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المقدمة

يف سياق »مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية« مت اقرتاح مشروع عمل يعد منوذج للحفاظ على املدينة التارخيية، من خالل هنج 
»إعادة التأهيل« و»اإلحياء«، كخطوة حنو إعداد خطة حفاظ للقاهرة التارخيية - موقع الرتاث العاملي -. هذا املشروع يهدف إىل دعم 

سياسة حفاظ متكاملة وتعزيز وجود وإظهار بعض اآلثار ذات القيمة االستثنائية، اليت متثل رافداً أساسياً يف القيمة العاملية االستثنائية 
للموقع، علما بأن املشروع يف األساس يضم اسرتاتيجية شاملة هتدف إىل حتسني الفراغ العام، وإعادة تأهيل املباين السكنية، وحتسني 

األنشطة الثقافية والسياحية، وبث احليوية يف املناطق ذات األنشطة التجارية واألنشطة احلرفية، وحتسني الظروف البيئية واملعيشية بشكل 
عام.

 يفرتض أن يكون مشروع العمل فرصة ملعاجلة بعض القضايا الرئيسية اليت تؤثر على حالة احلفاظ يف املوقع وقيمته العاملية االستثنائية، 
وعلى وجه التحديد:

عدم توفيّر التخطيط املالئم واألطر التنظيمية حلماية وجتديد النسيج العمراين التارخيي.	 

وجود مناطق واسعة مهملة ومتهدمة وبنايات غري ُمستغليّة ميكن أن متثل أساساً إلعداد سياسات إعادة التأهيل السكن، 	 

وكذلك لتوفري اخلدمات واملرافق للسكان.

تدهور الوضع البيئي بسبب األضرار جراء حركة سري السيارات الكثيفة وسوء خطة اإلدارة اخلاصة بالتخلص من النفايات.	 

كما يوفر مشروع العمل فرصة لتجهيز أدوات وتدابري ُتستخدم لصاحل إجراءات تنفيذ خطة اإلدارة، ويف هناية املطاف يف إعداد خطة 
احلفاظ. تتعلق األدوات والتدابري مبا يلي:

إنشاء نظام معلومات مشرتك ومتكامل إلعادة التأهيل العمراين واحلفاظ، من خالل تنفيذ املسوح امليدانية وعمليات مجع 	 
البيانات، من أجل توفري املعلومات الالزمة لصناعة القرار. جيب أن يتماشى هذا األمر مع خمتلف مستويات تفاصيل 

النسيج العمراين بالكامل، وليس فقط املباين املدرجة، وأن يرتبط جبميع العوامل ذات الصلة املؤثرة على النسيج العمراين، 
مبا يف ذلك ما يُدعى بـ »خمالفات البناء« )أعمال البناء بدون تراخيص(.

دعم التعاون الفعال بني خمتلف اإلدارات واملؤسسات املعنية بإدارة موقع الرتاث العاملي.	 

دعم مبادرات التوعية واملشاركة من أجل إشراك سكان األحياء املعنية، وأيضاً سكان املدينة بشكل عام، يف عملية تنفيذ 	 
مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية.

بناء على ذلك، فإن مشروع العمل املقرتح أدناه له هدفني:
 

توفري املعلومات واملبادئ التوجيهية للتخطيط اخلاصة مبنطقة عمرانية كبرية واسرتاتيجية مل تتطرق هلا الدراسات السابقة،. 1

وإعداد وتطوير أدوات وتدابري إلعادة التأهيل واإلحياء العمراين متتد إىل باقي مناطق موقع الرتاث العاملي يف القاهرة . 2
التارخيية.

المقدمة

5



5

قلعة صالح الدين األيويب بالقاهرة - باب العزب
.photo property of Special Collections, University of Washington Libraries 

باب العزب - مدخل القلعة - القاهرة
photo © ed. MacKenzie, William in Sinai, Palestine, the Nile; ca. 1863  
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1- منطقة الدراسة

فضاًل عن ذلك، مت أخذ العناصر التالية يف احلسبان:

شهدت املنطقة من احلني لآلخر مقرتحات ملشروعات إعادة تأهيل العمراين )مثل منطقة درب اللبانة( مما يُظهر توفر 	 
الفرص لتطوير األنشطة السياحية، ولكن هذا النوع من املشروعات ينذر بأمهية إحكام السيطرة على التحوالت والضغوط 

اليت قد تطرأ على النسيج العمراين، وباألخص توازه للحالة االجتماعية واالقتصادية املنهكة.

مل تتم تغطية املنطقة من قبل بدراسات ختطيطية متكاملة، مما ميكن أن يوفيّر فرصة للتنسيق والتكامل مع الدراسات السابقة 	 
اليت أجريت يف مناطق جماورة، مثل السيدة زينب1 والدرب األمحر2. 

ومن املهم اإلشارة إىل أن منطقة الدراسة تتسم بوجود أمناط متعددة من النسيج العمراين التارخيي، مع تنوع وتباين حالة احلفاظ وإمكانات 
إعادة التأهيل واإلحياء العمراين. 

حدود مشروع العمل املقرتح مبنييّ على جزء من خريطة تقسيم مناطق احلفاظ ملوقع القاهرة التارخيية )مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية 2011(

1أ
1أ منطقة هشة

1ب

حدود مشروع العمل 2أ
2أ منطقة هشة

2ب

الجبانات األثرية
الجبانات
الحدائق

7

1- انظر حمافظة القاهرة، بلدية باريس، األتيلية الباريسي للتخطيط العمراين، مبساندة وزارة الشئون اخلارجية الفرنسية )مشروعات يف القاهرة - السيدة زينب(، القاهرة 2005
2-انظر ]املصدر باإلجنليزية[:

Agha Khan Trust for Culture, Historic Cities Support Programme: “Cairo. Urban Regeneration in Darb Al-Ahmar”,  2005.
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1- منطقة الدراسة

مت تعريف منطقة دراسة مشروع العمل )انظر اخلريطة أدناه( بناء على االعتبارات التالية:

وجود القلعة – وهي معلم تراثي بارز ومن األصول العمرانية الغري مستغلة بقدر كايف وهي تعد منفصلة بشكل تام عن 	 
النسيج التارخيي، وإن كانت »مفصل ربط« حمتمل بني القاهرة التارخيية وباقي املدينة.

وجود آثار »حمورية« مهمة – نذكر منها جامع ابن طولون وجامع السلطان حسن باإلضافة إيل القلعة – وبعض » 	 
احملاور« التارخيية ذات قيمة تراثية عالية رغم كون العديد من أجزاءها يف حالة متدهورة وحتتاج إىل تطوير يف مناطق عديدة.

وجود مناطق ُمهملة مبساحات كبرية ذات إمكانات كربى ضمن برامج اإلحياء. 	 

وجود أنشطة اقتصادية )األسواق وبعض معامل اجلذب السياحي املتفرقة( مهمة للمنطقة العمرانية األمشل.	 

القلعة

آثار محورية قبل القرن التاسع عشر

محاور رئيسية قبل القرن التاسع عشر

شوارع تم شقها بعد القرن التاسع عشر

محاور مرورية رئيسية بعد القرن العشرين

مشاريع إعادة تأهيل للشوارع

مناطق تم تغطيتها بدراسات تخطيطية

منطقة الدراسة المقترحة

منطقة الدراسة املقرتحة ملشروع العمل

6
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2. نطاق وأهداف مشروع العمل

باإلضافة إىل تربير اختيار مناطق الدراسة، فإن نطاق وأهداف مشروع العمل تتصل بقضايا حمددة ذات صلة باحلفاظ والتخطيط، مت 
التعرف عليها خالل الدراسة املسحية التمهيدية والدراسات املتخصصة اليت أجراها مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية حىت اآلن.

فيما يتعلق بكامل منطقة الدراسة، سوف يوفر مشروع العمل األدلة اإلرشادية واألدوات التنظيمية اليت تركز على األهداف االسرتاتيجية 
التالية:

حفظ وحتسني قيم الرتاث اخلاصة بالنسيج العمراين، من خالل تطبيق نظم التخطيط املناسبة واألدلة اإلرشادية 	 
املعمارية اليت تنظم أعمال احلفاظ وملء الفراغات وأعمال التطوير. يف هذا اإلطار سوف يتم اقرتاح تدابري حتل حمل 
األنظمة احلالية اخلاصة بأعمال اإلزالة وتنظيم البناء، وكذا من أجل وقف أو ختفيف أثر ما يُعرف بـ »املخالفات«.

تعزيز سياسات إعادة التأهيل السكن مبا يسمح للسكان بتحسني ظروفهم املعيشية، من أجل احلفاظ على تواجد 	 
السكان القائم والتماسك االجتماعي للقاهرة التارخيية.

حفظ وحتسني النشاط االجتماعي االقتصادي للنسيج العمراين من خالل التنمية املستدامة ألنشطة متسقة مع 	 
املكان، مبا يستقيم مع السمات التارخيية ملختلف األحياء. وعلى هذا املسار، سوف يوفر مشروع العمل تدابري للرقابة 

على استخدامات األراضي، مبا يتسق مع قيم الرتاث اخلاصة بالنسيج العمراين.

إعادة تنظيم حركة سري املرور لتخفيف االختناق املروري واألمراض البيئية يف بعض النقاط اهلامة واحملاور، مع حتسني 	 
حركة سري املشاة وجعلها أكثر أماناً. جيب ربط هذا بالتحسني اإلمجايل للبيئة العمرانية وبإجراءات ختص تطوير البنية 

األساسية العمرانية والتوصل إىل نظام جديد أكثر كفاءة إلدارة مجع القمامة.

وضع وتعريف معايري وفرض إجراءات للتوعية وتعزيز مشاركة السكان أصحاب الشأن يف عملية صناعة القرار ويف 	 
تنفيذ مشروع العمل.

يف هذا اإلطار، هناك دراسات حمددة وأكثر تفصياًل – أو مشروعات جتريبية – سيتم إعدادها للتعامل مع املشكالت احملددة أدناه )انظر 
اخلريطة أدناه(:

 
التكامل الوظيفي واملكاين للقلعة بالنسيج العمراين للقاهرة التارخيية. يتطلب هذا بالتحديد إعادة االستخدام بنهج 	 

تكييّفي للجزء األسفل للقلعة، على أن تنطوي أوجه إعادة االستخدام على مهام وأنشطة قد تفيد املناطق العمرانية 
احمليطة، وإعادة فتح منطقة »باب العزب« وأن تُفتح – من جديد - الوصالت اخلاصة باملشاة وإعادة الصالت 

البصرية املرتبطة باألحياء واآلثار احمليطة.

حفظ وإعادة تأهيل مناطق النسيج التارخيي السكن األكثر تدهوراً، ال سيما املناطق اليت يوجد هبا مساحات كبرية 	 
من األنقاض وقطع األراضي اخلالية واملباين الغري مستخدمة. بناء على أعمال املسح السابقة والدراسات املتخصصة، 
فقد مت التعريّف على بعض املناطق ذات األولوية إلعادة التأهيل السكن. هذه املناطق حمددة بشكل تقرييب يف اخلريطة 
أدناه، لكن مثة حاجة لوضع حدود أدق هلا ميدانياً. نرى يف هذه املناطق نسيج عمراين ما قبل احلداثة وقيم معمارية 

ومكانية متميزة، وتوجد » حماور« تارخيية مهمة، مثل شارعي شيخون وابن طولون، تربط بني اآلثار األساسية 

2- نطاق وأهداف مشروع العمل
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على وجه التحديد – وفيما خيص مناطق احلفاظ اليت اقرتحها مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية – فإن منطقة الدراسة تضم ما 
يلي:

 
جبوار القلعة، حيتوي حي اخلليفة على منطقة ذات نسيج عمراين ما قبل احلداثة )قبل القرن التاسع عشر( وتعد منطقة 	 

ذات قيمة الرتاث األعلى )املنطقة الفرعية 1أ(، فيها عناصر ووحدات معمارية كثرية ومهمة وهبا استمرارية ألمناط 
وحدود الشوارع التارخيية وعوامل مورفولوجية أخرى.

تواجد منطقتان » هشتان متهالكتان » فيهما نسيج عمراين ما قبل احلداثة )املنطقة اهلشة الفرعية 1أ-( حيث توجد 	 
عناصر معمارية مهمة تتواكب مع نسيج عمراين متدهور، الذي ما زال حيتفظ بسماته التارخيية املورفولوجية. 

الطرف اجلنويب لشارع حممد علي – يعد أهم مثال ل« شق الشوارع« من القرن التاسع عشر – واملنطقة احمليطة به، 	 
وميثل منطقة عمرانية »انتقالية« ذات قيمة تراث عالية )املنطقة الفرعية اهلشة 2أ( ذات قيمة تراث نسبية )املنطقة 

الفرعية اهلشة 2ب(.

من مث متثل منطقة الدراسة عينة ممتازة الختبار تدابري احلماية اليت اقرتحها مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية3، اليت متر حالياً مبرحلة 
التنسيق والربط مع القرارات اخلاصة باملناطق ذات القيمة املتميزة بالقانون 119 لسنة 2008، وأعداد األدلة التخطيطية وإجراءات احلفاظ 

اليت سيتم تطبيقها يف باقي أحناء موقع الرتاث العاملي.

ميدان صالح الدين وميدان القلعة 

8
3- انظر اليونسكو – مركز الرتاث العاملي، مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية: »تقرير باألنشطة يوليو 2010 – يونيو 2012«، الفصل الثالث.
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جيب وضع دراسة خاصة بإعادة التأهيل وحتديث الفراغات العامة احمليطة باآلثار الرئيسية وتوفري القدرة على الوصول إليها، 	 
ال سيما القلعة وجامع السلطان حسن، بناء على إعادة تنظيم حركة سري املرور وحتسني حركة املشاة من أجل متكينهم من 

الوصول ملناطق األنشطة اجملتمعية ومواقع الرتاث ذات الصلة.

الرسم التوضيحي أدناه اهلدف منه توفري صورة إمجالية عن املشكالت املكانية ومشكالت احلفاظ اليت جيب أن يتصدى هلا مشروع العمل. 
يعكس هذا اهتماماً حبفظ القيمة العاملية االستثنائية ملوقع الرتاث العاملي اخلاص بالقاهرة التارخيية، حبيث تتحقق من خالل تثبيت السمات 

الرتاثية وكذا بث احليوية يف النسيج التارخيي.

إن اخلطة العامة – يف هذه املرحلة املبكرة – تقريبية وغري مكتملة. إهنا ال متثل سوى »رسم توضيحي« أويليّ سيتم تنقيحه وإمتامه على 
مدار العمل الفعلي باملشروع. غري أهنا تشدد على االعتماد املتبادل القوي بني خمتلف األمور اليت سيتم التعامل معها على مسار إعداد 

اسرتاتيجية متكاملة للحفاظ واإلحياء.

2- نطاق وأهداف مشروع العمل

التكامل الوظيفي والمكاني للقلعة
ً إعادة االستخدام التكّيفي للجزء األسفل للقلعة

إعادة تأهيل مناطق النسيج التاريخي السكني األكثر تدهورا
إعادة تأهيل وإحياء النسيج االنتقالي المتدهور
إعادة تأهيل وربط المحاور التاريخية الرئيسية
إعادة تأهيل وربط محاور القرن التاسع عشر

إعادة تأهيل الفراغات العامة المحيطة باآلثار الرئيسية
تأكيد الصالت البصرية بين المدينة التاريخية والقلعة

آثار محورية
مناطق تم تغطيتها بدراسات حفاظ سابقة

منطقة الدراسة المقترحة
إعادة تنظيم دخول المركبات ونقاط المرور الرئيسية

منطقة الدراسة املقرتحة ملشروع العمل، املشكالت اليت سيتم دراستها

11
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باملنطقة )وهي القلعة وجامع السلطان حسن وجامع ابن طولون(، مع وجود تنوع يف األنشطة اجملتمعية. جيب أن توفر 
خطة العمل دراسة حفاظ تفصيلية هلذه املناطق، بناء على مسح ميداين دقيق يتناول كافة املباين واملناطق املفتوحة 

حبسب املعايري الواردة يف املمارسات الدولية الفضلى. هذه املناطق ستمثل أيضاً جمااًل إلعداد مبادرات توعية جمتمعية 
وإجراءات جتريبية بشأن متكني السكان.

مناطق األولوية يف خطة إعادة تأهيل النسيج السكاين التارخيي ومفاصله

إعادة تأهيل وإحياء النسيج االنتقايل املتدهور على جانيبيّ شارع حممد علي، والذي ميثل » الشق« األهم يف النسيج 	 
التارخيي يف القرن التاسع عشر، وعلى امتداد الشوارع اليت تفصل مكانياً القلعة عن باقي القاهرة التارخيية. هذه 
الشرايني حتتاج بال شك إىل تطويرها بيئياً ومعمارياً بالتوازي مع ختفيف أثر حركة سري املرور، وتطوير مساحات 

للمشاة وتأكيد العالقة البصرية باآلثار الرئيسية مثل جامع السلطان حسن وباب العزب وأسوار القلعة. جيب ربط 
هذا بتحسني دورها الوظيفي )خدمات ثقافية جمتمعية وأنشطة اقتصادية كبرية كاألسواق ونقاط اجلذب السياحي(.

مناطق األولوية اخلاصة بإحياء النسيج العمراين حملاور احلداثة

إعادة تأهيل مناطق النسيج التاريخي السكني األكثر تدهورا

إعادة االستخدام التكّيفي للجزء األسفل للقلعة

آثار محورية 

محاور رئيسية قبل القرن التاسع عشر

محاور القرن التاسع عشر

إعادة تأهيل وإحياء النسيج االنتقالي المتدهور

إعادة االستخدام التكّيفي للجزء األسفل للقلعة

آثار محورية 

إعادة تنظيم دخول المركبات ونقاط المرور الرئيسية

إعادة تأهيل وربط محاور القرن التاسع عشر

10
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3- قاعدة المعلومات المطلوبة

3. قاعدة المعلومات المطلوبة

يستلزم مش روع العمل إنشاء قاعدة معلومات تدمج البيانات من خمتلف األنواع ومن خمتلف املصادر. على مستوى منطقة الدراسة، فإن 
عملية إعداد اسرتاتيجية ختطيط والعمل على التوصيات واألدلة اإلرشادية املرتبطة هبا يعن ضمناً عمل تقييم إمجايل للموقف احلايل؛ جيب 

أن تناقش أو تتطرق من بني أمور أخرى إيل العناصر اآلتية:

إطار املشهد االجتماعي-االقتصادي للسكان، بناء على بيانات التعداد السكاين وغريها من املصادر املتوفرة.

تطوير وحتسني املسح امليداين األويّيل،6 مع مديّ البحث إىل مفاصل أخرى ذات صلة يف الشياخات باستخدام نفس املعايري 	 
ونظام منح الدرجات.

دراسة متكاملة الستخدامات األراضي، بناء على معلومات من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء واهليئة العامة 	 
للتخطيط العمراين، يتم التأكد منها وإمتامها من خالل املالحظات امليدانية املباشرة.

توصيف أمناط احلركة، سواء حركة سري املرور أو انتظار السيارات أو حركة سري املشاة. وعلى وجه الدقة، جيب التعرف 	 
على نقاط التعارض املرورية األبرز من أجل إزالة أو ختفيف عوامل االختناق يف حركة السري وحتسني سيولة حركة املشاة يف 

شىت أرجاء موقع الرتاث العاملي.

التعرف على املشكالت البيئية ومصادر التلوث األبرز، وهي يف األغلب مرتبطة مبقالب القمامة غري اخلاضعة لإلدارة، وإن 	 
كانت تعتمد أيضاً على عوامل أخرى.

على مستوى »مناطق هلا األولوية« املشار إليها أعاله يف القسم 3، داخل احلدود اليت مت رمسها من قبل، مطلوب حتليل أكثر تفصياًل 
للنسيج العمراين، جيب أن يستند إىل مسح ميداين يتناول كل بناية وكل مساحة مفتوحة7 )انظر استمارات املسح يف امللحق 1(. يؤدي 

هذا إىل إنشاء نظام معلومات جغرايف متكامل )GIS( لإلحياء العمراين وإعادة التأهيل،8 والذي ميكن أن ميتد إىل قطاعات ومناطق هشة 
أخرى لتشكيل السند واألساس خلطة حفاظ متكاملة ملوقع الرتاث العاملي يف القاهرة التارخيية.

سوف ميثل هذا املسح امليداين التفصيلي فرصة إلجراء تدريب على العمل جبميع مراحل املشروع: بدءا من التحديث امليداين خلريطة 
أساسية يف املوقع، ووضع معايري للتقييم، وعمليات التقييم امليداين، وإدخال البيانات يف برنامج access، ووضع البيانات يف نظام 

GIS. سوف يتم التدريب جملموعة العمل الفنيني املختارين من قبل املؤسسات الكربى املعنية9، وبذلك توفري الدعم الفن وبناء القدرات 
يف املؤسسات املصرية املطالبة قانونيا بإدارة وحفظ املدينة التارخيية، ومن مث موقع الرتاث العاملي. وعلى هذا املسار، من املأمول انتهاز فرصة 

إجراء املسح امليداين لكل مبىن على حدة يف أن يتم بالتوازي ملء »بطاقات توصيف املباين املخالفة«.10 

13

6- انظر اليونسكو – مركز الرتاث العاملي، مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية: »تقرير باألنشطة يوليو 2010 – يونيو 2012«، الفصل الثاين.
7- انظر استمارات االستطالع يف امللحق 1.

8- انظر ]املصدر باإلجنليزية[: 
9- اجمللس األعلى لآلثار – وزارة اآلثار، اجلهاز القومي للتنسيق احلضاري – وزارة الثقافة، حمافظة القاهرة، وزارة األوقاف، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

10- انظر امللحق 2.

See Luca Lanzoni : GIS system for the management of the UNESCO property. Final report, February 2013.
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لتحقيق هذا اهلدف، جيب األخذ يف االعتبار أن نطاق وأهداف مشروع العمل ال تقتصر على التخطيط املادي وما يتعلق باحلفاظ، بل 
جيب أن متتد لتشمل جوانب رئيسية مرتبطة بإدارة الرتاث العاملي وتدشني مبادرات للتوعية وإشراك السكان يف تنفيذ املشروع.

فيما خيص العنصر األول، فإن بإمكان مشروع العمل توفري فرصة لتعزيز التعاون احلقيقي بني خمتلف املؤسسات ذات الشأن مبا يضمن 
اإلدارة الفعالة ملوقع الرتاث العاملي. ميكن أن يتم هذا من خالل تنفيذ خمتلف عمليات مجع البيانات واملسوحات املطلوبة إلعداد األدلة 
اإلرشادية للتخطيط وتدابري احلفاظ. ويف هذا الصدد، مت االتفاق مع املؤسسات الكربى املشاركة يف إدارة وحفظ القاهرة التارخيية4 على 
مشاركة فنيني خمتارين لتشكيل فريقاً يعكف مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية على تدريبه على إجراء املسح امليداين املذكور يف 
القسم 4. وعلي صعيد آخر سيتم البدء يف مجع املعلومات وعمل مسح ميداين أخر مبنطقة الدراسة ومن أجل جتريب وتطبيق »بطاقة 

توصيف املباين املخالفة« املقرتحة. 

أما خبصوص العنصر الثاين، فإن وجود جمموعة عمل وأنشطة ميدانية سوف يهيئ الفرصة ملبادرات لتعريف السكان بأهداف املشروع ومن 
مث بأمهية ومكانة موقع الرتاث العاملي. سوف يسهل هذا تنفيذ األنشطة الفنية وخيلق على اجلانب اآلخر اإلطار الالزم إلعداد املبادرات 

الرامية إىل إشراك السكان يف تعريف إجراءات التخطيط واحلفاظ احملتملة5.

فضاًل عن ذلك، كما يرد يف القسم 4 أدناه، فسوف يصبح مشروع العمل فرصة لبدء إنشاء قاعدة معلومات متكاملة، تطلع عليها 
وتشارك فيها خمتلف املؤسسات ذات الشأن، وسوف متثل األساس والقاعدة السرتاتيجية احلفاظ وإعادة التأهيل املنتظرة.

12

4- اجمللس األعلى لآلثار – وزارة اآلثار، اجلهاز القومي للتنسيق احلضاري – وزارة الثقافة، حمافظة القاهرة، وزارة األوقاف، اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
: دليل األنشطة 2012، القسم 3.6 5- انظر دانيلي بينيّ
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4. تطوير مشروع العمل

سوف يتم تطوير مشروع العمل يف املراحل التالية:

1. مجع البيانات املتوفرة اخلاصة مبنطقة الدراسة بالكامل، من املسوح امليدانية السابقة والدراسات املتخصصة فيما خيص العناصر اآلتية:

السمات االجتماعية-االقتصادية للسكان.	 
مالمح الرتاث ومسات القيمة العاملية االستثنائية.	 
استخدامات األراضي.	 
أمناط احلركة.	 
احلالة البيئية.	 

2. إعداد أدلة إرشادية اسرتاتيجية واسعة النطاق لتخطيط احلفاظ، بشأن حفظ الرتاث، والسيطرة على استخدامات األراضي وحركة 
السري، بناء على التحليالت أعاله. يف هذا اإلطار، مطلوب تعريف أدق لـل »مناطق ذات األولوية«، مما يؤدي إىل التعديل اجلزئي 
للمقرتحات يف الرسم التوضيحي أعاله. كما أنه وبناء على مبادرات التوعية واملشاركة، قد يتم التعرف على مشروعات عملية ميكن 

اقرتاحها على السلطات املختصة من أجل التنفيذ.

3. مسح ميداين تفصيلي لكل منطقة أولوية »تارخيية« و«حديثة«، مبا يف ذلك العمليات اآلتية:

املسح امليداين )إعداد استمارات املسح امليداين وتعريف بنية قاعدة بيانات الـ GIS، وإجراء مسح اختباري على منطقة-	 
عينة، ومراجعة استمارات املسح وتعريفها بشكل هنائي وكذا بنية قاعدة البيانات، وأخرياً عملية تدريب القائمني هبذا 

املسح امليداين(.
تنفيذ املسح امليداين قطعة أرض تلو األخرى )سواء مباين وأراضي غري مشيدة سواء فراغات مفتوحة وشوارع( مبا يف ذلك 	 

حتديث اخلريطة األساسية باملوقع )قبل بدء املسح امليداين( وتعبئة االستمارات ميدانياً، وإدخال البيانات وتصنيف الصور 
يف املكتب.

تطوير مبادرات التوعية واملشاركة.	 

4. دراسات تفصيلية ومشروعات جتريبية يف »مناطق ذات األولوية« تستند إىل املسح امليداين املذكور أعاله، وتتضمن توصيفات 
وتوصيات وإرشادات ختص ما يلي:

إحياء النسيج العمراين ما قبل احلداثة، مع الرتكيز على إعادة تأهيل املساكن وتطوير املساحات العامة.	 
إحياء النسيج العمراين املتهدم الذي يعود للقرن التاسع عشر )شارع حممد علي( بالرتكيز على تطوير األنشطة التجارية 	 

واخلدمات واملشهد العام للشارع.
إحياء النسيج العمراين األحدث اجملاور للقلعة بالرتكيز على اخلدمات واملرافق ذات األمهية على املستوى العمراين، وكذا 	 

على حتسني إمكانات االتصال البصري بالقلعة .
إعادة االستخدام التكيفي وتطوير اجلزء السفلي من القلعة )إذا أمكن( بالرتكيز على األنشطة السياحية واستعادة الروابط 	 

البصرية واحلركية للمشاة املستخدمني للنسيج التارخيي اجملاور.

5. تعريف أدوات التنفيذ املالئمة احملتملة )التنظيمية، املالية، اخل...( اليت ستتوفر لسائر أجزاء موقع الرتاث العاملي بالقاهرة التارخيية، لكي 
تكون أساساً وقاعدة خلطة حفاظ وإعادة تأهيل متكاملة.

4- تطوير مشروع العمل
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التدريب علي العمل يف مكتب مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية: التدريب جملموعة العمل الفنيني املختارين من قبل املؤسسات املعنية 
ومناقشة حول أدارة املدينة التارخيية

التدريب علي العمل، بعض من جمموعة العمل الفنيني مع أحد مهندسي املشروع أثناء عمليات التقييم امليداين يف منطقة درب اللبانة
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