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 للسنة الرابعة على التوالي

 

خالل مخيّمات لدى النشء من تعزيز المهارات الرقمية  يدعم HSBCبنك 

 الصيفية  ICDLال

 
  دبي والشارقة فيمن األيتام وذوي الدخل المحدود فتى وفتاة   114يخدم تأهيل  الصيفي الحالي المخيم

 

 

 

 نشر عن المسؤولة الجهة وهي ،"العربية-أل دي سي أي" مؤسسةأعلنت  - [2015أغسطس  5، اإلمارات]

 التعاون مجلس دول في للجميع لإلنترنت اآلمن واالستخدام والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا مهارات

المؤسسة العالمية الرائدة في مجال  على التوالي مع الرابععن تعاونها للعام  ،ومصر والعراق الخليجي

 114 تدريب( من أجل HSBC Middle Eastالخدمات المالية "بنك إتش. إس. بي. سي. الشرق األوسط" )

على إكتساب المهارات  دبي والشارقة إمارتي منهذا الصيف فتى وفتاة من األيتام وذوي الدخل المحدود 

والحصول على شهادات  عبر شبكة اإلنترنت اإللكترونيةوتعزيز المعرفة حول السالمة  األساسيّة الرقمية

 .دولية عن ذلك
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هذا التعاون  يأتيو ،من الشهر نفسه 27أغسطس الجاري وتستمر حتى  2يوم المخيم  فعاليات انطلقتهذا و

يوليو الماضي محليا وإقليميا،  26 في الصيفية السنوية ICDL ـال ماتمخيّ  انطالقالمشترك بالتزامن مع 

ف على كيفية اإلستخدام بالمهارات األساسية إلستخدام الحاسب اآللي والتعرّ  النشء تزويدوالتي تهدف إلى 

ويعتبر المخيَم الصيفي السنوي الممول من  لألجهزة الذكية وشبكات التواصل اإلجتماعي. اآلمنالمسؤول و

ذوي الدخل للوصول إلى الفئات  مؤسسة الرخصة الدولية معثمرة الجهود المشتركة  هذا HSBCبنك 

 فيما بينهم وزيادة الوعي العام بأهمية اإلستخدام اآلمن لشبكة اإلنترنت النشءفي المجتمع وخاصةً  المحدود

  .فتى وفتاة خالل السنوات األربع 570حيث شمل حتى حينه 

 

 

مشاركة الرئيسية في المخيم طوال السنوات األربعة من اإلماراتي أحد الجهات الالهالل األحمر  وتعتبر هيئة

هذا الصيف تم التعاون مع فرعي الهالل األحمر اإلماراتي في كل من دبي والشارقة وفي  ،عمر المخيم

ولى للمرة األكة يشهد المخيم هذا العام مشار، حيث الفتية والفتيات المسجلين في المخيم لتوفير قوائم بأسماء

 - االجتماعية الخدمات دائرةوقدمت "هذا . منتسب ومنتسبة 64بعدد قوامه  دبيمن إمارة  والفتياتالفتية من 

لمجموعتي فتيات وفتية الهالل  للحدث كوجهة مضيفةمميزا وكريما ا دعمهذا الصيف  "الشارقة حكومة

لجهة المنفذة المعنية وفتحت مختبرات الكمبيوتر لديها ل الشارقةإمارة  من 50األحمر الشارقة بعدد إجمالي 

 . فيها لمشاركينلختبار االتدريب ولتنفيذ خدمات ال

 

 14طوال ال  ICDLلقد لقيت مخيمات : " "العربية- أل دي سي أي" ةوقال جميل عزو، مدير عام مؤسس

سنة الماضية نجاحا الفتا في دول المنطقة ونحن نناشد الشركات ذات المسؤولية المجتمعية لدعم هكذا 

وإعدادهم لمواجهة كافة  النشء والشبابلحاجة إلى زيادة المعرفة الرقمية بين أوساط مبادرات إلدراكنا ل

الصيفية السنوية إلى تحقيق هذه  ICDLال ت مخيمااإللكترونية. ونحن نسعى من خالل التحديات والتهديدات 

في مختلف أنحاء  للنشءلضمان تكافؤ الفرص  الوعي والكفاءة الرقمييناألهداف المرجوة ودعم تعزيز 

  ."المنطقة

 

: "يأتي HSBC Middle Eastفي بنك  االستدامة االولية - ، مدير أولصابرين رحمن تقال، اومن جهته

دعم جميع في سياق سعينا الدؤوب لللسنة الرابعة على التوالي  الدوليةمؤسسة الرخصة تعاوننا مع 
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كساب الشباب المهارات الرقمية الالزمة ورفع مستوى الوعي بالسالمة اإللكترونية. المبادرات الرامية إلى إ

 ءالنشتعزيز الكفاءة الرقمية لدى إلى  2015الصيفية  ICDL ـال ماتمخي  كما في كل عام، نهدف من دعم و

واإلرتقاء بالقدرات التنافسية التي يتمتعون بها لضمان إمتالك الجيل القادم المهارات والمعرفة الرقمية 

  األساسية."

 

 ، وهي عبر مدربين معتمدين وأكفاءهذا وتم التعاقد مع  جهات أكاديمية معروفة في دبي لتنفيذ خدمات المخيم 

قديم خدمات التدريب لت"هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي"  ـلالتابع  "المعهد الوطني للتعليم المهني" 

كلية " لمجموعة واحدة من الفتيات في دبي ومجموعتي فتيات وفتية في الشارقة، والجهة الثانية هيواإلختبار 

 في دبي.لمجموعتي فتية وفتيات تقديم خدمات التدريب واإلختبار لفي القرهود " الدار الجامعية

 

سبين والمنتسبات للمخيم تالمواصالت من وإلى منازل المن  HSBCهذا ويغطي التمويل الكريم من بنك 

مختلفة على جميع المشاركين ل المخيم الصيفي أيضاً توزيع هدايا يتخلّ سوباإلضافة للمشروبات والمأكوالت. 

بات تحوي نصائح يكما سيتم توزيع كت ،مة عند التخريج على المتميزينسيتم توزيع هدايا قي  ووالمشاركات 

  .لألمان على اإلنترنت ووسائل التواصل اإلجتماعي على الجميع

 

  HSBCبتمويل من بنك الصيفية  ICDLال مات مخيّ إقامة  2014و 2013و 2012األعوام في وتم هذا 

في الشارقة واإلمارات  من الفتية والفتيات من األيتام وذوو الدخل المحدود 19-13الفئة العمرية  لتمكين

تي الفجيرة ورأس الخيمة من إمار منتسا ومنتسبة 72من مساعدة  2012ورة ونجح المخيم في د الشمالية.

فتى  200خيم نحو ، إستقطب الم2013على إكتساب المهارات األساسية إلستخدام الحاسب اآللي. وفي عام 

وفي عام ، مان والفجيرة ورأس الخيمة والشارقةمارات عجمن إ وفتاة من األيتام أو ذوي الدخل المحدود

ورأس  الفجيرةمارات عجمان ومن إ فتى وفتاة من األيتام أو ذوي الدخل المحدود 184خيم المسجل ، 2014

لإلطالع على أهم المهارات األساسية في إستخدام وسائل التواصل  وألول مرة أم القيوين الخيمة والشارقة

 بعة لضمان السالمة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت.أهم الممارسات المتّ ف على اإلجتماعية والتعرّ 

 
 -انتهى-


