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يـة بـاإلدارة    الجهـة المعن  ،  "مجلس التعـاون الخليجـي    لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر      "دعت  

واإلشراف على عمليات توفير التدريب واالختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيـوتر              

 مزيـد   نشرفي دعم    الخاصة وشبه الحكومية     المؤسسات من   إلى مشاركة أكبر   في منطقة الخليج والعراق،   

. لمسؤولية اإلجتماعية للـشركات   ا ي بين كافة شرائح المجتمع وذلك من خالل برامج        معلوماتمن الوعي ال  

مزيـد  يسهل على األفراد الوصول إلـى       األمر الذي س   الجميع،إن وجود مجتمع رقمي يصب في مصلحة        

وفر للحكومات والـشركات المزيـد مـن التعـامالت          يو على اإلنترنت،    احةمن المنتجات والخدمات المت   

  .منخفضةإاللكترونية بتكاليف تشغيلية 

 تطوير  دعمفيمتمثلة الالتي تعكس مهمتها  المشاريعفي العديد من صة الدولية مؤسسة الرخ شاركتو

الحالي   للعام الرخصة الدوليةللحصول على المخيم الصيفي ،المشاريع ومن ضمن هذه .مجتمع رقمي

قد و. الجهات الحكومية والجامعات وعدد من مؤسسات القطاع الخاصمن دعم ب تم إطالقه مؤخراًالذي 

تقان  إمن من مختلف أنحاء منطقة الخليج وشابة  شاب10.000 أكثر من تمكينفي  المشروع هذاساهم 

  التي تؤهلهالكفاءةب يتمتعشاب جيل إعداد نحو  يعتبر خطوة أولى ، حيثتكنولوجيا المعلوماتمهارات 

  . للتعامل مع عناصر تكنولوجيا المعلومات بفاعلية وأمان

فوائد لمسؤولية تجاه مجتمعاتهم المحلية، حيث أن اتحمل   في والحكومات الخاصةتساوى الشركاتت

أيضاً  كبيرةالمجتمع والبيئة، بل هنالك فوائد قضايا  في فقط  ال تندرجللمؤسسات االجتماعيةالمسؤولية 

صورة وسمعة تحسين و،  التشغيليةهاخفض تكاليفو ،الماليا  مثل تحسين أدائهالمؤسسات نفسهاتعود على 

، فضالً على استقطاب الموظفين واالحتفاظ بهمقدرة الزيادة والعمالء ووالء ادة المبيعات زيو ،المؤسسة

 فيما يتعلق تركيز جهودهم المؤسساتينبغي على كما . المسؤولية تجاه الغيروالحد من عن سالمة المنتج 

في نفس الوقت و ،حقيقيةقيمة إضافة من  بحيث يمكنهم ذلك مجاالت خبراتهم علىالمسؤولية اإلجتماعية ب

أي الستمرار  بالغ األهمية هذا األمر ويعتبر . على المدى الطويلمكاسب التحقيقمن  مؤسساتهمتمكين 

ن يتيح أ من شأنه ، الذيطويل األمد يضمن وجود التزام  سوفنهألجهود في مجال المسؤولية اإلجتماعية 

  . تفيد المجتمع الذي تستهدفه وهاأن تؤتي ثمار المشاريعهذه ل

تمثل التحدي األكبر الذي يواجه تنفيذ مبادرات ي: "مؤسسة الرخصة الدوليةعزو، مدير عام  وقال جميل

همية أل المؤسسات غالبية عدم إدراك  في اإلمارات والمنطقة فيمن قبل المؤسساتالمسؤولية االجتماعية 

شراكة في  للدخول ةحقيقيبة رغ ةيأ ال يوجد هنالك ،وبالتالي. مجتمعاتهم المحليةفي  الفعالة تهممشارك

ومن ناحية . استراتيجية على المدى الطويل مع الحكومة لتعزيز الوعي بتكنولوجيا المعلومات في المجتمع



في مبادرات المشاركة  حوافز لتشجيع القطاع الخاص على تقديم مجموعةحكومات أخرى، ينبغي على ال

  ". هذا المجالفي الرواد وتكريم  للمؤسساتالمسؤولية اإلجتماعية 

 إطالق حمالت واسعة النطاق تهدف إلى تشجيع شركات  متابعةتعتزم مؤسسة الرخصة الدوليةو

يتم تنفيذ هذه الحمالت ن أالمتوقع  ومن .اتصاالت على خفض تكاليف خدماتهتكنولوجيا المعلومات واإل

كترونية والتقنيات المتطورة التي الخدمات اإلل تجاه  اإليجابي من قبل المواطنين والوافدينإلقباللإستجابة 

الحجز "، "األعمال المصرفية االلكترونية" التي تتضمن الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصةتعتمدها 

 9+فائوظالالبحث عن " و"التعلم االلكتروني"، "التجارة االلكترونية"، "الحكومة االلكترونية"، "االلكتروني

بالتعاون مع مختلف األطراف بما فيها  إلى تنفيذها تسعى المؤسسة وهناك مبادرة أخرى. "عبر االنترنت

، التي "المواطن اإللكتروني"القطاعات المستفيدة وهي برنامج   وغيرها من المحليةالحكومات االلكترونية

 المواطنين آالفتستهدف  واليوميةاإللكترونية في نشاطاتهم خدمات اللجمهور الستخدام ا إعداد تهدف إلى

  .ختلف شرائح المجتمعممن 

 -إنتهى-

 

  :الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوترعن معيار نبذة 

 معياراً عالمياً لتطوير مبادرات محو األمية الرقمية وبرنامجاً دولياً "الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر"تعد 

ويبلغ عدد المنتسبين . تلفة وتطبيقاته المختزويد األفراد بالمبادئ األساسية إلستخدام الكمبيوترمعتمداً ل

.  مليون شخص من مختلف أنحاء العالم10 أكثر من  للحصول على شهادة الرخصة الدوليةوالمرشحين

 باعتراف وزارات التربية والتعليم والجامعات ، التي تحظى"الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر"وتهدف 

 لغة بما فيها اللغة العربية، إلى 48كثر من  دولة وتتوفر بأ168والمنظمات الحكومية في ما يزيد عن 

 .تعزيز الثقافة المعلوماتية في العالم وفق معايير دولية موحدة ومستويات عالية من الجودة والكفاءة


