
 

 
 

Aga Khan Award for Architecture 

 
 

2019 Shortlisted projects 

 

 

ات جامعة عليون ديوب  مبىن محا�ن

، السنغال ي  بامى�

 ، إسبان�اIDOM, Bilbaoالمعماري: 

وع لصالح ، دا�ار، السنغالACBEP: الم�� ي ووزارة التعل�م العا�ي
 ، وزارة التخط�ط العمراين

 2017سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع  12000المساحة المبن�ة: 

ة  ب��حاءٍ  ات الجد�د عالحرم الجام�ي لجامعة  تتوسطمن شجرة كب�ي  مأوىً ل�كون ليون ديوب ، تم تصم�م مبىن المحا�ن

 لو 
�
ات�ج�ات نفسها ع� ندرة الموارد فرضت طالبها. �قصدە لظل والنضارة مكانا مناخ�ة: مظلة بيولوج�ة استخدام اس��

ة تمتد  ةللخارج بعمق مزدوجة كب�ي جزء الشما�ي من المبىن إضافة إ� جدار تظل��ي شب�ي �غ�ي مظللة ال  أمتار  ع��

لةالواجهة الجن���ة ، 
�
ال�ف و م�اە النقص  مشكلة . لحلوسامحة للهواء باال�س�اباإلشعاع الشم�ي المبا��  مظل

ي  االر�شاح، قام المهندسون المعمار�ون بدمج طوافات الص�ي 
م�اە الم�اە األمطار. يتم تنق�ة  لجمعمع الغطاء النباي�

ي  العادمة
من خالل نظام سل�م بيئً�ا �ستخدم الحمأة المنشطة. يوفر المبىن البس�ط المبتكر مرافق للتدر�ب والبحث �ن

ي مدرجها ال�ب�ي  1500إ�  تصل الطاقة االست�عاب�ة للمبىن العلوم التطب�ق�ة وتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت. 
، طالب �ن

اتإضافة إ� ، والفصول الدراس�ة بأحجام مختلفة   .غرف التكنولوج�ا والمخت��
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وع م�اە وركا (  )Warkaم��

 دورزا، أثي���ا 

 ) روما، إ�طال�اArturo Vittoriالمعماري: آرتورو فيتوري (

وع لصالح: برنامج الطوارئ، الجمع�ة اإل�طال�ة للتنم�ة  الم��

 2015سنة اإلنجاز: 

  م�� م��ــع 315المبنّ�ة: المساحة 

أ��� الحقائق إثارة أال الجمال الطب��ي للبالد إ� جانب واحدة من إ� إثي���ا  تهخالل رحلا�تشف المعماري أرتور�و فيتوري 

ب. لحل هذە المشكلة ، توصل فيتوري وف��قه إ�و�ي   Warka: م�اە وركا(تصم�م حل غ�ي عادي ندرة م�اە ال��

Water(  ي  النموذج األو�ي من إطار أنيقيتكون ران المح�ي ، والذي �ح�طالشكل مثلى� ن شبكة رق�قة  به ، مصن�ع من الخ�ي

ي الهواء. الم�اە قطرات من البول�س�� تلتقط 
 وتركيبهكجم) ، �سهل نقله   80وزن (و م)  9.5( بارتفاع من الرط��ة العال�ة �ن

وع 100إ� �جمع ما �صل أن  �مكن وص�انته. واألهم من ذلك أنه ، ع�  Warka Water ل�� من الماء يومً�ا. يهدف م��

 .األبراجهذە المدى الط��ل ، إ� خلق فرص اقتصاد�ة واجتماع�ة تعتمد ع� تصنيع و��شاء و�دارة 
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 ) أوغندة Ashinagaمهجع أشيناغا (مدرسة و 

 نا�سانا، أوغندة

�ن ( ّ  طوكيو، ال�ابان) Terrain Architectsالمعماري: معمارّي ت�ي

وع لصالح: أشيناغا أوغندة، كامباال، أوغندة   الم��

 2015سنة اإلنجاز: 

ع 2140المساحة المبنّ�ة:   م�� م��ــّ

ي من دول مختلفة  من األطفال األيتام 50 الداخلّ�ة�ستوعب هذە المدرسة 
ى. يتعلم  األف��ق�ة جنوب الصحراء�ن ال���

ي الخارج. تح�طح�ث يتم إعدادهم للمتابعة و الطالب الع�ش مع أشخاص من ثقافات مختلفة 
ي  دخول الجامعات �ن

 المباين

ي ستة ال  الفصول الدراس�ة ، : نتضمت الى�
�
 مخصصةنوم منفصلة للفت�ات والفت�ان ، والمكاتب ، وأما�ن  ومهاجع،  ومطعما

ن لا الطوب لتشكل جدران من  الطول�ة. تباعد الوحدات لهم المجتم�ي المركز  الذي �مثلوع المزر الداخ�ي بالفناء  ،موظفني

الخرسان�ة بفتحات  األطر . �سمح �مكن رصدها ضمن هذە الممراتصغر ضمن أمساحات من ثالثة أو أر�عة أمتار ؛  ممرات

ة ودعامات فوالذ�ة تدعم األسقف الخشب�ة المغطاة  لعمل مع ا ع� المعمار�ون �شكل خاص حرصمعدن�ة.  بصفائحكب�ي

ن من أجل الوصول  ي المهنةإ� بهم (وتدر�ب) النجار�ن والبنائني
ي ذلك ، ع� سب�ل المثال ، العمل مع  حرف�ة عال�ة �ن

، بما �ن

ي صناعة الطوب
ن �ن  .البنائني
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 ق��ة أطفال أس أو أس تاجورة

ي 
 تاجورة، جيبوي�

ن ( ، كين�اUrko Sanchez Architectsالمعماري: معمارّي أوركو سانت�� ي وي�  ) ن�ي

وك، النمسا وع لصالح: ق��ة األطفال أس أو إس الدول�ة، ا�س��  الم��

 2014سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع  2600المساحة المبنّ�ة: 

وع ببناء  SOSنموذج قرى األطفال  باالعتماد ع� ي من ، قام ف��ق الم��   15مجمع سكىن
ً
ال ن المدينة القد�مة ع� طراز م�ن

ي أ�ة محبة. ع�ش منحهم فرصة لالعرضة للخطر من أجل صمم إليواء األطفال 
 كتلمن  كل وحدة بن�ت  طفولة طب�ع�ة �ن

التقل�دي للشوارع  التوزع. �حا�ي التصم�م مع أم راع�ةستة إ� سبعة أطفال  �سكن فيها ،  وه�ا�ل من االسمنت المسلح

ي الظل الطب��ي والته��ة. نظًرا  الشبك�ةوالنوافذ  الهوائ�ةبراج األ توفر  بينما  الض�قة. 
ن رعاة  ل�ون ما�ن سكان عفار المحليني

ي أما�ن مفتوحة مثل الصحراء ، فإن اللون الرم�ي الذي تم اخت�ارە للجدران 
ن من البدو الرحل وكانوا �ع�شون �ن تقل�ديني

ن المساحات المختلفة  بواب). كانت النباتات أ�ًضا جزًءا (غرف النوم فقط لها أ من الح�اة هذا النمط �عكسوالفتحات بني

 . البستنةمهًما من التصم�م: تم الحفاظ ع� الشجرة الوح�دة الموجودة ع� الموقع وتم �شجيع السكان ع� 
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 سوق مط�ح لألسماك

 مسقط، عمان 

وج Snøhettaالمعماري: ٍنوهيّتا (  )، أوسلو ال�ن

وع لصالح: بلد�ة مسقط، عمان  الم��

 2017سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع  5769المساحة المبنّ�ة: 

ي 
ي المنطقة ،  �ةالسوق الجد�د باستمرار  �حت�ن

ي تقال�د التجارة وص�د األسماك �ن
الس�احة العمان�ة  بينما �سهم بدورە �ن

 المتنام�ة. 
�
ي ميناء مط�ح  متموقعا

  أحد أهم المعالم الس�اح�ة �ن
�
إ� السوق نفسه.  إضافةمطعًما ع� السطح متضمنا

م  س�اق اإلقل�م �جسد التصم�م  ي الس�اق  مستوى وكمال�ة، و�ح��
اي� �عكس الجدار . جد�دةحرك�ة  مع إضافة عنا�  ال��

ي الذي �حدد العمود الفقري الشكل  ن لمنطقة ال�ورن�ش والخليج ،  النصف دائريالمنحىن مخّرم شب�ي بد�كور  والمتم�ي

  اال�س�اب المتم�ج. شكل المظلة مستو� من الضوء  ةل�� لف
ً
ي ، مستغال الضوء والظل. توفر زعانفها  تالعبللخط العري�

ي أدناە. المغاير للمن األلمنيوم الظل والته��ة الطب�ع�ة والمظهر المؤقت 
 صالبة البس�طة لله�كل الخرساين
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 إح�اء منطقة المحرق

 المحّرق، ممل�ة البح��ن

 للحفاظ ع� الثقافة واآلثار، المنامة، البح��ن  �نالمعماري: هيئة البح� 

وع لصالح: ش�خة �ي الخل�فة، هيئة البح��ن  للحفاظ ع� الثقافة واآلثار، المنامة، البح��ن  الم��

 (العمل مستمر) 2013سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 330000المساحة المبنّ�ة: 

اث العال�ي لليو�سكو  ع�المدرج �عد هذا الموقع  ي  داللة استثنائ�ةقائمة ال�� ي شبه الج��رة الع���ة ، الى�
ع� تجارة اللؤلؤ �ن

ي محاولة حك�مة للحفاظ ع� روح هذە المدينة التار�خ�ة ، تم تنف�ذ عدد  بها ازدهرت 
. �ن البح��ن خالل القرن التاسع ع��

ي 
والمخططات الجد�دة لألما�ن العامة من قبل منظمة غ�ي  من مشار�ــــع الحفاظ ع� البيئة باإلضافة إ� بعض المباين

وع ، بعنوان "ط��ق اللؤلؤ" الذي يتألف من بالتشارك مع حكوم�ة  المحار وأجزاء  ومراقد  عقاراتالحكومة. جزء من الم��

كتشاف المنطقة سللزائ��ن ا الممر اللؤلؤ. يتيح  ص�د وتجارة اقتصاد  من شا�ئ البحر ، و�غ�ي كل جانب من جوانب

وع  ع� نطاق واسع ، يهدف إ�  ممتد التار�خ�ة ، جنًبا إ� جنب مع مركز زوار تم بناؤە حديًثا وساحتان عامتان. إنه م��

وع الواسع مقار�ة  �مثلوجعلها تتعا�ش �شكل متناغم.  الجد�د منها ، وكذلك إ�شاء القد�مة البىن الحفاظ ع�  هذا الم��

ن الحساسة  اث وتخط�ط المساحات العامة المعا�ة. الع� ظ احفبني �� 
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 كونك��ت ، ال�كال أفنيو

، اإلمارات الع���ة المتحدة ي  دي�

و�وليتان للعمارة (  ) روتردام، هولنداOMA: Office for Metropolitan Architectureالمعماري: أو إم إي، مكتب م��

، اإلمارات  ي كة ال�كال أفنيو ش.م.م، دي� وع لصالح: ��  الع���ة المتحدةالم��

 2017سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 1250المساحة المبنّ�ة: 

ي  الذي كان عبارة عنال�كال أفنيو  غدى ي دي�
.  تجمعإ�  مجمع صنا�ي سابق �ن ي

وع أعاد ثقا�ن أر�عة  تصّور  هذا الم��

ئً مستودعات حال�ة  ي وسط من خاللها "كونك��ت" من��
ن والفعال�ات الثقاف�ة �ن  ، و�ي مساحة مرنة متعددة األغراض للفنانني

.  الفعال�اتالمجمع. من أجل ز�ادة مساحة  هذا  ي
ي نها�ة أحد المباين

، وفسحة الفعال�ات المدخل �قع، تم دمج الخدمات �ن

لقة  محور�ة مع مخطط مرن �حتوي ع� أر�عة جدران ن  ، أمتار  8بارتفاع  م�ن
َ
الهواء  و�ي فسحة ،  The Yard�ارد" مقار�ة لـ"ذ

ي 
ن الداخل والخارج  مشكلة،  The Yardفتح ع� ن. للواجهة األمام�ة أبواب واسعة وشفافة تال�ي الطلق �ن عالقة تكافل�ة بني

ن لأل�شطة  سامحة ن الفسحتني احل بني  .لل��
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 ساحة الم��جة للفنون

 الشارقة، اإلمارات الع���ة المتحدة

ن عزام عنا�ة، الشارقة، اإلمارات الع���ة المتحدةالمعماري: مىن  ، شارمني ي
 المص�ن

وع لصالح: مؤسسة الشارقة للفنون، الشارقة، اإلمارات الع���ة المتحدة  الم��

 2013سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 9289المساحة المبن�ة: 

ي األما�ن غ�ي أرادت مؤسسة الشارقة للفنون ، و�ي مؤسسة ثقاف�ة انبثقت من بينا�ي الشارقة ، اال 
مخصصة  ستثمار �ن

ي مع التار�خ�ة  الصالتلمتاحف واستعادة ل
ي �ي الم��جة بيئة  نفس  وسط المدينة �ن

ي متهدمة �ن
وقت. تقدم خمسة مباين

�ة ومعمار�ة مثال�ة  ي تم تجد�دها ودمجها مع مناطق عرض خارج�ة  لبناء مكانح�ن ي الخمسة الى�
ي معا�. توفر المباين فىن

 فنّ�ة ضمن أجواء متنّوعةالداخل�ة والخارج�ة  من المساحاتإضاف�ة ، مجموعة 
ً
أسطح  ور�ط تنظ�ف. تم مقدمة تج��ة

ي الهواء الطلق ، 
الشارقة  ساحاتإ�الء اهتمام خاص لإلضاءة الطب�ع�ة. ُصممت  معالمنازل لتكون بمثابة صاالت عرض �ن

ي مع خلق مكان جد�د لتجمع ٪ من ا 40بالحفاظ المستمر ع� ما �قرب من  بط��قة �سمحللفنون  هواة لنسيج الح�ن

 . ن ن والدوليني  الفن المحليني

  



 

 
 

Aga Khan Award for Architecture 

 
 

ي الرطبة
 مركز واسط لألرا�ن

 الشارقة، اإلمارات الع���ة المتحدة

، اإلمارات الع���ة المتحدةX-Architectsالمعماري: ( ي  ) دي�

وع لصالح: هيئة البيئة والمحم�ات الطب�ع�ة، الشارقة، اإلمارات الع���ة   المتحدةالم��

 2015سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 200000المساحة المبن�ة: 

ي الرطبة ع� طول الساحل ، يهدف 
وع أ��� بكث�ي لتنظ�ف و�عادة تأه�ل هذە السلسلة القد�مة من األرا�ن كجزء من م��

ي الرطبة إ� 
 حول هذە البيئة الف��دة  والتثق�فالمعلومات  تقد�ممركز األرا�ن

�
 عمارة�ستخدم  الحفاظ عليها.  مشجعا

تحت األرض  نحو ممر  الزوار يتك توج�ه . عند الوصول ، للمنى� المركز الطبوغراف�ا الحال�ة للموقع لتقل�ل التأث�ي الب�ي 
ي بيئتهجدار شفاف �سممتد ذو  معرض خ�ي  نحو 

الطب�ع�ة. �حتوي المركز أ�ًضا ع� متاجر  ا مح لهم بمراقبة الطيور �ن
ات ومكاتب. بن�ت ثمان�ة  ً ومطاعم وقاعات محا�ن ي الرطبة. يوفر الموقع مكاًنا آمًنا ل بىن

مراقبة الطيور حول ط��ق األرا�ن
ا رئة مع كونه -للتكاثر للحيوانات المحل�ة ، والطيور المهاجرة ، و�ي فرصة ف��دة للتعرف ع� الطب�عة والتواصل معها 

اء لسكان الشارقة  .خ�ن
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�ب  متاحف مش�ي

 الدوحة، قطر

كاؤە، لندن، الممل�ة المتحدةJohn McAslanالمعماري: جون مكسالن (  ) و��

ب العقارّ�ة، الدوحة، قطر وع لصالح: مش�ي  الم��

 2016سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 10350المساحة المبنّ�ة: 

�ن  الداخ�ي  فناءتار�خ�ة ذات التم إعادة �شك�ل وتوسيع أر�عة منازل  متاحف ل لتتسع�عود تار�خها إ� أوائل القرن الع��

ي تط��ر وسط مدينة الدوحة. يرتبط موض�ع كل متحف  مشكلة مجتمعة ع� الطراز الحد�ثموحدة 
�شكل عن�ا مرك��ا �ن

 ، مما �جعلهم كانوا قد بمهن أو رؤى أولئك الذين   مبا�� 
ً
للتار�ــــخ والثقافة القط��ة.  لناطق األص�لاللسان اعاشوا فيها أصال

ي المناطق  وتقن�اتتقن�ات ومواد البناء التقل�د�ة ؛ تم دمج خدمات الباستخدام  توظ�ف العمارة المحلّ�ةتم إعادة 
جد�دة �ن

احات المخف�ة.   ت�ب ، والرصف ، وعنا� كما األرض�ة واالس�� تم تقد�م المناور لإلضاءة الداخل�ة. تم إ�الء اهتمام دقيق لل��

ن المفتوحة. كان التدّخل المعماري الجد�د  للفناءاتالم�اە ، والمناظر الطب�ع�ة  هو إ�شاء معرض جد�د تحت األرض  واألم�ي

 المنازل.  هذە أسفل أحد 
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 مدرسة الجراح�ة

 الم�ج، لبنان

 ) لندن، الممل�ة المتحدةCatalyticActionاتال�ك أ�شن (المعماري: ك

وع لصالح: منظمة ( ) غ�ي Aid) إ�طال�ة، منظمة جسور غ�ي الحكوم�ة، سوا للتنم�ة، منظمة (Save the Childrenالم��

وت، لبنان  الحكوم�ة، ب�ي

 2016سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 422المساحة المبن�ة: 

عائلة الجئة سور�ة فحسب ، بل �ي أ�ًضا مركز لأل�شطة المجتمع�ة  300ال توفر المدرسة المرافق التعل�م�ة لألطفال من 

ي حالة العاصفة الثلج�ة أو الزلزال. �عد معرض  للمخ�موالمأوى اآلمن الوح�د 
 Save the Children Italy Pavilion�ن

ي معرض إ�سبو 
ي م�النو �ن

ي إعادة تصم�مه و�نائه. تم تح��ل ،  2015الذي أق�م �ن
مصدر فخر للمجتمع الذي ساعد �ن

ي  نهجالجناح المفت�ح إ� سلسلة من المساحات المغلقة حول فناء من خالل  تمار�ن تصور�ة  استخدمت ف�ه �شاركىي

ن ومقابالت  ن وأول�اء األ  لدمجومجموعات ترك�ي  تور�د مور. تم األطفال والمنظمات غ�ي الحكوم�ة وأعضاء البلد�ة والمعلمني

ي ذلك صوف األغنام ل التط��ر  جميع مواد 
د والحرارة ، وتنظ�م الرط��ة ، ومقاومة الح��ق  ضد عزل لمحلً�ا ، بما �ن ال��

 . ي
 وتوف�ي العزل الصوي�
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ي   المتحف الفلسطيىن

ن   ب�ي ز�ت فلسطني

 )، دبلن، إيرلنداHeneganh Peng Architectsالمعماري: هينغهون بينغ أركيت�كتس (

�ة وع لصالح: مؤسسة التعاون الخ�ي ن \ الم�� ، رام �، فلسطني ن  متحف فلسطني

 2016 سنة اإلنجاز: 

 المتحف ، 
ً

ي المح�ي ، يت�ج تال  مغ� بالحجر الج�ي
ً ّ
ة من المناظر  تصم�مهع� البحر المتوسط.  مطال مستو� مبا��

جة با�س�اب�ةالطب�ع�ة ال��ف�ة المح�طة  ن ي تفاعل. ال والمم��
ع� أ�ًضا  حاصلمع بيئته فحسب ، بل إنه  جمال�ا المبىن  �أي�

ي  شهادة ي والبيىئ
ي التصم�م الطا��

ي تقن�ات البناء المستدامالستخدامه نت�جة كالذهب�ة   )LEED( ال��ادة �ن . تروي الحدائق الى�

ن ، بينما لة �ال�ح تار�ــــخ الح�اة النبات�ة والزراع المتتال�ة نحو أسفل ي  الداخ�ي  الد�كور ز ي�� فلسطني
الثقافة الفلسطين�ة �ن

ي  ي العالم العري�
و�ــــج للثقافة الفلسطين�ة �ن معارضها ومرافقها التعل�م�ة والبحث�ة والمكاتب اإلدار�ة. يهدف المتحف إ� ال��

امج اإلبداع�ة  -ودولً�ا   ل�س فقط كذكرى لماضيها بل أ�ًضا كحاضنة للمشار�ــــع وال��
ً
 ومستقبال

�
ا  . حا�ن
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 شارع إنقالبإعادة تأه�ل 

 طهران، إيران

ي إيوان (  )، طهران، إيرانIwvan Consultantsالمعماري: استشاريي

وع لصالح: إدارة تجم�ل مدينة طهران، إيران  الم��

 (العمل مستمر) 2017سنة اإلنجاز: 

  1200المساحة: 
ً
 م�� طوال

وع إعادة تأه�ل واجهات  ي ذلك  -حالً�ا قائٍم مبىن  114�شمل الم��
و��شاء مساحة  -ي أهم�ة خاصة و مبىن ذ 54بما �ن

ي شملت  وع من خالل المشاورات المجتمع�ة الى� ي ودار األو�را. تم تط��ر الم�� ن الم�ح الوطىن دعوة  1000ثقاف�ة عامة بني

  حّث اتفاق�ة والعد�د من الخطط والرسومات. تم  200ساعة من االجتماعات و  300و 
ّ

ي عمل�ة المال
ك ع� التعاون �ن

ن الحفاظ ع� الهدم. أدىامف -وص�انة مبانيهم بعد ذلك  ذەه التجد�د  إ� تغي�ي  ات هذەتجد�د الواجه ت عمل�ة ضلني

ي  بدىمظهر الشارع. منذ ا�تماله ، 
ي المنطقة  إعادة إح�اءنجاح المخطط �ن

 �ن
�
إ�شاء �سعة مقا�ي جد�دة وستة متجسدا

ن وفندق بوت�ك.  ن وم�حني  مطاعم ومخ��
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وع أركاد�ا التعل��ي    م��

 جنوب كنارشور، بنغالدش

ا، بنغالدش
�
، دك ي

 المعماري: س�ف الحق ستاهباي�

 2016سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 486المساحة المبنّ�ة: 

ت  قل إحدى مدارسها بغ�ة نللرعا�ة االجتماع�ة ، قطعة أرض  ، و�ي منظمة خاصة للرفاە االجتما�ي مؤسسة مل�كة اش��

.  العاز�اتللس�دات  نزٍل التمه�د�ة وتط��ر مرافق اجتماع�ة إضاف�ة ، مثل  ي غمر �، ودار حضانة ومركز للتدر�ب المهىن

ي خمسة أشهر تق��ًبا ال بالسيول لما �قارب الموقع
 ، ل�ن  العام �ن

ً
األرض بالرمال أو البناء ع�  مستوى رفعكتقل�د�ة   حلوال

ي عبارة عن بن�ة برمائ�ة مع�ار�يتال ط�ح ركائز متينة 
ي �مكن وافق مع تضار�سها. كان التصم�م النهايئ ة مرتبطة بالموقع والى�

ران المح�ي ، وذلك باستخدام أنواع مختلفة تأن  ن عمل خالل المواسم الجافة والرطبة. تم بناؤە �شكل رئ��ي من الخ�ي

الفوالذ�ة أو إطارات  الطبول�ر العد�د منها ، مثل ستخدام مواد أخرى متنوعة ، تم تدو ال  إضافةحسب استخدامها. 

 الس�ارات القد�مة. 
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 أم�� دينم  نولسق�فة 

 غاز�بور، بنغالدش

 ) دكا، بنغالدشArchegroundالمعماري: أرك�غراوند (

وع لصالح: شوكت ع��ز روّسل  الم��

 2015سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 283280المساحة المبنّ�ة: 

"Loom Shed هو تصم�م جد�د �ستخدم فن العمارة السكن�ة البنغالد�ش�ة التقل�د�ة مع عنا� معا�ة تمنحها لمسة "

ن المبىن بتصم�م �س�ط �ضم مساحة مفتوحةالحداثة �ن ،  نوال الغزلالست�عاب آالت ا وواسعة . يتم�ي ، وصالة للمش��

ي عمل�ة البناء  فّعالل المصنع بدور ، ومنطقة للصالة ، وحمامات. قام عماهمطعاملتناول  وفسحة للعمال
 ووظفوا �ن

ي عمل�ة اإل�شاء معرفتهم بتقن�ات البناء العام�ة 
ي اصطنا�ي ومدعوم بأناب�ب غاز �ن

. تم بناء اله�كل بال�امل ع� سطح مايئ

ران وتصم�م المصنوعة من الخ الحما�ةعمل كأعمدة فوالذ�ة. �سمح السقف العا�ي وجدران لتالمعاد استخدامها  ن �ي

التكي�ف االصطنا�ي أو  استخدام الحاجة إ� ي��ل، مما  الطب�ع�ة الضوء الطب��ي والته��ةبدخول لمساحات المفتوحة ا

 . االصطناع�ة اإلضاءة
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 مكتبة تمان ب�ما الصغرى

 باندونغ، إندون�س�ا

 باندونغ، إندون�س�ا )SHAU Architectsالمعماري: شاو أركيت�كتس (

وع لصالح: منظمة   باندونغ، إندون�س�ا ) مدينةDompet Dhuafaدومبت دوافا (الم��

 2016سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 570المساحة المبنّ�ة: 

وع ة يهدف م�� وع رائد لسلسلة من مرافق القراءة منخفضة التكلفة  Microlibrary المكتبة الصغ�ي  الصد�قة، وهو م��

ي ل
�ة وال��ف�ة ، إ� المساعدة �ن ي القرى الح�ن

ي إندون�س�ا. تمت  األمّ�ة المرتفعة مكافحة معدالت  لبيئة �ن
مكتبة  رفع�ن

له�كل العلوي من الصلب . الفعال�ات مجتمع�ةموجودة مسبًقا �ستخدم  فوق مصطبةومساحة لتخ��ن ال�تب 

ي ضوء النهار والته��ة  المدورةآ�س ك��م دلو  2،000مع واجهات مصنوعة من ، والخرسانة
ي �ساعد �ن . المتصالبة، والى�

ي األصفار (المفتوحة)  هذا النموذج�عرض 
ا ثنائً�ا لرسالة من عمدة باندونج سابق  والواحد ، �ن نً جما بذلك (مغلقة) ، ترم�ي م��

ي نطل من خاللها "ال�تب �ي النوافذ  بما معناە أن  بينما كمساحة عامة شبه مفتوحة ،   أدنا  المصطبةإ� العالم". تب�� الى�

ن  مقاعد الدرج  �مثل ن السكان المحليني ة بني ي تقام كل أسب�ع شعب�ة كب�ي  . للجلوس. أثبتت الفعال�ات االجتماع�ة المختلفة الى�
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ل أي إم  ن  م�ن

 جا�رتا، إندون�س�ا 

، جا�رتا، إندون�س�ا ن  المعماري: المعمارّي أندرى ماتني

، جا�رتا، إندون�س�ا ن ي ماتني ن َو ديى� وع لصالح:  أندرى ماتني  الم��

 2012سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 378المساحة المبنّ�ة: 

ن صّمم لمعماري،  ي للبيئة المح�طة به. هذا الب�ت ما �م�ي مجة البس�طة للمساحات ومراعاته للس�اق الخشى� . دفءە، ال��

ي ، الذي تم حفرە  تصم�مه
ي تفضل الته��ة الطب�ع�ة. �شتمل الطابق األر�ن مستو� من المنازل العام�ة االندون�س�ة ، والى�

كة قسم مستوى الشارع ، ع� حمام سباحة ضخم ومكتبة و لجزئً�ا  خدمات. �ستمر منحدر المدخل حى� المنطقة المش��

ي الطابق األول ، مع طاولته ال التصم�مذات 
غرف النوم أعالە. يوجد أ�ًضا  وحى� خشب�ة الط��لة و�ركة السباحة ، المفت�ح �ن

. المواد  ي داخ�ي
. يتم أرصفة الميناء حد�د المعاد استخدامها من مكشوفة وخشب الالمستخدمة �ي خرسانة سلم حلزوين

ي الو  داخ�ي ال ا�س�اب�ة الد�كور النوافذ �س�طة للحصول ع�  بق�تاألدين ، كما أ حدها تقل�ل الجدران إ�  ي . خار��
 تض�ن

 . لعشب والماء أجواء أ��� هدوًءا و�رودةكاعنا� المناظر الطب�ع�ة  
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 )Courtyard House Pluginمبادرة ب�ت الفناء الداخ�ي (

ن  ، الّصني ن  بكني

ن People's Architecture Officeالمعماري: مكتب العمارة الشعب�ة ( ، الصني ن  )، بكني

وع لصالح: منّصة داش�الر،  ن الم�� ، الصني ن  السكان المحليون، بكني

 2014سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 443المساحة المبنّ�ة: 

ي بادئ األمر 
ك�ب داخل منازل   المسبق الصنعتم تط��ر هذا النظام المع�اري �ن ي �ي  ذات الفناء الداخ�ي كنموذج أو�ي لل��

�ن

ي 
. ال�ي التار��ن ن ي بكني

ي ال تملك  ذو ال�ثافة العال�ةداش�الر المسلم التقل�دي �ن هو موطن للمجتمعات المحرومة الى�

المتداع�ة بط��قة قابلة  االرتقاء بالبىن إ�  Courtyard House Plugin. تهدف مبادرة مبانيها الوسائل الالزمة لتجد�د 

ن ظروف مع�شة السكان والحفاظ ع� الهندسة المعمار�ة األصل�ة.  للتك�ف وفعالة من ح�ث التكلفة ، و�التا�ي تحسني

ي هذە تمل �ش
. ال �ستغرق ألواح مسبقة الصنعالوحدات ع� اله�كل والعزل واألسالك والتشطيبات الداخل�ة والخارج�ة �ن

ك�ب والتجميع أ��� من يوم واحد     بال�امل جد�د  منظور اإلضافات هذە ال يتطلب عمالة متخصصة. تمثل كما أنه ال��

ن ، ح�ث يتم هدم مناطق شاسع ي الصني
ي �ن ن �شكل دائمة للتحد�ث الح�ن . وافقت الحكومة المرك��ة ع� النموذجني

ن ، وحى� اآلن ، تمت  ن األولني .  15حوا�ي  تحسني
ً
ال ن  م�ن
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ي تتارستان
 برنامج تط��ر األما�ن العامة �ن

ي تتارستان، روس�ا االتحادّ�ة
 عدة اما�ن �ن

ي د�سانت (
 تتارستان، روس�ا االتحاد�ة) للعمارة، قازان ، Architecturny Desantالمعماري: مكتب آركيت�كتورين

وع لصالح:  ي جمهور�ة تتارستان ، الم��
 روس�ا االتحاد�ةإدارة االستثمار والتشي�د الرئ�س�ة �ن

 (العمل مستمر) 2017سنة اإلنجاز: 

ن من أح�اء ، كل  2022حى� عام  �متد األما�ن العامة ، الذي  تط��ر �غ�ي برنامج   مدنها بلد�ات تتارستان الخمس واألر�عني

ة. منذ  قراها لرئ�س�ة إ� ا ي عام  انطالقتهالصغ�ي
ًها وساحة وواجهات  315�د تصم�م ، تم إ�شاء أو إع 2015�ن ن  مائ�ةمت�ن

ي الثلج. الهدف الرئ��ي هو توف�ي بيئة متساو�ة الجودة  - لتكون متاحة لالستمتاع بها ع� مدار العاموشوارع للمشاة 
حى� �ن

مداخالت أصحاب مع المعدات والمواد ، بغض النظر عن حجم المستوطنة. جنبا إ� جنب توفر من ح�ث التصم�م و 

ي جميع مراحل التصم�م والتنف�ذ ، وكذلك  لمشاركةعمل�ة كان هناك ،  االختصاص
ن �ن ة ما بعد االمواطنني لمشار�ــــع ، ق��

ي األمر  الذي كان له أثرە اإل  وع �ع�� عن ه��ة ف�ة والبيئ�ة. االجتماع�ة واالقتصاد�ة والثقاف الظروف ع� �جاي� كل م��

 . لبن�ة التحت�ة لأل�شطة الثقاف�ة؛ و�شمل معظمها ا بعينهالمكان 
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وع ترم�م مكتبة وال�ة ب�از�ت   م��

 استانبول، ترك�ا

 ) ، استانبول، ترك�اTabanlioğlu Architectsالمعماري: تابانيوغلو أركيت�كتس (

وع لصالح: وزارة الثقافة   والس�احة، مؤسسة آ�دين دوغان، استانبول، ترك�االم��

 2017سنة اإلنجاز: 

 م�� م��ــع 2925المساحة المبن�ة: 

ي عام  وال�ة ب�از�تتم إ�شاء مكتبة 
 ادس ع�� ، و�ي إحدى أقدم وأ��� مكتباتداخل مبىن �عود للقرن الس 1884�ن

ي تدفق العامةإعادة تنظ�م مساحة المكتبة  أسهمتمهمة. ترم�م إسطنبول ، وقد خضعت لعمل�ة 
ي  �ن من خالل المكتبة الى�

 كانقراءة مجمعة حول الفناء.   اتمخطوطة نادرة وقاع 25000أ��� من ع�� المساحات المخصصة لعرض  تنساب

ي الحال�
ي عام قد استبدل  الذي �غ�ي الفناء الداخ�ي السقف الخرساين

ةبه�كل جد�د ، �قوم  1980�ن الضوء و�وفر جًوا  بفل��

اللها متحكم به. �ستض�ف المكتبة ، المفتوحة ع� مدار الساعة طوال أ�ام األسب�ع ، معارض وفعال�ات ثقاف�ة �مكن خ

ن�ي العهدا�ا بقب التمتعللجمهور أ�ًضا  ن ي تم ا�تشافها خالل العمل.  الب�ي  الى�

 

 


