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  الفوري للنشر

  

  المبكر رحيله عن يعلن الدولية العمل لمنظمة العام المدير

  

 موعد سيقرب انه سومافيا خوان السيد الدولية العمل لمنظمة العام المدير أعلن - )د ع م أخبار (بيروت
  .عائلته من بالقرب التواجد عليه تفرض قاهرة شخصية ألسباب ٢٠١٢ العام من الثاني النصف إلى رحيله

 بإنهاء قراره اإلدارة مجلس مكتب هيئة إلى وجهها رسالة في الدولية العمل لمنظمة العام المدير وأبلغ
 الوقت من يكفي ما المنظمة إلعطاء اًحالي اإلعالن هذا ويأتي. المقبل العام من سبتمبر/أيلول ٣٠ في مهامه

 أواخر في الثالثة سومافيا السيد والية تنتهي أن المتوقع من وكان. له خلف انتخاب بعملية للمباشرة
  .٢٠١٤ مارس/آذار

 منصب شغل أن فبعد .فترة منذ القرار هذا اتخاذ إلى" الملحة بالحاجة "يشعر بدأ انه إلى العام المدير وأشار
 رأس على اًعام عشر ثالثة لمدة وجوده وبعد نيويورك في سنوات تسع لمدة المتحدة األمم لدى شيلي سفير

  . العائلة من والتقرب" المنزل إلى للعودة "األوان آن انه يعتقد الدولية العمل ظمةمن

 العمل مفهوم الدولية العمل منظمة يترأس نامي لبلد ممثل وأول شيلي أصل من وهو سومافيا السيد أطلق
 بمهامها المنظمة حظيت ،الحين ذلك ومنذ. المنظمة وسياسات استراتيجيات صلب في إياه اًواضع الالئق

  . متزايد سياسي دعم على وتوصياتها

 السنة بحلول به للقيام الكثير هناك يزال ال: "المنظمة في العاملين أمام خطابه في سومافيا السيد وقال
  ".اًمكثف عمالً منا يتطلب الحالي والوضع المقبلة

 وهو" االجتماعية لعدالةا من جديدة حقبة إرساء "ضرورة إلى األخيرة األشهر خالل العام المدير وتطرق
 هذا وجدد. ٢٠١١ يونيو/حزيران شهر في قدتع التي الدولي العمل لمؤتمر المئة الدورة خالل أطلقه نداء

 في العمل لوزراء األخير االجتماع في كرره كما واشنطن في الدولي النقد صندوق اجتماع خالل النداء
  .باريس في قدع الذي العشرين مجموعة

 لعقد التحضيرات على فسيشرف ٢٠١٢ سبتمبر/أيلول نهاية حتى مهامه إتمام في سومافيا دالسي ويستمر
 في العشرين مجموعة قمة في يشاركس كما وآسيا أفريقيا في الدولية العمل لمنظمة اإلقليمية المؤتمرات

 في يعقد الذي المقبل الدولي العمل مؤتمر أيضاً سومافيا السيد ويترأس. ٢٠١١ نوفمبر/الثاني تشرين
 إطار ضمن العمال وحقوق االجتماعية والحماية الشباب استخدام على سيركز الذيو ٢٠١٢ يونيو/حزيران



 الذي العمل لفرص العالمي الميثاق تطبيق على بالعمل سومافيا السيد سيستمرو. العالمية االقتصادية األزمة
  . األزمة طيلتخ عمل كأرضية ٢٠٠٩ العام في الدولية العمل منظمة اعتمدته

  

  .الدولية العمل منظمة سر أمانة هو الدولي العمل مكتب
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