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منهجية و شة العمل
عن منطقة الخليفة
مشا يع ا

صلة بالفراغا

منهجية خطة الحفا
خطة الحفا
الفراغا

العامة في المنطقة

لمنطقة الخليفة

لمنطقة العمل (الصياغة الأولى)

العمرانية المختا كد اسا

حالة

م
ن
ه
ل
جية ا ورشة
يركز هذ لمحو من لو شة على

بهد

لعامة قطع لأ ضي في منطقة لخليفة كمنطقة إسكا

سة لفر غا

تطوير حلو تصميمية مبتكر مقترحة لتلك لفر غا
لمقترحة للمنطقة.

لعمر ني لإ

لأ ضي لمتهدمة غير
لمستغلة

لعامة ،يأتي لك كخطو ساسية من خطو

الهدف١

تصميم للفر غا

تحسين نفا ية لنسيج

لفر غا

لعمر ني لا تقا

لمفتوحة خل لنسيج
لعمر ني لتا يخي

بالفر غا

لمفتوحة من

لإ

لمقترحة للمنطقة

(بيئة ما ية +نشطة
لإنسانية) لمباني

خلا خطة لحفا

الم شكلة١

م
نهجية الورشة

سيتم تقسيم مجموعة لعمل إلى ثلاثة مجموعا

لمحيطة لمطلة عليها

الن شاط

فرعية؛ كل مجموعة ستقو بالعمل على فر

قطعة أ ض متدهو

فرا عا متصل بأثر

حيز مباني

سيتم تبا

مجموعة

يا

ميد نية للفر

• عر

لتصميما

•

لمتوفر

لعمل على لتصميما

• عر

لمخرجا

تحديد لمعلوما

على باقي لمجموعا

ما١بعد١الورشة١
لعمل بشكل تشا كي
لتطوير خطة لحفا

لمقترح لتصميمي

لمنطقة لد سة

عمر ني حد كالتالي:

منطقة مفتوحة

فع كفاء فرا عا

لو جب جمعها.

لعا  /لمنطقة لجمع لمعلوما
لمقترحة لاستغلا

خطة لحفا

مجموعة

لمنهجية لتالية للد سة:

• تحليل لمعلوما
•

لعامة

بلو

طابع تا يخي،

لفر

لمطلوبة بنا تصو عا عنه.

لفرعية لتبا

لنهائية على باقي لمجموعا

خلق لأنشطة لمطلوبة مع مر عا لو جها
لآ

لمشا كة بالو شة.

تعديل لمطلو .

منظر عا للخليفة من على

لمحيطة به في لتصميم.

ع منط ة ا جلي ة
ا ج ية الياريجية

في عهد لفتوحا

تجمعا

لإسلامية ،ستقر

على ما يعر

لفسطا ،

لحديثة؛ منها

لا ّ

عد

لقاهر

بأ

لقطائع،

لعسكر،

لقاهر  .تقع لخليفة –منطقة لد سة -تقريبا

بنطا

منطقة لقطائع.

طولو

فيما بعد إلى

لمجمعه لخا

إنشا حمد بن طولو

ضم قبة لهو

لذ

يا

حيث صبح متد
لقاهر

للصلا
لجبانا

همية شا

ميد

بن

لخليفة

ئيسي يربط لمنطقة بمدينة
لرئيسي للحكا

نذ  .ثم صبح لمسا

لطر يق إلى

في مسجد بن طولو

لغربية حيث نشئت معظم لأضرحة

لفاطمية حيث عر

لو

قتها يضا بد

.

منظر عا لشا

لخليفة يظهر فيه قبتي لأشر

خليل فاطمة خاتو (بالأما )،

لقلعة(بالخلف) ،مسحد لسلطا حسن (باليسا )

ل
ل
منط ة ا ع ل :ا وقع وا حدود

تقع منطقة لعمل جنو
تشمل قسمي لخليفة

لشر

شا

لسيد

لقاهر

لحصر ،ميد

لتا يخية،

ينب .يحدها من
لسيد نفيسة

جابانتها من لجنو  ،مسجد حمد بن طولو من

لغر

لصليبة من لشما  .تضم منطقة

شا

من شهر لمساجد لتا يخية

لخليفة ثنا

مسجد حمد بن طولو

بجانب عد
لسيد

لأشر

ثا

خر

مسجد لسيد نفيسة

مثل ضريح شجر لد

قية عاتكة لجعفر

طابعها لخا

خليل،
.

هما

تعطي هذ

قبة فاطمة خاتو
لأثا

لمنطقة

منطقة لعمل بالخليفة

منطقة لعمل
منطقة لعمل
لحد لإ ية

مباني ثر ية هامة

م شاريع دات لة نالفراعات العامة في ال نط ة
 دراشة ا ألراضي الف اء

لمنطقة ،تحديد لأ ضي

تبعت لد سة لمنهجية لتالية :تحديد هم حتياجا

لفضا لتي يمكن ستغلالها ثم لعمل على تطوير مقترحا
لفضا من خلا

عمل مناقشا

كزنت لد سة على تقديم مقترحا
لسيد

قية،

مقا فاطمة خاتو .

ل كحالة ،شا

مع لمجتمع لمحلي.

للتالي :لأ

حو

لسيد سكينة،

 -برنا الفراعات العامة

يركز لبرنامج على

لاستغلا

سة لأ ضي لفضا بالمنطقة حيث

تر كم لقمامة بها يجعلها تمثل خطر صحيا على لمباني لمحيطة ،بجانب خطر حتر قها

تيا ،قد تم صد تنظيف مجموعة من هذ لأ ضي بالتعا

إمكانيا

ستغلالها مؤقتا لتوفير فر غا

معلب ١درت ١ا لح ر
هو

مشر

لإعا

لأ ضي

مع لحي .يهتم لبرنامج في لوقت لحالي بد سة ملكيا

عامة في لمنطقة ،فيما يلي سيتم عر

تأهيل لأ ضي لفضا ُ ،قيم ملعب ل كر بالتعا

لتدخل عناصر تر ثية تهد
لخليفة.

لملعب قبل عما

إلى بط لمجتمع لمحلي بتر ثه .ظهر

لتأهيل

عد من لمشر عا

مع محافظة لقاهر على

للوحا

لملعب بعد عما

لتي تم تنفيذها في لمنطقة منذ

لجد ية على لمباني لجد

لتأهيل

هذ لا ضي

تبلغ مساحتها

.

متر مسطح ،تضمن

لمحيطة بالملعب ساطير ثا من

لملعب خلا

لأنشطة

لب
ج
ث
ل
 ال شروع ا ي دراشة ا يا ا ألر ية

برنامـج بحثـي تد يبـي يهـد

منهجية مستد مة من خلا تقنيا

إلـى لتوصل لحلـو

مبتكر متكاملـة لمشـكلة لميا

قابلة للتنفيذ مناسبة للخصوصية لاجتماعية لظر

لأ ضيـة بالمناطـق لتا يخيـة،

لاقتصا ية للمنطقة..

١ا -متنر١ة ا لحليفة ١النراثي ١التنئي( ١روضة ١ا لحلي ـفـة:٩١
مشر

إنشا حديقة

ينهم .سيتم

فاطمة خاتو

متـر مربـع في قلب حي لخليفة ،لتعمل كمنطقة صل بين شا

توجه تر ثي بيئي بمساحة

لمناطق لخضر بها عن طر يق لميا لتي سيتم ستخر جها من مشر

لتوظيف لتر

لمجا ين لموقع لحديقة .ستكو
لتوعية لتر يج لسياحي

لحديقة خطو نحو تنمية جتماعية

فع لمستو

م
ت -١م روع ياهتل شاحة ١سجد احمد كوهتة١

تعا نت جمعية لفكر لعمر ني مع
لبرجولا

لنباتا

لخشبية ،إصلاح لهبو
من لبيا

لأنشطة لمختلفة لتي يمكن

لآثا للقيا بأعما

لموجو في

لقائمة ،بالإضافة إلى
تقا بها.

موقع لمسجد لساحة لملحقة به

لمعيشي لسكا

لمنطقة.

تخفيض لمنسو

لخا

لك مع تبا

لخليفة منطقة

بقبتي لأشر

قتصا ية في نو حي عد مثل :لبيئة

لصحة

خليل
لتعليم

لتصميم لمقترح للحديقة
تأهيل للساحة لملحقة بجامع حمد كوهية .قد تضمنت لأعما  :إصلاح

ضية لساحة في منطقة صغير بجو حائط لمسجد ،تركيب موتو

عة تنسيق نباتا

مظللة بالساحة .جا

لعمل حاليا على نظا لإ

قطا توضيحي للمشر

مو سير لرفع ميا

لساحة تنظيم

م
ن
ه
جية خطة ا ح اظ ل نط ة ا جلي ة

في سبيل وضع خطة أولية للحفا
 -تحديث قاعد المعلوما

 -تحديد الفئا

والإ ا

لمنطقة الخليفة ،انتهجت الد اسة المنهجية التالية:

الجغرافية ( )GISمن خلا المسح الميداني للمباني والشوا

والمناطق المفتوحة.

المختلفة للمباني بمنطقة الد اسة تبعا لمجموعة من المعايير المرتبطة بالقيم التراثية والقيم المرتبطة بالسياق العمراني

ل
ا -١نمادج ١خرائط١المتاث ١
ي

القيمة المعما ية لمباني المنطقة

وجو توسيعا

بعروض الفراغا

المباني الأثر ية والمسجلة ا

العمرانية

حالة الحفا

قيمة بالمنطقة

لمباني المنطقة

ل
ل
ج
ل
م
 -يحديد ال يات ا جي ة لل شوارع وال ياطق ال يو ة ب نط ة ا دراشة نبعا وعة ا معانير

ل
ل
ا -١نمادج ١خرائط١ال شوارع١والمتاطق١ا مفتوحة١

المستخدمو الأكثر انتشا ا بالفرا

جو

الفرا العمراني

ل
 -يحديد يات ال ياني و يات التد لأت ا جي ة ل جا ة بهم

تصنيفا

تدخلا

المساح  /فئا المباني
فئة – مرتفع للغاية
فئة  -مرتفعة
فئة  -مقبول
فئة  -عادي
فئة  -غير متسق
فئة  -غير مشيد

المباني

اأعداد

فئا

تدخلا

المباني

%

أنوا تدخلا

المباني

ل
 -يحديد يات ال شوارع وال ياطق ال يو ة و يات التد لأت ا جي ة ا جا ة بهم

تصنيفا

تدخلا

الشوا

المساح  /فئا الشوارع
والمناطق المفتوح
فئة
فئة
فئة
فئة

والمناطق المفتوحة

اأعداد

فئا

تدخلا

الشوا

والمناطق المفتوحة

%

أنوا تدخلا

الشوا

والمناطق المفتوحة

ل
ع
ل
أ
خطة ا ح اظ ل نط ة ا ل (ال ياعة الوي )
اعتمد

الصياغة الأولية لخطة الحفا

والإ ا

على تحديد مناطق تجمع قطع الأ اضي غير المشيد والمتهدمة كليا والمباني المؤقتة

و اسة علاقتها بالمباني الأثر ية والمسجلة ،بالإضافة إلى الشوا
المعايير التالية:

والمناطق المفتوحة المتدهو  .تبنى المشرو التدخلا

 تحسين نفا ية النسيج العمراني لصالح مستخدميه ،وأيضا لأغراض الصيانة والإ ا . -إمكانية تغيير استخداما

الفراغا

وقطع الأ ض والمباني بحسب الاحتياجا

 -العلاقة بين المنطقة والسياق المحيط ،من حيث السما

المطلوبة.

الهعمرانية ،وأيضا من الاستخدا والضرو يا .

التي تحقق

ل
خطة ا ح اظ ل نط ة ا ع ل
تم تحديد  9مناطق تجمعا

اعتمد

عمرانية بمنطقة الد اسة

خر يطة توضح نقا

لتدخل لمقترح على لنسيج لعمر ني للمنطقة

منهجية اختيا المناطق (فرا مفتوح أو حيز مبنى) على

معايير اختيا
اسا الحالة

الخلفية
التا يخية

وصف الفرا

وبناء على تلك المعايير تم اختيا الثلاثة مناطق التالية

اسة المعايير التالية
المل كية
والإ ا

الاستخدا
الحالي

الاحتياجا
المقترحة

ل
ل
ع
الفراعات ا مرانية ا جيار دراشات الة
قطعة أ ض متدهو

قم

خلفية تا يخية :كانت بيت قديم مساكن صغير بقطعة لأ

وصف الفرا  :لأ

المل كية الحالية :لأ

لجهة لجنوبية من لأ

بجانبه.

مغلقة بحو ئط تفاعها متر ،يوجد بها بقايا حو ئط لبيت لقديم ،يوجد مدخل خلفي لمسجد شيخو مطل على لأ
ل كبير مل كيتها منقسمة ملك خا
.

لعائلة بحا

منصو

الاستخدا الحالي :غير مستخدمة صعب خولها بها تجمع قمامة ،تستخد لشو

خر يطة توضح لوضع لر هن

جز ملك لا قا  ،لأ
لمحيطة لتربية

ثر
قطعة لأ
متهد كليا
متهد جزئيا
مؤقت

لخر يطة لمساحية

لمجا

جن نتظا لسيا

ملك عائلة قاطنة في
.

.

فرا عا

قم

خلفية تا يخية :كانت عبا

كانت

عن مبنى طبقا لخر يطة لمساحية

خربة يتر كم بها لمخلفا

وصف الفرا  :فر

حتى قا صاحب لعما

 ،حاليا تم ستخد

لحدثية لمطلة علىيها بإ لة لمخلفا

مفتوح محد بجموعة من لمصاطب لمبنية من لطو

المل كية الحالية :تابعة لمحافظة لقاهر .

جز منها كمنطقة مفتوحة .بسؤ

لأحمر لتي يشكل معظمها حو

الاستخدا الحالي :لا يوجد ستخد محد .

خر يطة توضح لوضع لر هن

بنا لمصاطب

ثر
لفر لمفتوح
متهد كليا
غير مشيد
مؤقت

لخر يطة لمساحية

بها شج ير

لسكا

شا

عتها لتجميل لمنطقة.
صغير .

نها

فرا عا متصل بأثر قم (ساحة قبة فاطمة خاتو )

ي
ج
ال شاركة ال شعيية في ال اهر اليار ية
خلفية تا يخية :كانت بقايا تكية لسلطا

وصف الفرا  :لفر

لأشر

ملحق بها حديقة صغير  ،حاليا هي منطقة مفتوحة تابعة لقبة فاطمة خاتو .

لمفتوح يعتبر مدخل للمباني لمجا

المل كية الحالية :محافظة لقاهر .

 ،بنى لسكا

كة من لطو

على حافة لساحة من ناحية لقبة.

الاستخدا الحالي :ترفيهي لعب للأطفا .

خر يطة توضح لوضع لر هن

نتد ع ية اط ة اتو

هي جز من مد سة نشأها لملك منصو قلا

بتكية لسيد نفيسة ،قد سكنها بعض لأتر
على.

حو

ثامن سلاطين

لخر يطة لمساحية

لة لمماليك لو لدته .تخربت لمد سة تم تحو يلها بعد مد إلى تكية عرفت

بنو فيها بيوتا .لمئذنة ملحقة بهذ لمد سة ،هي عبا

قبة فاطمة خاتو Creswell

ثر
لفر
لمفتوح

عن بد مربع يضيق كلما صعد إلى

مئذنة مسقط فقي للقبة ((Creswell

