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ايتصُ ِٝايب ٞ٦ٝاملطتداّ ملباْ ٞاملهتبات ايعاَ ١املعاصس٠
أضتاذ َتُسع بٗجت زغاد غاٖني
ْػِ اٜسسسساد غانسسسسسسس
قطِ ٖٓدض ١ايعُاز٠
نً ١ٝاهلٓدض – ١جاَع ١بػداد
ايربٜد االيهرتnagam2023@yahoo.com: ْٞٚ
بػداد – ايعسام

ارتالص: ١

ظٗكت ايعؿٜؿ َٔ ايطكٚسات ايٓعكٚ ١ٜا٫ؾبٝات ايعامل ١ٝاييت نعت يتٛعٝض ظاٖك ٠ا٫نتؿاَ ١يف شتتًـ اجملا٫ت ٚسكٍٛ
املعكؾٚ ١ػاصَ ١ا ٜتعًل با٫نتؿاَ ١يف ايعُاقٚ ٠نٝؿ ١ٝػًل ايتهاٌَ ٚايتٛاؾل َع ايب ١٦ٝيف َبإ َتؼضضَ ١جٌ املهتبات ايعاَ١
املهتبات ٜه ٕٛشلا تأثرل نبرل عً ٢ايب ١٦ٝنباق ٞا٫بٓ ١ٝايعاَ ١ظ ٖفا ميتؿ َٔ ايطاق ١املهتؼؿَ ١يًتؿؾٚ ، ١٦اإلعاٚ ، ٠٤ايتٗ ، ١ٜٛعً٢
ايطاق ١املهتًٗه ١عدل أدٗم ٠ايهُبٛٝتك ٚ ،ايٓكٌ ٚ ،ص ً٫ٛاىل املبٓ ٢ظ ؾغ ً٬عٔ إنتٗ٬ى نُٝات َٔ املٝا ٙظ ٚاملهتبات ٜه ٕٛشلا تأثرل
عً ٢ايتٓٛع ايبٛٝيٛد َٔ ٞػ ٍ٬املٛاؾ املهتؼؿَ ١يف ايبٓا ٤ظ ًَهً ١ايبشح متجًت بتهاَ ٍ٩عكيف س ٍٛؾٚق ا٭نتؿاَ ٚ ١أُٖٝتٗا يف
تضَُ ِٝباْ ٞاملهتبات ايعاَ ١املعاصك ٚ ٠إَهاْات املهتبات ايعاَ ١املهتؿاَ ١يف إنتؼؿاّ َضاؾق ايطاق ١غرل ايٓاعب ١يف تضُُٗٝا
ايب ٞ٦ٝاملهتؿاّ مبا حتًُ٘ َٔ ػضا ٥ط َٝٚمات َعاصك ٠ظ يفا ؾإٔ ٖؿف ايبشح متجٌ يف تٛعٝض ؾٚق ايتٛدٗات املعاصك ٠يف زتاٍ
اذتؿاظ عً ٢ايبٚ ١٦ٝايتضُ ِٝاملهتؿاّ ٚتطبٝكٗا يف ختطٝط ٚتضَُ ِٝباْ ٞاملهتبات ايعاَ ١املعاصك. ٠
ايهًُات املؿتاس : ١ٝاملهتبات ايعاَ ١ظ ا٫نتؿاَ ١ايب ١ٝ٦ٝظ ايطاق ١املٓؿعًٚ ١املتذؿؾ ٠ظ املٛالْ ١اٜ٫هٛيٛد. ١ٝ

 -1املكدَ: ١
َؿٗ ّٛا٫نتؿاَ ١يٝو َضطًشا دؿٜؿاً أَ ٚبتهكاً ،بٌ
َٖ ٛؿٗ ّٛدهؿت٘ ايعُاق ٠ايتكًٝؿَٓ ١ٜف ايكؿّ عدل
ايتٛاؾل ايعؿ ٟٛاملذلابط َع ايبٚ ١٦ٝا٫نتػ ٍ٬ايهؿ٤ٛ
ملضاؾق ايب ١٦ٝايطبٝعٚ ١ٝؾل تطٛق سجٝح َٔ ايتذكب١
ٚارتطأ عًَ ٢ك ايهٓني .ؾايتضُ ِٝاملهتؿاّ املتٛاؾل
َع ايب ١٦ٝظ يٝو ؾهك ٠دؿٜؿ ٠يف ايٛقت اذتاعك ٚ.٭ٕ
حتكٝل ا٫نتؿاَ ١يف ايعُكإ ي٘ أُٖ ١ٝنبرل ٠عً٢
املهت ٣ٛايب ٞ٦ٝظ ٚا٫قتضاؾ ٟظ ٚا٫دتُاع ،ٞؾكؿ
ظٗكت ايعؿٜؿ َٔ ايتٛدٗات ظ ٚادتٗٛؾ ايهاع ١ٝيًشؿاظ
عً ٢ايٓعاّ اذت ٟٛٝايطبٝع ٞعٔ طكٜل تطبٝل ؾهك٠
ا٫نتؿاَ ١يف ايعُكإٚ ،ػضٛصاً َع ارتطك املتماٜؿ
يًتأثرلات ايهًب ١ٝيًبٓ ١ٝايعُكاْ ١ٝظ عً ٢ايٓعاّ ايبٞ٦ٝ
يهٛنب ا٭قض ،ؾغ ً٬عٔ ايتشؿٜات ا٫قتضاؾ١ٜ
املتماٜؿ ،٠سٝح إٔ ايعُكإ املهتؿاّ ٜعؿ دم٤اً ٜ ٫تذمأ
َٔ ايتُٓ ١ٝاملهتؿاَ.١
ٚ٭ٕ املهتبات تعؿ ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝظ ٚايتجكٝؿ ١ٝا٭ٚىل
يًُذتُع ،ؾٗ َٔ ٞأِٖ املًاقٜع ايعُكاْ ١ٝاييت ظتب إٔ

تٛىل اٖتُاَاً ضت ٛتطٜٛكٖا ظ يتضبض َهإ يتشكٝل
ا٫نتؿاَ ١ايب ١ٝ٦ٝظ ٚا٫قتضاؾ ١ٜظ ٚا٫دتُاع ١ٝظ
يًُكتاؾ ٜٔظ ٚاجملتُع احملًٚ ،ٞـيو يتشكٝل ب ١٦ٝصش١ٝ
َٚكعتٚ ١ستؿم.٠
 -2ايتصُ ِٝايب ٞ٦ٝاملطتداّ :
يٗؿ ايعامل يف اٯ ١ْٚا٭ػرل ٠ظ بإٔ منٛـز اذتؿاث ١مل
ٜعؿ َهتؿاَاً ،بعؿ إٔ اقتبط َع منط اذتٝا٠
ا٫نتٗ٬ن ٞاملٓبجل عٓ٘ ظ بألَات ب ١ٝ٦ٝػطرل ٠ظ َجٌ
ؾكؿإ ايتٓٛع اذت ٟٛٝظ ٚتكًط َهاسات ايػابات ظ
ٚتًٛخ املا ٤ظ ٚاشلٛا ٤ظ ٚاقتؿاع ؾقد ١سكاق ٠ا٭قض ظ
ٚانتٓؿاؾ املٛاقؾ غرل املتذؿؾ. ٠مما ؾؾع بعؿؾ َٔ
َٓتكؿ ٟـيو ا٫منٛـز إىل ايؿع ٠ٛإىل امنٛـز تُٟٓٛ
َهتؿاّ ظ ٜعٌُ عً ٢حتكٝل اْ٫هذاّ ظ بني حتكٝل
ا٭ٖؿاف ايتُٓ َٔ ١ٜٛدٗ ١ظ ٚمحا ١ٜايبٚ ١٦ٝانتؿاَتٗا
َٔ دٗ ١أػكْٚ. ٣تٝذ ١يفيو ؾكؿ أنُٗت ايغػٛط إىل
بكٚل َهأي ١اذتؿاظ عً ٢ايب ١٦ٝظ ٚانتؿاَتٗا ط4ص .
 1-2املهتب ١ايعاَ ١املطتداَ: ١

أنتاـ َتُكى بٗذت قياؾ ياٖني
زتً ١احتاؾ ادتاَعات ايعكب ١ٝيًؿقانات ٚايبشٛخ اشلٓؿن١ٝ
ْػِ اٜععععاؾ يانععععععك
عاّ 4102
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تعؿ املهتبات ايعاَ َٔ ١أِٖ املًاقٜع يف ايب١٦ٝ
ايعُكاْ ،١ٝيفا ؾإٕ حتكٝل ا٫نتؿاَ ١ؾٗٝا ٜعِ بايؿا٥ؿ٠
عً ٢دٛاْب نجرل ٠ظ تكتبط بايب ١٦ٝظ ٚا٫قتضاؾ ظ
ٚاجملتُع ٖٓٚ.ا نٝتِ ؾقان ١ع٬ق ١ايب ١٦ٝاملاؾ١ٜ
يًُهتبات بعًُ ١ٝايتعًِ ٚايتجكٝـ َٔٚ ،ثِ ايبشح يف
َؿٗ ّٛاملهتب ١املهتؿاََٚ ١ؿاػٌ ا٫نتؿاَ ١ظ يف ب٦ٝتٗا
ايتجكٝؿ ١ٝػؿَ ١يًُذتُع .
* 2-2اإلضتداَ ١ايب ١ٝ٦ٝيف املهتبات ايعاَ ١املعاصس:٠
َٛعٛع ايتضُ ِٝاملهتؿاّ ظ َٖٛ ٛعٛع ٚانع  ،يهٔ يف
املهتبات ٚ ،ػاص ١ايعآَٖ ، ١اى عؿؾ َٔ ايعٛاٌَ اييت
ت٪ػف باذتهبإ يف َهتٜٛات ايتضُ ِٝظ ٚتًػ ٌٝاملبٓ ٢ظ
ٚاييت تؿقز نا٫ت ٞط02ص :
 1-2-2إضتضداّ ايطاق: ١
يًشكاق ٠ظ ٚايغ ٤ٛظ ٚايتٗ ١ٜٛظ املباْ ٞتهتًٗو
سٛاي َٔ )%41-24( ٞاإلنتٗ٬ى ايعامل ٞيًطاق ١ظ َععِ
ٖف ٙايطاق ١عاؾ ٍ٠عً ٢يهٌ ٚقٛؾ ( ٚقٛؾ اسؿٛق ) ٟظ
ٜغاف اىل ـيو  ،ؾإٔ َباْ ٞاملهتبات تهتًٗو طاق١
إعاؾ ١ٝيف تٛؾرل َتطًبات ايطاق ١٭دٗم ٠ايهُبٛٝتك ،
ٚغرلٖا َٔ أيهاٍ ايٛنا ٌ٥ا٭ػك ٣ظ ٚيتشكٝل بضُ١
إٜهٛيٛدَٓ ١ٝؼؿغ َٔ ١ايهكب ٕٛظ عتتاز املعُاق ٟيف
حتكٝل أقض ٢قؿق َٔ إنتؼؿاّ ع ٤ٛايٓٗاق ٚ ،ؾكظ
يًتٗ ١ٜٛايطبٝع ١ٝظ ٚإنتػ ٍ٬ايطاق ١ايًُه ١ٝيًتؿؾ١٦
يف ايًتا ٤ظ ٚايتدلٜؿ يف ايضٝـ ظ تٛظٝـ َٛاؾ ايبٓا ٤اييت
عاؾ ٠يؿٜٗا طاق ١نآََٓ ١ؼؿغ ١ظ ( املٛاؾ احملً ) ١ٝظ
ٚيتشكٝل ٖف ٙايطاق ١املٓؼؿغ ١ظ ؾأْ٘ َٔ املهتشهٔ إ
ٜهَ ٕٛضؿق املٛاؾ ٚاملٓتذات ستًٝاً ظ ٖٓٚا إنتؼؿاّ طاق١
ْكٌ أقٌ ( امله ٕٛايكٝ٥و يًطاق ١اجملهؿ ٠يًُٛاؾ ايجك١ًٝ
) ط02ص.
املهتبات ايعاَ ١ختتًـ عٔ أْٛاع املباْ ٞا٫ػك ٣ظ يف زتاٍ
إنتٗ٬ى ايطاق ١ظ سٝح يف املهتبات ايعاَ ١ظ إنتٗ٬ى
اإلْاق ٠ايهٗكباٜ ، ١ٝ٥ضٌ اىل ( )%24ظ سٝح إنتؼؿاّ
ايهٗكبا ٤عايٚ ، ٞمحٌ ايتؿؾ ، ١٦أقٌ يف املباْ ٞاملُاثً ١ظ
ٚـيو ٯٕ َهانب اذتكاق ٠غرل َكضٛؾ( ٠عكع، ) ١ٝ
ْاجت َٔ ١اإلعاٚ ، ٠٤غرلٖا َٔ املعؿات ظ يفيو املبؿأ
ايكٝ٥و يتضُ ِٝاملهتب ٖٛ ، ١تععَ ِٝهتٜٛات ع٤ٛ
ايٓٗاق ايؿاػً ١ٝظ ٚايٓعك بعٓا ١ٜبني ايتؿاعٌ املذلتب بني
اإلعاٚ ، ٠٤اايكاسٚ ، ١ايتٗٚ ، ١ٜٛايتؿؾ ١٦ط02ص .
ٖٓٚاى إجتاٚ ٙاعض يف املهتبات اي ّٛٝظ ضتٛ
إنتؼؿاّ ايٛادٗات املمدذ ١ايَ٬ع ١بأقتؿاعات عاي ١ٝظ
ٚاييت تهُٚ ( ٢ادٗات ايذلانٛتا ) ظ ٖٚف ٙعكٚق ١ٜيًشؿ
َٔ إنتؼؿاّ ا٫عا ٠٤ايهٗكبا ١ٝ٥ظ ٚبايتاي ٞإًْا ٤سكاق ٠ظ ،
سٝح ايٛادٗات َمدذ ١عًْ ٢طام ٚانع ظ  ٚتًٌُ

*ا٫نتؿاَ ١ايب : ١ٝ٦ٝقؿق ٠ايب ١٦ٝعًَٛ ٢اصً١
ايعٌُ بضٛق ٠نًٜٚ ،١ُٝتُجٌ ٖؿؾٗا يف ايتكً ٌٝإىل أؾْ٢
سؿ َٔ ايتؿٖٛق ايبٚ ،ٞ٦ٝميهٔ إٔ ٜتشكل ـيو بؿَر
ا٫عتباقات ايب ١ٝ٦ٝعٓؿ ايتؼطٝط يًتُٓ ١ٝستٜ ٫ ٢تِ
إذتام ا٭عكاق بكأى املاٍ ايطبٝعٚ ٞـيو نشؿ أؾْ.٢
َهاسات ايبٗ ٛايٛانع يًتٗ ١ٜٛايؿاػً ١ٝظ َععِ
املهتبات اذتؿٜج ١اي ّٛٝتهتعٌُ ايٛادٗات املمدذ ١ظ
سٝح ٜذلتب عً ٢ـيو ظٗٛق املهتبات َؿتٛسٚ ١يؿاؾ، ١
 ٖٞٚايطكٜك ١اييت تًرل اىل إ املهتبات ٖ ٞرتؿَ ١ايٓاى
ظ ٚيٝو ػمٕ ايهتب  .ط41ص .
ٚقؿ ٜتِ ايتػًب عًًَ ٢ه٬ت أقتؿاع ؾقدات
اذتكاقٚ ، ٠ن ٤ٛإنتؼؿاّ ايطاق ، ١بإنتؼؿاّ ٚادٗات
ايمداز املمؾٚز ايػ٬ف ظ ؾغ ً٬عٔ إ ايٛادٗات
املمؾٚد ١ايػ٬ف تٛؾك ؾا٥ؿ ٠مبمٜؿ َٔ ايعمٍ ملٓانٝب
ايغٛعا ٤ارتاقد ١ٝظ ٖف ٙايٛادٗات املمؾٚد ١ايػ٬ف
َعكؿ َٔ ٠ايٓاس ١ٝايؿٓ ١ٝظ يهٓٗا تٛؾك نٝطك ٠أؾغٌ
عً ٢اذتكاقٚ ، ٠ايغَ ، ٤ٛكاقْ ١بايٛادٗات ايتكًٝؿ. ١ٜ
اذتؿاظ عً ٢ايطاق ، ١ميهٔ أٜغاً إ ٜتشكل  ،عٔ طكٜل
عُإ عمٍ املبٓ ٢بًهٌ دٝؿ ٚ ،إسهاّ اشلٛا ٤يف ايبٓا ٤ظ
ٚإنتؼؿاّ َٓع ١َٛأدٗم ٠اإلنتًعاق ملٓع عٌُ إنتُكاق
اإلعا ٠٤اإلصطٓاع ، ١ٝعٓؿَا ٜهٜ ٕٛه ٕٛايؿغا ٤ػايٞ
َٔ املهتؼؿَني ط01ص .
ا٭بٓ ١ٝاملهتب ١ٝايغؼَُ ١تعؿؾ ٠ايطٛابل  ،تهاعؿ أٜغ ًا
يف ايتكً َٔ ٌٝإنتٗ٬ى ايطاق ١ظ َٚع ـيو ٖٓاى ايهجرل
ميهٔ إٔ ٜتشكل بتهًؿ ١إعاؾ ١ٝقً ، ١ًٝسٝح َج ً٬ممهٔ
إػذلام أندل نُ َٔ ١ٝايغ ٤ٛايطبٝع ٞيًُبٓٚ ، ٢بايتايٞ
حتكٝل ٚؾٛقات نبرل َٔ ٠ايطاق ١ظ نفيو ايبٗ ٛايٛانع يف
املهتبات ٚ ،ػاص ٍ١املهتبات ايهبرل ٠ظ ٖف ٙاملهاسات املغا٠٤
طبٝعٝاً  ،ميهٔ إ تٛؾك َٓاؾع إدتُاع ، ١ٝعؿٜؿ ٠ظ أٜغ ًا
اذتؿ َٔ َهاس ١ايهطض ْهب ١اىل اذتذِ ايؿاػً ، ٞميهٔ
إ عتكل املمٜؿ َٔ ٚؾٛقات ايطاقٚ ( ١بايتاي ٞإْبعاثات
ايهكب ) ٕٛظ َٚع ـيو ؾإٔ طبٝع ١املهتبات ميهٔ إ تعطٞ
ؾكص ١يًتضُ ِٝاملهتؿاّ ط03ص .
قؿ ٜه َٔ ٕٛاملُهٔ ٭دما َٔ ٤املهتبات ( َٓاطل املهتبات
ايهبرلٚ ، ) ٠اييت ميهٔ إ ته ٕٛتٜٗٛتٗا بًهٌ طبٝع ٞظ
حتتاز أٜغاً اىل إنتؼؿاّ ايتٗ ١ٜٛاملٝهاْٝهٚ ، ١ٝتهٝٝـ
اشلٛا ٤ظ ٚتًو املٓاطل بايتاي ٞتعٌُ عٔ طكٜل ؾٚقات
٬
َتؿاٚت٘ ظ سٝح ايتٗ ١ٜٛاملٝهاْٝه ١ٝتهَٓ ٕٛانب ١يً ٝ
يف أدما َٔ ٤املهتب ١ظ سٝح ٖف ٙا٭دما ٤يٝهت عاد ١اىل
ْٛع ١ٝاشلٛا٤املجاي ٞظ َجٌ غكف املٛظؿني ٚزتاَٝع
ختم ٜٔايهتب ظ يهٔ يف زتاٍ تكٓ ١ٝاملعًَٛات  ،املعاٜرل
عاؾ ٠متٓع إنتؼؿاّ ايغ ٤ٛايطبٝعٚ ، ٞايتٗٚ ، ١ٜٛـيو
َٔ إدٌ اذتؿاظ عًَٛ ٢اصؿات املعؿات املهتبٚ ١ٝأَٔ
ا٭دٗم. ٠
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املهتبات تعتُؿ بًهٌ ػاظ عً ٢ايطاق ١ايهٗكبا ١ٝ٥ظ
سٝح ٖٓاى اذتاد ١يإلعاٚ ، ٠٤طاق ١نٗكبا ١ٝ٥٭دٗم٠
ايهُبٛٝتك ٚ ،أدٗم ٠ا٭َٔ ٚاملكاقب ١ظ ٚنفيو املضاعؿ
ٚأدٗم ٠ايتهٝٝـ ط02ص.
ٖٓاى ث٬خ مماقنات َُٗ ١يف اذتؿاظ عً ٢ايطاق ١ميهٔ
إ تتبع يف املهتبات ط41ص:
ا : ً٫ٚيًشؿ َٔ ايطًب عً ٢ايطاق ١عٔ طكٜل اإلنتؿاؾ٠
َٔ مماقنات ايتضُ ِٝايب ٞ٦ٝايضٛت ( ٞايعمٍ ايضٛت) ٞ
.
ثاْٝاً  :إنتػَ ٍ٬ضاؾق ايطاق ١املتذؿؾ ، ٠يتعع ِٝايغ٤ٛ
ايطبٝعٚ ٞايتٗ ١ٜٛايطبٝعٚ ١ٝبًهٌ َٓانب ظ ٚتٛيٝؿ
ايطاق ١ايهٗكباَ ١ٝ٥بايك َٔ ٠ايطاق ١ايًُه( ١ٝ
بإنتؼؿاّ ارتٜ٬ا ايهٗكٚعٚ ) ١ٝ٥ٛايكٜاغ ( بإنتؼؿاّ
املٛيؿات ايضػرل. ) ٠
ثايجاً  :يًشؿ َٔ إنتؼؿاّ ايطاق ١يف تًػ ٌٝاملبٓ، ٢
بإنتؼؿاّ َضابٝض َٓؼؿع ١ايطاق ١ظ ٚأدٗم ٠اإلنتًعاق
ارتاص ١باإلعاْٚ ، ٠٤عِ ايهُبٛٝتك ظ سٝح ته ٕٛاإلعا٠٤
َُٗ ١يًُٗاّ ايكٝ٥ه. ١
ٜٓٚبػ ٞإ تضُِ املهتبات ايعاَ ١نٓعاّ َػًل ظ سٝح
ايطاقٚ ١املٓتذات ايجاْ. ١ٜٛ
إٔ اذتكاق ٠املٓبعج َٔ ١أدٗم ٠ايهُبٛٝتك ٚاإلعٛا ٤ميهٔ
إ تضبض َضؿقاً ٖاَاً َٔ َضاؾق ايتؿؾٚ ، ١٦ايتٗ١ٜٛ
ط02ص.
ٖٓاى تبا ٜٔأقً ُٞٝنبرل يف نذلاتٝذٝات ايطاق١
املٓؼؿغٚ ، ١اييت حتتاز اىل إ تعٌُ ظ ؾؿ ٞايًُاٍ ايباقؾ
ظ قؿ ٜه ٕٛاذتض ٍٛعً ٢ايطاق ١ايًُهَ ١ٝؿٝؿ يًتؿؾ ١٦ظ
ٚيهٔ يف ادتٓٛب ايؿاؾ ، ٧املًهً ١نته ٕٛيف َٓع تأثرل
أقتؿاع ؾقدات اذتكاق ٠ظ نجرلاً َا ٜتؿاقِ صكف ايطاق١
َٔ قبٌ َهانب اذتكاق ٠ايعكع ، ١ٝاييت تتؿؾل َٔ
ا٭عٛاٚ ، ٤أدٗم ٠ايهُبٛٝتكَٚ ،تطًبات قٚاؾ املهتب ١ظ
يهٔ ايطاق ١ايًُهٜ٫ ١ٝماٍ َٔ املُهٔ إنتػ٬شلا يكؾع
ؾاعً ١ٝأْعُ ١ايتٗ ١ٜٛايطبٝع ١ٝظ ( ٚػضٛصاً عٓؿَا
تؿَر َع ؾاعً ١ٝأبكاز ايكٜاغ ) ٚبايتاي ٞايكغا ٤عً٢
اذتاد ١اىل ا٭عكاق ايب ١ٝ٦ٝايٓاجت ١عٔ تهٝٝـ اشلٛا٤
َٝهاْٝهً ٝا ط02ص .
َع تعع ِٝتضُ ِٝايطاق ١املتذؿؾ ٠ظ َٔ املِٗ ايٓعك يف
إستٝادات ٚانع َٔ ١قٚاؾ املهتبٚ ١محا ١ٜايهتب ظ
ٚنفيو تكًَ ٌٝعاٜرل ؾقد ١اذتكاقٚ ، ٠ايكطٛبٚ ، ١اييت
تتطًبٗا املٓاػات اذتاق ٠ادتاؾ ١ط41ص .
إنتػ ٍ٬ع ٤ٛايٓٗاق  ،أَك بايؼ ا٭ُٖ ١ٝذتؿغ ايطاق ١ظ
تمدٝر ايهكـ  ٖٛ ،يف نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜهتؼؿّ يًهُاغ
بؿػ ٍٛع ٤ٛايٓٗاق َٔ ايهُاَ ٤بايك ٠ظ ٖٚفا ٜهُض
بؿػ ٍٛايغ ٤ٛاىل ؾغا٤ات ايككا ٠٤ايٛانع ١ظ ٚاييت غايب ًا

َاتكع يف ايطابل ايعً ٟٛظ مما نٝكًٌ َٔ صكف ايطاق١
ايهٗكبا ١ٝ٥يف زتاٍ اإلْاق ٠ط03ص ظ ايًهٌ . 1

أَ -بٓ )Calgary's New Central Library( ٢يف
نٓدا ز  4102ز َٔ قبٌ (. )Snøhetta Unveils

ب )Jubilee Library ) -ز  Brightonز  Ukز  4114ز
َٔ قبٌ (Bennetts Associates with Lomax
Cassidy) .
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جَ -هتب )Paju Book City) ١ز نٛزٜا ادتٓٛب ١ٝز 4114
َٔ قبٌ . Stan Allen
ايػهٌ . 1.ايٛاجٗات ايصجاج ١ٝايعاي ١ٝاييت تكًٌ َٔ ايطًب عً٢
اإلضا ٠٤ايهٗسبا ١ٝ٥ز ٚنريو ٜضُٔ ايتصُ َٔ ِٝايداصٌ َػٗد
صازج ٞز ر22د

 2-2-2ايتٗ ١ٜٛيف االَانٔ املػًك: ١
دٛؾ ٠اشلٛا ٤يف ا٭َانٔ املػًك ، ١أ ٚاملتعًك١
بإنتٗ٬ى ايطاقَ ٖٞ ، ١هأيْٛ ١ع ١ٝاشلٛاٚ ، ٤ا٭دٛا٤
ايؿاػً ١ٝيًُبٓ ٢ظ إ ٚدٛؾ ب ١٦ٝصش ٖٞ ، ١ٝساد١
املهتب ١املطًٛب َٔ ١قبٌ ادتُٝع ظ ٚيهٔ يف بعض ا٭سٝإ
َضاحل نؿا ٠٤إنتؼؿاّ ايطاق ، ١ميهٔ إ تغعـ َهاْ، ١
ْٛٚع ١ٝايغٚ ، ٤ٛاشلٛا ٤ؾاػٌ املبٓ. ٢
مي ٌٝايٓاى اىل ع ٤ٛايٓٗاق ٚ ،ايتٗ ١ٜٛايطبٝع ١ٝظ
ٚـيو ٜٓبػ ٞبفٍ نٌ دٗؿ ممهٔ يتشكٝل اقض ٢قؿق َٔ
ٚدٛؾ ع ٤ٛايٓٗاق يف املهتب ١ظ ٚتتأثك ْٛع ١ٝاشلٛا ٤أٜغ ًا

بأْٗا٤ات املٛاؾ املهتؼؿَ ١ظ ٚػاص ١عٔ طكٜل َعادت١
نطٛسٗا  ،٭غكاض تٓع ِٝاإلْاق ٠ايهكؿ ١ٝايطبٝع١ٝ
ٚا٭نجاق َٔ ايكؾٛف ايغ. ١ٝ٥ٛ
تٛؾك إنتػ ٍ٬ايطكم ايطبٝع ١ٝيب٦ٝات ايعٌُ  ،أنجك
قاس َٔ ١تًو اييت ٜه ٕٛؾٗٝا قؿقاً نبرلاً َٔ ايط٤٬
املعتِ ظ ٚاملٛاؾ اإلصطٓاع ١ٝاييت ٖ َٔ ٞصٓع اْ٫هإ ،
َجٌ ايهذاؾ ٜٓبػ ٞجتٓبٗا عً ٢ايكغِ َٔ ؾٛا٥ؿٖا يف
َهإ آػك ( عً ٢نب ٌٝاملجاٍ ايتشهِ يف ايغٛعا )٤ظ ط42ص
تكتبط دٛؾْٛٚ ٠ع ١ٝاشلٛا ٤يف ا٭َانٔ املػًك ، ١بايعكٚف
ارتاقد ١ٝأٜغاً ظ ٚإػتٝاق املٛقع ظ ٚايتٛد ٘ٝظ ٚٚعع
املبٓ ٢ظ ٖٚف ٙنًٗا عٛاٌَ ميهٔ إ ت٪ثك بًهٌ نبرل عً٢
َٛاصؿات ايب ١٦ٝايؿاػً.١ٝ
قمبا ٚاسؿ َٔ ٠ايضكاعات اييت غايباً َا تٛدؿ يف املهتبات
 ٖٛ ،حتكٝل املجٌ ايعًٝا يًكٚط سؿغ ايٛنا ٌ٥ايٛقق( ١ٝ
ايهتب ٚاجمل٬ت)  ٚيٛنا ٌ٥اإلع ّ٬اإليهذل ( ١ْٝٚيايات
ايهُبٛٝتك ) ظ ؾغ ً٬عٔ قٚاؾ املهتب. ١
أمحاٍ أيع ١ايًُو املبايك ٖٞ ٠املًهً ١ا٫ناى ظ سٝح
ت٪ؾ ٟاىل تًـ ايهتب ايٛققٚ ، ١ٝاجمل٬ت ظ ٚظتعٌ ايككا٠٤
عً ٢ايًاي ١اإليهذل ١ْٝٚأَك صعب ظ سٝح ٪ٜثك محٌ
ؾقدات اذتكاق ٠عً ٢ايؿغا ٤ايؿاػً ٞظ ٜٚتهبب يف ايٖٛر
ٚ ،إْعؿاّ ايكاس ١ايبضك ١ٜظ ٚػاص ١يف ٚعض ايٓٗاق سٝح
تهبب ًَهً ، ١بإنتجٓا ٤اجملاَٝع ارتاصٚ ١املٛاؾ
اإلقيٝؿ ١ٝا٫ػك ٣احملُ ١ٝظ يفيو ٜعؿ داْباً ٚاسؿاً
ٚسازلاً يف تضُ ِٝايطاق ١؛ ٖ ٛايهٝطك ٠عً ٢أيع١
ايًُو املبايك ٠ؾ ٕٚايػا ٤ؾٛا٥ؿ ع ٤ٛايٓٗاق َٚكَٛات
ايطاق ١ايًُه ١ٝا٫ػك . ٣املهتبات املؼتًؿ ١قؿ حتٌ ـيو
بطكم شتتًؿ ١ظ سٝح إنتؼؿاّ ايعؿٜؿ َٔ ا٭يكع١
ارتاقد ، ١ٝأ ٚايهتا٥ك  ،يتٓع ِٝأيع ١ايًُو ايؿاػً١
يًُبٓ ٢ظ ؾايتٛد ٘ٝأَك بايؼ ا٭ُٖ ١ٝظ سٝح ٜعطٞ
ايؿكظ ٯنتػ ٍ٬ايعكٚف ايطبٝع ١ٝيضاحل ايٛظا٥ـ
ايؿاػً ١ٝط04ص .
 3-2-2تسغٝد إضتٗالى املٝا: ٙ
املهتبات يؿٜٗا ايكؿق ٠عً ٢تكيٝؿ َٝا ٙا٭َطاق ارتاص١
بٗا  ،إلنتؼؿاَٗا يف املػانٌ ٚ ،اذتُاَات ٚ ،نكٞ
املمقٚعات ايطبٝع ١ٝارتاقد ١ٝظ ٚـيو عٔ طكٜل
إنتػ ٍ٬ايهكٛف املهطش ١ايهبرل ٠يف املباْ ٞاملهتب١ٝ
عاؾ ٠ط02ص .
املهتبات تٛؾك ؾكص ١دتُع املٝا ٙاىل ػماْات ايهكـ ظ ثِ
ٜتِ تضكٜؿٗا عٔ طكٜل ادتاـب ١ٝاىل املػانٌ ٚ ،اذتُاَات
املؼتًؿ َٔ ١املبٓ ٢ظ ٚيف املٓاؽ اذتاق ادتاف ٚ ،املٝاٙ
أصبشت قغ ١َُٗ ١ٝيف ايعؿٜؿ َٔ َٓاطل ايعامل ظ سٝح
املهتبات ْاؾقاً َاتتغُٔ َٝمات ػاص ١يف تضُُٗٝا ،
يًشؿاظ عً ٢شتم ٕٚاملٝا ٙظ ٚميهٔ أٜغاً اذتؿاظ عً ٢املٝاٙ
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عٔ طكٜل إنتؼؿاّ صٓابرل ايكش ظ سٓؿٝات ـات١ٝ
اإلغ٬م ظ ٖٓا ايؿٛا٥ؿ ته ٕٛث٬ث ١اععاف ط03ص:
(اٜ : )٫ً ٚتِ تكً ٌٝتهًؿ ١ارتؿَات .
(ثاْٝاً)  :املٝا ٙميهٔ ػؿغٗا ٭غكاض أػك ، ٣أنجك
أنانَ ١ٝجٌ ايًكب ٚ ،ايطبخ ٚ ،ايك ٟايمقاع.. ٞاخل
(ثايجاً)  :إنتؼؿاّ أدٗم ٠حتاؾغ عً ٢املٝا ٙسٝح ميهٔ إ
تهاعؿ يف تجكٝـ ادتُٗٛق يف مماقنات ٜٓ ،بػ ٞإ تهٕٛ
َهتؼؿَ ١يف املٓمٍ أَ ٚهإ ايعٌُ أٜغاً.
َٚع ـيو عٓؿَا تهَ ٕٛباْ ٞاملهتبات  ،يف املٓاطل
اذتغك ١ٜظ ؾإٔ ؾكص ١إعاؾ ٠تؿٜٚك املٝا ٙستؿٚؾ ٠ظ سٝح
ٜهتؼؿّ املا ٤عاؾ ٠يف يبهات ايضكف ايضشٚ ، ٞايتؿؾ١٦
ٚايكش .
يف َٓاطل ايعامل ػاصٚ ١اذتاق ٠ادتاؾ ، ١سٝح املٝاٙ
يشٝش ١مما ٜتطًب َعادتتٗا ستًٝاً ٚاإلنتؿاؾ َٔ ٠إعاؾ٠
تؿٜٚك املٝا ٙايكَاؾ ١ٜؾٗٝا ظ  َٔٚاملِٗ أٜغاً إنتؼؿاّ
صُاَات نٝطكَ ٠تُكنم ٠ظ ٚقٝاى املٝا ٙايجابت ١ظ
يًُهاعؿ ٠يف تجكٝـ َٛظؿ ٞاملهتبٚ ١قٚاؾٖا س ٍٛأُٖ١ٝ
اذتؿاظ عً ٢املٝاٚ ٙتكً ٌٝاإلنتؼؿاّ ط01ص .
 4-2-2ايتٓٛع ايبٛٝيٛج ٞملباْ ٞاملهتبات :
إػتٝاق َٛاؾ ايبٓاٚ ٤إْٗا٤ات املبٓ ، ٢شلا تأثرل نبرل يف
ايتٓٛع ايبٛٝيٛد ٞيًُبٓ ٢ظ سٝح َاٜكاقب (َٔ ) %11
املٛاؾ ارتاّ ظ تؿػٌ يف صٓاع ١ايبٓاٚ ٤ايتًٝٝؿ ظ ٚعايت
َباْ ٞاملهتبات سكب ١ط َٔ ١ًٜٛايمَٔ عً ٢ايطكٚسات
اٚ٫ي ، ١ٝسٝح ميهٔ إ ختؿّ اجملتُع  ،عًَ ٢ؿ ٣ادٝاٍ
طاملا إ ارتٝاقات ايتكًٝؿ ١ٜتكؿّ بفنا ٤ظ ؾُٔ ا٭ؾغٌ
إػتٝاق َٛاؾ تتٓاغِ َع ايبضُ ١ايب ١ٝ٦ٝاملٓؼؿغ١
(*)low Ecological Footprint
*بضُ ١ايكؿّ ايب) Ecological Footprint ( ١ٝ٦ٝ
َ ٖٛٚ:كؿاق َا ٜهتًٗه٘ اًْ ٟاط ( إْهاَْٛ َٔ ، ٞاقؾ
طبٝعَٚ ، ١ٝا ٜٓتر َٔ ْؿاٜات  ،يف َكابٌ َا تكؿَ١
ايب ١٦ٝايطبٝعَٛ َٔ ١ٝاقؾ ٚ .تعؿ ايبضُ ١اٯٜهٛيٛد، ١ٝ
ملبٓ ٢املهتبات  ،عً ٢اْ٘ َ :كٝاى يهُ ١ٝا٭قاع ٞاي٬لَ١
 ،إلستٛا ٤املبٓ ، ٢يًشؿاظ عً ٢أًْطت٘ ايبًك ، ١ٜعً٢
املؿ ٣ايط ٌٜٛظ ٚـيو عٔ طكٜل تٛؾرل َتطًبات ايطاق١
املطًٛب ، ١٭غكاض اإلْاق ٠ايؿاػًٚ ، ١ٝايتهٝٝـ ٚ ،تٛؾرل
ايػفاٚ ، ٤املاٚ ، ٤غرلٖا َٔ ايًٓاطات اْ٫هاْ ١ٝظ تكاى
ايبضُ ١اٯٜهٛيٛد ١ٝباشلٝهتاق ايعاملGlobal ( ٞ
 / Hectareيؼط )  ،أْ ٟهبٖٝ ١هتاق ٚاسؿ َٔ
املهاس ١ايبٛٝيٛد ١ٝاىل َعؿٍ اْ٫تاز ايعامل. ٞ
ظ ٚميهٔ حتكٝل ـيو بإنتؼؿاّ َٓتذات ستً ١ٝظ سٝح
نًهً ١ايتٛيٝؿ املٛعع ٞظ ٖ ٞأنٌٗ يكصؿ املٛاؾ
املهتؼؿَٚ ١يف نٌ َهإ قكٜب ظ ٚنفيو بإنتؼؿاّ املٛاؾ
املعاؾ تؿٜٚكٖا ظ أ ٚإنتؼؿاّ َٛاؾ تضٓع إلعاؾ ٠إنتؼؿاَٗا

نًٝاً ظ أ ٚدمٝ٥اً بايبٓا ٤ظ ٚبايتاي ٞميهٔ تكً ٌٝايبضُ١
اٯٜهٛيٛد ١ٝيعُ ّٛاملٓطك. ١
مبا إ املهتبات تهتًٗو نُ ١ٝأندل َٔ املٛاقؾ يف
ايبٓا ( ٤اذتذك ظ ارتكناْ ١ظ ايمداز) ٚايعًُٝات ( ايطاق ١ظ
ٚاملٝا ٙظ ٚايهذاؾ ظ ٚايٛقم )  ،ؾُٔ املؿٝؿ يًٓعك بٗا اىل
إعاؾ ٠تؿٜٚك ناؾ ١شتكداتٗا ايب ١ٝ٦ٝعًْ ٢طام ٚانع ظ
َج : ً٬بعض املٛاؾ قابً ١يًتذؿٜؿ ( نارتًب ظ ٚاذتذك ) ظ
ٚبعغٗا قابٌ إلعاؾ ٠ايتؿٜٚك ( نايؿ٫ٛـ ظ ٚارتكناْ، )١
بُٓٝا أصبشت بعض املٛاقؾ ًَٛث َٔ ١قبٌ َهتؼؿَٞ
املهتب( ١ناشلٛا )٤ظ ٚايبعض ا٫ػك ٜتطًب ايٓعِ
اٯٜهٛيٛد ١ٝايعامل ١ٝيًُهاعؿ ٠يف ايتٓك ( ١ٝناملا ) ٤ظ
ٚميهٔ ق ١ٜ٩تأثرل ايٓعِ ايب ١ٝ٦ٝعًَ ٢باْ ٞاملهتبات عٔ
طكٜل عاًََ ٞؿض٬ت املؿػ٬ت ( )inputظ ٚشتكدات
اإلْتاز ( ٚ : )ouputسهب املؼطط  1ط41ص:
املؿػ٬ت ايطبٝع ١ٝاْ٫تاز ٚاملؼكدات
املهاُٖ)output( )input( ١
يف ستٝط املبٓ ٢املهتيب

أ ٟآْا ظتب إ ْٛؾك املهاسات ارتغكاٚ ٤املهطشات
املا ، ١ٝ٥اي٬لَ ١يف ستٝط َبٓ ٢املهتبات  ،يغُإ املٛالْ١
اٯٜهٛيٛد ، ١ٝاثٓاَ ٤كسً ١ايبٓاٚ ، ٤ػ ٍ٬تًػ ٌٝاملباْٞ
املهتب ١ٝيًُٛالَْ ١ا بني َؿػ٬ت املٛاقؾ ايطبٝع ١ٝيف
ستٝط املبٓٚ ، ٢شتكدات٘ اإلنتٗ٬ن ١ٝاملؼطط. 1
أ ٟآْا ضتا ٍٚايتٛصٌ اىل تعاؾٍ َ ،ا بني تضاَِٝ
املهتبات اىل ْهب ١املٓاطل اذتؿا٥ك ١ٝاحملٝط ١يف َٛاقعٗا ،
يتكً ٌٝإْبعاثات ايهاقب ٕٛاييت تٓتذٗا املهتبات يف
ًْاطاتٗا ايؿاػً ١ٝظ ٚـيو عٔ طكٜل ا٫يتماّ ظُٝع
أْعُ ١ارتؿَات املهتبٚ ١ٝاييت تًٌُ ْ :عاّ ايتهٝٝـ
ٚايتؿؾٚ ١٦ايتْٗٚ ، ) HVAC (* ١ٜٛعاّ ػؿَات ايػال
ظ ْٚعاّ ػؿَات املٝاٚ ٙاجملاقْٚ ، ٟعاّ ايطاق١
ايهٗكباٚ ١ٝ٥اإلعاْٚ ، ٠٤عاّ اإلتضا٫ت ٚاملعًَٛات ،
ْٚعاّ املضاعؿ ٚايه٬مل ايهٗكباْٚ ، ١ٝ٥عاّ اذتُأَ ١ٜ
اذتكٜل ْٚ ،عاّ اٚ ، َٔ٫ص ً٫ٛاىل َٛالْ ١آٜهٛيٛد١ٝ
نً. ١ُٝ
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املهتبات يؿٜٗا َُٗ ١ايتأثرل عً ٢ايٓعاّ ايبٞ٦ٝ
ايعامل ٞظ نٛا ٤بضٛقَ ٠بايك ٠أ ٚغرل َبايك ٠ظ عً ٢نبٌٝ
املجاٍ ظ ا٭ػًاب املهتؼؿَ ١يف ايبٓا ، ٤أ ٚا٭ثاخ قؿ ٜهٕٛ
ًَتكاً َٔ ايػابات ايبعٝؿ ٠ظ أ ٚارتًب احملً ٞظ ؾٗف ٙآثاق
ْامج ١عٔ ايتضٓٝع يإلنتؼؿاّ ٚإعاؾ ٠اإلنتؼؿاّ .
ٖٓاى أقبعَ ١باؾ ٨ملتابعَ ١اٜتعًل بايتكًَٔ ٌٝ
إنتؼؿاّ املٛاقؾ يف املهتبات ط4ص:
(اَ :)ً٫ٚضؿق َٛاؾ ايبٓا ٤احملً ١ٝـات ايٛلٕ
ايجكٌٝظ يًتكً َٔ ٌٝتهايٝـ ْكٌ ايطاق١
ٚاإلعطكابات ايب ١ٝ٦ٝايٓاجت. ١
(ثاْٝاً) َ :ضؿق َٛاؾ ايبٓا ٤ارتؿٝؿ ١ايٛلٕ
املهتٛقؾ ٠عاملٝاً ظ ٜٚتطًب ايتأنؿ َٔ إ ايًكنات بارتاقز
تتبع املُاقنات ايب ١ٝ٦ٝايهً.١ُٝ
(ثايجاً)  :ايتضُ ِٝإلعاؾ ٠اإلنتؼؿاّ أ ٚإعاؾ٠
ايتؿٜٚك َٔ عٓاصك ايبٓاٚ ٤ايٓؿاٜات ٚاملٝا ٙايضش١ٝ
َٝٚا ٙاَ٫طاق  ...اخل .
(قابعاً)  :تضُ ِٝاملهتب ١عٝح ميهٔ إ تتهٝـ
بهٗٛيَ ١ع ايتػٝرلات املهتكبً. ١ٝ
ؾاملهتبات اييت صُُت ٚبٓٝت اي ، ّٛٝأصبشت
َٛقؾاً يإلدٝاٍ ايكاؾَ ١ظ ؾاملباْ ٞيف ٖفا املعٓ ٢دم٤اً َٔ
قأى املاٍ ايجكايف ٚ ،ايعًُ ٞيًُذتُع ظ ؾايطكٜكٖٞ ١
ايكٝاّ بتضُٚ ِٝبٓاَ ٤هتبات اي ، ّٛٝبأيهاٍ ٚػٝاقات
َتاس ١يتًب ١ٝإستٝادات ا٭دٝاٍ ايكاؾَ ١ظ يٝهت ن٣ٛ
يف دعًٗا تهتذٝب يًب ١٦ٝظ ٚأمنا نٛف ختؿّ متاَاً ايتػٝرل
اإلدتُاعٚ ٞبكاَر َهتؿاَ ١يًُهتكبٌ.
 5-2-2ايٓفاٜات ٚإعاد ٠ايتدٜٚس :
َٔ املِٗ إ َباْ ٞاملهتبات ايعاََٚ ، ١هْٛاتٗا  ،حتٟٛ
أْعَُٛٚ ١اؾ قاؾق ٠عً ٢ايتهٝـ ٚ ،إعاؾ ٠اإلنتؼؿاّ ،
ٚإعاؾ ٠ايتؿٜٚك ظ أصػك دم٤اً َٔ َٛاؾ ايبٓآٜ ٤بػ ٞإ
ٜه ٕٛقاب ً٬يًتؿٜٚك ظ إعاؾ ٠رتؿَٚ ١ظٝؿ ١ٝدؿٜؿ ٠تعؿ
أؾغٌ َٔ إعاؾ ٠ايتؿٜٚك ْٗ٫ ،ا تٓط ٟٛعً ٢أقٌ تػٝرل
دٖٛك. ٟ
املؼكدات َٔ َبٓ ، ٢ختتًـ ٚؾكاً يطبٝع ١املؿػ٬ت ،
ٚحتًٜٗٛا ظ سكم ايٓؿط يتٛؾرل اذتكاق ، ٠أ ٚايطاقٜٓ ١تر
عٓ٘ غال ثاْ ٞأٚنهٝؿ ايهكب ٖٛٚ ( )CO2( ٕٛايػال
ايكٝ٥ه ٞيًٓباتات ارتغكاٚ ، ) ٤اإلْبعاثات ايهاَ ١ا٫ػك٣
عً ٢نب ٌٝاملجاٍ (ًَٛ ٖٞٚ ، )SO2ثات قٝ٥ه ١يٮَطاق
اذتاَغ ١ٝظ َٛاؾ َجٌ ايهذاؾ ٚ ،ا٭ثاخ ٚ ،اإلْٗا٤ات  ،قؿ
تٓبعح َٓٗا غالات ظ َجٌ املكنبات ايعغ ١ٜٛاملتطاٜك، ٠
ٚأنانٝؿ ايٓذلٚدني ظ ٚقمبا قؿ تٓط ٟٛعً ٢إنتؼؿاّ
املٛاؾ املهتٓؿف ٠يٮٚل ٕٚظ ٖف ٙايٓؿاٜات غايباً َاٜه ٕٛشلا

تأثرل عاق عً ٢ايضعٝؿ ايعامل ٚ ، ٞعً ٢صش ١اْ٫هإ
ػضٛص ًا ط4ص.
 3-2ايعالق ١بني َهْٛات ايفضا٤ات ٚعُكٗا ز َٛٚقع
ختص ٜٔايهتب ز ٚايصجاج ارتازج: ٞ
ٜٛؾكَٛاقع ختم ٜٔايهتب  ،اذتكاق ٠املٚ ، ١ُ٥٬اييت ميهٔ
إ تهتؼؿّ يتًطٝـ ؾقدات اذتكاق ٠يف َٛاقع ايتؼم ٜٔظ
سٝح ايهع ١اذتكاق ١ٜيًهتب عاي ١ٝظ عُٔ ؾقدات
اذتكاق ٠اييت تعطٗٝا ظ ٖٚفَٝ ٙم ٠ػاصٜ ١تطًبٗا
تضاَ ِٝاطتؿاض ايطاق ١ظ سٝح ايتهٜٓٛات ايغٝك ١يف
َٛاقع ايتؼم ٜٔظ ؾغ ً٬عٔ تأثرلايع٬ق ١بني تٛد٘ٝ
املبٓٚ ٢املٓاطل املمدذٚ ، ١عُل ايبٓاٚ ، ٤سٝح ٜعؿ اَك
بايؼ ا َٔ ١ُٖٝ٫ايٓاس ١ٝايتضُ ١ُٝٝظ سٝح ٜتِ اعاؾ٠
ٚعع ػما ٔ٥ايهتب َكنمٜاً َع تهكٝط َٛاقع ايككا٤
س ٍٛستٝط املبٓ ٢ظ ٜٛؾك ٖفا ايذلتٝب املِٗ يكٚط
ايكاق( ٨عكض دٝؿ ػ ٍ٬ع ٤ٛايٓٗاق ) ظ ٚأؾغٌ
ايعكٚف يًهتب ٚ ،أدٗم ٠ايهُبٛٝتك ( ػاي َٔ ١ٝايٖٛر
َٚعًً٘ ) ظ ايًهٌ  2ظ  3ظ ؾاملؼططات ايعُٝك ١ؾٕٚ
ا٭ػف بٗفا احملؿؾ ٜٓ ،بػ ٞإ ٜه ٕٛشلا َدلق ط22ص.
عٓؿَا ٜه ٕٛتٛد ٘ٝاملهتبات دٓٛباً ظ ؾإٔ شتالٕ ايهتب
ميهٔ ٚععٗا يف ادتؿاق ايًُاي ٞظ َع إْاق ٠نكؿ ١ٝشلفٙ
املؼالٕ ظ ٚبٗف ٙاذتايٜ ١هُض يته ٕٛمبجاب ١اذتُا١ٜ
ايب ١ٝ٦ٝظ ٚاذتؿ َٔ ًَه٬ت إنتهاب اذتكاقٚ ٠ايٖٛر يف
اَ ٟهإ َٔ املهتب. ١
أَا عٓؿ ايتٛد ٘ٝضت ٛادتاْب ايًُاي ٞظ ٖٓا ٜٓبػٞ
إنتؼؿاّ نذلاتٝذ ١ٝاإلعا ٠٤املتذاْه ١ظ سٝح تهٕٛ
ػاي َٔ ١ٝأيع ١ايًُو املبايكٚ ٠ضتتاز اىل تػًػٌ
٭قض ٢إنتؿاؾ َٔ ٠ع ٤ٛايٓٗاق ظ ػما ٔ٥ايهتب يف ٖفٙ
اذتاي ١تٛعع يف املكنم ظ أ ٚادتٗ ١ارتًؿ َٔ ١ٝاملهتب. ١
ٚبٗفا ؾإٔ ايٛادٗ ١ادتٓٛب ١ٝيًُهتب ١تهٕٛ
ستؿٚؾ ٠ايمداز ظ يف سني إ ادتٗ ١ايًُاي ١ٝتهٕٛ
َمدذ ١بايهاٌَ .
ٚمبا إ ايككاٜ ٫ ٤ؿغً ٕٛادتًٛى حتت أيع١
ايًُو املبايك ٠ظ ؾإٔ املهاتب ٚستطات ايعٌُ ميهٔ إ
تكع بًهٌ طبٝع ٞعً ٢ادتاْب ايًُاي ٞيًُهتب. ١
 ٖٞ : *HVACأْظُ ١ايتدفٚ ١٦ايتربٜد
ٚتهٝٝف اهلٛاheating, ventilating, and air ( ٤
conditioning
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!Error
ايػهٌ  .3.ايتٓٛع يف اَانٔ ايكساٚ ٠٤تٛقٝعٗا عً ٢ايٛاجٗات
ايصجاج ١ٝيألضتفاد َٔ ٠االضا ٠٤ايطبٝع ١ٝيًُبٓٚ ٢تٛقٝع زفٛف
ارتصٕ يف َسنص ٙذتُابتٗا َٔ اغع ١ايػُظ اذتازق ١اييت تؤد ٟاىل
تًف ايهتب ز َهتب )Orillia( ١ايعاَ ١ز اْٚتاز ٜٛز نٓدا ز 4103ز
َٔ قبٌ (Perkins & Will) , [22ص

ايػهٌ َ. 4هتب )Orillia( ١ايعاَ ١ز اْٚتاز ٜٛز نٓدا
ز 4103ز َٔ قبٌ (Perkins & Will) , [22د

يف حاي ١إعتُاد ايطاقات املتجدد ٠ز ألغساض اإلعا ٠٤ظ
ٚايتؿؾ ١٦ظ ٚايتٗ ١ٜٛظ ٚحتؿٜؿ عُل ايؿغا ٤ظ ٚتكتٝب
ا٫قهاّ ٫ ،بؿ َٔ إعتُاؾ نًهً َٔ ١ارتطٛات املكتبط١
َع بعغٗا ظ سٝح ايتضُٜٓ ِٝبػ ٞإ ٜه ٕٛـ ٚؾًهؿ١
قَٛٚ ١ٜٛدٗ ١مبا ؾ ٘ٝايهؿا ١ٜيًشً ٍٛاشلٓؿن ١ٝاملطًٛب١
اييت تتٛاؾل بًهٌ َتهاٌَ ظ َع إنتؼؿاّ ايكؾٛف
ارتؿٝؿ ١ارتاقد ١ٝظ عً ٢نب ٌٝاملجاٍ ميهٔ عٔ طكٜكٗا
َغاعؿ ١ايع ٍ٬ايًُهٚ ، ١ٝتٓع ِٝيبهات إَؿاؾ اشلٛا٤
ارتاقد ٞظ اييت تكبط بؿٚقٖا اىل قٓٛات ( )ductsتٛعع
ؾاػٌ ا٭قعٝات ظ أ ٚادتؿقإ ايؿاػً ١ٝظ  َٔٚا٭ؾغٌ
تٛؾرل ايغ ٤ٛاإلصطٓاع ٞعٔ طكٜل ايتهاٌَ َع ايغ٤ٛ
ايطبٝع ٞظ عًَ ٢هتَٓ ٣ٛؼؿض ظ سٝح اإلعا ١َُٗ ٠٤يف
املهاتب َٛٚاقع ايككا ٤ط1ص .
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 4-2املهتب ١املهٝفَ ١سنصٜاً :
املهتبات املهٝؿَ ١كنمٜاً ظ تكؿّ املك ١ْٚيف ايتؼطٝط ظ
ٚايتٛقٝع ظ يهٓٗا تهَ ٕٛهًؿ ١ظ يف نجرل َٔ ا٭سٝإ ظ َجٌ
ٖف ٙاملهتبات ختًل ايب٦ٝات املًؿٚؾْ ٠ؿهٝاً ظ َع ػًؿٝات
عٛعا ٤املكٚس ١ظ قغِ إ ؾقدات اذتكاق ٠ظ ٚايكطٛب ١ظ
ميهٔ ايتشهِ بٗا بعٓا ١ٜظ يتٓانب ن َٔ ً٬ايكاق٨
ٚزتاَٝع ايهتب ظ ٚب ١٦ٝايعٌُ ظ ٚيتذٓب ايتكًبات يف
ؾقدات اذتكاق ٠املتطكؾ. ١
ٚاملهتبات املهٝؿ ١عاؾ ٠ته ٕٛـات ْٛاؾف قً، ١ًٝ
ٚغايب ًا َاٜه ٕٛاملؼطط عُٝل  َٔ ،إدٌ إ ته ٕٛاملهتبات
عً ٢أندل قؿق ممهٔ بعٝؿاً عٔ ايعكٚف ارتاقد ١ٝظ اٟ
بؿْٛ ٕٚاؾف نبرلٚ ٠إنتؼؿاّ ايغ ٤ٛايطبٝع ٞظ ؾأْ٘ يٝو
َٔ ايهٌٗ تٛعٝض َهايو ايطكم ظ ٚإنتؼؿاّ ايه٬مل ظ
ط04ص .
املهتبات املهٝؿَ ١كنمٜاً  ٖٞ :ؾاُ٥اً يف ؾقد١
اذتكاقٚ ٠ايكطٛب ١ايجابت ١ظ إْتعاّ َجٌ ٖف ٙايب ١٦ٝقؿ
ته ٕٛدٝؿ ٠يًهتب ٚاجمل٬ت ظ ٚػاص ١زتُٛعات َٚعؿات
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ظ يهٓ٘ ٜ٫طابل ايكغبات ايبًك١ٜ
دٝؿاً ظ نُتطًبات ايٓاى اذت ١ٜٛٝظ ٚايتأيل يف املهتب ١ظ ٚ
املهإ ظ قمبا يككا ٠٤ايهتب يف ع ٤ٛايًُو َع ْاؾف٠
قكٜب ١تؿتض يؿػ ٍٛاشلٛا ٤ايٓك ٖٛ ٞا٫ؾغٌ يًكاق. ٤٣
ط1ص .
 5-2تأثري اإلضتداَ ١يف تصُ ِٝاملهتبات املعاصس:٠
 1-5-2جٛد ٠ايتصُٚ ِٝاإلضتداَٚ ١ايظسٚف ايب ١ٝ٦ٝيف
املهتبات ايعاَ: ١
ؾهك ٠ايتضُ ِٝايب ٞ٦ٝادتٝؿ غايباً َاٜتِ جتاًٖ٘ َٔ قبٌ
ايفٜ ٜٔعًُ ٕٛبتضُٚ ِٝبٓاَ ٤باْ ٞاملهتبات ظ سٝح
ايعكٚف ايب ١ٝ٦ٝايعاي ، ١ٝميهٔ إ حتؿخ ؾكقاً نبرلاً يف
ايٓعك ٠اىل املهتب ١ظ سٝح إ ْٛع ١ٝايتضُ ِٝايبٞ٦ٝ
٪ٜثك عًَٛ ٢اقـ ٚنًٛى َٛظؿ ٞاملهتبٚ ، ١املهتؼؿَني
ظ ٫ٚنُٝا يف زتاٍ اإلْتاز َٚهتٜٛات ايذلنٝم .
ٖٓاى بعض امل٪يكات اييت ميهٔ إ تهتؼؿّ ط4ص :
 إنتػ ٍ٬نؿا ٠٤ايطاق ١املٓانب ٖٞ ١ايعاٌَايكٝ٥ه ٞيف ايتضُ ِٝايعاّ ٚاملهاسات املهتب ١ٝايؿاػً١ٝ
ايٓاجت. ١
 ٜتِ قبط املبٓ ٢بًهٌ دٝؿ َع ٚنا ٌ٥ايٓكٌايعاّ ظ ٚتٛؾرل َكاؾل دٝؿٚ٫ ٠ي٦و ايفٜ ٜٔضً ٕٛاىل
املهتبات نرلاً عً ٢ا٭قؿاّ أ ٚبٛانط ١ايؿقادات اشلٛا، ١ٝ٥
ٚتأثرل َٛاقـ املعٛقني .
 إعا ٠٤املهتب ١بًهٌ دٝؿ ٚعُإ ايتٗ١ٜٛايطبٝع ١ٝظ ٚع ٤ٛايٓٗاق َتاغ يف مجٝع زتا٫ت ايككا ٠٤أٚ
ايؿقان. ١

 اذتؿاظ عًَٓ ٢هٛب ايضٛت يف ا٭َانٔ املؼتًؿ ١ظٚػاص ١يف ايؿغا٤ات املؿتٛسٚ ١املهتبات اييت حتت ٟٛعً٢
ايبٗ. ٛ
 َعادت ١اإلْعهانات ايغ ١ٝ٥ٛاحملتًَُ ١جٌ ٖٚرايًُو ظ ٚتكً ٌٝعذٝر سكن ١املكٚق َابني ايؿغا٤ات .
 ٖٓاى ٚدٗات ْعك يًؼكٚز اىل َٓاطل دفاب٫ٚ ١نُٝاسؿا٥ل املهتب ١ارتغكا. ٤
 ْٛع ١ٝاشلٛا ٤ايؿاػًٜ ٞتِ تًطٝؿ٘ َٔ ػ ٍ٬إؾقازْباتات ؾاػً ١ٝػغكا. ٤
 ٖٓاى ٚدٗات ْعك ؾاػٌ املبٓ ٢اييت تعمل إنتؼؿاّنٗٛي ١ايتٓكٌ بني َكاؾل املهتب ١املعكؿ. ٠
دٛؾ ٠تضَُ ِٝباْ ٞاملهتبات ت٪ثك يف إػتٝاقات ايٓاى
يًُباْٚ ٞاملكاؾل اييت ٜهتؼؿَْٗٛا ٚعًْ ٢طام ٚانع
ط00ص.
قمبا املضؿقايكٝ٥و َٔ صٓع اْ٫هإ إلْبعاثات ايهكب ٕٛظ
حتضٌ يف أعكاب سكم ايٛقٛؾ ا٫سؿٛق ( ٟاييت تهتًٗو
سٛاي َٔ %21 ٞقطاع ايبٓا ٤٭غكاض ايتؿؾٚ ١٦ايتٗ١ٜٛ
ٚا٫عا ) ٠٤ظ ؾاملهتبات تًعب ؾٚقٖا يف ايتؼؿٝـ َٔ
ظاٖك ٠اإلستباى اذتكاقٚ ، ٟبٓؿو ايكؿق َٔ ا٭ُٖ ١ٝيف
إقناٍ قناي ١با٭ٖتُاّ ٚايكعا ١ٜايب ١ٝ٦ٝعٔ طكٜل
ايتضُ ِٝايب ٞ٦ٝادتٝؿ ط41ص .
ايتأنٝؿ بإٔ ع ٤ٛايٓٗاق ٚ ،ايهٝطك ٠عً ٢ع ٤ٛايًُو ،
ٚتأَني اشلٛا ٤ايٓكٜٓ ، ٞبػ ٞإ ٜتٛؾك يف ناؾ ١أَ ٚععِ
ا٭دما ٤ايعاَ ١يًُهتب. ١
قؿ ٜهٖٓ ٕٛاى َٛقعاً يًكاس ١يف ايطابل ايعً ٟٛقً ً٬ٝظ
سٝح ٜتِ تٛؾرل َكٗ ٢أ ٚناؾذلٜا أٚ ٚنط ايبٗ ٛظ أٚ
قُاطك ايؿقان ١س ٍٛاذتٛاف ظ سٝح أبكلت عؿؾ َٔ
ايؿقانات اإلنتكضا ١ٝ٥عً ٢ا٭ُٖ ١ٝاييت تكبط ايعكٚف
ايطبٝع ١ٝبؿاػٌ املبٓ ٢ظ ٖٓٚاى إثباتات َتماٜؿ ٠عً ٢إٔ
ع ٤ٛايٓٗاق عًٚ ٢د٘ ارتضٛظ ٪ٜثك يف قؾع ايكؿق ٠عً٢
ايذلنٝم ظ ٚػضٛصاً يف زتاٍ ايتؿاعٌ بني ايٛقم ٚايٛناٌ٥
ايكقُ ١ٝط2ص ظ ٚبايتاي ٞقاعات املطايع ١عًٚ ٢د٘
ارتضٛظ حتتاز اىل إ تهَ ٕٛغا ٠٤دٝؿاً ٚ ،يهٔ َٔ
ؾ ٕٚاملًه٬ت املكتبط ١باذتض ٍٛعً ٢ايطاق ١ايًُه ١ٝظ
ٖف ٙايٓتا٥ر غرل َٛدٛؾ ٠يف ايػكف اييت تهَٛ ٕٛدٗ١
ضت ٛايًُاٍ سٝح ٜعؿ نتٛد٘ َجاي ٞيًككا ٠٤ػ٬ف ـيو ظ
ٖٓاى اذتاد ١اىل اذتُا ١ٜايًُه ١ٝظ بًهٌ ٚانع ايٓطام
بإجتا ٙادتٓٛب ط03ص .
 2-5-2ايٓكٌ ايعاّ ز ٚاإلضتداَ ١اإلجتُاع ١ٝز ٚأُٖ١ٝ
املٛقع املسنص: ٟ
املٛقع ايفٜ ٟتِ إػتٝاق ٙيًُهتب ١يؿ ٜ٘تأثرل نبرل عً٢
نُ ١ٝايطاق ١املهتًٗه َٔ ١قبٌ َهتؼؿَ ٞاملبٓ ٢ظ
سٛاي َٔ )%44( ٞإنتؼؿاّ ايطاق ١يف ايعامل ٜكتبط

أنتاـ َتُكى بٗذت قياؾ ياٖني
زتً ١احتاؾ ادتاَعات ايعكب ١ٝيًؿقانات ٚايبشٛخ اشلٓؿن١ٝ
ْػِ اٜععععاؾ يانععععععك
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بايٓكٌ ٚص ً٫ٛاىل املهتب ١ظ ٚايككاقات اييت ت٪ثك عً٢
َٛقع املهتب: ١َُٗ ١
َٛ -0اقع ايبٓآٜ ٤بػ ٞإ غتؿّ َٔ قبٌ ظ ٚناٌ٥
ايٓكٌ ايعاّ سٝح ٜٓبػ ٞإ تهَ ٕٛتٛؾك ٠ػ ٍ٬ناعات
ايعٌُ يًُهتبٚ ١ٝبإقضك َهاؾ ١يًُٛاقع املؼؿ ١َٚظ
ٚبايتاي ٞاملهتبات ٜٓبػ ٞإ تهَ ٕٛكنم ١ٜاملٛقع ظ
ٜٚؿغٌ إٔ ظتاٚقٖا َٛاقع اذتاؾ٬ت َٛٚاقـ ايههو
اذتؿٜؿ ١ٜظ َٚهاقات ايطكم َٔ ستط ١اذتاؾ٬ت ظ أٚ
ايكطاقات ظ اىل املهتبٜٓ ١بػ ٞإ ته ٕٛآَٓ ١ظ ٚظاٖك٠
يًعٝإ ظ َٚكك َٔ ٠٤ٚايٓاس ١ٝاملجاي ١ٝأٜغاً ظ اَ٫انٔ
ايعاَ ١ايؿاػًٜٓ ١ٝبػ ٞإ تكتبط َع املٛاقع ارتاقد١ٝ
ٚته ٕٛػاي َٔ ١ٝسكن ١املكٚق املهتغ ظ يتذعٌ َٔ
املهتبَٛ ١قعاً َتُٝمًا ظ  ٚإدتُاعً ٝا ط2ص .
 3-5-2إصتٝاز َٛاصفات املٛاد :
َععِ َباْ ٞاملهتبات اذتؿٜج ١اييت يٝؿت َٔ ارتكناْ١
 ،أ ٚاشلٝانٌ ايؿ٫ٛـ ١ٜامل٪طك ٠ظ سٝح إنتؼؿاّ ايتأطرل
ٜهُض يًغ ٤ٛبايؿػ ٍٛاىل املهتبات  ،عٔ طكٜل َهاسات
ٚانع َٔ ١ايمداز ظ ٚبايتاي ٞتٛؾرل املك ١ْٚبايتضُ، ِٝ
ٚايكؿق ٠عً ٢ايتهٝـ يتػٝرلات املهتكبٌ ظ يف ٚناٌ٥
املعكؾ ١ظ َٚع ـيو ارتكناْٚ ١اذتؿٜؿ ايضًب َٛ ،اؾ
يٝهت دفاب ١عؿ ـاتٗا ظ ؾادتاـب ١ٝايٓهب َٔ ١ٝايؿ٫ٛـ ظ
أ ٚارتكناْ ١ظ باملكاقَْ ١ع َٛاصؿات اذتذك ظ أ ٚايطابٛم ظ
يذع املضُُني يتٛظٝـ يٛسٚ ١انع َٔ ١املٛاؾ ظ
يًتًطٝبات ايؿاػً( ١ٝاْٗ٫ا٤ات) ٚارتاقد ١ٝظ ٖٚفا
 ًٌُٜإػتٝاق ايمداز بأْٛاع٘ ط03ص.
ايتًطٝبات ته َٔٚ ١ًَْٛ ٕٛأْٛاع شتتًؿ َٔ ١ارتًب ظ
ٚايؿًني ظ ٚايهذاؾ ظٚايضٛف ٚغرلٖا َٔ املٛاؾ ٚا٭قًُ١
ـات املٛاؾ ايطبٝع ١ٝظ ٚاشلؿف َٔ ـيو ٖ ٛلٜاؾَ ٠هت٣ٛ
ايكاس ١ايبًكٚ ١ٜايًؿاؾ ١ٝظ عٔ طكٜل إنتؼؿاّ إنؿا٤
املٛاؾ اييت تؿػٌ يف املهتب ، ١نُا ًٜرل املعُاقٟ
(‘‘ *)Dominique Perraultputsأنجك سه١ٝ
ٚسهانٚ ١ٝايًعٛق بايه٬ن‘’١ظ ط1ص .
املٛاؾ ٚايتًطٝبات تغٝـ اىل سؿ نبرل ْٛعاً َٔ ايكاس١
ٚايكؾاٖ ١ٝظ ٚػما ٔ٥ايهتب ْؿهٗا يؿٜٗا ػضا٥ط مماثً١
ظ سٝح ايككا ٖٛ ٠٤ا٭قذلاب َٔ َاؾ ٠ايهتاب ظ ٜٚتِ ـيو يف
املٓاطل احملٝط ١اييت تؿع ٛاىل ايكاس ١ظ ٚايككا ٠٤ظ عً٢
ٌَٗ ٚتك ٟٚمما ٜعدل عٔ عُل ايطبٝع ١ؾاػٌ املهتبات .
ط04ص .
 4-5-2األثس ايب ٞ٦ٝيًُٛاد املطتضدَ ١يف بٓا ٤املهتبات
ايعاَ: ١
املٛاؾ املهتؼؿَ ١يف بٓا ٤املهتب ، ١يؿٜٗا أثك ب ٞ٦ٝنبرل يف
أص ٍٛإنتؼكاز َٚ ،عادتْٚ ، ١كٌ ٚ ،إنتؼؿاّ املٛاؾ
ٚتؿٜٚكٖا ظ ؾاعًٖ ١ٝفا ا٭ثك يف نجرل َٔ ا٭سٝإ ٜعٗك

* ٖٛ : Dominique Perraultputsاملٗٓدع املعُازٟ
املػٗٛز يف ايتصُٚ ِٝايتضطٝط اذتضس ٟيفسْطا ز ٚاملٗٓدع املعُازٟ
يًُهتب ١ايٛطٓ ١ٝايفسْط ١ٝبعد فٛش ٙباملطابك ١يف ايعاّ (. )0434

عً ٢املهت ٣ٛايعاملٚ ، ٞاإلقًٚ ، ُٞٝايًؼض ٞظ مما ٪ٜثك
عً ٢املٓاؽ املٛععٚ ٞايتٓٛع ايبٛٝيٛد َٔ ٞدٗ ١ظ
ٚصش ١ايٓاى َٔ دٗ ١اػك ٣ظ ٚبضؿ ١عآَٖ ١اى أقبع١
َٔ املٛاصؿات ايكٝ٥ه ١اييت ت٪ػف بعني اإلعتباق يف
إػتٝاق َٛاؾ ايبٓا ٤ط04ص:
 ايطاق ١ايهآَ ١يف املٛاؾ املهتؼؿَ.١ ا٭ؾا ٤يعُك املبٓ ٢ؾمي ١َٛاملاؾ. ٠ املعٗك ٚمجاي ١ٝاملاؾ ٠املهتؼؿَ ١ظ ٚايكؿق.٠حتؿٜؿ زتُٛعٚ ١انع ١ملٛاؾ ايبٓا ، ٤اييت تًهٌ َهتب١
منٛـد ، ١ٝيٝو قاُ٥اً عًَٗٓ ٢ذٚ ١ٝاسؿ ٠ظ يف نجرل َٔ
ا٭سٝإ إنتؼؿاّ ٚتٛظٝـ ‘‘ ايطاق ١اجملهؿٚ ‘‘ *٠يهٔ
عًَ ٢ؿ ٣اذتٝا ٠ظ سٝح بٓا ٤ايطاق ١ايهآَ ١يف املٛاؾ
متجٌ ؾكط سٛاي َٔ )%01( ٞزتُٛع ايطاق ١اييت
ٜهتًٗهٗا املبٓ ٢يف اإلنتؼؿاّ ظ َٚع ـيو َؿٗ ّٛايطاق١
ايهآَٜ ، ١هًط ايغ ٤ٛعً ٢تهايٝـ ْكٌ املٛاؾ ظ ـات
اذتذِ ايهبرل  ،ـات ايطاق ١ايعاي ( ١ٝناذتذك ظ ٚايطابٛم ظ
َٛٚاؾ ارتكناْ ١املهًش ) ١ظ ٚتهايٝـ جتٗٝم ايطاق١
ايعاي ١ٝيبعض املٛاؾ ػؿٝؿ ١ايٛلٕ ( نايؿ٫ٛـ ظ ٚا٫ملٓ ّٛٝظ
ٚايٓشاى ) ظ ؾغ ً٬عٔ ا٫ط٬ع ٚا٫ب٬ؽ عٔ إػتٝاق
َٓتذات ايطاق ١املتذؿؾ ٠ايؿعايَ ١جٌ ا٫يٛاغ
ايهٗكٚع ١ٝ٥ٛط2ص .
 5-5-2إعاد ٠اإلضتضداّ ٚايتدٜٚس يًُٛاد ايبٓا:١ٝ٥
إعاؾ ٠ايتؿٜٚك ٜ ،ه ٕٛعٓؿَا ٜتِ إعاؾَ ٠عادت ١املٛاؾ  ،اىل
َٓتر دؿٜؿ ْ َٔ ،ؿو ْٛع املاؾ ٠ظ ا٫ملٓٚ ّٛٝايٓشاى
نُٖ٬ا ٜتِ تؿٜٚكُٖا عاؾ ٍ٠ظ عًُاً إ أنجك َٔ ثًجٞ
ايٓشاى ادتؿٜؿ ٜته َٔ ٕٛايٓشاى ايكؿ ِٜاملعاؾ تؿٜٚك ٙظ
سٝح ؾقد ١ايتؿٜٚك تعتُؿ عً ٢ايهًع ا٭نان ١ٝيف ايعامل
ظ سٝح أنعاق ا٫ملٓ ّٛٝقػٝض ١سايٝاً ٚٚ ،ؾرل ٠ظ ٚتٛؾرل
َ ٬جبطاً إلعاؾ ٠ايتؿٜٚك .
عاَ ً
ايٓشاى َٔ ْاس ١ٝاػك ٣أَك َهًـ ْهبٝاً ظ
ٖٓٚاى قٝانات ستؿٚؾ ٠إلَؿاؾات ايعامل َٔ ػاّ ايٓشاى
ظ ٜٓٚبػ ٞعً ٢املٗٓؿنني عٓؿ إػتٝاق َٛاؾ َبٓ ٢املهتب، ١
ٜه ٕٛعً ٢اناى احملت ٣ٛاملعاؾ تؿٜٚك ٙظ قمبا إعاؾ٠
ايتؿٜٚك ٖ ٛأقٌ َٔ ايطاق ١اييت تطايب عًُ ١ٝناًَ١
إلنتؼكاز َٚعادتٚ ١تضٓٝع املٛاؾ ادتؿٜؿ ٠ط04ص .
*ايطاق ١اجملطد ٖٞٚ : ٠نُ ١ٝايطاق ١املطتًٗه ١إلضتضساج أَ ٟاد٠
ٚتٓكٝتٗا ز َٚعادتتٗا ز ْٚكًٗا ز ٚتصٓٝعٗا .
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 6-5-2شصِ َطتضدَ ٞايفضاٚ ٤قضاٜا ايب ١٦ٝيف
املهتبات ايعاَ: ١
ْتٝذ ١تماٜؿ اإلقباٍ عً ٢املهتبات ايعاَ ١ظ ٚايكػط
ايٓهيب يًهتب ظ ٚايتًؿٜؿ عً ٢ايتٛنع املعكيف يف تٛؾرل
تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚ ،اجملا٫ت ا٫دتُاع ، ١ٝـات ايضً١
ظ ٚعػط ٚإدٗاؾ لػِ ايهجرل َٔ املهتبات ايكا ١ُ٥ظ
قُاطك ايككا ٤ظ ٚاملُكات ظ ٚايه٬مل ظ َٓٚاطل ايككا ٠٤ظ
َٓٚاطل ختم ٜٔايهتب ظ ٚاملكادع ظ َٓٚاطل ا٭قيٝـ
جتؿ ْؿهٗا َهتؼؿَ ١أنجك نجاؾ ١يًكٚاؾ مما ناْت عً٘ٝ
يف املاع ٞظ َٔ ْٛاغ نجرلٚ ، ٠تماٜؿ اإلقباٍ عً ٢املهتبات
تعهو َٔ تػٝرل طبٝعتٗا املعكؾ ١ٝظ نْٗٛا أَانٔ
إلنذلداع املعًَٛات  ،نْٗٛا تتطًب إنتٝعاب املمٜؿ َٔ
املهاس ١املؼضض ١يٮيؼاظ ٚ ،أدٗم ٠ايهُبٛٝتك
احملُٛيٚ ، ١ارتاص ١بِٗ ظ ٚتعطَ ٞهاس ١أندل َٔ املهتب١
٭نجك أَانٔ ادتًٛى ٚ ،تٛؾرل ستطات ايعٌُ ظ عً ٢ايكغِ
َٔ إ ٖفا ٜؿعِ اإلنتؿاَ ١اإلدتُاع ١ٝظ ٖٓٚاى ظٗٛق
آثاق نًب ١ٝعؿٜؿ ٠يهذلتٝذٝات ايتضُ ِٝايب، ٞ٦ٝ
ػضٛصاً ؾُٝا ٜتعًل مبهتٜٛات ايتٗٚ ١ٜٛايهٝطك ٠عً٢
ايغٛعا ٤ط04ص .
ٖٓاى ث٬خ طكم اييت عٔ طكٜكٗا ٜتِ سٌ
عػٛط لػِ َهتؼؿَ ٞايؿغا ٤ط4ص :
ا : ً٫ٚيبٓاَ ٤هتبات دؿٜؿَ ٠كْ ١ظ تٛؾك املمٜؿ
َٔ ايكؿق ٠عً ٢ايتهٝـ أنجك مما ناْت عً ٘ٝاملهتبات يف
املاع. ٞ
ثاًْ ٝا  :تطٜٛك َباْ ٞاملهتبات ايكا ١ُ٥ظ
ٚتػٝرل ؾاػً ٞيف ايتهٜٓٛات ٚ ،أمناط ا٫نتؼؿاّ ايؿاػً. ٞ
ثايجاً  :تٗ ١٦ٝاملهتبات ايكا ١ُ٥ؾ ٕٚصكؾٝات
ٚاعش. ١
ٚغايباً َاٜتِ إنتؼؿاّ ا٭ػرل نشٌ عً ٢املؿ٣
ايكضرل  ،يًغػٛط ا٫دتُاعٚ ، ١ٝايتهٓٛيٛد ، ١ٝعً٢
ْطام ٚانع يف َهتبات اي.ّٛٝ
ٚدؿت املهتبات اَ٫كٜه ١ٝظ يف ؾقان ١سؿٜج ١ظ إ
( َٔ )%21املهتبات ايعاَ ١ناْت شلا ايكؿق ٠عً ٢تًب١ٝ
تماٜؿ إنتؼؿاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات  ،يًشؿ َٔ تٛؾرل
املهاس ١املطًٛب ١ظ ط4ص .
عً ٢ايكغِ َٔ إ املهتبات ايتكًٝؿ ١ٜظ اؾت
ٚادباتٗا ايضشٝش ١ظ عًَ ٢ؿ ٣ايككٕ املاع ٞظ أ ٚأنجك ظ إ٫
إ تضُ ِٝاي ّٛٝيًُهتبات آػف يف طكم ايتػٝرل غرل
املهبٛم ط04ص ظ ٖٚفا َِٗ سٝح ظٗك َضطًض اإلنتؿاَ١
اإلدتُاعٚ ، ١ٝايجكاؾ ، ١ٝاىل اشل ١ٜٛا٫نان ١ٝيًُهتب١
ادتؿٜؿ ٠ط01ص .
ٖٚفا ايتػٝرل ٜٓطبل بضؿ ١ػاص ١عً ٢املهتبات
ايتكًٝؿَ ، ١ٜجٌ ايؿ ٍٚاإلنهٓؿْاؾ ١ٝظ عً ٢ايكغِ َٔ إ

ٖٓاى تأثرل يًُهتبات ادتؿٜؿ ٠يف مجٝع أضتا ٤ايعامل ؾإٔ
َععِ اإلنتجُاقات نته ٕٛيف حتهني َباْ ٞاملهتبات
ايكا ١ُ٥ايتكًٝؿ ١ٜظ رتؿَ ١حتؿٜات ايككٕ اذتاؾٟ
ٚايعًك ٜٔظ ٖٚفا َِٗ سٝح إ قٚغ املهتب ١ا٭صًٞ
٫تغٝع يف ايهعٚ ٞقا ٤ايٛنا ٌ٥ادتؿٜؿ ٠ظ ٚمجاٖرل املهتب١
ادتؿٜؿ ٠ظ ؾاإلنتؿاَ ١تبؿأ َٔ املباْ ٞايكا ١ُ٥ايتكًٝؿ١ٜ
ٚص ٫ً ٛاىل ادتؿٜؿ. ٠
 6-2ايطابع املعُاز ٟيًُهتبات املتٛافكَ ١ع
ايب:)Architectural character( ١٦ٝ
َٔ أِٖ ايضؿات اييت ظتب تٛاؾكٖا يف املبٓ٢
ايضؿٜل يًب ٖٞ : ١٦ٝإٔ ٜتٛاؾل ايطابع املعُاق ٟي٘ َع
ايب َٔ ١٦ٝايٓاس ١ٝايتاقغتٚ ، ١ٝاإلدتُاع ، ١ٝبٌ َٚع
ايعاؾات  ٚ ،تكايٝؿ اجملتُع  ،ايفٜ ٟهتعٌُ ٖفا املبَُٓٗ ٢ا
ناْت ايٛظٝؿ ١اييت ٪ٜؾٜٗا ظ ـيو ٭ٕ ايطابع املعُاق، ٟ
ٜعهو صٛق ٠اذتغاق ٠اْ٫هاْ ، ١ٝيف نٌ لَإ َٚ ،هإ ٚ ،
ميو يؼض ١ٝاجملتُع ٚ ،إتمإ ايؿكؾ ؾ َٔ ٘ٝايٓاس١ٝ
ايضش ١ٝظ ٚايٓؿه ١ٝظ ٚنًُ( ١طابع) تعين ايهذ ١ٝاييت
ؾطك عًٗٝا اإلْهإ ظ أ ٟايتًكا ١ٝ٥ب ٬إؾتعاٍ أ ٚإَ ٤٬ظ أَا
عٓؿ ختضٝط املعٓ ٢بايٓهب ١يًطابع املعُاق ، ٟؾتهٕٛ
ايتًكاْ ٖٞ ١ٝ٥بت ايب ١٦ٝظ ٜ ٚعٗك ـيو يف إنتؼؿاّ
أيهاٍ َعُاق ١ٜتهٝؿت َع ظكٚف ٖف ٙايب ، ١٦ٝمبا ٜكابٌ
ايهذ ١ٝاييت ؾطكعًٗٝا اْ٫هإ ظ ٚعً ٢ـيو ؾإٕ ايطابع
املعُاقًٜٓ ٫ ٟأ ؾذأٜ ٫ٚ ، ٠أت َٔ ٞؾكاؽ ظ بٌ اْ٘ ٜأتٞ
ْتٝذَ ١كاسٌ تطٛقعؿَ ٠ك بٗا ؾٔ ايعُاق ٠ظ يرلؾ عً٢
َتطًبات ايبٚ ١٦ٝاجملتُع ايفًْ ٟأ ؾٖ ٘ٝفا ايطابع َ٘ٓٚ
ايطابع املعُاق ٟيًُهتبات  ٚ .ميهٔ إظتال ايعٛاٌَ اييت
ت٪ثك عً ٢ايطابع املعُاق ٟيف زتُٛعتني قٝ٥هٝتني
ٚاييت بايتانٝؿ تٓطبل عً٪َ ٢يكات ايطابع املعُاق ٟيف
أبٓ ١ٝاملهتبات ايعاَُٖٚ ١ا ط03ص :
اجملُٛع ١ا٭ٚىل  ٖٞ ٚ :عٛاٌَ ايب ١٦ٝايطبٝع١ٝ
اييت حتؿؾ ػٛاظ املهإ ٜ ٚ ،ه ٕٛتأثرلٖا عً ٘ٝبطكٜك١
َبايك ٠عًَ ٢ؿ ٣ايعضٛقاملتعاقب ١ظ ؾٗ ٞإـٕ ثابت١
ايتأثرل لَاْاً َ ٚهاْاً عً ٢ايطابع املعُاق ٟعَُٛاً ظ
ٚاملهتيب ػضٛصاً  ،نايعٛاٌَ املٓاػٚ ، ١ٝادتػكاؾ ١ٝظ
َٛٚاؾ ايبٓا ٤احملً. ١ٝ
اجملُٛع ١ايجاْ ٖٞٚ : ١ٝايعٛاٌَ اذتغاق ، ١ٜاييت ْٖ ٞاتر
تؿاعٌ اإلْهإ َع ب٦ٝت٘ ايطبٝع ٖٞٚ ، ١ٝتًٌُ ايعاٌَ
ايؿٜين  ٚ ،اإلدتُاع ٚ ، ٞايهٝان ٚ ، ٞاإلقتضاؾ ، ٟإىل
داْب ا٭ؾهاق ايؿًهؿٚ ١ٝايعًُ ٚ ١ٝايؿٓ ١ٝاملعٓ١ٝ
بتضاَ ِٝاملهتبات.
ٚبايٓعك إىل ايعُكإ املعاصك ظ صتؿ إٔ (ايطكال ايؿٚيٞ
يًعُاقٚ ، )٠ايف ٟأَ ٙ٬املعُاق ٕٜٛايػكب ، ٕٛٝعً ٢اجملتُع
ايعامل ، ٞبػكض تٛسٝؿ ايؿهك املعُاق ٚ ، ٟايتؼطٝط ، ٞيف
مجٝع أضتا ٤ايعامل  َ٘ٓٚابٓ ١ٝاملهتبات ظ صتؿ ٙأصبض
ًَٗ ُٓٝا ؾَ ٕٚكاعا ٠يٮػت٬ؾات ايبٚ ، ١ٝ٦ٝاذتغاق، ١ٜ
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ٚايجكاؾ ، ١ٝيهٌ زتتُع ظ ٖٓ َٔٚا تعٗك أُٖ ١ٝايتعُل يف
ايذلاخ املعُاق ٟارتاظ بهٌ َٓطك َٔ ، ١أدٌ ا٫نتؿاؾ٠
َٔ ايعكٚف اييت أٚدؿت ٖفا ايذلاخ  ،ثِ تك ُ٘ٝٝبػكض
انتًٗاّ َا ٜتٛاٜ ٚ ، َ٘ٓ ّ٤ضًض يًتطبٝل يف ايبٚ ، ١٦ٝ
اجملتُع املعاصك ظ ٖٓ َٔٚا ته ٕٛايبؿا ١ٜإلظتاؾ طابع
َعُاق ٟيًعُاقٚ ٠املباْ ٞاملهتب ١ٝمبا ٜتٛاؾل َع نٌ ب١٦ٝ
بًكٗٝا ايطبٝعٚ ٞاذتغاق ٟط4ص.
 7-2ايتطٜٛس يف َباْ ٞاملهتبات ايعاَ : ١ضسٚز٠
عصسٚ ١ٜتكٓ: ١ٝ
تعؿ املهتب ١ايعاَ ١ساعٓ ١ايجكاؾ ١ظ ٚايعًِ ظ
ٚايؿهك يف اجملتُع ظ ٜٚكتبط صتاسٗا بعٛاٌَ عؿٜؿ ٠ظ َٔ
أنجكٖا أُٖٚ ١ٝأٚي ١ٜٛاملبٓ ٢ايف ٟمتاقى عٔ طكٜك٘
ٚظا٥ؿٗا ظ ٚتكؿّ ؾ ٘ٝػؿَاتٗا ظ سٝح ًٜعب َبٓ ٢املهتب١
ظ َٛٚقعٗا ظ ٚتضُُٗٝا أؾٚاقاً دٖٛك ١ٜيف عًُ ١ٝايتٓعِٝ
ٚايتهٝرل ظ نُا ٜتشهِ يف ؾعايٝاتٗا ظ ٚأؾاٗ٥ا يٛظا٥ؿٗا ظ
ٚإنتكطاب ادتُٗٛق ظ ٚتٛؾرل ايؿغا ٤ايتعً ُٞٝظ ٚايبشج ٞظ
ٚايذلؾ ٞٗٝي٘ ظ ٚعً ٘ٝؾُٔ ايغكٚق ٟأػف زتُٛعَٔ ١
امل٪يكات ظ ٚاملعاٜرل يف اإلعتباق عٓؿ إًْا ٤املهتب ١ايعاَ ١ظ
أبتؿا٤اً َٔ ايتؼطٝط يًًُكٚع ظ إصتال ٙظ ٚؾتض املهتب١
يًؼؿَ ١ظ ٚقؿ تًٗ ٞاإلْذلْت ظ ٚايتكٓٝات اذتؿٜج١
املهتؿٝؿ ٜٔعٔ ايفٖاب يًُهتب ١ظ نُا قؿ تًٗ ٞاملهٚ٪يني
عٔ اإلٖتُاّ بٗا ظ ٚؾعُٗا ظ يهٔ ٫ظتب إعاؾ ٠اػطا ٤ؾٍٚ
عؿٜؿ ٠جتاًٖت املهتبات ذتكب َٔ ١ايمَٔ ظ يهٓٗا أؾقنت
ارتطأ ٚقدعت اىل بكزتًَ ١اقٜع املهتبات ظ ٚإػتٝاق
أسهٔ املباْ ٞشلا ط00ص.
ٚقؿ يٗؿ ستٝط املهتب ١ايعاَ ١تطٛقات عؿٜؿ٠
َهت ايعؿٜؿ َٔ ايٓٛاس ٞظ ٚؾكعت عً ٢ايكاُ٥ني عًٗٝا
عكٚق ٠اإلٖتُاّ مبباْٗٝا ظ ٚتطٜٛكٖا ست ٢تتُايَ ٢ع
شتتًـ ايعكٚف احملٝط ١ظ ٚاييت تتُجٌ يف ط04ص:
 ايتماٜؿ املهجـ ٚاملهتُك إلعؿاؾ ايككا َٔ ٤ؾ٦اتإدتُاع ١ٝشتتًؿ ١ظ ْعكاً يتشهٔ ايعكٚف املع ١ًٝٝظ
ٚايتعً. ١ُٝٝ
 ايتماٜؿ املهجـ ٚاملهتُك ظ نفيو ٭ٚع١ٝاملعًَٛات ظ ٚتٓٛع أيهاشلا ظ ؾغ ٬عٔ َضاؾق املعًَٛات
املتاس ١عً ٢ارتط املبايك.
 ايتػرل يف بعض أدما ٤ايعٌُ املهتيب ظ ٚتطٛقايًٓاطات اييت ت٪ؾٜٗا املهتب.١
 تٓٛع ٚتعؿؾ أصٓاف ارتؿَات اييت تكؿَٗادتُٗٛقٖا ظ يإلداب ١عً ٢إستٝادات املهتؿٝؿ ٜٔاملتٓٛع١
ظ ٚاملتطٛق. ٠
ٚعً ٘ٝؾُباْ ٞاملهتبات ايعآَٜ ١بػ ٞإٔ
تتغُٔ أبعاؾًا َتطٛقَ ٠جٌ :

 إنتشؿاخ ٚحتؿٝم انتعُا٫ت دؿٜؿ ٠ظ نتٛؾرل
املعًَٛات ايعاَ ١ظ َكاٖ ٞاإلْذلْت ظ ٚارتؿَات ايفات١ٝ
املتٓٛع. ١
 تطٜٛك ػؿَات دؿٜؿ ٠ظ َٚضاؾق َتاس ١عً٢
ارتط ظ نايؿػ ٍٛاىل اجملُٛعات اإليهذل ١ْٝٚظ ٚايهتب
اإليهذل ١ْٝٚظ ٚايؿٚقٜات اإليهذل ١ْٝٚط0ص .
إٕ أِٖ َ٪يكات اإلطاق ايٓعك ٟاييت تٛصٌ ايٗٝا
ايبشح َٔ إْعهاى تهاٌَ املٓعَٛات ايتضُ ١ُٝٝظ
ٚايب ١ٝ٦ٝاملهتؿاَ ١ملباْ ٞاملهتبات ايعاَ ١املعاصك ٠ظ صتؿ
إٔ حتكٝل أعً ٢نؿا ٠٤أؾا ١ٝ٥يتهاٌَ ٖف ٙاملٓعَٛات
ٚعُٔ َهتٜٛاتٗا (داْب ايتهاٌَ اإلنتؼؿاَ ٞظ
ٚاملهت ٣ٛايؿٝمٜا ٟٚظ ٚاذتكن ٞظ ٚاذته )ٞمتجًت
بادتؿ.1 ٍٚ
 -3ادتاْب ايتطبٝك: ٞ
َ -1بٓ(Surry Hills Library and ٢
) : Community Centreاملًكٚع مت تضُُ٘ٝ
َٔ قبٌ ( )FJMTظ يف ايعاّ ( )4114ظ يف نٝؿْ ٞظ
انذلايٝا ظ َهتبَ ١ع َكنم ادتُاع ٞظ ٚايفٜ ٟعؿ َٔ
انجك َباْ ٞاملهتبات صؿٜك ١يًب ١٦ٝيف ايعاّ ( )4101ظ
ط43ص.
ٜٚكع ٖفا املًكٚع بًهٌ باقل يف قًب نكًٖٝ ٟم،
إسؿ ٣عٛاس ٞاملؿ َٔ ١ٜٓنٝؿْ ٞظ ايفٜ ٟتُٝم بايتٓٛع
َٔ ايعُك ظ ٚايؿػٌ ظ ٚارتًؿٝات ايجكاؾ ١ٝيًُذتُع .يف
ايهٝام املعُاق ٖٛ ٟأٜغا َتٓٛع :ايًكل ايههٓ،١ٝ
ٚايًكؾٚ ١املتادك ٚاملباْ ٞايتذاق / ١ٜايضٓاع ١ٝختتًـ
َٔ سٝح اذتذِ عً ٢ايكغِ َٔ ايطكال املعُاق ٟايػايب
َٓٗا ٖ ٛايطكال ايؿٝهتٛق .ٟاملٛقع َكٝؿ دؿا ،قٝاى
(َ 43 ×44ذلا) ًَٚمّ عً ٢ث٬خ سٛاف َٔ ايطكم:
ياقع ٚي ٞايعٗؿ ،ايًاقع ايكٝ٥ه ٞيف نكًٖٝ ٟم ،إىل ايًكم
ٚاثٓني َٔ ايًٛاقع ايههٓ ١ٝإىل ادتٓٛب ٚايػكب.
ٚنإ ٖؿف املًكٚع ايكٝ٥ه ٞيٛعع املعٝاق ا٫نذلايٞ
ادتؿٜؿ ظ يًتُٝم يف ايتضُ ِٝاملهتؿاّ يًب ١٦ٝظ يف املباْٞ
املؿْ .١ٝاملبٜٓ ٢غِ ايعؿٜؿ َٔ ا٫بتهاقات ـات ايتضُِٝ
املهتؿاّ ٜٚهع ٢إىل ؾَر ٖف ٙيف اشلٓؿن ١املعُاق ١ٜظ
ٚانتهًاف إَهاْات ايتعبرل ١ٜشلف ٙايٓعِٖ .فا ٖ ٛا٭نجك
ٚعٛسا يف ايبٗ ٛايب ٞ٦ٝنُا يف ايًهٌ 4ظ ط44ص .
َهْٛات ايتضُ ِٝايب ٞ٦ٝاملهتؿاّ يًُبٓ٢ظ سٝح
ٜته َٔ ٕٛايهكـ ا٫ػغك يتكًَ ٌٝهانب اذتكاق٠
ايؿاػً ١اىل املبٓ ٢ظ ٚايًٛسات ايغ ١ٝ٥ٛايهكؿ ١ٝيتكًٌٝ
انتٗ٬ى ايطاق ١با٭نتؿاؾ َٔ ٠ا٫يع ١ايًُه ١ٝظ
ٚٚادٗات لدادَ ١ٝمؾٚد ١ظ ٚػمإ جتُٝع َٝاٙ

أنتاـ َتُكى بٗذت قياؾ ياٖني
زتً ١احتاؾ ادتاَعات ايعكب ١ٝيًؿقانات ٚايبشٛخ اشلٓؿن١ٝ
ْػِ اٜععععاؾ يانععععععك
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اَ٫طاق ظ ...اخل ظ يتشكٝل ق ِٝا٫نتؿاََٚ ١كَٛاتٗا يف
املبٓ ٢نُا يف ايًهٌ  5ظ  6ظ ط44ص .
 -4ا٫نتٓتادات :
 َٛعٛع ايتضُ ِٝاملهتؿاّ َٛ ٖٛ ،عٛع ٚانع يهٔ يفاملهتبات ٚ ،ػاص ١ايعآَٖ ، ١اى عؿؾ َٔ ايعٛاٌَ اييت
ت٪ػف بٓعكاإلعتباق  ،يف َهتٜٛات ايتضُٚ ِٝتًػٌٝ
املبٓ ٢ظ ؾغ ٬عٔ إ ٖٓاى ث٬خ مماقنات َُٗ ١يف
اذتؿاظ عً ٢ايطاق ، ١ميهٔ إ تتبع يف املهتبات : ٖٞٚ
اإلنتؿاؾ َٔ ٠مماقنات ايتضُ ِٝايب ٞ٦ٝايضٛت ٞظ ٚ
إنتػَ ٍ٬ضاؾق ايطاق ١املتذؿؾ ٠يتعع ِٝايغ، ٤ٛ
ٚايتٗ ١ٜٛايطبٝعٚ ، ١ٝبًهٌ َٓانب ظ  ٚيًشؿ َٔ
إنتؼؿاّ ايطاق ١ا٭سؿٛق ١ٜيف تًػ ٌٝاملبٓ ٢بإنتؼؿاّ
َضابٝض َٓؼؿع ١ايطاق. ١
 دٛؾ ٠اشلٛا ٤يف ا٭َانٔ املػًك ، ١أ ٚاملتعًك ١بإنتٗ٬ىايطاقَ ٖٞ ، ١هأيْٛ ١ع ١ٝاشلٛاٚ ، ٤ا٭دٛا ٤ايؿاػً١ٝ
.

يًُبٓ ٢ظ ٚتكتبط دٛؾْٛٚ ٠ع ١ٝاشلٛا ، ٤يف ا٭َانٔ
املػًك ، ١بايعكٚف ارتاقد ١ٝأٜغاً ظ ٚإػتٝاق املٛقع ظ
ٚايتٛد ٘ٝظ ٚٚعع املبٓ ٢ظ ٖٚف ٙنًٗا عٛاٌَ ميهٔ إ
ت٪ثك بًهٌ نبرل عً ٢ا٭ٚعاع ايؿاػً ١ٝيؿغا٤ات
املهتب. ١
 ظتب إٔ ٜتذاٚب املبَٓ ٢ع ايب ١٦ٝاحملٝطٚ ١ؾل َؿّٗٛا٫نتؿاَ .١عدل ايتؿاعٌ املتٛالٕ َع املٛاقؾ ايطبٝع١ٝ
نايًُوظ ايكٜاغظ طبٛغكاؾ ١ٝا٭قضظ َٛٚاؾ ايبٓا٤
املتٛؾكَٛٚ ٠اَ٤تٗا َع ايك ِٝاإلدتُاعٚ ١ٝعاؾات
ٚتكايٝؿ اجملتُع.
 إٔ تًذٝع ايعُاق ٠املهتؿاَٚ ١تكيٝؿ أنايٝب ايبٓا٤ٚانتٗ٬ى ايطاق ٖٞ ١أسؿ ايكنا٥م اييت تعتُؿ عًٗٝا
صتاغ تضُ ِٝاملهتبات ايعاَ ١املعاصك ٠يف أ ٟزتتُع

ادتد0. ٍٚادتد ٍٚايتخً ًٞٝملؤغسات اإلطاز ايٓظسَٚ ٟكَٛات حتًً٘ٝ
َؤغسات ايتخًٌٝ

َفسدات اإلطاز ايٓظسٟ
(تهاٌَ املطتٜٛات)


إضتضداّ املٛاد ايطبٝع. ١ٝ



تكً ٌٝإضتٗالى ايطاق ١ز ٚإضتضداّ َصادز ايطاق ١ايٓظٝف. ١



حتطني نفا ٠٤إضتضداّ ايطاق ١عٔ طسٜل تطٜٛس ايتكٓٝات يتٛفري ايطاق ١يف املبٓ ٢ز نإضتضداّ
األيٛاش ايػُط ١ٝيف ضكف املبٓ. ٢



اذتفاظ عً ٢املٝا ٙعٔ طسٜل :

 إضتضداّ تكٓٝات حدٜجَٚ ١تطٛز ٠يف ايس ٟز ٚاإلضتفادَٝ َٔ ٠ا ٙاألَطاز عرب جتُٝعٗا اإلضتفاد َٔ ٠املٝا ٙايسَاد ١ٜعرب تدٜٚسٖا . اذتفاظ عً ٢املٛاد عٔ طسٜل تكً ٌٝنُ ١ٝايٓفاٜات ايٓاجت ١عٔ املٛازد ٚايهتب ايتايفٚ ١عًُٝات
جاْب ايتهاٌَ اإلضتضداَٞ

ايبٓاٚ ٤اإلضافٚ ١اهلدّ َٔ صالٍ إعاد ٠ايتدٜٚس أ ٚاإلضتضداّ .
 املعادتات ارتاص ١بادتدزإ ارتازجٚ ١ٝايطكٛف ٚايفتخات :
 إضتضداّ َٛاد ايبٓا ٤املالٚ ١ُ٥االيٛإ املال. ١ُ٥ املعادتات ارتاص ١ظٛد ٠ايفضا٤ات ٚايب ١٦ٝايداصً ١ٝعٔ طسٜل تصٜٚد ايب ١٦ٝايداصً ١ٝبادتٛ
ايصخٚ ٞاملسٜذ :
 شٜاد ٠فعاي ١ٝايتٗ ١ٜٛايطبٝع. ١ٝ شٜاد ٠فعاي ١ٝاإلضا ٠٤ايٓٗاز. ١ٜ قٝاع إْبعاثات (ثاْ ٞأٚنطٝد ايهسب )CO2 ٕٛز أ ٚأ ٟغاشات أصس ٣هلا تأثري ضًيب ز ٚحماٚي١ايتكً ٌٝأ ٚايطٝطس ٠عًٗٝا .
 ايتخهِ يف َصادز املًٛثات داصٌ األَانٔ املػًكَ ١جٌ حظس ايتدصني يف املبٓ. ٢

أنتاـ َتُكى بٗذت قياؾ ياٖني
زتً ١احتاؾ ادتاَعات ايعكب ١ٝيًؿقانات ٚايبشٛخ اشلٓؿن١ٝ
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املطت ٣ٛايفٝصٜاٟٚ



نفا ٠٤املٓظَٛات ايتهٓٛيٛج – ١ٝايتكٓ ١ٝنُٓظ ١َٛتػػ ١ًٝٝذات نفا ٠٤أدا ١ٝ٥عاي: ١ٝ

-

نفآَ ٠٤ظ ١َٛايٛص ٍٛاىل خماشٕ ايهتب بأْٛاعٗا .

-

نفا ٠٤املٓظ ١َٛاملٝهاْٝه ١ٝز ٚايتكٓ( ١ٝايب. )١ٝ٦ٝ

-

نفا ٠٤املٓظ ١َٛاألَٓ. ١ٝ

 اإلعتُاد عً ٢املٓتجات املٛفس ٠يًطاق: ١
 إضتضداّ املصابٝذ ايهٗسباٚ ١ٝ٥أجٗص ٠ايتهٝٝف املٛفس ٠يًطاق. ١ شٜاد ٠ايطًب عً ٢ناف ١األجٗص ٠املٛفس ٠يًطاق. ١ اذتد َٔ اإلضتٗالى يًطاق ١يف ايطاعات ايػاغس: ٠
 إعتُاد أجٗص ٠إضتػعاز ايضٚ ٤ٛاإلغػاٍ . -ايطٝطس ٠عً ٢تػػٚ ٌٝإطفا ٤األجٗص ٠ايهٗسبا. ١ٝ٥

املطت ٣ٛاذتسنٞ

 اإلتصاالت املتُٝص ٠بني زٚاد املهتبٚ ١املٛظفني ز األنجس َال ١َ٤يعٌُ املهتب. ١
 ضٗٛي ١ايتخٚ ٌٜٛاذتسن ١بني خمتًف ايفضا٤ات .
 دٚز ايسَص ١ٜايجكاف ١ٝيف تًبَ ١ٝتطًبات اهل ١ٜٛايجكاف. ١ٝ

املطت ٣ٛايتعبريٚ ٟاذتطٞ

 نفا ٠٤تهاًَ ١ٝيٛظا٥ف املبَٓ ٢ع ايٛاجٗات ارتازج ١ٝملباْ ٞاملهتبات ز إلعطا ٤تعبري ١ٜعاي١ٝ
يًُبٓ ٢ضُٔ ضٝاق٘ احملً. ٞ

أنتاـ َتُكى بٗذت قياؾ ياٖني
زتً ١احتاؾ ادتاَعات ايعكب ١ٝيًؿقانات ٚايبشٛخ اشلٓؿن١ٝ
ْػِ اٜععععاؾ يانععععععك
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ايػهٌ . 4خمططات ملبٓ َٔ )Surry Hills Library and Community Centre( ٢قبٌ ( )FJMTيف ايعاّ  2002ز
يف ضٝدْ ٞز اضرتايٝا ز َهتبَ ١ع َسنص إجتُاعَٚ ٞسنص زعا ١ٜاألطفاٍ ز مبطاحَ2427( ١رت َسبع) ز حتكٝل ايك ِٝاألضاض ١ٝيًُبٖٓٞٚ ٢
اإلْفتاش ز ٚايػفاف ١ٝز ٚاإلضتداَ ١ز ر23د
أنتاـ َتُكى بٗذت قياؾ ياٖني
زتً ١احتاؾ ادتاَعات ايعكب ١ٝيًؿقانات ٚايبشٛخ اشلٓؿن١ٝ
ْػِ اٜععععاؾ يانععععععك
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ايػهٌ ٜٛ .5ضذ ايتصُ ِٝايب ٞ٦ٝاملطتداّ ملبٓ َٔ ) Surry Hills Library and Community Centre(٢قبٌ
( )FJMTز يف ايعاّ ( )2002ز يف ضٝدْ ٞز اضرتايٝا ز َكطع طٛي ٞز احدٚ ٣اجٗات املبٓ ٢ز ر23د .

أنتاـ َتُكى بٗذت قياؾ ياٖني
زتً ١احتاؾ ادتاَعات ايعكب ١ٝيًؿقانات ٚايبشٛخ اشلٓؿن١ٝ
ْػِ اٜععععاؾ يانععععععك
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ايػهٌ َ .6بٓ َٔ )Surry Hills Library and Community Centre ( ٢قبٌ ( )FJMTز
يف ايعاّ  2002ز يف ضٝدْ ٞز اضرتايٝا ز ر22د .
أنتاـ َتُكى بٗذت قياؾ ياٖني
زتً ١احتاؾ ادتاَعات ايعكب ١ٝيًؿقانات ٚايبشٛخ اشلٓؿن١ٝ
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 -5ايتٛصٝات :
 عكٚق ٠ا٫نتؿاؾ َٔ ٠ايتذاقب ايعامل ١ٝيف زتاٍاملهتبات ايعاَ ١اييت حتكل ا٫نتؿاَ ١يف ايتضُِٝ
ايب ،ٞ٦ٝستٜ ٢تِ اإلنُاٍ َٔ سٝح اْتٗ ٢اٯػكٕٚ
ٚعدل انتهكا ٤ػدلتِٗ مبا غتؿّ املؿٚ ١ٜٓاجملتُع.
 ٜٛص ٞايبشح بعؿّ إُٖاٍ اإلعا ٠٤ايطبٝع ١ٝظأ ٚإُٖاٍ طكم اإلنتؿاؾَٗٓ ٠ا يف املهتبات ظ ٚيف ْؿو
ايٛقت جتٓب اذتكاق ٠اييت تٓتر عٔ اإلعا ٠٤ظ ٚـيو
بإنتؼؿاّ أْٛاع ايمداز املعاجل سكاقٜاً ظ ٚنفيو ْٛعٝات
ايمداز املمؾٚز ظ ؾغ ً٬عٔ جتٓب ا٭يع ١املبايك. ٠
 حتكٝل ايتهاٌَ بني اإلعا ٠٤ايطبٝع١ٝٚاإلعا ٠٤اإلصطٓاعَ ١ٝع َكاعا ٠إٕ َضؿق اإلعا٠٤
ا٭نان ٞظ ٖ ٛاإلعا ٠٤ايطبٝع ١ٝظ إ ٫أْ٘ ٜتِ اإلنتعاع١
باإلعا ٠٤اإلصطٓاع ١ٝيف اٚ٫قات اييت ٫تتٛؾك بٗا
اإلعا ٠٤ايطبٝع.١ٝ
 ٜٛص ٞايبشح َٔ سٝح تضُ ِٝاملٛقعٚاملٓاطل ارتغكا : ٤بتٛدَ ٘ٝباْ ٞاملهتبات ايعاَ١
بًهٌ َؿقٚى َع سكن ١ايًُو ٚايكٜاغ ،عٝح
ٜه ٕٛاحملٛق ايطٛي ٞيًُبٓ ٢يف اجتا ٙسلاٍ دٓٛب،
يتؿاؾ ٟأيع ١ايًُو يف ؾضٌ ايضٝـٚ ،انتهاب أندل
قؿق َٓٗا يف ؾضٌ ايًتا.٤
 ٜٛص ٞايبشح َٔ سٝح َضاؾق ايطاق ١املتذؿؾ: ٠بعٌُ ؾقان ١دؿ ٣ٚس ٍٛآيٝات سؿغ ايطاقٚ ١ا٫نتؿاؾ٠
َٔ َضاؾق ايطاق ١املتذؿؾ ٠يف املهتبات ايعاَ.١
 ٜٛص ٞايبشح َٔ سٝح اعاَٛ ٠٤ؾك ٠يًطاق١ٚعاي ١ٝادتٛؾ : ٠بانتؼؿاّ اإلعا ٠٤ايطبٝع ١ٝبتُٝم
ٚإنتؼؿاّ أدٗم ٠إنتًعاق ٚحتهِ آي ١ٝيف قاعات املطايع١
أ ٚعٓؿ ايًبابٝوٚ ،ـيو يكٝاى استٝادات ٖف ٙايكاعات
َٔ اإلعا ٠٤عٓؿ ْكط ايغ ٤ٛايٓٗاق ،ٟإىل داْب ايتشهِ
يف ؾتض ايًبابٝو أ ٚإغ٬قٗا.
 ٜٛص ٞايبشح َٔ سٝح ايكاس ١اذتكاقٚ ١ٜدٛؾ٠اشلٛا ٤ايؿاػً : ٞبتشهني دٛؾ ٠اشلٛا ٤عٔ طكٜل تكًٌٝ
اْ٫بعاثات َٔ املٛاص٬ت ٚاملٛيؿات بانتؼؿاّ نذلاتٝذٝات
يكصؿ ْٛع ١ٝاشلٛا ٤نأدٗم ٠ا٫نتًعاق.
 ٜٛص ٞايبشح َٔ سٝح اذتؿاظ عًَٝ ٢ا ٙاَ٫طاقٚايطاق : ١تكً ٌٝأ ٚاذتؿ َٔ انتؼؿاّ َٝا ٙايًكب يف ايكٟ
ظ أ ٚيف ؾٚقات املٝاٚ ،ٙـيو با٫عتُاؾ عًَٝ ٢ا ٙا٭َطاقظ
ٚميهٔ انتؼؿاّ ستطات جتُٝع ملٝا ٙا٭َطاق َك١ٝ٥
ٚنٝؿ ١ٝتٛلٜع٘ عً ٢اذتؿا٥ل ارتغكاٚ ٤ته ٕٛيف ْؿو
ايٛقت عُٔ املٓاٖر املهتؿاَ ١ظ نُا ٜٛص ٞايبشح بؿَر
ٚتغُني تكٓٝات اذتؿاظ عً ٢املٝا ٙؾاػٌ املهتباتًٌُٜ ،
ايتذٗٝمات اييت تكًٌ َٔ انتٗ٬ى املٝا ،ٙإىل داْب ٚدٛؾ

ػماْات يًُٝا ٙحتت ا٭قض يتذُٝع َٝا ٙا٭َطاق َٔٚ
ثِ انتؼؿاَٗا يف ايكٚ ٟأعُاٍ ايتٓعٝـ.
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Abstract:
Many theoretical propositions and international literature that sought to explain the
phenomenon of sustainability in various fields and fields of knowledge, especially with
regard to sustainability in architecture, and how to create integration and compatibility with
the environment in specialized buildings such as public libraries emerged.
Libraries have a significant impact on the environment just like any other public
buildings, this stretch of the energy used for heating, lighting, ventilation, the energy
consumed across computers, transportation, access to the building, as well as the
consumption of large amounts of water, and libraries have an impact on biological diversity
through the materials used in construction , Since the problem of the research consisted
cybernetic questionable sustainability role and importance in the design of the libraries in
buildings, especially contemporary public and potential of sustainable public libraries in the
use of energy is depleted sources in the environmental design of sustainable, including in
respect of the characteristics of contemporary features, so the aim of the research was to
clarify the role of contemporary trends in the field of preservation of the environment and
sustainable design and apply them in the planning and design of contemporary public library
buildings.
Keywords: Public libraries, environmental sustainability, renewable energy and
passive, ecological balance.
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