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 بيان صحفي

 تعيين السيدة األولى في نيجيريا مناصرة لمبادرة
 االتحاد بشأن حماية األطفال على الخط

 استضافة نيجيريا مركزًا إقليميًا لألمن السيبراني

نيجيريا، السيدة بيشانس جوناثان رسميًا مناصرة لمبادرة حماية عينت السيدة األولى في  – 2013 يوليو  22، جنيف
 األطفال على الخط في احتفال جرى في جنيف هذا الصباح.

في إطار عملية دفع شاملة لتعزيز األمن السيبراني. وتجمع  2008أطلق االتحاد مبادرة حماية األطفال على الخط في 
 بة مأمونة وآمنة على الخط لألطفال في كافة أنحاء العالم.المبادرة شركاء من قطاعات مختلفة لضمان تجر 

وفي كلمتها في حفل التعيين، أكدت السيدة بيشانس جوناثان على أهمية التدخل من أجل مواجهة "التحدي المقلق المتعلق 
اإلشارة إلى أن بانعدام األمن في الفضاء السيبراني، خاصًة فيما يتعلق بأطفالنا المعرضين للخطر بشكل كبير". ومع 

األطفال والشباب يأتون على رأس قائمة مستعملي الفضاء السيبراني وأن مستقبل اإلنسانية يعتمد عليهم، قالت السيدة 
 بيشانس جوناثان "أتعهد بالتعاون مع االتحاد لتأمين أطفال العالم من أخطار الجريمة السيبرانية".

االتحاد "أن السيدة بيشانس جوناثان أظهرت اهتمامًا بالغًا بأنشطة األطفال وقال الدكتور حمدون إ. توريه أمين عام 
والشباب". وأضاف "وبتوجيه منها، تخطو حكومة نيجيريا حاليًا خطوات حثيثة لضمان بيئة على الخط أكثر أمانًا 

 .لألطفال. ويتطلع االتحاد إلى التعاون مع نيجيريا بشكل أوثق لبناء مستقبل أفضل ألطفالنا"
وقد أسست السيدة بيشانس جوناثان العديد من المشروعات الخيرية ومشروعات التمكين لألطفال والنساء. ويشمل ذلك 

 برامج تحسين أحوال الشباب والنساء في نيجيريا وقدرتهم على الكسب.
ة االتصاالت يوجين جواه، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين لهيئوفي وقت سابق، قام السيد 

النيجيرية بتوقيع مذكرة تفاهم مع االتحاد إلنشاء مركز إقليمي لألمن السيبراني في نيجيريا. ومن شأن هذا المركز أن 
مع التركيز على األنشطة  -ييسر التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية على الصعيدين اإلقليمي والوطني 

 المتعلقة بحماية األطفال على الخط.
دم السيد آنوج سينغ، مدير مركز االستجابة العالمي التابع للشراكة الدولية متعددة األطراف لمكافحة التهديدات السيبرانية وق

(IMPACT)  عرضًا بشأن المنصةCOP-X  التي صممت لتبادل المعلومات والموارد بشأن حماية األطفال على الخط على
 .(GCA)مقر التشغيلي لبرنامج االتحاد العالمي لألمن السيبراني ال IMPACTالصعيد العالمي. وتعتبر الشراكة 

وضم وفد نيجيريا رفيع المستوى وزيرة تكنولوجيا االتصاالت، السيدة أوموبوال جونسون؛ ووزيرة شؤون المرأة حاجة زينب 
يستر نينادي مانيا؛ ووزير شؤون الشباب الحاج إنوا عبد القادر إضافة إلى عضوي مجلس الشيوخ هيلين إيزوين  وا 

 عثمان؛ وعضوتي مجلس النواب النيجيري ستيال دورغو وبيس نناجي.
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 :بالمسؤول التالياالتصال  وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى
  سانجاي أشاريا

 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة رئيس
 االتحاد الدولي لالتصاالت

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

 

   rflickيمكن مشاهدة الصور الفوتوغرافية الخاصة بالحدث في الموقع:

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
واالتصاالت. وقد ظل االتحاد االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات 

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

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

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