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 مقدمة:

االفتقار إلى الوسائل المادية الالزمة لتلبية الحاجات األساسية الالزمة للبقاء،  نعلم جميعا أن الفقر هو 

ت، أت تلبية احتياجات الم  ل  فالعجز عن تلبية هذه االحتياجات للدرجة التي تتسبببببببو  الجول أت الموت أحيانا

في ذلك ارتباط الفقر  تالمشببببرل تالمسببببالن  شببببالل ال يتواء  مح مت لبات الحياع الالريمة يوعدو فقرات، تأسببببوأ ما

ضا  مدى اختالف   مؤشرات غير اقتصادية ذات داللة خ يرع مثل: الحالة الصحيّة المتدهورع، تهو يرتبط اي

 معايير الثقافة تالمالان تالزمان.

تقد اشبببارت أغلو التقاير الصبببحية في العالم أجمح  ان العسببباء تعتبر أ ثر عرمبببة للفقر من الرجا  

ل من أجور الرجا  عادع في الوظائف المختلفة، يوضبباف إلى ذلك انخفام ما تتقامبباه  سبببو قبول ن   جور أق

  العسببببببباء من أجور مقارنة مح ما يتقامببببببباه الرجا  على نفء الوظيفة تلقاء نفء الم ا  في  ع  األحيان،

 . ذلك نسبة معاناع العساء الصحية ترتفح  ثيرا عن الرجا ، تهي جيع ا أمورا يعبغي أال تغفل ععا

تال شببببببك أن هذا  دا لعا  ثيرا في األتنة األخيرع مح األزمة العالمية التي اجتاحة العالم  و اء د  وفيد 

د، تالذي أمببعف  ثيرا من المالاسببو التي  انم المرأع قد حققت ا  الفعل في العقود المامببية تالج ود التي 19

 ر االنتالاس، ف ذه الجائحة تعّمق أتجه عد  تالتي تعرمببم لخ ذلم من أجل تحقيق المسبباتاع  يع ا ت ين الرجل 

المسبباتاع القائمة من قبل، ت شببفم عما يشببول العتم االجتماعية تالسببياسببية تاالقتصببادية من مواطن مببعف تزيد 

جميح المجاالت التي تتواجد في ا العسببببببباء تما يمء  يان ا تحق ا في مجاالت  دترها من آثار الجائحة، تفي 

ت.الصحة تالرعاية االجتم  اعية فقط لمجرد  ون ن إناثا

لذلك يعبغي أن يؤخذ  له هذا  عين االعتبار تيعبغي مراجعة دتر المرأع الذي ال يمالن الت اتن  ه، في 

تاسببببببيء األجيا ، تما أثبتته من دتر تنجاحات  اهرع في العقود المامببببببية، ال يعبغي أن يذهو هباءا، يعبغي 

تالوعي الصببحي أ ثر ما يالون، فالما سبببق تقلعا إن األزمة التي أيضببا أن يالون نصببيو العسبباء من الت سببيء 

اجتاحم العالم تالتي حترت على الجميح الخرتج من معازل م ت انم المرأع هي الراعية الوحيدع ألسببببببرت ا، 

 أال يعبغي أن يؤخذ هذا  عين االعتبار.

 

 المطلب األول

 دور المرأة الريادي في المجال الصحي في ظل أزمة كورونا

إن سبب ول دتر المرأع  في الخ وط األمامية في األزمات الصببحية التي يواج  ا العالم على ليء  من 

في المائة خاصببة في  70إلى  50 ال الصببدفة، تإنما تشببالل نسبببة العسبباء  العامالت  الق ال الصببحي ما  ين 

لمتخصبببصبببة، إلى أن د  لدان مع قة شبببما  أفريقيا، تعلى المسبببتوى العالمي تشبببير تقارير معتمات الصبببحة ا

في المائة من القوى العاملة في الصببببحة على مسببببتوى العالم،  ما أن ن يؤدين غالبية  70العسبببباء يشبببباللن نحو 

في  25الوظائف األصببببعو، تاألخ ر، تاأل ثر  ثافة من حيع العمالة في هذا الق ال، تمح ذلك ف ن يشببببغلن 
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 رتجيو سببعديالم مؤسببسببة تمديرع دمؤسببسببة الرفاه المائة فقط من المعاصببو العليا للق ال الصببحيد،  حسببو 

 .(1)"األفريقية

تال شك أنه تعلى مر التاريخ تميزت المرأع   دتارها ال امة في المجتمح على مدى العديد من العقود، 

ت، أظ رت عزيمة تشببجاعة حقيقية ترتع عالية خال  أزمة  وفيد  . إن ا تلك المرأع ذات ا التي اهتمم 19تحاليا

أطفال ا تحافتم على مديعت ا ععد غيال الرجل لشببببب ور طويلة خال  رحالت الصبببببيد تالغو  على  بيت ا ت

اللؤلؤ. إن ا المرأع التي ن ضم لمواج ة التحديات خال  هذه األزمة. فقد ش دنا الالثير من التحر ات للمرأع في 

عالمات تمت وعات لخدمة مختلف أتجه الحياع  دءات من  ون ا من أتائل ملبي العداء سببببببواء من م عدسببببببات ت

 المجتمح، ففي الواقح، إن للمرأع تقفة  ارزع في الصفوف األمامية خال  هذه المعر ة.

تال شبببك ما لعبته تزيرع الصبببحة المصبببرية تتزيرتان  ويتيتان دترات  ارزات  ترئيسبببة ألمانيا تغيرهما الالثير 

 انوا في الصببفوف القيادية تقد  ادرتا   الوقوف في السبباحة تالعمل حتى سبباعات مت خرع من الليل ل شببراف 

يم ا لمن هم   مء الحاجة إلي ا،  ما على مشببباريح األشبببغا  العامة تمبببمان فعالية الخدمات االجتماعية تتقد

تت وعم العديد من القياديات من العسبببباء في المجتمح تمؤسببببسببببات المجتمح المدني لضببببمان إن اء أ بر قدر 

 ممالن من الم ا . 

ت في الق ال الصبببحي في اعشبببراف على األمن الغذائي،  تفيما يخص المجا  الصبببحي لعبم المرأع  دترات قياديا

يرها من المجاالت األخرى المتعلقة  الصحة خال  فترع األزمة. ت ذلم العالمات قصارى تالصحة العامة تغ

ج دهن الستعباط تانتاج معدات الوقاية الشخصية تقد ت وعم الالثير من العساء في الجمعيات التعاتنية لخدمة 

                                                                                          الشعو. 

ت سؤا  العساء العامالت في الق ال الصحي عن مدى خوف ن ردد الجميح  اتخاذه  افة االجراءات االحترازية 

 تأن م معتادتن على العمل الت وعي تعلى مثل هذه الحاالت تلم يالن خائفات أ دا .

ت إلى جعو زمال با ية  جع عا نقو    ن المرأع رفعم الرا ئ ا الرجا  تت وعم لتحقيق األمر الذي يجعل

تاجب ا االجتماعي في الحفاظ على صبببببحة تسبببببالمة المواطعين تالمقيمين في البالد، تفي  افة أنحاء العالم إذ 

ت تالمتعلقة  ثبم أن العسبببببباء حو  العالم قد تحملن العوء األ بر من األزمة مما فاقم الفجوات الموجودع سببببببا قا

 التعليم تالفر  االقتصادية.  العول االجتماعي في مجالي الصحة ت

 

 

 

 

 

                                                           

 المرأع تقود المعر ة مد فيرتس  ورتنا ،  حع معشور على الموقح اعلالترتني:    )1)

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/women-are-leading-fight-against-coronavirus-kuwait 
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 المطلب الثاني

 التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في المجال الصحي

 أوال: التحديات التي تواجه المرأة:

 : (2)التحديات الثقافيه واالجتماعية وتمثل في مايلي

ت  (أ للمعايير الحديثة علي ا ان تعمل خارج المعز   ما ازدتاجية االدتار التي تقو    ا المرأع فالمرأع طبقا

ت للمعايير التقليدية علي ا ايضا ان تعمل داخل المعز .  ان ا طبقا

التقاليد تاالعراف السبببببائدع في الدت  العر ية حيع تضبببببح هذه الدت  الالثير من القيود على مسببببباهمة  (ل

 المرأع خارج المعز  .

ز تتوزيح العمل في ا على اسبببببباس الجعء تالعمر تذلك  تسببببببلط العائلة عائلة ا وية هرمية يقو  التماي (ت

 الذ ر على االنثىوالالبير على الصغير .

سي رع العتا  اال وي جعل الرجل هو المعين تاصبح افراد العائلة عياالت م ما  انم درجة مشار ت م  (ث

 له في العمل .

  رؤية المرأع النسبببانيت ا تتمبببعيت ا قله تعي ا  ذات ا ات تعي ا الزائف  ذات ا فالتحدي هعا مرتبط  عد (ج

 تقد يرجح هذا الى انغالق المجتمح الذي تعيش فيه .

 

 

 

 

                                                           

 المرأع العاملة في المجا  ال بي،  حع معشور على الموقح اعلالترتني:  )2)

https://www.aleqt.com/2018/04/04/article_1363041.html. 
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 :(3)التحديت األقتصادية والتنضيمية وتتمثل في ما يلي 

نقص التدريو الم عي تاألستيعال األمثل لتالعلوجيا العصر تلالن التدريو الم عي المسموع  ه للمرأه  (أ

تالتعليم تالتمري  تال باعه تهي م ن تتمشببى مح ادتار المرأه التقليديه محصببوره في م ن الخياطه 

  عد الزتاج تانجال األطفا  .

الق ر األقتصبببببببادي يقح على المرأه العامله ف ماان تعمل داخل معزل ا اتداخل العائلة  دتن اجر اتان  (ل

ع عن المعاصببو العليا تعمل في األعما  العسببوية تالخدمية ات تعمل في مسببتوى األدارع الوسبب ى  عيد

 ت عيدع عن المشار ة في اتخاذ القرار .

 الق ر االجتماعي يقح على المراع العاملة تيرجح ذلك لتبيعت ا االقتصادية للرجل .  (ت

معف دتر المراع العاملة في قيادات العفايات تالمعتمات تمعف اهتمامات هذه العفايات    تماع ا  (ث

المرأع تترددها في التعبير عن حاجات ا تم البة  معالجت ا  ما ان تحاجات ا لالسبال من اهم ا سلبية 

 الحر ة العسائية ارتب م  شرائح اجتماعية معيعة تلم تعبر عن القاعدع العريضة للمرأع .

على الرغم من انتشببببببار التعليم اال انه لم يسبببببباعد العسبببببباء على تف م حق ن في العمل فالتعليم  عتا   (ج

 اء الذي يشالل العتا  التعليمي احد اجزائه.اجتماعي يعالء تخلف البع

 

 

 

 

 :  (4)ما الصعوبات التي تواجه المرأة العاملةأ

صبعو ة التوفيق ما ين عمل ا خارج البيم تمسبؤتليت ا داخل االسبرع  وجة مسبؤتله عن تر ية اال عاء  (أ

 ترعاية الزتج تادارع البيم .

 ع  االعما  الجديدع .العادات تالتقاليد التي قد تقف حائال دتن قيام ا  ب (ل

 التر ية المبعية على الخجل قد قلل من اال دال تا راز المواهو.  (ت

عد  ف م الزتج ات افراد االسببرع تاسببتيعا  ا ل بيعة عمل المرأع يشببالل عقبه اما  انخراط ا في العمل  (ث

 ات ت ديته على افضل تجه .
                                                           

 ايمان تاج الدين، العوامل المؤثرع على اتجاهات المرأع العاملة في الم ن ال بيعية المساعدع في مستشفيات الق ال العا  ، 3) )

.20  ،  2003االردن  ،رسالة ماجستير   

 

 

الجامعة ، لية التر ية ،عمل المرأع تانعالاساته على االسرع , حع معشور في مجلة العلو  االنسانية  –فالع جا ر جاسم الغرا ي  )4)

 .116،   2009،المستعصرية 
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ملة  جعل اال  مشببببتته الذهن  ين عمل ا عد  تالفل الدتلة يتوفر دتر رعاية معاسبببببة الطفا  المرأع العا (ج

 تاطفال ا .

العترع الدتنية لقدرات المرأع في  ثير من المجتمعات العر ية تان الرجل دائما ا ف  تاقدر على السداد  (ع

 في  ل موقح .

 معف دتر االحزال السياسية في دعم العساء تاع ائ ن الفر . (خ

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثالث

 لدعم المرأة العاملة في المجال الصحيالحقوق والحلول المقترحة 

فالثيرا ما يتم الحديع عن حقوق المرأع في التداتي تالممارسبببات التعسبببفية تالتجاتزات  ت شبببالل عا 

مببدها من  ع  المؤسببسببات الصببحية، لالن الذي نغفله غالبا الحديع عن العامالت في تلك المعشبب ت، لت خر 

ر العادلة من المجتمح ل بيعة عمل ا في هذا المجا  تحصره عمل المرأع في المجا  الصحي  سبو العترع غي

لألسف على الرذيلة مح أنه يترأس األعما  القائمة على إتقان العمل تاعخال  تمخافة هللا فيه، تحفظ العفء، 

تتقديم العون لمحتاجه. فعلى الرغم من دراسببببببة المرأع للتخصببببببص  دراسببببببة الرجل، تعمل ا  عمل الرجل 

اءع نفسببي ما مضببافا إلي ا عمل ا األسبباسببي في البيم     تمر ية، إال أن ا لم تلق إنصببافا يليق   ا ت الج د تالالف

ت عمل ا الجبار  خدمة إنسبببببانية قبل أن يالون م عة تتظيفة. ال نسبببببت يح أن نعالر أنه مح مرتر الوقم تتعامي 

، لالع ا ما زالم تحتاج إلى عدد العامالت في المجا  الصببببحي حصببببلم المرأع على مزيد من الحقوق تالمزايا

مزيد من التمالين تمن ثم ت وير مسببببببتوى العمل. يجو أن يخصببببببصبببببب ا القانون في نتا  الحماية من اعيذاء 

تيشبببدد في عقو ة التحرل الجعسبببي   ا، تأن يالفل ل ا معرفت ا  حقوق ا  املة تاطالع ا على ما يسبببتجد في ا، 

لعتا  خاصبببة فيما يتعلق  سببباعات العمل تاعجازات ال بيعية تأن يشبببدد في مراقبة تعقو ة من يتجاتز مع ا ا

  ع اية األسبول أت غيرها التي تستحق ا في مختلف الترتف .

 : (5) ذلك يعبغي األتي

                                                           

 المرأع العاملة في الق ال الصحي:   )5)

https://www.aleqt.com/2009/05/01/article_117015.html 
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يجو تمالين العسبباء اللواتي يضبب لعن  دتر رئيسببي من الحصببو  على المعلومات،  وصببف ن قعوات  (أ

ية، باد  المعلومات في مجتمعات ن المحل ية من الو اء  مؤثرع لت ية الوقا  ما تعبغي توعيت ن حو   يف

 .تالتصدي له   رق  سي ة يس ل استيعا  ا

إيالء األتلوية للحصببو  على خدمات الصببحة الجعسببية تاعنجا ية،  ما في ذلك الرعاية الصببحية قبل  (ل

 .الوالدع ت عدها، ممن التدا ير المتَّخذع لتخفيف العوء عن هيا ل الرعاية الصحية

يالون تقديم خدمات الصببببببحة العقلية تالدعم العفسببببببي تاالجتماعي لألفراد تاألسببببببر تالمجتمعات أن  (ع

ت من أر ان عملية االستجا ة ت أساسيا  .المحلية تالعاملين في ق ال الصحة ر عا

تقديم الدعم للعاجين من الععف الجعسببباني  ما في ذلك خدمات الصبببحة العقلية تالحماية، تزيادع الوعي  (خ

 .  ذا الش ن

تيجو تحديع إجراءات اعحالة الخاصببببببة  الععف القائم على نول الجعء لتعالء التغيرات في مرافق  (د

الرعاية المتاحة، في حين يجو إ الغ المجتمعات المحلية الرئيسببية تمقدمي الخدمات   ذه اعجراءات 

 المحدّثة. 

  

 خاتمة

عامية  لدت  ال عا أن المرأع في مجموعه ا ل ا الترف ات الترتف فلم يت ي  من خال  ما سبببببببق تبين ل

ن تدخل ميدان العمل  قوع تشبببببببه قوع دخو  المرأع العر ية فيه ان تقليدية المجتمح في تلك البلدان التاريخية أل

تمع ا البلدان العر ية  انم قد حالم دتن ممارسببة المرأع حتى لتلك االعما  التي ا اح ا االسببال  االعما  التي 

تالويع ا العفسبببببي تالجسبببببمي تالمتمثلة في ال بو تالتعليم تالرعاية االجتماعية تغيرها مما تتعاسبببببو تطبيعة 

عاء حياع ناجحة تاسببببببتجا ة للضببببببغوط  لذات ت  ت  يد ا عاءت تتظيفة مح هذا فرغبة في  عافى مح االنوثة   اليت

ميدان العمل مقا ل اجر االقتصادية الملحة تلج ت مجاميح العساء في البلدان العامية  عامة تفي العراق  خاصة 

تمح انه تلوج يتسببببم  المحدتدية من جانو ت حاالت من التردد من جانو اخر اال ان من الممالن عدع مؤشببببرات 

 على درجة من التغيير االجتماعي الجاري في البلدان العامية  عامة .

ثمن  ان على ن دخو  ميدان العمل للمرأع لم يالن ليتحقق دتنما أتمن الضبببببرتري االشبببببارع هعا الى 

العديد من العسبببببباء دفعه من اجل ممارسببببببة تفي مقا ل اسببببببتمرارهن فيه هذا تلعل ماتتعرم له العديد من 

العامالت اللواتي يشغلن ز تظيفيا متوامعا من الضغوط اجتماعية يمثل تاحداو من الشواهد معانات العديد من 

ت  تمؤثرات  العالقة  ين المستوى المعيشي تخرتج العامالت سيما تان لالقارل في تلك المجتمعات رأي مسموعا

المراع للعمل  ما ان الدخل الذي تحصببببببل عليه المراع يلعو دترا فعاال الى جعو الدخل الذي يحصببببببل عليه 

الرجل في رفح المستوى االقتصادي لالسرع تاشبال االحتياجات االقتصادية الفراد االسرع  المافة الى ذالك 

هميته في فئة العسبباء المتزتجات اذ يعد الدخل الذي تحصببل عليه المراع من العمل ذات فان عمل المراع تزداد ا

 اهمية  برى في اشبال حاجات ا تحاجات اسرت ا االقتصادية 
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 ج هي: ئوقد توصلنا في ذلك إلى عدة نتا

يضفي علي ا  ( احترا  المجتمح للمراع العاملة يساهم في رفح مالانت ا تمر زها االجتماعي في المجتمح حيع1

 العمل الذي تمارسه تمعا متميزا سواء في البعاء االجتماعي ات االقتصادي.

( تعرم المراع العاملة الى المضايقات داخل المؤسسة الصحية لقد اجا م فئة من العساء العامالت في عيعة 2

 في عمل ا.البحع على ان ن يتعرمن الى المضايقات في العمل من قبل االشخا  االخرين مما يؤثر 

( التزا  المراع العاملة  ضبببوا ط العمل قد ثبم على  افة مسبببتويات العما  تمجاالته تليء الق ال الصبببحي 3

 فقط.

 ( است اعم المراع العاملة في المؤسسات الصحية التوفيق  ين العمل تالواجبات  ل قد اثبتم تفوق ا.4

 تي: وفي ضوء ذلك فإننا نوصي باآل

دتر للحضانة تريام االطفا  داخل المؤسسة التي تعمل   ا المراع مما يساهم ذالك من (العمل على انشاء 1

تخفيف الضببغوط التي تعاني مع ا المراع  سبببو ا عادها عن ا عائ ا ت ذالك يسبباهم في رفح  فاءع المراع العاملة 

 في اداء االدتار تالمسؤتليات الم لو ة مع ا .

تالعرف االجتماعي من خرتج المراع الي العمل تالمشببببببار ة في  عاء  (التا د من موقف االديان السببببببماتية2

المجتمح تالتعمية مما يسببببباهم من اع اء المراع الدافح على المشبببببار ة تالعمل من ج ة تااللتزا   تعاليم الدين 

 تالعادات تالتقاليد من ج ة اخرى .

تؤئل ا للعمل في هذا المجا  لالي تسبببببت يح  ن تعمل المراع في مجاالت مح طبيعت ا تقدرات ا التيأ د من  الت(3

المراع تقديم افضبببببل االنجازات في هذه المجاالت  ما يسببببباهم من رفح مشبببببار ة المراع العاملة في  عاء تتعمية 

 المجتمح .

العمل على رفح تعي المجتمح  مسالة زيادع االست الك االسري من خال  استخدا  تسائل االعال  المختلفة (4

ت ذالك من خال  عقد العدتات تالمؤتمرات تخصببوصببا في المؤسببسببة التي تعمل   ا العسبباء  اعداد  بيرع لالي 

ي لالسبببرع من ج ة تاالتمبببال يمالن توجيه االسبببت الك تالعمل على تالثيفه  ما يتالئم تالمسبببتوى االقتصببباد

 االقتصادية المعاصرع من ج ة اخرى. 

(العمل على تقليل سبباعات العمل للمراع العاملة تخصببوصببا المراع العاملة التي لدي ا ا عاء لالي تتمالن المراع 5

 العاملة من التوفيق  ين مت لبات المؤسسة التي تعمل   ا من ناحية تمت لبات االسرع من ناحية اخرى .
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