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حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

طبقــاً للمــادة  6مــن القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،قــرر المجلــس ،فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،إعــداد تقريــر ورأي حــول
موضــوع «الســكن فــي الوســط القــروي :نحــو ســكن ُمســتدام ومندمِ ــج فــي ُم ِ
حيطــه».
وفــي هــذا الصــددَ ،عهِ ـ َد مكتــب المجلــس إلــى اللجنة الدائمــة المكلفة بالجهويــة المتقدمة
والتنميــة القرويــة والتراب ّيــة بإعــداد تقرير حول هــذا الموضوع.
وخــال دورتهــا العاديــة التاســعة والثمانيــن ،المنعقــدة بتاريــخ  30غشــت  ،2018صادقــت
الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى التقريــر الــذي
ـتدام ومندمِ ـ ٍـج فــي ُم ِ
حيطــه»،
يحمــل عنــوان «الســكن فــي الوســط القــروي :نحــو ســكن ُمسـ ٍ
والمنبثــقِ منــه هــذا الــرأي.
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مقدمة
ّ
ـجل معـ ّدالت ُمرتفعــة علــى ُمســتوى الهشاشــة والفقــر (79.4
ـت ســاكنة العالَــم ال َقـ ّ
مــا فتئـ ْ
ـروي فــي المغــرب تسـ ّ
َ
نسـبَ ًة مــن األ ّم ّيــة
فــي المائــة مــن الفقــراء و 64فــي المائــة مــن األشــخاص فــي وضع ّيــة
هشاشــة) كمــا تسـ ّ
ـجل ْ
للســكان الذيــن يبلغــو َن
تصــل إلــى  47.7فــي المائــةُ ،مقابــل  22.2فــي المائــة فــي
َ
الوســط الحضــري بالنّســبة ّ
َ 10ســنوات فمــا فـ ْوق.1
الســاكنة ،التــي عرفــت تغييــرات بطيئــة فــي نمــط عيْشــها ونمــط َس ـ َكنِها ،هــي اليــوم تعيــش ب ـ ْل تخضــع
وهــذه ّ
لتح ـ ّوالت اجتماعيــة متســارعة ،ترتبــط أساســا بالتحــول الحاصــل علــى مســتوى البنيــة االجتماعيــة القرويــة،
وكــذا بتداعيــات التطــور الســريع لوســائل االتصــال وولــوج الســاكنة القرويــة إلــى الهاتــف المحمــول ّ
والشــبكات
االجتماعيــة.
وقــد أفضــت دينام ّيــة هــذه الســاكنة إلــى تزايُــد حاجياتهــا ،ال ســيما تلــك المتعلقــة بالولــوج إلــى ســكن الئــق
يضمــن لهــا ال ّرفــاه ،فضــا عــن الولــوج محليــا إلــى الخدمــات األساســية ّ
والشــغل مــن خــال تنفيــذ مشــاريع
ُمهيكِ لَــة كفيلــة بخلــق الثــروة علــى المســتوييْن ال َم َحلّــي والجهــوي.
القــروي انتشــاراً
القــروي ،شــهد العالَــم
الســكن
ّ
ّ
غيــر أ ّنــه فــي غيــاب سياســة عموميــة مندمجــة فــي مجــالِ ّ
متســارعاً لل َم َســاكن المتفرقــة المتســمة بضعــف الخدمــات االجتماعيــة األساســية والمفتقــرة إلــى البنيــات
التحتيــة المالئمــة.
المتح َّكــم فيــه لمراكــز
ـار المتزا ِيــد غيــر
ـروي قــد أ ّدى إلــى االنتشـ ِ
كمــا ّ
بالســكن القـ ّ
َ
أن عــد َم وجــود سياســة تتعلــق ّ
مجم َعــة ،والتــي تمثــل مصــدر إشــكال حقيقــي علــى الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي
قرو ّيــة صاعــدة ومســاكن
َّ
ـتباقي وبنيـ ٍ
ـات تحتيــة أساســية مناســبة ومنظومــة حكامــة مالئمــة.
واأل ْمنــي ،بالنّظــر إلــى غيــاب تخطيــط اسـ
ّ
ّ
والتأخــر المتراكــم علــى ُمســتوى المناطــق
فــي ظــل هــذه الوضع ّيــة  ،ومــن أجــل التغلــب علــى أ ْو ُجــه القصــور
الســاكنة ،مــع
ـليم رخـ ٍ
القرو ّيــة فــي مجــال الســكن القـ ّ
ـص للبنــاء اســتجابة لمطالــب ّ
ـروي ،جــرى العمــل علــى ْ
تسـ ِ
اعتمــاد أدوات تنظيميــة ومنظومـ ِ
ـات تخطيــط وعمــل ال تواكــب الحاجيــات ،وبتدخــات ت ّتــم بنــوع مــن التجزيئيــة
ـاس أداة للمرونــة
ـي باألسـ ِ
ور ّد الفعــل ،األمــر الــذي زاد مــن تعقيــد واقــع الحــال ،وأضحــت االســتثناءات ،التــي هـ َ
ّ
التدخــل فــي حــاالت خاصــة ،تمثــل القاعــدة.
اإلصالح ّيــة واالســتثنائ ّية مــن أجــل
أن التجارب
ـروي وتعزيــز أدواره السوســيو -اقتصاد ّيــةّ ،إل ّ
الســكن القـ ّ
ورغــم الجهــود المبذولــة مــن أجــل تحســين ّ
الســاكنة،
المنجــزة فــي إطــار بعــض المشــاريع النّموذج ّيــة ،التــي ت ـ ّم إعدادهــا بــدون تشــاور وبــدون إشــراك ّ
الســكن
ظلــت ج ـ ّد متباعــدة فــي الزمــن وذات أثــر محــدود ،وبالتالــي لــم تتم ّكــن مــن اإلجابــة علــى إشــكالية ّ
ـروي.
بخصوصياتهــا فــي
الوســط القـ ّ
َ
ٍ
ترصيــد لهــذه التجــارب التــي ظلــت بــدون تت ّبــع،
تقييــم أو
أي
مــن جهــة أخــرى ،تجــدر اإلشــارة إلــى غيــاب ّ
ٍ
ـار
ـروي وســيلة لتحســين إطـ ِ
الســكن القـ ّ
وبالتالــي أضاعــت علــى بالدنــا العديــد مــن الفــرص لجعــل ورش تنميــة ّ
عيْــش المواطنيــن ،والنّهــوض بجاذبيــة المجــاالت القرويــةَ ،و َج ْعلــه رافعــة أساس ـ ّية للتنميــة االقتصاديــة عــن
طريــق اســتغالل اإلمكان ّيــات والثــروات المعماريــة والتراثيــة التــي تزخــر بهــا مجاالتنــا التراب ّيــة.
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هكــذا ،ومــن أجــل الوقــوف علــى أهميــة هــذا الــورش وآثــاره علــى مســتويات متعــ ّددة تتعلــق بتنميــة العالــم
ّ
والمؤشــرات ذات الصلــة التــي تســائل
القــروي ،يتع ّيــن القيــا ُم بتشــخيص لواقــع الحــال وتحليــل لل ُمعطيــات
ـروي ح ّتــى ال يكــون عائقــا أمــام تنميــة البــاد،
مختلــف الفاعليــن المعن ّييــن ،مــن جهــة بهــدف تأهيــلِ العالَــم القـ ّ
الســاكنة القرو ّيــة فــي الولــوج إلــى الخدمــات األساس ـ ّية.
ومــن جهــة أخــرى لضمــان حــق ّ
الســكن ،مــع ربْـ ِ
ـط مبــدأ
فــي هــذا الســياق ،ينبغــي التذكيــر بـ َّ
ـأن الفصـ َل  31مــن الدســتور يؤ ّكــد علــى َ
الحــقّ فــي ّ
أن للدولــة ،بصفتهــا راعيــة للتضامــن الوطنــي والجهــوي ،دوراً
كرامــة المواطــن بالحــق فــي ســكن الئــق .كمــا ّ
ّ
ـروي وإشــراكهم فــي مختلــف العمل ّيــات
مركز ّيــا ألنهــا ينبغــي أ ْن
تتدخــل لمصاح َبــة وتأطيــر ســكان العالَــم القـ ّ
ال ّراميــة إلــى النهــوض بظــروف ســكنهم ،مــع احتــرام تنـ ّوع المســاكن ووظائفهــا المتعــددة (المبانــي المخصصــة
االســتعمالِ الفالحــي ،والمبانــي
للســكن والمبانــي المخصصــة لتربيــة المواشــي والتخزيــن وحفــظ المــواد ذات ْ
الخاصــة بالخدمــات العموم ّيــة.)...
ـإن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــيَ ،وبَ ْعـ َد إعــدادِ ِه للتقريريْــن المتعلّقيْــن بتنميــة
وفــي هــذا اإلطــار ،فـ ّ
ـروي والمناطــق الجبليــة ،اللذيْــن م ّكنــاه مــن االقتــراب أكثــر مــن التح ّديــات الكبــرى المرتبطــة بقض ّيــة
العالَــم القـ ّ
ـروي والمراكــز القرو ّيــة ،ارتــأى تعميــق االشــتغال علــى هــذا الموضــوع الــذي يكتســي أه ّم ّيــة بالغــة،
الســكن القـ ّ
وال ســيما مــن زاويــة الحقــوق ،مــع اســتحضار الجوانــب المتعلقــة باإلطــار القانونــي والحكامــة وتعبئــة التمويــات
الســكن القــروي.
لفائــدة ّ
ِ
الحاصــل فــي وجــود دراســات وتقاريــر تســتهدف الســكن القــروي بعمــق
ـجل النّقــص
ّ
إن هــذا التقريــر ،وهــو يسـ ّ
وشــمولية وال تتوقــف عنــد الجانــب التقنــي فقــطْ ،
الســكن ال َق ـ َر ِو ّي فــي
ليط َمــح إلــى تحليــل وتقييــم وضع ّيــة ّ
المغــرب ،وكــذا البَ َرامِ ـ ِـج والمشــاريع التــي جــرى تنفيذهــا بهــدف تطويــرهَ ،م ـ َع تقديـ ِـم قــراءة متأنيــة للمفاهيــم
فضــا عـ ْن تحليــل جوانــب أخــرى مثــل مظاهــر
الصلــة بهــذا الموضــوعْ ،
وال َمعـ ِ
ـارف وال ُمقا َربــات والمجــاالت ذات ّ
2
صــور اإلطــار القانون ِّي/المِ ْعيــاري ،وإشــكال ّية العقــار واالختــاالت المرتبطــة بال ُممارســات اإلدار ّيــة فــي مجــال
ُق ُ
وحكا َمتــه.
الســكن فــي
الوســط القـ ّ
ـروي َ
َ
تدبيــر ّ
اعتِمــاد تحليــل متج ـ ّدد ،وتطويــر مناه ـ َج جديــدة
إن الهــدف مــن التقريــر هــو حــثّ الســلطات العموميــة علــى ْ
ُمالئمــة تم ّكــن مــ ْن تعبئــة قو ّيــة لــكل الفاعليــن المعنييــن علــى الصعيــد الوطنــي والمحلــي  .كمــا يَقتــرح
التقريــر توصيــات َع َمل ّيــة مــن شــأنها أ ْن تســاعد الســلطات العموم ّيــة بمختلــف ُم ِّ
تدخلِيهــا ،وال س ـ ّيما الجهــات
بالســكن القــروي
وباقــي الفاعليــن ال َمعن ّييــن (وطن ّيــا وجهو ّيــا ومحلّ ّيــا) ،علــى بلــورة رؤيــة ُم َّت َفــق عليهــا
ّ
خاصــة ّ
(الســكن الفــردي ،الســكن المتفــرق ،الســكن ال ُم َج َّمــع،
تُدمــج خصوص ّيــات وتنـ ّوع المجــاالت القرو ّيــة 3وال َم َســاكِ ن ّ
الصاعــدة) مــع َ
ضمــان الحــقّ فــي ســكن الئــق لفائــدة األُ َســر القرو ّيــة.
المراكــز القرو ّيــة ّ
 - 2إشكالية العقار هي موضوع تقرير آخر يوجد قيد اإلعداد من لدن المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
قروية تختلف:
عدة أوساط
يتم التمييز في العا َلم القروي بين ّ
ّ
 - 3أنواع األوساط القروية في المغربّ :
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بحسب موقعها من الوسط الحضري :الشبه الحضري ،القروي النائي ،القروي الوسيط؛



بحسب موقعها الجغرافي :مناطق جبلية ،مناطق ساحلية ،مناطق صحراوية ..؛



غابويــة ،مناطــق المراعــي الغابويــة ،مناطــق فالحية
ـقية ،مناطــق
ّ
ـي :مناطــق بوريــة ،مناطــق مسـ ّ
بحســب نظــام اإلنتــاج الفالحـ ّ
غابويــة رعوية.

حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

ومنهجية العمل
األهداف
ّ
وعالوة على ذلك ،يرو ُم هذا التقرير تحقيق األهداف التالية:
الساكنة القرو ّية عبر تمكينهم من مساك َن الئقة؛
§ §اﻟﻤﺴﺎهمة ﻓﻲ توفير إطار عيْش كريم ﻟﻔائدة ّ
السكن؛
§ §المساهمة في الحد من الفوارق المجالية واالجتماع ّية في مجال ّ
القــروي فــي إطــار سياســية عموميــة ،ووضــع اســتراتيجية وطنيــة
الســكن
ّ
لــي لمســألة ّ
§ §اإلدمــاج الف ْع ّ
الســاكنة القرو ّيــة؛
ّ
خاصــة بــه ،مــع األخــذ فــي االعتبــار مجمــل التحــ ّوالت االجتماعيــة ودينام ّيــة ّ
ـوي
§ §اعتمــاد تحليــل متج ـ ّدد وتطويــر مقا َربــات مناســبة تم ّك ـ ُن مــن تّعبئــة الفاعليــن علــى الصعيــد الجهـ ّ
والمحلّـ ّـي.

عتم َدة
الم َ
المنهجية ُ
القروي.
السكن
ّ
§ §دراسة التقارير وال ُمعطيات المتو ّفرة حول ّ
§ §تنظيــم  7لقــاءات مــع شــخصيات مختصــة (أســاتذة ،باحثــون )...،و 15جلســة إنصــات مــع مختلــف
الفاعليــن المعن ّييــن بموضــوع اإلحالــة ال ّذاتيــة.
ـروي (أمريــكا الشــمالية\كندا (كيبيــك) ،أوربــا (فرنســا)،
§ §إجــراء ُمقارنــات دول ّيــة فــي مجــال الســكن القـ ّ
آســيا (الهنــد وأوزبكســتان).
§ §تنظيــم زيارتيْــن ميدانيتيــن :جهــة الــدار البيضــاء -ســطات (إقليــم الجديــدة) ،وجهــة درعــة -تافياللــت
(إقليــم الرشــيدية).
أع َ
ضاء اللجنة وداخل األجهزة ال ُمك ِّونَة للمجلس.
§ §الحوارات وال ُمناقشات ال ُمثمرة بين ْ

I.Iالسياق

ـام األ ّول ،االتفاقيــات والمعاهــدات ال ّدول ّيــة
إن َحــقّ ك ّل مواطــن مغربـ ّـي فــي ســكن الئــقّ هــو حــقّ ْ
ّ
تض َمنُــه ،فــي المقـ ِ
أن الفصــل  31مــن الدســتور
التــي صادقــت عليهــا بالدنــا ،والتــي تســمو علــى التشــريعات الوطنيــة .إضافــة إلــى ّ
أن الميثــاق االجتماعـ ّـي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي قـ ْد دعــا
الســكن ،كمــا ّ
يؤ ّكــد علــى َ
الحــقّ فــي ّ
الســلطات العموميــة إلــى ضمــان الحــقّ فــي الولــوج إلــى ســكن الئــق ،مــع تحديــد هــدف لهــذا الحــقّ يقــوم علــى
تحســين شــروط الولــوج إلــى ســكن مالئــم لفائــدة جميــع المواطنيــن.
إن الحــق فــي الســكن معنــاه حــقّ ك ّل فــرد فــي التو ّفــر علــى مــكان الئــق ومناســب لرفاهــه االجتماعـ ّـي .غيــر
ّ
أ ّنــه يبــدو أن الحــقّ فــي الولــوج إلــى الســكن القــروي ال يتصــدر األولويــات كمــا هــو الشــأن بالنســبة للحقــوق
األساســية األخــرى ،كالحــقّ فــي الولــوج إلــى الصحــة والتعليــم والمــاء والكهربــاء والمســالك الطرقيــة...
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ـروي فــي بالدنــا ،باعتبــار ِه إطــاراً أوســع للعيْــش ،ليــس مرادفــا لل َم ْس ـ َكنِ  ،ب ـ ْل هــو قبْــل
والحــا ُل ّ
الســكن القـ ّ
أن ّ
ُك ّل شــيء َو ْحــدةٌ مجال ّيــة وظيف ّيــة توفــر ،فــي الو ْقــت ِ
نفســهِ  ،المســكن لألســر القرو ّيــة ،وتــؤ ّدي وظائــف ترتبــط
أن
الســاكنة القرو ّيــة
(الفالحــة وتربيــة الماشــية والصناعــة التقليد ّيــة والتّجــارة ،الــخ) .كمــا ّ
َ
بأســلوب عيْــش ّ
ماعــة،
الج َ
للســكن القــروي عالقــات وثيقــة بال ُمؤسســات الجماع ّيــة (المــدارس العتيقــة ،مخــازن جماعيــة ودا ْر ْ
جماعــي (ســوق أســبوعي ،مســجد ،زاويــة ،إلــخ) .وبالتالــي ،ال يمكــ ُن
وبمؤسســات أخــرى ذات طابَــع
الــخ)،
ّ
ّ
الســكن بــدون الحديــث عــن الحيــاة االجتماعيــة للمواطنــات والمواطنيــن القرو ّييــن ،وهــي حيــاة
الحديــث عــن ّ
الصلــة ال تــزال حاضــرة وملموســة خــال تنظيــم مناســبات مع ّينــة مثــل
تتم ّيــز بوجــود روابــط تضامنيــة وثيقــة ّ
الــزواج والــوالدة ِ
والختَــان ،وكــذا مراســيم ال ّدفــن...
يُضــاف إلــى هــذا البُعــد االجتماعـ ّـي الــذي يضطلــع فــي إطــاره الســكن القــروي بــدور أساسـ ّـي ،التن ـ ّوع الكبيــر
ً
الصــدد
للمســاكن ألن هنــاك
أشــكال معماريــة تتعــ ّدد بتعــ ّدد المجــاالت القرو ّيــة .وينبغــي التّذكيــر فــي هــذا ّ
ِ
قصــد
تســتدعي صيانــة
بـ ّ
ـأن العالَــم القـ ّ
متواصلَــة ْ
ـروي ينطــوي علــى إمكان ّيــات وقيــم ثقاف ّيــة وتراث ّيــة أصيلــة ْ
الســكن
ال ُمحافظــة عليهــا واســتغاللها بكيف ّيــة أ ْكثــر عقالن ّيــة .وتتجلــى هــذه الثــروات بصفــة خاصــة فــي مجــال ّ
أن تنـ ّوع المجــاالت والتجمعــات القرو ّيــة المغربيــة يوفــر تن ُّو ًعــا أصيـ ًـا
بح ْكـ ِـم ّ
واإلســكان فــي الوســط القــرويُ ،
صــر)...،
علــى ُمســتوى الســكن (ســكن ثابــت أو متنقــل ،جماعــي أو فــردي ،مركــز قـ ّ
ـروي صاعــد ،د ّوار ،م ْد َشــرْ ،ق َ
(ج َبــل ،ســواحل ،ســهول ،واحــات ،صحــراء ،هضــاب.)...،
وعلــى مســتوى المجــاالت القرو ّيــة َ
ـروي اليــوم مك ّونـاً أساسـ ّيا مــن مك ّونــات الرأســمال المــا ّدي وغيــر المــا ّدي،
فــي هــذا اإلطــار ،أصبــح الســكن القـ ّ
بالنّظــر إلــى وجــود ثــراء مهــم علــى مســتوى أشــكال البنــاء التــي تم ّيــز مختلــف ال َمبانــي ،ووجــود ِخبْ ـ َرة َم َحل ّيــة
أجــل ذلــك ،آ َن األوا ُن لتطويــر هــذا المكـ ِّون فــي
وتكنولوجيــا ُمالئمــة لخصائــص األ ْوســاط القرو ّيــة وتن ّوعهــا .مِ ـ ْن ْ
ـار ِه
ـروي وتثْمي ِنــهِ باعتبـ ِ
عالقتــه بالتنميــة التّرابيــة والمحليــة بُغيــة المحافظــة علــى الطابَــع الثقافــي والتّراثـ ّـي القـ ّ
رافعــة لخلــق الثــروة والنهــوض بهــا.

IIIIعناصر التحليل والتقييم
ّ
الدولة في مجال السكن القروي
تدخل ّ
َظلــت ّ
تدخــات الدولــة للنهــوض بالســكن القــروي محــدودة للغايــة و ُمقتصــرة علــى برامــج أو مشــاريع نموذجيــة
خاصــة بالســكن القــروي.
أي سياســة وطن ّيــة
تـ ّم إعدادهــا فــي غيــاب ّ
ّ
قامــت بهمــا الســلطات العموم ّيــة فــي هــذا ّ
الشــأن،
وتجــدر اإلشــارةُ إلــى مشــروعين نموذجييــن أساســيين
ْ
ـت فــي أوائــل الســتين ّيات ،وهــي تجربــة الوحــدات القرو ّيــة للتجهيــز التــي كان قــد أطلقهــا
التجربــة األولــى أُطلِقـ ْ
المكتــب الوطنــي للـ ّر ّي .أ ّمــا التجربــة النموذج ّيــة الثانيــة التــي قا َمــت بهــا ال ّدولــة ،فقــد أنجزتهــا خــال الفتــرة
مــا بيْــن  1968و 1972تحــت اســم «قــرى البرنامــج العالمــي للتغذيــة» .وقــد كان الهــدف الرئيســي هــو تثميــن
الســكن مكانــة أساسـ ّية
االســتثمارات الفالح ّيــة مــن خــال إعــدادِ مخطــط توجيهـ ّـي للتجهيــز القـ ّ
ـروي احتــل فيــه ّ
فــي َ
قصــد الحــ ّد مــن كلفــة االســتثمارات
تلــك الفتــرة .4وكان الهــدف األساســي منهــا هــو تجميــع المســاكن ْ
الديموغرافية ،2005 ،انظر:
 - 4المسكن والسكن ،المندوبية السامية للتخطيط ،مركز الدراسات واألبحاث
ّ
http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpementsocial/logement-et-habitat/politique-d-habitat/problematique-de-l-habitat-rural
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حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

أن هــذه المشــاريع والبرامــج واجهتهــا صعوبــات حــ ّدت
فــي البنيــات التحتيــة األساســية والتجهيــزات .غيــر ّ
مــن االســتعمال النهائــي للمســاكن المبنيــة .مــن بيــن هــذه الصعوبــات ارتبــاط الفالحيــن بدواويرهــم ،وبُ ْعــد
االســتغالل ّيات الفالح ّيــة عــن التجهيـ ِ
ـزات األساســية ،وصعوبــة تن ّقــل ســاكنة ال ـ ّدوار فــي اتّجــاه القريــة .كمــا
للســاكنة المعن ّيــة ،بالنســبة لألســر القرو ّيــة التــي تعانــي مـ ْن
ّ
استشــارة قبْل ّيــة ّ
أن هــذه المســاكن تـ َّم بناؤهــا دون ْ
أن تســلي َمها جــرى
ضعـ ٍـف علــى مســتوى ال ّدخــل والوســائل الماليــة للحصــول علــى هــذه ال َم َســاكِ ن ،إضافــة إلــى ّ
ـج َل
دون إنجــاز متزامــن للبنيــات التحتيــة األساســية ،وال سـ ّيما علــى صعيــد الولــوج إلــى المــاء والكهربــاء ،كمــا ُسـ ِّ
نقــص فــي المخــازن وحظائــر المواشــي إلــخ.
وهــذا ،فضــا عــن ُمبــادرات أخــرى ظلــت تجريبيــة ،لكنهــا لــم تســفر عــن النتائــج المرجــوة منهــا .ولــم يخضــع
أي مــن هــذه البرامــج أو المشــاريع النموذج ّيــة للتقييــم وال للتعميــم فــي مناطــق أخــرى ،ممــا يكشــف عــن عــدم
تدخــات الدولــة فــي هــذا ّ
اســتدامة ّ
الشــأن.

أبرز الخصائص المميزة للسكن القروي
ـروي بصفــة
ـروي عــن بيئتــه االقتصاديــة واالجتماع ّيــة ،وبالتالــي عـ ْن تنميــة العالــم القـ ّ
فصــل الســكن القـ ّ
ال يمكــن ْ
ـادي الئــق يفتــرض تو ّفــر بعــض الشــروط الضرور ّيــة مــن أجــل
عا ّمــة .والواقــع َّ
أن الحصــو َل علــى ســكن اقتصـ ّ
ضمــان نمــط عيْـ ٍـش مالئــم.
الصعوبات والتّح ّديات من بيْنها:
إن ج ْودة نَ َمط العيْش المتّصل بالسكن
القروي تَ ْعت ُ
َّ
ّ
َرضها بعض ّ
§ §عــدم احتــرام الخصوصيــة والتن ـ ّوع المعمــاري المحلّــي للمســاكن القرو ّيــة فــي المبانــي الحديثــة يؤ ّثــر
أن المنــازل المغربيــة العصريــة ،التــي انتقلــت نســبتها مــن  13.6فــي
علــى جاذب ّيــة المجــاالت ،ذلــك َّ
المائــة ســنة  2004إلــى  25.9فــي المائــة ســنة  ،2014ال تحتــر ُم أ ّيــة ُه ّو ّيــة محلّيــة أو وطن ّيــة؛
الســاكنة تســتغ ّل
§ §الغالب ّيــة ال ُعظمــى للمســاكن القرو ّيــة ال تتوفــر علــى رســوم عقار ّيــة ،وبالتالــي ّ
فــإن ّ
األراضــي بنــا ًء علــى مجــ ّرد التصريــح فقــط؛
ـروي بمعـ ّدل ال يتجــاوز  2فــي المائــة ،مقابــل  28فــي المائــة
الوســط القـ ّ
الســكن يظـ ّل اســتثنا ًء فــي َ
§ § كــراء ّ
الحضري؛
فــي الوســط
ّ
§ §مســكن واحــد مــن بيْــن ُك ّل ثالثــة مســاكن مأهولَــة مـ َّر علــى بنائــه  50ســنة فأكثــر ،و 19فــي المائــة مــن
ـإن تقــادم المســاكن فــي غيــاب برامــج
المســاكن المأهولــة يق ـ ّل ُع ْمرهــا عــن  10ســنوات .وبالتالــي فـ ّ
لموا َك َبــة الســاكنة أو لتحفيزهــا علــى إعــادة تأهيــل مســاكنها ،يشــ ّكل تهديــدا دائمــا أمــام المخاطــر
المناخيــة (الفيضانــات ،انجــراف التّربــة ،)...،فضــا عــن أثــره الســلبي علــى صحــة ورفــاه الســكان؛
§ §اال ْرتفــاع المتزايــد والمتســارع للمســاكن الثانو ّيــة أو ال َموســم ّية بمحيــط المــدن الكبــرى وداخــل المجــال
أي أثــر إيجابـ ّـي
ـروي ،فــي غيــاب أ ّيــة مصاح َبــة ودون احتــرام الخصوصيــة المعمار ّيــة ،ودون وجــود ّ
القـ ّ
حقيقـ ّـي علــى المجــال المحلــي ،وبــدون مقتضيــات تنظيم ّيــة ُمال ِئ َمــة .يُضــاف إلــى هــذا ،االســتناد علــى
ـات
منطــق الســلطة التقديريــة فــي تدبيــر طلبــات بنــاء المســاكن الثانو ّيــة
ـروي .وتض ـ ّم جهـ ُ
بالوســط القـ ّ
َ
ـي  60فــي المائــة من المســاكن الثانوية
ســوسّ -
ماســة والــدار البيضــاء  -ســطات ومراكــش -آســفي حوالـ ْ
بحصــة تصــل علــى التوالــي إلــى  24.9فــي المائــة ،و 17.9فــي المائــة ،و 16.8فــي المائــة.
أو ال َم ْو ِســمِ ّية،
ّ
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ورغــم الجهــود المبذولــة فــي مجــال الولــوج إلــى المــاء الشــروب الــذي بلــغ  96فــي المائــة فــي نهايــة ســنة ،2016
فــإن  38فــي المائــة فقــط مــن األســر القرو ّيــة هــي التــي تســتفيد مــن الربــط بالشــبكة العموميــة للمــاء الشــروب.
أن  1.5مليــون أســرة قرو ّيــة ال تتو ّفــر علــى ميــاه جاريــة،
وتشــير إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى ّ
َو ُربْــع هــذا ال َعـ َدد يجــب أ ْن يقْطـ َع مســافة كيلومتـ ٍـر ِ
أي لمـ ّدة  30دقيقــة
واحـ ٍـد للوصــول إلــى نقطــة تَـ َز ُّو ٍد بالمــاءْ ،
أو أكثــر.
وبخصــوص الولــوج إلــى شــبكة الكهــرﺑﺎء اﻟﻌموم ّيــة ،ﻓﻘد انتقــ َل اﻟﻣﻌ ّدل ﻣن  43فــي المائــة ســنة  2004إلــى
ـإن  15فــي المائــة ﻣن اﻷﺳر القرو ّيــة ﺗﺳﺗﺧدم أنْــواع إنــارة أﺧرى غيْــر
 85فــي المائــة ســنة  .2014وبالتالــي ،فـ ّ
ّ
ّيتي/الشــموع ( 5فــي المائــة)،
شــبكة ﺗوزيــع الكهــرﺑﺎء اﻟﻌموم ّيــة  :الطاقــة الشمســية ( 2فــي المائــة) ،المصبــاح الز
الصــرف
غــاز البوتــان ( 6فــي المائــة) ،ووســائل أخــرى ( 2فــي المائــة) .وفــي مــا يتعلّـ ُق بكيف ّيــة التخلّــص مـ ْن ميــاه ّ
نصـ َ
ـف األ ُ َســر
ـروي والمراكــز القرويــة الصاعــدة ،فـ ّ
الص ّحــي ،التــي تطــرح مشــكلة حقيقيــة فــي الوســط القـ ّ
ّ
ـإن ْ
أي  89فــي المائــة ،ترمــي نفاياتهــا
للصـ ْرف الصحــي ،كمــا أن ُمعظـ َم األســر القرو ّيــةْ ،
القرو ّيــة فقــط لديهــا خـزّا ٌن ّ
المنزل ّيــة فــي الخــاء.
وخاصــة علــى مســتوى الربــط بشــبكة الهاتــف
ـإن ُجهــوداً كبيــرة بُذلَــت،
وبخصــوص وســائل ال ّربــط واالتصــال ،فـ ّ
ّ
أن هــذا االنفتــاح علــى التكنولوج ّيــات الجديــدة لــم يتـ ّم اســتغالله بمــا فيــه الكفايــة
المحمــول واإلنترنــت .غيــر ّ
ـروي وتســهيل الخدمــات اإلداريــة الرقميــة المقدمــة لألســر
الوســط القـ ّ
لتحســين شــروط الراحــة بالمســاكن فــي َ
القرو ّيــة.
ـروي ،يفتــرض العمــل بكيف ّيــة تكامل ّيــة
والحــال ّ
تح ِســين الســكن القـ ّ
أن تحســين ظــروف عيْــش الســاكنة ،وبالتالــي ْ
ضــع برامــج ته ـ ّم التجهيــزات العموم ّيــة ،وبيــن
علــى الج ْمــع فــي الوقــت نفســه بيــن التنميــة االجتماع ّيــة ،عبْــر َو ْ
ـروي
أنشــطة ذات طبيعــة اقتصاد ّيــة .وبالنّظــر إلــى هــذا التــازم بيــن التنميــة االقتصاديــة وتحســين الســكن القـ ّ
لتعزيــز دخْ ــل األســر
القــروي ضرور ًّيــا
فــي شــموليته ،فقــد أصبــح دعــم األنشــطة االقتصاديــة فــي الوســط
ِ
ّ
القرو ّيــة .وينبغــي أ ْن يتح ّقــق ذلــك بالضــرورة مــن خــال:
وتوجــه
§ §تطويــر أنســاق إنتاجيــة مالئمــة لِخُ صوص ّيــات كل جهــة علــى حــدة ،وذلــك باالســتناد إلــى طبيعــة
ّ
المجــاالت ،وإيــاءِ مزيـ ٍـد مــن االهتمــام للنّهــوض بالفالحــة التضامن ّيــة؛
الجماعــي
وضــع قواعــد تتعلــق بالولــوج والتدبيــر
§ §النّهــوض بالبُعــد اإلنتاجــي ،وال ســ ّيما ال َع َمــل علــى ْ
ّ
القــروي ،وذلــك باعتمــادِ أشــكال مناســبة
للمــواردِ العقاريــة والمــوارد المائيــة المتو ّفــرة فــي العالــم
ّ
للتوزيــع بحســب المجــال والنشــاط الرئيســي؛
الســكن المســتدام (التشــغيل األخضــر ،االقتصــاد الدائــري)
§ §تعزيــز الجاذب ّيــة القرو ّيــة عبْــر توفيــر ّ
والمندمــج بكيف ّيــة طبيع ّيــة فــي بيئتــه الجغرافيــة ،فــي أفــق تحقيــق تنْميــة اجتماع ّيــة واقتصاد ّيــة وثقافيــة
متوازنَــة ومســتدامة؛
وبيئيــة
ِ
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السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

القروي ،ال سـ ّيما الخدمات
ـروي بتعزيــز األنشــطة غيــر الفالح ّية في الوســط
ّ
§ §تنويــع مــوارد االقتصــاد القـ ّ
الصلــة بالفالحــة واالســتعمال التجــاري (النشــاط الترفيهــي ،النشــاط األخضــر ،وحــدات تحويــل
ذات ّ
التوجــه .ففــي ســنة  ،2016لــم تتجــاوز نســب ُة
المنتوجــات الفالح ّيــة ،)...وذلــك نظــراً لضعــف هــذا
ّ
(الصناعــة َ
والخ َد َمــات)  27فــي المائــة ،مقابــل  72.9فــي
الســاكنة التــي تمــارس نشــاطاً غيــر فالحـ ّـي
ّ
ّ
5
الســمك .
المائــة تشــتغل فــي الفالحــة والنّشــاط الغابَــوي وصيــد ّ
ـروي بــذل مزيـ ٍـد مــن الجهــد فــي مواجهــة المخاطــر ذات
الســكن القـ ّ
وفــي مــا يخــص التهديــدات البيئيــة ،يتطلّــب ّ
الصلــة بالتغ ّيــرات المناخ ّيــة فــي بالدنــا التــي تعتبــر مــن البلــدان األكثــر عرضــة للكــوارث الطبيعيــة المتك ـ ّررة.
ّ
وعلــى ال ّرغــم مــن أن الســلطات المســؤولة تع ّب ـ ُر عــن اســتعدادها لمواجهــة هــذه المخاطــر مــن خــال توزيــع
َ
المتض ِّرريــن ،فــإن االســتجابة غالبــا مــا تكــون بطيئــة وتواجههــا صعوبــات فــي
المســاعدات علــى األشــخاص
ّ
ومخططــات عمــل مناســبة
الســاكنة المعن ّيــة ،ويمكــن تفســير ذلــك بانعــدام رؤيــة واضحــة
تهييــئ وتحســيس ّ
ـروي (التعرية
الســتباق المخاطــر المناخيــة ،واالهتمــام ّ
الســكن القـ ّ
الضعيــف بالتهديــدات البيئيــة التــي تؤثــر علــى ّ
والفيضانــات والعزلــة النّاجمــة عــن تســاقط الثلــوج وزحــف ال ّرمــال ّ
مصاح َبــة
والطمــي) ،مــع ضعــف فــي مجــال
َ
الســاكنة ،خاصــة قبــل موســم الشــتاء وخاللــه وبعــده.
ودعــم ّ

القروية الصاعدة
الخاصة بالمراكز
اإلشكالية
ّ
ّ
الصاعــدة فرصـ ًة ســانحة للتخفيــف مــن المشــاكل التي كانــت تعاني منها المناطق شـبْه
لقــد شــكل خيــا ُر المراكــز ّ
ـتباقي يتــم بمشــاركة مختلــف األطــراف المعنيــة ويُحيــط بالخصائــص
ـاب تخطيــط اسـ
الحضر ّيــة .لكــن فــي غيـ ِ
ّ
للســاكنة التــي تعيـ ُ
حصــل عليهــا مــن هــذه
ـش فــي هــذه المراكــز ،فـ ّ
ـإن النتائــج ال ُم َّ
السوســيو -اقتصاديــة والثقافيــة ّ
التجربَــة ظلّــت أدنــى مــن األهــداف ال ُم َحـ َّـد َدة لهــا ،ال ســيما بالمقارنــة مــع المــوارد المعبــأة.
الصاعــدة غيــاب تعريــف ُم َو َّحــد لهــذه المراكــز يكــون َم َحـ َّ
ـط توافــق مختلــف
ويتب ّيــن مــن تحليــلِ وضع ّيــة المراكــز ّ
واإلســكان وسياســة المدينــة تســمية
المتدخليــن .فبينمــا تســتعمل وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر
ْ
الســامية للتخطيــط إلــى «المراكــز الحضريــة»،
«المراكــز القرو ّيــة ّ
الصاعــدة» ،تشــير إحصائ ّيــات المندوبيــة ّ
أن عددهــا يبلــغ  149مركــزا ،يض ـ ّم نصفُهــا ( 49فــي المائــة) ســاكنة تَقِ ـ ّل عــن  5.000نســمة ،و 21فــي
مبــرزة ّ
المائــة منهــا تض ـ ّم أكثــر مــن  ،10.000و 30فــي المائــة مــا بيــن  5.000و 10.000نســمة.
الصاعــدة تط ـ ُّو ًرا تصاعد ّيــا ،غيــر أنهــا لــم تتم ّكــن م ـ ْن تحقيــق تنميــة اقتصاديــة
وقــد عرفــت المراكــز القرويــة ّ
المجم َعــة
أن تشــييد المســاكِ َن المعزولــة أو
واجتماعيــة متوازنــة علــى المســتوى التــراب المحلّــي .والمالحــظ ّ
َّ
ّ
ـاص للتهيئــة ،ممــا أ ّدى إلــى
وأي
(المراكــز الصاعــدة) يتـ ّم ،بصفــة عا ّمــة ،فــي غيـ ِ
أي تصميــم للبنــاء ّ
ـاب ّ
مخطــط خـ ّ
تدهــور المجــال الحضــري والعمرانــي .يُضــاف إلــى ذلــك تعقيــد وتع ـ ّدد األنظمــة العقار ّيــة فــي هــذه المراكــز،
األ ْمــر الــذي يقـ ُ
أن ظاهــرة الهجــرة القرو ّيــة،
ـف عائقـاً أمــا َم إعــادة تأهيــلِ المبانــي أو أمــام البنــاء القانونـ ّـي .كمــا ّ
الســاكنة وعلــى المــدن المجــاورة لهــذه
فــي غيــاب االســتباقية والموا َك َبــة ،كان لهــا األثــر الكبيــر علــى نمــط عيْــش ّ
ـوائي ومــدن الصفيــح ،بالمــوازاة مــع حرك ّيــة الســاكنة والنمــو
المراكــز .وهــذا فضــا عــن انتشــار ّ
الســكن العشـ ّ
الديموغرافــي داخــل هــذه المراكــز.
http://www.hcp.ma/Emploi-par-branche-d-activite-de-la-population-active-occupee-au-milieu-rural_a154.html - 5
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وعــاوة علــى ذلــك ،تبقــى الرهانــات السياســية وال ُمضاربــات العقاريــة ،وضعــف تدبيــر المراكــز القرويــة
الصاعــدة مــن طــرف الجماعــات القرو ّيــة التــي ال تتو ّفــر علــى الموارد الماليــة الكافية ،والديناميــة الديموغراف ّية
المرتفعــة التــي ال توازيهــا تنميــة اقتصاد ّيــة واجتماع ّيــة مســتدا َمة ،بمثابــة تح ّديــات حقيق ّيــة ينبغــي مواجهتهــا
بهــدف تعزيــز هــذه المراكِ ـ ِـز ،مــع تمكينهــا فــي الوقـ ِـت نفســه مــن برنامــج خــاص لالســتثمارات العموم ّيــة الكفيلــة
بإطــاقِ دينام ّيــة حقيق ّيــة اقتصاد ّيــة و ُمدمجــة و ُمســتدامة.
إن ال َهــ َد َف هــو ج ْعــل هــذه المراكــز تســتفيد مــ ْن وضع ّيــة وســيطة تم ّكنهــا مــن التو ّفــر علــى جميــع خدمــات
ّ
ال ُقــرب مــن أجــل تلبيــة حاجيــات األ ُ َســر القرو ّيــة ،وبالتالــي أن تصبــح هــذه المراكــز قاطــرة للتنميــة االقتصاديــة
ـاو َرة .عــاوة علــى تحويــل هــذه المراكــز إلــى
ـروي،
وخاصــة بالنســبة للجماعــات القرو ّيــة ال ُمجـ ِ
فــي الوســط القـ ّ
ّ
والســياح ّية وتســمح با ْمتصــاص تد ّفقــات
ـاب للتنميــة االقتصاديــة تض ـ ّم األنشــطة الفالح ّيــة
أقطـ ٍ
ّ
والصناع ّيــة ّ
الشــغل وتوفيــر دخــل إضافــي لفائــدة ّ
ـجع علــى خلــق فــرص ّ
ـروي القادميــن مــن
الشــباب القـ ّ
الهجــرة القرو ّيــة ،وتشـ ّ
البــوادي لالســتقرار بهــذه المراكــز.

الوسط القروي
إطار تشريعي وتنظيمي غير مالئم بما يكفي
لخصوصيات َ
ّ
تضخم يف القوانني لكنها تبقى غير ناجعة

ـريعي ُم َعـزَّز بالعديــد مــن النّصــوص التنظيم ّيــة ،التــي مــن شــأنها أ ْن ت ْع َمـ َل علــى
علــى ال ّرغــم مــن وجــود إطــار تشـ ّ
ـروي
تحديــد دور ُمختلــف الفاعليــن ومســؤولياتهم وطبيعــة العالقــات القائمــة بيْنهــم ،فـ ّ
الســكن القـ ّ
ـإن وضع ّيــة ّ
ـريعي
أصبحــت تُثيــر مزيــداً مــن القلــق بالنظــر إلــى تداعياتهــا االجتماع ّيــة والبيئيــة الســلب ّية .ويعــود اإلطــار التشـ ّ
األ ّول إلــى بدايــة الســتين ّيات ،مــن خــال الظهيــر الشــريف رقــم  1.60.063الصــادر بتاريــخ  30ذي اﻟﺤﺠﺔ 1379
ـص القانونــي هــو بلــورة
( 25يونيــو  )1960بشــأن توســيع نطــاق العمــارات القرو ّيــة .وقــد كان ال َهـ َدف مــن هــذا ال ّنـ ّ
ّ
مخططــات تنمو ّيــة تم ّكــن مــن تنظيــم وتخطيــط المراكــز القرو ّيــة ،وكــذا توجيــه ومراقبــة توســيع نطاقهــا.
أن ذلــك ال تكفــي لضمــانِ تنظيــم متجانــس لهــذه
أن المجــاالت القرو ّيــة تتوفــر علــى وثائــق التعميــرّ ،إل ّ
والحــا ُل ّ
المجــاالت ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة للقانــون  12.90المتعلــق بالتعميــر الــذي ال يُ َم ِّيــز بيــن الوســطين الحضــري
والقــروي ،رغــم أنهمــا وســطان يختلفــان اختالفــا كبيــرا علــى كا ّفــة األصعــدة.
يُضــاف إلــى ذلــك ظاهــرة التوســع العمرانــي المتزايــد علــى حســاب األراضــي الفالح ّيــة ،بــل ومــن بيــن أكثرهــا
ألن القوانيــن واآلليــات ال ُمعتمــدة لحمايــة األراضــي الفالح ّيــة مــن التوســع العمرانــي
إنتاج ّيــة أحيانــا ،وذلــك ّ
ـروي .وينبغــي التّذكيــر بأ ّنــه خــال
تظـ ّل غيــر مفعلــة أحيانــا وغيــر مالئمــة بمــا يكفــي لخصوصيــات العالَــم القـ ّ
الفتــرة مــا بيــن  1990و ،2011تــم التوســع العمرانــي علــى حســاب  80ألــف هكتــار مــن األراضــي الفالح ّيــة فــي
ـي  28.000هكتــار منهــا فــي محيــط
ُمحيــط  113مركــزاً حضري ـاً وقرو ّيــا فــي مختلــف أرجــاء المغــرب ،حوالـ ْ
الســنة.
يوجــد فيــه المــاء بوفــرة كبيــرة .وقــد بَل َـ َغ معــدل فقــدان األراضــي الفالح ّيــة حوالــي  4.000هكتــار فــي ّ
أن شــرط تو ّفــر الحــد األدنــى مــن المســاحة القابلــة للبنــاء (هكتــار واحــد) يطــرح مشــكلة حقيقيــة لك ْونــه
كمــا ّ
الســكن.
يزيــد مــن تفاقــم تشـتُّت ّ

14

حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

أن الزاميــة الحصــول عليهــا ال
ـإن ذلــك يفتــرض وجــود شــروط متعـ ّددة ،غيــر ّ
وفــي مــا يتعلــق برخــص البنــاء ،فـ ّ
أن نطــاق تطبيقهــا ومســطرة الحصــول عليهــا مــا زال يشــوبهما الكثيــر مــن
تشــمل جميــع التــراب الوطنــي .كمــا ّ
الغمــوض ،ممــا يســبب بــطءاً فــي إجــراءات معالجــة وتســليم هــذه الرخــص.
إن البنــاء فــي دوائــر الــري ودوائــر االســتثمار فــي األراضــي غيــر المســقية يطــرح مشــاكل تتعلــق بف ْهــم وتأويــل
ّ
النصــوص القانون ّيــة .ففــي هــذه ال ِّنطاقــات ،وخاصــة فــي مناطــق ضـ ّم األراضــي ،لــم ِّ
توضــح النصــوص الجــاري
أن التراخيــص ال تُمنــح ّإل بعــد موافقــة اللجنــة المكلفــة
بهــا العمــل مســطرة تدبيــر طلبــات البنــاء ،مــع العلــم ّ
بض ـ ّم األراضي.
ـإن مناطــق الســقي تواجــه صعوبــات كبــرى
كمــا أنــه خــارج النطاقــات التــي شــملها ض ـ ّم األراضــي الفالح ّيــة ،فـ ّ
6
فــي معالجــة طلبــات البنــاء ،بالنظــر إلــى الفــراغ القانونــي فــي هــذا المجــال  .أمــا مــن الناحيــة العمليــة ،فإ ّنــه
يتــم تطبيــق أحــكام القانــون  12.90الــذي ّ
ينظــم البنــاء خــارج هــذه النطاقــات.
أن المبنــى المز َمــع إقامتــه تتوفــر فيــه الشــروط التــي تفرضهــا األحــكام
وتُسـلَّم رخصــة البنــاء بعــد التح ّقــق مــن ّ
التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ،خصوصــا األحــكام الــواردة فــي تصاميــم التنطيــق وتصاميــم التهيئــة.
المخصصــة لــه األراضــي غيــر محــدد فــي تصميــم التهيئــة أو فــي تصميــم التنطيــق،
أ ّمــا إذا كان الغــرض
ّ
يجــوز لرئيــس مجلــس الجماعــة ،بعــد اســتطالع رأي اإلدارة المكلفــة بالتعميــر ،أ ْن يقــوم داخــل دوائــر الجماعــة
الخاصــة:
الحضريــة أو المراكــز المحــددة والمناطــق ذات الصبغــة
ّ
البت في طلبات رخص البناء ،ويكون التأجيل مب َّرراً ويجب أال تتعدى مدته سنتنيْن؛
§ §إما بتأجيل ّ
§ §وإمــا بتســليم رخصــة البنــاء إذا كان المبنــى المزمــع إقامتــه يتــاءم مــع أحــكام مخطــط توجيــه التهيئــة
ال ُع ْمران ّيــة ،أو مــع الغــرض الــذي يَصلُــح لــه فعــا القطــاع المعنــي عنــد عــدم وجــود مخطــط لتوجيــه
التهيئــة العمرانيــة.
الخاصــة ،وإذا كان الغــرض
الصبْغــة
ّ
أمــا خــارج دوائــر الجماعــات الحضريــة والمراكــز المحـ ّددة والمناطــق ذات ّ
ـإن رخصــة البنــاء تُسـلَّ ُم
صــة لــه األراضــي غيــر محـ ّدد فــي تصميــم التهيئــة أو فــي تصميــم التنطيــق ،فـ ّ
المخص َ
َّ
7
ـرت فــي المشــروع الشــروط التاليــة :
إذا تو ّفـ ْ
§ §يجــب أ ْن يُقــام المبنــى علــى بُعــد  10أمتــار مــن حـ ّد الطريــق العــا ّم المجــاور لــه ،و 5أمتــار مــن الحــدود
الفاصلــة بينــه وبيــن غيــره مــن العقــارات؛
§ §يجب أن تكون مساحة األرض المزمع إقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتاراً واحداً؛

 - 6خالفــا لطلبــات البنــاء ،فــإن تقســيم األراضــي محــدد بشــكل جيــد بموجــب القانــون  94-34المتعلــق بالحــد مــن تقســيم األراضــي
ـص هــذا القانون علــى ضــرورة أن ُتحدث
ـري ودوائــر االســتثمار باألراضــي
الفالحيــة الواقعــة داخــل دوائــر الـ ّ
الفالحيــة غيــر المسـ ّ
ّ
ـقية .وينـ ّ
بهــذه الدوائــر مســاحة اســتغالل دنيــا ال يجــوز فيمــا دونهــا قانونــا أو فعــا تقســيم األراضــي الفالحيــة الواقعــة بهــاُ .
وتحــدد مســاحة
ـري ،تحــدد مســاحة االســتغالل الدنيــا باعتبارهــا مســاحة كافيــة
ـري بخمســة هكتــارات .وخــارج دوائــر الـ ّ
االســتغالل الدنيــا فــي دوائــر الـ ّ
للحصــول علــى دخــل يســمح بتســديد األجــرة الممنوحــة لعامليــن فالحييــن محســوبة علــى أســاس األجــرة الســنوية الدنيــا المضمونــة
ـص تنظيمــي فــي كل منطقــة باعتبــار الطاقــات الفالحيــة لهــذه المنطقــة.
فــي الفالحــة .وتحــدد مســاحة االســتغالل الدنيــا بنـ ّ
 - 7راجع المادتين  45و 46من القانون  12.90المتعلق بالتعمير.
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§ §يجــب ّأل تزيــد المســاحة القابلــة للبنــاء علــى نســبة  1/50مــن مجمــوع مســاحة األرض ،بحيــث ال تتعـ ّدى
أي حــال مــن األحــوال  800متــر مر ّبــع؛
فــي ّ
فوقي.
تجهيز
§ §ال ينبغي أ ْن يزيد الح ّد األقصى لعل ّو المبنى على  8.50أمتار ،باعتبار ُك ّل
ٍ
ّ

أن التشــريعات القانون ّيــة الجــاري بهــا العمــل تســمح باتّخــاذ تدابيــر اســتثنائ ّية .8ذلـ َ
ـك أ ّنــه إذا تعـ ّذر تو ُّفــر
غيــر ّ
شــرط المســاحة والعل ـ ّو ،بســبب حالــة تقســيم المنطقــة المعنيــة ،جــاز لرئيــس مجلــس الجماعــة بعــد موافقــة
لجنــة مختصــة منــح رخصــة البنــاء مهمــا بلغــت مســاحة القطعــة األرضيــة ،شــريطة أ ْن تتأ ّكــد اللجنــة المذكــورة
مــن أن البنــاء المزمــع إقامتــه ال تترتــب عليــه عمليــات عمرانيــة متفرقــة تهــدد بوجــه خــاص مميــزات المنطقــة.9
أن األحــكا َم الملزمــة تبــدو غيــر كافيــة بالنظــر إلــى
أن القانــون يتض ّمــن أحكامـاً ملزمــة وأخــرى مرنــة .غيــر ّ
كمــا ّ
أن االســتثناءات ال يتـ ّم التح ّكــم فيهــا ،عــاوة علــى أ ّنــه رغــم المرونــة المع ّبــر عنهــا ،ال تــزا ُل هنــاك صعوبــات فــي
َّ
التدبيــر الواضــح والنّاجــع لطلبــات البنــاء فــي الوســط القــروي.
ـإن وثائــق التّعميــر ،كمــا ت ـ ّم إعدادهــا ،ال تبالــي كثيــرا بخصوصيــات المجــاالت القرو ّيــة.
إضافــة إلــى ذلــك ،فـ ّ
القــروي يختلفــان عــن بعضهمــا البعــض ويتو ّفــران علــى خصائــص
والوســط
الوســط الحضــري
أن
والحــال ّ
ّ
َ
َ
ـروي فــي ضــوء ِ
الخبْــرة واإلمكانــات
تتطلــب نصوص ـاً وأدوات خاصــة ،مــن أجــل التم ّكــن مــن تثْميــنِ الســكن القـ ّ
والمؤهــات المحلّ ّيــة.
التنمويــة
ّ
إن التشــريعات والقوانيــن الجــاري بهــا العمــل ال تنــص علــى ال ُمحافظــة علــى تنـ ّوع وثــراء الخصوصيــة المعمار ّيــة
ّ
ــب يســاهم فــي فقــدان الخصوصيــة
للســكن
القــروي و تطويرهــا .ذلــك أن التّوســع العمرانــي غيــر ال ُمرا َق ِ
ّ
ّ
الســكن
المعمار ّيــة ال ُمم ِّيــزة لــكل جهــة ،وفــي تش ـ ّويه المناظــر الطبيعيــة فــي مختلــف المجــاالت ،وذلــك بســبب ّ
غيــر ال ُمكتمــل الــذي أصبــح ظاهــرة شــائعة .وهــذا مــر ّده مــن جهــة إلــى وجــود ترســانة قانون ّيــة تظـ ُّل غيــر ُمالئمــة
وغيــر مط َّب َقــة ،ومــن جهــة أخــرى بســبب اللجــوء إلــى االســتثناء الــذي أصبــح قاعــدة جــاري بهــا ال َع َمــل تقريبـاً،
ـروي.
ـاب أمــام مظاهــر تشــويه المشــهد المعمــاري للمجــالِ القـ ّ
م ّمــا َفتَــح البـ َ
ـإن ،ال ُممارســات المحليــة لتدبيــر المجــال يتـ ّم اســتبعادها وتعويضهــا بنمــاذج مســتوحاة مــن فضـ ٍ
ـاءات
ومــن ثـ ّم ،فـ ّ
ّشــريعي ال ُمشــار إليْــه آنفــاً لــم يُشــ ْر إلــى قوانيــن تتعلّــق بال َمنَاظــر الطبيعيــة وال
أن اإلطــار الت
أخــرى .ذلــك ّ
ّ
لــي للنصــوص التــي تحافــظ علــى تقنيــات البنــاء المحليــة المرتبطــة بالمجــاالت الترابيــة
إلــى التطبيــق الف ْع ّ
وبرأســمالها غيــر المــادي.
ـإن هنــاك اســتمراراً
ـوي للمراكــز القرو ّيــة
وعلــى الرغــم مــن الترســانة القانونيــة ال َم ْوجــودة ،فـ ّ
للتوســع ال َف ْوضـ ّ
ّ
الســكن المتفــرق ،الــذي تنجــم عنــه بتداعيــات
الســكن غيــر الالئــق بمحيــط المــدن .كمــا ّ
ّ
أن ّ
الصاعــدة والنتشــار ّ
ســلبية علــى األراضــي الفالح ّيــة ،وكــذا صعوبــات علــى مســتوى تدخــل الدولــة لتوفيــر الخدمــات األساســية،
يعــرف تزايُــدا كبيــراً فــي الســنوات األخيــرة.

المادة  35من المرسوم رقم  2.92.832المتعلق بتطبيق القانون .12.90
 - 8راجع
ّ
 - 9يتولــى رئاســة هــذه اللجنــة ممثــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالتعميــر ،وتضـ ّـم فــي عضويتهــا ممثلــي الــوزارات المكلفــة باألشــغال
العموميــة والفالحة والســكنى.
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حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

التشريعية
صعوبات يف تطبيق النّ صوص
ّ

ـإن هنــاك عــدداً مــن أ ْو ُجــه القصــور التــي
وعلــى ال ّر ْغــم مــن وجــودِ تّرســانة مــن النّصــوص واآلليــات التنظيم ّيــة ،فـ ّ
تعتــري هــذا المجــال:
§ §وثائــق التعميــر يتــم إعدادهــا بشــكل عــا ّم فــي غيــاب إطــار مرجعـ ّـي اســتراتيجي وفــي غيــاب التجانــس،
وال سـ ّيما التصاميــم الجهويــة إلعــداد التــراب ،التــي ينبغــي أ ْن تشـ ّكل إطــاراً توجيه ّيــا لمخططــات توجيــه
التهيئــة العمرانيــة وتصاميــم التنميــة ومخططــات تنميــة الكتلــة العمرانيــة القرو ّيــة وتصاميــم التهيئــة؛
§ §مخططــات التنميــة والتهيئــة التــي تغطــي مجــاالت قرو ّيــة تـ ّم وضعهــا لمــدة صالحيــة تبلــغ  10ســنوات،
بمقيــاس ّ .1/2000إل أ ّنهــا ال تشــمل المجــال الترابـ َّـي للجماعــة كك ّل ،ممــا يشــجع علــى وضع مخططات
أو تصاميــم هيكليــة بمقيــاس  1/500لتأطيــر الدواويــر؛
§ §حــدود المناطــق الفالح ّيــة والمناطــق الغابو ّيــة ،كمــا هــو منصــوص عليْهــا فــي القانــون  ،12.90ينبغــي
ضبطهــا بمراســيم تصــدر بنــا ًء علــى اقتــراح مــن وزيــر الفالحــة ،بعــد اســتطالع رأي الســلطة الحكوميــة
المكلفــة بالتعميــر .ويجــب نشــر المراســيم فــي الجريــدة الرســمية مصحوبــة بخرائــط للتنطيــق الزراعــي
ـوي
ـويّ .
ألن انعــدا َم هــذه الخرائــط يؤثــر ســل ًبا علــى حمايــة األراضــي الفالح ّيــة والمِ لْــك الغابـ ّ
أو الغابـ ّ
ّ
التوســع
الهشــة تكــون دائمــا مع ّرضــة لمخاطــر
فــإن هــذه المناطــق
والمحافظــة عليهمــا .وبالتالــيّ ،
ّ
الحضــري وانتشــار المســاكن الســرية؛
والثقافــي :تدهــور الخصوصيــة المعمار ّيــة بســبب تمــ ّدن
والتراثــي
المعمــاري
§ §قصــور علــى الصعيــد
ّ
ّ
ّ
ـروي؛
العالَــم القـ ّ
§ §بُطء وتعقّد إجراءات وتدابير إعداد ومراجعة واعتماد وثائق التعمير؛
§ §صعوبات متع ّددة تتعلق بتأويل النصوص القانون ّية والمساطر بسبب كثرتها.
تنهجهــا الدولــة فــي
األساســي الــذي تســتند إليــه السياســة التــي
وبخصــوص الوعــاء العقــاري ،العنصــر
ُ
ّ
الحــظ اســتمرار أ ْو ُجــه القصــور واإلكراهــات ذات ّ
الطابَــع القانونــي
مجــال إعــداد التــراب وتهيئــة التعميــر ،يُ َ
الســكن وكــذا علــى األراضــي
والمؤسســاتي والتّدبيــري التــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى تجديــد أو إعــادة تأهيــل ّ
ّ
القــوي.
الفالحــي
ذات اإلنتــاج
ّ
ّ

حكامة السكن القروي وتعبئة التمويل
الس كن القروي
من أجل ُم قاربة جهوية لفائدة ّ

بالنّظــر إلــى تدخــل العديــد مــن الفاعليــن وتنـ ّوع المجــاالت والمناطــق القرو ّيــة وضعــف التنســيق بيــن الشــركاء
ـروي يبقــى متــرو ًكا للمبــادرة الفرديــة التــي
المعن ّييــن علــى الصعيــد الترابــي والمحلــي ،فـ ّ
الســكن القـ ّ
ـإن تدبيــر ّ
الســاكنة نفســها.
تقــوم بهــا ّ
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ـإن التنفيــذ
ـروي علــى المســتوى الوطنــي ،فـ ّ
والحــال ،أنــه إذا كان يتع ّيــن تحديــد الخيــارات العامــة للســكن القـ ّ
ـإن الجهــة هــي المســتوى ال ُمالئــم لتحقيــق مثــل هــذا
ينبغــي أ ْن يمـ ّر بالضــرورة عبْـ َر برامــج ترابيــة .وبالتالــي فـ ّ
َ
المنتخبيــن وإلــى الخدمــات الال ُم َم ْر َك ـزَة للدولــة (الوالــي ،العامــل ،المصالــح
التنســيق ألنهــا هــي األقــرب إلــى
ـص المــادة  91مــن القانــون
الخارجيــة للقطاعــات الوزاريــة ،المنتخبــون المحل ّيــون .)...،وفــي هــذا الشــأن ،تنـ ّ
أن الجهــة تمــارس االختصاصــات المشــتركة بينهــا وبيــن الدولــة
التنظيمــي رقــم  111.14المتعلــق بالجهــات علــى ّ
القــروي ،وتنميــة المناطــق الجبليــة وتنميــة مناطــق
فــي مجــاالت التنميــة القرويــة ،وال ســيما تأهيــل العالَــم
ّ
الواحــات.
ـروي ،مــن خــال تعبئــة
ـب دوراً هام ـاً فــي مجــال الســكن فــي
الوســط القـ ّ
ومــن ث ـ ّم ،يتع ّيــن علــى الجهــة أ ْن تلعـ َ
َ
القــدرات الضرور ّيــة والكفــاءات الالزمــة ،بمــا فــي ذلــك ال ُمنتخبــون .وبالتالــي ،تصبــح الجهــة فاعــا أساســيا
ـروي .كمــا أن الجهــة ،مدعــوة بالتشــاور
علــى المســتوى االسـ
ـتراتيجي وفــي مجــالِ إعــدادِ التــراب والمجــال القـ ّ
ّ
التوجهــات الوطن ّيــة ذات الصلــة ،إلــى إعــدادِ سياســة جهو ّيــة حقيقيــة
مــع ُمختلــف الفاعليــن ،وانخراطــا فــي
ّ
للســكن القــروي ،والتــي يتع ّيــن تجســيدها فــي عمل ّيــات ملموســة علــى صعيــدِ األقاليم/العمــاالت والجماعــات
ّ
ّ
القرو ّيــة ،مــع مراعــاة الخصوص ّيــات والتــراث المحلــي المم ّيــز لــكل جهــة علــى حــدة.
كمــا ينبغــي تعزيــز ال ُمســاعدة التّقن ّيــة والقانون ّيــة مــن طــرف الــوكاالت الحضريــة لفائــدة األوســاط القرو ّيــة
المؤسســات.
الوظيفــي لهــذه
التنظيمــي
القــروي فــي الهيــكل
خاصــة بالســكن
بإحــداث مصلحــة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عدم كفاية التمويالت املخصصة لفائدة السكن القروي

أن عــدم وجــود اســتراتيج ّي ٍ
الصعــب العمــل
ات وبرامــج
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
بالســكن القـ ّ
ـروي يجعــل مــن ّ
ّ
خاصــة ّ
أن الميزانيــات التــي
الســكن .ذلــك ّ
علــى تخطيــط وبرمجــة وتعبئــة المــوارد الماليــة الضروريــة لفائــدة هــذا ّ
موج َهــة بصفــة عا ّمــة إلــى فـ ّ
ـروي فــي
الســكن القـ ّ
ـك ال ُعزلــة عــن العالَــم القـ ّ
تو ّفرهــا الدولــة تكــون َّ
ـروي وليــس إلــى ّ
الســكن ال يُعتبــر ،فــي غالــب األحيــان ،ذا أولو ّيــة بال ُمقارنــة مــع باقــي الحاج ّيــات
حـ ّد ذاتــه .عــاوة علــى ّ
أن هــذا ّ
األخــرى (المــاء ،الطــرق ،الكهربــاء )...،ســواء بالنّســبة للدولــة أو بالنســبة للســاكنة القرو ّيــة كذلــك.
القــروي مــن لــدن الســكان أنفســهم ،فتجــدر اإلشــارة إلــى
الوســط
الســكن فــي
ّ
َ
وبخصــوص مســألة تمويــل ّ
أن لُجــوء األُ َســر القرو ّيــة إلــى القــروض ال يــزا ُل ضعيفــا للغايــةُ ،مقارنــة مــع األســر فــي الوســط الحضــري،
ّ
َ
ـص مــن أجــل اقتنــاءِ المســاكن ( 15.6فــي المائــة بالنســبة للوســط الحضــري ،مقابــل نســبة ال تتجــاوز
وباألخـ ّ
10
 0.6فــي المائــة بالنســبة للوســط القــروي).
اســتعمال ال َمــوا ّد
الوســط
تاريخ ّيــا ،تعــود مســؤول ّية بنــاء المســاكن فــي
ّ
َ
القــروي إلــى األ ُ َســر نفســها ،بســبب ْ
أن
المحليــة والبنــاء الذاتــي الــذي يعتمــد
أساســا علــى اليَــدِ العاملــة المحليــة ذات ال ُكلفــة المنخفضــة .كمــا ّ
ً
اللجــوء إلــى التمويــل الخارجــي ال يش ـ ّكل أولويــة بالنســبة ل ُمعظــم األســر القرو ّيــة .وقــد أ ّكــد هــذه المعطيــات
ـروي يشـ ّيدون بصفــة عا ّمــة منازلهــم دون
المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــر ّية ،حيــث أبــرز ّ
أن ســكان العالــم القـ ّ
اللجــوء إلــى القــروض ،وبالتالــي يظ ـ ّل الولــو ُج إلــى التمويــل البنْكـ ّـي محــدودا جــدا أو يــكاد يغيــب فــي الوســط
ـروي .ذلـ َ
أن أكثـ َر مــن نصــف األســر القرو ّيــة ( 54.9فــي المائــة) تتم ّكــن مــن امتـ ِ
مسـ َك ٍن عــن طريــق
ـك ّ
القـ ّ
ـاك ْ
البنــاء بــدون اللجــوء إلــى قــروض ،وثلثهــا تقريبــا ع ـ ْن طريــقِ اإل ْرث ( 31.2فــي المائــة).
البشرية ،تقرير عن النتائج األولية للبحث الوطني لتتبع األسر2012 ،
 - 10المرصد الوطني للتنمية
ّ
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حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

القــروي أكثــر مال َءمــة ،مــع العمــل علــى توفيــر دعــم وتحفيــزات مــن لــدن
الســكن
ّ
وينبغــي أ ْن يكــون تمويــل ّ
الدولــة عــن طريــق تعبئــة الوســائل الماليــة مــن الصناديــق الموجــودة (صنــدوق التنميــة القرويــة والمناطــق
صنــدوق التضامــن
للســكنى واالندمــاج الحضــري ،صنــدوق التأهيــل االجتماعــيُ ،
الجبل ّيــة ،صنــدوق التضامــن ّ
بيــن الجهــات ،الــخ) .إضافــة إلــى الصناديــق ال ُم ْرتَبِطــة بالتّعــاون ال ّد ْولــي ،وال سـ ّيما صنــدوق التك ّيــف وصنــدوق
المنــاخ األخضــر.

التكوين والبحث واالبتكار في مجال السكن القروي
الستيعاب إشكاليات السكن القروي
أساسية
البحث واالبتكار التكنولوجي :أداة
ّ
ِ

يكشـ ُ
ـروي ،حيــثُ ال يوجــد
الســكن القـ ّ
اســتعراض اإلنْتــاج العلمــي والتقنــي وجــود خصــاص معرفـ ّـي فــي مجــال ّ
ـف ْ
ِســوى عـ ٍ
الســكن
ـدد قليــل جـ ّدا مــن ال ّدراســات ال ّدقيقــة ،بالعمــق والشــمولية المطلوبــة ،التــي تســتهدف أساســا ّ
ـاري
ـروي .ذلــك أن اهتمــام الجامع ّييــن وال ُمهندســين المِ ْعمار ّييــن انصــب خاصــة علــى عناصــر التــراث المعمـ ّ
القـ ّ
ـروي
الســكن القـ ّ
فــي العالَــم القـ ّ
ـروي والســيما مجــال الق ُ
ْصــور والقصبــات والمخــازن الجماعيــة ،فيمــا لــم يســتفد ّ
ـب كذلـ َ
ـك علــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة واألنثروبولوج ّيــة والبيئيــة.
موسـ َعة تنصـ ّ
مــن أبحــاث َّ
مؤسســات التعليــم العالــي وال َب ْحــث العلمــي (معهــد الحســن الثانــي للزراعــة
ومــن ثــ ّم ،مِ ــ َن ال ُم ّ
لــح أ ْن تقــوم ّ
والبيْطــرة ،المدرســة الوطن ّيــة الفالح ّيــة بمكنــاس ،المدرســة الوطنيــة للهندســة المعمار ّيــة بالربــاط ،المعهــد
وخاصــة شــعب الجغرافيــا وعلــم االجتمــاعْ )...،
بإطــاقِ بَ َرامِ ــج بحث ّيــة
الوطنــي للتهيئــة والتّعميــر ،الجامعــة
ّ
ـجل فــي هــذا ّ
خاصــة علــى:
ـب هــذه األبحــاث بصفــة
مناســبة لمــلء الفــراغ المسـ َّ
الشــأن .وينبغــي أ ْن تنصـ َّ
ّ
صوص ّيــات الجهو ّيــة والمحليــة وال َق َبل ّيــة التــي تطبــع «ال ُقــرى
للســكن القـ ّ
ـروي تب ًعــا للخُ ُ
§ §إعــداد تصنيــف ّ
مؤسســات ّيا للتّنظيـ ِـم
الكبيــرة» التــي تح ّولــت مــع الوقــت إلــى َمراكــز قرو ّيــة ،مــع اعتبــار ال ـ ّد ّوار شــكال ّ
ـروي؛
األساسـ ّـي للســكن القـ ّ

وخاصــة القصبــات والقْصــور
ـروي،
الســكن القـ ّ
ّ
§ §إطــاق أبحــاث تتعلّــق بالقيــم التراث ّيــة لبعــض عناصــر ّ
والســكن المبنـ ّـي بال ّتــراب المدكــوك ،وخيمــة الترحــال ،باالســتفادة مــن
ومغــارات األطلــس
المتوســطّ ،
ّ
المزايــا التــي تو ّفرهــا االبتــكارات التكنولوجيــة ،وال س ـ ّيما فــي مجــال اســتعمال المــوا ّد المحلّ ّيــة التــي
الس ـ ّكان ويســتبدلونها باســتعمال مــوا ّد خارجيــة (إســمنت مســلح ،معــادن)؛
أصبــح يتخلّــى عنهــا ّ
§ §النهــوض بالبنــاء اإليكولوجــي والمعمــار ال ُمســتدام اللّذيْــن يجــب أ ْن يعتمــدا علــى ُمقاربــة علم ّيــة وتقن ّيــة
ترمــي إلــى تصميــم وتحســين أدوات اإلنتــاج ،والتشــجيع علــى اســتخدام مــوا ّد البنــاء الطبيع ّيــة والمحل ّية،
وتطبيــق مبــادئ وعمليــات وطــرق تشــييد المبانــي ال ُمســتدامة ،وال سـ ّيما باســتخدام الحجــر ّ
والطيــن؛
ـروي علــى
§ §إطــاق دراســات مناســبة فــي مجــالِ االبتــكار الــذي يضمــن التجهيــز الحديــث للبيــت القـ ّ
الحـ َر ِار ّي ،الطاقــة ّ
الش ْم ِسـ ّية والريح ّيــة ،ال ّربــط ،نظــام امتصاص
مســتوى ال ّرفــاه (تكييــف الهــواء ،ال َعـزْل َ
ّ
الخطــا َرة،
ال ّدخــان ،الجوانــب الصحيــة ،ال ُمحافظــة علــى الميــاه واالبتــكار فــي تجميعهــا (البئــر،
ْ
المطف ّيــة )...،مــع تحســين ْ
األشــكال الموجــودة فــي الوقــت نفســه؛
ـروي ،تب ًعــا للجهــات والمجــاالت
§ §إعــداد إطــار مرجعـ ّـي وطنــي لل ُممارســات الجيــدة فــي مجــالِ الســكن القـ ّ
القرو ّيــة ،بإشــراك مختلــف الفاعليــن المعنييــن ومشــاركتهم الف ْعل ّيــة؛
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ـروي يُدمِ ــج
§ §العمــل مــن خــال دراســات معمقــة علــى تشــجيع اعتمــاد بنــاء ُم ْســتدام فــي الوســط القـ ّ
معاييــر اجتماعيــة (التنـ ّوع الثقافــي ،الحــقّ فــي ســكن الئــق )...،وبيئ ّيــة (تقييــم التأثيــرات اإليكولوج ّيــة،
النجاعــة الطاقيــة ،التقييــم ،الوقايــة مــن المخاطــر والكــوارث الطبيعيــة وتدبيرهــا )...،واقتصاديــة
(المنفعــة والفعاليــة االقتصاديــة والتملّــك والتدبيــر مــن طــرف البنيــات المحليــة) ومعاييــر المشــاركة
(إشــراك الفاعليــن االجتماع ّييــن واالقتصاد ّييــن والسياسـ ّيين ،التشــاور مــع األطــراف المعن ّيــة ،التكويــن
وتعزيــز القــدرات الثقافيــة)...،؛
ـروي مــن خــال تعبئــة الخبــرة
الســكن القـ ّ
§ §خلْــق أقطــاب مــن الكفــاءات علــى الصعيــد الترابــي حــول ّ
والبحــث فــي العلــوم االجتماعيــة واالقتصاديــة واألنثروبولوجيــة والتاريخ ّيــة.
وأخص ائيي التهيئة والتعمير
الس كن القروي :حضور محدود يف مسالك تكوين املهندسني املعماريني
ّ
ّ

القروي وخصوصياته ْ
وإشــكاالته يظ ّل خطوة ضرور ّية في مســالك ومناهج التكوين بال َم ْد َر َســة
إن إدراج الســكن
ّ
ّ
بالمدرســة
الوطنيــة للهندســة المعماريــة وال َم ْعهــد الوطنــي للتهيئــة والتّعميــر .والحــا ُل أ ّنــه باســتثناءِ تعليــم عــام
َ
ـاص
الوطن ّيــة للهندســة المعمار ّيــة ،يتكـ ّو ُن مــن
ٍ
ـروي ،ال وجــود ّ
دروس نظر ّيــة ذات صلــة بالعالَــم القـ ّ
ألي تكويـ ٍـن خـ ّ
ـداث تكوينـ ٍ
ـروي .لذلــك ،ينبغــي إحـ ِ
ـروي لفائــدة ال ُمهندســين
ـات
الســكن القـ ّ
بالســكن القـ ّ
ّ
متخصصــة فــي موضــوع ّ
ّ
ـب التكويــن علــى التقنيــات مــن حيــث:
المعمار ّييــن
وأخصائيــي التهيئــة والتّعميــر .ويتع ّيـ ُن أ ْن ينصـ َّ
ّ
ـروي (القصــور والقصبــات ،إلــخ) .وينبغــي التذكيــر
§ §صيانــة وترميــم المســاكن والتــراث الم ْع َمــاري القـ ّ
المختصيــن فــي صيانــة
فــي هــذا الصــدد ،بأنــه إلــى حــدود اليــوم ،يظـ ُّل عــدد المهندســين المعمارييــن
ّ
وترميــم المبانــي التراثيــة ج ـ ّد محــدود؛
§ §ت ْهيئة المراكز القرو ّية وإعداد ُمخططات ترمي إلى تنْميتها وتنمية والقرى وال ّدواوير؛
§ §التمكن من تقنيات البناء المستدام بالمواد المحلية (الحجر ،اآلجر المحروق ،التراب المدكوك إلخ)؛
§ §إعداد التّصاميم المعمار ّية التقليدية و ُمالءمتها مع الحاجيات الحالية لألسر القرو ّية الفالح ّية؛
ّ
القــروي (مــن مســؤولين إدار ّييــن
الســكن
§ §تعزيــز قــدرات مختلــف الفاعليــن
ّ
المتدخليــن فــي مجــال ّ
ومنتخبيــن محل ّييــن ومجتمــع مدنــي وســاكنة) مــن خــال التركيــز بكيف ّيــة أساســ ّية علــى الجوانــب
القــروي ،إضافــة إلــى اســتعمال األدوات
بتدبيــر ملــف التّعميــر وطــرق البنــاء فــي الوســط
المتعلّقــة
ِ
ّ
القــروي؛
للوســط
والمــواد األكثــر مالءمــة
ّ
َ
أص َب َحــت قليلــة
§ §إدﺧﺎل اﺑﺘﻜﺎرات تهــدف إلــى ﺘﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﻐﻼل الخبْــرة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ والمــوا ّد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ْ
القــروي ﻓﻲ ﺿﻮء متطلبــات اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
االســتعمال يومــا عــن يــوم ،وﺗﺤﺴﻴﻦ البُعــد التقنــي للســكن
ّ
ﻟﻤﻨﺎخ ّيــة؛
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد أمــام التغ ّيــرات ا ُ
§ §إعــادة تأهيــل األشــكال المعمار ّيــة التاريخيــة وإضفــاء أدوار اجتماع ّيــة وثقاف ّيــة واقتصاد ّيــة جديــدة
عليهــا؛
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حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

حسب مبادئ البناء اإليكولوجي مع استعمال مواد محلية بيولوج ّية؛
§ §تشيي ُد بنايات عموم ّية جديدة
َ
الخاصــة المتاحــة علــى
ـاص بالبنــاءِ اإليكولوجــي مــع تعزيــز الولــوج للمــواد
ّ
§ §دعــم بــروز قطــاع محلـ ّـي خـ ّ
مســتوى الجماعــات القرو ّيــة (التــراب المدكــوك والحجــر) ،فضــا عــن المــوا ّد البيولوج ّيــة ذات الصلــة
بالممارســات الفالحيــة والغابو ّيــة (ســعف النخيــل ،الدفلــى ،القصــب ،شــجر الزيتــون ،الــخ)؛

القروي
بالسكن
ّ
التواصل ونشر المعلومة :أداتان ّ
فعالتان لتغيير السلوك والنّ هوض ّ
الســاكنة التــي تعيـ ُ
ـروي إلــى تكنولوج ّيــات االتصــال والمعلومــات كان لــه أثَــر حقيقـ ّـي
ّ
الوســط القـ ّ
ـش فــي َ
إن ولــو َج ّ
علــى نَ َمـ ِ
ـط عيْشــها .غيــر أ ّنــه أمــا َم غيــاب ُمقاربــات مالئمة للتدخــل ولل ُمصاح َبة ال ّدائمة ،فإن تلــك التكنولوجيات
لــم يكــن لهــا انعــكاس إيجابــي علــى التنميــة السوســيو-اقتصاد ّية للمجــاالت القرو ّيــة وعلــى تحســين إطــار عيْــش
األســر القرو ّيــة األكثــر فقــراً.
ِ
ـي تنخـ ِـر َط بــك ّل ُس ـ ُهولة فــي مســالك التغييــر
دعـ ٍـم
الســكن إلــى ْ
الســاكنة فــي مجــال ّ
كمــا تحتــاج ّ
متواصــل لكـ ْ
واالســتغالل األ ْمثَــل ِ
للخبْــ َرة ال َم َحلّ ّيــة.
المتعلّقــة بأنمــاط البنــاء وإعــادة التأهيــل
ْ
ّ
ـروري ب ـ ْذل مجهـ ٍ
وخاصــة
المتدخليــن،
ـود للتحســيس واإلشــراك الف ْعلـ ّـي للفاعليــن
علــى صعيـ ٍـد آخــر ،مــن ّ
الضـ ّ
ّ
الح َ
ِــي ووســائل
ال ُمهندســين المعمارييــن والــوكاالت َ
ضر ّيــة والقطاعــات الوزاريــة المعن ّيــة والمجتمــع ال َم َدن ّ
ـروي،
الســكن القـ ّ
اإلعــام ،بهــدف إعــداد الوثائــق التواصليــة والحوامِ ــل والمضاميــن اإلعالم ّيــة المتعلّقــة بتنـ ّوع ّ
فــي المجــاالت المبن ّيــة وغيــر المبن ّيــة ،وبِــ َد ْو ِر المســاحات َ
صــة لألنشــطة
الخ ْ
ضــراء وال َم َســاحات ال ُم َخ َّص َ
الوســط
تقاســمها مــع األســر القرو ّيــة ومختلــف الفاعليــن ا ّلذيــن يرغبــون فــي التدخــل فــي
الســياح ّية ،بهــدف
َ
ُ
الســاكنة َو َر ِ
فاههــا.
القـ ّ
ـروي لالســتثمار وال ُمســاهمة فــي رفــع مســتوى عيْــش هــذه ّ
عــاوة علــى ذلــك ،هنــاك قصــور فــي التواصــل ً
أيضــا علــى مســتوى اإلبــداع واالبتــكار التقنــي ،خاصــة فــي
أســلوب البنــاء مــن خــال تثْميــن المــواد المحليــة وتهيئــة المجــاالت وإ َِعــا َد ِة التأهيــل أو البنــاء اإليكولوجــي.
الضــروري وضــع
ـروي ،مــن ّ
بالســكن القـ ّ
أمــا َم هــذا القصــورَ ،و َو ْع ًيــا بأهميــة التواصــل َونَ ْشــر المعلومــات المتعلّقــة ّ
اســتراتيجية للتواصــل ترمــي إلــى إحـ ِ
والســاكنة القرو ّيــة.
ـداث تغييـ ٍـر حقيقـ ٍّـي يقبلــه جميــع الفاعليــن المعن ّييــن ّ
ـوي
وينبغــي إعــداد وتطويــر هــذه االســتراتيجية بمشــاركة مختلــف الفاعليــن علــى المســتوى ال َم ْر َكــزي والجهـ ّ
ؤشــرات َ
والمحلــي ،مــع توفيــر المــوارد الماليــة الضروريــة وتحديــد أهــداف و ُم ّ
ـاس.
لألثَـ ِـر واضحــة وقا ِبلَــة للقِ َيـ ِ

قروي الئق
IIIIIمداخل التحول من أجل سكن
ّ

حــدد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بعــض المداخــل الكفيلــة باالســتجابة للمطالــب ال ُمل ِّحــة فــي
وجــه الخُ صــوص.
الســاكنة القرو ّيــة ومســاكنها علــى ْ
مجــال تحســين أنمــاط عيْــش ّ
تخــص إشــكالية الســكن
تحليــلِ مختلــف الجوانــب التــي
وهكــذا تــ ّم تحديــد عشــرة مداخــل انطال ًقــا مــن ْ )1
ّ
القــروي ،واســتنادا إلــى  )2النّقاشــات مــع الفاعليــن المعنييــن الذيــن تــ ّم اإلنصــات إليْهــم فــي هــذا ّ
الشــأن،
ّ
و )3المالحظــات الميدانيــة التــي جــرى تســجليها بمناســبة الزيــارة الميدان ّيــة إلــى إقليمــي ال ّرشــيدية والجديــدة.
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ّ
تدخالت الدولة ومختلف
بتوجيه وتأطير
1.1غياب رؤية مشتركة
ِ
ومندمجة كفيلة ْ
القروي
الفاعلين في مجال السكن
ّ
لقد سلّط مختلف الفاعلين المعن ّيين بموضوع السكن القروي الضو َء على هذا الواقع ،إذ أشاروا إلى:
ـروي
§ §غيــاب سياســة أو اســتراتيجية خاصــة للدولــة فــي مجــال الســكن القــروي تر ّكــز علــى المواطــن القـ ّ
وتأخــذ فــي االعتبــار حاجياتــه وكرامتــه ورفاهــه؛
§ §القصــور الحاصــل فــي مجــال المحافظــة علــى التــراث المعمــاري والثقافــي والرأســمال الوطنــي غيــر
ـروي؛
المــادي الخــاص بالمســاكن فــي العالَــم القـ ّ
§ §تدهــور البيئــة بف ْعــل آثــار التقلّبــات المناخيــة وبف ْعــل النشــاط البشــري ،وتح ّكــم ضعيــف فــي مخاطــر
ـروي؛
الســكن فــي الوســط القـ ّ
الكــوارث الطبيعيــة علــى ّ
الصاعــدة يهـ ُ
ـدف إلــى
§ §عــدم وجــود تخطيــط بمشــاركة مختلــف األطــراف المعنيــة حــول المراكــز القرويــة ّ
تأهيــل المراكــز الموجــودة وتحديدهــا وحصرهــا بنــا ًء علــى معاييــر موضوعيــة تســمح بتحديــدِ المســتوى
الــازم مــن الخدمــات األساســية واالســتثمارات العموم ّيــة مــن أجــل ضمــان عيْـ ٍـش كريــم للمواطنيــن،
وإطــاق دينام ّيــة اقتصاديــة مدمِ جــة ومســتدامة لفائــدة الشــباب والنســاء.

2.2السكن القروي ال يتوفر على استراتيجية متعددة اآلماد ،وال على برنامج عمل
خاص
ّ
ويترتّب عن غياب هذه االستراتيجية ما يلي:
وتصحيــح للممارســات النّاجمــة عــن أشــكال ّ
الشــطط اإلداري واالنتخابــي
§ §تنفيــذ تدابيــر تَــ َدا ُر ٍك
ٍ
(المضاربــات العقار ّيــة) ،وهــي تدابيــر ال تتســم باالســتباق ّية ،وذات نتائــج محــدودة ،م ّمــا يزيــد مــن
تفا ُقــم انعــدام تكافــؤ الفــرص؛
§ §اعتمــاد برامــج غيــر ُم َّ
ؤطــرة بآليـ ٍ
ـتجيب لحاجيــات
ـات تنظيم ّيــة وغيــر ُمســتدا َمة وغيــر ُمن َْســجمة وال تسـ
ُ
للســكن المتفــرق؛
الســاكنة ،كان الهــدف منهــا هــو َ
الحـ ّد مــن ُكلفــة البنيــات التحتيــة ّ
االعتبــار الدينام ّيــات الديموغرافيــة والتحــ ّوالت االجتماعيــة
§ §وضــع برامــج ومشــاريع ال تأخــذ فــي ْ
الســاكنة؛
والعقليــات والتطــ ّور وحاجيــات ّ
مخصصيْــن بصفــة حصريــة لألســر القرو ّيــة ،فــي إطــار مخططــات تنميــة
§ §غيــاب تمويــل و ُمصاحبــة
ّ
التكتــات العمرانيــة القرو ّيــة ،مــن أجــل إعــادة تأهيــل وترميــم وبنــاء المســاكن؛
أن اإلطــار القانونــي ال يأخــذ فــي االعتبــار
§ §اللجــوء فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى االســتثناءات بالنظــر إلــى ّ
الوســط القــروي؛
خصائــص َ
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ـروي.
§ §إقــرار برامــج ومشــاريع نموذج ّيــة غيــر ُمهي َكلَــة ولــم تتم ّكــن مِ ـ ْن تحقيــق تنميــة مســتدامة للســكن القـ ّ
ّ
للمصاحبــة والتأطيــر التّوجيهـ ّـي ،وفــي غيــاب
مخطــط
أي
وقــد ت ـ ّم إعــداد هــذه البرامــج فــي غيــاب ّ
َ
لقوانيــن تســاهم فــي إنْجــاح هــذه المشــاريع؛
القروي؛
نجزَة في مجال السكن
ّ
§ §عدم تقييم البرامج والمشاريع ال ُم َ

وتنوعه
3.3إطار تشريعي وتنظيمي غير مالئم لخصوصيات السكن القروي
ّ
تجدر اإلشارة في هذا المضمار إلى الجوانب التالية :
§ §اســتمرار وجــود إطــار قانونـ ّـي غيــر ٍ
كاف وغيــر مالئــم وال ينســجم مــع أحــكام دســتور  ،2011كمــا أنــه
لــم يتطـ ّور بالوتيــرة التــي تطـ َّو َر بهــا المجتمــع المغربــي لكــي يتمكــن مــن االســتجابة للتحديــات الجديــدة
ولحاجيــات الســاكنة القرو ّيــة؛
القــروي ّ
ينظمهمــا ك ّل مــن مخطــط توجيــه التهيئــة ال ُعمران ّيــة،
أن التهيئــة والبنــاء فــي الوســط
§ §رغــم ّ
ّ
ـإن هــذا التنظيــم القانونـ ّـي يظ ـ ّل غيــر
وتصميــم التهيئــة ومخطــط تنميــة الكتلــة العمرانيــة القرو ّيــة ،فـ ّ
مالئــم لمختلــف الســياقات ،وللمســاكن المتفرقــة والمج ّمعــة ،ولتنــ ّوع التــراث المعمــاري والثقافــي
ّ
والطبيعــي للمجــاالت القرو ّيــة؛
§ §إدمــاج ضعيــف لتهيئــة ال ّدواويــر والمراكــز القرو ّيــة فــي برامــج عمــل الجماعــات ،وفــي وثائــق التعميــر
ّ
ومخططــات تنميــة التكتــات العمرانيــة القرو ّيــة)؛
(التصاميــم الجهويــة إلعــداد التــراب،
§ §بالنّظــر إلــى اإلكراهــات التطبيق ّيــة ،وبالنظــر إلــى النّقــص الــذي تعرفــه النّصــوص التّشــريع ّية المتعلقــة
ـإن المتدخليــن يعتمــدو َن سياســة غيــر مكتوبــة وغيــر رســم ّية ،وهــو مــا
ـروي ،فـ ّ
بالســكن القـ ّ
تحديــداً ّ
يفســح المجــال أحيانــا للممارســات غيــر النظاميــة وغيــر الشــفافة.

تشريعية معقّ دة
بازدواجية األنظمة وترسانة
4.4وعاء عقاري متسم
ّ
ّ
يشار بخصوص الوعاء العقاري إلى المالحظات التالية :
§ §حماية ضعيفة لألراضي الفالح ّية من ظاهرة التوسع العمراني:


الفالحي المنتِج غير آمن بما يكفي ويتع ّرض لل ُمضاربات وتقلبات ُّسوق العقار؛
الوعاء العقاري
ّ



ِ
والمناطق
ـوي ،ســواء فــي المناطــق المســق ّية
تنامــي ّ
الض ْغــط علــى األراضــي ذات اإلنتــاج الفالحــي القـ ّ
غير ال َمســق ّية؛



الح َ
ضــري وغيــاب منظومــة تحكيــم مرنــة وف ّعالــة بيــن
الســقي والنّطــاق َ
التداخــل والتنــازُع بيــن نطــاق ّ
الحاجيــات مــن األراضــي القابلــة للتمــدن واأل َر ِ
الســقي؛
اضــي التــي تدخــل فــي نطــاقِ ّ



النّقــص الحاصــل فــي اعتمــاد وتطبيــق إجــراءات ُملزمــة تفــرض ت ْوســيع بنــاء ال َم َســاكِ ن الجديــدة علــى
األراضــي غيــر الفالح ّيــة بَـ َد ًل مِ ـ ْن توســيعها فــي تجــاه أفضــل األراضــي الفالح ّيــة.
23

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

5.5ضعف وعدم استدامة وسائل التمويل المدرجة في السياسة المالية للدولة،
المخصصة للسكن القروي
ّ
يشار بخصوص التمويل إلى المالحظات التالية :
تتوجــه بصفــة عا ّمــة
§ §ضعــف التمويــات المخصصــة لبرامــج الســكن القــروي ،حيــث ّ
إن ميزانيــات الدولــة ّ
إلــى فـ ّ
ـروي وليــس إلــى الســكن القــروي؛
ـك العزلــة عــن العالــم القـ ّ
خاصــة بالســكن القروي ال يســهل عملية التخطيط والبرمجــة الميزانياتية
§ §غيــاب اســتراتيجيات وبرامــج
ّ
ذات الصلــة ،فضــا عــن ك ْونــه ال يكتســي فــي غالــب األحيــان أولو ّيــة ،ال بالنســبة للدولــة وال بالنســبة
للســاكنة القرو ّيــة ذاتهــا؛
ّ
أي
§ §توظيــف التمويــات الدول ّيــة لبعــض المشــاريع النموذج ّيــة يبقــى ظرف ّيــا أو محــدودا ،فــي غيــاب ّ
ت ْرصيـ ٍـد لل ُممارســات الج ّيــدة المســتمدة مــن هــذه المشــاريع التــي أطلقهــا التعــاون الدولــي علــى فتــرات
متقطعــة ومتباعــدة مــع غيــاب التقييــم واالفتحــاص ال ُمنتظــم لهــذه المشــاريع؛
ـروي ،وغيــاب اآلل ّيــات التــي
§ §صعوبــة اللجــوء إلــى االقتــراض لتمويــل الســكن بالنســبة لســاكنة العالــم القـ ّ
ـروي باالســتفادة مــن تمويــات تع ّبئهــا الدولــة فــي إطــار العمليــات التنمو ّيــة؛
تســمح للســكن القـ ّ
ْصــور ،المــآوي )...،والمبانــي اإلداريــة،
§ §تثميــ ٌن ضعيــف للوظيفــة االقتصاديــة للمســاكن القرو ّيــة (الق ُ
تح َ
ــظ بمــا تســتحقّه
التوجــه
وال ســ ّيما البنيــات ذات
ّ
ّ
االقتصــادي مثــل األســواق والمجــازر التــي لــم ْ
قص ـ َد تحســين تط ّورهــا ومســاهمتها فــي اقتصــاد
مِ ــن ْ
اهتمـ ٍـام يتجلّــى فــي ترميمهــا وإعــادة تأهيلهــا ْ
التج ّمعــات المحل ّيــة؛
§ §الوظيفــة الثقافيــة للمســاكن القرو ّيــة لــم يتــ ّم تثْمينهــا و ُمصاحبتهــا بمــا يكفــي ،لتمكيــن ال ُمؤسســات
التقليديــة للتّدبيــر الجماعـ ّـي وأماكــن أداء ّ
الشــعائر ،مــن قبيــل الزاويــة ،المســجد ،الح ّمــام ،الف ـ ّرن،...
ـروي.
مــن االضطــاع بدورهــا الكامــل فــي الحيــاة االجتماعيــة للمواطنيــن فــي العالــم القـ ّ

لخصوصيات المجال الترابي
السكن القروي ال تستجيب
ّ
6.6ممارسات لتدبير ّ
تجدر اإلشارة بهذا الخصوص إلى الجوانب التالية :
ـاص علــى األراضــي الفالح ّيــة ذات اإلنتاج ّيــة القو ّيــة ،هــي
§ §المضاربــات العقاريــة التــي تؤثــر بشـ ٍ
ـكل خـ ٍّ
ـروي وفــي
ـاري
الســكن فــي الوســط القـ ّ
نتيجــة تدبيــر غيــر عقالنــي وال مســتدام للوعــاء العقـ ّ
َّ
الموجــه إلــى ّ
الح َ
إن التقديــر المفــرط لســعر األراضــي فــي بالدنــا هــو تحـ ٍّـد كبيــر لمــا تــدره
ضر ّيــةّ .
المناطــق ش ـبْه َ
مــن أربــاح ضخمــة ،وكــذا لتأثيرهــا الســلبي علــى سياســة الت ْعميــر وعلــى ال ُقــدرة ّ
الشــرائ ّية للمواطنيــن؛
أن هــذا الموضــوع لــم تتـ ّم معالجتــه بمــا يلــزم مــن حــزم؛
غيــر ّ
وجــه الخصــوص ،فــي إعــداد وتنفيــذ وتقييــم
§ §مشــاركة ضعيفــة للفاعليــن ،م ـ َن المجتمــع المدنــي علــى ْ
ـروي؛
للســكن القـ ّ
وتعديــل العمل ّيــات النموذج ّيــة المخصصــة ّ
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ّ
المتدخليــن (وكاالت ،جماعــات ،قطاعــات وزار ّيــة معنيــة )...،وضعــف التّنســيق بيْــن
§ §تع ـ ّدد الفاعليــن
ـب تحديـ ُد دور
بعضهــم البعــض مــن جهــة ،وبينهــم وبيــن األطــراف ال َم ْع ِن ّيــة مــن جهــة أخــرى .لذلــك يتطلّـ ُ
ّ
ـروي ،مزيـ ًدا مــن الوضــوح؛
ومســؤوليات ك ّل
متدخــل علــى ِحـ َدةِ ،جهو ًّيــا ومحليــا فــي المجــال القـ ّ
ّ
(مخطــط توجيــه التهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئــة وتصميــم
§ §تبقــى الوثائــق المتعلّقــة بالتعميــر
الســكن
التنطيــق وتصميــم التنميــة) غيْــر ُم َع َّممــة علــى ُمختلــف الجهــات ،وغيــر ُمالئمــة لســياق ووضع ّيــة ّ
ّ
مخطــط
خاصــة بالمواشــي ،منطقــة تخزيــن المــوا ّد الفالح ّيــة،
اإلســكان ،منطقــة
ّ
ّ
القــروي (منطقــة ْ
ّ
مخططــات
الصاعــدة )...مــع توفيــر
توجيــه التهيئــة القرو ّيــة ي ْر ُسـ ُم حــدوداً لل ّدواويــر والمراكــز القرويــة ّ
الج َبل ّيــة؛
نموذج ّيــة ُمح َّينَــة بحســب المجــاالت القرو ّيــةْ ،
الســهول والواحــات والمناطــق َ
أي ب َ
ِح َســب ّ
ّ
والتدخــل البَ ْعــدي ،وكــذا اآلليــات القانونيــة الســريعة فــي تســوية الخالفــات والنّزاعات،
§ §ضعــف ال ُمراقبــة
وتجنُّــب هــدم البنايــات بعد تشــييدها؛
ـروي ينخــرط فيهــا جميــع الفاعليــن واألطــراف
بالســكن القـ ّ
§ §غيــاب منظومــة للمعلومــات واالتصــال تتعلّــق ّ
المعن ّيــة (جهــة ،جماعــات ،قطاعــات وزار ّيــة معنيــةُ ،مهندســون معماريــون.)...،

وتنوعه
المعماري والثقافي
الطبيعية وتالشي التراث
7.7تدهور المناظر
ّ
ّ
ّ
إن ضياع خصوصية وتراث المجاالت الترابية يُؤدي إلى:
§§ ّ




فقــدان جاذبيتهــا ،ممــا يؤ ّثــر بشــكل كبيــر علــى التنميــة االقتصاديــة المحلّ ّيــة المســتدامة لهــذه
المجــاالت الترابيــة؛
ـار ّي كرافعــة اقتصاديــة للمجــاالت الترابيــة ينبغــي أ ْن
اســتغالل ضعيــف لغِ نَــى َوتَنَ ـ ّوع التــراث المِ ْع َمـ ِ
 ْ
الســاكنة المحلّيــة وأن تُ َع ـزّز جهــود جــذب ال ُمســتثمرين؛
تســتفيد منهــا ّ

ـاري وال ّثقافــي هــو نتيجــة تضافــر عوامــل متعـ ّددة نذكــر منهــا
§ §تدهــور المناظــر الطبيع ّيــة والتــراث المعمـ ّ
علــى الخصــوص:




خــاص يتعلّــق باحتــرام جمال ّيــة الواجهــات الخارج ّيــة للمســاكن
وتنظيمــي
تشــريعي
غيــاب إطــار
ّ
ّ
ّ
وينــص علــى تثْميــن وحمايَــة الخصوصيــة المعماريــة لــكل جهــة علــى حــدة؛
القرو ّيــة
ّ
عــدم احتــرام المواثيــق والمعاييــر المعمار ّيــة المتعلّقــة بتهيئــة الخــارج (الســيما بالنســبة لل َم َبانِــي
اإلدار ّيــة)؛



ال ّن ْقــص الحاصــل فــي مجــال تحديــد وج ـ ْرد التُّ ـ َر ِ
ـار ّي والثقافــي ،ممــا ال يســمح
اث الوطنــي المِ ْع َمـ ِ
بتحديــد ّ
الطابــع المم ِّيــز لــك ّل ِج َهــة علــى ِح ـ َدة؛



ـار ّي والمناظــر الطبيعيــة التــي
غيــاب مواثيــق البنــاء اإليكولوجــي وال ُمحافظــة علــى ال ّتــراث المِ ْع َمـ ِ
ـاري /ال ّت ْوحيــد
إعطــاء دينام ّيــة جديــدة بديلــة لعمليــة التعميــر أو لعمل ّيــة التوحيــد المعيـ ّ
مــن شــأنها ْ
ـروي؛
المِ ْع َمــاري فــي
الوســط القـ ّ
َ
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ـاري والثقافـ ّـي
ض ْعــف
تقاســم وتعميــم ال ُممارســات الجيــدة فــي مجــال ال ُمحافظــة علــى اإلطــار المعمـ ّ
ُ
لل َمســاكِ نِ القرو ّيــة؛
قصــور علــى مســتوى االبتــكار فــي مجــال البنــاء المرتبــط بمــا هــو محلّــي ،ا ّلــذي يســمح بتطويــر
الوســط القــروي ،واختفــاء ِ
الحـ َرف المحلّ ّيــة (ل ْمعلّــم )...،التــي تحتــاج إلــى
تقنيــات وأدوات البنــاء فــي َ
ـزي.
صاحبَــة فــي إطـ ٍـار تنظيمـ ّـي تحفيـ ّ
ال ّتثْميــن وال ُم َ

8.8عالقات بين المدينة والبادية ال ُتؤخذ بالقدر الكافي في االعتبار
ـروي يــؤ ّدي إلــى تداخُ ــل بيــن العالَــم القــروي والعالَــم
§ §تســارع وتيــرة التوســع العمرانــي فــي المجــال القـ ّ
الحضــري ،وذلــك مــن خــال:




غيــاب رؤيــة جهو ّيــة أو محلّ ّيــة طويلــة األمــد تر ّكــز علــى القضايــا ذات ِ
بالج َوا ِنـ ِـب االقتصاد ّيــة،
الصلَــة َ
وعلــى القضايــا المتعلقــة ببرمجــة التجهيــزات والبنيــات التحتيــة األساسـ ّية؛
ال ُمضاربــات العقار ّيــة التــي ال يت ـ ّم التّص ـ ّدي لهــا بمــا يكفــي ،ســواء داخــل المــدن والمناطــق ِش ـبْه
الح َ
ضر ّيــة أو فــي المناطــق القرو ّيــة ،م ّمــا يــؤ ّدي إلــى ال ُمبالغــة كثي ـ ًرا فــي قيمــة العقــارات ،وبالتالــي
َ
يحـ َ
ـظ باالهتمــام الكافــي مِ ـ ْن طــرف ص ّنــاع القــرار المعنييــن.
فـ ّ
ـإن تنظي ـ َم هــذا المشــكل ل ـ ْم ْ

والح َ
ـري مشــكلة كبيــرة
ضـ ّ
تح َّكــم فيــه والحــدود بيــن الوســطين القـ ّ
ـروي َ
§ §يطــرح التوســع الحضــري غيــر ال ُم َ
علــى جميــع المســتويات ،االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة والصحيــة ،م ّمــا يــؤدي إلى:
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تنامــي أحزمــة الفقــر فــي محيــط ال ُمــ ُدن الكبــرى والتــي تســ ّبب فــي ظهورهــا تفــ ّكك ال ّدواويــر
التقليد ّيــة .فقــد شــهدت هــذه المــدن تدفــق أعـ ٍ
ـداد كبيــرة مــن المواطنيــن المنحدريــن مــن العالَــم
أي قاعــدة اقتصاديــة حقيق ّيــة (يتع ّيــن
ـروي ،فــي غيـ ِ
أي تكويـ ٍـن أو دعــم عــن ُق ـ ْرب ،وبــدون ّ
ـاب ّ
القـ ّ
بصــ ْر ِف النظــر عــ ْن أصولهــم القرو ّيــة أو الحضر ّيــة)؛
علــى المدينــة االســتعداد الســتقبال األشــخاص َ



تعميــر المــدن الصغيــرة لــ ْم يُ ِ
والصناعــة التقليد ّيــة واألنشــطة
عــط األولو ّيــة للتجهيــزات التجاريــة
ّ
المرتبطــة بالفالحــة؛



ـادي ،وتبقــى عمومــا غيــر
بنايــات هــي فــي كثيــر مــن األحيــان َم َســاكن ثانويــة بــدون نشــاط اقتصـ ّ
مأهولــة ،م ّمــا يُفاقــم مــن حــ ّدة تزايــد َم َســاكن متف ّرقــة تكــون ُكلفــة تجهيزاتهــا وبنْياتهــا التحتيــة
األساســية جــ ّد مرتفعــة؛



ـادي
وجــود مناطــق « َر َمادِ ّيــة» بيــن المدينــة والباديــة تطــرح مشــكال حقيق ّيــا ذا طابــع اجتماعـ ّـي وا ْقتصـ ّ
وأمنـ ّـي ،وصعوبــات الحفــاظ علــى المناطــق ال َم ْحمِ ّيــة واألحزمــة الخضــراء.

حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

بيئية يتعرض لها السكن في الوسط القروي
 9.9تهديدات
ّ
القروي:
السكن
ّ
§ §تفا ُقم التدهور البيئي وضعف تطبيق التدابير الكفيلة بحماية ّ
والســيول والجفــاف والثلــوج وموجــات الحــرارة
 آثــار التغيــرات المناخ ّيــة النّاجمــة عــن الفيضانــات ّ
وزحــف الرمــال ،إلــخ ،ال تؤخــذ فــي االعتبــار بشــكل ٍ
السياســات العموم ّيــة ،علــى ال ّر ْغــم مــن
كاف فــي ّ
وخاصــة فــي المناطــق الجبليــة والواحــات؛
ك ْونهــا تؤثــر ،بال ّد َر َجــة األولــى ،فــي ال َم َســاكِ نِ القرو ّيــة،
ّ
الصاعــدة
الوســط القـ ّ
ـروي مشــكلة حقيق ّيــة ،وخاصــة بالنســبة للمراكــز ّ
الصــرف ّ
 يشـ ّكل ّ
الص ّحــي فــي َ
متح َّكــم فيــه وغيْــر مندمِ ــج بمــا يكفــي فــي وثائــق التّعميــر.
ْصــور والقصبــات .فهــو غيــر َ
والق ُ
§ §ممارسات تض ّر بالبيئة وتساهم في تدهور المساكن:








 إقامــة مســاكن فــي المناطــق المع َّرضــة للمخاطــر ،وال سـ ّيما مخاطــر َط ْمــي األنهــار أو األوديــة ،وفــي
المناطــق التــي تعــرف انجرافــا قو ّيــا للتربــة ،فــي غيــاب ال ُمراقبــة وتطبيــق ال ُمقتضيــات التشــريع ّية
الجــاري بهــا العمــل مــن أجــل منْــع مثــل هــذه الممارســات؛
للج ـ ْد َران الرئيســيةّ ،
والطــوب الطينــي
تراجــع طريقــة البنــاء بالمــوا ّد المحليــة (التــراب المدكــوك ُ
 ُ
باســتعمال ُممارسـ ٍ
ـات إيكولوج ّيــة حــول
للجــدران الداخل ّيــة العاليــة واألقــواس واألعمــدة أو للديكــور) ْ
اإلهمــال المتزايــد
المنــازل
(الص ّبــار ،األشــجار )...،مــن أجــل التّغلــب علــى التقلُّبــات ال ُمناخ ّيــة ،وكــذا ْ
ّ
بتسـ ُّر ِب المِ يَــاه وتسـلُّل
لوضــع أُساســات للمنــازل القرو ّيــة علمــا أن هــذه األخيــرة تتأثــر بشـ ٍ
ـكل قـ ّ
ـوي َ
السـ َكن َ
لخ َطـ ِـر االنهيــار؛
الميــاه العادِ َمــة ،األ ْمــر الــذي يُعـ ّر ُ
ض ّ
ِ
مخاطــر ال َكــ َو ِار ِث الطبيع ّيــة،
ضعــف ال ّدعــم والمســاعدة لفائــدة ال َم َســاكِ نِ القرو ّيــة التــي ته ّددهــا
س ـ ّيما بالنســبة ُ
لأل َسـ ِـر األكثــر فق ـ ًرا التــي ال تملـ ُ
الضرور ّيــة إلعــادة تأهيــل منازلهــا؛
ـك الوســائل ّ
إدمــاج ضعيــف ض ْمــن وثائــق التّعميــر للتدابيــر ال ّراميــة إلــى معالجــة مشــكل النظافــة الــذي يؤثــر
والواحــات.
الصاعــدة
للســكان،
َ
وخاصــة فــي المراكــز ّ
ّ
كثي ـ ًرا علــى الحيــاة اليوميــة ّ

 1010النّ قص الحاصل في مجال البحث واالبتكار والتكوينات الخاصة بموضوع السكن
القروي
ـروي أ ْو ُجــه قصــور متزايــدة علــى ُمســتوى البحــث واالبتــكار فــي أســلوب البنــاء مــع
الســكن القـ ّ
§ §يعــرف ّ
ال ُمحافظــة علــى المــواد المحليــة ،كمــا يعانــي مــن خصــاص فــي الشــروط الكفيلــة بتحســين رفــاه المنــزل
ـروي:
القـ ّ


والمعم َقــة والشــمول ّية حــول المســألة
والموجهــة
النّقــص فــي مجــال المعرفــة والدراســات الدقيقــة
َّ
َّ
اإلســكان ّية (علــى مســتوى التصنيــف ،تنــوع المســاكن القرو ّيــة ،وتيــرة التغ ّيــرات المجال ّيــة واالجتماعية
واالقتصادية)...،؛
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النقــص الحاصــل فــي مجــال االبتــكار واســتغالل المــوا ّد المحليــة التــي أصبحــت مهجــورة م ّمــا يفســح
الســكان القرو ّيــون
المجــال أمــام اســتعمال مــواد خارجيــة (إســمنت مســلح ،معــادن) ال يتح ّكــم فيهــا ّ
حتر َمــة للبيئــة ينبغــي أن يعتمــد علــى
ـإن إصــا َح المســاكن القرو ّيــة ال ُم ِ
بصــورة ج ّيــدة .وبالتالــي ،فـ ّ
األشــكال المحليــة وطــرق العمــل المحليــة ،مــع الحــرص علــى البنــاء بكيف ّيــة ذك ّيــة؛



القــروي علــى مســتوى ال ّرفــاه
النقــص فــي مجــال االبتــكار الــذي يضمــن تجهيــزا حديثــا للبيــت
ّ
(تكييــف الهــواءَ ،ع ـزْل حــراري ،طاقــة ش ْمســية وريح ّيــة ،ربْــط ،نظــام امتصــاص الدخــان ،جوانــب
ّ
الخطــارة ،المطف ّيــة ،)...،إذ ينبغــي
صحيــة ،الحفــاظ واالبتــكار علــى مســتوى تجميــع المــاء (البئــر،
العمــل علــى تحســينِ األشــكال الموجــودة دو َن القضــاء عليْهــا؛

القــروي ،وضعــف انخــراط مؤسســات التكويــن
بالســكن
ّ
§ §هنــاك نقــص فــي مجــال التكويــن المتعلــق ّ
القــروي:
الخاصــة بتنميــة الســكن
والتعليــم والبحــث فــي مختلــف المبــادرات والبرامــج
ّ
ّ







القــروي ( َم ْع ِرفــة المــواد المحليــة ،التخطيــط ووثائــق
بالســ َكنِ
ّ
نقــص وحــدات الت ْكويــن المتعلقــة ّ
وأخصائ ّيــي التّهيئــة وال ّت ْعميــر؛
التعميــر ،إلــخ) لفائــدة المهندســين المعمارييــن
ّ
ّ
ِ
القروي؛
المتدخلين في مجال السكن
الفاعلين
انْعِ َدام برامج تعزيز قدرات ُمختلف
ّ
والخبْــرة المحليــة التــي تـ ّم ْ
صعوبــات تجديــد وتثْميــن المهــن ِ
تطويرهــا فــي أســاليب البنــاء التقليديــة
 ُ
والسـ ُهول؛
ـروي،
علــى يَــدِ ســاكنة
الوســط القـ ّ
احــات وال َمناطــق َ
وخاصــة فــي ال َو َ
ّ
َ
الج َب ِل ّيــة ُّ
تقاســم وتملُّــك ال ُمما َر َســات الج ّيــدة مــن طــرف
قصــد
ضعــف تت ّبــع وت ْر ِصيــد التجــارب الن ِ
ّاج َحــة ْ
ُ
ّ
محطــات التطهير،
والســاكنة وتعميمهــا عــوض االقتصــار علــى مشــاريع نموذج ّيــة (تجارب
الجماعــات ّ
اســتعمال ال َمــوا ّد المحلّ ّيــة ،االبتــكار فــي مجــال اســتخدام
ال ُممارســات المعمار ّيــة التــي تح ّفــز علــى ْ
الطاقــة فــي األنشــطة المنزليــة.)...،

ومستدام
أجلْ َس َك ٍن َق َر ِو ّي الئق ُ
IVIVتوصيات من ْ
السوســيو
الســكن القــروي ،وبالنّظــر إلــى حجــم التحـ ّوالت ّ
انطالقـاً مــن مســالك التفكيــر والعمــل َحـ ْول موضــوع َّ
اقتصاديــة والسياســية ،والتطــورات الديموغرافيــة التــي عرفهــا المجتمــع المغربــي وآثارهــا علــى العالقــة بيــن
الوســط الحضــري والوســط القــروي ،يقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي توص ّي ٍ
قصــد
ــات ْ
ال ُمســاهمة فــي إغنــاءِ النقــاش الــذي أطلقتْـ ُه الحكومــة ومختلــف الفاعليــن المعن ّييــن فــي أفــق إعــداد سياســة
ـروي .وتتمحــور هــذه التّوصيــات حــول ثالثــة محاور تنقســم إلــى  12توصية
عموم ّيــة حقيق ّيــة
بالسـ َكنِ القـ ّ
ّ
خاصــة ّ
تتضمــن تدابيــر إجرائ ّيــة:
استراتيجي؛
§ §توصيات ذات طابع
ّ
§ §توصيات تتعلق باآلليات القانونية والتنظيمية؛
لي.
§ §توص ّيات ذات طابع
ّ
تدبيري َ
وع َم ّ
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حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

استراتيجي
توصيات ذات طابع
ّ
خاص ة بهذا املجال:
استراتيجية
للس كن القروي بتشاور مع الفاعلني ،وإعداد
ّ
ّ
1.1وضع رؤية مندمجة ّ

ـروي ،وكــذا ت ْوجيــه وتأطيــر ّ
تدخــات الدولــة
إعــدا َد سياســة وطن ّيــة حقيق ّيــة للســكن القـ ّ
§ §رؤيــة تَ ـ ُرو ُم ْ
ِ
الفاعلِيــن المعن ّييــن؛
ومختلــف
§ §رؤيــة وطن ّيــة شــمول ّية ينبغــي أ ْن تأخــذ فــي االعتبــار خصوص ّيــات المجــاالت التراب ّيــة المحلّ ّيــة ،بتشــاور
وتوجهــه
خاصــة بــه تب ًعــا لخصوصياتــه
مــع الجهــات :حيــث ينبغــي أْ ْن يعمــل ك ّل مجــال علــى تطويـ ِـر رؤيــة
ّ
ّ
ِ
وصبغتــه وتراثــه وثروتــه الثقاف ّيــة والتّاريخ ّيــة؛
ـروي يتع ّي ـ ُن أ ْن تنــدرج ضمــن الخطــوط العريضــة للرؤيــة ،تأخــذ فــي
§ §اســتراتيجية
بالســكن القـ ّ
ّ
خاصــة ّ
االعتبــار المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل ،وينبغــي أ ْن تكــو َن مالئ َمــ ًة للخصوص ّيــات المجاليــة
الصــدد يوصــي المجلــس
(الســهول ،المناطــق َ
الســاحل ّية) .وفــي هــذا ّ
الج َبل ّيــة ،الواحــات ،المناطــق ّ
بالح ـ ْرص علــى:


إدراج مك ّونات االستراتيج ّية في برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية إلعداد التراب؛
 ِ



األخــذ فــي االعتبــار االنتقــال ال ّديموغرافــي وحركيــة الســكان والتحـ ّوالت االجتماعيــة التــي أ ّدت إلــى
الســاكنة القرو ّيــة؛
ظهــور حاج ّيــات جديــدة لــدى ّ



إحــداث آل ّي ٍ
تجميــع المســاكن داخــ َل المجــالِ  ،والتقليــص مــ ْن التشــتّت وتطويــر
ــات للتحفيــز علــى
ِ
الســاكنة؛
َم َراكــز ُمســتدامة مــن الناحيتيْــن االجتماع ّيــة واالقتصاد ّيــة،
ُ
تســتجيب لحاج ّيــات ّ



تعزيــز ال َو َســائِل الماليــة والبشــرية الموجــودة ،وتوفيــر وســائل جديــدة مــن أجــل تنفيـ ٍـذ فعــال لهــذه
الصعيــد الجهــوي؛
االســتراتيج ّية علــى ّ
ْ



وضــع ُم ّ
ؤشـ ٍ
ـرات لقيــاس النّتائــج والتق ـ ّدم،
إعــداد منظومــة لتت ّبــع وتقييــم هــذه االســتراتيجية ،م ـ َع ْ
وتح ِســين إطــار العيْــش وتحســين جاذب ّيــة وا ْقتصــاد
بالســكن القـ ّ
ـروي وبشــروط ال ّرفــاه ْ
تكــون ُمرتبطــة ّ
هــذه المجــاالت الترابيــة.

القطاعية؛
التدارك
االستراتيجية) ،تقْ طع مع سياسات وبرامج
إطار
2.2إعداد ِ
برامج َع َم ل استباقية( ،يف ِ
ُ
ّ
ّ

§ §إدراج تهيئــة المراكــز القرو ّيــة وال ّدواويــر ِض ْمــن رؤيــة إعــداد التّــراب ووثائــق التعميــر وبرامــج عمــل
الصاعــدة وال ّدواويــر)؛
الجماعــات (ينبغــي توضيــح الفــرق بيــن المراكــز القرو ّيــة والمراكــز ّ
الس ـ ّكان مــن أجــل تحقيــق التغييــر المنشــود وانخراطهــم وتملّكهــم
وضــع مقاربــات جديــدة
§§ ْ
َ
لمصاحبَــة ّ
الخاصــة بهــم؛
للمشــاريع والبرامــج
ّ
الســكن القــروي عمل ّيــات تتعلــق بالحفــاظ علــى خصوصيــة ب ْعــض
§ §تضميــن البرامــج المحلّ ّيــة لتطويــر ّ
المواقــع المجال ّيــة ،مــع االســتجابَة لحاج ّيــات التحديــث ومحاربــة تشــويه ّ
ـاري والثقافــي
الطابَــع الم ْعمـ ّ
للمســاكِ نِ والمواقــع؛
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

بإصالح هيكلي للعقار باعتباره عنصرا حاسما للسكن القروي:
3.3القيام
ٍ

§ §تفعيــل المسلســل الرامــي إلــى حـ ِّل إشــكال ّية العقــار (تعـ ّدد قوانيــن العقــار ،تعقيــد المســاطر اإلدار ّيــة،
ّ
ـروي؛
وتعـ ّدد الفاعليــن
بالســكن القـ ّ
المتدخليــن فــي القطــاع) الــذي يؤ ّثــر ســلبيا فــي النهــوض ّ
§ § َفـ ْرض إلزام ّيــة إعمــال اآلليــات المتعلقــة بحمايــة األراضــي الفالح ّيــة مــن زحــف التوســع العمرانــي ومــن
فقــدان قدراتهــا وأدوارهــا االقتصاد ّيــة بســبب تشـتّت المســاكن؛
الســاكنة
§ §إدراج ضمــن االســتراتيج ّية الوطنيــة لسياســة الدولــة المتعلّقــة بالعقــار حلــول عمل ّيــة تم ّكــن ّ
القرو ّيــة مــن الولــوج إلــى ســكن الئــق ،مــع األخــذ فــي االعتبــار الدينام ّيــة المتباينــة للمجــاالت الترابيــة،
وحرك ّيــة المواطنيــن ،وطبيعــة العقــار وتن ـ ّوع المجــاالت القرو ّيــة؛

توصيات تتع ّلق باآلليات التشريعية والتنظيمية
خلصوصيات السكن القروي:
وتنظيمي مالئم
تشريعي
4.4إعداد إطار
ّ
ّ
ّ

الســكن القــروي ،ال ُم َج َّمــع وال ُمش ـتّت،
§ §العمــل علــى تجميــع وتحييــن مختلــف األحــكام التشــريعية بشــأن ّ
ْ
والديموغ َراف ّيــة والسياســية والثقاف ّيــة التــي
السوســيو -اقتصاديــة
مــع األخْ ــذ فــي االعتبــار التطــورات ّ
ـروي.
َع َرفهــا المجتمــع المغربـ ّـي ،فــي أفــق إعــداد مد َّونَــة قانون ّيــة
الســكن القـ ّ
ّ
خاصــة بمختلــف أنــواع ّ
ويقتــرح المجلــس فــي هــذا اإلطــار:




الصاعدة؛
تحديد نطاقات التج ّمعات القرو ّية ،وال س ّيما ال ّدواوير والمراكز القرو ّية ّ



إعــداد ُمخططــات محليــة للتعميــر مــن أجــل توجيــه إعــادة تأهيــل ال ّدواويــر والتّج ّمعــات الســكنية
ً
القرو ّيــة التــي تعـ ُ
ضغطــا فــي مجــالِ التعميــر؛
ـرف



العمــل فــي إطــار مقا َربَــة تشــارك ّية علــى مال َء َمــة مختلــف المخططــات مــع ســياق وخصوص ّيــات
ـروي (مســاكن ،مبانــي للمواشــي ،مبانــي لتخزيــن المــوا ّد الفالح ّيــة ،الــخ) ،مــع إمكانيــة
الســكن القـ ّ
ّ
مخططــات نموذج ّيــة ُم َّت َف ـ ٌق عليهــا؛
اللجــوء إلــى
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ّ
(مخطــط توجيــه التهيئــة ال ُعمرانيــة ،تصميــم التهيئــة،
تســريع وتيــرة تعميــم إعــداد وثائــق التعميــر
 ْ
ّ
مخططــات التجهيــز) علــى
تصميــم التّنطيــق ،مخطــط تنميــة الكتلــة العمران ّيــة القرويــة المح َّينــة،
صعيــدِ مختلــف الجهــات؛

ّ
ومخططــات تنميــة الكتلــة
تأطيــر قــرارات االســتثناءات مــن خــال مالءمــة وتفعيــل وثائــق التعميــر،
ال ُعمران ّيــة ،والحــ ْرص علــى احتــرام مــ ّدة إعــداد وثائــق التّعميــر ،مــع تحديــدِ
آجــال إلعــداد هــذه
ٍ
الوثائــق والمصادقــة عليهــا؛
ـروي ض ْمــن وثائــق التعميــر،
إدراج عمليــة التّطهيــر الســائل ومعالجــة الميــاه العادمــة فــي
الوســط القـ ّ
َ
الصاعــدة والقصــور والقصبــات.
وهــي المســألة التــي تطــرح مشــكلة كبيــرة،
خاصــة بالنســبة للمراكــز ّ
ّ

حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

وضع اآلليات ّ
واملعماري وتثْ مينه وتطويره وعلى
للمحافظة على التراث الثقايف
رورية
ْ 5.5
ّ
الض ّ
والفع الة ُ
ّ
تنوع السكن القروي ومحاربة تالشيه:
ّ

ـرد وإحصــاء عــا ٍّم للتــراث الوطنــي المعمــاري والثقافــي ،باإلشــا َرة إلــى ّ
§ §القيــام بجـ ٍ
الطابَــع المم ِّيــز لــك ّل
ـروي وطابعــه الخــاص؛
منطقــة علــى ِح ـ َدة ،وإعــداد مخطــط وطنــي للمحافظــة علــى تــراث الســكن القـ ّ
تشــريعي وتنظيمــي ومواثيــق ومعاييــر معمار ّيــة متعلّقــة بتهيئــة التعميــر ،التــي تحمــي
§ §اعتمــاد إطــار
ّ
الخصوصيــة المعمار ّيــة لــك ّل جهــة علــى حــدة؛
الواج َهــات
التشــريعي الموجــود وتفعيلــه ،والحــ ْرص علــى احتــرام مظ َهــر ومعمــار
§ §التعريــف باإلطــار
ِ
ّ
القــروي؛
الســكن
ّ
الخارجيــة للمســاكِ نِ القرو ّيــة ،ومحاربــة تشــويه مالمــح ّ
تحفيــزي للمحافظــة علــى المِ َهــن المحليــة ومواكبتهــا (مــن خــال لَ ْم َعلَّــ ْم)...،
§ §إعــداد إطــار تنظيمــي
ّ
وتثميــن ِ
تقاســم الممارســات
الخبْـ َرة المحلّ ّيــة وإطــار المبانــي المم ّيــز للمجــاالت القرو ّيــة ،والحرص على
ُ
َ
ـروي وعلــى ثــراء وتن ـ ّوع
الج ّيــدة المتعلّقــة
للســكن القـ ّ
بالمحافظــة علــى المظ َهــر المعمـ ّ
ـاري والثقافــي ّ
أشــكال ووســائل البنــاء؛
مبنــي علــى االقتصــاد
§ §إعــداد وتطبيــق المواثيــق المتعلقــة بالبنــاء اإليكولوجــي ،انطالقــا مــن تصــ ّور
ّ
فــي الطاقــة والمــاء ،وح ّتــى علــى اســتعمال الطاقــة ّ
الشمس ـ ّية ،اســتجابَ ًة للمتطلبــات الجديــدة للحيــاة
ـاري والمناظــر الطبيع ّيــة؛
العصريــة للســاكنة ،مــع المحافظــة علــى التــراث المعمـ ّ
ـروي ،يأخذان فــي االعتبار
§ §وضــع إطـ ٍـار وتصـ ٍ
الوســط القـ ّ
ـور جديديْــن للمســاعدة المعماريــة والتقنيــة فــي َ
الخصوصيــات المحليــة( .وينبغــي أ ْن تأخــذ هــذه المســاعدة شــكل تأطيــر تقنـ ّـي َم ّجا ِنـ ّـي للمســتفيدين
ال ُمقيميــن بالمناطــق القرو ّيــة ،مــن خــال إعــداد تصاميــم تتعلــق بالبنــاء ال ّذاتــي وتصاميــم نموذج ّيــة،
أو مــن خــال إعــداد مخططــات تتعلــق بإعــادة َهيْكلــة وإعــادة ت ْوجيــه ال ّت ْعميــر علــى مســتوى ال ّدواويــر
ْصــور والقصبــات)...،؛
والمراكــز القرو ّيــة والق ُ
ـاص فــي تثْميــنِ ثــراء وتن ّوع التــراث المعماري ،م ّما ســيعطي
§ §إشــراك الفاعليــن مــن القطاعيْــن العــا ّم والخـ ّ
وضــع اآلليــات التحفيز ّيــة الالزمــة لجلْـ ِـب مســتثمرين علــى
دينام ّيــة جديــدة بديلــة لعمل ّيــة التمـ ّدن ،مــع ْ
الوســط
الســياحة ،وتجنــب التشــابه المعمــاري فــي
ّ
َ
الصعيديْــن الوطنــي وال ّدولــي ،خاصــة فــي مجــال ّ
ـروي وكــذا البنــاء المكثــف باإلســمنت؛
القـ ّ
§ §توفيــر اآلليــات الماليــة والتنظيم ّيــة الضرور ّيــة لتطويــر االبتــكار فــي مجــال البنــاء المحلــي وتعزيــز
التقنيــات الجديــدة للبنــاء التــي تجمــع بيْــن األصالــة والمعاصــرة.

31

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

وإجرائي
تدبيري
طابع
ّ
توصيات ذات َ
ّ
6.6تنويع وتطوير أدوات وآليات متْ ويل السكن القروي:

ـروي (أعمــال
§ §تخصيــص ميزانيــات لتمويــل االســتراتيج ّية الوطنيــة والبرامــج
للســكن القـ ّ
المخص َ
َّ
صــة ّ
التأهيــل واإلصــاح أو تشــييد مبانــي جديــدة) علــى الصعيديْــن الجهــوي والمحلــي ،بنــا ًء علــى إحصــاء
مختلــف أنــواع ال َمســاكِ ن ( الدواويــر والمراكــز القرويــة الصاعــدة والقصــور والقصبــات ،الــخ)؛
§ §توفيــر تمويــات إلعــادة تأهيــل األنــواع األخــرى مــن المســاكِ نِ القرو ّيــة (المبانــي اإلدار ّيــة والخدمات ّيــة،
المبانــي االقتصاديــة :األســواق والمجــازر ،والمبانــي الجماع ّيــة) بهــدف ال ّرفــع مــن مســتوى مســاهمتها
االقتصاديــة وجعلهــا تلعــب دورهــا الكامــل فــي الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة للمواطنــات والمواطنيــن
ـروي؛
فــي العالَــم القـ ّ
للســقوط فــي
§ §توفيــر تمويــات مــن أجــل
إصــاح وإعــادة تأهيــل ال ّدواويــر وال َمن ِ
َــازل ال َعتِيقــة اآل ِيلَــة ُّ
ِ
ـاع َدات ُمباشــرة مِ ـ ْن طـ َرف ال ّدولــة ،وتقديــم دعــم تقنـ ّـي َم ّجانــي
الوســط القـ ّ
ـروي ،عــن طريــقِ تقديــم ُمسـ َ
َ
ّ
ـروي؛
تَبَ ًعــا لخُ صوص ّيــات كل منطقــة ومجــال قـ ّ
الســكن القــروي فــي إطــار صنــدوق التضامــن للســكنى واالندمــاج الحضــري
§ §تعبئــة تمويــات لفائــدة ّ
الجبَل ّيــة؛
وصنــدوق التنميــة القرو ّيــة والمناطــق َ
ـار التعــاون الدولــي ،وال سـ ّيما صنــدوق التك ُّيــف وصنــدوق المنــاخ
ـروي فــي إطـ ِ
للســكن القـ ّ
§ §تعبئــة تمويــات ّ
األخضر.
ي
مجالية مسؤولة ومتجانسة يف مجال السكن القرو ّ
7.7اعتماد حكامة
ّ

يضمنهــا الدســتور والقوانيــن التنظيم ّيــة للجماعــات التّراب ّيــة
§ §الحـ ْرص علــى احتــرام ســلطة القانــون التــي ْ
ـروي؛
الســكن القـ ّ
والنُّصــوص التشــريع ّية التــي تنظــم مجــال ّ
الصلــة بوثائــق التعميــر ،والتمكيــن
لــي لمبــدأ المســاءلة المتعلقــة باالختــاالت ذات ّ
§ §التطبيــق الف ْع ّ
مــن وســائل ّ
الطعــن مــن خــال نشــر المعلومــات علــى نطــاق ِ
ره ـ َن إشــارة ال ُمواطنــات
واسـ ٍـع وجعلهــا ْ
والمواطنيــن؛
§ §توزيــع األدوار بكيف ّيــة دقيقــة بيــن ُمختلــف الفاعليــن علــى المســتوييْن المركــزي والتُّ َرابــي ،بهــدف خلــق
االنســجام والتكامــل ،مــع َ
ض َمــانِ مزيـ ٍـد مــن الف ّعاليــة والنجاعــة للعمل ّيــات والبرامــج ال ّراميــة إلــى النهوض
ـروي؛
بالســكن القـ ّ
َّ
الح َ
ضر ّيــة ،التــي
§ §تعزيــز ال ُمســاع َدة التّقن ّيــة والقانون ّيــة لفائــدة األ ْوســاط القرو ّيــة مــن خــالِ الــوكاالت َ
ينبغــي أ ْن تتحـ ّو َل إلــى وكاالت للتّعميــر ،وذلـ َ
ـك بإحـ ِ
بالسـ َكن القــروي ضمــن الهيــكل
ـداث مصلحــة
ّ
خاصــة َّ
المؤسســات؛
التنظيمــي الوظيفـ ّـي لهــذه
ّ
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حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

ّ
والشــطط فــي اســتعمال الســلطة والزّبون ّيــة
§ §محا َربَــة األفعــال أو الممارســات المتعلقــة بالفســاد
والمحســوبية ،وعــدم اللجــوء إلــى ّ
القــروي؛
الســ َكن
ّ
الطعــن ،وال ســ ّيما فــي مجــال َّ
§ §التطبيــق الف ْعلـ ّـي للمقتضيــات المتعلقــة بهيْئــات التشــاور المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيم ّيــة
للجماعــات التّراب ّيــة ،وتعزيــز د ْو ِرهــا كق ـ ّوة اقتراح ّيــة فــي تخطيــط وإعــداد وتنفيــذ وتعديــل العمل ّيــات
ـروي؛
بالســكن القـ ّ
ّ
الخاصــة ّ
§ §اتّخــاذ تدابيــر ُم ِلزمــة لحمايــة األ َر ِ
ـوي ،مــع ضمــان تدبيــر مســؤول للوعــاءِ
اضــي الفالح ّيــة ذات اإلنتــاج القـ ّ
الح َ
ضر ّية.
المخصــص
العقــاري
لإلســكان فــي الوســط القـ ّ
ـروي والمناطــق شـبْه َ
َّ
ْ
الص اعدة:
8.8إعداد
استراتيجية منسقة ُ
ّ
ومندمجة ومح ّل ّية لتطوير املراكز ّ

الصاعدة/المراكــز الحضريــة ،بمعاييــر دقيقــة تهــ ّم تحديــد
§ §وضــع تعريــف توافقــي لهــذه المراكــز ّ
وتصنيــف هــذه المراكــز؛
ْ
ٍ
أدوات للتخطيــط ،وال سـ ّيما المخططــات التوجيه ّيــة للتعميــر ،كإجــراءٍ انتقالـ ّـي فــي انتظــار تغطيــة
وضــع
§§ ْ
المراكــز القرويــة بوثائــق تعميــر مالئمة؛
رت خــارج تصاميــم التهيئــة ،وذلــك قصــد تحســينِ إطــار عيْــش
§ § تأهيــلِ المراكــز القرو ّيــة التــي تط ـ ّو ْ
الســائل وإنشــاء محطــات معالجــة الميــاه العادمــة؛
الســاكنة ،وال ســ ّيما فــي مجــالِ التّطهيــر ّ
ّ
الصاعــدة وضع ّيــة وســيطة تســمح لهــا بتوفيــر جميــع خدمــات ال ُقــرب المحليــة
§ §إعطــاء المراكــز القرو ّيــة ّ
لتلبيــة حاج ّيــات األســر القرو ّيــة ،وبالتالــي ج ْعــل هــذه المراكــز ِ
قاطـ َر ًة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
لفائــدة محيطهــا الجهــوي أو المحلّــي.
قص د حتقيق تنمية
 9.9جعل العالقات بني املدن والقرى ُم َ
ناس َبة خللق الظروف األكثر ُم َ
الءمة ْ
القروي والعا َلم َ
نفس ِه:
اقتصادية واجتماعية لفائدة العا َلم
احل َض ري يف الوقت ِ
ّ

التنمــوي
§ §الســعي فــي إطــار رؤيــة جهو ّيــة إلــى إقامــة تــوازن بيــن المدينــة والباديــة فــي ال ُمسلســل
ّ
بنــي (مراكــز حضر ّيــة ومراكــز
بهــدف التح ّكــم فــي
ّ
ِــي ،وكــذا تــوازن بيْــن المجــالِ ال َم ّ
التوســع ال ُع ْمران ّ
بنــي (األراضــي ال ُم َخ َّصصــة للفالحــة الحضر ّيــة ،الغابــات الحضر ّيــة ،أو
قرو ّيــة) والمجــال غيْــر ال َم ّ
األراضــي المخصصــة لالســتعمال الزراعــي ،)...مــع الحــرص بشــكل أكبــر علــى توفيــر وســائل التنقــل
طرامــواي)...؛
والربط (طــرق ،قطــار،
ْ
ّ
ـروي وضمــان ال ّربْــط بيْــن ال ُمـ ُدن
§ §إعــداد
ـروي بهــدف إعــادة هيْ َكلَــة المجــال القـ ّ
مخططــات للتجهيــز القـ ّ
والمراكــز القرو ّيــة والحضر ّيــة؛
إطــار االقتصــاد
§ § ُموا َكبَــة تعميــر المــدن الصغــرى بتوفيــر تجهيــزات تجار ّيــة ،واعتمــاد تدابيــر فــي
ِ
االجتماعــي والتضامنــي تهــ ّم الصناعــة التقليديــة والســياحة واألنشــطة المرتبطــة بالفالحــة؛
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ضد التهديدات البيئية والكوارث ّ
بيعية
الط
1010حماية السكن القروي ّ
ّ

§ §تعزيــز الوســائل الكفيلــة بالحـ ّد مــن تدهــور البيئــة ،وتنفيــذ التدابيــر المت ََّخــذة مــن أجــل حمايــة الســكن
ـروي:
القـ ّ


والجفــاف والثلــوج وموجــات الحــرارة
والســيول
إدمــاج مخاطــر الكــوارث الطبيع ّيــة (ال َفيَضانــات
َ
ّ
وزحــف الرمــال والــزالزل ،الــخ) فــي السياســات العموم ّيــة ،وهــي المخاطــر التــي ته ـ ّدد المســاكن
ْ
الجبَل ّيــة والواحــات؛
القرو ّيــة ،ســ ّيما فــي المناطــق َ



تعزيــز مراقبــة وتطبيــق األحــكام القانون ّيــة الجــاري بهــا العمــل بهــدف منــع البنــاء فــي المناطــق
وخاصــة داخــل مجــارى األنهــار وفــي المناطــق التــي تعــرف انجرافــاً كبيــرا للتربــة؛
الخطيــرة،
ّ



القــروي ببعــض الجهــات« ،ضابــط البنــاء ال ُمضــاد
الوســط
األخــذ فــي االعتبــار عنْــد البنــاء فــي
ّ
َ
نج ـزَة ّ
بالطيــن وحمايتهــا مــن اله ـزّات
للــزالزل» لضمــان ســامة المبانــي التقليديــة أو الحديثــة ال ُم َ
األرض ّيــة واالنهيــار؛



ـروي المع ـ َّرض لمخاطــر الكــوارث الطبيعيــة مــن صنــدوق مكافحــة
ال ّر ْفــع مــن اســتفادة الســكن القـ ّ
ـص عليــه قانــون الماليــة رقــم  40.08برســم الســنة الماليــة ،2009
آثــار الكــوارث الطبيعيــة الــذي نـ َّ
كمــا تـ ّم تعديلــه وتتميمــه؛

§ §تطبيــق التدابيــر التــي تحظــر الممارســات ال ُم ِض ـ ّرة بالبيئــة وتســاهم فــي تدهــور المســاكن فــي العالَــم
ـروي:
القـ ّ


باســتعمال ال ُممارســات اإليكولوجيــة حــول المنــازل
تشــجيع نمــط البنــاء بالمــوا ّد المحليــة ،وذلــك ْ
(الص ّبــار ،األشــجار )...،لمواجهــة التّقلبــات المناخ ّيــة ،مــن خــال الح ـ ْرص علــى وضــع األُساســات
اإلســمنت ّية للمســاكن القرو ّيــة للحيْلولــة دو َن تسـ ّرب الميــاه ودخــول ميــاه الصــرف الصحــي ،وبالتالــي
ْ
انهيــار المســاكن؛



ِ
الحاصــل فــي مجــال التطهيــر
تفعيــل البرنامــج الوطنــي للتطهيــر الســائل مــن أجــل تــدا ُرك التّأخــر
ـروي ،الــذي يطـ َر ُح مشــكلة كبــرى وال سـ ّيما بالنســبة للمراكز
الوســط القـ ّ
ومعالَ َجــة الميــاه العادمــة فــي َ
الصاعــدة والقصــور والقصبــات؛
ّ
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تطويــر مقا َربــات وآليـ ٍ
ـات جديــدة تتعلّــق بالتدبيــر ال ُمبتكِ ــر فــي مجــالِ التثميــن الطاقــي ال ُمســتدام
للنّفايــات المنزليــة وال ُمماثلــة ال ُملقــاة فــي المطــارح العشــوائ ّية (االنتقــال نحــو اقتصــاد دائــري فــي
الصعيديْــن االقتصــادي واالجتماعــي،
قطــاع تدبيــر النفايــات) للح ـ ّد مــن آثــار هــذه النفايــات علــى ّ
الص ّحــة والبيئــة والمســاكن القرو ّيــة؛
وعلــى مســتوى ّ
تثميــن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﻀﻮيــة قبــل ُّ
الشــروع فــي العمل ّيــة الفالح ّيــة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎديــة ﻟﻠﺴﻜﻦ
ـروي؛
القـ ّ
أي بنــاء جديـ ٍـد ســواء كان خاصــا أو عموم ّيـاً ويهــدف
التشــجيع علــى اســتعمال المــواد المحليــة فــي ّ
ـان إداريــة ،إقامــات ســياحية ،الــخ).
إلــى اســتقبال عمــوم ال ّنــاس (مســاجدَ ،مبـ ٍ

حيطه
السكن يف الوسط القروي :نحو سكن ُمستدام
ومندمج يف ُم ِ
ِ

املعماري والطبيعي للسكن القروي وتثمينه:
1111جعل التكوين والبحث واالبتكار رافعة للنهوض بالتراث
ّ

§ §إشــراك مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمــي (معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والبيطــرة ،المدرســة
الوطنيــة الفالحيــة بمكنــاس ،المعهــد الوطنــي للتهيئــة والتعميــر ،المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة
بالربــاط ،الجامعــات ،وال سـ ّيما ُشــعب الجغرافيــا وعلــم االجتمــاع )...،فــي برامــج بحث ّيــة تتعلّــق باالبتكار
فــي مجــال الســكن القــروي ،وتمكينهــا مــن الوســائل الماليــة والبشــرية الالزمــة؛
ـروي ضمــن مناهــج التّكويــن بالمدرســة الوطن ّيــة للهندســة
§ §إدراج تكوينــات
متخصصــة فــي الســكن القـ ّ
ّ
المعماريــة والمعهــد الوطنــي للتهيئــة والتعميــر؛
صــة
مراكز/مؤسســات التّكويــن المهنــي علــى المســتوى الترابــي
§ §إدراج مجــزوءات تكوين ّيــة فــي
مخص َ
ّ
ّ
ـروي ،مــن أجــل تجديــد وتثْميــن المهــن ِ
والخبْــرة المحليــة؛
للســكن القـ ّ
ّ
ّ
ـروي (مــن مســؤولين
§ §إعــداد برامــج لتعزيــز قــدرات مختلــف الفاعليــن
الســكن القـ ّ
المتدخليــن فــي مجــال ّ
وخاصــة برامــج تر ّكــز علــى الجوانــب المتعلّقــة
إدارييــن ومنتخبيــن محلّييــن ومجتمــع مدنــي وســاكنة)
ّ
للوســط
الوســط القـ ّ
ـروي ،وإدمــاج أدوات أكثــر مال َء َمــة َ
بفهــم وتدبيــر وثائــق التعميــر وأشــكال البنــاء فــي َ
ـروي؛
القـ ّ
الس اكنة والفاعلني
بالس كن
استراتيجية للتواصل واإلعالم تتع لّق
وضع
ْ 1212
ّ
القروي ْ
ّ
من أجل مواكبة ّ
ّ
املعنيني ،مع احلرص على ما يلي :
ّ

§ §ينبغــي إعــداد وتطويــر هــذه االســتراتيجية بمشــاركة مختلــف الفاعليــن علــى المســتوى ال َم ْر َكــزي
ـوي والمحلــي (وزارة إعــداد التــراب والتعميــر واإلســكان وسياســة المدينــة ،الجهــات ،العمــاالت
والجهـ ّ
والجماعــات ،الــوكاالت الحضريــة ،المدرســة الوطنيــة للهنْدســة المعمار ّيــة ،المجتمــع المدنــي ،وســائل
اإلعــام)؛
§ §يتع ّيــن تطويــر أنشــطة تســتهدف الفاعليــن المعن ّييــن والســاكنة القرو ّيــة ،مــع توفيــر المــوارد الماليــة
ؤشــرات َ
الضروريــة ها ّمــة وتحديــد أهــداف و ُم ّ
ـاس؛
لألثَـ ِـر واضحــة وقا ِبلَــة للقِ َيـ ِ
§ §يجــب أ ْن تتض ّمــن هــذه االســتراتيجية ،مــن بيــن محاورهــا ،إنتــا َج َو َســائ َ
ِط ر ْقم ّيــة ،وبطائــق ووثائــق
خاصــة وبرامــج تلفزيون ّيــة
بالســكن القــروي باعتبــاره تُراثــا ثقاف ّيــا ومعمار ّيــا ،ومواقــع إلكترون ّيــة
ّ
تتعلّــق ّ
متخصصــة وتكوينــات وحمــات تحسيسـ ّية بشــأن تثْميــن التــراث المعمــاري والثقافي للمجــاالت القرو ّية
ّ
واســتخدام المــواد المحليــة ذات المصــادر البيولوجيــة فــي إعــادة تأهيــل وبنــاء المســاكن القرو ّيــة.
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