UNESCO WORLD HERITAGE CENTRE - MANAGEMENT OF WORLD HERITAGE SITES IN EGYPT

URBAN REGENERATION FOR HISTORIC CAIRO

ACTION PROJECT LAYOUT

September 2013

The URHC Project Team:
- Franca MIGLIOLI, Project Manager, UNESCO-WHC;
- Daniele PINI, Scientific Coordinator;
Local team of consultants:
- Ahmed ABOUZAID, Architect,UNESCO Cairo;
- Federica FELISATTI, Architect, UNESCO Cairo;
- Mariam el KORACHY, Architect, UNESCO Cairo;
- Ahmed MANSOUR, Architect, UNESCO Cairo;
- Ingy WAKED, Engineer, UNESCO Cairo;
Project assistants:
- Agne BARTKUTE, UNESCO-WHC;
- Radwa el WAKIL, UNESCO Cairo;
For this document:
- Daniele PINI, author;
- Amr KHAIRY, translator and editor of the Arabic version;
- Eleanor CHAPMAN, editor of the English version;

photo Flickr photo archive_ref: “leaving cairo” , © craizdgoat.

Content
page

2

Introduction

3

01. The study area

6

02. The scope and objectives of the action project

10

12

03. The required information platform

04. The action project’s development

Annexes
Annex 1 GIS Field Survey Forms_Buildings
Annex 2 GIS Field Survey Forms_Streets and open spaces
Annex3 Proposed Prescription Card for Irregular Buildings

Bab El Azab, Citadel Gateway, Cairo. photo © ed. MacKenzie, William.
in Sinai, Palestine, the Nile; ca. 1863.

The citadel of Cairo with view on Bab El Azab.
photo property of Special Collections, University of Washington Libraries.

4

INTRODUCTION

Introduction
In the framework of the “Urban Regeneration for Historic Cairo” an Action Project has been proposed as a case for the conservation of the historic city through an approach of “rehabilitation” and
“regeneration”, and as a step towards the development of a Conservation Plan for the Historic Cairo
World Heritage (WH) site. The Action Project is intended to promote an integrated conservation
policy to enhance the presence of some outstanding monuments, which are a major attribute of the
Outstanding Universal Value (OUV) of the WH site. Above all, however, the Action Project comprises
a strategy to improve public space, rehabilitate housing stock, enhance cultural and tourism-related
activities, revitalise areas of commercial and craft activity and generally improve environmental and
living conditions.
The Action Project should be an opportunity to address some of the major issues affecting the state of
conservation of the site and its OUV, in particular:
• The lack of an appropriate planning and regulatory framework to protect and revitalise the
historic urban fabric;
• The presence of large derelict and dilapidated areas and unutilised building stock, which may
provide an opportunity to develop housing rehabilitation policies, as well as to provide services
and facilities for the resident population;
• The worsening of the environmental situation, due in part to the heavy impact of traffic and
poorly managed waste disposal.
The Action Project is also an opportunity to set up tools and procedures to be used for implementing
measures from the Management Plan and the eventual development of a Conservation Plan. These
would notably concern:
• The creation of a shared and comprehensive information system for urban rehabilitation and
conservation through the implementation of field surveys and data collection, to provide the
necessary solid background for decision making. This should address, with different levels of
detail, not only the listed buildings, but the entire urban fabric, and all relevant factors affecting
it, including so-called “violations” (building activity without permits);
• The promotion of effective collaboration amongst the different administrations and institutional stakeholders that are concerned with the management of the World Heritage site;
• The promotion of awareness-raising and participation initiatives to involve both local residents in the affected neighbourhoods and residents of the city at large in implementation of the
URHC Project.
The Action Project proposed hereafter has thus a double purpose:
1) to provide information and planning guidelines for a large and pivotal urban area not yet
covered by previous studies, and
2) to develop tools and procedures for urban rehabilitation and regeneration to be extended to
the rest of the Historic Cairo World Heritage site.
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01. The study area
The Study Area for the Action Project (see the map below) has been identified based on the following considerations:
• The presence of the Citadel, an outstanding heritage feature and a largely underutilised urban
asset, which is completely separated from the historic fabric, but a potential “hinge” between
Historic Cairo and the metropolitan area;
• The presence of important “anchor” monuments – notably the Mosques of Ibn Tulun and
Sultan Hassan, besides the Citadel – and some of the major historic “spines” with high heritage
value, but heavily dilapidated in many parts and in need of revitalisation;
• The presence of large derelict areas with high potential for regeneration programmes;
• The presence of economic activities (namely markets, and some scattered tourist attractions)
of interest of a larger urban area.

Citadel
Main monuments
(before 19th)

Main streets
(before 19th)

Main streets cut
(after 19th)

Main vehicular access
(after 20th)

Recents and on-going
street rehabilitation
Areas covered by
planning studies
Proposed Study Area

6

Proposed study area for the action project.

01. THE STUDY AREA

Moreover, the following elements have been taken into consideration:
• The area has been occasionally subject to rehabilitation projects (e.g. DarbLabanah) which
indicate the possible potential for developing tourism activities, but also the need to control the
likely eventual pressures toward uncontrolled transformations of the urban fabric and impact
on its delicate socio-economic balance;
• The area has not been subject to comprehensive planning studies and this could represent an
opportunity to coordinate and integrate previous studies conducted in adjacent areas, such as
Sayeda Zeinab1 and Darb El Ahmar .2
It is also important to note that the Study Area is characterised by the presence of different types of
historic urban fabric, in diverse state of conservation and physical conditions and specific potential for
rehabilitation and regeneration.

The perimeter of the proposed Action Project area overlaid on the Conservation Zoning Map (URHC 2011)
1A

2A

cemeteries- residential

1A sensitive

2A sensitive

cemeteries

1B

2B

landscape

action area perimiter

1

See: Gouvernorat du Caire, Mairie de Paris, Atelier Parisien d’Urbanisme: “Projets au Caire. Sayeda Zeinab”, 2005.

2

See Agha Khan Trust for Culture, Historic Cities Support Programme: “Cairo. Urban Regeneration in Darb Al-Ahmar”,
2005.
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In particular, with reference to the conservation zones proposed by the URHC project, the study area
includes the following:
• Beside the Citadel, a large area of Al Khalifa which comprises residential pre-modern urban
fabric (before 19th century) of high heritage value (subzone 1A), with important and widespread elements of architectural interest and a considerable integrity of the street pattern and
other morphological factors;
• Two “sensitive” areas of pre-modern urban fabric (subzone 1A-sensitive), where the presence
of important architectural features is paralleled by dilapidated urban fabric, which nonetheless
still holds its historic morphological character;
• The southern end of Mohammed Ali Street – the most important 19th century “cut” – and its
surroundings, which represents a “transitional” urban area with high or considerable heritage
value (subzone 2a-sensitive, and 2b) ;
The Study Area may thus represent an excellent sample to test the protection measures proposed by
3
the URHC Project currently being harmonized with decrees concerning the Areas of Peculiar Value of
Law 119/2008, and develop planning guidelines and conservation measures to be applied in the entire
World Heritage site area.

Midan Salah el Din and Midan Qalaa view from the Citadel.

3
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See UNESCO WHC-URHC Project: “Report of Activities July 2010-June 2012”, Chapter III.

02. THE SCOPE AND OBJECTIVES OF THE ACTION PROJECT

02. The scope and objectives of the action project
In addition to providing the justification for the selection of the Study Area, the scope and the objectives of the Action Project relate to specific conservation and planning issues which have been identified through the preliminary survey and the sector studies conducted by the URHC project so far.
For the entire Study Area, the Action Project will provide guidelines and regulatory tools focusing on
the following strategic objectives:
• To preserve and enhance the heritage values of the urban fabric, through the enforcement of
appropriate planning codes and architectural guidelines regulating conservation, infill and development interventions. Within this framework, measures will be proposed to replace the current regulations concerning demolitions and building lines, as well as to eliminate or mitigate
the impact of so-called “violations”;
• To promote housing rehabilitation policies so as to allow residents to improve their living conditions, in order to preserve the roots of the existing population and social cohesion in Historic
Cairo;
• To maintain and enhance the socio-economic vitality of the urban fabric through sustainable development of compatible activities, in compliance with the historic character of different
neighbourhoods. To this effect, the Action Project will provide measures for land use control
respectful of the heritage values of the urban fabric;
• To reorganise vehicular circulation so as to reduce congestion and environmental disease at
certain critical points, whilst improving and making safer pedestrian movement. This should be
linked to an overall improvement of the urban environment with urban infrastructure interventions and a new, more efficient, system of waste disposal management;
• To define criteria and establish procedures to raise awareness and promote the participation
of the affected population in the decision-making process and in the enforcement of the Action
Project.
Within this framework, specific and more detailed studies or pilot projects will be developed to address the following specific issues (see the map below):
• The functional and spatial integration of the Citadel into the urban fabric of Historic Cairo.
This would namely require the adaptive reuse of the lower part of the Citadel, incorporating
functions and activities which may benefit the surrounding urban areas, the “opening” of Bab
al-Azab and the re-establishment of pedestrian and visual connections with the surrounding
neighbourhoods and monuments;
• The conservation and rehabilitation of the most dilapidated residential historic fabric, particularly areas comprising large ruins, vacant plots and unused buildings. Based on previous
surveys and sector studies, some priority areas for pilot studies on housing rehabilitation have
been identified. These areas have been approximately delimited in the map below, however a
more accurate delimitation needs to be carried out in the field. In any case, they show a pre-
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modern urban fabric with considerable architectural and spatial values, and the presence of
important historic “spines” connecting the main monuments (i.e. the Citadel, the mosques of
Sultan Hassan and Ibn Tulun) such as Sheikhon and Ibn Tulun streets, with a diverse presence
of community-oriented activities. The Action Plan should provide a detailed conservation study
for these areas, based on accurate field surveys addressing each and every building and open
space according to the standards established by international best practice. These areas will also
represent the field to develop awareness-raising initiatives and trial procedures for the empowerment of the resident population.

Rehabilitation of the dilapidated residential
historic fabric
Rehabilitation and adaptive reuse of the
lower Citadel
Monuments
Rehabilitation and re-connection of main
historic spines
Historic 19th century axis
The priority areas for the rehabilitation of the historic residential fabric and spines.

• The rehabilitation and regeneration of decayed transitional fabric on both sides of Mohammed
Ali Street, which represents the most significant “cut” of the historic fabric in the 19th century,
and along the streets, which spatially separate the Citadel from the rest of Historic Cairo. These
arteries definitely require substantial environmental and architectural improvements along with
the mitigation of vehicular circulation impact, upgrading of the pedestrian spaces and the enhancement of the visual linkages with the main monuments such as the Mosque of Sultan Hassan, Bab el Azab and the Citadel walls. This should be accompanied by the enhancement of
their functional role (large scale cultural and social facilities and economic activities, including
markets and tourism attractors).

Urban regeneration of the decayed transitional urban fabric
Rehabilitation of the public spaces facing the
main monuments
Rehabilitation and adaptive reuse of the
lower Citadel
Monuments
Reorganization of the vehicular accessibility
and main traffic node
Rehabilitation and re-connection of 19th
centiry axis
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The priority areas for the regeneration of the modern urban fabric and spines.

02. THE SCOPE AND OBJECTIVES OF THE ACTION PROJECT

A specific study should be dedicated to the rehabilitation and upgrading of the public spaces
surrounding and providing access to the main monuments, in particular the Citadel and the
mosque of Sultan Hassan, based on reorganisation of the vehicular circulation and improvement of pedestrian access to areas of community oriented activities and high heritage significance.
•

The layout below intends to provide an overall picture of the main spatial and conservation issues to be
addressed by the Action Project. These reflect a concern for the preservation of the OUV of the World
Heritage site of Historic Cairo, to be achieved through the enhancement of heritage features as well as
the revitalisation of the historic fabric.

Proposed action project study area, issues to be addressed.

At this initial stage, the layout is obviously approximate and incomplete. It only represents a first
sketch to be refined and completed in the course of the eventual Project work. However, it stresses
the strong interdependence of the different issues and aspects to be addressed in setting up a future
integrated conservation and regeneration strategy.
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To this purpose, it is important to note that the scope and the objectives of the Action Project are
not limited to physical planning and conservation issues but should be extended to include some of
the major aspects regarding the management of the World Heritage site and launch of initiatives for
awareness-raising and resident population involvement in the Project’s implementation.
As for the first aspect, the Action Project could represent an opportunity to promote genuine collaboration amongst the different institutional stakeholders, which should assist in effective management
of the World Heritage site. This could take place in implementing the different operations of data
collection and survey which would be required in order to develop planning guidelines and conservation measures. In this regard, the major institutions involved in the management and preservation of
4
Historic Cairo have agreed to select technical staff to form a team that will be trained by the URHC
Project to conduct the field surveys cited below in section 3. In addition, the Study Area could be used
to begin the data collection and field survey for implementation of the proposed “Irregular buildings
5
prescription card” .
As for the second aspect, the presence of staff and activities in the field will create the opportunity
for initiatives to explain the objectives of the Project to the local population and hence convey the
importance and significance of the World Heritage site. This would facilitate, on the one hand, the
implementation of the technical activities and at the same time create the framework to develop initiatives aimed at involving the local population in defining possible planning and conservation actions.
Moreover, as described in the following section 4, the Action Project would be an opportunity to initiate an integrated information platform, shared between the various institutional stakeholders, which
would provide the basis for any eventual conservation and rehabilitation strategy.

4
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5

Supreme Council of Antiquities-Ministry of Antiquities, National Organization for Urban Harmony-Ministry of Culture,
Governorate of Cairo, Ministry of Awqaf, Central Agency for Public Mobilization and Statistics.
See Daniele Pini: “report of Activities 2012”, section 3.6

03. THE REQUIRED INFORMATION PLATFORM

03. The required information platform
The Action Project requires the establishment of an information platform which would integrate data
of different kinds and from different sources.
At the scale of the Study Area, the development of a planning strategy and the elaboration of consequent recommendations and guidelines imply an overall assessment of the current situation, which
should address, amongst others, the following aspects:
• The outline of a socio-economic profile of the resident population, based on data from the
Census and other available sources;
6

• The development and refinement of the preliminary field survey , extending the investigation
7
to other relevant spines in the Shyakhas , using the same criteria and grading system;
• A comprehensive analysis of the land use, based on information from CAPMAS and GOPP, to
be verified and completed through direct observation in the field;
• The characterisation of existing mobility patterns, including both vehicular circulation and
parking, and pedestrian movement. In particular, the most critical points of conflict should be
identified, in order to remove or mitigate congestion factors and improve walkability throughout the World Heritage site;
• The identification of the most critical environmental problems and sources of pollution, mostly related to uncontrolled waste disposal, but also depending on other factors.
As the scale of the “priority areas” indicates above in section 2, within borders previously delimited, a
more detailed analysis of the urban fabric is required, which should be based on a field survey addressing each and every building and open space 8(see the survey forms in Annex 1). This will lead to the establishment of an integrated geographic information system for urban regeneration and rehabilitation9
, which could be extended to other sectors and sensitive areas to form the basis of a comprehensive
Conservation Plan for the Historic Cairo World Heritage site.
This detailed survey would be the occasion for training-on-the-job throughout all working phases: an
in-field update of a base map, evaluation criteria, in-field evaluation, and data entry in access software
and data query in a GIS system. The training will be offered to technical staff at the major institutions
involved,10 so as to provide technical support and build capacity within the Egyptian Institutions that
are legally required to manage and preserve the Historic City and therefore the World Heritage site.
To this effect, it is also recommended that the building-by-building field survey be utilised as an opportunity to conduct in parallel the completion of the “Irregular Buildings prescription cards” .11

See UNESCO WHC - URHC Project: “Report of Activities July 2010 – June 2012”, Chapter II .
Political election zones and smallest municipal division used to collect statistical data.
See the Survey forms in Annex 1.
9 See Luca Lanzoni : GIS system for the management of the UNESCO property. Final report, February 2013.
10 Ministry of Antiquities, National Organization for Urban Harmony (MoC), Governorate of Cairo, Ministry of Awqaf,
Central Agnecy for Mobilization and Statistics.
11 See Annex 2.
6
7
8

13

On-the-job training activity in the URHC premises: role play for the surveyors of various institutions to
discuss issues of living and managing the historic city.

On-the-job training activity, surveyors with one of URHC’s architects to evaluate one of the buildings in darb
al-labbana area.
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04. THE ACTION PROJECT’S DEVELOPMENT

04. The action project’s development
The Action Project should be developed in the following phases:
1. The collection of the existing available data for the whole Study Area, from previous surveys and
sector studies, concerning the following aspects:
• Socio-economic profile of the resident population;
• Heritage features and OUV attributes;
• Land use;
• Mobility patterns;
• Environmental conditions.
2. The elaboration of large scale strategic Conservation Planning guidelines concerning heritage preservation, land use control and circulation, based on the analyses above. In this framework, a more
accurate definition of the “priority areas” will be carried out, which would result in confirmation or
partial modification of the proposals described in the above layout. Moreover, based on awarenessraising and participation initiatives, specific intervention projects could be identified for proposal to
the relevant authorities for implementation.
3. Detailed field survey for each “historic” and “modern” priority area, including the following operations:
• Field survey preparation (elaboration of survey forms, definition of the GIS database structure, performing a test survey on a sample area, revision and final definition of the survey forms and database
structure, training of surveyors);
• Implementation of the plot-by-plot (buildings and open spaces) field survey, including the preparation of an updated base map (pre-survey), completion of forms in the field, data entry and cataloguing
of photos in the office;
• Development of initiatives for awareness-raising and participation.
4. Detailed studies and pilot projects for the “priority areas”, which would be based on the above field
surveys, and would include prescriptions, recommendations and guidelines for:
• The pre-modern urban fabric regeneration, focusing on housing rehabilitation and upgrading
of public space;
• The regeneration of 19th century dilapidated urban fabric (Mohammed Ali Street), focusing
on upgrading of commercial activity areas, services and streetscape;
• The regeneration of the more recent urban fabric adjacent to the Citadel, focusing on services
and facilities of urban interest, as well as on enhancing the visibility of the Citadel;
• Adaptive reuse and enhancement of the lower part of the Citadel (if possible), focusing on
tourist activities and the re-establishment of visual and pedestrian connections with the surrounding historic fabric.
4. Definition of possible appropriate implementation tools (regulatory, financial, etc...) to be extended
to the rest of the Historic Cairo World Heritage site, to form the basis for a comprehensive Conservation and Rehabilitation Plan.
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Survey Form for the Evaluation of Buildings in Historic Cairo (with possible violations)

)بطاقة وصف عقار بالقاهرة التاريخية (مع أحتمال وجود تعديات
اللجنة المشتركة المسؤلة عن القاهرة التاريخية

JOINT COMMITTEE IN CHARGE OF HISTORIC CAIRO
Cairo Governorate

محافظـة القاهرة

المجلس األعلى لآلثار

SCA

NOUH

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى
)معلومات عامة عن العقار(األرشيف

1. Building general information (Archives)
 كود القسمID Shiakha
ID Quism
:تاريخ المسح
Date of survey:

 كود الشياخةID Building
Name of the surveyor:

كود البناية
: إسم المساح

الموقع

1.1- Location
:قسم
:شياخة

Quism:
Shiakha:
Eventual name of the building:

:أسم الشارع
:رقم العقار
:)اسم العقار (إذا وجد

Street’s name:
Number:

بيانـات الملكية

1.2- OWNERSHIP INFORMATION

)( تراجع مع مأمورية األيرادات العقارية بالحى

(to be revised by the district: real estate revenue/tax office)

Name of the owner :

: الجهة المالكة/ إسم المالك

Name of the tenant:

:إسم المنتفــــــع
الحماية/حالة التسجيل
المناطق ذات القيمة المتميزة

2-REGISTRATION/PROTECTION STATUS
2.1-PROTECTED AREAS

)(طبقا ً للجهاز القومى للتنسيق الحضارى

(according to the National Organization for Urban Harmony)

Is it located in an area of peculiar value?
Name of the area of peculiar value:
Protection zone:

No
نعم
 ال
Historic Cairo  القاهرة التاريخية
Khedivial Cairo  القاهرة الخديوية
A  أ
B  ب
C  ج

Yes



A intersection



هل يقع العقار داخل منطقة ذات قيمة متميزة
:المنطقة الواقع بها العقار
:نطاق الحماية الواقع به العقار

أمنطقة تداخل
القيد فى جدول المبانى المتميزة

2.2-PROTECTED BUILDINGS

)(تمأل بمعرفة منطقة اإلسكان

(to be filled by the Governorate: Housing Department)

Listed buildings of peculiar value:

Yes

Classification level:

A




نعم

أ

B

No  ال
 ب
C  ج

العقار مقيد بحصر المبانى المتميزة
مستوي تصنيف المبني

Listing number:

:رقم الحصر

2.3-Monuments

موقف العقار من قانون حماية اآلثار
)(تمأل بمعرفة مسئولى اآلثار بالمنطقة

(to be filled by Supreme council of Antiquities)

Is the building listed as a monument

Yes



نعم

No



ال

هل المبنى مقيد أثر
: تسجيل-رقم القيد

Listing Number:

1.5 في حالة اإلجابة بنعم يتم اإلجابة عن السؤال رقم

If the answer is yes, please go to question 5.1

حرم أثر

2.4- Buffer zone of a monument

)(تمأل بمعرفة مسئولى اآلثار بالمنطقة

(to be filled by Supreme council of Antiquities)

Is the building in a buffer zone

Yes



نعم

No



ال

هل يقع المبنى فى حرم أثر

Is it in the antiquity beatification line

Yes



نعم

No



ال

هل يقع المبنى داخل خط تجميل معتمد

if yes, please go to question 5.2

1.5 في حالة اإلجابة بنعم يتم اإلجابة عن السؤال رقم

1

Survey Form for the Evaluation of Buildings in Historic Cairo (with possible violations)

)بطاقة وصف عقار بالقاهرة التاريخية (مع أحتمال وجود تعديات
إجراءات الحى المختص

3- DISTRICT PROCEDURES

)(تمأل بمعرفة مسئول الحفظ بمنطقة اإلسكان

(to be filled by the archive officer in the Housing Department)

ترخيص البناء

3.1- Building Permits
Is there a building permits:
Date of permit

No
نعم
 ال
Before 1966  6611 قبل
1967-2008  8002-6611
After 2008  8002 بعد

Yes



قرارات إيقاف العقار

3.2- Building Cease Decision
Yes



نعم

No



ال

محاضر مخالفات بناء

3.3- Violation Records
Violation record content:

هل يوجد قرارات إيقاف للعقار
:بيان القرار

Decision content:

Is there violation record:

تاريخ التصريح

:بيان الترخيص

Permits content:

Is there a cease decision:

هل يوجد ترخيص منصرف للعقار

Yes



نعم

No



ال

هل توجد محاضر مخالفات بناء
بيان المحاضر

2

Survey Form for the Evaluation of Buildings in Historic Cairo (with possible violations)

)بطاقة وصف عقار بالقاهرة التاريخية (مع أحتمال وجود تعديات
محاضر هدم

3.4- Demolition Records
Is there records of demolition

Yes



نعم

No



ال

هل توجد محاضر هدم

Is there a demolition permit

Yes



نعم

No



ال

هل توجد ترخيص هدم
بيان محاضر الهدم

Demolition record content:

قرارات اإلزالة

3.5- Partial Demolition Records
Is there a decision:

Yes



نعم

No



ال

هل توجد قرارات إزالة

Decision statement:

بيان بقرارات اإلزالة

3.6- Violation Fines

غرامات يومية

Is there daily violation fines:

Yes



نعم

No



ال

بيان محاضر الغرامة اليومية

Daily violation fines statement:

غلق للمحال المخالفة

3.7- Shops Closure Records
Closure decision:
Administrative closing decision statement:

هل يوجد محاضرغرامات يومية

Yes



نعم

No



ال

هل يوجد قرارات غلق للمحال المخالفة
بيان بقرارات الغلق اإلدارى
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Survey Form for the Evaluation of Buildings in Historic Cairo (with possible violations)

)بطاقة وصف عقار بالقاهرة التاريخية (مع أحتمال وجود تعديات

إزالة اإلشغاالت الثابتة

3.8- Removal of additions
Removal decision for additions

Yes



نعم

No



ال

:) 5691/83 هل توجد محاضر نظافة ( قانون

3.9-Higine violations records (Law 38/1967):
Higine violations records

Yes



نعم

No



ال

:)محاضر المخالفات البيئية (قانون البيئة

3.10-Environmental violations record (Environment Law):
Environment record statement:

هل توجد محاضر نظافة
بيان محاضر النظافة

Higine records statement:

Environmental violations record

هل يوجد قرارات إزالة إشغاالت ثابتة
بيان بقرارات إزالة اإلشغاالت

Removal decision statement:

Yes



نعم

No



ال

هل توجد محاضر مخالفة لقانون البيئة
بيان محاضر البيئة

4

Survey Form for the Evaluation of Buildings in Historic Cairo (with possible violations)

)بطاقة وصف عقار بالقاهرة التاريخية (مع أحتمال وجود تعديات

بيانات المعاينة على الطبيعة

4- FIELD SURVEY INFORMATION

) ( تمأل بمعرفة المساح في الموقع

(to be filled by the surveyor on field)

معلومات عن قطعة األرض

4.1-Plot Information:
vacant plot

Plot condition



فضاء

built plot  عليها مبان

)فى حالة أرض فضاء (قانون النظافة العامة

4.1.1- In case the plot is empty (General Hygiene law)
نعم
 قمامة

Yes

Presence of fence



Garbage

Presence of

Dirty water



Yes



ال
 متخلفات

No
Harmful residues



Chemical waste



مياه قذرة

ـ هل يوجد سور حولها
هل يوجد بها

مواد كميائية

)1.5.5 المخالفات طبقا ً لقانون النظافة العامة – (تقييم

Violations according to the General Hygiene Law (assesment of 4.1.1)
Presence of violations

حالة أرض العقار

نعم

No

هل يوجد مخالفات

ال



4.2- Building permits issued after 2008 (NOUH’s regulation) ) (طبقا ً إلشتراطات لتنسيق الحضاري8002 تصاريح البناء تم أصدارها بعد
عدد األدوار
<Ground floor + 3  متكرر أو أقل8 + أرضى
4.2.1-Number of floors
Ground floor + 4   متكرر1+ أرضى
> Ground floor + 4   متكرر1 + أكثر من أرضى
)5.5  مع1.5.5 مخالفة أرتفاع المباني (تقييم

Building hights violation (assesment of 4.2.1 with 2.1)
Yes

Presence of violations



نعم

No

)أشتراطات الواجهة الرئيسية (طبقا ً إلشتراطات لتنسيق الحضاري

4.2.2- Main Façade (NOUH’s regulation)

تكسية

Other



أخري

تشطيبات الدور األرضي

Stone  تكسية
Brown & beige shades لون الحجرالطبيعي/بيج

Other



أخري

تشطيبات الدور األول

Other



أخري

الوان البياض

Plaster

Ground floor finishing
Upper floor finishing
Plastering colour

هل يوجد مخالفات

ال





Plaster



بياض

Stone



بياض

)1.5.5 مخالفات الوجهة الرئيسية (تقييم

Main facade violation (assesment of 4.2.2)
Yes

Presence of violations



نعم

No

4.2.3- Installations on the main façade (NOUH’s regulation)
Presence of air conditions

Yes

Presence of uncovered pipes

Yes




نعم
نعم



هل يوجد مخالفات

ال

)التركيبات الفنية على الواجهة (طبقا ً إلشتراطات لتنسيق الحضاري

No
No




ال

وجود تكييف

ال

مواسيير غير محجوبة
)1.5.8 مخالفات التركيبات الفنية (تقييم

Installasion violation (assesment of 4.2.3)
Yes

Presence of violations



نعم

No



)الفتحات (طبقا ً إلشتراطات لتنسيق الحضاري

4.2.4- Openings (NOUH’s regulation)
Opening shape
Opening direction

Rectangular



مستطيل

Other



أخري

شكل الفتحات

Vertical



رأسي

Other



أخري

إتجاه الفتحات

<20%  <20% 20% - 50%  20% - 50% >50%
Mashrabeya  مشربية
In case percentage > 20%,
Other 

شيش
Shutter
what kind of exterior coverage
nothing 
Wood  خشب
Window material
Other 
Opening percentage

هل يوجد مخالفات

ال



>50%

نسبة الفتحات

أخري
ال يوجد

%52 النسبة أكبر من
ما نوع تغطية الفتحات

أخري

مادة صناعة الفتحات
5

Survey Form for the Evaluation of Buildings in Historic Cairo (with possible violations)

)بطاقة وصف عقار بالقاهرة التاريخية (مع أحتمال وجود تعديات
Transparent
Fume
Wood
Parapets
Ironwork
opening violation (assesment of 4.2.4)
Glass colour

Presence of violations

Yes

شفاف
بنى مدخن
 خشب
 حديد مشغول





نعم

4.2.5- streets and protrusions (NOUH’s regulation)
More than 12   متر68 أكثر من
Street width

Other



أخري

لون الزجاج

Other



أخري

الدراوي

No



Presence of Cornish
If yes, protrusion of Cornish
Presence Cantilevered Tower

Yes



Less than 12



Yes





No



the protrusion of tower
the base of the tower

No
 ال
  سم58 أقل من
  سم58 أكثر من

نعم

No



ال

أقل من
 %12 أكثر من

نسبة مساحة األبراج الى الواجهة

 سم

بروز البرج عن صامت الواجهة

92 أقل من
  سم92 أكثر من

Less than 60 cm
More than 60 cm

م

1 أكثر من
  م1 أقل من

More/equal to 4 m
Less than 4 m

Presence of Cornish
If yes, the protrusion of Cornish
Presence of Cantilevered Tower

)1.5.1.5 (تقييم

Yes



نعم

No



هل يوجد مخالفات

ال

)متر55 البروزات (في حالة عرض الشارع أكثر من

نعم
Less than 120 cm
More than 120 cm

No
 ال
  سم552 أقل من
  سم552 أكثر من

Yes  نعم
Less than 25 cm
More than 25 cm

 سم

Yes

Yes





No
 ال
51 أقل من
  سم51 أكثر من

نعم

No



If yes, Please answer the following
the percentage of the tower to the
facade

إرتفاع بطنية البروزات من الرصيف

متر55 مخالفات البروزات المباني في حالة عرض الشارع أقل من

4.2.5.2- Protrusions )when the street is more than 12 meters(
If yes, the protrusion of balcony

 مقدار بروز الكرانيش،في حالة اإلجابة بنعم
عن الوجهة
هل يوجد أبراج

 %12

(assesment of 4.2.5.1)

Presence of Balcony

)هل يوجد بروزات علي الوجهة (كرانيش

 يرجي اإلجابة علي األسئلة التالية،في حالة اإلجابة بنعم
Less than 50 %
More than 50 %

Protrutions of buldings on street less than 12 meter violation
Presence of violations

عرض الشارع

هل يوجد بلكونات

ال

If yes, Please answer the following
the percentage of the tower to the
facade

 متر68 أقل من

)متر55 البروزات (في حالة عرض الشارع أقل من

نعم

نعم
Less than 13 cm
More than 13 cm
Yes

ال

)الشوارع و البروزات (طبقا ً إلشتراطات لتنسيق الحضاري

4.2.5.1- Protrusions )when the street is less than 12 meters(
Presence of Balcony

)1.5.1 مخالفات الفتحات (تقييم
هل يوجد مخالفات

Less than 50 %
More than 50 %

هل يوجد بلكونات
 مقدار بروز،في حالة اإلجابة بنعم
البلكونات عن الوجهة
)هل يوجد بروزات علي الوجهة (كرانيش
 مقدار بروز،في حالة اإلجابة بنعم
الكرانيش عن الوجهة

هل يوجد أبراج
ال
 يرجي اإلجابة علي األسئلة التالية،في حالة اإلجابة بنعم

 %12

أقل من
 %12 أكثر من

نسبة مساحة األبراج الى الواجهة
بروز البرج عن صامت الواجهة

the protrusion of tower

Less than 100 cm
More than 100 cm

 سم

522 أقل من
  سم522 أكثر من

the base of the tower

More/equal to 4 m
Less than 4 m

م

1 أكثر من
  م1 أقل من

Protrutions of buldings on street more than 12 meter violation

إرتفاع بطنية البروزات من الرصيف

متر55 مخالفات البروزات المباني في حالة عرض الشارع أقل من
6
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)بطاقة وصف عقار بالقاهرة التاريخية (مع أحتمال وجود تعديات
)1.5.1.5 (تقييم

(assesment of 4.2.5.2)
Presence of violations

Yes



نعم

No

هل يوجد مخالفات

ال



إشغال الطريق العام

4.3- Road Occupancy

)(طبقا ً لقانون اإلشغاالت العامة

(Law 140/1956 concerning the street occupations/encroachments)

نعم
Pergola/tent
Type of fixed occupation
Protrusions
Protruded shop window
Road occupancy violation (assesment of 4.2.5.2)
Presence of fixed occupation

Presence of violations

Yes

Yes





No






هل يوجد إشغاالت ثابتة بالمبنى

ال

تندات
بروزات
فاترينات

نوع هذه اإلشغاالت الثابتة

مخالفات إشغال الطريق العام

نعم

No



هل يوجد مخالفات

ال

)حالة المبني (طبقا ً لقانون اآلثار

5. BUILDING STATUS (Law 117/1983 concerning antiquities)

اآلثار

5.1- Monuments
Is it totally demolition

Yes



نعم

No



ال

هل تم هدم كل المبنى

is it partially demolition

Yes



نعم

No



ال

هل تم هدم جزء من المبنى

Has there been a change of features

Yes



نعم

No



ال

هل تم تغييرمعالم المبنى

Fixed advertisment/ billboards on the monuments

Yes



نعم

No



ال

هل توجد إعالنات على المبنى

Paintings, inscriptions or writings on the monuments



نعم

No



ال

نقش/هل توجد على المبنى كتابات

Is it refurbished

Yes
Yes



نعم

No



ال

هل تم تجديد المبنى

Distortion

Yes



نعم

No



ال

هل يوجد تشويه للمبنى

No

)1.5 مخالف لقانون حماية اآلثار (تقييم
هل يوجد مخالفات
 ال

Monument violations (assesment of 5.1)
Presence of violations

Yes



نعم

خط تجميل معتمد/حرم اآلثار

5.8- Buffer zone/beautification line
Is it totally demolition

Yes



نعم

No



ال

هل تم هدم كل المبنى

is it partially demolition

Yes



نعم

No



ال

هل تم هدم جزء من المبنى

Has there been a change of features

Yes



نعم

No



ال

هل تم تغييرمعالم المبنى

Is it refurbished

Yes



نعم

No



ال

هل تم تجديد المبنى

No

)1.5 مخالف لقانون حماية اآلثار (تقييم
هل يوجد مخالفات
 ال

Monument violations (assesment of 5.1)
Presence of violations

Yes



نعم
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)بطاقة وصف عقار بالقاهرة التاريخية (مع أحتمال وجود تعديات
قرار اللجنة المشتركة

6- DECISION OF THE JOINT COMMITTEE
The building needs further procedures

Yes



نعم

No



ال

: بيان اإلجراءات المطلوبة

Description of measures:

توقيعات أعضاء اللجنة

7- COMMITTEE SINGATURES
Governorate Representative:
SCA Representative:
NOUH Representative:

المبنى يحتاج الى إجراءات جديدة

: عن محافظة القاهرة

Date:

:التاريخ

:عن المجلس ألعلى لآلثار

Date:

:التاريخ

:عن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى

Date:

:التاريخ

8

املالحق
الملحق 1

استمارة االستطالع الميداني  -المباني

الملحق 2

استمارة االستطالع الميداني  -الشوارع و المناطق المفتوحة

الملحق 3
بطاقة توصيف المباني المخالفة المقترحة

ANNEXES
Annex1
GIS survey form for buildings

Annex2
GIS survey form for streets and open spaces

Annex3
Proposed prescription card for irregular buildings

 -4تطوير مشروع العمل

 .4تطوير مشروع العمل
سوف يتم تطوير مشروع العمل يف املراحل التالية:
 .1مجع 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.
 .2إعداد 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.
 .3مسح ميداين تفصيلي لكل منطقة أولوية «تارخيية» و»حديثة» ،مبا يف ذلك العمليات اآلتية:
•املسح امليداين (إعداد استمارات املسح امليداين وتعريف بنية قاعدة بيانات الـ  ،GISوإجراء 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.
 .4دراسات 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.
 .5تعريف 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.
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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 امليدانيفي منطقة درب اللبانة
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 -3قاعدة المعلومات المطلوبة

 .3قاعدة 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 يعين 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.
األويل 6،مع م ّد البحث إىل مفاصل أخرى ذات صلة يف الشياخات باستخدام نفس املعايري
•تطوير وحتسني املسح امليداين ّ
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  ،3داخل احلدود اليت مت رمسها من قبل ،مطلوب حتليل أكثر تفصيالً
للنسيج العمراين ،جيب أن يستند إىل مسح ميداين يتناول كل بناية وكل مساحة مفتوحة( 7انظر استمارات املسح يف امللحق  .)1يؤدي
هذا إىل إنشاء نظام معلومات جغرايف متكامل ( )GISلإلحياء 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  ،accessووضع البيانات يف نظام
 .GISسوف يتم التدريب جملموعة العمل الفنيني املختارين من قبل املؤسسات الكربى املعنية ،9وبذلك توفري الدعم الفين وبناء القدرات
يف املؤسسات املصرية املطالبة قانونيا بإدارة وحفظ املدينة التارخيية ،ومن مث موقع الرتاث العاملي .وعلى هذا املسار ،من املأمول انتهاز فرصة
10
إجراء املسح امليداين لكل مبىن على حدة يف أن يتم بالتوازي ملء «بطاقات توصيف املباين املخالفة».

 -6انظر اليونسكو – مركز الرتاث العاملي ،مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية« :تقرير باألنشطة يوليو  – 2010يونيو  ،»2012الفصل الثاين.
 -7انظر استمارات االستطالع يف امللحق .1
 -8انظر [املصدر باإلجنليزية]2013 Luca Lanzoni: GIS system for the management of the UNESCO property. Final report, February :
 -9اجمللس األعلى لآلثار – وزارة اآلثار ،اجلهاز القومي للتنسيق احلضاري – وزارة الثقافة ،حمافظة القاهرة ،وزارة األوقاف ،اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
 -10انظر امللحق .2
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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 التارخيية 4على
مشاركة فنيني خمتارين لتشكيل فريقاً يعكف مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية على تدريبه على إجراء املسح امليداين املذكور يف
القسم  .4وعلي 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 احملتملة.5
فضالً عن ذلك ،كما يرد يف القسم  4أدناه ،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.
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 -4اجمللس األعلى لآلثار – وزارة اآلثار ،اجلهاز القومي للتنسيق احلضاري – وزارة الثقافة ،حمافظة القاهرة ،وزارة األوقاف ،اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
بين :دليل األنشطة  ،2012القسم 3.6
 -5انظر دانيلي يّ

 -2نطاق وأهداف مشروع العمل

•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.

منطقة الدراسة املقرتحة ملشروع العمل ،املشكالت اليت سيتم دراستها
التكامل الوظيفي والمكاني للقلعة
ً إعادة االستخدام التكيّفي 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 باألثار الرئيسية
تأكيد الصالت البصريةبين المدينة التاريخية و القلعة
أثار محورية
مناطق تم تغطيتها بدراسات حفاظ سابقة
منطقة الدراسة المقترحة
أعادة تنظيم دخول المركبات ونقاط المرور الرئيسية

أويل سيتم تنقيحه وإمتامه على
إن اخلطة العامة – يف هذه املرحلة املبكرة – تقريبية وغري مكتملة .إهنا ال متثل سوى «رسم توضيحي» ّ
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.
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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 جماالً إلعداد مبادرات توعية جمتمعية
وإجراءات جتريبية بشأن متكني السكان.

إعادة تأهيل مناطق النسيج التاريخي السكني األكثر تدهورا
ً إعادة االستخدام التكيّفي للجزء األسفل للقلعة
أثار محورية
محاور رئيسية قبل القرن التاسع عشر
محاور القرن التاسع عشر

مناطق األولوية يف خطة إعادة تأهيل النسيج السكاين التارخيي ومفاصله

جانيب شارع حممد علي ،والذي ميثل « الشق» األهم يف النسيج
•إعادة تأهيل وإحياء النسيج االنتقايل املتدهور على ّ
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).

إعادة تأهيل وإحياء النسيج االنتقالي المتدهور
ً إعادة االستخدام التكيّفي للجزء األسفل للقلعة
أثار محورية
أعادة تنظيم دخول المركبات ونقاط المرور الرئيسية
إعادة تأهيل وربط محاور القرن التاسع عشر

مناطق األولوية اخلاصة بإحياء النسيج العمراين حملاور احلداثة
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 -2نطاق وأهداف مشروع العمل

 .2نطاق 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 السكين 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 تفصيالً – 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
تكيّفي 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 السكين 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،
التعرف على بعض املناطق ذات األولوية إلعادة التأهيل السكين .هذه املناطق حمددة بشكل تقرييب يف اخلريطة
فقد مت ّ
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
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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 التارخيية ،3اليت متر حالياً مبرحلة
التنسيق والربط مع القرارات اخلاصة باملناطق ذات القيمة املتميزة بالقانون  119لسنة  ،2008وأعداد األدلة التخطيطية وإجراءات احلفاظ
اليت سيتم تطبيقها يف باقي أحناء موقع الرتاث العاملي.

ميدان صالح الدين و ميدان القلعة
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 -3انظر اليونسكو – مركز الرتاث العاملي ،مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية« :تقرير باألنشطة يوليو  – 2010يونيو  ،»2012الفصل الثالث.

 -1منطقة الدراسة

فضالً 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 يوفّر فرصة للتنسيق والتكامل مع الدراسات السابقة
اليت أجريت يف مناطق جماورة ،مثل السيدة زينب 1والدرب األمحر.2
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 مبينّ على جزء من خريطة تقسيم مناطق احلفاظ ملوقع القاهرة التارخيية (مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية )2011
1أ

2أ

الجبانات األثرية

1أ منطقة هشة

2أ منطقة هشة

الجبانات

1ب

2ب

الحدائق

حدود مشروع العمل

 -1انظر حمافظة القاهرة ،بلدية باريس ،األتيلية الباريسي للتخطيط العمراين ،مبساندة وزارة الشئون اخلارجية الفرنسية (مشروعات يف القاهرة  -السيدة زينب) ،القاهرة 2005
-2انظر [املصدر باإلجنليزية]:
2005 ,”Agha Khan Trust for Culture, Historic Cities Support Programme: “Cairo. Urban Regeneration in Darb Al-Ahmar
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 -1منطقة 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
أثار 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 أعادة تأهيل للشوارع
مناطق تم تغطيتها بدراسات تخطيطية
منطقة الدراسة المقترحة

منطقة الدراسة املقرتحة ملشروع العمل
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المقدمة

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 توفّر التخطيط املالئم واألطر التنظيمية حلماية وجتديد النسيج العمراين التارخيي.
•وجود مناطق واسعة مهملة ومتهدمة وبنايات غري ُمستغلّة ميكن أن متثل أساساً إلعداد سياسات إعادة التأهيل السكين،
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 تُستخدم 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:
1 .1توفري املعلومات واملبادئ التوجيهية للتخطيط اخلاصة مبنطقة عمرانية كبرية واسرتاتيجية مل تتطرق هلا الدراسات السابقة،
2 .2وإعداد وتطوير أدوات وتدابري إلعادة التأهيل واإلحياء العمراين متتد إىل باقي مناطق موقع الرتاث العاملي يف القاهرة
التارخيية.
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