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 أو انتهاك الحق في السكن...العشوائيات بالمغرب
 

 رجاء الكّساب
 

 مقدمة 
ية مبنية على لقد أدى النمو احلضري ادلتسارع يف ادلغرب كما يف العديد من الدول العربية والدول النامية يف ظل غياب رؤية اسًتاذبية وسياسات عمران

وتعترب . واالجتماعية احلاصلة وادلتوقعة على ادلدى ادلتوسط والبعيد، إذل عدة مشاكل بنيوية دراسات علمية تأخذ بعُت االعتبار التحوالت االقتصادية
اليت أحزمة البؤس اليت ربيط بادلدن خاصة ادلدن الكربى كالدار البيضاء وفاس وسال وطنجة من أىم ىذه ادلشاكل، حيث ظهرت األحياء العشوائية 

كما أن العديد من البيوت يف ىذه ادلناطق . ورية مثل الكهرباء ومياه الشرب وشبكات الصرف الصحيتفتقر يف الكثَت من األحيان للخدمات الضر 
ومن جهة أخرى أدى تغيَت وضعية السكن يف البيوت . تتسم باذلشاشة وىي مهددة باالهنيار يف أي وقت شلا يزيد يف تأزم وضعية سكان ىذه ادلناطق

دن اجلديدة، حيث االكتظاظ وغياب الصيانة والتجهيزات العصرية، إذل تدىور حالة ادلساكن حىت أصبح العديد ادلتواجدة داخل ادلدن العتيقة وحىت ادل
 .منها مهدد باالهنيار

 
احلق يف السكن من  يف ىذه الورقة سنحاول التعريف دبفهوم السكن العشوائي وسبظهراتو وأسبابو والسياسات ادلتبعة للقضاء عليو، كما سنتطرق إذل

 .ادلواثيق الدولية والقوانُت ادلغربية خالل
  

I- عريف بالسكن العشوائي 

أة يصعب ربديد مفهوم السكن العشوائي أو السكن غَت الالئق بشكل دقيق حيث يرتبط ىدا ادلفهوم بعوامل سلتلفة منها ما ىو مرتبط بظروف النش
لكن على العموم يعترب سكنا عشوائيا كل سكن ال ؼلضع للقوانُت وادلعايَت .  اونوعية البناء وجودتو ومنها ما ىو مرتبط بالتجمعات السكنية اليت يكوهن

فعلى سبيل ادلثال، ؼلتلف مفهوم السكن العشوائي بُت دولة وأخرى كما ؼلتلف بُت اجملال . ادلعمول هبا يف رلتمع معُت ويف زمن معُت ويف رلال معُت
 . احلضري واجملال القروي يف الدولة الواحدة

 
لتطرق دلفهوم السكن العشوائي يف ادلغرب، من خالل رلموعة من العناصر كظروف السكن استعمال وخاصياتو وذبهيزاتو ومستوى وقايتو من ؽلكن ا

ة كما تدخل يف ربديد مفهوم السكن العشوائي عوامل أخرى خارجي. العوامل الطبيعية وادلشاكل واالختالالت ادلرتبطة بالبناية ومواد البناء ادلستعملة
يف النسيج  ليست ذلا عالقة مباشرة بالسكن يف حد ذاتو واليت ؽلكن أن ترتبط باجملال أو البيئة اليت يتواجد فيها السكن أو احلي، ودبستوى اندماجو

 1.احلضري خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والولوج للخدمات احلضرية والتجهيزات االجتماعية
 

 :  2أو مؤشرات السكن العشوائي فيما يليوعلى العموم، ؽلكن إغلاز عناصر 

  وىذا يهم على اخلصوص السكن . إحدى ادلقاربات ادلتعلقة بالسكن العشوائي زبص سوء التجهيز والطابع الالقانوين لعملية اإلنتاج: سوء التجهيز
دلدن العتيقة ىي قانونية من حيث ادلنشأ وتتوفر الغَت قانوين لكنو ال يالمس كل أشكال السكن العشوائي وعلى سبيل ادلثال فبعض األحياء داخل ا

 .لكنها تدخل ضمن السكن غَت الالئق...( شبكات ادلياه والتطهَت والكهرباء )على البنيات التحتية الالزمة 
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d’intervention en matière d’habitat insalubre. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
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  أو اخلصائص ادلتعلقة (ادممواد البناء ادلستعملة، التدىور الناتج عن التق)ربيلنا على اخلصائص الفزيائية للبناية أو ادلسكن : التقادم واذلشاشة ،
 .وتعترب البنايات ادلقامة على أماكن معرضة لألخطار من أكرب ذبلياهتا. بالعقار  أو بالبيئة

  واليت غلب توفرىا مبدئيا يف كل مسكن...( مساحة الغرف وعلوىا، اإلضاءة، التهوية) ربيلنا على الشروط الدنيا للسكن : خصائص السكن .
 ...(.كراء، سبليك، رلال حضري )استعمال ادلسكن اليت زبتلف حسب السياق االجتماعي واالقتصادي والثقايف لألسر  كما ربيلنا على ظروف

  غلب األخذ بعُت االعتبار البيئة اخلاصة باحلي فيما ؼلص التجهيزات االجتماعية اجلماعية األساسية، وتدبَت النفايات ادلنزلية، : اإلدماج احلضري
إن ىذا العنصر ػليلنا أيضا على عوامل اجتماعية أخرى كغياب األمن والتهميش االقتصادي واالجتماعي . جملاالت اخلارجيةتدبَت اخلدمات وا

 .والفقر احلضري
 يتعلق األمر بصَتورة إنتاج السكن والعوامل اليت ساعلت يف إنتاج السكن غَت الالئق أو يف ربويل سكن الئق إذل سكن غَت الئق: نوعية اإلنتاج. 
 أخطار الفيضانات أو احلرائق؛ 
 أخطار اصلراف األراضي ادلرتبطة بوجود مقالع أو أراضي غَت مستقرة ؛ 
 وجود منشآت ذات خطورة كالسكة احلديدية أو أسالك كهربائية؛ 
 األخطار البيئية كوجود مطارح النفايات أو مصانع أو قنوات مكشوفة للصرف الصحي. 
 

II- يالتجليات المختلفة للسكن العشوائ 

مليون  5ألف أسرة أي ما يعادل  900ضلو  2003نشأت ظاىرة العشوائيات يف ادلغرب وترعرعت منذ احلقبة االستعمارية حىت أصبحت هتم سنة قد ل
  3.من سكان ادلناطق احلضرية% 30شخص وأكثر من 

 
 من حيث النشأة و النسيج احلضري الذي ينتجو، خصائص، من حيث السكن العشوائي أو السكن غَت الالئق تتواجد يف ادلغرب أشكال سلتلفة منو 

 .والتنمية
 

. اخل...وأحياء السكن االقتصادي اآلىلة بالسكان   ويدخل يف ىذه اخلانة كل من السكن الصفيحي والسكن غَت القانوين والسكن اذلش واذلامشي
لسكنية باإلضافة إذل عدم توفر احلد األدىن من اجلودة واليت تعترب يتميز يف معظم األحيان بغياب احلد األدىن من اخلدمات األساسية يف التجمعات او 

 4.كما أنو يتميز بضيق ادلساحة تضاف إذل ذلك ظاىرة اشًتاك أكثر من أسرة يف مسكن واحد. ضرورية لضمان شروط الراحة و الصحة والسالمة
 

 أحياء الصفيح أو القصدير .1

حيث أصبحت تشكل مكونا ىاما يف اجملال احلضري ، تتواجد على ىوامش ادلدن أو بداخلها ىي أحياء تتكون من مساكن من الصفيح أو القصدير
الصفيح )  باستعماذلا دلواد بسيطة وتتميز (.2004بادلائة من سكان اجملال احلضري يعيشون يف سكن صفيحي سنة  13حوارل ) للمدن الكربى خاصة

 .   أن تستعمل أيضا مواد عادية يف البناء خاصة بالنسبة للجدرانوؽلكن  ،...(أو القصدير، اخلشب، الكرتون، البالستيك
 
وعلى . هي يف غالب األحيان أراضي اجلموع أو األحباس أو أراضي سلزنية، وقد تكون يف ملك خواصف بالنسبة لألراضي اليت تقام عليها ىذه األحياء، 

 على شكل وتقام غالبا يف ضواحي ادلدن. 5ض األحيان يتم إما شراؤىا أو كراؤىاالعموم، يتم استغالل تلك األراضي بدون أي سند قانوين لكن يف بع
 .وتعترب أغلب ادلنازل الصفيحية يف ملكية السكان حىت وإن كانت األراضي يف ملك الغَت. متناثرة نويةأ

                                                           
3  Banque Mondiale et Royaume du Maroc, 2006. Maroc, programme Ville sans Bidonvilles. Rapport final : Analyse d’impact 

social et sur la pauvreté.  
4 Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 2002. Guide méthodologique 

d’intervention en matière d’habitat insalubre. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de 
l’Environnement, Royaume du Maroc. 

 



 3 

 
قد صلد بعض األحياء رلهزة بشكل بسيط من طرف و . الصرف الصحيالكهرباء و و  وخاصة ادلياه األساسية، للبنية التحتية كما أهنا تتميز بافتقادىا

ويتزود السكان بادلاء الشروب عن طريق سقايات صباعية تقام من طرف اجملالس اجلماعية اليت تتكلف بدفع الفواتَت للشركات ادلكلفة . السكان أنفسهم
شوارع اجلانبية اليت ربد احلي الصفيحي واليت توجد بالقرب من أما فيما ؼلص اإلنارة العمومية فتقتصر  يف غالب األحيان على ال. بتوزيع مياه الشرب
 . أحياء أخرى عادية

 
ومن بُت خاصيات السكن الصفيحي كذلك، إشكالية االكتظاظ داخل احلي وداخل ادلسكن الواحد؛ حيث ال صلد داخل احلي سوى أزقة ضيقة جدا 

 .6كما أن ادلساكن ربتضن يف غالب األحيان أكثر من أسرة. دماتال تسمح ؽلرور العربات، وتنعدم فيها األنشطة التجارية واخل
 

ادلنظمة يف بنيات  األشكالاليت سبت إقامتها بدون أي تصميم أورل للحي و  "العفوية أو التلقائية"وتتسم األحياء الصفيحية بالتنوع، حيث صلد األشكال
 .استقبال

 
 السكن الغير قانوني .2

اصا من السكن احلضري أو ادلوجود على ىوامش احلواضر ويتميز عن باقي أنواع السكن العشوائي خبصائص يعترب السكن الغَت قانوين نوعا خ
الذين دل يعد بإمكاهنم اقتناء ...( موظفُت، مدرسُت)فسكان ىذا النوع من السكن ىم غالبا من الطبقة الوسطى . سوسيواقتصادية متنوعة ومتغَتة

كما توجد يف ىذه األحياء شرائح اجتماعية أخرى يكون اقتناء ىذا النوع من ادلساكن كمؤشر على . اديسكن الئق بسبب تقهقر مستواىم االقتص
  7.االرتقاء االجتماعي بالنسبة ذلا

 
 .ويتميز السكن الغَت قانوين بالتنوع من حيث اخلصائص الفيزيائية وطرق استعمال اجملال وأيضا من حيث األشكال

 
كما بالنسبة للسكن الصفيحي، ىناك أنواع سلتلفة من السكن الغَت قانوين حيث صلد أحياء منظمة نسبيا طبقا لتصاميم فيما ؼلص التنظيم اجملارل و 

وؽلكن ذلذا النوع من . ىندسية كما صلد أحياء تلقائية بدون أي تصميم مسبق، غَت أنو ال يعاين من ظاىريت االكتظاظ وضيق الطرق بنفس احلدة
 .8وتتوفر ىذه األحياء على األنشطة التجارية واخلدمات. بَتة يف وسط ادلدن أو رلموعات متناثرة على ىوامشهاالسكن أن يشكل ذبمعات ك

 
ويف بعض األحيان تتوفر ىذه األحياء على شبكات مياه الشرب والكهرباء لكن دون قنوات . ويتميز السكن الغَت قانوين، بغياب البنية التحتية األساسية

 .معبدةالتطهَت ودون طرق 
 

أراضي غَت مستقرة، أراضي )ألراضي ادلقامة عليها لاخلاصيات الطبوغرافية ويقع السكن الغَت قانوين يف بعض األحيان، يف أماكن خطرة من حيث 
اجلموع،  أراضي)ويتواجد غالبا على أراضي ذات ادللكية اخلاصة وإن كان يف بعض احلاالت يقام على أراضي صباعية ...(. مهددة بالفياضانات، 

                                                                                                                                                                                     
5 Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 1999. Etude relative à la résorption de 

l’habitat insalubre. Redéfinition des méthodes  d’intervention. Analyse et diagnostic, Rapport transversal. Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat . Royaume du Maroc. P.12 

6 Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 2002. Guide méthodologique 
d’intervention en matière d’habitat insalubre. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme , de l’Habitat et de 

l’Environnement, Royaume du Maroc. P. 
7 Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Habitat et de l’Urbanisme, 2005.  Urbanisme non réglementaire au 

Maroc. Collection villes et urbanisme. Mai 2005. Royaume du Maroc. P. 
8 Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 2002. Guide méthodologique 

d’intervention en matière d’habitat insalubre. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme , de l’Habitat et de 
l’Environnement, Royaume du Maroc. P. 
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وؽلتلك معظم قاطٍت السكن غَت القانوين دلساكنهم . ويتميز بغياب التصريح بالتجزيء والبناء وعدم احًتام معايَت التعمَت والبناء(. األحباس، اجليش
عليو احلال يف السكن فردي أو صباعي بدل رسم التحفيظ العقاري، لكن ظاىرة اإلغلار متواجدة أكثر شلا ىو  9ويتوفرون على رسم ادللكية العدرل

 . الصفيحي
 السكن المتقادم .3

كن إذل تغيَت يتواجد السكن ادلتقادم بشكل كبَت لكن سلتلف يف ادلدن العتيقة التارؼلية وحىت يف ادلدن اجلديدة وترجع أسباب تنامي ىذا النوع من الس
ذل االكتظاظ أو عدم استعمال ىذه البيوت، وإذل غياب وضعية السكن يف البيوت القدؽلة الناتج خصوصا عن اطلفاض مستوى دخل السكان، وإ

 .الصيانة والتجهيزات العصرية
 

ؽلكن أن هتم ىذه اإلشكالية ادلدينة كلها أو . وترتبط أعلية السكن يف ادلدن العتيقة باختالف مساحتو وعدد سكانو ودور ادلدينة يف النسيج احلضري
 .ىم مظاىر السكن غَت الالئق يف ادلدن العتيقةوتعد ادلساكن ادلهددة باالهنيار أ. جزءا منها

 
وجود حاالت   عوترتبط إشكالية السكن غَت الالئق يف ادلدن العتيقة أيضا بالتعقيدات اليت هتم الوضعية العقارية، حيث ىيمنة نظام ادللكية التقليدي م

ذه ادلساكن توجد يف ملكية األحباس اليت تتنازل عن حق االنتفاع أو كما أن العديد من ى. حقوق االنتفاع و يف بعض األحيانكثَتة للملكية اجلماعية 
  .تؤجرىا بأشبان زىيدة ال سبكن من صيانتها

 
وال ...( جدران من اإلمسنت  والطوب، أرضيات من اخلشب ومن الًتاب)وتتميز مساكن ادلدن العتيقة بكوهنا مبنية بواسطة ادلواد والتقنيات التقليدية 

 .ات جلية يف ىذه ادلباين رغم اإلصالحات اليت علت بعضها وادلتمثلة يف استعمال اإلمسنت ادلسلحزالت ىذه التقني
 

صرف وعلى عكس السكن الصفيحي والسكن غَت القانوين، تتوفر ادلدن العتيقة على التجهيزات األساسية من قنوات دلياه الشرب وكهرباء وشبكات ال
وتنتظم األحياء داخل ادلدن العتيقة بشكل غَت منظم بواسطة أزقة ضيقة حيث تتواجد أىم التجهيزات . الصحي لكنها يف وضعية مهًتئة وسلتنقة

 10.واخلدمات
 

 وينتمي سكان ادلدن العتيقة إذل شرائح سوسيو اقتصادية سلتلفة حسب ادلدينة نفسها وداخل نفس ادلدينة من حي آلخر، حيث صلد أحياء الفقر
 ...(.مراكش، الصويرة)ة التشارك وأحياء أخرى يعاد تأىيلها وتسكنها شرائح ميسورة والتهميش اليت تسود فيها ظاىر 

ويعود إنشاء ادلدن اجلديدة إذل فًتة ما بُت . وال زبتلف ادلدن اجلديدة كثَتا عن ادلدن العتيقة لكنها أكثر فوضوية بسبب السياسات التعمَتية ادلتبعة
وقد عرفت ىذه ادلدن تغَتات عميقة تتمثل يف رحيل . وقد شيدت طبقا خلصائص التعمَت التقليدية ادلغربية. ةاحلربُت العادليتُت حيث كان يقطن ادلغارب

 السكان ادليسورين وتنامي ظاىرة االكتظاظ داخل ىذه ادلدن حيث تشًتك أكثر من أسرة يف البيت الواحد، شلا يؤدي إذل تدىور ادلباين وضعف
  11....(حي العكاري بالرباط، فاس اجلديدمدينة الدار البيضاء، )التجهيزات 

 
 السكن القروي الهامشي .4

                                                           
 رسم ادللكية ػلرر ووثق حبضور عدول  9

10 Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 2002. Guide méthodologique 
d’intervention en matière d’habitat insalubre. Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme , de l’Habitat et de 

l’Environnement, Royaume du Maroc. P. 
11 Mohamed  ANIS, 2010  . L’HABITAT INSALUBRE AU MAROC Á LA FIN DU XX ème SIÈCLE. UNIVERSITY OF 

CRAIOVA. Series: Geography. Vol. 13 (new series) – 2010. P. 115-117 
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وحبكم التوسع احلضري أصبحت ىذه . يتواجد السكن القروي اذلامشي بضواحي ادلدن وقد يكون على شكل رلموعات سكنية أو مساكن متناثرة
 .12البناء وبافتقاره للتجهيزات األساسية ويشبو السكن القرويويتميز ىذا النوع من السكن باستعمال الطُت يف . ادلساكن تدخل ضمن اجملال احلضري

 
 تجمعات الخيام .5

 .13توجد غالبا يف ضواحي ادلدن الشرقية للمغرب، وربيل على إشكالية االندماج احلضري للرحل الذين يوجدون يف طور االستقرار
 

 العشوائيات أنواع أخرى من  .6

ضري وخاصة منها ادلدن الكربى وادلتمثلة يف استعمال أماكن دل تنشأ للسكن كاألكواخ والغرف على توجد أنواع أخرى من العشوائيات يف اجملال احل
 .14اخل...أسطح ادلباين ومرائب السيارات 

 
III- أسباب ظهور العشوائيات في المغرب والسياسات المتبعة للقضاء عليها 

 أسباب ظهور العشوائيات في المغرب .1

رب إذل فًتة االستعمار، حيث أدت السياسات االستعمارية يف اجملال احلضري ادلرتكزة على التمييز بُت السكان ترجع ظاىرة السكن العشوائي يف ادلغ
فادلدن األوربية شيدت طبقا للمعايَت األوربية العصرية وتتميز بتوفرىا على كل ". للسكان األصليُت"إذل تدىور اجملال ادلخصص األصليُت وادلعمرين 

الالزمة دبا فيها ادلناطق اخلضراء وقاعات السينما وادلسرح وغَتىا، بينما شيدت ادلدن اجلديدة اخلاصة بادلغاربة طبقا خلصائص التجهيزات واخلدمات 
عت وىكذا، ارتف. التعمَت ادلغربية التقليدية وال تتوفر إال على احلد األدىن من التجهيزات واخلدمات، كما مت هتميش ادلدن العتيقة شلا سرع يف تدىورىا

ذه الكثافة السكانية داخل ادلدن العتيقة ونشأت وتنامت األحياء الصفيحية اليت صارت تبتعد أكثر فأكثر عن وسط ادلدن شلا أدى إذل حرمان ى
ائية حيث بدأ الًتكيز على اجلوانب الوق 1947التجمعات السكنية الفقَتة من اخلدمات األساسية؛ ودل يبدأ االىتمام بالسكن العشوائي إال سنة 

 . 15وبعد االستقالل ورغم استعادة معظم األراضي وادلساكن اليت كان يقطنها الفرنسيون استمر عدد سكان الصفيح يف التنامي. والصحية
 

بادلائة يف  14) سنة للتنمية 50وقد عرفت سنوات السبعينيات تزايدا ملحوظا لظاىرة العشوائيات حىت أصبحت هتم ربع سكان ادلدن حسب تقرير 
 (.  بادلائة بدور الصفيح 10سكن غَت القانوين، ال
 

 السلطات وتتعدد العوامل اليت أدت إذل تنامي ىذه الظاىرة وتتداخل فيما بينها، فإذا كانت العوامل السوسيواقتصادية والسياسات ادلتبعة من طرف 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Direction de l’Habitat Social et des affaires foncières, Secrétariat d’Etat à l’Habitat, 1999. Etude relative à la résorption de 

l’habitat insalubre. Redéfinition des méthodes  d’intervention. Analyse et diagnostic, Rapport transversal. Ministère de 
l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme et de l’Habitat . Royaume du Maroc. P 
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14 Mohamed  ANIS, 2010  . L’HABITAT INSALUBRE AU MAROC Á LA FIN DU XX ème SIÈCLE. UNIVERSITY OF 

CRAIOVA. Series: Geography. Vol. 13 (new series) – 2010. P. 117 
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 . ذا النوع أو ذاك من العشوائياتتنطبق على صبيع أنواع السكن غَت الالئق فإن ىناك عوامل أخرى مرتبطة أكثر هب
 

 العوامل السوسيواقتصادية 

بادلائة من رلموع السكان  29ترتبط ظاىرة العشوائيات بالنمو احلضري، فخالل الثالث عقود األخَتة عرف سكان احلواضر ظلوا متزايدا حبيث انتقل من 
وتعترب اذلجرة القروية العامل األساسي يف النمو احلضري . 16ية للتخطيطحسب معطيات ادلندوبية السام 2011سنة  بادلائة 58.30إذل  1960سنة 

ودل تستطع الوحدات ادلنجزة سواء من طرف الدولة أو اخلواص أن تليب الطلب ادلتزايد خاصة . والذي يرتبط بطلب متنامي على الوحدات السكنية
 .بالنسبة لألسر ذات الدخل احملدود

 
ائي بغياب اسًتاتيجية واضحة تفضي إذل سياسات عمرانية تأخذ بعُت االعتبار التحوالت االقتصادية واالجتماعية كما يرتبط تنامي السكن العشو   

وقد نتج عن السياسات ادلتبعة خصاص كبَت يف الوحدات السكنية وعدم تطابق العرض يف رلال األراضي . احلاصلة وادلتوقعة على ادلدى ادلتوسط والبعيد
وخاصة بالنسبة لألسر ذات الدخل احملدود، إضافة إذل ضعف القوانُت اخلاصة بوثائق التعمَت والتعقيدات يف  17خصائص الطلب اجملهزة وادلساكن مع

وتفشي الفساد اإلداري وادلارل من مضاربات عقارية ورشاوى وغش يف البناء والسطو على األراضي اخلاصة  18رلال العقار والضرائب ادلتعلقة بالسكن
 . ت ذريعة ادلنفعة العامة والتملص الضرييبوالعمومية رب

 
غياب البنية ) ومن جهة أخرى أدى الفقر وتدىور القدرة الشرائية لشرائح كبَتة من ادلواطنُت سواء أولئك القادمُت من القرى بسبب هتميش العادل القروي

اء مساكن الئقة وغياب سياسة عمرانية ذات بعد اجتماعي إذل تنامي أو سكان ادلدن أنفسهم الذين دل يعد بإمكاهنم اقتن...( التحتية، اجلفاف، العزلة
 . ظاىرة السكن العشوائي بكل ذبلياتو

 
 العوامل الخاصة بالمجال الحضري

ة الطلب على زيادإن اذلجرة القروية والنمو احلضري وحدعلا ال ؽلكنهما أن يكونا سببا يف تنامي ظاىرة العشوائيات، فاذلجرة القروية ال تؤدي دائما إذل 
ذلجرة السكن حيث ترتبط ىذه اذلجرة بعوامل عدة من بينها احلالة العائلية والشغل ومستوى اندماج ادلهاجرين يف احمليط احلضري، كما أن نسبة ا

غرفتُت أو ثالثة يف من احلد األدىن لألجر الكًتاء مسكن من  1.5وتضطر األسر النازحة من القرى لدفع ما يناىز . 19اطلفضت خالل العقود األخَتة
صفيح أو ادلدينة ويضطر الذين ال يستطيعون دفع ىذه األشبنة دلشاركة أسر أخرى يف بيوت ادلدن العتيقة أو اللجوء إذل اكًتاء سكن داخل أحياء ال

 .السكن غَت القانوين
 

ولكن مندمج  نسيج حضري ؽلكن أن تنطبق على  .يف ادلناطق احلضريةالسياق  حسبيتغَت  يف سوق السكن كعنصر توازن تبدو ،إذا فالعشوائيات
أشكال ، وؽلكن أن تنطبق أيضا على (ادلدن اجلديدةو  ادلدن العتيقةحالة ) من السكن غَت الالئق أشكال تكشف عن استعمال السكن ظروف

 20.السكن غَت القانوين أحياء الصفيح أو مثلمن السكن غَت الالئق   "كالسيكية"
 

 لسكن العشوائيالعوامل الخاصة بنوع ا

                                                           
 ادلندوبية السامية للتخطيط  16 

17 Mohamed  ANIS, 2010  . L’HABITAT INSALUBRE AU MAROC Á LA FIN DU XX ème SIÈCLE. UNIVERSITY OF 
CRAIOVA. Series: Geography. Vol. 13 (new series) – 2010. P. 117-118 

18 Abdelaziz ADIDI .  La question de l'intégration sociale dans les programmes de lutte contre l'habitat insalubre au Maroc 
 24-23ص . أية دؽلغرافية.  2030مستقبلة مغرب . 2007ادلندوبية السامية للتخطيط،   19

20 Mohamed  ANIS, 2010  . L’HABITAT INSALUBRE AU MAROC Á LA FIN DU XX ème SIÈCLE. UNIVERSITY OF 
CRAIOVA. Series: Geography. Vol. 13 (new series) – 2010. P. 118 
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للنهوض  يعترب السكن الصفيحي ملجأ لشرائح كبَتة من ادلواطنُت الذين يضطرون بفعل اجلفاف وتدىور أوضاعهم ادلادية وغياب أي اسًتاتيجية للدولة
يات إضافة دلا يضطر ىؤالء بالعادل القروي، للهجرة من القرى وإن كانت أشبنة ىذا النوع من السكن عرفت ارتفاعا كبَتا ابتداء من سنوات الثمانين

وقد ساىم الفساد ادلستشري يف األوساط اإلدارية والسياسية يف . السكان لدفعو كرشاوى لرجال السلطة وأعواهنم حىت يتمكنوا من إقامة مساكنهم
يف كل احملطات االنتخابية زللية كانت أم  تفشي ىذا النوع من السكن نظرا دلا ؽلثلو من وعاء انتخايب تلجأ السلطات وادلنتخبون ادلوالون ذلا الستعمالو

 . وطنية لًتجيح كفة مرشح بعينو
 

حيث تصبح ىذه ادلساكن غَت صاحلة نتيجة . أما بالنسبة للمدن العتيقة وادلدن اجلديدة، فيشكل السكن غَت الالئق مظهرا من مظاىر تدىور أحواذلا
 .اب التجهيزات األساسيةلتدىور ظروف السكن ادلزرية هبذه ادلساكن وليس نتيجة لغي

 
ويعد . دلدينةويعترب السكن غَت القانوين تعبَتا عن التغَتات اليت سبس النسيج االجتماعي احلضري، فهو يهم جزءا من الطبقة الوسطى يف غالبيتهم من ا

تدىور مستوى عيش السكان وادلضاربات  ظهور ىذا النوع من السكن كنتيجة حلركة السكان داخل ادلدينة وليس للهجرة القروية، الناصبة أساسا عن
 21.العقارية

 
 السياسات المتبعة للقضاء على السكن العشوائي .2

ومنذ . لقد اىتمت السلطات ادلغربية بإشكالية السكن غَت الالئق منذ االستقالل حيث وضعت أول برنامج للسكن اجلماعي للقضاء على العشوائيات
ال السكٌت والتعمَت فشلت يف القضاء على ظاىرة السكن العشوائي أو حىت احلد منها بسبب تركيزىا ذلك احلُت هنجت رلوعة من السياسات يف رل

 .على اذلاجس األمٍت وتوفَت بعض اخلدمات األساسية كادلاء والكهرباء
  

ودل تكن تعًتف بالسكن غَت القانوين  دل تكن السياسات العمومية يف البداية تورل اىتماما كبَتا بالسكن الصفيحي حيث كان ينظر إليو كظاىرة مؤقتة
وانطالقا من أواسط السبعينيات، سيتم االعًتاف . 22علما أنو كان يشكل نوعا من التوازن بالنسبة للولوج إذل السكن بالنسبة لذوي الدخل احملدود

ف إلدماج ىذا السكن بواسطة ربسُت الذي يهد( PDU)بالسكن الصفيحي والسكن غَت القانوين العشوائي عن طريق برنامج التنمية احلضرية 
ويرتكز ىذا الربنامج على مفهوم إعادة تأىيل األحياء العشوائية عرب ذبهيزىا بالتجهيزات األساسية وتقنُت السكن وذلك عرب . تدرغلي لظروف السكن

كما يرمي ىذا الربنامج إذل إنشاء .  ءإصالح ادلباين من طرف السكان أنفسهم بتأطَت تقنيُت وبواسطة قروض تصرف ذلم على شكل أدوات البنا
 .ذبهيزات صباعية وتأطَت السكان من خالل برامج التكوين ادلهٍت وكذلك إنشاء مناطق حيوية هتدف إذل توظيف اليد العاملة احمللية

 
لكن سرعان ما سيتم ( ، مكناس، القنيطرةالدار البيضاء، الرباط) ودبساعلة من البنك الدورل سينطلق الربنامج بأكرب األحياء الصفيحية يف أربعة مدن 

 .  23وسيفشل ىذا الربنامج يف ربقيق أىدافو ادلعلنة بل ستتفاقم األوضاع يف بعض ادلواقع اليت أصبحت مهددة باالهنيار. التخلي عن مدينة الدار البيضاء
حيث يقتصر تدخل ( PPMB)لصفيحية الصغَتة وادلتوسطة بعد ذلك ستحاول الدولة إعادة تأىيل األحياء الصفيحية الصغَتة عرب برنامج األحياء ا

/ نسمة 400الكثافة السكانية )لطرق استنادا إذل معايَت معينة السلطات يف توفَت اخلدمات األساسية كمياه الشرب والكهرباء و الصرف الصحي وا
 . حي مت إحصاؤه 160من أصل (  جملموعنسمة يف ا 100000أقل من )حي صفيحي  40وقد ىم ىذا الربنامج (. 2م 40ىكتار وبقع من 

وىكذا سيتم . وأمام فشل ىذه السياسات وخاصة تلك ادلوجهة لألحياء الصفيحية الكربى ستلجأ الدولة إذل سياسة إعادة إسكان قاطٍت دور الصفيح
ان البناء بدون أي دعم وال أي مساعدات منح ىؤالء السكان بقع أرضية رلهزة مقابل أشبان مدعمة من طرف الدولة على أن يتحمل ادلستفيدون أشب

وقد مت سبويل الربنامج يف البداية من طرف ادليزانية العامة للدولة وسهرت على تنفيذه ادلصاحل اخلارجية للوزارة ادلكلفة .  للحصول على قروض بنكية
والشركة الوطنية للتجهيز والبناء ( ANHI)غَت الالئق بالقطاع، مث سيتم إحداث مؤسسات عمومية خاصة شلثلة يف الوكالة الوطنية حملاربة السكن 

                                                           
21 Mohamed  ANIS, 2010  . L’HABITAT INSALUBRE AU MAROC Á LA FIN DU XX ème SIÈCLE. UNIVERSITY OF 

CRAIOVA. Series: Geography. Vol. 13 (new series) – 2010. P. 119 
22 Le droit au développement au Maroc. Entre Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et  Culturels et 

Objectifs du Millénaire pour le Développement ». CCDH - PNUD, juillet 2010 
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(SNEC )لكنها دل سبكن رغم ذلك  ادلالية لتعويض نقص ادلوارد ىذه اآللية وقد ساعدت. اليت ستتكلف بتنفيذ الربامج لصاحل ادلصاحل اخلارجية للوزارة
 24.من القضاء على ظاىرة العشوائيات

 
القطاع اخلاص مع اقتصار تدخل القطاع العام يف زلاربة السكن الصفيحي بشراكة مع   رلموعة من الربامجوابتداء من التسعينيات جلأت الدولة إذل

حيث استفاد ادلنعشون العقاريون من رلموعة من االمتيازات نذكر منها،  زبفيض نسبة األرباح على القروض، تسهيالت  25:والسكن غَت القانوين
بأشبنة منخفضة ، تفويت أراضي الدولة وتسهيالت للحصول على  القطاعُت العام واخلاصالعقاريُت يف  ادلنعشُت لفائدة أراضي الدولة، تفويت ضريبية

 :رخص البناء
  أقل من )والذي كان اذلدف منو ىو توفَت السكن للشرائح ذات الدخل احملدود  1995ألف سكن الذي مت اعتماده ابتداء من سنة  200برنامج

ألف درىم   20وال يتعدى شبن ادلسكن . نهم االستفادة من الربامج اخلاصة بالسكن الصفيحي أو غَت القانوينال ؽلك الذين( الشهر/درىم 3600
ولقد مت تسجيل رلموعة من النقائص من بينها نقص يف اخلدمات األساسية يف األحياء اجلديدة كادلدارس وادلرافق . 2م100دلساحة أقل من 

كما أن الربنامج ركز على ادلدن الكربى وغيب ادلدن الصغرى والقرى وركز على الشرائح . إذل نقص يف جودة البناء الصحية ووسائل النقل باإلضافة
 .االجتماعية ادلتوسطة وعلى ادلقاوالت الكربى

  الربنامج اخلاص حملاربة السكن غَت الالئق(PARHI :) وحدة سكنية  ألف 100الذي كان اذلدف منو ىو زلاربة السكن غَت الالئق وإصلاز
 (.من احلد األدىن لألجر 1.5أقل من )لفائدة ذوي الدخل احملدود 

  برنامج مدن بدون صفيح(PVSB : ) ألف أسرة موزعة  326ويهم  2012يهدف ىذا الربنامج للقضاء على السكن الصفيحي يف أفق سنة
بادلائة من رلموع السكان ادلعنيُت،   19،3أي ما يعادل ج أسرة من ىذا الربنام 700 164استفادت   2010وإذل غاية هناية . مدينة 85على 

 26.مدينة بدون صفيح 42كما مت إعالن 
 

 :إال أن ىذا الربنامج اصطدم دبجموعة من ادلعيقات أعلها
 صعوبة احلصول على العقار يف بعض األحيان؛ -
 العسر ادلادي لكثَت من سكان الصفيح؛ -
  مت ترحيل السكان إليها؛عدم صالحية ادلساكن أو اجملاالت اليت -
 نقص التجهيزات يف رلاالت االستقبال؛ -
 عدم التزام بعض الفرقاء احملليُت؛ -
 نقص الرعاية االجتماعية لألسر؛ -
 .مشكل ضبط أعداد سكان الصفيح -

ذل عملية توزيع ادلساكن أو البقع األرضية كما أن التالعبات اليت يعرفها ىذا الربنامج واليت هتم صبيع أطواره ابتداء من إحصاء السكان ادلعنيُت إ
دة أسر كثَتة من وادلتمثلة أساسا يف الرشوة واحملسوبية والزبونية واليت يتزعمها رجال وأعوان السلطة احملليون، حالت يف الكثَت من األحيان دون استفا

وتعترب الشهيدة فدوى العروي إحدى ضحايا ىذا الربنامج . وتعرف جل ادلناطق ادلغربية ادلعنية احتجاجات على ىذه ادلمارسات. ىذا الربنامج
بعد إىانتها وضرهبا من طرف السلطات اليت رفضت سبكينها من بقعة أرضية بعدما ىدموا الكوخ  2011حيث أضرمت النار يف نفسها يف مارس 
 .الذي كانت تقطنو مع طفليها الصغَتين

  ويهدف إذل معاجلة ادلباين اآليلة للسقوط عرب عمليات الًتميم وإن اقتضى األمر  2005ضعو سنة برنامج تأىيل السكن ادلهدد باالهنيار الذي مت و
عرب إصالح شبكات الصرف الصحي والطرق   27يضم الربنامج أيضا إعادة تأىيل النسيج احلضري للمدن العتيقة والقصور. إعادة إسكان األسر

وأىدافو اليت تبقى غَت واضحة ( ألف أسرة 100أكثر من )تنفيذ نظرا لعدد األسر ادلستهدفة ويعرف ىذا الربنامج صعوبة يف ال. اخل...واألسوار 

                                                           
24 Le droit au développement au Maroc. Entre Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et  Culturels et 

Objectifs du Millénaire pour le Développement ». CCDH - PNUD, juillet 2010 
 نفس ادلرجع أعاله 25
  .ادلملكة ادلغربية. وزارة اإلسكان والتعمَت والتنمية اجملالية. 2010حصيلة تنفيذ الربنامج إذل غاية هناية . ٍت مدن بدون صفيحالربنامج الوط. 2011حكومة ادلملكة ادلغربية،   26
 ادلدن العتيقة يف جنوب ادلغربالقصور ىو اإلسم الذي يطلق على   27



 9 

ع اجملاالت حبيث غلمع بُت عمليات اإلصالح والتدخل االستعجارل يف حالة ادلباين ادلهددة باالهنيار اليت ربتاج السًتاتيجية عامة ومندرلة زبص صبي
 . احلضرية ادلعنية

  يرمي ىذا الربنامج إذل فك العزلة وإدماج ىذه األحياء عرب إنشاء الطرق وتأىيل احمليط بعد توفَت : السكن غَت القانوينبرنامج تأىيل أحياء
اخلدمات األساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء من طرف السكان أنفسهم عن طريق صبعيات األحياء أو من طرف ادلصاحل 

كما أنو مت تسجيل زيادة . عايَت ادلعمول هبا يف البناءلكن ىذا الربنامج ال يهتم حبالة ادلباين ومدى مطابقتها للم. دينةادلكلفة بتلك التجهيزات يف ادل
 .يف الكثافة السكانية يف ىذه األحياء مع تردي ملحوظ يف التجهيزات األساسية وتدىور حالة بعض ادلباين اليت أصبحت مهددة باالهنيار

  يرمي ىذا الربنامج إذل توفَت السكن لذوي الدخل احملدود الذين ال يستطيعون االستفادة من الربامج األخرى، : ألف درىم 14برنامج السكن دون
ويتم تنفيذ جزء من ىذا الربنامج يف إطار الشراكة قطاع . ألف درىم  14  2م 60و 50حيث ال يتعدى شبن الشقة ذات مساحة تًتاوح بُت 

شاريع تقام على أراضي بعيدة عن وسط ادلدينة شلا يطرح إشكالية اخلدمات والتجهيزات األساسية وكذلك إشكالية لكن ىذه ادل. قطاع خاص/عام
 .28التنقل

  كربنامج ادلناطق احلضرية اجلديدة : برامج التنمية والبناء(ZUN ) الذي أقيم على أراضي الدولة أو أراضي اجلموع وبرنامج ادلدن اجلديدة الذي
وقد شرعت الدولة فعال يف تنفيذ ىذا الربنامج . ف حدة الكثافة السكانية عن بعض ادلدن الكبَتة كالرباط والبيضاء ومراكش وطنجةيرمي إذل زبفي

وقد مت زبصيص أراضي الدولة أو أراضي صباعية . حيث األشغال جارية يف كل من مدينة تامسنا بالقرب من الرباط وتامنصورت بالقرب من مراكش
ليتم تفويتها بعد ذلك للخواص يف إطار شراكة بُت القطاع اخلاص ( مؤسسة العمران)ع حيث يتم ذبهيزىا من طرف مؤسسة عمومية ذلذه ادلشاري

ويطرح الولوج إذل السكن بالنسبة لذوي الدخل احملدود يف ىذه ادلدن اجلديدة، إشكالية الولوج . والدولة للقيام بتنفيذ سلتلف الربامج ادلسطرة
 . جلماعية ومناطق التشغيل اليت دل توذل اىتماما كبَتا يف ىذه ادلشاريع، حيث يطرح مشكل التنقل حبدةللتجهيزات ا

  
ة مندرلة ؽلكننا أن نستنتج من السياسات ادلغربية يف رلال السكن أهنا دل تنجح يف القضاء على إشكالية السكن العشوائي ألهنا افتقرت دائما لرؤي

فبعد انتفاضة  .يف سياساهتا اخلاصة بادلدينة مع زلاولة توفَت بعض اخلدمات األساسية كمياه الشرب والكهرباءس األمٍت وارتكزت باألساس على اذلاج
، أدى اذلاجس األمٍت إذل تغيَت السياسات ادلنتهجة يف رلال ادلدن بصفة عامة ويف مدينة الدار البيضاء بصفة خاصة حيث 1981الدار البيضاء سنة 

 1985ويف سنة . 1984مث سيتم إنشاء الوكالة احلضرية سنة ( SDAU)ار البيضاء إذل عماالت و اعتماد تصميم التهيئة احلضرية سيتم تقسيم الد
ة الداخلية كما وبعد االنتفاضات اليت عرفتها بعض ادلدن وعلى رأسها مراكش وفاس والناظور سيتم إحلاق مديرية التعمَت ومديرية التنمية اجملالية لوزار 

 م تقسيم مدن فاس ومراكش ومكناس وأكادير إذل عماالت على غرار مدينة الدار البيضاء، وقد مت يف نفس السياق تعميم الوكاالت احلضرية يفسيت
 29.أغلب ادلدن

 
IV-  الحق في السكن 

 من خالل المواثيق الدولية .1

ـ  11قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيث جاء يف ادلادة يعترب احلق يف السكن من احلقوق األساسية اليت نص عليها العهد الدورل اخلاص باحل
شخص يف مستوى معيشي كاف لو وألسرتو، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء وادلأوى، وحبقو ق كل تقر الدول األطراف يف ىذا العهد حب"  1

ابَت الالزمة إلنفاذ ىذا احلق، معًتفة يف ىذا الصدد باألعلية األساسية للتعاون وتتعهد الدول األطراف بازباذ التد. يف ربسُت متواصل لظروفو ادلعيشية
وقد بذلت جهود كبَتة داخل آليات األمم ادلتحدة لتحديد مفهوم احلق يف السكن ادلالئم الوارد يف ىذه ادلادة من " .الدورل القائم على االرتضاء احلر

بشأن  4التعليق العام رقم  1991تصادية واالجتماعية والثقافية يف دورهتا السادسة ادلنعقدة يف ديسمرب العهد الدورل وىكذا اعتمدت جلنة احلقوق االق
ال ينبغي تفسَت احلق يف السكن تفسَتا ضيقا أو تقييديا أو غلعلو مساويا على سبيل ادلثال، للمأوى ادلوفر "  7احلق يف السكن حيث جاء يف الفقرة 

بل ينبغي النظر إليو باعتباره حق ادلرء يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم . رأسو، أو يعترب على وجو احلصر سلعةللمرء دبجرد وجود سقف فوق 

                                                           
28 Le droit au développement au Maroc. Entre Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et  Culturels et 

Objectifs du Millénaire pour le Développement ». CCDH - PNUD, juillet 2010 
ادلندوبية السامية . مركز الدراسات واألحباث الدؽلغرافية. عايتالتقرير ادلوضو . االذباىلت ادلاضية وآفاق ادلستقبل : الدؽلغرافية ادلغربية .  2025سنة من التنمية البشرية بادلغرب وآفاق سنة  50."تقرير  29

 .  للتخطيط
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ارتباطا عضويا بغَته من حقوق اإلنسان وادلبادئ األساسية اليت تشكل  يرتبط استندت اللجنة يف ىذا التفسَت على كون احلق يف السكن وقد. 30"وكرامة
وقد حددت اللجنة رلموعة من . ال تعٍت السكن فحسب بل ادلقصود منها ىو السكن ادلالئم 11من ادلادة  1كما أن الفقرة . دورلأساس العهد ال

 : 31الشروط لتحديد ما إذا كان ؽلكن اعتبار أي شكل من ادلأوى سكنا مالئما

 ء باإلكراه، من ادلضايقة وغَت ذلك من التهديدات؛الضمان القانوين لشغل ادلسكن دبا يف ذلك التمتع باحلماية القانونية من اإلخال 
 توافر اخلدمات وادلواد وادلرافق واذلياكل األساسية؛ 
 القدرة على ربمل التكلفة؛ 
  اخل؛...الصالحية للسكن من حيث توفَت ادلساحة الكافية، واحلماية من الربد والرطوبة واحلر وادلطر 
 ؛إمكانية حصول اجلماعات احملرومة على السكن 
 اخل كما ال غلب أن يكون ادلوقع ملوثا أو خطرا حبيث ؽلكن أن ...ادلوقع حيث يتيح إمكانية االستفادة من العمل واخلدمات الصحية والتعليم

 يهدد سالمة وصحة السكان؛
 السكن ادلالئم  من الناحية الثقافية . 

 
مليون  100والذي يرمي إذل ربسُت ظروف العيش ل  7من اذلدف  11النقطة وقد اعتمدت األىداف اإلظلائية لأللفية الثالثة نفس ادلؤشرات لتنفيذ 

 2020.32من سكان العشوائيات يف أفق سنة 
  

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتعهد الدول بأن تتخذ كل التدابَت ادلتاحة لضمان التمتع الفعلي من العهد الدورل اخلاص  2ودبوجب ادلادة 
 33ق يف السكن كما بباقي احلقوق ادلنصوص عليها يف العهد، سالكة إذل ذلك صبيع السبل ادلناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابَت تشريعيةالتدرغلي باحل

 .بادلوازاة مع التدابَت اإلدارية وادلالية واالجتماعية والًتبوية الالزمة لتفعيل احلق يف السكن
 

كما وقع على العديد من ادلعاىدات الدولية   1979احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مارس وقد صادق ادلغرب على العهد الدورل اخلاص ب
إال أنو ؽلكننا أن نعترب أن تفعيلو دلضامُت ىذه ادلواثيق الدولية اخلاصة ( 2001، نيويورك  1996إستنبول ) ذات الصلة ودخل يف رلموعة من الربامج 

 .لك لغياب سياسات واضحة وفعالة يف ىذا اجملالبالسكن يعرف تعثرا كبَتا وذ
 

 من خالل القوانين المغربية .2

 الدستور المغربي

تو الوطنية مع ادلواثيق دل تكن الدساتَت ادلغربية السابقة تعَت اىتماما كبَتا للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رغم أن ادلغرب ملزم دبالءمة تشريعا
وتؤكد على  بالتزام ما تقتضيو ادلواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، على تعهده 1996ها، ورغم تنصيص ديباجة دستور الدولية اليت صادق علي

قامت السلطات ادلغربية  2011فرباير  20وربت ضغط احلراك الشعيب الذي يعرفو ادلغرب منذ . تشبثو حبقوق اإلنسان كما ىي متعارف عليها عادليا
وقد تطرق للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تصديره ومن خالل .  1996ال ؼلتلف يف جوىره كثَتا عن دستور  بسن دستور جديد

  .31 رلموعة من الفصول ادلندرجة ضمن الباب الثاين وخاصة منها الفصل
 

ان والقانون الدورل اإلنساين والنهوض هبما، واإلسهام يف ضباية منظوميت حقوق اإلنس"ينص الدستور ادلغريب يف نسختو األخَتة يف تصديره على 
جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق عليها "كما ينص يف فقرة أخرى على ". تطويرعلا؛ مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق، وعدم قابليتها للتجزيء

                                                           
  U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004).  7، الفقرة 4جلنة األمم ادلتحدة ادلعنيبة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم   30
 U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 (2004. ) 8، الفقرة 4ة واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم جلنة األمم ادلتحدة ادلعنيبة احلقوق االقتصادي  31
 األىداف اإلظلائية لأللفية الثالثة  32
 2العهد الدورل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ادلادة   33
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لراسخة، تسمو، فور نشرىا، على التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة ىذه ادلغرب، ويف نطاق أحكام الدستور، وقوانُت ادلملكة، وىويتها الوطنية ا
 ".التشريعات، مع ما تتطلبو تلك ادلصادقة

  
ليست دقيقة وال ذبعل الدولة ملزمة بضمان ىذه  االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوبالرغم من ىذه الديباجة، فإن فصول الدستور ادلتعلقة باحلقوق 

تعمل الدولة وادلؤسسات العمومية واجلماعات احمللية على تعبئة  : " الذي تطرق للحق يف السكن الالئق على ما يلي  31ث نص الفصل احلقوق، حي
 :كل الوسائل ادلتاحة، لتيسَت أسباب استفادة ادلواطنُت وادلواطنات، على قدم ادلساواة، من احلقوق التالية

 العالج والعناية الصحية؛  -
 جتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو ادلنظم من لدن الدولة ؛احلماية اال  -
 احلصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛  -
 التنشئة على التشبث باذلوية ادلغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛  -
 التكوين ادلهٍت واالستفادة من الًتبية البدنية والفنية؛  -
 السكن الالئق؛  -
 لدعم من طرف السلطات العمومية يف البحث عن منصب شغل، أو يف التشغيل الذايت؛الشغل وا  -
 ولوج الوظائف العمومية حسب االستحقاق؛  -
 احلصول على ادلاء والعيش يف بيئة سليمة؛  -
 .التنمية ادلستدامة  -
 

 القوانين المغربية
 1953شتنرب   30ادلتعلق بالتعمَت وظهَت 1952يوليوز  30ظهَت )مار ؼلضع قطاع السكن جملموعة من القوانُت ترجع يف معظمها إذل فًتة االستع

وقد حاولت السلطات ادلغربية مالءمة ىذه النصوص مع تطور اجملتمع خالل العقود األخَتة لكن التعديالت دل ترقى إذل (. بالتجزئات العقارية ادلتعلق
ادلتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم  25 .90والقانون رقم    1234. 90قانون التعمَت رقم  وىكذا مت إصدار . ادلستوى ادلطلوب

 35.العقارات
  

تفعيل دور وثائق التعمَت اليت هتدف حصر الغايات واألىداف وادلبادئ العامة األساسية لتنمية   12.90وقد حاولت السلطات من خالل القانون  
الت ادلرشحة للتنمية العمرانية وتوضيح سلتلف االستعماالت ادلسموح هبا وأيضا ادلناطق اليت ؽلنع التعمَت التجمعات السكنية من خالل ربديدىا للمجا

 . فيها
 

ادلتعلق بتنظيم التجزءات العقارية ضمان ربكم أفضل يف النمو احلضري على كل ادلستويات من خالل  25.90كما حاولت من خالل القانون رقم 
ثل يف سبكُت اإلدارة والسلطة العامة من وسائل التحرك الفعال لتفادي خلق ذبزئات غَت قانونية ومعاقبة ادلخالفُت، ويف نفس اعتماده سياسة وقائية تتم

 36.الوقت اعتماده سياسة ذات طابع عالجي تتمثل يف احلرص على إعادة ىيكلة ىذه التجزئات اليت أنشئت بشكل غَت قانوين
  

ادلنعشون العقاريون إذل بيع العقار يف طور اإلصلاز وقد عرفت ىذه العملية العديد من التجاوزات شلا أدى بالسلطات  وأمام تزايد الطلب على السكن جلأ
إال أن ىذا  .زلاولة بذلك تقنُت ىذه العملية وتوفَت التمويالت الالزمة للمنعشُت العقاريُت عرب مساعلات ادلشًتين 37 44.00إذل سن قانون رقم 

                                                           
 887ص . 1992يوليو  15بتاريخ  4159اجلريدة الرمسية عدد  34

 880ص . 1992يوليو  15بتاريخ  4159اجلريدة الرمسية عدد   35
أعمال الندوة العلمية الوطنية اليت نظمها سلترب الدراسات القانونية ادلدنية والعقارية وسلترب الدراسات . احلق يف السكن وتدبَت رلال العقار. السكن يف ظل التشربعات العقارية اخلاصة. ادريس الفاخوري  36

ص  . 36/2010سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد . جامعة القاضي عياض، منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش.  2009ماي  9و 8.  حقوق اإلنسانواألحباث يف
50 - 53 
 3183ص . 2002نوفرب  7بتاريخ  5054اجلريدة الرمسية عدد   37
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ادلشاكل ادلطروحة كمسألة بيع الشقق على التصميم والطبيعة القانونية دلرفقات العقد وخاصة دفًت التحمالت كما ساوى بُت ادلتعاقدين  القانون دل يعاجل
از الباحثُت ادلستثمرين يف رلال العقار على ادلزيد من التالعب وابتز  شلا شجع. 38فيما ؼلص اجلزاءات ادلدنية ادلتعلقة بالتعويض يف حالة اإلخالل بالتعاقد

 .عن السكن
 

يعرف عوائق متعددة لتطبيقو بسبب تعقيد ادلساطر ويعترب حق الشفعة أو األفضلية وإن كان  18.00كما أن القانون ادلنظم للملكية ادلشًتكة رقم 
 39.مرتبطا دبوافقة ثالث أرباع ادلشًتكُت مسا باحلق يف السكن

 
، نظام ادللكية ادلوثقة من طرف العدول ونظام التحفيظ العقاري الذي ال يهم إال جزءا صغَتا من الوعاء إضافة، زبضع ادللكية العقارية لنظامُت سلتلفُت

وقد حرصت السلطات عند سن القوانُت ادلتعلقة بالعقار على جعل . العقاري والذي ال يشجع على التحفيظ بسبب تعقيدات ادلسطرة وارتفاع الكلفة
َت احملفظة واليت يف طور التحفيظ إال أن ىذا اإلجراء يصطدم بعدة عراقيل تتمثل يف ىشاشة األساس الذي يعتمد مقتضياهتا سبتد لتشمل العقارات غ

قارات غَت عليو ادلالك إذ قد يؤدي إذل البناء فوق أرض متنازع بشأهنا أو يف ملكية الغَت، إضافة إذل صعوبة احلصول على التمويل الالزم لكون الع
 40.ضعيفة ال ربفز مؤسسات االئتمان على منح القروض للمستثمرين اعتمادا عليها احملفظة تعترب ضمانة

 
ومن جهة أخرى، ػلول تضارب ادلصاحل وتشعبها دون التوافق بُت سلتلف الفاعلُت من أجل إنشاء مؤسسات وإعداد قوانُت كفيلة بالنهوض هبذا 

التعمَت إال دليال على حجم ادلشاكل والتعقيدات اليت يعرفها قطاع اإلسكان يف وما ادلشاكل والصعوبات اليت ربول دون اعتماد مدونة . القطاع
 41.ادلغرب

  
ادلضاربات صر وقد أدى ضعف التأطَت القانوين إذل إفراز واقع عمراين معقد يتسم بالفوضى والفساد جبميع سبظهراتو، نذكر منها على سبيل ادلثال ال احل

باح مرتفعة يف مشاريع السكن االقتصادي، وتبييض األموال والتفويت غَت ادلشروع لألراضي اجلماعية وأراضي الدولة العقارية والتملص الضرييب وربقيق أر 
 . لفائدة مافيا العقار، ونزع ادللكية من أجل ادلنفعة العامة يف مشاريع ذبارية

وتفشي ظاىرة عدم التصريح بالثمن احلقيقي للسكن حيث  ومن بُت عوائق احلصول على السكن أيضا، ارتفاع واجبات التسجيل والتحفيظ والضرائب
ويبقى ادلواطن بدون . اقتصرت النصوص التشريعية على ضباية حقوق اإلدارة عن طريق آلية مراجعة الثمن ادلصرح بو أو عن طريق حق شفعة العقار ادلبيع

 42.أية ضباية قانونية رغم كونو ادلتضرر األول
 

 خالصة
عشوائيات نتيجة لعوامل متعددة، وعلى رأسها غياب سياسات واضحة تأخذ بعُت االعتبار التحوالت االجتماعية واالقتصادية نشأت وتنامت ظاىرة ال

فإن كان ال أحد ؽلكنو أن ينكر بأن ذلا اتصاال وثيقا بسيول اذلجرة ضلو ادلدن واليت تنامت بشكل   ويتم ربطها غالبا باذلجرة القروية،. اليت يعرفها ادلغرب
فالظروف الصعبة اليت يواجهها ىؤالء ادلهاجرون يف  .فإن ىذا ال ينفي وجود عوامل أخرى مرتبطة بادلدينة ذاهتا, َت يف فًتات اجلفاف باخلصوصكب

ألحياء اادلدينة ذبعلهم يلجؤون للعيش يف مساكن ال توفر أبسط الشروط للحياة الكرؽلة  بل وحىت سكان ادلدينة أنفسهم يضطرون لالنغمار يف دروب 
 .ادلهمشة بسبب تدين قدرهتم الشرائية

 

                                                           
أعمال الندوة العلمية الوطنية اليت نظمها سلترب الدراسات القانونية ادلدنية والعقارية وسلترب الدراسات واألحباث . احلق يف السكن وتدبَت رلال العقار. العوائق القانونية: حق السكن . اجليالرل بوحبص  38

 75ص . 36/2010سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد . االجتماعية، مراكشجامعة القاضي عياض، منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية و .  2009ماي  9و 8. يف حقوق اإلنسان
 77-76ص . نفس ادلصدر أعاله  39
40   

41 Le droit au développement au Maroc. Entre Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels 
Objectifs du Millénaire pour le Développement ». CCDH - PNUD, juillet 2010 

أعمال الندوة العلمية الوطنية اليت نظمها سلترب الدراسات القانونية ادلدنية والعقارية وسلترب الدراسات واألحباث . احلق يف السكن وتدبَت رلال العقار. العوائق القانونية: حق السكن . اجليالرل بوحبص  42
 81ص . 36/2010سلسلة الندوات واأليام الدراسية العدد . جامعة القاضي عياض، منشورات كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، مراكش.  2009ماي  9و 8. يف حقوق اإلنسان
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وغَتىا من  ويعرف القطاع سلتلف أشكال الفساد اإلداري وادلارل، حيث تسود ادلضاربات العقارية والرشاوى والتملص من الضرائب واحملسوبية والزبونية
السلطة وأعواهنم وبعض ادلنتخبُت وادلسؤولُت وادلنعشُت مظاىر الفساد اليت تنتهك حق ادلواطن يف احلصول على سكن الئق واليت يتزعمها رجال 

 .العقاريُت
 

وأمام ىذا الوضع، صار الزما على الدولة أن تسن سياسات وقوانُت عمرانية واضحة تدخل ضمن اسًتاتيجية شاملة مبنية على دراسات علمية 
وتأخذ بعُت االعتبار متطلبات الشرائح االجتماعية ذات الدخل احملدود وذلك  اليت يعرفها اجملتمع ادلغريب االجتماعية واالقتصادية واجملاليةللتحوالت 

 . ضمانا للحق يف السكن للجميع
 

 

 

    

 

 

 


