دائرة المشاريع 


تقوم دائرة المشاريع في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم بتحديد أولويات المشاريع لتنفيذها وتوزيعها على المنظمات الأهلية، بما يتوافق مع أهداف اللجنة الوطنية ، وكذلك بما يتوافق مع أهداف المنظمات والجهات الدولية الممولة لهذه المشاريع، كاليونسكو والآيسسكو والأليكسو وغيرها .
تهتم اللجنة الوطنية بدعم المشاريع  التنموية الهادفة لدعم وتمكين المرأة الفلسطينية، ويراعى التنوع والتوزيع الجغرافي للمشاريع المختلفة، لتشمل مختلف محافظات الوطن، وليشعر الجميع باهتمام اللجنة الوطنية بهم قدر الإمكان، وضمن الإمكانيات المتوفرة، مع أعطاء الأولوية للمشاريع المتميزة.خاصة في الريف والمناطق النائية، والمتأثرة منها من جدار الفصل ألاحتلالي العنصري ، وكذلك المشاريع المتعلقة بالطفل الفلسطيني، الذي يعاني من وطأة الإجراءات الإحتلالية، سواء كان ذلك نفسيا أو اجتماعيا، كما وتهتم اللجنة بدعم النشاطات الأكاديمية والثقافية والتربوية والعلمية المتنوعة، والتي تهدف إلى النهوض بالمستوى الثقافي والتربوي والعلمي في فلسطين، كما وتدعم النشاطات والمشاريع التراثية المتنوعة، كحفظ التراث الفلسطيني وتطويره، للتأكيد على عروبة فلسطين أرضاً وشعباً.

	التربية والتعليم و التعليم العالي:
في سبيل دعم المسيرة التربوية والتعليمية لدى الطلبة والعاملين في هذا المجال، يتم تقسيم المشاريع المقترحة إلى قسمين:

	التربية والتعليم: يتم البحث عن فرص تدريب وتأهيل للعاملين في هذا القطاع، سواء على مستوى التعليم المدرسي، أو مستوى رياض  الأطفال في الداخل أو المخيمات الفلسطينية في الخارج، وذلك لرفع كفاءتهم العلمية التعليمية والارتقاء بمستوى أدائهم، وتشجيع عقد المؤتمرات والندوات التربوية والتعليمية والعلمية المتخصصة، وكذلك تشجيع البحث العلمي.
	التعليم العالي: تشجيع النشاطات الأكاديمية والتعليمية والتدريبية للطلبة والعاملين في هذا المجال، لرفع روحهم المعنوية وإثراء معرفتهم ولإكسابهم خبرات التعلم والتعليم والتواصل مع زملائهم المحليين والدوليين، وتشجيع البحث عن منح دراسية، وتشجيع عقد الندوات والمشاركة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

الثقافة:

        تشجيع الثقافة الوطنية أولاً، وفي مختلف المجالات، لرفع المستوى الثقافي لدى مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وتعزيز روح الانتماء الوطني والقومي والإسلامي، من خلال دعم المشاريع الثقافية المقدمة من المؤسسات المختلفة، والمساهمة على قدم وساق مع هذه المؤسسات لتفعيل دورها والارتقاء بأدائها، ويتم ذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الثقافية المحلية والإقليمية والدولية، وتشجيع التبادل الثقافي بين المؤسسات الفلسطينية وزميلاتها المحلية والإقليمية والدولية ، كما وتعمل على تشجيع الحوار بين الشعوب الثقافات والأديان. 

	التراث والفنون: 
تشجيع وتنفيذ النشاطات والمشاريع المتعلقة بالتراث وبالفن الفلسطيني بأشكاله المتنوعة من أجل تطويره وحمايته من التقليد والتزييف والعبث والسلب والاندثار، وإظهار الوجه الحضاري والمشرق لفلسطين، وكذلك التأكيد من خلال هذه النشاطات على فلسطينية وعروبة فلسطين أرضاً وشعباً لوضعها في مكان لائق بين شعوب العالم. ويشمل التراث جوانب مختلفة منها:
	التراث المادي: والمتمثل بصيانة وترميم المباني والمواقع الأثرية، وبالآثار والأدوات التراثية والتحف الأثرية والمخطوطات وغيرها، والتي يجب البحث عنها وتوثيقها وتسجيلها لدى الجهات الدولية المعنية كجزء من التراث الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية قد نفذت العديد من المشاريع والبرامج في هذا المجال كترميم لبعض الأماكن الأثرية والتاريخية وخاصة في مدينة القدس الشريف، وكذلك عقد دورات وطنية في مجال ترميم المخطوطات بالتعاون مع بعض المؤسسات المحلية المتخصصة. 

القدس :
           نظراً للأهمية والمكانة الخاصة لمدينة القدس ومقدساتها ومواقعها التاريخية للعرب     والمسلمين وللعالم أجمع، وللشعب الفلسطيني كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، ونظراً للظروف التي تعيشها مدينة القدس، وما يحيق فيها من سياسة التهويد والتدمير والتفريغ الممنهج لسكانها من قبل سلطات الاحتلال، لطمس هويتها العربية والإسلامية، تولي اللجنة الوطنية عناية خاصة للقدس وتراثها ومقدساتها وسكانها الفلسطينيين، فتدعم مختلف النشاطات والجهود الرامية للمحافظة على هويتها الفلسطينية العربية، فتساهم في دعم صمود أهلها بوجه الممارسات الاحتلالية ومقاومة عمليات التهويد سواء عن طريق دعم النشاطات الثقافية أو التربوية، أو عن طريق دعم المشاريع الهادفة إلى حفظ التراث والمخطوطات التاريخية التي تؤكد على عروبتها وتدحض الادعاءات الإسرائيلية وإجراءاتها.   

	التراث الشعبي:

      أ. الفنون الشعبية المتنوعة، الموسيقى، الأغاني، الشعر، الأمثال، الروايات والقصص الشعبية، وقد شجعت ودعمت اللجنة الوطنية العديد من البرامج والمشاريع في هذا المجال. 
           ب. الملابس و الأزياء الشعبية، الحلي، المأكولات الشعبية والأدوات المستخدمة في مختلف نواحي الحياة اليومية، والتي تعبر عن نمط حياة السكان في مختلف المراحل. 
          ج. الرسم والنحت القديم منها والحديث حيث يحتل الرسامون والنحاتون الفلسطينيون مكانة مرموقة محلياً وإقليميا ودولياً.
             





