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 ةللقوة العالمية االفتراضي ICDL Arabia   إلمارات ترحب بانضماما

 
 

تفترايية، باضيما  مسسسة رحبت دولة اإلمارات العربية المتحدة، والتي تتولى رئاسة القوة العالمية اال
إلى مضظمة الـ "تفي جي تي"  ICDL Arabia الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي بمجلس دول التعاون

لحماية الطفل من جرائ  االستغالل الجضسي تفي اإلضترضت، بترشيح االمارات والتصويت على اختيارها من قبل 
 . أعياء مجلس إدارة المضظمة العالمية

 

 

ء الدكتور ضاصر لخريباضي الضعيمي، األمين العا  لمكتب سمو ضائب رئيس مجلس الوزراء وزير وقال اللوا
الداخلية، رئيس القوة العالمية االتفترايية، أن اضيما  مسسسة الرخصة الدولية يمثل قيمة مياتفة يمن 

تفي  القطاع الخاص األهداف التي تعمل على تضفيذها الـ "تفي جي تي"، لبضاء عالقات شراكة تفعالة مع شركات
  .مجال حماية الطفل من االستغالل الجضسي عبر اإلضترضت

 

وأويح أن دولة اإلمارات العربية المتحدة رشحت مسسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي تفي دول 
  التعاون بضاء على جهودها تفي تضظي  المعسكرات الصيفية التوعوية الدولية لألهالي واألطفال، وتعريفه

بمخاطر االستغالل عبر شبكة االضترضت، مشيراً إلى أن المسسسة تعهدت بمبادرة من دولة اإلمارات بإدراج 
مواد متخصصة تفي مضاهجها الدولية تركز على حماية الطفل من االستغالل عبر الشبكة العضكبوتية، وتوعية 

  . المتدربين بكيفية الحماية من تلك المخاطر

 

ي اهتما  دولة اإلمارات العربية المتحدة بدع  القوة العالمية االتفترايية تفي تحقيق أهداتفها وأكد اللواء الضعيم
تفي حماية الطفل؛ والتعاون تفي مكاتفحة الجرائ  التي تستهدف الطفل عالمياً، التفتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد 

رات تفي جهود تعزيز وحماية أمن الطفل مزيداً من العمل والتعاون من خالل الدور الرئيس الذي ستلعبه اإلما
عربياً، وعلى مستوى القارة اآلسيوية وي  اكبر عدد من قوات الشرطة تفي اطار القوة العالمية االتفترايية، 
لمواصلة دورها تفي إضفاذ القاضون، والدتفع قدماً باألعمال والبرامج الرائدة وحشد العال  والرأي العا ، ومسسسات 

تكريس جهودها تفي حماية الطفل والطفولة من أي اضتهاكات، لتتمحور جهودها معا حول التوعية والتثقيف ل
  .االطفال وحمايته 

 

وذكر رئيس القوة العالمية االتفترايية أضه سيت  تفي االسابيع القليلة المقبلة اإلعالن عن اضيما  شركات جديدة 
ء مجلس إدارة الـ " تفي . جي . تي"، مسكداً للقوة العالمية االتفترايية؛ بعد ضتائج التصويت من قبل أعيا

حرص الدولة على تجسيد رسية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل ضهيان، ضائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
  .الداخلية، ورسية سموه بأن تصبح اإلمارات من أتفيل الدول الرائدة تفي مجال حماية الطفولة

 

القوة الشرطية الدولية أو شركات القطاع الخاص للقوة العالمية وأويح الضعيمي أن آلية اضيما  أي من 
االتفترايية تخيع إلى إجراءات ومعايير دقيقة تقيس تفاعلية هذه العيوية، ومدى القيمة المياتفة تفي الحرب 

  . يد جريمة االستغالل الجضسي لألطفال عبر االضترضت
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، وعملت مضذ ذلك الوقت على مياعفة 2010ايية عا  وكاضت اإلمارات اضيمت لعيوية القوة العالمية االتفتر
جهودها وااللتزا  الكامل بالمحاتفظة على سالمة األطفال تفي اإلمارات من خالل تطوير السياسات 
واالستراتيجيات الالزمة لذلك، وزيادة وعي مختلف تفئات المجتمع بسبل الوقاية من االعتداء الجضسي والجسدي 

 .اء على األطفالوالتحقيق تفي قيايا االعتد

 

 

وتعد "اي سي دي ال" مبادرة عالمية تهدف إلى ضشر الوعي بتقضيات المعلومات وتحسين مهارات مستخدمي 
الحواسيب وتطبيقاتها حول العال ، و صم  مقرر برضامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي بحيث يغطي 

 ت العلمية وتفي مواقع العمل وقطاعات المجتمع األخرى. المفاهي  األساسية الستخدا  الحاسب اآللى والتطبيقا
 


