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 وجيقة مرحعية

 ة للثقافةستراثيجية الوطنيل ل

 م2014-2012

 مقدمة

تها، وبخفهُلها جبذو خُاة اإلاجخمهاث مدعمت بالخلذم والشقي والخػاسة، فالشلافت  حهخبر الشلافت نىىان الشهىب وملُاط خٍُى

خُت ألاضُلت، هما حعاهم في إزشاء الترار ؤلاوعاوي والخػاسي؛ وهي  – ت الىؾىُت، والزاهشة الخاٍس بال شً حهمل نلىخصبِذ الهٍى

هاث الذخُلت، وتهخم بطلل  ت والدشىُّ ٌٍ مً الدشللاث الفىٍش بزلً حععى إلى بىاء إوعاٍن مخجشٍد مً ألاهىاء الفاسغت، وخا

شها  شخطِخه بما ًدلم جذنُم اإلاجخمو وخذمخه وجىمُخه، وحهنى هزلً الشلافت بدىمُت اللذساث الزاجُت للفشد وجؿٍى

ت في بلام ألاسع إلى غشب زلافت والاظخفادة منها في مجاالث خذمت ؤلاوعاهُت و ألاوؾان؛ لزلً حععى اللىي الاظخهماٍس

الشهىب اإلاػؿَهذة، وإبلاءهزه اإلاجخمهاث في خاٌ غُبىبت دابمت؛ لخخمىً مً جىفُز مأسبها في العُؿشة والهُمىت والاظدبذاد 

ي جضنضم فىش وزلافت اإلاػؿَهذًً نبر وظلب خيراث البالد واظخغاللها؛ وفي ظبُل رلً جلىم هزه اللىي بئنذاد اإلاؤامشاث الت

مت؛ لزلً ٌهخبر الغضو الشلافي والفىشي الهابم ألابشص ؤمام جلذم 
َ
البرامج اإلاخهذدة لعُاظت الغضو الشلافي والفىشي اإلاىك

 اإلاجخمهاث ما لم جبزٌ كطاسي ظهىدها للخطذي له.

عخىنب الشلافاث اإلاخىىنت سغم حهاسع بهػها ًخميز الىاكو الشلافي في فلعؿين بالخىىم، فهى مجخمو مىفخذ نلى آلاخ ً، َو ٍش

خي والذًني، وؤجها هلؿت الخلاء لخػاساث مخخلفت. شظو رلً إلى ؤهمُت مىكو فلعؿين الجغشافي والخاٍس ، ٍو
 
 مو بهػإخُاها

خمشل هزا الخىىم الشلافي في ضىس مخهذدة، منها الخىىم الذًني خُض حهِش الذًاهاث الشالر الشبِعت الىبري  نلى ؤسع فلعؿين ٍو

)ؤلاظالم واإلاعُدُت واليهىدًت( وجىظذ نليها ألاماهً اإلالذظت لها، ومً ضىس الخىىم الشلافي جىىم اإلاؤظعاث الشلافُت في اإلاجخمو 

 حغؿي معاخاث زلافُت واظهت سغم قشوف الاخخالٌ وكُىده.
 
 الفلعؿُني، والتي جؤدًإدواسا

خمشل الخىىم الشلافي هزلً فُدىىم الاججاه ت والعُاظُت في اإلاجخمو الفلعؿُني خعب جىىم ألاخضاب والخشواث ٍو اث الفىٍش

ت، فُىظذ الفىشؤلاظالمي بإلىاهه اإلاخخلفت، ه ت والهلماهُت، وجىظذ مؤظعاث زلافُت ما العُاظُت والفىٍش جىظذ الخُاساث الِعاٍس

 مشاهض ألاوشؿت الشبابُت(. -و الؿفلظمهُاث اإلاشؤة  –حهبر نً الخُاس الشلافي الغشبي مشل  )مؤظعاث خلىق ؤلاوعان 

ت في اإلاجخمو الفلعؿُني، خُض إهه مً اإلاهشوف ولما جىىم   مً نىاضش الخىمُت البشٍش
 
 هاما

 
مشل هزا الخىىم الشلافي نىطشا ٍو

شلافت جطىس الشلافت في اإلاجخمو، ولما ظاهم رلً في ججذًذ الخشهت الشلافُت، ونمل نلى الخالخم الفىشي وإهخاط ضىس ظذًذة لل
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ولم ٌعلم اإلاشهذ الشلافي الفلعؿُني مً الهذوان ؤلاظشابُلي، خُض لخم الذماس باإلاؤظعاث الشلافُت واإلاىخباث واإلاعاظذ ودوس 

 
 
ت الذولُت، وجىكف دخٌى الىخب الخذًشت، مما ظبب سوىدا الهلم والشلافت، وبعبب الخطاس حهؿلذ مهاسع الىخاب العىٍى

 في اإلاىخباث والجامه
 
 اث واإلاؤظعاث الشلافُت.زلافُا

وإلاا ظبم مً اهمُت دوس الشلافت في البىاء الاظخماعي وان البذ مً الخخؿُـ الاظتراجُجي للؿام مهم ومؤزش في خُاة الامم 

 2018-2014والشهىب  فلشسث الىصاسة ممشلت بىصٍشها مهالي الذهخىس مدمذ اإلاذهىن إنذاد الاظتراجُجُت الىؾىُت لهام 

لىصساء وبمشاسهت  مؤظعاث اإلاجخمو اإلاذوي واإلاشاهض واإلاؤظعاث الشلافُت واإلاؤظعاث الذولُت مشل الُىوعيى وبانخماد مجلغ ا

 وغيرها 

 التجارب السابقة :

 . الخؿت الشاملت للشلافت الهشبُت الطادسة نً اإلاىكمت الهشبُت للتربُت والشلافت والهلىم 

 ُت اإلاعخلبلُت معىدة ؤلاؾاس الهام الظتراجُجُت الشلافت الفلعؿُي 

  الزي ًدخىي نلى الهذًذ مً ؤوساق الهمل وألابدار الهلمُت " ثنمية جقافة إلابداع "م 2013اإلاؤجمش العىىي الخامغ لهام 

 والخجاسب اإلابذنت.

 القواهين والتشريعات :

 محلي :

  مادة ًدىاٌو  37وهى كاهىن ظاسي ختى الُىم في الػفت وغضة ميىن مً  1911كاهىن خلىق الؿبو والخإلُف ظىت

الانخذاء نلى خلىق الؿبو والخإلُف ومذة هزه الخلىق وملىُت خم الؿبو والخإلُف وؾشق اإلالاغاة اللاهىهُت خين 

الانخذاء وخلىق اإلاالً وإنفاء البريء مً معؤولُت الانخذاء البريء، ونلىباث الخهامل نلى اليسخ اإلاهخذي فيها 

وؤخيام بشإن الطىس الشمعُت والخؿب العُاظُت والشظىم الجابض  والخلىق وؤخيام بشإن آلاالث اإلاُياهُىُت

 م.1924حسجُلها وخماًت اإلاؤلف ألاظىبي وخلىق الؿبو والخإلُف الذولُت ونذٌ هزا اللاهىن في ظىت 

  خ 124/2006كشاس مجلغ الىصساء سكم م واجبو ول 11/9/2006م بشإن جىمُت مؤظعاث في وصاسة الشلافت والطادس بخاٍس

 الشهش الفلعؿُني وداس الىخب واإلاجلغ ألانلى لذساظت والهلىم الخابو لىصاسة الشلافت . مً بِذ

  خيىن مً 2011لعىت  54كشاس وصٍش الشلافت سكم خ  9م بشإن وشش اإلاطىفاث وسكم ؤلاًذام ٍو  8/5/2011مىاد ضذس بخاٍس

 م ًدىاٌو ؤلاًذام وخماًت خلىق اإلاؤلف والتزاماث نلى اإلاؿابو.

 م بشإن حسجُل اإلاشاهض الشلافُت.ؤ ؤمجذ2011لعىت  54لشلافت سكم كشاس وصٍش ا 
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   ؤمجذ 2005غم هُئت مسخش الؿفل الفلعؿُني 

 اقليمي ودولي  :

  الانالن الهالمي الزي ضذس نىه )انالن مىعُيى بشإن العُاظاث اللافُت ( والزي جػمً اإلابادا ألاظاظُت التي

ت والهاؾفُت التي جميز جؤهذ ؤن الشلافت بمهىاها الىاظو نباسة نً  مجمىم  العماث الشوخُت واإلاادًت والفىٍش

الجماناث ؤلازيُت ، وهي حشمل الفىىن وآلاداب،وؾشق الخُاة ، وهزلً الخلىق الاظاظُت لإلوعان ، وهكم اللُم 

 والخلالُذ واإلاهخلذاث .

 م2012-2014محاور الاستراثيجية الوطنية للثقافة للعام 

( املكتبات 4(التراث )3( الفنون )2( الادب )1الاستراثيجية الوطني للثقافة الي محاور وهي )خلصت النقاشات لتقسيم 

( التعليم، حيث يشمل كل محور على الواقع واملؤشرات وألاولويات وألاهداف 6(إلابداع )5وألارشيف واملخطوطات )

 الاستراثيجية وثوحهات للعمل .

 

 أوال / محور الثقافة والتراث

ا وزلافُا غىُا وشإ في كشي ومذن فلعؿين اللذًمت وجىىنذ مفشداجه بين الهماسة والخشف جمخلً فلعؿ ين جشازا خػاٍس

ت وؤخلُت  والهاداث وألادواث واإلاهذاث والترار الشهبي وغيرها. خُض ٌهخبرهزا الترار مً ؤبشص الخلابم نلى ؤضالت وهٍى

خ.  الشهب الفلعؿُني باألسع والخػاسة والخاٍس

ه جإحي ؤهمُت مدىس الترار الشلافي اإلاادي واإلاهىىي،اإلاىلٌى مىه والشابذ وباألخظ اإلالذس ي مىه هػشوسة ملخت ونلُ       

لالهؿالق مىه باظتراجُجُت وؾىُت حهالج الخلل وجذفو باججاه الهمل نلى جفهُل بشامج الخفاف والجاهب اللاهىوي وسفو معخىي 

في مجاٌ الترار الشلافي هدى اإلاؿلىب هلػُت مدىسٍت في معخلبل اللػُت الىعي وجىخُذ الجهىد لالسجلاء بمعخىي الهمل 

 الفلعؿُيُت.

 
 

 واقع التراث الثقافي:

ًخميز كؿام الترار مً وظىد وادس مخخطظ ولىىه مدذود في مخخلف ؤهىام الترار الشلافي مً خشفُين، خبراء، ؤوادًمُين       

التي حهمل في مجاٌ جشار الشلافي. هما ًىظذ كلت وعي مجخمعي بإهمُت  ووظىد نذد هبير مً اإلاؤظعاث الشظمُت وألاهلُت

هاث اإلاخهللت باإلاخاخف  ىظذ غهف في جؿبُم اللىاهين والدشَش الخفاف نلى الترار الشلافي وباألخظ الترار الهمشاوي واإلاادي ٍو

عام الجغشافي والعُاس ي بين الػفت والترار الشلافي بشيل نام هما ٌشيل ألاوغام ألامىُت الغير معخلشة والخطاس والاهل

ت  و الخىلُب وهزلً اسجفام جيالُف كؿو الخشف الُذٍو وغضة، والبهذ الجغشافي نً مذًىت اللذط واسجفام جيلفت مشاَس

ٍض اث تهذًذا وجدذًا ٍو ت والخفٍش ذ والطىاناث الخللُذًت والهىامل البُئُت اإلاؤزشة ظلبا نلى الهمش الضمني للمىاكو واإلاباوي ألازٍش

رلً مً نضوف اإلااهدين واإلامىلين نً دنم وخماًت الترار وجىظه جىظه غالبُت الجهاث الذانمت هدى اإلاششوناث ؤلاغازُت 

 وؤلاوعاهُت.
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اث خُض إن ؤهبر وعبت مً وثتمتع فلسطين بفرصة  ت والخفٍش تها  في مىكمت الُىوعيى وزشاء كؿام غضة باإلاىاكو ألازٍش نػٍى

ت فشضت هبيرة لالصدهاس بهزا اللؿام  ألاساض ي الخيىمُت هي مىاكو  .ؤزٍش

% وعبت اإلاؤظعاث ألاهلُت الشلافُت الهاملت في مخخلف اإلاجاالث  14غهف وعبت اإلاؤظعاث الهاملت في مجاٌ الترار .1

. 

ت اإلاطاهت واإلاشممت  .2 ت في كؿام غضة .24غهف وعبت اإلاباوي واإلاىاكو ألازٍش  % وعبت لجمُو اإلاىاكو واإلاباوي ألازٍش

 مجمىنت . 16مخاخف واصدًاد نذد اإلاجمىناث اإلاخخفُت الخاضت  3ذد اإلاخاخف الخيىمُت مو كلتها زباث ن .3

ت خالٌ الخمغ ظىىاث ألاخيرة . .4 و الطُاهت والترمُم للمىاكو ألازٍش ت غمً مشاَس لى ألازٍش
ُ
 اسجفام وعبت الل

 . ي الشالر ظىىاث ألاخيرةاسجفام وعبت الخيعُم والهمل اإلاشترن مو اإلاؤظعاث الهاملت في مجاٌ الترار ف .5
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: ثحليل البيئة الداخلية
ً
 أوال

 هقاط القوة هقاط الضعف استراثيجيات وطموحات

  جىخُذ الجهىد اإلابزولت خيىمُا

ومؤظعاث اإلاجخمو اإلاذوي في مجاالث 

 الترار اإلاادي واإلاهىىي.

  دنم الخفاف نلى الؿابو التراسي

 اإلاهماسي.

 جمىين اإلاهً والطىاناث الخللُذًت. 

  دنم اظخخذام الؿشص الترازُت في

 اإلاجاٌ اإلاهماسي.

  ض وجفهُل الترار اإلالذس ي في حهٍض

اإلاىاهج الفلعؿُيُت لخىنُت الهللُت 

 الفلعؿُيُت

  الخفهُل ؤلانالمي إلاعخجذاث

الانخذاءاث الطهُىهُت نلى اإلامخلياث 

 والترار الفلعؿُني.

 

 

  ٌكلت نذد ألاًذي الهاملت اإلاذسبت في مجا

 لافي.الترار الش

  نذم وظىد مكلت خيىمُت واضخت جػم

اإلاؤظعاث الهاملت في مجاٌ جشار الشلافي 

مما ًؤدي إلى غهف الخيعُم وجىشاس 

و وألاوشؿت خاضت في اإلاىاظباث  اإلاشاَس

 راث الهالكت وحشخِذ الجهىد.

  كلت الىعي اإلاجخمعي بإهمُت الخفاف نلى

الترار الشلافي وباألخظ الترار الهمشاوي 

 واإلاادي.

 هف الاهخمام الخيىمي بالترار الشلافي غ

بعبب دمج الىصاساث اإلاخخطت غمً 

ت ؤخشي ال جشجبـ بها ال شىال  خلُبت وصاٍس

وال مػمىها: )العُاخت وآلازاس مو 

اغت(  الضسانت، والشلافت مو الشباب والٍش

مما ًؤدي لخللُظ اإلاىاصهاث اإلاخهللت 

و الترار الشلافي.  بمشاَس

  آلازاس اإلاهذة مً نذم إكشاس معىدة كاهىن

 كبل وصاسة العُاخت وآلازاس.

  هاث غهف جؿبُم الفاوهين والدشَش

اإلاخهللت باإلاخاخف والترار الشلافي بشيل 

 نام.

  اوهذام الخيعُم وجىاصم العلؿاث بين

 -الجهاث الشظمُت اإلاهىُت )الشلافت 

ششؾت ظُاخت آلازاس  –العُاخت وآلازاس 

 –ظلؿت ألاساض ي  –الجهاث ألامىُت  –

 البلذًاث(.

  غهف البرامج الخيىمُت اإلاخهللت بالترار

الشلافي في مذًىت اللذط، لهذم وظىد 

وىادس سظمُت مخفشغت حهمل نلى جفهُل 

 هزه اللػُت. 

  وظىد وادس مخخطظ في مخخلف ؤهىام الترار

 الشلافي مً خشفُين، خبراء، ؤوادًمُين.

  وظىد نذد هبير مً اإلاؤظعاث التي حهمل في

 شلافي.مجاٌ جشار ال

  ٌوظىد خؿـ لذي الجهاث الهاملت في مجا

 –الترار الشلافي وشمىلُت بشامجها )خفاف 

ب(. –جىنُت   جذٍس

  وظىد كانذة بُاهاث للترار اإلاهماسي واإلاىاكو

ت في كؿام غضة.  ألازٍش

  إكامت ؤٌو مخدف خيىمي في مذًىت غضة

ت مً هخاط  ٌهشع اإلالخيُاث اللذًمت ألازٍش

اث )مخدف كطش ال  باشا(.الخفٍش

  وظىد مؤظعاث غير خيىمُت مخخطت

بالترار الشلافي بمذًىت اللذط ولذحها بشامج 

و مخىىنت.  ومشاَس

 

: ثحليل البيئة الخارحية
ً
 جاهيا

 الفشص التهذًذاث استراثيجيات وطموحات
 

   دنم وخماًت الترار الشلافي

الفلعؿُني وباألخظ في مذًىت 

 اللذط مً الاخخالٌ والخلف.

 الطهُىهُت اإلاضنىمت  دخؼ الشواًت

 نً جشازىا ووعبه إلُه.

  دنم ؤظهاس اإلاىخجاث الترازُت

 .ألاوغام ألامىُت الغير معخلشة والخطاس 

  بين الػفت الاهلعام الجغشافي والعُاس ي

 وغضة، والبهذ الجغشافي نً مذًىت اللذط.

  ًو الخىلُب وهزل اسجفام جيلفت مشاَس

ت  اسجفام جيالُف كؿو الخشف الُذٍو

 والطىاناث الخللُذًت.

 .ت فلعؿين في مىكمت الُىوعيى  نػٍى

  اث ت والخفٍش زشاء كؿام غضة باإلاىاكو ألازٍش

خُض ؤهبر وعبت مً ألاساض ي الخيىمُت هي 

ت.  مىاكو ؤزٍش

  وظىد مىكو البالخُت ألازشي غمً البدت

 الترار الهالمي.
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 وحصجُو اإلاجخمو نلى ششائها.

  جىفير الذنم اإلاادي واللىظعتي

اليافي لبىاء اإلاشاهض الشلافُت في 

 مجاٌ الترار اإلاادي واإلاهىىي.

  جخطُظ مىاصهت خيىمُت لذنم

 كؿام الترار الشلافي.

 فلعؿُني اإلاشاسهت في الخمشُل ال

للمىاظباث الترازُت الذولُت والهشبُت 

 وجىفير الذنم لزلً.

  ض وصٍادة إكامت اإلاخاخف حهٍض

 الىؾىُت.

  حصجُو البدض الهلمي ونملُاث

جىزُم الترار الشلافي الفلعؿُني 

.  اإلاادي واإلاهىىي الشابذ واإلاىلٌى

 

  الهىامل البُئُت اإلاؤزشة ظلبا نلى الهمش

اث. ت والخفٍش  الضمني للمىاكو واإلاباوي ألازٍش

  جىظه غالبُت الجهاث الذانمت هدى

 ث ؤلاغازُت وؤلاوعاهُت.اإلاششونا

  ًجخىف وامخىام غالبُت الجهاث الذانمت م

 الخهامل مو الخيىمت.

 

  وظىد ظهاث دانمت مخخططت في الخفاف

 نلى الترار الشلافي.
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/ محور الثقافة وألادب:
ً
 جاهيا

 لنهػخه؛ وان حعلُـ اإلاشهذ ألادبي في 
 
 للىاكو الشلافي وجدلُلا

 
شا ِم الشظالت وجؿٍى

َ
ومً مىؿلم إخعاظىا بإهمُت اإلاعؤولُت وِنك

 إلنذاد خؿت اظتراجُجُت زلافُت وؾىُت لخمعت ؤنىام كادمت.فلعؿين  مً خالٌ جدلُل الىاكو واظدششاف اإلاعخلبل  جم
 
 هُذا

 واقع ألادب ومؤشرات ألاداء:

ًمخلً اإلاشهذ ألادبي في فلعؿين الهذًذ مً اليىادس اإلاشلفت وخاضت مً الشباب خُض جخىفش لذحهم الشغبت الخلُلت في الخغُير 

ش والنهىع بالخالت ألادبُت الشاهىت في قل وظىد ؤنذ خمخو هؤالء الشباب بالخميز وؤلابذام والخؿٍى اد مً ألادباء الشباب، ٍو

ألادبي، فلذ شاسوىا في معابلاث مدلُت ونشبُت ودولُت وؤزبخىا ظذاستهم الفىُت وؤلابذانُت واخخلىا ضذاسة اإلاشاهض، هما ؤن 

 ؤمام وشش الهذًذ مً هؤالء ألادباء ؤضذس نذة ؤنماٌ ؤدبُت نلى هفلتهم الزاجُت لُخدذوا بزلً الهىاب
 
م اإلاالُت التي جلف خابال

وإبشاص إبذاناتهم والتي حهطف باإلاجخمو الفلعؿُني؛ لزا جىمً ألاهمُت بميان خُض حعدشمش هزه الؿاكاث واللذساث اإلابذنت في 

ش الىاكو الشلافي الفلعؿُني مً روي  و حهخبر الجامهاث الفلعؿُيُت خاغىت للهذًذ مً الىلاد .الاسجلاء باإلاشهذ ألادبي وجؿٍى

هاوي اإلاشهذ ألادبي مً الخػُِم  .الخبرة والىفاءة في الىلذ وممً لهم ؤزش هبير ودوس نكُم في الخإلُف واليشش والىلذ البىاء َو

اث ألادبُت ؤلابذانُت بالتزامً والدعاوي بين شؿشي الىؾً ما ؤدي لىبذ واهضواء الطىث ألادبي الخش وهزلً غهف  نلى الخٍش

.الخىاضل بين ظمُو ؤؾ
 
 ُاف ونىاضش اإلاشهذ ألادبي خيىمت ومؤظعاث وؤفشادا

اد ألادب في فلعؿين مً روي الخبرة والىفاءة، وخشذ بهؼ ؤلاهجاصاث        جخميز فلعؿين بىظىد نذد ال بإط به مً هلَّ

اإلاعخمش هما ًىظذ الخيىمُت واإلاذهُت والصخطُت في مُذان الهؿاء الىىعي وؤلاهجاص اإلاخميز اإلاخهللت بالخشان ألادبي الفانل و 

ش واكو الخطاس والاخخالٌ  جفهم اإلاجخمو بيافت ؤؾُافه وششابده ألهمُت ودوس ألادب في إنالء شإن اللػُت الفلعؿُيُت وجطٍى

هاوي  اإلاجهىد ألادبي مً الدشدذ وسبما مفاسكاجه العجُبت التي جؿشح ؤو حهىغ  نلى الخُاة الانخُادًت للمىاؾً الفلعؿُني َو

اث ألادبُت خالت الطشام ا لفلعؿُني الاظشابُلي وؤفم الخهامل مهها خالٌ العىىاث اللادمت وبهػا مً الخػُِم نلى الخٍش

 ؤلابذانُت بالتزامً والدعاوي بين شؿشي الىؾً ما ؤدي لىبذ واهضواء الطىث ألادبي الخش.

خج ألادبي الفلعؿُني مما ًؤدي إلى غهف هما اهه ًخم الالخفاث للمىخج ألادبي الهشبي ؤو الهالمي مو غؼ الىكش نً اإلاى      

البيُت الخدخُت الشلافُت مً معاسح ودوس الشلافت و اإلاىخباث الهامت ملاسهت مو خاالث التزاًذ الشهُب في اليادس الىخبىي ألادبي 

ئت. ومدذودًت والشلافي بشيل نام.هما ًخم حعلُـ ألاغىاء نلى فئت مدذدة مً الشهشاء وألادباء، ونذم إبشاص اإلاىاهب الىاش

 الترهيز نلى ؤدب اإلاىافي والشخاث وفلعؿُىيي الذاخل والخشهت ألاظيرة، وؾبانت ألادب الفلعؿُني بشيل نام .

 

هما إهه ًخم الاهخمام باإلبذام الشهشي فلـ دون الترهيز نلى ألالىان ألاخشي مً كطت كطيرة وهظ معشحي وسواًت ؤدبُت       

 إلى ؤدب ألاؾفاٌ مو الخاظت اإلااظت إلى جفهُله، ونذم الاهخمام باليشش والخىصَو  وخاؾشة وغيرها مً ألالىان وال 
 
ًلخفذ هشيرا

.
 
 وزلافُا

 
 وؾبانت ألانماٌ ألادبُت وإبشاصها إنالمُا

ض اإلاشهذ الادبي اظدشماس خالت الخالخم الشهىبي وألاممي مو نذالت وهطشة اللػُت الفلعؿُيُت        ومً ؤنكم الفشص لخهٍض

ض  لخشذ ض خاالث الخىاضل اإلاعخمش والخهٍض ذ مً الذنم واإلاىاضشة والدشبًُ لللػُت الفلعؿُيُت والخبادٌ ألادبُىحهٍض مٍض

 واإلاعاهذة بالخبراث واللذساث واإلاىاهب مً كبل ظمُو اإلاؤظعاث الهشبُت والذولُت اإلامىىت ووظىد زلافت اإلالاومت اإلابذنين

ه اإلاخهمذ لللػُت الفلعؿُيُت مً كبل خطىمها وؤنذائها بعبب هما ؤن مً اخؿش الخدذًاث والتهذًذ       اث خالت الدشٍى

 الدشكي العُاس ي والاهلعام الذاخلي واظخمشاس غُاب اإلاطالخت.
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: ثحليل البيئة الداخلية
ً
 أوال

 هقاط القوة هقاط الضعف استراثيجيات وطموحات

هاث التي جدمي  .1 وغو اللىاهين والدشَش

ت، وخ لىق اإلاؤلف، وجىفش اإلالىُت الفىٍش

ت الخهبير.  خٍش

جشظمت ألادب الفلعؿُني إلى اللغاث  .2

ت، وسبـ الطالث مو دوس اليشش  ُّ الخ

 الهاإلاُت الىبري.

إخُاء ألادب الفلعؿُني الزي ضذس مو  .3

ً ختى هىبت  ، 48بذاًت اللشن الهشٍش

وخماًخه مً الػُام والاهذزاس، وحهٍشف 

 ألاظُاٌ الجذًذة.

لنهىع بالىاكو وغو خؿت وؾىُت مىخذة ل .4

 ألادبي وفم هزه الاظتراجُجُت الىؾىُت.

ش اإلاىهج الفلعؿُني في مشاخلت  .5 جؿٍى

اإلاخىظؿت والابخذابُت اإلاهضصة ألهمُت 

اليلمت  وألادب واإلاعشح واللطت والشواًت 

 في نملُت الخدشس والطمىد.

 حصجُو ؤدب الشباب، ودنمه، وسناًخه. .6

الاهخمام بإدب ألاؾفاٌ، وحصجُو إضذاس  .7

 الث خاضت بالؿفل الفلعؿُني.مج

جلذًم الذنم الخيىمي للمجالث ألادبُت  .8

اإلاخخططت باآلداب، وسناًتها، وإكامت 

شبياث الخىصَو لخىضُلها إلى مخخلف 

 اإلادافكاث.

ؤلاظشام بخإظِغ اإلاىخبت الىؾىُت الهامت   .9

ومعشح وؾني مشهضي ونلى معخىي 

 اإلادافكاث.

 

 

اث ألادبُت ؤلابذانُ .10 ت الخػُِم نلى الخٍش

بالتزامً والدعاوي بين شؿشي الىؾً ما ؤدي 

لىبذ واهضواء الطىث ألادبي الخش وهزلً 

غهف الخىاضل بين ظمُو ؤؾُاف ونىاضش 

 .
 
 اإلاشهذ ألادبي خيىمت ومؤظعاث وؤفشادا

ٌهاوي  اإلاجهىد ألادبي مً الدشدذ وسبما  .11

مفاسكاجه العجُبت التي جؿشح ؤو حهىغ خالت 

ي وؤفم الخهامل الطشام الفلعؿُني الاظشابُل

 مهها خالٌ العىىاث اللادمت 

الالخفاث للمىخج ألادبي الهشبي ؤو الهالمي مو  .12

غؼ الىكش نً اإلاىخج ألادبي الفلعؿُني مما 

ًؤدي إلى غهف البيُت الخدخُت الشلافُت مً 

 معاسح ودوس الشلافت و اإلاىخباث الهامت 

ًخم الاهخمام باإلبذام الشهشي فلـ دون  .13

لىان ألاخشي مً كطت كطيرة الترهيز نلى ألا

وهظ معشحي وسواًت ؤدبُت وخاؾشة وغيرها 

 إلى ؤدب ألاؾفاٌ 
 
مً ألالىان وال ًلخفذ هشيرا

مو الخاظت اإلااظت إلى جفهُله، ونذم الاهخمام 

باليشش والخىصَو وؾبانت ألانماٌ ألادبُت 

.
 
 وزلافُا

 
 وإبشاصها إنالمُا

 

ًمخلً اإلاشهذ       

ألادبي في فلعؿين 

ذًذ مً اليىادس اله

اإلاشلفت وخاضت مً 

 الشباب .

 

وظىد زلافت     

 اإلالاومت اإلابذنين
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: ثحليل البيئة الخارحية
ً
 جاهيا

 الفشص التهذًذاث استراثيجيات وطموحات

إخُاء ألادب الفلعؿُني الزي ضذس مو  .1

ً ختى هىبت  ، 48بذاًت اللشن الهشٍش

وخماًخه مً الػُام والاهذزاس، وحهٍشف 

 لجذًذة.ألاظُاٌ ا

الهىاًت بالترظمت، وخض اإلاؤظعاث  .2

الشظمُت وألاهلُت ودوس اليشش لترظمت 

ؤهم ما ًطذس في الهالم مً ؤنماٌ 

 إبذانُت.

الخىظو في وشش ألادب الفلعؿُني،  .3

والخهٍشف باألدباء والىخاب الفلعؿُيُين 

نبر شبياث الاهترهذ، وشبياث الخىاضل 

 الاظخماعي وؤلانالم الخذًض.

 

الهخمام اإلاشهذ الهشبي نلى خعاب 

 اإلاشهذ الادبي الفلعؿُني 

حهخبر الجامهاث الفلعؿُيُت 

خاغىت للهذًذ مً الىلاد مً 

روي الخبرة والىفاءة في الىلذ 

وممً لهم ؤزش هبير ودوس 

نكُم في الخإلُف واليشش 

 والىلذ البىاء

ض  ومً ؤنكم الفشص لخهٍض

اإلاشهذ الادبي اظدشماس خالت 

شهىبي وألاممي مو الخالخم ال

نذالت وهطشة اللػُت 

ذ مً  الفلعؿُيُت لخشذ مٍض

الذنم واإلاىاضشة والدشبًُ 

لللػُت الفلعؿُيُت والخبادٌ 

ألادبي خاالث الخىاضل 

ض واإلاعاهذة  اإلاعخمش والخهٍض

بالخبراث واللذساث واإلاىاهب 

مً كبل ظمُو اإلاؤظعاث 

 الهشبُت والذولُت اإلامىىت.
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 املكتبات وألارشيف واملخطوطات: جالثا/ محور 

 في بىاء وجؿىس       
 
 ؤظاظُا

 
 ونىطشا

 
 سهُىا

 
جيبو ؤهمُت هزا اإلادىس مً وىهه ٌشخمل نلى زالزت مجاالث ٌهذ ول واخذ منهما سهىا

ت وجىمُت اللذساث البدشُت لذي ؤلاوعان  مىز اإلاجخمهاث ؤلاوعاهُت، فلؿام اإلاىخباث هى الهمىد ألاظاس ي للخىمُت الفىٍش

 في خماًت الترار الفىشي ألًت خػاسة، وؤما مجاٌ ألاسشُف 
 
 ؤظاظُا

 
مشاخله الخهلُمُت ألاولى، فُما ٌهذ كؿام اإلاخؿىؾاث نامال

خها، وجشاثها الفىشي والشلافي، هدى   حشيل راهشة ألامت وجاٍس
 
فهى بال شً راهشة الىؾً وألامت، وباخخطاس فهزه اإلاجاالث مها

 وؤ
 
.معخلبل ؤنكم شإها

 
 هثر خكا

 مجال املكتبات . أ

 الواقع واملؤشرات :

ذ نذدها في ؤفػل مدافكت نً      مىخباث  5جىدشش اإلاياجب الهامت في مدافكاث الىؾً ولىنها كلُلت ومدذودة ، فال ًٍض

ت وفي الغالب جفخلش اإلاىخباث الهامت إلى سهً ألاؾفاٌ ، وكعم البرم فخلش كؿام غضة إلى مىخبت وؾىُت مشهٍض جُاث نامت، ٍو

واإلاىخبت اإلاخىللت ، وهزلً الخذابم وميان ألالهاب وحهاوي اإلاىخباث الهامت في كؿام غضة مً غهف اإلايزاهُاث ،  لزا فهي 

 نلى ؤلاهذاء ، وهى ما ًػهف مجمىناتها بشيل نام وبالخالي خذماتها.
 
 حهخمذ في جىمُت ملخيُاتها غالبا

ادة ظاناث الهمل لخخمىً مً خذمت ظمُو الفئاث والششابذ وخاضت فئت اإلاىقفين والهاملين  وجدخاط اإلاىخباث الهامت إلى ٍص

ب ، ورلً بعبب نذم اكخىام ؤلاداساث الهلُا بػشوسة رلً مً ظهت ، وهلظ  وحهاوي اإلاىخباث الهامت مً هلظ الخذٍس

خىفشة بشيل هبير لىنها في ؤلامياهُاث واإلايزاهُاث مً ظهت ؤخشي هما ان اليىادس اإلاخخططت في مجاٌ اإلاىخباث واإلاهلىماث م

الغالب ناؾلت نً الهمل آلان ؤو حهمل في مجاٌ ؤخش هما ان واكو الخطاس الاكخطادي ًؤزش ظلبا   نلى ؤداء اإلاىخباث 

ب وجىمُت  الفلعؿُيُت بيافت ؤهىانها خاضت فُما ًخهلم باإلاشاسواث الهلمُت ؤو مهاسع الىخب الهشبُت والذولُت وهزلً الخذٍس

 اإلاجمىناث .

 مجال املخطوطات: . ب

جي اإلاىخباث في مدافكاث  ال شً ؤن وظىد نذد ال بإط به مً اإلاخؿىؾاث في فلعؿين والهالم الهشبي. ونذد ظُذ مً خٍش

ذ الاهخمام باإلاخؿىؾاث ولىً حهشع الىشير مً اإلاخؿىؾاث والىزابم، وبالخدذًذ في اللذط، إلى  غضة وجىىىلىظُا اإلاهلىماث ًٍض

اإلاخؿىؾاث وكلت اإلاخخططين بدفل وضُاهت وجشمُم اإلاخؿىؾاث حهذد  وجشمُم لخفل مشاهض خىفشم العشكتبعببهذ الخلفى

 هزا الامش. 
 

 ج.مجال ألارشيف:

جي اإلاىخباجى جىىىلىظُا اإلاهلىماث و نذد  ال ًخخلف ازىان بالخاظت اإلااظت لألسشُف الىؾني ال شً ان وظىد نذد ظُذ مً خٍش

و هبير مً اإلالفاث في الىصاساث والذو  ابش اإلاخخلفت وجىفش ألاسشُف بالىصاساث ًذفهىا باالهخمام باألسشُف ولىً نذم وظىد حشَش

ؤو لىابذ وكىاهين جىكم ألاسشُف وحشدذ ألاسشُف بين مدافكاث الػفت الغشبُت ومدافكاث غضة وهزلً البلذان ألاخشي 

 ونذم وظىد مىاصهاث وافُت ًؤخش رلً .

 

 

 



: ثحليل البيئة الداخلية
ً
 أوال

  هقاط القوة هقاط الضعف استراثيجيات وطموحات

 ض الاظخخذام  حهٍض

 ألامشل للمىخباث.

  افخخاح مىخباث

ظذًذة مىصنت 

 نلى 
 
ظغشافُا

 اإلادافكاث.

  ض الذنم حهٍض

شها.  للمىخباث وجؿٍى

  سفو الخىنُت باللشاءة

 واظخخذام اإلاىخباث.

  ض كذساث مششفي حهٍض

 الىؾىُت. اإلاىخباث

  إنذاد اإلاهاًير

باإلاىخباث الخاضت 

 بمخخلف ؤهىانها.

  حصجُو نملُت

الخإلُف واليشش في 

 وافت اإلاجاالث. 

 

  ٌمدذودًت الاظخخذام الفها

 إلمياهُاث اإلاىخباث ومىاسدها.

  هاث خاضت نذم وظىد حشَش

 باإلاىخباث واإلاىخبُين.

  ادة اإلاعخمشة واإلاخخالُت في ؤنذاد الٍض

ظيان مدافكاث غضة ملابل 

خباث مدذودًت ألاساض ي إلوشاء مى

 ظذًذة

  اإلاجخمو الفلعؿُني مجخمو غير

 كاسا.

  الخىصَو غير الهادٌ للمىخباث

الهامت والجامهُت واإلاخخططت في 

مدافكاث غضة، خُض جشجىض في 

 مدافكت غضة.

  جذوي اإلاىاصهاث اإلاخططت للشإن

الشلافي وخاضت اإلاىخباث مً اإلاىاصهت 

 الهامت.

  ىهُت وؤلارانُت كلت البرامج الخلفٍض

 لشلافت.اإلاخططت ل

  جىكف الهمل بمششوم اإلاىخبت

الىؾىُت بعبب الاهلعام العُاس ي 

شان   2007في خٍض

  هاث بين الػفت حهذدًت الدشَش

 وغضة.

  إغالق اإلاهابش وضهىبت إدخاٌ هخب

 ظذًذة.

  ًوظىد وعي واهخمام م

 وصاسة الشلافت باإلاىغىم.

  جىفش نذد مً اإلاىخباث

الهامت، الجامهُت 

 واإلاذسظُت.

 ىخبت الىؾىُت، جىفش ملش اإلا

وهى بداظت فلـ إلى جشمُم 

 وإهماٌ.

  جىفش نذد مً اإلاخخططين

بهلم اإلاىخباث واإلاهلىماث، 

 والخىظبت.

  جىفش اإلاؤظعاث الخلىكُت

واليلُاث اللاهىهُت مً 

اإلامىً الخهاون مو ؤخذها 

إلاشاظهت اللىاهين التي 

 ضذسث نً العلؿت

 

 مجال املكتبات -أوال

 

  لجىت وؾىُت حشىُل

ف نلى خطش لإلششا

 وظمو اإلاخؿىؾاث .

  ش وادس مخخطظ جؿٍى

بطُاهت وجشمُم 

اإلاخؿىؾاث 

  مىاصهاث غير وافُت ؤو ضهىبت جىفير

 مىاصهاث.

  هاث بين الػفت حهذدًت الدشَش

 وغضة.

  ،حهشع آالف اإلاخؿىؾاث والىزابم

خلف وبالخدذًذ في اللذط، إلى ال

  وظىد وعي واهخمام وخبرة

مً وصاسة الشلافت ووصاسة 

 ألاوكاف بهزا اإلاىغىم.

  جي وظىد نذد ظُذ مً خٍش

 اإلاىخباث في مدافكاث غضة.

  وظىد فابؼ في اليادس

 مجال املخطوطات -جاهيا
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والاظخفادة مً 

جي جىىىلىظُا  خٍش

اإلاهلىماث في هزا 

 اإلاجاٌ .

 

والعشكت بعبب نذم جىفش مشاهض 

 لخفل وجشمُم اإلاخؿىؾاث.

  كلت اإلاخخططين بدفل وضُاهت

 وجشمُم اإلاخؿىؾاث.

البششي في الخخططاث 

اث الهالكت مشل ر

 جىىىلىظُا اإلاهلىماث.

  ًوظىد نذد ال بإط به م

اإلاخؿىؾاث في فلعؿين 

 والهالم الهشبي.

  هاث ظً الدشَش

واللىاهين لخىكُم 

 ألاسشُف .

  ض اظخخذام حهٍض

الخىىىلىظُا 

والخلىُاث الخذًشت 

 بجمو ألاسشُف .

 

 

  و ؤو لىابذ وكىاهين نذم وظىد حشَش

 ألاسشُف.جىكم 

  حشدذ ألاسشُف بين مدافكاث

الػفت الغشبُت ومدافكاث غضة 

 وهزلً البلذان ألاخشي.

  كلت اإلاخخططين بدفل وإنذاد

 ألاسشُف.

  مىاصهاث غير وافُت ؤو ضهىبت جىفير

 مىاصهاث.

 

  ًوظىد وعي واهخمام م

 وصاسة الشلافت بهزا اإلاىغىم.

  جي وظىد نذد ظُذ مً خٍش

اإلاىخباث في مدافكاث غضة 

بهم وضلل ا لزًً ًمىً جذٍس

 مهاساتهم.

  وظىد فابؼ في اليادس

البششي في الخخططاث 

راث الهالكت مشل 

 جىىىلىظُا اإلاهلىماث.

  ًىظذ نذد هبير مً اإلالفاث

في الىصاساث والذوابش 

 اإلاخخلفت.

 .جىفش ألاسشُف بالىصاساث 

  ًجىفش الجامهاث التي ًمى

ؤن حعاهم في خفل وظمو 

ه اإلاىسور الشلافي وجطيُف

وظهله مىغها للبدض، 

خُض ؤسشفت اإلاىسور 

الشهبي هى مً مهام 

 الجامهاث بالذسظت ألاولى.

 
ً
 مجال ألارشيف -جالثا

 

: ثحليل البيئة الخارحية
ً
 جاهيا

  اظخىماٌ إوشاء اإلاىخبت الىؾىُت

 وجفهُل دوسها.

  ش الببلُىغشافُا الىؾىُت جؿٍى

 الفلعؿُيُت.

  هاث واللىاهين ظً الدشَش

 ىخباث واإلاىخبُين.اإلاخهللت باإلا

  إغالق اإلاهابش كذ جدٌى دون جىمُت

اإلاىخباث ؤو إوشاء مىخباث ظذًذة 

ؤو جىمُت كذساث اإلاىخبُين وؤخطابيي 

 ؤو ...إلخ.

 العُاس ي  -خالت الاهلعام الجغشافي

الخاد اللابم في فلعؿين مىز الهام 

  العُاظاث الهامت للذولت

مؤمىت بشظالت اإلاىخباث، 

وحهمل نلى وشش زلافت 

 اللشاءة باإلاجخمو.

  مؤظعاث اإلاجخمو اإلاذوي

خلل الشلافي مهخمت بال

 مجال املكتبات -أوال
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  جىمُت ملخيُاث اإلاىخباث

 الفلعؿُيُت بمخخلف ؤهىانها.

  جىمُت كذساث اإلاىخبُين وؤخطابيي

 اإلاهلىماث.

  ش الهالكت بين الاجداد الهشبي جؿٍى

 والذولي للمىخباث واإلاهلىماث.

  م إلاجاٌ اإلاىخباث الدعٍى

واإلاهلىماث بالخهاون مو الجهاث 

راث الهالكت 

ث،الصخف،ا)الفػابُاث،ؤلارانا

 إلاؤظعاث ألاخشي(

 

2007. 

  ،اللطف والاظخُاح والفلخان ألامني

 الخشابم..إلخ.اليىاسر الؿبُهُت، 

  فطل الػفت نً غضة مً كبل

 الاخخالٌ ؤلاظشابُلي وضهىبت الخىلل.

  ال ًىظذ اهخمام واف مً الىصاساث

 ألاخشي بالخهاون اإلاشترن فُما بُنهم.

 

 واإلاىخباث

  وظىد نذد مً اإلاىخباث

اإلاخخططت في مخخلف 

 مدافكاث غضة.

  مً اإلامىً الخطىٌ نلى

ل إلوشاء اإلاىخباث  جمٍى

شها، ظُما اإلاىخبت  وجؿٍى

 الىؾىُت.

  خُت في خطش للمخؿىؾاث الخاٍس

نمىم ألاساض ي الفلعؿُيُت 

ووغو الخؿـ لخماًتها وخفكها 

 ا وإخُائها.وجشمُمه

  خطش اإلاخؿىؾاث في اإلاىخباث

الخاضت وجلً اإلاىظىدة لذي 

بهؼ الهابالث الفلعؿُيُت 

والخإهذ مً ظالمتها وجلذًم 

 الطُاهت الالصمت لخماًتها.

  هاث واللىاهين ظً الدشَش

الخاضت بدماًت اإلاخؿىؾاث 

الفلعؿُيُت ومىو حعشبها ؤو 

 إجالفها ؤو ظشكتها.

  ش نمل كعم دنم جؿٍى

اث الىؾىُت بىصاسة اإلاخؿىؾ

 ألاوكاف والشؤون الذًيُت.

  الخهاون مو الذٌو الهشبُت

وؤلاظالمُت وألاظىبُت في مجاٌ 

اإلاخؿىؾاث والععي للخطٌى 

نلى ضىس نً مخؿىؾاث 

فلعؿُيُت ؤو ؤخشي نشبُت ؤو 

ؤظىبُت راث نالكت بالششاء ؤو 

  الىغو العُاس ي والاكخطادي

 وألامني غير معخلش

 وعي واف نىذ الىصاساث  ال ًىظذ

 بإهمُت اإلاخؿىؾاث وخفكها.

  إغالق اإلاهابش وضهىبت دخٌى اإلاىاد

 الالصمت لترمُم اإلاخؿىؾاث.

  هاث ضهىبت في ظً الدشَش

 واللىاهين الالصمت.

 العُاس ي  -خالت الاهلعام الجغشافي

الخاد اللابم في فلعؿين مىز الهام 

2007. 

  ،اللطف والاظخُاح والفلخان ألامني

 سر الؿبُهُت، الخشابم..إلخ.اليىا

  فطل الػفت نً غضة مً كبل

 الاخخالٌ ؤلاظشابُلي وضهىبت الخىلل.

 .جيالُف الخؿبُم نالُت 

  جىىىلىظُا اإلاهلىماث

الخذًشت حعهل الخهامل 

مو اإلاخؿىؾاث مً خُض 

 خفكها وجذاولها.

  ظهىلت جىفش البرمجُاث

الالصمت لخفل 

اإلاخؿىؾاث والخهامل 

 مهها.

 شبُت ًىظذ ججاسب ن

ممخاصة ًمىً الاظخفادة 

 منها.

  خ وظىد ؤكعام في الخاٍس

وباخشين مهخمين 

 باإلاخؿىؾاث في اإلاجخمو.

  إمياهُت جىفش الذنم اإلاادي

بخهاون ودنم بهؼ 

 الذٌو مشل )جشهُا(.

 

 مجال املخطوطات -جاهيا
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/ الثقافة والفنون :
ً
 رابعا

ال شً إن كؿام الفىىن مً اهم اللؿاناث اإلاؤزشة في الشلافت واإلاخإزشة واإلاهبرة ننها خُض ان بنى الخدخُت للفىىن مً       

ىن والذساما ؤلارانُت واإلاعشخُت والغىاء واإلاىظُلى و الفىىن الدشىُلُت والفليلىس والاظخهشاع هي اهم مىابش  العِىما والخلفٍض

 الشلافت 

 

 رات :الفنون واقع ومؤش

 لخدلُم غاًاث شهبىا وؤهذافه       
 
، وضىال  وزلافت واهخماء 

 
ال شً ؤن نذم وظىد خاغىت فىُت جدعو للجمُو، فىشا

 والنهىع بالفً الفلعؿُني ليرجلي إلى 
 
 وناإلاُا

 
 ونشبُا

 
اإلايشىدة.لجمو شمل الفىاهين الفلعؿُيُين والخهٍشف بهم فلعؿُيُا

في إبشاص الىظه الخػاسي واإلاششق للشهب الفلعؿُني هى اهم ما ٌهشكل خشهت الشلافت حجم اللػُت بيل ظىاهبها، ولِعهم 

ب  والفىىن هما اهه  ال ًىخذ اي مً بيُت جدخُت مخخططت مً معاسح او كانت ظِىما او اوادًمُت ؤو مههذ ؤو مشهض جذٍس

ملخلى اإلاهً  –العِىمابُت  مخخطظ في مجاٌ الفىىن بيافت الخخططاث وال ملخلُاث فىُت مخخططت  ) ملخلى اإلاهً

 ملخلى الترار الفلعؿُني(. –ملخلى الفىىن الدشىُلُت  –ملخلى اإلاهً اإلاىظُلُت  –الخمشُلُت 

/ محور الثقافة والتعليم :
ً
 خامسا

 مقدمة :

 الاظتهذاء.

 

 .وغو خؿت وؾىُت شاملت 

 .حشىُل لجىت وؾىُت نلُا 

  إوشاء وحعمُت هُئه وظهت

ى ألاسشُف وجدذًذ اإلاششفت نل

 مياهه.

 .ب وىادس مخخطت  جإهُل وجذٍس

  هاث بئلضام ظً اللىاهين والدشَش

الىصاساث واإلاؤظعاث الخيىمُت 

والخاضت بذفو وزابلها إلى 

 ألاسشُف الىؾني.

  ظمو شخاث ألاسشُف الىؾني

الفلعؿُني اإلاخىازش في الذٌو 

 الهشبُت وؤلاظالمُت وغيرها.

  مذ ظعىس الخهاون مو الذٌو

شبُت وؤلاظالمُت وؤخشي راث اله

 نالكت.

 .جىفير اإلايزاهُاث الالصمت 

 

  الىغو العُاس ي والاكخطادي

 وألامني غير معخلش

  ال ًىظذ وعي واف نىذ الىصاساث

 بإهمُت ألاسشُف

  ال ًىظذ اهخمام واف نً الىصاساث

 بالخهاون اإلاشترن فُما بُنهم

  هاث ضهىبت في ظً الدشَش

 واللىاهين الالصمت.

 ًاللىاهين اإلاعانذة مً  في خاٌ ظ

 الطهب غمان الالتزام بها.

 .نذم وظىد خؿت وؾىُت شاملت 

  فطل الػفت نً غضة مً كبل

 الاخخالٌ ؤلاظشابُلي وضهىبت الخىلل.

 .جيالُف الخؿبُم نالُت 

  ظىء الهالكاث الفلعؿُيُت في غضة

 مو بهؼ الذٌو الهشبُت.

  هىان خاظت ماظت نىذ

الباخشين لألسشُف 

 الىؾني.

 ألاسشُف هى  حشىُل

 غشوسة وؾىُت.

  ًىظذ ججاسب نشبُت

ممخاصة ًمىً الاظخفادة 

 منها وجبادٌ الخبراث.

  إمياهُت جىفش الذنم اإلاادي

بخهاون ودنم بهؼ 

 الذٌو )جشهُا(.

  ٌوظىد الخهاون  لخباد

الخبراث مً الذٌو ألاخشي 

 بمجاٌ ألاسشُف.

  

 
ً
 مجال ألارشيف -جالثا
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ل الخهلُم الفلعؿُني 
ّ
ت ؤلاظالمُت الهشبُت الفلعؿُيُت، فلذ و -نلى الذوام  -شي  ؤظاظُا مً نىاضش  الهٍى

 
ان له دوس نىطشا

 مهم في جىاسر ألاظُاٌ للهلُذة ؤلاظالمُت  وانخىاكهم لها، ولللُم الفلعؿُيُت والتزامهم بها. 

ض الشلافت وجىمُتها لذي الاظُاٌ ونبر اإلاعيرة الخهلُمُت ٌهخبر مهما ظذا في سقي وجؿىس مجخمهىا الفلعؿُني لزلً وان  ولهل حهٍض

 حعلُـ الػىء نلى هزا اإلادىس اإلاهم .

 قع واملؤشرات :الوا

 
 
ًدخل الخهلُم الفلعؿُني نلى اإلاعخىي الهشبي مياهت مشمىكت مً خُض جىفير فشص الخهلُم للجمُو، والتي جىفش ؤظاظا مخِىا

 خالٌ 
 
 هبيرا

 
 هدى جىقُف اإلاهشفت، إر اهخفػذ مهذالث ألامُت في فلعؿين اهخفاغا

 
جُا ًمىً الاهؿالق مىه للخدٌى جذٍس

ضخذ وعبتها مً اليعب  ألاكل في اإلاىؿلت، هما حهذُّ مهذالث الالخداق في الخهلُم ألاظاس ي والشاهىي العىىاث اإلااغُت خُض ؤ

 مً بين ؤنالها في اإلاىؿلت

كذ سهضث اإلاىاهج الفلعؿُيُت نلى البهذ الشلافي ، ورلً مً خالاللخإهذ نلى الخمعً باللُم الاظخمانُت والذًيُت واإلادافكت 

اث  ت نليها  ،واخترام الخٍش ض الشهىس بالهٍى الفشدًت والهامت ، واإلادافكت نلى ألاظشة ، والالتزام بىاظباتها ،وخعً سناًتها وحهٍض

خ واهدشاف اإلايان وهما ؤهذث  نلى خلىق ؤلاوعان ،   الىؾىُت واللىمُت مً خالٌ اظخهادة الشمىص وهخابت الخاٍس

 

ل ،وظُادة اللاهىن ، والهذالت وجمىين اإلاشؤة ، وإبشاص دوسها في والخهذدًت والخىىم الفىشي ، والعُاس ي ، والذًني ، وكُم الهم

 اإلاجخمو .

ت ، والىؾىُت إر جىاولذ كػاًا الذًً ،والاهخماء للىؾً ،وكُم الخم والخير ، والانتزاص بالشلافت  هزلً ؤهذث نلى ألابهاد الفىٍش

 ذًملشاؾُت ، واللُم واإلابادا ؤلاوعاهُت .الهشبُت ؤلاظالمُت . واهخماء فلعؿين إلى مدُؿها الهشبي، وؤلاًمان بال

ت  خ الفلعؿُني مىز ؤكذم الهطىس ، وبيل ما ًضخش به مً ؤزاس وؾبلاث خػاٍس ض الخهٍشف بالخاٍس ولىً اإلانهاط ًدخاط إلى حهٍض

شل: الفً والخهٍشف باألدب الفلعؿُني الخذًض ، ظىاء الزي هخب مىز بذاًت اللشن وختى الىىبت.وإدخاٌ الفىىن في اإلاىاهج، م

الدشىُلي ، اإلاىظُلي ، اإلاعشح ، والعِىما.وغو مىاهج خاضت بالخهلُم الهالي ، للمهاهذ واليلُاث اإلاخخططت بالفىىن وجمىين 

الؿالب مً اظخخذام وظابل الخىىىلىظُا الخذًشت ، لخىظُو مهاسفه وزلافخه ، ووغو بشامج لشناًت اإلاىهىبين مً الؿلبت في 

جىفير البنى الخدخُت في اإلاذاسط ، مشل اإلاعشح اإلاذسس ي ، وكاناث اإلاهاسع ،  ؤلامياهُاث  ، مجاالث الفىىن ، وجىفير 

 وغو بشامج لدصجُو اللشاءة في ضفىف الؿلبت ، والخيعُم في رلً مو الىصاساث  واإلاؤظعاث ألاهلُت .

 وغو بشامج لشناًت اإلاىهىبين.

 جىفير البيُت الخدخُت في اإلاذاسط. -

 لهاملين بمجاٌ الخهلُم الشلافُت.جىمُت مهاساث ا -

: ثحليل البيئة الخارحية
ً
 جاهيا

 استراثيجيات وطموحات استراثيجيات وطموحات استراثيجيات وطموحات

   

: ثحليل البيئة الخارحية
ً
 جاهيا

 وطموحات استراثيجيات استراثيجيات وطموحات استراثيجيات وطموحات
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/  الثقافة وإلابداع :
ً
 سادسا

ش الخُاة ولهل شهبىا الفلعؿُني الزي ؤبذم في ملاومخه جخطظ الاظتراجُجُت مدىس ؤلابذام إلاا لإلبذا       م مً ؤهمُت في جؿٍى

 وفي ضمىده دلُل نلى ؤهمُت هزا اإلادىس، وألن وظىد اإلابذنين مهما   في ول قشف فئهه في قشوف الػهف

 

ظىد ؤصخاب اإلاىاهب والشوىد وؤلاخباؽ الزي حهاوي مىه ألامت ًيىن وظىدهم في غاًت ألاهمُت إر ال مخشط مً ألاصماث إال بى 

 والىفاءاث اإلاخميزة. 

 الواقع واملؤشرات :

بُيذ إخذي الذساظاث بهىىان "ملترح لخفهُل دوس ؤلاششاف التربىي في جىمُت ؤلابذام لذي اإلاهلمين لألظخار ؤًمً نلي ؤبى       

بذام لذي اإلاهلمين واهذ مخىظؿت لم الىفا مششف جشبىي وصاسة التربُت والخهلُم ؤن دسظت مماسظت اإلاششف التربىي في جىمُت ؤلا 

% وبُيذ الىشير مً الهىابم ؤمام إهخاط ألافياس ؤلابذانُت ظىاء مً ظاهب اإلاششف التربىي ؤو مً ظاهب اإلاهلمين 68جخجاوص 

وؤقهشث دساظت خٌى " جطىس ملترح لخفهُل دوس الجامهاث واليلُاث في جىمُت ؤلابذام  لذي ؾلبت الجامهاث الفلعؿُيُت 

% خُض حهذف اإلانهاط 48خض الذهخىس خعام خمذوهت ؤن الجامهت تهخم بهذف جىمُت ؤلابذام لذي الؿلبت الجامهُين بيعبت للبا

الجامعي نلى جىمُت اللذساث ؤلابذانُت و جدُذ الجامهت الفشضت للؿلبت الجامهُين لللُام بإوشؿت جىمي كذساتهم ؤلابذانُت، 

"استراثيجيات ظخغالٌ ؤوكاث فشاغهم بما ًىمي كذساتهم ؤلابذاعي وفي دساظت بهىىان: ولىً ال ًخم جىظُه الؿلبت الجامهُين ال 

غضة، خُض جىضلذ هخابج الذساظت إلى:  -ؤنذدتها وصاسة شؤون اإلاشؤة إلابداع الثقافي لدى املرأة الفلسطينية وسبل ثطبيقها"

 ؿُيُت في وافت ؤن  في  اإلاشخلت ألاخيرة  ًىظذ جؿىس في ؤلابذام الشلافي للمشؤة الفلع

ت وفي وافت اإلاجاالث خُض جمخلً اإلاشؤة الفلعؿُيُت ظىاهب كىة وكذساث جميزها وججهلها مبذنت مخميزة جىافغ  اإلاشاخل الهمٍش

الشظل في مُادًً ؤلابذام ، ًبرص دوس اإلابذناث في جىمُت اإلاجخمو مً خالٌ جىاٌو كػاًا اإلاجخمو الىؾىُت في هخابتهً وؤنمالهً 

اظه اإلابذناث نذة جدذًاث منها: زلافُت وؤبشصها نذم وظىد خاغىت إبذانُت، زم إنالمُت بالخلطير ونذم الاهخمام الفىُت، وجى 

ؤلانالمي باإلابذناث، واظخمانُت جخمشل في بهؼ الهاداث والخلالُذ في اإلاجخمو، وظُاظُت جخمشل في الاهلعام العُاس ي الزي 

 اكخطادًت بللت الذنم اإلاادي اإلالذم وخاضت الؿبانت واليشش، ونذم جبني ؤللى بكالله نلى ؤلابذام، وهزلً الخضبُت، و 
 
ؤخيرا

و زلافُت.  مشاَس

: ثحليل البيئة الخارحية
ً
 جاهيا

 استراثيجيات وطموحات استراثيجيات وطموحات استراثيجيات وطموحات

 وسناًت اإلاىهىبين  اهدشاف

 واإلابذنين.

  جىفير ألاظىاء اإلاىاظبت لإلبذام في

 إلاؤظعاث الىؾىُت وألاهلُت.وافت ا

  الاظخفادة مً الخؿىس الخىىىلىجي

ؤلابذام  واإلاهلىماث الهدعاب

 وسناًخه.

  جدفيز واهدشاف اإلاىاهب

وؤلابذاناث اإلاخخلفت مً خالٌ 

 اإلاعابلاث.

  غُاب الخافض اإلاادي 

  نذم وظىد لىابذ جىكم ؤلابذام

 في اإلاجخمو الفلعؿُني 

  نذم جىفش ؤلامياهاث اإلاادًت

 خػان ؤلابذام الخ

  ت نذم جىفش اليىادس البشٍش

الخخػان اإلابذنين والهمل نلى 

 جىمُتهم 

  غُاب اإلاشاسهت الخاسظُت 

  نذم وظىد الشلت بين اإلاؤظعاث

  ظخهذاد الىفس ي والشغبت في الا

ش بِئت ؤلابذام والخغُير إلى  جؿٍى

 ألافػل

  جىفش الخجهيزاث اللىظعدُت لذنم

 الهذًذ مً الفهالُاث ؤلابذانُت 

  ت الهالكاث الخاسظُت اللٍى

 والىفىد التي جضوس غضة 
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 ؤلابذانُت واإلاجخمو الفلعؿُني 

  نذم مشاناة الهاداث والخلالُذ

باليعبت للمشؤة الفلعؿُيُت فُما 

ًخهلم بؿبُهت الفهالُاث ؤو 

 جىكُتها 

: ثحليل البيئة الخارحية
ً
 جاهيا

 وطموحات استراثيجيات استراثيجيات وطموحات استراثيجيات وطموحات

  جىمُت مهاساث اإلابذنين

 الالىتروهُت والشلافُت .

  في 
 
 ودولُا

 
خػىس اإلابذنين مدلُا

 اإلاىاظباث الىؾىُت .

  ض الخبادٌ والخبراث ما بين حهٍض

.
 
 اإلابذنين مدلُا ودولُا

 

 

  جىمُت مهاساث اإلابذنين

 الالىتروهُت والشلافُت .

  في 
 
 ودولُا

 
خػىس اإلابذنين مدلُا

 ىُت .اإلاىاظباث الىؾ

  ض الخبادٌ والخبراث ما بين حهٍض

.
 
 اإلابذنين مدلُا ودولُا

 

 

  جىمُت مهاساث اإلابذنين

 الالىتروهُت والشلافُت .

  في 
 
 ودولُا

 
خػىس اإلابذنين مدلُا

 اإلاىاظباث الىؾىُت .

  ض الخبادٌ والخبراث ما بين حهٍض

.
 
 اإلابذنين مدلُا ودولُا

 

 
 

 

 جم بدمذ هللا

****** 

**** 

** 


