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RGPH                

 دفتر التحمالت اخلاصة
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املندوبية السامية للتخطيط
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املقدمة واألهداف
تعتبر هذه الوثيقة مبثابة ملحق للدليل املرجعي الواقع حتت عنوان "من أجل فضاءات عمومية حضرية سهلة الولوج للنساء والفتيات"، 

وتتعلق بتقدمي ما يلي:

• املنهجية املستعملة في البحث امليداني الذي مت إجنازه خالل شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2019، والذي مت عبره تنظيم تشخيص 
تشاركي مراع للنوع االجتماعي وكذا حتديد خاصيات العينة املدروسة. 

• النتائج العامة للبحث املنجز في املدن الستة التي مت تشخيصها، والتي مت تفصيلها في الدليل املرجعي املذكور. حيث أبانت هذه 
النتائج عن سبل أولية لتحسني مكانة النساء داخل الفضاء العمومي.  

• املعدات التي تصف مختلف العناصر التي ميكن أن تستعمل القيام بعملية التشخيص. ويلحق هذه األخيرة استمارات منوذجية 
العمومية  الفضاءات  لبرمجة  املثال(، وكذا بدفتر حتمالت منوذجي قصد إجناز دراسة  امليداني )على سبيل  البحث  تعرض خالل 
للنوع  املراعية  العمومية  الفضاءات  تهيئة  وتقييم  وتتبع  األشغال  واستالم  التشخيص  ملؤشرات  وكذا  للفحص  نقاط  ولشبكة 

االجتماعي. 
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منهجية 
البحث  1
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 1 نحيل إلى تقارير اإلرجاع اخلاصة بكل مدينة

1. منهجية البحث 
التشاركي  التشخيص  منهجية   1.1

النوع مقاربة  عل  القائم 
املنهجية  تكمن  امليداني،  البحث  إطار  في 
ملستعمالت  اإلنصات  في  املعتمدة 
ومستعملني )النساء وكذا بعض الرجال على 

سبيل املقارنة( الفضاء العمومي من أجل:
النساء،  تواجهها  التي  اإلشكاليات  •  حتديد 
والتي تقلص من سهولة ولوجها  إلى هذه 

الفضاءات؛
•  جرد اقتراحاتهن من أجل حتسني الفضاءات 
جعل  في  الرهان  يكمن  حيث  العمومية، 
وكذا  أكثر  بشكل  مواتية  الفضاءات  هذه 
التعايش  إلى  الرامية  وظيفتها  تعزيز  في 

االجتماعي؛  

في  املتمثل  للهدف  الطريقة  هذه  تستجيب 
العمومية  الفضاءات  مختلف  بتغطية  القيام 
زمنية  مدة  في  احلضرية  واألنسجة  واملدن 
محدودة )5 إلى 7 أيام لكل مدينة مدروسة(، 

وذلك من أجل استخالص اخلبرات التي من 
التراب  أرجاء  جميع  على  تعمم  أن  شأنها 
املقاربة طابعا كيفيا  الوطني. وتكتسي هذه 

كما أنها ال تدعي الشمولية.
املنهجية  لبس بخصوص طبيعة  وتفاديا ألي 

املتبناة، نشير إلى أن األمر:
عينة  على  قائم  إحصائي  ببحث  يتعلق  •  ال 
متثيلية لنساء املدن املغربية. في الواقع، فإن 
أكثر  أبحاث  إلى حجم  املقاربة حتتاج  هذه 
أهمية ولن تستجيب في نهاية املطاف إلى 
تواجهها  التي  اإلشكاليات  حتديد  رهان 
العمومي،  للفضاء  املستعمالت  النساء 
نساء  من  جزءا  سوى  تشكلن  ال  والالتي 

املجتمع املغربي.
التي  اإلشكاليات  حول  كيفيا  بحثا  •  وال 
معني.  عمومي  فضاء  في  النسا  تواجهها 
بتعميم  تهتم  ال  املقاربة  هذه  أن  حيث 
احلضري  املغرب  على  احملددة  اإلشكاليات 
كله، بالرغم من أنها تتيح حتليال دقيقا على 

املستوى احمللي. 

التشخيص  آليات   2.1

التشخيصات  )أو  امليدانية  األبحاث  إجناز  مت 
خالل   النوع(  مقاربة  على  القائمة  املشاركة 
شهري سبتمبر وأكتوبر من سنة  2019 بكل 
وجدة  فاس،  تيفلت،  تاونات،  أكادير،  من 
والدار البيضاء الكبرى 1 . وقد متت استخدام 

ثالث آليات للتشخيص:

•  جوالت استكشافية ُمشاركة مت خاللها إبراز 
العمومي  الفضاء  وجتارب  أماكن  تنوع 
سواء.  حد  على  وللرجال  للنساء  بالنسبة 
استكشافية  جوالت  ست  تنظيم  مت  حيث 
عبر  مشاركة   109 أجوبة  على  واحلصول 

االستمارات املقدمة.

استيعاب  خاللها  من  مت  أرصفة  •  مقابالت 
شعور وجتارب وعادات املستجوبني واستقاء 
إجراء  مت  حيث  معمق.  بشكل  توصياتهم 
نوع  على  تركز  املقابالت  من  أنواع  ثالثة 
الذي  األخضر  والفضاء  والساحة  الشارع 
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مت  كما  املستجوبات.  النساء  فيه  ترغب 
أيضا إجناز ما مجموعه 273 مقابلة أرصفة.

في  رئيسيني  فاعلني  مع  مقابالت  •  إجراء 
مجال التهيئة احلضرية للمدينة املعنية )أطر 
مهنيي  محليني،  ومنتخبني  أطر  الوزارة، 
مع  وكذا  إلخ...(،  احلضري،  املجال 
ممثالت للمجتمع املدني املهتمات بحقوق 
للرهانات  أفضل  فهم  بغية  وذلك  املرأة، 
واإلشكاالت اخلاص بكل سياق. حيث مت 

إجناز ما مجموعه 46 مقابلة.
من  مسئولني  لقاء  املقابالت  هذه  أتاحت 
املؤسسات العمومية: مدراء، مدراء جهويني 
املدينة،  وسياسة  للسكنى  وإقليميني 
للجماعات  التقنية  املصالح  ممثلي  منتخبني، 
فاس،  إقليم  فاس-مكناس،  )جهة  احمللية 
مدينة أكادير، مدينة تيفلت، مدينة وجدة، 
مقاطعة  تاونات،  مدينة  بوعزة،  دار  مدينة 
االجتماعي  العمل  أقسام  فاس-املدينة(، 
بتاونات  البشرية  للتنمية  الوطنية  للمبادرة 
والنواصر وأكادير ووجدة، الوكاالت احلضرية 

حلفظ  املخصص  الفضاء  وأكادير،  بتاونات 
والتحرير  للمقاومة  التاريخية  الذاكرة 
بتيفلت، دار املواطنني بتيفلت، دار الشباب 
بتاونات، املديريات اجلهوية ملجموعة العمران 

ووكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس.  
إضافة إلى مقابلة عدد من اجلمعيات احمللية، 
نذكر منها: اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، 
مجموعة  املغربية،  للمرأة  جسور  جمعية 
الدميوقراطية،  أجل  من  الشابات  النساء 
والثقافة،  التنمية  أجل  من  املرأة  جمعية 
التنمية االقتصادية  التحاور من أجل  جمعية 
املبادرة حماية حقوق  واالجتماعية والبيئية، 
متفائلون،  شباب  نسائية،  طموحات  املرأة، 
التضامن  أجل  من  األمل  جسور  جمعية 
بتيفلت    الشباب  القادة  البشرية،  والتنمية 

ومجتمع متكني الشباب.

التحليل عينة   .3.1
تبني عينة التحليل مدى اهتمام البحث بتنوع 

الطبيعة واملواصفات:

في  املختارة  احلضرية  والسياقات  •  املدن 
املغرب؛

•  الفضاءات العمومية موضوع التحليل؛
•  املستجوبات الالئي متت مقابلتهن.

1.3.1 املدن واملناطق املختارة

مت اختيار املدن واملناطق املدروسة في إطار هذا 
البحث بتشاور مع وزارة إعداد التراب الوطني 
انطالقا  املدينة،  وسياسة  واإلسكان  والتعمير 
بشكل أساسي من معايير: )I( حجم املدينة 
ومدن  كبرى  مدن  إدراج  على  )حرصا 
متوسطة ومدن صغيرة(، )II( املوقع اجلغرافي 
)بحثا عن تغطية جهات مختلفة للمملكة(، 
)مستوى  حضري  السوسيو  السياق   )III(
أو  وجود   )IV( الفقر(،  معدل  التجهيزات، 
مت  وقد  املدينة.  سياسة  مشاريع  وجود  عدم 

حتديد موقعها على اخلريطة أسفله: 
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املدن  هذه  متنح  احلصر،  ال  االستئناس  سبيل  وعلى 
نظرة عن تنوع السياقات احمللية للمدن املغربية وكذا 
عن التطورات احلاصلة في العقود األخيرة على املستو 
االجتماعي واحلضري والدميوغرافي. وميكن تلخيص 

اخلاصيات األساسية لهذه املدن فيما يلي 2 :

والتكتل  االقتصادية  العاصمة  البيضاء:  •  الدار 
العدد )3.3  املغرب من حيث  في  األول  السكاني 
4 ماليني نسمة إلقليم  للجماعة وأكثر من  مليون 
الدار البيضاء الكبرى حسب أرقام إحصاء 2014(. 
وأحياء  غنية  خارجية  أحياء  من  املدينة  تتكون 
مركزية، جزء منها أيل للسقوط. كما أنها محاطة 
بضواحي تتكون من عدد كبير من جتزيئات السكن 
مدن  برنامج  اخلاص  اإلسكان  وإعادة  االقتصادي 
بدون صفيح، كالقطب احلضري "الرحمة" )أكثر 
من 100000 نسمة(، والذي حظي باهتمام خاص 

خالل هذا البحث.

املغرب بساكنة  •  أكادير: مدينة من كبريات مدن 
اقتصادها  يتجه  400.000 نسمة.  بأكثر من  تقدر 
منتجع  أول  كونها  السياحة،  نحو  أساسي  بشكل 

تاونات
فاس

وجدة

تيفلت
الدار البيضاء

 أكادير

صورة. خريطة تظهر املدن التي شكلت موضوع تشخيص تشاركي 

2 ثمة وصف أكثر تفصيال في التقرير اإلعدادي لتحليل البحث امليداني سلمه اخلبير االستشاري في أغسطس 2019 وكذا في تقارير اإلرجاع اخلاصة بكل مدينة
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الوحيدة  املدينة  إنها  البالد.  في  ساحلي 
املمثلة جلنوب املغرب املدرجة ضمن العينة. 
البحث بشكل خاص على جتزئة  وقد ركز 
تادرت حيث متت إعادة إسكان العديد من 
كبيًرا  عدًدا  التي تضم  الصفيح  أحياء  أسر 
النساء(  )خاصة  والعاملني  املتقاعدين  من 
البالد  من  مختلفة  مناطق  من  القادمني 
مصانع  و  األسمنت،  مصانع  في  للعمل 

تعليب األسماك.
من  يقرب  )ما  جهوي  متربول  •  وجدة: 
500000 نسمة( يقع في املنطقة الشرقية، 

بأزمة  املدينة  متر  اجلزائر.  مع  احلدود  على 
يتبني  كما  عديدة،  سنوات  منذ  اقتصادية 
وتعود  البطالة.  معدل  ارتفاع  خالل  من 
احلدود،  إغالق  إلى:  األزمة  هذه  عوامل 

النمو الدميوغرافي السريع، التهميش.
شرق  كلم   50 مسافة  على  متتد  •  تيفلت: 
 30 مسافة  وعلى  الرباط  اإلدارية  العاصمة 
اإلقليم.  عاصمة  اخلميسات  عن  كلم 
شهدت هذه املدينة، التي قامت حول سوق 
إقليمي، منًوا دميوغرافيا سريًعا في السنوات 

نسمة   90.000 من  يقرب  )ما  األخيرة 
اليوم( وهو ما يفسر النقص الكبير احلاصل 
ويقتصر  التجهيزات.  يخص  ما  في  لديها 
إشعاعها اإلقليمي على املجتمعات احلضرية 
املجاورة، التي تتزود منها ساكنتها مبختلف 
وزارة  بني  اتفاقية  توقيع  مت  وقد  املنتجات. 
واإلسكان  والتعمير  الوطني  الترب  إعداد 
وسياسة املدينة واملديرية العامة للجماعات 
واملبادرة  والرياضة  الشباب  ووزارة  احمللية 
الوطنية للتنمية البشرية ومدينة تيفلت من 
أجل إجناز تهيئة عمرانية للعديد من األحياء 
بعضها  كان   ،2016-2019 الفترة  خالل 

من بني ما شمله البحث. 

•  تاونات: مدينة صغيرة في شمال املغرب، 
وهي عاصمة إقليمية تقع في منطقة جبلية 
من جنوب الريف، توجد على بعد 80 كلم 
املواشي  وتربية  الزراعة  تعتبر  فاس.  من 
أنشطة سائدة في هذا اإلقليم الذي يغلب 
العديد من  القروي. مت حتديد  الطابع  عليه 
وإنعاش  لتنشيط  التهيئة  إعادة  مشاريع 
اخلضراء  واملساحات  الرئيسية  الساحات 

في  األطفال  لعب  وفضاءات  الولوج  وطرق 
املدينة، مبا في ذلك حتسني اإلضاءة والتشوير 
لهذا  مت  وقد  للسيارات.  مواقف  وإنشاء 
بني  املدينة  سياسة  اتفاقية  توقيع  الغرض 
والتعمير  الوطني  الترب  إعداد  وزارة 
واإلسكان وسياسة املدينة واجلماعة في عام 

.2016

وثالث  للمغرب  الروحية  العاصمة  •  فاس: 
الناحية  من  املغرب  في  مدينة  أكبر 
الدميوغرافية )أكثر من 800 ألف نسمة(. 
العتيقة  التحقيق على جزء من املدينة  ركز 
اليونسكو  طرف  من  املصنفة  )املدينة، 
من  استفادت  التي  عاملي(  تراثي  كموقع 
العديد من برامج إعادة التأهيل واحلماية مع 
اآليلة  الدور  مشكلة  مواجهة  استمرار 

للسقوط.
بالنسبة لعدد املستجوبات، ميكننا أن نالحظ 
الدراسة  موضوع  املدن  بني  متوازن  عدد  أنه 
)مع وجود عدد أكبر في تاونات حيث شارك 
بسبب  االستطالع  في  األشخاص  من  املزيد 

القيام بحملة تعبئة أفضل منذ البداية(.
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2.3.1 الفضاءات العمومية موضوع التحليل

العمومية  الفضاءات  إدراج مجموعة متنوعة من  التي متت دراستها، مت  داخل املدن واملناطق 
الوطني والتعمير  الترب  وحتليلها. كما مت اختيار هذه األماكن وفًقا الهتمامات وزارة إعداد 

واإلسكان وسياسة املدينة.
يتعلق األمر باملمرات، الشوارع )التجارية والسكنية(، الساحات والساحات صغيرة، املساحات 
اخلضراء، املتنزهات، احلدائق، وحدائق احليوانات واملالعب رياضية. ولكونها ال تدخل ضمن 
أولويات تدخل الوزارة، فإنه لم يتم في إطار هذا البحث التعاطي مع أنواع أخرى من الفضاءات 

العمومية كاحملطات واملراكز التجارية والشواطئ. 

ومن ناحية أخرى، متت دراسة هذه الفضاءات 
العمومية في سياقات حضرية مختلفة: أحياء 
شعبية، ومراكز سياحية قدمية )مدن عتيقة(، 
يتم  ولم  إلخ...  املدن،  مدن جديدة ووسط 
وأحياء  العشوائي  السكن  أحياء  إلى  التطرق 

مدن الصفيح واملناطق الصناعية واملوانئ.
العمومية  وفيما يلي عرض موجز للفضاءات 

التي مت تناولها في كل مدينة:
•  في الدار البيضاء، مت إجراء البحث وسط 
املدينة وفي ضواحي حي الرحمة. حيث مت 
سوق  داخل  الشوارع،  في  مقابالت  إجناز 
بحي  عمومية  في حديقة  التجاري،  املركز 
املعاريف، وكذلك في منتجع حي الرحمة. 
بحي  استكشافية  جولة  إجراء  مت  كما 
الرحمة، مما مكن من تناول عدة أماكن مبا 
العديد  إلى  تفتقر  منطقة سكنية  في ذلك 
من البنى التحتية، وشارع للتسوق، ومكان 
مهم حلياة الساكنة، وكذلك احملور الرئيسي 
الناقلة  احلافالت  محطة  تقع  حيث  للحي 

إلى وسط املدينة.

26,9%

13%

13%13%

16,7%

17,6% Taounet

Agadir

Oujda

Casa

Fes

Tiflt

توزيع عدد االستبيانات املنجزة خالل اجلوالت االستطالعية حسب املدن

تاونات

فاس

وجدة

تيفلت

الدار البيضاء

أكادير  
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وفي  تادارت  جتزئة  في  األرصفة  مقابالت  إجراء  مت  أكادير،  •  في 

وسط املدينة: على الشريط الشرقي الغربي، في السوق، في ساحة 
األمل، وفي حديقة حيوانات وادي الطيور. أما فيما يخص اجلولة 
االستكشافية )في تادارت(، فقد أتاح املسار املختار انطالقا من 
الساحة املركزية بتغطية حي التسوق وأماكن التجهيزات الرياضية 

واأللعاب ومحطة النقل.

مسار اجلولة االستكشافية في حي الرحمة )ميني( وأماكن إجراء مقابالت 
الشارع )يسار( 

مسار اجلولة االستكشافية في تادارت )على اليمني( ومواقع إجراء مقابالت 
الشارع )على اليسار( 

•  في تاونات، جرت اجلولة االستكشافية في كل من وسط املدينة 

)مكان ال حتبذه النساء عادة، ألنه يشهد ازدحاما مروريا كبيرا(، 
حديقة 16 نوفمبر )املكان املفضل للنساء، خاصة في وقت مبكر 
من املساء(، وفي موقف للسيارات سوف يتحول إلى ساحة صغيرة 

في إطار مشروع سياسة املدينة، وأخيراً على مستوى موقف لسيارات 
األجرة ومدرسة ابتدائية. وقد أجريت املقابالت في هذه الفضاءات 

خالل الصباح واملساء.

•  في تيفلت، أتاح املسار املختار للجولة االستكشافية تناول منطقة 
سكنية مريحة للسير، وهي منطقة سكن اقتصادي تفتقر إلى صيانة 
نظرا  اختير  تسوق  شريان  أيضا  تناول  كما  العمومية،  التجهيزات 
لكون النساء غالًبا ما تتجنبه بسبب وجود العديد من املقاهي التي 
هذه  أجريت  وقد  األرصفة.  تكدس  بسبب  وكذا  الرجال  يشغلها 
املقابالت في عدة أحياء على جانبي الشريان الرئيسي: حي الدالية 

، شمال األندلس، وحمام الوردة.

مسار اجلولة االستكشافية في تاونات

مسار اجلولة االستكشافية في تيفلت )ميني( ومواقع إجراء املقابالت )يسار( 
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•  في فاس، جرت اجلولة االستكشافية عند احلدود الشرقية للمدينة. أتاح 
املسار املختار تناول سوق )سوق الساللني(، وعدة أماكن أخرى )ساحة 
بوجلود، ساحة البطحاء(، ومساحة خضراء )حديقة جنان سبيل( وكذا 

تناول العديد من املرافق العمومية )مدرسة، إعدادية، ثانوية، مستشفى 
ومقر مقاطعة(. أتاح هذا املسار أيًضا جتربة مساحات مختلفة للتنقل: 
وحديقة(،  )سوق  عجلتني  ذات  للعربات  و/أو  للراجلني  مخصصة 
مخصصة بشكل أساسي للتنقل بالسيارات... إلخ. باإلضافة إلى ذلك، 

مت إجراء املقابالت في هذه الفضاءات خالل أوقات مختلفة من اليوم.
3.3.1 مواصفات املستجوبات واملستجوبني

382 مشاركة )273  ما مجموعه  استجواب  إجراءه  الذي مت  البحث  أتاح 
مشاركة في إطار اجلوالت االستكشافية و109 املشاركة في إطار اجلوالت 
مجموعة  مقابلة  إلى  بالبحث  املكلف  الفريق  سعى  وقد  االستكشافية(. 
متنوعة من األشخاص، علما بأن هؤالء ال ميثلون بالضرورة الشعب املغربي 
بأكمله. ومع ذلك، فإنهم يدعمون اهتمامات النساء الالئي يترددن على 

الفضاءات العمومية.
اجلوالت  أثناء  املستقاة  األجوبة  خالل  من  التنوع  هذا  فهم  ميكن 
نتائج  حيث  )من  العمر  اجلنس،  متغيرات  على  اعتماًدا  االستكشافية، 
الوضعية  التعليم،  مستوى  االستكشافية(،  واجلوالت  الشارع  مقابالت 
األسرية، مكان اإلقامة سواء أكان بعيدا أو قريبا من املركز )فقط بالنسبة 

للجوالت االستكشافية(.
•  اجلنس: على الرغم من أن النساء يشكلن اجلزء األكبر من العينة، فقد مت 
الرجال في سياق مقارن. حيث اسُتجوب حوالي 89٪  أيضا استجواب 
من النساء و٪11 من الرجال، مع وجود اختالفات هامشية بني مقابالت 

األرصفة واجلولة االستكشافية.

مسار اجلولة االستكشافية في وجدة )ميني( أماكن إجراء املقابالت )يسار( 

مسار اجلولة االستكشافية  باملدينة العتيقة بفاس )ميني( وأماكن إجراء املقابالت 
)يسار( 

محطة  وفي  العتيقة  املدينة  في  االستكشافية  اجلولة  جرت  وجدة،  •  في 
للحافالت وكذا في حديقة لال مرمي وفي ساحة باب الغربي، قبل تناول 
منطقة سكنية عبر شارع األمم املتحدة، ومحطة أخيرة في منطقة 9 يوليو. 
وقد مت إجراء املقابالت في ساحة 16 غشت، وحديقة لال عائشة وحي 

سكاكار.
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وميكن  املشاركات،  أغلبية  الفتيات  تعتبر  العمر:   •
في  أكثر  بشكل  حضورهن  خالل  من  ذلك  تفسير 
الفضاءات العمومية. فيما ميثل كبار السن/األشخاص 
من  فقط   3  ٪ عاًما   65 عن  أعمارهم  تزيد  الذين 
نصف  من  أكثر  فإن  مفصل،  وبشكل  املجموع. 
املستجوبات تتراوح أعمارهن بني 19 و 35 سنة في حي 
تاونات  وجدة،  تيفلت،  البيضاء،  الدار   / الرحمة 
وفاس، بينما تتراوح أعمار غالبية املستجوبات بني 35 

و 65 سنة في أكادير / تادارت.

Homme

Femme

10%

90%

Répartition des participant.es par genre 
(chiffres des micro-trottoirs)

Moins de 18 ans

35-65 ans

19-35 ans

Plus de 65 ans

Répartition des participant.es par âge
(chiffres microtrottoirs)

60%

28%

8%
4%

Homme

Femme
88%

12%

Répartition des participant.es par genre 
(chiffres des balades exploratoires)

Moins de 18 ans

35-65 ans

19-35 ans

Plus de 65 ans

Répartition des participant.es par âge 
(chiffres des balades exploratoires)

1%

45%

46%
8%

أشخاص/نساء  استجواب  مت  التعليم:  مستوى   •
حي  ففي  مختلفة.  جد  تعليمية  مستويات  ذوي 
املستجوبات  هؤالء  نصف  من  أكثر  يندرج  الرحمة، 
أن  حني  في  مصنف،  غير  تعليمي  مستوى  ضمن 
مستوى  تقريبا  لديهن  في وجدة  املستجوبات  جميع 
تعليمي أعلى من البكالوريا. وفي فاس ينتمي غالبية 
هؤالء املستجوبات إلى مستوى تعليمي أعلى. أما في 
تيفلت وتادارت، فإن ما يقرب من نصف املستجوبات 

لهن مستوى تعليمي أدنى من البكالوريا.
للبحث،  العام  املستوى  على  األسرية:  الوضعية   •
جند أن ٪ 47 من املستجوبات متزوجات. في حني أننا 

توزيع املشاركني و املشاركات حسب النوع اإلجتماعي 
)أرقام مقابالت الشارع(

توزيع املشاركني و املشاركات حسب النوع اإلجتماعي 
)أرقام مقابالت الشارع(

توزيع املشاركني و املشاركات حسب السن
)أرقام مسيرات استكشافية(

توزيع املشاركني و املشاركات حسب السن
)أرقام مسيرات استكشافية(



19 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة بشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة

نالحظ حاالت مختلفة جدا حسب املدن: معظم املستجوبات متزوجات ولديهن أطفال في تادارت وتاونات و حي الرحمة، وال يشبه هذا 
ما عليه الوضع  في فاس ووجدة وتيفلت.

• محل اإلقامة: تختلف أماكن سكن املستجوبات. حيث نالحظ أن نصف املستجوبات أو أكثر تعتقدن أنهن يعشن بعيًدا عن وسط املدينة 
في تادارت وحي الرحمة وتاونات بينما لم يكن هذا االعتقاد سائدا في تيفلت ووجدة وفاس.

تتفق هذه االختالفات في املواصفات االجتماعية للمستجوبات مع بعض املعلومات التي مت جمعها عن األحياء التي متت دراستها قبل مباشرة 
األبحاث امليدانية.

يعرض اجلدول أدناه هذه االختالفات مبزيد من التفصيل بناًء على أجوبة املشاركات خالل اجلوالت االستكشافية:
مواصفات املستجوبات واملستجوبني

الوضع األسري
متزوجات لديهن أطفال

محل اإلقامة وتهيئة احلي
تعتقدن بأن حيهن لم يتغير خالل السنتني املنصرمتني

تؤكدن بأنهن يسكن بعيدا عن وسط املدينة
الوضع االجتماعي

ليس لديهن أي مستوى تعليمي
لديهن مستوى تعليمي دون الباكالوريا )يتابعن أو أنهني دراستهن(

لديهن مستوى تعليمي جامعي )إجازة، ماستر، دكتوراه(

السن

عمرهن بني 19 و35 سنة
عمرهن بني 35 و65 سنة

تادارت

86%

76%

50%

36%

43%

21%

36%

64%

الرحمة

65%

86%

100%

57%

27%

7%

63%

23%

تيفلت

5%

67%

28%

47%

29%

68%

27%

وجدة

14%

78%

43%

15%

93%

71%

29%

تاونات

68%

68%

71%

45%

53%

31%

فاس

44%

78%

22%

16%

67%

61%

39%

شامل

47%

76%

15%

22%

38%

46%

45%
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تحليل النتائج المتعلقة 
بتمثل المرأة للفضاء 

العمومي والتوصيات 
األولية

2
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2. حتليل النتائج املتعلقة بتمثل املرأة 
للفضاء العمومي والتوصيات األولية 
التحليل  عن  املترتبة  القضايا   1.2

األولويات وحتديد 
أولوية  11 قضية ذات  البحث وجود  كشف 
تواجهها النساء في الفضاءات العمومية التي 
يسمح  الذي  األمر  للدراسة،  خضعت 
بكشف فروقات استخدام الفضاء بني النساء 

والرجال.

للسياقات  وفقا  القضايا  هذه  وتختلف 
أن  حيث  املدروسة،   حضرية  السوسيو- 
بعض  في  كثافة  أكثر  يكون  قد  تواجدها 
السياقات مقارنة بأخرى. يتطابق هذا األمر، 
احلضري  للفضاء  السلبي  التصور  مع  مثال، 
)األمر  النفايات  جمع  ضعف  مسألة  حول 
مع  أو  ملفت(،  بشكل  تيفلت  في  املالحظ 

الشعور بانعدام األمن في تادارت / أكادير.
ومع ذلك، فقد كان التركيز في هذا التحليل 

على التقارب ال على االختالف.

ثالثة  حسب  القضايا  هذه  تصنيف  ميكن 
مواضيع مترابطة:

1. املوضوع 1: التصور باعتباره تأويال فكريا 
الفضاء  إزاء  املرء  بها  يشعر  التي  للمشاعر 
أو  مريحا  خطيرا،  أو  آمنا  كونه  حتدد  والتي 
لفضاء  السلبي  التصور  فإن  ومنه،  مزعجا. 
إن  املرور عبره.  إلى جتنب  النساء  يقود  معني 
هذا  إليها  يشير  التي  األولوية  ذات  القضايا 

املوضوع هي كما يلي:

النساء  من   51٪ بالنساء:  التحرش  أ. 
على  اللفظي  للتحرش  يتعرضن  املستجوبات 
منهن  و31٪  األسبوع.  في  واحدة  مرة  األقل 
يتم تعقبهن مرة واحدة في األسبوع؛ و24٪ 
منهن يتعرضن للتحرش اجلسدي على األقل 

مرة واحدة في السنة؛

الفضاء  في  باخلطر  الشعور  يرتبط  ب. 
املستجوبات  النساء  من  لدى 85٪  العمومي 

بوجود احليوانات الضالة؛

في  السلبية  الشمية  التجربة  ترتبط  ت. 

الفضاء احلضري بعدم وجود حاويات قمامة 
املستجوبات،  النساء  من   82٪ لــ  بالنسبة 
النساء  من   77٪ عاشتها  التي  التجربة 

املستجوبات.

إلى  تشير  حيث  الولوجية،   :2 املوضوع   .2
أو  ما  إلى مكان  الولوج بسهولة  القدرة على 
االعتبار  في  الولوجية  وتأخذ  معني.  نشاط 
جميع العوائق املادية واجلغرافية واالجتماعية 
الولوج  التي حتد من  والسياسية  واالقتصادية 
ذات  القضايا  إن  معني.  عمومي  فضاء  إلى 
هذا  حول  النساء  طرحتها  التي  األولوية 

املوضوع هي كما يلي:

من  مدينة: 93٪  طريق  في خرائط  نقص  أ. 
توجد  ال  أنه  يعتقدن  املستجوبات  النساء 
خرائط كافية ألحيائهن و٪90 منهن يعتقدن 

أن هناك نقص في الالفتات ؛

صرحن  املستجوبات  النساء  من   85٪ ب. 
بوجود صعوبة في الولوج إلى املرافق الرياضية؛
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صرحن  املستجوبات  النساء  من   75٪ ت. 
بوجود صعوبة في الولوج إلى األنشطة الفنية 

والثقافية؛

صرحن  املستجوبات  النساء  من   81٪ ث. 
بضعف إمكانية الولوج إلى األرصفة؛

صرحن  املستجوبات  النساء  من   77٪ ج. 
ومتنوعة  آمنة  أطفال  ألعاب  وجود  بعدم 

بشكل كاف؛

للفرد  تتيح  الذي  التملك   :3 املوضوع   .3
الفضاء  متلك  على  قدرة  للفضاء  املالك 
واستخدامه لصاحله، وذلك من خالل ممارسة 
األنشطة غير املرتبطة بهدف تنقل واحد. إن 
التي حتد من إمكانية  والقضايا ذات األولوية 
امتالك النساء لهذه املساحات هي كما يلي:

أ ٪95 من النساء املستجوبات صرحن بوجود 
صعوبة في الولوج إلى املراحيض العمومية في 

املدينة؛

صرحن  املستجوبات  النساء  من   96٪ ب 
بوجود صعوبة في تغيير حفاظات أطفالهن، 
فيما صرحت ٪88 منهن بوجود صعوبة في 

اإلرضاع في األماكن العامة؛

صرحن  املستجوبات  النساء  من   80٪ ت 
الفضاء  داخل  املرأة  متثيل  في  ضعف  بوجود 
الشوارع  أسماء  سيما  وال  العمومي، 

والتماثيل؛

حتديد  مت  كما  أدناه.  القضايا  هذه  شرح  مت 
الدليل  في  التفصيل  من  مبزيد  احللول 

املرجعي؛ مع عرض تلك املتعلقة بالتهيئة.

العمومية  الفضاءات  تهيئة  إن  ملحوظة: 
ليست ذات تأثير متجانس على هذه القضايا 
وجود  مثل  قضايا  فإن  وهكذا،  املختلفة. 
العمومية  الفضاءات  في  الضالة  احليوانات 
بالتهيئة؛  ترتبط  ال  صحية  إجراءات  تتطلب 
حضور  مثل  أخرى  قضايا  ترتبط  فيما 
شخصيات تاريخية نسائية إلى تدابير سياسية 
ضمن  الشوارع  تسمية  صالحية  )تندرج 
مسؤولية السلطات احمللية(. وهذا ما تظهره 

وسيلة إيضاح اللون في اجلدول أدناه.

فإن  احلاالت،  وفي جميع  أخرى،  ناحية  من 
لتغيير  كافيا  ليس  العمومي  الفضاء  تهيئة 
السلوك، حيث يجب أن يكون األمر مصحوبا 
وجه  على  والتعليم  )التوعية  أخرى  بتدابير 
اخلصوص( من أجل دعم تغير املجتمع نحو 

مزيد التنوع بني اجلنسني.
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يعتقدن  االستطالع  اللواتي شملهن  النساء  من 
أن مدينتهن ال توفر لهن أماكن آمنة للرضاعة و 
أماكن  وجود  عدم  عن  يتحدثن  منهن   %  86

لتغيير حفاضات أطفالهن

املراحيض  ولوج  ميكنهن  ال 
العمومية في الفضاء العمومي

في  التنقل  في  يجدن صعوبات 
الشارع بسبب محدودية الولوج 

إلى األرصفة

الروائح  مع  سلبية  جتربة  لديهن 
في الفضاء احلضري

مرة  اللفظي  التحرش  من  يعانني 
واحدة على األقل في األسبوع، 

واحدة  مرة  التعقب  من  يعانني 
في األسبوع،

يعانني من التحرش اجلسدي مرة 
واحدة في األقل في السنة

تواجد  شيوع  بسبب  باخلطر  يشعرن 
احليوانات الضالة في الفضاءات العمومية

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

مهمتعليق
مهم إلى حد ما

قليل األهمية

التاريخية  الشخصيات  متثيل  عدم  إلى  ُيشرن 
النسائية بالفضاءات العمومية

للولوج  محدودة  إمكانية  لديهن 
إلى التجهيزات الرياضية

إلى  الولوج  الصعب  من  أنه  يعتقدن 
تظاهرات فنية وثقافية في مدينتهن

يعتبرن أنه ال توجد خرائط كافية ألحيائهن 

يعتقدن بأن هناك نقصا في اللوحات اإلرشادية

آمنة  ألعاب  غياب  يؤكدن 
ومتنوعة لألطفال

الشعور لتمّلك الولوجا إمكانية 
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التمثل  1.2
العمومية  الفضاءات  حول  املستجوبات  النساء  متثالت  تتأثر 

بعوامل:
• حسية، حيث أن قذارة الفضاء تعّد في مقام أول مسألة ذات 

أولوية من قبل النساء املستجوبات )2.1.1( ؛

احليوانات  للسطو وكذا وجود  التعرض  احتمال  أمنية، خاصة   •
الضالة في الفضاءات العمومية، حيث أنها متثل خطًرا مباشًرا على 
النساء،  ذلك  في  مبا   ،)2.1.2( لألشخاص  اجلسدية  السالمة 
لفظيا،  كان حترشا  الشارع، سواء  في  للتحرش  التعرض  وكذلك 

غير لفظي أو جسديا )3.1.2(3 .
1.1.2 التجربة احلسية السلبية مع الفضاء احلضري

ُيظهر التشخيص املنجز أن لدى النساء عموما جتربة حسية سلبية 
مع مدنهن: حيث صرحت ٪77 من النساء املستجوبات بأنهن ال 

يستسغن روائح مدنهن.
داخل  جتربتهن  جعل  في  أخرى،  عوامل  جانب  إلى  يساهم،  مما 

3 التحرش هو “املوقف الذي يحدث فيه سلوك غير مرغوب فيه ذو إيحاء جنسي، معبرعنه جسدًيا أو لفظًيا أو غير لفظي، بهدف تقويض كرامة الشخص أو التأثير عليه ، وعلى وجه اخلصوص ، خلق بيئة 
مخيفة أو معادية أو مهينة أو مذلة أو مسيئة”. وميكن أن يكون التحرش في الفضاءات العمومية:
• لفظيا )النكت اجلنسية، العروض اجلنسية ، االبتزاز مقابل خدمات جنسية ، الصفير ، إلخ( ،

• غير لفظي )املواقف ، التحديق، وتعقب النساء في الشارع ، اإلمياءات ذات اإليحاء اجلنسي، إلخ(
•  جسدي )اتصال جسدي، مالمسة جسدية بدون موافقة املرأة(.

الفضاءات العمومية غير مريحة، ومنه تقصير الوقت الذي يقضينه في 
تلك الفضاءات. وميكن لهذه الروائح أن تأتي من عدة مصادر:

• شبكات الصرف الصحي املعطوبة؛
• القمامة املتناثرة على الطريق بسبب ضعف نظام جمع النفايات. حيث 
ترى ٪82 من النساء املستجوبات في هذا الصدد أنه ال توجد صناديق 

قمامة كافية في الفضاءات العمومية.
• رائحة البول التي ميكن أن توجد في زوايا معينة

الدار  بالنقل واملصانع، والذي ميكن معاينته في  املرتبط  الهواء  • تلوث 
البيضاء مثال.

هذه  على  أدناه  الواردة  للسكان  املقتبسة  التصريحات  تشهد 
الصعوبات:

"نحن بحاجة إلى املزيد من صناديق القمامة حلماية البيئة وحتسني نظافة 
احلي" مشاركة من وجدة

"يجب توعية الناس بضرورة فرز النفايات"،  مشاركة من سكان تيفلت
من  مشاركة  القمامة"   لشاحنات  الكريهة  والرائحة  القمامة  أحب  "ال 

سكان تيفلت
"ال أحب رائحة املياه العادمة"  مشاركة من سكان تيفلت
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تساهم هذه الروائح في الشعور بعدم شرعية  حضور النساء في الفضاء العمومي وكذا 
في تعزيز شعورهن بانعدام األمان: ووفقا لنظرية الزجاج املكسور 4، ميكن أن يعني 
غياب احلفاظ على الفضاء العمومي أن الفضاء االجتماعي يخلو من القواعد، وبالتالي 

يشجع على املضايقات واالنحراف ، مما يثني النساء عن استخدام هذه الفضاءات.
تتمثل احللول التي يتم الدفاع عنها في هذا السياق في حتسني جودة البيئة احلضرية 
ونظافتها من خالل االعتماد على فكرة أنه كلما زاد تقدير املرأة للفضاء الذي متر منه، 
كلما زاد ميلها للبقاء فيه. قد تتعلق هذه احللول بتهيئة الفضاء العمومي، ولكن قد 

يتعلق األمر أيضا بـ:
• حتسني عملية جمع النفايات وتركيب صناديق القمامة في الفضاءات العمومية؛

• جتديد / اصالح شبكات الصرف الصحي.
2.1.2 الشعور باخلطر املرتبط بوجود احليوانات الضالة

متثل احليوانات الضالة مشكلة كبيرة في العديد من مدن املغرب. حيث ال يقل أن عدد 
النساء  عّبرت  فقد  وهكذا  ضال.  كلب  مليوني  عن  اململكة  في  الضالة  الكالب 
إذ صرحت  العمومية:  الفضاءات  املستجوبات عن قلقهن لوجود حيوانات ضالة في 
خطرا.  األخير  هذا  يجعل  العمومي  الفضاء  في  احليوانات  حضور  بأن  منهن   85٪
األمراض  بسبب  عامة  صحية  مشكلة  احليوانات  تلك  تطرح  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب  ويذكر  تنقلها:  التي  الكلب(  داء  )وخاصة 
للمنتجات الغذائية )ONSSA( وجود 400 حالة حتمل داء الكلب، وحوالي عشرين 
شخص ميوتون بالفيروس كل عام. وتتعلق هذه املشكلة بشكل خاص باألطفال الذين 

تتحمل النساء مسؤوليتهم في أغلب األحيان. 

تيفلت - أمام حديقة األندلس 

وجدة - حي سكاكار

 4 ج. ك. ويلسون وج. كيلينج )1982( »الزجاج املكسور«، ألتالنتيك مونثلي.
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هذه  لطبيعة  أفضل  فهمًا  السكان  شهادات  توفر 
املشكلة:

"احليوانات تدمر النباتات التي حتيط باحلي" مشاركة  من 
سكان أكادير

عمومية  سياسات  وتضع  تتدخل  أن  يجب  "السلطات 
وتنشئ حظائر للحيوانات"،  مشاركة من سكان تاونات

بسبب  اإلنسان،  على  خطرا  تشكل  الضالة  "الكالب   
مخاطر اإلصابة باألمراض وخاصة داء الكلب"،  مشارك 

من سكان الدار البيضاء

كالب ضالة، الرباط

في هذا السياق، تتعلق احللول املوصى بها بتعقيم احليوانات وتلقيحها.
3.1.2 التحرش والعنف ضد النساء

يعتبر العنف والتحرش ضد النساء في الفضاء العمومي رهانا ذا أهمية بالغة في 
السامية  املندوبية  أجرتها  استقصائية  دراسة  في  الواردة  لألرقام  املغرب.ووفقا 
من  مليون   1.7 املغرب،  في   ،2019 في  النساء  العنف ضد  حول  للتخطيط 
النساء  أن  يضهر  و  العامة )12،6 %(.  الفضاأت  في  للعنف  تعرضت  النساء 
نسبة  تبلغ   ، الواقع  في  أشكاله.  بجميع  للعنف  تعرضا  األكثر  هي  احلضرية 
انتشار في املناطق احلضرية ضعف النسبة املسجلة في املناطق الريفية )15.6 % 
هن ضحايا  احلضرية   النساء  من   % 9.5 عن  اإلبالغ  مت  أن  كما  و7.1 %(. 

للعنف اجلنسي )مقابل 4.2 ٪ في املناطق الريفية(.
جميع  من   %  50 وحدها  العامة  الفضاأت  في  اجلنسي  العنف  ميثل  آخيرا، 
حاالت العنف اجلنسي التي تتعرض لها النساء ، وجميع الفضاأت مجتمعة ، 

و %81 من العنف اجلنسي الذي تتعرض له في الفضاأت غير الزوجية.
وقد مت بنفس الطريقة ذكر قضية األمن والتحرش بشكل متكرر خالل البحث. 
حيث تشير األرقام إلى أن 51 % من النساء املستجوبات في إطار هذا التشخيص 
في  األقل  على  واحدة  مرة  اللفظي  للتحرش  تعرضن  أنهن  يزعمن  املشارك 
األسبوع. فيما 31 % منهن يتم تعقبهن مرة واحدة في األسبوع؛ و٪24 منهن 

يتعرضن للتحرش اجلسدي مرة واحدة على األقل في السنة؛
وحتى لو لم تتعرض جميع النساء ألعمال حترش أو عنف، فإن هذا األخير يزيد 
املشي  ليال،  اخلروج  إلى : جتنب  يدفعهن  مما  األمان،  بعدم  النساء  من شعور 
بشكل أسرع، جتنب أماكن معينة مثل شرفات املقاهي وتغيير املالبس )65 % 
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خالل  من  الوضع  هذا  على  املستجوبات  النساء  وتشهد 
التصريحات التالية:

 "أسير بسرعة لتجنب التعرض للتحرش أو االختطاف أو السرقة" ؛ 
"ال أستطيع اخلروج دون أخذ سيارتي"،  مشاركة من سكان فاس

أمشي  ال  للخروج  أضطر  وعندما  لياًل  اخلروج  أخشى  ما  "غالًبا 
مبفردي أبًدا، أحاول أن أسرع وأجتنب األماكن املهجورة غير املضاءة"  

مشاركة من سكان تيفلت
"أجتاهل التحرش الشفوي خوًفا من التعرض لهجوم"، مجهولة من تيفلت

من  مشاركة  التجارية"،  احملالت  إلى  وأذهب  األمان  بعدم  "أشعر 
سكان وجدة

في  أرتدتها  التي  تلك  عن  مختلفة  مالبس  الليل  في  أرتدي   "
النهار"،  مشاركة من سكان تيفلت

تقدمي  العمومي  الفضاء  في  والعنف  التحرش  من  احلد  يستوجب 
مجموعة من احللول، ويتعلق األمر بـ:

• حتسني اإلنارة العمومية،
• حتسيس الرجال بالقضية،

• تشديد العقوبات ضد املتحرشني،
• متكني النساء من الفضاء العمومي من خالل تسهيل تنقلهن بغية 
تلبي  عامة  أماكن  إنشاء  إلى  إضافة  املدينة،  إلى  الولوج  تسهيل 

رغباتهن واحتياجاتهن من أجل جعل املدينة فضاءا أكثر ترحيبا.
الولوجية  2.2

 فيما يتعلق بالولوجية، ميكننا التمييز بني:
• الولوجية املادية، التي تتعلق بالقدرة على التنقل سيًرا على األقدام 
بسهولة في الفضاء العمومي )1.2.2( وكذا باالستدالل عل الطريق  

بسهولة في هذا الفضاء )4.2.2(.
احلالة  هذه  في  تتعلق  والتي  واالقتصادية،  اجلغرافية  الولوجية   •
بإمكانية الولوج إلى بعض اخلدمات العمومية واملرافق احلضرية النقل 

واألنشطة الثقافية واملرافق الرياضية )2.2.2 و 3.2.2(
1.2.2 الولوجية إلى األرصفة

تعد صعوبة الولوج إلى األرصفة من القضايا الرئيسية التي تطرحها 
النساء في الفضاء العمومي: حيث يعتبر 81 ٪ من النساء أن األرصفة 

ال ميكن الولوج إليها بشكل كاف.
بناًء على التشخيص الذي مت إجراؤه، ترتبط هذا الصعوبة في الولوج 

بشكل أساسي مبا يلي:

من النساء املستجوبات قلن إنهن ال يستطعن ارتداء ما يروق لهن من 
ملجأ  السيارة  تعتبر  اإلمكانيات،  ذات  للنساء  بالنسبة  املالبس(. 
بالنسبة لهن لكونها تتيح لهن القدرة على التحرك مع تقليل مخاطر 

التحرش أو االعتداء بشكل كبير.
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• عدم وجود منحدرات لعربات األطفال والكراسي 
املتحركة 5 ،

مثل  للنساء  خاص  بشكل  مزعجة  عوائق  وجود   •
تشغل  التي  املقاهي  شرفات  أو  األعمدة  األشجار، 

األرصفة 6. 
• وجود سيارات متوقفة على األرصفة 7.

أمثلة على عوائق الرصيف )السيارات املتوقفة على األرصفة، األشجار، أعمدة اإلنارة(. من  مشاركة  احملالت”،  عليها  تستحوذ  “األرصفة 
سكان فاس

“منحدرات الولوج ضرورية للتخفيف على النساء”، 
مشاركة من سكان وجدة

“األرصفة مليئة بالعقبات أمام النساء”،  مشاركة من 
سكان فاس

العالية  األرصفة  بسبب  األسرة  مع  التجول  “صعوبة 
جدا”،  مشاركة من سكان فاس

مخاطر  من  يزيد  الولوج  منحدر  وجود  “عدم 
من  مشارك  لألطفال”،   بالنسبة  خاصة  احلوادث، 

سكان أكادير
أمثلة على إعاقة األرصفة العمومية )سياج خاص ومقهى(

5 69 ٪ يعتبرن أن عربات األطفال ال ميكن لها الولوج إلى األرصفة

6   75 ٪ صرحن بأن هناك الكثير من املقاهي على األرصفة

7  55 ٪ صرحن بأن السيارات تقيد حركتهن على األرصفة
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يفسر هذا الوضع حقيقة أن النساء:
• يتنقلن سيًرا على األقدام أكثر من الرجال8 ، وذلك نظرا لقلة املوارد 
املالية املتاحة لهن مقارنة بالرجال، وعندما تتوفر األسرة على سيارة، 
فعادة ما يستخدمها الرجل. كما نالحظ أيضا في هذا الصدد أن 18 
٪ فقط من النساء في املغرب يتوفرن على رخصة قيادة )مقابل 54 ٪ 

من الرجال( 9 فيما تتوفر فقط 11 ٪ منهن على سيارة.
البيت  بتدبير  املتعلقة  باألنشطة  األحيان  من  كثير  في  ُينطن   •
باألنشطة  أو  أطفالهن،  برعاية  أو   ،  ) اإلداري10  التدبير  )التسوق، 
هذه  وخالل  األقدام.  على  سيرا  محلية  تنقالت  تتطلب  التي 
يحملن  )لكونهن  احلركة  على  قدرة  أقل  النساء  تكون  التنقالت، 
قفف التبضع أو األطفال، يدفعن عربة األطفال أو ميسكن بأيديهم(، 
وبالتالي فهن يتأثرن أكثر بوجود عوائق على الطريق وهن أكثر تعرًضا 

حلوادث السير.
• يفوق عددهن عدد الرجال بالنسبة للفئة العمرية الثالثة )فوق 70 
سنة( التي تعُد أقل قدرة على احلركة، أو قد تكون معاقة. وبحسب 
النساء/الرجال  السبعني تبلغ نسبة  فإنه فوق سن   ،2015 أرقام عام 
 1.02 تبلغ  بينما  رجاًل(   634624 مقابل  امرأة   824284(  1.30

بالنسبة لكافة السكان.

مت  وأنه  معنية،  األرصفة  كل  ليست  أنه  مالحظة  ميكن  ذلك،  ومع 
حتديد وجود بعض األمثلة “امللهمة”، من بينها:

خللها  وتقليص  األرصفة  إلى  الولوجية  حتسني  فإن  عام،  بشكل 
الوظيفي سوف يعود بالفائدة على النساء أكثر من الرجال.

أرصفة كبيرة يسهل الولوج إليها مع حركة مرور سلسة للراجلني وسط مدينة 
وجدة

8   76 ٪ من النساء يتنقلن سيًرا على األقدام ، مقارنة بـ 57 ٪ من الرجال في الدار البيضاء )مخطط التنقالت احلضرية، النتائج األولية واآلفاق، مدينة الدار البيضاء، 2018.
http://casatransport.ma/storage/presses/19-01/NXYvm2Ogf37df45zTJArbdavzZ5pxgUFAnvzZ5Gq.pdf

9 املصدر: مامفاكينش وساليت أفريك )2012(
10 ووفقا للدراسة نفسها، تتنقل النساء أساًسا للتسوق )٪50.6 للنساء املستجوبات مقابل ٪8.1 للرجال(.
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2.2.2 صعوبة الولوج إلى املرافق الرياضية

من   ٪  85 أن  إجراؤه  مت  الذي  التشخيص  أظهر 
الولوج  يستطعن  استجوابهن ال  مت  الالئي  النساء 
إلى املرافق الرياضية العمومية في مدنهن، وعندما 
يقمن  فإنهن  إليها،  الولوج  بإمكانهن  يكون 
اللباس،  الزمنية،  )اجلداول  ممارساتهن  بتكييف 

نوع املمارسة الرياضية: املشي مقابل اجلري(.
تتمثل عوائق الولوج التي صرحت بها النساء في:

هذه  في  الرياضة  ممارسة  تكون  )قد  •  اقتصادًيا 
الفضاءات صعبة من الناحية املالية(

احلي  في  منعدمة  الرياضية  )املرافق  •  جغرافيا 
وتوجد بعيدا عن املنزل(

الرياضية،  املعدات  الرجال  )يحتكر  •  اجتماعًيا 
النساء، حتى  أنها ال تنسجم مع توقعات  كما 
أن بعض نظرات الرجال متنع النساء من ممارسة 

الرياضة كما يحلو لهن(.

املرافق  توفر  عدم  مشكلة  عن  استجوابهن  مت  اللواتي  النساء  من  العديد  أكدت 
الرياضية. واقترحن باملقابل حلوال ممكنة:

الرياضي  امللعب  إلى  الولوج  النقل ملدة ساعة من أجل  "ال بد لي من استعمال وسائل 
والركض"،  مشاركة من سكان فاس

" يشغل الرجال األماكن الرياضية بشكل حصري"،  مشاركة من سكان الدار البيضاء
 "ال توجد رياضة في الفضاءات العمومية، نحتاج إلى منطقة آمنة"،   مشاركة من سكان 

الدار البيضاء
سكان   من  مشاركة  آمنة"،   مساحات  إلى  نحتاج  الرجل،  نظرة  تفرضها  قيود  "هناك 

تيفلت
"نحتاج إلى مرافق رياضية لكل حي، وأن تكون خاصة بالنساء"،  مشاركة من سكان 

تيفلت
"نحتاج إلى فضاء تخصص في فترات للنساء بشكل أكثر"،  مشاركة من سكان فاس

نساء ميارسن الرياضة في منتزه هيلتون بالرباط
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من أجل تلبية حاجة النساء فيما يخص ممارسة الرياضة على أساس منتظم، يجب 
إنشاء أماكن وتوفير مرافق تكون مالئمة مع ممارسة النساء في الفضاء العمومي.

 باإلضافة إلى زيادة توفير املعدات الرياضية، هناك حالن من شأنهما حتسني ولوج املرأة 
إلى الرياضة في املدينة:

بشكل  الرجال  ميارسها  التي  الرياضية  األلعاب  في  اجلنسني  بني  االختالط  •  تعزيز 
األولوية  إعطاء  إلى ذلك( من خالل  التزلج وما  السلة،  القدم، كرة  أساسي )كرة 

للفرق املختلطة حلجز ملعب رياضي، وكذا عبر توفير أوقات مخصصة للنساء؛
•  جتهيز املراكز الرياضية ملمارسة املزيد من الرياضات األنثوية أو املختلطة )اجلمباز، 

الكرة الطائرة، كرة الريشة، كرة الطاولة، إلخ(.
3.2.2 صعوبة الولوج إلى األنشطة الفنية والثقافية

أظهر التشخيص أن 75 ٪ من النساء املستجوبات متذمرات من قلة املرافق والفعاليات 
الفنية في مدنهن وكذا من إمكانية الولوج إليها

بشكل عام، تريد النساء املزيد من األنشطة الثقافية، والتي تقترحها من خالل 
االقتباسات التالية:

"يجب خلق فعاليات خاصة تكون أكثر إبداعا، وتنظيم أوراش للموسيقى والرسم"، 
مشاركة من سكان تاونات

احلفالت  من  واملزيد  واحلرة  املفتوحة  السينما  دور  من  املزيد  إلى  بحاجة  "نحن 
املوسيقية"، مشاركة من سكان وجدة

"التنشيط يستهدف األطفال فقط، أمتنى أيضا أن أرى أنشطة للكبار"، مشاركة من 
سكان فاس

إن احلاجة إلى الولوج إلى األنشطة الثقافية تهم بشكل 
خاص النساء الالئي ال يتوفرن إال على أماكن صغيرة 
على  العمومي،  الفضاء  في  أنفسهن  عن  للترفيه 
بانتظام  املقاهي  يستخدمون  الذين  الرجال  عكس 
ولعب  الورق،  ولعب  قدم  كرة  مباريات  ملشاهدة 
البلياردو واالستماع إلى املوسيقى وما إلى ذلك. كما 
املوسيقية  املهرجانات  في  املشاركة  أيضا  ميكنهم 

اخلارجية دون خطر تعرضهم للتحرش.
ومُيكن حتديد بعض األمثلة اجليدة، كهذا املعرض فني 

في وجدة:

معرض فني عن املوسيقى املغربية في منتزه وجدة
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تتمثل احللول املمكنة لهذا املوقف في:
•  تنظيم فعاليات ثقافية مجانية في الفضاء العمومي )سينما في الهواء الطلق، 

معرض دائم أمام املباني العامة، مسرح الشارع، إلخ( ؛
•  ضمان وجود مراكز شبابية ميكن للفتيات من خاللها ممارسة األنشطة الثقافية 

أو الفنية.
4.2.2 صعوبة العثور على االجتاهات في املدينة

الغالبية  إليها  تطرقت  مشكلة  هي  املدينة  في  االجتاهات  على  العثور  صعوبة 
العظمى من النساء املستجوبات. ووفًقا للتشخيص الذي مت إجراؤه، فإن 93 ٪  
 ٪  86 و  أنه ال توجد خرائط كافية ألحيائهن  يعتقدن  املستجوبات  النساء  من 
منهن يعتقدن أن هناك نقص في اللوحات اإلرشادية ؛ ويزيد هذا الوضع سوءا 
نقص  بسبب  )خاصة  العمومي  الفضاء  في  الرؤية  تقل  عندما  الليل،  خالل 

اإلنارة(.
ويكرس هذا الوضع العوامل االجتماعية التالية:

الفضاء  في  التنقل  على  وال  الطريق  عن  االستدالل  على  النساء  جرأة  •  عدم 

تشهد االقتباسات الواردة أدناه على هذا املوقف، كما 
توضح احللول املمكنة:

لفائدة  األحياء  جميع  في  إشارية  لوحات  إضافة  "يجب 
سكان  من  مشاركة  لألميني"،   إشارات  عليها  األميني، 

تيفلت
"يجب حتسيس الناس بضرورة استخدام البطاقات ووضعها 

في كل حي"،  مشاركة من سكان تيفلت
"اخلرائط موجودة فقط في املناطق السياحية، هناك خرائط 
أحياء املدينة القدمية  ولكن يجب إضافة بعضها إلى البعض 

اآلخر"،  مشاركة من سكان فاس.

عندما  خاصة  التحرش  من  خوفًا  مبفردهن،  العمومي 
تكون الشوارع غاصة بالرجال11؛ 

•  في سنة 2014 في املناطق احلضرية ، ترتفع نسبة النساء 
األمية  إلى 31 ٪  مقابل 14 ٪ من الرجال

http://journals.openedition.org/ema/3011 .11  صفاء منقد )2012( “العنف ضد املرأة في األماكن العامة: املغرب منوذجا”، مصر / العالم العربي,السلسلة

12 املندوبية السامية للتخطيط .دراسة استقصائية وطنية 2014 , و إحصاء 1994
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ميكن أن تساعد حتسني اللوحات اإلرشادية 
واإلنارة في جعل املدينة أكثر أمنا للنساء، 
في  احلرية  من  مبزيد  سيشعرهن  مما 
تركيب  ذلك  ويتضمن  حتركاتهن. 
الشوارع  أسماء  إلى  تشير  التي  اللوحات 
األحياء  تصاميم  اإلرشادية،  واللوحات 
الرسوم  )باستخدام  والشاملة  الواضحة 
التوضيحية التي ميكن أن يقرأها األميون(. 
مصابيح  وضع  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الشوارع بطريقة منتظمة على طول الطريق 
أو في أي فضاء عمومي آخر يكون مشغوال 

خالل الليل.

ساحة مضاءة بشكل جيد في فاس، حتظى 
بشعبية كبيرة لدى النساء

الفتات ثنائية اللغة في وجدة / إضاءة معدلة للراجلني على كورنيش واد وجدة 

األماكن متلك   3.2
تنبع قدرة املرأة على متلك الفضاء العمومي من خالل عاملني متصلني بشكل وثيق:

• من كون هذه املساحة تلبي احتياجاتهن أو احتياجات أطفالهن، على سبيل املثال الرضاعة 
الطبيعية، تغيير حفاظات األطفال )متت مناقشته في القسم الفرعي 1.3.2( أو السماح لهم 

باللعب ) 2.3.2(
معظم  في  عام  بشكل  العمومي:  الفضاء  شغل  في  باألحقية  يشعرن  أنهن  كون  من   •
تقليدي  بشكل  مخصص  به،  املرتبطة  األنشطة  وجميع  اخلاص،  املجال  فإن  املجتمعات، 
للنساء ) العناية باملنزل، رعاية األطفال، إلخ( بينما املجال العمومي محجوز للرجال )3.3.2(
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يلخص هذا التصريح املوقف بشكل صريح، وهو مأخوذ من كريس 
بالش، املؤسسة املشاركة واملنسقة في منصة البحث والعمل املتعلق 

بالنوع االجتماعي واملدينة:
"الرجال شاغلون والنساء منشغالت. ميكن للرجال التنزه واجللوس مكتوفي 
األيدي على مقعد، بينما ال جتلس النساء مكتوفات األيدي وحيدات في 

الشارع. ينتقلن من نقطة إلى أخرى، ألداء وظيفة محددة 12 ".
1.3.2  صعوبة تغيير حفاظات األطفال الصغار وإرضاعهم

يعد نقص األماكن التي تسمح للنساء بإرضاع أطفالهن أو تغيير حفاظاتهم 
من القضايا املهمة التي تطرقت إليها النساء املستجوبات. حيث صرحت 
88 ٪ من النساء أنهن ال يشعرن بالراحة خالل الرضاعة الطبيعية في الفضاء 

العمومي، بينما تؤكد 96 ٪ منهن على أنهن ال يستطعن تغيير حفاظات 
أطفالهن في الفضاء العمومي.

احلفاظات  تغيير  أو  الطبيعية  الرضاعة  بكون  األمر  هذا  ويفسر 
لألطفال حديثي الوالدة في الفضاء العمومي سلوكا غير مقبول في 
بعض الفضاءات العمومية كما أن املراحيض العمومية، عند وجودها، 
ليست مناسبة لهذا االستخدام. حسب إحدى املشاركات من تيفلت: 
وال  عامة  مراحيض  توجد  ال  ألنه  األطفال  تغيير حفاظات  الصعب  "من 

أماكن خاصة حتى في املقاهي".

ومع ذلك، ال تزال رعاية األطفال دورا أساسيا منوطا باملرأة، وال تزال 66 
٪ من النساء في املغرب يرضعن أطفالهن بني 6 إلى 9 أشهر13. 

تغيير  أو  الطبيعية  للرضاعة  املناسبة  املرافق  أو  األماكن  في  التفكير  إن 
حفاظات األطفال الصغار من شأنه أن يلبي احتياجات النساء.

2.3.2 عدم وجود ألعاب آمنة ومتنوعة وكافية لألطفال

راضيات عن  املستجوبات غير  النساء  77 ٪ من  أن  التشخيص  أظهر 
ألعاب األطفال في مدنهن. ويؤثر هذا الوضع على النساء بشكل خاص، 

وذلك ألنهن غالبا ما يصطحنب األطفال للعب في الفضاء العمومي.
يرتبط هذا األمر بعدة عوامل مثل:

• قلة مناطق لعب األطفال، حيث غالبا ما تكون نادرة جًدا في الفضاء 
العمومي. وعند وجودها، يساهم االستخدام الكثيف لها وعدم صيانتها 

في تلفها السريع.
وبالتالي  اجلودة  رديئة  إما )1(  والتي هي  األطفال،  ألعاب  تصميم   •
األطفال.  جلمهور  ومناسبة  آمنة  ليست   )3( أنها  أو  التلف؛  سريعة 
حيث تؤكد بعض النساء أنه ال يوجد ظل يحميهن من أشعة الشمس 
كما أنهن ال يستطعن الولوج إلى املياه واملراحيض، األمر الذي يساهم 

في تقليص مدة استخدام هذه املرافق.

 12  نص ندوة ُنظمت خالل ورشة عمل - اجلمعية الفرنسية املغربية التي تقدم تفكيًرا مبتكًرا وغير متحيز وشائع حول حقوق اإلنسان في 2018 حول موضوع “أي مكان للمرأة في الفضاء العام؟
http://laaatelier.org/egalite/2018/07/25/quelle-place-pour-les-femmes-dans-lespace-public”

 13 اليونيسف )2007( حالة أطفال العالم. النساء واألطفال، العائد املزدوج للمساواة بني اجلنسني.https://www.unicef.org/french/sowc07/docs/sowc07_fr.pdf في هذا املوضوع نشير إلى 
أن االستبيان املستخدم كجزء من املسح امليداني يغطي خمسة محاور: احلواس اخلمس، التنقل، األسرة، األنشطة، النظافة واحلرية، واملضمون في اجلزء األخير من امللحق.
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تشهد التصريحات والصور أدناه على هذا املوقف وكذا على بعض 
احللول املمكنة التي أوصت بها النساء:

"عدد األطفال يتجاوز عدد املرافق".  مشاركة من سكان الدار البيضاء
 "يجب نصب قطع غيار آمنة"  مشاركة من سكان فاس

"ال شيء ُيْفعل من أجل األطفال"  مشاركة من سكان أكادير
"يستخدم البالغون ألعاب األطفال ويعرضونها للتلف." مشاركة من 

سكان أكادير

بسبب نقص األلعاب التي تتناسب مع أعمار األطفال، فإنهم يلعبون 
باألثاث احلضري في وجدة وتيفلت )النافورة وشجرة النخيل( والتي لم 

تصمم لهذه االستخدامات.
فضاء لعب آمن على ضفاف الواد في وجدة، غير مأهول بسبب قلة 

املقاعد وانعدام وجود الظل لآلباء.
في هذا السياق، يتمثل احلل في تكييف ألعاب األطفال مع احتياجات 

فضاء لعب آمن على ضفاف الواد في وجدة، غير مأهول بسبب قلة املقاعد األطفال واآلباء.
وانعدام وجود الظل لآلباء

ملعب لألطفال فارغ بسبب 
عدم املقاعد و الظل لألباء 

على ضفاف الواد في مدينة 
وجدة
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3.3.2 صعوبة الولوج إلى املراحيض العمومية

ال  أنهن  املستجوبات  النساء  من   ٪  95 صرحت 
مدنهن. حيث  في  املراحيض  إلى  الولوج  يستطعن 
على  بشكل خاص  العمومية  املراحيض  نقص  يؤثر 
النساء احلوامل الالئي يحتجن إلى استخدامها أكثر 
األطفال  يرافقهن  الالئي  النساء  وكذا  غيرهن،  من 

الصغار.
نادرا ما يقتصر وجود بعض املراحيض العمومية في 
بعض املناطق السياحية في املدن التي متت دراستها، 

مثل فاس. 
حتى عند وجود هذه املراحيض، فإن استعمالها غالبا 
ما يكون مؤدى عنه، كما أن نقص العناية بنظافتها 
يحد من إمكانية استخدام النساء لها. وعالوة على 
ذلك، ال ميكن للمرأة استخدام مراحيض املقاهي التي 

يستخدمها الرجال بشكل أساسي.

وقد أبلغت العديد من النساء عن هذه املشكلة، حيث صرحن:
"نحن بحاجة إلى مراحيض عمومية ألنه ال يوجد سوى مراحيض املقاهي املخصصة للرجال"  

مشاركة من سكان وجدة
"النساء بحاجة إلى املزيد من املراحيض مقارنة بالرجال الذين ميكنهم استخدام تلك املوجودة 

في املقاهي بأريحية" مشاركة من سكان وجدة
"أنا أفضل أال تكون املراحيض في الفضاء العمومي ولكن في املؤسسات" مشاركة من سكان 

وجدة
"املراحيض قذرة كما أنها ليست مجانية"  مشاركة من سكان أكادير

"منع التبول في الفضاء العمومي أمر ضروري"، مشاركة من سكان فاس

مراحيض عمومية باألداء في فاس

إن تركيب مراحيض عمومية مستورة )حتى تشعر النساء 
بالراحة في استخدامها( ومجانية في الفضاءات العمومية 

سيساعد على معاجلة مخاوف املرأة في هذا الصدد.
4.3.2 قلة متثيل املرأة في الفضاء العمومي

80 ٪ من النساء املستجوبات لم يكّن على دراية بوجود 

شوارع حتمل أسماء نساء. وفي احلقيقة فإن هناك بعض 
الشوارع في املغرب حتمل أسماء نساء، لكنها تبقى نادرة
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زنقة األميرات بالرباط

في املغرب كما في أي مكان آخر، غالًبا ما تعكس أسماء الشوارع 
األشخاص الذين مت تقديرهم في التاريخ الوطني للبالد وفي املجتمع. 
حيث أن متثيل عدد قليل من النساء في الفضاء العمومي يدل على 

ضآلة التقدير املمنوح للنساء في التاريخ املغربي.
 يتطلب تخصيص مكان ما االعتراف باحتياجات وهوية السكان من 

خالل هذا املكان نفسه. 
لذلك تساهم الشوارع التي حتمل األسماء في جتسيد هوية نصف 

السكان: وهي هوية النساء. 
يتطلب امتالك املكان تضمن هذا األخير العتراف باحتياجات وهوية 
سكانه. وبالتالي فإن أسماء الشوارع تعكس هوية نصف سكانه، 
والذين هم النساء. في حني أن عدم وجود شوارع ومرافق  حتمل اسم 
الفضاء  في  للشرعية  بافتقارها  النساء  يعزز شعور  نساء مشهورات 

العمومي.
إن هذا األمر يبعث برسالة حول تنظيم املجتمع وإمكانيات ازدهاره. 

حيث أن الفتيات الصغيرات اللواتي لم يسبق لهن أن رأين شارًعا يحمل اسم 
امرأة، فإن الرسالة غير املباشرة املبعوثة إليهن هو أنه لن يكون من املمكن لهن 

أن يصبحن مشهورات أو أن يرين شارعا يحمل أسماءهن.
 لذا فإن احلل يكمن في تسمية الشوارع باسم النساء، كما تؤكد هذه املشاركة 

من فاس: “يجب أن نطلق أسماء أيقونات النساء في املدينة على الشوارع”.
خامتة

االفتراضات  بعض  امرأة،   400 يقرب  ما  مع  أجري  الذي  االستطالع   أكد 
احلدائق  على  بانتظام  يترددن  النساء  كون  سيما  وال  البداية،  في  املطروحة 
والساحات خالل أوقات فراغهن )على سبيل املثال في وقت الغداء أو في نهاية 
اليوم(، بداًل من أرصفة املقاهي التي يحتكرها الرجال، وأنهن يواجهن بشكل 
منتظم مواقف صعبة )التحرش، السرقة، العنف، انعدام األمن وعدم وجود بنية 
حتتية مناسبة(، مما يجعلهن يتبنني استراتيجيات جتنب مثل: مرافقة أزواجهن 
أو التنقل في مجموعات، جتنب األماكن التي يشتمن فيها روائح كريهة، ال 

يغامرن بالسير عبر األزقة ذات اإلنارة املنخفضة...إلخ.
وسياسة  لإلسكان  إقليمية  مديرة  تصريح  الوضع  هذا  على  ويشهد 

املدينة:
"أالحظ أن النساء أكثر تقييًدا في استخدامهن للفضاء العمومي: في الواقع، 
عدد قليل جًدا من النساء يستخدمن الفضاء العمومي بعد الساعة 8 مساًء، 

وقليلة جًدا هي املراكز الرياضية التي يستخدمنها. «
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آليات إجراء تشخيص 
مشارك 3
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مشارك  تشخيص  إجراء  آليات   .3
الواجب  السيرورة  اآلليات  هذه  تصف 
استخدامها من أجل إجراء تشخيص مشارك، 
التي  التهيئة  ملعرفة  أداة  عن  عبارة  هي  والتي 
توقعات  تلبي  بحيث  بها  القيام  سيتم 
واحتياجات النساء والفتيات. وميكن هيكلة 
ويتعلق  مراحل.  ثالث  في  التشخيص  هذا 

األمر بـ :
• أوال، جمع البيانات املتاحة ؛

واحتياجات  املساحة  عن  التساؤل  ثانًيا،   •
السكان؛

توصيات  تتضمن  التي  النتائج  استخالص   •
النوع االجتماعي التي سيتم تضمينها في دفتر 

التحمالت.
املتاحة  البيانات  جمع   1.3

جرد  إجراء  يتم  األولى،  املرحلة  هذه  خالل 
للبيانات املوجودة حول املنطقة املعنية بإعادة 
بهدف  وذلك  العمومية.  الفضاءات  تهيئة 

التعرف على بنية األحياء من حيث األنشطة 
حتليالت  سيما  )ال  االجتماعية  والفئات 
متزوجات،  نساء  محددة:  نساء  مجموعات 
ذوي  واألشخاص  أمهات،  عازبات،  نساء 
املهاجرات...  والنساء  احملدودة،  القدرات 
إلخ(. كما يتم إيالء اهتمام خاص لقدرتهن 
العمومي  الفضاء  تنشيط  في  التدخل  على 

املتوقع.
يتم جمع بعض البيانات اإلحصائية املوجودة 
الترابية أو املقاطعة من  على مستوى اجلماعة 
املندوبية السامية للتخطيط )HCP(. وميكن 

أن تكون هذه البيانات عبارة عن:
باالطالع  : يسمح  والبطالة  النشاط  • معدل 

على األنشطة الرئيسية لسكان املدينة
• حجم األسرة ومعدل تعليم البنات / األوالد 
مما يساعد على تقييم وجود أو غياب األطفال 
واملتمدرسني مما يؤثر على احتياجات الفضاء 
إلى  احلاجة  املثال  سبيل  )على  العمومي 

طاوالت مضاءة ومظللة للدراسة... إلخ(

تتيح هذه اخلطوة أيًضا ضمان وجود أو عدم 
بيانات مصنفة حسب اجلنس، وأيضا  وجود 
التحديد املسبق للبيانات التي سيتم إنشاؤها 
املراقبة  أجل  من  املقبلة،  اخلطوات  خالل 

والتقييم وكذلك من أجل مشاريع أخرى.
العمومي  الفضاء  استمارة   2.3

السكان واستخدامات 
يكمل هذا اجلزء البحث الوثائقي األول املنجز. 
املوضحة  املختلفة  األدوات  استخدام  أن  كما 

أدناه تساعد على حتديد ما يلي:
•  املشاكل احلضرية التي يعاني منها في احلي،

وقدرتها  واحتياجاتها  االجتماعية  الفئات   •
على التدخل في تنشيط احلي.
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شروط دعم مشاركة املرأة
 من احملتمل أن تؤدي التحيزات املختلفة بني اجلنسني إلى إعاقة مشاركة املرأة في الوسائل املقترحة أدناه. إذ من املعترف به عموًما أن العديد من النساء 
ال يشعرن بالشرعية للتعبير عن رأيهن حول املوضوعات التي يتم اعتبارها مواضيع تقنية مثل تخطيط املدن. حيث أنهن يعتبرن أن توقعاتهن 

واحتياجاتهن ال يجب أن تؤخذ في االعتبار أثناء تنفيذ مشاريع الفضاءات العمومية.
ومن أجل دعم مشاركة املرأة، ميكن إقامة بعض األنشطة مثل ورش إلقاء كلمات أمام املأل أو املشي في املناطق احلضرية التي تهدف إلى تبديد املخاوف 

والكليشيهات التي يتم إنشاؤها للنساء في الفضاءات العمومية )عدم الشرعية، انعدام األمن وما إلى ذلك(.
ومن الناحية العملية، وبالنسبة ألي اجتماع عام أو ورشة عمل، فمن املهم االنتباه إلى:

-  مدى توافق الساعات مع إتاحة النساء الالئي يعملن و / أو يعتنني باألطفال.
- إتاحة إمكانية العناية باألطفال

-  أن يكون إلقاء الكلمات عاداًل ومنظما، على سبيل املثال من خالل التحدث، وذلك من أجل تعزيز الشعور بشرعية كل فرد
- إنشاء فضاء آمن للتحدث، أي من خالل النظر في جميع األسئلة و/ أو التعليقات من حيث تساوي األهمية إضافة إلى التذكير بأهمية عدم إصدار 

حكم على التحدث. وإذا اتضح أنه ال ميكن تداول اخلطاب في مجموعة مختلطة، فيمكن حينئذ تشكيل مجموعات نساء فقط.

تصف مديرة إقليمية لإلسكان وسياسة املدينة أهمية التدريب على األدوات التي تسمح باملشاركة املواطنة:
"نحن بحاجة إلى التدريب للقيام باملشاركة املواطنة في مدينتنا. وال نتوفر اليوم على أدوات إلعالم املواطنني وإشراكهم. وال سيما أنه في تيفلت 

لدينا عدد كبير من السكان النازحني من البوادي )70 ٪ من املدينة( والذين غالًبا ما يكونون أميني".
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األدوات التي ميكن حشدها للتشخيص املشارك هي:
1.2.3 ورش رسم اخلرائط املراعية

خالل ورش رسم اخلرائط التحسيسية، ُيدعى املشاركات لتمثيل 
املكان الذي يعيشون فيه واملعلومات املختلفة املتعلقة بتصورهم 

حول الفضاء العمومي.
في  االجتماعي  النوع  قضايا  أخذ  في  يرغب  مشروع  سياق  في 
هو  املقياس  يكون  أن  ميكن  عمومي،  فضاء  إنشاء  عند  االعتبار 

املدينة أو احلي أو الساحة أو احلديقة أو شارع.
 مبجرد حتديد املوقع، يتم توفير خريطة من احلجم الكبير. وميكنك 
أيضا السماح للمشاركات باختيار الطريقة التي يردن متثيل الفضاء 

بها.
املناقشة في  املشاركات مدعوات للتفكير بشكل فردي ومن ثم 

مجموعات حول مواضيع مختلفة مثل:
- التنقل والسفر

- حتديد موقع األنشطة في الفضاء العمومي
- حتديد موقع الفضاءات املرتادة  وغير املرتادة 

- الشعور بالفضاء العمومية )األماكن التي يشعرن فيها بالراحة أو القلق(

املشاركات في مترين رسم اخلرائط 
احلساسة قبل نزهة استكشافية في 

تاونات

النتائج: تتيح هذه األداة للمشاركات التعبير عن مشاعرهن والقيام بذلك 
التي  التقنية وبالتالي تعطي صوتا للمجموعات  اللغة  بطريقة تزيل حاجز 
لديها فرصة ضئيلة إلبداء رأيها في تهيئة الفضاء. وتتيح هذه األداة أيضا 

إمكانية جمع البيانات النوعية التفصيلية عن التجربة احلضرية للمرأة.

2.2.3 اجلولة االستكشافية

النزهة االستكشافية هي أداة بحث عملية مبتكرة مت اختراعها في التسعينيات 
البيانات حول احتياجات وتوصيات النساء في الفضاءات  في كندا جلمع 

العمومية. والهدف هو:
 1( حتليل استخدام النساء للفضاء العمومي؛

 2( فهم جيد لتصورهن وجتاربهن حول الفضاء العمومي بشكل أفضل )ما 
يعجب النساء وما ال يعجبهن(؛

 3( جمع توصياتهن وحتديد املمارسات اجليدة املراد تكرارها ؛
 4( توعية الرجل بتجارب املرأة ومشاعرها

نساء أثناء نزهة استكشافية في 
فاس 
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تتنقل مجموعة مكونة من حوالي خمس عشرة امرأة )وعدد قليل 
مع  مسبقا  محدد  طريق  على  ساعتني  ملدة  عادة(  الرجال  من 
مجموعات  )في  املشاركات  تتوقف  الدورة،  وخالل  املشاركات. 
بها  يتعلق  التي  املوضوعات  حول  أسئلة  على  لإلجابة  صغيرة( 
الستخالص  املجموعة  جتتمع  النزهة،  نهاية  وفي   .14 التشخيص 

املعلومات عن جتربتها.

مقتطف من استبيان النزهة االستكشافية الذي يتناول هنا أمناط تنقالت 
النساء

عن  النوعية  البيانات  جمع  االستكشافية  النزهة  أداة  تتيح  النتائج: 
املشكالت التي تواجهها املشاركات. كما أنه أداة لتمكني املستخدمات، 
من أجل تعزيز قيمتهن وتشجيعهن على املشاركة في تطوير مشاريع 
التنمية احلضرية، على نطاق أوسع في السياسات العمومية احمللية. كما 
أن املشاركات مدعوات أيًضا إلى تقدمي اقتراحات بشأن التحسني، مما 

ميهد الطريق لبناء مشترك للحلول.

3.2.3 أوراش البناء املشترك

ميكن إجراء أنواع مختلفة من األوراش مع املستخدمات من أجل العمل 
على البناء املشترك للحلول. ومدعومة بالبيانات، على سبيل املثال تلك 
على  العمل  ورشة  تساعد  أن  ميكن  استكشافية،  جولة  من  املأخوذة 
العمل من أجل إيجاد احللول املمكنة للمشكالت التي مت حتديدها من 
خالل اجلمع بني املستجوبات والتقنيني املشاركني في املشروع. ويسمح 
يعتبرنها  التي  الترتيبات  باقتراح  للمشاركات  األوراش  من  النوع  هذا 
مفيدة للغاية )أو على العكس من ذلك، غير ضرورية( في حالة معينة.
النتائج: يتيح ورش البناء املشترك إمكانية العمل على حلول مرتبطة 

بتجربة واحتياجات املستخدمات.

14 في هذا املوضوع نشير إلى أن االستبيان املستخدم كجزء من املسح امليداني يغطي خمسة محاور: احلواس اخلمس، التنقل، األسرة، األنشطة، النظافة واحلرية، واملضمون في اجلزء األخير من 

امللحق.
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استطالع رصيف صغير في قيسارية بالدار البيضاء

4.2.3  األرصفة الصغيرة

أيضا  تسمى  التي  القصيرة،  االستطالعات  تسمح 
األرصفة الصغيرة، للمستجوبني بالتشكيك في عاداتهم 
العمومي. ميكن  الفضاء  في  واحتياجاتهم  ومشاعرهم 
 )2 )املرحلة  البرمجة  مرحلة  في  األداة  هذه  استخدام 
وكذا في مرحلة املراقبة )املرحلة 5( للتقييم، على سبيل 

املثال، درجة الرضا عن إحدى مواضيع التهيئة.
 النتائج: يتم جمع البيانات النوعية والكمية )بشرط أال 

تكون العينة صغيرة جدا( من املستجوبني.

5.2.3  التعداد

 يتيح التعداد في الفضاء العمومي تقييم االختالفات في استخدام الفضاء العمومي بني 
الرجال والنساء. ويتضمن ذلك حتديد بروتوكول مراقبة )على سبيل املثال، حتديد 3 
إلى 4 أماكن مختلفة في الفضاء العمومي والتموضع هناك خالل فترة زمنية محددة(، 

وقد تتعلق هذه اإلحصاءات مبا يلي:
• األشخاص املتنقلون ومساراتهم ووسائلهم املستخدمة، مقسمة حسب اجلنس والفئة 

العمرية )الكبار، كبار السن، املراهقون، األطفال(
األنشطة الثابتة )التنشئة االجتماعية، اللعب، األكل، الراحة، إلخ( مقسمة حسب 

اجلنس والعمر 
أو  املراقبة و/  أيضا في مرحلة  البرمجة ولكن  األداة في مرحلة  استخدام هذه  ميكن 
التقييم )بالنسبة للمؤشرات املتعلقة مبعدل احلضور أو االستخدام، على سبيل املثال(.
يتم جمع البيانات الكمية. ميكن متثيلها على خريطة احلضور واألنشطة  النتائج:   
الثابتة في الفضاء العمومي. بعد ذلك، سيكون من الضروري وضعها في سياقها لفهم 

سبب تردد النساء و / أو الرجال على املكان.

6.2.3 التهيئة املؤقتة

تتيح مرحلة التجريب اختبار الترتيبات على مدى فترة زمنية محددة وبالتالي التمكن 
من تكييفها قبل أي قرار نهائي.
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مثال: وضع مقاعد أو قطع أخرى من األثاث احلضري في مربع ملدة شهرين 
وكيف  كثافة  أكثر  بشكل  النساء  تستخدمه  متى  مالحظة  أجل  من  تقريبا 

تستخدمنه.
قبل  من  استخداما  األكثر  املرافق  حتديد  في  املؤقتة  التهيئة  تساعد  النتائج: 
النساء. وتشكل أداة لدعم القرار من أجل اختيار املرافق التي من املرجح أن 

تكون مناسبة للمستجوبات.  

ضمان مراعاة قضايا النوع االجتماعي عند تنفيذ األداة
بالنوع  املتعلقة  للبيانات  املناسب  أدناه ضمان اجلمع  الواردة  التوصيات  تتيح 

االجتماعي:
• طلب جمعية خاصة باحلي من أجل ضمان حشد املشاركات، الالتي لديهن 

معرفة جيدة بالشبكات واملجموعات احمللية.
• البحث عن التعبئة أو االتصال باملشاركات ذوات السمات املتنوعة وقدرات 
التنقل )مع األطفال الصغار، األطفال ذوي االحتياجات، كبار السن، الفتيات 

الصغيرات... إلخ(.
• تشكيل مجموعات من املشاركني املختلطني )نساء ورجال( في ورش عمل 
ميكن  احلالة،  هذه  وفي  استكشافية.  ونزهة  خرائط(  رسم  أو  مشترك  )بناء 
للرجال نسخ أفكار املشاركات، مما يسمح لهم بالتعرف على جتارب النساء. 

وإذا اتضح أن اخلطاب لن يتم تداوله في مجموعة مختلطة، 
فيمكن تشكيل مجموعات مكونة من النساء فقط.

• توعية احملاورات )في حالة األرصفة الصغيرة( أو املدربات 
)في حالة ورش العمل أو النزهات االستكشافية( بالتحيزات 
بني اجلنسني التي ميكن أن حتدث في إدارة االستبيانات. وفي 
ميكن  االختالط،  لشرط  السياق  تفضيل  عدم  حالة 

للمحاورات/ املدربات تسهيل إطالق الكلمة.

توصيات  واستخدام  النتائج  استخالص    3.3
التحمالت دفتر  إلعداد  التشخيص 

تغذي البيانات املأخوذة من أدوات التشخيص املشارك عمل 
برمجة الفضاء العمومي، شأنها شأن التوصيات املراعية للنوع 
إنتاج  إلى  العمل  هذا  ويؤدي  أعاله.  املوصوفة  االجتماعي 
عنها  تعبر  التي  والتوقعات  السياق  مع  تتكيف  مواصفات 

املستجوبات.
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تشخيص حضري تشاركي
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حتدث عن حيكالمدينة
كيف تتعامل/ن معه؟

ما هي التحسينات التي قد تضيفها عليه؟

نقطة االنطالقة < مقدمة
حتدث عن نفسك
وقفة # 1 < حيك

زوم 1: تصميم حيي
5 حواس في حيك
وقفة # 2 <التنقل

االستدالل في حيك
التحرك في حيك

زوم 2: رصيف احللم
وقفة # 3 < نشاط

حيي و عائلتي
زوم 3 : حديقة احللم

وقفة # 4 <التعايش معا
االنحراف و النظافة

الليل في حيك
اجتماعـ  مقهى أو غيرهـ  الستخالص املعلومات

ما يتعلق بالتشخيص
اقتراحات لتحسني التشخيص

ج
بـــرنــــــامــ
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عرفنا بنفسك
اسمي

اسم حيي:

هل تغير حيي في السنتني املاضيتني
   نعم

   ال

هل حيي بعيد عن وسط املدينة؟
نعم

ال

اسكنه منذ  
اشتغل

عمري                                     سنة 
@

هل متت استشارتك عند جتهيز حيك؟
نعم

ال
في حالة نعم، من طرف من؟ اجلماعة، الشركة، اجلمعية...

ما أحبه في حيي

ما ال أحبه في حيي

هل أنت متزوج/ة؟
نعم

ال
هل لديك أبناء؟

نعم
ال

املستوى الدراسي:
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زوم 2
التنقل في حيي

لنقف 5 دقائق و لنالحظ رصيف من ارصفة حيك.
الصورة أسفله تشير إلى )حجم الرصيف، ممرات الولوج، اإلنارة، وجود مقاعد، أشجار، الخ...(

باألحمر: ما ال يوجد أو ال يعمل توظيفه
و باألخضر: ما يوظف

ما يجب إظافته باللون األزرق.

استبدال هذه الصورة بصورة زنقة لكل حي

أفكار
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بشكل عام وحسب هذا املوضوع، كيف تقيم حيك؟

 5 حواس في حيي

ما تراه

ما تسمعه

ما تتذوقه

ما تشمه

ما تلمسه

الوقفة # 1 
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5 حواس في حيي

ملاذا ال أحبه ملاذا أحبه

نقاش جماعي
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التنقل في حيي 1/2

بصفة عامة

راجال

بدراجة هوائية

على عجلتني

بالسيارة

باحلافلة

بالعربة

بالتاكسي أو التاكسي اجلماعي

بالتوك توك

ال أتنقل ليال

الوثيرة
++           +             -             - -         0

++           +             -             - -         0

++           +             -             - -         0

++           +             -             - -         0

++           +             -             - -         0

++           +             -             - -         0

++           +             -             - -         0

++           +             -             - -         0

++           +             -             - -         0

TAXI

االمنية
+ --

+ --

+ --

+ --

+ --

+ --

+ --

+ --

+ --

الوقفة # 2 
بشكل عام وحسب هذا املوضوع، كيف تقيم حيك؟
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ما حتبه أو ال حتبه بعالقة مع

التنقل في حيي 1/2

TAXI

نقاش جماعي

أفكار



54

الوقفة # 2 

هل يوجد موقف للحافالت؟
التاكسي

هل اإلنارة كافية ليال في حيكم؟

هل أسماء األزقة مكتوبة؟

هل التشوير كافي؟

هل خريطة احلي موجودة؟

مسالك ممنوعة(هل يوجد ما يعيق السير؟)أشغال، 

في حيكم/ن، ما هي النسبة املأوية للشوارع التي حتمل اسم امرأة؟رجل؟ %              على              %
هل ميكن لك أن تذكر مآثير أو نصب تذكارية حتمل اسم امرأة؟   

هل األرصفة مصانة جيدا؟

RUE

 التنقل في حيي 2/2
بشكل عام وحسب هذا املوضوع، كيف تقيم حيك؟
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 التنقل في حيي 2/2

أفكار

RUE

ما حتبه أو ال حتبه بعالقة مع
نقاش جماعي
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مع عائلتك

هل يسهل التنقل على احلامل ؟

في  األبناء  مع  التنقل  يسهل  احلي؟هل 

في  لألطفال  التغيير  ميكن  هل 
احلي؟

هل من السهل اإلرضاع في احلي؟

هل من السهل اللعب مع األطفال في 
احلي؟ أو تركهم يلعبون في احلي؟

هل من السهل ان تكون مع مسنني 
في احلي ؟

هل من السهل أن تكون مع شخص 
في كرسي متحرك؟ 

الوقفة # 3 
بشكل عام وحسب هذا املوضوع، كيف تقيم حيك؟
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مع عائلتك

ما حتبه أو ال حتبه بعالقة مع
نقاش جماعي

أفكار
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نشيطة في حيك

هل تلجني ملناطق خضراء في حيك؟

هل متارسني الرياضة في حيك؟

بصديقاتك؟  فيها  تلتقني  ألمكنة  تلجني  هل 
)مقهى، ساحة عمومية...(

حيك؟  في  للتضيع  جتارية  حملالت  تلجني  هل 
)شرطية، سائقة تاكسي أو حافلة، منظفة...(

في  الثقافية  لألنشطة  الوصول  عليك  يسهل  هل 
حيك؟ )معارض رسم، حفالت موسيقية...(

حيك؟  في  األساسية  للخدمات  الولوج  يسهل  هل 
)املستشفى، املدرسة، املكتبة، مركز محاربة األمية، 

الشرطة(

هل توجد نساء يعملن في حيك )شرطية، سائقة 
تاكسي أو حافلة، منظفة ...(

بشكل عام وحسب هذا املوضوع، كيف تقيم حيك؟
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نشيطة في حيك
ما حتبه أو ال حتبه بعالقة مع

نقاش جماعي

أفكار
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النظافة و الحرية

هل حتبني اجلدريات في حيط؟

في  احليوانات  تواجد  حتبني  حيك؟ )كالب أو قطط ضالة(هل 

في  التبول  مشكل  تصادفني  حيط؟هل 

هل في حيك مراحيض عمومية؟

في  متوفرة  النفايات  حاويات  حيك؟هل 

هل تلبسني ما تريدين؟

هل تتجولني مع صديقك؟

بشكل عام وحسب هذا املوضوع، كيف تقيم حيك؟
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النظافة و الحرية

ما حتبه أو ال حتبه بعالقة مع
نقاش جماعي

أفكار
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بشكل عام وحسب هذا املوضوع، ما رأيك في مدينتك؟
التحرش في الشارع

مرات عديدة في األسبوع
مرات عديدة في الشهر
مرات عديدة في السنة

أبدا

مرات عديدة في األسبوع
مرات عديدة في الشهر
مرات عديدة في السنة

أبدا

مرات عديدة في األسبوع
مرات عديدة في الشهر
مرات عديدة في السنة

أبدا

هل ساعدك أحد؟ في أي سياق؟ كيف كان رد فعلك؟ الوثيرة
حترش لفضي

حترش جسدي

تتبع

تعليقاتكم/كن و توصياتكم.كن )تواجد مكثف لرجال األمن، إنارة أكثر، وفرة املقاهي و احملالت التجارية املفتوحة ليال...(

هل تغيرين سلوكك ليال؟
إن كان اجلواب بنعم؟ كيف؟ ملاذا؟
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خالصة

و الرجال في كل هذا؟

هل أحببنت هذه اجلولة

قبل هذه اجلولة/التشخيصية، هل كنتم تضنون أن النساء يعانني من التمييز في القضاء العام باحلي؟

هل سيغيرون من سلوككم بعدها ؟

هل ستغيرون من سلوككم بعدها؟

ملاذا؟

ملاذا؟

ملاذا؟

مباذا أوحت لكن هذه التجربة؟

النعم

النعم

النعم

النعم
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ما ميكنهم/هن فعله

النساء

الرجال

جمعيات/مجمع مدني

اجلماعات، الوزارات و الوكاالت العمومية

مقترجات النهوض بحيي من أجل تنوع أفضل 
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وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة
قطاع اإلسكان وسياسة املدينة
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