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المقدمة 	

شــهد الربــع األول مــن العــام 2020م ظهــور جائحــة كورونــا )كوفيــد 19(، معلنــاً بــدء مرحلــة جديــدة مــن 
الكــوارث التــي تجتــاح البشــر، وتوقــف مختلــف أنشــطتهم، حيــث طالــت تداعياتــه جميــع مناحــي الحيــاة، 
كاشــفاُ مــا يشــوب المجتمــع مــن مواطــن الضعــف تجــاه المــرأة فــي جميــع المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة 
والسياســية والصحيــة، حيــث بــدأت تتزايــد شــدة الوبــاء مــع ازديــاد األعــداد المصابــة، ممــا اضطــر الحكومــة 
الكويتيــة التخــاذ بعــض اإلجــراءات للحــد مــن انتشــاره كوضــع القادميــن إلــى الكويــت تحــت الحجــر المؤسســي 
أو المنزلــي اإلجبــاري تــاه إغــاق كافــة منافــذ الدولــة، وإجــاء المواطنيــن الكويتييــن فــي الخــارج، وفــرض 
حظــر التجــول والعــزل المناطقــي، ومنــذ بدايــة ظهــور الوبــاء، وحتــى تاريــخ 20 مايــو 2021، ُســجل فــي الكويــت 
295,861 حالــة مؤكــدة، منهــا 12,230 حالــة نشــطة تتلقــى العــاج، فيمــا بلــغ عــدد المتعافيــن 281,920 

حالــة، وعــدد الوفيــات 1,711 حالــة، عــدد الحــاالت الحرجــة 183 حالــة.]1]

وممــا ال شــك فيــه، فــإن فيــروس كورونــا بمــا يتســم مــن اتســاع خطورتــه وتهديــده للصحــة بشــكل عــام، يفــرض 
قيــود علــى كثيــر مــن الحقــوق اإلنســانية نتيجــة فــرض الحجــر الصحــي، والحــد مــن حريــة التنقــل وااللتــزام 
بالتباعــد االجتماعــي، وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تــم تبنيهــا فــي خضــم مواجهــة هــذا الوبــاء. ممــا خلــف أضــراراً 
علــى الصحــة العامــة والحرمــان مــن الحقــوق التــي ترافقــت مــع التدابيــر المتخــذة. وفــي خضــم هــذا الوبــاء، 
ال شــك أن المــرأة أصبحــت أمــام تحديــات كبيــرة أبرزهــا وأهمهــا قدرتهــا فــي الحصــول علــى حقوقهــا اإلنســانية 

فــي ظــل هــذه األزمــة. 

لذلــك تتنــاول هــذه الدراســة وضــع النســاء الكويتيــات وغيــر الكويتيــات فــي دولــة الكويــت، بغيــة فهــم وقيــاس 
األثــر ومســتوى اســتجابة الجهــات ذات العاقــة لهــذا الوبــاء، بمــا يســاعد علــى الخــروج برؤيــة واضحــة لمواجهــة 
حــوادث قــد تكــون بنفــس المســتوى أو أعلــى، وبمــا يســاعد النســاء بشــكل عــام والعامــات المنزليــات بشــكل 
خــاص علــى المشــاركة بفاعليــة فــي وضــع المعالجــات وتحديــد التدابيــر المناســبة فــي ظــل الظــروف التــي تطــال 

حياتهــن االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.

/https://corona.e.gov.kw 1] موقع وزارة الصحة في دولة الكويت[
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الفصل األول     
حقوق المرأة في ظل وباء كوفيد - 19

المبحث األول: اإلطار المنهجي 

أهمية الدراسة: 	

عانــت المــرأة بشــكل عــام مــن اســتاب حقوقهــا وإنقــاص أهميتهــا، وجــاءت جائحــة كورونــا لتعمــق الفجــوة 
فــي مطالــب النســاء وتحــدث انتكاســة فــي وضعهــا االجتماعــي، مــا يتطلــب تشــخيص وضــع المــرأة فــي دولــة 
الكويــت مــن خــال بحــث معمــق، للتعــرف علــى مــا أحدثــه فيــروس كورونــا، ومــا قــد تحدثــه أوبئــة جديــدة، 
لذلــك تعتبــر الدراســة الحاليــة جــزءاً مــن الدراســات والبحــوث المهتمــة بحقــوق المــرأة فــي دولــة الكويــت وقــد 

تحقــق األهميــة التاليــة:

تأتــي أهميــة هــذه الدراســة، مــن كونهــا أول دراســة تتنــاول حقــوق المــرأة فــي دولــة الكويــت أثنــاء )أ(  
انتشــار األوبئــة. 

يمكــن أن تمثــل الدراســة إضافــة جديــدة إلــى المكتبــة الكويتيــة، ويســتفيد منهــا الباحثــون فــي هــذا ) (  
المجال.

ــغ نســبتهن )34 %( امــرأة ) (   ــة للنســاء مــن 18 ومــا فــوق البال ــاول الدراســة كافــة الفئــات العمري تتن
تقريبــاً مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي دولــة الكويــت بحســب تقديــرات بدايــة العــام 2020م، 
بمــا فيــه العامــالت بأجــر فــي مختلــف قطاعــات العمــل، الالتــي يســهمن فــي اإلنتاجيــة، والســير 
بالعمليــة التنمويــة إلــى جانــب الرجــل، حيــث وصلــت نســبة مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة 
إلــى 49.9 % مــن إجمالــي عددهــن.]2] ممــا يســتوجب التقديــر والوفــاء لهــن، ومراعــاة احتياجاتهــن 

فــي كافــة جوانــب الحيــاة.

أعطــت الدراســة تركيــزاً كبيــراً علــى العامــالت بالمنــازل مــن العمالــة المهاجــرة، رغبــًة فــي تســليط )د(  
الضــوء علــى هــذه الفئــة التــي تلعــب دور اً ال غنــى عنــه فــي كل منــزل كويتــي.

نأمــل أن تكــون هــذه الدراســة ذات فائــدة لمتخــذي القــرار، وصانعــي السياســات فــي قطــاع تنميــة )ه(  
المــرأة ، بمــا قــد تحتويــه مــن معلومــات ضروريــة لتعديــل البرامــج وتغييرهــا، والعمــل علــى إنفــاذ 
ــر  ــا والتغي ــات جائحــة كورون ــر فاعليــة، خاصــة أمــام تداعي ــة بشــكل أكث ــاء األوبئ حقــوق المــرأة أثن

الــذي أحدثتــه فــي المنــاخ االجتماعــي.

]2]اإلدارة المركزية لإلحصاء، نشرة مسح القوى العاملة 2016/ 2017، ديسمبر 2017م. لمزيد من المعلومات انظر:
.https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=64&ParentCatID=1 
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 إشكالية الدراسة: 	

ــة مــن خــال تركــز  ــا، تعرضــت المــرأة إلــى ظــروف صعبــة، تجعلهــا أكثــر قابليــة لإلصاب  فــي ظــل أزمــة كورون
أعمــال عــدد مــن العامــات فــي المجــاالت الصحيــة والخدمــات االجتماعيــة، إلــى جانــب االهتمــام برعايــة أفــراد 
األســرة، كمــا أن تدابيــر الحمايــة والعــاج تجعــل المــرأة أول المتأثريــن، صحيــاً ونفســياً وجســدياً ، وقــد يزيــد 
توتــر أفــراد األســرة مــن حــدة العنــف تجــاه النســاء ويضطرهــن إلــى تحمــل أعبــاء إضافيــة فــي الرعايــة والمهــام 

المنزليــة.

والجديــر بالذكــر، أن المــرأة بشــكل عــام تعيــش فــي ظــروف اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة صعبــة، وغالبــاً مــا 
تحــرص الــدول علــى تحســين ظروفهــن وتمكينهــن مــن حقوقهــن، فــي حيــن تأتــي جائحــة كورونــا مثبطــة لــكل 
ــن خــال األزمــات  ــر المتضرري ــة انتكاســة للمــرأة بشــكل كبيــر، خاصــة أنهــن فــي الغالــب أكث الجهــود ومحدث

وحــاالت الطــوارئ اإلنســانية.

كمــا أشــار تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تراجــع الفــرص االقتصاديــة للمــرأة، واتســاع الفجــوة القائمــة 
بيــن الجنســين دفعــة واحــدة، بعــد تحقــق تقــدم كبيــر علــى هــذا المســتوى طــوال ثاثــة عقــود، حيــث إن 
األثــر الســلبي للحجــر المنزلــي، وسياســات اإلغــاق، أدت إلــى تفاقــم كبيــر علــى المســتوى البنيــوي للحقــوق 

ــاد العنــف األســري. المكتســبة للنســاء، بمــا مــا فــي ذلــك ازدي

ومــن هــذا المنطلــق، تأتــي هــذا الدراســة لتشــخيص وتقييــم مســتوى تأثيــر وبــاء جائحــة كورونــا علــى حقــوق 
المــرأة فــي دولــة الكويــت بشــكل عــام، وعامــات المنــازل فــي دولــة الكويــت بشــكل خــاص، لمعرفــة التحديــات 
والفجــوات التــي تقــف حائــاً بينهــن وبيــن الحقــوق المرتبطــة بهــن، والتــي قــد تحــدث انتكاســة فــي الجهــود 

المبذولــة مســتقباً.  

أهداف الدراسة : 	

يكمــن هــدف الدراســة فــي تحديــد تأثيــر وبــاء كوفيــد - 19 علــى حقــوق المــرأة فــي دولــة الكويــت ، وبذلــك تتحــدد 
أهــداف الدراســة فــي التالي : 

الهدف العام للدراسة:  	

ــازل مــن  	 ــت بشــكل عــام ، وعامــالت المن ــة الكوي ــم تشــخيص لواقــع حقــوق المــرأة فــي دول تقدي
ــا . ــاء جائحــة كورون ــاء انتشــار وب ــة المهاجــرة بشــكل خــاص ، أثن العمال
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األهداف الفرعية للدراسة:  	

ــة  	 ــات الكافي ــر المتطلب ــا وتوف ــاء جائحــة كورون ــى مســتوى الوعــي الصحــي بمخاطــر وب التعــرف عل
ــت.  ــة الكوي ــدى النســاء فــي دول ــة ل ــة والوقاي للحماي

الكشــف عــن الظــروف االجتماعيــة التــي مــرت بهــا المــرأة فــي دولــة الكويــت أثنــاء انتشــار وبــاء  	
كورونــا.

تشــخيص تدابيــر الحمايــة والوقايــة فــي المنــازل وأماكــن الدراســة والعمــل واإلجــراءات المتخــذة  	
مــن قبــل ذوي العالقــة تجــاه المــرأة. 

تحديــد مخــاوف وتوقعــات النســاء مــن انتشــار وبــاء كورونــا، والمقترحــات التــي يرغبــن فــي تحققهــا  	
عنــد انتشــار األوبئــة.

مســاعدة الجهــات ذات الصلــة والفاعليــن المحلييــن والدولييــن، فــي فهــم وتشــخيص واقــع حقوق  	
المــرأة أثنــاء  جائحــة كورونــا فــي دولــة الكويــت.

تقديــم المقترحــات والتوصيــات الالزمــة لتخفيــف أثــر وبــاء  كورونــا وغيرهــا مــن األوبئــة علــى المــرأة  	
فــي دولــة الكويــت، وتحســين مســتوى إشــراك النســاء فــي القــرارات المتعلقــة بمصيرهــن.  

التساؤالت:  	

ترتكــز الدراســة علــى تســاؤل رئيســي يتمثــل فــي » مــا هــو تأثيــر وبــاء كوفيــد - 19 علــى حقــوق المــرأة فــي دولــة 
الكويــت ؟« ومنــه تتفــرع عــدة أســئلة تتمثــل فــي التالــي:

هــل يتوفــر لــدى النســاء فــي دولــة الكويــت مســتوى مناســب مــن الوعــي الصحــي بمخاطــر كورونــا  	
والمتطلبــات الكافيــة للحمايــة والوقايــة؟

ما هي الظروف االجتماعية التي مرت بها النساء أثناء انتشار جائحة كورونا؟ 	

مــا هــي تدابيــر الحمايــة والوقايــة فــي المنــازل وأماكــن الدراســة والعمــل، واإلجــراءات المتخــذة مــن  	
قبــل جهــات وأصحــا  العمــل تجــاه المــرأة؟

ــا والمقترحــات التــي يرغبــن فــي تحققهــا عنــد  	 مــا هــي مخــاوف النســاء مــن انتشــار جائحــة كورون
انتشــار األوبئــة؟
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كيــف يمكــن اإلســهام فــي مســاعدة الجهــات ذات العالقــة والفاعليــن المحلييــن والدولييــن، فــي  	
فهــم وتشــخيص واقــع حقــوق المــرأة أثنــاء جائحــة كورونــا فــي دولــة الكويــت؟

مــا هــي التوصيــات والمقترحــات التــي يمكــن أن تعمــل علــى تخفيــف أثــر وبــاء  كورونــا وغيرهــا  	
مــن األوبئــة علــى المــرأة فــي دولــة الكويــت وتحســين مســتوى إشــراكهن فــي القــرارات المتعلقــة 

بمصيرهــن؟ 

منهجية الدراسة: 	

تعتمــد الدراســة علــى المنهــج االســتطاعي للكشــف عــن أبعــاد أثــر وبــاء كوفيــد - 19 علــى حقــوق المــرأة 
ــم  ــة الكويــت، بغــرض االســتبصار لفهــم أبعــاد اإلشــكالية والظــروف المحيطــة بهــا ، مــن أجــل تقدي فــي دول
ــى اســتنتاجات عامــة تســهم فــي فهــم  معلومــات تســهم فــي الوصــف والتفســير بشــكل كاٍف ، والوصــول إل

الحاضــر وتشــخيص الواقــع والتنبــؤ بالمســتقبل . 

أدوات جمع البيانات: 	

ُصممــت عــدد )2( اســتبانة لتحديــد متغيــرات الدراســة وجمــع البيانــات، بغــرض إعطــاء مؤشــرات عــن واقــع 
تأثيــر كوفيــد – 19 علــى النســاء الكويتيــات وغيــر الكويتيــات بدولــة الكويــت ، بمــا فــي ذلــك عامــات المنــازل 
مــن مختلــف الجنســيات ، ويغلــب علــى أدوات جمــع البيانــات أســئلة، وعبــارات مــن النــوع المغلــق، حتــى 
يتمكــن أفــراد عينــة الدراســة مــن اإلجابــة عليهــا بســهولة، وتتكــون األدوات مــن )2( اســتبانة ، إحداهــا موجهــة 

للنســاء بشــكل عــام واألخــرى مخصصــة لعامــات المنــازل .
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المبحث الثاني:  واقع حقوق المرأة في ظل وباء كوفيد- 19 بدولة 
الكويت

جائحــة كورونــا محــت عقــودا مــن التقــدم نحــو تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، وقلبــت حيــاة المــرأة 
رأســا علــى عقــب، مــع تزايــد فقــدان الوظائــف جــراء الجائحــة وتصاعــد االســتغال والعنــف العائلــي، حيــث إن 

حقــوق المــرأة تراجعــت فــي ظــل الجائحــة، والعواقــب ســتدوم مــدة أطــول مــن الجائحــة نفســها ]3].

وبالعــودة إلــى مــا تضمنــه الدســتور الكويتــي مــن نصــوص تتوافــق والمعاييــر الدوليــة فــي المواطنــة والعدالــة 
والمســاواة، ولعــل أبرزهــا نــص المــادة )29( مــن الدســتور والتــي نصــت علــى أن » النــاس سواســية فــي الكرامــة 
اإلنســانية وهــم متســاوون لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات، ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســبب الجنــس 
أو األصــل أو اللغــة أو الديــن« وبالرغــم مــن انضمــام دولــة الكويــت إلــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، إال أّن حقــوق المــرأة فــي الكويــت مازالــت – فــي الكثيــر مــن التشــريعات- بعيــدة 
عــن التطبيــق العملــي، ويمكــن القــول بــأن هــذه الحقــوق ظهــرت كانعــكاس ألعمــال الســلطة اإلداريــة فــي إطــار 
تطبيقهــا للقوانيــن اســتناداً للدســتور، ســاعد علــى ذلــك القصــور فــي ســن القوانيــن الازمــة لتفســير النــص 
الدســتوري، فبــدت حقــوق المــرأة فــي الكويــت بشــكل عــام رهينــة للســلطة التقديريــة لــإلدارة، مــا أوقــع الكثيــر 
مــن الحقــوق للممارســة التشــريعية الخاطئــة مــن جهــة. وعــدم األخــذ بالهــدف النهائــي مــن ســلطة االستنســاب 
ــذي  ــي تجــاوز الهــدف الحقيقــي ال ــة بتحقيــق المصلحــة العامــة مــن جهــة أخــرى. وبالتال ــر(، المتمثل )التقدي
أراده المشــرّع مــن هــذه الســلطة، وهــو حمايــة األفــراد اســتناداً لظروفهــم الخاصــة والموضوعيــة. فأصبحــت 
غالبيــة القــرارات المتعلقــة بحقــوق المــرأة فــي الكويــت مشــوبة بإســاءة اســتعمال الســلطة، بســبب مخالفتهــا 

للدســتور، والقوانيــن، واالتفاقيــات الدوليــة ]4].

ــون علــى أرض الواقــع وضمــان إعمــال  ــا علــى حقــوق األفــراد وعلــى مــدى انفــاذ القان ــرت جائحــة كورون لقــد أث
الحقــوق، وتأثيرهــا علــى المــرأة بشــكل خــاص كان لــه األثــر األكبــر كــون القانــون فــي ذاتــه قــد رســخ علــى التمييــز 
ــر الُمتخــذة مــن الحكومــة الكويتيــة للحــد مــن  ضــد المــرأة فــي إنفــاذه وتفســيره وتشــريعه، ونتيجــة للتدابي
انتشــار الفيــروس، فمنــذ بــدء الحظــر الجزئــي فــي شــهر مــارس مــن العــام 2020، مــروراً بالحظــر الكلــي الــذي 
أقرتــه الجهــات المختصــة مانعــة بذلــك متابعــة العمــل فــي كافــة الجهــات الحكوميــة وفــي القطــاع الخــاص، 
ممــا أدى لزيــادة وقــت المكــوث فــي المنــازل، وازديــاد عــبء األعمــال المنزليــة ورعايــة األطفــال ودعمهــم فــي 
التعليــم عــن بعــد، ورعايــة كبــار الســن والمرضــى، وفــرض العديــد مــن التغييــرات فــي أســاليب العمــل، 
مــع زيــادة معــدل ســاعات العمــل عــن بعــد، وصعوبــة الخــروج مــن المنــزل والتنقــل، والعــزل والحرمــان 
مــن التفاعــل االجتماعــي، وازديــاد حــاالت العنــف المنزلــي كل ذلــك أثــر بشــكل كبيــر علــى النســاء وأدى إلــى 
اســتهاك المزيــد مــن وقتهــن، وعلــى الرغــم مــن أن كاً مــن النســاء والرجــال يواجهــون هــذه األعبــاء، إال أن 
النســاء أكثــر عرضــة و بشــكل كبيــر ألدائهــن العديــد مــن أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة األجــر والمهــام المنزليــة 

مــن تنظيــف وطهــي ورعايــة وغيرهــا مــن المهــام المنزليــة األخــرى.

]3] جاء ذلك في رسالة فيديو مسجلة لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 
مارس/ آذار من كل عام.

]4] دراسة قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان حول حقوق المرأة في دولة الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
.)CEDAW( التمييز ضد المرأة
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أواًل: اإلطار القانوني لحقوق المرأة في دولة الكويت في ظل وباء كوفيد - 19 :

اإلطار القانوني الوطني )المحلي(:. 	

نــص الدســتور الكويتــي بشــكل صريــح علــى مبــدأ المســاواة فــي البــاب الثانــي مــن الدســتور الــذي تضمــن 
»المقومــات األساســية للمجتمــع الكويتــي« وذلــك فــي المــادة 7 التــي نصــت علــى أن: » العــدل والحريــة 
والمســاواة دعامــات المجتمــع الكويتــي، والتعــاون والتراحــم صلــة وثقــى بيــن المواطنيــن، » وبالتالــي فقــد 
تبنــى الدســتور الكويتــي فلســفة اقتصاديــة واجتماعيــة متوافقــة إلــى حــد كبيــر مــع اإلعــان العالمــي لحقــوق 
اإلنســان، تقــوم علــى إلــزام المشــرّع الكويتــي بتوفيــر ســبل المســاواة الفعليــة للمواطنيــن، فــي إطــار المســاواة 
فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، حيــث تضمنــت المــادة 29 أّن النــاس سواســية فــي الكرامــة اإلنســانية، وهــم 
متســاوون لــدى القانــون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة، ال تمييــز بينهــم فــي ذلــك بســب الجنــس أو األصــل 

أو اللغــة أو الديــن]5].

بالعــودة إلــى مــا تضمنــه الدســتور الكويتــي مــن نصــوص تتوافــق والمعاييــر الدوليــة فــي المواطنــة والعدالــة 
والمســاواة، وبالرغــم مــن مصادقــة دولــة الكويــت علــى الكثيــر مــن االتفاقيــات فــي هــذا الخصــوص، بمــا فيهــا 
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW، إال أّن حقــوق المــرأة فــي الكويــت مازالــت 
بعيــدة عــن التطبيــق العملــي، األمــر الــذي جعلهــا ضحيــة لطعــن أي نائــب فــي البرلمــان الكويتــي، أو أي قــرار 
مــن موظــف إداري، فــي نــأي واضــح لمبــدأ الدســتورية، الــذي يُخضــع اإلدارة للقانــون، وذلــك بإلزامهــا بمبــدأ 
تسلســل القواعــد القانونيــة فــي معــرض إصدارهــا للقــرار اإلداري أو امتناعهــا عنــه، وضابــط ذلــك التقّيــد بمبــدأ 
المشــروعية، والــذي يقضــي بــأن القواعــد القانونيــة تتــدرج بمراتــب متباينــة بــدءاً مــن المعاهــدات، فاالتفاقيــات 
الدوليــة، فالدســتور، فالقانــون، ثــم اللوائــح الداخليــة وانتهــاًء بالقــرار اإلداري كعمــل قانونــي يصــدر عــن الســلطة 
اإلداريــة المختصــة وبإرادتهــا المنفــردة، وذلــك بقصــد إحــداث آثــار قانونيــة عــن طريــق إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء 

حقــوق وواجبــات قانونيــة، أو بــاألدق إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء مراكــز قانونيــة فــي الدولــة]6].

وفــي الســياق ذاتــه، فقــد تــم ردم الهــوة الســحيقة فــي اإلطــار القانونــي المتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة، مــن خال 
إقرار القانون رقم )16( لســنة 2020 في شــأن الحماية من العنف األســري، وتشــكيل اللجنة الوطنية للحماية 
مــن العنــف األســري]7]، ومــن مهامهــا رســم السياســة العامــة لحمايــة األســرة وتقويــة أواصرهــا ومواجهــة كل 
مــا يتعلــق بالعنــف األســري وإقــرار الخطــط التنفيذيــة لهــا ومتابعــة تنفيذهــا، ومراجعــة التشــريعات الوطنيــة 
وتقديــم المقترحــات والتوصيــات الازمــة بشــأنها لتعديــل أو إلغــاء األحــكام التــي تتناقــض مــع أحــكام وأهــداف 
هــذا القانــون، والتنســيق بيــن جميــع المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي ذات العاقــة 
ــذ هــذا  ــى تنفي ــب لكافــة العامليــن والمعنييــن بالعمــل عل بالعنــف األســري، واعتمــاد برامــج ومناهــج التدري

القانــون]8].

]5] دراسة قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان حول حقوق المرأة في دولة الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
.)CEDAW( التمييز ضد المرأة

]6] دراسة قامت بها الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق.

]7] المادة رقم )3( من القانون رقم )16( لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف األسري.

]8] المادة رقم )4( من القانون رقم )16( لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف األسري.
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كذلــك نــص القانــون رقــم )16( لســنة 2020 فــي شــأن الحمايــة مــن العنــف األســري علــى إنشــاء مراكــز إيــواء 
لضحايــا العنــف األســري تختــص بالعديــد مــن المهــام ومنهــا تقديــم المــأوى لضحايــا العنــف األســري وتقديــم 
الدعــم النفســي واالجتماعــي وخدمــات إعــادة التأهيــل والمســاعدة القانونيــة للمعتــدى عليــه وإنشــاء خــط 
ســاخن لتلقــي الباغــات والشــكاوى عــن حــاالت العنــف األســري ولهــا فــي ذلــك اتخــاذ كافــة التصرفــات القانونيــة 

التــي تؤهلهــا لممارســة دورهــا]9].

 اإلطار القانوني الدولي:. 	

حرمــان المــرأة مــن حقوقهــا دفــع المجتمــع الدولــي ليولــي اهتمامــاً أكبــر لقضاياهــا، فأصبحــت محــط اهتمــام 
دولــي بعــد أن كافحــت الحركــة النســوية مــن أجــل االعتــراف بحقوقهــا، وقــد تمّخــض عــن ذلــك النشــاط تأكيــد 
ميثــاق األمــم المتحــدة للحقــوق المتســاوية بيــن الرجــال والنســاء، ثــم عــّزز ذلــك تأكيــد اإلعــان العالمــي 
لحقــوق اإلنســان مــن تمّتــع الجميــع بالحقــوق المتســاوية دون أي تمييــز بســبب الجنــس، ثــم تلــى ذلــك عــدد 
مــن المواثيــق الدوليــة ومــن أهمهــا العهديــن الخاصيــن بحقــوق اإلنســان حيــث أكــدا علــى واجــب ضمــان 
مســاواة الرجــل والمــرأة فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة 
والسياســية، واالتفاقيــات الدوليــة المعقــودة برعايــة األمــم المتحــدة والــوكاالت المتخصصــة والتــي شــجعت 
علــى مســاواة المــرأة بالرجــل فــي الحقــوق، إلــى أن تــم االتفــاق علــى إقــرار اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة  )CEDAW(، ومــن ثــم إنشــاء عــدد مــن اآلليــات الدوليــة التــي تعمــل علــى إعمــال وتفعيــل 
حقــوق المــرأة ســواًء كانــت آليــات تعاقديــة قائمــة علــى المعاهــدات الدوليــة أم آليــات غيــر تعاقديــة قائمــة علــى 

ميثــاق األمــم المتحــدة.

وقــد انضمــت دولــة الكويــت إلــى ســبعة صكــوك مــن الصكــوك األساســية التســعة لحقــوق اإلنســان، وأبــدت 
ــاً بالتعــاون مــع آليــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان كمــا يتجلــى ذلــك مــن خــال مشــاركتها  التزامــاً قوي
فــي الهيئــات المنشــأة بالمعاهــدات، وآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل، والتزامهــا بتقديــم التقاريــر الوطنيــة 
بشــكل دوري للجــان المشــرفة علــى إعمــال االتفاقيــات والعهــود المصــادق عليها من طــرف دولة الكويت، ومن 
هــذه الصكــوك الدوليــة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والمصــادق عليهــا بالمرســوم 
األميــري رقــم 24 لســنة 1994، إال أن الكويــت لــم تبــد أي اســتعداد للتصديــق علــى البروتوكــول االختيــاري 
الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والــذي مــن شــأنه أن يثبــت التــزام الحكومــة 
بتنفيــذ مبــادئ االتفاقيــة، ويتيــح للجنــة تلقي الباغــات مــن األفــراد، أو مجموعــات األفــراد بــأن يتقدمــوا إلــى 
اللجنــة بادعــاءات بحــدوث انتهــاكات للحقــوق المحميــة بموجــب االتفاقيــة، وإجــراء التحقيقات بشــأن حــاالت 
االنتهــاكات الخطيــرة أو المنتظمــة لحقــوق المــرأة، وهــذه اإلجــراءات اختياريــة وال تتوافــر إال حيثمــا تكــون 

الدولــة المعنيــة قــد قبلتهــا.

وخــال آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل فــي الــدورة الرابعــة واألربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي الفتــرة 
مــن 15 يونيــو – 3 يوليــو 2020، قبلــت دولــة الكويــت التوصيــات الموجهــة لهــا والداعيــة إلــى مواصلــة تعزيــز 

]9] لاستفاضة أكثر انظر المادة )5( من القانون رقم )16( لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف األسري.
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الجهــود الراميــة إلــى كفالــة التنفيــذ التــام التفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة]10]، 
ومواصلــة الجهــود الراميــة إلــى كفالــة المســاواة بيــن الجنســين]11]، لكنهــا رفضــت توصيــات أخــرى مــن بينهــا 
إصــاح قانــون الجنســية الكويتــي لعــام 1959 مــن أجــل منــح المــرأة الحــق فــي نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا]12]، 
وأحاطــت علمــاً بعــدد مــن التوصيــات ومنهــا اتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات إلبطــال وإلغــاء القوانيــن التمييزيــة، 
وضمــان منــح الحقــوق للجميــع علــى قــدم المســاواة، وال ســيما للمــرأة والطفــل]13]، وكان رد دولــة الكويــت 
علــى هــذه التوصيــة بأنــه قــد أكــد دســتور الكويــت علــى عــدم التمييــز بيــن الرجــل والمــرأة، فقــد اتخــذت العديــد 
مــن التدابيــر لتأصيــل مبــدأ عــدم التمييــز والمســاواة بيــن الجنســين إال فيمــا يتعلــق بالمســائل التــي تتعــارض 

مــع الشــريعة اإلســامية]14].

 ثانياً: تأثير وباء كوفيد - 19 وتداعياته على حقوق المرأة في دولة الكويت: 

الوضع االجتماعي:. 	

فــي ظــل إعــان حــاالت الطــوارئ والظــروف االســتثنائية ومنهــا انتشــار األوبئــة كوبــاء كوفيــد – 19 يكــون التماســك 
االجتماعــي قــد تقــًوض بالفعــل، وتكــون القــدرات والخدمــات المؤسســية قــد باتــت محــدودة، لــذا فــإن الحــرص 
علــى تطبيــق مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين مــن خــال إعــداد برامــج المســاعدة االجتماعيــة لــه بالــغ األثــر فــي 
معالجــة اآلثــار االجتماعيــة، وتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاواة وتوفيــر الفــرص والحمايــة االجتماعيــة، 
وقــد عانــت المــرأة اجتماعيــاً إلــى حــد كبيــر بســبب جائحــة فيــروس كورونــا فــي الكويــت مــن خــال زيــادة وقــت 
المكــوث فــي المنــزل، ورعايــة األطفــال ودعمهــم بالتعليــم عــن بعــد، ورعايــة كبــار الســن والمرضــى، وازديــاد 
األعبــاء والمهــام المنزليــة، والعــزل والحرمــان مــن التفاعــل االجتماعــي وصعوبــة التنقــل فــي ظــل الحظــر 

المفــروض.

ومــع تزايــد الضغــط االقتصــادي واالجتماعــي المقتــرن بتقييــد التجــول وفــرض تدابيــر العزلــة االجتماعيــة 
بســبب جائحــة كوفيــد - 19، أصبــح العنــف الجنســاني يتزايــد بشــكل تصاعــدي وثمــة نســاء كثيــرات أُجبــرن 
بســبب اإلغــاق العــام علــى أن يلزمــن بيوتهــن بجــوار مــن يضطهدونهــن فــي الوقــت الــذي أصبحــت فيــه 

خدمــات دعــم الضحايــا معطلــة أو بــات الوصــول إليهــا متعــذراً]15].

]10] التوصية رقم 18 وجهت لدولة الكويت من اندونيسيا خال آلية االستعراض الدوري الشامل في الدورة )44( لمجلس حقوق اإلنسان.

]11] التوصية رقم 82 وجهت لدولة الكويت من السودان خال آلية االستعراض الدوري الشامل في الدورة )44( لمجلس حقوق اإلنسان.

]12] التوصية رقم 77 وجهت لدولة الكويت من الدانمرك خال آلية االستعراض الدوري الشامل في الدورة )44( لمجلس حقوق اإلنسان.

]13] التوصية رقم 84 وجهت لدولة الكويت من بوتسوانا خال آلية االستعراض الدوري الشامل في الدورة )44( لمجلس حقوق اإلنسان.

]14] لاستفاضة أكثر أنظر إلى الردود المقدمة من الدولة موضع االستعراض من خال الرابط:
1.Add/44/17/HRC/A/ar/org.undocs//:https

]15] موجز للسياسات: أثر مرض فيروس كورونا لعام 2019 )كوفيد - 19( على النساء والفتيات.
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ــي  ــة ، ويأت ــواع العنــف وبنســب متفاوت ــت النســاء فــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية مــن شــتى أن  لقــد عان
العنــف العاطفــي الــذي يشــمل االســتغال النفســي األكثــر انتشــاراً ، وكذلــك العنــف االقتصــادي والحرمــان مــن 
المــوارد، إلــى جانــب العنــف اللفظــي بمــا يشــمل مــن تهديــد وتخويــف وااللفــاظ المهينــة، والعنــف الجســدي 
ويشــمل الضــرب والصفــع، وهــذا العنــف يمــارس فــي ظــل عــدم توفيــر أماكــن مخصصــة إليــواء النســاء الاتــي 
يتعرضــن للعنــف، كمــا أن عــدم تمكيــن المــرأة وإشــراكها فــي وضــع السياســات و إدارة األزمــات والخطــط 
الخاصــة بالمــرأة العاملــة رغــم تواجدهــا بمواقــع العمــل والصفــوف األماميــة أدى إلــى نتائــج وتداعيــات ســلبية 
علــى حقوقهــا ، وفــي ظــل عــدم تطبيــق مبــدأ المســاواة فقــد عانــت المــرأة الكويتيــة المتزوجــة مــن أجنبــي مــن 

عــدم معاملــة أبنائهــا معاملــة المواطنيــن فــي ظــل هــذه الظــروف االســتثنائية.

الوضع الصحي:. 	

ــا ، وخاصــة أنهــن  ــة بفيــروس كورون ــا إلــى ظــروف تجعلهــا أكثــر قابليــة لإلصاب تتعــرض المــرأة فــي ظــل كورون
يعملــن بنســبة كبيــرة فــي القطــاع الصحــي ويمارســن أعمــال الطبابــة والتمريــض فــي كثيــر مــن الــدول وغيرهــا 
مــن أعمــال الرعايــة الصحيــة ، ويعــد قطــاع الصحــة مــن أكثــر قطاعــات العمــل المحفوفــة بمخاطــر اإلصابــة 
بالفيــروس . ومــن جانــب أخــر ، فــإن طبيعــة المــرأة الجســدية تتطلــب رعايــة صحيــة أثنــاء العــادة الشــهرية 
والحمــل والمخــاض والــوالدة والنفــاس، وتضــع هــذه المتطلبــات المــرأة بيــن مطرقــة االحتياجــات الجســدية 

وســندان الحجــر المنزلــي .

وتشــكل األدوار االجتماعيــة للنســاء ، اضطاعهــن بتوفيــر الخدمــات الصحيــة والجســدية والعاطفيــة لمــن 
يتوليــن رعايتهــم مــن أفــراد األســرة ســواء أطفــال ومرضــى وكبــار ســن وذوي اإلعاقــة ، وتتفاقــم متطلبــات هــذه 

الرعايــة مــع حالــة اإلغــاق والحجــر المنزلــي . ]16]

كمــا أدت تدابيــر الوقايــة إلــى تفاقــم الحواجــز أمــام وصــول المــرأة إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
بمــا فــي ذلــك، الرعايــة الســابقة لــوالدة الحوامــل ، وضعــف فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة األساســية أو االهتمــام 

باألمــراض المزمنــة التــي قــد تعانــي منهــا المــرأة.

الوضع االقتصادي:. 	

أحــدث فيــروس كورونــا أزمــة صحيــة فــي مختلــف بلــدان العالــم ، مــا فــرض عليهــا ومنهــا الكويــت اتخــاذ تدابيــر 
للوقايــة مــن تفشــي الفيــروس ، وعلــى رأســها فــرض حجــر صحــي شــامل علــى المواطنيــن ،ممــا أدى إلــى 
توقيــف غالبيــة األنشــطة االقتصاديــة لفتــرة مــن الزمــن ، وبطبيعــة الحــال كان تأثيــره علــى الفئــات الضعيفــة 
أشــد وطــأة ومنهــا النســاء العامــات ، ففــي القطــاع الحكومــي قــد تتمتــع المــرأة بصــرف أجورهــا كاملــة حتــى 
فــي حالــة انقطاعهــا عــن العمــل ومازمــة المنــزل، إال أن وضعيــة المــرأة فــي القطــاع الخــاص وغيــر المنتظــم 

شــديد الصعوبــة مــن حيــث القــدرة علــى االحتفــاظ بالعمــل أو اســتمرار األجــر . ]17]

]16] األسكوا ، آثار جائحة كوفيد – 19 على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، 2020م ، ص 2.

]17] مؤسسة فريدريش ايبرت ، فيروس كورونا وتداعياته االجتماعية على النساء ، ص 29.
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وقــد توقــع تقريــر األســكوا أن يفضــي تفشــي جائحــة كورونــا إلــى أن يطــال الفقــر مزيــدا مــن النســاء فــي المنطقــة 
العربيــة، وأن يفقــدن عــدد اً كبيــر اً مــن الوظائــف، وخاصــة أن مشــاركتهن فــي ســوق العمــل ضعيفــة، وارتفــاع 
نســبة البطالــة لديهــن فــي ظــل الظــروف العاديــة. كمــا ســتتأثر قطاعــات اقتصاديــة عديــدة تشــغل النســاء فيهــا 
حيــز اً كبيــراً وســتكون المــرأة أكثــر المتضرريــن مــن تداعيــات الوبــاء إمــا بخســارة الوظائــف أو بقبــول ظــروف عمل 

مجحفــة. كمــا ســتكون المــرأة أول المتضرريــن فــي قطاعــات العمــل غيــر النظاميــة .]18]

الوضع السياسي: . 	

علــى الرغــم مــن أن النســاء فــي طليعــة الكفــاح ضــد الوبــاء ، بمــا فــي ذلــك عملهــن ضمــن الخطــوط األماميــة 
فــي الخدمــات الصحيــة ، والدعــم األســري ورعايــة المرضــى ، وبذلــك تتعــرض النســاء بشــكل كبيــر لألمــراض، 
إال أن تمثيــل المــرأة فــي وضــع السياســات واتخــاذ القــرار بمــا يتعلــق بجائحــة كورونــا شــبه مغيبــة . عــاوة علــى 
ذلــك ، ال تتمتــع النســاء بالمســاواة فــي الوصــول إلــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي كثيــر مــن األحيــان 

بســبب انخفــاض مســتوياتها التعليميــة والتأهيليــة .

وقــد تفاعــل عــدد مــن األســباب بشــكل ســريع تجــاه المــرأة جــراء جائحــة كورونــا ، مــا عرضهــن بشــكل كبيــر 
للمــرض ، وزيــادة حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ، وال ســيما العنــف المنزلــي ، عــاوة علــى ، 
تقييــد الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة واألساســية ، والتأثيــر علــى ســبل العيــش والفــرص 
االقتصاديــة لهــا ، وهــذا يجعــل مــن األهميــة بمــكان أن يتــم تضميــن أصــوات النســاء علــى قــدم المســاواة فــي 
صنــع القــرار ، وعلــى كل المســتويات واألصعــدة ، وإال فســتكون التدابيــر أقــل اســتجابة وفاعليــة فــي تلبيــة 

احتياجــات النســاء .

ــاء علــى المــرأة، وعــدم  كمــا أن خطــط االســتجابة التــي قــد ال تأخــذ فــي االعتبــار التأثيــر غيــر المتناســب للوب
تنفيــذ السياســات التــي تدعمهــن فــي العديــد مــن الســياقات، إلــى جانــب االفتقــار للقيــادة المتوازنــة بيــن 
الجنســين، كل ذلــك بــا شــك ســيؤدي إلــى تفاقــم آثــار األزمــة  عليهــن وعلــى أســرهن والمجتمــع. وهنــاك أيًضــا 

خطــر محــدق بهــن يتمثــل فــي فقــدان مكاســب المســاواة بيــن الجنســين المحققــة قبــل أزمــة كورونــا.

غيــر أن تغييــب المــرأة عــن عمليــة صنــع القــرار والقيــادة هــو أمــر مثيــر للدهشــة بالنظــر إلــى كثــرة االلتزامــات 
السياســية التــي وضعهــا المجتمــع الدولــي لدعــم قيــادة المــرأة، وهــذا العامــل غالبــاً مــا أدى إلــى عــدم وجــود 
شــراكة حقيقيــة للنســاء ، وهــو مــا مــن شــأنه أن تكــون كل جهــود تنميــة المــرأة ضعيفــة، وتقتــرب للترويــج 

السياســي أكثــر مــن تحقيــق تأثيــر حقيقــي علــى حياتهــن  ومشــاركتهن فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة .

]18] األسكوا ، آثار جائحة كوفيد – 19 على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، مرجع سابق ، ص 3.
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الوضع النفسي:. 	

مســت تداعيــات الفيــروس الســلبية ، مختلــف مجــاالت حيــاة المــرأة ، وســاهمت فــي تعقيــد احتياجاتهــا ، 
حيــث إن  حالــة اإلغــاق، والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة ، قــد تفــرز حــاالت العنــف األســري ، والغــرق فــي 
ضغــوط نفســية متعــددة ، وإن كان يصعــب قيــاس هــذه الضغــوط ، والتــي تختلــف بحســب البيئــة األســرية 
ــار اً مؤكــدة ال جــدل فيهــا ، وهنــا تبــرز الحاجــة إلــى  والظــروف الســائدة فــي محيــط المــرأة ، إال أنهــا تبقــي آث

الرعايــة النفســية للنســاء فــي ظــل كورونــا .

وقــد أســهمت الحكومــات بدايــة ظهــور الفيــروس فــي تعزيــز المخــاوف مــن خــال الدعــوة إلــى اإلبــاغ عــن حــاالت 
اإلصابــة، وخاصــة فــي المراحــل المبكــرة لظهــور الجائحــة، إذ كان ينظــر إلــى المصابيــن وكأنهــم ســبب للعــار 
والنبــذ االجتماعــي، وأن تغيــر ذلــك مــع زيــادة الوعــي،  إال أن الخــوف مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة الزال 
قائمــا، حيــث تعانــي العامــات فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الوصمــة والعزلــة االجتماعيــة والرفــض، خوفــا مــن 

نقــل المــرض لألخريــن. 
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المبحث الثالث:  تأثير كوفيد - 19 على حقوق المرأة في دولة 
الكويت -الدراسة الميدانية

ســنقدم فــي هــذا المبحــث اإلجــراءات المنهجيــة للدراســة، واســتعراض نتائــج البيانــات التــي ُجمعــت بواســطة 
االســتبانة المقدمــة للنســاء بدولــة الكويــت، للتعــرف علــى مســتوى تأثيــر كوفيــد – 19 علــى حقــوق المــرأة فــي 

دولــة الكويــت. 

اواًل: اإلجراءات المنهجية:

ــان  ــا تبي ــة، متضمن ــذ الدراســة الميداني ــي اتبعناهــا لتنفي ــة الت ــاول فــي هــذا المحــور، اإلجــراءات المنهجي نتن
مجتمــع الدراســة، وطريقــة تحديــد حجــم العينــة وتوزيــع االســتبيان.

مجتمع الدراسة:. 	

ــة  يشــمل مجتمــع البحــث الــذي ينصــب عليــه االهتمــام فــي الدراســة بجميــع النســاء المتواجــدات فــي دول
ــر البالــغ عددهــن )1,300,000( امــرأة  ــة 18 عــام وأكث الكويــت مــن مواطنــات ومقيمــات ضمــن الفئــة العمري

ــر الســكان للعــام 2020م، وعلــى مســتوى ثــاث فئــات هــن:  بحســب تقدي

الفئة األولى: الموظفات / العامالت في القطاعين الحكومي والخاص.

الفئة الثانية: ربات المنازل.

الفئة الثالثة: الطالبات الالتي يدرسن في المدارس أو الجامعات.

عينة الدراسة وطريقة اختيارها وتوزيع االستبيان:. 	

تــم اختيــار مفــردات عينــة الدراســة وفقــا للطريقــة االحتماليــة الطبقيــة متعــددة المراحــل، بأســلوب التوزيــع 
المتناســب بحســب حجــم كل طبقــة، حيــث تــم فــي المرحلــة األولــى اختيــار العينــة مــن الكويتيــات وغيــر 
الكويتيــات ثــم االختيــار ضمــن كل طبقــة علــى مســتوى وضــع النســاء العملــي )عاملــة – طالبــة – ربــة منــزل( 

بالطريقــة االحتماليــة البســيطة حتــى يتســنى لــكل فئــة الظهــور ضمــن العينــة.
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وقــد تــم اختيــار العينــة بهــذه الطريقــة، لوجــود تبايــن بيــن أفــراد العينــة علــى مســتوى الجنســية والوضــع 
العملــي للتعــرف علــى مســتوى تأثيــر كوفيــد – 19 علــى كل فئــة وكونهــا أفضــل طريقــة لتمثيــل المجتمــع غيــر 

المتجانــس. 

حيــث بلــغ حجــم العينــة وفقــاً لمعادلــة ســتيفن ثامبســون ]19]* )384( مفــردة ، وقــد تــم تحديــد العينــة وفقــا 
للجــدول التالــي:

جدول رقم )1( يبين توزيع عينة الدراسة 

الفئات

غير كويتيةكويتية
اجمالي 
حجم 
العينة

نسبة 
التمثيل

حجم 
العينة

حجم 
العينة 
بعد 
الزيادة

نسبة 
التمثيل

حجم 
العينة

حجم 
العينة بعد 

الزيادة

250253550 65%134297 35%حجم العينة

142208423 57%40215 30%موظفات / عامالت

402694 16%5468 40%طالبات

681933 27%4014 30%ربات منزل

250253550 100%134297 100%اإلجمالي

*نسبة التمثيل لمؤشرات تقريبية بناء على بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء

يتضــح مــن الجــدول الســابق ، زيــادة حجــم العينــة لــكل الفئــات حتــى يتســنى تافــي تلــف بعــض البيانــات أو 
انخفــاض نســبة االســتجابة ، وخاصــة لفئتــي الموظفــات وربــات المنــازل ، باعتبارهــا أكثــر الفئــات تأثــراً بجائحــة 

كورونــا . فــي حيــن انخفضــت نســبة ربــات المنــازل بســبب انخفــاض مســتوى االســتجابة لديهــن.

وقــد اســتغرق توزيــع االســتبيانات بالطريقــة اإللكترونيــة وجمــع البيانــات أســبوعين تقريبــاً، حيــث تــم الحصــول 
علــى )550( اســتبانة صالحــة للتحليــل، وبعــد ذلــك تــم إدخــال البيانــات ومعالجتهــا إحصائيــاً باســتخدام 

.)SPSS( ــي برنامــج التحليــل اإلحصائ

( )
( )[ ] ( )[ ]ppzdN

ppNn
−+÷×−

−×
=

11
1

22 * حيث:   [19[
 n: حجم العينة المطلوب. N: حجم مجتمع الدراسة البالغ )1,300,000( أمرأه. P: النسبة في المجتمع، ونظراً لعدم معرفتها من 

دراسات سابقة فقد افترض أنها تساوي )50 %( . Q: مكمل النسبة . .) P B )%50: حد الخطأ المسموح به، استخدم هنا 
.)B=0.05(
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ثانياً: الخصائص االجتماعية: 

تتمثــل الخصائــص االجتماعيــة ألفــراد العينــة فــي العمــر، والمســتوى التعليمــي، والحالــة االجتماعيــة، وعــدد 
األوالد.

العمـــــر . 	

جدول رقم )2( توزيع العينة حسب العمر

النسبة التكرارالعمر

22 – 1880%14 

27 – 2353%10 

  32 – 28102%19 

37 – 33127%23 

 34%38188 فأكثر

 100%550اإلجمالي

يتضــح مــن الجــدول رقــم )2(، أن أعمــار مــا نســبته )34 %( مــن النســاء أفــراد العينــة تزيــد عــن 38 ســنة، أمــا 
ــة التــي تليهــا فتتمثــل فــي )33 - 37( ســنة ، وتشــكل مــا نســبته )23 %( مــن عينــة الدراســة،  الفئــة العمري
ثــم الفئــة العمريــة )28 - 32( ســنة، بنســبة )19 %(، أمــا أقــل النســب فكانــت للفئــة العمريــة )18-22(ســنة، 
ونســبتها )14 %( ، تليهــا الفئــة ) 23-27(ســنة بنســبة 10 % ، ممــا يبيــن أن أغلبيــة أفــراد العينــة تتجــاوز 

أعمارهــن ثاثيــن ســنة. وهــذا مؤشــر يعكــس نضــج مفــردات العينــة وارتفــاع خبرتهــن فــي الحيــاة.

كمــا أن ارتفــاع متوســط العمــر ألفــراد العينــة، يحقــق مســتوى خبــرة حياتيــة مناســبة، وبالتالــي القــدرة علــى 
تقديــر األمــور بطريقــة عقانيــة مبنيــة علــى النضــج، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تنــوع أعمــار أفــراد العينــة يســهم 

فــي إعطــاء الدراســة معلومــات متنوعــة حــول ظــروف مختلــف الفئــات العمريــة.

21 تأثير وباء كوفيد - 19 على حقوق المرأة في دولة الكويت



المستوى التعليمي . 	

جدول رقم )3( توزيع العينة حسب المستوى التعليمي

النسبة التكرارالمستوى التعليمي

 11%61ثانوية عامة وأقل

 20%110دبلوم بعد الثانوية

 45%247جامعية

 24%132دبلوم بعد الجامعة وأعلى

100 %550اإلجمالي

يتضــح مــن الجــدول رقــم )3(، أن أكبــر فئــة مــن أفــراد العينــة، هــن مــن حملــة المؤهــل الجامعــي بنسبـــــــــة 
)45 %(، ثــم حملــة دبلــوم بعــد الجامعــة وأعلــى بنســبة )24 %(، ثــم حملــة مؤهــل دبلــوم بعــد الثانويــة بمــا 
نســبته )20 %(، ثــم مؤهــل الثانويــة العامــة وأقــل بنســبة )11 %(، وهــذه النســب تعكــس ارتفــاع مســتوى 
التأهيــل لــدى أغلــب أفــراد العينــة، األمــر الــذي قــد يســاعد فــي الوصــول إلــى نتائــج مناســبة فيمــا يتعلــق 
بالدراســة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن العينــة ذات مســتوى تعليمــي ومعرفــي مرتفــع بحيــث يمّكــن العديــد منهــن 

مــن االطــاع علــى المعلومــات الازمــة حــول ســبل الوقايــة والعــاج مــن الجائحــة.

الحالة االجتماعية:. 	

شكل رقم )1( يبين توزيع الحالة االجتماعية ألفراد العينة

% 34
% 4

% 9 % 53

عازبة

ارملة

مطلقة
متزوجة
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يقــدم الشــكل رقــم )1(، الحالــة االجتماعيــة ألفــراد العينــة، فتظهــر النتائــج أن مــا يزيــد علــى نصــف أفــراد 
العينــة متزوجــات – تحديــداً- نســبة )53 %(. كمــا تشــكل نســبة العازبــات )34 %(، وجــاءت نســبة المطلقــات 
)9 %(، فــي حيــن لــم تتجــاوز نســبة األرامــل عــن نســبة )4 %(، ممــا يعكــس حالــة االســتقرار األســري ألغلــب 
مفــردات العينــة. ومــن جهــة أخــرى يتضــح أن أغلــب النســاء أفــراد العينــة يتكبــدن الــوزر األكبــر لهــذا الوبــاء مــن 

خــال تحمــل أعبــاء الرعايــة األســرية واألعمــال المنزليــة بحســب حالتهــن االجتماعيــة.

عدد األوالد )للمتزوجات(:  . 	

جدول رقم )4( توزيع العينة حسب عدد األوالد

النسبة ) %(التكرارعدد األوالد

148% 5

2172% 17

3246% 25

4212% 21

5230% 23

660% 6

714% 1

816% 2

998100اإلجمالي

يبيــن الجــدول الســابق عــدد األوالد لمــن ســبق لهــن الــزواج مــن أفــراد عينــة الدراســة لعــدد )329( امــرأة، حيــث 
تركــزت أغلــب النســب علــى وجــود أطفــال مــا بيــن )3-5( لــدى كل امــرأة، وبإجمالــي نســبة قدرهــا )69 %(، فــي 
حيــن بلــغ مــن لديهــن عــدد )2( أوالد مــا نســبته )17 %(، ولــم تتجــاوز نســبة مــن لديهــن ولــد واحــد عــن 5 %  
ومــن لديهــن 6 أوالد وأكثــر بمــا نســبته 9 % ، وقــد بلــغ متوســط عــدد األوالد لجميــع مــن ســبق لهــن الــزواج 
)3( أوالد لــكل امــرأة ،مــا يؤكــد تحمــل أغلــب أفــراد العينــة أعبــاء الرعايــة لألطفــال، إلــى جانــب بقيــة األعبــاء 

األســرية التقليديــة .
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ثالثاً: الخصائص العملية والجنسية:

تتضمن هذه الخصائص ألفراد العينة الوضع العملي، وقطاع العمل، وطبيعة العمل، والجنسية.

الوضع العملي . 	

جدول رقم )5( توزيع العينة حسب الوضع العملي

النسبة التكرارالوضع العملي 

6 %33ربة منزل

17 %94طالبة 

77 %423موظفة

100 %550اإلجمالي

يتضــح مــن الجــدول رقــم )5(، أن مــا نســبته )77 %( مــن إجمالــي أفــراد العينــة موظفــات، وأن مــا نسبتــــــــــه 
)17 %( منهــن طالبــات، فــي حيــن ال تتجــاوز نســبة ربــات المنــازل عــن )6 %(، ومــن هــذه النتائــج يتضــح تــوزع 
أفــراد العينــة بحســب ارتفــاع المشــاركة المجتمعيــة للمــرأة، مــا يعطــي نتائــج أفضــل لتحقيــق أهــداف للدراســة.

وهنــا ال بــد مــن التأكيــد علــى أن المــرأة تنجــز العمــل بأجــر فــي إطــار الوظيفــة، وبــدون أجــر عــن الــدور االجتماعــي 
لهــا فــي المنــزل، مــا يتطلــب بــذل جهــد فكــري ونفســي وعضلــي ، وبهــذا يتجــاوز مفهــوم العمــل المعنــى 
الضيــق للوظيفــة التــي تقتــرن بأجــر، لينســحب إلــى النشــاط غيــر المأجــور المتمثــل فــي األعمــال التــي تقــوم 

بهــا المــرأة مــن خــال أداء األعمــال المنزليــة ، ورعايــة األطفــال والمرضــى وكبــار الســن .

قطاع العمل للموظفات / العامالت . 	

شكل رقم )2( يبين توزيع العينة بحسب قطاع العمل

% 54
% 18

% 28
قطاع حكومي

قطاع خاص

عمل حر
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يشــير الشــكل رقــم )2(، أن مــا نســبته )54 %( مــن أفــراد العينــة يعملــن فــي القطــاع الحكومــي، فــي حيــن 
بلغــت نســبة العامــات فــي القطــاع الخــاص )28 %(، ووصلــت نســبة مــن يمارســن أعمــال حــرة )18 %(، وهــذا 
التوزيــع ينســجم مــع وضــع المــرأة فــي الكويــت إلــى حــد مــا، حيــث تبيــن أن أغلــب النســاء الكويتيــات يعملــن  
لــدى القطــاع الحكومــي، كمــا أن معظــم غيــر الكويتيــات يعملــن فــي القطاع الخاص، فقــد أظهرت اإلحصائيات 
أن النســاء غيــر الكويتيــات يعملــن فــي القطــاع الخــاص بنســبة )50.6 %(، بينمــا أغلــب الكويتيــات يفضلــن 
العمــل لــدى القطــاع الحكومــي بنســبة )91 %(. حيــث تميــل الكويتيــات للعمــل لــدى القطــاع الحكومي.]20]وهــذا 
ــع العينــة، حيــث مثلــت الكويتيــات مــا نســبته )67 %( مــن العامــات فــي القطــاع  ــاء توزي ــم عكســه أثن مــا ت
الحكومــي، بينمــا أخــذت غيــر الكويتيــات مــا نســبته )72 %( مــن إجمالــي العينــة العاملــة فــي القطــاع الخــاص.

الجديــر باإلشــارة، أن فــي الغالــب ال توفــر األعمــال الحــرة شــروط العمــل الائــق، وتتطلــب تعامــل مباشــر مــع 
العمــاء، وبالتالــي ارتفــاع فرصــة اإلصابــة لديهــن بكوفيــد - 19، ومــن جانــب أخــر، يفتقــدن للتأميــن الصحــي 
أو االجتماعــي، فــي حيــن يفتــرض أن يكــون هنــاك درجــة عاليــة مــن الحمايــة وتوفيــر الحقــوق لــدى القطــاع 

الحكومــي بدرجــة رئيســة وكذلــك القطــاع الخــاص. 

طبيعة العمل للموظفات / العامالت. 	

شكل رقم )3( يبين توزيع العينة للعامالت حسب طبيعة العمل

يتضــح مــن الشــكل رقــم )3( ، أن نســبة )33 %( مــن النســاء أفــراد العينــة يعملــن فــي الجانــب الطبــي ، وفــي 
الغالــب يضــم هــذا القطــاع كثيــر مــن النســاء فــي مختلــف الــدول كونــه قطــاع جــاذب للمــرأة ، فــي حيــن مثلــت 
نســبة النســاء فــي األعمــال غيــر الطبيــة مــا نســبته )67 %( ، وبحســب اإلحصائيــات تصــل نســبة العامــات فــي 
المجــال الصحــي والعمــل االجتماعــي مــا يقــارب 10 % مــن النســاء فــي دولــة الكويــت خــال العــام 2017م ، 
أغلبهــن مــن غيــر الكويتيــات بمــا يصــل إلــى 99 % مــن إجمالــي النســاء العامــات فــي هــذا المجــال، ]21] ورغــم 
انخفــاض نســبة العامــات فــي القطــاع الطبــي ، إال أن الغالــب قيــام المــرأة برعايــة المرضــى فــي المنــازل، 

]20] اإلدارة المركزية لإلحصاء ، نشرة مسح القوى العاملة 2017/2016 )ديسمبر 2016 – فبراير 2017( ، ديسمبر 2017، الكويت ، ص47.

]21] اإلدارة المركزية لإلحصاء ، المجموعة اإلحصائية السنوية -2017 2018 ، مرجع سابق ، ص 143.

% 33% 67
غير طبيطبي
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كجــزء مــن الــدور التقليــدي ضمــن مهــام الرعايــة األســرية ، ومــن جانــب أخــر ، وفــي ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد 
- 19 ، تتعــرض العامــات فــي المرافــق الصحيــة إلــى ظــروف تجعلهــن أكثــر عرضــة لإلصابــة ، فالطبيبــات 
والممرضــات والقابــات واإلداريــات فــي المرافــق الصحيــة ، وكل مــن يعملــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، 

تزيــد فرصــة إصابتهــن بالعــدوى والضغــوط النفســية والعزلــة االجتماعيــة.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن احتياجــات النســاء للرعايــة الصحيــة أثنــاء العــادة الشــهرية، والحمــل والمخــاض 
ــات وكلهــا  ــادات أو مستشــفيات أو صيدلي ــك يتطلــب عي ــا جســيماً، ألن كل ذل ــوالدة والنفــاس يعــد تحدي وال

ــاء. ــر خطــورة النتشــار الوب أماكــن أكث

ومــن الطبيعــي، أن تقــع علــى عاتــق المــرأة مســؤولية رعايــة أفــراد األســرة مــن أطفــال ورجــال وكبــار ســن 
والمرضــى وذوي اإلعاقــة، إلــى جانــب أن إغــاق المــدراس يفاقــم عــبء دورهــن، ممــا قــد يــؤدي إلــى إرهاقهــن 

عاطفيــا وجســدياً، وبالتالــي التأثيــر علــى مناعتهــن، وزيــادة فرصــة إصابتهــن بالفيــروس. ]22]

ومــن خــال الربــط مــع متغيــر اإلصابــة بكوفيــد – 19 يتضــح أن نســبة )42 %( مــن النســاء الاتــي أصبــن 
بالجائحــة يعملــن فــي المرافــق الطبيــة، هــذا مــا يجعلهــن عرضــه للعــدوى إذا لــم تُتخــذ التدابيــر الوقائيــة 
النســاء  تاقــي  قــد  االجتماعــي  المســتوى  وعلــى  األساســية لحمايتهــن.  المســتلزمات  وتوفيــر  الضروريــة، 
العامــات فــي الخطــوط األماميــة فــي المجــال الصحــي، وصــم مجتمعــي كمصــدر خــوف للنــاس ، وعــبء 

إضافــي للتحديــات المرتبطــة بشــخصهن وأســرهن.

الجنسية. 	

شكل رقم )4( يبين توزيع العينة حسب الجنسية

]22] آثار جائحة كورونا كوفيد – 19 على المساواة بين الجنسين في المنظفة العربية، ..... ، ص2.

% 54% 46
غير كويتيةكويتية
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ــر  ــات )54 %( ، فــي حيــن بلغــت نســبة النســاء غي ــي رقــم )4( ، أن نســبة الكويتي يتضــح مــن الشــكل البيان
الكويتيــات )46 %( ، ويعــد هــذا التوزيــع مقــارب إلــى حــد مــا مــع نســبة النســاء بشــكل عــام فــي الكويــت  
وبحســب تقديــرات العــام 2018م ، تبلــغ نســبة الكويتيــات 40 % ، ونســبة غيــر الكويتيــات 60 %. ]23] كــون 
الكويــت مــن الــدول الجاذبــة للعمالــة، وقــد تــم زيــادة نســبة الكويتيــات ضمــن العينــة، كــون أغلــب غيــر 
الكويتيــات مقيمــات وتتغيــر نســبتهن بشــكل مســتمر خــال الســنوات فــي حيــن يطغــى علــى الغالبيــة العظمــى 

ــة الكويــت.  مــن الكويتيــات صفــة الديمومــة فــي البقــاء بدول

ومــن ناحيــة أخــرى ، فــإن ارتفــاع نســبة المتزوجــات بيــن أفــراد العينــة تحمــل فــي ثناياهــا معــاٍن كثيــرة ، أولهــا 
أن قســما كبيــرا مــن النســاء يتحملــن أعبــاء الرعايــة األســرية لألطفــال والكبــار ، أضــف إلــى ذلــك ، تحمــل أعبــاء 
القيــام بالوظيفــة االقتصاديــة حيــث أظهــرت النتائــج أن نســبة )77 %( مــن أفــراد العينــة يعملــن ، وبالتحديــد 
بالنســبة للكويتيــات مــا نســبته )51 %( ، مــا يعنــي أن المــرأة الكويتيــة قطعــت شــوطاً طويــاً فــي عمليــة تفعيــل 
دورهــا االجتماعــي واالقتصــادي إلــى جانــب الرجــل ، وهــذا التغييــر فــي دور المــرأة يفتــرض أن يقابلــه ارتفــاع 

مســتوى االهتمــام بإشــراك المــرأة فــي القــرارات المصيريــة المتعلقــة بحياتهــا .

رابعاً: الوضع الصحي والوعي بكوفيد - 19 اثناء انتشاره:

جدول رقم )6( يبين الوضع الصحي والوعي بكوفيد - 19 

النعمالعبارةم
78 %22 %هل سبق أن أصبت بكوفيد - 119
51 %49 %هل أصيب أحد افراد العائلة بكوفيد- 219
79 %21 %هل انت مصابة بمرض مزمن؟   3
هل حصلت على معلومات كافية حول كوفيد- 19 ووسائل الحماية والوقاية من 4

اإلصابة؟
% 91% 9

هل واجهت صعوبة الحصول على العاجات والخدمات الصحية اثناء انتشار 5
)كوفيد - 19(؟

% 28% 72

40 %60 %هل شعرت بارتفاع فرصة إصابتك بجائحة كورونا )كوفيد - 19(6
37 %63 %هل شعرت بتدهور الصحة الجسدية والنفسية لك اثناء انتشار )كوفيد - 19(؟7
50 %50 %هل لديك تأمين صحي8

يبيــن الجــدول الســابق الوضــع الصحــي ألفــراد العينــة، حيــث يتضــح أن نســبة )22 %( مــن أفــراد العينــة قــد 
ــن فــي  ــن نجــد أن )42 %( منهــن يعمل ــي أصب ــى خصائــص الات ــد - 19، وبالتعــرف عل ــن بجائحــة كوفي أصب
مرافــق طبيــة، وقــد يكــون هــذا األمــر هــو الســبب الرئيــس إلصابتهــن ويظهــر أيضــا مــن الجــدول أن مــا يقــارب 
نصــف العينــة )49 %( أكــدن علــى إصابــة أحــد أفــراد العائلــة بكوفيــد - 19، وإذا مــا قمنــا بالربــط بيــن إصابــة 
أحــد أفــراد العائلــة مــع إصابــة إحــدى مفــردات العينــة يتبيــن أن نســبة )83 %( مــن أفــراد العينــة الاتــي أصبــن 

بالفيــروس، ظهــرت لــدى أحــد أفــراد عائلتهــن إصابــة. 

]23] اإلدارة المركزية لإلحصاء ، المجموعة اإلحصائية السنوية -2017 2018 ، مرجع سابق ، ص 59.
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وعلــى صعيــد اإلصابــة بمــرض مزمــن، يتبيــن أن أغلــب أفــراد العينــة غيــر مصابــات بمــا نســبته )79 %(، 
فيمــا )21 %( منهــن مصابــات بمــرض مزمــن. وعنــد التعــرف علــى مســتوى الحصــول علــى معلومــات كافيــة 
حــول كوفيــد - 19 ووســائل الحمايــة والوقايــة مــن اإلصابــة يتبيــن أن )91 %( مــن أفــراد العينــة حصلــن علــى 
معلومــات، وهــذا يشــير إلــى ارتفــاع مســتوى التثقيــف حــول الوبــاء فــي دولــة الكويــت بشــكل عــام. وفيمــا 
يتعلــق بمســتوى الشــعور بارتفــاع فرصــة إصابــة أفــراد العينــة بجائحــة كوفيــد - 19، تبيــن أن )60 %( مــن أفــراد 

العينــة شــعرن بذلــك، مــا يبيــن مســتوى الحالــة النفســية الســلبية المرتفعــة التــي ســببتها الجائحــة.

وللتعــرف علــى مســتوى الشــعور بتدهــور الصحــة الجســدية والنفســية ألفــراد العينــة أثنــاء انتشــار كوفيــد - 19، 
ــة،  ــراد العين ــن الصحــي ألف ــر التأمي ــن أن )63 %( منهــن وصلهــن هــذا الشــعور. وبالنســبة لمســتوى توف تبي
يتضــح أن نصــف العينــة بمــا نســبته )50 %(، لديهــن تأميــن، ويتركــز توفــر التأميــن لــدى الموظفــات بنســبة 

)86 %(، وتتــوزع بقيــة النســبة علــى الطالبــات بـــ )9 %(، وال تتعــدى نســبة ربــات المنــازل عــن )5 %(.

خامساً: الظروف االجتماعية أثناء وباء كوفيد - 19:

جدول رقم )7( يبين الظروف االجتماعية ألفراد العينة 

االختيار العبارةم
77 %زيادة وقت المكوث في المنزل  1
49 %رعاية األطفال2
31 %رعاية كبار السن3
31 %رعاية المرضى4
52 %زيادة المهام واألعمال المنزلية5
62 %صعوبة الخروج من المنزل والتنقل 7
56 %العزل والحرمان من التفاعل االجتماعي8
زيادة العنف األسري 6
5 %العنف الجسدي الذي يشمل الضرب أو الصفعأ

12 %العنف اللفظي ويشمل استخدام عبارات مهينة باإلضافة إلى التهديد والتخويفب
2 %العنف الجنسي ويشمل )االغتصاب، االعتداء الجنسي، التحرش الجنسي(ج
20 %العنف االقتصادي والذي يشمل الحرمان من المواردد
25 %العنف العاطفي والذي يشمل االستغال النفسيهـ

جــاء الجــدول الســابق، محــدداً الظــروف االجتماعيــة أثنــاء كورونــا )كوفيــد - 19( ألفــراد العينــة، وبطبيعــة 
الحــال تحقــق لديهــن ارتفــاع فــي زيــادة وقــت المكــوث فــي المنــزل بمــا نســبته )77 %(، إلــى جانــب أن )49 %( 
منهــن يتحملــن أعبــاء رعايــة األطفــال، ويتــوزع هــذا العــبء علــى المتزوجــات والمطلقــات بمــا يصــل إلــى )88 
%( مــن إجمالــي أفــراد العينــة، وتتحمــل النســاء أفــراد العينــة مــا نســبته )31 %( مــن أعبــاء رعايــة كبــار الســن، 
ويتركــز هــذا العــبء علــى المتزوجــات بنســبة )56 %(، وفــي المرتبــة الثانيــة علــى العازبــات بمــا نســبته )25 %(.
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وفيمــا يخــص رعايــة المرضــى تتحمــل نســبة )31 %( مــن أفــراد العينــة هــذا العــبء، وعلــى نفــس المنــوال تتركز 
أعبــاء هــذه الرعايــة علــى المتزوجــات والعازبــات، وتتجلــى زيــادة المهــام واألعمــال المنزليــة علــى مــا نســبته 
)52 %( مــن أفــراد العينــة، وكنتيجــة حتميــة عنــد أغلــب النــاس اثنــاء أنتشــار الوبــاء جــاءت صعوبــة الخــروج 
مــن المنــزل والتنقــل بنســبة )62 %( لــدى أفــراد العينــة، إلــى جانــب أن تداعياتــه حققــت العــزل والحرمــان مــن 

التفاعــل االجتماعــي بمــا نســبته )56 %( علــى أفــراد العينــة. 

وتتركــز أغلــب األعبــاء الســابقة علــى المتزوجــات والعازبــات، وتمثــل المتزوجــات مــا نســبته )62 %( مــن 
الموظفــات، فــي حيــن تمثــل العازبــات )23 %( مــن إجمالــي عــدد الموظفــات، مــا يشــير إلــى تحمــل النســاء 

المتزوجــات أغلــب األعبــاء الســابقة إلــى جانــب األعبــاء الوظيفيــة.

كمــا يظهــر مــن نتائــج الجــدول، أن العنــف يكتســي أشــكااًل مختلفــة فــي خضــم كوفيــد – 19، حيــث بــرز 
العنــف العاطفــي فــي المرتبــة األولــى بمــا يشــمل االســتغال النفســي بنســبة )25 %(، يليــه فــي الترتيــب 
العنــف االقتصــادي والــذي يشــمل الحرمــان مــن المــوارد بمــا نســبته )20 %(، ثــم العنــف اللفظــي ويشــمل 
اســتخدام عبــارات مهينــة باإلضافــة إلــى التهديــد والتخويــف بمــا نســبته )12 %(، تلــى ذلــك العنــف الجســدي 
الــذي يشــمل الضــرب أو الصفــع بمــا نســبته )5 %(، وأخيــراً العنــف الجنســي ويشــمل )االغتصــاب، االعتــداء 
ــم تتجــاوز )2 %(. حيــث يعــد العنــف أحــد مظاهــر الامســاواة فــي  الجنســي، التحــرش الجنســي( بنســبه ل
العاقــة بيــن الجنســين، وأداة لممارســة الســلطة والســيطرة، وترتفــع بطبيعــة الحــال معــدالت العنــف فــي 

حــاالت الطــوارئ، بمــا فيهــا حــاالت تفشــي األوبئــة.

 وبخصــوص الفروقــات بيــن أفــراد العينــة التــي تعــزى إلــى الجنســية، تبيــن أن النســاء غيــر الكويتيــات، أكثــر 
تعرضــاً للعنــف االقتصــادي، والعنــف العاطفــي، وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك إلــى صعوبــة الوضــع االقتصــادي 

فــي ظــل اغترابهــن بعيــد عــن بلدهــن األصــل.

فــي الســياق ذاتــه، تزيــد كل مظاهــر العنــف لــدى الموظفــات أكثــر مــن الطالبــات وربــات المنــازل، حيــث تحقــق 
لــدى الموظفــات عنفــاً عاطفيــاً بمــا نســبته )82 %(، والعنــف االقتصــادي بنســبة )80 %(، والعنــف اللفظــي 
بنســبة )60 %(، والجســدي بنســبة )64 %(، والجنســي بنســبة )78 %( مــن إجمالــي العنــف المحقــق لــدى 

النســاء أفــراد العينــة.

وبالربــط مــع متغيــر الحالــة االجتماعيــة، يتضــح أن مختلــف مظاهــر العنــف تتركــز علــى المتزوجــات والعازبــات 
ــات  ــى المتزوجــات بنســبة )54 %( والعازب ــز العنــف الجســدي عل ــر مــن المطلقــات واألرامــل، حيــث يترك أكث
بنســبة )34 %(، وعلــى نفــس المنـــــــــــــــــــوال تحقــق العنــف اللفظــي بنســبة )55 %( لــدى المتزوجــات وبنســبة 

)32 %( لــدى العازبــات.
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أمــا العنــف الجنســي فقــد انحصــر علــى المتزوجــات بنســبة )78 %(، وعلــى العازبــات بنســبة )22 %(، وبنســب 
ــة إلــى حــد مــا للعنــف االقتصــادي، حيــث كان نصيــب المتزوجــات مــا نســبته )63 %(، والعازبــات مــا  مقارب
نســبة 21 %، وبنســبة مشــابهة إلــى حــد كبيــر تحقــق العنــف العاطفــي لــدى المتزوجــات )63 %( ولــدى 

العازبــات )24 %(

وفــي هــذا الشــأن يتبيــن أن الموظفــات المتزوجــات هــن األكثــر تعرضــاً للعنــف فــي ظــل الجائحــة، واألكثــر 
تحمــاً ألعبــاء الرعايــة األســرية واألعمــال المنزليــة.

سادســــاً: التدابير في مكان العمل والمنزل ومكان الدراسة أثناء انتشار )كوفيد - 19(:

يتنــاول هــذا المحــور، مختلــف التدابيــر واإلجــراءات المتخــذة تجــاه المــرأة، أثنــاء انتشــار الوبــاء علــى مســتوى 
المنــزل وأماكــن العمــل والدراســة، مــع التركيــز علــى الموظفــات، باعتبارهــن األكثــر خروجــا وتحمــا لألعبــاء 

المنزليــة والرعايــة ألفــراد األســرة.

الدوام )للموظفات والطالبات(. 	

جدول رقم )8( يبين مستوى الدوام ألفراد العينة من الموظفات والطالبات 

النسبةالدوام
5 %بشكل جزئي
14 %بشكل كلي

6 %عن بعد )من المنزل(
1 %حجر صحي في المنزل

ــات منخفضــة  ــة مــن الموظفــات والطالب ــدى أفــراد العين ــدوام والحضــور ل يبيــن الجــدول أعــاه، أن نســبة ال
جــدا حيــث لــم يتجــاوز نســبة الــدوام الكلــي عــن )14 %(، وعــن بعــد، بنســبة )6 %(، وبشكــــــــل جزئــي 
بنسبـــــــــــــــة )5 %( . وبطبيعــة الحــال فرضــت الجائحــة الحجــر المنزلــي والتباعــد االجتماعــي، مــا تســبب فــي 
تقليــل مســتوى الــدوام والدراســة خوفــاً مــن التعــرض لإلصابــة، وخاصــة مــع ســرعة انتشــار المــرض وتضــارب 

ــة منــه.  المعلومــات حــول أعراضــه وطــرق العــدوى والوقاي

ومــن الضــروري فــي هــذا الشــأن، التعــرف علــى نســبة النســاء الاتــي يعملــن فــي وظائــف يمكــن الوصــول إليهــا 
عــن بعــد، والوظائــف القابلــة لاســتبدال عــن بعــد، حيــث إن النســبة الظاهــرة فــي الجــدول الســابق للعمــل 
عــن بعــد بســيطة جــدا، وتعكــس نمــط العمــل الســائد، ويمكــن مــن خــال أزمــات قادمــة للجائحــة أو وبــاء 
مشــابه قــد تفقــد النســاء وظائفهــن أو تنخفــض حصتهــن مــن الوظائــف، إلــى جانــب أن الوظائــف التــي يصعــب 
القيــام بهــا عــن بعــد وخاصــة المهــن الحرجــة مثــل المهــن الصحيــة وأيضــا المرتبطــة بالجمهــور حيــث ســتؤثر 

علــى العامليــن أثنــاء األزمــات بشــكل مســتمر.
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التدابير التي تم عملها أثناء انتشار فيروس كورونا )كوفيد - 9	( في . 	
مكان العمل أو الدراسة أو المنزل.

جدول رقم )9( يبين مستوى التدابير المتخذة أثناء انتشار كوفيد – 19 

التدابير

نعم

ال في 
المنزل

في مقر 
العمل 

)للموظفات(

في مقر 
الدراسة 
)للطالبات(

10 %34 %61 %74 %توفير موارد وقائية بما في ذلك أقنعة الوجه ومطهر او صابون اليدين
11 %29 %57 %67 %الحصول على معلومات حول مخاطر )كوفيد - 19( والوقاية 

الحصول على معلومات حول مخاطر )كوفيد - 19( والوقاية من 
7 %0 %53 %64 %الحكومة

تقليل عبء العمل والدراسة واألعمال المنزلية وإعادة جدولة 
23 %14 %43 %49 %األعمال 

26 %14 %36 %55 %تقديم الدعم النفسي 
26 %17 %48 %44 %توفير تدابير الحماية للنساء الاتي لديهن أمراض مزمنة

14 %3 %40 %48 %مراعاة ظروف النساء الحوامل والاتي يرعين أطفالهن
19 %21 %43 %53 %تقديم الرعاية الصحية 

15 %29 %41 %53 %توفير العمل أو الدراسة عن بعد

تشــير بيانــات الجــدول الســابق إلــى التدابيــر الوقائيــة المتخــذة، حيــث تتقــدم اإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة 
مــن الجائحــة فــي المنــازل بصــورة أكبــر مــن بقيــة األماكــن، محققــة فروقــات واضحــة مقارنــة بمقــر الدراســة، 
وبالمقابــل تحقــق أماكــن العمــل المرتبــة الثانيــة فــي مظاهــر اإلهتمــام، فــي حيــن ظهــرت لــدى المــدارس 

بصــورة بســيطة محتلــة المرتبــة الثالثــة.

ومــن الواضــح أن المؤشــرات، تؤكــد علــى وجــود فجــوة فــي التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا مــن أجــل توفيــر 
الحمايــة والوقايــة للنســاء فــي مختلــف األماكــن، وإن كان التقــدم فــي المنــازل وإلــى حــد مــا فــي مقــرات العمــل 

يمثــل خطــوة إلــى األمــام، إال أنــه ينبغــي تعزيزهــا مــن أجــل ضمــان تلبيــة حقــوق منصفــة للنســاء.
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اإلجراءات المتخذة تجاه المرأة أثناء انتشار جائحة كورونا )كوفيد - 9	(  . 	

جدول رقم )10( يبين مستوى اإلجراءات المتخذة اثناء انتشار كوفيد – 19 

النسبةاإلجراءات المتخذة ضد المرأة

15 %الفصل من العمل )للموظفات(
34 %منحك إجازة مدفوعة األجر )للموظفات(

15 %منحك إجازة بدون أجر )للموظفات(
18 %الحرمان من اإلجازات )للموظفات(

15 %تخفيض األجر )للموظفات(
11 %توقيف صرف األجر )للموظفات(

17 %التعرض لخصومات من األجر بسبب فرض الحجر الصحي )للموظفات(
30 %زيادة عدد ساعات العمل في مقر العمل )للموظفات( 

25 %زيادة معدل ساعات العمل عن بعد )للموظفات(
14 %العنف اللفظي من قبل رب العمل أو إدارة مكان الدراسة )للموظفات والطالبات(

27 %إغاق مكان العمل أو الدراسة بشكل مؤقت )للموظفات والطالبات(
18 %توقيف األعمال أو الدراسة )للموظفات والطالبات(

20 %الحجر الصحي داخل المنزل
20 %منع الخروج من المنزل من قبل رب األسرة

15 %منع الحق في التعبير وإبداء الرأي حول المواضيع المرتبطة بفيروس كورونا
15 %منح الرجال مزايا في العمل أفضل من النساء 

يبيــن الجــدول الســابق ، اإلجــراءات المتخــذة ضــد المــرأة أثنــاء انتشــار جائحــة كوفيــد - 19 ، حيــث ظهــرت 
أعلــى نســبة لصالــح النســاء الموظفــات مــن خــال منحهــن إجــازة مدفوعــة األجــر بمــا نســبته )34 %( ، فــي 
حيــن اتخــذت إجــراءات ســلبية تجاههــن مــن خــال زيــادة معــدل ســاعات العمــل فــي مقــر العمــل للموظفــات 
بمــا نســبته )30 %(، إلــى جانــب إغــاق مــكان العمــل أو الدراســة بشــكل مؤقــت  ) للموظفــات والطالبــات ( 
بمــا نســبته )27 %( ، وزيــادة معــدل ســاعات العمــل عــن بعــد بمــا نســبته )25 %( ، وكإجــراء ناتــج عــن الخــوف 
مــن اإلصابــة تعرضــت النســاء للحجــر الصحــي داخــل المنــزل، إلــى جانــب منــع خروجهــن مــن المنــزل بنفــس 
النســبة وقدرهــا )20 %( ، كمــا تــم حرمــان الموظفــات مــن اإلجــازات وتــم توقيــف األعمــال والدراســة بنســبة 
)18 %( ممــا أدى إلــى تفاقــم األمــر بالنســبة للموظفــات والتعــرض لخصومــات مــن األجــر بســبب فــرض الحجــر 

الصحــي بمــا نســبته )17 %(.

وبنســب متشــابهة وصلــت لـــ )15 %( إلجــراءات ســلبية اُتخــذت تجــاه الموظفــات تمثلــت فــي منحهــن إجــازة 
بــدون أجــر، وتخفيــض أجورهــن، وللنســاء بشــكل عــام بانتهــاك حقهــن فــي التعبيــر وإبــداء الــرأي حــول 
المواضيــع المرتبطــة بفيــروس كوفيــد - 19، وتعرضهــن للعنــف اللفظــي مــن قبــل رب العمــل أو إدارة مــكان 

الدراســة )للموظفــات والطالبــات( بمــا نســبته 14 %.
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كمــا ينبغــي اإلشــارة إلــى مبــادرة منظمــة العمــل الدوليــة فــي مايــو 2020م حــول مواجهــة التأثيــرات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة لجائحــة كوفيــد - 19، التــي تضمنــت النصــح بعمــل تدابيــر االحتفــاظ بالعمالــة، وحمايــة العمــال 
فــي مــكان العمــل ووجــوب اللجــوء إلــى تدابيــر تطــال الســامة والصحــة المهنيــة والصحــة العامــة وإعــادة 

تنظيــم العمــل، والوقايــة مــن التمييــز واالســتبعاد، وتأميــن اإلجــازات المرضيــة والعائليــة. ]24]  

سابعاً: المخاوف والتوقعات: 

جدول رقم )11( يبين المخاوف والتوقعات المستقبلية 

النسبةالمخاوفم

53 %توقف المرتبات واألجور1
49 %زيادة عبء الرعاية ألفراد العائلة2
53 %الخوف من فقدان الوظيفة أو الدراسة3
36 %تقليل كمية الغذاء وجودته4
33 %إنعدام األمن الغذائي5
41 %عدم الثقة في سياسات وتدابير الوقاية والحماية في مكان العمل أو الدراسة 6
41 %عدم الثقة في سياسات وتدابير الوقاية والحماية من قبل الحكومة7
59 %القلق من التعرض لفيروس كورونا في مكان العمل أو الدراسة أو اثناء الذهاب واإلياب8
33 %عدم القدرة على العمل أو التعليم عن بعد9
68 % إرتفاع مستوى القلق النفسي10
44 %عدم الثقة في سياسة الرعاية الصحية11

يوضــح الجــدول الســابق، المخــاوف والتوقعــات المســتقبلية، مــن تأثيــر كوفيــد – 19 علــى النســاء مــن وجهــة 
ــة  ــة فــي ارتفــاع مســتوى القلــق النفســي بنسبــــــــــــ ــرز مخــاوف أفــراد العين نظــر أفــراد العينــة، حيــث تظهــر أب
)68 %(، وعلــى نفــس المنــوال يأتــي ثانــي مخــاوف النســاء بالتركيــز علــى عامــل نفســي آخــر تمثــل فــي القلــق 
مــن التعــرض للفيــروس فــي مــكان العمــل أو الدراســة أو أثنــاء الذهــاب واإليــاب بمــا نســبته )59 %(، ممــا 
يؤكــد أن العامــل النفســي هــو العامــل األهــم فــي إطــار المخــاوف. وفيمــا يخــص الموظفــات والطالبــات، فقــد 
حــددن تخوفهــن مــن فقــدان الوظيفــة أو الدراســة بمــا نســبته )53 %( ، وكنتيجــة حتميــة للخــوف مــن فقــدان 
الوظيفــة يأتــي الخــوف مــن توقــف المرتبــات واألجــور بنفــس النســبة وهــي )53 %(، وكمــا تبيــن مــن النتائــج فــي 
الجــداول الســابقة أن الجائحــة تزيــد مــن األعبــاء التقليديــة الملقــاة علــى عاتــق المــرأة، ممــا جعلهــن يحــددن 
مخاوفهــن مــن زيــادة عــبء الرعايــة ألفــراد العائلــة بمــا نســبته )49 %( ، ومــع قلــة اإلمكانيــات والمســتلزمات 
الطبيــة أثنــاء انتشــار الجائحــة، حــددت النســاء مخاوفهــن مــن عــدم الثقــة فــي سياســة الرعايــة الصحيــة بمــا 

نســبته )44 %(.

ونتيجــة التحــوالت المتســارعة فــي المعلومــات المتعلقــة بكوفيــد - 19، فــإن المجهــودات التــي بذلــت فــي إطــار 
التوعيــة غالبــا مــا كانــت غيــر كافيــة، لذلــك، عبــرت النســاء عــن عــدم ثقتهــن فــي سياســات وتدابيــر الوقايــة 
والحمايــة مــن قبــل الحكومــة، وفــي ذات الســياق، عــدم ثقتهــن فــي سياســات وتدابيــر الوقايــة والحمايــة فــي 

مــكان العمــل أو الدراســة بمــا نســبته )41 %(.

]24] مؤسسة فريدريش ايبرت ، فيروس كورونا وتداعياته االجتماعية على النساء – إدارة األزمة في كل من مصر وتونس ولبنان، ص8.
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وتأتــي أقــل النســب للخــوف مــن تقليــل كميــة الغــذاء وجودتــه بمــا نســبته )36 %(، وبالمــوازاة مــع ذلــك ، يبــرز 
الخــوف مــن انعــدام األمــن الغذائــي ، متوافقــاً مــع مخــاوف تقليــل الغــذاء بما نســبته )33 %(، وبنفس النســبة 
الســابقة للخــوف مــن عــدم القــدرة علــى العمــل أو التعليــم عــن بعــد ، وهــذا يؤكــد خــوف أفــراد العينــة مــن 
مواكبــة طــرق ووســائل العمــل والدراســة عــن بعــد ، بالتالــي التأثيــر علــى مصــادر رزقهــن ومصـــــــــير دارســتهن .

وبطبيعــة الحــال تتركــز جميــع المخــاوف الوظيفيــة لــدى الموظفــات بشــكل رئيســي إلــى جانــب أن الموظفــات 
عبــرن عــن مخاوفهــن بنســب أعلــى مــن الطالبــات وربــات المنــازل، مــا يؤكــد مــا تمــت اإلشــارة إليــه ســابقاً 

ــة ببقيــة الفئــات. بتحمــل الموظفــات أكثــر األعبــاء مقارن

كمــا أســهم تضــارب وغمــوض المعلومــات الطبيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالوقايــة والعــاج، إلــى زرع الخــوف 
لــدى النســاء، وتســهم مكامــن عــدم اليقيــن المتناميــة فــي زيــادة المخــاوف، وقــد عززهــا ذلــك فــرض اإلغــاق 

والتباعــد االجتماعــي. 

ثامناً: التوصيات التي يجب أخذها في االعتبار أثناء تفشي وباء )كوفيد - 19( او أي 

وباء مشابه:

جدول رقم )12( يبين التوصيات من وجهة نظر افراد العينة 

موافقالتوصيات
غير 

موافق
13 %87 %تقليل عبء العمل والدراسة وإعادة جدولة األعمال والواجبات المدرسية

توفير جميع تدابير الحماية ومستلزمات الوقاية من العدوى في أماكن العمل 
9 %91 %والمدارس والمنازل

6 %94 %توفير المعلومات عن فيروس كورونا في الوقت المناسب
1 %99 %تطهير مكان العمل والمدارس بشكل مستمر

10 %90 %توفير دليل ارشادي للموظفات والطالبات عن فيروس كورونا
10 %90 %تقديم الدعم المالي اثناء فقدان الوظيفة أو اثناء الحجر الصحي

8 %92 %حماية الموظفات والطالبات من تعسف أصحاب العمل والعاملين بالمدارس
إشراك النساء في وضع سياسات تدابير الحماية والوقاية ألي وباء وجميع القرارات 

15 %85 %المؤثرة على حياتهن

8 %92 %الحماية من العنف االسري
9 %91 %تقديم الدعم النفسي للنساء

9 %91 %اتخاذ تدابير تمكن النساء من رعاية األطفال خال فترة الحجر الصحي 
10 %90 %تعزيز آلية العمل والدراسة عن بعد 

8 %92 %تقديم الرعاية الصحية للنساء
9 %91 %المتوسط
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يتضــح مــن الجــدول الســابق، موافقــة أفــراد العينــة علــى أغلــب التوصيــات وبمتوســط عــام بلــغ )91 %(، 
وذلــك الرتباطهــا بحقوقهــن وواقعهــن المعــاش بحســب مــا اتضــح مــن نتائــج الجــداول الســابقة .

كمــا قــدم أفــراد العينــة عــدداً مــن التوصيــات والمقترحــات التــي ركــزت أغلبهــا علــى إشــراك المــرأة فــي اتخــاذ 
القــرارات المتعلقــة بحياتهــا وتمكينهــا مــن المشــاركة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

والسياســية والمتمثلــة فــي اآلتــي :

منــح النســاء الحــق فــي المشــاركة بصنــع جميــع القــرارات التــي تؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر  	
علــى حياتهــن بمــا فيهــا التوعيــة مــن مخاطــر فيــروس كورونــا والوقايــة منــه . 

ضــرورة تخفيــف األعمــال علــى الموظفــات وتعويــض العامــالت الالتــي فقــدن وظائفهــن، ومحاســبة  	
أصحــا  العمــل جــراء إجــراءات الفصــل أو اإلســاءة والحرمــان مــن الحقوق، مع إتاحــة المجال لهن 
بحســب رغبتهــن فــي العمــل عــن بعــد أو الــدوام بمقــرات العمــل، وتخفيف ســاعات العمــل ومراعاة 

ظــروف النســاء الحوامــل، مــع توفيــر التأميــن الصحــي ودفــع بــدل عــدوى )مالــي( للمصابــات.

مراعــاة ظــروف الطالبــات أثنــاء االمتحانــات بتقديــم التســهيالت المناســبة، وتطويــر وســائل التعليــم  	
واالمتحــان عــن بعــد، مــع وضــع خطــة لفتــح المــدارس واألخــذ بعيــن االعتبــار التدابيــر الالزمــة .

إخضــاع المــرأة لــدورات فــي اإلســعافات األوليــة بشــكل عــام ودورات ألخــذ التدابيــر الالزمــة فــي حــال  	
حــدوث أي وبــاء.

منح المرأة سواء موظفة أو طالبة حقها في التعبير عن رأيها في مكان العمل أو الدراسة. 	

تقديم المساعدة المالية للنساء الالتي ليس لديهن عمل أو دخل. 	

االســتعانة بتجــار  الــدول الناجحــة فــي مواجهــة الفيــروس، والتشــارك فــي إدارة األزمــة مع مختلف  	
المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة، مــع أهميــة إشــراك النســاء وأفــراد المجتمــع، والمجتمــع 

المدنــي بمواجهــة الكــوارث.

الالزمــة مــن  	 الوقايــة  ضــرورة االهتمــام باألطفــال، وتوفيــر أماكــن ترفيهيــة لهــم، مــع وســائل 
العامــالت. النســاء  اســتقبال ألطفــال  أماكــن  جانــب  إلــى  الفيــروس، 

إجــراء الفحــص الطبــي للنســاء قبــل أخذهــن اللقــاح المخصــص للوقايــة مــن كوفيــد – 19، وعــدم  	
اإلجبــار علــى أخــذ اللقــاح.

منح االهتمام واألولوية لألسر ممن لديها أفراداً من ذوي اإلعاقة. 	

توعيــة المجتمــع بأهميــة دور المــرأة أثنــاء األوبئــة، والتركيــز علــى الرجــال حــول كيفيــة التعامــل مــع  	
المــرأة، وتقديــر الضغــط النفســي الــذي تمــر بــه أثنــاء أيــة جائحــة.
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توفيــر الدعــم المعنــوي والصحــي للنســاء وللمجتمــع بشــكل عام وتوفير الدعم النفســي واإلرشــادي  	
بشــكل مســتمر لألمهات.

حمايــة النســاء مــن العنــف األســري، وتوفيــر أماكــن مخصصــة إليــواء النســاء الالتــي يتعرضــن  	
للعنــف.

حمايــة الحقــوق الشــخصية للنســاء، ومراعــاة ظــروف أصحــا  المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة  	
والعامــالت فــي المرافــق الصحيــة.

تقديم المساعدة المالية والرعاية للمصابات بفيروس كورونا المستجد. 	

وضع حداً للحظر الكلي والجزئي. 	

إغالق جميع المنافذ بشكل تام وحصر الحاالت 	

االلتزام بالحجر المنزلي واستخدام وسائل الوقاية أثناء الخرو  للضرورة.  	

مساعدة المحتاجين وخاصة النساء العازبات 	

منــح أفــراد أســرة المــرأة الكويتيــة المتزوجــة مــن غيــر كويتــي كل المزايــا المحــددة للكويتييــن أثنــاء  	
انتشــار الجائحــة.

مراعــاة ظــروف النســاء المهمشــات وخاصــة البــدون العامــالت فــي الحضانــات والالتــي فقــدن  	
أعمالهــن ومصــدر دخلهــن مــع انتشــار الفيــروس.

 وفــي هــذا الســياق، فــأن حــق المــرأة فــي المشــاركة فــي مختلــف مناحــي الحيــاة االجتماعيــة بالمعنــى الواســع 
بمــا يتضمــن صنــع القــرارات علــى مســتوى األســرة، ويســتمر فــي االتســاع حتــى يشــمل النطــاق المحلــي 
ــة للمــرأة فــي الحــق بالعمــل فــي ظــل ظــروف منصفــة، ويأتــي ضمــن  والدولــي، وتتمثــل الحقــوق االقتصادي
الحقــوق االجتماعيــة توفيــر الحمايــة االجتماعيــة، والحــق فــي الرعايــة الصحيــة والحــق فــي الغــذاء الكافــي، 
والحــق فــي المســاعدة، كمــا تتضمــن الحقــوق الثقافيــة بحــق المــرأة بالتعليــم والوعــي بمــا يتوافــق مــع 

التطــورات التكنولوجيــة.

ممــا يلقــي بجملــة مــن الواجبــات علــى عاتــق الدولــة والمجتمــع تجــاه المــرأة، والتــي يفتــرض أن تمنــح لهــن 
مــن خــال مواطنتهــن وإنســانيتهن ، ومــن الضــرورة بمــكان فتــح آفــاق جديــدة للعمــل ، مبنيــة علــى أســاس 
إمكانيــة ظهــور أوبئــة أكثــر فتــكاً باإلنســان ، واالنفتــاح علــى تنــاول حقــوق النســاء وفقــا للمســتجدات  واالنطــاق 
مــن المرحلــة التقليديــة، إلــى مرحلــة تشــكيل قناعــات جديــدة خاليــة مــن التمييــز والتهميــش ، وإذا كانــت 
الكويــت قــد حققــت تطــورات ملموســة فــي إطــار حقــوق المــرأة ، فاألجــدر بهــا المحافظــة علــى هــذا المســتوى 

وتطويــره مــن واقــع مبــادئ الديــن اإلســامي الحنيــف وواجبــات العمــل اإلنســاني. 
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تاسعاً: النتائج 

أثــرت أزمــة وبــاء كوفيــد - 19 فــي تدهــور بعــض المكاســب المحققــة تجــاه حقــوق النســاء ، وخاصــة مــا يتعلــق 
بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة ، والصحيــة ، وتتجلــى تأثيرهــا علــى النســاء فــي دولــة الكويــت مــن خــال 

النتائــج التاليــة : 

تبيــن مــن الدراســة أن النســاء العامــالت فــي المرافــق الطبيــة أكثــر تعرضــاً لإلصابــة بفيــروس كورونا،  	
ــروس  ــن بالفي ــي أصب ــن أن )83 %( مــن الالت ــث تبي ــة، حي ــض أســرهن لإلصاب ــي تعري ويتســببن ف

ظهــرت لــدى أفــراد عائلتهــن إصابــة.

يســود القلــق النفســي والشــعور بتدهــور الصحــة الجســدية والنفســية لــدى أغلــب أفــراد العينــة،  	
أثنــاء انتشــار الجائحــة، وفــي ذات الوقــت يتركــز مســتوى توفــر التأميــن الصحــي علــى الموظفــات 

بمــا نســبته )86 %( فــي حيــن تفتقــر الطالبــات وربــات المنــازل للتأميــن الصحــي.

نتيجــة ارتفــاع فتــرة المكــوث فــي المنــزل، تتحمــل النســاء المتزوجــات والمطلقــات أغلــب أعبــاء  	
ــام  ــب تحمــل المه ــى جان ــار الســن والمرضــى إل ــة كب ــاء رعاي ــز أعب ــن تترك ــي حي ــال، ف ــة األطف رعاي

ــة. ــات بصــورة ثانوي ــى المتزوجــات بشــكل أساســي والعازب ــة عل واألعمــال المنزلي

هنــاك تحــدٍّ يواجــه النســاء والفتيــات أثنــاء الحجــر الناجــم عــن الوبــاء، وهــو التعــرض للعنــف  	
المنزلــي الــذي يتركــز علــى العنــف العاطفــي بنســبة 25 % والعنــف االقتصــادي بنســبة 20 %، 
وبنســبة 12 % للعنــف اللفظــي ولــم تتجــاوز نســبة العنــف الجســدي والجنســي عــن 2 %، حيــث 
تتحمــل النســاء غيــر الكويتيــات أغلــب أعبــاء العنــف االقتصــادي والعاطفــي، وتتركــز مظاهــر العنــف 
بشــكل عــام لــدى الموظفــات بنســبة أكبــر مــن الطالبــات وربــات المنــازل ، وكذلــك يتحقــق العنــف 

بشــكل أكبــر لــدى المتزوجــات والعازبــات.

ال زالــت التدابيــر االحترازيــة أثنــاء انتشــار فيــروس كوفيــد - 19 تتركــز فــي المنــازل وبشــكل مقــار   	
فــي مقــرات العمــل وبنســب بســيطة فــي أماكــن الدراســة ، وتظــل رغــم ذلــك غيــر كافيــة  لضمــان 

تحقيــق حمايــة حقيقــة ووقائيــة للنســاء . 

ــا إيجابيــة تمثلــت فــي منــح مــا نســبته 34 % منهــن علــى إجــازات  	 حققــت النســاء العامــالت مزاي
مدفوعــة األجــر، مراعــاًة لظــروف الحجــر المنزلــي ، فــي حيــن تتعــرض بعــض النســاء العامــالت 
لعــدد مــن اإلجــراءات التعســفية أثنــاء انتشــار كوفيــد – 19 والتــي منهــا زيــادة معــدل ســاعات العمــل 
والتعــرض للخصــم والحرمــان مــن اإلجــازات والتخفيــض مــن األجــر وتوقيــف صرفــه، وتصــل إلــى 
إغــالق مــكان العمــل ، والفصــل ، إلــى جانــب العنــف اللفظــي مــن قبــل ر  العمــل ومنــح زمالئهــن 
مــن الرجــال العامليــن مزايــا فــي العمــل أفضــل. فــي حيــن تواجــه نســبة مــن الطالبــات لعنــف لفظــي 
مــن قبــل إدارة المدرســة، وتوقــف الدراســة ، بينمــا تتعــرض نســبة مــن النســاء بشــكل عــام إلــى 

حرمانهــن الحــق فــي التعبيــر وإبــداء الــرأي حــول المواضيــع المتربطــة بكوفيــد - 19.
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بينــت الدراســة بــروز عــدد مــن المخــاوف لــدى النســاء جــراء انتشــار كوفيــد – 19 ، كان أهمهــا  	
المتعلقــة بالعامــل النفســي والمتمثلــة فــي ارتفــاع مســتوى القلــق النفســي بمــا نســبته 68 % ، إلــى 
جانــب القلــق مــن التعــرض للفيــروس بمــا نســبته 59 % مــن إجمالــي العينــة، وظهــرت مخــاوف 
الموظفــات والطالبــات فــي فقــدان الوظيفــة والدراســة بنســبة 53 %، وبطبيعــة الحــال ينعكــس 
ــرن عــن عــدد مــن المخــاوف المتعلقــة  ــى مخــاوف الموظفــات فــي فقــدان أجورهــن ، كمــا عب عل
بزيــادة أعبــاء الرعايــة ألفــراد األســرة واألعبــاء المنزليــة ، إلــى جانــب عــدم ثقتهــن فــي سياســة الرعايــة 
الصحيــة ، وسياســات وتدابيــر الوقايــة والحمايــة مــن قبــل الحكومــة وأماكــن العمــل والدراســة ، 
أيضــا بمــا يتعلــق بالكميــة الغــذاء وجودتــه وانعدامــه وكذلــك عــدم القــدرة علــى العمــل والدراســة 

عــن بعــد . 

ــات  	 ــت اإلحصائي ــة العامــة، ومازال ــي إطــار الوظيف ــة ف ــدأ العدال ــى مب ــة إل ــم تصــل المــرأة الكويتي ل
ــز ضــد المــرأة. ــا التميي ــة بقضاي ــة المعني ــر الدولي ــة بالمعايي ــة مقارن ــى فجــوة عميق تشــير إل

إّن الحقــوق التــي أُقــرت للمــرأة فــي الكويــت هــي حقــوق طبيعــة يقرهــا مبــدأ المواطنــة، وال يعنــي  	
ذلــك تحقيــق مبــدأ العدالــة، الــذي يحتــا  إلــى إصالحــات تشــريعية فــي إطــار المعاييــر الدوليــة التــي 

CEDAW نصــت علــى قضايــا التمييــز ضــد المــرأة، وفــي مقدمتهــا اتفاقيــة

يتضــح مــن الدراســة أنــه كلمــا زادت مشــاركة المــرأة فــي الجانــب االقتصــادي واالجتماعــي ، كلمــا  	
تحملــت أعبــاء إضافيــة أكثــر . 
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عاشراً : التوصيات:

يتعيــن علــى الحكومــة ، فــي المقــام األول ، إعــداد رؤيــة وطنيــة لمواجهــة وبــاء كوفيــد - 19 واألوبئــة  	
األخــرى بشــكل عــام وصياغــة مســار لضمــان حقــوق المــرأة، والعمــل علــى تطوير واســتحداث تدابير 
وإجــراءات احترازيــة تحــت أهبــة االســتعداد لمحاصــرة أي وبــاء، ومعالجــة األســبا  الجذريــة لعــدم 
المســاواة بيــن الجنســين والتــي يجــب أن تكــون محــور الجهــود التــي يبذلهــا صانعــو السياســات ، 

بمــا يضمــن الصحــة واألمــان للمواطنيــن بشــكل عــام والنســاء علــى وجــه الخصــوص .

فــرض الحجــر الناتــج عــن انتشــار الجائحــة أدى إلــى إنتــا  أنمــاط جديــدة للعمل والدراســة والتواصل  	
والتنقــل وباتــت الوســائل االلكترونيــة أداة هامــة فــي تحقيــق التباعــد واالســتمرار فــي التواصــل 
والتفاعــل بيــن أفــراد المجتمــع ، وخاصــة عبــر الهاتــف المحمــول، ســيما أن أغلــب المواطنيــن باتــوا 
يملكــون وســائل اتصــال حديثــة، مــا يدعــم فكــرة رســم برامــج مســتقبلية ســواء مــن ناحيــة تحقيــق 
التباعــد االجتماعــي، أثنــاء األزمــات أو تطويــر وســائل التعليــم والعمــل والتنقــل والتوصيــل كمســار 
مصاحــب لمتغيــرات التطــور العلمــي والتكنولوجــي ، وفــي ذات الوقــت الولــو  إلــى ابتــكار أدوات 
مناســبة تســهم فــي ضمــان حقــوق المــرأة والحفــاظ علــى المكاســب بــل قــد تمثــل قفــزة نوعيــة فــي 

تمكيــن المــرأة وتلبــي تطلعاتهــا علــى مختلــف المجــاالت .

ــة  	 ــا  المــواد التعليمي ــة إنت توصــي الدراســة بضــرورة تشــجيع أطــر الدراســة عــن بعــد ، مــع أهمي
الرقميــة والــدروس المصــورة ، ومتابعــة ســير العمليــة التعليميــة عــن بعــد ، باســتحداث المنصــات 

التعليميــة ، مــع ضــرورة تحســين خدمــة االنترنــت وتســهيلها لجميــع الطــال  .

ــة  	 ــة والمهني ــة واالقتصادي ــاء القــدرات االجتماعي ــذ برامــج بن ــز وتنفي توصــي الدراســة بضــرورة تعزي
ــاة العامــة. للمــرأة، وبتمكينهــا مــن وســائل العمــل عــن بعــد، وضمــان مشــاركتها فــي الحي

العمــل علــى تحقيــق المســاواة الموضوعيــة بيــن الجنســين، طبقــاً ألحــكام اتفاقيــة القضــاء علــى  	
جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، فــي جميــع مراحــل عمليــة تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 

لعــام 2030.

حــث الحكومــة الكويتيــة لالنضمــام إلــى البروتوكــول االختيــاري الملحــق باتفاقيــة القضــاء علــى  	
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والــذي يتيــح للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة تلقــي االدعــاءات بحــدوث انتهــاكات للحقــوق المحميــة بموجــب اتفاقيــة 
)CEDAW(، أو إجــراء تحقيقــات بشــأن حــاالت االنتهــاكات الخطيــرة أو المنتظمــة لحقــوق المــرأة.

العمــل علــى تطويــر مهــارات وقــدرات المــرأة الكويتيــة، بمــا يمكنهــا مــن االنخــراط فــي ســوق العمــل  	
فــي إطــار تحقيــق أهــداف خطــة التنميــة الوطنيــة لرؤيــة دولــة الكويــت بحلــول عــام 2035 )كويــت 

جديــدة(.
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حــث الحكومــة الكويتيــة علــى ســحب تحفظاتهــا علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز  	
ضــد المــرأة والتــي ال تشــكل خرقــاً للنظــام العــام الكويتــي، الســيما تلــك المتعلقــة بمنح المــرأة حقاً 
مســاوياً لحــق الرجــل فيمــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا، وفيمــا يتعلــق بالواليــة والقوامــة والوصايــة 

علــى أبنائهــا.

 ضــرورة العمــل علــى رفــع الوعــي القانونــي للمــرأة فــي الكويــت، ســواء مــن قبــل المؤسســات  	
الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة مــن خــالل النــدوات والمؤتمــرات، بمــا يســاعد المــرأة علــى معرفــة 

اآلليــات القانونيــة التــي تمكنهــا مــن تفعيــل وتعديــل األداء التشــريعي.

توصــي الدراســة بضــرورة ضمــان تفعيــل القانــون رقــم 16 لســنة 2020 فــي شــأن الحمايــة مــن  	
العنــف األســري، وتفعيــل دور اللجنــة الوطنيــة للحمايــة مــن العنــف األســري المنصــوص عليهــا فــي 

القانــون، وتوفيــر مراكــز اإليــواء الضروريــة لضحايــا العنــف األســري.

مــن الضــروري مواجهــة المتطلبــات المتعــددة التــي تفرضهــا األوبئــة بمــا فيهــا كوفيــد – 19 ، والــذي  	
تنتــج عنــه مظاهــر اإلقصــاء والعنــف ضــد المــرأة والتوتــرات االجتماعيــة ،وتقييــد الوصــول للخدمــات 
الصحيــة والنفســية مــع أهميــة إيجــاد حلــول لالختــالالت المتصلــة بحقــوق النســاء ، وتدبيــر 

إجــراءات مســتدامة لضمــان الحقــوق اإلنســانية للمــرأة .

يفتــرض علــى منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات ذات العالقــة بحقــوق اإلنســان ووســائل  	
اإلعــالم تكثيــف المراقبــة واإلبــالغ عــن حــاالت العنــف واالســتغالل ضــد المــرأة علــى أن تضمــن 
الحكومــة توعيــة الجمهــور وأن تتنــاول الحمــالت طريقــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة والقانونيــة 
ــي  ــة ف ــالء األهمي ــى وجــه الخصــوص ، مــع إي ــف األســري عل ــا العن ــة وخدمــات ضحاي واالجتماعي

ــروس .  ــة حــول الفي ــات المضلل معالجــة المعلوم

يجــب علــى اللجنــة الوطنيــة الدائمــة إلعــداد التقاريــر ومتابعــة التوصيــات ذات الصلــة بحقــوق  	
اإلنســان اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لرصــد تأثيــر COVID - 19 علــى حقــوق المــرأة وتكثيــف دعمهــا 
للتثقيــف والتوعيــة العامــة المراعيــة لحقــوق المــرأة بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة ،بمــا 
يتضمــن التركيــز علــى العــادات والتقاليــد واألعــراف المجتمعيــة وإعــادة النظــر فــي بعــض العــادات 
ــي،  ــرأة االجتماع ــزل ، ودور الم ــا تقســيم العمــل داخــل المن ــا فيه ــدى المجتمــع، بم ــد ل والتقالي
ــال،  ــة األطف ــي تحمــل مســؤولية رعاي ــي الرجــال وتحفيزهــم لالســتجابة ف ــع وع ــي رف واإلســهام ف
والمشــاركة فــي األعمــال المنزليــة إلــى جانــب النســاء ، عمــالً بتعاليــم ومبــادئ الديــن اإلســالمي 
ــى أن » العــدل  ــص عل ــي تن ــي والت ــن الدســتور الكويت ــم )7( م ــادة رق ــص الم ــرام ن ــف، واحت الحني

ــن .  ــن المواطني ــة وثقــى بي ــة والمســاواة دعامــات المجتمــع والتعــاون والتراحــم صل والحري

ضــرورة إيجــاد تمثيــل مناســب للمــرأة فــي جميــع خطــط االســتجابة المتعلقــة   كوفيــد – 19  	
ــرار . ــط واتخــاذ الق ــا يتضمــن التخطي ــة بم ــن األوبئ ــره م وغي

توصــي الدراســة ، بإعــادة النظــر فــي قانــون التأمينــات االجتماعيــة ، بمــا يلبــي احتياجــات النســاء  	
ويراعــي ظروفهــن أثنــاء األوبئــة واألزمــات، مــن أجــل األخــذ بعيــن االعتبــار زيــادة احتياجــات رعايــة 
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األطفــال، وبقيــة أفــراد األســرة أثنــاء األوبئــة ، وتوفيــر وســائل الحفــاظ علــى الوظيفيــة واألجــر، 
والتعويــض الــالزم أثنــاء الحجــر الصحــي، أو المنزلــي، وتعويــض األعبــاء العائليــة، وإيــالء أهميــة 

ــة وتوفيــر التأميــن الصحــي لجميــع الفئــات العاملــة . خاصــة لتوفيــر تعويــض البطال

ــاء مشــابه، عــن  	 ــة النســاء بشــكل عــام فــي دولــة الكويــت مــن كوفيــد – 19 أو أي وب ضمــان حماي
طريــق اقتــراح تدابيــر إلزاميــة فــي األماكــن العامــة، وتحفيزيــة فــي مقــرات العمــل والدراســة، كمنــح 
إعفــاءات ضريبيــة أو أيــة تســهيالت حكوميــة بمــا يخفــف مــن تداعيــات الفيــروس علــى القطــاع 

االقتصــادي والتخفيــف عــن المواطنيــن بشــكل عــام والنســاء علــى وجــه الخصــوص.
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الفصل الثاني 

 حقوق عامالت المنازل في ظل كوفيد - 19 
المبحـــــــث األول : حقوق عامالت المنازل بدولة الكويت في ظل 

كوفيد - 19

يعتبــر قطــاع العمــل المنزلــي مــن القطاعــات الكبيــرة فــي دولــة الكويــت مــن حيــث عــدد العامليــن فيــه، وعلــى 
وجــه الدقــة فإنــه حتــى تاريــخ 31 / 12 / 2020، بلــغ عــدد عمــال المنــازل بشــكل إجمالــي )668615( ألــف عامــل 
منزلــي]25]، عــدد اإلنــاث )340365( ألــف عاملــة منزليــة يعملــن فــي الطهــي والتنظيــف ورعايــة األطفــال ورعايــة 
كبــار الســن واألعمــال المنزليــة عمومــاً، وعــدد الذكــور )328250( ألــف عامــل منزلــي يعملــون كســائقين وعمــال 

حدائــق وغيرهــا مــن المهــن المنزليــة لصالــح أصحــاب العمــل وعوائلهــم.

فــي هــذا اإلطــار ، فــإن عامــات المنــازل هــن مــن جنســيات آســيوية كالهنــد وبنجاديــش والفلبيــن وســريانكا 
ــا ودول أخــرى، وال  ــا وبنيــن وســاحل العــاج وغان ونيبــال وأندونيســيا ، إضافــة إلــى جنســيات إفريقيــة كأثيوبي
يمكــن إنــكار الــدور الفعــال الــذي ال غنــى عنــه لعملهــن فــي كل بيــت فــي دولــة الكويــت، حيــث تتعامــل 
الكويــت مــع عامــات المنــازل بنظــام الكفالــة الشــخصية بشــكل مباشــر، أســوًة بباقــي بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجــي، ويفــرض هــذا النظــام العديــد مــن القيــود علــى العامــات بحيــث يحــدد الكفيــل ظــروف عملهــن 

ومعيشــتهن. 

ــا،  ــة لتفشــي جائحــة فيــروس كورون عــاوة علــى ذلــك ، فــإن القيــود أصبحــت أشــد بســبب األوضــاع الصحي
ممــا جعــل عامــات المنــازل عرضــة لاســتغال وســوء المعاملــة والعمــل اإلجبــاري فــي كثيــر مــن األحيــان، 
مــن خــال طــول ســاعات العمــل بــدون راحــة والعمــل لفتــرات طويلــة دون أجــر إضافــي بســبب طلبــات الطهــي 
والتنظيــف والرعايــة اإلضافيــة، و بمــا أن عائــات بأكملهــا تبقــى فــي المنــزل طــوال اليــوم واألطفــال ال يذهبــون 
إلــى المــدارس والقيــود المفروضــة علــى عــدم مغــادرة المنــازل تعنــي أيضــا أن أصحــاب العمــل قــد يجبرونهــن 
علــى العمــل فــي يــوم إجازتهــن القانونــي، وقــد يمنعونهــن أيضــا مــن مغــادرة المنــزل، حتــى لــو ســمحت 
الســلطات بذلــك، ممــا يعنــي أن القيــود المفروضــة اســتجابة ألزمــة فيــروس كورونــا المســتجد أدت إلــى ازديــاد 
التجــاوزات واالنتهــاكات بحــق عامــات المنــازل مــن خــال تكليفهــن بالمزيــد مــن أعمــال التنظيــف والتطهيــر 
فــي المنــازل التــي يعملــن بهــا ورعايــة األطفــال والمســنين، بمــا فيــه األشــخاص الذيــن يصابــون بفيــروس 
كورونــا المســتجد، والتأخــر فــي صــرف األجــور الشــهرية، والحرمــان مــن الحصــول علــى إجــازة ســنوية أو راحــة 
أســبوعية ومصــادرة جــوازات الســفر مــن قبــل الكفــاء، والتعــرض لإلســاءة الجســدية والنفســية والجنســية 

فــي الكثيــر مــن األحيــان.

]25] اإلدارة المركزية لإلحصاء، نشرة مسح القوى العاملة بالقطاع العائلي بتاريخ 30-09-2020 م، لمزيد من المعلومات انظر:
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 كمــا أن اســتمرار تعليــق عمــل مكاتــب اســتقدام العمالــة المنزليــة مــن الخــارج بســبب اإلجــراءات المتخــذة 
لمكافحــة فيــروس كورونــا أدى إلــى ازديــاد نشــاط الوســطاء غيــر القانونييــن، ولجــوء هــذه المكاتــب لتشــغيل 
العامــات بنظــام التأجيــر ألصحــاب العمــل مقابــل أجــر شــهري مرتفــع يُدفــع للمكاتــب وفــي المقابــل تحصــل 
العامــات المنزليــات علــى أجــور شــهرية زهيــدة مســتغلين الطلــب المتزايــد مــن أصحــاب العمــل فــي ظــل هــذه 
الظــروف االســتثنائية، وهــذه الممارســات تعتبــر مخالفــة للقانــون رقــم 68 لســنة 2015 فــي شــأن العمالــة 

المنزليــة.

أواًل– اإلطار القانوني لحماية عامالت المنازل بدولة الكويت في ظل جائحة فيروس 

كورونا المستجد:

اإلطار القانوني المحلي لحماية عامالت المنازل: . 	

القانون 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية: 	

أقــرت دولــة الكويــت القانــون رقــم 68 لســنة 2015 بشــأن العمالــة المنزليــة، وقــد جــاء هــذا القانــون لســد 
النقــص التشــريعي المتعلــق بتنظيــم شــؤون عامــات المنــازل، إذ إن قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي رقــم 6 

لســنة 2010 لــم يكــن يطبــق عليهــن.

 فضــاُ عــن ذلــك ، يعتبــر القانــون خطــوة مهمــة إذ إنــه وألول مــرة تمنــح عامــات المنــازل حقوقــاً عماليــة قابلــة 
للتنفيــذ كحــق التمتــع بيــوم راحــة أســبوعيا وإجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر وتحديــد عــدد ســاعات العمــل يومًيــا 
بـــ 12 ســاعة مــع اســتراحة، علــى أال تزيــد ســاعات العمــل المتصلــة عــن خمــس ســاعات يوميــا يعقبهــا فتــرة 
راحــة ال تقــل عــن ســاعة واســتراحة ليليــة لمــدة ثمانــي ســاعات متواصلــة علــى األقــل ]26] ، ونــّص القانــون علــى 
مكافــأة نهايــة الخدمــة و التــي قــدرت بشــهر واحــد عــن كل ســنة عمــل عنــد انتهــاء العقــد، إضافــة إلــى حقــوق 
أخــرى منهــا إلــزام الكفيــل بتوفيــر المســكن الائــق والمــأكل والملبــس والعــاج لعامــات المنــازل، كمــا تضمــن 
القانــون مــواد نصــت علــى ســبل االنتصــاف القضائيــة لتحصيــل أجورهــن غيــر المدفوعــة ، كمــا أن القانــون ركــز 
فــي أغلــب نصوصــه علــى تنظيــم عمــل مكاتــب االســتقدام وبيــان التزاماتهــا تجــاه الحكومــة وأصحــاب العمــل 
والعمــال ،وحظرهــا مــن تقاضــي أيــة مبالــغ ماليــة مــن العاملــة المنزليــة ومــن فــي حكمهــا داخــل الكويــت أو 
خارجهــا بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مقابــل تشــغيلها أو اســتبقائها لــدى صاحــب العمــل وفــي حــال ثبــوت 
اســتامها أليــة مبالــغ ماليــة فــإن المكتــب المرخــص يعاقــب وفقــاً لقانــون الجــزاء بجريمتــي االبتــزاز و الكســب 

غيــر المشــروع .

 بيــد أن القانــون ال يخلــو مــن وجــود ثغــرات كان لهــا تأثيــر كبيــر فــي آليــات تنفيــذه وأهمهــا عــدم النــص صراحــة 
علــى عقوبــات رادعــة تتناســب مــع حجــم االنتهــاكات، وفــرض عقوبــات علــى أصحــاب العمــل فــي حــال ارتكابهــم 

]26]  القرار الوزاري 2016/2302 بشأن قواعد واجراءات تنفيذ أحكام القانون 68 / 2015 بشأن العمالة المنزلية.
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لتجــاوزات ضــد عامــات المنــازل كاإلســاءة الجســدية أو حجــز جــوازات الســفر أو إجبارهــن علــى العمــل أو عــدم 
منحهــن الراحــة األســبوعية وغيرهــا مــن المخالفــات لعــدم وجــود أســاس قانونــي لذلــك، إذ يمكــن تلخيــص 
العقوبــات الــواردة فــي القانــون بحظــر صاحــب العمــل مــن اســتقدام العمالــة لمــدة ســتة أشــهر وفــي حــال تكــرار 
المخالفــة ســيتم مضاعفــة فتــرة الحظــر أي لمــدة ســنة]27]، ولــم ينــّص القانــون صراحــة علــى إمكانيــة مغــادرة 
العمــال المنــزل خــال وقــت الفــراغ، ولــم يتطــرق لســاعات االســتعداد التــي ال يكــون خالهــا العمــال المنزليــون 

أحــراراً فــي التصــرف بوقتهــم كمــا يحلــو لهــم ويبقــون رهــن إشــارة األســرة بغيــة تلبيــة طلباتهــا المحتملــة]28].

القرارات الوزارية المنفذة والمكملة ألحكام قانون العمالة  	
المنزلية رقم 68 لسنة 2015: 

وهــي القــرار الــوزاري رقــم 2194 لســنة 2016 بشــأن الائحــة التنفيذيــة للقانــون 68، والقــرار الــوزاري رقــم 2302 
لســنة 2016 بشــأن قواعــد وإجــراءات تنفيــذ أحــكام القانــون 68 لســنة 2015 بشــأن العمالــة المنزليــة، وقــد 
تضمنــت هــذه القــرارات تفًصيــا لبعــض المــواد حــول توضيــح ســاعات العمــل وأوقــات الراحــة والعمــل اإلضافــي 
ــزال الممارســة الُمتبعــة  ــار )أي مــا يعــادل 200 دوالراً(. ومــع ذلــك، ال ت ــى لألجــور بقيمــة 60 دين والحــّد األدن
لوضع معــدالت األجــور الدنيــا علــى أســاس جنســية عامــات المنــازل ســائدة، ومســؤولية صاحــب العمــل 
ووكاالت التوظيــف إضافــة لنمــاذج لعقــد العمــل الثنائــي )العامــل – صاحــب العمــل( والثاثــي )العامــل – 
صاحــب العمــل – مكتــب االســتقدام( لكنهــا لــم تتضمــن مــواد تشــدد علــى ضــرورة تنفيــذ القانــون ولــم تضــف 
عقوبــات رادعــة للمخالفيــن لــه، وبــداًل مــن أن يتجــه القانــون وتشــريعاته إلــى حمايــة حقــوق عامــات المنــازل 
وضمانهــا بشــكل وقائــي واســتباقي للتقليــل مــن االنتهــاكات، نجــده ال يوفــر ســوى إمكانيــة ضئيلــة لتعويــض 

العامــات الاتــي تمكــن بصعوبــة مــن إنهــاء اإلجــراءات الطويلــة لتقديــم شــكوى رســمية]29].

القانون 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة اإلتجار باألشخاص  	
وتهريب المهاجرين:

بًيــن القانــون رقــم 91 لعــام 2013 بشــأن مكافحــة اإلتجــار باألشــخاص وتهريــب المهاجريــن، مــن خــال تعريــف 
اإلتجــار باألشــخاص الممارســات التــي تشــكل أركان الجريمــة بشــكل واضــح]30]، وعاقــب المتورطيــن فــي جرائــم 
اإلتجــار بالحبــس لمــدة تصــل لخمــس عشــرة ســنة ، وفــرض عقوبــات أشــد تصــل إلــى حــد الحبــس المؤبــد 
إذا ارتكبــت الجريمــة عــن طريــق جماعــة إجراميــة منظمــة وكان المتهــم قــد ســاهم فــي إنشــائها أو تنظيمهــا أو 
إدارتهــا أو تولــي قيــادة فيهــا أو انضــم إليهــا مــع علمــه بأغراضهــا أو كانــت الجريمــة ذات طابــع غيــر وطنــي أو كان 
مرتكــب الجريمــة علــى صلــة قرابــة بالضحيــة أو ارتكبــت باســتخدام الســاح ، أو ترتــب علــى الجريمــة إلحــاق 

]27]المادة 30 من قانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية ، المادة 20 من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن الائحة 
التنفيذية للقانون 68.

]28] المادة 10 الفقرة 3 من اتفاقية منظمة العمل رقم 189/ 2011 بشأن العمل الائق للعمال المنزليين.

]29] لاستفاضة أنظر تقرير لمنظمة migrant-rights نشر بتاريخ 14 / 07 / 2017 بعنوان البنود الجديدة في قانون العمالة المنزلية في 
الكويت تقدم دعًما محدوًدا لكن المشكلة في التنفيذ.

]30] المادة 1 من القانون 2013/91 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين 
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أذًى بليــغ بالمجنــي عليــه أو إصابتــه بعاهــة مســتديمة أو كان المتهــم موظفــاً عامــاً فــي الدولــة التــي ارتكبــت 
ــكاب الجريمــة أو إتمامهــا أو كان المجنــي عليــه طفــاً أو  فيهــا الجريمــة وكان لوظيفتــه شــأن فــي تســهيل ارت
أنثــى أو مــن أصحــاب االحتياجــات الخاصــة، كمــا فــرض القانــون عقوبــة أشــد مــن ذلــك وهــي عقوبــة اإلعــدام 

فــي حالــة وفــاة الضحيــة]31].

والتصــرف  التحقيــق  مــن خــال  باألشــخاص  اإلتجــار  القانونــي لجرائــم  بالتكييــف  العامــة  النيابــة  تختــص 
واالدعــاء]32] بنــاًء علــى المعلومــات األوليــة المقدمــة مــن ســلطات إنفــاذ القانــون كإدارة حمايــة اآلداب العامــة 

ومكافحــة اإلتجــار باألشــخاص ومفتشــي العمــل فــي الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة.

وال يجــوز فــي تطبيــق أحــكام القانــون 91 النــزول بالعقوبــة األخــف وفقــاً للمــادة )83( مــن قانــون الجــزاء]33] ، 
أو األمــر بوقــف تنفيــذ العقوبــة أو باالمتنــاع عــن النطــق بالعقــاب بالنســبة ألي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 

فــي هــذا القانــون]34].

 القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة االجانب: 	

القانــون رقــم 17 لســنة 1959 بشــأن إقامــة األجانــب هــو القانــون األساســي الــذي ينظــم اإلقامــة القانونيــة للعمــال 
المهاجريــن بشــكل عــام، إذ يفــرض علــى جميــع العمــال المهاجريــن بــأن يكــون لهــم كفيــل محلــي، مــن خــال 
الكفالــة الشــخصية المباشــرة بالنســبة لعامــات المنــازل وتســمى إقامــة عمــل منزلــي مــادة ]35]20، والكفالــة 
غيــر المباشــرة مــن خــال شــخصية اعتباريــة كالشــركات والمؤسســات للعامليــن فــي القطــاع األهلــي ويًحتــم 
القانــون بــأن يكــون الكفيــل هــو صاحــب العمــل ، وال يجــوز قانونــاً للعامــل أن يعمــل عنــد صاحــب عمــل آخــر 
غيــر الكفيــل وإال يعتبــر مخالــف للقانــون، وصاحــب العمــل مســؤول عــن إقامــة العاملــة المنزليــة وتجديدهــا 
بشــكل دوري عنــد االنتهــاء وفــي حــال تــرك العمــل بــدون إذن صاحــب العمــل يحــق لــه إخطــار  إدارة اســتقدام 
العمالــة  فــي الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة خــال مــدة اســبوع]36]، ويترتــب علــى هــذا اإلخطــار إلغــاء إقامــة 
العاملــة المنزليــة وإصــدار أمــر بإلقــاء القبــض عليهــا واحتجازهــا ومــن ثــم ترحيلهــا إلــى بلدهــا، أمــا فــي حــال 
لجــوء العاملــة المنزليــة لتقديــم شــكوى ضــد صاحــب العمــل لــدى إدارة اســتقدام العمالــة المنزليــة فــي الهيئــة 
العامــة للقــوى العاملــة فهنــا ال يســتطيع صاحــب العمــل التقــدم بإخطــار تــرك ضــد العاملــة، وهــذا القانــون 
ــة لعامــات المنــازل ،  ــة فعال ــات حماي يعطــي صاحيــات واســعة للكفيــل ويؤخــذ عليــه عــدم توفيــره لضمان
كمــا أنــه ال يمنحهــن الحــق فــي اللجــوء للقضــاء والطعــن ضــد قــرار الترحيــل أو اإلبعــاد وهــو مــا يســمى اإلبعــاد 

]31] المادة 2 من القانون 2013/91 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين. 

]32] المادة 11 من القانون 2013/91 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين 

]33]تنص المادة 83 من قانون الجزاء على أنه يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة، بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها 
الجريمة، أو بالنظر إلى ماضيه أو أخاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة اإلعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي ال تقل 

مدته عن خمس سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد عقوبة الحبس المؤقت الذي ال تقل مدته عن ثاث سنوات.

]34]المادة 13 من القانون 2013/91 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين .

www.moi.gov.kw 35] موقع وزارة الداخلية الكويتية[

]36] القرار الوزاري 640 لسنة 1987 بشأن قانون إقامة االجانب.
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اإلداري]37] .

وال يُمنــح لعمــال المنــازل الحــق فــي تغييــر صاحــب العمــل، إذ يتوجــب عليهــم الحصــول علــى موافقــة مــن 
صاحــب العمــل مــن خــال نمــوذج موقــع بالتنــازل عــن الكفالــة لصاحــب عمــل آخــر. 

قرار مجلس الوزراء رقم )614( لسنة 2018 بشأن نقل  	
اختصاصات إدارة العمالة المنزلية للهيئة العامة للقوى 

العاملة:

تضمــن القــرار 614 / 2018 نقــل االختصاصــات الــواردة فــي القانــون 68 / 2015 بشــأن العمالــة المنزليــة مــن 
وزارة الداخليــة إلــى الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة مــع اســتمرار العمــل باللوائــح والقــرارات والنظــم المعمــول 
بهــا حاليــا إلــى أن تعــدل أو تلغــى كخطــوة لمســاواة عمــال المنــازل بباقــي الفئــات األخــرى مــن العمــال مــن 

خــال تبعيتهــم للهيئــة العامــة للقــوى العاملــة.

 اإلطار القانوني الدولي لحماية عامالت المنازل:. 	

تعتبــر دولــة الكويــت عضــواً فــي منظمــة العمــل الدوليــة منــذ العــام 1961 م، ومــن تاريــخ انضمامهــا حتــى اآلن 
صادقــت علــى 19 اتفاقيــة مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة]38]، منهــا ســبعة مــن االتفاقيــات األساســية 
ــم ذكرهــا فيمــا ســبق(،  ــادئ والحقــوق األساســية للعمــل )ت ــي تشــكل المب ــة والت فــي العمــل والبالغــة ثماني
أمــا االتفاقيــة التــي لــم تصــادق عليهــا الكويــت مــن االتفاقيــات األساســية فهــي اتفاقيــة المســاواة فــي األجــور 
رقــم 100 لعــام 1951، وبذلــك تعتبــر الكويــت ُملزمــة بـــ احتــرام وتعزيــز وتحقيــق الحقــوق الــواردة فــي جميــع 

االتفاقيــات األساســية وإن لــم تكــن صادقــت عليهــا جميعهــا بموجــب إعــان 1998.

]37]  لاستفاضة حول اإلبعاد القسري أو ما يعرف االبعاد االداري - أنظر تقرير موازي لتقرير دولة الكويت صادر عن الجمعية الكويتية 
لحقوق اإلنسان حول مستوى تنفيذ دولة الكويت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 2/اكتوبر/ 2015 – منشور 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download. في موقع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
 aspx?symbolno=INT %2fCCPR %2fICO %2fKWT %2f21869&Lang=ar

]38] اتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من دولة الكويت )19( وهن : اتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 ، وبرتوكول 
عام 2014 التفاقية العمل الجبري - اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لعام -1948 اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة 

الجماعية رقم 98 لعام -1949 اتفاقية المساواة في األجور رقم 100 لعام -1951 اتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لعام 1957 
- اتفاقية التمييز في االستخدام والمهنة رقم 111 لعام 1958 - اتفاقية الحد األدنى للسن رقم 138 لعام 1973 - اتفاقية أسوا أشكال 
عمل األطفال رقم 182 لعام -1999 اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لعام 1947 - اتفاقية المشاورات الثاثية ) معايير العمل الدولية ( 

رقم 144 لعام -1976 اتفاقية ساعات العمل ) الصناعة ( رقم 1 لعام 1919 - اتفاقية ساعات العمل ) التجارة والمكاتب ( رقم 30 لعام 
1930 - اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر رقم 52 لعام 1936 - اتفاقية العمل ليا ) النساء ( رقم 89 لعام 1948 - اتفاقية الراحة 
األسبوعية ) التجارة والمكاتب ( رقم 106 لعام 1957 - اتفاقية مراجعة المواد الختامية رقم 116 لعام 1961 - اتفاقية السياسة 

االجتماعية ) األهداف والمعايير األساسية ( رقم 117 لعام 1962 - اتفاقية الوقاية من اآلالت رقم 119 لعام 1963 - اتفاقية البنزين رقم 
136 لعام 1971 - اتفاقية التأهيل المهني والعمالة ) المعوقين ( رقم 159 لعام 1983 .
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كمــا أن الكويــت مصادقــة علــى مواثيــق واتفاقيــات دوليــة لحقــوق اإلنســان ]39] ممــا يُلزمهــا بإعمــال الحقــوق 
الــواردة فــي هــذه االتفاقيــات علــى أوســع نطــاق وعلــى جميــع األفــراد المتواجديــن علــى أرضهــا مــن مواطنيــن 

ومهاجريــن ومــن ضمنهــم عمــال المنــازل.

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمصــادق عليــه بقانــون 1996/12، ينــص علــى أن 
تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع 
األفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخليــن فــي واليتهــا، دون أي تمييــز]40]، وال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب 
وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة]41]، وال يجــوز اســترقاق أحــد أو إخضــاع 
أحــد للعبوديــة ويحظــر الــرق واإلتجــار بالرقيــق بجميــع صورهمــا]42]، والنــاس جميعــا ســواء أمــام القانــون 
ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع بحمايتــه، وفــي هــذا الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي 

تمييــز وأن يكفــل لجميــع األشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن التمييــز ألي ســبب]43].

ــة الكويــت]44] أعربــت عــن  اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان مــن خــال ماحظاتهــا الختاميــة الموجهــة لدول
قلقهــا إزاء التمييــز فــي حــق العمــال المنزلييــن األجانــب واســتغالهم واإلســاءة إليهــم، وهــي أمــور تتفاقــم 
بفعــل نظــام الكفالــة والتبايــن بيــن الحقــوق الممنوحــة للعمــال المنزلييــن، ومعظمهــم أجانــب، بمقتضــى 
ــأن المعلومــات تشــير إلــى وجــود  ــون رقــم 68 / 2015، والحقــوق الممنوحــة لســواهم مــن العمــال، وب القان
نقــص فــي التبليــغ عــن حــاالت العنــف الممــارس علــى العمــال المنزلييــن خشــية انتقــام الكفيــل، وفقــدان 
ســبل العيــش، وخطــر اإلبعــاد]45]، كمــا أشــارت اللجنــة بأنــه وعلــى الرغــم مــن أن القانــون 68 / 2015 ينــص 
علــى حظــر حجــز جــوازات ســفر العمــال، فــإن هــذه الممارســة ال تــزال شــائعة بيــن أربــاب عمــل العمــال األجانــب 

وكفائهــم]46].

نــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والمصــادق عليــه مــن قبــل دولــة 
الكويــت بالقانــون 1998/11، بــأن لــكل شــخص الحــق فــي التمتــع بشــروط عمــل عادلــة ومرضيــة 

ومكافئــة توفــر لجميــع العمــال كحــد أدنــى و ظــروف عمــل تكفــل الســامة والصحــة، واســتراحة وأوقــات فــراغ، 

]39] االتفاقيات االساسية لحقوق اإلنسان المصادق عليها من طرف دولة الكويت وعددها سبعة : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

العنصري ، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو ألإلنسانية ،االتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، االتفاقية الدولية لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

]40] انظر المادة )2( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

]41]  انظر المادة )7( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

]42]  انظر المادة )8( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

]43]انظر المادة )26( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

]44] نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للكويت )CCPR/C/KWT/3( في جلستيها 3269 و3270 )انظر CCPR/C/SR.3269 و3270( 
المعقودتين في 21 و22 حزيران/يونيه 2016. 

]45]  الفقرة 32 من الماحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق االنسان في جلستها 3293، المعقودة في 8 تموز/يوليه 2016.   حول تقرير 
دولة الكويت الثالث للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

]46]  )ج( من الفقرة 34 من الماحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق االنسان في جلستها 3293، المعقودة في 8 تموز/يوليه 
2016.   حول تقرير دولة الكويت الثالث للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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والتحديــد المعقــول لســاعات العمــل، واإلجــازات الدوريــة المدفوعــة األجــر، وكذلــك المكافــأة عــن أيــام العطــل 
الرسمية]47].

وقــد طالبــت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن خــال قائمــة المســائل المتعلقــة بالتقريــر 
المنزلييــن  العمــال  المتخــذة لضمــان حقــوق  التدابيــر  بتزويدهــا معلومــات عــن  الثالــث للكويــت  الــدوري 
المهاجريــن، كالتدابيــر المتخــذة إلذكاء الوعــي العــام بقانــون العمالــة المنزليــة لعــام ٢٠١٥ ولوائحــه التنفيذيــة 
لعــام ٢٠١٦، وبآليــات التفتيــش المطبقــة وســبل االنتصــاف المتاحــة للعمــال المنزلييــن، وعــدد وطبيعــة 
الشــكاوى المقدمــة ضــد أربــاب العمــل ووكاالت التوظيــف، وعــدد الحــاالت التــي ُحقــق فيهــا ولوحــق مرتكبوهــا، 
وعــدد وطبيعــة الجــزاءات المطبقــة ضــد المتعســفين مــن أربــاب العمــل، علــى أســاس مقــارن علــى مــدى 
الســنوات الخمــس الماضيــة، والتدابيــر المقــرر اتخاذهــا العتمــاد عقوبــات تــردع أربــاب العمــل عــن عــدم 
االمتثال للقانــون، وأيــة خطــوات يُزمــع اتخاذهــا لتعديــل قانــون اســتقدام العمالــة المنزليــة لمواءمتــه مــع 
قانــون العمــل لعــام 2010، ال ســيما فيمــا يتعلــق بســاعات العمــل وبالحــق فــي الراحــة واإلجــازات المرضيــة، 
والتدابيــر المتخــذة لضمــان معالجــة حــاالت اســتغال العمــال المنزلييــن فــي حــد ذاتهــا وضمــان أن يشــملها 
نطــاق تشــريعات مكافحــة اإلتجــار بالبشــر، وعــدد حــاالت االســتغال فــي العمــل التــي جــرت مقاضــاة مرتكبيهــا 

كمتجريــن بالبشــر، وذلــك علــى أســاس مقــارن علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة ]48]. 

ــة  ــز العنصــري المصــادق عليهــا مــن طــرف دول أكــدت االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــي جميــع أشــكال التميي
الكويــت بالقانــون 1968/33، علــى حظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله ، وبضمــان حــق كل 

إنســان دون تمييــز ، والحــق فــي العمــل ضمــن شــروط عمــل عادلــة ومرضيــة]49] .

وقــد أشــارت لجنــة التمييــز العنصــري فــي ماحظاتهــا الختاميــة الموجــه لدولــة الكويــت فــي العــام 2017 
حــول عمــال المنــازل )بأنهــا تظــل تشــعر بالجــزع إزاء التقاريــر التــي تفيــد بــأن بعــض العمــال المنزلييــن األجانــب 
يتعرضــون العتــداءات بدنيــة ولفظيــة وجنســية خطيــرة علــى يــد أربــاب العمــل. وتشــعر بالقلــق مــن االفتقــار 
إلــى معلومــات دقيقــة عمــا تنتهــي إليــه الشــكاوى التــي يقدمهــا العمــال المنزليــون األجانــب مــن االعتــداءات، 
والعقوبــات بمقتضــى القانــون المذكــور، وآليــات اإلنفــاذ ذات الصلــة. وتعــرب عــن قلقهــا أيضــاً مــن أنــه يُســمح 
ألربــاب العمــل باالحتفــاظ بوثائــق هويــة العمــال األجانــب بموافقــة هــؤالء، ذلــك أن طبيعــة العاقــة بيــن رّب 
العمــل والعامــل تعنــي أن موافقــة العامــل قــد ال تكــون حــرة، ويظــل القلــق يســاورها مــن أن العمــال المنزلييــن 
األجانــب المتنازعيــن مــع أربــاب عملهــم غالبــاً مــا يُبَعــدون بقــرارات إداريــة دون أمــر قضائي معلَّــل أو إمكانية(]50].

]47]  المادة )7( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .

]48]  قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث للكويت من اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن تنفيذ 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمقدمة بتاريخ 9 / ابريل / 2019.

https//:tbinternet.ohchr.org_/layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E2% fC%2 12.fKWT 
2%fQ2% f3&Lang=ar

]49]  االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري المادة 5 .

]50]  الفقرة )23( بعنوان العمال المنزليون األجانب من الماحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الحادي 
والعشرين إلى الرابع والعشرين للكويت )CERD/C/KWT/21-24(، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2550 و2551 )انظر 

CERD/C/SR.2550 و2551( المعقودتين في 2 و3 آب/أغسطس 2017. 
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القضــاء علــى التمييــز فــي ميــدان العمــل وال ســيما الحــق فــي العمــل بوصفــه حقــاً ثابتــاً لجميــع البشــر، والحــق 
فــي التمتــع بنفــس فــرص العمالــة، بمــا فــي ذلــك تطبيــق معاييــر اختيــار واحــدة فــي شــؤون االســتخدام]51]، 
هــذا مــا أكــدت عليــه اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والمصــادق عليهــا مــن طــرف 

دولــة الكويــت بالمرســوم األميــري 1994/24.

وقــد رحبــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي ماحظاتهــا الختاميــة الموجهــة لدولــة الكويــت فــي 
العــام 2017، بالتقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق بإجــراء اإلصاحــات التشــريعية، وال ســيما اعتمــاد عــدد مــن 
القوانيــن مــن ضمنهــا القانــون رقــم 68 لســنة 2015 بشــأن العمالــة المنزليــة ممــا يعــزز حقــوق العامــات 
المنزليــات ويمنحهــن الحمايــة االجتماعيــة والقانونيــة والرعايــة الصحيــة]52]، ثــم أشــارت إلــى )الثغــرات القانونية 
التــي تعتــري القانــون رقــم 68 لســنة 2015 فيمــا يتعلــق بحمايــة العمالــة المنزليــة حمايــة فعليــة مــن اإليــذاء 
واالســتغال والعنــف، بمــا فــي ذلــك عــدم وجــود آليــات لتفّقــد أوضــاع العمــل، وضعــف العقوبــات المفروضــة 
علــى مؤسســات تشــغيل العامليــن علــى ممارســاتها التعســفية، وربــط إقامــة العامــل المنزلــي بــرب عمــل أو 
وكيــل واحــد، وإلــزام وزارة الداخليــة بترحيــل العامــل ”عنــد هروبــه“، وعــدم فــرض عقوبــات علــى أربــاب العمــل 
الذيــن يحتفظــون بجــوازات ســفر العامليــن المنزلييــن أو ال يمنحونهــم مــا يلــزم مــن الســكن أو الغــذاء أو 
مصاريــف العــاج أو فتــرات التوّقــف عــن العمــل اليوميــة أو أيــام الراحــة األســبوعية، وعــدم اشــتراط حضــور رب 
العمــل جلســة تســوية المنازعــة بيــن رب العمــل والعامــل المنزلــي، وعــدم وجــود آليــات لتقديــم الشــكاوى(]53].

تنــص اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة 
المصــادق عليهــا مــن طــرف دولــة الكويــت بموجــب القانــون رقــم 1 / 1996، بــأن تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات 
تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع 

الختصاصهــا القضائــي]54].

فــي حيــن أعربــت لجنــة مناهضــة التعذيــب التــي ترصــد تنفيــذ االتفاقيــة عــن قلقهــا إزاء التقاريــر التــي تقــول إن 
العديــد مــن العمــال األجانــب المنحدريــن مــن بلــدان مختلفــة، ال ســيما عمــال المنــازل، الذيــن يعملــون وفقــاً 
لنظــام الكفالــة واألحــكام القانونيــة المنظمــة لعملهــم، يتعرضــون للتعذيــب وســوء المعاملــة وأشــكال أخــرى 
مــن التعســف علــى يــد مســتخدميهم، بمــا يشــمل طــول ســاعات العمــل دون راحــة والحرمــان مــن الغــذاء 
والتهديــد واالعتــداء البدنــي أو الجنســي وتقييــد الحركــة، مثــل الحجــز والخطــف فــي مــكان العمــل، ومصــادرة 

]51]  اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة المادة )11(.

]52]  الفقرة )4( الفقرة الفرعية ) أ ( من الماحظات الختامية للجنة حول التقرير الدوري الخامس للكويت )CEDAW/C/KWT/5( في 
جلستيها 1544 و 1545 )انظر: CEDAW/C/SR.1544 و CEDAW/C/SR.1545( المعقودتين في ١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧. وترد 

CEDAW/C/ بينما ترد ردود الكويت في الوثيقة ،CEDAW/C/KWT/Q/5 قائمة المسائل واالستفسارات التي أثارتها اللجنة في الوثيقة
.KWT/Q/5/Add.1

]53] الفقرة )36( الفقرة الفرعية )هـ( من الماحظات الختامية للجنة حول التقرير الدوري الخامس للكويت )CEDAW/C/KWT/5( في 
جلستيها 1544 و 1545 )انظر: CEDAW/C/SR.1544 و CEDAW/C/SR.1545( المعقودتين في ١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٧. وترد 

CEDAW/C/ بينما ترد ردود الكويت في الوثيقة ،CEDAW/C/KWT/Q/5 قائمة المسائل واالستفسارات التي أثارتها اللجنة في الوثيقة
.KWT/Q/5/Add.1

]54]  المادة )2( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة.
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جــوازات الســفر وغيرهــا مــن الوثائــق الشــخصية، وعــدم دفــع األجــور، األمــر الــذي قــد يصــل إلــى حــد الســخرة 
ويشــبه الــرق]55].

ــة مــن خــال  ــر الوطني ــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عب ــى اتفاقي ــت عل كمــا صادقــت الكوي
القانــون رقــم 2006/5، والبروتوكوليــن المقترنيــن بهــا والمتعلــق أحدهمــا بمنــع وقمــع ومعاقبــة اإلتجــار 
البــر  باألشــخاص وخاصــة النســاء واألطفــال والمتعلــق ثانيهمــا بمكافحــة تهريــب المهاجريــن عــن طريــق 
والبحــر، واالتفاقيــة الخاصــة بالــرق]56]، واالتفاقيــة التكميليــة إلبطــال الــرق وتجــارة الرقيــق واألعــراف المشــابهة 
للــرق]57]، واالنضمــام إلــى االتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري )ابارتهيــد( والمعاقبــة عليــه]58].

لــذا فــإن دولــة الكويــت ملتزمــة قانونيــا بموجــب هــذه االتفاقيــات المصــادق عليهــا بتنفيــذ وإعمــال الحقــوق 
الــواردة فيهــا لجميــع األفــراد المتواجديــن علــى أراضيهــا. وفــي إطــار المراجعــة الدوريــة الشــاملة قدمــت الكويــت 
تقريرهــا الوطنــي الثالــث للفريــق العامــل المعنــي باالســتعراض الــدوري الشــامل فــي مجلــس حقــوق اإلنســان 
بتاريــخ 13/ نوفمبــر / 2019، حيــث تــم النظــر فيــه بالــدورة الخامســة والثاثيــن مــن 20 - 31 / ينايــر / 2020، 
تضمــن التقريــر العديــد مــن المحــاور منهــا العمالــة المنزليــة فيمــا يتعلــق بآليــات الحمايــة المنصــوص عليهــا 

فــي القانــون 68 لســنة 2015 بشــأن العمالــة المنزليــة وعــدد الشــكاوي التــي تــم اســتقبالها]59].

وخــال آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل فــي الــدورة الرابعــة واألربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي الفتــرة 
مــن 15 يونيــو – 3 يوليــو 2020، ُوجهــت لدولــة الكويــت 302 توصيــة منهــا مــا يقــارب 39 توصيــة تخــص العمــال 
المهاجريــن عمومــاً بمــا فيهــم القطــاع المنزلــي]60] ، وبعــد دراســة التوصيــات قدمــت الكويــت ردوداً عليهــا حيــث 

]55]  الماحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث للكويت )CAT/C/KWT/3( في جلستيها 1433 و1435 )انظر 
CAT/C/SR.1433 وSR.1435( المعقودتين في 25 و26 تموز/ يوليه 2016، واعتمدت الماحظات الختامية التالية في جلستيها 1451 

و1453، المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس -2016 الفقرة )أ( في الفقرة )30( .

]56] اتفاقية الرق 1926 أو المعروفة أيضا باسم اتفاقية قمع تجارة الرقيق هي معاهدة دولية تم إنشاؤها تحت رعاية عصبة األمم وقعت 
في جنيف 25 سبتمبر 1926. ألول مرة سجلت في عصبة األمم سلسلة معاهدات في 9 مارس 1927 وفي نفس اليوم دخلت حيز 

التنفيذ. كان الهدف من االتفاقية التأكيد ودفع قمع الرق وتجارة الرقيق ، وقد صادقت عليها الكويت بموجب مرسوم بتاريخ 18/
مايو/1963.

]57] اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي لانعقاد بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 608 )د21-( المؤرخ في 30 نيسان/أبريل 
1956، وحررت في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 1956، وتاريخ بدء نفاذها كان بـ 30 نيسان/أبريل 1957، وقد تم المصادقة عليه من 

طرف دولة الكويت بموجب مرسوم بتاريخ 1963/1/18.

]58]اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 3068 )د28-( المؤرخ في 30 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1973، تاريخ بدء النفاذ 18 تموز/يوليه 1976، وفقا ألحكام المادة 15، صادقت عليه الكويت بموجب المرسوم بقانون 

.1977/5

]59] تقرير الكويت الوطني الثالث المقدم لمجلس حقوق اإلنسان إعمااًل للفقرة 15 ) أ ( من قرار مجلس حقوق اإلنسان )1/5( ضمن آلية 
االستعراض الدوري الشامل )upr( من خال الرابط التالي :

https://undocs.org/ar/A/HRC/WG.6/35/KWT/1

]60] التوصيات التي خصت العمال المهاجرين عموما كانت 39 توصية تقريبا منها 35 تم قبولها ، و3 تم رفضها، وتوصية واحدة أحيط بها 
علم، لاطاع على تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق اإلنسان من خال الرابط التالي :

44/17/HRC/A/ar/org.undocs//:https
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قبلــت 231 توصيــة، ورفضــت 53، وأحاطــت علمــاً بـــ 12، ودعمــت جزئيــاً ســت توصيــات]61]، مــن التوصيــات 
المقبولــة )التنفيــذ الكامــل للقانــون المتعلــق بالعمــال المنزلييــن والتحقيــق فــي جميــع االنتهــاكات وأشــكال 
العنــف إزاء العمــال المنزلييــن ومقاضــاة مرتكبيهــا(]62]، ) إنشــاء آليــة لحمايــة حقــوق العمــال المنزلييــن 
وفــرض جــزاءات علــى أربــاب العمــل الذيــن ينتهكــون حقــوق موظفيهــم(]63]، ومــن أهــم التوصيــات المرفوضــة 
)النظــر فــي التصديــق علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، 

واالنخــراط فــي التعــاون مــع بلــدان المصــدر(]64].

ثانيا – وضع عامالت المنازل في ظل وباء كوفيد - 19 في دولة الكويت:

علــى الرغــم مــن بعــض التغيــرات التشــريعية التــي قامــت بهــا الحكومــة الكويتيــة منــذ العــام 2015 مثــل إقــرار 
القانــون رقــم 68 لســنة 2015 بشــأن العمالــة المنزليــة، وتطبيــق الحــد األدنــى ألجــور عامــات المنــازل، وصــدور 
عــدد مــن القــرارات الوزاريــة، مــن أبرزهــا القــرار 614 / 2018 بنقــل االختصاصــات الــواردة فــي القانــون 68 / 2015 
بشــأن العمالــة المنزليــة مــن وزارة الداخليــة إلــى الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة، إال أن الظــروف االســتثنائية 
التــي تمــر بهــا الكويــت بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد أكــدت لنــا ضعــف ضمانــات الحمايــة لعامــات 
المنــازل وعــدم فاعليتهــا بالمســتوى المطلــوب، وإحــدى المشــاكل الرئيســة هــو نظــام الكفالــة باعتبــار أن هــذه 
الفئــة مــن الفئــات المهمشــة واألكثــر عرضــة النتهــاك حقوقهــن األساســية فــي العمــل، نظــراً للروابــط التاريخيــة 
بيــن العمــل المنزلــي والــرق وأشــكال أخــرى مــن العبوديــة وأنمــاط التمييــز المســتمرة علــى أســاس الجنــس 
والعــرق واألصــل االجتماعــي وأســباب أخــرى، وكذلــك لكــون العمــل المنزلــي كثيــراً مــا يــؤدى بصــورة غيــر 

رســمية]65].

أبــرز مــا تعانــي منــه عامــات المنــازل فــي ظــل جائحــة كورونــا ازديــاد ســاعات العمــل وعــدم احتســاب أجــر 
إضافــي لهــن علــى العمــل لســاعات أطــول وعــدم التمتــع بيــوم راحــة أســبوعياً، وعــدم الحصــول علــى إجــازة 
ســنوية والعزلــة المفروضــة عليهــن داخــل المنــازل وعــدم حصولهــن علــى التوعيــة الازمــة والضروريــة للوقايــة 
مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا وصعوبــة الوصــول إلــى المعلومــات الكافيــة وطــرق الحمايــة، وعــدم توفيــر 
ــم  ــاء، والشــعور بالقلــق والخــوف الدائ ــة بالوب المعــدات واألدوات الوقائيــة ممــا يجعلهــن أكثــر عرضــة لإلصاب
وخاصــة أن الكثيــر مــن عامــات المنــازل لــم يخضعــن للفحــص الــدوري أو إجــراء مســحات للتأكــد مــن عــدم 

ــاء إصابتهــن بالوب

وبحســب اإلحصائيــات الــواردة مــن اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء والتــي تبيــن انخفــاض أعــداد كبيــرة مــن عامــات 

]61]  لاطاع على تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق االنسان حول الردود المقدمة من دولة الكويت 
على التوصيات الموجهة لها من خال الرابط التالي:

1.Add/44/17/HRC/A/ar/org.undocs//:https

]62] التوصية رقم 62 وجهت لدولة الكويت من النمسا خال آلية االستعراض الدوري الشامل في الدورة )44( لمجلس حقوق اإلنسان.

]63] التوصية رقم 172 وجهت لدولة الكويت من تايلند خال آلية االستعراض الدوري الشامل في الدورة )44( لمجلس حقوق اإلنسان.

]64] التوصية رقم 41 وجهت لدولة الكويت من اندونيسيا خال آلية االستعراض الدوري الشامل في الدورة )44( لمجلس حقوق اإلنسان.

]65] الحماية الفعالة للعمال المنزليين “ دليل وضع قوانين العمل” القسم 4 المبادئ والحقوق االساسية في العمل – الصفحة 25. 
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المنــازل فــي دولــة الكويــت خــال العــام 2020، والــذي وصــل لـــ 37337 ألــف عاملــة منزليــة مغــادرة لبادهــا، 
حيــث إن عددهــن بتاريــخ 2019/12/31 كان )377702( ألــف عاملــة منزليــة، ثــم انخفــض عددهــن بتاريــخ 
2020/12/31 إلــى )340365( ألــف عاملــة منزليــة]66]، وهــذا االنخفــاض الكبيــر خــال العــام 2020، يوضــح لنــا 
اآلثــار الســلبية التــي عانــت منهــا عامــات المنــازل بســبب جائحــة كورونــا المســتجد ممــا اضطرهــن لتــرك العمل 
ومغــادرة الكويــت، وألن الخيــارات المتاحــة أمامهــن محــدودة جــداً وال تتيــح لهــن االنتقــال مــن صاحــب عمــل 
ألخــر، إال بمواقفــة مــن صاحــب العمــل )الكفيــل(، مــع العلــم أن الكثيــر مــن عامــات المنــازل ال يســتطعن 
التقــدم بالشــكاوى ضــد أصحــاب العمــل لعــدة أســباب منهــا عــدم تمكنهــن مــن مغــادرة المنــازل التــي يعملــن 
بهــا أو لعــدم معرفتهــن بالقانــون وبــإدارة اســتقدام العمالــة ألســباب تتعلــق بلغتهــن غيــر العربيــة، حيــث إن 

نظــام الكفالــة المقيِّــد يمنــح الكفيــل صاحيــات واســعة يحــدد مــن خالهــا ظــروف عملهــن ومعيشــتهن.

وقــد أشــارت المقــررة الخاصــة المعنيــة باإلتجــار بالبشــر وال ســيما النســاء واألطفــال فــي تقريرهــا لمجلــس 
ــى مــا يلــي: ــو / 2017 إل حقــوق اإلنســان فــي يوني

)يتســبب نظــام الكفالــة الــذي يقيــد العمــال بأصحــاب العمــل فــي إضعــاف العمــال ويســهل عاقــات العمــل 
االســتغالية المؤديــة إلــى اإلتجــار بالبشــر فــي قطــاع الخدمــات المنزليــة وفــي غيــره مــن القطاعــات، وهنــاك 
عجــز فــي القــدرة للتعــرف علــى ضحايــا اإلتجــار بدقــة وســرعة ويظــل معــدل عــرض حــاالت اإلنجــار علــى القضــاء 

منخفضــاً جــداً، ممــا يديــم إفــات المتاجريــن مــن العقــاب ويعيــق وصــول الضحايــا إلــى العدالــة(]67].

]66] اإلدارة المركزية لإلحصاء، نشرة مسح القوى العاملة بالقطاع العائلي بتاريخ 31-12-2020 م، لمزيد من المعلومات انظر:
aspx.Default/ar/kw.gov.csb.lmis//:https

]67]  تقرير المقررة الخاصة المعنية باإلتجار بالبشر، وال سيما النساء واألطفال من خال زيارتها إلى الكويت في الفترة من 4 – 8 / سبتمبر 
/ 2016 الفقرة 84 في القسم الثالث )االستنتاجات والتوصيات(. 
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المبحث الثاني:  تأثير كوفيد - 19 على حقوق عامالت المنازل بدولة 
الكويت – الدراسة الميدانية

ســنقدم فــي هــذا المبحــث اإلجــراءات المنهجيــة للدراســة، واســتعراض نتائــج البيانــات التــي ُجمعــت بواســطة 
االســتبانة المقدمــة لعامــات المنــازل بدولــة الكويــت، للتعــرف علــى مســتوى تأثيــر كوفيــد – 19 علــى حقوقهن. 

أواًل: اإلجراءات المنهجية

ــان  ــاً تبي ــة، متضمن ــذ الدراســة الميداني ــي اتبعناهــا لتنفي ــة الت ــاول فــي هــذا المحــور، اإلجــراءات المنهجي نتن
مجتمــع الدراســة، وطريقــة تحديــد حجــم العينــة وتوزيــع االســتبيان.

مجتمع الدراسة. 	

تكــون مجتمــع البحــث مــن النســاء عامــات المنــازل المقيمــات فــي دولــة الكويــت البالــغ عددهــن )340365( 
عاملــة منزليــة مــن مختلــف الجنســيات بحســب تقديــر الســكان للعــام 2020م.

عينة الدراسة وطريقة اختيارها وتوزيع االستبيان. 	

تــم اختيــار عينــة الدراســة وفقــا للطريقــة االحتماليــة البســيطة، حيــث بلــغ حجــم العينــة وفقــاً لمعادلــة ســتيفن 
ثامبســون ]68]* )384( مفــردة، وقــد تــم توزيــع االســتبيان علــى عــدد كبيــر مــن أفــراد العينــة مــن عامــات المنــازل 
بمختلــف المســتويات العلميــة والعمريــة والحالــة االجتماعيــة مــن جنســيات مختلفــة، وتــم زيــادة العــدد إلــى 

)507( اســتبيان بهــدف تافــي تلــف بعــض البيانــات أو انخفــاض نســبة االســتجابة.

البيانــات  بترجمتــه وجمــع  القيــام  بعــد  والورقيــة  اإللكترونيــة  بالطريقــة  االســتبيانات  اســتغرق توزيــع  كمــا 
أســبوعين تقريبــاً، تــم الحصــول علــى )507( اســتبانة صالحــة للتحليــل، وبعــد ذلــك تــم إدخــال البيانــات 

.)SPSS( االحصائــي  التحليــل  برنامــج  باســتخدام  إحصائيــاً  ومعالجتهــا 
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]68]* حيث: 

 n: حجم العينة المطلوب. N: حجم مجتمع الدراسة البالغ )340365( عاملة منزلية. P: النسبة في المجتمع، ونظراً لعدم معرفتها من 
.)B=0.05( حد الخطأ المسموح به، استخدم هنا :P B )%50 ( . .مكمل النسبة :Q .)% 50( دراسات سابقة فقد افترض أنها تساوي
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ثانياً: الخصائص الديمغرافية للعينة:

تتمثــل الخصائــص الديمغرافيــة ألفــراد العينــة فــي العمــر، والمســتوى التعليمــي، والحالــة االجتماعيــة، 
والجنســية.

العمر . 	

جدول رقم )1( توزيع العينة حسب العمر

النسبة التكرارالعمر

22 – 188%2 

27 – 2344%9 

  32 – 28115%22 

37 – 33138%27 

 40%38202 فأكثر

 100%507اإلجمالي

ــد عــن 38  ــة تزي ــراد العين ــازل أف ــا الجــدول رقــم )1(، أن أعمــار مــا نســبته )40 %( مــن عامــات المن ــن لن يبي
ســنة، أمــا الفئــة العمريــة التــي تليهــا فتتمثــل فــي )33 - 37( ســنة ، وتشــكل مــا نســبته )27 %( مــن عينــة 
الدراســة، ثــم الفئــة العمريــة )28 - 32( ســنة، بنســبة )22 %(، ثــم الفئــة العمريــة )23 – 27( بنســبة )9 
%(، أمــا أقــل النســب فكانــت للفئــة العمريــة )18-22( ســنة، ونســبتها )2 %(، حيــث يتبيــن لنــا أن أغلبيــة 
أفــراد العينــة تتجــاوز أعمارهــن ثاثيــن ســنة، وهــذا المؤشــر يتطابــق مــع الواقــع بحســب نظــم معلومــات ســوق 
العمــل فــي اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء فــي دولــة الكويــت، إذ تشــير أحــدث اإلحصــاءات بتاريــخ 2020/12/31، 
إلــى أن الفئــة العمريــة األكثــر ارتفاعــاً بيــن عامــات المنــازل فــي الكويــت تتــراوح بيــن )30 – 44( ويصــل عددهــا 
إلــى )194983( عاملــة منزليــة مــن أصــل العــدد اإلجمالــي والبالــغ )340365(]69]، كمــا أن هــذا مؤشــر يعكــس 

نضــج وصحــة ردود العينــة وارتفــاع خبرتهــن فــي الحيــاة العمليــة.

ــة األكبــر، تكــون فرصتهــا للعمــل أكثــر بحســب ارتفــاع خبرتهــا وقدرتهــا علــى الســفر،  كمــا أن الفئــات العمري
وتركيــز مكاتــب اســتقدام العمالــة علــى اســتقطاب هــذه الفئــات، فــي حيــن تقــل نســبة الفئــات العمريــة األقــل 

الفتقارهــا للخبــرة، وأيضــا قــد ال تاقــي صغيــرات الســن قبــواًل مــن ربــات المنــازل.

]69] اإلدارة المركزية لإلحصاء – نظم معلومات سوق العمل، التوزيع العددي والنسبي للعمالة بالقطاع العائلي )عمال المنازل( حسب 
فئات العمر والنوع وفقاً للحالة في 2020/12/31.
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المستوى التعليمي: . 	

جدول رقم )2( توزيع العينة حسب المستوى التعليمي

النسبة ) %(التكرارالمستوى التعليمي

 59%300ثانوية عامة وأقل

 25%125دبلوم بعد الثانوية

 14%69جامعية

 2%13دبلوم بعد الجامعة وأعلى

100 %507اإلجمالي

يتضــح مــن الجــدول رقــم )2(، أن أكبــر فئــة مــن أفــراد العينــة، هــن ممــن يحملــن ثانويــة عامــة وأقــل بنســبة 
)59 %(، ثــم حملــة دبلــوم بعــد الثانويــة بنســبة )25 %(، ثــم حملــة مؤهــل جامعــي بمــا نســبته )14 %(، 
ــى بنســبة )2 %(، وهــذه النســب تعكــس  ــوم بعــد الجامعــة وأعل ــة مؤهــل دبل أمــا أقــل النســب فهــي لحمل
انخفــاض المســتوى التعليمــي لــدى أفــراد العينــة، إذ ياحــظ قلــة الشــهادات الجامعيــة وندرتهــا فيمــا بعــد 
التعليــم الثانــوي، ونــرى بأنهــا نتيجــة طبيعيــة بيــن أوســاط عامــات المنــازل فــي الكويــت، حيــث إن الحصــول 
علــى مؤهــل جامعــي ومــا بعــد يتيــح الحصــول علــى فــرص عمــل ذات مــردود أعلــى مــن العمــل المنزلــي، كمــا 
أن منظمــة العمــل الدوليــة ومــن خــال دراســة صــدرت عنهــا فــي العــام 2016، اســتندت فيهــا علــى تعريــف 
العمــال ذوي المهــارات المتدنيــة إمــا علــى أســاس المهــارات المطلوبــة لتنفيــذ العمــل أو وفقــاً لمســتوى العامــل 
التعليمــي وتحديــداً مــا هــو أقــل مــن الثانويــة العامــة ومنهــم العمــال المهاجــرون ذوو المهــارات المتدنيــة فــي 
قطاعــات مثــل البنــاء والزراعــة والخدمــات )بمــا فيــه العمــل المنزلــي(]70]، كمــا أن اعتمــاد أصحــاب العمــل 
علــى عامــات المنــازل بالمهــام المنزليــة العامــة بنســبة )68 %( وهــذه النســبة أجبــن عليهــا مــن خــال ســؤال 
حــول نــوع العمــل، ســببه انخفــاض المســتوى التعليمــي لديهــن ، وعــدم االعتمــاد عليهــن فــي تربيــة األطفــال 

والعنايــة بهــم حيــث يفّضــل مــن يحملــن مؤهــاً جامعيــاً كحــد أدنــى.

نســتنتج ممــا ســبق، أن العامــات ممــن لديهــن مؤهــل ثانويــة وأقــل حصلــن علــى المرتبــة األولــى بالتوزيــع 
العــام للمســتوى التعليمــي، وهــو مســتوى طبيعــي إذا مــا عرفنــا أن طبيعــة العمــل ال تتطلــب مؤهــات 
مرتفعــة وإنمــا خبــرة فــي األعمــال المنزليــة، كمــا أن ذوات المؤهــات العليــا، قــد تكــون لديهــن فــرص للعمــل 

أفضــل مــن المنــازل وفــي مجــال تخصصهــن. 

الكافيــة حــول  المعلومــات  علــى  والحصــول  بحقوقهــن،  علــى مســتوى معرفتهــن  األمــر  هــذا  يؤثــر  وقــد 
كوفيــــــــــــــــــد - 19 ووســائل الحمايــة والوقايــة مــن اإلصابــة بــه، ممــا يجعلهــن عرضــة لإلصابــة بفيــروس كورونــا 

ــرة.  بنســبة كبي

]70] رأي جريديني دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية بعنوان سبل التقدم في توظيف العمال المهاجرين من ذوي المهارات المتدنية 
في ممر آسيا والدول العربية،2016.
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الحالة االجتماعية:. 	

جدول رقم )3( توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية

النسبة ) %(التكرارالحالة االجتماعية

 70%354متزوجة

 21%108عازبة

 7%36أرملة

 2%9مطلقة

 100%507اإلجمالي

يقــدم الجــدول رقــم )3(، الحالــة االجتماعيــة ألفــراد العينــة، حيــث إن النســبة األعلــى مــن عامــات المنــازل فــي 
الكويت ممن أجـــــــــــــبن على االستبيــــــــان هن متزوجات بنسبة )70 %(. كما تشكـــــل نسبــــــــة العــــــــــــــازبات 
)21 %(، وجاءت نسبة األرامل )7 %(، في حين لم تتجاوز نسبة المطلقات )2 %( وارتفاع نسبة المتزوجات 
يعتبــر نتيجــة طبيعيــة، حيــث أظهــرت النتائــج أن أغلبيــة أفــراد العينــة تتجــاوز أعمارهــن الثاثيــن ســنة، وارتفــاع 
نســبة المتزوجــات يترتــب عليــه التزامــات ماليــة أكبــر تجــاه أســرهن فــي بادهــن، باإلضافــة إلــى ارتفــاع الضغــط 
النفســي لعــدم قدرتهــن علــى الســفر، ورؤيــة أســرهن فــي ظــل اإلجــراءات والتدابيــر المتخــذة للحــد مــن انتشــار 
فيــروس كورونــا المســتجد، كحظــر الرحــات الجويــة مــع الــدول عاليــة الخطــورة بســبب الوبــاء ومنــع مواطنيهــا 
مــن دخــول الكويــت، ومنــع جميــع غيــر الكويتييــن حتــى وإن كانــوا مــن حاملــي اإلقامــات الســارية مــن دخــول 

الكويت.

الجنسية:. 	

جدول رقم )4( توزيع العينة حسب الجنسية

النسبة ) %(التكرارالجنسية

 68%345الفلبين
 13.6%69الهند

 8.7%44سيريانكا
 8.3%42أثيوبيا
 1.2%6نيبال
 0.2%1ماليزيا

 100%507اإلجمالي
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يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( ، أن نســبة عامــات المنــازل مــن الجنســية الفلبينيــة ممــن أجبــن على االســتبيان 
هــي األعلــى، إذ بلغــت )68 %( ، ثــم تليهــا نســبة العامــات مــن الجنســية الهنديــة وبلغــت )13.6 %( ، ثــم 
العامــات مــن الجنســية الســريانكية )7.8 %(، ثــم الجنســية اإلثيوبيــة بنســبة )8.3 %(، ثــم الجنســية 
النيباليــة بنســبة )1.2 %(، وأخيــراً الجنســية الماليزيــة بنســبة )0.2 %(، وبحســب إحصائيــات نظــم معلومــات 
ــازل مــن الجنســية  ــغ عــدد عامــات المن ــة لإلحصــاء]71]، يبل ســوق العمــل للعــام 2020، فــي اإلدارة المركزي
الفلبينيــة )141735( ألــف عاملــة مــن أصــل )340365( وهــو العــدد الكلــي لعامــات المنــازل فــي دولــة الكويــت 
أي بنســبة )41.6 %( وبذلــك يحتلــن المركــز األول مــن حيــث العــدد، وفــي المركــز الثانــي بواقــع )97710( ألــف 
ــم الجنســية الســريانكية فــي المركــز  ــة، ث ــازل مــن الجنســية الهندي ــة، بنســبة )28.7 %( عامــات المن عامل
ــغ عددهــن  ــة ويبل ــة، بنســبة )18 %(، تليهــا الجنســية اإلثيوبي ــف عامل ــث مــن حيــث العــدد )61356( أل الثال
)13804( بنســبة )4.1 %(، ثــم الجنســية النيباليــة ويبلــغ عددهــن )13450( ألــف عاملــة منزليــة بنســبة )4 %(، 

وهــذا يؤكــد تمثيــل الدراســة لمجتمــع البحــث مــن حيــث توزيــع العينــة بحســب الجنســية .

ثالثاً: الخصائص العملية:

يشــمل هــذا المحــور، نوعيــة العمــل، ومدتــه، ومســتوى اإلجــازات الممنوحــة للعامــات، وتوفــر عطلــة، 
ومــكان العمــل، ومســتوى توفــر عاملــة منزليــة أخــرى فــي نفــس المنــزل، والعــدد اإلجمالــي للعمالــة المنزليــة. 

نوعية العمل وفقا للعقد:. 	

جدول رقم )5( توزيع العينة حسب نوعية العمل

النسبة ) %(التكرارنوعية العمل

 68%348اعمال منزلية عامة
 11%54التنظيف
 9%44الطهي

 6%29رعاية األطفال
 5%27رعاية كبار السن
 1%5غسل المابس

 100%507اإلجمالي

يشــير الجــدول رقــم )5(، إلــى أن مــا نســبته )68 %( مــن أفــراد العينــة يعملــن فــي األعمــال المنزليــة العامــة، 
فــي حيــن بلغــت نســبة العامــات المنزليــات فــي مجــال التنظيــف )11 %(، ووصلــت نســبة مــن يعملــن فــي 
مجــال الطهــي ) 9 %(، ونســبة مــن يعملــن فــي مجــال رعايــة األطفــال )6 %(، وفــي مجــال رعايــة كبــار الســن 

]71]  اإلدارة المركزية لإلحصاء – نظم معلومات سوق العمل، التوزيع العددي والنسبي للعمالة في القطاع العائلي حسب أعلى 10 
جنسيات والنوع وفقاً للحالة في 2020/12/31.
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بنســبة )5 %(، وفــي مجــال غســيل المابــس بنســبة )1 %(، وهــذا التوزيــع ينســجم مــع وضــع عامــات المنازل 
فــي الكويــت إلــى حــد مــا ، حيــث أظهــرت النتائــج بــأن )59 %( مــن عينــة البحــث ممــن يحملــن ثانويــة عامــة 
وأقــل، وبالتالــي فــإن انخفــاض المســتوى التعليمــي لديهــن وعــدم امتاكهــن لمهــارات متقدمــة يقــود أصحــاب 
العمــل لاعتمــاد عليهــن بالمهــام المنزليــة العامــة، وعــدم االعتمــاد عليهــن فــي تربيــة األطفــال والعنايــة بهــم، 

حيــث يفّضــل فــي هــذا المجــال ممــن يحملــن مؤهــل جامعــي كحــد أدنــى.

ونستشــف أيضــا مــن خــال النســب الســابقة، أن األعمــال المنزليــة العامــة، قــد حصلــت علــى أعلــى المراتــب 
مــن بيــن باقــي األعمــال المنزليــة، وذلــك كونهــا مــن األعمــال األكثــر صعوبــة بالنســبة للنســاء مــا يجعــل ربــات 
المنــازل، ترحلهــا للعامــات، كذلــك الحــال فــي أعمــال التنظيــف، ممــا قــد يؤثــر عليهــن أثنــاء كوفيــد – 19 مــن 

حيــث صعوبــة العــزل عــن األخريــن خوفــاً مــن اإلصابــة. 

.

مدة العمل الحالي مع صاحب العمل:. 	

جدول رقم )6( توزيع العينة حسب مدة العمل الحالي مع صاحب العمل

النسبة ) %(التكرارمدة العمل

 57.4%291أكثر من ثاث سنوات
 29%147سنتان

 10.5%53ثاث سنوات
 2.7%14سنة واحدة
 0.4%2أقل من عام
 100%507اإلجمالي

يشــير الجــدول رقــم )6(، أن مــا نســبته )57.4 %( مــن عامــات المنــازل ممــن أجبــن علــى االســتبيان يعملــن 
منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات لــدى أصحــاب العمــل، فــي حيــن بلغــت نســبة مــن يعملــن منــذ ســنتين )29 %(، 
ووصلــت نســبة مــن يعملــن منــذ ثــاث ســنوات )10.5 %(، ونســبة مــن يعملــن منــذ ســنة واحــدة )2.7 %(، 

ونســبة ضئيلــة لمــن يعملــن منــذ أقــل مــن ســنة وقــد بلغــت )0.4 %(.

ممــا يبيــن ارتفــاع نســبة اســتقرار العمــل فــي المنــازل، لــدى أســرة واحــدة، وقــد يكــون ذلــك بســبب صعوبــة 
االنتقــال مــن صاحــب عمــل إلــى آخــر بحســب طبيعــة التعاقــد فــي هــذه األعمــال، ومنــع الكويــت اســتقدام 

العمالــة المنزليــة منــذ بــدء انتشــار الوبــاء.
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مستوى أخذ إجازة سنوية أو إجازة حسب العقد:. 	

جدول رقم )7( توزيع العينة حسب الحصول على إجازة سنوية أو إجازة حسب العقد:

النسبة ) %(التكراروجود اإلجابة

 89%450ال

 11%57نعم 
 100%507اإلجمالي

يشــير الجــدول رقــم )7( إلــى أّن مــا نســبته )89 %( مــن عامــات المنــازل ال يحصلــن علــى إجــازة ســنوية 
مدفوعــة األجــر مــن أصحــاب العمــل رغــم أن القانــون 68 لســنة 2015 بشــأن العمالــة المنزليــة قــد نــص علــى 
أحقيــة العاملــة المنزليــة بالحصــول عليهــا مــن خــال المــادة رقــم )22(، فــي حيــن أن مــا نســبته )11 %( مــن 

أفــراد العينــة يحصلــن علــى إجــازة ســنوية.

والجديــر باإلشــارة، أن )88 %( مــن العامــات المتزوجــات، و )92 %( ممــن يعملــن لــدى صاحــب العمــل 
ألكثــر مــن ثــاث ســنوات، هــن مــن بيــن المحرومــات مــن اإلجــازات الســنوية، وهــذا مــا يؤكــد لنــا أن الكثيــر 
مــن عامــات المنــازل يعملــن فــي ظــل ظــروف صعبــة، ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى سياســات الهجــرة 
التعســفية وضعــف ضمانــات الحمايــة فــي قانــون العمــل، أو غيابهــا، كمــا أن القيــود المفروضــة اســتجابة 
ألزمــة فيــروس كورونــا المســتجد أدت إلــى تفاقــم هــذه الظــروف، واحتمــال تعرضهــن النتهــاكات، وزيــادة 
حرمانهــن مــن اإلجــازات والعــزل االجتماعــي. وغالبــاً مــا تكــون عامــات المنــازل أكثــر الفئــات العماليــة ضعفــاً، 

وتعرًضــا لاســتغال واإلســاءة.

يوم عطلة حسب العقد:. 	

جدول رقم )8( توزيع العينة حسب الحصول على يوم عطلة حسب العقد

النسبة ) %(التكراروجود اإلجابة

 56%285ال يوجد

 22%110شهريا

 18%93أسبوعي

 4%19سنوي
 100%507اإلجمالي

يتضــح مــن الشــكل رقــم )8(، أن نســبة عامــات المنــازل الاتــي ال يحصلــن علــى يــوم راحــة بلغــت )56 %( ، 
كمــا أن مــا نســبته )52 %( مــن إجمالــي العامــات المتزوجــات يتعرضــن لهــذا الحرمــان النهائــي ، و )56 %( 
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ممــن عملــن لــدى صاحــب العمــل لمــدة تزيــد عــن ثــاث ســنوات ، وللتعــرف علــى خصائــص الفئــة المحرومــة 
بشــكل أوســع ، يتضــح أن أغلبهــن مــن الجنســية الفلبينيــة بنســبة )54 %(، وبنســبة )64 %( مــن القائمــات 
علــى األعمــال المنزليــة العامــة ، وكذلــك تبيــن بمــا نســبته )72 %( مــن إجمالــي العامــات الفلبينيــات هــن 

مــن يتوليــن األعمــال المنزليــة العامــة .

 بينمــا العامــات الاتــي يحصلــن علــى يــوم راحــة كل شــهر بنســبة )22 %(، ثــم الاتــي يحصلــن علــى يــوم راحــة 
أســبوعياً بنســبة )18 %(، وأخيــرا نســبة الاتــي يحصلــن علــى يــوم الراحــة ســنوياً )4 %(، ممــا يــدل علــى ضعــف 

االلتــزام ببنــود القانــون رقــم 68 لســنة 2015، والــذي يعطــي العاملــة المنزليــة الحــق فــي يــوم راحة أســبوعياً.

ونســبة العامــات الاتــي ال يحصلــن علــى يــوم راحــة أســبوعي خــال جائحــة فيــروس كورونــا، مقاربــة لمــا 
كــن عليــه قبــل ظهــور الوبــاء، فمــن خــال نتائــج دراســة ســابقة فــي العــام 2018 حــول حقــوق عمــال المنــازل 
فــي دولــة الكويــت بيــن النظريــة والتطبيــق، فــإن مــا نســبته )55.80 %( مــن عمــال المنــازل ، ال يســمح لهــم 
بالحصــول علــى يــوم راحــة أســبوعياً ]72]، وفــي ظــل القيــود المفروضــة بســبب فيــروس كورونــا كحظــر التجــول 
وعــدم الســماح بمغــادرة المنــازل، فــإن أصحــاب العمــل قــد يجبــرون العامــات علــى العمــل فــي يــوم إجازتهن، 

وبنســبة أكبــر ممــا كان عليــه الوضــع فــي الســابق قبــل انتشــار فيــروس كورونــا.

العيش في منزل صاحب العمل:. 	

جدول رقم )9( توزيع العينة حسب العيش في منزل صاحب العمل:

النسبة ) %(التكراراإلجابة

 81%411نعم 

 19%96ال
 100%507اإلجمالي

ــازل يعشــن فــي منــزل صاحــب العمــل  ــأن غالبيــة أفــراد العينــة مــن عامــات المن ــا الجــدول )9( ، ب يبيــن لن
بنســبة )81 %(، بينمــا نســبة )19 %( ال يعشــن فــي منــزل صاحــب العمــل، وقــد نــص القانــون 68 لســنة 
2015 علــى إلــزام صاحــب العمــل بتوفيــر مســكن مائــم للعمالــة المنزليــة تتوفــر فيــه ســبل المعيشــة الائقــة 
وتوفيــر المابــس والطعــام، فــي حيــن أقــرت اتفاقيــة العمــل الائــق للعمــال المنزلييــن رقــم )189(، بــأن عمــال 
المنــازل أحــرار فــي االتفــاق مــع أصحــاب العمــل بشــأن اإلقامــة أم ال مــع األســرة، وبأنهــم غيــر ملزميــن بالبقــاء 
ــم يحــدد مــا إذا  ــون ل ــة واألســبوعية واإلجــازة الســنوية ]73]، إال أن القان ــرات الراحــة اليومي ــازل فــي فت فــي المن
كانــت إقامــة العامــل مــع األســرة أم ال، لكــن العــرف الســائد والمعمــول بــه فــي دولــة الكويــت هــو تأميــن ســكن 

]72]  المركز الكويتي للدراسات والبحوث- حقوق عمال المنازل في دولة الكويت بين النظرية والتطبيق من خال القانون 2015/68.
#html.research-studies/library/org.kuwaithr.www//:https

]73]  المادة 9 فقرة أ – ب من اتفاقية العمل الائق للعمال المنزليين.
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مســتقل للعمــال المنزلييــن ضمــن منــزل األســرة، وفــي مــا يتعلــق بأوقــات الراحــة ســواء اليوميــة أو األســبوعية 
حيــث نــص عليهــا القانــون ولكــن لــم يلــزم العامــل بالبقــاء فــي المنــزل.

إن القيــود المفروضــة بســبب فيــروس كورونــا كحظــر التجــول، وعــدم الســماح بمغــادرة المنــازل تعنــي أيضــا 
أن أصحــاب العمــل قــد يجبرونهــن علــى العمــل يــوم إجازتهــن القانونــي، وقــد يمنعونهــن أيضــا مــن مغــادرة 
المنــزل، حتــى لــو ســمحت الســلطات بذلــك، ومطالبتهــن بالمزيــد مــن أعمــال التنظيــف والتطهيــر فــي منازلهم 
دون تزويدهــن فــي الكثيــر مــن األحيــان بمعــدات واقيــة أو تعليمــات كافيــة، وقــد يُطلــب منهــن أيضــا رعايــة 

المرضــى، بمــا يشــمل المصابيــن بفيــروس كورونــا المســتجد.

وجود عاملة منزلية أخرى:. 	

جدول رقم )10( توزيع العينة حسب مستوى وجود عاملة منزلية أخرى

النسبة ) %(التكراراإلجابة

 45%228نعم 

 55%279ال
 100%507اإلجمالي

ــة أخــرى )45 %(، فــي  ــة منزلي ــة ممــن أجبــن بوجــود عامل يتضــح مــن الجــدول )10(، أن نســبة أفــراد العين
ــة  حيــن أن نســبة العامــات المنزليــات ممــن يعملــن لوحدهــن بلغــت )55 %(. ويتركــز العمــل بصــورة فردي
لــدى العامــات مــن الجنســية اإلثيوبيــة بنســبة )100 %(، و بنســبة )67 %( لــدى الجنســية النيباليــة، وبنســبة 
)59 %( لــدى العامــات مــن الجنســية الهنديــة، وقــد يعــود هــذا األمــر إلــى انخفــاض أجورهــن ، مقارنــة ببقيــة 
العامــات مــن جنســيات أخــرى ،إلــى جانــب العمــل لــدى أســر متوســطة الحــال ال تســتطيع توســيع العــدد، 
ــاء الجائحــة ،  ــزل ، زادت فرصــة تخفيــف األعمــال أثن ــه كلمــا زاد عــدد العامــات فــي نفــس المن ويفتــرض أن
فــي حيــن تتعــرض العامــات لوحدهــن لكثــرة الضغــوط مــن أفــرد أســرة صاحــب العمــل وخاصــة مــع الحجــر 

المنزلــي وطــول المكــوث فــي المنــزل، وبالتالــي زيــادة األعبــاء المنزليــة . 
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عدد العمالة المنزلية التي تعمل في نفس المنزل:. 	

جدول رقم )11( توزيع العينة حسب عدد العامالت المنزليات

النسبة ) %(التكرارالعدد

172%31 

272%31 

331%14 

415%7 

 17%540 فأكثر
 100%230اإلجمالي

يبيــن لنــا الجــدول )11(، أن نســبة أفــراد العينــة ممــن أجبــن بوجــود عاملــة واحــدة معهــن فــي نفــس المنــزل )31 
%(، ونســبة مــن أجبــن بوجــود عاملتيــن )31 %(، ونســبة مــن أجبــن بوجــود ثــاث عامــات )14 %(، ونســبة 
مــن أجبــن بوجــود أربــع عامــات )7 %(، وأخيــراً نســبة مــن أجبــن بوجــود خمــس عامــات فأكثــر )17 %(، أي 
أن متوســط العمالــة فــي المنــزل )2-3( عامــات منزليــات. وهــذا مــا يفســر ارتفــاع عــدد العامــات فــي دولــة 

الكويــت مقارنــة بالــدول األخــرى إلــى عــدد الســكان.

وارتفــاع متوســط عــدد العامــات، يؤكــد علــى قــوة دورهــن فــي رعايــة األســرة الكويتيــة، ويعــزز ضــرورة االهتمــام 
بحقوقهــن مــن جانــب دينــي وإنســاني . 

رابعاً : الوضع الصحي والوعي بكوفيد - 19 

جدول رقم )12( توزيع العينة حسب الوضع الصحي والوعي بكوفيد - 19

النعمالعبارةم
89 %11 %هل سبق أن أُصيبت بكوفيد - 19؟1
91 %9 %هل سبق أن طلبت من صاحب العمل إجراء فحص لكوفيد – 19 وتم رفض طلبك؟2
88 %12 %هل سبق أن أصيب أحد أفراد عائلة صاحب العمل بكوفيد - 19 ؟3
91 %9 %هل أنت مصابة بمرض مزمن؟   4
هل حصلت على معلومات كافية حول كوفيد - 19 ووسائل الحماية والوقاية من 5

اإلصابة به؟
% 17% 83

هل واجهت صعوبة بالحصول على العاجات والخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد - 6
19 ؟

% 11% 89

87 %13 %هل شعرت بارتفاع فرصة إصابتك بكوفيد - 719
86 %14 %هل شعرت بتدهور صحتك الجسدية والنفسية بسبب كوفيد – 19 ؟8
86 %14 %هل لديك تأمين صحي؟9
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من خال الجدول السابق وبحسب المحاور يتضح التالي :

هل سبق أن أصبتي بكوفيد - 9	:. 	

يتبيــن لنــا مــن خــال إجابــة أفــراد العينــة بــأن مــا نســبته )11 %( مــن عامــات المنــازل أصبــن بفيــروس كورونــا 
ــات، فــي حيــن أن مــا نســبته )89  ــي العامــات اإلثيوبي ــدى )33 %( مــن إجمال ــة ل المســتجد، وتتركــز اإلصاب
ــا، إال أن هــذه النســبة قــد ال تمثــل الوضــع الصحــي الحقيقــي  %( مــن العامــات لــم يصبــن بفيــروس كورون
فــي الواقــع فــي ظــل عــدم حصــول غالبيــة العامــات علــى المعلومــات المتعلقــة بفيــروس كورونــا، حيــث إن 
مــا نســبته )83 %( مــن عامــات المنــازل لــم يحصلــن علــى معلومــات كافيــة حــول كوفيــد - 19 ، ووســائل 
ــة  ــه، وفــي ذات الوقــت تضــارب المعلومــات حــول الفيــروس ووســائل الوقاي ــة ب ــة مــن اإلصاب ــة والوقاي الحماي
منــه، واختــاف األعــراض مــن شــخص ألخــر ، قــد يضعــف فرصــة التعــرف علــى مــا إذا أصبــن بــه ، وهــذا مــا 

يضــع فرضيــة إصابــة العديــد مــن العامــات بالوبــاء دون أن يعلمــن بإصابتهــن.

 هل سبق أن طلبت من صاحب العمل إجراء فحص لكوفيد – 9	 وتم . 	
رفض طلبك؟

مــن خــال إجابــة أفــراد العينــة يتضــح بــأن مــا نســبته )9 %( مــن عامــات المنــازل طلبــن مــن أصحــاب العمــل 
إجــراء فحــص للتأكــد مــن عــدم إصابتهــن بالفيــروس، وتــم رفــض طلبهــن، حيــث حرمــت نســبة )38 %( ممــن 
أكــدن إصابتهــن بالفيــروس مــن هــذا الحــق ، وللعامــات اإلثيوبيــات بمــا نســبته )21 %( مــن إجمالــي عددهــن، 
فــي حيــن أن مــا نســبته )91 %( مــن العامــات المنزليــات طلبــن مــن أصحــاب العمــل إجــراء فحــص لفيــروس 
ــى  ــأن نســبة موافقــة أصحــاب العمــل عل ــى طلبهــن بإجــراء الفحــص، وناحــظ ب ــا وتمــت الموافقــة عل كورون
طلــب العامــات بإجــراء فحــص لفيــروس كورونــا مبالــغ فيهــا جــداً، وذلــك ألن مــا نســبته )81 %( مــن عامــات 

المنــازل صرحــن بأنهــن لــم يخضعــن إلجــراء مســحة للتأكــد مــن عــدم إصابتهــن بفيــروس كورونــا.

هل سبق أن أصيب أحد أفراد عائلة صاحب العمل بكوفيد - 9	 ؟ . 	

أكــدت عامــات المنــازل ممــن أجبــن علــى االســتبيان وبنســبة )12 %( إصابــة أحــد أفــراد عائلــة صاحــب العمــل 
بفيــروس كورونــا، وقــد صرحــت بذلــك مــا نســبته )36 %( مــن إجمالــي عــدد العامــات اإلثيوبيــات ، بينمــا نفــى 

أفــراد العينــة بنســبة )88 %( عــدم إصابــة أحــد مــن أفــراد عائلــة صاحــب العمــل بفيــروس كورونــا.

هل أنت مصابة بمرض مزمن؟. 	

)9 %( مــن أفــراد العينــة أكــدن أنهــن مصابــات بأمــراض مزمنــة ، تحقــق هــذا األمــر بيــن اإلثيوبيــات بمــا نســبته 
)27 %( منهــن ، مــا يجعلهــن األكثــر تعرضــاً للضغــط النفســي ، فــي حيــن أن مــا نســبته )91 %( أجبــن بعــدم 

إصابتهــن بأيــة أمــراض مزمنــة.
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هل حصلت على معلومات كافية حول كوفيد - 9	 ووسائل الحماية . 	
والوقاية من اإلصابة به؟

 مــن خــال إجابــة أفــراد العينــة يتضــح بــأن مــا نســبته )17 %( مــن عامــات المنــازل حصلــن علــى معلومــات 
كافيــة حــول كوفيــد - 19 ووســائل الحمايــة والوقايــة مــن اإلصابــة بــه، فــي حيــن أن الغالبيــة منهــن أكــدن 
ــة مــن  ــة والوقاي وبنســبة )83 %( عــدم حصولهــن علــى معلومــات كافيــة حــول كوفيــد - 19 ووســائل الحماي
اإلصابــة بــه، وبحكــم تواجدهــن فــي الخطــوط األماميــة لتقديــم الرعايــة بــدون حمايــة كافيــة، وعجزهــن عــن 

العــودة إلــى بادهــن أثنــاء األزمــة، قــد يواجهــن خطــر اإلصابــة بالوبــاء بنســب عاليــة.

وللتعــرف علــى خصائــص العامــات المنزليــات الاتــي لــم يحصلــن علــى معلومــات كافيــة، نجــد أن النســبة 
تصــل بيــن اإلثيوبيــات إلــى )74 %(، والهنديــات )78 %(، والنيباليــات )83 %( ، و )84 %( للســريانكيات ، و 
)83 %( للفلبينيــات ، مــن إجمالــي عــدد كل جنســية ، وبالربــط مــع المســتوى التعليمــي يظهــر أن )60 %( 
مــن العامــات الاتــي لــم يحصلــن علــى معلومــات كافيــة حــول الوبــاء هــن ممــن يحملــن ثانويــة عامــة وأقــل ، 
وفــي ذات الوقــت هــن األكثــر حصــواًل علــى المعلومــات بمــا نســبته )53 %( مــن إجمالــي الاتــي صرحــن علــى 

حصولهــن علــى معلومــات كافيــة .

وفــي هــذا الســياق، نجــد أن نســبة التوعيــة منخفضــة لــدى مختلــف الجنســيات، وفــي ذات الوقــت لــم يحــدث 
المســتوى التعليمــي فارقــاً جوهريــاً رغــم أهميتــه فــي القــدرة علــى الفهــم، والوصــول إلــى المعرفــة وإدراك 
الحقــوق ، إال أن المرجــح ، هــو انشــغال العامــات فــي األعمــال المنزليــة تحــت وطــأة زيــادة ســاعات العمــل ، 
واختــاف اللغــة ، وقــد يكــون عــدم اهتمــام أصحــاب العمــل بهــذا األمــر كل ذلــك ســاهم فــي عــدم حصولهــن 

علــى المعلومــات الكافيــة حــول كوفيــد - 19 ووســائل الحمايــة والوقايــة مــن اإلصابــة بــه.

هل واجهت صعوبة بالحصول على العالجات والخدمات الصحية . 	
المتعلقة بكوفيد - 9	 ؟

يتضــح لنــا مــن خــال إجابــة أفــراد العينــة بــأن )11 %( مــن عامــات المنــازل واجهــن صعوبــة بالحصــول علــى 
العاجــات والخدمــات الصحيــة المتعلقــة بكوفيــد - 19، كمــا تبيــن أن )64 %( مــن المصابــات بالفيــروس 
واجهــن هــذه الصعوبــة، ويتعمــق هــذا األمــر لــدى اإلثيوبيــات الاتــي ســبق إصابتهــن بالفيــروس بنســبة )93 %( 
مــن إجمالــي عــدد مــن واجهــن صعوبــة، وبنســبة )50 %( مــن المصابــات مــن الجنســية الفلبينيــة، وبنســبة 
)100 %( مــن المصابــات الســريانكيات والنيباليــات والهنديــات .فــي حيــن أن مــا نســبته )89 %( منهــن لــم 
يواجهــن أيــة صعوبــة بالحصــول علــى العاجــات والخدمــات الصحيــة المتعلقــة بكوفيــد - 19. مــا يرجــح عــدم 
ــزل بنســبة )45 %( مــن  ــى الحجــر فــي المن ــاً، وقــد وصــل األمــر إل اهتمــام أصحــاب العمــل برعايتهــن صحي
ــا تــم حجــر  المصابــات ، والاتــي كان بينهــن )71 %( مــن اإلثيوبيــات ، و)38 %( مــن الســريانكيات ، بينمــــــــ

)14 %( مــن المصابــات خــارج المنــزل .
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هل شعرت بارتفاع فرصة إصابتك بكوفيد - 9	؟. 	

مــن خــال رأي عامــات المنــازل ممــن أجبــن علــى االســتبيان تبيــن بــأن مــا نســبته )13 %( منهــن شــعرن بارتفــاع 
فرصــة إصابتهــن بالفيــروس، وخاصــة ممــن ســبق لهــن اإلصابــة بالفيــروس بمــا نســبته )75 %( منهــن ، فــي 

حيــن أن مــا نســبته )87 %( لــم يكــن لديهــن أي تخــوف مــن ارتفــاع فرصــة اإلصابــة بفايــروس كورونــا. 

هل شعرت بتدهور صحتك الجسدية والنفسية بسبب كوفيد – 9	 ؟. 	

أكــد مــا نســبته )14 %( مــن أفــراد العينــة بتدهــور صحتهــن الجســدية والنفســية بســبب فيــروس كورونــا، وقــد 
تركــزت اإلجابــة علــى نســبة )73 %( ممــن ســبق لهــن اإلصابــة بالفيــروس ، فــي حيــن أن مــا نســبته )86 %( مــن 

العامــات لــم يشــعرن بــأي تدهــور فــي صحتهــن الجســدية والنفســية بســبب فيــروس كورونــا.

هل لديك تأمين صحي؟. 9

مــن خــال تصريــح عامــات المنــازل ممــن أجبــن علــى االســتبيان تبيــن بــأن مــا نســبته )14 %( لديهــن تأميــن 
صحــي، فــي حيــن أن النســبة األعلــى مــن أفــراد العينــة وقدرهــا )86 %( ليــس لديهــن أي تأميــن صحــي خــاص 
بهــن، إال أن القانــون 68 لســنة 2015 بشــأن العمالــة المنزليــة يلــزم صاحــب العمــل بتحمــل نفقــات العــاج 
ــات  فــي حــال مــرض العاملــة المنزليــة ]74]، وعاجهــا فــي حــال إصابتهــا بســبب العمــل وتعويضهــا عــن إصاب
ــزام صاحــب العمــل بعــاج  ــى الت ــة أكــدت عل ــة المنزلي ــون العمال ــة لقان ــك الائحــة التنفيذي العمــل]75]، وكذل

وتمريــض العاملــة المنزليــة بالمستشــفيات الحكوميــة ]76].

]74]  المادة رقم )9( من القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية في دولة الكويت.

]75]  المادة رقم )22( الفقرة )1( من القانون 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية في دولة الكويت.

]76]  المادة )8( الفقرة )6( من القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن الائحة التنفيذية للقانون 68 لسنة 2015 .
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خامساً: األوضاع االجتماعية أثناء وباء )كوفيد - 19(

جدول رقم )13( توزيع العينة حسب األوضاع االجتماعية أثناء وباء )كوفيد - 19(

النعمالعبارةم
70 %30 %هل يقوم صاحب العمل بزيادة ساعات عملك أثناء انتشار وباء كوفيد - 19؟1
ــزل 2 ــك األســبوعية خــارج المن ــوم إجازت ــك صاحــب العمــل بأخــذ ي هــل يســمح ل

أثنــاء انتشــار وبــاء كوفيــد - 19؟
% 15% 85

هل أجبرك صاحب العمل على العمل في منزل األقارب / األصدقاء أثناء 3
انتشار وباء كوفيد - 19؟

% 25% 75

72 %28 %أصبحت رعاية األطفال أكثر صعوبة أثناء انتشار وباء كوفيد - 19؟4
هل شعرت بأنك مثقل بالمهام من قبل عائلة صاحب العمل أثناء انتشار وباء 5

كوفيد - 19؟
% 29% 71

هل طلب منك صاحب العمل بذل المزيد من الجهد في المهام والعمل 6
المنزلي وباء كوفيد - 19؟

% 26% 74

بحسب الجدول السابق وبحسب محاور األوضاع االجتماعية يتضح التالي:

هـــــل يقوم صاحب العمل بزيادة ساعات عملك أثناء انتشار وبـــــاء . 	
كوفيد - 9	؟

مــن خــال إجابــة أفــراد العينــة، يتضــح لنــا بــأن مــا نســبته )30 %( مــن عامــات المنــازل، قــام أصحــاب العمــل 
بزيــادة ســاعات العمــل لديهــن أثنــاء انتشــار الفيــروس، فــي حيــن أن مــا نســبته )70 %( مــن العامــات أجبــن 
بعــدم قيــام أصحــاب العمــل بزيــادة ســاعات العمــل لديهــن، وأبــرز مــا تعانــي منــه عامــات المنــازل قبــل ظهــور 
فيــروس كورونــا وفــي ظــل انتشــاره ازديــاد ســاعات العمــل، ممــا جعلهــن يعتقــدن بعــدم زيــادة ســاعات العمــل 
ــة لحقــوق اإلنســان أجريــت حــول حقــوق عمــال  ــة الكويتي ــاء، فمــن خــال دراســة للجمعي خــال انتشــار الوب
المنــازل فــي الكويــت فــي العــام 2018 ظهــر مــا نســبته )77.64 %( مــن عمــال المنــازل يعملــون ألكثــر مــن 
عشــر ســاعات يوميــاً]77]، كمــا أن القانــون 68 لســنة 2015، لــم يســاِو عمــال المنــازل مــع باقــي الفئــات العماليــة 
ــة، حيــث حددهــا بـــ12 ســاعة خــال اليــوم الواحــد، تتخللهــا ســاعات راحــة، بحيــث  بســاعات العمــل العادي
ــذا لــم تتــم مســاواة العمــال المنزلييــن بالعمــال اآلخريــن  يكــون بعــد كل 5 ســاعات عمــل ســاعة للراحــة ، ل
المطبــق عليهــم قانــون العمــل فــي القطــاع األهلــي رقــم 6 لعــام 2010، الــذي حــدد ســاعات العمــل بـ 8 ســاعات 
يوميــا أو 48 ســاعة أســبوعيا، ولــم يتطــرق القانــون لســاعات االســتعداد إطاقــاً، وهــي الفتــرات التــي ال يكــون 
خالهــا العمــال المنزليــون أحــراراً فــي التصــرف بوقتهــم كمــا يحلــو لهــم ويبقــون رهــن إشــارة األســرة بغيــة تلبيــة 

طلباتهــا المحتملــة.

وال يــزال هنــاك غيــاب شــامل ، لتشــريع يضمــن شــروط عمــل عادلــة وظــروف عمــل الئقــة للعامــات بالمنــازل، 
ومــع ذلــك ، ينبغــي ضمــان نفــس شــروط العمــل التــي يتمتــع بهــا العمــال اآلخــرون للعامــات بالمنزلييــن.

]77]  مرجع سابق.
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هل يسمح لك صاحب العمل بأخذ يوم إجازتك األسبوعية خارج المنزل . 	
أثناء انتشار وباء كوفيد - 9	؟

مــن خــال اإلجابــات الــواردة مــن أفــراد العينــة يتضــح بــأن نســبة )15 %( مــن العامــات يســمح لهــن أصحــاب 
العمــل بأخــذ يــوم اإلجــازة األســبوعية خــارج المنــزل أثنــاء انتشــار وبــاء كوفيــد - 19، فــي حيــن أن مــا نســبته 
)85 %( ال يســمح لهــن بأخــذ يــوم اإلجــازة األســبوعية خــارج المنــزل أثنــاء انتشــار وبــاء كوفيــد - 19، وقــد يتــذرع 
أصحــاب العمــل بالقيــود المفروضــة كحظــر التجــول أو الخــوف علــى العامــات مــن االختــاط والعــدوى، ونقــل 
ــي، وقــد  ــوم إجازتهــن القانون ــى العمــل فــي ي ــى أســرهم ، أيضــا أصحــاب العمــل قــد يجبرونهــن عل ــاء إل الوب

يمنعونهــن أيضــا مــن مغــادرة المنــزل حتــى لــو ســمح القانــون والســلطات بذلــك.

هل أجبرك صاحب العمل على العمل في منزل األقارب / األصدقاء . 	
أثناء انتشار وباء كوفيد - 9	؟

يظهــر مــن الجــدول الســابق ، أن نســبة )25 %( مــن أفــراد العينــة أكــدن بــأن أصحــاب العمــل أجبروهــن علــى 
العمــل فــي منــزل أقاربهــم أو أصدقائهــم، ونســبة العامــات اإلثيوبيــات هــي األعلــى )57 %( مــن اإلجمالــي، 
وبيــن العامــات الســريانكيات بنســبة )41 %( ، ولــدى الجنســية الهنديــة بمــا نســبته )26 %( ، بينمــا نســبة 
ــار أصحــاب العمــل لهــن بالعمــل خــارج المنــزل، فــي ظــل  )75 %( مــن العامــات أجبــن بالنفــي وبعــدم إجب
ــا شــك يعــد اســتغااًل للعامــات  ــا ، وهــذا األمــر ب ــروس كورون ــة بســبب انتشــار في ــة الراهن الظــروف الصحي

وتحميلهــن أعبــاًء إضافيــة. 

هل أصبحت رعاية األطفال أكثر صعوبة أثناء انتشار وباء كوفيد - 9	؟. 	

أكــد مــا نســبته )28 %( مــن أفــراد العينــة بــأن رعايــة األطفــال أصبحــت أكثــر صعوبــة فــي ظــل انتشــار فيــروس 
كورونــا، فــي حيــن أن مــا نســبته )72 %( أجبــن بعــدم وجــود أي صعوبــات فــي رعايــة األطفــال فــي ظــل انتشــار 
فيــروس كورونــا، ومبــرر ذلــك، بحســب مــا تطرقنــا لــه ســابقاً بــأن غالبيــة أصحــاب العمــل يعتمــدون علــى 
العامــات فــي المهــام المنزليــة العامــة والقليــل منهــم يعتمــدون عليهــن فــي رعايــة األطفــال والعنايــة بهــم، 
ومــا يؤكــد ذلــك أن أكثــر اإلجابــات أتــت مــن المشــتغات فــي المهــام المنزليــة العامــة وبمــا نســبته )45 %( مــن 

إجمالــي عينــة الدراســة.

هل شعرت بأنك مثقلة بالمهام من قبل عائلة صاحب العمل أثناء . 	
انتشار وباء كوفيد - 9	؟

ــأن نســبة )29 %( مــن العامــات المنزليــات شــعرن بأنهــن مثقــات  ــة أفــراد العينــة يتضــح ب مــن خــال إجاب
بالمهــام المنزليــة مــن قبــل عائلــة صاحــب العمــل أثنــاء انتشــار وبــاء كوفيــد - 19، بينمــا أكــدن مــا نســبته )71 
%( مــن العامــات بعــدم ازديــاد األعبــاء والمهــام المنزليــة مــن قبــل عائلــة صاحــب العمــل أثنــاء انتشــار وبــاء 
كوفيــد - 19، وربمــا يعتقــدن عــدم ازديــاد األعبــاء والمهــام عليهــن وذلــك ألن ســاعات العمــل الطويلــة واألعبــاء 

الكثيــرة هــي ذاتهــا قبــل انتشــار الوبــاء وفــي ظــل انتشــاره.
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هل طلب منك صاحب العمل بذل المزيد من الجهد في المهام والعمل . 	
المنزلي أثناء انتشار وباء كوفيد - 9	؟

أكــدت مــا نســبته )26 %( مــن أفــراد العينــة بــأن أصحــاب العمــل طلبــوا منهــن بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي 
المهــام المنزليــة فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا، وقــد تركــزت الزيــادة فــي الجهــد لــدى )47 %( مــن إجمالــي 
العامــات فــي المهــام المنزليــة العامــة ، وربمــا ســاعد فــي الزيــادة ارتفــاع ســاعات بقــاء أفــراد األســرة فــي 
المنــزل وزيــادة متطلباتهــم ، فــي حيــن أن مــا نســبته )74 %( أكــدن بــأن أصحــاب العمــل لــم يطلبــوا منهــن 

بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي المهــام المنزليــة فــي ظــل انتشــار الفيــروس.

وبشــكل عــام، فقــد زادت ســاعات العمــل فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا بحكــم الحظــر المفــروض وجلــوس 
أكثــر أفــراد العائلــة فــي المنــزل، وبطبيعــة الحــال تــزداد األعمــال المنزليــة، ونســبة الزيــادة ال تقــل عــن ســاعتين 
ــادة فــي الحقــوق  ــاء والوقــت والجهــد بزي ــادة فــي األعب ــل هــذه الزي ــن ال تقاب ــوم الواحــد فــي حي عمــل فــي الي

الماليــة، وأوقــات الراحــة واإلجــازات.

سادساً: اإلجراءات المتخذة في مكان العمل:

يحتــوي هــذا المحــور علــى تقييــم لمســتوى ســاعات العمــل أثنــاء جائحــة كورونــا، إلــى جانــب تدابيــر الســامة 
المتخــذة فــي مــكان العمــل، واإلجــراءات التعســفية المتخــذة ضــد العامــات.

ساعات العمل أثناء انتشار كوفيد - 9	:. 	

جدول رقم )14( توزيع العينة حسب مستوى ساعات العمل 

النسبة ) %(التكراراإلجابة

 87%440العمل بدوام كامل

 12%61العمل بدوام جزئي

 1%6توقفت عن العمل
 100%507اإلجمالي

تزيــد ســاعات العمــل فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا بحكــم الحظــر المفــروض وجلــوس أكثــر أفــراد العائلــة 
فــي المنــزل وبطبيعــة الحــال تــزداد األعمــال المنزليــة، ونســبة الزيــادة ال تقــل عــن ســاعتين عمــل فــي اليــوم 
الواحــد، ومــن خــال اإلجابــات الــواردة حــول ســاعات العمــل حيــث أكــدت مــا نســبته )87 %( مــن أفــراد 
العينــة بــأن العمــل بــدوام كامــل، ولــكل الجنســيات بصــورة شــبه متســاوية، فــي حيــن أن نســبة )12 %( 
مــن العامــات أكــدن بــأن العمــل فــي ظــل الظــروف الصحيــة الراهنــة بــدوام جزئــي، بينمــا نســبة )1 %( أجبــن 

بتوقــف العمــل خــال الجائحــة.
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إجراءات السالمة المتخذة أثناء انتشار فيروس كورونا )كوفيد 9	( في . 	
مكان العمل:

جدول رقم )15( توزيع العينة حسب إجراءات السالمة المتخذة أثناء انتشار فيروس كورونا 

ال توجد حاجةالنعمالعبارات
3 %81 %16 %إجراء فحصا للتأكد من عدم إصابتك بوباء كوفيد – 19

توفير موارد وقائية بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقمات أو صابون 
اليدين؟

% 35% 64% 1

الحصول على معلومات حول مخاطر )كوفيد - 19( وطرق الوقاية منه 
من قبل صاحب العمل

% 33% 66% 1

الحصول على معلومات حول مخاطر )كوفيد - 19( وطرق الوقاية منه 
من قبل السلطات الحكومية

% 33% 66% 1

3 %86 %11 %تقليل عبء العمل وإعادة جدولة األعمال
3 %85 %12 %تقديم الدعم النفسي في مكان العمل

2 %80 %18 %تقديم الرعاية الصحية الازمة

للتعــرف علــى إجــراءات الســامة المتخــذة أثنــاء انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( فــي مــكان العمــل يتضــح 
مــن الجــدول الســابق التالــي :

إجراء فحص للتأكد من عدم إصابتك بوباء كوفيد – 9	. 	

حــول إجــراءات الســامة المتخــذة أثنــاء انتشــار وبــاء )كوفيــد 19( فــي مــكان العمــل، أفــاد مــا نســبته )16 
%( مــن العامــات المنزليــات ممــن أجبــن علــى االســتبيان بأنهــن أجريــن فحصــا للتأكــد مــن عــدم إصابتهــن 
بفيــروس كورونــا، فــي حيــن أن النســبة األعلــى وهــي )81 %( صرحــن بأنهــن لــم يخضعــن إلجــراء مســحة 
للتأكــد مــن عــدم إصابتهــن بفيــروس كورونــا، بينمــا نســبة قليلــة جــداً ال تتجــاوز )3 %( أجبــن بعــدم الحاجــة 

إلجــراء مســحة.

توفير أدوات وقائية بما في ذلك أقنعة الوجه والمعقمات أو صابون . 	
اليدين.

أكــدت مــا نســبة )35 %( مــن أفــراد العينــة بــأن أصحــاب العمــل يعملــون علــى توفيــر األدوات الوقائيــة بمــا فــي 
ذلــك أقنعــة الوجــه والمعقمــات والمطهــرات ومــواد النظافــة، فــي حيــن أن مــا نســبته )64 %( مــن العامــات 
ــت  ــك أقنعــة الوجــه ومعقمــات ومــواد النظافــة، ونســبة )1 %( كان ــة بمــا فــي ذل ــر األدوات الوقائي ــن توفي نفي
بعــدم الحاجــة لتوفيرهــا، ونســتنتج مــن المؤشــر المرتفــع لعــدم توفيــر األدوات الوقائيــة ، عــدم االهتمــام 
بصحــة وســامة العامــات مــن قبــل أصحــاب العمــل ، حيــث يفتقــر هــذا النــوع مــن األعمــال إلــى الوســائل 
الفعالــة لتنظيــم ظــروف العمــل ، كمــا يصعــب وصــول المفتشــين إلــى المنــازل، مــا يجعلهــن تحــت الوصايــة 

اإلجباريــة مــن قبــل رب العمــل والظــروف التــي يحددهــا. 
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الحصول على معلومات حول مخاطر )كوفيد - 9	( وطرق الوقاية منه . 	
من قبل صاحب العمل

مــن خــال إجابــة أفــراد العينــة يتضــح بــأن مــا نســبته )33 %( مــن عامــات المنــازل حصلــن علــى معلومــات 
كافيــة حــول مخاطــر كوفيــد - 19 وطــرق الوقايــة منــه مــن قبــل صاحــب العمــل، فــي حيــن أن الغالبيــة منهــن 
ــاء كوفيــد - 19  ــم يحصلــن علــى معلومــات حــول مخاطــر وب ــازل ل أكــدن وبنســبة )66 %( مــن عامــات المن
وطــرق الوقايــة منــه مــن قبــل صاحــب العمــل، وأخيــراً نســبة ضئيلــة ال تتجــاوز )1 %( أجبــن بعــدم الحاجــة 

للحصــول علــى أيــة معلومــات بشــأن الفيــروس.

وبالرجــوع إلــى الجــدول رقــم )4( يتضــح تنــوع جنســيات العامــات وتركــز أغلبهــن فــي الجنســية الفلبينيــة 
بنســبة )68 %(، مــا يشــير علــى تنــوع اللغــات التــي يتكلمــن بهــا، ويّصعــب فرصــة الحصــول علــى المعلومات، 
وهــذا األمــر ال يعفــي صاحــب العمــل مــن واجبــه، فــي توفيــر المعلومــات الكافيــة والازمــة للوقايــة مــن الوبــاء.

الحصول على معلومات حول مخاطر )كوفيد - 9	( وطرق الوقاية منه . 	
من قبل السلطات الحكومية.

مــن خــال إجابــة أفــراد العينــة يتضــح بــأن مــا نســبته )33 %( مــن عامــات المنــازل حصلــن علــى معلومــات 
كافيــة حــول مخاطــر كوفيــد - 19 وطــرق الوقايــة منــه مــن قبــل الســلطات الحكوميــة، فــي حيــن أن الغالبيــة 
منهــن أكــدن وبنســبة )66 %( مــن عامــات المنــازل لــم يحصلــن علــى معلومــات حــول مخاطــر وبــاء كوفيــد - 
19 وطــرق الوقايــة منــه مــن قبــل الســلطات الحكوميــة، وأخيــراً ، نســبة ضئيلــة ال تتجــاوز )1 %( أجبــن بعــدم 
الحاجــة للحصــول علــى أيــة معلومــات بشــأن الفيــروس، وناحــظ بــأن النســب متشــابهة تمامــاً فــي الحصــول 
علــى المعلومــات حــول الوبــاء مــن قبــل أصحــاب العمــل والســلطات الحكوميــة ، وتؤكــد عــدم وجــود جهــة 

معنيــة تتكفــل بهــذا األمــر كحــق إنســاني ومهنــي لهــن .

تقليل عبء العمل وإعادة جدولة األعمال. 	
مــن خــال إجابــة أفــراد العينــة يتضــح بــأن مــا نســبته )11 %( مــن عامــات المنــازل أكــدن تقليــل عــبء العمــل 
وإعــادة جدولــة األعمــال، فــي حيــن أن الغالبيــة منهــن بنســبة )86 %( مــن عامــات المنــازل أجبــن بعــدم 
تقليــل عــبء العمــل وإعــادة جدولــة األعمــال، وأخيــراً نســبة ضئيلــة )3 %( أجبــن بعــدم الحاجــة لتقليــل عــبء 

العمــل وإعــادة جدولــة األعمــال فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.

وتتناســب هــذه المؤشــرات مــع نتائــج الجــدول رقــم )14( ، بمــا ال يــدع مجــااًل للشــك بتحمــل العامــات 
مســؤولية تأثيــر كورونــا علــى األفــراد الذيــن فقــدوا فــرص الخــروج مــن المنــزل ، والتــي غالبــاً مــا تتحمــل 
العامــات نتائــج ذلــك فــي الجهــد اإلضافــي والعمــل المتواصــل، ممــا يعرقــل فــرص الراحــة لديهــن ويضعــف 
ممارســتهن لحقهــن االجتماعــي فــي التواصــل واالطمئنــان علــى أســرهن وخاصــة أن أغلبهــن متزوجــات .  

تقديم الدعم النفسي في مكان العمل. 	
ــأن )12 %( أكــدن علــى حصولهــن علــى الدعــم النفســي فــي مــكان  ــات أفــراد العينــة يتبيــن ب مــن خــال إجاب
العمــل، فــي حيــن أن النســبة األعلــى )85 %( نفــت حصولهــا علــى أي دعــم نفســي فــي مــكان العمــل، ونســبة 

)3 %( أجبــن بعــدم الحاجــة للدعــم النفســي.
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تقديم الرعاية الصحية الالزمة. 9

أكــدت مــا نســبته )18 %( مــن أفــراد العينــة بأنــه تــم تقديــم الرعايــة الصحيــة الازمــة لهــن أثنــاء انتشــار فيــروس 
كورونــا فــي مــكان العمــل، فــي حيــن أن مــا نســبته )80 %( مــن العامــات أكــدن عــدم حصولهــن علــى الرعايــة 
الصحيــة الازمــة لهــن أثنــاء انتشــار فيــروس كورونــا، بينمــا نســبة قليلــة )2 %( أجبــن بعــدم الحاجــة للحصــول 

علــى الرعايــة الصحيــة الضروريــة والازمــة لهــن فــي ظــل هــذه الظــروف الصحيــة.

وفــي ســياق تشــهد فيــه العامــات مســتويات غيــر مســبوقة لــدى النــاس مــن القلــق النفســي تجــاه كورونــا ، 
ــع الفــوري لألحــداث ، فــإن طبيعــة  ــة واألعــراض ، والطاب بفعــل ضبابيــة اإلفصــاح عــن طــرق العــدوى والوقاي
الحــال تدعــو العامــات لاضطــاع بأدوارهــن األساســية المناطــة بهــن فــي األعمــال المنزليــة ، مــع جهــود 
وضغــوط عمليــة ونفســية إضافيــة فعلتهــا قيــود اإلغــاق ، ومــن جانــب أخــر، ترتفــع لديهــن الضغــوط النفســية 
ــة، وخوفهــن علــى أفــراد عوائلهــن ، موجهــة  الناتجــة عــن انعــدام التفاعــل االجتماعــي والضغــوط االقتصادي
ضربــات لصحتهــن النفســية ، وتقلــل مــن فــرص راحتهــن ، وبــدروه ، فــإن ضعــف األمــن النفســي كان واحــد 

مــن أكثــر النقــاط بــروزاً مــع هــذه الجائحــة. 

قيام رب العمل باتخاذ إجراءات تعسفية ضد العامالت أثناء انتشار . 		
جائحة كورونا 

جدول رقم )16( توزيع العينة حسب اإلجراءات التعسفية ضد العامالت

النعماإلجراءم
90 %10 %الفصل من العمل1
93 %7 %منحك إجازة مدفوعة األجر2
91 %9 %منحك إجازة بدون أجر3
93 %7 %تخفيض األجر4
96 %4 %التعرض العتداءات جسدية أو جنسية5
91 %9 %التعرض لخصم من األجر الشهري6
81 %19 %زيادة عدد ساعات العمل7
91 %9 %عدم صرف األجر الشهري8
96 %4 %الحجر الصحي خارج المنزل )خارج مكان العمل(9
89 %11 %الحجر داخل المنزل10
81 %19 %منع الخروج من المنزل11
81 %19 %الحرمان من اإلجازات12
92 %8 %التهديد بالترحيل خارج البلد13
88 %12 %العنف اللفظي14
87 %13 %منع الحق في التعبير وإبداء الرأي حول المواضيع المرتبطة بفيروس كورونا15

71 تأثير وباء كوفيد - 19 على حقوق المرأة في دولة الكويت



فيمــا يلــي نســتعرض النتائــج التــي حصلنــا عليهــا مــن خــال إجابــات أفــراد العينــة حــول اإلجــراءات التــي تــم 
اتخاذهــا مــن قبــل أصحــاب العمــل علــى العامــات المنزليــات أثنــاء انتشــار جائحــة كورونــا بحســب التالــي: 

الفصل من العمل. 	

يتضــح مــن إجابــات أفــراد العينــة أن نســبة )10 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى 
االســتبيان تعرضــن للفصــل مــن العمــل بحســب إجاباتهــن، فــي حيــن أن النســبة األعلــى والمتمثلــة بـــ )90 

%(، أكــدن بعــدم تعرضهــن للفصــل مــن العمــل واســتمرارهن فيــه.

 منح إجازة مدفوعة األجر. 	

أكــدت أفــراد العينــة أن مــا نســبته )7 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى االســتبيان تــم 
منحهــن إجــازة مدفوعــة األجــر، فــي حيــن أن غالبيــة العامــات وبنســبة )93 %(، أكــدن بعــدم منحهــن إجــازة 

مدفوعــة األجــر، منهــن مــا نســبته )20 %( ممــن اصبــن بكوفيــد – 19

منح إجازة بدون أجر. 	

مــن خــال إجابــات أفــراد العينــة يتبيــن أن مــا نســبته )9 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن 
علــى االســتبيان تــم منحهــن إجــازة بــدون أجــر، فــي حيــن أن األغلبيــة منهــن وبنســبة )91 %(، أكــدن بعــدم 

منحهــن إجــازة بــدون أجــر، منهــن مــا نســبته )18 %( ممــن أصبــن بكوفيــد – 19.

تخفيض األجر. 	

بحســب إجابــات أفــراد العينــة يتضــح أن مــا نســبة )7 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى 
االســتبيان تعرضــن لتخفيــض أجورهــن عمــا كان عليــه قبــل انتشــار فيــروس كورونــا، فــي حيــن أن النســبة 

األعلــى والمتمثلــة بـــ )93 %(، أكــدن عــدم المســاس بأجورهــن أو تخفيضهــا.

 التعرض العتداءات جسدية أو جنسية. 	

يتضــح لنــا مــن خــال اإلجابــات أن مــا نســبته )4 %( مــن أفــراد العينــة تعرضــن العتــداءات جســدية أو جنســية، 
فــي حيــن أن مــا نســبته )96 %(، لــم يتعرضــن العتــداءات جســدية أو جنســية. 
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التعرض لخصم من األجر الشهري. 	

ــن  ــت ممــن أجب ــازل فــي الكوي ــة يتضــح أن مــا نســبته )9 %( مــن عامــات المن ــراد العين ــات أف بحســب إجاب
علــى االســتبيان تعرضــن للخصــم مــن أجورهــن فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا، فــي حيــن أن النســبة األعلــى 

والمتمثلــة بـــ )91 %(، أكــدن عــدم المســاس بأجورهــن أو الخصــم منــه.

زيادة عدد ساعات العمل. 	

حســب إجابــات أفــراد العينــة يتضــح أن مــا نســبته )19 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى 
االســتبيان، أكــدن علــى زيــادة ســاعات العمــل لديهــن فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا، فــي حيــن أن نســبة )81 

%( أكــدن علــى عــدم حــدوث زيــادة فــي ســاعات العمــل.

 عدم صرف األجر الشهري. 	

حســب إجابــات أفــراد العينــة يتضــح أن مــا نســبة )9 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى 
االســتبيان، تعرضــن لعــدم صــرف أجورهــن الشــهرية فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا ، فــي حيــن أن نســبة )91 

%( أكــدن صــرف األجــر الشــهري فــي ميعــاده وعــدم التأخــر فــي صرفــه.

الحجر الصحي خارج المنزل )خارج مكان العمل(. 9

حســب إجابــات أفــراد العينــة، يتضــح أن مــا نســبته )4 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى 
االســتبيان، أكــدن بــأن الحجــر الصحــي كان خــارج المنــزل فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا فــي حيــن أن نســبة 

)96 %( أكــدن بــأن الحجــر الصحــي لــم يكــن خــارج المنــزل أي )خــارج مــكان العمــل(.

منع الخروج من المنزل. 		

بحســب إجابــات أفــراد العينــة يتضــح أن مــا نســبة )19 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى 
االســتبيان، أكــدن منعهــن مــن الخــروج مــن المنــزل فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا، فــي حيــن أن نسبــــــــــة 

)81 %( أكــدن عــدم منعهــن مــن الخــروج مــن المنــزل فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.

الحرمان من اإلجازات. 		

بحســب إجابــات أفــراد العينــة يتضــح أن مــا نســبة )19 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى 
االســتبيان أكــدن حرمانهــن مــن اإلجــازات فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا، فــي حيــن أن نســبة )81 %( أكــدن 

عــدم حرمانهــن مــن اإلجــازات فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.
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التهديد بالترحيل خارج البلد. 		

مــن إجابــات أفــراد العينــة، يتضــح أن مــا نســبة )8 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى 
ــا فــي حيــن  االســتبيان، أكــدن تعرضهــن للتهديــد بالترحيــل إلــى خــارج البــاد فــي ظــل انتشــار فيــروس كورون
أن نســبة )92 %( أكــدن عــدم تعرضهــن للتهديــد بالترحيــل إلــى خــارج البــاد فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.

التعرض للعنف اللفظي. 		

أفــادت أفــراد العينــة ، أن مــا نســبة )12 %( مــن عامــات المنــازل فــي الكويــت ممــن أجبــن علــى االســتبيان 
تعرضــن للعنــف اللفظــي، فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا، فــي حيــن أن نســبة )88 %( أكــدن عــدم تعرضهــن 

للعنــف اللفظــي فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا.

 منع الحق في التعبير وإبداء الرأي حول المواضيع المرتبطة بفيروس . 		
كورونا

يتضــح مــن الجــدول ، أن مــا نســبته )13 %( مــن أفــراد العينــة ُمنعــن مــن الحــق فــي التعبيــر وإبــداء الــرأي 
حــول المواضيــع المرتبطــة بفيــروس كورونــا، فــي حيــن أن مــا نســبته )87 %(، أكــدن عــدم منعهــن مــن الحــق 

فــي التعبيــر وإبــداء الــرأي حــول المواضيــع المرتبطــة بفيــروس كورونــا.

مــن خــال المؤشــرات الســابقة ورغــم انخفاضهــا لــدى األغلبيــة مــن عامــات المنــازل ، يتبيــن تعــرض عــدد مــن 
عامــات المنــازل إلــى العديــد مــن الضغوطــات العمليــة ، واالقتصاديــة واالجتماعيــة والنفســية ، المصاحبــة 
ــة  ــة االجتماعيــة ، وكبــح حري ــى الخدمــات الصحيــة والحجــر الصحــي والعزل ــة التنقــل، والوصــول إل لصعوب

التعبيــر ،التــي تتضافــر مــع بعضهــا بعضــاً لتغــذي تصاعــد العنــف ضدهــن .

سابعاً: المخاوف من أثر انتشار فيروس )كوفيد - 19( 
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جدول رقم )17( توزيع العينة حسب المخاوف من أثرانتشار فيروس كورونا 

غير معمول بهالنعمالمخاوفم
4 %84 %12 %توقف األجور1
2 %74 %24 %زيادة عبء الرعاية ألفراد عائلة صاحب العمل2
1 %69 %30 %الخوف من فقدان العمل3
2 %88 %10 %ارتفاع العنف من قبل صاحب العمل4
2 %86 %12 %تقليل كمية الغذاء وجودته5
1 %87 %12 %انعدام األمن الغذائي6
1 %75 %24 %صعوبة الخروج من المنزل والتنقل 7
1 %80 %19 %العزل والحرمان من التفاعل االجتماعي8
عدم الثقة في سياسات وتدابير الوقاية والحماية في 9

مكان العمل
% 20% 78% 2

عدم الثقة في سياسات وتدابير الوقاية والحماية من 10
قبل الحكومة

% 20% 78% 2

ارتفع القلق من التعرض لفيروس كورونا في مكان 11
العمل أو أثناء الذهاب واإلياب.

% 28% 71% 1

1 %65 %34 %عدم القدرة على السفر12

فيمــا يلــي نســتعرض النتائــج التــي حصلنــا عليهــا مــن خــال إجابــات أفــراد العينــة حــول أهــم المخــاوف لــدى 
عامــات المنــازل إثــر جائحــة كورونــا:

توقف األجور:	. 

يتضــح مــن الجــدول ، أن مــا نســبته )12 %( مــن أفــراد العينــة، أكــدن بــأن لديهــن مخــاوف مــن توقــف األجــور 
ــه  بســبب فيــروس كورونــا ، وتركــز هــذا التخــوف بيــن اإلثيوبيــات بنســبة )36 %(، فــي حيــن أن مــا نسبتـــــــــــــ
)84 %( أكــدن علــى عــدم وجــود أيــة مخــاوف لديهــن مــن توقــف األجــور بســبب فيــروس كورونــا، بينمــا نســبة 

)4 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.

زيادة عبء الرعاية ألفراد عائلة صاحب العمل:	. 

يظهــر مــن الجــدول ، أن مــا نســبته )24 %( مــن أفــراد العينــة أكــدن علــى تخوفهــن مــن زيــادة أعبــاء الرعايــة 
ألفــراد أســرة صاحــب العمــل بســبب فيــروس كورونــا، وقــد بــرز هــذا التخــوف بيــن اإلثيوبيــات بنســبة )57 %(، 
وبيــن الســريانكيات بنســبة )46 %( ، وكذلــك بيــن الفلبينيــات بنســبة )20 %(، فــي حيــن أن مــا نســبته )74 
ــا، بينمــا  ــة ألفــراد عائلــة صاحــب العمــل بســبب فيــروس كورون ــاء الرعاي ــادة أعب %( أجبــن بعــدم توقعهــن زي

نســبة )2 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.
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الخوف من فقدان العمل:. 	

مــا نســبته )30 %( مــن العامــات المنزليــات أفــراد العينــة، أكــدن بــأن لديهــن مخــاوف مــن فقــدان العمــل، 
وغلــب هــذا التخــوف بيــن العامــات اإلثيوبيــات بنســبة )64 %(، والســريانكيات بنســبة )48 %(، والفلبينيــات 
بنســبة )30 %(، فــي حيــن أن )69 %( أكــدن بعــدم وجــود مخــاوف حيــال هــذا األمــر بســبب فيــروس كورونــا، 
وأخيــرا نســبة )1 %( ممــن أجبــن علــى االســتبيان يؤكــدن بــأن الخــوف مــن فقــدان العمــل ال يمكــن أن يكــون 

مــن آثــار فيــروس كورونــا.

ارتفاع العنف من قبل صاحب العمل:. 	

توقعــت مــا نســبته )10 %( مــن أفــراد العينــة ارتفــاع العنــف مــن قبــل صاحــب العمــل بســبب فيــروس كورونــا، 
وظهــر هــذا العنــف بيــن اإلثيوبيــات بنســبة )41 %( ، ولــدى الســريانكيات بنســبة )21 %(، فــي حيــن أن مــا 
نســبته )88 %( أجبــن بعــدم الخــوف مــن ارتفــاع العنــف مــن قبــل صاحــب العمــل بســبب فيــروس كورونــا، 

بينمــا نســبة )2 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.

ورغــم انخفــاض نســبة المعنفــات، لكنــه وضــع يزيــد مــن حــدة الضــرر الــذي يلحــق بهــن، نظــرا لصعوبــة اللجــوء 
للقضــاء، وقلــة الوعــي القانونــي، وقــد يعرضهــن ذلــك إلــى خســارة عملهــن وترحيلهن. 

تقليل كمية الغذاء وجودته.. 	

حــددت مــا نســبته )12 %( مــن أفــراد العينــة تخوفهــن مــن تقليــل كميــة الغــذاء وجودتــه مــن قبــل صاحــب 
العمــل بســبب فيــروس كورونــا، وقــد ظهــر أغلــب التخــوف بيــن اإلثيوبيــات والفلبينيــات والســريانكيات ، حيــث 
وصلــت النســبة بيــن اإلثيوبيــات إلــى )48 %( ، مــن إجمالــي عددهــن ، فــي حيــن أن مــا نســبته )86 %( أجبــن 

بعــدم الخــوف حيــال هــذا األمــر، بينمــا نســبة )2 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.

انعدام األمن الغذائي:. 	

أشــارت مــا نســبته )12 %( مــن أفــراد العينــة إلــى مخاوفهــن مــن انعــدام األمــن الغذائــي بســبب فيــروس 
كورونــا، كمــا تبــرز المخــاوف بيــن العامــات اإلثيوبيــات بشــكل أكبــر مــن بقيــة الجنســيات األخــرى ، فــي حيــن 
أن مــا نســبته )87 %( أجبــن بعــدم خوفهــن مــن حــدوث انعــدام فــي األمــن الغذائــي بســبب فيــروس كورونــا، 

بينمــا نســبة )1 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.
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صعوبة الخروج من المنزل والتنقل:. 	

أفــادت مــا نســبته )24 %( مــن أفــراد العينــة علــى توقعهــن صعوبــة الخــروج مــن المنــزل والتنقــل بســبب 
فيــروس كورونــا، فــي حيــن أن مــا نســبته )75 %( أجبــن بعــدم توقــع وجــود صعوبــة فــي الخــروج مــن المنــزل 

والتنقــل بســبب فيــروس كورونــا، بينمــا نســبة )1 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.

العزل والحرمان من التفاعل االجتماعي:. 	

أجابــت مــا نســبته )19 %( مــن أفــراد العينــة ، علــى مخاوفهــن حيــال العــزل والحرمــان مــن التفاعــل االجتماعــي 
بســبب فيــروس كورونــا، فــي حيــن أن مــا نســبته )80 %( مــن أفــراد العينــة أكــدن علــى عــدم وجــود عــزل 
وحرمــان مــن التفاعــل االجتماعــي بســبب فيــروس كورونــا ، بينمــا نســبة )1 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر 

معمــول بــه.

عدم الثقة في سياسات وتدابير الوقاية والحماية في مكان العمل:. 9

أشــارت مــا نســبته )20 %( مــن أفــراد العينــة أن ليــس لديهــن ثقــة فــي سياســات وتدابيــر الوقايــة والحمايــة مــن 
فيــروس كورونــا فــي مــكان العمــل، فــي حيــن أن مــا نســبته )78 %( مــن أفــراد العينــة أكــدن علــى أنهــن يثقــن 
فــي سياســات وتدابيــر الوقايــة والحمايــة مــن فيــروس كورونــا فــي مــكان العمــل، بينمــا نســبة )2 %( أكــدن بــأن 

هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.

عدم الثقة في سياسات وتدابير الوقاية والحماية من قبل الحكومة:. 		

حــددت مــا نســبته )20 %( مــن أفــراد العينــة ، أن ليــس لديهــن ثقــة فــي سياســات وتدابيــر الوقايــة والحمايــة 
المتخــذة مــن قبــل الحكومــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا ، فــي حيــن أن مــا نســبته )78 %( مــن أفــراد 
العينــة أكــدن علــى أنهــن يثقــن فــي سياســات وتدابيــر الوقايــة والحمايــة مــن قبــل الحكومــة للحــد مــن انتشــار 

الفيــروس، بينمــا نســبة )2 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.

ارتفاع القلق من التعرض لفيروس كورونا في مكان العمل أو أثناء . 		
الذهاب واإلياب:

صرحــت مــا نســبته )28 %( مــن أفــراد العينــة ، شــعورهن بالقلــق مــن التعــرض لفيــروس كورونــا فــي مــكان 
العمــل أو أثنــاء الذهــاب واإليــاب، فــي حيــن أن مــا نســبته )71 %( مــن أفــراد العينــة أكــدن علــى أنهــن ال يشــعرن 
بالقلــق مــن التعــرض لفيــروس كورونــا فــي مــكان العمــل، أو أثنــاء الذهــاب واإليــاب ، بينمــا نســبة )1 %( أكــدن 

بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.

77 تأثير وباء كوفيد - 19 على حقوق المرأة في دولة الكويت



عدم القدرة على السفر:. 		

وضحــت مــا نســبته )34 %( مــن أفــراد العينــة ، شــعورهن بمخــاوف مــن عــدم القــدرة علــى الســفر، فــي حيــن 
أن مــا نســبته )65 %( مــن أفــراد العينــة، أكــدن علــى أنهــن ال يشــعرن بالخــوف مــن عــدم القــدرة علــى الســفر، 

بينمــا نســبة )1 %( أكــدن بــأن هــذا األثــر غيــر معمــول بــه.

وهنــا ناحــظ ، بــأن المخــاوف بيــن العامــات المنزليــات مــن الجنســية اإلثيوبيــة ، كانــت األكثــر بــروزاً مقارنــة 
بالجنســيات األخــرى ، وفــي هــذا الصــدد ، يتعيــن بــذل جهــوداُ علــى مســتوى دراســة مســتوى البيئــة المنزليــة، 
والصحيــة ، واالجتماعيــة ، والنفســية التــي تعمــل فيهــا هــذه الفئــة ، وبشــكل عــام ينبغــي علــى المــدى 
والقيــام  بالمنــازل،  للعامــات  والنفســية  والعمليــة  واالقتصاديــة  المعيشــية  الظــروف  الطويــل، تحســين 

ــات الضعيفــة.  ــة للفئ بإصاحــات عاجل

ثامناً: أهمية توفير إجراءات الحماية والوقاية في ظل انتشار وباء )كوفيد - 19( أو 

أي وباء مشابه.

جدول رقم )18( توزيع العينة حسب توفر إجراءات الحماية والوقاية في ظل انتشار كورورنا 

اإلجراء
درجة األهمية

ً غير مهممهم نوعا مامهممهم جدا
2 %2 %42 % 54%تقليل عبء العمل وإعادة جدولة األعمال

10 %35 %64 %توفير تدابير الحماية والوقاية في أماكن العمل
توفير المعلومات والمعرفة في الوقت المناسب عن وباء 

34 %66 %)كوفيد - 19(

36 %64 %تطهير مكان العمل بشكل مستمر
37 %63 %توفير دليل إرشادي للوقاية من اإلصابة بوباء )كوفيد - 19(

1 %35 %64 %تقديم الدعم المالي أثناء فقدان الوظيفة
35 %65 %حماية عامات المنازل من تعسف أصحاب العمل

إشراك عامات المنازل في وضع سياسات وتدابير الحماية 
35 %64 %والوقاية من أي وباء وجميع القرارات المؤثرة على حياتها

حماية عامات المنازل من أي نوع من أنواع العنف من 
34 %66 %أصحاب العمل ) المعنوي – المادي – الجنسي(

1 %35 %64 %ضمان ظروف عمل الئقة وآمنة لعامات المنازل
توفير جميع مستلزمات الوقاية من العدوى وتوفير 

1 %35 %64 %الظروف اآلمنة للعمل

2 %34 %64 %تقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية الازمة
تقديم المساعدة القانونية لكيفية التعامل مع أجهزة 

34 %66 %الدولة المختلفة في مجال الوصول للعدالة
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يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق ، إجمــاع أفــراد العينــة علــى أهميــة توفيــر اإلجــراءات المحــددة  فــي ظــل 
انتشــار وبــاء )كوفيــد - 19( أو أي وبــاء مشــابه وبمتوســط قــدرة )98 %( علــى جميــع اإلجــراءات، مــا يبيــن أن 
جميــع الفقــرات تحظــى باهتمــام كبيــر مــن أفــراد العينــة ، وهــو اهتمــام طبيعــي يرتبــط بطبيعــة المخاطــر التــي 

يمكــن أن يُحدثهــا فيــروس كورونــا ، والمتخــم بــكل المخــاوف النفســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة وغيرهــا .

تاسعاً: المقترحات 

جدول رقم )19( توزيع العينة حسب المقترحات

التكرارالتوصيات والمقترحات
5تعزيز حقوق وقوانين عامات المنازل وخاصة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد.

2حماية العامات من تعسف وإساءة أصحاب العمل.
3ضرورة توفير تأمين صحي للعامات المنزليات.

إياء التقدير واالهتمام بعامات المنازل كونهن في الصفوف األولى لمواجهة الفيروس 
6المستجد.

ضرورة توفير تعويض نقدي للعامات الاتي يصبن بفيروس كورونا المستجد.
4تحسين الظروف المعيشية للعامات بما فيها ساعات الراحة 

1منح عامات المنازل الاتي يعملن لفترة طويلة مكافأة نهاية الخدمة 
5تقديم االستشارات القانونية للعامات والدعم النفسي واالجتماعي.

1تخفيف األعباء المنزلية على العامات أثناء الجائحة.
1تقديم أجور إضافية للعامات أثناء قيامهن بأعمال إضافية أثناء الجائحة.

حماية العامات من الحجر التعسفي من قبل أصحاب العمل ومنحهن الحق باإلجازة 
1السنوية.

8ضرورة المحافظة على التباعد االجتماعي وعدم الخروج أثناء الجائحة.
1ضرورة عدم إجبار العاملة على العمل أثناء تدهور صحتها.

3ضرورة التعامل مع العامات كبشر وليس عبيد.
1ضرورة قيام إدارة استقدام العمالة بالرقابة على وضع العامات في المنازل.

يوضــح الجــدول الســابق ، التوصيــات والمقترحــات المقدمــة مــن أفــراد العينــة ، تصدرتهــا توصيــة بضــرورة 
المحافظــة علــى التباعــد االجتماعــي وعــدم الخــروج أثنــاء الجائحــة،، لعــدد )8( تكــرارات ، وهــو هــم مشــترك 
ــة ، إذ  ــروس ، وهــي نتيجــة طبيعي ــا انتشــار الفي ــع الســكان جــراء مــا جــرى مــن مخــاوف خلفه ارتبــط بجمي
أقدمــت الحكومــة علــى إلــزام الســكان بالحجــر المنزلــي ، وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة إيــاء التقديــر واالهتمــام 
بعامــات المنــازل كونهــن فــي الصفــوف األولــى لمواجهــة الفيــروس ، بـــ )6( تكــرارات ، وهــذا التركيــز لبعــض 
أفــراد العينــة يأتــي نتيجــة شــعورها بالــدور الكبيــر أثنــاء الجائحــة ، وظروفهــن العمليــة األكثــر صعوبــة بالمقارنــة 
مــع بقيــة الفئــات العماليــة األخــرى ، ثــم ذكــرت العامــات مــن أفــراد العينــة توصيتيــن األولــى تعزيــز حقــوق 
وقوانيــن عامــات المنــازل وخاصــة أثنــاء الجائحــة ، والثانيــة تقديــم االستشــارات القانونيــة للعامــات والدعــم 
النفســي واالجتماعــي لعــدد )5( تكــرارات كل منهــا كضــرورة مرتبطــة بطبيعــة عملهــن والوضــع الــذي يواجهنــه، 

كمــا حــددت عــدداً مــن التوصيــات األخــرى الهامــة بحســب الجــدول الســابق .
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عاشراً : النتائج 

يتبيــن مــن الدراســة أن معظــم أفــراد العينــة مــن العامــالت المنزليــات بمــا نســبته )67 %( فــي الفئــة  	
العمريــة أكبــر مــن )33( عــام، وأغلبهــن فــي مســتوى تعليمــي منخفــض حيــث بلغــت نســبة مــن 
لديهــن ثانويــة عامــة وأقــل )59 %(، ونســبة المتزوجــات بينهــن 70 %، وتحمــل أغلبهــن الجنســية 
الفلبينيــة ، وفــي ذات الوقــت وبحكــم عملهــن فإنهــن علــى اتصــال وثيــق باألفــراد، واألشــياء التــي قد 
تحمــل الفيــروس، ويتحملــن ضغوطــاً نفســية واجتماعيــة واقتصاديــة ، نتيجــة بعدهــن عن أســرهن 

وأطفالهــن، لذلــك فــإن عامــالت المنــازل هــن فــي الخطــوط األماميــة لهــذا الوبــاء .

يتركــز عمــل العامــالت المنزليــات فــي األعمــال المنزليــة العامــة بنســبة بلغــت 68 %، وحقــق منهــن  	
ــر بنســبة 58 % ، ويســكن فــي منــزل صاحــب  اســتقراراً فــي مــدة العمــل مــن ثــالث ســنوات وأكث
العمــل بمــا نســبته 81 % ، وتتواجــد عاملــة منزليــة أخــرى فــي نفــس منــزل صاحــب العمــل بمــا 
نســبته 45 % ، وبمتوســط بلــغ بيــن )2-3( عاملــة فــي المنــزل الواحــد ، مــا يؤكــد اعتمــاد الكثيــر مــن 

األســر فــي الكويــت عليهــن ، ومشــاركتهن الفعالــة فــي تخفيــف األعبــاء المنزليــة.

نظــرًا ألن عمــل أفــراد العينــة يحــدث فــي المنــزل ، وبعيــًدا عــن أعيــن الرقابــة ، فمــن الصعــب إنفــاذ  	
القوانيــن التــي تحمــي حقــوق عامــالت المنــازل ، حتــى فــي حالــة وجودهــا، إلــى جانــب تحديــات 
توفيــر البيئــة التنظيميــة القانونيــة للعامــالت المنزليــات فــي دولــة الكويــت ، وغالًبــا مــا تكــون 
ســاعات العمــل غيــر محــددة بشــكل مناســب ، حيــث بينــت الدراســة أن )89 %( مــن العامــالت 
ال يحصلــن علــى إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر، ويتركــز هــذا الحرمــان علــى مــا نســبته 88 % 
ــالث الســنوات بمــا نســبته  ــة تجــاوزت ث ــرات طويل ــى العامــالت لفت ــي المتزوجــات، وعل مــن إجمال
ــا يحرمــن عامــالت  ــدى صاحــب العمــل، كم ــي ل ــدة العمــل الحال ــي مســتوى م 92 % مــن إجمال
المنــازل مــن حقهــن فــي الحصــول علــى يــوم راحــة بمــا يصــل إلــى 56 %، وفــي نفــس اإلطــار تحتــل 
المتزوجــات، واألكثــر فتــرة عمــل الحصــة األكبــر مــن الحرمــان ، بالمخالفــة لقانــون 68 لســنة 2015 
بشــأن العمالــة المنزليــة ، ويفتقــر الكثيــر منهــن للحــق فــي العيــش خــار  المنــزل أو حتــى أخــذ 
فتــرات راحــة خــار  المنــزل أو االهتمــام بحقهــن فــي صنــع القــرار المتعلــق بحقهــن حتــى بالتشــاور 

أو منحهــن حــق التعبيــر.

تبيــن مــن الدراســة علــى صعيــد األوضــاع الصحيــة لعامــالت المنــازل ، توفــر ظــروف صحيــة مناســبة  	
ألغلبيــة أفــراد العينــة أثنــاء انتشــار فيــروس كورونــا ، حيــث إن نســبة إصابتهــن بالفيــروس لــم 
تتجــاوز 11 % ، وفــي ذات الوقــت ظهــرت إصابــة بمــرض مزمــن لديهــن بمــا نســبته 9 % ، ولــم 
ــى  تتجــاوز حــاالت الشــعور بتدهــور الصحــة الجســدية والنفســية بســبب الجائحــة عــن 14 % ، إل
جانــب قلــة عــدد اإلصابــات بالفيــروس لــدى عائلــة صاحــب العمــل التــي بلغــت 12 %، وكذلــك 
ــة بالحصــول علــى العالجــات والخدمــات الصحيــة المتعلقــة  صرحــت 89 % بعــدم وجــود صعوب
بكوفيــد - 19 ومــن جانــب أخــر ، ظهــر انخفــاض فــي نســبة الحصــول علــى معلومــات كافيــة حــول 
ــة ، فقــد أفــادت 83 % مــن أفــراد العينــة بعــدم حصولهــن  ــة والوقاي كوفيــد - 19 ووســائل الحماي
علــى المعلومــات الكافيــة، وعــالوة علــى ذلــك يفتقــدن للتأميــن الصحــي بنســبة 86 % منهــن 
ــق بشــكل  ــة للتطبي ــة قابل ــا  شــامل لوجــود تشــريعات وطني ــاك غي ــزال هن ــه ال ي ــك أن ويعــزى ذل

ــازل. ــة وظــروف عمــل الئقــة للعامــالت بالمن موحــد تضمــن شــروط عمــل عادل
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أظهــرت نتائــج الدراســة انتهــاكاً لعــدد مــن الحقــوق االجتماعيــة لعامــالت المنــازل أثنــاء انتشــار  	
كوفيــد - 19 ، التــي تمثلــت فــي إنهــاك العاملــة بزيــادة ســاعات العمــل أثنــاء انتشــار الجائحــة بمــا 
نســبته 30 % مــن أفــراد العينــة ، إلــى جانــب الحرمــان مــن أخــذ اإلجــازة األســبوعية خــار  المنــزل 
ــن  ــال كاهله ــا نســبته 29 % ، وإثق ــال بم ــة األطف ــي رعاي ــة ف ــة صعوب ــا نســبته 15 % ، ومواجه بم
ــال  ــة ، و ب ــد مــن الجهــد فــي المهــام واألعمــال المنزلي ــذل مزي ــك ب بالمهــام بنســبة 29 % ، وكذل
شــك كل ذلــك يخفــض مــن حقهــن فــي الراحــة والتواصــل مــع اآلخريــن وأداء نشــاطهن االجتماعــي 
وخاصــة، أن أكثرهــن متزوجــات ، ومــن بلــدان بعيــدة ، بــل يصــل األمــر إلــى اإلجبــار علــى العمــل 
فــي منــزل أخــر، فقــد صرحــت 25 % مــن العامــالت بذلــك ، مــا يعــرض حياتهــن للخطــر بشــكل 
أكبــر ، ويزيــد األعبــاء عليهــن ، ومــن جانــب أخــر، وبســبب التمييــز والتحيــز االجتماعــي واالقتصادي 

، قــد يتــم التعامــل مــع عامــالت المنــازل كناقــالت لألمــراض.

تتجلــى ضعــف النتائــج علــى مســتوى مــكان العمــل ، إذ يطغــى العمــل بــدوام كامــل لــدى نسبــــــة  	
87 % مــن العامــالت بالمنــازل ، ويظهــر قصــور فــي إجــراءات الســالمة المتخــذة أثنــاء انتشــار 
فيــروس كورونــا مــن خــالل قلــة منحهــن فرصــة إجــراء فحــص للتأكــد مــن عــدم اإلصابــة بالفيــروس 
حيــث لــم تتجــاوز نســبة مــن فحصــن عــن 16 % مــن إجمالــي أفــراد العينــة ، وبــرز انخفــاض فــي 
ــم تتوفــر لــدى 64 % منهــن ، فــي ظــل غيــا  المعلومــات  ــة حيــث ل ــر مــوارد الوقاي مســتوى توفي
الكافيــة حــول الفيــروس وطــرق الوقايــة ســواء مــن قبــل صاحــب العمــل وأيضــا الســلطة الحكوميــة 
لــدى 66 % مــن أفــراد العينــة ، وفقــدت الكثيــر منهــن إلــى حقهــن فــي تقليــل عــبء العمــل وإعــادة 
جدولتــه بمــا نســبته 86 % ، وأيضــا عــدم تقديــم الدعــم النفســي لعــدد منهــن بلغــت نســبته 85 % 
فــي المنــازل وغيــا  حقهــن فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة الالزمــة بنســبة 80 % مــن أفــراد العينــة . 

أظهــرت نتائــج الدراســة حــدوث إجــراءات تعســفية ضــد العامــالت فــي المنــازل أثنــاء انتشــار جائحــة  	
كورونــا ، أعالهــا نســبة بلغــت 19 % لــكلٍ مــن زيــادة ســاعات العمــل ، ومنــع الخــرو  مــن المنــزل، 
والحرمــان مــن اإلجــازات ،كذلــك منــع حقهــن فــي التعبيــر وأبــداء الــرأي حــول المواضيــع المرتبطــة 
ــف اللفظــي ، والحجــر داخــل  ــا بنســبة 13 % ، وتعــرض نســبة 12 % منهــن للعن ــروس كورون بفي
المنــزل لنســبة 11 % ، والفصــل مــن العمــل بنســبة 10 % ، وبنســب متفاوتــة بيــن 4 % و 10 % 
لــكٍل مــن اإلجــراءات األخــرى المتمثلــة فــي منــح إجــازة بــدون أجــر ، وتخفيــض األجــر والخصــم 
منــه وعــدم صرفــه ، والتعــرض العتــداءات جســدية وجنســية ، والحجــر الصحــي خــار  المنــزل ، 

وكذلــك التهديــد بالترحيــل خــار  البلــد .

ــا نســبته 34 % مــن  	 ــى الســفر بم ــدرة عل ــدم الق ــة مــن ع ــراد العين ــى مخــاوف أف ــج إل تشــير النتائ
إجمالــي العامــالت المنزليــات ، وأيضــا ًالخــوف مــن فقــدان العمــل بمــا نســبته 30 % ، يلــي ذلــك 
ارتفــاع القلــق مــن التعــرض لفيــروس كورونــا فــي مــكان العمــل أو أثنــاء  الذهــا  واإليــا  بمــا 
نســبته 28 % ، وبنفــس النســبة وقدرهــا 24 % لــكٍل مــن زيــادة عــبء الرعايــة ألفــراد عائلــة صاحــب 
العمــل ، وصعوبــة الخــرو  مــن المنــزل والتنقــل، وأيضــا بنفــس النســبة وقدرهــا 20 % لــكٍل مــن 
عــدم الثقــة فــي سياســات وتدابيــر الوقايــة والحمايــة فــي مــكان العمــل ومــن قبــل الحكومــة، وظهــر 
خوفهــن مــن العــزل والحرمــان مــن التفاعــل االجتماعــي بمــا نســبته 19 % ، وصرحــن عــن خوفهــن 
بنســب تراوحــت بيــن 10 % و12 % الرتفــاع العنــف مــن قبــل صاحــب العمــل ، وتقليــل كميــة الغــذاء 

وجودتــه وانعدامــه ، وتوقــف األجــور.
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تبيــن مــن نتيجــة الدراســة ســوء األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة والنفســية للعامــالت  	
المســتوى  ارتفــاع  يشــكل  وقــد  األخــرى،  الجنســيات  ببقيــة  مقارنــة  اإلثيوبيــة،  الجنســية  مــن 
االقتصــادي ألصحــا  العمــل تحقــق فرصــة تحســن ظــروف العامــالت، وقلــة فرصــة إصابتهــن 

بالفيــروس وارتفــاع فرصــة الحمايــة والوقايــة لديهــن .

ــة  	 ــر إجــراءات الحماي ــج الدراســة إجمــاع أفــراد العينــة بنســبة 98 % علــى أهميــة توفي أظهــرت نتائ
ــا التاليــة : والوقايــة فــي ظــل انتشــار كورورن

تقليل عبء العمل وإعادة جدولة األعمال 	
توفير تدابير الحماية والوقاية في أماكن العمل 	
توفير المعلومات والمعرفة في الوقت المناسب عن وباء )كوفيد - 19( 	
تطهير مكان العمل بشكل مستمر 	
توفير دليل إرشادي للوقاية من اإلصابة بوباء )كوفيد - 19( 	
تقديم الدعم المالي أثناء فقدان الوظيفة 	
حماية عامالت المنازل من تعسف أصحا  العمل 	
إشــراك عامــالت المنــازل فــي وضــع سياســات وتدابيــر الحمايــة والوقايــة مــن أي وبــاء وجميــع  	

القــرارات المؤثــرة علــى حياتهــا
حمايــة عامــالت المنــازل مــن أي نــوع مــن أنــواع العنــف مــن أصحــا  العمــل ) المعنــوي – المــادي  	

– الجنســي(
ضمان ظروف عمل الئقة وآمنة لعامالت المنازل 	
توفير جميع مستلزمات الوقاية من العدوى وتوفير الظروف اآلمنة للعمل 	
تقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية الالزمة 	
ــة المختلفــة فــي مجــال الوصــول  	 ــة التعامــل مــع أجهــزة الدول ــة لكيفي ــم المســاعدة القانوني تقدي

ــة للعدال
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أحد عشر: التوصيات 

توصــي الدراســة بإلغــاء أو تعديــل نظــام الكفيــل، والــذي يمنــح أصحــا  العمــل ســلطة علــى  	
عامــالت المنــازل تحــد مــن حريتهــن فــي التنقــل مــن صاحــب عمــل آلخــر، وتمكينهــن مــن حريــة 
إنهــاء عالقــات العمــل فــي حــال لــم يرغبــن بتجديــد عقــود عملهــن، والســعي للحصــول علــى فــرص 

عمــل جديــدة بعــد إنهــاء عالقــة العمــل األولــى أســوًة بباقــي الفئــات العماليــة األخــرى.

ينبغــي ضمــان شــروط عمــل الئقــة لعامــالت المنــازل شــاملة حقوقهــن الماليــة، واالجتماعيــة  	
والصحيــة والنفســية، والتثقيفيــة، وأمنهــن وســالمتهن خــالل جائحــة كورونــا وغيرهــا مــن األوبئــة، 
ومراعــاة كافــة اإلجــراءات والتدابيــر وفقــا للمعاييــر الدوليــة، علــى أال تقــل مؤاتــاة عــن تلــك الشــروط 
والظــروف التــي يتمتــع بهــا العمــال فــي المجــاالت األخــرى، بمــا فيهــا الحــد األدنــى لألجــور، 
وســاعات العمــل، وظروفــه، وأيــام الراحــة، واإلجــازة الســنوية بشــكل دوري، والحــق فــي التعبيــر 

وإبــداء الــرأي.

توصــي الدراســة بالتصديــق علــى اتفاقيــة العمــل الالئــق للعمــال المنزلييــن رقــم 189 لســنة 2011،  	
خاصــة أن الكويــت صوتــت لصالــح إقــرار االتفاقيــة فــي مؤتمــر العمــل الدوليــة مــع أهميــة مواءمــة 
التشــريعات الوطنيــة مــع متطلبــات االتفاقيــة بعــد المصادقــة عليهــا، وضــرورة مشــاركة واستشــارة 
جميــع القطاعــات ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص، ووكاالت اســتقدام العمالــة وأربــا  
ــن وأصحــا   ــة قواعــد الســلوك للعمــال المنزليي ــون، والخــرو  بمدون ــاء مواءمــة القان العمــل أثن

العمــل ومكاتــب االســتقدام.

مــن الضــرورة بمــكان مراجعــة القانـــون 2015/68 بشـــأن العمالـــة المنزليـــة بشــكل دوري، بمــا  	
يضمــن اســتيعابه حقــوق إنســانية عادلــة للعامــالت المنزليــات تتوافــق مــع اتفاقيــات منظمــة 
ــة عمــل  ــر بيئ ــة العامــالت، وتوفي ــان حماي ــة بضم ــة المتعلق ــات الدولي ــة، والتوصي العمــل الدولي
الئقــة واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمواجهــة التأثيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة لجائحــة كوفيــد - 19.

توصــي الدراســة بضــرورة اتخــاذ تدابيــر إضافيــة لتحســين االمتثــال للقانــون مــن خــالل تنفيــذ  	
ــة ترمــي إلــى إحــداث تغييــر فــي المواقــف والســلوكيات ألصحــا  العمــل للوصــول  حمــالت توعوي
إلــى العمــل الالئــق وتوضيــح الحقــوق والواجبــات لــكال الطرفيــن )العاملــة المنزليــة – وصاحــب 
العمــل(، وضمــان الوصــول إلــى المعلومــات واالستشــارات القانونيــة للعامــالت فــي المنــازل، مــع 

ــة بحقوقهــن. ــع التوعي رف

العمــل علــى فــرض آليــة مراقبــة تعمــل علــى االتصــال بأصحــا  العمــل وعامــالت المنــازل وإجــراء  	
المقابــالت الدوريــة للتعــرف علــى ظــروف وبيئــة العمــل ومــدى االلتــزام بالقانــون.

تفعيــل عمــل الخــط الســاخن مــن خــالل التعامــل الفــوري مــع االتصاالت لرفع مســتوى ثقــة عامالت  	
المنــازل بــإدارة اســتقدام العمالــة فــي الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة وقدرتهــا علــى حــل شــكاويهن 
واســترجاع حقوقهــن فــي حــال ثبــت ذلــك، وتطويــر الخــط الســاخن للتعامــل مــع الشــكاوى بعــدة 

لغات.

83 تأثير وباء كوفيد - 19 على حقوق المرأة في دولة الكويت



تبــذل عامــالت المنــازل جهــود اً كبيــرة للســكان فــي دولــة الكويــت ، مــا يتيــح للمســتفيدين العمــل  	
خــار  المنــزل ، ويســهل رعايــة األســرة ويخفــف أعبائهــا ، ويجلــب عــدداً كبيــراً مــن الفوائــد لألســر، 
مــا يجعلهــن مــن القضايــا الرئيســية التــي يجــب معالجتهــا مــن قبــل الحكومة على الصعيــد الوطني 
بإعــادة النظــر فــي ظــروف العمــل الســائدة التــي تواجهــا العامــالت ، ومراقبــة صــرف األجــور والتأكــد 
مــن عدالتهــا ، وإلــزام أصحــا  العمــل بتوفيــر أيــام إجــازة أســبوعية وإجــازات ســنوية مدفوعة األجر، 
والحمايــة مــن االعتــداء الجســدي والجنســي ، وتوفيــر الظــروف الصحيــة واالجتماعيــة المناســبة ، 
والقيــام بالرقابــة المســتمرة علــى أصحــا  العمــل ومكاتــب التشــغيل بمــا يضمــن مبــادئ العدالــة 

وكفالــة الحريــات ومراعــاة حقــوق اإلنســان . 

مــن األهميــة بمــكان تطويــر الشــعور بالمســؤولية االجتماعيــة واإلنســانية المشــتركة نحــو العامــالت  	
المنزليــات مــن قبــل أصحــا  العمــل وأســرهم، بمــا يتماشــى مــع تعاليــم الديــن اإلســالمي الحنيــف 

ومبــادئ حقــوق اإلنســان، وحــق التمتــع بالحقــوق والكرامــة التــي يجلبهــا العمــل معهــم.

ــي ذات الصلــة،  	 توصــي الدراســة بضــرورة تكاتــف جهــود الحكومــة مــع منظمــات المجتمــع المدن
بتوفيــر المعلومــات الكافيــة حــول كوفيــد - 19 ووســائل الحمايــة والوقايــة مــن اإلصابــة بــه بمختلــف 
اللغــات لعامــالت المنــازل، واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان حقــوق المتضــررات وتقديــم الدعــم 
النفســي لهــن، مــع أهميــة تيســير وصولهــن للشــبكات والنقابــات ذات االختصــاص، بمــا ســيعزز 

أمنهــن بشــكل أكبــر ومســتدام 

توصــي الدراســة بضــرورة توفيــر التعويــض الــالزم أثنــاء انقطــاع األجــر نتيجــة الحجــر الصحــي، أو  	
المنزلــي، او فقــدان العمــل، وإيــالء أهميــة خاصــة لتوفيــر التأميــن الصحــي للعامــالت المنزليــات 

ســواء عبــر اســتحداثه ضمــن التأميــن االجتماعــي أو عبــر شــركات التأميــن التجــاري.

تقتــرح الدراســة ضــرورة إجــراء بحــث الســتطالع رأي أصحــا  العمــل ومكاتــب االســتقدام والجهــات  	
ــج الدراســة،  الحكوميــة ذات العالقــة، لفهــم مــدى معرفتهــم بالمشــكلة، خاصــة المتعلقــة بنتائ

ومســتوى اســتيعابهم لحقــوق العامــالت المنزليــات أثنــاء جائحــة كورونــا.

التعــاون مــع الحكومــة الكويتيــة لتمكينهــا مــن تنفيــذ االلتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب اتفاقيــات  	
منظمــة العمــل الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف دولــة الكويــت

حــث الحكومــة الكويتيــة علــى تنفيــذ التزاماتهــا الطوعيــة التــي قبلــت بهــا ضمــن آليــة االســتعراض  	
الــدوري الشــامل )upr( فــي العــام 2020، والســيما التوصيــات المقبولــة حــول إنشــاء آليــة لحمايــة 
حقــوق العمــال المنزلييــن وفــرض جــزاءات علــى أربــا  العمــل الذيــن ينتهكــون حقــوق موظفيهــم، 
ومواصلــة الجهــود الراميــة إلــى حمايــة حقــوق العامــالت المنزليــات مــن خالل توفير ســبل االنتصاف 

وآليــات تقديــم الشــكاوى.

العمــل علــى حمايــة ومســاعدة جميــع ضحايــا اإلتجــار ، بمــا فــي ذلــك ضحايــا اإلتجــار باليــد العاملــة  	
واالســترقاق المنزلــي، مــع االحتــرام الكامــل لحقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم.

تأثير وباء كوفيد - 19 على حقوق المرأة في دولة الكويت84



فهرس الجداول 
الصفحةالعنوانالرقم

20توزيع عينة الدراسة1
21توزيع العينة حسب العمر2
22توزيع العينة حسب المستوى التعليمي3
23توزيع العينة حسب عدد األوالد4
24توزيع العينة حسب الوضع العملي5
27الوضع الصحي والوعي بكوفيد - 619
28الظروف االجتماعية ألفراد العينة7
30مستوى الدوام ألفراد العينة من الموظفات والطالبات8
31مستوى التدابير المتخذة أثناء انتشار وباء كوفيد- 919
32مستوى اإلجراءات المتخذة أثناء انتشار كوفيد- 1019
33المخاوف والتوقعات المستقبلية11
34التوصيات من وجهة نظر أفراد العينة12
54توزيع العينة حسب العمر1
55توزيع العينة حسب المستوى التعليمي2
56توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية3
56توزيع العينة حسب الجنسية4
57توزيع العينة حسب نوعية العمل5
58توزيع العينة حسب مدة العمل الحالي مع صاحب العمل6
59توزيع العينة حسب الحصول على إجازة سنوية أو إجازة حسب العقد7
59توزيع العينة حسب الحصول على يوم عطلة حسب العقد8
60توزيع العينة حسب العيش في منزل صاحب العمل9
61توزيع العينة بحسب وجود عاملة منزلية آخرى10
62توزيع العينة حسب عدد العامات11
62توزيع العينة حسب الوضع الصحي والوعي بكوفيد - 1219
66توزيع العينة حسب األوضاع االجتماعية أثناء وباء كوفيد- 1319
68توزيع العينة حسب ساعات العمل14
69توزيع العينة حسب إجراءات السامة المتخذة أثناء انتشار فيروس كورونا15
71توزيع العينة حسب اإلجراءات التعسفية ضد العامات16
75توزيع العينة حسب المخاوف أثر انتشار فيروس كورونا17
78توزيع العينة حسب توفر إجراءات الحماية والوقاية في ظل انتشار فيروس كورونا18
79توزيع العينة حسب المقترحات19



فهرس األشكال
الصفحةالعنوانالرقم

22توزيع الحالة االجتماعية ألفراد العينة1
24توزيع العينة بحسب قطاع العمل2
25توزيع العينة للعامات حسب طبيعة العمل3
26توزيع العينة حسب الجنسية4



تأثـــــير وبــــــاء
 كوفيد - 19 على 
حقوق المرأة في 

دولة الكويت

+965 22215152 / 3 / 4
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