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 املستخلص
نتيجة لقصور  عمارهتا وتشويه للتدهور القيمة الرتاثية والتارخيية والفنية اليت تتعرض تذخر منطقة اخلرطوم الكربى ابلعديد من املباين ذات

ملشاريع اعادة  معايري وضع وعناصرها املعمارية. يهدف البحث اىل مساهتا يفقدها مما الرتاثية،معايري وضوابط عملية اعادة توظيف املباين 
توظيف املباين الرتاثية لتالئم وظائف مستحدثة كمدخل للحفاظ عليها، من خالل منهجية علمية اعتمدت على الدراسة النظرية 

ور الثاين القاء الضوء على بعض املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدراسة، احمل والتحليلية اليت ارتكزت على مخسة حماور. احملور االول تضمن
ة يتضمن التعرف على قيم املباين الرتاثية يف منطقة اخلرطوم الكربى، احملور الثالث تضمن دراسة نظرية حتليلية للمواثيق والتوصيات الدول

ضافة اىل دراسة تخالص معايري عملية اعادة توظيف املباين الرتاثية، ابالوالقومية اليت تناولت موضوع اعادة توظيف املباين الرتاثية الس
عدد من التجارب العاملية لالستفادة من خرباهتا يف جمال اعادة التوظيف. احملور الرابع تضمن استخدام املنهج الوصفي لدراسة وحتليل 

قصر الزبري  - التعايشيبيت اخلليفة عبد هللا -هي )مبىن الربيدبعض مشاريع اعادة توظيف املباين الرتاثية يف منطقة اخلرطوم الكربى و 
ابشا(، لتقييم الوضع الراهن ملعرفة مدى تطبيق معايري مشاريع اعادة التوظيف. احملور اخلامس تضمن اهم النتائج والتوصيات، ومن اهم 

البحث أبن تؤدي  إعادة توظيف املباين الرتاثية. كما اوصى الفنية(عند -االجتماعية  -االقتصادية -النتائج االعتبار للمعايري )القانونية 
 املباىن الرتاثية وظيفة مواكبة للعصر دون املساس ابلقيم الرتاثية اليت حتملها.  

Abstract 
The Greater Khartoum has a lot of buildings of historical and artistic value, which are 
subject to deterioration and the destruction of its architecture as a result of the lack of 
the standards and criteria for the re-use of heritage buildings, thus losing its 
architectural and architectural elements.  
The research objective is to propose criteria for the reuse of heritage buildings to suit 
new re-use In order to preserve this heritage, through a scientific methodology relied 
on theoretical and analytical study based on five main themes. The first part addressed 
some concepts related to the reuse of heritage buildings in the Greater Khartoum. 
The second part included the values of heritage buildings in the Greater Khartoum. 
The third part included an analytical study of the international and national charters 
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and recommendations that dealt with the re-use of heritage buildings in order to 
derive the criteria for the process of re- use of heritage buildings, In addition to 
studying international experiences to learn from its experience in the field of re-use. 
The fourth part included the use of the descriptive approach to study and analyze 
some projects for the re-use of heritage buildings in the Greater Khartoum area (Al-
Bareed Building, Al-Khalifa House, Abdullah Al-Taaishi, Al-Zubair Pasha Palace) to 
evaluate the re-use criteria in this projects. 
 The fifth part included the most important findings and recommendations, and the 
most important results, to consider the criteria (legal - economic - social - technical) 
when re-use of heritage buildings. The research also recommended that heritage 
buildings perform function to keep up with the era without compromising the 
heritage values that endure.  

 كلمات مفتاحية
 القيمة  -إعادة التوظيف  -احلفاظ  -املباين الرتاثية 

 مشكلة البحث
 يف املباين الرتاثية يف منطقة دة توظتتعرض املباين الرتاثية اىل الكثري من اإلمهال وسوء االستعمال نتيجة لقصور معايري وضوابط عملية اعا

 اخلرطوم الكربى واليت توجه العاملني هبا.
 العاملية. السياسات مع اعادة توظيف املباين الرتاثية يف منطقة اخلرطوم الكربى ابملقارنة سياسات نتائج تدين 

 هدف البحث
  لى افضل الرتاثية يف منطقة اخلرطوم الكربى للحصول عيهدف البحث اىل العمل على حتسني مستوى مشاريع اعادة توظيف املباين

النتائج القانونية، الفنية، االقتصادية، واالجتماعية، مع احلفاظ على القيمة التارخيية لتلك املباين لضمان استمرارها من خالل وضع 
 معايري إلعادة توظيف واستخدام هذه املباين.

 نطقة اخلرطوم الكربىالقاء الضوء على قيم املباين الرتاثية يف م. 
 .احلفاظ على املباين الرتاثية من االنداثر بسبب سوء عملية االستعمال نتيجة لقصور مشاريع اعادة التوظيف 

 
 منهجية البحث

 دراسة نظرية تضمنت التعرف على بعض املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدراسة. دراسة نظرية حتليلية للمواثيق والتوصيات الدولية والقومية
 اليت تتناول موضوع اعادة توظيف املباين الرتاثية الستخالص معايري عملية اعادة توظيف املباين الرتاثية.  

مت استخدام املنهج الوصفي لدراسة وحتليل بعض مشاريع اعادة توظيف املباين الرتاثية يف منطقة اخلرطوم الكربى لتقييم الوضع الراهن 
 اعادة التوظيف. ملعرفة مدى تطبيق معايري مشاريع 

 مفاهيم عامة -املقدمة .1
 املباين الرتاثية 1.1
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 1رتبطة هبا.ملهي املباين ذات األمهية التارخيية واألثرية والفنية والعلمية واإلجتماعية، مبا فيها الزخارف واألاثث الثابت املرتبط هبا والبيئة ا
 احلفاظ  1.1

ايش اليت توفر للموروث البقاء ألطول مدة ممكنة، ليؤدي دورًا يف حياة اجملتمع الذي يتعهو)العملية اليت تشمل كل اإلجراءات واألساليب 
 2معه(.
 القيمة 1.1

هي كل ما يقدر قيمته فهي ماخيلفه السلف من ارث مادي أو معنوي يستحق اإلبقاء عليه ومحايته من اإلنداثر واحلفاظ عليه عرب 
سلف، كل شيء قدمي حمتوايً لقيمة تراثية ما مل يرى ويقدر اجملتمع جدوى وأمهية ما خيلفه الاالجيال املتعاقبة. وليس ابلضروري أن يكون  

 3لذلك ال بد من االدراك الواعي للقيم الكامنة ابلعناصر الرتاثية املوروثة أوالً لكي تتحدد جدوى أمهية حفظها.
 إعادة التوظيف 1.1
 خمتلفة تعديالت الوظيفة يف التغيري هذا ويصاحب ألجلها صمم اليت تلك عن ختتلف ألخرى معني مبىن يف وظيفة تغيري عملية هي
 أصالة على احلفاظ تضمن معينة حبدود البناء يف التعديالت هذه تكون ويراعى أن اجلديدة الوظيفة متطلبات مع يتالءم مبا البناء على
 احمليط ابحملتوى العمراين اهتمام من تتضمنه ملا القيمة وذات األثرية األبنية مع للتعامل الوسائل أفضل من التارخيية وتعترب وقيمته املبىن
 4معاً. العمراين والوسط املبىن وتنمية القيمة ذو واملبىن

 اإلطار العام -إعادة التوظيف 1-5
 احلياة وإرجاع تطويرها على فقط للمساعدة ليس املالئم التوظيف القيمة ذات واملناطق القيمة ذات املباين وتوظيف استخدام إعادة إن

 اقتصادية قاعدة إجياد على يساعد قد مما واحلضاري االقتصادي اجملال إىل وميتد أثره اجملاورة العمرانية الكياانت على يؤثر قد إمنا إليها،
 الكيان للدخول ضمن األثرية للمنطقة أو للمبىن احمليطة املنطقة على يعود وأيًضا املناطق وتلك املباين تلك لإلبقاء على عليها يعتمد

العمراين  وحميطها املناطق لتلك املالئم استكمال التوظيف على أيًضا يساعد قد اثنواًي، العنصر هذا يصبح وال القدمية، للمدينة العضوي
 يكفي اقتصادي عائد حتقيق يف استغالهلا طريق عن القيمة ذات املباين على احلفاظ الدولية بضرورة واملؤمترات املواثيق أغلب اندت أيًضا

 املعماريني للمهندسني الثاين الدويل البندقية الصادر عن املؤمتر ميثاق املواثيق هذه وأهم هلا الدورية الصيانة أعمال عن تكاليف الصادر
 أوصت كمامناسبة.   استخدامات يف القيمة ذات األبنية توظيف إعادة على ضرورة يؤكد والذي م،٤٦٩١ عام املتخصصني والفنيني

صيانتها .  وضمان عليها احلفاظ ذات القيمة لضرورة للمباين جديدة وظائف استحداث بضرورة احلفاظية تقارير يف اليونسكو جلنة
 ملهندسي (، الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين ٤٦٩١األثرية )مقررات مؤمتر البندقية عام  واملواقع النصب وترميم لصيانة الدويل امليثاق
 5.م ٤٦٩١ فينسيا، التارخيية، املباين وفين

 أهداف اعادة توظيف املباين الرتاثية 1-5

                                                             
 .3002مسودة ميثاق المحافظة على التراث العمرانى فى الدول العربية وتنميته.المملكة العربية السعودية، 1
ريهام كامل الخضراوي،الحفاظ على التراث العمراني لتحقيق التنمية السياحية المستدامة من خالل مؤسسات المجتمع    2

 .32،ص3002المدني،رسالة ماجستير،جامعة القاهرة،
،دائرة الثقافة 2نى السيد عبد الرحمن،المواثيق والتوصيات الدولية للتعامل مع التراث المعمارى والعمرانى،ط اما 3

 32،ص 3002واالعالم،الشارقة،
4 Feildens Bernand ,“Conservation of Historic Buildings”, Butterworth and Co. LTD, 

England,1982,P,34 
5 retrieved July, 2018, www.unesco.org http:// www  

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
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 توجد عدة اهداف العادة توظيف املباين الرتاثية هي:
 اهداف خاصة ابملبىن  1-5-1

 .احلفاظ عليه وضمان صيانته بصورة دائمة وكذلك حتسني الوسط العمراين احمليط به 
  واجلمالية.احلفاظ على القيم الرتاثية 
 .رفع مستوى القيمة العقارية والضريبية للمباين املعاد استخدامها 
 .توفري السالمة االنشائية للمبىن الرتاثي عن طريق الدراسات اليت تسبق اعادة االستخدام 
 يها واتالفها.عل اجياد نوع من االشراف الدائم على هذه املباين عن طريق مستخدميها واملنتفعني هبا مما يؤدي اىل منع التعدي 

 اهداف اقتصادية 1-5-1
 .توفري عائد مناسب يغطي تكاليف صيانة هذه املباين ويساعد على رفع مستوى هذه الصيانة 
 .فتح نشاط استثماري جديد وااتحة الفرص من خالل نوعية النشاط والوظائف املقرتحة اليت حيتويها وسيؤديها املبىن 
  يزيد من قيمته املالية وذلك لقيمة املبىن الرتاثية.استغالل املبىن القدمي وموقعه 

 اهداف اجتماعية 1-5-1
 .املشاركة يف تنمية اجملتمع احمليط ابملبىن وذلك بدعم احلفاظ على الطابع املعماري والعمراين الرتاثي 
 .ضمان استمرار اعمال الصيانة واعمال النظافة واليت يصعب استمرارها دون استخدام املبىن 
 6ترابط وتواصل بني املبىن ومستخدميه املنتفعني من خالل الوظيفة اليت يؤديها املبىن للمجتمع. اجياد 
 نبذة اترخيية -منطقة اخلرطوم الكربى  .1

تضم منطقة اخلرطوم الكربى ثالثة مدن هي اخلرطوم العاصمة، أم درمان، واخلرطوم حبري. وتضم ملتقي النيلني االبيض واألزرق وتغطي 
درجة. مت إنشاء اخلرطوم يف القرن التاسع عشر امليالدي  51و  51كلم مربع. وتقع بني دائريت العرض   00.222مساحة تقدر حبوايل 
م، أما مدينة 5001، وأم درمان أسسها اخلليفة عبد هللا التعايشي خليفة االمام املهدي بعد سقوط اخلرطوم عام بواسطة احلكم الرتكي

 حبري فيعود اتريخ إنشاؤها إيل األايم األوىل للحكم الثنائي. 
ية والعمرانية اليت تعود لفرتيت املعمار  تذخر منطقة اخلرطوم الكربى ابلكثري من املباين الرتاثية ذات األمهية اخلاصة، اليت تتمثل يف الشواهد

ما ك  الرتكية السابقة واحلكم الثنائي، ابإلضافة إىل آاثر الدولة املهدية أبم درمان واليت تتمثل يف العديد من املباين الشاخصة والطواىب.
الثورة املهدية بقيادة اإلمام حممد أمحد م إستطاعت 5001توجد ابملنطقة آاثر الفرتة اإلسالمية املتمثلة يف املساجد العتيقة. ويف عام 

شار تاملهدي فتح اخلرطوم. وشيدت دولة املهدية يف السودان اليت خلفت العديد من ااَلاثر اخلالدة رمزاً هلذه الثورة الوطنية، متمثلة يف إن
حاضرة دولة املهدية.  خاصة يف مدينة أمدرمان العديد من مواقع املباين التارخيية هلذه احلقبة الوطنية يف كثري من أرجاء السودان املختلفة

م إهنارت دولة املهدية، وأصبح املستعمر يتحكم يف شئون 5080للبالد عام  –اإلجنليزى املصري  –وبدخول جيوش احلكم الثنائي 
 7إدارة البالد خملفاً مواقع مباين تراثية.

 قيم املباين الرتاثية يف منطقة اخلرطوم الكربى 1-1
 ية املباين اىل عدة قيموختضع أمه

                                                             
االء جمال علي، مفهوم اعادة االستخدام للمباني االثرية بمدينة القاهرة كاحد اساليب الحفاظ، رسالة ماجستير كلية  6

 .2،ص3022الهندسة، جامعة القاهرة، 
 .3002التراث الثقافى،المروة للطباعة والنشر،الخرطوم،التجربة السودانية فى ادارة  كباشى حسين قسيمة، 7
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 ثقافية :  1-1-1
  اندي اخلرجيني اخلرطوم سابقاً .  -قيم توثيقية: القصر اجلمهوري ) السراي ( اندي اخلرجيني أمدرمان 
  وزارة الصحة( .–اشالق عباس ) الغاابت ومطافئ اخلرطوم ( مستشفى النهر  –قيم اترخية:  منزل الزبري ابشا ( 
  . قيم اثرية زمنية: سور االرسالية الكاثوليكية ) النائب العام ( ،كلية غردون التذكارية )متحف القصر( سبيل سالطني 
 .) قيم منظر املدينة: مبىن البوستة ) داخل حمافظة امدرمـان ( ، مبىن السردارية )وزارة املالية ( مبىن احلقانية ) القضائية 

 قيم االستعمـال   1-1-1
  ظيفة: مبىن املديرية ) والية اخلرطوم ( حمافظة اخلرطوم .قيم و 
  .قيم إجتماعية: سوق النسوة أبمدرمان 
  .قيم سياسية: مبىن الربملان القدمي، مبىن الوزراء القدمي 
  .)قيم اقتصادية: بيت االمانة ) دار الرايضة أبمدرمان 
  قبة محد النيل.  –قيم دينية: قبة االمام املهدي 

  عاطفية قيم  1-1-1
  قيم االستغراب: معهد أمدرمان العلمي 
  . الشخصية: طواىب املهدية، القيادة العامة ، القصر اجلمهوري 
 .) االستمرارية: قباب الكباشي ) ابراهيم الكباشي وابنائه وأحفاده 

 8ا.هوالقيم اثبتة واملعايري تتغري لذلك جند أن هذه املباين الرتاثية قد احتفظت بقيمتها الثابتة رغم تغيري املعايري ومن هنا تربز أمهيت 
 اجلهات املسئولة عن احلفاظ على الرتاث املعماري والعمراين مبنطقة اخلرطوم الكربى 1-1

 املعماري والعمراين يف السودان هي: من اهم اجلهات القائمة على احلفاظ على الرتاث
 اهليئة القومية لاَلاثر 1-1-1
ة، هى مسئولية الدولة ممثلة يف البيئة الثقافية املادي إن إدارة املوارد الثقافية يف السودان واملتمثلة يف مواقع الرتاث واملباين التارخيية ومناظر 

نهجية انون املنظم لذلك. ويف اجلانب ااَلخر فإن إدارة املوارد الثقافية وفق األسس املاهليئة القومية لاَلاثر واملتاحف وفق قواعد وأسس الق
والعلمية هي من صميم أعمال املؤسسات الوطنية األكادميية ومراكز البحث العلمي يف السودان ممثلة يف اجلامعات وأقسام ااَلاثر هبا، 

  9جمال البحث األثري يف السودان. هذا ابإلضافة إىل مسامهة البعثات األجنبية العاملة يف
 االدارة العامة لالاثر والسياحة 1-1-1

دارة املتمثلة يف دارة متخصصة تنبين السياسه العامة هلا علي خلق جهاز إداري بكادر مؤهل ومدرك للمهام اليت تضطلع  هبا اإلإهي 
  10والرتاثيه.دارة املواقع األثريه والتارخيية والنصب واملباين التارخييه إمحاية و 

 الرتاثية املباين مبعايري إعادة توظيف املتعلقة أهم املواثيق والتوصيات الدولية والقومية 1 
متت اإلشارة إىل معايري عملية إعادة توظيف املباين الرتاثية يف العديد من املواثيق والتوصيات الدولية والقومية، الواجب أخذها يف 

ثية ااالعتبار، واليت تساهم يف حتديد نوع االستخدام األفضل ملثل هذه املباين واليت تستوجب عدم التأثري سلبا على القيمة املعمارية والرت 
 مبىن، كما تعمل على ضمان دميومة واستمرار أداءه وعمره الوظيفي ألطول فرتة ممكنة ابلتوازي مع عمره الفيزايئي ومن هذه املواثيق: لل

                                                             
 .7المرجع السابق،ص  8

 .223-227المرجع السابق،ص 9
 تقريراالدارة العامة لاَلثار والمتاحف،وزارة الثقافة واالعالم،والية الخرطوم،بدون تاريخ. 10
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 م.1691ميثاق فينيسيا  1-1-1

 .11إستخدام املعلم، يف وظيفة تفيد اجملتمع، يساعد يف عملية احلفاظ عليه 
 12والرتميم اليت تؤدى إىل دراسة وإنقاذ املعامل الرتاثية. أستخدام كل العلوم والتقنيات يف احلفاظ 
  الدراسات وأعمال التوثيق اليت تتم قبل وأثناء أعمال احلفاظ، جيب أن تصدر على هيئة جمموعة من التقارير التحليلية والنقدية املدعمة

 13احثني ويوصى بنشرها.ابلرسومات والصور الفوتوغرافية، وتوضع يف أرشيف ميكن األضطالع عليه من قبل الب
 م.1691-بودابست –قرارات حلقة النقاش عن إدخال العمارة املعاصرة داخل اجملموعات التارخيية للمباين  1-1-1

 ىإعادة اإلحياء للمعامل التارخيية أو جمموعات املباين يكون إبعادة استعماهلا وإضافة استعماالت جديدة ال تؤثر داخلياً أو خارجياً عل 
 14اإلنشائي أو خصائصها حبيث حتتفظ بكياهنا املتكامل.هيكلها 

 م1699توصيات نريويب  -توصيات خبصوص أتمني احلماية والدور املعاصر للمناطق التارخيية 1-1-1
 .15خمططات احلماية وواثئقها جيب أن يصّدق عليها بواسطة اهليئة اليت خيوهلا القانون 
  16وتنفيذ برامج احلماية.حتديد الوسائل اليت سيتم بواسطتها متويل 

 م.1691أيكوموس كندا  -ميثاق أبلتون حلماية وحتسني البيئة املبنية  1-1-1
 جيب إستخدام املبىن يف وظيفته األصلية، أو يف وظيفة مالئمة ال تتطلب تغيرياً ملموساً ابملبىن، وجيب على اإلستخدام اجلديد أن حيرتم 

 17وقع.التقاليد املوجودة واألصلية للحركة وامل
 م(1699يوليو  –توصيات حلقة نقاش الربازيل األوىل )أيكوموس الربازيل  1-1-5

  احلماية القانونية للمواقع العمرانية التارخيية ميكن حتقيقها خالل إجراءات خمتلفة، مثل إعداد قوائم التسجيل واألرشفة والتنظيمات
 18إلهتمام الثقايف وإعادة التملك.العمرانية واإلعفاء من الضرائب واحلوافز وإعداد قوائم ا

 م.1699ميثاق واشنطن أكتوبر  -ميثاق أيكوموس للحفاظ على املدن التارخيية واملناطق العمرانية 1-1-9
 .19جيب أن تؤخذ إحتياطات أتمني متويل احلفاظ والرتميم للمبىن 
 .20احلفاظ يتطلب أن تنظم جمموعة تقنيني من كل التخصصات اليت هلا عالقة بذلك 

                                                             
11 Venice Charter, 1964, retrieved July, 2018, from http:// www.Icomos org.,article 5. 
12 Ibid,1964,article 2.    
13 Ibid,article16. 
14 Resolution of the Symposium on the Introduction of Contemporary Architecture into 

Ancient Groups of Buildings, Budapest, 1972, retrieved July, 2018, from http:// www.Icomos 

org,article4.  
15 Recommendation Concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas, 

Nairobi, 1976, retrieved July, 2018, from http:// www.Unesco org ,articale17-d.   
16 Ibid ,articale10. 
17The Appleton Charter for the Protection and Enhancement of the Built Environment, 

Canada,1983, retrieved august, 2010, from http:// www.Icomos org, principles. 
18First Brazilian Seminar about the Preservation and Revitalization of Historic Center, Brazil, 

1987, retrieved July, 2018, from http:// www.Icomos org.  ,article 9.  
19The Washington Charter on the Conservation of Historic Towns and 

Areas,Washington,1987,retrieved July, 2018, from http:// www.Icomos org, methods and 

instruments, article 15. 
20 Ibid, methods and instruments, article 16 
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 م1661امليثاق الدويل إلدارة الرتاث األثري  1-1-9
التشريع جيب أن مينع تدمري، أو تلف، أو حتوير)من خالل التغيري( يف أى موقع أو معلم أو ىف حميطها من غري ترخيص من املؤسسات 

 21األثرية املسئولة.
 م.1661يالند ميثاق نيوز  -ميثاق احلفاظ على األماكن ذات القيمة الرتاثية الثقافية 1-1-9

 .22احلفاظ على أماكن الرتاث الثقايف يتيسر إبستخدام املكان يف غرض مفيد 
  حيثما كان هناك مقرتح لتغيري اإلستخدام، جيب أن يكون اإلستخدام اجلديد مناسب لقيمة أماكن الرتاث الثقايف وأن اليكون له أتثري

  23سليب على قيمة هذا الرتاث.
  24زخارف ورسومات ونسيج وزجاج معشق وفنون أخرى مرتبطة ابملكان متكاملة مع هذا املكان.تعترب األعمال الفنية من  

 م(1666ميثاق السياحة الثقافية الدولية )املكسيك  1-1-6
 .25أن تكون املوارد املالية الناجتة عن السياحة موجهة حلماية الرتاث وصيانته وتفسري متيزه الثقايف  

 م.1666-م1696ميثاق بورا  -األماكن ذات التميز الثقايف يف أسرتاليا ميثاق احلفاظ وإدارة 1-1-11
  جيب تسهيل مشاركة الناس الذين لديهم ارتباطات ومعاٍن خاصة ابملكان، أو الذين لديهم مسؤوليات إجتماعية وروحية وثقافية للمكان

 26يف احلفاظ، والتفسري، وإدارة مكان.
  ص للمسامهة واملشاركة يف فهم األمهية الثقافية للمكان، وجيب أن يعطوا أيضاً فرصاً للمشاركة يفجيب أن يزود األفراد واجملموعات ابلفر 

 27احلفاظ وإدارة املكان.
  يفضل استعمال التقنيات واملواد التقليدية يف احلفاظ على النسيج ذي القيمة، إال أنه يف بعض الظروف ميكن إستعمال التقنيات واملواد

  28احلديثة.
 يثاق إىل مدخل حذر للتغيري والقيام بقدر ما هو الزم لرعاية املكان وجعله قابالً لإلستعمال، ولكن يف نفس الوقت أقل ما ميكن دعا امل

  29من التغري حىت نُبقي على متيزه الثقايف.
 .30النسيج املوجود واإلستخدام البد أن يتم تسجيلها بصورة كافية قبل إجراء أى تغيريات على املكان  

 معايري إعادة توظيف املباين الرتاثية من املواثيق والتوصيات الدولية والقومية  1-1

                                                             
21International charter for archaeological heritage management, Lausanne,1999, ,retrieved July, 

2018, from http:// www.Icomos org,article3. 
22Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value,Newzealand,1992,retrieved 

July, 2018, from http:// www.Icomos org ,article 14. 
23 Ibid, article 8. 
24 Ibid, article 9. 
25 International Cultural Tourism Charter, 1999, retrieved July, 2018, from http:// www.Icomos 

org ,article5. 
26The Australian ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significant, 1999, 

retrieved July, 2018, from http:// www.Icomos org, article 12. 
27 Ibid, article 26.3 
28 Ibid, article 4.2, Knowledge skills and techniques. 
29 Ibid, article 15,Change. 
30 Ibid, article 27.2,managing change. 
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تتضمن عملية إعادة توظيف املباين الرتاثية جمموعة من املعايري وعناصر تقييم مت استخالصها من خالل الدراسة التحليلية لبنود أهم 
( يوضح ملخص الهم املعايري املقرتحة 5إعادة توظيف املباين الرتاثية. جدول )املواثيق والتوصيات الدولية والقومية اليت تناولت موضوع 

 إلعادة توظيف املباين الرتاثية.
 املصدر:الباحثة -( معايري إعادة توظيف املباين الرتاثية5جدول )

 عناصر التقييم املعايري
 الرتاثيالتقيد ابلقوانني عند عملية اختيار الوظيفة اجلديدة للمبىن  القانونية

 إنشاء قاعدة بياانت لتوثيق املباين الرتاثية
 توفري الدعم املادي من خالل اجلهات الرمسية االقتصادية

 متويل املبىن ذاتياً من خالل اإلستخدامات السياحية وإستغالل عوائدها.
 إعادة توظيف املباين الرتاثية يف وظائف ختدم اجملتمع. االجتماعية

 مشاركة اجملتمع يف احلفاظ على املباين الرتاثية 
 ترميم واعادة توظيف املباين الرتاثية بواسطة متخصصني الفنية

 استعمال تقنيات ومواد البناء احمللية، وإستعمال التقنيات واملواد احلديثة مىت مالزم ذلك
 احلفاظ على طابع املباين الرتاثية

 التجارب العاملية العادة توظيف املباين الرتاثية  1-1
 التجربة الفرنسية )متحف اورساي( 1-1-1

 متحف، إيل احملطة حتويل مت هو متحف يف ابريس بفرنسا على الضفة الغربية لنهر السني. كان يف االساس حمطة سكة حديد، حيث
 للمحطة التصميم االساسي مراعاة مع االستخدام اجلديد مع لتتناسب احلركة وممرات حماور التعديالت يف من الكثري ذلك وتطلب

 31.(5-خمصصة)شكل ساحة يف من التحف جمموعة كل وضع مت حيث العرض واختيار أماكن

  
 Orsaywww,muse,orsay.fv املصدر: -(متحف أورساي من الداخل واخلارج5-)شكل 

 التجربة املصرية )منزل السحيمي( 1-1-1
هو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبالوي هو بيت عريب ذو معمار شرقي متميز يقع يف حارة الدرب األصفر املتفرعة من  بيت السحيمي

شارع املعز لدين هللا الفاطمي حبي اجلمالية يف قلب مدينة القاهرة. مت ترميم البيت مبنحة من الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي. 
. حالياً 0222وحىت عام  5881وتنمية منطقة بيت السحيمي مدة مخس سنوات منذ عام  استمرت أعمال مشروع توثيق وترميم

                                                             
سارة احمد محمد عثمان،تجارب اعادة استخدام المباني ذات القيمة في جمهورية مصر،رسالة ماجستير،جامعة  31

 .32،ص3002القاهرة،
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يستخدم بيت السحيمي كمتحف مفتوح لفنون العمارة اإلسالمية، وكمركز لإلبداع الفين التابع لصندوق التنمية الثقافية، كما تقام به 
كن عرض وروث الثقايف املصري ومحايته من االنداثر وتوفري أما ورش عمل لتعليم الشباب أصول هذا الفن، وذلك هبدف احلفاظ على امل

  32(.0-اثبتة لتلك الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة )شكل
 أدرين -التجربة الرتكية مشروع ترميم وتطوير وكالة رستم ابشا 1-1-1

انة وتشغيل ا تلك الوكالة لتدر عائدا ماداي يستخدم يف صيتقع وكالة رستم يف مركز مدينة أدرين التارخيي. وقد أقام  الوايل رستم ابش
ثرية جمموعة املباين الدينية اليت أقامها ابملدينة. وقد تعرضت الوكالة لإلمهال وبلغت مرحلة متدهورة حىت قررت اهليئة الرتكية للمباين األ

احة التجارية وظيف الوكالة لتصبح فندق يستوعب السيترميمها كمرحلة أويل، وبعد مرور ثالثة سنوات علي مشروع الرتميم مت إعادة ت
ابملنطقة، ولذلك أعيد تصميم غرف اإلقامة ابلطابق العلوي واملطلة علي الفناء الصغري للوكالة ابإلضافة إيل غرف اإلقامة ابلطابقني 

كافترياي وابر يتم الوصول يد املبين مبطعم و املطلني علي الفناء الكبري، ومت تزويد نصف الغرف ابلطابق العلوي حبمامات خاصة كما مت تزو 
إليهم مباشرة من اخلارج عن طريق مداخل مستقلة. وتقع هذه اخلدمات اجلديدة يف الدور الرضي املطل علي الفناء الصغري، )كانت 

تجار لتحقيق عائدا للهذه املساحة فيما سبق تستخدم كإسطبالت للجمال وخان( كما مت ترميم احملالت املطلة علي الطريق وأتجريها 
 إضافيا للمشروع. 

 وهكذا جنحت اهليئة املسئولة عن املباين األثرية برتكيا يف ترميم مبين  وكالة رستم ابشا األثرية وإعادة توظيفها سياحيا كعنصر سياحي
رانمج مرحلي لعملية الرتميم وضع بابملنطقة ولتحقيق عائدا اقتصاداي يساهم يف عملية احلفاظ على املبين. ولقد ساعد علي جناح املشروع 

  33(.3-وإعادة التوظيف )شكل

-)شكل         
  Google photo,search engin املصدر:-(منزل السحيمي0

     https://ww.ckbtravel.com املصدر:-( وكالة رستم ابشا3-)شكل
 التوجهات احمللية يف اعادة توظيف املباين الرتاثية  1

مت اختيار احلاالت الدراسية من منطقة اخلرطوم الكربى، مبىن الربيد يف مدينة اخلرطوم، متحف بيت اخلليفة يف مدينة امدرمان، وقصر 
 الزبري ابشا يف مدينة اخلرطوم حبري.

                                                             
32 http://www.wikipedia.org Retrieved June, 2018 

م صمحمد عماد نور الدين، رندا محمد رضا، الحفاظ علي المباني والمناطق التاريخية وإعادة توظيفها،الحلقة الدراسية السادسة لمنظمة العوا 33
 .2997والمدن االسالمية المصاحبة لمؤتمرها الثامن، طهران،

 
 

https://ww.ckbtravel.com/
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 مشروع اعادة توظيف مبىن الربيد املركزي    1-1
 دراسة اترخيية 1-1-1

ارة م تكملة ملبىن املالية القدمي، حيث مت توثيقه ضمن املباين الرتاثية. وحيتل موقعا مميزا جبوار مبىن وز 5800مت بناء مبىن الربيد املركزي عام 
 املالية ومبىن القصر اجلمهوري.

 الوصف املعماري: 1-1-1
( ويضم صالة داخلية تطل مشاال على شارع فرعي يفصلها عن مبىن وزارة املالية واملبىن 4-)شكل (U)املبىن مشيد على شكل حرف 

 مكون من ثالثة أجزاء على النحو التايل :

 
 0251املصدر: شركة عمار االستشارية  -( املسقط االفقي للمبىن4-)شكل

ل الرئيسي ويتكون معة ومتتد امامه ساحة خارجية بطول املبىن وهبا املدخاجلناح اجلنويب ميثل الواجهة الرئيسية للمبىن املطلة على شارع اجلا
يب عند و من طابقني مع القبو اجلزئي يف اجلهه الغربية منه.اجلناح الشرقي واجلناح الغريب ميثالن امتدادا مشاليا للمبىن ويتصالن ابجلناح اجلن

حمور  طابق قبو. وللمبىن طابع كالسيكي قوي يظهر يف التناظر حولاملدخلني الفرعيني وكل جناح منهما مكون من ثالثة طوابق مع 
وسطي عند املدخل الرئيسي ويف النمط املتكرر للعناصر املستخدمة يف تشكيل الواجهات ويف بساطة معاجلة حوائط الواجهات إبستخدام 

د وإفريز من سقف املرسيليا على مستوى واح الطوب األمحر مع تكسية ابحلجر الرملي عند املدخل ويف أتكيد اخلط األفقي إبستخدام
 احلجر الرملي مع زخارف عند أعتاب نوافذ الطابق األخري يكررها إفريز آخر على مستوى أعتاب نوافذ الطابق األرضي.

حات اليت استغلت تيفتقر املبىن خلدمات املباين احلديثة وبه كثري من التشويه والتدهور الذي نتج حملاوالت اضافة اخلدمات املطلوبة فالف
لرتكيب التكييف او استغالل الشبابيك لرتكيبها أضرت ابحلوائط والنوافذ، وخزاانت املياه العلوية ومواسري الصرف الصحي لدورات املياه 

 (.1-شوهت السقوفات والواجهات، وضع ملصقات اعالنية أضرت ابملبىن وزادت من تدهور القيمة اجلمالية للمبىن)شكل
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 0251املصدر:الباحثة -مواسري الصرف الصحي ووحدات التكييف شوهت املبىن (1-)شكل

 مشروع اعادة التوظيف 1-1-1
ني تمت اعادة توظيف املبىن ابعادة تصميمه من الداخل الدارات وزارة املالية ووظيفة الربيد يف أجنحة املبىن املختلفة، وللفصل بني الوظيف

اء مدخلة لية تقرر مجع وظيفة الربيد يف اجلزء االوسط من الدور األرضي يف اجلناح اجلنويب وان يعاد احيوظيفة الربيد واملكاتب التابعة للما
ربية غالرئيسي القدمي املطل على شارع اجلامعة أما إجالس إدارات وزارة املالية مت استغالل االجنحة الشرقية والغربية واالجزاء الشرقية وال

بقية الطوابق اآلخرى لالستخدامات اليت حتتاج اليها كقاعات االجتماعات ومكاتب مديري اإلدارات من اجلناح اجلنويب ابالضافة ل
 ومكاتب املوظفني وقاعات احملاضرات واملكتبة كما يلي:

ية سمت تقسيم االدارات بفواصل خفيفة ألواح الفلني املضغوط يف تقسيم احلمامات وغرف الكهرابء والواح األملونيوم، وااللواح اجلب
لتقسيمات املكاتب وهى فواصل قابلة للفك والتحريك. مل يتم عمل فتحات جديده فيه واملساس ابملعامل الرتاثية للمبىن واإلكتفاء 

 ابلفتحات املوجوده.
من املدخل  ةاما ابلنسبة للمداخل تقرر ان يكون املدخل اجلنويب للربيد والربق، اما الدخول ملكاتب التابعة للمالية عرب احلديقة الوسيط

 الشمايل للمبىن والذي سوف يؤهل بعمل هبوي استقبال يف الطابقني االرضي واألول.
 تقييم املشروع وفق معايري التقييم  1-1-1

 القانونية 
مت توثيق املبىن  و لرمزيته الرتاثية وتفرده املعماري، جبانب أنه ميثل إراثً وقيمة ثقافية وسياحية. 5888املبىن حممي بقانون محاية اآلاثر لعام 

 كاحد املباين الرتاثية يف منطقة اخلرطوم الكربى.
 االقتصادية 

 يتم توفري الدعم املايل من وزارة املالية واالقتصاد الوطين واهليئة القومية لالاثر.
 
 

 االجتماعية 
وظيف املبىن بوظيفة ادارية دارية وذلك العادة تيقل أتثري اجملتمع احمللي والبعد االجتماعي يف القرارات التصميمية نظراً لطبيعة املبىن اال

 لوزارة املالية ووظيفة الربيد. 
 الفنية 
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أن أعمال الصيانة تتم حتت إشراف اهليئة القومية لآلاثر واملتاحف وفقا للمواصفات واالشرتاطات املقررة من منظمة اليونسكو وهيئاهتا  -
 االستشارية. 

الربق ومبىن يف املبىن من اجلهة الشمالية واجلنوبية الغربية للمبىن وعمل حديقة تربط بني مبىن الربيد و  ازالة كل املباين العشوائية املخالفة -
 املالية مع استكمال السور اخلارجي وعمل بواابت للمدخل.

زاء التالفة منها، واحلفاظ على جمت استعمال تقنيات ومواد البناء احمللية بصيانة وترميم االبواب والنوافذ الرتاثية يف كامل املبىن واكمال اال -
العناصر املوجودة يف اجلزء اخلاص بوظيفة الربيد والربق من ارضيات البالط احلبشي، اما يف االجزاء اخلاصة بوظيفة وزارة املالية مت 

 تغيرياالرضيات اىل ارضيات من الرخام.
 حالته االوىل كما كان يف السابق.مت احلفاظ على قيمة املبىن الرتاثية ويظهر ذلك يف إعاده املبىن اىل  -

 مشروع اعادة توظيف بيت اخلليفة عبد هللا التعايشي )امدرمان( 1-1
 دراسة اترخيية 1-1-1

وقد شيد  ،كان يف السابق مقراً لسكن اخلليفة عبد هللا التعايشي إابن الدولة املهدية وخليفة قائد الثورة املهدية اإلمام حممد أمحد املهدي
م. قام إبنشاء البيت رجل من األنصار، وقام بوضع اخلارطة املعماري اإليطايل بيرتو، كما شيد اجلزء امللحق به واملكون 5001املبىن عام 

م ودخول اجليش الغازي أمدرمان وإستباحتها 5080سبتمرب سنة  0بعد هزمية جيوش اخلليفة يف كرري يف  م.5085من طابقني عام 
 لزمن، إستقر كتشنر لفرتة من الزمن يف بيت اخلليفة إيل أن إكتمل إصالح ما حلق بسراي غردون من دمار.   فرتة من ا

 الوصف املعماري 1-1-1
بلغ تيقع بيت اخلليفة يف مدينة أمدرمان يف الناحية اجلنوبية من قبة اإلمام املهدي، وحييط ابملبىن حائط ضخم مبىن ابلطوب األمحر. 

م من الشرق إيل الغرب، وهو متصل ابجلامع بباب مغلق 38م من الشمال إيل اجلنوب، و501وأبعاده  0م3122مساحة البيت حنو 
 اآلن. 

ويتكون من مخس ( يوضح بيت اخلليفة. 1شكل ) يتكون البيت من عدة أفنية حماطة بسور من الطوب األمحر ومتصلة ببعضها البعض
خل، احلوش وتوجد به السيارات القدمية، الفناء الرئيسي ابلوسط ويقابل هذا فناء آخر يفصل بينهما سور، املبىن املد أجزاء من املباين:

 الذي يتكون من طابقني، مبىن يقع ابجلنوب ويتكون من حجرات صغرية وكانت إصطبالت للخيول يف السابق.  
 مشروع اعادة التوظيف  1-1-1

ندما عدد من كبار موظفي املستعمر الربيطاين، الذين حّول بعضهم البيت إىل اصطبل للخيول. وعتعاقب على السكن يف بيت اخلليفة 
جاء املفتش برمبل أقام يف هذا البيت، وكانت زوجته متخصصة يف اآلاثر، فاقرتحت أن يصبح بيت اخلليفة متحفاً لآلاثر يضم كل آاثر 

حيتوي على العديد من املقتنيات النادرة لتلك احلقبة، كما يشتمل على  آلاثرمتحفًا ل 5800الثورة املهدية، وأصبح املنزل منذ عام 
 مقتنيات تعود إىل ما قبل الدولة املهدية.

 طُرح مشروع ترميم املتحف يف مسابقة تنافست عليها بيوت اخلربة ابلداخل واخلارج، ومن مث طُرح املشروع الفائز يف عطاء التنفيذ، 

 ( يوضح أعمال الرتميم والصيانة.1شكل ) فق شروط حمددة تتوافق مع معايري ترميم املبىن.وكان اإلشرتاط أن ُيصان و 
 وفق معايري التقييم  تقييم املشروع 1-1-1

 القانونية 
م، حيث يعترب من أهم املعامل الرتاثية يف مدينة أم درمان املسجلة 0228خيضع لقانون محاية ااَلاثر واملتاحف بوالية اخلرطوم لسنة 

 دى اإلدارة العامة لاَلاثر واملتاحف.ل
 االقتصادية 
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 ةاعادة توظيف بيت اخلليفة كمتحف ساهم يف استمرار متويل اعمال الرتميم والصيانة، كما تساهم اإلدارة العامة لاَلاثر واملتاحف الوالئي
 يف متويل اعمال الرتميم والصيانة. 

 االجتماعية 
حالت اح للتعرف على اتريخ الثورة املهدية. كما تقوم إدارات املدارس بوالية اخلرطوم بعمل ر يراتد متحف بيت اخلليفة الباحثني والسي

 املعامل واملقتنيات االثرية. مهمة شرح للطالب للتعريف ببيت اخلليفة واترخيه. ويتوىل فريق عمل متخصص
 الفنية 
توظيف التقنيات التقليدية، وإستخدام عمالة حملية، وإستخدام مواد تقليدية يف ترميم وصيانة املبىن، وذلك ألن بيت اخلليفة مشيد من  -

 املواد التقليدية )الطوب، الطني وروث احليوان، والسقف من الربوش واخلشب(. 
ف، واعمال ت اشراف اهليئة القومية لالاثر واالدارة العامة لالاثر واملتاحاعمال الرتميم والصيانة متت متت وفق األسس واملعايري الدولية حت -

 اعادة التوظيف متت بواسطة خرباء وطنيون واجانب متخصصون.
 احلفاظ على الطابع املعماري والعمراين لبيت اخلليفة. -

(بيت 1-)شكل 
 0250املصدر:الباحثة    -رتميم     يف بيت اخلليفة(اعمال ال1-)شكل 0221واملتاحف، لاَلاثر العامة االدارة:املصدر-اخلليفة

 مشروع اعادة توظيف قصر الزبري ابشا )ابخلرطوم حبري( 1-1
 دراسة اترخيية  1-1-1

(. وُشيد القصر أثناء وجود الزبري ابشا 11-0شكل )، كلم( مشال اخلرطوم حبري  41يعترب قصر الزبري ابشا معلماً ابرزاً ملدينة اجليلي )
 أواخر القرن التاسع عشر. ويعترب الزبري ابشا هو املؤسس ملدينة اجليلي. يف يف املنفى

  الوصف املعماري 1-1-1
يتكون القصر من مثانية غرف، فرندة ،صالة، محام، ومطبخ. وكانت ابلقصر حديقة خلفية هبا الكثري من أنواع شجر الفاكهة. اجلدران 
مشيدة من الطني والزابلة )روث احليواانت(، أما األبواب والنوافذ من اخلشب. مازال القصر أيخذ هيئته وشكله األول منذ نشأته قبل 

( قصر 0كل )شمازال أحفاد )الزبري ابشا رمحة( حيتفظون مبقتنياته اليت كان يستخدمها يف احلرب والسلم داخل قصره. قرن من الزمان. و 
 .الزبري ابشا وحميطه العمراين ابجليلي

 مشروع اعادة التوظيف 1-1-1
ث احلديث، وعملوا القليل من األاثمل يعمل أحفاده الذين يسكنون يف القصر على تغيري معامله اخلارجية أو الداخلية اليت أضيف هلا 

على تنسيق جزء من القصر كمتحف. فقد نسق األحفاد غرفة القصر اليت تطل على صالة صغرية أباثاثت الزبري ابشا األصلية، اليت 
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حلروب. اتتمثل يف سريره املعروش وكرسيه إضافة إىل درج منحوت أبحد أنواع اخلط العريب، جبانب اآلليات اليت كان يستخدمها يف 
 يوضح القصر قبل وبعد الرتميم. (8شكل ) ويعترب القصر من املعامل التارخيية اهلامة اليت يراتدها الزوار من داخل وخارج السودان.

 
 م0250لاَلاثر واملتاحف  املصدر:اإلدارة العامة-( قصر الزبري ابشا وحميطه العمراين ابجليلي0شكل )

   
 م0250املصدر:االدارة العامة لاَلاثر واملتاحف،-قصر الزبري ابشا قبل وبعد الرتميم (8شكل)

 تقييم املشروع وفق معايري التقييم 1-1-1
 القانونية 

م. حيث يهتم احفاد الزبري ابشا بتنفيذ قوانني احلفاظ على 0228خيضع القصر لقانون محاية ااَلاثر واملتاحف بوالية اخلرطوم لسنة 
اإلدارة العامة لاَلاثر واملتاحف(. ويعترب قصر الزبري ابشا من أهم املعامل الرتاثية اليت مت تسجيلها يف اإلدارة العامة لاَلاثر الرتاث )قانون 

 والسياحة وإبشراف اجلهات املختصة.
 االقتصادية 

مة لالاثر والسياحة رطوم ممثلة يف االدارة العاتقوم اسرة وأحفاد الزبري ابشا بتمويل اعمال الرتميم والصيانة الدورية، كما ان حكومة والية اخل
 التزمت بعد ذلك بتخصيص ميزانية اثبتة للصيانة ومل تف ابلتزامها إال مرًة واحدة. 

 االجتماعية 
حفاد )أالك زام املوكان من أهم إجيابيات التجربة جناحها يف إلت وعي املالك ابحلفاظ على املبىن الرتاثي وحتويل بعض أجزاءه إىل متحف. -

 الزبري ابشا( بصيانة القصر واحلفاظ على البيئة احمليطة.
 

 الفنية 
 اشرف على أعمال الرتميم  مهندس معتمد من حملية أمدرمان واإلدارة العامة لاَلاثر والسياحة. -

ة ابلزبري ابشا على ضوء صقامت اإلدارة العامة لاَلاثر والسياحة أبخذ قياسات وأبعاد القصر ومن مث توثيقه، وتوثيق بعض املقتنيات اخلا
 احلالة العامة للمبىن.
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 وجد أن بعض الغرف مت حتديثها ابلطوب األمحر ومت إغالق بعض األبواب. ومت حتديد أعمال الصيانة والرتميم على النحو التايل: -
 .تكملة األجزاء املفقودة من اجلدران ابلطوب اللنب 
  ابلنمل األبيض )األرضة(.تغيري بعض أخشاب عتب األبواب والنوافذ املتأثرة 
 .كشط الزابلة القدمية وطالء املبىن بزابلة جديدة   
 متت أعمال الرتميم والصيانة إبستخدام املواد والتقنيات التقليدية يف الرتميم. 
 .مت احلفاظ على طابع املبىن الرتاثي 

 النتائج والتوصيات 5
 النتائج 5-1
حتوي منطقة اخلرطوم الكربى العديد من املباين الرتاثية ذات القيمة اليت  ميكن اعادة توظيفها بوظائف تساهم يف اعادة احلياة هلذه  

ب للجان ياملباين وأتكيد اهلوية الثقافية والتارخيية واليت من خالهلا يتفاعل اجملتمع معها مرة أخري، كما أهنا تعترب احملرك الرئيسي واألساس
 االقتصادي. 

  املواثيق  الفنية(عند إعادة توظيف املباين الرتاثية اليت مت استخالصها من –االجتماعية  -االقتصادية –االعتبار للمعايري )القانونية
مع قيمة  ةوالتوصيات الدولية والقومية، حيث اندت هذه املواثيق أبمهية إعادة توظيف املباين الرتاثية، كما أوصت أبن ال تتعارض الوظيف

 املبين. 
  توصل البحث من خالل دراسة التجارب العاملية إىل أن إعادة توظيف املباين الرتاثية يف وظائف ختدم اجملتمع، ساعدت على جتديد

 احلياة فيها ابالضافة اىل احلفاظ على قيم املباين الرتاثية. كما متت املراعاة للمعايري املقرتحة عند اعادة التوظيف.
  ظيف مبىن الربيد ابضافة وظيفة جديدة لوزارة املالية مل تتعارض مع الوظيفة األصلية ألهنا مماثلة إبعتبارها وظائف ادارية، ومل اعادة تو

 تتعارض مع إنشاء املبىن، لكن هذا االستخدام ال حيقق عائد اقتصادي نسبة للوظيفة االدارية اجلديدة.  
 ون حذف او ي كمتحف مل يتعارض مع بنية املبىن، حيث متيز ابالحتفاظ بفراغات املبىن دإعادة توظيف بيت اخلليفة عبد هللا التعايش

اضافة، فقد روعي عند مشروع اعادة التوظيف ان حيتفظ املبىن بتفاصيله الداخلية واخلارجية، حيث تكيفت الفراغات من سكن اىل 
 مارية.عرض متحفي، ابالضافة اىل احلفاظ على قيمة املبىن التارخيية واملع

 تقوم  ثرغم القيمة التارخيية والرتاثية العالية لقصر الزبري ابشا، إال أن الدولة ال تقدم الدعم املايل والفين للحفاظ على هذا التاريخ، حي
 اسرة الزبري ابشا ابلصيانة الدورية للقصر دون أي دعم حكومي. 

 وم الكربى إيلميكن تقسيم مصادر متويل مشاريع إعادة التوظيف يف منطقة اخلرط 
 األفراد(. –احلكومة الوالئية  –) احلكومة االحتادية 

 .مل يشرتك اجملتمع يف مشاريع اعادة توظيف املباين الرتاثية ابلقدر الكايف 
 التوصيات 5-1

  لرتاثية اليت حتملها.ااالخذ يف االعتبار عند اعادة توظيف املباىن الرتاثية أن تؤدي وظيفة مواكبة للعصر دون         املساس ابلقيم 
  .اإلستفادة من التجارب العاملية يف جمال إستثمار املباين الرتاثية وكيفية اعادة توظيفها بوظائف سياحية 
 ت اعادة توظيف مبىن الربيد بوظيفة ثقافية او سياحية استثمارية لتحقق عائد اقتصادي ُيستفاد منه إلستمرار متويل أعمال الصيانة ابملعدال

 بة.املطلو 

                                                             
 الزبالة: هى خليط من الطين وروث الحيوانات 
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  ل ياملسامهة يف توفري الدعم املايل والفين الالزم لعمليات الرتميم لقصر الزبري ابشا. كما جيب دعوة القطاعات املختلفة للمشاركة يف متو
 أعمال احلفاظ على املباين الرتاثية.

 .تطوير القوانني اخلاصة ابعادة توظيف املباين الرتاثية 
 تناسب توظيف املباين الرتاثية من خالل دورهم الفاعل يف العمليات التنظيمية والتنفيذية، لكي ت مشاركة اجملتمع احمللي يف عملية اعادة

 مقرتحات اعادة التوظيف مع احتياجات اجملتمع احمللي.
  .اتباع اساليب علمية معتمدة يف ترميم املباين الرتاثية مبا يتناسب مع املواثيق والتوصيات الدولية 
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