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  ٢٠١١مارس / آذار ١٤ثنين اإل 
 للنشر الفورى 
  ٩/١١/م ع د 

  
  

   لإلصالح والتغيير في مصر هعرب عن تأييديالمدير العام لمنظمة العمل الدولية 
  
  

خوان سومافيا، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في نهاية  السيد أعلن -)د عأخبار م  (القاهرة
ظمة العمل الدولية الطالق الحرية النقابية وكذلك اصالحات رسمية لمصر، عن دعم منته الزيار

  .سوق العمل واالصالحات االقتصادية األخرى في مصر
  

 وزير ، أحمد البرعي السيد و، وزير المالية، سمير رضوان السيد بناءاً على دعوة مشتركة من 
 ١١ من  في الفترةرص لمرسمية سومافيا، المدير العام، بزيارة القوى العاملة والهجرة، قام خوان

عصام . درئيس الوزراء المصري بسومافيا   السيدوقد التقى خاللها . ٢٠١١ مارس ١٣إلى 
قيادات شباب الثورة وشرف ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وكذلك ممثلي النقابات المستقلة، 

  .المجتمع المدنيمن  الجهات الفاعلة ضوبع
  

يناير، /كانون الثاني ٢٥التي اندلعت في مصر في " الثورة الشعبية"إن : "سومافيا   السيدوقد صرح
  ." األمل في بداية جديدةوولدت. لديمقراطية الكاملةأمام الحرية والطريق  امهدت

  
 منعهد ال هذا أنجبتوقد أشاد المدير العام بشجاعة الشباب من الرجال والنساء وتضحياتهم التي 

يجب على النساء " في مظاهرات ميدان التحرير، مضيفاً أنه وأكد على مشاركة النساء .التغيير
 التحية كما وجه". مهم في عملية التغيير والتحول إلى الديمقراطيةالور هذا الداالستمرار في لعب 

الدعم الفوري  تقديموتعهد بعلى الحصول عليه صرارها إ و بحقها قناعة النقابات المستقلةإلى 
  .ناء قدراتهابل
  

وقد شهد المدير العام على إعالن .  المدير العامقضية أساسية خالل زيارةالنقابية ة حريال وكانت 
 فيكافة النقابات  حق هذا اإلعالنيضمن و .  ورحب بهالبرعي، وزير القوى العاملة السيد

تعزيز أسس الحوار بـ ياسومافالسيد وقد تعهد . وحرية قيامها بأنشطتها المشروعة التسجيل
  .المفاوضة الجماعية الحرةاالجتماعي و

  
 إلى إن دعوة وزير المالية ووزير القوى العاملة لمنظمة العمل الدولية للتعاون تشير: "وقد قال

 مثل :الدولية العمل ة منظمةالتي تتعلق بالقضايا التي طلب فيها مساهم سياساتالاتفاق   اهمية
منظمة العمل   وتستمد.خاصة للشباب الحرية النقابية، األجور، الحماية االجتماعية والتشغيل

  ". في مصرالمنتشرة الحماس والروح البناءة من العزمالدولية 
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 عادلةأكثرستنمو على أسسِ  بأن ما إذا كانت مصر قناعتهوقد أعرب المدير العام للمنظمة عن 
 ويةخلق فرص العمل أول  منقتصاد الكلي سياسات اال أن تجعل هذا لزمستسيف  توازنستدامة ووا
   . لها
  

وقد أعلن أيضاً عن مساندته للخطوات الفورية التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة تحديات 
التشغيل، وتطوير أفضل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ة برامج كثيف في ر االستثماالتشغيل مثل

  . ومشروعات التنمية واسعة النطاق
  

اتها السياسية لوضع دمة لمساندة جهود الحكومة في إروقد تعهد أيضاً المدير العام باستعداد المنظ
 منالة، وذلك تأمين ضد البطلنظام مستديم للكذلك وضع تصوراسة فعالة للحد األدنى لألجور، وسي

  . األخرى الدول االستعانة بتجاربخالل 
  

تماع  أحمد البرعي للمشاركة في االجالسيدالمدير العام وزير القوى العاملة والهجرة وقد دعا 
إلطالع أعضاء منظمة العمل   ،٢٠١١  مارس٢١ سيعقد في ظمة الذينالوزاري لمجلس إدارة الم

يصاحب الوزير سوف وبهذه المناسبة، .  الجديد في مجال العملبالموقف  الثالثي بتشكيلها  الدولية
بعة من أجل إجراء متا من وزارتي المالية والقوى العاملة والهجرة  رافعي المستوىمسؤولون

 القضايا التي تمت مناقشتها أثناء زيارة بشان منظمة العمل الدولية ين منمباشرة مع نظرائهم التقني
  . المدير العام


