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كلمة السيد سمير ماجول

مندوب أصحاب العمل / تونس

رئيس االتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 

 التقليدية 

لمؤتمر العمل الدولي  110الدورة 
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ــ السي  س، ــــــــــــــد الرئيــــــــــــ

أهن   أن  الدورة  يسعدني  لرئاسة  بانتخابكم  العمل    110ئكم  لمؤتمر 

 الدولي،  

ثالث سنوات  غياب  بعد  مجددا  نتنا من االلتقاء  هذه الدورة التي مك  

   . 19بسبب جائحة كوفيد 
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 السيدات والسادة نواب المؤتمر،حضرات 

قل  األالبلدان  أن  قائمة    لألسفنرى  تفاعال مع تقرير المدير العام،  

ا يمكن أن تت سع  وفق المعايير المعتمدة من منظمة األمم المت حدة   نمو 

يةزمة  األها  خلفت في ظل التهديدات التي   قتها الحرب    الصح  في وعم 

 أوكرانيا،  

المناطق وتعط ل    بعديدتهديدات بتراجع مؤشرات النمو واالستثمار  

عديد البلدان    عجزلمبادالت التجارية الدولية مع وجود أخطار في  ا

 توفير حاجياتها من الغذاء والطاقة.   عن

ية  مإن تقرير المدير العام يطرح في عمق مكانة التضامن الدولي وأه

الت الهيكلية وهي اآلليات األساسية لبناء اقتصاد   عالمي  إنجاح التحو 

 صمود.قائم على اإلدماج واالستدامة وال
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اال لقد بي ن   أن    ،  تقرير وكذلك برنامج عمل الد وحة ألقل البلدان نمو 

الفقر   واالبتعاد عن خطوط  األزمات  من  للخروج  الوحيدة  اإلجابة 

مات السيادة الوطنية هي دعم المبادرة الخاصة   والهشاشة وتأمين مقو 

قادرة على خلق القيمة    ،مستدامةوفي ظل مؤسسات اقتصادية منتجة  

 ضافة والتشغيل والعمل الال ئق.  الم

ا أو في األقل  هذه الحقيقة سواء في البلدان  تجاهل  ن كل من  إ نمو 

النامية  للقطاع  و  الد ول  اإلنتاجية  الطاقات  خارج  حلول  عن  بحث 

 ،الخاص

يزيد في    إعاقةفي    إن ما  والغرق  العامة  الميزانيات  وإثقال  الن مو 

ر مؤش رات  والمديونية الخارجية العقيمة   توفير البيئة المالئمة لتطو 

 الفقر والبطالة. 

 

 

CHECK AGAIN
ST D

ELIV
ERY



 

5 
 

5 

 حضرات السيدات والسادة

 GUYالمدير العام السيد    إلى فني أن أتقد م بجزيل الشكر والتقدير  يشر  

RAYDER    ما كل  على    واليتهعمل دولي في  مؤتمر  ونحن في آخر

 ،ضاها عل رأس المنظمةبذله خالل السنوات التي ق

بتونس    والص ادق  البالغ  اهتمامه  االنتقالي    خاللوعلى  مسارها 

على    للمساعدةجتماعيين  اال  والشركاءالدولة    ووقوفه دائما إلى جانب 

 ،ناجعبناء حوار اجتماعي ثالثي 

ونتمنى أن تتواصل هذه العالقة الطيبة ويستمر منوال التعاون قائما   

بين تونس ومكتب العمل الدولي في والية المدير العام الجديد السيد  

Gilbert HOUNGBO  تها النجاح في  ال ذي نجد د له  نينا ونتمن ى له 

 سلف.  حسنيكون خير خلف ألس هأن نحن متأكدون مهامه، و
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 ادةحضرات السيدات والس

شيرين أبو الصحفية الفلسطينية    باغتيالفجع أحرار العالم  قبل أيام  

 ،  النبيلة اإلعالميةوهي تؤدي مهمتها  عاقلة

بكل أعضائها لفرض   المنظمة  تجن د  تستدعي  المدانة  الحادثة  وهذه 

إجراء تحقيق دولي مستقل يحد د المسؤوليات ويكشف كل من أجرم 

 :للحقوق الدوليةفي أعمال قتل وانتهاك 

 حق العمل في بيئة سليمة ..   

 في كنف الحرية..    واإلعالمحق التعبير 

 وحق شعب في العيش على أرضه بسالم.

CHECK AGAIN شكرا على حسن استماعكم. 
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