
 

                          
 

 

 
 

                                                                                                              

              
 

 

 تقرير حول إعداد املخطط الثالثي للتنمية     

2023-2025  

 بوزارة الشؤون الثقافية
 

 

 

2022جوان   

 

: إعداد   

               بتسيري مكتب الدراسات والتخطيط والربجمة ةمكلفمديرة  راضية العامري :                               

 كتب الدراسات والتخطيط والربجمةمبمدير  ةكاهي:  اميكندر اهلّمإسإإ                                



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط 

القوة

نقاط

الضعف

الفرص المخاطر

عيةخارطة طريق لتطوير الصناعات الثقافية واالبدا"دراسة 

مايئدراسة إلحداث شباك موحد إلسناد تراخيص التصوير السين

دراسة حول المهرجانات

دراسة حول الشيك الثقايف

دراسة  حول إعداد مخطط إسرتاتييج لمؤسسة مسرح األوبريا

دراسة حول الممارسات الثقافية

المعتمدة يف إعداد مشروع المخطط الثاليث يف االسرتاتييج آليات التحليل 

 قطاع الثقافة

حسب كما تم االستناد إىل سالسل القيم اخلاصة بالوزارة وإىل جملة الربامج المدرجة يف مهمة الثقافة يف إطار منظومة التصرف يف المزيانية 

الصفحة الموالية(أنظر )ة للمخطط حىت يتيسر تنزيل هذه المحاور يف المزيانيات السنوية.األهداف لتحديد المحاور االسرتاتيجي  

ا لتحديد األهداف النوعيةليهإاإلستناد  تم  الدراسات اليت  

  SWOT ومصفوفة   PESTEL مصفوفة      



 

 الفنون 

 الكتاب

 تراث

يفاالعمل الثق  

واإلبداعية الثقافيةالصناعات   

 القيادة واملساندة

 سالسل القيم لوزارة الشؤون الثقافية

العمل  الكتاب الفنون 

 الثقافي
القيادة  التراث

 واملساندة

الثقافةبرنامح   

المخطط الثالثيا  
2025-2023 

 التصرف في امليزانية حسب األهداف



 



 

 

 الفهرس

 

 1.............. .........................االسرتاتيجية القطاعية :..............................................

 2....................................................اإلشكاليات اهليكلية والظرفية :.........................

 4........................................................احملاور الرئيسية خلطة التنمية القطاعية :......

I. الصناعات الثقافية واإلبداعية رافعة للتنمية 

 4........................وحمفزة لالستثمار ....................... الشاملة واملستدامة

II.  8..........نمية املستدامة ..............للثقافة الداعمة للتالكتاب ركيزة أساسية 

III. 10..........................تصّرف أجنع يف الرتاث صونا وحمافظة وتثمينا وتروجيا 

IV. أكثر تطّورا مضامني ثقافية بنية حتتية و:  العمل الثقايف 

 13.......................................تدعم الثقافة املندجمة والتضامنية:..وجاذبّية 

V.  اجملاالت الفنية واإلبداعية عنصر أساسي حنو منوال تنموي 

 14.................:........يقوم على التمّيز واالبتكار وخلق القيمة املضافة العالية

VI. خدمات ثقافية مرقمنة تستند ملبادئ احلوكمة واملمارسات 

 18.......................................الثقايف:.........................الفضلى يف القطاع  

VII.   19.........ومهيكل:.......................إطار قانوني يؤسس لقطاع ثقايف متطور 

VIII.  حضور ثقايف فاعل إقليميا ودوليا حيّقق اإلشعاع 

 21...........................................................الثقايف لبالدنا وخيدم جاذبّيتها

 

  .ملحق : املؤشرات الكمية

 

 

 



 

1 
 

2025-2023وزارة الشؤون الثقافية : املخطط الثالثي   

  

 

 

 

 

 

 

ة القطاعيةاإلسرتاتيجي   

يقتضي اخليار االسرتاتيجي يف اجملال الثقايف يف جعل الثقافة دعامة أساسية 

يف بناء املستقبل وقاطرة أساسية لتنمية شاملة ومندجمة ومستدامة يكون االنسان 

تنمية القدرات الذاتية لألفراد وإتاحة الفرص أمامهم لالبتكار  حمورها وهدفها الرئيس عرب 

ندماج والثقة يف الذات لديهم وبناء القدرات قيم اإلنتماء واإلاإلبداع واملبادرة وترسيخ و

جتماعي واجملالي ويف بناء دورها يف اإلدماج اإلوصقل حسهم النقدي وكذلك عرب

 به.جمتمع متوازن والسمو 

خالل دفع الصناعات  هذا، فضال عن الرتفيع يف مساهمة الثقافة يف خلق الثروة من  

القدرة على اإلضافة  قتصاد اجلديد القائم علىارها رافعة لإلالثقافية واإلبداعية بإعتب

تصال والتكنولوجيات الوسائل احلديثة للمعلومات واإلستخدام إبتكار وحسن والتميز واإل

ستثمار يف جمالي الرتاث ين اإلبداعية وكذلك عرب تطوير اإلالرقمية وتوظيفها يف املياد

لوماسية الثقافية مبا ة املنشودة يف جمال الديبوالسياحة الثقافية وحتقيق النقلة النوعي

رتقاء جباذبية بالدنا وبإشعاعها الثقايف وطنيا ودوليا.ميكن من اإل
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يواجه القطاع الثقافي عدة إشكاليات لعل أهمها  ضعف امليزانية املرصودة لوزارة الشؤون    

الثقافية التي حالت دون تنفيذ السياسات العمومية في هذا القطاع بالكيفية املرجوة عالوة عن غياب 

املتدخلين على رؤية استراتيجية شاملة ومتجددة يتم إعدادها وفق منظور تشاركي  تضم جميع الفاعلين و 

املستوى الوطني إلى جانب عديد اإلشكاليات على املستوى التشريعي والهيكلي واإلجرائي من ذلك عدم 

مالئمة اإلطار القانوني الحالي والذي ال يمثل حافزا لتشجيع املستثمرين الخواص على االستثمار في املجال 

يوفرها هذا القطاع سيما في املجال الرقمي الثقافي على الرغم من الفرص واإلمكانيات التي يمكن أن 

إلى جانب عدم  لترويج له ودفع السياحة الثقافيةوالصناعات الثقافية واإلبداعية وتثمين التراث وا

مواكبة منظومة التمويل البنكي وإسناد املشاريع الثقافية من قبل هياكل التمويل املالي والبنكي 

وما إنجر عن ذلك من  ال الصناعات الثقافية واإلبداعيةومؤسسات الضمان ملتطلبات السوق في مج

ضعف مساهمة القطاع في خلق الثروة ومحدودية قدرته التشغيلية وتركز معظم مواطن الشغل في 

 القطاع الغير املهيكل.

أما فيما يتصل بالتراث فإن هذا القطاع مازال غير قادٍر على مواكبة عديد التطورات واملتغيرات 

لم  1994يث أن مجلة حماية التراث األثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة سنة في املجال ح

تتضمن أحكامها التنصيص على مفهوم التراث الثقافي على غرار التراث الثقافي غير املادي واملغمور باملياه 

ت املرصودة على عكس ما تضمنته عديد التشاريع املقارنة كما يعاني هذا القطاع من ضعف اإلعتمادا

له سيما وأن البالد التونسية تتميز بشساعة األراض ي ذات الصبغة األثرية فضال عن تعدد املواقع 

 أمام تحقيق استراتيجية الوزارة في مجال التثمين والنهوض 
ً
الثقافية واملعالم التاريخية وهو ما يمثل حائال

بإبرام عقود اللزمات والشراكة بين  بهذا القطاع وإلى تشعب الشروط واملسالك واإلجراءات الخاصة

 القطاع العام والقطاع الخاص إلنجاز مشاريع إقتصادية في مجال التراث. 

أما في مجال املتحفية فيفتقر هذا القطاع إلى إطار قانوني ينظمه إلى جانب غياب سياسة 

يمكن أن تكون  تضبط إستراتيجية العمل واألهداف لدعم هذا املجال الواعد والذي بوجوده تسويقية

املتاحف عامال محفزا للثقافة على إعتبار أن املؤسسة املتحفية يمكن أن تكون شريكا فاعال في مجال 

رسم السياسة الثقافية على املستوى الوطني والجهوي واملحلي والترويج لثقافة القرب ودفع السياحة 

 الثقافية.

ي إرساء المركزية ثقافية ناجعة وفّعالة على و من أبرز اإلشكاليات األخرى أيضا التأخير الحاصل ف

املستوى املرفقي وترّدي وضع البنى التحتية الثقافية التي تعاني من القدم والترهل وعدم مواكبتها من 

شكاليات اهليكلية والظرفية  اإل  
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الشكل واملضمون إلنتظارات املستهلك للمنتج الثقافي وإلى إفتقارها إلطار قانوني مالئم مما  حيث

 على أدائها وحّد م
ً
ن نجاعتها ومن قدرتها على مواكبة تطور متطلبات العمل الثقافي إنعكس سلبا

 . ستجابة إلى قواعد التصرف السليموكذلك من اإل 

كما تعتبر الوضعية القانونية للفنان واملهن الفنية من أبرز اإلشكاليات في هذا القطاع، 

العمل على وضع نص تشريعي على الرغم من املساعي واملجهودات التي تبذلها الوزارة منذ سنوات في 

منظم لوضعية الفنان بما يمكنه من اإلسهام في تطوير الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

 .ضع إطار تشريعي مالئم لهذه الفئةفإنه لم يتسن و  ،واالرتقاء بالقطاع الثقافي وتعزيز أدائه
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I. ومحفزة  الصناعات الثقافية واإلبداعية رافعة للتنمية الشاملة واملستدامة

 لالستثمار: 

أصبحت الصناعات الثقافية واإلبداعية محل إهتمام دول العالم املتقدم وبعض الدول       

النامية في القرن الحادي والعشرين ملا أضافته هذه الصناعات من ثروات كبيرة إلقتصاديات تلك 

 
 
 صدر منتجات هذه الصناعات املشهد في التجارة العاملية متجاوزة بذلك تجارة السالحالبلدان وت

 والنفط والغذاء والدواء وكافة السلع األكثر شيوعا.

نتج وتوزع النتاج 
ُ
وباالستناد إلى اليونسكو فإن "الصناعات الثقافية هي الصناعات التي ت

والخدمات الثقافية، أّي التي يتبّين لدى النظر في صفتها، أو أوجه استعمالها، أو غايتها املحّددة، 

 للت
ً
 ."عبير الثقافي بصرف النظر عن قيمتها التجاريةأنها تجسد أو تنقل أشكاال

 

ويتضمن مفهوم الصناعات الثقافية صناعة النشر والكتب واإلعالم املرئي واملسموع واملطبوع، 

 بالسينما، واملوسيقى، والفيديو، إلى جانب الصناعات التقليدية، والصناعات الثقافية، 
ً
مرورا

األثرية واملعالم التاريخية ، واألرشيف واألحداث الثقافية ومتاحف التراث الثقافي، واملواقع 

 عن صناعة البرامج املعلوماتية، وألعاب الفيديو، والتصميم بشتى 
ً
الكبرى، واملكتبات، فضال

أنواعه، سواء أكان يتعلق بمبتكرات األلبسة أم بتصميم األلعاب، أم البرامج، أم تصميم املباني 

 .الصناعات إلى األفكار اإلبداعية التي تختزنها عقول املوهوبين وغيرها، حيث تحتاج جميع تلك

 

ووعيا من الوزارة بأهمية هذه الصناعات تم إعداد دراسة لتشخيص واقع الصناعات الثقافية 

واإلبداعية  في تونس حتى تكون منطلقا لخارطة تطوير هذه الصناعات حيث ستعمل الوزارة خالل 

فترة املخطط على وضع إطار مرجعي لتصنيف الصناعات الثقافية واإلبداعية ضمن التصنيف 

حتى يستوعب اإلحدى عشر مجاال الذين أقرتهم الدراسة والذي يشمل  « NAT »نشطة الوطني لأل

الفنون البصرية، الفنون الركحية، املوسيقى، النشر، السينما  ،الهندسة املعمارية، التراث

والفيديو، امليديا السمعية واملرئية، التصميم اإلبداعي، ألعاب الفيديو واأللعاب التفاعلية 

 والتظاهرات الثقافية واإلبداعية.  واملهرجانات 

ية احملاور الرئيسية خلطة التنمية القطاع  
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ستثمار ت والهياكل العمومية املعنية باإل من قبل املؤسساعتماد التصنيف الجديد إوالعمل على 

اإلبداعية وفي تحديد التوجهات وبتجميع اإلحصائيات ذات العالقة بالصناعات الثقافية و 

 .ستراتيجية لهذا القطاعاإل 

 في هذه املجاالت وضبط تشخيص املهن الجديدةستعمل الوزارة على ف مستوى املهنما على أ

وضع خطة للتكوين في هذه بها والتي ستكون منطلق ل بطاقات الوصف الوظيفي الخاصة

درات تطوير البرامج واألساليب الكفيلة بتنميةباإلضافة إلى العمل على  املجاالت
ٌ
ة املوارد البشري ق

 .بالوزارة واملصالح الخارجية ومؤسسات العمل الثقافي 

دليل خاص باملستثمر سيتم العمل على إعداد  ستثمار في مجال الثقافة والتراثدفع اإل وبغاية 

املنظمة ملمارسة بعض األنشطة في املجال ومراجعة كراسات الشروط  في القطاع الثقافي

ي عرفتها التشريعات املتعلقة حتى تواكب التحوالت الت وما بعدها 2001سنة الصادرة الثقافي و 

تأخذ ستثمار بصفة عامة وبالقطاع الثقافي بصفة خاصة باإلضافة إلى العمل على أن باإل 

 ستثمار باالعتبار خصوصيات قطاع الثقافة والتراث.التشريعات ذات العالقة باإل 

تي للتعريف بآلي متكاملة تصاليةإوضع خطة سيتم العمل على  دفع تمويل املشاريعوبغاية 

 ة و الرعاية الثقافي
 
 ت

 
 الثقافية ل صندوق ضمان القروض املسندة للصناعاتدخ

سلة من باإلضافة إلى تنظيم  .كما ستعمل الوزارة على تطوير موارد هذه اآللية

املتعلقة بالصناعات الثقافية واالبداعية قصد إتاحة  التظاهرات الثقافية والفنية

اللقاء البناء بين مختلف الفاعلين الثقافيين وخاصة مع هياكل التمويل في الداخل 

 والخارج.

افقة والتحضين للمؤسسات الناشئة في ر على تطوير برامج املكما ستعمل الوزارة 

جانب تعزيز قدرات هذه املؤسسات إلى  1 مجال الصناعات الثقافية واإلبداعية

متالك املهارات وحسن إوعلى على إدارة املشاريع الثقافية والفنية املبتكرة 

استغالل التكنولوجيات الرقمية ودفع التصدير باإلضافة إلى تحفيز االبتكار 

إنجاز تطبيقات من خالل التثمين املستدام والناجع للتراث عبر  2والتجديد الرقمي

إحداث مخبر لرقمنة ومن خالل  سالك ثقافية وسياحية رقميةومضامين وم

 .3التراث

                                                             
 من الهدف الرابع ألهداف التنمية املستدامة  4.4الغاية عدد  1 

 من الهدف الثامن ألهداف التنمية املستدامة  8.2الغاية عدد   2
   ألهداف التنمية املستدامة  11.4و  8.9الغايات عدد  3
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ولتعزيز اكتساب مرتادي املؤسسات الثقافية وخاصة الشباب منهم للمهارات الثقافية الرقمية 

 إحداث سيتم العمل على 
 
 إبداعي اكز  مر  ر  أحد عش

 
 نموذجيا

 
"باملؤسسات   hubs créatifsdes " ا

  .4الثقافية

عامال أساسيا لدفع 5 والفنيةحقوق امللكية األدبية وحيث تعتبر 

ستثمار في القطاع واإلبداعية وتشجيع اإل  الصناعات الثقافية

على غرار معاهدة  مواصلة االنخراط في االتفاقيات الدوليةسيتم 

 20ؤلف املؤرخة في املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن حق امل

املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن معاهدة و  1996ديسمبر 

تفاقية روما إو  1996ديسمبر  20األداء والتسجيل الصوتي بتاريخ 

الصوتية وهيئات اإلذاعات  ومنتجي التسجيالتلحماية فناني األداء 

 .1961لسنة 

إحداث صندوق بغاية تنمية موارد املؤسسة التونسية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة سيتم و 

 % 5خزينة بتوظيف معلوم على رقم املعامالت بالنسبة للشركات والتجار و غيرهم في حدود 

دينار بالنسبة لدافعي األداء باملبلغ الجزافي باإلضافة  100يدفع عند استخالص األداء بمبلغ أدناه 

وضع أحكام توجب اإلدالء بشهادة خالص حقوق املؤلف وحقوق فناني األداء ومنتجي إلى 

يالت السمعية والسمعية البصرية  عند إسناد الصفقات العمومية املتعلقة باإلشهار التسج

تدعيم نسبة بث املصنفات املوسيقية واملسرحية واألدبية التونسية ضمن القنوات و العمومي

 .اإلذاعية والتلفزية العمومية والخاصة والجمعياتية 

أحد أعمدة الصناعات الثقافية  والفنيةاملهرجانات والتظاهرات الثقافية وحيث تعتبر 

العمل على  واإلبداعية بالنظر لدورها التنموي الهام إلى جانب دورها التثقيفي والترفيهي سيتم 

 لحديث في كل املراحل من التخطيط،بإعتماد قواعد التصرف ا إدارة هذه التظاهرات

بإحداث  املهرجانات داخل الجهاترقمنة التعامل مع و اإلعداد إلى التنظيم والتقييمو  البرمجة

وحوكمة املهرجانات   منظومة تنظم  طلبات الدعم وكراسات الشروط والتنظيم اإلداري واملالي

وإعتماد مقاييس ذات صبغة مالية و فنية للحد من العجز املالي والتظاهرات الثقافية والفنية 

سة كمشتري عمومي لضبط التكاليف وتنظيم التعامل مع املستشهرين وتنظيم دور امل ؤس 

ة العاملة في مجال إلى جانب   ناشط في مجال استثنائي تنظيم عملية خالص املوارد البشري 

فين وغير املوظفين
 
 .تنظيم املهرجانات من املوظ
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في هذا املجال  6ولتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

العمل على إسناد ستتولى الوزارة خالل فترة املخطط 

جتمع املدني لفائدة املتنظيم أحد املهرجانات الدولية 

تقييم هذه التجربة في على أن يتم  أو القطاع الخاص

 فترة الحقة.

تعزيز املمارسات الثقافية ودفع كما ستعمل الوزارة على 

افز وضع جملة من من خالل  اإلقبال على مختلف املنتوجات الثقافية  التي والتشجيعات الحو

 من شأنها أن تدفع هذه العملية من ضمنها آلية "الشيك الثقافي".
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8 
 

2025-2023وزارة الشؤون الثقافية : املخطط الثالثي   

II. : الكتاب ركيزة أساسية للثقافة الداعمة للتنمية املستدامة 

من أهم الصناعات الثقافية، ذلك ألّن منتوجها ال ُيسهم في الحركية  صناعة الكتابتعتبر         

اب  الثقافية واالقتصادية وحسب، بل في تطوير املعارف ونموها. من أجل ذلك، ُينظر إلى الكت 

  هتمامات اإلستراتيجية.عة من الواجب وضُعها ضمن أولى اإل باعتباره صنا

الذي العمل على إحداث املركز الوطني للكتاب  ووعيا من الوزارة بأهمية هذا القطاع، سيتم

التصورات الكفيلة بتطوير عناصر ويقدم  رسم السياسات الوطنية في قطاع الكتابسيتولى 

ةفي مجال الكتاب من إبداع ونشر وتوزيع باإلضافة إلى  سالسل القيم         إحداث منصة إلكتروني 

بتونس والترويج لإلصدارات التونسية للتعريف بحركة النشر  " بوابة الكتاب التونس ي"

 الجديدة بالداخل والخارج .

 7الدعم العمومي في قطاع الكتابإعادة تنظيم كما سيتم العمل على 

قتناء الكتاب إ آلليةالنصوص القانونية املنظمة مراجعة من خالل 

خالل التوصية بالنشر وذلك من آلية املجالت والدوريات و و التونس ي 

 مسارات الدعم ضمانا ملزيد من الشفافية وحوكمة التصرفمراجعة 

  في املال العمومي وترشيده.

قتصادي ملعارض الكتاب من حيث عتبارا للدور التثقيفي والدور اإلإو 

نشر ثقافة املطالعة وتوفير فرص تسويقية للكتاب الثقافي سيتم العمل 

بدورها حتى تضطلع  معارض الكتاب الجهوية وضع تصور لتنظيمعلى 

كما سيتم العمل على وضع  .وتحيي املمارسة الثقافية بالجهات التنموي 

 معارض الكتاب بالخارج.  التونسية فيللمشاركات تصور جديد 

عدم ترك أي أحد خلف الركب" الوعد املركزي  وحيث يعتبر مبدأ "

وأهداف التنمية املستدامة  2030التحويلي لخطة التنمية املستدامة لعام 

الذي  من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان 27 على ما جاء في املادة زيادة

ة في حياة املجتمع الثقافية، وفي االستمتاع  .........." إقتض ى ما يلي : ّ شخص حقُّ املشاركة الحرَّ لكل 

م العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه" سيتم خالل فترة املخطط الثالثي  بالفنون، واإلسهام في التقدُّ

كالكتاب  8دعم أصناف جديدة من الكتب املوجهة لذوي االحتياجات الخصوصيةالعمل على 

باإلضافة  الصوتي والكتاب الثقافي املكتوب بطريقة براي لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر الثقافي

ة )إلى  بالشراكة مع مؤسسة تأمينات كومار للروايات الفائزة ( Audio Bookانجاز نسخ صوتي 

                                                             
 ألهداف التنمية املستدامة  16من الهدف عدد  16.16الغاية عدد   7
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لفائدة رواد املكتبات العمومية من فاقدي وضعيفي البصر كما  زة الكومار الذهبيسنويا بجائ

  .باملكتبات العمومية مهيئة للغرض لفائدة الفئة املذكورة بعث فضاءات سيتم العمل على 

ستتولى  لسياسة "ثقافة القرب" خاصة في الوسط الريفي واملناطق الحدودية والجبليةودعما 

 1500لتغطية حوالي  باقتناء وحدات جديدةوذلك  رصيد املكتبات املتنقلة الترفيع فيالوزارة 

منطقة على  17 بـ وتنظيم تظاهرة "كتاب على الحدود"تجمع ريفي ال تتوفر به نقاط إعارة 

من خالل تنظيم أيام الشعانبي ودعم املدونة الشعرية والثقافة الجبلية  الشريط الحدودي

تنظيم  بجبل الشعانبي وجبل سمامة كما سيتم العمل علىللشعر الشعبي والشعر الفصيح 

مسالك توزيع الكتاب الثقافي في كامل الجهات الداخلية وخاصة األحياء الشعبية واألوساط 

  الريفية واملناطق الحدودية.

لدى كل الفئات وتفعيل دور العائلة في 9 تنمية امليول القرائيةوبغاية 

ودعما النفتاح املكتبة على محيطها الخارجي  تبني االقبال على الكتاب

العمل على بعث فضاءات سن ما قبل الدراسة بـاملكتبات سيتم 

إلى إضافة  وتنظيم البطولة الوطنية للمطالعة الجهوية والعمومية

تركيز مشروع حدائق املطالعة باملكتبات العمومية وتنظيم مصيف 

 .تالكتاب واأليام الوطنية للمطالعة واملعلوما

ركيزة أساسية من ركائز الهوية الثقافية،  10التراث املكتوبوحيث يعتبر 

وعنوان اعتزازها بذاتيتها الحضارية في تاريخها وحاضرها سيتم العمل 

حماية وتثمين وضمان ديمومة التراث  خالل فترة املخطط على

ومشروع  مشروع رقمنة التراث املكتوبمواصلة  من خالل املكتوب

الرقمي للتراث التونس ي املكتوب ومشروع إعادة نشر وترجمة املتحف 

 الكتب القديمة.

تعزيز التبادل العلمي فستعمل الوزارة على  مستوى الترجمةأما على 

اإلفريقية عبر االنفتاح على الثقافة واآلداب املتنوعة  والثقافي

 الحديثة عتماد آليات التسويقإو واآلسياوية واألمريكية الالتينية

تعتمد على مؤلفات الثقافة العامة   أسواق جديدة ستهدافإبوذلك 

أجّد املؤلفات  واإلنتاج األدبي العاملي املتوج بجوائز عاملية و  واملؤلفات التي تعالج القضايا الراهنة

وعدم االقتصار على اإلنتاجات    "bestseller في األدب والفكر واملؤلفات العاملية األكثر مبيعا "

    .كاديمية والتوجه نحو شريحة جديدة من الفئات املستهدفة تضم األطفال واليافعيناأل
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ترجمة منتخبات ألبرز عبر  التعريف بالفكر التنويري التونس ي املعاصر علىكما سيتم العمل 

نقله إلى اللغات األجنبية في و  الرواد على الصعيد الوطني في مجال الفكر اإلصالحي والحداثي

ّيا ودولّيا يقتض ي تصحيح املسارات الفكرّية والقيم الدينية.سياق 
ّ
  تاريخّي معاصر محل

ة املنظمة عن يبيفسيتم التوجه نحو الدورات التدر  مستوى التكوين في مجال الترجمةما على أ

بعد والدورات التكوينية في مجاالت ترجمية جديدة مثل ترجمة املواقع اإللكترونية وصفحات 

املنصات اإللكترونية وقواعد البيانات ومحركات البحث، وترجمة األعمال السمعية  الواب وترجمة

  . البصرية فنية كانت أو علمية أو وثائقية

III.  تصر ف أنجع في التراث صونا ومحافظة وتثمينا

 11:وترويجا

بإختالف عتبر التراث صانع هويات األمم، ينبغي املحافظة عليه يُ        

حتضان إصيانة وترميما وتوثيقا وتسويقا و  ةوغير املادي ةاملادي أوجهه

 املوروث الثقافي وترسيخ أهميته لدى األجيال الصاعدة.    

مجلة حماية التراث األثري والتاريخي  والفنون وحيث أصبحت    

غير قادرة على االستجابة إلى متطلبات الحماية واإلحياء، التقليدية 

تفاقية إدولية املصادق عليها على غرار لعدم مواكبتها لالتفاقيات ال

حماية وصون التراث غير املادي والتراث املغمور باملياه ،  باإلضافة 

إلى  عدم مالئمة املجلة للنصوص  الوطنية في مجال التراث الصادرة 

وافتقارها إلى اآلليات والضوابط املتعلقة بتشريك  1994بعد سنة

قطاع التراث، ستعمل الوزارة  القطاع الخاص في مجال االستثمار في

تدعيم الحماية القانونية للتراث خالل فترة املخطط على 

ه مصدرا إنمائيا على الصعيدين ستثماره وجعلإثمينه و واملحافظة عليه والعمل على ت

مراجعة املجلة وتطويرها لتنسجم مع القوانين من خالل والثقافي جتماعي قتصادي واإل اإل

قتصاديا إترسيخا للحماية القانونية للتراث ليكون مصدرا إنمائيا   الدوليةالوطنية واملعاهدات 

الخاص وتفعيال لدور مختلف القطاع ، وتدعيما ملبدأ الشراكة بين القطاع العام و جتماعياإو 

 الفاعلين في قطاع التراث كالجماعات املحلية والجمعيات املدنية.

                                                             
  من أهداف التنمية املستدامة 11.4و 8.9الغايات  11
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من حيث التصنيف واملحتوى وطرق  املتحفيى وضع إطار قانوني ينظم القطاع إلباإلضافة 

في الحفاظ على  ودورها الهاماملتاحف العمومية أو الخاصة ألهميتها  سواء ًواإلستغالل التسيير 

في  ومساهمتها الفعالةاملخزون الثقافي والذاكرة الجماعية، عالوة على دورها التربوي والتثقيفي 

 .نتجات املتحفيةخاصة من خالل تسويق امل الدورة االقتصادية

ستغالله إم والخاص في مجال تثمين التراث و أما على مستوى دفع الشراكة بين القطاعين العا

مزيد  سيتم العمل علىف، 12قتصاديةوإدماجه في الدورة اإل

في إطار  ستثمار في قطاع التراثتبسيط اإلجراءات املتعلقة باإل 

برنامج مراجعة اإلجراءات اإلدارية املستوجبة على املتعاملين مع 

ا في ا وكيًف قصد تطوير مساهمة املستثمرين الخواص كمً  اإلدارة 

تمويل القطاع، من خالل مضاعفة عدد اللزمات وتطور عــدد 

ــــثين املهتمين  باإل املقاول ستثمار في الصناعات الثقافية ين والباعـ

في واإلبداعية  والسماح لهم تحت إشراف املؤسسات املرجعية 

بإنجاز الدراسات والحفريات والترميم  وتمتيعهم بدورات تكوينية في مهن التراث ، مع  قطاع التراث 

قتصادية. الحرص على تهيئة املعالم التاريخية واملواقع األثرية  للزيارة ، ودمجها في الدورة اال

البرنامج الخاص بآلية اللزمات الثقافية والسياحية املتعلقة باملعالم ذات باإلضافة إلى تنفيذ 

بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واملمول من قبل االتحاد األوروبي في  الطابع التاريخي

 " املتفرع عن برنامج "تونس وجهتنا".3000إطار مشروع "التراث 

هيكليا مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية املنظمة لقطاع التراث ل الوزارة على كما ستعم

اقع األ األمر املتعلق بإعدادفضال عن ووظيفيا   .ثرية واملعالم التاريخيةالخارطة الوطنية للمو

لتزام بإتفاقية منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بشأن حماية وفي إطار اإل

ليها التراث غير املادي إومع تزايد التهديدات التي يتعرض   2003التراث الثقافي غير املادي لسنة

ــور الحياة العصرية التي غزت ميادين الحياة اليومية في مختلف  ــ ــ بفعل التغيرات الناجمة عن تطــ

تجلياتها وإزاء غياب إطار تشريعي ومؤسساتي لصون هذا الشق التراثي الهام ستعمل الوزارة على 

ى الخصوصيات الثقافية والحضارية ، للمحافظة علإحداث هيكل إداري يعنى بالتراث غير املادي

 وعلى الذاكرة الوطنية جردا وتوثيقا ملكوناته التراثية.   

إعادة تهيئة و تثمين تنفيذ مشروع  سيتم العمل علىف حماية التراث وتثمينه أما على مستوى 

 املمول في إطار أتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية و اإلتحاد األوروبي متحف قرطاج و محيطه 
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ستكمال مشروع السالمة والتأمين الذاتي إمن خالل  تعزيز الحماية املباشرةباإلضافة إلى 

اقع واملعالم واملتاحف   للمو
 
اقع املسجلة تراث اقع الكبرى ا عاملي  وحوكمة التصرف في املو ا واملو

اقعإحداث هياك عبر  واستكمال  مانا لسالمتها وحسن التصرف فيها، ضل تشرف على هذه املو

سواء كانت على ملك  بيانات موحدة للمنقوالت وضع قاعدةعبر  الجرد الوطني للمنقوالت

سترجاعها في صورة تصديرها دون القانوني إل اإلثبات ص، لضمان واخمن قبل  مملوكةالدولة أو 

إحداث مخازن وطنية وجهوية عصرية خالل  املستوجبة ومنإتباع اإلجراءات القانونية 

، لحفظ املنقوالت األثرية واملنقوالت اإلثنوغرافية التي تكشف عنها باملواصفات الفنية الدولية

 .الحفريات

تدعيم البحث العلمي ووضع برنامج من خالل  تعزيز الحماية غير املباشرةكما سيتم العمل على 

حترام التوازن بين الجهات إمع  مجال الترميم على الصعيد الوطني يضبط أولويات التدخل في

في  تصالية ناجعةإتنفيذ سياسة . إلى جانب ومختلف األنماط املعمارية والحقب التاريخية

بأهميته للتحسيس  إحداث منصة رقمية وطنية للتراثمن خالل  ستغاللهإمين التراث و مجال تث

 .بمكوناته املادية وغير املادية وتعزيز الوعي به والتعريف

وعمال بتوصيات املؤتمر التاسع عشر للوزراء املسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي 

إحداث خالل فترة املخطط العمل على  سيتم 2021و 2018، 2016واملؤتمرات املوالية للسنوات 

الذي سيعنى بتكوين تقنيين من كافة  في مدينة املهديةاملركز اإلقليمي للتراث املغمور باملياه 

ثار البحرية خاصة وسيعمل على رفع نسق البلدان العربية في مجال األثار املغمور باملياه عموما واأل

 العمل العلمي والبحوث والحفريات في العالم العربي ويوحد مستوى التكوين.   

إحداث واحًدا من أبرز الفنون العربية واإلسالمية سيتم العمل على وحيث يعتبر الخط العربي 

على وضع السياسات والبرامج  الذي سيعملبتونس العاصمة  املركز العاملي لفنون الخط "اقرأ"

  احتضان وتأطيروعلى الهادفة لترسيخ الهوية العربية من خالل فن الخط العربي واللغات القديمة 

 املبادرات واملشاريع املتعلقة بفن الخط العربي واللغات القديمة . أصحاب
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IV.  : ة مضامين ثقافية بنية تحتية و العمل الثقافي را وجاذبي  تدعم الثقافة أكثر تطو 

 : املندمجة والتضامنية

من خالل  لقطاع العمل الثقافيعلى اإلطار القانوني املنظم خالل فترة املخطط سيتم العمل        

بوزارة سلك التفقد واإلرشاد البيداغوجي إستصدار النصوص الترتيبية املتعلقة بإحداث 

 .ملركبات الثقافيةالشؤون الثقافية وكذلك املتعلقة بإحداث دور الثقافة وا

وحيث تعتبر إشكالية ربط الفضاء الثقافي باملجال التربوي قضية محورية وملحة أصبح التفكير في 

، سيتم ين املؤسسات الثقافية ونظيراتها بالوزارات األخرى ضرورة حتمية وملحةخلق جسور ب

التي تعنى بمجاالت التربية والتعليم العالي  13تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارات العمل على

 .واألسرة واملرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون االجتماعية

ستدامة وذلك من خالل مراجعة إكما ستعمل الوزارة على وضع سياسات أكثر فعالية وأكثر 

حتى تتالءم والتحوالت  وتطوير املضامين الثقافية بشكل يعزز تنوع أشكال التعبير الثقافي

تيسير نفاذ التكنولوجية وحتى تستجيب لحاجيات املستهلك الثقافي. كما ستعمل الوزارة على 

داخل مؤسسات الحماية االجتماعية خاصة وصية للمضامين والبرامج الثقافية الفئات الخص

 ... 14والوحدات السجنية ومراكز رعاية املسنين ومراكز إيواء الالجئين

لتحقيق نوع  منظومة املهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنيةستعمل الوزارة على مراجعة كما 

 براز الخصوصيات الثقافية الجهوية وتثمينهاإملضمونية والجغرافية والعمل على من العدالة ا

 إعداد تصور لتطوير املهرجانات الدولية الكبرى وجعلها أحد عناصر الترويج السياحي.و 

 مختلف الجوانب الضرورية لوضع اإلطار القانوني األنسب ملدينة الثقافة دراسةإضافة إلى 

فيها من أجل بلوغ األهداف األساسية للبرنامج الوظيفي والتقني الذي  ستغاللها والتصرفإوصيغ 

 عتماده إلنجاز الدراسات الخاصة بمشروع مدينة الثقافة.إتم إعداده و 

وحيث أصبحت البنية التحتية للمؤسسات الثقافية تحول دون تطور أعداد مرتادي املؤسسات 

على جعل صيانة وتهيئة وتجهيز هذه  ستعمل الوزارةالثقافية وتطور املضامين الثقافية، 

ستقطاب جميع الفئات املستهدفة إن تدفع نحو أالعمل التي من شأنها  املؤسسات بآليات

                                                             
 من اهداف التنمية املستدامة 17.17الغاية عدد  13

 من اهداف التنمية املستدامة 4.7الغاية عدد   14



 

14 
 

2025-2023وزارة الشؤون الثقافية : املخطط الثالثي   

عبر إنجاز مشروع تعزيز إنخراط الوزارة في منظومة االقتصاد في الطاقة و أولوية قصوى 

      .إستغالل الطاقة الشمسية بمدينة الثقافة

 

V.  ز املجاالت الفنية و اإلبداعية عنصر أساس ي نحو منوال تنموي يقوم على التمي 

 : واالبتكار وخلق القيمة املضافة العالية

 نسان وتوسيع خياله باإلضافة إلى دورها الكبيرداعية دور هام في تنمية مواهب اإلللفنون اإلب      

حكم والتقييم زيادة على دورها التنموي في تهذيب الذوق وصقله وفي تذكية القدرة على النقد وال

 الهام في خلق الثروة ومواطن الشغل. 

ومواصلة لسياسة الوزارة في تنظيم وحماية وتشجيع وإسناد املجاالت االبداعية وحيث تمتلك 

 قتنتهاإ فنيا عمال ألف 13أكثر من كبيرا من األعمال الفنية التشكيلية يضم فنيا رصيدا تونس

عاًما. وبالنظر لألهمية التاريخية واملادية لهذا الرصيد، ُيعتبر  سبعين مدى على التونسية الدولة

 قاعدة بيانات في شكلفي  حفظ وحماية املجموعات الفنية املعرضة للتلف وجردها وضمها

من أبرز مشاغل وزارة الشؤون الثقافّية في الفترة الحالّية، باعتبار أهمّية هذه الثروة  رصيد رقمي

ق ملختلف التيارات واملدارس الفنّية 
ّ
عّبر عن تطّور الحركة التشكيلّية في تونس وتوث

ُ
والوطنّية التي ت

ترجم ملقّومات الهوّية التونسّية وخصوصّياتها الحضارّية حيث ستتولى املصالح 
ُ
اإلبداعّية وت

ستكمال املراحل النهائية في عملية إعداد املنصة الرقمية الخاصة بالتصرف إاملختصة بالوزارة 

 الف عمال فنيا بهذه املنصة 13تنزيل أكثر من عبر في الرصيد الوطني للفنون التشكيلية 

وتوفير الفضاءات  جزء من رصيد األعمال الفنية التشكيليةباإلضافة إلى مواصلة ترميم 

بها  الدولية املعمول  واملقاييس للفنون التشكيلية وفق املعاييرلخزن الرصيد الوطني  الكافية

التي تعرف نقصا في املوارد البشرية  15تكوين فنيين وخبراء في االختصاصات الدقيقةباإلضافة إلى 

لفنية التشكيلية تنظيم عملية إعارة األعمال ااملختصة كما ستعمل املصالح املعنية على 

 سترجاعها.إوتسريع إجراءات 

ترويج األعمال دون تنمية سوق الفن التشكيلي ورفع الحواجز التي تحول دون تطويره و وبغاية 

بما يمكن من ضمان مراجعة التشريعات ستعمل الوزارة على التشكيلية للمبدعين التونسيين 

إحداث السجل التجاري الخاص ببيع وعلى  حرية تنقل األعمال الفنية التشكيلية خارج البالد

األعمال  والخاصة القتناء دفع املؤسسات العموميةباإلضافة إلى الفنية التشكيلية األعمال 

                                                             
 من اهداف التنمية املستدامة  4.4الغاية عدد   15
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أعمال فنية ذات  تونسية تملكخاصة مع وجود تجارب رائدة ملؤسسات بنكية الفنية التشكيلية 

 صيت دولي. 

املدارس الفنية التشكيلية و  وضع خطة للتعريف بأهم التياراتكما ستعمل الوزارة على 

 تنظيم تظاهرات فنية تشكيلية دورية وإعدادمن خالل  والفنانين التشكيليين التونسيين

      .تفاقيات شراكة مع األروقة الخاصة والفضاءات الثقافية الخاصةإ

فستعمل الوزارة على  16أما على مستوى حوكمة منظومة الدعم في قطاع الفنون التشكيلية

وتنظيم  لفائدة الدولة األعمال الفنية التشكيلية مراجعة عملية تأجير أعضاء لجنة شراء

التصرف في الرصيد الوطني للفنون التشكيلية من حيث االقتناء واالستغالل للمصنفات 

 وذلك في إطار مسار إجرائي متكامل لحوكمة منظومة الدعم. التشكيلية

أن األرقام و  لناعمة التي اليستهان بها خاصةوبإعتبار صناعة السينما أحد اإلقتصاديات ا

بما يمكن أن يوفره هذا االقتصادية تطغى على النزعة الجمالية في هذا املجال وإيمانا من الوزارة 

الناتج الداخلي الخام وفي خلق مواطن الشغل املباشرة والغير املباشرة، القطاع من مساهمة في 

السمعي البصري  املجالتولت الوزارة إعداد دراسة بغاية التسويق لتونس كوجهة للتصوير في 

خالل تطوير الشباك املوحد إلسداء وسيتم العمل على تنفيذ مخرجات هذه الدراسة من 

بتبسيط ومراجعة وذلك  الخدمات اإلدارية الالزمة لتصوير األفالم التونسية واألجنبية

عوضا عن املراقبة  اقبة البعديةر بمنح رخص التصوير والعمل على املاإلجراءات الخاصة 

نظم مراجعة اإلطار القانوني امللقبلية في إطار تشاركي مع الوزارات والهياكل املعنية باإلضافة إلى ا

تصالية واسعة للتسويق لتونس كوجهة لتصوير إلعمل الشباك املوحد وتنظيم حملة 

 لبصرية عامة والتصوير السينمائي بالخصوص.ا-املصنفات السمعية

مجال الفنون السمعية  الدعم فيأما على مستوى حوكمة منظومة 

العمل على مراجعة شاملة وعميقة ملجمل فسيتم  17البصرية

تطوير آليات بغاية  التشريعات والتراتيب املنظمة لهذا القطاع

الدعم وموائمتها والتطورات التقنية والتكنولوجية املتنوعة 

                                                             
 من أهداف التنمية املستدامة  16.6الغاية عدد   16
 من أهداف التنمية املستدامة 16.6الغاية عدد   17
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ختصاصات الحديثة د من اإل م في خلق العديالتي عرفها العالم في هذا املجال مما ساه والسريعة

 واملعاصرة.

وحيث تعتبر إشكالية ربط السينما والفضاء السمعي البصري باملجال التربوي قضية محورية 

ضرورة حتمية ال  خلق جسور بين السينما واملدرسة والتربية املنزليةوملحة أصبح التفكير في 

داخل  العروض السينمائيةتعزيز تواجد يمكن غض الطرف عنها، ستعمل الوزارة على 

املؤسسات الثقافية وفي الوسط الحضري والريفي واملؤسسات السجنية ومراكز الدفاع 

واالدماج االجتماعي من خالل العمل بصفة تشاركية مع الوزارات ذات العالقة للترفيع في نسق 

بصفة  كما ستعمل .ومن خالل مشروع السينما املتجولة عرض ومناقشة األفالم السينمائية

تشاركية مع الجماعات املحلية لتهيئة وإعادة فتح مجموعة من قاعات السينما املغلقة داخل 

 . الجهات

عتبارها إوتثمينها وإتاحتها ب 18الوطنية الحفاظ على الذاكرة السمعية البصريةوفي إطار 

 لبالدناقتصادية، والتاريخية جتماعية، واإلثر ملختلف املحطات السياسية، واإل الشاهد واأل

تهيئة عبر  إنقاذ األرشيف السينمائي والسمعي البصري التونس يستواصل الوزارة مشروع 

مقرات الحفظ واملعالجة والقيام بالجرد والترميز والفرز ونقل املجموعات السينمائية 

والسمعية البصرية إلى مقرات مهيئة للحفظ ورقمنة األرشيف السينمائي والسمعي البصري 

 هيئة مخبر للرقمنة.عبر تركيز وت

حوكمة وتنظيم الدعم املسند للمجاالت فستعمل الوزارة على  الفنون الركحيةأما على مستوى 

وتجنب تضارب اإلبداعية في هذا القطاع ليستجيب للضوابط ومعايير الشفافية والنزاهة 

اقبة آلليات الدعماملصالح   وعلى سن ضوابط ومقاييس محددة وإرساء أنظمة متابعة ومر

 ومراجعة األوامر والقوانين وتطوير التشريعات ومالءمتها مع محامل اإلنتاج والتوزيع الجديدة

حفظ وتوثيق وأرشفة املدونة املسرحية باإلضافة إلى  الخاصة بمجال الفنون الدرامية

واالرتقاء باملشاركة التونسية في  رقمنة النصوص والعروض املسرحية املسجلةعبر  التونسية

 .التظاهرات وامللتقيات الدولية من حيث جودة املضمون وأشكال التعابير الفنية

فسيتم العمل على تعزيز اإلشعاع اإلقليمي في هذا املجال وخاصة  مسرح العرائسفيما يخص و 

 في املجال اإلفريقي. بفنون العرائس والفنون املجاورة يعنىإحداث مجمع اإلفريقي عبر 

                                                             
 من أهداف التنمية املستدامة  11.4و 8.9الغايات  18
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تكوين املمثل بمؤسسة املسرح الوطني وتنمية قدراته وإحداث  إطار تطوير برنامجوفي 

إلى جانب تطوير الكتابة املسرحية والركحية وتحسين جودة األعمال  19إختصاصات فنية أخرى 

الفنية خاصة في مجال صناعة الفرجة الحية بغاية ترويجها وطنيا ودوليا ستتولى الوزارة إعادة 

   .املسرح الوطني وإعداد اإلطار القانوني املناسب لهابعث مدرسة السرك الفني صلب مؤسسة 

ل املداخيل الذاتية سيتم العم وتطوير بالحماماتاالرتقاء بجاذبية املركز الثقافي الدولي وبهدف 

 نجاز إعلى سيتم العمل  كما والفنانيننجاز دراسات مشروع اإلقامة الفاخرة للضيوف إ على

ير املضامين الثقافية للمركز الذي سيساهم في تطو وقاعة العروض املغطاة  مشروع مسرح البحر 

  .باإلضافة على تعزيز مسالك السياحة الثقافية

مواصلة هيكلة مجموعة الفرق أما على مستوى املوسيقى والرقص فستعمل الوزارة على 

وهي على التوالي األوركسترا السمفوني التونس ي والفرقة الوطنية للموسيقى  املرجعية،الوطنية 

والفرقة الوطنية للفنون الشعبية ملا لهذه الفرق من دور هام في التعريف بالثقافة التونسية 

 فريقي عربيإإحداث قطب أوبرالي خاصة في التظاهرات واملحافل الدولية. كما سيتم العمل على 

مراجعة اإلطار القانوني املنظم لإلحتراف الفني وضرورة مواكبته يكون مقره في تونس إلى جانب 

)راب، ديجي، تقني صوت اختصاص  للتطور الحاصل في االختصاصات في مجال املوسيقى

وفي مجال وتبسيط اإلجراءات املتصلة بهذا املجال الفني موسيقى، فنان ملحن، إيقاع فموي...( 

  street، رقص الشوارعBreak danceرقص املعاصر، الرقص املسرحي، رقص البريك )ال الرقص

 dance  )... ومراجعة النصوص التشريعية واألوامر الترتيبية ومختلف أنماط الرقص العصري

وتبسيط  املنظمة آلليات املساعدة والدعم على اإلنتاج والترويج في مجال املوسيقى والرقص

املعايير الدولية لحقوق وموائمتها مع  إسناد بطاقات االحتراف الفنياإلجراءات املتعلقة ب

 .اإلنسان

عتبارا إلى أن هياكل التكوين الخاصة إو  التكوين الخاص في مجال املوسيقى والرقصوفيا يخص 

تخضع في مختلف مراحل إحداثها وتسييرها ومتابعتها إلى وزارة التكوين املنهي والتشغيل فستعمل 

تنقيح كراسات الشروط املتعلقة بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الوزارة على 

افقة البيداغوجية والعلمية وتنظير بر  ختصاصات إامجها وبإدراج الخاصة بما يسمح باملر

املتعلقة بالتكوين في  النصوص الترتيبية تنقيحجانب إلى  ومجاالت تكوين ترجع بالنظر للوزارة.
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ختصاص وتعميمه على مختلف يمكن من تفعيل التكوين في هذا اإل مجال الرقص بشكل 

 املعاهد العمومية للموسيقى والرقص.

إتمام عملية الرقمنة فسيتم العمل على  20وتثمينهمستوى حفظ التراث املوسيقي أما على 

للمحامل السمعية والسمعية البصرية التي بحوزة الخزينة الوطنية للتسجيالت الصوتية 

 بمركز املوسيقى العربية واملتوسطية ووضعها على ذمة الباحثين من خالل املنصة الرقمية

املسح امليداني للتراث املوسيقي تواصل عمليات ومن خالل  Musika.tn  للموسيقى التونسية

بكامل تراب الجمهورية واستغالل "مركز إبداع النجمة الزهراء" للتشجيع على االبتكار واالبداع 

إتمام تأهيل متحف اآلالت املوسيقية حتى إلى جانب  في مجال صناعة وترميم اآلالت املوسيقية

 .  غرافي والتكنولوجيات الحديثةيصبح مسايرا للمعايير الدولية من ناحية التصميم السينو 

 

VI.  مارسات الفضلى في القطاع ملبادئ الحوكمة وامل مرقمنة تستندخدمات ثقافية

    :  الثقافي

تنفيذ مخططات التجهيز من خالل  تصالية حديثةإعلى تركيز بنية ستواصل الوزارة العمل         

وتوفير  باعتماد التكنولوجيا الحديثةالسنوي وتأهيل الشبكات اإلعالمية الداخلية وتوسيعها 

وإرساء بنية اتصالية والتوقي من الهجمات السيبرانية وسائل السالمة املعلوماتية الضرورية 

تدعيم عملية النشر كما ستعمل الوزارة على تعتمد الوصالت وااللياف البصرية عالية الجودة 

 21فية املفتوحة.اإلستباقي ألكبر عدد ممكن من املجموعات البيانية الثقا

من خالل تركيز  على تقريب الخدمات املسداة ملختلف الفاعلين الثقافيين العملباإلضافة إلى 

منظومة لرقمنة الخدمات التي تقدمها املؤسسة التونسية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة 

الخاصة بالرصيد الرقمي ملركز املوسيقى العربية  Musika .tnوتركيز منصة املوسيقى التونسية  

تركيز نظام معلوماتي متكامل خاص بشبكة املكتبات العمومية  ومن خاللواملتوسطية 

الستعمال التقنيات الحديثة في عمل املكتبات العمومية ولتأمين خدمات مكتبية على الخط 

منظومة للتصرف في الدعم العمومي بالقطاع  تركيز باإلضافة إلى  لفائدة رواد هذه الفضاءات

سناده ضمن إمكن من تجميع كافة املسارات املتعلقة بالدعم والهياكل التي تشرف على ستُ الثقافي 

ن من معالجة ومتابعة ملفات الدعم
ّ
تخاذ القرارات بصفة رقمية ويساعد على إ فضاء موحد يمك

                                                             
 من أهداف التنمية املستدامة 11.4و 8.9الغايات  20

 من أهداف التنمية املستدامة  16.10الغاية عدد  21



 

19 
 

2025-2023وزارة الشؤون الثقافية : املخطط الثالثي   

الذي تم رقمنته وفق  ي للفنون التشكيليةمنصة للتصرف في الرصيد الوطنو  املناسبة في شأنها

 .ستغالل مصنف تشكيلي تم إعدادها للغرضإتفاقية إ

مزيد تكريس مبادئ الحوكمة في مختلف أوجه التصرف وفي جانب  آخر سيتم العمل على 

وإعادة هندسة مسارات الخدمات التي تسديها اإلدارة )إدارة  22بالوزارة وهياكلها ومؤسساتها

وضبط خارطة املخاطر املرتبطة بها ودعم آليات الوقاية إدارة/مؤسسة(  -إدارة/مواطن -إدارة/

دعم شبكة خاليا الحوكمة مركزيا باإلضافة إلى  من الفساد ومكافحته مع كل األطراف املتدخلة

إلسناد الهياكل الضرورية الهيكلية والبشرية واملادية وجهويا وتمكينها من وسائل العمل 

مدونة وتكريس منظومة القيم واملبادئ املضمنة بدائها أوتحسين وتطوير الراجعة لها بالنظر 

بما يمكن من و  املشاركة الثقافية ميثاقسلوك وأخالقيات العون العمومي والعمل على إنجاز 

 . ارسة والفعل الثقافيإرساء قواعد سلوكية وأخالقية تسمو باملم

VII.  ومهيكل : إطار قانوني يؤسس لقطاع ثقافي متطور 

ــــؤون الثقافية على تطوير اإلطار القانوني  ــ ــ ــ ــ ــ املنظم للقطاع  الثقافي وتهدف تعمل وزارة الشـ

تطوير املنظومة القانونية للمؤسسات صالحات التشريعية التي يتم العمل حاليا على بلورتها إلى اإل 

ـــيقى والرقصالثقــافيــة كــدور  ــ ــ ــ ــ ــ ــــال عن   الثقــافــة واملركبــات الثقــافيــة واملعــاهــد الوطنيــة للموســ ــ ــ ــ ــ ــ فضـ

املؤســســات املرجعية قصــد تمكينها من آليات التصــرف املالئمة التي تؤهلها ملواكبة التطورات 

وإلى  التي يشــــــــــهدها القطاع الثقافي وترتقي بقدراتها التنظيمية واملؤســــــــــســـــــــــاتية وببرامج  عملها

رتقاء باإلطار الترتيبي املنظم فية للمؤســــــــــســــــــــات ، هذا إضــــــــــافة إلى اإل الثقاتكريس املســــــــــؤولية 

ملختلف امليادين اإلبداعية والفنية بما يمكن من وضـــــــــع اإلطار القانوني املالئم لضـــــــــمان حرية 

 .ممارسة املهن الفنية تكريسا للمبادئ الدستورية 

 إيالء قطاع التراث بمختلف صـيغه سـواء املادية أو غير املادية منه أهميةتعمل الوزارة على ســو 

وتشــجيع اإلســتثمار في املجال ، عليه وتثمينهكبرى بما يضــمن حســن التصــرف فيه واملحافظة 

ـــادية املرجوة  الثقافي وتحفيزه ــ ــ ــ ــــة االقتصــ ــ ــ ــــد تحقيق اإلنتعاشـــ ــ ــ ــــ ى وتطلعات املهنيين بقصـــ ــ ــ ما يتماشـــ

ــــافة إلى  ــ مام بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة عبر تشــــــجيع املنتوج الفني مواصــــــلة االهتباإلضـــ

ة التونســــــــ ي وتعزيز انخراط بالدنا في املعاهدات الدولية في مجال حقوق امللكية األدبية والفني

 .الوطني مع املعايير الدولية في مجال امللكية األدبية والفنية وموائمة التشريع

                                                             
 من أهداف التنمية املستدامة  16.6الغاية  22
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التصرف في مجاالت الدعم عبر مراجعة مختلف املسارات حوكمة كما ستعمل الوزارة على مزيد  

املتصلة بالدعم العمومي بما يكرس ترشيد التصرف في املال العمومي وتحقيق االهداف 

وقد تم في هذا الخصوص إعتماد مقاربة تشاركية شملت  املرجوة في نشر الثقافة فكرا وممارسة.

املبدعين الثقافيين وممثلي الهياكل املهنية  مختلف الفاعلين الثقافيين ساهم بمقتضاها عدد من

  .في تقديم التصورات واملقترحات املتصلة باإلصالحات املذكورة

بما يمكن 23 إلى جانب  إستكمال املسار التشريعي والترتيبي املتعلق بقانون الفنان واملهن الفنية

الفنان بمختلف شرائحه وتصنيفاته املهنية في السمو  بأهمية الدور الذي يضطلع به من االعتراف

وتمكينه من أطر باملوقع الحضاري لبالده وتنمية الحياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

خصوصية املمارسة الفنية ويواكب  قانونية قصد تنظيم املهن الفنية بشكل يتالءم مع

يم الحقوق االقتصادية واالجتماعية ويسمح بتدع التطورات التي تشهدها املجاالت الفنية

 للعاملين بها.

وفق ارة مراجعــة الهيكــل التنظيمــي الحــالي للــوز كما ستتولى الوزارة في إطار إصالحي هيكلي جذري 

تصور مرحلي يأخذ بعين االعتبار الظرفية الحالية واملتطلبات املوضوعية للعمل وتطور مهام 

وإحداث املجلس األعلى للثقافة  قتصادية واالجتماعية والثقافيةالوزارة في سياق التحديات اإل

 ليكون اإلطار األمثل وآلية تنظيمية ناجعة تمكن من إرساء املنوال الثقافي الجديد وتحقيقوالتراث 

مراجعة وكذلك   النقلة النوعية لقطاعي الثقافة والتراث من حيث املضمون واألداء املؤسساتي

ن بما يضمن تحفيز أعوا االستثنائية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافيةتأجير الخدمات 

الوزارة والفنانين والباحثين وغيرهم من الكفاءات املتميزة في شتى ضروب اإلبداع وتشجيعهم على 

مواصلة اإلقبال على املشاركة في إنجاح مختلف التظاهرات الثقافية والفنية التي تنظمها الوزارة 

فة إلى تحفيزهم على املشاركة في أعمال اللجان االستشارية املحدثة صلب الوزارة والهياكل إضا

واملؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر مع مزيد تكريس املمارسات الفضلى في هذا املجال وفق 

 .قواعد  الشفافية والنزاهة واملساواة
 

 

VIII.  ق اإلشعاع حضور ثقافي فاعل
 
تهاإقليميا ودوليا يحق  :الثقافي لبالدنا ويخدم جاذبي 

العمل  خاللمن  ستواصل الوزارة السعي نحو حسن إدارة العنصر الثقافي في قوته الناعمة                                    

لصورة  الوطنية والترويجعلى تفعيل ملف املراكز الثقافية بالخارج لتعزيز حضور الثقافة 

مختلف الهياكل املتدخلة قصد وزارة الخارجية و التنسيق مع الى  باإلضافة بالخارجتونس 

                                                             
  من أهداف التنمية املستدامة 1.3الغاية عدد   23
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لخطة ملحق ثقافي بالسفارات التونسية ومراجعة اإلطار القانوني املنظم  إعداد تصور 

 .بالخارج

رؤية واضحة في خصوص املبدعين التونسيين باملهجر  للوزارةأن تكون  علىباإلضافة إلى العمل 

العمل نحو  وعلى بيانات املبدعين والفاعلين الثقافيين باملهجرإعداد قاعدة وذلك عن طريق 

 التونسين خارجالفنانين ق التي تحول دون تنقل املبدعين و العوائالتقليص من الحواجز و 

 األوروبي.نحو الفضاء  التونس ي وخاصةالتراب 

تساعد في وفق رؤية واضحة  تعزيز الحضور الثقافي التونس ي بالخارجكما ستعمل الوزارة على 

وضبط روزنامة  الترويج لصورة تونس بالخارج وتعرف بالتراث الوطني املادي وغير املادي

تعزيز و  سيين بالخارجالتظاهرات والفعاليات الدولية لتكثيف مشاركة املبدعين التون

 2027-2021لسنوات من خالل برنامج أوروبا املبدعة  الشراكة مع بلدان االتحاد األوروبي

الوزارة على تعزيز تشبيك املبدعين والفاعلين التونسيين بنظرائهم من البلدان  حيث ستعمل

 
ُ
 امل

 
ة لهذا البرنامج الذي يوفر فرص لتمويل املبادرات الثقافية كما يوفر فرص لتعزيز م  نظ

برنامج دعم الشباب التونس ي من خالل و  الكفاءات في مجال تسيير املشاريع الثقافية

 EU4Youth  الذي سُيعنى بإدماج الفئات الضعيفة من الشباب في الحياة   الثقافةفي قطاع

 العامة من خالل الرياضة والثقافة.

 

 

 

 

 



 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قــــــــحمل

 المؤشرات الكمية



 

 

 :الركحية الفنون

 :والركحيةعدد مراكز الفنون الدرامية  املؤشر:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

24* *24 24* 24 24 25 

 

 :الدعم في الترويج علىعدد العروض املسرحية املتحصلة  املؤشر: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

743* 2202* 2220 2225 2230 2240 

 

 الركحية:الفنون  وتجهيز فضاءاتمنحة دعم تسيير  عدد الفضاءات املتحصلة على املؤشر:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

*38 42* 43 43 44 44 

 

 :عدد إنتاج جمعيات مسرح الهواية املوجهة للطفل املؤشر:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

*28 73* 80 85 85 90 

 

 املؤشر: عدد إنتاج جمعيات مسرح الهواية املوجهة للكهول:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

58* 27* 28 29 30 31 

 

 املؤشر: عدد إنتاج الهياكل املسرح املحترفة املوجهة للطفل:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

72* *145 120 121 122 123 
 

 2025 فاق سنةآيف  الكمية املؤشرات



 

 املحترفة املوجهة للكهول:املؤشر: عدد إنتاج الهياكل املسرح 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

75* *66 66 67 68 70 

 

 :اإلنتاج واملتحصلة علي منحة املساعدة على  للطفلعدد األعمال املسرحية املوجهة  :املؤشر 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

*11 28* 29 30 31 32 

 

 واملتحصلة علي منحة املساعدة على اإلنتاج: كهول املؤشر: عدد األعمال املسرحية املوجهة لل

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

*22 *34 35 36 37 38 

 

 املؤشر: عدد األعمال املسرحية العرائسية املنتجة:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4* 5* 5 6 6 7 

 

 :**املؤشر: نسبة األعمال املتوجة مقارنة باألعمال الفنية املدعومة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

12 13 15 15 18 18 

 

 :**في مجال الفنون الركحية  املؤشر: نسبة األعمال النسائية املدعومة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

40 42.5 43 43.6 45 45.5 

 

 

 



 :**املؤشر: عدد األعمال الفنية املشاركة في التظاهرات الدولية

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

183 373 499 529 539 549 

 الفنون التشكيلية: 

 :**الفنينسبة رقمنة الرصيد  املؤشر: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65 65 70 73 80 85 

 

 املوسيقى : 

 د الجهوية للموسيقى و الرقص :اهاملؤشر : عدد املع

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

24 24 24 25 25 25 

 

 املؤشر : عدد إنتاجات األعمال الفنية الكبرى ملؤسسة مسرح األوبيرا :

2021 2022 2023 2024 2025 

12 6 10 12 15 

 

 املؤشر : عدد إنتاجات األعمال الفنية الكبرى ملؤسسة مسرح األوبيرا املشاركة في تظاهرات دولية ومحلية:

2021 2022 2023 2024 2025 

5 10 6 7 8 

 

 

 

 

 

 



 الفنون السمعية البصرية: 

 :سينمااملؤشر: عدد قاعات ال 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

32* 40* 40 40 41 41 

 

 :عدد التظاهرات السينمائية الجهوية املنجزةاملؤشر:  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

*14 *21 23 26 30 33 

 

:للسينمائيينعدد البطاقات املهنية التي تم إسنادها املؤشر:   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

*111 113* 115 120 122 123 

 

:عدد التراخيص املسندة ملوردي األفالم لتحويل عمالت أجنبيةاملؤشر:   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

231* *196 199 200 200 200 

 

:)املجهزة والغير املجهزة بآالت العرض السينمائي(: سيارات السينما املتجولةعدد املؤشر:   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

37* 37* 40 40 41 41 

 

قاعات السينما التي تم تأهيلها:عدد املؤشر:   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7* 8* 9 9 10 10 

 

 



 واملطالعة:الكتاب 

 :عدد املكتبات العمومية املؤشر:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

434* 439* 440 442 443 444 

 

 املتنقلة:عدد املكتبات  املؤشر:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

*42 42* 44 46 47 50 

 

 املؤشر: الرصيد العام:

2020* 2021* 2022 2023 2024 2025 

8001332 8125181 8250947 8333456 8416791 8500959 

 

 :الورق املستعمل في صناعة الكتاب الثقافي املنتفعة بدعم النشر عدد دور املؤشر: 

2020* *2021 2022 2023 2024 2025 

84 75 75 76 80 80 

 

 الناشرين املستفيدين في آلية إقتناء الكتاب التونس ي:عدد املؤشر:   

*2020 2021* 2022 2023 2024 2025 

127 117 120 121 121 122 

 

 :التوصية بالنشر( آلية)املؤشر: عدد األعمال املوص ى بنشرها  

2020* *2021 2022 2023 2024 2025 

1 1 2 2 3 3 

 

 



 املؤشر: عدد املعارض الدولية التي تمت املشاركة فيها:

*2020 2021* 2022 2023 2024 2025 

3 3 3 4 5 5 

 

ور عدد اإلصدارات الجديدة من الكتب املؤشر: 
ّ
 :**الثقافية والدورياتتط

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2100 2400 2600 2800 3000 3200 

 

 :**املؤشر: تطور عدد القراء

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4105442 

 

2690000 

 

2740000 

 

2760000 

 

2760000 

 

2780000 

 

 الثقافي:العمل  

 : عدد دور الثقافة املؤشر :

2020* 2021* 2022* 2023 2024 2025 

233 238 243 244 246 246 

 

 املؤشر: نسبة تغطية دور الثقافة للمعتمديات:

*2020 2021 2022 2023 2024 2025 

72.82 72.83 72.85 72.88 72.88 72.90 

 

 :املؤشر: عدد املستفيدين من نوادي الثقافة

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 

23645 24700 24800 25000 25500 26000 

 

 



 :الثقافةعدد األطفال املستفيدين من نوادي  املؤشر:

2020* 2021 2022 2023 2024 2025 

12586 13500 14000 14500 14800 15000 

 

 :**الثقافيةبالنوادي  العنصر النسائي نخراطإتطور نسبة  املؤشر:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

%55,05 % 56 

 

%57,5 

 

%59 %60 

 

61%  

 

 :**املدنيالثقافيين واملجتمع  تطور عدد الشراكات مع الفاعليناملؤشر: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1044 

 

1100 1200 

 

1300 

 

1400 

 

1500 

 

 التراث:

 :**وصونهتطور نسبة الجمعيات املساهمة في املحافظة على التراث املؤشر: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

% 10.30  % 11   12 %     13 %   14 % 

 

15% 

 

اقع واملمتلكات الثقافيةنسبة املعالم املؤشر:   :**واملرتبةاملحمية  واملو

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

% 30  % 30  % 35  40 %  42 % 

 

 45 % 

 

 

 



 :**اليونسكو عدد عناصر التراث املودعة للتسجيل في قائماتاملؤشر: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4 

 

4 7 

 

10 

 

12 

 

15 

 

اقع املؤشر:   : **واملتاحفعدد الزيارات للمعالم واملو

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

160498 

 

1155000 1212750 1300000 1495000 1500000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *معطيات تم تجميعها في إطار تجميع املعطيات اإلحصائية املنتجة من اإلدارات العمومية 

 ** معطيات مدرجة بوثيقة البرنامج السنوي للقدرة على األداء 

 


