الحملة التحسيسية لألمن بمؤسستنا
في إطار اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة لألمن الوطني و وزارة التربية الوطنية و التكوين
المهني و التعليم العالي و البحث العلمي ،نظمت والية أمن اكادير بتنسيق مع المديرية االقليمية ألكادير عرضا
حول "التحرش و االستغالل الجنسي للقاصرين" ،صبيحة يوم االثنين  07ماي  2018وذلك لفائدة تالميذ
وتلميذات مؤسسة االنبعاث الخصوصية .
أطر هذا اللقاء السيد رضوان استر ضابط األمن الممتاز بحضور السيد الحارس العام األستاذ
اسماعيل لكحل وأستاذة المعلوميات االستاذة فاطمة ضراب ممثلة عن أساتذة المؤسسة.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ،و تنويهية بالمبادرة الطيبة لوالية أمن أكادير من خالل انفتاحها على
المؤسسات التعليمية و إلقائها لعروض من قبيل التحرش و االستغالل الجنسي باعتباره موضوعا شائكا تروح
ضحيته مجموعة من تالميذ المؤسسات التعليمية بأسالكها الثالث.
بعد ذلك كان الحضور مع مشاهدة شريط فيديو الذي تضمن التعريف بالتحرش و االستغالل
الجنسي للقاصرين ،و أشكاله و العوامل المســاهمــة في حــدوثه ،و المؤشرات الدالة على وقوعه ،و تداعياته،
و وسائل الحماية مـنه ،كما دعا إلى خلق حوار بناء داخل األسر ،و العودة للوحدة األسرية الواحدة ،مشيرا إلى
بعض الظواهر االجتماعية.
ليتناول مؤطر العرض السيد رضوان استر الكلمة ،مشيرا إلى دور األمن الوطني في التواصل
والتحسيس والتوعية ،كما قدم بعض النصائح لألطفال ،من قبيل تعويدهم منذ الصغر على بعض السلوكات
التقويمية التي تجعله يحافظ على جسده و حياته ،و منها حمايته من التحرش واالستغالل الجنسي لتربية الطفل
على تحمل المسؤولية.
كما نبه إلى خطورة الجريمة االلكترونية وما تعرفه من ظواهر خطيرة على األطفال ،ملفتا النظر
إلى خطورة المواقع االباحية وتبادل الصور الشخصية ،داعيا إلى ضرورة خلق جو من الحوار داخل االسرة
لتفادي وقوع كل االنزالقات التي يذهب ضحيتها االطفال .
وفي هذا السياق قدم شروحات حول المواطنة الرقمية ،من خالل تربية األجيال على قيم المواطنة
داخل المجال االلكتروني ،لحماية المجتمع من كافة األخطار التي تهدده.
و كانت للتالميذ كلمتهم من خالل النقاش الذي فتح معهم ،حيث تنوعت مداخالتهم ،واتفق الجميع
على أن محاربة الظاهرة لن يتأتى إال بتعاون مشترك بين جميع مكونات المـجـتمع بـدءا باألســرة ثم المدرسة.
وفي اختتام العرض تم تذكير التالميذ بضرورة التركيز على االمتحانات وتفادي كل ما من شأنه
ان يشتت انتباههم وتركيزهم.

