
 

 خبر صحفي:

 

 مستخدمي االنترنت مع سعيها إلى رفع مستويات حماية تماشيا  

 "4102يوم االنترنت اآلمن "تدعم  ICDLال مؤسسة 

 

سب اآللي لمجلس التعاون كشفت "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحا -[  4102 فبراير XX]االمارات في 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن ، وهي الجهة المسؤولة عن نشر مهارات الخليجي"

  "4102عن دعمها لنشاطات "يوم االنترنت اآلمن  لإلنترنت للجميع في منطقة الخليج العربي والعراق،

ما في أوساط نترنت ال سي  لال، وهي حملة عالمية تهدف إلى تشجيع االستخدام اآلمن والمسؤول العالمي

فبراير المقبل تحت عنوان  00دولة حول العالم وذلك يوم  011هذا اليوم في الشباب. وسيتم االحتفال ب

على االنترنت الذي برز اليوم بوصفه أحدث وأفضل  نشاطاتالبيئة انترنت أفضل". وستركز  "لنخلق معا  

 الترفيه. كما ستتم مناقشة أدوار ومسؤوليات مستخدمي االنترنت في خلقوسيلة لإلتصال ونقل المعلومات و

 .العالم بيئة آمنة الستخدام االنترنت حول

، تواصل عبر اإلنترنت في دول مجلس التعاون الخليجيأحد أبرز المنادين بتحقيق السالمة وبوصفها 

إطالق الحمالت حول بروتوكوالت االنترنت اآلمنة والتعليم حول السالمة الرقمية  ICDLال مؤسسة 

عبر حول السالمة  ورش عمل أطلقت مؤخرا  المؤسسة قد  تكانوالسلوك المناسب على اإلنترنت. و

 .كوادر حكومية وأمنية والمعلمين وأولياء األمور والنشء بعامة في مختلف دول المجلساستهدفت  اإلنترنت

 010كتيبات إرشادية مجانية تتضمن  المنطقةفي  المدارس العديد من  على طلبة المؤسسة أيضا   وزعتكما 

وأخالقيات االنترنت واالستخدام المسؤول لمواقع التواصل االجتماعي وغيرها من نصيحة حول آداب 

مركز وزارة مع  بالتعاونعلى سبيل المثال في اإلمارات  . وتم توزيع الكتيبات االرشاديةالتكنولوجيا الذكية

إلى جنب مع والديهم ومعلميهم حول السالمة  جنبا   وتثقيفهم وذلك بهدف تعليم األطفال الداخلية لحماية الطفل

 وتنمية معارفهم في هذا المجال. عبر اإلنترنت

"أدى االعتماد الكبير على االنترنت في حياتنا اليومية  : ICDLال مؤسسة وقال جميل عزو، المدير العام لـ 

خ  إلى الموجة األكبر ، حيث تتعرض شريحة األطفال والشباب باألااللكترونيةإلى ارتفاع وتيرة الجرائم 

 عبر اإلنترنتالسالمة بشكل كبير إلى زيادة الوعي حول  مؤسستناسعت من هذه الهجمات. ولطالما 

وناشدت الجهات المعنية بضرورة تطبيق قوانين صارمة تحكم هذا القطاع. ومن خالل دعم نشاطات "يوم 

. ومن خالل ورش العمل والبرامج التي االنترنتنجدد اهتمامنا بسالمة مستخدمي " 4102االنترنت اآلمن 



جميع مستخدمي اإلنترنت في المنطقة، ال سي ما  وتزويد ننظمها على أساس منتظم، نسعى جاهدين لتمكين

 ". عبر اإلنترنتشكال التهديدات والهجمات رسات االنترنت من أجل تجنب جميع أاألطفال، بأفضل مما

المركز "(، وهي شبكة من Insafeمن قبل "إنسايف" )بتنظيم " 4102ن وتقام نشاطات "يوم االنترنت اآلم

وذلك بهدف تشجيع االستخدام اآلمن والمسؤول لالنترنت والتكنولوجيا  ،"األوربي النترنت اكثر آمنا  

كمبادرة من مبادرات مشروع "سايف  4112الرقمية. وانطلقت نشاطات "يوم االنترنت اآلمن" في العام 

في دورتها الحادية عشرة، من وشعبية في جميع أنحاء العالم. والعام  بوردرز" األوروبي واكتسبت تدريجيا  

ماليين شخ  في جميع  01قع أن يتم اإلحتفال بنشاطات "يوم االنترنت اآلمن" من قبل ما يزيد عن المتو

الموقع اإللكتروني أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة 

http://www.saferinternetday.org. 

 

يشار إلى أن  "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخليجي"، دأبت على إطالق 

التي تم  من لالنترنتاآلواالستخدام سلسلة من المبادرات الهامة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات 

متنوعة من برامج  إعتمادها من قبل حكومات المنطقة. كما يعود الفضل للمؤسسة في إطالق مجموعة

من خالل سلسلة من الدورات المعتمدة التي تتناول أمن تكنولوجيا  الدوليةالتوعية والتدريب ومنح الشهادات 

المعلومات، واألمن والسالمة السيبرانية، ووسائل اإلعالم اإلجتماعية. وتواصل المؤسسة التعاون عن كثب 

زيادة الوعي بأمن تكنولوجيا المعلومات بين عامة  مع الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين من أجل

 الجمهور.

 -انتهى-

 

 ":الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللينبذة عن "

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

المعلومات واإللمام بها ورفع مستوى الكفاءة في استخدام أجهزة الحاسب اآللي الشخصية وتطبيقات مهارات تكنولوجيا مستوى 

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

ونشرها في دول الخليج العربي والعراق، وتنفذ هذه المؤسسة  الخليجي هي الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ برامج الرخصة الدولية

أعمالها بدعٍم من كبرى المؤسسات التعليمية والجهات المعتمدة بالمنطقة. أما عن الرسالة التي تسعى المؤسسة إليها فهي تعزيز 

سسات بل والمجتمع بأسره من خالل االستخدام األمثل لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والتي من شأنها تمكين األفراد والمؤ

 ما تقدمه من برامج التنمية والتطوير وتسليم شهادات الجودة في أرجاء العالم كافة.
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