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التكنولوجيات والقيم:
األثر على الشباب

جلنة مجتمع املعرفة واإلعالم

للتكنولوجيــات  المتزايــد  التأثيــر  علــى  التقريــر  هــذا  فــي  الضــوء  واالجتماعــي  االقتصــادي  المجلــس  ســلط 
الوضــع  هــذا  ويفتــرض  المشـــترك.  والعيـــش  القيـــم  وعلـــى  والشـــباب،  الناشـــئة  ســلوك  علــى  الرقميــة 
مــا  فــي  ســيَّما  واألمــن،  والتكويــن  بالتربيــة  الصلــة  ذات  العموميــة  والسياســات  األســر  وظائــف  عــن  التســاؤل 
والمبــادرة. االبتــكار  علــى  والتحفيــز  المعرفــة  واكتســاب  والتضامــن  والحــوار  المواطنــة  قيــم  بغــرس  يتعلــق 

: يلــي  بمــا  المجلــس  يوصــي  الســياق،  هــذا  وفــي 

í ــة فــي النظــام ــات الرقمي ــل للتكنولوجي اإلدمــاج األمث
بــث  علــى  قــادرا  يجعلــه  بمــا  والتعليمــي،  التربــوي 
المبــادئ المحفــزة علــى العمــل والتســامح والمبــادرة 
والتعايــش، آخــذة بعيــن االعتبــار اســتعماالت األطفــال 

والشــباب وأســاليب توظيفهــم لهــا؛
í القيــم منظومــة  فــي  الضــروري  االنســجام  خلــق 

المزمــع توصيلهــا واكتســابها مــن طــرف المتعلّميــن 
والمتعلمــات، مــع العمــل علــى تقويــة تعليــم العلــوم 
الدقيقــة والعلــوم اإلنســانية واآلداب والفلســفة، قصــد 

تعزيــز الــروح النقديــة لــدى المتعلميــن؛
í وتقويتهــا والتعليميــة  التربويــة  المنظومــة  تعزيــز 

بمبــادئ االنفتــاح وحــب المعرفــة، ونشــر قيــم حقــوق 
اإلنســان، وتكويــن الناشــئة مــن أجــل امتــالك مهــارات 
المبــادرة، واالبتــكار، والقابليــة للتواصــل والتفاعــل مــع 

الثقافــات والحضــارات؛
í إعــادة االعتبــار للثقافــة العامــة فــي البرامــج والمناهج

المدرسية؛
í مجــاالت فــي  تشــتغل  التــي  المبــادرات  تشــجيع 

الســلوكات  لمحاربــة  الرقمــي  اإلعالمــي  التدريــب 
الالمدنيــة أو الحاّطــة مــن القيــم، والتطــرف العنيــف، 
وتطويــر مســاحات المناقشــة حــول هــذا النــوع مــن 

الموضوعــات؛

í إحــداث مرصــد وطنــي لتتبــع تأثيــرات التكنولوجيــات
المرتبطــة  بالمخاطــر  والتوعيــة  القيــم،  علــى 
الخاطئــة،  المعلومــات  الجديــدة:  بالتكنولوجيــات 
بالحيــاة  المســاس  اإلدمــان،  االنحــراف،  التطــرف، 
الجريمــة  الشــخصية،  والمعطيــات  الخاصــة 
واالجتماعيــة  الصحيــة  واألضــرار  االلكترونيــة 

لبيئيــة؛ وا
í ،تشــجيع المبــادرات االســتثمارية في الثقافــة الرقمية

وتحفيــز الشــباب علــى إنشــاء منّصــات ومواقــع ابتــكار 
فــي المجــاالت الرقمية؛

í الحــرص علــى إعــالء قيــم االنتمــاء الوطنــي واللغــات
للمغاربــة،  المشــتركة  الثقافيــة  والذاكــرة  الوطنيــة 
والوفــاء لإلبــداع المغربــي بواســطة االســتثمار األمثــل 
للتكنولوجيــات الرقميــة لتوثيــق ذخائرهــا وأعالمهــا 
وشــعر  وســينما  مســرح  (مــن  وفنونهــا  ورموزهــا 

وأمثــال)؛
í إنشــاء «ويكيبيديــا» مغربيــة، وشــبكة مضاميــن فــي

الوطنيــة  باللغــات  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
تســهل الولــوج إلــى خدماتهــا، مــن أجــل نشــر وتعميــم 

محتوياتهــا علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب؛
í ــة ــة عصري ــة وطني ــة وتربوي ــع اســتراتيجية ثقافي وْض

مالئمــة للعــرض الرقمــي، وخلــق ديناميــة تســتعمل 
صيغــا وأســاليب جذابــة ومحفــزة للشــباب، لالنخراط 
حقيقــي  طمــوح  فــي  الجماعــي  المؤّسســاتي 
والضريبّيــة  التشــريعية  المســتويات،  جميــع  علــى 

والماديــة. والتنظيميــة 


