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  نشرة إخبارية

  مبادرة حماية األطفال على الخط  رئيسة كوستاريكا تؤيد 
  راعيةباعتبارها  هادور  برزتلالتحاد  لورا شنشيال ةرئيسزيارة ال

  الخط  على  األطفال  حماية  لمبادرة
راعية لمبادرة باعتبارها دورها اليوم  من جديد كوستاريكا لورا شينشيال ميراندا ةرئيس أكدت – 2012 مايو 30، جنيف

  لمقر االتحاد الدولي لالتصاالت في جنيف. اأثناء زيارته الخطحماية األطفال على االتحاد بشأن 
إنها سوف تدعو رؤساء الدول والحكومات في العالم إلى تعزيز إطار حماية األطفال على الخط  وقالت الرئيسة شنشيال

  .وٕانشاء لجان وطنية تركز على سالمة األطفال على الخط
 برنامج بحثحمدون توريه الرئيسة شنشيال على جهودها المتواصلة في  شكر األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت

ضعت لتشجيع وأثنى أيضًا على كوستاريكا للسياسات االستباقية التي وُ  .طفال على الخط مع قادة العالممبادرة حماية األ
وشجع الدكتور توريه كوستاريكا على في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  العملالنساء والفتيات على النظر في 

يوم الخميس الرابع من شهر أبريل من كل  المعلومات واالتصاالتلفتيات في مجال تكنولوجيا ل الدولي باليوماالحتفال 
وقال إن االتحاد يرحب بفرصة االشتراك في تنظيم مؤتمر عالمي بشأن الشباب عام وتنظيم أحداث في العام المقبل. 

لمعلومات بوجه خاص على حلول تكنولوجيا ا للتركيزوتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كوستاريكا العام المقبل 
  ة لضمان حماية األطفال على الخط.تعالج أزمة بطالة الشباب وتعزيز جهودنا العالميمن شأنها أن واالتصاالت التي 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المراعي  برنامجدعمت بنشاط أيضًا و ، النظام الرقميكبار مؤيدي  من والرئيسة شنشيال

لالتحاد الذي يشجع االستدامة البيئية من خالل التكنولوجيات الذكية مع التركيز على جعل قطاع تكنولوجيا للبيئة 
المعلومات واالتصاالت مراعيًا للبيئة. واتفق األمين العام لالتحاد السيد حمدون توريه والرئيسة شنشيال على زيادة تعزيز 

تحقيق نتائج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المراعي للبيئة في  نامجبر  الذي يمكن أن يسهم به وتطوير الدور الرئيسي
. وبهذا الصدد، ناقشا ضرورة إدراج إشارات واضحة إلى تكنولوجيا المعلومات 20لمؤتمر المقبل ريو+ناجحة في ا

المستدامة والشمول الرقمي الكامل  من العوامل التي تسمح بتحقيق التنميةواالتصاالت والنطاق العريض باعتبارهما 
  مجتمع المعلومات سريع التغير. في

### 

  وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤول التالي:
  أشاريا سانجاي
  العامة  والمعلومات اإلعالم وسائل  مع العالقات رئيس
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  ما هو االتحاد الدولي لالتصاالت؟
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

ولي في تخصيص عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الد 145على مدى 
المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة 

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة  التوصيل
لكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي أحدث أجيال التكنولوجيات الالس النطاق إلى

واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة 
 www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية
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