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 بيان صحفي

بوك والمركز اإلفريقي للتعليم والتوعية  االتحاد الدولي لالتصاالت وفيس قيام
بإطالق مشروع في إثيوبيا  (ACOPEA)مجال حماية األطفال على الخط  في

 حماية األطفال على الخط أجل من
 إلى استخدام ذكي وآمن ومتسم بالمسؤولية للتكنولوجيا الرقميةالدعوة 

 (COP)أقام االتحاد الدولي لالتصاالت في إطار مبادرة حماية األطفال على الخط  – 2013 أغسطس 29جنيف، 
شبكة تعاونية دولية للعمل من أجل النهوض بحماية األطفال على الخط في العالم أجمع من خالل توفير توجيهات بشأن 

 السلوك اآلمن على الخط وذلك باالشتراك مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وشركاء آخرين.
التوعية في مجال حماية األطفال على وكجزء من هذا المسعى، يقيم االتحاد شراكة مع المركز اإلفريقي للتعليم و 

من أجل تنفيذ مشروع تجريبي لتدريب نشطاء في المجتمع المحلي وآخرين في مجال رسائل السالمة  (ACOPEA) الخط
وموارده التعليمية االستخدام الذكي واآلمن والمتسم بالمسؤولية  ACOPEAوأدواتها الرئيسية. وسوف تعزز برامج مركز 

 قمية تماشيًا مع نطاق العمل في إطار مبادرة حماية األطفال على الخط وهدفها.للتكنولوجيا الر 
مدرسة  25وتتمثل إحدى النتائج المتوقعة للمشروع على وجه التحديد في تنظيم جلسات توعية وجلسات تدريبية في 

 بالشراكة مع المربين/المعلمين.
. واألطراف الثالثة جميعها تهتم ACOPEAاكة مع االتحاد ومركز بوك هذه المبادرة الرائدة ماليًا بالشر  وتدعم شركة فيس

 اهتمامًا بالغًا بالتمكين الرقمي وضمان تجربة إلكترونية آمنة ومأمونة لألطفال والشباب في إفريقيا.
ن كانت األطراف الثالثة لديها طموحات في أن يؤدي إلى تطوير أنشطة التع ليم وسيركز المشروع أساسًا على إثيوبيا وا 

 والتوعية على صعيد إفريقيا بشأن أهمية سالمة األطفال على الخط.
ويرمي المشروع إلى تمكين االتحاد وشركائه على الصعيد الدولي من الوصول إلى جميع أصحاب المصلحة لتحسين فهم 

 القضايا وحشد الدعم لتحقيق حماية مستدامة لألطفال على الخط في البلدان اإلفريقية.

 على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤول التالي:وللحصول 
  سانجاي أشاريا
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 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد االتحاد الدولي لالتصاالت هو 

عامًا ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي  150 حوالي على مدى
العالم النامي ويضع معايير عالمية تخصيص المدارات الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في  في

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

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