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للمرة  لمنظمة العمل الدولية     اًعام اًُأعيد انتخاب السيد خوان سومافيا مدير      – )أ
/)�ر م ع د     ((�)�وت 

  .  المتنامي العمل من اجل تحقيق العدالة االجتماعية في خضم سلسلة تحديات االقتصاد العالمياًعهدالثالثة مت
  

من الدول  نظمة العمل الدولية     هو األول من بين مدراء م      – ةالتشيليمن الجنسية    - السيد سومافيا و
 األعضـاء مـن    ٥٦ صوتا من اصل     ٤٣وقد حصل السيد سومافيا على      . في العقد الماضي  النامية وذلك   

بسرية  وتمت عملية االنتخاب  .  امتنعوا عن التصويت   ١٣ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية       في   األصليين
  . آخر لهذا المنصبمرشح م يكن هناك تامة ول

  
 سـنة،   ٨٩ أي فـي ال      شائهاإن المنظمة منذ    إدارةالمدير التاسع الذي يتولى     ويعتبر السيد سومافيا    

  . ٢٠٠٩مارس /آذارفي شهر  -خمس سنوات  - فعليا مدته الجديدة ويبدأ
  

 تـرويج   مـن خـالل    مسار جديد وذلك     وخالل الفترة الماضية، وضع السيد سومافيا المنظمة في       
كـل   المستويات فـي     أعلى القت دعماً من     يتل الدولية حول العمل الالئق، وال      منظمة العم  أجندةوتشجيع  

 منظمة العمل   إعالنواشرف السيد سومافيا على تطبيق      . األطراف المتعدد    العالم وكذلك عبر النظام    أنحاء
 وكذلك الزيادة الكبيرة فـي      ١٩٩٨ في العمل الذي اعتمد في العام        األساسيةالدولية حول الحقوق والمبادئ     

  . الدوليةعدد التصديقات على معايير العمل 
  

 بشان العدالة االجتماعية من اجل عولمـة        اإلعالنتمدت منظمة العمل الدولية     وفي مدة واليته، اع      
يونيو من العام الحالي، الذي وضع لتقوية قدرة المنظمة الثالثية لمواجهة تحديات            /نحزيراعادلة، في شهر    

كل هـذا،    إلى باإلضافة . العمل الالئق لتشكيل الرد الفعال للعولمة      أجندةالقرن الحادي والعشرين وتعزيز     
على وضع حد لعمل األطفال والعمل الجبري، والقضاء على التمييز في مكان العمل، وتعزيز سومافيا  شدد  

  . التقييد بمعايير العمل ونمو االستخدام والتنمية المستدامة
    

البطالة فـي ازديـاد     ف.  لحظة حرجة من تاريخ المنظمة     أمامنحن نقف اليوم    "وقال السيد سومافيا    
 اهتمام كبير وهناك حول العالم وعدد العاملين الفقراء يزداد واألفراد مستمرة في تدمير االقتصاد      واألزمات

  ". ة والمستدامة والعادلةالمتوازنلعولمة با
  
 لتأسـيس وفي الذكرى التسعين    .  الحالية قوة وقيم منظمة العمل الدولية      األزمةتُظهر   "وأضاف   

 نستمر في العمل من اجل العدالة االجتماعية والحفاظ وتحسين الحماية أنمنظمة العمل الدولية، يجب علينا    
لعمـال  ا نؤكد على انه بامكان المؤسسات الحصول على القروض لتجنب تسـريح             أنويجب  . االجتماعية



ننظـر   أنويجب علينا   .  عافيتهم من جديد   إعادةب المصادر التي تسمح لهم      وإيجاد األجوروالمحافظة على   
  ". ومستدامةاألمدطويلة  تنمية ة الحوار االجتماعي لكي نتمكن من التقدم نحوبعمق في مسال

  
 التسـعون لمنظمـة   ى العمل من اجل تحقيق العدالة االجتماعية ليس موضوع الـذكر إن"كما قال  
  ".  تقييم لعملنا في الماضي وهدفنا المستقبليأيضاالعمل الدولية بل 

  
 المحاماة ولـه    إجازة وحائز على    ١٩٤١ابريل من العام    /ن نيسا ٢١هو من مواليد    السيد سومافيا   و

وشغل منصب رئيس لمجلس األمن في األمم المتحـدة         . خبرة طويلة ومميزة في العالقات المدنية والدولية      
كما تقلد منصب مدير للجنـة التحضـيرية للقمـة          . ورئيس مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي     

خبرته الواسعة في كل مجاالت الحياة العامة وكذلك ساهمت و. ١٩٩٥تماعية عام العالمية حول التنمية االج
المجتمع المدني ساعدته على مؤسسات العمل مع الدبلوماسية واألكاديمية وانخراطه في التنمية االجتماعية و

  . العمل الالئق للنساء والرجال في كل أقطار العالمالتركيز على ضرورة تامين 
  
  

**************************  
  

  
يجتمع مجلس  ). المكتب هو أمانة سر المنظمة    (ويعتبر مجلس اإلدارة الهيئة التنفيذية لمكتب العمل الدولي         

مارس واالجتماع الثاني في شـهر     /االجتماع األول في شهر آذار    : اإلدارة في جنيف ثالثة مرات في السنة      
يتخذ القرارات بخصوص سياسات منظمة العمـل       نوفمبر و /و والثالث في شهر تشرين الثاني     ييون/حزيران

  .    الدولية، وبرنامج عمل مؤتمر العمل الدولي ومسودة لبرنامج وميزانية المنظمة لتقديمها للمؤتمر
  
  

 ممثالً عن أصحاب العمل ١٤ ممثالً عن الحكومات و٢٨من  منظمة العمل الدولية إدارةويتألف مجلس 
 ). عن منظمات العمال١٤اب العمل و عن منظمات أصح١٤ عن الحكومات، ٢٨( عضو مناوب ٦٦و

البرازيل، ( للحكومات تحتلها حالياُ الدول الصناعية األهم نوهناك عشرة مقاعد من المقاعد األصيلي
يجري و). الصين، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، االتحاد الروسي، المملكة المتحدة والواليات المتحدة

  .كل ثالث سنوات في مؤتمر العمل الدولي اآلخرينت أعضاء الحكوماانتخاب 
  
  


