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Housing Contribution to Urban Regeneration - A case study of the Welsh Housing 
Quality Standards (WHQS) and the Can Do Toolkit in UK Wales 

 

 

 

 

 

 
      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. 

 

 The Canملحقي و  (WHQS) معايير اإلسكان الويلزيةدراسة في  –ي تحقيق التنمية الحضرية دور السكن ف

Do Toolkit 1 & 2) ) في المملكة المتحدة ويلزمقاطعة في 
 
 
 
 
 

 الملخص:
التنمية بتعريف  يبدأ األول اساسيين،البحث قسمين  يتضمن تحقيقها.في  ودور السكن التنمية الحضريةيتناول هذا البحث مفهوم  

باشرة غير المو  المساهمات المختلفة المباشرةالى  ويتطرق البحث. األكاديميله في االدب واالعتبارات المختلفة  اتهوأهمي الحضرية
تم  تناول كل ماي. أما الجزء الثاني فالمستقبليةمنها بشكل منفصل ونقدها تجاه القضايا  ومناقشة كلتحقيق التنمية الحضرية في للسكن 

دور السكن في تحقيق التنمية الحضرية في مثال تحليلي التطبيقي من خالل اختبار  المستوى  علىولكن مناقشته في الجزء األول 
 The الـ يوملحق (Welsh Housing Quality Standards)في مقاطعة ويلز في المملكة المتحدة  يةويلز المعايير جودة اإلسكان ل

Can Do Toolkit"باإلضافة الواقع العملي  فيوذلك من أجل فهم دور هذه المساهمات  زمن قبل مجلس االسكان في ويل " المقدم
الى المذكورين  القسمينينتهي البحث واستنادا على ما تم التوصل اليه في . و فيما بينهاتها عالقو هم كيفية عمل هذه المساهمات الى ف

متضمنا ملخصا للمساهمات المختلفة لإلسكان في تحقيق التنمية الحضرية واهم الفوائد  تحديد النقاط األكثر أهمية في االستنتاجات
 .المتوقعة وأبرز المشاكل والتحديات امام تطبيقها

 المفتاحية: الكلمات
 ، الحضريةالتنمية اعادة  ، (WHQS)ويلز معايير الجودة اإلسكان في  ،The Can Do Toolkit ، االسكان ، العامةاعادة التجديد 
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 المقدمة:

دأت نها قد بأب (Couch, 1990)كوج  فقد ذكر ،متزايدا وسريعا بالرغم من كونها ليست جديدة اهتماما التنمية الحضريةتشهد قضية 
والمشاكل  ، والتوجه نحو االقتصاد الحديث ، وأصبحت مهمة بازدياد بعد انهيار التوجهات التقليدية في الستينات من القرن الماضي

 ، الهجرة ظاهرة ، كالظلم االجتماعيوالظواهر الحضرية المرتبطة بها  ، االجتماعية التي أفرزتها الرأسمالية مثل النمو الحضري 
 ادورهالحل األفضل من خالل التنمية الحضرية  تاعتبر  ونقص المهارات والتعليم . تفشي البطالةو الجوع و الفقر و   ةيالصح المشاكل

 الحجمفي  التنمية الحضريةتتباين مخططات  .الصحية واالجتماعية في المجتمعاتو  قتصادية االو   في تعزيز مختلف المنافع البيئية
المملكة  في التنمية الحضرية بدأت .الحضرية التنمية لتطبيق الوصف مسبقة واحدة صيغة يوجد ال ولذلك المشاركةاألطراف النمط و و 

 ,Couch) كوج تبعا لما ذكره  الماضيالستينات من القرن  البريطانية في بالحكومة ةممثل العام،القطاع كإحدى مسؤوليات المتحدة 

التنمية يا امن الصدارة في قض هذا النمو وما احتله اقتصادي،في الثمانينات متزامنا مع ما حصل من نمو  ذلك تغير .(1990
كما ورد في  الحضريةالتنمية في السوق لتحقيق انجازات  الخاصةاستخدام األموال انتشار فكرة  تم تداول نقاشات حول , حيثالحضرية
التنمية ى انجازات ركزت السياسات الجديدة في التسعينات ومطلع القرن الواحد والعشرين عل اذ , (Brownill, 1999) برونيل كتابات

فقد حاولت أغلب السياسات   . (Hall, 2006) حسب ما ذكره هال والخاصالعام  بين من خالل المشاركة ما العامة الحضرية
خالل من  التنمية الحضريةالمجتمع نفسه في عملية  الى اشراكدولة فحسب  كمسؤوليةمن القطاع العام  المسؤوليةالحديثة أن تتعدى 

التساؤل  وهنا يبرز. تطبيقات التنمية الحضرية حتى السكان المحليين في بل و  ،NGOs، CBOs منظمات المجتمع المدنيتضمين 
على (  Tallon & Books, 2010) لتوالن طبقا التنمية الحضريةيمكن تعريف   ؟اانجازهيمكن  فوكي الحضرية،التنمية حول ماهية 

التحسينات الدائمة لتحقيق  العميقالبحث من خالل  للمشاكلالى اتخاذ القرارات المناسبة  ومتكامالن يقودان وفعل شموليانرؤية  ":انها
هذا التعريف فانه من الممكن تقسيم  وبناء علىللمنطقة الخاضعة للتغيير".  الفيزيائية واالجتماعيةوالظروف  االقتصاد،كل من  في

لحياة الطبيعية لمن يعيشون بتماس مع المنطقة ا مختلف اعتباراتوالتي تشكل  هتماملالمختلفة  اعتباراتالى اربعة  التنمية الحضرية
 تجديدها.المراد اعادة 

o   هاتطوير و  العاملين مهارات وتحسين،ووظائف جديدة   عملخلق فرص  الدخل،متعلقة بوهي اعتبارات  االقتصادية:االعتبارات. 
o العامة.مستوى الخدمات و  االسكان، الرفاهية، الصحة، الجريمة، التعليم،ب متعلقة اعتبارات وهي الثقافية:/  االجتماعية االعتبارات 
o واالتصاالت.المواصالت  التحتية،البنى  والمبنية،البيئة الطبيعية ب اعتبارات متعلقة وهي البيئية:/  الفيزيائية االعتبارات 
o مشاركة في المجاميع األخرى وال القراربطبيعة االرتباط بالمجتمع المحلي في منطقة اتخاذ  متعلقة اعتبارات وهي ة:ياإلدار  االعتبارات

 القيادة.ونمط 

أهمية تعزيز  وباألخص على تحقيق التنمية الحضرية،يركز هذا البحث على مختلف األدوار التي يمكن أن يلعبها قطاع االسكان في 
هذا  كافي فيالصعب تغطيته بشكل  منو  كبيرة،الى درجة  امعقد الموضوعونظرا لكون هذا  .هانجاحتحقيق  في سبيل قطاع االسكان

 فقط. واعادة التجديدعلى االرتباطات الرئيسية بين االسكان يتم التركيز سف القصير،البحث 
 التجديد،ان لإلسكان دورا مميزا يلعبه في اعادة ( المختلفة اواعتباراته التنمية الحضريةاعادة  حولالتعريف الوارد اعاله  يظهر لنا )من

اذ  المجتمع.راحته في ا لكونه مرتبط مباشرة باإلنسان و وثاني ،للتنمية الحضريةلكونه اوال جزءا مهما في البعد االجتماعي / الثقافي 
 ،يةدار اإل االقتصادية، مباشرة باالعتباراتغير مباشر مؤديا الى عالقات مباشرة و بشكل غير  التنمية الحضريةيساهم االسكان في 

يمكن أن تنقسم الى مساهمات مباشرة واخرى غير  التنمية الحضرية فيمساهمات االسكان  فان عليهو  ,البيئية/  لفيزيائيةواالعتبارات ا
وعلى  المحليةو  القوميةيمتلك كال النوعين من المساهمات تأثيره على المستويات  اذ .Housing Plusمباشرة أو ما يمكن تسميته بال 

 صل هذه المستويات عن بعضها بسبب العالقة القوية بينها. ف صعوبة من الرغمب أيضا، الفردي المستوى 
 بالتنمية الحضرية وكيفية ارتباطهامنافعها والقيود التي تحدد كل منها على  اجل التعرفشرح هذه المساهمات بشكل مختصر من  سيتم

 The " وملحق الـ (WHQLS)ة اإلسكان في ويلز معايير جودل في الحالة الدراسية المختارةعالقتها ببعضها  وستناقش ,واالسكان

Can Do Toolkit " السكن  في ويلز وخاصة العالقة مع االسكان االجتماعي التنمية الحضريةواألدوار المختلفة التي تلعبها في(
 .منخفض الكلفة للعوائل الفقيرة(
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 :تحقيق التنمية الحضريةفي  المباشرة لإلسكان المساهمات

من خالل فهمه في التنمية الحضرية  امباشر  االخير دورا يلعبوغالبا ما  ,باإلسكانمباشرة والرفاهية العدالة االجتماعية  تحقيق يرتبط
 يلي: مباشرة من خالل ما تحقيق التنمية الحضريةيساهم في  , اذوليس عمليةناتج نهائي ك
 منخفض الكلفة:العقارات السكنية واالسكان  سوق  -أ 

الخاص أو  واالعام  يناعالقط يتبناهامن خالل اليات مختلفة  ةالحضري تحقيق التنميةية في قضية مفتاح منخفض الكلفةيمثل االسكان 
دعم ال توفير باإلضافة الى اسلوب ،انتشارا  االعانة الضريبية لمالكي المساكن والملكيات االستثمارية هي االلية االكثر  هما. وتعديكل
السكن التي  واسلوب قسائم ،لذوي الدخل المحدودالسكنية  لتصميم وتطوير االستثمارات الخاصة للمجمعاتتخطيطي الو لوجستي ال

متطلبات توفر "  في كتابه (Tallon & Books, 2010) تالون  فقد ذكر . المملكة المتحدةبعض الدول كتستخدم بشكل واسع في 
الى انتقال  سيؤديالمدينة  نجاح اقتصادي في ان توفر. نجاحهال هو اساس ةفي المدين منخفض الكلفةاالسكان وخصوصا االسكان 

 معينة،فئة لكون صحيحا فقط ي قد ذلكولكن . "وسيتسبب ذلك في توفير فرص عمل للسكان في تلك المدينة ،اعمال الشركات اليها
 وهذا يعنيالوحدات السكنية اسعار  سترتفع انخفاض مستوى العرضعلى السكن مقابل مستوى عالي من الطلب في حالة وجود  هألن

سيجبر األمر وهذا  ستزداد، ةوبالتالي فإن أجور العمال ، المتوفرة سعريا   مقبولةانخفاض عدد الوحدات السكنية منخفضة الكلفة ال
وحدات معروض من الما قيمة إذا تجاوز  ذلك،على النقيض من و  . ة اقلالعمالأجور الشركات على االنتقال إلى مناطق أخرى حيث 

تسبب في مشاكل كبيرة في سوق اإلسكان وبالتالي سيؤثر على النظام سيفإن أسعار المساكن ستنخفض مما  السكنية على الطلب،
 . نطقةالم تلكاالقتصادي كله في 

 وتبعا لما يراه ,بالنفسمن خالل توفير العدالة االجتماعية والثقة  التنمية الحضريةدورا مهما اخرا في  أن يلعبللسكن يمكن  كما
بإحساس الفرد  وحتى في ارتباطهالسكن دورا مركزيا في روتينية الحياة اليومية بشكل أساسي  يلعب" (Saunders, 1984) ساونديرس

 , ستكون سيجعل من الممكن تحقيق العدالة االجتماعية  ،معقولةتوفير المساكن بأسعار ف ".والثقة بالنفس بالسيطرة على ظروفه الحياتية
ذا سيتسبب في المساهمة في بناء وه بالنفس،أكثر استقرارا مما يجعلهم يشعرون بالمساواة والثقة  المساكن بتوفير حياة األفراد والعوائل
تحقيق  في بذل المزيد من الجهود ويجعله يميل الى بالنفس الفرد زيادة الثقةكما يوفر ذلك  .في حد ذاتهمشكلة  كونهالمجتمع بدال من 

يقود إلى ما سنتناوله في الجزء التالي الذي يناقش العالقة و  والصحة،والمشاركة في المجتمع  التعليم، الحياة،مستوى أعلى من جودة 
 والصحة.ن اسكبين اال

 والرفاهية:لصحة ل مفتاح معقولة بأسعار المساكن توفير  -ب 
العقلية  البدنية،على الصحة  ن بشكل كبيراسكاال تؤثر جودةيمكن أن  المجتمع. اذن دورا حيويا في صحة ورفاهية اسكاال يلعب

التأثير في األسر األخرى في الى  األحيان من كثير في ويتجاوز ذلك ، السكنيةوحدة الاألسرة الذين يستخدمون  واالجتماعية ألفراد
" بيئات سكنية معينة ضارة بشكل مباشر على الصحة العامة  في كتابه (Smith, 1990) سميثذكر  . كلهحتى المجتمع  المنطقة أو

 كل من اذ ينظر إلى اآلثار المترتبة على ", السكنأن هناك عالقة مباشرة بين الصحة ونوعية قد أثبتت  الدراساتمن  بان العديد "
 والعفنالبرد  الرطوبة، الصحي،الصرف  الغذائية،مرافق تخزين المواد  المحلية،الضوضاء  الفضاء،معايير  الهواء،نوعية  اإلضاءة،)
تعتبر المساكن  ، الدراسةوبناء على هذه  المساكن.على أنها األهم عند التخطيط لمشاريع اإلسكان ووضع معايير تصميم  الخ ( ...

االنهيار و  السعالو  الغثيانو  التنفسضيق ر و الصفي : في مجموعة متنوعة من األمراض الجسدية مثل مهمة ةمساهمذات  سيئة الجودة 
وكذلك سوء التغذية واألمراض األخرى  اإلمساكو  السحاياالتهاب و  المفاصلالتهاب و  البالغينانسداد األنف عند و  االغماءو  العصبي

 وجود ( االسكانلتجارب  خالل تقييمهم) (Ma, Gee, & Kushel, January 2008) واخرون  ماذكر  كما . باألغذيةذات الصلة 
روابط مباشرة بين عدم استقرار اإلسكان وانعدام األمن الغذائي مع الحصول على الرعاية الصحية وخاصة ألطفال األسر ذات الدخل 

إلى مراكز  اأطفاله خذمتصلة بالنظام الغذائي إلى عدم ا األسر التي لديها مشكالت اسكان تميلاذ  ، (1 الملحقالمنخفض )انظر 
غير لألطفال مشاكل صحية  الى يؤدي ذلك ، وقد لألسرةوذلك بسبب الوضع االجتماعي واالقتصادي  ،صحية خاصة عند الحاجة

 . في بعض االحيان مسببة للموت للعالجقابلة 
 وا اسيئ اسلوك مسببةنفسية يقود الى ضغوط  والذي قد ، الظروف إلى انعدام الثقة بالنفس داخل األسرة والبيئة سيئةسكن مال كما يؤدي

من خالل  (Evans, December 2003)ايفانز  ذكر فقد في المجتمع.السلوكية و  المشاكل االجتماعيةوهذا يعني حصول  ا,إجرامي
 لها (والعمارةوالعناصر الطبيعية  المسافةو  االقليميةو  المكانيالتسلسل الهرمي و  العالية للسكان الكثافةو  الضوضاء كل من) دراسته أن
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الحد من السلوك اإلجرامي وبالتالي تحسين  من شأنه السكن جيدةتوفير  لذا فان . (2 الملحق )انظرآثار كبيرة على الصحة العقلية 
 كليا.ونمط الحياة والبيئة  المجتمع،سلوك 

 البيئية: االستدامةو  معقولة بأسعار المساكن توفير  -ج 
جانب آثاره المباشرة  إلى البيئة على أقل ضررا المستدام السكن يعني , اذالبيئيةن دورا كبيرا في تحقيق االستدامة اسكيمكن أن يلعب اال

 هناك . القادمةولكن أيضا لألجيال  ، الحالييمكن أن يؤدي ذلك ليس فقط إلى تحسين نوعية الحياة للجيل  وبالتالي ،الصحةعلى 
اذ يرى بأنه  ، (3 الملحق )انظر ، (Stewart, 2001)فقا لستيوارت و  البريطانية المنازل في الطاقة كفاءة انعدام من جدا عال مستوى 

ويكمن  . يتناقصاال ان االستخدام العام للطاقة ال  ، المشكلةمن أن معظم السلطات المحلية بدأت برامج للحد من هذه  وعلى الرغم
 فيفي استخدام الطاقة  كفاءةال / الجودة مراقبة عالقة والصعوبة في ، المنازلالمزيد من  في بناءلعدم التناقص هذا السبب الرئيسي 

 القائمة.المنازل 
 أحدعلى أنه  ، المجتمع تنميةاتصال مباشر مع  المستدامة وعلىينظر الى فكرة اإلسكان المستدام الذي هو جزء مهم من التنمية 

. ساكنين عليهاوالهو امكانية حماية البيئة من خالل تقليل ضرر المنازل  ، والسبب مشاكل االستدامة البيئية لحلأفضل الحلول 
الوحدات مثل استخدام معايير كفاءة الطاقة في  لتنمية الحضريةلفان على السلطة ان تضع بعض القيود والقواعد  هذا الهدفولتحقيق 
 مستدامة،واألحياء مع توفير أنظمة بنى تحتية  وبناء المساكنتصميم و  ، المنازلوتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في  ، السكنية
خالل اشراك المجتمعات المحلية والمنظمات غير  السكنية من الوحدات وتنفيذ مخططات فعالة لمراقبة ورصد كفاءة عن تخطيطفضال 

 في ، وسيتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل البيئة تحقيق االستدامة في ةمباشر  غيربطريقة  أيضا إلسكانيساهم ا العملية.الحكومية في 
 (.البيئية )الفوائدالجزء التالي 

 االجتماعيةعنصرا أساسيا في تحقيق العدالة  أعاله،وبسبب جميع العوامل المذكورة  منخفض الكلفةيعتبر االسكان وخاصة اإلسكان 
تحسين  تعمل على ةألن األخير  ، التنمية الحضريةتبار عند وضع خطط بنظر االع المهم اخذه وبالتالي فمن ,والرفاهيةالصحة و 

ولذلك ينبغي على  واالجتماعية.العقلية و  البدنيةاألمراض والمشاكل  وتهدف الى الحد من ،للمجتمع والصحة العامةالوضع العام 
المنظمات غير الحكومية أو المجتمعية األخرى إيالء المزيد من االهتمام لتوفير مساكن بأسعار و  المحلية،السلطات  الحكومات،

وتحسين ظروف السكن من خالل تنفيذ خطط تجديد المساكن ووضع معايير جودة اإلسكان مثل معايير جودة اإلسكان في  مقبولة،
 الحصول علىالتي ينبغي النظر فيها قبل  المهمةهناك بعض القضايا  البحث.الحقا في هذا  نقاشها والتي سيتم (WHQLS)ويلز 

في عملية صنع  المعنيةاألطراف  ومدى مشاركةجودة السكن رصد  / السكنية، ومراقبة الوحدات طريقة تسليمب مرتبطة فوائد اإلسكان
  القرار.

 (:Housing Plus) في تحقيق التنمية الحضرية المباشرة لإلسكانالمساهمات غير 
بمستوى وغالبا ما ينظر إلى هذه المساهمات على أنها  ،بشكل غير مباشر تحقيق التنمية الحضريةاالسكان أيضا في أن يسهم يمكن 

المساهمات غير  فهممن اجل  نهائي منتج من بدال كعملية اإلسكان الى النظر يتطلب المساهمات المباشرة في االسكان.  يوازي اهمية
تنظر الحكومات والسلطات المحلية اذ . النظر اليه كمساهمة مباشرة من النقيض وعلى المباشرة لإلسكان في التنمية الحضرية

ن باعتبارها فرصة جيدة جدا لتجنيد الناس وتزويدهم توفير السكالى عملية  المدنيوالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع 
وخير  . وائدالفبعض البرامج لتحقيق هذه  هذه المنظمات ادراج. وفي كثير من األحيان تحاول  وتحقيق فوائد بيئية وحكومية بالمهارات،

من التعمق فيما  مناقشته بمزيدنحن بصدد  ذيويلز، وال في "The Can Do Toolkit 1 and 2" برنامج مثال على هذه البرامج هو
 البحث.بعد في هذا 

  العامة: المشتريات -أ
المشتريات العامة )شراء  ساعدتيمكن أن  حيث ،لإلسكان في التنمية الحضريةالمشتريات العامة واحدة من المساهمات الرئيسية  تعد

اإلسكان بما يخدم المجتمع إعادة هيكلة سوق  بل أيضا على الئقال ( ليس فقط في توفير السكنسكنالتوفير المواد والعمالة المطلوبة ل
أقصى  كوماتللح ان تحقق يمكنو .  اإلسكانالملحقة ببرامج المن خالل وكل ذلك تعليم الصحة و الحياة األسر، وتعزيز  جودة سينتحل

 العامةتنفيذ برامج المشتريات فرض  عبرالتنمية و العمالة و  المهاراتو فرص العمل و  الصحةو  التعليم،قدر من الفوائد من خالل توفير 
 .على المستثمرين
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تشجيع االستثمارات  استخدام طريقة (Clapham, Walker, Meen, Thake, & Wilcox, 1996) ام وآخرون بهكالاقترح  
باإلضافة الى  خلق فرص عمل جديدةو  ي والمحليقوملحد من البطالة على المستويين الا لغرضالمختلفة مستويات السكنية على ال

 الرفاهية.وتحقيق  الناس مهارات رفعمثل  الفوائد الفردية
من الالزمة مهارات يجب ان تمتلك ال ةألن العمال ،لتحقيق الرفاهية فحسب خلق فرص عمل جديدةلكن من الجدير بالذكر عدم كفاية 

أوال قبل زجهم العمال  بالنفس لهؤالءالكافي والثقة  توفير التدريب وبالتالي فإنه من المهم للغاية والتشييد،أجل العمل في صناعة البناء 
ال قد  ،هالتحقيق نجاحالتدريب والتعليم في برامج اإلسكان  ادراج برامج, و في سوق العمل تحقيق أهدافها في الوقت في تفشل  وا 

 قد توجه يؤدي إلى عواقب وخيمة جدا على المجتمع أو عقوبات إذا ما تم االعتماد على العمالة غير المدربة وهذا بدوره قدالمناسب 
 .من المستثمرين بتنفيذ هذه البرامجمن يقوم الى 

من خالل تشجيع استخدام اإلنتاج المحلي من المواد  المحلي،زيز االقتصاد تعالمشتريات العامة لإلسكان في  ان تسهمويمكن أيضا 
الشركات المتعددة  وتوأمتها معالمحلية والمصانع الشركات من شأنها دعم أو باستخدام اآلليات التي  االنشاء، والخدمات في عقود

يؤدي إلى مستوى أعلى من و  أعلىللحصول على مستويات تعليمية  السكان تحفيز قد يتسبب ذلك في تقدما.الجنسيات األكبر واألكثر 
 . الخطيرةوالبدء في معالجة هذه المشاكل  ، والصحيةالوعي للمشاكل االجتماعية 

وسيناقش هذا بمزيد من  البيئية،أن تستخدم لتحقيق بعض المنافع  العامة ايضالمشتريات ل ، يمكن أعالهعما ورد وبصرف النظر 
 الجزء التالي.التفصيل في 

 البيئية: الفوائد -ب 
اال  البيئية االستدامة بشأن سابقا نوقشت التي النقاط إلى باإلضافة العامةجانب آخر لتحقيق المنافع البيئية باستخدام المشتريات  ثمة

( تشجع أو على األقل ) التي تفرض( لجميع برامج اإلسكان والمشتريات العامة وجمعيات اإلسكان) وهو امكانية وضع  بعض الشروط
 والوسائلت ليانوع اآل هذه البرامجكما تحدد  المحلية.إيجابي على البيئة  وهذا قد يكون له أثر ,محليامواد البناء المعاد تدويرها  استخدام

أو حتى طريقة إعادة تدوير النفايات من المنازل القديمة  ،جديدة أو عملية تطوير المنازل القائمةالمنازل الالمستخدمة في عملية بناء 
والمنظمات  الساكنينمن خالل اشراك   البيئة بالتحديات والوعي التفاهم زيادة يمكنكما  . التجديدالتي قد تحتاج إلى هدم خالل عملية 

  الظهور.في معالجة المشاكل البيئية من المصدر حتى قبل أن تبدأ في  والبدء ، المحلية
اإلنصاف و  األجيالالمساواة بين و  اإلنصاف وهي عدة: مبادئ ( Haughton, 1999) لهوتون  وفقاالتنمية المستدامة  تشمل فان

من تعريف  مستمدة. هذه المبادئ  األنواعاإلنصاف اإلجرائي واإلنصاف فيما بين و المساواة الجغرافية و  االجتماعيةاالجتماعي والعدالة 
لبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية ي الذي طويرالتهي المستدامة "لتنمية ل Brundtlandبرونتالند 

ليس   تحقيق السكن المستدامبالمبادئ ( بناء على هذه اذ يمكن تحقيق مستويات اعلى من العدالة االجتماعية )  ".احتياجاتها الخاصة
 الحضرية.التنمية  كل مناطقالجوانب الهامة في  أحد هذا هوو  ، والدوليفقط على المستوى المحلي بل أيضا على الصعيدين الوطني 

دارة و المستأجر  تحكم -ج    المجتمع:ا 
دارة المجتمعسيطرة المستأجر تعد  . هناك ثالث فوائد رئيسية إلشراك  لمساكنلاو تجديد  تنمية حضريةألي خطة  ناضروري ناأمر  وا 

 :وهي اإلسكانالمستأجرين وأصحاب المصلحة اآلخرين في خطة تنمية 
 دون  او الفشل إلى تؤدي قد والتي ،التجديد اعادة بعد أو أثناء الحق وقت في تظهر قد التي) العقبات من الكثير على لتغلبا _أوال 

 .المستقبليةخالل أخذ آراء األسر  من المناسب( الوقت في الرئيسية التنمية أهداف تحقيق
ألطراف المختلفة صالت مباشرة مع حيث سيكون ل العملية ،في هذه  االطرافخالل إشراك مختلف  من الناس ثقة كسب  _ثانيا 

 الفساد. حاالت الحد منوفي الوقت نفسه والتنمية بأكمله وهذا من شأنه زيادة ثقة الناس تجديد البرنامج 
دراك: ثالثا  المحليين السكان إشراك من خالل أنفسهمنوع وحجم التحديات التي تواجه كل من الحكومة والسكان المحليين ل أفضل فهم وا 
المحافظة على نوعية أفضل من الحياة وتعزيز السلوك االجتماعي من خالل الشعور  ةإمكاني مما يسبب ،القرار صنع عملية في

 .فيما بعد المحلية بامتالك القرار للقضايا
 كاملة كما حصل عندمسؤوليات التحول  ى ذلكيترتب عل. و الخاصلقطاع الى ان اكساال بعض مسؤولياتتحول  المجتمعإدارة  تعني

ليتولى المجتمع بنفسه  المنظمات غير الربحية المحليةالى السلطات المحلية  منفي ويلز مشاريع السكن االجتماعي نقل أسهم 
لى بعض المنظمات االسيطرة  مسؤوليات أو المساكن، مسؤوليات صيانةمسؤوليات مثل نقل ال هذه جزء مننقل  يؤدي .المسؤولية
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جعل التمويل  في منافع نقل المسؤوليات تكمن " (Clapham, 2000) امبهكال ذكر فقد الخاصة.إلى جذب االستثمارات  الخاصة
 ".لتحقيق أولويات أخرى أكثر اهمية مستثمرة للدولة مما يجعل األموال العامة المتاحة التجديد والتنمية،عادة مسؤوال عن ا الخاص 

ولذلك  ، مشكلة  صعوبة سيطرة السلطات المحلية على االسكان الخاص يؤدي الى ظهور القطاع إلى المسؤوليات هذه اال ان تحويل
حدوث  إلعطاء السلطات المحلية بعض السيطرة في حالةمشاريع اإلسكان تنفيذ وتنظيم/مراقبة يكفل قانوني تنظيمي نظام  ايجادينبغي 

الوة ع المجتمع. ادارةولكن دون التأثير على أداء نظام  تحقيقها،يجب  أكثر أهمية أو عندما يكون هناك أهداف استراتيجية األزمات،
الربحية المحلية أو  قبل المجتمع والمنظمات غير منمستويات عالية من المساءلة  بحاجة الى دارةفإن هذا النوع من اال ذلك،على 

 مسائالومن سيكون  .مسؤوال؟يكون  من" مثل:مهمة جدا هنا  تساؤالت (Collier, 2005)كولير  أثار المحلية.جمعيات اإلسكان 
 الطرفتحديد أساس اختيار كيفية  :ذات أهمية قصوى وهيكما ناقش قضية   .؟عنها التساؤلماهي االمور التي سيتم و   .امامهم؟

فإن نقل المسؤولية  ذلك،. خالف  المسؤوليات هذه يةنوعو  مسؤولياتهالذي تصل اليه مدى الو  اليهالمناسب لنقل مسؤوليات اإلسكان 
نسبة بال مسؤوليات كبيرة جداالإذا كانت  خاصة اإلسكان،حل قضايا  يفيمكن أن يسبب المزيد من المشاكل بدال من المساعدة 

 المسؤوليات.في  اتبعض الصراع احتمالية حدوث، أو  لدى المنظمةالخبرة المطلوبة  توفر في حالة عدم ، أو خاصةالللمنظمة 
معايير جودة  حالدراسة  سيتم، تحقيق التنمية الحضرية فيمختلفة المناقشة مساهمات اإلسكان المباشرة وغير المباشرة أن تمت بعد 

في ويلز  منظمات المجتمع المدني وعملية إشراك "The Can Do Toolkit 1 & 2"ملحقي الـ ( و WHQS") في ويلز اإلسكان
أكبر. ومن خالل ذلك يمكن أيضا فهم عالقة هذه  عمقب باإلضافة الى بعض القضايا الرئيسية المرتبطة بها مساهماتهذه ال لتحقيق

عدم وجود مساحة كافية لمناقشة لو  ، وواسعهذا الموضوع معقد جدا  كون ل نظرا هانتجدر اإلشارة هنا  بعض.المساهمات ببعضها ال
 فقط. فيه أهم النقاط سيتم االقتصار علىجميع القضايا في هذا البحث القصير، 

 :والمناقشة / المثال المشابهةدراسة الحال
الذي عرضته الجمعية  (The Can Do Toolkit 1 & 2)( وملحقي WHQLSلكراس معايير جودة اإلسكان في ويلز ) وفقا

 ,November 2008; Homes, 2006; Housing & Corporation, January 2003; Involve ,(i2i))الويلزية  لإلسكان 

2008; Involve & Wales, 2006)  تضمن ،برنامج اإلسكان الكامل في ويلز في منظمات المجتمع المدنيإشراكها  إعالنها عنو 
االجتماعية المسجلة  السكنيةجمعات من قبل السلطات المحلية والمرقابيا  مسيطر عليهاال المساكنمعايير جميع  WHQS))كراس

(RSLs في ويلز )، 2012بحلول عام  لتطوير الوحدات السكنية الموضوعة معاييرال باإلضافة الى ضمان الوصول الى سلسلة ،
حل يسو  الحياة،مستوى أعلى من جودة  في حالة تطبيقه  ضمن ذلكسي . الحقة سنة 30على هذه المعايير على مدى  محافظةالو 

في تحقيق التنمية المباشرة  أدوار االسكانفقرة "  سابقا في مناقشتهاالتي تمت  واالمنية،البيئية و  االجتماعيةو   الصحيةبعض المشاكل 
 WHQSة لنظام معايير اإلسكان الويلزية مجموعة أدوات تكميلي فتشمل The Can Do Toolkit 1&2اما ملحقا  ."الحضرية
الفوائد و  التعليمو  المهاراتو  تطوير العمالةو  العملمثل توفير فرص  اضافيةقواعد ونظم معينة من أجل تحقيق منافع تجديد  بتطبيق
 في "التطرق اليها  والتي تمالفوائد غير المباشرة  وغيرها منضمن المجتمع وتشجيع المقاولين المحليين والصناعات المحلية  البيئية

السكان  همية تجهيزأل (November 2008 ,(i2i))تقرير  وكما لخصه , "باشرة في تحقيق التنمية الحضرية أدوار االسكان غير الم
 :ما يليوكبالسكن  المحليين

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

على تحقيق األهداف  ةقادر غير  (the Can Do Toolkit( وملحقي )WHQS plus) و (WHQSبرامج ) كون  منعلى الرغم 
ان الهدف الرئيسي اذ الفوائد المحتملة. استنتاج ، اال انه الممكن  (2012حلول عام ضمن السقف الزمني الموضوع لها )منها  المرجوة

لإلسكان في التنمية ة المساهمات المختلف خالل شرح وكما ذكرالمجتمع وتجديد المناطق الحضرية ) سينمن هذا البرامج هو تح
مثل زيادة معايير اإلسكان  قياسها ومراقبة تحسنهامتحققة يمكن الفوائد الهناك بعض ف.  كل القيود والفوائد التي نوقشت(ب الحضرية

تحقيق االستدامة البيئية ومعالجة  األدنى تضمن امكانيةالمطالبة بمعايير الحد الحياة لكون مستويات أعلى من جودة  والتي تعني
 البرنامجلهذا  وفوائد أخرى تحديد مجموعة اسهامات  وبالرغم منعلى الجانب االخر  حدوثها.واالجتماعية قبل  الفرديةو  العامةالمشاكل 

هذه الفوائد توفير فرص العمل للسكان من ضمن  ، اوغير مضمون مكلف لكون قياسها هااو على اقل تقدير  قياسهامن الصعب  هفإن
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تحقيق هذه  تقييمل ةالمناسب الرقابةتوفر هنا هي أنه بدون الرئيسية المعضلة ان .  وغيرها العمالة وتحسين المهارات تطويرو المحليين 
تحديد ما إذا كان  صعبوعليه ي على المجتمع كلهالعواقب التي سيسببها  فانه من غير الممكن معرفةالمطروح لبرنامج المنافع من ا

البرنامج  ومدى تأثير , أم ال . وكذلك يصعب تحديد مدى نجاح البرنامج ككل في تحقيق المطلوب منه ينبغي أن يستمر البرنامج
التي تم  المتحققة مع حجم األهداف البرنامج متناسبة، أي ما إذا كان المال والجهود التي تنفق على الجهود المبذولةوانسجامه مع 

 . أم ال البرنامج عند تنفيذهتحديدها عند وضع 
لدى  لتحقق من حجم التحسنل عشوائي اختباراستخدام نظام بد يكون المعضلة وفقا لرؤية الباحثين قأحد الحلول الممكنة لهذه ان 

بعد اختيار عناصر  اختبار استخدام أنظمة االستبيانات أو يمكن اجراءاذ . وغيرهاالتعليم و  العملو   المهارات المحليين فيالسكان 
 تصور الوصول الى خلققد يكون من الممكن  بهذه الطريقة ، البرنامجنجاح  مدىمن  سر( عشوائيا  للتحققلمجموعة من األاختبار )

 . ضرورية لتحسين اداءهعن مدى فعالية البرنامج وبالتالي إجراء أية تغييرات  عام
أهداف  ذاالبرنامج  كون  على الرغم منانه  وبتعبير اخر، البرنامج.عتبار اال وهي اآلثار المستقبلية لهذا وثمة مسألة أخرى جديرة باال

مشاكل بالتسبب في  ينتهي والتعليم وغيرها قدفرص العمل و  هذه المهاراتبتزويد الناس  اناال  ، لتحقيق التنمية الحضريةجيدة جدا 
سكان ألعمال التي يزاولها الفان الحاجة الى نوع محدد من العمالة قد يؤثر على مدى تنوع االمثال  وعلى سبيلالمستقبل. خطيرة في 

المتاحة زيادة فرص العمل المساهمات اإليجابية كالرغم من ف.  لإلسكان المشتريات العامةال ترتبط بالمحليين خصوصا األعمال التي 
اال  ، ن عن العمل أو الذين يشغلون وظائف غير ناجحةو العمال غير المهرة والعاطل منها التي قد يستفيدو  التنمية الحضريةمنطقة  في
على وجه  معنيا باإلسكان برنامج التجديدوخاصة إذا كان  المنطقة،في  المحليين األعمال للسكانبتغيير طبيعة قد ينتهي البرنامج  انه

أي  ، البناءأكثر ربحية في مجال اإلسكان االجتماعي أو  اعمالى إل رغبتهم بالذهاب الناس بسببلذا فقد تتغير وظائف  التحديد،
وظائف في يجد العديد من هؤالء الناس المهرة أنفسهم بال عمل أو  يضاف الى ذلك احتمالية ان . في الحصول عليها يسرأائف وظ

أي برنامج بديل  تفعيلإذا لم يتم  مع نهاية برنامج التنمية في هذه المناطق خصوصا يملكونها والمهارات التيأقل من قدراتهم 
سوق جدا في  والتقلبات السريعةالمشاكل  وكذلك بعضالبطالة المقنعة البطالة أو وهذا قد يؤدي إلى  العمالة،الستيعاب هذا الحجم من 

، وبما أن البرنامج سوف  . عالوة على ذلك برمتهاتصادية في المنطقة يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واق والعمالة. هذا بدوره قدن السك
 ، مختلفةاهتمامات  ذا اخر هؤالء الناس في برنامج تجديد إعادة توظيفقد يكون من الصعب جدا  ومتعلمين، اناس مهرةبإيجاد  ينتهي

 أقل.ذه الوظائف الجديدة لهجتماعي ، أو ألن المستوى اال إلى الكثير من الوقت والجهود الوظائف بحاجةإما ألن نوع 
المناطق المجددة مع انخفاض الطلب على المساكن أو انخفاض  البرنامج علىهذا  كيفية تأثيروهناك أيضا عدد من المخاوف حول 

 أخرى ليس فقط على المنطقة التي ينفذ فيها ولكن أيضا على مناطق البرنامج سلبا  يؤثراذ قد  . (4 الملحق )انظرعدد السكان 
فيها أو تعاني من برامج  تنمية مشابهةتنفيذ برامج  يتمالتي ال و تعاني من انعدام فرص العمل  والمناطق التيوخاصة المدن  مجاورة
مشاكل خطيرة على المستويين الوطني والمحلي  بالتسبب في ينتهيما إذا كان البرنامج سوف  تتمحور حولهذه المخاوف  . فاشلة

على الناس  تحفيزالتنمية برنامج  حول محاولة هنا هو والتساؤل.  حضرية الى اخرى  ومن منطقةف إلى المدن مثل الهجرة من الري
 . كيفية الفصل بين الحركتين ام حول فحسب المناطقالشركات إلى هذه  جذب واهذه المناطق  الىاالنتقال 

 
 االستنتاج:

 التنمية الحضريةمساهمات كبيرة في جميع جوانب اعادة  األحيان،أن لإلسكان في كثير من  ،يمكننا ان تستنتج مما تم مناقشته سابقا
بنظر االعتبار في كل خطة هذه المساهمات ؤخذ تأن  المحلية والفردية المختلفة، وبالتالي فانه من المهم جدا الوطنية،على المستويات 

 الحضرية. إلعادة التنمية توضع
بتحسين نوعية  التنمية وا عادة التجديد الحضريةم من ان االسكان يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في برامج الرغ فانه على ذلك،ومع 

، وغيرهااالقتصادية  وتحسين الظروف اإلنصافو  الصحةو  التوظيفو  العمالةو المهارات  العمل،توفير فرص بالحياة ورفاهية المجتمع 
بمشاكل غير محسوبة بعيد عن امج البر  هذهكي ال تتسبب هذه االسهامات وحدود  االعتبار قيودمن االخذ بعين  البد دائمافانه 

 التنمية الحضريةملخص المساهمات الرئيسية لإلسكان وآثاره اإليجابية المحتملة على  (1الجدول ). يوضح األهداف الموضوعة أصال
 منها.والقضايا الرئيسية والقيود المرتبطة بكل 

 
 مساهمات اإلسكان في اعادة التنمية الحضرية واالثر / القيود: قائمة 1الجدول 
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 المحتملة والتحدياتالمشاكل  اإليجابيات والفوائد المحتمل تحقيقها طبيعة المساهمة نوع المساهمة

المساهمات المباشرة 
لإلسكان في تحقيق 
 التنمية الحضرية

سوق العقارات 
السكنية واإلسكان 
 منخفض الكلفة

الثقة بالنفس، التعليم، النمو المساواة، 
 االقتصادي وغيرها

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

مفتاح للصحة 
 والرفاهية

رفع المستوى الصحي، تقليل االجرام، الحد من 
 والحرمان وغيرهاتأثيرات الجوع 

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

  القرار وغيرها 

 االستدامة البيئية
تقليل االثار السلبية على البيئة، تعزيز الصحة 
العامة، تعزيز المسؤولية الشخصية تجاه حفظ 

 مستدامة وغيرهاالبيئة، خدمات بنى تحتية 

طريق  والمتابعة عنطريقة التحكم 
فرض معايير إسكان معينة مثال، من 

في صنع القرار،  ومن يدخلالمسؤول 
 وغيرهاالفعالية مقابل الكلفة 

غير المساهمات 
المباشرة لإلسكان في 

تحقيق التنمية 
 الحضرية

 المشتريات العامة

توفير فرص العمل، تطوير مهارات المجتمع 
ية التشغيل، التعليم، تعزيز الصحة وقابل

االجتماعية، تطوير الصناعات واالقتصاد 
 المحلي وغيرها

صعوبة جذب الشركات ورؤوس 
األموال، تحديات المراقبة والمتابعة، 

أسلوب الوصول الى الفئات 
 المستهدفة، الوقت وغيرها

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

صعوبة التقييم، البيئة مقابل الكلفة، 
صعوبة جذب الشركات، مدى 

مسؤولية األطراف المعنية واشكالية 
 من القائد؟ وكيفية القيادة؟

تحكم المستأجر 
دارة المجتمع  وا 

تعزيز ثقة معالجة مشاكل المجتمع قبل حدوثها، 
من او حتى إيقاف المجتمع ودعمه، الحد 

الفساد اإلداري، تعزيز دور المجتمع وفهمه 
للمشاكل العامة، جذب االستثمارات الخاصة 

 وغيرها

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

 محاسبة المقصرين وغيرها

 
يتضح لنا أن هناك عالقات قوية بين  WHQS، WHQS plus and the Can Do Toolkit in Walesمن مناقشة دراسة حالة 

وعلى الرغم  بعضها.عن  فصل هذه المساهماتباإلضافة إلى صعوبة  التجديد والتنمية الحضرية، المختلفة واعادةمساهمات اإلسكان 
اال ان هناك  ،في المملكة المتحدةويلز مقاطعة ناطق المحرومة في من أن البرنامج يمكن أن تكون ذا تأثيرات إيجابية للغاية لتجديد الم

 وهي كما يلي:بعض القضايا التي يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار 
 وغيرها للسكانوالصحة  التعليم، المهارات، العمل،توفير فرص  البرنامج المقترح في فعاليةلوتقييم إشكالية عدم وجود نظام مراقبة  .1

 .بشكل موضوعيتقييم كفاءة البرنامج عدم إمكانية  وبالتالي المحليين،
 التركيز.دائرة  المنطقة ضمن البرنامج فيالمستقبلي لهذا  التطبيق .2
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ويلز مقاطعة التأثيرات على المناطق المحرومة األخرى التي ليس لديها برامج تجديد أو المناطق ذات برامج التجديد الفاشلة في  .3
 فيها. وخصوصا المناطق التي تناقص عدد السكان عموما،المملكة المتحدة في و خصوصا 

 جدا في مشاريع اعادة التجديددورها مهما إلسكان لأن باإلمكان استنتاج  تنفيذية، فانهمن صعوبات وعلى الرغم من كل ما تم ذكره 
 .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 

-50 ,8 Ambulatory Pediatrics,Income Children. -and Food Insecurity With Health Care Access in Low
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 : اآلثار الصحية النفسية غير المباشرة للبيئة المادية2 الملحق

 
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. 

 
 
 

 : ملخص مسح حول أحوال استهالك الطاقة في البيت االنجليزي 3 الملحق



 

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

66 
 

 



 

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

67 
 

 

 



 

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

68 
 

 
 البريطانية الجارديان دراسة صحيفةحسب  2008-1991 خالل : التغيرات السكانية في إنجلترا4الملحق 

  
Source: http://static.guim.co.uk/sys-

images/Guardian/Pix/maps_and_graphs/2010/4/21/1271864769729/Factfile-UK-population-ch-
001.jpg 

 مالحظة: المناطق الصفراء هي المناطق التي ينخفض فيها عدد السكان
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