
بيیانن صحفي:  
 

لتحديیث  تناشد مجلس االتعاوونن االخليیجي لدعم مدااررسس ااألوونروواا  ICDLاالل  مؤسسة 

االتعليیم  

-تدشنهھا مؤسسة االرخصة االدووليیة لقيیاددةة االحاسب ااآللي  حملة ددعم  مشرووعع لتطويیر  

االفلسطيیني االطالببمهھاررااتت ااستخداامم االحاسب ااآللي لدىى   
 

مؤسسة االرخصة االدووليیة لقيیاددةة االحاسب ااآللي لمجلس االتعاوونن  – )2013ددبي, ااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة (أأبريیل 
ااألفراادد وواالشركاتت وو تناشد االيیومم االحكوماتت االدااعيیة لنشر االمهھاررااتت ووااالستخدااماتت ووااالمن االمعلوماتي للجميیعاالخليیجي 

 ووكالة( وونرووااااألاالرقميیة في مدااررسس  وو نشر االثقافةاالتعليیم جوددةة في ددوولل مجلس االتعاوونن االخليیجي للمساهھھھمة في ددعم 
االتي تقومم باستيیعابب أأططفالل االالجيیئيین ااألددنى)  االشرقق في االفلسطيینيیيین االالجئيین ووتشغيیل إلغاثة االمتحدةة ااألمم

تشيیر ااألوونروواا إإلى أأنن االشبابب االذيین  االفلسطيینيیيین في كل من ااألررددنن وو لبنانن وو سورريیا وو االضفة االغربيیة وو قطاعع غزةة.
% من إإجمالي خمسة ماليیيین الجئ فلسطيیني مسجليین لدىى 42عاًما يیمثلونن نسبة  30إإلى  15تترااووحح أأعماررهھھھم ما بيین 

فمنذ عامم  ٬،االوكالة تم تهھميیشهھم لعقودد شهھدتت حالة من عدمم ااالستقراارر في ااألووضاعع ااالجتماعيیة وواالسيیاسيیة ووااالقتصادديیة
االفلسطيیني ووإإكسابهھم  وومنظمة ااألمم االمتحدةة تعمل على قدمٍم ووساقق لتنفيیذ االعديید من مشارريیع  تطويیر االشبابب 1949

االمهھاررااتت االالززمة لتحسيین ظظرووفهھم االمعيیشيیة ووإإعدااددهھھھم لسوقق االعمل.  
 

 
ررووجر دداايیفيیس٬، جميیل عزوو٬، بسامم شبارروو٬، علي ااسعد  

 
مؤسسة االرخصة االدووليیة لقيیاددةة االحاسب ااآللي لمجلس االتعاوونن  في محاوولة منهھا لدعم براامج ااألوونروواا للتعليیم٬، قامت 

لتعليیميیة بالتبرعع بخمسة آآالفف ووثالثمئة ) كأحد االموززعيین االمعتمديین للمناهھھھج ااASPاالعربيیة للعلومم ( االداارروو االخليیجي
ددررهھھھم إإماررااتي)٬، بغيیة توززيیعهھا على  734000) عدةة تعليیم تبلغ قيیمتهھا ما يیزيید عن مئتي أألف ددووالرر أأميیركي (5300(

ااألوونروواا في كل من  مدااررسس  الفف ططالببآل ع هھھھذهه االخطوةة عمليیة تبرعع أأخرىىططالبب مدااررسس ااألوونروواا في لبنانن. يیتب
ااألررددنن ووسورريیا وواالضفة االغربيیة ووغزةة.   

 



 
 

٬، نائب االمديیر االعامم لألوونروواا بالقولل: " يیشكل االتعليیم أأهھھھم االتزااماتت ااألوونروواا لمساعدةة االشبابب ’ررووجر دداافيیس‘ووقد صرحح 
فيیهھ ليیتمكن من  االفلسطيیني االالجىء على تحقيیق قدررااتهھ ووتدرريیبهھ ليیصبح عنصرااً منتجاً في االمجتمع ووغرسس بذوورر ااألمل

نيیيین توااجهھ تحديیاتت كبرىى في توفيیر االدعم االمادديي االالززمم يیتخطي االمحن. إإال أأنن مدااررسس ااألمم االمتحدةة لالجئيین االفلسط
فحسب تحسيین االبنيیة االتحتيیة ووال تقتصر االحاجة االماسة للتمويیل على إلددخالل أأجهھزةة االكومبيیوتر ضمن عمليیة االتعليیم. 

ً ألحدثث منهھجيیاتت بل تتخطاهھھھا إإلى معايیيیر االتعليیم  نفسهھا بحيیث يیصبح ااألساتذةة على معرفة أأكبر ووووعي أأكثر عمقا
االتعليیم. "  

 
 عميیق عننيیابة عن ااألوونروواا وومدااررسهھا في االخامس وواالعشريین من شهھر ماررسس االمنصرمم ’ دداايیفيیس‘ووقد عبر االسيید 

مؤسسة االرخصة تقديیرهه وواامتنانهھ لدعم مؤسسة االرخصة االدووليیة لقيیاددةة االحاسب ااآللي. ووفي ررددٍّ لهھ صرحح االمديیر االعامم ل
إإننا نعي تماًما حاجة االشعب قائالً: " ’ جميیل عزوو‘٬، االسيید  االدووليیة لقيیاددةة االحاسب ااآللي لمجلس االتعاوونن االخليیجي

ووإإنهھ لمن  ٬،ستقراارر االتي تعيیشهھا سورريیا وواالضفة االغربيیة ووقطاعع غزةةاالفلسطيیني ااآلخذةة في االتزاايید ووسط حالة عدمم ااال
وونناشد من موقعنا هھھھذاا االحكوماتت  ٬،ددووااعي سرووررنا أأنن نقدمم االدعم لألوونروواا من ووااقع خبرتنا ووعملنا في هھھھذاا االمجالل

من  ااهھھھناكك عددد إإذذ ٬،وواالبابب مفتوحح أأمامم االجميیع ٬،وواالمنظماتت االخاصة ووااألفراادد أأنن ال تتواانى عن تقديیم االدعم ااإلنساني
بل باستطاعتهھا أأنن تجد  ٬،ووإإني لعلى يیقيین أأنن االمنظماتت لن تضل االطريیق ٬،االخيیاررااتت يیمكن معهھا تقديیم االدعم للمجتمعاتت

 16ووخيیر ددليیل على ذذلك موقع ااألوونروواا االذيي يیؤكد أأنن  ٬،لهھا سبيیالً وومخرًجا لتقدمم االدعم االالززمم من خاللل مجالل عملهھا
 ً   ."بكاملهھا ةةكافٍف إلططعامم أأسر ددووالرراا أأمريیكيیا

 
ااألوونروواا االمتزاايیدةة جرااء ااررتفاعع أأعداادد االالجئيین االفلسطيینيیيین االمسجليین في  متطلباتتوو تالءمميیلم يیعد االدعم االمالي مؤخرااً 

. يیادد حاجاتهھمددززااوو كل من ااألررددنن وولبنانن ووسورريیا وواالضفة االغربيیة ووقطاعع غزةة  
 
 
 

االنهھايیة    - -  

على تقديیم االدعم وواالحمايیة ااألددنى)  االشرقق في االفلسطيینيیيین االالجئيین ووتشغيیل إلغاثة االمتحدةة ااألمم ووكالةتعمل ااألوونروواا (
 االفلسطيینيیة ووااألررااضي ووسورريیة وولبنانن ااألررددنن في لديیهھا مسجليین فلسطيیني الجئ مليیونن 5 لحوااليووكسب االتأيیيید 

 تقدمهھا االتي االطوعيیة االتبرعاتت خاللل من تقريیبا بالكامل ااألوونروواا تمويیل وويیتم .لمعاناتهھم حل إإيیجادد يیتم أأنن إإلى االمحتلة
.االمتحدةة ااألمم منظمة في ااألعضاء االدوولل  

 

 
االحسابب  خاللل من االتبرعع أأيیضا هھايیمكنكما  77728 867(972+) هھھھاتف على لديینا االتبرعاتت حشد بفريیق ااالتصالل يیمكن للجهھاتت االمهھتمة

  االمصرفي االخاصص باألوونروواا:
   HSBCمصرفف
:ررقم حسابب  

002-057511-185  
  :BBMEJOAX سويیفت ررمز

P.O. Box 925286 ،ااألررددنن عمانن٬  

  

 

 



إإنن االرخصة االدووليیة لقيیاددةة االحاسب ااآللي هھھھي إإحدىى االمباددررااتت االمعنيیة بالتعريیف بمهھاررااتت االحاسب ااآللي وواالتي 
ططوررتت بغيیة ررفع مهھاررااتت تكنولوجيیا االمعلوماتت ووااإللمامم بهھا ووررفع مستوىى االكفاءةة في ااستخداامم أأجهھزةة االحاسب 

شخصيیة ووتطبيیقاتت االحاسب ااآللي لدىى كل ااألفراادد على ووجهھ ااألررضض. هھھھذاا ووتعد مؤسسة االرخصة االدووليیة ااآللي اال
االجهھة االوحيیدةة االمعنيیة بتنفيیذ براامج االرخصة االدووليیة وونشرهھھھا في   ٬،لقيیاددةة االحاسب ااآللي لمجلس االتعاوونن االخليیجي

ددوولل االخليیج االعربي وواالعرااقق٬، ووتنفذ هھھھذهه االمؤسسة أأعمالهھا بدعٍم من كبرىى االمؤسساتت االتعليیميیة وواالجهھاتت االمعتمدةة 
ااالتصاالتت  بالمنطقة. أأما عن االرسالة االتي تسعى االمؤسسة إإلى تحقيیقهھا فهھي تعزيیز ااالستخداامم االكفء لتكنولوجيیا

وواالمعلوماتت وواالتي من شأنهھا تمكيین ااألفراادد وواالمؤسساتت بل وواالمجتمع بأسرهه بما تقدمهھ من براامج ااعتمادد عاليیة 
االجوددةة في أأررجاء االعالم كافة. لالستفسارر عن االموااعيید ووااألماكن وواالتفاصيیل ااألخرىى االخاصة بوررشش أأمن االمعلوماتت؛ 

.www.icdlgcc.orgتفضلواا بزيیاررةة:   
 

االمعلوماتت٬، يیُرجى ااالتصالل بـ: لمزيید من  
بهھاء فطايیريي  

Genesis ME Consultingمديیر االعالقاتت االعامة لدىى   
00971553449341االهھاتف االمحمولل:   

Bahaa.fatairy@genesis-me.comاالبريید ااإللكترووني:   
www.genesis-me.comاالموقع ااإللكترووني:   

 
 
 
 


