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ألننا نعمل يف مجال الصناعة الثقافية، 

وألن التحول إىل مجتمــع املعرفة، 

وهو املطلب العاملي اليوم )اسرتشادا 

بالتقرير العريب الخامس للتنمية الثقافية(، وهذا 

املجتمع املنشود ينطوي عىل أبعاد اجتامعية وثقافية 

واقتصادية وسياسية ومؤسسية وغريها، وألن هذا 

التحول يصحبه تغيري متعدد املســتويات والنوع، 

ومن ذلك التغيري توجيه اهتامم أكرب لكٍل من اإلبداع 

وثقافته واســتثامره يف مختلف القطاعات وبخاصة 

قطاع الثقافــة، كام هي الحال نحو االنفتاح وبخاصة 

االنفتاح الثقايف وثقافته واستثامره للتنمية الثقافية.. 

من أجل ذلك كله، مل يكن أمام األمانة العامة 

للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف خضم 

املتطلبــات الراهنــة والتحديات القامئة إالاَّ أن ترسع 

إىل التمحور حول اسرتاتيجيات منهجية لتكوين 

رؤية واضحة ورســالة تواصل مؤسسية تفعل خاللها 

اقتصاديات الثقافة واملعرفة واإلبداع وتدعم بها 

الحركات الثقافية املنترشة واملتسارعة الحركة والتغري.

وملّا كان التخطيط االســرتاتيجي من األدوات 

األساسية لرسم التوجهات الرئيسية للمؤسسات 

ووضع أولوياتها، تسلّحت األمانة العامة للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب بإرادة واضحة 

لتفعيله، وقصدت به رسم اسرتاتيجية شاملة لألعوام 

الخمســة القادمة فسّخرت املســاندة الفنية عرب 

التعاقد مع مستشار اسرتاتيجيات ووزعت املهام 

واملسؤوليات وشّكلت فرقا للدعم واملساندة، ورفعت 

 6x5x5 شــعارا للتغيري املؤسيس عنوانه: اســرتاتيجية

ذات الداللة عىل خمســة أعوام وخمسة منطلقات 

اسرتاتيجية يف أربعة محاور أساسية بأهداف تشغيلية 

ومــؤرشات نجاح تكلّف بها األمانــة العامة للمجلس 
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الوطنــي للثقافة والفنون واآلداب، والرتكيز عىل ثالثة 

مجاالت قطاعية تتعلّق با ملكتبة الوطنية وقطاع 

الثقافة والفنون وقطاع اآلثار واملتاحف والرتاث، 

وستعمل من خالل أهداف اســرتاتيجية قطاعية 

وأهداف تشغيلية ومؤرشات نجاح واضحة ومركّزة.

وبناًء عليه، ُشــّكل فريق لتطويــر الخطة 

االســرتاتيجية يضمُّ خرية من شــباب املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب ممن ميتلكــون الطموح 

وااللتزام والخربة واالستعداد للتعلّم، وأضيفت 

إليه خربات استشارية محلية يف خطوة لدعم 

الخربة الكويتية املتخصصة، وأعطت األمانة الدعم 

واملســاندة للتخطيط االسرتاتيجي كوظيفة حيوية يف 

الهيكل التنظيمي وكفريق عمل مســؤول عن تطوير 

االسرتاتيجية ومتابعة تنفيذها.

وخالل إعداد االسرتاتيجية، فإننا كفريق للتخطيط 

االســرتاتيجي نحاول توثيق تصورات محددة بشأن 

التوجهات االســرتاتيجية املستقبلية، ويستلزم ذلك 

منا املرور مبجموعة من املراحل الفرعية املتتابعة 

والتي تشــمل: تحديد رسالة املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب وأهدافها الرئيسة، والتحليل البيئي 

الداخيل والخارجي بغرض الوقوف عــىل الفرص 

والتهديدات ونواحي القوة والضعف، وتنمية البدائل 

االسرتاتيجية ثم تقييم هذه البدائل واختيار األنسب 

يف ضوء اإلمكانات املتاحة.

لذا تعهدنا باملســؤولية وأخذنا بزمام املبادرة 

واجتهدنا يف التدريب وســعينا نحو الحرفية وانتهجنا 

الطرق العلمية والعملية واستخدمنا الوسائل 

واألدوات املعيارية لصياغة رؤية تواصل مع عامل 

يسعى إىل التنمية الثقافية يف كل ثانية من ساعته 

البيولوجية.
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يُســتلهم الرتكيز عىل التخطيط االسرتاتيجي للتنمية املستدامة من النطق السامي املرتكز عىل اإلصالح اإلداري 

وتشجيع اإلبداع والكفاءات الشابة، وتبسيط إجراءات العمل، وتطوير املنظومة اإلدارية، وتفعيل الرؤية املتكاملة 

يف األعامل والخدمات الحكومية. ونستحرض يف هذا السياق أيضا كلامت خالدة لصاحب السمو أمري دولة الكويت 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح )حفظه الله(، حيث أشار سموه إىل:

»إن التخطيط والتنمية هام يف طليعة أولوياتنا الوطنية التي يجب االتفاق عليها والعمل عىل 
إنجازها، فالتخطيط والتنمية هام رضورة حياة وأساس بناء وضامن مستقبل ألبنائنا وأحفادنا 
وأجيالنا القادمة، وإن ما نتطلع إليه من تخطيط وتنمية ال بد أن يكون محورهام اإلنســان 
الكويتي، وهدفهام خريه وســعادته، وأدوات تحقيقهام عمله وجهده ونشاطه وعلمه ومبادراته 

مع تسامحه وانفتاحه.
إخواين،،،

إن الكويت هي وطننا الخالد«.

 وانطالقا من هذه التوجيهات الكرمية قام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب برسم تصوراته املستقبلية 

عن دوره الريادي يف التنمية الثقافية.

16



17

كام يُستلهم الرتكيز عىل الطاقات الشابة والناشئة واألطفال واملوهوبني من كل رشائح املجتمع من معاقني 

وحرفيني وفنانني ومفكرين ومبدعني ورجال ونساء وأطفال الكويت ممن يســهم بثقافته يف ثقافة املجتمع، 

باختصار: جميع رشائح املجتمع الكويتي.

وأخريا تُستلهم يف التخطيط االسرتاتيجي للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مرتكزات وأُطر حيوية 

تستوجب األخذ بها كإطار عام ونقطة تركيز لجميع الجهود الرامية والتصورات املستقبلية لتقوية مركز االسرتاتيجية 

كوثيقة جادة وواقعية، ونحرص هذه االسرتاتيجية يف اآليت:

.Brand & Positioning ـ السمعة واملكانة: الصورة الذهنية

ـ البيئة التنظيمية: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، املوارد البرشية، الُنظــم واإلجراءات، التوافق 

.People & organization status والتكامل التنظيمي

.Products & services ـ الخدمات واملنتجات الثقافية: املنتجات الثقافية ووحدات األعامل الخمسة

.PR & Marketing ـ اإلعالم والعالقات العامة والتسويق: احرتاف الحمالت، ثقافة املجتمع وثقافة املؤسسة

.Proactive Relations & Corporates ـ العالقة مع املؤسسات املحلية والدولية: التعاون والتنسيق والدعم

.Beneficiaries ـ العمالء: التنوع واإلحصاءات واستطالعات الرأي
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1 ـ دليل املصطلحات
أوال: مصطلحات الخطط االسرتاتيجية

تحدد الوثيقة التعريفات املستخدمة ضمن نطاق 

الخطة االسرتاتيجية والخطط التشغيلية ومؤرشات نجاح 

األداء املرتبطة بها، حيث ترشح املقصــود مبجموعة 

املفاهيم واملصطلحات واملرادفات الدارجة، وذلك بإيجاز 

يهدف إىل توحيد اللغة املســتخدمة يف مجال الخطة 

االسرتاتيجية وتحديد نطاق استخدام املعاين وتوضيحها 

لدى املتعاملني واملستفيد من الخطة وهي كالتايل:

◆ املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب:
تُقصد به املؤسسة التنظيمية بدًءا من رئيس املجلس 

الوطني وانتهاًء باملوظف.

◆ األمانــة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب:

يُقصد باألمانة العامة األمني العام للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب ورؤساء القطاعات الحيوية 

الرئيسية )األمناء املساعدون(.

◆ القطاعات الحيوية الرئيسية:
تعترب املكتبة الوطنية وقطاع الثقافة والفنون وقطاع اآلثار 

واملتاحف ودار اآلثار اإلسالمية وقطاع املرسح هي القطاعات 

الحيوية الرئيسية، ألنها املسؤول األول عن نشاطات املجلس 

مع جمهور املتعاملني واملستهدفني بالخدمات بالتنسيق مع 

القطاع املساند وهو قطاع الشؤون املالية واإلدارية.

◆ اإلدارة االسرتاتيجية:
رسم االتجاه املستقبيل للمجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب وبيان غاياته عىل املدى البعيد، 

واختيار النمط االسرتاتيجي املناسب لتحقيق ذلك يف 

ضوء العوامل واملتغريات البيئية الداخلية والخارجية، ثم 

تنفيذ االسرتاتيجية ومتابعتها وتقييمها.

Strategic Planning  :التخطيط االسرتاتيجي ◆
التخطيط االسرتاتيجي هو عملية فكرية تتصور بها 

األمانة العامة مستقبلها وســبل تحقيق هذا املستقبل 

املنشود، فتضع اإلجراءات والعمليات الرضورية 

واملرتابطة لبلوغه وفق أفضل الطرق الستخدام املوارد.
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Strategic Plan :الخطة االسرتاتيجية ◆
تعترب الخطة توثيقا للنوايا وتحديدا ملا يرغب يف أن يكون 

عليه املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب عىل املدى 

الطويل، ويستلزم اإلملام بكل العمليات املرتبطة بذلك تفاديا 

للعرثات املحتملة. وهي رسم املسار املستقبيل بالنسبة إىل 

املنتجات والخدمات الثقافية املعني بها املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، وتتمثّل الخطة االســرتاتيجية يف 

مجموعة املكونات املرتابطة التي تشمل القيم والرسالة 

والرؤية ومجاالت العمــل ومجموعة من الغايات واألهداف 

وعددا من املؤرشات الكمية والنوعية لقياس مســتوى األداء 

ومتابعته.

Operational Plans :الخطط التشغيلية ◆
هي الخطـوات التنفيذية )اإلجـراءات واألنشطة( 

لتحقيق أهداف الخطة املوضوعة، وهي الربنامج الزمني 

لتنفيذ الخطة االســرتاتيجية. وتحاول الخطط التشغيلية 

املســاعدة عىل تحويل الخطة من الواقع النظري إىل 

الواقع العميل، واملســاعدة يف معرفة مــدى مطابقة 

التنبؤات املستقبلية بفرضيات الخطة، واملساعـدة يف 

معـرفة جـدوى اإلمكانيات البرشية واملادية ومطابقتها 

الحتياجات ومستلزمات مراحل الخطة، واملساعدة يف 

الرقابة والتقييم.

◆ قيم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب: 
Organization Values

هي مجموعة املبادئ التي يختارها املجلس 

الوطني للثقافة والفنــون واآلداب بأفراده وجامعاته 

وتنظيمه الرسمي وغري الرسمي فتحرك سلوكهم 

وتصنفه وفق معانيها ومضامينها، فتكون ســلوكا 

مقبوال ومحببا، ومخالفتها تعترب خرقا غري مقبول 

ومحاربا من الغالبية.

Mission & Vision :الرسالة والرؤية ◆
الرسالة هي الهدف العام واألسمى لوجود املؤسسات، 

وهي املهمة الكربى أو الدور األكرب الذي ترتضيه 

املؤسسات من أجل تحقيقه يف املجتمع اإلنساين، ويجب 

أن تكــون متفردة ومتميزة عن غريها، وهي تلك الجملة 

التي ترشح سبب وجود املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بإيجاز جامع.

الرؤية هي ما يــودُّ املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب الوصول إليه، يف أهدافه العامة، وتعد أقىص 

صورة واقعية ميكن من خاللها تحقيق رسالته عىل أكمل 

وجه يف ضوء اإلمكانات والطموحات.

Lines of Business :مجاالت ونطاق العمل ◆
املجال هو نطاق العمل الذي ينطلــق من خالله 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف تحقيق 

غاياته، ويشار إليه يف الهيكل التنظيمي بطبيعة 

االختصاصات واملسؤوليات. ويختص أيضا بالجزء املرتبط 

بالغايات واألهداف ويســعى من خالل أنشــطة وبرامج 

وأعامل محددة لتحقيق أهداف القطاعات املرجوة، كام 

يسهم يف تحقيق الرسالة من زاويته.

 Strategic Goals & :الغايات االســرتاتيجية ◆
Objectives

وتُعرّف الغايات بأنها: الرغبة التي يسعى املجلس 

الوطني للثقافــة والفنون واآلداب إىل تحقيقها، وتصّنف 

بحسب املستوى التنظيمي ومستوى األهداف العامة 

)غايــات( التي تتعلّق باألمانــة العامة للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، ويُطلق عليها اســم األهداف 

االسرتاتيجية، أما األهداف التي تتعلّق باإلدارة التنفيذية 

والوسطى فهي تنطلق من األهداف االسرتاتيجية وتكون 

عىل شكل أهداف محددة وتعرف باألهداف التشغيلية، 

وتتكاتف هذه األهداف لتحقق رســالة ورؤية املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
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Organization Structure :الهيكل التنظيمي ◆
هو طبيعة الرتكيب الداخيل للمنظمة من كل 

التقســيامت التنظيميــة املكونة لها ويوضح الهيكل 

العالقة بني هذه التقسيامت من حيث تبعية كل تقسيم 

ومكوناته وتصنيف اختصاصه.

Success Indicators :مؤرشات النجاح ◆
هي مقاييس محددة مســبقا من ِقبَل األمانة العامة 

للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. وإدارة 

التخطيط االســرتاتيجي تعمل لقياس حالة الجوانب 

املالية، اإلدارية، الفنية... الخ، املرتبطة بالخطة، وتستخدم 

للمســاعدة يف التأكد من أن األمانة العامة للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب وقطاعاتها املختلفة 

نجحت يف بلوغ أهدافها وحققت التقدم الالزم.

Initiatives :املبادرات ◆
هي األفكار والربامج واملشاريع واألنشطة والفعاليات 

املقرتحة والتي تدعم تحقيق األهداف وتطور بشكل 

يرَصد ويتابَع يف الخطة.

Stakeholders :املعنيون بالخطة ◆
هم املؤثرون واملتأثرون بجهود وأهداف االســرتاتيجية 

من داخل وخارج املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

من الجمهور املستهدف والعاملني واملتعاملني والجهات 

وغريهم، الذين يساهمون ويؤثرون يف تشكيل االسرتاتيجية 

بشكٍل مبارٍش أو غري مبارش، وتقع عليهم متابعة وتقييم 

جهود وأهداف االسرتاتيجية بشكٍل مبارٍش وغري مبارش.

Accountabilities :حدود املسؤولية ◆
تعترب مسؤولية اإلدارة املعنية بشكل مبارش عن تنفيذ 

الخطة مســؤولية مبارشة لإلدارات، وتوضح الخطة يف 

إطارها التشــغييل حدود تلك املسؤوليات املبارشة وغري 

املبارشة عن إنجاز األهداف.

ثانيا: املصطلحات الثقافية
تختلف املفاهيم واملصطلحات الثقافية، ولكن ينحرص 

التعريف يف نطاق الخطة االسرتاتيجية باملفردات التالية، 

وذلك من باب الرتكيز عىل مفاهيم مشرتكة للمتعامل مع 

الخطة االسرتاتيجية وهي:

Culture :الثقافة ◆
للثقافة مفاهيم متعددة من أبرزها:

ـ الثقافة باملعنى التقليدي تعني عملية اإلنتاج األديب 

والفكري والفني.

ـ الثقافة باملعنى األنرثوبولوجي تعني أمناط الســلوك 

املادية واملعنوية السائدة يف مجتمع من املجتمعات 

والتي متيّزه عن سواه.

ـ الثقافة تشمل مجموعة النشاطات واملرشوعات 

والقيم املشرتكة التي تكون األساس للرغبة يف الحياة 

املشرتكة لدى أمة من األمم، والتي ينبثق منها تراث 

مشــرتك من الصالت املادية والروحية تغتني عرب الزمن، 

وتغدو الذاكرة الفردية والجامعية التي تبنى عىل أساسها 

مشاعر االنتامء والتضامن واملصري الواحد، وميكن أن 

يُنظر إليها عىل أنها نسق اجتامعي، عنارصه هي القيم 

واملعتقدات واملعارف والفنون والعادات واملامرسات 

االجتامعية واألمناط املعيشية، أو بوصفها تواصال من 

خالل نقل أمناط العالقات واملعاين والخربات بني األجيال، 

أو بوصفها دافعا لالبتكار وإضافًة إىل رصيد املعرفة 

اإلنسانية.

ـ ولقد عرّف إعالن مكسيكو )1982( الثقافة بأنها 

»مجمع الســامت الروحية واملادية والفكرية والعاطفية 

التي متيّز مجتمعا بعينه أو فئة اجتامعية بعينها، وتشمل 
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الفنون واآلداب وطرائق الحياة، كام تشــمل الحقوق 

اإلنسانية ونظم القيم واملعتقدات«.

ـ إن الثقافة حركة الحياة، فهي الحركة املشخصة 

واملعيشة، وهي تستند إىل موروث ثقايف وتاريخي يسهم 

يف تكويــن البرش وإنتاج ثقافتهم وإعادة إنتاجها يف حيّز 

قومي معلوم لغًة واقتصادا وجغرافيًة وموقعا وأرضا 

وأمناط سلوك.

◆ الثقافة الكويتية:
تُعدُّ الثقافة يف الكويت امتداًدا للثقافة اإلســالمية 

والعربية بشكل عام وثقافة شبه الجزيرة العربية بشكل 

خاص. كام أن طبيعة املوقع الجغرايف الخــاص بدولة 

الكويت كان له األثر األكرب بجعل املجتمــع الكويتي 

مجتمعا منفتحا متقبال للثقافات املحيطة به. كام أن مبدأ 

التشــاور والحوار بني الكويتيني والحكام منذ قيام الدولة 

جعل من ثقافة الدميوقراطية وحرية التعبري أساسا مهاّم 

للثقافة الكويتية.

ولتفصيل جوانب الثقافة الكويتية ننصح باالطالع 

عىل املخترص املعروض يف ويكيبيديا تحت عنوان: الرتاث 

الكويتي.

Arts and Literature :الفنون واآلداب ◆
الفن لغة استخدمها اإلنسان لرتجمة التعابري التي ترد 

يف ذاته الجوهرية، وهو داللة عىل املهارات املســتخدمة 

إلنتاج أشــياء تحمل قيمة جاملية، وهو موهبة ومهارة 

وحرفة وخربة وإبداع وحدس ومحاكاة.

قُّسم الفن إىل ثالثة أقسام شاملة هي:

ـ الفن التشكييل: مثل الرســم ـ األلوان ـ الخط ـ 

الهندســةـ  التصميمـ  فن العامرةـ  النحتـ  الصناعات 

التقليدية ـ األضواء... إلخ.

ـ الفن الصويت: مثل املوسيقىـ  الغناءـ  عامل السينام 

واملرسح ـ الشعر ـ الحكايات ـ التجويد ـ الرتتيل... إلخ.

ـ الفن الحريك: مثل الرقص ـ السريك ـ األلعاب 

السحرية ـ بعض الرياضات ـ البهلوان والتهريج ـ مرسح 

امليم ـ الدمى... إلخ.

وهناك الفنون املرئية وهي مقّسمة إىل:

ـ الفنون التشــكيلية: )الرسم / التصوير الزيتي / التصوير 

الضويئ / تصوير جداري / الفسيفساء ـ املوزاييك / 

النحت / الطبعات الفنية / فن الكتابة بالخط / العامرة / 

فنون الوسائط املتعددة / فن التجميعـ  الكوالج / فن 

الرتكيب / فن الڤيديو / فن الكمپيوتر / التصميم(.

ـ الفنون التعبريية: )فن األداء الحي / فــن الحركات 

اإليحائية / الرقص / التمثيل / اإللقاء(.

ـ الفنون التطبيقية: )تصميم داخيل / تصميم األزياء / 

الحياكة والتطريز / الزخرفة / صناعة السجاد / الديكور / 

صناعة األثاث / صناعة الزجاج املعشــق / صناعة الُحيل 

واملجوهرات / الخزف(.

ـ مجاالت فنية أخرى: )الشــعر / األدب / املوسيقى / 

املــرسح / األوبرا / الغنــاء / الطهو / اإللقــاء والخطابة / 

والسينام )الفن السابع(.

األدب هو أحد أشكال التعبري اإلنساين عن مجمل 

عواطف وأفكار وخواطر وهواجس اإلنســان بأرقى 

األساليب الكتابية التي تتنوع من النرث إىل النرث املنظوم 

إىل الشــعر املوزون لتفتح لإلنسان أبواب القدرة عىل 

التعبري عاّم ال ميكن أن يعرّب عنه بأسلوب آخر. يرتبط 

األدب ارتباطا وثيقا باللغة. فالنتاج الحقيقي للغة املدّونة 

والثقافة املدّونة بهذه اللغة يكون محفوظا ضمن أشكال 

األدب وتجلياته، والتي تتنّوع باختالف املناطق والعصور، 

وتشهد دوما تنوعات وتطورات مع مر العصور واألزمنة.
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Cultural Entity :الهوية الثقافية ◆
عرّف مؤمتر بوغوتا عام 1978 الهوية الثقافية بأنها 

»أساس حياة الشعوب تنبثق من ماضيها وترتسم عىل 

مستقبلها، بحيث ال تكون أبدا شيئا ساكنا، بل هي يف 

الوقت نفسه معطى تاريخي واسترشايف، وذلك من حيث 

إنها تتجه دوما نحو التحسن والتجدد«.

فالهوية الثقافية هي ما ترتضيه الشعوب من سامت 

وســلوكيات وأعراف وتقاليد خاصة بها، تحب أن تعرف 

به دون غريها من الشــعوب، وتفتخر وتعتز بانتامئها 

ومامرستها لهذه الســامت والسلوكيات عىل مّر األجيال، 

بل وتحافظ عليه عىل مرِّ األجيال وتتناقله إميانا بأنها 

سامت تعرّب عن تفرد جموع الشعب.

Heritage :الرتاث ـ املوروث ◆
يف عام 2001، حددت اليونســكو مفهوم الرتاث 

الالمادي، ووقع تبني اتفاقية لحاميته. وبحسب هذه 

االتفاقية التي وقعت املصادقة عليها يف عام 2007 من 

ِقبَل أكرث من 87 دولة، فإن الرتاث الالمادي أو الرتاث 

الحي هو املصدر الرئييس للتنوع الثقايف حيث جاء فيها: 

»يُقصد بالرتاث الثقايف الالمادي املامرسات والتمثالت 

والتعابري واملعارف واملهارات وكــذا اآلالت واألدوات 

واألشياء االصطناعية والفضاءات الثقافية املرتبطة بها 

والتي تعرتف بها الجامعــات واملجموعات وإذا اقتضت 

الحال األفراد باعتبارها جزًءا مــن تراثهم الثقايف. وهذا 

الــرتاث الثقايف الالمادي ينتقــل من جيل إىل جيل، ويقع 

بعثــه من جديد من قبل الجامعــات واملجموعات طبقا 

لبيئتهم وتفاعلهم مع الطبيعة ومع تاريخهم، وهو 

يعطيهم الشــعور بالهوية واالستمرارية، مبا يساهم يف 

تطوير احرتام التنوع الثقايف واإلبداع اإلنساين«.

وبصيغة موسعة فإن الرتاث الثقايف يشمل الثقافة 

املوروثة عن األجداد، وإن انتقال ذلك الرتاث يف مجموعة 

برشية يضمن دوام هويتها.

Archaeology :اآلثار ◆
وتنقسم اىل:

ـ اللقــى املصنوعة املنقولة أو املعثورات املصنوعة: 

تتألف من املواد التي صنعها اإلنسان وميكن أن تنقل من 

مكان إىل آخر من دون إحداث تغيري عىل مظهرها. وهي 

تشــتمل عىل مواد مثل املشغوالت الحجرية كالّنصال 

واآلواين ومشغوالت الزينة كالخرز. كام ميكن أن تشتمل 

ـ بالنســبة إىل مجتمع ذي تاريخ مكتوب ـ عىل األلواح 

الطينية وعىل سجالت أخرى مكتوبة.

ـ اللقى املصنوعة الثابتة: تتألف بصورة رئيســية، من 

البيوت والُحفر واملقابر وقنوات الري، ومنشــآت عديدة 

أخرى، قامت ببنائها الشــعوب القدمية. وخالفًا لألدوات، 

فإنه ال ميكن فصل اللقى الثابتة )الظواهر( عن محيطها، 

من دون أن يحدث تغيري يف شكلها.

ـ اللقى الطبيعية: هي املواد الطبيعية التي توجد 

جنبًا إىل جنب مع األدوات واملصنوعات الثابتة. وتكشف 

هذه املعثورات طريقة تفاعل الناس يف العصور القدمية 

مع محيطهم. وتشمل اللقى الطبيعية ـ عىل سبيل املثال 

ـ البذور وعظام الحيوانات.

ـ املوقع األثري: هو املكان الذي يضم الدليل األثري.

Museum :املتحف ◆
ميكن تعريف املتحـف بأنه مؤسسة تربوية تعليمية 

ثقافيــة وترفيهية دامئة، غري ربحيــة، تعمل عىل خدمة 

املجتمع من خــالل قيامها بجمع وحفظ وعرض وصيانة 

الرتاث الحضاري والتاريخي اإلنســاين والطبيعي، لكونه 

الجهة التي تقوم بجمع وصيانة تراث اإلنسانية وتحافظ 

24



25

عليه وتعرضه بأســاليب مشوقة وممتعة. وتعترب منظمة 

 The International Council of( املتاحف العاملية

Museums - ICOM(، املتاحف بأنواعهــا املختلفة 

املكان األمني الذي يحفظ فيه تراث البرشية الحضاري 

والفني والصناعي والطبيعي والتاريخي عىل مر العصور 

التاريخية املختلفة.

Cultural Industries :الصناعات الثقافية ◆
وهي الصناعات التي تتعلّق بعمليــات اإلبداع يف 

مجاالت الطباعة والنرش واملوســيقى واألوبرا والســينام 

واألزياء واألفالم والرسم والتصوير والِحرف وغريها من 

املجاالت كنواتج ثقافية وحلول مبتكرة وعنارص جوهرية 

فنية يف نشــاطات مثل العامرة والتصميم واإلعالن 

والربمجيات وغري ذلك.

 Creative Industries :صناعــة اإلبداع الثقــايف ◆
on Cultural Domain

وهي الصناعات التي تقوم بابتكار وإنتاج وتسويق 

سلع وخدمات ذات مضمون إبداعي غري ملموس وذات 

طبيعة ثقافية، تدخل املعرفــة والفكر يف تحديد قيمته، 

ويتمتّــع بحقوق ملكية وفكرية ناتجة عن تزاوج املعرفة 

بالثقافة.

Guidelines :2 ـ االعتبارات الحاكمة

تعترب القيم الحاكمة إرشــادات عامــة ومتثّل ضمري 

االسرتاتيجية ومحفزا لعملها يف البيئة الداخلية للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وخارجــه يف البيئة 

املحليــة والعاملية، ويف ما ييل االعتبارات والقواعد التي 

:5 x 5 x 4 تنطلق منها االسرتاتيجية

أوال: اعتبار الحّس الوطني واالنتامء أولوية: من خالل 

التفاين يف خدمة الوطن وترســيخ الهوية الوطنية وضامن 

تناقل املكتسبات الثقافية لألجيال القادمة.

ثانيا: اعتبار االنفتاح واملزيد مــن الحرية يف التعبري 

أساســا للتفاعل الحضاري: من خالل تعزيز اإلحســاس 

بالقدرة عىل التعامل مع العامل الخارجي من دون الخوف 

من االستغالل أو العدوان عىل الهوية والثقافة املحلية أو 

الرتاثية، واإلحساس باالنتامء إىل الجنس البرشي، والرغبة 

يف التفاهم والتقارب الثقايف والتفاعل مع الثقافات 

املغايرة بعيدا عن التاميزات املختلفــة، ويف مقدمتها 

جميعا التاميزات العنرصية العرقية، ونبذ التطرف 

الفكري والتعبري السلبي والعنيف.

ثالثا: اعتبار اإلبداع أداة حيوية للتنمية الثقافية: من 

خالل دعم وتطوير القدرات الفردية والجامعية واالبتكار 

املتجّدد لتقديم خدمات متميّزة، وكذلك تقييم قدرات 

املوهوبني واملبدعني واملبتكرين ممن يسهمون بأعاملهم 

يف التنمية الثقافية وتحقيق القيمة املضافة.

رابعا: اعتبار الحرية أساسا لإلبداع: ألن اإلبداع 

ال يتنفــس يف املناخ الخانق، بل مــكان انبعاثه الحقيقي 

املمكن هو مناخ الحرية، فالقيمة توجه السعي نحو 

الثقافة الحرة واملبِدعة واملسؤولة والهادفة، لكن غري 

هة. املوجاَّ

خامسا: تعزيز سياسة تشجيع جميع اآلراء واملبادرات: 

سواء من داخل املجلس الوطني للثقافة والفنون 
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واآلداب أو خارجه، مع دعم املبادرات الجادة التي مل 

تكلّل بالنجاح اقتناعا برضورة إيجاد مناخ إيجايب حاضن 

ملفهوم املبادرة ومحفز عىل مامرستها مبا يخدم أغراض 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وفلسفته.

سادســا: الرتكيز عىل فئة الشباب والناشئة واألطفال: 

باعتبــار هذه الرشائح ركائز مســتقبلية ومداخل للتغري 

الثقايف.

3 ـ سامت الهوية الكويتية 
Entity Characteristics

تتصف الهوية الكويتية بعدٍد من السامت من منظور 

الثقافة، وهي:

ـ تتمحور الهوية الكويتية حول موطنها األصيل 

الكويت، وهي دولة القانون واملؤسسات، حيث ال تفرّق 

بــني أبنائها، وتفاضلهم يف ما بينهم يدور دامئا حول 

التزامهم بواجبات ومبسؤوليات املواطنة الكويتية الحقة.

ـ مامرسة ثوابت وطنية ترتكز عىل تقوية وإدامة 

دولة القانون واملؤسسات، مع احرتام القانون والحفاظ 

عىل السلم املجتمعي، وتكريس السلوكيات والترصفات 

النظاميــة والقانونية واملدنية يف النســيج االجتامعي 

الوطني.

ـ تكريس الحس الوطني والوالء للدولة، حيث تستمد 

قوتها من تاريخها وإرثها الثقايف، وتســعى يف تنمية هذا 

الحّس والدفع به لألجيال عرب غرس مبــادئ الوحدة 

الوطنيــة، والحيــاة املدنية، واالنتامء والوالء الوطني 

الكويتي يف قلوب وأذهان صغار الســن برواية القصص 

الرتاثية واألمثال الشعبية وحوارات الدواوين واملجالس 

العائلية والعامة وغريها.

ـ التامســك والتالحم مبا ال يعني غياب االختالف أو 

التعددية الفكرية والثقافية والسياسية بل هناك توحد يف 

ما هو جوهري واالختالف يف ما هو عريض، وهذه السمة 

ساهمت يف متاسك املجتمع الكويتي القديم واستمراريته 

وتصّديــه لألخطار الخارجية والداخلية كصف واحد عىل 

مر الزمن واختالف التهديدات.

ـ اإليجابية مع ما يتم مامرســته يف الحياة اليومية، 

وسيادة التسامح والحوار والتشاور والوسطية وغياب 

أشكال التعصب الطائفي أو القبيل أو العرقي.

ـ التحيّل ببعٍد أخالقي يدفع إىل عمل الخري ومساعدة 

املحتاجني وسيادة ِقيم الرتاحم واملودة واالحرتام والصدق 

واألمانة، وهي ِقيم مستمدة من تعاليم وروح الرشيعة 

اإلســالمية ومن عادات املجتمع وتقاليده وخالية من 

التعصب أو التزمت أو الطائفية.

ـ السعي إىل التعلم وتبني الثقافة املستنرية والتنويرية.

ـ االنفتاح عىل شعوب العامل وتقدير عالقات الصداقة 

والتحالف يف مســاعيها وترك األثر الطيّب والسمعة 

الحميدة، حيث إن هذه الســمة مســتمدة من طبيعتها 

التجارية يف الرتحل والتنقل ومتطلبات تنمية الحركة 

االقتصادية عرب التجارة.

ـ التحيّل بالتفكري العقالين والحكمة والنهج الحضاري، 

وهو ما خلق أرضية صالحة للتفاعل مــع اآلخرين عرب 

التاريخ.

ـ امليل إىل االســتمتاع بشتى أنواع األدب والفنون 

واملوسيقى والتواصل من خالله يف التعبري والنظر بتقدير 

وإعجاب ملنتســبيه والبعد عن التصنيف والتمييز ســلبا 

للمبادرات الفنية عىل مرِّ الزمن.

ـ استشعار الجامل وتذوقه يف مختلف صوره.

ـ يُعرب الكويتي بنزعته الفطرية لحب الرياضة 

وفنونها يف كل املحافل الدولية عن هويتــه الوطنية 

وثوابت الريادة الكويتية، حيث تشكل الرياضة واأللعاب 

الكويتية، كلعب الورق واأللعاب الشــعبية عىل سبيل 
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املثال، جزًءا مهــام من الهوية الكويتية ُعرف بها وتغنت 

بها حضارته.

ـ مامرســة الكويتي عاداته وتقاليده يف املناسبات 

والفعاليــات بصفة فطرية، فيعرّب عن ذاته بالزي الوطني 

واملائدة الغذائية الكويتية ومظاهر االحتفال باملواسم، 

وعند السفر، ويف لقاء الضيف، وذلك عهد فطري مل 

ينقطع منذ الرعيل األول.

4 ـ املنطلقات الخمسة

تســعى األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب إىل الحفاظ عىل خمســة منطلقات 

وإدراجها ضمن خطتها االســرتاتيجية حيث إنها ترى 

يف رضورة هــذه املنطلقات الخمســة حتمية إلنجاح أي 

توّجه يف الرتكيز عىل األعامل واألنشطة وصياغة األهداف 

االسرتاتيجية، وهذه املنطلقات هي:

◆ دعم اإلبداع يف مختلف مجاالت العمل الثقايف.
◆ تطويــر البنيــة التحتيــة الثقافية وتنفيــذ املراكز 

الثقافية يف املحافظات.

◆ تشــجيع القراءة والتدريب عىل اإلنتاج الفكري ـ 
الكتابة لألطفال والناشئة.

◆ حامية اآلثار واملوروث الكويتي والرتاث الشعبي.
◆ تشجيع االستثامر يف السياحة الثقافية.

5 ـ دوافع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب لتطوير االسرتاتيجية 

تعترب الدوافع املحفزات املشجعة واملحركة للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب لتخطيط اسرتاتيجية 

أعامله وتحســني ظروف أدائه وبيئتــه الداخلية وتحليل 

بيئته الخارجية للتمكن من صياغة مناســبة لرؤيته 

وأهدافه خالل مدة زمنية قابلة للقياس وراصدة لإلنجاز، 

وهذه الدوافع تفّصل كالتايل:

5.1 عمر املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب واإلنجازات امليدانية فيه:

5.1.1 إنشــاء املجلس الوطني للثقافــة والفنون 

واآلداب:

أُنشــئ املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

مبرسوم أمريي يف 17 يوليو 1973 باعتباره هيئة مستقلة 

تابعة للدولة، ويرأس املجلــس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب وزير اإلعالم، ويضم يف عضويتــه ممثلني عن 

جهات حكومية وشــخصيات أدبية وثقافية وفنية. وتقع 

مســؤولية التنفيذ والتطبيق لسياســات املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب وخططه ومشــاريعه عىل 

الســاحتني العربية والدولية عىل عاتق األمانة العامة 

للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، والتي يرُشف 

عليها وعىل األجهزة التابعة لها األمني العام للمجلس 

الوطنــي للثقافة والفنــون واآلداب والذي يضع أنظمتها 

ويدير الشؤون الفنية واإلدارية واملالية.

ويزيد عمر املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

الوطني عىل 40 عاما وهو يرتبط نســبيا مبسرية دولة 

الكويت وبالتايل أصبح من الرضورة أن تراجع األدوار 

واملســؤوليات املناطة فيه. ونسرتجع يف هذه الوثيقة 
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األغراض األساسية التي أُنشئ املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب ليحققها وهي مقتبسة من قانون 

اإلنشاء.

5.1.2 دور وأهــداف املجلس الوطني للثقـافة 

والفنون واآلداب:

يقوم املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالدور 

الرئييس يف التنمية الفكرية والثقافية والفنية، ضمن رؤية 

واضحة تتيح التواصل مع الثقافات العربية واإلسالمية 

والعاملية، ويعمل عىل تهيئة املناخ املناسب لإلبداع يف 

تلك املجاالت.

كام يهدف املجلــس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

إىل العناية بشؤون الثقافة والفنون واآلداب، حيث 

يتحمل أعباء تنميــة وتطوير اإلنتاج الفني واألديب وتوفري 

املناخ املناسب لهام، واختيار وسائل نرش الثقافة والفنون 

الجميلة وسبل تذوقها، ويعمل عىل متتني الروابط مع 

الهيئات الثقافية العربية واألجنبية ويضع خطة ثقافية 

تستند إىل دراســات موضوعية الحتياجات البالد. )وفق 

املادة 2 من املرسوم(.

5.1.3 مهام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب:

ـ مســح الواقع الثقايف وجمع بيانات عــن مجهود 

الهيئات يف ما يتعلّق بأوجه أنشطتها.

ـ القيام بدراسات دورية لتنمية الثقافة والفنون 

واآلداب.

ـ إصدار املؤلفات واملعاجم والفهارس وتجميع الوثائق 

واإلسهام يف نرش اإلنتاج الفكري املبتكر واملرتجم واالهتامم 

بالتبادل الثقايف واملشــاركة يف املعارض واملؤمترات 

واملهرجانات والندوات الثقافية والفنية.

ـ إنشاء جوائز متنح ألحسن إنتاج محيل يف الثقافة 

والفنون واآلداب.

ـ حفظ وتوثيق الرتاث الشعبي والرتاث العريب.

ـ تشجيع االهتامم بالقراءة والكتابة.

ـ دعم ورعاية اإلبداع الفكري والثقايف املحيل ورعاية 

اإلبداع الفني واملوسيقي.

ـ نرش الثقافة العامة من خالل إصدارات املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب املتنوعة.

5.1.4 اللجان االستشارية واللجان العاملة باملجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب:

حددت املادة العارشة من مرســوم إنشــاء املجلس 

)تشــكيل األمانة العامة( لجانا دامئة ومؤقتة حســب 

مقتضيات العمل وتنفيذا ملرســوم إنشاء املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب وتحقيق أهدافــه، فقد اعتاد 

املجلس الوطني عىل تشكيل لجان دامئة وتضم هذه 

اللجــان العاملني باملجلس الوطنــي من ذوي االختصاص، 

باإلضافة إىل نخبة مــن األكادمييني واملتخصصني وأصحاب 

الخــربة واالهتامم بالعمل الثقــايف والفكري من الكويتيني 

ومعظمهــم من غري العاملني يف املجلــس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب. وتواصل هذه اللجان تقديم الدعم 

واملشــورة، إضافة إىل اقرتاح ورسم الخطوط العامة لربامج 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب املتعددة. وهي 

اللجان الدامئة للمجلس وتتمثل يف:

ـ لجنة الفنون التشكيلية.

ـ اللجنة العليا لجائزة الدولة التقديريةو التشجيعية.

ـ اللجنة العليا ملهرجان القرين الثقايف.

ـ اللجنة العليا ملعرض الكتاب.

ـ اللجنة العليا ملهرجان الكويت املرسحي.

ـ هيئات التحرير إلصدار املجلس.

ـ لجنة تشجيع املطبوعات واملؤلفات املحلية.

ـ لجنة دعم املطبوعــات اإلبداعية وإجازة التفرغ 

األديب.
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- لجنة إجازة النصوص املرسحية.

- لجنة األمناء.

5.1.5 األنشطة املحلية والدولية للمجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب:

ـ معرض الكويت للكتاب.

ـ مهرجان القرين الثقايف.

ـ املهرجان الثقايف لألطفال والناشئة.

ـ مهرجان الكويت املرسحي.

ـ مهرجان املوسيقى الدويل.

ـ مهرجان أجيال املستقبل.

ـ مهرجان صيفي ثقايف.

- مهرجان الكويت للسينام.

ـ األسابيع الثقافية الكويتية خارج الكويت.

ـ األسابيع الثقافية العربية والعاملية داخل الكويت.

ـ املعرض الشامل للفنانني التشكيليني.

ـ األنشــطة األخرى للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب: )يصدر املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

مجموعة متميّزة من السالسل والدوريات الثقافية العربية، 

كجريدة الفنون، وسلســلة كتاب عامل املعرفة، ومجلة عامل 

الفكر، ومجلة الثقافة العاملية، وسلســلة إبداعات عاملية، 

وسلسلة من املرسح العاملي(.

5.2 النطق الســامي وخطة التنميــة لدولة 
الكويت وسياسات شؤون الفكر والفن والثقافة:

أكد النطق السامي 2013 رضورة اإلصالح اإلداري وما 

يستلزمه من تطوير الوظائف وتبعاتها وتحسني إجراءات 

العمل وتركيز اإلبداع وتشــجيع الطاقات الشابة والتعاون 

واالرتقاء بالخدمات الحكومية.

مــن جهة أخرى تتناول خطة التنمية يف دولة الكويت 

وضع سياسات ملؤسساتها الحكومية واألجهزة املتخصصة، 

ومنها املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب حيث 

وضعت مجموعة من السياسات املتعلّقة بالتنمية الثقافية 

وهي:

◆ تشــجيع اإلبداع الفني واألديب ونرش الثقافة الراقية يف 
املجتمع وتوفري عنارص البنية األساســية الثقافية من 

املسارح والقاعات وتطوير املتاحف واملكتبات العامة 

وتنظيم املسابقات اإلبداعية يف مجاالت الفن واألدب.

◆ إعادة بناء وترميم الوضع الثقايف بأشــكاله املختلفة يف 
البالد إلحياء تراث الكويت الطويل وإمكاناتها وريادتها 

يف جميع املجاالت عرب العقود الطويلة السابقة.

ق يف  ◆ تحقيق االنطلق الفكري الحراّ واملبــدع والخلاّ
املجتمع من خالل تذليل كل املعّوقات أمام مزيد من 

الحريات اإلعالمية ورفع القيود اإلدارية.

◆ رعاية نتاج الثقافة والفن والفكــر واألدب وتطوير 
وســائل عرضها من خالل بناء املنشآت الحديثة، مثل: 

املجمع الثقايف، ومعارض الفنون التشكيلية، واملتاحف.

◆ إحياء مكانة الهوايات والقدرات يف التعليم العام لبناء 
جيل مبدع يسهم يف تعزيز الوعي الثقايف.

◆ نبذ أفكار التطرف والغلو بالعمل عىل إعالء فكر 
الوسطية وتوفري البيئة املناسبة لنموه من خالل الحوار 

املجتمعي الواسع، من دون حجر عىل األفكار أو 

مصادرة الحق يف االجتهاد أو االختالف.

◆ االعتناء باملكتبات العامة وتجهيزها بأحدث املتطلبات 
لالرتقاء بدورها يف تشجيع القراءة واالطالع الرامي إىل 

تنوير األفراد وتنمية التفكري الحّر والنقدي واالبتكاري.

◆ االرتقاء مبكانة املتاحف املختلفة )الوطنية والتاريخية 
والفنية والعلمية( وكذلك صاالت عــروض الفنون 

التعبريية والتشكيلية وصاالت املوسيقى.

◆ تشجيع األعامل الفنية الراقية والهادفة إىل االرتقاء 
بثقافة الطفل وتنمية مواهبــه وصقلها مع مراقبة ما 

تنتجه الرشكات ملرسح الطفل لتجنب تأثرياته السلبية.

29



30

5.3 دفــع الحكومة الكويتية لرفع ســقف 
مؤرشات األداء الحكومي وإدراج جائزة مؤرش 

مدركات اإلصلح ضمن وزاراتها وأجهزتها
تدفع الحكومة الكويتية أجهزتها ووزاراتها إىل العمل 

ضمن منظومة متكاملة من الِقيم، ومن هذه الِقيم 

املعايري املعتمدة لدى جمعية الشــفافية ملؤرش مدركات 

اإلصالح، مثل األمانة واالستقامة واحرتام القانون وتحقيق 

العدالة ورفض الفســاد، واعتربت جائزة الشفافية مؤرش 

مدركات اإلصالح يف الجهات العامة فعالية أساسية يف 

تقييم جهود املؤسسات الحكومية.

وقد بلغ التغري اإليجايب 38% يف مؤرشات املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب عــام 2013، حيث 

بلغ متوســط املؤرش للمجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب 49.7% وهو مؤرش ضعيف إىل حٍد ما باملقارنة 

مــع الجهات الحكومية األخرى، حيث وصــل ترتيب 

املجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب إىل املركز الـ 

30 بالرتتيب من أصل 49 جهة، وكانت النســب %53.3 

للشفافية و43.8% للنزاهة، واملساءلة 47.1%، والعدالة 

60.1%، والتخطيط 41.9%. أما القيادة فنسبتها %52.2، 

إذن إجاميل نسب املؤرشات ساهم يف تطوير الحاجة إىل 

اسرتاتيجية موجهة نحو التنافس املؤسيس ملؤرش مدركات 

اإلصالح يف الجهات العامة، كام ســاهم يف تطوير دليل 

أخالقيات املهنة.

5.4 االســرتاتيجيات الثقافيــة وبرامج األعامل 
املنبثقة لدول مجلس التعاون الخليجي

طُّورت االسرتاتيجية الثقافية يف أعقاب عمل ثقايف خليجي 

مشــرتك عىل مدار يزيد عىل الثالثني عامــا وبصيغٍ متنوعٍة 

منها: الندوات الفكرية املشرتكة ولجان ثقافية وخطط تنمية 

ثقافية ولجان تنفيذية آخرها الندوة التي ُعقدت يف الكويت 

يف العام 2008 بثامنية محاور رئيسية، هي:

1 ـ واقع األنشطة الثقافية ودور املؤسسات الثقافية.

2 ـ الوسائط اإلعالمية ومجتمع املعرفة.

3 ـ ثقافة الطفل.

4 ـ الثقافة الخليجية والعوملة.

5 ـ دعم التنمية الثقافية.

6 ـ الثقافة والذات واآلخر.

7 ـ وضع أُســس استرشاف العمل الثقايف ميدانيا يف 

دول مجلس التعاون الخليجي.

8 ـ املرشوع الثقايف يف دول الخليج.

لقد ترجمت االسرتاتيجية الثقافية لدول مجلس 

التعاون الخليجي رؤيتها املوحدة لعرش سنوات، 

وحددت منطلقاتها يف التأكيد عىل الهويــة العربية 

واإلسالمية، وأن املشاركة الثقافية حق لكل املواطنني، 

واعتبار الرتاث روحا ونبع إلهام، والحوار مع الثقافات 

األخرى لتعزيز القيم اإلنسانية، وأن اللغة العربية 

ملزمة يف مجاالت التعليم والثقافة واستيعاب روح 

العرص بتوظيف العلــم والتكنولوجيا يف املجال الثقايف، 

وأخريا التكامل االســرتاتيجي للسياسات الثقافية لبلدان 

املجلس.

وعرّبت بدقّة عن أهدافها يف التايل:

1ـ  إثراء شــخصية املواطن بتعزيز وعيه بعقيدته 

وتراثه وحريته وكرامته وانتامئه.

2 ـ الحفاظ عىل الهوية الحضارية العربية اإلسالمية.

3 ـ التأكيد عىل أن اللغة العربية هي املكون األسايس 

لشخصية املواطن يف دول مجلس التعاون الخليجي.

4 ـ تعزيــز الوحدة الثقافية بني دول مجلس التعاون 

الخليجي بدعم مسريتها يف مناحيها املختلفة من سياسية 

واجتامعية واقتصادية وإعالمية وإبداعية.

5 ـ تنمية صيغ التبادل الثقايف بوصفها عنرص التآخي 

ضمن اإلقليم الواحــد وعنرص التقارب والتعاون مع 

الحضارات اإلنسانية األخرى.
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6ـ  اعتبــار املنظور القومي واإلســالمي بعدا تنمويا 

وثقافيا.

7ـ  تعزيز الدور الثقايف للمرأة، والربامج الثقافية 

لألطفال.

8 ـ تفعيل دور مؤسســات املجتمــع املدين وخاصة 

املؤسســات الثقافية مبا يخدم األهداف العامة 

لالسرتاتيجية.

ت االســرتاتيجية مبتطـلبات لتنفيذ خطتها  واعـتداَّ

الثقافية برضورة إنشاء قاعدة بيانات تكون مبنزلة مرصد 

ثقــايف يجمع النتاج الثقايف يف دول مجلــس التعاون، 

ورضورة توفري الدعم الحكومــي وتعزيز الرشاكة مع 

القطــاع الخاص ورضورة تعزيز الترشيعات لدعم اللغة 

العربية وتطوير القوانني ذات الصلة بالثقافة واإلعالم 

وحقوق امللكية الفكرية.

وفصلت االســرتاتيجية آليات تنفيذ أهدافها بدقة 

متناهية وجاءت تلك اآلليات كاآليت:

1 ـ تأســيس مراكز لتوثيق الرتاث غري املادي يف دول 

املجلس.

2 ـ تنظيم أنشطة ثقافية وفكرية بشكل دوري بني 

دول مجلس التعاون الخليجي تعرض فيه التجارب 

الثقافية والفكرية املختلفة.

3 ـ تخصيص جوائز تقديرية وتشجيعية لألعامل 

الفكرية والثقافية املتميّزة.

4 ـ تكريم املبدعني واالحتفاء بإطالق شخصيات 

وأعالم الفكر والثقافة يف املنطقة عىل املناسبات والجوائز 

الثقافية.

5ـ  ترجمــة األعامل الفكريــة والثقافية ملبدعي دول 

مجلس التعاون الخليجي إىل اللغات األخرى.

6 ـ مشاركة املؤسســات اإلعالمية يف إبراز الحركة 

الثقافية مبختلف أشكالها.

7 ـ إنشــاء مراكز متقدمة )مكتبات عامة، مجالت 

ثقافية، مسارح... إلخ( لرعاية وإبراز املواهب وإبداعات 

الطفل يف دول مجلس التعاون الخليجي.

5.5 موقــع الكويت يف الخريطــة الثقافية 
العاملية يف املنظامت العاملية وبروتوكوالت 

التعاون
لدولة الكويت موقع مهم يف الخريطة العاملية 

للثقافة، حيث لها العديد من االتفاقيات والعضويات. 

منها اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشــكال التعبري الثقايف، 

وعضويــة اللجنــة الحوكمية، واتفاقية حامية الرتاث 

العاملي، واتفاقية حامية الرتاث املادي، كام وقّعت 

عىل اتفاقية الســوق العربية املشــرتكة التابعة للمنظمة 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ومعهد العامل العريب يف 

باريس، والعديد من االتفاقيات، األمر الذي أوجب معه 

التعاون والتشارك وتفعيل مضامني االتفاقيات من خالل 

اسرتاتيجية ورؤية واضحة استجابة للتوقعات والتطلعات 

واألدوار امللقاة عىل عاتق دولة الكويت يف إطار األممية.

5.6 تبناّي القيــادة العليا واإلدارة التنفيذية 
يف املجلس الوطنــي للثقافة والفنون واآلداب 
مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية وإدارة املؤسسات:

عىل نهج اإلدارة الحديثة لتغليب العمل املؤســيس 

والجامعــي واإلدارة الكمية واملقاييس واملؤرشات لرصد 

فجوات األداء عن التخطيط ومفهوم مؤسسة التعلم 

املستمر والتنمية البرشية، تبّنت األمانة العامة للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب نهج تطوير اسرتاتيجية 

بأدواتها املتعددة إلدارة العمل املؤسيس. وعزمت عىل 

أن تدفع بتطبيق نهج متوازن ملواصلــة األداء الجامعي 

املخطط وليس العشــوايئ وتحويل األنشطة الثقافية إىل 

أهداف اسرتاتيجية وتطوير مؤرشات لقياس نجاح األداء.
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5.7 توصيات عدد من الدراســات الفنية من 
قبل مستشارين دوليني ومنتديات وتجمعات 

الشباب الفكرية:

 5.7.1دراسة نيلسون:

دراسة نيلسون لتطوير اسرتاتيجية طويلة األمد 

للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالتنسيق مع 

املجلس الثقايف الربيطاين، حيث أوكل ملستشار متخصص 

يف دراســة املجاالت الثقافية والتي جاءت توصياتها وفق 

عبارة تصدرت التقرير املقدم من املستشار الفني بأنه: 

»ليس هناك تنســيق رسيع أو حلول رسيعة للتحديات 

التي تواجه املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

واملتاحف والقطاعات الثقافية التابعة له، ولكن إذا تماَّ 

اتباع منهج مرحيل شــمويل عىل مدى عدة سنوات فمن 

األكيــد أن تتحقق النتائج التي يطمح إليها متاما املجلس 

الوطني للثقافــة والفنون واآلداب والعاملون ضمن هذا 

املجال يف دولة الكويت«.

ويقصد املستشار األجنبي هنا باملنهج الشمويل: 

االسرتاتيجي. ونشري إىل ما ذكر يف توصياته من نقاط 

الضعف يف هذا السياق وأهمها:

◆ الحاجة إىل التطوير املهني.
◆ االفتقار إىل الخربات املهنية والحرفية.

◆ الحاجة إىل مراجعة البنى والهيــاكل التنظيمية 
واإلدارية.

◆ الحاجة إىل إرشادات عىل مستوى السياسات 
والتخطيط املستقبيل.

◆ توفري املزيد مــن فرص العمل للمهنيني واملحرتفني 
من الشباب يف مجال العمل الثقايف.

◆ أحكام تعليم الفنون لألطفال والشباب الكويتي.
◆ العناية بالعمالء وخدماتهم.

◆ قلّة الروابط واملشاركة مع الرشكاء الدوليني.

◆ الحاجة إىل االســتثامر يف املتاحف والقوى العاملة 
فيها.

◆ الحاجة إىل الحوار مع وزارات الدولــة وأهمها 
الخدمة املدنية والتعليم العايل واإلعالم والســياحة إن 

توافرت ووزارات حكومات أخرى.

◆ تطوير برامج اإلنرتنت وبرامج التثقيف واملشاركة.
◆ تطوير مشاريع رائدة وجديدة.

◆ تطوير البعثات التدريبية.
◆ تطوير حمالت تسويق املنتجات الثقافية.

◆ تطويــر العالقة املنتجة مــع األصدقاء واملتطوعني 
ومجموعات الدعم ألنشــطة املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.

 ◆
5.7.2 توصيات مؤمتر الشباب:

جاءت توصيات الشباب دافعة نحو تبني مبادرات 

وأفكار واعدة أوجبت تطوير اســرتاتيجية للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب وكانت تطلعات 

الشباب عىل النحو التايل:

◆ إنشاء رشكة مســاهمة عامة إلنتاج األعامل الفنية 
ذات البعدين الثقايف واإلنســاين فتكون أعامال ترتقي إىل 

العاملية.

◆ إنشاء جامعة للثقافة والفنون واآلداب كرشاكة 
بني القطاعني الخاص والحكومي يتــم َربطها بإحدى 

الجامعات العاملية املرموقة.

◆ إعادة دور املواد الفنية يف املناهج التعليمية وتطعيم 
املناهج التعليمية باألنشطة الثقافية، وإعادة إحياء مرسح 

املدارس ومواد املوسيقى والفنون وغريها من املواد.

◆ إعــادة النظر يف طرق وأســاليب عمل الرقابة عىل 
األعامل الفنية بحيث متنح مساحة أكرب من الحرية.

◆ تعزيز تنوع الدعم لألنشطة واملشاريع الثقافية 
والفنية واألدبية.
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◆ زيادة املرافق الثقافية والفنية يف جميع املحافظات.
◆ املســاهمة يف توعية املجتمع بأهميــة الثقافة 

والفنون واآلداب عرب توعية األرسة وتكثيف اإلعالنات.

◆ إنشــاء مراكز لتعزيز املواهب الثقافية بالقياس 
مع النادي العلمي وإقامة املسابقات املدرسية ملساعدة 

األرُس والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب األبناء.

◆ إنشاء قاعدة بيانات عن الفنانني الكويتيني هدفها 
التواصل بينهم واالســتعانة بخرباتهم يف املحافل العامة 

والدولية.

◆ العمل عىل تفعيل دور مكتبــة الكويت الوطنية 
واستخدام الوسائل اإلعالمية لتوصيل رسالتها والتعريف 

بأهدافها والتشجيع عىل الزيارات امليدانية من مدارس 

الكويت لها.

◆ إعادة النظر يف برنامج الدراسات العليا لطلبة 
معاهد املوسيقى واملرسح.

5.7.3 دراسة خبري اسرتاتيجيات من اململكة األردنية:

يف دراســة لخبري اسرتاتيجيات عكس تحليل البيئة 

الداخلية والخارجية للمجلــس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب أهمية حتمية لتطوير اســرتاتيجية أداء لتحسني 

الوضع الراهن، وكانت نتائج دراسته كالتايل:

نقاط الضعف

نقص الكوادر املتخصصة1

عدم وجود خطة اسرتاتيجية مكتوبة للمجلس الوطني للثقافة 2
والفنون واآلداب

عدم توفري النظام املحوسب بني اإلدارات املختلفة باملجلس 3
الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ضعف التواصل بني القطاعات، اإلدارات واألقسام4

عدم وجود خطة تدريبية مبنية عىل احتياجات العاملني 5
وتقييم أدائهم

عدم وجود حوافز للموظفني6

عدم وجود موظفني يتقنون التواصل بلغات أخرى غري العربية7

عدم تحديث الهيكل التنظيمي8

عدم تحديث الوصف الوظيفي للموظفني9

ضعف اإلعالن عن أنشطة املجلس الوطني للثقافة والفنون 10
واآلداب

عدم وجود منشآت ثقافية مجهزة11

تحليل نقاط الضعف:

تحليل التهديدات والفرص:
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التهديدات

1
ضعف التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات 

املجتمع املدين

2
تقييم عمل املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب من خالل 

القامئني عىل العمل وليس العمل نفسه

عزوف املجتمع عن القراءة3

4
ضعف الوعي بأهمية الحفاظ عىل املواقع األثرية واملباين 

التاريخية

عدم انتشار املراكز الثقافية بالكويت5

الفرص املتاحة

وجود عدد كبري من املثقفني يف الكويت1

وجود عدد كبري من املؤمترات وزوار وضيوف للدولة2

وجود جاليات بثقافات متنوعة3

وجود مواهب مدفونة وتوفّر فرص اكتشافها4

وجود مؤسسات املجتمع املدين املعنية بالشأن الثقايف5

6
 التعاون مع جهات ترعى العمل التطوعي

)مثال: وزارة الشباب، جمعية العمل التطوعي....(

وجود رعاة لألنشطة والفعاليات من القطاع الخاص7
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5.8 الرغبــة السياســية واملجتمعيــة الداعمة 
للســتثامر األمثل لطاقات الشــباب وتوجيه 
حراكهم إىل حركة ثقافية متنامية وشابة 
محورها اإلبداع ومواكبة املفاهيم العاملية يف 
االستثامر يف الشباب واملواهب والتنقيب عن 

فرص إلدماج الشباب يف التنمية املجتمعية
إن التوجه العام الرســمي وغري الرسمي يف املجتمع 

الكويتي إلدماج طاقات الشباب يف الحفاظ عىل هويتهم 

الكويتية واإلنسانية املتسامحة والبناءة وتوجيه طاقاتهم 

ملزيد من اإلبداع واملساهمة اإليجابية يف التنمية الثقافية 

الكويتية، بــات مطلبا عاما لدى الجميع. فالتوجه لتوفري 

الفرص املثىل للتعبري عن أوجه الــوالء واالنتامء لدى 

أبناء الوطن وتحويل طاقاتهم وانفعاالتهم إىل مبادرات 

ومشاريع وأفكار إيجابية بناءة، عوضا عن التوجيه 

الســلبي والدفع بهم إىل تصدير انفعاالتهم الســلبية 

وتحويلها إىل ظواهر دخيلة يسود خاللها العنف 

والطائفية والتصنيف، كالنزول إىل الشوارع والتجمعات 

والسلوكيات غري املقبولة، فباتت الحاجة ملحة إىل تطوير 

أشكال أخرى للتعبري عن حراك الشــباب يف الساحة 

االجتامعية الكويتية كالتوجيه الفني والثقايف لطاقات 

الشــباب، ويُعّد القطاع الثقايف القطاع األمثل لتوجيه 

ورعاية مشاعر تلك املواهب والطاقات الشابة ملا يحتويه 

من تنوع يف أشكاله ومنتجاته.

هذا ويُعّد مؤرش إدماج الشباب وتوجيه طاقاتهم 

املبدعة يف املجاالت الثقافية مؤرشا ملســتوى الصحة 

االجتامعية والســلوكية للمجتمعات وهو معمول به 

يف الــدول املتقدمة واملتحرضة، لذا أصبح من الرضوري 

أيضا تطبيقه يف املجتمعات الخليجية والعربية أسوًة 

باملجتمعات الدولية.

ـ املراحــل املنهجيــة لتطويــر   6
االسرتاتيجية

توجد يف أدبيات التخطيط االســرتاتيجي عدة 

منهجيات لصياغة الخطط االسرتاتيجية. وإن ُوجد بعض 

التفاوت يف هذه املنهجيات إاّل أن الخطوات الرئيسة 

املشــرتكة فيها تبدو كبرية. وعىل ضوء األساليب العلمية 

املتبعة يف التخطيط االسرتاتيجي وأكرثها نتيجة وتطبيقا، 

يقوم فريق تطوير االسرتاتيجية باتباع منهجية مبنية 

عىل الطموح املستقبيل واالعتبارات الحاكمة مع األخذ 

يف الحســبان الواقع الحايل وتطويره معتمداً عىل مراحل 

تصاعدية متسلسلة زمنيا. ويوضح الشكل التايل الخطوات 

األساسية الالزمة لتطوير الخطة:
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أوال: اإلعداد والتحضري
تُعدُّ هذه املرحلة الخطوة التحضريية لبداية مرشوع 

الخطة وانطالقته وتتضمن التجهيز إلدارة املرشوع 

وهيكليته اإلدارية واملالية وتنســيق إعــداد الخطة 

اإلعالمية املتزامنة، واختيار مستشاري املرشوع، وتحديد 

فرق العمل واملحاور الرئيسة للخطة.

وقد تشّكل فريق للتفكري االسرتاتيجي يضم قيادات 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب )األمانة 

العامة(، كام تشــكل فريق لدعم تطوير االسرتاتيجية 

بعضوية ومتثيل كل قطاعات األعامل الحيوية الرئيســية 

يف املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

ثانيا: التحليل وتشخيص الوضع الراهن
وتشمل هذه املرحلة عملية تحديد البيانات 

واملعلومات وجمعها وحرص الدراســات والوثائق ذات 

العالقة وعمل املسح املعريف ملوضوع الخطة، وحرص 

فئات ذوي العالقة، وإقامة ورش عمل وإجراء استبيانات 

ملعرفة التطلعات املستقبلية لذوي العالقة ومرئياتهم عن 

الوضــع الراهن. ونتيجة لذلك يتّم يف هذه املرحلة إجراء 

عملية تقييم وتوصيف شــاملة للوضع الراهن للمؤسسة 

والتطور الذي تّم فيها، وقياس األداء الفعيل لها، ومقارنته 

باالحتياجات الحالية واملســتقبلية. كام يشمل ذلك 

تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسســة بناًء عىل 

املعلومات والبيانات التي تم جمعهــا، ومعرفة مواطن 

القوة والضعف والفرص والتحديات، واستخالص القضايا 

الرئيسة وتحديدها والتي يجب أن تعالجها االسرتاتيجية.

ثالثا: املقارنات املرجعية واملامرسات املثىل
ويُقصد باملقارنات املرجعية دراسة أفضل األنظمة 

واإلجراءات اإلدارية واملامرسات املثىل الخليجية واإلقليمية 

أخذا يف االعتبار بعض املعايري واملؤرشات املتعارف عليها 

لقياس األداء ومستوى اإلنجاز. وتهدف هذه املقارنة إىل 

معرفــة مقدار الفجوة املطلوب تجســريها، والتعرف عىل 

املامرسات املثىل املناسبة واالستفادة منها يف إعداد الخطة.

رابعا: السيناريوهات املستقبلية
املقصود برسم السيناريوهات وضع أداة تستخدم 

لفهم ما يحتمل حدوثه يف املستقبل والتبعات املرتتبة 

عليه. فهي ليست تنبؤات أو اسرتاتيجيات، وإمنا أشبه 

بفرضيات مســتقبلية مختلفة للتعرف عىل األخطار 

والفرص املتعلقة ببعض العوامل االســرتاتيجية. وتساعد 

هذه الخطوة يف بناء اســرتاتيجية قادرة عىل االستجابة 

للمتغريات املحتملة، والتمكن من االســتمرار يف جودة 

األداء يف ظل الظروف املحيطة.

خامسا: الخطة االسرتاتيجية
يتطلّب بناء اسرتاتيجية متامسكة التعرف عىل األخطار 

والفرص املستقبلية املتعلّقة ببعض العوامل االسرتاتيجية 

التي تم تصورها من خالل رســم السيناريوهات. كام 

يتطلّب تحديد رؤية طموحة ورســالة للمرفق، ووضع 

األهداف وتحديد الفجوات بني الحال واملآل، وتعيني 

الخيارات االسرتاتيجية التي تساعد عىل تحقيق األهداف 

وتجسري الفجوات.

سادسا: الخطة التشغيلية
يف هذه املرحلة من الخطة يتم صياغــة الربامج 

التنفيذية املناسبة لالسرتاتيجية وتحقيق األهداف املرجوة 

منها. كام يتم وضع إطار عام لتنفيذ االسرتاتيجية وخارطة 

طريق بصورة مرحلية من خالل الربامج املقرتحة. وكذلك 

وضع منهجية إلدارة الخطة وآليات تنظيمية لإلرشاف 

املستمر عىل تنفيذها والتأكد من تحقق نتائجها، وإعداد 

نظام ملراقبة الجودة وقياس األداء بشكل دوري.
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   1 -  قياس الوضع الراهن كام يراه الجمهور املتعامل مع املجلس الوطني 
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   2 -  التحليل االسرتاتيجي

   3 -  خالصة التحليل
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1 ـ قياس الوضع الراهن كام يراه الجمهور 
املتعامل مع املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب

الجمهور الخارجي
أشــارت عينة عشوائية إىل أن الثقافة الكويتية 

قوية وأصيلة ومنترشة يف مامرســات الحياة اليومية 

للمجتمع الكويتي رغم اندثار صورة الكويت القدمية، 

إالاَّ أنها تحيا يف نفوس األرُس الكويتية، وأشــارت إىل 

أن العادات والتقاليد جزء أسايس سيتم الحفاظ 

عليــه بالجهود الشــخصية أو الحكوميــة، مع تأكيد 

العينة عىل وجود مخاوف من اندثار الِقيم والعادات 

والتقاليد واللغة الشــعبية والفولكلور الكويتي عند 

جيل الشــباب ومرتادي املدارس األجنبية والخاصة يف 

الكويت وخارج الكويت من أوالد املبتعثني والعاملني 

يف مؤسسات عاملية أو ممن يتعلّمون يف املدارس 

األجنبية داخل الكويت.

وأشــارت العينة إىل أن التواصل اإلعالمي ضعيف 

للتعريف بدور املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب وقلة اإلعالن عرب التلفزيون والراديو لتفعيل 

ذلــك التواصل الجامهــريي، وأنه اقترص عىل اإلعالن 

عن األنشطة والفعاليات يف مواسم محددة. ومن 

جهة أخرى بات جمهور العامة يعلم عن املهرجانات 

الثقافيــة تحديدا مهرجان القرين من دون حاجة إىل 

اإلعالن عنه.

يف ما يتعلق بدور املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب تجاه الطفل والناشــئة، ال ترى العينة أي 

تخصيص للناشــئة يف أنشــطة املجلس الوطني للثقافة 

والفنــون واآلداب، وعرّبت عن قناعتها باقتصار بعض 

الفعاليات كالرســم والفنون عىل األطفال دون الناشئة، 

أما من جهة املسارح واملتاحف واآلثار واملكتبة الوطنية 

فهي متنوعة الحضور، وال يُعرف إن كانت تســتهدف 

رشيحة محددة أو واضحة ومعلومة للرشيحة التي 

تستهدفها.

أما عن عالقة املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب بخطة التنمية وكفــاءة العاملني يف املجلس، 

فأشارت العينة إىل عدم علمها بحقيقة دور املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف التنمية االجتامعية 

الكويتيــة، وتعلم العينة أنــه يتبع الحكومة من دون 

ترابط آللية العالقة، وترى أن ال وجود لرسالة واضحة 
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عن دوره يف املجتمع الكويتي أو موقعه يف الخارطة 

الدولية أيضا.

ومن منظور أوسع لقياس انطباع جمهور العامة 

املتعاملني وغريهم، ترى العينة أن تزايد عدد املراكز 

الثقافية واألنشطة غري الحكومية والتابعة ملؤسسات 

املجتمع املدين أو القطاع الخاص أوجد خلطا يف 

أذهان العينة العشوائية املقيسة عن الصورة الذهنية 

للمجلس، حيث عرّبت العينة عن أنها ال تعلم تبعية 

األنشــطة املتنوعة التجارية من القطاع الخاص أو 

مجتمعات التخصص األهلية وجمعيات النفع العام، 

وال تستطيع أن تحكم عاّم تراه يف السوق من جهات 

ومراكز وجمعيات للفنون ومسارح وفعاليات ما إذا 

كان يتبع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

أو غريه.

وأخريا، تؤكّد العينة يف االستطالع رضورة استقاللية 

املجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب وإعطائه 

صفة مستقلة، حيث أشارت إىل أن صفة وزارة مستقلة 

أسوًة بالدول األخرى ستعطي فرصة أكرب لإلشارة إىل 

التبعية الحكومية واملزيد من الصالحيات وستوفر 

فرصا أكرب لخدمة حكومية واضحة كباقي الوزارات.

الجمهور الداخيل )العاملون(
أشارت مجموعات الرتكيز Focus Groups وعينة 

مــن املوظفني إىل أن البيئة التنظيمية مبا تحتويه من 

الهيكل التنظيمي واملسميات الوظيفية غري متناسبة 

وغري فعالة يف خدمة األداء املؤسيس، كام يعترب نظام 

األجور واملكافآت والحوافز املتوافق مع القوانني 

الحكومية غري مقبول، أو متناسب، مع حجم التوقّعات 

والتطلعات. من جهة أخرى أشادت العينة باألسلوب 

اإلداري لــإلدارة الحالية )األمني العام( يف التعامل مع 

املبادرات واملقرتحات يف املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب وتطبيق سياسة الباب املفتوح. غري 

أن العينة ال ترى أن الشكاوى املقدمة يُؤخذ بها 

عــىل محمل الجدية، بل يحتــاج البعض للتعامل مع 

شــكواه إىل اللجوء لخارج املجلس، كقنوات التواصل 

االجتامعي، أو وزير اإلعالم، لتفعيــل التعامل مع 

شكواه وللحصول عىل رسعة التجاوب معه.

وتشــري العينة إىل وجود درجة عالية من األمان 

الوظيفي، بينام أشارت نسبة الرىٰض الوظيفي إىل تدين 

الرىٰض لعدة أســباب؛ أهمها قلة التدريب والتطوير، 

وطبيعة املسميات الوظيفية الحالية، وتداخل 

االختصاصات.

أما تقييم العينة للخدمات واملنتجات الثقافية 

فاعترب أن املنتجات جيدة لكنها تفتقر إىل اإلعالم 

والتسويق املناسب. وأشارت إىل أن التقسيم اإلداري 

والتكليف الخاص بإدارة األنشــطة والفعاليات يحتاج 

إىل توضيح وإعادة توزيع للجهات املعنية وليس متييز 

إدارات عن أخرى واستئثارها بالعمل.

أما بالنسبة إىل عالقة املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب باملؤسسات الخارجية )املحلية 

والعــاملية( فعرّبت العينة عن رضاها مبســتوى 

التعاون والعالقات اإليجابية التي يتمتع بها املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وترى أن لدى 

املجلــس الوطني قاعدة عمــالء جيدة لكنها ترى أن 

قاعــدة العمالء هــذه غري مصنفة وغري مســتكملة 

البيانات.

ويف الختام، أجمعت العينة عىل أن القدرة 

التنافســية للمجلس غري قوية، وأن هناك العديد من 

املشاريع والحمالت التي نافستها يف وقت زمني قصري 

وقيايس. كام رحبّت العينة بتوصية رضورة رفع سقف 
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القدرة التنافسية مع املؤسسات الحكومية من خالل 

مدركات اإلصالح والتنافس عىل اإلنتاج الثقايف مع 

العامل أجمع.

من جانب آخر عكســت آراء القيادات الحالية 

)األمناء املساعدين( تشخيصا الحتياجات املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب للسياسات الداعمة 

للحفــاظ عىل الهوية الكويتية، وإبراز دور الدولة يف 

الحفاظ عىل اإلنتاج الثقايف، وتفعيل التعاون مع 

مؤسسات املجتمع املدين املحيل واإلقليمي والعاملي، 

ونرش صنائع الحضارة اإلســالمية وعلومها وآدابها 

وثقافتهــا، ورعاية املبدعني يف مجال الثقافة والفنون 

واآلداب.

أما عن أهم القضايا التي قد تؤثر عىل االسرتاتيجية، 

فاعتربت القيادات أن النقص يف الكوادر وعدم توزيع 

املوارد البرشية عىل الجهات بشكل صحيح، وعدم 

وجود تدريب وتأهيــل، وطبيعة الكادر الوظيفي 

الحايل والنقص يف املنشآت الثقافية، من أهم 

العوامل املؤثرة، ومن أهم التحديات أمام تطبيق أي 

اسرتاتيجية.

2 ـ التحليل االسرتاتيجي

مفهوم التحليل االسرتاتيجي:
التحليل االســرتاتيجي هو تشــخيص وتحليل 

البيئة الخارجية املحيطــة باملجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب ملعرفة مدى التغرّيات الحاصلة 

ولتحديد الفرص والتهديدات. وكذلك تشــخيص 

وتحليل البيئة الداخلية ملعرفة نقاط الضعف والقوة 

واملواصفات وامليزات التنافســية من أجل السيطرة 

عىل بيئتها الداخلية بشكل يساعد اإلدارة عىل 

تحديد االسرتاتيجية املفيدة لتحقيق أهداف املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

التحليل االسرتاتيجي لعوامل البيئة الخارجية 
الكلية )الفرص والتهديدات(:

البيئة الخارجية هي البيئة التي تقع خارج حدود 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وخارج 

نطاق سيطرته ورقابته، وعوامل البيئة الخارجية 

تتمثــل يف عوامل البيئة االقتصاديــة، وعوامل البيئة 

االجتمــاعـيــة والثـقـافيــة، وعــوامـل البـيئـة 

التكنولوجية، والعوامل الدميوغرافيــة، وعوامل 

البيئة السياســية والقانونية، وعوامل البيئة الدولية 

والعاملية.

إن دراسة وتحليل مكونات البيئــة الخارجيـة 

يعدان أمرا رضوريا عند وضـع االسرتاتيجية املناسبة 

للمجلس، وتعترب نتائج هذه الدراســات عوامل 

مساعدة يف التعرف عـىل جانــبني رئيسـيني ميثالن 

نقطة االرتكاز يف صيـاغة ورســم اسرتاتيجية املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب وهام:

الفرص التي ميكن للمجلس استغللها:
ـ توافق النسيج االجتامعي الكويتي والتفافه 

حول سامت الهوية الكويتية رغم التفاوت يف وجهات 

النظر لفئات املجتمع.

ـ اتفاقيات دولة الكويت العديدة والشــاملة 

للمساعدات االقتصادية والتجارية، والقروض واملنح 

للدول يف جميع أنحاء العامل، فرص حقيقية لالنفتاح 

الثقايف وتبادل اإلنتاج الثقايف.

ـ القدرة املالية لدولة الكويت واالستعداد العاملي 

وتنامي الفرص االســتثامرية الدولية، فرص حقيقية 
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لدعم وتشــجيع مشــاريع البنى التحتية يف القطاع 

الثقايف للكويت.

ـ تبّني خطة التنمية يف القطاع الثقايف واملشاريع 

الثقافية.

ـ توافر املكاتب الخارجية وانتشار السفارات 

الكويتية يف العامل.

ـ البيئة اإلقليمية الخليجية املشــابهة واملســاندة 

لدعم الثقافة واالهتامم بها.

املخاطر أو التهديدات التي يجب عىل املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب الحداّ من 

تأثريها عىل حركة أدائه

ـ الحركة السياسية واضطرابات الربملان الكويتي 

خالل السنوات األخرية.

ـ التغرّيات والتشكيالت الوزارية املتكررة.

ـ مخرجات التعليم الجامعــي الحكومي والخاص، 

واملعاهد التعليمية واملدارس ومناهجها وربطها 

ودعمها ملجال أنشطة القطاع الثقايف.

ـ ضعف تنّوع اللغات، عدا اإلنجليزية والعربية 

والحاجة إىل لغات عاملية.

ـ ضعف اإلحصاءات الرسمية التي تخدم معرفة 

مدى التنّوع الثقايف.

ـ ضعف القوانني املشجعة عىل االنفتاح االقتصادي 

والتجاري وتشجيع القطاع الخاص بشكل عام.

ـ ضعف القوانني املتعلّقة بالتوزيــع الجغرايف 

وخدمته لنرش املراكز الثقافية وسهولة الوصول إليها.

البيئة الداخلية للمجلس:
وهي متثل التطبيقات اإلدارية واملالية والتنظيمية 

التي تعطي دالالت محددة عىل قدرة املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب ومدى إمكانيــة توظيفه 

ألوضاعه الداخلية يف اســتغالل الفرص لتحســني أدائه 

وتخطيط أهدافه بوضوح وتشخيص عاٍل لنقاط القوة. 

ونذكر تحديدا:

القوة البرشية

يتطلع العاملون إىل بلورة االسرتاتيجية كفرصة 

لتقديم أقىص الجهود لتطوير أداء املجلس. فالكفاءات 

الشابة تحديدا، لديها الدافع والطموح والرغبة يف التغري 

لألحســن. فهذا االستعداد موجود رغم قلة الكفاءة 

الفنيــة والتخصص، لذا ميكن القول إن املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب يفتقر إىل الكوادر املتخصصة 

يف مجال أعامله وأنشــطته، ويحتاج إىل تطوير سياسة 

التدريب والتطوير الوظيفي واملهني التخصيص.

الجانب التنظيمي

الهياكل التنظيمية التقليديــة الهرمية التي يتبناها 

املجلــس الوطني للثقافة والفنون واآلداب تؤثر يف 

انســياب املعلومات بني مختلف املستويات التنظيمية 

واإلدارية، وتتمحور القطاعــات فيها حول االختصاص 

من دون االلتفات إىل دعم كامل حركة املجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وارتباط القطاعات 

عرب طريقة العمل، وعدم وجود نهج إدارة املشاريع، أو 

فرق العمل التكاملية والهيكل األفقي واملســطح، معربا 

بذلك عن بيئة مســتقرة نوعا ما لكنه استقرار سلبي. 

كام تستوجب الرضورة إعطاء االستقاللية التنظيمية 

41



42

لوحدات متخصصة، كالتخطيط االسرتاتيجي والعالقات 

العامة والتسويق. ويعترب إنشاء مكتب فني يضم 

استشاريني متعددين يف قطاعات املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب لدعم القرارات االسرتاتيجية 

ومراجعة الخطط التشغيلية أمرا يف غاية األهمية.

الثقافة التنظيمية

إن الثقافة التنظيمية املتمثلة يف مجموعة القيم 

واملعتقدات واالفرتاضات واملعايري السلوكية واالتصاالت 

والتقاليد واألعراف السائدة، تعطي خصوصية للمجلس 

حيث إنها متأثرة بطبيعة العمل والرموز املستخدمة، 

وطبيعة القيادات املوجودة يف املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب عىل املستويات املختلفة. فالثقافة 

السائدة إيجابية، لكن ثقافة العمل املؤسيس واإلدارة 

الكميــة وجــودة الخدمة والرتكيز عىل العميل غري 

متداولة أو منترشة إضافة إىل أن ثقافة العمل الحكومي 

والروتيني ســائدة يف املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب، واعتبار أن املوظف الحكومي يف توظيف دائم 

وحق مكتســب من الدولة أمر يحدُّ من ثقافة اإلبداع 

واالبتكار واملنافسة.

اإلدارة املالية والدعم املساند

إن امليزانيــة املالية يف الدولة ال تنعكس وفرتها عىل 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، حيث يتطلّع 

املجلس إىل املزيد من االســتثامر يف البنى التحتية، 

عىل ســبيل املثال زادت االعتامدات املالية لسنة 2013 

ـ 2014 مبقــدار ضئيل )416 ألف دينار( بينام زادت 

الرواتب مبقدار مليون و 350 ألفا، وقد اســتتبع ذلك 

خفض املرصوفات املختلفة واملدفوعات التحويلية 

بنســبة 14% )303 آالف دينار(، وخفــض املبالغ 

املخصصة للنقل واملعدات والتجهيزات بنســبة )%19( 

)118 ألف دينار(. كام أنه تماَّ خفض املشاريع اإلنشائية 

والصيانة واالستهالكيات العامة مبقدار )80 ألف دينار(، 

وإن كانت متثل انخفاضا يف حدود 1% إاّل أنها قد تشّكل 

صعوبة أمام املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

يف اســتكامل بنيته األساسية وطموحه يف زيادة جودة 

وحجم الخدمات املقدمة. ومام يزيد من ســوء الوضع، 

كرتتيبات مســتقبلية للبنية األساســية، أنه تماَّ خفض 

االعتامدات املخصصة للمشاريع التي ميتد تنفيذها إىل 

ســنوات عدة مبقدار 700 ألف أي خفـض بنحو %10 

عن 2012ـ  2013 وزيــادة )620 ألف دينار( لألعامل 

اإلنشــائية الصغرية وترميم وصيانة املنشآت، وكذلك 

خفض اعتــامد الخدمة اإلعالمية واالجتامعية مبقدار 

400 ألف دينار أي بنسبة %17.

العلقات العامة واإلعلم والتســويق املحيل والدويل 

والدعاية

بات التحســن امللحوظ يف دور العالقات العامة 

واإلعــالم يدعم صورة املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب، ويعكــس حرصه عىل التواصل االجتامعي مع 

جمهوره بشفافية ورسعة وذلك تغطية للفعاليات 

واألنشطة الثقافية. كام باتت إصداراته ومطبوعاته 

تتداول بكرثة عىل الساحة الثقافية والفنية، غري أن 

التحديات ما زالت قامئة يف رضورة وجود اسرتاتيجية 

إعالمية، ودور أكرب للعالقات العامــة لتتامىش مع 

تطلعات املجلس وطموحاته.

التنسيق والتعاون الحكومي

إن الفرص الحكومية املتاحة أمام املجلس الوطني 
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للثقافة والفنون واآلداب تكمن يف تفعيــل التعاون 

ونرش أنشــطته ومنتجاته الثقافية، فإن الحكومة متتلك 

فرصا جيدة لتفعيل التعاون، مثل االتفاقيات الحكومية 

والزيارات الرســمية واملؤمترات والندوات العاملية 

التي تعقد يف الكويــت، واملنح والدعم الحكومي 

للبلدان، والتبادل التجاري واالقتصادي، غري أنها 

فرص غري مستثمرة لتســويق الثقافة الكويتية. ويعترب 

حجم التنسيق والتعاون ضعيفا يف املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب مــع الجهات الحكومية وغري 

الحكومية، كالقطاع الخاص، ومؤسسات املجتمع املدين، 

والجمعيات الخريية العاملة خارج حدود الكويت. وإن 

ُوجد فإنه غري فّعال بالشكل الذي يخدم اسرتاتيجية 

انتشار املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

وتسويق أنشطته.

أما عــن تفعيل قطاع التعليم الحكومي فاملناهج 

التعليمية واملواد الفنية ال تخدم نرش الثقافة الكويتية 

واآلثار واملتاحف والرتاث كثريا، فضال عىل قلة األنشطة 

املدرسية الرتاثية أو الثقافية، مقارنة بالتطلعات 

والتوقعات، لذلك أصبح من الرضوري مع التطلعات 

السرتاتيجية واضحة أن تتطور عالقة التعاون والتنسيق 

التام مع األجهزة والــوزارات الحكومية من جهة، ومن 

جهة أخرى مع مؤسســات ورشكات القطاع الخاص 

ومؤسسات املجتمع املدين ذات املصالح املشرتكة.

إدارة األداء والحوافز

إن اتباع أنظمة الخدمة املدنية وســلّم الرواتب 

الحكومية وسياسة التعويضات عىل األداء واملكافآت 

قد ال يتناسب مع التحفيز املستهدف لإلبداع والتميز. 

فاملجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب يحتاج 

إىل سياسات حوافز خاصة به، كام أن املسميات 

الوظيفية والقرارات املتعلّقة باملزايا الخاصة بها تعدُّ 

عائقا حقيقيا أمام املجلس وأي اسرتاتيجية تشغيلية 

تقع عىل عاتق موظفيه.

كام يُعدُّ افتقار املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب لألهداف االسرتاتيجية والتشغيلية ومؤرشات 

األداء أمرا يف غاية األهمية.

التخطيط االســرتاتيجي وأدوات متابعة األداء 

وقياسه

تعترب وظيفة التخطيط االسرتاتيجي غري نشطة أو 

فاعلة مبستوى التوقعات يف املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب العتبارات كثرية، أهمها قلة الخربات 

العاملة، وطبيعة األعامل الحكوميــة، والخطط 

التشــغيلية، وأدوات الرقابة واملتابعــة، باإلضافة 

إىل الهيكليــة التنظيمية لتلك اإلدارة، والتي تجمع 

بني الدراسات والبحوث والتخطيط االسرتاتيجي، 

والواجب فصل التخطيط االسرتاتيجي عن الدراسات 

والبحوث، يف خطوة لتفعيل دور املهمتني الحيويتني 

يف خدمة االسرتاتيجية املقرتحة.

ويظهر أن هناك افتقارا يف املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب ملفهــوم إدارة األداء القائم عىل 

تخطيط األداء بوضع أهداف للقطاعات واإلدارات 

واملراقبات واألقســام واملوظفني كافة، بحيث تكون 

األهداف بطريقة ذكية TRAMS، ثم وضع مؤرشات 

قياس جودة وتوثيق لذلك األداء، ثم تقوميه وتصنيفه، 

ووضع خطط لعالج فجوات األداء، وتوصيات للتدريب 

والتطوير، ومعالجة احتياجات األداء، ومراجعة الحوافز 

ومراجعة اإلجراءات، والسياسات... إلخ، كل ذلك يجعل 

التخطيط االسرتاتيجي، وقياس اإلنجاز، ورصد الفجوات 

ضعيفا، بل معدوما إلدارة التخطيط االسرتاتيجي.
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3 ـ خلصة التحليل
النقاط الحرجة:

بناًء عىل التحليل الرباعي للبــيئــة الداخلية 

والخارجية للمجلس، وبناًء عىل املعايري، تماَّ تحديد 

التحـــليل االسرتاتيجي. وكـــانت أهـــم النقاط 

الحرجة أمام املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب هي:

ـ دعــم وجود آليات التخاذ القرار وتوثيق الدورة 

املستندية لهذه العملية مدّعمة مبحارض اجتامعات، 

مــع رضورة االلتزام الجامعي بالقرارات املتخذة 

وتطبيقها بشكل مهني محرتف.

ـ انتهاج سياسة تقييم القيادات الحالية يف املجلس 

ومديري اإلدارات عرب رشكة متخصصة لتطوير خطط 

وبرامج التدريب القيادي.

ـ انتهاج سياسة إدارة املشاريع وزيادة متثيل فرق 

العمل املشرتكة من القطاعات جميعها، والتي تسمح 

باملزيد من القرارات الرسيعة فيام يتعلق باألنشطة 

املهمة والرئيسية.

ـ انتهاج سياسة اعتامد املراجعات التي اقرتحت 

بشأن الهيكل التنظيمي وتوزيع اختصاصات الوحدات 

التنظيمية لخدمة االسرتاتيجية املستهدفة.

ـ رضورة دعم النهج التكاميل إلدارة األنشــطة 

والفعاليات بشكل شمويل بحيث يجب أن تتداخل 

الروزنامــة الثقافية لألنشــطة والفعاليات لجميع 

القطاعات وتضاف إليها االسرتاتيجيات اإلعالمية 

والتسويقية واملساندة من إدارات نظم املعلومات 

واملــوارد البرشية والتدريب وغريهــا لتتكثف جهود 

املجلس جميعها يف خدمة األنشــطة والفعاليات مبا 

يخدم األهداف االسرتاتيجية املقرتحة.

ـ تعزيز أداء املجلس الوطني للثقافــة والفنون 

واآلداب باملزيد من االستشارات الفنية وزيادة حجم 

التنسيق والتسويق الدويل ألنشطته.

ـ رضورة زيادة القوة البرشيــة العاملة من خالل 

التخطيط لها وتنوع الخربات يف التخصصات الرئيســية 

للمجلس وتوظيف الشباب من حملة املؤهالت 

الجامعية من الكويتيني وأبناء دول مجلس التعاون 

الخليجي.

ـ تطوير وزيادة برامج التدريب التخصيص يف 

املجلس الوطني للثقافــة والفنون واآلداب، وتخصيص 

دورات لتأهيــل املعينني الجدد وبرامج تأهيل تخصيص 

للعاملني، كل يف مجــال قطاعه الرئيس، وتطوير برامج 

تعلم اللغات والبعثات وبرامج تبادل الخربات.

ـ تطويــر النظم اإلجرائية والقانونية لتعامالت 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب مبا يخدم 

تبســيط الجوانب التنظيمية واإلدارية مع الجهات 

الحكومية املعنية.

ـ تطوير نظام إلدارة قاعدة العمالء املســتهدفني 

وزيادة الحمالت التسويقية.

ـ تطوير البنية التحتية للمنشــآت وزيادة عدد 

املراكز.

ـ وضع برامج متنوعة لتعزيز الهوية الثقافية يف 

املجتمع وتعزيز الثقافة املؤسســية يف املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب.

ـ تطوير آليات مقننة للتعامل مع املبدعني واملواهب 

يف مختلف املجاالت والتنقيب عنهم واستكشافهم 

وتطوير قدراتهم.

ـ تطوير قنوات االتصال الخارجي مــع الجهات 

ذات العالقــة بعمل املجلس الوطنــي للثقافة والفنون 

واآلداب، وتعزيز مستوى التنسيق والدعم الحكومي.
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ـ تعزيز مفهوم السياحة الثقافية يف الكويت داخليا 

وخارجيا وزيادة ورش العمل والحمــالت التوعوية 

واإلعالنية واإلعالمية املتخصصة.

ـ رضورة وجود اسرتاتيجية تشغيلية ألعامل 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ومؤرشاتها 

الكمية.

ـ تشجيع ودعم العالقة االسرتاتيجية مع القطاع 

الخاص واقرتاح ترشيعات الزمة لدعم االستثامر 

املنشود يف القطاع الثقايف من القطاع الخاص.

ـ رضورة الرتكيز عىل الناشئة والطفل كنواة استثامر 

مستقبيل واسرتاتيجي لدعم قوة ومكانة املجلس 

للتواصل مع األجيال بشــكل أكــرث تخصصا ووضوحا، 

وإدراج هذا الرتكيز يف كل مجاالت وأنشطة املجلس.

ـ رضورة دعم وتشجيع التفاعل مع قنوات التواصل 

االجتامعي وتكنولوجيا املعلومات والعلم التقني.

ـ رضورة تطوير أداء القســم املختص باإلحصاء 

وتطوير آلية تقارير املتابعة والتقييم واالســتطالع 

والتقارير اإلداريــة عن األداء العام للمجلس، كام أنه 

يجب التعامل مع املعلومات لتلك التقارير آليا.

ـ رضورة تطوير ودعم وظيفة اإلعالم والتسويق 

املحيل والدويل وزيادة عدد االستشاريني التخصصيني.

ـ رضورة دعم وتطوير متابعة العالقات الدولية 

بقســم متخصص لتفعيل دور املجلس يف الخريطة 

العاملية.
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1 ــ  مصفوفة الخيارات االسرتاتيجية
2 ــ  منظومة القيم

3 ــ  الرؤية املستقبلية والرسالة
4 ــ  اسرتاتيجية 4×5×5 )اإلصدار األول(
5 ــ  اسرتاتيجية 6×5×5 )اإلصدار الثاين(

6 ــ  مجاالت العمل الرئيسية والهيكل التنظيمي
747 ــ  الغايات واألهداف االسرتاتيجية واإلطار العام للخطط التشغيلية



الخلية )1(: يف هذه الحالة يســعى املجلس 

لتعظيم نقاط القوة واالستفادة من الفرص املتاحة، 

وبذلك يتجه نحو النمو.

الخلية )2(: يف هذه الحالة تستخدم نقاط القوة 

من أجل تقليل التهديدات مع البحث عن فرص 

جديدة من خالل التنويع يف الخدمات املقدمة.

الخلية )3(: ويف هذه الحالة سيعمل املجلس 

عىل معالجة جوانب الضعف مع محاولة اســتغالل 

أقىص الفرص املتاحة.

الخلية )4(: يف هذه الحالة يجب العمل بشــكل 

دفاعي لتقليل نقاط الضعف الداخلية ومقاومة 

التهديدات الخارجية.

1 ـ مصفوفة الخيارات االسرتاتيجية

نقاط الضعفنقاط القوة

الفرص

1

استخدام نقاط القوة الستغالل

الفرص املتاحة

S/O = Maxi - Maxi

2 - 3

3

التغلب عىل نقاط الضعف من خالل استغالل 

الفرص املتاحة

W/O = Mini - Maxi

4 - 2

التهديدات

2

استخدام نقاط القوة لتجنب التهديدات 

الخارجية أو الحد من آثارها

S/T = Maxi - Mini

3 - 1

4

تقليل نقاط الضعف

لتحايش التهديدات

W/T = Mini - Mini

2 - 1
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2 ـ منظومة القيم املؤسسية

تنقســم القيم إىل قيم حاكمة لتطبيق الخطة 

االســرتاتيجية، وقيم األداء والعمل املؤسيس. وينص 

دليل أخالقيات املهنة عىل قيم األداء املؤسيس، ألنه 

الخارطــة األخالقية لكيفية إدارة األداء الوظيفي، 

ويشّكل تطبيقا لقانون الخدمة العامة.

Core Values 1 ــ القيم الحاكمة للخطة
◆ االستثامر البرشي: التنمية والتدريب والتطوير 

املستمر أساس ومطلب.

◆ روح الفريق: العمل كفريق.
◆ القيادة بالرؤية.

Business Values 2 ــ قيم العمل
◆ الوالء واالنتامء املؤســي: ميثل مدى قوة 
ارتباط املوظف بوظيفته ومتسكه بأهدافها وقيمها، 

وحرصه املســتمر عىل تحقيــق أهدافها، إذ إن هذا 

الوالء يولد لدى املخلصني حب العمل والسعي 

الحثيث إىل النهوض به، ويدفعهم إىل املســاهمة 

الفعالة من أجل نجاحه واستمراره من خالل بيئة 

حاضنة ومشجعة لنموهام وانعكاسهام يف سلوكهم، 

ورغبــة واضحة يف بذل أكرب جهد ممكن لصالحهام، 

مع رغبة قوية يف االســتمرار يف هذه الوظيفية، كام 

أنه يتجىل يف شكل شــعور يتولد لدى العاملني، وال 

ميكن بأيِّ حال من األحوال أن يُفرض عليهم.

االحرتام:

◆ احرتام القانون وتطبيقــه وفقا لقوانني لوائح 
املجلس والتعليامت الصادرة مبوجبهــا، وتطبيق 

أحكام القضاء من دون تأخري أو إبطاء.

◆ احرتام األديان واملعتقدات والعادات والتقاليد 
وتوفري بيئة عمل تضمن احرتام الكرامات واحرتام 

التنــوع الثقايف والديني والعقائــدي لكل املواطنني 

والعاملني.

◆ احرتام الرأي اآلخر والقدرة عىل التعبري عن 
الرأي والتمتع مبيزة احرتام اآلخر واالعرتاف بحقه يف 

الوجود وتفهم العوامل التي تكمن وراء التنوع يف 

الرأي واالختالف فيه.

اإلبداع:

هو االستعدادات العقلية التي يلزم توافرها 

لألشخاص حتى يقوموا بأنواع من السلوك اإلبداعي، 

والتي متيّز الشــخص املبدع القادر عىل التفكري 

اإلبداعي، وتتمثل يف:

◆ اإلبداع عىل املستوى الفردي: بحيث يكون 
لدى العاملني إبداعيــة خاّلقة لتطوير العمل وذلك 

من خالل خصائص فطرية يتمتعون بها كالذكاء 

واملوهبة أو من خالل خصائص مكتســبة كحل 

املشاكل، وميكن التدرب عليها وتنميتها، ويساعد يف 

ذلك ذكاء الفرد وموهبته.

◆ اإلبداع عىل مســتوى الجامعات: بحيث تكون 
هناك جامعات محددة يف العمل تتعاون يف ما بينها 

لتطبيق األفكار التي يحملونهــا وتغيري اليشء نحو 

األفضل كجامعة فنية يف قسم اإلنتاج مثال.

◆ اإلبداع عىل مستوى املجلس: فهناك منظامت 
متميّزة يف مســتوى أدائها وعملهــا وغالبا ما يكون 

عمل هذه املنظامت منوذجيا ومثاليا للمنظامت 

األخرى، وحتى تصل املنظامت إىل اإلبداع ال بد من 

وجود إبداع فردي وجامعي.
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االحرتافية واملعايري املؤسسية العاملية:

◆ االجتهاد: يتعنّي عىل املوظف يف املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب أن يؤدي واجباته 

بكل جٍد واجتهاٍد وعنايٍة وانتباٍه، وأن يســعى لتحقيق 

أعىل مستويات اإلدارة الحكومية يف تقديم الخدمة 

للمواطنني، وأن يتقيد بالعدالة اإلجرائيــة املطلوبة 

لعملية صنع القرارات اإلدارية، وأن يقّدم النصيحة 

املناسبة ملسؤوليه وأن يتجنب السلوك الذي ينمُّ عن 

اإلهامل أو التسيب.

◆ الكفاءة وتنمية القدرات العلمية والعملية: 
وتكون من خالل الســعي للحصول عىل املهارات 

واملعلومات الرضورية التي متّكن املوظف من القيام 

باألعامل املطلوبة واملتوقعة.

◆ االقتصاد والفعالية: ينبغي عــىل املوظف يف 
املجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب عند قيامه 

بواجباته أن يضمن عدم تبديد املال العام أو إساءة 

اســتعامله أو اســتعامله بطريقة غري سليمة، وأن يدير 

كل أشكال املوارد الحكومية كاملوارد البرشية واملادية 

واملعنوية بطريقة تؤدي إىل الحفاظ عىل املمتلكات 

واإليرادات الحكومية مع ضامن تقديم الخدمة بفاعلية 

وجودة عالية.

◆ األمانة واملصداقية: تعني األمانة واالســتقامة 
التحــيل بكل خلق حميد، ماّم يتطلب من املوظفني 

يف أداء واجباتهم املهنية بكل تجرّد وحياد ومســؤولية. 

وتتطلب األمانة، أن يؤدى العمل بكل حياد وتجرّد مع 

الحرص عىل االلتزام بالقوانني والترشيعات السارية 

يف الدولة. كام تقتــي األمانة إعطاء العمل من الجهد 

واملسؤولية واملثابرة، وذلك من خالل البحث والتحليل 

والتحّري عن املعلومات والبيانات، وجمع أدلة اإلثبات 

الكافيــة إلبداء رأي واضح ورصيح يف كل معلومة أو رد 

أو استفسار يقّدمه، أمينا عىل معلومات، أو نقل، أمينا 

عىل مقتنيات املجلس، فاألمانة قيمة متداخلة يف جميع 

القيم كالرسية والصدق وغريهام...
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3 ـ الرؤية املستقبلية والرسالة

الرسالة... الغاية السامية

نسعى إىل انفتاح الهوية الكويتية بطابعها الثقايف 

الفكري واألديب والفني وترســيخ انتامئها إىل املنظومة 

األُممية مبفردات هوية ثقافية أصيلة ومبدعة تستدعي 

الفخر واالعتزاز مع تعاقب األجيال، وتستجلب التقّدم 

واالزدهار ملجتمعها املحيل والعاملي.

الرؤية... الغايات املستقبلية

نســعى إىل أن نصبح املساهم الرئييس يف صناعة 

اإلبداع الثقايف الكويتي ومصّدريه إىل العامل عرب ترسيخ 

الهوية الثقافية الكويتية والحفاظ عىل مكتســباتها 

املوروثة. وأن ندعم حركة الثقافة الكويتية ونساندها 

عرب تشجيع ورعاية اإلبداع يف شتّى مجاالت الثقافة 

والفنون واآلداب والتشــجيع عىل القــراءة والكتابة 

واالنطالق الفكري ونبذ التطرف يف املجتمع وسيادة 

التســامح والقبول باآلخر واالهتامم بالطفل والناشئة 

واستحداث وتطوير البنية األساسية الالزمة لذلك. 

وأن نكون نافــذة للكويت عىل العامل فتعرب من خاللها 

ثقافتنا املتنوعة بصفاتها األصيلة وقدراتها املبدعة لتعرّب 

عن ســامت وألوان الهوية الكويتية وبكل حرية وقبول 

ملنتجات الثقافات األخرى والتفاعل اإليجايب معها.

كام نسعى محليا ألن تصبح املامرسة الثقافية حقا 

لكل مواطن، وأن يكون التعبري عن النفس عرب األعامل 

الثقافية متاحا لكافة أبناء الوطن، وأن تكون األنشــطة 

الثقافية جزًءا رئيســيا من الحيــاة االجتامعية الكويتية 

كام تكون جزًءا من الحياة االجتامعية العاملية.

5x5x4 4 ـ اسرتاتيجية
يهدف مدلول معادلة االســرتاتيجية إىل تركيز األطر الفنية 

لألهداف االسرتاتيجية والتشغيلية ومؤرشات األداء وخطط العمل 

نحو خمس سنوات عمل وهي مدة تطبيق وصالحية االسرتاتيجية، 

وخمسة منطلقات تؤخذ يف االعتبار دامئا يف عمل املجلس خالل 

مدة تنفيذ اسرتاتيجيته، وتنعكس يف قيمه املؤسسية وتدرج ضمن 

أهدافه وخطط عمله )انظر املنطلقات الخمســة صفحة 23(، 

والبعد الثالث للمعادلة يكمن يف أربعة قطاعات تركيز حيث 

دمج كل من قطاع اآلثار واملتاحف ودار اآلثار اإلسالمية إىل نقطة 

تركيز متشــابهة أطلق عليه الرتكيز عىل املتاحف واآلثار والرتاث، 

ثم نقطة تركيز محورية هي الثقافة والفنون وتشــمل الســينام 

واملرسح واألدب والشعر والكتاب ومعارضه والفنون التشكيلية، 

ونقطة تركيز ثالثة محورية أيضا وهي املكتبة الوطنية باعتبارها 

محور حفظ وحامية ورعاية اإلنتاج الفكــري الوطني، أما نقطة 

االرتكاز أو الرتكيز الرابعة واألخرية فهي األمانة العامة للمجلس أي 

األمني العام والقطاعات التنظيمية املساندة واملدرجة يف الهيكل 

التنظيمي، وهي تشكل نقطة محورية لدعم وتركيز االسرتاتيجية.

5ـ   5x5x6 يف االصدار الثاين للسرتاتيجية:
 تم فصل كل من قطاع الثقافة والفنون وقطاع اآلثار واملتاحف 

ودار اآلثار اإلسالمية والرتاث كخطوة ملزيد من الرتكيز واالرتباط 

بالهيكل الوظيفي للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

هذا وملزيد من التوضيح سرتكّز االسرتاتيجية عىل محاور لكل 

نقطة تركيز أو نقطة ارتكاز اســرتاتيجية، وتعترب هذه املحاور 

مداخل رئيسية لتصنيف األهداف االسرتاتيجية وما يتبعها من 

أهداف تشغيلية ومؤرشات أداء.

5×5×6
5 =  خمس سنوات عمل مدة تطبيق االسرتاتيجية.

5 = خمسة منطلقات رئيســية تشكل فلســفة وضمري 

املجلس خالل انتهاجه خطته االسرتاتيجية.

6 = ست نقاط تركيز لقطاعات املجلس تتمحور حولها 

األهداف االسرتاتيجية.
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6 ـ مجاالت العمل الرئيســية والهيكل 
التنظيمي

ينقســم الهيكل التنظيمي حول قطاعات أعامل 

رئيسية وهي خمسة قطاعات ميارس املجلس الوطني من 

خاللها تحقيق أغراضه وأهدافه وميارس تنفيذ خططه 

التشغيلية وهي قطاع الثقافة وقطاع الفنون وقطاع 

اآلثار واملتاحــف وقطاع مكتبة الكويت الوطنية وقطاع 

اآلثار اإلســالمية، وقطاعات ووحدات أخرى مساندة 

كالعالقات العامة واإلعالم والقطاع املايل واإلداري 

والتخطيط االسرتاتيجي واملكتب الفني لدعم القرارات 

والشؤون القانونية، وتضع الخطة األهداف االسرتاتيجية 

والخطط التشغيلية للقطاعات الرئيسية والحيوية.

ويشري الرســم التايل إىل الهيكل التنظيمي للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب:
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املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 قطاع اآلثار
اإلسالمية

أمني عام مساعد

املكتب الفني

 إدارة املعارض
والبرامج التعليمية

 إدارة املصادر
الثقافية والعلمية

 إدارة املقتنيات
األثرية

 إدارة البرامج
 اإلعالمية التقنية

والعالقات

 قطاع اإلدارية
واملالية

أمني عام مساعد

 إدارة الشؤون
اإلدارية واخلدمات

إدارة الشؤون املالية

 قطاع مكتبة
الكويت الوطنية

مدير عام

 قطاع اآلثار
واملتاحف

أمني عام مساعد

 إدارة اآلثار
واملتاحف

 إدارة الشؤون
 املعمارية

والهندسية

قطاع الفنون
أمني عام مساعد

إدارة املسرح

 إدارة الفنون
التشكيلية

 إدارة املوسيقى
والتراث الشعبي

قطاع الثقافة
أمني عام مساعد

 إدارة النشر
والتوزيع

 إدارة معارض
الكتاب

إدارة الثقافة

 حسب القرار الوزاري رقم )2014/13( وبناًء على موافقة ديوان
اخلدمة املدنية بالكتاب رقم )2014011227( بتاريخ 2014/5/14

األميــن العـــام

إدارة مكتب األمني العام
مراقبة مركز نظم املعلوماتإدارة البحوث والدراسات والتخطيط

إدارة االتصال واإلعالم
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7 ـ الغايات واألهداف االسرتاتيجية

أمانة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
وقطاعاته املساندة

تعترب األهداف االسرتاتيجية التالية أهدافا رئيسية 

لعموم املجلس وتلقى مسؤوليتها عىل األمني العام 

للمجلس وترفع تقارير اإلنجاز إىل مجلس األمناء دوريا 

عرب استحداث لجنة للمتابعة تنظم مهامها وعضويتها 

بالئحة تنظيمية.

املحــور األول: قيــادة وتنمية القوة البرشية 
وتحسني بيئة العمل املؤسسية والثقافية

ويكون ذلك من خالل:

استحداث برنامج الستقطاب الكفاءات 
واستحداث نظام التوظيف الذيك ووضع 
اسرتاتيجيات لتنمية املوارد البرشية والتطوير 

والتدريب
◆ األهداف التشغيلية

ـ نرش مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية واإلدارة املؤسسية.

ـ استحداث برنامج الستقطاب الكفاءات من 

الخربات التخصصية والخريجني الجدد.

ـ مراجعة سياســة التوظيف والشواغر وتقييم 

الكفاءات الحالية وفق مناســبة الكفــاءات الحالية 

للمناصب.

ـ تدريب تأسييس لجميع العاملني وتدريب تخصيص 

مهني للقطاعات.

ـ تطوير السياسات والربامج واألنظمة للموارد 

البرشية.

ـ تأسيس نظام معلومايت متكامل للموارد البرشية.

ـ إعداد مدونة لسلوك العاملني.

ـ إعداد أدلة العمل واإلرشادات.

ـ مراجعــة وتحديث التوصيــف الوظيفي للعاملني 

لضامن الكفاءة يف العمل.

ـ إعداد دراسة االحتياجات التدريبية وتصميم برامج 

التدريب املناسبة وفقا ألولويات ومتطلبات العمل.

◆ مؤرشات النجاح
ـ عدد املعينني الجدد.

ـ معدل الدوران الوظيفي.

ـ معدل تنوع الخربات املنضمة للوظيفة.

ـ عدد املستفيدين من التدريب والتطوير.

ـ عدد انضامم الخربات.

ـ حركة تعديل الحالة الوظيفية.

ـ خطط التدريب والتطوير.

 Cultural Leadership تفعيل منــط القيــادة
Pattern والتواصل وزيادة نسب االرتباط 
املؤسيس وتطوير برنامج اإلعداد للصف الثاين

◆ األهداف التشغيلية:
ـ استحداث برامج تطوير القياديني ودعم منط 

القيادة الثقافية.

ـ استحداث خطط تطوير الصف الثاين.

ـ اســتحداث خطة التعاقب الوظيفي للوظائف 

الحيوية والقيادية.

ـ اســتحداث تقييم األداء القيادي واستطالع معدل 

االرتباط والرىٰض الوظيفي عىل مستوى القطاعات.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ برامج التطوير القيادية ومعدل انتساب القياديني 

لربامج التطوير والتدريب.
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ـ برامج إعداد الصف الثاين ومعدل انتساب املوظفني 

لربامج التطوير والتدريب.

ـ سياسة التعاقب الوظيفي.

تعزيز الثقافة املؤسسية الداعمة للنمو واإلبداع
الثقافة املؤسسية التي تعني يف مجملها مجموعة القيم 

األساسية واملعتقدات واملبادئ التي تعمل كأساس لنظام 

إدارة املؤسسة باإلضافة إىل عدد من املامرسات والسلوكيات 

التي تعزز وتثبت تلك املبادئ الرئيسية.

◆ األهداف التشغيلية:
ـ دعم دور العالقات الداخلية يف قســم العالقات العامة 

لتعزيز الثقافة املؤسسية وبرنامج سيادة القيم املؤسسية.

ـ نرش مفهوم الثقافة املؤسسية وتعميمه.

ـ إعامل منظومة القيم ودليل أخالقيات املهنة يف األعامل 

اليومية.

ـ دعم القيم املؤسسية يف كافة أنشطة املجلس وسياساته 

وتنظيامته الداخلية.

ـ تطوير برامج متنوعة لتعزيز الثقافة املؤسسية.

ـ دعم وتطوير مفهوم االستطالعات املستمرة لقياس رأي 

العاملني.

ـ دعم وتطوير برامج التوجيه واإلرشاد اإلداري واإلرشاد 

الثقايف.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ الربامج املنفذة لدعم الثقافة املؤسسية.

ـ منظومة القيم ودليل أخالقيات املهنة واملخالفات 

املؤسسية واإلجرائية.

ـ عدد ورش العمل املنعقدة والدورات التدريبية.

ـ نسب استطالعات الرأي ربع السنوية.

ـ عدد املبادرات من املوظفني يف شأن تطوير برامج 

ثقافة مؤسسية.

ـ دليل أخالقيات املهنة.

زيادة الدعم املســاند للقطاعات الرئيسة مبراجعة 
وتطوير البنى التنظيمية والهياكل واإلجراءات 
اإلدارية وإدارة الشؤون املالية وإدارة املوارد البرشية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ استحداث قامئة بالكفاءات الوظيفية.

ـ استحداث خرائط املسار الوظيفي.

ـ مراجعــة سياســة إدارة املوارد البرشيــة واللوائح 

التنظيمية وسياسة التدريب.

ـ مراجعة الهياكل التنظيمية باملسميات الوظيفية.

ـ مراجعة قامئة الصالحيات اإلدارية واملالية والقانونية.

ـ تطويــر وإعادة هيكلة إدارة التخطيط االســرتاتيجي 

والدراسات والبحوث.

ـ تطوير وحدة اإلحصاء واالستطالع.

ـ تطوير وحدة املبادرات.

ـ تطوير وإعادة هيكلة إدارة املوارد البرشية.

ـ تطوير وإعادة هيكلة إدارة العالقات العامة والتسويق.

ـ تطوير مكتب الدعم الفني االستشاري.

ـ تطوير وحدة إلدارة العمليات التشغيلية وتطوير 

وقياس األداء.

ـ تطوير وحدة التسويق والعالقات الدولية.

ـ تطوير وحدة للتدقيق الداخيل.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ وثيقة الكفاءات الوظيفية.

ـ نسبة التعديل يف سياسة إدارة املوارد البرشية 

والتدريب.

54



55

ـ سّد فجوات الهيكل التنظيمي والوظيفي والهياكل 

املستحدثة.

ـ خرائط املسار الوظيفي وعائلية الوظائف.

ـ كشف قامئة الصالحيات املالية واإلدارية.

املحور الثاين: تعزيز وتقوية سمعة ومكانة املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون واآلداب يف بيئة األعامل 

املحلية والعاملية
تعزيز ســمعة ومكانة املؤسسة القامئة عىل االحرتاف 

واالنفتاح

◆ األهداف التشغيلية:
ـ دعم وتطوير برنامج لتعزيز العالمة املؤسسية محليا 

وعامليا.

ـ اســتحداث حملة تسويقية وإعالنية لتعزيز الصورة 

الذهنية يف السوق املحيل والخليجي والعاملي.

ـ مراجعة شعار املجلس وحملة تركيز له مبواصفات 

عاملية.

ـ توحيد اإلطار العام للمخاطبات واملراســالت وتوابعها 

لتثبيت الصورة الذهنية وإيجاد الهوية املؤسســية مع 

جمهور املتعاملني.

ـ دعم االستطالع املستمر لقياس فجوات الصورة الذهنية 

املستهدفة والواقعية.

ـ دعم دور العالقات العامة التعريفي بأنشطة وخدمات 

ومنتجات املجلس محليا وعربيا وعامليا وتوســعة نطاق 

املشاركة لألجندة الثقافية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ سياسة التسويق والدعاية واإلعالم واإلعالن.

ـ استطالعات قياس رأي الجمهور.

ـ زيارات املسؤولني التبادلية )املجلس والقياديني يف 

القطاع الخاص والحكومي واألهيل ومؤسسات املجتمع 

املدين واملنظامت الدولية املوجودة يف الكويت(.

ـ شعار املجلس الجديد.

ـ خطة عمل تخصصية لفريق اإلعالم والتســويق وآليات 

ملعالجة املبادرات وطرق تحسني املنتجات واألنشطة.

تطويــر وتحديث املوقع اإللكرتوين واألجهزة 
والخدمات اإللكرتونية وقنوات التواصل االجتامعي

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تدعيم الهوية املؤسسية البرصية واملقروءة من خالل 

تطوير املوقع اإللكرتوين وقنوات التواصل االجتامعي 

للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

ـ تدعيم قيم املجلس يف الشفافية والنزاهة والتواصل مع 

املجتمع من خالل تطوير املوقع اإللكرتوين.

ـ اســتحداث مرشوع تطوير املوقــع اإللكرتوين وتطوير 

الهيكل األسايس للموقع وتحديد الجمهور املستهدف.

ـ تشكيل فريق العمل الداخيل للمجلس وطرح الفرصة 

أمام مؤسسات املجتمع املدين واملبدعني للتعاون يف ذلك 

إضافًة إىل تيســري استجالب التعاون االستشاري لخدمة 

أغراض تطوير املوقع مبعايري عاملية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ معدل الرقابة الدورية عىل املوقع.

ـ معدل الرىٰض ومعدل االستخدام من املتصفحني للموقع 

وقنوات التواصل االجتامعي.

ـ معدل املبادرات املتعلقة بتطوير املوقع.

ـ مؤرش جمعية الشفافية املتعلق بجانب املوقع 

اإللكرتوين.
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تطوير نظام العملء واملتعاملني مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تشكيل فريق الخدمة والجودة لتفعيل مرشوع 

قاعدة بيانات املعلومات لخدمة العمــالء واملتعاملني 

والعاملني.

ـ اســتحداث وتطوير نظام معلومــايت فعال لخدمة 

العمــالء واملتعاملني والعاملني لزيادة كفاءة أداء املجلس 

الوطنــي وتلبية احتياجات العمــالء واملتعاملني ولتوجيه 

مشاريع العاملني يف الوحدات املعنية بتطوير الخدمات.

ـ تحســني مستوى تقديم الخدمات وتطوير نظام 

جودة الخدمة والشكاوى واستطالع الرأي.

ـ تطوير آليات لتكريم العمالء واملتعاملني والعاملني، 

واستحداث أسبوع خدمة العمالء واملتعاملني يف روزنامة 

األداء السنوي.

ـ تدريب العاملني يف املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب عىل مفهوم خدمة العميل وجودة الخدمة.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ سياسة خدمة العمالء واملتعاملني والعاملني وسياسة 

جودة الخدمات.

ـ عدد ورش العمل والدورات التدريبية التخصصية.

ـ التطبيقات اإللكرتونية لنظام املعلومات.

ـ مناذج االستطالع ومعدالت رىٰض العمالء.

ـ قواعد معلومات تكريم العمالء واملتعاملني والعاملني 

يف مجال خدمة العمالء.

ـ عدد املبادرات يف مجال جودة الخدمة وخدمة 

العمالء.

ـ معدل وجود فريق الخدمة يف الفعاليات واألنشطة.

االرتباط االســرتاتيجي مع األجهزة الحكومية لدعم 
خطط املجلس وتقوية سمعته ومكانته الحيوية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تطوير العالقة الثنائية عرب اتفاقيات رشاكة تضع إطارا 

للعمل التكاميل وتحديد األدوار وتنسيق املهام لدعم جهود 

التنمية الوطنية وخدمة أغراض املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.

ـ استهداف الوزارات واألجهزة الحكومية التالية بالتنسيق 

والتعاون والتشاور التام واستكشــاف فرص االستفادة من 

هذه األجهزة لنرش وتسويق الثقافة الكويتية، كام تستهدف 

هذه الوزارات واألجهزة للمشــاركة بالروزنامة الثقافية 

املحلية والعاملية الخاصة باملجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب وهــذه األجهزة تحديدا كالتايل:

مجلس الوزراء:

• األمانة العامة ملجلس ال��وزراء للتعريف الس��نوي 

بالخطط واألهداف للمجلس الوطني وبحث سبل التعاون.

وزارة الرتبية والتعليم واملؤسسات التعليمية:

• إدارة املناهج واملواد الدراسية.

ـ تطوير املناهج.

ـ مواد الرتبية الفنية.

• إدارة األنشطة املدرسية.

ـ الرحالت املدرسية.

ـ األنشطة الثقافية.

ـ املتفوقون واملبدعون واملخرتعون.

ـ املعاقون وذوو االحتياجات الخاصة.

• جامعة الكويت.

ـ عامدة التسجيل والقبول.

ـ قسم اإلعالم.

ـ كلية اآلداب ـ قسم اللغة اإلنجليزية ومركز اللغات.
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• الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وزارة الخارجية:

• املالحق الثقافية الكويتية.

• املالحق الثقافية للسفارات يف دولة الكويت.

• قسم التعاون الدويل واالتفاقيات الدولية وقسم 

املـراسم والترشيفات ـ الـوفود الدولية.

اللجنة العليا املنظمة الحتفاالت العيد الوطني.

األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية:

• اإلدارة امل�ركزية لإلح��صاء وقس��م الدراسات التنموية 

والخطط والوثائق التنموية.

الخدمة املدنية ـ التسجيل والفرز.

مراكز االستشارات والدراسات االسرتاتيجية الحكومية.

وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب والرياضة.

وزارة اإلعالم واملكاتب اإلعالمية.

البيئة واألشغال والبلدية والكهرباءـ  اإلدارات ذات االرتباط.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد اتفاقيات التعاون الثنائية.

ـ معدل الزيارات التبادلية.

ـ الالئحة التنظيمية ملتابعة العالقات الحكومية.

ـ التقارير املشرتكة.

ـ فريق الدعم الداخيل للعالقات الحكومية.

ـ إعداد منهج درايس لوزارة الرتبية باسم الثقافة الكويتية.

ـ عدد ورش العمل والزيارات التعريفية للمدارس.

ـ إعداد دورات تدريبية يف مجال تخصص الثقافة 

والفنون واملتاحف واآلثار والرتاث.

ـ التقارير املشرتكة واملشــاريع بني املجلس واألجهزة 

الحكومية.

املحور الثالث: إدارة األداء املؤسيس
تطبيق نظام إلدارة األداء والتقويم الكمي

◆ األهداف التشغيلية:
ـ نرش مفهوم إدارة األداء وتعميمه.

ـ إيجاد آلية إدارية وإلكرتونيةـ  آلية لرسم وتوجيه األداء 

وتطويره وتحسينه وترشيده مبا يحقق األهداف املوضوعة.

ـ وضع نظام معلومات عن أداء املوارد البرشية وما يطرأ 

عليها من تغرّيات.

ـ مراجعة عملية اختيار القيادات وتفويض املساعدين.

ـ القيام بعمليات تخطيط املوارد البرشية.

ـ تقويم سياسة االختيار واالنتقاء.

ـ تقويم سياسة النقل والتعيني والرتقية اإلدارية.

ـ تقويم سياسة التدريب والتطوير.

ـ تقويم سياسة الحوافز واألجور.

ـ تخطيط سياسات وبرامج الرتقية والتدرج واملسار الوظيفي.

ـ كشف نقاط الضعف والقصور يف مهارات االتصال.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ سياسة للموارد البرشية.

ـ سياسة للتدريب والتطوير.

ـ سياسة للرتقيات والنقل.

ـ ميزانية املوارد البرشية.

ـ نظام تطبيق إلكرتوين إلدارة األداء.

ـ ورش العمــل التوعوية للعاملني ولجمهور املتعاملني 

واملوردين وغريهم.

تطوير البنى التحتيــة لنظم وتكنولوجيا 
املعلومات وتطوير إدارة الخدمات اإللكرتونية 
واملشاريع لقطاعات املجلس والتعاون مع 
املؤسسات املختصة الحكومية والدولية يف 

مجال تطوير تكنولوجيا املعلومات.

اإلرشاف عـىل تنفيذ األهداف االسرتاتيجية للقطاعات 
الحيوية الرئيسية واملساندة ومراقبة مؤرشات األداء 

الكمية والنوعية
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6.1 األهداف االسرتاتيجية للمكتبة الوطنية

املحور األول: دعم وتشجيع وتطوير اإلنتاج 
الفكري الوطني

حفظ اإلنتاج الفكري الوطني
◆ األهداف التشغيلية

ـ إثراء وتنمية مجموعات املكتبة مبختلف مصادر 

املعلومات الورقية والرقمية.

ـ الحصول عىل الكتب واملطبوعات الخاصة بالكويت 

عن طريق اإليداع القانوين.

ـ تشجيع النارشين واملؤلفني واملؤسسات الحكومية 

عىل إيداع املطبوعات الجديدة عن طريــق التوعية 

بأهمية قانون اإليداع.

ـ زيادة مصادر املعلومات بأشــكالها التقليدية وغري 

التقليدية.

ـ تنمية وتطويــر قاعة الكويتيانا ودعمها مبصادر 

معلومات حديثة مطبوعة وغري مطبوعة.

ـ تكوين مجموعة من الوثائق واملواد األرشيفية 

والصور واألفالم الخاصة برتاث وتاريخ الكويت.

تعزيز قيمة الرتاث العريب ونرشه
◆ األهداف التشغيلية:

ـ جمع الرتاث العريب واإلسالمي، والعمل عىل نرشه.

ـ العناية باملخطوطـات العربية واإلســالمية لتكون 

مرجعا للباحثني وللجيل الجديد من النشء املقبل عىل 

دراسة الرتاث العريب واإلسالمي.

ـ إصدار املجالت والدوريات الرتاثية وتطوير سلسلة 

الرتاث العريب ومعجم تاج العروس.

ـ تطوير أداء مراقبة الرتاث العريب لتواكب املستجدات 

والتوجهات العاملية.

ـ تســجيل كافة املخطوطات والكتب الرتاثية يف 

سجل إلكرتوين خاص للتعريف بها.

ـ العمل عىل ترجمة بعض هذه املخطوطات والكتب 

الرتاثية إىل اللغات األخرى، للتعريف برتاثنا العريب.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ عمل برنامج ثقايف )محارضات ـ ندوات ـ معارض( 

سنوي للتعريف بهذه املخطوطات والكتب الرتاثية 

النادرة.

ـ إعداد وإقامة دورات تدريبية للموظفني يف مجال 

املخطوطات وحفظ الرتاث.

ـ إصدار كُتيب إعالمــي يحتوي عىل رشح لبعض 

املخطوطات والكتب الرتاثية وأهميتها.

ـ جذب قطاعات املجتمع للتعرف واالطالع عىل 

الرتاث الكويتي والعريب واإلسالمي.

ـ توفري اإلصدارات واملطبوعات الرتاثية للدارسني 

واملهتمني.

ـ إقامة محارضات ومعارض تهتم بالرتاث.

ـ إنشاء معمل لرتميم املخطوطات والوثائق.

ـ تشكيل لجنة متخصصة إلعداد سياســة تنمية 

مجموعات املكتبة وإثرائها باملواد القرائية املتميّزة.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد مصادر املعلومات التي يتم إيداعها باملكتبة.

ـ اإلعداد الفني للمخطوطات والوثائــق وإعداد 

األدلة الفنية التي تساعد عىل االستفادة منها.

ـ تطوير اإلمكانات الفنية والبرشية يف مجال 

املخطوطات لتكون املكتبة رائدة يف هذا املجال.

58



59

ـ عدد املخطوطات التي متت فهرستها وتصنيفها 

وترميمها.

ـ إعداد قامئة ببليوغرافية باملخطوطات والكتب 

النادرة باملكتبة واملشاركة يف إعداد قامئة موحدة 

للمخطوطات عىل مستوى الدولة.

ـ عدد الدورات التدريبية املتخصصــة يف صيانة 

وترميم ومعالجة املخطوطات التي تم عقدها.

توثيق وأرشفة الرتاث واإلنتاج الفكري الوطني وبناء 

أرشيف حكام الكويت والشخصيات الكويتية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ بناء قاعدة معلومات آلية تضم مشــاهري الكويت 

يف مختلف املجاالت وإتاحتها للباحثني.

ـ إعداد قاعدة بيانات تضم أمراء وحكام الكويت 

وحرص إنجازاتهم.

ـ توثيق أعامل وإنجازات علامء ورجاالت الكويت 

ممن أبدعوا وأنجزوا يف مختلف العلوم والفنون.

ـ توثيق الرتاث الوطني وإعداده آليا وفنيا.

ـ أمتتة النصوص الكاملة ملختارات الكتب والدوريات 

الكويتية.

ـ إنشاء أرشيف وطني للصور.

ـ تأسيس األرشيف الوطني الكويتي.

◆ مؤرشات النجاح
ـ إنجاز قامئة تضم أمــراء وحكام الكويت وحرص 

إنجازاتهم.

ـ إعداد قامئة بالشخصيات الكويتية من الرموز 

الفكرية واألدبية والسياسية.

ـ تأســيس قاعدة بيانات تحتوي عىل إنجازات 

وإسهامات التجار والصناع والحرفيني يف الكويت.

ـ ضبط وحرص اإلنتاج الفكري الوطني بأشكاله وأنواعه. 

ـ إنشاء الفهرس الوطني املوحد.

إنشاء معمل لرتميم املخطوطات والوثائق
◆ األهداف التشغيلية:

ـ ترميم املخطوطات والوثائق املوجودة يف مكتبة 

الكويت الوطنية وإتاحتها للباحثني.

ـ اإلسهام يف الحفاظ عىل املخطوطات النادرة بوصف 

ذلك جزًءا من مهام املكتبة يف الحفاظ عىل الرتاث.

ـ تنظيــم دورات تدريبية متخصصة يف صيانة 

املخطوطات والوثائق.

ـ اإلعداد الفني للمخطوطات والوثائق وإعداد األدلة 

الفنية التي تساعد عىل االستفادة منها.

ـ تطويــر اإلمكانات الفنية والبرشية يف مجال 

املخطوطات لتكون املكتبة رائدة يف هذا املجال ســواء 

عىل املستوى املحيل أو العريب.

ـ التنسيق والتعاون والتكامل مع املؤسسات املهتمة 

باملخطوطات محليا ودوليا.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد املخطوطات التي تّم ترميمها وفهرســتها 

وتصنيفها.

ـ إعــداد قامئة ببليوغرافية باملخطوطات والكتب 

النادرة.

ـ املشــاركة يف إعداد قامئة ببليوغرافية موحدة 

للمخطوطات عىل مستوى الدولة.

ـ عدد الدورات التدريبية املتخصصة يف صيانة وترميم 

ومعالجة املخطوطات التي متّت إقامتها أو املشاركة فيها.

ـ توفري أحدث الربامج التقنية لإلعداد الفني 

للمخطوطات.
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التكنولوجي  الدعم  وتطوير  توفري 
واملعلومايت

◆ األهداف التشغيلية:
ـ توفــري املحتوى الرقمي ملصادر املعلومات لألخذ 

بأحدث أساليب تكنولوجيا املعلومات.

ـ تطويــر وتحديث املوقع اإللكــرتوين للمكتبة عىل 

اإلنرتنت.

ـ زيادة فرص الوصول إىل املحتوى العلمي ملقتنيات 

املكتبة ألكرث من مستفيد يف ذات الوقت.

ـ إتاحة خدمات معلوماتية متميّزة يف املضمون 

وجذابة يف الشكل والتصميم.

ـ زيادة أعداد شاشات العرض وكامريات وأجهزة 

املراقبة لتشمل جميع القاعات واملداخل.

ـ إنشــاء معمل رقمي مزود باألجهزة والربمجيات 

ولوازمها لدعم مرشوعات رقمنة مصادر املعلومات.

ـ إنشاء مكتبة رقمية حديثة ومتجددة تضم كافة 

أشكال مصادر املعلومات.

ـ تطوير بنية تكنولوجيا املعلومات باملكتبة.

ـ االســتثامر يف تحويل الرصيــد املعلومايت التقليدي 

لدى املكتبة إىل أشكال رقمية.

ـ زيادة االشرتاكات يف الدوريات وقواعد املعلومات 

اإللكرتونية.

ـ تحويل مصادر وأوعية الرتاث الكويتي إىل الشكل 

.text full اإللكرتوين

ـ توفــري األجهــزة الرقمية واملاســحات الضوئية 

والربمجيات املتطورة لدعم مرشوعات الرقمنة.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد املرشوعات التقنية التي تّم تنفيذها.

ـ عدد األوعية والوثائق والصور التي تّم تحويلها 

رقميا.

ـ إنشاء وتطوير برنامج كشاف إلكرتوين للدوريات 

املوجودة يف املكتبة.

ـ عدد الدوريات اإللكرتونية التي تّم االشرتاك فيها.

ـ عدد أجهزة الحاسب واملاسحات التي تّم رشاؤها.

املحور الثاين: املكتبــات التخصصية وخدمتها 
للمجتمع الكويتي واإلنساين

تطوير وإعداد وتنظيم وتحسني جودة املكتبات 
التخصصية واملجموعات النوعية وتشمل مكتبة 
ذوي االحتياجات الخاصــة ومكتبــة األطفال 

والناشئة واملكتبات الخاصة

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تقديم خدمات معلوماتية لذوي االحتياجات 

الخاصة كجزء من املجتمع الكويتي.

ـ تخصيص مجموعة من األنشطة املصاحبة لفعاليات 

األجندة الثقافية يف املكتبة لذوي االحتياجات الخاصة.

ـ اختيار واقتناء مصادر معلومــات حديثة تلبي 

احتياجات اإلعاقات املختلفة )السمعية ـ البرصية ـ 

الحركية ـ العقلية...(

ـ تقديم خدمات معلوماتية متنوعة لألطفال 

والناشــئة وتشــجيع وتعزيز القراءة واالنفتاح عىل 

مختلف الثقافات.

ـ تنمية وتحديث املجموعات املعرفيــة لألطفال 

دعام للتوجه الحكومي واملجتمعي نحو رعاية األطفال.

ـ إعداد الربامج واملسابقات الثقافية لتطوير قدرات 

الطفل العقلية ومهاراته اللغوية واالجتامعية.

ـ التواصل والتنسيق والتعاون مع املؤسسات املعنية 

برعاية األطفال واالحتياجات الخاصة محليا ودوليا بتبادل 

الخربات واملصادر واملشاركة يف األنشطة والفعاليات.
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◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد مصادر املعلومات املقتناة واملناسبة لحاجات 

الطفل ورغباته وميوله.

ـ عــدد املحارضات والندوات حــول قيمة وأهمية 

القراءة وغرس عادة القراءة عند األطفال.

ـ توفري مواد ووسائل الرتويح املختلفة كالقصص 

واملرسحيات واألفالم السينامئية وأفالم الكرتون املوجهة 

واأللعاب التعليمية والربمجيات الحديثة.

ـ توفري مجموعة من األجهزة الخاصة بذوي 

االحتياجات للمساعدة عىل القراءة.

ـ رشاء برامج وأدوات تدريبية تلبي احتياجات ذوي 

اإلعاقات املختلفة.

ـ إقامة دورات تعليمية لذوي االحتياجات الخاصة 

إلكســابهم مهارات التعامل مع مصادر املعلومات 

الخاصة بهم )طريقة برايل...(.

تطوير ودعم وتســويق األجندة الثقافية ملكتبة 
الكويت الوطنية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تقديم مجموعة مــن الربامج والفعاليات الثقافية 

الدورية تعكس يف مجملها األوجه الثقافية واألدبية 

والتاريخية والرتاثية الكويتية.

ـ إلقــاء الضوء عىل القضايــا األدبيــة والثقافية 

واملستجدات الفكرية اآلنية وطرحها للنقاش.

ـ التنسيق والتكامل بني دور مكتبة الكويت الوطنية 

ومؤسسات الدولة الثقافية من خالل املشاركة يف كافة 

األنشطة واملهرجانات الثقافية والوطنية.

ـ تقديم محارضات وندوات عامة تعزز الهوية الوطنية 

وتؤّصل قيم املجتمع الكويتــي من خالل التنوع الفكري 

والثقايف للفعاليات املقدمة من خالل الديوانية الثقافية.

ـ تقديــم محارضات تغرس قيم التواصل الفكري 

واالجتامعي والثقايف وأدبيات الحوار بني أبناء املجتمع 

الكويتي.

ـ إقامة مسابقات ثقافية ترعى املوهوبني يف 

مختلف املجاالت الثقافية والفنية باالشرتاك مع 

الجهات املتخصصة يف املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب.

ـ تنظيم معارض للمطبوعات الورقية واإللكرتونية 

والصور والوثائق واللوحات ترسخ البُعد االجتامعي 

وتدعم اإلبداع واملبدعني.

ـ وضع آلية الســتخدام مرافق املكتبــة لعقد 

املحــارضات وورش العمل واملعارض من قبل الجهات 

األخرى.

ـ إبــراز مقتنيات ومجموعات املكتبة يف إطار 

معلومايت مهني.

ـ إعداد دليل إرشادي مبقتنيات وخدمات املكتبة.

ـ إعداد خطة لتسويق وترويج خدمات املكتبة.

ـ زيادة الفعاليات الثقافية كاملعــارض والندوات 

والدورات التدريبية للمستفيدين لرتسيخ أنشطة 

املكتبة.

ـ التغطيــة اإلعالميــة املســتمرة لكافة األنشــطة 

والفعاليات التي تقيمها املكتبة.

ـ القيام بحمالت إعالمية لنرش الوعي املعلومايت 

بأهمية القراءة وارتياد املكتبات.

ـ إنشــاء وحدة خاصة بالعالقات العامة والخدمات 

لإلدارة والتنسيق مع الجهات األخرى بشأن حجوزات 

القاعات واألنشطة اإلعالمية.

ـ تقديم خدمات معلومات للمســتفيدين 

وتســويق خدمات املكتبة بواسطة وسائل التواصل 

االجتامعي.
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◆ مؤرشات النجاح:
ـ التنسيق والتواصل مع وسائل اإلعالم بأشكالها 

املختلفة لتوثيق أنشطة وفعاليات املكتبة.

ـ اإلصدارات واملطبوعات التــي تربز وظائف 

وخدمات املكتبة.

ـ عدد الباحثني واملراجعني املستفيدين من الخدمات 

املكتبية وخدمات اإليداع وامللكية الفكرية.

ـ عدد معارض املطبوعات واإلصدارات الحكومية 

التي نظمتها واستضافتها املكتبة.

ـ عدد املحارضات واألمسيات الشعرية التي أقامتها 

املكتبة.

ـ عدد ورش العمل واملسابقات واملعارض الفنية 

والثقافية التي تّم إنجازها.

ـ عدد معارض املطبوعات واإلصدارات الحكومية 

التي نظمتها واستضافتها املكتبة.

ـ إقامة ندوة عن الفن والرتاث املوسيقي يف الكويت.

ـ إقامة أمسية شعرية عن إبداعات الشعر الشعبي 

يف الكويت.

ـ إقامة معرض عن املوروث الشعبي الكويتي )صور 

ـ أدوات ـ تسجيالت...(.

ـ إلقاء محارضة عن اإلصــدارات الثقافية للمجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

املحور الثالث: التعاون التخصيص
ترسيخ آليات التعاون مع املؤسسات الثقافية 
واملعلوماتيــة واملكتبات الوطنية محليا وإقليميا 

ودوليا

◆ األهداف التشغيلية:
ـ عقد بروتوكوالت التعاون لتفعيل التواصل بني 

مكتبــة الكويت الوطنية واملكتبــات الوطنية اإلقليمية 

والدولية.

ـ املشــاركة يف املؤمترات والندوات املهنية والثقافية 

محليا ودوليا.

ـ تقديم املبادرات واملرشوعات الفنية لضبط 

وتطوير آليات العمل.

ـ التعاون والرشاكة مع مؤسسات املعلومات الدولية 

يف تبادل مصادر املعلومات وتنمية الخدمات.

ـ املســاهمة يف تطوير الربامج والسياسات واللوائح 

الفنية يف املؤسسات املعلوماتية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد االتفاقيات وبروتوكوالت التعاون املوقعة بني 

املكتبة ومؤسسات املعلومات.

ـ عدد املشاركات يف املؤمترات والندوات وورش 

العمل املحلية والدولية.

ـ عدد الدورات التدريبية التي تماَّ إنجازها بالتعاون 

مع املكتبات واملؤسســات املعلوماتيــة محليا وإقليميا 

ودوليا.

ـ تفعيل املرشوعات التعاونية واملشاركة يف املصادر 

وتطوير الخدمات.

ـ تبادل الخربات والكوادر الفنية املدربة لدعم 

التعاون.
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6.2 األهداف االسرتاتيجية للقطاعات 
الثقافية والفنون

املحور األول: دعم وتشــجيع الثقافة الكويتية 
)األدب والشعر والنرش والكتاب وإدارة 

املعارض( ـ قطاع الثقافة
العمل عىل تطوير أنشطة قطاع الثقافة والفنون 
مبا يخدم الخطة التنموية لدولة الكويت لدعم 
الحركة الثقافية وتشــجيع رموزها يف الخريطة 

األُممية وحفظ ونرش أعاملها اإلبداعية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ حرص اإلصدارات الثقافية الكويتية وتصنيفها 

واستحداث نظام معلومايت حديث ومتخصص.

ـ تشجيع األدباء والفنانني الكويتيني عن طريق 

اقتناء أعاملهم األدبية والفنية ودعم وطباعة إبداعاتهم 

األدبية.

ـ تنظيــم ومتابعة أعامل جائــزيت الدولة التقديرية 

والتشجيعية يف املجاالت الثقافية.

ـ تفعيل دور املنــارات الثقافية وتوســيع تغطيتها 

لحفظ تاريخ رموزها الثقافية.

ـ زيادة حصة الندوات واملحــارضات الفكرية يف 

األجندة الثقافية.

ـ تطوير آليات تقييم منتجات القطاع.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ التنــوع لرشائــح املجتمــع املختلفــة ومجاالتها 

الثقافية.

ـ أعداد املتقدمني والفائزين بالجوائز.

ـ أعداد الحاصلني عىل إجازة التفرغ األديب والفني.

ـ أعداد الكتب املشجعة واملدعومة واملقتناة.

ـ مراجعة وتحديث الئحة تشجيع املؤلفات والئحة 

دعم املطبوعات اإلبداعية

ـ زيادة األنشطة الثقافية.

ـ توفري الدعم املايل مبا يتالءم مع امليزانية التشغيلية 

للقطاع.

ـ املوقع اإللكرتوين.

تطوير إدارة املهرجانات الثقافية الســنوية 
وتوسيع قاعدة املستهدفني وتنويع منتجاتها

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تطوير وتقنني الدورة املســتندية والجوانب الفنية 

للمهرجانات الثقافية السنوية.

ـ استحداث وتطوير قاعدة للبيانات.

ـ تحسني جودة الخدمات والتســهيالت املقدمة 

للمهرجانات الثقافية.

ـ استثامر العالقات الدولية واملحلية إلثراء قيمة 

املهرجانات وتوسيع قاعدتها.

ـ تطوير البُنى التحتية الالزمة لتطوير املهرجانات 

الثقافية.

ـ تخطيط الحمالت اإلعالمية واإلعالنية للمهرجانات 

الثقافية مبقاييس احرتافية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ تنوع األنشــطة الثقافية املقدمة واســتقطاب 

العروض العاملية.

ـ تطويـر دليل إجـراءات إدارة املهـرجانات الثقافية 

وتطوير النامذج املتخصصة وإدراجها إلكرتونيا.

ـ معدل الرىٰض الجامهريي ومعدل اإلقبال.
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ـ عدد املواقع التخصصية املدرجة للمهرجانات 

الرئيسية.

تعزيز مكانة األنشطة والفعاليات املتعلقة بتنمية 
ثقافة الطفل والناشــئة ضمــن خطة املهرجانات 
السنوية وإدراج أوجه التكنولوجيا التخصصية 

الحديثة

◆ األهداف التشغيلية:
ـ توفري مراكز ثقافية جدية لرعاية األطفال والناشئة 

يف بيئة ثقافية وفنية وترفيهية جاذبة.

ـ تطويــر املهرجانات واملراكــز املتخصصة لألطفال 

والناشئة والبُنى التحتية املخصصة لها )مهرجان أجيال 

املســتقبل لألطفال / مهرجان صيفي ثقايف لألطفال 

والناشئة.. إلخ(.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ تنظيم دورات ألطفال الكويت يف املرسم الحر 

واملقالة والشــعر والقصة القصرية وبرامــج الكمبيوتر 

واللغــة اإلنجليـزية واملهـارات العلـمية ومجاالت 

التميّز واإلبداع الثقـايف والفنـي.

ـ زيادة نســبة مشاركة األطفال والناشئة يف 

املعارض واملسابقات الثقافية والفنية داخل الكويت 

وخارجها.

ـ تشــكيل لجنة استشارية للنهوض بثقافة الطفل 

واألخذ باملبادرات واألســاليب الحديثة لتنمية ثقافة 

الطفل والتعاون مع الجهات املتخصصــة الحكومية 

ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املدين.

ـ زيادة أعداد املسابقات والجوائز ألنشطة األطفال 

والناشئة.

ـ توفري قاعدة بيانات لألطفال والناشــئة املوهوبني 

والتواصل معهم وإعداد سجل خاص باألطفال والناشئة 

املوهوبني يف مجاالت اإلبــداع الثقايف والفني بالتعاون 

مع وزارة الرتبية لتمثيل الكويت يف املسابقات الخليجية 

والعربية والدولية.

ـ توفري املحارضين واملدربني املناسبني للتعامل مع 

فئات األطفال والناشئة وتوفري القاعات والوسائل وكافة 

التسهيالت الالزمة للتشجيع.

إدارة وتطوير وزيادة النرش والتوزيع

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تحويل اإلصدارات الثقافيــة إىل اإلصدارات 

اإللكرتونية لتوسيع قاعدة االنتشار.

ـ استحداث أسلوب النرش والتوزيع اإللكرتوين كأحد 

أساليب النرش والتوزيع الحديثة يف املجلس.

ـ مراجعة وتحسني طرق النرش والتوزيع ورفع 

مســتوى الكفاءة إىل املقاييس العاملية واالســتعانة 

بالخربات العاملية لتطبيــق الطرق املثىل املتخصصة يف 

النرش والتوزيع.

ـ استحداث موقع إلكرتوين يختص بالنرش والبيع.

ـ تسويق ونرش اإلصدارات محليا ودوليا.

ـ تطوير منظومة النرش املعلوماتية لخدمة النرش يف 

دول الخليج العريب ملكتسبات الريادة والدعم.

ـ زيــادة تفعيل دور هيئات التحرير لإلصدارات 

وتطوير اآلليات املتعلقة بالجوانب العلمية والفنية 

والتقنية وفق تطوير خطة عامة للنرش لكل إصدار.

ـ تحسني مواصفات التحرير والطباعة لإلصدارات.

ـ زيادة حصة اإلصدارات الخاصة بالطفل واملكفوفني 

وتنوع ترجمة اإلصدارات عرب اللغات العاملية.
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◆ مؤرشات النجاح:
ـ االستمرار يف تحسني اإلصدارات الحالية املتميزة 

وفق آليات تقييم وقياس ونرش وتوزيع محرتفة.

ـ قوائم اإلصدارات وتنوعها.

ـ الخطــط اإلعالميــة والتســويقية الخاصــة بنرش 

التعريف لإلنتاج الثقايف الكويتي عىل املســتوى العريب 

والدويل.

ـ زيادة أعداد الكفاءات الكويتية التي متارس عملها 

يف إنتاج هذه اإلصدارات.

ـ اللوائح املالية الخاصة باإلصدارات والسالسل 

الدورية للمجلس.

ـ قاعــدة البيانات ومنظومــة النرش والتوزيع 

املعلوماتية.

ـ املوقع اإللكرتوين لإلصدارات.

إدارة دعم وتطوير معارض الكتاب

◆ األهداف التشغيلية:
ـ اإلرشاف عىل قاعدة بيانات بخصوص نشــاط 

معارض الكتاب وتحديثها بشكٍل مستمٍر.

ـ نرش الثقافة والــرتاث واإلبداع الكويتي من خالل 

املشاركة يف املعارض املحلية والدولية.

ـ متابعة تنظيم وإقامة معرض الكويت الدويل 

للكتاب السنوي. )التنظيم واألنشطة املصاحبة والكتّاب 

والضيوف(.

ـ املشاركة يف معارض الكتاب بعد دراسة الجدوى 

مــن ذلك ومتثيل املجلس يف معارض الكتاب التي يتّم 

االشرتاك بها.

ـ تنوع معارض الكتاب يف الكويت.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ زيادة نسبة التوزيع لإلصدارات الكويتية.

ـ إقامة معارض للكتاب يف جميع محافظات الكويت.

ـ إقامة معارض يف املناسبات الوطنية.

ـ مشاركة الجهات والهيئات الكويتية األخرى يف 

معارض الكتاب.

ـ مشاركة املؤلفني الكويتيني بإنتاجهم األديب يف 

معارض الكتاب.

ـ اإلرشاف عىل تنظيم معــارض الكتــاب يف دولة 

الكويت بهدف تنمية وتشجيع ونرش الثقافة يف 

املجتمع الكويتي.

ـ التنسيق مع دور النرش واملكتبات بشأن املشاركة 

يف معارض الكتاب املحلية.

ـ متابعة التطورات الثقافية وخصوصا إقامة معارض 

الكتاب يف الدول العربية واألجنبية.

ـ زيادة دور النرش املشاركة يف املعرض.

ـ زيادة املبيعات.

املحور الثاين: دعم وتشجيع وتطوير السينام 
الكويتية ـ قطاع الثقافة

تشــجيع الســينام الكويتيــة ومنتجاتهــا 
ومبدعيها

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تشجيع املواهب الكويتية عرب التنظيم واملشاركة 

يف املهرجانات السينامئية الخليجية والعربية والدولية.

ـ تهيئة املناخ واإلمكانيات لإلنتاج السيناميئ.

ـ تشــجيع اإلنتاج السيناميئ املحيل )أفالم قصريةـ  

أفالم طويلة ـ أفالم وثائقية(.

ـ إقامة مهرجان ســيناميئ يف الكويت لتشــجيع 

الكفاءات الكويتية.
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◆ مؤرشات النجاح:
ـ تشــكيل لجنة من متخصصني للنهوض مبجال 

اإلنتاج السيناميئ.

ـ إقامة الدورات الفنية املتخصصة يف هذا املجال.

ـ االستعانة بأصحاب الخربة يف هذا املجال.

ـ تشجيع الشباب يف هذا املجال.

ـ إقامة وتنظيم دورات وورش فنية وندوات وأسابيع 

ســينامئية محلية وعربية وعاملية تعرض خاللها أحدث 

األفالم.

املحور الثالث: دعم وتشجيع وتطوير الفنون 
التشكيلية ـ قطاع الفنون

العمل عىل تطوير مشاركة الفنان الكويتي 
يف مجال التشكيل محليا

◆ األهداف التشغيلية:
ـ توفري وصيانة البُنى التحتية املناسبة للعروض 

التشكيلية.

ـ اســتحداث املشاركات التنافسية للفنانني 

التشكيليني.

ـ وضع آليات تنظيمية ملشاركة الفنانني التشكيليني 

محليا.

ـ استحداث قاعدة بيانات لحرص اإلنتاج التشكييل 

والتشكيليني يف دولة الكويت.

ـ تطوير عدد العروض التشكيلية يف فروعها 

املختلفـة عىل املسـتوى املحـيل شكال ومضمونا.

ـ التنسيق مع القطاع الخاص لتوسيع دائرة املشاركة 

التشكيلية املحلية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد القاعات التشكيلية الجديدة.

ـ عدد املسابقات واملهرجانات التشكيلية.

ـ اللوائح التنظيمية ملشاركة التشكيليني.

ـ إمتام قاعدة البيانات.

ـ إقامة املعارض التشكيلية املتنوعة محليا وعامليا.

تطوير برنامج للمشــاركات الخارجية يف مجال 
الفنون التشكيلية بفروعها املختلفة

◆ األهداف التشغيلية:
ـ استحداث قاعدة بـيانات للملتـقيات واملحافل 

التشكـيلية اإلقليـمية والعربية والدولية.

ـ وضع آليات لجغرافية وماهية املشاركات الخارجية.

ـ تعزيــز برنامج العالقات الدوليــة الثنائية وتفعيل 

دور الهيئات الديبلوماسية الكويتية يف الخارج يف 

املجال التشكييل.

ـ إيجاد فرص إليفاد فنانني تشــكيليني كويتيني 

للخارج لالحتكـاك مــع نظـرائهم يف دول العامل.

ـ التنسيق مع الهيئات العلمية املحلية والعاملية 

الستقطاب الخريجني الكويتيني يف مجال التشكيل.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ إمتام قاعدة البيانات.

ـ اللوائح التنظيمية للمشاركات الخارجية.

ـ االتفاقيات الثقافية بــني املجلس الوطني والدول 

املختلفة يف مجال التشكيل.

ـ عدد الفنانني املوفدين من الكويت.

ـ عدد الخريجني املنتمني لقطاع التشكيل يف املجلس 

الوطني.
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ـ عدد الجوائز التي يتمُّ تحقيقها باملشــاركات 

الخارجية.

دعم وتعزيز مشاركة األطفال والشباب يف مجال 
الفنون التشكيلية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ استحداث برنامج ملشاركة جيل األطفال والشباب 

يف املعارض وامللتقيات التشكيلية.

ـ توظيف العالقات الثقافية الدولية وتفعيلها يف 

مجال الفنون التشكيلية.

ـ اســتحداث ترشيع مناسب ألولوية التوظيف 

للمهتمني من جيل الشباب يف مجال التشكيل.

ـ تطوير برنامج تدريبي للشــباب يف مجال الفنون 

التشكيلية بفروعها.

ـ التنسيق مع الجهات العاملة يف مجال األطفال 

والشباب الستقطاب املهتمني يف مجال التشكيل.

ـ تطوير برنامج الكتشاف ورعاية األطفال واملوهوبني 

يف مجال الفنون التشكيلية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد املعارض التشــكيلية لألطفال والشباب وعدد 

املشاركني بها.

ـ االتفاقيات الثقافية الدولية يف مجال التشكيل.

ـ عدد الورش والدورات التدريبية وعدد املشاركني 

بها.

ـ تنفيذ برنامج استكشاف ورعاية األطفال 

واملوهوبني.

املحور الرابع: دعم وتشجيع وتطوير الحركة 
املوسيقية الكويتية ـ قطاع الفنون

تطوير إدارة مركز الرتاث الشعبي وإبراز 
األنشطة املوسيقية والفنية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ حفظ الرتاث الشعبي يف املوسيقى والغناء.

ـ التعريف باملوهوبني واملبدعني الكويتيني يف مجال 

املوسيقى والغناء.

ـ العمل عىل إنشــاء أوركســرتا كويتي للموسيقى 

والغناء.

ـ وضع تصورات إعالمية تحفز حضور الجمهور 

للفعاليات.

ـ عمل مراجعة وتقييم للمهرجانات الســابقة، 

ومعالجة مواطـن الخـلل التي تؤثر سـلبا عىل الحضور.

ـ مشــاركة القطاع الخاص يف رعايــة املهرجانات 

املوسيقية.

ـ تطويــر املهرجان الدويل للموســيقى الذي يقيمه 

املجلس سنويا.

ـ اإلرشاف عىل مشاركات الفرق املوسيقية الداخلية 

والخارجية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ استقطاب فرق عاملية للمشاركة يف الفعاليات 

واألنشطة الثقافية التي يقيمها املجلس.

ـ تشكيل لجنة من املتخصصني يف مجال الرتاث 

املوسيقي لوضع الخطط والربامج اآلنية واملستقبلية.

ـ وضع آلية الختيار الفرق املشاركة يف أنشطة 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

ـ إقامة الورش التدريبية يف مجال الرتاث املوسيقي.
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املحور الخامس: الحركة املرسحية الكويتية ـ 
قطاع الفنون

دعم وتشجيع الحركة املرسحية الكويتية 
وتعزيز التنوع ملنتجاتها وضامن استمرارها 

لألجيال املستقبلية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ التعريف بالحركة املرسحية الكويتية يف الســاحة 

املحلية ويف املحافل الدولية وإدارة وتنظيم املهرجانات 

وامللتقيات والندوات واألنشطة والفعاليات الداعمة 

لنرش الحركة املرسحية الكويتية.

ـ زيادة البحوث والدراسات املســتهدفة لتوثيق 

وتأصيل الحركة املرسحية الكويتية.

ـ دعم وتشجيع الفرق املرسحية.

ـ دعم وتطوير البنى التحتية لقطاع املسارح وإدارة 

وصيانة املرافق املرسحية.

ـ زيادة وتنويع املشاريع التنافسية للفرق املرسحية 

وتطوير آليات جديدة للدعم والتشجيع.

ـ استحداث وتطوير قواعد البيانات املتعلقة 

بالقطاع املرسحي.

ـ مراجعة وتطوير لوائح الدعم والتشجيع الخاصة 

بالقطاع املرسحي.

ـ حفــظ اإلنتاج والنصوص والعروض املرسحية 

الكويتية عرب نظم معلوماتية وتكنولوجية حديثة.

ـ تطوير قاعدة معلومات املرسحيني الكويتيني.

ـ تطوير ودعم مرسح الطفل والناشئة وتعزيز مكانته.

ـ التعاون مع الجهات ذات االرتباط بقطاع املسارح 

ومنتجاته لالرتقاء باإلنتاج املرسحي الكويتي وتواصله 

مع األجيال املستقبلية.

ـ دعم وتشجيع العاملني يف القطاع املرسحي داخل 

وخارج املجلس لتقليص الندرة يف الوظائف التخصصية 

يف مجال املرسح.

ـ تفعيل توصيات مهرجان املرسح املحيل.

مؤرشات النجاح:

ـ زيادة الدعم املايل ولوائح وآليات الدعم.

ـ متطلبات واحتياجات املسارح القامئة واملستهدفة.

ـ النــدوات التخصصية واملهرجانات واملؤمترات 

والدراســات والبحوث التخصصية )مع الرتكيز عىل 

الطفل والناشئة واملرسح املدريس(.

ـ توافر التجهيزات اللوجستية للمسارح الكويتية.

ـ قوائم املرسحيني وقواعد املعلومات ومنظومة 

األرشفة والحفظ.

ـ عدد املسابقات والجوائز وحصص الدعم.

ـ عدد املشاركات املحلية والعاملية.

ـ تنوع املسارح التخصصية.

ـ املسارح املستحدثة ومستوى استخدام تكنولوجيا 

املسارح الحديثة.

دعــم االهتامم بربنامج تطويــر مرسح الطفل يف 

الكويت

◆ األهداف التشغيلية:
ـ استحداث مهرجانات خاصة مبرسح الطفل.

ـ توظيف العالقات الثقافيــة العربيــة والدولية 

لتطوير مرسح الطفل.

ـ تقديم الدعم املايل إلنتاج أعامل مرسحية خاصة 

بالطفل.

ـ تطوير برنامج الكتشــاف األطفال املوهوبني يف 

مجال املرسح مع الجهات ذات الصلة.
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◆ مؤرشات النجاح:
ـ عدد املهرجانات الخاصة مبرسح الطفل.

ـ عدد االتفاقيات الثقافية الدولية والعربية بشــأن 

مرسح الطفل.

ـ حجم الدعم املقدم لألعامل الخاصة بالطفل.

ـ تنفيذ الربنامج الخاص باملوهوبني مع الجهات 

ذات الصلة.

إتاحة الفرص للتهيئة واإلعداد األمثل للشــباب 

الكويتي لالنخراط يف املجال املرسحي

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تطويــر برنامج مخصص للتدريب والتأهيل موجه 

للشباب يف مجال املرسح.

ـ تطوير فرص االنتفاع باملرافق املرسحية لدى 

املؤسسة.

ـ إتاحة الفرص ألولويــة التوظيف يف جهاز 
املؤسسة.

ـ التعاون مع الجهات املعنية بالشباب يف مجال 

املرسح.

ـ تطوير آليات وقواعد الدعم املــادي للعروض 

املرسحية لتحفيز الشباب.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ وضع برنامج التدريب املذكور وتطبيقه.

ـ وضع الترشيع الخاص بأولوية التوظيف.

ـ وضع لوائح الدعم املادي.

ـ اتفاقيات التعاون مع الجهات املعنية بالشباب يف 

مجال املرسح.

نرش وتسويق اإلنتاج املرسحي الكويتي عىل 
الساحة اإلقليمية والعربية والعاملية

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تطوير برنامج املشاركة يف األســابيع الثقافية 

واملشاركات املرسحية يف الخارج.

ـ تطوير آليات املشــاركة يف املحافل املرسحية 

الخارجية.

ـ دعم الفرق األهلية ماديا للمشاركة يف الخارج.

ـ استحداث قاعدة معلومات للحراك املرسحي 

الكويتي والقامئني عليه.

ـ فتح قنوات لتقديم وتسويق العروض املرسحية 

تجاريا خارج دولة الكويت.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ االتفاقيات الثقافية الثنائية بني املؤسســة 

واملؤسسات املقابلة.

ـ اللوائح الخاصة باملشاركة.

ـ عدد املشــاركات واملشــاركني من املرسحيني يف 

الخارج.

املحور السادس: التعاون املحيل والدويل ـ 
قطاع الثقافة والفنون

دعم وتطوير وتنمية العلقات الثقافية 
الخارجية لدولة الكويت

◆ األهداف التشغيلية:
ـ التواصل مع املنظامت الدولية من خالل:

• األمانة العامة ملجلس التعاون ل��دول الخليج 

.)GCC( العربية
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• املنظم��ة العربي��ة للرتبي��ة والثقاف��ة والعلوم 

.)ALECSO(

• املنظم��ة اإلس��المية للرتبي��ة والعلوم والثقافة 

.)ISESCO(

• منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 

.)UNESCO(

ـ التوقيع عىل االتفاقيات الثقافية مع الدول العربية 

الشــقيقة واألجنبية الصديقة والتواصل مع األشقاء يف 

دول مجلس التعاون الخليجي من خالل األمانة العامة 

ملجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ـ التواصل عامليا مع املنظامت الدولية التابعة لألمم 

املتحدة وغريها.

ـ املشاركة يف مهرجانني ثقافيني وفنيني دوليني 

يقامان يف الخارج سنويا.

ـ إقامة )5( أسابيع ثقافية عربية وأجنبية داخل 

دولة الكويت سنويا.

ـ إقامــة )5( أســابيع ثقافيــة كويتية خارج دولة 

الكويت سنويا.

ـ تعزيز الثقافة وتوثيق روابط األخــوة والصداقة 

بني دولة الكويت والدول العربية الشــقيقة واألجنبية 

الصديقة.

ـ نرش الثقافة يف املجتمع والتعرف عىل ثقافات 

الشعوب.

ـ تطوير التعاون يف مجاالت الثقافة والفنون.

ـ تبــادل الخربات العربية والدولية يف مجال الثقافة 

والفنون.

◆ مؤرشات النجاح
ـ عدد املهرجانات الفنية والثقافية.

ـ عدد املشاركني يف املهرجانات الفنية والثقافية.

ـ معارض الفنون التشكيلية )الداخلية والخارجية(.

ـ املؤمترات التي يشارك فيها املجلس الوطني.

ـ عدد األسابيع الثقافية داخل وخارج دولة الكويت.

ـ تنفيذ الربامج املشرتكة املقررة من قبل الوزراء 

املسؤولني عن الشــؤون الثقافية بدول مجلس التعاون 

والدول العربية الشقيقة واألجنبية الصديقة.

ـ مشــاركات يف االجتامعات التي تنظمها املنظامت 

الدولية.

مــؤرشات عامة لنجاح أداء قطاعات الثقافة 
والفنون

◆ مؤرش القوة البرشية:
ـ معدل األداء.

ـ معدل التطوير والتدريب.

ـ معدل الرىٰض الوظيفي.

◆ مؤرش اإلجراءات والنظم:
ـ معدل التحديث والتطوير والتبسيط.

ـ معدل امليكنة والتكامل.

◆ األنشطة والفعاليات:
ـ عدد الفعاليات واألنشطة.

ـ عدد الفعاليات واألنشــطة والورش واملؤمترات 

واملنتديات.

ـ عدد املستفيدين.

ـ كمية التنوع والتجديد.

ـ عدد القامئني عىل الفعاليات واألنشطة.

ـ مستوى الرىٰض عن الخدمات.
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◆ مؤرش املشاريع واملبادرات:
◆ ترشيد وتوظيف املوازنات:

ـ نسبة استهالك املوازنة.

ـ نسبة االنحراف.

ـ مؤرشات التحليل املايل.

6.3 األهداف االسرتاتيجية لقطاع 
اآلثار واملتاحف والرتاث

املحور األول: البناء والتطويــر والحامية 
واملحافظة عىل املتاحف واملواقــع األثرية 

واملباين التاريخية
)املتاحف واآلثار(
◆ األهداف التشغيلية:

ـ بناء وتطوير مباين املتاحف يف مختلف محافظات 

دولة الكويت وتوظيف التكنولوجيا املتحفية املتطورة 

يف أنشــطة وفعاليات املتحف ليكون متحفا )ذكيا( 

تفاعليا يواكب أحــدث األنظمــة العاملية وتقديم 

املســاعدة والدعم ألصحاب املجموعات الخاصة وفق 

آلية ومعايري يضعها املجلس.

ـ حامية وصيانة وترميم املواقع األثرية املكشوفة 

وتطويرها وتأهيلها لتكون متاحف مفتوحة تحفظ 

الرتاث الثقايف املادي لدولة الكويت.

ـ حامية وصيانة وترميم املباين التاريخية وتطويرها 

واالستفادة منها لتكون مراكز للرتاث الثقايف بنوعيه 

املادي والالمادي.

ـ استحداث متاحف متخصصة يف سلســلة املتاحف 

الجديدة مثل: )متحف الغوص واللؤلؤ، متحف للفنون 

البحرية، متحف للفنون الشعبية، متحف للتاريخ الطبيعي(.

ـ إعادة تأهيل مباين متحف الكويت الوطني.

ـ رصــد املباين التاريخية ذات األهميــة يف الذاكرة 

الوطنية.

ـ استحداث قامئة باملباين التاريخية القامئة وتصنيفها.

ـ استحداث أرشيف وطني للرتاث املعامري لدولة 

الكويت.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ تحديث وتطوير البنيــة التحتيــة لتكنولوجيا 

املتاحف يف )قاعات العرض، املختربات، التســجيل، 

اإلدارة املتحفية( وجعل املتحف بيئة محببة ونطاقا 

للمتعة والتعلم الذيك.

ـ مخاطبة الجهات املعنية بدولــة الكويت لنقل 

تبعية املباين التاريخية بالتعاون مع إدارة أمالك الدولة.

ـ تحديد استغالل املباين.

ـ وضع خطة إلدارة وتشغيل املتاحف واملراكز 

الثقافية.

ـ التعاون مع قسم العامرة بجامعة الكويت يف هذا 

املجال.

ـ إنشاء السجل الوطني للرتاث املعامري.

ـ إصدار سلسلة من الكتب للمباين الرتاثية.

ـ نرش الوعي بأهمية املباين الرتاثية.

ـ تحويل املباين التاريخية إىل مواقع ذات صفة 

سياحية ثقافية.

ـ تنظيم ندوات ومؤمترات داخلية عــن الرتاث 

املعامري.

ـ دعوة متخصصني من داخل وخارج الكويت.

ـ تطوير العروض السمعية والبرصية يف قاعات 

العرض واملكتبة ونظام الدخول وإدارة املقتنيات.

ـ تركيب أنظمة الحاسب اإللكرتوين يف املتحف.
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ـ استكامل بناء األنظمة اإللكرتونية للمتحف.

ـ تطوير مخترب التصوير الرقمي.

ـ اســتحداث وتطوير وإدارة موقع ملتاحف دولة 

الكويت اإللكرتوين، وتعميق مفهوم االنتشار الواسع 

وتعريف العامل برعاية دولة الكويت للفنون والحضارة 

والثقافة اإلنسانية.

ـ تحديث األجهزة واملعدات.

ـ استخدام نظام إدارة املتحف اإللكرتونية الذكية 

لجميع مرافق وخدمات املتحف.

ـ ربط املباين إلكرتونيا وتغطية نطاق الشبكة يف 

املباين وحولها.

ـ استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اإلرشاد املتحفي 

والتدريب.

ـ تنميــة مهارات املوظفني يف مجــال التكنولوجيا 

واملتاحف من خالل الدورات التدريبية.

ـ تصميم وكتابة برامج حاسوب خاصة بالبيئة املتحفية.

ـ تطوير مطبوعات رقمية ونرشات للجمهور.

ـ تطوير تقنية تحويل الكتب النادرة إىل رقمية 

لتعرض عىل شاشات خاصة يف املكتبة.

ـ تجهيز مخترب التصوير الرقمي بأحدث األجهزة 

الرقمية للتصوير.

ـ إنتــاج مادة مطبوعة / مرئية باللغتني العربية 

واإلنجليزية، لتكون عىل تواٍز مــع املعارض 

»الدامئة / املؤقتة« التي تقام يف املتحف محليا ودوليا.

ـ إنتاج مطبوعات ونرشات تعريفية تعليمية 

إلكرتونية للزائرين.

)دار اآلثار اإلسلمية(

◆ األهداف التشغيلية:
ـ استكامل تجهيز وتطوير املباين التي تشغلها دار 

اآلثار اإلسالمية وهي يف ثالثة مواقع:

• املركز األمريكاين الثقايف مببنى املستش��فى 

األمريكاين التاريخي.

• مرك��ز امليدان الثقايف بثانوية عبدالله الس��امل يف 

منطقة الشعب.

• متحف الكويت الوطني:

1 - املخــازن ومختربات الصيانة والرتميم يف مبنى 

رقم )9(.

2 - قاعات العرض املتحفي يف مبنى رقم )4+3(.

3 - مكتبة الكتب النادرة يف مبنى رقم )17(.

ـ رعاية املجموعات األثرية الخاصة ودراستها 

والتعريف بها واملحافظة عىل املوروث الثقايف.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ افتتاح معرضني ســنويا يف املركز األمريكاين 

الثقايف.

ـ تجهيز مركز امليدان الثقايف بأحــدث املعدات 

الســمعـــية والبصـريــة للعــــروض املوســيقـية 

واملرسحية وتقديم املوسم الثقايف السنوي واألنشطة 

املصاحبة.

ـ تجهيز املختربات ومركز التدريب مببنى رقم )9( يف 

متحف الكويت الوطني.

ـ تجهيــز املعارض املتحفية وتجهيز الفرتينات 

والحوامل الخاصة بالقطع األثرية مببنى رقم )3 + 4( يف 

متحف الكويت الوطني.

ـ تركيب نظام اإلنذار واملراقبة اإللكرتونية يف 

القاعات املتحفية وجميع مباين الدار يف متحف الكويت 

الوطني.

ـ تجهيز الرشوحات ووســائل اإليضاح املتحفية يف 

قاعات العرض.
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ـ ربط أنظمة املراقبة بني جميع مرافق دار اآلثار 

اإلسالمية يف متحف الكويت الوطني.

ـ تركيب شاشــات العروض الســمعية والبرصية يف 

قاعات املعرض مبتحف الكويت الوطني.

ـ تركيب املقتنيات األثريــة يف الفرتينات مبتحف 

الكويت الوطني.

ـ نقل الكتــب النادرة وعرضها يف املكتبة يف متحف 

الكويت الوطني.

ـ التجهيز لالفتتاح الرسمي للمتحف عام 2016.

ـ رعاية مجموعة الصباح األثرية ودراستها والتعريف 

بها ونقل مقتنيات املجموعة إىل مبنى رقم )9( مبتحف 

الكويت الوطني.

ـ عمل عقد إعاره يتناسب مع أي مجموعة مقتنيات 

خاصة قد تتعاقد معها الدولة.

ـ استحداث عقد إعارة وعرضه عىل جهات 

االختصاص ذات العالقة يف الدولة ألخذ املوافقة عليه.

ـ توقيــع عقد إعارة دامئة ينظم العالقة بني الطرفني 

وينظم الحقوق والواجبات وااللتزامات املالية واإلدارية 

والقانونية بني الطرفني.

ـ إيجــاد آليــة وصياغة معايري لتنظيم العالقة بني 

مالك املجموعات الخاصة واملجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.

ـ آليات اإلرشاف عىل تنفيذ وتفعيل العقود.

املحور الثاين: املسح األثري والتنقيبات
)املتاحف واآلثار(

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تفعيل قانون اآلثار الكويتي.

ـ تكثيف أعامل املســح والتنقيب األثري يف األرايض 

الكويتية.

ـ حامية املواقع األثرية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ دعوة بعثات أثرية للتنقيب عن اآلثار لتنفيذ 

برامج ميدانية يف مجال املسح والتنقيب األثري من 

معاهد وجامعات متخصصة.

ـ رسم خارطة رقمية للمواقع األثرية التي يتم رصدها 

أثناء عمليات املسح والتنقيبات األثرية وإدخالها ضمن 

املخطط الهيكيل لدولة الكويت.

ـ دعوة 10 بعثات وفرق متخصصة يف علم اآلثار.

ـ مخاطبة الجهات املعنية يف الدولــة لتخصيص 

املواقع األثرية.

ـ تسييج املواقع األثرية ووضع عالمات تحذيرية 

بعدم العبث بها.

ـ توقيع اتفاقيات تعاون أثري مع الجامعات 

واملعاهد املتخصصة.

ـ وضع واعتامد برنامج ميداين للبعثات األثرية.

ـ تكوين أرشيف آثاري وطني من الدراسات 

امليدانية للبعثات ليكون مرجعا للباحثني واملتخصصني 

يف علم اآلثار.

ـ تسقيط املواقع األثرية التي يتم رصدها من نتائج 

االستكشافات األثرية.
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ـ إقامة ندوتني محليتني سنويا الستعراض نتائج 

االستكشافات األثرية.

ـ إصدار من 3 إىل 5 دراسات سنويا.

ـ ترجمة دراستني سنويا.

ـ إصــدار نرشات باللغتني العربيــة واإلنجليزية للنشء 

والبالغني عن الرتاث الثقايف لدولة الكويت.

ـ تفعيل التعاون مع مؤسســات الدولة ذات العالقة 

لحفظ الرتاث كالبلدية ووزارة األشغال.

ـ التواصل مبلخصات الدراســات مع الجهات املتخصصة 

يف وزارة الرتبية للتواصل بها كدروس أو مناهج لنرش الرتاث 

الثقايف وأهميته.

املحور الثالث: حفظ وحامية وتسجيل املقتنيات
)املتاحف واآلثار ودار اآلثار اإلسلمية(

◆ األهداف التشغيلية:
ـ ترميم وصيانة الرتاث الثقايف لدولة الكويت.

ـ تطوير مخازن املقتنيات األثرية ونظــام التخزين 

املتحفي.

ـ اســتحداث برنامج آيل متطور لحفظ بيانات كل قطعة 

أثرية.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ تجهيز مختربات ميدانية ومركزية لرتميم وصيانة 

القطع األثرية.

ـ تجهيز مخــازن ذات مواصفات عاملية لحفظ وتخزين 

القطع األثرية.

ـ استخدام التكنولوجيا الحديثة يف تسجيل وتوثيق 

القطع األثرية.

ـ تجهيز كادر وطني متخصص يف الرتميم والصيانة 

للقطع األثرية.

ـ ترميم وصيانة املواقع األثرية التي كُشف عنها.

ـ تأهيل وتهيئة املواقع األثرية ووضع برامج لزيارتها.

ـ دعوة متخصصني يف الصيانة والرتميم.

ـ وضع الخطط لتطوير املختربات وتزويدها باألجهزة 

واألدوات الالزمة.

ـ وضع برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر الوطنية.

ـ التعاون مع املعاهد والجامعات داخل وخارج الكويت 

لتدريب الكادر الوطني وفتح املجال لدراسة تخصص ترميم 

وصيانة القطع األثرية.

ـ كتابة تقارير دورية عن حالــة املواقع األثرية ووضع 

برامج الصيانة والرتميم.

ـ نقل املقتنيات األثرية إىل املخازن الجديدة وتشــغيل 

نظام التخزين الرقمي.

ـ بدء إدخال البيانات الخاصة باملقتنيــات األثرية يف 

النظام الجديد.

املحور الرابع: التعاون املتحفي الدويل
)املتاحف واآلثار ودار اآلثار اإلسلمية(

◆ األهداف التشغيلية:
ـ التوعية باالنضــامم إىل االتفاقيات الحكومية والدولية 

ذات العالقة بالرتاث الثقايف والحضور عــىل الصعيدين 

اإلقليمي والعاملي.

ـ التواصل والتعريف باملقتنيات واملعرفة واملشاركة 

املتبادلة مع املنظامت واملتاحف ذات الصلة والعالقة.

ـ استحداث وتطوير برنامج مع املؤسسات العاملية يف 

مجال الثقافة مثل اليونســكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

)UNDP( ومع متاحف عاملية زميلة، يف مجــال صيانة 

وترميم املقتنيات األثرية، والتدريب والتأهيل املتحفي 

)ميوزولوجي( ويكون نواة مركز إقليمي يف املنطقة.
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◆ مؤرشات النجاح:
ـ حضور االجتامعات الدورية واملؤمترات وورش العمل.

ـ حضور اجتامعات اليونسكو الدولية )اللجنة الثقافية( 

سنويا.

ـ حضور اجتامعات لجنة الرتاث العاملية.

ـ حضور اجتامعات منظمة اإليكروم.

ـ حضور اجتامعــات املنظمة الدولية للعلوم والرتبية 

والثقافة )اإلليسكو(.

ـ حضور اجتامعات املنظمة اإلسالمية للعلوم والرتبية 

والثقافة )اإليسيسكو(.

ـ حضور اجتامعات مؤمتر اآلثار والرتاث الحضاري يف 

الوطن العريب.

ـ حضور االجتامعات والندوات العامليــة التي تقيمها 

الجامعات واملعاهد املتخصصة.

ـ حضــور اجتامعات دول مجلس التعاون لألمانة العامة 

للثقافة.

ـ إقامة معارض ثقافية دولية ومحلية للتعريف بآثار 

ومقتنيات دولة الكويت األثرية.

ـ تدريب العاملني )تنفيذ دورتني تدريبيتني ســنويا 

بالتعاون مع مؤسسات ومتاحف عاملية زميلة(.

ـ تطوير برنامج للتبادل املتحفي وتشــجيع التواصل مع 

مختلف الدول بإرسال املوظفني لتبادل الخربات مع متاحف 

عاملية واستحداث برامج تدريب يف مجال العلوم املتحفية 

)ميوزولجي( واآلثار واملتاحف.

ـ خلق برنامج تبادل الخربات املتحفيــة مع املتاحف 

الزميلة بإرسال موظف واحد سنويا واستقبال موظف واحد 

من املتاحف الزميلة.

ـ تدريب العاملني عىل اســتخدام األجهزة الحديثة يف 

مجال ترميم وصيانة املقتنيات األثرية من خالل الربنامج.

ـ تجهيز وتشغيل مختربات الرتميم والصيانة وبدء تنفيذ 

برنامج لصيانة املواد العضوية يف املجموعة لتنفيذ الربنامج.

ـ التواصل مع مراكز إقليمية يف مجال التدريب وتنفيذ 

املشاريع املشرتكة من خالل دعوة اختصايص كل موسم.

ـ تنظيم مؤمتر وورشــة عمل تخصصية سنويا يف مجال 

من مجاالت اإلدارة املتحفية عىل املستوى املحيل ثم التطور 

للمستوى اإلقليمي يف املركز.

ـ البدء بإقامة ندوة محلية ســنويا وملدة 4 ســنوات 

مصاحبة الفتتاح املوسم الثقايف السنوي.

ـ املشاركة يف ندوتني وورشتي عمل ومعرضني متخصصني 

سنويا خارج الكويت.

ـ استكامل برنامج ترميم وصيانة املقتنيات األثرية والبدء 

بتنفيذ 15% سنويا من مرشوع ترميم املقتنيات األثرية.

ـ توظيف 4 موظفني يف كل مجال وإلحاقهم بربنامج 

تدريب متحفي متخصص.

ـ زيادة خربة املوظفني العملية عن طريق إرشاكهم يف 

برنامجني تدريبيني سنويا خالل فرتة بناء وتجهيز املتحف.

ـ اســتضافة 10 خرباء سنويا لتدريب املوظفني من 

متاحف ومؤسسات متخصصة.

ـ عقــد دورتني تدريبيتني يف مجال حفظ وصيانة وترميم 

َمني اثنني  التحف األثرية يف مختربات املتحف وتوظيف مرمِّ

يف كل مجال من املجاالت العضوية وغري العضوية سنويا.

ـ توظيف خبريين يف مجال املتاحف سنويا.

ـ إقامة ورش عمل وندوات تخصصية يف علم املتاحف 

وإدارتها.

ـ املشاركة يف 5 معارض عاملية مشرتكة من مقتنيات دار 

اآلثار اإلسالمية يف متاحف عاملية.

ـ تكثيف الوجود اإلعالمي املرافق للمعارض يف الخارج.

ـ إقامة مؤمترات ومقابالت صحافيــة وتلفزيونية مع 

وسائل اإلعالم العاملية.

ـ تنظيم محارضات عىل هامش املعارض.
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املحور الخامس: البحث والنرش العلمي
)املتاحف واآلثار ودار اآلثار اإلسلمية(

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تطوير برنامج التأليف والنرش والرتجمة لقطاع اآلثار 

واملتاحف ودار اآلثار اإلسالمية.

ـ تطوير النســخ الورقية إىل نسخ إلكرتونية واستحداث 

النرش واألرشيف اإللكرتوين املتخصص بالدراسات.

ـ تأليف ونرش وترجمة أبحاث البعثات األثرية.

ـ تحويل مكتبة الكتب النادرة إىل رقمية.

ـ ترغيب وتحفيز الباحثني والطلبة والعامة يف االستفادة 

من البحوث والرتجامت.

ـ التعاون مع املراكز واملعاهد املتخصصة بالنرش والتأليف.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ نرش من 3 إىل 5 أبحاث سنويا.

ـ ترجمة بحثني إىل اللغة العربية سنويا.

ـ إصدار كتابني متخصصني يف مجال الفنون والرتاث 

والحضارة سنويا.

ـ ترجمة كتابني من إصدارات الدار إىل لغات أخرى سنويا.

ـ إصدار كتاب سنوي تخصيص لألطفال.

ـ تطوير آليات الحصول عىل املطبوعات ورقيا وإلكرتونيا.

ـ إثراء مصادر املعرفة واملعلومات يف مكتبة الكتب 

النادرة وتوفريها للباحثني.

املحور السادس: األنشــطة والفعاليات ــ األجندة 
الثقافية للمتاحف واملباين األثرية واملقتنيات

)املتاحف واآلثار ودار اآلثار اإلسلمية(

◆ األهداف التشغيلية:
ـ تطوير وإدارة األنشــطة الثقافية لتشــجيع السياحة 

الداخلية والربامج التعليمية والتطوعية وورش العمل 

لألطفال والناشئة واألرسة.

ـ تطوير األجندة الثقافية السنوية وتطوير األنشطة التي 

تقدم من خاللها وتوسيع قاعدة املشاركة ملختلف قطاعات 

وفئات املجتمع.

ـ استحداث وتطوير حملة تسويقية ودعائية للمتاحف.

ـ تفعيل مشاركة مؤسسات املجتمع املدين للمساهمة يف 

أنشطة القطاع والتفاعل معها كجزء من التنمية املستدامة.

◆ مؤرشات النجاح:
ـ تنفيذ موسم ثقايف سنوي يستمر طوال العام يقدم 

أكرث من 150 نشــاطا سنويا، يخدم جميع قطاعات املجتمع 

وفئاته ويتضمن:

• املحارضات األسبوعية.

• األمسيات املوسيقية.

• العروض املرسحية.

• ورش العمل.

• اليوم العائيل املفتوح.

• برنامج األطفال املفتوح.

• الورش الصيفية.

ـ إقامة أنشــطة متحفية مع متاحف زميلة يف مجال 

تبادل الربامج الثقافية.

ـ تحقيق نسبة حضور ومشــاركة أكرب بنسبة 20% عن 

املوسم السابق.

ـ تقديم برامج تدريبية وورش تعليمية لذوي االحتياجات 

الخاصة بالتعاون مع مدارس الرتبية الخاصة.

ـ دعم الباحثني من خالل تقديم حوافز بنرش إبداعهم 

وإنتاجهم العلمي وعرضه.

ـ استحداث برنامج تعليمي مطور للمدارس الحكومية 

والخاصة.
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ـ تقديم برنامج زيارات أسبوعي للمدارس الحكومية 

والخاصة باللغتني العربية واإلنجليزية.

ـ زيادة عدد زيارات املدارس خالل العام.

ـ زيادة عدد املتطوعني الشباب وتدريبهم.

ـ إقامة برامج توعوية خاصة باألرُسة.

ـ تشــجيع موظفي الدار لالنخراط بالربامج التدريبية 

والتطوعية.

ـ إقامة فعاليات خاصة بفئة الناشئة والشباب واألرُسة.

ـ تنفيذ برنامج تطوعي للراشدين وآخر للشباب.

ـ إقامة ورش عمل لألطفال والناشئة واألرسة.

ـ استقطاب الخرباء واملختصني لتقديم خربتهم يف هذا 

املجال.

ـ إعداد دراسة الحتياجات الدار من الربامج التدريبية 

للكوادر والخطط والربامج التدريبية.

ـ تحســني البنية التحتية للربنامج التعليمي التفاعيل يف 

املركز األمريكاين الثقايف وإضافة برامج لفئات جديدة.

ـ استحداث برامج سنوية للتعاون مع مؤسسات املجتمع 

املدين املختلفة.

ـ تصميم مواد ومطبوعات تعليمية.

ـ إصدار نرشات وكتيبات تعليمية.

ـ تقديم برامج تلفزيونية للرتويج للمتحف وخدماته.

ـ االشــرتاك يف الربامج الحوارية للتعريف باملتحف 

وخدماته.

ـ تجهيز برامج ومطبوعات إرشادية للزائرين قبل افتتاح 

املعرض.

ـ عمل فيلم وثائقي يبنّي مباين املتحف قبل وبعد الرتميم 

ومراحل البناء.

ـ استحداث وتطوير خطط للمعارض الخارجية واملحلية 

من مقتنيات دار اآلثار اإلسالمية.

ـ استحداث وتطوير خطط للمعارض املحلية الزائرة من 

مقتنيات املتاحف العاملية.

ـ إقامة معرضني داخليني سنويا من مقتنيات دار اآلثار 

اإلسالمية.

ـ زيادة يف نسبة الحضور محليا وخارجيا يف كل معرض 

عن سابقه بنسبة 10% سنويا.

ـ املشــاركة يف املناسبات التي تنظمها الدولة كاملؤمترات 

العاملية التي تقام يف دولة الكويت.

ـ إقامة معرضني خارجيني متنقلني ســنويا من مقتنيات 

دار اآلثار اإلسالمية.

ـ إقامة معرضني داخليني سنويا من مقتنيات متاحف 

عاملية.

ـ إقامة أنشــطة محلية وخارجية بالتعــاون مع جهات 

مختلفة لرعاية هذه األنشطة واملساهمة فيها.

ـ تنفيذ 25% من خطة املعارض املحلية والخارجية يف 

كل ســنة من املدة وهي 4 سنوات مع املوازنات املطلوبة 

لتنفيذها.

مــؤرشات عامة لنجاح أداء قطاعي املتاحف واآلثار 
والرتاث

ـ معدل املشاريع التطويرية والفعاليات.

ـ عدد املستفيدين وعدد الزوار وعدد الزيارات الرسمية.

ـ عدد املشاركات الداخلية والخارجية باملعارض 

والبحوث.

ـ مستوى الصيانة الدورية للمتاحف واملباين األثرية.

ـ عدد املنشورات واإلصدارات والرتجامت.

ـ عدد االستشارات الفنية وعدد الدراسات التخصصية.

ـ عدد املقتنيات املسجلة.

ـ الزيادة يف عدد املتاحف واملقتنيات واملؤلفات.

ـ نســبة استهالك املوازنة املخصصة للمتاحف واآلثار 

والرتاث.
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خريطة األهداف االسرتاتيجية 2014 - 2019

 املحاور
الرئيسية

األهداف االسرتاتيجيةاسم املحور

القطاع 
املسؤول 
)نقاط 
الرتكيز(

املحور األول

قيادة وتنمية القوة 

البرشية وتحسني بيئة 

العمل املؤسسية والثقافية

استحداث برنامج الستقطاب الكفاءات واستحداث 	 
نظام التوظيف الذيك ووضع اسرتاتيجيات لتنمية املوارد 

البرشية والتطوير والتدريب.

 	 Cultural Leadership Pattern تفعيل منط القيادة الثقافية
والتواصل وزيادة نسب االرتباط املؤسيس وتطوير 

برنامج اإلعداد للصف الثاين.

زيادة الدعم املساند للقطاعات الرئيسة مبراجعة 	 
وتطوير البنى التنظيمية والهياكل واإلجراءات اإلدارية 

وإدارة الشؤون املالية وإدارة املوارد البرشية.

تعزيز الثقافة املؤسسية الداعمة للنمو واإلبداع.	 

األمانة العامة 

 للمجلس 

)األمني العام(

املحور الثاين

تعزيز وتقوية سمعة 

ومكانة املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب 

يف بيئة األعامل املحلية 

والعاملية

تعزيز سمعة ومكانة املؤسسة القامئة عىل االحرتاف 	 
واالنفتاح.

تطوير وتحديث املوقع اإللكرتوين واألجهزة والخدمات 	 
اإللكرتونية وقنوات التواصل االجتامعي.

تطوير نظام العمالء واملتعاملني مع املجلس الوطني 	 
للثقافة والفنون واآلداب.

االرتباط االسرتاتيجي مع األجهزة الحكومية لدعم خطط 	 
املجلس وتقوية سمعته ومكانته الحيوية.

تطبيق نظام إلدارة األداء والتقويم الكمي.	 إدارة األداء املؤسيساملحور الثالث
اإلرشاف عىل تنفيذ األهداف االسرتاتيجية للقطاعات 	 

الحيوية الرئيسية واملساندة ومراقبة مؤرشات األداء 
الكمية والنوعية.

تطوير البنى التحتية لنظم وتكنولوجيا املعلومات 	 
وتطوير إدارة الخدمات اإللكرتونية واملشاريع لقطاعات 

املجلس والتعاون مع املؤسسات املختصة الحكومية 
والدولية يف مجال تطوير تكنولوجيا املعلومات.
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 املحاور
الرئيسية

األهداف االسرتاتيجيةاسم املحور

القطاع 
املسؤول 
)نقاط 
الرتكيز(

ت
ــا

ـــ
ـــ

عـ
ــا

ـــ
ـــ

ـط
قـ

ـلـ
ة ل

جي
اتي

سرت
اال

ف 
دا

ـــ
ـــ

ـــ
هـ

األ

1

دعم وتشجيع وتطوير 

اإلنتاج الفكري الوطني

حفظ اإلنتاج الفكري الوطني.- 

التوثيق واألرشفة للرتاث واإلنتاج الفكري الوطني وبناء - 
أرشيف حكام الكويت والشخصيات الكويتية.

إنشاء معمل لرتميم املخطوطات والوثائق.- 

توفري وتطوير الدعم التكنولوجي واملعلومايت.- 

تعزيز قيمة الرتاث العريب ونرشه.- 

املكتبة الوطنية

2

املكتبات التخصصية 

وخدمتها للمجتمع 

الكويتي واإلنساين

تطوير وإعداد وتنظيم وتحسني جودة املكتبات - 
التخصصية واملجموعات النوعية وتشمل مكتبة 

ذوي االحتياجات الخاصة ومكتبة األطفال والناشئة 
واملكتبات الخاصة.

تطوير ودعم وتسويق األجندة الثقافية ملكتبة - 
الكويت الوطنية.

املكتبة الوطنية

3

التعاون التخصيص

ترسيخ آليات التعاون مع املؤسسات الثقافية - 
واملعلوماتية واملكتبات الوطنية محليا وإقليميا 

ودوليا.

4

دعم وتشجيع الثقافة 

الكويتية )األدب والشعر 

والنرش والكتاب وإدارة 

املعارض(

العمل عىل تطوير أنشطة قطاع الثقافة والفنون مبا - 
يخدم الخطة التنموية لدولة الكويت لدعم الحركة 

الثقافية وتشجيع رموزها يف الخريطة األُممية 
وحفظ ونرش أعاملها اإلبداعية.

تطوير إدارة املهرجانات الثقافية السنوية وتوسيع - 
قاعدة املستهدفني وتنويع منتجاتها الثقافية.

تعزيز مكانة األنشطة والفعاليات املتعلقة بتنمية - 
ثقافة الطفل والناشئة ضمن خطة املهرجانات 
السنوية وإدراج أوجه التكنولوجيا التخصصية 

الحديثة.

إدارة وتطوير وزيادة النرش والتوزيع.- 

إدارة دعم وتطوير معارض الكتاب.- 

قطاع الثقافة 

والفنون
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 املحاور
الرئيسية

األهداف االسرتاتيجيةاسم املحور

القطاع 
املسؤول 
)نقاط 
الرتكيز(

ت
ـا
ـــ

ـــ
عــ

ـا
ـــ

ـــ
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لـ
لـ
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اال
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ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
أله

ا

5
دعم وتشجيع وتطوير 

السينما الكويتية

دعم وتشجيع السينما الكويتية 	 
ومنتجاتها ومبدعيها.

قطاع الثقافة 

والفنون

6
دعم وتشجيع 

وتطوير الفنون 

التشكيلية

العمل على تطوير مشاركة الفنان 	 
الكويتي في مجال التشكيل محليا.

تطوير برنامج للمشاركات اخلارجية في 	 
مجال الفنون التشكيلية بفروعها اخملتلفة.

دعم وتعزيز مشاركة األطفال والشباب في 	 
مجال الفنون التشكيلية.

7
دعم وتشجيع 

وتطوير احلركة 

املوسيقية 

الكويتية

تطوير إدارة مركز التراث الشعبي وإبراز 	 
األنشطة املوسيقية والفنية.

8
احلركة املسرحية 

الكويتية

دعم وتشجيع احلركة املسرحية الكويتية 	 
وتعزيز التنوع ملنتجاتها وضمان استمرارها 

لألجيال املستقبلية.

دعم االهتمام ببرنامج تطوير مسرح 	 
الطفل في الكويت.

إتاحة الفرص للتهيئة واإلعداد األمثل 	 
للشباب الكويتي لالنخراط في اجملال 

املسرحي.

نشر وتسويق اإلنتاج املسرحي الكويتي 	 
على الساحة اإلقليمية والعربية والعاملية.

9
التعاون الثقافي 
احمللي والدولي

دعم وتطوير وتنمية العالقات الثقافية 	 
اخلارجية لدولة الكويت.
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 املحاور
الرئيسية

األهداف االسرتاتيجيةاسم املحور

القطاع 
املسؤول 
)نقاط 
الرتكيز(

ت
ــا

ـــ
ـــ

عـ
ــا

ـــ
ـــ

ـط
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ـلـ
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ف 
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ـــ
ـــ

ـــ
هـ

األ

10

البناء والتطوير والحامية 

واملحافظة عىل املتاحف 

واملواقع األثرية واملباين 

التاريخية

بناء وتطوير وحامية املتاحف واملواقع األثرية - 
واملباين التاريخية واملحافظة عليها.

قطاع املتاحف 

 واآلثار

واآلثار اإلسالمية

11

املسح األثري والتنقيبات
زيادة وتطوير املسح والتنقيبات.- 

قطاع املتاحف 

واآلثار

12

حفظ وحامية وتسجيل 

املقتنيات

حفظ وحامية وتسجيل املقتنيات محليا ودوليا.- 

قطاع املتاحف 

 واآلثار

واآلثار اإلسالمية

13

التعاون املتاحفي الدويل

تطوير وزيادة مستوى وحجم التعاون الدويل - 
املتاحفي.

14

البحث والنرش العلمي

تطوير وتأليف وتداول ومتويل ونرش البحوث - 
العلمية التخصصية وتعميم االستفادة منها.

15

األنشطة والفعاليات 

ـ األجندة الثقافية 

للمتاحف واملباين األثرية 

واملقتنيات

تطوير الفعاليات واألنشطة وتوسيع قاعدة - 
املشاركة الجامهريية املحلية والدولية.
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   1 ــ  متطلبات ومهام تنفيذ خطة تشــغيل املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب

   2 ــ  نظام الرقابة االسرتاتيجية واملتابعة
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1ـ  متطـلبـات ومهـام تنفيـذ خـطـة 
للثقافة  الوطني  املجلس  تشــغيل 

والفنون واآلداب

يُعرف تنفيذ االسرتاتيجية بأنه سلسلة من 

األنشطة والفعاليات املرتابطة التي متارس لوضع 

االســرتاتيجية موضع التنفيذ من خــالل الربامج 

التنفيذية وامليزانيات واإلجراءات. وتشــمل هذه 

األنشــطة الرتكيب التنظيمي، السياسات التنظيمية، 

نظام املعلومــات، األفراد، القيادة، نظام املكافآت 

والتعويض، نظام االتصاالت، نظام التخطيط، ونظام 

التقييم والرقابة.
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إن التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية يعتمد عىل:

أ ـ البناء التنظيمي املناســب. حيث إن الهيكل 

التنظيمي يتبع االسرتاتيجية.

ب ـ التخصيص املتوازن للموارد عىل األنشــطة 

والفعاليات.

ج ـ وجود نظام تحفيز مالئم للمساعدة عىل اإلنجاز 

بشكل أمثل.

د ـ وجود أنظمة معلومات إداريــة فعالة مثل 

الربامج واملوازنة، واإلجراءات.

هـ ـ وجود ثقافة تنظيمية مشجعة عىل العمل.

2 ـ نظام الرقابة االسرتاتيجية واملتابعة

يعتمد جوهر عملية التقييم والرقابة عىل مقارنة 

األداء الفعيل بالنتائج أو األهداف املرغوب يف تحقيقها، 

ثم توفري التغذية االسرتجاعية Feedback من املعلومات 

الرضورية لإلدارة العليا لتقييم النتائج واتخاذ القرارات 

التصحيحية املناسبة كلام دعت الحاجة إىل ذلك.

وتتألف عملية التقييم والرقابة من أربع مراحل 

هي:

1 ــ مرحلة تحديد ما يجب قياسه:
يجب أن تكون كل األنشطة والعمليات والنتائج 

املحّققة خاضعة للقياس بطريقة موضوعية ومقبولة.

2 ــ مرحلة وضع معايري األداء:
وضع املعايري يحتاج إىل إدراك حقيقي لبيئة العمل 

الفعلية ونوعية األهداف أو النتائج املطلوب تحقيقها، 

كام يحتاج إىل معرفة قدرات العاملــني، ومعرفة بيئة 

األعامل املحيطة. كام يجب أن تكون املعايري للمخرجات 

النهائية باإلضافة إىل العمليات الوســيطة، وهناك عدة 

أنواع من املعايري:

ـ معايري كمية مثل حجم اإلنتاج، حجم اإليرادات، 

حجم املبيعات، حجم األرباح.

ـ معايري نوعية مثل نسبة املردودات، نسبة 

اإلنتاج املعيب، معدالت شــكاوى العمالء، درجة والء 

املستهلكني... إلخ.

ـ معايري زمنية: مثل وضع جدول زمنــي لتنفيذ 

املرشوع، أو تحديد فرتة زمنية ألداء وظيفة.

ـ معايري التكلفة: مثل استخدام الوحدات النقدية 

للتعبري عن املعايري كأجور املديرين، تكلفة الخدمات 

الربيدية، تكلفة نظام الحاسوب اآليل.

ـ معايــري انفتاح أمناط القيادة واإلرشاف للقياديني 

واملديرين ومعدالت االرتباط والوالء املؤســيس لكافة 

العاملني.

رشوط املعيار الجيد:

أ ـ الواقعية: معايري مناسبة للواقع، ال مبالغة فيها.

ب ـ االرتباط بالنشــاط: املعيار الــذي ال يرتبط 

بالنشاط هو معيار عديم القيمة.

ج ـ الدقة: محدد بدقة حتى ال يصبح عرضة للتأويل 

أو التفسري بصورة غري مقبولة.

د ـ املرونة: يتغري املعيار كلام تغرّيت الظروف.

هـــ ـ عدم املغاالة يف عــدد املعايري: حتى ال تتعقد 

العملية الرقابية.

3 ــ مرحلة التقييم )القياس واملقارنة(:
وهي مرحلة قياس األداء الفعيل ومقارنته 

باملعايري املحددة، بغرض تحديد االنحرافات عن 

املعايــري املوضوعة، ثم توصيل املعلومــات والبيانات 
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إىل املسؤولني حتى يتســّنى تحليل االنحرافات واتخاذ 

اإلجراءات التصحيحية املالمئة يف الوقت املناسب.

وللحصول عىل بيانات دقيقة تعكس النتائج الفعلية 

بصورة حقيقية ميكن استخدام األداتني التاليتني لتحقيق 

هذا الغرض:

أ ـ املالحظــة الشــخصية: وتتم بقيام املدير أو 

املســؤول عن النشاط بزيارة مواقع العمل، ولو عىل 

فرتات متباعدة، للوقوف عىل سري العمليات.

ب ـ  التقارير الرقابية: مثل:

1 ـ تقرير امليزانية العمومية.

2ـ  التقرير الشهري لنسب إنجاز الروزنامة الثقافية.

3 ـ تقارير التشغيل لقطاعات األعامل.

4 ـ التقرير السنوي عن حالة دوران العمل وتقارير 

الكفاءة الوظيفية.

5 ـ تقارير الرىٰض ونتائج االستطالعات.

4 ــ مرحلة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية:
وهي مرحلة إعادة األمور إىل نصابها الطبيعي، 

وهي عملية أساسية وفعالة، ومن دونها تفقد العملية 

الرقابية مضمونها. وتواجه املسؤول يف هذه املرحلة 

مشكلتان، هام التعرف عىل أسباب االنحرافات، ثم 

اختيار أنسب الطرق لعالجها.

أ ـ تحديد أسباب االنحراف: وتحدث بسبب اختالف 

ظروف التنفيــذ عن تلك املتوقعة عند وضع الخطة أو 

تحديد املعايري. واالنحرافات التي تعمل اإلدارة عىل 

تحليلها هي االنحرافات غري املقبولة أو التي تجاوزت 

الحداَّ املسموح به، والرتكيز عىل النقاط االسرتاتيجية.

ب ـ معالجــة الفجوات: وهي مرحلة يتم فيها 

وضع الحلول املثىل بناًء عىل أسباب الفجوات ورسم 

ســيناريوهات التنبؤ بآثار املعالجات الفنية والتوصية 

باإلجــراءات التصحيحية، وتأيت الفجوات إما فجوة أداء 

سلبية وهي عىل غري ما خطط له، وإما أن تكون فجوة 

أداء إيجابيــة وهي أداء غري متوقــع بالزيادة والفائض 

عاّم خطط له.

ج ـ قياس أثر اإلجراءات التصحيحية.
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      1 ــ  املبادرات واملشاريع
      2 ــ  توصيـات للنجــاح
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1 ــ املبادرات واملشاريع

تعترب املبادرات القامئة والجديدة مشاريع تطوير ألداء املجلس املساهم يف خطة التنمية

 املبادرات واملشاريع الجديدة:

دراسة جدوىالجهة املرشفة عىل املرشوعنوع املرشوعاسم املرشوعم

نعمقطاع الثقافةتطويريصناعة ودعم السينام الكويتية1

القطاع الثقافةتطويريإنشاء الفرقة الوطنية الكويتية للموسيقى2

نعمقطاع الثقافةتطويريتحقيق الكتب الرتاثية ونرشها3

الهندسية معامريةإنشايئمركز األحمدي الثقايف4

نعممركز نظم املعلومات )األمني العام(تطويريخدمات التواصل االجتامعي5

نعممركز نظم املعلومات )األمني العام(تطويرياملتحف التخييل6
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 املشاريع املستمرة:

دراسة جدوىالجهة املرشفة عىل املرشوعنوع املرشوعاسم املرشوعم

7
بناء بنية تفاعلية لقاعة األطفال يف 

مكتبة الكويت الوطنية
نعممركز نظم املعلومات )األمني العام(تطويري

8
تحويل اإلصدارات املرئية إىل مسموعة 

لذوي االحتياجات الخاصة
نعممركز نظم املعلومات )األمني العام(تطويري

نعممركز نظم املعلومات )األمني العام(تطويريخدمة االستديو املتحرك9

الجهة املرشفة عىل املرشوعنوع املرشوعاسم املرشوعم

قطاع الثقافةتطويريالتبادل الثقايف والفني داخل وخارج دولة الكويت1

قطاع الثقافةتطويريجائزة الدولة التقديرية والتشجيعية2

قطاع الثقافةتطويريطباعة إصدارات املجلس الوطني بلغة برايل3

قطاع الثقافةتطويرينرش وتوزيع ـ إبداعات كويتية4

مرشوع تشجيع األعامل الثقافية والفنية الهادفة إىل االرتقاء 5

بثقافة الطفل

قطاع الثقافةتطويري

قطاع املسارحتطويريتشجيع الفرق املرسحية6

قطاع اآلثار واملتاحفتطويريالتقنيات األثرية7

اإلدارة الهندسيةإنشايئإعادة تأهيل متحف الكويت الوطني8

اإلدارة الهندسيةإنشايئإنشاء مقر دائم لبعثات التنقيب9
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املشاريع اإلنشائية للمراكز الثقافية:

ـ مرشوع مركز األحمدي الثقايف )جاٍر تصميم 

املرشوع(.

ـ مرشوع مركز الجهراء الثقايف.

ـ مرشوع مركز محافظة مبارك الكبري الثقايف.

ـ مرشوع صباح األحمد الثقايف )جاٍر تصميم 

املرشوع(.

ـ مرشوع عبدالله السامل الثقايف )جاٍر طرح وترسية 

املرشوع(.

ـ مرشوع دار األوبرا )جاٍر طرح وترسية املرشوع(.

ـ مرشوع مركز الفروانية )مرحلة اختيار أحد البيوت 

االستشارية للتصميم(.

2 ـ توصيات للنجاح

ولغرض إنجاح عملية االختيار االســرتاتيجي، ال بداَّ 

لإلدارة االسرتاتيجية يف املجلس من مراعاة عدد من 

العوامل املحددة للنجاح، من أهمها متسك املجلس 

بتنفيذ االســرتاتيجية، ورصد اتجاهات ذوي القوة 

والنفوذ يف املجلس، وتحديد درجة املخاطرة املقبولة، 

إضافــًة إىل عوامل الوقت، واملوارد املتاحة يف املجلس 

املادية والبرشية.

كام تعترب التوصيات التالية مهمة لتحقيق نجاح 

متوازن:

ـ زيادة نسبة العاملني من الخريجني الجدد وتطوير 

وتأهيل الكوادر الحالية واستقطاب كوادر ذات خربات 

تخصصية.

ـ تطوير خرائط املسار الوظيفي وخطط للتدريب 

والتأهيل.

ـ زيادة ســاعات العمل أو اللجوء إىل نظام العمل 

متعدد الفرتات )نظام الشفتات(.

ـ زيادة املراكز الثقافية وتوحيــد تصميمها لرتكيز 

الصورة الذهنية وخلق عالمة مؤسسية.

ـ اســتحداث وحدة للعمليات املركزية والتشــغيل، 

كام يُوىص باستحداث مكتب استشاري للدعم الفني، 

واستحداث فريق للتسويق الدويل وإدارة العالقات 

الخارجية الدولية، واســتحداث وحدة لقياس األداء 

واالســتطالع، وتفعيل الجانب اإلحصايئ والتقارير من 

وحدة اإلحصاء، إضافة إىل استحداث وحدة للمبادرات، 

ووحدة التوثيق التاريخي، ومركز للتميّز، ويُوىص 

باستقاللية تبعيتها اإلدارية حيث تعترب جهات مستقلة 

تتبع األمني العام.

ـ تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات.

ـ إعامل الهيكل السطحي )األفقي( وانتهاج أداء 

األعامل بفرق العمل وإدارة املشاريع وتفعيل مسميات 

مديري املشــاريع ورؤســاء الفرق عوضا عن النمط 

التقليدي يف الهيكل التنظيمي الهرمــي والوحدات 

التنظيمية املبنية عىل مسميات املراقبات ورؤساء 

األقسام.

ـ تطوير وظيفتي التخطيط االســرتاتيجي والتسويق 

والعالقــات العامة، وتطوير مفهوم الجودة، والعميل 

الخفي لتحسني الخدمة.

ـ تطوير مفهوم إدارة وقياس األداء الكمي والنوعي 

يف املجلس ووضع مؤرشات نجاح عىل رؤساء القطاعات 

واإلدارة التنفيذية.

ـ تطويــر برامج تخصصية للمعينني الجدد يف مجال 

عمل القطاعات عند بداية التوظيف.

ـ تطوير نظم التواصل الداخيل إلكرتونيا.

ـ تطوير برامــج لتنمية الثقافة املؤسســية وبرامج 
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التواصل الداخيل واللقاءات الدورية، وتشــجيع نقابة 

داخلية للعاملني وبرامج تطوير القادة.

ـ التعاقد مع رشكات تخصصية يف الحمالت اإلعالمية 

واإلعالنية واإلنتاج الطباعي.

ـ تطوير شعار املجلس مبا يتفق مع شعار 

االسرتاتيجية.

ـ التعاقد مع مستشارين سنويا لكل قطاعات 

األعــامل يف املجلس مع مراجعة العقود االستشــارية 

الحالية وتقييمها.

ـ تطوير الصفني الثاين والثالث من الشباب يف املهن 

التخصصية.

ـ تركيز التخطيط االســرتاتيجي وقياس األداء وفصل 

البحوث والدراســات عن الوحدة التنظيمية، ملزيد من 

الرتكيز وتشغيل للخطة االسرتاتيجية.

ـ االســتثامر يف فريق للتخطيط االسرتاتيجي مبعايري 

عالية التخصص.

ـ تقييم القيادات الحالية عرب مستشــار إداري 

متخصص لرســم خطط التطوير القيادي واستحداث 

برنامج إعداد القيادات.

ـ اعتامد استطالعات وظيفية لقياس مستوى 

االرتباط املؤسيس وربطها بتقييم القيادات.

ـ نشـر مفـهوم اإلدارة االسرتاتيجية وثقافة اإلبداع.

ـ اســتحداث لجنة متابعة لربط أداء األمانة العامة 

للمجلس مع املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

)األعضاء( لتمكني رسم سياسات مستقبلية هادفة 

لتقوية املجلس ولتحقيق أغراضه وأهدافه.
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 مختصة ومستشــارة يف التنمية املؤسسية 

والبرشية، خبرية تنمية إدارية لعدد من األجهزة 

الحكوميــة الكويتية، خبرية تدريب معتمدة 

وعضوة يف عدد من جمعيات التدريب والتنمية 

املحلية والعاملية، خبرية تخطيط إسرتاتيجي 

معتمدة، موجهة ومرشــدة سلوكية ومحارضة 

أكادميية زائرة يف عدد من الجامعات الخليجية، 

ناشطة يف مجال الصحة النفسية وإدارة الذات، 

كاتبــة صحافية وعضــوة يف جمعية الصحافيني 

الكويتية، محارضة رئيســية يف عدد من 

املنتديات التخصصية يف مجال التنمية البرشية 

واملؤسساتية، مستشارة تطوير مناهج تعليمية 

يف علم السلوك اإلنساين. 

 التحصيل العلمي:
- دكتوراه يف اإلدارة - إدارة املوارد البرشية 

2006 بريطانيا.

- ماجستري يف اإلدارة - إدارة املؤسسات 1997 

بريطانيا.

- دبلوم يف مامرسة اإلرشاد النفيس من معهد 

جلرس للعلج 1994.

- بكالوريوس إدارة عامة وعلوم سياســية – 

كلية التجارة جامعة الكويت 1992.

- مخططة إســرتاتيجية معتمــدة – بريطانيا 

.MLI 2007 من

- مديــرة معتمدة – أمريكا 2010 من 

.MPCI

- خبرية موارد برشية عاملية معتمدة وخبرية 

موارد برشية معتمــدة يف دول مجلس التعاون 

.RII الخليجي

.FCI موجهة ومرشدة سلوكية دولية -

مركز كويست
للستشارات اإلدارية

واالقتصادية واالجتامعية

د. هنادي عبدالله الحميل
dr.hanadihamli@yahoo.com
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 املناصب والخربات الوظيفية:
- صاحبة مؤسسة ومستشارة تنمية برشية 

وإدارة مؤسسات – مركز كويست للستشارات 

اإلداريــة واالجتامعية واالقتصادية 2005 وحتى 

تاريخه.

- مديرة تطوير - بيت التمويــل الكويتي 

2007 - فرباير 2013.

- مديرة تطوير أعامل استشارية – رشكة 

االستثامر البرشي )رشكة مملوكة لبيت التمويل 

الكويتي( منذ 2007 -2012.

- مستشارة تطوير اداري ملؤسسة التعليم 

األهيل - الكويت، 2006.

- محــارضة يف الجامعــة العربية املفتوحة يف 

مملكــة البحرين - ملادة إدارة املوارد البرشية 

لطلبة الدراسات العليا برنامج املاجستري. 

- مستشارة موارد برشية يف رشكة االتصاالت 

املتنقلة يف مملكة البحرين – 2004.

- مستشارة تطوير إداري - مكتب اإلمناء 

االجتامعي التابع للديوان األمريي - 2002.

- نائبة مدير إدارة التدريــب والتطوير يف 

مكتب اإلمناء االجتامعي 1992.

- نائبة مدير إدارة الشؤون االعلمية والثقافية 

يف الديوان األمريي 1992.

- محارضة غري متفرغة يف الهيئــة العامة 

للتعليم التطبيقي - كلية الدراسات التجارية 

ملواد إدارة األعامل منذ العام 1998 وحتى اآلن.

- مدربة رئيسية يف الربامج السلوكية واإلدارية 

واالجتامعيــة وخربات يف تصميم الحقائب 

التدريبية وتقدير االحتياجات املؤسسية ألغراض 

التدريب والتطوير الوظيفي وقياس أثر التدريب 

يف منظومــة الكرتونية ووضع اســرتاتيجيات 

التدريب وخطط قياس األداء وسد الفجوات يف 

األداء ومتحدث رئييس يف العديد من املؤمترات 

العاملية ومنتدى التطوير الوظيفي الخليجي.

ناشــطة يف مجال تأهيل الذات اإلنسانية 

للتعامل مع الحياة منذ 1994.
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