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ICDLجائزة "ـ ب" المواطن اإللكتروني"أبوظبي ومشروعها حكومة   تشيد بفوز

  "2014 لمجتمع المعلومات الدولية القمة العالمية
  2014 يونيو 17

 نشر مهارات تكنولوجيا المبادرة في، الجهة    "مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخليجي        "أشادت  
 التي  التحول الرقمي  بمسيرة   العربي والعراق، صاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنت للجميع في منطقة الخليج          االت

 خليفـة  الشيخ السمو لصاحب، تجسيداً للرؤية الثاقبة     العالم في الحكومات لوصول إلى مصاف أفضل   تقودها إمارة أبوظبي ل   
 نهيـان،  آل زايـد  بن  محمد الشيخ سموالحكيمة ل  توجيهاتالتماشياً مع   ، و  ورعاه حفظه اهللا  الدولة رئيس،  نهيان آل زايد بن

  .ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
  

مـة   أبـوظبي لألنظ   مركـز " بخالص التهنئة إلى حكومة أبوظبي و      الرخصة الدولية  مؤسسةجميل عزو، مدير عام     وتوجه  
القمة العالميـة لمجتمـع   جائزة "بالمركز األول في "  المواطن اإللكتروني  " مشروع بمناسبة فوز "اإللكترونية والمعلومات

  اإلنجاز الجديـد   مثمناً ،" التعليم اإللكتروني  –تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     "عن فئة    "2014 المعلومات الدولية 



 

تكنولوجيـا المعلومـات   خارطـة  لبناء حضور قـوي علـى   تنتهجها حكومة أبوظبي يادة التي  يضاف إلى مسيرة الر الذي
  . العالميةواالتصاالت

  

�� ا������    "ا����ّ�ر ���     وا��و���    ICDLمؤسسة الــ    أحد برامج   " المواطن اإللكتروني " برنامج   أوضح عزو بأن  و����

    � ���%دة ا�"�!&� � عبر نشر الثقافـة  الفجوة الرقميةنقلة نوعية على صعيد سد  يحظى بأهمية استراتيجية باعتباره ،"ا)ورو'
، ما  اإلنترنتشبكة  لحاسب اآللي و  ستخدام ا األساسية ال المعلوماتية بين كافة شرائح المجتمع وتمكينهم من اإللمام بالمهارات          

نمـاذج الرائـدة فـي     أبرز ال التي باتت إحدى  في دولة اإلمارات    ية  يتيح لهم إمكانية االستفادة المثلى من الخدمات اإللكترون       
  .التحول نحو اقتصاد متكامل قائم على المعرفة

  
  مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللـي       "  مركز أبوظبي لألنظمة والمعلومات وقع مذكرة تفاهم مع        ويجدر الذكر بأن

 دون أي تكلفـة    في إمارة أبـوظبي    2011 العام    بداية في" لمواطن اإللكتروني ا" تنفيذ برنامج    لبدء "لمجلس التعاون الخليجي  
تهيئة الجمهور السـتخدام  إلى ويهدف البرنامج .  في خطوة كانت األولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط          على المواطن 

عـن العمـل والتواصـل      بحـث   مواقع ال ترونية والمصرفية اإللكترونية و   لمتوفرة عبر اإلنترنت كالحكومة اإللك    الخدمات ا 
، وذلك عبر تزويدهم بمهارات المشاركة اإللكترونية واألدوات الالزمة السـتخدام الكمبيـوتر وشـبكة      غيرهااإلجتماعية و 

  . إلى مصادر المعلومات ضمن العالم الرقمي بسهولةاإلنترنت بكفاءة عالية، فضالً عن الوصول
  

الدولية بإطالق مجموعة من الحمالت التوعوية المختلفة بين أوساط العامة و           كما قام المركز بالتعاون مع مؤسسة الرخصة        
  .النساء بهدف تعزيز الوعي حول أهمية اكتساب المهارات الرقمية و أخطار شبكة اإلنترنت و غيرها

  
 -انتهى-


