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ABSTRACT 

A variety of evaluation methods have been developed over recent decades, as well as a 
number of formal systems of evaluation have been developed by planners. These systems take 
into account cultural and aesthetic standards along with physical and economic ones. Some of 
these methods have been used to serve the reuse of valuable buildings. 
 The reuse process is one of the most important methods of preserving valuable buildings, and 
the re-use policy requires changing the idea of converting these buildings into museums or 
cultural palaces in most cases, thinking that they serve the local community and be part of 
sustainable development processes, as historical buildings do not give the urban fabric a 
character. Only, but it integrates with it, providing the city with personality and heritage 
identity, adding value to it and enhancing its position. 
Choosing the optimal alternative to reuse a building of value creates problematic, as deciding 
how to use the historic building will result from the decision-making process. It is in this 
process that the best alternative to use is chosen from many options, taking into account the 
selection criteria. 
 
KEYWORDS: Historical buildings evaluation, evaluation systems, evaluation criteria, 
the Egyptian experience. 
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  ملخص  ال

تطوير عدد من النظم الرسمية للتقييم من    وكذلك    تم تطوير مجموعة متنوعة من أساليب التقييم على مدار العقود األخيرة
الث المعايير  األنظمة  هذه  تراعي   ، المخططين  والجقبل  جنباقافية  واالقتصادية  مالية  المادية  تلك  مع  واستخدمت    إلى جنب 

  .بعض هذه األساليب لخدمة عملية إعادة استخدام المباني ذات القيمة
وتتطلب سياسة إعادة االستخدام تغيير فكرة   ،  ذات القيمة  المباني على الحفاظ أساليب أهم أحد االستخدام إعادة عمليةعتبرت

ر ثقافية في أغلب األحيان، والتفكير في كونها تخدم المجتمع المحلي وتكون جزء  احف أو قصواني إلى متتحويل هذه المب
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من عمليات التنمية المستدامة، فالمباني التاريخية ال تعطى النسيج الحضري الطابع فقط، ولكنها تتكامل معه، وتمد المدينة  
 .زز مكانتهابالشخصية والهوية التراثية وتضفي عليها قيمتها وتع

البديل  اختيار  مبنى    االمثل  إن  استخدام  قيمة إلعادة  المبنى   ذو  استخدام  بشأن طريقة  القرار  اتخاذ  إن  إشكالية، حيث  يخلق 
مع   الخيارات،  من  العديد  من  لالستخدام  بديل  أفضل  اختيار  يتم  العملية  هذه  في  القرار.  عملية صنع  سينتج عن  التاريخي 

  . مراعاة معايير االختيار

  . معايير التقييم، التجربة المصرية، أنظمة التقييم، تقييم المباني التاريخيةمفتاحية: الكلمات ال

 المقدمه: هدف البحث، منهجية البحث  .١

 هدف البحث. ١-١

وكيفية  ,أنظمة التقييم المختلفة التي يمكن استخدامها لتقييم المباني ذات القيمةعرض  ان الهدف الرئيسي للدراسة يتمثل في  
الدول    المعايير التي وضعتها بعض  مجموعة منمع عرض    اللفظية الي ارقام حتى يصبح التقييم اكثر دقة.  رجات الد   تحويل

والعربية اكثر وضوحا،ً  األجنبية  القيمة  ذات  المباني  وتصنيف  تقييم  عملية  جعل  في  األهداف   أهم  استخالصثم    ساعدت 
ولتاكيد .  التي قام بوضع منهجيتها القائمين على البحث  ريةالمص  وعرض التجربة  المرجوه من عمليات التقييم المعروضة

واستخالص اهم اهداف وخصائص لتقييم المباني التاريخية فيها    لدول اجنبية وعربية  اربتجثالثة  هدف البحث يتم عرض  
 التقييم. 

  منهجية البحث. ٢-١

  لتالية:ا يةلوصول إلى الهدف الرئيسي للبحث؛ فأن الدراسة تعتمد على الخطوات البحثل
الوصفي   مفهوم    :النظريالمنهج  في وصف  المختلفةوذلك  التقييم  أنظمة  الي شرح  إضافة  التقييم  أمثلة   عملية  إعطاء  مع 

  . الختيار معايير التقييم في بعض الدول األجنبية والعربية واستخالص أهم اهداف التقييم منها
عرض    :التحليلي  المنهج في  وويتمثل  اجنبية  لدول  كونجية  عربتجارب  هونج  مدينة  الكندية    -(  فانكوفر  العربية   -مدينة  المملكة 

والتي تعتبر تطبيقا ألحد أساليب التقييم المعروضة   السعودية) لتقييم المباني التاريخية فيها واستخالص اهم اهداف وخصائص التقييم. 
  . في البحث في المنهج النظري

    قيمة ونماذج استمارات التقييم للوصول الختيار البديل األمثل. ال ذاتوكذلك عرض التجربة المصرية لتقييم المباني 

 .المفهوم العام لعملية التقييم .٢

 عملية التقييم   تعريف ١-٢

الحكم    - التقييم   أيًضا  إلتمام    -يُسمى  العامة  المبادئ  بعض  ويمكن وضع  الجودة.  يحدد  تمرين موضوعي  األساس  في  هو 
مجاالت وليس فقط في مجال الحفاظ العمراني حيث يقبل الناس مفهوم التقييم  في مختلف العلمي منظم    عملية التقييم بشكل

  في معظم مجاالت الحياة: يقوم المعلمون بتقييم األطفال، وأرباب العمل بتقييم المتقدمين للوظائف، وغيرها.
عينة ثم يتم قياس الجوانب ايير لفئة موعة من المعيتم إجراء هذه األنواع من التقييمات بنفس الطريقة. تنشئ السلطات مجم

 المختلفة للفئة المختارة مقابل كل معيار. كلما كانت العناصر أفضل بالمقارنة مع المعايير، كلما كانت جودتها أكبر.
  :بغض النظر عن مدى جودة التقدير، فقد يحدث نوعان من الخالفات

  .فق المقيمون على أي جانب من المعيار الذي يقع عليهم وقد ال يتعن إطار عا قد يكون العنصر المراد تقييمه عبارة أوالً:
  .في المئة؟) ٦٥في المئة أو تزيد عن  ٥٠قد يتم التنازع على المعايير (هل يجب أن تتجاوز درجة التقييم   ثانياً:
 ئيل هناك جدال ضدة ما يكون  ينبغي مناقشة هذه الخالفات وحلها قبل بدء التقييم. إذا تم االتفاق على المعايير عا

  .حول النتيجة
 .في حالة تغيير المعايير، يجب أن يتغير التقييم أيًضا  

  

  التقييمات من وجهة نظر التخصصات المختلفة ٢-٢

تقييم التأثير، والذي يختلف عن تقييم البناء من حيث إنه يزن القيمة النسبية للتكلفة االقتصادية. نظام   يستخدم االقتصاديون
لقياس "تكاليف الفرصة البديلة" (التكاليف والفوائد) من أجل تقييم الموارد الثقافية كجزء من    ذه التقنياتور يستخدم همتط

جونز جي  وباركلي  جاكوبس  دبليو  ستيفن  بواسطة  طرحه  تم  قد  للمدينة،  الكاملة   and Barclay G. Jone) الحياة 
Stephen W. Jacobs).  

لقياس الجودة وهدفهم هو توفير بيانات تؤدي ليب  أسا  الجتماعيستخدم علماء النفس وعلماء ا التقييم األكثر إدراكاً وتوجهاً 
  .إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين

المعماريون المهندسون  وعلماء   يقوم  المخططون  يقدم  مؤخًرا.  المنجزة  المشروعات  مزايا  على  للحكم  التقنيات  بتطوير 
ال لتقييم  طرقًا  الحضرية  الطبيالمناطق  المنمناظر  في  الطبيعية عية  المناظر  لتقييم  جديدة  تقنيات  وتظهر  الحضرية،  اطق 

  الريفية.
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فإن بيانات الحقائق وبيانات القيمة تختلف عن بيانات الذوق (بالنسبة للمباني)، يتم    علم الجمال عندما يدخل التقييم في مجال  
  تية تعتمد فقط على رؤية الفرد. اء شخصية وذاباعتبارها آررفض التقييم أحيانًا باعتباره تقديًرا ذاتيًا للقيمة 

ال يكاد يختلف عن تقييم العناصر األخرى. إذا تم اختيار معايير سليمة ومقبولة على نطاق واسع،   تقييم المباني ذات القيمة
با بواسطة أشخاص على دراية  التقييمات  تم إجراء  المسح شاملة ودقيقة، وإذا  بيانات  يتم  لعمارة وتاريخوإذا كانت  فقد  ها، 

  صنيف المباني بأمان وفقًا لهذه المعايير. ت
   أفضل أنواع نظام التقييم المعماري، يتم وضع مجموعة من المعايير كمجموعة من القيم المطلقة ويتم قياس

  ة.المباني مقابلها. إذا تم الحكم على المبنى على أنه يفي بهذه المعايير، فسيتم اعتباره ذا أهمية خاص

  ييم التق أنظمة. ٣
  

 نظام التقييم العددي. نظام التقييم اللفظي. . نظام التقييم المطلق

  نظام التقييم المطلق  ١-٣
  

الطريقة  هذه  ال.  أو  معينة  قائمة  في  التضمين  يستحق  مبنى  أي  "ال".  أو  "نعم"  بوضع  بالتقييم  النظام  من  النوع  هذا  يقوم 
إنشا هو  التقييم  هدف  يكون  عندما  وامناسبة  قائمة  العء  من  أو  حدة  االستحقاق  نفس  جميعها  تتلقى  والتي  المتفوقة،  ناصر 

  .الحماية

  نظام التقييم اللفظي ٢-٣

فصل المباني المهمة إلى قوائم مميزة يتطلب نظام تقييم أكثر تطوراً، تحدد معظم الجهات التي تفعل ذلك قائمة طويلة إلى حد  
الفردية   السمات  وقياس  المعايير  من  مقابما  معيار  للمبنى  كل  المعاييرل  لمختلف  اللفظية  الدرجات  من  سلسلة  تعيين   .يتم 

ويستند التقييم النهائي على متوسط تلك الدرجات. يمكن القول إن المبنى الذي يتلقى تصنيفًا ممتاًزا في ثالثة مناطق أو أكثر 
  ينتمي إلى الدرجة العليا. 

  نظام التقييم العددي   ٣-٣
استخدام األرقام هي الطريقة األكثر دقة واألكثر مرونة للوصول إلى تقييم ذي معنى. في النظم العددية عادة ما يتم تعيين  

ات لكل معيار. كلما كانت النتيجة مجموع الدرج بنى مستمد منالقيم العددية لمختلف الدرجات اللفظية. التقييم النهائي للم
  . لمبنى أفضل، كلما كان الحكم أفضلالكلية التي يحصل عليها ا

  معايير يجب إتباعها عند وضع درجات التقييم في حالة استخدام نظام التقييم العددي ١-٣-٣

 ر مختلفة، أو خاص على معاييكم مختلف األشقد يتم تقييم المبنى من قبل شخص واحد أو بواسطة مجموعة، قد يح
قد يصنف كل عضو في المجموعة كل مبنى؛ عندها ستحسب درجات المجموعة. إذا قام أشخاص مختلفون بتقييم  

  .المباني المختلفة، فيجب أن يكونوا متأكدين من أنهم لديهم نفس الفهم لطريقة التقدير
 اريخ المنطقة من أجل تقييم المبنىالمعمارية وت لمام بالهندسةمن الضروري أن يكون لدى المسؤول عن التقييم إ.  
  يجب أن تكون بيانات االستبيان (بما في ذلك التسجيل والبحث في الموقع) دقيقة وكاملة إلى حد معقول قبل بدء

  عملية التقييم. 
 اً وسوف قات أكثر وضوحيجب إجراء مقارنات بين المباني ذات النمط الواحد وفي نفس المنطقة. هذا سيجعل العال

 .من تأثير الذوق الشخصي للمقيميقلل 
  المساحات في  المباني  تقييم  عند  مالءمة  أكثر  ذلك)  إلى  وما   .... جدًا  وجيدة  (ممتازة  اللفظية  الدرجات  تكون 

  .الصغيرة، أو عندما تكون الدرجة التقريبية كافية 
 ل كل معيار. يجب المناسب مقاب  ن وضع حد للصف يجب إعداد ورقة تقييم بطريقة تمكن المسؤول عن التقييم م

تم   الذي  بالنموذج  التقييم  إرفاق ورقة  الجانب. يجب  للدرجات على  يمكن كتابة أسباب موجزة  ترك مساحة حتى 
  .استخدامه لمسح نفس المبنى

 .يمكن قياس قيمة المبنى من خالل مقارنة درجاته مع تلك الخاصة بالمباني األخرى  

  يم المباني ذات القيمةيم العددي لتقييوب نظام التقيمميزات وع ٢-٣-٣

   :في  التقييمتتمثل مميزات نظام ا
 صرامته وشفافيته، وبالتالي قابليته لالستمرارية في مواجهة التحديات التي قد تواجهه.  

الدرجات اللفظية األربعة 

 fair/poor عادلة / فقيرة goodجيدة  very good يةجيدة للغا excellent ممتازة
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 لدرجات محددة عامل مساع المعايير. وفقًا  لنفس  وفقًا  للحفظ  إدراج عناصر جديدة  تقييم مقترحات  للحكم  يمكن  د 
  كنه بسهولة تحقيق غرضه في مساعدة عملية التقدير والتقييم.ديالً عنه، ويموليس ب

 :تتمثل عيوب نظام التقييم في
  المعلومات تكون  أن  لذا يجب  الجديدة،  المعرفة  نظم معلومات جيدة ومراجعة مستمرة في ضوء  لترتيب  يتطلب 

   .كافية التخاذ قرار مستنير
 الرغم من استخدام الدرجات واألرقام والتصنيفات؛ إنه ليس   ا شخصيا علىجة العددية أمرً إن تعيين القيم أو الدر

   .أبدا بيان موضوعي ألن كل تقييم عبارة عن نتيجة لعدد من األحكام المطلعة والذاتية
 النسبي الدرجات  إلى  تشير  الموارد حيث  الحكم على  في  بالثقة  الرقمية شعوًرا خاطئًا  األنظمة  تعطي  ة ألهمية قد 

 ث.الترا

  تحويل الدرجات اللفظية الى أرقام  ٣-٣-٣

التي سبق شرحها   ، يجب ترجمة الدرجات اللفظيةالتاريخية  المبانيمجموعة من    تقييمل  عندما تكون النتيجة الدقيقة ضرورية
  :ةالخطوات التاليييم يجب تحقيق التقييم العددي، قبل البدء في عملية التقعند استخدام نظام  إلى أرقام في نظام التقييم اللفظي

 
  درجة.  ١٠٠ولتكن  - مجموع درجات جميع المعاييرل اختيار درجة الحد األقصى -
كل  - دراسة  أهمية  تحديد  هذا،  يتطلب  األساسية.  المعايير  من  معيار  لكل  القصوى  الدرجة  هذه  من  حصة  تعيين 

  . معيار

  تعيين الحد األقصى لعدد النقاط لكل معيار ٤-٣-٣

 التاليتتمث المرحلة  الحد  ل  تعيين  في  يتجاوز مجموع ة  قد  التفصيلية.  المعايير  لكل معيار من  النقاط  لعدد  األقصى 
النقاط للمعايير التفصيلية الحد األقصى المعطى لمعيارها األساسي، طالما أن المجموع المسجل فعليًا ال يتجاوزه. 

من   أكثر  إلى  القيمة  تصل  قد  أخرى،  نقاط،   ١٠(بعبارة 
  .)١٠ يزيد عن النهائي للبيئة الالما أن المجموع ط

   ،التفصيلية المعايير  ضمن  مستوى  لكل  نقاط  تعيين  عند 
بكثير من جيد جدًا   أكثر  نقاط  أن يحصل ممتاز على  يجب 

 لفصل المثال البارز عن المثال المعتاد.
   مثل) هندسي  تقدير  استخدام  للمرء    3X-2X -  Xيمكن 

- ٢-١-٠  (مثال  )٠بدا من (ي   ر دقة...الخ) أو حتى تسلسل أكث
النوع  ....الخ  ٣ هذا  فإن  بياني،  تم رسمه على رسم  إذا   .،(

  .من التسلسل ينتج عنه خط منحني، وليس خط مستقيم
   يمكن إجراء التقييمات لغرض واحد، ثم إحياءها بعد سنوات

 لغرض آخر. 
  لخدمة صحيح  بشكل  المصمم  التقييم  نظام  يكون  أن  يجب 

وكذلك  بما    المستقبل  مرنًا  القيالحاضر  الستيعاب  م  يكفي 
  المتغيرة والظروف المتغيرة.

  

  المباني ذات القيمةتصنيف لبعض الدول األجنبية والعربية اتبعت نظام التقييم العددي في   نماذج   -٤

  جفي هونج كون المباني التاريخيةتقييم  ١-٤
 
  :خطوات التقييمأوًال 
 ير للتصنيف). تم اختيار ستة معاي ( اختيار مجموعة من معايير التقييم .١
درجة  وهي  ( اختيار الحد األقصى للدرجة التي يمكن لكل معيار الحصول عليهامعاييرالعمل استمارة لتقييم   .٢

 . )مقترحة من قبل اللجنة المختارة لعمل التقييم
لمؤشرات الفرعية  وقد تم عمل استمارة تقييم أخرى لتقييم ا معيارمن  كل  تندرج بعض المؤشرات ذات الصلة  .٣

    .والتي تساعد في عملية القياس التقييم سابقة الذكر معيار من معايير لكل
  

  ً  : معايير التقييمثانيا
 
 التصنيف معايير 

 القيمة التاريخية
Historical 

value
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 .ثالثاً: استمارة تقييم معايير التصنيف 

  استمارة تقييم المعايير في هونج كونج ): نموذج ١جدول (

  رابعاً: استمارة تقييم مؤشرات المعايير األساسية.  

  استمارة التقييم  لمؤشرات التصنيف في هونج كونج ): نموذج ٢جدول (

ار ر  ال س ال  جة م
ي   رجة ال   ال
ها  ل عل  ح

  ١أو ٠ ٢ ٣ ٤ 

ة-١ ة: ال ار  ال

اث) أو   ث (األح ال ت  ( أ ) م
ا  احل) أو ال حلة (ال ال

ة ار ة) ال   (األن
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 ة 
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از   از  -( أ ) ال ذج لل
ار   ع از  ال ذج م ا  ن ذج ج جً ذج ج  ن ذج عاد  ن  ن

 

فة  از  -(ب) ال ذج لل
ار  ع  ال

از ذج م ا  ن ذج ج جً ذج ج  ن ذج عاد  ن  ن
 

: ا اء م ح ،  (ج) ال ل
ا فة، م خ ة، ومهار ال ق اء، ال ة  د ال

عة  ال
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ة  ال ة ال ارجي - (د) ال ل ال ال
ا   ة ل دة ال ه في ال ي  لل
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ة  ال ة ال ال
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ة   عال
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یالت على   ( أ ) إدخال تع
ا على  ا ًا سل ث تأث ى ت ل

ه   ة وسالم ار ه ال أه
ارة ع    ال

 

أ  ل ت
ات   أ تغ

یالت) /   (تع
ت   م

ة /  
ي   ث تار ح

ز م   ع
ة   اث ه ال

ة و /   / قا ال
ه   أو 
ارة  ع  ال

ت  تغ
ي  ل س
ان له    ، فق

   تأث
اهة   على ال

 العامة 

ل، ل مع ت   تغ
ول ال األصلي ال  
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ل   ت  تغ
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ت
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یلها   ت تع
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  م 
ها  ب

 

رة -٦  ال

 : ا نادر  عا ما نادر نادر جً رة أو غ نادر  نادر ن   أقل ن

ه ا  ة  ( أ ) أه ار       ل

ارة   ع اته ال       (ب) س

عة  ( ه ض ال       ج) 

ة   ا ة االج       ( د) ال

      ى (هـ) أصالة ال

ات أخ  -٧       مالح

 : ى ال ة (ال األق ل رجة ال   ) ٦٨ال

  

  Vancouver – Canadaندا ك –تقييم المباني التاريخية في مدينة فانكوفر ٢-٤

 الهدف من اجراء عملية التقييم :والً ا  
ثالثة   مع  الحفظ  ببرنامج  تتعلق  التي  المباني  من  مجموعات  أو  فئات  ثالث  وانشاء  تصنيف  هو  المباني  تقييم  من  الغرض 

ن  وهي أحد المد   نكوفر)(فامستويات ممكنة من العمل للمباني ذات األهمية المرتبطة ببرنامج الحفاظ الذي صاغته المدينة  
  الكندية. 

  
 :ًخطوات التقييم ثانيا 

وضع مجموعة من معايير التقييم وكذلك مجموعة من المؤشرات المؤثرة في كل معيار (في هذه الدراسة تم وضع   .١
 .المعايير خصيصا لمدينة فانكوفر)

 .تقييم المعلومات بشكل منهجي وتعيين درجة عددية لكل مبنى .٢
 .متحديد أسباب التقيي عمل سجل لكل مبنى مع .٣
 وضع طريقة لتعديل النتيجة النهائية بحيث يمكن استيعاب التغيرات المستقبلية في األهمية النسبية للمعايير. .٤
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  ً    مرجعية صياغة المعايير : ثالثا
مر وبعد  األخرى؛  الشمالية  أمريكا  مدن  في  المستخدمة  الحالية  التقييم  أنظمة  مراجعة  بعد  المعايير  صياغة  اجعة تمت 

تشمل أنظمة التقييم الحالية التي تمت مراجعتها أنظمة سان   .اللجنة االستشارية لتراث فانكوفرقترحة من قبل  المشاريع الم
) لهارولد  ١٩٧٩دييجو وسان فرانسيسكو وكالجاري وغيرها وهم يتميزون بنظام تقييم معروف في تقييم المباني التاريخية (

  .اظ في كنداكين في أعمال الحفم المهنيين المشاركالمان. هذا النظام معروف لمعظ
  وهي:  )مقسمة الى أربع مجموعات(تم اختيار ووضع المعايير بحيث تأخد بعين االعتبار مميزات المبنى  

  
 معايير التقييم 

التاريخ المعماري. 
Architectural History

  التاريخ الثقافي.
Cultural History

  السياق. 
Context

  النزاهة. 
Integrity 

  
  المؤشرات ذات الصلة والتي تساعد في عملية القياس موضحة في الجدول   مجموعة منتندرج مجموعة ومن كل

  التالي: 

  معايير التصنيف ومؤشراتها الفرعية لتصنيف فانكوفر ): ٣جدول (

التاريخ المعماري. 
Architectural 

History 

 Style and/or Type             النمط (الطراز)                 

 Design                               التصميم                         

 Designer / Builderالمصمم                                      

 Construction                                                   البناء أعمال

  التاريخ الثقافي. 
Cultural History 

Historical Association                                  تاريخية حقبة 

 Historical Patternالنمط التاريخي                             

  السياق
Context 

 Landscape / Site       المناظر الطبيعية / الموقع                

 Neighborhood                المجاورة                     -الحي 

   Visual / Symbolic         ة          األهمية البصرية / الرمزي

Importance 

  النزاهة
Integrity 

 مقياس لتأثير التغييرات على المبنى 

  
  المؤشرات الخاصة بكل معيار وتوصيف الدرجة اللفظية لها إلمكانية تحويلها لدرجات عددية جداول 

  Architectural Historyي : التاريخ المعمارأوالً 

  التقييمات اللفظية لمعيار التقييم األول لمدينة فانكوفر): ٤جدول (

  
  
  
  

 Design  ال
ع ة ذات ال ى ال ات ال ة، أو ال ، أو س لة، أو ال ا في ذل ال ة،  ة و / أو ال ال ة ال

فة.  خ ة ، أو ال ه ل ، أو ال ن ، أو ال ل ، أو الل فاص اد ، أو ال  ال ، أو ال
E  .تصميم رائع مقارنة بأمثلة أخرى في المدينة أو الدولة 

از ع)-ال (ال Styleال and/or Type  
 . ار اعي أو ت ا ص ت ب ى ال ع ال قة؛ أو ن ة الهامة في ال ات ال ى لف ل ن ال  م

E  مثال ممتاز على نمط أو نوع فيVancouver  الحياة. أو أحد األمثلة القليلة الباقية على قيد 

VG   مثال جيد جًدا على نمط أو نوع فيVancouver .أو على نمط أو نوع يكون نادًرا ، 

G  مثال جيد على نمط أو نوع شائع فيVancouver . 

F\P   مثال متوسط على النمط أو النوع الذي ال يزال شائعًا فيVancouver . 
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VG ودة الفائقة أو المميزة.تصميم يساوي العديد من األمثلة األخرى للج 

G .تصميم يتضمن العديد من السمات الجمالية أو الوظيفية الخاصة 

F\P له أو جودة تصميم ال أهمية خاصة. 

 Designer / Builderال  
 معمارية مهمة للمدينة . المهندس المعماري، المصمم، المهندس و / أو البناء الذي قدم مساهمة 

E 
أو المصمم أو المهندس و / أو الباني الذي كان مسؤوالً عن إنشاء أو تطوير  المهندس المعماري 

 أسلوب أو تصميم أو طريقة بناء كانت مهمة ومؤثرة في المدينة أو الدولة. 

VG ء والتطوير مهندس معماري أو مصمم أو مهندس و / أو منشئ أعمالهم ذات أهمية كبيرة للبنا 

G 
أو باني له بعض األهمية للبناء والتطوير في المدينة أو  /مهندس معماري، مصمم، مهندس و 

 الدولة. 

F\P مهندس معماري، مصمم، مهندس و / أو باني، غير معروف أو ليس له أهمية معروفة. 

اء     ال ال  Constructionأع
 كرة.يقة بنائها التاريخية المبكرة أو المبتبناء فريدة أو غير شائعة للمبنى، أو طر مواد 

E  .أحد أقدم االستخدامات المعروفة لمواد أو طرق مهمة أو خاصة في المدينة 

VG 
أحد أقدم االستخدامات الباقية المعروفة للمواد أو الطريقة المهمة البارزة أو غير المستخدمة والتي  

 توجد أمثلة عديدة عليها.

G 
ال تزال موجودة في مباني  لتي هي نموذجية لفترة ما وصالحة لالستخدام وامادة أو طريقة غير 

 المدينة.

F\P .مثال ال أهمية خاصة له

  
    Cultural Historyثانياً: التاريخ الثقافي 

  لمدينة فانكوفر الثانيالتقييمات اللفظية لمعيار التقييم ): ٥جدول (

   Historical Association     ابطة تاريخيةر

 .ارتباط المبنى بشخص أو مجموعة أو مؤسسة أو حدث أو نشاط له أهمية تاريخية للمنطقة أو المدينة
E  .يرتبط ارتباًطا وثيقًا بشخص أو جماعة أو حدث أو نشاط له أهمية كبيرة للمدينة أو الدولة أو العالم 

VG ة لمنطقة محلية . ريرتبط ارتباًطا وثيقًا بشخص أو جماعة أو حدث أو نشاط ذي أهمية كبي 

G .متصل بشخص أو مجموعة أو مؤسسة أو حدث أو نشاط ذي أهمية معتدلة للمنطقة المحلية 

F\P.رابطة تاريخية قليلة أو معدومة

    Historical Patternالنمط التاريخي     
 تماعي أو السياسي ...الخ.جارتباط المبنى بأنماط واسعة من المنطقة المحلية بما في ذلك التغيير البيئي أو اال

E  .مبنى يمكن ربطه مباشرة بإنشاء نمط تاريخي ذو أهمية مدنية 

VG .مبنى يمكن ربطه مباشرة بإنشاء نمط تاريخي ذي أهمية للمنطقة المحلية

G .مبنى يقدم أدلة قوية على وجود نمط تاريخي للمنطقة المحلية أو األهمية المدنية 

F\Pمعروف بنمط تاريخي معترف به.  طمبنى قليل االرتبا 
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  Contextثالثاً: السياق  

  التقييمات اللفظية لمعيار التقييم الثالث لمدينة فانكوفر): ٦جدول (

 Landscape / Siteالمناظر الطبيعية / الموقع                      
بشكل خاص بين موقع المبنى   ارزةمشهد تاريخي أو مناظر طبيعية مرتبطة بمبنى قائم، أو عالقة تاريخية ب

 وبيئته الحضرية 

E 
المناظر الطبيعية الهامة التي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بأسلوب المبنى وتصميمه وتاريخه أو بعالقة 

 تاريخية ملحوظة بين موقع المبنى والشارع أو الواجهة 

VG 
بأسلوب المبنى وتصميمه  اشر منظر طبيعي يتضمن العديد من الميزات المهيمنة المرتبطة بشكل مب

 وتاريخه  

G 
منظر طبيعي يتضمن ميزة أو اثنتين من الميزات المهمة المرتبطة مباشرة بأسلوب المبنى وتصميمه  

 وتاريخه  

F\P  .ال توجد ميزات المناظر الطبيعية الهامة

    Neighborhood المجاورة       -الحي 
 والمساهمة المرئية لمجموعة من المباني المماثلة.  اورةاستمرارية المبنى وتوافقه مع المباني المج

E 
مبنى يمثل جزًءا مهًما من مجموعة بارزة ومميزة من المباني ذات النمط أو النوع أو العمر او 

 االستخدام.

VG 
مبنى يمثل جزًءا من مجموعة متجاورة ذات نمط أو نوع أو عمر مماثل في منطقة ذات استخدام 

 متوافق.

G 
أو عمر مشابه في منطقة ذات استخدام غير  ًءا من مجموعة متجاورة ذات نمط جز  يمثلمبنى 

 متوافق 

F\P .مبنى ال يمثل جزًءا من مجموعة من المباني المتماثلة من حيث الشكل أو النوع أو العمر 

         Importance Visual / Symbolic األهمية البصرية / الرمزية  
 و محلي؛ القيمة الرمزية للمبنى في حي أو منطقة محلية أو المدينة.ني أأهمية المبنى كمعلم مد 

E .مبنى تاريخي ذو أهمية؛ مبنى ذو قيمة رمزية كبيرة للمدينة 

VG .معلم رئيسي في منطقة محلية؛ مبنى ذو أهمية رمزية لمنطقة محلية 

G .معلم أو مبنى ذو أهمية رمزية للمنطقة المجاورة

F\P ية تاريخية أو رمزيةأهم مبنى ليس له.

 Integrityرابعاً: النزاهة  

تأثير   تعديالت التي يجب مراعاتها في هذا التقييم هي تلك اإلضافات أو التعديالت على السطح الخارجي للمبنى والتي لهاال
  .لتأثير بمقارنة المتغير مع األصلعلى األسلوب والتصميم والبناء. بشكل عام ، يتم إجراء تقييم لهذا ا

 التقييمات اللفظية لمعيار التقييم الرابع لمدينة فانكوفر): ٧جدول (

 
 
 
 
 

  
  

 

 قياس لتأثير التغييرات على المبنى على تقدير أسلوبه وتصميمه والبناء. م

E  .مبنى بدون أي تعديالت تنتقص من أسلوبه أو تصميمه أو بنائه 

VG 
ال ينتقص بشكل كبير من األسلوب أو   و أكثر ، يمكن التعرف على تأثيره ولكنهمبنى به تعديل واحد أ

 التصميم أو البناء. 

G 
مبنى به تغيير رئيسي و / أو مجموعة من التعديالت الطفيفة ، التي ينتقص تأثيرها من النمط أو 

 التصميم أو البناء. 

F\Pتصميم أو البناء. مبنى مع التعديالت التي تنتقص كثيرا من التصميم أو ال 
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  يجب مراعاتها عند وضع الدرجات العددية المقابلة للدرجة اللفظية لكل مؤشر معايير١-٢-٤

ز بعمر معين أو فترة نمو وصف نمط المبنى هو وسيلة لوصف العناصر المرئية مثل الشكل والمواد والزخرفة التي تتمي 
نى نموذًجا جيدًا أو جيدًا جدًا أو  معينة. يمكن القول إن المبنى الذي يعرض الميزات النموذجية لنمط معين. سواء كان المب

 ممتاًزا يعتمد على ما يلي: 
 .فهم العملية أو النشاط الذي تم بناء المبنى من أجله 
 ء المبنى من أجله أو استخدامه من الناحية التاريخية.دراسة العناصر الوظيفية للنشاط الذي تم بنا 
 .تقدير ندرة نوع المبنى 
 اء ومقارنتها بالمباني ذات األنماط المتماثلة في المنطقة أو المدينة.فهم الدور التاريخي ألنماط البن 

  التقييمات النهائية لمدينة فانكوفر): ٨جدول (

F/P G VG E 
Architectural History 

Maximum category score of )٤٠(  
0 12 18 35  Style/Type  

0 10 15 30  Design  

0 5 8 15  Designer/Builder  

0 5 8 15  Construction 

F/P G VG E Cultural History Maximum 
category score of (35) 

0 12 18 35  Historical Association  

0 15 10 30  Historical Pattern  

F/P G VG E Context 
Maximum category score of (25) 

0 5 8 15  Landscape / Site 

0 6 10 20  Neighborhood  

0 8 13 25  Visual/Symbolic Importance 

F/P G VG E Integrity 
Maximum category score of (25) ‐15 ‐8 ‐5 0 

100 Total Possible Score: 
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 عملية التقييم   ملخص ٢-٢-٤

  مبنى بهذه الطريقة ٣٢٥مبنى تم اختيارها كمباني أولية "أ" ، تم تقييم  ٤٢٥بين . 
للمجموعات   العددية  الحدود  لتحديد  للتراث  االستشارية  اللجنة  مع  مناقشات  و  Bو    Aعقدت   .C   أحد وكان  النهائية. 

نتا أن  هو  الصدد  هذا  في  المهمة  الاالعتبارات  على  تنطبق  أن  ينبغي  ال  نفسها  الحدود  أن  أظهرت  التقييم  ذات  ئج  مباني 
المختلفة. في  ف  االستخدامات  أقل  درجات  مع   ، المعمارية  الهندسة  في  األقصى  الحد  سجلت  والتي  المنازل  من  العديد  ي 

ات أهمية كبيرة في االرتباط مقارنة هذه المباني بأخرى ذ   النهائية. ال يمكن  Aالتاريخ والسياق ، لن تكون في المجموعة  
منازل والشقق أقل من حدود المؤسسات والكنائس وما إلى  التاريخي مثل المدارس والكنائس. وبالتالي ، تعد الحدود العددية لل

 ذلك. تم اعتبار حدود المجموعة التالية مناسبة لبرنامج الحفظ المتوقع: 
 

  كندا -لمباني في تقييم المباني التاريخية في فانكوفر ذج) استمارة تقييم عددي الحد ا) : ورقة (نمو١شكل ( 
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Building Type  Range of Scores  Group 

Houses and Apartments 

 المنازل والشقق.

60 – 100  A 

40 – 59  B 

20 – 39  C 

Institutions, Churches, Schools, 

Commercial, and Industrial Buildings 

المؤسسات والكنائس والمدارس والمباني  
 التجارية والصناعية.

٧٠ -١٠٠  A 

55 – 74  B 

٥٤ ٣٠ ‐  C 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  ٢٠١٠ لعامة للسياحة والتراث الوطني السعودي في عامنموذج تقييم الهيئة ا ٣-٤

العامة الهيئة  الوط  اعتمدت  والتراث  السعوديللسياحة  عام    ني  أجل  ٢٠١٠في  من  بالنقاط  تسجيل  التراث    نظام  تقييم 
التالية: (الهيئة العامة للسياحة والترا ث الوطني العمراني الوطني وتصنيفه إلى ثالث فئات باستخدام المؤشرات والمعايير 

      ).٢٠١٠السعودية، 
 التصنيف معايير 

 عمر البناء
  
  ١٠نقاط كل  ٣

 سنوات.

أهمية البناء  
أحداث  (

  تاريخية)
 نقطة  ٣٠

الوظيفة 
الرئيسية للبناء 

  
  نقطة  ٣٠

األهمية العمرانية 
  وموقع البناء 

 نقطة  ٣٠

 ندرة البناء 
  

 نقطة  ٣٠

 النزاهة
 

  نقطة  40

الطراز المعماري 
والتصميم  

 والمساحات
والتفاصيل  
 والزخارف

  درجة  60

  
باستخدام نظام  المحافظة عليها وتطويرها الجدول التالي يوضح تصنيف واختيار مباني التراث المعماري بهدف -

  التقييم العددي حيث يتم احتساب درجة لكل معيار من معايير التقييم.

  استمارة التقييم  في المملكة الغربية السعودية): نموذج ٩جدول (

قا ار  ل قا ال اب ال  قة ح
ى    درجة تق ال

ة)   (نق

ى   ع ١ ات = ( ال  (       ) نقا  ا ) نق٣كل ع س

٢ 

ة   أه
ى م   ال

ة   ار ة ال اح ال

ة) = ( ة ق اث تار أح ة ٣٠مه (له عالقة   ) نق

 (       ) نقا 
ة) = ( ل ارخ ال ا ب ة٣٠مه (له ارت  ) نق

ة) = ( ل ة م اث تار أح ا  ة ١٥مه (له ارت  ) نق

ة ع القعاد لف في األه ) = (/(ال  اء األخ ة ٠األح  ) نق

٣ 
فة   و

ة  ى األساس  ال

ة) = ( ام م (إمارة، م ة٠اس  ) نق

، القاضي، .. إلخ) = ( (       ) نقا  اك ي م (س ال ة ١٥س  ) نق

) = ( ل أ س آخ ى عاد (م ة ٠س  ) نق

 

  اليسار فندق فانكوفر، على
وقد أوصى به اللجنة 

االستشارية لتراث فانكوفر 
ألنه مثال جيد على   ة أللفئ

 الهندسة المعمارية الهامة

  ،اليمين فندق جورجيا
  . وأوصت لفئة أقل ب



  مدخل التقييم العددي لبيان أهمية درجة المباني ذات القيمة

JAUES,16,59,2021                                                                      408  
 

  

  السابق عرضهاتجارب اللخص م -٥

  السابقةالمقارنة بين التجارب ):   ١٠جدول (

أوجه 
 المقارنة

 السعوديةالمملكة العربية   فانكوفرمدينة   هونج كونجمدينة 

ف من 
الهد

التقييم 
  

اني تقييم مجموعة من المب
التاريخية لتحديد أهميتها 

حفاظ عليها. واولويات ال النسبية

تصنيف وانشاء ثالث فئات أو  
مجموعات من المباني التي تتعلق 

للمباني  في المدينة ببرنامج الحفظ
  التراثية.ذات األهمية 

تصنيف لنظام تسجيل بالنقاط   انشاء
واختيار مباني التراث المعماري  

  .تطويرها بهدف المحافظة عليها و

الت ير معاي
يير التصنيف بما يتناسب مع الغرض من تصنيف وتقييم المباني التراثية في الدولة  تم اختيار مجموعة من معافصني 

 من فبل الجهات المسئولة عن عمليات الحفاظ العمراني بها.

٤ 

قع   ة م أه
ى  م  ال

ة  ان ة الع اح  ال

قع مه ة = (م ی ة ٣٠على م اإلقل أو ال  ) نق

ي) = ( (       ) نقا  ة١٥وس (على م ال  ) نق

) = ( قع آخ ل أ م ه م ا ة ٠عاد (م  ) نق

ى  ٥ رة ال  ن

ي = ( عه على ال ال ة ٣٠ف م ن  ) نق

عه (       ) نقا  قة = (ف م ن  ة ) نق ١٥على م ال

ى عاد = ( ة٠م  ) نق

٦ 

ى   حالة ال
ة   (ن

م) ه  ال

م  ه ة ال ة، ن ة٤٠= (٪٠ج  ) نق

 (       ) نقا 

م ه ة ال ة٠= ( ٪١٠ن  ) نق

م ه ة ال ة٣٠= ( ٪٢٠ن  ) نق

م ه ة ال ة٢٥= ( ٪٣٠ن  ) نق

م ه ة ال ة) ن ٢٠= ( ٪٤٠ن  ق

م ه ة ال ة١٥= ( ٪٥٠ن  ) نق

ى ع ( الة ال قا ل د ال ى إذا قل ع اف على ال ة  ١٥ال  ) نق
ع نقا أك م ( ى على م ل ال ة في  ٦٠إال في حالة ح ) نق

ثًقا. ى م ن ال قة  أن  ا عای األرعة ال  ال

٧ 
ع   ا ال

ى ار لل ع  ال

ة = (م على م ی ة )٢٠ اإلقل أو ال  نق

ي = ( (       ) نقا   ) نقا ١٠م على م ال

ى آخ = ( ه أل م ا ة٠عاد م  ) نق

٨ 

ال  
ار   ع ال

ى  اغات ال  لف

ة على  ارة م اص مع ة أو ع ت ج  على ف
ة = (  ی قة أو ال ة ٢٠م ال  ) نق

س  ع  ) نقا (        ة على  ت م ارة م اص مع ة أو ع لى ف
ي = (  ) نقا ١٠م ال

ه أل ت آخ = ( ا ة ٠ت عاد م  ) نق

٩ 

ل   فاص ال
ش   ق وال

ى  ارة لل ع  ال

ة = ( ق ة أو ال ی ة على م ال ل م ة ٢٠تفاص  ) نق

ة (       ) نقا  ل عاد اني األخ = (تفاص ابهة لل  نقا) ١٠م

ج = ( ة٠ال ی  ) نق
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  معايير للتقييم  ستة اختارت
  .القيمة التاريخية -
  .القيمة المعمارية -
  .مجموعةالقيمة لل -
  .القيمة االجتماعية -
  .االصالة -
  . الندرة -

  معايير للتقييم  اربعةاختارت 
  التاريخ المعماري.  -
  التاريخ الثقافي. -
  السياق.  -
  النزاهة. -
  

  معايير للتقييم  سبعةاختارت 
  .عمر البناء -
  . أهمية البناء (أحداث تاريخية) -
  . الوظيفة الرئيسية للبناء -
  .ية وموقع البناءاألهمية العمران -
  . ندرة البناء -
  .النزاهة -
راز المعماري والمساحات الط -

  . والتفاصيل والزخارف

ال
ت 

شرا
مؤ

ال
فرعية
  

فرعية لكل  مؤشرات  يوجد  -
    .من معايير التقييم معيار

وضع للبعض تقييما لفظيا   -
 -جديد  -جيد جدا -( ممتاز مثل 

واختارت لمؤشرات  مقبول)
يمة  أخرى خاصة بمعيار الق

 –( مهم جدا   مثال  للمجموعة
قليل او  -مهم نوعا ما –مهم 

، وأخرى خاصة عديم األهمية)
نادر   -نادر -( نادرجدابالندرة 

 قليل او عديم الندرة) –نوعا ما 
وهذا يعني إمكانية تنوع  

التقييمات اللفظية في التقييم  
.الواحد لخدمة المعيار

يوجد مؤشرات فرعية لكل   -
 معيار. 

رت لها تقييمات لغوية اختا- 
واحدة لجميع المؤشرات تتمثل 

  -:في
 Excellent 

very good 
good 
poor  /fair  

 

 لبعض يوجد مؤشرات فرعية  -
  المعايير.

اختارت لكل مؤشر عدد من النقاط  -
عدد   هوللتقييم ومجموع هذه النقاط 

 الحاصل عليها المعيار. الكلي النقاط
 

ت اللفظية 
تحويل الدرجا

ي
ال

 
ي

تقييم عدد
  

عمل استمارة لتقييم المعايير(   -
ر الحد األقصى للدرجة  اختيا

التي يمكن لكل معيار الحصول  
  عليها).

عمل استمارة تقييم أخرى   -
لتقييم المؤشرات الفرعية لكل  
معيار. بمتوسط درجات من  

٤-٣-٢-١-٠

 من النقاط تم وضع حد اقصى -
مقابل للتقييم   لكل مؤشر فرعي

 سوف يحصل عليه اللفظي الذي
من مؤشرات المعيار الواحد  

مارة تقييم لمؤشرات  وعمل است
 عيار.مال

تم عمل استمارة واحده لتقييم  -
المؤشرات الفرعية والمعايير 

 األساسية .

    

  التجربة المصرية المقترحة  -٦

منهج اقتراح  الباحثين)  تم  قبل  من  استخدام  الختي  (  إلعادة  األمثل  البديل  ار 
 يتمثل في:  في مصر ذات القيمةالمباني 

 

استنادا الي معايير التنمية التراثية  متحديد معايير التقيي .١
 . المستدامة

طرح مجموعة من العوامل (المؤشرات) المؤثرة في كل  .٢
 . معيار

تحديد مقياس التقييم (التقييمات اللفظية وما يقابلها من  .٣
 ).fuzzyفي مقياس  يةتقييمات عدد 

 العوامل على المعايير.تأثير   عمل استمارة التقييم األولى لتحديد  .٤
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  ): استمارة التقييم األولى لحساب تقييم تاثير العوامل (المؤشرات) على معايير التقييم  األربعة الرئيسية  ١١ل (جدو

معايير 
 التقييم 

 المؤشرات (العوامل)

التقييمات 
  اللغوية

L 

تأثير  
كبير  
  جدا
VBI 

VBI 
/ BI 

تأثير  
  كبير 
BI 

BI / 
MI 

تأثير  
متوس

  ط
MI 

MI 
/ SI 

تأثير  
ضعي

  ف 
SI 

SI / 
VSI 

تأثير  
ضعي
ف 
  جدا
VSI 

قياس  م
الصالحية 

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

Ec
o
n
o
m
ic
 b
e
n
e
fi
ts

  
 

ية 
اد

ص
قت

اال
د 

وائ
لف

ر ا
عيا

م
 

انة 1 ق أعلي م ال      √     .ت

ل 2 ص ع ف ف     √      .ت

اورة وارتفاع  3 ة العقارات ال ادة في  ز
قة       √    .أسعار العقارات في ال

ة الق  4 اصت      √     .اع ال

ی م خالل اعادة 5 ار ج ا اس ح ن ف
ى.   ت ال

      √   

 
    

ية
اع

تم
الج

د ا
وائ

لف
ر ا

عيا
م

So
ci
al
 b
e
n
e
fi
ts
 S
o
ci
al

 

ة 1 اث فا على ال ال          √.ال

ة 2 ا امل االج الءمة للع ق ال        √  .ت

وق العام لألفاال  3 ال اد ورفع مرتقاء 
قة ان ال      √     .إدراك س

ف 4 ات ومهارات ال فا على خ    √      .ال

اعي 5 اء االج ق االن    √      .ت

اف على  6 ة في اإلش ع ة ال ار دع ال
انة امج ال ف ب ي وت ام ال      √     .اس

فا ع 7 ار ال ة ال ی ة ال         √ ةلى ش

Th
e
 b
e
n
e
fi
ts
 r
e
su
lt
in
g 
fr
o
m

p
ro
te
ct
io
n
 o
f 
cu
lt
u
ra
l

 
h
e
ri
ta
ge

  
ث  

را
الت

ة 
ماي

 ح
عن

ة 
تج

لنا
د ا

وائ
لف

ا
ي

قاف
اث 1الث ة وتع  ال اث فا على ال ال          √ .ال

قة 2 اني ال لل ع الع ا فا على ال      √     .ال

اث 3 ارد ال ام ال       √    .ةاس

قة وزوار  4 ان ال ادل ثقافي ب س وث ت ح
قة       √    .ال

ع 5 فا على ثقافة وتقال ال  .ال
  √       

Th
e
 b
en

e
fi
ts
 r
e
su
lt
in
g 
fr
o
m
   

e
n
vi
ro
n
m
en

ta
l p

ro
te
ct
io
n

ار
عي

م
  

ئة 
لبي

ة ا
ماي

 ح
ئد

وا
ف

 

جي  ١ ل ر ال ة ال اك ام م اس
ات ال  ان ة  اإلم اني األث  ة ال

   √      

ات  ٢ فا ة ال ل      √      تقل

ة  ٣ عة ال ت  ح م ق ام ال االس
قة   ة لل ان  الع

         

ة ٤ اتات الف ة ال ا      √     ح

ة ٥ قل ة ال ة وال اعات ال ع ال ت
ة. ی  في ال

      √   

ةت ال ٦          √ ا ال

  

لحساب الوزن النسبي لكل  في الخطوة السابقة تقييم تأثير األوزان الحاصل عليها العواملعمل استمارة التقييم الثانية ل -٥
  مقابل ذي الخمس نقاط.باستخدام التقييمات اللغوية والمقياس ال بدائل االستخدام المقترحةمعايير التقييم في ضوء  معيار من
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 ير التقييم الوزن النسبي لكل معيار من معايلحساب  الثانية  ): استمارة التقييم ١٢جدول ( 
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  المباني ذات القيمة التقييم النهائي لبدائل استخدام  -٦
صل عليها معايير التقييم االربعة والتي سبق حسابها في الخطوات السابقة يمكن حساب البديل األكثر باستخدام األوزان الحا 

  :وذلك على أساس تطبيق العالقة التالية   االستخدام المقترحةتفضيال بين بدائل 
 

جموع العوامل ب مجموع االوزان النسبية الحاصل عليها معايير التقييم في ضوء بدائل االستخدام المقترحة ومحسا
  األكبر هو لصاحب البديل األكثر تفضيال.
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  الخالصة. ٧

  النتائج    ١-٧

 .عــن حضــارة االمــة وتراثهــا الفكــرياالبنيــة التاريخيــة هــي نتــاج فكــر وثقافــة االنســان وهــي المعبــر الحقيقــي  
التعامـل مـع هـذهمن   التفكيـر فـي كيفيـة  الحيـاة  هنا برزت اهمية  الحفـاظ عليهـا واعـادة  لها والعمل على  االبنيـة وكيفيـة 

ظ علـى سـماتها الـى سياسـة واضـحة ومالئمـة تحقـق الحفـاظ عليهـا وتحـاف  للتوصلديمومتها ومالءمتها لمتطلبات العصـر
  وقد تمثلت اهم النتائج في النقاط التالية: التاريخيـة و السـمات االخـرى المميـز

التراثية  قيمةإن   .١ أقل درجة حيث    المباني  أو  أكثر  بقيمة  تسلم  بل  بما هو مطلق،  توحي  بتغير   إنال  تتغير  القيمة 
 . الظروف

بسياسا .٢ للوصول  األساسية  المبادئ  من  التقييم  مبدأ  المطلوبة يعتبر  الواقعية  إلى  القيمة  ذات  األبنية  مع  التعامل  ت 
 . للتطبيق

 تطوير خطة الحفاظ. التي يتبعها معظم الدول في  عامةالنمطية الهم اإلجراءات يعتبر التسجيل والتقييم والسياسة ا .٣
السابقة .٤ النمطية  اإلجراءات  كافة  إتمام  بعد  المتخصصون  وتعيين    يقوم  لحماية  مناسبة  سياسة  أو بوضع  مواقع 

 . المناطق التي يعتبرونها ذات أهمية خاصة كمواقع تاريخية
أهمي .٥ أعاله  المذكورة  المعايير  األولى تدرك  المرحلة  الهدف من  كان  المدينة.  فانكوفر على مستوى  مباني  تقييم  ة 

حث والتقييم على المرحلة الثانية الحاجة إلى االختيار والب  وتهدفاختيار المباني ذات األهمية التراثية الواضحة.  
 دقيق. نفس األساس من أجل توفير االستمرارية والبناء على إطار عملي 

  التوصيات  ٢-٧

 ود تصنيف وتسجيل واضح للمباني ذات القيمة يساعد على الحفاظ عليها.وج .١
الضرورة    هناك .٢ وتطوير  ل  المباني   لتقييم   توجيهيةال  مبادئلتطبيق  العمرانيالتاريخية  التراث  منظم    بشكل  حماية 

 .وممنهج
للموارد  .٣ األولويات  ووضع  مغزاها  تقييم  أجل  من  الثقافي  التراث  في  تجسيدها  يتم  التي  المعلومات   القيم  وتوفير 

 لعملية صناعة القرار بشأن الحماية. 
ً  العالقات سيجعل هذا. المنطقة نفس وفي  الواحد   النمط  ذات المباني بين مقارنات إجراء يجب .٤  وسوف  أكثر وضوحا

 . للمقيم الشخصي الذوق تأثير نم يقلل
كثر دقة بما ينعكس بشكل جيد على يجعل التقييم ا  تقييم المعلومات بشكل منهجي وتعيين درجة عددية لكل مبنى .٥

 خطة تنظيم عملية الحفاظ العمراني.
  .بية للمعاييربحيث يمكن استيعاب التغيرات المستقبلية في األهمية النس للتقييم وضع طريقة لتعديل النتيجة النهائية .٦
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