فراج العرادة مع الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري

العرادة مع وزير اخلارجي��ة ال�سوداين الربوفي�سري ابراهيم غندور رئي�س
احتاد عمال ال�سودان ال�سابق وعلي بن علي احتاد عمال البحرين احلر

فراج العرادة مع رئي�س احتاد تركيا وال�سفارة الرتكية
�أح��د ًا �أف��راد ًا وجماع��ات ب�إعتباره ال�سبي��ل الوحيد اليق��اف �إ�ستنـزاف
البالد وحفظ الإ�ستقرار والأمن وال�سلم الإجتماعي .دعوة الإخوة حملة
ال�سالح فى جن��وب النيل الأزرق وبع�ض املواق��ع بجنوب كردفان وجبال
النوبة لإيق��اف الإعتداءات والتعديات على املواطن�ين و�إ�ستغالل فر�ص
احلوار املتاحة لتحقيق الأه��داف وحقن الدماء الإ�شادة بف�صائل حملة
ال�س�لاح الذي��ن �إن�ضموا �إىل ركب احل��وار الوطني و�ص�� ً
وال ل�سودان �آمن
م�ستقر م�ستفيد ًا من موارده وثرواته الظاهرة والكامنة فى بطن الأر�ض
وخريات ال�سماء دعوة كافة القوى ال�سيا�سية الوطنية لتحمل م�سئولياتها
التاريخي��ة جتاه ق�ضايا الوط��ن امللحة وم�ساندة عم��ال و�شعب فل�سطني
�ض��د �سيا�سات الع��دو ال�صهيوين املحتل ودعم قي��ام دولة فل�سطني على
كام��ل الأرا�ضي العربية الفل�سطينية وعا�صمته��ا القد�س ال�شريف �إدانة
ممار�س��ات م��ا ي�سمى بدويل��ة �إ�سرائيل فى اجلن��وب اللبناين واجلوالن
ال�سوري��ة من �إهالك للحرث والن�س��ل وجتريف خربات املنطقتني ينادى
امل�ؤمتر عل��ى حكماء الدول العربي��ة التى ت�أثرت بث��وارت الربيع العربي
حلق��ن الدم��اء ورف��ع معان��اة تل��ك ال�شعوب من خ�لال احل��وار و�إبداء
التنازالت ل�صالح الوطن العربي وتوحيد �صفة.
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ووج��ه العرادة التحية والتقدير جلميع امل�شاركني يف هذا امل�ؤمتر،متمنيا
للم�ؤمتر التوفيق والنج��اح وحتقيق النتائج التي تخدم م�صالح العاملني
وال�شعب ال�سوداين ال�شقيق.
و�إ�ستم��ع امل�ؤمتر لكلمات الوفود امل�شاركة من املراكز واملنظمات النقابية
الت��ي رك��زت عل��ى �ض��رورة وح��دة العمال ف��ى كاف��ة الق�ضاي��ا خدمة
مل�صاحله��م وحت�س�ين �أو�ضاعهم املعي�شي��ة والإجتماعية ف��ى ظل نظام
عاملي وجائر يتطلب ترا�ص ال�صفوف و�أزمة عاملية طاحنة تركت �آثارها
وبثورها فى كل موقع ودولة .
وق��د ا�صدر امل�ؤمت��ر تو�صيات طالب��ت مبراجعة الئحة البني��ان النقابي
مما ي�سه��ل تكوين الوحدات و�إع��ادة النظر فى احل��د الأدين للعاملني،
والعم��ل على �إجازة قانون ينظم القطاع احل��ر الغري منظم و�إ�ست�صدار
وثائ��ق تعريفية له متهي��د ًا له لإدخاله حتت مظل��ة احلماية الإجتماعية
(�ضمان �إجتماع��ي – وت�أمني �صحي)(.جتربة والي��ة اخلرطوم كمثال).
وال�سع��ى لتنفي��ذ قرار رفع �س��ن املعا�ش م��ن  60اىل  65للقطاع اخلا�ص
ا�س��وة بالقط��اع الع��ام .ويف املح��ور الوطن��ي الت�أكيد على مب��د�أ احلوار
حل�س��م اخلالفات الداخلية عرب مائ��دة احلوار الوطني الذى ال ي�ستثنى

جانب من امل�ؤمتر

