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بأن   ً مؤمنا� لة،  ها�ئ تحديات  هة  موا�ج في   ً العامل� السعودي  الثقافي  القطاع  شارك 
التباعد  عل  �ج على  قدرته  من   ً وواثــقــا� الظروف،  كانت   ً أيــا� ثمر  �تُ الطمو�ة  الــرؤى 
ومنصاته  وقنواته  بأدواته  االفتراضي  الفضاء  تطويع  وعلى  لالقتراب،  مسا�ة 
لصالحه، ومضى بثقافة هذا الوطن نحو آفاق أوسع تحت قيادة خادم الحرمين 
صا�ب  األمين  عهده  وولــي  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك  الشريفين 

السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -�فظهما هللا.

 ً ِ�راكا� الثقافة، فنرى  2030 بشكل أصيل على قطاعات  اململكة  انعكست رؤية 
ً �ول قطاعات �ديثة مثل فنون الطهي واألزياء والتراث الطبيعي  ً فاعال� تمعيا� محج
واألفــالم  والتصميم  العمارة  لفنون   ً متزايدا�  ً اقتصاديا�  ً وأثــرا� البصرية،  والفنون 
الثقافة  ً منقطع النظير للتعريف بالتراث املحلي وفعاليات  واملوسيقى، وطمو�ا�

مة واللغة. ً في النشر والتر�ج وزخما�

حة فايروس كورونا كوفيد-19  ا�ئ ، شّكلت فيه �ج ً مختلفا� ً ثقافيا� ً عاما� شهدنا معا�
ــاه أهــمــيــة املــشــاركــة فــي تحمل  ــرز الــوعــي تــحج ــزات، وبـ مــالمــح الــتــحــديــات واملــنــحج
ة  واملنتحج والداعمة،  امُلشّرعة  هات  الحج بين  الثقافي  بالفعل  النهوض  مسؤولية 
مهور  ً إلى األفراد املعنيين من مثقفين ومبدعين وانتهاء بالحج والحاضنة، وصوال�
وتفعيل  الحلول  اد  وبإيحج التكاملي  بالعمل  ميع  الحج آمن  �يث  الفاعل،  الثقافي 
سبل  ولتيسير  املر�لة  متطلبات  الستيعاب  الطاقات  بأقصى  وعمل  ل،  البدا�ئ

استمرار الحياة الثقافية.

السعودية  العربية  اململكة  في  الثقافية  الحالة  )تقرير  أيديكم  بين  نضع  واليوم 
بالشفافية  يــتــســم   ً � ــرصض ــعـ بـ الــثــانــيــة،  نسخته  فــي  الــثــقــافــة(  رقــمــنــة  2020م: 
والتعافي،  التعثر  �كايات  غفل  �يُ أن  دون  النمو  مالمح  ويبرز  هود،  بالحج ويفخر 
 ، ويــســلــط الــضــوء عــلــى الــعــمــل الــثــقــافــي الــســعــودي مــن خـــالل اإلبــــداع واإلنـــتـــا�ج
ً والــفــعــالــيــات، مـــع تــتــبــع ورصـــد ــادرات واملـــشـــاريـــع والـــبـــرامـــحج ــ ــب ــ ً أهــــم امل  مـــوثـــقـــا�

الفرص والتحديات.

الثقافة نصيب  إال أن لرقمنة  األزمــة،  الرقمي سبقت  التحول  ورغم أن مسيرة 
األسد في مختلف صفحات التقرير، نتعرف من خاللها على واقع األرقام ونقترب 
مستوى  فيها  ارتفع  مر�لة  في  بــالدنــا،  في  الثقافة  ــاع  ُصــ�ضّ عايشها   ً أ�ـــدا�ث� من 

املحلية. إن  الرقمية  ربة  للتحج ز، بوصف دقيق  املنحج م  ارتفع فيها �حج التهديد كما 
ً تدرس الواقع، وتعين على  دد كل عام عينا� د في التقرير املتحج ً املتابع سيحج القارى�

ا�اتها وتحدياتها. التطوير، وترصد الحالة الثقافية بنحج

مل. ً أ�ج ما� ً بمسيرتنا الثقافية. والقادم دا�ئ لنفخر معا�

بدر بن عبد هللا بن فر�ان آل سعود
وزير الثقافة

كلمة سمو الوزير
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هات التي أسهمت في إمداد التقرير بالبيانات الكّمية والنوعية  تضاعف عدد الحج
الــعــام السابق، وهــو مــا أضــاف إلــى أهمية التقرير في  الــعــام أكثر مــن  فــي هــذا 
االت الثقافية املختلفة، وبناء  نسخته الثانية، وساعد في رسم تصور أوسع للمحج

العديد من مؤشرات األداء.

ات �كومية عامة، وبين  هات املساهمة ما بين وزارات وهي�ئ وقد تنوعت هذه الحج
القطاع  من  ومنظمات  وشركات  املختلفة،  بأشكالها  املدني  تمع  املحج مؤسسات 
ميع الفاعلين في  الخاص، ويتطلع التقرير إلى استمرارية وتوسيع التعاون مع �ج
ا، الذي يكتسب أهميته  ودة وكفاءة ودقة التقرير سنو�يّ� ل رفع �ج اململكة؛ من أ�ج

ً بعد أخرى. وهرية من هذا التراكم املعرفي سنهت� الحج

شاركتنا  التي  هات  الحج هذه  ميع  لحج والعرفان  زيل  الحج بالشكر  نتقدم  ا،  وختام�
تعاونها  لــوال  الــصــورة  ــز على هــذه  ــنــحج �يُ أن  التقرير  لــهــذا  يكن  مل  والــتــي  ــا�،  الــنــحج
املتنامي  الثقافي  الحراك  هــذا  في  املهم  ودورهــا  الفّعالة،  ومساهمتها  املثمر، 
اململكة بها  تمر  التي  تماعية  واال�ج واالقتصادية  التنموية  التطورات  ظــّلً   في 

العربية السعودية.

شكر وتقدير
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ابة الواقع الثقافي عام 2020م؛ التحدي واالستحج

2020م  عــام  فــي  وأفـــراد  مؤسسات  مــن  الثقافي  املشهد  فــي  الفاعلون  ــه  ـ وا�ج
اتخذتها  التي  العامة  الصحية  السياسات  بتطبيق   ً فالتزاما�  ، يا� استثنا�ئ  ً تحديا�
كتاب  معارض  من  الكبرى  الفعاليات  لت  تأ�ج حة،  ا�ئ الحج هة  ملوا�ج اململكة  �كومة 
أبوابها،  واملــتــا�ــف  واملكتبات  الــعــرض  ــاالت  وصـ املــســار�  وأغلقت  ــانــات،  ومــهــر�ج
كان  التي  التفاعلية  الثقافية  األنشطة  ومختلف  ية  الخار�ج املشاركات  وألغيت 
القطاع  تعاطى  السابقة.  األعـــوام  فــي   ً ونــوعــا�  ً كــمــا� بنموها  يزخر  الثقافي  ــال  املــحج
انحسرت  فريد  واقع  مع  العامة،  الحياة  مسارات  مختلف  شأن  شأنه  الثقافي، 
ــوال التي  ً فــي فــتــرة �ــظــر الــتــحج فــيــه املــســا�ــات واملــمــارســات املــألــوفــة، خــصــوصــا�
كانت  كما  الــعــام،  منتصف  �تى  مــارس  شهر  منتصف  من  اململكة  في  امتدت 
 العودة إلى األنشطة العامة في النصف الثاني من العام محدودة بحكم ضوابط

راءات اال�ترازية. اإل�ج

على  عريضة  ثقافية  �الة  حت  تف�تّ ــديــد،  الــحج الــواقــع  لهذا  سريعة  ابة  استحج فــي 
تماعي ومنصات الفيديو، أو من خالل  ل التواصل اال�ج اإلنترنت، سواء في وسا�ئ
املواقع املخصصة، وقد تنوعت الروافد الثقافية لهذه الحالة، فشملت ملتقيات 
القراءة،  وأندية  املوسيقي  لــأداء  باإلضافة  ومعارض،  ومسابقات  عمل  وورش 
ً لنماذ�ج  ً � اســتــعــراصض مــع  الحالة  هــذه  تلمس  يمكن  التقرير  فصول  خــالل   ومــن 

من أنماطها.

االفتراضي،  العامل  على  غرباء  السعودي  الثقافي  املشهد  في  الفاعلون  يكن  مل 
ي  املر�ئ  ً إلى اإلنتا�ج  ً فقد عرفوه منذ منتديات اإلنترنت في مطلع األلفية وصوال�
اإللكتروني.  والنشر  مة  التر�ج ونشاط  املاضي  العقد  في  الفيديو  منصات  على 

لــطــاملــا وفــر الــتــواصــل الــرقــمــي مــســا�ــات لفاعلية املــبــدعــيــن فــي املــمــلــكــة، وقـد 
وانب  �ج 2019م  لعام  الثقافية  الحالة  تقرير  من  األولــى  النسخة  استعرضت 
�يث  من   ً مختلفا� ــاء  �ج العام  هــذا  االفتراضي  الثقافي  النشاط  أن  غير  منها، 
ارب، وتميز بمساهمة املؤسسات وتعدد أدوارها،  كثافة املعروض وأنواع التحج
موعات  املحج أو  األفـــراد  على   ً مــقــصــورا�  ً نــشــاطــا� االفتراضية  الفعاليات  تعد  فلم 
العربية  اللغة  ــال  مــحج فــي  علمية  ملتقيات  الــعــام  شهد  بــل  املـــوارد،  مــحــدودة 
باإلضافة  للمتا�ف،  إلكترونية  وزيــارات  افتراضية،  فنية  ومعارض  عد،  �جُ عن 
وزارة  رأسها  على  فاعلة،  مؤسسات  تنظمها  لفعاليات   ً وبرامحج مسابقات  إلى 
طيف  انب  �ج إلى  العزلة(،  في  )الثقافة  مبادرة  بإطالق  سارعت  التي  الثقافة، 
صورة  التقرير  فصول  ترسم  الــذي  املشهد،  أثــرت  التي  املؤسسات  من  واســع 

فيه. املساهمين  وتنوع  لتنوعه 

حة على ظهور املشهد الثقافي االفتراضي،  ا�ئ مل يقتصر تفاعل الثقافة مع ظرف الحج
�يث  الثقافية،  واملمارسة  اإلبــداع  في  كذلك  لى  تحج وإنما  واالنتشار،  الحضور  أو 
اإلبداعية  املضامين  على  حة  ا�ئ الحج مر�لة  لتأثير  أولــيــة  مالمح  التقرير  ل  يسحج
الــتــي غيرت  التصميم  وأفــكــار  الفنية،  والــعــروض  واملــعــارض  ــيــة،  األدب لــأعــمــال 
الذين  األزيــاء  مصممي  أعمال  وكذلك  للمنازل،  الداخلية  املسا�ات  تفضيالت 
مظاهر  من  ذلك  وغير  الطبية،  الكمامات  تصاميم  على  إبداعية  ملسات  أضافوا 

التأثير التي برزت خالل العام.

صعوبات  مــع  للتكيف   ً ــال� مــو�ئ الثقافة  فــي  املهتمين  وعــامــة  الفاعلون  ــد  و�ج كما 
آخرون  اتخذ  �ين  في  تماعي،  ا�ج وتباعد  منزلي  ر  �حج من  فرضته  وما  حة  ا�ئ الحج
أ�داث  عن   ً بعيدا� والتأمل  والتقييم  األنفاس  اللتقاط  مهلة  ول  التحج �ظر  فترة 
اب تفرغوا للعمل على  د ذلك في فنانين تشكيليين وك�تّ املشهد املتسارعة، ونحج

حة كوفيد-19، الذي مل  ا�ئ هت البشرية في كافة أقطار املعمورة انتشار �ج ً في كافة منا�ي الحياة؛ إذ وا�ج ً مختلفا� كان عام 2020م عاما�
ً عميقة في االقتصاد وسبل العيش  آثــارا� يهدد �ياة املاليين ومنظومات الصحة العامة فحسب، إنما خلفت متطلبات التعامل معه 
ات إغالق  ، في مو�ج حة بثقلها على القطاعات الثقافية واإلبداعية عامليا� ا�ئ وأنماط الحياة اليومية. وضمن هذا التأثير الواسع ألقت الحج
انات وفعاليات ومعارض)1(.  ً في العديد من الصناعات اإلبداعية، وإلغاء مهر�ج للمرافق الثقافية، باإلضافة إلى تعطل عمليات اإلنتاح�
حة، يتمثل في  ا�ئ ً يبعث على األمل في خضم الحج انبا� ً خالل العام، أبرز �ج هته القطاعات اإلبداعية عامليا� إال أن هذا التحدي الكبير الذي وا�ج
ل، وقبل ذلك فيما منحته الثقافة من قدرة على خلق املعنى وإظهار التضامن عبر سبل اإلبداع،  مرونة الفاعلين في استكشاف البدا�ئ
ال الثقافي في اململكة  ابة اإلبداعية في املحج لت هذه املرونة واالستحج هة األزمة)2(. تحج ة املاسة لدعم هذه املرونة في موا�ج ما يبرز الحا�ج

حة ما طال نظراءها في العامل. ا�ئ بمختلف قطاعاته التي طالها من تأثير الحج
تسعى النسخة الثانية من تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية إلى إلقاء الضوء على واقع النشاط الثقافي لعام 2020م، 
ً بعد  حة كوفيد-19 بصبغة خاصة. وإذ يواصل التقرير سعيه لتوفير مادة ترصد التطورات واملالمح للواقع الثقافي عاما� ا�ئ الذي صبغته �ج
حة على القطاعات الثقافية. ليس من خالل تناول تأثير  ا�ئ ً آلثار الحج ً أوليا� عام، يكتسب تقرير عام 2020م أهمية خاصة لكونه يقدم توثيقا�
 ً ل عبر التفاعل مع انعكاساتها، والنظر إلى ما وراء الطار�� د الذي تشّكَ ً للواقع املستحج ً ورصد� � ً للتقرير، وإنما كوص�ف حة كموضوع� ا�ئ الحج
ابة الخالقة  ل أهم أشكال االستحج يسة تتناولها فصوله؛ ذلك ألن رقمنة الثقافة، تم�ثّ الظرفي؛ لذلك �مل التقرير )رقمنة الثقافة( ثيمة ر�ئ
ح أن  حة، ومن املر�ج ا�ئ التي أبدتها القطاعات الثقافية، ولكونها قبل ذلك عملية تحول على مستو� أعمق، بدأت إرهاصاتها من قبل الحج

تمتد بعدها.
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أو  معارضها  تصميم  إلعـــادة   ً فــرصــهت� اإلغـــالق  استثمرت  متا�ف  أو  مشاريعهم 
تنقلها  التي  األمثلة  من  وغيرها  املقتنيات،  رقمنة  مشاريع  استكملت  مكتبات 

فصول التقرير.

ابية على �يوية القطاع، ولكنه  التأكيد على ظهور هذه املرونة يعطي مؤشرات إيحج
مداه  تلمست  الــذي  الثقافي  ــال  املــحج على  ثقلها  من  األ�ـــوال  من  بحال  يقلل  ال 
 ً حة كافة �لقات اإلنتا�ج ا�ئ فصول التقرير في مؤشرات أولية؛ إذ طالت تأثيرات الحج
العام على سبيل  والتوزيع، سواء من �يث إغالق دور العرض في فترات من 
ية، وما قد  الفنية والعروض املسر�ية واألدا�ئ املعارض  أعداد  انخفاض  أو  املثال، 

يترتب على ذلك من انخفاض مدخوالت التذاكر واملبيعات.

ال الثقافي قدرة متساوية  ميع الفاعلين في املحج األهم من ذلك أنه مل يكن لدى �ج
حة، إما لحدود اإلمكانيات، كما ظهر في واقع  ا�ئ في التعامل مع تأثيرات ظرف الحج
تتمتع بصناعة  التي  كالقطاعات  النشاط،  لطبيعة  أو  الصغيرة،  الخاصة  املتا�ف 
التي  تلك  أو  النشر،  دور  مثل  اإليــرادات،  على  استدامتها  في  ومعتمدة  مة  قا�ئ
انات  يرتبط نشاطها االقتصادي بالفعاليات الحية بشكل مباشر مثل قطاع املهر�ج
ات  منتحج مثل  مباشر  غير  أو  املوسيقى،  قطاع  من  وشــق  الثقافية  والفعاليات 
فكما  لها،  منافذ  واملــواســم  التراثية  انات  املهر�ج في  د  تحج كانت  التي  الحرفيين 
الفعاليات  أو  اإلنترنت  عبر  كاملبيعات  ل  البدا�ئ تعوض  مل  التقرير،  فصول  تصف 
ً �تى  حة، وقد يتطلب األمر وقتا� ا�ئ االفتراضية عن اإليرادات التي سلبها ظرف الحج
يترك بصمته على  ، وما قد  ــال� زا�ئ  ً ً ظرفيا� أثــرا� اعتباره  آثارها ما يمكن  يتضح من 

املدى املتوسط والطويل.

حة ال يتوقف عند األثر االقتصادي املباشر، إنما  ا�ئ لعل املستوى األعمق لتأثير الحج
التحول  يدفعه  الذي  الثقافة  وتلقي   ً إنتا�ج طبيعة  في  املحتمل  التغير  إلى  يمتد 
عبر  لكتاب  نسخة  طلب  الــرقــمــي،  الــبــث  خــدمــة  عبر  فيلم  مــشــاهــدة  الــرقــمــي. 
الخدمات اإللكترونية ملكتبة، �ضور أمسية شعرية على منصات الفيديو أو زيارة 
افتراضية ملتحف، مثل هذه املمارسات تبدو مألوفة للكثيرين، إن مل تكن القنوات 
ربة الثقافية. إلى أي مدى  ً أو التحج حة لتلقي املنتحج ا�ئ الو�يدة املتا�ة خالل فترة الحج
حة؟ وماذا يمكن أن يضيف  ا�ئ ستترسخ مثل هذه املمارسات بعد زوال ظرف الحج

ال الثقافي؟ تسارع التحول الرقمي للمحج

ثيمة تقرير الحالة الثقافية 2020؛ رقمنة الثقافة

العربية  اململكة  في  الثقافية  الحالة  )تقرير  التقرير  من  األولــى  النسخة  سعت 
عامة،  بانورامية  صــورة  عــرض  إلــى  يات(  إ�صا�ئ و  مالمح  2019م:  السعودية 
االتها املختلفة، وعليه تبني  زة للحالة الثقافية بحسب محج وبسياقات تاريخية مو�ج
التقارير السنوية الال�قة بالتركيز على ملمح أو موضوع وا�د يتم تناوله بصورة 
، وضمن هذا اإلطار يحافظ تقرير الحالة الثقافية على نطاق إسهامه  أكثر تعمقا�
زات األفراد  األساسي، وهو تقديم مادة وصفية من توثيق الحصاد الثقافي ومنحج
 ً اهات واألنماط في عمليات اإلبداع واإلنتا�ج واملؤسسات إلى رصد التغير في االتحج
انب كل  االتها. غير أنه يتبنى إلى �ج وفي أشكال �ضور الثقافة واملشاركة في محج

ً لتقرير كل عام، وقد تبنى تقرير عام  ً خاصا� ذلك ثيمة محددة باعتبارها إسهاما�
2020م ثيمة: )رقمنة الثقافة(.

االفتراضي تشكيل  والفضاء  الرقمية  التقنيات  أعادت  املاضيين،  العقدين  خالل 
ات  ط لنقل و�فظ منتحج رد وسا�ئ عالقتنا بالثقافة على مستوى العامل، فلم تعد محج
الرقمية  التطبيقات  وأضحت  بذاته،   ً ما� قا�ئ  ً تداوليا�  ً ــاال� مــحج أصبحت  بل  الثقافة، 
حة  ا�ئ �ج تكن  مل  ديدة.  �ج وفنون  ثقافية  االت  محج عدة  في  وعملياته   ً لإلنتا�ج  ً شرطا�
عد  عد الرقمي، إنما �الة كاشفة لعمق هذا ال�جُ ً في خلق هذا ال�جُ كوفيد-19، سببا�
لكثير من  الثقافة. وفي تسريعها  فيه  تتحرك  الذي  الحيز  يحتله من  ما  م  و�حج
والفرص  القضايا  إلحا�  من  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج زادت  الرقمي،  التحول  مالمح 
تناول  وقــد  لتطبيقاتها،  املــتــســارع  والــتــطــور  الرقمنة  تطر�ها  الــتــي  والــتــحــديــات 
ثقافي �سب �يثياته  ال  الرقمي في كل محج التحول  ً من مظاهر  عــددا� التقرير 

موعها تشير إلى عدة أبعاد للرقمنة في القطاع الثقافي: الخاصة، وهي في محج
الثقافة في الفضاء االفتراضي

سهل فضاء اإلنترنت من التداول العام في الشأن الثقافي وأتا� فرص التواصل 
بين الفاعلين واملهتمين، وأصبح هذا الفضاء في كثير من األ�يان هو الحيز الذي 
ً الثقافي، وتظهر فيه مبادرات وروابط ثقافية تكمل دورة �ياتها  عرض فيه املنتحج �يُ
على منصاته. كان هذا امللمح، الذي تظهر فيه الرقمنة في أبسط أشكالها، عنوان 
التقرير، مل يخل أي قطاع ثقافي من أنشطة  2020م، فكما تعرض فصول  عام 
افتراضية شغلت مسا�ة كبيرة من الروزنامة الثقافية، مثل امللتقيات العلمية 
إلى  املسر�ية،  والكتابة  النقد  في  وأخــرى  العربية،  باللغة  املختصة  االفتراضية 
عبر  املوسيقية  للحفالت  الرقمي  والبث  االفتراضية  الشعرية  األمسيات  انب  �ج
واألدبــاء، وكذلك  الفنانين  الحوارية مع  واللقاءات  تماعي،  اال�ج التواصل  ل  وسا�ئ
مسابقات التصميم والتصوير والطهي والقراءة، وقد أسهمت في تشكيل هذا 
املشهد الحيوي مؤسسات باإلضافة لأفراد، �يث تنخفض تكلفة تنظيم األنشطة 
في   ً خصوصا� ريب،  والتحج املبادرة  إمكانية  ميع  للحج وتتيح  االفتراضية،  الثقافية 

ول. فترات �ظر التحج

ً الثقافي االستهالك الرقمي للمنتح�
ط التقليدية،  ات الثقافية نسخ رقمية بديلة عن الوسا�ئ أصبح للعديد من املنتحج
ط املتدفقة(،  مثل الكتاب الرقمي، والبث الرقمي لأفالم واملوسيقى )أو الوسا�ئ
أخــذ منحى  قــد  اململكة  فــي  ــط  الــوســا�ئ هــذه  الثقافي عبر   ً املنتحج تلقي  ً ألن  ونــظــرا�
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حة  ا�ئ الحج ً عن  الناتحج التأثير  املاضية، فقد أعطى  القليلة  السنوات  ً خالل  متصاعدا�
تكشف  كما  الشابة،  العمرية  ات  الف�ئ بين   ً خصوصا� النمو،  لهذا  إضافية  دفعة 
ً تــحــت هـــذا الــبــعــد، الــخــدمــات  ـــــدر�ج الــبــيــانــات فــي بــعــض الــفــصــول، ويــمــكــن أن �تُ
اإللكترونية التي تقدمها املؤسسات الثقافية، كاملكتبات العامة، من توفير األوعية 
بعض  وفرته  ما  وهو  مقارها،  زيــارة  إلى  ة  الحا�ج دون  للمستفيدين  اإللكترونية 

حة. ا�ئ املكتبات خالل فترة الحج

ربة الثقافية االفتراضية التحج
ً الثقافي عبر وسيط  رد تلقي املنتحج تذهب بعض املمارسات خطوة أبعد من محج
وتطبيقات  ط  وسا�ئ عبر  ي  النها�ئ بشكلها  الثقافية  ربة  التحج تصميم  إلــى  رقمي، 
تقدم عبر  التي  االفتراضية،  املتحفية  ربة  والتحج االفتراضي،  املسر�  رقمية، مثل 
التواصل  على  اعتمدت  طاملا  التي  واملتا�ف  كاملسار�  وثقافية  فنية  مؤسسات 
تقرير  ل  سحج وقد  الثقافية،  ربة  والتحج مهور  الحج بين  املباشر  والتفاعل  الحضوري 
أكثر من  حة  ا�ئ الحج اإلطــار، بدت مدفوعة بظرف  أولية في هذا  ارب  تحج العام  هذا 

ربة مصممة للعرض االفتراضي خاصة. كونها ممارسات راسخة توفر تحج

توظيف الرقمنة في �فظ التراث الثقافي
الرقمية في �فظ  التقنيات  الثقافة أهمية هو توظيف  أكثر مظاهر رقمنة  أ�د 
وأرشفة التراث الثقافي؛ إذ إنها ال توفر �ماية له من الضياع فحسب، بل توسع 
االستفادة  إمكانية  تتيح  كما  منها،  رقمية  نسخ  في  التراث  عناصر  إتا�ة  نطاق 
منها في العمل الثقافي اإلبداعي، وتنشط اليوم، كما تستعرض فصول التقرير، 
العديد من املشروعات الطمو�ة التي تقودها وزارة الثقافة ومؤسسات أخرى، 

في رقمنة املخطوطات، ومقتنيات املتا�ف، ومشاريع توثيق التراث، عالوة على 
مشاريع األرشفة الوطنية لأفالم واألعمال الفنية، �يث تسعى هذه املشروعات 
ال، وتطبيق أ�دث التقنيات املتوافرة في  ميعها إلى تغطية النقص في هذا املحج �ج

مهور. �ماية اإلرث الثقافي وإتا�ته للحج
الفرعية،  الثيمات  هــذه  مــن  ــوانــب  �ج الــقــطــاع  طبيعة  �سب  الــفــصــول  تناقش 
ــانــب  وذلـــك عــبــر االســتــعــراض الــوصــفــي للبيانات الــتــي تــخــص الــرقــمــنــة، إلـــى �ج
وتعكس  يطر�ها،  الــتــي  والــتــحــديــات  الرقمنة  لــواقــع  تحليلية  ة  معالحج تقديم 
في  االفتراضي  الخيار  وفرها  التي  املهمة  املسا�ة  ملها  محج في  التقرير  فصول 
ذاته  الوقت  في  أنها  غير  حة،  ا�ئ الحج صدمة  خلفته  الــذي  الركود  تحريك  مساعي 
ــظــر إلى  �ضُ ــاذبــيــة والــتــأثــيــر لأنشطة االفــتــراضــيــة إذا مــا  الــحج إلــى مــحــدوديــة  تشير 
ً للحضور في املكان، كما ظهر في مسح املشاركة  الخيار االفتراضي بوصفه بديال�
كاملوسيقى ــاالت  مــحج في  الفاعلين  ــارب  تــحج في  أو  الفصول  معظم  في   الثقافية 

انات. والفنون واملهر�ج
في  للتطوير  ممكنة  ومسا�ات  قصور  وانب  �ج إلــى   ً أيضا� الفصول  بعض  تشير 
البسيط على  العرض  اوز  تتحج ارب رقمية متكاملة  تحج لتوفير  القطاعات  اهزية  �ج
هو  كما  الفيديو،  منصات  أو  تماعي  اال�ج التواصل  ــل  وســا�ئ من  املتا�ة  املنصات 
للموسيقى  الرقمي  البث  لخدمات  املحلية  ل  البدا�ئ غياب  أو  ضعف  في  الحال 
التقرير  فصول  برز  �تُ  ، وأخــيــرا� عاملية.  شركات  سوقه  على  تهيمن  الــذي  واألفــالم 
التقنيات  دور  تفعيل  ألهمية  الثقافية  ــاالت  املــحج في  الفاعلة  املؤسسات  إدراك 
اإلبــداعــي، وهــو ما يظهر في  اإلرث  وأرشــفــة  الثقافي  الــتــراث  الرقمية في �فظ 
ككل،  قــطــاعــات  مستوى  على  ســـواء  وســـاق  قــدم  على  تعمل  رقمنة  مــشــاريــع 
كالتراث واملتا�ف واملكتبات، أو على مستوى مشاريع خاصة بمؤسسات معينة.
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مصادر التقرير وبياناته

هات  الحج بيانات  العام  اعتمدت نسخة هذا  التقرير،  األولى من  النسخة  إثر  على 
مستويات  قياس  وفي  األنشطة،  وتوثيق  الرسمية  لإل�صاءات   ً يسا� ر�ئ  ً مصدرا�
املشاركة الثقافية، يوظف التقرير، ضمن مصادر أخرى، مسح املشاركة الثقافية، 
فذت دورته الثانية في الربع األخير من عام 2020م بعينة ممثلة قدرها  الذي �ضُ
ِعــّدت استبانة املسح بطريقة معيارية  ميع مناطق اململكة، وائُ ً من �ج 3112 فردا�

ً بعد عام. تمّكن من مقارنة هذه املستويات عاما�

ضيف ملصادر التقرير هذا العام مسح شمل عينة من املتا�ف الخاصة الصغيرة  ائُ
ي آخر استطلع  ز�ئ انب مسح �ج حة كوفيد-19 على القطاع، إلى �ج ا�ئ لقياس تأثير �ج
عنى برصد أ�داث العام،  ً من الصاالت الفنية النشطة. وبحكم أن التقرير �يُ عددا�
الرسمية،  اإلعالمية  هات  الحج من  الصادرة  الصحفية  باألخبار   ً أيضا� استعان  فإنه 
بما  الرسمية،  هات  للحج التابعة  اإلعالمية  واملراكز  السعودية،  األنباء  وكالة  مثل 
تماعي،  ل التواصل اال�ج هات املعنية على وسا�ئ في ذلك الحسابات الرسمية للحج
تماعي،  اال�ج التواصل  ل  وسا�ئ عبر  فذت  �ضُ العام  أنشطة  من  العديد  أن   ً خصوصا�

يس. وكانت بالتالي مصدرها الر�ئ

لحالة  دقيقة  مقاربة  لتقديم  و�دها  تكفي  ال  الكمية  املــؤشــرات  أن  منطلق  من 
الثقافة، يعمد التقرير في خطه العام إلى توظيف بيانات نوعية باعتبارها مادة 
اهات، �يث تفتح نافذة على  االت والتغير في االتحج داعمة لفهم وتحليل �الة املحج
ياتهم.  ارب الفاعلين فيها ومر�ئ االت الثقافية من خالل تحج الواقع امُلعاش في املحج
ف تقرير  وفي �ين استخدمت النسخة األولى من التقرير أسلوب املقابالت، يوطضّ
ن من إشراك  مكِّ ماعات التركيز( لكونها �تُ عام 2020م آلية النقاش البؤري )أو �ج

ات أوسع. ارب وآراء ف�ئ خبرات وتحج

العمل املستمر والتطلع للمستقبل

الثقافية  ــات  والــهــيــ�ئ الثقافة  وزارة  واصــلــت  ــحــة،  ــا�ئ الــحج ظـــروف  مــن  الــرغــم  على 
وإعــالن  ياتها،  استراتيحج ورســم  الثقافية  القطاعات  تنمية  مــبــادرات  استكمال 
حة من  ا�ئ مشاريع البنية التحتية وبدء التنفيذ في بعضها. وفي �ين قللت الحج
زخم نشاط العام، استمر العمل الدؤوب لتنمية القطاع الثقافي بوتيرة مشابهة 
إذ  الثقافة؛  وزارة  مــبــادرات  مــن  عــدد  انــطــالق  الــعــام  شهد  �يث  2019م،  لعام 
الثقافي، كما أعلن فتح باب الترشيح  االبتعاث   ً بدأ هذا العام االلتحاق ببرنامحج
عام  وبرزت مظاهر  العامة،  املكتبات  وأعلنت مبادرة  الوطنية،  الثقافية  ز  وا�ئ للحج
كما  2021م،  لعام  تمديدها  عــن  الــــوزارة  أعلنت  التي  2020م  العربي  الخط 
اكتشافات  عن  أسفرت  التي  أعمالها  األثــري  واملسح  التنقيب  بعثات  واصلت 
أعلنت  التحتية،  البنية  مشاريع  �يث  ومــن  الــتــراث.  ة  هي�ئ عنها  أعلنت  مهمة 
إنشاء بعض  أعمال  بــدأت  التي  النوعية  املتا�ف  عــدد من  تأسيس  الـــوزارة عن 
مع امللك سلمان  يات الدرعية، وتنظيم محج انب تأسيس مؤسسة ثنا�ئ منها، إلى �ج
ً أكثر  العاملي للغة العربية، عالوة على تطورات تنظيمية يأتي في مقدمتها إدرا�ج

ديد. من 80 مهنة ثقافية في التصنيف السعودي املو�د للمهن الحج

ثقافية  ة  هي�ئ  11 تأسيس  عبر  ــاء  �ج األهــم  والهيكلي  التنظيمي  التطور  أن  غير 
شهر  في  وذلــك  املختلفة،  الثقافية  القطاعات  وتنظيم  بتنمية  تعنى  متخصصة 
اءت  فبراير من عام 2020م. وعلى الرغم من ظروف بداية عملها الصعبة �يث �ج

املسابقات  تنظيم  في  ات  الهي�ئ نشاطات  ظهرت  قصيرة،  بفترة  حة  ا�ئ الحج قبيل 
كما  ومــبــادرات،  تعاون  واتفاقيات   ً برامحج عن  واإلعــالن  االفتراضية،  والفعاليات 
قطاعاتها،  لتطوير  ياتها  استراتيحج رســم  في  حة  ا�ئ الحج فترة  ات  الهي�ئ استثمرت 

لتشهد السنة إطالق بعض منها.

ة  هة بين وزارة وهي�ئ ز دون مساهمة من �والي 70 �ج نحج مل يكن لهذا التقرير أن �يُ
الالزمة  بالبيانات  زودتــه  فنية  وصالة  عامة  ومكتبة  ثقافية  ومؤسسة  �كومية 
ال الثقافي الشاسع والثري، كما استرشد  ليقترب من التغطية املأمولة ملعامل املحج
بالشأن  متصلين   ً ومــســؤوال�  ً وخبيرا�  ً ممارسا�  130 من  أكثر  يات  بمر�ئ التقرير 
األخير  الربع  ريت في  أ�ج بــؤري،  نقاش  لسة  18 �ج اململكة، ضمتهم  الثقافي في 
تعاون  إلــى  قيمة  ذات  معلومات  من  يحتويه  قد  ما  فضل  نسب  و�يُ العام،  من 
هذا الطيف الواسع من املؤسسات واألفراد. وفي رصده لتطورات العام، ال يسع 
ليل بادرت  التقرير اإل�اطة بكل إسهام مهم في بلد زاخر باملبدعين، أو كل عمل �ج
برز األنماط العامة باإلشارة إلى شواهد  به مؤسسة فاعلة؛ إذ إن غاية التقرير أن �يُ
وأمثلة عليها ال تقتضي التفضيل، كما عول تقرير الحالة الثقافية للعام الحالي 
ـــراء مقارنات  إ�ج أرضــيــة بغرض  األولـــى مــن  النسخة  وفــرتــه  مــا  البناء على  على 
إال  التقرير  يمثل  ال  الثقافي،  بالواقع  متراكمة  معرفة  خلق  في  تسهم  تتبعية 
الدقة على االكتمال في نقل بيانات  ، سعى العمل لتقديم  أ�د روافدها. أخيرا�
قطاعات سريعة التغير تمر بمخاض تنظيمي غايته التطوير، على أمل أن يكون 

ً يسير بمحاذاة الواقع املتغير ويتطور مع تطوره. ً أمينا� ال� سحج
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توثيق  تقديم  إلــى  السعودية  العربية  اململكة  فــي  الثقافية  الــحــالــة  تقرير  يــهــدف  األســاســي،  إســهــامــه  نــطــاق  ضمن 
أنماط  الثقافي، ورصد   ً اإلبداع واإلنتا�ج اهات  اتحج التغير في  تتبع  األفراد واملؤسسات، مع  زات  الثقافي ومنحج للحصاد 
ــانــب ذلــك مــوضــوع )رقمنة  إلــى �ج التقرير  النسخة مــن  ــاالتــهــا. تتبنى هــذه  املــشــاركــة فــي مــحج ـــه  الثقافة وأو�ج �ــضــور 
الثقافية، القطاعات  على  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج آلثــار   ً أوليا�  ً توثيقا� يقدم  الــذي  للتقرير،   ً خاصا�  ً إسهاما� باعتباره   الثقافة( 
العامة،  الفعاليات واألنشطة  يل وإلغاء  تأ�ج ، مع  يا� ً استثنا�ئ العام تحديا� الثقافي هذا  الفاعلون في املشهد  ه  �يث وا�ج

ي. ً في فترة العزل الوقا�ئ وإغالق املرافق الثقافية، خصوصا�

حت �الة ثقافية عريضة في الفضاء االفتراضي، وانعكس  حة، تف�تّ ا�ئ ابة �يوية للظرف الذي فرضته الحج في استحج  n
ال  املحج على  حة  ا�ئ الحج تأثير  ثقل  من  االفتراضي  البديل  يقلل  أن  دون  اإلبداعية،  واملضامين  املمارسات  على  ذلــك 
ميع الفاعلين قدرة متساوية في التعامل معها،  ً والتوزيع، كما مل يكن لدى �ج الثقافي الذي طال كافة �لقات اإلنتا�ج

إما لحدود اإلمكانيات، أو لطبيعة األنشطة.

 ً حة كوفيد-19 من إلحا� القضايا والفرص والتحديات التي تطر�ها رقمنة الثقافة، وتناول التقرير عددا� ا�ئ زادت �ج  n
من مظاهر التحول الرقمي في كل قطاع ثقافي بحسب الحيثيات الخاصة بكل قطاع، وذلك في أربعة أبعاد: )1( 
ربة الثقافية االفتراضية، و)4(  ً الثقافي، و)3( التحج الثقافة في الفضاء االفتراضي، و)2( االستهالك الرقمي للمنتحج

توظيف الرقمنة في �فظ التراث الثقافي.

الركود  تحريك  االفتراضي في مساعي  الخيار  التي وفرها  املهمة  املسا�ة  إلى  ملها  التقرير في محج تتطرق فصول   n
والتأثير لأنشطة  اذبية  الحج تقدم مؤشرات على محدودية  ذاته  الوقت  أنها في  حة، غير  ا�ئ الحج الذي خلفته صدمة 

ً للنشاط الحضوري. ظر إليها بوصفها بديال� االفتراضية إذا ما �ضُ

اوز العرض  ارب رقمية متكاملة تتحج اهزية بعض القطاعات لتوفير تحج يشير التقرير إلى بعض مواضع القصور في �ج  n
ط املتدفقة(، كما  ل املحلية لخدمات البث الرقمي )الوسا�ئ البسيط على املنصات املتا�ة، وإلى ضعف أو غياب البدا�ئ
االت الثقافية ألهمية تفعيل دور التقنيات الرقمية في �فظ التراث الثقافي  يبرز إدراك املؤسسات الفاعلة في املحج

وأرشفة اإلرث اإلبداعي، وهو ما ظهر في مشاريع رقمنة طمو�ة ونشطة في عدد من القطاعات.

ة �كومية ومؤسسة ثقافية ومكتبة عامة وصالة فنية،  هة بين وزارة وهي�ئ بياناته من �والي 70 �ج التقرير  استمد 
اململكة،  مناطق  ميع  �ج من   ً فــردا�  3112 فيه  شــارك  استطالع  وهو  الثانية،  دورتــه  في  الثقافية  املشاركة  مسح  ومن 
 ً ً وخبيرا� لسة نقاش بؤري شارك فيها أكثر من 130 ممارسا� كما استرشد التقرير ببيانات نوعية استقيت من 18 �ج
ً متصلين بالشأن الثقافي في اململكة، باإلضافة إلى مسو� لعينات من املتا�ف الخاصة والصاالت الفنية،  ومسؤوال�

وطيف من التقارير املنشورة واملصادر اإلعالمية.

امللخص التنفيذي
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هود املؤسسات التعليمية واملراكز املعنية باللغة العربية التي  2020م بحج ً اللغوي في عام  تنوعت �صيلة اإلنتا�ج  n
دت في الفضاء االفتراضي  ساهمت في إثراء القطاع من خالل النشر العلمي، وإقامة املنتديات واملؤتمرات التي و�ج
الت العلمية الصادرة من اململكة واملتخصصة في اللغة العربية مراكز  فرصة لتوسيع املشاركة فيها. كما أ�رزت املحج

الت الصادرة بالعربية. متقدمة في معامالت التأثير الخاصة بتقييم املحج

ً واملسابقات التثقيفية التي �ظيت  ال االختبارات املعيارية والبرامحج شهد القطاع إطالق عدد من املبادرات في محج  n
حة كوفيد-19 في توسيع نطاق  ا�ئ تماعي، �يث أسهمت تداعيات �ج ماهيرية في منصات التواصل اال�ج بمشاركة �ج
مهور العام في األنشطة املتعلقة باللغة عبر تبني الفعاليات االفتراضية، التي برزت بشكل كثيف في  الوصول للحج

اال�تفاء باليوم العاملي للغة العربية بمشاركة طيف واسع من املؤسسات.

ليزية بحسب  ً في تفضيالت استخدام اللغة بين العربية واإلنحج أظهر مسح املشاركة الثقافية لعام 2020م فروقا�  n
تماعية، ترتفع هذه النسبة  اتهم اال�ج ليزية في بي�ئ ة، فبينما يفضل %1 من العينة فقط استخدام اللغة اإلنحج البي�ئ
إلى تطوير منظومة سياسات لغوية  ة  الحا�ج ح  %8، وهو مؤشر ير�ج إلى  العملية والتعليمية لتصل  ات  البي�ئ في 

ً املعرفة وتوطينها. ً إلنتا�ج خ مكانة اللغة العربية كمحرك� متكاملة ترسِّ

اهزية التقنية في �قل تعليم  حة تحديات إضافية ملعاهد تعليم العربية لغة ثانية تمثلت في ضعف الحج ا�ئ لت الحج شّك�  n
أخرى. ومع ذلك،  نا�ية  الدولي من  السفر  تعليق  يل في ظل  التسحج ع  وترا�ج نا�ية،  ً من  إلكترونيا� العربية  اللغة 
ال  ً في هذا املحج ً التعليم اإللكتروني التي �ققت تقدما� امعات السعودية في برامحج ارب الحج استفادت املعاهد من تحج

خالل األعوام املاضية.

 ً ة إلى ربط اللغة العربية بالتقنيات الرقمية في ظل ضعف مواكبة العربية للتطور التقني وخصوصا� مع تنامي الحا�ج  n
ة  مة في اململكة للمساهمة في معالحج في ميدان الذكاء االصطناعي؛ يسعى عدد من املؤسسات واملشروعات القا�ئ
مع امللك سلمان العاملي للغة العربية الذي صدر تنظيمه هذا العام، والذي تأتي اللغة  هذا الضعف، يضاف إليها محج

والذكاء االصطناعي من ضمن نطاقات عمله املتعددة.

اللغة
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مالي العناوين املنشورة  ية لهذا العام، �يث ارتفع إ�ج واصلت معدالت النشر األدبي النمو برغم الظروف االستثنا�ئ  n
، وال زالت الرواية تتصدر النشر األدبي، �يث صدرت خالل العام 201 رواية، وارتفع عدد السير  ً أدبيا� إلى 663 عنوانا�
حة على املضامين اإلبداعية في عدد من األعمال األدبية  ا�ئ األدبية واملذكرات املنشورة في مطلع العام، وظهر تأثير الحج

التي صدرت في النصف الثاني من العام.

الحضورية  الفعاليات  يل  تأ�ج أو  إلغاء  القطاع بعد  ألنشطة  كبديل  االفتراضية  األدبية  واألمسيات  اللقاءات  برزت   n
فيها  وظفت  فردية  مبادرات  إلى  امتد  بل  املؤسسات،  على  املــبــادرات  من  النوع  هذا  يقتصر  ومل  حة،  ا�ئ الحج بسبب 
من  العديد  أقيم  السياق  ذات  وفي  األدبية،  اللقاءات  لعقد  تماعي  اال�ج التواصل  مواقع  في  الشخصية  الصفحات 
املشاركين  عدد  اوز  املثال، تحج سبيل  واسع، فعلى  بإقبال  بعضها  و�ظي  االفتراضي  الفضاء  عبر  األدبية  املسابقات 
وأطلقت  تأسست  التي  مة،  والتر�ج والنشر  األدب  ة  هي�ئ من  بتنظيم  مشارك  ألــف   95 العزلة  أدب  مسابقة  في 

يتها في عام 2020م. استراتيحج

النسبة  الثقافية %3.60، وال تعبر هذه  املشاركة  األدبية والشعرية �سب مسح  بلغت نسبة �ضور األمسيات   n
ذب الفعاليات األدبية شريحة محددة من املهتمين، غير  بالضرورة عن ضمور في اإلقبال، فبحكم طبيعة النشاط، تحج
ة الذكور. ً وف�ئ ات العمرية األكبر سنا� أن املسح يشير إلى أن التركيبة الديموغرافية لهذه الشريحة تغلب عليها الف�ئ

ديدة لتداول العمل األدبي، مثل البودكاست الصوتي، ومنصات  ط الرقمية في انتشار أشكال �ج ساهمت الوسا�ئ  n
ط واألدوات الرقمية على شكل العمل األدبي  ية، وتؤثر هذه الوسا�ئ تماعي، ومنصات بث املقاطع املر�ئ التواصل اال�ج
ل  بنسب وصور مختلفة؛ فعلى سبيل املثال يتعزز السرد املصغر، وشعر الومضة أو الشذرات الشعرية في وسا�ئ
األدبية  ناس  األ�ج من  كثافة  أكثر  بشكل  ية  اإللقا�ئ الطبيعة  ذات  ــنــاس  واأل�ج الشعر  ويحضر  تماعي،  اال�ج التواصل 
ً من تأثر العمل األدبي باألدوات  انبا� ً �ج األخرى في منصات البث واملنصات السمعية، وفي �ين تمثل هذه النماذ�ج

ارب املحدودة وغير املكتملة. ط الرقمية، يغيب األدب الرقمي بمفهومه الدقيق إال من بعض التحج والوسا�ئ

األدب
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 ً حة كوفيد-19، وتسببت في خفض اإلنتا�ج ا�ئ ت عن �ج ستية نتحج ه قطاع األزياء في عام 2020م تحديات لو�ج وا�ج  n
ة ومراكز  ز�ئ ى إغالق منافذ البيع في محالت التحج الصناعي في قسم امللبوسات بنسبة %46 في شهر مايو، كما أّد�
ية لفترة من الزمن إلى انخفاض قيمة نقاط البيع للمالبس واأل�ذية في الربع  راءات الوقا�ئ زء من اإل�ج التسوق كحج
راءات الحظر وبدء مر�لة  ً بعد تخفيف إ�ج ددا� الثاني من 2020م لتبلغ �والي 5 مليارات ريال، لتعاود ارتفاعها محج

العودة إلى الحياة الطبيعية، �يث وصلت إلى ما يزيد على 9 مليارات ريال في الربع الرابع.

ديدة في التصميم بالتركيز على التصاميم املريحة  هات �ج حة إلى ظهور تو�ج ا�ئ في الشق اإلبداعي من القطاع، أدت الحج  n
مة للبقاء في املنزل، كما أصبحت الكمامة بمثابة القطعة التكميلية التي يقوم املصممون بابتكار تصاميم  واملال�ئ

مختلفة لها تتناسب مع أماكن استخدامها املختلفة.

تضاعف اإلقبال على التسوق عن طريق اإلنترنت في العامين املاضيين من %15.26 عام 2018م إلى 30.17%   n
يل نمو  ه وتسحج حة إلى تحفيز هذا التو�جّ ا�ئ ارة اإللكترونية بسبب الحج ى االعتماد الكلي على التحج في 2019م، وأّد�
لة  املسحج اإللكترونية  ر  املتا�ج عدد  ارتفع  كما  2019م،  بـ  مقارنة  2020م  لعام  األولــى  األشهر  في   364% بنسبة 
وهرات من أعلى األنشطة  عد األزياء واملحج في منصة )معروف( بنسبة %171 منذ يناير �تى أكتوبر 2020م، و�تُ

لة في املنصة. املسحج

والصناعات  للِحرف  الوطني   ً البرنامحج العام في  لين هذا  املسحج الِحرفيين  بلغ عدد  القطاع،  التراثي من  الشق  في   n
الحرفيين  لدعم  وبرزت مبادرات  وهرات،  واملحج األزيــاء  االت  وِ�رفية في مختلف محج  ً ِ�رفيا� )بــارع( 1932  اليدوية 
ِ�رفة  يل  تسحج تم  كما  حة.  ا�ئ الحج بسبب  مهور  الحج مع  التواصل  لفرص  فقدانهم  بعد  االستمرار  على  يعهم  وتشحج

مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي لدى منظمة اليونسكو. السدو ضمن القا�ئ

ال تصميم األزياء؛ إذ كشفت بيانات  سهم في رفع مستوى اال�ترافية في محج ً �يُ ً تنظيميا� انب املهني تطورا� شهد الحج  n
والتنمية  البشرية  املـــوارد  وزارة  في  لة  املسحج املهن  ضمن  أزيــاء  مصمم  بمهنة  السعوديين  �ضور  عن  2020م 
ديد  ديدة ضمن التصنيف املو�د الحج ً مهن ثقافية �ج تماعية، باإلضافة لنمو أعداد املهنيين فيه، ويعزز ذلك إدرا�ج اال�ج
ة ثقافية  ة األزياء ضمن 11 هي�ئ للمهن، من ضمنها مهن ذات عالقة باألزياء. وفي فبراير 2020م، تأسست هي�ئ

ديدة لتكون مسؤولة عن تطوير القطاع. �ج

األزياء
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ً مع منصات  ية الطويلة، وبنشاط القطاع الخاص في عقد اتفاقيات إنتا�ج ً هذا العام ببروز األفالم الروا�ئ تميز إنتا�ج  n
دمت  و�تُ املاضي،  العام  أفضل من  السينما  بفرص عرض في صاالت  السعودي  الفيلم  الرقمي. كما �ظي  البث 
ي ومسابقة )ضوء( لدعم األفالم املقدمة من وزارة  ان البحر األ�مر السينما�ئ ً وتطوير من مؤسسة مهر�ج منح إنتا�ج
ين على دعم من  ودة الحياة، باإلضافة لحصول عدد من األفالم واملخر�ج ً �ج ة األفالم ودعم برنامحج الثقافة ممثلة بهي�ئ

انات عاملية. معامل ومهر�ج

البحر  ان  لغيت الدورة األولى من مهر�ج ائُ ية املحلية، �يث  انات السينما�ئ حة كوفيد-19 على املهر�ج ا�ئ ر انتشار �ج أ�ثّ�  n
ان أفالم السعودية إلى نسخة افتراضية بالكامل  ي الدولي، وتحولت النسخة السادسة من مهر�ج األ�مر السينما�ئ

ي. ربة فريدة أنعشت القطاع أثناء فترة العزل الوقا�ئ �اصدة 63.2 ألف مشاهدة على منصة يوتيوب، في تحج

ال لعرض األفالم السعودية، وإنما كوسيط تداولي إلقامة  حة الخيار الرقمي، ليس فقط كمحج ا�ئ عززت تبعات الحج  n
الفيلم  ليصل  والعاملية  الوطنية  الرقمية  املنصات  على  السعودي  الفيلم  مكتبة  وتوسعت  وامللتقيات،  املسابقات 
ق التوزيع املحلي. وبحسب مسح املشاركة الثقافية،  ً عوا�ئ اوزا� مهور املحلي والعاملي متحج ديدة من الحج إلى شريحة �ج

�ظيت املنصات الرقمية بنسبة تفضيل )%34( أعلى من بقية خيارات العرض.

ً في  ً واألكثر نموا� ً واعدا� يسية عدة، إال أنه يعد قطاعا� على الرغم من افتقار قطاع األفالم في اململكة إلى مقومات ر�ئ  n
حة، تخطت أعداد تذاكر السينما املبيعة  ا�ئ منطقة الشرق األوسط، فبالرغم من إغالق دور السينما ألشهر بسبب الحج
6 ماليين تذكرة متفوقة على أرقام العام املاضي؛ األمر الذي اقترن مع ازدياد دور العرض من 12 إلى 33 في مدن 
ة األفالم  ً في األربا� كان األعلى في املنطقة. ويعّول على هي�ئ دات شباك التذاكر في اململكة نموا� ديدة، و�ققت عا�ئ �ج

ة املمكنة لصناعة األفالم وتمكين املواهب في القطاع. التي تأسست في فبراير من عام 2020م في تنظيم البي�ئ

األفالم
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ً في العروض املسر�ية  ً �ادا� ً املسر�ي بداية قوية في مطلع العام، إال أن بقية الشهور شهدت انخفاضا� شهد اإلنتا�ج  n
مالي العروض املسر�ية املقدمة 68  حة، �يث بلغ إ�ج ا�ئ ً باألعوام السابقة؛ بسبب ظرف الحج ية مقارنهت� والفنون األدا�ئ
ه  ً تو�ج هات خالل العام املاضي، وفي مقابل هذا االنخفاض في اإلنتا�ج ً من نفس الحج ً مقدما� ً مقابل 169 عرضا� عرضا�
ين إلى عقد لقاءات افتراضية وورش عمل  ين ومنتحج اب سيناريو ومخر�ج العديد من املسر�يين من ممثلين وك�تّ

عد. عن �جُ

دل �ول مفهوم املسر� االفتراضي، وظهرت خالل  حة لخيار االنتقال إلى الفضاء االفتراضي، أثير الحج ا�ئ مع فرض الحج  n
ارب املسر�ية استفادت من خيارات أخرى  ربة و�يدة لتقديم عرض مسر�ي افتراضي، إال أن بعض التحج العام تحج
ربة يتوقع  ط الرقمية لنقل العروض املسر�ية عبر البث املباشر بالتزامن مع عرضها الحي في تحج أتا�تها الوسا�ئ
ً عن العرض االفتراضي، غابت عن املشهد املسر�ي املحلي محاوالت إدخال التقنيات  املمارسون استمرارها. وبعيدا�

ه السردي. ً العرض املسر�ي أو بنا�ئ الرقمية في عملية إنتا�ج

ة العامة للترفيه أكثر من 45 ألف شخص في الربع األول  بلغ عدد الحضور للعروض املسر�ية املقدمة من الهي�ئ  n
فقط من العام، في ارتفاع ملحوظ عن الفترة نفسها من األعوام املاضية، إال أن إلغاء العروض املسر�ية بسبب 
معية  الحج قدمتها  التي  املسر�ية  العروض  �ضور  بلغ  إذ  العام؛  بقية  الحضور  مالي  إ�ج انخفاض  إلى  ى  أّد� حة  ا�ئ الحج

ً خالل العام، مقابل 37 ألف شخص العام املاضي. العربية السعودية للثقافة والفنون عبر فروعها 9637 شخصا�

للعروض  العام  األول فقط من  الربع  اوز نصف مليون شخص، وذلك في  �ج كبير  بإقبال  ية  األدا�ئ الفنون  �ظيت   n
ة العامة للترفيه، وتنوعت ما بين الفنون االستعراضية وألعاب السيرك والستاند أب كوميدي  التي نظمتها الهي�ئ
7655 �ضرها  الشعبية،  الفنون  عــروض  من   ً عــرضــا�  44 والفنون  الثقافة  معية  �ج فــروع  قدمت  كما   وغيرها، 

. ً تقريبا� شخصا�

ً من املبادرات والتطورات التنظيمية، من أهمها تأسيس املسر� الوطني في مطلع  شهد القطاع خالل العام عددا�  n
واال�ترافية  التأهيل  مستوى  لرفع  املــبــادرات  بعض  وسعت  ــيــة،  األدا�ئ والفنون  املسر�  ة  هي�ئ تأسيس  ثم  العام، 
انب  الحج لدعم  تماعية  اال�ج والتنمية  البشرية  املــوارد  التعليم ووزارة  القطاع من خالل عقد شراكات مع وزارة  في 

التعليمي واملهني.

ية املسرح والفنون األدا�ئ
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حة كوفيد-19 عام 2020م على  ا�ئ بعد كثافة العروض املوسيقية التي شهدها عام 2019م، أثرت تبعات انتشار �ج  n
قطاع املوسيقى بشكل كبير، فألغيت غالبية األنشطة والفعاليات الحضورية، ومع فرض سياسات الحظر وإغالق 
أعمالهم   ً إنتا�ج إلى  الفنانون  واضطر  اململكة،  في  والعاملي  العربي  املوسيقي  الحضور  تواضع  السفر  ومنع  الحدود 

علن عنها في بداية العام. املوسيقية عن بعد، وتعطلت أعمال الفرقة الوطنية املوسيقية التي ائُ

رض خيار إقامة الحفالت والفعاليات املوسيقية بصورة افتراضية،  كما هو الحال في القطاعات الثقافية األخرى، �ضُ  n
ديد من أشكال عرض  وُعرضت سهرات �ية ولقاءات و�وارات لعدد من الفنانين السعوديين والعرب في شكل �ج

مهور. ات القطاع وإيصالها إلى الحج إنتا�ج

على الرغم من أن بث الفعاليات بصورة افتراضية على املنصات الرقمية سّهل من إيصال العروض املوسيقية إلى   n
مهور واسع عبر شبكة اإلنترنت، وبال بطاقات دخول مرتفعة الثمن، إال أن هذه امليزة مل تنعكس على قدرة هذا  �ج
إلى أن معدل  الثقافية  املشاركة  مهور على نطاق واسع، ويشير مسح  الحج ذب  العروض على �ج ديد من  الحج النوع 
 ً اوز %2.5، في تحّدً كبير لقدرة املنصات االفتراضية على أن تحل بديال� �ضور الفعاليات املوسيقية االفتراضية مل يتحج

عن الحفالت الحية.

ونمو  املوسيقي  البث  منصات  خــالل  من  اململكة  في  املوسيقية  يالت  التسحج استهالك  نسب  ارتــفــاع  من  بالرغم   n
ً بعد عام، إال أن غالبية أرقام االستماع تأتي من منصات بث عاملية، مع غياب تام ملنصات بث وطنية  إيراداتها عاما�

ً املوسيقي املحلي وتلبي رغبات املستمعين في اململكة. تقدم املنتحج

املوسيقية  الصناعة  تطوير  سياق  وفي  القطاع،  وتنظيم  تطوير  ستتولى  التي  املوسيقى  ة  هي�ئ العام  هذا  تأسست   n
ة األولى على الهواة والتدريب الذاتي، أصدرت وزارة الثقافة هذا العام  ً بالدر�ج ما� وتنظيم القطاع الذي ال يزال قا�ئ
 ً للمهن مهنا� املو�د  السعودي  التصنيف  اململكة، واعتمد  تراخيص تعليم وتدريب ألول معهدين موسيقيين في 

ديدة في سبيل دعم فرص اال�ترافية في القطاع. ثقافية �ج

املوسيقى
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حة كوفيد-19، �يث ألغيت  ا�ئ ً بحج ً في عام 2020م متمثال� ً كبيرا� انات والفعاليات الثقافية تحديا� ه قطاع املهر�ج وا�ج  n
ـــراءات  اإل�ج مــراعــاة  مــع  الوطني  باليوم  اال�تفال  باستثناء  الترفيهية،  املــواســم  ومعظم  ــانــات  واملــهــر�ج الفعاليات 
وخططهم  هم  برامحج لتطويع  تحّدً  أمام  وضعهم  مما   ، افتراضيا� الفعاليات  إلقامة  املنظمون  ه  اتحج لذلك  اال�ترازية؛ 
د  ربة مثرية وممتعة تضمن العا�ئ بما يتناسب مع املنصات املتا�ة التي ثبتت محدودية قدرتها على منح املتلقي تحج

هة املنظمة. االقتصادي للحج

ذب  �ج عامل  ديد  الحج االفتراضي  الــواقــع  يشكل  مل  ــي،  الــوقــا�ئ العزل  فترة  خــالل  االفتراضية  الفعاليات  تعدد  برغم   n
الطعام  على  تركز  التي  الفعاليات   ً خصوصا� ة،  الح�يّ بالفعاليات  املرتبطة  الحسية  ارب  التحج افتقدت  التي  ماهير  للحج
لة والطفل، ويشير مسح املشاركة الثقافية 2020م إلى أن نسبة من أفادوا بأنهم �ضروا فعاليات رقمية مل  والعا�ئ

اوز %10 من العينة. تتحج

ة العامة للترفيه إلى 162 من يناير إلى أكتوبر 2020م مقارنة  انخفض عدد الفعاليات املرخص لها من قبل الهي�ئ  n
مالي �ضور فعاليات 2020م للفترة ذاتها  صة في الفترة الزمنية ذاتها من 2019م. وبلغ إ�ج بـ 502 فعالية مر�ضّ
ّدة على سبيل  ، مقابل أعداد �ضور أكبر من ذلك إل�دى فعاليات العام املاضي مثل موسم �ج 3,754,883 شخصا�

ر. ذب أكثر من 14 مليون زا�ئ املثال الذي �ج

حة على القطاع في مؤشرات السيا�ة الثقافية؛ إذ انخفضت �صة أنشطة �ضور الفعاليات من  ا�ئ انعكس تأثير الحج  n
مالي األنشطة الثقافية التي قام بها سيا� الداخل من %44 عام 2019م إلى %26 في األشهر التسعة األولى  إ�ج
إلى  الداخل  سيا�  بين  انخفضت  فقد  الفعاليات،  �ضور  تتضمن  التي  السيا�ية  الر�الت  وكذلك  2020م.  من 

1,669,911 ر�لة مقارنة بخمسة ماليين ر�لة عام 2019م.

تتوزع   ً موقعا�  1128 للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ لدى  لة  املسحجّ انات  واملهر�ج الفعاليات  إقامة  ومواقع  مرافق  عدد  بلغ   n
في  و7.5%  الشمالية،  املنطقة  في  و7.9%  الغربية،  املنطقة  في  و16%  الوسطى،  املنطقة  في   59.9% بنسبة 
ً لنشاط تنظيم وإدارة املعارض  ما� ً قا�ئ اريا� ً تحج ال� د 4349 سحج نوبية. كما يو�ج املنطقة الشرقية، و%8.4 في املنطقة الحج

مة لتنظيم الفعاليات الترفيهية. ارية قا�ئ الت تحج واملؤتمرات، و1709 سحج

انات والفعاليات الثقافية املهر�ج
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ية في القطاع، استمر اإلعالن عن عدد من املشاريع املعمارية والحضرية  حة كوفيد-19 على اإلنتا�ج ا�ئ برغم تأثير �ج  n
حة العمل على املشاريع الكبرى التي من  ا�ئ البارزة في عام 2020م بوتيرة مشابهة لعام 2019م، كما مل توقف الحج

شأنها تطوير القطاع املعماري والتصميمي في اململكة.

املنزل  ديدة في تصميم  أبرزت مفاهيم �ج التصميم؛ �يث  وأوليات  إعادة تشكيل تفضيالت  أثر في  حة  ا�ئ للحج كان   n
أدت  وباملثل،  والتهوية.  الضوء  ومنافذ  ية  الخار�ج واألفنية  املعيشة  بمسا�ات  العناية  من  تنطلق  أثاثه،  واختيار 
ارية ومسا�ات العمل، لتكون مناطق  تماعي إلى إعادة النظر في تصميم األماكن العامة والتحج اعتبارات التباعد اال�ج

ية. لوس فيها أكثر مواءمة لالشتراطات الوقا�ئ الحركة والحج

ام القطاع الخاص وصعوبة تنفيذ املشاريع  االت تحديات تمثلت في إ�حج هت مكاتب التصميم في مختلف املحج وا�ج  n
عد في تسريع وتحسين فاعلية التواصل  عد. أما على الصعيد اإلداري، أسهم العمل عن �جُ في مرا�لها األخيرة عن �جُ
كتصميم  التصميم،  االت  محج بعض  لت  سحج والتصنيع،   ً اإلنــتــا�ج عمليات  تباطؤ  وبرغم  والعمالء،  املصممين  بين 

ي. ً في الطلب خالل فترة العزل الوقا�ئ وصناعة األلعاب، ارتفاعا�

ز  وا�ئ ً من األعمال املتميزة، التي تمكنت من تحقيق �ج لت مؤشرات اإلبداع في القطاع في عام 2020م، عددا� سحج  n
العمارة والتصميم من هواة ومحترفين  املبدعين في فنون  محلية وعاملية، كما برزت املسابقات كوسيلة لدعم 
ات  منتحج إلــى  ــزة  الــفــا�ئ أعمالهم  تحويل  خــالل  مــن  مواهبهم  لتوظيف  فرصة  املسابقات  هــذه  فــي  ـــدوا  و�ج وطــالب 

معمارية وتصميمية.

الرقمية،  واملعارض  كاملؤتمرات  االفتراضية  الفعاليات  إقامة  عبر  القطاع  لتحفيز  مسا�ة  الرقمي  الفضاء  ــر  و�ضّ  n
فرصة  مثلت  التي  املنزلي  ر  الححج أشهر  خالل   ً ملحوظا�  ً إقباال� اإللكترونية  والتدريب  التعليم   ً برامحج شهدت  كما 

ات. ً برغم بعض التحديات التي كان أبرزها ضعف املخر�ج لالستمرار والتوسع افتراضيا�

العمارة والتصميم في  ة فنون  أبرزها تأسيس هي�ئ كان  التنظيمية،  التطورات  ً من  عــددا� العام  القطاع هذا  شهد   n
شهر فبراير، باإلضافة إلى تبني عدد من مناطق اململكة ملشاريع الكود العمراني التي انطلقت قبل عدة سنوات، 
وكان آخرها اعتماد الكود العمراني الخاص بوادي �نيفة، وتأسيس عدد من أستوديوهات التصميم لدعم تطبيق 

هذه املشاريع.

فنون العمارة والتصميم
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حة كوفيد-19، شهد قطاع التراث االنتهاء من تنفيذ بعض أعمال املسح والتنقيب مع االلتزام بتطبيق  ا�ئ مع بداية �ج  n
هود التنقيب في منطقتي مكة املكرمة والرياض،  راءات اال�ترازية؛ إذ �ظيت أربعة مواقع أثرية بنصيب من �ج اإل�ج
ً لعدد من مشاريع  ل العام نشاطا� وبلغت بعثات التنقيب املحلية والدولية النشطة خالل العام 13 بعثة، كما سحج
تراثية �ول  لعدة مواقع  والتأهيل  التطوير  العمراني، ومشاريع  التراث  ترميز مباني  بينها مشروع  التوثيق من 

د تاريخية. اململكة شملت قرى ومسا�ج

التوثيقية  املشاريع  إطالق عدد من  العام  املادي هذا  غير  الثقافي  التراث  والتوثيق، شهد  الحفظ  هود  لحج  ً استمرارا�  n
من  عدد  فيه  ينشط  الــذي  الشفوي  التاريخ  وتوثيق  عناصره،  �صر  في  املحلي  تمع  املحج إشــراك  بين  تنوعت  التي 
يل فن �ياكة السدو ضمن  حت اململكة بالشراكة مع دولة الكويت في تسحج املؤسسات. وعلى الصعيد العاملي، نحج
موعة العشرين  ن السدو شعار قمة دول محج مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي لدى اليونسكو، كما ز�يّ القا�ئ

التي استضافتها اململكة هذا العام.

ة التراث في شهر فبراير، انطلق عدد من املبادرات النوعية لتطوير قطاع التراث الثقافي  ً مع تأسيس هي�ئ تزامنا�  n
الوطني، كان أبرزها مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة املعمارية والتاريخية وسط مدينة 
ً العربي، ومشروع )تدوين(  الرياض، وتأسيس مركز �ماية التراث الثقافي املغمور تحت مياه البحر األ�مر والخليحج

علن عن اكتشافات أثرية نوعية. لرقمنة مواقع الفنون الصخرية والنقوش الكتابية، كما ائُ

التي تضمنت  التراث من الر�الت السيا�ية  ارتفع نصيب زيارة مواقع  العام،  الداخلية هذا  مع صعود السيا�ة   n
ً للزوار في ظل تعذر ممارسة األنشطة  لت املواقع التراثية متنفسا� أنشطة ثقافية مقارنة بالعام املاضي �يث شّك�

حة. ا�ئ السيا�ية األخرى التي تأثرت بظروف الحج

تفعيل  في  االفتراضي  الفضاء  من  وأهلية  عامة  معيات  و�ج مؤسسات  من  التراث  ال  محج في  العاملون  استفاد   n
والفعاليات انات  املهر�ج من  كثير  وإلغاء  يل  تأ�ج ظل  في  العمل  ورش  خالل  من  وذلك  مهور،  بالحج وربطه   القطاع 

التراثية الحية.

يس  الر�ئ املنفذ  تعتبر  التي  التراثية  انات  واملهر�ج الفعاليات  توقف  عن  ت  نتحج تحديات  اململكة  في  الِحرفيون  ــه  وا�ج  n
ِ�رفي   600 تلقى  آثــاره، �يث  للتخفيف من  املــادي  الدعم   ً برامحج ــاءت  و�ج الِحرفية وتسويقها،  اتهم  لعرض منتحج

ي. ً لتعويضهم عن توقف نشاطهم خالل فترة العزل الوقا�ئ ً ماديا� وِ�رفية دعما�

التراث
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حة  ا�ئ . وعلى الرغم من أن الحج حة كوفيد-19 على مشهد فني نشط من �يث امللتقيات واملعارض والبرامحج ا�ئ �لت �ج  n
 ً اإلنتا�ج ــرت على  أ�ثّ ستية  لو�ج تحديات  املعارض وفــرض  العديد من  بإلغاء  الفنية  األ�ــداث  الزخم من  قلصت هذا 
ال  ابة أظهرت فاعلية املشهد الفني السعودي في استكشاف مسا�ات بديلة للنشاط في املحج الفني، إال أن االستحج
ظهر  وقد  والدعم،  التضامن  مظاهر  وتحفيز  هم  إنتا�ج ملواصلة  التفرغ  فرصة  الفنانون  استثمر  �يث  االفتراضي، 
ً عن ذلك إقامة بعض املعارض التي  حة على املضمون اإلبداعي لأعمال الفنية، ونتحج ا�ئ ً عن مر�لة الحج التأثير الناتحج
البصرية في شهر  الفنون  ة  2020م، تأسيس هي�ئ حة. كما شهد عام  ا�ئ بالحج تتمحور �ول موضوعات ذات عالقة 

ديدة. ة ثقافية �ج فبراير ضمن 11 هي�ئ

التي  حة  ا�ئ الحج لظروف   ً ونــظــرا� 2019م،  ديسمبر  في  2020م(  العربي  الخط  )عــام  مبادرة  الثقافة  وزارة  أطلقت   n
وة من املبادرة ُمّددت لعام 2021م، وصا�ب اإلعالن عن املبادرة إطالق عدة  ً على تحقيق األهداف املر�ج أثرت سلبا�
مبادرات ومسابقات أخرى تهدف إلى دعم وتدريب وتحفيز املهتمين بالخط العربي من الهواة واملحترفين، باإلضافة 

إلى تفعيل األنشطة املتعلقة بعام الخط العربي في األماكن العامة بمختلف مدن اململكة.

ً في  255 معرضا� بـ  2020م مقارنة  عام  ً في  ً �ضوريا� 162 معرضا� باململكة  الفنية  والصاالت  املؤسسات  أقامت   n
ي ألنشطة عدد من الصاالت  ز�ئ العام املاضي، وقد ترّكز %59 منها بمنطقتي مكة املكرمة والرياض، وأظهر مسح �ج
، بينما تم إلغاء  ً افتراضيا� ً في عام 2020م، باإلضافة إلى إقامة 13 معرضا� ً �ضوريا� ً فنيا� الفنية إقامة 67 معرضا�

. 32 معرضا�

اوز  أظهر مسح املشاركة الثقافية لعام 2020م انخفاض نسب �ضور املعارض الفنية عن األعوام السابقة؛ إذ مل تتحج  n
، كما أشار املسح إلى  ً افتراضيا� ً %7.8 من العينة، و%2.5 فقط زاروا معرضا� ً �ضوريا� ً فنيا� نسبة من زاروا معرضا�

اهتمام %21.7 من العينة باقتناء أعمال فنية أصلية لفنان، على الرغم من محدودية فرص االقتناء.

عد آخر للرقمنة في القطاع يتمثل بتوظيف التقنيات الرقمية باعتبارها مسا�ة  ألقى عام 2020م الضوء على �جُ  n
ارب املعارض االفتراضية هذا العام محدودة من �يث الكم وتقنيات العرض واإلقبال  اءت تحج لعرض األعمال، و�ج
ح لشرا�ئ وإيصالها  املــعــارض  إلبــراز  الحضورية،  املــعــارض  انب  �ج إلــى  مــوازيــة  كممارسة  بــرزت  لكنها  ماهيري،   الحج

. غرافيا� أوسع �ج

الفنون البصرية
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بمنتصف  أبوابها  املتا�ف  أغلبية  أغلقت  �يث  كــوفــيــد-19،  حة  ا�ئ بحج كبير  بشكل  العامل  �ــول  املتا�ف  قطاع  تأثر   n
ميع املتا�ف بحلول منتصف شهر مارس، وترتب على ذلك  2020م، وفي اململكة، توقف النشاط الحضوري في �ج
أثر على املتا�ف الصغيرة والخاصة بشكل كبير، وقد أظهر  يل أخرى، وهو ما  إلغاء بعض األنشطة املتحفية وتأ�ج
ري على عينة من املتا�ف الخاصة الصغيرة باململكة انخفاض معّدل اإليرادات لدى  مسح املتا�ف الخاصة الذي أ�ج

حة. ا�ئ %33 منها، وأشارت نسبة تزيد على %15 من العينة إلى ا�تمالية إيقاف نشاط املتحف بعد الحج

ً إال في نطاق  ً ملحوظا� والت ومعارض متحفية افتراضية، ولكنها مل تحقق تفاعال� ه إلقامة �ج حة إلى التو�ج ا�ئ الحج أّدت   n
محدود لدى املتا�ف ذات االستعداد املالي والتقني التي استطاعت توظيف املواقع اإللكترونية و�سابات التواصل 
ً املتا�ف الخاصة الصغيرة، فلم يقم إال �والي 13%  مهور، أما املتا�ف األخرى، وتحديدا� تماعي للوصول إلى الحج اال�ج

منها برفع مستوى النشاط اإللكتروني واستغالل املسا�ات االفتراضية أثناء األزمة.

ال الرقمنة خالل السنوات األخيرة، واستطاع رقمنة ما يقارب  على الرغم من أن القطاع خطا خطوات مهمة في محج  n
الضياع،  من  و�فظها  موعات  املحج رقمنة  الستكمال  طويلة  زالت  ما  الطريق  أن  إال  العامة،  املتا�ف  مقتنيات  ثلث 
سواء من �يث بناء قاعدة بيانات وطنية، أو ترسيخ املمارسة الرقمية في املتا�ف الخاصة، وقد أشار املسح الخاص 
د  ً للقطع، بينما ال يو�ج باملتا�ف الخاصة الصغيرة إلى امتالك �والي %44 من العينة قواعد بيانات تتضمن صورا�

ل ملقتنياته. لدى %33 منها أي سحج

مها )متا�ف كبيرة وصغيرة(،  ف املتا�ف في اململكة بحسب مقتنياتها )متا�ف عامة ومتا�ف متخصصة( و�حج تص�ضّ  n
؛ 43 منها كبيرة و 218 منها صغيرة، وقد شهد عام 2020م إطالق  ً مرخصا� د في اململكة 261 متحفا خاصا� ويو�ج
علن عن  ائُ تنموية، �يث  تابعة ملؤسسات ومشاريع  وعامة  ديدة إلنشاء متا�ف متخصصة  الحج املشاريع  عدد من 
ً ضمن مشاريع وطنية كبرى؛ 11 منها في منطقة الرياض، ومتحف في منطقة مكة  ً كبيرا� ً خاصا� إنشاء 13 متحفا�

املكرمة، وآخر في منطقة تبوك.

لس الوزراء  يمر قطاع املتا�ف في اململكة بتحوالت تنظيمية وهيكلية مهمة، ففي شهر يناير 2020م صدر قرار محج  n
بنقل اإلشراف على املتحف الوطني بمركز امللك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وفي شهر فبراير صدر قرار 
هة املسؤولة عن إدارة  لس إدارتها، لتصبح بذلك الحج علن عن تشكيل محج ة املتا�ف، وفي شهر يوليو ائُ تأسيس هي�ئ

القطاع وتطويره.

املتا�ف
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تأثرت معظم الخدمات األساسية باملكتبات، من �يث استقبال الزوار، وإتا�ة قاعات املطالعة، واستعارة الكتب،   n
2020م، فقد  التي فرضتها خالل عام  ية  حة كوفيد-19 والظروف االستثنا�ئ ا�ئ الخدمات؛ بسبب �ج وغير ذلك من 
ميع املكتبات عن استقبال الزوار واملرتادين منذ منتصف شهر مارس، واستمر إغالقها لفترات متفاوتة،  توقفت �ج
وبعد رفع الحظر والسما� لأماكن العامة بمزاولة نشاطاتها، بدأت بعض املكتبات فتح أبوابها واستقبال الزوار مع 

راءات اال�ترازية. تطبيق اإل�ج

ط الرقمية، �يث أبدت بعض املكتبات  حة املكتبات من ممارسة دورها الثقافي باالعتماد على الوسا�ئ ا�ئ مل تمنع الحج  n
ً عامة  ديد، واستمرت في نشاطها عبر الفضاء االفتراضي، الذي تنوع بين برامحج سرعة في التكيف مع الواقع الحج
ة األطفال واليافعين. وكذلك سعى العديد من املكتبات إلى تقديم  ً وفعاليات مخصصة لف�ئ ولقاءات علمية وبرامحج
محتويات  من  االستفادة  فرصة  والبا�ثين  للمهتمين  أتا�  ما  وهو  ديد،  �ج بشكل  املختلفة  اإللكترونية  الخدمات 

حة على القطاع. ا�ئ املكتبة بشكل إلكتروني، وقد أسهم ذلك في التخفيف من تبعات الحج

بهدف  واملخطوطات  النادرة  للمقتنيات   ً خصوصا� املعرفي،  املحتوى  برقمنة   ً اهتماما� باململكة  املكتبات  قطاع  يشهد   n
�فظها وتسهيل الوصول إليها، �يث تبنى العديد من املكتبات في السنوات األخيرة مشروعات من هذا النوع، وقد 
ة املكتبات خالل عام 2020م مشروع رقمنة وإتا�ة املخطوطات لتأسيس منصة مو�دة للمخطوطات  أطلقت هي�ئ

املرقمنة في اململكة.

عية في تنظيم ودعم قطاع  ة املكتبات لتكون املر�ج على صعيد التطورات التنظيمية، شهد هذا العام تأسيس هي�ئ  n
 153 إنشاء  عن  الثقافة  وزير  سمو  إعالن  في  املكتبات  لتطوير  ة  الهي�ئ مبادرات  أولى  لت  وتم�ثّ� باململكة،  املكتبات 
ديدة في مختلف مناطق اململكة بحلول عام 2030م، على أن يتم االنتهاء من أول 13 مكتبة منها بحلول  مكتبة �ج

عام 2022م.

املكتبات
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التراث الطبيعي
لتطبيق  ة  نتيحج مناطقها،  بعض  في  ي  األ�يا�ئ التنوع  لتعافي  مــؤشــرات  العامل  دول  من  كغيرها  اململكة  شهدت   n
ول  وتحج والصيد  اال�تطاب  يحدثها  التي  السلبية  التأثيرات  تدني  بسبب  حة؛  ا�ئ بالحج املتعلقة  اال�ترازية  ــراءات  اإل�ج
مبادرات  العام عدة  أطلقت هذا  التعافي  تعزيز هذا  النباتات، وفي سبيل  نمو  ي في مناطق  العشوا�ئ السيارات 

ي. ً توعوية افتراضية تعنى بنشر الوعي البي�ئ ية وبرامحج بي�ئ

على صعيد املحميات، يتطلع القطاع إلى إضافة أكبر محمية بحرية في اململكة والبحر األ�مر بمسا�ة تبلغ 5373   n
مة اليونسكو للتراث  زر، كما أعلن عن العمل على ملف ترشيح محمية عروق بني معارض لقا�ئ كم وتتضمن 9 �ج
زر فرسان كأول  يل محمية �ج العاملي كأول موقع تراث عاملي طبيعي مرشح من اململكة، واستمرت املساعي لتسحج

ً اليونسكو لإلنسان واملحيط الحيوي. محمية طبيعية سعودية في برنامحج

وال، سرعان ما عاد نشاط  معات في األماكن العامة وإغالق املحميات في فترات �ظر التحج بعد تأثرها بمنع التحج  n
بلية من  الداخلية ملناطق طبيعية أو �ج العام، �يث ارتفعت �صة ر�الت السيا�ة  ية في منتصف  البي�ئ السيا�ة 
مالي الر�الت السيا�ية في أول 9 أشهر من عام 2020م، وأطلقت عدة  %3.3 في 2019م إلى %4.2 من إ�ج

ي مثل موسم صيف السعودية )تنفس(، وموسم )الشتاء �ولك(. مواسم لدفع النشاط السيا�ي البي�ئ

ً متوسعة في سياسات صون املواقع الطبيعية وعملياتها، وبرغم الحداثة النسبية  تؤدي التقنيات الرقمية أدوارا�  n
 ً مثاال� سدت  �ج ية  نموذ�ج عاملية  محمية  لتكون  معارض  بني  عــروق  محمية  هيز  تحج أن  إال  ال،  املحج هذا  في  للرقمنة 
ً ملا يمكن أن يتبناه القطاع في اململكة. كما ظهرت بوادر لتوظيف الرقمنة في توثيق معامل التراث الطبيعي،  متقدما�

وتحويله إلى مادة قابلة للتداول واملشاركة في الفضاء االفتراضي لرفع الوعي بأهميته وقيمته الثقافية.

ة  ة والحياة الفطرية خالل العام، تطورات مؤسساتية وتنظيمية تمثلت في تدشين وزارة البي�ئ شهد االهتمام بالبي�ئ  n
ة والحفاظ على الحياة الفطرية، إلى  ية متخصصة تتولى مسؤوليات �ماية البي�ئ واملياه والزراعة لخمسة مراكز بي�ئ
إلى بروتوكول ناغويا بشأن  اململكة  املالية للقطاع. كما انضمت  الذي يسهم في االستدامة  ة  البي�ئ انب صندوق  �ج

ة عن استخدامها. ينية، والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناش�ئ الحصول على املوارد الحج
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ة فنون  ً بحسب هي�ئ مع 191 عنصرا� مة �صر املأكوالت الشعبية التي ما تزال تحت الحج بلغ عدد العناصر في قا�ئ  n
الطهي  فنون  توثيق  مشروع  ة  الهي�ئ أطلقت  كما  2020م،  عام  في  يتها  استراتيحج وأطلقت  تأسست  التي  الطهي 
، وظهرت هذا العام عدة مبادرات أخرى من القطاعين العام  115 عنصرا� باملدينة املنورة، وبلغ عدد العناصر فيه 

ها نشر عدد من الكتب املختصة باملطبخ السعودي. حج والخاص؛ كان من أبرز نتا�ئ

حة كوفيد-19 من التحول الرقمي في قطاع املطاعم، واعتمدت معظم املطاعم على خدمة التوصيل  ا�ئ سّرعت �ج  n
ه بعضها اآلخر لبيع مكونات أطباقه بشكل  ات مواكبة لالشتراطات الصحية، كما تو�ج املنزلي، وابتكر بعضها منتحج

غير مطبوخ في خطوة مواكبة ملظاهر االهتمام بفنون الطهي في اململكة.

يل معظم فعاليات فنون الطهي من أبرز معامل القطاع هذا العام، �يث عكست أرقام الحضور لبعض  كان إلغاء وتأ�ج  n
م  ي �حج حة مقارنة بحضور بعض الفعاليات التي أقيمت بعد فترة العزل الوقا�ئ ا�ئ بيل الحج الفعاليات التي أقيمت �تُ

التأثر في أعداد الحضور لهذه الفعاليات.

العاملين  عــدد  مالي  إ�ج من  فقط   2.44% يمثلون   1523 عــام(   ً )طـــاه� مهنة  في  العاملين  السعوديين  عــدد  بلغ   n
ً بزيادة طفيفة على مدى السنوات  بالقطاع، بينما بلغ عدد السعوديين العاملين في مهنة )كبير طهاة( 31 شخصا�

الخمس املاضية.

ارية  الت التحج مة ملحالت بيع األكالت الشعبية 3444 مؤسسة، فيما ضمت السحج ارية القا�ئ وصل عدد األنشطة التحج  n
األخيرة  اآلونــة  في  ة  املنتحج لأسر  اإللكترونية  ر  املتا�ج وشهدت  مؤسسة،   2374 الشعبية  املقاهي  لنشاط  مة  القا�ئ
ً ضمن قطاع املطابخ  را� لة في منصة معروف 12568 متحج ر املسحج اوز عدد املتا�ج لين، �يث تحج ً في أعداد املسحج تزايدا�

واملخبوزات، كما شهد العام عقد شراكات ومبادرات دعم من القطاعين العام والخاص لهذه األسر.

فنون الطهي
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عدد  بلغ  كوفيد-19،  حة  ا�ئ �ج انتشار  مع  النشر  قطاع  هها  وا�ج التي  واملالية  ستية  اللو�ج التحديات  من  الرغم  على   n
يات  اإل�صا�ئ لت  سحج كما  النظامي،  اإليــداع  يات  إ�صا�ئ بحسب   ً عنوانا�  8497 2020م  عام  في  لة  املسحج العناوين 
مالي العناوين، في  دد، �يث بلغت %40 من إ�ج ً في نسبة العناوين التي تحمل أسماء مؤلفين �ج ً طفيفا� انخفاضا�

ً العام. يلة من إنتا�ج �ين مثلت العناوين التي �ملت أسماء مؤِلفات نسبة ض�ئ

مالي  مة االرتفاع اإل�ج مة في اململكة، مل تواكب أعداد الكتب املتر�ج برغم النشاط امللحوظ في املبادرات املعنية بالتر�ج  n
عام  خــالل   ً كتابا�  513 مة  املتر�ج الكتب  عــدد  بلغ  �يث  املاضية،  الخمس  السنوات  في  الكتب   ً إنــتــا�ج مستوى  في 

. م سنويا� ً بذلك عن معدالت السنوات الخمس املاضية التي وصلت إلى 600 كتاب متر�ج عا� 2020م، مترا�ج

تماعي،  نشطت خالل العام فعاليات القراءة عبر الفضاء االفتراضي كوسيلة للتعامل مع ظرف العزلة والتباعد اال�ج  n
ً لنشاطات أندية القراءة، ومساهمات املؤسسات  حة، أو استمرارا� ا�ئ ديدة خاصة بظرف الحج سواء كانت مبادرات �ج

عد. مة، وذلك من خالل تنظيم ملتقيات ودورات تدريبية عن �جُ املعنية بالتر�ج

ه قطاع النشر صعوبات كبيرة خالل عام 2020م، وتمثل التحدي األكبر في إلغاء معارض الكتب داخل اململكة  وا�ج  n
ر، وعلى الرغم من ارتفاع  ً بإغالق نقاط البيع في املتا�ج ى إلى انخفاض املبيعات، التي تأثرت أيضا� ها، وهو ما أّد� وخار�ج
مدخوالت بيع الكتب عبر اإلنترنت، إال أنه مل يعّوض نقص التدفق النقدي لدور النشر بسبب االنخفاض الحاد في 

املبيعات التقليدية.

ً قد يدفع  ابيا� ً إيحج دت في السنوات األخيرة مناخا� هها صناعة الكتاب اإللكتروني، إال أنها و�ج برغم التحديات التي توا�ج  n
، و80.64%  ً إلكترونيا� اه النمو. فقد بين مسح املشاركة الثقافية أن ربع العينة قرؤوا كتابا� هذا الشق من القطاع باتحج
ح مؤشرات العامين املاضيين النمو في  ممن يقرؤون الكتب اإللكترونية سبق لهم شراء كتاب إلكتروني. كما تر�ج

حة التي سّرعت من وتيرة التحول الرقمي. ا�ئ ، �تى قبيل الحج بيع الكتب إلكترونيا�

مة، وقد أطلقت  ة األدب والنشر والتر�ج ً تمثل في تأسيس هي�ئ ً مهما� ً تنظيميا� شهد القطاع خالل عام 2020م، تطورا�  n
مة، وصناعة  التر�ج هة املسؤولة عن تطوير القطاع، ودعم  يتها في شهر نوفمبر، لتصبح بذلك الحج ة استراتيحج الهي�ئ

النشر، ورفع مستوى اال�ترافية، وإثراء املحتوى، باإلضافة إلى تنظيم أسواق القطاع.

مة  النشر والتر�ج
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اللغة
ج اللغوي البحث العلمي واإلنتا��  

الحضور واالنتشار  

اللغة العربية والتقنيات الرقمية  

املشاركة  

تطورات تنظيمية  



ل األول
ص

1الف



تمع في اململكة، إذ تتمتع بحضور  تحظى اللغة العربية باهتمام يتوافق مع مكانتها الثابتة ودورها املركزي في تشكيل هوية الدولة واملحج
تماعية والثقافية والتعليمية، يتوازى مع دعم املنظومة املؤسساتية التي تشكلت عبر عقود، والتي  عفوي في كافة منا�ي الحياة اال�ج
الت العلمية املعنية باللغة العربية، وإقامة املؤتمرات والندوات  ج اللغوي في عام 2020م عبر نشر الكتب واملحج استمر نشاطها في اإلنتا��
حة كوفيد-19 أثر في توسيع نطاق املشاركة والحضور فيها بسبب انتقالها للفضاء االفتراضي. يؤكد هذا الواقع  ا�ئ العلمية التي كان لحج
ميع مناشط الحياة،  ديد أهمية ربط اللغة العربية بالتقنيات الرقمية، وعلى رأسها الذكاء االصطناعي، الذي باتت تطبيقاته تتصل بحج الحج
لس  مع امللك سلمان العاملي للغة العربية الذي صدرت موافقة محج هات كمحج وهو ما تسعى اململكة إلى تعزيزه من خالل عدد من الحج
اللغوية  التطبيقات  الداعمة لتعزيز  هات  الحج امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وغيرها من  العام، ومدينة  الــوزراء على تأسيسه هذا 

ديد. الحديثة ومواءمتها مع متطلبات الواقع التقني الحج

ج اللغوي البحث العلمي واإلنتا��

األبحاث والنشر في اللغة

اللغة  بعلوم  الخاص  العلمي  ج  اإلنــتــا�� ال  محج في  السعودية  امعات  الحج تنشط 
املتخصصة  املــراكــز  مــن  عــدد  والنشر  البحث  فــي  اإلســهــام  ويشاركها  العربية، 
بن  هللا  عبد  امللك  مركز  تابع  فقد  عــام.  بحثي  اهتمام  ذات  وأخــرى  اللغة  فــي 
العلمية  الته  محج إصــدار  العام  هــذا  العربية  اللغة  لخدمة  الــدولــي  عبدالعزيز 
اللغوية«،  والسياسة  لة »التخطيط  العربية«، ومحج لة »اللسانيات  الثالث: محج
متقدمة  مراكز  منها  لتان  محج وحققت  ثانية«.)1(  لغة  العربية  »تعليم  لة  ومحج
 »Arcif »أرسيف  العربي  عية  املرحج واالستشهادات  التأثير  ُمعامل  تقرير  في 

امعات السعودية لعام 2020م الت والكتب اللغوية الصادرة عن دور النشر ومراكز البحث املتخصصة في اللغة العربية بالحج ج للمحج دول 1-1: نماذ�� �ج

امعة أم القرى)5( امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاحج لة حج عددان محج

امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية)6( لة العلوم العربيةحج عددان محج

امعة اإلسالمية باملدينة املنورة)7( امعة اإلسالمية للغة العربية وآدابهاالحج لة الحج ثالثة أعداد محج

امعة امللك سعود)8( ج لإلمام أبي عبيدة معمر ابن املثنى التيميكرسي املانع بحج ربوع - عبد الرحمن العثيمينالديبا�� تحقيق: عبد هللا الحج

امعة   مركز النشر العلمي بحج
امللك عبد العزيز)9(

ليات التراث في الدراسات األدبية واللغوية املعاصرة     اهللا السلميتحج تحرير: عبدالرحمن رحج

سمير حميد - مقبل الدعدي - أسامة أحمد السلمياملثقف وبناء الهوية اللغوية

املهارات اللغوية لألطفال: تحديدها وتنميتها وتقويمها
وري علي عبد املحسن الحديبي - صالح عياد الححج

- علي محمد الغامدي

ج املعنى   تحوالت اللغة وفاعلية التقنية في إنتا��
ه للطفل - دراسة في األدب املوحج

عبد الحميد الحسامي - إبراهيم أبو طالب - فوزي صويلح

أحمد كروم - حصة الرشود - سعيد القرنيالتفاعل بين الهوية ولغة التعليم

اللغة  في  املتخصصة  الت  املحج تشمل  التي  املحكمة  العلمية  الت  باملحج الخاص 
اءت  لة »اللسانيات العربية« في املرتبة األولى، في حين حج ت محج العربية، إذ حّلَ
إلى  2020م،)2(  لعام  الثانية  املرتبة  اللغوية« في  والسياسة  »التخطيط  لة  محج
التحاد  التابع  العربي  التأثير  ُمعامل  تصنيف  في  ــة  درحج  1.92 تحقيقها  انب  حج

العربية.)3(  امعات  الحج

العزيز سلسلة  امللك عبد  امعة  العربية بحج البحثي للغة  التميز  كما أصدر مركز 
ج منح »األولويات البحثية«، الذي أطلقه  من األبحاث التي اختيرت ضمن برنامح�
على  العربية  اللغة  دراســـات  حقل  فــي  الباحثين  يع  لتشحج املــاضــي  الــعــام  املــركــز 
االت توزعت بين »اللغة والهوية«، و»اللغة  تقديم بحوث نوعية، في عدد من املحج

مة«.)4(  تمع«، و»اللغة واإلعالم«، و»اللغة والطفل«، و»اللغة والترحج واملحج

هة لةال�ج املؤلف أو العددالكتاب أو امل�ج
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مع اللغة العربية على الشبكة العاملية بمكة املكرمة)10( مع اللغة العربية على الشبكة العاملية محج لة محج 3 أعدادمحج

لة الدراسات اللغويةمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)11( 3 أعدادمحج

مركز امللك عبد هللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية)12(

عدداناللسانيات العربية

لة التخطيط والسياسة اللغوية عددانمحج

لة تعليم العربية لغة ثانية عددانمحج

لة االستعراب اآلسيويمركز البحوث والتواصل املعرفي)13( عدد واحدمحج

الت اللغوية الصادرة عن املؤسسات املتخصصة في خدمة اللغة العربية واملراكز البحثية ذات اإلسهامات اللغوية لعام 2020م دول 1-2: املحج �ج

املؤتمرات والندوات العلمية 

حة  ا�ئ شــّكــل الــفــضــاء الــرقــمــي خــالل مــدة الــحــظــر وإغـــالق الــحــدود املــصــاحــب لحج
من  القطاع  تفعيل  في  اإللكترونية  املنصات  من  لالستفادة  فرصة  كوفيد-19 
اللغة  بعلوم  املهتمين  تربط  التي  العلمية  واملؤتمرات  املنتديات  إقامة  خــالل 
في  العربية  اللغة  قسم  أقام  املثال،  سبيل  فعلى  الباحثين.  من  واملتخصصين 
الدولي  املؤتمر  العاملية  فيصل  امللك  ــزة  ــا�ئ حج مع  بالتعاون  سعود  امللك  امعة  حج
ــنــبــيــة«،  ــز الــعــربــي الــلــغــوي واألدبــــي فــي الـــدراســـات األحج الــثــالــث بــعــنــوان »املــنــحج
مشارك   3000 عددهم  قارب  واملهتمين  الباحثين  من  كبير  افتراضي  بحضور 
ل التواصل املختلفة مثل )زوم( و)يوتيوب(.)14( وعقدت منظمة العامل  عبر وسا�ئ
املنتدى  يوليو  مــن   9 فــي  )اإليسيسكو(  والثقافة  والــعــلــوم  للتربية  اإلســالمــي 
حة كورونا«، وذلك  ا�ئ الدولي االفتراضي »اللغة العربية للناطقين بغيرها بعد حج
يات«،)15( كما  ل واملنهحج يات وتطوير الوسا�ئ ديد االستراتيحج ملناقشة موضوع »تحج
العربية »املنتدى  اللغة  الدولي لخدمة  امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  أطلق مركز 

ر املنزلي.)16( العلمي االفتراضي« في دورته األولى خالل مدة الححج

ج للمؤتمرات والندوات العلمية املتخصصة في اللغة العربية لعام 2020م  دول 1-3: نموذ�� �ج

منظمة العامل اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( 
امعة امللك عبد العزيز وحج

21 ديسمبر املؤتمر الدولي »اللغة العربية.. استشراف في عامل متحول«)17(

امعة امللك سعود  قسم اللغة العربية في حج
زة امللك فيصل العاملية ا�ئ وحج

ز العربي اللغوي واألدبي  املؤتمر الدولي الثالث: »املنحج
نبية«)18( في الدراسات األحج

10-12 نوفمبر 

امعة امللك عبد العزيز مركز التميز البحثي في اللغة العربية بحج
ليات التراث  الندوة العلمية الدولية األولى »تحج

في الدراسات األدبية واللغوية املعاصرة«)19(
28-29 يونيو

22 يونيو »املنتدى العلمي االفتراضي«مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

مع اللغة العربية بمكة املكرمة وشركة إثراء املعرفة  محج
للمؤتمرات واألبحاث)20(

7-9 فبرايراملؤتمر الدولي األول للغة العربية وآدابها 

هة تاريخ اإلقامةالندوة أو املؤتمر العلميال�ج

هة لةال�ج األعداد الصادرةامل�ج
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ال اللغة ج واملبادرات في محج البرام��

هود  ، التي توزعت بين حج ج من املبادرات والبرامح� شهد قطاع اللغة هذا العام عددا�
القطاع  وشركات  املؤسسات  هذه  بين  شراكات  عن  توّلدت  وأخــرى  مؤسسية، 
الخاص في خدمة اللغة العربية، وقد تزامن تدشين بعضها مع اليوم العاملي للغة 
امعة أم القرى بإشراف مركز بحوث  العربية وعام الخط العربي؛ حيث أطلقت حج
امعة املرحلة الثانية ملوسوعة الشعر العربي تحت شعار  اللغة العربية وآدابها بالحج
«، وهي املوسوعة اإللكترونية األولى  ا�� »نحو مليون بيت شعر من عصور االحتحج
.)21( وأقام مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  ا�� للشعر العربي في عصور االحتحج
عن  التخصصية  التدريبية  ج  البرامح� من  موعة  محج العربية  اللغة  لخدمة  الدولي 
بها استمرت طوال شهر سبتمبر)22(  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  بعد ملعلمي 

ميع أنحاء العامل.)23( كما  300 متدرب ومتدربة من حج وبلغ عدد املشاركين فيها 
احتفاء  العزيز  عبد  امللك  امعة  بحج العربية  اللغة  في  البحثي  التميز  مركز  دشن 
باليوم العاملي للغة العربية سلسلة »العربية للممارس الصحي«.)24( وفي ذات 
ة  والهي�ئ القرى،  أم  امعة  لحج اململوكة  للتقنية  مكة  وادي  شركة  وقعت  السياق، 
مذكرتي  املرضى  لسالمة  السعودي  واملــركــز  الصحية،  للتخصصات  السعودية 
لقياس  »مقنن«  واختبار  التدريبية،  ــد«  »أبــحج حقيبة  تفعيل  ــل  أحج مــن  تفاهم 
تهدف  التي  بغيرها،  للناطقين  الصحيين  للممارسين  العربية  اللغة  كفايات 
إلى تطوير قدراتهم اللغوية في التخاطب مع املرضى، بما يقلل األخطاء ويحقق 
املعايير املعتمدة ملفهوم سالمة املرضى.)25( ولقي إعالن سمو وزير الثقافة العام 
في  شاركت  التي  الثقافية  القطاعات  من  ج  تفاعال� العربي)26(  للخط  ج  عاما� 2020م 
العربية  الثقافية للمملكة  العربي وتعزيز حضوره كرمز للهوية  االحتفاء بالخط 
بينها  من  كــان  والتعليمية،)27(  الفنية  املــبــادرات  من  عــدد  خــالل  من  السعودية 
امعة امللك عبدالعزيز لسلسلة »املؤسس في قواعد الخط العربي«،  تدشين حج
الثلث،  هي  فــروع  أربعة  في  والطالبات  للطالب  العربي  الخط  مسابقة  وإقامة 
الخط  تعليم  بتدشين وحدة  امعة  الحج والرقعة، كما قامت  والديواني،  والنسخ، 
ج التطوع اللغوي، إضافة إلى تكريم  العربي، ومبادرة تعليم الخط العربي ببرنامح�

بعض رموز الخط العربي.)28(
 

مقياس اقرأ اللغوي 
مكة  منطقة  أمير  برعاية  اللغوي«  اقــرأ  »مقياس  منصة  تدشين  الــعــام  شهد 
املكرمة، وهو اختبار علمي مقنن صممته شركة وادي مكة للتقنية بالتعاون مع 
ة تقويم التعليم والتدريب، لقياس مستوى كفايات  املركز الوطني للقياس وهي�ئ
ج  وفقا� االختبار  صمم  وقــد  عامة.  ألغــراض  بغيرها  الناطقين  لــدى  العربية  اللغة 
توقع  . و�يُ ال القياس والتقويم عامليا� للمعايير واألسس العلمية املعروفة في محج
املؤسسات  ج  مستهدفا� الــعــامل،  حــول  لالختبار  ج  مــركــزا�  360 نحو  املــشــروع  يوفر  أن 
الراغبين في  األفــراد  انب  إلى حج كــوادر بشرية غير عربية،  التي تضم  والشركات 
وبذلك  ــة.)29(  ــدراسـ الـ أو  العمل  ألغـــراض  لديهم  العربية  اللغة  كفايات  قــيــاس 
ة تقويم التعليم  يضاف االختبار إلى اختبارات الكفاية اللغوية املعتمدة لدى هي�ئ
ة على  والتدريب كاختبار اللغة العربية املقنن لغير الناطقين بها الذي أتاحته الهي�ئ

موقعها اإللكتروني في عام 2017م.)30(

ال اللغة العربية تتصدر  الت السعودية في م�ج امل�ج
عية  تقييم معامل التأثير واالستشهادات املر�ج

العربي »أرسيف 2020م«  

عية العربي أرشيف  املصدر: املوقع اإللكتروني ملعامل التأثير واالستشهادات املر�ج
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لة التخطيط والسياسة اللغوية محج

مع اللغة العربية على الشبكة العاملية لة محج  محج

لة اللسانيات العربية محج
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امع اللغة العربية ومؤسساتها: الواقع واملأمول)34( محج
 مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالتعاون

مة للمملكة العربية السعودية في اليونسكو مع املندوبية الدا�ئ

ه)35( م العربية الشامل: فكرته، وأهدافه، ومنهحج امعة اإلسالمية باملدينة املنورةمعحج كلية اللغة العربية بالحج

مة: الواقع والتطلعات)36( امع اللغوية في دعم التعريب والترحج امعة امللك عبدالعزيزدور املحج مة والتعريب بحج مركز الترحج

ديد)37( م اللغوية اإللكترونية: نحو أفق حج امعة السعودية اإللكترونية املعاحج ج العربية على اإلنترنت بالحج برنامح�

امع اللغة العربية: ضرورة أم ترف؟ مع اللغة العربية بمكة املكرمة ومعهد سيبويه لعلوم العربيةمحج محج

هود في خدمة اللغة العربية)38( امع اللغوية وتوحيد الحج دة بالتعاون مع مركز التميز البحثي في اللغة العربيةاملحج النادي األدبي الثقافي بحج

امع اللغوية العربية سؤال التحدي واملواكبة)39( النادي األدبي بالرياض بالتعاون مع مركز التميز البحثي في اللغة العربيةاملحج

ج أم ترف)40( امع اللغة ضرورهة� لمحج النادي األدبي الثقافي بمنطقة حا�ئ

وفملتقى اليوم العاملي للغة العربية)41( لس شباب الحج محج

ج تعليم العربية للناطقين بغيرها �ول العامل االعتماد األكاديمي لبرام��
ة تقويم التعليم والتدريب ممثلة باملركز الوطني للتقويم واالعتماد  أطلقت هي�ئ
األكاديمي في ديسمبر من هذا العام مبادرة االعتماد األكاديمي ملراكز ومعاهد 
»لغتنا  شعار  تحت  العامل  حول  بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم  ج  وبــرامــح�
العربية  اللغة  تعليم  ج  بــرامــح� ـــودة  حج ضبط  إلــى  تهدف  مــبــادرة  وهــي  معتمدة«، 
االعتماد  تشمل  مختلفة  االت  محج ثالثة  في  عية  مرحج خدمات  تقديم  خــالل  من 
بها،  الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  ومــراكــز  ملعاهد  األكاديمي  املؤسسي 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  تعليم  ج  لــبــرامــح� األكــاديــمــي  ي  البرامحج واالعــتــمــاد 
واالعتمادات  ودة  بالحج الخاصة  واالستشارات  التدريب  خدمات  انب  حج إلى  بها، 

ال تعليم اللغة العربية.)31( ية في محج األكاديمية املؤسسية والبرامحج

الحضور واالنتشار

اليوم العاملي للغة العربية 

للتربية  املتحدة  األمــم  منظمة  خصصت  الــذي  العربية  للغة  العاملي  اليوم  يعد 
عام،  كل  به  لالحتفال  ديسمبر  من  عشر  الثامن  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم 
به  تحتفي  إذ  الــعــربــيــة،  باللغة  الــصــلــة  ذات  األنــشــطــة  إلقــامــة  ســنــويــة  مناسبة 
طيف  عبر  واألهلية  الخاصة  والشركات  العامة  التعليمية  واملؤسسات  املــراكــز 
من النشاطات املشتركة، تراوحت هذا العام بين الندوات الثقافية واألكاديمية 
يعية والتوعوية. وقد وفرت منصة )تويتر( عبر وسم »اليوم  واملسابقات التشحج
في  واملــشــاركــة  التفاعل  ـــل  أحج مــن  للمهتمين  مساحة  الــعــربــيــة«  للغة  الــعــاملــي 
حة، حيث بلغ عدد املشاركات في  ا�ئ ج على الرغم من ظروف الحج االحتفالية افتراضيا�
االحتفالية هذا  اململكة وحــدهــا.)32( وكان موضوع  تغريدة من  ألف   137 الوسم 

اللغة العربية: ضرورة أم ترف؟«،)33(  امع  ج ملناقشة العنوان »محج العام مخصصا�
امع  املحج دور  على  الضوء  خالله  من  والــنــدوات  النقاش  حلقات  سلطت  ما  وهــو 
نبية  األحج اللغات  مزاحمة  ظل  في  وصونها  العربية،  اللغة  حماية  في  اللغوية 
الحي  اللقاء  انب  حج وإلــى  واألكــاديــمــي.  اليومي  التواصل  الي  محج في  خاصة  لها 
م للمملكة العربية السعودية  الذي نظمته )اليونسكو( بالتعاون مع الوفد الدا�ئ
ومؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية وبثته على منصة )يوتيوب(، 
نظم عدد من املراكز ومعاهد التعليم والنوادي األدبية لقاءات وندوات مشتركة 

موعة منها. دول اآلتي محج عبر املنصات اإللكترونية، يستعرض الحج

ج باليوم العاملي للغة العربية لعام 2020م ج للندوات واللقاءات االفتراضية التي أقيمت احتفاال� دول 1-4: نماذ�� �ج

هة املنظمةالندوة ال�ج
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مسابقة نحتفي بلغتنا)42(
هود النوعية في خدمة اللغة العربية-   الحج

األفراد واملؤسسات

امعة امللك سعود بالشراكة   معهد اللغويات العربية بحج
مع شركة الدكتور عبداملحسن بن سعد الرويشد 

مستشارون ومحامون

م   مسابقة تطوير معاحج
رقمية متخصصة)43(

م اللغوية-   تطبيق إلكتروني يخدم املعاحج
موعات  األفراد أو املحج

امعة السعودية اإللكترونية الحج

مسابقة تمكين العربية)44(
 األفكار اإلبداعية للمبادرات التمكينية للغة العربية 

تمع- األفراد في املحج
 مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

الدولي لخدمة اللغة العربية

لة تثقيفية تفاعلية- مستخدمو منصة )تويتر(مسابقة سؤال في اللغة)45( النادي األدبي بالرياضأس�ئ

لة تثقيفية تفاعلية- مستخدمو منصة )تويتر(مسابقة اليوم العاملي للغة العربية)46( دةأس�ئ النادي األدبي بحج

مسابقة اليوم العاملي للغة العربية)47(
مقطع فيديو يتحدث عن أهمية اللغة العربية ومكانتها- 

وف امعي في منطقة الحج طالب وطالبات التعليم العام والحج
وف األدبي الثقافي نادي الحج

ج واإلسهام في خدمة اللغة العربية. يع اإلنتا�� موعة من املسابقات االحتفالية والتثقيفية، وأخرى تهدف إلى تشحج وشهد اليوم العاملي للغة العربية محج

ج باليوم العاملي للغة العربية لعام 2020م ج للمسابقات التي أقيمت احتفاال� دول 1-5: نماذ�� �ج

ال اللغة العربية ز في محج وا�ئ الحج

واألدب  اللغة  علوم  خدمة  بين  االتها  محج وتتنوع  العربية  اللغة  ــز  ــوا�ئ حج تتعدد 
ج  باإلنتا�� تحتفي  التي  اإلبداعية  ز  وا�ئ الحج انب  حج إلــى  مة  والترحج الفصيح  والشعر 
ال اللغة  ز العاملية التي تمنح في محج وا�ئ اإلبداعي املكتوب بالعربية. ومن أبرز الحج
زة امللك فيصل العاملية، والتي كان موضوعها هذا العام »الدراسات اللغوية  ا�ئ حج
اللغة  فرع  في  كارتر(  )مايكل  الدكتور  عليها  وحصل  األخــرى«  باللغات  العربية 
ج  مهما� ج  عا� مرحج وشكلت   ، عاما� لخمسين  امتدت  التي  أعماله  عن  وذلــك  واألدب، 
املحلي،  املستوى  على  أما  ليزية.)48(  اإلنحج باللغة  العربي  النحوي  الفكر  لدراسة 
دة  زة حج ا�ئ زة مكة للتميز وحج ا�ئ زتين هما حج ا�ئ ج حج فتقدم منطقة مكة املكرمة سنويا�
امعة امللك عبد العزيز،  لإلبداع. وقد نال مركز التميز البحثي في اللغة العربية بحج
زة مكة للتميز هذا العام في فرع التميز الثقافي نظير مبادرته »وقف لغة  ا�ئ حج

القرآن« التي تسعى لتعزيز مفهوم االستدامة املالية ملبادرات اللغة العربية.)49(

اللغة العربية والتقنيات الرقمية

ج يفرض نفسه  ج من الحياة اليومية وواقعا� زءا� أصبحت التقنيات الرقمية اليوم حج
حة كوفيد-19، وسّرعت من وتيرة  ا�ئ االت الحياة كافة، وهو ما أكدته حج في محج
ج  مقتصرا� التطورات  بهذه  العربية  اللغة  عالقة  عن  الحديث  يعد  مل  لذلك  تناميه. 
بتمكين  ج  مرتبطا� صــار  بل  للعلم،  كلغة  العربية  اللغة  مكانة  تأكيد  أهمية  على 
من  ج  طيفا� أن  وبخاصة  الرقمي،  التطور  منافع  من  االستفادة  من  بها  املتحدثين 
إلــى  الطبيعية مــرهــون  الــلــغــة  ــال مــحــاكــاة  الــذكــاء االصــطــنــاعــي فــي مــحج تقنيات 
بها.  خاصة  تطبيقات  تطوير  يتطلب  ما  وهو  لغة،  كل  بنية  بخصوصية  كبير  حد 
ة إلى مشروعات التقنية اللغوية التي  لذلك، تنامت في السنوات األخيرة الحاحج
متطلبات  مع  ومواءمتها  توطينها  ضــرورة  العربية  باللغة  املهتمون  استشرف 
انب تقديم صورة عامة عن مشروعات تطوير املحتوى الرقمي  العربية.)50( إلى حج
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ج لتطبيقات الذكاء االصطناعي، تتناول هذه  وبناء املتون اللغوية التي تشكل مدخال�
اللمحة التعليم اإللكتروني للغة العربية لغير الناطقين بها في اململكة لكونه من 
حة كوفيد-19 من  ا�ئ حج أبرزتها ظروف  والتي  تحديات،  تخلو من  ال  التي  الفرص 

حيث العالقة بين القطاع والتقنيات الرقمية.

عد تعليم العربية لغة ثانية عن �جُ

في  كوفيد-19  حة  ا�ئ بحج ج  تأثرا� القطاعات  أكثر  أحد  العام  هذا  التعليم  قطاع  كان 
التعليمية،  املــؤســســات  إغـــالق  عــن  ت  نتحج مسبوقة  غير  تــحــديــات  مــع  تعامله 
هت  عد. وقد واحج �جُ ــراء االمتحانات عن  الــدروس وإحج إلقاء  إلى  واالنتقال السريع 
خاصة،  تحديات  اإلشكاالت-  هذه  -فوق  ثانية  لغة  العربية  اللغة  تعليم  معاهد 
عد؛ إذ يتطلب  تمثل أبرزها في صعوبة تدريس اللغات عبر تقنيات التعليم عن �جُ
اهزية  حج ضعف  إلى  باإلضافة  والحي،  املباشر  التفاعل  من  ج  كبيرا� ج  قــدرا� تدريسها 
الخبراء  بعض  ملــس  وقــد  اللغات.  تــدريــس  ألغـــراض  املــعــّدة  غير  التقنيات  هــذه 
حة من  ا�ئ واملمارسين في حقل تعليم اللغة العربية لغة ثانية ما كشفت عنه الحج
اهزية التقنية ملعاهد تعليم اللغة العربية لغة ثانية، وهو ما عكسه  قصور في الحج
وتواضع  السفر  توقف  بسبب  املعاهد  بعض  في  انعدامه  أو  يل  التسحج تواضع 

عد.)51( تقنيات تعليم اللغة عن �جُ

اهزية كثير من املؤسسات التعليمية وافتقار التعليم  وعلى الرغم من ضعف حج
عرف بالتعرض اللغوي، املتمثل في الخبرة واملعرفة  عد بشكله الحالي ملا �يُ عن �جُ
الصف  داخــل  تهم  بي�ئ مع  تفاعلهم  خــالل  من  الطالب  يكتسبها  التي  التواصلية 
من  حة  ا�ئ الحج خــالل  استفادت  ثانية  لغة  العربية  تعليم  معاهد  أن  إال  ــه،  وخــارحج
ج  ج التعليم اإللكتروني، التي حققت تقدما� امعات السعودية في برامح� ارب الحج تحج
امعة  ال خالل األعوام القليلة املاضية. فعلى سبيل املثال، أتاحت الحج في هذا املحج
ج  ها »العربية على اإلنترنت« لتعليم العربية إلكترونيا� السعودية اإللكترونية برنامحج
لغير الناطقين بها على املوقع اإللكتروني ملبادرة »بيت اإليسيسكو الرقمي« التي 
أطلقتها منظمة العامل اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو( هذا العام 
ها املفتو� لتعليم اللغة العربية  حة على القطاع ضمن برنامحج ا�ئ لتخفيف آثار الحج
للناطقين بغيرها،)52( كما دشنت شركة »وادي مكة املعرفة« في ديسمبر من 
هذا العام منصة »تعّلم العربية« بالشراكة مع معهد تعليم اللغة العربية لغير 
تمعية غير ربحية هدفها تيسير  امعة أم القرى، وهي مبادرة محج الناطقين بها بحج
من  حة  ا�ئ الحج ع  تسرِّ أن  املؤمل  ومن  بغيرها.)53(  للناطقين  العربية  اللغة  تعليم 
إلكترونية متكاملة مخصصة  ج تعليم  لبرامح� الكبرى  التعليمية  تبني املؤسسات 
بالتوازي  الضرورية،  األدوات  ميع  بحج هزة  ثانية ومحج لغة  العربية  تعليم  ألغراض 

مع تأهيل وتدريب املعلمين على كيفية استخدامها.)54(

اللغة العربية والذكاء االصطناعي

باتت  التي  اليومية  الحياة  ممارسات  في  االصطناعي  الــذكــاء  تطبيقات  تحضر 
ف الدماغ البشري،  ل محاكاة وظا�ئ ي أو كلي على اآللة من أحج ز�ئ تعتمد بشكل حج
الشخصية  واملساعدات  اآللية،  مة  الترحج ومساعدات  ي،  اإلمال�ئ التدقيق  كــأدوات 
هزة الذكية. وعلى الرغم من حداثتها، فإن محاكاة اآللة للغة  املتوافرة على األحج
تها في صلب هذه التطبيقات؛ إذ إن تحليل اللغة وفهمها أحد  الطبيعية ومعالحج
ف الدماغ البشري التي ال غنى لآللة عن تعلمها إذا ما أريد لها تطوير  أبرز وظا�ئ

ال اللغة العربية ز العاملية وامل�لية في م�ج وا�ئ أبرز ال�ج
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وتحديات  ج  فرصا� يثير  ما  وهــو  الــبــشــري،)55(  الدماغ  ذكــاء  يحاكي  اصطناعي  ذكــاء 
يات  أمام اللغات بشكل عام، واللغة العربية بشكل خاص. إذ تعتمد كفاءة برمحج
عوامل  عدة  على  الطبيعية  اللغة  فهم  محاكاة  على  وقدرتها  االصطناعي  الذكاء 
ق لها تقرير الحالة الثقافية لعام  ودة املتون اللغوية )corpora( التي تطّرَ منها حج
2019م،)56( والتي تعتمد عليها اآللة في تدريب خوارزميات الذكاء االصطناعي، 
الرغم  وعلى  ته.)57(  ومعالحج تصنيفه  وإمكانية  الرقمي  املحتوى  وفرة  انب  حج إلى 
ج ملحدودية  ج نظرا� ج ونوعا� من صعوبة قياس املحتوى الرقمي العربي والحكم عليه كما�
اللغوي،  التعدد  انب  حج إلى  عليها،  االعتماد  يمكن  التي  املعيارية  القياس  أدوات 
بتواضع  القول  يمكن  الحر،  الــوصــول  ج  مــبــادى� على  م  القا�ئ العلمي  ج  اإلنــتــا�� وقلة 
ولغات  العربية  اللغة  بين  وة  فحج ـــود  ووحج عــام،  بشكل  العربي  الرقمي  املحتوى 
م املحتوى الرقمي العربي ال  أخرى في هذا الشأن؛ إذ تفيد املسو� األخيرة بأن ححج
ج في  ك الذين يمتلكون حاسوبا� يتناسب مع عدد الناطقين باللغة العربية، أو أول�ئ

املنطقة العربية.)58(

اململكة  فــي  مــؤســســات  عـــدة  تعمل  الــقــطــاع،  فــي  التقنية  ــوة  الــفــحج ولتقليص 
الرقمنة  مشروعات  تطوير  على  التخصصات  مختلف  في  باحثين  مع  بالتعاون 
عبدالعزيز  امللك  أبرزها مدينة  لعل  العربية،  باللغة  وربطها  االصطناعي  والذكاء 
ة  ومعالحج البشرية  اللغويات  بتقنيات  خاصة  وحدة  تضم  التي  والتقنية  للعلوم 
بين  ج  تقنيا� العربية  اللغة  تمكين  املدينة في  إسهامات  وتتنوع  العربية.)59(  اللغة 
العامة  البحث  محركات  فــي  تتمثل  الــتــي  البيانات  ــاع  واســتــرحج تخزين  أنظمة 
حّول  �يُ واملتخصصة، وتقنيات التعرف على الكالم وتوليده كالناطق العربي الذي 
ة السعودية الذي  النصوص املكتوبة إلى صوتية، ونظام التعرف اآللي على اللهحج
ج على البنك السعودي لألصوات، وهو قاعدة بيانات صوتية  طورته املدينة اعتمادا�
اتهم  نسين بمختلف أعمارهم ولهحج الحج 1000 متحدث سعودي من  ألكثر من 
ل اتصالهم، تحتوي على أكثر من 60  ألف ملف صوتي. كما تعمل املدينة  ووسا�ئ
اآللية  املحادثة  كأنظمة  اللغة  ة  ومعالحج ة  لنمذحج اآللــة  تعلم  تقنيات  تطوير  على 
ابة  ج على اإلحج ج قادرا� ج آليا� االت خدمة العمالء؛ حيث صممت محادثا� املنتشرة في محج

انب  حج إلــى  االصطناعي،  الــذكــاء  خــوارزمــيــات  على  باالعتماد  االســتــفــســارات  عــن 
هود املدينة في بناء  ي على الرموز العربية. وباإلضافة لحج تقنيات التعرف الضو�ئ
العربية  اللغوية  كاملدونة  والكالم  النصوص  ة  ملعالحج اللغوية  واملــدونــات  املصادر 
امللك عبدالعزيز في عام  2019م،)60( طورت مدينة  العام  لها تقرير  التي تطرق 
2020م مدونة كوفيد-19 التي ترصد املحتوى الرقمي العربي الخاص بالتغطية 
معت  حة منذ بدايتها، وتضم املدونة أكثر من 300 مليون كلمة حج ا�ئ الصحفية للحج

من مختلف الصحف العربية.)61(

والحوسبة  االصطناعي  الــذكــاء  بمشروعات  االهتمام  تنامي  مــن  الــرغــم  وعلى 
م  هود في هذا الشأن ما تزال متواضعة مقارنة بححج اللغوية في اململكة، إال أن الحج
ال  تراكمي  ج  إنــتــا�� على  يعتمد  تطويرها  أن  ذلــك  ككل،  العربي  العامل  في  النقص 
هود الفردية أو إسهامات آحاد املؤسسات؛ وذلك لضخامتها وضعف  تكفي فيه الحج
املباشرة  االقتصادية  دها  عوا�ئ محدودية  انب  حج إلــى  فيها،  االستثمار  محفزات 
هذه  تطور  بدورهم  ينتظرون  الذين  األعمال  وأصحاب  للمستثمرين  بالنسبة 
ي  النها�ئ باملستخدم  وربطها  توظيفها  من  ليتمكنوا  املتخصصة؛  التحتية  البنى 
دية.)62(  محج اقتصادية  د  عوا�ئ تحقيق  على  قــادرة  خدمات  أو  ات  منتحج خــالل  من 
لحظ أن هذه التطبيقات قد بدأت بالفعل في استقطاب عدد من املستثمرين  و�يُ
ال تعلم  في اململكة، مستفيدين مما طوره علماء اللغويات الحاسوبية في محج
ال تحليل بيانات مواقع التواصل  اآللة،)63( كشركة )لوسيديا( املتخصصة في محج
الطبيعية.  اللغات  وتحليل  االصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  باستخدام  تماعي  االحج
على  قــدرة  أكثر  تظل   )IBM( و  )غوغل(  كشركة  الكبرى  العاملية  الشركات  وألن 
ة في هذا  املنافسة في املنطقة العربية مقارنة بالشركات املحلية الصغيرة والناش�ئ
ال الذكاء االصطناعي  ود اللغة العربية في محج ال،)64( تتأكد أهمية تعزيز وحج املحج
إن  إذ  ؛  محليا� فيها  واالستثمار  العربية  اللغة  ة  بمعالحج الخاصة  األدوات  وتطوير 
ج اقتصادية صرفة، ال تهدف إلى خدمة اللغة العربية  الشركات الكبرى تتبع خططا�
ج ملبدأ حماية  ها يخضع غالبا� مل؛ وبخاصة أن إنتاحج أو الباحثين واملهتمين بها في املحج

الحقوق الفكرية الخاصة.)65( 
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املشاركة

في محاولة إلعطاء مؤشرات أولية لواقع استخدام اللغة في الحياة اليومية، تضّمن 
اللغة في  استخدام  تفضيالت  تقيس  لة  أس�ئ 2020م،  الثقافية  املشاركة  مسح 
تماعية والعملية والتعليمية، حيث أفاد %60 ممن شملهم املسح،  ات االحج البي�ئ
ميع مناطق  ري في الربع األخير من العام وشمل عينة ممثلة من حج والذي أحج
أخرى  لغة  يدون  يحج ال  أنهم  عـــرب،)66(  ومقيمون  سعوديون  فيها  شــارك  اململكة 
ابوا بأنهم  غير العربية )شكل 1-1(، كما أظهر املسح أن %87 من املشاركين أحج
تماعية، بينما يفضل 12%  تهم االحج يفضلون تحدث العربية واستخدامها في بي�ئ
ليزية. إال أن الصورة تبدو مختلفة بعض  مع بين اللغتين العربية واإلنحج فقط الحج
ج املسح إلى أن نسبة  ح� ات العملية والتعليمية، حيث تشير نتا�ئ الشيء في البي�ئ
ليزية ترتفع إلى %8، في حين يفضل 17%  من يفضلون استخدام اللغة اإلنحج
ات )شكل 2-1(. ليزية في تلك البي�ئ مع بين اللغتين العربية واإلنحج من العينة الحج

إلى  أخــرى  لغة  تحدث  ــيــدون  يــحج بأنهم  ــابــوا  أحج ملــن  ــويــة  املــ�ئ النسبة  شــكــل1-1: 
العربية  انب  حج

تماعية  االحج ات  البي�ئ في  لالستخدام  املفضلة  للغة  وية  امل�ئ النسبة   :2-1 شكل   
والتعليمية و/أو العملية)67( 

ية(ال �خ ل�ي ية(نعم )اإلنحج �خ ل�ي � اإلنحج انب العربيةنعم )غ�ي � من لغة إل� حج أك�ث

60.3%

4.2%1.5%

34.1%

العربية غالبا� ية بالتساويالعربية فقط �خ ل�ي ية غالبا�العربية واإلنحج �خ ل�ي ية فقطاإلنحج �خ ل�ي اإلنحج

ة التعليمية و / أو العملية البي�ئ

68%6%

17%

5% 3%

تماعية ة اال�ج البي�ئ

74%

13%

12%

1% 0%

املشاركة  مسح  يشير  العمرية،  ة  الف�ئ حسب  املشاركين  ــابــات  إحج إلــى  وبالنظر 
انب العربية  يدون لغة أخرى إلى حج ابوا بأنهم يحج الثقافية إلى ارتفاع نسبة من أحج
يدون لغة  ابوا بأنهم ال يحج ، في مقابل ارتفاع نسبة من أحج ات األقل عمرا� بين الف�ئ
ظهر  �ةُ أوضــح،  وبشكل   .)3-1 )شكل  ج  سنا� األكبر  ك  أول�ئ بين  العربية  غير  أخــرى 
الحياة  في  ليزية  اإلنحج اللغة  استخدام  تفضيل  في  فــوارق  املشاركين  ابات  استحج
 .)4-1 )شــكــل  العمرية  ــات  الــفــ�ئ بين  والعملية  التعليمية  مقابل  تماعية  االحج
اوزت  ظهر املسح أن %5 فقط ممن تحج ات التعليمية والعملية، �يُ فبالنظر إلى البي�ئ
التعليمية  اتهم  بي�ئ في  ليزية  اإلنحج اللغة  استخدام  يفضلون  ج  عاما�  45 أعمارهم 
ات،  ج استخدامها في تلك البي�ئ والعملية، ويفضل  %9.5 ممن هم دون 31 عاما�
بفارق  اللغتين،  بين  مع  الحج العمرية  ة  الف�ئ في حين يفضل %19.60 في ذات 
ة  الف�ئ اللغتين في  مع بين  الحج بينهم وبين من يفضلون    8% إلى  نسبي يصل 

. األكبر سنا�
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ة العمرية. انب العربية، حسب الف�ئ يدون تحدث لغة أخرى إلى حج ابوا بأنهم يحج شكل 1-3: التوزيع النسبي ملن أحج

ة  البي�ئ فــي  ليزية  اإلنحج اللغة  استخدام  لتفضيل  النسبي  التوزيع   :4-1 شكل 
ة العمرية.  التعليمية و/أو العملية، حسب الف�ئ

ية( �خ ل�ي � اإلنحج نعم )غ�ي ية(ال �خ ل�ي انب العربيةنعم )اإلنحج � من لغة إل� حج أك�ث
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30.1545-31� 46 فأك�ج

31-45� 46 فأك�ث 15-30

25.00%
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0.00%

19.60%

16.93%

11.60%
9.52%

7.97%
5.15%

ية بالتساوي �خ ل�ي يةالعربية واإلنحج �خ ل�ي اإلنحج

 اللغة العربية ورهان املستقبل

اللغة  علماء  إليه  يشير  ما  والتعليم  العمل  ال  محج في  الظاهرة  هــذه  تعكس 
تعيق  التي  اإلشــكــاالت  أبــرز  أحــد  بوصفه  اللغوي  والتخطيط  السياسة  وخــبــراء 
الــعــربــيــة قــوامــه فــي املنطقة وفــي  الــلــغــة  تــكــون  تمع مــعــرفــي،  بــنــاء محج وتــؤخــر 
ج املعرفي -العلمي  ه الخصوص، والتي تتمثل في ضعف اإلنتا�� اململكة على وحج
بشكل  وتوظيفه  العمل  بمتطلبات  ربطه  وضعف  العربية،  باللغة  خاصة-  منه 
العناية  تاريخ وواقع  2019م  للعام  الثقافية  الحالة  تقرير  تناول  فبينما  فعال. 
لياتها مكانة اللغة العربية  املؤسسية باللغة العربية في اململكة التي يعد أبرز تحج
االت العامة كافة وعلى رأسها التعليم، ومع تقدم  بوصفها لغة رسمية في املحج
املعرفة  حــال  وتقيم  ترصد  التي  الدولية  املــؤشــرات  في  كبيرة  خطوات  اململكة 
ل  أحج من  دية  حج وأكثر  أكبر  هد  حج إلى  ة  بحاحج اللغة  واقــع  أن  إال  واقتصاداتها،)68( 
هة،  حج من  اللغة  بها  تتمتع  التي  القوية  النظامية  الحماية  بين  وة  الفحج تقليص 
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هة أخرى،  مة هذه الحماية على أرض الواقع من حج ولة في ترحج واملمارسة الخحج
والتي يمكن عزوها إلى غياب منظومة سياسات لغوية متكاملة يتبعها تخطيط 
مقدمتها  -وفـــي  باللغة  املعنية  القطاعات  ميع  حج فيه  تــشــارك  ي  منهحج لــغــوي 
ية في سبيل  التعليم- بما يضمن استدامة العمل وتحقيق أهدافه االستراتيحج

ج املعرفة وتوطينها.)69(  ترسيخ مكانة اللغة العربية كمحرك أساسي إلنتا��

تطورات تنظيمية

مع امللك سلمان العاملي للغة العربية محج

العربية  للغة  العاملي  سلمان  امللك  مع  محج تنظيم  صدور  2020م  العام  شهد 
مع  املحج ويــهــدف  2019م،  الــعــام  فــي  ــه  إنــشــا�ئ عــن  الثقافة  وزارة  أعلنت  الــذي 
اللغة،  االت  العلمية في محج عية  املرحج إلى توحيد  الثقافة  ج بوزير  املرتبط تنظيميا�
العلماء  يع  وتشحج دعم  انب  حج إلى  وترسيخها،  لتطويرها  مة  املال�ئ ة  البي�ئ اد  وإيحج
اللغة.  بخدمة  املعنية  ع  املراحج وإنشاء  واألبحاث  بالدراسات  للقيام  والباحثين 
ــمــع واخــتــصــاصــاتــه وضــع الــســيــاســات اللغوية،  ومــن بــيــن املــهــام املــنــوطــة بــاملــحج
العلمي،  ج  واإلنتا�� العربي  املحتوى  وإثراء  املصطلحات،  وإقرار  م،  املعاحج وإصدار 
ل التي تخدم اللغة العربية بما فيها تقنيات الذكاء االصطناعي. ووضع الوسا�ئ

يضطلع  ــديــد  حج كيان  اململكة  فــي  املــؤســســات  منظومة  إلــى  يضاف  وبــذلــك   )70(

ـــاء بــعــد طـــول انــتــظــار لــيــتــقــاســم خــدمــة اللغة  ــمــعــي الـــذي حج بــاالخــتــصــاص املــحج
املؤسسات  تضم  والتي  اململكة،  في  الواسعة  املؤسسية  املنظومة  مع  العربية 

املتخصصة.)71( واملراكز  األكاديمية 

العربية باللغة  قرارات وتعميمات تعنى 

للقرارات  حصر  مــن  2019م  لــعــام  الثقافية  الحالة  تقرير  نقله  ملــا  ج  اســتــكــمــاال�
ج حتى  والــتــنــظــيــمــات الــتــي تــعــنــى بــالــلــغــة الــعــربــيــة، والــتــي بــلــغــت 149 قـــــــرارا�
التي صــدرت من حينه  الــقــرارات  أبــرز  يأتي  فيما  عـــام 2015م،)72( نستعرض 

وحتى عام 2020م:
ج باعتماد اللغة العربية لغة  لس الوزراء قرارا� 2018م، أصدر محج في عام   •
بإضافة  السعودية،  داخــل  م  نطخّ �ةُ التي  والــنــدوات  املؤتمرات  في  رسمية 
ــهــات  فــقــرة فــي بــنــد عــقــد املــؤتــمــرات والـــنـــدوات باململكة عــن طــريــق الــحج

ية.)73( خارحج بمشاركة  الحكومية 
ة العامة للسياحة والتراث الوطني )وزارة  ددت الهي�ئ في عام 2020م، حج  •
باستخدام  السياحي  اإليــواء  مرافق  إلــزام  على  تأكيدها   ) حاليا� السياحة 
هذا  فــي  إلحاقي  تعميم  عبر  العمالء  مــع  التخاطب  فــي  العربية  اللغة 
العام  منذ  الخصوص  بهذا  ج  تعميما� أصــدرت  قــد  ة  الهي�ئ وكــانــت  الــشــأن. 
مناطق  فــي  فــروعــهــا  خـــالل  مــن  الــقــطــاع  مشغلي  عــلــى  َعج  وُورخِّ 2012م، 
هذه  الفيصل  خالد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  تبنى  وقد  كافة،  اململكة 
تحت  الثقافي  مكة  ملتقى  خــالل  من  املاضي  العام  َلت  عِّ �خُ التي  املــبــادرة 
الصلة  الــقــرار  هــذا  ويؤكد  الـــقـــرآن؟«.)74(  بلغة  قــدوة  نكون  »كيف  شعار 
بشرف  اململكة  تحظى  إذ  اإلسالمي؛  والدين  العربية  اللغة  بين  الوثيقة 
انب كونه  ود مشاعره املقدسة في مكة املكرمة واملدينة املنورة، إلى حج وحج
ساكنيها  بين  العربية  اللغة  مكانة  رفــع  أهمية  اململكة  إدراك  يعكس 
زيارة  ل  أحج كافة من  العامل اإلسالمي  اء  أرحج يتوافدون من  الذين  وزوارها 

الشريفين. الحرمين 
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ج اإلبداع واإلنتا��  
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املشاركة  

الرقمنة في قطاع األدب  

تطورات تنظيمية  



ل الثاني
ص

2الف



ج اإلبداع واإلنتا��

النشر األدبي

القطاعات  مــن  كثير  فــي  سلبي  بشكل  ية  اإلنتا�ج العملية  تأثر  مــن  الــرغــم  على 
الــذي سلكته في  نموها  األدبــي واصلت  النشر  أن معدالت  إال  حة،  ا�ئ الحج بسبب 
معها البا�ث  يات النشر األدبي التي �ج السنوات األربع األخيرة)1(، وتعكس إ�صا�ئ
تي رواية،  الرواية في تصدر النشر األدبي بأكثر من م�ئ اليوسف، استمرار  خالد 
يات  وهو أعلى معدل تحققه الرواية السعودية في عام وا�د، كما بلغ عدد الروا�ئ
ــيــًا، وهــو األمــر الــذي يحدث  78 روا�ئ ــيــة مقابل  123 روا�ئ في مؤلفات هــذا العام 
ي في األدب  للمرة األولى أيضًا، ويعطي داللة على رسوخ �ضور الصوت النسا�ئ
ج  إنتا�� فيه  ينخفض  الذي  الشعر  بعكس  السرد،  ال  وتحديدًاج في محج السعودي، 

الشاعرات عن الشعراء بفارق ملحوظ.

ج من ارتفاع النشاط على مستوى الكتابة  ج األدبي قد شهد حال�ة� ية في معظم القطاعات، إال أن اإلنتا�� على الرغم من تأثر العملية اإلنتاحج
العام، وقد  أوقات طويلة من  حة كوفيد-19 في  ا�ئ هة حج ي ملواحج الوقا�ئ العزل  أتاحت� مدة  الذي  التفرغ  إلى  والنشر، وقد يعود السبب 
حة في مستوى الحضور واملشاركة  ا�ئ انعكس هذا التأثير على طبيعة األعمال املنشورة في النصف الثاني من العام، وفي حين أثرت الحج
املتميز  األدباء السعوديون حضورهم  يل عدد كبير منها، واصل  تأحج أو  ج إللغاء  ج نظرا� يا� ج وخارحج األدبية داخليا� انات والفعاليات  املهرحج في 

ز األدبية.  وا�ئ والالفت على مستوى الحج
ود حالة موازية من الحضور االفتراضي تمثلت في االنتقال إلى املنصات  يل الفعاليات األدبية، وحج إلغاء أو تأحج ــراءات  إحج كما فرضت 
ج من  ج من اللقاءات األدبية االفتراضية، باإلضافة إلى بعض املسابقات التنشيطية التي تم تنظيمها سواء� ج كبيرا� الرقمية التي شهدت عددا�
ة األدب  خالل وزارة الثقافة أم األندية األدبية في مختلف مناطق اململكة، وعلى الصعيد التنظيمي، فإن الخبر األبرز كان تأسيس هي�ئ

يتها التي تهدف إلى تعزيز املحتوى األدبي ودعم األدباء. علنت استراتيحج ج في شهر نوفمبر ائُ مة في مطلع العام، والحقا� والنشر والترحج

نس دول 2-1: عدد الروايات املنشورة بحسب الحج حج

200430 22 8

200528 21 7

200648 26 23

200750 31 19

200864 49 15

200967 5017

201086 50 36

2011105 71 34

201286 63 23

201391 54 37

201479 50 29

201595 51 44

2016141 84 57

2017136 77 59

2018150 75 75

2019161 85 76

2020201 78 123

موع 682  1039 1619املحج

يونعدد الروايات املنشورةاألعوام ياتالروا�ئ الروا�ئ
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ج مؤخرًاج تزايد النشر األدبي تحت اسم )نصوص(، مع أن طبيعة العمل  كما ُلِح�ظ�
ؤون إلى تصنيف  األدبي قد تكون أقرب إلى قصيدة النثر، إال أن بعض األدباء يلحج
مالي املؤلفات النقدية املنشورة  )نصوص( باعتباره تصنيفًاج أكثر عمومية. بلغ إ�ج
ــروري ملــواكــبــة الحركة  ــنــاس األدبــيــة، وهــو نــشــاط ضـ 58 كــتــابــًاج فــي مختلف األ�ج
اإلبداعية، وبشكل عام شكلت �صيلة النشر األدبي لهذا العام ارتفاعًاج عن العام 
كتابًا،   663 إلى   604 املنشورة من  األدبية  الكتب  مالي  إ�ج ارتفع  السابق، �يث 
يعود ما ال يقل عن 150 منها إلى مؤلفين ينشرون للمرة األولى، كما تضاعف 
م والسير الذاتية، وهو ما كان ملفتًاج منذ بداية العام من خالل نشر  عدد الترا�ج
عدد من األدباء املعروفين في الوس� األدبي لسيرهم الذاتية في أوقات متقاربة.

دول 2-2: ببليوغرافيا النشر األدبي عام 1441هـ/ 2019-2020م)2( حج

186األدب العربي

م 1-األدب العربي املتر�ج

32األدب العربي – ببليوغرافيا

1724األدب العربي -  تاريخ ونقد

م وسير 225األدب العربي – ترا�ج

م وسير- تاريخ ونقد 22األدب العربي – ترا�ج

33األدب العربي – الر�الت

71األدب العربي – مذكرات ويوميات

مة 2-األدب العربي – مذكرات ويوميات متر�ج

-14األدب العربي – املقاالت

151150األدب العربي – املقاالت )النصوص(

مة 43األدب العربي – املقاالت )النصوص( املتر�ج

201161الرواية – أعمال

مة 912الرواية – أعمال متر�ج

1013الرواية – تاريخ ونقد

100103الشعر العربي – أعمال

ماعية -3الشعر العربي – أعمال �ج

-2الشعر العربي – أعمال لألطفال

مة 610الشعر العربي - أعمال متر�ج

مة ماعية متر�ج 21الشعر العربي – أعمال �ج

2425الشعر العربي – تاريخ ونقد

ال مؤشر العام 1440هـ/ 2018-2019ممؤشر العام 1441هـ/ 2019-2020مامل�ج
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5370القصة القصيرة – أعمال

ماعية 22القصة القصيرة – أعمال �ج

41القصة القصيرة – أعمال لألطفال

مة 22القصة القصيرة – أعمال متر�ج

44القصة القصيرة – تاريخ ونقد

موع 663604املحج

نشاط النشر في األندية األدبية
في  املنتشرة  األدبــيــة  األنــديــة  بها  تقوم  التي  املهام  صلب  في  األدبــي  النشر  يقع 
ميع مناطق اململكة، وتختلف معايير النشر في األندية عن دور النشر الخاصة  �ج
ال النشر في هذه األندية ُمتسعًاج ليشمل  عل محج ألنها ال تستهدف الربح، مما يحج
ــدد الذين  ــة واملــؤلــفــيــن الــحج الـــدراســـات املتخصصة ودعـــم املــوهــوبــيــن مــن الــنــاشــ�ئ
النشر،  نشاط  في  األندية  تتفاوت  عام  وبشكل  بعد،  األول  إصدارهم  ينشروا  مل 
فبينما تحقق بعضها �ضورًاج فاعاًلج في السا�ة األدبية منذ سنوات، يلحظ غياب 

بعضها منذ سنوات عن مشهد النشر األدبي.

دور النشر الخاصة
الثالث  االنــخــفــاض فــي  إلــى  اململكة  ج  ــار�� األدبــيــة خـ األعــمــال  ه مــعــدالت نشر  تتحج
العام  فــي  ليصل  مؤلفًا،   243 2018م  الــعــام  فــي  بلغ  �يث  األخــيــرة،  ســنــوات 
وتتعدد  2020م،  الــعــام  فــي  مــؤلــفــًاج   197 إلـــى  ثــم  مــؤلــفــًا،   214 إلـــى  2019م 
ي، ومن أهمها دخول عدد  العوامل التي تؤثر في انخفاض نسبة النشر الخار�ج
الناشرين إلى سوق النشر املحلي في السنوات األخيرة، وتنافسها  متزايد من 
على األديب السعودي، �يث نشرت إ�دى الدور و�دها 210 عناوين أدبية في 

العام 2020م.

نشاط النشر في األندية األدبية

حديقة امللك سلمان
متاحف5

متحف1متحف1

بمشروع داون تاون ٜحدة
بمشروع أماال السياحي ع�� 

ساحل البحر األحمر.

6متاحف
1
2

3

4
5
6

ع��� بسرد ا��ياة الشخصية لألسرة املالكة. ل آل سعود: ى�ُ �� متحف م��

ع��� بتاريخ الدولة السعودية بمراحلها الثالث  متحف الدولة السعودية: ى�ُ
(األو�� والثانية والثالثة).

� حقب  �� زيرة العربية �� � تاريخ شبه ا��ٜ زيرة العربية: يح��� متحف شبه ا��ٜ
. مختلفة وصوًال� إ�� الوقت ا��ا���

� تاريخ الدرعية. �� متحف رحلة املٔىة قصة: يعرض أهم 100 قصة ��

 . مركز الدرعية للفنون: متحف ف����

�اثية وا��رف اليدوية.(2) ع��� باملقتنيات ال�� �اث: متحف ى�ُ متحف مسك لل��

مشروع تطوير بوابة الدرعية

أبها

الباحة

الدمام

حأىل

وف ا��ٜ

ٜحازان

املدينة املنورة

مكة املكرمة
ٜحدة

الطأىف

نٜحران

�الية ا��دود ال��

� القص��

الرياض

تبوك

األحساء

� اإلٜحما���

20202019

83               133

812

186

109

71

22

1-

193

5

56

2012

73

95

--

210

68

91

10
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تقرير حالة الشعر العربي
الشعر  لحالة  األول  التقرير  العام  منتصف  في  العربي  الشعر  أكاديمية  نشرت 
2019م، شارك في إعداد التقرير ثالثون با�ثًاج من  العربي والذي يتناول العام 
املتخصصين في النقد األدبي، ويتناول التقرير املشهد الشعري املعاصر في العامل 
الشعري  املشهد  ذلك  في  بما  به،  مرت  التي  والتحوالت  القضايا  وأهــم  العربي، 
التقرير  إعــداد  على  عزمها  األكاديمية  وأعلنت  السعودية،  العربية  اململكة  في 
انب  بحج األكاديمية  عليها  تقوم  التي  املــبــادرات  أهــم  أ�ــد  ليشكل  سنوي  بشكل 
مبادرات مهمة عدة أعلنت عنها في هذا العام)3(. كانت األكاديمية قد تأسست 
ف بهدف دعم ورعاية املواهب الشعرية في  امعة الطا�ئ في العام 2016م في �ج
املدينة، غير أن االنطالقة الفعلية لألكاديمية على مستوى اململكة كانت في مطلع 
وهرية عدة، منها تدشين مسابقة األمير  2020م الذي شهد مبادرات �ج العام 
امعية  الحج املر�لتين  وطالبات  لطالب  منفصلين  مسارين  في  الفيصل  عبدهللا 
انب إطالق تقرير �الة الشعر العربي، وتشرف األكاديمية على  والثانوية، إلى �ج
أندية شعرية عدة للطالب في مدارس منطقة مكة املكرمة، وقد بلغ عددها �تى 
العام  أعلنت في مطلع شهر مارس من  األكاديمية قد  ناديًا، وكانت   595 اآلن 
من  ابــتــداًءج  اململكة  في  سنوي  بشكل  ــقــام  �يُ شعري  ملتقى  إقامة  عن  2020م 

حة كوفيد-19. ا�ئ يله بسبب �ج دة قبل أن يتم تأ�ج مدينة �ج

حة كوفيد-19 ومضامين العمل األدبي ا�ئ حج

الكتابة  ارتفاع نشاط  األدبــي تصورًاج عن  النشر  االرتفاع في �الة  تعطي معدالت 
العملية  من  األخــيــرة  املر�لة  األدبــي  النشر  يشكل  فبينما  عــام؛  بشكل  األدبــيــة 
العملية،  هــذه  من  األولــى  املر�لة  تشكل  نفسها  األدبية  الكتابة  فــإن  ية،  اإلنتا�ج
من  واإلبـــداع  الكتابة  �يث  مــن  ية  اإلنتا�ج الحالة  فــي  الــزيــادة  هــذه  فهم  ويمكن 
ض الوقت الذي توافر  حة، يتصل األول بفا�ئ ا�ئ خالل عاملين مؤثرين في أثناء الحج
البدء  أو  اإلبداعية  مشروعاتهم  باستكمال  لهم  سمح  ما  األدبــاء  من  عــدد  لــدى 
والسياسات  نفسها  حة  ا�ئ الحج فطبيعة  اآلخر  العامل  أما  ديدة،  �ج مشروعات  في 
ــيــة املــصــا�ــبــة لــهــا، والــتــي أتــا�ــت لــألدبــاء مــســا�ــة أكــبــر للتأمل والــتــفــرغ  الــوقــا�ئ
املــدة،)4( وقد ظهر هذا  ة خالل هذه  املنتحج األدبية  األعمال  انعكست على طبيعة 
التأثر في عناوين بعض النصوص الشعرية، مثل قصيدة »كورونا واألرض تولد 
إلى  التأثر  وامتد  الصميلي،  لطارق  ــحــة«  ــا�ئ و»�ج الصحيح،   اسم  لحج ــديــد«  �ج من 
بعض األعمال السردية، التي ظهرت في النصف الثاني من العام، مثل »ذباب 

ر« لسعيد السريحي، و»قيس يمكن: سرديات  دار الححج الوقت تدوينات على �ج
العزلة« لحسن النعمي، ومن الالفت انتماء عدد كبير من األعمال الصادرة في 
نس اليوميات أو املذكرات، ما يشي بحالة من الشعور بأهمية  هذا العام إلى �ج

حة و�فظها. ا�ئ ية للحج توثيق املدة االستثنا�ئ

ز األدبية وا�ئ الحج

عــدد من  األدبــي، ويحرص  اإلبــداع  عامًاج على �الة  األدبية مــؤشــرًاج  ز  وا�ئ الحج تقدم 
الحصول على  ــل  أ�ج الكبرى ليس فق� مــن  ــز  ــوا�ئ الــحج فــي  املــشــاركــة  األدبـــاء على 
ل تحقيق االنتشار،  زة، ولكن من أ�ج ا�ئ م الحج زة املادية التي تتفاوت بحسب �حج ا�ئ الحج
ز الكبرى التي يعد الحصول عليها  وا�ئ ز الدولية، أو الحج وا�ئ ال سيما على مستوى الحج

بمثابة شهادة اعتماد لألديب تنقله إلى مسا�ات واسعة من الحضور األدبي.

ز الثقافية الوطنية وا�ئ مبادرة الحج
يونيو   30 فــي  الوطنية  ز  وا�ئ للحج الترشيح  بــاب  فتح  عــن  الثقافة  وزارة  أعلنت 
التي  ــهــات  الــحج أو  ــراد  األفــ تستهدف  الــتــي  األدب  ــزة  ــا�ئ �ج ضمنها  ومــن  2020م، 
زين خالل  ساهمت في إثراء القطاع خالل العامين املاضية، وستعلن أسماء الفا�ئ

العام 2021م.)5(

زة األمير عبد هللا الفيصل للشعر العربي  ا�ئ حج
العربي  الشعر  أكــاديــمــيــة  تقدمها  الــتــي  ــزة  ــا�ئ الــحج مــن  الثانية  النسخة  أقيمت 
مسار  الفصيح،  العربي  الشعر  مسار  الثالثة:  املــســارات  في  ف،  الطا�ئ امعة  بحج
ى، مع استحداث مسار رابع ألفضل  الشعر العربي املسر�ي، مسار الشعر املغ�ظّ
املبارك على  اللطيف  الشاعر عبد  العربي، وقد �صل  مبادرة في خدمة الشعر 
ربته الشعرية، فيما �صلت  مل تحج زة مسار الشعر العربي الفصيح عن محج ا�ئ �ج
قصيدتها  عن  ى  املغ�ظّ الشعر  مسار  في  ــزة  ــا�ئ الــحج على  بري  الحج هيفاء  الشاعرة 

املغناة دمشق.)6(

زة راشد بن حميد للثقافة والعلوم ا�ئ حج
زة  ا�ئ �قق األدباء السعوديون والدارسون في الحقل األدبي �ضورًاج ملفتًاج في الحج
ز من أصل ثماني عشرة  وا�ئ التي تقدمها دولة اإلمارات، �يث �صلوا على تسع �ج

زة في اآلداب أو الدراسات األدبية.)7( ا�ئ �ج
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زة راشد  ا�ئ دول 2-3: املراكز التي �صل عليها األدباء والنقاد السعوديون في �ج حج
بن �ميد للثقافة والعلوم.

النقد األدبي
 املركز األول:

الدكتورة الريم الفواز

موضوع التقاطب املكاني 
و�ركة املعنى في رواية 

ار وقلق املاء أرق ال�ظّ�

الشعر الفصيح 
العمودي

املركز األول: �سن الخويلدي
املركز الثاني: أ�مد الرويعي

-

 الشعر الفصيح 
يالحديث -املركز األول: أ�مد الححج

-املركز الثاني: طالل الحربيالقصة القصيرة

أدب األطفال
ج الظفيري املركز األول: فر��

املركز الثاني: عبد هللا بن رستم
-

الشعر
املركز األول: �سن الربيح

املركز الثاني: ياسر آل غريب
-

زة الشيخ زايد للكتاب ا�ئ حج
اإلمــارات عن وصــول عدد  التي تقدمها دولــة  للكتاب  زايــد  الشيخ  زة  ا�ئ �ج أعلنت 
مة الطويلة 7 مؤلفين  زة هذا العام، وقد ضمت القا�ئ ا�ئ كبير من الترشيحات للحج
سعوديين في ثالثة فروع مختلفة وهي فرع اآلداب، وفرع املؤلف الشاب، وفرع 
مارس  شهر  بعد  للمسابقة  القصيرة  مة  القا�ئ علن  وس�تُ ة،  والناش�ئ الطفل  أدب 

من العام 2021م.)8(

زة الشيخ زايد للكتاب. ا�ئ مة الطويلة في �ج دول 2-4: الواصلون إلى القا�ئ حج

وه الحوش )املركز الثقافي للكتاب 2020م(�سين علي �سيناآلداب رواية و�ج

رواية سفر برلك )دار الساقي 2019م(مقبول العلوياآلداب

الديوان الشعري مقام نسيان )مؤسسة االنتشار العربي 2019م(محمد إبراهيم يعقوباآلداب

ة ار للنشر والتوزيع 2019م(علي السبعانأدب الطفل والناش�ئ كيف فقدت البومة منقارها )دار أشحج

ة صانع القبعات )دار كادي ورمادي للنشر والتوزيع 2019م(لطيفة الشلويأدب الطفل والناش�ئ

الديوان الشعري نزهة في فناء الشك )دار تشكيل 2019م(�سن عبده صميلياملؤلف الشاب

د.أسماء األ�مدياملؤلف الشاب
ية السعودية -  إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسا�ئ

دراسة نقدية 1999-2012م )الدار العربية للعلوم ناشرون 2019م(

النشر األدبي في الدور الخاصة

مركز األدب العربي

ديةدار ميالد دار الرا�ئ

شركة تكوين العاملية

عدد املنشورات األدبية لعام 2020م

ج ج أدبيا� دور نشر نشرت أقل من 20 مؤلفا�

 دار إرفاء        دار أثر          دار تشكيل

زال�قل مالحظاتالفا�ئ

مة الطويلةمسار املسابقة العمل األدبي أو النقدياملؤلفون الواصلون إلى القا�ئ
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الحضور واالنتشار
 

املسابقات األدبية

املواهب  يع  وتشحج املحلي،  الواقع  تنشي�  املحلية  ز  وا�ئ والحج املسابقات  تستهدف 
ز صغيرة أو متوسطة، ويشهد بعضها  وا�ئ ة، وتتراو� معظمها بين كونها �ج الناش�ئ
األدبــاء  إلــى  اآلخــر  ه بعضها  يتو�ج الــعــامل، فيما  أنــحــاء  أدبـــاء مــن مختلف  مشاركة 

ة في بعض مدن ومناطق اململكة. السعوديين، أو �تى الناش�ئ

مبادرة أدب العزلة 
حة كوفيد-19،  ا�ئ هة �ج راءات اال�ترازية ملوا�ج ول في إطار اإل�ج تفاعاًلج مع �ظر التحج
أقامت وزارة الثقافة مبادرة الثقافة في العزلة، والتي شملت قطاعات ثقافية 
مة؛  ة األدب والنشر والتر�ج انب مبادرة أدب العزلة التي نظمتها هي�ئ عدة، إلى �ج
ج  ربة العزلة إلى فرصة إلنتا�� يعهم على تحويل تحج لتحفيز األدباء واملبدعين وتشحج
�يث  عاليًا،  إقبااًلج  املشاركات  لتقديم  املؤقتة  املنصة  شهدت  وقد  أدبية،  أعمال 
ألــف مشارك.   95 األولــى  األيــام  املــبــادرة في  املشاركين في منصة  عــدد  ــاوز  تــحج
ناس  األ�ج مختلف  في  املشاركات  أفضل  عن  يوليو   23 بتاريخ  ة  الهي�ئ وأعلنت 
الشعرية،  املشاركات  مسار  في  الفيصل  أثير  مشاركة  اختيرت  �يث  األدبية، 
انب عبد الوا�د األنصاري  الء مطري، وأثير السادة، وشروق املحمادي، إلى �ج ونحج
أ�مد �سن،  اختير: سامي  القصيرة  القصة  اليوميات. وفي مسار  في مسار 
الحسيني)9(،  ومحمود  مفر�،  وبلقيس  علي،  الشيخ  وزينب  تكروني،  ووالء 
التأثر  مالمح  أ�د  بصفته  اليوميات  مسار  في  املشاركة  نسبة  ارتفاع  ظ  لح� و�يُ

حة. ا�ئ الحج التي فرضتها  بالحالة 

زين بها. ز األدبية املقدمة من األندية األدبية، وأسماء الفا�ئ وا�ئ دول 2-5: الحج حج

دة األدبي)10( �ج
زة رواق السرد  ا�ئ  �ج

للقصة القصيرة.

 املراكز من الثاني و�تى السادس بالترتيب:
 �ضية خافي - خلف سر�ان القرشي -

واد رزق. محمد الشهري - سارة القوزي - كامل عبد الحج
زة املركز األول. ا�ئ بت �ج �حج

أبها األدبي)11(
 مسابقة اإلنسان
في قلب الوطن.

 املراكز الثالثة األولى بالترتيب:
�وراء الهميلي - �سين الزيداني - �سن القرني

اءت املسابقة ضمن مبادرة الثقافة إلى بيتك،  �ج
راءات اال�ترازية. التي أقيمت بالتزامن مع اإل�ج

دة األدبي)12( مسابقة منتدى عبقر.�ج
 املراكز الثالثة األولى بالترتيب:

د الوصابي - أ�مد هوساوي عبده القوزي - را�ئ
املسابقة مخصصة للذين مل يسبق لهم إصدار ديوان 

اوز أعمارهم خمسة وثالثين عامًا. شعري، وال تتحج

 الرياض
األدبي)13(

د والعلياء  مسابقة للمحج
للشعر املغنى.

 املراكز الثالثة األولى بالترتيب:
اسم دالل املالكي - محمد البكري - عبد العزيز الحج

اءت املسابقة ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين. �ج

 الشرقية
األدبي)14(

مسابقة همة الشعر.
املراكز الثالثة األولى بالترتيب: صالح الرفيعي - هيثم 

) األكرومي - عبد هللا العويد وضحى الغتم )مناصفهتً
اءت املسابقة ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين. �ج

تبوك األدبي)15(
 مسابقة نيوم

في عيون الحاملين.
 املراكز الثالثة األولى بالترتيب:

ياسر آل غريب - يوسف مدخلي - �سين آل عمار
اءت املسابقة ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين،  �ج

وقد أقيمت عن طريق منصة تويتر.)16(

اءت املسابقة ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين.في مسار القصيدة الوطنية: إبراهيم �لوش.مسابقة سمو الوطن.أبها األدبي)17( �ج

مسابقات األندية األدبية 
ه  ة على و�ج يع املواهب األدبية الناش�ئ تمارس األندية األدبية دورًاج في دعم وتشحج
ز الصغيرة واملتوسطة التي  وا�ئ التحديد؛ ومن ذلك إقامة عدد من املسابقات والحج
تستهدف أبناء املنطقة خاصة، واملبدعين في اململكة عامة، ومن امللحوظ في هذا 
الوطني  اليوم  بمناسبة  الوطنية  األدبية  املسابقات  من  كبير  عــدد  إقامة  العام 

ين. ه معظمها للهواة واملبتد�ئ التسعين، وكان تو�ج

زةاسم النادي ا�ئ زوناسم ال�ج مالحظاتالفا�ئ
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املشاركات العاملية

السعوديين،  للشعراء  مستمرة  مشاركات  العربية  الشعرية  انات  املهر�ج تشهد 
انات الشعرية العاملية األخرى. شارك مطلع العام الناقد  بعكس الحال في املهر�ج
ان القاهرة للشعر العربي  الدكتور سعد البازعي والشاعر محمد يعقوب في مهر�ج
الشعري  الشارقة  ان  مهر�ج شهد  نفسه  الشهر  وفــي  الــخــامــســة،)18(  دورتـــه  فــي 
ي والشعراء إبراهيم �لوش و�سن الزهراني ومفر�  دي خوا�ج مشاركة الناقد محج
فرض القيود على السفر الدولي  الشقيقي)19(، قبل أن تتوقف الفعاليات العامة و�تُ
ت مبادرة قام بها بيت الشعر  حة كوفيد-19، إال أن ظروف اإللغاء أنتحج ا�ئ بسبب �ج
ان  األول، وهو مهر�ج العاملي  الشعري  ان شرفات  والــذي أطلق مهر�ج السعودي، 
شعري افتراضي شهد مشاركة اثنين وأربعين شاعرًاج من  سبعة وعشرين بلدًاج 
مختلفًاج بلغات متعددة، وأقيم في شهر يونيو من خالل منصات البث املباشر.)20( 

معية السعودية لألدب املقارن)21( الحج

إلى  تهدف  وهي  أكتوبر،   6 بتاريخ  سعود  امللك  امعة  �ج في  معية  الحج تأسست 
تعزيز البحث العلمي واألكاديمي في كل ما يتعلق باألدب املقارن عربيًاج وعامليًا، 
ج  ج املعرفي املتعلق به دراسهتً ز األدبي السعودي، وإثراء النتا�� مع التركيز على املنحج
في  املتخصصة  هات  الحج ندرة  ظل  في  أهميتها  وتــزداد  مة،  وتر�ج وتحلياًلج  ونقدًاج 
في  افتتحت  العلمية  اللقاءات  من  سلسلة  معية  الحج وأطلقت  املقارن،  األدب 
الغدير،  منيرة  والدكتورة  البازعي  سعد  للدكتور  بمحاضرتين  سبتمبر  شهر 
ــمــوعــة قــــراءة الــروايــة  ونــــدوة نــقــاشــيــة فــي شــهــر ديــســمــبــر بــالــتــعــاون مــع مــحج
شرر«  تمع السعودي، قراءة في رواية »ترمي �جِ السعودية بعنوان اآلخر في املحج
موعة من اللقاءات للعام 2021م.)22( ي عبده خال، قبل أن تعلن عن محج للروا�ئ
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النشاط  اإلقبال، فبحكم طبيعة  بالضرورة عن ضمور في  النسب  وال تعبر هذه 
ذب الفعاليات األدبية شريحة محددة من املهتمين، غير أن املسح يشير إلى  تحج
ات العمرية األكبر سنًاج  أن التركيبة الديموغرافية لهذه الشريحة تغلب عليها الف�ئ
ات العمرية من  ة الذكور، �يث ترتفع نسبة الحضور بشكل ملحوظ بين الف�ئ وف�ئ
إلى  اإلنــاث  �ضور  نسبة  تنخفض  كما  األخــرى.  ات  بالف�ئ مقارنة  فأكثر  عامًاج   55
2019م، ويدعو ذلك  ة متسقة مع ما ُرصد في مسح العام  %2.4، وهي نتيحج
إلى أهمية النظر في سبل توسيع مشاركة الشباب واإلناث بهدف الوصول إلى 

مشهد أدبي منبري أكثر تنوعًا.
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حضور األمسيات األدبية

ري في الربع األخير من العام  أظهر مسح املشاركة الثقافية 2020م، والذي أ�ج
في  انخفاضًاج  اململكة،  مناطق  ميع  �ج من  شملت 3112 شخصًاج  ممثلة  بعينة 
النصف، وارتفاع  يقارب  إلى ما  الشعرية واألدبية  الحضور لألمسيات  مستوى 
كبير  عدد  أقيم  التي  االفتراضية  اللقاءات  ا�تساب  عند  قلياًلج  الحضور  نسبة 
الحضورية  األدبــيــة  والفعاليات  انات  املهر�ج إلــغــاء  مقابل  فــي  الــعــام  هــذا  منها 
ــال  الــر�ج عند  الحضور  نسبة  تشكل  كما   .)1-2 )الشكل  حة  ا�ئ الحج مــدة  طــوال 
ضعف نسبة الحضور عند النساء %4.8 مقابل %2.4، ويرى بعض املهتمين 
من  قليلة  شريحة  ســوى  ــذب  تــحج مل  االفتراضية  األدبــيــة  األمــســيــات  طبيعة  أن 
يؤكد  ما  وهو  الحضوري،  انب  الحج تعويض  على  قدرتها  لعدم  وذلك  املهتمين، 
واملتلقي،  األديب  بين  التفاعل  من  �الة  تخلق  ألنها  املباشرة  األمسيات  أهمية 

انب الشعر. خصوصًاج في �ج

شكل 2-1: نسبة الذين �ضروا أمسية شعرية أو لقاًءج أدبيًاج خالل االثني عشر 
شهرًاج املاضية.
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شكل 2-2: نسبة الذين �ضروا أمسية شعرية أو لقاًءج أدبيًاج خالل االثني عشر 
ة العمرية. شهرًاج املاضية، �سب الف�ئ

شكل 2-3: نسبة الذين �ضروا أمسية شعرية أو لقاًءج أدبيًاج خالل االثني عشر 
نس. شهرًاج املاضية، �سب الحج

القراءة األدبية

األدبي،  ج  للمنتح� ي  النها�ئ الشكل  هو  املنشور  الكتاب  يكون  الحاالت  من  كثير  في 
موعة  ج �ول الكتاب، سواء كان رواية أو محج ومن ثم تتمحور عالقة األديب بالقارى�
ناس األدبية، وتتصدر القراءة األدبية  نس آخر من األ�ج شعرية أو قصصية أو أي �ج
اهتمام املشاركين في مسح املشاركة الثقافية للعام 2020م، �يث بلغت نسبة 
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من يفضلون قراءة الروايات والكتب األدبية والشعرية %31.1، وتشكل قراءة 
ميع أنواع الكتب)23(. مالية لحج الروايات و�دها %21.9 من النسبة اإل�ج

شكل 2-4: نسبة أصناف الكتب األكثر تفضياًلج بين القراء.
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رة ذاتية س�ي

الرقمنة في قطاع األدب
 

ط الرقمية في العمل األدبي األدب الرقمي وتأثير الوسا�ئ

العناصر  وإدخـــال  اإلنترنت  ظهور  ببداية  املصطلح  هــذا  ارتــبــاط  من  الرغم  على 
ج األدبي، إال أنه ال يزال غير مستقر الداللة، وخصوصًاج مع ظهور  الرقمية إلى املنتح�
األدب  أو  ــ�  الــوســا�ئ أدب  أو  التفاعلي  األدب  مثل  متداخلة  أخــرى  مصطلحات 
ف  تماعي، ويعرِّ ل التواصل اال�ج ارب في وسا�ئ التوالدي، وهو ما تشهده بعض التحج
بعض النقاد األدب الرقمي بأنه النص الذي يوظف التقنيات الرقمية في العمل 
الشعري أو السردي)24(، وبالتالي يمكننا التفريق بين األدب الرقمي الذي تشكل 
ل  الوسا�ئ الذي يستعمل  الرقمي  غير  األدب  وبين  وهريًاج منه،  �ج ــزءًاج  �ج الرقمنة 
ل الرقمية إال أن  دم استخدام هذه الوسا�ئ الرقمية وسيطًاج للنشر فق�، ومع �تِ
ارب نامية وغير مكتملة،  ه األدباء نحوها ال يزال محدودًاج مع ظهور عدة تحج تو�ج
ج  2006م، والذي أنتح� ربة الشاعر محمد �بيبي بداية من العام  وربما تكون تحج
د رقمية، هي األقرب إلى االكتمال من �يث اعتمادها على الرقمنة  ثالث قصا�ئ

في بنية النص. 

انب  ارب التي تعتمد على الرقمنة ال تعني غياب هذا الحج قلة أو محدودية التحج
ــي، مثل  ــ ـــديـــدة لـــتـــداول الــعــمــل األدبـ تــمــامــًا، وخــصــوصــًاج مــع انــتــشــار أشــكــال �ج
ية،  تماعي ومنصات بث املقاطع املر�ئ البودكاست الصوتي ومنصات التواصل اال�ج
� في أن تكون األدوات  �يث أسهم توظيف اإلمكانيات التي تقدمها هذه الوسا�ئ
زءًاج مساندًاج وداعمًاج للعمل األدبي، دون أن تغير من طبيعته بشكل  الرقمية �ج
شكل  في  الرقمية  واألدوات   � الوسا�ئ تأثير  امتداد  مال�ظة  ويمكن  ــوهــري،  �ج
القصة  �ضور  يتعزز  املثال  سبيل  فعلى  مختلفة؛  وصور  بنسب  األدبــي  العمل 
أو  الومضة  بالسرد املصغر، وشعر  سمى  �يُ دًاج وغيرها من أشكال ما  القصيرة �ج
ناس  تماعي، ويحضر الشعر واأل�ج ل التواصل اال�ج الشذرات الشعرية في وسا�ئ
في  ــرى  األخـ األدبــيــة  ــنــاس  األ�ج مــن  كثافة  أكــثــر  بشكل  ــيــة  اإللــقــا�ئ الطبيعة  ذات 

منصات البث واملنصات السمعية مع االستعانة بمؤثرات صوتية)25(.

الفعاليات األدبية االفتراضية

ــحــة كــوفــيــد-19 إلــى إلــغــاء أو  ــا�ئ ـــــراءات اال�ــتــرازيــة الــتــي صــا�ــبــت �ج أدت اإل�ج
الفعاليات  من  واسعة  ة  مو�ج ظهور  وإلى  الحضورية،  الفعاليات  ميع  �ج يل  تأ�ج
املــثــال نظمت  املــخــتــلــفــة، فعلى سبيل  املــنــصــات  بــاســتــخــدام  بــعــد  عــن  ــقــامــة  املُ
الحظر  مدة  زامنت  التي  األشهر  في  العربي  لألدب  العربية  املوسوعة  مبادرة 
منصتها  على  بثتها  افــتــراضــيــًاج  لــقــاًءج  عشر  تسعة  عــن  يزيد  مــا  ــي  ــز�ئ والــحج الكلي 
كذلك  و�كومية  وخاصة  أهلية  مؤسسات  عدة  خطت  وقد  اليوتيوب)26(،  في 
األدب  ة  هي�ئ عقدت  أكتوبر   10  - يوليو   7 بين  ما  املــدة  ففي  نفسها،  الخطوة 
وعشرين  اثنين  بلغت  االفتراضية  اللقاءات  من  سلسلة  مة  والتر�ج والنشر 
تناولت موضوعات متنوعة بين الشعر  أدبية«  لقاًء)27(، تحت عنوان »لقاءات 
والرواية وأدب القصة القصيرة وأدب األطفال، باإلضافة إلى املناظرات األدبية، 
في  الرسمية  الثقافة  وزارة  منصة  عبر  مباشر  بشكل  اللقاءات  ميع  �ج ثت  و�جُ
للقاءات  بديل  املنصات كوسي�  عامل هذه  �تُ عام  اليوتيوب)28(. وبشكل  موقع 
الحية، �يث ال تختلف طبيعة اللقاءات املقدمة عبرها عن اللقاءات الحضورية، 
موعة من الضيوف،  والتي تكاد تنحصر في الحوارات بين املقدم والضيف أو محج
اه الوا�د، أو الندوات  أو املحاضرات واألمسيات الشعرية والقصصية ذات االتحج
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هات واملؤسسات،  العلمية واألدبية، ومل يقتصر هذا النوع من املبادرات على الحج
فــي مواقع  الشخصية  �ــولــوا صفحاتهم  الــذيــن  األفـــراد  مــن  عــدد  إلــى  امتد  بــل 
األدبية، مثل مبادرة  اللقاءات  لعقد  إلى منصات منظمة  تماعي  اال�ج التواصل 
رمضان  شهر  خــالل  قام  �تُ سنوية  مبادرة  من  تحولت  التي  أدبــيــات«  »صالون 
ــر واســتــمــرت طــوال العام  ج مــن مــدة الــحــحج فــقــ�، إلــى مــبــادرة أسبوعية بــدايــهتً
 56 االفتراضية  املنصات  استخدام  خــالل  مــن  الصالون  واستضاف  2020م، 
أديبًاج عربيًا، وأقام ملتقى أدبيات األول ملدة يومين )30-31( ديسمبر بعنوان 

وتطبيقاتها)29(. نظرياتها  اللسانيات، 

تطورات تنظيمية

مة  ة األدب والنشر والتر�ج التنظيمية، كان تأسيس هي�ئ التطورات  على صعيد 
هة  الحج ة هي  الهي�ئ الخبر األبرز، �يث أصبحت  العام هو  في شهر فبراير مطلع 
االت  املسؤولة عن كل ما يتعلق بصناعة األدب ودعم األدباء، وخلق فرص ومحج
يسًاج  ر�ئ علوان  �سن  محمد  الدكتور  ُعين  كما  القطاع،  في  واالستثمار  الدعم 
اسة  ة بر�ئ لس إدارة الهي�ئ علن عن تشكيل محج ة، وفي شهر يوليو ائُ تنفيذيًاج للهي�ئ
ب  نا�ئ الثقافة األمير بدر بن عبد هللا بن فر�ان آل سعود، ومعالي  سمو وزير 
وعضوية   ــلــس،  املــحج يس  لر�ئ ــبــًاج  نــا�ئ فايز  محمد  بــن  �امد  األســتــاذ  الثقافة  وزيــر 
الــدكــتــور ســعــد الــبــازعــي، والــدكــتــور �ــمــزة املــزيــنــي، والــدكــتــورة عــزيــزة املــانــع، 
شهر  في  ة  الهي�ئ وأعلنت  السيف.)30(  محمد  واألستاذ  الرفاعي،  خالد  والدكتور 
فيما  ترتكز  والــتــي  الثالثة،  القطاعات  يخص  فيما  يتها  استراتيحج عــن  نوفمبر 
األدبــي  املــحــتــوى  بتعزيز  تتعلق  ــيــســة  ر�ئ مــســارات   5 عــلــى  األدب  قــطــاع  يــخــص 
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2020م  العام  خــالل  شهد  وقــد   ، إبداعيا�  ً ثقافيا�  ً قطاعا� بوصفه  إليه  االهتمام  ذب  يحج أن  األخيرة  األعــوام  في  األزيــاء  قطاع  استطاع 
يل بعض املهن ذات العالقة باألزياء ضمن املهن  ة األزياء، وتسحج مبادرات وتطورات تنظيمية عدة لعل أبرزها كان قرار إنشاء هي�ئ
لس الوزراء في شهر يونيو، وكذلك مل تغب األزياء التقليدية  الثقافية املعتمدة بالتصنيف السعودي املو�د للمهن والذي أقره محج
 ً برامح� إلى  باإلضافة  املادي،  غير  التراث  أ�د عناصر  لكونها  توثيقها  والعمل على  عليها  للحفاظ  طلقت مبادرات  ائُ املشهد، �يث  عن 
انات  املهر�ج مهور في  الحج يتواصلون من خاللها مع  كانوا  التي  املنافذ  تقليص  حة كوفيد-19 في  ا�ئ �ج الذين تسببت  الِحرفيين  لدعم 

املوسمية. واملعارض  التراثية 
ون  هها املنتحج ستية وا�ج ً املصممين السعوديين، وخلقت تحديات لو�ج حة آثارها على املضامين اإلبداعية إلنتاح� ا�ئ انب آخر، تركت الحج من �ج
ول،  في القطاع، وقد أسهم االرتفاع في معدالت التسوق اإللكتروني الذي أصبح الخيار الو�يد أمام املستهلكين خالل مدة �ظر التحج

ر اإللكترونية املختصة باألزياء وتفعيل عملية تسويقها عبر اإلنترنت. في ارتفاع عدد املتا�ج

ً اإلبداع واإلنتاح�

املعلم  هي  لها  ابة  واالستحج كوفيد-19،  حة  ا�ئ �ج آثار  كانت  القطاعات،  من  كغيره 
مل  إذ  2020م.  لعام  األزيــاء  ال  محج في  اإلبداعي  والنشاط   ً اإلنــتــا�ج لحالة  يس  الر�ئ
ابة  زت استحج حة في مردودها السلبي على الصناعة، إنما ��ضّ� ا�ئ ينحصر تأثير الحج
ال، وظهر ذلك في أشكال ومضامين لتصاميم  إبداعية من قبل املمارسين في املحج
الكمامة  ارتــداء  املفروضة، فمع فرض  ية  الوقا�ئ السياسات  تتناسب مع  ديدة  �ج
2020م،  أزيـــاء  فــي  أساسية  قطعة  الكمامة  أصبحت  معات،  التحج أمــاكــن  فــي 
مالية؛ �يث قدمها املصممون السعوديون  ي وظيفة �ج وأضيف إلى دورها الوقا�ئ
مع  التحول  هــذا  وتــطــور  األذواق،  مختلف  تناسب  متنوعة  وألـــوان  أشــكــال  فــي 
سمى بالحياة الطبيعية، وأصبحت الكمامة بمثابة القطعة  ية ملا �يُ العودة التدريحج
موعة من الوزارات  التكميلية للزي الرسمي في أماكن العمل، �يث طبعت محج
الخاص  القطاع  الكبرى في  والشركات  واملراكز  الحكومية  واملؤسسات  ات  والهي�ئ

شعاراتها على الكمامة، ووزعتها على املوظفين.)1(

 ً وتبعا� املريحة،  األزيــاء  شــراء  إلى  امليل  ازداد  املنزل  في  البقاء  على  االعتياد  ومع 
ذات  األزيـــاء  واخــتــيــار  التصميم  فــي  البساطة  نحو  األزيـــاء  ــه مصممو  اتــحج لــذلــك 
ية  النسا�ئ التقليدية  للثياب  وكــان  املريحة،  القماش  ونوعية  الواسعة  القصات 
أزيــاء  لتصاميم  واألنــيــقــة.)2( كما ظهر خط خــاص  املريحة  لطبيعتها  وافــر  نصيب 
 ً ً عن إغالق الحدود الذي تزامن مع فصل الصيف وروا�ج البحر لتلبية الطلب الناتحج
الترويح في  املتا�ة ألنشطة  القليلة  الخيارات  ية كإ�دى  البي�ئ الداخلية  السيا�ة 

حة.)3( ا�ئ ظل الحج

ارة العاملية من إغالق الحدود  التحج ، تأثر القطاع بتأثر أنظمة  وعلى صعيد اإلنتا�ج
 ً خــار�ج التصنيع  على  تعتمد  التي  تلك  وبخاصة  ــيــة،  الــوقــا�ئ السياسات  وفــرض 
 ً إنتا�ج انخفض  �يث  حة،  ا�ئ الحج آثــار  من  الداخلي  التصنيع  سلم  �ي� ومل  اململكة،)4( 
ر  صناعة امللبوسات في اململكة بنسبة %46 خالل شهر مايو،)5( ولتفادي الخسا�ئ
اختيار  إلــى  املحلية  ارية  التحج الــعــالمــات  بعض  ــأت  لــحج ذلــك،  على  املترتبة  املــاديــة 
ما   ً وإنتا�ج نشاطها  كتغيير  حة  ا�ئ الحج فرضتها  التي  للظروف   ً وفقا� املؤقتة  الحلول 

ً الكمامات.)6( ول، ومن ذلك إنتا�ج يناسب املستهلك خالل مدة �ظر التحج

ً في القطاع تحفيز اإلنتاح�

ناف  حة مل يمنعا است�ئ ا�ئ ً في القطاع و�يثيات الحج ل الظرفي الذي طال اإلنتا�ج التعّطُ
2020م  العام  علن في نهاية  ائُ ة فيه، �يث  الناش�ئ هود دعم وتطوير الشركات  �ج
بهدف  افتراضي،  بشكل  الثقافة  وزارة  أطلقته  الذي  األزيــاء  �اضنة   ً برنامحج عن 
ً رواد األعمال، والطالب، وأصحاب العمل الحر،  تقديم دعم معرفي وتطوير إنتا�ج

واملمارسين في قطاع األزياء والقطاعات ذات العالقة.

تنافسية  الهاكاثون، وهي مسابقة  إلى ثالث مرا�ل، مر�لة   ً البرنامحج وينقسم 
والتقنية  التصميم  ــال  مــحج فــي  املــشــاركــون  فيها  يتنافس  أيـــام  ثــالثــة  مــدى  على 
أيام  لخمسة  افتراضي  تدريبي  مخيم  عن  عبارة  الثانية  واملر�لة  واالستدامة، 
األزيــاء  ال  محج في  عملية  خبرة  وإكسابهم  املتنافسين  أعمال  تطوير  إلى  يهدف 
الحاضنة   ً برنامحج  ً وأخــيــرا� وعامليين،  إقليميين  خبراء  بواسطة  األعــمــال  وريـــادة 
مع  مشروعاتها  وتطوير  القطاع  في  ة  الناش�ئ الشركات  لرعاية  املطول  التدريبي 
زة  ا�ئ الهاكاثون �ج ً في مر�لة  البرنامحج إمكانية الحصول على دعم مادي، ويقدم 
للمركز األول وهي ر�لة إلى مدينة املوضة ميالنو في إيطاليا تستمر من خمسة 

ز مالية وتكريمية.)7( وا�ئ أيام إلى أسبوع، وتحصل املراكز الثالثة التالية على �ج

ال تصميم األزياء ز في محج وا�ئ الحج

ز املحلية وا�ئ الحج
الثقافية،  القطاعات  في   ً اإلنــتــا�ج يع  وتشحج املبدعين  دعــم  في  دورهــا  من   ً انطالقا�
ز الثقافية الوطنية« في نهاية شهر يونيو.)8(  وا�ئ أطلقت وزارة الثقافة »مبادرة الحج
مهور من خالل منصة الوزارة اإللكترونية الخاصة باملبادرة  تح باب الترشيح للحج و�ضُ

ز خالل عام 2021م. وا�ئ زين بالحج �تى نهاية شهر سبتمبر، وسيعلن عن الفا�ئ

ز العربية وا�ئ الحج
العربي نسخة  الوطن  التي تستهدف مواهب  لأزياء  زة فوغ  ا�ئ �ج أطلقت   ، عربيا�
ً من مشروع نيوم، كما أعلنت عن أسماء املصممين العشرة  � عام 2020م برعايهت
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للمصمم  وا�ــدة  اململكة،  من  مشاركتين  تضمنت  والتي  يات  للنها�ئ املتأهلين 
ة األزياء الراقية، واألخرى للشقيقتين سارة وسهام  السعودي يوسف أكبر في ف�ئ

اهزة.)9( ة األزياء الحج بن علي في ف�ئ

السعودي يوسف  املصمم  العربي منهم  الوطن  فاز خمسة مصممين من  كما 
زة السنوية لدعم مواهب الوطن  ا�ئ ة مالبس السهرات)10( ضمن الحج أكبر عن ف�ئ
عبر  افتراضي  بشكل  العام  هــذا  أطلقت  والتي  العربية،  ترست  فاشن  العربي 

زة على فيسبوك وإنستغرام. ا�ئ تماعي الخاص بالحج �ساب التواصل اال�ج

املشاركات العاملية
يل العديد منها،  على الرغم من تأثر عروض وفعاليات األزياء العاملية وإلغاء أو تأ�ج
ً اململكة عبر عدد من املشاركات العاملية  إال أن املشاركة الوطنية كان لها �ضور خار�ج
أسبوع  ضمن  املهنا  لولوة  املصممة  مشاركة  مثل  السعوديين  األزيــاء  ملصممي 
املوضة في نيويورك 2020م،)11( ومشاركة املصممة نورة الحميد في شهر يناير 
ً معرض املالبس الشرقية »ذا  موعتها الخاصة ضمن برنامحج بعرض أزياء من محج
باريس،)12( كما عرضت املصممة  اللوفر في  أورينتال فاشون شو« في متحف 
القارة  بل  �ج واملستلهمة من  2021م  لربيع وصيف  موعتها  اليوسف محج ى  سحج
في األ�ساء في شهر سبتمبر ضمن أول أسبوع لأزياء الرقمية العاملية، والذي 
موعاتهم بسبب  لت عروض محج أقامته نتورك FNL لدعم املصممين الذين تأ�ج

حة كوفيد-19.)13( ا�ئ �ج

الحضور واالنتشار

منافذ العرض والبيع

لأعراس  السعودي  املعرض  من  العشرين  بالنسخة  العام  هذا  معارض  بدأت 
دة مطلع شهر مــارس، والــذي يختص بكل ما يتعلق بمناسبات الزفاف،  في �ج

األزيــاء السعوديين لعرض  الفرصة للعديد من مصممي ومصممات  أتا�  وقد 
الثقافية،  االت  املحج ــر،)15( وكغيره من  زا�ئ ألف   18 اوز  تحج  ً إقباال� أعمالهم،)14( والقى 
أبدى قطاع األزياء مرونة في تعاطيه مع إلغاء املحافل والعروض الحضورية في 
 ً افتراضيا�  ً العام شكال� األزياء هذا  ول، فأخذت عروض وملتقيات  التحج مدة �ظر 
بعض  قــيــمــت  وائُ تماعي،  اال�ج التواصل  ــل  وســا�ئ ومنصات  اإلنترنت  مــواقــع  عبر 
ً العنصر االفتراضي بالحضور الواقعي بعد العودة  ين يدمحج امللتقيات بشكل هحج
ية للحياة الطبيعية، وذلك باستخدام العروض االفتراضية مع الحضور  التدريحج
مت كلية التصاميم  التقليدي وتوخي اال�ترازات الصحية، فعلى سبيل املثال نطضّ�
امعة القصيم مؤتمر تصميم األزياء والتوقعات املستقبلية الذي أقيم في  في �ج
نهاية شهر نوفمبر، وناقش عالقة تصميم األزياء بالتنمية املستدامة، واستخدام 
تقديم  إلى  باإلضافة  تمع،  املحج ال في خدمة  املحج املالبس، ودور   ً إنتا�ج التقنية في 

عرض أزياء افتراضي ألعمال الطالبات.)16(

»زري«  معرض  مــن  الــعــام  هــذا  نسخة  املــعــارض  لتنظيم  آد  شركة  نظمت  كما 
تضم  متكاملة  افتراضية  ربة  تحج تقديم  عبر  اإلنــتــرنــت،  شبكة  على  الرمضاني 
انب  ً ومصممة، إلى �ج 50 مصمما� املعرض املخصص لأزياء بمشاركة أكثر من 
ً »زري« الذي يمّكن  لسات �وارية مع صناع األزياء، باإلضافة إلى الونحج ندوات و�ج
ً بشكل مباشر.)17( غير أن العام مل يخُلً بالكامل من إقامة  الزوار من التواصل معا�
بعض عروض األزياء الحضورية، فنظم على سبيل املثال عرض أزياء في ر�لة 
أكتوبر ضمن فعاليات صيف  البحر األ�مر خالل شهر  انطلقت في  التي  الكروز 
موعتها  محج من  ي  خاشقحج سما�  املصممة  ألعمال  وذلك  »تنفس«،  السعودية 

زيرة الرأس األبيض.)18( ً �ج للصيف على شاطى�

واملعارض  التراثية  الفعاليات  يل  وتأ�ج إلغاء  أدى  القطاع،  من  التراثي  الشق  في 
اتهم، إال  ً من فرص عرض وبيع منتحج املوسمية إلى خلق تحّدً أمام الِحرفيين، و�ّد�
راءات اال�ترازية، مثل  أن بعض املنافذ الثابتة استأنفت النشاط مع تخفيف اإل�ج
ر صوغة بالرياض املتخصص في بيع أعمال الِحرفيين والِحرفيات التقليدية،  متحج

ً الوطني للِحرف والصناعات اليدوية )بارع(.)19( والتابع للبرنامحج

ج من عروض ومؤتمرات األزياء لعام 2020م نماذ��

مارس 2020

املعرض السعودي 
العشرون لألعراس.

مايو 2020
 � �� معرض زري الرمضا��

.3D بتقنية الـ � �� �ا�� االف��
املعرض السعودي 

العشرون لألعراس.

�الربع األول �� الربع الرابعالربع الثالثالربع الثا��

�الربع األول �� الربع الرابعالربع الثالثالربع الثا��

سب���ٜ�� 2020
معرض خاص بامل��مة 

�ة كنداسة السعودية أم��
� مدينة ٜحدة. �� �� 

أكتوبر 2020
عرض أزياء امل��مة ��اح 

�ن رحلة الكروز  خاشقٜحي ��
� انطلقت ال����

� البحر �� �� 
 األحمر.

نوفمٜ�� 2020
� األزياء  مؤتمر ت����

والتوقعات املستقبلية.

املالبس واألحذية

املٜحوهرات

الدمام

ٜحازان

مكة املكرمة

الطأىف

الرياض
األحساء

1

1 مستورة

ٜحدة
رابغ

10
1

1 الوسقة

1

1

صبيا 

 صامطة

4

1
القنفذة

3

1

5

2
بـر ا���

1
فٜحي ا���

دة
بري

2

2

املدينة املنورة
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اإلدارة املستدامة للمحافظة على األزياء 
التقليدية و�رفها

م الوطنية  القوا�ئ

ضمنها  ومن  املــادي  غير  التراث  عناصر  لتوثيق  ديدة  �ج سبل  العام  هذا  ُوظفت 
معية السعودية للمحافظة على التراث )نحن  األزياء التقليدية، �يث نفذت الحج
مع عناصر التراث الثقافي  ولة افتراضية �ول اململكة لحج تراثنا( في شهر أكتوبر �ج
تمع  اءت الحملة تحت عنوان »إشراك املحج وتوثيقها بالتعاون مع وزارة الثقافة. �ج
م األولية لعناصر التراث الثقافي« وشملت وسط اململكة،  املحلي في إعداد القوا�ئ
تمع املشاركين  وشمالها، وشرقها، وغربها، وتواصل فيها مختصون مع أفراد املحج
ميع وتوثيق عناصر التراث غير املادي، بما فيها  من مناطق اململكة املختلفة لتحج
ــل  وســا�ئ توظيف  ويــعــد  الــعــالقــة.)20(  ذات  والــحــرف  األزيـــاء  ال  بمحج املرتبطة  تلك 
الحفظ  فــي  ي  منهحج لعمل  مساندة  أولــيــة  خــطــوات  بمثابة  الرقمية  الــتــواصــل 

ر له وزارة الثقافة. حصضِّ واألرشفة والتوثيق للتراث الوطني �تُ

م الدولية  القوا�ئ

مة التمثيلية  يل ِ�رفة �ياكة السدو ضمن القا�ئ ً هذا العام عن تسحج علن رسميا� ائُ
بين  مشترك  ملف  وهــو  اليونسكو،  منظمة  لــدى  ــادي  املـ غير  الثقافي  للتراث 
عد السدو أ�د النقوش الحرفية املستخدمة في تزيين  اململكة ودولة الكويت. و�يُ
التقليدية لأغراض املختلفة من مالبس ومفارش وغيرها.)21( فيما ال  ة  األنسحج
مة  ً في قا�ئ ً تقليديا� ً البشت الحساوي بوصفه لباسا� ً على إدرا�ج ما� يزال العمل قا�ئ

التراث العاملي غير املادي منذ 2018م.)22(

الرقمنة واالستهالك في قطاع األزياء

حة كوفيد-19 وفرص النمو في التسوق اإللكتروني ا�ئ �ج

واسعة  نمو  فرص  اململكة  في  اإللكترونية  ارة  التحج على  املتسارع  اإلقبال  يفتح 
أمام الفاعلين في قطاع األزياء، وبحسب مسح نفاذ واستخدام تقنية املعلومات 
التي  الشريحة  تضاعفت  لإل�صاء،  العامة  ة  للهي�ئ ــراد  واألفـ لأسر  واالتــصــاالت 
في   30.17% إلــى  2018م  عــام   15.26% مــن  اإلنــتــرنــت  طــريــق  عــن  تتسوق 
2019م، و�والي %67 ممن يقومون بهذه العمليات اإللكترونية للشراء عبر 
اإلنترنت بحسب مسح عام 2019م، طلبوا مالبس أو أ�ذية أو سلع رياضية، 

وهي نسبة تتصدر نسب غيرها من السلع.)23(

اب له القطاع  اه، وبشكل استحج حة في تسريع هذا االتحج ا�ئ وقد أسهمت ظروف الحج
ه عالمات األزياء املحلية إلى إطالق أو تفعيل مواقعها اإللكترونية وزيادة  في تو�ج
وهرات« ضمن أعلى خمسة أنشطة  �ضورها الرقمي، وفي �لول »األزياء واملحج
ارة  لة في منصة )معروف( التابعة لوزارة التحج ر اإللكترونية املسحج تمارسها املتا�ج

والتي ارتفع عددها بنسبة %171 خالل التسعة أشهر األولى.)24(

ارة اإللكترونية في قطاع األزياء تحديات التحج

السعوديين  واملصممين  املصممات  أمــام  تفتح  املسبوقة  غير  النمو  أرقـــام  إن 
املصممات  أن  يتضح  2019م،  الثقافية  الحالة  تقرير  رصد  فكما  واعــدة،   ً فرصا�
لهم  وفــرت  فقد  الرقمي،  الفضاء  على  بغرباء  ليسوا  السعوديين  واملصممين 
منافذ التسوق اإللكترونية منذ منتصف العقد املاضي، مسا�ات بديلة و�يوية 
بتكاليف  املستهلكين  من  أكبر  شريحة  إلى  والوصول  أعمالهم،  وعــرض  للبروز 
اه إلى مستويات أعلى من  حة للرقمنة قد يأخذ هذا االتحج ا�ئ أقل، ولعل تسريع الحج
النمو في هذا الشق الحيوي من الصناعة. إال أن استثمار هذه الفرصة بالشكل 
األمثل ال يخلو من تحديات، تأتي على رأسها املنافسة غير العادلة مع الشركات 
العاملية أو ما تسمى بشركات األزياء السريعة، �يث يسيطر هذا النوع من األزياء 
ل من �يث الكمية وبأسعار مغرية دون  ً ها�ئ على السوق اإللكترونية بضخ إنتا�ج
املصممون  لها  يتعرض  التي  الفكرية  السرقات  على  عــالوة  ودة،  بالحج االهتمام 

املحليون دون سياسات �ازمة تسيطر عليها وتحد من اتساعها.)25(

ه مصممو  ر اإللكترونية، إذ يوا�ج التحدي اآلخر يتعلق بخيارات العرض على املتا�ج
ال  األزياء مشكلة محدودية القوالب للمواقع اإللكترونية وقلة املحترفين في محج
ات، مما يصعب عليهم إضفاء طابعهم الفني بالحرية ذاتها  تصوير وعرض املنتحج
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وخدمات  ستية  اللو�ج الخدمات  تعد  كما  التقليدية.  ر  املتا�ج لهم  توفرها  التي 
أن  إال  اإللكتروني،  الشراء  ربة  تحج املستهلك في  ثقة  البيع مهمة لكسب  بعد  ما 
ر واملنصات  ارية على التحكم بها محدودة في املتا�ج قدرة أصحاب العالمات التحج
إلى  يــســيء  قــد  مــا  أخـــرى،  مشغلة  شــركــات  بها  وتتحكم  املختلفة،  اإللكترونية 
ارية عند �صول أي مشكالت متعلقة بخدمات  السمعة التسويقية للعالمة التحج

ات.)26( اع واستبدال املنتحج ما بعد البيع، كتأخر التوصيل أو استر�ج

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

نمو القطاع

 ً ة األولى على استيراد قطع األزياء املختلفة من الخار�ج يعتمد سوق األزياء بالدر�ج
مالي  إ�ج من   1.4% اململكة  في  امللبوسات  صناعة  وتشكل   )27(.)1-3 ـــدول  )�ج
ات ما نسبته %1.2.)28( كما  ارية، بينما تشكل صناعة املنسو�ج التحج النشاطات 
ة تصميم  ً في ف�ئ ال� ً مسحج اريا� ً تحج ود 714 نشاطا� ارة إلى و�ج تشير بيانات وزارة التحج

وهرات لعام 2020م.)29( األزياء وامللبوسات واأل�ذية واملحج

ات لعام 2020م  ة املالبس واملنسو�ج دول 3-1: قيمة الصادرات والواردات لف�ئ �ج
)بماليين الرياالت السعودية()30(

1,0119,869 

ول في بداية العام، انخفضت قيمة عمليات نقاط البيع في  ومع فرض �ظر التحج
ي،  قطاع املالبس واأل�ذية في الربع األول والثاني من هذا العام بشكل استثنا�ئ

ثم عادت إلى مستويات أعلى في األشهر التالية.)31(

دعم القطاع

أعمالهم  لعرض  املتوافرة  واملسا�ات  األزيــاء  ال  الحرفيين في محج أعمال  تأثرت 
املناسبات  بت  غ�يّ �يث  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج انتشار  على  املترتبة  التبعات  ــراء  �ج
التقليدية  ــاء  واألزي ات  املنتحج على  الطلب  فيها  يــزداد  التي  والوطنية  تماعية  اال�ج
الوطني. وعلى خلفية هذه  اليوم  املبارك وا�تفاالت  مثل األعياد وشهر رمضان 
تراثنا(  )نحن  الــتــراث  على  للمحافظة  السعودية  معية  الحج قدمت  الصعوبات، 
ً عــدة في  ــف« لــدعــم أصــحــاب الــِحــرف الــتــراثــيــة، وشملت ِ�ــرفــا� مــبــادرة »ال تــو�تِّ
ال األزياء، مثل صناعة البشوت، والتطريز، وصناعة السبح واإلكسسوارات،  محج
ً على مدى 3 مرا�ل، منهم 141  والخياطة وغيرها، وقد شمل الدعم 350 ِ�رفيا�

ال األزياء.)32( ً يعملون في صناعات ذات عالقة بمحج ِ�رفيا�

وهرات خالل العام 2020م )بماليين الرياالت( قيمة مبيعات نقاط البيع في قطاع املالبس واألحذية وامل�ج

مارس 2020

املعرض السعودي 
العشرون لألعراس.

مايو 2020
 � �� معرض زري الرمضا��

.3D بتقنية الـ � �� �ا�� االف��
املعرض السعودي 

العشرون لألعراس.

�الربع األول �� الربع الرابعالربع الثالثالربع الثا��

�الربع األول �� الربع الرابعالربع الثالثالربع الثا��

سب���ٜ�� 2020
معرض خاص بامل��مة 

�ة كنداسة السعودية أم��
� مدينة ٜحدة. �� �� 

أكتوبر 2020
عرض أزياء امل��مة ��اح 

�ن رحلة الكروز  خاشقٜحي ��
� انطلقت ال����

� البحر �� �� 
 األحمر.

نوفمٜ�� 2020
� األزياء  مؤتمر ت����

والتوقعات املستقبلية.

املالبس واألحذية

املٜحوهرات

الدمام

ٜحازان

مكة املكرمة

الطأىف

الرياض
األحساء

1

1 مستورة

ٜحدة
رابغ

10
1

1 الوسقة

1

1

صبيا 

 صامطة

4

1
القنفذة

3

1

5

2
بـر ا���

1
فٜحي ا���

دة
بري

2

2

املدينة املنورة

6.071

2.371

7.749

2.407

5.062

3.192

9.175

2.873
ية الشهرية، ديسمبر 2020م، املصدر: البنك املركزي السعودي، النشرة اإلحصا�ئ

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/MonthlyStatistics/Monthly%20Bulletin%20Dec2020.pdf

الواردات الصادرات
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ف« دول 3-2: ِ�رف األزياء املدعومة من قبل مبادرة »ال تو�تِّ �ج

102الخياطة والتطريز 

69السدو

11القط العسيري

07 صناعة السبح

04الخرز

لود والخرازة  04الحج

03صناعة البشوت 

ً 03صناعة النسيحج

02الصوف

فرص العمل والعاملون في القطاع

ً نحو رفع  ً مهما� تماعية تطورا� تعكس بيانات وزارة املوارد البشرية والتنمية اال�ج
الثقافية  الحالة  ال تصميم األزيــاء، ففي �ين أشار تقرير  مستوى ا�ترافية محج
في اململكة العربية السعودية 2019م إلى غياب ألعداد املصممين السعوديين 
سعوديين  ملصممين  أعـــداد  عــن  الــعــام  بيانات  تكشف  ــــوزارة،  ال لــدى  لين  املسحج
لين بمهنة مصمم أزياء، باإلضافة إلى أعداد أكبر بأضعاف عدة في مهنة  مسحج
االعتراف  ً في  تنظيميا�  ً تطورا�  - األول  املقام  أزيــاء، وهو ما يعكس - في  مفصل 
باملهنة. وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن ثمار تعاونها مع وزارة املوارد البشرية 

لس الوزراء التصنيف الوطني  تماعية في هذا الشأن، إذ اعتمد محج والتنمية اال�ج
ديدة، من بينها  ً أكثر من ثمانين مهنة ثقافية �ج ديد والذي أدر�ج املو�د للمهن الحج

)33(. مهن تشمل قطاع األزياء مثل مصمم نسيحج

لة في قطاع  املهن املسحج العاملين السعوديين في عدد من  أعــداد  ــدول3-3:  �ج
األزياء لعامي2019 و2020م)34(

49 - مصمم أزياء

618 47 مفصل أزياء /عام

 ً البرنامحج العام في  لين منهم هذا  املسحج بلغ عدد  فقد  الِحرفيين،  وفيما يخص 
مختلف  فــي   ً ِ�ــرفــيــا�  1932 قــرابــة  ــارع(  )بـ اليدوية  والصناعات  للِحرف  الوطني 
ات  ال التطريز بلغ العدد 679، أما املنسو�ج وهرات، وفي محج االت األزياء واملحج محج

وهرات.)35( ال الُحلي واملحج ً في محج ، و297 ِ�رفيا� فعددهم 956 ِ�رفيا�

التعليم واملهارات

التدريب
 ً قدمت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني العديد من الدورات والبرامحج
 37 بين  موزعة   ، ا� برنامحج  77 موعها  محج بلغ  �يث  العام،  هــذا  بــاألزيــاء  املتعلقة 
 ً البرامحج هذه  من  اإلنــاث  ات  الخريحج عدد  بلغ  وقد  اململكة،  �ول   ً ومعهدا�  ً مركزا�
هذا  للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ قّدمت  كما  ذكــور.)36(  ين  خريحج و5  ات  خريحج  1108
ة  ف�ئ تضم  والتي  الترفيه  بتحديات  زين  والفا�ئ للمشاركين  تدريبية  دورات  العام 

ية.)37( األزياء السينما�ئ

عدد الِ�رفيين الِ�رف املدعومة

2020 2019املهن
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األزياء



املقدمة   ً والــبــرامــحج القطاع  على  حة  ا�ئ الحج فرضتها  التي  التحديات  مع  وللتأقلم 
بالتعاون مع منصة مهارات من  افتراضية  دورات  قيمت عدة  ائُ فيه،  للعاملين 
وصناعة  العسيري،  القط  التطريز،  وهي  والُحلي،  باألزياء  متعلقة  غوغل  شركة 
الــِحــرفــي  ــل  الــســحج فــي  لين  املسحج للِحرفيين  ــدورات  ــ الـ هـــذه  ـــدمـــت  و�تُ الــســبــح، 

واملهتمين، وبلغ العدد الكلي للمستفيدين 200 شخص.)38(

معية العربية السعودية  كما أطلق معهد التدريب )ثقف( لتنمية املواهب التابع للحج
موعة من الدورات املتخصصة في تصميم األزياء  للثقافة والفنون هذا العام محج
ــال، وقــد بــدأ أولــى دوراتــه عن بعد في  ين والــهــواة في املــحج ة املبتد�ئ استهدفت ف�ئ

راءات اال�ترازية.)39( ً مع اإل�ج ال تصميم األزياء في شهر رمضان تماشيا� محج

تطورات تنظيمية

ة  ة األزياء ضمن 11 هي�ئ أعلن سمو وزير الثقافة في بداية العام عن إنشاء هي�ئ
ها مطلع شهر فبراير  الــوزراء على إنشا�ئ لس  ديدة صدرت موافقة محج ثقافية �ج
باإلشراف  ليختص عملها  لها،)40(   ً تنفيذيا�  ً يسا� ر�ئ بوراك شاكماك   ً �ض� وُع�يِّ 2020م 

ال األزياء ج في م�ج غرافي للمراكز واملعاهد التدريبية التي تقدم دورات وبرام�� التوزيع ال�ج

ية الشهرية، ديسمبر 2020م، املصدر: البنك املركزي السعودي، النشرة اإلحصا�ئ
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/MonthlyStatistics/Monthly%20Bulletin%20Dec2020.pdf

مارس 2020

املعرض السعودي 
العشرون لألعراس.

مايو 2020
 � �� معرض زري الرمضا��

.3D بتقنية الـ � �� �ا�� االف��
املعرض السعودي 

العشرون لألعراس.

�الربع األول �� الربع الرابعالربع الثالثالربع الثا��

�الربع األول �� الربع الرابعالربع الثالثالربع الثا��

سب���ٜ�� 2020
معرض خاص بامل��مة 

�ة كنداسة السعودية أم��
� مدينة ٜحدة. �� �� 

أكتوبر 2020
عرض أزياء امل��مة ��اح 

�ن رحلة الكروز  خاشقٜحي ��
� انطلقت ال����

� البحر �� �� 
 األحمر.

نوفمٜ�� 2020
� األزياء  مؤتمر ت����

والتوقعات املستقبلية.

املالبس واألحذية

املٜحوهرات

الدمام

ٜحازان

مكة املكرمة

الطأىف

الرياض
األحساء

1

1 مستورة

ٜحدة
رابغ

10
1

1 الوسقة

1

1

صبيا 

 صامطة

4

1
القنفذة

3

1

5

2
بـر ا���

1
فٜحي ا���

دة
بري

2

2

املدينة املنورة

تطويره  مسؤولية  وتولي  األزيـــاء،  ال  محج على 
ــيــة لــلــقــطــاع ومــتــابــعــة  عــبــر وضــــع اســتــراتــيــحج
وإقامة  واملقاييس،  املعايير  واقــتــرا�  تنفيذها، 
يع املمارسين  املعارض واملؤتمرات، ودعم وتشحج
مـــن املــصــمــمــيــن واملــصــمــمــات والــعــامــلــيــن في 
عِلن عن  ال.)41( وفي الربع الثاني من العام، ائُ املحج
اسة  بر�ئ األزيــاء  ة  هي�ئ إدارة  لس  محج تشكيل  عن 
بن  بــن عبد هللا  بــدر  األمــيــر  الثقافة  وزيـــر  سمو 
الثقافة  وزيــر  ب  نا�ئ ومعالي  سعود،  آل  فر�ان 
ــيــس  ً لــر�ئ ــبــا� األســـتـــاذ �ــامــد بــن مــحــمــد فــايــز نــا�ئ
لس، وعضوية صا�بة السمو امللكي األميرة  املحج
هني،  ريما بنت بندر، واألميرة دينا بنت علي الحج
واألستاذ خالد بن أ�مد الطاير، واألستاذ بوراك 
شــاكــمــاك، واألســتــاذ رافـــي ثـــكـــران،)42( وتعمل 
اقــتــرا�  عــلــى  يتها  استراتيحج إطـــار  فــي  ــة  الــهــيــ�ئ
طبيعة  تتطلبها  التي  التنظيمات  مشروعات 

اه تطوير القطاع. مسؤوليتها تحج
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ديدة معنية بتطوير  ت كيانات �ج ية الطويلة، وأنش�ئ ً األفالم الروا�ئ ارية في اململكة، تنامى االهتمام بإنتاح� منذ افتتاح دور العرض التحج
تحتية  بنية  وخلق  فيه  والعاملين  القطاع  دعــم  طريق  عن  ية  سينما�ئ صناعة  إلــى  النشاط  وتحويل  األفــالم،  ال  محج في  املحلي  الحراك 
الدعم  مــبــادرات  بعض  بتعطل  القطاع  تحديات  من  زادت  كوفيد-19،  حة  ا�ئ �ج فرضتها  التي  ية  االستثنا�ئ الظروف  أن  إال  مستدامة، 
ً أفالم قصيرة وعرضها على املنصات  هات إلنتاح� انات األفالم املحلية، ومع هذا اإلرباك، استحدثت مبادرات تنافسية من عدة �ج ومهر�ج
ديدة  ربة �ج ية إلى الفضاء الرقمي في تحج انات السينما�ئ الرقمية من قبيل تحريك الركود في القطاع، كما انتقلت إقامة امللتقيات واملهر�ج
ً مختلفة من املشاركة، وهو األمر الذي اقترن بارتفاع استهالك  أوصلت أنشطة القطاع إلى شريحة مختلفة من املهتمين، وخلقت أنماطا�

ول. بيانات املنصات في فترة �ظر التحج
ً مرتفعة عن  أرقاما� اململكة  العرض في  لصاالت  الزيارات  أرقــام  أشهر، �ققت  لعدة  ي  السينما�ئ العرض  دور  إغالق  الرغم من  وعلى 
األعوام السابقة، وقد أسهم في ذلك ارتفاع عدد صاالت العرض إلى 33 صالة عرض مقابل 12 صالة فقط في العام املاضي، باإلضافة 

ديدة في مناطق اململكة. ً �ج غرافي لتشمل مدنا� إلى توزيعها وتوسيع نطاقها الحج

ً اإلبداع واإلنتاح�

قية ورســـوم متحركة على  ووثا�ئ ــيــة  روا�ئ مــن  الــعــام  هــذا  الطويلة  األفـــالم  �ــازت 
ً الحكومي وغير الربحي،  ً الشركات الخاصة واإلنتا�ج ً تعددت بين إنتا�ج فرص إنتا�ج
شركة   ً وإنــتــا�ج ر  نحج مالك   ً إخــرا�ج من  )مسامير(  املتحركة  الرسوم  فيلم  فعرض 
ميركوت وتهامة القابضة)1(. كذلك عرض فيلم )شمس املعارف( لفارس قدس، 
ً وليلة( ملحمد الهليل، والفيلمان  ً فيلم )أربعون عاما� وأعلن عن االنتهاء من إنتا�ج
األ�مر  البحر  ان  مهر�ج مؤسسة  من  املقدمة  تمهيد  صندوق  ــزة  ــا�ئ �ج على  �ــازا 
ً سمير  إخــرا�ج د( من  )نحج أعلن عن إطالق فيلم  املاضي)2(. كما  العام  ي  السينما�ئ
د  ح الذي يرصد قصة درامية تدور أ�داثها في منطقة نحج ً خالد الرا�ج عارف وإنتا�ج

ً �تى اليوم)3(. منذ ستين عاما�

قي )مر�لة  ربة الفيلم الوثا�ئ ً الحكومي لأفالم هذا العام من خالل تحج وبرز اإلنتا�ج
موعة  ً مركز التواصل اإلعالمي في وزارة اإلعالم الذي يوثق ملحج صعبة( من إنتا�ج
حة ا�ئ الحج فترة  خــالل  اململكة  �ــول  مناطق  خمس  فــي  اإلنسانية  ــارب  الــتــحج  مــن 

، وشارك فيه  ول، وقد استغرق تصوير الفيلم خمسة وسبعين يوما� و�ظر التحج
، وتم عرضه في محفل خاص على شاشة سينما AMC بمدينة  سبعون سعوديا�

الرياض خالل شهر سبتمبر)4(.

ه عبدالعزيز  ي الطويل )�ّدً الطار( الذي أخر�ج ربة الثانية كانت للفيلم الروا�ئ التحج
أ�داثه  تدور  الذي  الفيلم  والتلفزيون، وُعرض  اإلذاعــة  ة  ته هي�ئ وأنتحج الشال�ي، 
ان القاهرة  في نهاية التسعينيات للمرة األولى ضمن األفالم املشاركة في مهر�ج

ي الدولي)5(. السينما�ئ

الرسوم  فيلم  الخيرية  مسك  ملؤسسة  التابعة   ً لــإلنــتــا�ج ا  مانحج شركة  وقــدمــت 
املتحركة الخيالي التاريخي )الر�لة( الذي يحكي تاريخ �ضارات الشرق األوسط 
ً تعاون مشترك مع  باستعمال الرسوم املتحركة اليابانية وتقنية DX4، وهو نتا�ج
ً الفيلم بين  ً شيزونو كوبون، وأنتحج ي اليابانية وإخرا�ج شركة الرسوم املتحركة تو�ئ
اوز 300 شخص، وكان من املقرر إطالق العرض  الرياض وطوكيو بفريق عمل تحج
يل  ي لأفالم خالل شهر مايو قبل أن يتم تأ�ج ان كان السينما�ئ األول له في مهر�ج

حة)6(. ا�ئ ان لعام 2020م بعد انتشار الحج دورة املهر�ج

حة كوفيد-19 ا�ئ صناعة األفالم و�ج

ً مثل  املبادرات الداعمة لإلنتا�ج حة، تعطلت بعض  ا�ئ الحج مع اإلرباك الذي سببته 
الفيلم  )أيـــام  السنوية  ــراء(  ــ )إث العاملي  الثقافي  عبدالعزيز  املــلــك  مــركــز  مــبــادرة 
وتم  2020م،  عــام  ومايو  إبريل  شهر  في  إقامتها   ً مــقــررا� كــان  التي  السعودي( 
مع  بالتعاون  نظم  قــد  األ�ــمــر  البحر  معمل  وكـــان   .)7(2021 عــام  إلــى  يلها  تأ�ج
 ً مشروعا�  12 الختيار  مسابقة  الب،  فيلم  تورينو  مؤسسة  األكاديمي  الشريك 
لسيناريوهات األفالم الطويلة، منها 6 مشاريع من داخل اململكة، و6 أخرى من 
ت املشاريع في  ً وكاتب، وأدر�ج ً ومنتحج العامل العربي، بفريق عمل مكون من مخر�ج
ً إقامة فنية، قدم فيها عدد من الخبراء دورات تدريبية وورش عمل  ثالثة برامحج

حة)9(. ا�ئ ً بعد انتشار الحج دة)8(، استمرت رقميا� متخصصة في مدينة �ج
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دول 4-1: املشاريع السعودية املختارة من معمل البحر األ�مر. �ج

سارة النواصرةعلي السمينفاطمة البنويبسمة

بينتلي براونمالك قوتةمالك قوتةممارسة التعدد

ه للعاصفة محمد الحمود�سام الحلوة�سام الحلوةأربعة أو�ج

م إذا هوى موسى الثنيانمحمد سلمانمحمد سلمانوالنحج

طالل عايلهند الفهادهناء العميرشرشف

ً إلى ديزني عبدالعزيز ِهحج
ري �سين سالممها الساعاتيالتويحج

ان الب�ر األحمر السينمأ�ي مشاريع األفالم التي تدعمها مؤسسة مهرحج

ات السعوديات رة للمخر�ج ي خاص من خمسة أفالم قص�ي مشروع إنتا�ج
ر، وسارة مسفر، وفاطمة البنوي؛ لتقديم مشاريع  واهر العامري، ونورة األم�ي  هند الفهاد، و�ج

ً دعم  مال�ي )2(، وبإ�ج
ي مع سينيبويتيك لإلنتا�ج �ول قضايا معاصرة عن املرأة)1(، بتعاون إنتا�ج

يصل إل� 400 ألف دوالر .)3(

بلوغ

ي الدولي يكشف تفاصيل دورته  ان البحر األحمر السينما�ئ واس، ثقافي/ مهرحج  )1
https://www.spa.gov.sa/2035784? ،االفتتاحية، 17 فبراير 2020م

lang=ar&newsid=2035783

بدعم 20 ألف دوالر لكل فيلم.)4(

Jeddah Focus مشروع

الدولة ة ً / املخر�ج املخرح� الفيلم

ً �ض مصر وفلسط�ي ً محمد دياب إخرا�ج رة أم�ي

السعودية ل أبو منصور وا�ئ مدينة املالهي

األردن زيد أبو �مدان بنات عبدالر�من

تونس ً كوثر بن هنية إخرا�ج ل الذي باع ظهره الر�ج

األردن ً باسل غندور إخرا�ج األزقة

ل أبو منصور وا�ئ

دول 4-2: املشاريع العربية املختارة من معمل البحر األ�مر. �ج

فلسطينأميرة ديابوصمتت شهرزاد

د الرشيدإن شاء هللا ولد األردنأمحج

م العربي العراقعلي كريماملتر�ج

مصرمحمد �مادالرصاص والخبز

ً تغني لبنانهادي غندورةالريا� أيضا�

لبنانميرا شعيبأنا أرزة

https://redseafilmfest. ،ي الدولي، بلوغ ان البحر األحمر السينما�ئ مهرحج  )2
com/ar/film?id=29

ي، بتاريخ 12 يناير 2021م. ان البحر األحمر السينما�ئ بيانات من مؤسسة مهرحج  )3
املصدر السابق.  )4

ج املنت�� جالكاتب املخر�� الدولةاسم املشروع ج املخر�� اسم املشروع
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ال األفالم ز في محج وا�ئ الحج

ز املحلية وا�ئ الحج
ز الثقافية الوطنية وا�ئ مسار األفالم في الحج

عام  في  الوطنية  الثقافية  ز  وا�ئ للحج الترشيح  باب  فتح  عن  الثقافة  وزارة  أعلنت 
املبدعين  لتكريم  األفــالم  قطاع  ومنها  الثقافية،  القطاعات  ميع  �ج في  2020م 
تمعية، وتحفيز دور القطاع الخاص وغير  يع املشاركة املحج واال�تفاء بالرواد وتشحج

زين في عام 2021م. االت الثقافية. وستعلن أسماء الفا�ئ الربحي في املحج

ي الدولي ان البحر األ�مر السينما�ئ مهر�ج
يين  ي الدولي عن فوز مشروعين سينما�ئ ان البحر األ�مر السينما�ئ أعلن مهر�ج
500 ألف دوالر، تقاسمها مناصفة فيلم )شرشف(  ً بقيمة  زة منحة اإلنتا�ج ا�ئ بحج
العمير  هناء  والكاتبة  الفهاد  هند  ة  للمخر�ج السعودي   ً اإلنتا�ج منحة  على   ً زا� �ا�ئ
 ً ز على منحة اإلنتا�ج ً طالل عايل، والفيلم املصري )الرصاص والخبز( الحا�ئ وإنتا�ج
إلى  إضافة  �فظي.  ومحمد  سعد  خلود   ً وإنــتــا�ج �ماد  محمد   ً للمخر�ج العربية، 
ً �سام الحلوة  وه للعاصفة( من كتابة وإخرا�ج �صول الفيلم السعودي )أربعة و�ج

يعية بقيمة 25 ألف دوالر)10(. ية تشحج ً محمد الحمود على منحة إنتا�ج وإنتا�ج

ان أفالم السعودية مهر�ج

ان أفالم السعودية  ان أفالم السعودية، سعفة: نشرة يومية ملهرحج املصدر: مهرحج
الدورة السادسة، العدد األول، 1 سبتمبر 2020م.

املشاركات في النسخة السادسة والرقمية 
ان أفالم السعودية هذا العام ملهرحج

ة ا� و19 مخر�ج منها 105 أفالم شارك بها 86 مخر�ج

رت  دِّ زة �تُ ا�ئ وض املنافسة؛ تنافس كل هؤالء عل� 12 �ج كان من نصيب 230 مشاركة التأهل ل�ض
متها بـ285 ألف ريال. ق�ي

384

279

231417

مشاركة

سيناريو

ات املسابقة لألفالم املشاركة ف�ئ

ية قيةاألفالم الروا�ئ  أفالم الطلبةاألفالم الوثا�ئ

السعودية  أفــالم  ان  مهر�ج في  ز  وا�ئ �ج على  زة  الحا�ئ باألفالم  مة  قا�ئ  :3-4 ــدول  �ج
2020م.

مسابقة األفالم 
ية الروا�ئ

النخلة الذهبية 
ألفضل فيلم أول

�سام السيدومتى أنام؟

النخلة الذهبية 
ً ألفضل فيلم ثا�ض�

ً الراشدلومييغ ضىيّ

مهور زة الحج ا�ئ ب�ج محمد العتباني�حج

مسابقة األفالم 
قية الوثا�ئ

النخلة الذهبية 
ألفضل فيلم أول

محمد الحماديالقرية

النخلة الذهبية 
ً ألفضل فيلم ثا�ض�

خالد زيدان�واس

مهور زة الحج ا�ئ طالل في داكار�ج
سعد آل طحطيح 

الشهري

مسابقة أفالم 
الطلبة

النخلة الذهبية 
ألفضل فيلم أول

أنس الحميدعودة

النخلة الذهبية 
ً ألفضل فيلم ثا�ض�

ب نورا الفريخاألول من ر�ج

مهور زة الحج ا�ئ رة الحمراء�ج عبدالعزيز سر�انالدا�ئ

مسابقة
السيناريو
غير املنفذ

النخلة الذهبية 
ألفضل سيناريو 

طويل أول
محمد آل شاهينسيناريست

النخلة الذهبية 
ألفضل سيناريو 

ً طويل ثا�ض�
مهنا املهناعيال قرية

النخلة الذهبية 
ألفضل سيناريو 

قصير أول
نايف العصيميصراخ

النخلة الذهبية 
ألفضل سيناريو 

ً قصير ثا�ض�
عقيل الخميسالقمبار

ز واملشاركات العاملية وا�ئ الحج
ة األفالم  اء في نهاية هذا العام ترشيح هي�ئ ، �ج وعن �ضور الفيلم السعودي عامليا�
مة  ة شهد أمين للدخول في القا�ئ ي الطويل )سيدة البحر( للمخر�ج للفيلم الروا�ئ
زة األوسكار في دورتها الـ93 عن  ا�ئ املرشحة للتنافس على املسابقة الرسمية لحج

ز في عام 2019م)12(. وا�ئ ة أفضل فيلم دولي)11(، وكان الفيلم قد �از عدة �ج ف�ئ

ة / املخرحج املخر��
الكاتب/ الكاتبة

املشاركة أ�زة ال�ج الفٔ�ة
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ز دولية هذا العام. وا�ئ زة واملرشحة لحج مة ببعض األفالم السعودية الفا�ئ دول 4-4: قا�ئ �ج

عبدالعزيز الشال�ي�ّدً الطار
ي فيلم روا�ئ

طويل

نة التحكيم الخاصة(  زة صال� أبو سيف )لحج ا�ئ �ج
زة أفضل تمثيل للفنان فيصل الدوخي  ا�ئ و�ج

ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في 
ي)13( ان القاهرة السينما�ئ مهر�ج

-

سارة مسفرمن يحرقن الليل
ي فيلم روا�ئ

قصير

تنويه خاص للفيلم ضمن مسابقة سينما 
ان  ة في مهر�ج الغد، وشهادة تقدير للمخر�ج

ي)14( القاهرة السينما�ئ
-

عبداملحسن الضبعانآخر زيارة
ي فيلم روا�ئ

طويل

ة األفالم  نة التحكيم في ف�ئ تنويه خاص من لحج
ان عّمان  الطويلة في املسابقة الرسمية ملهر�ج

ي الدولي أول فيلم)15(. السينما�ئ

ان  ي الطويل في مهر�ج مسابقة الصقر الخليحج
ي. العين السينما�ئ

يفوني  ان �ج املسابقة الرسمية ملهر�ج
ي بإيطاليا)16(. السينما�ئ

ً لديزني مها الساعاتيِهحج
ي فيلم روا�ئ

طويل

ونة  ان الحج زة أفضل سيناريو في مهر�ج ا�ئ �ج
ي)17( السينما�ئ

دعم بقيمة 10 آالف دوالر مقدمة من شبكة 
إيه آر تي)18(.

ان ماملو للسينما العربية في  قبل في مهر�ج
السويد/ منحة التطوير.

ان تورونتو  قبل في معمل صناعة األفالم ملهر�ج
ي الدولي السينما�ئ

د سمير عارفنحج
ي فيلم روا�ئ

طويل
ان  ي الطويل في مهر�ج زة الصقر الخليحج ا�ئ �ج

ي)19( -العين السينما�ئ

ً وليلة محمد الهليلأربعون عاما�
ي فيلم روا�ئ

-طويل

انات  ة أفضل موسيقى أصلية في املهر�ج ف�ئ
التالية)20(:

لوس ز أفالم لوس أنحج وا�ئ �ج
نوبي  ان الفيلم واملوسيقى الدولي الحج  مهر�ج

الشرقي
ان الدولي للموسيقى الصوتية  املهر�ج

ية والسينما�ئ
ان أفالم سوالرس مهر�ج

ان الفيلم العاملي زة مهر�ج ا�ئ �ج

ي العربي اسرالفضا�ئ مشعل الحج
ي فيلم روا�ئ

قصير
ان أتالنتا  أفضل قصة قصيرة في مهر�ج

لأفالم)21(

ان صندانس  املسابقة الرسمية في مهر�ج
لأفالم

ان بامل سبرينغز  املسابقة الرسمية ملهر�ج
الدولي القصير)22(

محمد الحمودارتداد
ي فيلم روا�ئ

-قصير

مهور في املسابقة  زة الحج ا�ئ زة الكبرى و�ج ا�ئ الحج
ان مدينة كيبيك  الرسمية في مهر�ج

ي السينما�ئ
ني  ان كورتيدا سو�ج املسابقة الرسمية ملهر�ج

ي الدولي لأفالم القصيرة في الدورة  السينما�ئ
لة لعام 2021م الحادية والعشرين املؤ�ج

ان كليرمونت فيراند  املسابقة الرسمية ملهر�ج
الدولي لأفالم القصيرة)23(

الترش�الفٔ�ة أ�زة ال�ج ج املخر�� الفيلم
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الحضور واالنتشار

منافذ العرض

راء انتشار  على الرغم من إغالق صاالت السينما من نهاية مارس �تى يونيو �ج
اوزت  تحج عرض  بفترات  2020م  عام  في  ية  السينما�ئ األفــالم  �ظيت  حة،  ا�ئ الحج
ارب العام 2019م)24(. فقد عرض فيلم )مسامير( في صاالت السينما �ول  تحج
اململكة ومدينة دبي في اإلمارات العربية املتحدة)25( من يناير �تى شهر مارس. 
ً مع إعادة تشغيل صاالت السينما  اءت ظروف عرض )شمس املعارف( تزامنا� و�ج
ــدة)26(، ثم  بــحج بعد فترة الحظر الصحي، في شهر يوليو من خــالل عــرض خــاص 
ُعرض في بقية صاالت السينما �تى بداية أكتوبر وكذلك في اإلمارات العربية 
املــتــحــدة)27(. وكـــان مــن املــقــرر أن يــكــون الــعــرض األول لفيلم )شــمــس املــعــارف( 
ــان الــبــحــر األ�ــمــر  ـــى ملــهــر�ج ــدورة الــرســمــيــة األولـ ــ ً ولــيــلــة( فــي الـ ــون عـــامـــا� ــعـ و)أربـ
ان  املهر�ج إدارة  تعلن  أن  قبل  العام  لهذا  مــارس  شهر  في  الــدولــي  ي  السينما�ئ
د(  حة كوفيد-19)28(، وفي ذات الظروف ُعرض فيلم )نحج ا�ئ راء انتشار �ج إلغاءها �ج

.)29( في شهر يوليو أيضا�

عام  خــالل  باململكة  السينما  دور  في  املعروضة  السعودية  األفــالم   :5-4 ــدول  �ج
2020م)30(.

فيلم طويل

مسامير

د نحج

شمس املعارف

بونويرة

اهرب يا خلفان

123 أكشن

سيدة البحر

آخر زيارة

ً ً ملكا� ُوِلد�

عة أغنية البحج

فيلم قصير

خمسون ألف صورة

ابر �ج

املستثمر

ارتداد

ومتى أنام؟

بركات

Self Breath

طالع قدام

ربيع بال زهور

Edible

TWSTBF

�لم الغبار

Team

Reunion

تغبيش

Team12

To What You Love

Thoughts About Thoughts

قي فيلم وثا�ئ قصص من املدن التاريخية

نوع الفيلم اسم الفيلم
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دول 4-6: أعداد األفالم السعودية املفسو�ة في عام 2020م)31(. �ج

10 أفالم طويلة

6 أفالم قصيرة

2 أفالم طويلة

3 أفالم قصيرة

انتقل )شمس املعارف( و )مسامير( بعد ذلك للعرض بشكل �صري على منصة 
نتفليكس الرقمية)32(، وانتقل عرض فيلم )املرشحة املثالية( لهيفاء املنصور)33(، 
كما   .OSN شبكة  إلى   ً �صريا� العام  هذا  أمين)34(  لشهد  البحر(  )سيدة  وفيلم 
مثل  األفـــالم،  مــن  عــدد  لعرض  مسا�ة  السعودي  التلفزيون  شــاشــات  أتــا�ــت 
قي  الوثا�ئ والفيلم  ي،  السينما�ئ عرضه  انتهاء  بعد  د()35(  )نحج فيلم  بعرض  قرارها 
منصة  على  الحكومي  التواصل  قناة  على   ً أيضا� ُعرض  الذي  صعبة()36(  )مر�لة 
انب املنصات الرقمية فرصة عرض ثابتة ومضمونة  يوتيوب، ليقدم التلفاز إلى �ج

ية. للفيلم السعودي بعد مغادرته دور العرض السينما�ئ

اململكة  املرخصة وتوزيعها على مناطق  ارية  التحج العرض  4-7: عدد دور  ــدول  �ج
�تى نهاية عام 2020م)37(.

16 الرياض

6 دة �ج

1 أبها

1 ازان �ج

1 معة املحج

1 الظهران

1 الهفوف

1 بيل الحج

3 الدمام

1 تبوك

1 �فر الباطن

33 موع املحج

ــي �ــســب الــشــركــة املــشــغــلــة في  4-8: أعــــداد دور الــعــرض الــســيــنــمــا�ئ ــــدول  �ج
اململكة)38(.

11 VOX سينما فوكس

10 MUVI سينما موفي

6 AMC سينما أي إم سي

3 Empire سينما إمباير

2 Cinepolis سينيبوليس

32 موع املحج

في املقابل، تظل فرص عرض األفــالم القصيرة في دور عرض األفــالم املستقلة 
ارية،  ي في مركز )إثراء( الو�يدة غير التحج محدودة؛ إذ تعد صالة العرض السينما�ئ
قية)39(،  ً قصيرة ووثا�ئ ية، تعرض الصالة أفالما� انب عرضها ألفالم سينما�ئ فإلى �ج
فنية  مسابقة  إقامة  عن  2019م  عــام  أعلنت  قد  ميل  �ج فن  مؤسسة  وكانت 
لتصميم دار عرض مستقلة ضمن مركز �ي: ملتقى اإلبداع، لتكون األولى من 

نوعها في اململكة، وكان من املقرر افتتا�ها هذا العام)40(.

ً شركة  ديدة للفيلم القصير، ُعرضت ستة أفالم قصيرة من إنتا�ج ربة �ج وفي تحج
الــصــحــراء()41(؛  فــي  شبابيك  )ستة  بعنوان:  نتفليكس  منصة  على   11 تلفاز 
لتتيح املنصة نافذة عاملية لأفالم السعودية التي تحتل األفالم القصيرة نسبة 

منها. كبيرة 

ارية أفالم ت�ج

أفالم غير رب�ية

عدد دور السينما عدد دور العرضاملدينة الشركة املشغلة
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معية العربية السعودية للثقافة والفنون في عرض األفالم  كذلك يحضر نشاط الحج
معية  ً في فرع الحج في فروعها املختلفة �ول اململكة هذا العام، بعرض 64 فيلما�
وف)42(.  ل والحج ً �ا�ئ ىي� ً في فرع األ�ساء، وفيلمين في كل من فرع� بالدمام، و45 فيلما�
معية السعودية  وبمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة، عرضت فروع الحج

.)43( للثقافة والفنون الستة عشر �ول اململكة 7 أفالم �ضرها 622 شخصا�

البحر  ان  مهر�ج عرض  التشكيلية)44(،  للفنون  فهد  بن  فيصل  األمير  صالة  وفي 
ي الدولي خمسة أفالم سعودية وعربية ضمن فعاليات النسخة  األ�مر السينما�ئ
الرابعة من أسبوع مسك للفنون التي أقيمت خالل الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر، 

ي األفالم)45(. لسات نقاش مع مخر�ج تلتها �ج

انات األفالم مهر�ج

ي الدولي ان البحر األ�مر السينما�ئ مهر�ج
ي الدولي من  ان البحر األ�مر السينما�ئ كان من املقرر إقامة الدورة األولى ملهر�ج
حة  ا�ئ دة التاريخية إال أن انتشار �ج 12 إلى 21 مارس من هذا العام في منطقة �ج
إقامة  يل  وتأ�ج ملغاة(،  )دورة  األولــى  ان  املهر�ج دورة  اعتبار  إلى  أدى  كوفيد-19 

الدورة االفتتا�ية إلى شهر نوفمبر من عام 2021م)46(.

ان أفالم السعودية مهر�ج
ية، وتعّوض عن  ان أفالم السعودية لهذا العام استثنا�ئ ربة انعقاد مهر�ج تعتبر تحج
ان  االنقطاع الذي شهده القطاع أثناء فترة العزل الصحي. فبعد إعالن إدارة املهر�ج
التي  اال�ترازية  ـــراءات  اإل�ج بسبب  العام  لهذا  السادسة  النسخة  إقامة  يل  تأ�ج
ان بشكل  املهر�ج أقيم  إبريل،   15 إلى  الفترة من 9  انعقادها في  املقرر  كان من 
 6 إلــى   1 من  اليوتيوب  منصة  على  ان  املهر�ج قناة  خــالل  من  بالكامل  افتراضي 

سبتمبر 2020م)47(.

بالدمام  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية  معية  الحج تنظمه  الذي  ان  املهر�ج
مهور �ضوري وبدعم من  إثراء، ولكن دون �ج أقيم كعادته على مسر� مركز 
وعــروض  ألنشطة  الــرقــمــي  الــبــث  واســتــمــر  الــعــام.  هــذا  لنسخة  األفـــالم  ة  هي�ئ
مالي 127 ساعة بث)48(. ويعتبر  ً دون انقطاع ملدة 6 أيام، بإ�ج ان متواصال� املهر�ج
ارب  التحج من  أي  تقدمها  مل  فريدة  ربة  تحج ساعة   24 مــدار  على  املباشر  البث 
محدودة  ساعات  على  تقتصر  ما  عادة  التي  ية  السينما�ئ انات  للمهر�ج العاملية 

من البث الحي)49(.

مــبــادرات متفرقة لعرض  عــدة  ــول، استحدثت  الــتــحج ً مــع ظـــروف �ظر  وتــأقــلــمــا�
أطلقه  الــذي  ريب(  )تحج  ً برنامحج منها  رقمية،  منصات  خــالل  من  املحلية  األفــالم 
 ً قصيرا�  ً سعوديا�  ً فيلما�  11 لعرض  الــدولــي  ي  السينما�ئ األ�مر  البحر  ان  مهر�ج
ــان عــلــى الــيــوتــيــوب من  ــــث عــبــر قــنــاة املــهــر�ج ً غــيــر مــقــيــدة بــأطــر فــنــيــة، و�جُ ـــديـــدا� �ج
العزلة  في  الثقافة  مبادرة  الثقافة  وزارة  أطلقت  كما  نوفمبر)50(.   30 إلــى   18
ً مــن املــبــادرات الثقافية  فــي فــتــرة الحظر خــالل شهر إبــريــل الــتــي ا�ــتــوت عـــددا�
الليلة(، )فيلم  وســم  تحت  السعودية  األفـــالم  مــن  موعة  محج عــرض  بينها   مــن 
ــل الــتــواصــل  ــوزارة فــي وســا�ئ ــ ــط إلــكــتــرونــي لــلــعــرض عــلــى �ــســابــات الـ ونــشــر رابـ

تماعي املختلفة)51(. اال�ج

مسابقات األفالم

مسابقة ضوء لدعم األفالم
ين  زين من مخر�ج أعلنت وزارة الثقافة في مطلع عام 2020م عن أسماء الفا�ئ
الحياة،  ــودة  �ج  ً برنامحج ضمن  األفــالم  لدعم  ضوء  مسابقة  في  ين  ومنتحج وكتاب 
موع تمويل لأفالم يصل  كانت املسابقة قد انطلقت في سبتمبر 2019م بمحج
زات في املسارات األربعة للمسابقة،  زون والفا�ئ إلى 40 مليون ريال، وتوزع الفا�ئ

.)52(
وانتقلت مشاريعهم إلى مر�لة اإلنتا�ج
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زين في مسابقة ضوء لدعم األفالم)53(. دول 4-9: أسماء الفا�ئ �ج

األفالم الطويلة

قصيدة الغرابمحمد السلمان 

بين الرمالمحمد العطاوي 

داديدانيا نصيف ديرة أ�ج

مال املدرسةأيمن �ج

ثقوبعبداملحسن الضبعان

ي كودونأسامة الخريحج

هوبالعبدالعزيز الشال�ي

نورةتوفيق الزايدي

األفالم القصيرة

سليقأفنان باويان

يا �ظي فيكينورة أبو شوشة

د 30:00 سنةريما املا�ج

ا العتيبي اعذرينير�ج

شريط فيديو تبدلمها الساعاتي

ندل Street 105عبدالر�من الحج

طريق العودةقاسم الشافعي

األعمى والكتابفهد األسطاء

أوتار�سن سعيد

كورةإبراهيم الخيرهللا

ز لغةعالء يوسف �ا�ج

نصوص تحت التطوير

تبى سعيد فيلم بدرمحج

د الشيخ نادي مصارعة الو�وشرا�ئ

لعمر البدران غز�يّ

فل ً املحج من أنتم؟مفر�ج

يلي سدرة املنتهى�سن الححج

ً من العزلةعبدالعزيز العيسى عشرون عاما�

توزيع األفالم املكتملة
نونمعن عبدالر�من �ج

ا� املرأة السعوديةدانيا الحمراني قصة نحج

و�ش من السماءمريم خياطأفالم طلبة صناعة األفالم

عنوان النص اسم املشاركة/ املشارك مسار املسابقة
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مسابقة تحدي صناعة فيلم في 48 ساعة
الذي  الركود  إنعاش  في  املساهمة  بغرض  املسابقات  من  موعة  محج استحدثت 
ول، وإن كانت ال تهدف، بحسب خبراء، إلى صناعة  ً في فترة �ظر التحج ساد اإلنتا�ج
ي الدولي مسابقة  ان البحر األ�مر السينما�ئ ية �قيقية)54(. وأطلق مهر�ج سينما�ئ
48 ساعة( لصناعة فيلم قصير خالل يومين في شهر  )تحدي صناعة فيلم في 
أكتوبر، بالتعاون مع املركز الثقافي الفرنسي في السعودية والقنصلية الفرنسية 
دة والسفارة الفرنسية في الرياض واملدرسة الوطنية العليا ملهن الصورة  في �ج
ة العمرية 25-18،  والصوت )الفيميس(. استهدفت املنافسة املوهوبين من الف�ئ
دمت لهم  ً للتنافس، و�تُ نة التحكيم من بين 78 مشاركة 15 فريقا� واختارت لحج
 ً وُعــِرصض� املشاركة.  أعمالهم  لتطوير  األفــالم  5 دورات معرفية وفنية عن صناعة 

ان على يوتيوب)55(. زان على قناة املهر�ج الفيلمان الفا�ئ

مسابقة عن قرب
معية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة  نظم نادي السينما بفرع الحج
قية  اب السيناريو بغرض كتابة سيناريوهات وثا�ئ األ�ساء مسابقة )عن قرب( لك�تّ
 ً توثق ملنطقة األ�ساء كمكان وشخوص. أقيمت املسابقة في شهر يونيو افتراضيا�
وقد  باأل�ساء،  ارية  التحج الغرفة  في  األ�ساء  هوية  تسويق  نة  لحج مع  بالشراكة 
 ً ً وكاتبة بـ 59 سيناريو، وتضمنت املر�لة الثانية منها ورشا� شارك فيها 54 كاتبا�
أفالم  إلى  السينما، وتحويلها  نادي  زة في معمل  الفا�ئ الثالثة  النصوص  لتطوير 
إلى مكافأة  ألف ريال سعودي، باإلضافة   50 إلى  مالية تصل  إ�ج قية بتكلفة  وثا�ئ

زين الثالثة)56(. مادية للفا�ئ

مسابقة سمو الوطن
مسابقة  عــن  أبها  فــي  معية  الحج فــرع  أعلن  التسعين،  الوطني  الــيــوم  بمناسبة 

االت  املحج في  واملبدعات  املبدعين  تحفيز  بهدف  الــوطــن(  )سمو  بعنوان:  وطنية 
الثقافية املختلفة، شملت ستة مسارات إبداعية منها مسار األفالم)57(.

الحضور العاملي

اختير فيلم )شرشف( لهند الفهاد من قبل مؤسسة شركة تريبيكا لأفالم باملشاركة 
ي ليكون الفيلم املمثل للمملكة في  ان البحر األ�مر السينما�ئ مع مؤسسة مهر�ج
سوق أفالم منصة مؤسسة تريبيكا لأفالم )TFI( في دورتها لعام 2020م ضمن 
ً في إبريل 2020م)58(.  ي التي أقيمت افتراضيا� ان تريبيكا السينما�ئ هامش مهر�ج
الساعاتي  مها  ة  املخر�ج  HFPA نبية  األ�ج للصحافة  هوليوود  رابطة  منحت  كما 

الزمالة في دورتها الثالثة بعد فوز فيلمها القصير )شعر: قصة عشب()59(.

 ً ة هيفاء املنصور إلخرا�ج ديد مع املخر�ج وقد أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاون �ج
كييرا  للكاتبة  واملستو�ى من سلسلة قصص  )االختيار(  أو  ذا سيليكشن  فيلم 
كاس)60(. كما ُعرض فيلم املنصور )املرشحة املثالية( في صاالت السينما في أملانيا 
لس السعودي  ته)61(، وكان الفيلم قد �صل على دعم من املحج بعد أن تمت دبلحج

لأفالم)62( والصندوق األملاني العام للتلفزيون)63(.

ً هذا العام  موعة العشرين التي أقيمت افتراضيا� وعلى هامش فعاليات قمة محج
بالرياض، ُعرضت ستة أفالم سعودية على املوقع املخصص للقمة العاملية.

للعام  العشرين  موعة  محج قمة  مــوقــع  على  املــعــروضــة  ــالم  األفـ  :10-4 ــدول  ـ �ج
2020م)64(.

وستي فيالرونغا أ�ج ً ً ملكا� ُوِلد�

ليل الناصر عبدالحج خمسون ألف صورة

هند الفهاد بسطة

ي عبدالر�من صندقحج الكهف

هناء العمير عة أغنية البحج

أندرو النكاستر ود �ج

املشاركة

على الرغم من إغالق دور السينما هذا العام من شهر مارس �تى يونيو، وفرض 
ز في الصاالت بعد  راءات اال�ترازية بالتقليل من أعداد املقاعد املتا�ة للححج اإل�ج
مهور، إال أن عدد تذاكر السينما املباعة هذا العام وصل إلى أكثر  إعادة فتحها للحج
ً عدد العام املاضي البالغ 4 ماليين تذكرة،)65( وهو ما  اوزا� من 6 ماليين تذكرة متحج
دة والدمام،  عزى إلى ازدياد عدد صاالت العرض هذه السنة في الرياض و�ج قد �يُ
مالي  اإل�ج عددها  وصل  �يث  أخــرى،  مدن  في  ديدة  �ج دور  افتتا�  إلى  باإلضافة 
املـــاضـــي)66(، وقــد يشكل عامل  الــعــام  بـــ12 صالة  باملقارنة  33 صالة عــرض  إلــى 

ج املخر�� الفيلم
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ِري في الربع األخير من عام  �ج ائُ 2020م، الذي  وأظهر مسح املشاركة الثقافية 
اململكة)68(،  مناطق  ميع  �ج من   ً شخصا�  3112 شملت  ممثلة  بعينة  2020م 
املنصات  خالل  من  األفــالم  مشاهدة  يفضلون  من  نسبة  في   ً ملحوظا�  ً ارتفاعا�
أو   27.1% السينما  صـــاالت  بــخــيــار  مــقــارنــة   34% بلغت  الــتــي  اإللــكــتــرونــيــة 
الخيار  بقوة  فرضت  التي  العام  هذا  ظــروف  إلى  فباإلضافة   ،23.1% التلفاز 
 15 ة العمرية من  الف�ئ ي، يظهر املسح أن  املر�ئ  ً الرقمي كوسيلة لعرض اإلنتا�ج
)شكل   43% بنسبة  الرقمية  املنصات  لخيار   ً ميال� األكثر  كانت  سنة   30 إلى 
العمرية  الشريحة  هــذه  اعتياد  منها  عــدة،  العتبارات  ذلــك  يعود  وقــد   ،)1-4

التقنية. استخدام  على 

ي واملسموع، بتاريخ 3 يناير 2020م . ة العامة لإلعالم املر�ئ املصدر: بيانات الهي�ئ

أعداد تذاكر السينما الـُمباعة  لعام 2020م

أبها

الدمام

ٜحدة

الرياض

3390227

2107682

8373

543969

ٜحازان

128977

الهفوف

130638

حفر الباطن

31871

تبوك

45095 بيل ا��ٜ

47248

186422الظهران

املٜحموع

6620502

ــتــوزيــع الــنــســبــي لــلــخــيــارات املــفــضــلــة ملــشــاهــدة األفـــــالم، �سب  شــكــل 4-1: ال
ة العمرية. الف�ئ

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20%

12%

6%

43%

30%

16%

ر30-1545-31 46 فأك�ث

رونية مثل )نتفلكس وشاهد(صاالت العرض )السي�ضما( ر القنوات التلفزيونيةDVD أشرطة الفيديو أو اآلقراص املضغوطةاملنصات اإللك�ت ع�ج

1%1%0%

15%

27%

39%

موعة أكبر من األفالم السعودية هذا العام على شباك التذاكر مقارنة  �ضور محج
باعة هذا العام،  ً في ازدياد أعداد تذاكر السينما املُ ً إضافيا� باألعوام السابقة عامال�
مبيعات   ً محققا� السينما  صــاالت  في   ً كبيرا�  ً إقــبــاال� )مسامير(  فيلم  شهد  �يث 

تذاكر بلغت �والي 150 ألف تذكرة)67(.
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أفــالم  ــان  ملــهــر�ج الرقمية  ربة  فالتحج ية،  السينما�ئ ــانــات  املــهــر�ج منصات  عــن  أمــا 
من  واألهــم  ان،  املهر�ج فعاليات  مع  التفاعل  من   ً ديدا� �ج  ً شكال� قدمت  السعودية 
الــعــرض على منصة  أتــا�  أيــامــه الستة؛ إذ  ذلــك مــع األفـــالم التي عرضت خــالل 
ح مختلفة من املهتمين دون �صر العرض  ً غير محدود لشرا�ئ اليوتيوب وصوال�
البيانات  وأظــهــرت  ان.  للمهر�ج الصغير  غرافي  الحج املحيط  فــي  الحاضرين  على 
300 ألف مشترك على  ان وصول ساعات البث الـ 127 إلى  ية للمهر�ج اإل�صا�ئ
األمر  العرض، وهو  أيام  ألف مشاهدة خالل  التي �صدت 63.2  ان  املهر�ج قناة 
ألف مشاهدة  إلى 27.3  العربية  باللغة  ان  املهر�ج أتــا� وصــول منشورات  الــذي 
وتفاعل على شبكة اإلنترنت التي شملت تويتر وفيسبوك وإنستغرام واملواقع 
ً بين منطقة الشرق األوسط وشمال  غرافيا� اإلخبارية وخدمات RSS، توزعت �ج

.)69( �ضِ �ي� ً إلى أوروبا واألمريك�ت� إفريقيا وصوال�

الرقمنة في قطاع األفالم

بداية  منذ  اقترن  السعودي  الفيلم  صعود  فــإن  2019م،  عــام  تقرير  أشــار  كما 
ً املحلي، وإيصاله  األلفية مع املنصات الرقمية، التي أتا�ت مسا�ة لعرض اإلنتا�ج
بة. وبعد  ها في وقت كانت صاالت السينما غا�ئ مهور داخل اململكة وخار�ج إلى الحج
قدرته  في  صعوبات  السعودي  الفيلم  ــه  وا�ج ارية،  التحج العرض  صــاالت  افتتا� 
على الحضور واملنافسة على شباك التذاكر، بينما كان �ضوره أقوى وأغزر على 
ً عن مدى قدرة هذه املنصات على تعزيز  املنصات الرقمية، وهو ما يطر� تساؤال�

ية. �ضور الفيلم السعودي والتعريف به باملقارنة مع الصاالت السينما�ئ

منصات العرض الرقمية

عرض  الستمرارية   ً ضمانا� يوفر  الرقمية  املنصات  تقدمه  الــذي  العمل   ً نــمــوذ�ج
 ً تفاديا� عليها،  هم  إنتا�ج عــرض  على  يقبلون  األفــالم  صناع  عل  يحج قد  مما  األفــالم 
ملخاطرة العرض في صاالت السينما التي قد تؤدي إلنهاء عرض الفيلم قبل الفترة 
ً في شباك التذاكر)70(؛  املتفق عليها مع الشركة املشغلة إذا مل يحقق الفيلم أربا�ا�
السعودية في عام 2019م)71(.  املحلية  األفــالم  هه عدد من  الذي وا�ج األمر  وهو 

على  السعودي  الفيلم  �ضور  فــإن  ــال،  املــحج فــي  وعاملين  خــبــراء  بحسب  ولكن 
عن  غني  �يُ ال  وغيرها  ــوي  و�ج وشاهد   OSN و  نتفليكس  مثل  الرقمية  املنصات 
ارية للفيلم دورة تكاملية تنطلق  وده في صاالت السينما، فدورة العرض التحج و�ج
ً للفيلم على املنصات الرقمية  ً في الترويحج ً والتي تساعد كثيرا� من دور العرض أوال�
تدعم  تبني سياسات  إلــى  ة  الحا�ج يزيد  ما  وهــو  عــدد مشاهداته.  وزيـــادة   ً ال�ــقــا�
ال. املحج في  محلية  ارية  تحج سوق  نشوء  لحين  التذاكر  شباك  في  املحلي   الفيلم 
و�ازت بعض األفالم السعودية التي عرضت على املنصات الرقمية على انتشار 
ارية، فعلى سبيل املثال  ق التوزيع في الصاالت التحج اوزة عوا�ئ غرافي واسع متحج �ج
عرض )مسامير( و)شمس املعارف( في مناطق اململكة التي تتوافر فيها صاالت 
السينما وفي اإلمارات العربية املتحدة فقط، بينما �ظي الفيلمان بمشاهدات 
إضافتهما  بعد  واستمرا ألسابيع  نتفليكس،  اململكة على منصة  داخل  مرتفعة 
باإلضافة  اململكة،  في  مشاهدة  األكثر  العشرة  مة  قا�ئ ضمن  املنصة  مكتبة  إلى 
مة ألكثر  مهور العاملي ملنصة نتفليكس في 190 دولة بتر�ج إلى عرضهما على الحج
من 30 لغة)72(. كما وفرت املنصة نافذة لعرض فيلم )املسافة صفر( لعبدالعزيز 
غرافي  الشال�ي الذي مل يعرض في دور السينما في اململكة، إال أن االنتشار الحج
ــوي)73(.  الوطنية كشاهد و�ج الرقمية  املنصات  أكثر محدودية في  العاملي ال يزال 
النتشار  املرتفعة  املعدالت  تدعمه  الرقمية  املنصات  على  األفــالم  �ضور  أن  كما 
2020م،  يناير  في  السكان  موع  محج من   93% بلغ  الــذي  اململكة  في  اإلنترنت 
وتشغل مشاهدة مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت باختالفها نسبة %97، وهو ما 

ي الرقمي في اململكة)74(. ً للمحتوى املر�ئ ا� يعكس روا�ج

اءت منصة نتفليكس ثالثة في استهالك البيانات في السعودية خالل فترة  و�ج
وال بنسبة بلغت %6، وذلك لعدة عوامل؛ منها توسع مكتبة األفالم  �ظر التحج
في  املنصة  ونشاط  العام،  هذا  نتفليكس  في  والعربية  السعودية  واملسلسالت 
وكذلك  الــعــرض،  دور  توقف  مع  تعطل  الــذي  العاملي  ي  السينما�ئ  ً اإلنــتــا�ج  ً إدرا�ج
تلك  فــي  املتنقل  اإلنترنت  لخدمات  اململكة  فــي  الــفــرد  استهالك  معدل  ارتــفــاع 

اوز ثالثة أضعاف املعدل العاملي)75(. ابايت ليتحج الفترة إلى 930 ميحج

انات األفالم الرقمنة ومهر�ج
ان أفالم السعودية لهذا العام، فرصة ملتابعة تفاعل  أتا�ت رقمنة نسخة مهر�ج
على  للحوار  املخصص  زء  الحج خــالل  من  املعروضة  األفــالم  محتوى  مع  مهور  الحج
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صفحة القناة التي كانت نشطة بشكل متصل، كذلك أوصل البث املفتو� األفالم 
ديد من املهتمين بالصناعة)76(. ولكن العرض االفتراضي  مهور �ج املعروضة إلى �ج
ية أاّلً تكون  انات السينما�ئ ً لصناع األفالم املشاركين؛ إذ تشترط املهر�ج ل تحديا� شّك�
األفــالم املشاركة متا�ة على منصات مفتو�ة، مما قد يحرم صناع األفــالم من 
ً مــن املشاركين إلــى سحب  انات أخـــرى، وهــو مــا دفــع عـــددا� املــشــاركــة فــي مهر�ج
اد �لول لهذا  إيحج االلتفات ألهمية  الذي يحث على  ان، األمر  املهر�ج أفالمهم من 
انات  املهر�ج إقامة  على  حة  ا�ئ الحج تفرضها  التي  التحديات  استمرار  مع  اإلشكال 
املــثــال)77(.  سبيل  على  يل  التسحج طريق  عن  مقننة  عــروض  كتوفير  العامل،  �ــول 
ان بصورة افتراضية لصناع األفالم أنفسهم والعاملين في  وأتا�ت إقامة املهر�ج
ة إلى التفرغ من التزاماتهم  ميع املشاركات دون الحا�ج القطاع فرصة مشاهدة �ج
بة،  هم لتبادل األفكار وتطوير فرص التعاون كانت غا�ئ ملتابعتها، إال أن فرص التقا�ئ
انات السعودية في األعوام املقبلة بطر�  ارب املهر�ج وهو ما قد يفيد في تطوير تحج
انات  املهر�ج طبيعة  مــن  الكلية  االســتــفــادة  يضمن  ين  هحج بشكل  إقامتها  فكرة 

ديد القطاع)78(. التقليدية الحضورية، وكذلك من التفاعل االفتراضي مع �ج

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

ً معات اإلنتاح� ً ومحج استديوهات اإلنتاح�

إدارة  لس  محج يس  ر�ئ أعلن  للقطاع،  املمّكنة  التحتية  البنية  تطوير  مسار  في 
االنتهاء  العام عن  فبراير من هذا  اإلعالمية )شماس( في شهر  املدينة  شركة 
من بناء أستوديو إعالمي في مدينة الرياض بمسا�ة تقارب 5500 متر مربع 
ً تحوي مكاتب إدارية  ري العمل على بناء 7 أبرا�ج ضمن مشروع )شماس(، ويحج
وأستوديوهات)79(. كما أعلن مشروع نيوم عن نية إنشاء )مركز نيوم لإلعالم( 
الرقمي  والنشر  والتلفزيون  األفــالم  ــال  مــحج فــي  مستقلة  شركة   400 ليضم 
للفنون في  الدرعية  ية لوا�ة  انطالق األعمال اإلنشا�ئ إلى  وغيرها)80(. باإلضافة 
ً الفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي  محافظة الدرعية، التي تشمل برنامحج

تطوير  ة  وهي�ئ الثقافة  وزارة  بين  تعاون  في  الصوتية  والفنون  األفــالم   ً وإنــتــا�ج
الدرعية)81(. بوابة 

نمو القطاع

وبالنظر  أنه  إال  إلى مقومات أساسية،  يفتقر  يــزال  ال  القطاع  أن  الرغم من  على 
دات  ً استثمارية واعدة، ففي �ين تعاني عا�ئ د القطاع تعد اململكة سوقا� إلى عوا�ئ
انتشار  تبعات  ــراء  �ج  80% بنحو  يقدر   ً كبيرا�  ً انخفاضا� العامل  في  التذاكر  شباك 
ً في أرقام األربا� كان األعلى في منطقة  حة كوفيد19-، �ققت اململكة نموا� ا�ئ �ج
الشرق األوسط، �يث بلغت مبيعات التذاكر التي رصدت في األشهر العشرة 
بالفترة  دوالر مقارنة  2 مليون  نحو  بارتفاع  دوالر،  العام 73 مليون  األولــى من 
نفسها مــن الــعــام املــاضــي، وهــو األمــر الــذي يتناسب مــع ارتــفــاع أعـــداد التذاكر 
تقديرات  وبحسب   . سابقا� إليه  أشير  الــذي  السابق  العام  عن  العام  هذا  باعة  املُ
110 ماليين  دات دور السينما في اململكة العام املاضي �والي  عاملية بلغت عا�ئ
ية وإغالق دور السينما ألشهر، وهذه األرقام  دوالر بالرغم من الظروف االستثنا�ئ

تستثني أربا� األفالم العربية والهندية واملستقلة)82(.

فرص العمل والعاملون في القطاع

بين  اململكة  فــي  ــي  املــر�ئ اإلعـــالم  ــاالت  مــحج فــي  املهن  تصنيفات  ــفــّرق  �تُ ال  مل،  باملحج
تــزال تخصصات  ال  التلفزيوني، كما   ً واإلنــتــا�ج األفــالم   ً إنــتــا�ج ال  العاملين في محج
لس الوزراء التصنيف  مهنية كثيرة تغيب عن القطاع. وفي هذا الشأن، اعتمد محج
ً ثمانين مهنة ثقافية تعكس التعاون  ديد، الذي أدر�ج السعودي املو�د للمهن الحج
ات  تماعية ملواءمة ا�تيا�ج بين وزارة الثقافة ووزارة املوارد البشرية والتنمية اال�ج
االته  الصناعة الثقافية مع سوق العمل، وقد شملت هذه املهن قطاع األفالم بمحج

ً أفالم( و)مصمم إضاءة( و)مدرب تمثيل()83(. املختلفة مثل )مخر�ج
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التعليم واملهارات

التعليم
ً في تخصص: صناعة األفالم  ة البكالوريوس )برنامحج ً هذا العام ضمن در�ج در�ج ائُ
ــامــعــة األمــيــرة نـــورة بــنــت عــبــدالــر�ــمــن فــي تخصصات  والـــرســـوم املــتــحــركــة( بــحج
الدراسي  العام  الطالبات  استقبال  في   ً البرنامحج ليبدأ  والفنون  التصاميم  كلية 
املقبل)85(. وتقدم نيوم خمس بعثات للموهوبين من السعوديات والسعوديين 
في   )NFTS( والتلفزيون  للسينما  الوطنية  املدرسة  في  ستير  املا�ج ــة  در�ج لنيل 
االت األفالم السبعة عشر التي تقدمها املدرسة)86(. �تى منتصف شهر  أ�د محج
ً االبتعاث  سبتمبر من العام، بلغ عدد املتقدمين الراغبين في االلتحاق ببرنامحج
وطالبة،   ً طــالــبــا�  1839 األفـــالم  صناعة  لتخصص  الثالثة  مــســاراتــه  فــي  الثقافي 

.)87(
وسيتم اختيار املرشحين منهم �سب معايير البرنامحج

الــرقــمــي(، وهو  األفـــالم  ً صناع  )بــرنــامــحج األفـــالم عــن  ة  وفــي ديسمبر أعلنت هي�ئ
املتنوعة،  ال صناعة األفالم بتخصصاتها  تعليمي وتدريبي رقمي في محج  ً برنامحج
مهور  ويهدف إلى تمكين املواهب املحلية وتطوير صناعة األفالم وتعزيز اهتمام الحج
انب املحترفين  ً الهواة واملهتمين إلى �ج بالصناعة املحلية. كما يستهدف البرنامحج
ً وتحريك الصور، وذلك بالتعاون  االت كتابة السيناريو واإلنتا�ج واملمارسين في محج
ية العاملية واإلقليمية واملحلية)88(. امعات واملعاهد السينما�ئ موعة من الحج مع محج

مالي العاملين في بعض مهن القطاع لعام 2020م)84(. دول 4-11: إ�ج �ج

ذكور إناث ذكور إناث

38 20 0 13 5 ي ً سينما�ئ مدير إنتا�ج

123 93 2 21 7 ً األفالم اختصاصي إنتا�ج

310 8 0 275 27 ممثل/ ممثلة

176 4 0 63 109 اب سيناريو و�وار ك�تّ

105 72 0 28 5 ي مصور سينما�ئ

483 423 4 53 3 فني صوت

258 237 0 19 2 فني إضاءة

25 19 1 4 1 ي مدير تصوير سينما�ئ

106 14 2 10 20 مشرف أزياء مسر� أو أستوديو

46 14 2 10 20 رسام رسوم متحركة

812 168 0 295 349 ً كاتب إنتا�ج

غير السعوديين
موع امل�ج

السعوديون
املهنة
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ً التدريب برامح�
ين  املبتد�ئ والسعوديين  للسعوديات   ً مقعدا� خمسين  توفير  عن  نيوم  أعلنت 
لالنضمام إلى دورات تدريبية مقدمة من املدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون 
االت عدة ذات عالقة بصناعة األفالم من خالل دورات تقدم عن  )NFTS( في محج

بعد ملدة ستة أشهر)89(.

تطوير  بهدف   MBC ألكاديمية  القبول  بــاب  فتح  عن  يونيو  شهر  في  أعلن  كما 
قطاعات  فــي   45-18 العمرية  ة  الف�ئ فــي  والسعوديين  الــســعــوديــات  مــهــارات 
ً والترفيه، وتقدم األكاديمية دورات تدريبية تشمل صناعة األفالم  اإلعالم واإلنتا�ج
تدريب   ً برامحج توفير  مع  ين،  الخريحج مواهب  إدارة  ثم  ومن  املختلفة  االتها  بمحج
معية  ف( التابع للحج حة)90(. كما قدم معهد )ث�تّ ا�ئ ً مع ظروف الحج افتراضية تماشيا�
ال صناعة األفالم  ً في محج ً تدريبيا� ا� العربية السعودية للثقافة والفنون 13 برنامحج

ً ومتدربة)91(. ما بين �ضورية وافتراضية استفاد منها أكثر من 574 متدربا�

دعم القطاع

أعلنت  الــقــطــاع،  فــي  للعاملين  كــوفــيــد-19  ــحــة  ــا�ئ �ج الـــذي سببته  الــضــرر  ومـــع 
تماعي  ا�ج دعم  صندوق  إنشاء  عن  ي  السينما�ئ األ�مر  البحر  ان  مهر�ج مؤسسة 
لــصــنــاع األفــــالم فــي الــســعــوديــة يــهــدف إلـــى تخفيف الــضــرر الــال�ــق بــمــن تــأثــرت 
 200 إلــى  الــصــنــدوق  مخصصات  وتصل  مباشر،  بشكل  ومداخيلهم  أعمالهم 
ألف ريال سعودي، بدعم يصل إلى 5 آالف ريال للشخص الوا�د)92(. وقد وصل 
الدعم الذي قدمه الصندوق إلى 93,100 ريال، استفاد منه 37 من العاملين 
ع عدد املستفيدين بين 26 من الذكور بقيمة )64,700  ورضّ� في القطاع)93(، �يث �ت�
12 من  بين  وزعـــت  وقــد  ــال()94(،  ــ ــ ري  28,400( بقيمة  اإلنـــاث  مــن  ريـــال( و11 
ين، و25 من  ين ومخر�ج ً من منتحج ات العليا من خطوط اإلنتا�ج العاملين في الف�ئ

.)95(
العاملين في بقية خطوط اإلنتا�ج

ً ال األفالم وخدمات اإلنتاح� القطاع الخاص في محج

ً مع شبكة  إنتا�ج اتفاقيات  العام بشكل كبير في عقد  القطاع الخاص هذا  نشط 
ً ثمانية أفالم  نتفليكس، بعقد شراكة مع شركة )تلفاز 11( ملدة 5 سنوات إلنتا�ج
2021م)96(. كذلك تعاونت نتفليكس مع  ديدة سينطلق أولها في أواخر عام  �ج
شركة ميركوت لنشر أعمالها ملدة ثالث سنوات بشكل �صري على املنصة بما 

ديد)97(. ي طويل �ج فيها فيلم روا�ئ

تطورات تنظيمية

ات  لس الوزراء في الرابع من فبراير من هذا العام بإنشاء هي�ئ بعد صدور قرار محج
اختصاصات  بمباشرة  الثقافة  وزيــر  وتفويض  الثقافية،  بالقطاعات  متخصصة 
ة)98(، أعلن وزير  إدارة لكل هي�ئ لس  ات �تى يتم تشكيل محج الهي�ئ الس تلك  محج
الثقافة في التاسع من يونيو 2020م تعيين املهندس عبدهللا آل عياف القحطاني 
السينما  صناعة  تنظيم  في  عملها  يتمحور  التي  األفـــالم،  ة  لهي�ئ  ً تنفيذيا�  ً يسا� ر�ئ
ية املناسبة للوصول بالسينما  ة اإلنتا�ج والفيلم السعودي في اململكة، وتطوير البي�ئ
إلى  تصل  كي  املحلية؛  املــواهــب  وتمكين  دعــم  إلــى  باإلضافة  للعاملية،  السعودية 
�قوق  �ماية  أنظمة  وتطوير  القطاع  في  االستثمار  يع  وتشحج العاملي،  التنافس 
ة)99(، ثم أعلنت الوزارة  امللكية الفكرية لأفالم، وغير ذلك من املهام املوكلة للهي�ئ
اسة سمو وزير الثقافة األمير بدر بن  ة األفالم بر�ئ لس إدارة هي�ئ عن تشكيل محج
 ً با� ب وزير الثقافة �امد بن محمد فايز نا�ئ عبدهللا بن فر�ان آل سعود، ومعالي نا�ئ
واألستاذ  املنصور،  عبدالر�من  بنت  هيفاء  األستاذة  وعضوية  لس،  املحج يس  لر�ئ
محيي الدين بن صالح كامل، واألستاذة أماندا نيفيل، واألستاذ محمد بن يوسف 
لس إلى ثالث  اسم الحمود. وتمتد فترة عضوية املحج ي، واألستاذ عامر بن �ج الخريحج
ة، ويقر سياساتها  يات الهي�ئ لس على استراتيحج ديد، ويشرف املحج سنوات قابلة للتحج

ً التي تسير عملها)100(. راءات الداخلية والفنية والبرامحج ح واإل�ج واألنظمة واللوا�ئ
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ية املسرح والفنون األدا�ئ
ج اإلبداع واإلنتا��  

الحضور واالنتشار  

املشاركة  

الرقمنة في قطاع املسر�  

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي  



س
ل الخام

ص
5الف



ً عروض  ً على العروض املسرحية بمختلف أنواعها خصوصا� ماهيري عال� ً املسرحي صاحبها إقبال حج شهد عام 2019م وفرة في اإلنتا��
ع في بقية أشهر العام، كما يظهر في انخفاض  2020م، إال أنه سرعان ما تراحج ً في مطلع عام  اري، واستمر زخم اإلنتا�� املسر� الت�ج
هة هذه الظروف،  �ة كوفيد-19. وفي مواحج ا�ئ ية التي فرضتها حج ية؛ بسبب الظروف االستثنا�ئ أعداد العروض املسرحية والفنون األدا�ئ
عد، وكذلك تنظيم دورات للكتابة املسرحية  ه بعض املسرحيين إلى الخيارات اإللكترونية؛ لعقد لقاءات افتراضية وورش عمل عن �جُ توحج
دل حيال املسر� الرقمي ومستقبل صناعة املسر� في ظل  �ة ال�ج ا�ئ ً املسرحي. وقد أثارت الت�والت الرقمية التي فرضتها ال�ج واإلنتا��
ارب  الت�ج من  عدد  العام  خالل  وبرز  العامل،  حول  املسار�  من  العديد  قبل  من  رقمية  يات  استراتي�ج واعتماد  الرقمية،  التقنيات  تطور 
ح إمكانية  رحجَّ ارب �تُ املسرحية التي ركزت على نقل العروض املسرحية بشكل حي ومتزامن مع عرضها على خشبات املسار�، وهي ت�ج

�ة. ا�ئ استمرارها حتى بعد انتهاء ال�ج
وعلى الصعيد التنظيمي، حظي القطاع املسرحي هذا العام بالعديد من املبادرات والتنظيمات، كان من أهمها تأسيس املسر� الوطني 

ية. ة املسر� والفنون األدا�ئ في مطلع العام، ثم تأسيس هي�ئ

ً اإلبداع واإلنتا��

ً املسرحي الفرق املسرحية واإلنتا��

38 فرقة مسرحية موزعة بين مختلف مناطقها)1(، وينتمي  اململكة  د في  يوحج
الحاضنة  تعد  التي  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية  معية  الحج إلى  معظمها 
بتنوع  الفرق  لهذه  املسرحية  املمارسات  وتتميز  واملسرحيين،  للمسر�  األقدم 
مهور العام، والعروض  األنشطة ما بين العروض املسرحية التي تستهدف الحج
ــمــهــور،  الــحج مــن  مــحــددة  ــات  فــ�ئ بــاهــتــمــام  تحظى  الــتــي  ريبية  التحج أو  النخبوية 
ــانــات والــفــعــالــيــات  وتــشــارك املــمــلــكــة مــن خـــال بــعــض هـــذه الــفــرق فــي املــهــرحج
املسرحية املحلية والدولية، كما يوفر نشاطها فرصة للعديد من الهواة -الذين 

يشكلون القطاع األكبر من املسرحيين اليوم- لتطوير مواهبهم وخبراتهم.

معية العربية السعودية للثقافة  ج املسرحي املقدم من خال فروع الحج شهد اإلنتا��
2020م،  عــام  خــال  املسرحية  الــعــروض  أعــداد  في  ج  ملحوظا� ج  انخفاضا� والفنون 
فقط  ج  مسرحيا� ج  عــرضــا�  53 الــفــروع  كافة  في  املسرحية  الــعــروض  عــدد  بلغ  حيث 
ج في العام السابق، وقد أدى هذا االنخفاض في عدد  ج مسرحيا� مقابل 125 عرضا�
ج  تقريبا� ج  شخصا�  9637 بلغ  الذي  الحضور  عدد  في  انخفاض  إلى  بدوره  العروض 
ج بسبب  ج في العام السابق، ويبدو هذا االنخفاض متوقعا� مقابل 37398 شخصا�
معات وإلغاء  حة كوفيد-19، من منع التحج ا�ئ راء حج راءات االحترازية املتبعة حج اإلحج
األنشطة، وهو ما دفع  ميع  التي شملت حج الحظر  العامة خال فترات  األنشطة 
معية الثقافة والفنون  العديد من الفرق املسرحية الخاصة املستقلة أو التابعة لحج

عد. ج التدريب عن �جُ إلى إقامة اللقاءات االفتراضية أو عقد ورش العمل وبرام��

السعودية  العربية  معية  الحج قدمتها  الــتــي  املسرحية  الــعــروض   :1-5 ـــدول  حج
للثقافة والفنون.)2(

ران معية الثقافة والفنون بنحج 300حج

ف معية الثقافة والفنون بالطا�ئ 1161100حج

ازان معية الثقافة والفنون بحج 200حج

معية الثقافة والفنون ببيشة 800حج

معية الثقافة والفنون بأبها 02500حج

معية الثقافة والفنون بعرعر 400حج

معية الثقافة والفنون بتبوك 4127حج

اسم الفرع

عدد 
العروض 
املسرحية 

لعام 
2019م

عدد 
العروض 
املسرحية 

لعام 
2020م

عدد الحضور 
التقريبي 
مالي  إلحج

العروض 
املسرحية لعام 

2020م
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معية الثقافة والفنون باألحساء 900حج

وف معية الثقافة والفنون بالحج 03750حج

معية الثقافة والفنون  حج
122100باملدينة املنورة

معية الثقافة والفنون بالباحة 32250حج

ل معية الثقافة والفنون بحا�ئ 923500حج

دة معية الثقافة والفنون بحج 2713910حج

معية الثقافة والفنون بالدمام 33222500حج

مالي 125539637اإلحج

املسرحيات  إقامة  في  للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ بــرزت  2019م،  عــام  غــرار  وعلى 
والعروض  اري  التحج باملسر�  يعرف  فيما  ج  وخصوصا� ــيــة،  األدا�ئ الفنون  وعــروض 
محلية  لفرق  كانت  ج  ســواء� العام،  مهور  الحج تستهدف  التي  ــيــة  واألدا�ئ املسرحية 

ج  ملحوظا� ج  ارتفاعا� العام  بداية  شهدت  وقــد  ومصر،  الكويت  من  عربية  لفرق  أم 
من  األول  الربع  في  ة  الهي�ئ نظمتها  مسرحية  عشرة  الثنتي  الحضور  أعــداد  في 
57,000 شخص حضروا العروض  بـ  ج مقارنة  45,159 شخصا� العام، وحضرها 

ة في النصف األول من عام 2019م.)3( املسرحية التي قدمتها الهي�ئ

ــحــة كــوفــيــد-19،  ــا�ئ ـــــراءات االحــتــرازيــة الــتــي صــاحــبــت حج ولــكــن بــعــد تطبيق اإلحج
ج للعروض  ج من منتصف مارس 2020م، شهد معظم شهور العام توقفا� اعتبارا�
ـــراءات  اإلحج اإلعــان عن تخفيف  تم  أن  إلــى  التوقف  املسرحية، وقــد استمر هــذا 
هات  ية، األمر الذي أتا� لعدد من الحج االحترازية وعودة الفعاليات بصورة تدريحج

تماعي. القيام ببعض األنشطة املسرحية مع االلتزام بضوابط التباعد االحج

توزيع الفرق املسرحية في اململكة العربية السعودية 

أبها
الباحة

الدمام

حأىل

وف ا��ٜ

ٜحازان

ٜحدة
الطأىف

املدينة املنورة

نٜحران

عرعر

� القص��

الرياض

تبوك

بيشة

األحساء

� عس��
الباحة

املنطقة الشرقية

حأىل

وف ا��ٜ

ٜحازان

مكة املكرمة

املدينة املنورة

نٜحران

� القص��

الرياض

تبوك

8

ا�� املنطقة عدد املسارح  الطاقة االستيعابية اإلٜحمالية 

منطقة الرياض  27  

املنطقة الشرقية  35  

6634

9 3240

4 1984

7 4400

35 21717

27 29508

6 2952

32180

2111413

1211125

2730 2 فرقة رواق الدراما املسرحية3
فرقة حكاية املسرحية

فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

فرقة املدينة املسرحية3
فرقة طيبة املسرحية 

 فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

فرقة بحور الفن املسرحية5
� تايم املسرحية فرقة ستيح�
فرقة أفكار الغد املسرحية

فرقة كيف املسرحية
فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

فرقة مسرح الطأىف2
فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية 1
فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

فرقة خويد املسرحية 2
فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

فرقة فن الفنون املسرحية2
 فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

1 فرقة ٜحمعية الثقافة 
1والفنون املسرحية

1 فرقة ٜحمعية الثقافة 
والفنون املسرحية

8
فرقة الرياض املسرحية

 فرقة رؤية املسرحية
 فرقة كواليس املسرحية

 فرقة شباب املسرح
 فرقة مسرح الرياض

 فرقة ميضاح املسرحية
 فرقة الوطن املسرحية 

 فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

3 فرقة وريف املسرحية
فرقة النورس املسرحية

فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

3 فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية
ة املسرحية �� فرقة عن��
فرقة الرس املسرحية

1فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية
1فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

1فرقة ٜحمعية الثقافة والفنون املسرحية

103151

اسم الفرع

عدد 
العروض 
املسرحية 

لعام 
2019م

عدد 
العروض 
املسرحية 

لعام 
2020م

عدد الحضور 
التقريبي 
مالي  إلحج

العروض 
املسرحية لعام 

2020م
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ة العامة للترفيه في الربع األول من العام.)4( دول 5-2: العروض املسرحية التي نظمتها الهي�ئ حج

2,073مركز األمير سلطان الحضاري2-3 يناير تبوكعنتر املفلتر

2,676فندق املكان2-4 يناير األحساءال تتبعوا خطوات الشيطان

ش2-4 ينايرعنكزعيتر وشرارة 1,191نادي الهداية بالحج

2,025مول األحساء2-4 ينايراألحساءسنو وايت في قرية السنافر

امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن2-18 ينايرالرياضالذيب في القليب 22,722حج

ازانعويس ذا فويس 5,201مركز األمير سلطان الحضاري4-10 ينايرحج

5,626مول الراشد تاون سكوير5-7 يناير األحساءليلة زفتة

2,994فندق املكان8-11 ينايراألحساءاللعب على املضمون

3,700بوليفارد الرياض8-12 ينايرالرياضعطل فني

2,217بوليفارد الرياض5-8 فبرايرالرياضحزلقوم

3,241مركز امللك فهد الثقافي6-7 فبراير الرياضعنتر املفلتر

5,875بوليفارد الرياض26 فبراير - 1 مارسالرياضليلة زفتة

ــرة  الــزا�ئ الــعــروض  ج املسرحي على عــدد  كما انعكس هــذا االنــخــفــاض فــي اإلنــتــا��
املقدمة خال هذا العام، فعلى سبيل املثال ينشط مركز امللك عبدالعزيز الثقافي 
)إثراء( في هذا النوع من العروض، حيث قّدم أربعة عروض مسرحية في عام 
الــعــام ســوى عرض  هــذا  فــي  يقدم  مل  بينما  2018م،  عــام  فــي  ومثله  2019م، 

)5(. مسرحي استعراضي وحيد أقيم في شهر فبراير، وحضره 3833 شخصا�

مبادرة املسر� الوطني

إطــاق مبادرة  العام من خــال  الافت هــذا  ج حضورها  أيــضــا� الثقافة  لـــوزارة  كــان 
)املسر� الوطني(، التي ُدشنت في شهر يناير وتهدف إلى تطوير العمل املسرحي 
وإطاق سلسلة من األعمال املسرحية، وقد اختير املسرحي املخضرم عبدالعزيز 
ت املبادرة أول عروضها في حفل إطاق املبادرة الذي  ج لها. أنتحج يسا� السماعيل ر�ئ
تضمن عرض مسرحية )درايش النور( من تأليف صال� زمانان، وكتابة عباس 
من  عدد  وتمثيل  بقنة،  فطيس  ج  وإخــرا�� الحربي،  وثامر  مدخلي  وياسر  الحايك 
ميع  حج توقفت  حة  ا�ئ الحج لظروف  ج  نظرا� ولكن  والصاعدين)6(،  املتمرسين  املمثلين 
ال التدريب،  هت أنشطته إلى محج عروض املسر� الوطني بقية شهور العام، واتحج
ج املسرحي،  ال اإلنتا�� 7 ورش تدريبية في محج العام  فقدم املسر� الوطني خال 

. عد وحضرها 85 شخصا� أقيمت عن �جُ

ز الثقافية الوطنية وا�ئ مبادرة ال�ج

ز الثقافية الوطنية في 30 يونيو  وا�ئ أعلنت وزارة الثقافة عن فت� باب الترشي� للحج
هات التي ساهمت في إثراء  زة املسر� لألفراد أو الحج ا�ئ 2020م، ومن ضمنها حج

زين خال العام 2021م.)7( القطاع خال العامين املاضية، وستعلن أسماء الفا�ئ

عدد الحضورمكان العرضتاريخ العرضاملدينةاسم املسرحية
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ية الفنون األدا�ئ

ج  ــمــهــور املــســر�؛ نــظــرا� ــم حج ــاوز حــحج ــمــهــور واســــع، يــتــحج ـــيـــة بــحج تحظى الــفــنــون األدا�ئ
االت فنية متعددة مثل الرقص والغناء واملوسيقى وعروض  الشتمالها على محج
ات واألطفال،  � متعددة تشمل العا�ئ السيرك، كما تعتمد على استهداف شرا�ئ
ال، فعلى  هات الخاصة التي تقدم هذا النوع من الفنون بحسب املحج وتتعدد الحج
ــدة،  حج فــي  كــلــوب(  )الــكــومــيــدي  املــثــال تتخصص مؤسسات خــاصــة مثل  سبيل 
الدمام في  الكوميديا( في  املنورة، و)بيت  املدينة  للكوميديا( في  املدينة  و)نــادي 
تبرز  كما  كــومــيــدي(،  أب  )ستاند  هــو  ــيــة  األدا�ئ الفنون  أشــكــال  مــن  شكل محدد 
الترفيهي  ية ذات الطابع  ة العامة للترفيه في دعم وتنظيم العروض األدا�ئ الهي�ئ
ية أو  لي، وقد قدمت في الربع األول من العام 16 فعالية للعروض األدا�ئ أو العا�ئ

)8(. ية، وحضرها 115,505 شخصا� التي اشتملت على عروض أدا�ئ

ة العامة للترفيه في الربع األول من العام.)9( ية التي نظمتها الهي�ئ دول 5-3: العروض األدا�ئ حج

ية وعروض املسر� املفتو�  فنون أدا�ئ
ع نوفا1-18 ينايرخبيب الريماستعراضية ومسر� الطفل 44,803منتحج

ربة مارفل غير متوفر أرض الغدير1 يناير - 8 مارس الرياضعروض استعراضيةتحج

غير متوفر أرض الغدير1 يناير - 8 مارس الرياضعروض استعراضيةلونا سينما

8,955مول الرياض بارك1 يناير - 11 مارس الرياضعروض استعراضية ومسر� أطفالسبوكي سيتي

هة عسير البحرية 2-18ينايرالحريضةعروض السيركالسيرك اإليطالي واحج
2,572بالحريضة

لة دةستاند أب كوميديالكوميدي كلوب -عرض العا�ئ 659حديقة الشال الترفيهية3 يناير - 7 فبراير حج

دةستاند أب كوميديالكوميدي كلوب - لكمة  1,510حديقة الشال الترفيهية4 يناير- 8 فبرايرحج

م كوميديا  دةستاند أب كوميديالكوميدي كلوب - ليلة مع نحج 2,564حديقة الشال الترفيهية7 يناير- 18 فبراير حج

12,934إستاد امللك فهد الدولي16 ينايرالرياضعروض استعراضيةليلى أرض الخيال

الية ج24 يناير- 28 فبراير سيهاتعروض استعراضيةعروض األلعاب االرتحج 935نادي الخلي��

م كوميديا  دةستاند أب كوميديالكوميدي كلوب - ليلة مع نحج 1,510حديقة الشال الترفيهية20 فبراير- 5 مارس حج

لة دةستاند أب كوميديالكوميدي كلوب -عرض العا�ئ 250حديقة الشال الترفيهية21 فبراير- 6 مارس حج

دةستاند أب كوميديالكوميدي كلوب - لكمة  530حديقة الشال الترفيهية22-29  فبرايرحج

دةعروض السيركالسيرك اإليطالي 23 فبراير - 8 مارس حج
شارع األمير نايف - حي 

5,416الزهراء

امعة امللك سعود26-29 فبرايرالرياضمسرحية موسيقية لألطفالبينكفونغ وبيبي شارك 12,592حج

14,661بوليفارد الرياض27 فبراير الرياضفنون استعراضيةسوبر شو داون 

تتخصص  املختلفة،  االستعراضية  والفنون  ــيــة  األدا�ئ الــعــروض  هــذه  انب  حج وإلــى 
ية املرتبطة بالتراث الثقافي  ن من الفنون األدا�ئ بعض الفرق في تقديم نوع مع�يّ
في  عروضها  الفرق  هــذه  ــقــّدم  و�تُ الشعبية،  واألغــانــي  الفلكلورية  الرقصات  مثل 
هذه  تشّكل  حيث   ، الـــزوا�� كحفات  تماعية  االحج واملناسبات  الوطنية  االحتفاالت 

فروع  وتحتضن  وتــراثــه،  تمع  املحج وثقافة  تماعية،  االحج الحياة  من  ج  ــزءا� ـ حج الفنون 
ج من الفرق التي تقدم هذا النوع  معية العربية السعودية للثقافة والفنون عددا� الحج
من الفنون، وتستضيف عروضه بشكل مستمر، وقد بلغ عدد العروض املقدمة 

. ، حضرها 7655 شخصا� معية وفروعها على مدار العام 44 عرضا� من خال الحج

ياسم العرض عدد الحضورمكان الفعاليةتاريخ الفعاليةاملدينةنوع الفن األدا�ئ
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العربية  معية  الحج خــال  مــن  املــقــدمــة  الشعبية  الــفــنــون  عـــروض   :4-5 ـــدول  حج
السعودية للثقافة والفنون.

ران معية الثقافة والفنون بنحج 3300حج

ف معية الثقافة والفنون بالطا�ئ 3535حج

ازان معية الثقافة والفنون بحج 00حج

معية الثقافة والفنون ببيشة 2100حج

معية الثقافة والفنون بالرياض 00حج

معية الثقافة والفنون بأبها 31400حج

معية الثقافة والفنون بعرعر 2120حج

معية الثقافة والفنون بتبوك 00حج

معية الثقافة والفنون باألحساء 7550حج

معية الثقافة والفنون بالقصيم 00حج

وف معية الثقافة والفنون بالحج 6470حج

معية الثقافة والفنون   حج
2100باملدينة املنورة

معية الثقافة والفنون بالباحة 31500حج

ل معية الثقافة والفنون بحا�ئ 2600حج

دة معية الثقافة والفنون بحج 4480حج

معية الثقافة والفنون بالدمام 71500حج

مالي 447655اإلحج

ال�ضور واالنتشار
 

انات واملسابقات املسرحية املهرحج

معظم  خــا  كــوفــيــد-19،  ــحــة  ــا�ئ حج فرضتها  الــتــي  ــيــة  االســتــثــنــا�ئ الــظــروف  بحكم 
منها  العديد  ألغي  حيث  املسرحية،  انات  واملهرحج الفعاليات  من  العام  أشهر 
الفعاليات  بعض  ذلــك  مــن  ويستثنى  ــي،  والــخــارحج الداخلي  الصعيدين  على 
أبــرزهــا  مــن  مـــارس؛  شهر  فــي  حة  ا�ئ للحج الــعــاملــي  االنــتــشــار  قبل  أقيمت  الــتــي 
الخامس،  ي  الخليحج املسر�  ان  ملهرحج دة  بحج عبدالعزيز  امللك  امعة  حج استضافة 
ة طالب،  ج يمثلها أكثر من م�ئ امعة من دول الخلي�� 12 حج الذي شهد مشاركة 
عدة  أيــام  أربعة  مــدى  على  فبراير  شهر  في  ُعقد  الــذي  ان  املهرحج شمل  وقــد 
واختتم  عمل،  وورش  املعروضة  لألعمال  نقدية  ونــدوات  مسرحية  عــروض 
يوض�  كما  زة،  الفا�ئ واألعمال  زين  الفا�ئ من  موعة  محج بإعان  أعماله  ان  املهرحج

التالي)10(: دول  الحج

ي الخامس. ان املسر� الخليحج زون في مهرحج دول 5-5: الفا�ئ حج

أفضل عرض 
مسرحي

لس العدل،  مسرحية محج
امعة امللك سعود. لحج

 مسرحية ليلة القتلة، 
امعة امللك عبدالعزيز. لحج

أفضل ممثل

عبدهللا هوساوي من 
امعة امللك عبدالعزيز،  حج
وعبدالعزيز الزريق من 

امعة امللك سعود.  حج
)مناصفة( 

امعة  محمد بالبيد من حج
امللك عبدالعزيز، ومعتز 

امعة أم القرى.  صبري من حج
)مناصفة(

ج امعة أفضل إخرا�� مسرحية نعش، لحج
ف. -الطا�ئ

مسرحية االنتصار أو املوت أفضل سينوغرافيا
ازان. امعة حج -أو كاهما، لحج

اسم الفرع
عدد عروض 

الفنون 
الشعبية

عدد الحضور التقريبي 
مالي عروض  إلحج
الفنون الشعبية

زة ا�ئ املركز الثانياملركز األولالحج
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ــه االهــتــمــام إلـــى إقــامــة  ــانــات، تــوحج ــابــة لــتــعــذر إقــامــة الـــعـــروض واملــهــرحج واســتــحج
مسابقات بديلة مختصة بالتأليف أو النقد املسرحي، ويمكن استعراض أبرزها 

زة بها فيما يلي: واألعمال الفا�ئ

مسابقة التأليف املسرحي
حة كوفيد-19،  ا�ئ راءات االحترازية املصاحبة لحج ج مع العزلة التي فرضتها اإلحج تفاعا�
قطاعات  عدة  شملت  التي  العزلة(  في  )الثقافة  مبادرة  الثقافة  وزارة  أقامت 
ثقافية، وضمت مسابقة )التأليف املسرحي( التي نظمها املسر� الوطني، وقدمت 
املسابقة مسارين، األول للنصوص املسرحية، والثاني للنصوص املسرحية املخصصة 
مسار  في   233 منها  مشاركة،   387 فيها  املشاركات  موع  محج وبلغ  لألطفال، 
النصوص املسرحية، و154 في مسار النصوص املسرحية املخصصة لألطفال.)11(

زون في مسابقة التأليف املسرحي. دول 5-6: الفا�ئ حج

 ياسر آل حسن،املركز األول
عن نص )تحت األنقاض(

 حسن الربي�،
نود البستان( عن نص )حج

 سهام العبودي،املركز الثاني
عن نص )ديدرا(

 عبدالباقي البخيت،
عن نص )الكوز مركوز(

معان،املركز الثالث  سامي الحج
عن نص )ورقة التوت(

 علي مبارك زيد،
عن نص )هدر-نايت(

 فهد ردة الحارثي،املركز الرابع
عن نص )ضوء(

 طال لبان،
عن نص )السوق الشعبي(

 عباس الحايك،املركز الخامس
عن )نص نوارس أيوب(

 منيرة الخشرم،
عن نص )حراس الحقول(

مسابقة النقد املسرحي
وقد  املسرحي،  النقد  مسابقة  دة  بحج األدبــي  للنادي  التابع  املسر�  منتدى  أقــام 
وفاز  املكتوبة،  للنصوص  ه  املوحج النقد  على  املسابقة  من  النسخة  هذه  اقتصرت 
اءت في املركز الثاني فاطمة  باملركز األول الدكتور يوسف البحري من تونس، وحج

البرادي من السعودية، وفي املركز الثالث الدكتور محمد السيد من مصر.)12(

مبادرات للتعريف بالنشاط املسرحي

تعنى  التي  تماعي  االحج التواصل  ل  وسا�ئ على  املــبــادرات  بعض  العام  خــال  ظهر 
التي  املــبــادرة  ذلــك  ومــن  اململكة،  فــي  املسرحي  العمل  ورمـــوز  بـــرواد  بالتعريف 
 27 العاملي  املــســر�  يــوم  فــي  األدبـــي  ـــدة  حج لــنــادي  التابع  املــســر�  أطلقها منتدى 
مارس عبر منصتي التواصل فيسبوك وتويتر. تقوم املبادرة على نشر بطاقات 
تعريفية عن رواد ورموز املسر� السعودي عبر وسم )رموز املسر� السعودي(، 
ز التي  وا�ئ زة تشتمل على أهم العروض املسرحية والحج ج سيرة فنية موحج متضمنهت�
مــبــادرات شبيهة  إلــى  املــبــادرة  املسرحي في مسيرته. تضاف هــذه  حصل عليها 
على  ية  الخارحج بــوزارة  ديد  الحج واإلعــام  االتصال  ملركز  سعودية(  )إبــداعــات  مثل 
وه  أو مبادرة )وحج تماعي،  االحج التواصل  ل  للوزارة في وسا�ئ الرسمية  الحسابات 

التواصل  ل  وسا�ئ في  الثقافة  لــوزارة  الرسمية  الحسابات  قدمتها  التي  ثقافية( 
تماعي كذلك، وتعتمد املبادرتان على التعريف بالرموز الثقافية الوطنية عن  االحج
الثقافية، بما في  طريق تصميم بطاقات تعريفية للرواد في مختلف القطاعات 

ذلك رواد العمل املسرحي.

ج مبادرات فردية ثقافية مثل بودكاست  إضافة إلى نشاط املؤسسات، ظهرت أيضا�
عام  من  إبريل  في  إطاقه  منذ  املسر�  على  كبير  بشكل  يركز  الــذي  )تشاكيل( 
2019م، ويستضيف فيه املسرحي عباس الحايك شخصيات بارزة في املسر� 
الــدول  مختلف  مــن  ج  مسرحيا�  12 البودكاست  استضاف  وقــد   ، عموما� العربي 

العربية خال عام 2020م.

املشاركة

حضور العروض املسرحية

كبيرة  بنسبة  الــعــام  هـــذا  فــي  املــســرحــيــة  لــلــعــروض  الــحــضــور  أعــــداد  انخفضت 
ع  تراحج إلــى  األولــى  ة  بالدرحج االنخفاض  ويعود  2019م،  السابق  بالعام  مقارنة 
التي  االحترازية  راءات  لإلحج ج  نظرا� العام  خال  املقدمة  املسرحية  العروض  أعــداد 
ميع األنشطة والفعاليات  حة كوفيد-19، والتي تم بسببها تعليق حج ا�ئ صاحبت حج
ماهيرية وامللتقيات املسرحية لفترة طويلة من العام، وال سيما أن العروض  الحج
بلغ  ج  عاليا� ج  ماهيريا� حج ج  إقباال� شهدت  العام  من  األول  الربع  في  املقدمة  املسرحية 
من  املــقــدمــة  املسرحية  الــعــروض  حــضــروا  شخص   57,000 مقابل   45,159
2019م،  ة العامة للترفيه في ضعف املدة؛ أي في النصف األول من عام  الهي�ئ
العربية  معية  الحج املقدمة من  املسرحية  العروض  مالي لحضور  اإلحج العدد  وبلغ 
ج وهو ما يتناسب مع انخفاض أعداد  السعودية للثقافة والفنون 9,637 شخصا�
ج  عرضا�  125 مقابل  فقط  ج  مسرحيا� ج  عرضا�  53 إلى  العام  خال  املقدمة  العروض 

في عام 2019م.

لعام  الثقافية  املشاركة  مس�  يقدمها  التي  الصورة  في  املعدالت  هذه  تنعكس 
 3112 شملت  ممثلة  بعينة  العام  من  األخير  الربع  في  ــري  أحج الــذي  2020م، 
ج  ج مسرحيا� ميع مناطق اململكة.)13( ففيما بلغت نسبة من حضرعرضا� ج من حج شخصا�

مسار النصوص املسرحية مسار النصوص املسرحية
املخصصة لألطفال
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2019م، انخفضت النسبة هذا  %13.80 في مس� عام  ج على األقــل)14(  واحــدا�
، وتنخفض هذه النسبة إلى %5.20 إذا  العام إلى %7.2 أي إلى النصف تقريبا�
انحصرت املقارنة في نسب الحضور للعروض املسرحية الحية فقط )شكل 1-5(.

الحي،  مهور  الحج وهو  للمسر�  املكونة  العناصر  أهم  ألحد  يفتقد  أنه  سيما  وال 
للمسر�  كامتداد  االفتراضي  باملسر�  القبول  بين  املمارسين  حكم  ويختلف 
الــحــي، وبــيــن الــرفــض أو الــتــردد حــيــال إلــحــاقــه بــاملــســر� واعــتــبــاره أكــثــر شبها� 
إحدى  الذي قدمته   )1441( املسرحي  العرض  عد  و�يُ ية.  املر�ئ العروض  بفنون 
طلق عليه مسمى مسر�  �يُ أن  أول عرض يمكن  الخاصة)15(،  املسرحية  الفرق 
6 يــونــيــو، وبــرغــم تــواضــع عــدد  ــه عــلــى منصة يــوتــيــوب فــي  افــتــراضــي، بــعــد بــ�ثّ
بمعدالت  مقارنهت�  الحي  لعرضه  فقط  مشاهدة  األلف  قاربت  التي  املشاهدات 
الــعــروض  معظم  مــن  أكــبــرعــددا�  يعتبر  أنــه  إال  نفسها،  املنصة  فــي  املــشــاهــدة 
وهو  للعرض،  املشاهدين  دول  تعدد  إلى  باإلضافة  املحلية،  الحية  املسرحية 
تفت�  التي  الفرص  للعديد من  البا�  حج االفتراضي  للمسر�  املتحمسون  يراه  ما 
أو  األوســـع،  االنــتــشــار  فــرص  حيث  مــن  ســواء  املسرحي  للنشاط  أوســع  آفــاقــا� 
ان  مهرحج شهد  كما  السعودي.  للمسر�  ي  الخارحج الحضور  تحقيق  حيث  من 
افتراضي  بشكل  أقيمت  التي  نسخته  في  للمونودراما  الــدولــي  آرت  سيما 
عرض  أفضل  حصدت  التي  )الراحل(  مسرحية  خال  من  سعودية  مشاركة 

ان.)16( املهرحج أول في 

خيارات  االفتراضي  العامل  إلى  املسرحية  للعروض  الظرفي  االنتقال  يفرض  ال  قد 
ج  وتحديدا� الرقمية  ط  الوسا�ئ أتاحت  إذ  االفتراضي؛  للمسر�  االنتقال  تحتم  حدية 
عرضها  مع  بالتزامن  املسرحية  الــعــروض  لنقل  الفرصة  املباشر  البث  منصات 
ثاثة  عبدالعزيز  املــلــك  امعة  بحج املــســر�  نـــادي  أقـــام  املــثــال  سبيل  فعلى  الــحــي، 
أقيمت  وقــد  2020م،  عــام  مــن  ونوفمبر  أكتوبر  شهري  فــي  مسرحية  عــروض 
راءات االحترازية التي حّدت  ميع اإلحج هذه العروض بشكل حي، ولكن مع اتخاذ حج
قلت هذه العروض بشكل مباشر على منصة  �نُ من أعداد الحضور، وفي املقابل 
في  االستمرار  املتوقع  فمن  العروض،  هذه  على  مين  القا�ئ وبحسب  اليوتيوب. 
االنتشار  لفرص  ج  نظرا� حة  ا�ئ الحج انتهاء  بعد  حتى  املسرحية  للعروض  الحي  البث 

التي يضيفها البث الحي.)17(

التقنية الرقمية في العمل املسرحي 

الرقمية في بث  األدوات  أو استخدام  االفتراضي  املسر�  تطبيقات  يمثل بعض 
والتي  املسر�،  ال  ملحج الرقمنة  تعنيه  قد  مما  ج  محدودا� ج  انبا� حج املسرحية  العروض 
وذلــك من  ذاتــه،  املسرحي  ج  اإلنتا�� الرقمية في عمليات  التقنيات  تشمل دخــول 
ج الواقع مع الواقع االفتراضي، أو استخدام التأثيرات  خال استخدام تقنيات دم��
واالتصال  الفيديو  تقنيات  واستخدام  الرقمية،  والديكورات  الخلفيات  وصناعة 
وصناعة  الــســردي  البناء  في  الرقمنة  دخــول  عن  ج  فضا� هــذا  باإلنترنت،  املباشر 
القصص املسرحية نفسها. وتثير هذه التحوالت تساؤل املهتمين وصناع املسر� 
حول العامل عن مستقبل القطاع وتأثير هذه التحوالت عليه، وال سيما أنها تقدم 
تقنيات  أو  تفاعلية  بمنصات  واســتــبــدالــهــا  املــســر�  خشبة  إلــغــاء  مثل  خــيــارات 
على  ج  وهريا� حج يؤثر  مما  األشياء،  وإنترنت  الذكية  ط  الخرا�ئ على  تعتمد  متقدمة 
ريب  مفهوم املسر�، وفي هذا النطاق تفت� بعض املسار� حول العامل الباب للتحج
يات رقمية لصناعة املسر� وتطوير البنية التحتية الازمة  أو حتى وضع استراتيحج
إلى  التقنيات  أدخلت هذه  التي  املسار�  ارب فعلية في بعض  تحج د  توحج له، كما 
شير إليها في الفقرة السابقة، فإن  ارب املحدودة التي ائُ أعمالها)18(، وباستثناء التحج
البنية  تأهيل  لضعف  السعودي؛  املسرحي  املشهد  عن  ج  با� غا�ئ يزال  ال  ه  التوحج هذا 
شير  ظ بعض املسرحيين كما ائُ هة، أو تح�نّ انب التقني من حج التحتية الازمة في الحج

هة أخرى.)19( ج من حج سابقا�
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13.8%

الرقمنة في قطاع املسر�

املسر� االفتراضي 

ــراءات  اإلحج فرضته  الــذي  الرقمي  الحيز  إلــى  املسرحية  األنشطة  انتقال  أثــار 
االفتراضي،  املسر�  حول  دل  الحج كوفيد-19  حة  ا�ئ حج مع  للتعامل  االحترازية 

شكل 5-1: نسب حضور العروض املسرحية.
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الفعاليات املسرحية في الفضاء االفتراضي

بعد انــتــقــال املشهد املــســرحــي إلــى الــوســيــط الــرقــمــي، أتـــا� الــفــضــاء االفــتــراضــي 
والتداول  والتواصل  للنقد  ديدة  حج مساحات  كــورونــا-  أزمــة  ظل  في  ج  -خصوصا�
هات  الحج مــن  للعديد  اإللــكــتــرونــيــة  املــنــصــات  على  اإلقــبــال  وفــر  املــســرحــي، حيث 
والفاعلين فرصة إلقامة الفعاليات بشكل افتراضي، ففي شهر يونيو على سبيل 
للنص  الثالث  الــدمــام  ملتقى  بالدمام  والفنون  الثقافة  معية  حج أقــامــت  املــثــال 
وعلى  عربية  دول  تسع  من  ج  مسرحيا� ج  كاتبا� وعشرين  واحد  بمشاركة  املسرحي، 
والفنون  املسر�  ة  هي�ئ نظمت  يليه  الــذي  يوليو  شهر  وفــي  أيـــام.)20(  ثاثة  مــدى 
ديدة( وذلك بهدف  ية لقاءين افتراضيين تحت عنوان )أصوات مسرحية حج األدا�ئ
واملواهب  الشباب  ة  ف�ئ ج  وتــحــديــدا� املحلي  املسر�  مكونات  مع  املباشر  التواصل 
الــصــاعــدة)21(، كما أقــام نــادي الباحة األدبــي في الشهر الــذي يليه الــدورة األولى 
للملتقى االفتراضي املسرحي)22(، وتشير أهداف امللتقى الساعية الستمرار عقده 
اوز  ج بشكل افتراضي إلى اعتراف يحصده الوسيط الرقمي للفعاليات يتحج سنويا�
االفتراضية  اللقاءات  عقد  نحو  ه  التوحج يقتصر  ومل  مؤقت.  كبديل  معه  التعامل 
الخاصة  املسرحية  الفرق  قّدم بعض  نفسه  اإلطــار  الرسمية، ففي  هات  الحج على 
املسرحية  ارب  التحج بين  الحوارات  ج من  عــددا� بالرياض  املسر�  مثل فرقة شباب 
في  والفاعلين  املختصين  بين  اللقاءات  هــذه  وتتي�  زوم،  منصة  عبر  املختلفة 
ج لالتقاء وتبادل الخبرات ليس فقط على مستوى مناطق  النشاط املسرحي فرصا�

. ها أيضا� اململكة، بل تمتد إلى خارحج

البنية الت�تية واالقتصاد اإلبداعي 
 

هيزات املسار� والت�ج

فيها  وتقام  اململكة  مناطق  ميع  حج في  تتوزع  ج  مسرحا�  144 من  القطاع  يستفيد 
املسار�  بين  االستيعابية  طاقتها  ــراِو�  و�تُ املختلفة،  ية  واألدا�ئ املسرحية  العروض 
لثاثة  تتسع  التي  املسار�  إلى   ، تقريبا� تي كرسي  تبلغ سعتها م�ئ التي  الصغيرة 
آالف أو أربعة آالف كرسي، ويتبع معظم املسار� الصغيرة األندية األدبية في املدن، 
امعات، فيما تتبع املسار� األكبر املراكز الثقافية في املدن  أو املدارس، أو بعض الحج
امعات التي يحظى بعضها بعدة مسار� متفاوتة السعة، ولكن من  انب الحج إلى حج
املاحظ أن أغلبية هذه املسار� غير متخصصة بل عامة ومتعددة االستخدامات؛ 
حيث تقام فيها فعاليات متنوعة من محاضرات وندوات وعروض موسيقية، وال 
هيزات مسرحية خاصة، وتتصدر املنطقة الشرقية من حيث عدد املسار�  تحظى بتحج
، بينما تتصدر منطقة  ج تقريبا� مالية 21717 مقعدا� ج بسعة إحج التي تبلغ 35 مسرحا�
ج من حيث الطاقة االستيعابية حيث تبلغ  27 مسرحا� الرياض التي تحتوي على 
الطاقة  ج أعداد املسار� ومحدودية  املناطق قلهت� ج  29508 مقاعد، كما تعاني بعصنُ
االستيعابية لها)23(، وعلى صعيد متصل وثقت موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
مسر� مرايا امُلقام في محافظة العا كأكبر مبنى مغطى باملرايا في العامل، ويتسع 
املبنى املصمم بطراز معماري فريد لقرابة 500 شخص وهو مصمم بأحدث النظم 

.)24( ية واألوبرالية تحديدا� الصوتية ليتناسب مع العروض املسرحية واألدا�ئ

توزيع املسارح في اململكة العربية السعودية 
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التعليم والتدريب

امعة  انب التعليمي واألكاديمي في القطاع، استحدثت حج في خطوة لتدعيم الحج
أكاديمي  تخصص  كــأول  املسرحي  األدب  في  ستير  املاحج مسار  عبدالعزيز  امللك 
اء ذلك بعد مذكرة التعاون بين وزارة  في الدراسات العليا بهذا القطاع، وقد حج
ديدة  حج تعليمية  مسارات  الستحداث  2019م  عام  في  التعليم  ووزارة  الثقافة 

امعات داخل اململكة.)25( للفنون بالحج

يل  التسحج بــاب  فت�  الــذي  الثقافي  االبتعاث  ج  برنام�� شمل  السياق  نفس  وفــي 
ويعتمد  ــيــة،  األدا�ئ والفنون  املسرحية  التخصصات  العام  مطلع  يناير  شهر  في 
امعات واملعاهد الفنية املصنفة، وبخاف هذه املبادرات  موعة من الحج ج محج البرنام��
والتطورات التي تستهدف رفع مستوى االحترافية في القطاع، تقدم العديد من 
ج املسرحي، من  هات دورات قصيرة في كتابة السيناريو أو التمثيل أو اإلنتا�� الحج
للثقافة  العربية السعودية  معية  للحج التابع  الوطني ومعهد ثقف  أبرزها املسر� 

والفنون، باإلضافة إلى الفرق املسرحية الخاصة واملسرحيين أنفسهم.)26(

التوظيف وفرص العمل في القطاع

2020م ضمن التصنيف السعودي املوحد  اءت إضافة املهن الثقافية في عام  حج
لس الوزراء في شهر يونيو كأحد أهم التطورات نحو رفع  للمهن الذي أقره محج
مستوى احترافية النشاط املسرحي)27(، ومن ذلك استحداث مهنة مدير مسر� 
في  للعاملين  يلة  ض�ئ ج  ــدادا� أعـ العام  أرقــام  لت  سحج وقــد  مسرحي،  ج  إنــتــا�� ومدير 
القطاع الذي يقوم بشكل كبير على الهواة، ورغم ضآلة هذه األرقام إال أنها تعد 

ال لاحتراف في العمل املسرحي. الخطوات األولى لفس� املحج

دول 5-7: أعداد العاملين في املهن املسرحية لعام 2020م)28(: حج

تطورات تنظيمية

ج خال عام 2020م، حيث قدم العديد من  ج متسارعا� ج تنظيميا� شهد القطاع تطورا�
املبادرات سواء على مستوى هيكلة القطاع، أم على مستوى تأهيل الكوادر ورفع 
ية في  ة املسر� والفنون األدا�ئ عد مبادرة تأسيس هي�ئ مستوى االحترافية فيه، و�تُ
هة  ة هي الحج شهر فبراير أهم التطورات التنظيمية في القطاع، حيث أصبحت الهي�ئ
ــي بكل روافــده، بما في ذلك تنظيم  املسؤولة عن تطوير القطاع املسرحي واألدا�ئ
الازمة،  التصاري�  وإصــدار  االستثمار  يع  وتشحج واملسابقات،  الفعاليات  وإقامة 
ج تدريب أو الترخيص  ودعم املواهب وتأهيلها، وما يشمله ذلك من تقديم برام��
هات تدريبية وتعليمية في القطاع، باإلضافة إلى تمثيل اململكة في الفعاليات  لحج

العربية  معية  للحج السابق  يس  الر�ئ وُعين  العاقة،  ذات  واألنشطة  واملــؤتــمــرات 
ة، وفي  ج للهي�ئ ج تنفيذيا� يسا� السعودية للثقافة والفنون األستاذ سلطان البازعي ر�ئ
اسة سمو وزير الثقافة األمير  ة بر�ئ لس إدارة الهي�ئ علن عن تشكيل محج شهر يونيو ائُ
ب وزير الثقافة األستاذ حامد بن  بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود، ومعالي نا�ئ
والدكتورة  عبدهللا،  ملحة  الدكتورة  وعضوية  لس،  املحج يس  لر�ئ ج  با� نا�ئ فايز  محمد 
سة الصبيحي، واألستاذ عبداإلله السناني، واألستاذ سيمون فولر، واألستاذة  ما�ئ
نضال األشقر.)29( وكانت وزارة الثقافة قد دشنت في مطلع العام مبادرة املسر� 
إلى  يس  ر�ئ بشكل  تهدف  التي  السماعيل،  عبدالعزيز  املسرحي  اسة  بر�ئ الوطني 
ج املسرحي املحلي من حيث تقديم العروض املسرحية على مدار العام،  دعم اإلنتا��

ج تدريبية وتأهيلية للعاملين في القطاع.)30( وكذلك من حيث تقديم برام��

ج مسرحي 810910مخر��

1089811061091مشرف أزياء مسرحية أو أستوديو

300مستحدثة في عام 2020ممدير مسر�

ج مسرحي 602مستحدثة في عام 2020ممدير إنتا��

مالي 2019ماملهنة العدد اإلحج
عدد السعوديين 2019م

مالي 2020م العدد اإلحج
عدد السعوديين 2020م

اإلناثالذكوراإلناثالذكور
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املوسيقى
ً اإلبداع واإلنتا�ج  

الحضور واالنتشار  

املشاركة  

الرقمنة في قطاع املوسيقى  

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي  
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ماهيرية  �ظي قطاع املوسيقى في السنوات األخيرة بزخم كبير على الصعيدين الثقافي والترفيهي، وذلك من خالل إقامة الحفالت الحج
في عدة مناطق باململكة، واستضافة الفرق العاملية التي تقدم مختلف األلوان املوسيقية، باإلضافة إلى بروز العديد من الفرق الشبابية 
ً �ية في األماكن العامة والخاصة، وبرغم التنامي امللحوظ الذي شهده القطاع خالل تلك السنوات، إال  املحلية املستقلة التي تقدم عروضا�
حة، �يث توقفت أنشطة الفرق  ا�ئ راءات اال�ترازية التي فرضتها الحج ً في عام 2020م؛ بسبب اإل�ج اء ثقيال� حة كوفيد-19 �ج ا�ئ أن تأثير �ج
لغي الكثير من الحفالت املوسيقية الحية، وانتقل بعضها إلى الفضاء  عد، وائُ املوسيقية في الواقع لتحل محلها األنشطة االفتراضية عن �جُ
راءات اال�ترازية، ظلت أعداد الحضور متواضعة بسبب املخاوف من  ة مع تخفيف اإل�ج االفتراضي البديل، �تى بعد عودة الحفالت الح�يّ
اح الفعاليات االفتراضية كبديل  هة أخر�. لكن على الرغم من محدودية نحج هة، وبسبب تخفيض نسب الحضور املتاح للحفالت من �ج �ج
املوسيقية من خالل  يالت  التسحج توزيع واستهالك  الرقمي في قطاع  للتحّول  حة دفعة إضافية  ا�ئ الحج أعطت ظروف  الحفالت،  لحضور 

منصات البث الرقمي العاملية.

ً اإلبداع واإلنتاح�

ً املوسيقي اإلنتاح�

فرضتها  الــتــي  التحديات  مــع  التعامل  مــن  الــقــطــاع  فــي  الفاعلين  بعض  تمكن 
عد،  ً األغاني عن �جُ حة كوفيد-19 عن طريق إنتا�ج ا�ئ هة �ج راءات اال�ترازية ملوا�ج اإل�ج
ً بمكان وا�د، ومن أبرز  بحيث ال يتطلب ذلك �ضور املشاركين في عملية اإلنتا�ج
عد  ها عن �جُ ً أغنية )سالم من السعودية( التي شارك في أدا�ئ األمثلة على ذلك إنتا�ج
ً التعاون  ول، وكانت نتا�ج 13 من أشهر فناني وفنانات اململكة في فترة �ظر التحج
واستو�يت  ــيــات.  واملــر�ئ للصوتيات  روتــانــا  وشــركــة  للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ بين 
التراث  من  أبــوراس،  عبدهللا  ي  الغنا�ئ الشاعر  كتبها  التي  الوطنية  األغنية  هذه 
العام  �صيلة  في  ــاءت  و�ج اململكة،)1(  ملناطق  غرافي  الحج التنوع  ومن  السعودي، 
انب عدة أغان وطنية لعدد من الفنانين بمناسبة اليوم الوطني التسعين  إلى �ج
 .)1-6 ــدول  )�ج الطبيعية  للحياة  ية  التدريحج العودة  مع  تزامن  والــذي  للمملكة، 
تها  مالي عدد األغاني التي أنتحج ي ككل، بلغ إ�ج ً الغنا�ئ ومن �يث مؤشرات اإلنتا�ج
؛ منها 125 أغنية ملطربات  يات هذا العام 206 أغا�ض� شركة روتانا للصوتيات واملر�ئ

ية)2(.  ً منفردة، وهي األغلب، وألبومات غنا�ئ ومطربين سعوديين ما بين أغا�ض�

ة في عام 2020م بمناسبة اليوم الوطني التسعين. ً من األغاني املنتحج دول 6-1: نماذ�ج �ج

روتانا ى عبدالعزيز املع�ضّ سمو األمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ى د وعبدالعزيز املع�ضّ راشد املا�ج هب الغال

روتانا مشعل املالكي سمو األمير عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود د املهندس ما�ج الحكم هلل ثم آلل سعود

روتانا
د املهندس ما�ج فهد املساعد د املهندس ما�ج �بيبتي

موعة رعاة محج إبراهيم الغانم
الراب: عمار اب

ية: تركي الشريف املقاطع الغنا�ئ

قصي خضر، ريم عبدهللا، 
عبدالعزيز الشريف، عمار اب، 

شبح بيشة
سيفين ونخلة

ج اإلنتا�� األل�انالكلمات الفنان األغنية
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املمارسة والفرق املوسيقية

ة املوسيقى عن فتح باب القبول  في شهر مارس من عام 2020م، أعلنت هي�ئ
عن  علن  ائُ التي  الوطنية  الفرقة  إلــى  لالنضمام  والعازفين  املوسيقيين  لطلبات 
أن نشاط  إال  إدريــــس)3(.  الــرب  املوسيقار عبد  بــإشــراف  املــاضــي  الــعــام  تأسيسها 
فــي عام  ــحــة وسيستأنف  ــا�ئ الــحج فــتــرة  فــي  تــوقــف  والــتــدريــبــي  التعليمي  الــفــرقــة 
علمية  أســس  وفــق  الوطنية  املــواهــب  تــدريــب  إلــى  الــفــرقــة  تــهــدف  2021م)4(. 
للمشاركة  موسيقية  فرقة  تكوين  على  العمل  إطــار  في  اال�تراف،  إلى  ونقلهم 
ً إلبراز املوروث  ً وعامليا� في األنشطة الفنية التي تقام داخل اململكة وتمثيلها عربيا�

املوسيقي للمملكة)5(.

اه النمو في االستديوهات الخاصة ومشاريعها، التي تفتح  استمر هذا العام اتحج
مهور مثل  الحج إلى  أعمالها  تقديم  لها  وتتيح  املواهب  أمام  للممارسة  مسا�ات 
منصة ڤوكالي التفاعلية التي توفر فعاليات موسيقية ودورات تدريب في الغناء 
إدارة  خدمات  يقدم  الذي  سيرب  استوديو  وكذلك  املوسيقية)6(،  اآلالت  وتعليم 
خاصة  فنية  استشارات  تقديم  طريق  عن  والعزف،  الغناء  االت  محج في  املواهب 
سهم في تقديم أعمالهم)7(. ويتيح استوديو سيرب  انب منصة غير ربحية �تُ إلى �ج
أمام  ــيــة  واألدا�ئ ية  الغنا�ئ العروض  تقديم   ، فنانا�  215 يضم  الــذي  الفني  تمعه  ملحج

.)8( مهور يصل إلى أكثر من 250 شخصا� �ج

ال املوسيقى ز في محج وا�ئ الحج

االت املختلفة، من  ا�تفت وزارة الثقافة هذا العام باملبدعين السعوديين في املحج
ز الثقافية الوطنية( التي تهدف إلى تكريم املبدعين  وا�ئ خالل إعالنها عن )مبادرة الحج
السعوديين في كافة القطاعات الثقافية الـ 16، ومنها قطاع املوسيقى)9(، وذلك 
2020م عبر املنصة اإللكترونية  عن طريق فتح باب الترشح واملشاركة في عام 

زين في عام 2021م. علن أسماء الفا�ئ التي خصصتها الوزارة للمبادرة، وس�تُ

الحضور واالنتشار

ة العروض املوسيقية الح�يّ

الحفالت والعروض املوسيقية
بكثافة  وتميزت  كبير،  زخم  على  2019م  عام  في  املوسيقية  الفعاليات  �ازت 
العروض  تنوعت  املحلية،  املوسيقى  �فالت  إلى  فباإلضافة  وتنوعها،  العروض 
بــيــن الــطــرب الــعــربــي، وأوركــســتــرا لــفــرق عــاملــيــة شــهــيــرة، وألــــوان مختلفة من 
من  مارس  شهر  �تى  الزخم  هذا  استمر  وقد  املعاصرة)10(،  الغربية  املوسيقى 
شتاء  موسم  صا�بت  التي  الترفيهية  الــعــروض  فــي   ً وتــحــديــدا� 2020م،  عــام 
ان الغولف الدولي في مدينة امللك  الرياض، والحفالت املوسيقية املصا�بة ملهر�ج
الــدول  وبعض  اململكة  مــن  وفنانات  فنانون  قدمها  التي  االقتصادية،  عبدهللا 
في  طنطورة  شتاء  فعاليات  صا�بت  وعاملية  محلية  ية  غنا�ئ و�فالت  العربية، 

الشرقية،  املنطقة  وفي  العال.  ملحافظة  امللكية  ة  الهي�ئ عليه  أشرفت  الذي  العال، 
املكونة من  الكبرى  الظهران  دمت عروض لفرق موسيقية محلية مثل فرقة  �تُ
امللك  مركز  مسر�  على  مختلفة  نسيات  �ج من  وآخرين   ً سعوديا�  ً موسيقيا�  22

عبدالعزيز الثقافي العاملي )إثراء()11(.

الــريــاض،  شــتــاء  مــوســم  ضمن  الحية  املوسيقية  الــعــروض  بعض  أقيمت  كما 
ق في منطقة البوليفارد ومنطقة  ً شملت مطاعم و�دا�ئ توزعت على 19 موقعا�
للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ أقــامــت  املــوســم،  نفس  وفــي  الــتــاريــخــيــة)12(.  املــربــع  قصر 
للعزف  املمارسين  والفنانين  الهواة  استهدف  الــذي  للعود(  الرياض  ان  )مهر�ج
ان 400 مشترك  على آلة العود من أنحاء الوطن العربي، �يث شارك في املهر�ج
نسين، وقدموا عروضهم على مسر� أبو بكر سامل في منطقة البوليفارد  من الحج
من   ً عــددا� تضم  معارض  قيمت  ائُ ان  املهر�ج فعاليات  وضمن  يومين،  مــدى  على 
موعة من  اتهم، باإلضافة إلى �فالت موسيقية ملحج أمهر صانعي آلة العود ومنتحج

الفنانين والفنانات من اململكة والوطن العربي)13(.

2020م،  فبراير  شهر  فــي  الكويتي  الوطني  باليوم  اال�تفال  فعاليات  وضمن 
لعروض  مصا�بة  كويتية  سعودية–  موسيقية   ً عــروضــا� الثقافة  وزارة  نظمت 
و�فر  ي  والخفحج والخبر  الــريــاض  مــن:  كل  في  مختلفة  بمناطق  شعبية  ــيــة  أدا�ئ

دة)14(. الباطن و�ج

ميع  �ج لغيت  ائُ عاملية،  حة  ا�ئ �ج وإعــالن كوفيد-19  2020م،  وبحلول شهر مارس 
الذي  اإلغــالق  من  مر�لة  في  اململكة  دخلت  أن  إلــى  ي  تدريحج بشكل  الفعاليات 
م  هات)15(، األمر الذي �حجّ� الحج ميع العروض والفعاليات ملختلف  إلغاء �ج أدى إلى 
أعداد  ع  ترا�ج خالل  من  ذلك  ويظهر  كبير،  بشكل  الحي  املوسيقي  املعروض  من 
سبيل  على  للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ لها  صت  ر�ضّ� التي  الحية  املوسيقية  الحفالت 

ً فقط)16(. ً موسيقيا� املثال والتي بلغت 24 �فال�
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العروض االفتراضية
حة خيار إقامة الحفالت والفعاليات املوسيقية بصورة افتراضية،  ا�ئ فرضت الحج
خاصة  رقمية  منصات  فبين  األخــرى.  الثقافية  القطاعات  في  الحال  هو  كما 
تماعي مثل إنستغرام اليف، ويوتيوب  هات املنظمة، ومواقع التواصل اال�ج بالحج
والــعــرب،  السعوديين  الفنانين  مــن  لعدد  موسيقية  ســهــرات  ُعــرضــت  اليــف، 
تكتسب �فالته  ما   ً عادهت� الذي  املبارك  الفطر  وبمناسبة عيد  املثال  على سبيل 
من  أو  منازلهم  من  ية  غنا�ئ �فالت  وفنانات  فنانون  قــدم  عالية،  ماهيرية  �ج
)معيدين  عنوان  �ملت  افتراضية  ا�تفالية  في  مهور،  �ج بدون  مسار�  على 
وى  ونحج املهندس  د  وما�ج د  املا�ج وراشد  عبده  محمد  الفنانون  قدمها  معاكم(، 
نظمتها  مايو  شهر  من   28-25 من  منفصلة،  ية  غنا�ئ �فالت  أربــع  في  كــرم، 

بعض الفعاليات املوسيقية االفتراضية التي أقيمت هذا العام.

�ساب وزارة الثقافة
على منصة إنستغرام)19(

ة املوسيقى هي�ئ
د املهندس،	   محمد عبده، ما�ج

يد عبدهللا، أصالة نصري،  عبداملحج
أسماء املنور

17 إبريل
19 إبريل
22 إبريل

سهرات فنية

VIP منصة شاهد
ة العامة للترفيه  الهي�ئ

بالتعاون مع روتانا 
MBC موعة ومحج

د املهندس،	   محمد عبده، وما�ج
وى كرم د، ونحج وراشد املا�ج

25-28 مايو
�فالت عيد الفطر املبارك 

دين معاكم()20( )مع�يِّ

VIP منصة شاهد
ة العامة للترفيه  الهي�ئ

بالتعاون مع روتانا 
MBC موعة ومحج

وهر	  محمد عبده، عبادي الحج
د،	  ً وسوف، خالد عبدالر�من، راشد املا�ج ور�ج  �ج

وى كرم، أصيل أبو بكر، د املهندس، هاني شاكر، نحج  ما�ج
ل كفوري)21(، عبدهللا الرويشد وليد الشامي، وا�ئ

يونيو
 �فالت الصيف)22(

لين معاكم()23( )مكمِّ

�ساب سمو وزير الثقافة
على منصة إنستغرام

وزارة الثقافة لقاء مع الفنان محمد عبده	  9 ديسمبر )ضيف بدر(

الفني  يات واملكتب  بالتعاون مع روتانا للصوتيات واملر�ئ للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ
 VIP شاهد  منصة  عبر  مباشرة  الهواء  على   ً �صريا� وبثت   ،MBC موعة  ملحج

الطلب)17(. �سب 

وضمن املبادرة التي أطلقها سمو وزير الثقافة األمير بدر عبدهللا بن فر�ان آل 
ومثقفين  لفنانين  تتيح  التي  بــدر(،  )ضيف  بعنوان  ديسمبر  شهر  في  سعود، 
على  لسموه  الرسمي  الحساب  عبر  مهور  الحج مع  املباشر  التواصل  سعوديين 
فنية  سهرة  فــي  عبده  محمد  الفنان  الحلقات  استضافت  إنستغرام،  منصة 
املعروفة  أغانيه  من  موعة  محج فيها  غنى  الساعة،  ونصف  ساعة  لنحو  استمرت 

ديدة)18(. باإلضافة إلى ثالث أغنيات �ج

املنصةالفنانات والفنانون املنظمالتاريخالفعالية
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ماهيرية  ية للحياة الطبيعية، عادت الحفالت املوسيقية الحج وبعد العودة التدريحج
دة والدمام بمناسبة اليوم الوطني السعودي التسعين  في كل من الرياض و�ج
يات والصوتيات وإشراف  في 22-26 من شهر سبتمبر، بتنظيم من روتانا للمر�ئ
ين الذي يتيح الحضور  ة العامة للترفيه. وتميزت هذه الحفالت بالطابع الهحج الهي�ئ
مهور  راءات اال�ترازية و�صر الحج مهور بشكل مقنن مع االلتزام باإل�ج الفعلي للحج
ً عبر  انا� ً ومحج افتراضيا� الحضور  يتيح  املقابل  ً فقط، وفي  50 شخصا� الحاضر على 
اليوم  بمناسبة   ً �ــفــال� املصرية  األوبـــرا  دار  أقــامــت  كما  بــوكــس()24(.  )فــن  تطبيق 
ث على شاشة قناة MBC بالتوازي مع عرضه على املنصات  الوطني السعودي �جُ
شملت  موسيقية  فعاليات  إثـــراء  مركز  نظم  املناسبة  ذات  وفــي  الــرقــمــيــة)25(. 
املقطوعات املوسيقية بواسطة عازفة  ً لبعض  دية، وتقديما� النحج ً للعرضة  عروضا�
مركز  مسر�  على  الفارابي  فرقة  من  فارسي  أمين  والفنان  بالبيد  عبير  البيانو 

إثراء من 23-24 سبتمبر)26(.

 ً راءات اال�ترازية على الفعاليات في األماكن العامة، كان له تأثير أيضا� تطبيق اإل�ج
على املسا�ات املخصصة لتقديم العروض املوسيقية الحية للمواهب في املقاهي 
بإقامة  تسمح  صحية  بروتوكوالت  للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ وضعت  إذ  واملطاعم؛ 
مع  ية،  الغنا�ئ الــعــروض  دون  الوترية  اآلالت  على  املقتصر  املنفرد  الحي  الــعــزف 
االلتزام بمسافة مترين بين العازف والحضور وارتداء الكمامة أثناء العزف)27(، 
ية مع  وفي نهاية العام تم تحديث البروتوكوالت الصحية بعودة العروض الغنا�ئ

مهور)28(. املحافظة على التباعد مسافة مترين عن الحج

ية املسابقات املوسيقية والغنا�ئ

ديدة،  قيمت خالل عام 2020م، عدة مسابقات تهدف إلى اكتشاف املواهب الحج ائُ
أنحاء  عــّواد من   400 تنافس  للعود، وبعد  الرياض  ان  يوم من مهر�ج آخر  ففي 
شاشة  عرضت  كذلك  الــعــود()29(.  )ملك  بلقب  ز  الفا�ئ عن  أعلن  العربي،  الوطن 
املــواهــب  ــات  إنــتــا�ج البيت( الســتــعــراض  فــي  )ُصــنــع  التنافسي   ً الــبــرنــامــحج  MBC
ال املوسيقى من عزف وغناء)30(.  ول التي شملت محج اإلبداعية في فترة �ظر التحج
اليوم  بمناسبة  والــفــنــون  للثقافة  الــســعــوديــة  العربية  معية  الحج أطلقت  كما 
لتحفيز  مختلفة  مسارات  ستة  من  الوطن(  )سمو  مسابقة  التسعين،  الوطني 
ً اإلبداعي لدى الفنانين في منطقة عسير، وفاز في مسار املوسيقى الفنان  اإلنتا�ج

محمد العلي)31(.

ــال املوسيقى في 6-2: املــســابــقــات املــقــامــة الكــتــشــاف املــواهــب فــي مــحج ـــدول   �ج
عام 2020م.

ز بلقب ملك العود:  الفا�ئ
فيصل القحطاني ة العامة للترفيه الهي�ئ مسابقة ملك العود

عمر �افظ)32(
ة العامة للترفيه الهي�ئ
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ماهيرية التي  حفالت اليوم الوطني التسعين ال�ج
نظمتها الهئ�ة العامة للترفيه

هة املنظمةاملسابقة الفأ�زونال�ج
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الفعاليات والعروض املوسيقية العاملية

بينها  من  كــان  والعاملية،  العربية  للموسيقى  عــروض  عــدة  العام  بداية  شهدت 
بمركز  املحيطة  ق  الحدا�ئ في  أقيمت  فيتنام،  دولــة  من  لفرق  موسيقية  عــروض 
يناير)33(،  الثقافية( خالل شهر  إثــراء  )أيــام  الفيتنامية في  العروض  إثــراء ضمن 
ً ملدة ثالثة أيام  ً �يا� ً موسيقيا� وعلى مسر� مركز إثراء قدم األخوان شحادة عرضا�

متتالية في شهر فبراير)34(.

تــرتــب عليها من  ــحــة كــوفــيــد-19 فــي شهر مـــارس، ومــا  ــا�ئ ولــكــن بعد انتشار �ج
ل  تن�تّ على  اال�ترازية  ـــراءات  اإل�ج أثــرت  الــدولــي،  للسفر  وتعليق  للحدود  إغــالق 
الفنانين واملؤدين من وإلى اململكة، وهو ما أدى إلى تواضع الفعاليات املوسيقية 
العربية والعاملية املباشرة باململكة في بقية أشهر العام، فكان الخيار االفتراضي 
العربية  املوسيقى  الواقع، �يث �ضرت  إقامتها في  ً عن  العروض بديال� لتقديم 
موعة  ُلبانة القنطار ومي فاروق ملحج ً من خالل أداء كل من  الكالسيكية افتراضيا�
مهور،  من أغاني أم كلثوم وأسمهان على مسر� )إثراء( في شهر مايو بدون �ج

قل الحفل مباشرة عبر البث التلفزيوني لقنوات روتانا)35(. وقد �ضُ

كما أقيم الحفل املوسيقي مدل بيست بشكل مختلف هذا العام، فأطلق فريق 
ً بالتزامن مع يوم املوسيقى العاملي في 21 يونيو  ً افتراضيا� ً موسيقيا� الحدث �فال�
تحت عنوان فريكوايز، وقد استمر الحفل ملدة 12 ساعة عن طريق البث املباشر 
ي محلية وعاملية على ذات املنصة  اني عبر موقع الفعالية، وقدمته فرق دي �ج املحج

دد. مع مشاركات لبعض الفنانين الحج

وشارك عدد من الفنانين السعوديين في البث من مواقع مختلفة �ول اململكة، 
بالو من  البحر األ�مر، وبثت  موعتها من قارب في  ت كوزمي كات محج ب�ثّ �يث 
بل القارة  قرية ذي عين التراثية، ومود فينيل من البا�ة، وسبيس بوي من �ج
وقام  اليونسكو.  لــدى  العاملي  الــتــراث  مة  قا�ئ في  األ�ــســاء  وا�ــة  ضمن  املصنف 
 ً ي ستيف أيوكي الذي شارك في افتتا�ية �فل العام السابق، بتقديم مزيحج ديحج

من األغاني العاملية واألغاني السعودية الشعبية)36(.

املشاركة

العامة  ة  الهي�ئ التي نظمتها  الحية  ية  الغنا�ئ مالي لحضور الحفالت  بلغ العدد اإل�ج
قيم في  ً ائُ للترفيه 100,401 شخص، توزعت بين أربع مدن، باإلضافة إلى �فل�
ً في ضوء  50 شخصا� اليوم الوطني واقتصر فيه الحضور على  الدمام بمناسبة 
راءات اال�ترازية التي �ددت هذا العدد لحضور الحفالت)37(.  االلتزام بتطبيق اإل�ج
الفرق  �ــفــالت  �ظيت  ــدة،  الــســا�ئ ماهيرية  الحج للموسيقى   ً � مــــوارض مشهد  وفــي 
العام  هذا  إثــراء  مركز  مسر�  على  أقيمت  التي  املستقلة  واملوسيقية  ية  الغنا�ئ

دول 3-6()38(. ً )�ج ً بلغ 5156 شخصا� بإقبال واسع نسبيا�

ة العامة للترفيه، 21 ديسمبر 2020م. املصدر: بيانات الهي�ئ

� لها من الهئ�ة  توزيع ال�فالت الغنأ�ية ال�ية املصّرَ
العامة للترفيه لعام 2020م حسب النطاق اإلداري 
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ية املقامة على مسر� إثراء في عام 2020م)39(.  دول 6-3: الحفالت الغنا�ئ �ج

�فل فرقة الفارابي مع عبير بالبيد وأمين فارسي  783

810 �فل فرقة الظهران الكبرى

356 از �فل فرقة محج

1995 عرض األخوين شحادة

5156 موع املحج

مهور  ديد من تفاعل الحج عد �ج �جُ ومع نشاط الفعاليات الرقمية في القطاع، ظهر 
منصة  على  بــدر(  )ضيف  في  عبده  محمد  الفنان  سهرة  �ظيت  إذ  ومشاركته؛ 
الخمس  ــق  الــدقــا�ئ فــي  مشاهدة  ألــف   100 بلغت  مــشــاهــدات  على  إنستغرام 
للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ أطلقت  الوطني،  اليوم  وبمناسبة  اللقاء)40(.  من  األولــى 
ــمــهــور لــلــمــشــاركــة مــن خــالل  مـــبـــادرة بــعــنــوان )نــنــشــد لــلــوطــن( دعـــت فــيــهــا الــحج
�ساب  إلى  وإرسالها  الوطني  النشيد  يــؤدون  وهم  شخصية  فيديوهات  تصوير 

ً عمل موسيقي بأداء املواطنين)42(. )عيشها()41( إلنتا�ج

، وهو ما  حة على املشاركة ملحوظا� ا�ئ وعلى الرغم من هذه املحاوالت، كان تأثير الحج
تعكسه املؤشرات املتوفرة ملستويات الحضور للفعاليات بكافة أنواعها في القطاع 
ري في الربع  2020م، الذي أ�ج بشكل عام، وقد أوضح مسح املشاركة الثقافية 
ميع مناطق  ً من �ج األخير من عام 2020م بعينة ممثلة شملت 3112 شخصا�
أو  �ضورية  موسيقية  وفعاليات  �فالت  بحضور  أفاد  من  نسبة  أن  اململكة)43(، 
 15.2% اوز  تتحج مل  املاضية   ً شــهــرا� عشر  االثني  خــالل  النوعين  كال  أو  افتراضية، 
الــفــعــالــيــات والــحــفــالت املوسيقية  بــلــغ مــعــدل �ــضــور  6-1(، فــي �ــيــن  )شــكــل 
الفعاليات  �ضور  نسبة  انخفضت  بينما   )44(،18.9% املاضي  العام  فقط  الحية 

عن   ً أيضا� املسح  بيانات  وكشفت   ،12.7% إلى  2020م  عام  و�دها  الحضورية 
العالقة بين العمر ومعدالت �ضور الحفالت؛ إذ ارتفعت نسبة الحضور للحفالت 
ات  ً لدى الف�ئ يا� ة العمرية 15-25 إلى ما يقارب %19 لتنخفض تدريحج بين الف�ئ

ً )شكل 2-6(. األكبر سنا�

عام  فــي  املوسيقية  والــحــفــالت  الفعاليات  لحضور  ــويــة  املــ�ئ النسبة   :1-6 شكل 
ً املاضية. 2020م خالل االثني عشر شهرا�

عدد ال�ضوراسم ال�فل

�ضر �فلة أو فعالية موسيقية  �ية

راضية �ضر �فلة أو فعالية موسيقية  �ية واف�ت

راضية مل أ�ضر أي �فلة أو فعالية موسيقية �ضورية أو اف�ت

راضية �ضر �فلة أو فعالية موسيقية اف�ت

2.7%

84.8%

10.0%
2.5%
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أو فعالية  �ــفــل  بــحــضــور  أفــــادوا  الــذيــن  لــأفــراد  النسبي  الــتــوزيــع   :2-6 شــكــل 
ة  الف�ئ املــاضــيــة، �سب   ً االثــنــي عشر شــهــرا� خــالل  األقـــل  ــدة على  وا�ـ موسيقية 

العمرية.

شكل 6-3: التوزيع النسبي لأفراد الذين يمتلكون آالت موسيقية في اململكة 
ة العمرية. بحسب الف�ئ

ــاوز مــعــدل امـــتـــالك آلـــة مــوســيــقــيــة فـــي املـــنـــزل نسبة  ــتــحج وبــحــســب املـــســـح، ال ي
غيرها  مــن  أكثر   34-15 مــن  العمرية  ة  الف�ئ تفاعل  املسح  ويظهر   ،12.48%
العمرية  الشريحة  هذه  اهتمام  استثمار  أهمية  يبرز  ما  وهو  انب،  الحج هذا  في 
وتعزيز  لتنمية  املــنــاســبــة   ً ــبــرامــحج ال وتــوفــيــر  واملــوســيــقــى،  الــعــزف  فــنــون  لتعلم 
غرافي لهذا االهتمام، يوضح الحج بالتوزيع  6-3(. وفيما يتعلق   مهاراتهم )شكل 
في  ملحوظ  بشكل  ترتفع  موسيقية  آالت  يمتلك  من  نسبة  أن   )4-6( ــدول  �ج

مناطق الرياض ومكة املكرمة واملنطقة الشرقية.
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دول 6-4: التوزيع النسبي المتالك األفراد لآلالت املوسيقية بحسب املنطقة. �ج

29.7% منطقة الرياض

25.8% منطقة مكة املكرمة

4.7% منطقة املدينة املنورة

4.4% منطقة القصيم

17.3% املنطقة الشرقية

7.4% منطقة عسير

3.3% منطقة تبوك

0.3% ل منطقة �ا�ئ

0.3% منطقة الحدود الشمالية

3.6% ازان منطقة �ج

1.4% ران منطقة نحج

1.1% منطقة البا�ة

0.8% وف منطقة الحج

ً لديهم. وية لأفراد �سب نوع املوسيقى األعلى تفضيال� شكل 6-4: النسبة امل�ئ

الرقمنة في قطاع املوسيقى

الحفالت املوسيقية االفتراضية

املوسيقى،  قطاع  في   ً مهما�  ً �ــيــزا� الحية  املوسيقية  والفعاليات  الحفالت  تحتل 
ربة  التحج على  تأثيرها  فــي  أو  الــصــنــاعــة،  إيــــرادات  فــي  مها  �حج �يث  مــن  ســـواء 
املوسيقية للمؤدي أو املتلقي. ومع تحّول غالبية هذه الفعاليات في عام 2020م 
فرضتها  التي  ربة  التحج فعالية  مــدى  �ــول  تــســاؤالت  بــرزت  رقمية،  أنشطة  إلــى 

حة. ا�ئ ظروف الحج

منصات  عبر  ثت  �جُ التي  االفتراضية  الفعاليات  لت  سّه� املتلقي،  نظر  هة  و�ج من 
ــمــهــور واســــع عــبــر شبكة  رقــمــيــة مختلفة إيــصــال الـــعـــروض املــوســيــقــيــة إلـــى �ج
مل  الوصول  سهولة  ميزة  أن  غير  الثمن.  مرتفعة  دخــول  بطاقات  وبال  اإلنترنت، 
الرغم من تحقيق بعض  مهور على نطاق واســع، فعلى  الحج ذب  تنعكس على �ج
الفعاليات لنسبة زيارات ومشاهدات عالية، إال أن مسح املشاركة الثقافية يشير 
إلى معدالت منخفضة في �ضور الفعاليات املوسيقية االفتراضية )%2.5(، كما 
اوز نسبة من �ضروا الفعاليات املوسيقية الحضورية واالفتراضية )2.7%(  مل تتحج

)شكل 1-6(.

ــربــة االفــتــراضــيــة الــتــفــاعــل املــبــاشــر مع  ــن، فــال تــوفــر الــتــحج ــؤديـ ــا مــن زاويــــة املـ أمـ
ربة األداء املوسيقي الحي)45(. كما أن الفعاليات  عد من أركان تحج مهور، الذي �يُ الحج
التوقف  مــن  أفضل  والفنانين  للفنانات  دخــل  مصدر  ـــرت  و�ضّ� وإن  االفتراضية، 
ال تعّوض عن دخل  ال  املحج أنها بحسب خبراء وعاملين في  إال  للنشاط،  الكامل 
املنصات  أن  يعني  مــا  وهــو  الــتــذاكــر،  بمبيعات  املــدعــومــة  الحضورية  الفعاليات 
واألعمال  الفعاليات  لتسويق  مــوازيــة  وسيلة  باعتبارها  ــف  تــوطضّ� قد  االفتراضية 
د أعلى  ً للحفالت الحية وما توفره من عوا�ئ املوسيقية، ولكن يصُعب أن تحل بديال�
القطاع  وشركات  ين  املبتد�ئ بالفنانين  األمر  يتعلق  �ينما   ً خصوصا� أكبر،  وتفاعل 
الخاص املنظمة لحفالتهم، والضغط الذي سببه إلغاء الفعاليات املوسيقية الحية 
على إيراداتهم)46(. ولذلك فإن الشكل االفتراضي من الحفالت املوسيقية الحية 
ً في الفعاليات  ً في ظروف خاصة تعكس مرونة القطاع، أو ُمكّمال� قد يكون بديال�
ح في  ً بالتزامن مع عرضها الواقعي، لكن من غير املر�ج ينة التي تبث افتراضيا� الهحج
املدى املنظور أن تز�ز� هذه العروض الرقمية املكانة التي تتميز بها الفعاليات 

ربة املوسيقية. الحية في الصناعة والتحج

ً عربية �ي أغا�ض

�ي غناء شع�ج

نبيةموسيقى عربية)آالت( ً أ�ج �ي أغا�ض

موسيقى عربية)آالت(

أخرى

ال أس�تمع للموسيقى

47.0%

11.5%

10.4%

5.7%

4.7%

1.9%

18.9%

النسبة املٔ�وية املنطقة
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ط املتدفقة( البث املوسيقي )الوسا�ئ

ل الرقمية بعيدة عن خلخلة صناعة العروض املوسيقية الحية، فإن  إن كانت البدا�ئ
انبها املتعلق باستهالك  ً عند الحديث عن الرقمنة في �ج الواقع هو العكس تماما�
البث  خدمات  استحوذت  ســنــوات،  بضع  غضون  ففي  املوسيقية.  يالت  التسحج
املوسيقية  يالت  التسحج سوق  من   56% على  املتدفقة(  ط  الوسا�ئ )أو  املوسيقي 
السيطرة  تتنازع  كبرى  عاملية  شركات  طريق  عن  2019م)47(،  عام  بحلول   ً عامليا�
 ، مهوره مثل: سبوتيفاي، وآيتونز، وأمازون وغيرها. وعربيا� على هذا الفضاء و�ج
الو�يد الذي يبث موسيقى مرخصة، بينما يعاني قطاع  يظل )تطبيق أنغامي( 

واسع من سوق املوسيقى العربية من القرصنة.

في اململكة، تأتي أرقام االستهالك من تطبيقات عاملية؛ إذ وصلت إيرادات البث 
أن  من  وبالرغم  دوالر،  مليون   69 إلــى  العام  هــذا  بنهاية  اململكة  في  املوسيقي 
يعتمد  من  نسبة  )أي  االنتشار  نسبة  �يث  من   ً عامليا�  52 املرتبة  تحتل  اململكة 
النمو  معدل  أن  إال  السكان(،  مالي  إ�ج من  البث  على  للموسيقى  استماعه  في 
النسبة  وتبلغ   ،)48()10.8%( إلــى  يصل  اململكة  فــي  الــبــث  إليــــرادات  الــســنــوي 
وية ملستخدمي اإلنترنت الذين يستمعون إلى خدمات بث املوسيقى 71%،  امل�ئ
املوسيقى  تطبيقات  اململكة  في  اإلنترنت  مستخدمي  من   41% يستخدم  كما 

هزة الذكية والكمبيوتر)49(. املختلفة على األ�ج

هذا التحّول العاملي في صناعة املوسيقى، والنمو الذي يواكبه في خدمات البث 
تأثيره  على  التعرف  محاولة  في  تتمثل  ابة  استحج يستدعي  باململكة،  املوسيقي 
العاملية،  بالشركات  الفنان  ، من �يث عالقة  اإلنتا�ج املحتمل على �لقات عملية 
إلى  بــاإلضــافــة  الــقــطــاع،  الــتــوزيــع ومــدخــوالت  انعكاسه على شبكات  ومــن �يث 

وتوفر  اململكة،  فــي  املستمع  تستوعب  وطنية  منصات  تطوير  على  يع  التشحج
ارب  تحج غــرار  على  املحلي،  املحتوى  امتصاص  من  وتتمكن  املوسيقية  اختياراته 
مع  نب  �ج إلــى   ً نبا� �ج العربية  السوق  من  �صة  على  الحصول  استطاعت  عربية 

الالعبين العامليين الكبار.

2017-2020م  عــام  منذ  اململكة  فــي  املوسيقي  الــبــث  ــرادات  ــ إي  :5-6 ـــدول  �ج
باملليون دوالر أمريكي)50(.

35.5 2017م

44 2018م

55.5 2019م

69.4 2020م

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

مشاريع البنى التحتية

املنوفي  بيت  في  عبدالحكيم  طــارق  للفنان  متحف  إنشاء  على  العمل  ري  يحج
وإلى  2023م،  عام  في  عليه  العمل  من  االنتهاء  املقرر  ومن  التاريخية،  دة  بحج

إيرادات البث املوسيقي باملليون دوالر السنة
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التي  املوسيقية  واآلالت  الــرا�ــل  الفنان  �ــيــاة  مــن  لقطات  اســتــعــراض  ــانــب  �ج
وإتا�ة  للفنان،   ً متنوعا�  ً أرشيفا� يضم   ً بحثيا�  ً مركزا� املتحف  سيوفر  استخدمها، 
ي  الغنا�ئ باإلرث  العناية  سياق  في  وذلك  واملهتمين،  للدارسين  املوسيقي  إرثه 

املتعلقة به)51(. واألبحاث 

التعليم واملهارات

االبتعاث الثقافي
ً االبتعاث الثقافي الذي يستهدف  أعلنت وزارة الثقافة في بداية العام عن برنامحج
 ً االت الثقافة الـ 16 ومنها املوسيقى، وتقدم 1,033 طالبا� تأهيل كفاءات في محج

وطالبة لدراسة تخصصات املوسيقى في 11 مؤسسة تعليمية �ول العامل)52(.

التدريب
والفرق  الــهــواة  على  كبير  بشكل   ً معتمدا� اململكة  فــي  املوسيقى  قطاع  يــزال  ال 
يصعب  والــتــي  الــذاتــي،  التدريب  على  بــدورهــا  تعتمد  التي  املستقلة  الشبابية 
عــلــن عنها هـــذا الــعــام،  �ــصــرهــا، ولــعــل تــأســيــس أنــديــة الــهــواة )هــــاوي( الــتــي ائُ
ككيان  األساسية  حتها  ال�ئ تماعية  اال�ج والتنمية  البشرية  املــوارد  وزارة  واعتمدت 
يل الهواة من املواطنين واملقيمين في اململكة، األمر الذي  تنظيمي إلنشاء وتسحج
ال املوسيقى وتقديم الدعم  تمعات الهواة في محج م محج قد يساعد في تقدير �حج
ودة الحياة  ً �ج اسة برنامحج الالزم لتنميتها وتطويرها، وبخاصة أن االعتماد أتى بر�ئ

هات �كومية عدة من بينها وزارة الثقافة)53(. ومشاركة �ج

من  ــديــد  �ج نــوع  إصـــدار  عــن  يوليو  شهر  فــي  للترفيه  العامة  ة  الهي�ئ أعلنت  كما 
ال تطوير  هات الراغبة في العمل في محج التراخيص عبر بوابتها اإللكترونية للحج

وإدارة املواهب الفنية والترفيهية)54(.

اململكة،  في  املوسيقية  الصناعة  وتطوير  للقطاع  التنظيمية  هود  الحج سياق  وفي 
أعلن سمو وزير الثقافة في 28 من ديسمبر عن إصدار تراخيص ألول معهدين 
بعد  التراخيص  من  النوع  بهذا  خاصة  منصة  وإطــالق  اململكة،  في  للموسيقى 

.)55( تاريخ اإلعالن بتسعين يوما�

ً من  معية العربية السعودية للثقافة والفنون عددا� ويقدم معهد ثقف التابع للحج
الصوتي،  األداء  ومهارات  املوسيقية،  املقامات  تشمل  التي  التدريبية  الــدورات 

وتقنيات العزف والتدوين املوسيقي، بلغ عددها خمس دورات هذا العام.

العمل والعاملون في القطاع

ً ضمن املر�لة األولى للتصنيف  ديدهت� ت وزارة الثقافة ثمانين مهنة ثقافية �ج أدر�ج
والتنمية  البشرية  املــوارد  وزارة  مع  بالتعاون  للمهن  املو�د  ديد  الحج السعودي 
ديد الذي سيمنح الفنانين في  لس الوزراء التصنيف الحج تماعية، واعتمد محج اال�ج

، ويزيد من فرص اال�تراف)56(. اململكة اعترافا�

تطورات تنظيمية

ات متخصصة  ً بإنشاء هي�ئ لس الوزراء في شهر فبراير 2020م قرارا� أصدر محج
ة املوسيقى)57(، وفي شهر يوليو تم اإلعالن  بالقطاعات الثقافية من ضمنها هي�ئ
بن  عبدهللا  بن  بدر  األمير  الثقافة  وزير  سمو  اسة  بر�ئ ة  الهي�ئ إدارة  لس  محج عن 
يس  ً لر�ئ با� ب وزير الثقافة �امد بن محمد فايز نا�ئ فر�ان آل سعود، ومعالي نا�ئ
والدكتور  عبداملحسن،  بن  بدر  األمير  امللكي  السمو  صا�ب  وعضوية  لس،  املحج
وزيف بوليسي، واألستاذ نزار بن هاشم ناقرو، واألستاذ  باري إيف، والدكتور �ج
اإلدارة  بمهمة  املــلــحــم  ُكــلــف  سبتمبر  شــهــر  وفـــي  املــلــحــم.  عــبــدهللا  بــن  مــحــمــد 
هاد الخالدي التي  ً عن الدكتورة �ج ة املوسيقى بدال� التنفيذية وتسيير شؤون هي�ئ
ياته  ة املوسيقى بتطوير القطاع ورسم استراتيحج عنى هي�ئ ُعينت مستشارة)58(، و�تُ
تدريبية   ً بــرامــحج توفير  خــالل  مــن  وتنميته،  فيه  الــحــراك  وتــعــزيــز  املستقبلية، 
واالستثمار.  التمويل  فــرص  توفير  إلــى  باإلضافة  الفنية،  للمواهب  وتعليمية 
ال، والترخيص  ة دور في �ماية �قوق امللكية الفكرية في املحج كما سيكون للهي�ئ

ة، وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع)59(. ألنشطته ذات العالقة بعمل الهي�ئ
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ماهيرية، إذ يمتاز بتنوع املحتو� املعروض، باإلضافة إلى الثراء  انات والفعاليات الثقافية من أكثر القطاعات الثقافية �ج عد قطاع املهر�ج �يُ
هات الحكومية والخاصة،  من �يث العدد والحضور واالنتشار في مختلف مناطق اململكة، كما أنه أ�د القطاعات التي تشارك فيها الحج
النمو  القطاع على  املاضية قدرة  القليلة  األعــوام  أثبتت  الحكومي،  الدعم  أو مشاركين. مع  أو داعمين  مين  الصغيرة والكبيرة، كمنطفّ
يل  حة كوفيد-19 أثرت في القطاع بتسببها في تأ�ج ا�ئ ذب االستثمارات، وعلى إبراز الثراء الثقافي ملناطق اململكة املختلفة، إال أن �ج و�ج
اد  انب إيحج وء إلى الرقمنة في إقامة الفعاليات وليس فقط التسويق لها، إلى �ج اد �لول بديلة منها اللحج انات، ودفعته نحو إيحج أهم املهر�ج
ماهير. و�تى بعد بدء العودة إلى الحياة الطبيعية،  قة شريحة أكبر من الحج مع عناصر مختلفة وتحاول إرضاء ذا�ئ ينة تحج فعاليات هحج
مساهمة  رت  تأ�ثّ كما  محدود،  ماهيري  �ج وبحضور  ق  ض�يّ نطاق  على  وفعالياته  اناته  مهر�ج وعقد  اال�ترازية  ــراءات  بــاإل�ج القطاع  التزم 

ً عن العام املاضي. ً كبيرا� ، ما أد� إلى انخفاض نسبتها انخفاضا� القطاع في تنشيط السيا�ة املحلية والوافدة سلبيا�

ً اإلبداع واإلنتاح�

في  السابق  العام  شهده  الــذي  ماهيري  الحج للزخم   ً مستكمال� 2020م  عام  بدأ 
انات والفعاليات، فقد استمرت بعض املواقع الخاصة بموسم الرياض  قطاع املهر�ج
ماهير �تى بعد اختتام املوسم في ديسمبر 2019م مثل البوليفارد  باستقبال الحج
مثل  العام  بداية  في  أخــرى  وفعاليات  انات  مهر�ج أقيمت  كما  وندرالند،  وونتر 
شتاء طنطورة الثاني الذي بدأ في 19 ديسمبر 2019م واستمر �تى 7 مارس 
انات  حة عاملية ألغيت املهر�ج ا�ئ 2020م. لكن بحلول شهر مارس وإعالن كوفيد-19 �ج
يله إلى  ي الدولي الذي أعلن عن تأ�ج ان البحر األ�مر السينما�ئ ً مثل مهر�ج يا� تدريحج
قم مواسم السعودية،)1( إلى أن دخل القطاع في مر�لة من  العام التالي، كما مل �تُ
ة العامة  ميع الفعاليات املرخصة من الهي�ئ ي الذي أدى إلى إلغاء �ج اإلغالق التدريحج

هات املختصة األخرى.)2( ة املؤتمرات واملعارض والحج للترفيه ووزارة الرياضة وهي�ئ

السعودية  ة  الهي�ئ أطلقت  العام،  منتصف  في  الطبيعية  للحياة  العودة  بدء  مع 
للسيا�ة التي تأسست في 10 مارس 2020م موسمين سيا�يين هما صيف 
السعودية )تنفس( وشتاء السعودية )�ولك( بهدف تنشيط السيا�ة الداخلية 
بين املواطنين واملقيمين. باإلضافة إلى ذلك، أقيمت فعاليات متنوعة بمناسبة 
هات في مناطق اململكة، مثل  اليوم الوطني السعودي التسعين من مختلف الحج
دة  وية، واأللعاب النارية، والحفالت املوسيقية في مدينة الرياض و�ج العروض الحج
وقد  للترفيه،  العامة  ة  الهي�ئ وإشــراف  والصوتيات  يات  للمر�ئ روتانا  من  بتنظيم 
أتيح الحضور الفعلي للحفالت بشكل مقنن بواسطة شراء التذاكر عبر اإلنترنت، 

ً عبر تطبيق »فن بوكس«.)3( انا� ومحج

انات السنوية و�التها في عام 2020م. دول 7-1: املواسم واملهر�ج �ج

ًمارسموسم املنطقة الشرقية ذإمارة املنطقة الشرقيةاملنطقة الشرقية15 يوما� ن�ضّ� مل �يُ

موسم شهر رمضان 
املبارك

6ً مايو – 3 يونيو ميع مناطق اململكة29 يوما� ة السعودية للسيا�ة  �ج ذالهي�ئ ن�ضّ�   مل �يُ

ميع مناطق اململكة4 أيام4 – 8 يونيوموسم عيد الفطر ة السعودية للسيا�ة  �ج ذالهي�ئ ن�ضّ�   مل �يُ

دة 8ً يونيو – 18 يوليوموسم �ج دة40 يوما� دة�ج ذأمانة منطقة �ج ن�ضّ�  مل �يُ

ف فشهر وا�د1 – 31 يوليوموسم الطا�ئ ة السعودية للسيا�ة  الطا�ئ ذالهي�ئ ن�ضّ�   مل �يُ

ذصندوق االستثمارات العامةمنطقة السودةشهر وا�د1 – 31 يوليوموسم السودة ن�ضّ�  مل �يُ

ميع مناطق اململكة4 أيام23 – 26 سبتمبرموسم اليوم الوطني ة العامة للترفيه�ج الهي�ئ
راءات  نفذ مع مراعاة اإل�ج

اال�ترازية

11ً أكتوبر – 31 ينايرموسم الرياض ة العامة للترفيهالرياض80 يوما� ذالهي�ئ ن�ضّ�  مل �يُ

ة العامة للرياضةالدرعيةشهر وا�د22 نوفمبر – 21 ديسمبرموسم الدرعية ذالهي�ئ ن�ضّ�   مل �يُ

املدة ان هة املنظمةموقع الفعالياتالتاريخاملوسم/ املهرحج حالة الفعالية 2020مال�ج
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ل 22ً ديسمبر – 10 فبرايرموسم �ا�ئ ل50 يوما� ة العامة للرياضة�ا�ئ ذالهي�ئ ن�ضّ�   مل �يُ

ة امللكية ملحافظة العالمنطقة العال100 يوم19 ديسمبر – 3 مارسموسم العال ذالهي�ئ ن�ضّ�  مل �يُ

موسم صيف السعودية 
س« »تن�ضّ

25ً يونيو – 30 سبتمبر ة السعودية للسيا�ةمختلف مناطق اململكة98 يوما� فذالهي�ئ مستحدث/ �ضُ

موسم شتاء السعودية 
»�ولك«

10ً ديسمبر – 31 مارس ة السعودية للسيا�ةمختلف مناطق اململكة112 يوما� فذالهي�ئ مستحدث/ �ضُ

حة ا�ئ ابة القطاع للحج استحج

ه املنظمون إلى إقامة فعاليات افتراضية تستفيد  خالل مدة العزل الصحي، اتحج
من املنصات الرقمية املتوافرة، واملنافذ اإلعالمية املختلفة مثل املواقع اإللكترونية 
تماعي و�تى البث التلفزيوني، وقد تنوعت هذه الفعاليات  ومواقع التواصل اال�ج
ناس واألعمار. على سبيل املثال  اتها املستهدفة، من مختلف األ�ج بمحتواها وف�ئ
أطلقت وزارة الثقافة مبادرة الثقافة في العزلة بتاريخ 13 أبريل 2020م والتي 
وماراثون  العزلة  أدب  مثل  الثقافية  املــبــادرات  من  لعدد  امعة  �ج مظلة  شكلت 
مهور على املشاركة بمحتوى إلكتروني في قطاعات ثقافية  عت الحج القراءة، وشحج

ول.)4( مختلفة مثل املسر� واألفالم واألدب والقراءة في أثناء مدة �ظر التحج

ً من الفعاليات االفتراضية املقامة في عام 2020م. دول 7-2: نماذ�ج �ج

مبادرة الثقافة في 
العزلة

ابتداء من 13 أبريل 
2020م

أنشطة ومبادرات ثقافية في قطاعات 
متعددة مثل املسر� واألدب والقراءة 

تمع ليشارك هة للمحج  واألفالم مو�ج
فيها في أثناء مدة العزل الصحي

وزارة الثقافة
 املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة
 و�ساباتها على مواقع التواصل

تماعي اال�ج

17 – 22 إبريل 2020مسهرات موسيقية
سهرات موسيقية مع فنانين مختلفين 

 نظمتها وزارة الثقافة
وبثتها عبر �سابها في إنستغرام

�ساب وزارة الثقافة على إنستغراموزارة الثقافة

ة فوانيس رقم�يّ
 14 – 20 رمضان 1441هـ

- 13 مايو 2020م

امتداد لفعالية فوانيس السنوية
 التي تقيمها غرفة مكة

في شهر رمضان املبارك
منصة فوانيس رقميةغرفة مكة املكرمة

28 – 31 مايو 2020ممين يكون
 مسابقة افتراضية للتعرف
 على الشخصيات املتنكّرة

ز مالية وا�ئ وكسب �ج

ة العامة  MBC +الهي�ئ
للترفيه

VIP ومنصة شاهد MBC قناة

ان مدل بيست  مهر�ج
   املوسيقي 2020م

MDL Beast 
Freqways music 

festival

20 يونيو 2020م
ربة افتراضية  تحج

ان مدل بيست املوسيقي)5( ملهر�ج
مدل بيست

املوقع الخاص بالفعالية
http://freqways.mdlbeast.com/ 

هة املنظمة/ املنفذةالتاريخاسم الفعالية املنصةال�ج شر� الفعالية
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هاكاثون افتراضي 
واملعسكر التدريبي 

لحاضنة األزياء
سبتمبر 2020م

ً تنافسي لتقديم دعم معرفي  برنامحج
ال األزياء ً في محج وتطوير اإلنتا�ج

وزارة الثقافة
ً املنصة اإللكترونية للبرنامحج

https://engage.moc.gov.sa/
fashion_incubation

 أسبوع مسك
للفنون)6(

3 – 7 سبتمبر 2020م

 فعالية فنية سنوية ينظمها معهد
مسك للفنون وتقام فيها ورش عمل 
لسات �وارية ومعارض ودورات  و�ج

تدريبية فنية مختصة

معهد مسك للفنون
صالة األمير فيصل بن فهد للفنون 

 التشكيلية في الرياض
وعبر موقع الفعالية اإللكتروني

 ماراثون األفكار
الثقافية

9 ديسمبر
2020م

قدم  ماراثون افتراضي ملدة أسبوع �يُ
فيه الدعم والتدريب بأسلوب التفكير 

ً بأفكار إبداعية  التصميمي؛ للخرو�ج
انات الثقافية،  في الفعاليات واملهر�ج

ً ً ثقافيا� اال�  تشمل أ�د عشر محج
ميع مناطق اململكة. في �ج

وزارة الثقافة
املنصة اإللكترونية 

https://engage.moc.gov.sa/
ideathon

ً عن بقية العام، إنما عادت بتنظيم محدود،  انات والفعاليات تماما� مل تغب املهر�ج
�ضورية  مصغرة  فعاليات  أقيمت  الطبيعية،  للحياة  ية  التدريحج الــعــودة  فمع 
بناء على مسا�ة  ماهير  الحج التي تقنن من عدد  اال�ترازية  راءات  باإل�ج ملتزمة 
هذا  ميع،  الحج على  السالمة  ــراءات  ـ إ�ج وتفرض  الفعالية،  فيه  تقام  الــذي  املوقع 
مثل  بالواقعي  االفتراضي  العنصر  مع  تحج ينة  هحج فعاليات  تنظيم  إلى  باإلضافة 
املبارك  األضحى  عيد  بمناسبة  إثــراء  مركز  أقامها  التي  العيد(  و)ملــة  العيد(  )لفة 
بالسيارة �ول مبنى  ولة  بحج للقيام   ً إلكترونيا� املواعيد  ز  بححج مهور  للحج وسمحت 
التي  نتحرك«   ً »معا� لفعالية  باإلضافة  األبــعــاد،  ثالثية  عــروض  ومشاهدة  املركز 
ــرت  وأ�ج واملشي  ري  الحج رياضة  ممارسة  على  يع  للتشحج الرياضة  وزارة  أطلقتها 
ً بعد إلغاء النسخة الحضورية التي كان من  من خاللها ماراثون الرياض افتراضيا�
املقرر إقامتها هذا العام، وقد وظفت التقنية في املاراثون االفتراضي عن طريق 
هم  يل أدا�ئ ً وتطبيقات يقوم املستخدمون عبرها بمتابعة وتسحج استخدام برامحج
الفعاليات  بعض  إقــامــة  استمرت  كما  املــســابــقــة،)7(  منصة  على  رفعه  ثــم  ومــن 
ة العامة للترفيه  االفتراضية على عدد من املنصات الرقمية. وقد أصدرت الهي�ئ
والــذي  2020م  يونيو   19 بتاريخ  الترفيهية  األنشطة  لعودة  اإلرشـــادي  الدليل 
ركزت فيه على بروتوكوالت إقامة الفعاليات الترفيهية امللتزمة بشروط التوعية 
الترفيه  ومــراكــز  املــالهــي  ملــدن  التنظيمي  ــانــب  والــحج سدي  الحج والتباعد  الصحية 

راءات اال�ترازية.)8( واملتماشية مع اإل�ج

هة املنظمة/ املنفذةالتاريخاسم الفعالية املنصةال�ج شر� الفعالية
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ً من الفعاليات الحضورية التي أقيمت عام 2020م. دول 7-3: نماذ�ج �ج

ان ليالي الشتوية في السيح)9( ات محلية5-10 يناير 2020ممهر�ج ًعروض �ية، تراث، منتحج نة السيا�ية بالخر�ج ًاللحج الخر�ج

3-15 فبراير 2020ماأليام الثقافية الفيتنامية
عروض موسيقية، أزياء تقليدية،

فلكلور، عروض �ية
الظهرانإثراء

م األولعروض موسيقية، فلكلور، معارض فنية11 – 15 فبراير 2020مكرنفال القناع 2)10( دةمؤسسة القا�ئ �ج

عروض �ية20 فبراير – 21 مارس 2020مالسيرك اإليطالي
شركة خيال لتنظيم 

انات الفعاليات واملهر�ج
دة �ج

25-26 فبراير 2020ماأليام الوطنية الكويتية
طعام تقليدي، عروض موسيقية، غناء، 

تراث وأزياء شعبية
وزارة الثقافة

دة،  الرياض، �ج
ي، الخبر،  الخفحج

�فر الباطن

26 – 29 فبراير 2020م�دوتة مصرية
 طعام تقليدي، عروض �ية،

موسيقى تقليدية
عبر الثقافات للترفيه 

واملعارض
دة �ج

ميع دة للحج ان �ج موعة ون ستورعروض مسر�ية، مسابقات، ترفيه28 فبراير – 8 مارس 2020م مهر�ج دةمحج �ج

تنوين )موسم إثراء لإلبداع(
 29 أكتوبر – 5 ديسمبر

2020م 

يع اإلبداع واالبتكار  موسم لتشحج
االت عّدة منها الفنون  في محج

البصرية والتصميم
الظهرانإثراء

ان خريفنا أ�لى)11( مهر�ج
23 سبتمبر – 21 ديسمبر 

2020م 
لأسرة والطفل

مؤسسة مواسم القمة 
للفعاليات الترفيهية

املدينة املنورة

الظهرانإثراءمعرض فني1 – 21 ديسمبر 2020ممعرض مملكة الثقافات)12(

ان امللك عبدالعزيز الخامس  مهر�ج
لإلبل)13(

1 ديسمبر 2020م - 14 يناير 
2021م

ان تراثي رياضي يرّكز على اإلبل محافظة رما�نادي اإلبلمهر�ج

 معرض بعد �ين:
الكعبي وتالميذه)14(

الرياضوزارة الثقافةمعرض فني تشكيلي2 فبراير – 11 مارس 2020م

ة22 يوليو 2020مموسم عنيزة للتمور 41)15( ات محل�يّ ان تمور ومنتحج مهر�ج
ارية  الغرفة التحج

 الصناعية بعنيزة بالشراكة
مع بلدية عنيزة

عنيزة

1-6 أغسطس 2020م ملة العيد
ان ثقافي بمناسبة عيد األضحى  مهر�ج

املبارك
الظهرانإثراء

6-1 أغسطس 2020م لفة العيد
ان ثقافي بمناسبة عيد األضحى  مهر�ج

املبارك
الظهرانإثراء

ار هللا العضيب)16( سمرا متحف �ج
15 نوفمبر 2020م – 16 يناير 

2021م
الرياضAFADمعرض تراثي

ات محلية20 سبتمبر 2020مموسم تمور املدينة)17( ان تمور ومنتحج املدينة املنورةأمانة منطقة املدينة املنورةمهر�ج

ان امللك عبدالعزيز  مهر�ج
للصقور الثالث)18(

 28 نوفمبر- 12 ديسمبر
2020م

ان رياضي ثقافي الرياضنادي الصقور السعوديمهر�ج

املوقع شر� الفعاليةاسم الفعالية هة املنفذةالتاريخ ال�ج
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ة العامة  �ت لها الهي�ئ ومع انتهاء العام بلغ عدد الفعاليات الحضورية التي صّر�
انتشار  قبل  الــعــام  مــن  األول  الــربــع  فــي  غالبيتها  تــركــز  فعالية   162 للترفيه 
انات وعروض �ية وموسيقية ومسر�ية و�فالت  حة، وتنوعت بين مهر�ج ا�ئ الحج
حة،  ا�ئ بالحج العام  هــذا  وأنشطته  القطاع  تأثر  ــراء  و�ج أخـــرى.)19(  وأنشطة  ية  غنا�ئ
غير  ديدة  �ج ترفيهية  ألنشطة  باقترا�اته  ليشارك  مهور  الحج إلى  ة  الهي�ئ هت  اتحج
 ً مكررة ضمن مبادرة أفكار الترفيه التي أطلقت في الثاني من  ديسمبر سعيا�
»أوايسس  فعالية  املبادرة  عن  وانبثقت  حة،)20(  ا�ئ بالحج املتأثر  بالقطاع  للنهوض 
2021م وتــســتــمــر ــذا الـــعـــام لــتــنــطــلــق مــطــلــع  ــريــــاض« الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا هــ ــ  ال

ملدة 3 أشهر.)21(

املشاركة

إقامة األنشطة  إذ �ّدت من إمكانية  القطاع،  ً على  ً صعبا� حة تحديا� ا�ئ الحج فرضت 
هات  ية الحج معات في األماكن العامة أو املغلقة، كما ألزمت السياسات الوقا�ئ والتحج
راءات  الراغبة في التنظيم سواء كانت �كومية أم خاصة باتباع العديد من اإل�ج
راءات اال�ترازية، وقد  للحصول على التراخيص الالزمة التي تضمن االلتزام باإل�ج
أنشأت وزارة الصحة تطبيق )توكلنا( الذي يقّدم خدمات عدة منها خدمة إنشاء 
استصدار  ارية  والتحج الحكومية  هات  والحج األفــراد  على  تسّهل  والتي  معات  التحج

مع، وإصدار رموز خاصة للحضور املسمو� لهم.)23( التراخيص الالزمة إلقامة تحج

املتعلقة  يات  اإل�صا�ئ في  الكبير  االنخفاض  نسبة  في  ذلــك  ة  نتيحج ظهرت  وقــد 
لعام  ماهيري  الحج واإلقــبــال  واالنتشار  العدد  �يث  من  والفعاليات  انات  باملهر�ج
ة العامة للترفيه لـ 162 فعالية  صت الهي�ئ 2020م مقارنة بالعام املاضي، إذ ر�ضّ�
من يناير و�تى أكتوبر 2020م)24( مقارنة بـ 502 فعالية مرخصة في املدة نفسها 
 3,754,883 2020م  لفعاليات  الحضور  عــدد  مالي  إ�ج وبلغ  2019م)25(.  عــام 
موسم  فعاليات  في  ماليين  العشرة  اوزت  تحج �ضور  تقديرات  مقابل   ، شخصا�

دة في العام 2019م.)26( وا�د في مدينة وا�دة كموسم الرياض أو موسم �ج

توزيع الفعاليات ال�ضورية املصر� لها من الهئ�ة 
العامة للترفيه لعام 2020م ب�سب النوع

الغربية

نوبية ا��ٜ

�الية ال��

الوسطى

الشرقية

املهرٜحانات
66

ا��فالت الغنأىية
25

العروض األدأىية
18

العروض املسرحية
12

العروض

 املوسيقية 

19
الفعاليات األخرى

22

2748035 2 92

161001 8 18
542255 7 39

65669 6 8

37923 1 2

الغربية

نوبية ا��ٜ

�الية ال��

الوسطى

676الشرقية

عدد املرافق

النسبة من املٜحموع العام

عدد الفعاليات

عدد ا��ضور

عدد املدن املقام فيها فعاليات 
�ن النطاق اإلداري ��

%59.9

89
%7.9

182
%16

85
%7.5

95
%8.4

ة العامة للترفيه، 21 ديسمبر 2020م. املصدر: بيانات الهي�ئ

ة العامة  انات، أطلقت الهي�ئ وفيما يتعلق بالتصاريح الخاصة بالفعاليات واملهر�ج
للترفيه بوابة الترفيه التي تضم ثالث منصات تخدم قطاع الترفيه وتنظم نشاط 
ة  الهي�ئ لكون  املوردين،  يل  وتسحج الترخيص،  إصــدار  وخدمات  الترفيهية،  املراكز 

هة الترخيص الرسمية للفعاليات الترفيهية في اململكة.)22( هي �ج

توزيع الفعاليات ال�ضورية املصر� لها من الهئ�ة 
العامة للترفيه يناير – أكتوبر 2020م حسب النطاق 

اإلداري وأعداد ال�ضور

الغربية

نوبية ا��ٜ

�الية ال��

الوسطى

الشرقية

املهرٜحانات
66

ا��فالت الغنأىية
25

العروض األدأىية
18

العروض املسرحية
12

العروض

 املوسيقية 

19
الفعاليات األخرى

22

2748035 2 92

161001 8 18
542255 7 39

65669 6 8

37923 1 2

الغربية

نوبية ا��ٜ

�الية ال��

الوسطى

676الشرقية

عدد املرافق

النسبة من املٜحموع العام

عدد الفعاليات

عدد ا��ضور

عدد املدن املقام فيها فعاليات 
�ن النطاق اإلداري ��

%59.9

89
%7.9

182
%16

85
%7.5

95
%8.4

ة العامة للترفيه، 21 ديسمبر 2020م املصدر: بيانات الهي�ئ

العام  من  األخير  الربع  في  ــري  أ�ج الــذي  2020م  الثقافية  املشاركة  مسح  يقدم 
مؤشرات  اململكة،)27(  مناطق  ميع  �ج من   ً شملت 3112 شخصا� ممثلة  بعينة 
انات والفعاليات على معدالت  حة ومحدودية املقام من املهر�ج ا�ئ إضافية لتأثير الحج
الفعاليات  املسح يخص �ضور  األنشطة. ففي سؤال تضّمنه  املشاركة في هذه 
التراثية، أفاد %15 من العينة أنهم �ضروا فعالية تراثية وا�دة على األقل خالل 
الذكور(، وعلل  اإلنــاث و%16.10 من  املاضية )%15.2 من  االثني عشر شهرا 
ان تراثي في  %43 ممن شملهم املسح سبب عدم زيارتهم ألي فعالية أو مهر�ج

حة )شكل 1-7(. ا�ئ ً املاضية بانتشار الحج االثني عشر شهرا�
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ان أو فعالية تراثية وا�دة على األقل خالل االثني  شكل 7-1: نسبة �ضور مهر�ج
ً املاضية عشر شهرا�

من 1-3 فعالية

من 4-7 فعالية

حة كوفيد- 19 ا�ئ مل أقم بأي زيارة بسبب �ج

مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

1%

43%

42%

14%

ه إلى الفضاء الرقمي إلقامة الفعاليات والتواصل  وفي رصد للتفاعل مع التو�ج
ماهيرية  �ج ذات  فعاليات  وتحويل  حة،  ا�ئ الحج ظــروف  مــع   ً تأقلما� ماهير  الحج مــع 
الثقافية  املبادرات  من  العديد  وابتكار  االفتراضي،  الفضاء  إلى  الواقع  أرض  من 
الثقافية اإلقبال على  د مسح املشاركة  هات متعددة، و�ج الرقمية املقدمة من �ج
، إذ إن نسبة من أفاد بأنه �ضر فعالية  �ضور هذه الفعاليات الرقمية منخفضا�
بحضور  أفــاد  مــن  نسبة  عــن  كبير  بــفــارق  تقل  وهــي   10% اوز  تتحج ال  افتراضية 
بلغت  والتي  العام 2019م،  ثقافية �ضورية في مسح  انات  أو مهر�ج فعاليات 
%55.)28( يتناسب ذلك مع رأي العاملين واملختصين في القطاع بأن الفعاليات 
ثرية  ــارب  تــحج تمع  املحج ــح  شــرا�ئ مختلف  منح  على  الــقــدرة  مــحــدودة  االفتراضية 

وممتعة مثلما تمنحه لهم الفعاليات الحية)29( )شكل 2-7(.

وية إلقبال األفراد على �ضور الفعاليات الثقافية املقامة  شكل 7-2: النسب امل�ئ
ً املاضية من خالل املنصات اإللكترونية خالل االثني عشر شهرا�

�ضرت 1 - 3 فعالية�ضرت 7-4 فعاليات

مل أ�ضر أي فعالية

90%

8%
1%1%

ر من 8 فعاليات �ضرت أك�ث

ــلــحــظ أن %76 مــن الــشــريــحــة املـــحـــدودة الــتــي �ــضــرت فــعــالــيــات افــتــراضــيــة،  �يُ
ــحــة، وأقـــل مــن نصف  ــا�ئ ــدوا رغبتهم فــي اســتــمــرارهــا �ــتــى بــعــد انــقــضــاء الــحج أبــ
هــــؤالء عـــبـــروا عـــن �ــمــاســتــهــم لــذلــك )شــكــل 7-3(.  وعــلــى الـــرغـــم مـــن تقبل 
استمرارها نحو  ابية  اإليحج اهاتهم  واتحج االفتراضية  للفعاليات  بالعموم  مهور   الحج

 ً ذابا� ً �ج ً بديال� مالي العينة(، ال تبدو الفعاليات االفتراضية خيارا� )%69.28 من إ�ج
مالي  إ�ج مــن   17.52% بلغت  لها  املتحمسين  مــن  مــحــدودة  شريحة  لــدى  إال 
ابوا باختيار )أوافق بشدة( عند سؤالهم عن رغبتهم في استمرار  العينة الذين أ�ج
فسر  �يُ اإلنــاث. وقد  بين  أعلى  ظهر نسبة  �تُ االفتراضية، بفروق طفيفة  الفعاليات 
أفادوا  االفتراضية عن نسب من  الفعاليات  املتحمسين الستمرار  ارتفاع نسب 
أي  لهم في  االفتراضية كخيار متا�  الفعاليات  بقاء  بالرغبة في   ً بالحضور فعليا�

وقت، �تى وإن مل يحضروها بانتظام.

الثقافية  الفعاليات  اســتــمــرار  نحو  ــاهــات  لــالتــحج النسبي  الــتــوزيــع   :3-7 شكل 
حة لدى الذين �ضروا فعالية افتراضية وا�دة  ا�ئ االفتراضية �تى بعد انقضاء الحج

ً املاضية. على األقل خالل االثني عشر شهرا�

50%

40%

30%

20%

10%

0%

31.01%

44.95%

18.82%
5.23%

ال أوافق بشدةأوافق بشدة ال أوافقأوافق
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انات  الرقمنة في قطاع املهر�ج
والفعاليات الثقافية

حة في  ا�ئ الحج القطاع منذ مر�لة ما قبل  ً في  ً و�اضرا� ً مهما� الرقمنة دورا� تؤدي 
انات  ماهير في قطاع الفعاليات واملهر�ج ات الثقافية إلى الحج تسويق وإيصال املنتحج
هات املنظمة على منصاتها اإللكترونية لتسويق  الثقافية، إذ تعتمد كثير من الحج
بداية  ومع  الفعاليات.  إلقامة  الالزمة  الرخص  ومنح  التذاكر،  وبيع  الفعاليات، 
التسويق  أغــراض  اوز  يتحج الرقمية  املنصات  استخدام  أصبح  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج
إلى استخدامها كمسا�ات افتراضية إلقامة الفعاليات وتنظيمها، و�ين نقلت 
مهور، كشف هذا  هات فعالياتها إلى الفضاء الرقمي للوصول إلى الحج بعض الحج
ا� القطاع تمثل في قصور أداء  ً عن تحّدً كبير أمام نحج ى� االنتقال السريع واملفا�ج
املنصات املحلية واملواقع املخصصة لتنظيم الفعاليات وقدرتها على بث الفعاليات 
املواقع  على  هات  الحج مــن  العديد  اعتماد  إلــى  ذلــك  وقــاد  املتلقي،  مهور  الحج إلــى 
مثل  تماعي  اال�ج الــتــواصــل  ومنصات  )زوم(،  مثل   ً مسبقا� ــودة  املــو�ج واملــنــصــات 

)إنستغرام اليف( و)يوتيوب( وغيرها.

بيع  خيار  كإتا�ة  للمنظم  بسهولة  املالية  اإليـــرادات  عنصر  توفر  ال  املنصات  هذه 
التذاكر لحضور الفعاليات، وهو ما تتطلبه استدامة القطاع، وقد أدى هذا القصور 
ً من  ثباتا� األكثر  التلفزيوني  البث  إلى منصات  املنظمة  هات  الحج ه بعض  تو�ج إلى 
ة  مهور املتابع والدخل الربحي عبر اإلعالنات، فنظمت الهي�ئ �يث الوصول إلى الحج
 ً ية على قناة روتانا، وكذلك برنامحج العامة للترفيه على سبيل املثال، �فالت غنا�ئ
مهور  صنع في البيت من 28 – 31 مايو بالتعاون مع قناة MBC ودعت فيه الحج

ز مالية. وا�ئ اتهم اإلبداعية خالل مدة الحظر والتنافس على �ج إلى املشاركة بإنتا�ج
على  بعيد  �د  إلــى  تقتصر  املتا�ة  اإللكترونية  املنصات  عبر  التفاعل  عملية  إن 
املحلية بحسب خبراء  الرقمية  ربة  التحج تحديات على  يفرض  ما  والتلقي،  البث 
وعدم  املستهدفة  ة  الف�ئ نطاق  ضيق  التحديات  هذه  ومن  القطاع،  في  وعاملين 
، فعلى سبيل املثال  ً �ضوريا� مالءمتها لبعض أنواع الفعاليات التي تتطلب تفاعال�
األسرة  تستهدف  التي  والترفيهية  الثقافية  الفعاليات  إقامة  الصعب  من  كان 
ة إلى مالزمة األهل ألطفالهم  ربة ممتعة وثرية دون الحا�ج والطفل وتوفر لهم تحج
أمام الشاشة، وهو ما يختلف عن الفعاليات الواقعية التي تتيح لأسرة قضاء 
للفعاليات  االفتراضية  ربة  التحج لعدم مالءمة  باإلضافة  ، هذا  الفعالية معا� وقت 
والرياضة  والتذوق  الطعام  انات  مهر�ج مثل  الحسية  ارب  التحج على  تعتمد  التي 

واألنشطة الحركية.

ينة الحلول الهحج

خلق ازدياد عدد الفعاليات االفتراضية �الة من التشبع لهذا النوع من األنشطة 
املنظمة  هات  الحج القطاع، ما دفع بعض  املتلقي بحسب خبراء في  مهور  الحج عند 
ـــراءات  اإل�ج تخفيف  بعد  الفعاليات  إلقامة  ينة  هحج �لول  اد  إيحج على  العمل  إلــى 
العنصر الــواقــعــي مــع االفــتــراضــي والــحــفــاظ عــلــى مكاسب   ً اال�ــتــرازيــة، بــدمــحج
التي  العيد«  »لفة  فعالية  في  إثــراء  ربة  تحج مثل  االفتراضية  الفعاليات  ومــزايــا 
أقيمت �ــول موقع مركز إثـــراء فــي عيد األضــحــى هــذا الــعــام، �يث قــام الــزوار 
وعمل  للفعالية،  مخصص  إلكتروني  موقع  عبر  سياراتهم  لسير  مسار  ز  بححج
األبعاد  ثالثية  بتقنية  وأخـــرى  وتفاعلية  �ية  عــروض  ملشاهدة  بالسيارة  ــولــة  �ج
حة الضوء على فرص  ا�ئ الحج راءات اال�ترازية. ولربما سّلطت  وذلك مراعاة لإل�ج
ينة تضمن توفير  ديدة ذات طبيعة هحج متا�ة لتطوير القطاع باستحداث أنماط �ج
ة سوق  مهور، وتطوير منصات متطورة تغطي �ا�ج للحج تفاعلية متنوعة  ارب  تحج
ً يضمن له  ً ماديا� دا� انات وتتيح للمنظم إقامة أنشطة تحقق عا�ئ الفعاليات واملهر�ج

عه على االبتكار. االستمرارية ويشحج

استدامة الفعاليات االفتراضية

هذا  االفتراضية  ارب  التحج صا�بت  التي  واملعوقات  الصعوبات  من  الرغم  على 
أبــدت  الــتــي  الشريحة  ــم  �ــحج أن  إال  اإلقــبــال عليها )شــكــل 2-7(،  الــعــام وضــعــف 
سلوكها  على  ذلــك  ينعكس  أن  دون  االفتراضية،  الفعاليات  استمرار  في  رغبة 
ال  االفتراضي قد  للخيار  اهتمام ومتابعة  ــود  و�ج ا�تمال  إلى  االستهالكي، يشير 
ً بالضرورة في مستويات الحضور الفعلي. ومن املمكن أن يحفز هذا  يؤثر سلبا�
 ً ً افتراضيا� اال�تمال تطوير أساليب إلقامة الفعاليات الحضورية بشكل يوفر خيارا�
الـــذي ساعدت  ــمــهــوره  ــتــذاب �ج ً واالســتــفــادة مــن مــيــزاتــه التسويقية ال�ج ــيــا� ــز�ئ �ج
حة على سرعة تكوينه. األهم من ذلك، هو أن فكرة توافر الخيار بحد ذاتها  ا�ئ الحج
انات  غرافية أو االقتصادية، وتساعد الفعاليات واملهر�ج ز الوصول الحج تخفض �وا�ج

ً على إيصال رسالتها إلى أكبر شريحة ممكنة. الثقافية تحديدا�
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انات والفعاليات الثقافية. مة باملنصات اإللكترونية لخدمات التسويق واإلعالن والبيع في قطاع املهر�ج دول 7-4: قا�ئ �ج

ة العامة للترفيه/https://enjoy.sa/arمنصة عيشها  املنصة التسويقية الرسمية للهي�ئ

ة العامة للترفيه  /https://shubbaak.comشباك  الهي�ئ

موقع إلكتروني /https://lammt.comملة 

استور ن ميحج ة الترفيه  /https://www.virginmegastore.sa/arفير�ج مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

Easy Tickethttps://land.e-ticket.app/index.html ة الترفيه مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ة الترفيه /https://tickets.comedyclub.saالكوميدي كلوب مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ة الترفيه https://www.meshini.com/arمشيني مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ة الترفيه /https://myticketapp.netتذكرتي مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ة الترفيه /https://www.goticket.comقو تيكت مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ز للفعاليات الترفيهية ة الترفيه /https://www.7ajz.netمنصة �حج مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ة الترفيه /https://www.idbo-sa.comإيديتيف بوكس اوفيس مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ة الترفيه /https://hadathy.sa�دثي مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

Bhivehttps://bhive.app/ ة الترفيه مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ة الترفيه /https://platinumlist.net/arبالتينيوم لست مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

ة الترفيه https://evento.sa/homeإيفينتو مزود تذاكر معتمد من هي�ئ

وزارة الرياضة  https://www.sauditickets.saمنصة تذاكر السعودية 

وزارة الرياضة https://www.sharek.sa/enمنصة شارك 

ة السعودية للسيا�ةhttps://www.visitsaudi.com/arرو� السعودية  الهي�ئ

موقع إلكتروني/https://saudiseasons.comمواسم السعودية 

وزارة اإلعالم  /https://faaliat.saفعاليات السعودية 

موقع إلكتروني /https://www.eyeofriyadh.com/arعين الرياض 

وزارة الثقافة  https://www.moc.gov.sa/ar/calendarالتقويم الثقافي

ة السعودية للسيا�ةتطبيق للهواتف الذكيةتطبيق رو� السعودية  الهي�ئ

هة املعتمدة  ال�ج الرابطاسم املنصة

2020143م / 1441 - 1442هـثقافتنا هويتنا
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البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

نمو القطاع

 ً مع ازدياد نسبة مساهمة األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه في الناتحج
انات والفعاليات الثقافية  مالي في السنوات األخيرة، يعد قطاع املهر�ج املحلي اإل�ج
السيا�ة  تنمية  فــي  يساهم  كما  الــوطــنــي،  االقــتــصــاد  تنويع  فــي   ً مــهــمــا�  ً عــنــصــرا�
السيا�ية  للر�الت   ً ذبا� �ج الثقافية  األنشطة  أهم  أ�د  بكونه  ية  والخار�ج الداخلية 

املحلية والوافدة.
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مها )ماليين الرياالت()30( مالي و�حج ً املحلي اإل�ج شكل 7-4: نسبة مساهمة األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه في الناتحج

انات الثقافية في مؤشرات السيا�ة  حة في الفعاليات واملهر�ج ا�ئ اتضح تأثير الحج
األنشطة  ــمــالــي  إ�ج مــن  الفعاليات  �ضور  أنشطة  �صة  انخفضت  إذ  الثقافية، 
الثقافية التي قام بها سيا� الداخل من %44 عام 2019م إلى %26 في األشهر 
اوز عدد الر�الت السيا�ية التي تتضمن  التسعة األولى من 2020م. وفيما تحج
نشاط �ضور الفعاليات عام 2019م خمسة ماليين ر�لة، قام سيا� الداخل بـ 

1,669,911 ر�لة تضمنت نشاط �ضور الفعاليات في هذا العام.)31(

اإلنفاق واالستثمار في القطاع

ية في تنويع القاعدة االقتصادية  انات والفعاليات أهمية استراتيحج لقطاع املهر�ج
التنمية  صــنــدوق  نظام  على  باملوافقة  ــــوزراء  ال لس  محج قــرار  صــدر  إذ  الوطنية، 
املتعددة  السيا�ية  املــشــروعــات  لتطوير  2020م  يونيو   16 بــتــاريــخ  السيا�ي 
ــهــا،  ــذب االســتــثــمــارات فــي الــقــطــاع مــن داخـــل اململكة وخــار�ج ــ االســتــخــدام، و�ج
القطاع  فــي  لالستثمار  يعه  وتشحج الــخــاص  للقطاع  مــالــيــة  تسهيالت  وتــقــديــم 
ــر الــــذي ســتــكــون لــه انــعــكــاســات كــبــيــرة عــلــى قطاع  الــســيــا�ــي املـــحـــلـــي،)32( األمــ
الثقافية.  بالسيا�ة  وثيق  بشكل  ترتبط  والتي  الثقافية  والفعاليات  انات  املهر�ج
والرياضة  والثقافة  الترفيه  بفعاليات  يختص  استثماري  صندوق  تأسس  كما 
السعودية ويرتبط  إيــرادات مواسم  والــذي يحصل على تمويله من  والسيا�ة، 
البلدية  الخدمات  ذلك، �ظي قطاع  إلى  باإلضافة  الوطني.)33(  التنمية  بصندوق 
انات واألنشطة  تماعية اللذان يخدمان قطاع املهر�ج وقطاع الصحة والتنمية اال�ج
2020م  لعام  الوطنية  امليزانية  مــن  مالية  بمخصصات  والرياضية  الترفيهية 

هات الحكومية التي تخدم هذه القطاعات. لتمويل عدد من الحج
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انات في ميزانية العام 2020م)34( دول 7-5: املخصصات املالية للقطاعات املرتبطة بالفعاليات واملهر�ج �ج

قطاع الخدمات البلدية
البنية التحتية للمدن، وتنمية املدن السعودية،

انات واملناسبات،  وإقامة األنشطة الترفيهية واملهر�ج
ودة الحياة داخل املدن والرفع من �ج

هة 54 مليار ريال295 �ج

تماعية الصحة والتنمية اال�ج

انب الصحي ويشمل الخدمات الصحية  الحج
انب  واإلسعافية، والتشريعية واألبحاث. والحج

تماعي ويشمل خدمات الضمان، والرعاية  اال�ج
انب الثقافي واإلعالمي والرياضي  تماعية. والحج اال�ج

ودة الحياة ً �ج والترفيهي وإدارة برنامحج

هة 167 مليار ريال17 �ج

ّلة في  انات املس�ج مرافق إقامة الفعاليات واملهرحج
قاعدة بيانات الهئ�ة العامة للترفيه

الغربية

نوبية ا��ٜ

�الية ال��

الوسطى

الشرقية

املهرٜحانات
66

ا��فالت الغنأىية
25

العروض األدأىية
18

العروض املسرحية
12

العروض

 املوسيقية 

19
الفعاليات األخرى

22

2748035 2 92

161001 8 18
542255 7 39

65669 6 8

37923 1 2

الغربية

نوبية ا��ٜ

�الية ال��

الوسطى

676الشرقية

عدد املرافق

النسبة من املٜحموع العام

عدد الفعاليات

عدد ا��ضور

عدد املدن املقام فيها فعاليات 
�ن النطاق اإلداري ��

%59.9

89
%7.9

182
%16

85
%7.5

95
%8.4

ة العامة للترفيه، 21 ديسمبر 2020م. املصدر: بيانات الهي�ئ

دعم القطاع

القطاع  شركات  كانت  حة،  ا�ئ الحج تبعات  من  للتخفيف  املقدم  الدعم  سياق  وفي 
ة  ً مع تعطل أنشطتها هذا العام، وسعت الهي�ئ ال هي األكثر تأثرا� الخاص في املحج
�لول  لتقديم  املحلية  البنوك  من  عدد  مع  اتفاقيات  توقيع  إلى  للترفيه  العامة 
تمويلية لهذه الشركات،)35( باإلضافة إلى إلغاء رسوم إصدار تراخيص الفعاليات 

لهذا العام.)36(

البنية التحتية

ميع مناطق اململكة،  ة العامة للترفيه في �ج ً في الهي�ئ ال� ً مسحج د 1128 موقعا� يو�ج
العامة  العامة واملعارض واملدارس والسا�ات  ق  املالعب واملسار� والحدا�ئ منها 

وغيرها، وهي موزعة بين مختلف مناطق اململكة.)37(

مسؤولية  ضمن  الفعاليات  إلقامة   ً ال� مسحج  ً موقعا�  430 الرياض  في  د  يو�ج كما 
ة  للهي�ئ  ً موقعا� و20  الرياضة،  لــوزارة   ً موقعا�  18 منها  متعددة  �كومية  هات  �ج
ــريـــاض، و6 مــواقــع  ً ألمــانــة الـ ــريـــاض، و385 مــوقــعــا� الــعــلــيــا لــتــطــويــر مــديــنــة الـ
على  العمل  بــدء  عــن  املــكــرمــة  مكة  منطقة  ــارة  إمـ أعلنت  وقــد  ــامــعــات.)38(  لــلــحج
لتكون  مربع  متر  آالف   308 مسا�ة  على  تنفيذها  ــاري  الــحج ــدة  �ج قبة  مشروع 
ً الستضافة املعارض واملؤتمرات والفعاليات املحلية والعاملية،)39( وذلك مع  مركزا�
هة  وو�ج �اضنة  ستكون  التي  الكبرى  اململكة  مشروعات  على  العمل  استمرار 
الدرعية  وبــوابــة  القدية  مــشــروع  مثل  والترفيهية  والفنية  الثقافية  لأنشطة 

ومشروع البحر األ�مر وغيرها.

العمل والعاملون في القطاع

كالتنظيم  االت عدة،  بالقطاع وتتوزع بين محج العالقة  العاملة ذات  القوى  تتنوع 
واملعارض  بالفعاليات  املتصل   ً والترويحج واإلدارة   ً واإلنتا�ج والتشغيل  والتصميم 

واملؤتمرات.

هات ال�كومية التابعة عدد ال�ج مخصص القطاع في ميزانية عام 2020ممهام القطاعالقطاع
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ة في التصنيف الوطني  وتتعدد األنشطة االقتصادية ذات العالقة بالقطاع واملدر�ج
وإدارة  والترفيهي،  الرياضي،  منها  د  يو�ج إذ  اختصاصها،  في  وتتنوع  لأنشطة 
 ً اريا� تحج  ً ال� ود 4349 سحج البيانات و�ج الحشود، وغيرها، وتظهر  الفعاليات، وإدارة 
مة  ارية قا�ئ الت تحج ً لنشاط تنظيم وإدارة املعارض واملؤتمرات، و1709 سحج ما� قا�ئ

دول 6-7(. لتنظيم الفعاليات الترفيهية )�ج

تطورات تنظيمية

هات عدة،  شهد القطاع في األعوام القليلة املاضية مساعي لتطويره من قبل �ج
املحافظات  ات  وهي�ئ السيا�ة،  ووزارة  للترفيه،  العامة  ة  والهي�ئ الثقافة،  كــوزارة 
املناسبة  التنظيمية  ة  البي�ئ ة  وتهي�ئ دعمه  في  ميعها  �ج سهم  و�تُ تشارك  واملــدن، 
مختصة  ــهــات  �ج لتنظمها  ــانــاتــه  مــهــر�ج أهــم  هيكلة  إعـــادة  تمت  كما  ألنشطته. 
في  التخصص  نحو  ه  التو�جّ استمر  2020م،  عــام  في  ــانــات.)41(  املــهــر�ج االت  بمحج
ة العامة للسيا�ة والتراث الوطني  إدارة القطاعات الثقافية، إذ تم تحويل الهي�ئ
بن  أ�مد  األســتــاذ  معالي  وتعيين  2020م  فبراير   25 في  السيا�ة  وزارة  إلــى 
القطاع  فــي   ً ســابــقــا� ة  الهي�ئ مهام  الــــوزارة  وتــولــت  لــهــا،)42(   ً ــرا� وزيــ الخطيب  عقيل 
ة التراث، وقد تبع ذلك  السيا�ي، ونقلت شؤون التراث إلى وزارة الثقافة وهي�ئ
اء موسم صيف  ة السعودية للسيا�ة التي �ج في 10 مارس 2020م إنشاء الهي�ئ

السعودية )تنفس( كأول مبادرة لها.)43(

لة ذات العالقة بالقطاع وعدد القوى العاملة فيها)40( دول 7-6: األنشطة املسحج �ج

 262669أنشطة الخدمات املسا�ية والكمية 

5721590تشغيل مراكز ومرافق املعارض واملؤتمرات

ً لها تماعات واملؤتمرات والفعاليات والترويحج ارية واال�ج 12785440تنظيم وإدارة املعارض التحج

هة املعتمدة اسم املنصة ال�ج الرابط
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فنون العمارة والتصميم
ج اإلبداع واإلنتا��  

الحضور واالنتشار  

فنون العمارة والتصميم في الفضاء االفتراضي  

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي  

تطورات تنظيمية  



ل الثامن
ص

8الف



اري لدى الكثيرين، وعلى  �ة كوفيد-19 في إعادة تشكيل مفاهيم وأوليات التصميم السكني والت�ج ا�ئ أسهمت الظروف التي فرضتها �ج
رغم تأثيرها في القطاع كغيره من القطاعات األخرى، إال أنها مل توقف سير العمل على املشروعات املعمارية وال�ضرية الكبرى التي 
ــراءات  إ�ج بها من  يتصل  وما  ول  الت�ج فترة �ظر  الــذي سبقه، وشهدت  للعام  بوتيرة مشابهة  2020م  عام  عنها في  اإلعــان  استمر 
التي  التعليم والتدريب اإللكترونية  ج  ج على برام�� ج مل�وظا� الرقمية، وإقباال� النشاطات االفتراضية واملعارض  ج في إقامة  ا�ترازية نشاطا�

دت في الفضاء االفتراضي فرصة لاستمرار والتوسع. و�ج
ز م�لية وعاملية، كما برزت املسابقات كوسيلة لدعم  وا�ئ موعة من التصاميم ال�ضرية واملعمارية �ج على الصعيد اإلبداعي، �صدت م�ج
. وشهد تنظيم  املبدعين في فنون العمارة والتصميم من هواة وم�ترفين وطاب، وتوظيف مواهبهم من خال ربطها بسوق اإلنتا��
ة فنون العمارة والتصميم، وتفعيل عدد من مشروعات الكود العمراني التي  القطاع هذا العام خطوات مهمة تمثلت في تأسيس هي�ئ

من شأنها تطوير قطاع العمارة في اململكة. 

املراكز البحثية املختصة ج اإلبداع واإلنتا��

ج في العمارة والتخطيط ال�ضري  اإلنتا��

ج من التحديات للمشروعات املعمارية والحضرية  حة عددا� ا�ئ شكلت تداعيات الحج
ات والوزارات، كوزارة  ج فرصة سانحة لعدد من الهي�ئ الكبرى،)1( إال أنها خلقت أيضا�
التي  واملــدن،  املناطق  تطوير  ات  وهي�ئ والقروية  البلدية  الشؤون  ووزارة  اإلسكان 
بقاء  مستغلة  الخدمية  املــشــروعــات  بعض  ــاز  إنــحج فــي  التوقف  هــذا  استثمرت 
ية ونقلها  عة وتطوير ملفاتها االستراتيحج انب مرا�ج الناس في منازلهم،)2( إلى �ج
ج ملر�لة ما بعد اإلغالق. ورغم ذلك، مل تمنع  اهزة للتنفيذ استعدادا� لخطط عمل �ج
البارزة،  والحضرية  املعمارية  املشروعات  من  عدد  عن  اإلعــالن  مواصلة  حة  ا�ئ الحج
القطاع  تطوير  شأنها  من  التي  العمالقة  املشروعات  على  العمل  توقف  مل  كما 
املعماري والتصميمي، كمشروع البحر األ�مر ونيوم وأماال والدرعية وغيرها من 

املشروعات التي تصب في تحقيق رؤية اململكة 2030.

التعافي  بسرعة  الــقــطــاع  فــي  والفاعلين  املــمــارســيــن  تــفــاؤل  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
نسبة  وأن  خاصة  ؛  يا� تدريحج التعافي  يكون  أن  املتوقع  من  أنــه  إال  حة،  ا�ئ الحج بعد 
ــــدرت ما  ــديــدة لــهــذا الــعــام �قُ ــيــة الــحج االنــخــفــاض فــي ترسية املــشــروعــات اإلنــشــا�ئ
للقطاع، وللشركات الصغيرة  الحكومي  الدعم  ج  بين % 40-20 مع وفرة برام��

واملتوسطة بشكل خاص.)3(

�ة وإعادة التفكير في مفاهيم العمارة والتصميم  ا�ئ ال�ج
حة أثر واض� في إعادة تشكيل مفاهيم وأوليات التصميم لدى شريحة  ا�ئ كان للحج
ج ألسوار  ر املنزلي رهنا� تمع السعودي ممن ظلوا طوال أشهر الححج كبيرة من املحج
عة اختياراتهم وإعادة  ة ملرا�ج حة لدى كثير منهم �ا�ج ا�ئ منازلهم؛ فقد خلقت الحج
الضيافة  مــســا�ــات  فــي  ج  ســابــقــا� انــحــصــرت  الــتــي  التصميمية  أولــويــاتــهــم  ترتيب 
املنزل  ديدة في تصميم  أبرزت مفاهيم �ج الواسعة واعتبارات الخصوصية، كما 
ية ومنافذ  الخار�ج العناية بمسا�ات املعيشة واألفنية  أثاثه، تنطلق من  واختيار 
فية  ج وعملية في التصميم كالوظا�ئ ج أكثر اقتصادا� الضوء والتهوية، وتتبنى أنماطا�
التصميمية.)4( وباملثل، كان  ات  بالتوظيف األمثل للمسا�ات واملنتحج التي تعنى 

تماعي أثر في إعادة النظر في تصميم األماكن العامة  لفرض شروط التباعد اال�ج
مواءمة  أكثر  لوس  والحج الحركة  مناطق  لتكون  العمل،  ومسا�ات  ارية  والتحج

ية.  لالشتراطات الوقا�ئ

ج  ج الفتا� لت ارتفاعا� االت التصميم، كتصميم وصناعة األلعاب، سحج كما أن بعض محج
في الطلب أدى للمرة األولى إلى نفاد مخزون املستودعات لدى بعض الشركات 
ج والتصنيع.)5( وعلى النقيض من هذا اإلقبال الفردي،  وسط تباطؤ عمليات اإلنتا��
ــام  إ�ــحج فــي  تمثلت  تــحــديــات  ــاالت  املــحج مختلف  فــي  التصميم  مكاتب  ــهــت  وا�ج
حة  ا�ئ ج لوطأة الحج أ إلى سياسات الترشيد في اإلنفاق تفاديا� القطاع الخاص الذي لحج
انب صعوبة إدارة وتنفيذ املشروعات السيما  ج آلثارها االقتصادية، إلى �ج وتخفيفا�
ج للقيود املفروضة على السفر والتنقل طوال  ية عن بعد؛ نظرا� في مرا�لها النها�ئ
عد ساهم  از أعمالهم عن �جُ حة. في املقابل، رأى بعض املمارسين أن إنحج ا�ئ مدة الحج
في تسريع وتحسين فاعلية التواصل بين املصممين والعمالء، وهو ما اختصر 

هد والوقت.)6( ج من الحج كثيرا�

ال العمارة والتصميم ز في م�ج وا�ئ ال�ج

التي  ج من األعمال املتميزة،  العام عــددا� ال هذا  املحج لت مؤشرات اإلبــداع في  سحج
؛ إذ �صدت  ز محلية وعاملية أعلن عنها أو منحت افتراضيا� وا�ئ تمكنت من تحقيق �ج
ايــه+(،  )اركيتيزر  ــزة  ــا�ئ �ج العال  محافظة  في  باال�تفاالت  الشهيرة  القاعة  مــرايــا، 
زة دولية معمارية رفيعة  ا�ئ ماهيري للعام 2020م، وهي �ج ة االختيار الحج عن ف�ئ
ة  هي�ئ �ققت  كما  نــيــويــورك.)7(  مدينة  في  اركيتيزر  معية  �ج تنظيم  من  املستوى 
يل قاعة مرايا لال�تفاالت في موسوعة غينيس  ج بتسحج ج قياسيا� العال امللكية رقما�
.)8( وباملثل،  ج مربعا� كأضخم مبنى عاكس في العامل عن مسا�ة تقدر بـ 9,740 مترا�
إكماله بحلول عام  يتوقع  الــذي  الــريــاض،  امللك سلمان في  �ــاز تصميم �ديقة 
زة العمارة الدولية لعام 2020م عن فرع التخطيط الحضري وعمارة  ا�ئ 2024م �ج
عام  إنــشــاؤه  اكتمل  الــذي  املالي  هللا  عبد  امللك  مركز  امع  �ج �صد  كما  ة،)9(  البي�ئ
املعمارية شهد  الدينية.)10( و�از مكتب  املباني  زة نفسها عن فرع  ا�ئ الحج 2017م 
زة تصميم املطاعم واملقاهي الدولية لعام 2020م، عن تصميمها  ا�ئ العزاز على �ج
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يع  ج من دورها في تشحج مقهى ومحمصة إكسير البن بمدينة الرياض.)11( وانطالقا�
ج ودعم املبدعين في القطاعات الثقافية، أطلقت وزارة الثقافة في 30 من  اإلنتا��
خاصة  زة  ا�ئ �ج تضم  التي  الوطنية  الثقافية  ز  وا�ئ الحج مبادرة  2020م  لعام   يونيو 
تي� باب الترش� لها �تى نهاية شهر سبتمبر، وسيتم  بفنون العمارة والتصميم ائُ

زين بها في عام 2021م.)12(   اإلعالن عن الفا�ئ

ز محلية أو عاملية وا�ئ زة على �ج تصاميم �ضرية ومعمارية وداخلية �ا�ئ

زة املعهد األمريكي للمهندسين املعماريين )آخر وصول: 22ديسمبر 2020م.( ا�ئ 1( املوقع اإللكتروني ل�ج
>http://www.aiamiddleeast.org/2020-aia-middle-east-design-awards-winners<       

�ي ماه�� فٔىة االختيار ا��ٜ
 قاعة مرايا لالحتفاالت بالعال

+A ر �� ٜحأىزة العمارة الدوليةٜحأىزة اركيت��

فٔىة التخطيط ا��ضري وهندسة املناظر الطبيعية
حديقة امللك سلمان بالرياض

ٜحأىزة العمارة الدولية

� الدينية �� فٔىة املبا��
� ٜحامع مركز امللك عبد هللا املا���

� (فرع الشرق األوسط)(1) �� � للمعماري�� ٜحأىزة املعهد األمري���

دارة � معمارية منٜحزة- ٜحأىزة ا��ٜ فٔىة تصام��
قاعة مرايا لالحتفاالت بالعال

� املطاعم واملقاهي الدولية ٜحأىزة ت����

فٔىة املقاهي
� � الٜ��� مقهى ومحمصة إكس��

مكتب شهد العزاز

� (فرع الشرق األوسط) �� � للمعماري�� ٜحأىزة املعهد األمري���
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ال�ضور واالنتشار

ال العمارة والتصميم   املسابقات في م�ج

العمارة  فنون  فــي  املبدعين  لدعم  عــدة  مسابقات  انــطــالق  2020م  عــام  شهد 
بين  مــا  تنوعت  عــدة  ــهــات  �ج نظمتها  وطــالب  ومحترفين  هــواة  مــن  والتصميم 
الحكومية والخاصة واألهلية، كمسابقة فن التصميم التي أطلقتها وزارة الثقافة 
لة  املسحج الخمسة  الوطنية  للمعامل  إبداعية  تصاميم  البتكار  )تويتر(  منصة  على 
الثقافة  مــبــادرات  ضمن  نظمتها  والــتــي  باليونسكو،  العاملي  الــتــراث  مة  قا�ئ فــي 
الوطنية  الشركة  أطلقتها  التي  للمعماريين  التصميم  ومسابقة  العزلة،)13(  في 
واإلســكــان،  والــقــرويــة  البلدية  الــشــؤون  وزارة  ومنسوبي  ملنسوبيها  لــإســكــان 
ديدة من شأنها رفع مستوى الو�دات السكنية  بهدف تقديم تصاميم وأفكار �ج
طابعك  خلي  مسابقة  السعودي  البريد  ــم  نــطظَّ كما  الــحــيــاة.)14(  ــودة  �ج وتحسين 
موعة العشرين، لتحفيز املبدعين من  اسة اململكة ملحج طابعنا بالتعاون مع أمانة ر�ئ
اسة اململكة العربية  الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية، بمناسبة ر�ئ
موعة العشرين هذا العام.)15( وأطلقت وزارة الصحة بالشراكة  السعودية لقمة محج
زة وعي في موسمها الرابع،  ا�ئ لس الضمان الصحي التعاوني مسابقة �ج مع محج
ي  لس التعاون الخليحج يع املواطنين واملقيمين في دول محج التي تهدف إلى تشحج
ال الصحي من خالل أعمالهم اإلبداعية في  املحج التوعوي في  إثراء املحتوى  على 
رافيك.)16( عدد من املسارات من بينها تصميم الرسوم املتحركة وتصميم اإلنفو�ج

التي  اإلبــداعــيــة،  تنوين  تحديات  واألهلية  الخاصة  املسابقات  صعيد  على  وبــرزت 
هات  نظمها مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي )إثراء( بالشراكة مع عدد من الحج

ر قرمز  ات ومتحج باملنتحج العناية  التصميم اإلبداعية، كشركة  االت  في مختلف محج
ة«، الذي أطلقه  الثقاف�يّ انب تحدي »تصميم املعلومات  إلى �ج ومنصة شرفة،)17( 
امعة اإلمــام عبدالر�من بن فيصل لطالبات قسم تصميم  بالتعاون مع �ج املركز 
الثقافية  البيانات  تحويل  على  م  والقا�ئ امعة،  بالحج املتعددة  ط  والوسا�ئ املطبوعات 
املنشورة في تقرير الحالة الثقافية باململكة لعام 2019م إلى عناصر بصرية من 
،)18( وقد فاز باملركز األول  ة، والنماذ�� خالل التصاميم املختلفة كامللصقات التفاعل�يّ
الطالبة فاطمة أبو السعود، كما ُعرض مشروع الطالبة منار الشعلة في مختبر 

األفكار بمركز )إثراء(.)19(

نظمتهـا  التـي  املسـتدامة،  العمـارة  مسـابقة  نفسـه،  السـياق  فـي  قيمـت  وائُ
ج  التخـر�� و�ديثـي  السـعودية  امعـات  الحج لطـالب  للتطويـر  األ�مـر  البحـر  شـركة 
كمـا  ملوظفيهـا.)20(  السـكني  الحـي  فـي  تماعـي  ا�ج مركـز  تصميـم  ـل  أ�ج مـن 
وطـن  سـم  محج مسـابقة  تمـع  املحج لخدمـة  الفـوزان  مبـادرات  ضمـن  انطلقـت 
اليـوم  ترافـق  سـنوية  وطنيـة  ـزة  ا�ئ �ج وهـي  العـام،  لهـذا  الثانيـة  دورتهـا  فـي 
اإلبداعيـة  التصميميـة  األعمـال  يع  تشـحج إلـى  وتهـدف  للمملكـة،  الوطنـي 
علـى  سـم  كمحج منهـا  ـزة  الفا�ئ املشـاركات  إقامـة  طريـق  عـن  تنافسـي،  بشـكل 
ـزة عبـد اللطيـف الفـوزان  ا�ئ أرض الواقـع فـي مدينتـي الخبـر والدمـام.)21( أمـا �ج
لكماليـات  العامليـة  للمسـابقة  الثانـي  املوسـم  أطلقـت  فقـد  د  املسـا�ج لعمـارة 
واملصليـن  د  املسـا�ج تخـدم  مبتكـرة  �لـول  بتصميـم  والتي تعنـى  د  املسـا�ج
الكريـم،  القـرآن  و�وامـل  املصليـن،  كراسـي  هـي:  ـاالت  محج خمسـة  فـي 
للمكفوفيـن  إدراكيـة  ومسـتلزمات  األ�ذيـة،  ومواضـع  الوضـوء،  وأماكـن 
زيـن بالفا�ئ العـام  هـذا  مـن  يوليـو  فـي  ـزة  ا�ئ الحج ا�تفـت  كمـا  والبكـم،   والصـم 

فـي الدورة السـابقة.)22( 

ال فنون العمارة والتصميم. دول 8-1: املسابقات التي أقيمت هذا العام في محج �ج

العمارة املستدامة 
 شركة البحر

-األ�مر للتطوير

املركز األول: نايف بن فهد الغنام

 املركز الثاني: فريق من املعماريين بقيادة عبد هللا النهدي وفراس كشاري،
يالني ومحمد دمنهوري وعبد العزيز السقاف وعبد الر�من الحج

املركز الثالث: �سن الهندي ومحمد الغزي

زة على منصة )تويتر( -وزارة الثقافةفن التصميم زين عن طريق نشر عناوين املعرفات الفا�ئ علن عن الفا�ئ ائُ

البريد السعوديخلي طابعك طابعنا

زيان شيختمكين اإلنسان

محمد العمريالحفاظ على كوكب األرض

ديدة مهند أبو عيشةتشكيل آفاق �ج

سم وطن الفوزان لخدمة محج
تمع املحج

دوار عنان السماء لكل من فاطمة العابد ومسعود الزنيفر ومها العيسويمسار الدوارات

ميدان العرضة لكل من مشعل بالطيور وعبدالقادر السويدان وعبد هللا األنصاريمسار املشاة واملناطق العامة

تحديات تنوين
 مركز امللك 

عبدالعزيز الثقافي 
العاملي )إثراء(

تحدي األثاث الكرتوني
موعة1: شهد بافقيه وموضي الحر  محج

موعة2: فاطمة النعمي وأزاهير الشماع محج
موعة 3: نورة الشيخ وعلي أبوسرير محج

ديد في الهواء الطلق مريم العوىتحدي �ج

ج إليك ياسمين الزهرانيتحدي اإلبداع يحتا��

هة املنظمةاملسابقة زونفروع املسابقةالحج الفا�ئ
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تحديات تنوين
 مركز امللك 

عبدالعزيز الثقافي 
العاملي )إثراء(

تحدي مستقبل صناعة 
املسا�ات اإلبداعية

رغد األ�مد
نور قاري 

ميسم بنتن وربيعة التال

تحدي تصور إبداعي للحرف 
اليدوية السعودية

املركز األول: مروة بامشموس )أراكة(
ودي( املركز الثاني: أسماء السعد )أ�ج

املركز الثالث: الهنوف الشمسان )سمرة(

املسابقة العاملية 
د  لكماليات املسا�ج

الفوزان لخدمة 
تمع املحج

مريم املطيري- الكويت كراسي املصلين

 مكتب بيطار مهندسون مستشارون- األردن، سامر السياري – �وامل القرآن الكريم
ر زا�ئ لبنان، يامينا أ�مد زيد – ال�ج

 فريق: آالء يوسف الخطيب، وساره صال� القحطاني، وهديل زياد مرشد، أماكن الوضوء
د املعلم د الرخيمي، وود وا�ج وهديل ما�ج

روان محمد علي مواضع األ�ذية

مسابقة تصميم 
بل  موقع �ج
أبومخروق

أمانة الرياض

ة املكاتب والشركات ف�ئ
ج نستطيع للهندسة املعمارية املركز األول: مكتب معا�

املركز الثاني: مكتب عبد القادر أ�مد العمري
املركز الثالث: مكتب صدق املتطورة للهندسة

فرق العمل
املركز األول: فريق االبتكار املعماري
املركز الثاني: فريق عبد هللا الفهد

املركز الثالث: فريق املخططين الثالثة

هات  الطالب والطالبات والحج
األكاديمية

امعة امللك سعود  موعة )أ( من �ج املركز األول: محج
امعة عفت املركز الثاني: �ج

امعة امللك سعود موعة )ب( من �ج املركز الثالث: محج
تصميم وصناعة 

هاز التنفس  �ج
الصناعي )مفتو� 

املصدر(

وادي العباقرة وعدد 
هات -من الحج

املركز األول: سامي عسلي، وضيف هللا الخديدي، و�سن الثمالي
املركز الثاني: مصطفى خلف، وزياد أبو عياش، وأنس سبحة
امعة امللك عبد العزيز املركز الثالث: فريق نادي التصنيع بحج

زة وعي  ا�ئ مسابقة �ج

وزارة الصحة 
بالشراكة مع 

لس الضمان  محج
الصحي التعاوني

الرسوم املتحركة – األفراد

اب املزمن( مال عسيري )االكت�ئ املركز األول: �مزة �ج
املركز الثاني: سلمى عمر الزيد )اال�تراق الوظيفي(

املركز الثالث: عبدهللا بن أ�مد السامل )مرض التو�د(
املركز الرابع: فهد سعيد الغامدي )العنف األسري بوابة للتنمر(

ليل )عمر األلوان( املركز الخامس: سارة منصور الحج

الرسوم املتحركة – الطالب

املركز األول: مرام سامل باوزير )االلتزام باألدوية(
املركز الثاني: ريم نايف العتيبي )هيكلة(
املركز الثالث: رغد مشعل الحارثي )نفاد(

بار )أضرار الشيشة( املركز الرابع: تميم عبدالعزيز العبدالحج
املركز الخامس: رشا مشاري الرشيد )اإلنترنت في تشخيص األمراض(

رافيك- األفراد اإلنفو�ج

د املشي اليومي( املركز األول: شهد محمد األبي� )فوا�ئ
املركز الثاني: ريم املسعري )�مية الكيتو(

طيل )الشيب املبكر( املركز الثالث: لولوة إبراهيم الحج
املركز الرابع: �سين ناصر الحمد )سالمة األطفال في السيارة(

املركز الخامس: محمد عبود سامل د�مان )إدمان األلعاب اإللكترونية(

رافيك- الطالب اإلنفو�ج

املركز األول: بدرة �مد العتيبي )هل تستخدم عدساتك الالصقة كما ينبغي؟(
املركز الثاني: محمد سلمان علي بن أ�مد )مرض الزهايمر(
هاز العصبي -الصداع( املركز الثالث: مها عبدهللا الفر�ان )الحج

فاف وقلة شرب املاء( املركز الرابع: سارة فايز الثبيتي )الحج
املركز الخامس: فيصل محمد بن هالل )إدمان ألعاب اإلنترنت -األونالين(

هة املنظمةاملسابقة زونفروع املسابقةالحج الفا�ئ
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�ة ا�ئ معارض فنون العمارة والتصميم في ظل ال�ج

ج تمثل فــي إقــامــة عــدد من  ج مــلــحــوظــا� شــهــدت األشــهــر األولـــى مــن الــعــام نــشــاطــا�
املعارض في مختلف فنون العمارة والتصميم، قبل أن تعلق إقامة املعارض في 
حة كوفيد-19،)23(، ومع تطبيق  ا�ئ لحج التصدي  هود  2020م ضمن �ج 13 مارس 
ــة خــالل أوقــات  ــراءات اال�ــتــرازيــة ألغيت بعض املــعــارض التي كانت مــدر�ج ــ اإل�ج

مختلفة من العام، ومن بينها أسبوع التصميم السعودي.

ال فنون العمارة والتصميم هذا العام.  دول8-2: املعارض التي أقيمت في محج �ج

دةمتنوع - العمارة والتصميممعرض 21,39 »أيتها األرض«)24( لس الفني السعودي واملنطقة التاريخية بحج 28 يناير - 13 مارس 2020ماملحج
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ال العمارة والتصميم النشر في م�ج

في  املنشورة  العناوين  موع  محج أن  إلى  الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  بيانات  تشير 
كتب   10 منها  ج  كتابا�  14 بلغت  الــعــام  هــذا  والتصميم  العمارة  فنون  ــاالت  مــحج
األخــرى  التصميم  فنون  في  كتب  و4  الحضري،  والتخطيط  العمارة  ال  محج في 
د في  زة الفوزان لعمارة املسا�ج ا�ئ رافيكي.)27( وتنشط �ج كالتصميم الصناعي والحج

د.)28( ال عمارة املسا�ج نشر إصدارات متنوعة في محج

والتصميم. العمارة  فنون  السعودية في  الت  املحج لبعض  ج  نموذ��  :3-8 ــدول  �ج

لة  محج
البناء)29(

م. إبراهيم عبدهللا أبالخيل
لة متخصصة في الشؤون  محج
ج املعمارية صدر منها 362 عددا�

�تى آخر عام 2020م 

لة  محج
ديزاين)30(

خلود عبدالر�من عطار
لة تتناول فنون التصميم محج

 بأنواعه املختلفة صدر منها
ج �تى آخر عام 2020م 66 عددا�

فنون العمارة والتصميم في الفضاء االفتراضي

 ال�ضور االفتراضي لفنون العمارة والتصميم
ط الرقمية عبر الوسا�ئ

إذ تشكل   ، ج وثيقا� ارتباطا� الرقمية  بالتقنيات  الحديثة  العمارة والتصميم  ترتبط فنون 
مان  يتر�ج الــلــذيــن  األولــــى،  عملهما  مــرا�ــل  فــي  واملــعــمــاري  املصمم  مــمــارســة  صلب 
التصميم  أدوات  كانت  أن  بعد  اإلبداعية،  والتصميمية  املعمارية  رؤاهما  خاللها  من 
األساسية محصورة في املواد األولية من أوراق وأقالم وخامات وأدوات هندسية. أما 
 ، ج أو غريبا� ديدا� اليوم، فلم يعد �ضور فنون العمارة والتصميم في الفضاء الرقمي �ج
فحسب،  ج  اإلنــتــا�� عمليات  تشمل  تعد  مل  القطاع  في  الرقمي  التحّول  مالم�  أن  كما 
وفرت  كما  والتدريب،  التعليم  االت  محج لتضم  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج خالل  توسعت  بل 
حة  ا�ئ مــســا�ــات إلقــامــة الــنــشــاطــات االفــتــراضــيــة واملــعــارض الــرقــمــيــة. وإذا كــانــت الحج

الاملعرض تاريخ اإلقامةاملوقعاملحج
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املباشر  العمل  لتعذر  باري  اإل�ج اإلغــالق  أثناء مدة  ج  اإلنتا�� ج في عمليات  أثرت سلبا� قد 
األنشطة  فــإن  ــيــة،  اإلنــتــا�ج العملية  فــي  الــضــروريــة  املـــواد  مــن  كثير  توفير  وصعوبة 
ج  ج وإقباال� لت نشاطا� ج التعليم والتدريب مل تتوقف، بل سحج اإلبداعية الفنية وبرام��
ملحوظين عبر الفضاء االفتراضي، تمثال في إقامة املعارض االفتراضية ألعمال 
ج عن املؤتمرات  امعات السعودية، فضال� طالب العمارة والتصميم في عدد من الحج
أسبوع  كان  األبرز  االفتراضي  الحدث  ولعل  العمل،  وورش  التدريبية  ج  والبرام��
العمارة العربي، وهو مبادرة ثقافية نظمتها )آركي نت( في صورة مؤتمر لدعم 
ال وخلق قنوات  يع املبدعين واملتخصصين على مشاركة خبراتهم في املحج وتشحج
واملصممين  املعماريين  من  لنخبة  الرقمي  الفضاء  أتــا�  وقــد  بينهم،  للتواصل 
املمارسين واألكاديميين من مختلف أنحاء العامل العربي الفرصة لتبادل الخبرات 
وتوسيع شبكات التواصل فيما بينهم، وتنوع املشاركون بين أفراد ومؤسسات 
العمارة  لقطاع  املمثلة  الرسمية  هات  الحج من  عدد  انب  �ج إلى  عربية  ومنظمات 

والتصميم، �يث اشتمل املؤتمر على 53 لقاء ومحاضرة.)31( 

العمران  لعلوم  السعودية  معية  بالحج الصناعي  التصميم  شعبة  أطلقت  كما 
له  السعودي، عقدت  الصناعي  بالتصميم  ج  ج خاصا� آركي نت أسبوعا� بالتعاون مع 
في  وتطوراته  الصناعي  التصميم  ال  بمحج للتعريف  ج  ال� ومسحج ج  مفتو�ا� ج  مؤتمرا�
التي  واملحاضرات  التعليمية  لسات  والحج النقاشات  من  عدد  خالل  من  اململكة، 
قدمها متخصصون محليون ودوليون.)32(  وأقام مركز امللك عبدالعزيز الثقافي 
ضمن  التصميم  فنون  فــي  املتخصصة  العمل  ورش  مــن  ج  ــددا� عـ )إثـــراء(  العاملي 

موسمه اإلبداعي السنوي تنوين. 

ج التدريب اإللكترونية بين الفرص والت�ديات  برام��
باهتمام الفت وإقبال ملحوظ  حة كوفيد-19  ا�ئ التصميم خالل �ج �ظيت فنون 
الشركات  بعض  لت  سحج فقد  اإللكترونية؛  التدريب  ج  وبرام�� العمل  ورش  على 
شرفة  كمنصة  التصميم  فنون  فــي  التدريبية  الـــدورات  تقديم  فــي  املتخصصة 
ر  الححج أشــهــر  ــهــا وصــل خــالل  بــرامــحج فــي مبيعات  ج  ارتــفــاعــا� اإللــكــتــرونــي  للتعليم 
امعة اإلمام  املنزلي إلى 100%.)33( وفي  السياق ذاته، برزت كلية التصاميم بحج
أقامتها  التي  االفتراضية  التصميم  مدرسة  مبادرة  في  فيصل  بن  عبدالر�من 
على مدار شهر أغسطس للراغبين بتعلم التصميم واملهتمين بتطوير معارفهم 
ال عبر منصة زوم، وقد تنوع طر�ها لفنون التصميم املختلفة  ومهاراتهم في املحج

رافيكي والداخلي والصناعي.)34(  بين الحج

ــل الـــذي سهله الــفــضــاء الــرقــمــي مــن خــالل ربط  على الــرغــم مــن االنــفــتــا� الــهــا�ئ
هناك  أن  إال  املختلفة،  الرقمية  ط  الوسا�ئ عبر  والعاملي  املحلي  بمحيطه  القطاع 
ات  ج من التحديات املصا�بة لواقع الرقمنة يتمثل أبرزها في ضعف املخر�ج عددا�
ع بدورها إلى فقدان عنصر  ج االفتراضية، والتي تر�ج ة عن الورش والبرام�� الناتحج
والطالب  ج  البرام�� مقدمي  بين  للملحوظات  املباشر  والتقديم  اليدوي،  التدريب 
هذه  من  املدربون  يحققه  الــذي  املــادي،  د  العا�ئ ع  ترا�ج انب  �ج إلى  املستفيدين،  أو 
في  التكلفة،  عديم  اإلنترنت  عبر  تقديمها  بأن  د  السا�ئ االعتقاد  بسبب   ، البرام��
ط أعداد الطالب، وأعباء التدريس على  ضاعف فيه مثل هذه الوسا�ئ الوقت الذي �قُ
ات.)35( ومن  املخر�ج ودة  ج في �ج ، مما يؤثر بدوره سلبا� البرام�� املدربين ومقدمي 
مع بشكل مستدام بين  ين يحج ديد هحج حة في خلق واقع �ج ا�ئ املؤمل أن تسهم الحج
تتوافر  ال  التي  باملزايا  التضحية  للقطاع دون  الرقمية  التقنيات  أفضل ما تقدمه 
والفضاء  الرقمية  التقنيات  ج  إدرا�� خالل  من  واملباشر،  الحي  التفاعل  عبر  سوى 
ية  واإلنتا�ج والتعليمية  اإلبداعية  العملية  يثري   ، ما� دا�ئ ج  وسيطا� بوصفها  الرقمي 

دون أن ينفرد بها و�ده. 

البنية الت�تية واالقتصاد اإلبداعي

املنظومة املؤسساتية للقطاع

ددة في  عد إقرار منظومة كود البناء في اململكة من املوضوعات القديمة املتحج �يُ
االشتراطات  موعة  محج بأنه  الكود  ويعرف  الحضري،  والتخطيط  العمارة  قطاع 
ميع  واملتطلبات املتعلقة بالبناء والتشييد، لضمان السالمة والصحة العامة في �ج
للبناء ألول مرة في  السعودي  الكود  إقــرار  تم  البناء،)36( وقد  تفاصيل ومرا�ل 
عام 2018م، بعد طول انتظار بين أوساط املمارسين واملهتمين بتطوير املشهد 
الكود السعودي للمباني السكنية  الحضري والعمراني في اململكة. ومع إطالق 
ج في تطبيقها  البناء السعودي توسعا� 2020م، تشهد منظومة كود  العام  نهاية 
ج في مر�لتين سابقتين  يا� ديدة، بعد أن كانت قد بدأت تدريحج ج ملر�لة �ج وتدشينا�
نة الوطنية لكود البناء  بتطبيق الكود على املباني واملرافق العامة؛ إذ أعلنت اللحج
السعودي عن البدء بتطبيق الكود الخاص باملباني السكنية مطلع العام 2021م، 

وذلك بصفة استرشادية �تى منتصف العام.)37( 

مشروعات الكود العمراني على مستوى املناطق 
بـــدأت املــنــاطــق بــإعــالن مــشــروعــات الــكــود الــعــمــرانــي الــخــاصــة بها الــعــام املــاضــي، 
ة تطوير عسير مشروع الكود العمراني للمنطقة،)38( بالتوازي  عندما تبنت هي�ئ
البلدية والقروية في عام  مع مشروع أنسنة املدن الذي أطلقته وزارة الشؤون 
هود  ودة الحياة. ولعل أبرز الحج 2018م، بهدف تحسين املشهد الحضري ورفع �ج
بــوادي  الخاص  العمراني  الكود  اعتماد  كــان  الشأن  هــذا  في  العام  شهدها  التي 
ة العليا لتطوير مدينة  �نيفة وروافده واألراضي املطلة عليه، الذي أطلقته الهي�ئ

ة تطوير بوابة الدرعية.)39(  الرياض بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض وهي�ئ

خاص  عمراني  كــود  إلعـــداد  خطتها  عــن  املــنــورة  املدينة  تطوير  ة  هي�ئ أعلنت  كما 
راء دراسة شاملة للهوية العمرانية واملعمارية  باملدينة املنورة، ووضعت خطة إل�ج
األكــواد  بإطالق  ج  تباعا� اململكة  مناطق  بقية  تقوم  أن  ويتوقع  املــنــورة.)40(  للمدينة 
الــعــام، مع  الــســعــودي  الــبــنــاء  كــود  اشــتــراطــات  لتحقيق  بها  الــخــاصــة  العمرانية 
الكود  مشروعات  ولدعم  وإبرازها.  والحضرية  املعمارية  املنطقة  بهوية  اال�تفاظ 
الدرعية  بوابة  تطوير  ة  العام، دشنت هي�ئ وتيرتها هذا  التي تسارعت  العمراني 
متخصصة  وهندسية  معمارية  مكاتب  مــع  بالتعاون  التصميم«  »اســتــوديــو 
بهدف تقديم االستشارات للمستفيدين ومالك العقارات في املنطقة؛ للتأكد من 
ة امللكية  مطابقتها الشتراطات ومعايير الكود العمراني.)41( وكذلك أطلقت الهي�ئ
الخدمات  من  موعة  محج سيقدم  الذي  العال«،  تصميم  »استوديو  العال  ملحافظة 
وأساليب  أنماط  باستلهام  للراغبين  املعمارية  والتصاميم  ج  والنماذ�� تمعية  املحج

العمارة العربية التقليدية املميزة للمنطقة.)42(
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الهندسية  التصاميم  خدمة  اإلســكــان  وزارة  أطلقت  هود،  الحج هــذه  مع  ج  وتكامال�
املعمارية واملصممين،  التصميم  بالشراكة مع عدد من دور  الذاتي  البناء  لخيار 
املواطنين  تمكين  إلى  سكني  منصة  عبر  ج  إلكترونيا� املتا�ة  الخدمة  هذه  وتهدف 
تحقق  السكنية  للو�دات  ية  نموذ�ج تصاميم  على  الحصول  من  واملستفيدين 
وزارة  أطلقت  السياق  ذات  وفي  التكاليف.)43(  وبأقل  والسالمة  ودة  الحج معايير 
بلدي؛  منصة  عبر  املو�دة  ية  اإلنشا�ئ الرخص  خدمة  والقروية  البلدية  الشؤون 
من  املستفيدين  نسبة  رفــعــت  الــتــي  الــبــنــاء  رخــص  ــراءات  ــ ـ إ�ج وأتــمــتــة  لتسهيل 

خدماتها دون �ضور ملقر البلدية إلى 60%.)44( 

العاملون في القطاع

عدد  بلغ  املعماري،  التصميم  ال  محج في  العاملين  لتقديرات  ج  مــؤشــرا� باعتباره 
 1404 الــعــام  هــذا  للمهندسين  السعودية  ة  الهي�ئ لــدى  لين  املسحج املعماريين 
ل  وشّكَ  ،)2-8 )شكل  اململكة  في  يسة  الر�ئ املناطق  في  أغلبهم  تركز  معماريين 
لت اإلناث 340 معمارية بما يعادل   ، في �ين شّكَ الذكور منهم 1064 معماريا�

مالي للمعماريين في عام 2020م .  %24 فقط من العدد اإل�ج

ج  االت التصميم األخرى 819 مصمما� كما بلغ عدد السعوديين العاملين في محج
ارية، بحسب  ات صناعية وتحج ج و1801 مصمم ديكور و674 مصمم منتحج داخليا�
2020م.)47( ومع ذلك،  لعام  تماعية  اال�ج البشرية والتنمية  املوارد  بيانات وزارة 
التصميم  ــاالت  مــحج في  املمارسين  لواقع  تقديرية  مــؤشــرات  األرقـــام  هــذه  تظل 
الحر دون  العمل  الغالب أسلوب  يتخذ في  الذي  رافيكي،  الحج التصميم  وخاصة 
يل املهني، وهو ما تعكسه أعداد املستقلين امللتحقين بمنصة  االعتماد على التسحج
)بحر( التابعة لصندوق تنمية املوارد البشرية )هدف( والتي تربط املستقلين في 
ال  االت بأصحاب املشروعات، إذ بلغ عدد املستقلين العاملين في محج مختلف املحج

ج ومصممة.)48( رافيكي8872  مصمما� التصميم الحج

تطورات تنظيمية

سمية  الدكتورة  وتعيين  والتصميم  العمارة  فنون  ة  هي�ئ تأسيس  قــرار  كــان 
هذا  للقطاع  بالنسبة  ج  تنظيميا� األهم  الحدث  هو  لها  ج  تنفيذيا� ج  يسا� ر�ئ السليمان 
الثقافي  عد  ال�جُ وتعزيز  تأكيد  فــي  مهمة  خطوة  الــقــرار  ــل  شــّكَ �يث  الــعــام،)49( 
بين  تشتتها  من  لسنوات  عانت  التي  والتصميم  العمارة  لفنون  والحضاري 
ية  االستراتيحج لرؤيتها  ج  وفــقــا� ة  الهي�ئ وستقوم  ــاريــة،  والــتــحج الهندسية  ــاالت  املــحج
خالل  مــن  القطاع  تنظيم  سبيل  فــي  الفاعلة  األدوار  مــن  بعدد  واختصاصاتها 
ج  والبرام�� التدريبية  الــدورات  وتقديم  املمارسين،  وتمكين  دعــم  على  التركيز 
ــاالت  ــال مــن مــحج املــهــنــيــة لــهــم بــمــا يــتــوافــق مــع خــصــوصــيــة ومــتــطــلــبــات كــل مــحج

والتصميم.)50(  العمارة 

تشكيل  عــن  الــعــام  مــن  يوليو  شهر  نهاية  فــي  أعلنت  قــد  الثقافة  وزارة  وكــانــت 
بن  هللا  عبد  بــن  بــدر  األمــيــر  الثقافة  وزيـــر  سمو  ــاســة  بــر�ئ ة  الهي�ئ إدارة  لس  محج
ج  با� ب وزير الثقافة األستاذ �امد بن محمد فايز نا�ئ فر�ان آل سعود، ومعالي نا�ئ
لس، وعضوية األمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، والدكتور خالد  يس املحج لر�ئ
زياد  بنت  واهر  �ج واألســتــاذة  الشهابي،  صبحي  بن  باسم  واملهندس  عــزام،  عمر 

السديري، واألستاذ كارلو راتي.)51( 

ة السعودية للمهندسين  لين لدى الهي�ئ شكل 8-1: أعداد املعماريين املسحج
خالل الخمس سنوات املاضية.)45(
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ة السعودية للمهندسين في عام 2020م �سب املنطقة.)46(  لين لدى الهي�ئ شكل 8-2: توزيع املعماريين املسحج
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ج للمشروعات املعمارية والحضرية البارزة و�التها في عام 2020م نماذ��

هة املالكة ال�ج املر�لة املدينة املشروع 

ة امللكية ملحافظة العال الهي�ئ اإلعالن العال ع شرعان  منتحج

راثية )نزل( الشركة السعودية للضيافة ال�ق اإلعالن الرياض ج الدرعية �ي ج �ظ �ي را�ش فندق سمحان ال�ق

ج �ي ران املد�ظ ة العامة للط�ي الهي�ئ اإلعالن دة �ج مدينة املطار بالقرب من مطار امللك عبد العزيز

وزارة الثقافة اإلعالن دة �ج دة التاريخية ج منطقة البنط  بحج �ي متحف البحر األ�مر �ظ

وزارة الرياضة اإلعالن الرياض أكاديمية مهد الرياضية

ة امللكية ملحافظة العال الهي�ئ اإلعالن العال ع عشار  منتحج

صندوق االست�شمارات العامة اإلعالن أماال مطار أماال )يتوقع افتتا�ه بحلول 2023(

ة بوابة الدرعية هي�ئ اإلعالن الدرعية بوابة الدرعية

صندوق االست�شمارات العامة اإلعالن
مشروع

 البحر 
األ�مر

مشروع مطار البحر األ�مر

صندوق االست�شمارات العامة اإلعالن الرياض �ي روشن

ة فنون العمارة والتصميم، 1 فبراير 2021م. املصدر: بيانات هي�ئ
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 ً هود تنميته واستثماره واملحافظة عليه باعتباره مكونا� يحظى قطاع التراث في اململكة العربية السعودية باهتمام كبير ينعكس في �ج
ً على تنوع تاريخها، وقد تم خالل هذا العام اإلعالن عن عدد من الكشوفات األثرية املهمة التي أبرزت  ً للهوية الوطنية وشاهدا� أصيال�
هود بعثات التنقيب املستمرة في اململكة، باإلضافة إلى متابعة أعمال التوثيق والتطوير للمواقع التراثية والتاريخية، وعلى املستو�  �ج
�ياكة  )فن   ً إدراح� في  حت  نحج �يث  العاملية،  م  القوا�ئ ضمن  يله  وتسحج التراث  إدارة  ملف  في  مهمة  خطوات  اململكة  �ققت  الدولي، 
الثقافي  العاملي  التراث  نة  اليونسكو، و�صلت على عضوية لحج املادي لد� منظمة  الثقافي غير  التمثيلية للتراث  مة  القا�ئ السدو( في 

املادي وغير املادي في منظمة اليونسكو.
حة  ا�ئ يل الكثير من الفعاليات التراثية بسبب تداعيات �ج وكغيره من القطاعات، تأثر نشاط التراث خالل عام 2020م، بعد إلغاء وتأ�ج
ية، ومع صعود السيا�ة الداخلية  راءات الوقا�ئ ً أمام استمرار مشاريع التنقيب والترميم باتباع اإل�ج قا� كوفيد-19، إال أن ذلك مل يقف عا�ئ
للزوار   ً العام متنفسا� التراثية هذا  املواقع  الحية، شكلت  انات  واملهر�ج كالفعاليات  األخر�  الثقافية  السيا�ية  األنشطة  توقف  في ظل 
التي  االفتراضية  األنشطة  ً في معظم  التراث �اضرا� كان  اال�ترازية، كما  ــراءات  اإل�ج بتطبيق  التي تسمح  املفتو�ة  املواقع  لكونها من 
هود توثيق التراث  ل اإللكترونية لدعم �ج حة أهمية توظيف الوسا�ئ ا�ئ قامت بها القطاعات الثقافية عبر الفضاء الرقمي، وأبرزت ظروف الحج

هود. تمعية في هذه الحج رة املشاركة املحج الثقافي غير املادي، وتوسيع دا�ئ

التراث الثقافي املادي: االكتشاف والتوثيق

اآلثار: االكتشاف والتنقيب

لقي خبر اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك آلثار بشرية و�يوانية في أطراف 
 ً ً وإعالميا� ً علميا� منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة اهتماما�
ة التراث قد أعلنت في سبتمبر 2020م عبر مؤتمر صحفي  ، وكانت هي�ئ واسعا�
مال  عن عثور الفريق البحثي على آثار أقدام لبشر، وآثار �يوانية تعود لفيلة و�جِ
الفيلة  لبقايا  تعود  أ�ــفــورة   233 إلــى  إضافة  والبقريات،  الــوعــول  من  ل  وفصا�ئ
أقدم  ــح  األر�ج الحدث فقط في كونه على  املــهــا)1(. وال تكمن أهمية هــذا  و�يوان 
ود اإلنسان والحيوان في املنطقة وأنماط االنتقال، والذي يعد  دليل علمي على و�ج
زيرة العربية،  ً على كثافة الغطاء النباتي الذي كانت تحظى به الحج بذاته مؤشرا�

ود العديد من املواقع األثرية التي مل تكتشف بعد. ً ا�تمالية و�ج ولكنه يدعم أيضا�
يعمل  الذي  الخضراء،  العربية  زيرة  الحج مشروع   ً حج نتا�ئ أ�د  االكتشاف  هذا  عد  �يُ
امعات الوطنية والعاملية منذ أكثر  ل من عدد من املعاهد والحج عليه فريق مشّك�
ة التراث  من 10 سنوات)2(. وعلى الصعيد ذاته، عثر فريق علمي مكون من هي�ئ
رية في صحراء النفود في اململكة،  ومعهد ماكس بالنك األملاني على منشآت �حج
أقدم  األثــري من  االكتشاف  عليها ضمن هذا  ُعثر  التي  الحيوانات  د  عد مصا�ئ و�تُ

رية في العامل؛ إذ يعود تاريخها إلى ما يزيد على 7000 عام)3(. د الححج املصا�ئ

القصيم  بمنطقة  مهمة  اكتشافات  عن  2020م  ديسمبر  شهر  في  علن  ائُ كما 
شعيب  بموقع  رية  الححج العصور  لفترة  يعود  موقع  عــن  الكشف  فــي  تتمثل 
اململكة  املكتشفة على مستوى  رية  الححج العصور  أهم مواقع  األدغم، ويعد من 
رية  الححج كــالــفــؤوس  ونـــادرة  ــريــة مميزة  �ــحج أدوات  مــن  عليه  ُعــثــر  ملــا   ً اســتــنــادا�
، وربما تعود هذه  العالية والكثافة في اإلنتا�ج بالدقة  التي تميزت في صناعتها 
ري القديم )الحضارة اآلشولية(، كما عثر باملوقع  األدوات إلى فترة العصر الححج

رية)4(. ر �حج على مدافن ودوا�ئ
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هود املسح والتنقيب في اململكة �ج
مة بأعمال املسح والتنقيب  موعة من البعثات القا�ئ تنشط في محافظة العال محج
امعات  ة امللكية ملحافظة العال، بالتعاون مع عدد من الحج األثري تحت إشراف الهي�ئ
ة هذا العام املر�لة األولى  املحلية والدولية ومراكز البحث العاملية، وأطلقت الهي�ئ
ر  يسة في العال التي تشمل الححج من مشروع املسح الرقمي للمواقع التراثية الر�ئ
ر، وذلك بالشراكة مع مؤسسة  ً بمقابر الححج بل عكمة وأبو عود بدءا� ودادان و�ج
وا�ة  األثــري في منطقة  والتنقيب  للمسح   ً وبــدأت مشروعا� اإلسبانية،  فاكتوم 
العلمي بفرنسا، ليضاف إلى مشروع  الوطني للبحث  املركز  خيبر بالشراكة مع 
امعة  وي الذي بدأ العام املاضي في وا�ة خيبر بالشراكة مع �ج املسح األثري الحج

غرب أستراليا)5(.

هود  وعلى مستوى اململكة، �ظيت أربعة مواقع أثرية هذا العام بنصيب من �ج
املكرمة، وثالثة مواقع  التاريخية في منطقة مكة  دة  ً من �ج التنقيب شملت كال�
في منطقة الرياض، وبلغت بعثات التنقيب املحلية والدولية النشطة لهذا العام 
األثــري  التنقيب  مواسم  بلغت  بينما  بعثات،   8 منها  املحلية  شكلت  بعثة   13
مستمرة،  أثرية  بعثة   36 منها  أثرية  بعثة   40 الحالي  العام  �تى  اململكة  في 
حة كوفيد-19 أدت إلى توقفها عن  ا�ئ ديدة، إال أن تداعيات �ج و4 بعثات علمية �ج
عيدت من داخل اململكة هذا العام  العمل. كما بلغ عدد القطع األثرية التي اس�تُ

64 قطعة أثرية)6(.

دول 9-1: بعثات التنقيب النشطة هذا العام ومواقعها)7(. �ج

ن صالح( ر األثري )مدا�ئ محافظة العال، منطقة املدينة املنورةالبعثة السعودية الفرنسية املشتركة في موقع الححج

امعة امللك سعود منطقة املدينة املنورةالبعثة السعودية الفرنسية املشتركة في موقع خريبة دادان بالتعاون مع �ج

منطقة املدينة املنورة البعثة السعودية الفرنسية املشتركة في وا�ة خيبر

ً املنطقة الشرقيةالبعثة السعودية الفرنسية املشتركة في موقع ثا�ج

منطقة تبوكالبعثة السعودية اليابانية املشتركة في موقع الحوراء

منطقة تبوكالبعثة السعودية األملانية املشتركة في موقع تيماء

ازانالبعثة السعودية الفرنسية املشتركة في موقعي وادي مطر ووادي شامي منطقة �ج

د البطالية املنطقة الشرقيةالبعثة السعودية املشتركة في موقع مسحج

واد بن زامل املنطقة الشرقيةالبعثة السعودية في موقع قصر أ�ج

ل امعة �ا�ئ لالتنقيب األثري في موقع فيد التاريخي بالتعاون مع �ج منطقة �ا�ئ

املنطقة الشرقيةالتنقيب األثري في موقع دارين

املوقع بعثات التنقيب
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دول 9-2: أعمال املسح النشطة هذا العام ومواقعها)8(. �ج

منطقة الرياضاملسح األثري للمواقع في مركز القرينة

ط لاملسح األثري للمواقع بمحافظة الحا�ئ منطقة �ا�ئ

منطقة مكة املكرمةاملسح األثري ملوقع ذات عرق

بل اللوز منطقة تبوكاملسح األثري ملوقع �ج

منطقة املدينة املنورةاملسح األثري ملوقع في محافظة العال

منطقة املدينة املنورةاملسح األثري لوا�ة خيبر

منطقة املدينة املنورةاملسح األثري للبلدة القديمة )�ي الديرة(

بل عكمة، وأبو عود ر، وخريبة دادان، و�ج منطقة املدينة املنورةاملسح األثري ملواقع الححج

ــديــدة واملستمرة مــن األعــوام  الــحج األثـــري  التنقيب  تــوزيــع مــواســم  ـــدول 3-9:  �ج
ة التراث بحسب مناطق اململكة. السابقة التي تقوم بها هي�ئ

14منطقة تبوك

ل 2منطقة �ا�ئ

2منطقة عسير

ازان 3منطقة �ج

ران 2منطقة نحج

6منطقة مكة املكرمة

5منطقة الرياض

وف 2منطقة الحج

2املنطقة الشرقية

1منطقة الحدود الشمالية

1منطقة املدينة املنورة

هود التوثيق للمواقع األثرية والتراثية �ج
والتراث العمراني

حة كوفيد-19 مواصلة نشاطات �فظ وتوثيق التراث املادي،  ا�ئ مل تمنع تداعيات �ج
ل اآلثار الوطني �تى نهاية  لة في قاعدة بيانات سحج �يث بلغ عدد املواقع املسحج
 ً أثريا�  ً موقعا�  85 تسويرها  رى  �ج التي  املواقع  عدد  بلغ  كما   ، موقعا�  8268 العام 
ً خط  بــإدرا�ج ة التراث في شهر ديسمبر  )9(. وقد ا�تفت هي�ئ بطول 67 كيلومترا�
ل  سحج في  1948م  عــام  في  إنشاؤه  بــدأ  الــذي  )التابالين(  القديم  النفط  أنابيب 

ً في اململكة ضمن  ل رسميا� التراث الصناعي الوطني، وهو أول موقع تراث يسحج
ً التراث الصناعي الذي انطلق هذا العام)10(. برنامحج

شّكل مشروع ترميز مباني التراث العمراني الذي بدأ في الربع الثالث من هذا  �يُ
ي على توثيق التراث العمراني الوطني في اململكة،  ً للعمل املنهحج العام استمرارا�
�يث يسعى املشروع الذي دشنه صا�ب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن 
ة التراث إلى  عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتشرف عليه وزارة الثقافة وهي�ئ
غرافية والصور الخاصة بمواقع التراث العمراني  توفير البيانات واإل�داثيات الحج
السريعة  ابة  االستحج برموز  املصحوبة  اإلرشادية  اللو�ات  خالل  من  اململكة  في 
ل  ً من خالل ربطها بالسحج )QR codes(؛ لتسهيل االطالع على معلوماتها رقميا�
بيانات شاملة  قاعدة  بناء  على  يعمل  الذي  العمراني،  للتراث  الرقمي  الوطني 
ل تقييمه وتصنيفه وإدارته  ومو�دة لتوثيق التراث العمراني في اململكة من أ�ج

ً للمعايير الدولية املعتمدة)11(. وفقا�

العناية بالتراث املغمور تحت املياه

ة  ً ملنظومة العناية بالتراث في اململكة، أطلقت وزارة الثقافة ممثلة بهي�ئ تعزيزا�
 ً والخليحج األ�مر  البحر  مياه  تحت  املغمور  الثقافي  التراث  �ماية  مركز  التراث 
تحت  املغمور  التراث  لدراسة   ً عامليا�  ً مركزا� ليكون  األولــى  مبادراتها  كأ�د  العربي 

املياه و�مايته واالستثمار فيه، وتدريب وتأهيل الكوادر املتخصصة)12(.

ال التراث الثقافي املادي األبحاث والنشر في محج

االت البحث والنشر املتعلقة بالتراث في اململكة بين العاّمً واملتخصص،  راِو� محج �تُ
لة )أدوماتو( املعنية ببحوث اآلثار باململكة العربية السعودية والوطن  وتعتبر محج
السديري  عبدالر�من  مركز  عن  العام  هــذا  منها   41 العدد  صــدر  التي  العربي 
الت املحكمة نصف السنوية املنشورة باللغتين العربية  الثقافي، إ�دى أقدم املحج
ة  انب �ول�يّ )13(، إلى �ج ل يمتد ألكثر من 20 عاما� ال بسحج ليزية في هذا املحج واإلنحج
األثرية  الــدراســات  في  واملتخصصة  السنوية  )أطـــالل(  السعودية  العربية  اآلثــار 

املوقع بعثات املس�

عدد مواسم التنقيب املنطقة
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لتوقيع  باإلضافة  للقطاع،  التحتية  البنية  في  واالستثمار  ية  االستراتيحج الخطط 
عقود لتطوير املواقع التراثية وتفعيلها.

هود الترميم والتطوير �ج

التراثية،  املواقع  تطوير  مشاريع  من  بنصيب  العام  هــذا  عسير  منطقة  �ظيت 
أنسنة  التراثية ضمن )مشروع  تمثلت في توقيع عقود تطوير لعدد من قراها 
ً من قرية العكاس  القرى التراثية بمنطقة عسير(، وقد شملت خطط التطوير كال�
ســراة  بمحافظة  خلف  آل  وقــريــة  تنومة،  بمحافظة  القرية  وقــريــة  أبــهــا،  غــربــي 
التراثية  املواقع  إ�ياء  هود  �ج ضمن  وذلــك  تمنية،  بمركز  ينفع  آل  وقرية  عبيدة، 
تماعي بالشراكة  ً من خالل االستثمار في بعديها الثقافي واال�ج وتفعيلها سيا�يا�
والعمرانية  التراثية  القيمة  ذات  القديمة  للمباني  وكان  املحلي)18(.  تمع  املحج مع 
انطلق فــي سبتمبر  إذ  والــتــأهــيــل؛  الترميم  الــريــاض �ــظ مــن مــشــاريــع  بــوســط 
ة امللكية  ة التراث بالشراكة مع الهي�ئ مشروع ترميمها وتأهيلها تحت إشراف هي�ئ
ثقافية  إلى مراكز   ً ل تحويلها ال�قا� أ�ج الرياض، وذلك من  الرياض وأمانة  ملدينة 
راء مسح شامل  تماعية �يوية)19(، وقد تضمن املشروع -كمر�لة أولى- إ�ج وا�ج

.)20( ً و192 مبنى تراثيا� ل الثني عشر قصرا� للمنطقة ودعم إنقاذي عا�ج

صاهود  لقصر  الغربي  للسور  إنــقــاذي  ترميم  ــراء  بــإ�ج الــتــراث  ة  هي�ئ قامت  كما 
ي أل�د أســواره في نوفمبر، وأعدت  ز�ئ الحج االنهيار  التاريخي بوا�ة األ�ساء بعد 
ً بــغــرض تأهيل وتــطــويــر عــدد مــن الــقــرى والــبــلــدات  ً فــنــيــا� 36 دراســـة ومــخــطــطــا�
رى توثيق معظمها بأسلوب املسح ثالثي األبعاد  واملباني األثرية والتراثية التي �ج
إلى  ــدول 4-9(،  )�ج العمراني  التراث  اململكة بإشراف مركز  في مختلف مناطق 
ميع املواقع األثرية والتراثية القابلة للتأهيل  انب قيامها بحصر أولي شامل لحج �ج
ً من املتوقع أن يبدأ العمل  التي بلغت 37 موقعا� والتطوير والتنمية السيا�ية 

دول 5-9()21(. ً من العام القادم �تى 2022م )�ج عليها وتدشينها ابتداء�

أعدادها  إصــدار  تابعت  التي  باململكة  والتنقيبات  الحفريات   ً حج ونتا�ئ واملسو�ات 
هذا العام)14(.

للبحوث  الــعــامــة  اإلدارة  عــن  2020م  عـــام  مــن  األول  ــربــع  ال فــي  صــــدرت  كــمــا 
سعود  املــلــك  امعة  بحج واآلثـــار  السيا�ة  كلية  مــع  بالتعاون  األثــريــة  والـــدراســـات 
للحضارة  صــورة  الفاو  )قرية  بعنوان:  الفاو  لحضارة  توثيقية  لدات  محج سلسلة 
ريت في  ً أعمال التنقيبات األثرية التي أ�ج حج العربية قبل اإلسالم(، تضمنت نتا�ئ
املتخصصة، أصــدر مركز  الت  املحج )15(. وعلى صعيد  عــامــا�  40 أكثر من  املوقع منذ 
لته العلمية املحكمة التي تهدف  بحوث ودراسات املدينة املنورة العدد 49 من محج

إلى دعم ونشر األبحاث والدراسات املتعلقة بتاريخ املدينة املنورة وتراثها)16(.

ال بإعداد أربعة بحوث أثرية تختص بالتنقيب  ة التراث في هذا املحج ساهمت هي�ئ
مطر  وادي  وموقع  األثـــري،  ر  الححج موقع  في  السكنية  واملنطقة   ، ثــا�ج موقع  في 
ً العناية بمواقع  بفرسان، والتنقيب في تيماء، كما نشرت هذا العام ضمن برنامحج
ال التراث اإلسالمي هما: كتاب )ديار بني سعد(،  التاريخ اإلسالمي كتابين في محج
العلمية؛ من  الكتب واألبحاث واألوراق  انب عدد من  إلى �ج وكتاب )هذه خيبر(، 
البحر  على  ومصر  العربية  زيرة  الحج  ً ملوانى� والسياسي  االقتصادي  )الــدور  بينها: 
األ�مر من القرن الثالث قبل امليالد �تى القرن الثالث امليالدي(، وكتاب )املكان في 
ميل بثينة(، وكتاب )أعمال املسح والتنقيب للبعثة السعودية الفرنسية  شعر �ج

ن صالح األثري في موسمه الخامس 2014م()17(. املشتركة في موقع مدا�ئ

التراث الثقافي املادي: التأهيل والتطوير

 ً على الرغم من توقف الكثير من مشاريع التراث املتعلقة بالترميم والتطوير نظرا�
راءات ا�ترازية تمثلت في إغالق  حة كوفيد–19، وما صا�بها من إ�ج ا�ئ لظروف �ج
ول، إال أن ذلك مل يوقف العمل على وضع  معظم مواقع التراث في فترة �ظر التحج

2020167م / 1441 - 1442هـثقافتنا هويتنا

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م: رقمنة الثقافة



الرياض بلدة عودة سدير التراثية

الرياض بلدة أشيقر التراثية

املدينة املنورة وسط بدر التاريخي

املدينة املنورة بلدة الروان التراثية

مكة املكرمة  بلدة الدار الحمراء التراثية

القصيم بلدة الخبراء التراثية

الرياض  قصر العسكر

املنطقة الشرقية واثا التاريخي د �ج مسحج

املنطقة الشرقية املدرسة األميرية في وا�ة األ�ساء

املنطقة الشرقية ميناء العقير التاريخي

املنطقة الشرقية قصر إبراهيم

املنطقة الشرقية قصر صاهود

املنطقة الشرقية م عين نحج

املنطقة الشرقية قصر خزام

املنطقة الشرقية قصر محيرس

املنطقة الشرقية بيت البيعة

تبوك ه التاريخي ميناء الو�ج

تبوك ميناء ضباء التاريخي

هود التأهيل للمواقع األثرية ومواقع التراث العمراني هذا العام. دول 9-4: أبرز �ج �ج

تبوك ً التاريخي ميناء أملحج

املدينة املنورة ميناء ينبع التاريخي

عسير ال أملع التراثية قرية ر�ج

البا�ة قرية ذي عين التراثية 

وف الحج ندل  �ي الدرع التراثي في دومة الحج

ران نحج مركز إمارة الحضن

البا�ة بلدة األطاولة التراثية

ازان �ج وسط فرسان التراثي

ازان �ج بلدة القمرة التراثية

ازان �ج قلعة دار النصر

ازان �ج ر التراثية بلدة ص�يّ

ازان �ج بلدة السقيد التراثية

ازان �ج بلدة أبو طوق التراثية

ازان �ج بلدة القصار التراثية

الرياض بلدة شقراء التراثية

الرياض بيت السبيعي التراثي

عسير  قصر ثربان

البا�ة قصر بن رقوش

املنطقة املوقع املنطقة املوقع
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مة باملواقع األثرية والتراثية القابلة للتطوير والتنمية السيا�ية في اململكة، التي �صرت �تى عام 2020م. دول 9-5: قا�ئ �ج

ً بتيماء، وسط ضباء، قلعة تبوك ر هدا�ج منطقة تبوكقصر الحمراء بتيماء، ب�ئ

ً الشنانة األثري منطقة القصيمبيت البسام، بر�ج

به لقصر القشلة، مدينة فيد، �ج منطقة �ا�ئ

رش، قلعة شمسان ال أملع، موقع �ج منطقة عسيرقرية ر�ج

ازاناألدارسة، القلعة الدوسرية، منزل الرفاعي، القلعة العثمانية منطقة �ج

رانموقع األخدود األثري، قصر اإلمارة التاريخي منطقة نحج

منطقة مكة املكرمةقصر شبرا، قصر امللك سعود

منطقة البا�ةقرية ذي عين التراثية، قصر بن رقوش

، بلدة الغاط التراثية منطقة الرياضموقع قرية الفاو، قصر امللك عبدالعزيز بالخر�ج

ر سيسرا يل، املنطقة األثرية بسكاكا، قلعة زعبل، ب�ئ ا�ج ندل، موقع أعمدة الر�ج وفوسط دومة الحج منطقة الحج

ً األثري املنطقة الشرقيةقلعة تاروت، قصر إبراهيم، ميناء العقير، موقع ثا�ج

اال األثري، قصر امللك عبدالعزيز التاريخي في لينة �ج� منطقة الحدود الشماليةموقع رضُ

از منطقة املدينة املنورة�ي الصور التاريخي، محطة ومتحف سكة �ديد الححج

منطقة الرياضقرية سدوس التاريخية

األ�ساءاملدرسة األميرية، الهفوف، وقصر إبراهيم، الهفوف

املنطقة املوقع
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العناية بالتراث اإلسالمي

د التاريخية( الذي انطلق  يعتبر )مشروع األمير محمد بن سلمان لتطوير املسا�ج
لعناية   ً امــتــدادا� 2020م  عــام  بداية  األولــى  ت مر�لته  ــرض� ــحجِ ن وائُ 2018م،  عــام  في 
هوية  تشكيل  فــي  أهميته  على   ً وتــأكــيــدا� اإلســالمــي،  بالتراث  املستمرة  اململكة 
 ً دا� مسحج  118 بحصر  التراث  ة  هي�ئ قامت  العام  هذا  وخالل  ورؤيتها)22(.  اململكة 
الرياض،  بمنطقة   ً دا� مسحج و80  املــنــورة،  املدينة  بمنطقة   ً دا� مسحج  38 تضمنت 
عــدت  ائُ كما   ، تاريخيا�  ً دا� مسحج  1548 ة  الهي�ئ �صرته  ملا  مالي  اإل�ج العدد  ليصبح 
اململكة  مناطق  على  موزعة   ً تاريخيا�  ً دا� مسحج  148 لـ  وتأهيل  ترميم  مخططات 
اململكة في  أنحاء  كافة  ً في  تاريخيا�  ً دا� 38 مسحج وتأهيل  ترميم  رى  املختلفة، و�ج

عام 2020م)23(.

عام  �تى  وتأهيلها  ترميمها  ــرى  �ج التي  التاريخية  د  املسا�ج عــدد   :6-9 ـــدول  �ج
2020م بحسب مواقعها بمناطق اململكة)24(.

دمنطقة القصيم 6 مسا�ج

ل دمنطقة �ا�ئ 3 مسا�ج

دمنطقة عسير 5 مسا�ج

ازان دمنطقة �ج مسحج

ران دمنطقة نحج مسحج

دانمنطقة مكة املكرمة مسحج

دمنطقة البا�ة 3 مسا�ج

دمنطقة الرياض 7 مسا�ج

وف دمنطقة الحج 3 مسا�ج

داناملنطقة الشرقية مسحج

دمنطقة املدينة املنورة 5 مسا�ج

هذا  التراث  ة  هي�ئ �صرت  اإلسالمي،  التاريخ  بمواقع  للعناية  ها  برنامحج وضمن 
 ً 19 موقعا� للزيارة؛ منها  القابلة  اإلسالمي  التاريخ  ً من مواقع  50 موقعا� العام 
بمنطقة  وموقعان  املــنــورة،  املدينة  بمنطقة   ً موقعا� و27  املكرمة،  مكة  بمنطقة 
 12 أعــدت  كما  القصيم،  بمنطقة  وموقع  الشرقية،  باملنطقة  وموقع  الــريــاض، 
خيبر،  غــزوة  مــواقــع  ومنها  باململكة،  اإلســالمــي  التاريخ  ملــواقــع  توثيقية  دراســـة 
ر رومة، وموقع عسفان  ر طوى، وموقع بدر، وموقع �نين، وب�ئ وغزوة تبوك، وب�ئ

رها التاريخية، وموقع الحديبية ومعاملها التاريخية)25(. وب�ئ

التراث الثقافي غير املادي:
الحفظ والتوثيــق واألرشفــة

معية  الحج أطلقت  ــادي،  ــ امل غير  الثقافي  الــتــراث  وتــوثــيــق  �صر  ــهــود  �ج ــار  إطـ فــي 
املنظمات  باعتبار دورها كإ�دى  تراثنا(  )نحن  التراث  للمحافظة على  السعودية 
تمع  تمعات املحلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة مبادرة إشراك املحج املمثلة للمحج
في  املــادي  غير  الثقافي  الــتــراث  عناصر  لحصر  األولــيــة  م  القوا�ئ إعــداد  في  املحلي 
العمل  الــعــديــد مــن ورش  املــمــلــكــة)26(، وأقـــامـــت مــن خــاللــهــا  مختلف مــنــاطــق 
سهم في توثيق التراث  تمع باآلليات واألدوات التي �تُ االفتراضية لتعريف أفراد املحج
الثقافي غير املادي، وتشركهم في بناء قاعدة بيانات وطنية للتراث الثقافي غير 
بين   ً الورش �ضورا� باالندثار، وقد شهدت هذه  واملهدد  واملشترك  املنفرد  املادي 
)27(. كما قامت  ال بلغ في شهر أكتوبر ما يزيد على 170 مشاركا� املهتمين في املحج
ات  املنتحج من  لعدد  ديد  �ج تصميم  ة  م�ئ من  أكثر  وتوثيق  بتطوير  الــتــراث  ة  هي�ئ

الحرفية التراثية كالبشت والحياكة والتطريز والسيراميك والطباعة)28(.

د عدد املساحج املنطقة
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هود املؤسسات في توثيق التراث الثقافي �ج
غير املادي باململكة

املــادي،  غير  الثقافي  التراث  بتوثيق  املعنية  املشاريع  من  عدد  اململكة  في  د  يو�ج
مة هذا  التي أشار إليها تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م)29(. ويضاف إلى القا�ئ
التراث الشفوي، تتولى تنفيذ األول منهما  دان لتوثيق  العام مشروعان مستحج
ً بحث  التاريخ الشفوي للدرعية، وهو برنامحج ة تطوير بوابة الدرعية لتوثيق  هي�ئ
السن  كبار  ذاكـــرة  على   ً بــنــاء� للمنطقة  الشفوي  التاريخ  بتوثيق  يعنى  تاريخي 
ً الدرعية التاريخية، وينقسم إلى أربعة أقسام  واملسؤولين السابقين عن برنامحج
الشفوي  والتاريخ  لغصيبة،  الشفوي  والتاريخ  للدرعية،  الشفوي  التاريخ  توثق 
لسمحان، والتاريخ الشفوي للعرضة)30(. أما املشروع الثاني فيتمثل في مبادرة 
صا�ب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان للتوثيق الشفوي لتاريخ املدينة 
املــنــورة في عام  املدينة  أطلقها مركز بحوث ودراســـات  التي  )روايــاتــهــم(،  املــنــورة 
تماعية البارزة  يل روايات الشخصيات العلمية واال�ج 2017م بهدف توثيق وتسحج
ديسمبر  فــي  عبدالعزيز  امللك  دارة  نشرت  نفسه،  السياق  وفــي  باملنطقة)31(. 
ثالثة  تضمنت  البا�ة(  بمنطقة  الشعبي  والطب  الشفهي  )األدب  عن  موسوعة 
ً على الذاكرة  راء املقابالت النوعية اعتمادا� معت مادتها عن طريق إ�ج لدات �ج محج
بحفظ  املهتمين  مــن  وغيرهم  السن  وكــبــار  ــرواة  الـ مــن  املنطقة  ألبــنــاء  الشعبية 
والفنون  للثقافة  السعودية  العربية  معية  الحج فرع  مع  بالتعاون  وذلك  التراث، 
از العمل امليداني في عدد من مدن وقرى ومراكز املنطقة  بالبا�ة الذي قام بإنحج

على مدى 4 سنوات)32(.

ات حرفية تراثية ديدة ملنت�ج تصاميم حج

ة التراث، 21 ديسمبر 2020م. املصدر: بيانات هي�ئ

956

5

البشت

31� �ت���� ت����

�اميك الس��

6� تصام��

ياطة ا���

29

التطريز

� تصام�� 4

املٜحوهرات

� تصام�� 6

بس ا��ٜ

� 7تصام��

الطباعة اليدوية

� 1ت����

السدو

� 17ت����

ا���شب

� تصام��

املشغوالت املطرزةاملشغوالت النسيٜحية

املشغوالت النخيليةاملشغوالت ا���شبية

اليدوية الداعمة

لدية املشغوالت ا��ٜ

املشغوالت املعدنيةاملشغوالت الفخارية

�اثية البناء ال��

� واملٜحوهرات اليدوية ا�����

383

268

68

42

679

338

34

130

297
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دول 9-7: من املشاريع التي تعنى بدراسة وتوثيق التراث الثقافي غير املادي  �ج
في اململكة.

امعة امللك سعود ات والتراث الشعبي�ج معية اللهحج �ج

مشروع التاريخ الشفهي للمملكةمكتبة امللك فهد الوطنية

مركز التاريخ الشفويدارة امللك عبدالعزيز

امعة امللك سعود كرسي التراث السعودي�ج

مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية

و�دة دراسات الذاكرة السعودية

ة تطوير بوابة الدرعية توثيق التاريخ الشفوي للدرعيةهي�ئ

مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة
 التوثيق الشفهي

لتاريخ املدينة املنورة )رواياتهم(

الحضور واالنتشار

انات املهر�ج

انات املقامة في مواقع التراث املهر�ج
الثقافية  القيمة  ذات  األثــريــة  املــواقــع  تضمها  الــتــي  املفتو�ة  املــســا�ــات  ــــرت  و�ضّ
معظم  أن  إال  الــعــام،  منتصف  ول  التحج �ظر  رفــع  بعد  ــزوار  والـ لأهالي   ً متنفسا�
أو  يل  للتأ�ج تعرضت  لها   ً املواقع سا�هت� تتخذ من هذه  التي  السنوية  انات  املهر�ج
كــوفــيــد-19، وفي  حة  ا�ئ التي فرضتها �ج اال�ــتــرازيــة  ــراءات  بــاإل�ج  ً الــتــزامــا� اإللــغــاء 
ان  ان الوطني للتراث والثقافة )مهر�ج لت، املهر�ج انات التي تأ�ج مقدمة هذه املهر�ج
نادرية(، الذي أعلنت وزارة الثقافة، بعد انتقال مسؤولية تنظيمه إليها للمرة  الحج

يله إلى عام 2021م)33(. األولى، عن تأ�ج

انات التي تقام في املواقع األثرية والثقافية و�التها هذا العام. دول 9-8: املواسم واملهر�ج �ج

ان شتاء طنطورة ة امللكية ملحافظة لعالالعالمهر�ج ل للعام القادمالهي�ئ �جّ ائُ

دة التاريخية ان �ج دة التاريخيةمهر�ج دة�ج مل يتم اإلعالنمحافظة �ج

دة التاريخية ان مسك �ج دة التاريخيةمهر�ج مل يتم اإلعالنمؤسسة مسك الخيرية�ج

ال الطيب ان ر�ج ال أملع بعسيرمهر�ج ل �تى إشعار آخر)34(وزارة الثقافةقرية ر�ج �جّ ائُ

ان سوق عكاظ فمهر�ج مل يتم اإلعالنوزارة الثقافةالطا�ئ

املشروع هة ال�ج

هة املنظمة ال�ج ان ال�الةاملوقعاملهرحج
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انات والفعاليات الخاصة بالتراث غير املادي التي أقيمت هذا العام. دول 9-9: املهر�ج �ج

ان امللك عبدالعزيز لإلبل)36( نادي اإلبل الرياضمهر�ج

ان امللك عبدالعزيز للصقور)37( نادي الصقور السعوديالرياضمهر�ج

ان الحنيني)38( ارية الصناعية بعنيزةسوق املسوكف الشعبي بعنيزةمهر�ج الغرفة التحج

د)39(  معية السعودية للمحافظة على التراث بالتعاون مع إثراءالظهرانمعرض أبواب نحج الحج

مؤسسة مسك الخيريةالرياضمعرض مسك)40( 

إثراءالظهرانمعرض مملكة الثقافات

انات التراث غير املادي مشهد مهر�ج
إقامة  ول،  التحج التي تبعت أشهر �ظر  العام، وتلك  األولــى من  الشهور  شهدت 
امللك  ان  مهر�ج أبرزها  كــان  التي  املــادي،  غير  بالتراث  الخاصة  انات  املهر�ج بعض 
امللك  مركز  ا�تفى  كما  للصقور،  عبدالعزيز  امللك  ان  ومهر�ج لإلبل،  عبدالعزيز 
ملعرض  بتنظيمه  التسعين  الوطني  باليوم  )إثـــراء(  العاملي  الثقافي  عبدالعزيز 
ولة  �ج الــزوار في  ويأخذ  والثقافي،  الحضاري  اإلرث  يروي  الذي  الثقافات  مملكة 
ة  ارب تفاعلية مع تراث اململكة، وقصص الحرفيين والعالقة بينهم وبين البي�ئ لتحج

التي ينتمون إليها)35(.

ً والفعاليات البرامح�

الثقافية  القطاعات  كــافــة  أقامتها  الــتــي  األنــشــطــة  مــن  بنصيب  الــتــراث  �ظي 
اال�ترازية  ــراءات  اإل�ج تطبيق  فترة  خالل  الرقمي  الفضاء  لها  وسحج العام،  هذا 
واملؤسسات  معيات  الحج من  عــدد  نشط  إذ  كــوفــيــد-19؛  حة  ا�ئ �ج فرضتها  التي 
والعلمية  التثقيفية  بين   ً ــ�ت� �� راو� التي  واالفتراضية  الحية  الندوات  إقامة  في 
ِ�ـــرفـــة)41(،  ــمــعــيــة  و�ج الــعــمــرانــي  لــلــتــراث  الــســعــوديــة  معية  كالحج والــتــدريــبــيــة، 
للمحافظة  السعودية  معية  والحج بالدمام)42(،  الخيرية  ية  النسا�ئ ود  �ج معية  و�ج
عــلــى الــتــراث )نــحــن تــراثــنــا( الــتــي أقــامــت خـــالل الــعــام لــقــاءات �ــواريــة شبه 
خبراء  دوري  بشكل  تستضيف  التي  تراثنا(  )نحن  ديوانية  خالل  من  أسبوعية 
)تويتر()43(.  منصة  عبر  لقاءاتها   ً وتب�ثّ الثقافي،  التراث  ال  محج في  ومختصين 
إ�ياء  إعادة  بأهمية  التعريف  في  مساهمة  الخيرية  مسك  ملؤسسة  كان  وقد 
ديسمبر  في  أقيم  الذي  الفنون  مسك  أسبوع  ضمن  وذلك  التاريخية،  املواقع 
التراثي  للقطاع  يمكن  )كيف  بعنوان  �ــواريــة  لسة  �ج نظمت  �يث  2020م، 
من  مصدر  إلى  ال  املحج هذا  لتحويل  الطرق  هي  وما  التاريخية؟  املناطق  إ�ياء 
 ً )النسيحج عمل  ورشــة  انب  �ج إلى  تماعي؟(،  واال�ج االقتصادي  التطوير  مصادر 
ه مع الطراز  زء من ثقافة اململكة بعد دمحج ً كحج والتقاليد( التي تناولت النسيحج

التقليدي)44(. السعودي 

املثال، أقام مركز  إثراء املشهد، فعلى سبيل  املراكز املتخصصة في  كما شاركت 
النبوية  املدينة  تاريخ  الــنــدوات �ــول  ً من  عـــددا� املــنــورة  املدينة  بحوث ودراســـات 
عمل  ورش  إلــى  باإلضافة  املــنــورة(،  املدينة  في  التاريخية  )اآلبـــار  كندوة  وتراثها 

تدريبية عن بعض معامل املدينة املنورة التاريخية)45(.

ان هة املنظمةاملوقعاملهرحج ال�ج
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يعية التي أقيمت عبر  ً مع نوع خاص من املسابقات التشحج وشهد القطاع تفاعال�
مسابقة  بينها  من  تماعية،  اال�ج املشاركة  لتحفيز  تماعي  اال�ج التواصل  منصات 
مسابقة  وهي  سبتمبر،  شهر  في  التراث  ة  هي�ئ أقامتها  التي  بعدستك(  )تراثنا 
عهم على مشاركة  تفاعلية على منصة تويتر ملحترفي وهواة فن التصوير، تشحج
تربط  مميزة  صورة  التقاط  خالل  من  للمملكة،  الوطني  باليوم   ً ا�تفاال� إبداعهم 
النخلة بتراث اململكة عبر مسارين هما: النخلة واملقتنيات، والنخلة والعمارة)46(. 
يله مع  حت اململكة العام املاضي في تسحج وتعّدً النخلة العنصر السابع الذي نحج
 ً مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي)47(. وانطالقا� 14 دولة عربية ضمن القا�ئ
وزارة  أطلقت  الثقافية؛  القطاعات  في  الفاعلين  يع  وتشحج دعــم  في  دورهــا  من 
التي  الوطنية  الثقافية  ز  وا�ئ الحج مبادرة  2020م  لعام  يونيو  من   30 في  الثقافة 
ً �تى نهاية شهر سبتمبر،  الترشح لها مفتو�ا� بالتراث، ظل  زة خاصة  ا�ئ تضم �ج

زين بها في عام 2021م)48(. وسيتم اإلعالن عن الفا�ئ

الحضور العاملي

 ً ً عامليا� حة كوفيد-19، �قق التراث السعودي �ضورا� ا�ئ على الرغم من تداعيات �ج
على مدار العام بفضل قمة العشرين التي أقيمت في اململكة هذا العام، فقد 
موعة العشرين في لفتة إلى العمق  ــن فن �ياكة السدو شعار قمة دول محج �يّ� رض�
منها   ً عــريــقــا�  ً ــزءا� ــ �ج الــســدو  يمثل  الــتــي  ثقافتها  وتــنــوع  اململكة  لــتــراث  التاريخي 

زيرة العربية)49(. باعتباره أ�د أقدم الحرف التقليدية التي زاولها سكان الحج

موعة العشرين من  كما كان للتراث السعودي نصيب من املشاركة في قمة محج
دة؛ لتعريف الوفود  خالل عدد من الفعاليات التي توزعت في كل من الرياض و�ج
املشاركة في القمة بتراث اململكة وتاريخها)50(، وقد أقامت وزارة الثقافة فعاليات 
موعة العشرين امتدت طوال العام، وكان التعريف  ثقافية مصا�بة للقاءات محج
ثقافية  ــوالت  �ج الفعاليات  هــذه  وشملت  أهدافها،  أبــرز  وثقافتها  اململكة  بتراث 

ً للتعريف بالتقاليد والِحرف السعودية، كما ُوزعت  وزيارات ملواقع تاريخية وأركانا�
خالل الفعاليات هدايا تذكارية مستو�اة من تراث اململكة، ساهم في تقديمها 
النهضة،  معية  لحج التابعة  الــتــراث(  )فنون  كشركة  األهلية  معيات  الحج من  عــدد 
معية  للحج الــتــابــع  ــتــمــاعــي  اال�ج الفيصل  عبدالر�من  بنت  نـــورة  األمــيــرة  ومــركــز 

الخيرية الصالحية في عنيزة)51(.

الثقافة  وزارة  شاركت  العشرين،  موعة  محج دول  قمة  في  نشاطها  انب  �ج إلــى 
الكويت  لدولة  الـــ59  الوطني  اليوم  با�تفاالت  العام  هــذا  من  فبراير  شهر  في 
ثقافية  فعاليات  الــوزارة  أقامت  إذ  مشترك؛  ثقافي  تــراث  باململكة  يربطها  التي 
مناطق  مختلف  في  العامة  واألمــاكــن  ارية  التحج املراكز  من  عــدد  في  �ية  وفنية 
اململكة شملت فنون العرضة والِحرف التقليدية واملوسيقى الشعبية الكويتية، 

و�ضرت فيها أطباق متنوعة من املطبخ الكويتي)52(.

منافذ العرض ألعمال الحرفيين

ــانــات  واملــهــر�ج الفعاليات  تعتبر  2019م،  لــعــام  الثقافية  الــحــالــة  لتقرير   ً وفــقــا�
ً لعرض وتسويق  واألسواق الشعبية في اململكة املنفذ األقدم واألكثر استخداما�
شهد  النمط  هــذا  أن  إال   ،)53( غــالــبــا� ومتقطع  مؤقت  بشكل  الِحرفيين  ات  منتحج
لعرض  مستدامة  منافذ  خلق  بــهــدف  لتنظيمه  مؤسسية  مــحــاوالت   ً مــؤخــرا�
وبخاصة  السنوية،  الفعاليات  هــذه  ــانــب  �ج إلــى  الِحرفيين  ات  منتحج وتسويق 
بسبب  العام  هذا  الفعاليات  توقف  ــّراء  �ج  ً تعطال� الِحرفي  القطاع  شهد  أن  بعد 
 ً حة كوفيد-19. وتمثل مراكز اإلبداع الحرفي التي أطلقها البرنامحج ا�ئ تداعيات �ج
األبرز  الرسمي  هد  الحج عامين  قبل  )بــارع(  اليدوية  والصناعات  للحرف  الوطني 
اإلبـــداع  مــركــز  تــم تشغيل  وقـــد  للحرفيين،  مــســتــدامــة  عـــرض  مــنــافــذ  لــتــوفــيــر 
مراكز  تشغيل  على  العمل  ري  يحج كما  العام،  هذا  األ�ساء  بمحافظة  الحرفي 
املكرمة،  )الــريــاض، ومكة  وا�ــدة:  8 مناطق ومحافظة  أخــرى في  إبــداع �رفية 
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ـــوف، ومحافظة  ـــــازان، وتــبــوك، والـــحج والــقــصــيــم، واملــديــنــة املـــنـــورة، وعــســيــر، و�ج
ة  الهي�ئ افتتحته  الذي  بالرياض  صوغة  ر  متحج املنافذ  هذه  إلى  ضاف  �يُ األ�ساء(. 
بفندق  املاضي  العام   ) �اليا� السيا�ة  )وزارة  الوطني  والتراث  للسيا�ة  العامة 
ات الِحرفيات  ر لبيع منتحج )راديسون بلو( في �ي السفارات بالرياض كأول متحج
ات  والِحرفيين التقليدية باململكة)54(، والذي عرضت من خالله هذا العام املنتحج
معية ِ�رفة، وشركة فنون التراث، ومركز األميرة نورة بنت  التراثية لكل من �ج

تماعي)55(. عبدالر�من اال�ج

املشاركة

ً لسهولة تطبيق  ً نظرا� ً سيا�يا� وفرت املواقع التاريخية واألثرية هذا العام متنفسا�
إذ  الواسعة؛  ومسا�اتها  املفتو�ة  لطبيعتها  فيها  تماعي  اال�ج التباعد  سياسات 
إقامتها  لتعذر  ألغيت  التي  األخرى  والسيا�ية  الثقافية  لأنشطة  برزت كبديل 
للحّدً  ا�ترازية  ــراءات  إ�ج من  فرضته  وما  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج تداعيات  ظل  في 
الــتــراث فــي تنشيط �ركة  ــمــاهــيــريــة. وقـــد ســاهــم قــطــاع  ــمــعــات الــحج مــن الــتــحج
السيا�ة الثقافية في اململكة بالتوازي مع صعود السيا�ة الداخلية هذا العام 
ة  الهي�ئ أطلقت  �يث  حة،  ا�ئ الحج انتشار  من  للحد  الدولي  السفر  تعليق  ظل  في 
وتنشيط  الداخلية  السيا�ة  لتعزيز  وطنيين  موسمين  للسيا�ة  السعودية 
 25 من  الفترة  في  أقيم  الذي  )تنفس(  السعودية  صيف  موسم  هما:  القطاع 
الطبيعي  الثراء  تمثل  هات سيا�ية  و�ج 30 سبتمبر من خالل عشر  إلى  يونيو 
�ولك(  )الشتاء  السعودية  شتاء  وموسم  للمملكة)56(،  والثقافي  والتاريخي 
الذي امتد من 10 ديسمبر 2020م �تى آخر مارس من عام 2021م، وشمل 

هة سيا�ية �ول اململكة تتضمن مواقع تاريخية وتراثية)57(. 17 و�ج

وبرز خالل العام الدور الذي لعبته املواقع التراثية في بيانات السيا�ة الثقافية، 
ثقافية  أنشطة  التي تتضمن  الر�الت  الطفيف ألعــداد  ع  الترا�ج الرغم من  فعلى 
مقارب  مشاركة  مستوى  على  �افظ  القطاع  فــإن  الــعــام،  هــذا  بالتراث  متصلة 
الداخلية  السيا�ية  الر�الت  ارتفاع واضح في �صة  ملستوى عام 2019م، مع 
مالي السيا�ة الثقافية  التي تتضمن زيارات للمواقع التاريخية والتراثية من إ�ج
مالي  إ�ج من  وكذلك  2020م،  سبتمبر  �تى  يناير  شهر  من  املمتدة  الفترة  في 

دول 10-9()58(. الر�الت السيا�ية الداخلية )�ج

يناير )مـــن  عــامــي 2019م و2020م  خـــالل  اململكة  داخـــل  الــســيــا� مــن  بــهــا  قـــام  بــالــتــراث  عــالقــة  أنــشــطــة ذات  الــتــي تضمنت  الــداخــلــيــة  الــر�ــالت   :10-9 ـــدول   �ج
�تى نهاية سبتمبر()59(.

2019م
2020م

)�تى نهاية سبتمبر(
2019م

2020م
)�تى نهاية سبتمبر(

2019م
2020م

)�تى نهاية سبتمبر(

297,689 1,698,5291,293,9141,698,5291,293,914204,339عدد الر�الت

مالي الر�الت  نسبتها من إ�ج
التي تضمنت أنشطة ثقافية 

15%20%15%20%2%5%

مالي  نسبتها من إ�ج
الر�الت السيا�ية

3.6%4.6%3.6%4.6%0.4%1.1%

ال�صون مواقع اآلثار املناطق التاريخية واألثرية
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الربع  في  ــري  أ�ج الــذي  2020م  لعام  الثقافية  املشاركة  مسح  أظهر  املقابل،  في 
 ً ً مختلفا� انبا� ميع مناطق اململكة)60( �ج األخير من العام وشمل عينة ممثلة من �ج
حة، وهو  ا�ئ ً بتداعيات الحج زء مهم من القطاع كان األكثر تأثرا� لواقع املشاركة في �ج
الحيوي  دورهــا  املاضي  العام  تقرير  رصــد  التي  التراثية  والفعاليات  انات  املهر�ج
فقد  تمع)61(.  املحج ــح  شــرا�ئ بمختلف  وربطه   ، تماعيا� ا�ج الــتــراث  �ضور  تعزيز  في 
بالتراث  ثقافية متعلقة  فعاليات  بأنهم �ضروا  املشاركين فقط  %14 من  أفاد 
ابت األغلبية بنسبة بلغت %85 بأنهم  ً املاضية، بينما أ�ج خالل االثني عشر شهرا�
عوا ذلك  %43 أر�ج انات أو فعاليات تراثية، من بينهم  مل يقوموا بأي زيارة ملهر�ج

حة )شكل 1-9(. ا�ئ لظروف الحج

وية لأفراد الذين �ضروا فعالية تراثية وا�دة على األقل  شكل 9-1: النسبة امل�ئ
ً املاضية. خالل االثني عشر شهرا�

اإلدارة املستدامة للمحافظة على التراث

ضمن  2020م  عــام  من  ديسمبر  في  السدو  �ياكة  لفن  اململكة  يل  تسحج كــان 
والعلم  للتربية  املتحدة  األمــم  منظمة  لــدى  املـــادي  غير  الثقافي  الــتــراث  مة  قا�ئ
هود فريق وطني مشترك  والثقافة )اليونسكو( باالشتراك مع دولة الكويت، وبحج
واملندوبية  والثقافة،  والعلوم  للتربية  الوطنية  نة  واللحج الثقافة،  وزارة  بقيادة 
معية السعودية للمحافظة على التراث  مة لدى اليونسكو، والحج السعودية الدا�ئ
)نحن تراثنا( التي تم تكليفها من وزارة الثقافة بإعداد امللف، الحدث األبرز الذي 
موعة  محج دول  لقمة  كشعار  السدو  بفن  اال�تفاء  من   ً عــامــا� اململكة  به  ت  تو�ج
لته اململكة لدى اليونسكو في  العشرين، وهو العنصر الثقافي الثامن الذي سحج

هودها لتوثيق التراث الوطني غير املادي و�فظه وضمان استدامته)62(. إطار �ج

عية املستدامة لصون وإدارة التراث م املر�ج القوا�ئ

م التراث العاملية قوا�ئ
التراث  مواقع  ــت  در�ج ائُ لليونسكو،  التابعة  العاملي  التراث  م  لقوا�ئ  ً � مــوارض هد  �ج في 
مة تراث العامل اإلسالمي الثقافي  العاملي الستة عشر التي تضمها اململكة على قا�ئ
والثقافة  والــعــلــوم  للتربية  اإلســالمــي  الــعــامل  منظمة  نشرتها  والــتــي  والطبيعي 
اململكة ضمن  ــتــراث فــي  ال ــلــت مــواقــع  عـــام 2019م. وُســحج )اإليــســيــســكــو( فــي 
هما  التراثية،  املواقع  ذات  تضم  اليونسكو  م  لقوا�ئ مقابلتين  فرعيتين  متين  قا�ئ
مة التمهيدية للتراث في العامل  ية للتراث في العامل اإلسالمي، والقا�ئ مة النها�ئ القا�ئ

اإلسالمي)63(.

من 1-3 فعالية

من 4-7 فعالية

حة كوفيد- 19 ا�ئ مل أقم بأي زيارة بسبب �ج

مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

1%

43%

42%

14%
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للتراث  اليونسكو  مة  قا�ئ على  لة  املسحج الثقافي  الــتــراث  مواقع   :12-9 ــدول  �ج
العاملي)64(.

ن صالح( ر األثري )مدا�ئ 2008مموقع الححج

2010مموقع �ي الطريف بالدرعية

دة التاريخية 2014مموقع �ج

ل 2015مموقع الفنون الصخرية بمنطقة �ا�ئ

2018موا�ة األ�ساء

مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي باململكة لدى اليونسكو �تى عام 2020م)65(. لة في القا�ئ دول 9-13: العناصر املسحج �ج

باالشتراك مع الكويت2020مفن �ياكة السدو

2019مالنخلة
باالشتراك مع البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت وموريتانيا واملغرب وعمان

وفلسطين والسودان وتونس واإلمارات واليمن

اململكة العربية السعودية منفردة2017مفن القط العسيري

2016مفن الصقارة
يكا واإلمارات وإسبانيا وفرنسا وهنغاريا  باالشتراك مع أملانيا والنمسا وبلحج

وإيطاليا وكازاخستان واملغرب ومنغوليا وباكستان والبرتغال وقطر وسوريا وكوريا والتشيك

اململكة العربية السعودية منفردة2016مرقصة املزمار

دية اململكة العربية السعودية منفردة2015مالعرضة النحج

باالشتراك مع اإلمارات وعمان وقطر2015مالقهوة العربية

لس العربي باالشتراك مع اإلمارات وعمان وقطر2015ماملحج

م الوطنية القوا�ئ
م الوطنية لحصر وتوثيق التراث في طور اإلعداد والتطوير من قبل  ال تزال القوا�ئ
مع  بالشراكة  العمراني،  الــتــراث  ملركز  باإلضافة  الــتــراث،  ة  وهي�ئ الثقافة  وزارة 
)نحن  التراث  على  للمحافظة  السعودية  معية  كالحج مدني  تمع  محج مؤسسات 
التراث  ة  لدى هي�ئ اآلثــار  ل  لة في سحج املسحج األثرية  املواقع  بلغ عدد  تراثنا(، وقد 
ً موزعة على مناطق اململكة)66(، كما بلغ عدد مواقع التراث  هذا العام 464 موقعا�
التراث  مواقع  مالي  إ�ج ليرتفع   ، موقعا�  135 العام  هذا  ُ�صرت  التي  العمراني 
 .)67( 1023 موقعا� إلى  اململكة  الوطني �ول  اآلثــار  ل  لة في سحج املسحج العمراني 
معية )نحن تراثنا( في إعداد  هود التي تقودها وزارة الثقافة، تساهم �ج وضمن الحج
 400 قرابة  فيها  املــادي، رصدت  الثقافي غير  التراث  أولية لحصر عناصر  م  قوا�ئ
ً لورش العمل التي أقامتها هذا العام  عنصر من مختلف مناطق اململكة كنتا�ج
املحلية في �صر عناصر  تمعات  املحج الثقافة، وذلك إلشــراك  وزارة  بالتعاون مع 

التراث الثقافي غير املادي)68(.

يلاملوقع تاريخ التس�ج

يلالعنصر لة في القأ�مة التمثيليةسنة التس�ج الدول املس�ج
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ال التراث الثقافي الرقمنة في محج

التراث في الفضاء االفتراضي

تماعي من  أشار تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م إلى أن منصات التواصل اال�ج
ل التي تنامى فيها �ضور التراث بشكل عفوي في األعوام املاضية،  أبرز الوسا�ئ
ــراد -وبــخــاصــة الــشــبــاب- الــذيــن تــداولــوا عناصره  وذلـــك مــن خــالل أنشطة األفــ
ل  شّك� وباملثل،  بكثافة)69(.  التراثية  واألزيــاء  النبطي  والشعر  كاملوسيقى  املختلفة 
والفعاليات  انات  للمهر�ج الحي  الحضور  عــن   ً بــديــال� الــعــام  هــذا  الرقمي  الفضاء 
حة كوفيد-19، وهو ما يؤكد  ا�ئ لغي كثير منها بسبب تداعيات �ج ائُ التراثية التي 

تماعية املعاصرة. أهمية هذا الفضاء في إ�ياء التراث وربطه بالحياة اال�ج

السيا�ية  هات  للو�ج االفــتــراضــيــة  ــوالت  الــحج الـــذي �ققته  االنــتــشــار  مــع   ً ــاوبــا� وتــحج
امللكية  ة  الهي�ئ أطلقت  ــول،  الــتــحج �ظر  فترة  خــالل  التاريخية  واملناطق  واملتا�ف 
اإللكتروني  موقعها  عبر  االفتراضية  ــة(  در�ج  360( ــوالت  �ج مبادرة  العال  ملحافظة 
ــوالت في  بــحج القيام  العامل  أي مكان في  لــلــزوار من  يتيح  الــذي  الــعــال(،  )اكتشف 
األثــريــة  واملــواقــع  والتاريخية  الــتــراثــيــة  املــنــاطــق  الستكشاف  االفــتــراضــي  الــفــضــاء 
وذلك  األ�ــمــر)70(،  بل  و�ج القديمة  والبلدة  كــدادان  العال  بها محافظة  تزخر  التي 
باستخدام تقنيات التصوير ثالثية األبعاد، مستفيدة من مشاريع املسح التوثيقي 

ة في املنطقة)71(. املستمرة التي تقوم بها الهي�ئ

ال تتوقف أهمية الفضاء االفتراضي عند توفير مسا�ة للتداول العام واملشاركة 
وانب مختلفة من التراث  تمعية، بل تمتد إلى إمكانية توظيفه في توثيق �ج املحج

مبادرة  بينها  من  انب،  الحج هــذا  في  ارب  التحج بعض  القطاع  شهد  وقــد  الثقافي، 
معية  تمع املحلي في توثيق عناصر التراث غير املادي التي أطلقتها الحج إشراك املحج

السعودية للمحافظة على التراث )نحن تراثنا(.

بين  املوازنة  ضــرورة  �ول  لة  أس�ئ التوظيف  هذا  ثير  �يُ الــواعــدة،  إمكانياته  وبرغم 
تمع في توثيق عناصر التراث الثقافي غير املادي عبر منصات  توسيع مشاركة املحج
هة، واملحافظة  تماعي كمنصة )تويتر( و)يوتيوب( و)إنستغرام( من �ج التواصل اال�ج
هة أخرى، وهو األمر الذي يختلف �وله  ية في التوثيق من �ج على املعايير املنهحج
وسهولة  لالنتشار  فرصة  الرقمية  املنصات  هــذه  فــي  يــرى  مــن  بين  املختصون 
ربة  املحج التقليدية  ل  الوسا�ئ وبين من يشدد على   ، تكن متا�ة سابقا� مل  الوصول 
أن   ً خصوصا� يته)72(،  منهحج سالمة  وتضمن  للتوثيق  أكبر  مصداقية  تعطي  التي 
تماعي ال تعكس  ل التواصل اال�ج تماعية النشطة في استخدام وسا�ئ ات اال�ج الف�ئ
ل أو  حه التي ال تستخدم هذه الوسا�ئ تمع، وتغفل بعض شرا�ئ بالضرورة تنوع املحج

ال تتفاعل معها بذات املستوى.

األرشفة الرقمية للتراث الثقافي

قدرة  لقياس  الحيوية  املؤشرات  إ�ــدى  للتراث  الرقمية  األرشفة  مشاريع  عد  �تُ
عن  املــســؤولــة  ــهــات  الــحج وتــعــدد  القطاع  لحداثة   ً ونــظــرا� االســتــدامــة.  على  القطاع 
الرقمية قيد  التراث، ال تزال مشاريع األرشفة  ة  ملفاته قبل أن تتو�د في هي�ئ
ري العمل على نقل كافة قواعد  هات املعنية بالقطاع، ويحج التطوير واالنتقال للحج
ل التراث الوطني من وزارة السيا�ة  ل اآلثار الوطني وسحج البيانات الخاصة بسحج
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ة التراث،)73( التي بلغت نسبة األرشفة الرقمية  مة عليها إلى هي�ئ التي كانت قا�ئ
تعاونها  خــالل  مــن  تطويره  إلــى  ة  الهي�ئ تسعى  مــا  وهــو   )74(،95% التها  سحج فــي 
واملعلومات  للمسا�ة  العامة  ة  كالهي�ئ القطاع  في  يين  االستراتيحج ها  شركا�ئ مع 
عبدالعزيز  امللك  ودارة  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة  يومكانية،  الحج
مواقع  لرقمنة  )تــدويــن(  مــشــروع  إلطــالق  معها  التنسيق  ة  الهي�ئ بــاشــرت  التي 
والتصوير  املكاني،  التوثيق  إعـــادة  بهدف  الكتابية  والنقوش  الصخرية  الفنون 
ميع مواقع الفنون الصخرية والنقوش العربية  الفوتوغرافي، والتفريغ النصي لحج

ل اآلثار الوطني باململكة)75(. لة في سحج القديمة واإلسالمية املسحج

ملها وغير متا�ة  ومع ذلك، تظل قواعد البيانات الرقمية هذه متخصصة في محج
الرقمية  كاملكتبة  معدودة  مصادر  في  ينحصر  الــذي  العام،  للوصول  اآلن  �تى 
اململكة،  في  بالتراث  املتعلقة  الصور  ميع  لحج  ً خاصا�  ً قسما� تضم  التي  السعودية 
ً خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة على  وقناة برنامحج
اململكة  بتراث  التعريفية  القصيرة  األفــالم  ً من  عــددا� التي تضم  )يوتيوب(  موقع 

ومواقعها األثرية)76(.

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

العناية املؤسسية بالتراث

إطــار  األخــيــرة بعناية مؤسسية خــاصــة، فــي  الــســنــوات  الــتــراث فــي  �ظي قطاع 
مواردها  أ�د  ليصبح  التراث؛  قطاع  هيز  لتحج  2030 رؤيتها  ضمن  اململكة  سعي 
، وهو ما يتطلب  ً ودوليا� الثقافية محليا� ً للسيا�ة  االقتصادية املستدامة، ورافــدا�
ً بالتعليم والتدريب وتأهيل املوارد  ً للبنى التحتية الداعمة للقطاع بدءا� تأسيسا�
الدور  وهو  القطاع،  في  والتمويل  االستثمارات  بضخ   ً وانتهاء� العاملة،  البشرية 
اسة  ً هذا العام بر�ئ نتظر أن يقوم به صندوق التنمية السيا�ي الذي أنشى� الذي �يُ

وزير السيا�ة)77(.

مشاريع األصول الثقافية
الثقافة  وزارة  قامت  باململكة،  الثقافية  واملراكز  األصــول  لتطوير  هودها  �ج ضمن 
ات الثقافية املعنية باإلعالن عن عدد من املشاريع التي تهدف  بالشراكة مع الهي�ئ
موعة من مباني التراث الوطني ذات القيمة التاريخية، عبر تحويلها  لتفعيل محج
في  وقطاعتها  الثقافة  أنشطة  ملختلف   ً رافــدا� لتكون  تها  وتهي�ئ �ية  ثقافية  ملراكز 
عام  من  الثالث  الربع  في  منها  ــزء  �ج عن  أعلن  التي  املشاريع  وتشمل  اململكة. 
الذي  التاريخية  ــدة  �ج في  البنط"  "بــاب  بمبنى  األ�مر"  "البحر  متحف  2020م 
ً والــعــمــارة  ــلــت املنطقة كــتــاريــخ الــحــحج لــتــنــاول املــوضــوعــات الــتــي شــّك� سيخصص 
في  املنوفي  ببيت  للموسيقى  عبدالحكيم  طــارق  ومتحف  واملــال�ــة)78(،  ارة  والتحج

دة التاريخية، ويتوقع تدشينهما في أواخر عام 2022م)79(. �ج

املمارسون والعاملون في القطاع

ديد 80 مهنة ثقافية، وهو ما يدعم  تضمن التصنيف السعودي املو�د للمهن الحج
رفع مستوى اال�ترافية في القطاعات الثقافية، بما في ذلك قطاع التراث، �يث 
ي  و)أخصا�ئ آثــار(  ترميم  )فني  مثل  التراثية  املهن  بعض  التصنيف  إلــى  أضيفت 
الحرفي  ل  بالسحج املصنفة  املهن  عــدد  وصــل  وقــد  ومــخــطــوطــات(،  ــق  وثــا�ئ ترميم 

 ً ِ�رفيا�  3195 منهم  ُصنف   ، ممارسا�  4415 فيها  لين  املسحج عدد  بلغ  مهن،   10
ارية  التحج الت  1220 قيد التصنيف. كما وصل عدد السحج وِ�رفية بينما ال يزال 
الفنادق  نشاط  فــي   ً ــاريــا� تــحج  ً ــال� ســحج  136 بالتراث  متعلقة  أنشطة  تــمــارس  التي 
موع إلى 224  ً في نشاط الفلل الفندقية التراثية، ليصل املحج ال� التراثية، و88 سحج

ً في أنشطة قطاع التراث �ول اململكة)80(. اريا� ً تحج ال� سحج

مالي عدد ال�رفيين وال�رفيات املصنفين إحج
ل ال�رفي حتى عام 2020م. في الس�ج

ة التراث، 21 ديسمبر 2020م. املصدر: بيانات هي�ئ

956

5

البشت

31� �ت���� ت����

�اميك الس��

6� تصام��

ياطة ا���

29

التطريز

� تصام�� 4

املٜحوهرات

� تصام�� 6

بس ا��ٜ

� 7تصام��

الطباعة اليدوية

� 1ت����

السدو

� 17ت����

ا���شب

� تصام��

املشغوالت املطرزةاملشغوالت النسيٜحية

املشغوالت النخيليةاملشغوالت ا���شبية

اليدوية الداعمة

لدية املشغوالت ا��ٜ

املشغوالت املعدنيةاملشغوالت الفخارية

�اثية البناء ال��

� واملٜحوهرات اليدوية ا�����

383

268

68

42

679

338

34

130

297

2020179م / 1441 - 1442هـثقافتنا هويتنا

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م: رقمنة الثقافة



التعليم واملهارات

االبتعاث الثقافي
تخصص  دراســـة  فــي  الراغبين  الثقافي  االبتعاث   ً لبرنامحج املتقدمين  عــدد  بلغ 
الحرمين  خــادم   ً برنامحج )81(.  كما أطلق  1554 طــالــبــا� العام  اآلثــار �تى هــذا  علم 
العالقة  ذات  التخصصات  مــن   ً ــددا� عـ الــعــام  هــذا  ــي  الــخــار�ج لالبتعاث  الشريفين 
غرافيا والسيا�ة واإلدارة السيا�ية والفندقة، وذلك ضمن مسار  كالتاريخ والحج

التميز لالبتعاث)82(.

التدريب
كبير  انب  �ج يتركز  الذي  التراث  لتنمية قطاع   ً ً مهما� أساسا� التدريب   ً برامحج عد  �تُ
منه في تعلم أساليب الِحرفة من خالل املمارسة. ولتمكين القطاع واملمارسين 
ة التراث هذا العام بالتعاون مع منصة مهارات غوغل  الِحرفيين فيه؛ أطلقت هي�ئ
التسويق  ً مهارات  برنامحج )بارع(  اليدوية  للِحرف والصناعات  الوطني   ً والبرنامحج
ً أربع ورش تدريبية  الرقمي للِحرفيين في مر�لته الثانية، وقد تضمن البرنامحج
شارك فيها 109 من الِحرفيين والِحرفيات بهدف تدريبهم على تسويق أعمالهم 
تسويق  خطة  إنشاء  )خــطــوات  على  للتدريب  عمل  ورشــة  بينها  من   ، إلكترونيا�

ات الخشب الِحرفية()83(. رقمي ملنتحج

دعم القطاع

حة كوفيد-19 التي عطلت  ا�ئ مل يكن قطاع الِحرف السعودية بمنأى عن تداعيات �ج
حة؛  ا�ئ ً لوطأة الحج اتهم. وتخفيفا� عمل الِحرفيين، وأقفلت منافذ عرض وبيع منتحج
منتصف  في  تراثنا(  )نحن  التراث  على  للمحافظة  السعودية  معية  الحج أطلقت 
حة.  ا�ئ العام الحالي �ملة )ال توقف( لدعم أصحاب الحرف الذين تضرروا من الحج
اليدوية  للحرف والصناعات  الوطني   ً كالبرنامحج هات  الحج وبالشراكة مع عدد من 
 300 إلــى  الوصول  من  تراثنا(  )نحن  معية  �ج تمكنت  )�ــرفــة(؛  معية  و�ج )بــارع( 
صندوق  قدم  مماثلة،  خطوة  وفي  حة)84(،  ا�ئ الحج خالل  الدعم  لهم  قدم  مستفيد 
تنمية املوارد البشرية )هدف( الدعم املادي لـ300 �رفي و�رفية على مدار ثالثة 

ة  هي�ئ شرعت  فقد  املؤسساتي،  الدعم  صعيد  على  أما  حة)85(.  ا�ئ الحج أثناء  أشهر 
اململكة  في  التراث  وصــون  �فظ  مشاريع  على  العمل  في  ها  إنشا�ئ منذ  التراث 
بلغ  وقد  ومؤسسات،  ات  وهي�ئ وزارات  من  العالقة  ذات  هات  الحج مع  بالتنسيق 
مالي ما أنفقته على املشاريع خالل العام 107 ماليين ريال. وشهدت منطقة  إ�ج
للمسؤولية  تراثنا  نوعية ضمن مبادرة شركة  توقيع عقود دعم ملشاريع  البا�ة 
اوزت قيمتها مليوني ريال، بدعم من سمو أمير منطقة البا�ة؛  تماعية، تحج اال�ج
البا�ة،  املادي في  املادي وغير  الثقافي  بالتراث  املتعلقة  لتنويع وتنمية املشاريع 
ة  بي�ئ خلق  في  دوره  من   ً وانطالقا� الوطنية)86(.  التنمية  مشاريع  مع  يتكامل  بما 
السيا�ي  التنمية  صــنــدوق  قــام  والــتــراثــي،  السيا�ي  للقطاع  قوية  استثمارية 
حي وبنك  موعة من االتفاقيات مع عدد من البنوك املحلية كبنك الرا�ج بتوقيع محج
املشاريع  تمويل  لدعم  وذلك  الفرنسي،  السعودي  والبنك  الرياض  وبنك  البالد 

السيا�ية في مختلف مناطق اململكة)87(.

تطورات تنظيمية

بإنشاء  العام  هــذا  فبراير  من  الــرابــع  في  الــصــادر  ــوزراء  الـ لس  محج لقرار   ً تنفيذا�
بمباشرة  الثقافة  وزير  سمو  وتفويض  الثقافية،  بالقطاعات  متخصصة  ات  هي�ئ
ة)88(،  لس إدارة لكل هي�ئ ات إلى �ين تشكيل محج الس تلك الهي�ئ اختصاصات محج
الحربش  اسر  �ج الدكتور  بتكليف  إبريل  الثقافة في شهر  وزيــر  قــرار سمو  صدر 
ة في  الهي�ئ إدارة  لس  علن عن تشكيل محج ائُ ثم  الــتــراث)89(،  ة  لهي�ئ  ً تنفيذيا�  ً يسا� ر�ئ
آل  فــر�ــان  بــن  بــن عبدهللا  بــدر  األمــيــر  الثقافة  ــاســة سمو وزيــر  بــر�ئ يوليو،  شهر 
يس  لر�ئ  ً با� نا�ئ فايز  محمد  بن  �امد  األستاذ  الثقافة  وزيــر  ب  نا�ئ ومعالي  سعود، 
سعود،  آل  أ�مد  بنت  الء  نحج األمــيــرة  امللكي  السمو  صا�بة  وعضوية  لس،  املحج
عبدالر�من  بن  سليمان  والدكتور  السماري،  عبدهللا  بن  فهد  الدكتور  ومعالي 
باندارين.  فرانشيسكو  واألستاذ  البسام،  صالح  بنت  ليلى  والدكتورة  الذييب، 
انب  �ج إلى  االنــدثــار،  من  و�مايته  الوطني  التراث  تنمية  ة  الهي�ئ مهام  وتتضمن 
 ً إنتا�ج على  الخاصة  هات  الحج يع  وتشحج القطاع،  في  واالستثمار  التمويل  تحفيز 
التدريبية   ً الــبــرامــحج تــطــويــر  إلـــى مــهــام  بــاإلضــافــة  بـــه،  املتعلق  املــحــتــوى  وتــطــويــر 
�قوق  �ماية  ودعم  العالقة،  ذات  هات  الحج مع  بالتعاون  والتعليمية  والتأهيلية 
ة التراث منذ  امللكية الفكرية، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث)90(. وبدأت هي�ئ
 ً زءا� هات املعنية لنقل كافة ملفات القطاع التي أصبحت �ج تأسيسها العمل مع الحج
ة العامة  ديد، بعد أن كانت ضمن مسؤوليات الهي�ئ ً للتنظيم الحج من مهامها وفقا�
للسيا�ة والتراث الوطني، التي تحولت في شهر سبتمبر من عام 2020م إلى 

ديد لوزارة السيا�ة)91(. وزارة مستقلة في تنظيم �ج

تراث اململكة في اليونسكو

نة  �صلت اململكة في شهر سبتمبر، وللمرة األولى في تاريخها على عضوية لحج
 ً التراث الثقافي غير املادي في منظمة اليونسكو، وبذلك أصبحت اململكة عضوا�
ان أساسية في اليونسكو في ذات الوقت، وهي باإلضافة إلى عضوية  في ثالث لحج
نة  لحج وعضوية  التنفيذي،  لس  املحج بعضوية  تحظى  املــادي،  غير  الثقافي  التراث 
وقت  وفــي  والطبيعي)92(.  الثقافي  املــادي  التراث  بصون  املعنية  العاملي  التراث 
هة  معية السعودية للمحافظة على التراث )نحن تراثنا( كحج متزامن اعتمدت الحج
هود الدولية املبذولة  استشارية في اليونسكو بشكل رسمي، وهو ما يعكس الحج

لال�تفاء بالتراث الثقافي للمملكة والعناية به)93(.
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على مدى ثالثة عقود، وفي املدة من 31 يناير و�تى 7 مارس، انطلقت نسخة 
ً الفني نيفيل  العام 2020م من معرض »ديزرت إكس العال«)2( بتعاون املخر�ج
ً فيه األعمال  متين رنيم فارسي وآية علي رضا، وهو معرض تمتز�ج ويكفيلد والق�يّ
الهواء  وأقيم في  للعال،  التاريخية  واملعامل  الصحراوية  ة  البي�ئ املعاصرة مع  الفنية 

الطلق بمشاركات عاملية.

لس  دة، �ملت النسخة السابعة من معرض )21.39( الذي ينظمه محج في �ج
الــفــن الــســعــودي عــنــوان »أيــتــهــا األرض«، وقــد تــنــاولــت أعــمــال املــعــرض األزمــة 
قدمها  ذاتــيــة،  فنية  ــارب  تــحج عبر  ة  البي�ئ مــع  اإلنــســان  وتفاعالت  العاملية  ية  البي�ئ
فتح  الخليل)3(.  مايا   ً فنيا� مته  وق�يّ� ها  وخار�ج اململكة  داخــل  من   ً وفنانا� فنانة   22
املعرض  الرغم من إغالق  2020م، وعلى  يناير   28 رين في  للزا�ئ أبوابه  املعرض 
ية وإلغاء  ــراءات الصحية الوقا�ئ في منتصف شهر مارس مع البدء بتطبيق اإل�ج
الــزيــارة  إتــا�ــة  أنــه استأنف نشاطه مــن خــالل  إال  الــعــامــة،  الفعاليات واألنــشــطــة 
ً  االفتراضية للمدة املتبقية منه. وباملثل انتقلت بعض املعارض املخطط لها مسبقا�

إلى العرض الرقمي. 

ً اإلبداع واإلنتاح�

ً الفني واملعارض البارزة اإلنتاح�

ميع منا�ي الحياة العامة بما في ذلك  ً على �ج ً اعتياديا� مل يكن العام 2020م عاما�
حة كوفيد-19 على مشهد فني متسارع في النمو، ونشط  ا�ئ الفنون، فقد �لت �ج
حة قلصت  ا�ئ الحج )1(. وعلى الرغم من أن 

امللتقيات واملعارض والبرامحج من �يث 
ابة لتحدياتها أظهرت فاعلية املشهد  هذا الزخم من األ�داث الفنية، إال أن االستحج
ال االفتراضي،  الفني السعودي في استكشاف مسا�ات بديلة للنشاط في املحج

واستثمار الفنانين الفرصة للتفرغ، وتحفيز مظاهر التضامن والدعم.

بداية  فقبل  النوعية،  املعارض  تقديم  في  الفني  املشهد  باستمرارية  العام  بــدأ 
العام بليلة وا�دة، أقام معهد مسك للفنون معرض »�كاية مكان« بمناسبة 
املعرض  التشكيلية، وقد ضم  للفنون  األمير فيصل بن فهد  افتتا� صالة  إعادة 
درانها  يل من الفنانين السعوديين الذين عرضت أعمالهم على �ج 100 عمل لحج

رة  يحظى قطاع الفنون البصرية في اململكة باهتمام مؤسساتي و�راك فني نشط، وقد برز في السنوات األخيرة من خالل توسع دا�ئ
ارب الفنية والعروض  ة انعكست على نمو التحج ري�ئ املهتمين بالفنون، واال�تفاء بها في األماكن العامة، باإلضافة إلى ظهور �ركة فنية �ج
ابة  اءت استحج حة كوفيد-19، �ج ا�ئ املتعلقة بها، وفي مقابل �الة الركود النسبي الذي تعرضت له املعارض واملناسبات الفنية بسبب �ج
 ً يب إبداعيا� ديدة ملشروعات تستحج ية متمثلة في استثمار أوقات الحظر للتفرغ واستلهام أفكار �ج تمع الفني لهذه الظروف االستثنا�ئ املحج

ي، باإلضافة إلى بروز مظاهر التكاتف والتعاون بين الفنانين. للظرف االستثنا�ئ
فرضتها  التي  للحالة  ظرفي  كبديل  االفتراضية  املــعــارض  من   ً عـــددا� الفنية  والــصــاالت  املؤسسات  بعض  قدمت  الــعــرض،  �يث  ومــن 
ارب من �يث استثمار مفهوم املعرض االفتراضي  ً املحدودة لهذه التحج ح� ة، وعلى الرغم من النتا�ئ حج هة الحا�ئ راءات اال�ترازية ملوا�ج اإل�ج
مع بين  ينة تحج ً هذه املمارسة ضمن أنشطتهم من خالل تنظيم فعاليات هحج ربة متكاملة، إال أن بعض املنظمين استمروا في دمح� كتحج

. � العرض الحضوري والعرض االفتراضي بشكل موارف
حة أمام الفعاليات واألنشطة املتعلقة بتفعيل مبادرة )عام الخط العربي 2020م( التي أطلقها سمو  ا�ئ ً للقيود التي وضعتها الحج ونظرا�
اوب والتفاعل الذي �ظيت به من  ً بعد التحج وزير الثقافة، فقد أعلنت الوزارة عن تمديد زمن املبادرة ليشمل العام 2021م، خصوصا�

هات عدة، وكان من أبرز مبادرات العام اإلعالن عن تأسيس »مركز األمير محمد بن سلمان العاملي للخط العربي«. �ج

دول 10-1: معارض بارزة في عام 2020م. �ج

�ضوريمعهد مسك للفنون30 ديسمبر 2019-13 فبراير 2020الرياض�كاية مكان

 تراثنا �بنا
)النسخة السادسة()4(

11 فبراير – 2 مارسالرياض
 مؤسسة الفن النقي بالتعاون

مع دارة امللك عبدالعزيز
�ضوري

ة امللكية ملحافظة العال وديزرت إكس31 يناير - 7 مارسالعالديزرت إكس �ضوريالهي�ئ

نوع املعرض املنظم مدة إقامة املعرض املدينة املعرض
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دة21.39 )النسخة السابعة( لس الفن السعودي28 يناير - 18 أبريل�ج محج
�ضوري 
وافتراضي

8 مايو )دون وقت انتهاء محدد(-فن العزلة
موعة ميادين -بدعم من وزارة الثقافة  محج

STC ورعاية
افتراضي

معهد مسك للفنون4 أكتوبر – 28 يناير 2021مالرياضوسم
�ضوري 
وافتراضي

3 ديسمبر – 10 يناير 2021مالرياضمعرض صفو� النعماني
 معهد مسك للفنون بالتعاون

ي ان البحر األ�مر السينما�ئ مع مهر�ج
�ضوري 
وافتراضي

ول في شهر يونيو، والسما�  ــراءات اال�ترازية ورفع �ظر التحج بعد تخفيف اإل�ج
ية،)5( عاد نشاط املعارض الحضورية  راءات الوقا�ئ باألنشطة العامة مع تطبيق اإل�ج
التباعد  قواعد  ملراعاة  املسبق  يل  التسحج واشتراط  رين  الزا�ئ أعداد  قيود على  مع 
ــســدي. وتبنت عــدة مــعــارض فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام نمط املــعــارض  الــحج
ينة، �يث تتا� الزيارة االفتراضية للمعرض بالتزامن مع مدته الحضورية،  الهحج
وهي الطريقة التي نظم بها معهد مسك للفنون معرضه »وسم: الهوية بنظرة 
املعرض  مع  و�ج للفنون،  فهد  بن  فيصل  األمير  صالة  في  أقيم  الــذي  مختلفة« 
ً العربي  ً لطيفة عبدالر�من آل خليفة، فنانين من دول الخليحج مته فنيا� الذي ق�يّ�
النمطية  الصورة  يتحدى  بشكل  الهوية  �ــول  وتأمالت  تساؤالت  فيه  يطر�ون 
، وذلـــك عــبــر أعــمــال تتخذ مــن الــفــنــون الــرقــمــيــة والــفــيــديــو والــتــصــويــر  لــلــخــلــيــحج

ط لها.)6( الفوتوغرافي وسا�ئ

حة في املضمون اإلبداعي لأعمال الفنية في  ا�ئ ً عن مر�لة الحج ظهر التأثير الناتحج
االفتراضي  العزلة«  الــعــام، مثل معرض »فــن  التي شهدها  املــعــارض  عــدد من 
الثقافة)7(، �يث فتحت صاالته  وزارة  بدعم من  موعة ميادين  أطلقته محج الذي 
األطفال،  من  املوهوبين  و�تى  والهواة  املحترفين  ملشاركات  الست  االفتراضية 
حة.)8( وكذلك معرض  ا�ئ ربة املشتركة التي فرضها ظرف الحج ً عن التحج لتكون تعبيرا�
»مكوث«)9( الذي أقامه معهد مسك للفنون في املدة من 3 ديسمبر و�تى 28 
زين على منحة مسك  فبراير 2021م، والذي وثق فيه خمسة فنانين من الحا�ئ
حة وكيف ساهمت في إعادة اكتشاف  ا�ئ الفنية مدة املكوث التي عايشوها إثر الحج

ذواتهم، وتأثيرها في أساليبهم الفنية.

من   ً ــددا� عــ والــفــنــون  للثقافة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  معية  الحج فـــروع  نظمت  كــمــا 
ــحــة مــثــل مــعــرض »الــفــن  ــا�ئ املـــعـــارض الــتــي تحمل مــوضــوعــات ذات صــلــة بــالــحج
ــمــعــيــة فــي أبــهــا خـــالل شــهــر أغــســطــس.)10( ــرع الــحج ــــذي نــظــمــه فـ ــحــة« ال ــا�ئ  والــحج

استقبال  في  البدء  عن  مايو   10 في  الثقافة  وزارة  أعلنت  السياق،  هــذا  وفــي 
ــاألدوات املـــتـــوافـــرة فـــي املــنــزل  ــ ــ ــذه املــر�ــلــة وبـ األعـــمـــال الــتــي اســتــلــهــمــت مـــن هـ
 لتعرض بعد التصفية والتقييم في النسخة الثانية من معرض »من الداخل«

العام القادم.)11(
https://ozla.art ،املصدر: عرض فن العزلة

ريدية معرض ضياء عزيز ضياءعزلة تحج

معرض العيد

بورتريه عزلة عزلة اال�تراف

معرض الخط العربي

صاالت العرض في منصة فن العزلة 

نوع املعرض املنظم مدة إقامة املعرض املدينة املعرض
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حة ا�ئ ابة للحج تمع الفني واالستحج املحج

املمارسين  بعض  ول  التحج �ظر  مــدة  منحت  واإلبـــداع،  املمارسة  مستوى  على 
استغلها  األنفاس، وقد  والتقاط  األنشطة،  والتخلص من تسارع  للتفرغ  فرصة 
 )12(. اإلنــتــا�ج في  للتأمل  مسا�ة  وإعطاء  ديدة  �ج مشروعات  تطوير  في  بعضهم 
الصاالت واألستوديوهات،  وأنشطة  العامة  الفعاليات  إلغاء  املقابل، صا�ب  في 
الفنية،  واألدوات  املــواد  توافر  شح  في  أبــرزهــا  ل  تم�ثّ أخــرى  ستية  لو�ج تحديات 
التحديات  هذه  ظل  في  ــدولــة،)13(  املــحج املشاركات  وإلغاء  األعمال،  شحن  وتوقف 
حة مبادرات تضامنية ظهرت في التواصل الشخصي بين الفنانين  ا�ئ زت الحج ��ضّ�
دوريــة  ولــقــاءات  افتراضية  أستوديوهات  شكل  على  واملستشارين  والقيمين 
مثل   ً مؤسسيا�  ً شكال� بعضها  أخــذ  ــديــد.)14(  الــحج الــواقــع  ومناقشة  األفــكــار  لتبادل 
« الذي أطلقته صالة أثر بالتعاون مع 7 فنانين سعوديين: منال  صندوق »معا�
بن  وسلطان  يسري  وأيمن  عورتاني  ودانــا  السامل  وناصر  ماطر  وأ�مد  الضويان 
فهد ومهند شونو، وذلك لتخصيص نسبة من مبيعات أعمالهم لصالح صندوق 
يدعم كما  كوفيد-19،  حة  ا�ئ �ج من  املتضررين  ين  الناش�ئ الفنانين  أعمال   يدعم 

البحوث الفنية.)15(

ز الفنية وا�ئ الحج

زة الفنون البصرية ا�ئ ز الثقافية الوطنية: �ج وا�ئ الحج
الفنانين  لتكريم  البصرية  الفنون  زة  ا�ئ �ج تأتي  الوطنية؛  الثقافية  ز  وا�ئ الحج ضمن 
آخرون،  رشحهم  الذين  أو  أنفسهم  رشحوا  الذين  سواء  املتميزين،  السعوديين 
وذلك بهدف تقديم الدعم املعنوي واملادي لهم. أتا�ت وزارة الثقافة في 30 من 
عن  وسيعلن  سبتمبر،  شهر  نهاية  �تى  لها  الترشح  بــاب  2020م  لعام  يونيو 

زين بها في عام 2021م.)16( الفا�ئ

زة إثراء للفنون ا�ئ �ج
زة إثراء للفنون بشكل سنوي لدعم الفنانين  ا�ئ بالتعاون مع آرت دبي، تنطلق �ج
ة ألف دوالر، وينضم  ز فيها بدعم مادي يصل إلى م�ئ في السعودية، ويحظى الفا�ئ

زة العام 2020م، الفنان فهد  ا�ئ مة.)17( وفاز بحج موعة إثراء الدا�ئ من خاللها إلى محج
بن نايف عن عمله »رخم«.

الحضور واالنتشار

توزيع املعارض الفنية

أعداد املعارض الفنية عام 2020م
أقيمت  التي  الفنية  املــعــارض  عــدد  بانخفاض  حة  ا�ئ الحج تسبب  مــن  الــرغــم  على 
الربحية  املؤسسات غير  أن  إال  السابق،  العام  بنظيرتها في  2020م مقارنة  في 
 255 بـ  مقارنة   ً �ضوريا�  ً فنيا�  ً معرضا�  187 إقامة  استطاعت  ة  الفن�يّ والــصــاالت 
املكرمة  مكة  منطقتي  فــي  املــعــارض  مــن   60% تتركز  2019م.  لــعــام   ً مــعــرضــا�

ً على الترتيب.)18( ً و59 معرضا� دة- والرياض، بـ 58 معرضا� ً مدينة �ج -تحديدا�

املؤسسات الفنية
يسة في القطاع في املدن الكبرى  في �ين يتركز نشاط عدد من املؤسسات الر�ئ
معية العربية السعودية للثقافة والفنون، املؤسسة  باململكة، تتميز معارض الحج
ح  غرافي وقدرتها على الوصول إلى شرا�ئ األقدم في السا�ة الفنية، باالنتشار الحج
ً عبر فروعها الستة عشر املنتشرة في كل مناطق اململكة، �يث أقامت  أكثر تنوعا�
ميع املناطق،)19( وهو رقم ينخفض  ً في �ج معية في العام 2020م، 74 معرضا� الحج
 ً معية في العام 2019م،)20( ما يعطي مؤشرا� ً عن معارض الحج إلى النصف تقريبا�

حة في أنشطة القطاع. ا�ئ م تأثير الحج على �حج

املسا�ات  فــي  أو  ــانــات،  املــهــر�ج فــي  أو  معية،  الحج مــقــرات  فــي  املــعــارض  أقيمت 
ظم بعضها عبر شراكات مع صاالت أو مؤسسات أخرى، مثل معرض  العامة، و�ضُ
معية بالدمام في شهر نوفمبر بالتعاون مع ضاوي  30x30 الذي أقامه فرع الحج
اوز خالل العام  اءت أعداد املعارض االفتراضية محدودة، فلم تتحج اليري،)21( و�ج �ج

معية.)22( ماعية نظمها عدد من فروع الحج 9 معارض، 6 منها كانت معارض �ج

معية  الحج فـــروع  نظمتها  الــتــي  االفــتــراضــيــة  ماعية  الحج املــعــارض   :2-10 ــدول  ـ �ج
العربية السعودية للثقافة والفنون عام 2020م.)23(

مارس املعرض االفتراضي بالفن نشارك بيشة

مايو
معرض الفنون البصرية بالشراكة 

لس شباب البا�ة مع محج
البا�ة

مايو
 معرض نوافذ ضوء

حة ا�ئ في زمن الحج
دة �ج

يونيو
ازان املعرض التشكيلي صيف �ج

عن بعد
ازان �ج

يوليو ل معرض فن وثقافة �ا�ئ ل �ا�ئ

أغسطس حة ا�ئ الفن والحج أبها

شهر افتتا� املعرض اسم املعرض معية فرع ال�ج
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معية، نشطت مؤسسات فنية أخرى تقوم بدور نوعي في دعم  الحج انب  إلى �ج
املعاصر  للفن  املدينة  مركز  مثل  اململكة،  مناطق  في  املــعــارض  وتنفيذ  الفنون 
مه  ونطضّ� فبراير  شهر  خالل  املدينة«  »أنا  معرض  استضاف  الذي  املنورة  باملدينة 
معارض   4 ــانــب  �ج إلــى  باملدينة،  التشكيلية  للفنون  السعودية  معية  الحج فــرع 
األخرى،  معية  الحج لفروع  املعارض  من  عدد  انب  �ج وإلى  املــركــز.)25(  نفذها  أخرى 
 ً معية السعودية للفنون التشكيلية بالرياض 15 معرضا� يس للحج أقام الفرع الر�ئ
الــذي صا�ب  الــعــام، كــان مــن ضمنها معرض »كــنــوز اململكة«  ً خــالل  �ــضــوريــا�

ديد في 15 سبتمبر من هذا العام.)26( معية الحج تدشين مقر الحج

الصاالت الفنية
في  السعودي  الفن  لس  محج ــم  نــطضّ�  ،2020 نوفمبر   26 و�تى  نوفمبر   18 من 
السادسة  النسخة  واإلبــداع،  للفنون  املنصورية  بدعم من مؤسسة  دة  �ج مدينة 
من معرض »شارة« الفني، وشاركت 11 صالة فنية في نسخة هذا العام من 
املعرض الذي يهدف إلى دعم الصاالت الفنية املحلية والفنانين وتقوية الصالت 
ي ألنشطة عدد من الصاالت الفنية،)28( أقامت الصاالت  ز�ئ بينهم.)27( وفي مسح �ج
اء هذا الرقم بعد إلغاء ما يقارب  ، وقد �ج ً �ضوريا� التي شملها املسح 67 معرضا�
 ً ثلث املعارض املخطط إلقامتها خالل العام، �يث ألغت هذه الصاالت 32 معرضا�
أقامت ما  إال في 7 صاالت من أصل 19،  االفتراضي  البديل  ستخدم  �يُ ، ومل  فنيا�

. ً افتراضيا� موعه 13 معرضا� محج

إذ  القطاع،  من  الشق  هذا  في  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج تأثير  األرقــام  هذه  من  يتضح 
ألغي ما يقارب ثلث املعارض الفنية املخطط لها من قبل الصاالت الفنية للعام 
التي  الصاالت  للعديد من   ً ذابا� ً �ج بديال� االفتراضية  املعارض  تكن  مل  2020م، كما 
العينة  أقل من نصف  أقــام  األعمال في مدخوالتها، �يث  تعتمد على مبيعات 
فقط معارض افتراضية، وقد يعود ذلك إلى انخفاض املردود من إقامة املعارض 
الفني  العمل  مــع  املباشر  التواصل  فرصة  للمقتنين  توفر  ال  التي  االفتراضية 

والرؤية الفا�صة ألبعاده وخاماته.)29(

معية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 2020م، بحسب املنطقة.)24( شكل 10-1: أعداد املعارض الحضورية التي نظمتها فروع الحج
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ً من معارض الصاالت الفنية خالل العام 2020م. دول 10-3: نماذ�ج �ج

ريد للفنون/ الرياض ر املنزلي تحج 24 – 29 أغسطسمعرض مسابقة الححج
ريد بالرياض  معرض �ضوري أقيم في صالة تحج

بالتعاون مع األستاذ عبدهللا �مود الرشيد 

دة 23 سبتمبر معرض ورشة مداد فنمركز أدهم للفنون/ �ج
 معارض فنية تشكيلية تراثية بمناسبة اليوم
اليري مداد فن  الوطني التسعين من تنظيم �ج

في مركز أدهم للفنون

دة والمركز أدهم للفنون/ �ج 8-12 أغسطس معرض فنون في �ظر التحج
ً وفنانة  معرض فني شارك فيه 64 فنانا�
وال  وها في مدة �ظر التحج بأعمال أنتحج

معرض أثر
 معرض ديوريشينال بورتريه

لفن الفيديو في اململكة
28 يناير – 18 أبريل

ماعي افتراضي عن تاريخ فن الفيديو  معرض �ج
في اململكة العربية السعودية

29 يناير – 18 أبريل ستيل اليف آند بالستيك دريمزمعرض أثر
ً أقيم بالتزامن  معرض فني للفنان محمد العرفحج

دة مع معرض  21.39 فن �ج

اليريا نايال 19 – 23 يناير معرض الفن باألصابع �ج
 معرض للفنانة التشكيلية الهندية فينفي

التي تعتمد على الرسم باألصابع 

اليريا نايال  8-10 مارس معرض ورد آرت �ج
 معرض ألعمال أكثر من 30 فنانة سعودية

بمناسبة يوم املرأة العاملي 

معرض صياغة الفنيالفن النقي
 8 يناير – 31 مارس

 )ٌمّدد �تى 27 ديسمبر
حة( ا�ئ بسبب الحج

معرض فني أقيم في مركز امللك عبدهللا املالي 
وتناول 3 موضوعات هي فن الطباعة والخط، وفن 
رافيك، وفن الرواية والسرد.  الرسم، وتصاميم الحج

9 – 29 فبرايرمعرض املكان الذي أسميه الوطنالفن النقي

لس  معرض للتصوير الفوتوغرافي أقامه املحج
الثقافي البريطاني بالتعاون مع الفن النقي لعرض 
أعمال فنانين يوظفون أساليب التصوير الحديث 

الستكشاف فكرة الوطن لدى الشباب 

13 فبراير – )أسبوعين(معرض العشرون املركز السعودي للفنون 
 معرض فني أقيم في صالة عبدهللا القصبي

دة بمشاركة  للثقافة والفنون بمحافظة �ج
ً وفنانة من اململكة 39 فنانا�

نبذة تاريخ اإلقامة اسم املعرض اسم الصالة
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عام الخط العربي 2020م

العربي  الخط  »عــام  مــبــادرة  الثقافة  وزيــر  سمو  أطلق  2019م  ديسمبر   8 في 
املحترفين  العربي وتحفيز ممارساته ودعم  الخط  إبراز فن  بهدف  2020م«)30( 
اله؛ وُدعي املهتمون من أفراد ومؤسسات �كومية وغير �كومية  والهواة في محج
الدعم  ــوزارة  ــ ال تــقــدم  أن  على  الــعــربــي،  الــخــط  لخدمة  بمشروعات  الــتــقــدم  إلــى 

زة.)31( ً للمشروعات الفا�ئ يا� ز�ئ ً أو �ج ستي أو املادي أو اإلعالمي كليا� اللو�ج

مشاركات مبادرة عام الخط العربي

املصدر: بيانات وزارة الثقافة، 10 ديسمبر 2020م

مشاركة مسٜحلة
200

مشار�ات مقبولة
102

مانداال ا��روف طاط منصة ا���

املشار�ات الفأىزة واملنفذة

من23 إ�� 25 يناير 2020م
مشارك 300

26 يناير إ��30  مارس 2020م
فريق20

26 يناير إ��30  مارس 2020م
أعمال ُعرضت10

21-22 أكتوبر 2020م �� ��
فأىزين3

لة  مسحج  ً دروســا� محترفون  خطاطون  فيها  يقدم  التي  )الخطاط(  منصة  أطلقت 
العزل  مــدة  خــالل  الــحــروف(  )مــانــداال  مسابقة  الــخــط،  فــنــون  بتعلم  للمهتمين 
ً لتداعيات  ً لظروف املر�لة، ونظرا� ي، وهي نشاطات تمارس في املنزل وفقا� الوقا�ئ
املمكنة  واألنــشــطــة  الفعاليات  أمــام  وضعتها  التي  والــقــيــود  كــوفــيــد-19  ــحــة  ــا�ئ �ج
لتفعيل عام الخط العربي، فقد أعلنت وزارة الثقافة عن تمديد عام الخط العربي 

ليشمل عامي 2020 – 2021م.)32(

إطــار   ً خـــار�ج الخط  بفن  لال�تفاء  الثقافة  وزارة  لــدعــوة  أخــرى  ــهــات  �ج ابت  استحج
الخطاط  بقلم  الــعــربــي  الــخــط  ــــن  ز�يّ� الــريــاضــة،  تــعــاون مــع وزارة  املــســابــقــة، ففي 
ــديــد لـــدوري  ــحــدي الــقــمــصــان الــتــي يــرتــديــهــا الــالعــبــون فــي املــوســم الــحج فــهــد املــحج
كــأس األمــيــر محمد بــن سلمان الــذي بــدأ فــي الــربــع األخــيــر مــن الــعــام.)33( كما 
وأعلنت  الــعــربــي،)34(  الــخــط  مسابقة  الــعــامــة  عبدالعزيز  املــلــك  مكتبة  أطلقت 
ــارات، النسخ ً فــي ثــالثــة مـــسـ ـــزا� 18 ديــســمــبــر مــن الــعــام أســمــاء 17 فـــا�ئ  فــي 

والديواني والثلث.)35(

الفن في األماكن العامة

دران واملسا�ات العامة في عدد من  برزت مظاهر )عام الخط العربي( على الحج
ــداريــات الخط الــعــربــي« التي  مــدن اململكة، وكــان ذلــك مــن ثــمــرات مــبــادرة »�ج
دة، في �ديقة  انطلقت في شهر فبراير على ثالث محطات: الرياض والخبر و�ج
اإلسكندرية   ً وشاطى� بالخبر)36(  الفنون  و�ي  الدرعية،  وكبري  بالرياض،  الفوطة 
ــمــالــيــات الــخــط العربي  بــيــن �ج  ً ـــدة)37(؛ وصــا�ــب تنفيذ األعــمــال الــتــي تــمــز�ج بـــحج
دران- فعاليات  رافيتي -أو فن الكتابة على الحج وأساليب الفن التشكيلي وفن الحج
وفنانين  فنانات  أيــدي  على  العمل،)38(  تنفيذ  مشاهدة  للمهتمين  أتا�ت  �ية 

سعوديين، وبالتعاون مع البلديات.

مل تقتصر فعاليات اال�تفاء بالفن خالل العام 2020م على هذه الفعالية أو على 
أمانة  نفذتها  التي  الفنية  ــداريــات  الــحج  ً أيــضــا� شملت  بل  فحسب،  العربي  الخط 
داريات،  الحج إلى  وباإلضافة  الوطني.)39(  باليوم   ً ا�تفاال� األنفاق  أ�د  في  الرياض 
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حة، نشاطات فنية أقيمت في املسا�ات العامة  ا�ئ شهد العام على الرغم من الحج
معية العربية  انات، من بينها مشاركة فرع الحج ضمن عدد من الفعاليات واملهر�ج
البحرية،  ــهــة  الــوا�ج على  فني  مــعــرض  فــي  ــدة  بــحج والــفــنــون  للثقافة  الــســعــوديــة 
مه فرع  واملعرض الفني املصا�ب ملوسم سوق التمور باملدينة املنورة، والذي نطضّ�

معية باملدينة.)40( الحج

املحافل واألسابيع الفنية

أسبوع مسك للفنون
قيم أسبوع مسك للفنون بنسخته الرابعة في  ائُ تحت عنوان »صياغة الثقافة« 
3 - 7 ديسمبر، وقدمت فيه �لقات �وارية، وورش عمل، وعروض  املدة من 
أفالم، وذلك في مقر معهد مسك للفنون بصالة األمير فيصل بن فهد للفنون 
زين  للفا�ئ معرض  بينها  من  معارض،  عــدة  ورافقته  اإلنترنت،  وعبر  بالرياض، 
باإلضافة  النعماني،  صــفــو�  ومــعــرض  وســـم،  ومــعــرض  الفنية،  مسك  بمنحة 
 ً ً رقميا� ً األسبوع عرضا� إلى عمل فني للمصمم نواف النصار. كما تضمن برنامحج
وورش  متخصصة  ودورات  الفنون،  االت  محج مختلف  في   ً شابا�  ً فنانا�  51 شمل 
، )41(  وتضمن األسبوع كذلك  عمل بلغت 38 فعالية استفاد منها 420 شخصا�
يل الرواد، والذي  ً ألعمال الفنان الرا�ل سعد العبيد،)42( أ�د أبرز فناني �ج عرضا�
وافته املنية في شهر سبتمبر من العام 2020م بعد مسيرة فنية زاخرة امتدت 

ألكثر من ثلث قرن.

الفعاليات االفتراضية

الحياة  من  أكبر  مسا�ة  العام  هــذا  في  تماعي  اال�ج التواصل  منصات  شغلت 
ذات  التفاعلية  لأنشطة  الو�يد  املنفذ  العزل  فترات  خــالل  وأصبحت  العامة، 
ربة  الصلة بالفنون، �يث سارعت املؤسسات الثقافية إلى توظيفها، وتوفير التحج
كانت  والــذي  املهتم،  أو  العام  مهور  الحج من  واسعة  لقطاعات  خاللها  من  الفنية 

ول. إذ أطلقت  لديه فرصة أكبر لتلقي محتوى هذه املنصات طوال مدة �ظر التحج
يعية تفاعلية على وسم  ات الثقافية مسابقات تشحج وزارة الثقافة وعدد من الهي�ئ
»الثقافة في العزلة« عبر منصة تويتر، كان من ضمنها مسابقات مثل مسابقة 
ة التراث ألفضل صور فوتوغرافية تلتقط  »تراثنا بعدستك«)43( التي نفذتها هي�ئ
معية العربية السعودية  للنخلة في إطار تراثي. وكذلك تفاعل عدد من فروع الحج
مثل  شبيهة  بمسابقات  تماعي  اال�ج التواصل  منصات  على  والفنون  للثقافة 
�سابات  على   2020 للواعدات  صبان  طه  ومسابقة  وهــدايــة«،  »آيــة  مسابقة 
التشكيلية  للفنون  السعودية  معية  الحج فّعلت  كما  ــدة،)44(  بــحج معية  الحج فــرع 
سفت من بيتك« التي دعت من خالله الفنانين  �ساباتها عبر وسم »أبدع مع �ج
فترة  أثناء  في  تماعي  اال�ج التواصل  ل  وسا�ئ في  أعمالهم  مشاركة  إلى  والهواة 

ول.)45( �ظر التحج

و�ــــوارات  مــحــاضــرات  مــن  الفنية  بالفعاليات   ً ــرا� ــ زاخـ 2020م  الــعــام  كـــان  كــمــا 
االتصال  ومنصات  البث  خدمات  خــالل  من  اإلنترنت  على  متا�ة  عمل  وورش 
تعمد  مكان  كل  في  الفنية  املؤسسات  علت  �ج عاملية  ظاهرة  في  الفيديو،  عبر 
أقامت فروع  غرافيا، �يث  الحج أزالت قيود  التي  االفتراضية  ل  البدا�ئ إلى تفعيل 
معية العربية السعودية للثقافة والفنون 23 ورشة عمل فنية في املدة من  الحج
مارس و�تى يوليو،)46( وبث معهد مسك للفنون سلسلة لقاءات مع عدد من 

الفنانين بعنوان »من االستوديو« عبر �سابه على منصة إنستغرام.)47(

الحضور العاملي

فهي   ، مضاعفا� العاملية  واملــشــاركــات  املــعــارض  في  كوفيد–19  حة  ا�ئ �ج تأثير  ــاء  �ج
على  بالقيود   ً أيــضــا� إنــمــا  فحسب،   ً داخــلــيــا� املتبعة  ــيــة  الــوقــا�ئ ـــراءات  بـــاإل�ج تتأثر  مل 
ستية لنقل األعمال. وإن غابت إلى �د كبير املشاركات  السفر والتحديات اللو�ج
موعات  موعة الفكر T20 إ�دى محج العاملية للفنانين، إال أن املعرض املصا�ب ملحج
والفنانين  الفنانات  من   ً عــددا� منح  باململكة،  أقيمت  التي  العشرين  قمة  عمل 
العامل  قــارات  كل  من  متنوع  مهور  �ج على  أعمالهم  لعرض  الفرصة  السعوديين 
، إال أنه انتقل  في هذا الحدث الدولي. وكان من املخطط أن يقام املعرض �ضوريا�
موعات عمل قمة العشرين إلى الفضاء االفتراضي، وتم من خالله  مع باقي محج
ً على  سمت إلى 11 موضوعا� موعة والتي �تُ عرض أعمال ترتبط بموضوعات املحج

موقعها اإللكتروني، مع إرفاق فيديو لكل فنان يستعرض فيه عمله.)48(

املشاركة

ً يتسق مع تقديرات العامين  عكست تقديرات �ضور بعض املعارض الفنية إقباال�
أقيمت  التي  الستة  للفنون  مسك  معهد  معارض  لت  سحج فقد  املنصرمين،)49( 
ذبت  �ج كما  و�ــضــوريــة،  افتراضية  بين  ــارة  زيـ ألــف   75 مــن  أكــثــر  2020م  عــام 
معية العربية السعودية للثقافة والفنون  املعارض الفنية التي أقامتها فروع الحج
الزيارة  الــوا�ــد.)50( ولكن �ين تؤخذ معدالت  رين للمعرض  زا�ئ  610 ما معدله 
ة  نتيحج املــعــارض  أعــداد  انخفاض  الحسبان  في  واضعين  عــام  بشكل  للمعارض 
2020م يعطي  الثقافية  املشاركة  فإن مسح  حة،  ا�ئ الحج التي فرضتها  الصعوبات 
أشــار 7.8%  املــاضــي،)51( �يث  العام  الحضور عن  انخفاض نسب  ً على  مــؤشــرا�
 ً من العينة إلى أنهم زاروا معارض فنية بشكل �ضوري خالل االثني عشر شهرا�
اه الذي نلحظه في األنشطة الثقافية األخرى كما تعرض  املاضية، وهو ذات االتحج
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ً املسح فروقات كبيرة في نسب الحضور  حج ظهر نتا�ئ فصول التقرير. وفي �ين ال �تُ
ات العمرية، يكشف املسح عن أن أنشطة زيارات املعارض الفنية تتأثر  بين الف�ئ

وبشكل كبير باملستوى التعليمي للفرد )شكل 2-10(.

شكل 10-2: نسبة من قام بزيارة وا�دة على األقل ملعرض فني �ضوري خالل 
ً املاضية، �سب املستوى التعليمي. االثني عشر شهرا�

ً لكنه ينوي  ً أصليا� ً فنيا� شكل 10-4: التوزيع النسبي ملن أفاد بأنه ال يقتني عمال�
ة العمرية. القيام بذلك، �سب الف�ئ
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النشاط  هــذا  أن  من  الرغم  وعلى  الفنية،  األعمال  اقتناء  وهــو  البصرية  الفنون 
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اوز %3.9، إال أن %21.7 من العينة أبدوا اهتمامهم باقتناء األعمال الفنية  تتحج
، وبغض النظر  ات األصغر سنا� ً بين الف�ئ )شكل 10-3(. ترتفع هذه النسبة قليال�
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 ً ي، فإن تعبيرهم عن الرغبة في اقتناء األعمال الفنية يعطي مؤشرا� سلوك شرا�ئ
ابية  إيحج بــوادر  إلى  الشباب، كما يشير  يل  �ج بين  الفني  العمل  قيمة  تقدير  عن 

�ول نمو ثقافة اقتناء األعمال الفنية بشكل عام )شكل 4-10(.
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ال الفنون البصرية الرقمنة في محج

أبسط  ففي  متعددة،  أبــعــاد  فــي  الفنون  مــع  الرقمية  التقنيات  تــداخــل  لى  يتحج
ً نسخ من العمل  فها املساندة قد تستخدم التقنية في �فظ وأرشفة وإنتا�ج وظا�ئ
الثقافة  وزارة  مــبــادرات  إ�ــدى  تفعيلها  على  تعمل  �يوية  وظيفة  وهــي  الفني، 
 ً عمقا� األكثر  التداخل  أن  غير  الــفــنــيــة«)52(.  لأعمال  الوطني  ل  »السحج بناء  في 
ً العمل الفني، أو  ً بمضمون الفن هو توظيف األدوات الرقمية في إنتا�ج واتصاال�
االت الفنية كما يظهر في الفن الرقمي الذي يكمل دورته من  في األساليب واملحج

ط الرقمية.)53( ً عبر الوسا�ئ ً وتل�تّ إنتا�ج

العام  الفني السعودي، فكما أشار تقرير  ً على املشهد  ا� الرقمي ليس طار�ئ الفن 
ال الفني، وإن كان هذا  ة في هذا املحج دت محاوالت ومعارض ناضحج 2019م، و�ج
ة إلى مزيد من ترسيخ مفاهيمه وتطوير ممارساته،)54( وقد برز هذا  الفن بحا�ج
ط  العام -كما استعرض الفصل، معرض »وسم« الذي استخدمت فيه الوسا�ئ
الرقمية من قبل الفنانات والفنانين للتعاطي مع مفاهيم الهوية املركبة، وكذلك 
معرض صالة أثر »سيلف بورتريه« عن مسيرة فن الفيديو في اململكة. كما أن 
الذكاء  العاملي من خالل فنون  ً على املستوى  ــّدهت� ً بهذا الفن يبدو أكثر �جِ اهتماما�
اوز فيه التقنية  االصطناعي الذي تتقاسم فيه اآللة صناعة الفن مع اإلنسان، وتتحج
ية املحضة، �يث أقيم هذا العام معرض »اآلرتاثون«، وهو  الرقمية وظيفتها األدا�ئ
زة التي عرضت على هامش قمة الذكاء االصطناعي  معرض خاص باألعمال الفا�ئ
. ولتطوير �ضور هذه الفنون، انطلقت في نوفمبر من هذا  ظمت افتراضيا� التي �ضُ
 ً مركزا� تكون  أن  لها  يراد  والتي  للفنون،  الدرعية  لوا�ة  ية  اإلنشا�ئ األعمال  العام 
كما  االصطناعي،)55(  الذكاء  وفنون  الرقمية  الفنون  ال  محج في   ً متخصصا�  ً عامليا�
لتصميم متحف رقمي معاصر  املتخصص  الياباني  فريق »تيم الب«  قطب  اس�تُ

دة بحلول العام 2023م.)56( في مدينة �ج

عد ثالث يتمثل بتوظيف التقنيات الرقمية في  ألقى العام 2020م الضوء على �جُ
دية  عرض األعمال الفنية والتفاعل معها، واعتبار الفضاء االفتراضي مسا�ة �ج
حة، غير  ا�ئ ً لظروف الحج لعرض األعمال، فاملعرض االفتراضي كمفهوم ليس وليدا�
ال الفنون باململكة،  عة في محج علت منه ممارسة شا�ئ أن تلك الظروف أبرزته و�ج

كما هو الحال على املستوى العاملي.

ربة املعرض االفتراضي تحج

ً متعددة خالل العام، �يث  أخذ عرض األعمال الفنية على شبكة اإلنترنت أشكاال�
ية تنقل املعرض كما  قامت بعض املعارض بتوظيف تطبيقات رقمية بصورة تلقا�ئ
يل املعرض عبر الفيديو، أو البث املباشر للمعرض عبر منصات رقمية  هو، كتسحج
معية العربية  مثل زوم أو إنستغرام، وقد ُطبق ذلك في بعض معارض فروع الحج
لأعمال   ً صــورا� أخرى  معارض  استخدمت  كما  والفنون.)57(  للثقافة  السعودية 
ربة  الفنية مصحوبة بفيديوهات قصيرة تتحدث فيها الفنانة أو الفنان عن التحج
والعمل، وهو األسلوب الذي اتبع في معارض مثل املعرض املصا�ب لفعاليات 
موعة الفكر في إطار قمة العشرين، وتمكنت معارض أخرى خالل العام من  محج
ن  م رقمية للمعرض تمكِّ وا�ئ االستفادة من تقنيات التصوير ثالثي األبعاد لخلق �ت�
تفاعلية، وهو  الفنية بصورة  األعمال  أكثر في استعراض  االنغماس  الــزوار من 

األسلوب الذي اتبعته معارض مثل معرضي )21.39( وصفو� النعماني.

التعامل  القطاع وقدرته على  التوظيف يعكس مرونة  أن هذا  الرغم من  وعلى 
ربة مل تستثمر كامل إمكانيات مفهوم املعرض  حة، إال أنه يقدم تحج ا�ئ مع ظروف الحج
رد نقل يحاكي املعرض املكاني، إنما  االفتراضي، إذ إن النسخ الرقمية ليست محج
هي نمط مختلف من التفاعل مع العمل الفني، ويصبح هذا التفاعل أكثر �يوية 

ربة خاصة به.)58( عبر تصميم تحج

أستوديو  أعــدهــا  والــتــي  الــحــدود«،  »تشكيل  ملــعــرض  الرقمية  النسخة  قــدمــت 
املتحدة-  العربية  اإلمـــارات  فــي  الشارقة  مدينة  فــي  -مــقــره  للتصميم  )فــكــرة( 
ربة مهمة في  ومعهد مسك للفنون في املدة من 30 يونيو إلى 30 سبتمبر تحج
ً للمعرض  هذا الصدد، �يث عرضت أعمال املشاركين على موقع مصمم تحديدا�
ط متعددة من صور وصوت وتصاميم ثالثية األبعاد  زء من أعماله، يقدم وسا�ئ كحج

بحسب العمل الفني.)59(

املعرض االفتراضي بين التواصل والوصول

ارب املعارض االفتراضية بمختلف أشكالها، منحت املؤسسات والصاالت الفنية  تحج
�فزته  مكثف  بشكل  االفتراضي  العرض  ممارسة  وتطوير  الستكشاف  فرصة 
حة. غير أن ذلك ال يعني بالضرورة تبني هذا النمط  ا�ئ الظروف التي فرضتها الحج
ل مسح املشاركة  حة، �يث سحج ا�ئ من املعارض بشكل واسع في مر�لة ما بعد الحج
ً في اإلقبال على املعارض االفتراضية، وذكر %2.5 فقط  الثقافية 2020م ضعفا�
 ً شهرا� عشر  االثني  خــالل  افتراضي  معرض  بــزيــارة  قاموا  أنهم  املسح  عينة  من 
العام، وتتوافق  ً هذا  ً �ضوريا� زاروا معرضا� يعادل ثلث نسبة من  أو ما  املاضية، 
هذه النسبة مع املعدالت املنخفضة للمشاركة في األنشطة الثقافية االفتراضية 
التقرير األخــرى، ويدعم هذا  إذا ما قورنت بالنشاط الحضوري كما تبين فصول 
الحضوري  الفنية سرعان ما استأنفت نشاطها  املؤسسات والصاالت  أن  ه  التو�ج

املصدر: القمة العاملية للذكاء االصطناعي، آرتاثون،
https://theglobalaisummit.com/artathon/?lang=ar

من23 إ�� 25 يناير 2020م
مشارك 300

26 يناير إ��30  مارس 2020م
فريق20

26 يناير إ��30  مارس 2020م
أعمال ُعرضت10

21-22 أكتوبر 2020م �� ��
فأىزين3

مراحل آرتاثون الذكاء االصطناعي
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رد أن خففت القيود اال�ترازية عن الفعاليات، فاملعارض االفتراضية - سواء  بمحج
عد مهم يميز املعارض الحضورية،  بالنسبة للممارس أم للمتلقي - تفتقر إلى �جُ
بــدور مهم في  الحضوري  املعرض  يقوم  للمعرض، �يث  تماعي  اال�ج البعد  وهو 
، باإلضافة إلى  مهور أيضا� تحفيز التواصل بين الفنانين واملنظمين واملهتمين والحج
انبية وتبادل األفكار أو �تى تسهيل بيع األعمال الفنية، وهو ما ال  املناقشات الحج
تتيحه املعارض االفتراضية بذات الفاعلية والكثافة واإلمكانيات، �تى وإن وظفت 
فيها تطبيقات املحادثة وامللتقيات اإللكترونية املصا�بة، فالتفاعل مع بعض أنواع 
العمل وخاماته،  أبعاد  التعرف على  املتلقي من  ن  مكِّ �يُ املكان  الفنية في  األعمال 

ربة املعرض االفتراضي.)60( وقد ال يتحقق ذلك بنفس الصورة في تحج

في مقابل ضعف التواصل، تمتاز املعارض االفتراضية بسهولة الوصول وإتا�ة 
ال  غرافية، ويرى ممارسون في املحج ً لكل مهتم دون قيود �ج إمكانية الزيارة نظريا�
دات  مكنهم من متابعة مستحج �تُ التي يتيحها الخيار االفتراضي  الفني أن املرونة 
ً فــي �ــال تــعــذرت الــزيــارة الــحــضــوريــة.)61(  ً وعــاملــيــا� املشهد فــي مــدن أخــرى محليا�
ولــيــس بــالــضــرورة أن تــكــون املــقــارنــة بين االفــتــراضــي والــحــضــوري مــقــارنــة بين 
2020م، فإن املعرض االفتراضي قد  ل، فكما أبرز النصف الثاني من العام  بدا�ئ
ً ملعارض �ضورية، تمكن املهتمين من التواصل والحصول على  � يأتي كخيار موارض
ربة الكاملة بالحضور في املكان، وفي نفس الوقت يوسع الخيار االفتراضي  التحج
مهور املحتمل وإن كانت محدودة العدد، باإلضافة إلى إبراز املعرض  رة الحج من دا�ئ

ح أكبر. والتعريف به لدى شرا�ئ

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

املؤسسات والبنية التحتية

تعنى  الــتــي  املــؤســســات  مستوى  على  مهمين  تــطــوريــن  2020م،  الــعــام  شهد 
الدرعية«  يات  »ثنا�ئ مؤسسة  إنشاء  عن  مايو   31 في  اإلعــالن  أولهما  بالفنون، 
ً لها، �يث تتولى املؤسسة مسؤوليات  ً تنفيذيا� يسا� وتعيين آية �بيب البكري ر�ئ
البينالي،  الدرعية، وعلى طريقة  تنظيم معرض فني عاملي سنوي في محافظة 
ليقام  بالتناوب،  اإلسالمية  للفنون  ومعرض  املعاصرة  للفنون  معرض  سيقام 
الفنون  بمعرض  البينالي  دورات  وستبدأ  سنتين.  كل  مرة  منهما  معرض  كل 
عد  و�تُ 2022م.)62(  عام  اإلسالمية  الفنون  معرض  يليه  2021م،  عام  املعاصرة 
يات الدرعية« بمثابة إضافة أخرى إلى األنشطة واملؤسسات التي تستضيفها  »ثنا�ئ
عام  الثانية  نسخته  ستقام  الــذي  الــداخــل«  »مــن  كمعرض  الدرعية،  محافظة 

2021م، ومشروع »وا�ة الدرعية للفنون« املختص بالفنون الرقمية.

في  أهميته  وتتمثل  العربي،  الخط  بعام  مرتبط   ، أيضا� املهم  املؤسسي  التطوير 
املنورة  املدينة  فــي  القلم«  »دار  مركز  اســم  تغيير  على  السامي  املــقــام  موافقة 
العربي«، وتشرف وزارة  للخط  العاملي  األمير محمد بن سلمان  ليصبح »مركز 
 ً مركزا� ليكون  عبدالعزيز،  امللك  دارة  مع  بالتنسيق  وتطويره  املركز  على  الثقافة 
 ً ومتحفا�  ً مــعــهــدا� باعتباره  متعددة  بـــأدوار  ويــقــوم  الــعــربــي،  الــخــط  لخدمة   ً عــاملــيــا�
ود في البنى  للخط.)63( ومن املأمول أن يقوم املركز بدور في تغطية النقص املو�ج
املؤسساتية والتعليمية للخط العربي، والذي تمت اإلشارة إليه في تقرير العام 
القطاع  يترقبها  أخــرى  مشروعات  إلــى  املــشــروعــات  هــذه  وتــضــاف  2019م،)64( 
ميل افتتا�ه في 2021م،)65(  ميل« الذي تعتزم مؤسسة فن �ج كمركز »�ي �ج

باإلضافة إلى تطوير قرية املفتا�ة.)66(

الدعم

ة 1441هـ 25 يوليو 2020م، موافقة املقام  صدرت في 04 من شهر ذي الححج
بشأن  سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  امللكي  السمو  صــا�ــب  مقتر�  على  الــســامــي 
ات الحرفية الوطنية في  هات الحكومية القتناء األعمال الفنية واملنتحج يه الحج »تو�ج
السعوديين  وللفنانين  للفنانات   ً مهما�  ً دعما� السامي  األمر  عد  و�يُ مقراتها«،)67(، 
 ً ً بأهمية هذا الفن، ويمنح �ضورا� ً ضمنيا� على عدة مستويات، فهو يقدم اعترافا�
 ً ألعمال الفنانين السعوديين وما لذلك من قيمة رمزية عالية، كما يدعمهم ماديا�
من خالل تنفيذ األمر الذي سيترتب عليه ارتفاع في الطلب على أعمال الفنانات 

والفنانين السعوديين.

دة البلد 2020م ً إقامة �ج برنامح�
ً »إقامة فنية في البلد«، وقد تمت  نفذت وزارة الثقافة الدورة األولى من برنامحج
دة التاريخية،)68( وقد  ً بعد أن كان من املقرر إقامته في �ج بداية فعالياته افتراضيا�
اؤوا من �ول العامل،  ، من بينهم 19 �ج ً فنيا� ً ومنسقا� ً وكاتبا� ً 42 فنانا� ضم البرنامحج

اؤوا من مناطق اململكة املختلفة. و23 �ج

منحة مسك الفنية
لدعم  عـــدة  ــاالت  مــحج تشمل  ســنــويــة  فنية  منحة  للفنون  مــســك  معهد  يــقــدم 
الفيلم  التركيب،  املنحوتات، فن  البصرية،  »الفنون  الشباب في:  الفنانين   ً إنتا�ج
البحوث  والنقدية،  اإلبداعية  الكتابات  قي،  الوثا�ئ الفوتوغرافي  التصوير  قي،  الوثا�ئ
زين  ً األعمال باإلضافة إلى تزويد الحا�ئ �ول الفنون«، وتغطي املنحة تكاليف إنتا�ج

عليها بدعم فني.

ومهند  زيداني  أيمن  مــن:  كل  املختلفة،  فروعها  في  2020م  العام  بمنحة  فــاز 
الفنية  العطاوي وسعد هويدي، و�ملت األعمال  الغفيلي و�مود  شونو وعالء 
كــوفــيــد-19.)69( حة  ا�ئ �ج فرضتها  التي  الــظــروف  من  املستو�اة  »املــكــوث«   ثيمة 
العام  ربيع  مسا�ة«  »إقــامــة   ً بــرنــامــحج إطــالق  للفنون  مسك  معهد  يعتزم  كما 

2021م، والذي سيقام في صالة األمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض.)70(

2020195م / 1441 - 1442هـثقافتنا هويتنا

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م: رقمنة الثقافة



العمل والعاملون في القطاع

التصنيف  2020م  يونيو   16 ـــ  1441هـ شــوال   24 فــي  الـــوزراء  لس  محج اعتمد 
ديدة التي ضمت 80 مهنة ثقافية،)71( من  السعودي املو�د للمهن بصيغته الحج
االت الفنون البصرية، مثل مدير معرض فني،  موعة من املهن في محج بينها محج
ي ترميم لو�ات  وبا�ث فني، وفني تصميم معارض، ورسام تعبيري، وأخصا�ئ
فنية، وهو ما سيساعد على رفع مستوى ا�ترافية القطاع، وتوفير مسارات نحو 

ذلك للهواة.

التعليم واملهارات

ً االبتعاث الثقافي برنامح�
 ً متقدما�  19,958 الثقافة  وزارة  أطلقته  الــذي  الثقافي  االبتعاث   ً لبرنامحج تقدم 
البصرية،)72(                                                            ويخ الفنون  لتخصصات في قطاع   ً بينهم 688 , 1 متقدما� كان من 
ً من  ، والذي �دد عددا� ضع املتقدمون للتقييم �سب شروط ومعايير البرنامحج

ال ثقافي. امعات املعتمدة وا�دة عامة وأخرى خاصة في كل محج الحج

دات التدريب مستحج
دورات  ثالث  في  للمبدعين(  التأسيسي   ً )البرنامحج للفنون  مسك  معهد  أطلق 
 ً 2020م، وقد أقيمت دورات البرنامحج 3 سبتمبر  4 أسابيع منذ  مدة كل منها 
للمتدربين  الفرصة  وإلتا�ة  تماعي،  اال�ج التباعد  ــراءات  إل�ج  ً تطبيقا� اإلنترنت  عبر 
استقطاب  إلــى  باإلضافة  هــذا   ، البرنامحج من  لالستفادة  كافة  اململكة  أنحاء  من 

أساتذة للتدريس فيه من دول أخرى.)73(

زمالة( في   ً )برنامحج العام،  مايو من  ميل في شهر  �ج أطلقت مؤسسة فن  كما 
الفنية،  املعارض  تقييم  في  اال�ترافية  املمارسة  لدعم  الفني  التقييم  دراســات 
اختير  وقد  دوليين،  مختصين  أيدي  على  للتدريب   ً شهرا�  12  ً البرنامحج يتضمن 
رضـــا.)74(  ـــدان  و�ج الدغيثر،  تــارا  املطيري،  عبدهللا  هم  مشاركين  ثالثة   ً للبرنامحج
 ً ً أعلن معهد مسك قبل نهاية العام عن برنامحج ال التقييم الفني أيضا� وفي محج
أورينتيد«  ري  »آرت  ملنصة  املؤسسان  يقدمه  الفنيين  للقيمين  مكثف  تدريبي 
ً على تطوير  سام بردويل وتيل فيلراث؛ �يث يعمل القيمون في أثناء البرنامحج
 ً هم وأساليب عملهم، واستكشاف مسارات مهنية لهم. كما أن البرنامحج مناهحج
 ً املعارض وتنظيمها، ونماذ�ج لبناء  يلقي نظرة مفصلة على الخطوات األساسية 

العمل املؤسسية وغير املؤسسية)75(.

تطورات تنظيمية

ً بتعيين األستاذة  أصدر سمو وزير الثقافة في شهر يوليو من العام 2020م، قرارا�
ة التي  ة الفنون البصرية،)76( وتتولى الهي�ئ ً لهي�ئ ً تنفيذيا� يسا� دينا بنت محمد أمين ر�ئ
صدر قرار تأسيسها في فبراير 2020م، مهام تطوير القطاع،)77( وقد ضم تشكيل 
ً من: سمو وزير الثقافة األمير بدر بن عبدهللا بن فر�ان  آل  ة كال� لس إدارة الهي�ئ محج
يس  ً لر�ئ با� ب وزير الثقافة األستاذ �امد بن محمد فايز نا�ئ ، ومعالي نا�ئ يسا� سعود ر�ئ
ميل، والدكتورة ندى محسن شبوط،  لس ، وعضوية األستاذ فادي بن محمد �ج املحج
واألستاذ فيصل بن فاروق تمر، واألستاذ كريس ديركون، واألستاذ فهد بن عادل 
ة بعدد من املسؤوليات في طليعتها العمل على وضع  املنديل،)78( وتضطلع الهي�ئ
ية للقطاع، ودعم املواهب، واالستثمار والترخيص لأنشطة ذات الصلة  استراتيحج

بقطاع الفنون البصرية واآلليات الالزمة لتنظيمها.
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ميع متاحف اململكة أبوابها  حة كوفيد-19، إذ أغلقت حج ا�ئ راء حج تأثر قطاع املتاحف في اململكة بما تأثرت به بقية القطاعات األخرى من حج
ابة القطاع في عدد محدود من املتاحف ذات القدرات التقنية واملالية من خالل إطالق بعض  ول، وقد تمثلت استحج أثناء فترة حظر التحج
حة كانت أشد على املتاحف الخاصة الصغيرة التي يعتمد بعضها  ا�ئ النشاطات اإللكترونية وإتاحة الزيارات االفتراضية، ولكن وطأة الحج
ابة الرقمية للقيود التي فرضتها، األهمية القصوى للتحول الرقمي  حة واالستحج ا�ئ ٍ أخرى، أبرزت الحج � ههة على إيرادات التشغيل. ومن حج
تمع، بل على مستوى حفظ وأرشفة مقتنيات املتاحف أيضًا،  في قطاع املتاحف، ليس فقط على مستوى التشغيل والتواصل مع املحج
الرغم من  اململكة، وعلى  ملا تحفظه متاحف  الرقمية  املأمولة من األرشفة  القطاع شوط طويل لتحقيق املستويات  أمام  يزال  حيث ال 
ية لدعم وتطوير  ة املتاحف التي تم إنشاؤها في ظل هذه التحديات على وضع استراتيحج التحديات التي برزت خالل هذا العام، تعمل هي�ئ

القطاع، باإلضافة إلى اإلعالن عن بدء إنشاء عدد من املتاحف النوعية.

الحضور واالنتشار

التشغيل وأنشطة العرض

%90.9 من متاحف العامل أغلقت أبوابها  بحسب تقرير ملنظمة اليونسكو، فإن 
هة  ملواحج االحــتــرازيــة  الصحية  السياسات  ــراء  حج 2020م  العام  منتصف  بحلول 
العامل  فــي  املتاحف  مــن   100% إلــى  النسبة  كــوفــيــد19-، ووصــلــت هــذه  حة  ا�ئ حج
العربي، ومن ضمنها متاحف اململكة، حيث توقف النشاط الحضوري في كامل 
أو  وألغيت  ية،  الوقا�ئ بالسياسات   ً التزاما� مــارس  شهر  منتصف  بحلول  القطاع 
لت املعارض املتحفية، إضافة إلى التغيرات في طبيعة العمل اليومي الذي  تأحج
عد من خالل االستعانة باملنصات الرقمية املختلفة  تحول تنظيمه إلى العمل عن �جُ

طوال فترة الحظر.)1( 

11 دولــة عربية و75 دولــة أخــرى حول  ــاءت اململكة ضمن  بحلول شهر مايو حج
ت  راءات االحترازية التي نتحج ابة لإلحج العامل تمكن قطاع املتاحف فيها من االستحج
حة، وتنظيم نشاطات بديلة عبر شبكة اإلنترنت،)2( إذ أتاحت هذه الفترة  ا�ئ عن الحج
لبعض املتاحف الحكومية والخاصة ذات اإلمكانيات واملالءة املالية استثمار فترة 
على  مقتنياتها  ورفــع  الرقمية،  ــل  الــبــدا�ئ تفعيل  على  بالعمل  الــزيــارات  توقف 
املواقع اإللكترونية الخاصة باملتاحف، باإلضافة إلى إعادة تخطيط وتصميم قاعات 
هة الحاالت  العرض، والتخطيط للمعارض التفاعلية، والتحضير لخطط مالية ملواحج
ة في املستقبل، غير أن هذه الحال مل تنطبق على املتاحف الحكومية ذات  الطار�ئ
باملتاحف  أسوة  افتراضية   ً برام�� تطوير  من  يمكنها  بما  املحدودة  االستعدادات 

األخرى ذات اإلمكانيات والقدرات األعلى.)3( 

ً في قطاع املتاحف  افتراضية، ظهر أيضا�  ً كما أن ضعف االستعداد لتطوير برام��
52 من مــالك)4(  على  العام  نهاية  ــري في  أحج ن مس�  ب�يَّ فقد  الصغيرة،  الخاصة 
اوز متوسط عدد العاملين فيها خمسة موظفين،)5(  املتاحف الخاصة التي ال يتحج
املتحف مل يقم بأي نشاط افتراضي  العينة أوضحت أن  %55.77 من  أن نسبة 
النشاط  مستوى  برفع   13% حــوالــي  إال  يقم  مل  حين  فــي  ــحــة،  ــا�ئ الــحج فترة  طيلة 

اإللكتروني واستغالل املساحات االفتراضية في خضم األزمة.

مستويات  حسب  الصغيرة  الخاصة  للمتاحف  ــويــة  املــ�ئ النسبة   :1-11 شكل 
حة كوفيد-19.  ا�ئ النشاط اإللكتروني خالل فترة حج

على  الــقــدرة  عــدم  ــاوز  تــحج الصغيرة  الخاصة  املتاحف  على  حة  ا�ئ الحج تأثير  أن  غير 
ر ما يزيد على %15 من العينة عن احتمالية  ل التشغيل، حيث ع�جّ مواكبة بدا�ئ
ة، في مستوى مقارب لـ  %12.8، وهي نسبة  حج إيقاف نشاط املتحف بعد الحا�ئ
ــلــس الــدولــي  ــراه املــحج ــ ــرت عــن الــتــخــوف ذاتـــه بحسب مس� أحج املــتــاحــف الــتــي عــ�جّ
يعود  وقد  العام،  من  مايو  شهر  في  العامل  متاحف  من  واسعة  نة  لع�يّ للمتاحف 
ذلك إلى تأثر إيــرادات املتاحف الخاصة، إذ يدّرً النشاط إيــرادات لـ %63.46 من 
� ما يقارب النصف منهم استمرار  عينة مالك املتاحف الخاصة في اململكة، ورحجَّ
من   33% نسبته  ما  أو  ة،  حج الحا�ئ بعد  ما  فترة  إلــى  اإليــــرادات  معدل  انخفاض 
التي  املخاطر  ومستويات  أنــواع  عن   ً تصورا� املس�   ً �� نتا�ئ وتقدم  العينة،  مالي  إحج
مون عليها )شكل 2-11(. ه املتاحف الخاصة محدودة املوارد كما يقدرها القا�ئ تواحج
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مخاطر  ــه  تــواحج التي  الصغيرة  الخاصة  للمتاحف  وية  امل�ئ النسبة   :2-11 شكل 
حة. ا�ئ مين عليها ملرحلة ما بعد الحج محتملة، بحسب تقدير القا�ئ

تمع املحلي التواصل مع املحج

وصــل عــدد الـــزيـــارات املــدرســيــة إلــى املتحف الــوطــنــي فــي الــريــاض إلــى أكــثــر من 
الــزيــارات محصورة  تكن هذه  ومل  2019م.)6(  العام  بحلول  زيــارة مدرسية   900
املتاحف  املؤقتة في مشاريع  املعارض  الوطني، حيث شهدت بعض  املتحف  على 
وف وتبوك رحالت مدرسية إلى مقاّرها،)7(  ل وعسير والحج اإلقليمية بكل من حا�ئ
دوره  وتفعيل  تمع  باملحج املتحف  عالقة  تعزيز  إلــى  السعي  إطــار  فــي  ذلــك  ويــأتــي 
من  وغيرها  املدرسية  الــزيــارات  من  األنشطة  هــذه  أن  إال  والتثقيفي،  التعليمي 
أول شهرين  كانت محصورة في  تنظمها  أو  املتاحف  التي تستضيفها  الفعاليات 
من العام، حيث استضاف املتحف الوطني على سبيل املثال، 5 أنشطة في شهري 
ً تعليمية ومحاضرات عامة، ولكن  يناير وفبراير تنوعت بين ورش عمل وبرام��
لغيت محاضرتين كان من  حة ائُ ا�ئ هة الحج راءات االحترازية ملواحج مع بدء تطبيق اإلحج

املخطط إقامتهما في شهر مارس.)8(

الرقمنة في قطاع املتاحف

التي  للظروف  ابة  االستحج وليد  ليس  املتاحف  قطاع  في  الرقمي  التحول  سؤال 
حة كوفيد-19، فخالل العقدين املاضيين أخذت املمارسات الرقمية  ا�ئ فرضتها حج
ً كنشاط أساسي تعنى به مؤسسة املتحف سواء على املستوى  ا� ً فشي�ئ ا� تترسخ شي�ئ
العاملي أم املحلي، وليس في إطار تحديث املؤسسة فحسب، وإنما ألن الرقمنة 
ف املتحف األساسية، واملتمثلة في الحفظ واألرشفة عبر قواعد  تمس صلب وظا�ئ
البيانات وتخزين نسخ رقمية للمقتنيات، والدور التثقيفي والتعليمي للمتحف 
حة بمثابة الصدمة املحفزة التي كشفت  ا�ئ ل التواصل الرقمية، وكانت الحج عبر وسا�ئ

الهوة بين واقع الرقمنة واملأمول، ورفعت من مرتبتها في سلم األولويات.

نشاط التواصل الرقمي

التثقيفي  تمع وأداء دورهــا  املحج الرقمي للمتاحف في تواصلها مع  النشاط  يأخذ 
والت االفتراضية واستعراض النسخ الرقمية  والتعليمي عدة أشكال منها )1( الحج
تماعي،  ل التواصل االحج للمقتنيات على املوقع اإللكتروني، )2( التفاعل عبر وسا�ئ
اإلنترنت  شبكة  على  للعرض   ً خصيصا� مصممة  افتراضية  معارض  إقامة   )3(
ية سارعت  الوقا�ئ ــراءات  اإلحج املتحفية. وفي ظل  الفعاليات  واستعراض روزنامة 
تماعي،  ل التواصل االحج بعض املتاحف في اململكة إلى تفعيل نشاطها عبر وسا�ئ
حيث أطلق املتحف الوطني في غضون أسبوع من بداية الحظر وسم »املتحف من 
تويتر،)9( واستعرض  تماعي  االحج التواصل  املتحف في موقع  املنزل« عبر حساب 
ابة  االستحج مع  ذلــك  واتسق  املتحف،  مقتنيات  عن  ومعلومات   ً صــورا� خالله  من 
حة، حيث عمدت نسبة من املتاحف في العامل تقدر بـ  ا�ئ العاملية لآلثار املترتبة على الحج
تماعي،)10( إال أن زيادة النشاط  ل التواصل االحج %47.5 إلى رفع نشاطها على وسا�ئ
عد، وبدا  ً والتي مل تتمكن من العمل عن �جُ ما� مل تظهر في متاحف اململكة األصغر ححج
النشاط  محدودية  عد  و�تُ القطاع،)11(  مستوى  على   ً محدودا� مله  محج في  التفاعل 
ً أكبر يتعلق باألرضية األساسية لنشاط التواصل الرقمي، حيث  ً من تحد� زءا� هذه حج
 ً يظهر غياب أو ضعف املواقع اإللكترونية للمتاحف الحكومية التي تعرض نسخا�
ً عن غياب تطبيقات الهواتف الذكية التي مل  ً من مقتنياتها، فضال� مرقمنة مسبقا�
اوز املتحف الواحد، وهو املتحف الوطني،)12( ويشير مس� املتاحف الخاصة، أن  تتحج
ل  ً باملتحف في أحد وسا�ئ ً خاصا� %75 من املتاحف الخاصة الصغيرة يمتلك حسابا�
، حيث أن  ً إلكترونيا� تماعي، في مقابل %48.8 فقط يمتلك موقعا� التواصل االحج
ً من الناحية املالية والتقنية من إنشاء معرف  تأسيس موقع إلكتروني أكثر تطّلبا�
سبق  كما  الصغيرة،  الخاصة  املتاحف  ومعظم  تماعي.  االحج التواصل  ل  وسا�ئ في 

حة. ا�ئ الذكر، مل يكن له نشاط في فترة الحج

تماعي، إال أنها وحدها ال تكفي لخلق  ل التواصل االحج رغم أهمية النشاط على وسا�ئ
ربة افتراضية متكاملة للمتاحف. يوفر عدد من املتاحف في  حضور رقمي يقدم تحج
ة( لصاالته مثل املتحف الوطني، ومتحف مركز  اململكة زيارة افتراضية )360 درحج
امللك عبد العزيز الثقافي العاملي )إثراء( الذي افتت� الزيارة االفتراضية ملعارضه 
بنهاية شهر مارس،)13( ومتحف املصمك الذي أطلق زياراته االفتراضية عام 2016م، 
ً عبر الهواتف الذكية  ة العامة للسياحة والتراث الوطني تطبيقا� وأتاحت حينها الهي�ئ
ول خالل أروقته بتصوير ثالثي األبعاد.)14( غير أنه غاب  يسم� بزيارة املتحف والتحج
ً للتلقي  والت افتراضية ملعارض مصممة خصيصا� عن القطاع في اململكة إطالق حج
ارب، والتي مل يتمكن من توفيرها  ربة متكاملة، شبيهة بهذه التحج الرقمي في تحج

حة إال عدد محدود من املتاحف العاملية النشطة.)15(  ا�ئ خالل فترة الحج
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رقمنة مقتنيات املتاحف

التقنيات  توظيف  خــالل  مــن  يتحقق  الرقمي،  للتحول  حيوية  األكــثــر  املستوى 
رد وأرشفة مقتنيات املتحف وتخزين  الرقمية في العمليات الداخلية كآليات الحج
نسخ رقمية منها في قواعد بيانات، وهي في صميم دور املتحف لحفظ التراث 
مع  اه  االتحج هذا  في  باململكة  األولى  الخطوات  انطلقت  وقد  واإلنساني،  الوطني 
حيث   ،) حاليا� السياحة  )وزارة  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة  ة  الهي�ئ هود  حج
آنــذاك،  لها  التابعة  املتاحف  بيانات  قاعدة  ضمن  القطع  من   30-35% وثقت 
ل  سحج موعات التي مل �تُ وهو ما يشير إلى أهمية استكمال عملية التوثيق ألن املحج
ة املتاحف  ضة لخطر الضياع،)16( وهذا ما تعمل عليه وزارة الثقافة وهي�ئ بعد معّرَ
ــمــة  يل وطــنــي، وبــنــاء قــاعــدة دا�ئ ــهــد، والــتــأســيــس لنظام تسحج إلكــمــال هــذا الــحج

هات األخرى املسؤولة.  للمقتنيات املتحفية، وذلك بالتعاون مع الحج

إلى  وطــالب  متطوعين  من  كبيرة  بشرية  هود  لحج  ً تضافرا� العمل  هــذا  يتطلب 
إلى  املعنية،)17( فبالنظر  القطاعات األخرى  القطاع والتعاون مع  انب موظفي  حج
فقطاع  طويلة،  لسنوات  تمتد  قد  التراث  رقمنة  عمليات  فإن  أخــرى،  ارب  تحج
من  أكثر  رقمنة  يستكمل  مل  املــثــال،  سبيل  على  املتحدة  اململكة  فــي  املتاحف 
منذ  بــدأت  التي  الرقمنة  سياسات  من  بالرغم  املتاحف  مقتنيات  من   20%
رقمنة  تطوير سياسة  إلى  ة  التحول في حاحج أن هذا  أكثر من عقدين.)18( كما 
وطنية تضع املعايير واآلليات لضمان سالمة وانتظام قواعد البيانات، باإلضافة 
التخزين  وتطبيقات  األبــعــاد،  ثالثي  املس�  مثل  التقنيات  أحــدث  مواكبة  إلــى 

اع. واالسترحج

إن  حيث  الكبرى،  الوطنية  املؤسسات  فــي  املقتنيات  رقمنة  مهام  تنحصر  وال 
محترف  قطاع  خلق  على  يعين  املستويات  مختلف  على  املمارسة  هذه  ترسيخ 
الــقــطــاع مــن إرث ثــقــافــي ثمين ســـواء كــان ضمن  وقـــادر عــلــى حــفــظ مــا يضمه 
نسبة  أن  الخاصة  املتاحف  مس�  يــوضــ�  حيث  الــخــاصــة،  أم  العامة  املقتنيات 
ل  املتاحف الصغيرة، ال تمتلك أي سحج املرتبطة بتلك  العينة  مالي  الثلث من إحج
ً عن صور مرقمنة )شكل 11-3(، بينما لدى حوالي %44 من  ملقتنياتها، فضال�

ً للقطع.   هذه املتاحف قواعد بيانات تتضمن صورا�

قواعد  تمتلك  التي  الصغيرة  الخاصة  للمتاحف  وية  امل�ئ النسبة   :3-11 شكل 
بيانات مخزنة للمقتنيات التي تمتلكها.

إن تسريع التحول الرقمي في حفظ وأرشفة املقتنيات وترسيخ ممارساته في 
بمثابة  عد  �يُ بل  فحسب،  الوطني  التراث  يحفظ  لن  القطاع  مستويات  مختلف 
في  املتحف  مؤسسة  تمّكن  والتي  الرقمية،  واألنشطة   ً للبرام�� التحتية  البنية 
حقهم  والباحثين  واملهتمين  املواطنين  وإعطاء  التثقيفي  دورها  أداء  من  اململكة 

في الوصول إلى املعرفة املشتركة التي يحفظها املتحف.)19(
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الت للمقتنيات التي تمتلكها املتاحف الخاصة الصغيرة.  شكل 11-4: نوع السحج
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البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

تصنيف املتاحف في اململكة

موعات  محج على  تحتوي  التي  بتلك  العامة  املتاحف  ــعــرف  �تُ النشاط،  حيث  من 
التصنيف  هــذا  ضمن   ً ويــنــدر�� مختلفة،  ــاالت  مــحج وفــي  املقتنيات  مــن  متنوعة 
موعة متخصصة في  ً محج املتاحف الوطنية واإلقليمية واملحلية، وقد تعرض أيضا�
ملقتنيات معينة في  املتخصصة فتعرف بعرضها  املتاحف  أما  إضافية،  مساحات 

االت محددة مثل املتاحف العلمية واملوسيقية والعسكرية وغيرها.)20(  محج

ات: املتاحف العامة الكبيرة، املتاحف  ف املتاحف باململكة في عدة ف�ئ ص�نّ ، �تُ تنظيميا�
العامة واملحلية الصغيرة، املتاحف الخاصة الكبيرة، واملتاحف الخاصة الصغيرة.
هة حكومية  ة املتاحف أو لحج ً لهي�ئ )21( املتاحف العامة هي املتاحف التي تتبع تنظيميا�

أخرى، وقد تكون عامة من حيث النشاط، مثل املتحف الوطني أو متاحف املناطق، 
أو متخصصة مثل متحف العمالت التابع للبنك املركزي السعودي.)22(

هات محلية  املتاحف الخاصة هي مؤسسات ثقافية تعود ملكيتها إلى أفراد أو حج

التي   ً البرام�� خــالل  من   ً حكوميا�  ً وترخيصا�  ً دعــمــا� وتتلقى  مستقلة،  ات  هي�ئ أو 
إطالقها،  القطاع  يترقب  التي  املتاحف  ة  هي�ئ ية  استراتيحج إطار  في  عليها  عمل  �يُ
ميع  ً في حج مالي املتاحف الخاصة في عام 2020م إلى 261 متحفا� وقد وصل إحج
املكرمة،  ومكة  الرياض،  مناطق  في  منها  األكبر  العدد  ويتركز  اململكة،  مناطق 
ضمن  الخاصة  املتاحف  من   20% حوالي  ويصنف  الشرقية،  واملنطقة  وعسير، 

ة متحف كبير. ف�ئ

املشاريع واإلنشاءات في قطاع املتاحف

في  النمو  مالم�  أهــم  أحــد  ديدة  الحج املتاحف  إنشاء  في  للتوسع  التحضير  عد  �يُ
القطاع املتحفي، وقد شهد العام 2020م اإلعالن عن عدد من املشاريع املستقبلية 
الحكومية منها والخاصة، والتي يؤمل أن ترى  املتحفية،  القطاعات  في مختلف 
أعلنت  املتخصصة،  املتاحف  تصنيف  وتحت  القادمة،  الثالثة  األعــوام  خالل  النور 
مبادرة  إطــار  فــي  نوعية  متاحف   4 إلنــشــاء  بالتحضير  الــبــدء  عــن  الثقافة  وزارة 
االت،  محج عــدة  في  املتاحف  من  عــدد  إنشاء  إلــى  تهدف  التي  املتخصصة  املتاحف 

ودة الحياة لتحقيق رؤية 2030م. ً حج وذلك ضمن مستهدفات برنام��

ة املتاحف، 17 ديسمبر 2020م. املصدر:  بيانات هي�ئ

� عس��

الباحة
املنطقة الشرقية

حأىل

وف ا��ٜ

ٜحازان

املدينة املنورة

مكة املكرمة

نٜحران

�الية ا��دود ال��

� القص��

الرياض

تبوك

98 1

65 1

1714 3

97 2

97 2

2819 9

112

� اإلٜحما��� � �متحف صغ�� متحف كب��

261            43           218          

حديقة امللك سلمان
متاحف5

متحف1متحف1

بمشروع داون تاون ٜحدة
بمشروع أماال السياحي ع�� 

ساحل البحر األحمر.

6متاحف
1
2

3

4
5
6

ع��� بسرد ا��ياة الشخصية لألسرة املالكة. ل آل سعود: ى�ُ �� متحف م��

ع��� بتاريخ الدولة السعودية بمراحلها الثالث  متحف الدولة السعودية: ى�ُ
(األو�� والثانية والثالثة).

� حقب  �� زيرة العربية �� � تاريخ شبه ا��ٜ زيرة العربية: يح��� متحف شبه ا��ٜ
. مختلفة وصوًال� إ�� الوقت ا��ا���

� تاريخ الدرعية. �� متحف رحلة املٔىة قصة: يعرض أهم 100 قصة ��

 . مركز الدرعية للفنون: متحف ف����

�اثية وا��رف اليدوية.(2) ع��� باملقتنيات ال�� �اث: متحف ى�ُ متحف مسك لل��

مشروع تطوير بوابة الدرعية

5449 5

22

5 2530

9 4756

3 2225

2 1214

توزيع املتاحف في اململكة
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7 5 مدير متحف

15 13 دليل )مرشد( متحف

265 247 دليل )مرشد( معرض

في  ثقافية  معات  محج ضمن   ً كبيرا�  ً خاصا�  ً متحفا�  13 إنشاء  القطاع  يترقب  كما 
مشاريع تنموية كبرى، تتوزع 11 متاحف منها في منطقة الرياض، ومتحف في 

منطقة مكة املكرمة، وآخر في منطقة تبوك.

العاملون في القطاع

ة  يبلغ عدد العاملين في املهن ذات االرتباط املباشر بقطاع املتاحف قرابة الثالثما�ئ
ف  والوظا�ئ الخدمات  في  القطاع  يوظفه  من  ميع  حج يشمل  ال  عــدد  وهــو  عامل، 
ال  وقــد  للمتحف،  الدقيق  بالنشاط  املختصين  العاملين  إنما  بالقطاع،  املختلفة 
التنظيمية  التحوالت  مــن  مرحلة  يشهد  الــذي  القطاع  حــال  الــرقــم  هــذا  يعكس 
ً على تمكين السعوديين فيه، حيث يشكلون أكثر  والهيكلية، لكنه يعطي مؤشرا�
لين في مهن: مدير متحف، دليل متحف، دليل معرض،  %90 من املسحج من 
كما يبرز حضور املرأة السعودية في القطاع، إذ تشكل القوة العاملة من اإلناث 

مالي العاملين السعوديين. في هذه املهن قرابة %40 من إحج

ديد  الحج املوحد للمهن  التصنيف السعودي  ً نظام  املذكورة، أدر�� املهن  انب  إلى حج
ــاء من  حج ثقافية  80 مهنة  2020م  العام  الـــوزراء منتصف  لس  أقــره محج الــذي 

ضمنها في قطاع املتاحف مهنة »أمين متحف«.

نسية.)23( دول 11-1: أعداد العاملين في املهن ذات العالقة باملتاحف حسب الحج حج

� عس��

الباحة
املنطقة الشرقية

حأىل

وف ا��ٜ

ٜحازان

املدينة املنورة

مكة املكرمة

نٜحران

�الية ا��دود ال��

� القص��

الرياض

تبوك

98 1

65 1

1714 3

97 2

97 2

2819 9

112

� اإلٜحما��� � �متحف صغ�� متحف كب��

261            43           218          

حديقة امللك سلمان
متاحف5

متحف1متحف1

بمشروع داون تاون ٜحدة
بمشروع أماال السياحي ع�� 

ساحل البحر األحمر.

6متاحف
1
2

3

4
5
6

ع��� بسرد ا��ياة الشخصية لألسرة املالكة. ل آل سعود: ى�ُ �� متحف م��

ع��� بتاريخ الدولة السعودية بمراحلها الثالث  متحف الدولة السعودية: ى�ُ
(األو�� والثانية والثالثة).

� حقب  �� زيرة العربية �� � تاريخ شبه ا��ٜ زيرة العربية: يح��� متحف شبه ا��ٜ
. مختلفة وصوًال� إ�� الوقت ا��ا���

� تاريخ الدرعية. �� متحف رحلة املٔىة قصة: يعرض أهم 100 قصة ��

 . مركز الدرعية للفنون: متحف ف����

�اثية وا��رف اليدوية.(2) ع��� باملقتنيات ال�� �اث: متحف ى�ُ متحف مسك لل��

مشروع تطوير بوابة الدرعية

5449 5

22

5 2530

9 4756

3 2225

2 1214

ة املتاحف، 17 ديسمبر 2020م. بيانات هي�ئ  )1
ة تطوير بوابة الدرعية، 27 ديسمبر 2020م. بيانات هي�ئ  )2

مشاريع مستقبلية ملتاحف خاصة كبيرة)1(

نس. شكل 11-5: توزيع السعوديين العاملين في مهنة دليل معرض حسب الحج
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مشاريع مستقبلية ملتاحف متخصصة

https://www.spa.gov.sa/2131746  ،واس، ثقافي/ إطالق أول متحف إبداعي عن النفط بالرياض عام 2020م، 9 سبتمبر 2020م   )1
 https://www.spa.gov.sa/2121375 ،دة التاريخية، 17 أغسطس 2020م واس، ثقافي/ وزارة الثقافة تعلن إنشاء متحف طارق عبدالحكيم في حج  )2

دة التاريخية، 20 سبتمبر2020م،  واس، ثقافي/ وزارة الثقافة تؤسس متحف البحر األحمر في مبنى البنط بحج  )3 
 https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2135372

 https://www.spa.gov.sa/2133139 ،واس، ثقافي/ وزارة الثقافة تستقطب متحف تيم الب الياباني العاملي، 13 سبتمبر 2020م  )4

متحف فــنــي عــن الــنــفــط يــقــام فــي الــريــاض بــالــشــراكــة مــع مــركــز املــلــك عبدهللا 
في  النفط  دور  إبداعي  بشكل  ويوثق  بالرياض،  البترولية  والبحوث  للدراسات 

تمعات، ومن املقرر افتتاحه عام 2022م.)1( مسيرة حياة املحج

 متحف تراثي يقام في مبنى باب 
التاريخية،  ــدة  بــحج الــتــراثــي  البنط 
يــحــتــوي عــلــى مــخــطــوطــات وصــور 
وكتب نادرة، وأعمال فنية تحكي 
قصة الثراء الثقافي للبحر األحمر 
الــتــي تشكلت عبر  وهــويــة مــدنــه 
الــتــواصــل مــع ثــقــافــات الــعــامل من 
 ، ـــارة والـــحـــ�� خــــالل خـــطـــوط الـــتـــحج

وسيفتت� في نهاية 2022م.)3(

الفنون  بين  مع  تحج ربة  تحج ويقدم  ــدة،  حج مدينة  في  يقام  تفاعلي  متحف  وهــو 
والتقنية بشكل مبتكر، وقد استقطبت وزارة الثقافة الفريق الياباني )تيم الب( 

إلقامته بحلول عام 2023م.)4(

متحف الذهب األسود

متحف )تيم الب( الياباني العاملي

متحف البحر األحمر
التاريخية،  ـــدة  حج فــي  يــقــام  موسيقى  متحف 
ــنـــى بــحــيــاة ومـــســـيـــرة الـــفـــنـــان الـــراحـــل،  ـــعـ و�يُ
وبتوثيق التراث املوسيقي في اململكة، ويخطط 

الفتتاحه في أواخر عام 2022م.)2(

متحف الفنان طارق عبدالحكيم

تطورات تنظيمية

وانب من التحوالت الهيكلية التي يمر بها قطاع  استعرض تقرير العام 2019م حج
ة املتاحف  املتاحف في اململكة خالل األعوام القليلة املاضية، كان آخرها إنشاء هي�ئ
القطاع،  تطوير  عن  املسؤولة  هة  الحج اليوم  أصبحت  والتي  2020م،  فبراير  في 
في  ة  الهي�ئ إدارة  لس  محج تشكيل  عن  علن  ائُ كاربوني.  ستيفانو  الدكتور  اسة  بر�ئ
الثقافة األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان  اسة سمو وزير  2020م بر�ئ 22 يوليو 
يس  ً لر�ئ با� ب وزير الثقافة األستاذ حامد بن محمد فايز نا�ئ آل سعود، ومعالي نا�ئ

شيخ  مدحت  رفعت  واألستاذ  هيلغيرت،  ماركوس  الدكتور  وعضوية  لس،  املحج
نيفر ستوكمان، واألستاذة منى بنت عابد خزندار، واألستاذ  األرض، واألستاذة حج
لس الوزراء بتاريخ  كريس ديركون.)24( وقبل ذلك مع بداية العام صدر قرار محج
املتحف  على  اإلشـــراف  بنقل  2020م  يناير   24 ـــ/  1441هــ األولـــى  ــمــادى  حج  28
الــوزارة  وتفويض  الثقافة  وزارة  إلــى  التاريخي  عبدالعزيز  امللك  بمركز  الوطني 
لس أمناء املتحف الوطني، وذلك في إطار تنظيم العمل في القطاع  بتشكيل محج
تعيين  عــن  بــاإلعــالن  لس  املحج وقــام  مــبــاشــر،)25(  بشكل  عنه  املسؤولة  ــهــات  والــحج

ً عامة للمتحف في 28 ديسمبر 2020م.)26( األستاذة ليلى الفّداغ مديرهت�

2020207م / 1441 - 1442هـثقافتنا هويتنا

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م: رقمنة الثقافة
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املكتبات
أنشطة وفعاليات املكتبات  

هود الحفظ واألرشفة املقتنيات و�ج  



شر
ل الثاني ع

ص
12الف



العامة  املكتبات  املعرفة وتوفير مصادرها، وذلك من خالل  الثقافي ونشر  ً في حفظ اإلرث  ً أساسيا� باململكة دورا� املكتبات  يؤدي قطاع 
ة  هي�ئ تأسيس  في  تتمثل  مهمة  إضافة  2020م  العام  شهد  وقد  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة  إلى  باإلضافة  واملتخصصة،  امعية  وال�ج
انب مبادرة سمو وزير الثقافة التي أعلن فيها  ة في هذا ال�ج عية لتنظيم القطاع وتطويره، وكانت أولى مبادرات الهي�ئ هة مرحج املكتبات ك�ج

عن إنشاء 153مكتبة في مختلف مناطق اململكة لتقوم بدورها كمراكز ثقافية وحضارية إلثراء النشاط املعرفي باملناطق. 
�ة كوفيد-19، حيث اضطرت املكتبات إلغالق أبوابها أمام  ا�ئ هة انتشار حج راءات االحترازية التي اتخذت ملواحج وقد تأثر قطاع املكتبات باإلحج
فها، ولكن في املقابل استطاعت بعض املكتبات توظيف املنصات  ها ملختلف وظا�ئ الزوار واملستفيدين، وطرأت تغييرات كبيرة على أدا�ئ
الرقمية إلقامة أنشطتها وفعالياتها عبر الفضاء االفتراضي، وتمكنت املكتبات التي كانت قد خطت خطوات ن�و الت�ّول الرقمي في 
انب استكمال مشروعاتها املتعلقة برقمنة  ق العزل املنزلي، إلى حج السنوات السابقة من تقديم الخدمات اإللكترونية للتغلب على عوا�ئ

امل�توى وتطويره. 
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أنشطة وفعاليات املكتبات

�ة كوفيد-19 ا�ئ نشاط املكتبات في ظل حج

تأثرت معظم الخدمات األساسية للمكتبات، من �يث استقبال الزوار، وإتا�ة 
حة كوفيد-19 والظروف  ا�ئ قاعات املطالعة، واستعارة الكتب، وغير ذلك بسبب �ج
ميع املكتبات عن  2020م، فقد توقفت �ج ية التي فرضتها خالل العام  االستثنا�ئ
 ً مــددا� إغالقها  واستمر  مــارس،  شهر  منتصف  منذ  واملــرتــاديــن  الـــزوار  استقبال 
أشــهــر،)1(  الثالثة  قــرابــة  املــثــال  سبيل  على  إثـــراء  مكتبة  أغلقت  �يث  متفاوتة، 
،)2( وبقيت مكتبة  واستمرت مكتبة امللك فهد الوطنية مغلقة لستة أشهر تقريبا�
دة مغلقة بقية العام.)3( وبعد رفع الحظر والسماح لألماكن  امللك فهد العامة بحج
العامة بمزاولة نشاطاتها بدأت بعض املكتبات بفتح أبوابها واستقبال الزوار مع 
ــراءات اال�ترازية من �يث تحديد عدد الزوار، وتنظيم الزيارات عن  تطبيق اإل�ج

تماعي. ز مواعيد مسبقة لضمان تحقيق التباعد اال�ج طريق �حج

راءات بطبيعة الحال إلى انخفاض أعداد الزوار خالل العام، وكذلك  وقد أدت هذه اإل�ج
أعداد املستفيدين من خدمات استعارة الكتب �تى مع توفير خدمة االستعارة 
في أثناء اإلغالق، إال أن هذا اإلغالق -في �االت كثيرة- مل يوقف نشاطها الثقافي 
امعية من ممارسة دورها  تمعي، �يث تمكنت بعض املكتبات العامة والحج واملحج
ط الرقمية في التواصل، وإقامة األنشطة والفعاليات،  الثقافي باالعتماد على الوسا�ئ
عبر  قدمتها  التي  أنشطتها  تنوعت  وقد  اإللكترونية،  الخدمات  من  عدد  وتوفير 

ات التي تستهدفها. الفضاء االفتراضي في أشكالها ومضامينها، وكذلك في الف�ئ

األنشطة العامة

مهور العام مثل اللقاءات والندوات  هة للحج ً وفعاليات مو�ج تنظم املكتبات برامح�
لت  وشّكَ حة  ا�ئ الحج سببتها  التي  الظروف  من  الرغم  وعلى  التدريبية،  والــدورات 
االستمرار في  عــدد منها  ــال، استطاع  املــحج هــذا  أمــام استمرار دورهــا في   ً تحديا�
 ً فضاء� أتا�ت  التي  الرقمية  املنصات  على  باالعتماد  الثقافية  األنشطة  ممارسة 
بعض  لــدى  النشاط  تأثر  وفيما   ، افتراضيا� الفعاليات  وإقــامــة  للتواصل   ً مغايرا�
املكتبات بصورة ملحوظة، تمكن بعضها اآلخر من مواصلة األنشطة والفعاليات 
ل الرقمية، وربما كثفت نشاطها أكثر خالل مدة الحظر واستغلت  من خالل البدا�ئ
فعلى  واألنشطة،   ً البرامح� من  باملزيد  ذبهم  لحج فراغهم  أوقــات  في  الناس  إقبال 
تطوير  عــن  دورات  سلسلة  ــدة  بــحج العامة  فهد  امللك  مكتبة  بــدأت  املــثــال  سبيل 
حة في مقر املكتبة، ثم استمرت  ا�ئ املهارات الشخصية والوظيفية قبل بداية الحج
اال�ترازية عبر منصة  ـــراءات  اإل�ج بعد فرض  الــدورات نفسها  تقديم  املكتبة في 
زوم، ليبلغ عدد الدورات التي نظمتها خالل العام 104 دورات،)4( وكذلك قدمت 
من  عــدد  فــي  تمثلت  تمع  للمحج مفتو�ة   ً بــرامــح� الشريف  املــكــي  الــحــرم  مكتبة 
1441هـ  رمضان  شهر  في  ث  �جُ ثقافي   ً برنامح� انب  �ج والندوات، إلى  املحاضرات 
في   ً مشابها�  ً ا� وبرنامحج زوم،  منصة  عبر  منوعة  ثقافية  لــقــاءات  ثمانية  تضمن 

ً وفي املوسم الصيفي.)5(  موسم الحح�

ــتــمــع كافة  ــات املــحج ً بــتــقــديــم مــحــتــوى مــتــنــوع يــنــاســب فــ�ئ ــبــا� تــقــوم املــكــتــبــات غــال
بالقراءة  عنى  �تُ التي  الفعاليات  على  خــاص  تركيز  مع  الحياتية،  واهتماماتهم 
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 ً ــاد� ن ــدة  بــحج الــعــامــة  املــلــك فهد  لــدى مكتبة  املــثــال  والــكــتــب، وهــنــاك على سبيل 
ــدار الــعــام  ــراءة، وقـــد نــظــم الــنــادي عــلــى مـ ــقـ متخصص فــي أنــشــطــة الــكــتــب والـ
التصويت  تــم   ً كــتــابــا� منها  لسة  �ج كــل  فــي  ليناقش  املهمة  لسات  الحج مــن   ً ــددا� عـ
لسات  �ج وســت  الحظر  قبل  لستين  �ج الــنــادي  عقد  وقــد   ، مسبقا� اختياره  على 
األدبية  األعــمــال  مــن  موعة  محج ونوقشت  فيها  ــت  ُعــِرصضَ الحظر  بعد  افتراضية 
العامة نشاط مشابه  العزيز  عبد  امللك  لدى مكتبة  والفكرية،)6( وكان  ية  والروا�ئ
النشاط استضافت  الكتاب معه، وضمن هذا  املؤلف ومناقشة  باستضافة  يتم 
ها لعرض ومناقشة  ً من املفكرين البارزين من داخل اململكة وخار�ج املكتبة عددا�
ــَمــت عــدد من مسابقات  ــطضِّ �ضُ .)7( وإضــافــة إلــى ذلــك  أعمالهم التي صــدرت �ــديــثــا�

اناتها.)8( القراءة ومهر�ج

غير أن أنشطة املكتبات مل تقتصر على اللقاءات والــدورات واملناقشات فحسب، 
بل شملت كذلك إقامة معارض لعرض مقتنياتها القيمة، وتقديم مواد معرفية 
رين، فعلى سبيل املثال قامت مكتبة امللك فهد الوطنية  وثقافية من خاللها للزا�ئ
اليوم  بمناسبة   » عــامــا� تسعين  فــي  »السعودية  عــنــوان  تحت  معرض  بإقامة 
الصور  من  موعة  بمحج اململكة  تاريخ  خالله  من  استعرضت  التسعين  الوطني 
 ً ق والكتب النادرة،)9( ونظمت مكتبة امللك عبد العزيز العامة 13 معرضا� والوثا�ئ
على مدار العام كان من ضمنها معرض افتراضي تحت عنوان »مالمح وأماكن 
العامة في هذا السياق تشير إلى محدودية عدد  سعودية«،)10( إال أن امللحوظة 
حة. ا�ئ ية التي فرضتها الحج املكتبات التي أقامت معارض بسبب الظروف االستثنا�ئ

انب آخر نظمت بعض املكتبات أنشطة متنوعة ضمن فعاليات عام الخط  ومن �ج
وانب مختلفة، فمنها ما كان  العربي 2020م.)11( وقد شملت هذه الفعاليات �ج
ً لتحفيز مهارات الهواة وتنميتها، مثل املسابقات والدورات التدريبية،  مخصصا�
فهد  امللك  مكتبة  أقامتها  التي  بفخر«  »نخط  مسابقة  املثال  سبيل  على  ومنها 
املكي. الحرم  مكتبة  نظمتها  التي  العربي«  الخط  »أساسيات  ودورة  ــدة)12(   بــحج
)13(   كما كان هناك فعاليات عن استخدام التقنية الحديثة وتطويرها واالستفادة 

منها لخدمة هذا الفن، وفي هذا الصدد نظمت مكتبة إثراء لقاءين عن استخدام 
كانت  وكذلك  الــرقــمــي.)14(  الخط  واستخدام  العربي  الخط  في  الطباعة  تقنيات 
التي  املــعــارض  مثل  الغني  وتــراثــه  الــفــن  هــذا  بتاريخ  للتعريف  فعاليات  هــنــاك 

أقامتها مكتبة إثراء ومكتبة امللك عبدالعزيز العامة.)15(

أنشطة األطفال واليافعين 

من  العديد  وتخصص  واليافعين،  باألطفال   ً خاصا�  ً اهتماما� املكتبات  بعض  تولي 
في  العام  هذا  املكتبات  من  عدد  استمر  وقد  ة،  الف�ئ لهذه  واألنشطة  الفعاليات 
حة، ويبدو  ا�ئ الحج الرغم من ظروف  إقامة فعاليات وأنشطة رقمية متنوعة على 
 ً ً وتفاعال� عد قد أثبتت فاعليتها، �يث القت إقباال� ً عن �جُ أن إقامة مثل هذه البرامح�
ً من األطفال، ويمكن مال�ظة ذلك من خالل األنشطة االفتراضية التي  ملحوظا�
فهد  امللك  مكتبة  قامت  املــثــال  سبيل  فعلى  لألطفال،  املكتبات  بعض  أقامتها 
األطفال  قصص  لقراءة  مخصصة  بفعاليات  وف  بالحج العلوم  دار  ومكتبة  دة،  بحج
امللك عبدالعزيز  بشكل أسبوعي عبر إنستغرام ويوتيوب)16(، كما قامت مكتبة 
ً لألطفال عبر املنصات الرقمية،  ً مباشرا� العامة بفعاليات افتراضية شملت 89 بثا�

امللك عبدالعزيز  بمكتبة  الطفل  نادي  االشتراكات لعضوية  ارتفاع عدد  ويعكس 
دد خالل هذا  ، �يث بلغ عدد املشتركين الحج العامة مدى اإلقبال على تلك البرامح�
موع املشتركين إلى 15 ألف مستفيد في العام  ،  ليصل محج العام 1762مشتركا�

2020م من كل أنحاء اململكة.)17(

بعض  إلقامة  العام  خــالل  فرصة  هناك  كانت  االفتراضية،   ً البرامح� انب  �ج وإلــى 
ية وبعد رفع الحظر،  راءات الوقا�ئ ً والفعاليات الحية قبل بداية تطبيق اإل�ج البرامح�
ً من املسر�يات  فعلى سبيل املثال عرضت مكتبة امللك عبدالعزيز العامة عددا�
العام،)18( واستضافت مكتبة  ً خالل  126عرضا� الحية لألطفال بلغت  والعروض 
ية في الربع األول من العام،  ــراءات الوقا�ئ الحرم املكي الشريف قبل تطبيق اإل�ج
ومتوسطة  ية  ابتدا�ئ بين  للبنات  مدرسة   15 شملت  باملكتبة  تعريفية  لقاءات 
وثــانــويــة واســتــفــاد مــنــهــا 281 طــالــبــة، وكــذلــك خــمــس مــــدارس بنين استفاد 

راءات.)19( ، ولكن اللقاءات توقفت بعد تطبيق اإل�ج منها 320 طالبا�

األنشطة العلمية 

علمية  بأنشطة   - العامة  الثقافية  األنشطة  إلــى  إضافة   - املكتبات  بعض  تقوم 
إلى  األنشطة  هــذه  وتهدف  واألرشــفــة،  واملعلومات  املكتبات  ال  محج في  وبحثية 
انب،  الحج بهذا  املتصلة  املشروعات  ــه، وتقييم  أدا�ئ املكتبات وتحسين  تطوير قطاع 
بـــرزت عدة  املــكــتــبــات، �يث  ً لبعض  فــاعــال�  ً ً علميا� نــشــاطــا� الــعــام  وقــد شهد هــذا 
لة  محج مــن  عــدد  أول  صــدور  بينها  مــن  العلمي،  ــال  املــحج فــي  متميزة  مشروعات 
ق واملعلومات، وكان املركز قد أعلن  ق« عن املركز الوطني للوثا�ئ »دراســات الوثا�ئ
أبحاث محكمة.  أربعة  العدد على  املاضي، وقد اشتمل  العام  تأسيسها في  عن 
مع امللك عبدالعزيز للمكتبات  ال، إعداد محج ومن املشروعات األخرى في هذا املحج
في  الوظيفي  التوصيف  »دليل  للمكتبات  العربي  االتحاد  مع  بالتعاون  الوقفية 

املكتبات واملعلومات واألرشيف واملخطوطات«، وهو على وشك اإلصدار.)20(
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املكتبات

95,7629,5362,808,677مكتبة دارة امللك عبدالعزيز)26(

188,00028,50640,000مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية)27(

1,445,7965,0998,407مكتبة امللك فهد الوطنية)28(

مع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية)29( -125,00015,722محج

ق واملحفوظات)30( 2,500,000——املركز الوطني للوثا�ئ

امعة امللك سعود()31( 470,90011,4144,861مكتبة امللك سلمان )�ج

امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية()32( -2,5084948,000مكتبة األمير سلطان للعلوم واملعرفة )�ج

امعة أم القرى)33( -1,085,09812,492مكتبة �ج

--270,000مكتبة إثراء)34(

دة)35( --101,084مكتبة امللك فهد العامة بحج

591,0007,630123,760مكتبة امللك عبدالعزيز العامة)36(

ً مــن الـــنـــدوات والــلــقــاءات الــعــلــمــيــة، فنظم  ــمــت بــعــض املــكــتــبــات عــــددا� كــمــا نــطضَّ
العام  مــدار  على  العامة  عبدالعزيز  امللك  ملكتبة  التابع  املو�د  العربي  الفهرس 
التي يستضيف فيها مختصين في علوم  اللقاءات  سلسلة شبه أسبوعية من 
املكتبات واألرشفة واملعلومات تم بثها عبر منصات إلكترونية متعددة منها زوم 
وكان  شبيهة،  علمية  لقاءات  عبدالعزيز  امللك  دارة  منتدى  ونظم  ويوتيوب،)21( 
تركيز املنتدى على املوضوعات التاريخية بشكل عام، وتضمن ذلك  بعض املحاور 
هة كورونا«، ولقاء  املتعلقة باألرشفة من بينها لقاء بعنوان »األرشيف في موا�ج

ق الرقمية.)22( آخر عن أرشفة الوثا�ئ

ً التدريب  برام��

ً مخصصة للتدريب على استخدام املكتبات والبحث فيها  دمت خالل العام، برامح� �تُ
امعية هي  وفي قواعد املعلومات التي تتيحها، وبطبيعة الحال كانت املكتبات الحج
ً للمستفيدين  ً ما كانت املكتبات تخصص برامح� ال، فغالبا� ً في هذا املحج األكثر نشاطا�
أكتوبر  شهر  في  القرى  أم  امعة  �ج مكتبة  نظمت  �يث  دين،  املستحج الطلبة  من 
2020م دورة بعنوان »خدمات املعلومات« للتعريف بأنظمة وقواعد املعلومات في 
 ً امعة امللك فيصل في شهر فبراير »أسبوع املعرفة«، وهو برنامح� مت �ج املكتبة، ونطضَّ

ملدة أسبوع لتعريف الطلبة باملكتبة وخدماتها عبر محاضرات وورش عمل.)23( 

 ً ق واملحفوظات برامح� امعية، قدم املركز الوطني للوثا�ئ وباإلضافة إلى املكتبات الحج
هات  الحج منسوبي  ه  برامحج واستهدفت  وأرشفتها،  ــق  الــوثــا�ئ �فظ  عــن  تدريبية 
ً في تأسيس أكاديمية  ال التدريب متمثال� الحكومية، وكان الحدث األبرز في محج
ً للتأهيل املهني في تخصص  الفهرس العربي املو�د التي تهدف إلى تقديم برامح�
ً ممن ليس لديهم  املكتبات واملعلومات، وتستهدف في املقام األول �ديثي التخرح�
 - ً ال، وأطلقت األكاديمية �تى اآلن - عبر موقعها املؤسس �ديثا� خبرات في املحج

ً إضافية خالل املدة املقبلة.)24( ً تعليمية، وهي في طور إعداد برامح� خمسة برامح�

هود ال�فظ واألرشفة املقتنيات وحج

موعات النادرة مقتنيات املكتبات وامل�ج

التراث  املكتبات، مهمة �فظ وتوثيق  بها قطاع  التي يضطلع  يسة  الر�ئ املهام  من 
املعرفي والثقافي، وفي اململكة هناك عدد من املكتبات واملراكز تتولى القيام بهذه 
الكتب  موعات مختلفة ومتنوعة من  مع و�فظ وصيانة محج املهمة عن طريق �ج

موعات النادرة، وغيرها من األوعية املعرفية األخرى. ق واملخطوطات واملحج والوثا�ئ

دول 12-1: أعداد مقتنيات بعض املكتبات في اململكة.)25( حج

قاملخطوطات األصليةعناوين الكتباملكتبة الوثا�ئ
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موعات النادرة امل�ج
الخاصة  املكتبات  على  وتحافظ  نــادرة،  موعات  محج اململكة  مكتبات  بعض  تقتني 
التي تقوم بهذا  هات  املهداة، وكذلك املكتبات الوقفية، وعلى رأس املكتبات والحج
تأسس  الــذي  املنورة  باملدينة  الوقفية  للمكتبات  عبدالعزيز  امللك  مع  محج الــدور، 
مقتنيات  ميع  �ج َلت  �تِ و�ضُ 1437هـــــ/2016م،  عــام  األولــى  ة  بالدر�ج الغرض  لهذا 
مع ما يقارب 35 مكتبة وقفية،)37( �يث  مكتبة امللك عبد العزيز إليه، ويضم املحج
ة آمنة للمقتنيات بهدف املحافظة عليها من التلف والتآكل، ولكنه ال يزال  يوفر بي�ئ

امعة اإلسالمية.  في مقر مؤقت في الحج

وتقع  د،  للمسا�ج تابعة  وقفية  مكتبات  اململكة  مناطق  من  عدد  في  تنتشر  كما 
الــوزارة  ــاد، وقــد قامت  تحت إشــراف وزارة الشؤون اإلسالمية والــدعــوة واإلرشـ
دول اآلتي.)38(  بحصر املكتبات ومقتنياتها في شهر ديسمبر كما هو موضح في الحج

دول 12-2: املكتبات الوقفية تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية حج

25,000 كتاب ومخطوط 5 مكة املكرمة

5,400 كتاب ومخطوط 1 الرياض

12,000 كتاب 4 ازان �ج

10,000 كتاب 1 الحدود الشمالية

1,150 كتاب 1 البا�ة

15,000 كتاب 5 القصيم

24,000 كتاب ومخطوط 4 ل �ا�ئ

الــنــادرة  الشخصية  موعات  املحج مــن  عــدد  هناك  الوقفية،  املكتبات  ــانــب  �ج وإلــى 
موعات  امعية، ومن أبرز املكتبات التي تحتفظ بمحج املحفوظة في مكتبات عامة و�ج
امعة امللك سعود، �يث تقوم  من هذا النوع مكتبة امللك سلمان املركزية في �ج
12 مكتبة شخصية من ضمنها مكتبات ألعالم بارزين في تاريخ اململكة  بحفظ 
16 مكتبة   ً أيضا� القرى  أم  امعة  اسر وآخرين،)39( وتضم �ج الحج الشيخ �مد  مثل 
�سن  والشيخ عبدهللا بن  الصبان  ســرور  محمد  الشيخ  مكتبة  منها  شخصية 
الشخصية  املكتبات  من  بعدد  اإلسالمية  امعة  الحج تحتفظ  الشيخ،)40( وكذلك  آل 

لعلماء بارزين كالشيخ األلباني وعبيد مدني وصالح بن �ميد.)41( 

الرقمنة في قطاع املكتبات

الرقمية،  التقنيات  على   ً اعتمادا� الثقافية  االت  املحج أكثر  من  املكتبات  قطاع  عد  �يُ
فها األساسية بأ�د أهم مظاهر التحول الرقمي، أال  �يث تتصل املكتبة في وظا�ئ
بأبسط  املكتبات  الرقمنة في قطاع  وتأتي  املعلومات،  إدارة وتنظيم  وهو رقمنة 
ف الفهرسة اإللكترونية ملحتوياتها، وهو ما أصبح  أشكالها ممثلة في رقمنة وظا�ئ
تلك  أن  غير  صغيرة،  أم  كبيرة  كانت  ســواء  املكتبات  كــل  فــي  عة  شا�ئ ممارسة 
اإلمكانيات  إبــراز  إذ تعمل على  البسيطة،  املمارسة  تتوقف عند هذه  مل  املكتبات 
بين  الشبكي  الــربــط  �يث  مــن   ً تعقيدا� أكــثــر  ملــشــروعــات  الرقمنة  توفرها  الــتــي 
املكتبات وقواعد املعلومات لديها، وتطبيق املعايير القياسية لعمليات التصنيف 
الشبكي وبناء  الربط  إلى مشروعات  2019م  العام  واألرشفة. وقد أشار تقرير 
الرقمي  للتحول  التحتية  البنية  إلى  نظرة عامة  املشتركة، في  املعلومات  قواعد 

في القطاع ومشروعاته املعلوماتية في اململكة. 

الرقمية  التقنيات  لتوظيف  آخرين  مستويين  مالمح  التقرير  هذا  ويستعرض 
ــعــد األول هــو رقــمــنــة املــحــتــوى، أي إنــشــاء نــســخ من  فــي قــطــاع املــكــتــبــات. الــ�جُ
ط  الوسا�ئ في  تخزن  ومخطوطات  ق  ووثا�ئ ودوريات  كتب  من  املكتبة  مقتنيات 
الرقمية، وهو ما يعين املكتبة على �فظ مقتنياتها ونشرها على نطاق أوسع، 

عدد الكتب واملخطوطات عدد املكتبات الوقفية املنطقة
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التي  اإللــكــتــرونــيــة  الــخــدمــات  فــي  املتمثل  الــثــانــي  ــعــد  الــ�جُ تفعيل  مــن  ويمّكنها 
املستفيدين  مــع  وتواصلها  املعرفي  إسهامها  مــن  وتــوســع  املكتبات،  تقدمها 
القيد  اوز  تحج وكذلك  املحدود،  املكاني  �يزها  اوز  تحج لها  ويتيح  العام،  مهور  والحج
في  وليس  الساعة  مــدار  على  والخدمات  املعلومات  تتوافر  �يث  الزماني، 

العمل فقط.  أوقات 

تطوير امل�توى الرقمي

كمشروع  2010م  عــام  تأسست  التي  السعودية  الرقمية  املكتبة  ــانــب  �ج إلــى 
هت  اتحج اململكة،)42(  في  التعليمية  للمؤسسات  خدماته  يوفر  ضخم  معلوماتي 
تنمية محتوياتها  إلى  األخيرة  السنوات  امعية خالل  والحج العامة  املكتبات  بعض 
تحويل  عبر   ً أيضا� بل  املعلومات،  قواعد  في  االشتراك  عبر  فقط  ليس  الرقمية، 
امعية  مقتنياتها الخاصة إلى صيغ رقمية، وقد أسست العديد من املكتبات الحج
ــالت  واملــحج امعية  الحج ــل  الــرســا�ئ مــن  الفكري  ها  إلنتا�ج خاصة  رقمية  مستودعات 
2020م،  انب خالل العام  واألبحاث، ومن أبرز اإلضافات التي تمت في هذا الحج
العلمي   ً اإلنــتــاح� تحتضن  التي  املعرفية«  »درر  ملنصة  القرى  أم  امعة  �ج تدشين 

امعة ومصادرها املعرفية.)43( للحج

بصيغة  الكتب  ملخصات  لعرض   ً مشروعا� الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  بدأت  كما 
السياق،  ألف كتاب،)44( وفي ذات   115 لـ  ً ملخصات  زت مؤخرا� أنحج رقمية، وقد 
قامت دارة امللك عبدالعزيز برقمنة مواد وأوعية مختلفة من مقتنياتها، وخالل 
ية من أرشيفها للصور واألفالم  العام 2020م قامت بتحويل 556 بكرة سينما�ئ

إلى محتوى رقمي.)45(

املعرفي  املــحــتــوى  برقمنة   ً مــلــحــوظــا�  ً اهــتــمــامــا� باململكة  املكتبات  قــطــاع  ويشهد 
عد خطوة  للمقتنيات النادرة واملخطوطات، وبخاصة أن �فظها كمحتوى رقمي �يُ
ضرورية إذا ما كانت النسخ األصلية أكثر عرضة للتلف، كما أن �فظها وإتا�تها 
ط الرقمية يقلل من صعوبة الوصول إليها ويزيد نسبة  لالطالع عن طريق الوسا�ئ
والــدراســات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  مكتبة  تميزت  وقــد  منها،  االســتــفــادة 
%90 من  بتحويل  اآلن  الصدد، �يث قامت �تى  هودها في هذا  بحج اإلسالمية 

ة  هي�ئ دشنت   ً ومــؤخــرا� رقــمــيــة.)46(  صيغ  إلــى  بحوزتها  التي  األصلية  املخطوطات 
املكتبات »مشروع رقمنة وإتا�ة املخطوطات«، وهو مشروع يهدف إلى تأسيس 
منصة مو�دة لحفظ وتوفير املخطوطات املرقمنة في اململكة، وقد بدأت الخطوة 

األولى للمشروع بالتعاون مع مكتبة امللك فهد الوطنية.)47(

ظهرت  عليها،  ترتبت  التي  اال�ــتــرازيــة  ــراءات  ــ ـ واإل�ج كــورونــا  حة  ا�ئ �ج تفشي  ومــع 
بوضوح أهمية تطوير املحتوى الرقمي، �يث تمكنت املكتبات من خالل امتالكها 
راءات اال�ترازية وإيصال املحتوى  ق اإل�ج للمحتوى املرقمن من التغلب على عوا�ئ
مكتبة  أتا�ت  املثال  سبيل  وعلى  املستفيدين،)48(  من  أكبر  شريحة  املعرفي إلى 
ول محتواها الرقمي ليس  دة أثناء مدة �ظر التحج إثراء ومكتبة امللك فهد العامة بحج
ميع)49(، كما قامت مكتبة امللك فهد العامة  فقط للمشتركين بل بشكل عام للحج
دة من خالل مبادرة »املعرفة عطاء ونماء« بإنشاء مكتبة إلكترونية مصغرة  بحج
 ً ابهت� املوقع استحج طريق  عن  تحميلها  وأتا�ت  انية،  املحج الكتب  من  العديد  مع  تحج
راءات اال�ترازية،)50( وكذلك قامت دارة  ات املستفيدين أثناء تطبيق اإل�ج ال�تيا�ج
الحر«  أسبوع »الوصول  العاملية  الفعالية  في  مشاركتها  خــالل  عبدالعزيز  امللك 

اني.)51(  غرافيا اململكة للتصفح املحج ً تتعلق بتاريخ و�ج بتوفير 83 كتابا�

الخدمات اإللكترونية
هت بعض املكتبات في اململكة في اآلونة األخيرة إلى تقديم خدمات إلكترونية  اتحج
وفــرت 16 خــدمــة  الــتــي  الــوطــنــيــة  فــهــد  املــلــك  كمكتبة  للمستفيدين،  مــتــعــددة 
الوطني  امللك عبدالعزيز، واملركز  دارة  وكذلك  موقعها،  عبر  مختلفة  إلكترونية 
املــلــك فيصل للبحوث والـــدراســـات اإلســالمــيــة،  ــق واملــحــفــوظــات، ومــركــز  لــلــوثــا�ئ
ً طــلــب  عــادهت� اإللكترونية  الــخــدمــات  هــذه  وتشمل  امعية،  الحج املكتبات  وبــعــض 
ع، وال تقتصر فقط على إيصال املحتوى  م املرا�ج ق، وقوا�ئ تصوير املخطوطات والوثا�ئ
هة  �ج مــن  والــنــاشــريــن  املؤلفين  بين  تــواصــل  وسيلة  ً تــوفــر  بــل أ�ــيــانــا� املــعــرفــي، 
الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  تتيح  املثال،  سبيل  وعلى  أخــرى،  هة  �ج من  واملكتبات 
، ومن املبادرات التي قدمت  يل املطبوعات إلكترونيا� للمؤلف والناشر طلب تسحج
أطلقتها  املعرفة« التي  حة مبادرة »أنوار  ا�ئ الحج ظــروف  ظل  في  مهمة  ابة  استحج
ل  وسا�ئ تطبيقات  بتوظيف  وتتميز هذه املبادرة  نـــورة،  األمــيــرة  امعة  �ج مكتبة 
البحث  وخدمة  عية،  املر�ج الخدمة  مثل  املعلوماتية  الخدمات  لتقديم  التواصل 
امعة، وخدمة املصادر الرقمية وقواعد املعلومات، وخدمة  في الفهرس اآللي للحج
التفوق من  درع  املكتبة  �ــازت  واإلرشـــاد، وقـــد  يه  التو�ج وخــدمــة  كــتــاب،  اقــتــراح 

هودها املتميزة.)52( االتحاد العربي للمكتبات لحج

تطورات تنظيمية

ة املكتبات هو الحدث األبرز على مستوى التطور التنظيمي خالل  عد تأسيس هي�ئ �يُ
اسة الدكتور عبدالر�من  ة في شهر فبراير بر�ئ العام 2020م، فقد تأسست الهي�ئ
اسة سمو وزير الثقافة األمير بدر  لس إدارتها بر�ئ بن ناصر العاصم، وتشكل محج
الثقافة األستاذ �امد بن  ب وزير  بن عبد هللا بن فر�ان آل سعود، ومعالي نا�ئ
لس، وعضوية معالي األستاذ فيصل بن عبدالر�من  يس املحج ً لر�ئ با� محمد فايز نا�ئ
بن معمر، والدكتورة نهى عدلي عطية، والدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، 

ون فان أودينارين، واألستاذ محمد بن عبدالعزيز الراشد. والدكتور �ج

ة لتطوير  وفي شهر يونيو أعلن سمو وزير الثقافة عن إطالق أولى مبادرات الهي�ئ
مناطق  مختلف  في  ديدة  �ج 153مكتبة  إنشاء  املبادرة  وتشمل  املكتبات،  قطاع 
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تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م: رقمنة الثقافة

بحلول  مكتبة   13 أول  من  االنتهاء  يتم  أن  على  2030م،  عــام  بحلول  اململكة 
العام 2022م.)53(

كما تهدف املبادرة إلى تفعيل دور املكتبات العامة في مختلف مناطق اململكة 
دة  تمعاتها، �يث ال تزال املكتبات النشطة والرا�ئ كمراكز ثقافية فاعلة في محج

وقد  للمملكة،  يسة  الر�ئ املناطق  في  ومحصورة  معدودة  تمع  املحج خدمة  في 
باملناطق،  العامة  املكتبات  �الة  إلى  2019م  لعام  الثقافية  الحالة  تقرير  أشار 
وأوضح األسباب التي أدت إلى محدودية دورها، وتأتي مبادرة وزارة الثقافة 
املحوري  ودورها  مكانها  للمكتبة  تعيد  أن  إلى  وتسعى  الحالة،  لهذه  ابة  استحج

الدور. التي يغيب فيها هذا  املناطق  ً في  تمع، خصوصا� املحج في 

املكتبة الرقمية السعودية

مكتبة امللك فهد الوطنية

مكتبة إثراء

امعة أم القرى )منصة درر املعرفية( مكتبة �ج

امعة نايف للعلوم األمنية مكتبة �ج

مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

ج من محتويات املستودعات الرقمية للمكتبات باململكة نماذ��

https://portal.sdl.edu.sa/arabic/ ،املوقع اإللكتروني للمكتبة الرقمية السعودية  )1
مكتبة امللك فهد الوطنية 30 ،[kfnlgov@] يونيو 2020م،  نظام تلخيص األعمال الفكرية السعودية تشتمل على أكثر من 150,000 ألف مستخلص كتاب ورسالة   )2

ج الوطني السعودي. رابط النظام:  http://abstracts.kfnl.gov.sa ، تغريدة من موقع تويتر.  علمية من اإلنتا��
  https://twitter.com/KFNLGOV/status/1277885896872931328?s=20

بيانات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 2020م.  )3
https://www.ithra.com/ar/about-us/library/ ،املوقع اإللكتروني ملكتبة إثراء  )4

امعة أم القرى 18 فبراير 2020م،  واس، عام / تدشين منصة درر املعرفة ومتحف مكتبة امللك عبدهللا بحج  )5 
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2035978

https://repository.nauss.edu.sa/ ،امعة نايف العربية للعلوم األمنية املوقع اإللكتروني لحج  )6
امعة امللك سعود، مؤشرات األداء لعمادة شؤون املكتبات1440/1441 هـ. �ج  )7

ازات 2015/2014. امعة امللك خالد. عمادة شؤون املكتبات: معلومات وإنحج �ج  )8

�ي رو�ض  446  ألف كتاب إلك�ت

 169 قاعدة معلومات

امعية)1( ً رسالة �ج �ض 115 ألف ملخص كتاب.)2( 5,2 مالي�ي

�ي 10آالف كتاب رقمي وصو�ت
 6625 كتابا� عربيا�

ية)4(  رض ل�ي  3910 كتب إنحج

امعية، 28 ألف كتاب)3(  امعية، 12 ألف مخطوط، 1500مقالة علمية)5(25 ألف مخطوط، 3200 دورية، 24 ألف رسالة �ج 13ألف رسالة �ج

امعة،  امعية، 650 إصدارا� للحج 5031 رسالة �ج
ية)6(  رض ل�ي لة إنحج الت عربية، 1محج 5 محج

امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية( مكتبة األمير سلطان للعلوم واملعرفة )�ج

امعة امللك خالد مكتبة �ج

امعية، 8000 مخطوط)7( 13647 رسالة �ج

امعية)8( ر من 6000 رسالة �ج أك�ث
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زيرة  ال�ج التي تغطي معظم شبه  ي ثري، يظهر في امتداد مساحتها  غرافي ومناخي وأحيا�ئ يرتكز تراث اململكة الطبيعي على تنوع حج
ة وال�ياة  ية العاملية التي تتمثل في مخاطر االحتباس ال�راري والتّص�ر، شهد االهتمام بالبي�ئ العربية وسواحلها، ومع الت�ديات البي�ئ
هات  ال�ج بين  تعاونية  اتفاقيات  عــدة  واست�داث  املتخصصة،  ية  البي�ئ املــراكــز  تدشين  خــال  من   ً وتنظيميا�  ً مؤسسيا�  ً تــطــورا� الفطرية 
عد عمل األخيرة أرضية علمية أساسية لنشاط قطاع التراث الطبيعي. وفي الشق الثقافي من  ال�كومية املختصة ومراكز األب�اث، إذ �يُ
مة التراث العاملي باليونسكو  القطاع، حظي هذا العام باهتمام خاص من خال العمل على ملف ترشيح م�مية عروق بني معارض لقا�ئ

باعتباره أول موقع تراث عاملي طبيعي مرشح من اململكة. 
 ً � ة وال�ياة الفطرية في اململكة بمؤشرات تعا�ف �ة كوفيد-19، نعمت البي�ئ ا�ئ وفي الوقت الذي تأثرت فيه كافة القطاعات بتداعيات حج
ية، وعلى الرغم من انخفاض الزيارات للم�ميات واملتنزهات الطبيعية إثر سياسات  راءات الوقا�ئ راء تطبيق اإلحج في بعض مناطقها حج
 ً ددا� ي م�ج التدري�ج التدفق  امل�ليين عاودوا  السياح  أن  إال  انات،  املعارض واملهرحج إلغاء  إلى  العامة وامتدت  األماكن  التي طالت  اإلغاق 

ول واستمرار إغاق ال�دود.   ية بعد رفع حظر الت�ج ملواقع السياحة البي�ئ
�ة، نشط القطاع من خال العديد من الفعاليات االفتراضية  ا�ئ وفي ظل ظهور الخيارات الرقمية ك�لول بديلة تزامنت مع ظروف ال�ج
ل اإللكترونية، باإلضافة إلى توظيف التقنيات الرقمية في العمليات األساسية  وأشكال االحتفاء بالتراث الطبيعي عبر مختلف الوسا�ئ

املتعلقة ب�ماية ال�ياة الفطرية وصونها. 

 البنية التنظيمية والعلمية لقطاع 
التراث الطبيعي

ن تقرير العام 2019م، أن البنية املؤسسية املعنية بالتراث الطبيعي خضعت  ب�يّ
ً مــن صــدور  انــطــاقــا� األخـــيـــرة،  الــســنــوات  الهيكلية فــي  الــتــغــيــيــرات  للعديد مــن 
ة، وإعادة هيكلة القطاع لينقسم إلى خمسة مراكز  ية الوطنية للبي�ئ االستراتيحج
نشاط  بدأ  وقد  ديد،  الحج ي  البي�ئ النظام  على  باملوافقة  وانتهاء  متخصصة،  ية  بي�ئ
بعض هذه املؤسسات يظهر بعد تدشينها في ديسمبر عام 2020م.)1(  وتمثل 
لتنمية  الوطني  املركز   – الفطرية  الحياة  لتنمية  الوطني  )املــركــز  ية  البي�ئ املــراكــز 
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر – املركز الوطني لألرصاد – املركز الوطني لالتزام 
بــوزارة  ة  البي�ئ صــنــدوق  إلــى  باإلضافة  النفايات(  إلدارة  الوطني  املــركــز   – ي  البي�ئ
ة بناء على توصيات  البي�ئ ديد لقطاع  ة واملياه والزراعة، اإلطار املؤسسي الحج البي�ئ
لتحقيق  يسة  الر�ئ الطريق  خارطة  تعتبر  والتي  ة،  للبي�ئ الوطنية  ية  االستراتيحج
أكثر من  ية  االستراتيحج ة، حيث تضمنت  البي�ئ اململكة حيال حماية  مستهدفات 

ية.  االت البي�ئ 60 مبادرة في مختلف املحج

املراكز الب�ثية والنشاط العلمي

التراث  لنشاط قطاع  األساس  األرضية  الطبيعة  ال  العلمي في محج البحث  عّدً  �يُ
الطبيعي، وذلك لتقديمه املادة األولية ملمارسات استكشاف وتوثيق معامل التراث 
هود صونها وتأهيلها، ويتمتع قطاع التراث الطبيعي في اململكة بتوفر  الطبيعي وحج
ية تخصصية أو تابعة ملؤسسات تعليمية،  عدد من املؤسسات البحثية بين مراكز بي�ئ
والنوعية،  الكمية  النواحي  من  املراكز  لهذه  العلمي   ً اإلنتا�� مستوى  ويتفاوت 
ً هذا العام  ً بينها مركز أبحاث البحر األحمر، الذي أنت�� ا� وربما كان من األغزر إنتاحج
قرابة 100 بحث حول التنوع الحيوي والغطاء النباتي ملنطقة البحر األحمر، وكان 

امعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية.)2( ً عام 2009م من قبل حج املركز قد أنشى�
هات الحكومية املختصة  كما شهد هذا العام توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الحج
ة واملياه والزراعة  ية، مثل اتفاقية التعاون بين وزارة البي�ئ ومراكز األبحاث البي�ئ
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في منتصف شهر أغسطس، والتي تتمثل 
هة  في إنشاء مركز ابتكار تقني ألبحاث املياه والزراعة بهدف تطوير القطاع.)3( من حج
امعة  أخرى بدأ املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومركز الزراعة الصحراوية بحج
ط  الخرا�ئ لرسم  تعاون  مشروع  أكتوبر  شهر  في  والتقنية  للعلوم  عبدهللا  امللك 
ينية للنباتات املهددة باململكة، بهدف الحفاظ عليها وإعادة إكثارها واستزراعها.)4( الحج

التعليم واملهارات

 ً 2020م برنام�� امعة امللك عبد العزيز في شهر يونيو  أطلق الوقف العلمي بحج
بالشراكة  ية  البي�ئ التوعية  في  الوطنية  الــكــوادر  لتأهيل  ية  البي�ئ القيادة  رخصة 
السعودية  معية  والحج امعة  بالحج ية  البي�ئ الدراسات  في  البحثي  التميز  مركز  مع 
التي  الرابعة  نسخته  في   ً البرنام�� ويهدف  ف،  الطا�ئ امعة  وحج ية،  البي�ئ للعلوم 
لقيادة  وطنية  كــوادر  ة  تهي�ئ إلى  اإللكترونية،  املنصة  عبر  أيــام  لثمانية  استمرت 
التدريب  مركز  أقــام  نفسه  السياق  وفــي  والحماية.)5(  للتوعية  ية  البي�ئ هود  الحج
الفطرية  الحياة  لتنمية  الوطني  للمركز  التابع  الطبيعية  املــوارد  على  للمحافظة 
في  ي  البي�ئ لألمن  الخاصة  القوات  لقيادات  يسية  الر�ئ واملهارات  املعارف   ً برنام��

ال املحافظة على الطبيعة وذلك في نهاية شهر ديسمبر 2020م،)6( محج

بالتوعية  للعناية   ً مهما�  ً ملمحا� العام  شهد  األســاســي،  التعليم  مستوى  وعلى 
ووزارة  والــزراعــة  واملياه  ة  البي�ئ وزارة  بين  تفاهم  مذكرة  وقعت  حيث  ية،  البي�ئ
ما يساعد  الدراسية،)7( وهو   ً املناه�� ية في  البي�ئ التربية  مفاهيم   ً التعليم إلدرا��

على تعزيز معنى وقيمة التراث الطبيعي وأهمية الحفاظ عليه.
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ية في اململكة العربية السعودية. دول 13-1 : أبرز املؤسسات البحثية البي�ئ حج

ال�ضور واالنتشار

ية التراث الطبيعي ومبادرات التوعية البي�ئ

ي، كان من أبرزها  ية تعنى بنشر الوعي البي�ئ شهد عام 2020م عدة مبادرات بي�ئ
ة واملياه والزراعة بالتعاون مع  علها خضراء« التي أطلقتها وزارة البي�ئ حملة »لنحج
ر على الغطاء  ا�ئ ي واألمن العام، للدعم والتوعية بخطر االحتطاب الحج األمن البي�ئ
معيات  الحج هود  حج خال  من  دعمها  في  األهلية  املشاركات  وساهمت  النباتي،)8( 
بعد   ً خــصــوصــا� ية،  البي�ئ والتوعية  ير  التشحج حــمــات  بــإطــاق  التطوعية  والــفــرق 
دة تتنفس( التطوعي اتفاقية  ع فريق )حج راءات االحترازية، حيث و�قّ تخفيف اإلحج
ير  ال التشحج از في محج ية لزيادة اإلنحج معية السعودية للعلوم البي�ئ تعاون مع الحج
ً عــن هذا  نــتــ�� بــدايــة شهر ديــســمــبــر،)9( وقــد  ــدة  التصحر فــي مدينة حج ومكافحة 
ير، وزراعة 130 شتلة قدمت  ً ومتطوعة على التشحج التعاون تدريب 22 متطوعا�
فرضتها  التي  االحترازية  ـــراءات  اإلحج ظل  وفــي   )10( الخيرية.  الفيصلية  معية  لحج
توعوية   ً بــرامــ�� الفطرية  الحياة  لتنمية  الوطني  املركز  أطلق  كوفيد-19  حة  ا�ئ حج
تقتنيها«،  وال  تقتلها  »ال  حملة  ضمنها  ومــن  تماعي  االحج التواصل  مــواقــع  عبر 
التي تهدف إلى التعريف بأهمية الحيوانات املفترسة ودورها في املحافظة على 
ّرمة التي تتعرض لها هذه  ي، وقد كشفت الحملة عن املمارسات املحج التوازن البي�ئ

ار غير املشروع.)11( ر، واالتحج ا�ئ الحيوانات بممارسة القتل غير املبرر، والصيد الحج

ال�ضور العاملي

ي خال  على املستوى العاملي شاركت اململكة في األسبوع العاملي للتنوع األحيا�ئ
الفترة 18-22 مايو من العام الحالي والذي أطلقته منظمة األمم املتحدة تحت 
ارية حول  شعار »حلولنا في الطبيعة« بهدف رفع التوعية بشأن املفاوضات الحج
ً التفاقية األمم  اء تبعا� ي ملا بعد عام 2020م، الذي حج اإلطار العاملي للتنوع األحيا�ئ

مثل  متطلباتها،  تنفيذ  على  اململكة  حــرصــت  والــتــي  ــي  األحــيــا�ئ للتنوع  املتحدة 
نة  اللحج وتشكيل  ــي،  األحــيــا�ئ التنوع  على  للمحافظة  وطنية  ية  استراتيحج إعـــداد 
ة السعودية للحياة الفطرية.)12( باإلضافة  اسة الهي�ئ ي بر�ئ الوطنية للتنوع األحيا�ئ
ة هذا العام من خال دخول  ال البي�ئ إلى ذلك برز حضور اململكة العاملي في محج
ر النخيل بواقع حوالي 3  واحة األحساء إلى موسوعة غينيس كأكبر واحة لشحج
ات  م�ئ عبر  الضخمة،  وفية  الحج املياه  طبقة  من  ية  ما�ئ نظم  تغذيها  نخلة،  مليون 
ارتوازية،  ر  ب�ئ الفوارة و280  العيون  ية وعدد من  املا�ئ القنوات  الكيلومترات من 
ة التراث  ً )85,4 ( كيلو متر مربع، وتولت هي�ئ اوز 8540 هكتارا� وعلى مساحة تتحج
اور فيه عناصر  مهمة التوعية بأهمية الواحة واملحافظة عليها كمشهد ثقافي تتحج
اليونسكو  مة  قا�ئ في  الواحة   ً إدرا�� تم  وقــد  الثقافي،  والــتــراث  الطبيعي  التراث 

للتراث العاملي في يونيو عام 2018م.)13(

أنشطة في الفضاء االفتراضي

هات فعاليات تستهدف  باإلضافة إلى املبادرات التوعوية العامة، أقامت بعض الحج
رة املتخصصين أو املهتمين بالقطاع بعد أن انتقلت هذه الفعاليات إلى املنصات  دا�ئ
خال  قيمت  ائُ حيث  كوفيد-19،  حة  ا�ئ لحج االحترازية  السياسات  ــراء  حج الرقمية 
الفعاليات  هذه  تنوعت  افتراضية.  وملتقيات  عمل  وورش  لقاءات  عدة  العام 
الطبيعي،  الــتــراث  بعناصر  العاقة  ذات  العاملية  بــاأليــام  تحتفي  ملتقيات  بين 
بعضها  تميز  بينما   ،)2-13 ــدول  )حج ية  البي�ئ التحديات  بمناقشة  تعنى  وأخــرى 
الثقافي،  والتراث  الطبيعي  التراث  بين  والتداخل  املباشر  الثقافي  البعد  بتناول 
السعودية  معية  الحج مع  بالتعاون  الفطرية  الحياة  لتنمية  الوطني  املركز  نظم  إذ 
الفطرية  »الحياة  بعنوان   ً افتراضيا� ملتقى  تراثنا(  )نحن  التراث  على  للمحافظة 
لسات مفهوم التراث غير املادي  في التراث الشعبي«، وقد تضمنت محاور الحج
ي في اململكة العربية السعودية، والحياة الفطرية  واملحافظة عليه، والتنوع األحيا�ئ

من منظور الهوية السعودية.)14(

امعة امللك عبدالعزيزمركز امللك خالد ألبحاث الحياة الفطرية ية بحج مركز التميز البحثي في الدراسات البي�ئ

امعة امللك فيصلمركز األمير محمد السديري إلكثار ظباء الريم بالقصيم مركز أبحاث الطيور بحج

امعة امللك فيصلمركز األمير سعود الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية مال حج مركز أبحاث الحجِ

ة واملياه والصحراء ازانمعهد األمير سلطان ألبحاث البي�ئ امعة حج ية في حج مركز البحوث والدراسات البي�ئ

امعة امللك سعودمركز أبحاث املياه مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية بحج

ً لألبحاث  ي واالستدامة بمركز الخلي�� امعة امللك فهد للبترول واملعادنوحدة األمن البي�ئ ة واملياه بحج مركز البي�ئ

امعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنيةمركز الزراعة الصحراوية مركز أبحاث البحر األحمر بحج

ً العربي والصحراء - مركز األمير محمد بن املركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ة الخلي�� ية بي�ئ  وحدة بيولوحج
امعة امللك فيصل فهد للبحوث والدراسات الطبية – حج

امعة امللك فيصل- مركز أبحاث الثروة السمكية بحج

املراكز التابعة للمؤسسات التعليميةاملراكز البحثية املختصة
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دول 13-2 : بعض اللقاءات االفتراضية املقامة حول التراث الطبيعي لعام 2020م. حج

ة السعودية للحياة الفطرية الهي�ئ

ي وحماية مساراتها)15(  رة والتواصل البي�ئ محاضرة الطيور املهاحج

امللتقى العلمي بمناسبة اليوم العاملي للمحيطات)16(

امللتقى العلمي بمناسبة اليوم العاملي للتوعية بأسماك القرش)17(

ة واملياه والزراعة وزارة البي�ئ

ي)18( ورشة عمل دولية افتراضية عن دور الصحة النباتية في تعزيز األمن الغذا�ئ

ير املستدام)19( ملتقى افتراضي للتوعية بأهمية التشحج

موعة العشرين  قمة محج
ورشة دولية لبحث موضوع تدهور األراضي)20(

انية)21( ورشة عمل دولية حول تدهور الشعاب املرحج

ية مركز التميز البحثي في الدراسات البي�ئ

ة وكورونا)22( الصحة والبي�ئ

ية املستدامة)23( ا بيد لتحقيق التنمية البي�ئ يد�

ية ً نحو القيادة البي�ئ مفاهيم ومبادى�

ة اإلنسان والتلوث وحماية البي�ئ

ية رخصة القيادة البي�ئ

غرافية السعودية معية الحج الحج
التراث الثقافي املغمور وعلوم األرض)24(

ية املستدامة في اململكة العربية السعودية)25( التنمية البي�ئ

امعة امللك خالد غرافية السعودية بالتعاون مع حج معية الحج بال في منطقة عسير)26(الحج ي للحج التنوع الثقافي واألحيا�ئ

ي ببعض املبادرات  هد بارز في دفع النشاط السياحي البي�ئ كان لوزارة السياحة حج
ة السعودية للسياحة تحت اسم  مثل موسم صيف السعودية الذي أطلقته الهي�ئ
هات  والوحج الطبيعية  واملتنزهات  الحيوي  التنوع  ملناطق   ً رو�� والــذي  »تنفس« 
بداية  الداخلية.)30( ومع  السياحة  هات  زء أساس من وحج اململكة كحج ية في  البي�ئ
ً موسم »الشتاء حولك«  ة السعودية للسياحة أيضا� شهر ديسمبر، أطلقت الهي�ئ
بلي  الحج املشي  تضم  سياحية   ً برام�� ة  تهي�ئ عبر  اململكة  حول  الطبيعة  الكتشاف 
ية في محمية  واألنشطة الريفية والبحرية،)31( باإلضافة إلى تفعيل السياحة البي�ئ
ا وأم الرمث ومحمية عروق بني معارض في تعاون بين  فرسان ومحمية سحج
ة السعودية للسياحة.)32( كما تشارك  املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والهي�ئ
التي  »ريفنا«  معية  حج مثل  ية،  البي�ئ السياحة  دعم  في  الربحية  غير  معيات  الحج
 ً بالتعاون مع شركة »صناع السياحة« برام�� 2020م وأطلقت  العام  تأسست 
ازان في مطلع سنة 2021م، تتضمن زيارة مزارع البن الخوالني  لزيارة منطقة حج

واملوز ومناحل العسل. 

الــعــام على اكتشاف مــراكــز السياحة  وعلى الــرغــم مــن إغــاق الــحــدود واإلقــبــال 
أشار  حيث  ي،  البي�ئ السياحي  النشاط  على  لي  الحج أثرها  حة  ا�ئ للحج كــان  ية،  البي�ئ
واملتنزهات  للمحميات  الــزيــارة  نسب  انخفاض  إلــى  الثقافية  املــشــاركــة  مس� 

الطبيعية مقارنة مع العام املاضي )شكل 1-13(. 

ية املشاركة الثقافية والسياحة البي�ئ

ول، إذ قامت  حة كوفيد-19 في فترة فرض حظر التحج ا�ئ ية بحج تأثرت السياحة البي�ئ
حة بإغاق كافة محميات  ا�ئ ة السعودية للحياة الفطرية في ظل تداعيات الحج الهي�ئ
هة الوباء والحد من  هود الرسمية ملواحج ً مع الحج اململكة ومنع الزيارات لها، تماشيا�
معات  ية خاصة بعد إعان منع التحج ً السياحة البي�ئ تفشيه،)27( كما تأثرت برام��
 ً يل وإلغاء عدد من الفعاليات والبرام�� في األماكن العامة، وعلى إثر ذلك تم تأحج
انات  ر إلغاء الفعاليات واألنشطة واملهرحج السياحية املقرر عقدها خال 2020م، وأ�ثَّ
بشكل سلبي على أصحاب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كون الشركات الخاصة 
مة على السياحة تشكل حوالي  القا�ئ معيات األهلية  )الصغيرة واملتوسطة( والحج

%80 من قطاع التنشيط السياحي باململكة.

نهاية  وحتى  يونيو  شهر  بداية  مع  املحليين  السيا�  تدفق  عــاد  ما  سرعان  لكن 
 ً هت البرام�� ول واستمرار إغاق الحدود، فقد اتحج أغسطس، بعد رفع حظر التحج
نوب غرب اململكة حيث تميل  ً في حج السياحية نحو املتنزهات الطبيعية، خصوصا�
،)28( وانعكس ذلك على ارتفاع حصة رحات السياحة الداخلية  واء للبرودة صيفا� األحج
مالي الرحات السياحية من  بلية من إحج التي تضمنت زيارات ملناطق طبيعية أو حج

%3.3 في 2019م إلى %4.2 في األشهر التسعة األولى من عام 2020م.)29(

هة اللقاءات االفتراضية املقامةالحج
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شكل 13-1: نسبة األفراد الذين زاروا محميات أو متنزهات طبيعية في األعوام 
2019م و2020م.
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شكل 13-2: أعداد زيارات املحميات الفطرية.)33(

ضمن  الطبيعية  املحميات  وضــع  إلــى  تــهــدف  الــتــي  الوطنية  للسياحة  الــعــامــة 
مسارات التنمية السياحية ومشاريع االستثمار السياحي.)34(

ية هات السياحية البي�ئ دات مشاريع تطوير الوحج مست�ج

عام  في  عنها  اإلعــان  تم  التي  السياحية  هات  الوحج تطوير  على  العمل  إطــار  في 
ديدة  هة عسير في مطلع 2020م، وأعلن عن مشاريع حج 2019م، افتتحت واحج
من بينها مشروع إعادة تأهيل متنزه النهضة بالرياض، وأكملت شركة أرامكو 
تنورة  رأس  في  رحيمة   ً بخلي�� ي  البي�ئ القرم  نباتات  متنزه  مشروع  السعودية 
إلى مركز  باإلضافة  روف(،  )املانحج القرم  ار  2 مليون شتلة من أشحج والــذي يضم 

أبحاث مختص بهذا النوع من النبات.)35(

-وليس  الفطرية  للمحميات  الفعلية  الــزيــارات  إلى  بالنظر  اه  االتحج ذات  يلحظ 
حة كوفيد-19  ا�ئ - حيث انخفضت الزيارات بسبب حج املتنزهات الطبيعية عموما�
هذا  في  ويذكر   .)2-13 )شكل  السابقة  الخمس  السنوات  مستوى  دون  إلى 
ووزارة  الفطرية  الحياة  لتنمية  الوطني  املركز  بين  التعاون  استمرار  أن  الصدد 
ً املحميات املستهدفة التابعة للمركز ضمن املسارات السياحية،  السياحة إلدرا��
باملحميات، أسهم في وضع الضوابط  ية  البي�ئ هود لتفعيل السياحة  الحج وتوحيد 
هات  للحج السياحية  واملتطلبات  األنشطة  وتحديد  ية،  البي�ئ بالسياحة  املتعلقة 
السياحي، وهو ما سينعكس  ة لاستثمار  املدرحج ية  البي�ئ املواقع  املستثمرة في 
ية في منظومة السياحة املحلية بشكل  ً على تفعيل دور السياحة البي�ئ مستقبا�
ومحمية  2021م،  لــعــام  مــعــارض  بني  عـــروق  محمية  وضــع  ذلــك  ومــن  عـــام، 
االستثمار  خارطة  على  2020م  لعام  الرمث  وأم  ا  سحج ومحمية  فرسان  ــزر  حج
ية  السياحي من خال مشروعات صندوق التنمية السياحي، ورؤية االستراتيحج
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محميات بحريةمحمية برية

 � افتتاح واٜحهة عس��
� يناير 2020م.(1) �� البحرية ��

� تطرح  هئىة تطوير منطقة عس��
�ات للسدود كفرص  � بح�� �� ثما��

اص. است���ارية للقطاع ا���
بدء العمل ع�� مشروع حديقة امللك سلمان بالرياض.

إنٜحاز %90 من أعمال تطوير 
وادي العقيق وتأهيله بئىيًا� 
ه سياحي  �� وتحويله إ�� مت��

باملدينة املنورة.

اس���رار العمل إلنٜحاز أحد 
وف،  أكٜ�� ا��دأىق بمنطقة ا��ٜ

الواقعة بالقرب من مركز 
(2). �� امللك عبد العزيز الثقا��

� منتٜحع  الكشف عن تصام��
� العال.(3) �� شرعان ��

إعالن مشروع إعادة تأهيل 
ه النهضة بالرياض  �� مت��

� 2021م.(4) �� وبدء التنفيذ ��

بدء العمل ع�� تنفيذ مشروع 
 � �� �ة الصناعية �� ه والبح�� �� املت��

منطقة مصيف الفقرة باملدينة 
املنورة. (5)

العمل ع�� إعادة تأهيل 
� محمية  �� �� � املنتٜحع البي�ٔ��

� معارض.(6) عروق ب����

مناطق فطرية محمية 
تقع تحت حماية الهئىة 

امللكية للٜحبيل وينبع 

محميات طبيعية
� محافظة العال �� ��

5
123

6

ضراء. �اث العاملي الطبيعي واملناطق ا��� � ال�� � معارض لٜ��امح� ترشيح محمية عروق ب����

. � التنوع األحيأ��� حصر وتقي��

� الدراسات البحثية وا��ماية األمنية واملراقبة البئىية. � برامح� �� استخدام التقنية ا��ديثة ��

� املحمية. �� إعادة توزيع نطاقات ا��ماية ��

� املحمية. �� �� � إعداد وتنفيذ خطة تفصيلية لإلصحاح البي�ٔ��

� املحمية. �� �� � � البي�ٔ�� � املشاركة املحلية والتوعية والتعل�� برنامح�

� املحمية. �� إعداد خطة الرعي املستدام ��

� املحمية. �� ة املياه �� استخدام الطاقة املتٜحددة ومعا��ٜ

محمية 
� معارض  عروق ب����

هة_عسير_البحرية االفتتاح 2 يناير 2020م، تغريدة من موقع تويتر.   1(  أمانة منطقة عسير 28 ،[asirmunicipal@] ديسمبر 2020م، #فيديو وا�ج
https://twitter.com/asirmunicipal/status/1210972500097748992?s=20

وف،  اور ملركز امللك عبدالعزيز الثقافي الواقع غرب #سكاكا بالحج مة في مشروع إنشاء املتنزه املحج مشاريع السعودية 9، [SaudiProject@] يوليو 2020م، األعمال القا�ئ  )2
https://twitter.com/SaudiProject/status/1331903149062447105?s=20 .تغريدة من موقع تويتر

ع شرعان، تغريدة من موقع تويتر.  مشاريع السعودية 4، [SaudiProject@] نوفمبر 2020م، #العال تكشف عن تصاميم منتحج  )3 
   https://twitter.com/SaudiProject/status/1323915273318109185?s=20

2021 ضمن مساعي  2020م، #أمانة_منطقة_الرياض تعتزم إعادة تأهيل متنزه النهضة؛ وبدء التنفيذ في  مشاريع السعودية 1، [SaudiProject@] نوفمبر   )4
https://twitter.com/SaudiProject/status/1322980266000998400?s=20 .األمانة لزيادة املسطحات الخضراء، تغريدة من موقع تويتر

مشاريع السعودية 21، [SaudiProject@] أكتوبر 2020م، بدء أعمال تنفيذ املتنزه والبحيرة الصناعية الواقعة في منطقة مصيف الفقرة بـ #املدينة_املنورة، تغريدة   )5
https://twitter.com/SaudiProject/status/1318844202252369920?s=20  .من موقع تويتر

بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 7 فبراير 2020م.  )6

ية لعام 2020م هات السياحة البي�ئ دات مشاريع تطوير وحج مستحج
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اإلدارة املستدامة ملعامل التراث الطبيعي

دات امل�ميات الفطرية مست�ج

حيث  األحمر،  والبحر  اململكة  في  بحرية  محمية  أكبر  إضافة  إلى  القطاع  يتطلع 
كشفت شركة البحر األحمر للتطوير أن املحمية التي تقع على الساحل الغربي 
زر كمحميات طبيعية، وسيتم  للمملكة تبلغ مساحتها 5373 كم وتتضمن 9 حج
ددة بنسبة %100، وحظر استخدام الباستيك  فيها االعتماد على الطاقة املتحج
غير القابل إلعادة التدوير، وكذلك حظر دفن النفايات في املوقع، أو تصريف املياه 

في البحر.)36(

دول 13-3: املحميات الفطرية في اململكة العربية السعودية )37( حج

الطبيق1
تبوك

12105

 محمية
امللك سلمان امللكية

وف الحج

حرة الحرة2
وف الحج

13775
الحدود الشمالية

الخنفة3

تبوك

19339 وف الحج

ل حا�ئ

التيسية5
ل حا�ئ

4272.2
 محمية اإلمام 

تركي بن عبد هللا  الحدود الشمالية

نفود العريق6
القصيم

2036.1-
الرياض

-1840.9الرياضالوعول7

2553مكة املكرمةمحازة الصيد8
 محمية اإلمام 

سعود بن عبد العزيز

ا وأم الرمث9 سحج
مكة املكرمة

6528.2-
الرياض

-9.33عسيرريدة10

امع الهضب11 -2256.4الرياضمحج

عروق بني معارض12
ران نحج

12787-
الرياض

بل شدا13 -68.62الباحةحج

بيل لألحياء البحرية14 -2410.69املنطقة الشرقيةالحج

زر فرسان15 ازانحج -5408حج

زر أم القماري16 -4.03مكة املكرمةحج

موع 85,393.47 امل�ج

املحميات الفطرية في اململكة العربية السعودية

محميات بحريةمحمية برية

 � افتتاح واٜحهة عس��
� يناير 2020م.(1) �� البحرية ��

� تطرح  هئىة تطوير منطقة عس��
�ات للسدود كفرص  � بح�� �� ثما��

اص. است���ارية للقطاع ا���
بدء العمل ع�� مشروع حديقة امللك سلمان بالرياض.

إنٜحاز %90 من أعمال تطوير 
وادي العقيق وتأهيله بئىيًا� 
ه سياحي  �� وتحويله إ�� مت��

باملدينة املنورة.

اس���رار العمل إلنٜحاز أحد 
وف،  أكٜ�� ا��دأىق بمنطقة ا��ٜ

الواقعة بالقرب من مركز 
(2). �� امللك عبد العزيز الثقا��

� منتٜحع  الكشف عن تصام��
� العال.(3) �� شرعان ��

إعالن مشروع إعادة تأهيل 
ه النهضة بالرياض  �� مت��

� 2021م.(4) �� وبدء التنفيذ ��

بدء العمل ع�� تنفيذ مشروع 
 � �� �ة الصناعية �� ه والبح�� �� املت��

منطقة مصيف الفقرة باملدينة 
املنورة. (5)

العمل ع�� إعادة تأهيل 
� محمية  �� �� � املنتٜحع البي�ٔ��

� معارض.(6) عروق ب����

مناطق فطرية محمية 
تقع تحت حماية الهئىة 

امللكية للٜحبيل وينبع 

محميات طبيعية
� محافظة العال �� ��

5
123

6

ضراء. �اث العاملي الطبيعي واملناطق ا��� � ال�� � معارض لٜ��امح� ترشيح محمية عروق ب����

. � التنوع األحيأ��� حصر وتقي��

� الدراسات البحثية وا��ماية األمنية واملراقبة البئىية. � برامح� �� استخدام التقنية ا��ديثة ��

� املحمية. �� إعادة توزيع نطاقات ا��ماية ��

� املحمية. �� �� � إعداد وتنفيذ خطة تفصيلية لإلصحاح البي�ٔ��

� املحمية. �� �� � � البي�ٔ�� � املشاركة املحلية والتوعية والتعل�� برنامح�

� املحمية. �� إعداد خطة الرعي املستدام ��

� املحمية. �� ة املياه �� استخدام الطاقة املتٜحددة ومعا��ٜ

محمية 
� معارض  عروق ب����

مواقع التراث الطبيعي املؤهلة 
مة التراث العاملي باليونسكو  لقا�ئ

ة  هود املبذولة لتوثيق التراث الطبيعي في اململكة وتطويره، أعلنت الهي�ئ ضمن الحج
معة 3  السعودية للحياة الفطرية )املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية( يوم الحج
باململكة على  ــزر فرسان  وحج بني معارض  عــروق  ً محميتي  إدرا�� 2019م.  يناير 
اليونسكو كممتلكات طبيعية، وفي  بمنظمة  العاملي  للتراث  التمهيدية  مة  القا�ئ
ترشي�  ملف  على  العمل  بــدء  املــركــز  أعلن  2020م  الــعــام  مــن  سبتمبر  مطلع 
مة اليونسكو للتراث العاملي كأول موقع تراث عاملي  محمية عروق بني معارض لقا�ئ
طبيعي مرش� من اململكة،)38( والعمل على حزمة من املشاريع ضمن املشروع 
معايير  خــال  من  املحمية  وتنمية  تطوير  بهدف  ية،  النموذحج للمحمية  الــريــادي 

وأهداف تضمن وصولها إلى مصاف املناطق املحمية األفضل على مستوى العامل. 

مة املناطق الخضراء التابع لاتحاد  ً قا�ئ كما يعمل املركز على تطبيق معايير برنام��
 ً عد هذا البرنام�� الدولي للمحافظة على الطبيعة )IUCN( لتطوير محمياته، و�يُ

املعيار الدولي ألفضل املمارسات في املحميات الطبيعية.)39(

ضمن  والطبيعية  الثقافية  مواقعها  يل  تسحج فــي  اململكة  ملساعي   ً واســتــمــرارا�
محمية  كــأول  فرسان  ــزر  حج محمية  يل  تسحج على  تعمل  العاملي،  التراث  م  قوا�ئ
زر  ً اليونسكو لإلنسان واملحيط الحيوي، ملا تمتاز به حج طبيعية سعودية في برنام��
تمع  ي وحياة فطرية نادرة، ولتعزيز استفادة املحج ً فرسان من تنوع بي�ئ وشواطى�
والتنوع  والثقافة  الــتــراث  وتبرز  ة  البي�ئ على  تحافظ  مستدامة  بطريقة  املحلي 

ي واملحيط الحيوي للمحمية.)40(  البي�ئ

املؤقتة  اململكة  مة  لقا�ئ األخـــرى  الطبيعية  املــواقــع  مــن  عــدد  ترشي�  نتظر  �يُ كما 
القنفذة، و»حرة كشب«،  نوب غرب محافظة  القماري« حج أم  زيرة  لتشمل »حج
نة  لحج توافقها مع متطلبات  ف حال  الطا�ئ بمحافظة  )مقلع طمية(  الوعبة  فوهة 

التراث العاملي.)41(

 املنطقةاملنطقة املحميةم
اإلدارية

مساحة 
مالحظاتاملحمية - كم2
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العامحمية شرعان
ً من  بلية، و50 رأسا� ً من الوعول الحج 25 رأسا�

ً من ظباء االدمي،  ظباء الريم، و20 رأسا�
و10 رؤوس من املها العربي )الوضيحي(.)45(

متنزه القصيم 
الوطني)46(

7 رؤوس من ظباء الريم.القصيم

رعاء)47( ً من ظباء الريم.شقراءمتنزه الحج 20 رأسا�

 متنزه بقيق 
البري)48(

بقيق
10 رؤوس من ظباء الريم 

3 رؤوس من املها العربي

متنزه مرات 
الوطني)49(

ً من ظباء الريممرات 15 رأسا�

ة وال�ياة الفطرية ً ومبادرات حماية البي�ئ برامح�

ــراءات  اإلحج لتطبيق  ة  نتيحج الفطرية  والحياة  ة  البي�ئ على   ً ابيا� إيحج العام  هذا  عد  �يُ
حة كوفيد-19، حيث شهدت اململكة كغيرها من دول  ا�ئ االحترازية املتعلقة بحج
ي في بعض مناطقها، ورصد خبراء  ل ومؤشرات لتعافي التنوع األحيا�ئ العامل دال�ئ
املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية العديد من أنواع الطيور والحيوانات البرية 
التنوع  لتعافي  باإلضافة  قبل،  من  الحيوانات  تلك  فيها  ل  تسحج مل  مناطق  في 
ي في العديد من املناطق الطبيعية بسبب تدني التأثيرات السلبية التي  األحيا�ئ
ي في مناطق نمو النباتات.)42( ول السيارات العشوا�ئ يحدثها االحتطاب والصيد وتحج

ومتنوعة  وافــرة   ً أيضا� كانت  فقد  ة،  البي�ئ لحماية  واألنشطة  املــبــادرات  بشأن  أمــا 
أطلقتها  التي  خضراء«  علها  »لنحج حملة  أبرزها  كــان  مختلفة،  نواحي  وشملت 
10 مليون  إلــى  الــوصــول  بهدف  أكتوبر،  والــزراعــة في شهر  واملــيــاه  ة  البي�ئ وزارة 
 ً رة خال ستة أشهر.)43( كما قطع املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية شوطا� شحج
 � ً إعادة توطين األحياء في املحميات واملتنزهات الوطنية، وقد نحج ً في برنام�� كبيرا�

دول 4-13(. ً في توطين العديد منها في مختلف مناطق اململكة )حج البرنام��

ة امللكية ملحافظة العا مستمرة في العمل على إعادة التوازن  هود الهي�ئ وال تزال حج
ية  استراتيحج ضمن  الثالثة  يسة  الر�ئ الخطة  تنفيذ  عبر  شرعان  ملحمية  الطبيعي 
في  ية  االستراتيحج من  زء  الحج هذا  ويتمثل  2019م،  عام  في  بدأتها  التي  ة  الهي�ئ
املحيطة  ة  البي�ئ ة  تهي�ئ على  العمل  وبــدء  الطبيعية،  ته  لبي�ئ العربي  النمر  إعــادة 

بهدف توطينها.)44(

ً الوطني لتوطين الحياة الفطرية. دول 13-4: األحياء املتوطنة ضمن البرنام�� حج

اندلع في   الذي  الحريق  املتأثرة بعد  الغابات  النباتي في  الغطاء  ية الستعادة  بي�ئ
متخصصة،  أمنية  شركات  مع  التعاقد  على  العمل  ــرى  وحج تنومة،)52(  محافظة 
والغابات  املحميات  ومــراقــبــة  وحماية  والــســامــة  األمـــن  أنشطة  مــهــام  لتتولى 
يخص  فيما  الخاص  القطاع  مع  التعاون  إلى  باإلضافة  واملتنزهات.)53(  واملراعي 
االلتزام  على  للرقابة  الوطني  املركز  ــع  و�قَّ وقد  النفايات.  وإدارة  التلوث  مكافحة 
الهواء  ودة  ملراقبة حج STC عقد مبادرة إلنشاء وحدة مركزية  موعة  ي ومحج البي�ئ

واالنبعاثات ومعرفة مصادر التلوث.)54( 

الرقمنة في قطاع التراث الطبيعي

رقمنة عمليات ال�ماية والتوثيق

ً متوسعة في سياسات صون الطبيعة وعملياتها،  تؤدي التقنيات الرقمية أدوارا�
السياسات  هــذه  طليعة  في  وتأتي  للطبيعة«،  الرقمي  بـ»الصون  يعرف  فيما 
من  بذلك  يرتبط  ومــا  الطبيعية،  املحميات  ومــراقــبــة  الحماية  عمليات  رقمنة 
واملنصات  ط  الوسا�ئ توظيف  إلى   ً وصــوال� غرافي  الحج والتوثيق  واملس�  الــدراســات 
بــه،)55( وعلى الرغم من  بالتراث الطبيعي ورفع الوعي  التعريف  تماعية في  االحج
بني  عــروق  محمية  سدت  حج ككل،  العامل  في  التطبيقات  لهذه  النسبية  الحداثة 
أن  يمكن  ملا   ً متقدما�  ً مــثــاال� ية  نموذحج عاملية  محمية  لتكون  هيزها  وتحج معارض 
الحديثة  التقنيات  املحمية استخدام  هيز  تحج ب  تطّلَ إذ  اململكة،  القطاع في  يتبناه 
الصناعية  األقــمــار  وصــور  )الـــدرون(  طيار  بــدون  رات  كالطا�ئ والــدراســة  للمراقبة 
غرافية وغير ذلك من التطبيقات، وقد يكون  وربطها بتقنيات نظم املعلومات الحج
ربة لبقية محميات اململكة، والتوسع  ً لنقل التحج ا� مثل هذه املمارسات مدخا� نحج

في تطبيق مثل هذه التقنيات.)56( 

التقنيات  توظيف  فــي  التوسع  فــإن  الطبيعي،  الــتــراث  معامل  توثيق  ــال  مــحج وفــي 
تبنت  وقــد  الطبيعي،  التراث  إلــى  يمتد  أن  املمكن  من  التراث  لعناصر  الرقمية 
ة امللكية ملحافظة العا أكبر مشروع للتوثيق الرقمي ثاثي األبعاد، وتعمل  الهي�ئ
ثاثية  يا  بتكنولوحج  ً نــمــاذ�� تصميم  على  فاكتوم  مؤسسة  مع  بالتعاون  ة  الهي�ئ
التصويري  املس�  أعمال  بداية  العا، وكانت  تراث  للتوثيق والحفاظ على  األبعاد 
بل عكمة وأبو عود،)57( وهي مناطق تتميز  ر ثم مملكة دادان وحج من منطقة الححج

ها األثري والتاريخي. انب ثرا�ئ ية ملعاملها الطبيعية إلى حج ً القيمة االستثنا�ئ بتماز��

ي، دشن نادي الصقور  وفي سياق الحفاظ على الحياة الفطرية ودعم التوازن البي�ئ
تها  بي�ئ الصقور في  )هــدد( إلطــاق   ً برنام�� نوفمبر  السعودي في منتصف شهر 
املواطنين  عــدد من  بــادر  وقــد  االنــقــراض،  الساالت من  والحفاظ على  الطبيعية 

)50(. ً لدعم أهداف البرنام�� بتسليم قرابة 130 صقرا�

وزارة  كافحت  رة،  املهاحج واآلفــات  راد  الحج ملكافحة  املوسمية  هود  الحج إطــار  وضمن 
وعسير،  الــريــاض،  في  الصحراوي  ــراد  الــحج من  هكتار   23,620 ة  والبي�ئ الــزراعــة 
خطة  إعــداد  في  النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز  شــرع  كما  والــقــصــيــم.)51( 

عدد وأنواع األحياءاملنطقةاملحمية
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األرشفة الرقمية والتعريف بالتراث الطبيعي

الــحــمــايــة واملــراقــبــة  ــف  عــلــى وظــا�ئ الــرقــمــنــة  فــيــه  الـــذي تسهم  الـــدور  ال يقتصر 
وحسب، فمع توظيف التقنية لصال� التراث الطبيعي وتحويله إلى مادة قابلة 
حة كوفيد -19  ا�ئ للتداول واملشاركة عبر العوامل االفتراضية، خاصة مع انتشار حج
 ً وبــارزا�  ً وهريا� حج  ً دورا� تمثل  الرقمنة  أصبحت  ـــراءات،  إحج من  عليها  ترتب  ومــا 
رضت فيه قيود  إلحياء التراث الطبيعي وحمايته وتوثيقه، ففي الوقت الذي �فُ
ة امللكية ملحافظة العا  حة، فتحت الهي�ئ ا�ئ ية للحج راءات الوقا�ئ ً باإلحج السفر التزاما�
ولة  بحج القيام  العامل  أنحاء  مختلف  من  السيا�  ميع  لحج تتي�  إلكترونية  نافذة 
افتراضية للتعرف على معامل العا بما تحتويه من تراث طبيعي وتراث ثقافي، 
ثاثية  تقنية  يستخدم  رقمي  معرض  عبر  منازلهم  في  ودهم  وحج أثناء  وذلك 
باليوم  )إثــراء(  العاملي  الثقافي  عبدالعزيز  امللك  مركز  احتفى  كما  األبــعــاد،)58( 
فيه  يخوض  والــذي  الثقافات،  مملكة  ملعرض  تدشينه  عبر  التسعين  الوطني 
وتبرز  اململكة،  تــراث  معامل  بين  بهم  تتنقل  افتراضية  تفاعلية  ربة  تحج الـــزوار 
انب  حج إلى  منطقة  لكل  املتعددة  والثقافية  ية  البي�ئ التكوينات  املعرض  هذا  في 

حكايات هذه األرض وتاريخها.)59(

الطبيعية  باملشاهد  بالتعريف  اهتمامها  العا  ملحافظة  امللكية  ة  الهي�ئ أبــدت  كما 
ــة وتــوثــيــقــهــمــا، حــيــث أعــلــنــت عـــن إطــــاق مــســابــقــة للتصوير  ــريـ واألمــــاكــــن األثـ
حكايات  تسرد  صــور  التقاط  على  املسابقة  وتعتمد  العا،  ألهالي  الفوتوغرافي 
ة  املحافظة، والتي يمكن من خالها استخدام الصور في األنشطة التسويقية للهي�ئ

ً إعادة افتتا� موسم العا القادم.)60(  زء من برنام�� كحج

عنها  غنى  ال  والــعــرض  والتخزين  التصوير  ــاالت  مــحج في  الرقمية  التطبيقات  إن 
مهور  للحج معلوماته  ويتي�  مامحه  يــوثــق  الطبيعي  للتراث  أرشــيــف  بــنــاء  فــي 
بناء  برزت عدة مشاريع في طليعتها مشروع  انب،  الحج العريض، وألهمية هذا 

قاعدة بيانات للحياة الفطرية في اململكة، وهو املشروع الذي يطم� املركز الوطني 
لتنمية الحياة الفطرية إلى إطاقه خال العام 2021م.)61(

تطورات تنظيمية

ي في اململكة، صدرت  ة والحد من األثر البي�ئ هود املبذولة لحماية البي�ئ مع استمرار الحج
ديد في منتصف شهر يوليو، ويهدف النظام  ي الحج املوافقة على تطبيق النظام البي�ئ
ة واألنشطة  ة والحفاظ عليها وتعزيز استدامتها، وتنظيم قطاع البي�ئ إلى تنمية البي�ئ
ية  والخدمات املتعلقة به، كما يمنع ممارسة األنشطة التي تترتب عليها آثار بي�ئ
إال بعد الحصول على تصري� أو ترخيص، باإلضافة إلى حظر القيام بأي أنشطة 
ية، أو اإلضرار بها.)62(  ية واملوارد املا�ئ أو ممارسات من شأنها تلويث األوساط البي�ئ

ة واملياه والزراعة في ديسمبر  ة من قبل وزارة البي�ئ عد تدشين صندوق البي�ئ و�يُ
مـــن هـــذا الـــعـــام نــقــلــة نــوعــيــة، حــيــث ســيــســهــم الــصــنــدوق بــشــكــل أســــاس في 
ً والدراسات والتقنيات  ة، والدعم والتمكين للبرام�� االستدامة املالية لقطاع البي�ئ
ية تحافظ على  بي�ئ الــوزارة خمسة مراكز  انب ذلك  دشنت  إلى حج العاقة،  ذات 
ي في اململكة، وهي املركز الوطني لألرصاد،  ة والحياة الفطرية والتنوع األحيا�ئ البي�ئ
واملركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واملركز الوطني للرقابة 
ي، واملركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، واملركز الوطني إلدارة  على االلتزام البي�ئ

ة واملوروث الطبيعي. سد حرص اململكة واهتمامها بالبي�ئ النفايات.)63( وهذا يحج

بشأن  ناغويا  بروتوكول  إلــى  اململكة  انضمت  الدولية  االتفاقيات  صعيد  وعلى 
ة عن  الناش�ئ للمنافع  واملنصف  العادل  والتقاسم  ينية،  الحج املــوارد  الحصول على 
الــوزراء  لس  محج قرار  ب  بموحج ي،  البيولوحج التنوع  باتفاقية  وامللحق  استخدامها 

رقم )675( بتاريخ 1441/11/2هـ.)64( 

محميات بحريةمحمية برية

 � افتتاح واٜحهة عس��
� يناير 2020م.(1) �� البحرية ��

� تطرح  هئىة تطوير منطقة عس��
�ات للسدود كفرص  � بح�� �� ثما��

اص. است���ارية للقطاع ا���
بدء العمل ع�� مشروع حديقة امللك سلمان بالرياض.

إنٜحاز %90 من أعمال تطوير 
وادي العقيق وتأهيله بئىيًا� 
ه سياحي  �� وتحويله إ�� مت��

باملدينة املنورة.

اس���رار العمل إلنٜحاز أحد 
وف،  أكٜ�� ا��دأىق بمنطقة ا��ٜ

الواقعة بالقرب من مركز 
(2). �� امللك عبد العزيز الثقا��

� منتٜحع  الكشف عن تصام��
� العال.(3) �� شرعان ��

إعالن مشروع إعادة تأهيل 
ه النهضة بالرياض  �� مت��

� 2021م.(4) �� وبدء التنفيذ ��

بدء العمل ع�� تنفيذ مشروع 
 � �� �ة الصناعية �� ه والبح�� �� املت��

منطقة مصيف الفقرة باملدينة 
املنورة. (5)

العمل ع�� إعادة تأهيل 
� محمية  �� �� � املنتٜحع البي�ٔ��

� معارض.(6) عروق ب����

مناطق فطرية محمية 
تقع تحت حماية الهئىة 

امللكية للٜحبيل وينبع 

محميات طبيعية
� محافظة العال �� ��

5
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ضراء. �اث العاملي الطبيعي واملناطق ا��� � ال�� � معارض لٜ��امح� ترشيح محمية عروق ب����

. � التنوع األحيأ��� حصر وتقي��

� الدراسات البحثية وا��ماية األمنية واملراقبة البئىية. � برامح� �� استخدام التقنية ا��ديثة ��

� املحمية. �� إعادة توزيع نطاقات ا��ماية ��

� املحمية. �� �� � إعداد وتنفيذ خطة تفصيلية لإلصحاح البي�ٔ��

� املحمية. �� �� � � البي�ٔ�� � املشاركة املحلية والتوعية والتعل�� برنامح�

� املحمية. �� إعداد خطة الرعي املستدام ��

� املحمية. �� ة املياه �� استخدام الطاقة املتٜحددة ومعا��ٜ

محمية 
� معارض  عروق ب����

ية )محمية عروق بني معارض( حزمة املشاريع التي أطلقت من خالل املشروع الريادي للمحمية النموذحج
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هوامش الفصل:

2020م.  ديسمبر   3 باململكة،  ــي  األ�ــيــا�ئ والــتــنــوع  الفطرية  والــحــيــاة  ة  البي�ئ على  للحفاظ  ية  بي�ئ مــراكــز  و5  ة  البي�ئ صــنــدوق  ــن  يــدسشِّ الفضلي  عـــام/  واس،   )1 
https://www.spa.gov.sa/2164898

https://rsrc.kaust.edu.sa/Pages/Publications.aspx?y=2020 .موقع مركز البحر األ�مر لألبحاث، املنشورات، 10 ديسمبر2020م  )2
1441هــــ.  ة  الححج ذو   26 املــيــاه،  ألبــحــاث  تقني  ابتكار  مركز  إلنــشــاء  والــزراعــة«  واملــيــاه  ة  »البي�ئ مــع  تــعــاون  اتفاقية  والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة   )3 

       https://www.kacst.edu.sa/news-details/5474
واس، عام / »املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي« و»كاوست« يتعاونان للحفاظ على النباتات املهمة واملهددة باالنقراض في اململكة، 14 أكتوبر 2020م.    )4

     https://www.spa.gov.sa/2144693
  https://www.spa.gov.sa/2099353 .ية«، 18 يونيو 2020م ج »رخصة القيادة البي�ئ امعة امللك عبدالعزيز يطلق برنام�� واس، عام / الوقف العلمي بحج  )5

بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 19 يناير 2021م.  )6
يال  ية لأل�ج ية والغذا�ئ ية واستدامة املصادر املا�ئ د. �مد بن محمد آل الشيخ minister_moe_sa، 23[@] يوليو 2020م، للرفع من استثمار مواردنا البي�ئ  )7
ج الدراسية؛ باعتبار التربية  ة في املناه�� االت العلمية والبحثية، ولتعزيز مفاهيم �ماية البي�ئ املقبلة؛ وقعت مع أخي معالي AlfadleyA@ مذكرة تفاهم في املحج

ية أساس التعّلم، واكتساب املهارات والخبرات التعليمية. تغريدة من موقع تويتر.  البي�ئ
https://twitter.com/minister_moe_sa/status/1286337891275345927?s=20

ة« تنفذ �ملة موسعة على مواقع بيع الحطب املحلي في 4 مناطق ،15 ديسمبر 2020م.  ة واملياه وا لزراعة، »البي�ئ وزارة البي�ئ  )8
https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1167.aspx#0

ية هذا  معية السعودية للعلوم البي�ئ دة_تتنفس والحج دة تتنفس JeddahBreathe، 3[@] ديسمبر2020م، تم بحمد هللا توقيع اتفاقية التعاون بين #�ج 9( �ج
ير ومكافحة #التصحر. تغريدة من موقع تويتر.  ال التشحج از في محج التعاون سيتي� الفرصة ملزيد من العمل واإلنحج

 https://twitter.com/JeddahBreathe/status/1334581643445669890?s=20
ية في #اليوم_العاملي_للتطوع ب 130 شتلة  معية السعودية للعلوم البي�ئ دة تتنفس والحج دة تتنفسJeddahBreathe، 9[@] ديسمبر2020، مشاركة �ج 10( �ج
  https://twitter.com/JeddahBreathe/status/1336761460693864449?s=20 .معية الفيصلية الخيرية. تغريدة من موقع تويتر قدمت للحج

11( بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 19 يناير2021م.
ي 2020م، 17 مايو 2020م.  واس،عام / اململكة تشارك العامل اال�تفال باألسبوع العاملي للتنوع األ�يا�ئ  )12 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2087549
https://www.spa.gov.sa/2142835 .ل وا�ة األ�ساء كأكبر وا�ة في العامل، 8 نوفمبر 2020م واس، ثقافي / »غينيس« تسحج  )13

بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، 19 يناير 2021م.  )14
عبر  محاضرة  لحضور  دعوتكم  ة_السعودية_للحياة_الفطرية  #الهي�ئ يسر  2020م،  مايو   [@NCW_center]، 15 الفطرية  الحياة  لتنمية  الوطني  املركز   )15

ي و�ماية مساراته، تغريدة من موقع تويتر.  رة والتواصل البي�ئ ج zoom بعنوان/ الطيور املها�ج برنام��
https://twitter.com/NCW_center/status/1261039590934224899?s=20

ة_السعودية_للحياة_الفطرية لحضور امللتقى العلمي بمناسبة  املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 7، [NCW_center@] يونيو 2020م، تدعوكم #الهي�ئ  )16
https://twitter.com/NCW_center/status/1269632865811271680 .اليوم_العاملي_للمحيطات 2020، تغريدة من موقع تويتر#

العلمي  امللتقى  لحضور  ة_السعودية_للحياة_الفطرية  #الهي�ئ تدعوكم  2020م،  13، [NCW_center@] يوليو  الفطرية  الحياة  لتنمية  الوطني  املركز   )17
بمناسبة #يوم_التوعية_بأسماك_القرش 2020م، تغريدة من موقع تويتر. 

https://twitter.com/NCW_center/status/1282649858936057857?s=20
ي و�ماية النباتات، 5 صفر 1442هـ.  ة واملياه والزراعة، »الوزارة« تقيم ورشة عمل دولية افتراضية عن دور الصحة النباتية في تعزيز األمن الغذا�ئ وزارة البي�ئ  )18

https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1112020.aspx
ير املستدام،19 ربيع األول1442هـ.  ج للتوعية بأهمية التشحج ة واملياه والزراعة، الوزارة تنظم ملتقى افتراضيا� وزارة البي�ئ  )19 

https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1412020.aspx
ي وإيقاف الهدر، 6 ربيع الثاني  تماعات العشرين على �ماية كوكب األرض واألمن الغذا�ئ ة واملياه والزراعة، معالي الوزير لـ »االقتصادية«: ركزنا في ا�ج وزارة البي�ئ  )20

https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/ministerg20.aspx .|1442هـ
املصدر السابق.  )21

ج والفعاليات بدون نص-.، تغريدة من موقع تويتر.  دول البرام�� ية 9 ،[CEES_KAU@] نوفمبر 2020م، -صورة لحج مركز التميز البحثي في الدراسات البي�ئ  )22
https://twitter.com/CEES_KAU/status/1325677365658316800?s=20
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املصدر السابق.  )23
غرافية السعودية: التراث الثقافي املغمور وعلوم األرض. أ.د عبدالعزيز بن لعبون   معية الحج غرافية السعودية 29 ،[saudigs@] نوفمبر 2020م، تنظم الحج الحج  )24
https://twitter.com/saudigs/status/1333008623803527169?s=20 .تغريدة من موقع تويتر ،https://zoom.us/j/97216570399

ية املستدامة في اململكة العربية السعودية. أ.د  غرافية السعودية: التنمية البي�ئ معية الحج غرافية السعودية 22 ،[saudigs@] نوفمبر 2020م، تنظم الحج الحج  )25
اع الحارث. الرابط:  https://zoom.us/j/95510558139                        . تغريدة من موقع تويتر،  عواطف بنت الشريف شحج

https://twitter.com/saudigs/status/1330490591017390085?s=20 
بال  �ج وباألخص  واهميتها  بال  الحج نقاش عن  اليوم �لقة  السعودية  غرافية  الحج معية  الحج تقيم  2020م،  ديسمبر   [@saudigs]، 16 السعودية غرافية  الحج  )26
نوبي الغربي  زء الحج يات ومبادرات نوعية ساهمت في تنمية زراعية مستدامة بالحج ازات التي تحققت باستراتيحج منطقة عسير. يحق للمملكة أن تفتخر باإلنحج

ي، تغريدة من موقع تويتر.  مع الحفاظ على النظام الحيوي والتنوع األ�يا�ئ
https://twitter.com/DrIbrahimAref1/status/1339146886121476097?s=20

املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 15 ،[NCW_center@] مايو 2020م، - صورة بدون نص لبيان إغالق املحميات-، تغريدة من موقع تويتر.   )27
https://twitter.com/saudiwildlife/status/1245767263824814083 

نقاش بؤري، التراث الطبيعي، 2 ديسمبر 2020م.  )28
بيانات مركز املعلومات واألبحاث السيا�ية، 25 يناير 2020م.   )29

س«، 17 ذو القعدة 1441هـ.  ة السعودية للسيا�ة تعلن إطالق موسم صيف السعودية »تن�فّ وزارة السيا�ة، الهي�ئ  )30 
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عد الثقافي لفنون الطهي والعمل املؤسسي في ممارساته ما زال  ها وتنوعها، فإن العناية بال�جُ ذر ثقافة الطعام وثرا�ئ على الرغم من تحج
ً من تبني وزارة الثقافة لقطاع فنون الطهي منذ نشأتها، ثم  ً في اململكة. فقد شهد القطاع العديد من التطورات التنظيمية ابتداء� ا� ناش�ئ

ً املتخصصة. يتها لتطوير القطاع في �زمة من البرامح� ة فنون الطهي في مطلع هذا العام والتي نشرت استراتيحج تأسيس هي�ئ
ية لألطباق املحلية من القطاعين العام أو الخاص. هود التوثيق والحصر وبروز عدة مبادرات توثيقية وترويحج ز العام بظهور �ج كما تم�يّ

حة كوفيد-19 التي أ�دثت تحوالت كبيرة في قطاع املطاعم �ول العامل، وقادت إلى تسارع في التحول الرقمي  ا�ئ ه القطاع تحديات �ج وا�ج
االهتمام  لظاهرة   ً مواكبهة� املنزل  في  للطهي  مة  مال�ئ ات  منتحج وابتكار  السحابية،  املطاعم  عدد  وازديــاد  املنزلي  التوصيل  تطبيقات  نحو 
انات واملسابقات أ�د  يل عدد كبير من الفعاليات واملهر�ج ول. وقد شّكل إلغاء وتأ�ج ر املنزلي و�ظر التحج بفنون الطهي خالل فترات الححج
ل تتمثل في املبادرات واملسابقات الرقمية واللقاءات االفتراضية الحوارية بين  اد بدا�ئ حة، مما دعا إلى إيحج ا�ئ أبرز مظاهر تأثر القطاع بالحج
وهر فنون الطهي من ممارسة  ً عن الفعاليات الحضورية التي تمثل �ج ً متكامال� املختصين في فنون الطهي. ومل توفر هذه اللقاءات بديال�

ً هذا العام. ة إلى تذوق األطباق، التي كان غيابها بارزا� ��يّ

ً اإلبداع واإلنتاح�

معيات وأندية الطهي �ج

الــطــهــاة الــســعــودي،  نـــادي  ــمــعــيــات األهــلــيــة مثل  تعمل بعض املــؤســســات والــحج
السعودية  العربية  اململكة  طهاة  تطوير  تمع  ومحج للطهاة،  السعودية  معية  والحج
تدريبية ومسابقات طهي على مدار  تنظيم مبادرات ودورات  )آرتيستك(، على 
هود الفردية للطهاة الذين ينضوي عدد كبير منهم تحت هذه  العام، باإلضافة للحج
ً على تنامي النشاط واالهتمام  معيات األهلية، ما يعطي مؤشرا� املؤسسات أو الحج
تمع تطوير طهاة اململكة العربية السعودية  بالقطاع، فعلى سبيل املثال، شهد محج
ً في عدد املنضمين على مدار السنوات األخيرة، �يث  ً مطردا� )آرتيستك( ارتفاعا�
لة قرابة 600 عضوية في عام 2020م مقارنة بـ 521  بلغ عدد العضويات املسحج
التوسع  مر�لة  وأسهمت  2018م،  عــام  في  و498  2019م،  عــام  في  عضوية 
إلى تزايد ملحوظ في  املنورة  الرياض واملدينة  تمع طهاة اململكة في مدينتي  ملحج

عدد األعضاء املهتمين)1(.

حة كوفيد-19 ا�ئ ية لحج  تأثير السياسات الوقا�ئ
ً على عملية اإلنتاح�

حة كوفيد-19 في تسريع التحول الرقمي في قطاع املطاعم  ا�ئ برز التأثير األكبر لحج
سواء من �يث خدمة التوصيل املنزلي، أو ظهور ما يسمى باملطاعم السحابية، 
راءات مثل التغليف اآلمن  ً لالشتراطات الصحية التي فرضت بعض اإل�ج ونظرا�
ات التي تواكب هذه االشتراطات مثل تقديم  للطلبات، فقد ظهرت بعض املنتحج
بعض املأكوالت الشعبية الشهيرة كأطباق األرز - مثل الكبسة - بطرق مبتكرة 
ه  و�جّ� بات السريعة، كما �ت� وغير معتادة، كأن تقدم في علب صغيرة أشبه بالو�ج
الكثير من املطاعم إلى بيع مكونات أطباقها بشكل غير مطبوخ في خطوة ملواكبة 
اكتسبت  خدمة  وهي  الطعام،  ووصفات  الطبخ  بتعلم  االهتمام  ازديــاد  ظاهرة 
ول. وعلى املستوى  شعبية مع محدودية أوقات التبضع أثناء فترات �ظر التحج
ــــراءات  اتــخــذت اململكة اإل�ج ــي، إذ  الــغــذا�ئ ــحــة أهمية األمــن  ــا�ئ الــحج أبـــرزت  األكــبــر، 
عبر  حة،  ا�ئ الحج تأثير  من  للحد  ي؛  الغذا�ئ األمــن  منظومة  تعزيز  ــل  أ�ج من  الالزمة 
تقديم �زم دعم من خالل صندوق التنمية الزراعية بلغت ملياري ريال و450 

مليون ريال)2(.

ال فنون الطهي ز في محج وا�ئ الحج

ً إللــغــاء الــعــديــد من  ــز املــحــلــيــة والــدولــيــة هـــذا الــعــام نـــظـــرا� ــوا�ئ غــابــت معظم الــحج
انات والفعاليات الخاصة بفنون الطهي �ول العامل؛ وذلك للظروف املصا�بة  املهر�ج
سعودية  طاهية  �صول  شهد  2020م  عام  مطلع  أن  غير  كوفيد-19،  حة  ا�ئ لحج
وعلى  العربي(،  العامل  )توب شيف  التلفزيوني   ً البرنامحج زة مقدمة من  ا�ئ �ج على 
�ضور  من  تعزز  الواسعة،  شهرته  فإن   ً للبرنامحج ارية  التحج الطبيعة  من  الرغم 
ً الدولية، وقد �صلت  الطبق السعودي والطهاة السعوديين في املحافل والبرامحج
، لتصبح  اد على لقب توب شيف في املوسم الرابع من البرنامحج الشيف سما �ج
زة، وتضمنت مكونات الطبق الذي �قق لها  ا�ئ بذلك أول سعودية تحصد هذه الحج

ً من القهوة والكستناء)3(. ا� الوصول إلى اللقب مزيحج
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ز الثقافية الوطنية وا�ئ مبادرة الحج
 30 في  الوطنية  الثقافية  ز  وا�ئ للحج الترشيح  باب  فتح  عن  الثقافة  وزارة  أعلنت 
أو  ــراد  األفــ تستهدف  الــتــي  الطهي  فــنــون  ــزة  ــا�ئ �ج ضمنها  ومــن  2020م،  يونيو 
هات التي ساهمت في إثراء القطاع خالل العامين املاضيين، وستعلن أسماء  الحج

زين خالل عام 2021م)4(. الفا�ئ

الحضور واالنتشار

فعاليات ومعارض فنون الطهي

الطبق  �ضور  لتعزيز  فرصة  الطهي  وفنون  الطعام  ومعارض  فعاليات  تشكل 
انب  الحج وقــد غلب  الــقــطــاع،  فــي  املختلفة  ــارب  الــتــحج واالنــفــتــا� على  الــســعــودي، 
إلى  وباإلضافة  العام،  خالل  املقامة  الفعاليات  معظم  على  والسيا�ي  الترفيهي 
 ً ً بوصفه نشاطا� الفعاليات التي تختص بالطعام وفنون الطهي، يحضر الطهي أيضا�

انات الترفيهية أو التراثية. ً للكثير من املهر�ج مصا�با�

ففي  القطاع،  في  الفعاليات  على  حة  ا�ئ الحج تأثير  من   ً قــدرا� الحضور  أعــداد  ظهر  �تُ
أب  بوب  لفعالية  الحضور  عدد  بلغ  حة،  ا�ئ الحج انتشار  قبل  وفبراير  يناير  شهري 
بينما   ، شخصا�  8,885 ــذور  �ج ســوق  وفعالية  شخص،   38,000 من  أكثر  بــارك 
نوفمبر  شهر  في  أقيمت  التي  السرية  ق  الحدا�ئ لفعالية  الحضور  عــدد  اقتصر 
العمل  استمرار  بسبب   ً حج النتا�ئ ــع  تــرا�ج يعكس  مــا  وهــو   ، شخصا�  1,198 على 
أعداد  تماعي، ومحدودية  اال�ج التباعد  التي تشمل قواعد  اال�ترازية  راءات  باإل�ج

الحضور للفعاليات العامة.

دول 14-1: بعض فعاليات الطعام وفنون الطهي املقامة خالل عام 2020م)5(. �ج

دةيناير 2020ممركز �ي املحمديةكرنفال الطهي �ج

ان األكل املديني املدينة املنورةيناير 2020مكلية السيا�ة والفندقةمهر�ج

ة العامة للترفيهبوب أب بارك الرياضيناير 2020مالهي�ئ

ذور ة العامة للترفيهسوق �ج الظهرانيناير- فبراير 2020مالهي�ئ

الخبرسبتمبر 2020مأكاديمية زادكلقمة على املاشي

ان مذاق الخبرأكتوبر 2020ممذاقمهر�ج

الظهرانأكتوبر 2020مإثراءمستقبل الطعام

ق السرية ة العامة للترفيهالحدا�ئ الرياضنوفمبر 2020مالهي�ئ

مقر الفعاليةالفعالية تاريخ الفعالية هة املنظمة ال�ج
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ضمنهم  ومــن  ودوليين،  سعوديين  طهاة  عــدة  إعــدادهــا  في  وشــارك  الفرنسي، 
ة فنون الطهي األستاذة ميادة بدر)8(. يس التنفيذي لهي�ئ الر�ئ

عنى ارية للمطاعم التي �ةُ ارب التحج  التحج
بتقديم الطعام السعودي الفاخر 

ً لتقديم الطعام السعودي بشكل فاخر، وقد ارتبطت  ارية مؤخرا� ارب تحج ظهرت تحج
قّدم  مما  السعودية،  مواسم  مثل  السيا�ية،  الفعاليات  ببعض  ارب  التحج تلك 
الطبق  هوية  على  الحفاظ  يراعي  ومعاصر  ديد  �ج بأسلوب  األطــبــاق  هــذه  بعض 
التي  املطاعم  بعض  في   ً ليا� �ج واالبتكار  ريب  التحج عنصر  ويظهر  مكوناته.  وأصالة 
مــن خالل  تكية ومطعم ســهــيــل)9(،  الــعــام مثل مطعم  هــذا  فــي مطلع  افتتحت 
بطرق  وتقديمها  فيها،  ــديــدة  �ج مكونات  وإدخـــال  املحلية،  األطــبــاق  بعض  تطوير 

تتقاطع مع مطابخ أخرى.

املشاركة

ممارسة فنون الطهي

األخــيــر من  الــربــع  فــي  ـــري  أ�ج الــذي  2020م،  الثقافية  املــشــاركــة  بحسب مسح 
املــمــلــكــة)10(،  مناطق  ميع  �ج مــن   ً شــخــصــا�  3112 شملت  ممثلة  بعينة  الــعــام، 
بطهيها  يهتم  أو  يدها  يحج التي  األطباق  مة  قا�ئ والعربية  املحلية  األطباق  تصدرت 
من يمارس الطبخ من العينة، بينما انخفضت نسبة من يغلب لديهم االهتمام 
نبية/ العاملية و�دها إلى أقل من %3. كما أشار املسح إلى تباين  باألطباق األ�ج
بين الذكور واإلناث في هذا الصدد، ففي �ين تأتي األطباق املحلية/ السعودية 
أو  ادتهن  بإ�ج أفدن  اللواتي  اإلناث  نسبة  ترتفع  الذكور،  لدى  مة  القا�ئ رأس  على 
 ً انفتا�ا� يعكس  ما  وهــو   ،40% �والي  إلــى  األطباق  أنــواع  بمختلف  اهتمامهن 
ارب طهي متنوعة، على خالف الذكور. وبشكل عام تشكل نسبة اإلناث  على تحج
إلى  النسبة  هذه  تنخفض  فيما   ،85.5% الطهي  لفنون  يدات  املحج أو  املهتمات 

%66.9 عند الذكور.

مسابقات الطهي والدور التوثيقي

حة  ا�ئ هة �ج راءات اال�ترازية في موا�ج ابة لإل�ج يل الفعاليات استحج ً إللغاء أو تأ�ج نظرا�
امعة  م(، التي تقيمها كلية السيا�ة بحج كوفيد-19، مثل مسابقة )الطاهي النحج
ل افتراضية  امللك عبدالعزيز بشكل سنوي)6(، ابتكرت املؤسسات في القطاع بدا�ئ
إلقــامــة املــســابــقــات، وكــانــت املـــبـــادرة األبــــرز فــي هـــذا الــصــدد هــي مسابقة )إرث 
وشهدت  2020م،  إبريل  شهر  في  الطهي  فنون  ة  هي�ئ أطلقتها  التي  مطبخنا(، 
زين في كال  تماعي، وقد بلغ عدد الفا�ئ ً على منصات التواصل اال�ج ً ملحوظا� تفاعال�
مع بين املحافظة واالبتكار؛ �يث  زة، شاركوا بوصفات تحج ً وفا�ئ زا� املسارين 22 فا�ئ
تهدف املسابقة إلى الحفاظ على إرث املطبخ السعودي، وفي سبيل تعزيز ذلك 
أصالة  املسابقة  وتشترط  )سفرة(،  بعنوان  كتاب  في  زة  الفا�ئ الوصفات  ستوثق 
الوصفة وا�تواءها على املكونات املحلية بنسبة %70 على األقل، وأن تكون من 

إ�دى مناطق اململكة؛ لتعكس ثراء وتنوع األطباق السعودية)7(.

التدوين والنشر في قطاع فنون الطهي

األبــرز  النشاط  هــو  تماعي  اال�ج الــتــواصــل  ومــواقــع  اإلنــتــرنــت  الــتــدويــن على  يظل 
تقرير  أشار  وقد  بالقطاع،  املتصلة  والخبرات  املعلومات  وتبادل  والتلقي  للنشر 
يأتيان  اإلنترنت  الشفهي ومواقع  التناقل  أن  إلى  لعام 2019م  الثقافية  الحالة 
الطبخ  كتب  لقلة   ً نظرا� السعودية  الوصفات  لتلقي  يسة  الر�ئ املصادر  طليعة  في 
انب مع ظهور بعض املشاريع  ً في هذا الحج املتخصصة، ويعكس عام 2020 تطورا�
 ، سابقا� إليها  املشار  مطبخنا(  )إرث  مبادرة  إلى  فباإلضافة  التوثيقية،  واملبادرات 
ته مدرسة  ضيف ملكتبة املطبخ السعودي هذا العام كتاب )مذاق العال( الذي أنتحج ائُ
ة امللكية ملحافظة العال، وا�توى  فيرنداي الفرنسية لفنون الطهي، بدعم من الهي�ئ
املطبخ  بتقنيات  املحلية  الطهي  أساليب  فيها  ت  مز�ج وصفة،   30 على  الكتاب 
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يد أو تهتم بالطبخ؟(. نس )هل تحج يد الطبخ ونوع الطبق �سب الحج شكل 14-1: التوزيع النسبي ملن يهتم أو يحج

التعلم والتلقي في وصفات الطعام املحلية

ً للمال�ظة التي رصدها تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م، أشار مسح  تدعيما�
هو  واألصــدقــاء  األهــل  بين  الشفهي  التناقل  أن  إلــى  2020م  الثقافية  املشاركة 
الذين  أفاد %53.5 من  إذ  السعودية؛  األطباق  لتلقي وصفات  األســاس  املصدر 
بينما  املصدر،  هذا  على  األغلب  في  يعتمدون  أنهم  بالطبخ  يهتمون  أو  يدون  يحج
 ً اءت مواقع اإلنترنت في املرتبة الثانية بنسبة %37.4. وأظهر املسح اختالفا� �ج
في نمط التلقي والتعلم فيما يتعلق بوصفات الطعام بين الذكور واإلناث، ففي 
يس لدى الذكور بنسبة 65%  �ين يشكل التناقل الشفهي للوصفات املصدر الر�ئ
ً لدى اإلناث بنسبة مقاربة  مقابل %45 لدى اإلناث، فإن مواقع اإلنترنت تأتي أوال�

للتلقي من خالل التناقل الشفهي بلغت %46.6 مقابل %25 لدى الذكور.

�سب  السعودية  األطباق  وصفات  تلقي  ملصادر  النسبي  التوزيع   :2-14 شكل 
نس. الحج
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ود  ات العمرية في مصادر التلقي، ويوضح و�ج ً بين الف�ئ ل املسح اختالفا� كما يسحج
تبلغ  �يث  العمر،  وبين  اإلنترنت  مواقع  خــالل  من  التلقي  بين  عكسية  عالقة 
راِو�  نسبة من يتلقى وصفات األطباق السعودية من خالل اإلنترنت بين الذين �تُ
ً %41، وتنخفض هذه النسبة إلى ما يقارب النصف  أعمارهم بين 15-30 عاما�

ً فأكثر. ة العمرية 46 عاما� لتبلغ %22.6 لدى الف�ئ
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اإلدارة املستدامة للمحافظة على األطعمة 
الشعبية أو التقليدية

انات الشعبية األسواق واملهر�ج

اإلرث  من   ً ــزءا� ـ �ج اململكة  مناطق  في  املنتشرة  والحصاد  الصيد  مواسم  تشكل 
ر باستخدام  ً ما ترتبط هذه املواسم باألطعمة الشعبية، التي تحصضّ الثقافي، وكثيرا�
من  معينة  أنــواع  في  املحلية  انات  املهر�ج من  العديد  يتخصص  املحاصيل.  هــذه 
في  الخامسة  بنسخته  العام  هذا  أقيم  الــذي  العسل  ان  مهر�ج مثل  املحاصيل، 
السابعة  للسنة  أقيم  الــذي  البن  ان  ومهر�ج ــازان،  �ج بمنطقة  العيدابي  محافظة 
ا الثاني عشر ببريدة  ان الكليحج ازان كذلك، ومهر�ج ر بمنطقة �ج في محافظة الدا�ئ
ــر  زا�ئ ألــف   100 بـ  ر  قــُدّ بإقبال  انات  املهر�ج هــذه  �ظيت  �يث  القصيم،  بمنطقة 
ات وأطباق تعتمد  ان الوا�د)11(، وتتيح في معظمها الفرصة لتطوير منتحج للمهر�ج

على هذه املحاصيل.

دول 14-2: بعض أسواق األطعمة الشعبية في اململكة)12(. �ج

كل املدن أسواق الخضار 

املدينة املنورة سوق الطباخة

الرياض سوق البن 

أبها سوق الثالثاء

بريدة ان التمور مهر�ج

عنيزة سوق املسوكف

دة �ج سوق اللبانة

العال سوق املزارعين

ة املختصة باملأكوالت الشعبية األسر املنتحج

ة فنون الطهي واملختصة بتقديم  لة بياناتها في هي�ئ ة املسحج يبلغ عدد األسر املنتحج
اململكة،  مناطق  معظم  فــي  تــتــوزع  ــة)13(،  مــنــتــحج أســر   206 الشعبية  املــأكــوالت 
ظل  في  سيما  ال  املطاعم،  في  تقديمها  يندر  التي  املحلية  األطباق  أشهر  وتقدم 
الــدور  أهمية  يعكس  ما  وهــو  السعودية،  األطباق  في  املتخصصة  املطاعم  نــدرة 
وقد  والتقليدية،  الشعبية  األطعمة  على  املحافظة  في  األســر  هــذه  تلعبه  الــذي 
ً دعم  بــرامــحج لتقديم  والــخــاص  الــعــام  القطاعين  مــن  املــبــادرات  مــن  العديد  ظهر 
لهذه األسر وعقد شراكات تسويق، مثل مبادرة )معروف( التي قامت بها وزارة 
من  وغيرها  ة  املنتحج األســر  لهذه  قدمت  التي  ثقة  شركة  مع  بالتعاون  ارة  التحج
ستية وتسويقية تمّكن أصحاب املشاريع  ارية الصغيرة خدمات لو�ج املشاريع التحج
ل  سحج المتالك  ة  الحا�ج دون  املنصة  خالل  من  خدماتهم  وتقديم  يل  التسحج من 

اني)14(. اري وبشكل محج تحج

ة العمرية. يد أو يهتم بالطبخ �سب مصادر تلقي وصفات األطباق السعودية والف�ئ شكل 14-3: التوزيع النسبي ملن يحج

45-31 ر 15-4630 فأك�ث
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التوثيق في األطعمة الشعبية

لة في قأ�مة التراث الثقافي غير املادي في اليونسكو)1( العناصر املتصلة بالطعام واملس�ج

ة فنون الطهي، 16 ديسمبر 2020م. بيانات هي�ئ  )1

لة يلالعناصر املسحج العناصر قيد التسحج

يل في املستقبل عناصر مرشحة للتسحج

ا                                                       املشغوثة                                                       الصيادية                                                         املنتو                                                       األرز الحساوي                        السليق                                                     الكليحج

قرص عقيلي                                                   املطبق                                                          البكيلة                                                          الحيسة                                                        املنسف

نخيل التمر

القهوة العربية

البن الخوالني

الهريس
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م الحصر قوا�ئ

ة  هي�ئ هة  �ج من  املحلي  املستوى  على  التوثيق  مــبــادرات  العام  هــذا  في  نشطت 
ميع مناطق اململكة  ً على مستوى �ج فنون الطهي، �يث قامت بحصر 191 طبقا�
ة بتوثيق عناصر  مة �صر للمأكوالت الشعبية، كما قامت الهي�ئ �تى اآلن في قا�ئ
املأكوالت الشعبية في منطقة املدينة املنورة ضمن مشروع توثيق فنون الطهي 

.)15( باململكة، وبلغت 115 عنصرا�

الرقمنة في قطاع فنون الطهي

التحول الرقمي واملطاعم السحابية

املطاعم في  أنشطة تشغيل  ً غير مسبوق في  حة كوفيد-19 تغييرا� ا�ئ أ�دثت �ج
حة،  ا�ئ الحج ــار  آث مــن  للتخفيف  اإلغـــالق  سياسات  بسبب  وذلــك  الــعــامل؛  دول  كافة 
على  حة  ا�ئ الحج بتأثير  الــخــاص  التقرير  وبحسب  اال�ــتــرازيــة،  ــــراءات  اإل�ج وفــرض 
ــاريــة، فـــإن قــطــاع الضيافة  ــلــس الــغــرف الــتــحج الــقــطــاع الــخــاص والـــصـــادر مــن مــحج
حة في اململكة)16(.  ا�ئ ً من الحج اء ضمن أكثر القطاعات تضررا� واملطاعم واملقاهي �ج
ح بعضها اآلخر في  ، نحج ً كبيرهت� ر� وفي الوقت الذي عانت فيه بعض املطاعم خسا�ئ
تعويض االنخفاض الحاد في املبيعات، من خالل التركيز على خدمات التوصيل 

املنزلي، التي تستخدم التطبيقات الرقمية)17(.

 ً نماذ�ج أبــرزت  إنما  ية،  الغذا�ئ ات  للمنتحج الشراء  طريقة  على  الرقمنة  تقتصر  مل 
املطاعم يعرف  ديد من  املطعم، وذلك بظهور نمط �ج رت من مفهوم  غ�يّ مختلفة 
ية  الخار�ج الطلبات  خدمة  على  كامل  بشكل  تعمل  التي  السحابية،  باملطاعم 
والتوصيل، �يث تقوم بإعداد األطعمة في منطقة خاصة لتحضير الطعام، دون 

لوس وتناول الطعام داخلها. توفير أماكن للحج

فنون الطهي في الفضاء االفتراضي

عد الفضاء االفتراضي املسا�ة األوسع للتدوين وتبادل املعارف من قبل الهواة  �يُ
واملحترفين، وبحسب تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م، فإن مواقع اإلنترنت 
العديد من وصفات األطباق السعودية وطرق إعدادها وتحضيرها، ولكنها  توفر 
تماعي  ً اال�ج �ضِ عدها الثقافي املرتبط بالسياق�ي� ذورها التاريخية و�جُ تفتقر إلى تناول �ج
هود مؤسسية  ً إلى موارد و�ج ي. النقص في هذا النوع من التدوين قد يحتا�ج والبي�ئ
ة فنون الطهي  ً التي أعلنت عنها هي�ئ لتنشيطه، وهو ما يظهر في بعض البرامحج
ية واملسموعة لفنون  ً تطوير القصص واملكتبة املر�ئ يتها، كبرنامحج ضمن استراتيحج
التقليدية  املحلية  والقصص  الــروايــات   ً )تــرويــحج ركــيــزة  على  يقوم  الــذي  الطهي، 

املتعلقة بفنون الطهي()18(. ة فنون الطهي، 16 ديسمبر 2020م. بيانات هي�ئ  )1

املؤسسات املعنية ب�فظ األطعمة الشعبية
أو التقليدية والتعريف بها)1(

معية �رفة �ج

معية السعودية  للمحافظة  الحج
على التراث )نحن تراثنا(

تمع تطوير طهاة محج
 اململكة العربية السعودية )آرتيستك(

 األكاديمية السعودية
 لتعليم فنون الطهي )زادك(

كرسي التراث الحضاري 
امعة امللك سعود بحج
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لسات  لحج بديل  تقديم  االفتراضي  الفضاء  استطاع  فقد  التدوين،  اوز  يتحج وفيما 
النقاش واللقاءات الحوارية املصا�بة، وذلك عن طريق تحولها للفضاء الرقمي، 
الطهي  فنون  انات  ومهر�ج فعاليات  على  نفسه  األمــر  ينطبق  ال  الحال  وبطبيعة 
ة واستخدام الحواس للتعاطي مع  يس على املمارسة الح�يّ التي تعتمد بشكل ر�ئ
عل غيابها يشكل وا�دة من أبرز السمات للقطاع في هذا  األطباق)19(، وهو ما �ج
تماعي  ل التواصل اال�ج العام، وقد أقيمت بعض هذه املبادرات البديلة على وسا�ئ

املختلفة مثل مبادرة )إرث مطبخنا( التي سبقت اإلشارة إليها.

مواضيع  على  حة  ا�ئ الحج طر�تها  التي  والــفــرص  التحديات  بعض  انعكست  كما 
املستقبلي،  الطعام  عمل  ورشــة  مثل  النقاش،  و�لقات  العمل  ورش  ومحاور 
التي قدمها  النقاش  )إثــراء(، و�لقة  الثقافي  امللك عبدالعزيز  التي قدمها مركز 
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بعنوان )االستدامة في منطقة 
ً بعد فيروس كورونا: تغيير أنماط االستهالك في قطاعات األزياء والغذاء  الخليحج
حة. ا�ئ والنقل(، التي تناولت الغذاء بوصفه أ�د أهم املصادر االستهالكية خالل الحج

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

العاملون في القطاع

 ً ً وطاهيهت� ً عام( 1532 طاهيا� لين في مهنة )طاه� بلغ عدد الطهاة السعوديين املسحج
مالي العاملين في  بنهاية عام 2020م، ويمثل هذا العدد %2.44 فقط من إ�ج
القطاع، ويعكس املؤشر انخفاض العدد بشكل سنوي، في مقابل نمو في عدد 

السعوديين العاملين في وظيفة كبير طهاة.

لين في مهنة الطهي)20(. دول 14-3: أعداد املسحج �ج

ً عام 2047200917761523طاه�

20222731كبير طهاة

الفرص التي تقدمها خدمات التسويق اإللكتروني 
للطهاة السعوديين

ساهمت خدمات التسويق اإللكتروني في تبادل الخبرات بين الطهاة السعوديين، 
اتهم، كما قدمت   مهور، واستعراض مهاراتهم الشخصية ومنتحج والوصول إلى الحج
)مين  مــبــادرة  مثل  الوطنية،  للكوادر  دعــم  مــبــادرات  الخاصة  املؤسسات  بعض 
ة العامة للمنشآت  اهز بالشراكة مع الهي�ئ صا�ب املطعم( التي أطلقها تطبيق �ج
الطعام،  إعــداد  في  املتميزة  ة  املنتحج األســر  لدعم  )منشآت(  واملتوسطة  الصغيرة 
60 ألف متسابق ومتسابقة، واعتمدت املسابقة على  �يث بلغ عدد املشاركين 

هز بالكامل)21(. ز فرصة امتالك مطعم محج ماهيري، و�از الفا�ئ التصويت الحج

املأكوالت واملشروبات الشعبية

اململكة،  مناطق  كافة  في  الشعبية  األطعمة  تقدم  التي  واملقاهي  املطاعم  تنتشر 
مة لنشاط محالت بيع األكالت الشعبية 3444  ارية القا�ئ الت التحج وبلغ عدد السحج
مة لنشاط املقاهي الشعبية 2374  ارية القا�ئ الت التحج مؤسسة، فيما تضمنت السحج
واملقاهي  املطاعم  هذه  انب  �ج وإلــى  2020م)22(،  عام  نهاية  �تى  وذلــك  مؤسسة 
ً في تقديم هذا النوع من األطعمة التقليدية الشعبية  ة �ضورا� تحقق األسر املنتحج
ة في اآلونة األخيرة  ر اإللكترونية املختصة باألسر املنتحج بشكل خاص. وشهدت املتا�ج
لة في منصة معروف  ر املسحج اوز عدد املتا�ج لين، �يث تحج ً في أعداد املسحج تزايدا�
ً ضمن قطاع املطابخ واملخبوزات، وذلك �تى نهاية عام 2020م)23(.  را� 12568 متحج
ويختص ما ال يقل عن 206 منها في تقديم املأكوالت الشعبية أو التقليدية، وفي 
 ً ة أبرمت منصة )تسعة أعشار( تعاونا� يع ملا تقدمه األسر املنتحج إطار الدعم والتشحج
اتها وإيصالها  اهز(، يمّكن تلك األسر من استعراض أطباقها ومنتحج مع شركة )�ج

للمستهلك عبر تطبيق إلكتروني مختص في إيصال الطلبات)24(.

2020م 2019م 2018م 2017م املهنة
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التعليم والتدريب في قطاع الطهي

الطعام،   ً إنتا�ج أو  الفندقة  مقررات  ضمن  الطهي  فنون  امعات  الحج بعض  تقدم 
امعة األميرة نورة بنت عبدالر�من التي تتيح دراسة فنون الطهي  باستثناء �ج
واملهني  التقني  للتدريب  العامة  املؤسسة  وتقدم  العالي،  التعليم   ً برامحج ضمن 
والسيا�ة  الفندقة  فــي  مــســارات  عــدة  ضمن  الطهي  تعلم  فــي  الدبلوم   ً بــرامــحج
في  والضيافة  للسيا�ة  العالي  املعهد  لفروع  بالنسبة  نفسه  واألمــر  والضيافة، 
يقدم  �يث  الــطــهــي)26(،  لفنون  زادك  وأكاديمية  ــــازان)25(،  و�ج والبا�ة،  الــريــاض، 
األطعمة  تخصصات  أو  الطهي  تخصصات  في  الدبلوم   ً وبــرامــحج دورات  ميعها  �ج

املتصلة بها.

ً االبتعاث الثقافي،  وفي خطوة لرفع مستوى التأهيل في القطاع اشتمل برنامحج
الذي أطلقته وزارة الثقافة بنهاية عام 2019م على تخصصات فنون الطهي، وبلغ 
ً وطالبة)27(،  عدد املتقدمين الراغبين في دراسة تخصص فنون الطهي 1732 طالبا�
كما شهد مسار التميز لالبتعاث الذي أطلقته وزارة التعليم في أكتوبر 2020م، 

ً ضمن مساراته املعتمدة)28(. إضافة تخصص فنون الطهي أيضا�

ً التدريب برامح�
انب الدورات التي تقدمها  هات دورات تدريبية متصلة بالقطاع، إلى �ج تقدم عدة �ج
هات األكاديمية املعتمدة التي سبقت اإلشارة إليها. فعلى سبيل املثال،  بعض الحج
 ً للمبادى�  ً ورشــا� تضمنت  التدريبية،   ً البرامحج من  �زمة  السيا�ة  وزارة  أطلقت 
في  مقدمة  عن   ً فضال� املــشــروبــات،  إعــداد  في  وأخــرى  الطهي،  لفنون  األساسية 
سالمة الغذاء)29(. ويشارك القطاع الخاص سواٌءً من خالل املعاهد املتخصصة في 
فنون الطهي مثل معهد بليند، ومدرسة فيرنداي الفرنسية التي عقدت شراكة 
ً وطاهية من السعوديين، في  ة امللكية بمحافظة العال لتدريب 24 طاهيا� مع الهي�ئ
ل تأهيلهم للعمل في العال)30(؛ أم من خالل  ً استمر أربعة أشهر من أ�ج برنامحج
تمع تطوير طهاة اململكة الذي يقدم دورات تدريبية  املؤسسات األهلية مثل محج

قصيرة في فنون الطهي على مدار العام)31(.

عد تعليم وتدريب فنون الطهي عن �جُ
على  فيه  االعــتــمــاد  يمكن  وال  تفاعلي  نــشــاط  الطهي  تعليم  أن  مــن  الــرغــم  على 
البديل  إلــى   ً مــؤقــتــا� انتقلت  ــهــات  الــحج فــإن بعض  الرقمية و�ـــدهـــا)32(،  ــط  الــوســا�ئ
اال�ترازية  ــــراءات  واإل�ج كــوفــيــد-19  حة  ا�ئ لحج املباشر  التأثير  بسبب  االفــتــراضــي 
التي  )زادك(،  الطهي  فنون  تعليم  أكاديمية  ــهــات  الــحج تلك  ومــن  لها،  املصا�بة 
وزارة  وكذلك  االفتراضي)33(.  التدريب  خالل  من  الدراسية  �صصها  استكملت 
الطهي  فنون  في  االفتراضية  التدريبية   ً الــبــرامــحج بعض  نظمت  التي  السيا�ة 
ً من  تمع تطوير طهاة اململكة العربية السعودية الذي قدم عددا� والضيافة. ومحج

الدورات التأسيسية القصيرة بشكل افتراضي على مدار العام.

تطورات تنظيمية

فيما  األبـــرز  الخبر  2020م  فبراير  شهر  فــي  الطهي  فنون  ة  هي�ئ تأسيس  يعد 
عن  املسؤولة  هة  الحج هي  ة  الهي�ئ لتصبح  القطاع،  من  التنظيمي  انب  الحج يخص 
أعلنت  وقد  للقطاع،  التشريعية  املنظومة  وبناء  يات  واالستراتيحج الخطط  وضع 
اسة سمو وزير  ة بر�ئ لس إدارة الهي�ئ وزارة الثقافة في شهر يوليو عن تشكيل محج

ب وزير الثقافة  الثقافة األمير بدر بن عبدهللا بن فر�ان آل سعود، ومعالي نا�ئ
لس، وعضوية الدكتورة ديان دود،  يس املحج ً لر�ئ با� األستاذ �امد بن محمد فايز نا�ئ
واألستاذ بدر بن زهير فايز، واألستاذ إريك ولف، واألستاذة لويزا سييرا، واألستاذ 

ة)34(. ً للهي�ئ ً تنفيذيا� يسا� هاني بن �سين العطاس، واألستاذة ميادة بدر ر�ئ

ترتكز على خمس  التي  يتها  استراتيحج نوفمبر عن  ة في شهر  الهي�ئ أعلنت  وقد 
ً القصص  يسة، تتمحور �ول املحافظة على تراث الطهي وتوثيقه وترويحج ز ر�ئ ركا�ئ
 ً انب، ودعم وتطوير مهنة الطهي في اململكة واإلنتا�ج واملرويات املحلية �وله من �ج
ربة طعام بمعايير عالية  ً توفير تحج انب آخر، وأخيرا� والخدمات املتعلقة بها من �ج
 12 عن  ة  الهي�ئ أعلنت  ذلــك  ولتحقيق  ــزوار،  والـ واملقيمين  للمواطنين  بالنسبة 
الت  سحج تطوير   ً برنامحج وهي  الخمس،  ز  الركا�ئ هذه  من  تنطلق   ، علميا�  ً ا� برنامحج
ً املحافظة على تراث فنون  فنون الطهي واالعتراف بها واملحافظة عليها، وبرنامحج
الطهي،  لفنون  واملسموعة  ــيــة  املــر�ئ واملكتبة  القصص  تطوير   ً وبــرنــامــحج الطهي، 
 ً ً التبادل والترويحج م الطعام، وبرنامحج ً تعزيز القطاع املحلي وتو�يد قوا�ئ وبرنامحج
اململكة،  مناطق  فــي  الــطــعــام  سيا�ة   ً وبــرنــامــحج الــطــعــام،  ودبلوماسية  الــدولــي 
تمعية  املحج ً املشاركة  دة، وبرنامحج الرا�ئ ً فعاليات فنون الطهي السعودية  وبرنامحج
لها،   ً والــتــرويــحج الطهي  تطوير مهنة   ً وبــرنــامــحج املــنــاطــق،  فــي  الطهي  ــانــات  ومــهــر�ج
ودة  ً االرتقاء بحج ً املفاهيم السعودية في تحسين وتطوير الطعام، وبرنامحج وبرنامحج
ات الطهي  ً البحث في خدمات ومنتحج ات الطهي وتوزيعها، وبرنامحج هيز منتحج تحج

السعودي وابتكارها وتطويرها)35(.
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تماعية، 15 ديسمبر 2020م. بيانات وزارة املوارد البشرية والتنمية االحج  )20
اهز باسم مين صاحب املطعم، 22 ديسمبر 2020م، زة حج ا�ئ ز بحج زيرة، منشآت تحتفي بالفريق السعودي الفا�ئ ريدة الحج حج  )21

https://www.al-jazirahonline.com/2020/11/27/105761/
ارة، 20 ديسمبر 2020م. بيانات وزارة التحج  )22

https://maroof.sa/ ،املوقع الرسمي ملنصة معروف  )23
https://madeinksa.910ths.sa/jahez.html ،ار املوقع الرسمي ملنصة تحج  )24

بيانات وزارة التعليم، 9 ديسمبر 2020م.  )25
https://zadk.com.sa/programmes-ar/ ،موقع األكاديمية السعودية لفن الطهي زادك  )26

بيانات وزارة الثقافة، نوفمبر 2020م.  )27
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مة، وبروز  التر�ج املنشورة، وانتعاش �ركة  للعناوين  الكمية  الزيادة  ً ظهر من خالل  ً ملحوظا� األخيرة نموا� السنوات  القطاع في  شهد 
مته بأسلوب متميز وعرضه بشكل عصري. وعلى الرغم من ارتفاع  املشروعات اإللكترونية التي تهدف إلى نشر املحتوى املعرفي وتر�ج
كانت  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج فرضتها  التي  ية  االستثنا�ئ الظروف  أن  إال  النظامي،  يل  التسحج أرقــام  بحسب  2020م  لعام  النشر  معدالت 
البيع  يسة مثل معارض الكتب، ومل يعوض  الر�ئ وانب متعددة، �يث توقفت العديد من الفعاليات  لها انعكاسات على القطاع في �ج
ل الرقمية من الكتاب  ً للناشرين وصناعة النشر. كما طر�ت البدا�ئ ً كبيرا� اإللكتروني عن انخفاض مستوى املبيعات، وهو ما شكل تحديا�
ل الكتاب الرقمي واإلقبال على التسوق اإللكتروني،  ً مستقبلية تعكسها مؤشرات تق�جُّ الرقمي إلى التسويق اإللكتروني للكتاب، فرصا�
راءات اال�ترازية - بتفعيل  ر الصحي وتطبيق اإل�ج ل الرقمية من فضاء افتراضي سمح - خالل مدة الححج باإلضافة إلى ما تتيحه الوسا�ئ
ل وأوعية غير تقليدية النتشار  مة، ووفرت وسا�ئ دور القطاع، واستمرار كثير من الفعاليات واألنشطة املختصة بالكتاب والقراءة والتر�ج

م.  املحتوى املؤلف واملتر�ج

: النشر والكتب اإلبداع واإلنتا�ج

�الة النشر 

لعام  النظامي  اإليداع  يات  اكتمال إ�صا�ئ ً لعدم  لة نظرا� املسحج العناوين  بلغ عدد 
لعدد  مقارب  رقم  في   ،)1( عنوانا�  8497 الوطنية  فهد  امللك  مكتبة  في  2020م 
ية  اإل�صا�ئ هــذه  وتشمل   )2(.)1-15 )شــكــل  2019م  لــعــام  املــودعــة  الــعــنــاويــن 

امعات السعودية، ومراكز األبحاث  إصدارات دور النشر الخاصة، ودور نشر الحج
ات  والهي�ئ الـــوزارات  ومنشورات  التعليم   ً مناه�ج إلــى  باإلضافة  الــذاتــي،  والنشر 
على  التأليف  مستويات  في  االرتفاع  هذا  ويأتي  األهلية،  معيات  والحج الحكومية 
ستية واملالية  ً لهذا العام بسبب التحديات اللو�ج الرغم من محدودية قدرة اإلنتا�ج
تأثير  يظهر  ال  وقد  كوفيد-19.)3(  حة  ا�ئ �ج انتشار  مع  القطاع  على  انعكست  التي 
يات اإليداع، كما أن انعكاسها على قدرة الناشرين على إصدار  حة في إ�صا�ئ ا�ئ الحج

ديدة قد ال يتض� مداه بشكل فوري ومباشر. عناوين �ج

لة عام 2020م كانت  يات إلى أن �والي %40 من العناوين املسحج تشير اإل�صا�ئ
أسماء   ً عنوانا�  3422 �مل  �يث  والنشر،  التأليف  في  ديدة  �ج ارب  تحج ألصحاب 
دد من  اب �ج ك�تّ ألفها  التي  العناوين  االنخفاض في نسبة  لحظ  و�يُ ــدد.  �ج مؤلفين 
مالي الكتب املودعة في األعوام الخمسة املاضية )شكل 15-2 وشكل 3-15(،  إ�ج
ً على  ً وهذا يعطي مؤشرا� ً في معدالت اإلنتا�ج ماال� وقد يعود ذلك إلى االرتفاع إ�ج

نشاط أكثر استمرارية بين املحترفين من املؤلفين.

نه تقرير العام  ً ملا ب�يّ دد، يشير -وفقا� إن النمو العددي في عناوين املؤلفين الحج
تمع  رة االهتمام بالتأليف ودخول شريحة أكبر من املحج 2019م- إلى اتساع دا�ئ
رة مل تتسع بما يكفي لردم الهوة بين  ين فيه. غير أن هذه الدا�ئ كفاعلين ومنتحج
باملعيار  محدودة  املرأة  مشاركة  تزال  ال  إذ  التأليف،  نشاط  في  واإلناث  الذكور 
السعوديات  للكاتبات  النوعية  املساهمة  تواكب  وال   ،4% اوز  تتحج وال  الكمي، 
النشطين  اب  الك�تَّ أعداد  تنامي  ومع   .)1-15 ــدول  )�ج االت)4(  املحج من  عدد  في 
مالي - قد تبرز  دد من اإل�ج - كما يظهر االنخفاض في نسبة كتب املؤلفين الحج
خسارة  ا�تمالية  وبالتالي  اإلنــاث،  من   ً خصوصا� دد  الحج اب  الك�تّ أمــام  تحديات 
أهمية  هنا  وتتض�  النشر.  عامل  إلى  طريقها  د  تحج مل  محتملة  نوعية  إسهامات 
لال�تراف،  واضحة  مسارات  وفت�  النشر  بسوق  املواهب  لربط  آليات  اد  إيحج
النشر  الذي يغيب عن صناعة  األدبية  ومن ضمنها تفعيل دور وكيل األعمال 
وذلك  النشر،  وســوق  املبدع  الكاتب  بين  وصــل  �لقة  وهــو  باململكة،  والكتب 
أن  ويذكر  �قوقه،)5(  على  والحفاظ  أعماله  ونشر  بالكاتب  التعريف  خالل  من 
األدبية  األعمال  وكالء  تراخيص  إطالق  تعتزم  مة  والتر�ج والنشر  األدب  ة  هي�ئ

2021م. في العام 
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ً لدى مكتبة امللك فهد الوطنية.)6(  شكل 15-1: أعداد العناوين املودعة نظاميا�

ً لدى مكتبة امللك فهد الوطنية  شكل 15-2: أعداد عناوين الكتب املودعة نظاميا�
دد)7(  ملؤلفين �ج

املودعة  الكتب  مالي  إ�ج إلــى  ــدد  �ج ملؤلفين  املــودعــة  الكتب  نسبة   :3-15 شكل 
خالل العام.)8(

لة لدى مكتبة امللك فهد الوطنية خالل العام  15-1: أعداد الكتب املسحج دول  �ج
نس وتصنيف املؤلف.)9( 2020م، �سب الحج

ديدأنثىذكر مؤلف سابقمؤلف �ج

820429334225075

كتب الطفل

يلة في  يات مكتبة امللك فهد الوطنية، فإن �صة الطفل ما تزال ض�ئ بحسب إ�صا�ئ
ً خالل العام 2020م،)10( وهو مستوى  ً السعودي، �يث بلغت 24 عنوانا� اإلنتا�ج
ال،  ة إلى بناء صناعة متكاملة في هذا املحج )11( يعكس الحا�ج

منخفض من اإلنتا�ج
ومكلفة  معقدة  عملية  الطفل  كتب  االت  محج في  والتأليف   ً اإلنتا�ج عملية  لكون 
ً من االستعانة بمستشارين مختصين في  ألنها تشتمل على مرا�ل كثيرة بدءا�
والطباعة  الرسم  وأساليب  املستهدفة،  العمرية  ات  الف�ئ تحديد  إلى  الطفل  فكر 

والتغليف الخاص.)12(

نشاط املؤسسات الثقافية والتعليمية
ال نشر الكتب في محج

ال النشر  امعات واملؤسسات الثقافية ومراكز األبحاث في محج عد إسهامات الحج �تُ
قيمتها  باعتبار  والنوعية  املتخصصة  الكتب  وكــذلــك  الــقــطــاع،  مــن   ً �ــيــويــا�  ً ــــزءا� �ج
النشر.  ســوق  في  والطلب  العرض  آلليات  كامل  بشكل  املرتهنة  غير  الثقافية 
نشرها  ودور  السعودية  امعات  الحج أسهمت  النظامي،  اإليــداع  أرقــام  وبحسب 
من  يقرب  ما  سعود  امللك  امعة  �ج نشرت  2020م،  العام  خــالل   ً عنوانا� بـــ319 

ً خالل العام.)13( نصفها. كما نشرت األندية األدبية 57 عنوانا�
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ً في النشر خالل عام  امعات والكليات السعودية األكثر نشاطا� دول 15-2: الحج �ج
يات اإليداع النظامي.)14( 2020م بحسب إ�صا�ئ

امعة اإلسالمية 52الحج

امعة امللك سعود 155�ج

امعة امللك عبد العزيز 37�ج

امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 10�ج

34كلية امللك فهد األمنية

البحث  ومراكز  الثقافية  املؤسسات  من  عــدد  في  النشر  نشاط   :3-15 ــدول  �ج
يات اإليداع النظامي.)15( خالل العام 2020م بحسب إ�صا�ئ

3دارة امللك عبدالعزيز
9مركز البحوث والتواصل املعرفي

مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي 
2لخدمة اللغة العربية

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 
16اإلسالمية

4مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة
3مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

لة العربية 10املحج

مة  التر�ج

مة الكتب تر�ج

مة في اململكة،)16( مل  على الرغم من النشاط امللحوظ في املبادرات املعنية بالتر�ج
ً الكتب، فقد ظلت  مالي في مستوى إنتا�ج مة االرتفاع اإل�ج تواكب أعداد الكتب املتر�ج
مة في السنوات السابقة )1435 - 1439هـ(،  مقاربة ملعدل نشر العناوين املتر�ج
 ً مة في مكتبة امللك فهد الوطنية 513 كتابا� ل اإليداع النظامي للكتب املتر�ج �يث سحجَّ
ً بذلك عن معدالت السنوات السابقة التي وصلت  عا� في عام 2020م،)17( مترا�ج

إلى 600 كتاب.)18( 

على  سريع  بشكل  يتراكم  الــذي  ل  الها�ئ املعرفي  التدفق  املعدالت  هذه  تساير  مل 
التدفق  هــذا  تواكب  التي  مة  التر�ج مشروعات  أهمية  يؤكد  ما  الــعــامل،  مستوى 
وتعزز إسهام اململكة في إثراء املحتوى املعرفي العربي، وفي هذا اإلطار، أعلنت 
التي  ـــم()19(  )تـــر�ج مــبــادرة  عــن  سبتمبر   30 فــي  مة  والتر�ج والنشر  األدب  ة  هي�ئ
في  األكاديمية  الــدوريــات  أهــم  مة  تر�ج طريق  عن  مة  التر�ج �ركة  لدعم  طلقت  ائُ
تقديم  إلى  باإلضافة  صدورها،  بعد  قياسي  زمن  في  اإلنسانية  العلوم  االت  محج

مة الكتب.)20(  من� لتر�ج

امعات السعودية ومراكز البحث مة في الحج التر�ج
ً أو و�دة تنشط  ً أو معهدا� امعات السعودية ما ال يقل عن 23 مركزا� تحتضن الحج
ً في العام 2020م،  دول 15-4(. من �يث اإلنتا�ج مة )�ج ال النشر والتر�ج في محج
، يليها معهد اإلدارة العامة  ما� ً متر�ج امعة امللك سعود بنشر 17 كتابا� تصدرت �ج
مة.)21(   كما  امعة امللك عبدالعزيز بـ 6 عناوين كتب متر�ج مة 7 عناوين، و�ج بتر�ج
مة بإطالق سالسل كتب تختص  تسهم مراكز البحث في �صيلة الكتب املتر�ج
مة«، التي يصدرها مركز امللك فيصل  مة، مثل »سلسلة الكتب املتر�ج في التر�ج
2020م  عــام  �تى  منشوراتها  مالي  إ�ج وبلغ  اإلســالمــيــة،  والــدراســات  للبحوث 

مة.)22(  تسعة كتب متر�ج

عدد الكتب املؤسسة التعليمية

عدد الكتباملؤسسة
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امعات  الحج فــي  مة  بالتر�ج املختصة  والــو�ــدات  واملــعــاهــد  املــراكــز   :4-15 ـــدول  �ج
السعودية.)23(

مة امعة امللك سعودمركز التر�ج �ج

امعة امللك عبدالعزيزمركز النشر العلمي �ج

مة ر�ج تماعية واإلنسانية و�دة ال�ت مركز البحوث اال�ج
امعة امللك عبدالعزيز بحج

مة   معهد امللك عبدهللا للتر�ج
والتعريب

امعة اإلمام محمد بن سعود  �ج
اإلسالمية

امعة اإلمام محمد بن سعود عمادة البحث العلمي �ج
اإلسالمية

امعة أم القرىمركز بحوث اللغات وآدابها �ج

لة علوم اللغات وآدابها امعة أم القرىمحج �ج

مة والتأليف والنشر امعة امللك فيصلمركز التر�ج �ج

مة امعة طيبةو�دة التعريب والتر�ج مركز النشر العلمي بحج

مة نة التر�ج ازانلحج امعة �ج ليزية بحج مركز اللغة اإلنحج

مة للبحوث العلمية نة الدا�ئ وفاللحج امعة الحج �ج

مة امعة تبوكو�دة التر�ج ليزية بحج مركز اللغة اإلنحج

مركز البحوث الشرعية واإلنسانية 
رانوالتربوية امعة نحج �ج

معهد اإلدارة العامةمركز البحوث والدراسات

مة العلمية ً دعم التر�ج امعة األميرة برنام�ج عمادة البحث العلمي بحج
نورة بنت عبدالر�من

مة امعة األميرة و�دة النشر والتر�ج مركز األبحاث الواعدة بحج
نورة بنت عبدالر�من

مة امعة األميرة نورةو�ده التر�ج كلية اللغات في �ج

امعة اإلمام عبدالر�من بن فيصلمركز النشر العلمي �ج

مة ً دعم التأليف والتر�ج امعة األمير برنام�ج عمادة البحث العلمي بحج
سطام بن عبدالعزيز

مة امعة شقراءإدارة التأليف والتر�ج �ج

مة معةمركز النشر والتر�ج امعة املحج �ج

مة امعة السعودية اإللكترونيةمركز التر�ج الحج

مة كلية امللك فهد األمنيةقسم اللغات والتر�ج

مة والتأليف امعة األمير سلطانمركز التر�ج �ج

مة األدبية التر�ج
ما  وهو  األخيرة،  السنوات  في  باململكة  األدبية  مة  التر�ج مشهد  الرواية  تتصدر 
يتناسب مع تصدر الرواية للنشر األدبي،)24( ولتفضيالت القراء وكذلك لبروز عدد 
ه أغلب األعمال  ز دولية، �يث تتحج وا�ئ يين السعوديين و�صولهم على �ج من الروا�ئ
زة أو األعمال التي تحظى بشهرة إعالمية واسعة، كما  مة نحو األعمال الفا�ئ املتر�ج
هودات شخصية.  مة أعمالهم إلى اللغات األخرى بمحج أ بعض األدباء إلى تر�ج يلحج

مة إلى اللغات األخرى، واألعمال  يين السعوديين املتر�ج مالي أعمال الروا�ئ بلغ إ�ج
السنوات  في  روايــة   35 سعوديون:  مون  متر�ج مها  تر�ج التي  األخــرى  ــيــة  الــروا�ئ
الثالث األخيرة، منها 9 روايات في عام 2020م، ويأتي الشعر في املرتبة الثانية 
مة خالل العام نفسه، ثم القصة القصيرة والنصوص، في �ين  بـ6 دواوين متر�ج
ناس األدبية األخرى مثل أدب الر�الت أو أدب السيرة باإلضافة إلى  تحظى األ�ج
خالل  صدر  وقد  األدبية،  مة  التر�ج في  أقل  بنصيب  والنقدية  األدبية  الــدراســات 
منذ  األدبــيــة  مة  التر�ج �ركة  توثق  ببليوغرافيا  عــن  عــبــارة  توثيقي  عمل  الــعــام 
مة  دة األدبي بعنوان )التر�ج بداياتها في اململكة و�تى تاريخ نشرها، نشره نادي �ج

في األدب السعودي، من اللغات األخرى وإليها(.)25(

ال األدب من اللغات األخرى وإليها)26( مة في محج دول 15-5: أعداد العناوين املتر�ج �ج

20181552-

2019111143

20209624

املؤسسة التابع لهااملركز/املعهد/الو�دة/القسم

نصوصالقصة القصيرةالشعرالروايةالعام
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ً إثراء املحتوى برنامحج
في 10 سبتمبر من العام 2020م، اعتمد مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي 
ً إلى  ً في صناعة املحتوى الثقافي واإلبداعي، ويهدف البرنام�ج )إثراء(، 14 مشروعا�
تقديم الدعم للمشروعات الثقافية التي تثري املحتوى العربي،)27( وقد تضمنت 

مة. زة مشروعين في التر�ج املشروعات الفا�ئ

ً إثراء املحتوى املقدم من  زة في برنام�ج مة الفا�ئ دول 15-6: مشروعات التر�ج �ج
مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي )إثراء(.)28(

مة مؤسسة أدبتر�ج
مة عدد من كتب الفكر   تر�ج

 والعلم والثقافة في ميادين مختلفة 
إلى اللغة العربية

سور ات األدب العربي شركة نون فن �ج مة أهم منتحج تر�ج
القديم واملعاصر إلى اللغة الفرنسية

مة األخرى أنشطة التر�ج

تتضمن  مة  للتر�ج اإلبداعية  فاملمارسة  الكتب،  على  مة  التر�ج ال  محج يقتصر  ال 
ــي  املــر�ئ الــحــوار  ــمــة  تــر�ج أي  ــة،  كــالــســتــر�ج والــبــصــريــة  السمعية  ــمــة  الــتــر�ج أنشطة 
للنشر  تتسع  التحريرية  مة  التر�ج أن  انب  �ج إلــى  للعرض،  مصا�بة  أسطر  في 
ً خالل  ً الفتا� اإللكتروني، وقد شهدت هذه املمارسات في شكلها اإلبداعي نشاطا�

السنوات األخيرة كما رصد تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م.)29( 

، ويعتمد بعضها  م وتنشر محتوى متنوعا� هناك منصات رقمية غير ربحية تتر�ج
عة  على نشاط متطوعين توفر لهم الدعم واملساعدة فيما يتعلق بالتحرير واملرا�ج
ي  املر�ئ املقاالت واملحتوى  مة  تر�ج املبادرات  .)30( ويغلب على هذه  أ�يانا� والتدريب 
ة لقاءات �وارية أو محاضرات. هذه املحاوالت، بغض النظر  والسمعي عبر ستر�ج
عن مدى استدامة ومحدودية املوارد لدى بعضها، إال أنها تكشف عن اهتمام ووعي 

ة الشباب.  ً بين ف�ئ مة والتواصل املعرفي مع العامل، خصوصا� متزايد بأهمية التر�ج

ً ومساهمات  ً مؤسسيا� الربحي عمال� اإللكترونية غير  مة  التر�ج كما يضم مشهد 
تتبناه  الــذي  للفلسفة  ستانفورد  موسوعة  مة  تر�ج مشروع  أبرزها  من  نوعية، 
لة  مة محج مت قرابة 2700 مقالة منذ تأسيسها، وتر�ج منصة �كمة، والتي تر�ج
أعداد   4 لـ   ً ما� متر�ج  19 عليها  يقوم  التي  معنى،  منصة  من  ديد  الحج الفيلسوف 

صدرت في عام 2020م.

مة. دول 15-7: مشروعات إلكترونية نشطة في �قل التر�ج �ج

لة �كمة  م الفلسفة والثقافة2015ممحج  700 متر�ج
350  مقالةمتطوع

ًاملعرفة والفنون2019ممنصة معنى ما� 249 مقالة88 متر�ج

ًاملعرفة والفنون2020ممنصة أثرى ما� 30  مقالة  55 متر�ج

السعودي  املــركــز  أطــلــق  ــمــة،  الــتــر�ج ــال  مــحج فــي  التطوع  أنشطة  تعزيز  إطـــار  وفــي 
للمحتوى الرقمي التابع لدارة امللك عبدالعزيز، وبدعم من وزارة التعليم، مشروع 
»ويكي دّون« الذي يركز على إثراء املحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا عبر 
ففي  التعليمية،)31(  املؤسسات  في  التطوعي  العمل  خالل  من  املقاالت  مة  تر�ج
اللغات  قسم  فــي  طالبات  ــزت  أنــحج املــثــال،  سبيل  على  2020م،  نوفمبر  شهر 
املوسوعة،  على  مقالة   400 قرابة  مة  تر�ج بأبها  خالد  امللك  امعة  بحج مة  والتر�ج

عة من محرري املوسوعة.)32( ة التدريس ومرا�ج بإشراف من أعضاء هي�ئ

مة ال النشر والتر�ج ز في محج وا�ئ الحج

ز الثقافية الوطنية وا�ئ مبادرة الحج
 30 في  الوطنية  الثقافية  ز  وا�ئ للحج الترشي�  باب  فت�  عن  الثقافة  وزارة  أعلنت 
األفــراد  تستهدف  التي  مة  والتر�ج النشر  زتي  ا�ئ �ج ضمنها  ومــن  2020م،  يونيو 
املاضية، وستعلن  العامين  القطاعين خالل  إثــراء  التي ساهمت في  هات  الحج أو 

زين خالل العام 2021م.)33(    أسماء الفا�ئ

ز الدولية وا�ئ الحج
زة  ا�ئ �ظيت اململكة العربية السعودية بأعلى املشاركات العربية في الدورة 15 لحج
السعودية  واألســمــاء  املؤلفات  من  العديد  ترشحت  �يث  للكتاب؛  زايــد  الشيخ 
هذه  أن  فــي  شــك  وال  زة،  ا�ئ للحج مختلفة  فــروع  فــي  والقصيرة  الطويلة  مة  للقا�ئ
انب الكمي للكتاب  ً على الحضور النوعي إلى �ج ابيا� ً إيحج الترشيحات تعكس مؤشرا�

السعودي، وكذلك انتشاره وتأثيره على مستوى العامل العربي.)34(

هة صا�بة املشروعاسم املشروع فكرة املشروعال�ج

ميناالختصاصتاريخ التأسيساملشروع  ج املشروع عدد املتر�ج إنتا��
في 2020م

254

مة ر�ج النشر وال�ت



زة الشيخ زايد للكتاب. ا�ئ كتب للمؤلفين السعوديين املرش�ين ل�ج

وه الحوش رواية و�ج

ً الرواية  �� إشكاليات الذات الساردة �ف
ية السعودية – دراسة نقدية  النسا�ئ

)2012 – 1999(

ً إل� وسط  �ف ً ر�الت الغربي�� �� صورة املرأة �ف
زيرة العربية منذ مطلع القرن التاسع  الحج

عشر إل� منتصف القرن العشرين

ً فناء الشك �� ديوان نزهة �ف

رواية سفر برلك

مشكلة الكليات املنطقية - دراسة لحقيقة 
ذور اليونانية إل�  ً وآثاره من الحج الكل��

الفلسفة الحديثة

ديوان مقام نسيان

م: هل  ً التعل�� �� قيامة الذكاء االصطناعي �ف
؟  �ف ب أن تحل الروبوتات محل املعلم�� يحج

للمؤلف نيل سلوين

�ي  الكاتبة السعودية دالل مخلد الحر�ج
عن مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات 

اإلسالمية لعام 2020م

الشاعر السعودي �سن عبده صميل�ي 
عن دار تشكيل للنشر والتوزيع عام 2019م

ً السعودي مقبول العلوي  �ي الروا�ئ
ً عام 2019م �ي عن دار السا�ت

�ن  ً �س�ي ً عل�ي �ن ً السعودي �س�ي �ي الروا�ئ
ً للكتاب لعام 2020م �ي عن املركز الثقا�ن

البا�ثة السعودية د. أسماء مقبل عوض األ�مدي، 
عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2020م

البا�ث السعودي د. ماهر بن عبد العزيز 
الشبل عن دار الروافد الثقافية ناشرون – 

ابن النديم للنشر والتوزيع عام 2020م

م يعقوب  الشاعر السعودي محمد إبراه�ي
ً عام 2019م �ي عن مؤسسة االنتشار العر�ج

مري  م السعودي فيصل �اكم ال�ش ر�ج امل�ت
عن دار الروافد الثقافية ناشرون ودار ابن 

النديم للنشر والتوزيع عام 2020م.

فرع الت�نمية وبناء الدولة

فرع املؤلف الشاب

فرع اآلدابفرع اآلدابفرع اآلداب

مة ر�ج فرع ال�ت
فرع املؤلف الشابفرع املؤلف الشاب
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ز كتب الطفل وا�ئ �ج
م  قوا�ئ إلــى  الطفل  كتاب  ال  محج في  السعوديين  الكتاب  مؤلفات  بعض  وصلت 
»اتصاالت«  زة  ا�ئ �ج خالل  من  2020م  العام  لنسخة  ية  والنها�ئ األولية  الترشي� 
اليافعين وترعاها مؤسسة  لس اإلماراتي لكتب  لكتاب الطفل التي ينظمها املحج

اإلمارات لالتصاالت.)35(

الحضور واالنتشار

معارض الكتب

هذا  خــالل  والدولية  املحلية  الكتب  معارض  غياب  إلــى  كوفيد-19  حة  ا�ئ �ج أدت 
شهر  مطلع  في  الثالثة  دورتــه  أقيمت  الــذي  القصيم  معرض  باستثناء  الــعــام، 
اال�ترازية،  ـــراءات  اإل�ج واتخاذ  حة  ا�ئ الحج تفشي  قبيل  2020م  العام  من  مــارس 

ً من الزوار ومشاركة 250  دار نشر محلية.)36( ً واسعا� وشهد املعرض إقباال�

اململكة بعد  والدولية في  املحلية  الكتب  ميع معارض  اإللغاء �ج أو  يل  التأ�ج طال 
راءات اال�ترازية، وهو ما يشكل التأثير األكبر في القطاع لهذا العام،  فرض اإل�ج
يس في  ر�ئ املــعــارض بشكل  النشر على هــذه  عــدد كبير من دور  وذلــك العتماد 
ــدة  و�ج الــريــاض  معرضي  في   ً وخصوصا� االنتشار،  وتحقيق  واملبيعات  التسويق 
.)37( كما شهد العام  الدوليين اللذين يشهدان املشاركة الكبرى لدور النشر سنويا�
غياب دور النشر السعودية عن معظم املعارض الدولية لألسباب نفسها، �يث 
أعاق إغالق الحدود مشاركة دور النشر املحلية في املعارض الدولية، باإلضافة إلى 

يل العديد من تلك املعارض.   تأ�ج

دول 15-8: معارض الكتب الدولية في اململكة العربية السعودية. �ج

 معرض الرياض
مل يعلن بعدأبريل 2020مالدولي للكتاب

دة الدولي للكتاب ر 2020ممعرض �ج مل يعلن بعددي�م�ج

فعاليات الكتاب وأندية القراءة 
حة كوفيد-19 ا�ئ في ظل �ج

التي  الحرة  القراءة  أنشطة  مت بعض  طنّ �نُ 2020م،  عام  األولــى من  األشهر  في 
ان القراءة الحرة الذي تقيمه  تتضمن فعاليات �ضورية بشكلها املعتاد، كمهر�ج
ً في شهر فبراير، ويهدف بشكل خاص إلى  مكتبة امللك عبدالعزيز العامة سنويا�
ـــراءات  اإل�ج بداية تطبيق  املــــدارس،)38( ولكن مع  الــقــراءة عند طلبة  عــادة  تعزيز 
وال، وتوقف األنشطة العامة، نشطت فعاليات القراءة في  اال�ترازية و�ظر التحج
تماعي، سواء  الفضاء االفتراضي كوسيلة للتعامل مع ظرف العزلة والتباعد اال�ج
حة مثل مبادرة »ماراثون القراءة« التي  ا�ئ ديدة خاصة بظرف الحج كانت مبادرات �ج
ً في  ا� أطلقتها وزارة الثقافة ضمن مبادرة الثقافة في العزلة، وشارك فيها 2577 قار�ئ
تي الكبار والصغار،)39( أم كانت في سياق استمرار فعاليات القراءة السنوية، فقد  ف�ئ
نفذ مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي )إثراء( مسابقة أقرأ في دورتها السادسة، 
وبلغ عدد املشاركين في هذه الدورة 13,300 مشارك في ثالثة مسارات مختلفة.

انب املبادرات والنشاطات التي أطلقتها أو أقامتها املؤسسات، برزت  )40( وإلى �ج

ت  طِل�تَ ائُ املبادرات األهلية لتنظيم فعاليات متصلة بالقراءة والكتاب  العديد من 
ً في شكل أندية القراءة التي تنتشر في  تماعي، وتحديدا� ل التواصل اال�ج عبر وسا�ئ
مدن اململكة كافة، بإقامة اللقاءات االفتراضية خالل مدة الحظر مثل: »نادي كتابي 
هت بعض هذه األنشطة  ر«. كما تو�ج ونادي أصدقاء القراءة ونادي الكتاب الطا�ئ
نحو كتاب الطفل، كاألنشطة التي قامت بها بعض املكتبات الخاصة مثل: »مكتبة 

دة، ومنصة بنون«.)41( �كاية قمر بالقطيف، ومكتبة يحكى أن بحج

مة فعاليات التر�ج

هات التعليمية محاضرات ومؤتمرات  تعقد العديد من املؤسسات األكاديمية والحج
امعة امللك خالد بأبها امللتقى العلمي  مة، فعلى سبيل املثال أطلقت �ج تهتم بالتر�ج
مة �وار الثقافات«، وقد اشتمل امللتقى  الثالث في شهر فبراير بعنوان »التر�ج
امللتقى.)42( وكانت  إقامة  13 ورقة بحثية نوقشت على مدى يومين خالل  على 
مة في املدة ما بين  مة أعلنت عن إقامة ملتقى التر�ج ة األدب والنشر والتر�ج هي�ئ
مة املحوري في تواصل الثقافات، ولكن  إبــراز دور التر�ج 21 مارس بهدف   – 19

حة كوفيد-19.  ا�ئ راءات اال�ترازية املصا�بة لحج ل بسبب اإل�ج �جِّ امللتقى ائُ

زة اتصاالت لكتاب الطفل ا�ئ مة الترشي�ات لدور النشر السعودية في �ج قا�ئ

لقد اصطدت قمرا�

ة كتاب العام للطفل ف�ئ

تأليف أروى خميس ورسوم إسراء �يدري 
عن دار أروى العربية للنشر

�� ا نحو قل�ج عمي�ق�

ة أفضل رسوم وأفضل إخرا�ج ف�ئ

ً املطوع ورسوم لينة نداف �ن تأليف �س�ي
 عن دار أروى العربية للنشر

�ف أقرب صديق��

ة كتاب العام للطفل ة أفضل نص / ف�ئ ف�ئ

تأليف رند عادل صابر ورسوم ب�مة �سام 
عن دار كادي ورمادي

يلتاريخ االنعقاد السابقاملعرض  تاريخ االنعقاد بعد التأ�ج

256

مة ر�ج النشر وال�ت



ة العديد من األنشطة االفتراضية التي تهدف إلى االستفادة من مدة  نفذت الهي�ئ
عبر  التفاعلية  مة  التر�ج مبادرة  إطــالق  األنشطة  هــذه  بين  ومــن  املنزلي،  العزل 
مة«، وذلك من خالل نشر عدد من  �سابها على منصة تويتر بوسم »فن التر�ج
ونصوص  وأمثال  �كم  من  واقتباسات  مل  �ج على  تحتوي   ً أسبوعيا� التغريدات 

متها من العربية وإليها. أدبية وفلسفية وغيرها لتر�ج

عبر  مة  بالتر�ج معنية  عــدة  مــؤســســات  االفــتــراضــي  الــفــضــاء  فــي  نشطت  كما 
عد، فعلى سبيل املثال أطلق معهد امللك عبدهللا  ملتقيات ودورات تدريبية عن �جُ
ه  و�ج  ً ا� برنامحج اإلسالمية  سعود  بن  محمد  اإلمــام  امعة  بحج والتعريب  مة  للتر�ج
ال  مة التحريرية في املحج امعة تناول أسس التر�ج ة التدريس في الحج ألعضاء هي�ئ
امعة امللك سعود بالتزامن  مة بحج األكاديمي،)43( فيما أعلنت كلية اللغات والتر�ج
مة لهذا العام عن �زمة من الندوات االفتراضية تحت  مع اليوم العاملي للتر�ج
م  ترا�ج ً منصة  أيضا� ا�تفت  نفسه  السياق  مة وإشكاالتها،)44( وفي  التر�ج عنوان 

مة  امعة األمير سلطان وقدمت »ملتقى التر�ج بالتعاون مع كلية اإلنسانيات بحج
مة في ظل  اهات التر�ج ثقافة ومهنة« والذي تضمن محاور عدة كان أبرزها اتحج
مركز  ونظم  مين،)45(  املتر�ج وتأهيل  الثقافات،  في  مة  التر�ج وأثر   ،2030 رؤية 
افتراضية  لــقــاءات  العربية  اللغة  لخدمة  الــدولــي  عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك 
مة اآللية واللغة العربية،)46( كما كان للمؤسسات األهلية  تطرق أ�دها إلى التر�ج
ً متخصصة مثل »منصة أثرى« التي طر�ت  واألفراد نصيب في تقديم برام�ج
مة« التدريبي، إلى  ً »عثرة التر�ج مة، وبرنام�ج ً الدراسات العليا في التر�ج برنام�ج
ليزية، والقراءة  مة اإلسالمية لإلنحج انب لقاءاتها االفتراضية التي تناولت التر�ج �ج

مة.)47( بالتر�ج والسينما وعالقتهما 

مة األعمال السعودية إلى لغات أخرى تر�ج

من  مة  التر�ج فــي  عــدة  سعودية  تعليمية  ومؤسسات  �كومية  ــهــات  �ج سهم  �تُ
ــاد،  والــدعــوة واإلرشـ الــشــؤون اإلســالمــيــة  أخـــرى، مثل وزارة  إلــى لغات  العربية 
مة  هود سابقة في تر�ج امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، التي قامت بحج و�ج

ً إلى 9 لغات.)48(  13 كتابا�

هان أدبياتي )األدب العاملي( بالتعاون  لة األوزبكية �ج في العام 2020م، نشرت املحج
رداء  في  »ثقب  لــروايــة  أوزبكية  مة  تر�ج املعرفي،  والتواصل  البحوث  مركز  مع 
مة في ثالثة  ي السعودي إبراهيم الناصر الحميدان، وظهرت التر�ج الليل« للروا�ئ
مة  زء من مشروع تر�ج لة ألشهر مايو، ويونيو، ويوليو.)49( وهي �ج أعداد من املحج
الكتب السعودية إلى اللغة األوزبكية الذي أطلقه املركز عام 2019م بالتعاون مع 
ز  2020م، أنحج دور نشر ومؤسسات ثقافية في دولة أوزباكستان، و�تى نهاية 

مة 6 كتب أدبية لكتاب سعوديين.)50(  املشروع تر�ج

مة الكتب  كتب املر�لة األولى من مشروع تر�ج
السعودية إلى اللغة األوزبكية )مركز الب�وث 

والتواصل املعرفي( 

ً رداء الليل �� ثقب �ف

م الناصر الحميدان - رواية إبراه��

سقيفة الصفا

�مزة محمد بوقري - رواية

ً اململكة العربية السعودية �� الرواية �ف

�� – دراسة نقدية الدكتور سلطان سعد القحطا�ف

ثمن التضحية

�امد دمنهوري – رواية

ثقافة الصحراء

 الدكتور سعد البازعي – دراسة نقدية

ة زل األبد��ّ �فُ

موعة شعرية صالح زمانان – محج
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املشاركة الثقافية

ري في الربع األخير من العام  2020م، والذي أ�ج يظهر مس� املشاركة الثقافية 
ً في معدالت القراءة الحرة  ميع مناطق اململكة،   تفاوتا� وشمل عينة ممثلة من �ج
 ً ً وا�دا� اءت نسبة من قرأ كتابا� ات العمرية. �ج لغير أغراض العمل والدراسة بين الف�ئ
ً املاضية بين من تتراو� أعمارهم من 15 إلى  على األقل خالل االثني عشر شهرا�
 . ات األكبر عمرا� ً لدى الف�ئ يا� ات العمرية، لتنخفض تدريحج ً األعلى بين الف�ئ 24 عاما�
ً امللحوظات التي رصدها تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م،  �ج وتدعم هذه النتا�ئ

بشأن فاعلية نشاطات القراءة الحرة وبروز مظاهر االهتمام بها بين الشباب. 

له تقرير العام  مالية لنشاط القراءة الحرة عما سحج وفيما انخفضت النسبة اإل�ج
نسين  الحج بين  بالقراءة  االهتمام  تفاوت في  إلى  2020م  أشار مس�  2019م، 
اب % 61 من اإلناث في العينة أنهن قرأن  بشكل متسق مع مس� 2019م، إذ أ�ج
ً املاضية مقابل % 55.13 من الذكور. ً على األقل خالل االثني عشر شهرا� ً وا�دا� كتابا�

ً املاضية �سب  ً خالل االثني عشر شهرا� ً وا�دا� شكل 15-4: نسبة من قرأ كتابا�
ات العمرية. الف�ئ

الكتب  أصناف  مة  قا�ئ رأس  على  الروايات  تأتي  القراءة،  موضوعات  �يث  ومن 
الدينية ثم األدب والشعر فالتاريخ  الكتب  ً بين عينة املس�، تليها  األكثر تفضيال�
مع  متسق  بشكل  األكــبــر  االهتمام  على  ــاالت  املــحج هــذه  وتستحوذ  والسياسة. 
به مركز  قــام  الــذي  الــقــراءة  اهات  اتحج أخــرى، �يث يظهر مس�  ً دراســـات  �ج نتا�ئ
ثبات نسبي  إلى  الــقــراء،)51( ما يشير  اهتمامات  ً في  2014م تشابها� إثــراء عام 
في  واإلنــاث  الذكور  بين   ً تفاوتا�  ً أيضا� الحالي  للعام  املس�  ويبين  اهاتهم،  اتحج في 
اهتمامات  الــروايــات  تتصدر  الــروايــة،  يقرأ  من  إلــى   ً مثال� فبالنظر  االهتمامات، 
 ً ثالثا� الرواية  العينة، في �ين تحل  اإلنــاث في  الثلث من  القراءة بين ما يقارب 

بين أصناف الكتب املفضلة بين الذكور بنسبة 14.7%

ً �سب نسبة من يفضلها.  االت القراءة األكثر تفضيال� شكل 15-5: محج
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يفضلها  من  ونسبة  اإلنــاث،  بين   ً تفضيال� األعلى  الكتب  االت  محج  :6-15 شكل 
بين اإلناث.

يفضلها  من  ونسبة  الذكور،  بين   ً تفضيال� األعلى  الكتب  االت  محج  :7-15 شكل 
بين الذكور.

ه اللغة  ً قراءة الكتب، وهذه الصعوبات توا�ج التحديات التقنية املتعلقة ببرام�ج
ً وصيغ قراءة الكتب والشركات الكبرى املطورة  ، �يث إن برام�ج العربية تحديدا�
لها ال تركز اهتمامها على اللغة العربية، وذلك أدى إلى قصور التقنية الداعمة 
املــاديــة  الكلفة  ارتــفــاع  إلــى  الــحــال  بطبيعة  أدى  كما  الــعــربــي،  الــرقــمــي  للنشر 
العالية  التكلفة  نب  لتحج الو�يد  البديل  فصار  العربي،  الرقمي  الكتاب   ً إلنتا�ج
عرضة  أكــثــر  باملقابل  لكنها   ،pdf مثل  عة  الشا�ئ الــقــراءة  صيغ  اســتــخــدام  هــو 

الفكرية.   امللكية  النتهاكات �قوق 

يعادل  ما  اململكة  في  الرقمي  الكتاب   ً بإنتا�ج املختصة  املشروعات  بعض  تنفق 
%60 من ميزانيتها على النوا�ي التقنية، وهو استثمار قد ال تتحمله معظم دور 
النشر في ظل غياب طرف ثالث يوفر منصة آمنة وفعالة.)53( كل هذه التحديات 
ام بعض دور النشر، وبخاصة الصغيرة منها، عن الدخول في الصناعة  تبرر إ�حج

الرقمية للكتب.

أظهرت  تحدياتها،  كل  على  للكتب  الرقمية  الصناعة  فإن  ذكــر،  مما  الرغم  على 
النمو.  اه  باتحج القطاع  من  الشق  هذا  يدفع  قد   ً ابيا� إيحج  ً مناخا� األخيرة  اآلونــة  في 
ام بعض  عه إلى إ�حج أو ترا�ج التخوف من غيابه  انب الطلب، الذي يدفع  فمن �ج
الكتب  قــراءة  على  ابية  إيحج مؤشرات  الثقافية  املشاركة  مس�  يقدم  الناشرين، 
ً خالل  ً إلكترونيا� اإللكترونية، وقد ذكر ربع املشاركين في العينة أنهم قرؤوا كتابا�
ي،  ً املاضية )شكل 15-7(. وينعكس ذلك على السلوك الشرا�ئ االثني عشر شهرا�
�يث ذكر % 80.64 ممن يقرؤون الكتب اإللكترونية أنه سبق لهم شراء كتاب 
ر على اإلنترنت، وهو ما يشير إلى أن قراءة الكتاب اإللكتروني  إلكتروني من متحج
إلى  وبالنظر  االعتقاد.  يشاع  كما  املقرصنة،  بالنسخ  بالضرورة  مرتبطة  ليست 
مالي  إ�ج من  املاضية   ً شهرا� عشر  االثني  خالل   ً إلكترونيا�  ً كتابا� اشترى  من  نسبة 
اإللكتروني  للكتاب  العمرية والتقبل األوسع  ات  الف�ئ بين  التفاوت  العينة، يظهر 

. ات العمرية األصغر سنا� بين الف�ئ

لــكــن مــع ذلـــك لــيــس هــنــاك مـــؤشـــرات عــلــى أن الــكــتــاب الـــورقـــي ســيــتــأثــر أو 
نرى  الرقمي  الكتاب  وتسويق   ً إنتا�ج املتقدمة في  الدول  إلى  فبالنظر  ع،  يترا�ج
يرون  الناشرين  من   ً كثيرا� إن  بل  بمكانته،  يحتفظ  يزال  ال  الورقي  الكتاب  أن 
أوســع،  بشكل  وانــتــشــاره  الــورقــي  الكتاب  لتسويق  وسيلة  الرقمي  الكتاب 
لــلــقــراءات  الــورقــي  الــكــتــاب  أفضلية  إلــى  العلمية  الــدراســات  بــعــض  وتــشــيــر 

واملتعمقة.)54(  الطويلة 
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الرقمنة في قطاع الكتب والنشر

الكتاب الرقمي والصوتي

 ً اإلنتا�ج النشر على عدة مستويات، تبدأ من  الرقمي في قطاع  التحول  يتسارع 
إلى نسخ  االستماع  أو  للقراءة  إلى رقمي  ً من كتاب ورقي  املنت�ج وتحول شكل 
�تى   ً يا� تدريحج باالنتشار  الرقمي  الكتاب  أخذ  األلفية،  بداية  ومنذ  منه.  مقروءة 
اوز في بعض األسواق املهمة ربع إيرادات نشر الكتب بحلول العام 2018م،  تحج
ولكن الكتاب الرقمي مل يحقق في اململكة ذات االنتشار، �يث يشكل ما يقارب 

%6 فقط من مدخوالت بيع الكتب في اململكة.)52(  

ارتــفــاع  االنــخــفــاض، مــن بينها  الــذكــر تفسر أســبــاب  ــعــة  هــنــاك صــعــوبــات شــا�ئ
بل  اململكة  على  فقط  يقتصر  ال  األمــر  وهــذا  الــرقــمــي،  الكتاب  اخــتــراق  مــعــدل 
 ً اإلنتا�ج الصعوبات على مستوى  أبرز  العربي بشكل عام، ومن  الكتاب  يشمل 
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شبكة  على  ر  متحج من   ً ــدا� وا�ـ  ً إلكترونيا�  ً كتابا� اشترى  من  نسبة   :9-15 شكل 
ة العمرية. ً املاضية، �سب الف�ئ اإلنترنت خالل االثني عشر شهرا�

التسويق اإللكتروني للكتاب 

ً ذاته، يبدو املستقبل للتحول الرقمي في نقاط بيع الكتب  ً من رقمنة املنت�ج بعيدا�
حة كوفيد-19  ا�ئ ، �تى قبيل �ج ر اإللكترونية- واعدا� -أي شراء الكتب من املتا�ج
االت، �يث كانت  ً من وتيرة التحول الرقمي في شتى املحج التي سّرعت ولو ظرفيا�
ه نحو  ارة الكتب، تتحج ارة اإللكترونية في اململكة، بما فيها تحج مؤشرات نمو التحج
ة االتصاالت وتقنية املعلومات عام 2017م، إذ  ية لهي�ئ التصاعد، وذلك في إ�صا�ئ
مالي  إ�ج فقط %51 من  ر  املتا�ج من  واألقــراص  من يشتري الكتب  نسبة  بلغت 

مــن يــشــتــري الــكــتــب واألقــــــراص، أي أن %49 مــتــقــبــلــون لــفــكــرة الـــشـــراء من 
شراء  نحو  ابي  اإليحج ــاه  االتــحج هــذا  أن  الشراء عبره، ويبدو  لهم  وسبق  اإلنترنت 
الــكــتــب مــن اإلنــتــرنــت مــرشــ� ملــزيــد مــن الــنــمــو والــتــصــاعــد، فــبــحــســب مسو� 
ــة الــعــامــة لــإل�ــصــاء، قــفــزت نــســبــة مـــن اشــتــرى ســلــعــة أو خــدمــة عبر  الــهــيــ�ئ
وهــذا  ــكـــل 9-15(،  2019م )شـ  - عــامــي 2018م  اإلنترنت بحوالي %50 بين 
ً عبر  الــنــمــو ينطبق عــلــى شـــراء الــكــتــب، فــقــد ارتــفــعــت نسبة مــن اشــتــروا كــتــبــا�
مالي املشترين من �والي %12 إلى %25.18 بين اإلناث، أي  اإلنترنت من إ�ج
ــى %21.7  بين  ــ ــن %17 إل مــ وارتــفــعــت  ــن 100%،  ــ عـ زادت  الــنــمــو  نسبة  أن 

الذكور )شكل 10-15(.  

التقليدية، إنما  الكتب  بيع  ر  ملتا�ج وشيكة  نهاية  بالضرورة  األرقــام  هذه  تعني  ال 
ــديــدة من  تــشــي بــقــدرة ســـوق الــنــشــر فــي اململكة عــلــى الــتــوســع فــي خــيــارات �ج
قــطــاع من  لــدى   ً واقــعــا� بها أصب�  الــقــبــول  أن  يــبــدو  والــتــي  والــتــوزيــع،  التسويق 
ر  املتا�ج اربهم أن  تحج خــالل  مــن  الناشرين يرون  بعض  وأن  خاصة  املستهلكين، 
سوق  في  تؤثر  ومل  املستهلكين،  من  مختلفة  شريحة  اإللكترونية أوصلتهم إلى 

البيع التقليدي للكتب.)55(

النعم

27.6%

72.4%

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

18.98%

24-15

12.92%

34-25

14.34%

44-35

10.33%

54-45

6.29%

64-55

0

+65

مالي من  شكل 15-10: التوزيع النسبي لطريقة شراء الكتب واألقراص من إ�ج
يشتري الكتب واألقراص)56(
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ً أو خدمات عبر اإلنترنت   شكل 15-11: نسبة من اشترى سلعا�
نس. خالل الثالثة أشهر املاضية �سب الحج

اشتروا  الذين  من األفراد  اإلنترنت  عبر   ً كتبا� اشترى  من  نسبة   شكل 12-15: 
نس)57( سلعة أو خدمة خالل الثالثة أشهر املاضية �سب الحج

 البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

سوق النشر 

الوطني، إذ  في االقتصاد   ً إسهاما� الثقافية  القطاعات  أكثر  من  النشر  قطاع  يعد 
آخر  عدة، وبحسب  عقود  عبر  متكاملة تشكلت  محلية  صناعة  للقطاع  تتوافر 
مالي املحلي  ً اإل�ج ة العامة لإل�صاء، فإن القطاع أسهم في النات�ج يات الهي�ئ إ�صا�ئ

عام 2018م، بأكثر من 2,72 مليار ريال.)58(

مالي املحلي  ً اإل�ج  شكل 15-13: إسهام قطاع النشر في النات�ج
)مليارات الرياالت(. 
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حة كوفيد-19  ا�ئ  سوق النشر وأثر �ج
ذلك  في  بما  القطاعات االقتصادية،  معظم  على   ً يا� استثنا�ئ عـــام 2020م  ــاء  �ج
قطاع النشر، �يث تأثر القطاع بما تأثرت به قطاعات أخرى بسبب إغالق نقاط 
ل  ر، وقد استثمر الناشرون مستويات النشاط العالية على وسا�ئ البيع في املتا�ج
ارة  معدالت التحج ارتفاع  إلى  أدى  ما  وهو  الحظر،  مدة  تماعي في  اال�ج التواصل 
 ً ــزءا� �ج ذلــك  وكــان  اإلنترنت،  طريق  عن  وبيعها  اتهم  منتحج اإللكترونية لتسويق 
راءات  ً اإل�ج �ج ابة لنتا�ئ اه عاملي نحو تفعيل خيارات البيع اإللكتروني كاستحج من اتحج
اإللكترونية  املبيعات  ارتفاع  أن  حة. غير  ا�ئ الحج صدمة  فرضتها  التي  اال�ترازية 
أ�دثه االنخفاض  مــا  بسبب  النشر  لـــدور  الــنــقــدي  الــتــدفــق  مل يــغــِطً الــنــقــص فــي 
 ، وعامليا�  ً وإقليميا�  ً محليا� النشر  دور  �ال  وهو  التقليدية،)59(  املبيعات  في  الحاد 
سوق  حة في  ا�ئ الحج أولية لتأثير   ً �ج نتا�ئ أظهرت  العرب،  الناشرين  اتحاد  فبحسب 
النشر العربية أن ارتفاع البيع اإللكتروني بلغ %30-%35 مقابل انخفاض في 
األرقــام  وهــذه  الــعــام،)60(  من  والثاني  األول  الربعين  في  ــاوز 74%  تــحج املبيعات 
األولية تقارب االنخفاض الذي تعرض له قطاع النشر في مناطق أخرى من العامل، 
حة.)61(  ا�ئ �يث تراو� في بعض الدول األوروبية بين %75-%95 في أشهر الحج

ر، تأثير إلغاء معارض الكتاب العاملية، وبحسب  يضاف إلى انخفاض مبيعات املتا�ج
الدولية داخل  الكتاب  معارض  من إلغاء  اء  �ج األكبر  األثر  الناشرين، فإن  بعض 
ها،)62( إذ إن معارض الكتاب هي الوسيلة األهم للناشرين لتسويق  اململكة وخار�ج
هة  ية، ومن �ج هة تعطي الناشرين منافذ لألسواق الخار�ج اتهم، فهي من �ج منتحج
�صة  النشر  دور  تحقق  مباشر، �يث  بشكل  اتهم  منتحج بيع  لهم  تتي�  أخــرى 
مع  النسبة  هذه  الناشرون  فقد  وقد  الكتب،)63(  معارض  من  من دخلها  كبيرة 

إلغاء املعارض خالل عام 2020م.   

مة  العمل واال�ترافية في قطاع التر�ج

لس الوزراء التصنيف السعودي املو�د للمهن  في 16 يونيو 2020م، اعتمد محج
اء ضمن هذا  ثقافية،)64( و�ج أكثر من 80 مهنة  ديدة والتي تتضمن  الحج بصيغته 
م  و»متر�ج ة«  دبلحج »فني  مة، منها:  التر�ج ال  في محج املهن  التصنيف عدد من 
ال، وهو ما  املتوقع أن يساعد ذلك على رفع مستوى ا�ترافية املحج أدبي«، ومن 
يتها التي تضم  مة في استراتيحج ة األدب والنشر والتر�ج تسعى إلى تحقيقه هي�ئ
مين. مة وتطوير املسارات املهنية للمتر�ج بين أهدافها تنظيم سوق خدمات التر�ج

مة بشكل ا�ترافي، بحسب بيانات وزارة املوارد البشرية  ال التر�ج يعمل في محج
مة من السعوديين الذين يمثلون  ً ومتر�ج ما� تماعية، 1780 متر�ج والتنمية اال�ج
وهي  املــمــلــكــة،)65(  فــي  العاملين  مين  املتر�ج عــدد  مالي  نسبته %29 من إ�ج مــا 
الــقــطــاع الــخــاص. وخـــالل األربــع  نسبة أعــلــى مــن متوسط نسبة الــســعــودة فــي 

مين العاملين في اململكة بالقطاع الخاص.)67( شكل 15-14: نسبة املتر�ج

تطورات تنظيمية

مة ة األدب والنشر والتر�ج هي�ئ

ة األدب والنشر  مة في إنشاء هي�ئ تتمثل أبرز التطورات في قطاعي النشر والتر�ج
لتصب�  عــلــوان،  �سن  محمد  الدكتور  اسة  بر�ئ 2020م،  فبراير  في  مة  والتر�ج
مة في اململكة. وفي شهر  هة املسؤولة عن تنمية وتنظيم قطاعي النشر والتر�ج الحج
اهات عدة لتطوير القطاعات  ية للعمل في اتحج ة استراتيحج نوفمبر، أطلقت الهي�ئ
دعم  إلى  ية  االستراتيحج تسعى  النشر،  ال  محج ففي  مسؤولياتها.  تحت  املنضوية 
وتطوير  املحلي،  النشر  ســوق  وتنظيم   ، وعامليا�  ً محليا� السعودي  الكتاب  انتشار 
مة، تهدف باملثل إلى تنظيم سوق  ال التر�ج قدرات دور النشر السعودية. وفي محج
وتطوير  السعوديين  مين  املتر�ج أمام  اال�تراف  مسارات  وفت�  املحلي،  مة  التر�ج
م، وتعزيز الدور  قدراتهم، باإلضافة إلى املساهمة في إثراء املحتوى العربي املتر�ج

مة. السعودي في التبادل الثقافي عبر التر�ج

ة السعودية للملكية الفكرية الهي�ئ

القانونية  وبالسبل  بها  والتوعية  الفكرية  املــؤلــف  �ــقــوق  بتوثيق  يتعلق  فيما 
هود بارزة هذا العام، من  ة السعودية للملكية الفكرية بحج لحمايتها، قامت الهي�ئ
لصيغ  إرشــادي  دليل  وإصــدار  عــدة،  تعريفية  عمل  وورش  دورات  تنظيم  بينها 
استخدام  إلــى  إضــافــة  ــراف.)68(  ـــ األطـ ميع  �ج �ــقــوق  يكفل  بما  املقتر�ة  التعاقد 
هودها في  انتهاكات �قوق املؤلف، وقد شملت �ج التنفيذية، ملكافحة  صال�ياتها 
الطالبية  واملذكرات  الكتب  تصوير  ملحالت  تفتيشية  والت  بحج القيام  انب  الحج هذا 

وتغريم املخالفين.)69(
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إلى  اإلشارة  أهمية  مع   . بمعدل %3 سنويا� املاضية، انخفض هذا العدد  سنوات 
مة كمستقلين يعرضون خدمات  التر�ج أن هذه األرقام ال تشمل من يمارسون 
املستقلين  فــبــأخــذ أعــداد  الــقــطــاع،  مــن  واســعــة  يشكلون شريحة  وهــم  ــمــة،  تــر�ج
صندوق  من  مبادرة  وهي  »بحر«،  منصة  مة على  التر�ج خدمات  لين في  املسحج
م مستقل يعرض  مين على 9700 متر�ج تنمية املوارد البشرية، يزيد عدد املتر�ج

مة �تى مطلع يناير من العام 2021.)66( خدمات للتر�ج
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املٔوشرات الثقافية
ج الثقافي اإلنتا��  

البنية التحتية  

املشاركة الثقافية  





21
12

9

ج الثقافي اإلنتا��

(2020)(2019)

ج واملسموع. �� ة اإلعالم املر�ئ املصدر: هي�ئ

68169

ج ومركز إثراء فقط. معية العربية السعودية للثقافة والفنون واملسر� الوط�ن�� رفيه وال�ج ة العامة لل�ت ية عروض الهي�ئ مل اإلحصا�ئ املصدر: * تسش

(2020)(2019)

8497**8318*
املصدر: مكتبة امللك فهد الوطنية.

لة. *أعداد الكتب املودعة **أعداد الكتب املسحج

(2020)(2019)

187255
ي ومصادر البيانات. ج للصاالت الفنية - انظر ملحق اإلطار املنهحج �� ز�ئ املصدر:  املسح ال�ج

(2020)(2019)

عدد األفالم املفسوحة في العام

ية الطويلة عدد األفالم الروا�ئ

ية القصيرة عدد األفالم الروا�ئ

عدد العروض املسرحية في العام*

عدد املعارض الفنية

عدد عناوين الكتب حسب اإليداع النظامي

268

املٔوشرات الثقافية

-
-
-



3212

البنية التحتية

(2020)(2019)

ج واملسموع. �� ة اإلعالم املر�ئ * املصدر: هي�ئ
. ** املصدر: املسر� الوط�ن��

رفيه عدد املسار� 91. ة ال�ت ** حسب إحصاء هي�ئ

املرافق الثقافية

144

271
ر مربع*  22,467 م�ت

(2020)(2019)

رفيه. ة العامة لل�ت  املصدر: الهي�ئ
* متوسط مساحة 232 ساحة منها.

85393.47 كم

(2020)(2019)

ج لت�نمية ال�ياة الفطرية.  املصدر: املركز الوط�ن��

5

(2020)(2019)

راث العاملي - اليونسكو. مة مواقع ال�ت * املصدر: قا�ئ
راث. ة ال�ت * * املصدر: هي�ئ

8268

عدد دور العرض )سينما(*

عدد املسار�**

املساحات الطبيعية املحمية

 أماكن مفتوحة لألنشطة الثقافية
- متوسطة املساحة )ساحات(

أماكن مفنوحة لألنشطة الثقافية 
)ساحات(

لة عدد مواقع التراث العاملي املسحج
في اليونسكو*

عدد املواقع التراثية واألثرية 
)الوطنية(**
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27.60%

(2020)(2019)

 املصدر: مسح املشاركة الثقافية.

التلقي الرقمي للثقافة

 6,620,502 4,000,000

املشاركة الثقافية

(2020)(2019)

ج واملسموع. �� ة اإلعالم املر�ئ * املصدر: هي�ئ
** املصدر: مسح املشاركة الثقافية.

*** املصدر: مسح املشاركة الثقافية.

حضور األنشطة الثقافية

12.70%

2.70%

5.10%
7.80%

18.90%

5.30%

13.80%

2514

34.47%

8473

34.80%

أعداد زوار املحميات الفطرية*

(2020)(2019)

ج لت�نمية ال�ياة الفطرية. * املصدر: املركز الوط�ن��
** املصدر: مسح املشاركة الثقافية.

زيارة املواقع الثقافية

26.70%45.40%
نسبة زيارة املحميات أو املتنزهات الوطنية**

أعداد الدخول للسينما السنوية

نسبة حضور الحفالت املوسيقية 
)حضوري(**

حضور األمسيات الشعرية )حضوري(***

حضور املعارض الفنية )حضوري(***

حضور العروض املسرحية )حضوري(***

أعداد زوار املحميات الفطرية**

نسبة قراءة كتاب إلكتروني

270

املٔوشرات الثقافية

-

-





الخاتمة
الثقافية  القطاعات  واقــع  عن  مركبة  صــورة  ملها  محج في  التقرير  فصول  ترسم 
النشاط  بظاهرة  اال�ــتــفــاء  فــي  ــخــتــزل  �تُ أن  يصعب  ي،  االستثنا�ئ الــعــام  هــذا  فــي 
دية التحول الرقمي وما قد تعبر عنه من  اهل �ج هة، أو أن تتحج االفتراضي من �ج
ليات الرقمنة على مستويات  هة أخرى. كما عرض التقرير تحج فرص كامنة من �ج
ذرها في الواقع املحلي وفي نوع تحدياتها،  متعددة تختلف في مدى أولويتها وتحج
بين تقنيات توظف كبنى تحتية للثقافة، مثل األرشفة الرقمية، وأخرى يعنى بها 

ي كما في �ضور الفعاليات االفتراضية. املتلقي النها�ئ

ً في تلقي الثقافة عبر الخدمات  لت بعض فصول التقرير نموا� فمن نا�ية، سحج
يزيد  أن  ح  املر�ج حة كوفيد-19، ومن  ا�ئ �ج تأثير  التي سبقت  املدة  الرقمية خالل 
اإللكتروني  التسوق  نحو  اهات  االتحج في   ً مثال� ذلــك  ويظهر   ، ترسخا� التأثير  هــذا 
ً الثقافي وتنعكس  ً أكبر لكفاءة توزيع املنتحج للكتب واألزياء، التي قد تفتح فرصا�
في   ً قــاصــرا� االفتراضي  البديل  يظهر  أخــرى،  نا�ية  ومن  يه.  منتحج إيــرادات  على 
لقطاعات  االقتصادية  االستدامة  تمكين  في  أو  الفعلي  الحضور  عن  التعويض 
مناقشة  فــإن  لــذا  املــثــال.  سبيل  على  الثقافية  والفعاليات  انات  كاملهر�ج أخــرى 
فرص  لفهم   ً ــد� مــحج غير  �ــديــة  ــل  بــدا�ئ باعتبارها  والتقليدية  الرقمية  ــل  الــوســا�ئ

ال  محج في  الرقمنة  عل  �ج في   ً أيــضــا� الحال  هو  كما  وتحدياته،  الرقمي  التحول 
ً بحد ذاته. الثقافة هدفا�

االفتراضي  الثقافي  النشاط  كموضوع  أبسط  مظاهر  في  الرقمنة  �ــدود  تظهر 
م بذاته، إذ أظهر مسح املشاركة الثقافية في مختلف  ومدى تفضيلها كخيار قا�ئ
الــفــصــول أن نسبة مــن أفــــادوا بــحــضــور أنــشــطــة ثــقــافــيــة افــتــراضــيــة مــن �فل 
متسقة  وبصورة   ً كثيرا� تقل  افتراضي  معرض  أو  شعرية  أمسية  أو  موسيقي 
الذاتية  ارب  التحج املؤشر  الحضوري. تعضد هذا  النشاط  املماثلة في  النسبة  عن 
افتقادهم  عــن  فيها  عــبــروا  والــتــي  التقرير،  فصول  رصدتها  التي  للممارسين 
أهمية  عن  الفنان  تعبير  في  كــان  ســواء  املكان،  في  الحاضرة  الثقافية  ربة  التحج
املوسيقي  املــؤدي  استشعار  أو  املــعــرض،  فــي  الفني  بالعمل  الحسي  التواصل 

مهور املباشر. لتفاعل الحج

ً الثقافي، تبدو مسارات التحول الرقمي محفوفة بالتحديات،  وفي رقمنة املنتحج
اه التحول نحو  فقد تعرضت، على سبيل املثال، فصول األفالم واملوسيقى إلى اتحج
في  ذرية  �ج تغييرات  تحدث  التي  املتدفقة(  ط  الوسا�ئ )أو  الرقمي  البث  خدمات 
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ط من الوصول  سّهل التحول في الوسا�ئ عمليات العرض والتوزيع، ففي �ين �يُ
حدث  �يُ  ً أيــضــا� فهو   ، وعامليا�  ً محليا� واســع  نطاق  على  وتــداولــه  الثقافي   ً املنتحج إلــى 
تركزه  ً مع  ويخلق خاسرين محليين، خصوصا� بالقطاع   ً اإلنتا�ج دورة  خلخلة في 

لدى عدد محدود من الشركات العاملية في �الة غياب البديل الوطني املنافس.

دور  هــو  التقرير  فصول  بعض  تناولته  والــذي  للرقمنة  الــواعــدة  ــوانــب  الــحج أ�ــد 
الرقمنة في �فظ التراث، إذ ال يقتصر الحديث عن رقمنة الثقافة على التداول 
 ً وسيطا� الرقمية  التقنيات  اســتــخــدام  أو  الثقافي،   ً املــنــتــحج مــن   ً � مرقمنهت  ً لــنــســحض�
وأرشفتها  الثقافي  لــلــمــوروث  رقمية  نسخ  �فظ  فــي  إنما  الثقافي،  للتواصل 
إرادة  هــنــاك  واملــتــا�ــف،  واملكتبات  الــتــراث  فــصــول  فــي  ورد  فكما  فــعــال،  بشكل 
مة  ــانــب بــمــبــادرات �ــديــثــة ومــشــروعــات قا�ئ طــمــو�ــة لــالســتــثــمــار فــي هـــذا الــحج
آمنة  ــن  خــزا�ئ الرقمية  األوعــيــة  لــكــون  ليس  مــدركــة ألهميته،  ــاه،  االتــحج هــذا  فــي 
من  معينه  مــن  والنهل  الــتــراث  لهذا  الــوصــول  مّكن  �تُ ألنها   ً أيــضــا� إنما  فحسب، 
الربط  أهمية  فــي  األمــر  وكــذلــك  املهتمين،  وعــمــوم  والبا�ثين  املمارسين  قبل 
الثقافة رقمنة  تطبيقات  كــفــاءة  يمنح  الـــذي  االصــطــنــاعــي  والــذكــاء  اللغة   بين 

للمحتوى العربي شرطها.

استثمار  إمكانية  إلى  التقرير  فصول  نقلتها  التي  ارب  التحج من  العديد  تنبهت 
مستفيدة  الحضورية،  األنشطة  انب  �ج إلى  االفتراضي  الثقافي  النشاط  ميزات 
ــحــة، مثل  ــا�ئ الــحج بتأثير  مــألــوفــة  إلــى مــمــارســة  االفــتــراضــيــة  الفعالية  تــحــول  مــن 
انب  البث الرقمي املباشر للفعاليات الحية، أو إتا�ة املشاركة االفتراضية إلى �ج
االفتراضي  عد  ال�جُ بين  مع  للحج ينة  الهحج األشكال  هذه  فمثل  املكان،  في  الحضور 
حة  ا�ئ ً أولية ملا يمكن أن تحفزه الحج والشكل املعتاد للنشاط الثقافي، تعطي نماذ�ج
ي، من  ً لالستمرار �تى بعد زوال الظرف االستثنا�ئ د فرصا� من أنماط مرنة قد تحج

دون الحديث عن تحول عميق نحو االفتراضي أو زوال كلي له.

 ً تعاط� تحفيز  في  التقرير  فصول  ناقشتها  التي  املتفرقة  امللحوظات  هذه  تصب 
الحديثة  التقنيات  على  يضفي  ال  الثقافي  ال  املحج في  الرقمي  التحول  مع  نوعي 
لها بوصفها �زمة  إنما ينظر  أنها �تمية،  أو يتعامل معها على  قيمة في ذاتها 
ــال  املــحج يــبــدو  واعــــدة،   ً فــرصــا� منها  كثير  يحمل  املمكنة،  الــخــيــارات  مــن  متنوعة 
ً للعمل على اقتناصها من  ي، أكثر استعدادا� الثقافي، مع ظرف العام االستثنا�ئ

أي وقت مضى.
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ي العام : اإلطار املنهحج أوال�

ينطلق التقرير في نسخته الثانية من تبني مفهوم »دورة الثقافة« كما أسس له 
إطار اإل�صاءات الثقافية )2009( لليونسكو. يختلف التقرير الثاني عن األول في 
ه التحليل فحسب، بل كمبدأ لتنظيم البيانات  أنه ال يتبنى املفهوم كمنطق يو�ج
ية التقرير دورة الثقافة إلى  م منهحج قسِّ ينعكس بوضو� في هيكلة الفصول، و�تُ

ً من خمس كما يأتي: ثالث عمليات بدال�
ً اإلبداع واإلنتاح�  )1

 ً قصد باإلنتا�ج ً في دورة الثقافة. �يُ مع هذا العنصر بين عمليتي اإلبداع واإلنتا�ج يحج
التقرير:  إطــار  بحسب  ذلــك  ويشمل  الثقافي،   ً اإلنــتــا�ج بعمليات  يرتبط  مــا  كــل 
(، واملؤسسات  ي مثال� ً السينما�ئ ً )أستوديوهات اإلنتا�ج توافر البنى املمّكنة لإلنتا�ج
القياس  إلى  باإلضافة   ،) مثال� الطهاة  )أندية  الفنية  ماعات  والحج واألندية  الراعية 
باإلبداع،  قصد  �يُ فيما   .) مثال� املنشورة  العناوين  )عــدد   ً اإلنــتــا�ج ملستويات  الكمي 
اإلبداعي  العمل  ب  ُصل� أي  الثقافي،  ال  املحج في  واملضامين  األفكار  وتأليف  ابتكار 
ً ألن نطاق التقرير ال يشمل تقديم تقييم  وانبه الفنية والذاتية. ونظرا� الفريد، و�ج
لبروز مضامين  العامة  بامللحوظات  يكتفي  فإنه  اإلبــداع،  للمضامين و�الة  فني 
ز الثقافية املحلية والعاملية  وا�ئ وممارسات إبداعية خالل العام، باإلضافة إلى الحج

لكونها مؤشرات على التميز في اإلبداع.

الحضور واالنتشار  )2
ً الثقافي أو  ميع األنشطة املحلية أو العاملية ذات العالقة بتوزيع املنتحج قصد به �ج �يُ
ربة الحية للنشاط الثقافي، والتوعية به  مهور، أو توفير التحج عرضه وإيصاله للحج
ط من منشورات أو فعاليات �ضورية أو رقمية. هذا العنصر  في مختلف الوسا�ئ
 ً حج ً مر�لتين من مرا�ل دورة الثقافة )النشر والعرض(، �يث تعال� ً دمحج هو نتا�ج

ميع العمليات التي تنتمي لهاتين املر�لتين. فيه �ج

املشاركة  )3
واستهالكه  الثقافي   ً املــنــتــحج تلقي  تتضمن  الــتــي  ماهير  الحج أنشطة  بها  ــقــصــد  �يُ

ملحق )1(:

ي ومصادر البيانات اإلطار املنهحج

العامة  التقرير األطر  الثانية من  2019م، تتبنى النسخة  العربية السعودية  الثقافية في اململكة  الحالة  ً ملا أسس له تقرير  استمرارا�
وانب التطوير. وأهم ما استحدثته هذه النسخة هو اختيار موضوع بارز تتناوله  هت إعداد التقرير السابق، مع بعض �ج نفسها التي و�جّ
ً لهذه  انب رصد وتوثيق واقع القطاعات الثقافية وتطوراتها خالل العام، �يث اختير »رقمنة الثقافة« موضوعا� فصول التقرير إلى �ج
ية، إذ انتقلت معظم أنشطة الحياة العامة إلى الفضاء االفتراضي  النسخة من التقرير بحكم ارتباط الرقمنة بطبيعة العام االستثنا�ئ
ة موضوع الرقمنة في فقرات خاصة بها في الفصول، واتسم التقرير الثاني بما ميز التقرير  حة كوفيد-19، وقد تمت معالحج ا�ئ راء �ج �ج
خبراء  مع  بــؤري  نقاش  لسة  �ج  18 ومن  خاصة،  أو  �كومية  هات  �ج من  أولية  بيانات  شملت  والتي  البيانات  مصادر  تعدد  من  األول 

وممارسين، باإلضافة إلى استطالع عام.  

اهات  واالتحج السلوك  خالل  من  املشاركة  قاس  و�تُ الثقافية،  األنشطة  وممارسة 
الذين  األفــراد  أو نسبة   ، الفنية مثال� للمعارض  الــزوار  )عــدد  الفرد  على مستوى 

ً فنية(. يقتنون أعماال�

ً على هذه العمليات الثالث، �يث خصصت لكل  تمت هيكلة فصول التقرير بناء�
انب أربعة عناصر أخرى وهي: عملية عنصر في هيكلة الفصول إلى �ج

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي  )4
داعمة  ومؤسسات  مــرافــق  مــن  الثابتة  األصـــول  واقــع  العنصر  هــذا  يستعرض 
داتها وتأهيل املهارات والكفاءات ذات العالقة، باإلضافة إلى أهم  للقطاع ومستحج
عد االقتصادي في القطاع من نمو ودعم وتوظيف.  املالمح واألرقام التي تقيس ال�جُ
املمارسة  التحتية ال ينفصالن في  والبنى  االقتصادي  الشق  أن  الرغم من  وعلى 
عن مرا�ل دورة الثقافة، إال أنه من املفيد لتسهيل عرض وترتيب املعلومات أن 

مع البيانات املتعلقة بهما في موضع وا�د من الفصل. حج �تُ

رقمنة الثقافة  )5
 ً ً وتحليال� ً هذا العنصر موضوع التقرير في مسا�ة محددة تقدم استعراضا� يعالحج
التقنيات  تداخل  إن  و�يث  القطاع،  في  الرقمنة  مظاهر  من  اثنتين  أو  لزاوية 
تحدد  مستوى؛  من  أكثر  على  متعددة   ً صــورا� يأخذ  الثقافي  ال  املحج في  الرقمية 
 )2( االفتراضي،  الفضاء  في  الثقافة   )1( عامة:  مظاهر  أربعة  التقرير  ية  منهحج
و)4(  االفتراضية،  الثقافية  ربة  التحج  )3( الثقافي،   ً للمنتحج الرقمي  االستهالك 
 ً قليال� العنصر  هــذا  ويختلف  الثقافي.  التراث  لحفظ  وسيلة  باعتبارها  الرقمنة 
عن بقية العناصر في محاولته إعطاء خالصات أولية ال تتوقف عند �د الوصف، 
في  بالرقمنة  العالقة  ذات  واإل�صاءات  البؤرية  النقاشات  من  مادته  ويستمد 

�ال توافرها.

تطورات تنظيمية  )6
أو  أنظمة  أو  تعيينات  أي  عــن  مباشرة  معلومات  لعرض  مخصص  عنصر  هــو 
ة  بالهي�ئ الخاصة  يات  واالستراتيحج  ً البرامحج إلى  باإلضافة  القطاع،  تخص  قــرارات 
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ستعرض في ثنايا الفصل. وتكمن أهمية هذا العنصر  املنظمة للقطاع والتي مل �تُ
في التوثيق ألهم األ�داث التنظيمية في القطاع خالل العام.

اإلدارة املستدامة للتراث  )7
ً بحفظ وتوثيق  االتها تحديدا� عنى محج يظهر هذا العنصر في بعض الفصول التي �تُ
ي األزياء وفنون  ز�ئ عناصر التراث )التراث الثقافي والتراث الطبيعي، وبشكل �ج

م �صر عناصر التراث وسياسات �فظه وتوثيقه. عنى بقوا�ئ الطهي(. وهو �يُ

: مكونات الفصول، املوازنة بين االتساق ثانيا�
ومراعاة طبيعة القطاعات

بناء على ما سبق، يتكون الفصل -املختص بقطاع من القطاعات الثقافية- في 
ية من العناصر اآلتية: صورته النموذ�ج

ً كقطاع األدب،  ً والتوزيع عن قطاعات مثل األفالم. كما أن قطاعا� اإلبداع واإلنتا�ج
لن يحتوي على عنصر »االقتصاد اإلبداعي« الذي يعتمد شقه االقتصادي بشكل 
كبير على مبيعات الكتب، وهو ما سيغطى في فصل الكتب والنشر، وغير ذلك 
من الحاالت. كما أن بعض الفصول، مثل املتا�ف واملكتبات واألزياء، مل تتوافر لها 
إ�صاءات املشاركة من أعداد الزيارات أو �ضور الفعاليات، وذلك بحكم ظروف 
حة أو التحوالت التنظيمية التي تمر بها القطاعات.  ا�ئ العام 2020م الذي تأثر بالحج
ففي  ي،  ثنا�ئ بسياق  مة،  والتر�ج النشر  وفصل  التراث  فصل  من  كل  أعد   ، أخيرا�
ة شق  فصل التراث تقسم العناصر إلى فقرات فرعية تختص كل منها بمعالحج
الثقافي غير  التراث  واآلخــر في  املــادي  الثقافي  التراث  أ�دهما في  القطاع،  من 

مة. املادي، وكذلك األمر في فصل النشر والتر�ج

تعديالت على نطاقات الفصول
ها كما وردت  يتضمن تقرير العام 2020م تعديالت على نطاقات الفصول وأسما�ئ
إلى  والنشر«  ل نطاق واســم فصل »الكتب  عــدِّ العام 2019م، �يث  تقرير  في 
-في  مة  والتر�ج النشر  يتناول  املوضوع  ي  ثنا�ئ  ً فصال� ليصبح  مة«  والتر�ج »النشر 
ً من  مة في الفصل املخصص بدال� طها- وعليه تناول التقرير واقع التر�ج ميع وسا�ئ �ج
ة بين فصلي اللغة والنشر. كذلك تم تعديل اسم فصل »املسر�«  توزيع املعالحج
ية الشعبية  ية« ليتوسع نطاقه فيشمل الفنون الغنا�ئ إلى »املسر� والفنون األدا�ئ
التي تناولها التقرير السابق في فصل املوسيقى. كما تغير اسم »فصل األفالم 

ية« إلى »فصل األفالم«، وما يرتبط بذلك من تقليص النطاق. والعروض املر�ئ

1
اإلبداع

ً واإلنتاح�

3
املشاركة

2
الحضور واالنتشار

4  الرقمنة في القطاع
5  البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

6  تطورات تنظيمية

فصل األزياءاألزياء التقليدية

فصل املكتباتاملخطوطات

فصل فنون الطهياألكالت الشعبية -التقليدية-

ية الشعبية -التقليدية- يةالفنون األدا�ئ فصل املسر� والفنون األدا�ئ

فصل التراثالحرف التقليدية )ما عدا األزياء(

فصل التراثالتراث العمراني

رافيكي فصل فنون العمارة والتصميمالتصميم الحج

ية  ية لضمان اتساق املنهحج في �ين تحاول الفصول االقتراب من الهيكلة النموذ�ج
العناصر بما  الفصول تتطلب تعديل بعض  إال أن معظم  التقرير،  وو�دة هوية 
ً في القطاعات التي تعتمد على  يناسب طبيعة القطاع وتوافر البيانات، خصوصا�
امِلرفق واملؤسسة مثل املتا�ف واملكتبات، أو القطاعات التي تعنى بحفظ التراث 
ف  ً في وظا�ئ ً واضحا� مثل التراث الثقافي والتراث الطبيعي، �يث تختلف اختالفا�

الفصل العنصر
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: مصادر البيانات ثالثا�

ف التقرير  في توصيفه لواقع القطاعات الثقافية و�الة التحول الرقمي بها، وطضّ
مدت من �لقات النقاش البؤري.  انب بيانات نوعية اس�تُ بيانات كمية أولية إلى �ج
كما يكمل التقرير الصورة لحالة القطاعات بمعلومات متا�ة صادرة من املراكز 
أو مصادر إعالمية أخرى موثوقة، وذلك للحصول  املعنية  هات  الحج اإلعالمية في 
في  ينحصر  ال  بشكل  القطاعات  امتداد  على  العام  لتطورات  أشمل  مسح  على 

نشاطات مؤسسة بعينها.

هات ذات العالقة. بيانات أولية من الحج  )1
ات الثقافية اإل�دى عشرة، ومركز  هة تتضمن الهي�ئ مع البيانات من 49 �ج تم �ج
ومــراكــز  وأقــســام  العربية،  اللغة  لخدمة  الــدولــي  عبدالعزيز  بــن  عــبــدهللا  املــلــك 
فهد  امللك  ومكتبة  الوطنية  فهد  امللك  كمكتبة  ومكتبات  سعودية،  امعات  بحج
مع امللك عبدالعزيز للمكتبات  دة ومكتبة امللك عبدالعزيز العامة ومحج العامة بحج

هات �كومية وخاصة. الوقفية، باإلضافة إلى �ج

رى تدقيقها والتأكد من سالمتها  وقبل استخدام البيانات في فصول التقرير، �ج
إلحاقية  ــرى، وتضمن ذلــك طلبات  أخـ تــضــارب مــع مــصــادر ومــؤشــرات  مــن أي 
يات الواردة  هات. كان هناك عدد محدود من اإل�صا�ئ تماعات مع ممثلي الحج وا�ج
ها، وقد ال ترقى األرقــام ملستوى  هة ودمحج معها من أكثر من �ج في التقرير تم �ج
الحصر الشامل، لكنها تعطي أفضل مؤشر متا� للقياس، وهو ما يشار إليه في 

مواضعه بثنايا التقرير.

لسات النقاش البؤري �ج  )2
لحالة  دقيقة  مقاربة  لتقديم  و�دها  تكفي  ال  الكمية  املــؤشــرات  أن  منطلق  من 
مادة  بوصفها  كمية  بيانات  توظيف  إلى  العام  خطه  في  التقرير  يعمد  الثقافة، 
اهات، �يث تفتح نافذة على  االت والتغير في االتحج داعمة لفهم وتحليل �الة املحج
ياتهم.  ارب الفاعلين فيها ومر�ئ االت الثقافية من خالل تحج الواقع املعاش في املحج
ف تقرير  وفي �ين استخدمت النسخة األولى من التقرير أسلوب املقابالت، يوطضّ
ن من  مكِّ �تُ ماعات التركيز( ذلك لكونها  2020م آلية النقاش البؤري )أو �ج العام 
لسات  لحج األساسي  الغرض  ــاء  و�ج أوســع.  ات  ف�ئ وآراء  ــارب  وتــحج خبرات  إشــراك 

يسين: النقاش البؤري في مناقشة موضوعين ر�ئ
حة في القطاعات الثقافية وفي عملياتها املختلفة. ا�ئ تأثير الحج  •

اهات املختلفة �ولها. واقع الرقمنة وتحدياتها واالتحج  •
العام، وبلغ  البؤري في شهري نوفمبر وديسمبر من  النقاش  لسات  ريت �ج أ�ج
قطاع  باستثناء  قــطــاع،  لكل  لسة  �ج بــواقــع  أي  بـــؤري،  نقاش  لسة  �ج  18 عــددهــا 
مة وأخرى  لسة خاصة بالتر�ج لستان باإلضافة إلى �ج التراث الذي خصصت له �ج
من  ــات  فــ�ئ ثــالث  النقاش  لسات  �ج ضمت  الــعــمــارة.  ســوى  التصميم  ــاالت  بــمــحج
الفاعلين في القطاعات الثقافية: ممارسين وخبراء ومسؤولين في مؤسسات 

ً ومشاركة. لسات 138 مشاركا� مالي من �ضر الحج ثقافية، وبلغ إ�ج

مسح املشاركة الثقافية 2020م، الدورة الثانية  )3
توفير بيانات العام 2019م، إلـــى  األولــى في  دورتــه  ــفــذت  �ضُ الــذي   يهدف املسح، 
االت  دقيقة وقابلة للمقارنة ملعدالت مشاركة املواطنين واملقيمين باململكة في محج
تمعية:  املحج عدين من أبعاد املشاركة  قياس �جُ خالل  من  وذلك  املختلفة،  الثقافة 
املشاركة  املــســح بــاالســتــفــادة مــن »إطــار  ت مقاييس  م� ُصمِّ واملــمــارســة.  التلقي 
في  اليونسكو  منظمة  إطــار  مع  واملتوافق  التطبيق،  ع  شا�ئ األوروبــي«  تمعية  املحج
ً على تأسيس طرق قياس معيارية قابلة للمقارنة، وتم  هذا الشأن، وذلك �رصا�
ات فصول التقرير والواقع  راء تعديالت وإضافات تتناسب مع ا�تيا�ج ذلك مع إ�ج

املحلي.
ً بمتغيرات  اء 17 منها مختصا� ً أو سؤاال�، �ج تتكون استبانة املسح من 33 متغيرا�
نها املسح في دورته األولى، مع تعديل في الصياغة لتناسب ظرف العام،  تضّم�
فيما  الحضورية،  األنشطة  انب  �ج إلى  االفتراضية  األنشطة  عن  السؤال   ً تحديدا�
ً بقضايا تخص استهالك الثقافة الرقمية، أو  ً متصال� ديدا� ً �ج تمت إضافة 16 متغيرا�

وزارة الثقافة

ة العامة لإل�صاء الهي�ئ

وزارة املالية

وزارة التعليم

ة العامة للترفيه الهي�ئ

تماعية وزارة املوارد البشرية والتنمية اال�ج

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

ة السعودية للمهندسين الهي�ئ

ارة وزارة التحج

ة امللكية ملدينة الرياض الهي�ئ

وزارة الرياضة

وزارة اإلعالم

ة تطوير بوابة الدرعية هي�ئ

املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

ي واملسموع ة العامة لإلعالم املر�ئ الهي�ئ

ة تطوير املدينة املنورة هي�ئ

اسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الر�ئ

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

ة واملياه والزراعة وزارة البي�ئ

وزارة السيا�ة

ة امللكية ملحافظة العال الهي�ئ

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي )إثراء(

مركز بحوث ودراسات املدينة

معية السعودية للمحافظة على التراث الحج

معية العربية السعودية للثقافة والفنون الحج

معهد مسك للفنون

هات ال�كومية املتعاونة في توفير بيانات التقرير ال�ج

من املؤسسات الخاصة املتعاونة في توفير بيانات التقرير
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22.8 710 منطقة الرياض

22.1 689 منطقة مكة املكرمة

6.7 210 منطقة املدينة املنورة

4.9 154 منطقة القصيم

15.4 479 املنطقة الشرقية

8.6 267 منطقة عسير

3.5 110 منطقة تبوك

2.6 82 ل منطقة �ا�ئ

1.4 44 منطقة الحدود الشمالية

5.9 184 ازان منطقة �ج

2.1 67 ران منطقة نحج

1.9 58 منطقة البا�ة

1.9 58 وف منطقة الحج

100.0 3112 مالي اإل�ج

ات الفصول في مخططاتها األولية. هذا باإلضافة  ديدة بررتها ا�تيا�ج متغيرات �ج
إلى 7 متغيرات ديموغرافية.

لة على تحديد املدة الزمنية لتكرار التلقي واملمارسة  كما اعتمدت معظم األس�ئ
ً املاضية«، وهو املعمول به في العديد من املسو�ات املشابهة  بـ»االثني عشر شهرا�
تمعية« 2009م،  املحج املشاركة  اإلطار »قياس  )انظر  املشاركة  العامل لتحديد  في 

اليونسكو(. 

مع بيانات الدورة الثانية �ج
الستطالع  السعودي  املــركــز  مــع  بالتعاون  بيانات املسح لعام 2020م  معت  �جُ
العينة  بطريقة  اختيرت  ية  عشوا�ئ بعينة  هاتفي  اتصال  طريق  عن  العام،  الــرأي 
لتوليد  �اسوبي   ً برنامحج عبر  باملركز  خاص  عينة  إطــار  من  البسيطة  ية  العشوا�ئ
ري املسح على  ، بهامش خطأ %1.79، وأ�ج 3112 فردا� األرقام. شملت العينة 
العام  نوفمبر من   14 إلى  ريبي( و4  التحج )املسح  أكتوبر   14-15 مر�لتين من 

نفسه.

ص العينة تمع املسح وخصا�ئ محج
 ً العرب، ذكــورا� املقيمين  أو  السعوديين  األفــراد  ميع  املسح من �ج تمع  يتكون محج
ً يقيمون في مناطق اململكة الثالث عشرة، وتساوي أعمارهم أو تزيد على  وإناثا�
و28.2%   71.8% العينة  في  السعوديين  نسبة  وبلغت  سنة.  عشرة  خمس 
دول اآلتي أعداد املشاركين �سب توزيعها في  من املقيمين العرب. ويصف الحج
نس  الحج متغير  في  األوزان  يح  تر�ج تطبيق  تم  كما  ذلــك،  ونسب  اململكة  مناطق 

ابة بين الذكور واإلناث. ة اختالف معدالت عدم االستحج ملعالحج

ية، والتعامل مع �االت  ة اإل�صا�ئ تم تحليل البيانات باستخدام تطبيقات املعالحج
أنه  يبة، أي  الحاالت املستحج بافتراض أن توزيعها مشابه لتوزيع  ابة  عدم االستحج
املال�ق  أو  الفصول  فــي  املــعــروضــة  النسب  ميع  �ج مــن  املــفــقــودة  القيم  استبعد 
نس أو العمر  ميع الفروقات التي ناقشها التقرير على أساس الحج ية. و�ج اإل�صا�ئ
ية عند  أو الدخل أو املنطقة أو املستوى التعليمي، هي فروقات ذات داللة إ�صا�ئ

مستوى )0.05(.

النسبة املٔ�وية التكراراملنطقة
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مسح املتا�ف الخاصة  )4
املتا�ف  وهي  التقرير،  لغرض  الصغيرة  الخاصة  املتا�ف  من  لعينة  مسح  فذ  �ضُ
ة العامة  ً و�صلت على رخص لتشغيل املتحف من الهي�ئ الخاصة التي تتبع أفرادا�
حة كوفيد-19  ا�ئ (، وذلك للتعرف على تأثير �ج للسيا�ة والتراث الوطني )سابقا�
 ً هاتفيا� مالكها  آراء  استطالع  تــم   ً متحفا�  52 العينة  شملت  املتا�ف.  هــذه  فــي 
  26 ريت املقابالت الخاصة بها مع مديريها، في املدة من  3 متا�ف أ�ج باستثناء 
ميع  لحج شاملة  مة  قا�ئ من   ً يا� عشوا�ئ العينة  اختيرت  2020م.  ديسمبر   30 إلى 
ما  العينة  ضمت  أي   ، متحفا�  218 عددها  يبلغ  التي  الصغيرة  الخاصة  املتا�ف 

يقارب %24 من املتا�ف الخاصة الصغيرة.
راه  أ�ج الذي  املسح  لة  أس�ئ باالستفادة من  نيت  �جُ لة  أس�ئ  9 االستبانة  كما ضمت 
لة عن ثالثة موضوعات: تأثير  لس الدولي للمتا�ف )أيكوم(،)1( وتضمنت أس�ئ املحج
حة في املتحف، مستوى رقمنة املقتنيات، والنشاط االفتراضي للمتحف في  ا�ئ الحج

حة كوفيد-19. ا�ئ أثناء �ج

ي للصاالت الفنية ز�ئ املسح الحج  )5
التها، وفي محاولة لتقدير  م شاملة للصاالت الفنية النشطة أو لسحج ال تتوافر قوا�ئ
مستوى نشاط العرض في قطاع الفنون البصرية، استأنف تقرير العام 2020م، 
ما بدأه التقرير األول في �صر أكبر عدد ممكن من الصاالت النشطة في مختلف 
مع املعلومات املتوافرة عن الصاالت من  مة بداية بحج ت القا�ئ �ي� ِ �ض �جُ مناطق اململكة. 
الكتب التوثيقية واملصادر اإلعالمية وشبكة اإلنترنت، ومن ثم استطالع الصاالت 
مة األولية عن أي صاالت أخرى تتعاون معها، بغرض إضافة املزيد من  في القا�ئ

مة. الصاالت للقا�ئ
ي للصاالت الفنية في املدة من 6 يناير إلى 3 فبراير 2021م عن  ز�ئ فذ املسح الحج �ضُ
مة مكونة من 40  طريق الهاتف والتوثيق بالبريد اإللكتروني، وشمل املسح قا�ئ

ابت 19 صالة، فيما تعذر الوصول إلى 13 منها، وأفاد 8 أن الصالة مل  صالة، استحج
مة باملعارض  تعد نشطة أو ال تقوم بنشاطات عرض. تضمنت استبانة املسح: قا�ئ
إلى  باإلضافة  حة،  ا�ئ الحج بسبب  امللغاة  واملعارض   ، �ضوريا� أو   ً افتراضيا� املقامة، 

الشراكات وأنشطة التعاون مع الصاالت األخرى.

التقارير املنشورة  )6
الحكومية  ات  والهي�ئ الـــوزارات  تقارير  من  معلوماته  من   ً ـــزءا� �ج التقرير  استمد 
والنشرات  والخاصة،  الــدوريــة  التقارير  وتشمل  املنشورة،  الدولية  واملنظمات 

هة أو نفذتها. ية، باإلضافة إلى التقارير املخصصة لفعاليات نظمتها الحج اإل�صا�ئ

تماعي ل التواصل اال�ج املصادر اإلعالمية ووسا�ئ  )7
توثيق �صاد  التقرير في  هات، استخدم  الحج املباشرة من  البيانات  إلى  باإلضافة 
وكالة  مثل  الرسمية،  اإلعالمية  هات  الحج من  الــصــادرة  والبيانات  األخــبــار  العام 
ذلك  فــي  بما  الرسمية،  هات  للحج التابعة  اإلعالمية  واملــراكــز  السعودية،  األنــبــاء 
ل  بوسا�ئ قة  املو�ثّ �ساباتها  أو  اإلنترنت  شبكة  على  هات  للحج الرسمية  الصفحات 

تماعي. التواصل اال�ج
عبر  أقيمت  الــعــام،  هــذا  تمت  الــتــي  الثقافية  األنشطة  مــن  العديد  أن  وبحكم 
ـــق األنشطة بــاإل�ــالــة إلــى روابــط  ــتــمــاعــي، فــإن التقرير و�ثّ ــل الــتــواصــل اال�ج وســا�ئ
لــهــا. وبــخــاصــة أن التقرير  إلــى مــصــدر أولـــي  املــنــصــات بمثابة اإل�ــالــة  مــن هــذه 
يل أي  تسحج املمكن  بــالــقــدر  ويــحــاول  للثقافة،  الــرســمــي  الــشــق  على  يقتصر  ال 
تــنــظــمــهــا مــؤســســات أو توثقها  الــتــي ال  الــعــفــويــة  الــثــقــافــيــة  لــأنــشــطــة  أشـــكـــال 
من الشق  هــذا  بأهمية  االعتقاد  ً مــن  ــاري، انــطــالقــا� تــحج بنشاط  ترتبط   تــقــاريــر أو 

املمارسات الثقافية.

: مؤشرات الثقافة رابعا�

ربة التقرير  تّمً تطوير إطار التقرير الخاص بمؤشرات الثقافة باالستفادة من تحج
عة عدة أطر وتقارير، من أبرزها: األول، بعد مرا�ج

• Culture/2030 Indicators, UNESCO, 2019
• 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics, 

UNESCO, 2009
• World Cities Culture Report, World Cities Culture Forum, 

2018
• The Cultural and Creative Cities Monitor, European 

Commission, 2019
• Culture for Development Indicators: Methodology 

Manuel, UNESCO, 2014
• ESSnet‐Culture: European Statistical System Network 

on Culture, 2012

أطلقتها  ــتــــي  ــ )2030(، وال بــمــؤشــرات الــثــقــافــة  ــيــس  ر�ئ بشكل  اإلطـــار  يسترشد 
استبعاد  أهمها  الــتــعــديــالت،  مــن  الــعــديــد  مــع  2019م  اليونسكو عام  منظمة 
�يث  الثقافي،   ً اإلنــتــا�ج عد  �جُ وإضافة  ية(،  اإل�صا�ئ )غير  عية  املر�ج م  القوا�ئ معظم 
)تتقاطع  أبعاد  خمسة  خــالل  من   ً يا� إ�صا�ئ الثقافة  �الة  لقياس  اإلطــار  يؤسس 
فصل  يغطي  وال  اآلتــيــة(،  مة  القا�ئ بحسب  املؤشرات املوضوعية لليونسكو  مــع 
إلى  ذلــك  ويــعــود  مة،  القا�ئ كامل  2020م  الــعــام  تقرير  فــي  الثقافية  املــؤشــرات 
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اململكة،  في  الثقافية  القطاعات  بها  تمر  التي  والهيكلية  التنظيمية  التغيرات 
هات. حة الذي منع اكتمال البيانات لدى بعض الحج ا�ئ وكذلك ظرف الحج

ً من املؤشرات التي تعطي صورة عن مدى  البنية التحتية للثقافة: يقدم عددا�  .1
وسعتها  للثقافة  العامة  املسا�ات  وتوافر  وتوزيعها،  الثقافية،  املرافق  توافر 

ه تغير املناخ(. ة والقدرة على الصمود في و�ج )يتقاطع مع موضوع البي�ئ
عد االقتصادي للثقافة )يتطابق  عنى بقياس ال�جُ االقتصاد اإلبداعي )الثقافة(: �يُ  .2

ً مع موضوع الرزق وسبل العيش(. تقريبا�
في  الثقافة  �ضور  ً عن  عد تصورا� ال�جُ مؤشرات هذا  تقدم  واملهارات:  التعليم   .3
ات التعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بالثقافة  التعليم العام، ومخر�ج

واإلبداع )يتطابق مع موضوع املهارات واملعارف(.
في  تمع  املحج أفــراد  مشاركة  املؤشرات مدى  تقيس هذه  الثقافية:  املشاركة   .4
األنشطة الثقافية من �يث التلقي أو املمارسة )يتقاطع مع موضوع املشاركة 

.) واالندما�ج
ً الثقافي )من �يث  ية عن مستويات اإلنتا�ج ً الثقافي: يقدم ملحة إ�صا�ئ اإلنتاح�  .5

الكم( في عدد من القطاعات الثقافية الفرعية.

: محدودية البيانات خامسا�

بيانات التعليم  )1
الدراسي  )العام  2020م  العام في  التعليم  بيانات  تتوافر  مل  العام،  بحكم ظرف 

1441/1440(. لذلك مل تشتمل الفصول على:
من  الثقافية  بالقطاعات  العالقة  ذات  التعليمية   ً البرامحج في  التطورات   •

�يث أعدادها وهيكلتها.
. ين من هذه البرامحج اهات النمو في أرقام الخريحج اتحج  •

ولذلك ركزت بعض الفصول على:
ً االبتعاث الثقافي. دات برنامحج مستحج  •

تعليمية   ً بــرامــحج اســتــحــداث  تــوافــر معلومات مــن مــصــادر مفتو�ة �ــول   •
. ديدة، وكان توافر مثل هذه املعلومات محدودا� �ج

بيانات العمل  )2
د  ذرية، كما أن بعضها مل تو�ج الثقافية بتغيرات هيكلية �ج تمر معظم القطاعات 
العاملين صغيرة بشكل ال  أرقــام  ــاءت  به من قبل مسارات لال�تراف، لذلك �ج

يعكس واقع القطاعات.
راء املتبع: اإل�ج

بت األرقام في الفصول التي تنخفض فيها األعداد عن خمسة أشخاص  ُ�حج  •
ديد  الحج املهن  لتصنيف  الثقافية  املهن  إضافة  بذكر  واكتفي  مهنة،  كل  في 
اوز خمس  ل للعاملين في مهنة »مدير متحف« ال يتحج ً العدد املسحج )مثال�

أعداد املتا�ف في اململكة(.
يح  أبقيت األرقام في بعض الفصول مع مقارنة بالسنوات املاضية، مع تر�ج  •
ً في أعداد  ً أصيال� النمو يعكس تطورات تنظيمية أكثر من كونه نموا� كون 

العاملين.

بيانات االقتصاد اإلبداعي  )3
أرقام املبيعات:

�يث  الثقافية،  القطاعات  في  اإليـــرادات  م  �حج عن  رسمية  تقديرات  تتوافر  ال 
صحفية  تصريحات  أو  عاملية  تسويق  شــركــات  مــن  أرقـــام  فــي  املــتــوافــر  ينحصر 

ملسؤولين، وال يستخدم التقرير بيانات تخص اإليــرادات من املصادر املذكورة إال 
ً اململكة  ية، وذلك �ين يكون املصدر األساسي لأرقام من خار�ج في �االت استثنا�ئ

ً أرقام أربا� تشغيل السينما واالستماع إلى البث الرقمي(. )مثال�

ربت على هيكل الفصول بناء على توافر البيانات وملحوظات  تغييرات أ�ج  )4
أخر�

مستويات  عن  كافية  بيانات  توافر  لعدم  املشاركة  عنصر  ب  ُ�حج األزيـــاء:  فصل 
سؤال  ألي  2020م  الثقافية  املشاركة  مسح  تضمين  وعدم  للفعاليات  الحضور 
لة الخاصة بحضور  ً ملحدودية االستفادة من بيانات األس�ئ ال، وذلك نظرا� يخص املحج

ربة مسح 2019م. فعاليات القطاع في تحج
البيانات  بعض  توافر  دون  �الت  هيكلية  بتحوالت  القطاع  يمر  املتا�ف:  فصل 
مثل أعداد املتا�ف الخاصة وأعداد الزيارات، لذلك طال الفصل بعض التغييرات 

ً بعض الشيء عن الشكل العام للفصول. علته مختلفا� التي �ج
فصل املكتبات: مل تتوافر البيانات من عدد كافي من املكتبات لتمثيل القطاع، لذلك 
اعتمد الفصل على استعراض بعض املعلومات التفصيلية ألنشطة املكتبات التي 
زودت التقرير ببياناتها، وذلك لكي تذكر على أنها أمثلة ألنماط عامة، ال أن تكون 
ً من  � كــا�ض الزيارات من عدد  أرقــام  املكتبة املعينة موضوع السياق. كما مل تتوافر 

ب عنصر املشاركة. املكتبات، لذلك �حج
 ً مؤشرا� النظامي  اإليــداع  يات  إ�صا�ئ الفصل  يستخدم  مة:  والتر�ج النشر  فصل 
لة في عام  على مستويات النشر في اململكة، وألن أكثر من نصف الكتب املسحج
2020م، قد ال يعكس  للعام  اإليــداع  فــإن استخدام رقــم  تــودع بعد،  مل  2020م 
لت في العام  انخفاض �قيقي في عدد العناوين وإنما تأخر العناوين التي سحج
لت ولن تنشر.  يل قد يحتسب عناوين سحج ومل تودع، بينما استخدام رقم التسحج
انب أرقام اإليداع للسنوات  يل للعام 2020م إلى �ج ومن هنا عرض أرقام التسحج

السابقة، مع توضيح اختالف الرقمين.

هوامش الفصل:

(1) International Council of Museums, Museums, museum pro-
fessionals and COVID-19, May 2020.
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ملحق )2(:

مسح املشاركة الثقافية 2020م

0.8نعم �ضرت فعاليات افتراضية )عبر اإلنترنت(

2.0نعم �ضرت فعاليات �ية

0.7نعم �ضرت فعاليات �ية وافتراضية

96.4مل أ�ضر أي أمسية شعرية

مالي 100.0اإل�ج

18.3من 3-1

3.7من 7-4

1.0من 12-8

1.2أكثر من 12

حة كوفيد-19 ا�ئ 39.2مل أقم بأي زيارة بسبب �ج

34.5مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

د مناطق أثرية في منطقة سكني )ال يقرأ( 2.1ال تو�ج

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ هل �ضرت أي أمسية شعرية أو لقاء أدبي في االثني عشر شهرا�

ً املاضية؟ هل قمت بزيارة أي من املواقع األثرية في املنطقة التي تقيم فيها خالل االثني عشر شهرا�

12.6من 3-1

1.9من 7-4

0.4من 12-8

0.4أكثر من 12

حة كوفيد-19 ا�ئ 42.8مل أقم بأي زيارة بسبب �ج

41.8مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ ً من املواقع األثرية في منطقة أخر� من مناطق اململكة خالل االثني عشر شهرا� هل زرت أيا�

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية
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15.1صاالت العرض )السينما(

34.0املنصات اإللكترونية )مثل نتفليكس وشاهد(

)DVD( 0.6أشرطة الفيديو أو األقراص املضغوطة

23.1عبر القنوات التلفزيونية

ً 27.2ال أشاهد األفالم مطلقا�

مالي 100.0اإل�ج

ما الطريقة التي تفضلها ملشاهدة األفالم؟

17.5من 3-1

4.5من 7-4

1.9من 12-8

2.8أكثر من 12

حة كوفيد-19 ا�ئ 33.8مل أقم بأي زيارة بسبب �ج

39.5مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية ؟ كم مرة سبق أن زرت محميات أو متنزهات طبيعية في اململكة خالل االثني عشر شهرا�

ً أومعارض افتراضية )عبر اإلنترنت( 1.0نعم �ضرت معرضا�

ً أو معارض فنية �ية 6.3نعم �ضرت معرضا�

1.5نعم �ضرت معارض فنية �ية وافتراضية

91.2مل أ�ضر أي  معرض فني

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ هل �ضرت أي معرض فني خالل االثني عشر شهرا�

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية
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ً )عبر اإلنترنت( ً افتراضيا� ً مسر�يا� 2.1نعم �ضرت مسر�ية أو عرضا�

4.2نعم �ضرت مسر�ية �ية

ً ً وافتراضيا� ً �يا� ً مسر�يا� 0.8نعم �ضرت عرضا�

92.8مل أ�ضر أي مسر�ية

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ 9. هل �ضرت أي عرض مسر�ي خالل االثني عشر شهرا�

ً أو فعالية موسيقية افتراضية )عبر اإلنترنت( 2.5نعم �ضرت �فال�

ً أو فعالية �ية 10.0نعم �ضرت �فال�

ً ً وافتراضيا� ً �يا� 2.7نعم �ضرت �فال�

84.8مل أ�ضر أي �فل أو فعالية موسيقية

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ هل �ضرت أي �فل أو فعالية موسيقية خالل االثني عشر شهرا�

13.6نعم

86.4ال

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ ر على شبكة اإلنترنت خالل االثني عشر شهرا� ً من متحج ً إلكترونيا� هل اشتريت كتابا�

27.6نعم

72.4ال

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ ً خالل االثني عشر شهرا� ً إلكترونيا� هل قرأت كتابا�

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية
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35.6من 3-1

9.8من 7-4

2.1من 12-8

2.2أكثر من 12

ً املاضية( 37.0مل أقرأ أي كتاب )خالل االثني عشر شهرا�

ً )ال يقرأ( 13.2ال أقرأ الكتب أبدا�

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ ً قرأت لغير الدراسة أو العمل خالل االثني عشر شهرا� كم كتابا�

21.9روايات

10.9تاريخ/سياسة

11.2أدب وشعر

17.9دينية

5.6أكاديمية متخصصة

يا 4.7علوم وتكنولو�ج

3.2سير ذاتية

11.2أخرى

ً )ال يقرأ( 13.3ال أقرأ الكتب أبدا�

مالي 100.0اإل�ج

 ما نوع الكتب التي تفضل قراءتها في الغالب؟

19.4نعم

44.7ال

35.9مل أسمع بها من قبل

مالي 100.0اإل�ج

هل تستمع إلى الكتب الصوتية )املقروءة(؟

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية
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3.6نعم

21.7ال، ولكن أنوي القيام بذلك

ً باقتناء األعمال الفنية 74.6ال، لست مهتما�

مالي 100.0اإل�ج

ً لفنان؟ ً أصليا� ً فنيا�  هل تملك عمال�

12.8نعم

87.2ال

مالي 100.0اإل�ج

هل تمتلك آلة موسيقية في املنزل؟

ً عربية 47.0أغا�ض�

نبية ً أ�ج 5.7أغا�ض�

4.7موسيقى كالسيكية غربية )آالت(

11.5غناء شعبي

10.4موسيقى عربية أو كالسيكية )آالت(

18.9ال أستمع للموسيقى )ال يقرأ(

1.9أخرى

مالي 100.0اإل�ج

ما نوع املوسيقى التي تفضلها؟

ً أطباق محلية/سعودية 27.7نعم، غالبا�

نبية/عاملية ً أطباق أ�ج 2.8نعم، غالبا�

ميعها بالقدر نفسه 29.0نعم، �ج

23.7ال أهتم

ية ً أطباق عربية/خليحج 16.9نعم، غالبا�

مالي 100.0اإل�ج

يد أو تهتم بالطبخ؟ هل تحج

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية
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13.8من 3-1

1.4من 7-4

0.2من 12-8

0.3أكثر من 12

حة كوفيد-19 ا�ئ 42.5مل أقم بأي زيارة بسبب �ج

41.8مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ ً خالل االثني عشر شهرا� ً تراثيا� انا� هل �ضرت فعالية تراثية أو مهر�ج

14.1من 3-1

5.6من 7-4

2.0من 12-8

1.5أكثر من 12

حة كوفيد-19 ا�ئ 27.5مل أذهب بسبب �ج

45.6مل أذهب ألسباب أخرى

د دور سينما في منطقة سكني )اليقرأ( 3.7ال تو�ج

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟  كم مرة ذهبت إلى دور السينما في اململكة خالل االثني عشر شهرا�

60.3ال

1.5نعم )اذكرها(

ليزية )ال يقرأ( 34.1نعم، اللغة اإلنحج

يد أكثر من لغة غير العربية )ال يقرأ( 4.2أ�ج

مالي 100.0اإل�ج

يد تحدث لغة أخر� غير العربية؟  هل تحج

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية
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34.7العربية فقط

ليزية فقط 0.4اإلنحج

ً 33.0العربية غالبا�

ً ليزية غالبا� 1.5اإلنحج

ليزية بالتساوي 30.0العربية واإلنحج

0.3لغة أخرى )ال يقرأ(

مالي 100.0اإل�ج

تماعي(؟ ل التواصل اال�ج تماعية )تشمل وسا�ئ تك اال�ج  ما اللغة التي تفضل/ين استخدامها في بي�ئ

20.5العربية فقط

ليزية فقط 8.1اإلنحج

ً 15.0العربية غالبا�

ً ليزية غالبا� 12.6اإلنحج

ليزية بالتساوي 43.6العربية واإلنحج

0.1لغة أخرى )ال يقرأ(

مالي 100.0اإل�ج

تك التعليمية و/أو العملية؟  ما اللغة التي تفضل/ين استخدامها في بي�ئ

7.7�ضرت من 1-3 فعاليات

1.4�ضرت من 4-7 فعاليات

0.2�ضرت من 8-12 فعالية

0.9�ضرت أكثر من 12 فعالية

89.8مل أ�ضر

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ ً من الفعاليات الثقافية املقامة من خالل املنصات اإللكترونية خالل االثني عشر شهرا�  هل �ضرت أيا�

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية
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17.7أوافق بشدة

52.8أوافق

23.0ال أوافق

6.4ال أوافق بشدة

مالي 100.0اإل�ج

تماعي؟ يد أن تستمر الفعاليات الثقافية االفتراضية )عبر اإلنترنت( �تى وإن مل يكن هناك وباء وتباعد ا�ج من الحج

93.7نعم

6.3ال

مالي 100.0اإل�ج

د في منزلك أو على هواتفك اتصال بشبكة اإلنترنت؟ هل يو�ج

2.5نعم، في السينما

11.2نعم، على التلفاز

10.3نعم، على منصة إلكترونية

3.2نعم على أكثر من منصة

34.8ال، مل أشاهد

ي السعودي ً السينما�ئ ً باإلنتا�ج 14.6ال، لست مهتما�

ً )ال يقرأ( 23.4ال أشاهد األفالم مطلقا�

مالي 100.0اإل�ج

ً املاضية؟ ً سعودية في االثني عشر شهرا�  هل شاهدت أفالما�

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية

النسبة املٔ�وية
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)Natural Language Processing( ة بيع�يَّ غات الّطَ ة الّلُ ُمعاَلحج  .5

 ً عبر� ة  بيع�يّ� الّط� غة  الّلُ فهم  إلى  اآللة  يه  تو�ج إلى  خالِله  من  سعى  �يُ  ً عرفىيٌّ م� اٌلً  محج
لق  ا، و�ض� ً وتوليد� �داتها في هذه امُلستويات تحليال� ة و� حج دة، وُمعال� ُمستوياتها امُلتعدِّ

ً اإلنسان واآللة. واُصل بي�ض� ً على تحقيق ال�تّ� ً قادرهت� � هت ً تفاُعل�يّ� � هت بي�ئ

امللك  )الرياض: مركز   ، االصطناعىيّ كاء  والدضّ� ة  العرب�يّ� السعيد،  باهلل  املعتز  املصدر: 
عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 2019(، ص14.

تمعات املعرفة محج  .6

ــة وتــحــويــل ونــشــر واستعمال  ً ومــعــالــحج ــقــدرة عــلــى تــحــديــد وإنـــتـــا�ج يقصد بــهــا ال
ل خلق وتطبيق املعارف الضرورية للتنمية اإلنسانية. املعلومات من أ�ج

مــن  )اليونســكو(،  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  املتحــدة  األمــم  منظمــة  املصــدر: 
اليونســكو،  منشــورات  )فرنســا:  املعرفــة،  تمعــات  محج إلــى  املعلومــات  تمــع  محج

ص29.  .)2005

األدب الرقمي  .7

النص الذي يوظف التقنيات الرقمية في العمل الشعري أو السردي.

لة عالمات،  مة: محمد أسليم، محج املصدر: فيليب بوتز، ما األدب الرقمي؟، تر�ج
املغرب، العدد 35 ، 2011 م.

كود البناء  .8

السالمة  لضمان  والتشييد،  بالبناء  املتعلقة  واملتطلبات  االشتراطات  موعة  محج
والصحة العامة في كافة تفاصيل ومرا�ل البناء.

نة الوطنية لكود البناء السعودي. املصدر: املوقع اإللكتروني للحج
https://www.sbc.gov.sa/Ar/BuildingCode/Pages/Definition.
aspx

صون التراث  .9

ذلك  في  بما  املــادي،  غير  الثقافي  التراث  استدامة  ضمان  إلى  الرامية  التدابير 
و�مايته  عليه  واملحافظة  بشأنه  البحوث  ــراء  ـ وإ�ج وتوثيقه  الــتــراث  هــذا  تحديد 
النظامي،  وغير  النظامي  التعليم  طريق  عن  سيما  ال  ونقله،  ــرازه  وإبـ وتعزيزه 

وانب هذا التراث. وإ�ياء مختلف �ج

املصدر: منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، اتفاقية صون 
التراث الثقافي غير املادي، 2003.

https://ich.unesco.org/ar/convention#art2

1. الثيمة

�وله  تتمحور  الــذي  يسي  الر�ئ الغرض  أو  النص،  أو  العمل  في  املتواترة  الفكرة 
. ً محددا� مل واألفكار في النص لتصنع بناء� الحج

ربة )الدار البيضاء: دار الثقافة  1985م( املصدر: سعيد يقطين، القراءة والتحج

االقتصاد اإلبداعي  .2

النشاط االقتصادي الذي يقوم على استثمار األصول اإلبداعية التي يمكن أن توّلد 
النمو االقتصادي، وتقود إلى التنمية االقتصادية.

ارة والتنمية )األونكتاد( 2008 املصدر: التقرير األول ملؤتمر األمم املتحدة للتحج
https://unctad.org/system/f iles/off icial-document/
ditc20082cer_en.pdf

اليونسكو  .3

والثقافة، وتتمثل رسالتها  والعلم  للتربية  املتحدة  األمم  اليونسكو هي منظمة 
ال التربية والعلوم والثقافة،  في إرساء السالم من خالل التعاون الدولي في محج
في  املحددة  املستدامة  التنمية  أهــداف  تحقيق  في  اليونسكو   ً برامحج تساهم  إذ 
لأمم  العامة  معية  الحج اعتمدتها  التي   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 

املتحدة في عام 2015.

املصدر: املوقع الرسمي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(.
https://ar.unesco.org/

الذكاء االصطناعي  .4

اآللية  املحاكاة  واِرزمات مفيدة تسهم في  �ضُ بابتكار وتطوير  الذي يشتغل  العلم 
ابة املناسبة ملثيراتها،  ة املحيطة، واالستحج ً للبي�ئ ُدرات الدماغ البشري؛ من إدراك� ل�تُ
 ً دة، والتواصل اللغوي، وإدارهت� ل املستحج ً للمسا�ئ ً لحلول� اد� ، وإيحج ، وتخطيط� م� وتعّلُ
كات  ل� »امل� وأمثالها   ً ــُدرا�تِ الــ�تُ هذه  على  البعض   ً ِل�تُ ط� )و�يُ إلخ   ... املعرفي،  للتراكم 
 ً رياضىيٌّ  ً لها تعري�ضٌ املعلوُمً  ُلً  املسا�ئ  ً ِ التعري�ض ً من هذا  ُ العليا« لإلنسان(، ويخُر�ج

ا. ً رياض�يّ� هنهتٌ ر� ً ُم�ج� ٌمً واملعلوُمً لها �لوٌلً مفيدهتٌ ك� ُمح�

امللك  )الرياض: مركز   ، االصطناعىيّ كاء  والدضّ� ة  العرب�يّ� السعيد،  باهلل  املعتز  املصدر: 
عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، 2019(، ص29.

ملحق )3(:
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التراث الطبيعي  .10

موعات  ية ، أو من محج ية والبيولو�ج املعامل الطبيعية املتألفة من التشكالت الفيزيا�ئ
مالية أوالفنية. هة النظر الحج ية من و�ج هذه التشكالت التي لها قيمة عاملية استثنا�ئ

اتفاقية   - )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية  املتحدة  األمــم  منظمة  املصدر: 
لحماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي 1972م.

https://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf

التراث الثقافي غير املادي  .11

املمارسات والتصورات وأشكال التعبير واملعارف واملهارات - وما يرتبط بها من 
موعات،  ماعات واملحج آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الحج

زءا من تراثهم الثقافي. وأ�يانا األفراد، �ج

املصدر: منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، اتفاقية صون 
التراث الثقافي غير املادي، 2003.

https://ich.unesco.org/ar/convention#art2

املسرح االفتراضي  .12

العروض املسر�ية التي تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية في عملية 
. اإلنتا�ج

ية. املصدر: فصل املسر� والفنون األدا�ئ

عام الخط العربي 2020م  .13

مبادرة أطلقها سمو وزير الثقافة في 8 ديسمبر  2019م، وتهدف إلى  إبراز فن 
الخط العربي وتحفيز ممارساته ودعم املحترفين والهواة، من خالل إطالق وتبني 

ودعم عدة مشاريع.

املصدر: فصل الفنون البصرية

ينة الفعاليات الهحج  .14

ً بين العنصر الواقعي مع العنصر االفتراضي، للحفاظ على  الفعاليات التي تمز�ج
ا. عد الحضوري واالفتراضي مع� مزايا ومكتسبات ال�جُ

انات الثقافية املصدر: فصل الفعاليات واملهر�ج

املطاعم السحابية  .15

ية والتوصيل، �يث  املطاعم التي تعمل بشكل كامل على خدمة الطلبات الخار�ج
أماكن  توفير  دون  الطعام،  لتحضير  خاصة  منطقة  فــي  األطعمة  بــإعــداد  تقوم 

لوس وتناول الطعام داخلها. للحج

املصدر: فصل فنون الطهي

املتا�ف العامة  .16

مختلفة،  ــاالت  مــحج وفــي  املقتنيات  مــن  متنوعة  ــمــوعــات  مــحج على  تحتوي  الــتــي 
تعرض  وقد  واملحلية،  واإلقليمية  الوطنية  املتا�ف  التعريف  هذا  تحت   ً ويندر�ج

موعة متخصصة في مسا�ات إضافية. ً محج أيضا�

Museum: Cultural Institution”, Britannica, :املصدر
https://www.britannica.com/topic/museum-cultural-
institution

املتا�ف املتخصصة  .17

العلمية  املــتــا�ــف  مــثــل  مــحــددة،  ــاالت  مــحج فــي  معينة  مقتنيات  تــعــرض  الــتــي 
واملوسيقية والعسكرية وغيرها.

Museum: Cultural Institution”, Britannica,  :املصدر
https://www.britannica.com/topic/museum-cultural-
institution

ة الستر�ج  .18

ي في أسطر مصا�بة للعرض. مة الحوار املر�ئ تر�ج

مة املصدر: فصل النشر والتر�ج
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