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، حتت إشراف فوجي ف. ويسمانتارا نجماال 0 الطابق، إعادة تصميم السجن 3102صيف عبدي فكري را
  ادلاجستري و لولوك مسلوحا ادلاجستري.

لك تمشكلة على القدرات، و  ولدي ذيمن السجون يف إندونيسيا، وال إحديماالنج ىي  0 الطابقالسجن 
اجملتمع. حيث يتم معاقبة عدد من اجلرائم اليت ارتكبت و ال يرافقها تطوير  قد اشتد عدد اجلرمية عنددث نأن حت

 ىمالسجن الذي  ادلكان بسبب مثل االزدحام وأقل أو توسيع السجن نفسو، وىذا يسبب مشاكل حتدث
 0الطابق ىذا الكائن لديو الغرض الرئيسي من السجن يف التجدد. إعادة تصميم  فيها ليس ىناكيسكنون 
سلوك قواعد التصميم ادلعماري الصادرة الو  انونلسجناء دون أي ضيق، وفقا للقمكان رائع لرتبية اليكون ماالنج 

 .عن القانون اإلصالحي وحقوق اإلنسان يف إندونيسيا. السجن يغطي كامل أراضي ماالنج

(. ىناك بعض 0يم. من النقاط اذلامة يف ىذا إعادة تصم بعضهناك فدلوضوع وادلنطقة احمليطة هبا، ة امن قراءت
تؤثر أيضا تأثريا كبريا  السجناءبعض ادلباين حيتاج أيضا إىل جتديد شامل. سلوك  قليل و ادلباين اليت حتتاج إىل جتديد

لة اح تنظيمعلى إعادة تصميم ىذا الكائن، وذلك نأن الرتكيز ىو على سلوك السجناء إعادة تصميم نفسو. ال
رؤية النمط من اجملتمعات اليت متيل بناء بعد (. 3ملة السجناء من السلوك. مثال واحد من نتائج معاىو لغرفة ا

 .وفقا لظروف اجملتمع اليوم و ىذا النمط ادلعماري ،  jengkiالنمط ادلعماري 
   jengkiادلعمارة   langgam جتسيدا مثل جتسيدا لقيم ادلتجسدة لنقطة ادلعماري من ادلادية وغري ادلادية  

 ن السجن وفقا بالتباع مع التطبيق على النظام ادلعماري.كالنقطة الرأي م

االجراءات االمنية لضمان  جيالكيت  الذين يطلبون ادلقيمني رامبال وسط السجن يف تقعمن ناحية أخرى، 
 ريقبونراقب لادلللسماح  Panopticon طبيق نظام انأمنفتحوذلا. لذلك، لدعم اذلدف مجتمع انأمن لل

(Opticon) ميع  جلPan من سكان ادلؤسسات اليت تقدم السكان يشعرون آثار ما جيري رصده على الرغم )
منة للمجتمع احمليطة فضال عن ضمان اآلمن أن الواقع ليس يف السيطرة عليها. من شأهنا أن تتسبب يف آثار 

 .السجن منمن انأ

 مفهوم تطبيق نتائج. اتاجملموع ترتيب من ادلرئي Panopticon الشامل مفهوم أساس على البصمة جتهيز
Panopticon مراقبة يف ىي كتلة يف كانوا الذين السجناء شكلتها اليت ادلساحة جيعل الفضاء أجواء ىو 

 وادلظهر الشكل مفهوم أن حني يف. السجن ضباط أو  CCTVادلغلقة التلفزيونية الدوائر خالل من جيدة
 .ادلعماري النمط اجلينز حتقيق استغرق انأمر نأن Panopticon مفهوم عن النظر بغض
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النهائي للمشروع الذي يتضمن انأسباب اجلذرية /اخللفية لتحديد مفهوم التصميم يف عملية  القرارعملية تقدمي 
ادلقبلة فيها الصورة و التصميم. بالطبع تليها على تصميم الرسومات اليت تغطي مشروع  يف صياغة ادلشروع النهائي
 ني نتائج التصميم و اخللفية من الفكرة انأوىل إلعادة تصميم ىذا السجن.ضرورة احلفاظ العالقة ب
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