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للثقافة والموروثسمنظمة

1الثقافيةالمرافقحصرمشروع

ورقــــــة إحاطــــــة

بناء الشراكات اإلدارية

لتطوير المرافق الثقافية العامة
إعداد: ريـما إبراهيم

تــحرير: ريــــم فــرجـانــي

مـــــــــقدمـــــــــة

تنميةفيللمساهمةاإلحاطةورقةتهدف

بإدارةالمعنيةالدولةلمؤسساتالمحليةالسياسات

المدينةمحلةفيالعامةالثقافيةالمرافق

جزءالورقةالمحلية.للحوكمةكنموذجالقديمة،

لمنظمةالتابعالثقافيةالمواردحصرمشروعمن

الدولةلدعميهدفوالذيوالموروث'،للثقافة'س

تقومالمجتمع.حاجةتلبيسياساتتطويرنحو

الدولةبينالموضوعيالوسيطبدورسمنظمةهنا

الخدماتهذهمنالمستفيدبينوللخدماتكمقدم

المستخدمإحتياجاتحولالبياناتجمعخاللمن

إستخالصثمتطلعاته،حسبالحاليللوضعوتقييم

بناًء على ذلك.توصيات لتطوير سياسات الدولة

العامةالثقافيةالمرافقحولالمشروعهذاتركز

هذاألهميةنظرًاالثقافيةالمواردأنواعكأحد

أنهكماالثقافية،للنشاطاتكأساسللقطاعالمورد

حيثوالمجتمعالثقافةصناعبينإلتقاءنقطة

.تتشكل قيم الثقافة اإلجتماعية واإلقتصادية
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المباشرالمستخدممجموعةالبحثاستهدف:الفئة

وهمحصرها،تمالتيالعامةالثقافيةللمرافق

منظماتومدراءفنانينمنالثقافيينالنشطاء

المرافقاستخدمواممنثقافية،مدنيمجتمع

.2019سنةمنذاألقلعلىلمرةالمحددة

بشكلأوًالللمشروعالجغرافيالنطاقيتركز:النطاق

المركزطرابلسبلديةمنمحالت7نطاقفيعام

بشكلوثانيًاللعاصمة،الحيويالمركزتشكلوالتي

العدديتركزحيثالقديمةالمدينةمحلةفيخاص

نتائجحسبالنشطةالثقافيةالمرافقمناألكبر

البحث.

المشروعتضمنأشهر،تسعةمدىعلى:المنهجية

واحتياجاتآراءلفهمالبحثمنمراحلعدة

الخدماتوتوثيقلحصروالمباشر،المستخدم

النوعيةالبياناتبينتجمعبمنهجيةذلكالمتاحة،

:والبيانات الكمية  من خالل

النشطاءمنعينةمعنقاشوحلقةمقابالت●

الثقافيين،

مقابالت مع صناع القرار على المستوى المحلي،●

زيارات ميدانية،●

وتحليل السياسات الحالية.●

هذهتحددنتائجه،وتحليلالمشروعخالصةبتقديم

إدارةسياساتبينالفجواتبعضالورقة

المستخدمين،واحتياجاتالثقافيةالمرافق

لقطاعالعامةالسياساتلتطويرالفرصفتبرز

يمكنكنموذجالمحليالمستوىعلىالثقافة

تنميةنحوالوطنيالمستوىعلىليعودتكراره

ثقافية شاملة.

القرارصناعمنمعلنةوخططمبادراتعدةُوجدتذإ

بجوانبالمعنيةالعامةالجهاتوعيعنتعرب

الثقافية،للمرافقإدارتهافيوالفجواتالضعف

تطويرعلىمباشربشكلينعكسلمذلكأنغير

يواكببماالتنفيذيةاآللياتفيعملي

لعراقيلهذايعود.العامالمستخدماحتياجات

اللقاءاتحسبالكوادر،فيوضعفوماليةإدارية

هذاضمنالقرارصناعبعضمععقدتالتي

فيتطورتحقيقصعوبةاتضحتحيثالمشروع،

مقارنةالوطنيالمستوىعلىالثقافيةاإلدارة

بالمحلي في هذه الفترة اإلنتقالية للدولة الليبية.

علىالورقةهذهتركيزأهميةهناتتمثل

الثقافيةالمرافقعلىتحديدًا؛المحليالمستوى

تقعوالتيالقديمةالمدينةمحلةداخلالعامة

طرابلس'القديمةالمدينةإدارة'جهازتحتإدارتها

الوفاقلحكومةالرئاسيالمجلسقرارحسب

واالختصاصات2018لسنة)180(رقمالوطني

هذاأحكامبموجبمنه.الثانيةالمادةتحتالمدرجة

والذمةاالعتباريةالشخصيةللجهازيكونالقرار

منبعضالمؤسسةيجنبمماالمستقلة،المالية

العراقيل.

البحثنتائجأهمالورقةتستعرضاإلطار،هذافي

فيوالضعفالقوةجوانبتستنتجحيث

حلولوتطرحالحاليةالثقافيةاإلدارةسياسات

الثقافية،المواردحصرمشروعنتائج)1(على:مبنية

)2(الحالي،والوضعالمستخدمينآلراءتوثيقهتحديدًا

المدينةإدارةجهازواختصاصاتوأهدافسياسات

متاحةمواردتحديد)3(المحلية،واإلدارةالقديمة

الخدمات.وتطويرالثغراتسدفياستثمارهايمكن

سياساتلتنميةفرصإلبرازالورقةتسعىبهذا

كنموذجالمعلنة،وأهدافهرؤيتهيحققبماالجهاز

محلي يمكن تكراره في محالت أو بلديات أخرى.



لماذا الجهاز؟

لمشروعاألساسيةالبياناتقاعدةخاللمناتضح

المرافقنسبةأّنالثقافيةالمواردحصر

المدينةمحلةحدودداخلالواقعةالثقافية

عددإجماليمن57%تعادلالقديمة

فياليومالمتاحةالعامةالثقافيةالمرافق

طرابلسبلديةمنالمركزيةالسبعالمحالت

المدينةمحلةأهميةيوضحما؛المركز

عاصمةفيالثقافيةللنشاطاتكمركزالقديمة

الدولة.

الخدماتتطويرفيالرئيسيالدورطرابلسالقديمةالمدينةإدارةجهازيؤدي،2018سنةفيتأسيسهمنذ

مجتمعومنظماتالفنانينِقبلمنالثقافيةللمرافقالمتزايداالستخداملمواكبةالمحلةفيالثقافية

"إنشاءذلكبينمنالثقافية؛والبرامجالخططوضعالجهازاختصاصاتضمنمنيقعإذوالرواد.مدني

ذاتالجهاتمعبالتنسيقبالمدينةوالترفيهيةوالثقافيةالخدميةالمرافقوتطويروتنمية

1العالقة ."

لدىالوعيتعزيزبهدفالثقافيةالنشاطاتنحوالتفاتًا2020و2019لسنةللجهازالعامةالخطةتبيناضافًة،

ثقافيةأمسياتتنظيمالخطةتتضمنالمثال،سبيلعلىتاريخي.كموقعالقديمةالمدينةبأهميةالمجتمع

المرافقأهميةهذايبرزالطفل.مسرحتفعيلإلىباإلضافةبالفضاءات،عملوورشومعارضومحاضرات

،المجتمعمعوتفاعلاستقطابكمساحةالقديمةالمدينةعلىالحفاظعمليةفيالعامةالثقافية

واالقتصاديةواالجتماعيةالثقافيةالحياةتنميةفيالمساهمةشأنهامنأداةكونهاجانبإلى

التنميةتحقيقسبلحول2030لعامللثقافةاليونيسكولمؤشراتوفقًابهاتقعالتيللمنطقة

المستدامة.

2020اليونيسكو،2030الثقافةمؤشرات1

طرابلسالقديمةالمدينةإدارةجهازبإنشاء2018لسنة)180(رقمقرارمن)2(المادة



وضعفوماليةتشريعيةتحديات،منهاعامبشكل2بتحدياتليبيافيالثقافةقطاعبهيمرالذيالوقتفي

المجمعاتمنلقربهالوطنيالمستوىمنتغييرإحداثعلىقدرًةأكثرالمحليالمستوىيعتبرالقدرات،

آخرعائقالحاليةالفترةفيالسياسيةالتقلباتتشكل،لذلكإضافًة.الحتياجاتهاواستيعابهالمحلية

اإلداريوضعهاستقرارفيطرابلسالقديمةالمدينةإدارةجهازدورأهميةهناتكمنالتطوير،لمساعي

2021فيالحكوماتتغييرمنالسياساتتقلبمعحيثالبالد،تشهدهاالتيالسياسيةالتغيراتضمن

تبقىالبلديات،لمجالساألخيرةاإلنتخاباتوكذلكمرتقبة،انتخاباتوتحديدمؤقتةحكومةبإستالم

العواملمنعامًالالمحليالمستوىعلىاالستقرارهذايقدم.الفترةهذهفيثابتةالجهازسياسات

.2018منذإلدارتهالتابعةالمرافقفيالتطويربعضإحداثعلىقادرًاالجهازجعلفيساهمتالتي

تطويرعلىاإلنتقاليةالفترةهذهفيقادرةمستقلةكجهةالجهازفيالمتمثلةالفرصةهذاُيبرز

إبرازفييساهمأنالممكنفمنالمجتمع،منقريبمحليجهازوألنهالخطط.وتنفيذاإلداريةالسياسات

منأي؛األعلىإلىاألسفلمنباألساستنطلقعامةسياساتتشكيلأهميةيؤكدللدولةنموذج

العليهبناًءالدولةسياساتتتشكلأنيجبوالذيالهتماماته،المباشرةواالستجابةالمحليالمجتمع

التطوردورعلىالضوءتسلطتجربةالجهازيقدمأننجاحهحالةفييستطيعآخر،جانبمنعنه.بمعزل

محالتفيتكرارهايمكنالمحليةالحوكمةعننموذجبالتالييقدمكماالمجتمعات،ازدهارنحوالثقافي

قيادة تنمية وطنية شاملة.وبلديات أخرى، وعن الدور األساسي للهيئات المحلية في

منالثقافيةالنشاطاتعلىالمجتمعإقبالوتزايدجانب،منالثقافيللقطاعالدولةدعمضعفظلفيلذا،

المتاحةالفرصإبرازخاللمنالثقافيةالنشاطاتدعمفيللمساهمةالمشروعهذايهدفأخرى،ناحية

اإلحتياجاتأهمبعضللورقةالتاليالقسميعرضالقطاع.تطويروبالتاليالمجمعاحتياجاتلتلبيةمحليًا

المدينةفيميدانيةوزيارةالعامةالثقافيةللمرافقالمحليينالمستخدمينآراءحسبالتطويروجوانب

الفجوات.القديمة، ثم لفت اإلنتباه لفرص عملية متاحة لسد هذه

2)2019(Libya Country Report; Med Culture Capacity Development Assistance to Development in the Southern Mediterranean Region
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جوانب الضعف في الخدمات الحالية

ادارة المرافق:.1

لهذااالهتمامبعضمنبالرغمكوادرها.لدىاإلداريةالقدراتتنميةعلىعامًةالقطاعاتتنميةتعتمد

يشتكيإداريةضعفجوانبهناكالتزالأنهإالبه،الخدماتتحسينبهدفالمحليالمستوىعلىالجانب

منها متلقي هذه الخدمات.

منخططهبتنفيذويقومالفنية،القدراتبتحسين2020و2019لعامّيخطتهفيالجهازاهتمجانب،من

اإلداريةواالستشاراتالتدريبفي4متخصصةخاصةشركاتمعبالتعاون3القدراتوبناءالتدريبقسمخالل

القدراتبتنميةالمؤسسةاهتماميوضحماوهووالفنية.اإلداريةالكفاءةلرفعالجهازأهدافضمن

اإلدارية ودعمها..

بهاالخدماتلتحسينللمرافقاإلداريالتحسينمنلمزيدحاجةيرىالمستخدمزالفالآخر،جانبمنولكن

النقاش،حلقاتالمقابالت،خاللمنُحددتإذ5تطلعاتهم.مناألدنىالمستوىأنهاالبعضيعتقدوالتي

خاللمنلوحظوالتيالثقافيةبالمرافقاإلداريةالخدماتفيالنقصأوجهبعضالميدانيةوالزيارات

.بعدفيهاالنظريتملمأنهاالقرارصناعمعمقابالتخاللومنالحاليةالعامةالسياساتدرست

النطاقفيالعامةالثقافيةبالمرافقالمباشرللمستخدمالمتاحةاإلداريةالخدماتفيالنقصأوجهتمثلت

الجغرافي للمشروع بالتالي:

صاالتوتجهيزالفنيةوالمساحاتالمعارضوتنظيمإدارةمنوالتنظيمية،الفنيةاإلدارةمهارات●

العرض لمواكبة العروض المتنوعة.

الوصولُيقاسضوئهاعلىالتيوالتقديراتالمؤشراتتحديدوالتقييم،المتابعةاستراتيجيات●

ألهداف النشاط أو البرنامج الثقافي.

للجمهورومنتجاتهمالثقافةصّناعوربطإيصال،الفنيةلألعمالالتسويقيةالمهارات●

المستهدف وأصحاب المصلحة.

س للثقافة والموروث،المستقلين، أقيمت ضمن مشروع حصر الموارد الثقافية لمنظمةالمصدر: حلقة نقاش مع مجموعة من المدراء الثقافيون5

.2020نوفمبر26

والتنموية،  الصفحة الرسمية لجهازوشركة رؤية ليبية للتدريب واالستشارات االستراتيجةإعالن اتفاق بين جهاز إدارة المدينة القديمةالمصدر:4

https://www.facebook.com/masr2nori/posts/1964991656974078،2021يناير31طرابلس،القديمةالمدينةإدارة

،2020يناير14طرابلس،القديمةالمدينةإدارةلجهازالرسميةالصفحةبالجهاز،الفنيةاإلدارةلمهندسيتدريبعنمنشورالمصدر:3

https://www.facebook.com/masr2nori/posts/1610971992376048



سدعلىمجبرينأنفسهممنهمالبعضوجدحيثالمستخدمينجهودتشتيتعلىالمهاراتهذهغيابأثر

وأحيانًااألساسيةالمسؤوليةوهوالفنياإلنتاجفياستثمارهيمكنكانوجهدوقتأخذمماالفجواتهذه

6الوحيدة للفنان.

إلقامةطويلةلفترةبالتجهيزملزمينالمستخدمينبعضمنيجعلاإلداريةوالمهاراتالخدماتنقص

الواحد،العامفيلهاالتجهيزيمكنالتيالثقافيةاألنشطةعددمنيحدبمابالمرافق،الثقافيالنشاط

كميةمنيقللأنيمكنماوهو.7الفنيالنشاطإقامةحينفيإالُتشّغلالالمرافقبعضوأّنخصوصًا

بتوفيرالحاالتبعضفيالمستخدمونبادرالمثال،سبيلعليالمنطقة.فيالثقافيةالنشاطاتوجودة

التنظيف والطالء لتجهيزه إلقامة معارض فنية.معدات التنظيف والصيانة للمرفق الثقافي، والقيام بمهام

عدم تناسب الفراغات المتاحة مع متطلبات النشاطات بها:.2

لتنمية الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةتتمثل في المرافق الثقافية المحلية البنية التحتية الالزمة

الالزمة إلقامة األنشطة الثقافية له دور مهم فيللمجتمعات. ومنح صّناع الثقافة البنية التحتية والخدمات

المحلية أولوية لتطوير البنية التحتية للمرافق، غير. وتولي الجهات8بناء هوية المرافق الثقافية وتنميتها

اللوجستية بما يتناسب مع الفراغاتأّن صناع الثقافة من المستخدمين يرون وجود نقص في التجهيزات

الثقافية.

الثقافة بالمرافق، غير أّن بعض الفراغات اليولي الجهاز في خططه أولوية لتجهيز وتحسين فراغات عرض

عرض الثقافة. ومن ناحية فراغات اإلنتاج الثقافي،زالت تفتقر لتلبية وظيفتها الحالية، بما يؤثر على جودة

غير أنه في المجمل لم يتم تطوير سياسات الجهاز بعديعمل الجهاز حاليًا لتجهيز أّول مساحات إلنتاج الثقافة،

للمالحظات المأخوذة ضمن الزيارات للمرافقإلدارة فراغات اإلنتاج والعرض. إذ على سبيل المثال وفقًا

العرض ال تتناسب مع وظيفتها الحالية في دارالثقافية لقاعدة البيانات األساسية لوحظ أّن غرف/فراغات

المعارض الفنية، كما ال تتوفر فيها المتطلباتحسن الفقيه. ال تتوافق اإلضاءة في قاعة العرض مع معايير

إنتاج الثقافة، يشتكي مستخدمو المرافق من تأثيرالصوتية إلقامة الندوات والمحاضرات الثقافية. ومن حيث

فرصة إلقامة دورات تدريبية للفنون على سبيلغياب فراغات اإلنتاج على نشاطاتهم الثقافية. إذ ال تتوفر

2020اليونيسكو،2030الثقافةمؤشرات8

2020أكتوبروالموروث،للثقافةسلمنظمةالثقافيةالمواردحصرمشروعالمستخدمين،أراءإستطالعتقريرالمصدر:7

2020أكتوبروالموروث،للثقافةسلمنظمةالثقافيةالمواردحصرمشروعالمستخدمين،أراءإستطالعتقريرالمصدر:6



المثال لعدم جاهزية أرضيات وجدران الفراغات وحمايتها من التلف بما يسمح باستخدام المواد الفنية. كما

.9الحتياجاتهم التدريبيةيتأثر نشاط العروض المسرحية سلبًا بغياب الفراغات المناسبة

المستخدمينالحتياجاتالقديمة-طرابلسالمدينةإدارةجهازمنإيجابيةاستجابةوجودمنالرغموعلى

بالمقابالتالمستخدمينبعضأثنىإذالسياسات.مستوىعلىبعدتنعكسالأنهاإالالثقافية،للمرافق

كاستجابةالفنيةالعروضمعداتتوفيرحيثمنالثقافيةالمرافقجاهزيةفيالماضيةبالسنواتالتحسن

لتطويرالجهازاستجابةيوضحماوهوببعض.العرضلفراغاتالمتكررلالستخدامالقديمةالمدينةإدارةجهاز

بحيثاالستجابةلهذهتنظيموجوديتضحالالمقابل،وفيالمستخدمين.احتياجاتمعيتناسببماالفراغات

وهوالثقافية.للمرافقالمستخدميناحتياجاتلمواكبةالُمعلنةوالبرامجوالخططالسياساتضمنتنعكس

وصنعالثقافيةالفراغاتلتطويرالثقافيينوالخبراءالمستخدمينمعالتواصلمجاللفتحفرصةيمنحما

جهازوخططوسياساتالمستخدميناحتياجاتبينالفجوةسدعلىيعملبماتشاركي،أساسعلىالقرار

خاللمنالمرافقمستخدموأكدهماوهوالمرافق.وصيانةبتطويريتعلقفيماالقديمةالمدينةإدارة

تكونكأنالثقافية،المرافقجاهزيةمستوىمنترفعآللياتالثقافيةالمرافقحاجةمنالنقاش،مجموعة

وصناع القرار.بالمرافق خبرات/مؤسسات محلية تعمل كطرف ثالث بين المستخدمين

احتياجاتهم:رجوع ضعف الخدمات إلى ضعف التواصل مع المستخدمين وفهم.3

االجتماعيالتماسكبناءفيوتساهمالمحلي،والمجتمعالعامةالسلطاتبينالتقاءنقطةالثقافةتعتبر

المشاركةلتعزيزفعالةأداةالثقافيةالشراكاتبناءويعتبرالعامة.الحياةفيالمحليةالمشاركةوتعزيز

المحليالمجتمعمعالتواصلتعزيزللجهازالمحليةالثقافيةالسياساتوتستهدف،10المجتمعيةالثقافية

المستخدمين للمرافق الثقافية وصّناع القرار.والفاعلين الثقافيين، غير أّنه ال تزال هناك فجوة بين

صناعمعالتواصلآلياتلتطويرالتعاونعلىباالنفتاحالثقافيةالمرافقمستخدميالثقافةصناعيهتم

يدعوهمماوهوالقرار،صناعمعوالتعاونالتواصلفيضعفهناكأنبعضهميرىإذالمحليين،القرار

التشبيكأّنالثقافةصناعويرىالجهود.وتشتيتالفرديالعملغلبةعلىيؤثربمامستقلبشكلللعمل

10Ostrower, F. (2003) ‘Cultural collaborations: Building partnerships for arts participation’. The Urban Institute

2020أكتوبروالموروث،للثقافةسلمنظمةالثقافيةالمواردحصرمشروعالمستخدمين،أراءإستطالعتقريرالمصدر:9



الحتياجاتأعمقلفهمللوصولمهمدورلهالمحليةوالهيئاتالمدنيالمجتمعمنظماتدوربين

.11المستخدمين

لجنةأشارتإذالتواصل،آلياتلتطويرالمحليةالهيئاتمنمعلنةوخططسياسيةرغبةتوجدالمقابل،في

عبرالثقافيةالمرافقمستخدميمعتواصلقناةلبناءلتخطيطهمالمركزطرابلسببلديةالثقافة

إدارةجهازيقومكماالثقافيين.النشطاءمعللتعاونجديدةسياساتتطويرفيرغبتهممعدورية،اجتماعات

المدنيالمجتمعوأفرادوالنشطاءالمستخدمينمنالعديدمعتواصلفرصببناءالقديمة-طرابلسالمدينة

بقطاعالمحليينالقرارصناعبينمشتركهدفوجودعلىيؤكدماوهوالثقافية.بالمرافقالمهتمين

فيوازدهارهالثقافيةالحياةإثراءعلىيعودبماالثقافيةللمرافقالمباشرينوالمستخدمينالثقافة

بينالتواصلآلياتلتنسيقالواضحةوالخططالسياساتغيابضمنأّنهغيرالمحلية.الثقافيةالمرافق

فرصةيمنحماوهوفعالة.وغيرمحدودةالتواصلبناءعملياتتبقىوالمستخدمين،المحليةالهيئات

بخبراتهمللمساهمةالثقافةصناعمنالثقافيةالمرافقمستخدميإلشراكسياساتلبناءمهمة

على تنمية وتطوير القطاع الثقافية المحلي.ومشاركة احتياجاتهم لتنمية الخدمات الثقافية بما يعود

الفرص المتاحة لسد الثغرات

الجهاز.وبرامجوخططوسياساتالقرارصنعمستوىعلىالمعلنةاألهدافبينثغرةُوجدتالورقةخاللمن

الثقافة.صناعمنالمستخدميناحتياجاتمعمباشرتواصلعلىلالعتمادتفتقروالخططالسياساتزالتالإذ

بشكلالثقافةصناعمعالتواصللتؤطرالثقافيةالمرافقإدارةسياساتلتطويرمهمةفرصةيبرزماوهو

الثقافةصناعإشراكعلىإمااعتمادًاالسياساتهذهبناءويمكنالتشاركي.القراراتخاذعلىومبنيممنهج

لدمجالمدنيالمجتمعمؤسساتمثلثالثطرفمعبالتعاونأوالثقافيةالمرافقإلدارةالقرارصنعفي

تطويرعلىالعمليمكنالنتائجلهذهللوصولوالمستخدمين.احتياجاتعلىالمبنيالتخطيطفيخبراتهم

النواحي التالية:من/بإحدىالسياسات

لتبادلالثقافيينوالخبراءالمدنيالمجتمعمؤسساتمعالشراكاتبناءسياساتتطوير●

نوعتحسينفيالثقافيةاإلدارةفيالشراكاتبناءيساهمالثقافية:المرافقإدارةفيالخبرات
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المجتمعمؤسساتمنعدديلعبإذالعامة،المرافقفيللمستخدمينالمقدمةالخدماتوجودة

الشراكاتهذهأهميةالمحلية.النشاطاتوإقامةالثقافيةالمرافقتشغيلفيملحوظدورالمدني

المجتمعمؤسساتمعالشراكاتلتنسيقوشفافةواضحةبآلياتالسياساتلتطويرضرورةتضع

تحملمنظمة.غيرأوشكليةتبقىالوأنفاعليتهالضمانالثقافي،المجالفيالعاملةالمدني

احتياجاتيواكببماالثقافيةالمرافقتشغيلتطويرفيتساهمإيجابيةآثارالسياساتهذه

كماالثقافة.وصّناعالمؤسساتبينمستمرةتعاونيةوعالقاتتواصلحلقةلوجودالمستخدمين

فيويستثمرالحاليةاإلداريةالقدراتتطويرفيالقطاعيحتاجهاالتيوالمواردالوقتتقّلص

علىبالفائدةيعودمماالمؤسسات.هذهفيالثقافيينبالخبراءالمتراكمةالمحليةوالمعارف

الذيالشراكاتهذهضمنالعملجهودوتوزيعالثقافةبتنميةيتعّلقفيماالجهازخططتنسيق

التنمية المكانية واالجتماعية.يمنح مساحات للموازنة مع السياسات األخرى للجهاز في

خاللمن:الثقافةصّناعاحتياجاتبإشراكالثقافيةالمرافقلتطويرالتشاركيالقرارصنع●

الحتياجاتأعمقلفهمالسنويةاالستراتيجيةالخططضمنالثقافةصناعمعالتواصللتعزيزبرامج

والمستخدمينالقرارصناعبينيجمعتنسيقيجسمبتكوينذلكتحقيقويمكنالمستخدمين،

القرارصناعبينالثغراتلسدمستمرةوصلحلقةليكونالمدنيالمجتمعمؤسساتمعبالتعاون

بتطويرالمتعلقةالتشاركيةالقراراتصنعفيمباشربشكلالسياساتهذهتؤثروالمستخدمين.

المناسباالتجاهفيالجهودويحشدواستخداماتهاوظيفتهايواكببماالثقافيةالمرافقخدمات

إضفاءفيللجهازاألساسيةاألهدافأحدفييصبماوهوالمحلي.الثقافيالقطاعوتطويرلنمو

فيالجهازمنالمطلوبةاألعباءفيهيرفعالذيالوقتذاتفي.12الثقافةعلىالديمقراطيالطابع

حلقاتإقامةفيالمدنيالمجتمعمؤسساتخبراتستقدمهبماالمستخدمينمعالتواصلتنسيق

وغيرها من المشروعات.وصل بتنسيق جلسات تشاورية أو تنفيذ مسوحات استقصائية

يناير،NAPIأفريقياشمالسياساتمبادرةحقيق،فرجانيريمالقديمة،المدينةفيالتشاركيالثقافياإلنتاجخاللمناالجتماعيةالمصالحةتعزيز12
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آلياتتلحقهاوأنالمحلية،للبياناتفهمعلىُتبنىأنالمهممنالسياساتهذهتطويرلتعزيز

للمتابعة والتقييم، كما يلي:

صناعمنالثقافيةالمرافقمستخدمياحتياجاتدراسةبهدفمعلوماتقاعدةتوفير●

المدني.المجتمعومؤسساتالمستقلينالثقافيينالمختصينخبراتمعبالتعاونالثقافة

تتطلبقدالتيالتدريببرامجخاللمناإلداريةالقدراتلتنميةالمساعييختصرماوهو

المستقلينالثقافةصّناعضمنالمتاحةالمعرفيةالخبراتفيويستثمروموارد،وقت

تنفيذفيالمتكررةوخبراتهماختصاصاتهمعلىبناًءالمدنيالمجتمعومؤسسات

النشاطات الثقافية بالمرافق.

تلبيةعلىقدرتهامدىلقياسالمنفذةوالخططللسياساتوالتقييمللمتابعةنظامتطوير●

علىالمبنيةالمتوقعةلألهدافالوصولتضمنالمتابعةأّنإذالمستخدمين.احتياجات

لتجميعآلياتتوفيرالمهمفمنالمتابعةنظاملضمانواقعية.وتقديراتمؤشرات

المحليةالهيئاتمعالخبراتوتبادللهاالمخططوالنشاطاتالبرامجحولالمعلومات

الثقافيةالسياساتتطويرخططنجاحقياسمؤشراتلتحديدالمدنيالمجتمعومؤسسات

المحلية.

___


