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 صحفيةنشرة 
 ((UNICEF)الدولي لالتصاالت ومنظمة األمم المتحدة للطفولة يشترك في إصدارها االتحاد )

 االتحاد الدولي لالتصاالت ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
 حماية األطفال على الخطيصدران مبادئ توجيهية للصناعة بشأن 

 الغرض حماية األطفال وتمكينهم على الخط

)اليونيسيف( ومنظمة األمم المتحدة للطفولة  (ITU) االتحاد الدولي لالتصاالتاليوم أصدر  - 2014سبتمبر  5جنيف، 
 الخط. وشركاء في مبادرة حماية األطفال على الخط مبادئ توجيهية محدثة من أجل تعزيز حماية األطفال على

وقال الدكتور حمدون إ. توريه، أمين عام االتحاد الدولي لالتصاالت "لقد وفرت الثورة في االتصاالت اإللكترونية فرصًا 
كثيرة للشباب في هذه األيام، بيد أنهم أصبحوا في نفس الوقت عرضة لمخاطر جديدة في الفضاء السيبراني". وأضاف 

الشراكة مع مبادرة حماية األطفال على الخط تواكب أوجه التقدم الكبير في التكنولوجيا "وهذه المبادئ التوجيهية التي أعدت ب
 وتلبيتها".السيبراني األطفال في العالم احتياجات من أجل تقييم 

 كيف يمكن لصناعة تكنولوجيا المعلوماتبشأن حماية األطفال على الخط و وتقدم المبادئ التوجيهية للصناعة المشورة 
ت المساعدة في النهوض بسالمة األطفال الذين يستعملون اإلنترنت أو أي تكنولوجيات أو أجهزة أخرى يمكن أن واالتصاال

توصلهم بها، فضاًل عن توجيهات بشأن كيفية تمكين ما يتسم بالمسؤولية من مواطنة رقمية وتعلم ومشاركة مدنية. وتقدم 
ي تقوم بتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أو توفيرها النسخة المحدثة تحديدًا توجيهات تستهدف الشركات الت

 االستفادة منها. أو
لخاص )اليونيسيف( "لقد ساعدت ابتكارات القطاع اللطفولة وقال السيد أنتوني ليك، المدير التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة 

طفال األكثر هذه الثورة لكي تطول األنطاق في دفع الثورة الرقمية. ونفس روح االبتكار تعتبر من األمور األساسية لتوسيع 
 كمواطنين رقميين للمستقبل".ولجعل األطفال أكثر أمنًا وأكثر توصياًل وأكثر مشاركًة  - حرماناً 

قامة شراكات بين مجموعات وتدعو ال مبادئ التوجيهية إلى مواجهة شاملة للمخاطر التي يواجهها األطفال على الخط وا 
 أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك الحكومات والشركات والمجتمع المدني واآلباء والمعلمون.

ؤالء خط مسؤوليتنا جميعًا: بدءًا من هميلنر، مدير السياسات، فيسبوك "إن سالمة األطفال على الوقال السيد سيمون 
الذين يعتنون بهم ويعلمونهم، وصواًل إلى الشركات التي توفر الخدمات على الخط وواضعي السياسات. ويتمثل هدفنا 
في فيسبوك في توفير أكثر األدوات قابلية للنفاذ على الخط من أجل اليافعين إلى جانب تمكينهم من التماس العون 

الحاجة. وتوفر المبادئ التوجيهية إطارًا إلجراء تشاركي من أجل سالمة األطفال على الخط، لذا، فقد  والمشورة عند
اغتنمنا الفرصة لكي نساهم بخبراتنا في وضعها. وهذه المبادئ التوجيهية تتسم بأنها عملية وقائمة على الشواهد وينبغي 

 لها أن تكون مؤثرة".
 إلنساناوقد وضعت هذه المبادئ التوجيهية باالتساق مع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق 

في الموقع التالي: دراسات حالة منتقاة االطالع عليها وعلى والمبادئ المتعلقة بحقوق الطفل واألعمال التجارية. ويمكن 
www.itu.int/en/cop/Pages/guidelines.aspx. 
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 لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بالمسؤول التالي:
 سانجاي أشاريا

 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة
 االتحاد الدولي لالتصاالت

 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 إيجا هيتافو
 مديرة وحدة المسؤولية االجتماعية للشركات

 اليونيسيف
 ehietavuo@unicef.orgالبريد اإللكتروني: 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت

االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد على 
يص المدارات تخص عاماً ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150مدى حوالي 

الساتلية ويعمل على تحسين البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس 
 االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث أجياللمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم 

التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب 
 www.itu.int والتلفزيونية. في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتية

 اليونيسيفحول 
قليمًا  190ف، بالتعاون مع شركاء، في يف حقوق جميع األطفال ورفاههم في كل ما تقوم به. وتعمل اليونيسيتشجع اليونيس بلدًا وا 

خاص على الوصول إلى األطفال األكثر ضعفًا وتهميشًا،  من أجل ترجمة هذا االلتزام إلى إجراءات عملية، مع التركيز بشكل
. تابعوا http://www.unicef.orgف وعملها، يرجى زيارة: يلصالح جميع األطفال في كل مكان. لمعرفة المزيد عن اليونيس

 فيسبوكو  ترتوياليونيسيف على 
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