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Abstract:
this research is looking at notion of urban regeneration and housing role on it. the research
is structured into two parts; the first part is concerned with defining urban regeneration, its
importance, and the and the different factors in academic literature. then it continues by dividing and
thoroughly analyzing/discussing the different housing contributions to urban regeneration both
directly and indirectly. it will provide critical review of these contributions against future needs and
changes. the second part will further evaluate all discussed in the first part in practice through a
casestudy of the welsh housing quality standards (whqs) and "the can do toolkit 1 & 2" introduced by
the welsh housing committee in the united kingdom in 2003, 2006 and 2008 respectively. the research
will consider the links between the different contributions and possible effects it may have on the
region. finally, some key points will be presented in the conclusion to highlight the different housing
contributions to urban regeneration and their potential benefits and limitations.
keywords:urban; regeneration; housing; the can do toolkit; welsh housing quality standards
(whqs), urban regeneration; social housing.
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 يبدأ األول بتعريف التنمية، يتضمن البحث قسمين اساسيين.يتناول هذا البحث مفهوم التنمية الحضرية ودور السكن في تحقيقها
 ويتطرق البحث الى المساهمات المختلفة المباشرة وغير المباشرة.الحضرية وأهميتها واالعتبارات المختلفة له في االدب األكاديمي
 أما الجزء الثاني فيتناول كل ما تم.للسكن في تحقيق التنمية الحضرية ومناقشة كل منها بشكل منفصل ونقدها تجاه القضايا المستقبلية
مناقشته في الجزء األول ولكن على المستوى التطبيقي من خالل اختبار دور السكن في تحقيق التنمية الحضرية في مثال تحليلي
The ) وملحقي الـWelsh Housing Quality Standards( لمعايير جودة اإلسكان الويلزية في مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة
" المقدم من قبل مجلس االسكان في ويلز وذلك من أجل فهم دور هذه المساهمات في الواقع العملي باإلضافةCan Do Toolkit"
 وينتهي البحث واستنادا على ما تم التوصل اليه في القسمين المذكورين الى.الى فهم كيفية عمل هذه المساهمات وعالقتها فيما بينها
تحديد النقاط األكثر أهمية في االستنتاجات متضمنا ملخصا للمساهمات المختلفة لإلسكان في تحقيق التنمية الحضرية واهم الفوائد
.المتوقعة وأبرز المشاكل والتحديات امام تطبيقها
:الكلمات المفتاحية

،  اعادة التنمية الحضرية، (WHQS)  معايير الجودة اإلسكان في ويلز،The Can Do Toolkit ،  االسكان، اعادة التجديد العامة
. االستمالك العام
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المقدمة:

تشهد قضية التنمية الحضرية اهتماما متزايدا وسريعا بالرغم من كونها ليست جديدة ،فقد ذكر كوج ( )Couch, 1990بأنها قد بدأت
في الستينات من القرن الماضي وأصبحت مهمة بازدياد بعد انهيار التوجهات التقليدية  ،والتوجه نحو االقتصاد الحديث  ،والمشاكل
االجتماعية التي أفرزتها الرأسمالية مثل النمو الحضري  ،والظواهر الحضرية المرتبطة بها كالظلم االجتماعي  ،ظاهرة الهجرة ،
المشاكل الصحية والفقر والجوع وتفشي البطالة ونقص المهارات والتعليم  .اعتبرت التنمية الحضرية الحل األفضل من خالل دورها
في تعزيز مختلف المنافع البيئية واالقتصادية والصحية واالجتماعية في المجتمعات .تتباين مخططات التنمية الحضرية في الحجم
والنمط واألطراف المشاركة ولذلك ال يوجد صيغة واحدة مسبقة الوصف لتطبيق التنمية الحضرية .بدأت التنمية الحضرية في المملكة
المتحدة كإحدى مسؤوليات القطاع العام ،ممثلة بالحكومة البريطانية في الستينات من القرن الماضي تبعا لما ذكره كوج ( Couch,
 .)1990تغير ذلك في الثمانينات متزامنا مع ما حصل من نمو اقتصادي ،وما احتله هذا النمو من الصدارة في قضايا التنمية
الحضرية ,حيث تم تداول نقاشات حول انتشار فكرة استخدام األموال الخاصة في السوق لتحقيق انجازات التنمية الحضرية كما ورد في
كتابات برونيل ( , )Brownill, 1999اذ ركزت السياسات الجديدة في التسعينات ومطلع القرن الواحد والعشرين على انجازات التنمية
الحضرية العامة من خالل المشاركة ما بين العام والخاص حسب ما ذكره هال ( . )Hall, 2006فقد حاولت أغلب السياسات
الحديثة أن تتعدى المسؤولية من القطاع العام كمسؤولية دولة فحسب الى اشراك المجتمع نفسه في عملية التنمية الحضرية من خالل
تضمين منظمات المجتمع المدني ، CBOs، NGOsبل وحتى السكان المحليين في تطبيقات التنمية الحضرية  .وهنا يبرز التساؤل
حول ماهية التنمية الحضرية ،وكيف يمكن انجازها؟ يمكن تعريف التنمية الحضرية طبقا لتوالن ( )Tallon & Books, 2010على
انها ":رؤية وفعل شموليان ومتكامالن يقودان الى اتخاذ الق اررات المناسبة للمشاكل من خالل البحث العميق لتحقيق التحسينات الدائمة
في كل من االقتصاد ،والظروف الفيزيائية واالجتماعية للمنطقة الخاضعة للتغيير" .وبناء على هذا التعريف فانه من الممكن تقسيم
التنمية الحضرية الى اربعة اعتبارات مختلفة لالهتمام والتي تشكل مختلف اعتبارات الحياة الطبيعية لمن يعيشون بتماس مع المنطقة
المراد اعادة تجديدها.
o
o
o
o

االعتبارات االقتصادية :وهي اعتبارات متعلقة بالدخل ،خلق فرص عمل ووظائف جديدة ،وتحسين مهارات العاملين وتطويرها.
االعتبارات االجتماعية  /الثقافية :وهي اعتبارات متعلقة بالتعليم ،الجريمة ،الصحة ،الرفاهية ،االسكان ،ومستوى الخدمات العامة.
االعتبارات الفيزيائية  /البيئية :وهي اعتبارات متعلقة بالبيئة الطبيعية والمبنية ،البنى التحتية ،المواصالت واالتصاالت.
االعتبارات اإلدارية :وهي اعتبارات متعلقة بطبيعة االرتباط بالمجتمع المحلي في منطقة اتخاذ القرار والمشاركة في المجاميع األخرى
ونمط القيادة.

يركز هذا البحث على مختلف األدوار التي يمكن أن يلعبها قطاع االسكان في تحقيق التنمية الحضرية ،وباألخص على أهمية تعزيز
قطاع االسكان في سبيل تحقيق نجاحها .ونظ ار لكون هذا الموضوع معقدا الى درجة كبيرة ،ومن الصعب تغطيته بشكل كافي في هذا
البحث القصير ،فسيتم التركيز على االرتباطات الرئيسية بين االسكان واعادة التجديد فقط.

يظهر لنا (من التعريف الوارد اعاله حول اعادة التنمية الحضرية واعتباراتها المختلفة) ان لإلسكان دو ار ممي از يلعبه في اعادة التجديد،
لكونه اوال جزءا مهما في البعد االجتماعي  /الثقافي للتنمية الحضرية ،وثانيا لكونه مرتبط مباشرة باإلنسان وراحته في المجتمع .اذ
يساهم االسكان في التنمية الحضرية بشكل غير مباشر مؤديا الى عالقات مباشرة وغير مباشرة باالعتبارات االقتصادية ،اإلدارية،
واالعتبارات الفيزيائية  /البيئية ,وعليه فان مساهمات االسكان في التنمية الحضرية يمكن أن تنقسم الى مساهمات مباشرة واخرى غير
مباشرة أو ما يمكن تسميته بال  .Housing Plusاذ يمتلك كال النوعين من المساهمات تأثيره على المستويات القومية والمحلية وعلى
المستوى الفردي أيضا ،بالرغم من صعوبة فصل هذه المستويات عن بعضها بسبب العالقة القوية بينها.

سيتم شرح هذه المساهمات بشكل مختصر من اجل التعرف على منافعها والقيود التي تحدد كل منها وكيفية ارتباطها بالتنمية الحضرية
واالسكان ,وستناقش عالقتها ببعضها في الحالة الدراسية المختارة لمعايير جودة اإلسكان في ويلز ( )WHQLSوملحق الـ " The
 "Can Do Toolkitواألدوار المختلفة التي تلعبها في التنمية الحضرية في ويلز وخاصة العالقة مع االسكان االجتماعي (السكن
منخفض الكلفة للعوائل الفقيرة).
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المساهمات المباشرة لإلسكان في تحقيق التنمية الحضرية:

مباشر في التنمية الحضرية من خالل فهمه
ا
يرتبط تحقيق العدالة االجتماعية والرفاهية مباشرة باإلسكان ,وغالبا ما يلعب االخير دو ار
كناتج نهائي وليس عملية ,اذ يساهم في تحقيق التنمية الحضرية مباشرة من خالل ما يلي:
أ  -سوق العقارات السكنية واالسكان منخفض الكلفة:

يمثل االسكان منخفض الكلفة قضية مفتاحية في تحقيق التنمية الحضرية من خالل اليات مختلفة يتبناها القطاعين العام او الخاص أو
كليهما .وتعد االعانة الضريبية لمالكي المساكن والملكيات االستثمارية هي االلية االكثر انتشا ار ،باإلضافة الى اسلوب توفير الدعم
اللوجستي والتخطيطي لتصميم وتطوير االستثمارات الخاصة للمجمعات السكنية لذوي الدخل المحدود ،واسلوب قسائم السكن التي
تستخدم بشكل واسع في بعض الدول كالمملكة المتحدة  .فقد ذكر تالون ) (Tallon & Books, 2010في كتابه "توفر متطلبات
االسكان وخصوصا االسكان منخفض الكلفة في المدينة هو اساس لنجاحها .ان توفر نجاح اقتصادي في المدينة سيؤدي الى انتقال
اعمال الشركات اليها ،وسيتسبب ذلك في توفير فرص عمل للسكان في تلك المدينة" .ولكن ذلك قد يكون صحيحا فقط لفئة معينة،
ألنه في حالة وجود مستوى عالي من الطلب على السكن مقابل انخفاض مستوى العرض سترتفع اسعار الوحدات السكنية وهذا يعني
انخفاض عدد الوحدات السكنية منخفضة الكلفة المقبولة سعريا المتوفرة  ،وبالتالي فإن أجور العمالة ستزداد ،وهذا األمر سيجبر
الشركات على االنتقال إلى مناطق أخرى حيث أجور العمالة اقل  .وعلى النقيض من ذلك ،إذا تجاوز قيمة ما معروض من الوحدات
السكنية على الطلب ،فإن أسعار المساكن ستنخفض مما سيتسبب في مشاكل كبيرة في سوق اإلسكان وبالتالي سيؤثر على النظام
االقتصادي كله في تلك المنطقة .
كما يمكن للسكن أن يلعب دو ار مهما اخ ار في التنمية الحضرية من خالل توفير العدالة االجتماعية والثقة بالنفس ,وتبعا لما يراه
ساونديرس (" )Saunders, 1984يلعب السكن دو ار مركزيا في روتينية الحياة اليومية بشكل أساسي وحتى في ارتباطه بإحساس الفرد
بالسيطرة على ظروفه الحياتية والثقة بالنفس" .فتوفير المساكن بأسعار معقولة ،سيجعل من الممكن تحقيق العدالة االجتماعية  ,ستكون
حياة األفراد والعوائل بتوفير المساكن أكثر استق ار ار مما يجعلهم يشعرون بالمساواة والثقة بالنفس ،وهذا سيتسبب في المساهمة في بناء
المجتمع بدال من كونه مشكلة في حد ذاته .كما يوفر ذلك زيادة الثقة الفرد بالنفس ويجعله يميل الى بذل المزيد من الجهود في تحقيق
مستوى أعلى من جودة الحياة ،التعليم ،والمشاركة في المجتمع والصحة ،ويقود إلى ما سنتناوله في الجزء التالي الذي يناقش العالقة
بين االسكان والصحة.
ب  -توفير المساكن بأسعار معقولة مفتاح للصحة والرفاهية:

يلعب االسكان دو ار حيويا في صحة ورفاهية المجتمع .اذ يمكن أن تؤثر جودة االسكان بشكل كبير على الصحة البدنية ،العقلية
واالجتماعية ألفراد األسرة الذين يستخدمون الوحدة السكنية  ،ويتجاوز ذلك في كثير من األحيان الى التأثير في األسر األخرى في
المنطقة أو حتى المجتمع كله  .ذكر سميث ( )Smith, 1990في كتابه " بيئات سكنية معينة ضارة بشكل مباشر على الصحة العامة
" بان العديد من الدراسات قد أثبتت أن هناك عالقة مباشرة بين الصحة ونوعية السكن " ,اذ ينظر إلى اآلثار المترتبة على كل من
(اإلضاءة ،نوعية الهواء ،معايير الفضاء ،الضوضاء المحلية ،مرافق تخزين المواد الغذائية ،الصرف الصحي ،الرطوبة ،البرد والعفن
 ...الخ ) على أنها األهم عند التخطيط لمشاريع اإلسكان ووضع معايير تصميم المساكن .وبناء على هذه الدراسة  ،تعتبر المساكن
سيئة الجودة ذات مساهمة مهمة في مجموعة متنوعة من األمراض الجسدية مثل  :الصفير وضيق التنفس والغثيان والسعال واالنهيار
العصبي واالغماء وانسداد األنف عند البالغين والتهاب المفاصل والتهاب السحايا واإلمساك وكذلك سوء التغذية واألمراض األخرى
ذات الصلة باألغذية  .كما ذكر ما واخرون (( )Ma, Gee, & Kushel, January 2008خالل تقييمهم لتجارب االسكان ) وجود
روابط مباشرة بين عدم استقرار اإلسكان وانعدام األمن الغذائي مع الحصول على الرعاية الصحية وخاصة ألطفال األسر ذات الدخل
المنخفض (انظر الملحق  ، )1اذ تميل األسر التي لديها مشكالت اسكان متصلة بالنظام الغذائي إلى عدم اخذ أطفالها إلى مراكز
صحية خاصة عند الحاجة ،وذلك بسبب الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة  ،وقد يؤدي ذلك الى مشاكل صحية لألطفال غير
قابلة للعالج مسببة للموت في بعض االحيان .
كما يؤدي المسكن والبيئة سيئة الظروف إلى انعدام الثقة بالنفس داخل األسرة  ،والذي قد يقود الى ضغوط نفسية مسببة سلوكا سيئا او
إجراميا ,وهذا يعني حصول المشاكل االجتماعية والسلوكية في المجتمع .فقد ذكر ايفانز ( )Evans, December 2003من خالل
دراسته أن كل من( الضوضاء والكثافة العالية للسكان والتسلسل الهرمي المكاني واالقليمية والمسافة والعناصر الطبيعية والعمارة) لها
57

دور السكن في تحقيق التنمية الحضرية – دراسة في معايير اإلسكان الويلزية ) (WHQSوملحقي ) )The Can Do Toolkit 1 & 2في مقاطعة
ويلز في المملكة المتحدة

آثار كبيرة على الصحة العقلية (انظر الملحق  . )2لذا فان توفير السكن جيدة من شأنه الحد من السلوك اإلجرامي وبالتالي تحسين
سلوك المجتمع ،ونمط الحياة والبيئة كليا.
ج  -توفير المساكن بأسعار معقولة و االستدامة البيئية:

يمكن أن يلعب االسكان دو ار كبي ار في تحقيق االستدامة البيئية ,اذ يعني السكن المستدام ضر ار أقل على البيئة إلى جانب آثاره المباشرة
على الصحة ،وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك ليس فقط إلى تحسين نوعية الحياة للجيل الحالي  ،ولكن أيضا لألجيال القادمة  .هناك
مستوى عال جدا من انعدام كفاءة الطاقة في المنازل البريطانية وفقا لستيوارت (( ، )Stewart, 2001انظر الملحق  ، )3اذ يرى بأنه
وعلى الرغم من أن معظم السلطات المحلية بدأت برامج للحد من هذه المشكلة  ،اال ان االستخدام العام للطاقة ال يتناقص  .ويكمن
السبب الرئيسي لعدم التناقص هذا في بناء المزيد من المنازل  ،والصعوبة في مراقبة عالقة الجودة  /الكفاءة في استخدام الطاقة في
المنازل القائمة.
ينظر الى فكرة اإلسكان المستدام الذي هو جزء مهم من التنمية المستدامة وعلى اتصال مباشر مع تنمية المجتمع  ،على أنه أحد
أفضل الحلول لحل مشاكل االستدامة البيئية  ،والسبب هو امكانية حماية البيئة من خالل تقليل ضرر المنازل والساكنين عليها.
ولتحقيق هذا الهدف فان على السلطة ان تضع بعض القيود والقواعد للتنمية الحضرية مثل استخدام معايير كفاءة الطاقة في الوحدات
السكنية  ،وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المنازل  ،وتصميم وبناء المساكن واألحياء مع توفير أنظمة بنى تحتية مستدامة،
فضال عن تخطيط وتنفيذ مخططات فعالة لمراقبة ورصد كفاءة الوحدات السكنية من خالل اشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير
الحكومية في العملية .يساهم اإلسكان أيضا بطريقة غير مباشرة في تحقيق االستدامة البيئة  ،وسيتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل في
الجزء التالي (الفوائد البيئية).

يعتبر االسكان وخاصة اإلسكان منخفض الكلفة وبسبب جميع العوامل المذكورة أعاله ،عنص ار أساسيا في تحقيق العدالة االجتماعية
والصحة والرفاهية ,وبالتالي فمن المهم اخذه بنظر االعتبار عند وضع خطط التنمية الحضرية  ،ألن األخيرة تعمل على تحسين
الوضع العام والصحة العامة للمجتمع ،وتهدف الى الحد من األمراض والمشاكل البدنية والعقلية واالجتماعية .ولذلك ينبغي على
الحكومات ،السلطات المحلية ،والمنظمات غير الحكومية أو المجتمعية األخرى إيالء المزيد من االهتمام لتوفير مساكن بأسعار
مقبولة ،وتحسين ظروف السكن من خالل تنفيذ خطط تجديد المساكن ووضع معايير جودة اإلسكان مثل معايير جودة اإلسكان في
ويلز ( )WHQLSوالتي سيتم نقاشها الحقا في هذا البحث .هناك بعض القضايا المهمة التي ينبغي النظر فيها قبل الحصول على
فوائد اإلسكان مرتبطة بطريقة تسليم الوحدات السكنية ،ومراقبة  /رصد جودة السكن ومدى مشاركة األطراف المعنية في عملية صنع
القرار.
المساهمات غير المباشرة لإلسكان في تحقيق التنمية الحضرية (:)Housing Plus

يمكن أن يسهم االسكان أيضا في تحقيق التنمية الحضرية بشكل غير مباشر ،وغالبا ما ينظر إلى هذه المساهمات على أنها بمستوى
يوازي اهمية المساهمات المباشرة في االسكان .يتطلب النظر الى اإلسكان كعملية بدال من منتج نهائي من اجل فهم المساهمات غير
المباشرة لإلسكان في التنمية الحضرية وعلى النقيض من النظر اليه كمساهمة مباشرة .اذ تنظر الحكومات والسلطات المحلية
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى عملية توفير السكن باعتبارها فرصة جيدة جدا لتجنيد الناس وتزويدهم
بالمهارات ،وتحقيق فوائد بيئية وحكومية  .وفي كثير من األحيان تحاول هذه المنظمات ادراج بعض البرامج لتحقيق هذه الفوائد  .وخير
مثال على هذه البرامج هو برنامج" "The Can Do Toolkit 1 and 2في ويلز ،والذي نحن بصدد مناقشته بمزيد من التعمق فيما
بعد في هذا البحث.
أ -المشتريات العامة:

تعد المشتريات العامة واحدة من المساهمات الرئيسية لإلسكان في التنمية الحضرية ،حيث يمكن أن تساعد المشتريات العامة (شراء
المواد والعمالة المطلوبة لتوفير السكن) ليس فقط في توفير السكن الالئق بل أيضا على إعادة هيكلة سوق اإلسكان بما يخدم المجتمع
لتحسين جودة حياة األسر ،وتعزيز الصحة والتعليم وكل ذلك من خالل البرامج الملحقة باإلسكان  .ويمكن ان تحقق للحكومات أقصى
قدر من الفوائد من خالل توفير التعليم ،والصحة وفرص العمل والمهارات والعمالة والتنمية عبر فرض تنفيذ برامج المشتريات العامة
على المستثمرين.
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اقترح كالبهام وآخرون ( )Clapham, Walker, Meen, Thake, & Wilcox, 1996استخدام طريقة تشجيع االستثمارات
السكنية على المستويات المختلفة لغرض الحد من البطالة على المستويين القومي والمحلي وخلق فرص عمل جديدة باإلضافة الى
الفوائد الفردية مثل رفع مهارات الناس وتحقيق الرفاهية.

لكن من الجدير بالذكر عدم كفاية خلق فرص عمل جديدة فحسب لتحقيق الرفاهية ،ألن العمالة يجب ان تمتلك المهارات الالزمة من
أجل العمل في صناعة البناء والتشييد ،وبالتالي فإنه من المهم للغاية توفير التدريب الكافي والثقة بالنفس لهؤالء العمال أوال قبل زجهم
في سوق العمل ,وادراج برامج التدريب والتعليم في برامج اإلسكان لتحقيق نجاحها ،واال قد تفشل في تحقيق أهدافها في الوقت
المناسب إذا ما تم االعتماد على العمالة غير المدربة وهذا بدوره قد يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا على المجتمع أو عقوبات قد توجه
الى من يقوم بتنفيذ هذه البرامج من المستثمرين.
ويمكن أيضا ان تسهم المشتريات العامة لإلسكان في تعزيز االقتصاد المحلي ،من خالل تشجيع استخدام اإلنتاج المحلي من المواد
والخدمات في عقود االنشاء ،أو باستخدام اآلليات التي من شأنها دعم الشركات والمصانع المحلية وتوأمتها مع الشركات المتعددة
الجنسيات األكبر واألكثر تقدما .قد يتسبب ذلك في تحفيز السكان للحصول على مستويات تعليمية أعلى ويؤدي إلى مستوى أعلى من
الوعي للمشاكل االجتماعية والصحية  ،والبدء في معالجة هذه المشاكل الخطيرة .

وبصرف النظر عما ورد أعاله  ،يمكن للمشتريات العامة ايضا أن تستخدم لتحقيق بعض المنافع البيئية ،وسيناقش هذا بمزيد من
التفصيل في الجزء التالي.

ب  -الفوائد البيئية:

ثمة جانب آخر لتحقيق المنافع البيئية باستخدام المشتريات العامة باإلضافة إلى النقاط التي نوقشت سابقا بشأن االستدامة البيئية اال
وهو امكانية وضع بعض الشروط (لجميع برامج اإلسكان والمشتريات العامة وجمعيات اإلسكان) التي تفرض( أو على األقل تشجع )
استخدام مواد البناء المعاد تدويرها محليا ,وهذا قد يكون له أثر إيجابي على البيئة المحلية .كما تحدد هذه البرامج نوع اآلليات والوسائل
المستخدمة في عملية بناء المنازل الجديدة أو عملية تطوير المنازل القائمة ،أو حتى طريقة إعادة تدوير النفايات من المنازل القديمة
التي قد تحتاج إلى هدم خالل عملية التجديد  .كما يمكن زيادة التفاهم والوعي بالتحديات البيئة من خالل اشراك الساكنين والمنظمات
المحلية  ،والبدء في معالجة المشاكل البيئية من المصدر حتى قبل أن تبدأ في الظهور.
فان تشمل التنمية المستدامة وفقا لهوتون ( )Haughton, 1999مبادئ عدة :وهي اإلنصاف والمساواة بين األجيال واإلنصاف
االجتماعي والعدالة االجتماعية والمساواة الجغرافية واإلنصاف اإلجرائي واإلنصاف فيما بين األنواع  .هذه المبادئ مستمدة من تعريف
برونتالند  Brundtlandللتنمية المستدامة "هي التطوير الذي يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية
احتياجاتها الخاصة" .اذ يمكن تحقيق مستويات اعلى من العدالة االجتماعية ( بناء على هذه المبادئ ) بتحقيق السكن المستدام ليس
فقط على المستوى المحلي بل أيضا على الصعيدين الوطني والدولي  ،وهذا هو أحد الجوانب الهامة في كل مناطق التنمية الحضرية.
ج  -تحكم المستأجر وادارة المجتمع:

أمرن ضروريان ألي خطة تنمية حضرية او تجديد للمساكن  .هناك ثالث فوائد رئيسية إلشراك
تعد سيطرة المستأجر وادارة المجتمع ا
المستأجرين وأصحاب المصلحة اآلخرين في خطة تنمية اإلسكان وهي:

أوال_ التغلب على الكثير من العقبات (التي قد تظهر في وقت الحق أثناء أو بعد اعادة التجديد ،والتي قد تؤدي إلى الفشل او دون
تحقيق أهداف التنمية الرئيسية في الوقت المناسب) من خالل أخذ آراء األسر المستقبلية.

ثانيا_ كسب ثقة الناس من خالل إشراك مختلف االطراف في هذه العملية  ،حيث سيكون لألطراف المختلفة صالت مباشرة مع
برنامج التجديد والتنمية بأكمله وهذا من شأنه زيادة ثقة الناس وفي الوقت نفسه الحد من حاالت الفساد.
ثالثا :فهم وادراك أفضل لنوع وحجم التحديات التي تواجه كل من الحكومة والسكان المحليين أنفسهم من خالل إشراك السكان المحليين
في عملية صنع القرار ،مما يسبب إمكانية المحافظة على نوعية أفضل من الحياة وتعزيز السلوك االجتماعي من خالل الشعور
بامتالك القرار للقضايا المحلية فيما بعد.

تعني إدارة المجتمع تحول بعض مسؤوليات االسكان الى القطاع الخاص .ويترتب على ذلك تحول المسؤوليات كاملة كما حصل عند
نقل أسهم مشاريع السكن االجتماعي في ويلز من السلطات المحلية الى المنظمات غير الربحية المحلية ليتولى المجتمع بنفسه
المسؤولية .يؤدي نقل جزء من هذه المسؤوليات مثل نقل مسؤوليات صيانة المساكن ،أو مسؤوليات السيطرة الى بعض المنظمات
59

دور السكن في تحقيق التنمية الحضرية – دراسة في معايير اإلسكان الويلزية ) (WHQSوملحقي ) )The Can Do Toolkit 1 & 2في مقاطعة
ويلز في المملكة المتحدة

الخاصة إلى جذب االستثمارات الخاصة .فقد ذكر كالبهام ( " )Clapham, 2000تكمن منافع نقل المسؤوليات في جعل التمويل
الخاص مسؤوال عن اعادة التجديد والتنمية ،مما يجعل األموال العامة المتاحة للدولة مستثمرة لتحقيق أولويات أخرى أكثر اهمية".

اال ان تحويل هذه المسؤوليات إلى القطاع الخاص يؤدي الى ظهور مشكلة صعوبة سيطرة السلطات المحلية على االسكان  ،ولذلك
ينبغي ايجاد نظام قانوني تنظيمي يكفل مراقبة وتنظيم/تنفيذ مشاريع اإلسكان إلعطاء السلطات المحلية بعض السيطرة في حالة حدوث
األزمات ،أو عندما يكون هناك أهداف استراتيجية أكثر أهمية يجب تحقيقها ،ولكن دون التأثير على أداء نظام ادارة المجتمع .عالوة
على ذلك ،فإن هذا النوع من االدارة بحاجة الى مستويات عالية من المساءلة من قبل المجتمع والمنظمات غير الربحية المحلية أو
جمعيات اإلسكان المحلية .أثار كولير ( )Collier, 2005تساؤالت مهمة جدا هنا مثل" :من يكون مسؤوال؟ .ومن سيكون مسائال
امامهم؟ .وماهي االمور التي سيتم التساؤل عنها؟ .كما ناقش قضية ذات أهمية قصوى وهي :كيفية تحديد أساس اختيار الطرف
المناسب لنقل مسؤوليات اإلسكان اليه والمدى الذي تصل اليه مسؤولياته ونوعية هذه المسؤوليات  .خالف ذلك ،فإن نقل المسؤولية
يمكن أن يسبب المزيد من المشاكل بدال من المساعدة في حل قضايا اإلسكان ،خاصة إذا كانت المسؤوليات كبيرة جدا بالنسبة
للمنظمة الخاصة  ،أو في حالة عدم توفر الخبرة المطلوبة لدى المنظمة  ،أو احتمالية حدوث بعض الصراعات في المسؤوليات.

بعد أن تمت مناقشة مساهمات اإلسكان المباشرة وغير المباشرة المختلفة في تحقيق التنمية الحضرية ،سيتم دراسة حال معايير جودة
اإلسكان في ويلز "( )WHQSوملحقي الـ " "The Can Do Toolkit 1 & 2وعملية إشراك منظمات المجتمع المدني في ويلز
لتحقيق هذه المساهمات باإلضافة الى بعض القضايا الرئيسية المرتبطة بها بعمق أكبر .ومن خالل ذلك يمكن أيضا فهم عالقة هذه
المساهمات ببعضها البعض .تجدر اإلشارة هنا انه نظ ار لكون هذا الموضوع معقد جدا وواسع  ،ولعدم وجود مساحة كافية لمناقشة
جميع القضايا في هذا البحث القصير ،سيتم االقتصار على أهم النقاط فيه فقط.
دراسة الحالة /المثال المشابه والمناقشة:

وفقا لكراس معايير جودة اإلسكان في ويلز ( )WHQLSوملحقي ) (The Can Do Toolkit 1 & 2الذي عرضته الجمعية
الويلزية لإلسكان (; Involve, ; Housing & Corporation, January 2003; Homes, 2006(i2i), November 2008
 ); Involve & Wales, 20062008و إعالنها عن إشراكها منظمات المجتمع المدني في برنامج اإلسكان الكامل في ويلز ،تضمن
كراس( (WHQSجميع معايير المساكن المسيطر عليها رقابيا من قبل السلطات المحلية والمجمعات السكنية االجتماعية المسجلة
( )RSLsفي ويلز  ،باإلضافة الى ضمان الوصول الى سلسلة المعايير الموضوعة لتطوير الوحدات السكنية بحلول عام ،2012
والمحافظة على هذه المعايير على مدى  30سنة الحقة  .سيضمن ذلك في حالة تطبيقه مستوى أعلى من جودة الحياة ،وسيحل
بعض المشاكل الصحية واالجتماعية والبيئية واالمنية ،التي تمت مناقشتها سابقا في فقرة " أدوار االسكان المباشرة في تحقيق التنمية
الحضرية" .اما ملحقا  The Can Do Toolkit 1&2فتشمل مجموعة أدوات تكميلية لنظام معايير اإلسكان الويلزية WHQS
بتطبيق قواعد ونظم معينة من أجل تحقيق منافع تجديد اضافية مثل توفير فرص العمل وتطوير العمالة والمهارات والتعليم والفوائد
البيئية وتشجيع المقاولين المحليين والصناعات المحلية ضمن المجتمع وغيرها من الفوائد غير المباشرة والتي تم التطرق اليها في "
أدوار االسكان غير المباشرة في تحقيق التنمية الحضرية "  ,وكما لخصه تقرير ( )(i2i), November 2008ألهمية تجهيز السكان
المحليين بالسكن وكما يلي:
o
o
o
o

التعلم ،المهارات ،التوظيف والمشاريع.
التحسين المادي واالقتصادي للمجتمعات.
تطوير أصول الملكية المشتركة.
القضاء على مشكلة نقص الوقود والحد من انبعاثات الكربون من المباني القائمة والجديدة.

على الرغم من كون برامج () WHQSو ( )WHQS plusوملحقي ( )the Can Do Toolkitغير قادرة على تحقيق األهداف
المرجوة منها ضمن السقف الزمني الموضوع لها (حلول عام  ، )2012اال انه الممكن استنتاج الفوائد المحتملة .اذ ان الهدف الرئيسي
من هذا البرامج هو تحسين المجتمع وتجديد المناطق الحضرية (وكما ذكر خالل شرح المساهمات المختلفة لإلسكان في التنمية
الحضرية بكل القيود والفوائد التي نوقشت)  .فهناك بعض الفوائد المتحققة يمكن قياسها ومراقبة تحسنها مثل زيادة معايير اإلسكان
والتي تعني مستويات أعلى من جودة الحياة لكون المطالبة بمعايير الحد األدنى تضمن امكانية تحقيق االستدامة البيئية ومعالجة
المشاكل العامة والفردية واالجتماعية قبل حدوثها .على الجانب االخر وبالرغم من تحديد مجموعة اسهامات وفوائد أخرى لهذا البرنامج
فإنه من الصعب قياسها او على اقل تقديرها لكون قياسها مكلف وغير مضمونا  ،من ضمن هذه الفوائد توفير فرص العمل للسكان
60

م.د.وجدان ضياء الشيباني/م.د.مفيد أحسان شوك/م.حسين علي حسن الكاهه جي
المحليين وتطوير العمالة وتحسين المهارات وغيرها  .ان المعضلة الرئيسية هنا هي أنه بدون توفر الرقابة المناسبة لتقييم تحقيق هذه
المنافع من البرنامج المطروح فانه من غير الممكن معرفة العواقب التي سيسببها على المجتمع كله وعليه يصعب تحديد ما إذا كان
ينبغي أن يستمر البرنامج  .وكذلك يصعب تحديد مدى نجاح البرنامج ككل في تحقيق المطلوب منه أم ال  ,ومدى تأثير البرنامج
وانسجامه مع الجهود المبذولة ،أي ما إذا كان المال والجهود التي تنفق على البرنامج متناسبة مع حجم األهداف المتحققة التي تم
تحديدها عند وضع البرنامج عند تنفيذه أم ال .
ان أحد الحلول الممكنة لهذه المعضلة وفقا لرؤية الباحثين قد يكون باستخدام نظام اختبار عشوائي للتحقق من حجم التحسن لدى
السكان المحليين في المهارات والعمل والتعليم وغيرها .اذ يمكن اجراء االستبيانات أو استخدام أنظمة اختبار بعد اختيار عناصر
اختبار (لمجموعة من األسر) عشوائيا للتحقق من مدى نجاح البرنامج  ،بهذه الطريقة قد يكون من الممكن الوصول الى خلق تصور
عام عن مدى فعالية البرنامج وبالتالي إجراء أية تغييرات ضرورية لتحسين اداءه .

وثمة مسألة أخرى جديرة باالعتبار اال وهي اآلثار المستقبلية لهذا البرنامج .وبتعبير اخر ،انه على الرغم من كون البرنامج ذا أهداف
جيدة جدا لتحقيق التنمية الحضرية  ،اال ان تزويد الناس بهذه المهارات وفرص العمل والتعليم وغيرها قد ينتهي بالتسبب في مشاكل
خطيرة في المستقبل .وعلى سبيل المثال فان الحاجة الى نوع محدد من العمالة قد يؤثر على مدى تنوع األعمال التي يزاولها السكان
المحليين خصوصا األعمال التي ال ترتبط بالمشتريات العامة لإلسكان  .فالرغم من المساهمات اإليجابية كزيادة فرص العمل المتاحة
في منطقة التنمية الحضرية والتي قد يستفيد منها العمال غير المهرة والعاطلون عن العمل أو الذين يشغلون وظائف غير ناجحة  ،اال
انه قد ينتهي البرنامج بتغيير طبيعة األعمال للسكان المحليين في المنطقة ،وخاصة إذا كان برنامج التجديد معنيا باإلسكان على وجه
التحديد ،لذا فقد تتغير وظائف الناس بسبب رغبتهم بالذهاب إلى اعمال أكثر ربحية في مجال اإلسكان االجتماعي أو البناء  ،أي
وظائف أيسر في الحصول عليها  .يضاف الى ذلك احتمالية ان يجد العديد من هؤالء الناس المهرة أنفسهم بال عمل أو في وظائف
أقل من قدراتهم والمهارات التي يملكونها مع نهاية برنامج التنمية في هذه المناطق خصوصا إذا لم يتم تفعيل أي برنامج بديل
الستيعاب هذا الحجم من العمالة ،وهذا قد يؤدي إلى البطالة أو البطالة المقنعة وكذلك بعض المشاكل والتقلبات السريعة جدا في سوق
السكن والعمالة .هذا بدوره قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية في المنطقة برمتها  .عالوة على ذلك  ،وبما أن البرنامج سوف
ينتهي بإيجاد اناس مهرة ومتعلمين ،قد يكون من الصعب جدا إعادة توظيف هؤالء الناس في برنامج تجديد اخر ذا اهتمامات مختلفة ،
إما ألن نوع الوظائف بحاجة إلى الكثير من الوقت والجهود  ،أو ألن المستوى االجتماعي لهذه الوظائف الجديدة أقل.

وهناك أيضا عدد من المخاوف حول كيفية تأثير هذا البرنامج على المناطق المجددة مع انخفاض الطلب على المساكن أو انخفاض
عدد السكان (انظر الملحق  . )4اذ قد يؤثر البرنامج سلبا ليس فقط على المنطقة التي ينفذ فيها ولكن أيضا على مناطق أخرى
مجاورة وخاصة المدن والمناطق التي تعاني من انعدام فرص العمل والتي ال يتم تنفيذ برامج تنمية مشابهة فيها أو تعاني من برامج
فاشلة  .هذه المخاوف تتمحور حول ما إذا كان البرنامج سوف ينتهي بالتسبب في مشاكل خطيرة على المستويين الوطني والمحلي
مثل الهجرة من الريف إلى المدن ومن منطقة حضرية الى اخرى  .والتساؤل هنا هو حول محاولة برنامج التنمية تحفيز الناس على
االنتقال الى هذه المناطق او جذب الشركات إلى هذه المناطق فحسب ام حول كيفية الفصل بين الحركتين .
االستنتاج:

يمكننا ان تستنتج مما تم مناقشته سابقا ،أن لإلسكان في كثير من األحيان ،مساهمات كبيرة في جميع جوانب اعادة التنمية الحضرية
على المستويات الوطنية ،المحلية والفردية المختلفة ،وبالتالي فانه من المهم جدا أن تؤخذ هذه المساهمات بنظر االعتبار في كل خطة
توضع إلعادة التنمية الحضرية.
ومع ذلك ،فانه على الرغم من ان االسكان يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في برامج التنمية واعادة التجديد الحضرية بتحسين نوعية
الحياة ورفاهية المجتمع بتوفير فرص العمل ،المهارات والعمالة والتوظيف والصحة واإلنصاف وتحسين الظروف االقتصادية وغيرها،
فانه البد دائما من االخذ بعين االعتبار قيود وحدود هذه االسهامات كي ال تتسبب هذه البرامج بمشاكل غير محسوبة بعيد عن
األهداف الموضوعة أصال .يوضح (الجدول  )1ملخص المساهمات الرئيسية لإلسكان وآثاره اإليجابية المحتملة على التنمية الحضرية
والقضايا الرئيسية والقيود المرتبطة بكل منها.
الجدول  :1قائمة مساهمات اإلسكان في اعادة التنمية الحضرية واالثر  /القيود
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طبيعة المساهمة

المشاكل والتحديات المحتملة

اإليجابيات والفوائد المحتمل تحقيقها

طريقة الولوج الى الفئة المستهدفة،
نوع السكن ،الحفاظ على توازن
العرض والطلب في سوق السكن،
السيطرة والمتابعة ،التخطيط والوقت.

المساواة ،الثقة بالنفس ،التعليم ،النمو
االقتصادي وغيرها

كيفية السيطرة وتطبيق المعايير عن
طريق فرض معايير اإلسكان مثال،
من المسؤول ومن يدخل في صنع
القرار وغيرها

رفع المستوى الصحي ،تقليل االجرام ،الحد من
تأثيرات الجوع والحرمان وغيرها

مفتاح للصحة
والرفاهية

طريقة التحكم والمتابعة عن طريق
فرض معايير إسكان معينة مثال ،من
المسؤول ومن يدخل في صنع القرار،
الفعالية مقابل الكلفة وغيرها

تقليل االثار السلبية على البيئة ،تعزيز الصحة
العامة ،تعزيز المسؤولية الشخصية تجاه حفظ
البيئة ،خدمات بنى تحتية مستدامة وغيرها

االستدامة البيئية

صعوبة جذب الشركات ورؤوس
األموال ،تحديات المراقبة والمتابعة،
أسلوب الوصول الى الفئات
المستهدفة ،الوقت وغيرها

توفير فرص العمل ،تطوير مهارات المجتمع
وقابلية التشغيل ،التعليم ،تعزيز الصحة
االجتماعية ،تطوير الصناعات واالقتصاد
المحلي وغيرها

المشتريات العامة

صعوبة التقييم ،البيئة مقابل الكلفة،
صعوبة جذب الشركات ،مدى
مسؤولية األطراف المعنية واشكالية
من القائد؟ وكيفية القيادة؟

تعزيز البيئة ،تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه
البيئة المحلية ،العدالة االجتماعية وغيرها

الفوائد البيئية

من هي األطراف المعنية؟ درجة
وتوزيع المسؤوليات ،مدى االعتمادية
والثقة بهذه األطراف ،تحديد طرق
محاسبة المقصرين وغيرها

معالجة مشاكل المجتمع قبل حدوثها ،تعزيز ثقة
المجتمع ودعمه ،الحد من او حتى إيقاف
الفساد اإلداري ،تعزيز دور المجتمع وفهمه
للمشاكل العامة ،جذب االستثمارات الخاصة
وغيرها

تحكم المستأجر
وادارة المجتمع

نوع المساهمة

سوق العقارات
السكنية واإلسكان
منخفض الكلفة
المساهمات المباشرة
لإلسكان في تحقيق
التنمية الحضرية

المساهمات غير
المباشرة لإلسكان في
تحقيق التنمية
الحضرية

من مناقشة دراسة حالة  WHQS plus and the Can Do Toolkit in Wales،WHQSيتضح لنا أن هناك عالقات قوية بين
مساهمات اإلسكان المختلفة واعادة التجديد والتنمية الحضرية ،باإلضافة إلى صعوبة فصل هذه المساهمات عن بعضها .وعلى الرغم
من أن البرنامج يمكن أن تكون ذا تأثيرات إيجابية للغاية لتجديد المناطق المحرومة في مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة ،اال ان هناك
بعض القضايا التي يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار وهي كما يلي:

 .1إشكالية عدم وجود نظام مراقبة وتقييم لفعالية البرنامج المقترح في توفير فرص العمل ،المهارات ،التعليم ،والصحة وغيرها للسكان
المحليين ،وبالتالي عدم إمكانية تقييم كفاءة البرنامج بشكل موضوعي.
 .2التطبيق المستقبلي لهذا البرنامج في المنطقة ضمن دائرة التركيز.
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 التأثيرات على المناطق المحرومة األخرى التي ليس لديها برامج تجديد أو المناطق ذات برامج التجديد الفاشلة في مقاطعة ويلز.3
. وخصوصا المناطق التي تناقص عدد السكان فيها،خصوصا وفي المملكة المتحدة عموما
 فانه باإلمكان استنتاج أن لإلسكان دورها مهما جدا في مشاريع اعادة التجديد،وعلى الرغم من كل ما تم ذكره من صعوبات تنفيذية
.والتنمية الحضرية
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:المالحق

 العالقة بين االسكان والغذاء و الصحة: 1 الملحق
Source: MA, C. T., GEE, L. & KUSHEL, M. B. January 2008. Associations Between Housing Instability

and Food Insecurity With Health Care Access in Low-Income Children. Ambulatory Pediatrics, 8, 5057.

64

م.د.وجدان ضياء الشيباني/م.د.مفيد أحسان شوك/م.حسين علي حسن الكاهه جي

الملحق  :2اآلثار الصحية النفسية غير المباشرة للبيئة المادية

Source: EVANS, G. W. December 2003. The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban
Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 80.

الملحق  :3ملخص مسح حول أحوال استهالك الطاقة في البيت االنجليزي
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الملحق  :4التغيرات السكانية في إنجلت ار خالل  2008-1991حسب دراسة صحيفة الجارديان البريطانية

Source: http://static.guim.co.uk/sysimages/Guardian/Pix/maps_and_graphs/2010/4/21/1271864769729/Factfile-UK-population-ch001.jpg
مالحظة :المناطق الصفراء هي المناطق التي ينخفض فيها عدد السكان
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