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نتالعالمي  يومال  2022 أكتر أمنا ؤلنتر

نت   وع الحدود، هو مبادرة (Safer Internet Day)أكتر أمنا اليوم العالمي ؤلنتر  )SafeBorders (اآلمنة  األوروبية  من مشر

ي سنة
 
ي تروج إلست وتولت رعايتها )اؤلصدار األول(  4002 انطلقت ف

ا الشبكة األوروبية لمراكز التوعية التر
ً
خدام أكتر أمان

نت ا اإلحتفال بيوم  ومع ذلك ،4002 لسنةإجراءاتها  باعتبارها واحدة من أوىل (،efasnI) وأفضل لإلنتر
ً
يتم اليوم أيض

نت اآلمن خارج أوروبا.   اؤلنتر

https://www.saferinternetday.org/en-GB/ 
 

اير شهر  خالل نت  من كل سنة فتر ي  ،أكتر أمنا يتم اإلحتفال بيوم اؤلنتر
 
دولة وإقليم حول العالم بالتعاون  040 أكتر منحالًيا ف

 .وبدعم من المفوضية األوروبية efasnI / efasnIمع الشبكة األوروبية 

نت  المغرب - ا منأكتر أ يوم اؤلنتر

ي 
 
ي 4002 سنة ف الصناعة و وزارة  من رعايةب، و IPRne -واإلبتكار  لألبحاث المتعددة التقنيات، وبمبادرة من المركز المغربر

نت  مي لالعا يومال، انضم المغرب رسمًيا إىل التجارة و اإلستثمار و اإلقتصاد الرقمي  ، Safer Internet Day) أكتر أمناؤلنتر

نيت أكتر أمنا بالمغرب. اللجنة المحلية  ل ينسق ومنذ ذلك الحي   فالمركز  ليوم العالمي ؤلنتر

نيت أكتر أمنا  حاليا  أصبح ا سنوًيا لنشر رسائل الوقاية وتعزيز الممارسات المبتكرة المتعلقة اليوم العالمي ؤلنتر
ً
حدث

ي جميع أنحاء العالم بالمغرب و  باإلستخدامات الرقمية للشباب
 
نت  المستجدةمن خالل زيادة وعيهم بالمشاكل  ،ف عتر اؤلنتر

 الحالية.  و المخاطر 
country/morocco-your-GB/in-https://www.saferinternetday.org/en 

 

 

نت ا ابطو ر   أكتر أمنا بالمغربليوم العالمي ؤلنتر

انية : منصة   .cyberconfiance.ma/fr/sidhttps:/www فضاء مغرب الثقة السيتر
 

ي : 
وع جيت   http://www.taalimtice.maبوابة مشر

 

 himaya.gov.ma-https://www.e : حماية -إ  منصة
 

 

 

 

https://www.saferinternetday.org/en-GB/
https://www.saferinternetday.org/en-GB/in-your-country/morocco
https://www.saferinternetday.org/en-GB/in-your-country/morocco
https://cyberconfiance.ma/fr/sid
http://www.taalimtice.ma/
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نتالعالمي  يومال  2022 أكتر أمنا ؤلنتر

 2222 األنشطة المسطرة لنسخة أهم 
 

نت أكتر أمنا العالمي ليوم ل الندوة الوطنية  2222 ؤلنتر

اير  01 – الناجحة التجاربوتبادل  4040عن نسخة عرض تقرير   4044فتر
 

نت أكتر أمنا الندوة الوطنية تعد  اير  2لثالثاء يوم ا الرباطالمنظمة بمدينة  ،لليوم العالمي ؤلنتر ، فرصة 4044فتر

نتالمؤسسات والختر ممثلي  بي   مختلف للقاءسنوية  ي مجال الحماية عتر اؤلنتر
التقرير  تقديم، من أجل اء ف 

ي من شأنها ا ،مضافةالقيمة ال ذات و  ،السنوي حول المبادرات واؤلجراءات الملموسة
ي والتر

مجال دعم لمساهمة ف 

نت الحماية ي العالم الرقمي  و األس لجهود المبذولة لصالح األطفال والشباب ، إل سيما اعل اؤلنتر
وهي مناسبة ، ف 

ي هذا الشأن. أيضا 
 ؤلطالق مشاري    ع جديدة تهدف إىل تعزيز جهود المغرب ف 

ي المدارس
 
نت ف  النسخة الخامسة من الحملة الوطنية لالستخدام اآلمن لإلنتر

اك ي  األساتذة إسر
ي حول  التالميذتوعية  و المؤسسات التعليمية ف 

وب  اير  خالل –التحرش اؤللكتر  4044شهر فتر
 

 

ي و التحرش حماية أطفالنا من العنفمن أجل  شعار: " مًعا  تحت
اب  ي "ا السيتر

وب   ةالخامس تنظم النسخة، ؤللكتر

ي 
نت ف  ي دأبت عل، المؤسسات التعليميةمن الحملة الوطنية لالستخدام اآلمن لإلنتر

المناسبة هذه ب إطالقها  والتر

بية الوطنية و التعليم األوىلي و الرياضةوزارة 
األكاديميات ودعم من  بتنسيق eIfeIبرنامج  مديريةديرها تو ، التر

بية و التكوين ة الجهوية للتر ي عشر
اير  شهر  خاللبالمؤسسات التعليمية  تمتد هذه الحملةحيث  ،اإلثت   .4044فتر

نت اآلمن  ةنموذجي ورشة ي لحملة يوم اؤلنتر
 
 المدرسي  الوسط للتوعية ف

ي الوسط المدرسي ؤلمعالجة وضعية التنمر اتحاكي 
ي ف 
وب  اير  01األربعاء  - لكتر  4044فتر

 

اكة وتعاون مع  بية الوطنية و التعليم األوىلي و الرياضةوزارة بشر
 و ووكالة التنمية الرقمية eIfeIبرنامج  مديرية -التر

سكي  إنستغرامىل إظافة ؤل با ، isSeR مركز مجلس أوروبا و  ي لألبحاث المتعددة التقنيات  ،وكاستر يؤطر المركز المغربر

ي ؤلا التنمر تحاكي وضعية ورشة  IPRneو اإلبتكار 
وب   بمنهجيةوذلك  ،للمستوى اؤلعدادي ،بالوسط المدرسي  لكتر

كت    مجموعةنشطها ت ،قرانألباالتوعية 
انيةل التر وتندرج  ،ساتذةأل ا مشاركة ىلإظافة ؤل با ،شباب مغرب الثقة السيتر

ي 
ي  تنفيذ طار إهذه الورشة ف  وع التجريتر

بية الوطنية المشر وىلي و الرياضة حول محاربة التنمر ألالتعليم او لوزارة التر

ي الوسط المدرسي 
 .ف 
 

 بالمجالالمهتمة المنظمات والجمعيات  أنشطة

ي مواكبة  حول
اب  نت من ضحايا العنف السيتر ي  ودعم مستخدمي اؤلنتر

اب  اير  – والتحرش السيتر  4044خالل شهر فتر
 

اكة و تعاون ي المجال الرقمي مع  بشر
والتحسيس حول اإلستعمال  ، تنظيم العديد من أنشطة التوعيةالفاعلي   ف 

نت نت اآلمن  اآلمن لإلنتر ي واؤلقليمي والمحلي  المستوىعل  وذلك المغرب ، -بمناسبة يوم اؤلنتر
، من قبل الوطت 

ي المنظمات المؤسسات و 
نت بمجال المهتمة وجمعيات المجتمع المدب   .الحماية عتر اؤلنتر


