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 يتبنى املركز مشروع الربنامج

الوطين حلماية الطفل على اإلنرتنت 

 .يف سلطنة عمان
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زيارات مدرسية 

برامج تدريب املدرب للمعلمني 

حلقات توعوية تثقيفة للطفل 

حتديد اجلهات املعنية للعمل يف املشروع 

 فتح قناة التواصل مباشرة بني املركز واجلهات املعنية للتعاون يف

 .البحوث والدراسات واجملاالت املعنية بالبنية األساسية للربنامج



 وزارة الرتبية والتعليم 

تنفيذ برامج تثقيفية وترفيهيه يف البيئة املدرسية  . 

 جامعة السلطان قابوس  

تدريب خرجيي تكنولوجيا التعليم والتعلم. 

 العمل على تصميم مناهج متعلقة بثقافة األمن السيرباني ومحاية الطفل على

 .اإلنرتنت

 الفرق التطوعية 

نشر ثقافة املواطنة السيربانية وحقوق الطفل ومحايته من خماطر اإلنرتنت. 

 وزارة التنمية اإلجتماعية 

جلان محاية الطفل يف السلطنة. 

اللوائح التنفيذية املعنية بشؤون املراة والطفل واألسرة. 

اجملتمع املدني واجلمعيات األهلية 
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برامج تدريبية 

 تعزيز ثقافة األمن السيرباني –برامج تدريبية عامة. 

 ورش عمل لألطفال –زيارات مدرسية. 

برامج ختصصية يف األمن السيرباني. 

 برامج توعوية 

 الفعاليات العامة واملعارض 

 موقع السالمة املعلوماتية لألطفال 

املطبوعات والوسائل التوعوية 
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http://cop.gov.om/gallery.aspx?section=1
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Cyber Citizenship Programme – phase 1 

 برنامج املواطنة السيربانية لطلبة املدارس  

   -النسخة األوىل  -
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OCERT Website: Calendar (since 5th April 2015 – and valid till 14th April) ,   Event Coverage: April 19, 2015 

Pilot A 
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Pilot B 
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 الفعالية وصف الفعالية الزمنية الفترة

 األمن مجال في المدرب تدريب ورشة نوفمبر 7
 مخاطر من الطفل وحماية السيبراني

 اإلنترنت

 المدرب تدريب  عمل ورشة المعلوماتية للسالمة الوطني المركز ينفذ
 أن على اإلنترنت، مخاطر من الطفل وحماية السيبراني األمن مجال في

 التواصل مواقع الفعاليات، إدارة :مثل مواضيع ايضا الورشة تشمل
 الخ.. الصفية األنشطة اإلجتماعي،

 السلطان بجامعة الطفولة مجموعة من متطوعين 10 الورشـة تستهدف
 التربية، بكلية والتعلم التعليم تكنولوجيا قسم وخريجي وطلبة قابوس

 أحدى في التوعوية البرامج بتنفيذ بالقيام المتطوع يتعهد أن على
 .العام لهذا التحدي برنامج في المشاركة المدارس

 المواطنة مجال في عمل حلقات نوفمبر 15-30
 لطلبة المعلوماتية والسالمة السيبرانية

   .التحدي برنامج في المشاركة المدارس

 والتعليم التربية ووزارة المعلوماتية للسالمة الوطني المركز من بإشراف
 بتقديم المتطوعون يقوم الخاصـة، للمدارس العامة المديرية في متمثلة

 للفئة) المشاركة المدارس لطلبة التطوعية العمل وحلقات المحاضرات
   .(سنة 15-12 العمرية

 مدرسة كل من (معلومات تقنية معلم) ومشرف طلبة 5 اختيار يتم لألطفال التحدي مسابقة ديسمبر 7
 .التحدي مسابقة في للمشاركة العام، لهذا التحدي برنامج في مشاركة

 برنامج املواطنة السيربانية لطلبة املدارس  

   -النسخة الثانية -
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 مسقط -برنامج التحدي لطلبة املدارس 

COP Challenge 2015 
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 تعزيز الوعي والثقافة األمنية املعلوماتية - برنامج القيادة واخلدمة اجملتمعية 

Leadership Kids Academy 

“When one is young one must think and plan with 

ambition for the future.”  

HIS MAJESTY SULTAN QABOOS BIN SAID AL SAID 



 البنية األساسية لربنامج محاية الطفل على اإلنرتنت

التشريعات 

 والقوانني

التنظيم 

 املؤسسي

 بناء القدرات
التعاون االقليمي 

 والعاملي

املقاييس 

 التقنية



 برنامج محاية الطفل على اإلنرتنت –التعاون اإلقليمي والعاملي 

• Regional Arab Forum on Cybersecurity 

• Giza-Egypt, 18-20 December 2011  
 

 

• ITU Regional Workshop on the Legal Aspects of Child Online 

Protection in the Arab Region 

• Algiers-Algeria, 24-25 June 2012 

 

 

• Meeting with the European Commission 

• Brussel- Belgium, 25-28 June 2012 

 

• Internet Governance Forum – Kuwait 2012 

 

 

• World Summit on the Information Society (WSIS) 

 

• Bahrain COP National Strategy Workshop 2014 

• Bahrain COP Challenge  

 

 

 
 

 

 

http://europa.eu/index_en.htm
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 برنامج محاية الطفل على اإلنرتنت –املقاييس التقنية

 اإلبالغ عن احلوادث األمنية 

 اخلط الساخن 

ISP Filter 

 برامج املراقبة األبوية 

http://cert.gov.om/contact_oir.aspx
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 برنامج محاية الطفل على اإلنرتنت –التشريعات القانونية

 69/2008املرسوم السلطاني  –يف سلطنة عمان قانون املعامالت اإللكرتونية •

 
 2011/ 12املرسوم السلطاني رقم  –يف سلطنة عمان قانون اجلرائم اإللكرتونية •

  18رفع مستوى العقوبة يف حال كون الضحيـة اجملنى عليها دون سن الـ •

 
 

 

www.ita.gov.om  
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