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 دولة فلسطين

 
   

 خطة عمل ستة شهور

 

 التحديات المتوقعة االنجاز المتوقع االنشطة المخططة الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

بيئة أكثر تمكينا للثقافة 
الفلسطينية، تساهم في نشر 
ثقافة وطنية تعددية، ودعم 

وتحفيزه ماديًا ومعنويًا، اإلبداع 
مشاركة الجمهور،  درجة وتحسين

ورفع مستوى الذائقة الثقافية 
  .العامة

 

مكتبة عامة ومكتبة  21تفعيل وتنشيط وتجهيز 
 أطفال  

تشجيع القراءة ونشر الكتاب ودور فاعل 
للمكتبات العامة ومكتبات االطفال 
خصوصًا في المناطق المهمشة، واقامة 
انشطة ثقافية متنوعة في القراءة، وسرد 

ية، والرسم في جميع الحكاية الشعب
 المكتبات العامة.

نشاط ثقافي بالتنسيق مع المكتبات  12تنفيذ 
  .العامة ومكتبات االطفال

 

عامة في مناطق مكتبات  4تجهيز وتأثيث  
 مهمشة

مكتبات عامة في مناطق  4تجهيز وتاثيث 
  .مهمشة

 

رساء قيم  االستثمار في النشاطات الالمنهجية وا 
راطية والمساواة بين الجنسين  في التعددية والديمق

 المدارس 

  

التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي من 
اجل اختيار مدارس و جامعات من اجل 
تنظيم انشطة ال منهجية بهدف تطوير 
المواهب في مواضيع الكتابة االبداعية، 

   .نشاط ثقافي وفني في الجامعات 12عقد 

   .نشاط ثقافي وفني في المدارس 02عقد 
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الشعر، الرسم، المسرح ولقاءات إبداعية 
 تمع مبدعين في المدارس والجامعا

دعم قطاع  الحقول البصرية والسمعية بهدف 
 االرتقاء بمستوى وجودة اإلنتاجات الفنية

  

  

  

  

  

  

  

  

االرتقاء بجودة الخدمات الثقافية في جميع 
المجاالت )مسرح ، سينما، موسيقى، فنون 

 .بية ، أدب أطفال ...الخشع

  .عروض مسرحية في المحافظات 8دعم اقامة 

   .تنظيم مؤتمر فلسطين الدولي للموسيقى

  .سينما الشبابتنظيم مهرجان دعم 

  .ايام سينمائيةتنظيم مهرجان دعم 

   .تجهيز أرشيف المرئي والمسموع في وزارة الثقافة

  .1دد دعم اقامة عرض موسيقي ع

   .محافظات 0جداريات في  0انشاء 

   .تنظيم معرض للفنون التشكيلية

عرض سينمائي سواء أسابيع  12دعم اقامة 
  .سينما أو السينما الجوالة

 

 معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان " في عيونهن" 
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 .السنوي

دعم اإلبداع ورعاية الموهوبين، بهدف االرتقاء 
 وجودة اإلنتاجات الثقافية بمستوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جائزة الدولة " جوائز فلسطين في اآلداب و 
الفنون و العلوم اإلنسانية " قيام لجنة 

انواع من الجوائز  2الجائزة باختيار 
 الثقافية واجراء المسابقات وتكريم الفائزين

جائزة الدولة " جوائز فلسطين في اآلداب و 
 .وم اإلنسانية "الفنون و العل

 

دعم اإلبداع و رعاية الموهوبين في قضايا 
 اإلرقاءالطفل بهدف الشباب و ثقافة 

 لمستوى وجودة اإلنتاجات الثقافية

  .والمبدعات برنامج اعالمي حول المبدعين

دعم و طباعة الكتاب األول الخاص بالشباب 
  .( كتب0بمعدل )

 

في القصة طباعة كتاب جائزة نجاتي صدقي  
 القصيرة و النقد األدبي السنوية

 

  إصدارات أدب معتقالت  0اصدار 

إصدارات دراسات وسياسات ثقافية و  2طباعة 
 كتب محكمة 

 

  إصدارات أدب أطفال  0اصدار 
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( ملتقيات للمبدعين الشباب في 0إقامة )
 المحافظات 

 

  اإلحتفاء باليوم العالمي للكتاب 

( عنوانًا ما بين قصص أطفال و  12شراء ) 
 إصدارات أدبية وثقافية أخرى

 

  طباعة كتاب على نظام برل 

فعاليات وانشطة بهدف تشجيع القراءة ونشر 
  .الكتاب

  

  

تشجيع القراءة ونشر الكتاب ودور فاعل 
للمكتبات العامة ومكتبات االطفال 
خصوصًا في المناطق المهمشة، واقامة 

شطة ثقافية متنوعة في القراءة، وسرد ان
الحكاية الشعبية، والرسم في جميع 

 المكتبات العامة

  معرض كتاب محلي  12اقامة 

  كتب  22حفل اطالق 

  كتاب خاص بالشعر والشعراء  2طباعة 

االهتمام بمدينة القدس والمناطق 
 المهمشة.

برنامج سنوي لدعم الواقع الثقافي في مدينة 
  .دسالق

دراسة الواقع الثقافي للمؤسسات العاملة في 
القطاعات الثقافية المختلفة والعاملة في 
مدينة القدس وتحديد االحتياجات 
واألولويات والتدخالت المطلوبة من خالل 

في مدينة تنفيذ برنامج شامل لدعم الواقع الثقافي 
 .القدس
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التنسيق مع الجهات الحكومية وشبه 
 .الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني

الوحدة والتواصل للشعب  تعزيز
في الوطن والشتات، والتبادل مع 

 الشعوب العربية واألجنبية

نشاط ثقافي هادفة الى تنشيط وتفعيل وتطوير 12
 .التواصل بين الفلسطينيين

  

ين في يتفعيل األنشطة الثقافية بين الفلسطين
  .الوطن و الشتات

اء الضفة، القدس، ملتقى الشعراء الشعري، لشعر 
 . 48فلسطين 

 

  مهرجان شعري سنوي لقطاع غزة

نشاط ثقافي هادفة الى توسيع نطاق التبادل 22
 .الثقافي مع الشعوب العربية واألجنبية

  

  

  

  

  

تمثيل فلسطين مهرجانات ومؤتمرات اقليمية 
عربية دولية ولجان مشتركة منها " 

اء االلسكو، االيسيسكو، اجتماعات وزر 
الثقافة العرب، اللجنة الدائمة للثقافة 
العربية، واجتماع وزراء الثقافة في الدول 
االسالمية، اليونسكو، عاصمة الثقافة 

 .العربية، عاصمة الثقافة االسالمية"

معارض سنوية للكتاب في   6المشاركة في 
 الخارج 

 

 4تمثيل فلسطين من خالل المشاركة في 
 بية دوليةمهرجانات ومؤتمرات عر 

 

   0اسابيع ثقافية مقامة في فلسطين عدد 

مشاركة خارجية ضمن تنفيذ برنامج اتفاقية 
 فرنسا  -االنتاج السينمائي المشترك فلسطين 

 

تنظيم برنامج تقييم االفالم المؤهلة لالوسكار عن 
 / فلسطينفئة الفلم االجنبي 
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مع الدول  اتفاقيات للتعاون 2 التحضير لتوقيع 
 العربية/االجنبية 

 

   1اسابيع ثقافية  فلسطين في الخارج عدد اقامة 

فرقة فنية مختلفة للمشاركة في مهرجانات  4دعم 
 ومؤتمرات عربية ودولية

 

بنية تحتية مادية وبشرية 
ومؤسساتية وقانونية محفزة 
وممّكنة لإلبداع في الحقول 

 .الثقافية المختلفة

العمل المؤسسي و تطوير كواد  تطوير قدرات
نشاط  222القطاعات الثقافية من خالل تنفيذ 

 .رئيسي سنوياً 

  

  

  

تنفيذ انشطة مشتركة، االشراف على 
االنتخابات، زيارات ميدانية، إصدار 
تراخيص لمراكز جديدة، تقارير ادارية 

دورات تدريبية لتأهيل قدرات ، ومالية
المراكز في موضوعات متعددة مثل )كتابة 
المشاريع، تجنيد األموال، ادارة 

 .(ثقافية..الخ

دورات مركزية للمراكز الثقافية في  4عقد 
 المحافظات 

 

  تاسيس المجلس الثقافي المركزي

مركز ثقافي مرخص في المناطق  22تفعيل عمل 
 المهمشة 

 

ة  قياس اثر مشروع قانون حق المؤلف دراس
 والحقوق المجاورة 

 

 للموظفين التدريبية االحتياجات دراسة .تحسين وتمكين العمل المؤسسي داخل الوزارة
نجاز  قدرات مستوى لرفع متكامل برنامج وا 

متابعة ادارية واشراف على انتخابات المراكز 
 الثقافية 
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انشاء نظام التخطيط الوزارة،  في العاملين
لمتابعة والتقييم االلكتروني ألغراض او 

يط والمتابعة والتقييم، وتنفيذ مسح التخط
 gisواقع المؤسسات الثقافية، انشاء نظام 

للمؤسسات الثقافية، بدء التحضيرات 
 .الصدار الطبعة الثانية من الدليل الثقافي

   1228-1226اعداد موازنة الوزارة لالعوام 

  .ظام السجالت االدارية الثقافيةتطوير ن

  .تقرير الكتاب السنوي عن انجازات الوزارة

تطوير انظمة العمل في الوزارة من خالل ربط 
مكاتب فرعية في المحافظات  4مقر الوزارة مع 

  .مع الشبكة الحكومية

 

انشاء قاعدة بيانات خاصة بالموارد البشرية 
 .والتدريبية في الوزارة

 

مؤسسة ثقافية/فرد  22 ـدعم مالي وعيني مقدم ل
  .مبدع

  

  

  

من خالل لجنة الدعم وبعد دراسة 
احتياجات المناطق والمؤسسات والقطاع 

 .الثقافي يتم تحديد الدعم

   .مهرجانات محلية متخصصة 6دعم 

   .افراد مبدعين 8 ـل مساعدات مالية تقديم 

  ة.مؤسس  12 لـ تقديم مساعدات لوجستية

  .ثقافيةمؤسسة  26ل تقديم مساعدات مالية 
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موروث ثقافي للشعب الفلسطيني 
أكثر حماية وتجديدًا ، يشكل 
مخزونا ثقافيًا يوحد الهوية 
الثقافية، ويعزز الشعور باالنتماء 

 .لدى المواطن الفلسطيني

 .اثراء الحكاية الشعبية ) الخرافية (

  

  

  

  

حول تراث " العمل على اصدار دراسة بحثية  .دار كتابجمع وتحرير واص
  .البداعة "

  

 

  .توثيق الحكاية الشعبية في القدس

اصدار و اعداد الرسومات و اعداد الحكايات 
 .كتاب

 .اصدار كتاب حكايات شعبية لالطفال

  

 

اوراق عمل عن الحكايات الشعبية 
  .لالطفال

 

  .ة الشعبية )الخرافية(  في المحافظاتسرد الحكاي .تصنيف وارشفه

عناصر للتراث  0استكمال جمع وتصنيف 
 .1222الوطني غير المادي خالل العام 

  

تدقيقها وتحريرها وطباعتها  -اعداد النشرة 
   .وتوزيعها

اصدار نشرة بعنوان " دليل التراث "  تستخدم في 
إثراء المناهج والتربية الوطنية حول الرواية 

 .يخية للشعب الفلسطينيالتار 

 

مؤتمرات في موضوع التراث في  0عقد   .جامعات 0مؤتمر في 
  .الجامعات

 

 احياء يوم التراث الفلسطيني  استدامة
 .سنوياً 

تنفيذ برنامج احياء يوم التراث الفلسطيني في  .جميع المحافظات احياء يوم التراث في
 .جميع المحافظات
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لتراث غير المادي في انشاء و تطوير متاحف ا
 .ثالث محافظات

  

اجراء مسح لتوثيق واقع المتاحف التراثية 
 مناطق " شمال، جنوب، قطاع غزة. 0في 

  .تأسيس المتحف االفتراضي للتراث غير المادي

انشاء صفحة الكترونية تتضمن المتاحف 
 .ونشاطاتها

 

 رفع مستوى قدرات ومهارات العاملين في
  .يديةالصناعات التقل

  

  

  

  

  

  

  

دعم الصناعات التقليدية الفلسطينية والحرفية   .حرف تقليدية مهددة 0دعم 
 ونشر التراث الوطني الفلسطيني وطنيًا وعالميًا.

 

رسم لوحات بالخط العربي وفق شروط 
( 48محددة )الضفة، غزة، فلسطيني

 .وعرضها بمعارض داخلية وخارجية

  .الخط العربي في دورتين مركزيتيناقامة 

   .امراة في صناعة القش 12تطوير قدرات  .دورة في صناعة القشعقد 

من العاملين في الصناعات  222صقل مهارات   .ورشة صناعة تقليديةعقد 
 .التقليدية

 

من العاملين في الصناعات  222صقل مهارات  .أشخاص 12دورة في الرسم على الزجاج 
 .التقليدية

 

  امرأة في حرفة النول  24مهارات تعزيز   .امرأة في حرفة النول 24 تدريب
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شخص على الموسيقى  18مهارات صقل   .دورة عزف موسيقة تقليدية
  .التقليدية )الناي واليارغول(

 

ترويج الصناعات التقليدية والحرف في الداخل 
  .والخارج

  

  

  

  

  

مواد تراثية )مطبوعات  4طباعة ونشر 
 سترات / كتيبات / اصدارات(  /بو 

ترويج الصناعات التقليدية والحرف في الداخل 
 .والخارج 

 

في معارض ومهرجانات  4 مشاركة في
  .خارجية

 

معارض محلية  في الحرف والصناعات  0 اقامة .اقامة البسطة المتنقلة للحرف الشعبية
  .التقليدية

 

ار معرض ابداعات نسوية تراثية في االغو 
 .الشمالية

 

مسابقه ومعرض الفضل ثالث اعمال في 
 .حرف القش، التطريز والبسط البلدي

تكريم المبدعات في المحافظات في مجال 
  .التراث

 

  .تكريم مبدعات قي االشغال اليدوية التراثية

نشاط لتطوير الوعي لدى الجمهور والمؤسسات  22
 .بأهمية المخطوطات والوثائق واألرشيف

إطالق حملة لجمع الوثائق الخاصة وتشجيع   .طباعة بوستر خاص بيوم الوثيقة العربية 
الجمهور الفلسطيني على ايداع هذه الوثائق أو 

 .تقديمها كهبة
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طباعة بوستر خاص بيوم الوثيقة العربية بواقع 
 .( آالف نسخة 2)

 

يبين أهمية  عرض مسرحي وانتاج سكيتش .عروض مسرحيةدعم اقامة 
في اثبات المخطوطات والوثائق واألرشيف 

  .عروض 2الحقوق بواقع 

 

 عرض افالم، للمناسبات الوطنية
 .والثقافيه 

سنوية تتضمن عرض أفالم وصور الفعاليات ال
 .الوطنيةووثائق في المناسبات 

 

ندوات توعوية في خمس جامعات حول أهمية  .ندوة ادبية في مجال التراثعقد 
والمحافظة المخطوطات والوثائق واألرشيف 

 عليها.

 

 


