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 صحفي  بالغ
 2023فبراير  7الرباط في 

نت"  ي ومسؤول لإلنتر  "مًعا من أجل استخدام إيجاب 
نت أكتر   2023 أمنا بالمغربالندوة الوطنية ليوم اإلنتر

 

ي لألبحاث المتعددة التقنيات  ي واالبتكار المركز المغرب 
نت أكتر أمنا، الرباط  ، الندوة الوطنية، بالغ صحف  ي لليوم العالمي إلنتر

 
اير  07ف  2023فت 

 
 

 

ي ي ،  ة اإلدار  إصالح  و  الرقمي االنتقال وزارة  من رعاية ب 
اير  7 يوم الثالثاء  المغرب حتف  نت أكت  يوم العالمي  بال  2023فت    ، أمنا إلنتر

نت":  حت شعار ت  ي ومسؤول لإلنتر ي  بالرباط  ، ينظم". بهذه المناسبة مًعا من أجل استخدام إيجاب  لألبحاث  المركز المغرب 

نت أكت  أمنا بالمغرب،ليوم العلجنة امنسق ، (CMRPI) بتكار واال  المتعددة التقنيات نامج ال بدعم من   ،ندوة وطنية   المي إلنتر   ت 

ي الالجنو ي ومجلس أوروباالمبادرة ال)خامسب   االتحاد األوروب 
كة بي   اكة ب و  ، (مشتر بية مع و تعاون شر و    الوطنية وزارة التر

،المديرية العامة لألمن ، وزارة العدل،  وزارة الشباب والثقافة واالتصالالتعليم األولي و الرياضة،  ي
كالة  و   ،لدرك الملكي ا الوطن 

ي لحقوق الطفل ، التنمية الرقمية
ي بالمغرب و   األنظمة المعلوماتية جمعية مستعملي   ،المرصد الوطن 

إل   باإلضافة  جمعية إبن 

كةمنظمات المج كات الرقمية كشر ي و الشر
 . كي س ت  س اك  تمع المدب 

نت أكت  أمنا ليوم العا  ويعتت   ي حماية األطفال والشباب  دعوة    دف إليه  ا سنوي   ا حدث   المي إلنتر
 
  علمختلف الجهات الفاعلة ف

نت نت  الفضل  الممارسات  ب  امااللتر  همية  زيادة الوعي بأل  من أجل تكثيف الجهود   ، اإلنتر ي لإلنتر لالستخدام المسؤول واإليجاب 

المناسبة ب  وب  هذه  المركز   ، المغرب.  التقني   يطلق  المتعددة  لألبحاث  ي  ب المغرب  االبتكار،  و  أوروبا ات  مجلس  من  خط  ،  دعم 

نت ) اإلنتر والشباب عت   األطفال  لحماية  إلوالذي    ،(EMC-Helplineالمساعدة  العنف    مساعدة عل مواجهةلا  يهدف 

ي 
وب  ي والتنمر اإللكتر

اب    الفورية   الدردشة   و أالذي يمكن الوصول إليه عت  الهاتف  . هذا الخط  بالمغرباألطفال والشباب    ضد   السيت 

نت   ي   و أعت  اإلنتر
وب  يد اإللكتر ا متوفر    ،الت 

ً
ي اليوم ،    24مدار  عل    مجان

ي األسبوع ، سيقدم خدمات    7ساعة ف 
والدعم    النصحأيام ف 

ا  الغاإلب كذلك    المواكبة و    و  العنف  أ  لرقمي عن محتويات  الساعدة عل ح  التدخل  جلمن  الثقة مع    ،ذفها و  اكات  بفضل شر

ي المنظما  وكذلك  االجتماعي اصل  منصات شبكات التو مختلف  
ي خط المساعدة  المج  ت الدولية غت  الربحية المختصة ف 

ال، ويأبر

نتاستكماال لمختلف  هذا  . المتوفرة بالمغرب آليات حماية األطفال والشباب عل اإلنتر

نت أكت  أمنا ليوم الع امن    2023  سنة   تهدف نسخة من  لوقاية والتوعية ب ا  الذي تلعبه  إل التأكيد عل الدور المركزي  المي إلنتر

التصد  لأجل  نتي  اإلنتر و مخاطر  المتدخلي   وة  دعلمناسبة    أيضا   هي   ،  الصلة  كافة  ذات  المجتمع    ،والمؤسسات  ومنظمات 

ي البيئة الرقمية. 
ي إل مواصلة مضاعفة جهودها والعمل مًعا لحماية األطفال والشباب بشكل أفضل ف 

 المدب 
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  الرقمية العديد من الموارد  النسخة، كما تم توفت   خالل هذه   التكوينلعديد من مبادرات التوعية ا تسطت  تم المناسبة  هذه و ب 

نت أكت  أمنا ليوم العا ب ومواد التوعية عل صفحة الويب الخاصة   ل عو   www.cyberconfiance.ma/sid:  المي إلنتر

ونية   ي جيبرنامج وكذلك عل بوابة ،   himaya.gov.ma-https://www.e: حماية -إ البوابة اإللكتر
  :  ن 

http://www.taalimtice.ma . 

 

الوطنية   الع لالندوة  أمنا ليوم  أكت   نت  إلنتر لعرض   هي   بالمغرب  المي    هيئات و المعنية  للمؤسسات    ختلفم   مبادرات  فرصة 

نت.  ي حماية أفضل عل اإلنتر
كات الرقمية للمساهمة ف  ي والشر

 المجتمع المدب 
 

 

 
ي "حماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون والديمقراطية   ك بي   مجلس أوروبا واالتحاد األوروب  نامج المشتر من خالل  يتم دعم هذا النشاط من قبل الت 

ك من قبل المنظمتي   وتنفيذه من قبل مجلس أوروبا المعاي ي جنوب البحر األبيض المتوسط" )برنامج الجنوب الخامس( بتمويل مشتر
كة ف   .ت  المشتر

 
 

: ل ي واإلعالمي
 التصال الصحف 

 

 ، طالبال يوسف بن 
ي لألبحاث المتعددة التقنيرئيس   ، ات و االبتكار المركز المغرب 
ن يوم المنسق   . أكت  أمنا بالمغرب ت العالمي إلنتر

        bentaleb@cmrpi.ma   ، contact@cmrpi.ma  ،0654557992 
 
 

 ، حفصة مكوار
 باالتصال مكلفة 

 مكتب مجلس أوروبا بالمغرب 
Hafsa.MEKOUAR@coe.int 

 

 لمزيد من المعلومات والتفاصيل: 

country/morocco-your-GB/in-https://www.saferinternetday.org/en 
انية   منصة ▪  https: /www.cyberconfiance.ma/fr/sid :  مغرب الثقة السيت 
 himaya.gov.ma-https://www.e :حماية  - إبوابة  ▪
ي بوابة   ▪

 http://www.taalimtice.ma : برنامج جين 
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