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منظمة س للثقافة والموروث
مشروع حصر المرافق الثقافية 1
ورقــــــة إحاطــــــة

بناء الشراكات اإلدارية
لتطوير المرافق الثقافية العامة

إعداد :ريـما إبراهيم

تــحرير :ريــــم فــرجـانــي

مـــــــــقدمـــــــــة
تهدف ورقة اإلحاطة للمساهمة في تنمية

من خالل جمع البيانات حول إحتياجات المستخدم

المرافق الثقافية العامة في محلة المدينة

بناء على ذلك.
توصيات لتطوير سياسات الدولة ً

السياسات المحلية لمؤسسات الدولة المعنية بإدارة
القديمة ،كنموذج للحوكمة المحلية .الورقة جزء
من مشروع حصر الموارد الثقافية التابع لمنظمة

'س للثقافة والموروث' ،والذي يهدف لدعم الدولة

نحو تطوير سياسات تلبي حاجة المجتمع .تقوم
هنا منظمة س بدور الوسيط الموضوعي بين الدولة
كمقدم للخدمات و بين المستفيد من هذه الخدمات

وتقييم للوضع الحالي حسب تطلعاته ،ثم إستخالص

تركز هذا المشروع حول المرافق الثقافية العامة

كأحد أنواع الموارد الثقافية نظراً ألهمية هذا

المورد للقطاع كأساس للنشاطات الثقافية ،كما أنه

نقطة إلتقاء بين صناع الثقافة والمجتمع حيث
تتشكل قيم الثقافة اإلجتماعية واإلقتصادية.

الفئة :استهدف البحث مجموعة المستخدم المباشر

للمرافق الثقافية العامة التي تم حصرها ،وهم

النشطاء الثقافيين من فنانين ومدراء منظمات

مجتمع مدني ثقافية ،ممن استخدموا المرافق
المحددة لمرة على األقل منذ سنة .2019

أوال بشكل
النطاق :يتركز النطاق الجغرافي للمشروع ً

عام في نطاق  7محالت من بلدية طرابلس المركز

والتي تشكل المركز الحيوي للعاصمة ،وثانياً بشكل

خاص في محلة المدينة القديمة حيث يتركز العدد
األكبر من المرافق الثقافية النشطة حسب نتائج

البحث.
المنهجية :على مدى تسعة أشهر ،تضمن المشروع
عدة مراحل من البحث لفهم آراء واحتياجات
المستخدم المباشر ،و لحصر وتوثيق الخدمات

المتاحة ،ذلك بمنهجية تجمع بين البيانات النوعية

والبيانات الكمية من خالل:
●

مقابالت وحلقة نقاش مع عينة من النشطاء

●

مقابالت مع صناع القرار على المستوى المحلي،

الثقافيين،
●

زيارات ميدانية،

●

وتحليل السياسات الحالية.

بتقديم خالصة المشروع وتحليل نتائجه ،تحدد هذه

إذ ُوجدت عدة مبادرات وخطط معلنة من صناع القرار

تعرب عن وعي الجهات العامة المعنية بجوانب
الضعف والفجوات في إدارتها للمرافق الثقافية،

غير أن ذلك لم ينعكس بشكل مباشر على تطوير
عملي

في

اآلليات

التنفيذية

بما

يواكب

احتياجات المستخدم العام .يعود هذا لعراقيل
إدارية ومالية وضعف في الكوادر ،حسب اللقاءات

التي عقدت مع بعض صناع القرار ضمن هذا

المشروع ،حيث اتضحت صعوبة تحقيق تطور في
اإلدارة الثقافية على المستوى الوطني مقارنة
بالمحلي في هذه الفترة اإلنتقالية للدولة الليبية.

تتمثل هنا أهمية تركيز هذه الورقة على
المستوى المحلي؛ تحديداً على المرافق الثقافية

العامة داخل محلة المدينة القديمة والتي تقع

إدارتها تحت 'جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس'

حسب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني رقم ( )180لسنة  2018واالختصاصات

المدرجة تحت المادة الثانية منه .بموجب أحكام هذا
القرار يكون للجهاز الشخصية االعتبارية والذمة
المالية المستقلة ،مما يجنب المؤسسة بعض من
العراقيل.

في هذا اإلطار ،تستعرض الورقة أهم نتائج البحث
حيث

تستنتج

جوانب القوة والضعف في

سياسات اإلدارة الثقافية الحالية وتطرح حلول

الورقة بعض الفجوات بين سياسات إدارة

مبنية على )1( :نتائج مشروع حصر الموارد الثقافية،

فتبرز الفرص لتطوير السياسات العامة لقطاع

سياسات وأهداف واختصاصات جهاز إدارة المدينة

المرافق الثقافية واحتياجات المستخدمين،
الثقافة على المستوى المحلي كنموذج يمكن

تكراره ليعود على المستوى الوطني نحو تنمية
ثقافية شاملة.

تحديداً توثيقه آلراء المستخدمين والوضع الحالي)2( ،
القديمة واإلدارة المحلية )3( ،تحديد موارد متاحة

يمكن استثمارها في سد الثغرات وتطوير الخدمات.
بهذا تسعى الورقة إلبراز فرص لتنمية سياسات

الجهاز بما يحقق رؤيته وأهدافه المعلنة ،كنموذج

محلي يمكن تكراره في محالت أو بلديات أخرى.

لماذا الجهاز؟
اتضح من خالل قاعدة البيانات األساسية لمشروع
أن نسبة المرافق
حصر الموارد الثقافية ّ
الثقافية الواقعة داخل حدود محلة المدينة
القديمة تعادل  57%من إجمالي عدد
المرافق الثقافية العامة المتاحة اليوم في
المحالت السبع المركزية من بلدية طرابلس
المركز؛ ما يوضح أهمية محلة المدينة
القديمة كمركز للنشاطات الثقافية في عاصمة
الدولة.
منذ تأسيسه في سنة  ،2018يؤدي جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس الدور الرئيسي في تطوير الخدمات
الثقافية في المحلة لمواكبة االستخدام المتزايد للمرافق الثقافية من ِقبل الفنانين ومنظمات مجتمع
مدني والرواد .إذ يقع من ضمن اختصاصات الجهاز وضع الخطط والبرامج الثقافية؛ من بين ذلك "إنشاء
وتنمية وتطوير المرافق الخدمية والثقافية والترفيهية بالمدينة بالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة ".
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ً
اضافة ،تبين الخطة العامة للجهاز لسنة  2019و 2020التفاتاً نحو النشاطات الثقافية بهدف تعزيز الوعي لدى
المجتمع بأهمية المدينة القديمة كموقع تاريخي .على سبيل المثال ،تتضمن الخطة تنظيم أمسيات ثقافية
ومحاضرات ومعارض وورش عمل بالفضاءات ،باإلضافة إلى تفعيل مسرح الطفل .يبرز هذا أهمية المرافق
الثقافية العامة في عملية الحفاظ على المدينة القديمة كمساحة استقطاب وتفاعل مع المجتمع،
إلى جانب كونها أداة من شأنها المساهمة في تنمية الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
للمنطقة التي تقع بها وفقاً لمؤشرات اليونيسكو للثقافة لعام  2030حول سبل تحقيق التنمية
المستدامة.
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مؤشرات الثقافة  ،2030اليونيسكو 2020

المادة ( )2من قرار رقم ( )180لسنة  2018بإنشاء جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
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في الوقت الذي يمر به قطاع الثقافة في ليبيا بتحديات بشكل عام ،منها تحديات تشريعية ومالية وضعف
ً
قدرة على إحداث تغيير من المستوى الوطني لقربه من المجمعات
القدرات ،يعتبر المستوى المحلي أكثر
ً
إضافة لذلك ،تشكل التقلبات السياسية في الفترة الحالية عائق آخر
المحلية واستيعابه الحتياجاتها.
لمساعي التطوير ،تكمن هنا أهمية دور جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس في استقرار وضعه اإلداري
ضمن التغيرات السياسية التي تشهدها البالد ،حيث مع تقلب السياسات من تغيير الحكومات في 2021
بإستالم حكومة مؤقتة وتحديد انتخابات مرتقبة ،وكذلك اإلنتخابات األخيرة لمجالس البلديات ،تبقى
عامال من العوامل
سياسات الجهاز ثابتة في هذه الفترة .يقدم هذا االستقرار على المستوى المحلي
ً
التي ساهمت في جعل الجهاز قادراً على إحداث بعض التطوير في المرافق التابعة إلدارته منذ .2018
ُيبرز هذا الفرصة المتمثلة في الجهاز كجهة مستقلة قادرة في هذه الفترة اإلنتقالية على تطوير
السياسات اإلدارية وتنفيذ الخطط .وألنه جهاز محلي قريب من المجتمع ،فمن الممكن أن يساهم في إبراز
نموذج للدولة يؤكد أهمية تشكيل سياسات عامة تنطلق باألساس من األسفل إلى األعلى؛ أي من
بناء عليه ال
المجتمع المحلي واالستجابة المباشرة الهتماماته ،والذي يجب أن تتشكل سياسات الدولة
ً
بمعزل عنه .من جانب آخر ،يستطيع في حالة نجاحه أن يقدم الجهاز تجربة تسلط الضوء على دور التطور
الثقافي نحو ازدهار المجتمعات ،كما يقدم بالتالي نموذج عن الحوكمة المحلية يمكن تكرارها في محالت
وبلديات أخرى ،وعن الدور األساسي للهيئات المحلية في قيادة تنمية وطنية شاملة.
لذا ،في ظل ضعف دعم الدولة للقطاع الثقافي من جانب ،وتزايد إقبال المجتمع على النشاطات الثقافية من
ناحية أخرى ،يهدف هذا المشروع للمساهمة في دعم النشاطات الثقافية من خالل إبراز الفرص المتاحة
محلياً لتلبية احتياجات المجمع وبالتالي تطوير القطاع .يعرض القسم التالي للورقة بعض أهم اإلحتياجات
وجوانب التطوير حسب آراء المستخدمين المحليين للمرافق الثقافية العامة وزيارة ميدانية في المدينة
القديمة ،ثم لفت اإلنتباه لفرص عملية متاحة لسد هذه الفجوات.
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(Libya Country Report; Med Culture Capacity Development Assistance to Development in the Southern Mediterranean Region )2019
http://www.medculture.eu/country/report-structure/libya.html

جوانب الضعف في الخدمات الحالية
.1

ادارة المرافق:

ً
عامة على تنمية القدرات اإلدارية لدى كوادرها .بالرغم من بعض االهتمام لهذا
تعتمد تنمية القطاعات
الجانب على المستوى المحلي بهدف تحسين الخدمات به ،إال أنه التزال هناك جوانب ضعف إدارية يشتكي
منها متلقي هذه الخدمات.
لعامي  2019و  2020بتحسين القدرات الفنية ،ويقوم بتنفيذ خططه من
من جانب ،اهتم الجهاز في خطته
ّ
4

3

خالل قسم التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع شركات خاصة متخصصة في التدريب واالستشارات اإلدارية

ضمن أهداف الجهاز لرفع الكفاءة اإلدارية والفنية .وهو ما يوضح اهتمام المؤسسة بتنمية القدرات
اإلدارية ودعمها..
ولكن من جانب آخر ،فال زال المستخدم يرى حاجة لمزيد من التحسين اإلداري للمرافق لتحسين الخدمات بها
5

والتي يعتقد البعض أنها المستوى األدنى من تطلعاتهم .إذ ُحددت من خالل المقابالت ،حلقات النقاش،
والزيارات الميدانية بعض أوجه النقص في الخدمات اإلدارية بالمرافق الثقافية والتي لوحظ من خالل
درست السياسات العامة الحالية ومن خالل مقابالت مع صناع القرار أنها لم يتم النظر فيها بعد.
تمثلت أوجه النقص في الخدمات اإلدارية المتاحة للمستخدم المباشر بالمرافق الثقافية العامة في النطاق
الجغرافي للمشروع بالتالي:
●

مهارات اإلدارة الفنية والتنظيمية ،من إدارة وتنظيم المعارض والمساحات الفنية وتجهيز صاالت
العرض لمواكبة العروض المتنوعة.

●

استراتيجيات المتابعة والتقييم ،تحديد المؤشرات والتقديرات التي على ضوئها ُيقاس الوصول
ألهداف النشاط أو البرنامج الثقافي.

●

ّ
صناع الثقافة ومنتجاتهم للجمهور
المهارات التسويقية لألعمال الفنية ،إيصال وربط
المستهدف وأصحاب المصلحة.
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المصدر :منشور عن تدريب لمهندسي اإلدارة الفنية بالجهاز ،الصفحة الرسمية لجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس 14 ،يناير ،2020

https://www.facebook.com/masr2nori/posts/1610971992376048
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المصدر :إعالن اتفاق بين جهاز إدارة المدينة القديمة وشركة رؤية ليبية للتدريب واالستشارات االستراتيجة والتنموية ،الصفحة الرسمية لجهاز

إدارة المدينة القديمة طرابلس 31 ،يناير https://www.facebook.com/masr2nori/posts/1964991656974078 ،2021
5

المصدر :حلقة نقاش مع مجموعة من المدراء الثقافيون المستقلين ،أقيمت ضمن مشروع حصر الموارد الثقافية لمنظمة س للثقافة والموروث،

 26نوفمبر .2020

أثر غياب هذه المهارات على تشتيت جهود المستخدمين حيث وجد البعض منهم أنفسهم مجبرين على سد
هذه الفجوات مما أخذ وقت وجهد كان يمكن استثماره في اإلنتاج الفني وهو المسؤولية األساسية وأحياناً
الوحيدة للفنان.

6

نقص الخدمات والمهارات اإلدارية يجعل من بعض المستخدمين ملزمين بالتجهيز لفترة طويلة إلقامة
النشاط الثقافي بالمرافق ،بما يحد من عدد األنشطة الثقافية التي يمكن التجهيز لها في العام الواحد،
7

وأن بعض المرافق ال تُ ّ
خصوصاً
شغل إال في حين إقامة النشاط الفني  .وهو ما يمكن أن يقلل من كمية
ّ
وجودة النشاطات الثقافية في المنطقة .علي سبيل المثال ،بادر المستخدمون في بعض الحاالت بتوفير
معدات التنظيف والصيانة للمرفق الثقافي ،والقيام بمهام التنظيف والطالء لتجهيزه إلقامة معارض فنية.

 .2عدم تناسب الفراغات المتاحة مع متطلبات النشاطات بها:
تتمثل في المرافق الثقافية المحلية البنية التحتية الالزمة لتنمية الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
للمجتمعات .ومنح ّ
صناع الثقافة البنية التحتية والخدمات الالزمة إلقامة األنشطة الثقافية له دور مهم في
8

بناء هوية المرافق الثقافية وتنميتها  .وتولي الجهات المحلية أولوية لتطوير البنية التحتية للمرافق ،غير
أن صناع الثقافة من المستخدمين يرون وجود نقص في التجهيزات اللوجستية بما يتناسب مع الفراغات
ّ
الثقافية.
أن بعض الفراغات ال
يولي الجهاز في خططه أولوية لتجهيز وتحسين فراغات عرض الثقافة بالمرافق ،غير ّ
زالت تفتقر لتلبية وظيفتها الحالية ،بما يؤثر على جودة عرض الثقافة .ومن ناحية فراغات اإلنتاج الثقافي،
أول مساحات إلنتاج الثقافة ،غير أنه في المجمل لم يتم تطوير سياسات الجهاز بعد
يعمل الجهاز حالياً لتجهيز ّ
إلدارة فراغات اإلنتاج والعرض .إذ على سبيل المثال وفقاً للمالحظات المأخوذة ضمن الزيارات للمرافق
أن غرف/فراغات العرض ال تتناسب مع وظيفتها الحالية في دار
الثقافية لقاعدة البيانات األساسية لوحظ ّ
حسن الفقيه .ال تتوافق اإلضاءة في قاعة العرض مع معايير المعارض الفنية ،كما ال تتوفر فيها المتطلبات
الصوتية إلقامة الندوات والمحاضرات الثقافية .ومن حيث إنتاج الثقافة ،يشتكي مستخدمو المرافق من تأثير
غياب فراغات اإلنتاج على نشاطاتهم الثقافية .إذ ال تتوفر فرصة إلقامة دورات تدريبية للفنون على سبيل
6
7
8

المصدر :تقرير إستطالع أراء المستخدمين ،مشروع حصر الموارد الثقافية لمنظمة س للثقافة والموروث ،أكتوبر 2020
المصدر :تقرير إستطالع أراء المستخدمين ،مشروع حصر الموارد الثقافية لمنظمة س للثقافة والموروث ،أكتوبر 2020
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المثال لعدم جاهزية أرضيات وجدران الفراغات وحمايتها من التلف بما يسمح باستخدام المواد الفنية .كما
9

يتأثر نشاط العروض المسرحية سلباً بغياب الفراغات المناسبة الحتياجاتهم التدريبية .
وعلى الرغم من وجود استجابة إيجابية من جهاز إدارة المدينة القديمة-طرابلس الحتياجات المستخدمين
للمرافق الثقافية ،إال أنها ال تنعكس بعد على مستوى السياسات .إذ أثنى بعض المستخدمين بالمقابالت
التحسن بالسنوات الماضية في جاهزية المرافق الثقافية من حيث توفير معدات العروض الفنية كاستجابة
جهاز إدارة المدينة القديمة لالستخدام المتكرر لفراغات العرض ببعض .وهو ما يوضح استجابة الجهاز لتطوير
الفراغات بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين .وفي المقابل ،ال يتضح وجود تنظيم لهذه االستجابة بحيث
المعلنة لمواكبة احتياجات المستخدمين للمرافق الثقافية .وهو
تنعكس ضمن السياسات والخطط والبرامج ُ
ما يمنح فرصة لفتح مجال التواصل مع المستخدمين والخبراء الثقافيين لتطوير الفراغات الثقافية وصنع
القرار على أساس تشاركي ،بما يعمل على سد الفجوة بين احتياجات المستخدمين وسياسات وخطط جهاز
إدارة المدينة القديمة فيما يتعلق بتطوير وصيانة المرافق .وهو ما أكده مستخدمو المرافق من خالل
مجموعة النقاش ،من حاجة المرافق الثقافية آلليات ترفع من مستوى جاهزية المرافق الثقافية ،كأن تكون
بالمرافق خبرات/مؤسسات محلية تعمل كطرف ثالث بين المستخدمين وصناع القرار.
.3

رجوع ضعف الخدمات إلى ضعف التواصل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم:

تعتبر الثقافة نقطة التقاء بين السلطات العامة والمجتمع المحلي ،وتساهم في بناء التماسك االجتماعي
وتعزيز المشاركة المحلية في الحياة العامة .ويعتبر بناء الشراكات الثقافية أداة فعالة لتعزيز المشاركة
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الثقافية المجتمعية  ،وتستهدف السياسات الثقافية المحلية للجهاز تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي
ّ
وصناع القرار.
والفاعلين الثقافيين ،غير ّأنه ال تزال هناك فجوة بين المستخدمين للمرافق الثقافية
يهتم صناع الثقافة مستخدمي المرافق الثقافية باالنفتاح على التعاون لتطوير آليات التواصل مع صناع
القرار المحليين ،إذ يرى بعضهم أن هناك ضعف في التواصل والتعاون مع صناع القرار ،وهو ما يدعوهم
أن التشبيك
للعمل بشكل مستقل بما يؤثر على غلبة العمل الفردي وتشتيت الجهود .ويرى صناع الثقافة ّ
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بين دور منظمات المجتمع المدني والهيئات المحلية له دور مهم للوصول لفهم أعمق الحتياجات
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المستخدمين .
في المقابل ،توجد رغبة سياسية وخطط معلنة من الهيئات المحلية لتطوير آليات التواصل ،إذ أشارت لجنة
الثقافة ببلدية طرابلس المركز لتخطيطهم لبناء قناة تواصل مع مستخدمي المرافق الثقافية عبر
اجتماعات دورية ،مع رغبتهم في تطوير سياسات جديدة للتعاون مع النشطاء الثقافيين .كما يقوم جهاز إدارة
المدينة القديمة-طرابلس ببناء فرص تواصل مع العديد من المستخدمين والنشطاء وأفراد المجتمع المدني
المهتمين بالمرافق الثقافية .وهو ما يؤكد على وجود هدف مشترك بين صناع القرار المحليين بقطاع
الثقافة والمستخدمين المباشرين للمرافق الثقافية بما يعود على إثراء الحياة الثقافية وازدهاره في
المرافق الثقافية المحلية .غير ّأنه ضمن غياب السياسات والخطط الواضحة لتنسيق آليات التواصل بين
الهيئات المحلية والمستخدمين ،تبقى عمليات بناء التواصل محدودة وغير فعالة .وهو ما يمنح فرصة
مهمة لبناء سياسات إلشراك مستخدمي المرافق الثقافية من صناع الثقافة للمساهمة بخبراتهم
ومشاركة احتياجاتهم لتنمية الخدمات الثقافية بما يعود على تنمية وتطوير القطاع الثقافية المحلي.

الفرص المتاحة لسد الثغرات
من خالل الورقة ُوجدت ثغرة بين األهداف المعلنة على مستوى صنع القرار وسياسات وخطط وبرامج الجهاز.
إذ ال زالت السياسات والخطط تفتقر لالعتماد على تواصل مباشر مع احتياجات المستخدمين من صناع الثقافة.
وهو ما يبرز فرصة مهمة لتطوير سياسات إدارة المرافق الثقافية لتؤطر التواصل مع صناع الثقافة بشكل
ممنهج ومبني على اتخاذ القرار التشاركي .ويمكن بناء هذه السياسات اعتماداً إما على إشراك صناع الثقافة
في صنع القرار إلدارة المرافق الثقافية أو بالتعاون مع طرف ثالث مثل مؤسسات المجتمع المدني لدمج
خبراتهم في التخطيط المبني على احتياجات المستخدمين .و للوصول لهذه النتائج يمكن العمل على تطوير
السياسات من/بإحدى النواحي التالية:

●

تطوير سياسات بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء الثقافيين لتبادل
الخبرات في إدارة المرافق الثقافية :يساهم بناء الشراكات في اإلدارة الثقافية في تحسين نوع
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وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في المرافق العامة ،إذ يلعب عدد من مؤسسات المجتمع
المدني دور ملحوظ في تشغيل المرافق الثقافية وإقامة النشاطات المحلية .أهمية هذه الشراكات
تضع ضرورة لتطوير السياسات بآليات واضحة وشفافة لتنسيق الشراكات مع مؤسسات المجتمع
المدني العاملة في المجال الثقافي ،لضمان فاعليتها وأن ال تبقى شكلية أو غير منظمة .تحمل
هذه السياسات آثار إيجابية تساهم في تطوير تشغيل المرافق الثقافية بما يواكب احتياجات
ّ
وصناع الثقافة .كما
المستخدمين لوجود حلقة تواصل وعالقات تعاونية مستمرة بين المؤسسات
ّ
تقلص الوقت والموارد التي يحتاجها القطاع في تطوير القدرات اإلدارية الحالية ويستثمر في
والمعارف المحلية المتراكمة بالخبراء الثقافيين في هذه المؤسسات .مما يعود بالفائدة على
ّ
يتعلق بتنمية الثقافة وتوزيع جهود العمل ضمن هذه الشراكات الذي
تنسيق خطط الجهاز فيما
يمنح مساحات للموازنة مع السياسات األخرى للجهاز في التنمية المكانية واالجتماعية.

●

صنع القرار التشاركي لتطوير المرافق الثقافية بإشراك احتياجات ّ
صناع الثقافة :من خالل
برامج لتعزيز التواصل مع صناع الثقافة ضمن الخطط االستراتيجية السنوية لفهم أعمق الحتياجات
المستخدمين ،ويمكن تحقيق ذلك بتكوين جسم تنسيقي يجمع بين صناع القرار والمستخدمين
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ليكون حلقة وصل مستمرة لسد الثغرات بين صناع القرار
والمستخدمين .تؤثر هذه السياسات بشكل مباشر في صنع القرارات التشاركية المتعلقة بتطوير
خدمات المرافق الثقافية بما يواكب وظيفتها واستخداماتها ويحشد الجهود في االتجاه المناسب
لنمو وتطوير القطاع الثقافي المحلي .وهو ما يصب في أحد األهداف األساسية للجهاز في إضفاء
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الطابع الديمقراطي على الثقافة  .في ذات الوقت الذي يرفع فيه األعباء المطلوبة من الجهاز في
تنسيق التواصل مع المستخدمين بما ستقدمه خبرات مؤسسات المجتمع المدني في إقامة حلقات
وصل بتنسيق جلسات تشاورية أو تنفيذ مسوحات استقصائية وغيرها من المشروعات.
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لتعزيز تطوير هذه السياسات من المهم أن ُتبنى على فهم للبيانات المحلية ،وأن تلحقها آليات
للمتابعة والتقييم ،كما يلي:
●

توفير قاعدة معلومات بهدف دراسة احتياجات مستخدمي المرافق الثقافية من صناع
الثقافة بالتعاون مع خبرات المختصين الثقافيين المستقلين ومؤسسات المجتمع المدني.
وهو ما يختصر المساعي لتنمية القدرات اإلدارية من خالل برامج التدريب التي قد تتطلب
وقت وموارد ،ويستثمر في الخبرات المعرفية المتاحة ضمن ّ
صناع الثقافة المستقلين
بناء على اختصاصاتهم وخبراتهم المتكررة في تنفيذ
ومؤسسات المجتمع المدني
ً
النشاطات الثقافية بالمرافق.

●

تطوير نظام للمتابعة والتقييم للسياسات والخطط المنفذة لقياس مدى قدرتها على تلبية
أن المتابعة تضمن الوصول لألهداف المتوقعة المبنية على
احتياجات المستخدمين .إذ ّ
مؤشرات وتقديرات واقعية .لضمان نظام المتابعة فمن المهم توفير آليات لتجميع
المعلومات حول البرامج والنشاطات المخطط لها وتبادل الخبرات مع الهيئات المحلية
ومؤسسات المجتمع المدني لتحديد مؤشرات قياس نجاح خطط تطوير السياسات الثقافية
المحلية.
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