
الضوء على الفئات السّكانّیة الضعیفةنساء في الجیلین الثالث والرابع في فترة الكورونا: تسلیط

"مؤّشر أمان النساء"
آسیا إستوشینا

یعشناللواتيفوقفما65سّنمننساء–إسرائیلفيالسّنفيالكبیراتالنساءلوضعالوثیقةھذهُتكرَّس
من المجموعات السّكانّیة الضعیفة –في المجتمع. ترّكز ھذه الوثیقة بشكل خاّص على وضع النساء

الشرقّیات من الجیل األّول في إسرائیل. فيالناطقات بالعربّیة، الروسّیة واألمھرّیة ونساء من الیھودّیات
لألذى.فترة الكورونا یتبّین بشكل خاّص كون ھؤالء النساء عرضة

أجریتأعاله.ُذكرتالتيالسّكانّیةالمجموعاتھذهإلىینتمیننساءمععمیقةمقابلة40إلىالتقریریستند
2018لسنةالمركزّیةاإلحصاءلدائرةاإلحصائّیةالمعطیاتویدمج،2020سنةخاللالمقابالتھذه

بالنسبة إلى النساء من ھذه المجموعات.

خلفّیة

نساءھّنإسرائیل،فيالمسّناتالنساءمجملبینمن%25أّنالمركزّیةاإلحصاءدائرةمعطیاتمنیتبّین
لنساءاألّولالجیلبناتمنھّن%25عربّیات؛منھّن%9السابق؛السوفییتّياالّتحادمنالقادماتمن

معظمأيفوق،فما65سّنفيالنساء%60تقریًباالمجملفيوإفریقیا.آسیادولمنإسرائیلإلىھاجرن
النساء المسّنات، ینتمین إلى مجموعات األقلّّیة الضعیفة.

تحصیل الحقوق، الحصول على عالج ومساعدة

انعدام اإلتاحة اللغوّیة

النساءلدىالعبرّیةاللغةمنالتمّكنمستوى،2018لسنةالمركزّیةاإلحصاءدائرةمعطیاتحسب
المسّنات من مجموعات األقلّّیة ھو كالتالي:



أوالعبرّیة،اللغةیتحّدثنالالمسّناتالنساءمن%56السابق:السوفییتّياالّتحادمنالقادماتالنساء●
أن تمّكنھّن منھا ضعیف؛

منھاتمّكنھّنأنأوبالمّرة،العبرّیةباللغةیتحّدثنالالمسّناتالنساءمن%75العربّیات:النساء●
ضعیف؛

المسّنات اللواتي یتحّدثن باللغة العبرّیة، لكن منمن الصعب الوقوف على عدد النساء اإلثیوبّیات●
%.100منتقتربأّنھااالفتراضالمنطّق

والنساء المسّنات الناطقین بالروسّیة، األمھرّیةبما أّن مستوى التمّكن من اللغة العبرّیة للرجال المسّنین
عن المعلومات والخدمات والمساعدة تكونوالعربّیة غالًبا ما یكون ضعیًفا، فإّن قدرتھم على الحصول

الھاتفّیة، التي تزداد أھّمّیتھا وضرورتھامحدودة إذا لم تكن متاحة بلغتھم األم. معظم مراكز المعلومات
باإلضافة إلى ذلك، حّتى في العدید منخالل فترة الكورونا، غیر متاحة لمتحّدثي اللغات المختلفة.

لكبار السن، جھاز الرد اآللّي والمواقع اإللكترونّیةالمؤّسسات الخیرّیة التي من المفترض أن تقّدم المساعدة
غیر متاحة على اإلطالق.

االھتداء في العالم الرقمّي
ا. بعضھن، بمن فیھّن المولودات فيفي كثیر من األحیان، یكون التنّور الرقمّي للمسّنات منخفًضا جّدً

ال تستطیع العدید من المسّنات الحصول علىإسرائیل، ال یستخدمن اإلنترنت على اإلطالق. نتیجة لذلك،
المعلومات أو الخدمات عبر اإلنترنت.

اإلنترنت،یستخدمنالالنساءمن٪42فإن،2018لسنةالمركزّیةاإلحصاءدائرةمعطیاتحسب
والصورة الداخلّیة للمجتمع ھي كما یلي:

المسّناتمن٪40العربّیات؛المسناتمن٪77إسرائیل؛فيالشرقّیاتاألولالجیلمسّناتمن61٪
ال45سّنفوقاإلثیوبّیاتالنساءمن٪77اإلطالق.علىاإلنترنتیستخدمنالبالروسّیةالناطقات

ھو نقل العدید من الخدمات من صیغة استقبالیستخدمن اإلنترنت. كّل ھذا في عالم التوّجھ العاّم فیھ
الرقمّي واللغوّي. خالل أزمة الكورونا، یّتعّزز ھذاالجمھور وجًھا لوجھ إلى صیغة محوسبة تتطلّب التنّور

التوّجھ تارًكا وراءه الكثیر من النساء المسّنات.



معرفة الحقوق
یكّن أقل اھتماًما بحقوقھّن- جزء من ذلك بسبب القیودتمیل المسّنات من الفئات السّكانّیة الضعیفة إلى أن

ا ھائًال مناللغوّیة وانعدام التنّور الرقمّي، وفي بعض الحاالت - نقص التعلیم. خلقت أزمة الكورونا كّمً
غالًبا ما یشعرون بالضیاع بشأن حقوقھم، خاّصةالمعلومات المتناقضة، حّتى اإلسرائیلّیین الناطقین بالعبریة

لغتھّن األّم لیست العبرّیة.بین النساء من الفئات السّكانّیة الضعیفة والنساء اللواتي

الوضع االقتصادّي
اقتصادًیا: فھّن أفقر من الرجال المسّنین، وحجمحتى في األّیام العادّیة، تكون المسّنات معّرضات للخطر

الرجال، وأحیاًنا ال یكون موجوًدا على اإلطالق. فيمدّخرات التقاعد لدى النساء أقّل بكثیر من حجمھ بین
وھذا ینطبق بشكل خاّص على النساء من الفئاتالواقع، كقاعدة عامة، لم تّدخر بعض النساء للتقاعد،

الشیخوخة فقط.السّكانّیة الضعیفة. یعتمد الكثیر منھّن على مخّصصات
متوّسطشھرّیًا.شیكل4000دخلھّنیبلغاللواتيللمسّناتالمئویةالنسبةفيبوضوحذلكمالحظةیمكن

من٪34بـ(مقارنةشھرّیًاشیكل4000منأقّلالمسّناتمن٪37لدىاألسرةفياإلجمالّيالفرددخل  

من٪58منلدىالفرددخل  متوّسطیلي:كماھيالضعیفةالسّكانّیةالفئاتالنساءبینالصورةالرجال).
أصولمنالنساءمن٪100والعربّیات،النساءمن٪86ولدىبالروسیة،الناطقاتالمسّناتالنساء
شھرّیًا.شیكل4000منأقّلإثیوبّیة

السكن وبیئتھ

الضعیفة على الحصول على مسكن بجودة مقبولة وفيإّن القدرة االقتصادّیة للمسّنات من الفئات السّكانّیة
الدخل المنخفض، انعدام رأس المال الشخصّي للرھنبیئة جّیدة محدودة. األسباب لھذا كثیرة، بما في ذلك
األسرة. نتیجة لذلك، تستمّر العدید من النساء في العیشالعقارّي وقلّة الدعم المالّیة من األجیال السابقة في

فيفإّن عدًدا قلیًال منھّن یضطّر إلى االكتفاء بالعیشفي مساكَن مستأجرٍة، وحّتى إذا تمكّن من شراء شّقة،
بالصیانة، ضعف البنیة التحتیة، عدم وجوداألحیاء التي تعاني من ضائقة، والمنازل التي ال تحظى

حیاتھّن بشكل كبیر، ویحّد من قدراتھّن علىالمصاعد، ونقص الحدائق والمناطق الخضراء. یمّس ھذا بجودة
أّنوغالًبا ما یؤّدي إلى الشعور بالعزلة واالكتئاب. كمامغادرة المنزل، ویمنعھّن من ممارسة النشاط البدنّي،

الشّقة باسمھم، مّما قد یؤّدي إلى نقل التحّكم فيھناك ظاھرة ممارسة الضغط من ِقبل األبناء من أجل تسجیل
وفًقاالنساء الناطقات بالروسیة في شراء شّقة على اإلطالق.الشّقة السكنّیة للمرأة بید أبنائھا. غالًبا ما تفشل



شقًقا،یمتلكنإسرائیلفيالمسّناتالنساءمن٪2018،77لسنةالمركزّیةاإلحصاءدائرةلمعطیات
بالروسیة.الناطقاتالمسّناتالنساءمن٪49بـمقارنة

الصّحة
یصفنالنساءمن٪46حواليالرجال:منأعلىالسّيءالصّحّيالوضعذواتالمسّناتالنساءنسبة

الطّبّیةالمشاكلتحظىالرجال.من٪38بـمقارنةاإلطالق،علىجّیدةلیستأوجّیدةلیستبأّنھاصّحتھّن
مّما یؤّدي إلى إھمال عالج ھذه المشاكل. بل إّنلدى النساء باھتمام أقّل، وبالتأكید خالل أزمة الكورونا،

أّنھاعلىالصّحّیةحالتھّنیعّرفنمنھّن٪59بالروسّیة:الناطقاتالنساءبینأعلىبالمرضاإلصابةمستوى
أوجّیدةلیستصّحتھّنإّنقُلنتقریًباالعربیاتالنساءمن٪83اإلطالق.علىجّیدةلیستأوجّیدة،لیست
٪.51إسرائیلفياألّولالجیلبناتالشرقّیاتالنساءبینالنسبةتبلغاإلطالق.علىجّیدةلیست

العزلة
بھّن أعلى من البیانات الخاّصة بالرجال األكبر سّنًا:تعیش العدید من المسّنات بمفردھّن، والبیانات المتعلّقة

فترةفيالمفروضةالقیودأضعاف.ثالثةمنیقربماأيالرجال،من٪12مقابلتقریًباالنساءمن32٪
العائلّیة، التواصل مع األحفاد، اللقاءات االجتماعّیةالكورونا، مثل التوصیة بتجّنب مغادرة البیت، الزیارات

بھؤالء النساء. یزداد إحساسھّن بالوحدة. كمابشكل عاّم، اللقاءات مع الصدیقات بشكل خاّص، تضر ّبشّدة
للمسّنات منخفًضا للغایة. بعضھّن، بمن فیھّن موالیدذكرنا سابًقا، غالًبا ما یكون مستوى المعرفة الرقمّیة

فإّن العدید من المسّنات غیر قادرات على تبدیدإسرائیل، ال یستخدمن اإلنترنت على اإلطالق. ونتیجة لذلك،
الشعور بالوحدة من خالل اللقاءات االفتراضّیة.

الحركة والتنّقل
لیسالمسناتمن٪58المسّنین:عددمنبكثیرأعلىالعاّمالنقلوسائلیستخدمناللواتيالمسّناتعدد

علىالرجالمناعتماًداأكثرالمسّناتأّنیعنيوھذاالمسّنین.من٪22بـمقارنةقیادة،رخصةلدیھّن
وكذلك لإلصابة بأمراض مختلفة، مثل: اإلنفلونزاوسائل النقل العاّم، وبالتالي ھن أكثر عرضة للسقوط،

وفیروس كورونا.
الضوء على الصورة العاّمة: بین النساء العربّیاتكما أّن البیانات المتعلّقة بالسّكان من األقلّیات تسلط

المسّنات،الشرقّیاتالنساءبینمنالرجال).من٪24بـ(مقارنةقیادةرخصةلدیھّنلیس٪93المسّنات،



٪84بالروسیة،الناطقاتالمسّناتالنساءبینمنقیادة.رخصةلدیھّنلیس٪65إسرائیل،فياألّولالجیل
قیادة.رخصةلدیھّنلیسالمسّناتاإلثیوبّیاتالنساءمن٪100قیادة.رخصةلدیھّنلیس

المجال ھي عدم وجود وسائل النقل العاّم المناسبة فيتجدر اإلشارة إلى أّن إحدى المشكالت  الكبیرة في ھذا
اللواتي لیست لدیھّن سیارة خاّصة على مغادرة البلدة.العدید من المناطق العربّیة، مّما یضعف قدرة النساء

العنف
من ِقبل الغرباء، مثل االحتیال واالعتداء والسرقةقد تتعّرض المسّنات ألنواع مختلفة من العنف - العنف
األسرة أو مقّدمي الرعایة، بما في ذلك القتل باستخداموالسطو؛ باإلضافة إلى العنف المنزلّي، من ِقبل أفراد

أفادت،2005سنةإیشل،جمعّيمعبالتعاونحیفاجامعةأجرتھالستطالعوفًقاالمدنّي.الحّیزفيسالح
ذلكفيبمالالستطالع،السابقةشھًراعشراالثنيخالللألذىتعّرضنأّنھّنالمجیباتجمیعمن18.4٪

واالستغالل االقتصادّي (تسفي أیزكوفیتش، طوفاالتنكیل الجسدّي والجنسّي والكالمّي، تقیید الحّرّیة
وفًقا).2005إسرائیل،فيوإھمالھمبالمسنینالتنكیلاستطالعلفنشطاین،أریئیالفینطرشطاین،

حاالت التنكیل (العنف الجسدّي والجنسّي)الستطالعات أجریت في ھذا الموضوع حول العالم، فإّن معظم
ھي ضّد المسنات (مقارنة بالمسّنین).

خالل فترة الكورونا، یقضي أفراد األسرة وقًتایمیل العنف ضّد النساء إلى التفاقم في حاالت األزمات.
والضغط. یزید الوباء والقیود الناجمة عنھ من الشعورأطول في المنزل، مّما قد یؤّدي إلى مزید من التوّتر

ِقبل األشخاص الذین یستغلّون وضعھّن.بالوحدة واالرتباك ویجعل المسّنات عرضة لالحتیال من

طرق للمواجھة، مصادر الدعم
الدین الممأسس والصداقات لمواجھة تحّدیاتتعتمد العدید من المسناّت على األسرة، المجتمع، اإلیمان،

بالمعنى، التواصل اإلنسانّي، الدعم العاطفّي،الحیاة. ھذا ھو أیًضا مكان للمساعدة والحمایة، الشعور
والتجارب اإلیجابیة وما إلى ذلك.

القیود والتباعد االجتماعّي. نظًرا لتعریف النساءسّببت الكورونا أضراًرا بالغة لمصادر الدعم ھذه، بسبب
أن یعتنین بأنفسھن، یبتعدن عن األشخاصالمسّنات على أّنھّن مجموعة معّرضة للخطر، فمن المتوّقع
الكثیرة المشاركین، مثل األعیاد والمناسباتاآلخرین بما في ذلك أفراد األسرة، وخاّصة عن األحداث

الزفاف والمشاركة في الدورات.العائلیة، الصلوات الكُنس، المساجد والكنائس، حفالت

على الحصول على مساعدة واستنفاد الحقوقتأثیر الجندر، المكانة االجتماعّیة والسّن على القدرة



الضعیفة على قدرتھّن على طلب المساعدة وتلّقیھایؤّثر الوضع االجتماعّي للمسّنات من الفئات السّكانّیة
- كنساء مسّنات ینتمین إلى فئات سّكانّیة ضعیفة، وفيواستنفاد حقوقھّن. إّنھّن یعانین من الكثیر من اإلقصاء
بأّن "من حّقھّن" المطالبة بالحقوق.كثیر من األحیان أكثر فقًرا. الكثیرات منھّن ال یشعرن

نظرة مستقبلّیة
من الفئات السّكانّیة الضعیفة خاّصة، خالل أزمةیّتضح الوضع المعّقد للمسّنات عاّمة، والنساء المسّنات

إجراء مسح شامل للقضایا والمشاكل التي تؤّثركورونا بشكل خاّص. یتطلّب ھذا الوضع من سلطات الدولة
والرفاه والمعلومات وغیرھا من الخدماتعلى المرأة أكثر من غیرھا، من أجل بناء شبكة أمان للصّحة
والمساعدة. التفكیر المنھجّي الشامل والمتعمقاألساسّیة التي تمّكنھّن من الحصول على المعلومات والرعایة
النساء یستنفدن حقوقھّن ویتلقین المساعدةواقتراح حلول بدیلة للعاملین في ھذا المجال، ستجعل ھؤالء

الالزمة ویعشن حیاة كریمة.


