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 خاص الحكومي والقطاعين ال من كبيربدعم 

ICDL  ن ماأل حولالطلبة لتوعية " 2014المخيمات الصيفية "تطلق
  التهديدات اإللكترونيةالرقمي و

  
  2014يو ل يو1

  
، الجهـة  )ICDL GCC ("مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي لمجلس التعاون الخليجي" أطلقت

 مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بنشروا�������   ICDL Arabiaحت مظلة مؤسسة المنضوية ت
 عن إطالق الدورة الثالثة عشرة من       العربي والعراق، االستخدام اآلمن لإلنترنت في منطقة الخليج       تعزيز  و

كات القطـاع   الحكومية وشر التعليمية و  الهيئات    من أبرز  كبيربدعم   ICDLالسنوية لل   المخيمات الصيفية   

ة للطلبـة   مجاني" 2014 الصيفية    ICDL ال   مخيمات"المشاركة في   . المعاهد التدريبية الجهات و الخاص و 

 



                                                                             

سطس في مختلـف دول     أغ/ آب 28ويونيو  / حزيران 29على مدى شهرين في الفترة بين       وتقام  والطالبات  

 4 إلـى  3يبي لمدة ، على أن تخضع كل مجموعة لبرنامج تدر       وضمن مجموعات  مجلس التعاون الخليجي  

�دة    ICDLللحصول على شهادة الـ     ومن ثم الجلوس لإلختبارات الدولية      أسابيع  �وسائل اإلعـالم   " أو ��

  .)ICDL GCC( #)'&�ا���%�$ة #" "  االجتماعي للجميع
  

، فضالً  في منطقة الخليج   الرقمية بين أوساط الشباب      تعزيز الكفاءة  م المخيمات الصيفية بهدف   ويأتي تنظي 
 إطالعهم على أفضل الممارسات التي من شأنها ضمان االستخدام اآلمن لـشبكة اإلنترنـت وتفـادي         عن

للشباب لالستفادة مـن    مثالية  منصة  وتحظى المخيمات بأهمية اجتماعية باعتبارها      . التهديدات اإللكترونية 
م الحاسب اآللي وشبكة    االكتساب المهارات األساسية والعملية الستخد    أوقات الفراغ خالل العطلة الصيفية      

  . والسلوكيات السيئةاالبتعاد عن الظواهر السلبية وباألخص اإلدمان على المخدرات إلى جانب ،اإلنترنت
 

 تم رصد مجموعة من الجـوائز التحفيزيـة     وفي حين تركز المخيمات على الجمع ما بين الفائدة والمتعة،           
لتفوق في التحصيل العلمي واإللتزام بقواعد وآداب       المقدمة من رعاة كثر للطلبة المتميزين على صعيدي ا        

بالمهـارات  تزويد أكبر شريحة ممكنة من الطلبـة  إلى  المخيم الصيفي في دولة اإلمارات   هدفيو. المخيم

جيل قادر علـى    المتمحورة حول بناء    " 2021رؤية اإلمارات   "تماشياً مع   المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات،    

 طالباً وطالبـة    1,700ويتوقع أن يشارك نحو     . مجتمع متكامل قائم على المعرفة     قيادة مسيرة التحول إلى   

  كل منخاللالذي يقام   "  للجميع اإلعالم االجتماعي وسائل  " وبرنامج   ICDLمن اإلمارات في برنامج الـ      

، "2014صيف ذكي   "وفعاليات  " مجلس أبوظبي للتعليم  "الذي ينظمه   " صيفنا مميز -برنامج إنجاز    "فعاليات
. المخيم الصيفي األول من نوعه الذي تنظمه منطقة دبي التعليمية، وفي الشارقة وباقي اإلمارات الشمالية              

الجهات الداعمـة مـن    كونها تقام بتمويل منمجاناً، " 2014الصيفية   ICDLمخيمات"ويتم التسجيل في 
فرصة للمشاركين للتمتع بسلسلة    وتتيح المخيمات ال  . القطاع الخاص شركات  الحكومية و التعليمية و الهيئات  

مة من الرعاة الرسميين، إلى جانب الخدمات األساسية        من النشاطات الترفيهية والفوز بجوائز حصرية مقد      
  .ووجبات الطعامالتي تشمل النقل 

  

 عامـاً،  18و 14تتراوح أعمارهم بـين   إخضاع الطلبة، الذين "2014الصيفية   ICDLمخيمات"خلل توت
ف علـى أفـضل     من شأنها تزويدهم بالمهارات األساسية الستخدام الحاسب اآللي والتعر         لبرامج تدريبية 

وستتم عمليات التدريب   . شبكات التواصل االجتماعي  ل االستخدام اآلمن والمسؤول  التي تضمن   الممارسات  

 ضمن عدد من أبرز الجامعات والكليات بمـا فيهـا           ICDLمن قبل الـ    كز معتمدة   اواالختبار ضمن مر  

فـي  " جامعة اإلمـارات  "و" جامعة أبوظبي "و) HCT" (العليا التقنية كليات" وكافة فروع " جامعة الشارقة "

هيئة المعرفة والتنميـة    " في )KHDA" (المعهد الوطني للتعليم المهني   "أبوظبي والعين والمنطقة الغربية و    
وبادر عدد من مراكـز     . لكثير وغيرها ا  دبيفي  " والتطوير للبحث الوطنية األكاديمية"و"  في دبي  البشرية



                                                                             

 بالمـشاركة فـي     دول مجلس التعـاون الخليجـي      في منطقة    ICDLالتدريب الخاصة المعتمدة من قبل      
  . فرصة التسجيل للطلبة برسوم مناسبة للغايةعبر إتاحةالمخيمات الصيفية، 

  

  مـدى حققت المخيمات الصيفية نجاحاً الفتاً علـى : "ICDL GCCوقال جميل عزو، مدير عام مؤسسة 

مختلف أنحـاء الخلـيج      طالب وطالبة من     55,000أكثر من   ، حيث استقطبت     الماضية 12السنوات الـ   

ويتمحور هدفنا الرئيسي مـن     .  نفخر به  حقيقياً إنجازاً   ل، وهو ما يمث   ICDLحاق ببرامج الـ    العربي لاللت 
وياً حول تمكين الشباب من توظيف أوقات الفراغ بالشكل األمثل عبر           تنظيم مبادرة المخيمات الصيفية سن    

القيام بنشاطات مفيدة تعود عليهم بالنفع، وباألخص على صعيد امتالك الكفاءة الرقمية واكتساب المهارات              
منصة مثاليـة لغـرس     الصيفية  وتوفر المخيمات   . االجتماعية وتنمية القدرات العملية والعلمية والرياضية     

وروح المسؤولية االجتماعية والبيئية في عقول الشباب الذي يمثلون دعامة أساسـية        فة العمل التطوعي    ثقا
وتتيح هذه المخيمات الفرصة أيضاً للمشاركين للتعرف على تاريخ وثقافة الخليج العربـي             . لبناء المستقبل 

تمعية التي يمكـن أن  عزيز المشاركة المجبأهمية ت ICDL GCCونؤمن في مؤسسة . ضمن بيئة تفاعلية
  ".مختلف الجهات المعنية بالشأن االجتماعي بين فاعلةبناء شراكات لنطالق التكون نقطة ا

  
 بدعم عـدد مـن أبـرز         على التوالي  للعام الخامس و الدورة الثالثة عشرة من المخيمات الصيفية     وتحظى  

ين للمخيم الصيفي في اإلمـارات      وتضم قائمة الرعاة الرسمي   . الجهات الرائدة من القطاعين العام والخاص     
 لألنظمـة  أبـوظبي  مركـز "و" مجلس أبوظبي للتعلـيم   "و" الشارقة   حاكم السمو صاحب ديوان" من   كال

مجلس الـشارقة  "و "مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل    " و "منطقة دبي التعليمية  "و" والمعلومات اإللكترونية
" آي تي بيه للنـشر    مجموعة  "مسؤولياتها االجتماعية مثل    إلى جانب عدد من الشركات الملتزمة ب      ،  "للتعليم

)ITP Publishing Group ( سـي .بيـه .إس.إتش"وبنك) "HSBC (كـانون "و" االتحـاد للطيـران  "و "

)Canon (دو"و) "du (دويتشه بنك"، و"هيئة كهرباء ومياه دبي"و) "Deutsche Bank (اإلمارات بنك "و

 Aquaventure" (حديقة أكوافنتشر المائيـة "و) Brother(" براذر" و)Emirates NBD" (دبي الوطني

Waterpark (الحجرات المفقودة"و) "Lost Chambers ( أتالنتس"في فندق) "Atlantis ( ياس "وحديقة

دريـم  "و) Dubai Dolphinarium" (دبي دولفينيوم"في أبوظبي و) Yas Waterworld" (ووتر وورلد

  .في أم القيوين) Dreamland Aquapark" (اليد أكوابارك
  

مشاركة واسعة للغايـة، ال سـيما       " 2014 الصيفية   ICDL ال   مخيمات"نتوقع أن تستقطب    : "واختتم عزو 
والتـي باتـت     ،وأنها تتمحور حول مجموعة من القضايا المؤثرة مثل اإلعالم االجتماعي واألمن الرقمي           

سهل إلى المواقع اإللكترونية دون أية      تحظى باهتمام الفت في الوقت الراهن في ظل الوصول المباشر وال          
يحظى المشاركون في المخيمات    سو. استخدام األجهزة الذكية من قبل األطفال والشباب      نطاق  قيود واتساع   

بفرصة تعزيز كفاءاتهم الرقمية واإلطالع على أحدث االتجاهات الناشئة في مجال المعرفة الرقمية التـي               



                                                                             

على تعريف المـشاركين  " 2014المخيمات الصيفية "ركز خالل ون. ةتعتبر ركيزة أساسية للحياة المعاصر    
التنمـر اإللكترونـي    والمخاطر المرتبطة باستخدام شبكة اإلنترنت، وفي مقدمتها         على االنتهاكات الرقمية  

والتحرش الرقمي وإدمان اإلنترنت، فضالً عن تزويدهم بسبل تحديد التهديدات اإللكترونية وكيفية مواجهة             
 بأهمية التوعية كونها الخطوة األولى لحماية أوالدنا مـن الجـرائم            وانطالقاً من إيماننا  .  األطفال استغالل

اإللكترونية، نسعى خالل المخيمات إلى مناقشة قضايا األمن الرقمي مع الطلبة لتمكينهم من حماية أنفسهم               
  ."من مختلف المخاطر السائدة ضمن العالم الرقمي

  

: ، الرجـاء زيـارة الموقـع اإللكترونـي        "2014 الصيفية   ICDLمخيمات  "ول  ولمزيد من المعلومات ح   

www.icdlgcc.org4540420 4 971+: ، أو االتصال على الرقم.  
  

 -انتهى-


