تقرير عن نشاطات هيئة المعماريين العرب
من تاريخ  2009/12/1لغاية 2010 /12/1
اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة المعماريين العرب
في بيروت بتاريخ 2009/12/6
عقدت اللجنة التنفٌذٌة لهٌئة المعمارٌٌن العرب اجتماعها فً  6كانون األول 9009
فً مركزها  -مبنى نقابة المهندسٌن فً بٌروت ،بحضور جمٌع األعضاء ،وأفتتح
الجلسة األمٌن العام إلتحاد المهندسٌن العرب الدكتور عادل الحدٌثً فأثنى على
جدول األعمال ونشاط الهٌئة متمنٌا لها التوفٌق.
وبدأ رئٌس الهٌئة المعمار هٌامً الراعً بطرح جدول األعمال ومناقشته الذي
تضمن البحث فً الموقع اإللكترونً وإصدار عدد من مجلة المعمار العربً على
أن تغطى أعمال مؤتمر "السٌاحة المعمارٌة فً الوطن العربً" ،فضال عن مناقشة
جدول أعمال الجمعٌة العامة وتعٌٌن مكان االجتماع المقبل للجنة فً دولة الكوٌت.
إجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة المعماريين العرب
في الكويت بتاريخ .2010/5/9
عقدت اللجنة التنفٌذٌة إجتماعها فً الكوٌت بتارٌخ  9000/5/9فً مركز جمعٌة
المهندسٌن الكوٌتٌة ،إفتتح رئٌس الهٌئة اإلجتماع بالوقوف دقٌقة صمت عن روح
عضو اللجنة التنفٌذٌة ممثل القطر السوري المغفور له الدكتور أحمد الغفري.تناول
المجتمعون فً جدول أعمالهم مشروع الموازنة  ، 9000-9000باإلضافة الى
مؤتمر السٌاحة المعمارٌة فً الوطن العربً – المغرب حٌث حضر الى الكوٌت
وفد الهٌئة الهندسٌة المغربٌة لمناقشة موضوع المؤتمر وتحدٌد تارٌخ إنعقاده
واإلتفاق على برنامج المؤتمر.

كما تم عرض لمؤتمر "المدن العربٌة المنكوبة نحو إعادة اإلعمار والتعافً
المستدامة" الذي سوف ٌقام فً مصر .وعرض لمسودة مجلة المعمار العربً فً
عددها الثانً على أن تصدر فً القرٌب العاجل .كذلك بالنسبة للموقع اإللكترونً
عرض رئٌس الهٌئة لما ٌجب القٌام به لجهة تحدٌث الموقع وتفعٌله وإقتراح بإضافة
صفحة تتضمن الئحة بأسماء المعمارٌٌن فً الهٌئات القطرٌة األعضاء.
بالنسبة لإلشتراكات تم طرح المتأخرات ومتابعتها مع الدول األعضاء من قبل
رئٌس الهٌئة.
إجتماع الجمعية العامة لهيئة المعماريين العرب
في بيروت بتاريخ 2009/12/6
عقدت الجمعٌة العامة لهٌئة المعمارٌٌن العرب إجتماعها الدوري األحد بتارٌخ
 9009/09/6فً مركزها  -مبنى نقابة المهندسٌن  -بٌروت بإكتمال النصاب
القانونً بحسب الالئحة الداخلٌة حٌث تمثل الحضور بأحد عشر بلداً وبلغ عدد
األعضاء  55مشاركا ً مع التفاوٌض.
بداٌة رحب نقٌب المهندسٌن فً بٌروت الدكتور بالل عالٌلً بالحضور ونوه بأهمٌة
عمل الهٌئة والمؤتمر وموضوعه ومدى إنعكاسه إٌجابا ً على سائر الدول العربٌة ،
ثم قدم األمٌن العام إلتحاد المهندسٌن العرب الدكتور عادل الحدٌثً شرحا ً وافٌا ً عن
اإلتحاد مبدٌا تشجٌعه لنشاطات هٌئة المعمارٌٌن العرب.
بدوره جدد رئٌس الهٌئة المعمار هٌامً الراعً ترحٌبه بالحضور خصوصا
المنضوٌن الجدد وهما :المغرب والمملكة العربٌة السعودٌة ،متمنٌا ً أن ٌعطً
إنضمامهما المزٌد من الدعم للهٌئة ونشاطها العلمً .تقدم بدورهما ممثال المغرب
والسعودٌة بالشكر واإلمتنان للهٌئة ورئٌسها آملٌن التعاون الدائم.ثم ناقش المجتمعون
جدول األعمال الذي تضمن الوضع المالً للهٌئة واإلشتراكات وخطة العمل
المقترحة للدورة الخامسة الحالٌة . 9000- 9000-9009وهً باإلختصار على
الشكل التالً:

 -0إعتماد تمثٌل الوفود للهٌئات األعضاء.
 -9الموازنة وقطع الحساب حتى .9009/6/00
 -0الموافقة على تسمٌة مدقق حسابات الهٌئة وهو السٌد إٌلً عبد الكرٌم.
 -5إشتراكات األعضاء.
 -5مناقشة تقرٌر اللجنة التنفٌذٌة عن أعمالها.
 -6خطة عمل الهٌئة للدورة المقبلة.
 -7تحدٌد مكان المؤتمر العلمً للدورة الخامسة وإجتماع الهٌئة العامة علىى أن ٌحىدد
رئٌس الهٌئة بالتشاور مع الهٌئة القطرٌة المضٌفة التارٌخ الدقٌق إلنعقاد المؤتمر.
مؤتمر السياحة المعمارية في الوطن العربي – لبنان
أقامىىت هٌئىىة المعمىىارٌٌن العىىرب مىىؤتمراً بعنىىوان " :السىىٌاحة المعمارٌىىة فىىً الىىوطن
العربً " بالتعاون مع نقابتً المهندسٌن فً بٌروت وطرابلس وبرعاٌة فخامة رئىٌس
الجمهورٌة اللبنانٌة العماد ميشال سليمان وقد انعقد على مدى ثالثة أٌىام فىً بٌىروت
فىىً مركىىز النقابىىة وفىىً طىىرابلس فىىً مركىىز الصىىفدي الثقىىافً وفىىً جبٌىىل فىىً مركىىز
أنطىىش – جبٌىىل وذلىىك بتىىارٌخ  .9009/09/9-8-7وقىىد تمٌىىز المىىؤتمر بحضىىور أحىىد
عشر هٌئىة هندسىٌة عربٌىة منتمٌىة إلىى الهٌئىة وممثلىة بحىوالً  000معمارٌىا ً عربٌىاً،
وعلى هامش المؤتمر نظمت جوالت سٌاحٌة معمارٌىة فىً المنىاطق للوفىود الهندسىٌة
العربٌة واللبنانٌة.
وقد تناول المؤتمر سلسلة محاضرات هً:
-

التطور العمرانً لوسط مدٌنة بٌروت
العمارة السٌاحٌة الحدٌثة
اإلرث الثقافً والمعماري والمدٌنً
بٌروت إنجاز معماري متألق فً العالم
العمارة التقلٌدٌة المتوسطٌة  ،تحدي للمستقبل
التراث المعماري فً شمال لبنان والمحٌط الجغرافً
التراث العمرانً فً مدٌنة طرابلس التارٌخٌة
السٌاحة الثقافٌة فً الشمال وطرابلس  :مقومات وتحدٌات
القدرات المعمارٌة ودور اإلدارة فً تعزٌزها

 جبٌل بٌن الماضً  ،الحاضر والمستقبل جبٌل – بٌبلوس عبر التارٌخ – تطور مستدام المعالم المعمارٌة فً بالد جبٌلإختتم المؤتمر بإعالن توصٌات مرفقة ربطا ً.
الموقع اإللكتروني:
قررت هٌئة المعمارٌٌن العرب فً إجتماعاتها السابقة إعادة النظر بالموقع
اإللكترونً وقد كلفت رئٌس الهٌئة إجراء الالزم بهذا الخصوص كً ٌكون الموقع
على مستوى عال من الوضوح وسهولة الولوج إلٌه باللغات العربٌة واإلنكلٌزٌة
والفرنسٌة.
ونظراً لصعوبة العمل بالموقع اإللكترونً القدٌم لناحٌة إدخال المعلومات والدخول
إلٌه كان ال بد من تغٌٌر الشركة القدٌمة وإعادة برمجة الموقع من جدٌد مع األخذ فً
اإلعتبار:
الصفحات والتصامٌم لٌكون عصرٌا ً وسهل اإلستعمال من قبل المعمارٌٌن
األعضاء ،وهكذا نشأ الموقع اإللكترونً لهٌئة المعمارٌٌن العرب تحت إسم:
www.arabarchitect.org
مؤتمر السياحة المعمارية في الوطن العربي في المغرب
مؤتمر السٌاحة المعمارٌة فً الوطن العربً  -المغرب الذي إستضافته مدٌنة
مراكش المغربٌة بتنظٌم من الهٌئة الوطنٌة للمهندسٌن المعمارٌٌن بالمغرب
والمجلس الجهوي لجهة تانسٌفت أٌام  00-9-8تموزٌ/ولٌو  .9000وقد تناول
المؤتمر سلسلة محاضرات هً:
" السٌاحة المعمارٌة والمقاربة النوعٌة والبٌئٌة فً اإلنتاج العمرانً والمعماري"
 عرض حول " المعمار ،السٌاحة والتنمٌة المستدامة – نموذج مراكش ".عرض حول " المعمار ،واألوراش السٌاحٌة الكبرى بالمغرب ".عرض حول "المعمار التراثً– رد اإلعتبار لألنسجة العتٌقة بالمغرب– نموذجفاس ".
-عرض حول " المعمار التراثً بجنوب المغرب – القصور والقصبات".

باإلضافة الى المحاضرات تضمن البرنامج زٌارات سٌاحٌة وخاصة للمدٌنة العتٌقة
وإختتم المؤتمر بعشاء وسهرة تراثٌة على شرف الوفود العربٌة المشاركة تال
خاللها رئٌس الهٌئة توصٌات المؤتمر المرفقة ربطا ً.
المؤتمر العلمي الخامس لهيئة المعماريين العرب:
تنظم هٌئة المعمارٌٌن العرب المؤتمر العلمً الخامس الذي ٌحمل عنوان:
" المدن العربٌة المنكوبة نحو إعادة اإلعمار والتعافً المستدامة " وذلك بالتعاون مع
إتحاد المهندسٌن العرب ونقابة المهندسٌن المصرٌٌن حٌث سٌقام فً القاهرة بتارٌخ
 9000/09/00-9على هامش إجتماع الجمعٌة العامة للهٌئة.
مجلة المعمار العربي العدد الثاني:
كما أصدرت هٌئة المعمارٌٌن العرب بدعم من إتحاد المهندسٌن اللبنانٌٌن العدد
الثانً من مجلة المعمار العربً وقد تضمن المواد التالٌة:
نشاطات الهٌئة ونشاطات الهٌئات القطرٌة األعضاء فً هٌئة المعمارٌٌن العرب.
مشارٌع هندسٌة معاصرة وتراثٌة من كل من:
لبنان  ،األردن  ،فلسطٌن ،مصر ،لٌبٌا ،العراق ،سورٌة ،المغرب
كما تضمن العدد تغطٌة كاملة ألعمال "مؤتمر السٌاحة المعمارٌة فً الوطن
العربً -لبنان" والذي عقد فً بٌروت بتارٌخ  9-8-7كانون األول  ،9009/برعاٌة
فخامة رئٌس الجمهورٌة اللبنانٌة العماد ميشال سليمان وقد تضمن المحاضرات
والجوالت السٌاحٌة فً المدن التً إستضافت المؤتمر وهً  :بٌروت وطرابلس
وجبٌل .لإلطالع على مواضٌع المجلة ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً العائد لهٌئة
المعمارٌٌن العرب.

نشاطات الرئيس
المعرض المعماري العربي العاشر لمشاريع التخرج في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية:
شارك رئٌس الهٌئة المعمار هٌامً الراعً بالمعرض المعماري العربً العاشر
لمشارٌع التخرج الذي أقٌم فً األردن بدعوة من كلٌة العمارة والتصمٌم جامعة
العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة فً /5-0اٌار .9000
وقد أقٌمت ندوة على هامش المعرض حملت عنوان  ":العمارة والبٌئة فً التعلٌم
المعماري ".وقد تضمنت المحاضرات التالٌة:
-

برنامج التصمٌم الهندسً للحدائق فً جامعة أرٌزونا
التجربة األردنٌة فً البناء األخضر
من تجربة أستاذ وطالب الى ثقافة مجتمع
التهٌئة المستدامة فً المغرب – نموذج مدٌنة الرباط
دور المدرسة الوطنٌة للهندسة المعمارٌة بالرباط فً دمج البٌئً فً مجاالت
التعمٌر و العمارة.
التلوث البصري فً المشهد المعماري والعمرانً للمدٌنة.
مناهل البٌئة العمرانً التقلٌدي والتعلٌم.

عضوية لجنة مناقشة مشاريع التخرج في جامعة آل البيت األردنية:
كما شارك فً لجنة تحكٌم ومناقشة مشارٌع التخرج لمعهد العمارة والفنون
اإلسالمٌة بدعوة من جامعة آل البٌت فً االردن فً  07أٌار .9000
مؤتمر  :سياسات التنمية السياحية وتقنيات تحسيس المواطنين
عقد فً مادبا ( األردن ) بتارٌخ  90-99-90أٌلول  9000برعاٌة وحضور معالً
وزٌرة السٌاحة واآلثار فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة السٌدة سوزان عفانه .محاور
وعناوٌن محاضرات المؤتمر:
المحور األول  :سياسات التنمية السياحية
 دور السلطات المحلٌة فً تنمٌة السٌاحة فً إطار وطنً دور السلطات المحلٌة فً تنمٌة السٌاحة فً إطار محلً" :الخطةاإلستراتٌجٌة البلدٌة للتنمٌة السٌاحٌة ".
 -خبرات و شهادات  :تجارب المدن األوروبٌة و المدن العربٌة

-

تعزٌز السٌاحة المستدامة
تكثٌف وتحسٌن نوعٌة السٌاحة
تنظٌم العرض للمنتجات السٌاحٌة
إنشاء مكتب بلدي للسٌاحة وتطوٌر تقنٌات جدٌدة للخدمة العامة

المحور الثاني  :تقنيات تحسيس المواطنين
-

التراث فً مدٌنة تارٌخٌة :تحرك البلدٌة إلشراك المواطنٌن
خبرات وشهادات  :تجارب المدن األوروبٌة والمدن العربٌة
معرفة المواقع التارٌخٌة والسٌاحٌة وحماٌتها  :كٌفٌة توعٌة المحٌط وإدراكه
لقٌمة تراثه.
كٌفٌة إشراك السكان فً تنمٌة السٌاحة وما هً النشاطات التً ٌجب
اعتمادها إلشراك السكان فً جمٌع مراحل التنمٌة السٌاحٌة
إستخدام تقنٌات حدٌثة لتوثٌق المبانً التراثٌة لتنمٌة تحسٌس المواطنٌن
بأهمٌة التراث  /مادبا.
باإلضافة الى زٌارة مٌدانٌة للمواقع األثرٌة التً تهتم بها البلدٌة والمحافظة
( جبل نٌبو ،المغطس ،البحر المٌت البانوراما ) زٌارة مدٌنة البتراء.
زيارة رئيس الهيئة لنقيب المهندسين في سوريا
تمت زٌارة نقٌب المهندسٌن فً سورٌا المهندسة هالة الناصر بحضور
العضو المراقب ممثل القطر العربً السوري فً اللجنة التنفٌذٌة نائب النقٌب
المعمار ولٌد الغزال مهندسٌن معمارٌٌن .
قد أثنى الحاضرون على إستمرار التعاون بٌن مختلف الهٌئات القطرٌة
الهندسٌة هٌئة المعمارٌٌن العرب وخاصة نقابة المهندسٌن فً سورٌا
وتمنت نقٌب المهندسٌن دوام التوفٌق للهٌئة .كما شكر رئٌس الهٌئة الدعم
والتعاون السوري وتعٌٌن العضو المراقب فً اللجنة التنفٌذٌة بعد وفاة
المغفور له المرحوم الدكتور أحمد الغفري.

توصيات مؤتمر السياحة المعمارية في الوطن العربي بيروت -لبنان
بتاريخ 2009/12/10-9- 8

 -0الحفاظ على الهوٌة المعمارٌة التراثٌة فً المدن العربٌة فً ظل التمدد
العمرانً العشوائً.
 -9ان العمارة مرآة المجتمع ومسؤولٌة الدولة واألفراد ,فعلى االدارات العامة
حضن وتفعٌل ثقافة المجتمع والتراث المعماري.
 -0ادراج الثقافة المعمارٌة فً البرامج التربوٌة للمدارس والمناهج الجامعٌة.
 -5وضع دراسة علمٌة لكل منطقة سٌاحٌة البراز السٌاحة المعمارٌة بشقٌها:
التراثً والمعاصر ووضع مخطط توجٌهً للبناء فً تلك المناطق.
 -5اجراء مسح للمواقع السٌاحٌة لترمٌمها باشراف أخصائٌٌن وللمحافظة على
قٌمتها ودٌمومتها مع التأكٌد على المحافظة على المواقع الطبٌعٌة.
 -6وضع امكانٌات هٌئة المعمارٌٌن العرب فً مساعدة الدول األعضاء فً تصمٌم
واجراء األعمال الالزمة فً األماكن السٌاحٌة والمناطق المحٌطة بها بغٌة
تطوٌرها حتى تتمكن من استقبال الوافدٌن الٌها.
 -7اٌجاد الخطوط والمسارات السٌاحٌة فً كل دولة عربٌة منتسبة الى هٌئة
المعمارٌٌن العرب وربط هذه المسارات ببعضها تشجٌعا" للسٌاحة المعمارٌة
فً الوطن العربً.
 -8السعً لدى وزارات السٌاحة فً كل بلد عربً الدراج السٌاحة المعمارٌة
ضمن برامجها اسوة" بوزارة السٌاحة اللبنانٌة التً أدرجت هذا الموضوع فً
خطة عملها عند عرض عنوان هذا المؤتمر علٌها.
 -9التشجٌع على اصدار النشرات وعقد الندوات لتعرٌف المواطن العربً
بالمناطق السٌاحٌة المعمارٌة فً كل الوطن العربً.
 -00متابعة اطالق مشروع السٌاحة المعمارٌة فً الوطن العربً من خالل اقامة
الندوات والمؤتمرات فً البلدان األعضاء فً هٌئة المعمارٌٌن العرب لتحقٌق
االهداف والتوصٌات الصادرة عن هذا المؤتمر.
 -00ضرورة متابعة هٌئة المعمارٌٌن العرب بزٌارة البلدان العربٌة لمتابعة
التوصٌات الصادرة عن هذا المؤتمر وتقٌٌم ما تم تحقٌقه فً كل بلد عربً.
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 -0تدعٌم وتقوٌة تكوٌن األجٌال المعمارٌة المستقبلٌة للمحافظة على أصالتها
ومقوماتها بهدف التأسٌس لمعمار حضاري ٌستجٌب للهوٌة الثقافٌة العربٌة .
 -9وضع آلٌات للتواصل مع المكونات الثقافٌة المعمارٌة العالمٌة .
 -0دعوة القطاعات الحكومٌة المختصة للعمل على مزج السٌاحة المعمارٌة
بالسٌاسة البٌئٌة وذلك لما للمعطٌات المعمارٌة من روابط وتأسٌسات
مشتركة.
 -5التأسٌس لفلسفة معمارٌة جرٌئة مشتركة فً تناغم تام مع المكونات الوطنٌة
لكل قطر عربً و دعمه فً خصوصٌاته.
 -5البحث إلٌجاد الخصوصٌات المعمارٌة التارٌخٌة لكل بلد ،وذلك إلبراز
ذاكرة األماكن وقٌمتها المعمارٌة.
 -6ضرورة أن تعتمد عملٌات الترمٌم للتراث المعماري فً المدن العربٌة على
دراسات متخصصة ٌتم تنفٌذها بواسطة أٌدي حرفٌة مدربة على إستعمال
الطرق المحلٌة التقلٌدٌة القدٌمة من أجل الحفاظ على القٌمة المعمارٌة
والثقافٌة والبٌئٌة للمكان.
 -7اإلهتمام الرئٌسً باإلنسان فً ّ
شقه اإلجتماعً واإلقتصادي فً المدن الجدٌدة
التً تعتبر حجر الزاوٌة فً مواجهة ظاهرة الهجرة القروٌة والعشوائٌات
وإستٌعاب متطلبات السكن لذوي الدخل المحدود.
 -8إعتبار عملٌات ترمٌم المدن كرّد إعتبار لها ومساهمة فعالة إجتماعٌا ً
وإقتصادٌا ً لما فٌه المصلحة العامة.
 -9التنسٌق بٌن هٌئة المعمارٌٌن العرب والهٌئة الوطنٌة للمهندسٌن المعمارٌٌن
فً المغرب بغٌة التعاون من أجل تبادل الخبرات ووضع التصامٌم ألعمال
الترمٌم لألبنٌة و المواقع التراثٌة.
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