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«...نص دستور  2011للمملكة املغربية على احلق في
السكن ،الذي يرتبط أيضا باحلق في املاء والبيئة
السليمة ،والرعاية الصحية ،واحلماية االجتماعية .وقد
متكنا من حتقيق العديد من املنجزات في هذا املجال،
بفضل إرادتنا السياسية واعتماد مقاربة تقوم على
ترصيد منظومة احلقوق وتعزيز اإلدماج احلضري.
كما انخرطنا في سياسة تنموية حضرية مستدامة
وشاملة ،من خالل تعزيز التنمية البشرية ،والتماسك
االجتماعي واملجالي .كما عملنا ضمن مقاربة
استكشافية واستباقية ،على وضع سياسة حضرية وطنية
متجددة ،وعلى تنفيذ سياسة املدينة التي اعتمدناها في
]…[ 2012

كما ندعوكم إلى التفكير في اعتماد آليات جديدة
ومبتكرة ،لصياغة منظومة حضرية جديدة ،تتوخى
متكني مواطنينا من مقومات العيش اجليد ،مبا يعنيه من
سكن الئق يحفظ الكرامة اإلنسانية ،وبيئة نظيفة
تنسجم وضرورات النمو االقتصادي ،وتخطيط عمراني
ذكي يكون اإلنسان منطلقه وغايته».
مقتطف من الرسالة السامية إلى المشاركين
في المنتدى الوزاري العربي الثاني لإلسكان
والتنمية الحضرية ،المنعقد في دجنبر 2017
بمدينة الرباط.
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تــقـــديـــم
على غرار باقي البلدان ،يواجه املغرب معضلة التوسع احلضري السريع التي تعتبر
حتديا عامليا .وإذا كانت نسبة أقل من  % 50من النساء املغربيات يعشن في
املناطق احلضرية في عام  ،1990فإنه من املتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى  % 70في
عام .2027
وعلى الرغم من أن املدن توفر العديد من الفرص االجتماعية واالقتصادية
والسياسية لساكنتها ،إال أنه من الواضح أن التحديات العاملية املتمثلة في الفقر
واإلقصاء سوف تتسارع بشكل متزايد بفعل التحضر السريع الذي من شأنه أن
يؤثر بشكل كبير على البنية التحتية األساسية .وبحكم الطابع متعدد األبعاد
للفقر في املجال احلضري ،فإن النساء والشباب واألطفال ،والسيما الفتيات،
يواجهون مخاطر خاصة ،مبا في ذلك زيادة الهشاشة وارتفاع إمكانية التعرض
للتحرش والعنف .إن هذه الهشاشة متس حقوق وحريات النساء والفتيات في
ممارسة مواطنتهن ،كما أنها تؤثر على قدراتهن في الولوج إلى املدرسة والذهاب
إلى العمل واملشاركة في احلياة العامة ،فضال عن كونها حتدّ من ولوجهن إلى
اخلدمات األساسية وكذا متتعهن بالفرص الثقافية والترفيهية املتاحة ،األمر الذي
من شأنه أن يؤثر سلبا على صحتهن ورفاهيتهن ،ويعيق تنقلهن وحصولهن على
الوظائف ،ويهدد بالتالي االستدامة االقتصادية واالجتماعية للمدن.
وفي سبيل مواجهة هذه التحديات اجلديدة ،شرعت اململكة املغربية في تنفيذ
أوراش إصالحية كبرى بغية تعزيز حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص للمواطنني والنهوض بحقوق النساء والفتيات.
أصبحت املساواة بني اجلنسني مكفولة في دستور اململكة ،حيث مت وضع برامج
قطاعية من أجل حتقيق هذا الهدف .وفي هذا السياق ،قامت وزارة إعداد التراب
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة بتطوير سياسة مدينة تروم إدماج
مقاربة النوع في جميع مشاريعها وحترص على تصميم فضاءات عمومية متاحة
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للجميع ،مع حتسني سهولة الولوج إلى األماكن واخلدمات العمومية في املدن وجعلها
قابلة للتكيف.
وباعتبارها فضاءات إلنتاج الثروات وحفظها ،فيجب على املدن املغربية أن ت ُل ّم بدورها
في مجالي االندماج واإلدماج االجتماعي ،مما يجعلها اليوم أمام حتديات وقضايا كبرى
يتعني عليها مواجهتها وح ّلها.
على الرغم من أننا ندرك أن البنى التحتية ال تشكل حال كافيا في حد ذاته ملنع
التحرش اجلنسي أو انعدام املساواة بني اجلنسني ،فإنه ينبغي االنتباه إلى التأثير املباشر
لتصميم الفضاءات العمومية على تصورات وجتارب الرجال والنساء .إن إعادة التفكير
في البنى التحتية من شأنه أن يعزز األمن ويقوي الشعور بتملك الفضاء ويساهم أيضا
في إزالة العوائق التي قد حتدّ من استفادة النساء والفتيات من الفرص التي تتيحها
املدينة ومن مشاركتهن الكاملة في املجتمع.
هناك قرابة  50مدينة في العالم ،مبا فيها الرباط ومراكش ،تشترك في مبادرة “املدن
اآلمنة” العاملية .وقد التزمت هذه املدن باتخاذ إجراءات ملموسة من خالل بناء شراكات
متعددة القطاعات وشاملة ملنظمات املجتمع املدني من أجل النهوض بالتصميم
والتخطيط احلضريني املراعيني للنوع ،مبا في ذلك إدماج أمن املرأة ومنع التحرش
اجلنسي في إطار سياسة املدينة.
وفي سبيل إدراك هذا الهدف ،تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة يدا بيد من أجل جعل سياسة املدينة أداة
ملكافحة جميع أشكال الهشاشة واإلقصاء االجتماعي.
ويأتي إعداد هذا الدليل في إطار اجلهود الرامية إلى النهوض بفضاءات آمنة للجميع،
رجاال ونساءا ،كما يطمح إلى دعم الفاعلني في مجال التهيئات احلضرية .إضافة إلى
كونه أداة مفيدة لتصور فضاءات حضرية تستجيب للمعايير التعميرية وكذا
الستخدامات جميع السكان ،وخاصة النساء والفتيات.

السيدة نزهة بوشارب
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة

السيدة ليلى رحيوي
ممثلة مكتب هيئة األمم املتحدة
للمرأة املتعدد البلدان باملغرب

في سبيل أن تغدو مدننا مراعية للنوع االجتماعي و ُمتم َّلكة من قبل الساكنة ،ال بد من محاربة جميع أشكال عدم
الالمساواة بني النساء والرجال .وذلك عن طريق خلق ولوج عادل نحو التجهيزات واخلدمات العمومية .يجسد الفضاء
العمومي احلضري ،املُتم َّلك من قبل اجلميع ،العالقة بني املرأة والرجل .إنه وعاء جلميع السياسات القطاعية التي ينبغي
أن تكون مراعية للنوع االجتماعي ،وذلك عن طريق أخذ احتياجات النساء اخلاصة بعني االعتبار .وتتمثل أهمية
«الدليل املرجعي من أجل فضاءات عمومية حضرية سهلة الولوج للنساء والفتيات» في تكريسه ملبدأ املساواة في
الولوج إلى التجهيزات احلضرية بني جميع النساء والرجال .يقوم هذا الدليل ،الذي مت إعداده بشراكة مع هيئة األمم
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،بتوجيه املكلفني بالتهيئة احلضرية ،صناع القرار احملليني وفاعلي املجتمع
املدني ،نحو حتسني ولوج النساء والفتيات إلى الفضاءات العمومية والسماح بتعزيز املساواة بني اجلنسني ،وذلك سعيا
نحو تنمية مدن منوذجية شاملة وآمنة.

« مع تطور املدينة و اجلهود املبذولة لتحسني الفضاأت العامة ،تنشأ مسألة املساواة في الولوج .بالفعل يزال شكل املدن
مصمما في الغالب من قبل الرجال و للرجال .ومع ذلك  ،يكشف مقاربة النوع اإلجتماعي أن النساء
واملراكز احلضرية
ً
والرجال لديهم أمناط مختلفة الستخدام األماكن العامة .ملعاجلة هذه احلواجز  ،فإن هيئة األمم املتحدة للمساواة بني
اجلنسني و متكني املرأة مقتنعة بأن حتسني جودة وسالمة الفضاأت العامة للنساء والفتيات هو من بني األولويات
محليا لصالح
للتدخل من أجل التنمية املستدامة احمللية وتشجع نهج الشراكة لتنفيذ اإلجراأت ذات الصلة واملكيفة
ً
تخطيط حضري شامل تنمية اإلقليمية مع مراعاة مبادئ املساواة في احلقوق بني اجلنسني».
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مقدمات للفهم:
ما الغرض من هذا الدليل؟
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مقدمات للفهم.
ما الغرض من هذا الدليل؟

حقق املغرب تقدم ًا ملحوظ ًا في مجال حقوق اإلنسان
اخلاصة باملرأة على مدى السنوات العشر املاضية.
وقد متيز هذا التطور بإصالحات مؤسساتية
وتشريعية ،كرسها دستور الفاحت من يوليوز 2011
الذي أعلن املساواة الرسمية بني الرجل واملرأة وحظر
جميع أشكال التمييز ضدهما وحث السلطات
العمومية على إعمال هذه احلقوق وضمان فعاليتها.
ومت بهذا الصدد وضع برامج على الصعيدين الوطني
والدولي بهدف إدماج بعد النوع االجتماعي ،نذكر
منها على سبيل املثال اعتماد قانون األسرة في عام
 ،2004واجلهود املبذولة بشأن تبني امليزانية املراعية
للنوع االجتماعي منذ عام  ،2007وقانون املالية لعام
 2015وخطتي املساواة احلكوميتني.
وقد قام املغرب موازاة مع ذلك باالنخراط في اجلهود
التي يبذلها املجتمع الدولي .ففي عام  ،2013قامت
جلنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة ( )CSWبحصر
عدة أشكال من العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات
في الفضاءات العمومية معتبرة إياها مشكلة نوعية،
ودعت احلكومات إلى وضع حد لها .ومن بني
أهداف التنمية املستدامة الـ  17من أجندة األمم
املتحدة لعام  ،2030نذكر« :القضاء على جميع
أشكال العنف ضد النساء والفتيات في احلياة العامة

واحلياة اخلاصة» (الهدف  ،)5-2و»متكني اجلميع،
ال سيما النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،من الولوج إلى مساحات خضراء
وفضاءات عامة وآمنة» (الهدف )11-7؛ اللذان
يشكالن التزامني قويني يجب على جميع الدول
األعضاء الوفاء بهما .وفي عام  ،2016مت في إطار
اخلطة احلضرية اجلديدة (املوئل الثالث) التعهد
بضمان بيئة وفضاءات عامة آمنة ومأمونة للنساء
والفتيات في املدن حتى يتسنى لهن العمل والعيش
واملشاركة كمواطنات دون خوف أو تعرض للعنف.
وفي إطار تنفيذ املقتضيات الدستورية وااللتزامات
الدولية للمغرب ،قامت وزارة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة بوضع سياسة
عمومية تروم مكافحة جميع أشكال الهشاشة
واإلقصاء االجتماعي والسماح باالندماج احلضري
لساكنة األحياء احملرومة في املغرب :سياسة املدينة،
ويتمثل الهدف منها فيما يتعلق باإلعداد ،في
احلرص على تسهيل الولوج إلى الفضاءات العمومية
وجعلها مالئمة جلميع املواطنني واملواطنات.
ومن أجل ضمان استجابة شاملة للتحديات املرتبطة
بالتعمير السريع وعدم املساواة االجتماعية ،مبا في
ذلك التفاوتات القائمة على النوع ،أطلقت وزارة

إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة ،في إطار سياسة املدينة ،هذه املبادرة ملواكبة
تصور وتنفيذ مشاريع تهيئة فضاءات عمومية
تستجيب لضرورة الولوج على قدم املساواة ودمج
احتياجات النساء والفتيات .ويكمن الهدف من
هذا الدليل في تزويد السلطات وأصحاب املشاريع
بتوجيهات عملية حول التهيئات الواجب إدماجها
في الفضاءات العمومية ،بغية جعلها أكثر جماال
وتسهيل الولوج إليها للجميع ،والسيما النساء
والفتيات .ويتعني وضع هذه التوجهات في سياقها
عند الضرورة ،مع مراعاة املبادئ العاملية لإلدماج
والتماسك االجتماعي واالختالط في احترام
للخصائص الثقافية واالجتماعية .وهي تنطبق
بشكل خاص على املشاريع املستقبلية ،وكذا على
مشاريع تأهيل الفضاءات العمومية املوجودة على
أرض الواقع.
وعلى الرغم من الطابع الضروري للتوجيهات الواردة
في هذا الدليل فإنها ليست كافية لتقدمي إجابة كاملة
عن اإلشكاليات املرتبطة مبكانة املرأة في املجتمع
وفي الفضاء العمومي .ومن ثم وجب استكمالها
مببادرات أخرى تشمل شركاء آخرين ،على النحو
املشار إليه في اجلزء املعنون «التنفيذ والتعميق».
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تعاريف ومفاهيم
املساواة بني اجلنسني (املساواة بني الرجل واملرأة) :يشير هذا املصطلح إلى املساواة في احلقوق واملسؤوليات والفرص بني النساء والرجال والفتيات والفتيان .واملساواة
ال تعني أن يصبح الرجال والنساء متشابهني ،لكن أال تكون حقوقهم ومسؤولياتهم وفرصهم رهينة كونهم ولدوا ذكورا أو إناثا .وتفترض املساواة بني اجلنسني مراعاة
مصالح واحتياجات وأولويات النساء والفتيات ،مع االعتراف بتنوع مجموعات النساء والرجال .فاملساواة بني اجلنسني ال تخص املرأة وحدها ولكن يجب أن تهم
الرجال والنساء وتشركهم بالكامل في هذا الشأن .وتعتبر املساواة بني اجلنسني مسألة من مسائل حقوق اإلنسان ،وشرطا مسبقا ومؤشرا من مؤشرات التنمية
املستدامة التي تتمحور حول اإلنسان.
1

وفي املغرب ،مت تكريس املساواة بني اجلنسني في دستور  2011في ديباجته ومن خالل  18مادة مخصصة حلقوق املرأة حتظر جميع أشكال التمييز ،مبا في ذلك التمييز
على أساس اجلنس وتنص على املساواة بني اجلنسني في جميع املجاالت.
النوع االجتماعي :يشير هذا املصطلح إلى السمات االجتماعية والفرص املرتبطة بواقع كون اإلنسان ً
رجل أوامرأة ،وإلى العالقات القائمة بني النساء والرجال
والفتيات والفتيان .يتم بناء هذه السمات والفرص والعالقات اجتماعيا وتعلمها من خالل عمليات التنشئة االجتماعية .فهي محددة بشكل خاص بالسياق والزمن
وقابلة للتغيير .ويحدد النوع ما هو متوقع من ومسموح به ومثمن عند املرأة أو الرجل في سياق معني ،ففي معظم املجتمعات ،توجد اختالفات وتفاوتات بني النساء
والرجال من حيث املسؤوليات املسندة واألنشطة املضطلع بها والوصول إلى املوارد والتحكم فيها وكذا إمكانيات صنع القرار .ويشكل النوع جزءا من السياق
االجتماعي الثقافي األوسع .ومن بني املعايير الهامة األخرى للتحليل االجتماعي والثقافي نذكر الطبقة والعرق ومستوى الفقر واملجموعة العرقية والسن.
2

الفضاء العمومي :نقصد بالفضاءات العمومية تلك األماكن التي ميكن للعموم الولوج إليها ،سواء أكانوا يقيمون بالقرب منها أم ال .ويتعلق األمر بالشوارع
والساحات واملساحات اخلضراء واملرافق العمومية واملالعب الرياضية والشواطئ إلخ ...التي تسمح بحرية احلركة للجميع ،مع احترام مبادئ قابلية الولوج واملجانية.
ويعتبر الولوج إلى الفضاءات العمومية أساس "احلق في املدينة" الذي يعرف املدن على أنها أمالك مشتركة مفتوحة أمام اجلميع.
3
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متلك الفضاء العمومي :يتمثل فعل متلك املرء للفضاء العمومي في اعتبار هذا الفضاء ملكا له ،مبا يتيح له فرصة استخدامه ملصلحته .وقد ظل الرجال ،منذ
زمن بعيد عبر أرجاء العالم ،يتملكون الفضاء العمومي من خالل تهيئة املدينة حسب حاجياتهم .أما اليوم فقد أصبحت النساء أيضا يطالنب بحقهن في
املدينة ويأملن في متلك الفضاء العمومي واملساهمة بتصوراتهن حول املدينة واملجتمع.
اإلدماج :يتعلق األمر مبقاربة تروم خلق شروط جماعية تسمح لكل واحد وكل واحدة ،أيا كان/كانت ،أن يقدم/تقدم أفضل ما لديه/لديها إلى املشروع
املشترك .ويشجع اإلدماج في مجال تهيئة الفضاءات العمومية على مراعاة ممارسات وتطلعات جميع األشخاص الذين يشغلونها مبن فيهن النساء (سواء أكن
شابات ،مسنات ،معاقات ،متعلمات ،أميات ،إلخ) .وحني يحدث ذلك ،ميكن القول بأن هذه الفضاءات العمومية "مراعية للنوع" أو "مالئمة للنساء".
ويدعو الدستور املغربي إلى تنظيم املرافق العمومية على أساس املساواة بني املواطنات واملواطنني في الولوج إليها ،واإلنصاف في تغطية التراب الوطني،
واالستمرارية في أداء اخلدمات (الفصل  .)154وتعتبر سياسة املدينة ،كما جاء تعريفها في التصريح احلكومي ،سياسة عمومية وشاملة وتضامنية تهدف
إلى القضاء على جميع أشكال اإلقصاء االجتماعي واملجالي وإلى تعزيز االندماج احلضري لساكنة األحياء احملرومة من الشغل والولوج إلى اخلدمات وإلى مرافق
القرب.
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2
14

المنهج المتبع.
توجيهات من أجل تهيئة
فضاءات عمومية سهلة
الولوج للنساء والفتيات

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

2

املنهج املتبع.
توجيهات من أجل تهيئة فضاءات عمومية مؤاتية للنساء والفتيات

املبادئ العامة
 .1يحدد هذا الدليل توجيهات تروم حتسني ولوج النساء والفتيات للفضاءات
العمومية واستخدامهن ألربعة أنواع من هذه الفضاءات؛ تتدخل فيها وزارة
إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ،وهي:
• الطرق؛
• الساحات؛
• املساحات اخلضراء؛
• مالعب القرب الرياضية.
 .2هذه األنواع األربعة ليست مستقلة بعضها عن بعض :ففي كثير من
األحيان ،نالحظ وجود استمرارية بني هذه الفضاءات (من الشارع إلى
الساحة ،من الساحة إلى احلديقة ،إلخ) .وتقتضي هذه االستمرارية إمكانية
العثور على توصيات مقترحة مماثلة في أكثر من واحدة منها:

 .5يكمن التحدي في بناء مدن مختلطة يتملك فيها الرجال والنساء
الفضاءات العمومية .وإذا كانت بعض التوصيات تأخذ بعني االعتبار
احتياجات خاصة بالنساء (مثل مقاعد الرضاعة) ،فإن معظمها يهم كافة
مرتادي الفضاءات العمومية.

الفضاءات العمومية من منظور النساء
مت حتديد العقبات الرئيسية التي حتول دون ولوج النساء والفتيات إلى الفضاءات
العمومية والتي ميكن التغلب عليها بشكل مباشر في إطار التهيئة احلضرية،
من خالل األبحاث امليدانية التي كشفت عن اإلشكاليات اإلحدى عشرة
التالية الناجتة عن التجربة املعيشة للمرأة في عالقتها بالفضاءات العمومية.

أيضا مواءمة التوجهات مع أنواع أخرى من الفضاءات العمومية:
 .3ميكن ً
محطات السكك احلديدية أو محطات النقل العمومي ،الشواطئ ،األروقة
التجارية ،إلخ؛
 .4وبغض النظر عن نوع الفضاء الذي يشكل موضوع التهيئة ،يجب عند
برمجة املشروع مراعاة إشكاليات الصيانة واالستدامة :إذ يتوجب في نفس
اآلن إيالء االهتمام للمواد املستعملة  -قد تكون بعض هذه املواد أكثر
تكلفة ولكنها أكثر استدامة وبالتالي تتطلب استثمارات أقل حلفظها
وأيضا ملدى الكفاءة التقنية
وصيانتها  -وملناصب الشغل املراد خلقهاً ،
واملالية للجماعة أو من ينوب عنها في تأمني صيانتها؛
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الفضاءات العمومية من منظور النساء
ا لتم ّلك

إمكانية الولوج

96%

82%
يجدن صعوبات في التنقل في

من النساء اللواتي شملهن االستطالع يعتقدن
أن مدينتهن ال توفر لهن أماكن آمنة للرضاعة و
 % 86منهن يتحدثن عن عدم وجود أماكن
لتغيير حفاضات أطفالهن

الشارع بسبب
الولوج إلى األرصفة

95%

لديهن إمكانية محدودة للولوج
إلى التجهيزات الرياضية

77%

75%

يؤكدن غياب ألعاب آمنة
ومتنوعة لألطفال

يعتقدن أنه من الصعب الولوج إلى
تظاهرات فنية وثقافية في مدينتهن

93%
90%

يعتبرن أنه ال توجد خرائط كافية ألحيائهن
يعتقدن بأن هناك نقصا في اللوحات اإلرشادية

تعليق
قدرة التهيئة احلضرية على االستجابة لإلشكاليات التي
تواجهها النساء في الفضاءات العمومية
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محدودية

85%

ال ميكنهن ولوج املراحيض
العمومية في الفضاء العمومي
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الشعور

مهم
مهم إلى حد ما
قليل األهمية

77%
لديهن جتربة سلبية مع الروائح
في الفضاء احلضري

51%
يعانني من التعقب مرة واحدة
 31%في األسبوع،
 24%يعانني من التحرش اجلسدي
مرة واحدة في األقل في السنة
يعانني من التحرش اللفظي مرة
واحدة على األقل في األسبوع،

85%

يشعرن باخلطر بسبب شيوع تواجد
احليوانات الضالة في الفضاءات العمومية

82%
ُيشرن إلى عدم متثيل الشخصيات التاريخية
النسائية بالفضاءات العمومية

الطريق العمومي عبارة عن مجال للسير ،وهو مصمم ليكون سهل الولوج بالنسبة
للجميع.
وهو يعتبر من ناحية العنصر الرئيسي لتدفقات التنقل (املشي ،الدراجات الهوائية،
الدراجات النارية ،الدراجات ثالثية العجالت ،احلافالت ،الترامواي ،سيارات األجرة،
السيارات خاصة) من أجل الولوج إلى املرافق احلضرية :املتاجر ،أماكن العمل،
املؤسسات الصحية والتعليمية ،الترفيه .ومن هذا املنطلق ،فإنه يتعني تصميمه بشكل
يضمن تعدد التنقالت ويسهل إمكانية الولوج إلى وسائل النقل املستخدمة :فإذا
أصبحت بعض التنقالت صعبة إن لم نقل مستحيلة (بفعل العوائق املوجودة باألرصفة
مثال) ،فإن الطريق العمومي يتحول حينها إلى عامل إقصاء.
ومن ناحية أخرى ،ال ميكن أن ننظر إلى الطريق العمومي كمجرد فضاء نعبره ولكن
يجب أن نعتبره أيضا مكا ًنا نشغله ونتوق إلى االستفادة منه .وبالتالي بات من
الضروري أن تشعر النساء بالراحة فيه وبأن يعتبرنه من حقهن.
أخيرا ،يعد الطريق فضاء بينيا تلتقي فيه استخدامات مختلفة وجماهير متعددة.
ً
وبالتالي ،واستنادا إلى طريقة تهيئته ،بإمكانه أن يجسد إما مكا ًنا يسوده جو من
التعايش أو املواجهة .ومن هذا املنظور ،ال ينبغي اعتباره فضاء محايدا ولكن فضاء من
شأنه أن يخلق ،على طرفي نقيض ،إما متاسكا اجتماعيا أو تفككا وتوترا.
وتُظهر الدراسات االستقصائية املتعلقة بالتنقل التي أجريت في املغرب أن النساء
يتنقلن مشيا على األقدام أكثر من الرجال % 76 :من تنقالت النساء بالدار البيضاء
سيرا على األقدام مقارنة بـ  % 57بالنسبة للرجال .وتزداد هذه النسبة كلما تعلق
تتم ً
األمر باملسافات القصيرة.
يؤكد التشخيص الذي مت إجراؤه مبناسبة إعداد هذا الدليل هذه األرقام ويقدم معلومات
حول جتربة املرأة في استخدام الطريق العمومي ،والسيما حول العناصر الثالثة التي
ميكن حتسينها في إطار التهيئة احلضرية املراعية العتبارات النوع ،أال وهي:
 .1إمكانية الولوج؛
 .2األمن؛
 .3منافع الطريق العمومي.

0,25%

0,75%
9%

13 %

4%

4%
9%

57 %

17 %

الـطــرق

 :1.2الطرق:زقاق ،زنقة ،شارع ،محج

سيارات أجرة
نقل خاص

مشيا
نقل جماعي

املمر اخلاص بالدراجات الهوائية
سيارة

10 %

76 %

1%

صورة :حصة موجهة حسب النوع في الدار البيضاء

5

مثال ملشروع متعدد الوسائط يدمج رابط الراجلني واملناطق املظللة واملزروعة بالنباتات وفضاءات لعب األطفال
وفضاءات الرياضة ومسارات اجلري واملشي أو ركوب الدراجات وباحات االستراحة ونقاط االلتقاء واألكشاك
واملرافق الصحية العمومية .املتنزه البحري ملسجد احلسن الثاني :منظور (يسار) وورش (ميني)
©Casa Aménagement

4

لذلك ،يجب أن يضمن تخطيط شبكة الطرق استمرارية سلسلة التنقل :يتعني أن تندرج
كل تهيئة في إطار هذه االستمرارية وأن تضمن استقاللية مستعمالت الطريق من خالل
عملية تقاطعات السلسة .ويكمن حتدي استمرارية سلسلة النقل في السماح بحرية احلركة
بني اإلطار املبني وشبكة الطرق والفضاءات العمومية وأنظمة النقل وتعدد وسائطها.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

17

الـطــرق

اإلستمرارية في سلسلة التنقل
الرؤية
 اإلضاءة -التشوير

وسائل النقل العمومي
 قرب النقل العمومي منطقة مخصصة لالنتظار التشويراألمن
 سياج خارجي أعمدة حواجز ملنع وقوفالسيارات

السالمة الطرقية
 معابر املشاة -اضواء املرور

الولوج
 منحدرات مهيأةأرصفة
 عرض ،ارتفاعاخلطوة ،تعبيد مجهزة
أرصفة مائلة
 -شرائط التحذير

شهادات
«األرصفة مشغولة باملتاجر ومليئة باملعيقات
أمام النساء»
«من الصعب التنقل مع العائلة ،ألن األرصفة
مرتفعة للغاية»
«عدم وجود ممرات منخفضة يزيد من خطر
احلوادث ،خاصة بالنسبة لألطفال»

السالمة الطرقية
 -مسار الدراجات

التشخيص  -تعتبر العيوب التي تطال تهيئة األرصفة من بني املشاكل الرئيسية التي أشارت إليها النساء (كونها ليست واسعة مبا فيه الكفاية ،مكسورة ،مزدحمة ،ال ميكن الولوج
كاف ،فإن النساء واألشخاص األكثر عرضة للمخاطر (املسنات ،الالتي يتنقلن صحبة أطفال أو يدفعن عربات
إليها ،إلخ .)..فإذا لم يكن الرصيف سالكا أو سهل الولوج بشكل ٍ
أطفال أو يحملن أكياس تسوق أو يستخدمن كراسي متحركة) والالئي هن أقل قدرة على احلركة مقارنة مبعظم الرجال ،يضطررن للمشي على قارعة الطريق ويشعرن بأنهن
معرضات بشكل مباشر ملخاطر حركة السير .وهكذا تشعر النساء على الطريق بأنهن في وضعية هشاشة ،وميكنهن بالتالي اعتبار الطريق العمومي فضاء معاديا وهن مضطرات
الستعماله .لذلك ،فإنه يجب على التهيئات احلضرية املنجزة على شبكات الطرق استحضار احلاجة إلى تصحيح االختالالت املذكورة أعاله بغرض متكني النساء من العيش بها
بكل طمأنينة.

18

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

الـطــرق

سلة مهمالت
طريق
 1.50متر

عرض
ممر الراجلني

رسم توضيحي ملشكالت سهولة الولوج إلى األرصفة ©Womenability

تدابير التهيئة

األرصفة

يجب أن تكون األرصفة سهلة الولوج وقابلة لالستعمال وآمنة .كما يتعني أن تكون
على وجه اخلصوص واسعة مبا يكفي للسماح لعربات األطفال أو الكراسي املتحركة
باملرور والعبور عبرها ،وذلك باحترام املعايير التالية:
• احلد األدنى لعرض الرصيف  1.50متر خال من أي عائق؛
• احلد األقصى لعلو خطوة الرصيف  21سنتمتر؛
•بدون عائق معلق :احلد األدنى للعلو اخلالي هو  2.20متر (األلواح واألشجار واألغطية
وواجهات املتاجر ،إلخ)...؛
• مع تكسية مقاومة لالنزالق تسمح بالتحام كاف ملنع السقوط بالكامل ،خاصة مع
وجود املاء .يجب أن تكون التكسية مقاومة لتحركات التربة (جذور األشجار،
وحتركات األرض ،إلخ) مع إمكانية استبدالها بسهولة في حالة إجناز األشغال ،وذلك من
أجل احلد من احلفر التي يصعب عبورها على النساء؛ الالئي يدفعن عربات أطفال أو
يحملن أكياس تسوق أو يرتدين أحذية ذات كعوب ،أو يرافقن أشخاصا مسنني؛
• 50سنتمترا قبل كل فارق ارتفاع ،شريط تنبيه  /دعوة إلى التحلي باليقظة  /شريط
إرشادي يعتمد حاسة اللمس بعرض ال يقل عن  40سنتمتر.

طريق
 1.50متر

رصيف
أقل عرض
طريق

شجرة
إضاءة
طريق
 1.50متر

عرض
ممر الراجلني

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة
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الـطــرق
تهيئة آمنة قبالة
مدرسة بفاس

©Womenability

مثال عن شريط التحذير بوجدة ©Womenability

يجب إجناز تخفيضات متموضعة على
مستوى الرصيف (“قوارب”) لتسهيل
التنقالت ،مع احترام املعايير التالية:
•عرض القارب أو معبر الراجلني بحد
أدنى  1,2متر؛
•منحدر أقصى  % 8على وجه الرصيف
و  % 2على اجلانبني؛
•لصق شريط تنبيهي (بوليمير) يدعو
األشخاص من ضعاف البصر لتوخي
احلذر أو ختمه (براتنج اخلرسانة).

تخدم أصص الزهور وتستخدم لتأمني األرصفة
وجتميلها في نفس الوقت على حد سواء.طنجة
©BENCOTEX SARL

ميكن تثبيت أعمدة أو حواجز على األرصفة ملنع وقوف السيارات غير املصرح به .كما ميثل تدبيرا من تدابير سالمة الراجلني.
أيضا استبدالها بأحواض للزهور ،وفي هذه احلالة يتم استخدامها لتجميل الشارع.
ميكن ً
عائق إطار مبني
مسار أفقي

≥  0.80م

≤%2

≥  0.80م

شريط تنبيهي
مرتفع ذو جانب دائري
≤  2سم

≥  1.20م

معبر للراجلني

رسم توضيحي :مبدأ ترتيب "القارب" أو تخفيض متموضع على الرصيف
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الـطــرق

األدراج والساللم

يجب أن يكون الولوج إلى ساللم املدينة آم ًنا وسهال مع:
• علو أقصى للخطوة  18سنتمترا؛
• حضن أكبر من  28سنتمتر؛
• درابزين بارتفاع يتراوح بني  80سنتمتر و متر واحد؛
• بالنسبة للساللم العريضة :توفير درابزين مركزي أو بعرض  4أمتار.
كما ينبغي استكمال أدراج املدينة أو تهيئة املنحدرات بساللم مع محامل استراحة ،ميكن تهيئتها أفقيا كل:
•  10أمتار إذا كان املنحدر % 5؛
• مترين إذا كان املنحدر % 8؛
•  1.20متر إذا كان املنحدر .% 10

األمان

التشخيص  -تتعرض النساء بشكل خاص حلوادث الطرق ،كونهن يتنقلن أساسا مشيا على األقدام .غير أن هذه احلوادث متكررة في املغرب وأكثر من ربع ضحاياها من
الراجلني .وإضافة إلى ذلك ،قد تشعر النساء بعدم األمان بسبب أعمال العنف اجلنسي التي حتدث في  3/2احلاالت داخل الفضاء العمومي؛ وفقًا ألرقام املرصد الوطني
للعنف ضد النساء .وهذا ما يجبرهن على تغيير سلوكهن في الفضاءات العمومية :فهن يتفادين اخلروج ليالً ،وميشني أسرع ،ويتجننب أماكن معينة كأرصفة املقاهي
ويغيرن ملبسهن ،فيما تختار الالئي في استطاعتهن ذلك التنقل بواسطة السيارة .ويزيد من حدة هذه الظاهرة اإلضاءة الضعيفة وسوء صيانة األروقة وإنارتها املعيبة التي
تقلل من رؤيتهن ،ناهيك عن نظرات مرتادي املقاهي املزعجة.
6
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الـطــرق
إشارات املرور الضوئية

تدابير التهيئة

إشارات مرور ،ذات أزرار كابسة،
لتحسني حركة الراجلني بإجبار
السيارات على التوقف والسماح
بعبور املشاة.

ممرات الراجلني

يجب جتسيد ممرات الراجلني لتأمني تنقالت النساء واألطفال.
تقريبا،
مترا
ً
•بشكل عام ،يجب أن يكون ممر العبور متاحا للراجلني كل ً 50
ومن باب األولوية قرب الفضاءات التي ترتادها النساء واألطفال (مدارس،
ساحات ألعاب ،أسواق ،محطات حافالت )...؛
• تهيئة ممرات راجلني مرتفعة إلجبار السيارات على اإلبطاء؛
• التأكد من عدم وجود عائق يعترض رؤية سائقي السيارات للرصيف؛ على
بعد  5أمتار.

نظام الضغط على الزر قابل لالستخدام من
طرف الراجلني لتبديل عالمة اإلشارة
(الرباط) ©ONU Femmes

أيضا تركيب أنظمة إنذار
ميكن ً
صوتية للمكفوفني إلعالمهم عند
تغير لون إشارة املرور.

شهادات

ممر راجلني معلى ،مع جزيرة حامية وسط شارع ماء العينني ،الرباط ©Rabat Région Aménagement
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“ال أستطيع اخلروج دون أخذ سيارتي”
ليل ،وعندما يتعني
غالبا أن أخرج ً
“أخشى ً
أبدا”
علي ذلك،ال أمشي وحدي ً
“أحاول أن أكون سريعة وأجتنب األماكن
املهجورة غير املضاءة”
“أجتاهل التحرش اللفظي خوفًا من التعرض
للعنف”
“حتاول النسوة البقاء مع ًا قدر اإلمكان عندما
يخرجن إلى الشوارع لتفادي التعرض للتحرش”

الـطــرق

مسارات الدراجات

اإلنارة

ميكن إنشاء مسارات دراجات لتوفير مساحات تنقل
مناسبة لكل وسيلة من وسائل املواصالت ،وكذا
لتشجيع استخدام الدراجة من قبل النساء:
• احلد األدنى للعرض بني مترين (مسار أحادي
االجتاه) و  3أمتار (مسار ثنائي االجتاه).

يجب أن تكون اإلنارة كافية لرؤية مستعمالت
الطريق وسالمتهن ،والسيما الراجلني ،من خالل
ضمان:
•قيمة إضاءة دنيا مقاسة على األرض من  20لوكس
على طول املسار؛
•علو أعمدة إنارة مالئم ألمناط التنقل (علو بني 4،5
و  5,5متر إلضاءة الراجلني وبني  8م و  12م إلضاءة
العربات)؛
•مسافة بني عمودي اإلنارة من  2,5إلى  3أضعاف
علو القطب؛
•استخدام مصابيح  LEDأكثر وهجا قد يسهل متييز
األشكال واأللوان أفضل من مصابيح الصوديوم
الصفراء؛
•تفضيل مصادر اإلضاءة املباشرة (التي تضيء
مباشرة مساحة معينة) بد ًال من املصادر غير املباشرة
(حيث تعكس العوائق ،مثل املباني واألشجار،
الضوء الناجت فال يستهدف األرض مباشرة) .هام:
يجب أن يحول اجتاه املصادر املضيئة دون الوهج
املباشر ملستعمالت الطريق عند الوقوف واجللوس،
أو ظهور انعكاسات على عالمات التشوير.

مشروع مدينة بايك مبراكش ،أول نظام لدراجات اخلذمة
الذاتية بإفريقيا ©MedinaBike Marrakech

إنارة عمومية بشارع احلسن الثاني ،الرباط ©Nabilum

7

•تفضيل استخدم املثبتات اجلدارية حتى ال تعرقل
األرصفة عندما تكون ضيقة.
تهيئة طريق آمن خاص بالدراجات .كورنيش الناضور
©Agence de l’Oriental
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الـطــرق
إرتفاع ب

إرتفاع أ

إرتفاع ب

إرتفاع أ

1x

ساحة عمومية مع منتزه للترفيه مضاء بشكل جيد خالل املساء بوجدة
©Agence de l’Oriental

1x

رسم توضيحي :عرض مقطعي إلضاءة منوذجية

8

قابلية الرؤية
ميكن تركيب مرايا محدبة في زوايا األزقة لتحسني قابلية الرؤية ،وللسماح برؤية الوافدين اجلدد والتحقق من عدم
اختفاء أشخاص خلف الركن.

مرافق الطريق العمومية

أيضا للمكوث واملشي .وبالتالي ثمة ما يدعو
التشخيص – إن الطريق العمومية ليست فقط فضاء للتنقل ولكن ً
إلى اتخاذ بعض تدابير التهيئة جلعل الطريق العمومية أكثر جاذبية.

تدابير التهيئة

مشروع أشغال إعادة تهيئة ساحة األمم املتحدة بالدار البيضاء
©Casa Aménagement

والص َّفة
عناصر الزخرفة ُ

ميكن تثبيت العناصر الزخرفية واملفيدة (العريشات
واألروقة ،إلخ )...التي توفر الظل في األيام شديدة
احلرارة( .هذه العناصر مفصلة بإسهاب في اجلزء اخلاص
بالساحات).
ميكن أن يشمل جتميل شبكات الطرق:
• غرس أشجار وزهور ونباتات؛
• إجناز لوحات جدارية.
24
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مبادرة "املمر" ملجموعة التزوري بوجدة من أجل التحسيس
بالسالمة الطرقية بشكل فني ©Collectif Tzouri

مشروع بيرغوال من أجل خلق ظل في أحد األزقة .بناء سوق
الصاحلني ،سال ©Rabat Région Aménagements

الـطــرق

املقاعد
ميكن تركيب مقاعد للسماح لكبار السن والنساء احلوامل واألشخاص ذوي احلركية احملدودة باالستراحة من
عناء قطعهم ملسافات طويلة:
• مباعدة قصوى بني كل مقعدين في حدود  200متر؛
• تثبيتها بالقرب من محطات وقوف احلافالت وسيارات األجرة؛
•يجب أال حتجب محطات التوقف الرؤية (مالجئ شفافة) ،وأن توفر الشعور باألمان للذين ينتظرون وسيلة
نقل ،مع عالمات تشوير وجميع املعلومات الضرورية ،خاصة فيما يتعلق بأوقات االنتظار واالجتاهات.

صورة :موقف للحافالت في فاس مع مقعد ظليل.

عالمات التشوير
يجب تثبيت عالمات تشويرية بارزة إلعطاء النساء شعورا بالتحكم في تنقالتهن في الشوارع التي
يشغلها الرجال في الغالب .ويجب أن تكون هذه العالمات التشويرية:
• متكررة ومنتظمة لضمان استمرارية املسار؛
•شاملة األشخاص األميني ( % 42من النساء أميات ،مقارنة بـ  % 22من الرجال) ،عن طريق الفتات
بالشوارع معززة بالرسومات ،أو عالمات تشير إلى أماكن في املدينة باستخدام الصور التوضيحية،
باإلضافة إلى خرائط األحياء؛
أيضا االنتباه إلى متوقع هذه العالمات وإلى عدم تثبيتها في مناطق معينة دون غيرها.
• يجب ً

شهادة
“تصاميم األحياء موجودة فقط في
املناطق السياحية ،مثل املوجودة في
املدينة العتيقة ،في حني يجب إضافة
تصاميم أخرى”.

املراحيض العمومية
التأكد من وجود مراحيض في موقع مستور حتى ال تكون منفرة.
املراحيض العمومية ،الغابة
احلضرية ابن سينا بالرباط
©ONU Femmes

مدخل الغابة احلضرية ابن سينا

©Rabat Région Aménagements

عالمات تشوير قابلة للفهم بالنسبة ألغلبية
الناس محررة بثالث لغات مع رسم تخطيطي.
مدينة أكادير

مراحيض املؤسسات
املدرسية بالبحراوي

©Rabat Région
Aménagements

©Womenability
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الـطــرق
عناصر ال ينبغي اإلغفال عنها
تأنيث اسم الشارع سلة قمامات

مقاعد

26
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ترميم الرصيف

إنارة

حوض بستاني

ساللم الولوج

عالمات تشويرية شاملة

ممر الراجلني

أرصفة آمنة وقابلة للمشي
عبرها يسهل الولوج إليها

قوارب أو
موضعية لألرصفة

انخفاضات

الـطــرق

متطلبات يتعني الوفاء بها

جدول موجز للحلول املقترحة ألجل إدراج النوع في مشاريع الطرق
الطرق
املقتضيات التقنية والتدبيرية
•  1.40متر كحد أدنى للعرض بدون أية عوائق
•  21سنتمتر كأقصى ارتفاع حلافة الرصيف
•  2.20متر كأدنى علو مكشوف
• تكسية مقاومة لالنزالق
• شريط تنبيهي بعرض  40سم ،يوضع بــ  50سم على األقل قبل كل فرق ارتفاع
• منع احلواجز التي تعيق املرور (الدرجات ،فروق االرتفاعات ،األعمدة احلامية ملداخل املرآب أو الولوج غير املتكافئ إلى املتاجر)
• تنظيم احتالل األرصفة وامللك العام من طرف احملالت التجارية واملقاهي (التسيير)
•  1.2متر كحد أدنى لعرض القارب
•  % 8كأقصى ميل أمام الرصيف و  % 2على اجلانبني
• يجب لصق شريط تنبيه لضعاف البصر (بالبوليمر) أو ختمه (باخلرسانة الصمغية)
• ضمان وجود القوارب في أماكن استراتيجية بالنسبة للنساء واألشخاص املستضعفني
• احترام معايير التقليل ،عالمات تشوير وقائية للمكفوفني
• أخذ ما هو موجود بعني االعتبار (مسالك الصرف ،مسارات الدراجات )...

التبليط املستدام

• مواد مقاومة للصدمات ولسوء األحوال اجلوية وجلذور األشجار
• ميكن استبدالها بسهولة في حالة األشغال
• مقاوم لالنزالق

جتهيزات حضرية حتول دون
توقف السيارات على
الرصيف

• حتديد املواقع االستراتيجية ملنع السيارات من التوقف بها
• أعمدة أو حواجز متنع وقوف السيارات غير املصرح به وتضمن أمان الراجلني
• تفضيل األعمدة املغروسة بالنباتات للمساهمة في جتميل الشوارع

درج املدينة آمن وسهل
الولوج

•  18سنتمتر كحد أقصى الرتفاع حافة الرصيف
• موطئ قدم يفوق  28سنتمر
•  80 %سنتمتر  1متر كمجال الرتفاع درابزين
• بالنسبة إلى الساللم العريضة :يجب توفير درابزين مركزي أو بعد كل  4أمتار عرضية
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة
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الـطــرق
منحدرات مزودة بساللم تهيئة عتبات الراحة األفقية كل:
•  10أمتار إذا كان املنحدر بنسبة % 5
للولوج مع عتبات للراحة
•  2متر إذا كان املنحدر بنسبة % 8
•  1.20متر إذا كان املنحدر بنسبة % 10
ممرات الراجلني املنجزة

• بعد كل  50متر
• مطبات على املمرات الرئيسية
• ال ينبغي وضع أي حاجز قد يعيق رؤية الرصيف على بعد  5أمتار بالنسبة لسائقي السيارات

مسارات انحراف مخصصة • تأمني مرور الراجلني (ركائز )...وتسهيل التنقل عبر تركيب عالمات تشوير مناسبة
للراجلني أثناء أشغال الطرق • تعزيز اإلنارة املوجودة وإضاءة السقاالت
إشارات املرور

مسارات الدراجات
اإلنارة
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• التأكد من تثبيت إشارات املرور في الفضاءات التي ترتادها النساء (املدارس واألسواق ،وما إلى ذلك)
• دمج أزرار الضغط
• توفير أنظمة اإلنذار الصوتي
• التوعية باحترام قانون السير وتعزيز استتباب األمن على الطرق (التسيير).
• مترين كحد األدنى للعرض (بالنسبة ملسار أحادي االجتاه) و  3أمتار (بالنسبة ملسار ثنائي االجتاه)
•  20لوكس طوال املسار كحد أدنى لقيمة اإلنارة املقاسة على األرض
مترا للعربات
• ارتفاع أعمدة اإلنارة بني  4.5و  5.5أمتار للراجلني وبني  8و ً 12
• مسافة بني اثنني من أعمدة اإلنارة  2.5إلى  3أضعاف ارتفاع العمود
• استخدام مصابيح متفاعلة أيونا  ))LEDأكثر إضاءة ميكن أن مييز األشكال واأللوان بسهولة أكبر من مصابيح الصوديوم الصفراء
• تفضيل مصادر الضوء املباشرة
• تفضيل التثبيت باجلدران عندما تكون األرصفة ضيقة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

 :2.2الساحات ،الساحات الصغيرة

مشروع هندسي معماري لكلية متعددة
التخصصات بتارودانت من إجناز سعد القباج
وإدريس الكتاني ومحمد أمني سيانة :املقاعد
ذات الزاوية املستقيمة تسهل التبادل

الســاحـــات

الساحة ليست مجرد مكان نعبره .إنها وجهة ،مكان نذهب إليه
ونشغله .والساحة كمكان مشترك ،هي فضاء عام للتواصل
االجتماعي ولبناء التماسك االجتماعي .وبهذا املعنى ،فإن الساحة
هي مكان منارس ونتعلم فيه كيف نعيش م ًعا وحيث يتم بناء مفهوم
متلك الفضاء العمومي واملشترك .وتتيح الساحة كمكان للترفيه
حتقيق األنشطة الفردية أو اجلماعية :النقاش ،االسترخاء ،اللعب ،في
وأخيرا ،فإن الساحة هي مكان لتنشيط
احترام لعادات كل فرد.
ً
املدينة ،حيث يتم بها تنظيم التظاهرات العامة مثل املهرجانات
والعروض وحفالت احلي .وداخل حي ما ،تصبح الساحة الصغيرة
مكا ًنا للقاء خارج املنزل .إنها مساحة محايدة تسمح بربط األواصر
االجتماعية ،في إطار القرب ،مع احلفاظ على الفضاء اخلصوصي.
تتعلق هذه االستخدامات بشكل خاص بالنساء الالتي لديهن عدد
قليل من األماكن االجتماعية األخرى ،على عكس الرجال الذين
مثل.
يشغلون املقاهي ً
إن متكني الساحة العمومية من أداء وظيفتها االجتماعية بشكل
كامل يعني ضمان الولوج إليها واستخدامها من قبل اجلميع :سواء
أكان املرء مبفرده أو مبعية أحد ،وضمان التعايش اجليد بني
االستخدامات املختلفة التي ميكن للناس القيام بها .ومع ذلك ،أظهر
البحث أن النساء لدى ارتيادهن الساحات يقمن بذلك بشكل عام
غالبا ما يرافقهن أطفالهن الذين يلعبون حولهن
في مجموعات ً -
– وحتديدا في أوقات معينة ،خاصة نهاية النهار .تخفف الرفقة من
أحاسيس انعدام الراحة أو االنزعاج أو حتى عدم شرعية شغل املكان
التي تسيطر على املرأة حينما تكون مبفردها .ميكن أن يصبح هذا

شعورا بعدم األمان عندما تكون الساحة في حالة متردية (تبليط في حالة سيئة،
االنزعاج
ً
إضاءة عمومية معيبة ،مقاعد مفقودة أو مكسورة ،نوافير تالفة) أو قذرة (بسبب سوء
تدبير النفايات وغياب علب القمامة العمومية ،إلخ) .ووفقًا لنظرية “النافذة املكسورة” فإن
عدم صيانة الفضاء العمومي قد يعني غياب قواعد منظمة للفضاء االجتماعي ،ويساهم
بالتالي في تشجيع االنحراف والتحرش ،مما يثني النساء عن استخدام هذا الفضاء.
ولذلك فإن األمر يتعلق بتعزيز مزج االستخدامات للسماح للنساء بتملكهن التدريجي
لهذه األماكن .فاألمن والتنوع وتعايش الوظائف هي مفاتيح تهيئة ناجحة للساحة
العمومية .وحتقيقا لهذه الغاية ،فإن العناصر الرئيسية التي ينبغي مراعاتها هي:
 .1التوطني ضمن اجلوار؛
 .2تعزيز األمن؛
 .3التجهيز لضمان التقارب االجتماعي واالختالط؛
 .4ضمان وسائل الراحة واجلمالية احلضرية.

ساحة عمومية بوجدة في نهاية النهار.
وضع املقاعد ال يسمح للنساء باحلديث إلى
بعضهن البعض.
©Womenability

©Archimedia
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التوطني ضمن اجلوار

الســاحـــات

التشخيص – من الناحية االجتماعية ،تعتبر الساحات وامليادين الصغيرة أماكن ألفة مهمة
بالنسبة للنساء .لذلك يتعني أن تتواجد هذه الفضاءات على مقربة من أماكن العيش ،وحتى
داخل األحياء السكنية .مت تطوير بعض عناصر التهيئة احملددة ملعايير القرب أدناه:

تدابير التهيئة

خطة التهيئة

وفقًا للجمعية الوطنية ملجال اللعب ( ،)NPFAفإن الساحات والساحات الصغيرة التي ميكن
الوصول إليها يجب أن تلبي املتطلبات اآلتية:

•وجود مقاعد على بعد  400متر من املنازل .هذا مؤشر عام يجب
مالءمته مع الساكنة املستهدفة ،مبا في ذلك النساء احلوامل وكبار
السن؛
•أماكن كافية فيما يتعلق بالكثافة السكانية احلالية أو املتوقعة .مع
العلم أنه يجب تخصيص  24000متر مربع للمساحات املفتوحة
(املساحات اخلضراء ،وفضاءات اللعب ،والساحات )...لـ
 1000نسمة.

بلدية

هدف
حد أقصى
فضاء للعب
الكرة
منتزه

ملعب

فضاء أخضر
طبيعي
م

حي
فضاء أخضر

م

منتزه
االكتشاف
م

م

م

م

م

م

م

رسم توضيحي لبعض مؤشرات إمكانية الولوج إلى الفضاءات املفتوحة.
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فضاء
األلعاب

م

فضاء ألعاب
بالتجزئة
م

املنزل

تعزيز األمن

تدابير التهيئة

يجب أن تستجيب الساحات سهلة الولوج واملؤمنة
للمعايير التالية:
•عدم التواجد بالقرب من مناطق االزدحام الشديد.
•يجب أن يدرج تصور الولوج تنفيذ مناطق عازلة.
هذه األخيرة عبارة عن مناطق محايدة بني طريق ما
والساحة .إنها جتعل ممكنا حماية املستعملني من
وأيضا من الضوضاء
حوادث الطرق احملتملة،
ً
واإلزعاج البصري والشمي املرتبط بجملة أمور
منها وجود العربات ذات محرك .ميكن تهيئة هذه
املناطق من خالل:

حديقة بالقطب احلضري بالرحمة مضاءة بشكل جيد ومحاطة
بحاجز لضمان سالمة األطفال
©Womenability

تدابير التهيئة

عناصر الظلة والصفة
ميكن تثبيت عناصر تظليل للتخفيف من وضعيات
احلرارة املرتفعة صيفا حيث تكون الساحات
مهجورة خالل النهار ،خاصة بسبب نقص الظل.
سيتم إجناز هذه التهيئات من خالل التركيز على
استدامة املواد املستخدمة ،مثل:
•البنيات النباتية أو األشجار أو األغراس احمللية التي
ميكن أن تعزز التجربة احلسية للشم ،مثل البرتقال
املر أو الياسمني أو النباتات املتسلقة؛
•البنيات النسيجية؛
•البنيات املستدمية (اخلرسانة أو اخلشب).

الســاحـــات

التشخيص  -قد يرتبط اإلحساس بعدم األمان
الذي ميكن أن تشعر به املرأة في الساحات
والساحات الصغيرة مبا يلي:
•تردي حالة هذه الفضاءات وعدم صيانتها (تبليط
في حالة سيئة ،إضاءة عمومية معيبة ،نفايات
متراكمة ،إلخ)؛
•سلوكات غير متحضرة تدل على غياب معايير في
هذا الفضاء (تبول الرجال أمام املأل ،حترش لفظي
أو بدني )...تهدد سالمتهن اجلسدية ،علما أن
النساء هن أكثر عرضة للخطر ألنهن يصطحنب
أطفالهن ،أو هن حوامل ،أو ينتعلن كعوبا ،أو
يحملن أكياس تسوق.

•اجلدران املنخفضة أو الشجيرات أو أحواض
النباتات؛
•مساحة واسعة بني الشارع وفضاء االستراحة؛
•يجب أن تكون الساحات مضاءة بشكل جيد
مع حد أدنى ملعادل إنارة مقاس على األرض من
 20لوكس طوال املسار( .ملزيد من التفاصيل
حول اإلضاءة ،راجع اجلزء املتعلق بشبكة
الطرق) .يجب أن تكون جتهيزات الشوارع
ذات نوعية جيدة ومصممة مبواد متينة ومتأقلمة
مع الظروف اجلوية (اخلرسانة واخلشب) ملقاومة
عوامل التلف (املقاعد والنوافير وألعاب
األطفال).

التجهيز من أجل التعايش االجتماعي واالختالط

أمثلة مختلفة لهياكل جلب/خلق الظل في
مدينة العيون.

©�Direction Régionale de Lay
oune-Sakia al Hamra de l'Habitat et
de la Politique de la Ville
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

31

املقاعد
يجب تثبيت مقاعد في الساحات جلعل هذه الفضاءات أماكن لأللفة
بالنسبة للنساء .والستخدام املقاعد بشكل فعال من قبلهن ،ينبغي إيالء
االهتمام ل:
•موقعها وقابلية رؤيتها في الساحة؛
•ترتيبها بشكل يضمن دعم األلفة ،وليس فقط الراحة؛
•أن تكون مريحة :يجب أن تكون ظليلة وأال تكون املواد املستخدمة فيها
شديدة احلساسية للحرارة (سخونة أو برودة).

كرمة  +متسلقة (ياسمني)...،

الســاحـــات

شجار عالية (نخيل ،صنوبر)...

أشجار متوسطة العلو
(خروب ،ناراجن)...

قماش ممدود

مظالت

رسوم توضيحية :أمثلة مختلفة على املنشآت التي توفر الظل.
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رسوم توضيحي :للمقاعد التي تتيح تعايشا اجتماعيا أفضل.

املراحيض العمومية والنظافة العامة

الســاحـــات

يوصى باملراحيض العمومية للسماح للنساء بالبقاء في الساحات .يجب أن
تكون هذه املراحيض:
•سهلة الولوج وبشكل ال يلفت النظر ،وإذا كان ذلك متعذرا ،فيجب إنشاء
جدار منخفض أمام مكان الولوج إلى املراحيض ملزيد من الستر؛
• إحداث فضاء لتغيير حفاظات أو وضع األطفال؛
•توفير مراحيض إضافية للنساء وخاصة منهن ذوات االحتياجات الفسيولوجية
التي تتطلب االستخدام املتكررللمرافق الصحية.
بعيدا عن األنظار مع
ميكن توفير مقاعد خاصة تسمح للنساء باإلرضاع ً
قدرتهن على رؤية أطفالهن أو تغيير حفاظاتهم ،مع أقصى قدر من الراحة
والستر.
ميكن إنشاء صنابير وسقايات عمومية لتمكينهن من تنظيف أيديهن أو
إعدادهن مشروبا ألطفالهن.
9

صورة :مقعد مصنوع بتشاور مع السكان يتيح التعايش االجتماعي في سيدي مومن ،الدار
البيضاء (على اليسار) .منوذج ملقعد يتيح تعزيز التعايش االجتماعي (على اليمني).

نافورة على شكل صنبور عمومي ،شفشاون
©Agence Urbaine de Tétouan

مراحض عامة بعيد عن األنظار©Womenability
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الطاوالت
الطاوالت هي عناصر من التجهيزات احلضرية التي تقدرها النساء بشكل خاص ألنها تخلق
فضاء حميميا؛ إذ ميكنهن باستخدام الطاوالت القيام بأنشطة لم تكن مبقدورهن؛ في حال
عدم وجودها :اخلياطة والنزهة والدراسة واللعب

الســاحـــات

الترفيه
يجب أن تتالءم ألعاب األطفال مع مختلف األعمار واملراحل السنية .وميكن
حتقيق ذلك على سبيل املثال بتثبيت األلعاب املائية للصغار ،التي حتظى
بتقدير كبيرلديهم خاصة خالل فصل الصيف احلار ،وكذلك جدران التسلق
 ،وحبال االنزالق ،والقفازات واملدارات اآلمنة بالنسبة لألطفال األكبر سنا.
ميكن تثبيت نقاط اتصال بالواي فاي ،إذ الولوج إلى اإلنترنت يجلب مجموعة
متنوعة من املستخدمات لشغل املكان :الشابات وكبيرات السن إلخ.
وجودهن يساعد على زيادة جاذبية وتنوع املكان..

نافورة باملدينة اجلديدة بفاس

©Agence Urbaine de Fès

نافورة جافة بوجدة ميكن أن تستخدم كفضاء
للعب األطفال
©Womenability

شهادة
“من الصعب تغيير حفاظات األطفال
ألنه ال توجد مراحيض عمومية ،وال
توجد فضاءات مخصصة لذلك ،حتى
في املقاهي“ .
جتهيزات جديدة على حافات واد الناشف بوجدة
©Womenability

منتزه مفتوح للعب السكايت بكورنيش الرباط
©Rabat Région Aménagement

محطة الوايف اي  /قمامة شمسية بساحة محج
الرياض ،الرباط
©ONU Femmes
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ضمان وسائل الراحة واجلمالية احلضرية

الســاحـــات

التشخيص – ثمة العديد من املواقف التي قد تدفع النساء للشعور بكون تواجدهن
غير مشروع مبكان ما ،ما يدفعهن إلى احلد من ترددهن على هذا الفضاء العمومي:
نظرة مركزة حول طاولة للقمط
• االعتداءات الصوتية والرائحية التي يتعرضن لها (تبول الرجال الناجت عنه روائح
كريهة ،أبواق السيارات ،عدم صيانة املكان ،النفايات ،إلخ).
• استحالة ممارسة بعض األنشطة التي ال تزال تعتبر إلى اليوم من صميم أدوار املرأة.
ظل
على سبيل املثال ،صرح  % 96من النساء الالتي شاركن في التشخيص أنهن ال
لإلرضاع
ميكنهن تغيير حفاظات أطفالهن في الفضاءات العمومية.
وعلى نحو مماثل ،فإذا كان  % 66من النساء املغربيات يرضعن أطفالهن إلى بلوغهم
الشهر التاسع ،فإن  % 88من النساء الالتي شملهن االستطالع كشفن عن أنهن
ستر
يشعرن بعدم االرتياح لإلرضاع في األماكن العامة.
للحميمية
ومع ذلك ،فإن التهيئات املناسبة التي تهدف إلى حتسني وسائل الراحة وجماليات
املباني جتعل من املمكن حتسني متلك النساء للفضاءات .على سبيل املثال ،تعتبر
ألعاب األطفال عام ً
ال يشجع أمهاتهن على اخلروج والتخفيف من عبء حتمل الطفل
باملنزل ،ولو مؤق ًتا.
باإلضافة إلى ذلك ،على الرغم من أن فضاءات اللعب اخلاصة باألطفال ميكن أن
غالبا ما تكون
يرتادها الفتيان والفتيات على حد سواء ،من سن معينة ( 10سنوات)ً ،
فضاءات اللعب مصممة لألوالد الصغار دون الفتيات الصغيرات (املالعب الرياضية).
ملزيد من املرافق املختلطة أو التي تتيح للفتيات الصغيرات ارتيادها بشكل أكبر (انظر
اجلزء املتعلق مالعب القرب الرياضية)

طاولة
للقمط

10
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شهادة
الســاحـــات

“يجب أن نوفر مزيدا من فضاءات
األلعاب اخلاصة باألطفال ،ألنها تشكل
فرصة من بني فرص أخرى للنساء
للخروج من منازلهن”
ساحة صغيرة بها أزهار في القطب احلضري بالرحمة بضواحي الدار البيضاء
©( Womenabilityعلى اليسار) منتزه للعب السكايت بساحة الراشدي بالدار البيضاء مزين بلوحة
فنية جدارية ©( Wecasablancaعلى اليمني).

تدابير التهيئة

يتطلب جتويد الولوج إلى الساحات العامة حتسني التجربة احلسية املقترحة
بها من خالل احلواس اخلمس:
• الرؤية من خالل وجود عناصر زخرفية مثل األعمال الفنية (اجلداريات)
والنباتات (الزهور واألشجار والنباتات املتسلقة) ()1
• الشم :عن طريق احلد من انبعاث الروائح الكريهة بالساحة؛ على سبيل
املثال عن طريق تركيب صناديق قمامة وتفريغها بانتظام ،وإنشاء
مراحيض لتجنيب املرتادين قضاء احلاجة في األماكن العامة .ميكن
أيضا إلى بتثبيت زهورعطرية مثل الياسمني والبرتقال املزهر ()2
اللجوء ً
• السمع :عن طريق احلد من الضوضاء الصادرة عن السيارات بتثبيت
مناطق عازلة أو شاشات صوتية ،على سبيل املثال)3( .

36

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

الغطاء النباتي
كشاشة صوتية

( )2صورة :أشجار البرتقال تطلق روائح عطرة
في الفضاء العمومي.

عناصر ال ينبغي اإلغفال عنها
أكشاك غذائية
وعلبة قمامة

طاوالت للجلوس واستظالل

مالعب األطفال

حاويات واستظالل

خريطة احلي

الســاحـــات

منحدر الولوج وممر
للراجلني

إنارة

دار :حواجز ورصيف

منحدر للولوج

ممر للراجلني
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جدول تلخيصي للحلول املقترحة إلدراج النوع داخل مشاريع تهيئة الساحات
املتطلبات املراد حتقيقها

الســاحـــات

تصاميم التهيئة احلضرية
الشاملة للساحات

• توفير الساحات والساحات الصغيرة بالقرب من املساكن
• إنشاء مقاعد على بعد  400متر من املساكن
• تخصيص  24000متر مربع من الفضاءات املفتوحة لكل  1000نسمة

سهولة الولوج واألمن

• االبتعاد عن مناطق املرور الكثيفة
• الولوج إلى املناطق العازلة :اجلدران املنخفضة أو الشجيرات أو حاويات النباتات .و/أو مساحة موسعة بني الشارع والساحة
•  20لكس كحد أدنى لقيمة اإلضاءة املقاسة على األرض على طول املسار
• جتهيزات حضرية عالية اجلودة مصممة من مواد مقاومة تتكيف مع الظروف اجلوية (اخلرسانة واخلشب) ملقاومة التلف
(املقاعد والنوافير وألعاب األطفال)

وسائل االستظالل

• استخدام املواد املستدامة :الهياكل النباتية أو الهياكل النسيجية أو الهياكل الدائمة (اخلرسانة أو اخلشب)

وسائل الراحة

معدات ترفيهية

تدابير جمالية

38

الساحات
املواصفات التقنية والتدبيرية
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• مقاعد تسمح باالستخدام املختلط (مقاعد للتواصل االجتماعي ،مقاعد للرضاعة ،والراحة) ،مرئية ومريحة
• طاوالت متعددة االستخدامات (تواصل اجتماعي ،نزهة ،لعب ،دراسة)
• مراحيض عمومية ،يسهل الولوج إليها بهدوء ،مما يسمح بتغيير حفاظات األطفال واستقبال أعداد كبيرة من النساء
• نوافير حتد من هدر املياه
• نقاط “الواي فاي” مجانية الولوج
• ألعاب أطفال مناسبة جلميع األعمار
• نوافير جافة باملدن عالية احلرارة
• تركيب العناصر الزخرفية واألغراس (زهور ،نوافير ،أعمال فنية).
• علب القمامة على مسافات منتظمة
• تركيب منشآت للتقليل من الضجيج (شاشات صوتية)
• تركيب الفتات تكرميا للشخصيات التاريخية النسائية (تدبير)

 : 3.2املساحات اخلضراء :حدائق،
منتزهات ،غابات حضرية وشبه
حضر ية

11

12

المساحات الخضراء

تعتبر املساحة اخلضراء ،في مجال التعمير ،كل
فضاء للراحة يوجد به نباتات (عشب وأشجار،
ورمبا مزروع بالزهور أو األشجار أو شجيرات الزينة،
وغالبا ما يتم تزيينه ببرك ومسالك مائية) .ويتعلق
األمر بفضاء مخصص ألنشطة مختلفة وهو أيضا
أكثر تنوعا من تلك املوجودة في باقي الفضاءات
العمومية :حيث أن املرء يقصده للمشي ،الراحة،
التنزه ،ممارسة الرياضة واللعب .وبالتالي ،فهو مكان
يؤدي العديد من الوظائف:
• حضرية (تزيني املدينة ،احلماية من الضوضاء )،
• اجتماعية (للتواصل االجتماعي والتحدث
والتبادل واللعب)،
• صحية (للحفاظ على صحة جيدة من خالل
ممارسة الرياضة ،واحلصول على بعض السكينة،
بعيدا عن ضجيج املدينة وضغوط احلياة اليومية).
• إيكولوجية (امتصاص مياه األمطار ،وفي سياق
التغيرات املناخية ،إنشاء جزر باردة في املدينة).
ميكن استخدام أسماء مختلفة اعتمادا على حجم
املساحة اخلضراء وكذا على طابعها احلضري إلى حد
ما .نتكلم إذا عن:

• حدائق بالنسبة للمساحات اخلضراء الصغيرة على
مستوى احلي؛
• منتزهات حضرية عندما تكون أكبر حجما ،وهي
مساحات على مستوى املدينة ،تتردد عليها
النساء حتى لو كانت بعيدة عن منازلهن؛
• غابات حضرية أو شبه حضرية تكون عموما أقل
جتهيزا من املنتزهات أو احلدائق وتقع عند التقاطع
بني املناطق احلضرية والقروية.
تتأثر اخلصائص احمللية للمساحة اخلضراء بشكل
كبير بالظروف املناخية :حيث تفضل املدن التي
تواجه ضغطا مائيا كبيرا إحداث جتهيزات مالئمة،
من خالل اختيار األشجار والنباتات التي تستهلك
نسبة قليلة من املياه على سبيل املثال.

قد تتعلق اإلشكاليات التي تواجهها النساء في
املساحات اخلضراء بالتدبير  -غياب الصيانة لهذه
املساحات ،وغياب املراقبة ،وعدم الفتح في أوقات
معينة  -و بتهيئة هذه املساحات  -غياب التجهيزات
(الطاوالت ،واملقاعد ،واأللعاب ،وما إلى ذلك)
وعدم مالءمته الحتياجاتهن اخلاصة (غياب
املراحيض على سبيل املثال) .عالوة على ذلك،
فيما يتعلق باملنتزهات والغابات احلضرية وشبه
حضرية ،فإن فرص ولوج النساء إليها أقل ،وذلك
بحكم تواجدها على بعد مسافة كبيرة من منازلهن،
حيث أن لديهن القليل من الوقت فقط للتنقل إليها
بحكم األشغال املنزلية أو شعورهن باخلطر عند
تواجدهن مبفردهن في هذه الفضاءات.

حديقة أندلسية مجهزة بالرباط ©( Rabat Région Aménagementsعلى اليمني) .فضاء أخضر مهمل باحملمدية
©( Womenabilityعلى اليسار).
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عدد السكان بكل مدينة

مساحة م.خ باملتر املربع  /نسمة

المساحات الخضراء

لضمان متلك النساء والرجال على حد سواء للمساحات اخلضراء ،من املهم
• أمتار مربعة معينة من املساحات اخلضراء لكل نسمة حسب دليل الوزارة إلعداد
املخططات اخلضراء احلضرية في املغرب وهي:
تأكد من مدى التقيد باملبادئ الثالثة الواردة أدناه:
 .1القرب وسهولة الولوج؛
• احلد األدنى للعتبة 10 :متر مربع /نسمة للنسيج احلضري عالي الكثافة
 .2تنوع الوظائف واالستخدامات؛
•  عتبة متوسطة 15 :متر مربع  /نسمة للنسيج احلضري متوسط الكثافة
 .3األمن والشعور باألمان.
•  احلد األقصى للعتبة 25 :متر مربع  /نسمة للنسيج احلضري منخفض الكثافة
مت اعتماد تصنيف هذه النسبة وفق ثالثة متغيرات للسماح بالتكيف مع تنوع
القرب وسهولة الولوج
السياقات احلضرية في املغرب .يشمل هذا ال ّتدرج الثالثي ،احلد األدنى واملتوسط
تدابير التهيئة
واألقصى ،القيود املرتبطة باملكون النباتي في املناطق احلضرية املغربية ،مع اقتراح
القرب
مقاربة على املدى القصير واملتوسط والطويل.
يتم ضمان متلك النساء والفتيات للمساحات اخلضراء من خالل احترام املعايير
• وفقا ملعايير اجلمعية الوطنية لساحات اللعب ( ،)NPFAمن احملبذ أن يوجد كل
التالية:
منزل على بعد  600متر من مساحة خضراء.
توزيع نسب املساحات اخلضراء حسب نوع وعدد السكان
منتزهات ،حدائق ،محجات
م.خ على الطريق العمومي
م.خ إقامة سكنية
م.خ بنايات عمومية
مالعب رياضية وترفيه
منتزهات أو غابات
حد معياري

5 à 10 000

20 à 50 000

5

7

9

2

2

3

3

2

1

7

5

3

8

5

4

-

4

5

جدول :معلومات تتعلق بإنشاء مساحات خضراء باملدن املغربية.
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100 à 200 000 et +

13

سهولة الولوج
• تهيئة املنحدرات مبمرات الوصول مع أدراج للراحة بحيث تكون املساحة
اخلضراء في متناول عربات األطفال واألشخاص ذوي احلركة احملدودة (انظر اجلزء
اخلاص بالطرق)؛
• تثبيت الفتات واضحة ومتكررة ومنتظمة وشاملة ت ِ
ُشعر النساء بالتحكم في
حتركاتهن في املساحات اخلضراء ،خاصة إذا كانت منتزها أو غابة حضرية أو
شبه حضرية (انظر اجلزء اخلاص الطرق).

تشجيع تعدد االستخدامات

شباب يستعملون طاولة إلجناز واجباتهم املدرسية بشكل
جماعي ©Womenability

تدابير التهيئة

التجهيزات والفضاءات
يجب أن تسمح املساحة اخلضراء ،وهي مساحة عمومية تستقبل العموم لفترات
طويلة ،بتعدد االستخدامات من خالل:
• الطاوالت التي ميكن استخدامها للعب ،األكل ،والدراسة ،إلخ)1( .؛
• املساحات التي ال يكون استخدامها حصريا ،مثل العشب ،حيث ميكنك
اللعب ،تناول الطعام ،ممارسة اجلمباز ،التحدث ،والتواصل وما إلى ذلك)2( .

المساحات الخضراء

تشخيص -وفقا للبحث امليداني الذي مت إجراؤه مبناسبة إعداد هذا الدليل ،فإن
املساحات اخلضراء هي مساحات حتظى بتقدير خاص وتتردد عليها النساء .ومع

ذلك ،فإن عدم كفاية جتهيزات الشوارع مينعهن من البقاء هناك لفترات طويلة.
ولذلك ،فإن تدابير التهيئة املوصى بها ستعطي األولوية للتجهيزات واملعدات
لتحسني جتربة النساء في املساحات اخلضراء.

فضاء أخضر مخضرم جتتمع به بعض النساء فوق العشب بالدار البيضاء (على اليمني)
فضاء أخضر مخضرم جتتمع به بعض النساء فوق العشب بالرباط (على اليسار)
©Womenability
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املعدات

المساحات الخضراء

• يجب أن تسمح املعدات باستخدامات متعددة ،متباينة
ومالءمة للجميع ،من خالل:
• نقاط لولوج “واي فاي” جلذب أجيال مختلفة؛
• مسارات رياضية .ميكن أن تشمل هذه املسارات الرياضية
معدات تدريب لضبط نشاط القلب (النشاط البدني الذي
يتكون من سلسلة من التمارين التي من شأنها حتفيز معدل
ضربات القلب وتقوية نظام القلب واألوعية الدموية) ،والتي
غالبا ما تكون أكثر استخداما قبل النساء مقارنة مبعدات كمال
األجسام ،واألكثر استخداما من قبل الرجال .هذا وخالفا
للمنشآت الرياضية الثابتة الكالسيكية ،ال تظل النساء لفترة
طويلة أمام كل جهاز ،مما يسمح لهن بالبقاء في احلركة وجتنب
بعض النظرات املزعجة.
• معدات رياضية تتناسب مع حجم جسم النساء.
• املعدات األساسية التي تسمح ببقاء أطول في املساحات
اخلضراء ،مبا في ذلك املراحيض العمومية ،أكشاك الطعام،
نقاط مياه الشرب ،مقاعد لتغيير احلفاظات ،ومقاعد للرضاعة
(انظر اجلزء اخلاص بالفضاءات).
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تظليل
نقاش

مراجعة

أو

عمل

طاولة مبواد مستدامة كرسي عريض انتظار
مراجعة

رسم توضيحي :مثال على التهيئة لتشجيع تعدد االستخدامات.

حلبة رياضية في املدينة اإليكولوجية زناتة

 5صاالت للنزهة

 12جهاز رياضي

 108نخلة

ملعبني للكرة احلديدية

 6طاوالت للعب

فضاء أخضر

 5كلم للركد

ملعبني للكرة الشاطئية

ساحة مركزية

رسم توضيحي :مثال على مسار رياضي بالدر البيضاء.

جتهيزات رياضية لتقوية عضالت البطن غير مالئمة ألصحاب املقاسات الصغيرة ،احلديقة احلضرية
ابن سينا بالرباط ©Womenability

نظرة مركزة حول الغابات احلضرية وشبه احلضرية

أيضا على الغابات احلضرية وشبه احلضرية .وفق ًا
تنطبق التدابير املشار إليها ً
للتشخيص الذي مت إجراؤه لتطوير مكان للترفيه في غابة معمورة شمال الرباط،
فإن الزوار يفضلون في املقام األول املرافق التالية :طاوالت ومقاعد (،)% 84
مالعب لألطفال ( )% 76املرافق الصحية ( )% 60نقاط املياه وصناديق
القمامة ( )% 55باإلضافة إلى تزويد الفضاء بالالفتات.

نساء تستعملن جتهيزات متارين القلب مع اقتراح خرسانة حول املعدات لتحسني املمارسة ،احلديقة
احلضرية ابن سينا بالرباط (على اليسار)؛ نساء متارسن التاي شي ،احلديقة احلضرية ابن سينا بالرباط
(على اليمني)Womenability© .

المساحات الخضراء

ملعب كرة السلة

لعب التسلق

 146شجرة

تهيئة غابة بوسكورة مرشيش :فضاء مهوى،
ألعاب األطفال ،مقاعد وظالل
©Casa Aménagement
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نظرة مركزة حول الغابات احلضرية وشبه احلضرية

أيضا على الغابات احلضرية وشبه احلضرية .وفق ًا للتشخيص الذي مت إجراؤه لتطوير مكان للترفيه في غابة معمورة شمال الرباط ،فإن الزوار
تنطبق التدابير املشار إليها ً
يفضلون في املقام األول املرافق التالية :طاوالت ومقاعد ( ،)% 84مالعب لألطفال ( )% 76املرافق الصحية ( )% 60نقاط املياه وصناديق القمامة ( )% 55باإلضافة
إلى تزويد الفضاء بالالفتات .
تشخيص -املساحات اخلضراء هي أماكن بعيدة عن صخب املدينة .حركة املرور بها تكون قليلة ،إذ سرعان ما ينتابك بها شعور بالعزلة .لذلك من املهم أن تتم
14

تهيئتها مع األخذ في االعتبار عامل الشعور بانعدام األمن لدى النساء.

تدابير التهيئة

المساحات الخضراء

ميكن تعزيز الشعور باألمان من خالل تطبيق التوصيات التالية:
• وجود سياج خارجي غير شفاف حلماية الفضاء ،نباتي أم غير نباتي.
• في حال وجود مساحات خضراء مفتوحة بعد حلول الظالم ،أو في حال عدم إغالقها ،يجب أن
تكون مضاءة جيدا مع  20لكس كحد أدنى من قيمة اإلنارة املقاسة على األرض على طول املسار
(ملزيد من التفاصيل حول اإلضاءة ،انظر اجلزء املخصص للطرق).
• القيام بإجراءات لتزيني املنتزهات واحلدائق باستخدام اللوحات أو الزخارف املرئية لتعزيز الشعور
واألمان وبالعيش املشترك.
شجرة ذات
غصون عالية
منتزه اللة مرمي بوجدة ©Womenability

شفافية الرؤية
سياج ال يحجب الرؤية

نبات ذو طبقة سفلى

رسم توضيحي :مثال منظر طبيعي يبعث على األمان.

44

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

عناصر ال ينبغي اإلغفال عنها
عروض فنية

استظالل

سلة قمامة

المساحات الخضراء

ألعاب األطفال

مسار رياضي

ألعاب األطفال

طاوالت ،مقاعد وتظليل
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جدول تلخيصي للحلول املقترحة إلدراج النوع في مشاريع املساحات اخلضراء
املتطلبات املراد حتقيقها
مشاريع حضرية مبا في ذلك
املساحات اخلضراء

المساحات الخضراء

سهولة الولوج
الفضاءات واألثاث
معدات ترفيهية

وسائل الراحة

األمن
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املساحات اخلضراء
املواصفات التقنية والتدبيرية

• احترام النسبة حسب الكثافة
 احلد األدنى للعتبة 10 :متر مربع /نسمة للنسيج احلضري عالي الكثافة عتبة متوسطة 15 :متر مربع  /نسمة للنسيج احلضري متوسط الكثافة احلد األقصى للعتبة 25 :متر مربع  /نسمة للنسيج احلضري منخفض الكثافة• إنشاء مساحة خضراء على بعد  600متر من كل منزل
• أماكن خاصة النتظار وسائل النقل العمومية
• منحدرات مجهزة مبمرات وصول مع ُدرج لالستراحة
• الفتات واضحة ،متكررة ،منتظمة وشاملة
• طاوالت متعددة االستخدامات (تواصل اجتماعي ،نزهة ،لعب ودراسة)
• فضاءات لالستخدام غير حصري (عشب)
• نقاط مجانية لولوج إلى شبكة "الواي فاي"
• مساحات رياضية
• مراحيض عمومية تسمح بالولوج املنتظم واملتناوب لألطفال والنساء
• أكشاك طعام
• نقاط مياه
• مقاعد للرضاعة ولتغيير حفاظات األطفال
• علب قمامة موضوعة على مسافات منتظمة

• سياج خارجي واقي وكاشف
• التفكير في غرس نباتات وفي صياغة رؤية متاسكية للفضاء :بحيث ال تكون النباتات مانعة للرؤية ،وال غطاءا لنقاط مخفية.
•  20لوكس من قيمة اإلضاءة املقاسة على األرض كحد أدنى على طول الطريق.
 .إجراءات جتميلية (لوحات ،زخارف بصرية)
• توفير نظام أمني للموقع ألجل ضمان مراقبته (تدبير)

 : 4.2مالعب القرب الرياضية

المساحات الخضراء

تُعد املالعب الرياضية مساحات أساسية بالنسبة
لنمط حياة حضرية وصحية ،خاصة بالنسبة للفتيات
والفتيان .ومنه ،فهي تقوم بوظيفة متعددة اجلوانب
في آن واحد:
• رياضية (تشجيع املواهب للمسابقات الرياضية
احمللية ،الوطنية ،وحتى الدولية)؛
• صحية ووقائية (احلفاظ على صحة جيدة)؛
• تربوية واجتماعية (باعتبارها أماكن اجتماعية
كالفضاءات ،املساحات اخلضراء ،وباعتبارها
أماكن خاصة لتعلم احلياة االجتماعية)؛
• ترفيهية.
في املغرب ،كما في البلدان األخرى ،يعتبر تواجد
املرأة في املالعب الرياضية قليال ضمن الفضاءات
العمومية .ولعل عوامل مختلفة تساهم في ثني
النساء والفتيات عن التردد عليها:
• ضعف إمكانية ولوج املالعب الرياضية (صرحت
 % 85من النساء اللواتي شملهن االستطالع بأنه
لم تتوفر لهن إمكانية ولوج املرافق الرياضية العامة
في مدينتهن)،

• غياب التنوع في الرياضات املعروضة داخل املالعب
والتي يحتكرها الرجال والفتيان.
• تعرض النساء لنظرات الرجال املفرطة التي ميكن
أن تشعرهن بالتمييز القائم على اجلنس.
أكثر من ذلك ،غالبا ما تعمل النساء على تكييف
أنشطتهن الرياضية :حيث يحرسن على الذهاب إلى
تلك الفضاءات في أوقات محددة ،كما يتحفظن
في لباسهن ،وميارسن رياضات مختلفة عن تلك
التي ميارسها الرجال.
تعد املالعب الرياضية وسيلة جد مهمة ألجل بناء
مجتمع أكثر تنوعا .وحاليا هناك تدبيرين لتحسني
ولوج املرأة إلى املجاالت الرياضية في املدينة :فمن

ناحية ،هناك تشجيع النساء على ممارسة الرياضة من
خالل اتخاذ إجراءات لتدبير الفضاء :مثل وضع
اجلداول الزمنية املؤقتة واالنتقالية املخصصة للنساء
(تدابير ال تندرج ضمن التهيئة ويتم وضعها في
القسم الفرعي بشأن إدارة الفضاءات العمومية)؛
ومن ناحية أخرى ،هناك تكييف املرافق الرياضية
وجعلها مالءمة مع املمارسة الرياضية للمرأة ،مع
مراعاة بعض أولويات التهيئة املُبينة أدناه:
 .1سالمة املناطق احمليطة.
 .2تنوع االستخدامات.
 .3وسائل الراحة.

مثال جيد ملالعب رياضة القرب تتيح تنوع املمارسات ،ومن بينها ألعاب القوى ،كرة السلة وكرة القدم .مالعب القرب بباب شالة
©Rabat Région Aménagements
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سالمة املناطق احمليطة

تشخيص  -يجب أن تتم مراعاة سالمة املالعب
الرياضية وكذا مسار الولوج إليها ألجل ضمان تردد
أكبر عليها من قبل النساء .حتى ال يشعرن بالضعف
في هذه الفضاءات (بسبب لباسهن الرياضي،
وتأثيرهن الشخصي ،وكذا بسبب بقائهن في مكان
محدد لفترة طويلة من الوقت).

تدابير التهيئة

مالعب القرب الرياضية

• بناء أسوار بارتفاع نصفي متنع أعني املتلصصني
دون أن تعيقها بشكل كامل ،مما قد يخلق شعورا
بالتقوقع وبالتالي بعدم األمان.
• تثبيت إضاءة للمالعب وحمليطها من أجل مزيد
من األمان عند التنقل ،مع  20لوكس من قيمة
اإلضاءة املقاسة على األرض كحد أدنى على طول
الطريق (ملزيد من التفاصيل حول اإلضاءة ،انظر
قسم الطرق).

االستخدامات املتنوعة

جتهيزات الراحة في املالعب الرياضية

التجهيزات

وسائل االستظالل

تدابير التهيئة

قد تكون بعض املعدات أكثر مالءمة لالستخدام
املتنوع أو النسوي في امليادين الرياضية مثل:
• تعد تنس الطاولة رياضة عملية للنساء ،ألنها ال
تتطلب زيا معينا أوحركات كبيرة.
• مالعب تنس الريشة أو الكرة الطائرة باعتبارها
رياضات أكثر تنوعا كون املهارة فيها تطغى على
القوة من أجل الفوز.
• مساحات مستوية مع سطح ناعم للرياضات
اجلماعية التي ال تتطلب جتهيزات أخرى ،مثل
التمارين الرياضية أو متارين التمدد أو التاي
تشي .تتميز هذه املرافق بكونها مرافق بسيطة.
• دراجات ثابتة أو إهليليجية.

شهاة
«ثمة إكراه التعرض للنظرات
الذكورية ،يجب توفير
فضاءات مؤمنة».
مباراة كرة اليد من تنظيم جمعية مبادرة .زايو ،إقليم الشرق
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ميكن تثبيت وسائل االستظالل ،خاصة في املدن
ذات املناخ اجلاف .ومن املرجح أن تكون هذه
اإلجراءات أكثر استجابة الحتياجات النساء ،الالئي
ميِلن أكثر إلى ممارسة الرياضة خالل النهار ،فيما يتم
تخصيص فترات الصباح واملساء ألنشطة مغايرة،
السيما األشغال املنزلية .وبالتالي ستؤدي هذه
التسهيالت ذات األولوية إلى استدامة املواد
املستخدمة ملزيد من التفاصيل ،انظر اجلزء اخلاص
بالفضاءات .

صورة :هيكل
ثابت كمثال
لنماذج
االستظالل
باملالعب
الرياضية في
تيفلت.
صورة :هيكل
بسيط من
قماش ممدود.

©Association Mobadara pour le développement durable
et le tourisme
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تدابير التهيئة

عناصر ال ينبغي اإلغفال عنها
طاوالت كرة الطاولة

فضاء مظلل

إضاءة

ملعب مختلط للستريتينغ
أيروبيك /الدفاع عن النفس

/

نباتات زهرية

ور وأسماء بطالت رياضيات
مغربيات حلجب الرؤية

مالعب القرب الرياضية

multi
Espace
املتوكل
نوال
فضاء
sport Nawal
للرياضات املتعددة
wakil
Mouta

مستودع الدراجات

قمامة

فضاء التواصل االجتماعي
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جدول تلخيصي للحلول املقترحة إلدراج النوع في مشاريع الطرق
املتطلبات املراد حتقيقها

مالعب القرب الرياضية
50

مالعب القرب
املواصفات التقنية والتدبيرية

سهولة الولوج لوسائل النقل
العمومية واستخدام الوسائل
الناعمة

• إدماج موقع مالعب القرب إذا استلزم االمر ضمن الفضاءات أو املتنزهات
• مكان مخصص لركن الدرجات
• تكييف ساعات العمل مع أوقات تواجد النساء (تدبير)
• إعطاء األولوية للفرق املختلطة و/أو النسائية حلجز املالعب (تدبير)

األمن

• أسوار ذات ارتفاع نصفي واقية وكاشفة
•  20لوكس من قيمة اإلضاءة املقاسة على األرض كحد أدنى على طول الطريق داخل وحول املالعب

معدات متناسبة مع الرياضات
النسوية

• جتهيزات رياضية ملمارسة رياضات متيل إليها النساء أكثر مثل تنس الطاولة وكرة الريشة والكرة الطائرة
• مساحات مستوية ملمارسة التمارين الرياضية أو التمدد أو تاي تشي ،إلخ.
• دراجات ثابتة أو دراجات إهليليجية

وسائل االستظالل
إبراز مكانة النساء
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• وسائل االستظالل التي تسمح مبمارسة الرياضة خالل النهار
• تسمية املنشآت الرياضية برياضيات مشهورات (تدبير).
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مالعب القرب الرياضية

إجناز مشاريع التهيئة للفضاءات العمومية التي
تراعي الفوارق بني اجلنسني :إلى من ينبغي
اللجوء؟
املعرفة والتكوين فيما يخص الفضاءات العمومية
املخصصة للنساء والفتيات
تتوفر الهيئات العمومية التالية على تفويض لدعم
اجلهات الفاعلة احمللية والوطنية من أجل تعميم
مراعاة منظور النوع االجتماعي ،كما ميكن أن
تقدم برامج تعزيز القدرات في مجال املساواة بني
اجلنسني ،التخطيط ،امليزانية املراعية لالعتبارات
اجلنسانية ،الوقاية ،والتوعية:
• وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ،وخاصة فيما يتعلق مبوضوع
إدماج بعد النوع االجتماعي في مشاريع سياسة
املدينة؛
• وزارة الداخلية ،عن طريق املديرية العامة
للجماعات اإلقليمية ،والسيما بشأن التخطيط
احمللي املراعي للنوع ؛
• وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة
واألسرة ،املسئولة عن تنسيق اخلطة احلكومية
للمساواة – إكرام  ،2والتي تتضمن تدابير لتعزيز
إجراءات مكافحة العنف ضد املرأة في الفضاءات
العمومية.
• وزارة االقتصاد واملالية واإلصالح اإلداري ،حول

امليزانية املراعية للنوع االجتماعي ،والسيما من
خالل أنشطة مركز التميز في امليزانية املراعية
يقدم مركز التدريب
للنوع االجتماعي.
التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأة أيضا عددا من
التكوينات املرتبطة باملساواة بني اجلنسني
بأشكال و ُمدد زمنية مختلفة ،كما أن العديد
منها متاح على اإلنترنت .
ميكن اكتساب أو تعزيز املهارات التقنية في مجال
الهندسة املعمارية والتعمير عبر مؤسسات التكوين
املتخصصة ،مثل املدرسة الوطنية للهندسة
املعمارية ،املعهد الوطني لتهيئة والتعمير ،ومعهد
تكوين التقنيني املتخصصني في الهندسة املعمارية
والتعمير.
مصادر التمويل إلنشاء فضاءات عمومية سهلة
الولوج للنساء والفتيات
ميكن احلصول على التمويل املتوخى إما عن
طريق:
 )1السلطات احمللية مثل:
• البلديات
• اجلماعات الترابية األخرى :اجلهات أو العماالت
أو األقاليم
 )2املؤسسات الوطنية مثل:
• وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة

• املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
• وزارة الشباب والرياضة
• وزارة الداخلية عن طريق املديرية العامة
للجماعات الترابية أو صندوق التجهيزات
البلدية
 )3شركات وطنية ،عمومية أو خاصة
• من خالل االستثمارات أو الترتيبات املالية على
أساس تقاسم التكاليف أو املوازنة
 )4املؤسسات الدولية مثل:
• بنوك التنمية الدولية التي تقدم قروض ًا بفوائد
منخفضة ،غالب ًا ما تكون مصحوبة بدعم تقني
وإعانات؛
• اجلهات الفاعلة في مجال التعاون الدولي الثنائي
أو املتعدد األطراف أو الالمركزي التي ميكنها
تقدمي إعانات أو دعم تقني.
 )5الرعاية التي ميكن القيام بها:
شركات كبيرة ذات رؤوس أموال عمومية أو خاصة
موجودة في املغرب والتي من املمكن أن تقدم
دعما ماليا في إطار إجراءاتها املتعلقة باملسؤولية
االجتماعية للشركات.
مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني التي ترغب
في دعم انبثاق مدن أكثر تنوعا.
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التخطيط.
منهجية وأدوات تصميم ،تتبع وتقييم الفضاءات
العمومية جلعلها سهلة الولوج للنساء والفتيات
تشكل تدابير التهيئة والتسيير املطروحة في الفقرة السابقة
قاعدة مرجعية أساسية ،ميكن استخدامها من قبل الفاعلني
احلضريني لوضع تهيئة تراعي الفوارق بني اجلنسني بهدف
جعل الفضاءات العمومية التي مت إنشاءها سهلة الولوج
لفائدة النساء والفتيات على املدى القصير واملتوسط
والطويل .ولضمان ذلك وتعزيز فرص جناح هذه املشاريع،
توجد مناهج وأدوات إلدماج النوع االجتماعي ،فيما يتعلق
باحتياجات النساء والفتيات كمستفيدات من مشاريع
التهيئة احلضرية ،في كل مرحلة من مراحل التصميم ،التتبع
والتقييم .مت تفصيل جميع األدوات املوضحة في هذه الفقرة
بطريقة عملية في امللحق املنهجي لهذا الدليل ،والذي
يتضمن منهجيات التشخيص والقوائم املقترحة للمسائل
التي سيتم تدارسها في إطاره ،واستالم األعمال وتقييم
تأثيرها.

 :1.3تصميم فضاءات عمومية سهلة
الولوج للنساء والفتيات

تكمن أهمية مرحلة التصميم في دورها املتمثل في
التحديد الدقيق للعناصر التي يجب تضمينها في إطار

التهيئة ،وبالتالي فهي خطوة حاسمة لتصميم فضاء عمومي يستجيب بشكل فعال للنوع وسهل الولوج
بالنسبة للنساء والفتيات .وتتم هذه املرحلة ،التي ميكن تنفيذها من طرف مقدم اخلدمة (مكتب
الدراسات) ،مساعد صاحب املشروع أو املصالح التقنية لصاحب املشروع ،من خالل إجناز دفتر حتمالت
يحقق أهداف سهولة الولوج للفضاءات املصممة ،مع إدراج رسم بياني يصف مبادئ تهيئة الفضاء الذي
سيتم إنشاءه وتقدميه إلى املهندس املسئول عن التصميم -املهندس املعماري و/أو مهندس تنسيق املواقع
– املكلف بتنفيذ املشروع التقني.
واستنادا إلى التوجيهات الواردة في هذا الدليل ،يقوم املصمم صاحب املشروع بصقل مشروع التهيئة،
حسب املدينة املعنية ،باستخدام أدوات التشخيص التشاركي املوضحة أدناه (مت وصف األدوات املختلفة
املذكورة بالتفصيل في امللحق املنهجي للدليل) .ميكن لصاحب املشروع االعتماد على مكتب دراسات
أو جمعية أو حتى مسابقة أفكار للقيام بتصميم مشروعه ،قبل تقدميه إلى ورشة عمل للتصديق عليه
ثم الشروع في سيرورة اإلعداد ،وخاصة البرمجة املالية للمشروع.

« لكي تصبح املدينة أكثر
حية
للعيش،
مالءمة
وديناميكية ،يجب أن نشرك
النساء بشكل أكثر!»

شهادة مدير جهوي
لإلسكان وسياسة
المدينة
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أدوات التشخيص التشاركي الذي يشمل النساء والفتيات
هذه األدوات ضرورية ليس فقط لضمان مراعاة احتياجات وتوقعات الساكنني/ـات،
ولكن أيضا لتشجيع املشاركة النشطة للمرأة في احلياة العامة
تعريف  -يجب أن يسمح التشخيص التشاركي بأخذ ممارسات وتوقعات النساء
والفتيات في االعتبار .إذ سيمكن هذا التشخيص من تقييم الوضع األولي الحتالل
الفضاء ومؤشرات تتبع النتائج لضمان حتقيق األهداف.

ارتياد الفضاءات العامة .ميكن استخدام هذه األداة في مرحلة البرمجة
(املرحلة  )2ولكن أيضا في مرحلة التتبع (املرحلة  )5و/أو مرحلة التقييم
(املرحلة .)6
 )6التهيئة املؤقتة :تسمح مرحلة التجربة باختبار التهيئات على مدار فترة
زمنية محددة من أجل أن تكون قادرة على تكييفها قبل اتخاذ أي قرار
نهائي.

ومن بني أدوات التقييم التشاركي ،ميكننا أن نذكر:
 )1ورشات رسم اخلرائط احلساسة :املشاركني/ات مدعوون لوصف الفضاء الذي
يعيشون فيه واملعلومات املختلفة املتعلقة بتجربتهم في الفضاء العمومي.
 )2نزهة استطالعية :تقوم مجموعة مكونة من  15امرأة (وعموما بعض الرجال) ملدة
ساعتني بجولة محددة مسبقا مع املشاركني/ات وجتيب على أسئلة حول احتياجاتهم
ومشاعرهم جتاه املدينة.
 )3ورشات البناء املشترك أو املشاورات العامة :يجب أن تُنظم منذ مرحلة البرمجة
مبشاركة اجلماعات ،اجلهات الفاعلة في املجتمع املدني ،التقنيني املشاركني في املشروع،
وكذا املستعملني/ات (النساء ،األطفال والشباب ،إلخ) ،إلبالغهم والعمل على إيجاد
حلول ممكنة للمشاكل التي يتم حتديدها .ومن املهم التأكد من مشاركة النساء في هذه
املشاورات أو ورشات العمل ومتثيلهن على قدم املساواة مع الرجال.
 )4استطالعات رأي في الشارع :تسمح استطالعات الرأي القصيرة باستجواب
املستعملني/ات حول عاداتهم ،مشاعرهم واحتياجاتهم من الفضاء العمومي .وميكن
استخدام هذه األداة في مرحلة البرمجة (املرحلة  ،)2ولكن أيضا في مرحلة التتبع
(املرحلة  )5لتقييم درجة رضا مستعملي/ات منشأة ما على سبيل املثال.
 )5التعداد :التعداد في الفضاء العمومي يسمح بتقييم التفاوت بني الرجال والنساء في

شهادة مسئول
بجماعة
« ال أستطيع التحدث نيابة عن النساء،
ولكن من أجل سماع أصواتهن ،من
الضروري تطوير مناهج تشاركية ،قبل
تنفيذ املشاريع وقت التقييم .يجب أن
تستند التهيئة على التشخيص الذي
يتم في وسط النساء».

©Womenability
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 :2.3تتبع مشروع تهيئة سهلة الولوج للنساء
والفتيات

يجب أن يتضمن تتبع مشروع التهيئة خالل األشغال وعند نهايتها مؤشرات
متكن التحقق من مدى مطابقته للتوجيهات املدرجة في دفتر التحمالت
املتعلقة بسهولة الولوج بالنسبة للنساء والفتيات .وتندرج هذه املؤشرات
ضمن تلك املستخدمة لرصد تقدم وتسليم األشغال .وهذا يقتضي كخطوة
أولى ،وعلى املدى القصير ،التحقق من مطابقة األشغال املنجزة مع تصميم
املشروع فيما يتعلق بجوانبه التقنية واملادية (استعمال املعدات ،سائل الراحة،
املرافق ،والتجهيزات ...،إلخ) .كما حترص مؤشرات التتبع أيضا على ضمان
األداء السليم للتهيئات املخطط لها .وعلى سبيل املثال ،قد يشمل هذا
التحقق مسألة ما إذا كانت مصابيح اإلضاءة تعمل جيدا .ثم يأتي اجلانب
االجتماعي (التردد ،التطوير ،الصيانة ،االستدامة).
خالل هذه املرحلة ،يتم تقييم مدى سهولة الولوج بالنسبة للنساء والفتيات
من خالل تقييم عمل واستدامة عناصر املرفق املصممة بشكل خاص بناءا على
توجيهات تلبية االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات.

 :3.3تقييم أثر مشروع تهيئة سهلة الولوج للنساء
والفتيات

يهدف تقييم األثر ،على املدى املتوسط والقصير ،إلى التحقق ما إذا كان
تنفيذ التوجيهات املتعلقة بالولوج قد مت ُأخذه في االعتبار ،وما إذا كان له
تأثير فعال على استخدام الفضاءات العامة والولوج إليها من قبل النساء
الفتيات وما مدى هذا التأثير .ميكن إجراء هذا التقييم بعد ستة أشهر ،وبعد
كل سنة من السنوات القريبة من االنتهاء من أعمال التهيئة ،ولم ال إصدار
توصيات من أجل االرتقاء بالفضاء العام إذا لزم األمر.
من أجل توفير أدوات تقييم املشغلني ،مت تطوير مؤشرات للتقييم .وبغية
تفعيلها ،فقد مت عرضها في ملحق هذا الدليل.

شهادة مكلف
بتنفيذ األشغال
« اليوم ،ليس لدينا وسيلة ملعرفة ما إذا كانت
مشاريع تأهيل التهيئة احلضرية تسمح للساكنة
ومنها للنساء بتملكها .من الضروري أن تكون
لدينا دراسات تقييم الحقة ،حتى نكون
قادرين على فهم كيفية تقبل الساكنة
ملشاريعنا ،وبالتالي تطوير أساليبنا».

يهدف التقييم إلى مقارنة ثالثة فئات من املؤشرات:
• مؤشرات االستدامة املتعلقة بعناصر التهيئة املخطط لها في املشروع (احلالة،
العمل) .على سبيل املثال ،قد يتعلق األمر بالتأكد ما إذا كانت مصابيح اإلضاءة
تعمل جيدا ،هل ما تزال املقاعد سليمة ،هل ما تزال الالفتات في مكانها وهل
هي مقروءة ،أو ما إذا كانت الزهور املغروسة في املزهريات ال تزال مزهرة؛
• مؤشرات التسيير لتقييم ما إذا كانت صيانة الفضاء العام تتم بشكل صحيح،
كالتأكد مثال ما إذا كانت خدمة جمع القمامة موجودة ومالئمة؛
• مؤشرات التردد ،من أجل إبراز ما إذا كان االمتثال للتوجيهات يؤثر على ولوج
النساء والفتيات للفضاءات واستخدامها.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

55

أمثلة على مؤشرات التقييم ووسائل جمع البيانات
نوع البيانات التي مت فحصها
التردد على فضاء عمومي

الرهانات

وسائل جمع البيانات

تقييم درجة استخدام املرأة والرجل للفضاء العمومي

التعداد عند موقعني استراتيجيني أو
ثالثة مواقع في الفضاء العمومي
مقابالت في الشارع تتضمن استبيانا
متعدد اخليارات
مقابالت في الشارع تتضمن أسئلة
مفتوحة

الشعور باألمان

تقييم جودة جتربة النساء في الفضاء العمومي

درجة الرضا

تقييم مدى رضا املستخدمني وكذا تقييم طرق حتسني الفضاء
العمومي الذي مت إنشاؤه.

تصميم .تتبع وتقييم فضاء عمومي سهل الولوج للنساء والفتيات :على من يجب االعتماد؟
خالل مرحلة تصميم وتعريف املشروع ،ميكن لصاحب املشروع استشارة ُمقدم اخلدمة (مكتب الدراسات) ،أو منظمة مجتمع مدني (جمعيات) ،أو مؤسسة تعليمية
إلجراء تقييم تشاركي يراعي الفوارق بني اجلنسني والذي سيحدد طرائق التهيئة التي سيتم دمجها في عملية التنفيذ لضمان ولوج واستخدام النساء والفتيات للفضاء
الذي سيتم بناؤه ،وقد يتم استدعاء نفس هذه املنظمات ألجل دعم الرصد وللتقييم من قبل صاحب املشروع.
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تدابير التنفيذ والمواكبة.
تدبير وتنشيط فضاءات
عمومية سهلة الولوج
للنساء والفتيات
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التنفيذ واملواكبة.
تسيير وتنشيط فضاءات عمومية سهلة الولوج للنساء والفتيات
يتعلق األمر بضمان حسن سير الفضاء العمومي مع مرور الزمن ومتكينه من حتقيق
األهداف املرجوة منه بشكل كامل (خاصة من حيث تنوع اجلنسني) ،ويعني
ذلك أن نأخذ بعني االعتبار إشكاليات التسيير منذ املراحل التمهيدية ،أي خالل
مرحلة برمجة وتصميم الفضاء العمومي (أنظر الفقرة اخلاصة باملنهج واألدوات
الالزمة إلدماج نوع اجلنس)
تتمثل إشكاليات التسيير (ملخصة في الرسم البياني أدناه) ،في أربعة جوانب
رئيسية:
 .1احلفاظ على النظام العام؛
 .2تعزيز حضور النساء في الفضاء العام؛
 .3خلق حيوية داخل الفضاء العام؛
 .4حتسني التنقل ،أمن وسائل النقل العمومية و قابلية الولوج إليها.
صيانة ،سالمة وقانون

قدمي النساء

 :1.4احلفاظ على النظام العام

من املؤكد أن تصميم وتهيئة الفضاء يعد خطوة مهمة وأساسية ،ولكن ال ميكن
أن تؤتي ثمارها إذا لم يتم إيالء نفس األهمية ونفس الصرامة لإلجراءات والتدابير
الالزمة الستدامته .وحتقيقا لهذه الغاية ،يجب مراعاة ثالثة أبعاد رئيسية:
 )1صيانة الفضاء العام واحلفاظ عليه في حالة جيدة
إن أي مكان ال تتم صيانته بشكل جيد سرعان ما يفقد جاذبيته ،مما يترتب عنه
إهماله تدريجيا وهجرانه من قبل النساء التي غالبا ما تكون أكثر حساسية جتاهه.
وفي هذا الصدد ،ينبغي التأكيد على أن تدهور الفضاء العام ال يتعلق فقط
بتجهيزات الشوارع ،األرضيات ،ووجود املراحيض العامة إلخ ،بل ميتد إلى جتارب
أكثر ذاتية .على سبيل املثال % 77 ،من النساء املستجوبات صرحن إن الروائح
الكريهة وخاصة تلك التي تسببها أكوام القمامة املتراكمة في الفضاء العام،
تعتبر عنصر نفور حاسم بالنسبة لهن.

تنشيط

صورة :ثالث رافعات لضمان التسيير السليم للفضاء العام املشيد.

حاوية قمامة محطمة بوجدة (ميني) .حديقة في تيفلت (يسار).
©Womenability
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عادة ما تتم صيانة الفضاء العام واحلفاظ عليه من
طرف أعوان البلدية (عمال النظافة ،عمال الصيانة،
البستانيني) .كما ميكن أيضا أن ُيعهد بهذه األشغال
ملقدمي اخلدمات مثل الشركات اخلاصة أو شركات
التنمية احمللية (شبه عمومية) أو اجلمعيات التي
ميكنها تدبير فضاء مقابل احلصول على إذن للقيام
ببعض األنشطة املربحة (مطعم ،مقهى ،أنشطة
ثقافية ،إلخ .).حيث يجب أن تؤخذ طرق التدبير
هذه بعني االعتبار منذ بداية املشروع ،وأن ال تؤثر
على الطابع العام للفضاء الذي ميكن ضمانه من
خالل إبرام عقود محددة .كم أن حضور هؤالء
األشخاص الذين يعملون في الفضاء العام ميكن أن
يكون باعثا للطمأنينة في نفوس النساء.
 )2تأمني الفضاء العمومي
من بني مسئوليات السلطات العمومية ،مبا في ذلك
اجلماعات ،ضمان أمن الفضاء العام واألشخاص
الذين يترددون عليه .ومتكن الوسائل التي ُيسخرونها
من منع ظواهر قلة األدب واالنحراف والتصدي لها
(والتي قد تشمل التحرش) .في هذا السياق ،ميكن
لبعض التدابير أن تطمئن النساء:
• جوالت منتظمة لقوات األمن في الساحات
والشوارع؛
• وجود حراس دائمني.
• كاميرات املراقبة (إجراء يندرج ضمن التهيئة)،
إلخ.

ومع ذلك ،فإن الشعور باألمان ال يرتبط فقط بخطر
االعتداء اجلسدي ولكن أيضا بعناصر أخرى مثل:
مخاطر حركة السير على الطرق ،و التي ميكن
التعامل معها ليس فقط من خالل التدابير املذكورة
في الفقرة  ،2ولكن أيضا من خالل املزيد من احلزم
واليقظة في االمتثال لقواعد حركة السير الطرقي
(حدود السرعة ،ممر الراجلني ،األرصفة ،إلخ.).
املخاطر املرتبطة بوجود احليوانات الضالة ،وهي
مسألة أثارتها النساء الالتي مت استجوابهن بشدة.
حيث تعاني العديد من املدن املغربية من وجود عدد
كبير من الكالب الضالة ،مما يخلق مشاكل على
مستوى السالمة والصحة العامة .
 )3تفعيل نظام املجال العام
يعتبر احتالل األرصفة من طرف املقاهي ،السيارات
واحملالت التجارية ،والذي مينع الراجلني من
استخدامها ،مشكلة غالبا ما تثيرها النساء الالتي مت
16

شهادة امرأة
« لتسهيل تنقل الراجلني يجب أن
يكون الفضاء العام خال من
العوائق».
كالب ضالة بالرباط
©ONU Femmes
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استجوابهن.
باإلضافة إلى ذلك ،بالنسبة للمرأة ،فإن املرور مبحاذاة
مقهى يجعلها عرضة لنظرات الرجال املزعجة؛ إذ تصرح
الكثير من النساء أنهن يتجننب املرور عبر أو مبحاذاة
الواجهة اخلارجية للمقاهي لهذا السبب .وتقوم اجلماعة
في هذا الصدد بدور أساسي في تقنني احتالل امللك
العمومي من خالل:
•تزويد الفضاءات املخصصة للراجلني بالالفتات املناسبة،
وأيضا تزويد الفضاءات املخصصة لوسائل النقل
األخرى :الدراجات الهوائية ،الدراجات النارية،
السيارات ،إلخ( .إجراء يندرج ضمن التهيئة)؛
• حتديد املساحة التي يجب أن تشغلها احملالت التجارية
والفضاءات اخلارجية للمقاهي التي يلتمس أصحابها
احلصول على رخصة استغالل مؤقت؛
إصدار تذاكر مخالفات في حق سائقي املركبات املتوقفة
بشكل غير قانوني على الرصيف.

مثال عن احتالل األرصفة مما يجعل الراجلني مضطرين لالستعمال الطريق وبالتالي تعريض حياتهم للخطر
©Womenability

 :2.4تعزيز حضور النساء في
الفضاء العام

لتعزيز حضور النساء في الفضاء العام وفي املجتمع
بشكل عام ،يعتبر تأنيث كل من األسماء واملهن في
الفضاء العام وسيلة مهمة للغاية .كما متكن هذه
األمثلة من توعية الرجال بقضية املساواة بني النساء
والرجال.
 )1تأنيث أسماء الفضاءات العمومية
كشفت الدراسة أن  80%من النساء املستجوبات
ليس لديهن أي علم بوجود أزقة حتمل اسم امرأة.
وفي هذا السياق ،يوصى بإطالق أسماء نساء
مشهورات في تاريخ املغرب على فضاءات عمومية.

شهادة مدير/ة متحف

“من املهم إعطاء قيمة للنساء املقاومات
لتغيير النظرة التقليدية للمرأة وإبراز مناذج
يقتدى بها للفتيات :كاملرأة التي تكافح
وتقاوم من أجل بلدها” .

الفتة بشارع وبحديقة تشير إلى نساء باملغرب
©ONU Femmes et ©Womenability
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 )2تأنيث مهن الفضاء العام
إن تعزيز توظيف النساء في مهن الفضاء العام ،والتي ترتبط عادة
بالرجال ،يشكل وسيلة إلضفاء الشرعية على وجودهن .ويتعلق هذا
األمر على وجه اخلصوص بحارسات األمن ،سائقات احلافالت أو
سيارات األجرة ،مراقبات الترام ،البستانيات ،وصغار التاجرات ،خاصة
في أسواق املدن أو األحياء الشعبية ،إلخ.

امرأة شرطية ©Direction
Générale de la Sûreté
Nationale

©ONU Femmes

صورة :شعار احلملة اخلامسة عشر
حملاربة العنف املرتكب ضد النساء
(.)2017

امرأة سائقة سيارة أجرة ،مراكش
مدينة آمنة وبدون عنف ضد
النساء والفتيات

امرأة سائقة حافلة ،مراكش
مدينة آمنة وبدون عنف ضد
النساء والفتيات

©ONU Femmes

امرأة سائقة سيارة أجرة بالرباط

©Direction de la Politique de la Ville
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تنظيم حمالت التحسيس :على ماذا نعتمد؟
تعتبر حمالت التحسيس أداة هامة لتوعية الناس حول السلوك اجليد في الفضاء العام .إذ
يتمحور هدف هذه احلمالت حول موضوعني رئيسيني:
• حركة السير على الطرق ،مثل احلمالت التي تستهدف حث السائقني على احترام األماكن
املخصصة للراجلني وخاصة ممرات الراجلني التي تنظمها سنويا اللجنة الوطنية للوقاية من
حوادث السير .كما ميكن أيضا للشرطة والدرك القيام بدورات أخرى ذات صلة.

حملة حتسيسية مت شنها عام  2013من طرف وزارة التجهيز والنقل

© Ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique
et de l’eau

• ثم العنف املرتكب ضد النساء في الفضاء العام ،على سبيل املثال من خالل حملة التحسيس
حول العنف املرتكب ضد النساء التي تنظمها سنويا وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية
االجتماعية .وتتم هذه التظاهرة عادة على هامش حملة األمني العام لألمم املتحدة املمتدة طوال
 16يوما ،والتي تهدف إلى وضع حد للعنف القائم على النوع .ومن جهة أخرى ،ميثل الثامن
من مارس والذي يخلد لليوم العاملي حلقوق املرأة ،حلظة رمزية ميكن للجماعات الترابية أن
تغتنمها من أجل تعزيز ظهور مدن وفضاءات عامة أكثر تنوعا.

 :3.4خلق حيوية داخل الفضاء العام
ومن أجل جعل فضاء معني مفعم باحليوية ،يتوجب القيام
بتنشيطه .حيث ميكن اختيار أنشطة ثقافية ،رياضية وفنية في
الفضاء العام .كما يجب إقامة هذه األنشطة بصورة مشتركة قدر
اإلمكان مع السكان واجلمعيات احمللية بغية تلبية رغباتهم
وتطلعاتهم.
 )1األنشطة الرياضية
يعتبر تنشيط املالعب الرياضية وسيلة أساسية لتشجيع الرياضة
النسوية .وفي هذا اإلطار ،تتمثل التدابير التي يتعني تنفيذها
فيما يلي:
• متكني جمعيات من االستفادة من املالعب مع التزامها
بتخصيص دورات تدريبية لفائدة فرق نسوية وفرق مختلطة.
• احلرص على ضمان التوازن بني حضور اجلنسني عن طريق
تخصيص أوقات للنساء و/أو النساء والرجال لغاية حجز
املالعب العمومية.
• إعداد جدولة زمنية مخصصة للنساء بغية تشجيعهن على
ممارسة الرياضة .ويتوجب أن يكون هذا اإلجراء مؤقتا ومرحليا.
فيما يكمن الهدف النهائي في تعزيز التنوع في الفضاءات
العامة.
تشجيع املمارسة الرياضية النسوية :على ماذا يجب أن
نعتمد؟
يعد تسيير مركز رياضي رهانا أساسيا لدعم التنوع في املجال
الرياضي .من أجل حتقيق هذا الهدف ،يتعني على مدير مالعب
القرب تعبئة مختلف الفاعلني مثل وزارة الشباب والرياضة (و
ش ر)  ،جمعيات املجتمع املدني ،اجلهة واجلماعات الترابية
األخرى وكذا املقاوالت اخلاصة أو الشبه عمومية.
17

 )2األنشطة الثقافية
تعتبر األنشطة الثقافية التي تُنظم في الفضاء العام وسيلة لتشجيع النساء على ارتياده .ويظهر
استطالع الرأي الذي مت إجراؤه أن نسبة  % 75من النساء املستجوبات يستنكرن نقص املرافق
واألنشطة الفنية داخل مدنهن وإمكانية الولوج إليها.
• وفي هذا اإلطار ،ميكن للسلطات العمومية إقامة أنشطة ثقافية مجانية في الفضاءات العامة
(سينما في الهواء الطلق ،معارض دائمة أمام املباني العمومية أو الساحات/املنتزهات ،مسرح
الشارع ،إلخ ،).كما ميكن أن يعهد تنظيمها إلى جمعيات محلية.

الليلة البيضاء اخلاصة بالسينما وحقوق اإلنسان ،مبادرة مجانية ومفتوحة للجميع ذكورا وإناثا تتضمن عرض أفالم في
الهواء الطلق تنظم سنويا من قبل جمعية لقاءات متوسطية للسينما وحقوق اإلنسان ©( Mohcine Tabateعن
اليمني) ،معرض حول املوسيقى املغربية مبنتزه بوجدة ©( Womenabilityعن اليسار).

 )3األنشطة الفنية
تلعب األنشطة الفنية دورا مهما في حتسني شعور النساء باالنتماء إلى الفضاء العام.
• ومن هذا املنطلق ،ميكن لعمل جمعوي تنفيذ مشروع لتزيني أزقة احلي باألزهار.
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مثاالن آخران :يعتبر مهرجان “جدار فن الشوارع ،لوحات األزقة” املقام بالرباط وكذا موسم
أصيلة مناسبتني سنويتني ترومان تزيني الفضاء العام بجداريات ،خاصة من خالل تعبئة الساكنة.
باإلضافة إلى ذلك ،مت بذل جهد خاص ألجل متكني فنانات نساء من املشاركة ،ومنه تثمني
حضور النساء في الفضاء العام من خالل هذه األعمال.
• عالوة على ذلك ،وارتباطا باإلطار اجلمعوي ،ميكن تنفيذ العديد من األنشطة التعليمية
والفنية ،مثل مسرح الشارع.
تزيني الفضاء العام :على ماذا يجب أن نعتمد؟
ميكن للجماعة اعتماد مبادرات جمعوية محلية لتزيني الفضاء العام ،والتي ميكن أن تتمثل في
إجناز:
• جداريات؛
• أنشطة تنظيف جماعية؛
• حمالت التشجير ،على سبيل املثال في اخلامس من يونيو كل سنة مبناسبة اليوم العاملي للبيئة.

أزقة بها مزهريات باملدينة العتيقة بالرباط
مشروع إزهار مدينتي2020 ،

©Jossour Forum des Femmes Marocaines

 :4.4حتسني التنقل ،أمن وسائل النقل العمومية و قابلية الولوج إليها

تعتبر شبكات النقل عنصرا أساسيا في أي نظام حضري ملا لها من تأثير مباشر على قدرة النساء
على التحرك بحرية .وفي هذا اإلطار ميكن اعتماد بعض الوسائل لتحسني الولوج وضمان سالمة
النساء داخل وسائل النقل العام من قبيل:
• وضع خطط للتنقل في الوسط احلضري تأخذ بعني االعتبار احتياجات النساء على وجه
التحديد.
• النزول عند الطلب ،باستعمال جهاز مصمم من أجل تعزيز سالمة املسافرات خالل الليل
وذلك بالسماح لهن بالنزول من احلافلة بني محطتي الوقوف حتى يتسنى لهن الهبوط في أقرب
مكان ممكن لوجهتهن.
• إنشاء تطبيق خاص بالهواتف احملمولة لإلبالغ عن السلوكيات الهمجية وأعمال العنف و/أو
ربط االتصال بني املسافرين عبر الشبكة بهدف مشاركة املسارات املشتركة واإلحساس باألمن.
• زيادة عدد مراقبي تذاكر املواصالت العامة.
وفي هذا اإلطار ،تتمثل اجلهات الفاعلة في مجال النقل ،املطلوب التوجه إليها ،في شركات
التنمية احمللية املتواجدة مبدن املغرب لغرض تسيير بعض البنى التحتية للنقل ومتعهدي خدمات
النقل بواسطة احلافالت.
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©( Zakaria Latouri- Festival Jidar 2019 / Artiste: Annassi Mehdi aka MACHIMAعن اليمني)
©(Chali Ilias- Festival Sbagha bagha / Artiste: Annassi Mehdi aka MACHIMAيسارا).

مسرح الشارع ضد التحرش اجلنسي من
تنظيم مجموعة "إن كور" و "إن سني"
مبراكش في يوليو 2016
©ONU Femmes/Hassan Chabbi

ملحقات :مجموعة أدوات
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نقاط يجب مراعاتها
أثناء التشخيص
واالستقبال
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نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال :الشبكة الطرقية
نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال
تقدير عام
أرصفة يسهل الولوج إليها ،قابلة للمشي عليها ،وآمنة
عرض ال يقل عن  1.40متر خال من أي عقبة
يبلغ احلد األقصى ملمشى الرصيف  21سم
ارتفاع احلد األدنى اخلالي  2.20متر
الطالء املقاوم لالنزالق

التشخيص
الواجب القيام به قبل التهيئة
تقدير
احترام  /عدم احترام
نعم  /ال
باألمتار
بالسنتيمتر
باألمتار
نعم  /ال

استقبال
الواجب القيام به قبل التهيئة
تقدير
احترام  /عدم احترام
نعم  /ال
باألمتار
بالسنتيمتر
باألمتار
نعم  /ال

سم على األقل
اللمسي بعرض
ارتفاع ،تبليط الطريق
 laقبل كل فارق
 50سم
نعم  /ال
 /surال
 un échantillonنعم
Indices à contrôler dans
le cadre d’une enquête de terrain
de4010-30
personnes
suivant
		taille du lieu
العوائق التي تعترض املرور (الدرجات ،اختالفات االرتفاع ،األعمدة الصغيرة التي حتمي مداخل

املرآب أو مداخل الولوج غير املتساوية إلى املتاجر)

نعم  /ال

نعم  /ال

منحدر الرصيف أو خفض األرصفة املوضعي
عرض منحدر الرصيف األدنى  1.2متر

نعم  /ال
باألمتار
نعم  /ال
نعم  /ال

نعم  /ال
باألمتار
نعم  /ال
نعم  /ال

نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
م2
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
العدد
العدد
نعم  /ال

نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
م2
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
العدد
العدد
نعم  /ال

امليل العرضي األقصى  % 8أمام الرصيف و  % 2على اجلانبني
يجب لصق رصيف الطريق اللمسي لضعاف البصر (البوليمر) أو تثبيته (خرسانة راتنج)
وجود منحدرات الرصيف في األماكن االستراتيجية للنساء واألشخاص في وضعية هشاشة
االمتثال ملعايير التقييم ،والالفتات الوقائية للمكفوفني
االندماج في املسارات القائمة (مسارات الصرف ،مسارات الدورات )...
التبليط املستدام
مواد مقاومة للصدمات ،الطقس السيئ ،وجذور األشجار
ميكن استبدالها بسهولة في حالة األشغال
مضاد لالنزالق
جتهيزات حضرية للحد من وقوف السيارات العشوائية في املواقع االستراتيجية
مثبتة في مواقع استراتيجية ملنع السيارات من الوقوف
أعمدة حواجز تقليدية
أعمدة نباتية حواجز أو صناديق زهور للمساعدة في تزيني الشوارع
ساللم املدينة سهلة الولوج وآمنة
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نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال :الشبكة الطرقية
االرتفاع األقصى للممشى  18سم
خط الدوس يفوق  28سنتيمترا
درابزين على ارتفاع بني  80سم و  1متر
بالنسبة إلى الساللم العريضة :يجب توفير درابزين مركزي أو كل  4أمتار من العرض
منحدرات مزودة مبنحدرات الوصول ذات منصة استراحة
تهيئة منصات االستراحة األفقية لكل:
échantillon de 10-30 personnes
suivantاملنحدر % 5
• 10laأمتار إذا كان
•  2متر إذا كان املنحدر % 8
•  1.20متر إذا كان املنحدر % 10
ترسيم ممر الراجلني

وجود ممر الراجلني كل  50مترا
وجود مثبطات في املمرات الرئيسية
غياب عوائق تعترض رؤية الرصيف لسائقي السيارات داخل دائرة نصف قطرها  5أمتار
مسارات انحراف للراجلني أثناء األشغال على الطرق
تأمني ممر الراجلني (األزرار ،الخ) ووضع الفتات مناسبة
تعزيز اإلضاءة املوجودة
إنارة السقاالت
إشارات املرور الضوئية
إشارات املرور الضوئية املوجودة في األماكن التي ترتادها النساء (املدارس واألسواق )...
أزرار الضغط
أنظمة اإلنذار املسموع
مسارات الدراجات
العرض األدنى بني مترين (مدرج أحادي االجتاه) و  3أمتار (مدرج ثنائي االجتاه)
اإلنارة
قيمة شدة اإلضاءة الدنيا املقاسة على األرض  20لُ ْكس طوال املسار.
مترا للسيارات
يتراوح ارتفاع اإلنارة بني  4.5و  5.5متر للراجلني وبني  8و ً 12
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بالسنتيمتر
بالسنتيمتر
باألمتار
باألمتار
نعم  /ال

بالسنتيمتر
بالسنتيمتر
باألمتار
باألمتار
نعم  /ال

 /surال
 unنعم
cadre d’une enquête de terrainنعم /leالIndices à contrôler dans
		taille du lieu
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
باللكس
باألمتار

نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
باللكس
باألمتار

نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال :الشبكة الطرقية
املسافة الفاصلة بني وحدتي اإلنارة  2.5إلى  3أضعاف ارتفاع القطب

استخدام مصابيح متفاعلة أيونيا LED

مصادر الضوء املباشر
وجود مثبتات جدارية في حالة األرصفة الضيقة
الرؤية
وجود مرايا محدبة في زوايا األزقة
10-30 personnes
suivant la
عناصر الزخرفة والتظليل
عناصر تزيينية (زهور ،جداريات ،إلخ).

un échantillon de

عناصر التظليل
املعدات
يتم توزيع املقاعد بانتظام ،كل  200متر وبالقرب من محطات احلافالت وسيارات األجرة
مراحيض عمومية غير ظاهرة
سالت القمامة
الفتات شاملة
الفتات متكررة ومنتظمة
لوحات (مقارنة بالطرق بدون لوحات)
خرائط احلي سهلة القراءة
لوحات إرشادية مع الرسوم التوضيحية

نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال

نعم  /ال
العدد terrain
sur
نعم  /ال
العدد
العدد
نعم  /ال

Indices à contrôler dans le cadre d’une enquête de
		taille du lieu

العدد
العدد
العدد
نعم  /نعم
العدد
%

العدد
العدد
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نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال :الساحات
نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال
تقدير عام
خطط التهيئة احلضرية مبا في ذلك الساحات
وجود خطة تشمل الساحات
وجود مقاعد كل  400متر من املنازل
 24000م  2لكل  1000نسمة مخصصة للمساحات املفتوحة
سهولة الولوج واألمن
املسافة من مناطق االزدحام الشديد
الوصول إلى املناطق العازلة :اجلدران املنخفضة ،أو الشجيرات ،أو حاويات النباتات؛ و  /أو
مساحة موسعة بني الشارع والساحة
قيمة شدة اإلضاءة الدنيا املقاسة على األرض  20لُ ْ
وكس طوال املسار.
جتهيزات حضرية جيدة ومصممة من مواد مقاومة ومكيفة مع الظروف اجلوية (اخلرسانة
واخلشب) ملقاومة التدهور (املقاعد ،النوافير ،وألعاب األطفال)
عناصر التظليل
مصنوعة من مواد متينة :الهياكل النباتية أو الهياكل النسيجية أو الهياكل الدائمة (اخلرسانة
أو اخلشب)
معدات الراحة
مقاعد تسمح باالستخدام املختلط (مقاعد مناسبة للمخالطة االجتماعية ،مقاعد الرضاعة
الطبيعية ،والراحة) ،مريحة ومرئية
مقاعد تستخدم مواد ليست شديدة احلساسية للحرارة أو البرودة
مقاعد الرضاعة الطبيعية
مقاعد للراحة
مقاعد تعزز املخالطة االجتماعية
طاوالت متعددة االستخدامات (املخالطة االجتماعية ،النزهة ،اللعب ،الدراسة)
مراحيض عمومية ،يسهل الولوج إليها ،مما يسمح بتغيير مالبس األطفال ،وبأعداد أكبر للنساء
منشأت مائية فنية (نوافير) حتد من هدر املياه
معدات ترفيهية
نقاط اتصال  Wi-Fiمجانية
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التشخيص
الواجب القيام به قبل التهيئة
تقدير
احترام  /عدم احترام

استقبال
الواجب القيام به قبل التهيئة
تقدير
احترام  /عدم احترام

نعم  /ال
نعم  /ال
باألمتار
نعم  /ال
نعم  /ال
باألمتار

نعم  /ال
نعم  /ال
باألمتار
نعم  /ال
نعم  /ال
باألمتار

حجم صوت الساحة (ديسيبل)

حجم صوت الساحة (ديسيبل)

باللكس

باللكس

نعم  /ال

نعم  /ال

العدد

العدد

نعم  /ال

نعم  /ال

نعم  /ال

نعم  /ال

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد
العدد
العدد
العدد
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
العدد

العدد
العدد
العدد
العدد
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
العدد

أثناءعامالتشخيص واالستقبال :الساحات
نقاط يجب مراعاتها
تقدير
ألعاب أطفال مناسبة جلميع األعمار
منشأت مائية فنية (نوافير جافة) في املدن احلارة
حتسني التجربة احلسية
أشجار مثمرة
مراحيض عمومية
مقاعد الرضاعة الطبيعية
أثاث لتغيير مالبس األطفال
سالت القمامة
عناصر تزيينية (زهور ،جداريات ،إلخ).

العدد
العدد
نعم  /ال
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد

العدد
العدد
نعم  /ال
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
العدد
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نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال :املساحات اخلضراء
نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال
تقدير عام

نعم  /ال

مشاريع حضرية تشمل املساحات اخلضراء

نعم  /ال

النسبة املراعاة بالكثافة:
 العتبة الدنيا 10 :م  / 2ساكن للنسيج احلضري عالي الكثافة متوسطالعتبة 15 :م  / 2ساكن للنسيج احلضري متوسط الكثافة -العتبة املثلى 25 :م  / 2ساكن للنسيج احلضري منخفض الكثافة

النسبة باملتر املربع

النسبة باملتر املربع

باألمتار
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
العدد
املساحة باملتر املربع
نعم  /ال
تغطية باملتر املربع
املساحة باملتر املربع
نعم  /ال
العدد
العدد
املساحة باملتر املربع
العدد
العدد
العدد
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
باللكس
العدد

باألمتار
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
العدد
املساحة باملتر املربع
نعم  /ال
تغطية باملتر املربع
املساحة باملتر املربع
نعم  /ال
العدد
العدد
املساحة باملتر املربع
العدد
العدد
العدد
نعم  /ال
نعم  /ال
نعم  /ال
باللكس
العدد

املساحة اخلضراء على بعد  600متر من أي منزل
سهولة الولوج
مناطق انتظار مخصصة لوسائل النقل العمومي
قناطر مزودة مبنحدرات الوصول للمعاقني مبنصات استراحة
الفتات واضحة ،متكررة ،منتظمة ،وشاملة
التجهيزات احلضرية والفضاءات
طاوالت متعددة االستخدامات
فضاءات االستخدام غير احلصري (املروج)
معدات ترفيهية
نقاط وصول واي فاي wifi
مسالك رياضية مناسبة للنساء
معدات الراحة
نقط املاء
أكشاك جتارية
فضاء ألعاب االطفال
مقاعد الرضاعة الطبيعية
أثاث لتغيير مالبس األطفال
مراحيض
األمن
سياج خارجي شفاف
الغطاء النباتي ورؤية الفضاء كما هي مصممة في التآزر
قيمة شدة اإلضاءة الدنيا املقاسة على األرض  20لُ ْ
وكس على طول املسار.
عناصر تزيينية (زهور ،جداريات ،إلخ).
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التشخيص
الواجب القيام به قبل التهيئة
تقدير
احترام  /عدم احترام

استقبال
الواجب القيام به قبل التهيئة
تقدير
احترام  /عدم احترام

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال :مالعب القرب الرياضية
نقاط يجب مراعاتها أثناء التشخيص واالستقبال
تقدير عام
سهولة الولوج لوسائل النقل العمومي واستخدام التنقل اللني
مالعب القرب الرياضية ،إذا لزم األمر مدمجة في الساحات أو املتنزهات ،بالقرب من
املناطق السكنية
وجود مواقف للدراجات الهوائية
األمن
سياج خارجي وقائي متوسطاالرتفاع
سياج خارجي وقائي غير شفاف
قيمة اإلضاءة داخل وحول املالعب تقاس على احلد األدنى األرضي من  20لوكس على
طول املسار.
معدات تتكيف مع الرياضة النسائية
املنشآت الرياضية التي تساهم في التنوع (طاوالت تنس الطاولة ،كرة الريشة ،وكرة
الطائرة )...
األسطح املستوية لأليروبيك ،التمدد ،والتاي تشي ،إلخ.
عناصر التظليل
عناصر تظليل تتيح ممارسة الرياضة خالل النهار

التشخيص
الواجب القيام به قبل التهيئة
تقدير
احترام  /عدم احترام

استقبال
الواجب القيام به قبل التهيئة
تقدير
احترام  /عدم احترام

نعم  /ال
باألمتار
نعم  /ال
نعم  /ال
باألمتار
نعم  /ال
باللوكس
نعم  /ال
العدد
املساحة ب م 2

نعم  /ال
املساحة ب م 2
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مؤشرات التتبع
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مؤشرات التتبع :الشبكة الطرقية

تتبع التهيئة الواجب القيام بها أثناء األشغال وعند التسليم
أ) معطيات عامة حول الشبكة الطرقية
 تقدير عامب) سهولة الولوج
منحدرات الولوج إلى األرصفة
 وجودها في األماكن اإلستراتيجية للنساء (ممرات الراجلني ،األسواق ،محيط املدرسة )...تبليط الطريق اللمسي
تبليط شبكة الطرق
 مقاومة للصدمات والطقس السيئ وجذور األشجار سهل االستبدال في حال وجود األشغال مضاد لالنزالقتأثيث مدني للحد من وقوف السيارات العشوائي في املواقع االستراتيجية
أعمدة حواجز تقليدية
 أعمدة نباتية حواجز أو صناديق زهور للمساهمة في تزيني الشوارعأرصفة مرور الراجلني
 عرض ال يقل عن  1.40متر باستثناء احلواجز (شجرة  ،عمود  ،درجة ،اختالف االرتفاع ،عمودحاجز ،إلخ).
مسارات الدراجات الهوائية
 موجودة من أجل تشجيع استخدام الدراجات الهوائيةت) سالمة وأمن الراجلني
جتهيز ممرات الراجلني
 إنشاء ممرات الراجلينن ،ومثبطات على احملاور الرئيسية لكي تكون مرئية لسائقي السياراتإشارات املرور الضوئية
 وجود إشارات املرور الضوئية في األماكن التي ترتادها النساء أنظمة زر الضغط التي ميكن للراجلني تشغيلها لتحويل إشارة املرور إلى اللون األحمر (مقارنةبإجمالي إشارات املرور)
اإلنارة والرؤية
 استخدام مصابيح متفاعلة أيونيا  LEDباملقارنة مع أنواع أخرى من املصابيح -إنارة الشوارع املباشرة بواسطة أعمدة االنارة (مقارنة باإلضاءة غير املباشرة)

قبل التهيئة

الكميات
بعد التهيئة

العدد:
العدد:

العدد:
العدد:

م2

م2

العدد:
العدد:

العدد:
العدد:

مم (طول الرصيف):

مم (طول الرصيف):

مم :

مم :

العدد:

العدد:

العدد:
:%

العدد:
:%

:%
:%

:%
:%

التقييم
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مؤشرات التتبع  :الشبكة الطرقية

 تشغيل اإلنارة فقط للشوارع الضيقة :مثبتات اجلدران مقارنة بالتثبيتات على األعمدة االرتفاع املناسب لإلشارة الضوئية (بني  4.5و  5.5م في االرتفاع لتوفير اإلنارة اجليدة للراجلني) التباعد املناسب بني وحدات اإلنارة ( 2.5إلى  3أضعاف ارتفاع القطب) تركيب مرايا محدبة لزوايا األزقةج) الراحة
وسائل الراحة
 وجود عناصر التظليل وجود مراحيض غير ظاهرة وجود مقاعد مبسافات منتظمةعناصر التزيني
 وجود عناصر التزيني (أزهار ،جداريات)...الفتات شاملة
 وجود لوحات (مقارنة مع شبكات طرقية بدون لوحات) وجود تصاميم للحي سهلة القراءة -وجود لوحات إرشادية برسوم توضيحية
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نعم  /ال
:%
ارتفاع وحدات اإلنارة
املباعدة بني وحدات اإلنارة
العدد:

نعم  /ال
:%
ارتفاع وحدات اإلنارة
املباعدة بني وحدات اإلنارة
العدد:

العدد:
العدد:
العدد:

العدد:
العدد:
العدد:

العدد:

العدد:

:%
العدد:
العدد:

:%
العدد:
العدد:

مؤشرات التتبع :الساحات

تتبع التهيئة الواجب القيام بها أثناء األشغال وعند التسليم
أ) معطيات عامة حول الساحة أو الساحة الصغيرة
 تقدير عامب) تعزيز األمن والسالمة
 وجود منطقة عازلة للحد من الضوضاء (صوتية) وجود سالت القمامة وجود إنارة كافية ومكيفةت) جتهيز من أجل املخالطة االجتماعية والتنوع
االستخدام املختلط للمقاعد
 وجود مقاعد باستخدام مواد قليلة احلساسية للحرارة أو البرودة وجود مقاعد للرضاعة الطبيعية وجود مقاعد للراحة وجود مقاعد تعزز املخالطة االجتماعيةوجود طاوالت
 وجود طاوالتالتظليل
 وجود مرافق لتوفير التظليل (بالقرب من الطاوالت ،املقاعد ،األكشاك ،واأللعاب لألطفال ،إلخ).واي فاي Wifi
 وجود ولوج واي فاي  wifiمجانيد) ضمان وسائل الراحة واجلمالية احلضرية
حتسني التجربة احلسية
 وجود أشجار مثمرة وجود مراحيض وجود مقاعد للرضاعة الطبيعية ولتغيير مالبس األطفال وجود عناصر التزيني (أزهار ،جداريات)...ألعاب لألطفال
 وجود فضاءات اللعب لألطفالألعاب لألطفال مناسبة جلميع األعمار
 رياضات مائيةمنشأت مائية فنية (نوافير)
 -وجود منشأت ماي فنية (نوافير)

قبل التهيئة

الكميات
بعد التهيئة

املستوى الصوتي للساحة (ديسيبل):
العدد:
عدد أعمدة اإلنارة:

املستوى الصوتي للساحة (ديسيبل):
العدد:
عدد أعمدة اإلنارة:

العدد:
العدد:
العدد:
العدد:

العدد:
العدد:
العدد:
العدد:

العدد:

العدد:

العدد:

العدد:

نعم  /ال
العدد:

نعم  /ال
العدد:

العدد:
العدد:
العدد:
العدد:

العدد:
العدد:
العدد:
العدد:

مساحة م :2
العدد:
العدد:

مساحة م :2
العدد:
العدد:

العدد:

العدد:

التقييم
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مؤشرات التتبع :املساحات اخلضراء

تتبع التهيئة الواجب القيام بها أثناء األشغال وعند التسليم
أ) معطيات عامة حول املساحات اخلضراء
 تقدير عامب) القرب والولوجية
قرب الفضاءات اخلضراء
 وجود الفتات داخل املساحات اخلضراء وحولها للحدائق والغابات :وجود منطقة انتظار مخصصة لوسائل النقل العموميةمنحدرات الولوج
 وجود منحدرات الولوج حول املساحات اخلضراء وجود منحدرات الولوج داخل املساحات اخلضراءج) ازدواجية الوظائف واالستخدامات
التجهيز احلضري
 وجود طاوالت وجود نقاط االتصال بالواي فاي wifi وجود نقاط املاء وجود أكشاك لألغذية وجود فضاء ألعاب لألطفال وجود مقاعد للرضاعة الطبيعية ولتغيير مالبس األطفال وجود مراحيضتهجني الفضاء
 وجود مساحة ميكن أن تصلح لعدة استخدامات (مثل العشب) وجود مسارات رياضية مناسبة للنساءد) األمن واإلحساس باألمان
 وجود سور خارجي شفاف وجود إنارة مناسبة تشغيل اإلنارة -وجود عناصر التزيني (أزهار ،جداريات)...
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قبل التهيئة

الكميات
بعد التهيئة

عدد الالفتات اإلرشادية:
نعم  /ال

عدد الالفتات اإلرشادية:
نعم  /ال

العدد:
العدد:

العدد:
العدد:

العدد:
نعم  /ال
العدد:
العدد:
مساحة م :2
العدد:
العدد:

العدد:
نعم  /ال
العدد:
العدد:
مساحة م :2
العدد:
العدد:

مساحة م :2
نعم  /ال

مساحة م :2
نعم  /ال

نعم  /ال
العدد:
نعم  /ال
العدد:

نعم  /ال
العدد:
نعم  /ال
العدد:

التقييم

مؤشرات التتبع :مالعب القرب الرياضية

تتبع التهيئة الواجب القيام بها أثناء األشغال وعند التسليم
أ) معطيات عامة حول امللعب الرياضي
 تقدير عامب) سالمة املناطق احمليطة
ب) سالمة املناطق احمليطة
األسوار
 األسوار الداخلية للملعب أو املالعب الرياضية متوسطة االرتفاع سياج خارجي شفاف لكسر الرؤية دون إعاقته متامااإلنارة
 إنارة كافية ومناسبة تشغيل اإلنارةب) تنوع االستخدامات
 وجود منشآت رياضية تساهم في التنوع (كرة الطاولة ،كرة الريشة ،أو الكرة الطائرة)... وجود سطح مستو متعدد األغراض (متارين اإلطالة البدنية ،إلخ).ج) الراحة
 وجود منشآت التظليل -وجود مواقف للدراجات الهوائية

قبل التهيئة

الكميات
بعد التهيئة

نعم  /ال
نعم  /ال

نعم  /ال
نعم  /ال

العدد:
نعم  /ال

العدد:
نعم  /ال

العدد:
نعم  /ال

العدد:
نعم  /ال

املساحة م : 2
نعم  /ال

املساحة م : 2
نعم  /ال

التقييم
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مؤشرات تقييم
أثر التهيئة
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مؤشرات تقييم أثر التهيئة  :الشبكة الطرقية
تقييم التهيئة التي يتعني اجنازها في األجلني املتوسط والقصير (في  6أشهر ،ثم سنويا)
حالة الشبكة الطرقية
املجمعة بانتظام والنظافة (التدبير)
النفايات َّ
اسم املكان الذي يشير إلى امرأة معروفة تاريخيا (تدبير)
منحدر الوصول إلى الرصيف
تبليط الشبكة الطرقية
التجهيزات احلضرية من أجل احلد من وقوف السيارات العشوائي في األمكنة االستراتيجية
أعمدة تقليدية قابلة للسحب
أعمدة خضراء أو صناديق زهور للمساهمة في تزيني الشوارع
أرصفة تسمح مبرور الراجلني
شجرة ،عمود ،ممر ،املرتفع ،عمود صغير ،إلخ.
ازدحام األرصفة (تدبير)
مسارات الدراجات وتهيئتها (تشوير)
ازدحام املسارات املخصصة للدراجات
ممرات الراجلني
إشارات املرور الضوئية
أنظمة زر الضغط
أنظمة اإلنذار الصوتي
اإلنارة والرؤية
مرايا محدبة
أنظمة الراحة
أنظمة التظليل
سالت القمامة
مراحيض عمومية
مقاعد مبسافات منتظمة
عناصر التزيني
عناصر التزيني (الزهور ،اجلداريات)...
الفتات احتوائية
لوحات (مقارنة مع الطرق بدون لوحات)
تصميم حي سهل القراءة
لوحات إرشادية مع رسوم توضيحية

معاينة احلالة
(حالة جيدة ،حالة متوسطة ،حالة سيئة)
احلالة
نعم /ال
نعم /ال
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
نعم /ال
احلالة
نعم /ال
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
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مؤشرات تقييم أثر التهيئة :الشبكة الطرقية

رصد متلك الفضاءات العمة من قبل النساء والفتيات مع ما يجب القيام به عن طريق البيانات اإلحصائية قبل عملية التهيئة و بعدها
ارتياد املكان حسب اجلنس
من اإلثنني إلى اخلميس-خالل النهار
من اإلثنني إلى اخلميس -خالل املساء
اجلمعة أو نهاية األسبوع -خالل النهار
اجلمعة أو نهاية األسبوع -خالل املساء
إمكانية التنقل
النساء اجلالسات على الطريق (على مقعد ،وما إلى ذلك) مقارنة بالنساء الواقفات
النساء راكبات الدراجات (مقارنة بإجمالي النساء)
نساء راجالت (مقارنة مبجموع النساء)
السالمة واألمن
شكاوى العنف أو التحرش ضد النساء املقدمة إلى الشرطة في العام املاضي
حوادث السير التي سجلتها الشرطة في العام املاضي

 %من النساء
 %من النساء
 %من النساء
 %من النساء
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
العدد
العدد

مؤشرات للتحقق في إطار دراسة ميدانية على عينة من  30-10شخصا اعتمادا على حجم املكان
النساء الالئي شملهن االستطالع حسب الفئة العمرية
0-18
19-35
36-65
66+

النساء الالتي شملتهن الدراسة حسب مستوى التعليم
البكالوريا أو أقل
الدراسات العليا
احلالة الزوجية
النساء املتزوجات
النساء غير املتزوجات
األطفال
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 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع

مؤشرات تقييم أثر التهيئة :الشبكة الطرقية
0
 1أو 2
3

الشعور بالرفاهية أو األمان ورضا املستخدمني
مؤشر التنمية االجتماعية للمكان
هل أنشأ املستخدمون روابط جديدة من خالل املخالطة االجتماعية في شبكة الطرق هذه؟
قابل لالرتياد مع أصدقائهم وعائالتهم؟
هل يعتبر املستخدمون هذا املكان ً
إشارة إلى إمكانية القيام بأنشطة في املكان
هل يتردد املستخدمون على هده الطرق من أجل القيام بأنشطة معينة (املناقشة ،واإلشراف على األطفال)؟
هل يشعرن بالراحة للقيام بهذه األنشطة؟
مؤشر االستجابة لالحتياجات املعبر عنها
ما االحتياجات التي يعبر عنها املستخدمون (إمكانية الولوج ،والتنقل ،والنظافة ،إلخ).؟
هل هن راضيات؟

 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع

نعم /ال
جدا)
من  1إلى  5( 5قابل لالرتياد ً
نعم /ال
جدا)
من  1إلى  5( 5قابل لالرتياد ً
قائمة
جدا)
من  1إلى  5( 5راضيات ً
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مؤشرات تقييم أثر التهيئة :الساحات

تقييم التهيئة التي يتعني اجنازها في األجلني املتوسط والقصير (في  6أشهر ،ثم سنويا)
حالة الساحة
املجمعة بانتظام والنظافة (التدبير)
النفايات َّ
اسم الساحة الذي يشير إلى امرأة معروفة تاريخيا (تدبير)
سهولة الولوج واألمن
منطقة عازلة حتد من اإلزعاج (جدران منخفضة ،أو شجيرات ،أو حاويات نباتية ،و  /أو مساحة واسعة بني الشارع والساحة)
سالت القمامة
اإلنارة
التجهيزات احلضرية
مقاعد تستخدم مواد قليلة احلساسية للحرارة أو البرودة
مقاعد الرضاعة الطبيعية
مقاعد االستراحة
مقاعد تعزيز املخالطة االجتماعية
طاوالت
عناصر التظليل
مصنوعة من مواد متينة :الهياكل النباتية ،أو الهياكل النسيجية ،أو الهياكل الدائمة (اخلرسانة أو اخلشب)
معدات الرفاه
مقاعد تسمح باالستخدام املختلط (مقاعد التواصل االجتماعي ،ومقاعد الرضاعة الطبيعية  ،والراحة)  ،مريحة ومرئية
مقاعد تستخدم مواد قليلة احلساسية للحرارة أو البرودة
مقاعد تسمح بالرضاعة
مقاعد االستراحة
مقاعد تعزيز املخالطة االجتماعية
طاوالت متعددة االستخدامات (املخالطة االجتماعية ،نزهة  ،لعب  ،دراسة)
مراحيض عامة ،سهلة الولوج ،مما يسمح بتغيير مالبس األطفال وبأعداد كبيرة من النساء
نوافير للحد من هدر املياه
معدات ترفيهية
نقاط اتصال مجاني بالواي-فاي Wi-Fi
العاب اطفال مناسبة جلميع األعمار
نوافير جافة في املدن احلارة
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معاينة احلالة
(حالة جيدة ،حالة متوسطة ،حالة سيئة)
احلالة
نعم /ال
نعم /ال
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
نعم /ال
احلالة
نعم /ال
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة

مؤشرات تقييم أثر التهيئة :الساحات
حتسني التجربة احلسية
أشجار مثمرة
مراحيض عمومية
مقاعد الرضاعة الطبيعية
أثاث يتيح تغيير مالبس األطفال
سالت القمامة
عناصر التزيني (الزهور ،اجلداريات)...

احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة

رصد متلك الفضاءات العمومية من قبل النساء والفتيات مع ما يجب القيام به عن طريق البيانات اإلحصائية قبل عملية التهيئة و بعدها
ارتياد الساحة حسب اجلنس
من اإلثنني إلى اخلميس-خالل النهار
من اإلثنني إلى اخلميس -خالل املساء
اجلمعة أو نهاية األسبوع -خالل النهار
اجلمعة أو نهاية األسبوع -خالل املساء
السالمة واألمن
شكاوى العنف أو التحرش التي قدمتها النساء إلى الشرطة احمللية في العام املاضي

 %من النساء
 %من النساء
 %من النساء
 %من النساء
العدد

مؤشرات للتحقق في إطار دراسة ميدانية على عينة من  30-10شخصا اعتمادا على حجم املكان
النساء الالئي شملهن االستطالع حسب الفئة العمرية
0-18
19-35
65-36
66

النساء الالتي شملتهن الدراسة حسب مستوى التعليم
البكالوريا أو أقل
الدراسات العليا
احلالة املدنية
النساء املتزوجات
النساء غير املتزوجات
األطفال
0
 1أو 2
3
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مؤشرات تقييم أثر التهيئة :الساحات

الشعور بالرفاهية أو األمان ورضا املستخدمني
مؤشر تنمية املخالطة االجتماعية للساحة
هل أنشأ املستخدمات روابط جديدة من خالل املخالطة االجتماعية في هذه الساحة؟
قابل لالرتياد مع أصدقائهم وعائالتهم؟
هل يعتبر املستخدمون هذه الساحة ً
إشارة إلى إمكانية القيام بأنشطة في الساحة
هل يتردد املستخدمون/املستخدمات على هذه الساحة لتنفيذ األنشطة (مناقشة ،ورعاية األطفال)؟
هل يشعرن بالراحة للقيام بهذه األنشطة؟
مؤشر االستجابة لالحتياجات املعبر عنها
ما االحتياجات التي يعبر عنها املستخدمون (إمكانية الولوج ،والتنقل ،والنظافة ،إلخ).؟
جدا)
هل هن راضيات؟ من  1إلى  5( 5راضيات ً

86

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة وهيئة األمم املتحدة للمرأة

نعم /ال
جدا)
من  1إلى  5( 5قابل لالرتياد ً
نعم /ال
جدا)
من  1إلى  5( 5قابل لالرتياد ً
قائمة
جدا)
راضيات
5
(
5
إلى
1
من
ً

مؤشرات تقييم أثر التهيئة :املساحات اخلضراء

تقييم التهيئة التي يتعني اجنازها في األجلني املتوسط والقصير (في  6أشهر ،ثم سنويا)
حالة املساحات اخلضراء
املجمعة بانتظام (التدبير)
النظافة والنفايات َّ
اسم املكان الذي يشير إلى امرأة معروفة تاريخيا (تدبير)
سهولة الولوج
مناطق انتظار مخصصة لوسائل النقل العمومي
منحدرات مزودة بساللم وصول بصدفات استراحة
الفتات واضحة ،متكررة ،منتظمة ،وشاملة
منحدرات الوصول حول املساحة اخلضراء
منحدرات الوصول داخل املساحة اخلضراء
جتهيزات وفضاءات
طاوالت متعددة االستخدامات
فضاءات دات استخدامات غير حصرية (مروج)
معدات ترفيهية
نقاط الوصول إلى واي فاي wifi
مسارات رياضية مكيفة للنساء
معدات الراحة و الرفاه
نقاط املياه
أكشاك جتارية
فضاء ألعاب األطفال
مقاعد تسمح بالرضاعة
جتهيزات تتيح تغيير مالبس األطفال
مراحيض
األمن واإلحساس باألمان
سياج خارجي شفاف
الغطاء النباتي
اإلضاءة
عناصر التزيني (الزهور ،اجلداريات)...
وجود نظام لتأمني املكان (تدبير)

معاينة احلالة
(حالة جيدة ،حالة متوسطة ،حالة سيئة)

احلالة
نعم /ال
نعم /ال
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة

احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
نعم /ال
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مؤشرات تقييم أثر التهيئة :املساحات اخلضراء

معاينة احلالة
رصد متلك الفضاءات العمومية من قبل النساء والفتيات مع ما يجب القيام به عن طريق البيانات اإلحصائية قبل عملية التهيئة و بعدها
(حالة جيدة ،حالة متوسطة ،حالة سيئة)
ارتياد املكان حسب اجلنس
من اإلثنني إلى اخلميس-خالل النهار
من اإلثنني إلى اخلميس -خالل املساء
اجلمعة أو نهاية األسبوع -خالل النهار
اجلمعة أو نهاية األسبوع -خالل املساء

 %من النساء
 %من النساء
 %من النساء
 %من النساء

السالمة واألمن
شكاوى العنف أو التحرش التي قدمتها النساء إلى الشرطة احمللية في العام املاضي

العدد

رصد تخصيص الفضاءات العمومية للنساء والفتيات والذي يجب القيام به عن طريق العد والبيانات اإلحصائية قبل التخطيط وبعده
النساء الالئي شملهن االستطالع حسب الفئة العمرية
0-18
19-35
36-65
66

البكالوريا أو أقل
الدراسات العليا
احلالة الزوجية
النساء املتزوجات
النساء غير املتزوجات
األطفال
0
 1أو 2
3

الشعور بالرفاهية أو األمان ورضا املستخدمني
مؤشر التنمية االجتماعية للمكان
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 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع

مؤشرات تقييم أثر التهيئة :املساحات اخلضراء
هل أنشأت املستخدمات روابط جديدة من خالل املخالطة االجتماعية في هذه املساحة اخلضراء؟
هل تعتبر املستخدمات هذا املكان ً
قابل لالرتياد مع أصدقائهن وعائالتهن؟
تلميح حول إمكانية القيام بأنشطة معينة في املكان
هل يتردد املستخدمون/هل تتردد املستخدمات على هذه املساحة اخلضراء للقيام بأنشطة معينة (املناقشة ،واإلشراف على األطفال)؟
هل يشعرون/تشعرن بالراحة للقيام بهذه األنشطة؟
مؤشر االستجابة لالحتياجات املعبر عنها
ما االحتياجات التي يعبر عنها املستخدمون (سهولة الولوج ،والتنقل ،والنظافة ،إلخ).؟
هل هم راضون/هل هن راضيات؟

نعم /ال
جدا)
لالرتياد
قابل
5
(
5
إلى
من 1
ً
نعم /ال
جدا)
من  1إلى  5( 5قابل لالرتياد ً
قائمة
جدا)
من  1إلى  5( 5راضيات ً
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مؤشرات تقييم أثر التهيئة :مالعب القرب الرياضية

تقييم التهيئة التي يتعني اجنازها في األجلني املتوسط والقصير (في  6أشهر ،ثم سنويا)
حالة امللعب الرياضي
املجمعة بانتظام والنظافة (التدبير)
النفايات َّ
اطالق اسم رياضية مشهورة على املكان (تدبير)
سهولة الولوج لوسائل النقل العمومي واستخدام التنقل اللني
مالعب القرب الرياضية ،إذا لزم األمر ،مدمجة في الساحات أو احلدائق ،بالقرب من املناطق السكنية
مواقف الدراجات النارية
سياج
سياج داخلي للمالعب الرياضية متوسطة االرتفاع
سياج خارجي شفاف حلجب الرؤية دون إعاقتها متاما
اإلنارة
معدات تتكيف مع الرياضة النسائية
املنشآت الرياضية التي تساهم في التنوع (كرة الطاولة  ،كرة الريشة ،أو الكرة الطائرة ،إلخ).
أسطح مستوية لأليروبكس ،ولتمديد العضالت ،والتاي تشي  ،إلخ.
جداول زمنية خاصة بشكل مؤقت ومرحلي بالنساء (التدبير)
إعطاء األولوية للفرق النسائية و  /أو املختلطة الستئجار املالعب (التدبير)
عناصر التظليل
عناصر التظليل التي تسمح مبمارسة الرياضة خالل النهار

معاينة احلالة
(حالة جيدة ،حالة متوسطة ،حالة سيئة)

احلالة
نعم /ال
نعم /ال
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
احلالة
نعم /ال
نعم /ال
احلالة
احلالة

رصد متلك الفضاءات العمومية من قبل النساء والفتيات مع ما يجب القيام به عن طريق البيانات اإلحصائية قبل عملية التهيئة و بعدها
ارتياد املكان حسب اجلنس
من اإلثنني إلى اخلميس-خالل النهار
من اإلثنني إلى اخلميس -خالل املساء
اجلمعة أو نهاية األسبوع -خالل النهار
اجلمعة أو نهاية األسبوع -خالل املساء
األنشطة
نساء ميارسن الرياضة
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 %من النساء
 %من النساء
 %من النساء

 %في املجموع

مؤشرات تقييم أثر التهيئة :مالعب القرب الرياضية
النساء الالئي شملهن االستطالع حسب الفئة العمرية
0-18
19-35
36-65
66

النساء الالئي شملتهن الدراسة حسب مستوى التعليم
الدراسات العليا
احلالة الزوجية
النساء املتزوجات
النساء غير املتزوجات
األطفال
0
 1أو 2
3

الشعور بالرفاهية أو األمان ورضا املستخدمني
مؤشر تنمية املخالطة االجتماعية اخلاصة باملكان
هل أقامت املستخدمات روابط جديدة من خالل املخالطة االجتماعية على هذه املالعب الرياضية؟
قابل لالرتياد مع أصدقائهن وعائالتهن؟
هل تعتبر املستخدمات هذا املكان ً
مؤشر إمكانية القيام بأنشطة في املكان
هل يتردد املستخدمون/هل تتردد املستخدمات على شبكة الطرق هذه من أجل القيام بأنشطة معينة (التحدث ،وممارسة الرياضة ،ورعاية األطفال  /املراهقني)؟
هل يشعرون/تشعرن بالراحة للقيام بهذه األنشطة؟
مؤشر االستجابة لالحتياجات املعبر عنها
ما هي االحتياجات التي يعبر عنها املستخدمون (سهولة الولوج ،والتنقل ،والنظافة ،إلخ).؟
هل هم راضون/هل هن راضيات؟

 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
 %في املجموع
نعم /ال
جدا)
من  1إلى  5( 5قابل لالرتياد ً
نعم /ال
جدا)
من  1إلى  5( 5قابل لالرتياد ً
قائمة
جدا)
من  1إلى  5( 5راضيات ً
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دفتر التحمالت اخلاص
بدراسة تصميم وتهيئة
الفضاء العمومي «»xxxxxxxاملراعي للنوع
بني
صاحب املشروع «»xxxxxxx
و
املقاول «»xxxxxxx
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الفصل  - 1موضوع الصفقة

يكمن موضوع هذه الصفقة في التصميم املعماري ملشروع تهيئة فضاء عمومي يراعي بعد النوع االجتماعي.
تشمل دراسة التصميم املعماري والتهيئة في إطار هذا املشروع ما يلي:
 تشخيص وتعريف احتياجات املشروع ،خاصة فيما يتعلق بسهولة ولوج النساء والفتيات؛ -تصاميم مبيانية حتترم املتطلبات التقنية لسهولة الولوج إلى الفضاءات العمومية.

الفصل  - 2سياق املشروع

يقع هذا املشروع املسمى  xxxxxxxxxxxبجماعة  ،XXXXXXXXإقليم أو عمالة  ،XXXXXXXXXبالقرب من أحياء  xxxxxxxxxxxوميكن أن يوفر خدمات  xxxxxxxxxxxمن
الساكنة ،مبا في ذلك  ٪ xxxxxxxxxxxxمن اإلناث.
إدراكا ألهمية إنشاء فضاءات عمومية جتد بها جميع الفئات :نساء ،فتيات ،أطفال ،مسنني وأشخاص ذوي اإلعاقة احلركية احملدودة ،نفسها في وضعية آمنة ،دون خلق منطقة متلك بشكل حصري.
ترغب اجلماعة الترابية لـ  xxxxxxxxxxxxxxفي تنفيذ مشروع إعادة تكييف /تهيئة موقع  XXXXXXXبشكل يسمح مبراعاة النوع االجتماعي.

الفصل  - 3حدود الدراسة

تتطابق حدود الدراسة مع الفضاء العمومي  ،XXXXXXXXالبالغ مساحته xxxxxxxxx xوالواقع داخل اجلماعة بحي  ،XXXXXاالنتداب احلضري ،xxxxxxxxxx :مواصفات احلالة الراهنة
للموقع (مهيأة ،متدهورة ،أرض عارية.)...
وفيما يلي خريطة املوقع:
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

الفصل - 4أهداف املهمة

يتعلق أمر هذه املهمة ،التي تسبق الترتيبات املالية ،بتحديد التهيئات الالزمة حسب احلاجيات اخلاصة احملددة ،بغية جعل الفضاء متاحا للجميع وخاصة للنساء والفتيات واألطفال واملسنني
واألشخاص ذوي اإلعاقة احلركية احملدودة ،وكذا بغية حتديد اخلصائص التقنية املطلوب إدخالها على املشروع كي تصبح مستجيبة حلاجياتهم.
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سيتم منح اهتمام خاص في هذا السياق ملفهوم النوع االجتماعي والفضاء العمومي ،مع مراعاة العناصر التالية على وجه اخلصوص" :استخدام الفضاء العمومي يستجيب للقوانني اجلنسانية أو «معايير
النوع»[ .]...حيث أننا ال نزال نسجل إلى حد اليوم تفاوتات على مستوى تنقالت الرجال والنساء في أنحاء املدينة ،كاختالف األماكن التي يرتادونها ،وكذا اختالف الصعوبات التي يواجهونها.
عالوة على ذلك ،اختالف مساراتهم وحيثيات تنقالتهم  ،حيث أن االعتبارات األمنية عند النساء والرجال بنفس الطريقة " .
يفترض أن يكون املندوب املكلف بإجناز دراسة التصميم قد اطلع على «الدليل املرجعي إلدماج النوع في مشاريع التهيئة احلضرية» املرفق بدفترالتحمالت اخلاصة .حيث يتم اختيار املناهج الواجب
تبنيها إلجناز التشخيص من بني املناهج املشار إليها في امللحق املنهجي للدليل (مسيرة استطالعية ،استبيانات ،استطالع ميداني ...إلخ ).على أن يتم تطبيق النقاط التي مت فحصها حسب نوع
الفضاء العمومي .كما يجب أن يتضمن التشخيص تاريخ اإلجراء  /منهج املشروع والسيما:
• اإلجراءات احملتملة التي سبق أخذها بعني االعتبار من أجل إجناز املشروع
• كل معلومة أخرى مرتبطة بفهم السياق بشكل أفضل
وعلى إثر هذا التشخيص ،يسهر املندوب املكلف بدراسة التصميم على تطبيق املواصفات التقنية املشار إليها في «الدليل املرجعي إلدماج النوع في مشاريع التهيئة احلضرية».
حتدد الدراسة على وجه اخلصوص معايير وخصائص التهيئات والتجهيزات احلضرية التي يتضمنها مشروع تهيئة الفضاء العمومي موضوع هذه الدراسة.
وحسب التهيئات احملددة واملتوخاة ،يتم تكليف املهندس املعماري للمناظر الطبيعية بإجناز التصاميم التفصيلية للتهيئات قبل الشروع في األشغال.
في بعض احلاالت العادية ميكن أخذ دفتر التحمالت اخلاص بأشغال املقاولة مباشرة من دراسة إلعداد البرنامج.

الفصل  - 5مضمون الدراسة

سوف يتمحور عمل بإعداد برنامج الفضاء العمومي حول ثالث مراحل:
(أ) منهجية املندوب؛
(ب) التحليل التشخيصي :التشخيص الترابي واالجتماعي القائم على النوع؛
(ج) الوثائق املبيانية املسجلة التي تؤكد على احترام املتطلبات التقنية (عرض املمرات ،جودة املنحدر )... ،وكذلك النموذج النهائي للمشروع املراعي للنوع.
 - 1املنهجية :يقدم املندوب تقريرا منهجيا مفصال وواضحا ومعمقا حول املنهجية واملقاربة التي يعتزم اعتمادها من أجل إجناز الدراسة .وحتيل املنهجية على الدليل واألدوات املقترحة به.
كما يجب أن يتضمن هذا التقرير جدوال تأريخيا وكذا سردا ملهام فريق اخلبراء.
- 2التحليل التشخيصي :تكمن هذه املرحلة في إجناز تشخيص قائم على النوع ،وتنقسم إلى مرحلتني فرعيتني :التشخيص الترابي والتشخيص االجتماعي القائم على النوع .وتتمثل
فيما يلي:

املرحلة الفرعية  :1التشخيص الترابي

يكون املندوب خالل هذه املرحلة مطالبا بإجراء مقابالت وتنظيم اجتماعات مع اخلبراء املؤسساتيني وشركاء صاحب املشروع .كما يكون مطالبا بإجناز تشخيص ترابي للمحيط وللبيئة التي يتواجد
بها املوقع ،موضوع هذه الدراسة.
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• تفاصيل األهداف والرهانات التي متت مناقشتها خالل االجتماعات والورشات( ،حسب أهمية املشروع مع صاحب املشروع والفاعلني الذين يريد هذا األخير إشراكهم في تصميم وإجناز املشروع
و/أو في التنشيط املستقبلي للمشروع املنجز .وميكن تنظيم ورشات للتبادل ولتحديد االحتياجات مع املجتمع املدني (بعض اجلمعيات احمللية) ،وبعض املؤسسات التعليمية املتواجدة باحلي ،وكل
مؤسسة ذات قيمة مضافة بالنسبة للمشروع ،وساكنة احلي؛...
• حتليل املوقع وإدراجه ضمن بيئته احلضرية الواسعة (يبدأ التحليل بجرد للموقع :املكونات والقيود واملزايا )...حسب اإلشكاليات:
 oموقع الفضاءات العمومية الرئيسية حول املوقع باإلضافة إلى خصائصه من حيث األبعاد ،الوقوف على حالة وجودة جتهيزات الشوارع وشبكة الطرق ،الشبكة اخلضراء والزرقاء؛ ...
 oتعيني وحتديد موقع املساكن ،عروض اخلدمات العمومية ،األنشطة االقتصادية والتجارية املتواجدة بالقرب ،فرص التموقع ،نقاط القوة ونقاط الضعف؛...
يقوم هذا التشخيص امليداني بتحليل منطقة تأثير املشروع ويقدّ ر مدى تلبية التجهيزات والتهيئات املوجودة لالحتياجات من عدم تلبيتها ،إن جزئيا أو كليا .إدراكا لهذه الغاية ،يتم تقدير عدد
السكان املستفيدين من اخلدمة وكذا تقدير املسافة املوجودة بني التهيئات املوجودة وبني تلك التي ستصبح ضرورية للمشروع .يحدد هذا التقرير املتطلبات من حيث كمية ونوعية التجهيزات.
وتساعد دراسة محيط املوقع على مناقشة االحتياجات التي سيتم حتديدها في إطار املشروع موضوع هذه الدراسة.
• تأطير الوضع النظامي في وثائق التعمير وكذا في وثائق تنظيمية أخرى عند االقتضاء؛ ...
• التحليل األولي (االجتماعي ،الثقافي و/أو األنثروبولوجي) ملمارسات الفضاء العمومي الذي ستتم تهيئته ،والذي يتم التعرف عليه من خالل عدة زيارات ميدانية وفي أوقات وأيام مختلفة (وفي
مواسم أيضا) من أجل حتليل أنواع التردد على املوقع :رجال ،نساء وأطفال ،وأيضا كيفية استغالل الفضاء (االسترخاء وفضاء اللعب ،)...،ومستوى األمن...،
عند نهاية اخلطوة األولى من هذه املرحلة ،سيتم الشروع في وضع مسودة تقرير حتليلي ملناقشة مسارات الفرضيات برسم املرحلة الثانية من هذه الدراسة.

املرحلة الفرعية  :2التشخيص االجتماعي القائم على النوع

بعد ظهور نتائج املرحلة السابقة ،سوف تتم مناقشة الفرضيات احملددة مسبقا خالل املرحلة الفرعية الثانية.
يتم تنظيم ورشات عمل تشاركية مع املجتمع املدني واملؤسسات التعليمية احمليطة باملوقع موضوع الدراسة ،دار الشباب (أو مؤسسة أخرى ذات قيمة مضافة) وساكنة احلي .ميكن إقامة مسيرات أو
جوالت تشاركية ،مسابقات أفكار أو مجموعات بؤرية ملناقشة الفرضيات التي سبق عرضها ووضع اللمسات األخيرة على حتديد االحتياجات بشكل دقيق في مجال التهيئة املراعي للنوع باملوقع
موضوع الدراسة .يجب أن حتدد هذه املرحلة:
• يجب األخذ بعني االعتبار أن تكون جميع القيود املفصلة مصنفة حسب املوضوع.
• جميع املهام والتحسينات الوظيفية املنتظرة.
• نوعية اجلماهير ،االستخدامات واالرتيادات املستهدفة .يتم إيالء أهمية خاصة ملراعاة نوعية اجلماهير التي متثلها النساء والفتيات.
في نهاية هذا العمل امليداني ،يتم وضع تقرير حول التحليل النهائي املتعلق بصياغة احتياجات السكان ،الذي وافق عليه صاحب املشروع ،حتت تصرف املهندس املعماري للتخطيط احلضري الذي
سيقوم بوضع التصميم النهائي للمشروع املراعي للنوع.

 - 3الوثائق البيانية والتصميم النهائي للمشروع املراعي للنوع:

يتم وضع تقرير التحليل النهائي املتعلق بصياغة احتياجات السكان حتت تصرف املهندس املعماري للتخطيط احلضري الذي يتكلف بوضع عدة بدائل للمشروع مع مراعاة املعايير احملددة في هذا
التقرير التي يسلط الضوء على االحتياجات التي أعربت عنها الساكنة املستهدفة السيما النساء والفتيات.
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ميكن أن تشكل توجهات التهيئة موضوع متغير أو عدة متغيرات حسب نظام مرور ،وظائف واستخدامات الساكنة املستهدفة ...إلخ .ويجب أن يقوم املشرف على املشروع بتحكيم بشأنها.
ميكن أن تكون وثيقة "البرنامج" نفسها مبنية على الشكل التالي:
• الوثائق البيانية املفصلة والتصميم الشامل لقائمة التهيئات التي يتعني إجنازها من أجل تلبية احتياجات املستخدمني ،حسب نوع التهيئة .وحتدد الكميات حسب نوع التصميم أو املعدات
(مقاعد ،أكشاك ،مراحيض ،طاوالت تغيير احلفاظات ،ساحات ألعاب ،مالعب رياضية ،إلخ).
• رسم تخطيطي يوضح املواقع التقريبية للوظائف املختلفة في عالقتها ببعضها البعض ،كما يحدد مسودة لتهيئة الفضاء العمومي.
• تقدير تكاليف التهيئة ،وكذا تقدير التدبير املستدام للمشروع عند االقتضاء.
مبجرد أن يتم حتديد التوجهات واألهداف بشكل جيد والتحقق من الصيغة التي اختارها صاحب املشروع ووافق عليها بشكل نهائي ،يقوم املعماري/املهندس بوضع الترتيبات املالية لصيغة املشروع
املختارة.
وعلى أساس هذه الترتيبات املالية ،يقوم صاحب املشروع بالبحث عن التمويل .يتضمن الدليل املرجعي إلدماج النوع في مشاريع التهيئة احلضرية سردا لبعض اجلهات املانحة.

الفصل  :6تنظيم إدارة املشروع

يقوم املندوب املكلف بدراسة وتصميم املشروع باقتراح عدد االجتماعات الالزمة حسب رأيه ،التي ميكن أن تكون على األقل:
• اجتماع افتتاحي مع إدارة املشروع.
• مقابالت مع خبراء (الفاعلني املؤسساتيني على املستوى الترابي ،اجلمعيات املعنية باملشروع ،ممثلي املجتمع املدني ،املُعينني من طرف إدارة املشروع).
• اجتماع مع إدارة املشروع حول كل مرحلة.

الفصل  :7الوثائق الضرورية

يجب أن يكون تقرير الدراسة متصورا لشكل موجز وبسيط لتقدمي املعلومات التالية:
• املذكرة املنهجية؛
• تقرير نتائج التحليل التشخيصي (مرحلة البحث والتقييم النوعي والكمي لالحتياجات.)...
• وثيقة البرنامج التهيئات التي يتوجب إجنازها باستخدام مختلف األشكال؛
• الوثائق البيانية املُدرجة ومنوذج الرسم التخطيطي للصيغة النهائية باإلضافة إلى ترتيباتها املالي.

الفصل  :8الوثائق التي يجب وضعها حتت تصرف املندوب

يتم وضع رهن إشارة املندوب ما يلي:
• وثائق التعمير وباقي الوثائق التنظيمية املرتبطة.
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• الدليل املرجعي إلدماج النوع في مشاريع التهيئة احلضرية وملحقاته (الدليل املنهجي ،قوائم النقاط التي سيتم تدارسها خالل التشخيص والتصميم ،مؤشرات التقييم).
• كل وثيقة أخرى تساهم في الفهم اجليد لطريقة تصميم و/أو استخدام الفضاء.

الفصل  :9مدة تنفيذ الدراسة
من املتوقع أن يتم الشروع في الدراسة بتاريخ .XXXXXXXXX
مدة الدراسة 4 :أشهر دون آجال املصادقة (مالحظة :يتم تعديل هذه املدة حسب آجال العملية).

املرحلة 1
املنهجية 15:يوما

		

املرحلة 2
حتليل تشخيصي 3:أشهر

املرحلة 3
الصياغة التقنية ،املعمارية واملالية
للمشروع املراعي للنوع والذي مت
اختياره نهائيا 45 :يوما

الفصل  – 10طبيعة املندوب وتشكيلة الفريق.
قد يكون املندوب املكلف بالدراسة والتصميم مكتبا للدراسات ،جمعية أو مهندسا معماريا.
يجب على املندوب املكلف بدراسة التصميم أن يضع رهن اإلشارة فريقا من ذوي اخلبرة يسهر على حتليل االحتياجات وكذا تصميم الفضاءات العمومية ،والذي يتكون على وجه اخلصوص من
املهنيني التاليني:
• مهندس معماري  -للتخطيطاحلضري و/أو للمناظر الطبيعية.
• عالم اجتماع حضري /أنثروبولوجي لتقدير احتياجات املعدات مع تبني مقاربة النوع في التهيئة.رئيس /رئيسة املشروع
• سيكون ُاملاور الرئيسي لصاحب املشروع.
• يجب أن يكون املشرف على املشروع حاضرا أثناء اجتماعات تقدمي األشغال لإلدارة أو خالل االجتماعات التي تنظمها هذه األخير.
• ُيقيم بناءا على أساس احلد األدنى الحترام املتطلبات املراد حتقيقها.
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