
:  بيان صحفي

 على هامش حفلها التكري ي السنوي الرابع
لنشر تدعو القطصاعصات الوكومية والاكصاديية والصاصةالرخصة الدولية 

الوعي بصالسلمة على النترنت

2014 ف صدارة الولويات التستراتيجية خل ل المان اللكترون ي والعل م التجتماع ي

(2013 نوفمبر 20 المارات العربية التحدة )،دب ي
 

التتهتتة"، متتؤتستتستتة التترختتصتتة التتدولتتيتتة لتتقتتيتتادة التتاتستتب اللتت ي لتتلتتس التتتتتعتتاون التتلتتيتتجتت ي" كتشتفتت
التستؤولتة عتن نتشتر التوعت ي التعتلتومتاتت ي والتتترويتج لتبترامتج تتنتمتيتة متهتارات اتستتتختدا م التكتمتبتيتوتتر متن ختل ل متنتح

، ف دو ل متجتلتس التتتعتاون التلتيتجت ي والتعتراقًشتهتادة الترختصتة التدولتيتة لتقتيتادة التكتمتبتيتوتتر التعتتترف بتهتا عتالتيتا
والتتتمتحتورة،  والتستلمتة عتلتى النتتترنتت ف متتجتتا ل نتتشتتر التتوعتت ي التتعتتلتتومتتاتتت ي2014لتلتعتا م عتتن رؤيتتتتتهتتا التتيتتو م 

 المتان اللتكتتترونت ي والعتل م التجتتتمتاعت ي. وتجتاءحتو ل متجتمتوعتة متن الولتويتات التستتتراتتيتجتيتة وف متقتدمتتتهتا
التهتاتلتتتقتديتر  دبت ي  ف تجتمتيترا"فتنتدق هتيتلتتتون" ف التذي أقتيتم "2013 حتفتل التتتكتري التستنتوي"ذلتك ختل ل 

متنتح أثتتمتترت عتتنوالتتت ي  التستؤولتيتة التجتتتمتاعتيتة "متؤتستستة الترختصتة التدولتيتة" ف متجتا ل التداعتمتة لتبتادرات
ختل ل متختيتمتات الترختصتة التدولتيتة ف متتنتتطتتقتتة التتلتتيتتج متتن التتنتتشتتئ 4400 شتهتادات الترختصتة التدولتيتة لـ

.الصيفية شهري يوليو وأغسطس من العا م الاري

لجنتاحالتهتود التبتذولتة ف ختطتوة تتهتدف إلتى تتثتمتي  عتلتى التتتوالت ي الترابتعتة التتتكتريت ي لتلتستنتة التفتلويتقتا م 
42 بتتالتتتتتعتتاون متتع أكتتثتتر متتن "متؤتستستة الترختصتة التدولتيتة" أطتلتقتتتهتامتبتادرات التستؤولتيتة التجتتتمتاعتيتة والتتت ي 

الهيئات ومتتن التتهتتات التتكتتومتتيتتة كتتبتتار التتستتؤولتتي حتتتضتتتور شتتهتتدالتتفتتلتجتتهتتة متتن قتتطتتاعتتات متتختتتتتلتتفتتة. و
إلتى متثتلتي عتن التهتات التراعتيتةهتلتيتة، بتالاضتافتة التتتدريتب ال ومتراكتز التتدارس والتامتعتاتالتتتعتلتيتمتيتة و

 البنوك والطيران وتقنية العلومات والترفيه والعل م وغيرها منبا فيها القطاعات اليوية  كافةمن
مختلف دو ل مجلس التعاون الليج ي.



ختتبتتيتتر ف متتواضتتوع التتوكتتمتتة اللتتكتتتتترونتتيتتة، اتستتتتتضتتافتتة التتستتيتتد إبتتراهتتيتتم التتبتتدوي أيتضتاً التتفتتل كتتمتتا تتتختتلتتل 
 التتذي تتتدث عتتن "وتستتائتتل التتتتتواصتتل التجتتتتتمتتاعتتيتتة ف التتتتتعتتلتتيتتم".،ومتنتصتات وتستائتل التتتواصتل التجتتتمتاعتيتة

متشتاريتع متتتمتيتزة، بتا ف ذلتك إطتلق أو ل بتوابتة بتيتانتات حتكتومتيتة ف متن التنتختبتة ف إطتلق التبتدويويتعتد 
النطقة، وواضع تسياتسة وتسائل التواصل التجتماعية للحكومة التادية ف المارات العربية التحدة.

 أفتضتل التضتور لتتلتتجتتهتتات التتعتتتتتمتتدة متتن قتتبتتل التتؤتستتستتة لتتشتتاركتتةمتنتصتة متثتالتيتة التتفتتل التتتتتكتتريتت ي وشتتكّتتل
 متبتنتيتة عتلتى بترامتج الترختصتة التدولتيتة عتلتىة العلومات يالتتتوعتيتةمتارتستاتتهتا وإجنتازاتتهتا ف تتنتفتيتذ بترامتج 

متدار التعتا م، متن ختل ل التتترشتح لتائتزة التؤتستستة القتلتيتمتيتة التستنتويتة لفتضتل التمتارتستات ف تتطتبتيتق بترامتج
 متنمترشّتح 16الترختصتة التدولتيتة. وت ختل ل التفتل العتلن عتن التفتائتزيتن التلَتذيتن ت إختتتيتارهتمتا متن بتي 

عتمتلتيتة تتصتويتت قتامتت بتهتا لتنتة حتكتم تتابتعتة لتلتمتؤتستستة، عتقتب  وذلتك،دو ل متجتلتس التتتعتاون التلتيتجت ي التستتتة
متشتاركتة بتي تجتامتعتة والتائتزة التثتانتيتة لتركتز النتظتمتة والتعتلتومتات ف أبتوظتبت يحتيتث متنتحتت التائتزة الولتى 

.السلطان قابوس ومعهد البحرين للدراتسات الصرفية

 وامتتتنتانته لتمتيتع التشتاركتيهعتتن تتتقتتديتتر"، متتؤتستتستتة التترختتصتتة التتدولتتيتتة" متتديتتر عتتا م ، تجتتمتتيتتل عتتزّوأعتتتتربو
لتفتائتزيتن بتجتائتزة أفتضتلكتتافتتة ا ، متتتوتجتهتاً بتالتتتهتنتئتة إلتىوالتداعتمتي لتيتمتات الترختصتة التدولتيتة التصتيتفتيتة

.2013المارتسات على الرخصة الدولية 

 التتتتت ي تتتضتتع نتتشتتر،2014لتتلتتعتتا م  رؤيتتتتتهتتا  متتفتتصتتلً حتتو ل التتفتتل التتتتتكتتريتت ي شتترحتتاً خل ل التتؤتستتستتةقتتدمتتتو
الولتويتات ف تستبتيتلالمتان اللتكتتترونت ي والعتل م التجتتتمتاعت ي ف صتدارة التوعت ي بتالتستلمتة عتلتى النتتترنتت و

نتتشتتر التتوعتت ي التتعتتلتتومتتاتتت ي، متتع التتتتتركتتيتتز عتتلتتى التتطتتلب والتتعتتلّتتمتتي وأولتتيتتاء المتتور متتن ختتل ل إعتتتتتمتتاد أحتتدث
 وتتوتستيتع نتطتاق شتراكتاتتهتا متع التنتظتمتات والتهتيتئتات التكتومتيتة والتتتعتلتيتمتيتة ومتراكتزًالتتنتتاهتتج التتتّتتبتتعتتة عتتالتتيتتا

التدريب العتمدة.

 اتستتتختدا م التتتقتنتيتات التديتثتة، حتيتث تتستجتل دو لعتلتى واتستعتاً"تتشتهتد التنتطتقتة بتأتسترهتا إقتبتالً وأاضتاف عتزّو: 
 متتعتتدلتوتتشتهتد .متجتلتس التتتعتاون التلتيتجت ي أعتلتى متعتد ل لتستتتختدا م شتبتكتة النتتترنتت ف التعتالتم التعتربت ي

 بتتي أوتستتاط التتشتتبتتاب، ومتتنل تستيّتمتا ارتتفتاعتاً متطّترداًالتدختو ل إلتى متواقتع التتتواصتل والعتل م التجتتتمتاعت ي 
 تتبترز أهتمتيتة التدور التذي يتقتع عتلتى عتاتتق التعتلّتمتي وأولتيتاء المتور ف إتستداء التنتصتح والتتتوتجتيته لولتئتك،هتنتا

تتنتمتيتة متهتارات التعتلّتمتي وأولتيتاء المتور والتطتلب ل "متؤتستستة الترختصتة التدولتيتة"التشتبتاب. ولتذا، نتستعتى ف 
 بتتشتتكتتل آمتتن؛ حتتيتتثًاتستتتتتختتدا م شتتبتتكتتات التتتتتواصتتل التجتتتتتمتتاعتت ي وتتتقتتنتتيتتات التتعتتلتتومتتات عتتمتتومتتافتتيتتمتتا يتتتتتعتتلتتق ب

عتا ما لتستتتحتتتل متستائتل المتان اللتكتتترونت ي وشتبتكتات التتتواصتل والعتل م التجتتتمتاعت ي أهتمتيتة قتصتوى لتنتا ف 
بتتتتذ ل التتتتهتتتتودإلتتتتتتتى  شتتركتتائتتنتتا كتتتتافتتتتة. ونتتتتدعتتتتو 2014 بتتتلتتتوغ  التتثتتيتتثتتةمتتتتواصتتتتلتتتتة  غتتايتتاتتتنتتا لتتتستتتاعتتتدتتتتنتتتا عتتتلتتتى 

."التستراتيجية
-انتهى-


