
)أخذ الطريق الطويل إىل املنزل(
النساء واملواصالت يف صربيا

سفيتالان فوكانوفيتش  - انتو كورشيتاشفيلي-كارال غونزاليس كارفاخال

ترجمة وتحرير مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
 ، ختّص العراق بنحو خاٍص، ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليٍل مستقلٍّ

وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي واألكادميي.

ملحوظة:
ا تعبِّ عن رأي كتاِبا. ال تعبِّ اآلراء الواردة يف املقال ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وإنَّ

حقوق النشر محفوظة © 2022

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

)أخذ الطريق الطويل إىل املنزل( النساء واملواصالت يف صربيا

يف عديد من البلدان -مثل صربيا- بُِنيت أنظمة النقل يف البداية من قبل الرجال، للرجال. 
على مدى القرون املاضية، سار الرجال وركبوا وقادوا احلافالت، والسيارات، والقطارات، والدراجات. 

ذهبوا إىل االستكشاف، واحلرب، واملدرسة، والعمل، لكن النساء مل يفعلوا ذلك.
لكن الزمن تغري. وجدت دراسة جديدة بدعم من البنك الدويل أنَّ النساء يف صربيا اليوم 
يعتمدَن على وسائل النقل العام أكثر من الرجال. أظهرت الدراسة أنَّه مع قيام النساء والرجال بعدد 
مماثل من الرحالت يف اليوم -3.9 و3.6 على التوايل- فإنَّ الرجال أكثر استقاللية يف وسائل 

النقل، يف حي متيل النساء إىل االعتماد على وسائل أخرى يف كثرٍي من األحيان.

تُعدُّ دراسة النوع االجتماعي يف النقل )GETS( يف صربيا، اليت أُْطِلقت يف يونيو 2019، 
األوىل من نوعها يف منطقة أورواب وآسيا الوسطى. ما اهلدف منها؟ لتحديد الفروق بي اجلنسي يف 
أناط التنقل، والعوائق اليت حتول دون تنقل املرأة، وإدخال حتسينات موصى با إلنشاء نظام نقل 

أكثر مشواًل جندرايً.

)أخذ الطريق الطويل إلى المنزل(
النساء والمواصالت في صربيا

سفيتالنا فوكانوفيتش * - ناتو كورشيتاشفيلي**-كارال غونزاليس كارفاخال***

*  اختصاصية نقل - **اختصاصية النوع االجتماعي  - *** تعمل مديرة يف النقل، أورواب.
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النتائج الرئيسة
وأظهرت الدراسة أنَّ الرجال يقودون سيارة يف )%40( من رحالهتم، يقابلهم )16%( 
فقط من النساء. عالوة على ذلك، غالباً ما تكون النساء ركاب سيارات أكثر من كوهننَّ سائقات. 
)%16( من رحالت النساء تتم كركاب يف السيارة، يقابلهم )%6( فقط من رحالت الرجال. 
الرحالت(، يف حي  من   23%( تقريباً  رحالهتم  إمجايل  ربع  العام  النقل  وسائل  النساء  تستقل 

يستخدم الرجال )%14( فقط من جممل رحالهتم.
تعتمد النساء على وسائل النقل العام أكثر من الرجال يف صربيا 

مييل الرجال إىل القيادة مبفردهم، يف حني تعتمد النساء على الركوب مع اآلخرين، أو 
وسائل النقل العام.

األوىل من نوعها   ، 2019ف يونيو    أُطنِلقت اليت    صربيا،( ف  GETSدراسة النوع االجتماعي ف النقل )   عدُّ تُ 
والعوائق اليت حتول دون   التنقل،حديد الفروق بْي اجلنسْي ف أّناط  ؟ لتما اهلدف منها  ف منطقة أوروب وآسيا الوسطى.

 . جندرايً وإدخال حتسينات موصى با إلنشاء نظام نقل أكثر مشواًل    املرأة، تنقل  

 النتائج الرئيسة 

. النساءمن    فقط   ( %16)  يقابلهم  رحالهتم، من    ( %40) الرجال يقودون سيارة ف    وأظهرت الدراسة أنَّ 
من رحالت النساء تتم   (%16)  .سائقات  ما تكون النساء ركاب سيارات أكثر من كوهننَّ   غالباً   ذلك، عالوة على  
مجايل رحالهتم إفقط من رحالت الرجال. تستقل النساء وسائل النقل العام ربع    (%6)   يقابلهم  السيارة،كركاب ف  

 .من جممل رحالهتمفقط    (%14)يستخدم الرجال    ف حْي   (، من الرحالت  % 23)  تقريباً 

 

  صربيايف تعتمد النساء على وسائل النقل العام أكثر من الرجال  

 أو وسائل النقل العام.   ، تعتمد النساء على الركوب مع اآلخرين   يف حي  مبفردهم،مييل الرجال إىل القيادة  
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النقل يف رحالهتم. على  أنواع متعددة من وسائل  الرجال لركوب  النساء أكثر عرضة من 
سبيل املثال، تستقل )%46( من النساء يف صربيا حافالت متعددة ألجل إكمال رحلة واحدة 
كل يوم. )%17( فقط من الرجال يفعلون ذلك. تضيف عمليات النقل طبقة إضافية من التعقيد 

ا غالباً ال تكون متزامنة بنحو جيِّد. إىل الرحالت؛ ألهنَّ
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متيل النساء أكثر من الرجال لركوب أنواع خمتلفة من وسائل النقل يف صربيا.
تستقل )%46( من النساء الصربيات خطوط حافالت خمتلفة يف رحلة واحدة كل يوم.

النساء أكثر عرضة من الرجال لركوب أنواع متعددة من وسائل النقل ف رحالهتم. على سبيل املثال، تستقل 
فقط من الرجال يفعلون   (% 17) رحلة واحدة كل يوم.    كمال إ ألجل  من النساء ف صربيا حافالت متعددة    (46%)

 د. جيٍِّ   نحوال تكون متزامنة ب ا غالباً ألهنَّ  ؛ذلك. تضيف عمليات النقل طبقة إضافية من التعقيد إىل الرحالت

 

 . صربيايف  متيل النساء أكثر من الرجال لركوب أنواع خمتلفة من وسائل النقل  

 من النساء الصربيات خطوط حافالت خمتلفة يف رحلة واحدة كل يوم.  (%46) تستقل

 
 

 خرى األ  ياراتانعدام اخلز الضمين و التحي  
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التحيُّز الضمين وانعدام اخليارات األخرى
نظراً ألنَّ النساء هنَّ املستخدم األساسي لوسائل النقل العام، فقد يفرتض املرء أنَّ النظام 
سيصمم مع وضعهنَّ يف االعتبار، لسوء احلظ هذا ليس هو احلال. يظهر حبثنا أنَّه يف حي يشعر 
الرجال والنساء على حد سواء بعدم االرتياح جتاه وسائل النقل العام يف صربيا، إال أنَّ الوضع أسوأ 

للنساء.
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تشعر النساء بعدم االرتياح أكثر من الرجال يف وسائل النقل العام يف صربيا
أظهر مسح للبنك الدويل أنَّ نسبة كبرية من النساء يشعرَن بعدم االرتياح جتاه خمتلف 

وسائل النقل، مبا يف ذلك وسائل النقل العام.

 
ش اجلنسي ف ضها للتحرُّ عن تعرُّ  (20). أبلغت امرأة من أصل العام ف النقل طالقاً ألمان ابشعر النساء تال 

 ، عاىن من نوع من املالمسة  وعلى األرصفة. يعرف كثريون شخصاً   ، وف سيارات األجرة  ،وف احملطات  ،وسائل النقل العام
امل  ،أو الضغط على األجساد  ، أو الشعر  ، أو ملس اجلسم النساء بعدم   ( %66). شعرت  عاكسة والتعليقاتأو  من 

28%

28%

28%

26%

24%

20%

24%

26%

17%

17%

17%

39%

39%

37%

33%

32%

31%

30%

20%

26%

22%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

استخدام الحافالت المحلية

استخدام الحافالت الصغيرة

النقل في المحطات

باستخدام الترام

بين المدن/ استخدام الحافالت اإلقليمية 

المشي في الشوارع العامة

استخدام القطارات

ركوب الدراجات الهوائية

ركوب تاكسي

ركوب سيارة خاصة

قيادة السيارة

نساء رجال



7

)أخذ الطريق الطويل إىل املنزل( النساء واملواصالت يف صربيا

ال تشعر النساء ابألمان اطالقاً يف النقل العام. أبلغت امرأة من أصل )20( عن تعرُّضها 
للتحرُّش اجلنسي يف وسائل النقل العام، ويف احملطات، ويف سيارات األجرة، وعلى األرصفة. يعرف 
كثريون شخصاً عاىن من نوع من املالمسة، أو ملس اجلسم، أو الشعر، أو الضغط على األجساد، 
أو املعاكسة والتعليقات. شعرت )%66( من النساء بعدم االرتياح عموماً جتاه احلافالت العامة، 
بعدم  منهم  يشعر كثري  والنشالي.  املخمورين  أو  املشاغبي،  ابلركاب  املرتبطة  األخطار  بسبب 
االرتياح وخيافون متاماً من أن يعانوا من سوء املعاملة. أبلغت النساء أيضاً عن التمييز واالعتداء 

املنتظم يف وسائل النقل العام، أو من سائقي السيارات.
وهناك مزيد، ثلث رحالت النساء هي للتسوُّق، أو الثقافة، ويقضَي ثلثاً آخَر للذهاب إىل 
العمل والعودة منه. تستقل عديد من النساء وسائل نقل متعددة فضاًل عن املشي، ممَّا يستغرق 
وقتاً طوياًل، وبدوره يقضي على ما تبقَّى من وقتهنَّ، وهذا ما جيعلهنَّ أكثر عرضة لإلقالع عن أي 
نشاط من الرجال. وأظهرت الدراسة أنَّ )%55( من النساء الصربيات يتغيَّبون عن حدث ثقايف؛ 
اجتماعياً، و)%38( سيمتنعون  التزاماً  وأنَّ )%48( سيلغَي  التنقل،  بسبب حمدودية خيارات 
امرأة واحدة من كل مخس نساء سيتغنَي عن اخلدمة  العجيب، إنَّ أكثر من  التسوُّق. والشيء 

الصحية للسبب نفسه.
التوايل– قيادة مركباهتم  ل كلٌّ من الرجال والنساء يف صربيا –%76 و%59 على  يفضِّ
اخلاصة على وسائل النقل العام. ملاذا إذن تسمح النساء ألنفسهنَّ ابلتعرُّض للمضايقات واألخطار 
هذا  أمامهنَّ يف  متاحة  خيارات كثرية  لديهنَّ  ليس  أنَّه  هي  احلقيقة  العامة؟  ابملواصالت  املرتبطة 
الشأن. معدل النساء الاليت يقدَن مركباهتنَّ اخلاصة يف صربيا أقل بكثري ممَّا هو عليه يف دول االحتاد 
األورويب املتقدِّمة. ميتلك )%71( من الرجال رخصة قيادة )%68( منهم ميتلكون سيارة، يف حي 

متتلك )%35( فقط من النساء رخصة قيادة و)%32( منهنَّ ميتلكن سيارة.
يتماشى هذا التفاوت مع الفجوات األخرى بي اجلنسي املوجودة يف صربيا. تكسب املرأة 
يف صربيا أقل بنسبة )%19.3( من الرجل، ومن املرجَّح أن تكون عاطلة عن العمل أكثر من 
النساء حاصلي  من  أنَّ )45%(  العاملة مع حقيقة  القوة  أمخاس  أربعة  الرجال  يشكِّل  الرجل. 
على شهادة جامعية مقابل )%16( فقط من الرجال. متيل النساء إىل العمل يف املناصب اإلدارية 
واملهنية، يف حي أنَّ )%72( من املديرين، و)%66( من املهندسي والفنيي هم من الرجال. 
العاملون األساسيون -ونتيجة لذلك إىل حدِّ ما هم  الرجال يف صربيا هم  حقيقة األمر هي أنَّ 

احملرِّكون األساسيون-.
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نعيد التصميم اآلن، لكن من أين نبدأ؟
خالصة القول هي أنَّ هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثِّر على وصول املرأة الصربية العادية 
إىل تنقٍُّل آمٍن ومريٍح وسريع وأبسعار معقولة. تتنقل النساء أكثر، وحتتاج أنظمة النقل إىل إعادة 
تصميم عاجلة وشاملة للنوع االجتماعي تعكس هذا الواقع املتغري. تُعدُّ األشياء الصغرية، مثل أتمي 
األرصفة، أو إصالح أضواء الشوارع، أو توفري الوصول إىل مسارات آمنة للدراجات اهلوائية بداية 
جيدة. ولكن هناك حاجة إىل مزيٍد من التغيريات اجلوهرية حىت تتمكَّن النساء من االعتماد على 

وسائل النقل لتكون آمنة، مع إمكانية الوصول إليها، ومالئمة جلداوهلا.
ابلفرص  الناس  تربط  أساسية  خدمة  فهو  النقطتي،  بي  خط  جمرد  من  أكثر  هو  النقل 
النساء  لكلٍّ من  احلالية واملستقبلية  االحتياجات  لتلبية  االجتماعية واالقتصادية وجيب تصميمها 

والرجال.
املصدر:

https//:blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/taking-long-way-
home-women-and-transport-serbia?cid=ECR_TT_worldbank_EN_
EXT_ChangingLives

https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/taking-long-way-home-women-and-transport-serbia?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT_ChangingLives
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/taking-long-way-home-women-and-transport-serbia?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT_ChangingLives
https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/taking-long-way-home-women-and-transport-serbia?cid=ECR_TT_worldbank_EN_EXT_ChangingLives

