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  ٢٠١١وم العالمي لمكافحة عمل األطفال لعام الي

  سوف تصدر منظمة العمل الدولية تقريراً جديداً بشأن األطفال في العمل الخطر

لهذه السنة، ) يونيه/ حزيران١٢( بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال – )أخبار م ع د(بيروت 
 بلداً وستُصدر إلى جانب ذلك تقريراً ٥٠كثر من سترعى منظمة العمل الدولية عدداً من الفعاليات في أ

  .جديداً بشأن األطفال في العمل الخطر

األطفال في العمل "وسوف يصدر البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال دراسة تحمل عنوان 
قعات بشأن ويحلل التقرير آخر االتجاهات والتو. بمناسبة ذلك اليوم" ما نَعلَمه، وما يلزمنا عمله: الخطر

األطفال في العمل الخطر، والخطر الذي يحف بصحتهم من جراء أدائهم ألعمال كالزراعة والتعدين 
  .والبناء والتصنيع والعمل المنزلي وجمع النفايات

وينظر التقرير إلى مسألة األطفال في العمل الخطر من منظور البلدان المتقدمة والبلدان النامية على 
ويقدم كذلك سلسلة من التوصيات السياسية لمعالجة هذه . ا الواليات المتحدة وأوروباحد السواء، بما فيه

  .المشكلة

وسيشارك في الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال كل من الحكومات وأصحاب 
الفعاليات وتتراوح . العمل والعمال واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

بين النقاشات السياسية رفيعة المستوى والفعاليات العامة واإلعالمية، وحمالت التوعية، والعروض 
  .الثقافية وغيرها من األنشطة العامة

إضافة إلى . يونيه/ حزيران١٠وسوف يتاح التقرير الجديد إلى جانب موجز تنفيذي لوسائل اإلعالم في 
ولية حلقة نقاش بشأن األطفال في العمل الخطر في اليوم نفسه في مؤتمر ذلك، ستَعقد منظمة العمل الد

وسيجتمع الحقاً بعد الظهر المئات من أطفال مدارس جنيف بمناسبة ذلك اليوم ليشاركوا . العمل الدولي
االحترام كفيل بتغيير "بقصر األمم المتحدة، وهو حدث من تنظيم جمعية " حدث تضامن األطفال"في 

  .التعاون مع منظمة العمل الدوليةب" الحياة

  إلى المراسلين في جنيف

يونيه على الساعة الثانية عشرة في القاعة / حزيران١٠سوف تُعقَد جلسة إعالمية بشأن التقرير بتاريخ 
وستشرف على هذه الجلسة كل من السيدة .  بقصر األمم المتحدة)Press Room III(اإلعالمية الثالثة 

لمنظمة العمل الدولية، ) ايبك( مديرة البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال -س توماس كونستون
، والسيد فرانك هيجمان )ايبك( كاتبة التقرير واألخصائية التقنية الكبيرة لبرنامج –والسيدة سوزان كان 

مج السالمة  مدير برنا– رئيس دائرة البحوث والسياسة في برنامج ايبك، والسيد سيجي ماشيدا -
  . والصحة في العمل والبيئة في منظمة العمل الدولية

وتتاح تغطية المؤتمر الصحفي بالفيديو وما يتعلق بالمؤتمر من فعاليات إلى جانب نشرة إخبارية 
 7935-4122/799+مصورة عن طريق االتصال بإدارة االتصال، وحدة اإلذاعة والتلفزيون، هاتف رقم 

  org.ilo@sekiguchi-naets: لكتروني التاليأو عن طريق البريد اإل

 



وللمزيد من المعلومات عن عمل األطفال أو لغرض استجواب خبراء في مجال عمل األطفال والعمل 
 أحد الخطر، يرجى االتصال بالبرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال لمنظمة العمل الدولية على

الرد باالنكليزية ( 6598-4122/799+، )الرد باالنكليزية (6107-4122/799+: أرقام الهواتف التالية
: ، أو عن طريق البريد اإللكتروني التالي)الرد باالنكليزية واإلسبانية( 4122/799+-7037، )والفرنسية

org.ilo@ipec  

****  

  :بـ االتصال الرجاء علوماتالم من للمزيد

  اإلقليمي اإلعالم مسؤولة اهللا، دخل فرح

  العربية للدول اإلقليمي المكتب الدولية، العمل منظمة

  )١١٧ مقسم (٩٦١-١- ٧٥٢٤٠٠: هاتف
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