
 
 

 بيان صحفي:

 

 مؤسست انرخصت انذونيت نقيادة انحاسب اآلني حطهق ورش عمم 

 في قطر  “ انسالمت عهى االوخروج”

جهاث حكىميت وأمىيت بانخعاون مع  إنى حأهيم انكبار نخىعيت األطفال وحمايخهم مه مخاطر اإلوخروج حهذفانمبادرة 

  جخمعيتموحعهيميت و

 

ْ اٌّعٍِٛبرً ثٍٓ اٌعبِخ بضٌبدح اٌٛعً ثبألٌِفً ئطبس ععٍٙب اٌذؤٚة  –( 3102 أثشًٌ 15 دثً، اإلِبساد اٌعشثٍخ اٌّزحذح )

اٌحبعت ِإعغخ اٌشخصخ اٌذٌٍٚخ ٌمٍبدح اٌٍَٛ ٌحّبٌخ األطفبي، ِٚٓ خالي ٚضع ٘زٖ اٌغبٌخ عٍى سأط خذٚي أعّبٌٙب، أعٍٕذ 

عٓ  - ِٙبساد رىٌٕٛٛخٍب اٌّعٍِٛبد ٚاالرصبالد ٚاالعزخذاَ آَِ ٌٍدٍّع اٌٍٙئخ اٌذاعٍخ ٌٕشش اًٌَ ٌّدٍظ اٌزعبْٚ اٌخٍٍدً

ٌٍّعٍٍّٓ ِٛخٙخ خٙبد حىٍِٛخ ٚإٍِٔخ ٚرعٍٍٍّخ ِٚدزّعٍخ  ّششحٍٓ ٌِٓٔزشٔذ إلعًّ اٌغالِخ عٍى اعٍغٍخ ِٓ ٚسػ ئطاللٙب 

 تمام من  2013  إبرٌل 16 إلى كاملة أٌام ثالثة مدار علىوتمتد  إبرٌل 14 اٌٛسػ ثزبسٌخ ٚثذأد أٚي. لطشٚاَثبء فً 

ٚرأرً ٘زٖ اٌٛسػ فً ئطبس اٌحٍّخ اٌشبٍِخ  الدوحة، مٌلٌنٌوم فندق فً ٌومٌا، مساءا   الخامسة وحتى صباحا   التاسعة الساعة

 .بٌضٌبدح اٌٛعً ثدشائُ اإلٔزشٔذ ِٚخبطش٘

 

ثبإلٔزشٔذ  اٌّغزخذٍِٓارصبي  رضاٌذفً أي ٚلذ ٚفً أي ِىبْ" ٚرٌه ثغجت  ِزصًٌُعشف اٌّدزّع اٌّعبصش ثأٔٗ "ِدزّع 

آخزح فً ِزصبعذح ٚٚشجىبد اٌزٛاصً االخزّبعً عجش أخٙضح اٌىّجٍٛرش ٚاٌحٛاعت اٌٍٛحٍخ ٚاٌٙٛارف اٌزوٍخ فٍّب ٌشجٗ ِٛخخ 

ٍٍِْٛ  011حٛاًٌ  -ثشىً ًٌِٛ-ٙذ ِٕطمخ اٌششق األٚعظ ٚشّبي ئفشٌمٍب ٚحذ٘ب االٔزشبس حٛي اٌعبٌُ. فعٍى عجًٍ اٌّثبي؛ رش

ٍٍِْٛ ِشب٘ذح ٌّمبطع اٌفٍذٌٛ عٍى ِٛلع  011عضٛ خذٌذ فً فٍظ ثٛن ثبإلضبفخ ئٌى  20.111عٍٍّخ ثحث ثبعزخذاَ خٛخً ٚ

 ذًِ ِٛلع فٍغجٛن. % ِٓ ئخّبًٌ عىبْ دٌٚخ اإلِبساد اٌعشثٍخ اٌّزحذح ِٓ ِغزخ45فٍّب ٌُعذ حٛاًٌ  ،ٌٛرٍٛة

أٚ اٌزغٛق أٚ اٌزٛاصً االخزّبعً أٚ ٔشش  اٌذساعخ ثغشضِٓ ٚلزُٙ عٍى اإلٔزشٔذ  اوجٍش اٌمضً اٌطالة ٚاألطفبي خضء

ٚعٍى اٌشغُ ِٓ أْ رٌه ٌإثش ثبإلٌدبة عٍى رعضٌض اٌزٛاصً ٚصٌبدح اإلٔزبج ٚاٌزشفٍٗ، ئال  اٌصٛس أٚ ِّبسعخ األٌعبة اٌّخزٍفخ،

أحٍبًٔب ئٌى اإلٔزشٔذ لذ ٌذخٍْٛ األطفبي دذٌش ثبٌزوش أْ ٚاٌأوثش عشضخ ٌدشائُ اإلٔزشٔذ أوثش ِٓ أي ٚلذ ِضى. ُٙ أٔٗ ٌدعٍ

أخٙضح اٌىّجٍٛرش إٌّضٌٍخ أٚ اٌٙٛارف اٌزوٍخ، ٚ٘ٛ ِب ٌضٌذ ِٓ احزّبالد رعشضُٙ ألوثش خشائُ اإلٔزشٔذ  عجشثذْٚ ِشالجخ 



 
 

ىٛا ِٓ اٌٛعً ٚاٌىفبءح ٍشىً عبَ ٚعٍى اَثبء ٚاٌّعٍٍّٓ ثشىً خبص فً أْ ٌّزٌٍخ عٍى اٌّدزّع ثإٚثشبعخ. ِٚٓ ثُ رمع اٌّغ

 ْ اٌّعٍِٛبرً.بِب ٌّىُٕٙ ِٓ اٌزٛاصً ِع اَخشٌٓ ِٓ أخً صٌبدح اٌٛعً ثبألِ

عٍى ِغبعذح اَثبء ٚاٌّعٍٍّٓ فً  -اٌزً رٛفش٘ب ِإعغخ اٌشخصخ اٌذٌٍٚخ ٌمٍبدح اٌحبعت اًٌَ-٘زا ٚعزعًّ عٍغخ ٚسػ اٌعًّ 

زعشف عٍى اٌمضبٌب اٌشبئىخ ٌإلٔزشٔذ ِثً اٌمشصٕخ ٚاعزغالي األطفبي ٚئدِبْ اإلٔزشٔذ، ٚئطالعُٙ عٍى وٍفٍخ اٌزعبًِ ِع ٘زٖ اٌ

ٌعشض ِدّٛعخ ِٓ اإلحصبءاد ٚدساعبد اٌحبٌخ عٓ  خبص إٙب، وّب عٍزُ ئطالعُٙ عٍى ِحزٛاٌّشىالد ٚاإلثالغ ع

فٍّب ٌزعٍك اٌّثٍى ٍّّبسعبد ٌ، فضالً عٓ ٔشش ٘زٖ اٌٛسػ دٌٚخ لطشفً ٍٓ اٌّخبطش اٌشبئعخ ٌإلٔزشٔذ اٌزً رٛاخٗ اٌّغزخذِ

 ْ اٌّعٍِٛبرً ٚاألِبْ عٍى اإلٔزشٔذ ِٓ خالي ثٍئخ رعٍُ دٌٕبٍِىٍخ ٚرفبعٍٍخ. بثزٛفٍش اٌزذسٌت عٍى األِ

ٍزغٍُ اٌّشبسوْٛ ِٓ ِإعغخ اٌشخصخ ع ؛رّبَ ٚسشخ اٌعًّ إٌّعمذح عٍى ِذاس ثالثخ أٌبَ ثٕدبذئعمت ردذس اإلشبسح ئٌى أٔٗ 

اٌذٌٍٚخ شٙبدح أِبْ رىٌٕٛٛخٍب اٌّعٍِٛبد اٌّعزشف ثٙب دًٌٍٚب، ٚرٌه ثعذ رمذٌُّٙ دًٌٍ رفصًٍٍ ٌثجذ اعزٍعبثُٙ ٌّضّْٛ اٌٛسشخ. 

ٚاٌطالة  ٚال شه أْ رٌه عٍُفشص ٌٍّٕطمخ ِدّٛعخ ِٓ اٌّششذٌٓ ٚاٌّٛخٍٙٓ اٌّإٍٍ٘ٓ اٌزٌٓ ٌٕمٍْٛ ٌٍّعٍٍّٓ ٚاٌّذسثٍٓ ٚاَثبء

 .زمذَ اٌٛسػ ثبٌٍغزٍٓ اٌعشثٍخ ٚاإلٔدٍٍضٌخعوّب  اٌّعشفخ اٌالصِخ ثٙزا اٌخصٛص.

"ئْ اٌعبٌُ  الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب اآللً لمجلس التعاون الخلٌجً:المدٌر العام لمؤسسة  –صرح السٌد جمٌل عزو و

ٌزحٛي ثشىً الفذ ئٌى ِدزّع سلًّ، حٍث ٌٍعت اإلٔزشٔذ دًٚسا سئٍغًٍب فً طشٌمخ رٛاصٍٕب ٚعٍّٕب ٚرعٍّٕب فً حٍبرٕب اٌٍٍِٛخ، 

، ثً ٌدت أْ ٔىْٛ ِزٍمظٍٓ ِٓ أخً حّبٌخ أطفبٌٕب ٚأعشٔب فحغت ٌٚزٌه ٌٕجغً عٍٍٕب أال ٔىزفً ثبٌٛعً ثالخزالف ثٍٓ اٌثمبفبد

ٔذ إٌّزظّخ ٚاٌّعمذح اٌزً رٍمً ثظالٌٙب عٍى اٌشجىخ فً اَٚٔخ األخٍشح. ئْ ِغإٌٍٚخ حّبٌخ األطفبي ِٓ ِٓ ِخبطش اإلٔزش

عٍى ضٛء اٌضٌبدح اٌٙبئٍخ فً اعزخذاَ اٌٛعبئظ ٚرٌه ِخبطش اإلٔزشٔذ رمع عٍى عبرك اٌّدزّع ثأعشٖ، ثأفشادٖ ِٚإعغبرٗ، 

فٕحٓ ٔشدع وبفخ  ؛عذ خضًءا ِٓ ِجبدسح أٚعع رشًّ إٌّطمخ ثأعش٘باالخزّبعٍخ ٚاإلٔزشٔذ ثشىً عبَ. ٚحٍث ئْ ٘زٖ اٌٛسػ ر

 اٌّعٍٍّٓ ٚاٌّإعغبد اٌزعٍٍٍّخ الزٕبص اٌفشصخ ٚحضٛس اٌجشٔبِح.

 -انتهى-

إن الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي هي إحدى المبادرات المعنية بالتعريف بمهارات الحاسب اآللي والتي طورت بغية 

ا المعلومات واإللمام بها ورفع مستوى الكفاءة في استخدام أجهزة الحاسب اآللي الشخصية رفع مهارات تكنولوجي

وتطبيقات الحاسب اآللي لدى كل األفراد على وجه األرض. هذا وتعد مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس 

ية ونشرها في دول الخليج العربي والعراق، وتقوم التعاون الخليجي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ برامج الرخصة الدول

هذه المؤسسة بأعمالها بدعٍم من كبرى المؤسسات التعليمية والجهات المعتمدة بالمنطقة. أما عن الرسالة التي تسعى 

راد تمكين األف امن شأنه التيتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واألمثل لستخدام االفهي تعزيز ى تحقيقها المؤسسة إل

 . كافة في أرجاء العالم اعتماد عاليةوالمؤسسات بل والمجتمع بأسره من خالل ما تقدمه من برامج 

ٌُرجى التواصل مع:  لمزٌد من المعلومات، 
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