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CMRPI نت أكتر أمنا بالمغرب يومال ي  بيان 2022 العالمي ؤلنتر
 .صحف 

 

ا ا
ً
نت أكتر أمان  بالمغرب ليوم العالمي إلنتر

ي 
 بيان صحف 

 

 لتعبئةاأجل من  دعوة 

 
ي من أجل مًعا  تحت شعار: "

ان  ي حماية أطفالنا من العنف السيتر
ون  ، و إصالح الرقمي  اإلنتقالوزارة من رعاية ب و" ، والتحرش اؤللكتر

اير  08 يوم الثالثاء يحتفل المغرب نت ب 2022فتر ي بالرباط  ينظم. وب  هذه المناسبة ، األكتر أمنا اليوم العالمي لإلنتر لألبحاث المركز المغرنر

نت ، منسق اللجنة الوطنIPRMC -واإلبتكار  المتعددة التقنيات نت أكتر أمنا وطنية الندوة ال ،المغرب - األكتر أمناية ليوم اؤلنتر لإلنتر

اكة بالمغرب، وذلك  بية الوطنية و  بشر ، ، مجلس أوروبا وكالة التنمية الرقمية ، وبدعم من  ، ووالرياضةالتعليم األولي  مع وزارة التر

ي  و مختلف الفاعلي   بمشاركة المؤسسات 
نتعىل الحماية  الرقمي و  مجالال ف   الدولية والهيئات المغرب ، وكذلك المنظماتب اؤلنتر

 .المهتمة

نت لإل  العالمي  يومال ي  تعبئة الجهود لدىإل  يهدفهو حدث سنوي  كتر أمنا أ نتر
حماية األطفال مجال مختلف الجهات الفاعلة ف 

نت ، لزيادة الوعي  عىلوالشباب  ي المغرب.  بالسلوكاتاؤلنتر
نت ف  ي لإلنتر  الجيدة وأفضل الممارسات لالستخدام المسؤول واؤليجانر

ي سياق وباء كوفيد 
نت، الذي يتمت   باإلستخدام المكثف لإل  91ف  ايد نتر نت مختلف ، يواجه األطفال والشباب بشكل متر  ، إل مخاطر اؤلنتر

ي  الضار التعرض للمحتوى علق منها بما ت سيما 
ان  ي والعنف السيتر

ون  ا مخاطر اؤلدمان عىل الشاشات.  التحرش اؤللكتر
ً
 ، ولكن أيض

نت  2022تهدف نسخة  بية المحوريإل التذكت  بالدور  األكتر أمنا من يوم اؤلنتر كل الفاعلي   و مختلف ، وبالتالي دعوة  ةالرقمي للتر

ي إل زيادة جهودها ل
ي جعل و  ،حماية األطفال والشباب بشكل أفضلالمؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدن 

المساهمة مًعا ف 

نت   ، خاصة لألطفال والشباب. متعددة   فرصا  ويتيحو اإلبداع للثقة ء  فضااؤلنتر

، التوعيةالمحتويات الرقمية  و موارد الالعديد من  إنتاج، باؤلضافة إل و التكويناتية و ت التوعمبادراال لعديد من األنشطة وات برمجة تم

نت أكتر أمنا بالمغربصفحة الويب الخاصة  وهي متاحة   عىلكذلك و sidwww.cyberconfiance.ma/: عىل الرابط ، باليوم العالمي ؤلنتر

 . eGneG  :http://www.taalimtice.maبرنامج  مديرية، وكذلك عىل بوابة  himaya.gov.ma-www.e : حماية -إ الوطنيةالبوابة 

 

نت أكتر أمنا بالمغرب فرصةد الندوة الوطنية لليوم تع ي مجال الحماية مبادرات مختلف الجهات اأهم لتقديم  العالمي ؤلنتر
 عىللفاعلة ف 

نت  بيةاؤلنتر ي لمكافحة ، إل سيما ةالرقمي و التر وع التجريبر
ي التنمر و  تقديم المشر

ان  ي الوسط التحرش السيتر
ي  أطلقته، والذي المدرسي  ف 

ف 

بية الوطنية ، 2022يناير  ي لألبحاث المتعددة التقنيات و اإلبتالرياضة ،  وو التعليم األولي  وزارة التر اكة مع المركز المغرنر
 كار و مركز بشر

RGReR   نت الوطنية حول اإلستخدام اآلمن  من الحملة ةالخامس النسخةإطالق  وكذل بدعم من مجلس أوروبا ، و ، بفرنسا لإلنتر

 .بالمؤسسات التعليمية
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: جهة  ي واإلعالمي
 االتصال الصحف 

ي لألبحاث المتعددة التقنيات و اإلبتكار  الركز المغرنر
 طالب. اليوسف بن 

نت اآلمن  IPRMCرئيس   المغرب.  -، منسق يوم اؤلنتر
cGnibrGc@belae.eb؛bmnibbi@belae.eb  

+212654557992 
 لمزيد من المعلومات والتفاصيل: 

 ry/moroccocount-your-GB/in-https://www.saferinternetday.org/en  
  انية منصة  diiat: peee.bacGlbmn:ebnbG.ebp:lpteh :فضاء مغرب الثقة السيتر

  إ حمايةمنصة:  himaya.gov.ma-https://www.e 

  برنامج بوابة Genie: diia:ppeee.ibbreeiebG.eb 
 

 الشبكات االجتماعية: المواكبة عىل 

100332222554390-Morocco-Day-Internet-https://web.facebook.com/Safer 
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