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في " التطبيق العربية" تحصد جائزة "أفضل ممارسات -ل أسي دي  يأ"

 أقيم في وارسو  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا مهاراتحدث دولي ل

 
 في القرار صانعيل ICDLتستعرضها  عن السالمة على االنترنت في دولة اإلمارات حقائق مهمة

 العالم أنحاء جميع

 

الجهة  (،ICDL Arabiaالعربية" ) -ل أسة "آي سي دي حصلت مؤس   – 1025 مايو،االمارات، 

شر مهارات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات واالستخدام اآلمن لإلنترنت في دول  المسؤولة عن ن

" خالل فعاليات  التطبيق أفضررل ممارسررات على جائزة "مجلس التعاون الخليجي والعراق ومصررر، 

( الذي أقيم ECDL Foundationسررررة الرخصررررة الوروبية لقيادة الحاسرررر  اآللي" )منتدى "مؤسرررر  

مؤخراً في العاصرررررررمة البولندية وارسرررررررو، وذلد تقديراً لجهودتا ال اعلة في توفير أحد  الدوات 

 م الجائزة جميل. وتسرررل  مجتمعات الدول التي تعمل بهاخدمة وفي نشرررر القدرات الرقمية والمعلومات 

اع القرار وكبار الخبراء صن  من  العربية" بحضور نخبة   -ل أي سي دي أسة "و، مدير عام مؤس  عز  

برنامج  مشغليوصاالت صين في مجال التعليم والتدري  على تكنولوجيا المعلومات واإلت  والمتخص  

ICDL دولة حول العالم. 011أكثر من  من 

 

 "مخرراطئررة المواطنررة الرقميررة والسرررررررررذاجررة الرقميررة"تحررت عنوان  لمررة لررل خالل الحررد ،وفي ك

https://goo.gl/Myo5BU، سرررتعر  وام تذه الجائزة المرموقة و عن سرررعادتل بتسرررل  عر  عز  أ

كشررع عن أتم النتائج خاللها بع  أتم المخاطر التي تواجل شرربا  اليوم على شرربكة اإلنترنت. كما 

سرررة في دراسرررة تي الولى من نوعها حول وسرررائل التواصرررل اإلجتماعي لت إليها المؤسررر  التي توصررر  

وعالقتها بالسررررررالمة الرقمية في العالم العربي. ويمكن اإلطالع على الدراسررررررة وتنزيلها عبر الرابط 

 . orgwww.icdlarabia.التالي:

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdlarabia.org/
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حول اسرررتخدام " 4102ل الصررري ية أسررري دي  مات أي"مخي   ت خاللي  جر  أ  وأظهرت الدراسرررة، التي 

 الخليجيدول مجلس التعاون على مسررررتوى قيمت أالتي ماعي من الناشررررئل، تالتواصررررل االج وسررررائل

 مقلقة   عاماً، نتائج 01 إلى 02عمارتم بين أطال  ممن تتراوح  0111 ا يزيد علىوشرررررررارد فيها م

ي أإللكترونية. وتهدع "ا لنوع من أنواع الجريمة ضررررررحيةطال  قد وقعوا  01من كل  7م ادتا أن 

سةالعربية" من خالل مشاركة  -ل أسي دي  أصحا  القرار إلى تح يز  احصائيات أخرى من الدرا

 دفي مختلع أنحاء العالم على تكثيع الجهود لإلرتقاء بالسالمة الرقمية. وأك   ICDLمشغلي برامج و

سرررررة بتنمية المهارات الرقمية بين أوسررررراط المجتمع في المنطقة و، في كلمتل، على إلتزام المؤسررررر  عز  

وزيادة الوعي العام حول أتمية السررالمة الرقمية بتعتبارتا ركيزةً أسرراسرريةً لحماية المجتمع والجيال 

 الناشئة.

 

شب سالمة عبر  سعيها الدؤو  لتعزيز معايير المن وال سياق  سي دي وفي  كة اإلنترنت، دخلت "آي 

من مراكز حماية الط ال وتيئات الشرررررررطة في  إسررررررتراتيجية مع عدد   اكاتالعربية" في شررررررر -ل أ

المجتمع حول أتمية اإلسرررررررتخدام اآلمن  في المنطقة لنشرررررررر المزيد من الوعي بين ال ئات الشرررررررابة

ولياء من الدورات التدريبية والتثقي ية ل لإلنترنت، باإلضافة إلى تنظيم سلسلة  والخالقي والمسؤول 

عية ن من توالمور وأعضرراء الهيئات التدريسررية في المدارس لتزويدتم بالمعلومات السرراسررية للتمك  

 لطلبةبات اإلرشرررادية على ااإلنترنت. كما تم توزيع الكتي  يجابيات وسرررلبيات إحول والشررربا  الط ال 

 .حول سبل اإللتزام بالسالمة الرقمية واإلستخدام المسؤول لشبكة اإلنترنت في المدارس

 

ال       ECDLسررررة الرخصررررة الوروبية لقيادة الحاسرررر  اآللي" )منتدى "مؤسرررر  هذا وقد أعلن أيضاااخ

Foundation )     ال وأن مصااااااص قد لصاااااالة عل  ا  ص ال من ليث عدد األو   عصبيخ ا صابع  عخ  يخ

 . 2014 عخم   ICDLا  سجلين في بصنخمج ا  

 

 

 -إنتهى-


