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 2020 نوفمبر 3القاھرة،  018973  المرجع:
   

 العربیة االتصاالت وھیئات تنظیم جمیع إدارات :ىلإ  
 جمیع أعضاء قطاع تنمیة االتصاالت         
 الشركاء في الدول العربیة        

       في الدول العربیةالمؤسسات األكادیمیة         
المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات العالقة          
للفرق االستشاریةاإلقلیمیین الرؤساء والنواب           

والمجموعات الدراسیة                
جمیع أصحاب المصلحة من غیر أعضاء           

تاالتحاد الدولي لالتصاال          
   

لالتحاد  تلحمایة األطفال على اإلنترن حول المبادئ التوجیھیة عن بعدقلیمي اإلحوار ال الموضوع:
 وفرص التنفیذ في المنطقة العربیة 2020الدولي لالتصاالت لعام 

 حیة طیبة وبعد،ت
 

لحمایة  حول المبادئ التوجیھیة عن بعدالحوار اإلقلیمي ي للمشاركة ف یسعدني أن أدعوكم  
 ، والذيوفرص التنفیذ في المنطقة العربیة 2020لالتحاد الدولي لالتصاالت لعام  األطفال على االنترنت

 - 11:00(الساعة  ،2020 برنوفم 23 ثنینألا یوم عن بعدویعقد ینظمھ االتحاد الدولي لالتصاالت 
  .القاھرة بتوقیت) 13:00
 

الثقة " الدولي لالتصاالت للمنطقة العربیة لالتحادالحدث في إطار المبادرة اإلقلیمیة العربیة یعقد 
ھا المؤتمر العالمي تمدالتي اع ،"واالتصاالت واألمن في استخدام االتصاالت / تكنولوجیا المعلومات

 .بوینس آیرسب )،WTDC-17( 2017 لعام لتنمیة االتصاالت
  

لعب من أجل ال، لتصبح موردًا أكثر ثراًء لألطفال جامحةفي عالم الیوم، تتطور اإلنترنت بسرعة 
وباء        لعب یواألطفال عبر اإلنترنت.  جھھاایووالتعلم، ولكنھا تزید بشكل كبیر من المخاطر التي 

تسلیط الضوء على الحاجة إلى  مما یستوجبفي تسریع ھذه الظاھرة ال یمكن إنكاره  دوراً  19-كوفید
مضاعفة أي جھود لدعم حیاة األطفال والشباب على اإلنترنت وتحسین النظام اإلیكولوجي لسالمة 

 .اإلنترنتاألطفال على 
 
، ل على اإلنترنتاطفالمبادئ التوجیھیة لحمایة األعلى طلب الدول األعضاء، تم تحدیث  بناءً و

 تتم ، ا. وبھذ2020 وتم إطالقھا رسمیا في حزیران/یونی، و2009في عام  تم تطویرھا ألول مرةالتي و
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 ل والشباب من خالل توفیر األدواتھیئة بیئة آمنة وتمكینیة لألطفامواصلة الجھود الكبیرة الرامیة إلى ت

في تنمیة المھارات الرقمیة ومحو األمیة الرقمیة، وكذلك  وأولیاء األمور والمعلمینالتي تدعم األطفال 
یة والوطنیة اتأصحاب المصلحة في الصناعة والحكومة في وضع السیاسات واالستراتیجیات المؤسس

 األطفال على اإلنترنت.لحمایة 
 

العربیة في المنطقة منصة لجمیع أصحاب المصلحة اإلقلیمي الحدث ھذا وفي ھذا السیاق، سیوفر 
تفكر أن والتي نترنت وكذلك لجمیع الدول العربیة یتعاملون مع موضوع حمایة األطفال على اإل الذین
المتعلقة بالحفاظ على سالمة األطفال  المتبعة النھج قدیملتالتوجیھیة المبادئ ھذه تنفیذ  الریادة فيتأخذ 

. كما أنھ سیوفر فرصة فریدة للبلدان وتشجیع اآلخرین لتجریب المبادئ التوجیھیة والشباب على اإلنترنت
التقدم المحرز حتى اآلن وتبادل ممارساتھا  لاللتقاء وعرضالمبادئ التوجیھیة ھذه  شرعت في نشرالتي 

لھدف  سویةً معھم جالفرصة للتواصل مع أصحاب المصلحة اآلخرین من خالل  كما سیتیحالوطنیة. 
إلقاء سیتم ھذه الطریقة وب. بدونھاًجیال القادمة عبر اإلنترنت واألحمایة وتعزیز امكانیات أطفالنا و -واحد

ر والتفكی خصوصیة كل بلد تكییفھا بحسب إمكانیة االعتباراألخذ بعین الضوء على منظور التحسین مع 
 .معا في مستقبل األمن السیبراني وحمایة األطفال عبر اإلنترنت

 
مفتوح لجمیع  نترنتلحمایة األطفال على اإللمبادئ التوجیھیة اإلقلیمي ل طالقھذا اإلسیكون 

موجھ إلى ممثلي الحكومات من جمیع الوزارات المعنیة،  فھوأصحاب المصلحة المعنیین، ولذلك، 
والھیئات التنظیمیة، والقطاع الخاص/صناعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، واألوساط األكادیمیة، 
والمنظمات غیر الحكومیة، والمجتمع المدني، بما في ذلك األطفال، وأسرھم، فضال عن أي من أصحاب 

ن من الدول األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت، وأعضاء القطاعات، المصلحة المھتمین اآلخری
 .والمنتسبین في المنطقة العربیة

 
 ،2020 برنوفم 22 في سینتھي الذيو، التسجیل ذلك في بما الحدث لھذاللمعلومات التفصیلیة 

خالل  منھذه المعلومات  االطالع على كممكنی، برنامجال مسودةو االفتراضیة الغرفة إلى الدخولو
المعلومات، یمكنكم االستفسارات وولمزید من  .1)ھنا انقر( التالي الرابط على حوارلل الرئیسیة الصفحة

، مسؤول البرامج، بالمكتب اإلقلیمي العربي لالتحاد الدولي رودة األمیرعلي /ةالمھندس التواصل مع
 .)rouda.alamirali@itu.int(لالتصاالت، على البرید اإللكتروني 

 
 .ذا الحدث الھامھساھم في إنجاح تي ستالنتطلع لمشاركتكم الفعالة 

 
 ،،، وتفضلوا بقبول فائق التقدیر واالحترام                  

                                                                                                               

                                           
 درویشد محمعادل 
 اإلقلیميالمكتب مدیر 

  التحاد الدولي لالتصاالتا
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