
محتوى صفحة الویب الخاصة بفعالیة أفریقیا 

  /https://endchildlabour2021.org/south-africa-global-conference-regional-consultations/africa

العنوان 

المشاورة اإلقلیمیة ألفریقیا 
تحضیراً للمؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال (جنوب أفریقیا، 2022) 

التوقیت 

18-19 تشرین الثاني/نوفمبر 2021، 10 صباحاً - 5 مساًء بتوقیت وسط أفریقیا 

المكان 

فعالیة افتراضیة وحضوریة في جنوب أفریقیا 
 

اللغة 
سیتم توفیر الترجمة الفوریة باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة والعربیة والبرتغالیة. 

الوصف 

ستجمع المشاورة اإلقلیمیة األفریقیة ممّثلین عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال، إلى جانب ممّثلین عن المؤسسات اإلقلیمیة ودون 
اإلقلیمیة والمجتمع المدني واألمم المتحدة. 

األھداف الرئیسیة للمشاورة اإلقلیمیة ھي: 

تحدید التحدیات المشتركة وأولویات السیاسات والممارسات الجیدة في القضاء على عمل األطفال في أفریقیا واقتراح األولویات المواضیعیة ●
اإلقلیمیة لتقدیم منظور إقلیمي للمؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال؛ 

نة في تنفیذ خطة عمل االتحاد ● توفیر منتدى لمناقشة التقّدم الُمحرز في معالجة عمل األطفال في أفریقیا، بما في ذلك جھود الھیئات المكوِّ
األفریقي للقضاء على عمل األطفال والعمل القسري واالتجار بالبشر والعبودیة الحدیثة (2020-2030)؛ 

المساھمة في تعزیز االلتزام والجھود والشراكات على المستوى القاّري واإلقلیمي والوطني لتسریع وتیرة القضاء على عمل األطفال في ●
أفریقیا. 

جدول األعمال 

الموارد ذات الصلة 

18 تشرین الثاني/نوفمبر 2021 
10 صباحاً - 5 مساًء بتوقیت وسط أفریقیا

19 تشرین الثاني/نوفمبر 2021 
10 صباحاً - 5 مساًء بتوقیت وسط أفریقیا

الخطوات المستقبلیةالوضع الراھن

االفتتاح ●
عمل األطفال في أفریقیا: إحصاءات ومناقشة حول التحدیات ●

اإلقلیمیة الرئیسیة 
االستجابات المستمرة على المستویات القاّریة واإلقلیمیة ●

والوطنیة وفرص تسریع التقّدم ضد عمل األطفال في أفریقیا 

أولویات السیاسة اإلقلیمیة ألفریقیا للقضاء على عمل األطفال ●
الممارسات الجیدة بشأن القضاء على عمل األطفال وكیفیة ●

توسیع نطاقھا 
استنتاجات وُمدخالت من أصحاب المصلحة األفارقة لجدول ●

أعمال المؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال 
الختام ●

https://endchildlabour2021.org/south-africa-global-conference-regional-consultations/africa/


مذكرة مفاھیمیة ●
موجز إقلیمي ●
التعھدات التي تّم القیام بھا في إطار السنة الدولیة 2021 للقضاء على عمل األطفال ●
التعھدات التي تّم القیام بھا في المؤتمر العالمي الرابع لعام 2017 (بوینس آیرس، األرجنتین) ●
إعالن بوینس آیرس ●

اقتباس / تصریح / تعلیق ُملھم ●

من خالل القضاء على عمل األطفال، نخلق قوى عاملة أكثر صحًة وتعلیماً وإنتاجیة ُتسھم في تعزیز النمو االقتصادي الشامل والتنمیة المستدامة لقاّرتنا 
الجمیلة. 

 
- سینثیا سامویل أولونجون، مساعدة المدیر العام لمنظمة العمل الدولیة والمدیرة اإلقلیمیة ألفریقیا 

https://drive.google.com/file/d/1b-IHPX8_5-RTDjkurQh-C2PnaGiWbrR2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-o01Wg1Hf2A5P7ckD14awk0ZTDvys6pz/view?usp=sharing
https://endchildlabour2021.org/stakeholders/
https://drive.google.com/open?id=11Wc80KQOrFva_Yu70AK30poCqKA85515
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_597667/lang--en/index.htm

	العنوان
	التوقيت
	المكان
	اقتباس / تصريح / تعليق مُلهم

