
الشبكة المغربية من أجل السكن اللئق تقارب موضوع السكن اليكولوجي في 
2016و تكرم النساء الرائدات لسنة  22إطار المساهمة للدعداد للكوب 

 
ندوة وطنية نظمتها الشبكة المغربي��ة م��ن أج��ل الس��كن اللئق التحديات و الفاق، : السكن اليكولوجي

بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرب��اط، ت��رأس أش��غالها رئي��س 2016مارس  18بتاريخ 
الش��بكة الس��تاذ عب��دال علل��ي وألق��ى كلم��ة المكت��ب المرك��زي عب��د العزي��ز ن��اجي عض��و المكت��ب

لتكري��م مشاركة و مشارك ، كما كانت فرصة  200عرفت هذه الندوة حضور أزيد من  المركزي ، 
مقارعة فكري��ة عرف  النساء الرائدات اللواتي أعطين الكثير في مجالت متعددة، هذا اللقاء الوطني 

استشرافية لمستقبل السكن اليكولوجي و و  حول السكن اليكولوجي عبر مقاربات علمية و قانونية 
موض��وعا س��يناقش ف��ي مراك��ش نون��بر المقب��ل م��ن خلل ربط��ه ب��التحولت المناخي��ة ال��تي س��تكون 

الشبكة المغربي�ة م�ن أج�ل الس�كن اللئق عض�و ف��ي و لسيما و أن  " 22للكوب "المغرب  استضافة 
" ,الئتلف المغربي من أجل العدالة المناخية" 
وتعتبر هده الندوة التي أطرها مسؤولون حكوميون و جمعويون و أكاديميون محطة فكرية و فرصة 
سانحة من أجل نقاش واسع يساهم في التحسيس بأهمية التحولت المناخي��ة و انعكاس��اتها الخطي��رة و 

...علقتها الوطيدة بالسكن عموما و اليكولوجي خاصة
 

و عن وزارة السكنى و سياسة المدينة تدخلت السيدة سعيدة الغربي عبر مقاربة عبرت فيها عن م��دى
اهتم��ام وزارته��ا بأهمي��ة الس��كن اليكول��وجي طارح��ة بع��ض الم��داخل و المقترح��ات ال��تي س��تمكن م��ن

.جعل هذا البعد يترسخ في المنظومة السكنية بالمغرب
و من جهته عبر الستاذ كمال لحبيب العضو الدولي للمنتدى الجتماعي العالمي و مهن��دس الئتلف 

المغربي من اجل العدالة المناخية على أهمية الموضوع و راهنيته ، واضعا عدة إشكاليات التي يجب
بالقدرة على تواجد مساكن ايكولوجية فعلي��ة تعتم��د ف��ي بنائه��ا عل��ى م��واد لكونها ترتبط  الجابة عنها 

بناء ايكولوجية و تحترم علو البنايات و تستجيب للشروط الض��رورية ف��ي ه�ذا المج��ال و مؤك��دا عل�ى
.إخراج تصور واضح يهم العدالة المناخية في كل أبعادها و منها البعد السكني

الس�كن اليكول��وجي بي�ن: أما الباحثة الكاديمية ابتسام خليل فقد قاربت الموضوع عبر مداخل�ة         -
ف��ي عرض��ها عل��ى الخص��ائص و اللي��ات و حي��ث أك��دت   و الرهان��ات البيئي��ة  التح��ديات القانوني��ة

المعيقات القانونية المتعلقة بالسكن اليكولوجي إضافة إلى انعكاسات السكن غير اللئق عل��ى ال��بيئة ،
إص��لحمقترح��ة ف��ي ه��دا الص��دد إس��تراتيجية وطني��ة لحماي��ة ال��بيئة و خالص��ة إل��ى توص��يات مهم��ة ك

 البعد البيئي، و إدراج خصائص البعد البيئي ف��ي  مع الخذ بعين العتبار المنظومة القانونية للتعمير
.قانون التعمير

للستاذة بشرى عابد ال��دايم مداخل��ة و في إطار الرتباط بموضوع الخصوصية المحلية كانت          -
حي��ث الخيم��ة نم��وذج مس��كن النس��ان الص��حراوي،: البع��د اليكول��وجي ف��ي الس��كن بالص��حراء  ح��ول

.قاربت الموضوع في علقته بالموروث الثقافي خاصة في المناطق المغربية بالصحراء
أما المهندسة حبيبة الرياضي فقد ألقت عرضا تقنيا مبنيا على دراس��ة علمي��ة مض��بوطة بأرق��ام         -

كنس���بة م���ن المس���اكن % 25 و معطي���ات واض���حةمعتبرة أن الرق���ام ال���تي يت���م الح���ديث عنه���ا أي 
اليكولوجية ليست في الواقع صحيحة، لن القاطنين بهذه المساكن ليسوا كلهم ملكي��ن ب��ل فيه��م نس��بة

المس��اكن اليكولوجي��ة المقدم��ة ف��ي الواق��ع ل تس��تجيب لش��رط ك��بيرة م��ن المك��ترين، كم��ا أن نم��اذج  
.الستدامة السكنية

الص�حفية و الروائي��ة" تكري��م س��بع فعالي��ات نس�ائية  ك�ذلك  لقد عرف هذا الملتقى الش��عاعي ال��وطني 
لطيف��ة س��بأ، الفاعل��ة النقابي��ة و الجمعوي��ة س��عيدة ول��د عزي��ز، بديع��ة الراض��ي ، المذيع��ة و المنتج��ة  

الفاعل���ة الجمعوي���ة و المناض���لة حفيظ���ة بنص���الح ، الس���يدة فاطم���ة بنع���دي رئيس���ة التح���اد ال���وطني



 حي��اة زهي��ر و الفاعل��ة ف��ي الحق��ل القتص��ادي الجتم��اعي التض��امني الس��تاذة للمتصرفين المغاربة، 
فتيحة لمير الشاعرة المقتدرة  .

الشاب الطار عبد الرحيم بكار الذي أبدع في إلقاء الكلمات و زاد دلك بهج��ة و لقد نشط هذا التكريم 
الجميل قريحة الشاعرة فتيحة لمير التي أبهرت الحضور الكريم بشعرها وزجلها  ما جادت به  .

 أم��ام الحض��ور م��ن ط��رف ممثل��ي س��اكنة و تجدر الشارة أن الندوة عرف��ت تق��ديم ش��هادتين م��ؤثرتين
ب��القنيطرة و ح��ي ش��ينكر ب��الحي الحس��ني بال��دار البيض��اء حي��ث س��ردوا بم��رارة م��ا" لل ميمون��ة "

تعرض��وا ل��ه م��ن إفراغ��ات و حي��ف م��ن مس��اكنهم ال��تي قطن��وا به��ا لعش��رات الس��نين دون إنص��افهم و
..التجاوب المنصف مع مطالبهم 

و بعد دلك فتح باب المناقشة و طرح الس��ئلة م��ن ط��رف مت��دخلت و مت��دخلين م��ن الحض��ور الكري��م
جلها تصب في الوعي بوجوب مساكن ص��حية تس��تجيب للش��روط البيئي��ة ،إض��افة إل��ى تس��ليط الض��وء
ح�ول الم��ؤتمر الع�المي للمن��اخ ال�ذي ستستض��يفه بلدن��ا ش��هر نون��بر المقب�ل ،بع�د دل�ك أعطي�ت الكلم�ة
للستاذة المحاضرين للرد على السئلة و التساؤلت المطروحة و ال��تي ت��وجت خلص��اتها بتوص��يات

:مهمة نسرد منها ما يلي 
 
:وضع سياسة سكنية متكاملة و مندمجة شاملة تأخذ بعين الدعتبار المحاور التالية 

ذات الصلة بالموضوع؛ و ضع قوانين - 
ترشيد استعمال الطاقة؛- 

م��ن النبعاث��ات الغازي��ة و الحتب��اس الرف��ع م��ن ج��ودة بن��اء منفتح��ة عل��ى مج��ال الحض��ري للح��د - 
الحراري؛

الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة دون تحويلها لمدن إسمنتية،- 
في تصاميم التهيئة؛ وجوب إدخال البعد اليكولوجي - 
التقدم التكنولوجي في المجال البيئي؛ الستفادة من  - 
التمويلت الضرورية و اللزمة من أجل بناء مساكن إيكولوجية؛ توفير - 
إدماج خصائص البعد اليكولوجي في كل المجالت المرتبطة بالعدالة المناخية؛ - 

الذي سينظم في " 22الكوب " و انتهت الندوة بالتذكير باستحضار محطة المؤتمر الدولي 
س��واء كف��اعلين جمع��ويين أو مس��ؤولين ف��ي الحكوم��ة أو المغ��رب و الع��داد الجي��د ل��ه 

الوصول إلى وض�ع تص��ور للعدال��ة المناخي�ة ف�ي ج�ل أبعاده�ا و  و دلك بغية  أكاديميين 
.التعبئة و التحسيس أكثر لنجاح التظاهرة

  

و في الخي��ر ت��م  إخب��ار الحض��ور بالنش��اط ال��ذي برمجت��ه الش��بكة م��ن أج��ل الس��كن اللئق
و المتجل��ى ف��ي تنظي��م أول منت��دى 22تنفي��ذا لجن��دتها الش��عاعية ذات الص��لة ب��الكوب 

مغربي ح�ول الس�كن و ال��ذي س�يتم العلن عن�ه م�ن خلل ن��دوة ص�حافية ف�ي الق�ادم م�ن
.اليام
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