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  لمؤتمر العمل الدولي ١٠٢الرئيس إلى الدورة  خطاب

وتفتخر  به أعتز لهو شرٌف لمؤتمر العمل الدولي الثانية بعد المائةانتخابي رئيسًا للدورة إّن 

  .دي، المملكة األردنية الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسينبالبه 

  

 تلطفهاجموعة آسيا والمحيط الهادئ، على حكومات مامتناني لأعرب عن عميق وأود أن 

  .هذا الترشيحلهذا المنصب ودعم بترشيحي 

  

ت لترشيحي لهذا المنصب، عن خالص شكري لمجموعة الحكوماآذلك أعرب أود أن و

العمال، وللمجموعات اإلقليمية األخرى على دعمها مجموعة أصحاب العمل و ولمجموعة

  .ترشيحي

  

وأؤآد لكم . لبلديومنحتموها إياها  منحتمونيم جميعًا للثقة التي وأود أن أقدم جزيل الشكر لك

أضطلع بمهام الرئاسة بكل ما  وسوف إياها منحتمونيالثقة التي  قدرأن أآون على بجميعًا التزامي 

  .عزمالمسؤولية والتواضع وروح المن  ت بهأوتي

  

 والمميزةالعالقات المتينة ًا تقديرًا بالغقّدر وبين الموقرين، إّن بلدي األردن يحضرات المند

ونحن فخورون بالتزامنا . نظمة العمل الدولية منذ أآثر من نصف قرنتربطه بمما فتئت التي 

  .بالمبادئ التي تكرسها منظمة العمل الدولية الثابت

  

شهد تغيرات وإصالحات ي الثاني بن الحسين، ما فتئ بقيادة جاللة الملك عبداهللاإّن األردن، 

 لجنةإنشاء فهو آخر هذه التطورات أما . السياسي واالجتماعي واالقتصاديى الصعيد مستمرة عل

إدخال تعديالت محتملة استكشاف ُسبل للحوار الوطني إلجراء االنتخابات، ومراجعة الدستور بغية 

ومن . برلمانية ديمقراطية تعدديةعليه من أجل إضفاء السمة المؤسسية على العمل ووضع معايير 

تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد هو  أيضًابه التنويه  الجدير

والدولة من أجل ضمان إسماع صوتهم بين الشباب تواصل المرأة واللجوء إلى الحوار آآلية 

  .وإيصال آرائهم
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لة الملك أدلى به جال ببعض ماأستشهد أن تستدعي بوجاهة هذه المناسبة أّن  إنني على يقين

وقال جاللة الملك . ٢٠٠٣يونيه / خالل الدورة الحادية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي في حزيران

يوفر للناس الوظائف التي  ًاعالمي ًاإنمائي ًانستحدث اقتصاد بيدنا أن" :تحديدًا ما يلي أقتبسوآنذاك، 

بد من وجود شبكات  وال. وتحسين ظروف عيشهم توفير لقمة العيش ألسرهميحتاجونها، من أجل 

التصدي لالختالالت االجتماعية واالقتصادية ، على المستويين الوطني والدولي، يمكنها أمان

 ولعللعولمة، وتتيح الحصول على التعليم والتكنولوجيات التي تفتح األبواب أمام الغد؛ الناشئة عن ا

يتسم  ، أّن عالمنا هو عالٌممنهم أنها توفر العدالة لتظهر للناس، والسيما الشبابمن ذلك األهم 

  .نهاية االقتباس ،"باإلنصاف واألمل

  

مجموعة رفيعة المستوى  من أبرز أعضاءرانيا هي  ةي فخوٌر بأن أذآر أّن جاللة الملكنوإن

اضطلعوا بدور نشط في الجهود التي بذلتها منظمة  ممن، من رؤساء الدول والسيدات األوليات

  .ل األطفال في آافة أنحاء العالمالعمل الدولية لمكافحة عم

  

حضرات المندوبين الموقرين، إّن هذه الدورة لمؤتمر العمل الدولي ترتدي طابعًا خاصًا 

، إذ تمثل المؤتمر األول الذي تعقده منظمة العمل الدولية وعلى رأسها المدير استثنائيةوتتسم بأهمية 

  .من اإلصالح والشفافيةحافز جو  فيالعام الجديد، السيد غاي رايدر، الذي تم انتخابه 

  

وهذا المؤتمر سيكون أول مؤتمر يطبق اإلصالحات التي وافق عليها مجلس اإلدارة من أجل 

للهيئات المكونة الثالثية بأن تضطلع بمهامها  ويتيح، فيه تحسين سير أعماله واإلجراءات المتبعة

وتتناول دورة هذا العام تحديدًا موضوع . على نحو أفضلمن حيث مسؤوليات اإلدارة السديدة 

سيكون على  أساسي ية في السياق الديمغرافي الجديد، وهو موضوعالعمالة والحماية االجتماع

الوالية التي تنص عليها أصًال في برامج عملها، استنادًا إلى  نظمة العمل الدولية إدراج نتائجهم

اعُتمدت العام  وهي توصيةة لصالح الجميع، بشأن أرضيات الحماية االجتماعي ٢٠٢التوصية رقم 

  .المنصرم

   



3 
 

وسيشارك ". قمة عالم العمل"تحت عنوان سوف ُتعقد لعامة لمؤتمر العمل الدولي ا الجلسة إّن

سيخاطبون المؤتمر ، ووغيرهم من الشخصيات المرموقة الدول رؤساءعدٌد من المؤتمر  في هذا

لطرح أفكارهم واإلعراب عن وجهات نظرهم بشأن منتدى منظمة العمل الدولية  في ويتفاعلون

  .مواضيع هامة تثير قلق الهيئات المكونة الثالثية في مختلف البلدان حول العالم

  

: نحو مئوية منظمة العمل الدولية"أمامنا تقرير المدير العام بعنوان وأخيرًا وليس آخرًا، 

 أتوجهير العام على التقرير الذي أعده وأن وأود أن أشكر المد". الحقائق والتجدد وااللتزام الثالثي

وضع تقدم للهيئات المكونة الثالثية عناصر أساسية لزّود مؤتمرنا الكريم بوثيقة  إذتحية تقدير إليه ب

  .منظمة العمل الدولية وأهدافها في المستقبل من أجل نشاطخارطة طريق 

  

وفي هذا الصدد، أود . ٢٠١٥- ٢٠١٤وأمام هذه الدورة مقترحات البرنامج والميزانية للفترة 

مقترحات البرنامج "أن أستشهد بما جاء على لسان المدير العام في مقدمة تقريره حيث قال 

تستند إلى اإلصالح وترسي أولويات واضحة يمكن للمنظمة أن  ٢٠١٥- ٢٠١٤والميزانية للفترة 

أتمنى أن وعليه،  ."ترآز جهودها حولها وأن تحسن ما تقدمه إلى الهيئات المكونة من خدمات

ترتدي مناقشة هذا الموضوع طابعًا إيجابيًا وبّناًء، آما آانت عليه الحال في الدورة األخيرة لمجلس 

  .اإلدارة

  

الهيئات أن أتوجه إلى يمليان علّي  والتزامي واجبيأّن في ظل الظروف الحالية، إنني أرى و

لجنة الخبراء  بشأنالقائم الجدل ا بغية تسوية بذل قصارى جهدهمناشدًا إياها أن تالمكونة الثالثية 

علينا أن نجد حًال للمشاآل المطروحة بأسرع وقت إّن  .المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

  .بّناءمثمر وحوار إقامة ممكن، من خالل 

  

آذلك استرعاء االنتباه إلى تقرير المدير العام عن وضع العمال في األراضي العربية وأود 

  . وأنني على يقين من أن المندوبين الكرام مهتمون في أن يكونوا على بّينة من مضمونه. تلةالمح
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 ٢٠٠٨حضرات المندوبين الموقرين، إّن األزمات االقتصادية والمالية التي شهدها العالم عام 

جراء ذلك في بلدان عديدة، سلطت الضوء على أهمية من استشرت البطالة الجماعية التي مأساة و

منظمة العمل الدولية والدور الحيوي الذي تضطلع به عالميًا على المستوى االجتماعي 

ما يكون مهمًا عمليًا هو التوجه الذي ينتهجه "وحسبما جاء على لسان المدير العام، . واالقتصادي

دولية المجتمع بالنسبة إلى العدالة االجتماعية، وبالنسبة ألهدافنا المحددة، مساهمة منظمة العمل ال

   ."في هذه الدينامية من خالل عالم العمل

  

إّن نجاح هذه الدورة عالية األهمية يتوقف على آل واحد منا من خالل التزامنا بالعمل معًا 

أال وهي الهيكل  ،الدافعةقوتها الفريدة و سمتهادعم مبادئ منظمة العمل الدولية والسيما من أجل 

  .الثالثي

  

عظيم، حين شرف علّي وعلى بالدي من  أسبغتموهلما وأخيرًا، أود أن أجدد شكري 

  . رئاسة مؤتمر العمل الدوليسلمتموني مقاليد 
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