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  الـــــــرحمــــــان الرحيــــــــــم بســـــــم هللا 

  

   رئيس المؤتمر،السيد 
 ،السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية 
  والسادة حضرات السيدات ، 

  

  

عن لكم  أعرب  أن  بداية  بالمشاركة   مدى   أودّ  اعتزازي 

للمرة األولى في أشغال مؤتمر العمل الدولي الذي يمثل منبرا  

حول عريقا   الثالثة  اإلنتاج  أطراف  بين  والتشاور  للحوار 

  المسائل الحيوية ذات االهتمام المشترك.

       

السيد   إلى  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  يسعدني   Guy»كما 

Ryder»   مشيدا بالجهود ،لية  المدير العام لمنظمة العمل الدو

التي قدمها للنهوض بالمنظمة ومتمنيا له التوفيق في مسيرته  

  المهنية. 
  

وال يفوتني بهذه المناسبة أن أتوّجــه بخالص التهاني إلى 

عاما   ا، على إثر انتخابه مدير Gilbert Houngboالسيـد  

  للمنظمة. اجديد 

  ،حضرات السيدات والسادة 

أكّ ــلق  المدير  ــد  على د  تقريره  خالل  من  للمنظمة  العام 

العالم ــدق عاشه  الذي  االستثنائي  والظرف  الّراهن  الوضع  ة 
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كوفيــد  جائحة  تأثيرات  االقتصادية  -19-جراء  وتداعياتها 

واالجتماعية التي كشفت الحاجة الى حوكمة وإدارة األزمات 

ة على صحة الشعوب في العالم وتحقيق المعادلة بين المحافظ 

ا من لتنمية وتحقيق  مزيدا  جميعا  منا  يستوجب  ما  وهو   ،

أهداف  تنفيذ  في  واإلسراع  المالئمة  الحلول  إليجاد  التضامن 

الم لسنة  التنمية  أن    2030ستدامة  نتيجة بعد  إنجازها    تعثر 

، وتفعيل برنامج عمل منظمة األمم المتحدة بخصوص الجائحة 

  . 2023هذه البلدان لسنة 

  
  

ننا بحاجة إلعادة البناء بشكل أفضل بعد األزمة الصحيـة  إ

والقيام   العالمية، عالمي  تضامني  اقتصادي  مناخ  وخلق 

الحوار   أساسها  تشاركية  مقاربة  على  تعتمد  بإصالحات 

وتشريك األطراف االجتماعية مع ضرورة احترام استقاللية  

 ّ الممث الهشّ المنظمات  الفئات  ودعم  اإلنتاج  ألطراف  ة  لة 

  هة لفائدة البلدان األقل نموا.ومضاعفة الجهود الموجّ 

  

المقابل،   تتفهّ وفي  أن  الوطنيّ نتمنى  المنظمات  دقة م  ة 

هبوب رياح األمل وعودة  الوضع خاصة بعد عودة مناخ الثقة  

بعد   جديد  ّ   2021جويلية    25من  مث   انتقالية  لحظةلت  والتي 

فارقة نحو تحقيق مطالب الشعب واإلطاحة بمنظومة   وتارخية  

بالدنا   في  اإلنتاج  عجلة  عطلت  التي  معاناة سبّ و الفساد  بت 

الشغالين والعاطلين عن العمل على حد السواء وأفسدت مناخ 

  . الوطني  العالقات االجتماعية الشغلية وخربت االقتصاد 
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إصالحات  نحو    ،وبكل ثباتورغم ذلك تمضي الحكومة  

الحوار نؤمن  ونحن  تشاركية   جوهرية القائم   بأهمية  الوطني 

بالدنا   في  االجتماعية    الذي و اآلن  األطراف  كل  إليه  دعت 

المدني   المجتمع  وإرساء وهياكل  االقتصادي  النزيف  إليقاف 

وفق   والكرامة  للحريات  الضامنة  الراعية  االجتماعية  الدولة 

إصالحي  المعالم   مسار  واضحة  طريق  لخارطة  ووفقا 

ن في األخير المواطن من مكّ ا رئيس الدولة وت أقره  والتواريخ

  خاللهو ما يتبلور أيضا من  وتقرير مصيره و   برأيه اإلدالء  

 الذي أعلنته السيدة رئيسة الحكومة برنامج اإلصالح الوطني  

  .مؤخرا
  

 حضرات السيدات والسادة

  

تأكيدا للعناية الخاصة التي توليها منظمة العمل الدولية          

للصحة والسالمة المهنية، فقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة 

الصحة والسالمة    أن  بار باعتبندا يتعلق بتعديل إعالن المنظمة  

الثمانية   والحقوق  المبادئ  إلى  ينضاف  أساسيا  حقا  المهنية 

  األساسية في العمل. 

تطوير  بمزيد  تونس  اللتزام  وتأكيدا  اإلطار  هذا  وفي 

التشريع الوطني بما يتالءم ومعايير العمل الدولية، فقد صادقت 

 بشأن اإلطار  187بالدنا مؤّخرا على اتفاقية العمل الدولية رقم  

الترويجي للصحة والسالمة المهنية التي ستساهم في النهوض 

  . وتوفير بيئة عمل آمنةبشروط وظروف العمل 
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استراتيجية وطنية  كما سننطلق قريبا، في وضع سياسة  

تشاركية للوقاية من األخطار المهنية تهدف إلى مزيد النهوض 

لدى   الوقاية  ثقافة  ودعم  المهنية  والسالمة  أطراف بالصحة 

  اإلنتاج.

 ،حضرات السيدات والسادة 

  

فإّن دول عدة تشهد معدّالت بطالة ،  رغم الجهود المبذولة

مستوى  تدني  من  عنها  ينجّر  وما  الشبان  صفوف  في  عالية 

  المعيشة وارتفاع معدّالت الفقر. 
  

 

وما انفكت منظمة العمل الدولية تولي اهتماما بالغا لمسألة 

بالضرورة  يستوجب  مما  استراتيجيا  هدفا  واعتبرته  التشغيل 

البحث عن الحلول الناجعة للتصدي للبطالة وخلق المزيد من 

المؤسسات  أصحاب  أمام  المجال  وفتح  الالئق  العمل  فرص 

الجتماعي والمشاريع الصغرى في مجاالت جديدة كاالقتصاد ا

العدالة   مبدأ  تكريس  في   الهام  لدوره  نظرا  والتضامني 

اقتصادية   ديناميكية  وخلق  شغل  مواطن  إلحداث  االجتماعية 

جديدة وتعزيز االدماج االجتماعي ونظرا للدور األساسي الذي 

والنهوض  المنّظم  غير  االقتصاد  تنظيم  مجال  في  سيحققه 

با  والنهوض  العمل  قيمة  وترسيخ  وتحقيق باإلنتاجية  لتشغيل 

  العمالة الكاملة والنمو االقتصادي والرفاه االجتماعي.
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  ،حضرات السيدات والسادة 

أن المناسبة  بهـذه  الشعب   بمعاناةالتذكير    أجدد   أودّ 

األراضي  في  وحصار  واضطهاد  ظلم  من  الفلسطيني 

وَ  انتهاك  من  له  يتعرض  وما  المحتلة    حدّ   لَ صَ الفلسطينية 

االغتياالت. وإذ نحيي فيه اصراره على النضال والدفاع عن  

ني أدعو ومن هذا المنبر إلى مساندته ودعم حقوقه وجوده، فإنّ 

 من على أرضه.واألالمشروعة في العيش الكريم 

 

  

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                                 
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