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طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر ورأي حــول 

موضــوع: »المضاميــن الثقافيــة واإلعــام«.

وفــي هــذا الصــدد، عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بمجتمــع المعرفــة 
واإلعــام بإعــداد هــذا التقريــر والــرأي.

ــوز 2018 صادقــت  ــخ 26 يولي ــن المنعقــدة بتاري ــة والثماني ــة الثامن ــا العادي وخــال دورته
الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باألغلبيــة علــى التقريــر الذي 

يحمــل عنــوان »المضاميــن الثقافيــة واإلعــام«، والمنبثــق منــه هــذا الــرأي.
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مقدمة

إذا كانــت الثقافــة هــي مجمــوع اإلنتاجــات الرمزيــة والمعــارف واإلبداعــات وأنمــاط التعبيــر والعيــش والســلوك 
التــي تعّبــر عــن متخّيــل جماعــة أو شــعب؛ وإذا كانــت الثقافــة، تكتســي طبيعــة مزدوجــة: الماديــة )بحكــم كونهــا 
ــق الثــروة وفــرص الشــغل (  ــه مــن إمكانيــات خل ــة )بمــا تســمح ب ــاج القيــم والمعنــى(، واقتصادي ــى إنت تعمــل عل
فإنهــا، اعتبــارا لذلــك، أصبحــت عامــا فــي التنميــة ومحــركا لهــا، خصوصــا حيــن تقــوم السياســات العموميــة 

علــى وضــع بنيــات تتكامــل فيهــا الممارســات الثقافيــة والقواعــد االقتصاديــة والوســائط اإلعاميــة. 

وممــا ال شــك فيــه أنــه ال ينظــر إلــى ثقافــة أمــة مــا بوصفهــا منظومــة متناســقة وثابتــة؛ بــل ينظــر إليهــا باعتبارهــا 
مجموعــة مكونــات متنوعــة ومتطــورة، تنتــج، فــي نفــس اآلن، عــن اإلبداعيــة الطبيعيــة للمجتمــع، وعــن اإلجــراءات 

العموميــة التــي توضــع لحمايــة التــراث الوطنــي ودعــم اإلبداع.

غيــر أنــه فــي عالــم مفتــوح ويــزداد عولمــة بفضــل التكنولوجيــات الرقميــة، فإنــه يتعيــن إعــادة التأكيــد علــى واجب 
الدولــة علــى االســتثمار فــي التنميــة الثقافيــة لتحقيــق ثــاث غايات:

تشجيع حرية اإلبداع الفني والثقافي، وتيسير ولوج الجميع إلى المنتوجات الثقافية؛ �

الرفع من مستوى تربية المواطنين وتقوية التماسك االجتماعي؛ �

تشــجيع اإلشــعاع العالمــي لإلنتاجــات الثقافيــة المغربيــة، وتوفيــر شــروط تطويرهــا فــي المنافســة  �
العالميــة. الثقافيــة 

وهكــذا، فــإن واجــب دعــم التنميــة الثقافيــة ال يعنــي تدّخــل الدولــة فــي اإلنتاجــات الثقافيــة، أو الدفــاع عــن ثقافــة 
»نخبويــة« ضــد »ثقافــة شــعبية«؛ وإنمــا مــن خــال دعــم تنميــة متنوعــة وحّيــة تمنــع الدولــة خطــر ســيطرة ثقافــة 
ــداع  ــر عــن اإلب ــج االســتاب الثقافــي الــذي يعــوق التعبي ــة، وتنت ــى اإلبداعي ــى المجتمــع، تفتقــر إل ــة عل تنميطي

الوطنــي.

ــة« تعــزز بواســطتها  ــا »خدمــة عمومي ــة بصفته ــرى للدول ــك فــإن الثقافــة تدخــل ضمــن المســؤوليات الكب ولذل
ــي.  ــات االندمــاج الوطن ــر آلي ــة وتوف ــط االجتماعي الرواب

وإذا كان اإلعــام المغربــي يشــهد تنوًعــا كبيــرا مــن حيــث المبــادرات اإلعاميــة، العموميــة والخاصــة، فكيــف 
يمكــن تدبيــر المعادلــة التــي توجــد فيهــا الثقافــة المغربيــة، واعتبارهــا خدمــة عموميــة ترفــع مــن درجــات الوعــي 

لــدى الجمهــور فــي تنــوع انتظاراتــه وبيــن المعالجــات اإلعاميــة لمضامينهــا؟

ومــن المعلــوم أن وســائل اإلعــام، بتعــدد مرتكزاتهــا التقنيــة، تعتبــر أداة مهّمــة فــي تشــكيل قيــم الجمهــور، وتؤثــر 
ــه،  ــه وتنشــيط خيال ــي تشــكيل مدارك ــى تنشــئته وطــرق اكتســابه لقواعــد الســلوك االجتماعــي، وتســاهم ف عل
ــة واألفــام  ــة والتلفزي ــاالت والبرامــج اإلذاعي ــن المق ــك مــن خــال مضامي ــة متجــددة، وذل ــاق معرفي ــح آف وفت

واإلعانــات ومختلــف النمــاذج اإليجابيــة أو الســلبية التــي تنقــل مجموعــة مــن المعلومــات و القيــم.
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ومــن المؤكــد علــى أن وســائط االتصــال فــي اإلعــام الجديــد أصبحــت فاعــا أساســيا فــي التغيــرات الثقافيــة؛ 
ــى  ــن وعل ــة للمتعّهدي ــارات التقني ــى االختي ــر، بشــكل قــوي، عل فهــي ليســت مجــرد أداة للبــث والنقــل وإنمــا تؤث
توّجهاتهــم التحريريــة وعلــى نماذجهــم االقتصاديــة، وعلــى تشــكيل النمــاذج الثقافيــة الوطنيــة. وهكــذا فــإن المــرء 

يواجــه تحّديــا مزدوجــا لــه طبيعــة سياســية: 

يتمثل التحّدي األول في بناء ُعّدة تقنية قوية ومتنوّعة؛  �

ويتجلّى التحّدي الثاني في دعم وإنتاج مضامين ثقافية تتاءم مع الرهانات الوطنية. �

 وهــو مــا يســتدعي تقديــم عــرض ثقافــي غنــي ومتنــوع يواكــب ويحّفــز اإلبــداع الثقافــي الوطنــي، ودعــم الوســائط 
التــي تُعــّرف باإلنتــاج الثقافــي المغربــي وتعمــل علــى إشــعاعه.

وانطاقا من السند الدستوري الذي يؤكد على أن:

ــة المواطنــات  ــي لحري ــع الفعل ــى توفيــر الظــروف التــي تمكــن مــن تعميــم الطاب »تعمــل الســلطات العموميــة عل
والمواطنيــن، والمســاواة بينهــم، ومــن مشــاركتهم فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة«.
والفصـــل 25 الــذي يؤكــد علــى أن »حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر مكفولــة بــكل أشــكالها«. وأن »حريــة اإلبــداع 

والنشــر والعــرض فــي مجــاالت اإلبــداع األدبــي والفنــي والبحــث العلمــي والتقنــي مضمونــة«.
 والفصـــل 26 الــذي بمقتضــاه »تُدعــم الســلطات العموميــة بالوســائل المائمــة، تنميــة اإلبــداع الثقافــي والفنــي، 
والبحــث العلمــي والتقنــي والنهــوض بالرياضــة. كمــا تســعى لتطويــر تلــك المجــاالت وتنظيمهــا، بكيفيــة مســتقلة، 

وعلــى أســس ديمقراطيــة ومهنيــة مضبوطــة«.
ــل 28 الــذي ينــّص علــى أن »حريــة الصحافــة مضمونــة، وال يمكــن تقييدهــا بــأي  فــي ضــوء مقتضيــات الفصـ

شــكل مــن أشــكال الرقابــة القبليــة.
للجميــع الحــق فــي التعبيــر، ونشــر األخبــار واألفــكار واآلراء، بــكل حريــة، ومــن غيــر قيــد، عــدا مــا ينــص عليــه 

القانــون صراحــة«.
كمــا »تشــجع الســلطات العموميــة علــى تنظيــم قطــاع الصحافــة، بكيفيــة مســتقلة، وعلــى أســس ديمقراطيــة، 

وعلــى وضــع القواعــد القانونيــة واألخاقيــة المتعلقــة بــه«.

يحــدد القانــون قواعــد تنظيــم وســائل اإلعــام العموميــة ومراقبتهــا. ويضمــن االســتفادة مــن هــذه الوســائل، مــع 
احتــرام التعدديــة اللغويــة والثقافيــة والسياســية للمجتمــع المغربــي.

وبنــاء علــى توصيــات المجلــس فــي تقريــره حــول »مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد: معاييــر يجــب احترامهــا 
وأهــداف ينبغــي التعاقــد بشــأنها » فــي جزئــه المتعلــق »بالحــق فــي الثقافــة«، إلــى المشــاركة فــي الحيــاة 
الثقافيــة واإلبــداع الثقافــي بــكل أشــكاله ونشــره وتســهيل الولــوج إليــه، وتتبــع المؤشــرات المتعلقــة: بعــدد الكتــب 
المنشــورة كل ســنة، وحجــم نشــرها وتوزيعهــا حســب الجهــات، وعــدد األفــام المغربيــة المنتجــة كل ســنة، وعــدد 
المســرحيات المنتجــة كل ســنة، وعــدد الكتــب التــي يقرأهــا كل فــرد فــي كل ســنة... كمــا تؤكــد هــذه المرجعيــة 

علــى ضــرورة تســهيل الولــوج إلــى التجهيــزات والخدمــات والفضــاءات الثقافيــة.
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ــى  ــّص عل ــي تن ــة الت ــه الثالث ــي مادت ــي )2001(، ف ــوع الثقاف ــي لليونيســكو بشــأن التن ــارا لإلعــان العالم واعتب
ــى »حقــوق اإلنســان  ــد عل أن »التنــوع الثقافــي بوصفــه عامــا مــن عوامــل التنميــة«، والمــادة الرابعــة التــي تؤّك
ــه  ــراث الثقافــي بوصف ــى أن »الت ــا عل ــث تنصيصه ــة حي ــوع الثقافــي«، والمــادة مــن الثامن ــا للتن ــا ضمان بوصفه
مصــدرا لإلبــداع«، ثــم المــادة التاســعة حيــن تعتبــر أن »السياســات الثقافيــة بوصفهــا حافــزا علــى اإلبــداع«. 
وفــي ضــوء توّجهــات التقريــر العالمــي لحمايــة وتنميــة التعبيــرات الثقافيــة« الصــادر ســنة 2017 الــذي انبثــق 
عــن اتفاقيــة 2005، واســتند إلــى »أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة«، الــذي يدعــو إلــى »إعــادة التفكيــر فــي 
ــة المســتدامة  ــة الحكام ــة«، بواســطة »دعــم أنظم ــب التنمي ــي صل ــة ف ــل اإلبداعي ــة«، و»جع السياســات الثقافي
ــة  ــى أدوار »وســائط اإلعــام العمومي ــة المســتدامة«، وعل ــق »أهــداف التنمي ــي تحقي ــي تســاهم ف ــة« الت للثقاف

ــة ذات الجــودة«. ــن اإلعامي باعتبارهــا منتجــة وشــريكة وموّزعــة وناشــرة ووســيطة لخــّزان مــن المضامي
 فقــد حــاول المجلــس مــن خــال هــذا الــرأي أن يفحــص مــدى قــدرة االعــام المغربــي علــى انتــاج مضاميــن 
ثقافيــة وبرامــج ثقافيــة قــادرة علــى االرتقــاء بالوعــي الثقافــي اســتنادا إلــى مقاربــة تشــاركية تقــوم علــى االنصــات 
لجميــع األطــراف المعنيــة بمــا فــي ذلــك مســؤولي القنــوات التلفازيــة واإلذاعيــة العموميــة والخاصــة، و إعاميين 

وصحفييــن مــن مختلــف وســائل اإلعــام، المكتوبــة واإللكترونيــة، وكــذا مــع باحثيــن فــي اإلعــام.

مما مكن من الوقوف عند أهم العوائق التي تعترض توفير شروط إنتاج مضامين ثقافية هادفة:

ــع حــال الممارســات  � ــى واق ــا ينعكــس عل ــي، مم ــداع الثقاف ــا اإلب ــي يتحــرك داخله ــة الت هشاشــة األرضي
الثقافيــة؛

غموض وارتباك »المحتوى الثقافي« الذى تنتجه وسائل االعام، مع وجود استثناءات قليلة؛ �

ضعف »الصناعات الثقافية« في المغرب. �

وبالتالــي فــإن المشــهد الثقافــي المغربــي يطــرح مشــكل ضمــان انتــاج محتــوى ثقافــي، يعمــل علــى الجــذب 
الثقافــي. الوعــي  بالــذوق وانتشــار  ،والرقــي  ، والتعلــم  والتشــويق 

وأن المشكلة التي يعاني منها اإلعام الثقافي المغربي، اليوم، ال تتمثل في الوسائل والوسائط، وإنما في :

االختيارات الثقافية الكبرى ألصحاب القرار السياسي واإلعامي؛ �

ــا الصناعــات  � ــي تتطلبه ــاءات المتنوعــة الت ــة الكف ــداع، و تعبئ ــى اإلب ــادرة عل ــر المــوارد البشــرية الق توفي
ــة؛  الثقافي

غياب شروط التراكم الضروري إلقامة تقاليد إنتاجية في حقول ومجاالت التعبير الثقافية؛ �

العجز عن خلق التفاعل المناسب مع شرائح الجمهور المختلفة؛  �

 مسألة اللغة التي تطرح نفسها بحدة في كل حديث عن اإلعام والثقافة. �

وال شــك فــي أن تطويــر مجــال اإلعــام فــي المغــرب يحتــاج إلــى جهــود مــن الدولــة والقطــاع الخــاص المتشــبع 
بااللتزامــات المواطنيــة، وذلــك مــن خــال اعتمــاد مقاربــة اســتراتيجية لموضــوع »المضاميــن الثقافيــة لإلعــام« 
تأخــذ بعيــن االعتبــار األبعــاد السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتربويــة. كمــا تقــع علــى متعهــدي التلفــزات 
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واإلذاعــات مســؤولية االلتــزام، فــي أدائهــم اإلعامــي، بأهــداف ثقافيــة تتماشــى مــع حاجــات وتطلعــات المواطــن 
المغربــي، وإيــاء العنايــة للتــراث الثقافــي واألنشــطة الثقافيــة والممارســات الجديــدة فــي هــذا المجــال، والعمــل 
علــى تأهيــل الكفــاءات واالعتمــاد علــى التجديــد واالبتــكار فــي العمــل اإلعامــي واالســتفادة مــن اإلمكانيــات 

الهائلــة التــي تتيحهــا التكنولوجيــات الرقميــة. 

و فــي ضــوء غيــاب قواعــد بنيــة تحتيــة القتصاديــات الثقافــة، ومــا تتطلبــه مــن حيــاة ثقافيــة نشــطة، ومــن كفــاءات 
ومهــارات، يتعيــن النظــر لثاثــة شــروط محددة: 

أولهــا، بيئــة حاضنــة ال تُضّيــق علــى الحريــات، وتفتــح المجــال للكفــاءات ومنهــم الشــباب والنســاء القتــراح  �
مشــاريع ودعمهــا وإنجازهــا وعرضهــا، وتوســيع دائــرة االعتــراف بقدراتهــا وتحفيزهــا علــى العطــاء 

ــادرة؛ والمب

ــن  � ــر الفاعلي ــا تفكي ــرض أن ينصــبَّ عليه ــا، أو مــن المفت ــي ينشــغل به ــا والموضوعــات الت ــا، القضاي ثاني
البرامــج  فــي  يتعيــن ضخهــا  التــي  واألخاقيــة  واالجتماعيــة  والفكريــة  التربويــة  والقيــم  وإبداعهــم، 

المنتجــة؛  والمضاميــن 

ثالثا، خلق ممكنات التكامل بين القطاعين العام والخاص.  �

ويمكــن القــول بــأن الحديــث عــن الثقافــة فــي اإلعــام أو عــن »اإلعــام الثقافــي« - وهمــا موضوعــان مختلفــان – 
يتفــاوت باختــاف وســائطه التقنيــة، ويتطلــب اســتدعاء واقــع حــال الرافعتين الرئيســيتين للثقافة : اللغــة والتقنية. 
ــة تنعكــس آثارهــا  ويجمــع الباحثــون، ونتائــج االســتبيانات، أن اللغتيــن العربيــة واألمازيغيــة تواجهــان تحديــات جمَّ
علــى أنمــاط إنتــاج الثقافــة فــي الوســائط اإلعاميــة، وعلــى أشــكال تلقيهــا وتداعيــات مضامينهــا علــى الثقافــة 

العامــة والقيــم والســلوك.
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التوصيات 

اعتبــارا لكــون الثقافــة واإلعــام يشــكان رهانيــن كبيريــن بالنســبة للمجتمــع فــي وحدتــه وتنّوعــه، فــي حاضــره 
ومســتقبله؛ وألن مــن واجــب الســلطات العموميــة تشــجيع العمــل الثقافــي واإلعامــي بواســطة دعــم اقتصــاد 
الثقافــة والمقاولــة اإلعاميــة، بهــدف تثميــن الرأســمال الثقافــي فــي تعبيراتــه الماديــة والاماديــة؛ وفــي ضــوء 
التحــّوالت الرقميــة وتأثيرهــا علــى أنمــاط إنتــاج وتــداول الثقافــة واإلعــام، كمــا علــى العاقــات وآليــات االندماج 
االجتماعــي؛ وانطاقــا مــن عناصــر تشــخيص المضاميــن الثقافيــة واإلعــام فــي المغــرب، ودروس الممارســات 

الفضلــى فــي هــذا المجــال، فــإن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي يوصــي ب:
أوال؛ إطــاق نقــاش موّســع بهــدف بلــورة تعاقــد وطنــي كبيــر حــول سياســة عموميــة َعَرضانيــة تتضافــر فيهــا  •

قطاعــات الثقافــة والتعليــم واإلعــام والشــباب والســياحة واالقتصــاد الرقمــي، لوضــع الثقافــة فــي قلــب 
المجهــودات الوطنيــة لانخــراط فــي »أجنــدة 2030 للتنميــة المســتدامة«، وذلــك باعتمــاد إرادة سياســية 

عمليــة واضحــة فــي هــذه المجــاالت؛
ثانيــا؛ الدعــوة إلــى توســيع مجــاالت حريــة التعبيــر والــرأي ورفــع العراقيــل المتنوعــة التــي تحــول دون  •

ــي وســائل  ــة ف ــز التعددي ــة، وتعزي ــي والمشــاركة المواطن ــل الثقاف ــى دمقرطــة الفع ــل عل ممارســتها، والعم
ــي؛ ــاج الوطن ــي االنت اإلعــام وف

ثالثــا؛ بلــورة قواعــد وآليــات تشــاركية بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص لارتقــاء باإلعــام الثقافــي،  •
ــة  ــة الجديــدة بطــرق كفيل ــة تثمــن الرأســمال الثقافــي، وتقــّدم الممارســات الثقافي وإبــداع مضاميــن ثقافي

ــة؛ ــال والشــرائح االجتماعي ــف األجي ــع مختل ــق التفاعــل المناســب م بخل
رابعــا؛ جعــل الثقافــة واإلعــام مــن أساســيات الجهويــة الموّســعة، واالســتثمار فــي الرأســمال الثقافــي  •

واإلعــام باعتبارهمــا رافعتيــن لتنميــة الجهــات واألقاليــم، وإشــراك الجمعيــات المعنيــة وأهــل الخبــرة 
إلنتــاج مضاميــن ثقافيــة بقــدر مــا تبــرز مظاهــر التنــوع والتعــدد فــي المغــرب تقــّوي فــي نفــس اآلن الروابــط 

ــي؛  ــاج الوطن ــة واالندم االجتماعي
خامســا؛ الســعي إلــى التموقــع الثقافــي واإلعامــي، إقليميــا وإفريقيــا ودوليــا، بواســطة وســائل االتصــال  •

الســمعي البصــري للتعريــف بالرأســمال الثقافــي والتــراث الدينــي المغربــي وبأســاليب العيــش الــذي تمّيــزه، 
وبــكل اللغــات الممكنــة مــن جهــة، ولتعزيــز روابــط التواصــل وتعميــق أشــكال التفاعــل مــع مغاربــة المهجــر 

مــن جهــة أخــرى؛
سادســا؛ وضــع اســتراتيجية حقيقيــة إلنتــاج مضمــون رقمــي وطنــي؛ وذلــك بهــدف التواجــد فــي أهــم منّصــات  •

توزيــع الثقافــة )مقــروءة، ســمعية، ومرئيــة..( بواســطة اإلنترنــت، وتفــادي الغيــاب عــن المســتهلكين المغاربة، 
وال ســيما الشــباب منهــم مــن جهــة، وتكوينهــم ابتــداء مــن المدرســة علــى التمييــز بيــن المضاميــن لتجّنــب 

الســقوط فــي الخلــط أو ضحيــة معلومــات مضللــة مــن جهــة ثانيــة؛
ســابعا؛ تشــجيع المبــادرات والمشــاريع البديلــة الموجّهــة إلــى الشــباب واألجيــال الجديــدة، بمختلــف  •

اختياراتهــم، مــع اإلدمــاج الفعلــي لمقاربــة النــوع فــي كل مجــاالت اإلبــداع الثقافــي واإلعامــي.
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كما يوصي المجلس ب:

االرتقــاء باإلبــداع الثقافــي، بــكل أنمــاط تعبيــره، وال ســيما بتشــجيع الكتــاب والقــراءة، وتحفيــز األطــر . 1
الجمعويــة التــي تعمــل فــي هــذا المجــال، مــع توســيع الفضــاءات المهتّمــة بالقــراءة واألشــكال التعبيريــة 

األخــرى، مثــل الشــبكة المغربيــة للقــراءة، وشــبكة المقاهــي الثقافيــة؛

ــة فــي . 2 ــق بعــرض المضاميــن المغربي رســم أهــداف ُمكّممــة يمكــن تحقيقهــا حســب آجــال محــددة، تتعلّ
المنّصــات المفتوحــة واســتعمالها؛ ووضــع آليــات لتتبــع هــذا االســتعمال، وإعــادة النظــر فــي سياســة 
ــع كمــي  ــور، للتمكــن مــن إنجــاز تتب ــى المســتعملين والجمه ــي عل ــر الفعل ــاس التأثي الدعــم باعتمــاد مقي
يعطــي صــورة واقعيــة عــن اســتهاك الثقافــة الوطنيــة مــن خــال وســائط االتصــال، والدعــوة إلــى منــح 

ــد؛ ــدة لإلعــام الجدي ــا األنمــاط الجدي ــة، ومنه ــوات النشــر واإلعــام ذات األهمي ــة لقن األولوي

الحــرص علــى احتــرام مقتضيــات دفاتــر التحّمــات لمتعّهــدي وســائط االتصــال الســمعي البصــري، وال . 3
ســيما مــا يتعلـّـق فيهــا بالمضاميــن الثقافيــة واإلنتــاج الوطنــي؛

تحفيــز اإلذاعــات الخاّصــة بــكل الطــرق الممكنــة، باعتبارهــا تقــدم خدمــات عموميــة، للعنايــة بالمنتــوج . 4
الثقافــي، وتحســيس متلّقــي برامجهــا بأهميــة المعرفــة والثقافــة العاّمــة فــي المجهــودات التنمويــة؛

وضــع نظــام لقيــاس تتّبــع واســتعمال الوســائط اإللكترونيــة لمعرفــة مؤشــرات اســتهاك المضاميــن . 5
المغربيــة، وال ســيما الثقافيــة منهــا؛

االســتثمار المؤسســي فــي تكويــن الكفــاءات وتأهيــل العامليــن فــي المجــال اإلعامــي المتخّصــص فــي . 6
المجــاالت الثقافيــة، وإحــداث برامــج للتكويــن المســتمر فــي هــذه التخصصــات؛

االهتمــام بتكويــن األطــر المؤهلــة فــي تخطيــط وبرمجــة وتنشــيط برامج أماكــن العيش الثقافيــة المختلفة . 7
باعتمــاد وســائط االتصــال الســمعية البصرية والرقمية؛

تطويــر الشــراكات بيــن الفاعليــن الثقافييــن والمؤسســات اإلعاميــة العموميــة والخاّصــة، وتقويــة اإلنتــاج . 8
الوطنــي، فــي كل أنمــاط التعبيــر، كتابــة وســمعًيا بصرًيــا وإلكترونًيــا، مــع مراعــاة التــوازن بيــن المضاميــن 

المحليــة والجهويــة، والمضاميــن الوطنيــة والعالميــة؛

إطــاق إذاعــات وتلفــزات للقــرب )محلّيــة وجهويــة(، وتحفيــز الجمعيــات الثقافيــة لانخــراط فــي إنشــائها . 9
ضمــن دفاتــر تحمــات محــددة لتقديــم خدمــات ثقافيــة لســاكنة المجــاالت الترابيــة التــي تغّطيهــا، 
خصوصــا أن االنتقــال إلــى التكنولوجيــا الرقميــة األرضيــة حــرر عــددا كبيــرا مــن التــرددات التناظريــة 

يمكــن اســتخدامها فــي هــذا اإلطــار؛

تشــجيع المبــادرات الثقافيــة التــي يقــوم بهــا الشــباب فــي شــكل دعــم مــادي ومؤسســي لمشــاريعهم . 10
الثقافيــة، بمــا فيهــا اإللكترونيــة، واســتحداث جوائــز خاّصــة بالبرامــج الثقافيــة فــي اإلعــام؛
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دعــوة متعّهــدي القطــاع العمومــي إلــى دعــم شــركات اإلنتــاج الرقمــي للشــباب، وتكليفهــا بإنجــاز برامــج . 11
ثقافيــة محلّيــة ووطنيــة تســتجيب ألنمــاط الممارســات الثقافيــة الجديــدة للشــباب؛

ــه مــن خــال اســتثماره بطــرق . 12 ــكل أشــكاله، وتثمين ــي ب ــى حفــظ األرشــيف الثقافــي المغرب الحــرص عل
ــدة؛ ــة جدي ــن ثقافي ــاج مضامي ــة فــي إنت إبداعي

ضــّخ برامــج تكويــن الصحفييــن واإلعامييــن، فــي المعاهــد والمــدارس، بمــا يلــزم مــن المقــررات الثقافيــة . 13
إلكســاب المتخّرجيــن مقومــات العمــل الثقافــي، وشــروط تصــور وإنتــاج المضاميــن الثقافيــة، الكاســيكية 

منهــا والرقمية؛

االســتثمار األمثــل للمضاميــن الثقافيــة والفكريــة، التــي ينتجهــا فاعلــون ومبدعــون مغاربــة فــي المواقــع . 14
الرقميــة والبلوغــات، فــي تطعيــم البرامــج والمــواد الثقافيــة فــي اإلعــام بــكل وســائله؛

نهــج سياســات للعــرض الثقافــي ذي الجــودة، فــي القطــاع العمومــي والخــاص، يســتجيب لانتظــارات . 15
المتغيــرة، وخصوصــا تلــك المتعلقــة بالشــباب، يمتلــك شــروط المنافســة مــع العــروض اإلعاميــة 

المتعــددة، ومــع شــبكات التواصــل التــي تتيحهــا المنصــات الرقميــة؛

حــثُّ متعّهــدي االتصــاالت )األنترنيــت، والهاتــف النقــال..( علــى إدمــاج مضاميــن ثقافيــة مغربيــة )أغانــي، . 16
أفــام، مسلســات، أعمــال وثائقيــة...( فــي العــروض التــي يقترحونهــا علــى زبنائهــم.
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