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أصحاب مكاتب العمالة املنزلية «على حافة اإلفالس»

كرمي طارق

«شلل تام أصابنا منذ بداية 
جائحة كورونا حتى اآلن.. رواتب 
موظفينا وإيجارات مكاتبنا كلها 
من جيوبنا.. نعيش أزمة إفالس، 
بعضنا توجه لتسليم الرخص 
لعدم القدرة على املواصلة وسط 
هذه اخلسائر».. بهذه العبارات 
وصف أصحاب مكاتب العمالة 
املنزليــة في الكويت أوضاعهم 
املادية واالقتصادية نظرا لوقف 
تأشيرات االستقدام خالل جائحة 
«كورونــا»، وهو مــا نتج عنه 
تراكــم املرتبــات واإليجــارات 
وغيرها من املصروفات اإلدارية 
املختلفــة.. حيــث يعــد قطاع 
العمالة املنزلية في الكويت أحد 
القطاعات احليوية املعرضة دائما 
لألزمات املســتمرة واملتالحقة، 
إذ لم تكــن «كورونا» هي أولى 
التي تلحــق بالقطاع،  األزمات 
حيــث يعاني خالل الســنوات 
املاضية سلســلة مــن األزمات 
املتالحقة والتــي كانت أبرزها 
قرار السلطات الفلبينية بوقف 
تصدير عمالتها إلى الكويت، فما 
لبثت أن عادت الفلبني لتضرب 
املكاتــب  «كورونــا» أصحــاب 
وتعاودهم من جديد إلى نقطة 
الصفر ألكثر من ٨ أشــهر حتى 

اآلن.
«األنبــاء» التقت عــددا من 
أصحاب مكاتب العمالة املنزلية 
فــي الكويــت، وذلــك للتعرف 
أكثر علــى أوضاعهــم احلالية 
وأبرز مطالبهــم إلنقاذ القطاع 
مــن اإلفالس، والذيــن بدورهم 
أكدوا ضرورة عودة االستقدام 
من جديد في أسرع وقت ممكن 
لتعويض اخلسائر املادية التي 
أصابت مكاتبهم، الفتني إلى أن 
القطاع يعد من القطاعات البارزة 
التي يحتاج اليها كل بيت كويتي، 

الدخنــان قائــال:  وأضــاف 
«االحتاد لــم ولن يقف مكتوف 
األيدي في ظل هذه املعاناة، بل 
حترك بالفعل وأجرى عددا من 
اللقاءات واالجتماعات مع العديد 
من اجلهات املعنية بقطاع العمالة 
املنزلية فــي الكويت، وطالبهم 
بضــرورة إيجاد آلية ســريعة 
وواضحة الستئناف العمل من 
جديد وفتح تأشيرات االستقدام، 
ولكن مع األســف حتى اآلن لم 

يصلنا أي رد». 
سوق سوداء 

وبــني رئيــس االحتــاد أن 
االنعكاسات السلبية الستمرار 
قرار وقف التأشــيرات سيفتح 
مجــاال ملا يعــرف بـ «الســوق 
الســوداء للعمالة املنزلية»، إذ 
يحرص عدد من ضعاف النفوس 
على العمل حتت مظلة ما يعرف 
باملكاتب املؤقتة وهي في األساس 
مكاتب وهميــة دون تراخيص 
تســتغل العمالــة الهاربــة من 
كفالئها إلعادة تشغيلها بصورة 
غير قانونية، وهو ما يسيء إلى 
سمعة الكويت وال نرضى به بأي 

شكل من األشكال.
أمــا فيمــا يتعلق بأســعار 
العمالــة املنزليــة عقــب فتــح 
التأشــيرات فــي وقــت الحق، 
بــني الدخنــان أن االحتــاد منذ 
قيــام مجلــس إدارتــه اجلديد 
وهو حريص كل احلرص على 
خفض أســعار االستقدام وذلك 
بالتعــاون مع الــدول املصدرة 
للعمالة، مشيرا إلى أنه لن تكون 
هناك زيادة في األسعار من قبل 

املكاتب.
تسييل الضمان

بدوره، قال مستشار االحتاد 
ورئيس ســابق لــه عبدالعزيز 
العلي إن: «جائحــة «كورونا» 

القطــاع، خاصة فــي ظل كثرة 
االلتزامات.

مسالب القانون 
من جهته، أكد نائب رئيس 
االحتاد الكويتي ألصحاب مكاتب 
العمالة املنزلية عبداهللا الفي أن 
ما يعيشه أصحاب املكاتب اليوم 
هو نتيجــة طبيعيــة للمثالب 
املتواجــدة في قانــون العمالة 
املنزليــة ٢٠١٥/٦٨، الــذي حــّد 
من قدرة املكاتب وضّيق عليها 
اخلناق عبر تقليص الكثير من 
الصالحيات، لتكون نتيجة ذلك 
املادية الضخمة على  اخلسائر 
أصحابهــا. وتابع قائــال: «هذه 
السلبيات املتواجدة في قانون 
العمالة املنزلية نتجت عنها أيضا 
حالــة من العــزوف لدى الدول 
املصــدرة للعمالــة املنزلية في 
التعامل مــع مكاتــب الكويت، 
املجــاورة  للــدول  وتفضيلهــا 
التــي تتمتع مبرونة في عملية 

االستقدام».
العمالة املنزلية

والتركيبة السكانية
في الســياق ذاته، قال أمني 
صندوق احتاد العمالة املنزلية 
علي املــرزوق: «إننا كأصحاب 
مكاتب العمالة املنزلية قد أشرفنا 
على اإلفــالس، وبعض املكاتب 
أشهرت إفالسها بالفعل وأغلقت 
مكاتبهــا وســلمت تراخيصها، 
وليست لنا قدرة على الصمود 
واالســتمرار بالوضع احلالي، 
بل وبعض منا جلأ منذ شهرين 
الــى االقتراض الشــخصي من 
البنوك احمللية». وناشد املرزوق 
احلكومة بضرورة أن تضع ضمن 
أولوياتها ملف العمالة املنزلية، 
نظــرا ألن ذلــك القطــاع ميس 
املواطن بالدرجة األولى، سواء 
أكان رب منزل أو صاحب مكتب. 

أن تقوم إدارة القوى العاملة 
بإصــدار قرار يســمح للعمالة 
املنزلية التي تعمل لدى القطاع 
األهلي بفرصة محددة لتعديل 
وضعها من مادة ٢٠ إلى مادة ١٨.

إعادة التشغيل
تطــرق  ناحيتــه،  مــن 
أبوعبداهللا، أحد أصحاب املكاتب، 
إلــى أهمية إرجــاع حق مكاتب 
االستقدام في «إعادة التشغيل» 
والتي حرمت منه املكاتب وفقا 
للقانــون، الفتا إلى أنه في ظل 
الظروف الصعبة التي تعيشها 
املكاتب حاليا ومع وقف حركة 
الطيران وعدم القدرة على جلب 
العمالة أصبحت املطالبة بحق 
إعادة التشــغيل من اخلطوات 
املهمة لعودة النشاط في القطاع.

ألقــت بظاللهــا علــى أصحاب 
املكاتــب ودفعتهم بقــوة نحو 
«اإلفالس»، فمنــذ عام ونصف 
تقريبا نصرف من «حلمنا احلي» 
وال يوجد لدينا أي دخل، خاصة 
أننا أصبحنا في ظل حظر السفر 
نقــوم بتعويض الكفــالء غير 
الراغبني في اســتمرار العمالة 

لديهم من جيبنا اخلاص».
وأوضح أن املطلب العاجل 
ألصحاب مكاتب استقدام العمالة 
اآلن يتمثــل فيما طبقته الدول 
املجاورة، والــذي يتلخص في 
قيام اجلهات املعنية بتســييل 
الضمان البنكي اخلاص باملكتب 
واملقدر في الكويت بـ «٤٠ ألف 
دينــار»، وهــو مــا يدفعنا إلى 
مطالبــة إدارة العمالة املنزلية 
في الهيئة العامة للقوى العاملة 
بضرورة اإلسراع في اتخاذ تلك 
اخلطــوة املهمة إلنقــاذ املكاتب 
من أزمة اإلفالس التي نعيشها، 
الفتا إلى أن جميع املكاتب على 
اســتعداد لتقــدمي الضمانــات 
والتعهدات الالزمــة أو مطالب 
مســتقبلية.  املطلــب العاجــل 
لدى أغلب أصحاب املكاتب كما 
طبقته الكثير من الدول املجاورة، 
والذي يتلخص في تسييل مبلغ 
الضمان البنكي اخلاص باملكتب 
واملقــدر بـ ٤٠ ألف دينار، لذلك 
نناشد إدارة العمالة املنزلية في 
الهيئــة العامة للقــوى العاملة 
بضرورة اإلســراع واتخاذ تلك 
اخلطوة إلنقاذ املكاتب من أزمة 
إفالس وتسهيل أمورنا، مع اتخاذ 
التعهدات وأي مطالب مستقبلية.
وبــني العلــي أن أصحــاب 
املكاتب لم يلجأوا إلى القروض 
وذلــك نظــرا ألن جميعهم من 
املتقاعديــن، مــا يجعــل مبالغ 
القروض املستحقة لهم بسيطة 
وال تغطي نفقات املكاتب حلني 
عــودة العمل إلــى طبيعته في 

وفيما يتعلق مبلــف التركيبة 
العمالة  السكانية ومدى تأثير 
املنزلية على هذا امللف احليوي 
واملهم، اقترح املرزوق سلسلة 
من اإلجراءات التي من شــأنها 
أن تســهم في احلــد من هروب 
العمالــة املنزليــة أو التســلل 
للقطاع اخلاص، وفي مقدمتها:

أن يعطــى كل رب أســرة 
صاحــب منــزل عــدد ٢ عمالة 
منزلية + سائق أو عامل منزلي.
كذلك يعطى كل رب أســرة 
قاطنا بشقة عدد ٢ عمالة منزلية 
+ سائق، ويستثنى من ذلك ذوو 

االحتياجات اخلاصة.
شن حمالت تفتيشية واسعة 
النطاق على العمالة املنزلية التي 
تترك العمل باملنزل وتتجه إلى 

القطاع األهلي.

وتابــع أن هــذه اخلطــوة 
تسهم في القضاء على السوق 
السوداء للعمالة املنزلية ومينع 
هروبها من أصحابها، فيما تسهم 
أيضا في استفادة املكاتب ماديا 
لتعويض خسائرها املتالحقة.

أكــد أبوجراح  من ناحيته، 
أيضــا أهمية النظــر في عودة 
حق «إعادة التشغيل» للمكاتب، 
خاصة أن جميع دول العالم متنح 
العامل املنزلي احلق في تغيير 
صاحــب العمــل، ودفــع الدول 
املصــدرة إلى مطالبــة الكويت 
بإعــادة النظر في هذا البند من 
القانون، مشــيرا إلى أن العامل 
في ظل هذا البنــد قد يلجأ الى 
استحمال اإلساءات إلكمال عقده 
وهــو ما يعــد مخالفــا حلقوق 

اإلنسان.

أكدوا لـ «األنباء» أن استمرار قرار وقف التأشيرات يفتح مجاالً لـ «السوق السوداء للعمالة»

رئيس االحتاد الكويتــي ألصحاب مكاتب العمالة 
املنزلية خالد الدخنان

له  مستشار االحتـــــاد ورئيـــــــس سـابق 
عبدالعزيز العلي                        (متني غوزال)

أبو عبداهللاأبو جراح نائب رئيس االحتاد الكويتي ألصحاب مكاتب العمالة 
املنزلية عبداهللا الفي

وأن االستمرار في الوقف سيسهم 
بشكل كبير في زيادة عدد املكاتب 
التي سلمت تراخيصها وأغلقت 
أبوابها لعدم قدرة أصحابها على 

حتمل املزيد من األعباء. 
شلل تام

فــي البدايــة، أشــار رئيس 
الكويتــي ألصحــاب  االحتــاد 
مكاتــب العمالــة املنزلية خالد 
الدخنــان إلى حجم اخلســائر 
واألزمات املتالحقة التي ضربت 
مكاتب العمالة في الكويت خالل 
العامــني املاضيني، الفتا إلى أن 
أزمة املكاتب بدأت بقرار الرئيس 
الفلبيني بوقف تصدير العمالة 
املنزلية إلــى الكويت، لتتوالى 
األزمــات بعد ذلــك وصوال إلى 
«كورونا» والتي أصابت القطاع 
أكمله بحالة من «الشلل التام» 
نتيجة وقف عملية االســتقدام 
الفتــرة،  نهائيــا خــالل هــذه 
باإلضافة إلى قرار حظر الطيران 
من وإلى عدد كبير من الدول من 
بينها الدول املسموح لها بتصدير 

عمالتها إلى الكويت.
وتابع أن هــذا الضرر حلق 
بجميع مكاتب العمالة املنزلية 
فــي الكويت، وذلــك في وجود 
الكثير مــن االلتزامــات املادية 
املطالــب من أصحــاب املكاتب 
الوفاء بها مثل رواتب املوظفني 
وإيجــارات املكاتب وغيرها من 

املصروفات الروتينية.
اإلفالس

وأوضــح أنه في ظــل هذه 
األوضاع الصعبة ميكننا القول 
بــأن عــددا كبيــرا مــن مكاتب 
االســتقدام أصبحت على حافة 
اإلفالس، مــا دفع أصحابها إلى 
تســليم رخصهم لعدم قدرتهم 
على استكمال العمل في ظل هذه 
الضغوطات املتواصلة والصعبة.

شكر خاص 

«االحتاد»: نناشد ُمالك العقارات إعفاء 
أصحاب املكاتب من اإليجار حلني عودة 

عملية االستقدام وفتح التأشيرات 

توجه أصحاب مكاتب اســتقدام العمالة املنزلية بجزيل 
الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بإدارة 
العمالة املنزلية، وذلك على تعاونهم املستمر والبناء، وحرصهم 
على تذليل كل العقبات أمام أصحاب املكاتب والعمالة أيضا.

ناشد االحتاد الكويتي ألصحاب مكاتب العمالة املنزلية 
ُمالك العقارات بالتخفيف عن أصحاب مكاتب العمالة املنزلية، 
وذلك نظرا ملا ميرون به من ظروف وأوضاع اقتصادية 
صعبة نتيجة تعطل أعمالهم ألكثر من ١٠ شهور إلى اآلن، 
دون وجــود أي دخل لديهم. ومتنى االحتاد من أصحاب 
العقارات أن يتم إعفاء أصحاب املكاتب من اإليجارات حتى 
يتســنى لهم االســتمرار عقب عودة حركة الطيران إلى 
طبيعتها، خاصة أن عملية االستقدام تتوقف حاليا على 
عودة فتح التأشيرات من قبل السلطات املعنية واملتمثلة 

في وزارة الداخلية.

ملشاهدة الڤيديو

أبوعبداهللا: «إعادة التشغيل» خطوة مهمة ليستعيد القطاع عافيته في ظل وجود «سوق سوداء» الدخنان: «كورونا» أصاب القطاع بـ «الشلل التام».. واالحتاد لن يقف مكتوف األيدي
أبوجراح: جميع دول العالم متنح العامل املنزلي احلق في تغيير صاحب العمل

املرزوق: مكاتب عدة أشهرت إفالسها وسلَّمت تراخيصها.. والقطاع ميس املواطن بالدرجة األولىالفي: ما نعيشه حاليًا نتيجة طبيعية للمسالب املتواجدة في قانون العمالة املنزلية ٢٠١٥/٦٨
العلي: تسييل الضمان البنكي املقدر بـ ٤٠ ألفًا حلٌّ عاجٌل لتسديد ديون املكاتب

االحد ٦ سبتمبر ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

(املرحلة الرابعة)

أمني صندوق احتاد العمالة املنزلية علي املرزوق


