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ملخص البحث :
آثار فريوس كورونا املستجد على العمال واألجور ىف دولة الكويت
 احملامي  /أمحد مالك الصباحيف أواخر عام  9102ظهر الفريوس املستجد كوفيد ( 02كورونا) ألول مرة يف املدينة الصينية ووهان ،وقد بدأ
باالنتشار تدرجييا حىت اصبح جائحة صحية عاملية غزت كافة دول العامل ،وقد تفشى هذا الوباء يف العديد من
الدول املتطورة والنامية ،وال يزال هذا الوباء اىل اليوم ينتشر بشكل كبري بني الناس ،وقد أثر هذا الفريوس سلباً
بشكل كبري على الدول واالفراد  ،وكون هذا الفريوس حديث اجملتمع يف الوقت احلايل ،قدم الباحث هذا البحث
لدراسة آثار جائحة فريوس كورونا املستجد على أجور العمال وأوضاعهم ىف ظل هذا الوباء داخل دولة الكويت
حملاولة اخل رو قمتحرح بتانون يممن حتو العمال وأصحا

األعمال ىف نف

الوقت ىف ظل هذ الررو

التاهرة واخلارجة عن إرادة أصحا األعمال والعمال وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ىف حبثه ومت
هذا البحث بإجراء إستبيان إلكحروين على عينة عشوائية مكونة من  75من العاملني واملوظفني ىف التطاعني
احلكومي واألهلى للوقو أيما على أكثر املناطق ىف الدولة تأثرا باألزمة وأي التطاعني تأثر بشكل أكرب .فوجد
الباحث أن النسبة األكرب من التأثر هبذ اجلائحة من الوافدين قمختلف اجلنسيات وأن أكثر احملافرات تأثرا
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حويل تليها حمافرة الفروانية وأ ين ربع هذ العينة قد مت إهناء خدماهتم فور ظهور اجلائحة فمال عن وجود
حمافرة ي
أكثر من ثلث العينة مل يتتاضوا رواتب وكان التأثر كبريا ىف التطاع األهلى وقد إستتر الباحث على املتحرح بتانون
: اآليت
 اشهر من بداية االزمه إضافه اىل٣ " ختفيض أجور ورواتب العاملني نررا للررو التاهرة ولكن بعد ممي
" تسريح بعمهم إذا مل تلزم احلاجة هلم مع دفع مستحتات إهناء اخلدمه لممان مبدأ العدالة

Research Summary:
Coronavirus effects on workers and wages in the State of Kuwait
Lawyer / Ahmad Nayef Elsabah
This research seeks to study the effects of the emerging corona virus pandemic
on workers ’wages and their conditions under this epidemic within the State of
Kuwait to try to come up with a law proposal that guarantees the rights of
workers and business owners at the same time in light of these force majeure
circumstances and outside the will of business owners and workers. The
researcher used the experimental approach in his research. This research was
conducted by conducting an electronic questionnaire on a random sample
consisting of 57 workers and employees in the governmental and private
sectors, to find out also the most affected areas in the country, and which of the
two sectors was most affected.
The researcher found that the largest percentage of affected by this pandemic is
from expatriates of different nationalities and that the most affected
governorates are a governorate around me followed by Al Farwaniyah
Governorate and that a quarter of this sample has been terminated immediately
after the pandemic emerged as well as the presence of more than a third of the
sample did not receive salaries and was affected significantly in the private
sector has been. The researcher settled on the proposal with the following law
Reducing the workers ’wages and salaries due to the force majeure conditions,
but after the lapse of 3 months from the beginning of the crisis, it is added to the
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layoffs of some of them if the need is not required for them, while paying the
dues of termination of service to ensure the principle of justice.

المقدمة :
جائحة فريوس كورونا – كوفيد  02املستجد  -آثارت الكثري من التساؤالت حول األوضاع التانونية للعمال
واملوظفني بالتطاعني العام واخلاص ،وخباصة فيما يتعلق باحلتو والواجبات والتأمني والرواتب والتسريح
واإلجازات والفصل والتتاعـد اخلاصة بالعاملني ،وهو ما نرى أنه بات يشكل حالة من االشتباك التانوىن مع تلك
املستجدات احلاصلة ،لي على املستوى الداخل للدولة فتط بل بالعامل كله ،ال سيما أن فريوس كورونا املستجد
بات جائحة عاملية تؤر دول العامل امجع.
فتد أثار فايروس كورونا املستجد العديد من التمايا الصحية و االقتصادية اليت أدت إىل تدهور العديد من
اقتصاديات العامل ،اىل جانب تفشي ظاهرة البطاله والفتر يف خمتلف الدول ،فتد أفادت تتارير منرمة العمل
يتفشى فريوس كورونا يف العامل  021مليون شخص إلتحتوا بصفو البطالة
الدولية إنه يف بداية العام وقبل أن ي
وأضا

أنه مع الصدمة الىت أحدثها الفريوس ىف عامل التوظيف من هتاوى غري عادى على اإلطال بسبب تأثري

اجلائحة والتدابري املتخذة للتعامل معها .
وأضا

التترير بأنه بصر النرر عن مكان اإلقامة ىف العامل وعن قطاع التوظيف  ،فإن األزمة تلتى بآثار

دراماتيكية على التوى العاملة ىف مجيع أحناء العامل  ،وأوضح أنه من املتوقع أن تؤدى أزمة وباء فريوس كورونا إىل
إلغاء  7.5باملئة من إمجاىل ساعات العمل ىف العامل ىف النصف الثاىن من عام  9191أى ما يعادل  027مليون
وظيفة بدوام كامل  ،من بينها  7ماليني ىف الدول العربية (خزري.)9191 ،
تحديد المشكلة :
إستشعر الباحث قمدى تأثري فريوس كورونا املستجد على العمال واألجور ىف دولة الكويت ىف ظل تعثر الكثري من
التطاعات لإليفاء بإلتزاماهتا املالية أو التعاقدية مع العمال وىف ضوء اإلجتا لتتليص عدد املوظفني والعمال فمال
عن ختفيض الرواتب ىف كثري من التطاعات.
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أسئلة الدراسة :
يتلخص السؤال الرئيسي للبحث احلاىل ىف السؤال التاىل :
ما مدى تأثري فريوس كورونا املستجد على العمال واألجور ىف دولة الكويت ؟
فروض الدراسة :
تتلخص الدراسة احلالية ىف الفروض التالية :
توجد عالقة سلبية على أجور العمال كنتيجة لفريوس كورونا املستجد ىف دولة الكويت .
توجد عالقة إجيابية على فتد العمال لوظائفهم كنتيجة لفريوس كورونا املستجد ىف دولة الكويت
هدف الدراسة :
ختفيف اآلثار الناجتة عن تأثير الكثري من التطاعات جراء فريوس كورونا املستجد وأثر ذلك على العمال وأجورهم.
أهمية الدراسة :
تتلخص امهية الدراسة احلالية ىف آثار وباء فريوس كورونا على العمال وأجورهم ىف دولة الكويت وحماولة اخلرو
حبلول منطتية ىف صورة متحرح بتانون حلماية حتو العمال ىف مثل هذ الررو التاهرة واخلارجه عن إرادة
العمال وأصحا األعمال.
أدوات الدراسة :
إستبيان إلكحروىن للوقو على مدى تأثري فريوس كورونا املستجد على العمال من الناحية املادية والتعاقدية
والوفاء هبا من قبل أصحا األعمال من عدمه.
حدود البحث :
حدود زمانية  :شهر إبريل من العام  9191على عمال من خمتلف التطاعات سواء كانت حكومية أو ىف
التطاع األهلى
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حدود مكانية  :إجراء الدراسة ىف دولة الكويت للوقو على أكثر املناطق تأثرا هبذ األزمة
منهج البحث :
سو يتم اتباع املنهج الوصفي التحليلي على عينة بلغ عددها ( )75اختريت بطريتة عشوائية من العمال
واملوظفني ىف التطاعني العام واخلاص ىف دولة الكويت.
األزمة وآثارها على العمال
يف حني أنه من املهم تثبيط حاالت الغيا

غري املصرح هبا  ،فإن واجب صاحب العمل األساسي يف حالة

حدوث جائحة هو محاية صحة وسالمة املوظفني .وهذا يعين ضمان النرافة اجليدة والتواصل اجليد وأن ممارسات
العمل ال تشكل خماطر ال داعي هلا للموظفني .جيب على املوظفني الذين ينصحون بالعزل الذايت االستمرار يف
تلتي أجرهم املعتاد.ىف حني أن احلماية من الشروط اجلزائية الىت حتصل عليها الشركات واملؤسسات جراء تأخري
مواعيد تسليم املشاريع أو إجناز املهام املختلفة حسب العتود املربمة هى ىف إثبات أصحا األعمال أن الوباء
احلاىل هو حدث قاهر منعهم من اإللتزام باملدد الزمنية احملددة ىف العتود املربمة (CONTRIBUTOR,
).2020
مع انتال

جائحة الفريوس التاجي لالقتصاد األمريكي  ،فإن موجات الصدمة حمسوسة يف الصناعات األشد

تمررا كالسفر والميافة واملطاعم .ويواجه عمال ذوي الياقات البيماء  -من موظفي التكنولوجيا والتسويق
واملوظفني احملحرفني من بينهم  -تسريح العمال  ،وختفيمات األجور واإلجازات حيث تتوم شركاهتم بتتليص
متاما). (Telford & McGregor, 2020
عملياهتا بشكل حاد أو تعليتها ً
مع ظهور الفريوس التاجى املستجد ونررا للتدابري األمنية ىف الوقت احلاىل فإنه ينطوى على ذلك الكثري من
املخاطر التانونية احملتملة منهاقمايا املوظفني االلتزام بدفع األجور :إذا ابتعد املوظفون عن العمل بسبب املرض أو
احلجر الصحي  ،ميكن للشركات التفكري يف خيارات خمتلفة للهيكل التانوين هلذا الغيا عن العمل .قد تشمل
هذ العالجات كإجازة مرضية مدفوعة األجر  ،أو إجازة غري مدفوعة األجر أو أي هيكل آخر متفق عليه
بشكل متبادل ال ينتهك التانون املعمول به.
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تعترب غرفة التحكم يف صاحب العمل قانونيًا أن احلجر الصحي يعادل اإلجازة املرضية  ،قما يف ذلك مجيع أشكال
احلماية التانونية واحلتو املمنوحة للموظف .يف الواقع  ،يتم طلب احلجر الصحي فتط إذا كان من المروري

للغاية مكافحة تفشي األمراض ومنع األوبئة .بالنسبة للموظف  ،فإن احلجر الصحي التزام قانوين ؛ يكون عرضة
للمتاضاة إذا مل ميتثل هلا .للموظف احلق يف االبتعاد عن العمل .يف هذ احلالة  ،ال يلزم املوظف بالتعويض عن
العمل .يف حالة احلجر الصحي الذايت  ،أي احلجر الصحي الذي حيدد صاحب العمل  ،يُطلب من املوظفني

يوما لتتليل االتصال باألشخاص اآلخرين .خالل هذا الوقت  ،ميكن للموظفني العمل
البتاء يف املنزل ملدة ً 01
يف املنزل  ،ولكن ال جيب عليهم مغادرة منزهلم أو املوقع احملدد هلم .كما ال يسمح هلم باستخدام وسائل النتل

العام أو مغادرة البالد.
على اجلانب اآلخر تواجه الشركات اليت تصنع املعدات الطبية مثل األقنعة واملطهرات زيادة مفاجئة وجسيمة يف
الطلب .ونتيجة لذلك  ،قد يمطر بعض املوظفني إىل العمل لساعات أطول مما هو متفق عليه تعاقديًا  ،يتعني

ومعتوال  ،وإذا مل يكن مفرطًا جسديًا وعتليًا وإذا
عليهم العمل لساعات إضافية إذا كان العمل اإلضايف ضروريًا
ً
مت االلتزام بساعات العمل والراحة .يتم دفع الوقت اإلضايف بعالوة ( ٪97سيتيبا.)9191 ،

يكفل التانون الدويل حلتو اإلنسان لكل شخص احلق يف أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه ،ويُل ِزم الدول

يتر قانون حتو اإلنسان أيما بأ ين
باختاذ تدابري ملنع هتديد الصحة العامة ،وتتدمي الرعاية الطبية ملن حيتاجها .ي
فرض على بعض احلتو  ،يف سيا التهديدات اخلطرية للصحة العامة وحاالت الطوارئ العامة اليت
التيود اليت تُ َ
هت يدد حياة األمةُ ،مي ِكن تربيرها عندما يكون هلا أساس قانوين ،وتكون ضرورية للغاية ،بناءً على أدلة علمية ،وال
يكون تطبيتها تعسفيا وال متييزيا ،ولفحرة زمنية حمددة ،وحتحرم كرامة اإلنسان ،وتكون قابلة للمراجعة ومتناسبة من
أجل حتتيق اهلد املنشود.
يربر
من الواضح أ ين وباء كوفيد ،02-قمدى اتساعه وخطورته ،يرقى إىل مستوى هتديد للصحة العامة وميكن أن ي
فرض قيود على بعض احلتو  ،مثل تلك اليت تنجم عن فرض احلجر الصحي أو العزل الذي حي يد من حرية
التنتل .يف الوقت نفسه،
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من شأن االهتمام الدقيق حبتو اإلنسان )مثل عدم التمييز( ومبادئ حتو اإلنسان )مثل الشفافية واححرام
احلتمي الذي حيصل يف أوقات األزمات،

الكرامة اإلنسانية( أن تعزز االستجابة الفعالة يف خم يم االضطرا
واحل يد من األضرار اليت قد تنجر عن فرض التدابري الفمفاضة اليت ال تُراعي املعايري املذكورة أعال .

ينبغي للحكومات اختاذ تدابري سياسية لتخفيف اآلثار االقتصادية لفريوس كورونا ،واليت ستؤثر أوال وبشدة
أكرب على العمال ذوي األجور املتدنية .قد يكون للتباعد االجتماعي ،واحلجر الصحي ،وإغال املؤسسات
عواقب اقتصادية هائلة .أكثر الناس عُرضة هم العمال ذوو األجور املنخفمة يف األسر احملدودة الدخل .ينبغي
تعرض العمال املتأثرين بفريوس كورونا لفتدان الدخل الذي قد مينعهم من العزل
للحكومات إنشاء آليات لتفادي ي

الذايت الحتواء انتشار الفريوس.

يوصي خرباء الصحة العامة بأن تشجع الشركات املوظفني على العمل من املنزل ملنع انتشار الفريوس .لكن العمل
عن بعد لي

متاحا ملاليني العمال يف جماالت مثل البيع بالتجزئة ،واملطاعم ،واخلدمات الشخصية ،وسو املهن

احلرة أو املؤق تة ،والتطاعات غري الرمسية .يف هذ اجملاالت ،تكون أوضاع العمالة أقل استترارا ،ومتيل األجور إىل
االخنفاض ،وحيصل العمال يف بعض البلدان على أيام قليلة لإلجازة املرضية املدفوعة .يف دول مثل الواليات
املتحدة حتديدا ،حيث قد تتحرن األجور املنخفمة باالفتتار لإلجازات املرضية املدفوعة وتغطية الرعاية الصحية،
سيحتا هؤالء العمال إىل املساعدة.
لطاملا حثت هيومن رايت

ووتش احلكومات على ضمان إجازات مرضية وعائلية مدفوعة األجر لتمكني العمال

من أخذ إجازة لرعاية األطفال حديثي الوالدة أو أفراد األسرة املرضى أو كبار السن ،أو حىت لرعاية أنفسهم
عندما تكون لديهم حاالت صحية خطرية ،دون فتدان رواتبهم .يف سيا فريوس كورونا وغريها من حاالت
تفشي األمراض ،تساعد اإلجازات املرضية العائلية املدفوعة على ضمان بتاء العمال املرضى  -أو من لديهم أفراد
أسرة مرضى  -يف منازهلم لتتليل انتشار الفريوس.
تممن العديد من احلكومات بعض اإلجازات املرضية املدفوعة جلميع العمال .أما الدول األخرى -
والسيما الواليات املتحدة من بني االقتصادات املتتدمة النمو  -فال تفعل ذلك .أصحا

األجور املتدنية،

وعمال اخلدمات ،والعمال غري الرمسيني ،وعمال املهن املستتلة واملؤقتة هم من األقل احتماال يف احلصول على
7

إجازات مرضية .االفتتار إىل اإلجازات املرضية والعائلية املدفوعة جيعل تفشي األمراض مثل كوفيد 02-عبئا على
العمال الفتراء واملهمشني ينبغي تفاديه ،ويُفاقِم التفاوت االقتصادي ،ويساهم أيما يف الالمساواة اجلندرية .لدعم
العائالت أثناء تفشي املرض ،ينبغي أن تغطي اإلجازات املرضية والعائلية العزل الذايت ومسؤوليات تتدمي الرعاية
أثناء إغال املدارس ومرافق الرعاية.
تعطلت سالسل التوريد العاملية بالفعل بسبب فريوس كورونا ،ما أدى إىل اخنفاض التصنيع وإغال املصانع .هناك
خطر بأن يُمطر عمال الوظائف املرتبطة باالقتصاد العاملي إىل العمل بدوام جزئي متابل دخل أقل أو فتدان
وظائفهم متاما.
أحد اخليارات هو الدفعات النتدية املباشرة لتعويض بعض ساعات العمل المائعة ،كما فعلت حكومة الواليات
املتحدة خالل ركود العام  .9112حيتا العمال ذوو األجر املنخفض إىل احلماية من عواقب فصلهم على يد
أصحا العمل عندما مينعهم مرضهم أو مرض أفراد األسرة عن العمل .دون املساعدة ،قد يواجه هؤالء العمال
صعوبات اقتصادية شديدة ،ويتخلفون عن سداد أقساط ديوهنم ،ويطردون من مساكنهم .كما قد تساعد املنح
النتدية الصغرية ملرة واحدة ،املتدمة إىل األسر اليت يتلتى أطفاهلا وجبات مدرسية جمانية أو اليت تتلتى مساعدة
أسرية من الممان االجتماعي ،يف ختفيف اآلثار على األسر اليت تعاين بالفعل .قد تكون هذ العائالت تواجه
اآلن ،باإلضافة إىل فتدان الدخل ،أعباء إضافية بسبب إغال املدرسة ،على سبيل املثال .تدرس الدول
األوروبية ،قما فيها إيطاليا ،وفرنسا ،وإسبانيا ،أو تبنيت بالفعل ،تدابري مالية خاصة لدعم العمال ،واألسر حمدودة
الدخل ،واملؤسسات الصغرية.
ختفيمات المرائب غري املشروطة ألصحا العمل وعلى رواتب املوظفني غالبا ما تكون حمددة بشكل سيئ وقد
املوسعة ،مثل البطالة ،للعمال
ال تشمل من هم بأم ي احلاجة إليها .مثال ،قد تسمح برامج التأمني االجتماعي ي
بالبتاء على كشو املرتبات واحلصول على أجر عندما ال يستطيعون العمل بسبب الكساد الناتج عن فريوس
كورونا (هيومن رايت ووتش.)9191 ،
فتانون العمل ينص على أنه للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته احلق ىف إجازة مرضية حتددها اجلهة الطبية
تعويما عن األجر وف ًتا ملا حيدد قانون التأمينات االجتماعي ،ويكون للعامل
املختصة ،ويستحق العامل خالهلا
ً
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الذى يثبت مرضه ىف املنشآت الصناعية اليت تسرى ىف شأهنا أحكام املادتني  0،2من التانون رقم  90لسنة
 0272ىف شأن تنريم الصناعة وتشجيعها ،احلق ىف إجازة مرضية كل ثالث سنوات تتمى ىف اخلدمة على
أساس ثالثة أشهر بأجر كامل  ،م ستة أشهر بأجر يعادل " "%27من أجر   ،م ثالثة أشهر بأجر يعادل
" ،"%57وذلك إذا قررت اجلهة الطبية املختصة احتمال شفاؤ (رضوان.)9191 ،
كما منح قانون العمل املصري إىل صاحب العمل احلق ىف ختفيض رواتب العاملني قما يصل إىل النصف "بشكل
مؤقت" ،يف حالة عدم قدرة العاملني على التيام بواجباهتم ومسئولياهتم الوظيفية بسبب حدوث حاالت التوة
التاهرة "فريوس كورونا أحدها" ،ما مل يتم االتفا على خال
سياسات الشركة ،وجتدر اإلشارة إىل أنه ال جيوز ألصحا

ذلك ىف عتد العمل املوقع مع املوظف أو

العمل تنفيذ شروط عتد العمل يف حاالت التوة

التاهرة – شريطة أن تكون على أساس مؤقت وال تتلل من حتو املوظفني.
يعر التانون املصري "حالة التوة التاهرة" باعتبارها كل حدث يستحيل توقعه أو دفعه ،وتشمل احلرو
ي
واالضطرابات املدنية وأعمال الشغب واإلضرابات ،واألوبئة واحلرائق والفيمانات والزالزل ،وغريها من احلوادث
الىت ال ميكن التنبؤ هبا وختر عن سيطرة الطر املتمرر.
كما حيق ألصحا

األعمال اخلاصة باالختيار من بني عدة إجراءات يراها أكثر إنسانية ىف الوقت الراهن،

وحفاظاً على الصحة العامة ملوظفيه ،من بينها توفري املستلزمات الطبية للموظف وألسرته ،ومنح بعض املوظفني
ساعات عمل مرنة خمفمة ،وتبىن سياسة العمل من املنزل بشكل اختيارى ،أو حىت إلزامى وفتاً ملتطلبات العمل،
واعتماد أسلو املناوبة بني العمال ،وحتمل تكاليف النتل واملواصالت عنهم ،أو ختصيص مواصالت خاصة هلم
ميض على عمله 7
تتييهم شر الزحام باملواصالت العامة ،وهذا اآلمر ال ينسحب على أى عامل مستجد مل َ
أشهر كاملة بالعمل.
حيق قانوناً لصاحب العمل اختاذ قرار باإلغال اجلزئي أو الكامل ملؤسسته أو شركته ،هذا إذا أدت األزمة إىل
تعطل األعمال لفحرة طويلة ،أو أدت إىل فتدان املشروع جلدوا االقتصادية ،هذا إذا استمرت األزمة لشهور أو
سنوات ،وىف هذ احلالة تكون مسئولية ر العمل فيما يتعلق باإلهناء ،خمففة إىل حد كبري ،وهي حالة ال يد هلا
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فيها ،وال للعامل أيما ،وغالب الرن أنه سيكون أيماً ممرور كالعامل من هذا الرر التاهر الذى ال دخل له
فيه(Telford & McGregor, 2020) .
ال حيق لر العمل الزام العامل بالتيام بإجازة دون راتب حال تفشى األمراض أو األوبئة أو ختفيض رواتب
املوظفني إىل أكثر من النصف  ،لكون هذ اإلجراءات غري قانونية عالوة على أهنا غري إنسانية (رضوان،
.)9191
إجراءات البحث :
مت إجراء االستبيان اإللكحروىن ( آداة البحث ) احملدد على عينة مكونة من  75من العمال واملوظفني ىف دولة
على أكثر املناطق تأثرا باألزمة وأكثر اجلنسيات الىت

الكويت ىف التطاعني احلكومى واخلاص وذلك للوقو

تأثرت وحماولة الوصول إىل األوضاع املالية لدى هذ العينة ىف ظل األزمة الراهنه من حيث تتاضى الرواتب أو
إختاذ بعض املؤسسات قرار بإهناء اخلدمات من عدمه وكذلك معنويات املوظفني والعمال و كفاية مرتباهتم للعيش
الكرمي من عدمه.
التحليل
وقد قام الباحث بتحليل البيانات اليت مت مجعها من خالل اداة االستبيان اليت مت توزيعها على عينة البحث اليت
تكونت من عدد من العاملني يف التطاعني احلكومي واخلاص من املواطنني الكويتني واجلنسيات األخرى ،وفيما
يلي املعلومات الشخصية والنسب املئوية الستجابات املشاركني يف هذ الدراسة:
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الجنسية

%31
%44

%26

المصرية

جنسيات اخرى

الكويتية

بينت النتائج أن  %97من العينة من املواطنني الذين حيملون اجلنسية الكويتية و  %٣1من فئة غري حمددي
اجلنسية والنسبة األكرب من اجلنسية املصرية بنسبة بلغت حواىل  .%11وهذا يشري إىل أن نسبة العمالة الوافدة
تبلغ ثالثة أضعا

العمالة الوطنية يف الكويت .وعلى الرغم من ان الباحث حاول تغطية أكرب مساحة جغرافية

اىل ان التجمع اجلغرايف كان مرتفع نسبيا يف حمافرة حويل اليت حتتت اعلى ارتفاع يف نسبة املشاركني ،حيث
بلغت النسبة ما يتار  ،%11وتليها حمافرة الفروانية بنسبة  %91تتريبا .وميثل الشكل التايل التوزيع اجلغرايف
للمشاركني يف هذ الدراسة:
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المحافظات
العاصمة
%9

االحمدي
%11

مبارك الكبير
%2
الجهراء
%10

حولي
%44

الفروانية
%24

وقد قام الباحث بتوسيع نطا البحث حيث حاول اختيار املشاركني من العاملني يف كال التطاعني التطاع
األهلي والتطاع احلكومي ،وقد كان نسبة املشاركني يف التطاع األهلي ما يتار  %51باملتابل  %97يعملون
ىف التطاع احلكومي ،أي أن نسبة العاملني يف التطاع األهلي تفو ثالثة أضعا

العاملني يف التطاع احلكومي،

وقد قام الباحث أيما بدراسة متغري املستوى التعليمي للمشاركني ،حيث وجد أن نسبة  %75حيملون مؤهالت
جامعية متابل  % ٣٣حيملون مؤهالت متوسطة ،مما يؤكد على أن نسبة التعليم والتثتيف يف الكويت مرتفع نوعا
ما ،وتوضح األشكال التالية النسبة املؤوية لتوزيع املشاركني يف التطاعني احلكومي واألهلي ،والنسب املؤوية
للمؤهل العلمي للمشاركني.
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المؤهل العلمي

القطاع
%26

%33

%67
%74

االهلي

مؤهل متوسط

الحكومي

مؤهل مرتفع

وفيما يتعلق بالرواتب اليت مت تتاضيها خالل جائحة فايروس كورونا ،وقد أشارت النتائج إىل أن  %٣7من
املوظفني مل يتتاضوا رواتبهم متابل حواىل  %97تتاضوا جزء من الراتب و بينما  %11من املشاركني تتاضوا
رواتبهم كاملة ،ويف ضوء ذلك قام الباحث بدراسة بعد أخر وهو الرضا واألمان الوظيفي حيث تبني أ ين %75
من املشاركني ال يشعرون باألمان الوظيفي متابل  %٣٣من املشاركني يشعرون باألمان الوظيفي وهذا حيتق
الفرض األول من فروض الدراسة.

تقاضي الراتب

%25
نعم

%40

ال
جزء منه

%35
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وهناك حواىل  % 97من املوظفني حمل الدراسة مت إهناء خدماهتم منهم  % 99مل يتم إشعارهم كتابة بترار إهناء
اخلدمات قبل  ٣أشهر كما ينص قانون العمل الكوييت متابل حواىل  %1فتط مت إشعارهم بالترار وهذ النتيجة
حتتق الفرض الثاىن للدراسة.
االشعار

انهاء الخدمة
ال

لم يتم االستغناء عنهم تم اشعارهم

نعم

تم اشعارهم
لم يتم اشعارهم
%26
%22
%4
%74

%74

وفيما يتعلق قمعنويات املشاركني ورغبتهم بالعمل ،فتد تبني أن أكثر من نصف املشاركني معنوياهتم ىف العمل
منخفمة نتيجة الررو الراهنة ،وهذا ىف ظل أن حواىل  %70من العينة ال تكفي راتبهم للعيش حبياة كرمية.
وعلى الرغم من ذلك ،فإن  %22من املشاركني يف هذ الدراسة على إستعداد للتواجد بعد ساعات العمل
الرمسية لزيادة اإلنتاجية متابل  %00رفموا العمل لساعات أخرى بعد ساعات العمل .وفيما يلي نستعرض
الرسم التوضيحي للنسب املؤوية.
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يغطي الراتب االحتياجات
األساسية

المعنويات

%14
%39
%51
%35
%61

منخفضة

عادية

نعم

مرتفعة

ال

العمل لساعات اضافية
ال

نعم

%11

%89

وىف ظل هذ األزمة فيفمل  %2٣من عينة الدراسة البتاء ىف دولة الكويت عن العودة ألوطاهنم إذا كانوا من
الوافدين ىف إشارة منهم لشعورهم قمستتبل وظيفي أفمل بعد إنتهاء جائحة فريوس كورونا .ىف حني أن نسبة
 %70من املوظفني إخنفمت معنوياهتم مما يؤثر على آدائهم الوظيفي نتيجة عدة عوامل منها عدم الشعور
باألمان الوظيفي ىف ظل عدم إتماح الفحرة الزمنية الىت رقما ينتمي بعدها هذا الوباء
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البقاء في الكويت

األمان الوظيفي

نعم

نعم

ال

ال

17%

%33

%67

83%

ويستعرض الباحث الرسوم البيانية الىت تدل على النسب الواردة ىف النتائج سالفة الذكر ىف األشكال البيانية التالية
موضحا عليها النسب واألسئلة الواردة ىف اإلستبيان اإللكحروىن الذى مت تطبيته ىف دولة الكويت على العينة
املأخوذ من فئة املوظفني والعمال وكانت كالتاىل
النتائج والتوصيات:
يعترب فايروس كورونا املستجد كوفيد  02جائحة صحية واقتصادية عاملية أثرت على العامل ككل صحيا واقتصاديا
وصناعيا وتعليميا ،....فتد ترتب على هذا الفريوس الكثري من اخلسائر املادية واملعنوية واملالية ،وتعترب دولة
الكويت كغريها من الدول اليت تعرضت اىل هذ األزمة واليت ترتب عليها العديد من اخلسائر ،ومن أبرز اخلسائر
اليت تعرضت هلا البالد واملواطنني هي تدهور االقتصاد وتفشي البطالة ،فمن خالل مراجعة الباحث تبني ان نسبة
كبرية من العاملني مت اهناء خدماهتم واالستغناء عنهم يف ظل جائحة كورونا ،حىت ان نسبة كبرية منهم مل يتم
اش عارهم بذلك من قبل ،على الرغم من أن غالبية املشاركني ذوي مؤهالت تعليمية مرتفعة ،إال أن ذلك مل يوثر
يف عدم اهناء خدماهتم ،وقد أثر ذلك بشكل كبري على معنويات املوظفني ورغبتهم بالعمل ،إال أهنم ومع ذلك
كان غالبيتهم على استعداد للعمل لساعات اضافية يف سبيل زيادة االنتاجية وحتسني وضع املؤسسي ،باالضافة
إىل ذلك ،فتد كانت الفئة األكرب من املشاركني من العمالة الوافدة خصوصا اجلنسية املصرية الذين أفاد غالبيتهم
أهنم يفملو البتاء يف الكويت على العودة إىل ديارهم ،مما يشري إىل ان الوضع يف الكويت مهما كان يعترب أفمل
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بالنسبة هلم من العودة اىل بالدهم .ويف ضوء ذلك ،وبناءا على ما مت اإلطالع عليه ىف صحف إقتصادية وقانونية
عديدة وبعض الدراسات املتارنة مع دول أخرى مت ذكرها ىف البحث موضوع الدراسة املتحرح بالتانون التايل:
" ختفيض أجور ورواتب العاملني الررو التاهرة ولكن بعد ممي  ٣اشهر من بداية االزمه إضافه اىل تسريح
بعمهم إذا مل تلزم احلاجة هلم مع دفع مستحتات إهناء اخلدمه لممان مبدأ العدالة "
وكتعريف حلالة التوة التاهرة يتبىن الباحث باعتبارها كل حدث يستحيل توقعه أو دفعه ،وتشمل احلرو
واالضطرابات املدنية وأعمال الشغب واإلضرابات ،واألوبئة واحلرائق والفيمانات والزالزل ،وغريها من احلوادث
الىت ال ميكن التنبؤ هبا وختر عن سيطرة الطر املتمرر .كما يوصي الباحث بمرورة العمل على اجراء املزيد من
الدراسات واألحباث اليت تتمحور حول النتائج اليت خلفها فايروس كورونا املستجد ،باالضافة إىل ضرورة عمل
املؤسسات على اختاذ االجراءات والتدابري اليت حتافظ على استمراريتها وجناحها وحتمي موظفينها يف ظل األزمات
والكوارث اليت قد تتعرض هلا البالد.

17

قائمة المراجع
المراجع العربية
ابتسام خزري 0( .مايو .)9191 ،يف عيد العمال  .. 9191البطالة تد ناقوس اخلطر  .مت االسحرداد من املنرب
https://manbar24.com/?p=6487 :

جوشوا سيتيبا 02( .مايو .)9191 ،اإلنتا احمللي ..ا
حال ألزمة نتص املعديات األساسية ملكافحة اجلائحة .مت
scientific
american:
من
االسحرداد
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/helpdeveloping-countries-to-manufacture-their-own-medical/equipment-to-solve-supply-shortages

عالء رضوان 5( .أبريل .)9191 ،قانون العمل ىف زمن الـ"كورونا" ..جيوز لرئي املؤسسة إلزام موظفيه بأداء
مهامهم من املنزل للحفاظ على صحتهم ..وال يصح إلزام العامل بإجازة دون راتب حال تفشى
األوبئة ..وخبري يوضح احلتو والواجبات ىف األوضاع الطارئة .مت االسحرداد من اليوم السابع:
https://www.youm7.com/story/2020/4/7/%D9%82%D8%A7%D9

%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%81%D9%89-%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84
هيومن رايت ووتش 02( .أذار .)9191 ،األبعاد احلتوقية يف االستجابة لفريوس "كورونا" املستجد .مت
االسحرداد من https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/339654
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ملحقات البحث :
استبيان خاص بالعمال فى ظل أزمة وباء كورونا فى دولة الكويت
يتم

سو

استخدام

بيانات

نشكركم

هذا
على

احملامي  /أمحد نايف الصباح
*Required
اجلنسية*
Your answer
املنطتة الىت تعيش هبا ىف دولة الكويت*
Your answer
العمل ىف التطاع*
 oاحلكومى
 oاألهلى
املؤهل الدراسي*
 oعايل
 oفو املتوسط
هل تتاضيت راتبك ىف ظل أزمة وباء كورونا ؟*
 oنعم
21

االستبيان

للغرض

البحثي

فتط
مسامهتكم

 oال
 oجزء من الراتب
هل تشعر باألمان الوظيفي ىف مؤسستك ىف ظل الررو احلالية ؟*
 oنعم
 oال
هل تفمل حاليا البتاء ىف الكويت للعمل أم العودة لوطنك ىف ظل الررو احلالية ؟*
 oنعم
 oال
هل مت إهناء خدماتك كنتيجة لتوقف حركة العمل ىف البالد ؟*
 oنعم
 oال
إذا قامت مؤسستك بإهناء خدماتك هل مت إشعارك قبل ال  ٣شهور كما ينص التانون ؟*
 oنعم
 oال
 oمل يتم إهناء خدماتى
كيف تصف معنوياتك ىف العمل ىف ظل األزمة احلالية ؟*
 oمرتفعة
 oعادية
 oمنخفمة
هل يكفى راتبك لسد إحتياجاتك األساسية من احلياة الكرمية ؟*
 oنعم
 oال
21

ىف حال وجود داعى للتواجد بعد ساعات العمل الرمسية فإنك على أمت اإلستعداد لذلك*
 oنعم
 oال
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