نوفمرب 2016

خارطة الطريق االستراتيجية لوزارة الثقافة
األولويات ،واألهداف ،واملبادرات االسرتاتيجية

قامت شركة ستراتيجي& بإجراء تشخيص للوضع الراهن على أربعة محاور اختصاص لوزارة الثقافة في لبنان
إطار إعداد خارطة الطريق االستراتيجية لوزارة الثقافة
األولويات
تعكس مكونات
اإلطار مهام الوزارة
ووظائفها األساسية

تشخيص
الوضع الراهن

1

التراث المنقول

2

الممتلكات غير المنقولة

3

التراث غير المادي

مبادرة
هدف

هدف

التحديات
األساسية

المدخالت
المقابالت مع
األطراف المعنية

التشريعات
والمستندات الداخلية

أولوية
النماذج الدولية

أولوية

مبادرة
مبادرة

أولوية

الفنون واآلداب

4

األهداف

المبادرات

هدف
هدف

مبادرة

مبادرة
مبادرة
مبادرة
مبادرة

هدف

مبادرة

هدف

مبادرة
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مع ّد لوزارة الثقافة  -لبنان

1

تناول التقييم العناصر المكونة لمهام الوزارة ،واألصول ،والسياسات الداعمة ذات الصلة
مكونات القاعدة الثقافية والعوامل المساعدة
األصول الداعمة

المكونات

التراث المنقول

مجموعة األصول التراثية العامة

الممتلكات
غير المنقولة

المواقع األثرية

التراث
غير المادي
الفنون واآلداب

مجموعة األصول التراثية الخاصة

مواقع التراث العالمي

الحرف

الفولكلور

فن المطبخ

النحت

الرسم

السينما والوسائط
السمعية والبصرية

الرقص

الموسيقى

المسرح

المباني التراثية واآلثار
اللغات

الكتابة والتأليف

المتاحف الوطنية
المتاحف الخاصة
المواقع األثرية
المواقع التراثية واألصول
غير المادية
مراكز العرض

المكتبات

السياسات الداعمة
التمويل

رأس المال البشري

التعليم

التعاون
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مع ّد لوزارة الثقافة  -لبنان

2

حددت االستراتيجية خمسة محاور أولوية تتضمن اثني عشر هدفا وثمان وأربعين مبادرة مقترحة
األولوية

عدد المبادرات

الهدف
 1-1تعزيز معرفة وزارة الثقافة بجميع الممتلكات المنقولة في لبنان

2

 2-1مكافحة سرقة وتهريب الممتلكات المنقولة من خالل تفعيل برامج خاصة

4

إبراز الممتلكات المنقولة للبنان من خالل السعي الستخدام وسائل جديدة للعرض وتيسير
3-1
دخول المتاحف
تعزيز الموارد المالية والتشغيلية للوزارة المخصصة للممتلكات المنقولة وذلك من خالل زيادة
4-1
التعاون مع المجتمع المحلي والجهات الدولية

6
3

 1-2المحافظة على الممتلكات المنقولة للبنان من خالل تحفيز وتنفيذ برامج الحماية والترميم

4

تعزيز مستوى حماية وعرض الممتلكات الطبيعية والثقافية للبنان من خالل العمل على تسجيل
2-2
المواقع الجديدة في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي ،والمحافظة على وضع المواقع القائمة

3

المحافظة على التراث غير المادي للبنان
 3والترويج له بما يضمن تحقيق الفعالية في نقل
التقاليد والهوية الثقافية اللبنانية لألجيال القادمة

 1-3ضمان إنشاء األجهزة والهيئات الالزمة لقيادة تنفيذ برامج المحافظة على التراث والترويج له

2

 2-3الترويج للتراث غير المادي للبنان من خالل التنسيق مع الوزارات المعنية والجهات الخارجية

3

رعاية الفنون واآلداب والترويج لها لتعزيز ريادة
 4لبنان اإلقليمية في القطاعات والصناعات
اإلبداعية

مساندة تنمية الفنون واآلداب من خالل توفير المساعدة المالية وتمكين التنسيق بين مختلف
1-4
الجهات الحكومية والخاصة
تعزيز العمليات التشغيلية للمعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان وذلك من خالل توفير
2-4
الموارد المطلوبة والترويج للعروض واألنشطة

7
5

تمكين وزارة الثقافة بالصالحيات المطلوبة
 5وتعزيز قدراتها الداخلية إلنجاح تنفيذ الوظائف
األساسية والبرامج العالية األثر

 1-5تعزيز مكانة وزارة الثقافة كسفير إقليمي وعالمي للثقافة والتراث اللبناني

4

 2-5تعزيز الكفاءة التنظيمية لوزارة الثقافة

5

1

حماية آثار وتحف لبنان والمحافظة عليها
وإبرازها محليا ودوليا

حماية المواقع األثرية والمباني التاريخية واآلثار
2
في لبنان والمحافظة عليها
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مع ّد لوزارة الثقافة  -لبنان

محور أولوية تنظيمي مساعد
3

حددت االستراتيجية خمسة محاور أولوية تتضمن اثني عشر هدفا وثمان وأربعين مبادرة مقترحة (تتمة)
األولوية

األهداف
تعزيز معرفة وزارة الثقافة
 1-1بجميع الممتلكات
المنقولة في لبنان

1

حماية آثار
وتحف لبنان
والمحافظة عليها
وإبرازها محليا
ودوليا

المبادرات
 1إنشاء سجل رقمي لجميع التحف المحفوظة والمعروضة في المتاحف الوطنية والميدانية

التنسيق مع الجهات الخاصة إلنشاء سجل رقمي لجميع التحف الموجودة بحوزة
2
المتاحف وصاالت العرض الخاصة والتجار وهواة جمع التحف
متابعة المزادات الدولية للكشف عن الحاالت المحتملة لبيع التحف المسروقة من خالل
3
تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية

مكافحة سرقة وتهريب
الممتلكات المنقولة من
 2-1خالل تفعيل برامج
وإصالحات خاصة

 4إنشاء ونشر قاعدة بيانات للتحف المفقودة والمسروقة
المشاركة في مفاوضات /إجراءات قانونية ثنائية إلعادة مجموعة مختارة من التحف
5
اللبنانية التي تم تصديرها بصورة غير قانونية للخارج

بحث إمكانية تنظيم أنشطة التنقيب عن الكنوز من خالل استحداث حوافز لإلبالغ عن
 6التحف المكتشفة وتشجيع التعاون (مثل :المكافآت المالية ،واإلعالن عن االكتشاف
واالحتفاظ بالتحف)
…
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4

حددت االستراتيجية خمسة محاور أولوية تتضمن اثني عشر هدفا وثمان وأربعين مبادرة مقترحة (تتمة)
األولوية

األهداف
…

1

حماية آثار
وتحف لبنان
والمحافظة عليها
وإبرازها محليا
ودوليا

إبراز الممتلكات المنقولة
للبنان من خالل السعي
 3-1الستخدام وسائل جديدة
للعرض وتيسير دخول
المتاحف

المبادرات
استغالل التحف المحفوظة لدى الوزارة من خالل البحث عن فرص عرضها في المباني/
7
مساحات العرض المملوكة للدولة ،والجامعات ،والمدارس ،واألماكن العامة األخرى
إنشاء متحف افتراضي على شبكة المعلومات بما يسمح بتصفح التحف المعروضة
8
والمحفوظة لدى الوزارة
 9إبرام اتفاقيات مع متاحف دولية إلعارة وعرض التحف التابعة للوزارة في الخارج

العمل مع األجهزة المحلية والجهات المانحة الخاصة إلنشاء متاحف في المناطق
10
المنتشرة في أنحاء لبنان
 11تعزيز تجربة وانطباع زوار المتاحف من خالل زيادة توافر المرشدين المتطوعين
 12التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية إلطالق نظام «بطاقة مرور المتاحف»

تعزيز الموارد المالية
والتشغيلية للوزارة
 4-1المخصصة للممتلكات
المنقولة وذلك من خالل
زيادة التعاون مع المجتمع
المحلي والجهات الدولية

السعي إلنشاء جمعية «أصدقاء المتاحف» والترويج لها بهدف مساندة الوزارة في
13
األنشطة الهامة المتعلقة بالتشغيل وجمع التبرعات
إطالق مشروع رقمي للتمويل الجماعي ( )crowdfundingلتأمين الموارد المالية الالزمة
14
لترميم وعرض مجموعة مختارة من التحف ذات أهمية وطنية كبيرة
ترسيخ التعاون مع الجهات الدولية لتوفير الموارد الالزمة لترميم الممتلكات المنقولة
15
التابعة للوزارة
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5

حددت االستراتيجية خمسة محاور أولوية تتضمن اثني عشر هدفا وثمان وأربعين مبادرة مقترحة (تتمة)
األولوية

األهداف

المبادرات
تسجيل وإعداد خرائط نظام المعلومات الجغرافية للمواقع األثرية ،والمباني التاريخية،
16
واآلثار اللبنانية

2

حماية المواقع
األثرية والمباني
التاريخية واآلثار
في لبنان
والمحافظة عليها

المحافظة على
الممتلكات المنقولة
 1-2للبنان من خالل تحفيز
وتنفيذ برامج الحماية
والترميم

 17توفير اإلدارة والصيانة المناسبة للمواقع األثرية ،وتحسين خبرة وانطباع الزوار

 18وضع خطة لتحديد عمليات الترميم ذات األولوية للممتلكات التاريخية التابعة للحكومة،
والتنسيق مع األجهزة الحكومية المعنية (البلديات /وزارة المالية) لتمويل الخطة وتنفيذها
إنشاء برامج المساعدة والمساهمة المالية للمشروعات المخصصة للمحافظة على
19
المباني التاريخية وترميمها

تعزيز مستوى حماية
وعرض الممتلكات
الطبيعية والثقافية للبنان من
خالل العمل على تسجيل
2-2
المواقع الجديدة في قائمة
اليونيسكو للتراث العالمي،
والمحافظة على وضع
المواقع القائمة

تقييم حالة المواقع الواردة في القائمة المؤقتة للتراث العالمي ،وتحديث قائمة لبنان بناء
20
على ذلك
 21العمل على إضافة مواقع لبنانية في قائمة التراث العالمي
التنسيق مع المجتمعات المحلية والبلديات وإطالق حملة للتواصل للترويج لمزايا
22
تسجيل التراث العالمي ،والمشاركة في برامج المحافظة على المواقع المحلية
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6

حددت االستراتيجية خمسة محاور أولوية تتضمن اثني عشر هدفا وثمان وأربعين مبادرة مقترحة (تتمة)
األولوية

3

المحافظة على
التراث غير
المادي للبنان
والترويج له بما
يضمن تحقيق
الفعالية في نقل
التقاليد والهوية
الثقافية اللبنانية
لألجيال القادمة

األهداف
ضمان إنشاء األجهزة
والهيئات الالزمة لقيادة
1-3
تنفيذ برامج المحافظة
على التراث والترويج له

المبادرات
إحياء المكتبة الوطنية اللبنانية وتمكينها من أداء دورها األساسي في جمع المنتجات
23
الثقافية والفكرية للبنان والمحافظة عليها
وضع اإلطار الرسمي وتفعيل خطة عمل واضحة لتحديد وتوثيق التراث اللبناني غير
 24المادي من خالل االستفادة من عمل لجنة المحافظة على التراث التي ش ّكلتها وزارة
الثقافة
التنسيق مع وزارة السياحة للترويج للحرف اليدوية التقليدية (من خالل منصات إلكترونية
25
على سبيل المثال)

الترويج للتراث غير
المادي للبنان من خالل
 2-3التنسيق مع الوزارات
المعنية والجهات
الخارجية

 26التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير البرامج اللغوية للمغتربين اللبنانيين
تحديد وحماية المعارف التقليدية اللبنانية ،واألسلوب الثقافي التقليدي ،والموارد الموروثة
( 27على سبيل المثال الحرف اليدوية التقليدية مثل أدوات المائدة المنقوشة ،والزجاج
المش ّكل بالنفخ) من خالل آطر حماية الملكية الفكرية
ُ
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7

حددت االستراتيجية خمسة محاور أولوية تتضمن اثني عشر هدفا وثمان وأربعين مبادرة مقترحة (تتمة)
األولوية

األهداف

المبادرات
دعم إنشاء دار لألوبرا ومركز للفنون المسرحية  /مسرح وطني ،وضمان تمكينه عن طريق
28
تطبيق النموذج األمثل للتمويل والحوكمة والتشغيل
دعم اإلنتاج السينمائي وصناعة السينما المحلية من خالل توفير المنح واإلعفاءات
29
الضريبية و  /أو دعم اإلجراءات

4

رعاية الفنون
واآلداب
والترويج لها
لتعزيز ريادة لبنان
اإلقليمية في
القطاعات
والصناعات
اإلبداعية

مساندة تنمية الفنون
واآلداب من خالل توفير
1-4
الموارد المالية والمادية
الالزمة

المقدمة إلى الفنانين والكتّاب من خالل توفير المنح المباشرة أو
 30زيادة المساعدة المالية ُ
خفض الضرائب
 31دعم إنشاء المسارح الصغيرة ()Théâtre de Poche

 32الضغط والسعي إللغاء الرقابة على جميع أشكال اإلنتاج الثقافي
 33الضغط من أجل إصدار قانون لتسهيل استيراد القطع الفنية
التنسيق مع البلديات والجهات الحكومية لالستفادة من مراكزها واستعمالها من قبل
34
الفنانين في التدريب والعروض الفنية

...
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8

حددت االستراتيجية خمسة محاور أولوية تتضمن اثني عشر هدفا وثمان وأربعين مبادرة مقترحة (تتمة)
األولوية

األهداف

المبادرات

...
افتتاح وتجهيز مبنى مركزي للمعهد الوطني العالي للموسيقى ،والضغط من أجل توفير
35
الموارد المالية الالزمة

4

رعاية الفنون
واآلداب
والترويج لها
لتعزيز ريادة لبنان
اإلقليمية في
القطاعات
والصناعات
اإلبداعية

تعزيز العمليات التشغيلية
للمعهد الوطني العالي
للموسيقى في لبنان
 2-4وذلك من خالل توفير
الموارد المطلوبة
والترويج للعروض
واألنشطة

تسهيل توفير التربية الموسيقية المستمرة في سن مبكرة من خالل التنسيق مع وزارة التربية
 36والتعليم العالي لتطوير برامج ُمخصصة تُتيح للطالب دمج دراسات الموسيقى مع المناهج
المعتمدة
 37تقييم تطوير أشكال موسيقية وفنية جديدة في لبنان
توسيع وزيادة برامج رعاية طالب المعهد الوطني العالي للموسيقى لمكافأة وتحفيز التميز
38
الموسيقي
زيادة معرفة الجمهور بأنشطة المعهد الوطني العالي للموسيقى وعروضه من خالل تعزيز
 39التعاون مع وسائل اإلعالم التقليدية (التلفزيون واإلذاعة) ،وبناء تواجد قوي على وسائل
التواصل االجتماعي
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9

حددت االستراتيجية خمسة محاور أولوية تتضمن اثني عشر هدفا وثمان وأربعين مبادرة مقترحة (تتمة)
األولوية

األهداف

المبادرات
وفعال لوزارة الثقافة
 40تطوير موقع إلكتروني حديث ّ

5

تمكين وزارة
الثقافة
بالصالحيات
المطلوبة وتعزيز
قدراتها الداخلية
إلنجاح تنفيذ
الوظائف
األساسية
والبرامج عالية
األثر

تعزيز مكانة وزارة الثقافة
 1-5كسفير إقليمي وعالمي
للثقافة والتراث اللبناني

تطوير وتنشيط تواجد وزارة الثقافة على وسائل اإلعالم الرقمي واالجتماعي ،وزيادة
41
التواصل والتفاعل مع المجتمع
العمل مع جمعيات المغتربين اللبنانيين لتأمين األموال الدائمة التي تُتيح لوزارة الثقافة
42
تطوير وتنفيذ أنشطة طويلة األجل
 43التنسيق مع وزارة السياحة لتطوير منهج منسق للفعاليات الثقافية الوطنية والدولية
 44دراسة إنشاء صندوق للتراث الوطني

تعزيز الكفاءة التنظيمية
2-5
لوزارة الثقافة

تعزيز التوظيف على أساس القدرات في الوزارة (على سبيل المثال من خالل وظائف
45
بعقود قصيرة األجل) ،وضمان التدريب المستمر للموظفين
وضع خطة ميزانية ُمفصلة وشفافة ألنشطة وزارة الثقافة ،وتأييد المتطلبات أمام الحكومة
46
لتأمين الموارد الالزمة
إجراء التفتيش على مرافق وزارة الثقافة ومحفوظاتها ومعداتها ،وتحديد احتياجات
47
التحديث ،والعمل مع الجهات المانحة الخاصة لتأمين التحسينات المطلوبة
 48تطوير البرامج الداخلية التي تُعزز الشفافية وتُحفز الموظفين

املصدر :حتليل فريق عمل سرتاتيجي&
&Strategy

ملكية سريّة

نوفمرب 2016

مع ّد لوزارة الثقافة  -لبنان

10

تم ترتيب المبادرات الثمان واألربعين المُحددة حسب أولويتها استنادا إلى إطار ثنائي األبعاد
توضيحي

ترتيب مبادرات وزارة الثقافة حسب أولويتها – معايير التقييم األساسية

سهولة التنفيذ

متطلبات الموارد (البشرية
واملالية)

%40

سهولة تأمين الموافقات
الخارجية  /التأييد المطلوب

%30

التعقيد
(التحديات الزمنية والفنية)

%30

أهمية التحدي الذي سيتم
مواجهته

%40

سرعة تحقيق التأثير

%30

شرط أساسي  /عامل تمكين
للمبادرات األخرى

%30

2

التأثير

33

أولوية متوسطة

32

2

30

24

3
34

43

47

1

27

26

20
41

4

39
31

40

46

9

14

23

42

18
36

13

28

10

أولوية منخفضة

44

12

8

25

35

6

7

45

أولوية مرتفعة

21

22

11

1

38

3

5

19
29

منخفض

1

التأثير

المعايير الفرعية

الوزن

مرتفع

معايير ترتيب األولويات

المبادرات ذات األولوية

15

2

16
37

17

48

منخفضة

سهولة التنفيذ

مرتفعة
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وبناء على ذلك ،صنفت أربع عشرة مبادرة ذات أولوية عالية نظرا لتأثيرها المرتفع المتوقع وسهولة تنفيذها
النسبية
ال يعكس ترتيب المبادرات أولوية التنفيذ
ترتيب مبادرات وزارة الثقافة حسب أولويتها – المبادرات ذات األولوية العالية
دراسة إنشاء صندوق للتراث الوطني

دعم إنشاء دار لألوبرا ومركز للفنون المسرحية  /مسرح وطني ،وضمان
تمكينه عن طريق تطبيق النموذج األمثل للتمويل والحوكمة والتشغيل

الضغط والترويج إلنشاء جمعية «أصدقاء المتاحف» بهدف دعم وزارة الثقافة في أنشطة
التشغيل وجمع التبرعات األساسية

دعم اإلنتاج السينمائي وصناعة السينما المحلية من خالل توفير المنح
واإلعفاءات الضريبية و  /أو دعم اإلجراءات

المخزنة والمعروضة في المتاحف الوطنية
إنشاء سجل رقمي لجميع التحف األثرية ُ
ومتاحف المواقع التاريخية

دعم إنشاء المسارح الصغيرة ()Théâtre de Poche

إطالق مشروع رقمي للتمويل الجماعي ( )crowdfundingلتأمين الموارد المالية الالزمة
لترميم وعرض مجموعة مختارة من التحف ذات أهمية وطنية كبيرة

الضغط والسعي إللغاء الرقابة على جميع أشكال اإلنتاج الثقافي

إنشاء برامج المساعدة والمساهمة المالية للمشروعات المخصصة للمحافظة على المباني
التاريخية وترميمها

الضغط من أجل إصدار قانون لتسهيل استيراد القطع الفنية

إحياء المكتبة الوطنية اللبنانية وتمكينها من أداء دورها األساسي في جمع المنتجات
الثقافية والفكرية للبنان والمحافظة عليها

افتتاح وتجهيز مبنى مركزي للمعهد الوطني العالي للموسيقى ،والضغط من
أجل توفير الموارد المالية الالزمة

تحديد وحماية المعارف التقليدية اللبنانية ،واألسلوب الثقافي التقليدي ،والموارد الموروثة
(كالحرف اليدوية التقليدية) من خالل آطر حماية الملكية الفكرية

زيادة معرفة الجمهور بأنشطة المعهد الوطني العالي للموسيقى وعروضه من
خالل تعزيز التعاون مع وسائل اإلعالم التقليدية ،وبناء تواجد قوي على
وسائل التواصل االجتماعي
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