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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  21 – الناجحة التجاربوتبادل  0202عن نسخة عرض تقرير   0200فبر
 

نت أكبر أمنا الندوة الوطنية تعد  اير  8لثالثاء يوم ا الرباطالمنظمة بمدينة  ،لليوم العالمي ؤلنبر ، فرصة 0200فبر

ن مختلف للقاءسنوية  نتالمؤسسات والخبر ممثلي  بي  ي مجال الحماية عبر اؤلنبر
التقرير  تقديم، من أجل اء فن

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

مجال دعم لمساهمة فن

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

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

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

اك ي  األساتذة إسر
ي حول  التالميذتوعية  و المؤسسات التعليمية فن

ونن اير  –التحرش اؤللكبر  0200طوال شهر فبر
 

 

ي و التحرش حماية أطفالنا من العنفمن أجل  شعار: " مًعا  تحت
انن ي "ا السيبر

ونن  ةالخامس تنظم النسخة، ؤللكبر

ي 
نت فن ي دأبت عل، المؤسسات التعليميةمن الحملة الوطنية لالستخدام اآلمن لإلنبر

المناسبة هذه ب إطالقها  والتر

بية الوطنية و التعليم األوىلي و الرياضةوزارة 
األكاديميات ودعم من  بتنسيق eGneGبرنامج  مديريةديرها تو ، البر

بية و التكوين ة الجهوية للبر ي عشر
اير  شهر  طوالبالمؤسسات التعليمية  تمتد هذه الحملةحيث  ،اإلثتن  .0200فبر

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

اير  21األربعاء  - نموذجية  حصة توعوية  0200فبر
 

اكة وتعاون مع  بية الوطنية و التعليم األوىلي و الرياضةوزارة بشر
 مجلس أوروبا و و  eGneGبرنامج  مديرية -البر

سكي  إنستغرام ي لألبحاث المتعددة التقنيات و اإلبتكار  ،وكاسبر ورشة نموذجية  IPRMCيؤطر المركز المغرنر

ي لتوعية بشأن ا للمستوى اؤلعدادي حول
ونن ي   التحرش اؤللكبر

بيةباعتماد منهجية ، الشبكات اإلجتماعية فن  البر

ن الخاصة ب  ينشطها ، باؤلقران كب 
انيةشباب من مجموعة البر  .األساتذة بمشاركة، شباب فضاء مغرب الثقة السبب 

 

 بالمجالالمهتمة المنظمات والجمعيات  أنشطة

ي مواكبة  حول
انن نت من ضحايا العنف السيبر ي  ودعم مستخدمي اؤلنبر

انن اير  – والتحرش السيبر  0200خالل شهر فبر
 

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

نت نت اآلمن  اآلمن لإلنبر ي واؤلقليمي والمحلي  المستوىعل  وذلك المغرب ، -بمناسبة يوم اؤلنبر
، من قبل الوطتن

ي المنظمات المؤسسات و 
نت ،  بمجال المهتمة وجمعيات المجتمع المدنن األطفال لفائدة موجهة الحماية عبر اؤلنبر

ي منها ، خاصة ما تعلق واآلباء واألس 
انن ي و  بمواكبة ضحايا العنف السيبر

ونن موضوع شعار نسخة  ،التحرش اؤللكبر

 هذه السنة. 


