجات
وطموحات المجتمعات التي يكون للمسلمين وجود معتبر فيها .وتؤكد عملية اختيار المشاريع الفائزة بالجائزة على العمارة
التي ال تلبي فقط احتياجات الناس المادية واالجتماعية واالقتصادية ،ولكن تلك التي تحفز وتستجيب ايضا ً لتوقعاتهم
،الثقافية .وتولي الجائزة اهتماما ً خاصا ً لمخططات األبنية التي تستخدم الموارد المحلية والتكنولوجيا المالئمة بطرق مبتكرة
وكذلك المشاريع التي من المرجح أن تكون مصدر الهام لجهود مماثلة في أماكن أخرى من العالم .والجائزة ،التي تنظم
،كل ثالثة أعوام ،هي حاليا ً في دورتها الثالثة عشرة .يتم قيادة جائزة اآلغا خان للعمارة من قبل لجنة توجيهية خاصة
وتتضمن قائمة األعضاء الحاليين لهذه اللجنة كل من :صاحب السمو اآلغا خان ،رئيس اللجنة؛ دايفيد اجايي ،المؤسس و
،المسؤول عن شركة اجايي وشركاه ،التي تملك مكاتب لها في لندن ،ونيويورك وأكرا؛ محمد األسد ،مؤسس ورئيس
،مركز دراسات البيئة المبنية في عمان ،األردن؛ فرانشيسكو باندارين ،مساعد المدير العام للثقافة في منظمة اليونسكو
،فينيسيا ،ايطاليا؛ حنيف كارا ،مهندس إنشائي ممارس  Iuav،وبروفيسور في المعهد العالي للعمارة في فينيسيا
وبروفيسور ممارس في التكنولوجيا المعمارية في الكلية العليا للتصميم في جامعة هارفارد؛ كامل ميريكان ،شريك مؤسس
للعمارة في ماليزيا؛ عظيم نانجي ،مستشار خاص لعميد جامعة اآلغا خان وعضو مجلس اإلدارة للمركز  GDPلشركة
الدولي للتعددية في أوتاوا؛ البروفيسورة غلرو نجيب أوغلو ،بروفيسور كرسي اآلغا خان للفن اإلسالمي في جامعة
هارفارد؛ بريجيت شيم ،مسؤولة في شركة التصميم شيم – سوتكليف للعمارة التي تتخذ من تورنتو مقراً لها ،وبروفيسورة
،في كلية جون ش .دانييل للعمارة ،وهندسة المناظر الطبيعية والتصميم في جامعة تورنتو؛ يو كونغجيان ،مؤسس وعميد
كلية العمارة وهندسة المناظر الطبيعية ،وبروفيسور كرسي شانجيانغ للتصميم في جامعة بكين .السيد فرخ درخشاني هو
مدير الجائزة .لإلطالع على السيرة الذاتية الكاملة ألعضاء اللجنة التوجيهية لجائزة اآلغا خان للعمارة في دورتها لعام
: Samللمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال : www.akdn.org/architectureيرجى زيارة الرابط التالي 2016
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خان للثقافة ،التي يقع مقرها الرئيسي في جنيف .تنفذ المؤسسة مجموعة واسعة من النشاطات والمبادرات التي تهدف إلى
الحفاظ على التراث المادي والروحي للمجتمعات اإلسالمية في العالم والترويج له .وتتضمن مشاريعها وبرامجها كل من
والذي يعمل على إعادة تأهيل المدن التاريخية في العالم اإلسالمي ،من  (HCP)،برنامج اآلغا خان للمدن التاريخية
النواحي الثقافية واالقتصادية-االجتماعية .وخالل العقد الماضي ،انخرط البرنامج في أعمال إعادة تأهيل العديد من
.المناطق التاريخية في كل من القاهرة ،كابول ،حيرات ،حلب ،دلهي ،زنجبار ،موستار ،شمال باكستان ،تامباكتو وموبتي
من ناحية أخرى تدعم المؤسسة برنامج اآلغا خان للعمارة االسالمية في جامعة هارفارد ،ومعهد ماساشوستس
وهو موقع الكتروني هام ومصدر اساسي متخصص في  www.ArchNet.org ،للتكنولوجيا ،وكذلك موقع آرك نت
العمارة االسالمية .مؤسسة اآلغا خان للثقافة هي بدورها جزء من شبكة اآلغا خان للتنمية ،وهي مجموعة من الوكاالت
التنموية غير المذهبية أو الطائفية ،التي أسسها صاحب السمو اآلغا خان ،وتملك مجموعة متكاملة من االهتمامات
واالختصاصات التي تتراوح من الصحة والتعليم إلى العمارة ،والثقافة ،والتمويل الصغير ،والتنمية الريفية ،والتخفيف
من أخطار الكوارث ،والترويج لمفهوم الشركات الخاصة وإعادة إحياء المدن التاريخية .تعمل وكاالت شبكة اآلغا خان
للتنمية على تحسين الظروف المعيشية والفرص للفقراء بغض النظر عن معتقداتهم الدينية او أصولهم أو جنسهم .ومن
خالل العمل في ميادين التنمية االقتصادية ،والثقافية واالجتماعية ،تهدف شبكة اآلغا خان للتنمية إلى توفير الخيارات
والفرص للمجتمعات حتى تتمكن من إدراك وتحديد احتياجاتها التنموية الخاصة .للمزيد من المعلومات حول جائزة اآلغا
:خان للعمارة ،ومؤسسة اآلغا خان للثقافة ،وشبكة اآلغا خان للتنمية يمكن زيارة موقعنا على االنترنت على الرابط التالي
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