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بشرى الزين
قال رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة بالوكالة فوزي الزيود 
ان زيارة وفد حكومي اندونيسي ينتمي الى 8 وزارات معنية بقضايا 
العمل والعمالة ويضم 13 مسؤوال تأتي في اطار مشروع لبناء قدرات 

احلكومة االندونيسية في مجال العمالة املهاجرة.
واشــــار الزيود في تصريح لـ »األنباء« الى ان هذه الزيارة من 
شأنها ان تعزز احلوار بني اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والشرق 
االوسط، مبينا ان مكاتب املنظمة الدولية للهجرة في جاكرتا تنفذ 
هذا املشروع لالطالع على أوضاع العمالة االندونيسية في الكويت 
والتعرف على مشــــاكلها والعقبات التي تواجهها ومحاولة البحث 
إليجاد حلول عملية على مســــتوى السياسات من االدارات املعنية 

في اندونيسيا.
كما ذكر الزيود ان هذه الزيارة تعد فرصة للوفد االندونيسي 
لتبادل اخلبرات واملعلومات والتشاور في مجال ادارة العمالة، ما 
ميهد الطريق لتوقيع مذكرة تفاهم ستوقع بني الكويت واندونيسيا 
مســـتقبال، مشـــيرا الى ان اجتماعا ثنائيا بني الطرفني سيعقد 
قريبا لبحـــث هذه املذكرة ومحاولة تطويرها لتوقيعها بصورة 

نهائية.
ولفت الى انه في نهاية ديسمبر املقبل سيعقد اجتماع في جاكرتا 
ملناقشة توصيات هذه الزيارة االســــتطالعية وعقد مؤمتر لبحث 
هذه املقترحات، منوها باســــتضافة الكويت لهذا الوفد وتســــهيل 
مهمته، مشــــيدا بتعاون وزارات اخلارجية والشــــؤون االجتماعية 
والعمــــل والداخلية في بحثها والوفــــد الزائر مبادرة الوزارة حول 

إلغاء نظام الكفيل.
وذكر الزيود ان املشاكل التي تعترض العمالة االندونيسية تكمن 
وحســــب ما ذكره الوفد االندونيســــي في جاكرتا وليس بالكويت، 
موضحا ان بعض السياسات تؤدي الى استغالل فئات من العمالة 
التي تنحدر من األرياف االندونيســــية وليست على قدر من املهارة 
والتدريب والعلم، ما يسهل عملية استغاللها، مشيرا الى ان احلكومة 
الكويتية أبدت جتاوبها وانفتاحها من خالل االجتماعات التي عقدت 
حيث طلبت نسخا من التوصيات املعتمدة لدى اجلانب االندونيسي 
من اجل النظر فيها واالستجابة لبعض الطلبات في إطار العالقات 

الثنائية بني البلدين.
ولفت الى ان عدد العمالة االندونيسية في الكويت يبلغ 63 ألفا 
أغلبها عمالة منزلية، مبينا ان الوفد االندونيسي زار مركز االيواء 
املؤقت في خيطان والتابع لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل واطلع 
على مرافق املركز والتقى بعض نزيالت املركز وتعرف على قضاياهن 
واحتياجاتهن، ما يدل على ان الزيارة حققت اهدافها بتســــهيل من 
الوزارة املعنية، اضافة الى زيارة اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان، 
حيث مت عرض املقترحات واملشــــاكل، ما ميهد الستكمال مثل هذه 

املبادرات بني الطرفني.

الزيود: اجتماع كويتي ـ إندونيسي 
لتوقيع مذكرة تفاهم حول العمالة

أكد تجاوب الحكومة مع مقترحات الوفد اإلندونيسي


