
الشبكة المغربية من اجل السكن الالئق تحضر لمحطة كيتو 
 ندوة اإلخالء القسري بين التشريع و الواقع بالرباط  عبر

  

إلقليمي االمكتب  في اطار مساهمتها لإلعداد للموئل الثالث بكيتو باإلكوادور الذي سينعقد شهر اكتوبر المقبل، نّظم
اإلخالء القسري بين التشريع و  ندوة فكرية تحت عنوان: -الرباط  -للشبكة المغربية من أجل السكن الالئق 

 بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بالرباط. 6102يونيو  3يوم الجمعة  الواقع،

يمي و بعده تال كلمة المكتب اإلقلقام بتسيير فعاليات الندوة األخ بوشتى بوزيان عضو المكتب المركزي للشبكة 
األخ محمد أمام الكاتب اإلقليمي للشبكة بالرباط الدي اعتبر أن اإلخالء القسري من أقسى أنماط االنتهاكات للحق 

اجتماعية -في السكن المالئم و األرض و أعطى أمثلة بالعاصمة كدوار الكورة الدي خلف جراحا نفسية و سوسي
لتي ذاقت مرارة عمليات اإلخالء القسري المصحوبة بالعنف و االستعمال المفرط للقوة لدى عدد مهم من األسر ا

 من طرف السلطات في كثير من الحاالت..

النائب الثاني لرئيس الشبكة، الدي طرح أسئلة  عبد الرحيم شباط  و قد ألقى كلمة المكتب المركزي للشبكة االخ 
بمقترحات ورفع توصيات للمنتدى العالمي للسكن الموئل الثالث   جهامة ترتبط باإلخالء القسري ملتمسا الخرو

 بكيتو باإلكوادور...

المحامي عبد السالم الشاوش عضو مرصد العدالة بالمغرب و األستاذ حسن   و قد قام بتأطير الندوة كل من األستاذ
في مجال السكن و التعمير و جيدا ،رئيس المنتدى المغربي لحقوق اإلنسان و الدكتور يونس واحلو أستاذ باحث 

 األستاذة جميلة كعيمة عن منظمة حق التعايش للثقافات و السالم،

و نيابة عن المنسق العام للرابطة الدولية للسكن الرفيق سيزار اوتوليني قدم األخ عبد هللا عاللي ،رئيس الشبكة 
رق فيه منسقها العام إلى أهمية محطة المغربية من أجل السكن الالئق ، مداخلة الرابطة مدعومة بعرض شريط تط

"كيتو" باإلكوادور من خالل تشريح و تشخيص الوضعية العامة للسكن في القارات الخمس مركزا على العدالة 
االجتماعية و التوزيع العادل للثروات بين الشعوب كمدخل ال محيد عنه لحماية الحقوق االجتماعية و االقتصادية 

 الحق في السكن و الحكامة المنصفة ...و الثقافية وعلى رأسها 

 ومن ضمن ما خلص إليه هذا اللقاء نسجل ما يلي:

نتيجة لعمليات اإلخالء القسري، كثيرا ما يجد الناس أنفسهم بال مأوى ومعوزين، وبدون وسائل الكتساب الرزق،  -

 أو غيرها. ويجدون أنفسهم من الناحية العملية بدون نفاذ فعلي إلى سبل اإلنصاف القانونية

حاالت اإلخالء القسرية تكثف من مظاهر عدم المساواة والنزاع االجتماعي والفصل، وتؤثر في نهاية األمر   -

على أفقر الناس وأكثر قطاعات المجتمع تعرضا للتضرر اجتماعيا واقتصاديا وتهميشا، وبخاصة النساء واألطفال 

 .واألقليات والشعوب األصلية

 الء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق اإلنسان، وال سيما الحق في السكن الالئق.ممارسة حاالت اإلخ -

أن تكون عمليات اإلخالء بطريقة قانونية وفي ظروف استثنائية فحسب، وباالتباع التام لألحكام الوثيقة الصلة  -

 .في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي



تبار كثيرا من حاالت إخالء المساكن باإلكراه مرتبطة بالعنف، مثل حاالت اإلخالء الناجمة عن اع                -
 .المنازعات المسلحة الدولية والصراع الداخلي والعنف المجتمعي أو االثني

اردة الو 11من المادة  1كون عمليات اإلخالء القسري من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان و ال سيّما الفقرة  -

الدي   في العهد الدولي بشأن الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية إضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 يجرم عمليات اإلخالء القسري و يقنّنها بشكل صارم..

ات يق لألحكام ذينبغي في الحاالت التي يعتبر فيها أن لإلخالء ما يبرره، أن يجري هذا اإلخالء مع االمتثال الدق  -

الصلة من القانون الدولي لحقوق اإلنسان ووفقا للمبادئ العامة المراعية للمعقولية والتناسب. ومن المناسب بوجه 

من العهد الدولي  11خاص في هذا الشأن اإلشارة إلى التعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان المتعلق بالمادة 

ة، التي ال تجيز التدخل في بيت أي شخص إال "في الحاالت التي ينص عليها الخاص بالحقوق المدنية والسياسي

 القانون"

 العمل على تأسيس لجن تتبع لحاالت اإلخالء القسري على مستوى مختلف المناطق بالمغرب. -

 مطالبة الحكومة باحترام المواثيق و العهود و الصكوك الدولية التي تضمن الحق في السكن الالئق لكافة  -

 المواطنين.

 االستعداد من اجل المشاركة في المنتدى العالمي االجتماعي الحضري بكيتو باإلكوادور.  -

 تفعيل األنشطة المتبقية في اطار المساهمة بقوة في اإلعداد لمحطة كيتو.  -

المهتمة بمجال السكن و على رأسها الشبكة المغربية من اجل مطالبة الحكومة بإدماج جمعيات المجتمع المدني   -

السكن الالئق كشريك في بلورة و تتبع كل ما يتعلق بالسياسات العمومية السكنية على مستوى التشريع و 

 الممارسة.

 المكتب اإلقليمي الرباط

  

 


