
ي م بالتنظيم الهيكل2002( لسنة 222قرار مجلس الوزراء رقم )
 والوظيفي لوزارة الثقافة

 
جملس الوزراء بعد االطَّالع على القانون األساسي املعدل ال سيما املادتني )96 و96( منه، وعلى قانون 

اخلدمة املدنية رقم )1( لسنة 4666 ال سيما املادة )1( منه، وعلى قرار جملس الوزراء رقم )411( 
لسنة 4001 م بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا يف الوزارات، وعلى ما عرضه وزير الثقافة، وبناًء 

على ما أقرّه جملس الوزراء حتت رقم )10/9( يف جلسته املنعقدة مبدينة رام اهلل بتاريخ 4001/6/7م 
 :قرر ما يلي

 (مادة )4
تعمل وزارة الثقافة على هتيئة البيئة املناسبة لتطوير الثقافة الفلسطينية وإتاحة الفرص لنشرها و تعزيزها 

ورعايتها وتفعيل دورها التنموي حلقيق التقدم االجتماعي والدميقراطي، وتأكيد ترابط النسيج الثقايف يف 
الوطن والشتات، وتوطيد اهلوية الثقافية الفلسطينية، والتفاعل الثقايف املشرتك حملياً مع البلدان واهليئات 

 .العربية والدولية، من خالل إنشاء بنية حتتية وتوفري خدمات ثقافية
 
 

 (مادة )4
تعمل الوزارة على حتقيق األهداف العامة التالية: أواًل: هتيئة البيئة املناسبة إلمكانية تطوير الثقافة والرتاث 

الثقايف: 4- تشجيع اإلبداع واملنافسة اإلبداعية يف امليادين الثقافية املختلفة. 4- العمل على احلفاظ 
على الرتاث الثقايف والشعيب، وتشجيع الصناعات واحلرف و املعارف التقليدية. 3- اقرتاح إطار قانوين 

لعدد من التشريعات الثقافية. ثانياً: حتسني القدرات الذاتية للوزارة: 4- حتسني األنظمة اخلاصة بأعمال 
الوزارة وتطوير لوائح العمل. 4- رفع مستوى مهارات املوظفني ومعرفتهم من خالل برامج تدريب فعالة، 
وحتسني قدراهتم يف احلقول املتخصصة. 3- زيادة جناعة العمل من خالل أنظمة وأساليب جديدة، وما 



تتطلب من أجهزة الكرتونية وبرامج تطبيقية. ثالثاً: حتسني الواقع الثقايف للفئات االجتماعية األكثر 
حاجة للثقافة: 4- تشجيع ودعم إقامة مراكز ثقافية ومكتبات عامة يف املناطق النائية واملهمشة. 4- 

تشجيع إقامة فرق فنية وفولكلورية ودعم أعمال فنية يف هذه املناطق. 3- تشجيع وتطوير ثقافة الطفل 
واملرأة والشباب. رابعاً: العمل على خلق تواصل ثقايف مع الفلسطينيني يف الشتات: 4- السعي لتدعيم 
املؤسسات الثقافية واملثقفني الفلسطينيني وأعماهلم وأنشطتهم املقامة يف اخلارج. 4- إقامة مراكز ثقافية 
فلسطينية يف اخلارج. 3- تعريف فلسطينيي اخلارج بالعمل الثقايف يف الداخل. خامساً: توسيع االنفتاح 

على الثقافات األخرى والتفاعل معها: 4- زيادة املشاركة يف املؤمترات واملعارض واملهرجانات الدولية 
الثقافية. 4- العمل على توقيع املعاهدات واملواثيق الدولية الثقافية واالنضمام إليها. 3- توسيع عقد 

 .اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون وتبادل ثقايف ثنائية مع الدول العربية واألجنبية
 
 

 (مادة )3
تتوىل وزارة الثقافة تنفيذ املهام واالختصاصات التالية: 4- وضع األسس العامة للحركة الثقافية 

الفلسطينية من خالل وضع اخلطط والربامج والبىن التنفيذية هلا، وبالتنسيق والتكامل مع اهليئات ذات 
العالقة املعنية واملشرتكة، فلسطينياً وعربياً وعاملياً. 4- اقرتاح سن التشريعات واألنظمة اليت تنظم العملية 

الثقافية، يف أبعادها التنظيمية والتشجيعية واحلمائية. 3- التعريف بالثقافة الوطنية الفلسطينية بالنسر 
والرتمجة ووسائل االتصال املختلفة، وعقد املؤمترات والندوات واللقاءات واملهرجانات واملعارض ومجيع 
الوسائل اليت من شأهنا أن تغين ذلك. 1- إنشاء املراكز الثقافية احمللية، واملؤسسات واملراكز الثقافية 

للتجمعات الفلسطينية يف اخلارج، مبا يضمن وحدة النسيج الثقايف للفلسطينيني يف وطنهم ويف الشتات. 
5- دعم تشجيع النشاطات الثقافية والفنية لالحتادات واجلمعيات والروابط واألندية، وأعمال اإلبداع 

الفردي، وتكرمي املبدعني ومنح اجلوائز وتشجيع املواهب الناشئة ذكرواً وإناثاً. 9- دعم الصناعات 
الثقافية واملعلوماتية وتشجيع االستثمار فيها. 7- إنشاء ودعم مؤسسات التوثيق )كاملكتبة الوطنية 
ومراكز الوثائق واإليداع( وتطويرها ومتابعة حفظها وتصنيفها وفهرستها. 6- احملافظة على الرتاث 

واملوروث الثقايف والشعيب ومجعه وتصنيفه ونشره، ورعاية وتطوير الصناعات واحلرف الشعبية التقليدية. 



6- تر شيد وتنظيم عمل مجيع املؤسسات الثقافية العمومية واخلاصة، حملية كانت أو أجنبية تعمل يف 
البالد، واليت غايتها العمل الفكري أو الثقايف، وذلك يف نطاق القوانني واألنظمة والتعليمات املقررة. 

 .40- أي مسؤولية أخرى يقرها وزير الثقافة منِ أهنا تعزيز الثقافة الوطنية
 
 

 (مادة )1
: يتألف اهليكل التنظيمي العام للوزارة من املكونات الرئيسة التالية: 4- ديوان الوزير، ويرتبط به  ًً أواًل

عدد من الوحدات. 4- األمانة العامة، ويرتبط هبا عدد من الوحدات، ويرأسها وكيل الوزارة، وميكن أن 
يعاونه وكيل مساعد تناط به شؤون حمددة. 3- اإلدارات العامة: * اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 

واملالية. * اإلدارة العامة للفنون. * اإلدارة العامة لآلداب والنشر. * اإلدارة العامة للعمل األهلي. * 
اإلدارة العامة للمكتبات واملخطوطات. * اإلدارة العامة للتنمية الثقافية والتخطيط. * اإلدارة العامة 

للعالقات واملشاريع. ثانياً: تتكون اإلدارات العامة من دوائر كما هو مبني يف املادة اخلاصة بكل منها 
 .أدناه

 
 

 (مادة )5
يتكون اهليكل الوظيفي للوزارة على النحو التايل: 4- الوزير ويرتبط به الوحدات التالية: * ديوان الوزير. 
* دائرة الرقابة. * ملف القدس. * جملس اهليئات الثقافية املستقلة و تشمل اهليئة العامة للكتاب. * جوائز 
الدولة- تكلف سنوياً. * املستشارون. 4- الوكيل ويرتبط به الوحدات التالية: * ملف الثقافة يف اخلارج. 
 .* الوكيل املساعد. 3- املديرون العامون. 1- مديروا الدوائر. 5- رؤساء األقسام. 9- رؤساء الُشعب

 
 

 (مادة )9



الوزير هو الرئيس األعلى للوزارة وميارس السلطات والصالحيات املخولة له مبوجب القانون األساسي 
املعدل سنة 4003م، ويعاونه طاقم من املستشارين واملوظفني يعملون يف مكتبه، ويعىن هذا املكتب 

بتقدمي الدعم اإلداري والفين واملهين الالزم للوزير ليقوم بعمله ومهامه ومسؤولياته املختلفة، ويرتبط بالوزير 
جمموعة من الوحدات واليت يشرف عليها إشرافاً مباشراً: 4- ديوان الوزير. 4- دائرة الرقابة الداخلية. 
3- ملف القدس. 1- جملس اهليئات الثقافية املستقلة- اهليئة العامة للكتاب. 5- جوائز الدولة – 

 .تكلف سنوياً. 9- املستشارون
 
 

 (مادة )7
يتوىل القيام باملهام واالختصاصات التالية: 4- معاونة الوزير يف مباشرة األعمال التنفيذية الالزمة لتحقيق 

أهداف الوزارة وتنظيم مواعيده ولقاءاته داخل الوزارة وخارجها، واستيفاء كافة الوثائق واملرفقات 
للمواضيع املعروضة عليه مبا يساعده على سالمة اختاذ القرارات بشأهنا. 4- مباشرة أعمال املكتب 

التنفيذي للوزير وإجراء ما يلزم لذلك من دراسات للموضوعات واستيفائها قبل عرضها على الوزير. 3- 
اإلشراف على توفري كافة التقارير واملعلومات والبيانات الالزمة للوزير يف اجتماعاته ومقابالته وزياراته 

داخل الوزارة أو خارجها، وإعداد ما يطلبه الوزير من تقارير خاصة بالشؤون حمل البحث أو املناقشة يف 
هذه اللقاءات. 1- مباشرة الصالحيات والسلطات الفنية واملالية املخولة له مبقتضى النظم واللوائح 

السارية. 5- القيام بأي مهام أخرى يطلبها الوزير أو تقتضيها طبيعة العمل، واإلشراف على الطاقم 
 .العامل يف مكتب الوزير

 
 

 (مادة )6
تتو ىل املهام واالختصاصات اإلدارية واملالية التالية: 4- مراقبة تنفيذ مشروعات اخلطط والسياسات 

والربامج اليت تعمل الوزارة على حتقيقها. 4- مراقبة تنفيذ النظم واإلجراءات املتعلقة بالدورة احملاسبية 
واملستندية والشؤون اإلدارية وشؤون املوظفني والتقيد هبا جلميع أعمال الوزارة. 3- التأكد من صحة 



وقانون اإلجراءات احملاسبية وقيودها لكافة املعامالت والتعاقدات وسالمة استخدام املوارد املالية. 1- 
التأكد من إتباع النظم والقواعد واإلجراءات اإلدارية املقررة لضبط سري العمل. 5- املشاركة يف إعداد 

القواعد اخلاصة باملوازنات والربامج ودراسات املوارد البشرية. 9- معاونة اجلهات الرقابية املختصة لتسيري 
مهمتها. 7- رفع التقارير الدورية واخلاصة للوزير حبيث تشمل نتائج عمليات الرقابة اإلدارية واملالية 

 .واملالحظات والتوصيات بشأهنا. 6- تأدية ما يسنده إليه الوزير من أعمال مماثلة
 
 

 (مادة )6
 .يتوىل مستشارو الوزير القيام باملهام املوكلة إليهم استنادا لقرار التكليف الصادر عن الوزير

 
 

 (مادة )40
للقدس واقع خاص، يتعذر معه يف الوقت احلاضر أن متارس الوزارة عملها الثقايف فيها بكل حرية يف كافة 

اجملاالت الثقافية من أنشطة وبرامج، وللتغلب على هذه الصعوبات، وكي ال تنعدم العالقة بني الوزارة 
ومواطين القدس، فقد قامت الوزارة بإنشاء هيئة متابعة وتنشيط للمؤسسات الثقافية العربية القائمة يف 
املدينة، وحتمل هذه اهليئة اسم ملف القدس الثقايف، ومهمتها دعم ومتابعة وتنشيط العمل الثقايف يف 

 .القدس وتطويره، وإجياد التواصل الدائم واملثمر للثقافة الفلسطينية الواحدة
 
 

 (مادة )44
يشرف الوزير، أو من خيوله، بصفة خاصة ومباشرة على بعض األنشطة املتمثلة يف هيئات أو جلان أو 

برامج ذات أمهية خاصة، تستهدف املشاركة بني الوزارة ومؤسسات وشخصيات من اجملتمع املدين ومن 
هذه اهليئات "اهليئة العامة للكتاب". وتقوم اهليئة العامة للكتاب كجهة منتجة، وباملشاركة بني الوزارة 

واجملتمع املدين، أفرادا ومؤسسات، وبالتعامل بكل ما يتعلق بالكتاب من حيث اإلنتاج والتوزيع والرتمجة 



والعرض والرتغيب يف القراءة واإلشراف على معارض الكتب الداخلية واخلارجية وتنظيم معرض فلسطني 
 .الدويل للكتاب وإيصال الكتاب إىل القارئ بأرخص األسعار

 
 

 (مادة )44
تقوم وزارة الثقافة مبنح جوائز تشجيعية وتقديرية للمبدعني الذين قاموا بأعمال متميزة يف اجملاالت الثقافية 

املتنوعة مبوجب شروط ومعايري نص عليها قانون جوائز الدولة، ويقوم الوزير بتسمية رئيس جلنة اجلوائز 
 .ويرفع توصية اللجنة للسيد الرئيس للمصادقة على نتائج أعماهلا

 
 

 (مادة )43
وكيل الوزارة هو أعلى موظف يف الوزارة ومبارس اإلشراف املباشر على اإلدارات العامة والوحدات 

التنظيمية املرتبطة به وينسق أعماهلا، وهو مسؤول أمام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة واخلطة السنوية 
للوزارة وميارس بصفة خاصة املهام التالية: 4- حتضري خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوية وتقدميها 
للوزير. 4- حتضري التقارير السنوية والربعية التفصيلية عن نشاطات الوزارة ومنجزاهتا وفق متطلبات 
القانون وتقدميها للوزير يف موعدها. 3- حتضري أية تقارير يطلبها الوزير تتعلق بعمل الوزارة ونطاق 

اختصاصها. 1- إجراء التقييم السنوي لألداء العام يف الوزارة وتقدميه للوزير. 5- اإلشراف على إعداد 
مشاريع القوانني واألنظمة اخلاصة بالوزارة. 9- إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية ملرؤوسيه، وتطبيق 

إدارة فعالة، والتأكد من التدفق الالزم والدائم للمعلومات بني الوحدات اإلدارية يف الوزارة. 7- اإلنابة 
 .عن الوزير يف اجملاالت اليت يفوه هبا فقط. 6- تنسيب التعيينات والرتقيات والتنقالت إىل الوزير

 
 

 (مادة )41



الوكيل املساعد مسؤول عن جمال عمل حمدد يف الوزارة جتاه وكيل الوزارة، ويعمل حتت إشرافه، وميارس 
بصفة خاصة املهام التالية: 4- اإلشراف على عمل اإلدارات العامة والدوائر التخصصية املناطة به. 4- 
إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية ملرؤوسيه. 3- االشرتاك مع وكيل الوزارة يف إعداد اخلطة العامة 

 .للوزارة. 1- تنسيب التعيينات والرتقيات والتنقالت يف الدوائر املناطه به لوكيل الوزارة
 
 

 (مادة )45
حترص وزارة الثقافة على التواصل الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيين ومبدعيه، الذين مل تسعفهم الظروف 
بالعودة إىل وطنهم، فأنشأت هيئة خاصة من أجل إجياد هذا التواصل وتشجيع مشاركة العناصر القادرة 

منهم يف أعمال ونشاطات برامج الثقافة وإثرائها وتبادل اخلربات واملعلومات والوثائق والتفاعل مع أعمال 
 .الوزارة املختلفة

 
 

 (مادة )49
املدير العام موظف حكومي يف الفئة األوىل يعني بقرار من جملس الوزراء، وبناء على تنسيب الوزير، 

ويتوىل اإلشراف املباشر على إدارة عامة يف الوزارة، ويكون مسؤوال مباشرة أمام وكيل الوزارة أو الوكيل 
املساعد املناط به اإلشراف على عمل هذه اإلدارة، ويقوم على وجه اخلصوص باملهام التالية: أواًل: يف 

جمال السياسات: 4- إعداد وعرض البدائل املتعلقة بسياسات الوزارة وتقييمها يف جمال نشاطات اإلدارة 
العامة. 4- وضع سياسة عمل مناسبة لإلدارة العامة حتظى مبوافقة الوزير. 3- إدارة مو ارد اإلدارة العامة 

لتحقيق األهداف السياساتية املتفق عليها بشكل فعال وكفء. 1- تويل مسؤولية مراجعة وتطوير 
التشريعات ذات العالقة بعمل اإلدارة وإطالع املختصني القانونيني حسبما يتطلب األمر. 5- التنسيق 

الكامل والفعال مع الزمالء يف اإلدارات األخرى والوزارات يف اجملاالت اليت تتداخل فيها املسؤوليات. 
ثانياً: يف جمال املالية واإلدارة: 4- املشاركة يف إعداد موازنة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من اإلدارة 
العامة للشؤون اإلدارية واملالية وموظفي الوزارة يف مواقع املسؤولية. 4- ضبط املوارد املالية والتأكد من 



حسن استخدامها يف نشاطات اإلدارة العامة مبا يتوافق مع توزيع موازنة اإلدارة. 3- تأمني التوزيع 
املناسب ملوارد اإلدارة العامة، والتأكد من حتقيقها بفعالية وكفاءة. ثالثاً: يف جمال املوارد البشرية: 4- 
صياغة األهداف العامة واملرحلية لإلدارة العامة، داخليا وخارجيا. 4- توزيع األدوار واملهام يف اإلدارة 
العامة. 3- اإلشراف اليومي على عمل موظفي اإلدارة. 1- وضع أهداف لقياس أداء املوظفني يف 
إدارته وقيادة عملية تقييمهم سنوياً أو كما يتطلب األمر. رابعاً: يف اجملاالت التخصصية: 4- مهام 

مرتبطة بتخصص اإلدارة وحيددها الوزير ويزوده هبا عند تعيينه. 4- أية مهام مرتبطة بالتخصص ويوكلها 
 .إليه وكيل الوزارة

 
 

 (مادة )47
 .وكل منهم مسؤول مباشر جتاه املدير العام املختص

 
 

 (مادة )46
 .وكل منهم مسؤول مباشرة جتاه مدير الدائرة املختص

 
 

 (مادة )46
 .وكل منهم مسؤول مباشرة جتاه رئيس القسم املختص

 
 

 (مادة )40
ترتبط اإلدارات العامة التالية مباشرة بوكيل الوزارة وتعمل حتت إشرافه: * اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية 

واملالية. * اإلدارة العامة للعمل األهلي. * اإلدارة العامة لآلداب والنشر. * اإلدارة العامة للفنون. * 



اإلدارة العامة للعالقات واملشاريع. * اإلدارة العامة للمكتبات واملخطوطات. * اإلدارة العامة للتنمية 
 .الثقافية والتخطيط

 
 

 (مادة )44
أواًل: تتوىل اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية املهام واالختصاصات التالية: 4- العمل على وضع 
اآلليات التنفيذية اليت ختدم وتسهل حتقيق األهداف, 4- تنفيذ مجيع األمور املتعلقة بالشؤون اإلدارية 
وااللتزام بتطبيق القوانني واألنظمة واخلطط والربامج املتعلقة بالوزارة. 3- تأمني وإعداد الربامج التدريبية 

ملوظفي الوزارة لرفع كفاءة العاملني فيها. 1- مراقبة األداء املايل العام يف كافة اإلدارات والدوائر واألقسام 
يف الوزارة. 5- اقرتاح سياسات إدارية ومالية مالئمة، لضمان قيام مجيع دوائر الوزارة بعملها بشكل الئق 

وبكفاءة عالية، ومتنع هدر املال والوقت، وترشيد اإلنفاق العام واحلفاظ على املمتلكات العامة يف 
الوزارة. ثانياً: تتكون اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية من: 4- دائرة الشؤون اإلدارية. 4- دائرة 

الشؤون املالية. 3- دائرة اهلندسة واحلاسوب. 1- دائرة املشرتيات واللوازم. 5- دائرة التدقيق الداخلي. 
 .9- دائرة الشؤون القانونية

 
 

 (مادة )44
أواًل: تتوىل اإلدارة العامة للعمل األهلي املهام واالختصاصات التالية: 4- متابعة عمل املؤسسات 

واملراكز األهلية حسب القوانني واللوائح والقرارات الرمسية. 4-متابعة ترخيص املؤسسات واملراكز األهلية 
ومتويلها وموازنتها حسب القوانني واللوائح. 3- نشر الثقافة بكافة الوسائل املتاحة عرب شبكة مديريات 

الوزارة املنتشرة يف حمافظات الوطن. 1- العناية بذوي االحتياجات اخلاصة من املوهوبني املعاقني والفئات 
املختلفة من شرائح اجملتمع. ثانياً: تتكون اإلدارة العامة للعمل األهلي من الدوائر التالية: 4- دائرة 
مكاتب احملافظات. 4- دائرة الرتاخيص. 3- دائرة ذوي االحتياجات اخلاصة. 1- دائرة املراكز 

 .الثقافية



 
 

 (مادة )43
أواًل: تتوىل اإلدارة العامة لآلداب والنشر املهام واالختصاصات التالية: 4- النهوض باحلركة األدبية 

الفلسطينية يف مجيع جماالهتا. 4- اقرتاح اخلطط اليت تكفل تطوير قدرات املوهوبني يف اجملاالت األدبية 
املختلفة وصقلها. 3- تشجيع ترمجة األعمال األدبية من وإىل خمتلف اللغات األخرى. 1- تقدمي الدعم 

واملساندة للهيئات األدبية واألهلية وتطوير األدب الشعيب. 5- اإلشراف على دوريات الوزارة. ثانياً: 
تتكون اإلدارة العامة لآلداب والنشر من الدوائر التالية: 4- دائرة الربامج واألنشطة اإلبداعية. 4- دائرة 

 .الرتمجة. 3- دائرة الدوريات واملطبوعات
 
 

 (مادة )41
أواًل: تتوىل اإلدارة العامة للفنون املهام واالختصاصات التالية: 4- التخطيط والتنظيم حلركة تنمية وترقية 

الفنون بكافة أنواعها. 4- تنمية املواهب الفنية واالرتقاء باحلس والذوق الفين. 3- احلفاظ على املوروث 
وتطويره. 1- دعم ومساندة اهليئات األهلية والفرق احمللية وتوفري الفرص لعرض إنتاجها حمليا ودولياً. 
ثانياً: تتكون اإلدارة العامة للفنون من الدوائر التالية: 4- دائرة املسرح. 4- دائرة املوسيقى والفنون 

االستعراضية والشعبية. 3- دائرة جتميل احمليط. 1- دائرة احلرف والصناعات التقليدية. 5- دائرة الفنون 
 .التشكيلية. 9- دائرة املرئي واملسموع

 
 

 (مادة )45
أواًل: تتوىل اإلدارة العامة للعالقات واملشاريع املهام واالختصاصات التالية: 4- إجياد شكبة من 

العالقات احمللية والعربية والدولية على كافة. 4- عقد االتفاقيات والربوتوكوالت وبرامج العمل الثقافية. 
3- تعزيز العالقات الثقافية مع الدول األخرى. 1- تسويق املشاريع والسعي لتمويلها من الدول 



واملؤسسات. 5- التعريف بإجنازات الوزارة عرب وسائل اإلعالم املختلفة. ثانياً: تتكون اإلدارة العامة 
للعالقات واملشاريع من الدوائر التالية: 4- دائرة إدارة الربامج. 4- دائرة العالقات اخلارجية. 3- دائرة 

 .املشاريع. 1- دائرة العالقات احمللية. 5- دائرة الربوتوكول والرتمجة
 
 

 (مادة )49
أواًل: تتوىل اإلدارة العامة للمكتبات واملخطوطات االختصاصات واملهام التالية: 4- رعاية وتطوير 
املكتبات العامة واألهلية واملتخصصة واملدرسية، وتدريب العاملني يف هذا اجملال. 4- وضع املعايري 
واملواصفات اخلاصة باملكتبات ومراكز املعلومات، وحتديث نظم الفهرسة واحلوسبة ودعم مكتبات 
األطفال. 3- مجع ورعاية املخطوطات ونشرها ومحاية امللكية الفردية. 1- املشاركة يف الندوات 

واملؤمترات واللقاءات العربية والدولية املخصصة هلذا الشأن. ثانياً: تتكون اإلدارة العامة للمكتبات 
واملخطوطات من الدوائر التالية: 4- دائرة املكتبات. 4- دائرة املخطوطات والوثائق. 3- دائرة امللكية 

 .الفكرية )حقوق املؤلف(. 1- دائرة املمتلكات الثقافية والرتاث احلضاري
 
 

 (مادة )47
أواًل: تتوىل اإلدارة العامة للتنمية الثقافية والتخطيط االختصاصات واملهام التالية: 4- تطوير وإعداد 
السياسات الثقافية. 4- املساعدة يف تطبيق هذه السياسات على املستوى الوطين واملناطقي بشكل 
منسجم. 3- وضع الصيغ وتطبيقها يف جمال املشاركة والتعاون مع املؤسسات احلكومية واجملموعات 
احمللية. 1- هتيئة املناخ لدعم اإلبداع واالبتكار. 5- تأمني قاعدة معلومات ثقافية وإتاحة االطالع 

عليها للجميع. ثانياً: تتكون اإلدارة العامة للتنمية الثقافية من الدوائر التالية: 4- دائرة الدراسات 
وتصميم املشاريع. 4- دائرة الرتبية والتأهيل ودعم اإلبداع. 3- دائرة هتيئة البنية التحتية. 1- دائرة 

 .املوارد الثقافية



 
 

 (مادة )46
 .يعترب الرسم البياين للهيكل التنظيمي امللحق هبذا النظام جزءاً ال يتجرأ منه

 
 

 (مادة )46
يقوم وزير الثقافة بإصدار التعليمات املنظمة لعمل كل من اإلدارات العامة يف الوزارة، مبا يف ذلك 

 .استحداث األقسام والُشعب حتقيقاً ألهداف الوزارة
 
 

 (مادة )30
 .يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القرار

 
 

 (مادة )34
على مجيع اجلهات املختصة-  كلٌّ فيما خيّصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

 .وينشر يف اجلريدة الرمسية
 

صدر يف مدنية رام اهلل بتاريخ 4001/6/7 ميالدية املوافق: 44/ رجب/ 4145 هجرية. أمحد قريع 
 رئيس جملس الوزراء

 
 .عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني - املقتفي -، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت


