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 "وزارة الداخلية" من تقدير تحصل على "العربية - أل دي سي أي"

 نترنتاإل على األطفال منأ لمساهماتها في تعزيز تكريما  
 

الجهة المسؤولة  (،ICDL Arabiaالعربية" ) -حصلت مؤّسسة "آي سي دي أل  – 1025 يونيومارات، اإل

ساتددا  اممان لتنترنات داي دول مجلاع التعااون عن نشر مهارات تكنولوجياا اتتصااتت والمعلوماات وات

 لمساهمتها تكريما  "،  مركز وزارة الدادلية لحماية الطفل "من  تقديريعلى درع  ،الدليجي والعراق ومصر

"أي ساي دي  وتسلمت مؤسساة      . نترنتاإل شبكة علىطفال وحماية األ الرقمي الوعي تعزيزدي  الفاعلة

اتسااتددا  امماان لجهااود المتمياازة دااي نشاار الااوعي حااول ل يمثاال عربااون تقاادير الاادرع الاا ي ،العربيااة" -أل 

وتعزيز اتمن الرقمي باعتباره جزءا ، والمسؤول لتنترنت وشبكات التواصل اتجتماعي بين أوساط الشباب

 بحضاور "شارطة أباويبي"دي مقار  داص أقي  حفل  لك داللجاء وت يتجزء من رؤية ورسالة المؤسسة. 

 .دي حكومة ابويبيال ين يمثلون مدتلف اإلدارات  كبار المسؤولينوصناع القرار عدد من 
 

حصاول علاى تقادير مان ال لناا "إنا  لشارف كبيار :العربياة" -"أي ساي دي أل  وقال جميل عزو، مادير عاا  

امناة داي الك المدااطرحماية األطفال من مواصلة جهودنا الحثيثة لإلى ه ا التكري   يددعنا. و"وزارة الدادلية"

ويتمحاور . ضامنها نتواجادانطالقا  من إحساسنا بالواجب والمسؤولية تجاه المجتمعات التي  العال  اإللكتروني

اتساتددا  اممان  كيفياة حول الوعي العا نشر  حولبالدرجة األولى  العربية" -"أي سي دي أل تركيزنا دي 

المدتصة داي جنبا إلى جنب مع الجهات  حاليا  عمل نو .التواصل اتجتماعيسائل وإلنترنت وشكبة اوالسلي  ل

حاول السابل الفاعلاة واألطفاال بصافة داصاة  المجتماع عاماة   لتوعية وتثقياف اإلمارات ودول الدليج العربي

اتساتفادة المثلاى مان تكنولوجياا المعلوماات ماع الحفااي علاى أعلاى مساتويات األمان  التي مان شاهنها ضامان

 تمكاين النوعية التي من شهنها إطالق المزيد من المبادراترحلة المقبلة إلى والدصوصية. ونتطلع دالل الم

المترتبااة عاان أي  مداااطرال بعياادا  عاان ووسااائل التواصاال اتجتماااعيبفوائااد اإلنترناات  ماان التمتّااعلشااباب ا

 "انتهاكات رقمية محتملة.
 

حيث ترتبط بشراكات معلومات، ألمن تكنولوجيا ال الجهات الداعمةمن أه  العربية"  -"أي سي دي أل وتعد 

رداع مساتوا الاوعي حاول بهادف الحكومياة وشاركات القطااع الدااص  الهيئاات أبارزماع استراتيجية داعلاة 

علاى مساتوا  اتجتمااعي التواصالمنصاات وساائل و لشابكة اإلنترناتواتساتددا  المساؤول  األمان الرقماي

داي أمان تكنولوجياا المعلوماات وأساسايات  المستدد  العادي، حياث اطلقات داالل العاامين الماضايين بارامج

والسالمة على اتنترنت حيث يت  تطبيق ها ه البارامج لكاوادر حكومياة  استددا  وسائل التواصل اتجتماعي

وأمنيااة وتعليميااة وطلبااة وباااحثين عاان عماال وأولياااء أمااور وايااره ، ضاامن مبااادرات ممولااة ماان القطاااعين 

المادارع  وطلباة طفاالألل الناجحاة الموجهاة عديد من المبادراتالالمؤسسة أطلقت وكما . الحكومي والداص

 .شبكة اإلنترنتعلى  ةالمناسبيات والسلوك الرقميةالسالمة ومن اتنترنت أ موضوع حول
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