خطة عمل نوفا سكوشا
للنهوض بالثقافة
اإلبداع واملجتمع

” ﻳﺤﺘﺎج اﳌﺮء إﱃ اﻟﺸﻌﺮ،
اﻟﺸﻐﻒ ،اﻟﻨﺎس،
وإﱃ ﺧﻄﺔ“.

ﺟﻮرج إﻟﻴﻮت ﻛﻼرك،
ﺣﺎﺋﺰ ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺐ
ﺷﺎﻋﺮ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﻜﻨﺪي
وأﺣﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻧﻮﻓﺎ ﺳﻜﻮﺷﺎ

موجز تنفيذي
يقدم قسم الجاليات والثقافة والرتاث يف مقاطعة نوفا سكوشا أول خطة عمل شاملة للنهوض بالثقافة.
لقد اعتمدنا منظورا ً واسع النطاق وجامعاً ألن الثقافة تطال كافة مناحي حياتنا .من املحتمل أال نتمكن من
تحديد كل عنرص من عناﴏ ثقافتنا إال أننا ندرك كيف تؤثر فينا ،كيف تحرك مشاعرنا ،وكيف تحدد معامل حياتنا.
فيام تنطوي الثقافة املفعمة بالحيوية عىل مكافﺂت وفوائد جمة ،تلعب أيضاً دورا ً يف منو االقتصاد وازدهاره .فرغبتنا يف النهوض
بالقطاع الثقايف ،وتحقيق املزيد لالحتفال بثقافتنا وتبادلها ،وخدمة جالياتنا املختلفة ،إمنا تشكل جوهر األساس يف خطة العمل
هذه .فهي تص ّور الهوية التي ستتخذها هذه الثقافة حني نركّز جهودنا أكرث ،ونعزز مشاركتنا أكرث ،ومنﴤ قدماً معاً بأعداد أكرب.
تبثّ هذه الخطة الحياة يف الرسالة التي يصبو قسمنا إىل تحقيقها وهي املساهمة يف رفاه وازدهار الجاليات املختلفة واملبدعة
يف نوفا سكوشا وذلﻚ من خالل الرتويج لثقافة مقاطعتنا وتراثها وهويتها ولغاتها فضالً عن تنميتها وصونها واالحتفاء بها.
ستقدم خطة العمل هذه اإلرشاد والتوجيه لحكومة نوفا سكوشا يف عملية اتخاذ القرارات مبا فيه وضع اإلجراءات وتحديد
األولويات االسرتاتيجية واملعايري .وكام تتغلغل الثقافة يف كل جانب من جوانب حياتنا ،ستُع ّمم هذه الخطة عىل كافة الدوائر
الحكومية وسنعتمد عىل تعاون زمالئنا العاملني فيها ،والتزامهم ودعمهم لرتجمة هذه األقوال إىل أفعال.
تعتمد أيضاً خطة العمل هذه عىل سكان نوفا سكوشا لتسليﻂ ضوء ساطع عىل ثقافتنا املزدهرة ،وتحفيز االبتكار فيها وصونها،
وتعزيزها وتصديرها وتبادلها .فالثقافة الجامعة والزاخرة بالحيوية ترتقي بنهج عيشنا ومجتمعاتنا وتراثنا املشرتك وتسهم يف
ازدهارنا .نحن بحاجة إىل سواعدكم جميعاً وأصواتكم جميعاً إلشاعة ثقافتكم وتبادلها.

ملاذا وضعنا خطة عمل ثقافية؟
تخاطب الثقافة هويتنا وفخرنا ورفاهنا كأفراد وعائالت وجاليات وكمقاطعة .فهي جزء من هوية شعب نوفا سكوشا.
نظرتنا إىل الثقافة هي واسعة النطاق وجامعة .فثقافة نوفا سكوشا تشمل الفنون والرتاث واملتاحف واملكتبات العامة
واالرشيفات واللغات والهوية الثقافية والصناعات اإلبداعية واملأكوالت والتقاليد والروحانية وطرق تفاعلنا مع
بيئة الطبيعة املحيطة بنا.

الوقع االقتصادي

يعمل نحو  14ألف من سكان نوفا سكوشا يف القطاع الثقايف .ويف العام  ،2015بلغت مساهامتهم يف االقتصاد املحيل
 949مليون دوالر كندي بعد أن كانت  823مليون دوالر كندي يف العام .2010
وباإلضافة إىل املزايا التي يتمتع بها العيش والعمل يف مكان يتمتع بالتنوع الثقايف ،تنطوي ثقافتنا عىل اقتصاد واعد
سواء داخل مقاطعتنا  -أو خارج حدودها  -يف قطاع الصادرات.

ستة محاور ،مبادرات عديدة

تتضمن الوثيقة الشاملة لخطة العمل الثقافية العديد من املبادرات وبنود العمل وهي متوافرة عىل املوقع التايل
 .novascotia.ca/cultureوقد بدأت الحكومة بتطبيق البعض منها ،أما البعض اآلخر ،فمن املقرر املبارشة بتنفيذه يف العام
 2017عىل أن يستمر لسنوات عديدة .ندرج فيام ييل أبرز مالمح الوثيقة الكاملة:

الرتويج لثقافة شعب امليكامك
االعرتاف ودعم شعب امليكامك يف تفسري ثقافته وملكيته لها – متكني امليكامك من رسد قصصهم وحكاياتهم.
العمل مع املنظامت التعليمية وسواها التابعة لشعب امليكامك بهدف دعم إعادة إحياء لغة امليكامك واالعرتاف بها.
رفع مستوى التوعية بثقافة امليكامك وتقديرها.

تعزيز اإلبداع واالبتكار
إنشاء صندوق اإلبتكار الثقايف لتقدير ودعم املبادرات الثقافية املبتكرة التي تعالج األولويات والفرص االجتامعية.
اكتشاف أقاليم اإلبداع و “صناديق الثقافة” بصفتها حاضنة للطرق واالبتكارات الجديدة لحل املشاكل ،واستخدام الثقافة
مبا فيه مصلحة سكان نوفا سكوشا.
دعم القطاعني التطوعي وغري الربحي اعرتافاً بالدور األسايس الذي يؤديه املتطوعون يف املجتمع والفعاليات الثقافية.

ترسيخ العلم والرشاكات والتفاهم
العمل مع مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي لتنمية مهارات ريادة األعامل والتصدير لدى العاملني املبدعني.
العمل عىل ترسيخ وتوسيع نطاق التعليم الثقايف يف املدارس الحكومية ابتداءا ً من الروضة وحتى صف .12
رفع مستوى الوعي بالثقافة واملساواة من خالل التعليم داخل الصفوف الدراسية وعرب الوسائل واملوارد التعليمية.

النهوض بالتنوع الثقايف
التعاون مع املجتمع والدوائر الحكومية والوكاالت وسواها ملواصلة مسرية مكافحة العنرصية والتمييز.
العمل لدعم مختلف الجاليات والهويات الثقافية التي تتضمنها املقاطعة مبا فيها الجاليات الثقافية الجديدة والناشئة ونرش
الوعي والتفاهم بني كافة الثقافات.
تحديث قانون التعدد الثقايف لعام  1998يك يعكس ويدعم عىل نحو أفضل هوية نوفا سكوشا حارضا ً ومستقبالً.

التميز يف اإلرشاف الثقايف
تهيئة متاحف نوفا سكوشا مبا يتيح لها رواية قصة املقاطعة وتاريخها فيام تواصل تعزيز جدواها
وجاذبيتها الستقطاب الزوار.
زيادة فعالية وشفافية برامج التمويل التي توفر الدعم للمنظامت واملرافق الثقافية والرياضية والرتفيهية مع الرتكيز عىل
املناطق الريفية يف مقاطعة نوفا سكوشا.
العمل عىل إعداد “اسرتاتيجية الدروب الطبيعية” يف نوفا سكوشا.

تحفيز التوعية والتنمية االقتصادية يف القطاع الثقايف
إعداد برنامج تسويقي أكرث شمولية من برنامج “اشرتِ ثقافة نوفا سكوشا” مع االرتكاز عىل منوذجي “مذاقات
نوفا سكوشا” و “اخرت نوفا سكوشا”.
استخدام صندوق الصناعات املبدعة الحايل ملساعدة املؤسسات التجارية وغري الربحية عىل تصدير ابتكاراتها حول العامل
مستهدفني كل من قطاع املوسيقى والنرش والكتاب والحرف اليدوية واألفالم والتصميم والفنون البرصية والتمثيلية.
العمل مع منظمة “شاشة نوفا سكوشا” وسواها من املنظامت الناشطة يف صناعة األفالم والتلفزيون لتعزيز هذا القطاع مع
الرتكيز عىل تطوير صانعي األفالم والكتاب واملخرجني املحليني وتشجيع التنوع واملساواة بني األجناس.
وضع نهج اسرتاتيجي عىل مستوى الحكومة إلعداد الفعاليات واستقطابها ومتويلها.

مشاورات وتعليقات حول خطة العمل
خريف  :2016أقيمت جلسة تشاورية مع مكتب التفاوض املعني مببادرة حقوق شعب امليكامك بحضور ممثلني عن
مجلس زعامء امليكامك يف نوفا سكوشا لجمع آراء الشعوب األوىل يف نوفا سكوشا.
من مايو إىل سبتمرب  :2016شارك أكرث من  800شخﺺ من نوفا سكوشا بﺂرائهم واقرتاحاتهم من خالل الفعاليات العامة
واالستبيانات الهاتفية والبوابة اإللكرتونية.
من ديسمرب  2015إىل مارس  :2016ورش عمل يف  14منطقة مع  188فريق من أصحاب املصلحة؛ استبيان
إلكرتوﻲﻧ مع أكرث من  1000إجابة.

لقراءة نﺺ خطة العمل بالكامل ،يرجى زيارة
novascotia.ca/culture

رؤيتنا

نوفا سكوشا هي مقاطعة رائدة
ومشهود لها يف كندا عىل أنها مكان
يشجع عىل ازدهار الهوية الثقافية والتعبري
الثقايف واالقتصاد ،ومكان يحرص فيه شعبه
عىل تكريم واعتناق التنوع والرتاث الثقايف،
والنجاح من خالل ابداعه الالمحدود
وتضامن املجتمع ولحمته.

