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تحذر المنظمات الدولية من تراجع حاد في اإلنجازات التي تحققت في العقود األخيرة في مجال
تقليص الفجوات بين الجنسين ،على خلفية أزمة كورونا ،مع التركيز على تعليم المرأة ،مكافحة العنف
الجندري واالندماج في سوق العمل .لمنع هذا التراجع يجب وضع سياسة تأخذ بعين االعتبار اآلثار
المختلفة للكورونا على النساء والرجال في جميع مناحي الحياة .تدعو المنظمات ،مثل األمم المتحدة
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDإلى جندرة استراتيجيات التعامل مع أزمة الكورونا .دول
مختلفة في العالم آخذة بتبني وتنفيذ هذه الدعوة في سياساتها االقتصادية واالجتماعية.
تتطلب صياغة السياسات التي تراعي الفوارق الجندرية
بين الجنسين بيانات ومعطيات تراعي هذه الفوارق كأساس
التخاذ القرارات .ندعو سلطات الدولة إلى جمع البيانات
وتصنيفها في المجاالت التي تفتقر إليها كأساس للسياسات
المبنية على البيانات.

balance-scale-right

نشرت هيئة األمم المتحدة للمرأة
توصية بشأن المؤشرات الكمية
في  10مجاالت سياسة على
البلدان أن تتبنى منظورا جندريا
فيها وأن تلبي االحتياجات الفريدة
للنساء ،مع التركيز على النساء
من مختلف الفئات االجتماعية.
فيما يلي النقاط الرئيسية في
السياق اإلسرائيلي:
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الخدمات الصحية في
مجال الحمل والوالدة

العنف الجندري
النساء أكثر عرضة ألنواع مختلفة من العنف داخل األسرة  -الجسدي ،االقتصادي والجنسي .زادت
الكورونا ،التي فرضت علينا اإلغالق وتقييد الحركة ،من المخاطر التي تتعرض لها النساء داخل بيوتهن.

بلغ عدد قضايا العنف العائلي ضد
المرأة التي فتِحت بين األشهر أيار\
مايو وتموز\يوليو ،2020

4,700

مل ًفا ،مقارنة بـ  4،050في الفترة المماثلة

من عام ( 2019زيادة قدرها )16٪

ƈ ƈفي األشهر أيار\مايو وتموز\يوليو
 2020تلقى خط الطوارئ  118في
وزارة الرفاه االجتماعي ما يقارب
 2000توج ًها في أعقاب ممارسة
العنف من قبل الزوج.
ƈ ƈقتل النساء المتعمد :خالل
األشهر آذار\مارس وآب\أغسطس
 2020قتِلت  14امرأة على يد
أزواجهن أو أفراد عائالتهن.

من المقدر أن هناك نقص كبير في اإلبالغ عن حاالت العنف داخل العائلة.
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العمل وكسب العيش
تعمل النساء في وظائف بدوام جزئي ،بشروط وطرق توظيف مسيئة ،وبأجور منخفضة أكثر من الرجال ،كما أنهن
تكسبن أقل مما يكسبه الرجال بالمعدل .تتسع هذه الفجوات وقت األزمات .تتضرر قدرة المرأة على كسب العيش
أكثر من الرجال حيث بسبب إغالق األطر التعليمية وتعرضهن النتهاك الحقوق في العمل.
إجازة غير مدفوعة ثانية أو أكثر

56.3%

ا لمتسجلين
في مكتب
ا لعمل

43.7%

بلغت نسبة المتسجالت الجدد
في مكتب العمل في آب\
أغسطس .56.3%

وف ًقا لبيانات مكتب العمل ،منذ
بداية اإلغالق الثاني ( 19سبتمبر
 ،)2020تم تسجيل حوالي  94ألف
باحث جديد عن عمل جديد في
 70٪منهم من النساء.

70%

عمل غير ثابت
في آب  2020تم تقديم 265
طلبًا لفصل عامالت بموجب
قانون عمل النساء (الحمل،
الوالدة ،األمومة ،وعالجات
الخصوبة) ،مقارنة بـ  167في
تموز\يوليو .2019
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3

نساء على هامش االقتصاد
قسم كبير من النساء تعملن في أطر غير رسمية بما في ذلك نساء تعملن
في البيوت  -في التنظيف والعناية باألطفال ،نساء معدومات الجنسية،
الجئات ،عامالت في الدعارة والمزيد .لهؤالء النساء إتاحة محدودة أو معدومة
أحيانا لنظام الضمان االجتماعي ،وبالتالي ،يعرضهن فقدان الدخل للمزيد من
الخطر والتدهور لمواقف قصوى مثل الجوع وفقدان المأوى.

تشير التقديرات أي ً
ضا إلى أن نسبة النساء العربيات العامالت في االقتصاد غير الرسمي
تبلغ حوالي  15٪وبالتالي فال يمكنهن الحصول على أي تعويض عن فقدان العمل.

3

نساء على هامش االقتصاد
الرعاية
المنزلية
والعائلية

في حزيران\يونيو  ،2020كانت حصة النساء النسبية في األعمال المنزلية
 61٪وفي أعمال الرعاية ( 64٪في األسر التي يعمل فيها الزوجان) .ال تزال
هذه المعطيات ثابتة منذ شهر آذار\مارس أي لم تحل زيادة في عمل الرجال
في البيت خالل فترة الكورونا.

64%

من العامالت في العالج

61%

من أعمال البيت

 64%حزيران

 63%نيسان

 63%آذار

 61%حزيران

 60%نيسان

 59%آذار

تزيد المخاطر على الفقراء أثناء الكورونا (عدم القدرة على
شراء مخزون من المنتجات األساسية واألدوية ،قدرة أقل على
البقاء في المنزل ،وإتاحة محدودة للخدمات الطبية) ،والنساء
أكثر فقراً من الرجال.
تشكل النساء

62.5%

من متلقي المساعدة
في دفع اإليجار

نسبة األمهات األحاديات
من بين جميع المقيمين
في المساكن الشعبية
وتبلغ حوالي مرتفعة

47%

الفقر والمسكن

ارتفع عدد المستحقين
الذين ينتظرون الدخول
إلى مسكن شعبي
بنسبة

11%
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األمهات األحاديات

umbrella
النساء اللواتي يعولن أسر وحيدة الوالد أكثر عرضة للفقر.

بين األسر ذات العائل الوحيد (التي ترأسها  84٪من النساء في  - )2018كان 26٪
يعيشون في فقر حتى قبل األزمة ونتيجة لذلك ارتفع معدلهم إلى حوالي .30٪
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الشيخوخة
ƈ ƈتحصل النساء على معاش تقاعدي
أقل من الرجال وهن أكثر اعتما ًدا
على المواصالت العامة للحصول
على العالج والخدمات األخرى.
ƈ ƈعلى السياسات الحكومية أن تعطي
أولوية قصوى الحتياجات رعاية كبار
السن ،خاصة من يعيشون أو ت ِعشن
بمفردهم\ن ويضطرون\يضطررن
اللتزام بيوتهم\ن لفترات طويلة.

ƈ ƈحوالي ثلث النساء في سن
 65وما فوق يعشن بمفردهن،
مقابل  12٪فقط من الرجال

lamp
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الطواقم الطبية
معالجات بالتشغيل
96%

عامالت اجتماعيات
90%

عامالت الرعاية الصحية
89%

تشكل النساء  72٪من العاملين\ات في
مجال الرعاية الصحية وتشكلن غالبية
العاملين األساسيين المعرضين لخطر
التعرض للفيروس بسبب طبيعة عملهن
وقربهن من المرضى
نساء

رجال

ممرضات
87%

معالجات بالعالج الطبيعي (فيزيوترابيا)
75%

طبيبات
43%
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التأمين والخدمات الصحية
للنساء والفتيات احتياجات صحية خاصة.
يوجد في إسرائيل قانون تأمين صحي
حكومي ،لكن إتاحة الخدمات الصحية
(األدوية والعالجات) لجزء من السكان ال تزال
محدودة ،بما في ذلك للفقراء ،معدومي
الجنسية ،ومهاجرو\ات العمل.

clipboard
ƈ ƈتشكل النساء  76٪من
المعلمين\ات ،باإلضافة إلى
مربيات األطفال في الحضانات
والمساعدات في رياض
األطفال ومراكز الرعاية النهارية
والتعليم الخاص.

التربية والتعليم

pencil
ƈ ƈلالضطرابات في نظام التربية
والتعليم تأثيرا مباشرا على عمل
األمهات الالئي يجبَرن على
التخلي عن وظائفهن أو التقليل
منه من أجل رعاية األطفال
ومساعدة تعلمهم عن بعد.

ruler-triangle

ƈ ƈعلى األمهات الالتي تعملن
في مجال التربية والتدريس
عب ًئا مزدو ً
جا  -حيث أنهن
عامالت ضروريات للتعليم عن
بعد وفي الوقت نفسه لدعم
ومساعدة أطفالهن.
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الخدمات الصحية في مجال الحمل والوالدة
تتقلص اإلتاحة للخدمات الصحية
المتعلقة بالحمل والوالدة عند حدوث
األزمات الصحية بسبب النقص في
الموارد في الجهاز الصحي والقيود
المفروضة على الحركة ونقص
الموارد لدى المعالَجات.

10

على الحكومة ضمان استمرار
هذه الخدمات ،بما في ذلك لجان
اإلجهاض ،عالجات الخصوبة،
خدمات مراكز األم والطفل في
ظروف آمنة للطاقم الطبي،
النساء أنفسهن وأطفالهن.

كتبته :د .ياعيل حسون ،هداس بن الياهو ،د .هجار تسميرت
إنفوجرافيكس :ليتال بيطون
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