
 

 نشرر جهھوودد االنهھووضض بتددعوو حكووماتت االمنططقة إإلى   ICDLاالل  مؤؤسسة 
بيینن االجمهھوورر االمعلووماتت أمنن تكنوولووجيیااالووعي ب  

 

 

  2013سبتمبرر  18

	  

	ICDLااآللي لمجلسس االتعاوونن االخليیجي" ("مؤؤسسة االررخصة االددووليیة لقيیاددةة االحاسبب ناشددتت    GCC	  
Foundation(- 	مهھاررااتت تكنوولووجيیا ااالتصاالتت وواالمعلووماتت ووااالستخدداامم ااآلمنن  لنشرر ددااعيیةهھھھيیئة  ووهھھھي  

في ددوولل مجلسس االتعاوونن  االررخصة االددووليیة لقيیاددةة االكمبيیووتررللجميیع٬، وواالقائمم االحصرريي على تشغيیلل برراامج 
-االخليیجي وواالعررااقق  أمنن تكنوولووجيیابأأكبرر االجهھوودد منن أأجلل ووعي عامم  ززيیاددةة االخليیج االعرربي إإلى حكووماتت ددوولل 

.وواالجرراائمم ااإللكترروونيیة االمعلووماتت  



بدداايیة االعامم االحالي  عصابة عالميیة متخصصة في االجرراائمم ااإللكترروونيیةإإلى ما قامتت بهھ ة سمؤؤساالاررتت شووأأ
مليیوونن ددووالرر أأمرريیكي منن مصررفيینن خليیجيیيینن. ووأأووضحتت  45سررقة مبلغ إإجمالي ووصلل إإلى  وواالذذيي نتج عنهھ

وواالحفاظظ  مخاووفف جدديیة بشأنن قددررةة االمنططقة على مكافحة االجرراائمم ااإللكترروونيیة تتأأثارراالمؤؤسسة بأنّن هھھھذذهه االقضيیة 
مميیززةة في نموو  تتمعددالمنططقة االخليیج تمتلكك  ألننّ  االمعلووماتت. وونظظررااً  تكنوولووجيیا أأمننمقبوولة منن على مستوويیاتت 

وواالتووااصلل  لخددماتت ااإللكترروونيیة ووااإلتصاالتتلاالتكنوولووجيیا  على هھھھاااعتماددووتووااصلل ااإلنتررنتت ااستخدداامم 
٬، فإّنهھا أأصبحتت االيیوومم ووااألجهھززةة االذذكيیة على أأنووااعهھا االكمبيیووتررمنن خاللل أأجهھززةة  بووتيیررةة سرريیعة ااإلجتماعي

 ً للقررااصنة ووهھھھجماتهھمم ووغيیررهھھھمم منن االمتخصصيینن في االجرراائمم ااإللكترروونيیة.  هھھھددفا  

ليیسس فقطط بيینن  االمعلووماتت تهھدديیددااتت ووهھھھجماتت تكنوولووجيیا تضع االمنططقة تحتت االتي االمشكالتتمنن أأبررزز وو
في ااإللكترروونيیة  ووإإنما  أأكثرر يیقظظة ضدد االهھجماتتتكوونن لشرركاتت وواالهھيیئاتت االحكووميیة االتي منن االمفتررضض أأنن اا

	االلمؤؤسسة ووتحذذرر  .إلفتقاررهھھھمم للووعي بأمنن تكنوولووجيیا االمعلووماتتلمستخددميینن االعادديیيینن أأووساطط جمهھوورر اا  ICDL	   
تستندد بشكلل ررئيیسي على وواالتي أأنّن جهھوودد االحكووماتت االخليیجيیة االررااميیة إإلى تأسيیسس حكووماتت ذذكيیة  منن

صاباتت ااررةة ووتقدديیمم االخددماتت إإلى االجمهھوورر٬، قدد تجذذبب عيیوونن االقررااصنة وواالعتكنوولووجيیا االمعلووماتت منن أأجلل إإدد
ززيیاددةة يیجبب ووضع ااستررااتيیجيیة خاصة ل عليیهھ؛ . وومحتملة إإلكترروونيیةووهھھھجماتت متخصصة لجرراائمم االعالميیة اال

االمعلووماتت ووتكثيیفف االجهھوودد منن أأجلل تووفيیرر ددووررااتت تددرريیبيیة متخصصة لمووظظفي  االووعي بأمنن تكنوولووجيیا
االهھجماتت ااإللكترروونيیة. تمكيینهھمم ووبكلل سهھوولة منن تحدديیدد٬، وواالتعاملل مع وومنع بغيیة االقططاعاتت االحكووميیة   

	االل  	٬، مدديیرر عامم مؤؤسسة عززووووقالل جميیلل   ICDL	إإنّن ٬، إإبتكارراا ووجررأأةة االيیوومم أأكثرر  ااإللكترروونيیةباتتت االهھجماتت : "  
 . ووبالتاليببساططة ال يیكفي مصالحناتكنوولووجيیا االمعلووماتت لحمايیة أأمنن بررمجيیاتت ووأأجهھززةة حمايیة ااإلعتمادد على 

على ااإلنتررنتت ووأأمنن تكنوولووجيیا االسالمة بأهھھھميیة  للتووعيیةاالجهھوودد  ررفعيیتووجبب على االحكووماتت االخليیجيیة 
. عليینا أأنن نتضافرر جميیعا٬ً، مؤؤسساتت كافة مستوويیاتت االمستخددميیننعلى االمعلووماتت في مختلفف االقططاعاتت وو

في  امنيیع ااسددوواالووقووفف  بشكلل ووااسع ارر االهھجماتت ااإللكترروونيیة٬، منن أأجلل االحيیلوولة ددوونن إإنتشااووأأفرراادد ووحكووماتت
. ووكما يیقوولل االمثلل: "ددررهھھھمم ووقايیة خيیرر منن قنططارر عالجج".ااإللكترروونيیيینن ةوواالقررااصن ووجهھ االعصاباتت  

 أأططلقتتكانتت قدد  "٬، مؤؤسسة االررخصة االددووليیة لقيیاددةة االحاسبب ااآللي لمجلسس االتعاوونن االخليیجي" يیشارر إإلى أأننّ 
 2012على ااإلنتررنتت منذذ بدداايیة االسالمة االمعلووماتت وو مباددررااتت االهھامة في مجالل أأمنن تكنوولووجيیاسلسلة منن اال

مجمووعة متنووعة  أأططلقتتاالمنططقة. كما  ة ووجهھة أأمنيیة ووتعليیميیة في حكوومأأكثرر منن االتي تمم إإعتماددهھھھا منن قبلل وو
االتي  االمحاضررااتت وواالمؤؤتمررااتت منن خاللل سلسلة منن  االعالميیة االتددرريیبب وومنح االشهھاددااتتوو برراامج االتووعيیةمنن 

سائلل ووفعالل وواالمسؤؤوولل ووااآلمنن لااإلستخدداامم االوو ٬،على ااإلنتررنتتأأمنن تكنوولووجيیا االمعلووماتت٬، وواالسالمة تتناوولل 
. ووتووااصلل االمؤؤسسة االتعاوونن عنن كثبب مع االجهھاتت االمعنيیة وواالخبررااء وواالمتخصصيینن منن جتماعيیةااإلعالمم ااإل
االمعلووماتت بيینن عامة االجمهھوورر. اددةة االووعي بأمنن تكنوولووجيیاأأجلل ززيی  

- -اانتهھى  

  


