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حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم
حفظه الله ورعاه
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المحتويات
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الرسالة
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٨
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األهداف االستراتيجية
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االتساق والترابط بين أهداف
االستراتيجية الثقافية وأهداف
االستراتيجيات
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آلية تنفيذ ومتابعة االستراتيجية
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تصوير :أحمد الطوقي
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اإلطار الزمني
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١

٢

٣

اإلبداع
والتطوير الثقافي

الثقافة
والمجتمع

الصناعات االبداعية
الثقافية

٤

٥

٦

الهويــــة
الثقافية

التنميـــة
الثقافية

٧

التواصـــل
الثقافـــي
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األهداف االستراتيجية

اإلبداع والتطوير الثقافي
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تمكين وتعزيز
اإلنتاج الثقافي
المبني على التجديد
واالبداع واالبتكار
في السلطنة.

رعاية الموهوبين
والمبدعين في
المجاالت الثقافية.

دعم الدراسات
والبحوث المعززة
لإلبداع والتطوير.

الصناعات اإلبداعية الثقافية

التكنولوجيا
توظيف
ّ
المتقدمة إلنتاج
ّ
المحتوى
ونشر ُ
الثقافي العماني.

تعزيز الوعي بأهمية
االستثمار في
المجال الثقافي.

دعم وتشجيع
االستثمار في
مشاريع ثقافية
إبداعية مستدامة.

الثقافة والمجتمع

تهيئة البيئة
المناسبة للحراك
الثقافي في
مختلف محافظات
السلطنة.

أنسنة المدن
ثقافياً .

رفع مستوى
الوعي بمبدأ التنوع
الثقافي المحلي
والخارجي والحوار
والنقد البناء.

تقديم التسهيالت
للمشاريع في مجال
الصناعات اإلبداعية
الثقافية.

تعزيز المساهمة
االقتصادية للقطاع
الثقافي.

الهوية الثقافية

تفعيل الدور الثقافي
للمؤسسات االهلية
وتشجيع إنشاء
مبادرات ثقافية
لترسيخ منظومة
الشراكة المجتمعية.

تأصيل الهوية
الثقافية الوطنية.

استشراف المعرفة
المتجددة وفق
ثوابت الهوية
الثقافية الوطنية.

صون وتنمية
المعارف الثقافية
المرتبطة بالهوية.

نشر الوعي
والمعرفة بالهوية
الثقافية العمانية
محليا وخارجياً .

التعاون الدولي
في مجاالت الهوية
الثقافية وصون
التراث الثقافي غير
المادي.
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التواصــــــل الثقافــــي

التنمية الثقافية
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إعداد وتأهيل
الكوادر البشرية
العاملة في القطاع
الثقافي.

تطوير البنى
الثقافية الحاضنة
للعمل الثقافي.

توظيف التكنولوجيا
لدعم برامج
ومشاريع القطاع
الثقافي.

تبادل الخبرات على
الصعيد الداخلي
والخارجي في
المجال الثقافي.

تعزيز منظومة
االستثمار في
االصول الثقافية.

تطوير اإلجراءات
اإلدارية والمالية
المرتبطة بالعمل
الثقافي.

اللوائح والتشريعات
الثقافية

تفعيل االتفاقيات
والمعاهدات الثقافية
التي وقعتها السلطنة
مع المنظمات
والمؤسسات الدولية.

االنضمام
لالتفاقيات التي
تدعم التوجهات
الثقافية في
السلطنة.

مراجعة اللوائح
والتشريعات
المنظمة للعمل
الثقافي ،وتطويرها.

استحداث
التشريعات والنظم
واللوائح المعززة
للعمل الثقافي.

تعزيز التواصل
والحوار الثقافي مع
دول العالم.

استثمار التنوع
الثقافي كوسيلة
للترويج والتعريف
بالسلطنة.

تحقيق الشراكة
والتكامل مع
المؤسسات المحلية
والدولية في
المجاالت الثقافية.

إبراز دور السلطنة
في خارطة الثقافة
العالمية.
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االتساق والترابط بين أهداف االستراتيجية الثقافية
وأهداف االستراتيجيات (الوطنية واإلقليمية والدولية)
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تمكين وتعزيز اإلنتاج
الثقافي المبني على
التجديد واالبداع
واالبتكار في
السلطنة.

اإلبداع والتطوير الثقافي

الثقافة والمجتمع

األهداف االستراتيجية

األهداف االستراتيجية

رعاية الموهوبين
والمبدعين في
المجاالت الثقافية.

دعم الدراسات
والبحوث المعززة
لإلبداع والتطوير.

التكنولوجيا
توظيف
ّ
المتقدمة إلنتاج ونشر
ّ
المحتوى الثقافي
ُ
العماني.

تهيئة البيئة
المناسبة للحراك
الثقافي في مختلف
محافظات
السلطنة.

جعل الثقافة
أسلوب حياه تنطلق
من الفرد وتنعكس
على المجتمع.

االرتباط برؤية عمان ٢٠٤٠

مجتمع معتز
بهويته ومواطنته
وثقافته ،ويعمل
على المحافظة على
تراثه ،وتوثيقه ،ونشره
عالمياً .
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واع
مجتمع معرفي ٍ
يحافظ على هويته،
ذو مهارات وقدرات،
ويواكب المستجدات
المعرفية والمتغيرات
التقنية.

االرتباط برؤية عمان ٢٠٤٠
مجتمع معتز
بهويته ومواطنته
وثقافته ،ويعمل
على المحافظة على
تراثه ،وتوثيقه ،ونشره
عالمياً .

كفاءات وطنيــَّة ذات
قدرات ومهارات
ديناميكيــَّة منافسة
محليــًّا وعالميــًّا.

واع
مجتمع معرفي ٍ
يحافظ على هويته،
ذو مهارات وقدرات،
ويواكب المستجدات
المعرفية والمتغيرات
التقنية.

االرتباط بمحاور وأهداف االستراتيجية
الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
دعم إنتاج
المحتوى
اإلبداعي
الرقمي
في القطاع
الثقافي
بدول مجلس
التعاون.

دعم وتطوير
حركة االبداع
الثقافي
بدول مجلس
التعاون،
واالستفادة
من أحدث
التطورات
الثقافي.
العالمية
الجارية.

تطوير االهتمام
بثقافة الطفل
واعتبارها من
األولويات
الثقافية.

االرتباط بأهداف التنمية
المستدامة
لألمم المتحدة ٢٠٣٠

تأسيس
برامج لرعاية
المبدعين
والموهوبين
في القطاع
الثقافي
بدول مجلس
التعاون.

خلق التوازن
بين الثقافة
المحلية واالندماج
واالنفتاح
الخارجي.

رفع مستوى
الوعي بمبدأ التنوع
الثقافي المحلي
والخارجي
والحوار والنقد
البناء.

تعزيز الحراك
الثقافي للمجتمع
في مختلف
محافظات
السلطنة.

تأسيس
برامج لرعاية
المبدعين
والموهوبين
في القطاع
الثقافي
بدول مجلس
التعاون.

مجتمع متمكّ ن
من تقييم المعرفة
ونقدها وتوظيفها
وإنتاجها ونشرها.

مجتمع أفراده
يتصفون بالمسؤولية
مدركون
لحقوقهم،
وملتزمون بواجباتهم.

مجتمع مدني
ممكّ ن ومشارك
بفاعلية في
التنمية
المستدامة.

منظومة شراكة
مجتمعيــَّة مؤسسيــَّة
متكاملة تعزز الهوية،
والمواطنة ،والترابط
االجتماعي.

االرتباط بمحاور وأهداف االستراتيجية
الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
تعزيز األنشطة
والفعاليات
والمواسم
الثقافية
الناجحة في
دول مجلس
التعاون،
والحفاظ على
استمراريتها.

تطوير
الشراكة بين
المؤسسات
الثقافية
الرسمية
ومؤسسات
المجتمع
المدني المعنية
بالقطاع
الثقافي
بدون مجلس
التعاون .

دعم وتطوير
حركة االبداع
الثقافي بدول
مجلس التعاون
 ،واالستفادة
من أحدث
التطورات
الثقافية
العالمية
الجارية.

تطوير
الشراكة بين
المؤسسات
الثقافية
الرسمية
ومؤسسات
المجتمع
المدني المعنية
بالقطاع
الثقافي
بدون مجلس
التعاون .

تعزيز قيم
الوسطية
والتسامح
والحوار
والتعايش
واحترام القانون
بين مكونات
مجتمع دول
مجلس التعاون
المختلفة.

االرتباط بأهداف التنمية
المستدامة
لألمم المتحدة ٢٠٣٠

االهتمام
باالتجاهات
الثقافية
اإلقليمية
والعالمية
المعاصرة
بنحو متوازن
مع االتجاهات
الثقافية
بدول مجلس
التعاون .

دعم حرية
الفكر واالبداع
والتفكير
العقالني
ونبذ مظاهر
التعصب
والتطرف.

تطوير مشاركة
الرأي العام في
تقييم البرامج
والفعاليات
الثقافية.

تطوير
الشراكات
المجتمعية
مع المؤثرين
في شبكات
التواصل
االجتماعي
لخدمة القطاع
الثقافي.
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تعزيز الوعي
بأهمية االستثمار
في المجال
الثقافي.

الصناعات اإلبداعية الثقافية

الهوية الثقافية

األهداف االستراتيجية

األهداف االستراتيجية

دعم
وتشجيع االستثمار
في مشاريع ثقافية
إبداعية
مستدامة.

تقديم
التسهيالت للمشاريع
في مجال الصناعات
اإلبداعية الثقافية.

تأصيل الهوية
الثقافية
الوطنية.

تعزيز
المساهمة
االقتصادية للقطاع
الثقافي

استشراف المعرفة
المتجددة
وفق ثوابت الهوية
الثقافية الوطنية.

االرتباط برؤية عمان ٢٠٤٠
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استثمار مستدام
للتراث والثقافة
والفنون ،يسهم
في نمو االقتصاد
الوطني.

اقتصاد تنافسي
متنوع ومتكامل
وقائم على
استشراف المستقبل
واالبتكار
وريادة األعمال.

بيئة أعمال تنافسية
وجاذبة لالستثمار تمارس
فيها الحكومة الدور
التنظيمي
المقترن بكفاءة
وسالسة إدارية ناجعة.

شراكة وتكاملية بين
المؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
تحتضنها
مؤسسات كبيرة.

تشجيع المنتج
الثقافي
المرتبط بالهوية
الثقافية
لدول مجلس
التعاون.

تهيئة األطر
اإلدارية
والتشريعية
لحماية المبدع
وحقوق
الملكية
الفكرية .

إقامة مشاريع
ثقافية
مستدامة
وذات مردود
اقتصادي
بدول مجلس
التعاون.

االرتباط بأهداف التنمية
المستدامة
لألمم المتحدة ٢٠٣٠

صون وتنمية المعارف
الثقافية المرتبطة
بالهوية.

االرتباط برؤية عمان ٢٠٤٠
شراكة فاعلة بين
القطاعين الحكومي
تحسن
والخاص ّ
الكفاءة اإلنتاجية.

مجتمع معتز
بهويته ومواطنته
وثقافته ،ويعمل
على المحافظة على
تراثه ،وتوثيقه ،ونشره
عالمياً .

صادرات وواردات متنوعة
سلعيا وجغرافيا تعظم
القدرة على توظيف
مكانة
السلطنة الدولية
وموقعها الجغرافي.

االرتباط بمحاور وأهداف االستراتيجية
الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
االستفادة من
أبرز التجارب
العالمية
المعاصرة في
االستثمار
الثقافي.

نشر الوعي والمعرفة
بالهوية الثقافية
العمانية محليا
وخارجياً .

التعاون الدولي في
مجاالت الهوية
الثقافية وصون التراث
الثقافي غير المادي.

إقامة مشاريع
ثقافية
مستدامة
وذات مردود
اقتصادي
بدول مجلس
التعاون.

واع
مجتمع معرفي ٍ
يحافظ على هويته،
ذو مهارات وقدرات،
ويواكب المستجدات
المعرفية والمتغيرات
التقنية.

مجتمع متمكّ ن
من تقييم المعرفة
ونقدها وتوظيفها
وإنتاجها ونشرها.

مجتمع رائد
عالميا في
ً
التفاهم
والتعايش
والسالم.
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االرتباط بمحاور وأهداف االستراتيجية
الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
استقطاب
مؤسسات
القطاع الخاص
ورجال األعمال
لالستثمار
في القطاع
الثقافي بدول
مجلس التعاون
وفق معايير
وضوابط
محددة.

تحويل المنتَ ج
الثقافي لدول
مجلس التعاون
ومؤسساته
ومبدعيه إلى
رموز وشعارات
ثقافية،
وتسويقها.

دعم وتطوير
حركة االبداع
الثقافي بدول
مجلس التعاون
 ،واالستفادة
من أحدث
التطورات
الثقافية
العالمية
الجارية.

تطوير
الشراكة بين
المؤسسات
الثقافية
الرسمية
ومؤسسات
المجتمع
المدني المعنية
بالقطاع
الثقافي
بدون مجلس
التعاون .

تعزيز قيم
الوسطية
والتسامح
والحوار
والتعايش
واحترام القانون
بين مكونات
مجتمع دول
مجلس التعاون
المختلفة.

االرتباط بأهداف التنمية
المستدامة
لألمم المتحدة ٢٠٣٠

االهتمام
باالتجاهات
الثقافية
اإلقليمية
والعالمية
المعاصرة
بنحو متوازن
مع االتجاهات
الثقافية
بدول مجلس
التعاون .

دعم حرية
الفكر واالبداع
والتفكير
العقالني
ونبذ مظاهر
التعصب
والتطرف.

تطوير مشاركة
الرأي العام في
تقييم البرامج
والفعاليات
الثقافية.

تطوير
الشراكات
المجتمعية
مع المؤثرين
في شبكات
التواصل
االجتماعي
لخدمة القطاع
الثقافي.

إعداد وتأهيل
الكوادر البشرية
العاملة في القطاع
الثقافي.

التنمية الثقافية

اللوائح والتشريعات الثقافية

األهداف االستراتيجية

األهداف االستراتيجية

توظيف
التكنولوجيا لدعم
برامج ومشاريع
القطاع الثقافي.

تطوير البنى
الثقافية الحاضنة
للعمل الثقافي.

تفعيل االتفاقيات
والمعاهدات الثقافية
التي وقعتها السلطنة
مع المنظمات
والمؤسسات
الدولية.

تطوير اإلجراءات
اإلدارية والمالية
المرتبطة بالعمل
الثقافي.

االرتباط برؤية عمان ٢٠٤٠
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كفاءات وطنيــَّة ذات
قدرات ومهارات
ديناميكيــَّة منافسة
محليــًّا وعالميــًّا.

تنمية متوازنة وعادلة
تعزز الميزة النسبية
والتنافسية للحواضر
والمحافظات.

مدن ذكية
ومستدامة وريف
حيوي بجودة
عمرانية عالية
للمعيشة والعمل
والترفيه.

حوكمة فاعلة
للموارد
والمشاريع.

التطوير
اإلداري للكوادر
البشرية العاملة
في القطاع
الثقافي
بدول مجلس
التعاون.

التوسع في البنى
والمؤسسات
الثقافية بدول
مجلس التعاون،
وتطوير القائم
منها وفق خطط
مدروسة لتحقيق
االستفادة
القصوى من
اإلمكانات
الثقافية
المتوافرة.

تعزيز الدعم
المالي
الحكومي
للقطاع
الثقافي
بدول مجلس
التعاون.

االرتباط بأهداف التنمية
المستدامة
لألمم المتحدة ٢٠٣٠

مراجعة اللوائح
والتشريعات المنظمة
للعمل الثقافي،
وتطويرها.

االرتباط برؤية عمان ٢٠٤٠
بنية أساسية وتقنية
متطورة ممكّ نة لجميع
القطاعات وقادرة على
استيعاب
المستجدات ،وتحديات
األمن السيبراني.

سوق عمل بقوى
بشرية ذات مهارات
وإنتاجية عالية
وثقافة
عمل إيجابية.

مجتمع معتز
بهويته ومواطنته
وثقافته ،ويعمل
على المحافظة على
تراثه ،وتوثيقه ،ونشره
عالمياً .

واع
مجتمع معرفي ٍ
يحافظ على هويته،
ذو مهارات وقدرات،
ويواكب المستجدات
المعرفية والمتغيرات
التقنية.

االرتباط بمحاور وأهداف االستراتيجية
الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
تطوير
اإلجراءات
اإلدارية
لتسهيل تنظيم
الفعاليات
الثقافية
المشتركة.

االنضمام
لالتفاقيات التي
تدعم التوجهات
الثقافية في
السلطنة.

استحداث التشريعات
والنظم واللوائح
المعززة للعمل
الثقافي.

توظيف النفاذ
العالي لتقنية
االتصال في
دول مجلس
التعاون لتعزيز
أنشطة القطاع
الثقافي
ونشرها.

مجتمع متمكّ ن
من تقييم المعرفة
ونقدها وتوظيفها
وإنتاجها ونشرها.

مجتمع أفراده
يتصفون بالمسؤولية
مدركون
لحقوقهم،
وملتزمون بواجباتهم.

مجتمع مدني
ممكّ ن ومشارك
بفاعلية في
التنمية
المستدامة.

منظومة شراكة
مجتمعيــَّة مؤسسيــَّة
متكاملة تعزز الهوية،
والمواطنة ،والترابط
االجتماعي.

االرتباط بمحاور وأهداف االستراتيجية
الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
تعزيز وتمويل
الجهود في
مجال رقمنة
اإلنتاج الثقافي
الخاص بدول
مجلس التعاون
وفق خطط
وبرامج محددة.

تنظيم استثمار
الموارد والبنى
الثقافية
األساسية
والمؤسسية
المتوافرة بدول
مجلس التعاون
وتوظيفها على
النحو األمثل.

تطوير عالقات
التعاون
والتنسيق بين
المؤسسات
الثقافية الرسمية
و الهيئات
الحكومية بدول
مجلس التعاون
ذات الصلة
بالثقافة مثل
االعالم والتعليم
والسياحة ،
وغيرها .

االستفادة من
دعم بعض
المنظمات
الدولية للقطاع
الثقافي
من خالل
االتفاقيات
المشتركة
وغيرها.

مراجعة لوائح
العمل الثقافي
المشترك بدول
مجلس التعاون
 ،وتطويرها
بما يتناسب
والتطورات
العالمية
المعاصرة.

االرتباط بأهداف التنمية
المستدامة
لألمم المتحدة ٢٠٣٠

تعزيز التمثيل
المشترك
في المحافل
والفعاليات
الثقافية
الدولية.

تطوير
اإلجراءات
اإلدارية
لتسهيل تنظيم
الفعاليات
الثقافية
المشتركة.

تهيئة األطر
اإلدارية
والتشريعية
لحماية المبدع
وحقوق
الملكية
الفكرية.
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التواصل الثقافي

األهداف االستراتيجية

تبادل الخبرات على
الصعيد الداخلي
والخارجي في المجال
الثقافي.

تعزيز التواصل والحوار
الثقافي مع دول
العالم.

تحقيق الشراكة
والتكامل مع
المؤسسات المحلية
والدولية في
المجاالت الثقافية.

استثمار التنوع
الثقافي كوسيلة
للترويج والتعريف
بالسلطنة.

مساهمة القطاع الثقافي في تحقيق مؤشرات رؤية عمان ٢٠٤٠م

إبراز دور
السلطنة في
خارطة الثقافة
العالمية.

مؤشرات أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية
مؤشرات
مباشرة
مؤشر الثقافة
والقيم

االرتباط برؤية عمان ٢٠٤٠
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مجتمع رائد
عالميا في
ً
التفاهم
والتعايش
والسالم.

منظومة شراكة
مجتمع معتز
مجتمعيــَّة مؤسسيــَّة
بهويته ومواطنته
متكاملة تعزز
وثقافته ،ويعمل
الهوية ،والمواطنة،
على المحافظة على
تراثه ،وتوثيقه ،ونشره والترابط االجتماعي.
عالمياً .

شراكة وتكاملية
بين المؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
تحتضنها مؤسسات
كبيرة.

شراكة فاعلة
بين القطاعين
الحكومي والخاص
تحسن الكفاءة
ّ
اإلنتاجية.

شراكة متوازنة
ومستدامة وأدوار متكاملة
بين أطراف العالقة
من القطاعين الحكومي
والخاص والمجتمع
المدني واألفراد لضمان أداء
مؤسسي فعال.

تطوير عالقات
فاعلة مع
النخب الثقافية
في دول
مجلس التعاون
لالستفادة من
خبراتها.

تعزيز قيم
الوسطية
والتسامح
والحوار
والتعايش
واحترام القانون
بين مكونات
مجتمع دول
مجلس التعاون
المختلفة.

بناء وتفعيل
الشراكات
االستراتيجية
مع الدول
والمؤسسات
والمنظمات
الدولية
واالستفادة من
تجاربها في تطوير
القطاع الثقافي
بدول مجلس
التعاون.

االرتباط بأهداف التنمية
المستدامة
لألمم المتحدة ٢٠٣٠

تطوير وتكثيف
المحتوى
الثقافي
الرقمي لدى
دول مجلس
التعاون باللغة
العربية وبعدد
من اللغات
العالمية األكثر
انتشارا.

اشراك القطاع
الخاص في
دعم القطاع
الثقافي بدول
مجلس التعاون
كجزء من
المسؤولية
االجتماعية
من خالل صيغ
ملزمة.
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مؤشر التقدم
االجتماعي

مؤشرات
غير
مباشرة

االرتباط بمحاور وأهداف االستراتيجية
الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
تعزيز التمثيل
المشترك
في المحافل
والفعاليات
الثقافية
الدولية.

تحويل المنتَ ج
الثقافي لدول
مجلس التعاون
ومؤسساته
ومبدعيه إلى
رموز وشعارات
ثقافية،
وتسويقها.

مؤشر ليغاتم لالزدهار
ركيزة رأس المال البشري

مؤشر التنافسية العالمية
ركيزة األمن

مؤشر التنمية
البشرية

مؤشر رأس المال
البشري العالمي

مؤشر تمكين الفئات
األكثر احتياجا

نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة
في الناتج المحلي اإلجمالي

مؤشر التنافسية العالمية
ركيزة المهارات

مساهمة المجتمع المدني في
الرفاة والحماية االجتماعية

نسبة االستثمار الخاص
من الناتج المحلي اإلجمالي

مؤشر االبتكار
العالمي

مؤشر تنمية
الشباب

اإليرادات غير النفطية الى
الناتج المحلي اإلجمالي

المشاريع االستراتيجية للخطة التنفيذية

آلية تنفيذ ومتابعة االستراتيجية
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تعتبــر االســتراتيجية هــي الخطــوط العريضــة التــي تحــدد مالمــح المشــاريع والبرامــج الثقافيــة للمرحلــة
المســتقبلية للقطــاع الثقافــي ومــن هــذا المنطلــق فــإن الجهــات التنفيذيــة بالقطــاع ســتقوم برســم
خطــة تنفيذيــة لمشــاريع قصيــرة وطويلــة المــدى ترتكــز علــى التوجيهــات واألهــداف االســتراتيجية،
باإلضافــة إلــى وضــع المتطلبــات اإلداريــة والماليــة الالزمــة لتنفيــذ تلــك المشــاريع ،كمــا أنهــا تضــع
أدوات الحوكمــة التــي تعــزز مــن تحقيــق األهــداف وتســهم فــي كفــاءة عمــل الخطــة.
وللمســاهمة بشــكل أفضــل فــي ترجمــة األهــداف والتوجهــات االســتراتيجية للخطــة ،فــإن الخطــة
التنفيذيــة ســتعمل علــى صياغــة مشــاريع اســتراتيجية متعــددة تتوافــق مــع المرحلــة المســتقبلية
للقطــاع وتتكامــل مــع األهــداف التــي وضعتهــا االســتراتيجية  ،كمــا أن هــذه المشــاريع ســيتم إدارتهــا
بطريقــة منهجيــة وفــق مؤشــرات أداء تســاهم فــي تحقيــق المتابعــة والتنفيــذ والتقييــم مــن خــال
انشــاء “لجنــة استشــارية” لإلشــراف علــى مكونــات الخطــة االســتراتيجية ،وتعييــن مــدراء للمشــاريع
لمتابعــة التنفيــذ وســير األداء ،وســتخضع المشــاريع لنظــام متابعــة وتقييــم مــن قبــل الجهــة المعنيــة
بالــوزارة وفقــاً للمؤشــرات المحــددة للمشــاريع.

زوايا
يختص بتهيئة البيئة المحفزة لإلبداع الثقافي من خالل الملتقيات والمعارض والمهرجانات
الثقافية إضافة إلى المسابقات والجوائز الثقافية.

مداد
يختص بإبراز الكتاب كنتاج فكري سواء بتبني طباعته وترجمته و دعم الباحثين و حضور
الكتاب العماني محلياً ودولياً .
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فضاءات

مشــــــــــــــا ر يع
ا ستر ا تيجيـــة

خطة تنفيذية
بمؤشرات أداء

لجـــــــنـــــــــــــة
استشاريــــة

نظام متابعة
وتقييم

يختص بإقامة الفعاليات الثقافية المرتبطة بالمناسبات الوطنية
واالقليمية والدولية.

توثيق
يختص بحفظ وتوثيق الموروث الثقافي والحضاري العماني من
خالل التسجيل والتوثيق.

ثروة
يختص بصقل المهارات المرتبطة بالجانب اإلبداعي الثقافي وتأهيل العاملين فيه ,وتعزيز
قطاع الصناعات اإلبداعية الثقافية.

روابط
يختص بتعزيز الحضور الثقافي الخارجي للسلطنة وإقامة عالقات ثقافية دولية وتعزيز
الدبلوماسية الثقافية.

منصة
يختص بتقديم الخدمات والمحتوى الثقافي االلكتروني والبيانات
واإلحصاءات الثقافية
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خطوات
يختص بتعزيز برامج ثقافة الطفل.

ُأطر
يختص بمراجعة واستحداث اللوائح والتشريعات والقوانين والسياسات المنظمة
للعمل الثقافي.

تكوين

يختص بإنشاء البنى والمشاريع الثقافية ضمن الخطط الخمسية للسلطنة.
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