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 في تنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة  أساسيالقسم األول )تمهيد(: الفنون مساهم 
  

 نتاجإعن طريقة  بغض النظر ،ةسلى الرؤية البصرية المحسو إقها عمال فنية يحتاج تذو  أ تهتم الفنون البصرية بإنتاج 
والتركيب، والتصوير، والفيديو،  وثالثيات األبعاد، ،والنحت، والتلوين، ، والسيراميكالرسم :تشملالتي و  هذه األعمال،

 والطباعة، والتصميم، والهندسة المعمارية.  والفيلم،
أشكالها، باهتمام العديد من الدول والمجتمعات المحلية، وذلك ألهميتها لألفراد وللمجتمع. تحظى الفنون، بمختلف 

حيث تساهم الفنون، بشكل عام، والفنون البصرية، بشكل خاص، في 
تحفيز قدرات البحث والتفكير والتجديد في أساليب الحياة. فالفنون 

ز قدرات التعل م، واإلبداع، واالبتكار عند األفرا ز مفاهيم تعز  د، وتعز 
وقيًما مجتمعية ووطنية. وتعمل الفنون، أيضًا، كوسيلة لتحقيق الوعي 
المجتمعي تجاه حقوقه وأولوياته السياسية واالجتماعية واالقتصادية، 

 وتساهم أيضًا كأداة فاعلة في تعزيز الصحة النفسية لألفراد حال توظيفها في برامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي.
لطلبة الملتحقون بمدرسة الفنون البصرية، في المنتدى، مع خريجي المنتدى، والمدربين، وأهالي الطلبة على أن توافق ا

ال يقتصر االلتحاق بتعليم الفنون البصرية على تعل م مهارات ومفاهيم مرتبطة بالفنون البصرية، أو تنمية المواهب، 
اعاًل في تعزيز قدرات االتصال والتواصل بين المشاركين، وتشكيل والشغف فقط، بل على أن اللتحاقهم بالمنتدى دورًا ف

صداقات قوية، وتعزيز الصحة النفسية، وتفريغ الطاقات، وخلق وجهات نظر إيجابية تجاه الحياة، واالنخراط في 
 المجتمع، وتنمية التفكير المنطقي، والذكاء. 

يتقاطع قطاع الثقافة، بشكل واضح، مع جدول أعمال األمم 
، بمسمى أهداف التنمية 2015المتحدة، الذي اعتمدته في العام 

المستدامة. حيث اعتبرت األمم المتحدة، في أجندتها، أن  حماية 
الثقافة وتطويرها غايتان ووسيلتان للمساهمة في تحقيق جزء كبير 

، والتي يمتد العمل عليها 17لـ من أهداف التنمية المستدامة ا
(، 11. يتجلى ذلك، بوضوح، في الهدف رقم )2030حتى العام 
 ،جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع"إلى    الرامي
عزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون "ت. وقد تم تخصيص النتيجة الرابعة "ومستدامة ،وقادرة على الصمود ،وآمنة

لخدمة هذه األهداف. وتساهم الثقافة أيضًا، وبشكل مباشر، في تحقيق الهدف " في والطبيعي العالميالتراث الثقا
عزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير "ت (8اإلستراتيجي رقم )

 ،عزيز السياسات الموجهة نحو التنميةتالقة في: "؛ وذلك من خالل تخصيص النتائج ذات الع"العمل الالئق للجميع
والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية، وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع 
على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من 

وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي ، والنتيجة"؛ و خالل الحصول على الخدمات المالية
؛ وكذلك المساهمة في الهدف الرابع: 2030 عامالة بحلول ز الثقافة والمنتجات المحلي  وتعز   ،توفر فرص العمل

ة ضمان أن يكتسب جميع المتعل مين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمي"التعليم الجيد وخاصة النتيجة"؛ و"

ن يخدم الفن موضوع المواطنة القائمة أيجب 
وااللتزام بالواجبات  ،على التفاعل في المجتمع

 قوق والواجبات.حوتعزيز ال ،والمسؤوليات
 

هداف التنمية المستدامة أ تتقاطع الفنون البصرية مع 
قطاع التعليم،   :وفي مقدمتها ها،معظم قطاعاتي ف

الطفولة، و والعمل الالئق، والتنمية االجتماعية، 
النوع و االقتصاد، و نسان، حقوق اإلو الشباب، و 

  .البيئةو االجتماعي، 
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وات باع أساليب العيش المستدامة،  ،من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة ،المستدامة، بما في ذلك بجملة من الُسُبل
 ،ع الثقافيوتقدير التنو   ،والمواطنة العالمية ،وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، والترويج لثقافة السالم والالعنف

 . "2030 عامالالتنمية المستدامة، بحلول  وتقدير مساهمة الثقافة في

دت أجندة السياسات الوطنية  ، بصفتها الوثيقة السياساتية العليا لدولة فلسطين، سياسة خاصة من 2022-2017حد 
التدخالت السياساتية ذات األولية في إطار حماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطينيين"، وحددت مجموعة من أجل "

تبن اة وهي: "دعم اإلبداع واإلنتاج الثقافي، وحماية التراث الثقافي الفلسطيني وتطويره، وتطوير الصناعات السياسة الم
 الثقافية والسياحية التقليدية. وترويج فلسطين كمعلم سياحي".

 
، على 2023-2021إستراتيجية قطاع الثقافة توافق أركان القطاع الثقافي في أنشطة الحوار، التي تمت أثناء إعداد 

دة وملهمة، ذات جذور عربية وبعد إنساني"  ضرورة عمل الجميع للوصول إلى: تستند على  ،ثقافة وطنية واحدة موح ِّ
ن الفلسطيني من الصمود تمك  و  ،وتسعى إلى التجديد واإلبداع والتطور ،وتعمل على حمايته واستمراريته ،الموروث

ولمواجهة سياسات المحو واإللغاء التي  ،كفاحه الوجودي من أجل حقوقه ومواصلة ،والحفاظ على الرواية الوطنية
وتن مي المواطنة القائمة على قيم المساواة  ،يمارسها المشروع االستعماري في البالد، وتدعم أسس النسيج االجتماعي

 ."والحرية والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية

وتنميتها، بشكل أساسي، مع الهدف اإلستراتيجي األول في إستراتيجية القطاع الثقافي تتقاطع أهداف الفنون البصرية 
ق وتعمل على نشر ثقافة وطنية تحق   ،للثقافة الفلسطينية، تدعم حق المواطن بالثقافة بيئة أكثر تمكيناً : "2021-2023

من الهدف اإلستراتيجي األول في إستراتيجية ". ويتضالتنمية الثقافية المستدامة، وتدعم وتحفز اإلبداع ماديًا ومعنوياً 
. 2؛ تعميق الوعي الثقافي الوطني .1أربع سياسات قطاعية ذات عالقة، وهي:  2023-2021القطاع الثقافي 

والهادفة إلى خلق مواطن قادر على الدفاع عن روايته الوطنية  ،االستثمار في المناهج التعليمية والنشاطات الالمنهجية
دعم ورعاية المبدعين والموهوبين . 3؛ ق المواطنة الصالحة، والحق بالمعرفةويؤمن بالقيم والمبادئ التي تحق   ،والتاريخية

 . االستثمار في البنى التحتية للثقافة )المادية والمعنوية(. 4؛ بهدف االرتقاء بمستوى وجودة اإلنتاجات

  2023 – 2021بعض التدخالت التي تبنتها الخطة اإلستراتيجية للقطاع الثقافي والتراث 
 وتشجيع النساء  ،بما يضمن تكافؤ الفرص ،توفير الدعم لتأهيل الكادر المختص في حقول اإلبداع الثقافي

 لالستفادة.
 نسانائمة على حقوق اإلوالق ،ح دور الثقافة في الحياة العامة والسياسيةتوض   ،تنظيم حمالت تثقيفية، 

 المساواة.و  ،والمواطنة
 بما يخدم  ،ووزارة التعليم العالي ،تعزيز البعد الثقافي في المناهج التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم

 ،والسينما ،دراج الفنون بأنواعها )الفن التشكيليإوالمساواة. والعمل على  ،والتعددية ،واإلبداع ،القيم اإلنسانية
  .والموسيقى( ضمن المناهج التعليمية ،والمسرح

   دة باالستيطان.تنشيط الحركة الثقافية بشكل منهجي وتراكمي في المناطق الطرفية والمهد 
 والفنون التشكيلية. ،والموسيقى ،والمسرح ،من خالل دعم السينما ،تنشيط الحقول البصرية والسمعية واألدائية 
 دة األغراض في ثالث محافظات.فضاءات ثقافية متعد 
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 صدار قانون صندوق التنمية الثقافي.إمن خالل  ،تطوير ومأسسة صندوق التنمية الثقافي 
 دة باالستيطانودعم صمود المواطنين في األماكن الطرفية والمهد   ،تمكين المؤسسات الثقافية. 
 

 ملتزمون بتعزيز استمراريته القسم الثاني: أعضاء وخريجو وشركاء منتدى الفنون البصرية 
وحاز على الترخيص  ،2002عام المنتصــف ، مؤســســة تربوية ثقافية أهلية مســتقلة غير هادفة للربحكتأســس المنتدى 

، تحت مســمى ديســمبر من نفس العامكانون األولهللا 23والتســجيل الرســمي في وزارة الداخلية الفلســطينيةهللا رام  ، في 
في التنمية المجتمعية من خالل الفن كوسيلة لتربية ى المنتدى، منذ تأسيسه، للمساهمة منتدى الفنانين الصغار. يسع

والعمل  ،والمساواة  ،ويؤمن بأهمية االنتماء، أطفال وشباب أسوياء فاعلين. ويستهدف جميع المهتمين بالفنون البصرية
  .والمساءلة ،والشفافية ،الطوعي

بافتتاح فرعه  ،2011في العام  ،وقام ؛وخاصـــــــة المناطق المهمشـــــــة ،ةعمل المنتدى في عدة مدن في الضـــــــفة الغربي
وقرى  ،والخليل ،ورام   ،وطولكرم ،األول في محافظة طولكرم. وله ســــــــــجل موثق من المشــــــــــاريع الناجحة في جنين

في  لهذه المناطق ت األســـــــــــاســـــــــــيةاخبر الومجال  المنتدى متوافقاً  وغيرها. لقد كان تركيز عمل ،شـــــــــــمال غرب القد 
من خالل وذلك  ،والريادة المجتمعية ،مجاالت تمكين الشـــــــــباب في الثقافةب ما يتعل ق بما في ذلك الســـــــــنوات المذكورة،

 ،الفنون و)الفنون التطبيقية(، وأيضــــــــا في مجاالت توظيي الفن في الصــــــــحة النفســــــــية لألطفال في القرى المهمشــــــــة
تطوير الفنون في المجتمع الفلســــــطيني  فيألســــــاســــــي االمنتدى ومكافحة العنف في المدار ، إضــــــافة الختصــــــاص 

ف عمل المنتدى لمدة تزيد توق   تدريب األطفال والهواة والموهوبين(.و تدريب فنانين شـــــباب، و )تدريب معلمي المدار ، 
اإلســــــرائيلي في ه بالقرب من ســــــجن عوفر ووجود مقر   ،التمويل الخارجي م( نتيجة انعدا2014و 2013عن ســــــنتين )

عاد لمزاولة نشــاطه في مقره الجديد في مركز رام   ثم  ،للمواجهات اليومية في تلك الفترة الذي كان مســرحاً و بيتونيا، 
بتوجهات إســـــــــتراتيجية هادفة للنماء واالســـــــــتدامة من خالل التركيز على البرامج التي تســـــــــتهدف المهتمين  ،الترويحي

 للمســـــاهمة في تطوير معارفهم ومهاراتهم. ،لفن في المدار اعلمي ممن مدربين و  ،والعاملين معهم ،بالفنون البصـــــرية
 من الذكور واإلناث.  ،لف( طفل وشاب ومعلمأ 19)ه أكثر من وعبر سنوات عمل المنتدى، استفاد من خدمات
م بشأن الجمعيات 2000( لسنة 1قانون رقم )، وهو متوافق مع  2002يحكم المنتدى نظام أساسي صدر في العام 

سنة، ولم يصدر بحقه  18. يشير النظام األساسي للمنتدى إلى حق أي  فلسطيني، ال يقل عمره عن يئاتالخيرية واله
حكٌم بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة، أن يقدم طلبًا لعضوية المنتدى، وال يتم فصله إال بقرار من الهيئة العامة 

دها النظام األساسي للمنتدى. في العام  عضوًا. وتلتزم  47بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة  2020ضمن سياسات يحد 
الهيئة العام بعقد اجتماٍع سنويٍ  حسب جدول أعمال مرتبط بمهام الهيئة العامة، التي نص عليها النظام األساسي. 

ة انتخبت الهيئة العام 2020أعضاء. وفي العام  7، مجلس إدارة مكونًا من 2018انتخبت الهيئة العامة، في العام 
اغضاء وعضوات، حيث التزم المجلس بعقد االجتماعات الدورية حسب النظام  7مجلس إدارة جديد أيضا مكون من 

 األساسي، لنقاش وإقرار مجموعة من القضايا اإلدارية والمالية، وأمور البرامج، واإلستراتيجية الخاصة بالمنتدى. 
دمات واألنشطة المرتبطة بكونه مؤسسة مختصة بالفنون يقدم المنتدى، من خالل برامجه األربعة، مجموعة من الخ

 البصرية. وهذه البرامج هي:
 الصغار فئة ؛لفئتين المسائية المدرسة خالل من البصرية الفنون  تعليم فيه يتم :تعليم الفنون البصرية برنامج -

منهاج  ،في تعليم الفنون لفئة الكبار ،سنة(. ينظم عمل المنتدى 12وفئة الكبار )فوق  سنة، 11-5 عمر من
ساعة تدريبية  48حيث ان كل مستوى يتكون من  الصغار فئةل ومستويين ،مستوى  12 من مكون  أكاديمي
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الصغار من خالل  لفئةعلى تطوير منهاج تعليم الفنون البصرية  ،حالياً  العمل، يجري . شهور 3تنفذ خالل 
حيث  ؛البصرية الفنون  مدرسةب الملتحقين. يتفاوت عدد الطلبة المنهاج إعدادوتعمل على  ،لجنة فنية تشرف

 وبسبب تداعيات فايرو  كورونا، حاليًا، أما،. وطالبةً  طالباً  140 المختلفة المستوياتب الملتحقين عددوصل 
 الشتاء،) تعليمية فصول ثالثةوطالبة. يقدم المنتدى تعليمه للفنون في  اً طالب 70حوالي  إلى العددقد انخفض ف
 شيكل.  700 ةهللاوتكون قيمة قسط الطالب أشهر، ثالثةفترة كل فصل  تمتدوالخريي(؛  الربيع،و 
خدمة الدعم النفسي لالفنون البصرية  تسخير لىإالبرنامج  يسعى :االجتماعي النفسي الدعم برنامج -

وتدريب المرشدين  ،رشاد النفسي واالجتماعيوذلك من خالل تدريب مختصين في اإل ،واالجتماعي
رشاد للطلبة. يعمل المنتدى االجتماعيين في المدار  حول كيفية االستفادة من الفنون البصرية في تقديم اإل

 .رشاد االجتماعي النفسي بالشراكة مع الهالل األحمر الفلسطينيفي مجال اإل هتطوير منهاج عمل على
 إصدار الهالل األحمر.  من عملويستخدم منهاج 

 المجتمع دراكإ وتعزيز ،المواهب استكشاف لىإ البرنامج يسعى :البصرية الفنون  في المجتمعية التوعية برنامج -
 .دعمها وضرورة ا،قهوتذو   ،البصرية الفنون  ألهمية

لى توفير فرص عمل في مجال الفنون إيهدف البرنامج  :ةالتمكين االقتصادي من خالل الفنون البصري برنامج -
 :مثل ،ليها السوق إوذلك من خالل توفير التدريب على بعض مجاالت الفنون البصرية التي يحتاج  ،البصرية

كما يعمل  .والدمج بين الفنون البصرية والدعم النفسي واالجتماعي ،والرسوم المتحركة ،الرسم القصصي
و في أ ة،وق المحليسواًء في الس ،البرنامج على توفير فرص للتدريب العملي من خالل التدريب في العمل

 لين المحتملين في المجاالت المستهدفة. روابط وعالقات بين المتدربين والمشغ  إيجاد عمل على يو  ، كماالخارج

يستند المنتدى، في توفير موارده، على أربعة مصادر أساسية: المنح والمساعدات من الشركاء والممولين؛ وأقساط 
سنة؛ وأخيرًا، العشاء  25تفاقية مع بلدية رام   لتوفير مقر للمنتدى لمدة الطلبة في مدرسة الفنون البصرية؛ واال

 1,800,000، حوالي 2019الخيري، أو تنظيم حمالت التبرع والرعاية. بلغ إجمالي األصول الجارية، في العام 
 2,110,792، 2019شيكل. بلغت قيمة إيرادات المنتدى، في العام  274,000، حوالي 2018شيكل؛ وفي العام 

شيكل على شكل منح ومساعدات،  1,789,620شيكل(، منها  114,188، 2018شيكل )كانت، في العام 
شكيل من مصادر أخرى.  47,079شيكل من عائدات المدرسة، وحوالي  111,189إيرادات تشغيل، و 162,904و

شيكل، ومؤسسة عبد  1,229,880، أي بما قيمته 2019ساهمت مؤسسة دوروسو  بالقسم األكبر من إيرادات العام 
وفي العام شيكل.  12,740( بـ KNKشيكل، ومؤسسة ) 61,200شيكل، واليونيسكو بـ  485,800المحسن القطان بـ 

شيكل ومؤسسة طفل الحرب بقيمة  68,800: من الصندوق الثقافي بقيمة المنح التاليةحصل المنتدى على  2020
شيكل.  132,000شيكل ومن أقساط طلبة مدرسة الفنون البصرية  12,950( بـ KNKشيكل، مؤسسة ) 86,000

موظفين وموظفات، منهم من يعمل بوظيفة  6يساند المديرة التنفيذية للمنتدى، والتي تعمل في إطار وظيفة كاملة، 
(، وموظفة تعمل بشكل جزئية )مسؤولة البرامج، والمسؤول اإلداري والمالي، ومسؤول حشد الموارد، والمسؤول اإلعالمي

تؤهلهن للقيام \كامل تحت مسمى منسقة مشروع. يمتلك جميع الموظفين والموظفات الخبرات والمؤهالت التي تؤهلهم
ن. كما يساند المديرة التنفيذية مجموعة من المدربين في مجال الفنون البصرية، ومجموعة من \باألعمال المنوطة بهم

واالجتماعي، الذين يتعاقد معهم المركز كموردين معتمدين لتقديم التدريب، والتعليم،  المختصين في مجال الدعم النفسي
 واالستشارات. 
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يقدم المنتدى برامجه، ويدير أعماله في مقره الرئيس في مدينة رام  ، وذلك بموجب اتفاقية بين المنتدى وبلدية رام 
، وذلك مقابل تمويل من 2017سنة، تبدأ من العام  25دة  ، والتي يتم، بموجبها، توفير مقر مجاني للمنتدى لم

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لبناء وتجهيز المقر في مبنى مملوك لبلدية رام  . 

، والذي يغطي، 2018يستند المنتدى، في تطبيق وظائفه اإلدارية والمالية، إلى دليل الموارد البشرية الصادر في العام 
من خالل مجموعة من المواد، سياسات المنتدى في التوظيي، وإدارة شؤون الموظفين، وساعات العمل، ومكان العمل، 

وتقييم األداء، والتوصيي الوظيفي. كما يستند المنتدى على دليل والغياب، والتأخير، والعمل اإلضافي، والرواتب، 
الشؤون المالية الصادر في نفس السنة، والذي يشمل مجموعة من السياسات الناظمة للشؤون المالية والمحاسبية في 

 المنتدى. 

المدربين واألهالي، حيث يمتاز المنتدى بقوة صالته وروابطه مع المؤسسات واألفراد ذوي العالقة، خاصة مع الطلبة و 
إن بعض المدربين هم، أصاًل، خريجو المنتدى، ويتمتعون بوالء وانتماء للمنتدى ورسالته. كما وتتطل ع بعض المؤسسات 

 الشريكة للحفاظ على العالقة اإلستراتيجية مع المنتدى فيما يخص العمل المستقبلي. 

 ملخص عوامل القوة والضعف الحالية في المنتدى

 عوامل الضعف الحالية في المنتدى القوة الحالية في المنتدى عوامل
هيئة عامة، ومجلس إدارة لديهما خبرات واهتمامات  .1

في مجاالت عمل المنتدى )الفنون، واإلدارة، والقطاع 
الثقافي(، ولديهما صالت وروابط مع مختلف 

 مكونات القطاع الثقافي والسياسي.
وجود شريك إستراتيجي للمنتدى يؤمن بأهمية الفنون  .2

البصرية ودعم المنتدى )مؤسسة عبد المحسن 
 القطان(. 

وضوح رسالة المنتدى، واختصاصه وطموحه.  .3
ووجود توافق بين معظم األعضاء والموظفين على 

 ذلك.
يتقاطع عمل المنتدى )عمل عبر قطاعي( مع أكثر   .4

دامة )الفنون، من قطاع من قطاعات التنمية المست
والطفولة، والشباب، والقطاع االجتماعي، 

 والتشغيل(. 
وجود اتفاقية شراكة مع بلدية رام   لتوفير مقر  .5

 سنة.  25مجاني لمدة 
( من الشباب والشابات، 25مدربون مؤهلون )حوالي  .6

ومن خريجي وخريجات المنتدى، الذين يؤمنون 
بأهمية المنتدى، ودوره، ولديهم االنتماء لرسالته 

 وعمله. 

قصور في بعض الجوانب التي تتعلق بعضوية  .1
الهيئة العامة، ووظيفة الرقابة الداخلية، وتعديل 

 النظام الداخلي، والعمل حسب مواده. 
ضياع جزء من الذاكرة الخاصة بعمل المنتدى،  .2

بسبب ضعف وظيفة الرصد والتوثيق الخاصة 
 بالمنتدى. 

المكان الحالي غير مالئم، من حيث الموقع،  .3
 والتصميم، والتجهيزات. 

عليمية، وأدلة العمل في عدم اكتمال المناهج الت .4
التدريب، أو عدم تطويرها لتكون مرجعًا للمنتدى، أو 

 مرجعًا على المستوى الوطني. 
اعتماد المنتدى على دائرة ضيقة من الشراكات  .5

التمويلية يهدد استمرارية عمل المنتدى، وتطور 
 برامجه. 

األنظمة والسياسات الحالية ال تواكب التغيرات  .6
في عمل المنتدى، خاصة سلم  والتطورات األخيرة

و أسياسات الرواتب، والوصوف الوظيفية، وال
وعقوبات  ،الفسادو الغش، ب المتعل قةتدابير ال

 .الموظفين
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قدرة المنتدى على حشد الموارد المالية الذاتية، ومن  .7
 مصادر وطنية، ومن فنانين. 

ات وضوح البرامج واألنشطة، ومالءمتها لألولوي .8
 الوطنية في التنمية المستدامة.

وجود الموظفين األساسيين، الذين لديهم المهارات  .9
والخبرة في إدارة البرامج والمشاريع، ولديهم الحس 

 واالنتماء لرسالة المنتدى.
عالقات قوية مع الطلبة وأهاليهم، وإيمان األهالي    .10

 برسالة المنتدى.

محدودية العالقات والروابط التي تجمع المنتدى مع  .7
المؤسسات الثقافية على المستوى الوطني، أو على 

 المستويين العربي والعالمي. 
وية، وتقارير األداء، وقل تها، وقلة ضعف التقارير السن .8

 النشرات التعريفية بالمنتدى. 

 
القسم الثالث: السياق يفرض مجموعة من التحديات للوصول إلى النتائج المرجوة مع توفر  

 بعض العوامل الممكنة 
مجتمع فلسطيني فتي، وكثافة سكانية، وعدد أفراد أسرة مرتفع في قطاع غزة، وتباين في مؤشرات النوع االجتماعي 

 التي تؤث ر على أي تدخالت تنموية أو ثقافية. 
% من إجمالي السكان 38.3، حوالي 2019عام النهاية  ،سنة 15ن الذين تقل  أعمارهم عنسبة السكان بلغت 

في  5,533في الضفة، و 534) 836، حوالي 2019عام النهاية  ،(2الكثافة السكانية )فردهللاكمغت الفلسطينيين. وبل
في قطاع  5.7في الضفة، و 4.6أفراد ) 5وبلغ متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة  1قطاع غزة(.

 غزة(. 

كما بلغت  للنساء. 20.5مقابل في فلسطين،  2018لعام ل ،للرجال سنة 25.1 وللغ العمر الوسيط عند الزواج األيب
% 4.8% للذكور، و1.7% )3.3، 2017سنة فأكثر، في العام  15نسبة األمية في المجتمع الفلسطيني للفئة العمرية 

% بين 21.3ن مجموع المشاركين في القوى العاملة في فلسطين، بواقع م %25.3لإلناث(. وبلغ معدل البطالة 
مشاركة المرأة داخل القوى العاملة مقارنة بالرجل . وبلغت نسبة 2019للعام بين النساء % 41.2الرجال، مقابل 

 2% للرجال.69.9%، مقابل 18.1

، رام   والبيرةو الخليل، و بيت لحم، و في الضفة )القد ،  11منها  ؛محافظة 16تبلغ التقسيمات اإلدارية، في فلسطين، 
غزة، و في قطاع غزة )شمال غزة،  5و ،طوبا (و ريحا واألغوار، أو  ،جنينو طولكرم، و قلقيلية، و سلفيت، و نابلس، و 
 ات. هيئ 407 ويبلغ عدد هيئات الحكم المحلي .خانيونس، ورفح(و الوسطى، و 

 

يفرض استعمار إسرائيل للضفة الغربية والسيطرة على مواردها، وحصارها لقطاع غزة، وانحياز الواليات المتحدة لها 
 ع جوانب التنمية المستدامة، بما فيها الثقافة والفنون. عائقاً أساسياً لجمي

                                                 
 .فلسطين –م   را. 2019م في أرقا سطين. فل2020، حصاء الفلسطينيإلجهاز المركزي لال  1

 .2020 ،حصاءاتإالمرأة والرجل في فلسطين، قضايا و الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2
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، والتي أدت إلى إعالن قيام دولة إسرائيل، وتهجير مئات 1948منذ النكبة، التي أصابت الشعب الفلسطيني في العام 
ن في العام األلوف من الفلسطينيين، وتدمير قراهم، وسرقة منازلهم وبيوتهم، ومنذ احتالل إسرائيل لباقي أراضي فلسطي

 ، والشعب الفلسطيني يعاني من سياسات االستعمار والتهجير، التي تنعكس على كافة جوانب الحياة. 1967

حكم الذاتي االنتقالي، المعروف باتفاق أوسلو، والذي ُوق ع بين تراجعت إسرائيل عن إعالن المبادئ حول ترتيبات ال
ال . و 1993منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل في العام 

وتعزل  ،وتحاصر قطاع غزة ،تستعمر الضفة الغربيةإسرائيل زالت 
في مصادرة  ،وما زالت سياساتها .مدينة القد  عن الضفة الغربية

والسيطرة على الحدود والموارد  ،يطانوتوسعة االست ،األراضي
والبحر مستمرة،  (،جـ) ةوخاصة المياه والمناطق المسما ،الطبيعية

وتوريد المياه  ،إيرادات الجمارك والمقاصةبلى جانب تحكمها إ
. وال زالت إسرائيل تتبن ى والطاقة للسكان في الضفة وقطاع غزة

 سياسات استعمارية تستهدف السيطرة على األرض، وتتوسع في االستيطان. 

يرافق السياسات االستعمارية اإلسرائيلية ألراضي الضفة الغربية الموقف األمريكي المنحاز بشكل مطلق إلسرائيل 
انتهاك صارخ لكل  ، والذي فيهلى القد إمريكية مريكية القاضي بنقل السفارة األدارة األاإل وسياساتها، وخاصة موقف

 قرارات.من وغيرها  بوقف المساعدات للفلسطينيين، تجسدتالتي  ،خرى المبادئ والقرارات والمواثيق الدولية وقراراتها األ

 

ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، في ظل تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد الفلسطيني، يفرض على األسرة 
سطينية مراجعة أولوياتها في اإلنفاق واالستهالك، وخاصة على المجاالت الثقافية، والترفية، كما وعلى أولويات الفل

 اإلنفاق العام.

 946.6، بالدينار األردني في فلسطين، 2017بلغ متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري النقدي الكلي، في العام 
دينار على  513.4غزة(، و 198.5ضفة، و 332.8على مجموعات الطعام )دينار إنفاق  285.1دينار أردني، منها 

 غزة(. 274.9ضفة، و 644.8غير الطعام )

%، ومن غير الطعام 30.7، من الطعام 2017كما بلغت نسبة االستهالك الكلي لألسرة في فلسطين، في العام 
دينار،  51.7ي فسطين على مجموعات الطعام %. وبلغ متوسط إنفاق واستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني ف69.3

 6.9دينار، وعلى التعليم  2.6دينار، بينما على النشاطات الترفيهة والثقافية  31.4وعلى وسائل النقل واالتصاالت 
دنانير. بلغت نسبة الفقر بين األفراد، وفقًا ألنماط االستهالك الشهري لألسر في  6دينار، وعلى الرعاية الطبية 

% في غزة(. وبلغت نسبة الفقر المدقع، أي األفراد 53% في الضفة، و13.9% )29.2، 2017، في العام فلسطين
 3في غزة(. 33.8في الضفة، و 5.8% )16.8الذين ال يستطيعون أن يوف روا احتياجاتهم من السلع األساسية 

اإلصابة تدابير دولة فلسطين للحد من انتشار فايروس كورونا في فلسطين مباشرة بعد تسجيل أول حاالت  بدأت
وتفعيل حالة  ،، وذلك بتحويل المصابين للحجر الصحي2020\3\5حاالت( في بيت لحم بتاريخ  7) بالفايروس،

                                                 
 .2020 ،حصاءاتإالمرأة والرجل في فلسطين، قضايا و الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  3

اتفاق أوسلو على إقامة سلطة وطنية  نص  
فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة 

سنوات، للوصول إلى  5انتقالية ال تزيد عن 
تسوية دائمة، مبنية على قراري األمم المتحدة 

خالل السنة الثالثة من الفترة  383و 242
 االنتقالية. 
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والنشاطات الجماعية بكافة  ،دينيةغالق جميع األماكن ال، بما يشمل إبيت لحممدينة غالق . حيث تم إالطوارئ 
ووقف استقبال المجموعات  ،يوماً  14جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية لمدة  إلى إغالق ضافةإ ،شكالهاأ

 ،يضاً أوفي نفس الشهر  4ر.غواواألأريحا تفعيل حالة الطوارئ في  . تال ذلكوإلغاء الحجوزات الفندقية ،السياحية
  .في نفس المحافظة ،6/3/2020بتاريخ  حالة 19لى إصل يل ابة،المص عدد الحاالت ازداد

، حوالي 2020\11\14، حتى تاريخ ( المسجلة في فلسطين19)كوفيد  فايرو  كوروناب المصابةبلغ عدد الحاالت 
حالة معروفة في  12,183، وغزةحالة في  9,816وفي الضفة، حالة  51,698)، توزعت بواقع حالة 73,697
 .في القد حالة  75و ،وزارة الصحة الفلسطينية لدىمسجلة حالة  584منها حالة،  623. وبلغ عدد الوفيات القد (

  5.في قطاع غزةالباقي و  ،في الضفةحالة  53,367 ، منهاحالة ألف 65حوالي  نيكما بلغ عدد المتعاف

 566، حوالي 2019بلغ عدد المراكز الثقافية في فلسطين، في العام 
مركزًا في قطاع  56كز في الضفة الغربية، ومرا 510مركزًا، منها 

عدد  غزة. تشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن
فلسطين، األنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية العاملة في 

 6معرضًا فني ًا. 223نشاطًا، منها  9,187، قد بلغ 2019في العام 
ية المنعقدة في المراكز الثقافية كما  بلغ عدد حضور األنشطة الثقاف

شخصًا، منهم  558,254 7العاملة في فلسطين، لنفس العام، حوالي
  8من قطاع غزة. 8,160شخصًا منهم من محافظة رام   والبيرة، و 26,897شاركوا في معارض فنية؛  58,729

والفنون، مع توف ر مبادرات ملخص تحليل السياق العام: سياق سياسي اقتصادي معيق لتنمية قطاع الثقافة 
 مجتمعية ومؤسساتية واعدة

الفرص المتاحة أمام المؤسسات والمبادرات لتنمية 
 قطاع الفنون 

 التهديدات المعيقة لتنمية قطاع الثقافة والفنون 

مؤسسات دولية ومنظمات أمم متحدة ناشطة وداعمة  .1
لجهود ومبادرات التنمية المستدامة، بما فيها الثقافة 

 والفنون. 

سياسات إسرائيل االستعمارية، والموقف األمريكي  .1
المنحاز إلسرائيل والضاغط على بعض الدول 

 الصديقة والشقيقة. 
انتشار التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي في  .2

معظم المناطق، واستخدام معظم النا ، من مختلف 
 األعمار، لها.

استمرار االنقسام السياسي، ووجود سلطتين على  .2
األرض، وتعط ل المجلس التشريعي، وعدم االلتزام 

 بإجراء االنتخابات.

                                                 
4 http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51401. 
5https://www.corona.ps/details. 
6 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Culture-2019-02A.html. 

 مركزاً ثقافيّاً رفضوا اإلدالء بأي معلومات.  28حوالي   7
8 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Culture-2019-03A.html. 
 

بلغ عدد المراكز الثقافية  :2012عام الفي 
 577)مركزًا ثقافيًا  646العاملة في فلسطين 

(. في قطاع غزة 69في الضفة الغربية، و
ألف  9.5ألف مشارك في  565شارك حوالي 
 ًا. معرض 238منها حوالي  ،نشاط ثقافي

https://www.corona.ps/details
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الفرص المتاحة أمام المؤسسات والمبادرات لتنمية 
 قطاع الفنون 

 التهديدات المعيقة لتنمية قطاع الثقافة والفنون 

ارتفاع نسبة التعليم في المجتمع، وتدني معدالت  .3
 األمية في معظم المناطق.

محدودة بسبب ضعف موارد وخدمات الحكومة  .3
ة، أو من الدعم الدولي،  اإليرادات، سواء من المقاص 

 أو الجباية.
وجود هيئات حكم محلي فاعلة في مجال توفير  .4

الخدمات األساسية والثقافية، ومنفتحة على المجتمع 
 المدني.

ارتفاع نسبة وشدة الفقر والبطالة، وخاصة مع  .4
 إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

أهداف التنمية المستدامة، وأجندة السياسات الوطنية  .5
واإلستراتيجية الوطنية لقطاع الثقافة، كلها داعمة 

 للفنون. 

تنامي ظواهر التعصب المناطقي والديني والقبلي،  .5
 وعدم قبول اآلخر في المجتمع. 

تراجع التمويل لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام،  .6 
 وفرض شروط على التمويل. 

قيود على نظام الصيرفة، والمتمث ل بالقيود على فتح  .7 
الحسابات البنكية، أو الصعوبة التحويالت، أو 

 استقبال المنح والمساعدات. 
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 القسم الرابع: منتدى الفنون البصرية اختصاص محدد، و طموح مستمر، والتزام بمنطومة قيم  

 مع السياسات الوطنية   ومتكامالنان متوافق واختصاص ، طموحوالرسالة. الرؤية 4.1

الرؤية: نحو مجتمع فلسطيني واٍع بثقافته وهويته، ويؤمن بأن الفن واإلبداع أداتان أساسيتان للتعبير، والتغيير، 
 والتنمية، وتعزيز الفكر الحر. 

الرسالة: نسعى لتوفير الفرص لتعلم الفنون البصرية، 
ر وتعميم استخداماتها في إحداث التغيير، وتعزيز الفك

 الحر.

 ،دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا إن"........ 
ون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون فيها يطور  

بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم 
الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظام 

وحرية  ،يقوم على أسا  حرية الرأي ،ديمقراطي برلماني
واحترام  ،ورعاية األغلبية حقوق األقلية ،تكوين األحزاب

األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي 
وعدم التمييز في الحقوق العامة على أسا   ،والمساواة 
أو بين المرأة والرجل، في ظل  ،أو اللون  ،أو الدين ،العرق 

على و  ،والقضاء المستقل ،ن سيادة القانون دستور يؤم  
أسا  الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري 
في التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر 

  9"......القرون 

إننا نسعى أن نتكامل مع كافة الجهود والمبادرات الرامية 
لتمكين الفلسطينيين في جميع المناطق، وبغض النظر 
 عن عمرهم، أو جنسهم، أو وضعهم المادي، من تعزيز

نسعى إلى أن يكون الفن نهج إبداعهم وتملكهم للثقافة النابضة بالحياة، وتوفير الفرص للتميز واإلبداع الفني. كما 
ونشر تذوق الفنون لتكون إحدى وسائل التعبير والتغيير والترفيه في  حياة، واستخدامه الفعال في التنمية المجتمعية،

 المجتمع الفلسطيني. 

                                                 
 .1988نوفمبر تشرين الثانيهللا 15 .الجزائر ،"19 "الدورة ،المجلس الوطني الفلسطيني ،من وثيقة إعالن االستقالل الفلسطيني  9

 

نسعى للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لقطاع 
 الثقافة....

دة وملهمة، ذات جذور عربية " نحو ثقافة وطنية واحدة موح ِّ
وتعمل على حمايته  ،تستند على الموروث ،وبعد إنساني
وتسعى إلى التجديد واإلبداع والتطور، تمكن  ،واستمراريته
 ،ي من الصمود والحفاظ على الرواية الوطنيةالفلسطين

ولمواجهة  ،ومواصلة كفاحه الوجودي من أجل حقوقه
التي يمارسها المشروع االستعماري  ،سياسات المحو واإللغاء

وتن مي المواطنة  ،في البالد، وتدعم أسس النسيج االجتماعي
القائمة على قيم المساواة والحرية والعدالة االجتماعية 

  ."ة اإلنسانيةوالكرام
 ونسعى لنتكامل مع رسالة وزارة الثقافة الفلسطينية

وحماية الهوية الثقافية،  ،ةنيترسيخ مفهوم الثقافة الوط"
والنهوض بالفعل الثقافي من خالل إطالقه في فضاء إبداعي 
حر، مرتكزًا على التراث والذاكرة الجمعية، وفاعاًل في خلق 
ساحة للحوار والفعل الثقافي على قاعدة االلتحام مع المُجتمع 

يجابيًا على حياة اإلنسان، إالمحلي، وتوظيي ذلك للتأثير 
والقد   ،نتاج المعرفة، وتكريس فلسطين عامةإوالفكر، و 

كأهم الحواضر العربية الفاعلة في الثقافة  ،العاصمة خاصة
الكونية، وتعميق أواصر التواصل مع شعبنا في الشتات 

جل فعل ثقافي واحد وموحد، يواجه سياسات أوالمهجر من 
االحتالل لسرقة الموروث الثقافي الفلسطيني وتشويهه 

 ".ة الثقافية في فلسطينومحاربة الحيا



 

 2023 - 2021 لألعوام استراتيجية منتدى الفنون البصرية

13 

وتوسيع  ،تطوير العلماإلنسانية والوطنية، و تشكيل منظومة القيم  قادرة على المساهمة في البصرية ن الفنون أننا نؤمن بإ
المجتمع  في تسيير حياتنا وقراراتنا ومواقفنا، وذلك في الطريق نحو الوصول إلى والمنطق واالستعانة بالعقل ،المعرفة
عقل اإلنسان هو الحامل لألفكار والتصورات، ؤمن بأن . إننا نالحي، النابض بالحركة الثقافية والفكرية  ،المتجدد

وطبيعة األفكار التي يؤمن بها الفرد، تنعكس على طريقة تفكيره ورؤيته للواقع والعالم، وتفسيره لما يجري فيه، وربطه 
ام يمار  ، وبشكل عوالثقافات والمجتمعات األخرى  عالقته وموقفه من اآلخرين ،أيضاً  ،بين األحداث واألشياء، وتحدد
 طريقة حياته بناء عليها. 

 . القيم الناظمة لعمل المنتدى 4.2

يلتزم المنتدى بتبني نهج وسياسات شفافة، تسمح للجميع باالطالع على مجمل األمور التي تتعلق بالمشاريع النزاهة:  .1
زم المنتدى بتنبي نهج واألنشطة، والوضع المالي، ونشر كافة البيانات والتقارير التي تخص عمل المنتدى. كما يلت

المساءلة، سواء على المستوى الداخلي، أو مع الفئات المستهدفة، أو أي مبادرات مجتمعية ناشطة في هذا المجال، 
 ويتبنى المنتدى أيضًا مدونات السلوك التي تتوافق عليها منظمات وهيئات المجتمع المدني الفلسطينية. 

واتخاذ قرارات تعزز وصول ومشاركة جميع الفئات  ،لى تبني سياساتع ،بشكل مستمر ،: سنعملالعدل والمساواة .2
سنتبنى سياسات إدارية توائم بين كما  .تعليم الفنون البصرية أنشطة وخاصة منتدى،ال تدخالتالمجتمعية في 

إمكانيات المنتدى المادية وحاجات الموظفين والمدربين. سنتخذ المواقف الداعمة لجميع المبادرات والمطالبات التي 
 تعزز العدالة والمساواة بين الجنسين وجميع فئات المجتمع. 

ل اآلخر .3 األفراد، أو الجماعات التي لديها وجهات  : سنعمل، كأعضاء وموظفين ومدربين، على تعزيز قبول جميعتقب 
نظر ومواقف مختلفة عنا، مع الحفاظ على هويتنا وقيمنا وفكرنا. وسنعمل أيضًا على تعزيز فكر الفئات المستهدفة 

 والخريجين على تقبل اآلخر والتعددية، دون المسا  بفكرنا الوطني، أو االجتماعي، أو االقتصادي. 
لى اتخاذ القرارات والمواقف التي تدعم الحقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية : سنعمل دائماً عالتضامن .4

للفئات المستضعفة في المجتمع، والتعاون والتنسيق مع جميع الناشطين االجتماعيين للمطالبة بالحقوق، وبما يتوافق 
 مع مبدأ سيادة القانون والثوابت الوطنية. 

ن توليد االهتمام والدافعية نحو السعي لتعلم الفنون البصرية ودورها في التنمية المجتمعية : يؤمن المنتدى بأالشغف .5
هو أسا  لتحقيق النتائج المرجوة، وخاصة في تعزيز المبادرة، وتوليد أفكار جديدة لتطوير العمل. إننا نؤمن بأن 

 رية المنتدى.اهتمام وإيمان الجميع بعمل المنتدى هما من الضرورات األساسية الستمرا
: ينظر المنتدى إلى أن دوره ال يقتصر فقط على الدور المهني االحترافي في تعليم الفنون البصرية أو اإلنسانية .6

تعميمها، بل أيضًا المساهمة في تعميم مجموعة من القيم اإلنسانية الضرورية لتنمية المجتمع، وتحقيق االحترام، 
سانية، التي سيعمل المنتدى على تعزيزها عند جميع المعنيين في المنتدى، والعيش اآلمن للجميع. تشمل القيم اإلن

وخاصة الخريجين، باإلضافة إلى القيم أعاله، قيم الحرية، والكرامة، والثناء، والصدق، واألمانة، والتعاون، وحب 
 اآلخرين، ومساعدة المحتاجين، والتكافل، والمشاركة، واحترام األسرة.

المنتدى، بانتمائنا لفلسطين وتاريخها وثقافتها أواًل، ونعتز بوالئنا العالي لألولويات الوطنية،  : نعتز، فياالنتماء .7
ر واالستقالل ودحر االحتالل. كما نعتز بانتمائنا إلى القطاع الثقافي الفلسطيني، ومنتدى الفنون  وفي مقدمتها التحر 

بشكل عام، والفنون، بشكل خاص، في سلم أولويات البصرية، والذي يفرض علينا االلتزام بوضع قطاع الثقافة، 
 التنمية. 
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 القسم الخامس، نظرية التغيير: مسارات عملنا لتعل م الفنون البصرية، وتعميم استخداماتها
 

 

ويستخدم الفن في حياته  ،بثقافته وهويته وواعٍ  ،مجتمع فلسطيني حر ومتنور
 .والتنمية ،واالبتكار ،بداعواإل ،والتغيير ،كأداة للتعبير

توفير الفرص لتعلم الفنون البصرية، وتعميم استخداماتها في 
 التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

 

على أسس  تينالمعرفة والمهارة المبني اكتساب
للمهتمين والموهوبين في الفنون كاديمية أ

  .البصرية في مختلف المحافظات

 

تطبيقات فعالة للفنون البصرية في التنمية 
االجتماعية واإلرشاد النفسي االجتماعي بناء 

  .على األولويات المجتمعية

 

سري ومجتمعي أوعي واهتمام 
الفنون البصرية بومؤسساتي 

  .وتطبيقاتها

 

ن ين والمدربيتطوير مستمر لقدرات المحترف
ن في مجال الفنون ين العامليوالمعلم

 .البصرية

 

 2023-2021نظرية التغيير  –استراتيجية منتدى الفنون البصرية 

وقف أو تخفيي اإلجراءات الناتجة عن جائحة 
كورونا، وعودة أموال المقاصة والتمويل 

وزارة التربية والتعليم،  الدولي.
ووزارة الثقافة تتعاونان 
مع مؤسسات المجتمع 
المدني وفق الرؤية 

 المتفق عليها.

برامج المؤسسات العاملة في المجال االجتماعي 
 المحافظات.مستمرة، وتصل لجميع 

تعليم الفنون . 1
البصرية وفق منهج 
أكاديمي خاص للفئات 
العمرية المختلفة، 
ومبني على مستويات 

 أكاديمية. 
 

تطوير ونشر . 2
استخدامات الفنون 
البصرية في اإلرشاد 
النفسي االجتماعي، 
 والتنمية االجتماعية.  

 

بناء قدرات  .3
المدربين والمحترفين 
والمعلمين وفق 
ى منهاج مبني عل

 احتياجاتهم. 
 

حمالت  .4
توعية مجتمعية 
حول أهمية 
الفنون البصرية 

وتطبيقاتها، 
قها.   وتذو 

 

حمالت  .5
مناصرة لتبني 
سياسات داعمة 
لقطاع الفنون 

والفنون 
 البصرية. 

 

. تنظيم، أو 6
المشاركة في 
معارض على 

المستويين 
 الوطني والدولي.  
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واإلبداع أداتان أساسيتان للتعبير، مجتمع فلسطيني حر وواٍع بثقافته وهويته، يؤمن بأن الفن نفترض أن الوصول إلى 
يتطلب، أوالً، توافقًا بين جميع األطراف ذات العالقة في قطاع الثقافة  ،والتغيير، والتنمية، وتعزيز الفكر الحر. 

ت من مختلف الفاعلين في قطاع الفنون والفنون وفق سياسات وطنية تتم ترجمتها بتشريعات، وبرامج، وتدخال
 اكتسابوقطاعات التنمية االجتماعية، للوصول إلى التكامل نحو تحقيق األهداف المشتركة. يفترض المنتدى أن 

هو  للمهتمين والموهوبين في الفنون البصرية في مختلف المحافظاتكاديمية أعلى أسس  تينالمعرفة والمهارة المبني
دة من الفنون البصرية كأدة للتعبير والتغيير واإلبداع والتنمية والفكر الحر. وذلك من خالل حجر األساس لالستفا

التطبيقات الفعالة للفنون البصرية في التنمية االجتماعية، واإلرشاد النفسي االجتماعي بناء على األولويات تعميم 
أسري ومجتمعي ومؤسساتي بالفنون البصرية وعي واهتمام يفترض المنتدى أيضًا أن وجود . المجتمعية الفلسطينية

هي شروط وتطبيقاتها، والتطوير المستمر لقدرات المحترفين والمدربين والمعلمين العاملين في مجال الفنون البصرية 
أساسية لتنمية وتطوير الفنون البصرية واستخداماتها في فلسطين، حيث يساهم ذلك في تحسين نوعية التعليم 

مدارس ومراكز الفنون، وترقية منتجات الفنون البصرية، مما يساهم، أيضاً، في تعزيز المستوى األكاديمي في ال
 المعيشي للمهنيين العاملين في القطاع. 

د المنتدى اختصاصه ومجال عمله بـــ الفرص لتعل م واحتراف الفنون البصرية، وتعميم استخداماتها في التنمية  توفيرحد 
بناء على نظرته والتزاماته نحو ضمان توفر الفرص للجميع، بغض النظر عن مكان وذلك  ،االجتماعية واالقتصادية

سكنهم، أو وضعهم االقتصادي، أو جنسهم أو عمرهم. يفترض المنتدى أن إتاحة الفرص لتعلم واحتراف الفنون 
ع الجوانب المؤسساتية البصرية، وتعميمها في التنمية هي ضرورات ملحة، تتطلب بناًء مستمراً لقدرات المنتدى، وفي جمي

والتمويلية، وفي مقدمتها الحوكمة، وتنمية المصادر البشرية والمالية والمادية، وتطوير سياسات ومعايير العمل في 
. 1البرامج واألنشطة األساسية للمنتدى. يفترض المنتدى أن تحقيق التغيير المنشود يتطلب أن يعمل المنتدى على: 

. تطوير 2منهج أكاديمي خاص للفئات العمرية المختلفة، ومبني على مستويات أكاديمية؛ تعليم الفنون البصرية وفق 
. بناء 3ونشر استخدامات الفنون البصرية في اإلرشاد النفسي االجتماعي، والتنمية االجتماعية بالتنسيق مع الشركاء؛ 

حمالت توعية مجتمعية حول أهمية  .4قدرات المدربين والمحترفين والمعلمين وفق منهاج مبني على احتياجاتهم؛ 
. 6. حمالت مناصرة لتبن ي سياسات داعمة لقطاع الفنون والفنون البصرية؛ 5الفنون البصرية وتطبيقاتها وتذوقها؛ 

 تنظيم، أو المشاركة في معارض على المستويين الوطني والدولي.  

ويدرك أن السياق العام الحالي، وخاصة من  يدرك المنتدى أن التغيير المنشود يتطلب وجود بيئة خارجية ممكنة،
النواحي السياسية والصحية واالقتصادية، هو سياق يغلب عليه التهديدات المعيقة أكثر من الفرص المتوفرة للتغيير 
والتطوير، مما يستدعى العمل على تركيز المنتدى على ضمان االستمرارية والتكامل مع المؤسسات الشريكة، واالعتماد 

 لذات. على ا

يفترض المنتدى أن تحقيقه التغيير المنشود يشترط وقف، أو تخفيي اإلجراءات الناتجة عن جائحة كورونا، وعودة 
ر المستوى االقتصادي لألسرة، والحد من الفقر  أموال المقاصة والتمويل الدولي، مما ينعكس، بشكل واضح، على تطو 

ألنشطة الثقافية. كما يفترض المنتدى أن يتم تفعيل آليات الشراكة والبطالة اللذين يعيقان مشاركة بعض األسر في ا
 والتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم وفق الرؤية المتفق عليها في اإلستراتيجية الوطنية لقطاع الثقافة.
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االجتماعية الناشطة في  يفترض المنتدى أيضًا توفر بيئة مؤسساتية تضمن استمرار التعاون والتنسيق مع المؤسسات
 قضايا النوع االجتماعي، والشباب، وكافة القضايا االجتماعية.

 
 القسم السادس: اإلطار اإلستراتيجي للنتائج 

 المسار األول: تعليم وتدريب الفنون البصرية. 

الهدف اإلستراتيجي األول: جيل من خريجي الفنون البصرية، الذين لديهم الفكر واألداء واالنتماء، ومواكب للتطورات، 
 واحتياجات المجتمع، وسوق العمل. 

 المؤشرات
إجمالي الخريجين السنوي، الذين أنهوا جميع المساقات، موزعين حسب المرحلة، ورجال، ونساء، وفتيان، وإناث  .1

 ة.والمحافظ
 نسبة الطلبة والمتدربين، الذين ينهون جميع  المساقات األكاديمية والتدريبية، من إجمالي المسجلين.  .2
نسبة األهل، الذين أشاروا إلى تحسن في شخصية ومهارات أبنائهم نتيجة مشاركتهم في تعلم الفنون البصرية، ال  .3

 %.80تقل عن 
النتيجة متوسطة 

 المدى
 المخرجات المؤشرات

المناهج . 1.1
لتعليم كاديمية األ

الفنون البصرية في 
المنتدى تم تطويرها 
    وفق أفضل المعايير. 

األهالي والمدربون  .4
والطبة يشيرون إلى وضوح 
المنهاج التعليمي، وخطة 

 المساقات.

. دليل استخدام منهج تعليم الصغار تم إصداره 1.1.1
 واستخدامه من قبل المعلمين.

. معلمو المنتدى تم تدريبهم على استخدام 1.1.2
 المناهح المحدثة. 

. تحديث سنوي بناء على تقرير تقييم، وإشراف 1.1.3
 دوري لمنهج تعليم الصغار، ومنهج تعليم الكبار.  

المعرفة  . اكتساب1.2
على  تينوالمهارة المبني
كاديمية أأسس 

للمهتمين والموهوبين 
 في الفنون البصرية. 

الملتحقين  عدد .5
بالمدرسة موزعين حسب 
المستوى، والجنس، والملتحقين 

 حديثًا. 
نسبة الطلبة الذين أنهوا  .6

المنهاج األكاديمي بتقدير جيد 
 %.60جدًا أعلى من 

. حملة لتشجيع الموهوبين والراغبين لالنخراط 1.2.1
 في مدرسة تعليم الفنون البصرية. 

ة تتوفر لهم . الملتحقون بتعليم الفنون البصري1.2.2
بيئة التعلم المناسبة داخل الصف وخارجه، حسب 

 المناهج المقررة. 
. إنجاز الطلبة، حسب المنهاج، يتم تقييمه في 1.2.3

 نهاية كل مساق. 
. شهادة المنتدى معتمدة أكاديمياً من هيئة الوزارة 1.2.4

 المختصة. 
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النتيجة متوسطة 
 المدى

 المخرجات المؤشرات

. االلتحاق العادل 1.3
للموهوبين والراغبين 
بالتعلم األكاديمي 
 للفنون البصرية.  

عدد الملتحقين بالبرامج  .7
األكاديمية في المحافظات 

 موزعين، ذكورًا وإناثًا. 
نسبة الطلبة الملتحقين  .8

من المحافظات، والذين انتقلوا 
 إلى مستوى أعلى، ومستمرين. 

مؤسسات محلية، . شراكات ثالثية )هيئات و 1.3.1
ومؤسسات راعية، والمنتدى( لتعليم الفنون البصرية في 

 المحافظات. 
. الملتحقون بتعليم الفنون البصرية في 1.3.2

المحافظات تتوفر لهم بيئة التعلم المناسبة داخل الصف 
وخارجه، حسب المناهج المقررة، بغض النظر عن 

 مساهتمهم المالية. 
. تعزيز معارف 1.4

معلمي ومهارات 
الفنون في المدار  
في ما يخص الفنون 

 البصرية. 

عدد المعلمين الذين  .9
اجتازوا التدريب في الفنون 
 البصرية حسب المنهاج المقر. 

تقييم رضا المعلمين،  .10
الذين أنهوا التدريب حول الفنون 
البصرية، عن مواضيع التدريب 

 %. 80وأهمتيها لهم ال يقل عن 

. دليل تدريب معلمي الفنون في الفنون البصرية 1.4.1
 في المدار  الحكومية يتم تطويره بناء على احتياجاتهم. 

. معلمو الفنون في المدار  شاركوا في دورات 2.4.2
تدريبية قصيرة حول الفنون البصرية بناء على المنهاج، 

 واتفاقية شراكة مع وزارة التربية والتعليم. 

. مهارات 1.5
ومنتجات محترفي 
الفنون البصرية 
 مالئمة لسوق العمل. 

نسبة الذين وجدوا  .11
عماًل، أو تحسنت أعمالهم من 
الذين تخرجوا من دورات التدريب 
 المهنية في الفنون البصرية. 

ره للتدريب محترفون في مجاالت 1.5.1 . دليل طو 
 ي. الفنون البصرية بما يالئم سوق العمل المحلي والدول

. محترفون وموهوبون في مجاالت الفنون 1.5.2
 البصرية يتلقون تدريبًا مهني ىًا مالئمًا لسوق العمل.  

. توفر فرص 1.6
لعرض منتجات الفنون 
 البصرية محليًا ودوليًا. 

عدد الفنانين الذين  .12
شاركوا في معارض محلية أو 
وطنية نظمها، أو يسر المنتدى 

 المشاركة فيها. 

كات مع مؤسسات وهيئات محلية لرعاية . شرا1.6.1
 معارض وطنية، ودعم مشاركات في معارض دولية.

. كرنفاالت ومعارض عامة يتم تنظيمها سنويًا 1.6.2
 في مختلف المحافظات. 

 المسار الثاني: الفنون البصرية في خدمة المجتمع. 

 التنمية المجتمعية ذات األولوية.الهدف اإلستراتيجي الثاني: تضمين الفنون البصرية لمبادرات وبرامج 
النتيجة متوسطة 

 المدى
 المخرجات المؤشرات

. الفنون البصرية 2.1
أداة فاعلة في اإلرشاد 
 النفسي واالجتماعي. 

نسبة المرشدين الذين أنهوا   .13
المساقات التدريبية في تضمين 
اإلرشاد النفسي االجتماعي، 
وأشاروا إلى أهمية الدورة في 

. دليل عمل متخصص في تضمين الفنون 2.1.1
 البصرية في اإلرشاد النفسي واالجتماعي.
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النتيجة متوسطة 
 المدى

 المخرجات المؤشرات

عملهم، وسيتم استخدامها في 
 عملهم. 

. العاملون في مجال اإلرشاد النفسي 2.1.2
واالجتماعي في المدار  والمؤسسات االجتماعية 

 مدربون على استخدام الفنون في اإلرشاد. 
. الفنون البصرية 2.2
تضمينها في يتم 

تدخالت مؤسسات 
رسمية ومجتمعية 
ناشطة في القطاع 

 االجتماعي. 

عدد القضايا االجتماعية التي   .14
يتم تبنيها من خالل الفنون 
البصرية، وعدد المشاركين في 

 األنشطة. 

.  شراكات مع مؤسسات ناشطة في القطاع 2.2.1
 االجتماعي )صحة، طفولة، نسوية، تعليم...(. 

توعية مجتمعية بالقضايا . حمالت 2.2.2
 االجتماعية  وفق اتفاقيات شراكة. 

 

 المسار الثالث: الوعي والمناصرة. 

الحشد والتأييد الرسميان والمجتمعيان لنشر وتعميم وتذوق الفنون البصرية، وتبني  :الهدف اإلستراتيجي الثالث
 سياسات ممكنة لقطاع الفنون. 

 المؤشرات:
 للجمهور الفلسطيني. الذائقة الفنية والحس والوعي الفني تحسن .15
 عدد السياسات والتوصيات التي تم تبنيها، وذات العالقة بقطاع الفنون.  .16

النتيجة متوسطة 
 المدى

 المخرجات المؤشرات

. المعرفة حول 3.1
الفنون البصرية، 
وأهميتها، وواقعها، 
وقضاياها تحسنت 
لدى الجمهور 

والمؤسسات 
 الفلسطينية.

نسبة الزيادة باهتمام،   .17
ومعرفة المجتمع الفلسطيني 
في الفنون البصرية، من 
 حيث أهميتها واستخداماتها.

 

. حمالت إعالمية للجمهور، للتعريي بالفنون 3.1.1
 البصرية، ومجاالتها، وأهميتها، واستخداماتها.

.  مسابقات طالبية في الفنون البصرية تنظم 3.1.2
 المدار ، وعلى المستوى المحلي.على مستوى 

. ملتقى سنوي حول الفنون البصرية، يتم 3.1.3
 تنظيمه سنويًا. 

. ائتالفات وطنية 3.2
تعنى بالسياسات ذات 
العالقة بالثقافة والفنون 

 يتم تفعيلها.  

عدد التوصيات التي   .18
تتبناها االئتالفات الوطنية ذات 
العالقة بقطاع الفنون بناء على 

 منتدى. مطالب ال

. مشاركة فاعلة في ائتالفات وطنية، تعنى 3.2.1
 بقطاع الثقافة والفنون.

. دراسات وتقارير دورية يتم نشرها حول 3.2.2
 سياسات وقضايا قطاع الفنون. 
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 المسار الرابع: المأسسة والتنظيم.  

 : تعزيز قدرات المنتدى تجاه تحقيق رؤيته ورسالته. الهدف اإلستراتيجي الرابع
النتيجة متوسطة 

 المدى
 المخرجات المؤشرات

. المنتدى يعمل 4.1
وفق التشريعات 
الوطنية، ومعايير 
حوكمة وإدارة 
المنظمات األهلية 

 وإستراتيجيتها.   

نسبة األعضاء الفاعلين في   .19
الهيئة العامة، ومجلس 

 اإلدارة. 
عدد القضايا التي تتم   .20

متابعتها من قبل لجنة الرقابة 
 الداخلية. 

 

. تقييم دوري للوضع التنظيمي والمؤسسي 4.1.1
 للمنتدى من خالل طرف خارجي. 

. أعضاء لديهم االهتمام والدافعية لرسالة 4.1.2
 المنتدى وقيمه، يتم استقطابهم لعضوية المنتدى.

. مجلس إدارة فاعل في رسم السياسات، 4.1.3
 والرقابة عليها.

المالي . رقابة داخلية على الوضع اإلداري و 4.1.4
 والفني.
ر وفق التغذية 4.1.5 . سياسات المنتدى الداخلية ُتطو 

 الراجعة من جميع األطراف ذات العالقة.
. المصادر 4.2

البشرية والمالية 
والمادية الالزمة 

 متوفرة.  

نسبة الزيادة في حجم    .21
التمويل المستقطب من 
 مصادر ذاتية ووطنية ودولية. 

عدد الموظفين والموظفات   .22
والمدربين والمدربات 
العاملينهللاات في أنشطة 

 المنتدى ومهامه.

. شراكات تمويلية لدعم مبادرات المنتدى 4.2.1
ن.  وأنشطته، وتمويل ذاتي يتحس 

. اتفاقيات تمويل لمشاريع المنتدى 4.2.2
 وإستراتيجيته.

 . مقر وتجهيزات المنتدى تم تحسينها.  4.2.3
موظفون والمدربون الالزمون لتحقيق ال  4.2.4

 إستراتيجية المنتدى تم استقطابهم. 
. عالقات وروابط 4.3

متينة للمنتدى مع 
جميع األطراف ذات 

 العالقة. 

نسبة الزيادة في رضا   .23
الموظفين والمؤسسات 
الشريكة واألطراف ذات 
العالقة والطلبة وأهاليهم عن 

 المنتدى. 

سات المنتدى وعمله . تغذية راجعة حول سيا4.3.1
 من جميع األطراف ذات العالقة. 

. حوار مستمر مع األهالي والطلبة والمدربين 4.3.2
 حول عمل المنتدى. 

. المشاركة في أنشطة وورش عمل وطنية 4.3.3
 ودولية. 

 
 


