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  ةمؤتمر العمل الدولي المئ

  ٢٠١١يونيو / حزيران١٧ إلى ١من 
 معلومات لوسائل اإلعالم

  
 ١٧ إلى ١ تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي السنوي من - )د ع أخبار م(بيروت 

 . صر األمم في جنيف، سويسرايونيو قي مكتب األمم المتحدة في ق/حزيران
  

تُعقد الدورة المئة من مؤتمر العمل الدولي في وقت تشهد بلدان عدبدة في الشرق األوسط وشمال 
تحديات مستمرة مثل أفريقيا وغيرها من مناطق العالم تغييرا واضحا وفي حين ال يزال العالم يواجه 

الي يعكس جدول أعمال المؤتمر هذه الوقائع األزمة اإلقتصادية العالمية وأزمة الوظائف وبالت
  .والهواجس الناشئة

  
عرض تقرير المدير العام بشأن الحاجة إلى الدخول في : أبرز ما يتخلّله مؤتمر العمل الدولي

إصدار تقرير حول وضع عمال األراضي المحتلّة وإطالق تقرير  من العدالة اإلجتماعية وةجديدحقبة 
البرنامج الدولي للقضاء على عمل األطفال بشأن أنواع عمل لعمل الدولية وجديد من إعداد منظمة ا

 ضيوف رفيعي المستوى من المتوقع أن يشاركوا في المؤتمز من األطفال الخطيرة إلى جانب مداخالت
والسيد سوسيلو بامبانغ يودويونو ) فلسطين(والسيد سالم فياض ) نلنداف(السيد تارجا هالونين : بينهم

والسيد جاكايا ) روسيا(إلى جانب السيد فالديمير بوتين ) ألمانيا(والسيدة أنجيال ميركل ) يسياإندون(
زوروا لمزيد من المعلومات حول المؤتمر، ) (سويسرا(والسيدة ميشلين كالمي راي ) تنزانيا(كيكويتي 

  ).htm.index/en--lang/thSession100/ILCSessions/ilc/org.ilo.www://http:  اإللكترونيالموقع
 

اللجنة المعنية بالعمل الالئق من : خالل مؤتمر العمل الدولي بما فيهالجان مختلفة كما تجتمع 
اللجنة ، و) مرفقة بتوصيةتحديد المعايير، مناقشة ثانية بهدف اعتماد اتفاقية(أجل العمال المنزليين 

تطبيق باإلضافة إلى لجنة إدارة وتفتيش العمل لجنة هدف العدالة اإلجتماعية االستراتيجي والمعنية ب
 .المعاهدات والتوصيات

  
: الشباب العربي: "بشأن المواضيع التاليةللخبراء  عالية المستوى جلساتإلى جانب ذلك، تُنظّم 

اإلستخدام والعدالة اإلجتماعية في اقتصاد "و"  التغييرقادة: لشباب العالميا"و" يطمح بالعدالة اإلجتماعية
 من العدالة ةجديدحقبة "و" مة خضراء أكثر عدالة واستدامةدور العمل الالئق في ضمان عول"و" معولم

 ".اإلجتماعية
 

قات المداخالت إلى جانب معلومات عن والتفاصيل حول الضيوف الخاصين وأوكل المعلومات و
 متوفرة على الموقع الخاص بمؤتمر العمل الدولي  والمدعوين إلى المناسبات الخاصةجلسات الخبراء

  .)ilc/org.ilo.wwwكتروني وقع اإللالم(
  
  
  
  
  



  وسائل اإلعالماعتمادأوراق 
 

 حدة سابق من األمم المتاعتمادالمراسلين في جنيف الحاصلين على  •
  

اشرة من مب خاصة بطاقة شارة أو من األمم المتحدة اعتماديستلم المراسلون الحاصلون على 
وعليهم أن يضعوا هذه . يونيو/ حزيران١حتّى ، 323 الغرفة ، المكتب اإلعالمي التابع لألمم المتحدة

 الصاالت المتاحة أمام لكي يتمكّنوا من الدخول إلى) العادية التابعة لألمم المتحدةفوق الشارة ( شارةال
  .A641 من الغرفة شاراتهمبإمكانهم أن يستلموا ، يونيو/ حزيران١وبعد . وسائل اإلعالم

 
 لمراسلين اآلخرينا •
 

 وأن يرسلوها عتماد لتغطية المؤتمر، على المراسلين أن يملؤا استمارة االاعتمادللحصول على 
 أو بالبريد إلى 4122/799+-7397 أو عبر الفاكس إلى ilc/org.ilo.wwwعبر البريد اإللكتروني إلى 

  :العنوان التالي
ILO, Department of Communication and Public Information, 4 route des Morillons, 1211 Geneva 22, 
Switzerland. 

 
الموجود عند مدخل  عتمادمركز اال على الصحافيين أن يستلموا بطاقاتهم عند وصولهم من

من خالل تقديم ) وليس في قصر األمم(المبنى األساسي في منظمة العمل الدولية في شارع موريون 
وبطاقة صحافية صالحة ومكتوب توكيل من ) مصحوب بصورة(بطاقة هوية أو جواز سفر صالح 

د إلى البص المخصص للزوار  الصعوشارةوتتيح ال. جانب مدير تحرير وسيلة اإلعالم المعنية
قصر األمم حيث يعقد إلى ) R3جنوب (والصحافيين وهو يقوم بجوالت من مبنى منظمة العمل الدولية 

  :االتصال الرجاء ة اإلعالميأوراق االعتمادللمزيد من المعلومات بشأن  .المؤتمر
gor.ilo@communication  

 
 مركز اإلعالم

 
حيث يتوفّر إتصال السلكي المركز اإلعالمي خالل فترة المؤتمر، من الممكن الدخول إلى 

  ).١٥ أو ١٣، المدخل Aالمبنى (مجاني باإلنترنيت ومكتب استقبال في قصر األمم 
 

  والمرافقلتلفيزيونا/التغطية عبر اإلذاعة
 

 بإمكانهم استخدام مركز اإلذاعة التابع لمنظمة العمل بالنسبة إلى المراسلين المرخّص لهم،: اإلذاعة •
من الممكن .  ذات الصلة بمؤتمر العمل الدولي وبثّ التقارير اإلذاعيةحريرالدولية في قصر األمم لت

مكتب القصر (االتصال بقسم اإلذاعة والتلفاز في منظمة العمل الدولية حجز هذه المرافق من خالل 
A561 ( الفنيين على اإلذاعة عل الرقم أو بمكتب القييمين E-10) iloradio@afro-blue.org ( 

 
 Route des Morillons 4) شارع موريون ٤( منظمة العمل الدولية اترتوفّر مق: شاشات التلفزة •

. مرافق لتحرير أشرطة الفيديو وستوديو ووسائل البث مجانًا وهي تحت إشراف المكتب المذكور أعاله
 لذلك من الضروري إرسال جميع الطلبات ض اجتماعات المؤتمر ترخيصا خاصاوتتطلّب تغطية بع

. لتسجيل جلسات مؤتمر العمل الدولي إلى قسم اإلذاعة والتلفزيون التابع لمنظمة العمل الدولية
وللمراسلين الراغبين في محاورة مسؤولين من منظمة العمل الدولية أو في تغطية مباشرة أو مسجلة 



ابير المناسبة من خالل اإلتصال بقسم اإلذاعة والتليفيزيون في  القيام بالتدتمر، الرجاءألعمال المؤ
 )org.ilo@sekiguchi-naets, Sekiguchi-Karen Naets :4179/593+-1363( :المنظمة

 
*****  

  
  :للمزيد من المعلومات، الرجاء اإلتصال ب

 جنيف قسم اإلتصال والمعلومات العام في 
  7912-4122/799+: هاتف

  org.ilo@communication: بريد إلكتروني
  
  :أو
  

  بيروت قسم االتصال والمعلومات العام في 
  فرح دخل اهللا، مسؤولة اإلعالم اإلقليمي

  منظمة العمل الدولية، المكتب اإلقليمي للدول العربية
  )١١٧مقسم  (٩٦١-١-٧٥٢٤٠٠: هاتف

   ٩٦١-٧١-٥٠٥٩٥٨: الجو
org.ilo@dakhlallah  

 


