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أكدوا ضرورة وجود »محاكم مستعجلة« و»براءة ذمة« ملعاجلة مشاكلهن

مكاتب استقدام العمالة لـ »األنباء«: أزمة الفلبينيات ليست جديدة 
وحكومتهن هددت بإيقاف إرسالهن منذ 3 أشهر

أمر طبيعــي إذ تقوم املكاتب 
أيضا باستقدامها بنفس السعر 
، ومن يقوم بزيادة االســعار 
هي املكاتب الوهمية واملؤجرة.
وفــي النهاية، أكد املرزوق 
أهمية إسراع وزارة اخلارجية 
بفتــح منافذ وأبــواب جديدة 
الستقدام العمالة املنزلية إلى 
الكويت، وذلك عبر بروتوكوالت 
التعاون واالتفاقيات مع الدول 
املصدرة مثل: إندونيسيا والهند 
وإثيوبيــا والنيبال وڤيتنام، 
خاصة ان تلك العمالة مجربة 
مسبقا وأثبتت قدرتها وتواؤمها 
للعمل فــي الكويت مع وضع 
العديد من الضوابط املنظمة 
لعمليــة االســتقدام وحقوق 

العمالة املنزلية.

علــى حتويل العمالــة إال من 
خالل املكتب الذي استقدمها.

ال لرفع أسعار السريالنكية
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار 
العمالة الســريالنكية نتيجة 
إيقاف نظيرتها الفلبينية، نفى 
املرزوق فرضية ارتفاع سعر 
العمالة السريالنكية، مرجعا 
السبب في ذلك إلى ما قامت به 
اجلهات احلكومية السريالنكية 
خالل اآلونة األخيرة من إحكام 
لألســعار عبر حتديد ســقف 
محدد الستقدام العمالة املنزلية 
بحيث ال تتعدى الـ ١٠٠٠ دينار، 
مبينــا أن ذلــك هــو الســبب 
الرئيسي الذي دفع شركة الدرة 
إلى وضع تلك األســعار وأنه 

دفع راتبهــا، مؤكدا أن إصدار 
براءة الذمة ســيحد كثيرا من 

تلك املشاكل.
ولفــت إلــى أهميــة قيــام 
اجلهــات املعنية مبنــع قيام 
أي من الكفالء بتحويل إقامة 
العاملة إال مبوافقة املكتب، إذ 
ظهرت خــالل اآلونة األخيرة 
ظاهرة في غاية السوء، حيث 
يقوم بعض ضعاف النفوس 
باستقدام العمالة املنزلية من 
املكتب ثــم يقوم فورا ببيعها 
إلى منزل آخر وقد وصل األمر 
بهم إلى وضع اإلعالنات على 
بعض املواقع اإللكترونية لبيع 
العمالة، مشــددا علــى أهمية 
معاجلة تلك الظاهرة من خالل 
عدم موافقة اجلهــات األمنية 

بالقانون.
وطالب املرزوق بضرورة 
إصدار تشــريع يلزم الكفالء 
بإصــدار بــراءة ذمــة خاصة 
مغادرتهــا،  قبــل  بالعاملــة 
موضحــا أنــه خــالل اآلونــة 
األخيــرة اكتشــف أصحــاب 
املكاتب قيام بعض الكفالء من 
ضعاف النفوس بـ »تسفير« 
العاملــة إلى بالدها بغير علم 
السفارة أو املكتب ودون دفع 
رواتبها ومخصصاتها املالية، 
لتفاجأ املكاتب بوجود قضايا 
مرفوعة في الفلبني على مكاتب 
استقدام العمالة لعدم حصول 
العاملة على مستحقاتها خالل 
فترة عملها، نتيجة قيام الكفيل 
بتسفيرها وإلغاء إقامتها دون 

أن بند منع حق إعادة تشغيل 
العمالة في حالة عدم رغبتها 
في االستمرار مع الكفيل سواء 
كانت عن حق أو عن باطل، هو 
قرار يظلــم العمالة ويدفعهم 
إلى العــودة لبالدهم دون أي 
مســاحة من احلرية الختيار 

مصيرهم.
وأضاف ان أصحاب مكاتب 
االســتقدام ناشــدوا اجلهــات 
املعنية مــرارا أهميــة وجود 
محكمــة مســتعجلة خاصــة 
بالنظــر في قضايا اســتقدام 
العمالــة املنزلية في الكويت، 
وذلــك بهــدف البت الســريع 
ورفع املعاناة عــن تلك الفئة 
من العمالة التي لديها مشاكل 
مختلفــة تســعى الــى حلهــا 

حتــركات فعالــة علــى أرض 
الواقع حلل مشــاكل عمالتها 
في الكويت، مشيرا إلى أن عددا 
من أصحاب مكاتب اســتقدام 
العمالة تطوعوا وأخذوا زمام 
املبــادرة واجتمعــوا بوزيــر 
العمل الفلبيني للوقوف على 
أسباب هذا التهديد وقد أسفر 
االجتماع عن تأجيل املوضوع 
حتى تفجرت األزمة مساء أمس 

األول. 
وشدد املرزوق على أهمية 
إعادة النظر في مسببات األزمة 
وفي مقدمتها مراجعة قانون 
استقدام العمالة املنزلية اجلديد 
باعتباره جــزءا ال يتجزأ من 
املشكلة ســواء مع الفلبني أو 
غيرها من الدول، مشــيرا إلى 

كريم طارق

قال عدد من اصحاب مكاتب 
استقدام العمالة املنزلية انهم 
ناشدوا أكثر من مرة اجلهات 
املعنيــة بأهمية وجود حلول 
ملشــاكل العمالــة املنزلية من 
خالل ايجاد محكمة مستعجلة 

للنظر في قضاياهم.
وفي هذا اإلطــار قال علي 
املــرزوق أحد أصحاب مكاتب 
اســتقدام العمالة املنزلية ان 
تعليــق اســتقدام العمالة من 
الفلبني ليس باألزمة احلديثة، 
فاحلكومة الفلبينية منذ 3 أشهر 
تقريبا هددت بإيقاف تصدير 
العمالــة الفلبينيــة في حالة 
لم تتخذ احلكومــة الكويتية 

علي املرزوق 

أكدن أن األمر ميكن أن يتحول إلى مشكلة فعلية بعد انتهاء عقود العامالت احلاليات

ات منازل: الفلبينيات »مرفّهات« في الكويت.. وقرار »التعليق« غير مقنع مواطنات وربَّ
دارين العلي

أثار قرار الفلبني بتعليق 
إرســال العمالة إلى الكويت 
كثيرا من االستغراب ممزوجا 
باالســتنكار من قبل الشارع 
الكويتي وخاصة ربات املنازل 
واملواطنات خصوصا العامالت 
منهن ممن يعتمدن على العاملة 
الفلبينية في مساعدتهن في 
إدارة أمــور املنــزل. وعموما 
الفلبينيات  العامالت  تعتبر 
مــن املفضــالت لــدى ربات 
املنازل وخصوصــا األمهات 
منهــن اللواتي يجــدن فيهن 
القدرة على االهتمام باالطفال 
والتعامل معهم، ويقبلن على 
استقدامهن بالرغم من ارتفاع 

اسعارهن ورواتبهن.
ويشــكل هذا اإليقاف في 
حال استمراره مشكلة ألولئك 
اللواتي يعتمدن بشكل كبير 
على العاملة املنزلية على حد 
قول عــدد من ربــات املنازل 
اللواتي التقت بهن »األنباء«، 
مؤكــدات ان األمــر ميكن ان 
يتحــول الى مشــكلة فعلية 
بعــد انتهاء عقــود العامالت 

احلاليات، كما حصل ســابقا 
مع العامالت اإلندونيســيات 
اللواتــي كــن مــن املفضالت 

ايضا.
املواطنات  وتعتبر بعض 
ان هذا القرار متسرع ويجب 
دراســته مســبقا خصوصــا 
ان الفلبــني تعتمد ايضا على 
عمالتها في دول اخلليج ممن 
يرسلون رواتبهم بالكامل الى 
أهليهم وهو ما يشــكل فائدة 

اقتصادية كبيرة لبلدهم.
وفي ذلك تقول حســناء 
السعد ان اتخاذ قرار بوقف 
إرسال العمالة بناء على حالة 
او اثنتني قامت فيها اخلادمة 
باالنتحار غير صحيح إذ ال 
يجوز التعميم في هكذا أمور 
وامنا يجب دراسة كل حالة 
منفردة والنظر في أسبابها.
ولفتــت إلــى ان بعــض 
العامالت يكون لديهن أساسا 
مشــاكل نفســية وحــاالت 
خاصة ال تظهر بالفحوصات 
التــي يخضعن لها  الطبية 
قبل املجيء إلى البالد، وهذا 
أيضا بحد ذاته مشكلة تعاني 
منها السيدة التي تأتي بهذه 

العاملة إلى بيتها.

ال يجب التعميم
وال تنكر سلمى محمد أن 
بعــض اخلادمــات يتعرضن 
للكثير من املشاكل في منازل 
مخدوماتهن ولكن هذا ال يجوز 
املنزلية  تعميمــه فالعاملــة 
الفلبينية تتمتع  وخصوصا 
بكثيــر من احلقــوق وميكن 
ان يقــال انهــا مرفهة فال يتم 
حرمانها مــن أي من حقوقها 
بشــكل عــام إال فــي احلاالت 
الضيقة التــي ميكن التعامل 

معها.
وتؤكــد ســلمى ان إيقاف 
الفلبينيات سيضر  استقدام 
أنفســهن  بالفلبينيات  أيضا 
اللواتــي يطمحن الى املجيء 
الى الكويت للعمل واكتساب 
الــرزق، وفــي الوقت نفســه 
يشــكل صفعة لسيدة املنزل 
التــي تعتمد علــى الفلبينية 
في أعمال املنزل واالهتمام به.

قرار غير مقنع
بدورها، قالت موضي محمد 
ان العاملة الفلبينية تعتبر من 

العامالت املفضالت في الكويت 
أكثر من اجلنســيات األخرى 
من وجهة نظرها، ألنها تتمتع 
بالتعليم واللغة ولديها قدرة 
أكبر على االســتيعاب ولذلك 
فهــي مفضلة مــن الكثير من 

سيدات املنازل.
وأوضحت ان قرار اإليقاف 
لألسباب التي مت ذكرها غير 
مقنع بتاتا خصوصا ان هناك 
حاالت تكــون العاملــة فيها 
هــي املجرمة ويتم محاكمتها 
فرديا وليس معاقبة كل أبناء 
جنسيتها أو إيقاف استقدامهم.
وحــول مــا تتعــرض له 
العامالت من ضغوط في تأدية 
عملهن تقول شروق الهاجري 
ان اجلميع يتعرض للضغوط 
في مكان عمله مهما اختلف هذا 
العمل، معترفــة بأن العاملة 
املنزليــة تتعرض في حاالت 
معينة لضغوط من مخدوميها 
ولكــن هذا ال يعنــي أن األمر 
ميكــن تعميمــه علــى جميع 
العامالت خصوصا ان بعضهن 
يكن السبب في هذه الضغوط 
بسبب األخطاء الكبيرة التي 

يرتكبنها.

ناشد وزير اخلارجية التواصل مع الدول املصدرة وكشف تالعب املكاتب

العوضي لـ »األنباء«: على الرئيس الفلبيني أن يعلم أن الكويت 
دولة مؤسسات وقانون وقرآن.. واجلميع فيها سواسية

محمد راتب

اعتبر النائب السابق كامل العوضي ان تصريح رئيس الفلبني 
عــن وقف تصدير العمالة إلى الكويت جزء من حرب يشــنها 
أصحاب املكاتب وجتار العمالة على الشعب الكويتي وعلى شركة 
الدرة احلكومية وهي فرصة أضاعتها »الدرة« في هذه احلرب، 
مؤكدا ان على الرئيس أن يعلم أن ســمعة الكويت مميزة في 
التعامل مع اخلدم وليس أدل على ذلك من شهادة أصحاب املكاتب 
بأنها الوجهة األولى خليجيا في قائمة رغبات العمالة الفلبينية.

ودعا العوضي في تصريح لـ »األنباء« وزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد إلى التحرك ديبلوماســيا مع الدول التي أوقفت 
تصدير عمالتها مثل اندونيسيا وغيرها، وذلك بهدف محاربة 
جتار العمالة املنزلية في تلك الدول ورفع الضغط النفسي عن 
الشعب الكويتي وكبار السن، وقال: »يا معالي الوزير اجلميع 
ينتظر منك نتائج حتركات اخلارجية في هذا الصدد، ودخول 

الوزارة على اخلط ستكون له نتائج ملموسة«.
وطالب بتوجيه رسالة إلى الرئيس الفلبيني بأن العدد الضخم 

للعمالة الفلبينية في الكويت يقتضي وجود احتمالية حلدوث 
مشــاكل أو أخطاء، بل البد أن يعلــم أن الكويت دولة قانون 
وقرآن ودستور وتتعامل مع أي قضية بسواسية بني املواطنني 
واملقيمني، »أليس هناك من الكويتيني من دخل السجن بسبب 
قضية مع مقيم فلبينيي أو بنغالي أو غيره؟«، مشــيرا إلى أن 
العمالة الفلبينية ليست في بيوت الكويتيني فقط، وإمنا تعمل 

أيضا لدى جميع اجلنسيات املوجودة في الكويت.
وشــدد العوضي على ان املسؤول عما صارت إليه األمور 
الفلبني والتي ال تتورع مكاتبها عن محاربة شركة الدرة، »وأقول 
لرئيس الفلبني: سبب ما حدث هو أنكم ال تتعاملون مع الشركة 
احلكومية، وإمنا مــع أصحاب املكاتب فقط، ومكاتبكم ال تريد 
التعامل مع الدرة«. وطالب العوضي مسؤولي شركة الدرة بالتوجه 
إلى املنظمات الدولية، مضيفا ان »هذه فرصة و»كرت بالنش« 
لتثبتوا أنكم شركة حكومية تتعامل وفق األطر القانونية وحقوق 
اإلنسان ولترفعوا التهم املنســوبة للكويت في هذا اجلانب«، 
مشيرا إلى ضرورة وضع رقابة حكومية صارمة على املكاتب 

وأن تكون هناك منافسة حقيقية لصالح الشعب الكويتي.

قال إن إدارة العمالة املنزلية بوزارة الداخلية تلقت 2250 شكوى أحيل منها 367 إلى احملكمة

العجمي لـ »األنباء«: تقارير املنظمات احلقوقية مغلوطة 
والعمالة املنزلية حتظى باألمن واألمان أياً كانت جنسيتها  

فيها شركة الدرة بحيث يقوم 
هذا الوافد مبتابعة أحوالهن.
وأكــد العجمي ان الكويت 
ستظل ترحب بجميع الوافدين 
وتوفــر لهم جميــع إجراءات 
األمن واألمان حسب القانون 
سواء كانوا عمالة منزلية او 
غير ذلك، الفتــا الى ان إدارة 
العمالة املنزلية قامت بحمالت 
للتفتيش على مكاتب العمالة 
املنزلية للتأكد مــن التزامها 
بالقانون، حيث أسفرت حمالت 
التفتيش عن إلغاء ٨٢ مكتبا 
للعمالة املنزلية، مشيرا الى 
ان التفتيش ميتد في الفترات 
الصباحيــة واملســائية ومبا 
فــي ذلــك العطــل الرســمية 

واإلجازات.

بعــد حصولهن علــى جميع 
حقوقهن املالية.

وأكد ان لدى وزارة الداخلية 
وبالتنســيق مــع اخلارجية 
خططا ملعاجلــة أي عجز قد 
تواجهه العمالة املنزلية بوقف 
دولة معينــة لعمالتها حيث 
هناك أســواق جديــدة ميكن 
استقدام العمالة منها مبا يؤدي 

الى حتقيق الغرض.
واستبعد ان حتدث قفزة 
كبيــرة فــي اســعار العمالة 
املنزليــة بعد وقــف العمالة 
املنزلية الفلبينية والتي تشير 
املعلومات الى انه وقف مؤقت، 
وكشف عن ان جميع مكاتب 
اخلدم يعني فيها وافد فلبيني 
حســب اتفاقيات مسبقة مبا 

اإلعدام وهناك ســوابق تؤكد 
ذلك.

وقــال ان قرار الســلطات 
الفلبينية بوقف العمالة الى 
الكويت استند الى معلومات 
مغلوطة مستقاة من جمعيات 
حقوقية غيــر معتمدة وغير 
الســلطات  مــن  مرخصــة 

الكويتية.
ولفــت الــى ان الســفارة 
الفلبينيــة تتواصل بشــكل 
العمالــة  إدارة  مــع  دوري 
املنزلية، وفي آخر لقاء للقنصل 
العام الفلبيني أبلغنا بوجود 
١٢٠ عاملة منزلية فقط تريد 
الســفر وليس 4٠٠ كما ذكر، 
واتخذت اإلجراءات القانونية 
ومت تســفير 37 وافدة منهن 

مرتبطــة بالرغبة في العودة 
وبالتالــي  موطنهــن  الــى 
نقوم باالســتجابة لطلباتهن 
واعادتهن الى وطنهن بشكل 
ميسر، موضحا ان اي شكاوى 
متعلقة باعتداءات او انتهاكات 
جنسية نتعامل معها بإحالتها 
الــى ادارة املباحث اجلنائية 
والتــي بدورهــا حتقــق في 

الواقعة.
وأكد ان القانون الكويتي 
واضح وال يفرق في االتهامات 
ما بني مواطن ومقيم، وبالتالي 
عندمــا تتعــرض اي عاملــة 
منزلية العتداء يتم التحقيق 
فيه بشفافية ويحول األمر الى 
القضاء والذي بدوره يصدر 
عقوبات مشددة قد تصل الى 

عمــل اخلادمات بـ ١٢ ســاعة 
يوميا تتخللها ساعات راحة 
تزيد على 3 ســاعات وان اي 
جتاوز بهذا اخلصوص ميكن 
ان تســجل شــكاوى بشــأنه 
ونتعامل معها بجدية بالغة.

وكشــف العجمــي عن ان 
مندوب في السفارة الفلبينية 
يتواجد بشكل شبه يومي في 
ادارة العمالة املنزلية لالطالع 
ومتابعــة الشــكاوى وايضا 
تســهيل مغــادرة العامــالت 
الراغبــات فــي  الفلبينيــات 

العودة الى وطنهن.
وقــال العجمي بالنســبة 
للشــكاوى التــي تأتــي الينا 
مــن العمالــة الفلبينية على 
وجه التحديــد تكون قضايا 

ســفر العامل املنزلــي عبارة 
عن حظر حصوله على سمات 

دخول لعمالة منزلية.
العمالــة  إدارة  وأكــد أن 
املنزلية ال تعــارض باملطلق 
رغبــة اي وافــدة او عاملــة 
منزلية في العودة الى موطنها 
اذ انها تقوم بدورها االنساني 
فــي احلــرص علــى حصول 
الوافدة على مستحقاتها املالية 
وتســتدعي الكفيــل وتلزمه 
بذلك، الفتا الى ان ادارة العمالة 
املنزليــة قامت خــالل اعوام 
٢٠١5 و٢٠١6 و٢٠١7 بتســهيل 
سفر ٢965 عاملة منهن 556 

فلبينية.
قانــون  ان  الــى  ولفــت 
العمالة املنزلية حدد ساعات 

أمير زكي

إدارة العمالة  أكــد مديــر 
املنزليــة بــوزارة الداخليــة 
محمد العجمي أن قانون تنظيم 
العمالة املنزلية عالج الكثير 
من القضايا وسد العديد من 
الثغرات التي كانت تستغل من 
قبل جهــات دولية وحقوقية 
ضد الكويت، مؤكدا ان القانون 
اقر حدا ادنى لألجور وساعات 
عمل ال ميكن جتاوزها وإلزام 
الكفالء بدفع كامــل الرواتب 
واملستحقات وحظر احتجاز 
جوازات سفر العاملني. كما وفر 
مركز إيواء للراغبات في ترك 
العمل والسفر الى اوطانهن، 

وغير ذلك.
وقال العجمي في تصريح 
خــاص لـ »األنبــاء« ان إدارة 
العمالة املنزلية  تستمد قوتها 
من دعم كبير تتلقاها من وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
اجلنســية واجلوازات اللواء 
الشــيخ مازن اجلراح ومدير 
عام شؤون اإلقامة اللواء طالل 
معرفــي، ومبوجــب القانون 
فإنها معنية بدراسة أي شكوى 
عمالية، الفتــا الى ان اإلدارة 
تلقت في العام ٢٠١7 نحو ٢٢5٠ 
شكوى متت دراستها وأحيل 
منها الى احملكمة 367 شكوى 
وأعادت للكفــالء من املكاتب 
مبلغ 5٢6.97١ دينارا وأعادت 
للعمالة املنزلية مســتحقات 
تقــدر بنحو ١93 ألــف دينار 

العام ٢٠١7.
وتطــرق العجمــي إلى ما 
ورد مــن قبل منظمة هيومن 
رايتــس، الفتا الى ان ما ورد 
في التقرير بشأن عدم وجود 
عقوبة ملن يحتجز جواز السفر 
غير صحيح ألن القانون رقم 
٢٠١5/6٨ يفرض عقوبة عدم 
حصــول الذي يثبت احتجاز 

محمد العجمي

وافدات فلبينيات داخل مطار الكويت الدولي وتبدو االبتسامة على وجوههن بعد االنتهاء من اجراءات مغادرتهن طوعا بتسهيالت من إدارة العمالة املنزلية

مندوب السفارة 
الفلبينية ضيف شبه 
يومي لالطالع على 
الشكاوى ومتابعتها 
وتسهيل املغادرة 

ملن ترغب

القانون الكويتي 
ال يفّرق بني 

مواطن ومقيم وأي 
اتهامات باالعتداء 
يتم التحقيق فيها 

بشفافية

إجمالي عدد العمالة املنزلية التي مت تسفيرها طوعا في أعوام 2015 
و2016 و2017 ) 20965 عاملة منزلية(

املجموعاجلنسيةم
556فلبينية١
١56سيالنية٢
١٢غانية3
6بنني4
54نيبالية5
3زميبابوي6
3١هندية7
7الكاميرون٨
7ساحل العاج9
١٨سيراليون١٠
٢مدغشقر١١
١الكونغو١٢
١نيجيريا١3
١توغو١4
-مالي١5

٨55اإلجمالي

مكاتب العمالة املنزلية في الكويت
٨٢ مكتبااملكاتب امللغية

3١4 مكتبااملكاتب املرخصة
٨ شركاتالشركات املرخصة
33 مكتبااملكاتب املوقوفة

اإلحصائية السنوية بالشكاوى والرواتب واملبالغ املسترجعة
367 شكوىعدد الشكاوى احملالة للمحكمة

5٢6.97١ د.كمجموع املبالغ املسترجعة ألصحاب العمل
١93.7٢٠.5٠٠ د.ككشف الرواتب املستحقة للعمالة


