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  إعالن مسابقة
  

   مسكن في العقبةتصميم
قابلة للتَْوِسعة تقلل من استهالك الماء  ة نموذجّيوحدة سكنيةمسابقة لتصميم 

  لذوي الدخل المحدود في مدينة العقبةوالطاقة 
  

األفراد ،  بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةوزارة المياه والّري،دعو ت
والمهتمين من ذوي االختصاصات األخرى ي مجاالت الهندسة والعمارة سات المختصين فوالمؤّس

ة قابلة للتوسعة تقلل من استهالك الماء والطاقة  نموذجّيوحدة سكنيةللمشاركة في مسابقة لتصميم 
/ ُويشرف على إدارة هذه المسابقة أكاديمية التطوير التربوي . لذوي الدخل المحدود في مدينة العقبة

نفّذ بالتعاون مع وزارة المياه والري بتمويل من الوكالة ة المائية والتوعية، الذي ُيمشروع الكفاء
  .ويقوم بتنفيذ هذه المسابقة مركز دراسات البيئة المبنية. األمريكية لإلنماء الدولي

  
  .وقد قّدمت جائزة اآلغا خان للعمارة دعماً إضافياً لتنظيم هذه المسابقة

  
  )HTMLصيغة ( انقر هنا لمشاهدة النسخة اإلنجليزية من إعالن المسابقة

  
  :قائمة المحتويات

  ) انقر على العنوان المرغوب للتنقل بين صفحات هذا اإلعالن(
  جنة االستشارية للمسابقةالل

  أهداف المسابقة
  راك في المسابقةاالشت

  الجدول الزمني للمسابقة
  التصميمات والوثائق المقدَّمة للمسابقة

  لغة المسابقة
  التجريد من أهلّية االشتراك في المسابقة

  تقييم التصميمات والوثائق المقّدمة للمسابقة
  أعضاء لجنة تحكيم المسابقة

  الجوائز
  نشر التصميمات المقّدمة للمسابقة

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/announcement.htm
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  رّية وحقوق النسخحقوق الملكّية الفك
  برنامج التصميم

  الموقع
  للعقبة المناخّية البيانات
  الطابقية المساحة
  اإلنشاء ميزانية

  مصادر عن التصميمات ذات الكفاءة المائية والطاقّية وعن مساكن ذوي الدخل المحدود
  مطبوعة مواد

  اإلنترنت على موجودة مصادر
  

  : المالحق قائمة
  التسجيل نموذج):  ١ (الملحق
  التسليم نموذج):  ٢ (الملحق
  التربوي التطوير بأكاديمية الخاّصة النسخ حقوق سياسة):  ٣ (الملحق
 ١٧٠٧ الملف حجم مضغوط؛ أوتوكاد ملف( المسابقةبمخطط الموقع الخاص  ):٤ (الملحق
  )كيلوبايت
  المسابقةب الخاص للموقع عام منظر): ٥ (الملحق
  المحدود الدخل لذوي التقليدية المساكن على أمثلة): ٦ (الملحق

  
  

  :جنة االستشارية للمسابقةالل
 الجمهور، خدمات قسم مهندس، الجنايدة، خضر. دتتشكل اللجنة االستشارية للمسابقة من كل من 

 رئيسي ومنّسق البيئة وحدة ورئيس العام، المدير مستشار جيوسي، خالد .د الكهرباء؛ تنظيم هيئة
السيد جاك حجازين، منسق  الحضري؛ والتطوير لإلسكان العاّمة المؤّسسة التحتّية، البنية إدارة في

 وزارة معمارية، مهندسة َحَسني، جمانة اآلنسة األردن؛ في  Habitat for Humanityبرنامج،
السيد مازن النابلسي، مهندس معماري، الشعبة المعمارية، نقابة  إلسكان؛وا العامة األشغال

  . الهندسية لالستشارات يغمور. د المسؤول، المدير يغمور، فاروق. د المهندسين األردنيين؛
  
  
  

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/shamiyya_site.zip
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  :أهداف المسابقة
م، تلّوث توّضح األبحاث المتعلقة بالعلوم البيئية وإنشاء المباني أن المباني، كما يتم إنشاؤها اليو
في ف. البيئة وتعمل بصورة رئيسية على االستغالل غير الصحّي لموارد األرض الطبيعية

من الطاقة الُمنتَجة وتنتج % ٥٠البلدان المتقّدمة، على سبيل المثال، تستهلك المباني أكثر من 
يد  مثل غاز ثاني أكس)”الصوبة “غازاتالمعروفة أيضاً ب(من الغازات الدفيئة % ٥٠أكثر من 

الكربون الذي له آثار مدّمرة كبيرة، منها التسبب باستنزاف طبقة األوزون وباالحتباس 
  . الحراري

  
شهدت السبعينات من القرن العشرين تناوالً جدياً للقضايا البيئية المتعلقة بإنشاء المباني، 

وتوجد في ."  التصميم األخضر أو الُمستدام"وتطّور المجال المعرفي الذي أصبح ُيطلق عليه 
الوقت الحاضر بحوث عديدة وبعض األمثلة المبنية التي تتناول القضايا البيئية في المباني في 

وبالرغم من ذلك فإن التصميم األخضر لم يتم بعد تناوله بفعالية في . مناطق عديدة من العالم
نشاء األردن مع أن ندرة مصادر المياه والطاقة في األردن تجعل تناول موضوع تصميم وإ

  .مباٍن ذات كفاءة مائّية وطاقّية غاية في األهمية
  

تهدف هذه المسابقة إلى اختيار تصميم نموذجي لوحدة سكنية قابلة للتوسعة تقلل من استهالك 
كما تهدف إلى تفعيل الدراسات المتعلقة بتصميم مباٍن ذات . الماء والطاقة لذوي الدخل المحدود

، وُيؤمل أن تشجِّع هذه المسابقة مزيداً من الدراسات لهذا كفاءة مائّية وطاقّية في األردن
كذلك فإن نتائج هذه المسابقة قد تشّجع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بصناعة . الموضوع

البناء في األردن، مثل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة والمؤسسة العامة لإلسكان 
) كودات( واإلسكان، على إعادة النظر في قوانين والتطوير الحضري ووزارة األشغال العامة

هذا باإلضافة . البناء ومعاييره بحيث تعمل على تعزيز ممارسات التصميم األخضر في البالد
إلى أن التصميمات الفائزة ستقدم أمثلة نموذجية للوحدات السكنية ذات الكفاءة المائية والطاقّية 

  .  العام والخاصالتي قد تقوم بتنفيذها مؤسسات القطاعين
  

  :االشتراك في المسابقة
وُيمنَع . إن هذه المسابقة مفتوحة للمعمارين وطالب العمارة والمهتمين من األفراد والمؤسسات

  . العاملون على تنظيم هذه المسابقة أو موظفوهم أو مستشاروهم من المشاركة فيها
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وُيسَمح لغير . قيمين في األردنيجب أن يكون المشاركون في المسابقة مواطنين أردنيين أو م
  . األردنيين وغير المقيمين في األردن بدخول المسابقة بالتعاون مع مشتركين أردنيين

  
وحتى تكتمل أهلية االشتراك في المسابقة، يجب أن يقوم الراغبون في االشتراك بملء نموذج 

ئة المبنية قبل أو بنفس التسجيل في المسابقة والتأكد من وصوله إلى مكاتب مركز دراسات البي
ويمكن الحصول على نموذج التسجيل من . تاريخ إغالق التسجيل للمسابقة المذكور أدناه

مكاتب مركز دراسات البيئة المبنية، كما يمكن إنزاله من موقع المركز على اإلنترنت من 
: العنوان اإللكتروني التالي

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/appendix1A.zip . ويمكن أن ترَسل نماذج
:  بالبريد اإللكتروني إلى العنوان التاليJPGالتسجيل المعّبأة بصيغة ملف ُصَور 

competitions@csbe.orgكما يمكن إرسال هذه النماذج بالفاكس على الرقم ،   
أو تسليمها باليد إلى مكاتب مركز دراسات البيئة المبنية الواقعة في مبنى ) ٠٦ (٤٦١ ٥٢٩٧

  .، شارع عمر بن الخطاب، منطقة الدّوار األّول، جبل عّمان٦رقم 
  

  :  الجدول الزمني للمسابقة

  .عالن المسابقة رسميَّاً  إ:٢٠٠٣ الثانيتشرين  ١١
    .تسجيل الراغبين في االشتراك في المسابقة:  ٢٠٠٣  كانون األّول٧ –تشرين الثاني  ١٢ 

تسلّم االستفسارات واألسئلة التي يود :  ٢٠٠٣ نون األّولكا ١٤  –تشرين الثاني  ٣٠
لة مكتوبة، ويجب أن تكون االستفسارات واألسئلة الُمرَس. عن المسابقة المشتركون إثارتها

أو بالفاكس على الرقم  competitions@csbe.org ويمكن إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى العنوان
٠٦ (٤٦١ ٥٢٩٧.(    
نشر اإليضاحات واإلجابات عن االستفسارات المتعلقة بالمسابقة :  ٢٠٠٣  كانون األّول٢٨

  .لكتروني لمركز دراسات البيئة المبنّيةعلى الموقع اإل
 مكاتب في التصميمات تسليم يجب. المسابقة تصميمات لتسليم موعد آخر:  ٢٠٠٤ آذار ١٨

   .المبنية البيئة دراسات مركز
 الفائزين وكذلك والثالثة، والثانية األولى بالجوائز الفائزين أسماء إعالن:  ٢٠٠٤ أيار ١٦

  .  التقديرية بالجوائز
  
  
  

mailto: competitions@csbe.org
mailto: competitions@csbe.org
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/appendix1A.zip
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  :للمسابقة المقدَّمة والوثائق التصميمات
 ،)A1 (سم ٨٤,٠ X ٥٩,٤ مقاس رسم لوحات أربع على تصميماته متسابق كل يقّدم أن يجب

 لوحات تُظِهر أن ويجب.  أفقي بشكل تُعَرض بحيث اللوحات هذه في التصميمات وترتَّب
 على تقديم كل يشتمل أن ويجب. لوحة لكل التسلسلي والرقم المسابقة عنوان المقدَّمة الرسم

 طريقة يوضِّح) ٢٥٠ : ١ رسم مقياس (عام وموقع التصميمّية؛ للفكرة دراسّية رسومات
 للمسابقة؛ المخّصص) block (الحوض في األراضي قطع لجميع الموسَّع المبنى إشغال

 عام موقع مخطط تشمل) التوّسع قبل (اإلبتدائية السكنية للوحدة الرسومات من ومجموعة
 ومسقطاً ،)١٠٠ : ١ رسم مقياس (للمسابقة المخّصصة األرض لقطعة الموقع تنسيق ططومخ
 ،)٥٠ : ١ رسم مقياس (واجهات وأربع ،)٥٠ : ١ رسم مقياس أفقية؛ مساقط أو (أفقياً

) ١٠ : ١ رسم مقياس أكثر؛ أو (رأسياً وقطاعاً ،)٥٠ : ١ رسم مقياس (رأسيين وقطاعين
 أن شأنها من التي التفصيالت ذلك في بما اإلنشاء وتفصيالت المقترحة البناء مواد يوّضح
 وأّي األبعاد؛ ثالثي - األقل على – واحداً منظورّياً ورسماً التوّسعي، البناء عملية تيسِّر

 التوسعية اإلضافات لنظام يقترحه الذي السيناريو لتوضيح ضرورية المتسابق يجدها رسومات
 المسموح القصوى) الطابقّية المساحة (اإلجمالية البناء حةمسا إلى للوصول اإلبتدائية للوحدة
 التصميمات تشتمل أن أيضاً ويمكن. بها المسموح الطابقية للنسبة األقصى الحد بموجب بها

 توجد. (ضرورية المتسابق يجدها أخرى تحليلية رسومات أو تفصيالت أي على المقّدمة
 المذكور" التصميم برنامج "جزء في مسابقةلل التصميم بمتطلبات الخاصة الكاملة التفاصيل

  .) تالياً
  

 يصف أن ويجب. كلمة ألف على يزيد ال تقرير على للمسابقة تقديم كل يشتمل أن يجب كذلك
 والوسائل التصميم فكرة التقرير يناقش أن يجب كما. والتصميم البحث منهجّية التقرير
 تقديرية كلفة التقرير يشمل أن ويجب. اهوالمي الطاقة استهالك في الكفاءة لتحقيق المقترحة
 األساسات،: يلي ما الكلفة تحليل يشمل أن ويجب. المصمَّمة االبتدائية السكنية الوحدة إلنشاء
 التقرير يشمل أن يجب كما. الموقع وتنسيق العزل، ومواد التشطيبات، ومواد العظم، وبناء
 كاملة السكنية للوحدة إجماليَّة تقديرية وكلفة التوسعية، اإلضافة من المرّبع للمتر تقديرية كلفة

  .  التوسعة
  

. مميِّزة عالمات أي على أو المتسابق اسم على المقّدمة الرسم لوحات تحتوي ال أن يجب
 الخاصة الرسم لوحات مع وتقديمه التسليم نموذج بتعبئة للمسابقة المتقّدمون يقوم أن ويجب

 كما المبنية، البيئة دراسات مركز مكاتب من لتسليما نموذج على الحصول ويمكن. بالمسابقة
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: إنزاله من موقع المركز على اإلنترنت من العنوان اإللكتروني التالي يمكن
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/appendix2A.zip .تقديم كل يشتمل أن يجب 

  . التسليم ونموذج وتقرير رسم لوحات أربع على للمسابقة
  

 الرسم لوحات من كل على سيظهر سّرياً رقماً تقديم كل بإعطاء المسابقة منظمو يقوم سوف
 بالنسبة معروفة غير المتسابقين أسماء تبقى وسوف. والتقرير التسليم ونموذج به الخاصة

  .الفائزين بشأن النهائي قرارها اللجنة تتخذ أن إلى المسابقة تحكيم لجنة ضاءألع
  

 المقّدمة والوثائق التصميمات من بنسخة باالحتفاظ للمسابقة المتقّدمون يقوم أن يرجى: مالحظة
مشروع الكفاءة المائية والتوعية وسلطة و المبنية البيئة دراسات مركز من لكل ويحق. للمسابقة
 جوائز على الحائزة وتلك الفائزة بالتصميمات االحتفاظ لعقبة االقتصادية الخاصةمنطقة ا
 استرجاع للمسابقة المتقّدمين من الفائزين غير ويستطيع. المسابقة نتائج إعالن بعد تقديرية

 حتى ٢٠٠٤ حزيران ١٥ تاريخ من ابتداء المبنية البيئة دراسات مركز مكاتب من تصميماتهم
 أو تصميمات أي عن مسؤول غير المبنية البيئة دراسات مركز وُيعتبر .٢٠٠٤ تّموز ١٥

  . الفترة هذه خالل بتسلّمها أصحابها يقوم ال وثائق
  
  :المسابقة لغة
 في المشاركة لألجانب يمكن أنه وبما أجانب، أعضاء تضم المسابقة تحكيم لجنة أن بما

 اللغة تكون ،)المسابقة في االشتراك ةألهلّي أعاله المذكورة المعايير مع يتفق بما( المسابقة
 ومفاتيح التقارير مثل (المختلفة المسابقة مكونات في المستخدمة اللغة هي اإلنجليزية
 أو العربية باللغتين متوفرة فهي التسليم، ونماذج التسجيل نماذج أّما). وغيرها الرسومات
  . اللغتين من بأي تعبئتها ويمكن اإلنجليزية

  
    :المسابقة في االشتراك هلّيةأ من التجريد
 في فيها االشتراك أهلية من المسابقة لهذه المتقّدمين من أّي تجريد بحق المسابقة منظمو يحتفظ
  :التالية الحاالت

 االشتراك بأهلية والخاصة سابقاً المذكورة للمعايير للمسابقة المتقّدمين تحقيق عدم تبّين إذا - 
  . المسابقة في
  

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/appendix2A.zip


 7

 تحكيم لجنة أو االستشارية المسابقة لجنة أو المسابقة بمنظمي للمسابقة تقّدمونالم اتصل إذا - 
 قرار بشأن أو / و بالمسابقة خاصة تصميمية وحلول أفكار على الحصول بشأن المسابقة
  .المسابقة في المشاركة التصميمات تحكيم

 المقّدمة والوثائق ميماتبالتص والخاصة سابقاً المذكورة المتطلبات المتقّدمون يستوِف لم إذا - 
  .للمسابقة

  
  :للمسابقة المقّدمة والوثائق التصميمات تقييم
 التقييمية للمعايير تلبيتها مدى على بناء للمسابقة المقّدمة والوثائق التصميمات تقييم يتم سوف
  : التالية العاّمة
  .والوظيفية الجمالية النواحي تلبية .١
 هذا سيخدمهم الذين بالسكان الخاصة والثقافية االجتماعية للعادات التصميم مالءمة .٢

  . التصميم
  .عامة بصفة األردن في الفيزيائية وللبيئة خاصة بصفة وطبوغرافيته للموقع االستجابة .٣
 وهطل النسبية والرطوبة الحرارة درجات مثل المحليَّة، المناخية لألحوال االستجابة .٤

  .الشمس وضوء األمطار
 المسابقة في المشاركون وُيشجَّع. والطاقة المياه وفيرت لمشكالت مبدعة حلول تقديم .٥

 على للحفاظ) passive (الكامنة الوسائل تصميماتهم في االعتبار بعين يأخذوا أن على
 الجغرافي والتوجيه بدقة المدروسة البناء كتل مثل أموراً تتضمن التي والطاقة المياه
 الموقع تنسيق نباتات واستخدام ناسبينالم والقياس الموقع ذات والنوافذ للمبنى المالئم
  . وغيرها الصيف في الشمس أشعة تحجب التي للمياه االستهالك قليلة

  .وتقنياتها المحلية البناء مواد من ممكن قدر أكبر واستخدام اإلنشاء سهولة .٦
  .أنفسهم البناء مستخدمي بمشاركة التوسعي البناء مفهوم تيسير .٧
  .الصيانة وسهولة المقترحة البناء مواد ديمومة  .٨
  .اإلنشاء تكلفة تدني .٩
 ربما أو أخرى، مواقع على التصميم من الرئيسية األفكار أو التصميم تطبيق إمكانية .١٠

  .األردن في المباني من أخرى أنماط على
 والتوافق وغيرها، واالرتدادات باالرتفاعات يتعلق فيما البناء تنظيم بقوانين االلتزام .١١

  . األردنية البناء ومعايير كودات مع
  . الفهم وسهلة الجودة عالية ِحَرفيَّـة إظهارّيـة رسومات .١٢
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   :المسابقة تحكيم لجنة أعضاء
 في المميزة السمعة ذوي محترفين أعضاء خمسة من مكّونة مستقلة تحكيم لجنة ستقوم
 لجنة وتضم. وتحكيمها المقّدمة التصميمات بمراجعة االجتماعي والعمل العمارة مجالّي
  :أسماؤهم التالية األعضاء التحكيم

  
سلطة منطقة العقبة  األراضي، وتطوير الفيزيائي التخطيط مدير، بازيان، إسماعيل .١

  .االقتصادية الخاصة
. مصر في اإلسكندرّية جامعة في العمارة َدَرس أردني معمار هو بازيان إسماعيل

 العمارة مارس ،٢٠٠٢ عام في الخاّصة االقتصادية العقبة منطقة بسلطة التحاقه وقبل
 المكاتب من عدد مع عمله خالل ومن الخاص المعماري مكتبه في عمله خالل من

 - وشبيالت جردانة، – أرابتك ذلك في بما وفلسطين األردن في المشهورة المعمارية
 المعماري التصميم في عمله إلى وباإلضافة. للتصميم والّرواق ،)العمران دار (بدران
 من عدد تصميم في شارك وقد. الحضري والتخطيط مالتصمي مجالّي في عمل

 الخليج ومنطقة وفلسطين األردن في والتجارّية والعاّمة والتعليمّية السكنّية المشروعات
   .  العربي

  

  
  .عّمان مستشارون، مهندسون حّماد بالل مدير، حّماد، بالل .٢

 ويمارس. مصر يف اإلسكندرّية جامعة في العمارة َدَرس أردني معمار هو حّماد بالل
 العاّمة المباني من عدد بتصميم قام حيث األردن، في ١٩٧٧ عام منذ العمارة

 مجاالت في عمل المعماري التصميم في عمله إلى وباإلضافة. المهمة والخاّصة
 خاّصة الجرافيكي، والتصميم الداخلي والتصميم المواقع وتنسيق الحضري التصميم

 في معمارية تحكيم لجان في وعمل حاَضر كذلك. ارةالعم في باندماجه يتعلَّق فيما
-SCI (للعمارة الجنوبّية كاليفورنيا معهد فرع في وكذلك وفلسطين األردن في جامعات

ARC (سويسرا في .  
  

 الريادي أورنجي مشروع ومعهد الحضرّية الموارد مركز رئيس، حسن، عارف .٣
  . الباكستان كراتشي، والتدريب، للبحث
 في العمارة دَرس باكستاني وكاتب اجتماعي وباحث ومعلّم مارمع هو حسن عارف

 عام في كراتشي في المعماري مكتبه أسَّس. المتحدة المملكة في بوليتكنيك أوكسفورد
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 بما الباكستان في والتعليمّية والتجارّية السكنّية المرافق من كبيراً عدداً وصمَّم ،١٩٦٨
 مشروع عن عبارة وهو عالمياً، استحساناً نال الذي الريادي أورنجي مشروع ذلك في

. عشوائي بشكل شُِغلت قد أراضيها كانت كبيرة سكنية لمنطقة رئيسي حضري تطوير
 تابعة وكاالت لعّدة مستشاراً وعمل. وأوروبّية آسيوية معاهد في حسن درَّس وقد
 رأمو في وذلك حكومّية وغير حكومّية ولمؤسَّسات دولية ولمنظمات المتحدة لألمم
 وهو. والبيئة التحتية والُبنية المجتمعيَّة والمشاركة البناء وتكنولوجيا باإلسكان تتعلق

 في عضواً كان وقد. المتدني الدخل لذوي مستوطنات برامج في بعمله خاصة معروف
 وعضواً ١٩٩٥ وعام ١٩٩٢ عام بين للعمارة خان اآلغا لجائزة التوجيهيَّة اللجنة
 للجائزة الرئيسية التحكيم للجنة وعضواً ١٩٨٩ لعام للجائزة التقنية المراجعة للجنة
 والتطوير اإلسكان عن والمقاالت الكتب من عدداً وكتب. ١٩٩٨ – ١٩٩٥ للدورة

 من ١٩٩٠ عام في وتلقّى. والبيئة البشرّية المستوطنات عن وكذلك الحضري
 في وتلقّى للمشرَّدين، العالمية للسنة التذكارية المتحّدة األمم جائزة اليابانية الحكومة

  .والتطوير العمارة في عمله عن) هولندا (كالوس األمير جائزة ٢٠٠٠ عام
  

  . الحضريَّة التنمية إلدارة األردنية الجمعيَّة التنفيذيَّة، المديرة خيري، هداية .٤
 التطوير في خبرة وذات االجتماعية التنمية مجال في مختصة أردنّية خيري هداية

 على وحصلت القاهرة، جامعة في األولى الجامعيَّة دراستها تلقت. نواإلسكا الحضري
) School for International Training (الدولي التدريب مدرسة من الماجستير درجة

 من ومرشدة منسِّقة عملت). األمريكيَّة المتحدَّة الواليات فيرمونت، براتلبورو،(
 المتحدة األمم وبرنامج الدولي البنك ذهنف الذي الحضريَّة اإلدارة برنامج في األردن
 ومديرة المجتمع تطوير لشؤون مديرة ثم اجتماعيَّة مخطِّطة عملت كذلك. لإلنماء
 وقد. الحضري والتطوير لإلسكان العاّمة المؤسَّسة في والسكان الدراسات لشؤون
 عضواً أيضاً وكانت. واإلسكان الحضري التطوير عن عديدة ومقاالت دراسات ألّفت
 اآلغا جائزة على حصل الذي الحضري والتطوير لإلسكان العامة المؤسسة فريق في
 في الوحدات شرق منطقة تطوير برنامج في عمله عن١٩٨٩ عام في للعمارة خان
  .  عّمان

  
  .والبيئة للهندسة المستشارين اتحاد شريك، طوقان، جعفر .٥

 بيروت، في ألمريكيةا الجامعة في العمارة َدَرس أردني معمار هو طوقان جعفر
 عام عّمان إلى ينتقل أن قبل عاماً عشر خمسة قرابة بيروت في العمارة ومارس
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 ،"وشركاؤه طوقان جعفر "الخاص المعماري مكتبه اندمج ،٢٠٠٣ عام وفي. ١٩٧٦
 وقد". والبيئة للهندسة المستشارين اتحاد "مع تأسيسه، من عاماً وعشرين خمسة بعد

 لبنان تتضّمن أخرى بلدان وفي األردن في الهاّمة لمبانيا من عدداً طوقان  صمم
 معمارية ومكاتب معمارين مع وتعاون. المتحدة العربية اإلمارات ودولة وفلسطين
 العلوم جامعة مباني تصميم في معه اشترك الذي تانج، كنزو مثل عالمياً معروفة

 المعماري المهندس جائزة شملت جوائز عدَّة على حصل وقد. إربد في والتكنولوجيا
.  للعمارة فلسطين جائزة وأيضاً ٢٠٠٢و ١٩٩٣ للعامين العربية المدن منظمة من

 من واحدة لتكون العقبة مدينة في صممها التي لألطفال SOS قرية اختيرت كذلك
 أعماله ُعِرضت وقد. ٢٠٠١ لعام للعمارة خان اآلغا بجائزة فازت التي المشروعات

 أيضاً وهي ،+Architecture و Mimar مثل لمعماريةا المجالت من العديد في
 إلى وباإلضافة. Jafar Tukan Architecture (Rome: Libria, 2001) كتاب موضوع
 مجلس في عضو فهو العاّمة، الخدمة في فّعال بدور طوقان يقوم المعمارية، إنجازاته
 المتحف / الجميلة نللفنو الملكية للجمعية التنفيذي والمجلس األردنية الجامعة أمناء

 عّمان ألمانة البلدي المجلس في عضواً وكان الجميلة، للفنون األردني الوطني
في لجنة وهو أيضاً ممثل الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين األردنيين . الكبرى

     .تحكيم المسابقة
  

  :الجوائز
  .للفائزين مالية جوائز ثالث منح يتم سوف

  
  .أردني دينار ٥٠٠٠:  األولى الجائزة
  . أردني دينار ٣٠٠٠: الثانية الجائزة
  .أردني دينار ٢٠٠٠:  الثالثة الجائزة

  
 ذلك التحكيم لجنة رأت ما إذا جدارة تظهر التي األخرى للتصميمات تقديرية جوائز تُمنح وقد

  .مناسباً
  

 لها اللجنة أنو نهائي، قرار التحكيم لجنة قرار أن على للمسابقة المتقّدمون يوافق: مالحظة
 معايير جميع تُرضي ال للمسابقة المقّدمة التصميمات كانت إذا األولى الجائزة حجب في الحق
  .سابقاً المذكورة المسابقة تقييم
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  .)  الجوائز المالية لهذه المسابقةسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة قّدمت(
  

   :نشر التصميمات المقّدمة للمسابقة
 دراسات بمركز الخاص اإللكتروني الموقع على الفائزة التصميمات لنشر دالجهو تبذل سوف
 ستبذل كما. مناسبة معارض في ولعرضها متخّصصة، إقليمية مطبوعات وفي المبنية البيئة

 جوائز على الحائزة وتلك الفائزة التصميمات يعرض المسابقة عن كتيِّب نشر أجل من الجهود
  .تقديرية

  
   :النسخ وحقوق رّيةالفك الملكّية حقوق
 الناجحين المتقّدمين قبول فإن ذلك، ومع. لتصميماتهم الملكية بحقوق التصميمات مقّدمو يحتفظ
 الدول وحكومات الدولي، لإلنماء األمريكية الوكالة منح إلى يؤّدي سوف لهم الممنوحة للجوائز
ر حصرية ودون مقابل أكاديمية التطوير التربوي حقوقاً غير قابلة لإللغاء وغيو المضيفة،

مادي الستخدام الرسومات أو المواصفات أو التصميمات أو أي معلومات تقنية أخرى تم 
 وحكومات الدولي، لإلنماء األمريكية الوكالةتطويرها تحت االتفاقية الناجمة ألغراض خاصة ب

ن وسوف لن تحّد هذه الرخصة بأي حال م. أكاديمية التطوير التربويو المضيفة، الدول
األحوال مقّدمي التصميمات من استخدام الرسومات أو المواصفات أو التصميمات أو أي 

  .معلومات تقنية أخرى ألغراض أخرى باستثناء التقييد الُمعلَن هنا
  

هذا النص عن حقوق الملكية الفكرية والنسخ مترجم عن النص األصلي الصادر : مالحظة
ف بين النسختين العربية واإلنجليزية من هذا النص في حال وجود أي اختال. باللغة اإلنجليزية

يكون النص األصلي الصادر باللغة اإلنجليزية والوارد في النسخة اإلنجليزية من إعالن 
  .المسابقة هو الَحكَم

  
  .  من هذا اإلعالن)٣(الملحق ُيقَرأ ما جاء هنا تحت حقوق الملكّية الفكرّية وحقوق النسخ مع 

  
   :برنامج التصميم

 المائّية الكفاءة ذات التصميمات تناول حين كبرى أهمية ذا البناء محيط كان لّما  :الموقع
 سكنية لوحدة توضيحي نموذج إنشاء هو المسابقة هذه من األساسي الهدف أن وبما والطاقّية،

 موقع تخصيص تم فقد والطاقة، الماء استهالك من توفر المحدود الدخل لذوي للتوسعة قابلة
 الشمالي الجزء في الشامّيـة منطقة في للبناء المختار الموقع ويقع. للمشروع قيقيح بناء
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 في البناء مواقع في عاّمة الموجودة الخواص من العديد الموقع ويمتلك. العقبة مدينة شرقي
 من ممكن عدد أكبر على للمسابقة المقّدمة التصميمات تطبيق لتسهيل وذلك العقبة مدينة
  .المواقع

  
 وهي العقبة، خليج رأس على عّمان، مدينة جنوب كيلومتراً ٣٤٠ بعد على العقبة دينةم تقع

 طول خط وعلى شماالً ْ ٢٩,٥٠ عرض خط على تقع وهي. لألردن الوحيد البحري الميناء
  . شرقاً ْ ٣٥,٠٠

  
ة  مؤخّراً خطّة لتخطيط منطقسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة أعّدت لقد: الشامّية منطقة

ومن . الشامّية ُحّددت فيها قطع أراضي سكنية إلسكان أهالي المنطقة ذوي الدخل المحدود
الواضح أن اإلنشاءات القليلة المبنية بعجلة والقائمة حالياً في منطقة الشامّية سوف تتم إزالتها 

 قطعة ١٤ من مكون )block(وقد تم اختيار حوض . لتحضير الموقع للتطوير المستقبلي
 تم كما. المسابقة لتصميمات موقعاً ليكون الشامّية لمنطقة الجديد المخطط ضمن عيق أرض

  .السكنية الوحدة لتصميم الحوض هذا ضمن تقع معينة أرض قطعة تخصيص
  

  ).مرّبعاً متراً ٣٤٠,٧٥ مقدارها مساحة (متراً ٢٣,٥ X ١٤,٥: المختارة األرض قطعة أبعاد
  .البحر سطح فوق متراً ٢١٨,٣ المتوّسط، في: األرض قطعة منسوب
 قطعة على ارتفاعاً واألقل األكثر النقطتين بين المنسوب في فرق هناك: األرض قطعة انحدار
 الزاوية في األرض قطعة من انخفاضاًً األكثر النقطة تقع. متر ٢,٢ حوالي يبلغ األرض
  . القطعة من قيةالشر الشمالية الزاوية في ارتفاعاً األكثر النقطة وتقع الغربية، الجنوبية
 متراً ٢٧٢,٦ مقدارها إجمالية بناء مساحة أي (٠,٨: بها المسموح القصوى الطابقية النسبة
  ).مرّبعاً
  .مربعاً متراً ١٧٠: األرضي الطابق في األقصى اإلشغال مسطح
  . أمتار ٧: به مسموح ارتفاع أقصى

  .مطلوبة محّددة ارتدادات أي هناك توجد ال: المطلوبة االرتدادات
  

 ١٧٠٧ الملف حجم (الشامّية تخطيط بخطة الخاص المضغوط األوتوكاد ملف إلنزال هنا انقر
 الكنتور خطوط وعن التحتية البنية عن معلومات على الموقع مخطط يحتوي). كيلوبايت

 الحوض ويظهر. المخطط على للمسابقة المخّصص الموقع تعليم تم وقد. بأكملها نطقةللم
 السكنية للوحدة اإلشغال مساحات المتسابقون عليها يوّضح أن يجب التي قطعة ١٤ من المكّون

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/shamiyya_site.zip
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 تصمَّم أن يجب التي األرض قطعة وتظهر. الرمادي باللون مظلالً المخطط على الموّسعة
  .األحمر باللون مظللة المخطط على للتوسعة القابلة يةالسكن الوحدة عليها

  
 وتنظر الجنوب من اللقطة أخذت (عام بشكل الشامّية موقع تبّين صورة لمشاهدة هنا انقر
  ). الشمال باتجاه

  
 مراجعة خالل ومن. عام بشكل وجاف حار العقبة مدينة مناخ: للعقبة المناخّية البيانات
 استنتاج يمكن العشرين القرن من األخيرة عقود األربعة خالل لعقبةا لمدينة المناخية البيانات

  : يلي ما
  . تّموز شهر في وذلك مئوية درجة ٣٩,٤ الُعظمى الحرارة لدرجات شهري معدل أعلى بلغ - 
  . الثاني كانون شهر في وذلك مئوية درجة ٨,٩ الدنيا الحرارة لدرجات شهري معّدل أدنى بلغ - 
  .تّموز شهر في وذلك مئوية درجة ٤٨,٨ المطلقة الُعظمى الحرارة درجة بلغت - 
  .الثاني كانون شهر في وذلك مئوية درجة ١,٤ المطلقة الدنيا الحرارة درجة بلغت - 
  . مليمتراً ٣٠ حوالي السنوية األمطار كمية معدل بلغ - 
  .الشمال من تأتي السائدة الرياح - 
  

 دائرة موقع من العقبة في الجوّية األحوال عن مفّصلة معلومات على الحصول ويمكن
 دائرة موقع ومن //:www.jmd.gov.jo/climate.htmlhttp اإلنترنت على الجوّية األرصاد

   . http://www.dos.gov.jo/env/env_a/index.htm العامة اإلحصاءات
  

 برنامج باستشارة محدَّدين ووقت يوم في العقبة مدينة في الشمس زوايا حساب ويمكن

SunAngle اإللكتروني الموقع على http://www.susdesign.com/sunangle/ .  
  

  . المسابقة لهذه العام الموقع بتحديد القتصادية الخاصةسلطة منطقة العقبة ا قامت:  مالحظة
  

 تتبعها التي المحدود الدخل لذوي التصميم معايير باالعتبار األخذ حين  :الطابقية المساحة
 اإلبتدائية السكنية للوحدة الطابقية المساحة فإن الحضري، والتطوير لإلسكان العاّمة المؤّسسة
 تسمح بحيث الوحدة هذه تصمَّم أن ويجب. مرّبعاً متراً ٨٠ تكون أن يجب تصميمها المطلوب
 سكنية لوحدة تصميماً يشمل أن يجب للمسابقة مقدَّم تصميم كل فإن وهكذا،. التوسعي بالبناء
 معيشة وغرفة نوم غرفتي على وتحتوي مرّبعاً متراً ٨٠ مساحتها تبلغ للتوسعة قابلة ابتدائية

http://www.jmd.gov.jo/climate.html
http://www.dos.gov.jo/env/env_a/index.htm
http://www.susdesign.com/sunangle/
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 للوحدة مرنة تزايدية لتوسعة سيناريو التصميم نيتضم أن يجب كذلك،. وحّمام ومطبخ
. بها المسموح القصوى) الطابقية المساحة (اإلجمالية البناء مساحة على للحصول اإلبتدائية
 وحدة بين يتراوح السكنية الوحدات من عدد أي على يحتوي أن التوسعة كامل للمبنى ويمكن
 المبنى نمو مراحل خالل والطاقّية المائّية المبنى كفاءة باالعتبار األخذ ويجب. وحدات وثالث
 في التدخل من أدنى حّداً تتطلب وُمحكَمة آمنة توسعية بناء عملية تحقيق فإن كذلك. المختلفة
  .  األهمّية غاية في يعتبر المبنى بجماليات التضحية دون للمبنى المبكِّرة المراحل

  
 العاّمة المؤّسسة بتصميمها قامت المحدود لالدخ لذوي تقليدية لمساكن أمثلة لمشاهدة هنا انقر

  .الحضري والتطوير لإلسكان
  

 Habitat for ببنائها قامت المحدود الدخل لذوي تقليدية لمساكن أمثلة لمشاهدة هنا انقر

Humanity  األردن في.  
  

 ٨٠ مساحتها تبلغ التي (اإلبتدائية السكنية الوحدة بناء تكلفة تكون أن يجب :اإلنشاء ميزانية
 أردني دينار ٨٠٠٠ حوالي القابلة للتَْوِسعة والتي تقلل من استهالك الماء والطاقة) مرّبعاً متراً

 المعلوم من فإنه كذلك. مربع متر / دينار ١٠٠ حوالي أي ،)أمريكي دوالر ١١٥٠٠ حوالي(
 قد ةوالطاق المياه استهالك من الحّد تحقق أن شأنها من معّينة أنظمة أو معالجات إدماج أن

 للمسابقة المقدَّم التصميم إنشاء تكلفة كانت إذا لذلك،. الشيء بعض أعلى إنشاء تكلفة إلى يؤّدي
 تغطية لطريقة موجزة دراسة المرفقة الميزانية تتضمن أن فيجب دينار ٨٠٠٠ الـ تتجاوزمبلغ

   . التشغيل تكلفة في التوفير مثل أمور خالل من الطويل المدى على المرتفعة التكلفة
  

  :المحدود الدخل ذوي مساكن وعن والطاقّية المائية الكفاءة ذات التصميمات عن مصادر
 التصميمات موضوعي تتناول وكتّيبات كتب عن المعلومات بعض يلي فيما :مطبوعة مواد
  .  المحدود الدخل ذوي ومساكن والطاقّية، المائّية الكفاءة ذات

  
Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., and Angel, S.  A 
Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New York: Oxford University Press, 
1977.  

 استخدام خالل من للناس، يمكن حيث والتخطيط والبناء للعمارة جديدة مقاربة الكتاب هذا يقّدم
. بأنفسهم مدنهم أو السكنية أحياءهم أو بيوتهم ويبنوا يصّمموا أن وذجاً،نم ٢٥٣ من مكّونة لغة
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 اإلنترنت على الكتاب يتضمنها التي النماذج من صغيرة مختارة مجموعة على االطالع ويمكن
  . http://www.patternlanguage.com/apl/aplsample/aplsample.htm الموقع في

  
  

Burnham, R.  Housing Ourselves: Creating Affordable, Sustainable Shelter. New York: 
McGraw-Hill Professional, 1998.  

 مستخدموها يقوم للبيئة وحّساسة للتوسعة قابلة مساكن وبناء تصميم طريقة الكتاب يصف
 أسعار وذات ُمستدامة محلّية مواد استخدام عن إرشادات الكتاب ويعطي. بأنفسهم ببنائها

 الطبيعية المصادر على الحفاظ وعن ومحيطه، الموقع طبيعة مع بالتوافق البناء وعن محدودة،
     .الثمينة

  
  
Chiras, D.  The Natural House: A Complete Guide to Healthy, Energy-Efficient, 
Environmental Homes.  London: Chelsea Green Publishing, 2000.  

 كفاءة وذات البيئة مع إيجابياً تفاعالً تتفاعل منازل لبناء المتنوعة الخيارات في الكتاب يبحث
 بناء ومواد تقنيات لعّدة ملخصاً الكتاب ويعطي. الطاقة واستهالك التكلفة حيث من عالية
 المزايا ويذكر بالشمس، المجفف الطيني والطوب ةالمدكوك والتربة القش ُرَزم تشمل طبيعية

  .منها لكل والمساوئ
  

Chiras, D.  The Solar House: Passive Heating and Cooling.  London: Chelsea Green 
Publishing, 2002.  

 والتبريد للتدفئة) passive (الكامنة األنظمة أساسيات أخرى، أمور بين من الكتاب، يصف
  . أدائها وتقييم الطاقّية الكفاءة ذات والتبريد التدفئة أنظمة تطبيق وطرق

  
Fathy, H.  Architecture for the Poor: An Experiment in Rural Egypt. Chicago: University of 
Chicago Press, 1973 (re-issued in 2000).  

 مشاكل تناول في فتحي حسن الراحل المصري المعمار اتبعها التي المبادئ الكتاب يوضح
 والقدرة العملية الوسائل الكتاب ويعالج. المصري الريف في المحدود الدخل لذوي اإلسكان
 االجتماعّية حاجاتهم تلبي جميلة عمارة إلى حاجتهم أيضاً ويناقش الفقراء، عند للبناء المالية

 التقليدية لبناءا تقنيات فتحي استخدم كيف الكتاب ويبّين. العمارة هذه مثل تحقيق وإمكانية
 بعملية التحكم من الفقراء ولتمكين بيئّي وعي ذات معمارية حلول لتكوين المحلّية البناء ومواد
 الحار بالمناخ يتصف الذي المصري الريف يتناول الكتاب أن من وبالرغم. منازلهم بناء

 مناخّية أحوالب تتصف لمناطق تكييفها يمكن يقّدمها التي األفكار من الكثير أن إال والجاف،
  .مختلفة

  

http://www.patternlanguage.com/apl/aplsample/aplsample.htm
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Habraken, N. J.  Supports: An Alternative to Mass Housing.  London: The Architectural 
Press, 1972 (re-issued in 1999).  

 المبنى أو" الدعامة "بين تمّيز كبيرة إسكان مشروعات تصميم عن جديدة أفكاراً الكتاب يقّدم
 ألي األفقية المساقط من واسعة تشكيلة إنتاج يمكن بحيث نى،المب داخل أو" الحشو"و األساس
  .محّدد إسكان مشروع

  
Habraken, N.J., Boekholt, J., Thyssen, A., and Dinjens, P.J. Variations: The Systematic 
Design of Supports. Cambridge: MIT Press, 1976.  

) SAR (المعماري البحث مؤسسة كانت كانإس مشروعات لتصميم جديدة منهجّية الكتاب يناقش
 أساس مباني يصّمموا أن للمعمارين يمكن كيف الكتاب ويوّضح. بها العمل بدأت قد هولندا في
 بعكس المستخدم، الحتياجات تستجيب األفقية المساقط من تشكيلة بإنتاج تسمح" دعامات "أو

  .الصناعي العصر عن الناتج ليالُجَم اإلسكان بها يتصف التي القياسّية األفقية المساقط
  

Jones, T., Pettus, W., and Pyatok, M. Good Neighbors: Affordable Family Housing.  New 
York: McGraw-Hill Professional, 1996.  

 أنحاء مختلف من المحدود الدخل لذوي إسكان لمشروعات الحياة واقع من أمثلة الكتاب يبرز
 بمساعدة مبدعة شركات المشروعات هذه بتصميم قام وقد. مريكّيةاأل المتحّدة الواليات

 يمكن مفصَّلة وإنشاء تصميم بتقنيات القارئ الكتاب يزّود كما. ومشاركتها المحلّية المجتمعات
  . لساكنيه المالية القدرة ضمن يقع إسكان تطوير في تساعد أن
  

Kennedy, J. (ed.), Bates, A., Wanek, C. (ed.), and Smith, M.  The Art of Natural Building. 
Gabriola Island: New Society Publishers, 2002.  

 وكيف والقش، والحجر الطين مثل وموادها الطبيعية البناء لتقنيات مختلفة بدائل الكتاب يصف
 عم إيجابياً تتفاعل مباني ُينتج أن البناء ومواد التقنيات هذه استخدام خالل من للمرء يمكن

  .عالية جمالية وقيمة محدودة تكلفة ذات وتكون البيئية النواحي
  
  
Koch-Nielsen, H.  Stay Cool:  A Design Guide for the Built Environment in Hot Climates.  
London: James & James (Science Publishers), 2002.  

 من تصميم استراتيجيات والحديثة ةالتقليدي المنشآت من أمثلة استخدام خالل من الكتاب يوّضح
 عن تفصيالت الكتاب ويعطي. الطاقة توفير من كثيراً تعّزز ومباني أماكن تنتج أن شأنها

 والتبريد للتهوية الطبيعية الوسائل ويصف المواد، اختيار وعن المتوافرة والتقنيات التكنولوجيا
  . الطاقة استهالك في ةالكفاء وتحقق الراحة متطلبات مع تنسجم أن شأنها من التي

  
Nestnes, A., Hastings, S., and Saxhof, B. (eds.) Solar Energy Houses: Strategies 
Technologies Examples. London: James & James (Science Publishers), 1996.  
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 في كفاءة ذات مباٍن لتكوين تطبيقها يمكن التي والتكنولوجيا االستراتيجيات الكتاب يصف
 كفاءة ذات تجريبياً منزالً عشر لخمسة تفصيلية دراسات الكتاب يعطي كذلك. الطاقة استهالك

  . مختلفة مناخية بظروف تتصف مناطق في ُبنيت الطاقة استهالك في
  

O'Cofaigh, E., Olley, J., and Lewis, J. The Climatic Dwelling: An Introduction to Climate-
Responsive Residential Architecture.  London: James & James (Science Publishers), 1996.    

 لبعض تقييماً ويعطي ،)green design (األخضر للتصميم عاّمة إستراتيجيات الكتاب يحوي
 لمنازل أمثلة ويعرض الشمسية، الطاقة من االستفادة خاللها من يمكن التي البناء عناصر
  .مؤخّراً ُصمِّمت خضراء

  
     O’Cofaigh, E., Fitzgerald, E., and Lewis, J.  A Green Vitruvius: Principles and Practice 

of Sustainable Architectural Design.  London: James & James (Science Publishers), 1999.    

 راتيجياتوإست أموراً تتضّمن األخضر واإلنشاء التصميم عملية عن معلومات الكتاب يعطي
  . التصميم تقييم عن ونصائح تبنيها يمكن

  
Roaf, S., Fuentes, M., and Thomas, S. Ecohouse: A Design Guide. London: Architectural 
Press, 2001.  

 للطاقة المحدود االستهالك ذي البيئي بالبناء متعلّقة رئيسية قضايا عن معلومات الكتاب يتضمن
 هذا فصول من فصل إنزال ويمكن. العالم أنحاء مختلف من اسّيةدر حاالت إلى باإلضافة
: التالي اإللكتروني الموقع خالل من اإلنترنت من الكتاب

http://www.bh.com/bookscat/samples/0750649046/0750649046.pdf .   
  

Zeiher, L. The Ecology of Architecture: A Complete Guide to Creating the Environmentally 
Conscious Building.  New York: Whitney Library of Design, 1996.   

 مقارنة حلول تقديم خالل من األخضر للبناء مختلفة جوانب عن تفصيالت الكتاب يعطي 
  . إلخ ... المواد وتحليل التدوير إلعادة وبدائل الطاقة لتوفير

  
 نقابة: عّمان. ُمستدامة بيئّية عمارة نحو: والبيئة العمارة. الثاني األردني المعماري المؤتمر

  . ٢٠٠٠ األردنيين، المهندسين
 موضوعات تتناول عرب معمارون قدمها مؤتمر أوراق على الجزئين ذو الكتاب يحتوي
 العالم في حارة مناطق في تقع البيئة مع تتجاوب وحديثة ليديةتق لمباٍن نماذج تقديم منها عديدة
  .وخارجه العربي

  

http://www.bh.com/bookscat/samples/0750649046/0750649046.pdf
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 للبناء المبّسط الدليل: للبناء المواطن دليل. الحضري والتطوير لإلسكان العاّمة المؤّسسة
 السلسلة هذه. ٢٠٠٢ -  ١٩٩٩ الحضري، والتطوير لإلسكان العامة المؤّسسة: عّمان. السكني
 واألمور األردن في البناء عملية وموّضحة مبّسطة بطريقة تتناول كتّيبات يةثمان من المكّونة

 بناء يوّدون الذين للمواطنين إرشاداً الكتّيبات هذه وتّوفر. بها المتعلقة والتقنّية اإلجرائّية
  .المحدودة التكلفة ذات المنازل

  
 المواقع في الماء فيربتو متعلقة معلومات على االطالع يمكن :اإلنترنت على موجودة مصادر
 للمنشورات المخصص والجزء المائّيـة الندرة لحدائق المخصص الجزء من كل في واألبنية

 أخرى مصادر هناك كذلك. اإلنترنت على المبنية البيئة دراسات مركز موقع في اإللكترونية
 ما تشمل اإلنترنت على موجودة والطاقّيـة المائّيـة الكفاءة ذي التصميم عن مفيدة عديدة
  : يلي
  

-  Austin Energy (http://www.austinenergy.com)  
 والطاقة الطاقة وتوفير األخضر بالبناء متعلقة موضوعات اإللكتروني الموقع هذا يتناول

 وحاالت شاملة إرشادات الموقع هذا عن المنبثق األخضر البناء برنامج ويعطي. المتجدِّدة
  ”Green by Design“ بعنوان كتّيب ذلك في بما الطاقّيـة الكفاءة ذي بالتصميم متعلّقة دراسية
  .الموقع من إنزاله يمكن

  
-  Rocky Mountain Institute (http://www.rmi.org/)    

 إلى باإلضافة األخضر بالتطوير الخاّصة الدراسية الحاالت بعض اإللكتروني الموقع هذا يشمل
  . الطاقة استهالك توفير في الفّعال األداء ذات المباني عن شاملة بيانات قاعدة

  
-  Oikos Green Building Source (http://oikos.com/index.lasso)  

  .ومواده األخضر البناء منتجات عن معلومات على اإللكتروني الموقع هذا يحتوي
  

-  BuildingGreen.com (http://www.buildinggreen.com/) 

 بالبناء المتعلقة الموضوعات من واسعاً نطاقاً تغطّي مقاالت على اإللكتروني الموقع هذا يشتمل
. Environmental Building News (EBN) ِلـ الشهرية للنشرة أعداد من والمأخوذة الُمستدام
 بعض أن من وبالرغم. األخضر البناء لمنتجات دليالً يحوي اإللكتروني الموقع هذا فإن كذلك

 المعلومات معظم أن إال ،مّجاناً عليها الحصول يمكن الموقع هذا في الموجودة المعلومات
  . بالموقع المشتركين على مقتصرة

http://www.csbe.org/main_csbe.htm
http://www.austinenergy.com
http://www.rmi.org/
http://oikos.com/index.lasso
http://www.buildinggreen.com/
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-  Building Environmental Science and Technology 
(http://www.energybuilder.com/index.htm) 

 وكفاءة ألخضرا البناء أساسّيات عن وتقارير نصائح على اإللكتروني الموقع هذا يحتوي
 يشمل كذلك. اإلنترنت على موجودة صلة ذات أخرى بمصادر الربط إلى باإلضافة الطاقة
                   الُمستدام واإلنشاء بالتصميم تتعلق معلومات مصادر على يحتوي اًجزء الموقع

)http://www.energybuilder.com/ftp-resource.htm ( .  
 

The Vital Signs Curriculum Materials Project (http://arch.ced.berkeley.edu/vitalsigns/) 

 جامعة في البيئي التصميم بحوث مركز بتنسيقه يقوم لمشروع تابع اإللكتروني الموقع هذا
 المعمارية األنظمة بدراسة المشروع هذا خالل من الطالب ويقوم. بيركلي كاليفورنيا،
 الطاقة استهالك في التوفير على التركيز مع قائمة مباٍن في اإلضاءة وأنظمة والميكانيكية

 دراسّية حاالت على الموقع ويشتمل. المميزة المعمارية الفضاءات وتكوين السكّان وراحة
 الموجودة المصادر رزم من عدد على الموقع يحتوي كذلك. مختلفة جامعات في طالب قّدمها
 مشروع أعدها التي )http://arch.ced.berkeley.edu/vitalsigns/res/rps.html (اإلنترنت على
   .المبنى بأداء المتعلقة القضايا إحدى رزمة لك وتتناول. Vital Signs  الـ

  
Johnson, Warren. “Keeping Cool,” Aramco World Magazine, May-June 1995. 

                                   من إنزاله يمكن حيث اإلنترنت من المقال هذا على الحصول يمكن
)http://archnet.org/library/pubdownloader/pdf/4363/doc/DPT0271.pdf .(المقال يصف 

 والجافة الحارة لألجواء األوسط الشرق منطقة في مدن في التقليدية المباني تكّيف وسائل
  .فيها السائدة

http://www.energybuilder.com/ftp-resource.htm
http://arch.ced.berkeley.edu/vitalsigns/
http://arch.ced.berkeley.edu/vitalsigns/res/rps.html
http://archnet.org/library/pubdownloader/pdf/4363/doc/DPT0271.pdf
http://www.energybuilder.com/index.htm
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قابلة للتَْوِسعة تقلل من استهالك الماء  ة نموذجّيوحدة سكنيةمسابقة لتصميم 
  لذوي الدخل المحدود في مدينة العقبةوالطاقة 

  ).المضغوطة MS Word الـ بصيغة النموذج هذا على للحصول هنا انقر( التسجيل نموذج):  ١ (الملحق
  

  :االسم
  
 االسم أو الشخصّية، بصفتهم المسابقة في االشتراك في الراغبين لألفراد الكامل) األسماء (االسم كتابة الرجاء(

  )  شتراكاال في الراغبة المؤّسسات أو للمكاتب الرسمي أو التجاري
  

  : المهنة
  
 كتابة الرجاء طالباً، كنت إذا. إلخ ... هندسّيـة شركة أو معماري استشاري مثل العمل، نوع كتابة الرجاء(

  ) فيها المسّجل الدراسّية والسنة بها الملتحق والكلّية الجامعة اسم وذكر ذلك
  

  :به االتصال يمكن الذي الشخص
  )فقط للمؤسسات(
  

  :البريدي العنوان
  

  :الهاتف رقم
  :الفاكس رقم

  :اإللكتروني البريد
  

  :التاريخ:                                          التوقيع
  

 مكاتب إلى وصوله من والتأكد التسجيل نموذج تعبئة المسابقة في االشتراك في الراغبين جميع على يجب
إرسال نموذج التسجيل بصيغة  ويمكن. ٢٠٠٣  كانون األّول٧ أقصاه موعد في المبنية البيئة دراسات مركز

 ، ويمكن إرساله أيضاً competitions@csbe.org:  بالبريد اإللكتروني للعنوان التاليJPGملف صور 
واقعة في أو تسليمه يدوياً في مكاتب مركز دراسات البيئة المبنية ال) ٠٦ (٤٦١ ٥٢٩٧بالفاكس على الرقم 

  .  ، شارع عمر بن الخطاب، منطقة الدّوار األّول، جبل عّمان٦مبنى رقم 
  

  . المسابقة في للتسجيل رسوم أي هناك توجد ال أنه العلم نرجو

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/appendix1A.zip
mailto: competitions@csbe.org
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لذوي قابلة للتَْوِسعة تقلل من استهالك الماء والطاقة  ة نموذجّيوحدة سكنيةمسابقة لتصميم 
  الدخل المحدود في مدينة العقبة

 المقّدمة والوثائق الرسومات مع وإرساله النموذج هذا تعبئة الرجاء( التسليم نموذج):  ٢ (الملحق
  ).المضغوطة MS Word الـ بصيغة النموذج هذا على للحصول هنا انقر. للمسابقة

  
  :االسم

 االسم أو الشخصّية، بصفتهم المسابقة في االشتراك في الراغبين لألفراد الكامل) األسماء (االسم كتابة الرجاء(
  )االشتراك في الراغبة المؤّسسات أو للمكاتب الرسمي أو التجاري

  
  : المهنة

 بةكتا الرجاء طالباً، كنت إذا. إلخ ... هندسّيـة شركة أو معماري استشاري مثل العمل، نوع كتابة الرجاء(
  ) فيها المسّجل الدراسّية والسنة بها الملتحق والكلّية الجامعة اسم وذكر ذلك
  

  :به االتصال يمكن الذي الشخص
  )فقط للمؤسسات(
  

  :البريدي العنوان
  :الهاتف رقم
  :الفاكس رقم

  :اإللكتروني البريد
  

  :ورخصة إقرار
  :بالتالي أقر
 والمتطلبات القوانين جميع على أوافق وأنني بالمسابقة لخاصةا والبرنامج والقوانين المتطلبات بقراءة قمت أنني .١

  . المتضمنة
  .النموذج هذا مع والمرفقة للمسابقة المقّدمة التصميمات مؤلّف أنني .٢
 بإحدى قدمته الذي التصميم فوز حال وفي. منها وبأي التصميمات بهذه الخاصة النسخ حقوق بكّل أحتفظ سوف أنني .٣

 وأي الدولي لإلنماء األمريكية والوكالة التربوي التطوير أكاديمية منح على أوافق فإنني ة،للمسابق المالية الجوائز
 المواصفات أو الرسومات الستخدام مادي مقابل ودون حصرية وغير لإللغاء قابلة غير حقوقاً مضيفة لدولة حكومة

 بما باستخدامها آخرين لتفويض أو ةالناجم االتفاقية تحت تطويرها تم أخرى تقنية معلومات أي أو التصميمات أو
. االستخدامات من غيرها أو بنائها أو طباعتها أو اإلنترنت على نشرها أو التصميمات هذه إنتاج إعادة ذلك في

 اإلعالن هذا من )٣ (الملحق في والمحّددة التربوي التطوير بأكاديمية الخاصة النسخ حقوق سياسة أيضاً انظر
  .للمسابقة

في حال وجود أي اختالف بين النسختين . النص عن حقوق الملكية الفكرية والنسخ مترجم عن النص األصلي الصادر باللغة اإلنجليزيةهذا : مالحظة
  .العربية واإلنجليزية من هذا النص يكون النص األصلي الصادر باللغة اإلنجليزية والوارد في النسخة اإلنجليزية من إعالن المسابقة هو الَحكَم

  :االسم
  :التاريخ:                                          التوقيع

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/appendix2A.zip
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لذوي قابلة للتَْوِسعة تقلل من استهالك الماء والطاقة  ة نموذجّيوحدة سكنيةمسابقة لتصميم 
  الدخل المحدود في مدينة العقبة

  
  التربوي التطوير بأكاديمية الخاّصة النسخ حقوق سياسة):  ٣ (الملحق

 المسابقة لهذه المقّدمة التصميمات جميع له تخضع الذي النسخ بحقوق الخاص التالي لتصريحا قراءة يجب(
  ) النسخ وحقوق الفكرية الملكية بحقوق الخاص الجزء في ذكره السابق التصريح مع باالرتباط

  
The winning offeror(s) retain copyright to their design(s).  However, the United States 
Agency for International Development (USAID), The Academy for Educational Development 
and Host Country Governments shall retain a royalty-free, nonexclusive and irrevocable right 
to reproduce, publish or otherwise use the drawings, specifications, designs, or other 
technical data and to authorize others to do so.  Also, offeror (s) understands(s) and agree(s) 
that AED may itself and permit others, including government agencies of the United States 
and other foreign governments, to reproduce and disseminate any publications and materials 
developed or first created under this award through but not limited to the publication, 
broadcast, translation, creation of other versions, and quotations there from. 
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لذوي  من استهالك الماء والطاقة قابلة للتَْوِسعة تقلل ة نموذجّيوحدة سكنيةمسابقة لتصميم 
  الدخل المحدود في مدينة العقبة

  
 ١٧٠٧ الملف حجم مضغوط؛ أوتوكاد ملف (المسابقةبمخطط الموقع الخاص  ):٤(الملحق 
  )كيلوبايت

 

  
  المسابقةب الخاص للموقع عام نظرم): ٥ (الملحق

  

  

  )الشمال باتجاه الجنوب من الصورة أخذت (الشامّية لموقع عامة صورة

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/shamiyya_site.zip
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لذوي ِسعة تقلل من استهالك الماء والطاقة قابلة للتَْو ة نموذجّيوحدة سكنيةمسابقة لتصميم 
  الدخل المحدود في مدينة العقبة

  

  المحدود الدخل لذوي التقليدية المساكن على أمثلة): ٦ (الملحق
  

 الحضري والتطوير لإلسكان العاّمة المؤّسسة قبل من تنفيذها تم تقليدية لمساكن أمثلة يلي فيما
 األحوال، من حال بأي تقّدم، أن األمثلة بهذه يقصد وال. األردن في  Habitat for Humanityو

 التعرف في المتسابقين تساعد أن بها يقصد بل العقبة، في مسكن تصميم لمسابقة جاهزة حلوالً
  . األردن في المحدود الدخل ذوي بمساكن الخاصة القائمة الممارسات على

  
 لإلسكان العاّمة المؤّسسة ابتصميمه قامت المحدود الدخل لذوي تقليدية لمساكن أمثلة

  :عّمان ماركا، في الحضري والتطوير
 :2 وحدتين؛ من المكّون االبتدائي المسكن: 1 للتوسعة؛ قابل لمسكن أفقية مساقط:  ١ الشكل
  .األّول الطابق: 3 التوسعة؛ دبع المسكن من األرضي الطابق
 واحدة؛ وحدة من المكّون االبتدائي المسكن: 1 للتوسعة؛ قابل لمسكن أفقية مساقط:  ٢ الشكل

  .األّول الطابق: 3 التوسعة؛ بعد المسكن من األرضي الطابق :2
  . توّسعي سكن لبناء مقتَرحاً سيناريو يوضح نموذج:  ٣ الشكل
  .المساكن من مجموعةل عاّمان منظران:  ٤ الشكل
  .واحد طابق من لمسكن منظر:  ٥ الشكل
  .لمسكن منظر:  ٦ الشكل
  .طابقين من مسكن مدخل:  ٧ الشكل
  .مسكن في المعيشة غرفة:  ٨ الشكل

  
 في  Habitat for Humanity ببنائها قامت المحدود دخلال لذوي تقليدية لمساكن أمثلة
 جنوب في الصافي غور منطقة في وأيضاً األردن، وادي شمال في والعدسية الحمة قريتي
  :األردن وادي
  . الحّمة في مسكن بناء عملية في الُمجتمعّية المشاركة:  ٩ الشكل
 القواعد) قوالب (طوبار: األعلى ؛ الحّمة في غرفتين من لمسكن منظران:  ١٠ الشكل

 أعمال تنفيذ بلق المكتمل المسكن: األسفل األعمدة؛ تسليح وحديد األرضية والجسور
  .التشطيبات

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig1A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig2A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig3A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig4A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig5A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig6A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig7A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig8A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig9A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig10A.htm
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  .  الحّمة في اإلنشاء تحت لمسكن داخلي منظر: ١١ الشكل
  .الحّمة في مسكن بمدخل الخاصة األرضية تحت الحصى فرشة:  ١٢ الشكل
  . الحّمة في مسكن بمدخل الخاصة لألرضية االسمنت صبة:  ١٣ الشكل
  .  الحّمة في الطوب إنشاء أعمال:  ١٤ الشكل
  . الحّمة في مسكن في مياه لدورة السيراميك بالط تركيب:  ١٥ الشكل
  . العدسّية في مسكن في األلومنيوم أعمال تركيب:  ١٦ الشكل
  .  الحّمة في المساكن أحد مطبخ:  ١٧ الشكل
  .  العدسّية في المساكن أحد مطبخ:  ١٨ الشكل
  . الحّمة في مسكن في المعيشة غرفة:  ١٩ الشكل
  . الحّمة في مسكن في – الخبز خبز ذلك في بما - أغراض لعدة تستخدم غرفة:  ٢٠ الشكل
  . العدسّية في اإلنشاء تحت لمساكن مناظر:  ٢١ الشكل
  . الحّمة في اإلنشاء تحت طابقين من مسكن:  ٢٢ الشكل
  . الحّمة في واحدة غرفة من مسكن:  ٢٣ الشكل
  .الصافي غور في مسكن:  ٢٤ الشكل
  .العدسّية في مسكن مدخل:  ٢٥ كلالش

    .مالكيه قبل من الحّمة في مسكن لوحة تركيب:  ٢٦ الشكل
         

  
  

http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig11A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig12A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig13A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig14A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig15A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig16A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig17A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig18A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig19A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig20A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig21A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig22A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig23A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig24A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig25A.htm
http://www.csbe.org/competitions/aqaba_housing/fig26A.htm

