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المؤلفون مسؤولون عن الحقائق المختارة والمقدمة في هذا التقرير، وعن اآلراء الواردة فيه، 
 .وهي ليست ُملزمة للمنظمةوالتي قد ال تكون بالضرورة هي نفس آراء منظمة اليونسكو 

إن التسميات الواردة في هذا التقرير وطريقة عرض محتواه ليس مقصودًا بها مطلقًا التعبير 
عن أي رأي تتبناه اليونسكو بشأن الوضع القانوني ألية دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو 

 .لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد تخومها أو حدودها
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العصور عاصمة رائدة سياسياً وثقافياً وتجارياً ودينياً؛ حيث كانت القاهرة على مر 
لعبت دوراً بارزاً خالل العصر الفاطمي ووصلت إلى عصرها الذهبي خالل العصر 

ونظراً لشموخ المباني في . المملوكي وظلت مدينة متعددة الثقافات في العهد العثماني
  ."دينة األلف مئذنةم"سماء القاهرة، فقد عرفت للعلماء والمؤرخين باسم 

حيث تم  ۱۹۷۹القاهرة التاريخية تم إدراجها على قائمة التراث العالمي في عام 
وبناًء على توصية ". ذات قيمة تاريخية وأثرية وعمرانية ال مثيل لها"تعريفها بأنها 

فقد قام مركز التراث العالمي  "ICOMOS"ع المجلس الدولي لآلثار  والمواق
 -:ائمة وفقاً للمعايير التاليةبإدراجها على الق

   .العديد من آثار  القاهرة تعد كنوزاً معمارية ال مثيل لها •
 

قلب القاهرة التاريخية يضم العديد من الشوارع والمنازل القديمة، كما   •
يحتوي النسيج العمراني التقليدي على أشكال من التجمعات السكانية تعود 

 .إلى القرون الوسطى
 

التاريخية تعتبر شاهداً ودليالً على أهمية المدينة سياسياً القاهرة   •
واستراتيجياً وفكرياً واقتصادياً على المستوى العالمي خالل القرون 

 .الوسطى

 

 

 

 

 

مشروع اإلحياء العمراني  ۲۰۱۰ تموز/في يوليواطلق مركز التراث العالمي 
الدعم الفني للحكومة للقاهرة التاريخية في إطار برنامج أشمل يهدف إلى تقديم 

 :ويركز المشروع على األهداف التالية المصرية في إدارة الموقع التراثي
 

” القاهرة التاريخية“اعداد مخطط متكامل للحفاظ على الموقع التراثي  •
ومناطق الحماية المحيطة، ويشمل كذلك خطة إدارة الموقع المشار إليه في 

 .  عالمياإلرشادات التشغيلية الخاصة بالتراث ال
 

انشاء إطار مؤسسي يقوم بإعداد وتطوير سياسة الحفاظ العمراني   •
المستدام، باإلضافة إلى قيامه بتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات 

 .واإلدارات والوكاالت المعنية بإدارة الموقع
 

 .انشاء قاعدة بيانات متطورة ومتاحة للجميع تختص بالحفاظ العمراني  •
 

هذه األهداف،  يقوم فريق متكامل من االستشاريين  من أجل تحقيق
المحليين والدوليين بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل التوصل إلى 
مجموعة من المعايير للحفاظ على القيمة اإلستثنائية العالمية للموقع 
التراثي، وحماية النسيج العمراني التقليدي من التدهور، وتحسين األوضاع 

0Fاإلقتصادية لسكان القاهرة التاريخيةاإلجتماعية و

۱.  

                                                           

 .1979  بملف الترشيح ، الخاص )إيكوموس( والمواقع لآلثار الدولي المجلس مراجعة قائمة: انظر 1
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 المقدمة. ۱ 
توجد في القاهرة آثار عظيمة عديدة تعتبر روائع وإبداعات تجسد خصائص "

 ۸۷۹ – ۸۷٦(مسجد أحمد ابن طولون . معمارية وفنية ال جدل حول أهميتها
، بمئذنته الملوية الرائعة وعقوده المتماثلة المفتوحة على صحن الجامع )ميالدية

الواسع، هو مثال فريد شاهد على بدايات العمارة اإلسالمية، في القرنين التاسع 
المتمثل في ) ميالدية ۱۱۷۱ – ۹٦۹(إن المعمار الفاطمي المميز . والعاشر

مثل األزهر الشريف (تحصينات وأسوار وبوابات المدينة، وكذلك الجوامع المهمة 
مقابر، تعتبر جميعاً ذات أهمية واألضرحة وال) والحاكم واألقمر والصالح طالئع
 – ۱۲٥۰(وتقف اآلثار الرائعة للمماليك البحرية . استثنائية في تاريخ الفن اإلسالمي

شامخة منتصرة ) ميالدية ۱٥۱۷ – ۱۳۸۲(والمماليك البرجية ) ميالدية ۱۳۸۲
تحتل سماء القاهرة، بمعمارها المتنوع وخطوطها الواضحة الجريئة، المبتكرة وغير 

وذلك من خالل القباب ذات العقود ، والمآذن ذات البروزات المشغولة . يديةالتقل
المقرنصات مثل  تعلو التي بدقة، والواجهات الطويلة ذات العقود المدببة، والشرفات

تلك الموجودة في مجموعة السلطان قالوون، وآثار الناصر محمد، ومدرسة السلطان 
 1F۲".حسن، ومجموعة السلطان الغوري

 

مشروع  -منظر عام للقاهرة من سطح منزل زينب خاتون في اتجاة جامع األزهر  
 ۲۰۱۱ابريل  -اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية 

                                                           

 .)۲۰۱۲أيار /مايو(مسودة بيان القيمة العالمية االستثنائية ، : ۱انظر الملحق    ۲ 

القاهرة لها تاريخ طويل باعتبارها عاصمة مهمة و مؤثرة في منطقة الشرق األوسط  
المباني المتميزة التي هذا اإلرث يقدم الدليل علي . و منطقة البحر األبيض المتوسط 

التزال قائمة، يعود تاريخها من الفترة اإلسالمية المبكرة حتي العصر الحديث 
مدينة األلف "ا اكسبها لقب لقد شكلت هذه المباني سماء القاهرة ، مم. للقاهرة 

 ."مئذنة
 

، ۱۹۷۹تم ضم نطاق المدينة التاريخية بالقاهرة إلى قائمة التراث العالمي في العام 
إقراراً بـأهميتها التاريخية واألثرية والعمرانية " القاهرة اإلسالمية"حت مسمى ت

 2F۳.الُمطلقة التي ال مراء فيها
 

حزيران والذي تم عملة /يونيو – ۲۰۱۰تموز /في تقرير باألنشطة للفترة من يوليو
تم  –مشروع اإلحياء العمراني للقارة التاريخية، مركز التراث العالمي، اليونسكو 

، مؤداها اإلعراب عن الخاص بالقاهرة التاريخية الترشيحملف كر عدة عناصر في ذ
وجود آثار عديدة، ال تُرى : " العمرانية لممتلك التراث العالمي، مثل التراثيةقيم ال

تعتمد . بصفتها معالم معزولة، بل كمكونات وعناصر من سياق عمراني متجانس
وظيفي -حقيقة أنها معالم متميزة متصلة بنظام مكانيأهميتها المعمارية والثقافية على 

 .3F٤"للنسيج التاريخي
 

وفي إطار عمل مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة  ۲۰۱۳أيلول /في سبتمبر
في  –التاريخية، تم وضع أطر خطة عمل المشروع، لتستعرض على سبيل العينة 

المنهجية والقضايا المرتبطة بتلبية متطلبات الحفاظ  -منطقة استراتيجية أصغر 
العمل وكان الهدف من خطة  4F٥.واإلدارة للمدينة التاريخية بصفتها موقع تراث عالمي

الخاصة بالمشروع هو توفير معلومات وأدلة إرشادية للتخطيط، بشأن منطقة 
                                                           

الخاص بترشيح مركز  )إيكوموس(قائمة مراجعة المجلس الدولي لآلثار والمواقع : ۲انظر الملحق   ۳
 .۱۹۷۹نيسان /أبريل ۱۰القاهرة التاريخي، على قائمة التارث العالمي، بتاريخ 

مشروع اإلحياء العمراني للقارة  –مركز التراث العالمي، اليونسكو  -الفصل االول :  انظر ٤ 
 حزيران /يونيو – ۲۰۱۰تموز /تقرير باألنشطة للفترة من يوليو"التاريخية 

إطار عام ": مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية –مركز التراث العالمي، اليونسكو : انظر  ٥
 "  ۲۰۱۳أيلول/سبتمبر –شروع لخطة عمل الم
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عمرانية لم تكن الدراسات السابقة قد غطتها، وتطوير أدوات وتدابير وإجراءات 
يمكن أن تتبع هذه األدوات واألدلة . لإلحياء العمراني وإعادة التأهيل للعمران
المصرية، بحيث تطبق في باقي أنحاء اإلرشادية في المستقبل من قبل السلطات 

 .موقع التراث العالمي – القاهرة التاريخية
 

إن دراسة اآلثار هذه جزء من سلسلة من دراسات متعمقة تم وضعها لمنطقة مشروع 
، وتستعرض هذه الدراسات السمات الرئيسية لموقع التراث العالمي، وما لالعم

 .لتي تتطلب التخطيط في المستقبليرتبط به من أمور تخص اإلدارة والحفاظ وا

 ۲۰۱٤ -د دانيل بيني .أ -صورة جوية لمنطقة مشروع العمل  

 
 : األهداف الرئيسية هي كما يلي

 .عمل مسح ميداني لجميع اآلثار الواقعة في نطاق منطقة العمل •
 .التوثيق الفوتوغرافي لحالة الحفاظ الحالية لتلك اآلثار •
 .اآلثارالتحقيق والبحث في ملكية  •
ن ومعرفة حدود المنطقة الفاصلة للحماية لكل أثر من وزارة الدولة لشؤ •

 .اآلثار، من خالل الخرائط

 .تكوين قاعدة بيانات من الصور لكل من اآلثار •
 .إعداد تقرير بمحصلة النتائج باالستمارة المصممة للدراسة •

 
سوف تساعد نتائج هذه الدراسة في تحديد حالة الحفاظ الخاصة باآلثار، وستصحبها 

كما سوف تلقي الدراسة . قائمة باألعمال والتدابير الواجبة طبقا لترتيب األولويات
الضوء على التوجهات والمشكالت الكبرى على مسار العمل علي تحقيق التكامل 

النسيج العمراني وإعادة استخدامها في  الوظيفي والمكاني لهذه اآلثار في سياق
 .جديدة مالئمةوظائف 
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 :الخلفية - أ 

 – ةالعربياآلثارظ حفلجنة "تم أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر إنشاء 
Comité de Conservation de Monuments de l’Art Arab " وكانت تتبع وزارة

اآلثار ذات حصر األوقاف، ولقد لعبت تلك اللجنة دورا محوريا في تكوين قوائم 
رقماً خصه، كما عكفت على دراسة  األهمية الفنية والتاريخية، فأعطت لكل أثر

المشروعات الخاصة باآلثار المسجلة والسماح بها بما يضمن الحفاظ علي تلك اآلثار 
 . وصيانتها

 
، والتي راحت تتبدل ۱۹٥۱ويل اللجنة إلى مصلحة اآلثار المصرية في عام ثم تم تح

، ۱۹۷۱حتى عام ) إلى التعليم إلى الثقافةالسياحة من (تبعيتها على مختلف الوزارات 
 ۱۹۹٤وفي عام . عندما تم إنشاء هيئة اآلثار المصرية وظلت تتبع وزارة الثقافة

على لآلثار وأصبحت الجهة الوحيدة تحولت هيئة اآلثار المصرية إلى المجلس األ
ن اآلثار وتم إنشاء وزارة الدولة لشؤ ۲۰۱٤وفي عام . المسؤولة عن اآلثار في مصر

 . منفصلة عن وزارة الثقافة، وتولت مسؤوليات المجلس األعلى لآلثار
 

وكان  5F٦.ولقد شهدت السنوات األخيرة الكثير من مشروعات الحفاظ والترميم لآلثار
 – ۲۰۱۱ – ۱۹۹۸(المشروعات، مشروع ترميم القاهرة التاريخية  من بين هذه

الذي اعتمد على نتائج دراسة أجراها برنامج ) وزارة اآلثار – ۲۰۱٤وزارة الثقافة، 
تناول المشروع إعادة تأهيل . ۱۹۹۹في عام  UNDPاألمم المتحدة اإلنمائي 

6Fمع ترميم اآلثارمحورين تاريخيين بارزين، هما شارع المعز وشارع الجمالية، 

۷ 
الً جأثرا مس ۱٤۷اشتملت الخطة على ترميم . القائمة على امتداد هذين المحورين

، ۲۰۰٦إلى عام  ۱۹۹۸أثرا غير مسجل على مدار ثماني سنوات، من عام  ٤۸و
وتعديل هيئة الواجهات الخاصة بالمباني القائمة فيما بين اآلثار، كما اشتمل المشروع 

 .بهالبنية التحتية الخاصة  طويرشارع وإعادة رصفه، وتعلى خفض منسوب نهر ال
                                                           

تقرير "مشروع اإلحياء العمراني للقارة التاريخية  –مركز التراث العالمي، اليونسكو : انظر   ٦
 ۲۰۱۲حزيران /يونيو – ۲۰۱۰تموز /باألنشطة للفترة من يوليو

القاهرة قائمة اآلثار التي رممها المجلس األعلى لآلثار أثناء مشروع ترميم : ۳انظر الملحق   ۷
 .التاريخية

 
 ۲۰۱۲ – ۲۰۰۰(الدرب األحمر إحياء ومن المشروعات األخرى المهمة مشروع 

الذي اشتمل على ) والهيئات المانحة الشريكةللخدمات الثقافية األغا خان مؤسسة 
 مبانيالوإعادة تأهيل  على اآلثارالحفاظ الخاصة بمجموعة من مشروعات  تحقيق

العمارة التقليدية، في مزج بين المبادرات االجتماعية واالقتصادية على جانب،  ذات
ودخل في زمام . والتحسين المادي لمنطقة الدرب األحمر على الجانب اآلخر

السور األيوبي، : المشروع عدد من اآلثار التي تم ترميمها في منطقة الدرب األحمر
ن، وجامع وضريح خاير بك، وقصر ألين آق، ومدرسة وجامع أم السلطان شعبا

، الشريف طرباي وسبيلالسلحدار، وضريح أصلم وسبيل غانم الحمزاوي، وجامع 
 ). معروف باسم الجامع األزرق(ورباط األزدمر، وجامع أق سنقر 

 

 -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  -منطقة بين القصرين  -شارع المعز  
۲۰۱۱ 
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ولقد تم تنفيذ مشروعات حفاظ أخرى من قبل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية 
في مصر، بغية تحسين الحالة المادية لآلثار، وكانت تلك المشاريع تستهدف باألساس 

 7F۸.تطوير المناطق المحيطة بها علىترميم آثار بعينها دون العمل 

 
ورغم الجهد الواضح المبذول من مختلف األطراف المعنية من أجل ترميم اآلثار في 
القاهرة التاريخية، فما زالت هناك آثار عديدة تحتاج إلى مزيد من االهتمام، وإلى 
خطة حفاظ متكاملة تنظر إلى اآلثار بصفتها جزء ال يتجزأ من النسيج العمراني 

 .االستخدامدة التأهيل وإلعادة التاريخي، مع وجود سياسة أوضح إلعا
 

لم يتم ضم القلعة إلى هذه .  أثراً  ۸۱إجمالي عدد اآلثار في منطقة مشروع العمل هو 
منطقة باب (الدراسة بما أن هناك دراسة أخرى مخصصة للجزء السفلي من القلعة 

8Fوالتي تشتمل على دراسة توثيقية لآلثار المدرجة ،)العزب

في زمام تلك المنطقة،  ۹
مع األحياء السكنية التوائُم عتبار االمع األخذ ب ثارلآل ومقترح إعادة استخدام

 9F۱۰.المحيطة
 

 

 

 

                                                           

 الحفاظ في القاهرة التاريخية خريطة لبعض مشروعات: ٤انظر الملحق   ۸
دراسة : "مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية –مركز التراث العالمي، اليونسكو : انظر  ۹

نايري ، "للمباني ذات القيمة التراثية من أجل إعادة االستخدام التكيفية للمنطقة السفلى من القلعة
  .۲۰۱٤حزيران /يونيو –هامبيكيان 

UNESCO WHC - URHC Project: "Study on buildings of heritage value for 
the adaptive reuse of lower area of the citadel", Nairy Hampikian - June 

۲۰۱٤ 
إعادة : "مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية –مركز التراث العالمي، اليونسكو : انظر   ۱۰

 .۲۰۱٤حزيران /يونيو –كريم إبراهيم " االستخدام التكيفي للمنطقة السفلى من القلعة
UNESCO WHC - URHC Project: "The adaptive reuse of lower area of the 

citadel" Karim Ibrahim - June ۲۰۱٤ 
 

 رقم األثر اسم األثر #
 ٦۸ قبة محمد األنور ۱
 ۱۱۳ رباط ازدمر ۲
 ۱۳۰ مسجد الماس الحاجب ۳
 ۱۳۱ مدرسة الجاى اليوسفى ٤
 ۱۳۳ مدرسة السلطان حسن ٥
 ۱۳٤ مسجد جوهر الالال ٦
 ۱۳٥ مسجد المحمودية ۷
 ۱۳٦ )أمير اخور(مدرسة قانيباى  ۸
 ۱۳۸ مسجد منجك اليوسفى ۹

 ۱۳۹ قبة يونس الدوادار ۱۰
 ۱٤۰ خانقاه نظام الدين ۱۱
 ۱٤٤ سبيل األمير شيخو ۱۲
خانقاه ايديكن البندقدارى-زاويه ۱۳  ۱٤٦ 
 ۱٤۷ مسجد األمير شيخو ۱٤
الغورىجامع  ۱٥  ۱٤۸ 
 ۱٥۱ مسجد قانيباى المحمدى ۱٦
 ۱٥۲ خانقاه شيخو ۱۷
 ۱٥۳ مدرسة خوشقدم األحمدى ۱۸
 ۱٥٤ مأذنة قانيباى الجركسى ۱۹
 ۱٥٥ زاوية مصطفى باشا ۲۰
 ۱٥٦ مأذنة البقلى  ۲۱
 ۱٥۹ جامع الغورى ۲۲
 ۱٦۳ مسجد بدر الدين الونائى ۲۳
 ۱٦۹ قبة شجرة الدر ۲٤
طازمسجد مغلباى  ۲٥  ۲۰۷ 
 ۲۰۹ مدرسة تغرى بردى ۲٦
 ۲۱۰ مسجد حسن باشا طاهر ۲۷
 ۲۱۱ مدرسة أزبك اليوسفى ۲۸
 ۲۱۸ مدرسة صرغتمش ۲۹
 ۲۲۰ مسجد أحمد بن طولون ۳۰
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 رقم األثر اسم األثر #
 ۲٤٥ رباط أحمد بن سليمان ۳۱
 ۲٤٦ سبيل مصطفى سنان ۳۲
 ۲٤۷ بوابة منجك اليوسفى ۳۳
البجاسىمسجد أيتمش  ۳٤  ۲٥۰ 

   
 ۲٥۱ حوض أيتمش البجاسى ۳٥
 ۲٥٥ قبة طراباى ۳٦
 ۲٥٦ قبة الكومى ۳۷
 ۲٥۷ بيمارستان المؤيدى ۳۸
 ۲٥۸ زاوية حسن الرومى ۳۹
 ۲٦۰ سبيل عبد الرحمن كتخدا ٤۰
 ۲٦۱ قبة سنجر المظفر ٤۱
 ۲٦۲ سبيل يوسف بك ٤۲
 ۲٦۳ مدرسة سنقر السعدى ٤۳
 ۲٦٥ سبيل كتّاب القزالر ٤٤
 ۲٦٦ قصر األمير يشبك ٤٥
 ۲٦۷ قصر األمير طاز ٤٦
 ۲٦۸ سبيل اغا دار السعادة ٤۷
 ۲٦۹ مدرسة بشير اغا الجمدار ٤۸
 ۲۷۰ قبة صفى الدين جوهر ٤۹
 ۲۷۲ سبيل مصطفى بك طبطباى ٥۰
 ۲۷۳ مشهد السيدة رقية ٥۱
 ۳۲۱ منزل الكريتلية ٥۲
 ۳۲۲ بقايا القصر الغورى ٥۳
شيخو حوض األمير ٥٤  ۳۲۳ 
 ۳۲٤ سبيل قايتباى ٥٥
 ۳۲٥ بوابة درب اللبانة ٥٦
 ۳۲٦ تكية تقى الدين البسطامى ٥۷
 ۳۲۷ قبة صندل الميرغنى ٥۸
 ۳۳۳ قبتا السيدة عاتكة و الجعفرى ٥۹

 رقم األثر اسم األثر #
 ۳۳٥ سبيل كتّاب عباس أغا ٦۰
 ۳٥۷ ضريح الشرفا ٦۱
 ۳٦۰ قبة قنصوة ابو سعيد ٦۲
 ۳٦۹ ساقية الناصر محمد ٦۳
 ۳۷٦ سبيل األمير خليل ٦٤
 ۳۷۷ مسجد محمد باشا طاهر ٦٥
 ۳۷۸ مسجد السيدة عائشة ٦٦
 ٤۰٥ سبيل كتّاب حسن كتخدا ٦۷
 ٤۱۳ قبة عبد هللا الغفير ٦۸
 ٤٥۲ سبيل األمير عبد هللا ٦۹
 ٤٦۱ سبيل أحمد أفندى سليم ۷۰
 ٤۷٦ قبة رجب الشيرازى ۷۱
لبيبمنزل على  ۷۲  ٤۹۷ 
 ٥۲۱ مسجد احمد كوهيه ۷۳
 ٥٤۸ وكالة وقف التوتونجى ۷٤
 ٥٥۹ منزا آمنه بنت سالم ۷٥
 ٥٦٥ قبة احمد باشا طاهر ۷٦
 ٦۰٥ دار المحفوظات ۷۷
 ٦۱۷ سور القراميدان ۷۸
 --- جامع الرفاعى ۷۹
 --- سبيل ام عبّاس ۸۰
 --- ضريح مصطفى كامل ۸۱
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العمل إلى عدد من الحقب الزمنية المختلفة في تاريخ مصر تعود اآلثار في منطقة 
، وأضرحة الفاطميين )مثال جامع أحمد بن طولون(والقاهرة، بدءاً من القرن التاسع 

أثناء الفترتين المملوكية والعثمانية ). السيدة رقية، وشجرة الدر: مثال(واأليوبيين 
ا زال هذا واضحا من خالل تمت إضافة المزيد من التطوير لمنطقة القلعة، إذ م

كما أنه ). جامع السلطان حسن وقصر األمير طاز: مثال(مباني تاريخية في المنطقة 
وفي زمام منطقة العمل هناك عدد من المباني من الفترتين الحديثة والمعاصرة التي 

 ).سبيل أم عباس، ضريح حسن باشا طاهر: مثال(أدرجت في قائمة اآلثار 
 

مدرسة  ۱۲مسجداً،  ۱۹: خل منطقة العمل الخاصة بالمشروعأثراً دا ۸۱هناك 
أثراُ آخر،  ۱۱قصور وبيوت، و ٦ضريحاً،  ۱٦سبيل كتاب وحوضاً،  ۱۷وخانقاه، 

الحطابة، المحجر، درب الحصر، البقلي، السيدة : هي شياخة ۱۱وتقع هذه اآلثار في 
وفي  عائشة، الخليفة، درب غازية، عرب اليسار، الصليبة، درب الجماميز، الحلمية؛

استغرقت دراسة اآلثار  .هما قسم الخليفة وقسم السيدة زينب نطاق قسمين مختلفين
 .۲۰۱٤أيار /كانون الثاني إلى مايو/شهور، من يناير ٤هذه 

 
 
 
 

 

 

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية   -زاوية حسن الرومي 
 

 
 
 

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  -سور القراميدان 
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 خريطة لالثار الموجودة بمنطقة العمل حسب الحقب الزمنية المختلفة
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 خريطة لالثار الموجودة بمنطقة العمل حسب االستعماالت
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 حالمس -۲ 

 المنهجية -أ 

ولقد . تولى فريق اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية مسؤولية تصميم وتنفيذ الدراسة
تم إعداد جزء من الدراسة من خالل مسح ميداني تم استكماله عن طريق بحث 

 .تاريخي وصياغة تقرير مكتبي
 

 : اشتملت األنشطة الميدانية على ما يلي
زيارة اآلثار التي تم التعرف عليها في المنطقة وعمل توثيق فوتوغرافي  •

 .لها
 .االستمارة الخاصة بالدراسةملء  •
 .توضيح المخاطر البيئية المحيطة باألثر •
 .جمع معلومات حول اآلثار من المفتشين •

 
 :اشتملت األنشطة المكتبية على ما يلي

 تصميم استمارة المسح الخاصة بالدراسة •
 .ي المعلومات التاريخية والتقنية المتوفرةالبحث ف •
المحيط الرسمي للمناطق الفاصلة للحماية، المحددة بيانات عن جمع  •

 .بموجب قرارات رسمية
 .التعرف على حالة الملكية الخاصة لكل أثر •
 .جمع بيانات بشأن مشروعات الحفاظ الحديثة التي تمت على كل أثر •
 .خالل العمل الميدانيتنظيم البيانات التي تم جمعها من  •
 .تصميم وتعبئة استمارة لكل أثر تضم البيانات التي تم جمعها كلها •

 
وفرت وزارة اآلثار للفريق التصاريح الالزمة لالطالع على تقارير التفتيش وأطلعت 

كما . الفريق على المواد الرسمية المطلوبة الخاصة باآلثار الموجودة بمنطقة العمل

فتشين من وزارة اآلثار للمساعدة في المسح الميداني وفي تيسير تم توفير عدد من الم
 .الوصول لآلثار والتفتيش عليها

 
أمد هذا التعاون مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية بفهم جيد ألوجه اإلدارة  

ولقد أعطى . والصيانة الخاصة باآلثار المدرجة، والتي تم ذكرها في هذه الدراسة
العمل مع المفتشين للفريق فرصة لفهم منهجية وزارة اآلثار وسبل صيانتها لآلثار، 

 .اإلدارات داخل الوزارةوكذلك فهم مختلف األدوار و
 

المناطق الفاصلة للحماية ومعلومات حدود ولقد تم تخطيط عملية استحواذ وتنظيم 
آذار /الذي تم في الفترة من مارس" نشاط التدريب العملي"ملكية اآلثار كجزء من 

نشاط التدريب العملي الثاني هذا كان استمرارا للنشاط األول . ۲۰۱٤أيار /إلى مايو
خصيصاً لمجموعة من العاملين التدريب ولقد تم تصميم . ۲۰۱۳قد في عام الذي انع

المؤهلين من مختلف المؤسسات المصرية، والتي تم اختيارها بصفتها أطراف 
هذا التدريب العملي تم على . أساسية فاعلة في عملية صيانة وإدارة المدينة التاريخية

وكانت تلك . المي بالقاهرة التاريخيةضوء مقترح اإلدارة المتكاملة لموقع التراث الع
وزارة اآلثار، محافظة القاهرة، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، : المؤسسات هي

 . وهيئة األوقاف المصرية
 

تلقى . تم تكليف ُمشارك في نشاط التدريب، من وزارة اآلثار، بالبحوث األرشيفية
ت الخاصة بالمناطق الفاصلة مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية البيانا

للحماية المحيطة بكل أثر، وبيانات الملكية، وتواريخ أعمال الترميم من وزارة 
أغلب . تم تحليل هذه المعلومات وأرشفتها. اآلثار، على امتداد فترة نشاط التدريب

 .المعلومات الواردة من وزارة اآلثار مذكورة في هذا التقرير
 

اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية بالعمل المكتبي الخاص  قام الفريق الفني بمشروع
 .البيانات بتجميع وصياغة
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 المتطلبات - ب 

فيما يلي وصف موجز بالوثائق التي تم تحضيرها من أجل جمع البيانات ميدانيا 
 .وتنظيمها

I.  استمارة المسح 

مسح المباني التي استندت إلى استمارة . تم إعداد استمارة مسح لتقييم حالة كل أثر
أعدها فريق مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية واستخدمت في مسح كل 

 .ىوكان هذا جزء من نشاط التدريب العملي بالمراحل األول 10F۱۱،ةحد ىمبني عل
 

 :أجزاء ۳تم تقسيم االستمارة إلى 
 

 .معلومات عامة عن المبنى: الجزء األول •
 .المبنىاستعماالت : الجزء الثاني •
 . المبنىهيكل : الجزء الثالث •

 
اسم األثر، عنوانه، : بالنسبة للمعلومات العامة عن المبنى، تم جمع المعلومات التالية

مساحة األثر : واشتملت المعلومات اإلضافية في هذا الجزء على. ملكيته، رقم تسجيله
 .وتصنيفه النوعي

 
الله جمع االستخدامات الحالية تم ترتيب الجزء الثاني من المسح بحيث يتم من خ

 .للدور األرضي واألدوار العلوية، واالستخدام الكلي للمبنى
 

اآلثار : اشتمل الجزء الثالث من االستمارة على البحث في حالة المبنى اإلنشائية
الرئيسية الناتجة عن التدهور المادي لألثر، مثل وجود انتفاخات أو شروخ أو بقع 

                                                           

إطار عام : "مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية –مركز التراث العالمي، اليونسكو : انظر  ۱۱
الدليل اإلرشادي لمسح المباني "و. ۲۰۱۳أيلول /سبتمبر، "لخطة العمل الخاصة بالمشروع

  .۲۰۱٤شباط /فبراير، "والمساحات المفتوحة

ة الحفظ العامة اخذاً في االعتبار جميع أعمال البحث رطوبة أو تعرية، وحال
 11F۱۲.السابقة

II. الجدول: 

أعد فريق مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية جدوالً تفصيليا فيه قائمة كاملة 
تم تقسيم اآلثار على أيام الزيارة . باآلثار الواجب زيارتها مقسمة على أيام المسح

وفي البداية تم اقتراح تخصيص ثالثة أيام في . بحسب قربها من بعضها البعض
 .األسبوع للعمل الميداني

 

III. خريطة اآلثار : 

حصر قامت وزارة اآلثار بإمداد مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية بقوائم 
 . لآلثار

 
خريطة آثار عام  وإلى، مراجعوقام مشروع اإلحياء العمراني بالرجوع إلى عدة 

من وزارة اآلثار، بإعداد خريطة  االذي تم الحصول عليهصر الحقوائم  و ۱۹٤۸
محدثة، توضح محيط منطقة العمل الخاصة بالمشروع، مع تحديد أماكن اآلثار 

 .الواقعة في منطقة العمل
 

كما كان ال غنى عنها أثناء  .دانيالمي ولقد كانت الخريطة أداة مهمة تمهيداً للمسح
، المراد زيارتهااآلثار اختيار ت مفيدة للغاية في وضع جدول بأيام المسح، وكذلك كان

ولقد تم تنظيم الخريطة بحسب تقسيمتي الشياخة . بحسب قربها من بعضها البعض
 .حدود منطقة العمل إلى المسح بدورها/وتم ضم اآلثار الواقعة على أطراف. والقسم

 

                                                           

كانون /استمارة مسح اآلثار، مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية، يناير: ٥انظر الملحق    ۱۲
 .۲۰۱٤الثاني 
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 خريطة لالثار الموجودة بمنطقة العمل حسب الشياخة
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 التنفيذ - ۳ 

 :الجدول - أ 

ألن تقسيم اآلثار  ،ظهرت الحاجة إلى إجراء بعض التعديالت على الجدول المقترح
إلى مجموعات حسب مقترح مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية كان قد تم 

على . إعداده بناء على تقارب اآلثار من بعضها البعض وبناء على تقسيم الشياخات
ع برئيس إدارة التفتيش في وزارة اآلثار، تبين أن التقسيم المقترح أنه لدى االجتما

 .لآلثار ال يتطابق مع تقسيمات إدارة التفتيش
 

 : مناطق تفتيش وزارة اآلثار المختلفة في المنطقة

االمتداد ثار يضع حد آلالمجلس األعلى لفإن " قانون اآلثار"من  ۲۹طبقاً للمادة 
يتم . بما يكفل سهولة التحرك في منطقته ومراقبة آثارهااألقصى لكل تفتيش لآلثار، 

اآلثار على مختلف نطاقات التفتيش، والتي تشرف على اآلثار، وعلى تقسيم 
تبين و .مشروعات ترميمها، وتتولى مسؤولية تسجيل المخالفات التي تجد على اآلثار

 :النحو التاليأن اآلثار في نطاق منطقة العمل مقسمة على أربع مناطق تفتيش، على 
أثراً من اآلثار التي تقع في  ۳۹مسؤولة عن  –الخليفة والسيدة زينب  •

 .منطقة العمل
أثراً من اآلثار التي تقع  ۳۰مسؤولة عن  –الدرب األحمر والسيدة عائشة  •

 .في منطقة العمل
آثار من اآلثار التي تقع في منطقة  ۱۰مسؤولة عن  –آثار منطقة القلعة  •

 .العمل
مسؤولة عن أثرين من اآلثار التي تقع في  –السلطان حسن والرفاعي  •

 .منطقة العمل
 

 :القائمة أدناه تخص اآلثار في منطقة العمل بحسب التفتيش المسؤول عنها
 
 
 

 ):في منطقة العمليقع أثر  ۳۹(إدارة تفتيش الخليفة والسيدة زينب 
 مدرسة صرغتمش  .۱
 مسجد أحمد بن طولون  .۲
 منزل الكريتلية .۳
 منزا آمنه بنت سالم .٤
 قبة محمد األنور .٥
 قبة شجرة الدر .٦
 مشهد السيدة رقية .۷
 قبتا السيدة عاتكة و الجعفرى .۸
 قبة صفى الدين جوهر .۹

 سبيل مصطفى بك طبطباى .۱۰
 مسجد احمد كوهيه .۱۱
 مسجد األمير شيخو .۱۲
 سبيل ام عبّاس .۱۳
 حوض األمير شيخو .۱٤
 مسجد قانيباى المحمدى .۱٥
 سبيل األمير عبد هللا .۱٦
 األحمدىمدرسة خوشقدم  .۱۷
 خانقاه شيخو .۱۸
 قصر األمير طاز .۱۹
 سبيل قايتباى .۲۰
 مدرسة سنقر السعدى .۲۱
 خانقاه ايديكن البندقدارى-زاويه .۲۲
 سبيل اغا دار السعادة .۲۳
 مسجد الماس الحاجب .۲٤
 وكالة وقف التوتونجى .۲٥
 مدرسة أزبك اليوسفى .۲٦
 سبيل كتّاب عباس أغا .۲۷
 مسجد مغلباى طاز .۲۸
 مدرسة تغرى بردى .۲۹
 سبيل أحمد أفندى سليم .۳۰
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 باشا طاهر مسجد حسن .۳۱
 قبة احمد باشا طاهر .۳۲
 سبيل كتّاب القزالر .۳۳
 قبة سنجر المظفر .۳٤
 سبيل يوسف بك .۳٥
 قصر األمير يشبك .۳٦
 سبيل كتّاب حسن كتخدا .۳۷
 بقايا القصر الغورى .۳۸
 مدرسة بشير اغا الجمدار .۳۹

 
 ).قع في منطقة العمليأثراً  ۳۰( –إدارة تفتيش الدرب األحمر والسيدة عائشة 

 )أمير اخور(مدرسة قانيباى  .۱
 منزل على لبيب .۲
 بوابة درب اللبانة .۳
 مسجد جوهر الالال .٤
 قبة الكومى .٥
 قبة قنصوة ابو سعيد .٦
 مسجد منجك اليوسفى .۷
 قبة يونس الدوادار .۸
 قبة رجب الشيرازى .۹

 بيمارستان المؤيدى .۱۰
 مسجد المحمودية .۱۱
 قبة صندل الميرغنى .۱۲
 تكية تقى الدين البسطامى .۱۳
 رباط أحمد بن سليمان .۱٤
 مدرسة الجاى اليوسفى .۱٥
 ى سنانسبيل مصطف .۱٦
 بوابة منجك اليوسفى .۱۷
 مسجد السيدة عائشة .۱۸
 مسجد بدر الدين الونائى .۱۹
 مأذنة البقلى .۲۰

 زاوية مصطفى باشا .۲۱
 سور القراميدان .۲۲
 جامع الغورى .۲۳
 مأذنة قانيباى الجركسى .۲٤
 سبيل األمير خليل .۲٥
 مسجد أيتمش البجاسى  .۲٦
 حوض أيتمش البجاسى .۲۷
 قبة طراباى .۲۸
 رباط ازدمر .۲۹
 ضريح مصطفى كامل .۳۰

 
 :.)أثراً يقع في منطقة العمل ۱۰( –منطقة القلعة  إدارة تفتيش آثار
 جامع الغورى .۱
 قبة عبد هللا الغفير .۲
 ساقية الناصر محمد .۳
 مسجد محمد باشا طاهر .٤
 سبيل األمير شيخو .٥
 خانقاه نظام الدين  .٦
 سبيل عبد الرحمن كتخدا .۷
 دار المحفوظات .۸
 ضريح الشرفا .۹

 زاوية حسن الرومى .۱۰
 

 .)أثريين يقع في منطقة العمل( –إدارة تفتيش السلطان حسن والرفاعي 
 جامع الرفاعى .۱
 مدرسة السلطان حسن .۲

 
التصاريح وتنظيم الزيارات بالتنسيق مع رؤساء استخراج (تنظيمية وألسباب 

، تم اقتراح تقسيم جديد لآلثار بحسب صلة اآلثار بمختلف مناطق )التفتيش والمفتشين
 .التفتيش الخاصة بوزارة اآلثار وتبعيتها لها
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 :المسح - ب 

 :تم تنفيذ المسح الميداني على النحو التالي
 

تم تحديد أماكن التقاط صور من داخل وخارج كل أثر لتوثيقه  •
تم التقاط صور للمشهد العام المحيط باألثر لواجهة الشارع، . الفوتوغرافي

وتم أيضاً توثيق . حالة القائمة للحفاظ الخاصة باألثروتفاصيل المباني، وال
 .ادي الظاهر الالحق باآلثار بالصورالتدهور الم

حالة الحفاظ، (تم تعبئة االستمارة بالمعلومات الفعلية المتوفرة من الموقع  •
 ).إعادة االستخدام، إلخ

تواريخ الترميم، المناطق الفاصلة (تم جمع معلومات من مناطق التفتيش  •
 ).للحماية، إلخ

المالك، ( .باألثرتم تدوين المالحظات والمعلومات الخارجية الخاصة  •
 ).معلومات حول مشروعات الحفاظ

 
 :تم تنفيذ العمل المكتبي على النحو التالي

 
البحث في المعلومات التاريخية واستخراجها، من المصادر بمكتبة مشروع  •

 12F۱۳.أخرى مكتبات اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية ومن

معلومات تمت إضافة . تاريخي قصير حول كل أثر/صياغة ملخص فني •
 .عن تاريخ األثر وصف له

جميع المناطق (جمع معلومات المناطق الفاصلة للحماية بالنسبة لكل أثر  •
بعد ). الفاصلة للحماية الخاصة باآلثار وردت بحسب تقدير وزارة اآلثار
 .تلقي المعلومات بهذا الشأن من الوزارة، تم مسحها ضوئياً وإضافتها

 .صياغة التقرير النهائي •
 

                                                           

 .في نهاية هذا التقرير مراجع والكتبالب قائمة انظر  ۱۳ 

  المناطق الفاصلة للحماية – ٤ 

فإن وزارة اآلثار هي الجهة " قانون اآلثار" ۱۹۸۳لسنة  ۱۱۷طبقاً للقانون 
كما أن على . هي مسؤولة عن حماية اآلثار وعرضها. المسؤولة عن تسجيل اآلثار

وتعطي الوزارة التصاريح الخاصة . الوزارة وضع األنظمة الخاصة باآلثار وتنفيذها
على أعمال يسري ر األدلة اإلرشادية بشأن الترميم، واألمر نفسه بالترميم وتصد

 .الحفاظ والتوثيق الخاصة باآلثار
 

المنطقة الفاصلة للحماية بحسب وزارة اآلثار هي منطقة محيطة أو أراضي مجاورة 
حدود لكن ليس للمنطقة الفاصلة للحماية . لألثر تُنظم من أجل ضمان حماية األثر

كما أنه وطبقاً لقانون اآلثار، فمن الممكن أن يكون . أثر إلى آخر ، وتختلف منةموحد
 ، هي المنطقة المحيطة باألثرثريةلآلثار العامة والمناطق األ لألثر خطوط تجميل

تُعرف بموجب قرار يصدر عن وزير اآلثار بناء على طلب . تحفظ قيمته الجماليةو
 .من المجلس األعلى لآلثار

 
في المواقع أو األراضي  يجوز منح رخص للبناءانون اآلثار فال من ق ۲۰طبقاً للمادة 

والمنطقة الفاصلة للحماية وخطوط التجميل لآلثار تؤدي إلى جعل الحصول . األثرية
على تصاريح بناء أو ترميم عملية صعبة للغاية بالنسبة للمباني الواقعة داخل هذا 

 أثريةداخل تلك الخطوط أرضا  األراضي الواقعةالحد، بما أن قانون اآلثار يعتبر 
لقد أثر هذا على المناطق المحيطة باآلثار وعلى النسيج . تسري عليها أحكام القانون

 .بشكل عامالتاريخي العمراني 
 

13Fالمنطقة الفاصلة للحماية

14Fوخطوط التجميل المتفق عليها ۱٤

تُعرف كل منها على  ۱٥
جميع جوانبه، وأحياناً تحيط به أحياناً تحيط باألثر من . حدة دون الربط بين االثنين

 .من جانب واحد أو جانبين
 

                                                           

 .، بشأن حماية اآلثار۱۹۸۳لسنة  ۱۱۷، قانون رقم ۲المادة  ۱٤ 
 .، بشأن حماية اآلثار۱۹۸۳لسنة  ۱۱۷، قانون رقم ۱۹المادة   ۱٥ 
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وبحسب مفتشي وزارة اآلثار، والمعلومات التي تم جمعها من مشروع القاهرة 
اثراً فقط في زمام منطقة العمل لها مناطق فاصلة للحماية  ۲٥التاريخية، فإن 

 ، علما بأندةاألخرى ليست لها مناطق فاصلة للحماية محد ٥٦اآلثار الـ  15F۱٦.مقررة
بعض أجزاء شياخة الحطابة وعرب اليسار تدخل في زمام المنطقة الفاصلة للحماية 

 ٥ هناك طبقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها من وزارة اآلثار، فإن. التابعة للقلعة
آثار أخرى في عرب اليسار تقع في زمام المنطقة الفاصلة  ٤آثار في الحطابة و
 .قلعةللحماية الخاصة بال

 

 
لقبة  فاصلة للحمايةالمناطق صورة ضوئية وردت من وزارة اآلثار خاصة بحدود ال

 الكوميز
 

                                                           

سبيل أمير خليل، مسجد جوهر الالال، سبيل مصطفى بك طبطباي، سبيل قايتباي، مدرسة شيخو،    ۱٦
ضريح شجرة الدر، مدرسة تغري بردي، مدرسة بشير أغا الجمدار، زاوية وخانقاه ايديكن 

 .البندقداري، سبيل أغا دار السعادة، قصر األمير طاز، ضريح سنجر المظفر، مدرسة الجاي اليوسفي

 :الملكية – ٥

، فقد "حماية اآلثار"، بشأن ۱۹۸۳لسنة  ۱۱۷من قانون اآلثار، رقم  ٦طبقاً للمادة 
، من األموال العامةورد صراحة أن جميع الممتلكات المدرجة بصفة اآلثار تعتبر 

 .ما كان وقفاً، أو ما كان منها ملكية خاصةعدا 

وزارة األوقاف وهيئة األوقاف المصرية تملكان أغلب اآلثار في زمام القاهرة 
صادر المجلس األعلى لآلثار . التاريخية، باستثناء بنايات قليلة تملكها وزارة اآلثار

ي في مبنى وقطعة أرض في القاهرة، والباق ۳۱مبنى وقطعة أرض، من بينها  ۳٦
 ۲۹تقع التي تمت مصادرتها في القاهرة،  ۳۱من بين المباني الـ . محافظات أخرى

قطع /ليست جميع المباني ، مع األخذ في االعتبار أنمنها في زمام القاهرة التاريخية
من األمثلة على . األرض التي تمت مصادرتها في القاهرة التاريخية مدرجة كآثار

لبيب، ووكالة بزرعة، وحمام الطرابيلي، وحمام المباني الُمصادرة منزل علي 
16F.، إلخقايتباي عدومقالسعداء،  وحمام سعيدالطمبلي، 

لم تتوفر أثناء إعداد هذه  ۱۷
 .الدراسة المعلومات المتعلقة باآلثار ذات الملكية الخاصة في القاهرة التاريخية

 ثرية والتاريخيةالعقارات األفإن مالك " حماية اآلثار"من قانون  ۳۰بموجب المادة 
17F.بها مسؤولون عن دفع جميع نفقات الترميم والصيانة الخاصة

وبما أن وزارة  ۱۸
لكن . األوقاف هي المالكة ألغلب اآلثار، فهي مسؤولة عن نفقات ترميمها وصيانتها

مشاريع الترميم والصيانة  ىشراف علوزارة اآلثار هي المسؤول الوحيد عن اإل
 .لجميع اآلثار

                                                           

قائمة بالمباني التي يملكها المجلس األعلى لآلثار في القاهرة التاريخية، بحسب  :٦الملحق    ۱۷
 .المعلومات المقدمة من وزارة اآلثار

إدارة "مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية،  –مركز التراث العالمي، اليونسكو : انظر   ۱۸
 - UNESCO WHC :2014حزيران /يونيو –دينا باخوم ، "ممتلكات الوقف في القاهرة التاريخية

URHC Project: "Managing the awqaf properties in Historic Cairo" Dina 
Bakhoum - June 2014 

 



 دراسة اآلثار القائمة في منطقة العمل
 ۲۰۱٤حزيران /يونيو  -ي للقاهرة التاريخية مشروع اإلحياء العمران

 

 

مركز التراث العالمي، اليونسكو - مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية هذا التقرير تم عملة في اطار  

 

بمعنى (كما ينبغي على وزارة اآلثار تحمل تكاليف ترميم اآلثار المملوكة لألفراد 
على سبيل المثال، التابعة لوزارة التعليم أو (الهيئات األخرى أو ) اآلثار الخاصة

يمكن لوزارة . طالما أن ترميمها ليس بسبب سوء استخدام المالك) وزارة المالية، إلخ
متخصصة إلجراء أعمال الترميم وبعثات علمية اآلثار منح تراخيص لهيئات 
 .والصيانة تحت إشراف الوزارة

من قانون اآلثار، فإن  ۲۹اآلثار والمواقع األثرية، فطبقاً للمادة حراسة أما عن 
المجلس األعلى لآلثار هو الجهة المسؤولة عن حماية وصون اآلثار، من خالل 

 .المعتمدين منهالشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين 

 :المخالفات الالحقة باآلثار -٦

بحسب القائمة التي حصلنا عليها من وزارة اآلثار بشأن المخالفات الالحقة باآلثار، 
 .فقد تمت مالحظة أن المخالفات متنوعة وتختلف من آثر آلخر

 
. مخالفة في المباني المحيطة بها ۳٥، تم تسجيل ۲۰۱۰فيما يخص القلعة، منذ عام 

تقع في المناطق المحيطة بالقلعة  أغلب تلك المخالفات كانت بسبب أن المباني
 .ومن ثم فهي تدخل في زمام المناطق الفاصلة للحماية) الحطابة وعرب اليسار(
 

أغلب : بالنسبة لمنطقة الحطابة، فعلى مدار العام الماضي تم تسجيل ست مخالفات
) القلعة(كانت البناء على مقربة من األثر ) من المخالفات الست ٤(الفات تلك المخ

دون الحصول على تصريح من المجلس األعلى لآلثار، رغم أن تلك األبنية لم 
أما . تخالف تنظيم ارتفاعات المباني التي حددها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

من خالل وزارة اآلثار، فهي مخالفة باقي المخالفات بالمنطقة التي تم التوصل إليها 
18Fمتعلقة باالستخدام الحالي لألثر

استخدام أثر كمكان لإلقامة واآلخر يستخدم ( ۱۹
 ).كمجموعة من الورش

                                                           

واضحة في القانون، إنما تقررها لجنة دائمة بناء على التقييم ستخدام ليست الالمخالفة الخاصة با ۱۹
 .الفردي لكل حالة على حدة

منها تخص  ٤. مخالفات ٥أما بالنسبة لعرب اليسار، فقد سجل المجلس األعلى لآلثار 
والمخالفة األخرى ) انأفقي وامتدادان رأسيان بروزان(البناء على مقربة من األثر 

األثر رقم (تتعلق بضم واجهتين ألثر مدرج دون الحصول على التصريح الالزم 
٤۱۳.( 

 
، فإن بإمكان المجلس ۱۷، في المادة )۱۹۸۳لسنة  ۱۱۷رقم (وبحسب قانون اآلثار 

األعلى لآلثار إصدار قرار إزالة جراء التعديات الخاصة بالبناء، بعد موافقة اللجنة 
يجب أن يُرسل قرار اإلزالة إلى المحافظة حتى تنفذ السلطة . المختصة الدائمة

يجب أن تؤمن . أيام من اإلخطار ۱۰القرار في ظرف ) الحي(المحلية المختصة 
لكن طبقاً للمادة نفسها، فإذا مرت فترة األيام العشرة دون . الشرطة عملية اإلزالة

ي قدماً في اإلزالة من خالل أجهزته تنفيذ القرار، يمكن للمجلس األعلى لآلثار المض
 .، على نفقة المخالفوبتأمين من الشرطة، وغيرها من األجهزة بناء على طلبه

 
. رد منهاالطبقاً لوزارة اآلثار تلقت محافظة القاهرة القائمة الكاملة بالقرارات وتنتظر 

اإلزالة، فالبد وعلى الجانب اآلخر ذكرت محافظة القاهرة أنه من أجل تنفيذ قرارات 
 .من أن تحصل على موافقة أمن الدولة

 
 اآلثار ستخدامإعادة ا -۷

رغم أن المالك ألغلب اآلثار هي وزارة األوقاف، فإن األنشطة داخل اآلثار يمكن أن 
 بعض المبانياستخدام على سبيل المثال، تمت إعادة . تديرها مختلف المؤسسات

في حين تحولت مبان أخرى إلى مراكز ) تديرها وزارة اآلثار(كمتاحف  التاريخية
كما أن وزارة األوقاف تدير المساجد واألنشطة الثقافية ). تديرها وزارة الثقافة(ثقافية 

عندما يكون هناك احتفالية مولد في المدينة التاريخية أو قرب . ذات الطابع الديني
اً بدعم من وزارة األوقاف وبمساعدة المواطنين ضريح أو جامع، يُنظم محلياً وأحيان

 .البارزين في المنطقة

تقوم وزارة األوقاف بتأجير المحالت والمباني السكنية رغم  ،وفي بعض الحاالت
من  ٤لكن طبقاً للمادة . وضعها كآثار أو رغم موقعها ضمن المناطق الفاصلة للحماية
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هاء تأجير أي أثر تاريخي أو موقع أثري قانون اآلثار، يمكن للمجلس األعلى لآلثار إن
مدرج في السجل القومي لآلثار، من خالل توفير موقع بديل أو تعويض المستأجر 

كما يحق للمجلس األعلى لآلثار إنهاء . في ظرف عام من تاريخ تعديل وضع المبنى
لكن مطلوب . غيرهاأو  ةصناعيأو  ةتجاريأو  ةسكني كانت، سواء العالقة التعاقدية

مكرر من  ٥هذا مذكور بوضوح في المادة . عادلفي هذه الحالة أيضاً منح تعويض 
 .۲۰۱۰المعدل في عام  ۱۹۸۳لسنة  ۱۱۷قانون اآلثار رقم 

اآلثار هي اللجنة الدائمة لآلثار اإلسالمية توظيف الجهة التي تفصل في إعادة 
اللجنة الدائمة إلى تتوصل ). وزارة اآلثار(والقبطية التابعة للمجلس األعلى لآلثار 

قرار بشأن إعادة االستعمال بعد الحصول على مشروع مقترح وتقييمه، ويصدر 
عندما سأل مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة . القرار منفصالً في كل حالة على حدة

اآلثار، لم توفر وزارة اآلثار توظيف التاريخية عن المعايير الرسمية لتقدير إعادة 
 .إجابة واضحة

بيت الكرتلية وأمنة بنت سالم مستخدم كمتحف جاير : نموزج ألعادة استخدام اآلثار
 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - اندرسون

 استمارات اآلثار -۸

 هي ورقة تجميعية تسجيلية لكل أثر، يتم من خاللها جمع المعلومات" استمارة األثر"
تمت صياغتها باإلنجليزية . ومن البحوث اإلضافية من المسح الميداني: المختلفة

 . ولقد تم تجميع كل المعلومات من خالل هذه االستمارة. وبالعربية

 : وهي تحتوي على

 .اسم األثر ورقمه بحسب سجالت وزارة اآلثار )۱
 

 .موقع األثر وخريطة الزوار والعنوان )۲
 

الحفاظ، أعمال حقبة البناء، نوعه، استخدامه، حالة : معلومات عن األثر )۳
 .تاحته للجمهور وللغيرإالترميم الحديثة و

 
مالحظات إضافية حول السمات الفريدة الخاصة باألثر وظروفه االستثنائية  )٤

 .إن وجدت
 

 .األثر وسماته الفنيةعن تاريخ ملخص قصير  )٥
 

خريطة ممسوحة ضوئياً للمنطقة الفاصلة للحماية الخاصة باألثر كما  )٦
بشأن حماية اآلثار، والتي توفرها  ۱۹۸۳لسنة  ۱۱۷حددها قانون رقم 
 .رسمياً وزارة اآلثار

 
 .صور فوتوغرافية لألثر للتعرف عليه ولفهم حالة الحفاظ الخاصة به )۷
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 الميداني مسح النتائج  – ۹
 ۳۹طبقاً للمعلومات التي جمعها مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية، فهناك 

مدارس  ۳مساجد،  ۱۰: ۱۹۹۸أثراً تم ترميمه داخل منطقة العمل منذ عام 
 19F۲۰.آثار أخرى ٦قصور، و/منازل ٥أضرحة،  ۷أسبلة،  ۷وخانقاوات، 

 

 : وفي الوقت الحالي هناك خمسة آثار تخضع ألعمال الترميم، وهي

 .المجتمع المحليمن  اتضريح محمد األنور، بتبرع •
 ).USAIDبتمويل من (ضريح شجرة الدر بمنحة من مؤسسة مجاورة  •
 .بيمارستان المؤيدي، من قبل وزارة اآلثار •
 .تكية تقي الدين البسطامي من قبل وزارة اآلثار •
 .حوض شيخو من قبل وزارة اآلثار •

                                                           

 .جدول بحالة حفاظ اآلثار، وأعمال الترميم الحديثة واستخداماتها: ۷الملحق    ۲۰

 # آثار تم ترميمها قريباً  سنة الترميم القائم بالترميم
الغورىبقايا القصر  ۲۰۰۰ وزارة الثقافة  ۳۲۲ 
 ۱٤۸ جامع الغورى ۲۰۰۰ وزارة الثقافة
 ۳۲٤ سبيل قايتباى ۲۰۰۰ وزارة الثقافة
 ۱٥۹ جامع الغورى ۲۰۰۳ وزارة الثقافة
 ۳۲۱ منزل الكريتلية ۲۰۰۳ وزارة الثقافة
 ۱٥۱ مسجد قانيباى المحمدى ۲۰۰۳ وزارة الثقافة
 ٥٥۹ منزا آمنه بنت سالم ۲۰۰۳ وزارة الثقافة

الثقافةوزارة   ۳۳٥ سبيل كتّاب عباس أغا ۲۰۰۳ 
طولون بن أحمد مسجد ۲۰۰٥ وزارة الثقافة  ۲۲۰ 
 ۲۱۸ مدرسة صرغتمش ۲۰۰٥ وزارة الثقافة
 ۲۱۰ مسجد حسن باشا طاهر ۲۰۰٦ وزارة الثقافة
 ٥٦٥ قبة احمد باشا طاهر ۲۰۰٦ وزارة الثقافة
 ۲۰۹ مدرسة تغرى بردى ۲۰۰۷ وزارة الثقافة

الثقافةوزارة   ۱٥۲ خانقاه شيخو ۲۰۰۸ 
 ٤٥۲  سبيل األمير عبد هللا ۲۰۰۸ وزارة الثقافة
 ۱٤۷ مسجد األمير شيخو ۲۰۰۸ وزارة الثقافة
 ۲۰۷ مسجد مغلباى طاز ۲۰۰۹ وزارة الثقافة
 ۲٦۳ مدرسة سنقر السعدى ۲۰۰۹ وزارة الثقافة
 ۲٦۷ قصر األمير طاز ۲۰۰۹ وزارة الثقافة
 ۲٦۸ سبيل اغا دار السعادة ۲۰۰۹ وزارة الثقافة
 ۲٦٥ سبيل كتّاب القزالر ۲۰۰۹ وزارة الثقافة
 ٤۹۷  منزل على لبيب ۲۰۰۹ وزارة الثقافة
 ٦۰٥ دار المحفوظات ۲۰۰۹ وزارة الثقافة
 --- سبيل ام عبّاس ۲۰۱۰ وزارة الثقافة
 ۲۷۰ قبة صفى الدين جوهر ۲۰۱۰ وزارة الثقافة
كوهيه مسجد احمد ۲۰۱۰ وزارة الثقافة  ٥۲۱ 
 ۲۷۲ سبيل مصطفى بك طبطباى ۲۰۱۱ وزارة اآلثار
 ٤۰٥ سبيل كتّاب حسن كتخدا ۲۰۱۱ وزارة اآلثار
رقية السيدة مشهد ۲۰۱۲ وزارة اآلثار  ۲۷۳ 
الحاجب الماس مسجد ۲۰۱۲ وزارة اآلثار  ۱۳۰ 

 جوامع
31% 

 مدرسة
 سبيل 9%

22% 

 ضريح
22% 

 قصور ومنازل
16% 

 ◌ً أثار تم ترميمها قريبا
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 ۲٥۰ مسجد أيتمش البجاسى ۲۰۱۳ وزارة اآلثار
الجعفرى و عاتكة السيدة قبتا ۲۰۱۳ وزارة اآلثار  ۳۳۳ 

 ۱۱۳ رباط ازدمر ۲۰۱۳ األغاخان
 ۲٥٥ قبة طراباى ۲۰۱۳ األغاخان
 ۰٦۸ قبة محمد األنور تحت الترميم تبرعات

 ۲٥۷ بيمارستان المؤيدى تحت الترميم وزارة اآلثار
 ۳۲۳ حوض األمير شيخو تحت الترميم وزارة اآلثار

USAID الدر شجرة قبة تحت الترميم  ۱٦۹ 
 ۳۲٦ تكية تقى الدين البسطامى تحت الترميم وزارة اآلثار

 

 : وفي زمام منطقة العمل يمكن ذكر االعتبارات التالية بشأن اآلثار المدرجة

 : حالة الحفاظ

 ۹: من بين هذه اآلثار هناك. جيدة اأثراً  حالة الحفاظ  الخاصة به ۲۹هناك 
آثار  ۳منازل،  ٤أضرحة،  ٦أسبلة،  ۳مدارس وخانقاوات،  ٤مساجد، 

 20F۲۱.أخرى

 
 ٤مساجد،  ٤: مقبولة اأثراً حالة الحفاظ الخاصة به ۱۸هناك أيضاً 

 .آثار أخرى ٦أسبلة،  ٤مدارس، 
 

 ٤مساجد، مدرسة واحدة،  ٤: سيئة اأثراً حالة الحفاظ الخاصة به ۱۷يوجد 
21Fأضرحة، قصر واحد ٦أسبلة، 

 22F۲۳.وساقية واحدة ۲۲
 

                                                           

 .رباط أزدمر وحوض أيتمش ودار المحفوظات   ۲۱
 .لمدرسة في شارع الصليبة بقايا قصر الغوري، وهو متصل بجدار ويستخدم حالياً كجدار  ۲۲
 .ساقية الناصر محمد في عرب اليسار  ۲۳

متدهورة، بينهم مسجد واحد /سيئة جدا اأثراً حالة الحفاظ الخاصة به ۱۷
ومدرستين وخانقاه وثالثة أسبلة وأربعة أضرحة، وقصراً واحداً وخمسة 

 .آثار أخرى
  

في حالة  ۱۳(يتضح من المسح أن أغلب المساجد في حالة جيدة أو مقبولة 
في حين أن األضرحة في أغلبها في حالة سيئة أو ) مسجداً  ۱۸مقبولة من بين /جيدة

 ).ضريحاً  ۱٦متدهورة من بين /في حالة سيئة ۱۰(متدهورة 

. عدد األسبلة التي هي في حالة جيدة يساوي عدد األسبلة التي تعاني من حالة سيئة
 ۱۱األسبلة التي بها متاجر هي ثالثة، واألسبلة التي ليست بها متاجر يبلغ عددها 

 .سبيالً 

 
 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - سبيل مصطفى بك طبطباى
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۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - سبيل األمير عبداللة   

لقصور الباقية في المدينة نادرة الوجود، إال أنها في حالة خطرة، مثل قصر الغوري ا
.وقصر يشبك   

۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  -قصر الغوري بقايى   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  -قصر يشبك 

 جيد
36% 

 مقبول
22% 

 سيئ
21% 

 متدهور
21% 

 حالة الحفاظ
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  :استخدام اآلثار
 

 :في نطاق منطقة العمل

 .أثراً غير مستخدم ۳٤أثراً مستخدم و ۳۸ •
آثار مستخدمة جزئياً، ما يعني أن هناك محالت ملحقة باآلثار ما زالت  ٤ •

 ).سبيل مصطفى طبطباي: مثال(مستخدمة رغم أن األثر نفسه مغلق 
 .آثار تخضع للترميم ٥ •

 

أثراً فحسب منها في حالة جيدة،  ۱۹المستخدمة حالياً، فإن  ۳۸من بين اآلثار الـ 
هناك أثران ال أكثر في حالة . آثار في حالة سيئة ۸وآثار في حالة مقبولة،  ۹وهناك 

 .وتم استخدامهمامتدهورة 

 األثر حالة الحفاظ االستخدام

 نعم

 

 جيد

 

 مسجد الماس الحاجب
 مسجد األمير شيخو

 مسجد قانيباى المحمدى
 جامع الغورى

 مسجد حسن باشا طاهر
 مسجد أحمد بن طولون

 مسجد السيدة عائشة
خانقاه ايديكن البندقدارى-زاويه  

 مدرسة صرغتمش
 مدرسة سنقر السعدى

 قصر األمير طاز
 منزل الكريتلية

 منزا آمنه بنت سالم
 منزل على لبيب

 قبة عبد هللا الغفير
 ضريح مصطفى كامل

 قبة صندل الميرغنى
 دار المحفوظات

 سبيل قايتباى

 مقبول

الجاى اليوسفىمدرسة   
 مدرسة السلطان حسن

 مسجد جوهر الالال
 مسجد المحمودية

 جامع الغورى
 مأذنة قانيباى الجركسى

 زاوية مصطفى باشا

 مستخدم 
 )غير ديني(

20% 

 مستخدم
 )ديني( 

27% 

 غير مستخدم
42% 

 تحت الترميم
11% 

 االستخدام
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 مدرسة بشير اغا الجمدار
 جامع الرفاعى

 سيىء

 

 مسجد منجك اليوسفى
 مأذنة البقلى 

 مسجد مغلباى طاز
اليوسفىمدرسة أزبك   

 سبيل عبد الرحمن كتخدا
 مشهد السيدة رقية

 بقايا القصر الغورى
 قبتا السيدة عاتكة و الجعفرى

 متدهور

 

 مسجد بدر الدين الونائى
 مدرسة خوشقدم األحمدى

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  -مدرسة خوشقدم األحمدي 

 حالياً مستخدم أُثراً غير  ۳٤

من هذه اآلثار . هناك ثمانية آثار في حالة حفاظ جيدة وال تستخدم لعدد من األسباب
بنايتين تم ترميمهما مؤخراً وهما في مرحلة إتمام إجراءات التسليم األخيرة من 

تم ) مسجد أحمد كوهيه(وأثر ). مسجد أيتمش وحوض أيتمش(المقاول لوزارة اآلثار 
، لكن وألسباب بيروقراطية لم يتوفر لوزارة األوقاف من ۲۰۱۰ترميمه منذ عام 

طبقاً لمفتشي وزارة اآلثار فهناك آثار . في استخداماته الدينية هتوظيفبعدها أن تعيد 
إلى النهب  أدى االنفالت األمنيو. كانون الثاني/يناير ۲٥قليلة تم إغالقها بعد 

 ).ار قصراألمير طازمثل سبيل أغا دار السعادة إلى جو(المستمر لآلثار 
 
 

 
 

 جيد
49% 

 مقبول
23% 

 سيئ
21% 

 متدهور
7% 

 حالة الحفاظ لآلثار المستخدمة
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 .آثار أخرى تم ترميمها وهي مغلقة دون سبب ظاهر ٤هناك 

 
آثار في حالة سيئة وال  ۷وآثار في حالة مقبولة وال تُستخدم،  ٦هناك 

 .غير مستخدمأثراً متدهوراً و ۱۳تستخدم، و
 

 األثر حالة الحفاظ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جيد

 مسجد أيتمش البجاسى
 مسجد احمد كوهيه

 خانقاه شيخو
 قبة طراباى

 حوض أيتمش البجاسى
 سبيل اغا دار السعادة

 رباط ازدمر
 قبة احمد باشا طاهر

 مقبول

 زاوية حسن الرومى
 سبيل كتّاب القزالر

 سبيل كتّاب عباس أغا
 سبيل كتّاب حسن كتخدا
 وكالة وقف التوتونجى

عبّاسسبيل ام   

 سيىء

 سبيل مصطفى سنان
 سبيل يوسف بك

 قبة صفى الدين جوهر
 ضريح الشرفا

 قبة قنصوة ابو سعيد
 ساقية الناصر محمد

 مسجد محمد باشا طاهر

 
 قبة يونس الدوادار
 خانقاه نظام الدين

 سبيل األمير شيخو

 

 

 

 غير

 مستخدم

 

 

 سيىء جداً 

 رباط أحمد بن سليمان
منجك اليوسفىبوابة   

 قبة الكومى
 قبة سنجر المظفر

 قصر األمير يشبك
 بوابة درب اللبانة
 سبيل األمير خليل

 سبيل أحمد أفندى سليم
 قبة رجب الشيرازى

 سور القراميدان
 
 
 

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - سبيل أغا دار السعادة 
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 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  -رباط احمد بن سليمان 

 

 
 

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - مسجد احمد كوهية
 

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - رقبة يونس الدوادا

Good 
22% 

Fair 
18% 

Bad 
22% 

Dilapidated 
38% 

 حالة الحفاظ لآلثار الغير مستخدمة
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 .على حالة حفاظه واستخدامهونتائج المسح تبين أن نوع وتصنيف المبنى يؤثر 

 
 )أثراً  ۳۳(والزوايا  المساجد والمدارس والخانقاوات – ۱

 من% ٥۰أكثر من (نالت المساجد والمدارس اهتماماً أكثر مما أولي لآلثار األخرى 
، وتستخدم هذه المباني باألساس في )مساجد في نطاق منطقة العمل تم ترميمها ۱۰

مسؤولية وزارة األوقاف هي ضمان استمرار ). االستخدام الديني(الصالة 
المنطقة  سكانوفي بعض الحاالت، يكون . االستخدامات الدينية لهذه المباني

ا للصالة، وهو األمر الذي مرتبطون ثقافياً وعاطفياً ببعض المساجد التي يرتادونه
 .يضمن بدوره استمرارية االستخدام الديني لآلثار

وكما يظهر أدناه، فإن كل المساجد والمدارس والخانقاوات والزوايا تقريباً مستخدمة 
ومن بين المساجد الستة غير المستخدمة، فإن ثالثة ). مسجداً  ۳۳من بين  ۲۷(

تسلمها األوقاف بعد، ومن ثم فلم تستأنف لكن لم ت(مساجد فقط في حالة حفاظ جيدة 
كما أن تسعة مساجد تعاني من حالة سيئة أو متدهورة، لكن اثنين ). نشاطها الديني

 .فقط منها غير مستخدمة

 األثر حالة الحفاظ االستخدام
الحاجب الماس مسجد جيد نعم  
 مسجد األمير شيخو جيد نعم
 مسجد قانيباى المحمدى جيد نعم
 جامع الغورى جيد نعم
 مسجد حسن باشا طاهر جيد نعم
طولون بن أحمد مسجد جيد نعم  
 مسجد السيدة عائشة جيد نعم
خانقاه ايديكن البندقدارى-زاويه جيد نعم  
 مدرسة صرغتمش جيد نعم
 مدرسة سنقر السعدى جيد نعم
 مسجد أيتمش البجاسى جيد ال
 خانقاه شيخو جيد ال

 مسجد احمد كوهيه جيد ال
الالال جوهر مسجد مقبول نعم  
 مسجد المحمودية مقبول نعم
 جامع الغورى مقبول نعم
 مأذنة قانيباى الجركسى مقبول نعم
 جامع الرفاعى مقبول نعم
حسن السلطان مدرسة مقبول نعم  
اليوسفى الجاى مدرسة مقبول نعم  

 مدرسة تغرى بردى مقبول جزئى
 مدرسة بشير اغا الجمدار مقبول نعم
 زاوية مصطفى باشا مقبول نعم
 زاوية حسن الرومى مقبول ال

اليوسفى منجك مسجد سيىء نعم  
 مأذنة البقلى  سيىء نعم
 مسجد مغلباى طاز سيىء نعم
 مسجد محمد باشا طاهر سيىء ال

 مدرسة أزبك اليوسفى سيىء نعم
 مسجد بدر الدين الونائى متدهور نعم

 )اخور أمير( قانيباى مدرسة متدهور جزئى
 مدرسة خوشقدم األحمدى متدهور نعم
 خانقاه نظام الدين متدهور ال
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 )ستة آثار(القصور والمنازل  -۲

بالنسبة إلى المنازل والسرايات والقصور فهي مثال على كيف يمكن إعادة استعمال 
. حالياً هناك أربعة آثار من هذا النوع مستخدمة . وظيفتها األصليةاآلثار وتغيير 

 .القصران اآلخران غير المستخدمين هما في حالة سيئة ومتدهورة

تم بناء القصر في العهد المملوكي، وأعيد استخدامه : قصر األمير طاز •
وتم ترميم . وتحويله إلى مدرسة للفتيات أثناء عهد الخديوي إسماعيل

الثقافية، كما ، وهو ُمستخدم حالياً في تنظيم الفعاليات ۲۰۰۹القصر في عام 
 .أن جزء منه مستخدم كمتحف للتاريخ المملوكي

تمت إعادة استخدام المنزلين : منزل الكريتلية ومنزل آمنة بنت سالم •
 .۲۰۰۳وتم ترميم المتحف في عام ). متحف جاير أندرسون(كمتحف 

، وأعيد استخدامه كقاعة ۲۰۰۹تم ترميم المنزل في عام : منزل علي لبيب •
تستعرض تاريخ المعمار المصري منذ ) ار المصريبيت المعم(عرض 

 .مصر القديمة وحتى الفترات المعاصرة
رغم أن مدخل قصر الغوري هو الجزء الباقي الوحيد منه، فقد تم ترميمه  •

 .وإلحاقه بسور جديد لمدرسة
أغلب القصر . قصر يشبك هو الوحيد الذي يعاني من حالة سيئة للغاية •

 .قاعة المتبقية داخلهمتهدم باستثناء المدخل وال

 :الجدول التالي يستعرض حالة حفاظ البيوت الواقعة بمنطقة العمل، واستخداماتها

مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة  -صحن قصر االمير طاز وانشطةاألطفال ية 
 ۲۰۱٤ -التاريخية 

مشروع اإلحياء العمراني  - ةمتدهورصورة لقصر يشبك، وكما يظهر فهو في حالة 
 ۲۰۱٤ -للقاهرة التاريخية 

هل تم ترميمه  حالة الحفاظ االستخدام
 

 االثر
 قصر األمير طاز نعم جيد مستخدم
 منزل الكريتلية نعم جيد مستخدم
 منزا آمنه بنت سالم نعم جيد مستخدم
 منزل على لبيب نعم جيد مستخدم
 بقايا القصر الغورى نعم سيىء مستخدم

غير 
 

سيىء جداً 
 

 قصر األمير يشبك ال
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 ):أثراً  ۱٦(األضرحة  – ۳
 

% ٤۰أقل من (ضريحاً قائماً بذاته فهناك ستة فقط  ۱٦في حالة األضرحة، فمن بين 
تمثل خمسة من هذه األضرحة استثناًء . في حالة حفاظ جيدة) من العدد اإلجمالي

والمهتمين يؤدي اهتمام المريدين ، حيث بسبب شهرة الشخص المدفون داخلها
بأضرحة السيدة رقية والسيدة عاتكة والجعفري، ومحمد األنور، وصندل الميرغني، 

يُستخدم ضريح . لتبرعات من أجل صيانتهاابشكل مكثف وتلقيها ها إلى استخدام
 23F۲٤.مصطفى كامل كمتحف خاص بحياة وأعمال مصطفى كامل

 األثر حالة الحفاظ االستخدام
باشا طاهرقبة احمد  جيد غير مستخدم  
 قبة طراباى جيد غير مستخدم

 قبة صندل الميرغنى جيد مستخدم
 قبة عبد هللا الغفير جيد مستخدم
 ضريح مصطفى كامل جيد مستخدم

 قبة محمد األنور جيد تحت الترميم
الدر شجرة قبة سيىء تحت الترميم  
 قبة صفى الدين جوهر سيىء غير مستخدم

رقية السيدة مشهد سيىء مستخدم  
الجعفرى و عاتكة السيدة قبتا سيىء مستخدم  

 قبة قنصوة ابو سعيد سيىء غير مستخدم
 ضريح الشرفا سيىء غير مستخدم
متدهور/سيىء جداً  غير مستخدم  قبة يونس الدوادار 
متدهور/سيىء جداً  غير مستخدم  قبة سنجر المظفر 
متدهور/سيىء جداً  غير مستخدم  قبة رجب الشيرازى 

مستخدم غير متدهور/سيىء جداً    قبة الكومى 
 

                                                           

  .كان مصطفى كامل زعيماً للحركة الوطنية أثناء ُحكم الخديوي عباس حلمي الثاني  ۲٤

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - -ضريح مصطفي كامل 

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - صندل المرغني قبة 
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 )أثراً  ۱٦(األسبلة والكتاتيب واألحواض  – ٤

وكانت عادة ما تستخدم (متاجر في السبيل ال تستخدم األسبلة إال إذا كانت هناك 
. لكن لألسف هناك سبيل واحد مستخدم في نطاق منطقة العمل). كوقف لصالح األثر

تمت إعادة استخدام سبيل قايتباي من قبل وزارة اآلثار كمكتبة للفن والمعمار 
وهناك سبيالن ال أكثر مستخدمان بشكل جزئي في منطقة العمل، ما يعني . اإلسالمي

هذه المتاجر كانت وقفاً . أن السبيل نفسه مغلق لكن المتاجر الملحقة به ما زالت تعمل
 .مخصصاً لألثر فيما مضى

حوض أيتمش، (الحوضان الموجودان غير مستخدمان، وتم ترميم أحدهما مؤخراً 
 ).حوض شيخو(واآلخر يخضع للترميم حالياً 

 األثر حالة الحفاظ االستخدام
يل اغا دار السعادةسب جيد غير مستخدم  

 سبيل قايتباى جيد مستخدم
 سبيل األمير عبد هللا جيد استخدام جزئى

 حوض أيتمش البجاسى جيد غير مستخدم
 سبيل كتّاب القزالر مقبول غير مستخدم
 سبيل كتّاب عباس أغا مقبول غير مستخدم
 سبيل كتّاب حسن كتخدا مقبول غير مستخدم
عبّاس سبيل ام مقبول غير مستخدم  
 حوض األمير شيخو مقبول تحت الترميم
 سبيل مصطفى سنان سيىء غير مستخدم

 سبيل عبد الرحمن كتخدا سيىء مستخدم
 سبيل يوسف بك سيىء غير مستخدم

 سبيل مصطفى بك طبطباى سيىء استخدام جزئى
سيىء جداً  غير مستخدم

 
 سبيل األمير شيخو

سيىء جداً  غير مستخدم
 

 سبيل األمير خليل
سيىء جداً  غير مستخدم

 
 سبيل أحمد أفندى سليم

 

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - سبيل قايتباي

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  -سبيل مصطفي بك طبطباي 
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 ):آثار ۱۰(أنماط أخرى في نطاق منطقة العمل  -٥

دار . آثار أخرى في منطقة العمل لها أنماط مختلفة عن المذكورة أعاله ۱۰هناك 
المحفوظات هو المبنى الوحيد المستخدم ضمن هذه القائمة، واالستخدام الحالي له 

. ال يتم استعمال اآلثار التسعة األخرى المذكورة في القائمة. يماثل استخدامه األصلي
، وهناك أثران )زدمر، ووكالة وقف التوتونجيرباط أ(تم ترميم أثرين منهم مؤخراً 

 ).بيمارستان المؤيدي، وتكية تقي الدين البسطامي(آخران تحت الترميم 

وفي حالة المباني الدفاعية، لكونها عناصر قائمة بذاتها، فإن إعادة استعمال هذا 
 المرور منها في حالة البوابات: النمط من اآلثار يقتصر على استعمالها األصلي

أغلب أجزاء سور القراميدان مدفونة ومحاطة بورش ). بوابة منجك في درب اللبانة(
 .صناعية

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - بيمارستان المؤيدي

 

 ۲۰۱٤ -مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية  - بوابة درب اللبانة

 األثر حالة الحفاظ األستخدام
 رباط ازدمر جيد غير مستخدم

 دار المحفوظات جيد مستخدم
 بيمارستان المؤيدى مقبول تحت الترميم
 وكالة وقف التوتونجى مقبول غير مستخدم
 ساقية الناصر محمد سيىء غير مستخدم
سيىء جداً  تحت الترميم

 
 تكية تقى الدين البسطامى

سيىء جداً  غير مستخدم
 

 سور القراميدان
سيىء جداً  غير مستخدم

 
 بوابة درب اللبانة

سيىء جداً  غير مستخدم
 

 بوابة منجك اليوسفى
سيىء جداً  غير مستخدم

 
 رباط أحمد بن سليمان
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 :النتائج

كما : تقع منطقة العمل إلى شمال الجبانة الجنوبية، وهو ما يؤثر على موقع اآلثار
اآلثار، فإن تركز أغلب المباني المدرجة هو إلى الشمال، مع قلة يظهر في خريطة 

مثل مساجد الغوري والسيدة عائشة وبدر الدين (منها في الجنوب قبالة الجبانة 
 ).الونائي، وأضرحة شجرة الدر وعاتكة والجعفري والسيدة رقية

الصليبة تتركز اآلثار على امتداد المحورين الرئيسيين لمنطقة العمل، وهما شارع 
في . الصليبة محور رئيسي يربط ميدان القلعة بميدان السيدة زينب. وشارع السيوفية

حين أن شارع السيوفية هو االمتداد الجنوبي لشارع المعز لدين هللا، وهو يربط 
 .المدينة التاريخية بالجبانة الجنوبية

اإلحياء  مشروع -صورة من الخانقاة النظامية  -منطقة باب الوزير والمقابر 
 ۲۰۱٤ -العمراني للقاهرة التاريخية 

 

 :حالة الحفاظ

معظم التدخالت التي قامت بها وزارة اآلثار هي آلثار تقع على المحاور التاريخية 
وكما يظهر . الرئيسية، ال سيما اآلثار ذات الحجم الكبير، أو تلك القائمة كمجموعة

أثراً من اآلثار التي تم ترميمها، تقع  ۱۸من الخريطة في الصفحة التالية، فإن 
24Fكما أن هناك ثالثة آثار أخرى تخضع حالياً للترميم. بشارعي الصليبة والسيوفية

۲٥ 
 .في الشارعين المذكورين

من بين . وهناك سبعة آثار في منطقة العمل تقع بين شارع باب الوزير ودرب اللبانة
م ثالثة آثار، وقامت وزارة اآلثار هذه اآلثار السبعة قامت مؤسسة األغا خان بترمي

هذه المنطقة مهمة لمنطقة العمل،  25F۲٦.بترميم اثنين وتعكف على ترميم اثنين آخرين
وكانت جزءاً من نطاق المسح مبنى مبنى بشكل تفصيلي، والذي أجراه مشروع 

وتقع بين الدرب األحمر وميدان . ۲۰۱٤اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية في عام 
 .ةالقلع

أثراً بحاجة إلى تدخالت عاجلة  ۳٤وفي نطاق منطقة عمل المشروع، هناك 
وكما يظهر . في حالة حفاظ متدهورة) مبنى مدرجاً  ۱۷(نصف تلك اآلثار %). ٤۲(

 .على الخريطة، فأغلب هذه اآلثار ال تقع على المحاور الرئيسية

رة، على اآلثار يُظهر هذا األمر وجود سياسة تفضيل للمباني ذات األحجام الكبي
وبسبب هذه السياسة تعاني اآلثار صغيرة . الصغيرة ومتوسطة الحجم في الحي

الحجم من قدر أكبر من اإلهمال، ما لم يكن المجتمع المحلي يستخدمها في 
 .استخدامات دينية أو اجتماعية

 

                                                           

  USAID  - من هيئة المعونة األمريكية وضريح شجرة الدر) بتبرعات(ضريح محمد األنور    ۲٥
 .)من قبل وزارة اآلثار(وحوض شيخو 

 .بيمارستان المؤيدي وتكية تقي الدين البسطامي   ۲٦
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 :خداماالست

على مر الزمن، إن القاهرة التاريخية مدينة حية، ودأبت على الحياة والتكيف معها 
كانت اآلثار تستعمل ويُعاد . في الشوارع والمباني وهو األمر الذي يظهر واضحا

على سبيل المثال فإن مسجد . على مر التاريخ خداماتهااستعمالها وتتغير أنواع است
خوشقدم األحمدي كان في األصل بهو لقصر قديم، ثم أعيد استعماله فيما بعد 

 .كمسجد، في العهد المملوكي

استعمال األثر يؤدي إلى صيانته . إن ترك اآلثار مغلقة دون استعمال يهدد بقاء اآلثار
وإعادة استعمال األثر قد تؤدي إلى خلق رابط بين األثر والسكان، . بشكل دوري

خاصة عندما تستجد على األثر استعماالت جديدة تلبي احتياجات السكان أو تمدهم 
معايير إعادة استعمال المباني ليست ). اية صحيةثقافية، تعليمية، رع(بالخدمات 

وترتبط أغلب أعمال إعادة االستعمال التي تمت في القاهرة . حاليا واضحة
باالستخدامات الدينية أو الثقافية، وال يُنظر إلى اآلثار بصفتها مكان محتمل لتقديم 

رية، عيادات، مدارس، تعليم حرفي، ورش حرف يدوية، استعماالت تجا(الخدمات 
 ).إلخ

 :المناطق الفاصلة للحماية

ال يظهر من إحداثيات المناطق الفاصلة للحماية التي قدمتها وزارة اآلثار للمشروع 
أي معايير منتظمة لتحديد تلك المناطق، كما أن قلة من اآلثار ليست لها مناطق 

صرح كما أن المنطقة الفاصلة للحماية وخطوط التجميل الم. فاصلة للحماية بالمرة
الترميم للمباني الواقعة /بها لآلثار تصعب من عملية الحصول على تصاريح للبناء

أثر هذا سلباً على المناطق المحيطة باآلثار والنسيج العمراني . داخل هذا الزمام
 .بشكل عام

 
 :الملكية

لم يكن من السهل التعرف على ملكية اآلثار المدرجة واستيضاح مسؤوليات كل 
وزارة األوقاف هي المالك الرسمي ألغلب اآلثار، . ف المعنية بهاطرف من األطرا

في حين أن وزارة اآلثار هي الجهة المسؤولة عن الحفاظ والترميم والصيانة لآلثار، 
 26F۲۷.وتشرف على أية مشروعات تتعلق باآلثار

 :المخالفات

قربة أغلب المخالفات التي سجلها المجلس األعلى لآلثار تتعلق بأنشطة بناء على م
من اآلثار، سواء كان ذلك النشاط إنشاءات أو هدم أو عدم توفر األوراق اإلدارية 

وهناك مخالفات أخرى ترتبط مباشرة باآلثار نفسها، مثل ترميم . الرسمية السليمة
وبما أن . أجزاء من األثر دون الحصول على تصريح من المجلس األعلى لآلثار

بناء، (عاً أثرياً وجزء من األثر، فإن أي نشاط فيها المنطقة الفاصلة للحماية تعتبر موق
 .يعتبر مخالفاً ) زرع أشجار، استخدام المنطقة كحديقة، إلخ

 
 :التوصيات

هناك حاجة إلى جرد شامل لجميع اآلثار في زمام منطقة ممتلك التراث العالمي 
 يجب أن يشتمل الجرد على حالة الحفاظ الحالية، وملخص. بالقاهرة التاريخية

تاريخي، وتوضيح للملكية، وتقدير بأعمال الترميم والصيانة الخاصة بكل أثر من 
كما نوصي بتوفير هذه المعلومات في الموقع وأن تتاح لجميع األطراف . اآلثار

 .يجب تحديث قائمة الجرد هذه بشكل منتظم. المعنية بالقاهرة التاريخية
ة العامة الخاصة فيما يخص حالة الحفاظ، نوصي بتطبيق االستراتيجي •

يجب أن تلبي االستراتيجية . بالتعرف على اآلثار التي تحتاج إلى ترميم
مطلب التعرف على اآلثار المتدهورة الحالة من أجل وضع قائمة بأولويات 

 .العمل لوقف تدهور حالة حفاظها

                                                           

إدارة ": مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية –مركز التراث العالمي، اليونسكو : انظر   ۲۷
 UNESCO WHC - URHC.2014حزيران /يونيو –، دينا باخوم "ممتلكات األوقاف في القاهرة

Project: "Managing the awqaf properties in Historic Cairo" Dina Bakhoum - 
June 2014 
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فيما يخص إعادة استعمال اآلثار، نوصي بوجود أدلة إرشادي ُمعّرفة  •
لكن إعادة استعمال اآلثار يجب أن تدرس . بشكل عام بإعادة االستعمال

على ضوء النظرة العامة للمنطقة ككل، أخذاً في االعتبار مختلف 
 .الدراسات المتخصصة من أجل تلبية احتياجات المناطق والسكان

فيما يخص المنطقة الفاصلة للحماية، نوصي بمراجعة المناطق الفاصلة  •
باآلثار، ووقف أعمال الهدم للنسيج للحماية وخطوط التجميل الخاصة 

مفهوم المناطق الفاصلة للحماية . العمراني بغرض فتح مساحة أمام اآلثار
الحالي يجب أن يتغير من فكرة عزل األثر عن محيطه، إلى فكرة إدماج 

 .األثر بمحيطه
فيما يخص المخالفات، نوصي بأن تتعاون وزارة اآلثار ومحافظة القاهرة  •

 27F۲۸.من أجل وقف المخالفات تعاوناً وثيقاً 
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Annexes 

)۲۰۱۲أيار /مايو( مسودة بيان القيمة العالمية اإلستثنائية للقاهرة التاريخية): ۱(ملحق   

۱۹۷۹تقييم الهيئات اإلستشارية التابعة لليونسكو لملف الترشيح،  ):۲(ملحق   

  اآلثار التي رممها المجلس األعلى لآلثار أثناء مشروع ترميم القاهرة التاريخيةقائمة  ):۳(ملحق 

في القاهرة التاريخية المعماري والعمراني ريع الحفاظابعض مشخريطة موقع عليها  ):٤(ملحق   

.۲۰۱٤كانون الثاني /استمارة مسح اآلثار، مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية، يناير): ٥(ملحق   

بالمباني التي يملكها المجلس األعلى لآلثار في القاهرة التاريخية، بحسب المعلومات المقدمة من وزارة اآلثار قائمة ):٦(ملحق   

جدول بحالة حفاظ اآلثار، وأعمال الترميم الحديثة واستخداماتها): ۷(ملحق   
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)۲۰۱۲أيار /مايو(مسودة بيان القيمة العالمية اإلستثنائية للقاهرة التاريخية ): ۱(ملحق   

 0F۱)۲۰۱۲أيار /مايو(مسودة بيان القيمة العالمية االستثنائية 

يعبر تمام التعبير عن تاريخ القاهرة الطويل بصفتها عاصمة سياسية  ، بماوالنسيج العمراني القطع الفنية األثريةو القاهرة من حيث اآلثارمدينة مدن قليلة في العالم تلك التي تعتبر ثرية ك

من  ،اإلسالمي الرائع الذي أّثر إلى حد بعيد على العالم اإلسالمي للمعمارُتعد هذه المدينة نموذجاً  .في الشرق األوسط وحوض البحر األبيض المتوسط ورائدة وثقافية وتجارية ودينية مهيمنة

المتمثلة في  الطولونية والفاطمية واأليوبية، مقترنة بالعبقرية الفنية والتكامل العمرانيالعصور وبدايات العصر األموي ذ من إبداع البشر منالفريدة  خالل الجمع بين األمثلة المعمارية

ن والجمهور باسم ووالمؤرخ العلماء عرفها فقد ،القاهرة يزين سماءوفرة وثراء هذا المعمار الذي اً لونظر. ن الحقبتين المملوكية والعثمانيةم المحلية العمارةالدينية ومجموعات المباني 

 ".مئذنة األلف مدينة"

الموقع، مما أدى إلى تشكيل المستوطنات والمعمار  مع المستمر البشري التفاعل إلى )غرباً (المقطم  وجبل) شرقا( نهر النيل بين الدلتا حافة على القاهرة االستراتيجي لقد أدى موقع

خلق ارتباطا بين المدينة ونهر النيل، وأسهم في استيعاب والتعجيل من تطور القاهرة، مع إنشاء شبكة   –الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى  –إن مجرى العيون . الخاص بالمكان

فالتطور التاريخي :  في ربط المدينة بنهر النيل بشكل وثيقساهما ) جنوباً (والفسطاط ) شماالً (ا أن الميناءين التاريخيين في بوالق كم. موسعة من الترع والصهاريج والحمامات واألسبلة

، من وكاالت معماريةذلك من خالل روائع  ب، ويظهرللتجارة مع أوروبا حسن من أداء ميناء بوالق الواقع شماالً، بينما حسنت التجارة مع الهند وأفريقيا من أداء ميناء الفسطاط إلى الجنو

 ).وحدات سكنية تقع فوق الوكاالت والمتاجر في كثير من األحيان جمع َرْبع، وهي( وأرباع

 

عصراً ذهبياً للمدينة، عندما كان للرواد من العلماء واألطباء والفلكيين وعلماء الدين  –المعروفة أيضاً بعصر النهضة اإلسالمية  –ولقد كانت الفترة منذ القرن التاسع إلى الخامس عشر 

 .والُكتاب تأثيراً قوياً ومكانة كبيرة امتدت لما يتجاوز حدود العالم اإلسالمي

 : مدينة وهيالممتلك يشمل عدة مواقع، هي انعكاس للتنوع الفريد والثري لمناطق التجمع اآلثارية والتاريخية المهمة لل

الذي يرجع إلى العصر الروماني حصن بابليون  :تشمل هذه المنطقة. ميالدية على يد المسلمين في القاهرة ٦٤۲أول مدينة تؤسس في عام  وهى ،"مصر العتيقة"الفسطاط،  .۱
وأول مسجد في  ؛دي في مصر، الشهير بحجرة جنيزة الخاصة بالمخطوطاتومعبد بن عزرا، أقدم معبد يهو ؛والقاهرة القبطية بكنائسها وأديرتها المميزة ؛)ميالدية تقريباً  ۱۰۰(

                                                           
لدراسة ات تم تلقيها من خبراء من المجلس الدولي لآلثار والمواقع األثرية والمركز الدولي القيمة العالمية االستثنائية، بناء على مشاورات غير رسمية ومراجعهذا النص هو المراجعة األخيرة لمسودة بيان   ۱

الدولي  توصيات المجلسفيما يخص بيان القيمة االستثنائية العالمية الرسمي المقدم من السلطات المصرية إلى مركز التراث العالمي، كان البد من إضافة . صون وترميم الممتلكات األثرية على المسودة السابقة
لة في الوقت الحالي، يقوم المجلس الدولي لآلُثار والمواقع األثرية بمراجعة البيان وسوف يتم إرسال النسخة النهائية من البيان إلى الدو. لآلثار والمواقع األثرية لكل معيارإلى بيان القيمة العالمية االستثنائية المقترح

 .ة وتقدمه للمرة األخيرة إلى لجنة التراث العالمي كي توافق عليهالطرف لكي تؤشر عليه بالموافق
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مقياس النيل بجزيرة باإلضافة إلى مركزاً فنياً يشتهر بمنتجات الزجاج والفخار،  التي  كانت وموقع تنقيب أثري للمستوطنة البشرية القديمة، ؛مصر، أسسه عمرو بن العاص
 . الروضة

 :المنطقة الوسطى وتشمل. ۲

 ).ميالدية ۸۷۹ – ۸۷٦(القطائع، المدينة الملكية الطولونية، ويمثلها جامع أحمد ابن طولون الفريد من نوعه  •

عصر التي أنشئت في  حسن السلطان  مدرسةروائع معمارية مثل وعلى تل القلعة، وتشمل  أسوار المدينة األيوبية ) ميالدية ۱۱۷٦حوالي (منطقة القلعة، حيث شيد األيوبيون حصنهم  •
 ).ميالدية ۱۳٦۳ – ۱۳٥٦( البحرية المماليك

ملوكية وعثمانية تشمل مساجد وقصور وطرق منطقة الدرب األحمر، وكانت في األصل موقعاً للجبانات الفاطمية واأليوبية، وتحولت على يد المماليك إلى منطقة عمرانية زاخرة بآثار م •
 .مهمة مثل سوق السالح وخط التبانة

 . وتقع داخل أسوار المدينة التي أنشأها بدر الجمالي، وتبقى من بواباتها باب زويلة إلى الجنوب وباب النصر وباب الفتوح إلى الشمال النواة الفاطمية، •

ل شكالً فريداً من أشكال االستيطان وهي تمث. الجنائزية  من مختلف الحقب أو مقابر القاهرة الشهيرة، وتقع إلى شمال وجنوب القلعة، وفيها عدد من األضرحة والمجموعات –الجبانات  •
 .البشري يمزج بين االستخدامات الدينية والعمرانية السكنية للمكان، وكذلك تعد استمراراً للتقاليد القاهرية القديمة

 .باإلضافة إلى مساجد مهمة عديدة والتكايابوالق، ميناء القاهرة األساسي الذي يعود إلى القرن الخامس عشر، وفيها عدد من الوكاالت والخانات . ۳

 .من الحقبة الفاطمية جامع الجيوشي، ويقع  متفرداً فوق سفح المقطم، مشرفاً على مقابر القاهرة وعلى المدينة، وهو المشهد األكثر اكتماالً واألقدم المتبقي. ٤

 

 :المية استثنائية للموقعتم تسجيل القاهرة التاريخية بناء على المعايير التالية، وكل منها تمثل قيمة ع

 تمثل إنجازاً فنياً وجمالياً فريدا، و وهي إحدى روائع العقل البشري المبدع: )i(المعيار 

، بمئذنته الملوية الرائعة )ميالدية ۸۷۹ – ۸۷٦(مسجد أحمد ابن طولون . توجد في القاهرة آثار عظيمة عديدة تعتبر روائع وإبداعات تجسد خصائص معمارية وفنية ال جدل حول أهميتها

) ميالدية ۱۱۷۱ – ۹٦۹(إن المعمار الفاطمي المميز . وعقوده المتماثلة المفتوحة على صحن الجامع الواسع، هو مثال فريد شاهد على بدايات العمارة اإلسالمية، في القرنين التاسع والعاشر

واألضرحة والمقابر، تعتبر جميعاً ذات أهمية استثنائية في ) مثل األزهر الشريف والحاكم واألقمر والصالح طالئع(لك الجوامع المهمة المتمثل في تحصينات وأسوار وبوابات المدينة، وكذ

تحتل سماء القاهرة، بمعمارها المتنوع شامخة منتصرة ) ميالدية ۱٥۱۷ – ۱۳۸۲(والمماليك البرجية ) ميالدية ۱۳۸۲ – ۱۲٥۰(الرائعة للمماليك البحرية  وتقف اآلثار. تاريخ الفن اإلسالمي

 ، والمآذن ذات البروزات المشغولة بدقة، والواجهات الطويلة ذات العقود المدببة، والشرفاتذات عقود فارسيةوذلك من خالل القباب . وخطوطها الواضحة الجريئة، المبتكرة وغير التقليدية

 .لطان قالوون، وآثار الناصر محمد، ومدرسة السلطان حسن، ومجموعة السلطان الغوريمثل تلك الموجودة في مجموعة الس المقرنصات تعلو التي
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السيما عندما يصبح عرضة لالندثار بتأثير تحوالت ال  تقليدية، هو هش بطبيعته بشرية  مستوطنة أو مدينة نمط لتخطيط وأ إنشائي، طراز معماري أول يقدم نموذجا بارزا :(V)المعيار 
 .رجعة فيها

مستوطنات بشرية فريدة من  تتكون المدينة من. دينةالقاهرة التاريخية مثال استثنائي على نسيج عمراني متجانس، يعبر عن التعايش الطويل بين مختلف الثقافات والتفاعالت البشرية داخل الم

 .ن بابليون الروماني، ثم المنطقة القبطية، ثم المدن اإلسالمية األولىميالدية واستمرت متمثلة في حص ۱۰۰نوعها، هي نتيجة لعملية عمرانية مستمرة بدأت في العام 

االقتصادية المرافقة لتحديث المدينة، ولقد تأثر بالقيود البيئية المفروضة عليها التي حولت من وظائف -منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عكس تطور القاهرة التغيرات االجتماعية

 المناطق الرطبة والمستنقعات على البناء من مكنت السدود فإقامة. النيل والقنوات ونهر البرك على بالسيطرةكان تطور المدينة الحديثة هو األقوى صلة . التاريخية واستخدامات المدينة
أصبحت المدينة التاريخية هشة ومعرضة . المدينة التاريخي بمناطق استيطان بشري جديدة، فيما أضاف ردم الترع إلى شبكات الشوارع القائمة المرتبطة بالنيل، وبعد تجفيف البرك امتأل قلب

إال ). مثل الوكاالت والمدارس واألسبلة(ي لمبانلألضرار بسبب هذه الضغوط، التي اشتملت على فتح شوارع جديدة واالستخدام الشائع لنماذج معمارية جديدة والتغيير في الوظائف األصلية ل

 .النسيج العمراني التاريخيجوهرية على  تعديالت إجراءاآلثار في المدينة التاريخية دون و المستوطنات أن هذه التحوالت أضافت بشكل عام إلى تنوع 

 بمعتقدات، أو مصنفات أدبية أو فنية ذات أهمية بارزةيكون مقترنا على نحو مباشر أو ملموس بأحداث أو تقاليد حية، أو :  (vi)المعيار 

 .ية والتجارية أثناء العصور الوسطىيمكن اعتبار القلب التاريخي للقاهرة شاهداً مادياً مدهشاً على األهمية الدولية للمدينة على األصعدة السياسية واالستراتيجية والفكر

. ميالدية ۹۷۰المستمر لألزهر الشريف، الذي ما زال يعتبر مركزاً دينياً وأكاديمياً رائداً للعالم اإلسالمي السني، منذ تأسيس الجامع في عام من األمثلة األبرز على هذا، التراث القوي واألثر 

وفي الوقت نفسه تستمر . ية دينية خاصة بين المسلمينكما أن تواجد العديد من األضرحة الهامة لألئمة واألولياء منح القاهرة مكانة مميزة في أوساط العالم اإلسالمي كونها مدينة ذات وضع

 .لمدينة غير الملموسالمعتقدات التقليدية والفعاليات الدينية واالحتفالية والرواة، لتقدم بوتقة من الثقافات والمعتقدات المتنوعة، التي تضيف إلى تراث ا منشوارع القاهرة في تقديم مزيج ثري 

 ):۲۰۱۲(السالمة والتكاملية 

 .متعددة من تاريخ المدينة ثقافية ومعمارية تضم حدود ممتلك التراث العالمي جميع المكونات الرئيسية للموقع، بما في ذلك أنماط الشوارع التاريخية واآلثار التي تعكس طبقات

بما في ذلك اآلثار والمعمار  –كما أن مخطط المدينة الملموس وغير الملموس . زال سليماً  ما –وكذلك التكاملية البصرية للمدينة وأفقها المميز  –إن الهيكل العمراني العام للقاهرة التاريخية 

على مدار العقود القليلة الماضية، وأدت حركة الحفاظ المتزايدة إلى . إلى حد بعيدبه فاظ تحاال تم –المحلي واألسواق والحرف اليدوية واالحتفاالت التي احتفظت بأماكن انعقادها األصلية 

وما زالت السمات المعمارية ومواد البناء للعديد من هذه اآلثار محتفظة بدرجة عالية من التكاملية، رغم . إجراء عدد من مشروعات الترميم، بما في ذلك ترميم العديد من الروائع اآلثارية

 .التحوالت التي شهدها النسيج العمراني
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على  ك التراث العالمي وحوله، تمثل تهديداً محتمالً، ال سيما فيما يخص أثر حركة سير المرور ، واستخدامات األراضي والتغيرات البيئيةعلى ذلك، فإن التطورات العمرانية الجارية في ممتل

 الموقع
1F

۲. 

 ):۲۰۱۲(األصالة 

الهيكل  واستمراروبقاء المساكن القديمة،   التراث الثقافي الغني للمدينة، مع ما تتمتع به القاهرة من تمركز هائل من اآلثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، يمكن اإلشارة بوضوح إلى

 في المورفولوجيا) أفق المدينة وتقسيم الشوارع(ظر الحضرية التاريخية المهمة ويمكن رؤية المنا .)تقليدية أنماط الشوارع، المعالم األساسية، نقاط االرتكاز، أنشطة( االتاريخي قائم العمراني

 داخل النطاق األوسع  للمدينة الكبرى، فإن دور وموقع المدينة التاريخية كمركز للحياة الثقافية والدينية والتجارية، ظل قائماً حتى. جنبا إلى جنب مع الروائع المعمارية المختلفةالعامة للمدينة، 

تم في بعض األحيان تجديد المعمار الشعبي والدارج للقاهرة التاريخية بشكل كبير، . ما زالت أيضا التقاليد الثقافية والدينية ذات أهمية وتشكل طبقات من الواقع العمراني للمدينة. اآلن

 .وتراثها غير الملموس الذي ال نزاع على أهميته يبقى سليماً إلى حد بعيد، رغم هذه التحويراتواستبداله بمباني غير متسقة مع محيطها، إال أن األدلة المادية للمدينة وماضيها العظيم 

2F):۲۰۱۲(الحماية واإلدارة 

۳ 

 .ت المصرية المختصةالقضية مع السلطا تعتبر مراجعة نظام إدارة ممتلك التراث العالمي أحد األهداف األساسية لمشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية، وجاري مناقشة هذه

  

                                                           
 .تمت مالحظة القلق الذي أبداه المجلس الدولي لآلثار والمواقع األثرية بشأن مشكالت حماية وصيانة الموقع) ۱۹۷۹عام (وقت التسجيل  ۲

۳  
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۱۹۷۹تقييم الهيئات اإلستشارية التابعة لليونسكو لملف الترشيح، ): ۲(ملحق   
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  قائمة اآلثار التي رممها المجلس األعلى لآلثار أثناء مشروع ترميم القاهرة التاريخية): ۳(ملحق 

 
 قرير عن اآلثار الموجودة بالمشاريعت

 
 إسم المقاول اآلثار الموجودة بالمشروع إسم المشروع إسم المرحلة

ى  
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٤٦ 

ثر
أ

( 
 

 
 
 
 

 العيني ۱م - ۱جـ

 سبيل وكتاب السلطان قايتباى زاوية أحمد بن شعبان الست وسيلة مدرسة العيني

دة 
تح

الم
كة 

شر
ال

ر 
آلثا

م ا
رمي

لت )
ية 

اع
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ال
 ً بقا
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( 

 مئذنة شاكر بن غنام سبيل أبو األقبال واجهة قايتباى قبة سودون القصراوي

خليل أفندي سبيل وكتاب  قاعة الدرديري
 المقطعجي

  مسجد كافور الزمام 

 
 
 

أبو  ۱م – ۲جـ
 الدهب

 سبيل سليمان الخربوطلي سبيل وكتاب زين العابدين سبيل وحوض أبو الدهب مسجد أبو الدهب

 
ان

سو
ة أ

سس
مؤ

 

 سبيل أمين أفندي هيزع سبيل إسماعيل مغلوي  سبيل وكتاب البازدار مسجد أم الغالم

 تكية أبو الدهب خان الزراكشة مسجد أيدمر البهلوان الجوكندارمسجد أل ملك 

 
 
 

 ۱م – ۳جـ
 مجموعة الغوري

 سقيفة الغوري وكالة الصناديقية سبيل كوسة سنان قبة وسبيل وكتاب الغوري

 
ب

عر
 ال

ون
اول

لمق
ا

 

 وكالة السلحدار أسقف الصناديقية بوابة الغوري وكالة الجالبة
 بوابة البادستان وكالة تغري بردي زاوية سيدي جعفر الصادق شاهينوكالة بدرية بنت 

    باب الغوري

مسجد  ۱م – ٥جـ
 مؤيد شيخ ال

    مسجد المؤيد شيخ

 
ي 

واد يل
الن

 

السور  ۱م – ٦جـ
 الشمالي

  بوابة الفتوح بوابة النصر السور الشمالي

 
ي 

واد يل
الن

 

 
 ۱م – ۸جـ

 السلحدار

  سبيل محمد علي مسجد محمود محرم مسجد أغا السلحدار

 
ن 

ولو
مقا

ال
ب

عر
ال

 

 
وكالة  ۱م – ۹جـ

 الغوري

    وكالة الغوري

 
كة 

شر
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حدة
لمت

ا
 

 
لة 
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الم

ية 
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۲٥ 

 

 
ماماى  ۲م – ۱جـ

 السيفي

مدرسة وقبة نجم الدين  مماى السيفي
 أيوب

 خسرو باشا بوابة بيت القاضي

 
ت

ري
مك

سا
 

  قاعة محب الدين الطيب وكالة وقف الحرمين مدرسة الظاهر بيبرس
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 بشتاك ۲م – ۲جـ

 حمام إينال مسجد السلطان الكامل قصر بشتاك مسجد عبد اللطيف القرافي
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ولو
مقا
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ب
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 قالوون  ۲م – ۳جـ
مسجد محب الدين أبو 

 الطيب
مدرسة وقبة الناصر بن 

 قالوون
 مسجد القاضي عبد الباسط مسجد السلطان برقوق

ء  
بنا

أ
الم

ع
 

 
األشرف  ۲م – ٤جـ

 برسباى

 مسجد القاضي يحيى مسجد مراد باشا مسجد شرف الدين وأخيه مسجد على المطهر

 
الم

 ع
ناء

أب
 

مسجد ومدرسة األشرف 
 برسباى

   

 
 ۲م – ٥جـ

 الجوهري

 وكالة جمال الدين الذهبي مسجد تغري بردي مسجد الجوهري وكالة وقف المال

 
ن 

ولو
مقا

ال
ب

عر
ال

    سبيل طه حسين الورداني 
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ثال

 ال
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مر
ال

)
دد 

ع
۱٦ 

ثر
أ

( 

 
 
 

  ۳م – ٥جـم

مسجد وخانقاه بيبرس  خانقاه سعيد السعداء
 الجاشنكير

 قبة قراسنقر القبة الفاطمية

 
الم

 ع
ناء

أب
    حمام سعيد السعداء 

 
 

  ۳م – ٦جـ

 السكريةحمام  مسجد فاطمة الشقراء منزل قايتباى منزل الشبشيري

 
ان

سو
ة أ

سس
مؤ

 

   وكالة الشرايبى حمام المؤيد شيخ

 
 

مجموعة باب 
 الوزير

حوض دواب أيتمش  مسجد أيتمش البجاسى
 البجاسى

 البيمارستان المؤيدي تكية تقى الدين البسطامي

 
حدة

لمت
ة ا

رك
لش

ا
 

    بوابة درب اللبان
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 قرير عن اآلثار الموجودة بالمشاريعت

 
 إسم المقاول اآلثار الموجودة بالمشروع إسم المشروع المرحلةإسم 
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۱۳ 

 ً عا
رو

مش
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 المقاولون العرب    متحف النسيج متحف النسيج

 المقاولون العرب    شارع المعز تطوير شارع المعز

التطوير الحضري 
 للجمالية

 المقاولون العرب    منطقة الجمالية

 وادي النيل  كشك الفسقية مبنى الساقية الجبالية سراى محمد علي

ترميم دقيق سراى 
 محمد علي

 وادي النيل    سراى محمد علي

 مؤسسة أسوان    منزل الربعمائة بيت الربعمائة

 وادي النيل    سور مجرى العيون سور مجرى العيون

قصر محمد علي 
 بالمنيل

 أبناء عالم    قصر محمد علي

 أبناء عالم    منزل وقف السادات الساداتمنزل وقف 

 أبناء عالم    األمير طاز األمير طاز

 أبناء عالم    مسرح سيد درويش مسرح سيد درويش

مسرح وأوبرا 
 دمنهور

 مجلس الدفاع الوطني    مسرح وأوبرا دمنهور

 مؤسسة أسوان    مسجد أحمد بن طولون طولون

 

المشروعات الجارية التنفيذ                                                                                           
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في القاهرة التاريخية المعماري والعمراني ريع الحفاظابعض مشخريطة موصح عليها ):٤(ملحق   
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.۲۰۱٤كانون الثاني /مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية، ينايراستمارة مسح اآلثار، ): ٥(ملحق   
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المجلس األعلى لآلثار في القاهرة التاريخية تم نزع ملكيتها لصالحقائمة بالمباني التي  ):٦(ملحق   
 

رقم  مالحظات
 المشروع

المنطقة التابع  القرار
 لها

 م الموقع

 ۱ الدرب األحمر -منزل الرزاز  -ش باب الوزير ٥٦العقار  الجنوبية ۱۹۷۱لسنة  ۱۹۰۷ ۲٥ وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار تم نزع الملكية
 ۲ قسم الجمالية –حارة الدرب االصفر  ۲۳العقار  الجمالية  ۱۹۸۱لسنة  ٦۱٦ ۳ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار

 ۳ متحف الفن االسالمى  –ش بورسعيد قسم الموسكى  ۳۸۸العقار  وسط القاهرة  ۱۹۸۳لسنة  ۱۱ ٤ ملكاً للمجلس األعلى لآلثارتم نزع الملكية وأصبح 
 ٤ الخليفة –عطفة البيمارستان  ۹العقار  الجنوبية  ۱۹۸٤لسنة  ٥۱٤ ۸ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار

 ٥ الجمالية –ش بيت القاضى  ۱٦العقار  الجمالية ۱۹۸٦لسنة  ۲۰۹ ۳ للمجلس األعلى لآلثارتم نزع الملكية وأصبح ملكاً 
 ٦ الخليفة –عطفة القاياتى  ۳و  ۱العقارين  االزهر و الغورى ۱۹۸۹لسنة  ۱۰۷٥ ۱۰ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۷ الخليفة –عطفة البقلى  ۱العقار  الجنوبية ۱۹٥۹لسنة  ۱٦۱۳ ۹ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۸ قسم الظاهر –قصر السكاكينى باشا  وسط القاهرة ۱۹۹٦لسنة  ۲۱۲٦ ۱۹ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۹ الدرب األحمر –ش الشرايبى  ۱٦حمام الشرايبى  األزهر و الغورى ۱۹۹۸لسنة  ۳۱٦۰ ۲۹ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱۰ باب الشعرية –ش الصبان  ۱۲حمام الطمبلى  وسط القاهرة  ۱۹۹۸لسنة  ۳۲٤٦ ۳۰ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱۱ الجمالية –أ درب قرمز ٦قطعة األرض  الجمالية ۱۹۹۹لسنة  ۱۰٤٦  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱۲ العقارات المالصقة لمسجد احمد كوهيه األثرى الجنوبية  ۲۰۰۰لسنة  ۱۱۹  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱۳ الخليفة  –زقاق الجولية من شارع شيخون  ۲العقار  الجنوبية  ۲۰۰۰لسنة  ۱۰٤۲  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱٤ الخليفة –ش السيوفية  ۳۷قطعة األرض  الجنوبية  ۲۰۰۰لسنة  ۱۳٦٥  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱٥ الخليفة  –حارة السيدة نفيسة بجوار قبة موافى الدين  ۱۸العقار  الجنوبية  ۲۰۰۰لسنة  ۱٤۲۱  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱٦ ب ش سوق السالح بجوار مقعد قايتباى٦٥قطعة األرض  الجنوبية  ۲۰۰۰لسنة  ۲۲۱٥  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱۷ الدرب األحمر –باب الوزير بجوار منزل الرزاز  ٥۸العقار  الجنوبية  ۲۰۰۱لسنة  ۱٥٥  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱۸ الموسكى –ش بورسعيد  ۳۸۸الجزء المتبقى من العقار  وسط القاهرة  ۲۰۰۱لسنة  ٦۹٥  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۱۹ الجمالية –) حمام سعيد السعداء(الجمالية  ۱۰،۱۲العقارين  الجمالية  ۲۰۰۲لسنة  ٤۸٦  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۲۰ الدرب األحمر) مقعد قايتباى(ش سوق السالح  ٦۳العقار  الجنوبية  ۲۰۰۲لسنة  ۱٤۹٦  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۲۱ الدرب األحمر  –عطفة الكاشف  ۳أ حارة مظهر و ۱۸العقارين  الجنوبية  ۲۰۰۳لسنة  ۱٥۷٦  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 ۲۲ الجمالية –وكالة بازرعة ش التمبكشية  الجمالية  ۲۰۰۳لسنة  ۲۰۸۰  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
السيدة  -حارة جندبة  ۱۹،۲۱ج، ۱۷ب ، ۱۷األراضى والعقارات  الجنوبية  ۲۰۰٤لسنة  ۱۱۱  تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار

 زينب
۲۳ 

الدرب  –ش الشيخ محمد عبده  ۲۳تبع  ۱۳قطعة األرض رقم  األزهر والغوري ۲۰۰٤لسنة  ۱۰٤۷ آثار ٦۰ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
 األحمر

۲٤ 

استكمال تم استالم الموقع مساحياً وجاري 
إجراءات صرف التعويضات والعرض والنشر عن 

 طريق هيئة المساحة

 ۲٦ الدرب األحمر –عطفة الدويدار  –زقاق العنبة  ۸قطعة األرض  األزهر والغوري م۲۰۰٥لسنة  ۲۷۳ آثار ٦۲

تم استالم الموقع مساحياً وجاري استكمال 
إجراءات صرف التعويضات والعرض والنشر عن 

 المساحةطريق هيئة 

لسنة  ۱٥٤۰ آثار ٦۷
 م۲۰۰٦

 ۲۷ الدرب األحمر –ش الشيخ محمد عبده  ۳۱العقار  األزهر والغوري

تم استالم الموقع مساحياً وجاري استكمال   ۲۸ الجمالية - ۲م۷۰حارة البرقوقية  ۱۲قطعة األرض  الجمالية م۲۰۰۷لسنة  ۷۷٦ آثار ٦۹
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جدول بحالة حفاظ اآلثار، وأعمال الترميم الحديثة واستخداماتها): ۷(ملحق   

إجراءات صرف التعويضات والعرض والنشر عن 
 طريق هيئة المساحة

تم استالم الموقع مساحياً وجاري استكمال 
إجراءات صرف التعويضات والعرض والنشر عن 

 طريق هيئة المساحة

 ۲۹ الخليفة -القلعة ) بيت الفنانين(درب اللبان  ٤العقار  الجنوبية م۲۰۰۷لسنة  ٤٥۹ آثار ٦۸

 ۳۰ الدرب األحمر –عطفة جامع البنات  ۳،  ۱قطعة األرض  األزهر والغوري م۲۰۰٥لسنة  ۷٥ آثار ٦٦ تم نزع الملكية وأصبح ملكاً للمجلس األعلى لآلثار
تم استالم الموقع مساحياً وجاري استكمال 

إجراءات صرف التعويضات والعرض والنشر عن 
 طريق هيئة المساحة

 –لتبليطة سابقاً شارع ا ۱ش الشيخ محمد عبده  ۲۰قطعة األرض  األزهر والغوري م۲۰۰٥لسنة  ٤۰۸ آثار ٦٤
 الدرب األحمر

۳۱  

تم استالم الموقع مساحياً وجاري استكمال 
إجراءات صرف التعويضات والعرض والنشر عن 

 طريق هيئة المساحة

الدرب  –ش الشيخ محمد عبده  ۳۳تبع  ۱٤قطعة األرض رقم  األزهر والغوري م۲۰۰۹لسنة  ۹۹۰ 
 األحمر

۳۲ 

 قراراتهامواقع جاري العمل على استصدار 
 

تاريخ مجلس  مالحظات
 اإلدارة

تاريخ اللجنة 
 الدائمة

المنطقة التابع 
 لها

 م الموقع

 ۱ مصر الجديدة –قصر السلطانة ملك  وسط القاهرة ۲۰/۷/۲۰۰۸ ۲/۹/۲۰۰۸ جاري عمل تقرير استشاري بالمبلغ
تم عمل مشروع قرار وزاري باإلستيالء المؤقت 

 الملكيةلحين االنتهاء من إجراءات نزع 
لجنة دائمة  ۲۰۰۸/۲٤/٦

باإلستيالء المؤقت 
 ۲٥/٥/۲۰۰۸في 

 ۳ الجمالية -بيت عوض  –درب قرمز  ۱۱ الجمالية

ولم  ۲۷/۱/۲۰۰۸تم إعداد مشروع القرار في 
 يصدر حتى تاريخه

 ٤ الدرب األحمر –ش الشيخ محمد عبده  ۳۳تبع  ۱٤قطعة األرض  األزهر ۲۰۰٤/۱٤/٤ ۲۸/۱/۲۰۰٦
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  األثر رقم اآلثر حالة الحفاظ االستخدام تاريخ الترميم
 مستخدم ۲۰۱۲

 جيد
 

الحاجب الماس مسجد ۱۳۰  ۱ 
 ۲ مسجد األمير شيخو ۱٤۷ مستخدم ۲۰۰۸
 ۳ مسجد قانيباى المحمدى ۱٥۱ مستخدم ۲۰۰۳
الغورى جامع ۱٥۹ مستخدم ۲۰۰۳  ٤ 
 ٥ مسجد حسن باشا طاهر ۲۱۰ مستخدم ۲۰۰٦
طولون بن أحمد مسجد ۲۲۰ مستخدم ۲۰۰٥  ٦ 
 ۷ مسجد أيتمش البجاسى ۲٥۰ غير مستخدم ۲۰۱۳

 ۸ مسجد السيدة عائشة ۳۷۸ مستخدم 
 ۹ مسجد احمد كوهيه ٥۲۱ غير مستخدم ۲۰۱۰

خانقاه ايديكن البندقدارى-زاويه ۱٤٦ مستخدم   ۱۰ 
 ۱۱ خانقاه شيخو ۱٥۲ غير مستخدم ۲۰۰۸
 ۱۲ مدرسة صرغتمش ۲۱۸ مستخدم ۲۰۰٥
 ۱۳ مدرسة سنقر السعدى ۲٦۳ مستخدم ۲۰۰۹
 ۱٤ قبة طراباى ۲٥٥ غير مستخدم ۲۰۱۳

 ۱٥ قبة صندل الميرغنى ۳۲۷ مستخدم 
 ۱٦ قبة محمد األنور ٦۸ تحت الترميم تحت الترميم

 ۱۷ قبة عبد هللا الغفير ٤۱۳ مستخدم 
 ۱۸ قبة احمد باشا طاهر ٥٦٥ غير مستخدم ۲۰۰٦

 ۱۹ ضريح مصطفى كامل --- مستخدم 
السعادة سبيل اغا دار ۲٦۸ غير مستخدم ۲۰۰۹  ۲۰ 
 ۲۱ سبيل األمير عبد هللا ٤٥۲ استخدام جزئى ۲۰۰۸
 ۲۲ حوض أيتمش البجاسى ۲٥۱ غير مستخدم ۲۰۱۳

 ۲۳ سبيل قايتباى ۳۲٤ مستخدم 
 ۲٤ رباط ازدمر ۱۱۳ غير مستخدم ۲۰۱۳
 ۲٥ منزل على لبيب ٤۹۷ مستخدم ۲۰۰۹
 ۲٦ منزل ا آمنه بنت سالم ٥٥۹ مستخدم ۲۰۰۳
 ۲۷ منزل الكريتلية ۳۲۱ مستخدم ۲۰۰۳
 ۲۸ قصر األمير طاز ۲٦۷ مستخدم ۲۰۰۹
 ۲۹ دار المحفوظات ٦۰٥ مستخدم ۲۰۰۹

 مستخدم 

 مقبول
 

الالال جوهر مسجد ۱۳٤  ۳۰ 
 ۳۱ مسجد المحمودية ۱۳٥ مستخدم 

 ۳۲ جامع الغورى ۱٤۸ مستخدم ۲۰۰۰
 ۳۳ مأذنة قانيباى الجركسى ۱٥٤ مستخدم 
 ۳٤ جامع الرفاعى --- مستخدم 
حسن السلطان مدرسة ۱۳۳ مستخدم   ۳٥ 
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فىاليوس الجاى مدرسة ۱۳۱ مستخدم   ۳٦ 
 ۳۷ مدرسة تغرى بردى ۲۰۹ جزئى ۲۰۰۷

 ۳۸ مدرسة بشير اغا الجمدار ۲٦۹ مستخدم 
 ۳۹ زاوية حسن الرومى ۲٥۸ غير مستخدم 
 ٤۰ زاوية مصطفى باشا ۱٥٥ مستخدم 

 ٤۱ بيمارستان المؤيدى ۲٥۷ تحت الترميم تحت الترميم
 ٤۲ حوض األمير شيخو ۳۲۳ تحت الترميم تحت الترميم

 ٤۳ سبيل كّتاب عباس أغا ۳۳٥ غير مستخدم ۲۰۰۳
ر مستخدمغي ۲۰۱۱  ٤٤ سبيل كّتاب حسن كتخدا ٤۰٥ 
 ٤٥ سبيل ام عّباس --- غير مستخدم ۲۰۱۰
 ٤٦ سبيل كّتاب القزالر ۲٦٥ غير مستخدم ۲۰۰۹

 ٤۷ وكالة وقف التوتونجى ٥٤۸ غير مستخدم 
 مستخدم 

 سيىء
 

اليوسفى منجك مسجد ۱۳۸  ٤۸ 
 ٤۹ مأذنة البقلى  ۱٥٦ مستخدم 

 ٥۰ مسجد مغلباى طاز ۲۰۷ مستخدم ۲۰۰۹
محمد باشا طاهر مسجد ۳۷۷ غير مستخدم   ٥۱ 
 ٥۲ مدرسة أزبك اليوسفى ۲۱۱ مستخدم 

 ٥۳ قبة صفى الدين جوهر ۲۷۰ غير مستخدم ۲۰۱۰
رقية السيدة مشهد ۲۷۳ مستخدم ۲۰۱۲  ٥٤ 
الجعفرى و عاتكة السيدة قبتا ۳۳۳ مستخدم ۲۰۱۳  ٥٥ 

 ٥٦ قبة قنصوة ابو سعيد ۳٦۰ غير مستخدم 
الدر شجرة قبة ۱٦۹ تحت الترميم تحت الترميم  ٥۷ 

 ٥۸ ضريح الشرفا ۳٥۷ غير مستخدم 
 ٥۹ سبيل مصطفى سنان ۲٤٦ غير مستخدم 
 ٦۰ سبيل عبد الرحمن كتخدا ۲٦۰ مستخدم 
 ٦۱ سبيل يوسف بك ۲٦۲ غير مستخدم 

 ٦۲ سبيل مصطفى بك طبطباى ۲۷۲ استخدام جزئى ۲۰۱۱
 ٦۳ ساقية الناصر محمد ۳٦۹ غير مستخدم 

 ٦٤ بقايا القصر الغورى ۳۲۲ مستخدم ۲۰۰۰
 مستخدم 

متدهور/يىء جداً س  

بدر الدين الونائى مسجد ۱٦۳  ٦٥ 
)اخور أمير( قانيباى مدرسة ۱۳٦ جزئى   ٦٦ 
 ٦۷ مدرسة خوشقدم األحمدى ۱٥۳ مستخدم 
 ٦۸ خانقاه نظام الدين ۱٤۰ غير مستخدم 
 ٦۹ قبة يونس الدوادار ۱۳۹ غير مستخدم 
 ۷۰ قبة الكومى ۲٥٦ غير مستخدم 
 ۷۱ قبة سنجر المظفر ۲٦۱ غير مستخدم 
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 ۷۲ قبة رجب الشيرازى ٤۷٦ غير مستخدم 
 ۷۳ سبيل األمير شيخو ۱٤٤ غير مستخدم 
 ۷٤ سبيل األمير خليل ۳۷٦ غير مستخدم 
 ۷٥ سبيل أحمد أفندى سليم ٤٦۱ غير مستخدم 
 ۷٦ رباط أحمد بن سليمان ۲٤٥ غير مستخدم 

 ۷۷ تكية تقى الدين البسطامى ۳۲٦ تحت الترميم تحت الترميم
 ۷۸ قصر األمير يشبك ۲٦٦ غير مستخدم 
 ۷۹ بوابة درب اللبانة ۳۲٥ غير مستخدم 
 ۸۰ بوابة منجك اليوسفى ۲٤۷ غير مستخدم 
 ۸۱ سور القراميدان ٦۱۷ غير مستخدم 
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 مركز التراث العالمى –منظمة اليونسكو 
 مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية

 ۲۰۱٤ مسح ميدانى لآلثار لعام
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