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كلمة سمو الوزير
�
ج
مؤمناً بأن
موا�هة تحديات ها�ئ لة،
العامل في
شارك القطاع الثقافي السعودي � َ
�
الــرؤى الطموحة تُ�ثمر أيـ �ـاً كانت الظروف ،وواثـقـ ًـا من قدرته على ج�عل التباعد
مساحة لالقتراب ،وعلى تطويع الفضاء االفتراضي بأدواته وقنواته ومنصاته
لصالحه ،ومضى بثقافة هذا الوطن نحو آفاق أوسع تحت قيادة خادم الحرمين
الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولــي عهده األمين صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما هللا.
انعكست رؤية اململكة  2030بشكل أصيل على قطاعات الثقافة ،فنرى ِح �
راكاً
ج
ال حول قطاعات حديثة مثل فنون الطهي واألزياء والتراث الطبيعي
تمعيا فاع � ً
�ً
م�
متزايدا لفنون العمارة والتصميم واألفــام
�ً
�ً
اقتصاديا
ـرا
والفنون البصرية ،وأثـ � ً
�
وطموحاً منقطع النظير للتعريف بالتراث املحلي وفعاليات الثقافة
واملوسيقى،
ج
والتر�مة واللغة.
وزخما في النشر
�ً
ً
مختلفاّ ،
شكلت فيه ج�ا�ئ حة فايروس كورونا كوفيد19-
�ً
ثقافيا
عاما
�ً
معا
شهدنا � ً
مــامــح الـتـحــديــات وامل ـنـ جـ�ــزات ،وب ــرز الــوعــي تـ جـ�ــاه أهـمـيــة امل ـشــاركــة فــي تحمل
ج
مسؤولية النهوض بالفعل الثقافي بين ج
واملنت�ة
شرعة والداعمة،
ال�هات ُامل ّ
والحاضنة ،وصو �الً إلى األفراد املعنيين من مثقفين ومبدعين وانتهاء ج
بال�مهور
ج
الثقافي الفاعل ،حيث آمن ج
وبإي�اد الحلول وتفعيل
ال�ميع بالعمل التكاملي
البدا�ئ ل ،وعمل بأقصى الطاقات الستيعاب متطلبات املرحلة ولتيسير سبل
استمرار الحياة الثقافية.
واليوم نضع بين أيديكم (تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية
ـر�ٍ يـتـســم بالشفافية
2020م :رقـمـنــة ال ـث ـقــافــة) فــي نسخته ال ـثــان ـيــة ،بـ ـع ـ ض �
ويفخر ج
بال�هود ،ويبرز مالمح النمو دون أن ُي�غفل حكايات التعثر والتعافي،
ويـسـلــط ال ـضــوء عـلــى الـعـمــل الـثـقــافــي ال ـس ـعــودي مــن خ ــال اإلبـ ــداع واإلن ـت ــا�،
ج
م ــوث ـق ـ �ـاً أهـ ــم امل ـ ـبـ ــادرات واملــش ــاري ــع والـ ـب ــرام ــ��ج وال ـف ـعــال ـيــات ،م ــع تـتـبــع ورص ــد
الفرص والتحديات.
ورغم أن مسيرة التحول الرقمي سبقت األزمــة ،إال أن لرقمنة الثقافة نصيب
األسد في مختلف صفحات التقرير ،نتعرف من خاللها على واقع األرقام ونقترب
ـدا� عايشها ُصـ ّنـ�ــاع الثقافة في بــادنــا ،في مرحلة ارتفع فيها مستوى
من أح ـ �ث ٍ

بدر بن عبد هللا بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة
املن�ز ،بوصف دقيق ج
ح�م ج
التهديد كما ارتفع فيها ج
للت�ربة الرقمية املحلية .إن
املت�دد كل عام �
سي�د في التقرير ج
ج
عيناً تدرس الواقع ،وتعين على
القار� املتابع
�ئ
التطوير ،وترصد الحالة الثقافية ج
بن�احاتها وتحدياتها.
معاً بمسيرتنا الثقافية .والقادم دا�ئ �
لنفخر �
ماً ج
أ�مل.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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شكر وتقدير
تضاعف عدد ج
الكمية والنوعية
ال�هات التي أسهمت في إمداد التقرير بالبيانات ّ
فــي هــذا الـعــام أكثر مــن الـعــام السابق ،وهــو مــا أضــاف إلــى أهمية التقرير في
ج
للم�االت الثقافية املختلفة ،وبناء
نسخته الثانية ،وساعد في رسم تصور أوسع
العديد من مؤشرات األداء.
وقد تنوعت هذه ج
وهي�ات حكومية عامة ،وبين
ال�هات املساهمة ما بين وزارات
ئ
مؤسسات ج
امل�تمع املدني بأشكالها املختلفة ،وشركات ومنظمات من القطاع
الخاص ،ويتطلع التقرير إلى استمرارية وتوسيع التعاون مع ج�ميع الفاعلين في
اململكة؛ من ج
سنو�ا ،الذي يكتسب أهميته
ًّي
أ�ل رفع ج�ودة وكفاءة ودقة التقرير
ج
ال�وهرية من هذا التراكم املعرفي سن�ة� ً بعد أخرى.
ل�ميع هذه ج
ال�زيل والعرفان ج
وختاما ،نتقدم بالشكر ج
ال�هات التي شاركتنا
ً
الـنـ جـ�ــاح ،والـتــي مل يكن لـهــذا التقرير أن ُي�ـنـ جـ�ــز على هــذه ال ـصــورة لــوال تعاونها
الفعالة ،ودورهــا املهم في هــذا الحراك الثقافي املتنامي
املثمر ،ومساهمتها ّ
ج
واال�تماعية التي تمر بها اململكة
ـل التطورات التنموية واالقتصادية
في ظـ �ّ
العربية السعودية.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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املقدمة
ج
واالست�ابة
الواقع الثقافي عام 2020م؛ التحدي
ثيمة تقرير الحالة الثقافية 2020؛ رقمنة الثقافة
مصادر التقرير وبياناته
العمل املستمر والتطلع للمستقبل

املقدمة

مختلفا في كافة مناحي الحياة؛ إذ ج
وا�هت البشرية في كافة أقطار املعمورة انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-الذي مل
�ً
عاما
�ً
كان عام 2020م
ـارا عميقة في االقتصاد وسبل العيش
يهدد حياة املاليين ومنظومات الصحة العامة فحسب ،إنما خلفت متطلبات التعامل معه آثـ � ً
ً
ج
وأنماط الحياة اليومية .وضمن هذا التأثير الواسع ألقت ج
مو�ات إغالق
عامليا ،في
ال�ا�ئ حة بثقلها على القطاعات الثقافية واإلبداعية
(((
ج
مهر�انات وفعاليات ومعارض .
اإلنتا� في العديد من الصناعات اإلبداعية ،وإلغاء
ج
للمرافق الثقافية ،باإلضافة إلى تعطل عمليات
�
�
انبا يبعث على األمل في خضم ج
إال أن هذا التحدي الكبير الذي ج
ال�ا�ئ حة ،يتمثل في
عاملياً خالل العام ،أبرز ج� � ً
وا�هته القطاعات اإلبداعية
مرونة الفاعلين في استكشاف البدا�ئ ل ،وقبل ذلك فيما منحته الثقافة من قدرة على خلق املعنى وإظهار التضامن عبر سبل اإلبداع،
واالست�ابة اإلبداعية في ج
ج
موا�هة األزمة((( .ج
ج
ج
امل�ال الثقافي في اململكة
ت�لت هذه املرونة
الحا�ة املاسة لدعم هذه املرونة في
ما يبرز
بمختلف قطاعاته التي طالها من تأثير ج
ال�ا�ئ حة ما طال نظراءها في العامل.
تسعى النسخة الثانية من تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية إلى إلقاء الضوء على واقع النشاط الثقافي لعام 2020م،
الذي صبغته ج�ا�ئ حة كوفيد 19-بصبغة خاصة .وإذ يواصل التقرير سعيه لتوفير مادة ترصد التطورات واملالمح للواقع الثقافي �
عاماً بعد
�
�
أولياً آلثار ج
ال�ا�ئ حة على القطاعات الثقافية .ليس من خالل تناول تأثير
توثيقاً
عام ،يكتسب تقرير عام 2020م أهمية خاصة لكونه يقدم
َ
ّ
ج
ج
�ئ
تشكل عبر التفاعل مع انعكاساتها ،والنظر إلى ما وراء
املست�د الذي
ورصدٍ للواقع
�
ف� ٍ
كوص�
كموضوع للتقرير ،وإنما
�ٍ
ال�ا�ئ حة
الطار�
ّ
ج
تم�ل أهم أشكال االست�ابة الخالقة
الظرفي؛ لذلك حمل التقرير (رقمنة الثقافة) ثيمة ر�ئ يسة تتناولها فصوله؛ ذلك ألن رقمنة الثقافة ،ث
ال�ا�ئ حة ،ومن ج
التي أبدتها القطاعات الثقافية ،ولكونها قبل ذلك عملية تحول على مستوى أعمق ،بدأت إرهاصاتها من قبل ج
املر�ح أن
تمتد بعدها.

ج
واالست�ابة
الواقع الثقافي عام 2020م؛ التحدي
ج
وا� ــه الفاعلون فــي املشهد الثقافي مــن مؤسسات وأف ــراد فــي عــام 2020م
�
ً
�
تحديا استثنا�ئ يا ،فالتزاماً بتطبيق السياسات الصحية العامة التي اتخذتها
ً
ال�ا�ئ حة ،ج
ملوا�هة ج
ج
تأ�لت الفعاليات الكبرى من معارض كتاب
حكومة اململكة
ومـهـ ج
ـر�ــانــات ،وأغلقت امل ـســارح وص ــاالت الـعــرض واملكتبات واملـتــاحــف أبوابها،
ج
وألغيت املشاركات الخار�ية ومختلف األنشطة الثقافية التفاعلية التي كان
املـ جـ�ــال الثقافي يزخر بنموها كـمـ � ًـا ونــوعـ � ًـا فــي األع ــوام السابقة .تعاطى القطاع
الثقافي ،شأنه شأن مختلف مسارات الحياة العامة ،مع واقع فريد انحسرت
فـيــه امل ـســاحــات وامل ـمــارســات املــألــوفــة ،خ ـصــوصـ � ًـا فــي فـتــرة حـظــر ال ـتـ جـ�ــوال التي
امتدت في اململكة من منتصف شهر مــارس حتى منتصف الـعــام ،كما كانت
العودة إلى األنشطة العامة في النصف الثاني من العام محدودة بحكم ضوابط
ج
اإل�راءات االحترازية.
ج
تف�حت حالة ثقافية عريضة على
فــي
است�ابة سريعة لهذا الــواقــع الـ جـ�ــديــدّ ،ت
اإلنترنت ،سواء في وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي ومنصات الفيديو ،أو من خالل
املواقع املخصصة ،وقد تنوعت الروافد الثقافية لهذه الحالة ،فشملت ملتقيات
وورش عمل ومسابقات ومعارض ،باإلضافة لــأداء املوسيقي وأندية القراءة،
ـرا� لنماذ��ج
ومــن خــال فصول التقرير يمكن تلمس هــذه الحالة مــع اسـتـعـ ض � ٍ
من أنماطها.
مل يكن الفاعلون في املشهد الثقافي السعودي غرباء على العامل االفتراضي،
اإلنتا� املر�ئ ي
�ج
فقد عرفوه منذ منتديات اإلنترنت في مطلع األلفية وصو �ًال إلى
ج
التر�مة والنشر اإللكتروني.
على منصات الفيديو في العقد املاضي ونشاط

10

لـطــاملــا وفــر الـتــواصــل الــرقـمــي مـســاحــات لفاعلية املـبــدعـيــن فــي املـمـلـكــة ،وقـد
استعرضت النسخة األولــى من تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م ج�وانب
�
مختلفاً من حيث
منها ،غير أن النشاط الثقافي االفتراضي هــذا العام ج�ــاء
كثافة املعروض وأنواع ج
الت�ارب ،وتميز بمساهمة املؤسسات وتعدد أدوارها،
ـورا على األف ــراد أو ج
امل�موعات
فلم تعد الفعاليات االفتراضية نـشــاطـ �ـاً مـقـصـ � ً
مـحــدودة امل ــوارد ،بــل شهد الـعــام ملتقيات علمية فــي مـ جـ�ــال اللغة العربية
عن ُب�عد ،ومعارض فنية افتراضية ،وز يــارات إلكترونية للمتاحف ،باإلضافة
إلى مسابقات وبرام��ج لفعاليات تنظمها مؤسسات فاعلة ،على رأسها وزارة
الثقافة ،التي سارعت بإطالق مبادرة (الثقافة في العزلة) ،إلى ج�انب طيف
واســع من املؤسسات التي أثــرت املشهد ،الــذي ترسم فصول التقرير صورة
لتنوعه وتنوع املساهمين فيه.
مل يقتصر تفاعل الثقافة مع ظرف ج
ال�ا�ئ حة على ظهور املشهد الثقافي االفتراضي،
أو الحضور واالنتشار ،وإنما ج
ت�لى كذلك في اإلبــداع واملمارسة الثقافية ،حيث
يس�ل التقرير مالمح أولـيــة لتأثير مرحلة ج
ج
ال�ا�ئ حة على املضامين اإلبداعية
لــأعـمــال األدب ـيــة ،وامل ـعــارض وال ـعــروض الفنية ،وأف ـكــار التصميم الـتــي غيرت
تفضيالت املساحات الداخلية للمنازل ،وكذلك أعمال مصممي األزيــاء الذين
أضافوا ملسات إبداعية على تصاميم الكمامات الطبية ،وغير ذلك من مظاهر
التأثير التي برزت خالل العام.
كما ج
و�ــد الفاعلون وعــامــة املهتمين فــي الثقافة مــو�ئ ـ �اً للتكيف مــع صعوبات
ح�ر منزلي وتباعد ج
ال�ا�ئ حة وما فرضته من ج
ج
ا�تماعي ،في حين اتخذ آخرون
فترة حظر ج
بعيدا عن أحداث
�ً
الت�ول مهلة اللتقاط األنفاس والتقييم والتأمل
املشهد املتسارعة ،ج
وك�اب تفرغوا للعمل على
ون�د ذلك في فنانين تشكيليين ّت
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مشاريعهم أو متاحف استثمرت اإلغ ــاق فــرص ـ�ة� ً إلع ــادة تصميم معارضها أو
مكتبات استكملت مشاريع رقمنة املقتنيات ،وغيرها من األمثلة التي تنقلها
فصول التقرير.
التأكيد على ظهور هذه املرونة يعطي مؤشرات ج
إي�ابية على حيوية القطاع ،ولكنه
ال يقلل بحال من األح ــوال من ثقلها على املـ جـ�ــال الثقافي الــذي تلمست مداه
فصول التقرير في مؤشرات أولية؛ إذ طالت تأثيرات ج
ال�ا�ئ حة كافة حلقات اإلنتا��ج
والتوزيع ،سواء من حيث إغالق دور العرض في فترات من العام على سبيل
املثال ،أو انخفاض أعداد املعارض الفنية والعروض املسرحية واألدا�ئ ية ،وما قد
يترتب على ذلك من انخفاض مدخوالت التذاكر واملبيعات.
األهم من ذلك أنه مل يكن لدى ج�ميع الفاعلين في ج
امل�ال الثقافي قدرة متساوية
في التعامل مع تأثيرات ظرف ج
ال�ا�ئ حة ،إما لحدود اإلمكانيات ،كما ظهر في واقع
املتاحف الخاصة الصغيرة ،أو لطبيعة النشاط ،كالقطاعات التي تتمتع بصناعة
قا�ئ مة ومعتمدة في استدامتها على اإليــرادات ،مثل دور النشر ،أو تلك التي
ج
يرتبط نشاطها االقتصادي بالفعاليات الحية بشكل مباشر مثل قطاع
املهر�انات
ج
منت�ات
والفعاليات الثقافية وشــق من قطاع املوسيقى ،أو غير مباشر مثل
ج
الحرفيين التي كانت ج
املهر�انات التراثية واملــواســم منافذ لها ،فكما
ت�د في
تصف فصول التقرير ،مل تعوض البدا�ئ ل كاملبيعات عبر اإلنترنت أو الفعاليات
االفتراضية عن اإليرادات التي سلبها ظرف ج
وقتا حتى
ال�ا�ئ حة ،وقد يتطلب األمر � ً
ظرفيا زا�ئ ـاً  ،وما قد يترك بصمته على
�ً
ـرا
يتضح من آثارها ما يمكن اعتباره أثـ � ً
املدى املتوسط والطويل.
لعل املستوى األعمق لتأثير ج
ال�ا�ئ حة ال يتوقف عند األثر االقتصادي املباشر ،إنما
إنتا� وتلقي الثقافة الذي يدفعه التحول
�ج
يمتد إلى التغير املحتمل في طبيعة
الــرقـمــي .مـشــاهــدة فيلم عبر خــدمــة الـبــث الــرقـمــي ،طلب نسخة لكتاب عبر
الخدمات اإللكترونية ملكتبة ،حضور أمسية شعرية على منصات الفيديو أو زيارة
افتراضية ملتحف ،مثل هذه املمارسات تبدو مألوفة للكثيرين ،إن مل تكن القنوات
ال�ا�ئ حة لتلقي املنت��ج أو ج
الوحيدة املتاحة خالل فترة ج
الت�ربة الثقافية .إلى أي مدى
ستترسخ مثل هذه املمارسات بعد زوال ظرف ج
ال�ا�ئ حة؟ وماذا يمكن أن يضيف
ج
للم�ال الثقافي؟
تسارع التحول الرقمي

ثيمة تقرير الحالة الثقافية 2020؛ رقمنة الثقافة
سعت النسخة األولــى من التقرير (تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية
السعودية 2019م :مالمح و إحصا�ئ يات) إلــى عــرض صــورة بانورامية عامة،
مو�زة للحالة الثقافية بحسب ج
وبسياقات تاريخية ج
م�االتها املختلفة ،وعليه تبني
التقارير السنوية الالحقة بالتركيز على ملمح أو موضوع واحد يتم تناوله بصورة
ً
تعمقا ،وضمن هذا اإلطار يحافظ تقرير الحالة الثقافية على نطاق إسهامه
أكثر
ج
ومن�زات األفراد
األساسي ،وهو تقديم مادة وصفية من توثيق الحصاد الثقافي
واملؤسسات إلى رصد التغير في ج
االت�اهات واألنماط في عمليات اإلبداع واإلنتا��ج
وفي أشكال حضور الثقافة واملشاركة في ج
م�االتها .غير أنه يتبنى إلى ج�انب كل

�
خاصا لتقرير كل عام ،وقد تبنى تقرير عام
�ً
إسهاماً
ذلك ثيمة محددة باعتبارها
2020م ثيمة( :رقمنة الثقافة).
خالل العقدين املاضيين ،أعادت التقنيات الرقمية والفضاء االفتراضي تشكيل
ج
عالقتنا بالثقافة على مستوى العامل ،فلم تعد ج
منت�ات
م�رد وسا�ئ ط لنقل وحفظ
تداولياً قا�ئ �
�
ماً بذاته ،وأضحت التطبيقات الرقمية
الثقافة ،بل أصبحت مـ جـ�ــا �الً
شرطا لإلنتا��ج وعملياته في عدة ج
م�االت ثقافية وفنون ج�ديدة .مل تكن ج�ا�ئ حة
�ً
�
ال�عد
ال�عد الرقمي ،إنما حالة كاشفة لعمق هذا ُب
كوفيد ،19-سبباً في خلق هذا ُب
ج
وح�م ما يحتله من الحيز الذي تتحرك فيه الثقافة .وفي تسريعها لكثير من
مالمح التحول الرقمي ،زادت ج�ا�ئ حة كوفيد 19-من إلحاح القضايا والفرص
والـتـحــديــات الـتــي تطرحها الرقمنة والـتـطــور املـتـســارع لتطبيقاتها ،وقــد تناول
التقرير عـ �
ـدداً من مظاهر التحول الرقمي في كل ج
م�ال ثقافي حسب حيثياته
الخاصة ،وهي في ج
م�موعها تشير إلى عدة أبعاد للرقمنة في القطاع الثقافي:
الثقافة في الفضاء االفتراضي
سهل فضاء اإلنترنت من التداول العام في الشأن الثقافي وأتاح فرص التواصل
بين الفاعلين واملهتمين ،وأصبح هذا الفضاء في كثير من األحيان هو الحيز الذي
ُي�عرض فيه املنت��ج الثقافي ،وتظهر فيه مبادرات وروابط ثقافية تكمل دورة حياتها
على منصاته .كان هذا امللمح ،الذي تظهر فيه الرقمنة في أبسط أشكالها ،عنوان
عام 2020م ،فكما تعرض فصول التقرير ،مل يخل أي قطاع ثقافي من أنشطة
افتراضية شغلت مساحة كبيرة من الروزنامة الثقافية ،مثل امللتقيات العلمية
االفتراضية املختصة باللغة العربية ،وأخــرى في النقد والكتابة املسرحية ،إلى
ج�انب األمسيات الشعرية االفتراضية والبث الرقمي للحفالت املوسيقية عبر
وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي ،واللقاءات الحوارية مع الفنانين واألدبــاء ،وكذلك
مسابقات التصميم والتصوير والطهي والقراءة ،وقد أسهمت في تشكيل هذا
املشهد الحيوي مؤسسات باإلضافة لألفراد ،حيث تنخفض تكلفة تنظيم األنشطة
ج
الثقافية االفتراضية ،وتتيح ج
خصوصا في
�ً
والت�ريب،
لل�ميع إمكانية املبادرة
فترات حظر ج
الت�ول.

للمنت� الثقافي
ج
االستهالك الرقمي
�
ج
املنت�ات الثقافية نسخ رقمية بديلة عن الوسا�ئ ط التقليدية،
أصبح للعديد من
مثل الكتاب الرقمي ،والبث الرقمي لألفالم واملوسيقى (أو الوسا�ئ ط املتدفقة)،
ـرا ألن تلقي املنت��ج الثقافي عبر هــذه الــوســا�ئ ــط فــي اململكة قــد أخــذ منحى
ونـظـ � ً

ثقافتنا هويتنا
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املقدمة

�
متصاعداً خالل السنوات القليلة املاضية ،فقد أعطى التأثير النات��ج عن ج
ال�ا�ئ حة
�
الف�ات العمرية الشابة ،كما تكشف
دفعة إضافية لهذا النمو ،خصوصاً بين ئ
ـدر� تـحــت ه ــذا الـبـعــد ،الـخــدمــات
الـبـيــانــات فــي بـعــض ال ـف ـصــول ،ويـمـكــن أن تُ� ـ ـ �ج
اإللكترونية التي تقدمها املؤسسات الثقافية ،كاملكتبات العامة ،من توفير األوعية
ج
اإللكترونية للمستفيدين دون
الحا�ة إلى زيــارة مقارها ،وهو ما وفرته بعض
املكتبات خالل فترة ج
ال�ا�ئ حة.
ج
الت�ربة الثقافية االفتراضية
تذهب بعض املمارسات خطوة أبعد من ج
م�رد تلقي املنت��ج الثقافي عبر وسيط
رقمي ،إلــى تصميم ج
الت�ربة الثقافية بشكلها النها�ئ ي عبر وسا�ئ ط وتطبيقات
ج
والت�ربة املتحفية االفتراضية ،التي تقدم عبر
رقمية ،مثل املسرح االفتراضي،
مؤسسات فنية وثقافية كاملسارح واملتاحف التي طاملا اعتمدت على التواصل
والت�ربة الثقافية ،وقد ج
ج
الحضوري والتفاعل املباشر بين ج
س�ل تقرير
ال�مهور
ت�ارب أولية في هذا اإلطــار ،بدت مدفوعة بظرف ج
هذا العام ج
ال�ا�ئ حة أكثر من
كونها ممارسات راسخة توفر ج
ت�ربة مصممة للعرض االفتراضي خاصة.
توظيف الرقمنة في حفظ التراث الثقافي
أحد أكثر مظاهر رقمنة الثقافة أهمية هو توظيف التقنيات الرقمية في حفظ
وأرشفة التراث الثقافي؛ إذ إنها ال توفر حماية له من الضياع فحسب ،بل توسع
نطاق إتاحة عناصر التراث في نسخ رقمية منها ،كما تتيح إمكانية االستفادة
منها في العمل الثقافي اإلبداعي ،وتنشط اليوم ،كما تستعرض فصول التقرير،
العديد من املشروعات الطموحة التي تقودها وزارة الثقافة ومؤسسات أخرى،
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في رقمنة املخطوطات ،ومقتنيات املتاحف ،ومشاريع توثيق التراث ،عالوة على
مشاريع األرشفة الوطنية لألفالم واألعمال الفنية ،حيث تسعى هذه املشروعات
ج�ميعها إلى تغطية النقص في هذا ج
امل�ال ،وتطبيق أحدث التقنيات املتوافرة في
حماية اإلرث الثقافي وإتاحته ج
لل�مهور.
تناقش الـفـصــول حسب طبيعة الـقـطــاع ج�ــوانــب مــن هــذه الثيمات الفرعية،
وذل ــك عـبــر االس ـت ـعــراض الــوصـفــي للبيانات الـتــي تـخــص الــرقـمـنــة ،إل ــى ج�ــانــب
ج
معال�ة تحليلية لــواقــع الرقمنة والـتـحــديــات الـتــي يطرحها ،وتعكس
تقديم
فصول التقرير في ج
م�ملها املساحة املهمة التي وفرها الخيار االفتراضي في
مساعي تحريك الركود الــذي خلفته صدمة ج
ال�ا�ئ حة ،غير أنها في الوقت ذاته
تشير إلــى مـحــدوديــة الـ جـ�ــاذبـيــة والـتــأثـيــر لألنشطة االفـتــراضـيــة إذا مــا نُ�ـظــر إلى
ال للحضور في املكان ،كما ظهر في مسح املشاركة
الخيار االفتراضي بوصفه بدي � ً
الثقافية في معظم الفصول أو في تـ جـ�ــارب الفاعلين في مـ جـ�ــاالت كاملوسيقى
ج
واملهر�انات.
والفنون
�
أيضاً إلــى ج�وانب قصور ومساحات ممكنة للتطوير في
تشير بعض الفصول
ت�ارب رقمية متكاملة ج
ج�اهزية القطاعات لتوفير ج
تت�اوز العرض البسيط على
املنصات املتاحة من وســا�ئ ــل التواصل ج
اال�تماعي أو منصات الفيديو ،كما هو
الحال في ضعف أو غياب البدا�ئ ل املحلية لخدمات البث الرقمي للموسيقى
واألفــام الــذي تهيمن على سوقه شركات عاملية .وأخـيـ ً
ـرا ،تُ�برز فصول التقرير
إدراك املؤسسات الفاعلة في املـ جـ�ــاالت الثقافية ألهمية تفعيل دور التقنيات
الرقمية في حفظ الـتــراث الثقافي وأرشـفــة اإلرث اإلبــداعــي ،وهــو ما يظهر في
مـشــاريــع رقمنة تعمل على قــدم وس ــاق س ــواء على مستوى قـطــاعــات ككل،
كالتراث واملتاحف واملكتبات ،أو على مستوى مشاريع خاصة بمؤسسات معينة.
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مصادر التقرير وبياناته
على إثر النسخة األولى من التقرير ،اعتمدت نسخة هذا العام بيانات ج
ال�هات
مصدرا ر�ئ �
يساً لإلحصاءات الرسمية وتوثيق األنشطة ،وفي قياس مستويات
�ً
املشاركة الثقافية ،يوظف التقرير ،ضمن مصادر أخرى ،مسح املشاركة الثقافية،
الذي نُ�فذت دورته الثانية في الربع األخير من عام 2020م بعينة ممثلة قدرها
�
فرداً من ج�ميع مناطق اململكة ،و�أُ ِعـ ّـدت استبانة املسح بطريقة معيارية
3112
ّ
عاما بعد عام.
�ً
تمكن من مقارنة هذه املستويات
ُ�أ ضيف ملصادر التقرير هذا العام مسح شمل عينة من املتاحف الخاصة الصغيرة
لقياس تأثير ج�ا�ئ حة كوفيد 19-على القطاع ،إلى ج�انب مسح ج�ز�ئ ي آخر استطلع
عددا من الصاالت الفنية النشطة .وبحكم أن التقرير ُي�عنى برصد أحداث العام،
�ً
�
أيضا باألخبار الصحفية الصادرة من ج
ال�هات اإلعالمية الرسمية،
ً
فإنه استعان
مثل وكالة األنباء السعودية ،واملراكز اإلعالمية التابعة ج
لل�هات الرسمية ،بما
لل�هات املعنية على وسا�ئ ل التواصل ج
في ذلك الحسابات الرسمية ج
اال�تماعي،
�
ُ
خصوصاً أن العديد من أنشطة العام ن�فذت عبر وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي،
وكانت بالتالي مصدرها الر�ئ يس.
من منطلق أن املــؤشــرات الكمية ال تكفي وحدها لتقديم مقاربة دقيقة لحالة
الثقافة ،يعمد التقرير في خطه العام إلى توظيف بيانات نوعية باعتبارها مادة
امل�االت والتغير في ج
داعمة لفهم وتحليل حالة ج
االت�اهات ،حيث تفتح نافذة على
امل�االت الثقافية من خالل ج
الواقع ُاملعاش في ج
ت�ارب الفاعلين فيها ومر�ئ ياتهم.
ّ
وفي حين استخدمت النسخة األولى من التقرير أسلوب املقابالت ،يو�ظ ف تقرير
عام 2020م آلية النقاش البؤري (أو ج�ماعات التركيز) لكونها تُ� ِّ
مكن من إشراك
خبرات ج
ف�ات أوسع.
وت�ارب وآراء ئ

العمل املستمر والتطلع للمستقبل
على الــرغــم مــن ظ ــروف الـ جـ�ــا�ئ ـحــة ،واص ـلــت وزارة الثقافة والـهـيـ ئـ�ــات الثقافية
ج
استراتي�ياتها ،وإعــان
استكمال م ـبــادرات تنمية القطاعات الثقافية ورســم
مشاريع البنية التحتية وبدء التنفيذ في بعضها .وفي حين قللت ج
ال�ا�ئ حة من
زخم نشاط العام ،استمر العمل الدؤوب لتنمية القطاع الثقافي بوتيرة مشابهة
لعام 2019م ،حيث شهد الـعــام انـطــاق عــدد مــن م ـبــادرات وزارة الثقافة؛ إذ
بدأ هذا العام االلتحاق ببرنام��ج االبتعاث الثقافي ،كما أعلن فتح باب الترشيح
ج
لل�وا�ئ ز الثقافية الوطنية ،وأعلنت مبادرة املكتبات العامة ،وبرزت مظاهر عام
الخط العربي 2020م التي أعلنت الـ ــوزارة عــن تمديدها لعام 2021م ،كما
واصلت بعثات التنقيب واملسح األثــري أعمالها التي أسفرت عن اكتشافات
هي�ة الـتــراث .ومــن حيث مشاريع البنية التحتية ،أعلنت
مهمة أعلنت عنها ئ
ال ــوزارة عن تأسيس عــدد من املتاحف النوعية التي بــدأت أعمال إنشاء بعض
منها ،إلى ج�انب تأسيس مؤسسة ثنا�ئ يات الدرعية ،وتنظيم ج
م�مع امللك سلمان
العاملي للغة العربية ،عالوة على تطورات تنظيمية يأتي في مقدمتها إدرا��ج أكثر
من  80مهنة ثقافية في التصنيف السعودي املوحد للمهن ج
ال�ديد.
هي�ة ثقافية
غير أن التطور التنظيمي والهيكلي األهــم ج�ــاء عبر تأسيس  11ئ
متخصصة تعنى بتنمية وتنظيم القطاعات الثقافية املختلفة ،وذلــك في شهر
فبراير من عام 2020م .وعلى الرغم من ظروف بداية عملها الصعبة حيث ج�اءت

قبيل ج
الهي�ات في تنظيم املسابقات
ال�ا�ئ حة بفترة قصيرة ،ظهرت نشاطات
ئ
والفعاليات االفتراضية ،واإلعــان عن برام��ج واتفاقيات تعاون ومـبــادرات ،كما
ج
الهي�ات فترة ج
استراتي�ياتها لتطوير قطاعاتها،
ال�ا�ئ حة في رســم
استثمرت
ئ
لتشهد السنة إطالق بعض منها.
مل يكن لهذا التقرير أن ُي� ج
وهي�ة
ن�ز دون مساهمة من حوالي  70ج�هة بين وزارة
ئ
حكومية ومؤسسة ثقافية ومكتبة عامة وصالة فنية زودتــه بالبيانات الالزمة
ليقترب من التغطية املأمولة ملعامل ج
امل�ال الثقافي الشاسع والثري ،كما استرشد
وخبيرا وم ـســؤو �الً متصلين بالشأن
�ً
ممارسا
�ً
التقرير بمر�ئ يات أكثر من 130
الثقافي في اململكة ،ضمتهم  18ج�لسة نقاش بــؤري ،ج
أ�ريت في الربع األخير
و�نسب فضل ما قد يحتويه من معلومات ذات قيمة إلــى تعاون
من العامُ ،ي
هذا الطيف الواسع من املؤسسات واألفراد .وفي رصده لتطورات العام ،ال يسع
التقرير اإلحاطة بكل إسهام مهم في بلد زاخر باملبدعين ،أو كل عمل ج�ليل بادرت
به مؤسسة فاعلة؛ إذ إن غاية التقرير أن ُي�برز األنماط العامة باإلشارة إلى شواهد
وأمثلة عليها ال تقتضي التفضيل ،كما عول تقرير الحالة الثقافية للعام الحالي
على البناء على مــا وفــرتــه النسخة األول ــى مــن أرضـيــة بغرض ج
إ� ــراء مقارنات
تتبعية تسهم في خلق معرفة متراكمة بالواقع الثقافي ،ال يمثل التقرير إال
ً
أخيرا ،سعى العمل لتقديم الدقة على االكتمال في نقل بيانات
أحد روافدها.
قطاعات سريعة التغير تمر بمخاض تنظيمي غايته التطوير ،على أمل أن يكون
�
ج
أميناً يسير بمحاذاة الواقع املتغير ويتطور مع تطوره.
ال
س� � ً

هوامش الفصل:
(1) UNESCO, Culture and COVID-19: Impact and Response
Tracker, Special Issue (Paris: UNESCO, 3 July 2020),
_https://en.unesco.org/sites/default/files/special_issue_en
culture_covid-19_tracker.pdf
(2) UNESCO, Culture in crisis: policy guide for a resilient creative
sector, (Paris: UNESCO, 2020), https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000374631
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امللخص التنفيذي
ضمن نـطــاق إسـهــامــه األســاســي ،يـهــدف تقرير الـحــالــة الثقافية فــي اململكة العربية السعودية إلــى تقديم توثيق
ومن�زات األفراد واملؤسسات ،مع تتبع التغير في ج
ج
ات�اهات اإلبداع واإلنتا��ج الثقافي ،ورصد أنماط
للحصاد الثقافي
ج
وأو� ــه املـشــاركــة فــي مـ جـ�ــاالتـهــا .تتبنى هــذه النسخة مــن التقرير إلــى ج�ــانــب ذلــك مــوضــوع (رقمنة
حـضــور الثقافة
�
�
�
أوليا آلثــار ج�ا�ئ حة كوفيد 19-على القطاعات الثقافية،
�ً
توثيقاً
خاصاً للتقرير ،الــذي يقدم
إسهاماً
الثقافة) باعتباره
تحديا استثنا�ئ ًيا ،مع ج
حيث ج
تأ�يل وإلغاء الفعاليات واألنشطة العامة،
�ً
وا�ه الفاعلون في املشهد الثقافي هذا العام
�
خصوصا في فترة العزل الوقا�ئ ي.
ً
وإغالق املرافق الثقافية،
n

n

n

n

ال�ا�ئ حة ،تّ
است�ابة حيوية للظرف الذي فرضته ج
ج
تف�حت حالة ثقافية عريضة في الفضاء االفتراضي ،وانعكس
في
ال�ا�ئ حة على ج
ذلــك على املمارسات واملضامين اإلبداعية ،دون أن يقلل البديل االفتراضي من ثقل تأثير ج
امل�ال
الثقافي الذي طال كافة حلقات اإلنتا��ج والتوزيع ،كما مل يكن لدى ج�ميع الفاعلين قدرة متساوية في التعامل معها،
إما لحدود اإلمكانيات ،أو لطبيعة األنشطة.
�
عدداً
زادت ج�ا�ئ حة كوفيد 19-من إلحاح القضايا والفرص والتحديات التي تطرحها رقمنة الثقافة ،وتناول التقرير
من مظاهر التحول الرقمي في كل قطاع ثقافي بحسب الحيثيات الخاصة بكل قطاع ،وذلك في أربعة أبعاد)1( :
الثقافة في الفضاء االفتراضي ،و( )2االستهالك الرقمي للمنت��ج الثقافي ،و( )3ج
الت�ربة الثقافية االفتراضية ،و()4
توظيف الرقمنة في حفظ التراث الثقافي.
تتطرق فصول التقرير في ج
م�ملها إلى املساحة املهمة التي وفرها الخيار االفتراضي في مساعي تحريك الركود
ال�ا�ئ حة ،غير أنها في الوقت ذاته تقدم مؤشرات على محدودية ج
الذي خلفته صدمة ج
ال�اذبية والتأثير لألنشطة
ال للنشاط الحضوري.
االفتراضية إذا ما ُن�ظر إليها بوصفها بدي � ً
ت�ارب رقمية متكاملة ج
يشير التقرير إلى بعض مواضع القصور في ج�اهزية بعض القطاعات لتوفير ج
تت�اوز العرض
البسيط على املنصات املتاحة ،وإلى ضعف أو غياب البدا�ئ ل املحلية لخدمات البث الرقمي (الوسا�ئ ط املتدفقة) ،كما
يبرز إدراك املؤسسات الفاعلة في ج
امل�االت الثقافية ألهمية تفعيل دور التقنيات الرقمية في حفظ التراث الثقافي
وأرشفة اإلرث اإلبداعي ،وهو ما ظهر في مشاريع رقمنة طموحة ونشطة في عدد من القطاعات.

وهي�ة حكومية ومؤسسة ثقافية ومكتبة عامة وصالة فنية،
استمد التقرير بياناته من حوالي  70ج�هة بين وزارة
ئ
�
ـردا من ج�ميع مناطق اململكة،
ومن مسح املشاركة الثقافية في دورتــه الثانية ،وهو استطالع شــارك فيه  3112فـ ً
�
�
ممارساً
كما استرشد التقرير ببيانات نوعية استقيت من  18ج�لسة نقاش بؤري شارك فيها أكثر من 130
وخبيراً
ومسؤو �ًال متصلين بالشأن الثقافي في اململكة ،باإلضافة إلى مسوح لعينات من املتاحف الخاصة والصاالت الفنية،
وطيف من التقارير املنشورة واملصادر اإلعالمية.
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اللغة
n

n

n

n

n

تنوعت حصيلة اإلنتا��ج اللغوي في عام 2020م ج
ب�هود املؤسسات التعليمية واملراكز املعنية باللغة العربية التي
ساهمت في إثراء القطاع من خالل النشر العلمي ،وإقامة املنتديات واملؤتمرات التي ج
و�دت في الفضاء االفتراضي
فرصة لتوسيع املشاركة فيها .كما أحرزت ج
امل�الت العلمية الصادرة من اململكة واملتخصصة في اللغة العربية مراكز
متقدمة في معامالت التأثير الخاصة بتقييم ج
امل�الت الصادرة بالعربية.
شهد القطاع إطالق عدد من املبادرات في ج
م�ال االختبارات املعيارية والبرام��ج واملسابقات التثقيفية التي حظيت
بمشاركة ج�ماهيرية في منصات التواصل ج
اال�تماعي ،حيث أسهمت تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد 19-في توسيع نطاق
الوصول ج
لل�مهور العام في األنشطة املتعلقة باللغة عبر تبني الفعاليات االفتراضية ،التي برزت بشكل كثيف في
االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية بمشاركة طيف واسع من املؤسسات.
�
ج
واإلن�ليزية بحسب
فروقاً في تفضيالت استخدام اللغة بين العربية
أظهر مسح املشاركة الثقافية لعام 2020م
بي�اتهم ج
البي�ة ،فبينما يفضل  1%من العينة فقط استخدام اللغة ج
اال�تماعية ،ترتفع هذه النسبة
اإلن�ليزية في ئ
ئ
ج
ج
في
البي�ات العملية والتعليمية لتصل إلى  ،8%وهو مؤشر ير�ح الحا�ة إلى تطوير منظومة سياسات لغوية
ئ
كمحرك إلنتا��ج املعرفة وتوطينها.
�ٍ
ترسخ مكانة اللغة العربية
متكاملة ِّ
َّ
ال�ا�ئ حة تحديات إضافية ملعاهد تعليم العربية لغة ثانية تمثلت في ضعف ج
شكلت ج
ال�اهزية التقنية في حقل تعليم
�
ج
ج
التس�يل في ظل تعليق السفر الدولي من ناحية أخرى .ومع ذلك،
وترا�ع
إلكترونيا من ناحية،
ً
اللغة العربية
�
تقدماً في هذا ج
ت�ارب ج
استفادت املعاهد من ج
امل�ال
ال�امعات السعودية في برام��ج التعليم اإللكتروني التي حققت
خالل األعوام املاضية.
�
ج
وخصوصاً
الحا�ة إلى ربط اللغة العربية بالتقنيات الرقمية في ظل ضعف مواكبة العربية للتطور التقني
مع تنامي
ج
معال�ة
في ميدان الذكاء االصطناعي؛ يسعى عدد من املؤسسات واملشروعات القا�ئ مة في اململكة للمساهمة في
هذا الضعف ،يضاف إليها ج
م�مع امللك سلمان العاملي للغة العربية الذي صدر تنظيمه هذا العام ،والذي تأتي اللغة
والذكاء االصطناعي من ضمن نطاقات عمله املتعددة.
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األدب
n

n

n

n

واصلت معدالت النشر األدبي النمو برغم الظروف االستثنا�ئ ية لهذا العام ،حيث ارتفع ج
إ�مالي العناوين املنشورة
ً
أدبيا ،وال زالت الرواية تتصدر النشر األدبي ،حيث صدرت خالل العام  201رواية ،وارتفع عدد السير
�ً
عنوانا
إلى 663
األدبية واملذكرات املنشورة في مطلع العام ،وظهر تأثير ج
ال�ا�ئ حة على املضامين اإلبداعية في عدد من األعمال األدبية
التي صدرت في النصف الثاني من العام.
برزت اللقاءات واألمسيات األدبية االفتراضية كبديل ألنشطة القطاع بعد إلغاء أو ج
تأ�يل الفعاليات الحضورية
بسبب ج
ال�ا�ئ حة ،ومل يقتصر هذا النوع من املـبــادرات على املؤسسات ،بل امتد إلى مبادرات فردية وظفت فيها
الصفحات الشخصية في مواقع التواصل ج
اال�تماعي لعقد اللقاءات األدبية ،وفي ذات السياق أقيم العديد من
املسابقات األدبية عبر الفضاء االفتراضي وحظي بعضها بإقبال واسع ،فعلى سبيل املثال ،ج
ت�اوز عدد املشاركين
ج
والتر�مة ،التي تأسست وأطلقت
هي�ة األدب والنشر
في مسابقة أدب العزلة  95ألــف مشارك بتنظيم من ئ
ج
استراتي�يتها في عام 2020م.
بلغت نسبة حضور األمسيات األدبية والشعرية حسب مسح املشاركة الثقافية  ،3.60%وال تعبر هذه النسبة
بالضرورة عن ضمور في اإلقبال ،فبحكم طبيعة النشاط ،ج
ت�ذب الفعاليات األدبية شريحة محددة من املهتمين ،غير
الف�ات العمرية األكبر �
وف�ة الذكور.
سناً ئ
أن املسح يشير إلى أن التركيبة الديموغرافية لهذه الشريحة تغلب عليها ئ
ساهمت الوسا�ئ ط الرقمية في انتشار أشكال ج�ديدة لتداول العمل األدبي ،مثل البودكاست الصوتي ،ومنصات
التواصل ج
اال�تماعي ،ومنصات بث املقاطع املر�ئ ية ،وتؤثر هذه الوسا�ئ ط واألدوات الرقمية على شكل العمل األدبي
بنسب وصور مختلفة؛ فعلى سبيل املثال يتعزز السرد املصغر ،وشعر الومضة أو الشذرات الشعرية في وسا�ئ ل
ج
التواصل ج
واأل�ـنــاس ذات الطبيعة اإللقا�ئ ية بشكل أكثر كثافة من ج
اال�تماعي ،ويحضر الشعر
األ�ناس األدبية
�
األخرى في منصات البث واملنصات السمعية ،وفي حين تمثل هذه النماذ��ج ج�انباً من تأثر العمل األدبي باألدوات
والوسا�ئ ط الرقمية ،يغيب األدب الرقمي بمفهومه الدقيق إال من بعض ج
الت�ارب املحدودة وغير املكتملة.
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األزياء
n

n

n

n

n

لو�ستية ج
وا�ه قطاع األزياء في عام 2020م تحديات ج
ج
نت�ت عن ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-وتسببت في خفض اإلنتا��ج
الصناعي في قسم امللبوسات بنسبة  46%في شهر مايو ،كما َّأدى إغالق منافذ البيع في محالت ج
الت�ز�ئ ة ومراكز
ك�زء من ج
التسوق ج
اإل�راءات الوقا�ئ ية لفترة من الزمن إلى انخفاض قيمة نقاط البيع للمالبس واألحذية في الربع
م� �
دداً بعد تخفيف ج
الثاني من 2020م لتبلغ حوالي  5مليارات ريال ،لتعاود ارتفاعها ج
إ�راءات الحظر وبدء مرحلة
العودة إلى الحياة الطبيعية ،حيث وصلت إلى ما يزيد على  9مليارات ريال في الربع الرابع.
ال�ا�ئ حة إلى ظهور ج
في الشق اإلبداعي من القطاع ،أدت ج
تو�هات ج�ديدة في التصميم بالتركيز على التصاميم املريحة
واملال�ئ مة للبقاء في املنزل ،كما أصبحت الكمامة بمثابة القطعة التكميلية التي يقوم املصممون بابتكار تصاميم
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%
في 2019مَّ ،
ج
ّج
الت�ارة اإللكترونية بسبب ج
وأدى االعتماد الكلي على ج
وتس�يل نمو
التو�ه
ال�ا�ئ حة إلى تحفيز هذا
ج
ج
بنسبة  364%في األشهر األولــى لعام 2020م مقارنة بـ 2019م ،كما ارتفع عدد املتا�ر اإللكترونية املس�لة
في منصة (معروف) بنسبة  171%منذ يناير حتى أكتوبر 2020م ،تُ
و�عد األزياء ج
وامل�وهرات من أعلى األنشطة
ج
املس�لة في املنصة.
املس�لين هذا العام في البرنام��ج الوطني ِ
ج
في الشق التراثي من القطاع ،بلغ عدد ِ
للحرف والصناعات
الحرفيين
ج
وحرفية في مختلف ج
رفيا ِ
وامل�وهرات ،وبرزت مبادرات لدعم الحرفيين
م�االت األزيــاء
اليدوية (بــارع) ِ 1932ح � ً
ج
ال�مهور بسبب ج
وتش�يعهم على االستمرار بعد فقدانهم لفرص التواصل مع ج
ج
تس�يل ِحرفة
ال�ا�ئ حة .كما تم
السدو ضمن القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي لدى منظمة اليونسكو.
تنظيميا ُي�سهم في رفع مستوى االحترافية في ج
شهد ج
م�ال تصميم األزياء؛ إذ كشفت بيانات
�ً
تطورا
�ً
ال�انب املهني
ج
املس�لة في وزارة امل ــوارد البشرية والتنمية
2020م عن حضور السعوديين بمهنة مصمم أزيــاء ضمن املهن
اال�تماعية ،باإلضافة لنمو أعداد املهنيين فيه ،ويعزز ذلك إدرا��ج مهن ثقافية ج�ديدة ضمن التصنيف املوحد ج
ج
ال�ديد
هي�ة ثقافية
هي�ة األزياء ضمن  11ئ
للمهن ،من ضمنها مهن ذات عالقة باألزياء .وفي فبراير 2020م ،تأسست ئ
ج�ديدة لتكون مسؤولة عن تطوير القطاع.

20

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ

21

امللخص التنفيذي

األفالم
n

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

n

n

n

َ
ج
ج
مهر�ان البحر
املهر�انات السينما�ئ ية املحلية ،حيث �أُ لغيت الدورة األولى من
أ�ثّ ر انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد 19-على
ج
مهر�ان أفالم السعودية إلى نسخة افتراضية بالكامل
األحمر السينما�ئ ي الدولي ،وتحولت النسخة السادسة من
حاصدة  63.2ألف مشاهدة على منصة يوتيوب ،في ج
ت�ربة فريدة أنعشت القطاع أثناء فترة العزل الوقا�ئ ي.
ج
عززت تبعات ج
كم�ال لعرض األفالم السعودية ،وإنما كوسيط تداولي إلقامة
ال�ا�ئ حة الخيار الرقمي ،ليس فقط
املسابقات وامللتقيات ،وتوسعت مكتبة الفيلم السعودي على املنصات الرقمية الوطنية والعاملية ليصل الفيلم
ال�مهور املحلي والعاملي ج
إلى شريحة ج�ديدة من ج
اوزا عوا�ئ ق التوزيع املحلي .وبحسب مسح املشاركة الثقافية،
مت� � ً
حظيت املنصات الرقمية بنسبة تفضيل ( )34%أعلى من بقية خيارات العرض.
�
�
نمواً في
واعداً واألكثر
�ً
قطاعا
على الرغم من افتقار قطاع األفالم في اململكة إلى مقومات ر�ئ يسية عدة ،إال أنه يعد
منطقة الشرق األوسط ،فبالرغم من إغالق دور السينما ألشهر بسبب ج
ال�ا�ئ حة ،تخطت أعداد تذاكر السينما املبيعة
 6ماليين تذكرة متفوقة على أرقام العام املاضي؛ األمر الذي اقترن مع ازدياد دور العرض من  12إلى  33في مدن
�
هي�ة األفالم
نمواً في األرباح كان األعلى في املنطقة.
ج�ديدة ،وحققت عا�ئ دات شباك التذاكر في اململكة
ّ
ويعول على ئ
البي�ة املمكنة لصناعة األفالم وتمكين املواهب في القطاع.
تنظيم
التي تأسست في فبراير من عام 2020م في
ئ
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املسرح والفنون األدا�ئ ية
n

n

n

انخفاضا �
حاداً في العروض املسرحية
�ً
شهد اإلنتا��ج املسرحي بداية قوية في مطلع العام ،إال أن بقية الشهور شهدت
ال�ا�ئ حة ،حيث بلغ ج
والفنون األدا�ئ ية مقارن ��ة ً باألعوام السابقة؛ بسبب ظرف ج
إ�مالي العروض املسرحية املقدمة 68
ال�هات خالل العام املاضي ،وفي مقابل هذا االنخفاض في اإلنتا��ج ج
مقدما من نفس ج
تو�ه
�ً
عرضا
�ً
عرضا مقابل 169
�ً
ج
ج
ومنت�ين إلى عقد لقاءات افتراضية وورش عمل
ومخر�ين
وك�اب سيناريو
العديد من املسرحيين من ممثلين ّت
عن ُب�عد.
ال�ا�ئ حة لخيار االنتقال إلى الفضاء االفتراضي ،أثير ج
مع فرض ج
ال�دل حول مفهوم املسرح االفتراضي ،وظهرت خالل
ت�ربة وحيدة لتقديم عرض مسرحي افتراضي ،إال أن بعض ج
العام ج
الت�ارب املسرحية استفادت من خيارات أخرى
أتاحتها الوسا�ئ ط الرقمية لنقل العروض املسرحية عبر البث املباشر بالتزامن مع عرضها الحي في ج
ت�ربة يتوقع
وبعيدا عن العرض االفتراضي ،غابت عن املشهد املسرحي املحلي محاوالت إدخال التقنيات
�ً
املمارسون استمرارها.
الرقمية في عملية إنتا��ج العرض املسرحي أو بنا�ئ ه السردي.
الهي�ة العامة للترفيه أكثر من  45ألف شخص في الربع األول
بلغ عدد الحضور للعروض املسرحية املقدمة من
ئ
فقط من العام ،في ارتفاع ملحوظ عن الفترة نفسها من األعوام املاضية ،إال أن إلغاء العروض املسرحية بسبب
إ�مالي الحضور بقية العام؛ إذ بلغ حضور العروض املسرحية التي قدمتها ج
ال�ا�ئ حة َّأدى إلى انخفاض ج
ج
ال�معية
�
شخصاً خالل العام ،مقابل  37ألف شخص العام املاضي.
العربية السعودية للثقافة والفنون عبر فروعها 9637

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

�
عدداً من املبادرات والتطورات التنظيمية ،من أهمها تأسيس املسرح الوطني في مطلع
شهد القطاع خالل العام
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ـيــة ،وسعت بعض املـبــادرات لرفع مستوى التأهيل واالحترافية
العام ،ثم تأسيس ئ
اال�تماعية لدعم ج
في القطاع من خالل عقد شراكات مع وزارة التعليم ووزارة املــوارد البشرية والتنمية ج
ال�انب
التعليمي واملهني.
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املوسيقى
n

n

n

n

n

بعد كثافة العروض املوسيقية التي شهدها عام 2019م ،أثرت تبعات انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد 19-عام 2020م على
قطاع املوسيقى بشكل كبير ،فألغيت غالبية األنشطة والفعاليات الحضورية ،ومع فرض سياسات الحظر وإغالق
الحدود ومنع السفر تواضع الحضور املوسيقي العربي والعاملي في اململكة ،واضطر الفنانون إلى إنتا��ج أعمالهم
املوسيقية عن بعد ،وتعطلت أعمال الفرقة الوطنية املوسيقية التي �أُ علن عنها في بداية العام.
كما هو الحال في القطاعات الثقافية األخرى ،فُ�رض خيار إقامة الحفالت والفعاليات املوسيقية بصورة افتراضية،
ُ
وعرضت سهرات حية ولقاءات وحوارات لعدد من الفنانين السعوديين والعرب في شكل ج�ديد من أشكال عرض
إنتا�ات القطاع وإيصالها إلى ج
ج
ال�مهور.
على الرغم من أن بث الفعاليات بصورة افتراضية على املنصات الرقمية ّ
سهل من إيصال العروض املوسيقية إلى
ج�مهور واسع عبر شبكة اإلنترنت ،وبال بطاقات دخول مرتفعة الثمن ،إال أن هذه امليزة مل تنعكس على قدرة هذا
ال�ديد من العروض على ج�ذب ج
النوع ج
ال�مهور على نطاق واسع ،ويشير مسح املشاركة الثقافية إلى أن معدل
يت�اوز  ،2.5%في تحد�ّ كبير لقدرة املنصات االفتراضية على أن تحل بديالً�
حضور الفعاليات املوسيقية االفتراضية مل ج
عن الحفالت الحية.
ج
التس�يالت املوسيقية في اململكة من خــال منصات البث املوسيقي ونمو
بالرغم من ارتـفــاع نسب استهالك
�
عاماً بعد عام ،إال أن غالبية أرقام االستماع تأتي من منصات بث عاملية ،مع غياب تام ملنصات بث وطنية
إيراداتها
تقدم املنت��ج املوسيقي املحلي وتلبي رغبات املستمعين في اململكة.
هي�ة املوسيقى التي ستتولى تطوير وتنظيم القطاع ،وفي سياق تطوير الصناعة املوسيقية
تأسست هذا العام ئ
�
ج
بالدر�ة األولى على الهواة والتدريب الذاتي ،أصدرت وزارة الثقافة هذا العام
وتنظيم القطاع الذي ال يزال قا�ئ ماً
�
مهناً
تراخيص تعليم وتدريب ألول معهدين موسيقيين في اململكة ،واعتمد التصنيف السعودي املوحد للمهن
ثقافية ج�ديدة في سبيل دعم فرص االحترافية في القطاع.
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ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية
n

n

n

n

n

�
ال ج
ج
ج
ب�ا�ئ حة كوفيد ،19-حيث ألغيت
كبيراً في عام 2020م متمث � ً
تحديا
�ً
املهر�انات والفعاليات الثقافية
وا�ه قطاع
ـر�ــانــات ومعظم املــواســم الترفيهية ،باستثناء االحتفال باليوم الوطني مــع مــراعــاة ج
الفعاليات واملـهـ ج
اإل� ــراءات
ً
افتراضيا ،مما وضعهم أمام ّ
ج
االحترازية؛ لذلك ج
برام�هم وخططهم
تحدٍ لتطويع
ات�ه املنظمون إلقامة الفعاليات
بما يتناسب مع املنصات املتاحة التي ثبتت محدودية قدرتها على منح املتلقي ج
ت�ربة مثرية وممتعة تضمن العا�ئ د
االقتصادي ج
لل�هة املنظمة.
برغم تعدد الفعاليات االفتراضية خــال فترة العزل الــوقــا�ئ ــي ،مل يشكل الــواقــع االفتراضي ج
ال�ديد عامل ج�ذب
لل�ماهير التي افتقدت ج
ج
خصوصا الفعاليات التي تركز على الطعام
�ً
الح�ة،
الت�ارب الحسية املرتبطة بالفعاليات ّي
والعا�ئ لة والطفل ،ويشير مسح املشاركة الثقافية 2020م إلى أن نسبة من أفادوا بأنهم حضروا فعاليات رقمية مل
ج
تت�اوز  10%من العينة.
الهي�ة العامة للترفيه إلى  162من يناير إلى أكتوبر 2020م مقارنة
انخفض عدد الفعاليات املرخص لها من قبل
ئ
بـ  502فعالية خّ
ج
مر�صة في الفترة الزمنية ذاتها من 2019م .وبلغ إ�مالي حضور فعاليات 2020م للفترة ذاتها
ً
 3,754,883شخصا ،مقابل أعداد حضور أكبر من ذلك إلحدى فعاليات العام املاضي مثل موسم ج� ّدة على سبيل
املثال الذي ج�ذب أكثر من  14مليون زا�ئ ر.
انعكس تأثير ج
ال�ا�ئ حة على القطاع في مؤشرات السياحة الثقافية؛ إذ انخفضت حصة أنشطة حضور الفعاليات من
ج
إ�مالي األنشطة الثقافية التي قام بها سياح الداخل من  44%عام 2019م إلى  26%في األشهر التسعة األولى
من 2020م .وكذلك الرحالت السياحية التي تتضمن حضور الفعاليات ،فقد انخفضت بين سياح الداخل إلى
 1,669,911رحلة مقارنة بخمسة ماليين رحلة عام 2019م.
ّج
ج
موقعا تتوزع
�ً
الهي�ة العامة للترفيه 1128
املس�لة لدى
واملهر�انات
بلغ عدد مرافق ومواقع إقامة الفعاليات
ئ
بنسبة  59.9%في املنطقة الوسطى ،و 16%في املنطقة الغربية ،و 7.9%في املنطقة الشمالية ،و 7.5%في
اريا قا�ئ �
ال ج
يو�د  4349ج
ال�نوبية .كما ج
املنطقة الشرقية ،و 8.4%في املنطقة ج
ماً لنشاط تنظيم وإدارة املعارض
ت� � ً
س� � ً
س�الت ج
واملؤتمرات ،و 1709ج
ت�ارية قا�ئ مة لتنظيم الفعاليات الترفيهية.
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فنون العمارة والتصميم
n

n

n

n

n

n

ج
اإلنتا�ية في القطاع ،استمر اإلعالن عن عدد من املشاريع املعمارية والحضرية
برغم تأثير ج�ا�ئ حة كوفيد 19-على
البارزة في عام 2020م بوتيرة مشابهة لعام 2019م ،كما مل توقف ج
ال�ا�ئ حة العمل على املشاريع الكبرى التي من
شأنها تطوير القطاع املعماري والتصميمي في اململكة.
كان ج
لل�ا�ئ حة أثر في إعادة تشكيل تفضيالت وأوليات التصميم؛ حيث أبرزت مفاهيم ج�ديدة في تصميم املنزل
ج
الخار�ية ومنافذ الضوء والتهوية .وباملثل ،أدت
واختيار أثاثه ،تنطلق من العناية بمساحات املعيشة واألفنية
ج
اعتبارات التباعد ج
والت�ارية ومساحات العمل ،لتكون مناطق
اال�تماعي إلى إعادة النظر في تصميم األماكن العامة
الحركة ج
وال�لوس فيها أكثر مواءمة لالشتراطات الوقا�ئ ية.
امل�االت تحديات تمثلت في ج
وا�هت مكاتب التصميم في مختلف ج
ج
إح�ام القطاع الخاص وصعوبة تنفيذ املشاريع
في مراحلها األخيرة عن ُب�عد .أما على الصعيد اإلداري ،أسهم العمل عن ُب�عد في تسريع وتحسين فاعلية التواصل
س�لت بعض ج
بين املصممين والعمالء ،وبرغم تباطؤ عمليات اإلنـتــا��ج والتصنيع ،ج
م�االت التصميم ،كتصميم
ارتفاعا في الطلب خالل فترة العزل الوقا�ئ ي.
�ً
وصناعة األلعاب،
�
ج
عدداً من األعمال املتميزة ،التي تمكنت من تحقيق ج�وا�ئ ز
س�لت مؤشرات اإلبداع في القطاع في عام 2020م،
محلية وعاملية ،كما برزت املسابقات كوسيلة لدعم املبدعين في فنون العمارة والتصميم من هواة ومحترفين
ج
وطــاب ج
منت�ات
و� ــدوا فــي هــذه املسابقات فرصة لتوظيف مواهبهم مــن خــال تحويل أعمالهم الـفــا�ئ ــزة إلــى
معمارية وتصميمية.
ّف
و�ــر الفضاء الرقمي مساحة لتحفيز القطاع عبر إقامة الفعاليات االفتراضية كاملؤتمرات واملعارض الرقمية،
�
�
ج
الح�ر املنزلي التي مثلت فرصة
كما شهدت برام��ج التعليم والتدريب اإللكترونية إقبا ًال ملحوظاً خالل أشهر
ج
املخر�ات.
افتراضيا برغم بعض التحديات التي كان أبرزها ضعف
�ً
لالستمرار والتوسع
شهد القطاع هذا العام عـ �
هي�ة فنون العمارة والتصميم في
ـدداً من التطورات التنظيمية ،كان أبرزها تأسيس ئ
شهر فبراير ،باإلضافة إلى تبني عدد من مناطق اململكة ملشاريع الكود العمراني التي انطلقت قبل عدة سنوات،
وكان آخرها اعتماد الكود العمراني الخاص بوادي حنيفة ،وتأسيس عدد من أستوديوهات التصميم لدعم تطبيق
هذه املشاريع.
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التراث
n

n

n

n

n

n

مع بداية ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-شهد قطاع التراث االنتهاء من تنفيذ بعض أعمال املسح والتنقيب مع االلتزام بتطبيق
ج
اإل�راءات االحترازية؛ إذ حظيت أربعة مواقع أثرية بنصيب من ج�هود التنقيب في منطقتي مكة املكرمة والرياض،
�
وبلغت بعثات التنقيب املحلية والدولية النشطة خالل العام  13بعثة ،كما ج
س�ل العام نشاطاً لعدد من مشاريع
التوثيق من بينها مشروع ترميز مباني التراث العمراني ،ومشاريع التطوير والتأهيل لعدة مواقع تراثية حول
ج
ومسا�د تاريخية.
اململكة شملت قرى
استمرارا ج
ل�هود الحفظ والتوثيق ،شهد التراث الثقافي غير املادي هذا العام إطالق عدد من املشاريع التوثيقية
�ً
التي تنوعت بين إشــراك ج
امل�تمع املحلي في حصر عناصره ،وتوثيق التاريخ الشفوي الــذي ينشط فيه عدد من
ج
املؤسسات .وعلى الصعيد العاملي ،ج
تس�يل فن حياكة السدو ضمن
ن�حت اململكة بالشراكة مع دولة الكويت في
ز�ن السدو شعار قمة دول ج
م�موعة العشرين
القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي لدى اليونسكو ،كما ّي
التي استضافتها اململكة هذا العام.
هي�ة التراث في شهر فبراير ،انطلق عدد من املبادرات النوعية لتطوير قطاع التراث الثقافي
�ً
تزامنا مع تأسيس ئ
الوطني ،كان أبرزها مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة املعمارية والتاريخية وسط مدينة
الرياض ،وتأسيس مركز حماية التراث الثقافي املغمور تحت مياه البحر األحمر والخلي��ج العربي ،ومشروع (تدوين)
لرقمنة مواقع الفنون الصخرية والنقوش الكتابية ،كما �أُ علن عن اكتشافات أثرية نوعية.
مع صعود السياحة الداخلية هذا العام ،ارتفع نصيب زيارة مواقع التراث من الرحالت السياحية التي تضمنت
أنشطة ثقافية مقارنة بالعام املاضي حيث َّ
متنفسا للزوار في ظل تعذر ممارسة األنشطة
�ً
شكلت املواقع التراثية
السياحية األخرى التي تأثرت بظروف ج
ال�ا�ئ حة.
م�ال التراث من مؤسسات ج
استفاد العاملون في ج
و�معيات عامة وأهلية من الفضاء االفتراضي في تفعيل
ج
بال�مهور ،وذلك من خالل ورش العمل في ظل ج
القطاع وربطه ج
املهر�انات والفعاليات
تأ�يل وإلغاء كثير من
التراثية الحية.
ج
الحرفيون في اململكة تحديات ج
وا�ــه ِ
ج
واملهر�انات التراثية التي تعتبر املنفذ الر�ئ يس
نت�ت عن توقف الفعاليات
الحرفية وتسويقها ،ج
منت�اتهم ِ
ج
و�ــاءت برام��ج الدعم املــادي للتخفيف من آثــاره ،حيث تلقى ِ 600حرفي
لعرض
ِ
ماديا لتعويضهم عن توقف نشاطهم خالل فترة العزل الوقا�ئ ي.
�ً
�ً
دعما
وحرفية
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الفنون البصرية
	nحلت ج�ا�ئ حة كوفيد 19-على مشهد فني نشط من حيث امللتقيات واملعارض والبرام� .وعلى الرغم من أن ج
ال�ا�ئ حة
ج
قلصت هذا الزخم من األحــداث الفنية بإلغاء العديد من املعارض وفــرض تحديات ج
لو�ستية أ�ثّ ــرت على اإلنتا��ج
االست�ابة أظهرت فاعلية املشهد الفني السعودي في استكشاف مساحات بديلة للنشاط في ج
ج
امل�ال
الفني ،إال أن
ج
إنتا�هم وتحفيز مظاهر التضامن والدعم ،وقد ظهر
االفتراضي ،حيث استثمر الفنانون فرصة التفرغ ملواصلة
التأثير النات��ج عن مرحلة ج
ال�ا�ئ حة على املضمون اإلبداعي لألعمال الفنية ،ونت��ج عن ذلك إقامة بعض املعارض التي
تتمحور حول موضوعات ذات عالقة ج
هي�ة الفنون البصرية في شهر
بال�ا�ئ حة .كما شهد عام 2020م ،تأسيس ئ
هي�ة ثقافية ج�ديدة.
فبراير ضمن  11ئ
n

n

n

n

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة (عــام الخط العربي 2020م) في ديسمبر 2019م ،ونـظـ �
ـراً لظروف ج
ال�ا�ئ حة التي
�
سلباً على تحقيق األهداف ج
املر�وة من املبادرة ُم ّددت لعام 2021م ،وصاحب اإلعالن عن املبادرة إطالق عدة
أثرت
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.
�
�
حضورياً في عام 2020م مقارنة بـ 255
�ً
معرضا
أقامت املؤسسات والصاالت الفنية باململكة 162
معرضاً في
العام املاضي ،وقد ّ
تركز  59%منها بمنطقتي مكة املكرمة والرياض ،وأظهر مسح ج�ز�ئ ي ألنشطة عدد من الصاالت
ً
�
افتراضيا ،بينما تم إلغاء
معرضا
�ً
حضورياً في عام 2020م ،باإلضافة إلى إقامة 13
معرضا � ً
فنيا
�ً
الفنية إقامة 67
ً
معرضا.
32
أظهر مسح املشاركة الثقافية لعام 2020م انخفاض نسب حضور املعارض الفنية عن األعوام السابقة؛ إذ مل ج
تت�اوز
ً
افتراضيا ،كما أشار املسح إلى
�ً
معرضا
حضوريا  7.8%من العينة ،و 2.5%فقط زاروا
�ً
معرضا � ً
فنيا
�ً
نسبة من زاروا
اهتمام  21.7%من العينة باقتناء أعمال فنية أصلية لفنان ،على الرغم من محدودية فرص االقتناء.
ألقى عام 2020م الضوء على ُب�عد آخر للرقمنة في القطاع يتمثل بتوظيف التقنيات الرقمية باعتبارها مساحة
و�اءت ج
لعرض األعمال ،ج
ت�ارب املعارض االفتراضية هذا العام محدودة من حيث الكم وتقنيات العرض واإلقبال
ج
ال�ماهيري ،لكنها بــرزت كممارسة مــواز يــة إلــى ج�انب املـعــارض الحضورية ،إلبــراز املـعــارض وإيصالها لشرا�ئ ح
ً
غرافيا.
أوسع ج�

34

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ

35

امللخص التنفيذي

املتاحف
n

n

n

n

n

تأثر قطاع املتاحف حــول العامل بشكل كبير ج
ب�ا�ئ حة كــوفـيــد ،19-حيث أغلقت أغلبية املتاحف أبوابها بمنتصف
2020م ،وفي اململكة ،توقف النشاط الحضوري في ج�ميع املتاحف بحلول منتصف شهر مارس ،وترتب على ذلك
إلغاء بعض األنشطة املتحفية ج
وتأ�يل أخرى ،وهو ما أثر على املتاحف الصغيرة والخاصة بشكل كبير ،وقد أظهر
أ�ري على عينة من املتاحف الخاصة الصغيرة باململكة انخفاض ّ
مسح املتاحف الخاصة الذي ج
معدل اإليرادات لدى
 33%منها ،وأشارت نسبة تزيد على  15%من العينة إلى احتمالية إيقاف نشاط املتحف بعد ج
ال�ا�ئ حة.
�
ج
أدّ ت ج
ملحوظاً إال في نطاق
التو�ه إلقامة ج�والت ومعارض متحفية افتراضية ،ولكنها مل تحقق تفاع �الً
ال�ا�ئ حة إلى
محدود لدى املتاحف ذات االستعداد املالي والتقني التي استطاعت توظيف املواقع اإللكترونية وحسابات التواصل
اال�تماعي للوصول إلى ج
ج
وتحديدا املتاحف الخاصة الصغيرة ،فلم يقم إال حوالي 13%
�ً
ال�مهور ،أما املتاحف األخرى،
منها برفع مستوى النشاط اإللكتروني واستغالل املساحات االفتراضية أثناء األزمة.
على الرغم من أن القطاع خطا خطوات مهمة في ج
م�ال الرقمنة خالل السنوات األخيرة ،واستطاع رقمنة ما يقارب
ج
ثلث مقتنيات املتاحف العامة ،إال أن الطريق ما زالت طويلة الستكمال رقمنة امل�موعات وحفظها من الضياع،
سواء من حيث بناء قاعدة بيانات وطنية ،أو ترسيخ املمارسة الرقمية في املتاحف الخاصة ،وقد أشار املسح الخاص
صورا للقطع ،بينما ال ج
يو�د
�ً
باملتاحف الخاصة الصغيرة إلى امتالك حوالي  44%من العينة قواعد بيانات تتضمن
لدى  33%منها أي ج
س�ل ملقتنياته.
تص�ف املتاحف في اململكة بحسب مقتنياتها (متاحف عامة ومتاحف متخصصة) ج
وح�مها (متاحف كبيرة وصغيرة)،
ّن
ً
ج
مرخصا؛  43منها كبيرة و  218منها صغيرة ،وقد شهد عام 2020م إطالق
خاصا
�ً
ويو�د في اململكة  261متحفا
عدد من املشاريع ج
ال�ديدة إلنشاء متاحف متخصصة وعامة تابعة ملؤسسات ومشاريع تنموية ،حيث �أُ علن عن
�
�
�
خاصا كبيراً ضمن مشاريع وطنية كبرى؛  11منها في منطقة الرياض ،ومتحف في منطقة مكة
ً
متحفاً
إنشاء 13
املكرمة ،وآخر في منطقة تبوك.
يمر قطاع املتاحف في اململكة بتحوالت تنظيمية وهيكلية مهمة ،ففي شهر يناير 2020م صدر قرار ج
م�لس الوزراء
بنقل اإلشراف على املتحف الوطني بمركز امللك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة ،وفي شهر فبراير صدر قرار
م�لس إدارتها ،لتصبح بذلك ج
هي�ة املتاحف ،وفي شهر يوليو �أُ علن عن تشكيل ج
ال�هة املسؤولة عن إدارة
تأسيس ئ
القطاع وتطويره.
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املكتبات
n

n

n

n

تأثرت معظم الخدمات األساسية باملكتبات ،من حيث استقبال الزوار ،وإتاحة قاعات املطالعة ،واستعارة الكتب،
وغير ذلك من الخدمات؛ بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد 19-والظروف االستثنا�ئ ية التي فرضتها خالل عام 2020م ،فقد
توقفت ج�ميع املكتبات عن استقبال الزوار واملرتادين منذ منتصف شهر مارس ،واستمر إغالقها لفترات متفاوتة،
وبعد رفع الحظر والسماح لألماكن العامة بمزاولة نشاطاتها ،بدأت بعض املكتبات فتح أبوابها واستقبال الزوار مع
تطبيق ج
اإل�راءات االحترازية.
مل تمنع ج
ال�ا�ئ حة املكتبات من ممارسة دورها الثقافي باالعتماد على الوسا�ئ ط الرقمية ،حيث أبدت بعض املكتبات
سرعة في التكيف مع الواقع ج
ال�ديد ،واستمرت في نشاطها عبر الفضاء االفتراضي ،الذي تنوع بين برام��ج عامة
لف�ة األطفال واليافعين .وكذلك سعى العديد من املكتبات إلى تقديم
ولقاءات علمية وبرام��ج وفعاليات مخصصة ئ
الخدمات اإللكترونية املختلفة بشكل ج�ديد ،وهو ما أتاح للمهتمين والباحثين فرصة االستفادة من محتويات
املكتبة بشكل إلكتروني ،وقد أسهم ذلك في التخفيف من تبعات ج
ال�ا�ئ حة على القطاع.
�
�
خصوصاً للمقتنيات النادرة واملخطوطات بهدف
اهتماماً برقمنة املحتوى املعرفي،
يشهد قطاع املكتبات باململكة
حفظها وتسهيل الوصول إليها ،حيث تبنى العديد من املكتبات في السنوات األخيرة مشروعات من هذا النوع ،وقد
هي�ة املكتبات خالل عام 2020م مشروع رقمنة وإتاحة املخطوطات لتأسيس منصة موحدة للمخطوطات
أطلقت ئ
املرقمنة في اململكة.
هي�ة املكتبات لتكون ج
املر�عية في تنظيم ودعم قطاع
على صعيد التطورات التنظيمية ،شهد هذا العام تأسيس ئ
َّ
الهي�ة لتطوير املكتبات في إعالن سمو وزير الثقافة عن إنشاء 153
وتم�لت أولى مبادرات
املكتبات باململكة،
ئ
ث
مكتبة ج�ديدة في مختلف مناطق اململكة بحلول عام 2030م ،على أن يتم االنتهاء من أول  13مكتبة منها بحلول
عام 2022م.
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التراث الطبيعي
n

n

n

n

n

ج
نتي�ة لتطبيق
شهدت اململكة كغيرها من دول العامل مــؤشــرات لتعافي التنوع األحيا�ئ ي في بعض مناطقها،
بال�ا�ئ حة؛ بسبب تدني التأثيرات السلبية التي يحدثها االحتطاب والصيد ج
اإل�ــراءات االحترازية املتعلقة ج
ج
وت�ول
السيارات العشوا�ئ ي في مناطق نمو النباتات ،وفي سبيل تعزيز هذا التعافي أطلقت هذا العام عدة مبادرات
البي�ي.
بي�ية وبرام��ج توعوية افتراضية تعنى بنشر الوعي ئ
ئ
على صعيد املحميات ،يتطلع القطاع إلى إضافة أكبر محمية بحرية في اململكة والبحر األحمر بمساحة تبلغ 5373
كم وتتضمن  9ج�زر ،كما أعلن عن العمل على ملف ترشيح محمية عروق بني معارض لقا�ئ مة اليونسكو للتراث
ج
لتس�يل محمية ج�زر فرسان كأول
العاملي كأول موقع تراث عاملي طبيعي مرشح من اململكة ،واستمرت املساعي
محمية طبيعية سعودية في برنام��ج اليونسكو لإلنسان واملحيط الحيوي.
الت�معات في األماكن العامة وإغالق املحميات في فترات حظر ج
بعد تأثرها بمنع ج
الت�وال ،سرعان ما عاد نشاط
البي�ية في منتصف العام ،حيث ارتفعت حصة رحالت السياحة الداخلية ملناطق طبيعية أو ج�بلية من
السياحة
ئ
ج
 3.3%في 2019م إلى  4.2%من إ�مالي الرحالت السياحية في أول  9أشهر من عام 2020م ،وأطلقت عدة
البي�ي مثل موسم صيف السعودية (تنفس) ،وموسم (الشتاء حولك).
مواسم لدفع النشاط السياحي ئ
أدوارا متوسعة في سياسات صون املواقع الطبيعية وعملياتها ،وبرغم الحداثة النسبية
�ً
تؤدي التقنيات الرقمية
نموذ�ية ج�سدت مثاالً�
ج
امل�ال ،إال أن ج
للرقمنة في هذا ج
ت�هيز محمية عــروق بني معارض لتكون محمية عاملية
متقدما ملا يمكن أن يتبناه القطاع في اململكة .كما ظهرت بوادر لتوظيف الرقمنة في توثيق معامل التراث الطبيعي،
�ً
وتحويله إلى مادة قابلة للتداول واملشاركة في الفضاء االفتراضي لرفع الوعي بأهميته وقيمته الثقافية.
البي�ة
شهد االهتمام
بالبي�ة والحياة الفطرية خالل العام ،تطورات مؤسساتية وتنظيمية تمثلت في تدشين وزارة ئ
ئ
البي�ة والحفاظ على الحياة الفطرية ،إلى
بي�ية متخصصة تتولى مسؤوليات حماية ئ
واملياه والزراعة لخمسة مراكز ئ
البي�ة الذي يسهم في االستدامة املالية للقطاع .كما انضمت اململكة إلى بروتوكول ناغويا بشأن
ج�انب صندوق
ئ
ج
الناش�ة عن استخدامها.
الحصول على املوارد ال�ينية ،والتقاسم العادل واملنصف للمنافع
ئ
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امللخص التنفيذي

فنون الطهي
n

n

n

n

n

بلغ عدد العناصر في قا�ئ مة حصر املأكوالت الشعبية التي ما تزال تحت ج
هي�ة فنون
�ً
ال�مع 191
عنصرا بحسب ئ
ج
الهي�ة مشروع توثيق فنون الطهي
أطلقت
استراتي�يتها في عام 2020م ،كما
الطهي التي تأسست وأطلقت
ئ
ً
باملدينة املنورة ،وبلغ عدد العناصر فيه  115عنصرا ،وظهرت هذا العام عدة مبادرات أخرى من القطاعين العام
والخاص؛ كان من أبرز نتا�ئ ج�ها نشر عدد من الكتب املختصة باملطبخ السعودي.
سرعت ج�ا�ئ حة كوفيد 19-من التحول الرقمي في قطاع املطاعم ،واعتمدت معظم املطاعم على خدمة التوصيل
ّ
منت�ات مواكبة لالشتراطات الصحية ،كما ج
ج
تو�ه بعضها اآلخر لبيع مكونات أطباقه بشكل
املنزلي ،وابتكر بعضها
غير مطبوخ في خطوة مواكبة ملظاهر االهتمام بفنون الطهي في اململكة.
كان إلغاء ج
وتأ�يل معظم فعاليات فنون الطهي من أبرز معامل القطاع هذا العام ،حيث عكست أرقام الحضور لبعض
ال�ا�ئ حة مقارنة بحضور بعض الفعاليات التي أقيمت بعد فترة العزل الوقا�ئ ي ج
الفعاليات التي أقيمت قُ�بيل ج
ح�م
التأثر في أعداد الحضور لهذه الفعاليات.
ـاهٍ عــام)  1523يمثلون  2.44%فقط من ج
إ�مالي عــدد العاملين
بلغ عــدد السعوديين العاملين في مهنة (ط ـ �
شخصا بزيادة طفيفة على مدى السنوات
�ً
بالقطاع ،بينما بلغ عدد السعوديين العاملين في مهنة (كبير طهاة) 31
الخمس املاضية.
الس�الت ج
ج
وصل عدد األنشطة ج
الت�ارية
الت�ارية القا�ئ مة ملحالت بيع األكالت الشعبية  3444مؤسسة ،فيما ضمت
ج
ج
املنت�ة في اآلونــة األخيرة
املتا�ر اإللكترونية لألسر
القا�ئ مة لنشاط املقاهي الشعبية  2374مؤسسة ،وشهدت
املس�لة في منصة معروف  12568ج
ج
ج
املس�لين ،حيث ج
ج
را ضمن قطاع املطابخ
مت� � ً
املتا�ر
ت�اوز عدد
تزايدا في أعداد
�ً

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

ج
والتر�مة
النشر
n

n

n

n

n

n

اللو�ستية واملالية التي ج
ج
وا�هها قطاع النشر مع انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-بلغ عدد
على الرغم من التحديات
عنوانا بحسب إحصا�ئ يات اإليــداع النظامي ،كما ج
ج
س�لت اإلحصا�ئ يات
�ً
املس�لة في عام 2020م 8497
العناوين
�
انخفاضا طفيفاً في نسبة العناوين التي تحمل أسماء مؤلفين ج�دد ،حيث بلغت  40%من ج
إ�مالي العناوين ،في
�ً
ض�يلة من إنتا��ج العام.
حين مثلت العناوين التي حملت أسماء مؤلِفات نسبة ئ
املتر�مة االرتفاع ج
ج
ج
اإل�مالي
بالتر�مة في اململكة ،مل تواكب أعداد الكتب
برغم النشاط امللحوظ في املبادرات املعنية
�
ج
كتاباً خــال عام
املتر�مة 513
في مستوى إنـتــا��ج الكتب في السنوات الخمس املاضية ،حيث بلغ عــدد الكتب
ً
ج
ج
سنويا.
متر�م
عا بذلك عن معدالت السنوات الخمس املاضية التي وصلت إلى  600كتاب
مترا� � ً
2020م،
نشطت خالل العام فعاليات القراءة عبر الفضاء االفتراضي كوسيلة للتعامل مع ظرف العزلة والتباعد ج
اال�تماعي،
�
سواء كانت مبادرات ج�ديدة خاصة بظرف ج
استمراراً لنشاطات أندية القراءة ،ومساهمات املؤسسات
ال�ا�ئ حة ،أو
ج
بالتر�مة ،وذلك من خالل تنظيم ملتقيات ودورات تدريبية عن ُب�عد.
املعنية
ج
وا�ه قطاع النشر صعوبات كبيرة خالل عام 2020م ،وتمثل التحدي األكبر في إلغاء معارض الكتب داخل اململكة
ج
ج
املتا�ر ،وعلى الرغم من ارتفاع
أيضا بإغالق نقاط البيع في
�ً
وخار�ها ،وهو ما َّأدى إلى انخفاض املبيعات ،التي تأثرت
يعوض نقص التدفق النقدي لدور النشر بسبب االنخفاض الحاد في
مدخوالت بيع الكتب عبر اإلنترنت ،إال أنه مل ّ
املبيعات التقليدية.
مناخا ج
توا�هها صناعة الكتاب اإللكتروني ،إال أنها ج
برغم التحديات التي ج
ابيا قد يدفع
إي� � ً
�ً
و�دت في السنوات األخيرة
�
ً
هذا الشق من القطاع ج
إلكترونيا ،و80.64%
كتاباً
بات�اه النمو .فقد بين مسح املشاركة الثقافية أن ربع العينة قرؤوا
ممن يقرؤون الكتب اإللكترونية سبق لهم شراء كتاب إلكتروني .كما ج
تر�ح مؤشرات العامين املاضيين النمو في
ً
إلكترونيا ،حتى قبيل ج
سرعت من وتيرة التحول الرقمي.
بيع الكتب
ال�ا�ئ حة التي ّ
�
ج
والتر�مة ،وقد أطلقت
هي�ة األدب والنشر
تنظيميا
�ً
تطورا
�ً
شهد القطاع خالل عام 2020م،
مهماً تمثل في تأسيس ئ
ج
استراتي�يتها في شهر نوفمبر ،لتصبح بذلك ج
ج
التر�مة ،وصناعة
ال�هة املسؤولة عن تطوير القطاع ،ودعم
الهي�ة
ئ
النشر ،ورفع مستوى االحترافية ،وإثراء املحتوى ،باإلضافة إلى تنظيم أسواق القطاع.
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اللغة
البحث العلمي واإلنتا�ج اللغوي
�
الحضور واالنتشار
اللغة العربية والتقنيات الرقمية
املشاركة
تطورات تنظيمية

الفصل األول

1

اللغة

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

البحث العلمي واإلنتا�ج اللغوي
�
األبحاث والنشر في اللغة

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

بامل�الت العلمية املحكمة التي تشمل ج
ج
امل�الت املتخصصة في اللغة
الخاص
العربية ،إذ َّ
حلت ج
م�لة «اللسانيات العربية» في املرتبة األولى ،في حين ج�اءت
ج
م�لة «التخطيط والسياسة اللغوية» في املرتبة الثانية لعام 2020م )2(،إلى
ج�انب تحقيقها  1.92ج
در�ــة في تصنيف ُمعامل التأثير العربي التابع التحاد
()3
ج
ال�امعات العربية.
كما أصدر مركز التميز البحثي للغة العربية ج
ب�امعة امللك عبد العزيز سلسلة
برنام� منح «األولويات البحثية» ،الذي أطلقه
ج
من األبحاث التي اختيرت ضمن
�
ج
لتش�يع الباحثين فــي حقل دراس ــات اللغة العربية على
املــركــز الـعــام املــاضــي
تقديم بحوث نوعية ،في عدد من ج
امل�االت توزعت بين «اللغة والهوية» ،و«اللغة
()4
ج
ج
والتر�مة».
وامل�تمع» ،و«اللغة واإلعالم» ،و«اللغة والطفل» ،و«اللغة

للم�الت والكتب اللغوية الصادرة عن دور النشر ومراكز البحث املتخصصة في اللغة العربية ج
ج
بال�امعات السعودية لعام 2020م
نماذ�
ج
ج�دول :1-1
�
الكتاب أو ج
امل�لة

املؤلف أو العدد

ج
ال�هة

ج
م�لة ج�امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

عددان

ج
م�لة العلوم العربية

عددان

()7

م�لة ج
ج
ال�امعة اإلسالمية للغة العربية وآدابها

ثالثة أعداد

()8

الديبا� لإلمام أبي عبيدة معمر ابن املثنى التيمي
ج
�

تحقيق :عبد هللا ج
ال�ربوع  -عبد الرحمن العثيمين

ج�امعة أم القرى

()5

ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

()6

ج
ال�امعة اإلسالمية باملدينة املنورة
كرسي املانع ج
ب�امعة امللك سعود

مركز النشر العلمي ج
ب�امعة
()9
امللك عبد العزيز
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ج
ت�ليات التراث في الدراسات األدبية واللغوية املعاصرة

تحرير :عبدالرحمن ج
ر�اهللا السلمي

املثقف وبناء الهوية اللغوية

سمير حميد  -مقبل الدعدي  -أسامة أحمد السلمي

املهارات اللغوية لألطفال :تحديدها وتنميتها وتقويمها

علي عبد املحسن الحديبي  -صالح عياد ج
الح�وري
 -علي محمد الغامدي

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

عبد الحميد الحسامي  -إبراهيم أبو طالب  -فوزي صويلح

التفاعل بين الهوية ولغة التعليم

أحمد كروم  -حصة الرشود  -سعيد القرني
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ج�دول  :2-1ج
امل�الت اللغوية الصادرة عن املؤسسات املتخصصة في خدمة اللغة العربية واملراكز البحثية ذات اإلسهامات اللغوية لعام 2020م
ج
ال�هة
ج
م�مع اللغة العربية على الشبكة العاملية بمكة املكرمة

()10

ج
امل�لة

األعداد الصادرة

م�لة ج
ج
م�مع اللغة العربية على الشبكة العاملية

 3أعداد

ج
م�لة الدراسات اللغوية

 3أعداد

اللسانيات العربية

عددان

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

()11

مركز امللك عبد هللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

()12

ج
م�لة التخطيط والسياسة اللغوية

عددان

ج
م�لة االستعراب اآلسيوي

عدد واحد

ج
م�لة تعليم العربية لغة ثانية

مركز البحوث والتواصل املعرفي

()13

عددان

املؤتمرات والندوات العلمية
شـ ّـكــل الـفـضــاء الــرقـمــي خــال مــدة الـحـظــر وإغ ــاق ال ـحــدود املـصــاحــب ج
ل�ا�ئ حة
كوفيد 19-فرصة لالستفادة من املنصات اإللكترونية في تفعيل القطاع من
خــال إقامة املنتديات واملؤتمرات العلمية التي تربط املهتمين بعلوم اللغة
واملتخصصين من الباحثين .فعلى سبيل املثال ،أقام قسم اللغة العربية في
ج�امعة امللك سعود بالتعاون مع ج�ــا�ئ ــزة امللك فيصل العاملية املؤتمر الدولي
الـثــالــث بـعـنــوان «املـنـ جـ�ــز الـعــربــي الـلـغــوي واألدبـ ــي فــي ال ــدراس ــات ج
األ�ـنـبـيــة»،
بحضور افتراضي كبير من الباحثين واملهتمين قارب عددهم  3000مشارك
عبر وسا�ئ ل التواصل املختلفة مثل (زوم) و(يوتيوب) )14(.وعقدت منظمة العامل
اإلســامــي للتربية والـعـلــوم والثقافة (اإليسيسكو) فــي  9مــن يوليو املنتدى
الدولي االفتراضي «اللغة العربية للناطقين بغيرها بعد ج�ا�ئ حة كورونا» ،وذلك
ج
ج
ملناقشة موضوع ج
واملنه�يات» )15(،كما
االستراتي�يات وتطوير الوسا�ئ ل
«ت�ديد
أطلق مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية «املنتدى
()16
ج
الح�ر املنزلي.
العلمي االفتراضي» في دورته األولى خالل مدة
نموذ� للمؤتمرات والندوات العلمية املتخصصة في اللغة العربية لعام 2020م
ج
ج�دول :3-1
�
ج
ال�هة
منظمة العامل اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)
ج
و�امعة امللك عبد العزيز
قسم اللغة العربية في ج�امعة امللك سعود
ج
و�ا�ئ زة امللك فيصل العاملية

تاريخ اإلقامة

الندوة أو املؤتمر العلمي
املؤتمر الدولي «اللغة العربية ..استشراف في عامل متحول»

()17

ج
«املن�ز العربي اللغوي واألدبي
املؤتمر الدولي الثالث:
()18
في الدراسات ج
األ�نبية»

 21ديسمبر
 12-10نوفمبر

مركز التميز البحثي في اللغة العربية ج
ب�امعة امللك عبد العزيز

الندوة العلمية الدولية األولى ج
«ت�ليات التراث
()19
في الدراسات األدبية واللغوية املعاصرة»

 29-28يونيو

مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

«املنتدى العلمي االفتراضي»

 22يونيو

ج
م�مع اللغة العربية بمكة املكرمة وشركة إثراء املعرفة
()20
للمؤتمرات واألبحاث

املؤتمر الدولي األول للغة العربية وآدابها

 9-7فبراير
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البرام�ج واملبادرات في ج
م�ال اللغة
�

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

امل�الت السعودية في ج
ج
م�ال اللغة العربية تتصدر
تقييم معامل التأثير واالستشهادات ج
املر�عية
العربي «أرسيف 2020م»

ج
م�لة اللسانيات العربية

ج
م�لة التخطيط والسياسة اللغوية

الدول�
مركز امللك عبد هللا بن عبدالعزيز
ي
ل�خدمة اللغة العربية ،الرياض ،السعودية

الدول�
مركز امللك عبد هللا بن عبدالعزيز
ي
ل�خدمة اللغة العربية ،الرياض ،السعودية

م�لة ج
ج
م�مع اللغة العربية على الشبكة العاملية

ج
م�لة ج�امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ARCIF: 0.0625
ISSN: 1658-6530

ARCIF: 0.0588
ISSN: 1658-4694

ج
م�مع اللغة العربية على الشبكة العاملية،
مكة املكرمة ،السعودية

ج�امعة أم القرى،
مكة املكرمة ،السعودية

ARCIF: 0.2353
ISSN: 1658-7421

ARCIF: 0.1
ISSN: 1658-7413

املصدر :املوقع اإللكتروني ملعامل التأثير واالستشهادات ج
املر�عية العربي أرشيف
><https://emarefa.net/arcif/ar/

50

وبلغ عدد املشاركين فيها  300متدرب ومتدربة من ج�ميع أنحاء العامل )23(.كما
دشن مركز التميز البحثي في اللغة العربية ج
ب�امعة امللك عبد العزيز احتفاء
()24
باليوم العاملي للغة العربية سلسلة «العربية للممارس الصحي» .وفي ذات
السياق ،وقعت شركة وادي مكة للتقنية اململوكة ج
والهي�ة
ل�امعة أم القرى،
ئ
السعودية للتخصصات الصحية ،واملــركــز السعودي لسالمة املرضى مذكرتي
تفاهم مــن ج
أ�ــل تفعيل حقيبة «أبـ جـ�ــد» التدريبية ،واختبار «مقنن» لقياس
كفايات اللغة العربية للممارسين الصحيين للناطقين بغيرها ،التي تهدف
إلى تطوير قدراتهم اللغوية في التخاطب مع املرضى ،بما يقلل األخطاء ويحقق
املعايير املعتمدة ملفهوم سالمة املرضى )25(.ولقي إعالن سمو وزير الثقافة العام
()26
تفاعال من القطاعات الثقافية التي شاركت في
�ً
عاما للخط العربي
�ً
2020م
االحتفاء بالخط العربي وتعزيز حضوره كرمز للهوية الثقافية للمملكة العربية
السعودية من خــال عــدد من امل ـبــادرات الفنية والتعليمية )27(،كــان من بينها
تدشين ج�امعة امللك عبدالعزيز لسلسلة «املؤسس في قواعد الخط العربي»،
وإقامة مسابقة الخط العربي للطالب والطالبات في أربعة فــروع هي الثلث،
والنسخ ،والديواني ،والرقعة ،كما قامت ج
ال�امعة بتدشين وحدة تعليم الخط
ببرنام� التطوع اللغوي ،إضافة إلى تكريم
ج
العربي ،ومبادرة تعليم الخط العربي
�
()28
بعض رموز الخط العربي.
مقياس اقرأ اللغوي
شهد الـعــام تدشين منصة «مقياس اقــرأ اللغوي» برعاية أمير منطقة مكة
املكرمة ،وهو اختبار علمي مقنن صممته شركة وادي مكة للتقنية بالتعاون مع
املركز الوطني للقياس
وهي�ة تقويم التعليم والتدريب ،لقياس مستوى كفايات
ئ
وفقا
�ً
اللغة العربية لــدى الناطقين بغيرها ألغــراض عامة .وقــد صمم االختبار
ً
للمعايير واألسس العلمية املعروفة في ج
و�توقع
عاملياُ .ي
م�ال القياس والتقويم
مستهدفا املؤسسات
�ً
ـزا لالختبار حــول الـعــامل،
أن يوفر املـشــروع نحو  360مــركـ � ً
والشركات التي تضم كــوادر بشرية غير عربية ،إلى ج�انب األفــراد الراغبين في
قـيــاس كفايات اللغة العربية لديهم ألغ ــراض العمل أو ال ــدراس ــة )29(.وبذلك
هي�ة تقويم التعليم
يضاف االختبار إلى اختبارات الكفاية اللغوية املعتمدة لدى ئ
والتدريب كاختبار اللغة العربية املقنن لغير الناطقين بها الذي أتاحته
الهي�ة على
ئ
()30
موقعها اإللكتروني في عام 2017م.

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

لبرام� تعليم العربية للناطقين بغيرها حول العامل
ج
االعتماد األكاديمي
�
هي�ة تقويم التعليم والتدريب ممثلة باملركز الوطني للتقويم واالعتماد
أطلقت ئ
األكاديمي في ديسمبر من هذا العام مبادرة االعتماد األكاديمي ملراكز ومعاهد
ـ� تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها حول العامل تحت شعار «لغتنا
وبــرامـ ج
�
ـ� تعليم اللغة العربية
معتمدة» ،وهــي مـبــادرة تهدف إلــى ضبط ج� ــودة بــرامـ ج
�
مر�عية في ثالثة ج
ج
م�االت مختلفة تشمل االعتماد
من خــال تقديم خدمات
املؤسسي األكاديمي ملعاهد ومــراكــز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،
ج
ـ� تعليم اللغة العربية لغير الناطقين
البرام�ي األ كــاديـمــي لـبــرامـ ج
واالعـتـمــاد
�
بها ،إلى ج�انب خدمات التدريب واالستشارات الخاصة ج
بال�ودة واالعتمادات
()31
والبرام�ية في ج
ج
م�ال تعليم اللغة العربية.
األكاديمية املؤسسية

الحضور واالنتشار

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

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

نماذ� للندوات واللقاءات االفتراضية التي أقيمت احتفا �الً باليوم العاملي للغة العربية لعام 2020م
ج�دول :4-1
ج
�
ج
ال�هة املنظمة

الندوة
()34

مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية بالتعاون
مع املندوبية الدا�ئ مة للمملكة العربية السعودية في اليونسكو

()35

كلية اللغة العربية ج
بال�امعة اإلسالمية باملدينة املنورة

ج
م�امع اللغة العربية ومؤسساتها :الواقع واملأمول
ج
ج
ومنه�ه
مع�م العربية الشامل :فكرته ،وأهدافه،

ج
دور ج
والتر�مة :الواقع والتطلعات
امل�امع اللغوية في دعم التعريب

()36

ج
املعا�م اللغوية اإللكترونية :نحو أفق ج�ديد

برنام�ج العربية على اإلنترنت ج
بال�امعة السعودية اإللكترونية
�

()37

ج
م�امع اللغة العربية :ضرورة أم ترف؟

ج
م�مع اللغة العربية بمكة املكرمة ومعهد سيبويه لعلوم العربية

امل�امع اللغوية وتوحيد ج
ج
ال�هود في خدمة اللغة العربية

()38

ج
امل�امع اللغوية العربية سؤال التحدي واملواكبة

()39

ج
ضرور� أم ترف
ة� ٌ
م�امع اللغة

()40

ملتقى اليوم العاملي للغة العربية

()41

التر�مة والتعريب ج
ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز
مركز

النادي األدبي الثقافي ج
ب�دة بالتعاون مع مركز التميز البحثي في اللغة العربية
النادي األدبي بالرياض بالتعاون مع مركز التميز البحثي في اللغة العربية
النادي األدبي الثقافي بمنطقة حا�ئ ل
م�لس شباب ج
ج
ال�وف
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ج
وشهد اليوم العاملي للغة العربية ج
تش�يع اإلنتا�ج واإلسهام في خدمة اللغة العربية.
م�موعة من املسابقات االحتفالية والتثقيفية ،وأخرى تهدف إلى
�
ج
نماذ� للمسابقات التي أقيمت احتفا �ًال باليوم العاملي للغة العربية لعام 2020م
ج�دول :5-1
�
نوع ج
و�مهور املسابقة

ج
ال�هة املنظمة

ج
ال�هود النوعية في خدمة اللغة العربية-
األفراد واملؤسسات

معهد اللغويات العربية ج
ب�امعة امللك سعود بالشراكة
مع شركة الدكتور عبداملحسن بن سعد الرويشد
مستشارون ومحامون

ج
املعا�م اللغوية-
تطبيق إلكتروني يخدم
األفراد أو ج
امل�موعات

ج
ال�امعة السعودية اإللكترونية

()44

األفكار اإلبداعية للمبادرات التمكينية للغة العربية
في ج
امل�تمع -األفراد

مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدولي لخدمة اللغة العربية

()45

أس�لة تثقيفية تفاعلية -مستخدمو منصة (تويتر)
ئ

النادي األدبي بالرياض

()46

أس�لة تثقيفية تفاعلية -مستخدمو منصة (تويتر)
ئ

النادي األدبي ج
ب�دة

()47

مقطع فيديو يتحدث عن أهمية اللغة العربية ومكانتها-
وال�امعي في منطقة ج
طالب وطالبات التعليم العام ج
ال�وف

نادي ج
ال�وف األدبي الثقافي

املسابقة
مسابقة نحتفي بلغتنا

()42

ج
معا�م
مسابقة تطوير
()43
رقمية متخصصة
مسابقة تمكين العربية

مسابقة سؤال في اللغة

مسابقة اليوم العاملي للغة العربية
مسابقة اليوم العاملي للغة العربية

ال�وا�ئ ز في ج
ج
م�ال اللغة العربية
تتعدد ج�ــوا�ئ ــز اللغة العربية وتتنوع ج
م�االتها بين خدمة علوم اللغة واألدب
والتر�مة إلــى ج�انب ج
ج
ال�وا�ئ ز اإلبداعية التي تحتفي باإلنتا�ج
والشعر الفصيح
�
ال�وا�ئ ز العاملية التي تمنح في ج
اإلبداعي املكتوب بالعربية .ومن أبرز ج
م�ال اللغة
ج�ا�ئ زة امللك فيصل العاملية ،والتي كان موضوعها هذا العام «الدراسات اللغوية
العربية باللغات األخــرى» وحصل عليها الدكتور (مايكل كارتر) في فرع اللغة
ً
ج
مهما
�ً
مر� � ً
عا
عاما ،وشكلت
واألدب ،وذلــك عن أعماله التي امتدت لخمسين
ج
اإلن�ليزية )48(.أما على املستوى املحلي،
لدراسة الفكر النحوي العربي باللغة
ج
ج
ج
سنويا ج�ا�ئ زتين هما �ا�ئ زة مكة للتميز و�ا�ئ زة �دة
�ً
فتقدم منطقة مكة املكرمة
لإلبداع .وقد نال مركز التميز البحثي في اللغة العربية ج
ب�امعة امللك عبد العزيز،
ج�ا�ئ زة مكة للتميز هذا العام في فرع التميز الثقافي نظير مبادرته «وقف لغة
()49
القرآن» التي تسعى لتعزيز مفهوم االستدامة املالية ملبادرات اللغة العربية.

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

ال�وا�ئ ز العاملية واملحلية في ج
أبرز ج
م�ال اللغة العربية
ج�وا�ئ ز عاملية

تعليم العربية لغة ثانية عن ُب�عد
�
تأثراً ج
ب�ا�ئ حة كوفيد 19-في
كان قطاع التعليم هذا العام أحد أكثر القطاعات
تعامله مــع تـحــديــات غير مسبوقة ج
نت�ت عــن إغ ــاق املــؤسـســات التعليمية،
وإ�ــراء االمتحانات عن ُب�عد .وقد ج
واالنتقال السريع إلى إلقاء الــدروس ج
وا�هت
معاهد تعليم اللغة العربية لغة ثانية -فوق هذه اإلشكاالت -تحديات خاصة،
تمثل أبرزها في صعوبة تدريس اللغات عبر تقنيات التعليم عن ُب�عد؛ إذ يتطلب
كبيرا من التفاعل املباشر والحي ،باإلضافة إلى ضعف ج�اهزية
�ً
تدريسها قـ � ً
ـدرا
هــذه التقنيات غير املـعـ ّـدة ألغ ــراض تــدريــس اللغات .وقــد ملــس بعض الخبراء
واملمارسين في حقل تعليم اللغة العربية لغة ثانية ما كشفت عنه ج
ال�ا�ئ حة من
قصور في ج
ال�اهزية التقنية ملعاهد تعليم اللغة العربية لغة ثانية ،وهو ما عكسه
ج
التس�يل أو انعدامه في بعض املعاهد بسبب توقف السفر وتواضع
تواضع
()51
ُ
تقنيات تعليم اللغة عن ب�عد.
وعلى الرغم من ضعف ج�اهزية كثير من املؤسسات التعليمية وافتقار التعليم
عن ُب�عد بشكله الحالي ملا ُي�عرف بالتعرض اللغوي ،املتمثل في الخبرة واملعرفة
بي�تهم داخــل الصف
التواصلية التي يكتسبها الطالب من خــال تفاعلهم مع ئ
ـار�ــه ،إال أن معاهد تعليم العربية لغة ثانية استفادت خــال ج
وخـ ج
ال�ا�ئ حة من
�
ت�ارب ج
ج
تقدماً
برام� التعليم اإللكتروني ،التي حققت
ج
ال�امعات السعودية في
�
امل�ال خالل األعوام القليلة املاضية .فعلى سبيل املثال ،أتاحت ج
في هذا ج
ال�امعة
�
ج
إلكترونياً
برنام�ها «العربية على اإلنترنت» لتعليم العربية
السعودية اإللكترونية
لغير الناطقين بها على املوقع اإللكتروني ملبادرة «بيت اإليسيسكو الرقمي» التي
أطلقتها منظمة العامل اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) هذا العام
ج
لتخفيف آثار ج
برنام�ها املفتوح لتعليم اللغة العربية
ال�ا�ئ حة على القطاع ضمن
()52
للناطقين بغيرها ،كما دشنت شركة «وادي مكة املعرفة» في ديسمبر من
ّ
هذا العام منصة
«تعلم العربية» بالشراكة مع معهد تعليم اللغة العربية لغير
ب�امعة أم القرى ،وهي مبادرة ج
الناطقين بها ج
م�تمعية غير ربحية هدفها تيسير
()53
تسر ع ج
ال�ا�ئ حة من
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .ومن املؤمل أن
ِّ
تبني املؤسسات التعليمية الكبرى لبرام�ج تعليم إلكترونية متكاملة مخصصة
�
وم�هزة ج
ج
ب�ميع األدوات الضرورية ،بالتوازي
ألغراض تعليم العربية لغة ثانية
()54
مع تأهيل وتدريب املعلمين على كيفية استخدامها.

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

ج�ا�ئ زة امللك فيصل العاملية
عن فرع :اللغة واألدب
الفا�ئ ز :مايكل كارتر
عن أعماله ف���ي ج
م�ال الدراسات اللغوية العربية
باللغات األخرى

ج�وا�ئ ز على مستوى املناطق

ج�ا�ئ زة مكة لل�ت يم� ز�
عن فرع :ال� يتم� �ز� الثقا ف� ي�
الفا�ئ ز :مركز ال� يّتم���ز البح�ث��ي ف���ي اللغة العربية ج
ب�امعة امللك عبد العزيز
العمل الذي ُمنح ا جل�ا�ئ زة :مبادرة وقف لغة القرآن

ج�ا�ئ زة ج�دة لإلبداع

()1

عن فرع :اإلبداع ف���ي اللغة العربية
املركز األول :شركة ج
م�موعة الفرقان للتعل�يم وتقنية املعلومات
العمل الذي ُمنح ا جل�ا�ئ زة  :مبادرة القاعدة النورانية
الثا�ن� :ج�امعة امللك عبد العزيز
املركز
ي
العمل الذي ُمنح ا جل�ا�ئ زة  :مركز ال� يّتم���ز البح�ث��ي ف���ي اللغة العربية
املركز الثالث :ج�امعة امللك عبدالعزيز
العمل الذي ُمنح ا جل�ا�ئ زة  :األنامل الفصيحة لتعل ي�م لغة القرآن للطلبة الصم ف� �ي� املرحلة ا جل�امعية

 )1واس ،ثقافي  /سمو األمير مشعل بن ج
ما�د يرعى حفل ج�ا�ئ زة ج�دة لإلبداع في
نسختها الثالثة 2 ،نوفمبر 2020م.
<>https://www.spa.gov.sa/2150987
ثقافتنا هويتنا
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اللغة

فرصا وتحديات
�ً
ذكــاء اصطناعي يحاكي ذكــاء الدماغ الـبـشــري )55(،وهــو ما يثير
ج
برم�يات
أمام اللغات بشكل عام ،واللغة العربية بشكل خاص .إذ تعتمد كفاءة
الذكاء االصطناعي وقدرتها على محاكاة فهم اللغة الطبيعية على عدة عوامل
منها ج�ودة املتون اللغوية ( )corporaالتي َّ
تطرق لها تقرير الحالة الثقافية لعام
2019م )56(،والتي تعتمد عليها اآللة في تدريب خوارزميات الذكاء االصطناعي،
ج
إلى ج�انب وفرة املحتوى الرقمي وإمكانية تصنيفه
ومعال�ته )57(.وعلى الرغم
نظرا ملحدودية
�ً
�ً
من صعوبة قياس املحتوى الرقمي العربي والحكم عليه � ً
ونوعا
كما
أدوات القياس املعيارية التي يمكن االعتماد عليها ،إلى ج�انب التعدد اللغوي،
ـاد� الــوصــول الحر ،يمكن القول بتواضع
وقلة اإلن ـتــا�ج العلمي القا�ئ م على مـبـ � ئ
�
وو� ــود ج
املحتوى الرقمي العربي بشكل عــام ،ج
ف�وة بين اللغة العربية ولغات
أخرى في هذا الشأن؛ إذ تفيد املسوح األخيرة بأن ج
ح�م املحتوى الرقمي العربي ال
�
حاسوبا في
ً
أول�ك الذين يمتلكون
يتناسب مع عدد الناطقين باللغة العربية ،أو ئ
()58
املنطقة العربية.
ولتقليص ال ـفـ جـ�ــوة التقنية فــي ال ـق ـطــاع ،تعمل ع ــدة مــؤسـســات فــي اململكة
بالتعاون مع باحثين في مختلف التخصصات على تطوير مشروعات الرقمنة
والذكاء االصطناعي وربطها باللغة العربية ،لعل أبرزها مدينة امللك عبدالعزيز
ج
ومعال�ة
للعلوم والتقنية التي تضم وحدة خاصة بتقنيات اللغويات البشرية
�
تقنيا بين
ً
اللغة العربية )59(.وتتنوع إسهامات املدينة في تمكين اللغة العربية
أنظمة تخزين واس ـتـ ج
ـر�ــاع البيانات الـتــي تتمثل فــي محركات البحث العامة
حول
واملتخصصة ،وتقنيات التعرف على الكالم وتوليده كالناطق العربي الذي ُي� ّ
ج
الله�ة السعودية الذي
النصوص املكتوبة إلى صوتية ،ونظام التعرف اآللي على
اعتمادا على البنك السعودي لألصوات ،وهو قاعدة بيانات صوتية
�ً
طورته املدينة
ج
ألكثر من  1000متحدث سعودي من ج
وله�اتهم
ال�نسين بمختلف أعمارهم
ووسا�ئ ل اتصالهم ،تحتوي على أكثر من  60ألف ملف صوتي .كما تعمل املدينة
ج
ج
ومعال�ة اللغة كأنظمة املحادثة اآللية
لنمذ�ة
على تطوير تقنيات تعلم اآل لــة
�
�
�
قادرا على ج
املنتشرة في ج
اإل�ابة
ً
محادثا ً
آليا
ً
م�االت خدمة العمالء؛ حيث صممت
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عــن االسـتـفـســارات باالعتماد على خــوارزمـيــات الــذكــاء االصطناعي ،إلــى ج�انب
تقنيات التعرف الضو�ئ ي على الرموز العربية .وباإلضافة ج
ل�هود املدينة في بناء
ج
ملعال�ة النصوص والكالم كاملدونة اللغوية العربية
املصادر واملــدونــات اللغوية
التي تطرق لها تقرير العام 2019م )60(،طورت مدينة امللك عبدالعزيز في عام
2020م مدونة كوفيد 19-التي ترصد املحتوى الرقمي العربي الخاص بالتغطية
الصحفية ج
لل�ا�ئ حة منذ بدايتها ،وتضم املدونة أكثر من  300مليون كلمة ج�معت
()61
من مختلف الصحف العربية.
وعلى الــرغــم مــن تنامي االهتمام بمشروعات الــذكــاء االصطناعي والحوسبة
ال�هود في هذا الشأن ما تزال متواضعة مقارنة ج
اللغوية في اململكة ،إال أن ج
بح�م
النقص في العامل العربي ككل ،ذلــك أن تطويرها يعتمد على إنـتــا�ج تراكمي ال
�
تكفي فيه ج
ال�هود الفردية أو إسهامات آحاد املؤسسات؛ وذلك لضخامتها وضعف
محفزات االستثمار فيها ،إلــى ج�انب محدودية عوا�ئ دها االقتصادية املباشرة
بالنسبة للمستثمرين وأصحاب األعمال الذين ينتظرون بدورهم تطور هذه
البنى التحتية املتخصصة؛ ليتمكنوا من توظيفها وربطها باملستخدم النها�ئ ي
()62
منت�ات أو خدمات قــادرة على تحقيق عوا�ئ د اقتصادية ج
ج
م�دية.
من خــال
و�لحظ أن هذه التطبيقات قد بدأت بالفعل في استقطاب عدد من املستثمرين
ُي
في اململكة ،مستفيدين مما طوره علماء اللغويات الحاسوبية في ج
م�ال تعلم
اآللة )63(،كشركة (لوسيديا) املتخصصة في ج
م�ال تحليل بيانات مواقع التواصل
ج
اال�تماعي باستخدام تقنيات الــذكــاء االصطناعي وتحليل اللغات الطبيعية.
وألن الشركات العاملية الكبرى كشركة (غوغل) و ( )IBMتظل أكثر قــدرة على
املنافسة في املنطقة العربية مقارنة بالشركات املحلية الصغيرة
والناش�ة في هذا
ئ
و�ود اللغة العربية في ج
امل�ال )64(،تتأكد أهمية تعزيز ج
ج
م�ال الذكاء االصطناعي
ً
ج
بمعال�ة اللغة العربية واالستثمار فيها محليا؛ إذ إن
وتطوير األدوات الخاصة
خططا اقتصادية صرفة ،ال تهدف إلى خدمة اللغة العربية
�ً
الشركات الكبرى تتبع
ج
أو الباحثين واملهتمين بها في ج
غالبا ملبدأ حماية
�ً
إنتا�ها يخضع
امل�مل؛ وبخاصة أن
()65
الحقوق الفكرية الخاصة.

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

املشاركة
تضمن
في محاولة إلعطاء مؤشرات أولية لواقع استخدام اللغة في الحياة اليوميةّ ،
أس�لة تقيس تفضيالت استخدام اللغة في
مسح املشاركة الثقافية 2020م ،ئ
البي�ات ج
اال�تماعية والعملية والتعليمية ،حيث أفاد  60%ممن شملهم املسح،
ئ
والذي ج
أ�ري في الربع األخير من العام وشمل عينة ممثلة من ج�ميع مناطق
اململكة شــارك فيها سعوديون ومقيمون ع ــرب )66(،أنهم ال ج
ي�يدون لغة أخرى
غير العربية (شكل  ،)1-1كما أظهر املسح أن  87%من املشاركين ج
أ�ابوا بأنهم
بي�تهم ج
اال�تماعية ،بينما يفضل 12%
يفضلون تحدث العربية واستخدامها في ئ
ج
فقط ج
واإلن�ليزية .إال أن الصورة تبدو مختلفة بعض
ال�مع بين اللغتين العربية
البي�ات العملية والتعليمية ،حيث تشير نتا�ئ �ج املسح إلى أن نسبة
في
الشيء
ئ
�
من يفضلون استخدام اللغة ج
اإلن�ليزية ترتفع إلى  ،8%في حين يفضل 17%
ج
من العينة ج
البي�ات (شكل .)2-1
ال�مع بين اللغتين العربية
واإلن�ليزية في تلك ئ
ش ـكــل :1-1النسبة املـ ئـ�ــويــة ملــن ج
أ�ــابــوا بأنهم يـ جـ�ـيــدون تحدث لغة أخــرى إلى
ج�انب العربية
4.2%
1.5%

60.3%

34.1%

ج
(اإلن� يل� ز�ية)
نعم

ال

(غ�ر ج
اإلن� يل� ز� ية)
نعم ي

أك�ر من لغة إلى ج�انب العربية
ث

وبالنظر إلــى ج
الف�ة العمرية ،يشير مسح املشاركة
إ�ــابــات املشاركين حسب ئ
ج
ج
ج
الثقافية إلى ارتفاع نسبة من أ�ابوا بأنهم ي�يدون لغة أخرى إلى �انب العربية
ً
أ�ابوا بأنهم ال ج
عمرا ،في مقابل ارتفاع نسبة من ج
ي�يدون لغة
الف�ات األقل
بين ئ
�
أول�ك األكبر سناً (شكل  .)3-1وبشكل أوضــح ،تُ�ظهر
أخــرى غير العربية بين ئ
ج
ج
اإلن�ليزية في الحياة
است�ابات املشاركين فــوارق في تفضيل استخدام اللغة
ج
اال�تماعية مقابل التعليمية والعملية بين الـفـ ئـ�ــات العمرية (شـكــل .)4-1
البي�ات التعليمية والعمليةُ ،ي�ظهر املسح أن  5%فقط ممن ج
ت�اوزت
فبالنظر إلى ئ
ج
بي�اتهم التعليمية
عاما يفضلون استخدام اللغة
�ً
أعمارهم 45
اإلن�ليزية في ئ
�
البي�ات،
تلك
في
استخدامها
ً
31
دون
هم
ممن
9.5%
ويفضل
والعملية،
عاما
ئ
الف�ة العمرية ج
ال�مع بين اللغتين ،بفارق
في حين يفضل  19.60%في ذات ئ
نسبي يصل إلى  8%بينهم وبين من يفضلون ج
الف�ة
ال�مع بين اللغتين في ئ
األكبر ً
سنا.

البي�ات ج
اال�تماعية
امل�وية للغة املفضلة لالستخدام في
ئ
شكل  :2-1النسبة ئ
()67
والتعليمية و/أو العملية
5% 3%

0%

1%

12%

17%
13%
6%

68%

74%

البي�ة ج
اال�تماعية
ئ

البي�ة التعليمية و  /أو العملية
ئ
العربية فقط

ً
غالبا
العربية

ج
واإلن� يل� ز�ية بالتساوي
العربية

ً
ج
غالبا
اإلن� يل� ز�ية
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اللغة

أ�ابوا بأنهم ج
شكل  :3-1التوزيع النسبي ملن ج
الف�ة العمرية.
ي�يدون تحدث لغة أخرى إلى ج�انب العربية ،حسب ئ
70.0%
60.0%

68.0%

60.8%

57.4%

50.0%
40.0%

4.1%

35.9%

33.7%

30.0%

29.4%

20.0%
10.0%

4.8%

1.9%

0.0%

1.4%

30.15

45-31
ال

(غ�ر ج
اإلن� يل� ز� ية)
نعم ي

ج
(اإلن� يل� ز�ية)
نعم

ج
البي�ة
اإلن�ليزية فــي
شكل  :4-1التوزيع النسبي لتفضيل استخدام اللغة
ئ
الف�ة العمرية.
التعليمية و/أو العملية ،حسب ئ
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

19.60%
16.93%
11.60%

9.52%

5.00%

7.97%

5.15%

0.00%
ج
واإلن� يل� ز�ية بالتساوي
العربية
15-30

31-45

ج
اإلن� يل� ز� ية
فأك�ر
 46ث

اللغة العربية ورهان املستقبل
تعكس هــذه الظاهرة في ج
م�ال العمل والتعليم ما يشير إليه علماء اللغة
وخـبــراء السياسة والتخطيط اللغوي بوصفه أحــد أبــرز اإلشـكــاالت التي تعيق
وتــؤخــر بـنــاء ج
م�تمع مـعــرفــي ،تـكــون الـلـغــة الـعــربـيــة قــوامــه فــي املنطقة وفــي
اململكة على ج
و�ه الخصوص ،والتي تتمثل في ضعف اإلنتا�ج املعرفي -العلمي
�
منه خاصة -باللغة العربية ،وضعف ربطه بمتطلبات العمل وتوظيفه بشكل
فعال .فبينما تناول تقرير الحالة الثقافية للعام 2019م تاريخ وواقع العناية
املؤسسية باللغة العربية في اململكة التي يعد أبرز ج
ت�لياتها مكانة اللغة العربية
بوصفها لغة رسمية في ج
امل�االت العامة كافة وعلى رأسها التعليم ،ومع تقدم
اململكة خطوات كبيرة في املــؤشــرات الدولية التي ترصد وتقيم حــال املعرفة
بحا�ة إلى ج�هد أكبر وأكثر ج�دية من ج
ج
أ�ل
واقتصاداتها )68(،إال أن واقــع اللغة
ج
الف�وة بين الحماية النظامية القوية التي تتمتع بها اللغة من ج�هة،
تقليص
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الخ�ولة في ج
ج
تر�مة هذه الحماية على أرض الواقع من ج�هة أخرى،
واملمارسة
والتي يمكن عزوها إلى غياب منظومة سياسات لغوية متكاملة يتبعها تخطيط
ج
منه�ي تـشــارك فيه ج�ميع القطاعات املعنية باللغة -وف ــي مقدمتها
لـغــوي
ج
االستراتي�ية في سبيل
التعليم -بما يضمن استدامة العمل وتحقيق أهدافه
()69
إلنتا� املعرفة وتوطينها.
ج
ترسيخ مكانة اللغة العربية كمحرك أساسي
�

تطورات تنظيمية

ج
م�مع امللك سلمان العاملي للغة العربية
شهد العام 2020م صدور تنظيم ج
م�مع امللك سلمان العاملي للغة العربية
الــذي أعلنت وزارة الثقافة عــن إنـشــا�ئ ــه فــي الـعــام 2019م ،ويـهــدف ج
امل�مع
املر�عية العلمية في ج
ج
م�االت اللغة،
تنظيميا بوزير الثقافة إلى توحيد
�ً
املرتبط
ج
ج
وتش�يع العلماء
البي�ة املال�ئ مة لتطويرها وترسيخها ،إلى ج�انب دعم
وإي�اد
ئ
ج
املرا�ع املعنية بخدمة اللغة.
والباحثين للقيام بالدراسات واألبحاث وإنشاء
ومــن بـيــن امل ـهــام املـنــوطــة بــاملـ جـ�ـمــع واخـتـصــاصــاتــه وضــع الـسـيــاســات اللغوية،
ج
املعا�م ،وإقرار املصطلحات ،وإثراء املحتوى العربي واإلنتا�ج العلمي،
وإصدار
�
ووضع الوسا�ئ ل التي تخدم اللغة العربية بما فيها تقنيات الذكاء االصطناعي.
( )70وبــذلــك يضاف إلــى منظومة املــؤسـســات فــي اململكة كيان ج�ــديــد يضطلع
بــاالخـتـصــاص املـ جـ�ـمـعــي ال ــذي ج� ــاء بـعــد ط ــول ان ـت ـظــار لـيـتـقــاســم خــدمــة اللغة
العربية مع املنظومة املؤسسية الواسعة في اململكة ،والتي تضم املؤسسات
()71
األكاديمية واملراكز املتخصصة.

قرارات وتعميمات تعنى باللغة العربية
اسـتـكـمــا �ًال ملــا نقله تقرير الحالة الثقافية لـعــام 2019م مــن حصر للقرارات
ـرارا حتى
والـتـنـظـيـمــات ال ـتــي تـعـنــى بــالـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،وال ـتــي بـلـغــت  149ق ـ ـ ـ � ً
ع ــام 2015م )72(،نستعرض فيما يأتي أبــرز الـقــرارات التي صــدرت من حينه
وحتى عام 2020م:
• في عام 2018م ،أصدر ج
قرارا باعتماد اللغة العربية لغة
�ً
م�لس الوزراء
رسمية في املؤتمرات والـنــدوات التي تُ�ن ّ�ظ م داخــل السعودية ،بإضافة
ف ـقــرة فــي بـنــد عـقــد املــؤت ـمــرات والــن ــدوات باململكة عــن طــر يــق الـ جـ�ـهــات
()73
ج
خار�ية.
الحكومية بمشاركة
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني (وزارة
• في عام 2020م ،ج�ددت
ئ
ً
حاليا) تأكيدها على إلــزام مرافق اإليــواء السياحي باستخدام
السياحة
اللغة العربية فــي التخاطب مــع العمالء عبر تعميم إلحاقي فــي هذا
�
تعميماً بهذا الخصوص منذ العام
الهي�ة قــد أصــدرت
الـشــأن .وكــانــت
ئ
وو ِّ�ز ع�َ عـلــى مشغلي الـقـطــاع مــن خ ــال فــروعـهــا فــي مناطق
2012مُ ،
اململكة كافة ،وقد تبنى صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل هذه
املـبــادرة التي ُف� ِّع َلت العام املاضي من خــال ملتقى مكة الثقافي تحت
شعار «كيف نكون قــدوة بلغة ال ـق ــرآن؟» )74(.ويؤكد هــذا الـقــرار الصلة
الوثيقة بين اللغة العربية والدين اإلسالمي؛ إذ تحظى اململكة بشرف
ج
و�ود مشاعره املقدسة في مكة املكرمة واملدينة املنورة ،إلى ج�انب كونه
يعكس إدراك اململكة أهمية رفــع مكانة اللغة العربية بين ساكنيها
أر�اء العامل اإلسالمي كافة من ج
وزوارها الذين يتوافدون من ج
أ�ل زيارة
الحرمين الشريفين.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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هوامش الفصل:
 )1مركز امللك عبد هللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ،ج
امل�الت>https://kaica.org.sa/site/page/30 < .
 )2املوقع اإللكتروني ملعامل التأثير واالستشهادات ج
املر�عية العربي أرسيف <>https://emarefa.net/arcif/ar/
 )3املوقع اإللكتروني ملعامل التأثير العربي < >http://www.arabimpactfactor.com/

 )4واس ،عام  /مركز التميز البحثي ج
ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز يدشن
برنام� منح األولويات البحثية 30 ،مارس .2019
�
<>https://www.spa.gov.sa/1905770
 )5املوقع اإللكتروني ج
مل�لة ج�امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها>https://uqu.edu.sa/jll< .
 )6املوقع اإللكتروني ج
مل�لة العلوم العربية.

<https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/Magazines/Pages/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9
>%D9%8A%D8%A9.aspx

مل�لة ج
 )7املوقع اإللكتروني ج
ال�امعة اإلسالمية للغة العربية وآدابها <>https://journals.iu.edu.sa/ALS

 )8محمد املرزوقي« ،كتب» ،صحيفة ج
ال�زيرة 19 ،يونيو 2020م>https://www.al-jazirah.com/2020/20200619/cm22.htm < .
 )9بيانات مركز النشر العلمي ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز 20 ،يناير 2021م.

 )10املوقع اإللكتروني ج
مل�مع اللغة العربية على الشبكة العاملية بمكة املكرمة <>https://www.m-a-arabia.com/site/30606.html
 )11املوقع اإللكتروني ملركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية <>https://kfcris.com/ar/view/85

 )12املوقع اإللكتروني ملركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية <<https://kaica.org.sa/site/page/30
 )13املوقع اإللكتروني ملركز البحوث والتواصل املعرفي ><https://crik.sa/category/periodicals/
 )14بيانات قسم اللغة العربية ج
ب�امعة امللك سعود 19 ،يناير 2021م.

 )15واس ،ثقافي  /اإليسيسكو تناقش مستقبل اللغة العربية للناطقين بغيرها بعد ج�ا�ئ حة كورونا 9 ،يوليو 2020م>https://www.spa.gov.sa/2108266< .
 )16واس ،ثقافي  /انطالق أعمال املنتدى العلمي ملركز خدمة اللغة العربية 22 ،يونيو 2020م>https://www.spa.gov.sa/2100798 < .
 )17واس ،عام  /انطالق أعمال مؤتمر اإليسيسكو الدولي «اللغة العربية ..استشراف في عامل متحول» 21 ،ديسمبر 2020م.
<>https://www.spa.gov.sa/2171172

املن�ز العربي اللغوي واألدبي في الدراسات ج
 )18واس ،ثقافي  /مؤتمر دولي حول ج
األ�نبية 9 ،نوفمبر 2020م>https://www.spa.gov.sa/2154832< .
 )19واس ،ثقافي  /ج�امعة امللك عبدالعزيز تنظم ندوة « ج
ت�ليات التراث في الدراسات األدبية واللغوية املعاصرة « 23 ،يونيو 2020م.
<>https://www.spa.gov.sa/2101324
 )20املوقع اإللكتروني لشركة إثراء املعرفة للمؤتمرات واألبحاث ><https://www.kefeac.com/
 )21املوقع اإللكتروني ملوسوعة الشعر العربي< http://dsr.uqu.edu.sa/poetry/> .

ج
 )22واس ،ثقافي  /مركز امللك عبدهللا لخدمة اللغة العربية يطلق
برام�ا تدريبية تخصصية دولية 31 ،أغسطس 2020م.
><https://www.spa.gov.sa/2127330
 )23صفحة مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على موقع تويتر.
><https://twitter.com/kaical1/status/1311374869909643265?s=20

 )24واس ،ثقافي  /ج�امعة امللك عبدالعزيز تُ�دشن السلسلة العربية للممارس الصحي 17 ،ديسمبر 2020م.
><https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2169940

 )25واس ،عام  /سمو أمير منطقة مكة املكرمة يشهد مراسم توقيع مذكرتي تفاهم 28 ،يناير 2020م<https://www.spa.gov.sa/2027449> .
�ً
 )26وزارة الثقافة ،سمو وزير الثقافة يُ�علن 2020م
«عاما للخط العربي” 18 ،ديسمبر 2019م<https://www.moc.gov.sa/ar/news/6161> ،
 )27للمزيد عن عام الخط العربي ،انظر :فصل الفنون البصرية.

 )28املوقع اإللكتروني ج
ل�امعة امللك عبدالعزيز< https://ali.kau.edu.sa/Pages-Ali20201219Ar.aspx> .
 )29املصدر السابق

 )30واس ،عام  « /قياس» يتيح اختبار اللغة العربية لغير الناطقين بها ج
لل�هات املستفيدة 24 ،ديسمبر 2017م.
><https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1701988
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لهي�ة تقويم التعليم والتدريب ،املركز اإلعالمي 17 ،ديسمبر 2020م.
 )31املوقع اإللكتروني ئ
> <https://etec.gov.sa/ar/Media/News/Pages/Arabiclanguage.aspx

 )32بيانات حساب اليوم العاملي للغة العربية على موقع تويتر 22 ،يناير 2021م.

 )33صفحة اليوم العاملي للغة العربية ،موقع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
><https://ar.unesco.org/commemorations/worldarabiclanguageday

 )34واس ،ثقافي  /سمو األميرة هيفاء آل مقرن :اململكة أكبر داعم ومعزز لحضور اللغة العربية في اليونسكو 20 ،ديسمبر 2020م.
><https://www.spa.gov.sa/2170931

ج
للخرو� إلى النور 17 ،ديسمبر 2020م<https://lym.news/a/6295166> .
ج
«املع�م اللغوي الشامل» ..مشروع يسعى
 )35صحيفة اليوم،
�
التر�مة والتعريب ج
ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز>aspx.20%https://tac.kau.edu.sa/Pages-lecture-1< .
 )36املوقع اإللكتروني ملركز
 )37املوقع اإللكتروني ج
لل�امعة السعودية اإللكترونيةhttps://seu.edu.sa/ar/jisr/231220-1/ .

«امل�امع اللغوية وتوحيد ج
 )38واس ،ثقافي  /ج
ال�هود في خدمة اللغة العربية «  ..حلقة نقاش بأدبي ج�دة 17 ،ديسمبر 2020م.
><https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2170232

 )39محمد خضر عريف ،صحيفة املدينة ،ج
«�امعة املؤسس :األبرز في فعاليات يوم العربية» 29 ،ديسمبر 2020م.
<https://www.al-madina.com/article/713190/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AC%D8%A7%D9%85
%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8
%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA>%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
 )40واس ،ثقافي  /أدبي حا�ئ ل ينظم ة�
العرب�ة 14 ،ديسمبر 2020م.
ّي
ندو�ً بمناسبة اليوم العاملي للغة
><https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2167810

م�لس شباب ج
 )41واس ،ثقافي /ج
ال�وف يختتم ملتقى اليوم العاملي للغة العربية بأكثر من  8ندوات 28 ،ديسمبر 2020م.
><https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2173122
 )42صفحة معهد اللغويات على موقع تويتر<https://twitter.com/aliksu?lang=ar> .

 )43املوقع اإللكتروني ج
لل�امعة السعودية اإللكترونية< https://seu.edu.sa/ar/jisr/231220-2/> .

 )44صفحة مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على موقع تويتر<https://twitter.com/kaical1?lang=ar> .
 )45صفحة النادي األدبي بالرياض على موقع تويتر<https://twitter.com/adbiruh?lang=ar> .
 )46صفحة النادي األدبي ج
ب�دة على موقع تويتر< https://twitter.com>.

 )47صفحة نادي ج
ال�وف األدبي الثقافي على موقع تويتر<https://twitter.com/ADABI_JOF> .

 )48املوقع اإللكتروني ج
ل�ا�ئ زة امللك فيصل العاملية< https://kingfaisalprize.org/ar/professor-michael-g-carter/> .

 )49واس ،ثقافي  /مركز التميز البحثي في اللغة العربية ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز يحصل على ج�ا�ئ زة مكة للتميز 8 ،سبتمبر 2020م.
><https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2131384
 )50نقاش بؤري ،اللغة 23 ،نوفمبر 2020م.
 )51املصدر السابق.

ج
 )52واس ،ثقافي  /ج
برنام�ها الخاص بتعليم اللغة العربية على اإلنترنت 3 ،أبريل 2020م.
ال�امعة السعودية اإللكترونية تمنح «اإليسيسكو» تراخيص إتاحة
><https://www.spa.gov.sa/2069894?lang=ar&newsid=2069894
 )53واس ،ثقافي  /سمو أمير منطقة مكة املكرمة يدشن مبادرة تعلم العربية 16 ،ديسمبر 2020م.
<>https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2168654
 )54نقاش بؤري ،اللغة 23 ،نوفمبر 2020م.

 )55املعتز باهلل السعيد ،العربية والذكاء االصطناعي( ،الرياض :دار ج
و�وه للنشر والتوزيع.)2019 ،

 )56للمزيد ،انظر :وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل اللغة» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
 )57نقاش بؤري ،اللغة 23 ،نوفمبر 2020م.

 )58منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،بناء ج
م�تمعات املعرفة في املنطقة العربية :اللغة العربية بوابة للمعرفة( ،القاهرة :منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة.)2019 ،
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اللغة

 )59بيانات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 1 ،فبراير 2021م.

 )60للمزيد عن املدونة ،انظر :فصل اللغة ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.
 )61بيانات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 1 ،فبراير 2021م.
 )62نقاش بؤري ،اللغة 23 ،نوفمبر 2020م.
 )63املصدر السابق.

 )64وزارة الثقافة والشباب في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها2020 ،م.
 )65نقاش بؤري ،اللغة 23 ،نوفمبر 2020م.

ج
املنه�ية.
 )66للمزيد من التفاصيل حول مسح املشاركة الثقافية ،انظر ملحق

البي�ات ،ومن ال ج
ي�يدون لغة إلى ج�انب العربية.
 )67تشمل النسب الخاصة باختيار «العربية فقط» من جأ�ابوا بأنهم يفضلون استخدام العربية في تلك ئ

 )68منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،بناء ج
م�تمعات املعرفة في املنطقة العربية :اللغة العربية بوابة للمعرفة( ،القاهرة :منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة.)2019 ،
 )69نقاش بؤري ،اللغة 23 ،نوفمبر 2020م.

هي�ة الخبراء ج
 )70تنظيم ج
بم�لس الوزراء 1 ،سبتمبر 2020م.
م�مع امللك سلمان العاملي للغة العربية ،ئ
><https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0a8d8ccf-dfc2-49a2-9881-ac3200aec3a0/1
 )71لقوا�ئ م املؤسسات املعنية باللغة العربية ،انظر :فصل اللغة ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.

م�موعة مؤلفين ،ج
 )72محمد الربيع« ،اللغة العربية في األنظمة والسياسات السعودية» ،ج
ال�هود السعودية في خدمة اللغة العربية :السياسات واملبادرات
(الرياض :مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية )2017،ص .57
 )73واس ،عام  /خادم الحرمين الشريفين يرأس ج�لسة ج
م�لس الوزراء 24 ،أبريل 2018م.
> <https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1755881

هي�ة السياحة تُ�لزم مرافق اإليواء السياحي باستخدام اللغة العربية في التخاطب مع العمالء 5 ،يناير 2020م.
 )74واس ،عام  /ئ
https://www.spa.gov.sa/2019349
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األدب
اإلبداع واإلنتا�ج
�
الحضور واالنتشار
املشاركة
الرقمنة في قطاع األدب
تطورات تنظيمية

الفصل الثاني

2

األدب

ج
حال� من ارتفاع النشاط على مستوى الكتابة
اإلنتا� األدبي قد شهد ة� ً
ج
اإلنتا�ية في معظم القطاعات ،إال أن
على الرغم من تأثر العملية
�
ج
ملوا�هة ج�ا�ئ حة كوفيد 19-في أوقات طويلة من العام ،وقد
والنشر ،وقد يعود السبب إلى التفرغ الذي أتاحته مدة العزل الوقا�ئ ي
انعكس هذا التأثير على طبيعة األعمال املنشورة في النصف الثاني من العام ،وفي حين أثرت ج
ال�ا�ئ حة في مستوى الحضور واملشاركة
نظرا إللغاء أو ج
ج
ج
تأ�يل عدد كبير منها ،واصل األدباء السعوديون حضورهم املتميز
�ً
وخار� � ً
�ً
املهر�انات والفعاليات األدبية
في
يا
داخليا
والالفت على مستوى ج
ال�وا�ئ ز األدبية.
تأ�يل الفعاليات األدبية ،ج
إ�ــراءات إلغاء أو ج
كما فرضت ج
و�ود حالة موازية من الحضور االفتراضي تمثلت في االنتقال إلى املنصات
سواءً من
كبيرا من اللقاءات األدبية االفتراضية ،باإلضافة إلى بعض املسابقات التنشيطية التي تم تنظيمها
�ً
عددا
�ً
الرقمية التي شهدت
�
هي�ة األدب
خالل وزارة الثقافة أم األندية األدبية في مختلف مناطق اململكة ،وعلى الصعيد التنظيمي ،فإن الخبر األبرز كان تأسيس ئ
ج
ج
استراتي�يتها التي تهدف إلى تعزيز املحتوى األدبي ودعم األدباء.
والحقا في شهر نوفمبر �أُ علنت
�ً
والتر�مة في مطلع العام،
والنشر

اإلبداع واإلنتا�ج
�
النشر األدبي

ج
اإلنتا�ية بشكل سلبي فــي كثير مــن القطاعات
على الــرغــم مــن تأثر العملية
بسبب ج
ال�ا�ئ حة ،إال أن معدالت النشر األدبــي واصلت نموها الــذي سلكته في
السنوات األربع األخيرة( ،)1وتعكس إحصا�ئ يات النشر األدبي التي ج�معها الباحث
م�تي رواية،
خالد اليوسف ،استمرار الرواية في تصدر النشر األدبي بأكثر من ئ
وهو أعلى معدل تحققه الرواية السعودية في عام واحد ،كما بلغ عدد الروا�ئ يات
في مؤلفات هــذا العام  123روا�ئ ـيــة مقابل  78روا�ئ ـيـ ًـا ،وهــو األمــر الــذي يحدث
ً
أيضا ،ويعطي داللة على رسوخ حضور الصوت النسا�ئ ي في األدب
للمرة األولى
السعودي ،وتحديدا�ً في ج
ج
إنتا�
م�ال السرد ،بعكس الشعر الذي ينخفض فيه
�
الشاعرات عن الشعراء بفارق ملحوظ.
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ج�دول  :1-2عدد الروايات املنشورة بحسب ج
ال�نس
األعوام

عدد الروايات املنشورة

الروا�ئ يون

الروا�ئ يات

2004

30

22

8

2005

28

21

7

2006

48

26

23

2007

50

31

19

2008

64

49

15

2009

67

50

17

2010

86

50

36

2011

105

71

34

2012

86

63

23

2013

91

54

37

2014

79

50

29

2015

95

51

44

2016

141

84

57

2017

136

77

59

2018

150

75

75

2019

161

85

76

2020

201

78

123

ج
امل�موع

1619

1039

682
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كما ُل ِح ظ��َ مؤخر �ًا تزايد النشر األدبي تحت اسم (نصوص) ،مع أن طبيعة العمل
األدبي قد تكون أقرب إلى قصيدة النثر ،إال أن بعض األدباء ج
يل�ؤون إلى تصنيف
(نصوص) باعتباره تصنيفا�ً أكثر عمومية .بلغ ج
إ�مالي املؤلفات النقدية املنشورة
 58كـتــابـا�ً فــي مختلف ج
األ� ـنــاس األدب ـيــة ،وهــو نـشــاط ض ــروري ملــواكـبــة الحركة
اإلبداعية ،وبشكل عام شكلت حصيلة النشر األدبي لهذا العام ارتفاع �ًا عن العام
ً
السابق ،حيث ارتفع ج
كتابا،
إ�مالي الكتب األدبية املنشورة من  604إلى 663
يعود ما ال يقل عن  150منها إلى مؤلفين ينشرون للمرة األولى ،كما تضاعف
ج
الترا�م والسير الذاتية ،وهو ما كان ملفت �ًا منذ بداية العام من خالل نشر
عدد
عدد من األدباء املعروفين في الوسط األدبي لسيرهم الذاتية في أوقات متقاربة.
ج�دول  :2-2ببليوغرافيا النشر األدبي عام 1441هـ2020-2019 /م

()2

ج
امل�ال

مؤشر العام 1441هـ2020-2019 /م

مؤشر العام 1440هـ2019-2018 /م

األدب العربي

18

6

ج
املتر�م
األدب العربي

-

1

األدب العربي – ببليوغرافيا

3

2

األدب العربي  -تاريخ ونقد

17

24

األدب العربي – ج
ترا�م وسير

22

5

األدب العربي – ج
ترا�م وسير -تاريخ ونقد

2

2

األدب العربي – الرحالت

3

3

األدب العربي – مذكرات ويوميات

7

1

ج
متر�مة
األدب العربي – مذكرات ويوميات

-

2

األدب العربي – املقاالت

14

-

األدب العربي – املقاالت (النصوص)

151

150

ج
املتر�مة
األدب العربي – املقاالت (النصوص)

4

3

الرواية – أعمال

201

161

ج
متر�مة
الرواية – أعمال

9

12

الرواية – تاريخ ونقد

10

13

الشعر العربي – أعمال

100

103

الشعر العربي – أعمال ج�ماعية

3

-

الشعر العربي – أعمال لألطفال

2

-

ج
متر�مة
الشعر العربي  -أعمال

6

10

ج
متر�مة
الشعر العربي – أعمال ج�ماعية

2

1

الشعر العربي – تاريخ ونقد

24

25
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ج
امل�ال

مؤشر العام 1441هـ2020-2019 /م

مؤشر العام 1440هـ2019-2018 /م

القصة القصيرة – أعمال

53

70

القصة القصيرة – أعمال ج�ماعية

2

2

القصة القصيرة – أعمال لألطفال

4

1

ج
متر�مة
القصة القصيرة – أعمال

2

2

القصة القصيرة – تاريخ ونقد

4

4

ج
امل�موع

663

604

نشاط النشر في األندية األدبية
يقع النشر األدبــي في صلب املهام التي تقوم بها األنــديــة األدبـيــة املنتشرة في
ج�ميع مناطق اململكة ،وتختلف معايير النشر في األندية عن دور النشر الخاصة
ي�عل ج
ألنها ال تستهدف الربح ،مما ج
م�ال النشر في هذه األندية ُمتسع �ًا ليشمل
ال ــدراس ــات املتخصصة ودع ــم املــوهــوبـيــن مــن الـنــاشـ ئـ�ــة واملــؤلـفـيــن الـ جـ�ــدد الذين
مل ينشروا إصدارهم األول بعد ،وبشكل عام تتفاوت األندية في نشاط النشر،
فبينما تحقق بعضها حضورا�ً فاعال�ً في الساحة األدبية منذ سنوات ،يلحظ غياب
بعضها منذ سنوات عن مشهد النشر األدبي.

دور النشر الخاصة
ج
ـار� اململكة إلــى االنـخـفــاض فــي الثالث
تت�ه مـعــدالت نشر األعـمــال األدبـيــة خ ـ ج
�
ً
مؤلفا ،ليصل فــي العام
سـنــوات األخـيــرة ،حيث بلغ فــي الـعــام 2018م 243
2019م إل ــى  214مــؤل ـفـ ًـا ،ثــم إل ــى  197مــؤل ـف ـ �ًا فــي ال ـعــام 2020م ،وتتعدد
ج
العوامل التي تؤثر في انخفاض نسبة النشر
الخار�ي ،ومن أهمها دخول عدد
متزايد من الناشرين إلى سوق النشر املحلي في السنوات األخيرة ،وتنافسها
على األديب السعودي ،حيث نشرت إحدى الدور وحدها  210عناوين أدبية في
العام 2020م.

نشاط النشر في األندية األدبية
5 10

1

3 19
9
5

اﻟ��ﺎﻟﻴﺔ
ا��ﺪود �

1

6
12 20

7

ا ��ٜﻮف

ﺗﺒﻮك

ﺣﺎﯨٔ ﻞ

3

اﻷﺣﺴﺎء

7
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

اﻟﺮﻳﺎض

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
اﻟﻄﺎﯨٔ ﻒ

ٜﺣﺪة

ٜ
ﻧﺤﺮان

9

2020
ٜ
ﻤﺎ���
اﻹﺣ �

66

6

ٜﺣﺎزان

5

133

2019

83

1

9 10
12 8

2

2

6 18

اﻟﺒﺎﺣﺔ

أﺑﻬﺎ

2

اﻟﻘﺼ���

اﻟﺪﻣﺎم

-

10

8
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تقرير حالة الشعر العربي
نشرت أكاديمية الشعر العربي في منتصف العام التقرير األول لحالة الشعر
العربي والذي يتناول العام 2019م ،شارك في إعداد التقرير ثالثون باحث �ًا من
املتخصصين في النقد األدبي ،ويتناول التقرير املشهد الشعري املعاصر في العامل
العربي ،وأهــم القضايا والتحوالت التي مرت به ،بما في ذلك املشهد الشعري
في اململكة العربية السعودية ،وأعلنت األكاديمية عزمها على إعــداد التقرير
بشكل سنوي ليشكل أحــد أهــم املـبــادرات التي تقوم عليها األكاديمية ج
ب�انب
مبادرات مهمة عدة أعلنت عنها في هذا العام( .)3كانت األكاديمية قد تأسست
في العام 2016م في ج�امعة الطا�ئ ف بهدف دعم ورعاية املواهب الشعرية في
املدينة ،غير أن االنطالقة الفعلية لألكاديمية على مستوى اململكة كانت في مطلع
العام 2020م الذي شهد مبادرات ج�وهرية عدة ،منها تدشين مسابقة األمير
عبدهللا الفيصل في مسارين منفصلين لطالب وطالبات املرحلتين ج
ال�امعية
والثانوية ،إلى ج�انب إطالق تقرير حالة الشعر العربي ،وتشرف األكاديمية على
أندية شعرية عدة للطالب في مدارس منطقة مكة املكرمة ،وقد بلغ عددها حتى
ً
ناديا ،وكانت األكاديمية قد أعلنت في مطلع شهر مارس من العام
اآلن 595
2020م عن إقامة ملتقى شعري ُي�ـقــام بشكل سنوي في اململكة ابـتــداء�ً من
مدينة ج�دة قبل أن يتم ج
تأ�يله بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد.19-

ج�ا�ئ حة كوفيد 19-ومضامين العمل األدبي
تعطي معدالت االرتفاع في حالة النشر األدبــي تصورا�ً عن ارتفاع نشاط الكتابة
األدبـيــة بشكل عــام؛ فبينما يشكل النشر األدبــي املرحلة األخـيــرة من العملية
ج
اإلنتا�ية ،فــإن الكتابة األدبية نفسها تشكل املرحلة األولــى من هــذه العملية،
ج
اإلنتا�ية مــن حيث الكتابة واإلب ــداع من
ويمكن فهم هــذه الــزيــادة فــي الحالة
خالل عاملين مؤثرين في أثناء ج
ال�ا�ئ حة ،يتصل األول بفا�ئ ض الوقت الذي توافر
لــدى عــدد من األدبــاء ما سمح لهم باستكمال مشروعاتهم اإلبداعية أو البدء
في مشروعات ج�ديدة ،أما العامل اآلخر فطبيعة ج
ال�ا�ئ حة نفسها والسياسات
الــوقــا�ئ ـيــة املـصــاحـبــة لـهــا ،وال ـتــي أتــاحــت لــأدبــاء مـســاحــة أكـبــر للتأمل والـتـفــرغ
ج
املنت�ة خالل هذه املــدة )4(،وقد ظهر هذا
انعكست على طبيعة األعمال األدبية
التأثر في عناوين بعض النصوص الشعرية ،مثل قصيدة «كورونا واألرض تولد
ج
من ج�ــديــد» ج
و«�ــا�ئ ـحــة» لطارق الصميلي ،وامتد التأثر إلى
ل�اسم الصحيح،
بعض األعمال السردية ،التي ظهرت في النصف الثاني من العام ،مثل «ذباب

ج
الح�ر» لسعيد السريحي ،و«قيس يمكن :سرديات
الوقت تدوينات على ج�دار
العزلة» لحسن النعمي ،ومن الالفت انتماء عدد كبير من األعمال الصادرة في
هذا العام إلى ج�نس اليوميات أو املذكرات ،ما يشي بحالة من الشعور بأهمية
توثيق املدة االستثنا�ئ ية ج
لل�ا�ئ حة وحفظها.

ج
ال�وا�ئ ز األدبية
تقدم ج
ال�وا�ئ ز األدبية مــؤشــر �ًا عاما�ً على حالة اإلبــداع األدبــي ،ويحرص عــدد من
األدب ــاء على املـشــاركــة فــي الـ جـ�ــوا�ئ ــز الكبرى ليس فقط مــن ج
أ�ــل الحصول على
ال�ا�ئ زة ،ولكن من ج
ح�م ج
ال�ا�ئ زة املادية التي تتفاوت بحسب ج
ج
أ�ل تحقيق االنتشار،
ال�وا�ئ ز الدولية ،أو ج
ال سيما على مستوى ج
ال�وا�ئ ز الكبرى التي يعد الحصول عليها
بمثابة شهادة اعتماد لألديب تنقله إلى مساحات واسعة من الحضور األدبي.
مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية
ج
أعلنت وزارة الثقافة عــن فتح بــاب الترشيح لل�وا�ئ ز الوطنية فــي  30يونيو
2020م ،ومــن ضمنها ج�ــا�ئ ــزة األدب الـتــي تستهدف األفـ ــراد أو الـ جـ�ـهــات التي
ساهمت في إثراء القطاع خالل العامين املاضية ،وستعلن أسماء الفا�ئ زين خالل
()5
العام 2021م.
ج�ا�ئ زة األمير عبد هللا الفيصل للشعر العربي
أقيمت النسخة الثانية مــن الـ جـ�ــا�ئ ــزة الـتــي تقدمها أكــاديـمـيــة الشعر العربي
ج
ب�امعة الطا�ئ ف ،في املـســارات الثالثة :مسار الشعر العربي الفصيح ،مسار
املغ�ى ،مع استحداث مسار رابع ألفضل
الشعر العربي املسرحي ،مسار الشعر ّن
مبادرة في خدمة الشعر العربي ،وقد حصل الشاعر عبد اللطيف املبارك على
م�مل ج
ج�ا�ئ زة مسار الشعر العربي الفصيح عن ج
ت�ربته الشعرية ،فيما حصلت
ّ
الشاعرة هيفاء ج
املغ�ى عن قصيدتها
ال�بري على الـ جـ�ــا�ئ ــزة في مسار الشعر ن
()6
املغناة دمشق.
ج�ا�ئ زة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
حقق األدباء السعوديون والدارسون في الحقل األدبي حضور �ًا ملفت �ًا في ج
ال�ا�ئ زة
التي تقدمها دولة اإلمارات ،حيث حصلوا على تسع ج�وا�ئ ز من أصل ثماني عشرة
()7
ج�ا�ئ زة في اآلداب أو الدراسات األدبية.
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ج�دول  :3-2املراكز التي حصل عليها األدباء والنقاد السعوديون في ج�ا�ئ زة راشد
بن حميد للثقافة والعلوم.
الحقل

الفا�ئ ز

مالحظات

النقد األدبي

املركز األول:
الدكتورة الريم الفواز

موضوع التقاطب املكاني
وحركة املعنى في رواية
أرق ّنَ
ال�ار وقلق املاء

الشعر الفصيح
العمودي

املركز األول :حسن الخويلدي
املركز الثاني :أحمد الرويعي

-

الشعر الفصيح
الحديث

ج
الح�ي
املركز األول :أحمد

-

القصة القصيرة

املركز الثاني :طالل الحربي

-

أدب األطفال

املركز األول:
فر� الظفيري
ج
�
املركز الثاني :عبد هللا بن رستم

-

الشعر

املركز األول :حسن الربيح
املركز الثاني :ياسر آل غريب

-

ج�ا�ئ زة الشيخ زايد للكتاب
أعلنت ج�ا�ئ زة الشيخ زايــد للكتاب التي تقدمها دولــة اإلمــارات عن وصــول عدد
كبير من الترشيحات ج
لل�ا�ئ زة هذا العام ،وقد ضمت القا�ئ مة الطويلة  7مؤلفين
سعوديين في ثالثة فروع مختلفة وهي فرع اآلداب ،وفرع املؤلف الشاب ،وفرع
تُ
والناش�ة،
أدب الطفل
وس�علن القا�ئ مة القصيرة للمسابقة بعد شهر مارس
ئ
()8
من العام 2021م.

النشر األدبي في الدور الخاصة

عدد املنشورات األدبية لعام 2020م
مركز األدب العربي

شركة تكوين العاملية

دار ميالد

دار الرا�ئ دية

�
أدبياً
�ً
مؤلفا
دور نشر نشرت أقل من 20
دار إرفاء

دار أثر

دار تشكيل

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

املؤلفون الواصلون إلى القا�ئ مة الطويلة

العمل األدبي أو النقدي

اآلداب

حسين علي حسين

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

اآلداب

مقبول العلوي

رواية سفر برلك (دار الساقي 2019م)

اآلداب

محمد إبراهيم يعقوب

الديوان الشعري مقام نسيان (مؤسسة االنتشار العربي 2019م)

والناش�ة
أدب الطفل
ئ

علي السبعان

كيف فقدت البومة منقارها (دار ج
أش�ار للنشر والتوزيع 2019م)

والناش�ة
أدب الطفل
ئ

لطيفة الشلوي

صانع القبعات (دار كادي ورمادي للنشر والتوزيع 2019م)

املؤلف الشاب

حسن عبده صميلي

الديوان الشعري نزهة في فناء الشك (دار تشكيل 2019م)

املؤلف الشاب

د.أسماء األحمدي

إشكاليات الذات الساردة في الرواية النسا�ئ ية السعودية -
دراسة نقدية 2012-1999م (الدار العربية للعلوم ناشرون 2019م)
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الحضور واالنتشار
املسابقات األدبية

ج
ج
وتش�يع املواهب
وال�وا�ئ ز املحلية تنشيط الواقع املحلي،
تستهدف املسابقات
الناش�ة ،وتتراوح معظمها بين كونها ج�وا�ئ ز صغيرة أو متوسطة ،ويشهد بعضها
ئ
ج
يتو�ه بعضها اآلخــر إلــى األدبــاء
مشاركة أدب ــاء مــن مختلف أنـحــاء الـعــامل ،فيما
الناش�ة في بعض مدن ومناطق اململكة.
السعوديين ،أو حتى
ئ
مبادرة أدب العزلة
اإل�راءات االحترازية ج
الت�ول في إطار ج
تفاعال�ً مع حظر ج
ملوا�هة ج�ا�ئ حة كوفيد،19-
أقامت وزارة الثقافة مبادرة الثقافة في العزلة ،والتي شملت قطاعات ثقافية
ج
هي�ة األدب والنشر
والتر�مة؛
عدة ،إلى ج�انب مبادرة أدب العزلة التي نظمتها ئ
وتش�يعهم على تحويل ج
ج
ج
إلنتا�
ت�ربة العزلة إلى فرصة
لتحفيز األدباء واملبدعين
�
ً
عاليا ،حيث
أعمال أدبية ،وقد شهدت املنصة املؤقتة لتقديم املشاركات إقبا �ًال
تـ جـ�ــاوز عــدد املشاركين في منصة املـبــادرة في األيــام األولــى  95ألــف مشارك.
الهي�ة بتاريخ  23يوليو عن أفضل املشاركات في مختلف ج
األ�ناس
وأعلنت
ئ
األدبية ،حيث اختيرت مشاركة أثير الفيصل في مسار املشاركات الشعرية،
ج
ون�الء مطري ،وأثير السادة ،وشروق املحمادي ،إلى ج�انب عبد الواحد األنصاري
في مسار اليوميات .وفي مسار القصة القصيرة اختير :سامي أحمد حسن،
ووالء تكروني ،وزينب الشيخ علي ،وبلقيس مفرح ،ومحمود الحسيني(،)9
لحظ ارتفاع نسبة املشاركة في مسار اليوميات بصفته أحد مالمح التأثر
ُي
و� َ
بالحالة التي فرضتها ج
ال�ا�ئ حة.

مسابقات األندية األدبية
ج
ج
الناش�ة على و�ه
تمارس األندية األدبية دورا�ً في دعم وتش�يع املواهب األدبية
ئ
التحديد؛ ومن ذلك إقامة عدد من املسابقات ج
وال�وا�ئ ز الصغيرة واملتوسطة التي
تستهدف أبناء املنطقة خاصة ،واملبدعين في اململكة عامة ،ومن امللحوظ في هذا
العام إقامة عــدد كبير من املسابقات األدبية الوطنية بمناسبة اليوم الوطني
التسعين ،وكان ج
تو�ه معظمها للهواة واملبتد�ئ ين.

ج�دول  :5-2ج
ال�وا�ئ ز األدبية املقدمة من األندية األدبية ،وأسماء الفا�ئ زين بها.
اسم ج
ال�ا�ئ زة

الفا�ئ زون

مالحظات

()10

ج�ا�ئ زة رواق السرد
للقصة القصيرة.

املراكز من الثاني وحتى السادس بالترتيب:
حضية خافي  -خلف سرحان القرشي -
محمد الشهري  -سارة القوزي  -كامل عبد ج
ال�واد رزق.

ج
ح�بت ج�ا�ئ زة املركز األول.

()11

مسابقة اإلنسان
في قلب الوطن.

املراكز الثالثة األولى بالترتيب:
حوراء الهميلي  -حسين الزيداني  -حسن القرني

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

()12

مسابقة منتدى عبقر.

املراكز الثالثة األولى بالترتيب:
عبده القوزي  -را�ئ د الوصابي  -أحمد هوساوي

املسابقة مخصصة للذين مل يسبق لهم إصدار ديوان
ً
شعري ،وال ج
عاما.
تت�اوز أعمارهم خمسة وثالثين

ج
للم�د والعلياء
مسابقة
للشعر املغنى.

املراكز الثالثة األولى بالترتيب:
دالل املالكي  -محمد البكري  -عبد العزيز ج
ال�اسم

ج�اءت املسابقة ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين.

مسابقة همة الشعر.

املراكز الثالثة األولى بالترتيب :صالح الرفيعي  -هيثم
األكرومي  -عبد هللا العويد وضحى الغتم (مناصف�ةً )

ج�اءت املسابقة ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين.

مسابقة نيوم
في عيون الحاملين.

املراكز الثالثة األولى بالترتيب:
ياسر آل غريب  -يوسف مدخلي  -حسين آل عمار

ج�اءت املسابقة ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين،
()16
وقد أقيمت عن طريق منصة تويتر.

مسابقة سمو الوطن.

في مسار القصيدة الوطنية :إبراهيم حلوش.

ج�اءت املسابقة ضمن فعاليات اليوم الوطني التسعين.

اسم النادي
ج�دة األدبي

أبها األدبي

ج�دة األدبي
الرياض
األدبي

()13

الشرقية
األدبي

()14

تبوك األدبي

()15

أبها األدبي

()17
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املشاركات العاملية
ج
املهر�انات الشعرية العربية مشاركات مستمرة للشعراء السعوديين،
تشهد
ج
بعكس الحال في
املهر�انات الشعرية العاملية األخرى .شارك مطلع العام الناقد
ج
الدكتور سعد البازعي والشاعر محمد يعقوب في
مهر�ان القاهرة للشعر العربي
ج
فــي دورت ــه الـخــامـســة )18(،وفــي الشهر نفسه شهد
مهر�ان الشارقة الشعري
ج
مشاركة الناقد ج
خوا�ي والشعراء إبراهيم حلوش وحسن الزهراني ومفرح
م�دي
الشقيقي( ،)19قبل أن تتوقف الفعاليات العامة تُ
و�فرض القيود على السفر الدولي
بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-إال أن ظروف اإللغاء ج
أنت�ت مبادرة قام بها بيت الشعر
ج
ج
مهر�ان شرفات الشعري العاملي األول ،وهو
السعودي ،والــذي أطلق
مهر�ان
شعري افتراضي شهد مشاركة اثنين وأربعين شاعرا�ً من سبعة وعشرين بلدا�ً
()20
مختلفا�ً بلغات متعددة ،وأقيم في شهر يونيو من خالل منصات البث املباشر.

ج
ال�معية السعودية لألدب املقارن

()21

تأسست ج
ال�معية في ج�امعة امللك سعود بتاريخ  6أكتوبر ،وهي تهدف إلى
ً
وعامليا،
تعزيز البحث العلمي واألكاديمي في كل ما يتعلق باألدب املقارن عربي �ًا

مع التركيز على ج
املن�ز األدبي السعودي ،وإثراء النتا�ج املعرفي املتعلق به دراس�ة�ً
�
وتر�مة ،وتــزداد أهميتها في ظل ندرة ج
ج
ال�هات املتخصصة في
ال
ونقد �ًا وتحلي �ً
األدب املقارن ،وأطلقت ج
ال�معية سلسلة من اللقاءات العلمية افتتحت في
شهر سبتمبر بمحاضرتين للدكتور سعد البازعي والدكتورة منيرة الغدير،
ونـ ــدوة نـقــاشـيــة فــي شـهــر ديـسـمـبــر بــال ـت ـعــاون مــع مـ جـ�ـمــوعــة قـ ــراءة الــروايــة
السعودية بعنوان اآلخر في ج
امل�تمع السعودي ،قراءة في رواية «ترمي ِب�شرر»
()22
للروا�ئ ي عبده خال ،قبل أن تعلن عن ج
م�موعة من اللقاءات للعام 2021م.
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املشاركة

حضور األمسيات األدبية
أظهر مسح املشاركة الثقافية 2020م ،والذي ج
أ�ري في الربع األخير من العام
بعينة ممثلة شملت  3112شخصا�ً من ج�ميع مناطق اململكة ،انخفاض �ًا في
مستوى الحضور لألمسيات الشعرية واألدبية إلى ما يقارب النصف ،وارتفاع
نسبة الحضور قليال�ً عند احتساب اللقاءات االفتراضية التي أقيم عدد كبير
ج
املهر�انات والفعاليات األدبـيــة الحضورية
منها هــذا الـعــام فــي مقابل إلـغــاء
طــوال مــدة ج
ال�ا�ئ حة (الشكل  .)1-2كما تشكل نسبة الحضور عند الـ ج
ـر�ــال
ضعف نسبة الحضور عند النساء  4.8%مقابل  ،2.4%ويرى بعض املهتمين
أن طبيعة األمـسـيــات األدبـيــة االفتراضية مل تـ جـ�ــذب ســوى شريحة قليلة من
املهتمين ،وذلك لعدم قدرتها على تعويض ج
ال�انب الحضوري ،وهو ما يؤكد
أهمية األمسيات املباشرة ألنها تخلق حالة من التفاعل بين األديب واملتلقي،
خصوص �ًا في ج�انب الشعر.
شكل  :1-2نسبة الذين حضروا أمسية شعرية أو لقاء�ً أدبي �ًا خالل االثني عشر
شهرا�ً املاضية.
5.30%

5.00%

12
10

9.74%

8

6.52%

6
3.28%

3.79%

4.05%

4.01%

2
0

3.60%

3.00%

15-24

25-34

35-44

55-64

45-54

+64

2.70%

شكل  :3-2نسبة الذين حضروا أمسية شعرية أو لقاء�ً أدبيا�ً خالل االثني عشر
شهر �ًا املاضية ،حسب ج
ال�نس.

2.00%
1.00%
0.00%

شكل  :2-2نسبة الذين حضروا أمسية شعرية أو لقاء�ً أدبيا�ً خالل االثني عشر
الف�ة العمرية.
شهر �ًا املاضية ،حسب ئ

4

6.00%

4.00%

وال تعبر هذه النسب بالضرورة عن ضمور في اإلقبال ،فبحكم طبيعة النشاط
ج
ت�ذب الفعاليات األدبية شريحة محددة من املهتمين ،غير أن املسح يشير إلى
الف�ات العمرية األكبر سنا�ً
أن التركيبة الديموغرافية لهذه الشريحة تغلب عليها ئ
الف�ات العمرية من
وف�ة الذكور ،حيث ترتفع نسبة الحضور بشكل ملحوظ بين ئ
ئ
بالف�ات األخــرى .كما تنخفض نسبة حضور اإلنــاث إلى
 55عاما�ً فأكثر مقارنة
ئ
 ،2.4%وهي ج
نتي�ة متسقة مع ما رُ صد في مسح العام 2019م ،ويدعو ذلك
إلى أهمية النظر في سبل توسيع مشاركة الشباب واإلناث بهدف الوصول إلى
ً
تنوعا.
مشهد أدبي منبري أكثر

5.0%
حضر أمسية شعرية
ض�
أد� �ي� حي أو ت
أو لقاء ب
اف�را� ي
خالل  12شهر املاضية

حضر أمسية شعرية
أد���ي حي خالل
أو لقاء ب
 12شهر املاضية

مؤشر العام2019

4.8%

4.0%
3.0%

2.4%

2.0%
1.0%
0.0%

ذكر

أن�ثى

القراءة األدبية
في كثير من الحاالت يكون الكتاب املنشور هو الشكل النها�ئ ي للمنت�ج األدبي،
�
بالقار�ئ حول الكتاب ،سواء كان رواية أو ج
م�موعة
ومن ثم تتمحور عالقة األديب
�
شعرية أو قصصية أو أي ج�نس آخر من ج
األ�ناس األدبية ،وتتصدر القراءة األدبية
اهتمام املشاركين في مسح املشاركة الثقافية للعام 2020م ،حيث بلغت نسبة
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من يفضلون قراءة الروايات والكتب األدبية والشعرية  ،31.1%وتشكل قراءة
اإل�مالية ج
الروايات وحدها  21.9%من النسبة ج
ل�ميع أنواع الكتب(.)23
شكل  :4-2نسبة أصناف الكتب األكثر تفضيال�ً بين القراء.
13.3%

21.9%

11.2%

3.2%

11.2%

4.7%
5.6%
10.9%
17.9%

روايات

تاريخ  /سياسة

دينية

أدب وشعر

أكاديمية متخصصة

ال أقرأ الكتب ً
أبدا

ج
وتكنولو�يا
علوم
س�رة ذاتية
ي
أخرى

الرقمنة في قطاع األدب

األدب الرقمي وتأثير الوسا�ئ ط الرقمية في العمل األدبي

على الرغم من ارتـبــاط هــذا املصطلح ببداية ظهور اإلنترنت وإدخ ــال العناصر
املنت� األدبي ،إال أنه ال يزال غير مستقر الداللة ،وخصوصا�ً مع ظهور
ج
الرقمية إلى
�
مصطلحات أخــرى متداخلة مثل األدب التفاعلي أو أدب الــوســا�ئ ــط أو األدب
الت�ارب في وسا�ئ ل التواصل ج
التوالدي ،وهو ما تشهده بعض ج
ويعرف
اال�تماعي،
ِّ
بعض النقاد األدب الرقمي بأنه النص الذي يوظف التقنيات الرقمية في العمل
الشعري أو السردي( ،)24وبالتالي يمكننا التفريق بين األدب الرقمي الذي تشكل
الرقمنة ج�ــزءا�ً ج�وهريا�ً منه ،وبين األدب غير الرقمي الذي يستعمل الوسا�ئ ل
الرقمية وسيطا�ً للنشر فقط ،ومع قِ�دم استخدام هذه الوسا�ئ ل الرقمية إال أن
تو�ه األدباء نحوها ال يزال محدودا�ً مع ظهور عدة ج
ج
ت�ارب نامية وغير مكتملة،
وربما تكون ج
ت�ربة الشاعر محمد حبيبي بداية من العام 2006م ،والذي أنت�ج
�
ثالث قصا�ئ د رقمية ،هي األقرب إلى االكتمال من حيث اعتمادها على الرقمنة
في بنية النص.
الت�ارب التي تعتمد على الرقمنة ال تعني غياب هذا ج
قلة أو محدودية ج
ال�انب
ج
ت ـمــامـ ًـا ،وخ ـصــوص ـا�ً مــع ان ـت ـشــار أش ـكــال � ــدي ــدة ل ـت ــداول الـعـمــل األدب ـ ــي ،مثل
البودكاست الصوتي ومنصات التواصل ج
اال�تماعي ومنصات بث املقاطع املر�ئ ية،
حيث أسهم توظيف اإلمكانيات التي تقدمها هذه الوسا�ئ ط في أن تكون األدوات
الرقمية ج�زءا�ً مساندا�ً وداعم �ًا للعمل األدبي ،دون أن تغير من طبيعته بشكل
ج�ــوهــري ،ويمكن مالحظة امتداد تأثير الوسا�ئ ط واألدوات الرقمية في شكل
العمل األدبــي بنسب وصور مختلفة؛ فعلى سبيل املثال يتعزز حضور القصة
القصيرة ج�دا�ً وغيرها من أشكال ما ُي�سمى بالسرد املصغر ،وشعر الومضة أو
ج
الشذرات الشعرية في وسا�ئ ل التواصل ج
واأل�ناس
اال�تماعي ،ويحضر الشعر
ذات الطبيعة اإل لـقــا�ئ ـيــة بشكل أكـثــر كثافة مــن ج
األ� ـنــاس األدب ـيــة األخ ــرى في
منصات البث واملنصات السمعية مع االستعانة بمؤثرات صوتية(.)25

الفعاليات األدبية االفتراضية
أدت ج
اإل� ـ ــراءات االح ـتــراز يــة الـتــي صــاحـبــت ج�ــا�ئ ـحــة كــوف ـيــد 19-إلــى إل ـغــاء أو
ج
ج
مو�ة واسعة من الفعاليات
تأ�يل ج�ميع الفعاليات الحضورية ،وإلى ظهور
ُامل ـقــامــة عــن بـعــد بــاسـتـخــدام املـنـصــات املـخـتـلـفــة ،فعلى سبيل امل ـثــال نظمت
مبادرة املوسوعة العربية لألدب العربي في األشهر التي زامنت مدة الحظر
الكلي والـ جـ�ــز�ئ ــي مــا يزيد عــن تسعة عشر لـقــاء�ً افـتــراضـيـا�ً بثتها على منصتها
في اليوتيوب( ،)26وقد خطت عدة مؤسسات أهلية وخاصة وحكومية كذلك
هي�ة األدب
الخطوة نفسها ،ففي املــدة ما بين  7يوليو  10 -أكتوبر عقدت ئ
ج
والنشر
والتر�مة سلسلة من اللقاءات االفتراضية بلغت اثنين وعشرين
لقاء( ،)27تحت عنوان «لقاءات أدبية» تناولت موضوعات متنوعة بين الشعر
ً
والرواية وأدب القصة القصيرة وأدب األطفال ،باإلضافة إلى املناظرات األدبية،
و�ثت ج�ميع اللقاءات بشكل مباشر عبر منصة وزارة الثقافة الرسمية في
ُب
موقع اليوتيوب( .)28وبشكل عام تُ�عامل هذه املنصات كوسيط بديل للقاءات
الحية ،حيث ال تختلف طبيعة اللقاءات املقدمة عبرها عن اللقاءات الحضورية،
والتي تكاد تنحصر في الحوارات بين املقدم والضيف أو ج
م�موعة من الضيوف،
أو املحاضرات واألمسيات الشعرية والقصصية ذات ج
االت�اه الواحد ،أو الندوات
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العلمية واألدبية ،ومل يقتصر هذا النوع من املبادرات على ج
ال�هات واملؤسسات،
بــل امتد إلــى عــدد مــن األف ــراد الــذيــن حــولــوا صفحاتهم الشخصية فــي مواقع
التواصل ج
اال�تماعي إلى منصات منظمة لعقد اللقاءات األدبية ،مثل مبادرة
«صالون أدبـيــات» التي تحولت من مبادرة سنوية تُ�قام خــال شهر رمضان
فـقــط ،إلــى م ـبــادرة أسبوعية بــدايــ�ة�ً مــن مــدة الـحـ جـ�ــر واسـتـمــرت طــوال العام
2020م ،واستضاف الصالون مــن خــال استخدام املنصات االفتراضية 56
ً
أديبا�ً
عربيا ،وأقام ملتقى أدبيات األول ملدة يومين ( )31-30ديسمبر بعنوان
اللسانيات ،نظرياتها وتطبيقاتها(.)29

تطورات تنظيمية
ج
والتر�مة
هي�ة األدب والنشر
على صعيد التطورات التنظيمية ،كان تأسيس ئ
الهي�ة هي ج
ال�هة
في شهر فبراير مطلع العام هو الخبر األبرز ،حيث أصبحت
ئ
ج
وم�االت
املسؤولة عن كل ما يتعلق بصناعة األدب ودعم األدباء ،وخلق فرص
الدعم واالستثمار في القطاع ،كما ُعين الدكتور محمد حسن علوان ر�ئ يسا�ً
للهي�ة ،وفي شهر يوليو �أُ علن عن تشكيل ج
الهي�ة بر�ئ اسة
م�لس إدارة
تنفيذيا�ً
ئ
ئ
سمو وزير الثقافة األمير بدر بن عبد هللا بن فرحان آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب
وز يــر الثقافة األسـتــاذ حامد بــن محمد فايز نــا�ئ ـبـ �ًا لر�ئ يس املـ جـ�ـلــس ،وعضوية
الــدك ـتــور سـعــد ال ـبــازعــي ،والــدك ـتــور حـمــزة املــز ي ـنــي ،والــدك ـتــورة عــز يــزة املــانــع،
الهي�ة في شهر
والدكتور خالد الرفاعي ،واألستاذ محمد السيف )30(.وأعلنت
ئ
ج
استراتي�يتها فيما يخص القطاعات الثالثة ،والـتــي ترتكز فيما
نوفمبر عــن
يـخــص قـطــاع األدب عـلــى  5م ـســارات ر�ئ ـيـســة تتعلق بتعزيز املـحـتــوى األدبــي
برام� التعليم واكتشاف
ج
السعودي ودعم حضور األدباء السعوديين ،وتطوير
�
املواهب ،باإلضافة إلى عقد الشراكات الفاعلة والتعاون مع وزارة التعليم إلثراء
املناه�ج التعليمية باملحتوى األدبي.
�
ثقافتنا هويتنا
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هوامش الفصل:
ج
منه�يته القا�ئ مة أو �الً على متابعة قسم اإليداع في مكتبة امللك فهد
 )1إحصا�ئ يات النشر األدبي تعتمد على الببليوغرافيا التي أعدها الباحث خالد اليوسف ،حسب
�
وأخيراً
الوطنية مع زيارة املكتبات املختلفة ،ثم التواصل مع دور النشر املختلفة واملحلية منها بشكل خاص ،والتواصل الشخصي مع الباحثين اآلخرين واملؤلفين،
متابعة الصحف ج
وخار� اململكة.
ج
وامل�الت واملنشورات عبر شبكة اإلنترنت ،فهي تضم الكتب املنشورة ألدباء سعوديون داخل
�
 )2خالد اليوسف ،حركة التأليف والنشر األدبي في اململكة العربية السعودية لعام 1441هـ2020 - 2019/م (قيد الطبع)
 )3أكاديمية الشعر العربيhttps://apa.tu.edu.sa/ ،
 )4نقاش بؤري ،األدب 23 ،نوفمبر 2020م.

 )5مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنيةhttps://culturalawards.moc.gov.sa/ ،

 )6واس ،ثقافي /سمو األمير خالد الفيصل يعلن أسماء الفا�ئ زين ج
ب�ا�ئ زة األمير عبدهللا الفيصل للشعر العربي 28 ،يونيو 2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2103087
 )7املوقع اإللكتروني ج
ل�ا�ئ زة راشد بن حميد للثقافة والعلوم http://rsh-award.org.ae/winners37، 12 ،ديسمبر 2020م.
 )8املوقع اإللكتروني ج
ل�ا�ئ زة الشيخ زايد للكتاب https://www.zayedaward.ae ،29 ،نوفمبر .2020

 )9املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة ،الثقافة في العزلة مظلة ج�امعة ملبادرات وزارة الثقافة خالل مدة العزل الوقا�ئ ي 13 ،أبريل 2020م،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/19231

 )10واس ،ثقافي /أدبي ج�دة يعلن أسماء الفا�ئ زين في مسابقة القصة القصيرة 16 ،يوليو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2110769 ،

� مسابقته الشعرية اإلنسان في قلب الوطن 9 ،يوليو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2108173 ،
 )11واس ،ثقافي /أدبي أبها يعلن عن نتا�ئ ج
�
 )12واس ،ثقافي  /أدبي ج�دة يعلن عن أسماء الفا�ئ زين بمسابقة الشعر لعام 2020م 22 ،يوليو2020 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2112944 ،
 )13واس ،ثقافي  /أدبي الرياض يحتفي باليوم الوطني بمسابقة شعرية غنا�ئ ية  13سبتمبر 2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2133107

 )14واس ،ثقافي  /أدبي الشرقية يطلق مسابقة همة الشعر بمناسبة اليوم الوطني 15 ،سبتمبر 2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2133996

 )15واس ،اليوم الوطني « /نيوم في عيون الحاملين» مسابقة شعرية وطنية بأدبي تبوك بمناسبة اليوم الوطني 22 ،سبتمبر 2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2137284
ي «نيوم في عيون الحاملين»
� مسابقة#نادي_تبوك_األدب 
 )16نادي تبوك األدبي  [@adabitabuk]، 24سبتمبر 2020م ،إعالن نتا�ئ ج
�
#اليوم_الوطني_السعودي_ال90_نيوم ،تغريدة من موقع تويتر،

 )17واس ،ثقافي  /فنون أبها تعلن أسماء الفا�ئ زين في مسابقتها الوطنية 24 ،سبتمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2137855 ،

الهي�ة العامة لالستعالمات /ملتقى القاهرة الخامس للشعر العربيhttps://www.sis.gov.eg/Story/197912?lang=ar ،
 )18مصر ،ئ

ج
مهر�ان الشارقة للشعر العربي الدورة (  ) 18ينطلق في  5يناير https://www.sdc.gov.ae/Ar/NewsDetails/680/6 ،2020
 )19الشارقة ،دا�ئ رة الثقافة/
�
 )20صحيفة عكاظ 42 ،شاعراً من  27دولة في بيت الشعر السعودي،https://www.okaz.com.sa/culture/na/2027336 ،
ج
مهر�ان شرفات الشعري ،صفحة بيت الشعر على منصة الفيسبوك،
https://www.facebook.com/%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8
%B1-121019777928026

�	)21امعة امللك سعود ،إدارة ج
ج
ال�معيات العلميةhttps://ssa.ksu.edu.sa/ar ،

 )22ج
ال�معية السعودية لألدب املقارن ،الصفحة الرسمية بموقع تويترhttps://twitter.com/saudicomplit ،
ج
والتر�مة.
 )23انظر فصل النشر

تر�مة :محمد أسليم ،ج
 )24فيليب بوتز ،ما األدب الرقمي؟ ،ج
م�لة عالمات ،املغرب ،العدد 2011 ،35م،
http://www.aslim.ma/site/articles.php?action=view&id=149
 )25نقاش بؤري ،األدب 23 ،نوفمبر 2020م.

 )26املوسوعة العاملية لألدب العربي (أدب) ،صفحة تويترhttps://twitter.com/adab ،
ج
والتر�مة 15 ،نوفمبر 2020م.
هي�ة األدب والنشر
 )27بيانات ئ

 )28املنصة الرسمية لوزارة الثقافة على موقع يوتيوبhttps://www.youtube.com/channel/UCnc1DIRKscjEECNfeOBTaTw ،
 )29صالون أدبيات االفتراضيhttps://www.adabiatsalon.com/ ،

ج
 )30واس ،ثقافي  /وزارة الثقافة تعلن عن تشكيل ج
والتر�مة 8 ،يوليو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2107764 ،
هي�ة األدب والنشر
م�لس إدارة ئ
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ا ٔالزياء
اإلبداع واإلنتا��ج
الحضور واالنتشار
اإلدارة املستدامة للمحافظة على األزياء التقليدية وحرفها
الرقمنة واالستهالك في قطاع األزياء
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
تطورات تنظيمية

الفصل الثالث

3

ا ٔالزياء
ا ٔالزياء

ً
�
استطاع قطاع األز يــاء في األعــوام األخيرة أن ج
إبداعيا ،وقــد شهد خــال العام 2020م
ثقافياً
قطاعا
�ً
ي�ذب االهتمام إليه بوصفه
ج
وتس�يل بعض املهن ذات العالقة باألزياء ضمن املهن
هي�ة األزياء،
إنشاء
قرار
كان
مبادرات وتطورات تنظيمية عدة لعل أبرزها
ئ
الثقافية املعتمدة بالتصنيف السعودي املوحد للمهن والذي أقره ج
م�لس الوزراء في شهر يونيو ،وكذلك مل تغب األزياء التقليدية
ج
برام�
عن املشهد ،حيث �أُ طلقت مبادرات للحفاظ عليها والعمل على توثيقها لكونها أحد عناصر التراث غير املادي ،باإلضافة إلى
�
ج
الحرفيين الذين تسببت ج�ا�ئ حة كوفيد 19-في تقليص املنافذ التي كانوا يتواصلون من خاللها مع ج
لدعم ِ
املهر�انات
ال�مهور في
التراثية واملعارض املوسمية.
ج
لو�ستية ج
إلنتا� املصممين السعوديين ،وخلقت تحديات ج
من ج�انب آخر ،تركت ج
املنت�ون
وا�هها
ج
ال�ا�ئ حة آثارها على املضامين اإلبداعية
�
في القطاع ،وقد أسهم االرتفاع في معدالت التسوق اإللكتروني الذي أصبح الخيار الوحيد أمام املستهلكين خالل مدة حظر ج
الت�ول،
ج
املتا�ر اإللكترونية املختصة باألزياء وتفعيل عملية تسويقها عبر اإلنترنت.
في ارتفاع عدد

اإلبداع واإلنتا�ج
�

ج
واالست�ابة لها هي املعلم
كغيره من القطاعات ،كانت آثار ج�ا�ئ حة كوفيد،19-
الر�ئ يس لحالة اإلنـتــا��ج والنشاط اإلبداعي في ج
م�ال األزيــاء لعام 2020م .إذ مل
ال�ا�ئ حة في مردودها السلبي على الصناعة ،إنما فَّ
ج
ينحصر تأثير ج
است�ابة
ح�زت
إبداعية من قبل املمارسين في ج
امل�ال ،وظهر ذلك في أشكال ومضامين لتصاميم
ج�ديدة تتناسب مع السياسات الوقا�ئ ية املفروضة ،فمع فرض ارتــداء الكمامة
فــي أمــاكــن ج
الت�معات ،أصبحت الكمامة قطعة أساسية فــي أزي ــاء 2020م،
وأضيف إلى دورها الوقا�ئ ي وظيفة ج�مالية؛ حيث قدمها املصممون السعوديون
فــي أشـكــال وأل ــوان متنوعة تناسب مختلف األذواق ،وتـطــور هــذا التحول مع
ج
التدري�ية ملا ُي�سمى بالحياة الطبيعية ،وأصبحت الكمامة بمثابة القطعة
العودة
التكميلية للزي الرسمي في أماكن العمل ،حيث طبعت ج
م�موعة من الوزارات
والهي�ات واملؤسسات الحكومية واملراكز والشركات الكبرى في القطاع الخاص
ئ
(((
شعاراتها على الكمامة ،ووزعتها على املوظفين.
�
وتبعاً
ومع االعتياد على البقاء في املنزل ازداد امليل إلى شــراء األزيــاء املريحة،
لــذلــك اتـ جـ�ــه مصممو األزي ــاء نحو البساطة فــي التصميم واخـتـيــار األزي ــاء ذات
القصات الواسعة ونوعية القماش املريحة ،وكــان للثياب التقليدية النسا�ئ ية
نصيب وافــر لطبيعتها املريحة واألنـيـقــة (((.كما ظهر خط خــاص لتصاميم أزيــاء
البحر لتلبية الطلب النات��ج عن إغالق الحدود الذي تزامن مع فصل الصيف وروا��ج
البي�ية كإحدى الخيارات القليلة املتاحة ألنشطة الترويح في
السياحة الداخلية
ئ
(((
ظل ج
ال�ا�ئ حة.
وعلى صعيد اإلنتا� ،تأثر القطاع بتأثر أنظمة ج
الت�ارة العاملية من إغالق الحدود
ج
وفــرض السياسات الــوقــا�ئ ـيــة ،وبخاصة تلك التي تعتمد على التصنيع خــار��ج
اململكة (((،ومل َي�سلم التصنيع الداخلي من آثــار ج
ال�ا�ئ حة ،حيث انخفض إنتا��ج
صناعة امللبوسات في اململكة بنسبة  46%خالل شهر مايو (((،ولتفادي الخسا�ئ ر
املــاديــة املترتبة على ذلــك ،لـ جـ�ــأت بعض الـعــامــات ج
الت�ارية املحلية إلــى اختيار
�
وفقاً للظروف التي فرضتها ج
وإنتا� ما
�ج
ال�ا�ئ حة كتغيير نشاطها
الحلول املؤقتة
(((
يناسب املستهلك خالل مدة حظر ج
الت�ول ،ومن ذلك إنتا��ج الكمامات.

78

اإلنتا� في القطاع
ج
تحفيز
�

ُّ
التعطل الظرفي الذي طال اإلنتا��ج في القطاع وحيثيات ج
است�ناف
ال�ا�ئ حة مل يمنعا
ئ
ُ
�أ
الناش�ة فيه ،حيث علن في نهاية العام 2020م
ج�هود دعم وتطوير الشركات
ئ
عن برنام��ج حاضنة األزيــاء الذي أطلقته وزارة الثقافة بشكل افتراضي ،بهدف
إنتا� رواد األعمال ،والطالب ،وأصحاب العمل الحر،
تقديم دعم معرفي وتطوير �ج
واملمارسين في قطاع األزياء والقطاعات ذات العالقة.
وينقسم البرنام��ج إلى ثالث مراحل ،مرحلة الهاكاثون ،وهي مسابقة تنافسية
على مــدى ثــاثــة أي ــام يتنافس فيها املـشــاركــون فــي مـ جـ�ــال التصميم والتقنية
واالستدامة ،واملرحلة الثانية عبارة عن مخيم تدريبي افتراضي لخمسة أيام
يهدف إلى تطوير أعمال املتنافسين وإكسابهم خبرة عملية في ج
م�ال األزيــاء
ـرا برنام��ج الحاضنة
وري ــادة األعـمــال بواسطة خبراء إقليميين وعامليين ،وأخ ـيـ � ً
الناش�ة في القطاع وتطوير مشروعاتها مع
التدريبي املطول لرعاية الشركات
ئ
إمكانية الحصول على دعم مادي ،ويقدم البرنام��ج في مرحلة الهاكاثون ج�ا�ئ زة
للمركز األول وهي رحلة إلى مدينة املوضة ميالنو في إيطاليا تستمر من خمسة
(((
أيام إلى أسبوع ،وتحصل املراكز الثالثة التالية على ج�وا�ئ ز مالية وتكريمية.

ال�وا�ئ ز في ج
ج
م�ال تصميم األزياء
ج
ال�وا�ئ ز املحلية
�
ج
وتش�يع اإلنـتــا��ج في القطاعات الثقافية،
انطالقاً من دورهــا في دعــم املبدعين
(((
أطلقت وزارة الثقافة «مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية» في نهاية شهر يونيو.
ُف
و�تح باب الترشيح ج
لل�مهور من خالل منصة الوزارة اإللكترونية الخاصة باملبادرة
حتى نهاية شهر سبتمبر ،وسيعلن عن الفا�ئ زين ج
بال�وا�ئ ز خالل عام 2021م.

ج
ال�وا�ئ ز العربية
ً
عربيا ،أطلقت ج�ا�ئ زة فوغ لألزياء التي تستهدف مواهب الوطن العربي نسخة
عام 2020م برعاي�ة� ٍ من مشروع نيوم ،كما أعلنت عن أسماء املصممين العشرة

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

املتأهلين للنها�ئ يات والتي تضمنت مشاركتين من اململكة ،واحــدة للمصمم
ف�ة األزياء الراقية ،واألخرى للشقيقتين سارة وسهام
السعودي يوسف أكبر في ئ
(((
ف�ة األزياء ج
ال�اهزة.
بن علي في ئ
كما فاز خمسة مصممين من الوطن العربي منهم املصمم السعودي يوسف
ف�ة مالبس السهرات( ((1ضمن ج
ال�ا�ئ زة السنوية لدعم مواهب الوطن
أكبر عن ئ
العربي فاشن ترست العربية ،والتي أطلقت هــذا العام بشكل افتراضي عبر
اال�تماعي الخاص ج
حساب التواصل ج
بال�ا�ئ زة على فيسبوك وإنستغرام.
املشاركات العاملية
على الرغم من تأثر عروض وفعاليات األزياء العاملية وإلغاء أو ج
تأ�يل العديد منها،
إال أن املشاركة الوطنية كان لها حضور خار��ج اململكة عبر عدد من املشاركات العاملية
ملصممي األزيــاء السعوديين مثل مشاركة املصممة لولوة املهنا ضمن أسبوع
املوضة في نيويورك 2020م ((1(،ومشاركة املصممة نورة الحميد في شهر يناير
بعرض أزياء من ج
م�موعتها الخاصة ضمن برنام��ج معرض املالبس الشرقية «ذا
(((1
أورينتال فاشون شو» في متحف اللوفر في باريس ،كما عرضت املصممة
س�ى اليوسف ج
ج
م�موعتها لربيع وصيف 2021م واملستلهمة من ج�بل القارة
في األحساء في شهر سبتمبر ضمن أول أسبوع لألزياء الرقمية العاملية ،والذي
تأ�لت عروض ج
أقامته نتورك  FNLلدعم املصممين الذين ج
م�موعاتهم بسبب
(((1
ج�ا�ئ حة كوفيد.19-

الحضور واالنتشار

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

وقد أتاح الفرصة للعديد من مصممي ومصممات األزيــاء السعوديين لعرض
ت�اوز  18ألف زا�ئ ــر ((1(،وكغيره من ج
إقباال ج
امل�االت الثقافية،
�ً
أعمالهم ((1(،والقى
أبدى قطاع األزياء مرونة في تعاطيه مع إلغاء املحافل والعروض الحضورية في
مدة حظر ج
�ً
افتراضيا
ال
الت�ول ،فأخذت عروض وملتقيات األزياء هذا العام شك � ً
ُ
�أ
عبر مــواقــع اإلنترنت ومنصات وســا�ئ ــل التواصل ج
اال�تماعي ،و قـيـمــت بعض
امللتقيات بشكل ج
ه�ين يدم��ج العنصر االفتراضي بالحضور الواقعي بعد العودة
ج
التدري�ية للحياة الطبيعية ،وذلك باستخدام العروض االفتراضية مع الحضور
َ
ّ
التقليدي وتوخي االحترازات الصحية ،فعلى سبيل املثال ن�ظ مت كلية التصاميم
في ج�امعة القصيم مؤتمر تصميم األزياء والتوقعات املستقبلية الذي أقيم في
نهاية شهر نوفمبر ،وناقش عالقة تصميم األزياء بالتنمية املستدامة ،واستخدام
امل�ال في خدمة ج
التقنية في إنتا��ج املالبس ،ودور ج
امل�تمع ،باإلضافة إلى تقديم
(((1
عرض أزياء افتراضي ألعمال الطالبات.
كما نظمت شركة آد لتنظيم املـعــارض نسخة هــذا الـعــام مــن معرض «زري»
الرمضاني على شبكة اإلنـتــرنــت ،عبر تقديم ج
ت�ربة افتراضية متكاملة تضم
�
مصمما ومصممة ،إلى ج�انب
ً
املعرض املخصص لألزياء بمشاركة أكثر من 50
و�لسات حوارية مع صناع األزياء ،باإلضافة إلى الون��ج «زري» الذي ّ
ندوات ج
يمكن
الزوار من التواصل �
يخل بالكامل من إقامة
معاً بشكل مباشر ((1(.غير أن العام مل �ُ
بعض عروض األزياء الحضورية ،فنظم على سبيل املثال عرض أزياء في رحلة
الكروز التي انطلقت في البحر األحمر خالل شهر أكتوبر ضمن فعاليات صيف
خاشق�ي من ج
ج
م�موعتها
السعودية «تنفس» ،وذلك ألعمال املصممة سماح
(((1
شاط�ئ ج�زيرة الرأس األبيض.
للصيف على
�
ج
وتأ�يل الفعاليات التراثية واملعارض
في الشق التراثي من القطاع ،أدى إلغاء
ج
تحد أمام ِ
منت�اتهم ،إال
وحد من فرص عرض وبيع
الحرفيينَ �ّ ،
املوسمية إلى خلق ّ ٍ
ج
أن بعض املنافذ الثابتة استأنفت النشاط مع تخفيف اإل�راءات االحترازية ،مثل
الحرفيين ِ
مت�ر صوغة بالرياض املتخصص في بيع أعمال ِ
ج
والحرفيات التقليدية،
(((1
والتابع للبرنام��ج الوطني ِ
للحرف والصناعات اليدوية (بارع).

نماذ�ج من عروض ومؤتمرات األزياء لعام 2020م
�

ﻣﺎرس

2020

اﳌﻌﺮض اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻌﺸﺮون ﻟﻸﻋﺮاس.

ﻣﺎﻳﻮ

2020

ﻣﻌﺮض زري اﻟﺮﻣﻀﺎ�� ���
اﻻﻓ� �
�ا� ��� ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـ .3D
�

ﺳﺒ �� ���ٜ

2020

ﻣﻌﺮض ﺧﺎص ﺑﺎﳌ��ﻤﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣ�� �ﺔ ﻛﻨﺪاﺳﺔ
�� ��� ﻣﺪﻳﻨﺔ ٜﺣﺪة.

أﻛﺘﻮﺑﺮ

2020

ﻋﺮض أزﻳﺎء اﳌ��ﻤﺔ ��ﺎح
ٜ
ﺧﺎﺷﻘﺤﻲ ���ﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﻜﺮوز
� اﻧﻄﻠﻘﺖ
اﻟ�� � �
�� ��� اﻟﺒﺤﺮ

ﻧﻮﻓﻤ��
ٜ

2020

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗ����� اﻷزﻳﺎء
واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

اﻷﺣﻤﺮ.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ

79

ا ٔالزياء

اإلدارة املستدامة للمحافظة على األزياء
التقليدية وحرفها
القوا�ئ م الوطنية

ُوظفت هذا العام سبل ج�ديدة لتوثيق عناصر التراث غير املــادي ومن ضمنها
األزياء التقليدية ،حيث نفذت ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث (نحن
تراثنا) في شهر أكتوبر ج�ولة افتراضية حول اململكة ج
ل�مع عناصر التراث الثقافي
وتوثيقها بالتعاون مع وزارة الثقافة .ج�اءت الحملة تحت عنوان «إشراك ج
امل�تمع
املحلي في إعداد القوا�ئ م األولية لعناصر التراث الثقافي» وشملت وسط اململكة،
وشمالها ،وشرقها ،وغربها ،وتواصل فيها مختصون مع أفراد ج
امل�تمع املشاركين
من مناطق اململكة املختلفة ج
لت�ميع وتوثيق عناصر التراث غير املادي ،بما فيها
تلك املرتبطة ج
بم�ال األزي ــاء وال ـحــرف ذات ال ـعــاقــة ((2(.ويـعــد توظيف وســا�ئ ــل
ج
منه�ي فــي الحفظ
الـتــواصــل الرقمية بمثابة خـطــوات أولـيــة مساندة لعمل
واألرشفة والتوثيق للتراث الوطني تُ� ضِّ
ح�ر له وزارة الثقافة.

القوا�ئ م الدولية
�
ج
تس�يل ِحرفة حياكة السدو ضمن القا�ئ مة التمثيلية
رسمياً هذا العام عن
ُ�أ علن
للتراث الثقافي غير امل ــادي لــدى منظمة اليونسكو ،وهــو ملف مشترك بين
و�عد السدو أحد النقوش الحرفية املستخدمة في تزيين
اململكة ودولة الكويتُ .ي
ج
األنس�ة التقليدية لألغراض املختلفة من مالبس ومفارش وغيرها ((2(.فيما ال
�
�
يزال العمل قا�ئ �
تقليدياً في قا�ئ مة
لباساً
إدرا� البشت الحساوي بوصفه
�ج
ماً على
(((2
التراث العاملي غير املادي منذ 2018م.

الرقمنة واالستهالك في قطاع األزياء

ج�ا�ئ حة كوفيد 19-وفرص النمو في التسوق اإللكتروني
يفتح اإلقبال املتسارع على ج
الت�ارة اإللكترونية في اململكة فرص نمو واسعة
أمام الفاعلين في قطاع األزياء ،وبحسب مسح نفاذ واستخدام تقنية املعلومات
للهي�ة العامة لإلحصاء ،تضاعفت الشريحة التي
واالت ـصــاالت لألسر واألف ــراد
ئ
تتسوق عــن طــريــق اإلنـتــرنــت مــن  15.26%عــام 2018م إلــى  30.17%في
2019م ،وحوالي  67%ممن يقومون بهذه العمليات اإللكترونية للشراء عبر
اإلنترنت بحسب مسح عام 2019م ،طلبوا مالبس أو أحذية أو سلع رياضية،
(((2
وهي نسبة تتصدر نسب غيرها من السلع.
ج
ال�ا�ئ حة في تسريع هذا ج
وقد أسهمت ظروف ج
است�اب له القطاع
االت�اه ،وبشكل
في ج
تو�ه عالمات األزياء املحلية إلى إطالق أو تفعيل مواقعها اإللكترونية وزيادة
حضورها الرقمي ،وفي حلول «األزياء ج
وامل�وهرات» ضمن أعلى خمسة أنشطة
املس�لة في منصة (معروف) التابعة لوزارة ج
ج
ج
الت�ارة
املتا�ر اإللكترونية
تمارسها
(((2
والتي ارتفع عددها بنسبة  171%خالل التسعة أشهر األولى.

تحديات ج
الت�ارة اإللكترونية في قطاع األزياء
إن أرق ــام النمو غير املسبوقة تفتح أمــام املصممات واملصممين السعوديين
�
فرصاً واعــدة ،فكما رصد تقرير الحالة الثقافية 2019م ،يتضح أن املصممات
واملصممين السعوديين ليسوا بغرباء على الفضاء الرقمي ،فقد وفــرت لهم
منافذ التسوق اإللكترونية منذ منتصف العقد املاضي ،مساحات بديلة وحيوية
للبروز وعــرض أعمالهم ،والوصول إلى شريحة أكبر من املستهلكين بتكاليف
ال�ا�ئ حة للرقمنة قد يأخذ هذا ج
أقل ،ولعل تسريع ج
االت�اه إلى مستويات أعلى من
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 ،حيث يسيطر هذا النوع من األزياء
إنتا� ها�ئ ل من حيث الكمية وبأسعار مغرية دون
على السوق اإللكترونية بضخ �ج
االهتمام ج
بال�ودة ،عــاوة على السرقات الفكرية التي يتعرض لها املصممون
(((2
املحليون دون سياسات حازمة تسيطر عليها وتحد من اتساعها.
املتا�ر اإللكترونية ،إذ ج
ج
يوا�ه مصممو
التحدي اآلخر يتعلق بخيارات العرض على
األزياء مشكلة محدودية القوالب للمواقع اإللكترونية وقلة املحترفين في ج
م�ال
ج
املنت�ات ،مما يصعب عليهم إضفاء طابعهم الفني بالحرية ذاتها
تصوير وعرض
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ج
ج
اللو�ستية وخدمات
املتا�ر التقليدية .كما تعد الخدمات
التي توفرها لهم
ما بعد البيع مهمة لكسب ثقة املستهلك في ج
ت�ربة الشراء اإللكتروني ،إال أن
ج
قدرة أصحاب العالمات ج
املتا�ر واملنصات
الت�ارية على التحكم بها محدودة في
اإللكترونية املختلفة ،وتتحكم بها شــركــات مشغلة أخ ــرى ،مــا قــد يـســيء إلى
السمعة التسويقية للعالمة ج
الت�ارية عند حصول أي مشكالت متعلقة بخدمات
(((2
ج
ج
املنت�ات.
استر�اع واستبدال
ما بعد البيع ،كتأخر التوصيل أو

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
نمو القطاع

ج
�ج
الخار�
بالدر�ة األولى على استيراد قطع األزياء املختلفة من
يعتمد سوق األزياء
(� ــدول  ((2(.)1-3وتشكل صناعة امللبوسات في اململكة  1.4%من ج
ج
إ�مالي
ج
النشاطات ج
الت�ارية ،بينما تشكل صناعة
املنسو�ات ما نسبته  ((2(.1.2%كما
ج
نشاطا ج
الت�ارة إلى ج
تشير بيانات وزارة ج
ف�ة تصميم
مس� � ً
اريا
ت� � ً
�ً
و�ود 714
ال في ئ
(((2
األزياء وامللبوسات واألحذية ج
وامل�وهرات لعام 2020م.

ﻣﺎﻳﻮ

ﻣﺎرس

دعم القطاع

ﺳﺒ�� ���ٜ

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

ﻧﻮﻓﻤ��
ٜ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

أعمال الحرفيين في ج
أعمالهم
م�ال األز يـ
تأثرت
ـاء واملساحات املتوافرة لعرض 2020
2020
2020
غ�بت املناسبات
ج�ــراء التبعات املترتبة على انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد 19-حيث ّي
ﻋﺮض أزﻳﺎء اﳌ��ﻤﺔ ��ﺎح
ﻣﻌﺮض ﺧﺎص ﺑﺎﳌ��ﻤﺔ
الواردات
اﳌﻌﺮضالصادرات
ج
ج
املنت�ات واألزيــاء التقليدية
اال�تماعية والوطنية التي يــزداد فيها الطلب على
ﻣﻌﺮض زري اﻟﺮﻣﻀﺎ�� � ��
اﻟﺴﻌﻮدي
ٜ
ﺧﺎﺷﻘﺤﻲ ���ﻦ رﺣﻠﺔ اﻟﻜﺮوز
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣ�� �ﺔ ﻛﻨﺪاﺳﺔ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺗ����� اﻷزﻳﺎء
مثل األعياد وشهر رمضان املبارك واحتفاالت اليوم الوطني .وعلى خلفية هذه
اﻻﻓ� �
.3D
�ا� ��� ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـ
ﻟﻸﻋﺮاس.
�
9,869
اﻟﻌﺸﺮون1,011
� اﻧﻄﻠﻘﺖ
اﻟ�� �
�� ��� ﻣﺪﻳﻨﺔ ٜﺣﺪة.
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
الصعوبات ،قدمت � ج
تراثنا)
ـراث (نحن
ال�معية السعودية للمحافظة على الـتـ
�
ـو�ـ � ��� اﻟﺒﺤﺮ
م ـبــادرة «ال تـ ِّق
ـف» لــدعــم أصـحــاب الـ ِـحــرف الـتــراثـيــة ،وشملت ِحــرفـ �ـاً عــدة في
اﻷﺣﻤﺮ.
ج
ومع فرض حظر ج
م�ال األزياء ،مثل صناعة البشوت ،والتطريز ،وصناعة السبح واإلكسسوارات،
الت�ول في بداية العام ،انخفضت قيمة عمليات نقاط البيع في
�
والخياطة وغيرها ،وقد شمل الدعم ِ 350حرفياً على مدى  3مراحل ،منهم 141
قطاع املالبس واألحذية في الربع األول والثاني من هذا العام بشكل استثنا�ئ ي،
(((3
(((3
ِح �
رفياً يعملون في صناعات ذات عالقة ج
بم�ال األزياء.
ثم عادت إلى مستويات أعلى في األشهر التالية.

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

اﳌﻌﺮض اﻟﺴﻌﻮدي
اﻟﻌﺸﺮون ﻟﻸﻋﺮاس.
اﳌﻼﺑﺲ واﻷﺣﺬﻳﺔ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎ�� ���

6.071

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

2.371

5.062

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎ�� ���

3.192

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

7.749

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

2.407

9.175

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

2.873

ٜ
اﳌﺤﻮﻫﺮات

املصدر :البنك املركزي السعودي ،النشرة اإلحصا�ئ ية الشهرية ،ديسمبر 2020م،
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ج�دول ِ :2-3حرف األزياء املدعومة من قبل مبادرة «ال قِّ
تو�ف»
ِ
الحرف املدعومة

عدد ِ
الحرفيين

الخياطة والتطريز

102

السدو

69

القط العسيري

11

صناعة السبح

07

الخرز

04

ج
ال�لود والخرازة

04

صناعة البشوت

03

صناعة النسي��ج

03

الصوف

02

اال�تماعية في هذا الشأن ،إذ اعتمد ج
والتنمية ج
م�لس الوزراء التصنيف الوطني
املوحد للمهن ج
ال�ديد والذي أدر��ج أكثر من ثمانين مهنة ثقافية ج�ديدة ،من بينها
(((3
مهن تشمل قطاع األزياء مثل مصمم نسي�.
ج
ج
املس�لة في قطاع
ج�ــدول :3-3أعــداد العاملين السعوديين في عدد من املهن
(((3
األزياء لعامي 2019و2020م
املهن

2019

2020

مصمم أزياء

-

49

مفصل أزياء /عام

47

618

ج
وفيما يخص ِ
املس�لين منهم هذا العام في البرنام��ج
الحرفيين ،فقد بلغ عدد
�
الوطني ِ
للحرف والصناعات اليدوية (ب ــارع) قــرابــة ِ 1932حــرفـيــاً فــي مختلف
وامل�وهرات ،وفي ج
م�االت األزياء ج
ج
ج
م�ال التطريز بلغ العدد  ،679أما
املنسو�ات
(((3
فعددهم ِ 956ح ً
الحلي ج
رفيا في ج
وامل�وهرات.
رفيا ،وِ 297ح � ً
م�ال ُ

فرص العمل والعاملون في القطاع

التعليم واملهارات

�
�
تعكس بيانات وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
مهماً نحو رفع
تطوراً
اال�تماعية
مستوى احترافية ج
م�ال تصميم األزيــاء ،ففي حين أشار تقرير الحالة الثقافية
في اململكة العربية السعودية 2019م إلى غياب ألعداد املصممين السعوديين
ج
املس�لين لــدى الـ ــوزارة ،تكشف بيانات الـعــام عــن أع ــداد ملصممين سعوديين
ج
مس�لين بمهنة مصمم أزياء ،باإلضافة إلى أعداد أكبر بأضعاف عدة في مهنة
تنظيميا في االعتراف
�ً
تطورا
�ً
مفصل أزيــاء ،وهو ما يعكس  -في املقام األول -
باملهنة .وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن ثمار تعاونها مع وزارة املوارد البشرية

التدريب
قدمت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني العديد من الدورات والبرام��ج
ج
املتعلقة بــاألزيــاء هــذا العام ،حيث بلغ ج
برنام� ًا ،موزعة بين 37
م�موعها 77
ج
الخري�ات اإلنــاث من هذه البرام��ج
ومعهدا حول اململكة ،وقد بلغ عدد
�ً
�ً
مركزا

82

خري�ين ذكــور ((3(.كما ّ
ج
ج
الهي�ة العامة للترفيه هذا
قدمت
خري�ات و5
1108
ئ
ف�ة
العام دورات تدريبية للمشاركين والفا�ئ زين بتحديات الترفيه والتي تضم ئ
(((3
األزياء السينما�ئ ية.

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

2

ﺤﻮﻫﺮات

1

5

ا��ﺒـﺮ

1

ﺮﻳﺪة
ﺑ

2

ا���ﻔ ٜﺤﻲ

2

اﻟﺪﻣﺎم

اﻷﺣﺴﺎء

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

اﻟﺮﻳﺎض

3

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

4

اﻟﻄﺎﯨٔ ﻒ

راﺑﻎ
ٜﺣﺪة

اﻟﻘﻨﻔﺬة

ٜﺣﺎزان

ﺻ
ﺻﺒﻴﺎ

1

ﺴﺘﻮرة
ﻣ

اﻟﻮﺳﻘﺔ

ﺎﻣﻄﺔ

1

1
1

1

10
1

1
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وللتأقلم مع التحديات التي فرضتها ج
ال�ا�ئ حة على القطاع والـبــرامــ��ج املقدمة
للعاملين فيه� ،أُ قيمت عدة دورات افتراضية بالتعاون مع منصة مهارات من
والحلي ،وهي التطريز ،القط العسيري ،وصناعة
شركة غوغل متعلقة باألزياء ُ
الـسـبــحُ ،ق
ج
و� ــدم ــت ه ــذه ال ـ ــدورات ِ
املس�لين فــي الـسـ جـ�ــل الـ ِـحــرفــي
للحرفيين
(((3
واملهتمين ،وبلغ العدد الكلي للمستفيدين  200شخص.
كما أطلق معهد التدريب (ثقف) لتنمية املواهب التابع ج
لل�معية العربية السعودية
للثقافة والفنون هذا العام ج
م�موعة من الدورات املتخصصة في تصميم األزياء
ف�ة املبتد�ئ ين والـهــواة في املـ جـ�ــال ،وقــد بــدأ أولــى دوراتــه عن بعد في
استهدفت ئ
(((3
�
تماشياً مع ج
ج
اإل�راءات االحترازية.
م�ال تصميم األزياء في شهر رمضان

تطورات تنظيمية
هي�ة
هي�ة األزياء ضمن  11ئ
أعلن سمو وزير الثقافة في بداية العام عن إنشاء ئ
ثقافية ج�ديدة صدرت موافقة ج
م�لس الــوزراء على إنشا�ئ ها مطلع شهر فبراير
�
� بوراك شاكماك ر�ئ �
2020م ُ
تنفيذياً لها ((4(،ليختص عملها باإلشراف
يساً
وع ِّي� ن� َ

على ج
م�ال األز ي ــاء ،وتولي مسؤولية تطويره
ع ـبــر وضـ ــع اس ـتــرات ـيـ جـ� ـيــة ل ـل ـق ـطــاع وم ـتــاب ـعــة
تنفيذها ،واقـتــراح املعايير واملقاييس ،وإقامة
ج
وتش�يع املمارسين
املعارض واملؤتمرات ،ودعم
م ــن املـصـمـمـيــن وامل ـص ـم ـمــات وال ـعــام ـل ـيــن في
ج
امل�ال ((4(.وفي الربع الثاني من العام� ،أُ علِ ن عن
ج
هي�ة األز يــاء بر�ئ اسة
إدارة
لس
م�
تشكيل
عن
ئ
سمو وز ي ــر الثقافة األم ـيــر بــدر بــن عبد هللا بن
فرحان آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب وزيــر الثقافة
األســت ــاذ حــامــد بــن مـحـمــد فــايــز نــا�ئ ـبـ � ًـا لــر�ئ ـيــس
ج
امل�لس ،وعضوية صاحبة السمو امللكي األميرة
ريما بنت بندر ،واألميرة دينا بنت علي ج
ال�هني،
واألستاذ خالد بن أحمد الطاير ،واألستاذ بوراك
شــاكـمــاك ،واألس ـتــاذ راف ــي ثــك ــران ((4(،وتعمل
ج
استراتي�يتها عـلــى اقـتــراح
الـهـيـ ئـ�ــة فــي إط ــار
مشروعات التنظيمات التي تتطلبها طبيعة
مسؤوليتها ج
ت�اه تطوير القطاع.
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هوامش الفصل:
 )1نقاش بؤري ،األزياء 29 ،نوفمبر 2020م
ج
املر�ع السابق
)2

ج
املر�ع السابق
)3
�
مركزا لعدد كبير من الصناعات بما يغطي احتيا�ج السوق السعودي واألسواق
ً
 )4واس اقتصادي ،وزير الصناعة والثروة املعدنية :اململكة تعمل على أن تكون
�
املحيطة 8 ،سبتمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2131475 ،
اإلنتا� الصناعي ،مايو 2020م،
ج
الهي�ة العامة لإلحصاء ،تقرير
)5
ئ
�
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/industrial_production_may_2020ar.pdf
 )6نقاش بؤري ،األزياء 29 ،نوفمبر 2020م

 )7املركز اإلعالمي بوزارة الثقافة ،وزارة الثقافة تطلق برنام�ج حاضنة األزياء لدعم املواهب ورواد األعمال 3 ،ديسمبر 2020م،
�
https://www.moc.gov.sa/ar/news/33577

 )8وزارة الثقافة ،وزارة الثقافة تطلق مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية 30 ،يونيو 2020م https://www.moc.gov.sa/ar/news/23383
 )9فوغ العربية ،تعرفوا إلى املصممين املتأهلين لنها�ئ يات ج�ا�ئ زة األزياء من ڤوغ 2020م التي تقام بدعم من نيوم 26 ،نوفمبر 2020م.
 Fashion Trust Arabia ،Mille 	)10تكشف عن أسماء الفا�ئ زين لعام  12 ،2020مايو 2020م،
https://www.milleworld.com/ar/fashion-trust-arabia-2020-winners/

 )11العربية نت ،مصممة سعودية تلمع في نيويورك ..ووزير الثقافة يتفاعل 30 ،أكتوبر 2020م
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2020/10/30/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85%D8%A9-%D8%B3
%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83-%D9%88%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B
9%D9%84
 )12صحيفة ج
ال�زيرة ،املصممة السعودية نورة الحميد تعرض تصاميمها في متحف اللوفر بباريس 17 ،فبراير 2020م،
https://www.al-jazirah.com/2020/20200217/ms1.htm

13) Arab news, Saudi designer showcases collection in first International Digital Fashion Week, 4 September 2020,
https://www.arabnews.com/node/1729271/saudi-arabia

هي�ة البحرين للسياحة تشارك في معرض أعراسنا  2020ج
ب�دة5 ،مارس 2020مhttps://cutt.ly/VjasUfM ،
 )14صحيفة الوطن ،ئ

الهي�ة العامة للترفيه 17 ،ديسمبر 2020م
 )15بيانات ئ

ج
�	)16امعة القصيم ] 8 ،[@QassimUniv1نوفمبر2020م ،مؤتمر تصميم األزياء والتوقعات املستقبلية :تحديات ،رؤى ،إبداع ،استثمار ،تغريدة من موقع
تويترhttps://twitter.com/QassimUniv1/status/1325504477865111553?s=20 ،

السعود�ة بمعرض زري االفتراضي 10 ،مايو 2020م https://cutt.ly/njadUmk
يّ
 ،HARPERS BAZAAR ARABIA 	)17هكذا ينتعش املوسم الرمضاني في
ج
ـود�ــة وتكشف تفاصيلها لـهــاربــرز ب ــازار 26
خاشق�ي تـقــدم أول عــرض أزي ــاء فــي رحـلــة ك ــروز سـعـ يّ
 ،HARPERS BAZAAR ARABIA 	)18املصممة سـمــاح
أكتوبر2020مhttps://cutt.ly/3jadSeK ،

البرنام� الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) 16 ،ديسمبر 2020م
ج
 )19بيانات
�
 )20نحن تراثنا ] 18 ،[@shpseventsأكتوبر 2020م ،بالتعاون مع  @mocsaudiيسعدنا دعوتكم لحضور ورشة عمل افتراضية بعنوان إشراك ج
امل�تمع املحلي
في إعداد القوا�ئ م األولية لعناصر التراث الثقافي ،تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/shpsevents/status/1317832548689522688 ،
 )21واس ثقافي ،اليونسكو تعلن ج
تس�يل حياكة السدو ضمن قا�ئ متها للتراث الثقافي غير املادي 16 ،ديسمبر2020م https://www.spa.gov.sa/2169729
 )22األزياء ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.

الهي�ة العامة لإلحصاء ،مسح نفاذ واستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت لألسر واألفراد لعام 2018م 2019 -م.
 ) 23ئ

ج
الت�ارة ] 27 ،[@MCgovSAاكتوبر 2020م ،زيادة عدد ج
 )24وزارة ج
املس�لة في منصة  @maroof_saبنسبة  171%خالل  9أشهر ،تغريدة
املتا�ر اإللكترونية
من موقع تويترhttps://twitter.com/MCgovSA/status/1321134570759200769?s=20 ،
 )25نقاش بؤري ،األزياء 29 ،نوفمبر 2020م

 )26نقاش بؤري ،األزياء 29 ،نوفمبر 2020م

الهي�ة العامة لإلحصاء 10 ،ديسمبر 2020م.
 )27بيانات ئ
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مصنعا حتى أكتوبر املاضي تتصدرها
�ً
 )28صناعات السعودية ] 8 ،[@MadeinSaudiSPديسمبر 2020م# ،وزارة_الصناعة :نمو أعداد املصانع إلى 9563
صناعة املعادن الالفلزية واملطاط واألغذية ،تغريدة من موقع تويتر،
https://twitter.com/MadeinSaudiSP/status/1336317445137518594?s=20
 )29بيانات وزارة ج
الت�ارة 17 ،يناير 2021م

الهي�ة العامة لإلحصاء  10ديسمبر 2020م.
 )30بيانات ئ

 )31البنك املركزي السعودي ،النشرة اإلحصا�ئ ية الشهرية ،أكتوبر 2020م،
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/MonthlyStatistics/Monthly%20Bulletin%20October2020.pdf

 )32نحن تراثنا [@ 22 ،]shpseventsسبتمبر 2020م 250 ،حرفي وحرفية يتسلمون الدعم املادي ضمن املرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة #ال_توقف،
تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/shpsevents/status/1308304372217061378 ،

إدرا� أكثر من  80مهنة ثقافية في التصنيف السعودي املوحد للمهن بدعم وزارة الثقافة 17 ،يونيو 2020م،
ج
 )33وزارة الثقافة،
�
https://www.moc.gov.sa/ar/news/22343
 )34بيانات وزارة املوارد البشرية  10ديسمبر 2020م.

البرنام� الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) 16 ،ديسمبر 2020م.
ج
 )35بيانات
�
 )36بيانات املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني 30 ،ديسمبر 2020م.
الهي�ة العامة للترفيه ،تحديات الترفيه https://geachallenges.com/
)37
ئ

البرنام� الوطني للحرف والصناعات اليدوية بارع 16 ،ديسمبر 2020م
ج
 )38بيانات
�
 )39قِّث�ف لتنمية املواهب ] 13 ،[@Thaqqif_saفبراير 2020م ،برعاية ر�ئ يس ج
م�لس اإلدارة أ.عبدالعزيز السماعيل دشن معهد ثقف دورات #تصميم_األزياء
مع املدربة #هيفاء_السديري ،تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/Thaqqif_sa/status/1227967309932789760?s=20 ،
لهي�ة األزياء2020/02/22 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2193620 ،
 )40واس ،عام /تعيين بوراك شاكماك ر�ئ يسا ئ
الهي�ات الثقافية ج
ال�ديدة تتولى إدارة القطاع الثقافي بمختلف تخصصاته4 ،نوفمبر2020م،
 )41وزارة الثقافة ،ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/12338

 )42واس عام ،وزارة الثقافة تعلن تشكيل ج
هي�ة األزياء23 ،يوليو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2113231 ،
م�لس إدارة ئ
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األفالم
اإلبداع واإلنتا��ج
الحضور واالنتشار
املشاركة
الرقمنة في قطاع األفالم
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
تطورات تنظيمية

الفصل الرابع

4

األفالم

األفالم

منذ افتتاح دور العرض ج
وأنش�ت كيانات ج�ديدة معنية بتطوير
الت�ارية في اململكة ،تنامى االهتمام بإنتا�ج األفالم الروا�ئ ية الطويلة،
ئ
�
الحراك املحلي في ج
م�ال األفــام ،وتحويل النشاط إلــى صناعة سينما�ئ ية عن طريق دعــم القطاع والعاملين فيه وخلق بنية تحتية
مستدامة ،إال أن الظروف االستثنا�ئ ية التي فرضتها ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-زادت من تحديات القطاع بتعطل بعض مـبــادرات الدعم
ج
ومهر�انات األفالم املحلية ،ومع هذا اإلرباك ،استحدثت مبادرات تنافسية من عدة ج�هات إلنتا�ج أفالم قصيرة وعرضها على املنصات
�
واملهر�انات السينما�ئ ية إلى الفضاء الرقمي في ج
ج
ت�ربة ج�ديدة
الرقمية من قبيل تحريك الركود في القطاع ،كما انتقلت إقامة امللتقيات
أنماطا مختلفة من املشاركة ،وهو األمر الذي اقترن بارتفاع استهالك
�ً
أوصلت أنشطة القطاع إلى شريحة مختلفة من املهتمين ،وخلقت
بيانات املنصات في فترة حظر ج
الت�ول.
�
أرقاماً مرتفعة عن
وعلى الرغم من إغالق دور العرض السينما�ئ ي لعدة أشهر ،حققت أرقــام الزيارات لصاالت العرض في اململكة
األعوام السابقة ،وقد أسهم في ذلك ارتفاع عدد صاالت العرض إلى  33صالة عرض مقابل  12صالة فقط في العام املاضي ،باإلضافة
إلى توزيعها وتوسيع نطاقها ج
مدنا ج�ديدة في مناطق اململكة.
�ً
ال�غرافي لتشمل

اإلبداع واإلنتا�ج
�

حــازت األف ــام الطويلة هــذا الـعــام مــن روا�ئ ـيــة ووثا�ئ قية ورس ــوم متحركة على
فرص إنتا��ج تعددت بين إنتا��ج الشركات الخاصة واإلنتا��ج الحكومي وغير الربحي،
فعرض فيلم الرسوم املتحركة (مسامير) من إخــرا��ج مالك ج
ن�ر وإنـتــا��ج شركة
ميركوت وتهامة القابضة((( .كذلك عرض فيلم (شمس املعارف) لفارس قدس،
�
عاماً وليلة) ملحمد الهليل ،والفيلمان
وأعلن عن االنتهاء من إنتا��ج فيلم (أربعون
ج
مهر�ان البحر األحمر
حــازا على ج�ــا�ئ ــزة صندوق تمهيد املقدمة من مؤسسة
السينما�ئ ي العام املاضي((( .كما أعلن عن إطالق فيلم ج
ـرا� سمير
(ن�د) من إخـ �ج
الرا�ح الذي يرصد قصة درامية تدور أحداثها في منطقة ج
ج
ن�د
عارف وإنتا��ج خالد
عاما حتى اليوم(((.
�ً
منذ ستين
اإلنتا� الحكومي لألفالم هذا العام من خالل ج
ت�ربة الفيلم الوثا�ئ قي (مرحلة
�ج
وبرز
صعبة) من إنتا��ج مركز التواصل اإلعالمي في وزارة اإلعالم الذي يوثق ج
مل�موعة
مــن الـتـ جـ�ــارب اإلنسانية فــي خمس مناطق حــول اململكة خــال فترة ج
ال�ا�ئ حة

ً
وحظر ج
يوما ،وشارك فيه
الت�ول ،وقد استغرق تصوير الفيلم خمسة وسبعين
ً
سبعون سعوديا ،وتم عرضه في محفل خاص على شاشة سينما  AMCبمدينة
الرياض خالل شهر سبتمبر(((.
ج
ج
أخر�ه عبدالعزيز
(حد الطار) الذي
الت�ربة الثانية كانت للفيلم الروا�ئ ي الطويل �ّ
ج
هي�ة اإلذاعــة والتلفزيونُ ،
وعرض الفيلم الذي تدور أحداثه
الشالحي،
وأنت�ته ئ
ج
مهر�ان القاهرة
في نهاية التسعينيات للمرة األولى ضمن األفالم املشاركة في
السينما�ئ ي الدولي(((.
ج
ـا� التابعة ملؤسسة مسك الخيرية فيلم الرسوم
مان�ا لــإنـتـ �ج
وقــدمــت شركة
املتحركة الخيالي التاريخي (الرحلة) الذي يحكي تاريخ حضارات الشرق األوسط
نتا� تعاون مشترك مع
باستعمال الرسوم املتحركة اليابانية وتقنية  ،DX4وهو �ج
شركة الرسوم املتحركة تو�ئ ي اليابانية وإخرا��ج شيزونو كوبون ،وأنت��ج الفيلم بين
الرياض وطوكيو بفريق عمل ج
ت�اوز  300شخص ،وكان من املقرر إطالق العرض
مهر�ان كان السينما�ئ ي لألفالم خالل شهر مايو قبل أن يتم ج
ج
تأ�يل
األول له في
(((
املهر�ان لعام 2020م بعد انتشار ج
ج
ال�ا�ئ حة .
دورة

صناعة األفالم ج
و�ا�ئ حة كوفيد19-
مع اإلرباك الذي سببته ج
لإلنتا� مثل
�ج
ال�ا�ئ حة ،تعطلت بعض املبادرات الداعمة
م ـبــادرة مــركــز املـلــك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثـ ــراء) السنوية (أي ــام الفيلم
ـررا إقامتها في شهر إبريل ومايو عــام 2020م ،وتم
السعودي) التي كــان مـقـ � ً
ج
تأ�يلها إلــى عــام  .(((2021وك ــان معمل البحر األحـمــر قــد نظم بالتعاون مع
الشريك األكاديمي مؤسسة تورينو فيلم الب ،مسابقة الختيار 12
مشروعا
�ً
لسيناريوهات األفالم الطويلة ،منها  6مشاريع من داخل اململكة ،و 6أخرى من
ج
وأدر�ت املشاريع في
العامل العربي ،بفريق عمل مكون من مخر��ج ومنت��ج وكاتب،
ثالثة برام��ج إقامة فنية ،قدم فيها عدد من الخبراء دورات تدريبية وورش عمل
�
رقمياً بعد انتشار ج
ال�ا�ئ حة(((.
متخصصة في مدينة ج�دة((( ،استمرت
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ج�دول  :1-4املشاريع السعودية املختارة من معمل البحر األحمر.
اسم املشروع

الكاتب

بسمة

فاطمة البنوي

املخر�ج
�
علي السمين

ج�دول  :2-4املشاريع العربية املختارة من معمل البحر األحمر.
اسم املشروع

الدولة

املخر�ج
�

املنت�ج
�
سارة النواصرة

وصمتت شهرزاد

أميرة دياب

فلسطين

ممارسة التعدد

مالك قوتة

مالك قوتة

بينتلي براون

إن شاء هللا ولد

ج
أم�د الرشيد

األردن

أربعة ج
أو�ه للعاصفة

حسام الحلوة

حسام الحلوة

محمد الحمود

ج
والن�م إذا هوى

محمد سلمان

محمد سلمان موسى الثنيان

ج
املتر�م العربي

علي كريم

العراق

شرشف

هناء العمير

هند الفهاد

طالل عايل

الرصاص والخبز

محمد حماد

مصر

ِه��ج إلى ديزني

عبدالعزيز
ج
التوي�ري

�
أيضاً تغني
الرياح

هادي غندورة

لبنان

مها الساعاتي

حسين سالم

أنا أرزة

ميرا شعيب

لبنان

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي
مشاريع األفالم التي تدعمها مؤسسة

بلوغ

ج
ج
للمخر�ات السعوديات
قص�رة
إنتا�ي خاص من خمسة أفالم ي
مشروع
هند الفهاد ،ج
األم�ر ،وسارة مسفر ،وفاطمة البنوي؛ لتقديم مشاريع
و�واهر العامري ،ونورة ي
ج
إنتا�ي مع سينيبويتيك لإلنتا�( ،)2ج
حول قضايا معاصرة عن املرأة( ،)1بتعاون
وبإ�مال��ي دعم
ج
()3
يصل إلى  400ألف دوالر .

مشروع Jeddah Focus
()4

بدعم  20ألف دوالر لكل فيلم.

ج
املخر�ة
املخر�ج /
�
إخرا��ج محمد دياب

الفيلم

أم�رة
ي

وا�ئ ل أبو منصور

مدينة املالهي

بنات عبدالرحمن

ج
الر�ل الذي باع ظهره
األزقة

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي يكشف تفاصيل دورته
 )1واس ،ثقافي/
االفتتاحية 17 ،فبراير 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2035784? ،
lang=ar&newsid=2035783

زيد أبو حمدان

إخرا��ج كوثر بن هنية
إخرا��ج باسل غندور

الدولة

وفلسط���ن
ي
مصر
السعودية

وا�ئ ل أبو منصور

األردن

تونس
األردن

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي ،بلوغhttps://redseafilmfest. ،
)2
com/ar/film?id=29
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي ،بتاريخ  12يناير 2021م.
 )3بيانات من مؤسسة
 )4املصدر السابق.
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األفالم

ال�وا�ئ ز في ج
ج
م�ال األفالم
ج
ال�وا�ئ ز املحلية
مسار األفالم في ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية
أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح ج
لل�وا�ئ ز الثقافية الوطنية في عام
2020م في ج�ميع القطاعات الثقافية ،ومنها قطاع األفــام لتكريم املبدعين
وتش�يع املشاركة ج
ج
امل�تمعية ،وتحفيز دور القطاع الخاص وغير
واالحتفاء بالرواد
الربحي في ج
امل�االت الثقافية .وستعلن أسماء الفا�ئ زين في عام 2021م.
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي عن فوز مشروعين سينما�ئ يين
أعلن
ج
ب�ا�ئ زة منحة اإلنتا��ج بقيمة  500ألف دوالر ،تقاسمها مناصفة فيلم (شرشف)
حا�ئ �
ج
للمخر�ة هند الفهاد والكاتبة هناء العمير
زاً على منحة اإلنتا��ج السعودي
وإنتا��ج طالل عايل ،والفيلم املصري (الرصاص والخبز) الحا�ئ ز على منحة اإلنتا��ج
العربية ،للمخر��ج محمد حماد وإنـتــا��ج خلود سعد ومحمد حفظي .إضافة إلى
حصول الفيلم السعودي (أربعة ج
و�وه للعاصفة) من كتابة وإخرا��ج حسام الحلوة
ج
ج
تش�يعية بقيمة  25ألف دوالر(.((1
إنتا�ية
وإنتا��ج محمد الحمود على منحة

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

مسابقة األفالم
الروا�ئ ية

مسابقة األفالم
الوثا�ئ قية

ج
مهر�ان أفالم السعودية

املشاركات في النسخة السادسة والرقمية
ج
ملهر�ان أفالم السعودية هذا العام

384

مشاركة

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

279

سيناريو

كان من نصيب  230مشاركة التأهل ل�خوض املنافسة؛ تنافس كل هؤالء على  12ج�ا�ئ زة قُ� ِّدرت
ق�يمتها بـ 285ألف ريال.
ف�ات املسابقة لألفالم املشاركة
ئ

17 14 23
األفالم الروا�ئ ية

األفالم الوثا�ئ قية

أفالم الطلبة

ج
ج
ملهر�ان أفالم السعودية
مهر�ان أفالم السعودية ،سعفة :نشرة يومية
املصدر:
الدورة السادسة ،العدد األول 1 ،سبتمبر 2020م.

90

مسابقة أفالم
الطلبة

مسابقة
السيناريو
غير املنفذ

ج
ال�ا�ئ زة

املشاركة

النخلة الذهبية
ألفضل فيلم أول

ج
املخر�ة
املخر�/
ج
الكاتب /الكاتبة

ومتى أنام؟

حسام السيد

النخلة الذهبية
ثا�ٍ
ألفضل فيلم �ن

لومييغ

ض� الراشد
ي�ّ

ج�ا�ئ زة ج
ال�مهور

ج
ح�ب

محمد العتباني

النخلة الذهبية
ألفضل فيلم أول

القرية

محمد الحمادي

النخلة الذهبية
ثا�ٍ
ألفضل فيلم �ن

حواس

خالد زيدان

ج�ا�ئ زة ج
ال�مهور

طالل في داكار

سعد آل طحطيح
الشهري

النخلة الذهبية
ألفضل فيلم أول

عودة

أنس الحميد

النخلة الذهبية
ثا�ٍ
ألفضل فيلم �ن

األول من ج
ر�ب

نورا الفريخ

ج�ا�ئ زة ج
ال�مهور

الدا�ئ رة الحمراء

عبدالعزيز سرحان

النخلة الذهبية
ألفضل سيناريو
طويل أول

سيناريست

محمد آل شاهين

النخلة الذهبية
ألفضل سيناريو
طويل �ن ٍ
ثا�

عيال قرية

النخلة الذهبية
ألفضل سيناريو
قصير أول
النخلة الذهبية
ألفضل سيناريو
قصير �ن ٍ
ثا�

صراخ

القمبار

مهنا املهنا

نايف العصيمي

عقيل الخميس

ج
ال�وا�ئ ز واملشاركات العاملية
ً
ج
هي�ة األفالم
ترشيح
العام
هذا
نهاية
في
اء
�
،
عامليا
السعودي
الفيلم
حضور
وعن
ئ
ج
للمخر�ة شهد أمين للدخول في القا�ئ مة
للفيلم الروا�ئ ي الطويل (سيدة البحر)
املرشحة للتنافس على املسابقة الرسمية ج
ل�ا�ئ زة األوسكار في دورتها الـ 93عن
ف�ة أفضل فيلم دولي( ،((1وكان الفيلم قد حاز عدة ج�وا�ئ ز في عام 2019م(.((1
ئ

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

ج�دول  :4-4قا�ئ مة ببعض األفالم السعودية الفا�ئ زة واملرشحة ج
ل�وا�ئ ز دولية هذا العام.
الفيلم

املخر�ج
�

الف�ة
ئ

ج
ال�ا�ئ زة

الترشح

حد�ّ الطار

عبدالعزيز الشالحي

فيلم روا�ئ ي
طويل

ج�ا�ئ زة صالح أبو سيف ج
(ل�نة التحكيم الخاصة)
ج
و�ا�ئ زة أفضل تمثيل للفنان فيصل الدوخي
ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في
(((1
ج
مهر�ان القاهرة السينما�ئ ي

-

من يحرقن الليل

سارة مسفر

فيلم روا�ئ ي
قصير

تنويه خاص للفيلم ضمن مسابقة سينما
ج
ج
مهر�ان
للمخر�ة في
الغد ،وشهادة تقدير
(((1
القاهرة السينما�ئ ي

-

آخر زيارة

عبداملحسن الضبعان

فيلم روا�ئ ي
طويل

تنويه خاص من ج
ف�ة األفالم
ل�نة التحكيم في ئ
ج
عمان
الطويلة في املسابقة الرسمية
ملهر�ان ّ
السينما�ئ ي الدولي أول فيلم(.((1

ج
ج
مهر�ان
الخلي�ي الطويل في
مسابقة الصقر
العين السينما�ئ ي.
ج
ملهر�ان ج�يفوني
املسابقة الرسمية
السينما�ئ ي بإيطاليا(.((1

ِه��ج لديزني

مها الساعاتي

فيلم روا�ئ ي
طويل

مهر�ان ج
ج
ال�ونة
ج�ا�ئ زة أفضل سيناريو في
(((1
السينما�ئ ي
دعم بقيمة  10آالف دوالر مقدمة من شبكة
إيه آر تي(.((1

ج
مهر�ان ماملو للسينما العربية في
قبل في
السويد /منحة التطوير.
ج
ملهر�ان تورونتو
قبل في معمل صناعة األفالم
الدولي السينما�ئ ي

ج
ن�د

سمير عارف

فيلم روا�ئ ي
طويل

ج
ج
مهر�ان
الخلي�ي الطويل في
ج�ا�ئ زة الصقر
(((1
العين السينما�ئ ي

-

عاما وليلة
�ً
أربعون

محمد الهليل

فيلم روا�ئ ي
طويل

الفضا�ئ ي العربي

مشعل ج
ال�اسر

فيلم روا�ئ ي
قصير

ارتداد

محمد الحمود

فيلم روا�ئ ي
قصير

ج
املهر�انات
ف�ة أفضل موسيقى أصلية في
ئ
التالية(:((2
ج�وا�ئ ز أفالم لوس ج
أن�لوس
مهر�ان الفيلم واملوسيقى الدولي ج
ج
ال�نوبي
الشرقي
ج
املهر�ان الدولي للموسيقى الصوتية
والسينما�ئ ية
ج
مهر�ان أفالم سوالرس
ج
مهر�ان الفيلم العاملي
ج�ا�ئ زة

-

ج
مهر�ان أتالنتا
أفضل قصة قصيرة في
(((2
لألفالم

ج
مهر�ان صندانس
املسابقة الرسمية في
لألفالم
ج
ملهر�ان بامل سبرينغز
املسابقة الرسمية
(((2
الدولي القصير
و�ا�ئ زة ج
ال�ا�ئ زة الكبرى ج
ج
ال�مهور في املسابقة
ج
مهر�ان مدينة كيبيك
الرسمية في
السينما�ئ ي
ج
ج
سو�ني
ملهر�ان كورتيدا
املسابقة الرسمية
السينما�ئ ي الدولي لألفالم القصيرة في الدورة
الحادية والعشرين ج
املؤ�لة لعام 2021م
ج
ملهر�ان كليرمونت فيراند
املسابقة الرسمية
(((2
الدولي لألفالم القصيرة

-
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األفالم

الحضور واالنتشار
منافذ العرض

على الرغم من إغالق صاالت السينما من نهاية مارس حتى يونيو ج�راء انتشار
ال�ا�ئ حة ،حظيت األفــام السينما�ئ ية في عام 2020م بفترات عرض ج
ج
ت�اوزت
ج
ت�ارب العام 2019م( .((2فقد عرض فيلم (مسامير) في صاالت السينما حول
اململكة ومدينة دبي في اإلمارات العربية املتحدة( ((2من يناير حتى شهر مارس.
�
ج
و�اءت ظروف عرض (شمس املعارف)
تزامناً مع إعادة تشغيل صاالت السينما
(((2
بعد فترة الحظر الصحي ،في شهر يوليو من خــال عــرض خــاص بـ جـ�ــدة  ،ثم
ُعرض في بقية صاالت السينما حتى بداية أكتوبر وكذلك في اإلمارات العربية
امل ـت ـحــدة( .((2وك ــان مــن املـقــرر أن يـكــون الـعــرض األول لفيلم (شـمــس املـعــارف)
و(أربـ ـع ــون ع ــام ـ �ـاً ول ـي ـلــة) فــي ال ـ ــدورة الــرسـمـيــة األولـ ــى مل ـهـ ج
ـر�ــان الـبـحــر األحـمــر
ج
املهر�ان
السينما�ئ ي الــدولــي في شهر مــارس لهذا العام قبل أن تعلن إدارة
إلغاءها ج�راء انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد ،((2(19-وفي ذات الظروف ُعرض فيلم ج
(ن�د)
ً
في شهر يوليو
أيضا(.((2

ج�ــدول  :5-4األفــام السعودية املعروضة في دور السينما باململكة خــال عام
2020م(.((3
اسم الفيلم

نوع الفيلم

مسامير
ج
ن�د
شمس املعارف
بونويرة
اهرب يا خلفان
 123أكشن

فيلم طويل

سيدة البحر
آخر زيارة
�
ملكاً
ُول �ِدَ

أغنية ج
الب�عة
خمسون ألف صورة
ج�ابر
املستثمر
ارتداد
ومتى أنام؟
بركات
Self Breath
طالع قدام
ربيع بال زهور
Edible

فيلم قصير

TWSTBF
حلم الغبار
Team
Reunion
تغبيش
Team12
To What You Love
Thoughts About Thoughts
قصص من املدن التاريخية
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فيلم وثا�ئ قي
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ج�دول  :6-4أعداد األفالم السعودية املفسوحة في عام 2020م(.((3
أفالم ج
ت�ارية
أفالم طويلة

10

أفالم قصيرة

6
أفالم غير ربحية

أفالم طويلة

2

أفالم قصيرة

3

انتقل (شمس املعارف) و (مسامير) بعد ذلك للعرض بشكل حصري على منصة
نتفليكس الرقمية( ،((3وانتقل عرض فيلم (املرشحة املثالية) لهيفاء املنصور(،((3
�ً
وفيلم (سيدة البحر) لشهد أمين( ((3هذا العام
حصريا إلى شبكة  .OSNكما
أتــاحــت شــاشــات التلفزيون السعودي مساحة لعرض عــدد مــن األف ــام ،مثل
قرارها بعرض فيلم ج
(ن�د)( ((3بعد انتهاء عرضه السينما�ئ ي ،والفيلم الوثا�ئ قي
�
ُ
(مرحلة صعبة)( ((3الذي عرض أيضاً على قناة التواصل الحكومي على منصة
يوتيوب ،ليقدم التلفاز إلى ج�انب املنصات الرقمية فرصة عرض ثابتة ومضمونة
للفيلم السعودي بعد مغادرته دور العرض السينما�ئ ية.
ج�ــدول  :7-4عدد دور العرض ج
الت�ارية املرخصة وتوزيعها على مناطق اململكة
حتى نهاية عام 2020م(.((3

ج�ـ ــدول  :8-4أعـ ــداد دور ال ـعــرض الـسـيـنـمــا�ئ ــي حـســب ال ـشــركــة املـشـغـلــة في
اململكة(.((3

املدينة

عدد دور السينما

الشركة املشغلة

عدد دور العرض

الرياض

16

 VOXسينما فوكس

11

ج�دة

6

 MUVIسينما موفي

10

أبها

1

 AMCسينما أي إم سي

6

ج�ازان

1

 Empireسينما إمباير

3

ج
امل�معة

1

 Cinepolisسينيبوليس

2

الظهران

1

ج
امل�موع

32

الهفوف

1

ج
ال�بيل

1

الدمام

3

تبوك

1

حفر الباطن

1

ج
امل�موع

33

في املقابل ،تظل فرص عرض األفــام القصيرة في دور عرض األفــام املستقلة
محدودة؛ إذ تعد صالة العرض السينما�ئ ي في مركز (إثراء) الوحيدة غير ج
الت�ارية،
أفالما قصيرة ووثا�ئ قية(،((3
�ً
فإلى ج�انب عرضها ألفالم سينما�ئ ية ،تعرض الصالة
وكانت مؤسسة فن ج�ميل قد أعلنت عــام 2019م عن إقامة مسابقة فنية
لتصميم دار عرض مستقلة ضمن مركز حي :ملتقى اإلبداع ،لتكون األولى من
نوعها في اململكة ،وكان من املقرر افتتاحها هذا العام(.((4
وفي ج
إنتا� شركة
�ج
ت�ربة ج�ديدة للفيلم القصيرُ ،عرضت ستة أفالم قصيرة من
(((4
تلفاز  11على منصة نتفليكس بعنوان( :ستة شبابيك فــي الـصـحــراء) ؛
لتتيح املنصة نافذة عاملية لألفالم السعودية التي تحتل األفالم القصيرة نسبة
كبيرة منها.
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األفالم

كذلك يحضر نشاط ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون في عرض األفالم
فيلما في فرع ج
ال�معية
�ً
في فروعها املختلفة حول اململكة هذا العام ،بعرض 64
َ�ْ حا�ئ ل ج
وال�وف(.((4
�ً
بالدمام ،و45
فيلما في فرع األحساء ،وفيلمين في كل من فرع � ي
وبمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة ،عرضت فروع ج
ال�معية السعودية
ً
شخصا(.((4
للثقافة والفنون الستة عشر حول اململكة  7أفالم حضرها 622
ج
مهر�ان البحر
وفي صالة األمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية( ،((4عرض
األحمر السينما�ئ ي الدولي خمسة أفالم سعودية وعربية ضمن فعاليات النسخة
الرابعة من أسبوع مسك للفنون التي أقيمت خالل الفترة من  3إلى  7ديسمبر،
ج
تلتها ج�لسات نقاش مع
مخر�ي األفالم(.((4

ج
مهر�انات األفالم
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي
ج
ملهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي من
كان من املقرر إقامة الدورة األولى
 12إلى  21مارس من هذا العام في منطقة ج�دة التاريخية إال أن انتشار ج�ا�ئ حة
ج
ج
املهر�ان األولــى (دورة ملغاة)،
كوفيد 19-أدى إلى اعتبار دورة
وتأ�يل إقامة
(((4
الدورة االفتتاحية إلى شهر نوفمبر من عام 2021م .
ج
مهر�ان أفالم السعودية
ج
تعتبر ج
وتعوض عن
مهر�ان أفالم السعودية لهذا العام استثنا�ئ ية،
ت�ربة انعقاد
ّ
ج
املهر�ان
االنقطاع الذي شهده القطاع أثناء فترة العزل الصحي .فبعد إعالن إدارة
تأ�يل إقامة النسخة السادسة لهذا العام بسبب ج
ج
اإل� ــراءات االحترازية التي
ج
املهر�ان بشكل
كان من املقرر انعقادها في الفترة من  9إلى  15إبريل ،أقيم
ج
افتراضي بالكامل من خــال قناة
املهر�ان على منصة اليوتيوب من  1إلــى 6
سبتمبر 2020م(.((4
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املهر�ان الذي تنظمه ج
ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام
أقيم كعادته على مسرح مركز إثراء ،ولكن دون ج�مهور حضوري وبدعم من
هي�ة األف ــام لنسخة هــذا ال ـعــام .واسـتـمــر الـبــث الــرقـمــي ألنشطة وعــروض
ئ
ال دون انقطاع ملدة  6أيام ،ج
ج
بإ�مالي  127ساعة بث( .((4ويعتبر
املهر�ان متواص � ً
ت�ربة فريدة مل تقدمها أي من ج
البث املباشر على مــدار  24ساعة ج
الت�ارب
ج
العاملية
للمهر�انات السينما�ئ ية التي عادة ما تقتصر على ساعات محدودة
من البث الحي(.((4
وتــأقـلـمـ � ًـا مــع ظ ــروف حظر الـتـ جـ�ــول ،استحدثت عــدة م ـبــادرات متفرقة لعرض
األفــام املحلية من خــال منصات رقمية ،منها برنام��ج ج
(ت�ريب) الــذي أطلقه
�
�
�
ج
قصيراً
سعودياً
فيلماً
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الــدولــي لعرض 11
�
و�ـ ــث عـبــر قـنــاة امل ـهـ ج
ـر�ــان عـلــى الـيــوتـيــوب من
ج� ــدي ــداً غـيــر مـقـيــدة بــأطــر فـنـيــةُ ،ب
 18إلــى  30نوفمبر( .((5كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة الثقافة في العزلة
فــي فـتــرة الحظر خــال شهر إبــر يــل الـتــي احـتــوت ع ـ �
ـدداً مــن امل ـبــادرات الثقافية
مــن بينها عــرض ج
م�موعة مــن األف ــام السعودية تحت وســم (فيلم الليلة)،
ونـشــر راب ــط إلـكـتــرونــي لـلـعــرض عـلــى حـســابــات ال ـ ــوزارة فــي وســا�ئ ــل الـتــواصــل
ج
اال�تماعي املختلفة(.((5

مسابقات األفالم
مسابقة ضوء لدعم األفالم
ج
أعلنت وزارة الثقافة في مطلع عام 2020م عن أسماء الفا�ئ زين من
مخر�ين
ج
ومنت�ين في مسابقة ضوء لدعم األفــام ضمن برنام��ج ج�ــودة الحياة،
وكتاب
كانت املسابقة قد انطلقت في سبتمبر 2019م ج
بم�موع تمويل لألفالم يصل
إلى  40مليون ريال ،وتوزع الفا�ئ زون والفا�ئ زات في املسارات األربعة للمسابقة،
وانتقلت مشاريعهم إلى مرحلة اإلنتا�(.((5
ج
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ج�دول  :9-4أسماء الفا�ئ زين في مسابقة ضوء لدعم األفالم(.((5
مسار املسابقة

األفالم الطويلة

األفالم القصيرة

نصوص تحت التطوير

توزيع األفالم املكتملة
أفالم طلبة صناعة األفالم

اسم املشاركة /املشارك

عنوان النص

محمد السلمان

قصيدة الغراب

محمد العطاوي

بين الرمال

دانيا نصيف

ديرة ج
أ�دادي

أيمن ج�مال

املدرسة

عبداملحسن الضبعان

ثقوب

ج
الخري�ي
أسامة

كودون

عبدالعزيز الشالحي

هوبال

توفيق الزايدي

نورة

أفنان باويان

سليق

نورة أبو شوشة

يا حظي فيكي

ريما ج
املا�د

 30:00سنة

ج
ر�ا العتيبي

اعذريني

مها الساعاتي

شريط فيديو تبدل

عبدالرحمن ج
ال�ندل

Street 105

قاسم الشافعي

طريق العودة

فهد األسطاء

األعمى والكتاب

حسن سعيد

أوتار

إبراهيم الخيرهللا

كورة

عالء يوسف

ج
حا�ز لغة

ج
م�تبى سعيد

فيلم بدر

را�ئ د الشيخ

نادي مصارعة الوحوش

عمر البدران

غز�ل
ّي

مفر��ج ج
امل�فل

من أنتم؟

ج
الح�يلي
حسن

سدرة املنتهى

عبدالعزيز العيسى

عاما من العزلة
�ً
عشرون

معن عبدالرحمن

ج�نون

دانيا الحمراني

قصة ج
ن�اح املرأة السعودية

مريم خياط

وحش من السماء

ثقافتنا هويتنا
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مسابقة تحدي صناعة فيلم في  48ساعة
استحدثت ج
م�موعة من املسابقات بغرض املساهمة في إنعاش الركود الذي
ساد اإلنتا��ج في فترة حظر ج
الت�ول ،وإن كانت ال تهدف ،بحسب خبراء ،إلى صناعة
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي مسابقة
سينما�ئ ية حقيقية( .((5وأطلق
(تحدي صناعة فيلم في  48ساعة) لصناعة فيلم قصير خالل يومين في شهر
أكتوبر ،بالتعاون مع املركز الثقافي الفرنسي في السعودية والقنصلية الفرنسية
في ج�دة والسفارة الفرنسية في الرياض واملدرسة الوطنية العليا ملهن الصورة
الف�ة العمرية ،25-18
والصوت (الفيميس) .استهدفت املنافسة املوهوبين من ئ
ُ
�
فريقاً للتنافس ،ق
واختارت ج
و�دمت لهم
ل�نة التحكيم من بين  78مشاركة 15
 5دورات معرفية وفنية عن صناعة األفــام لتطوير أعمالهم املشاركةُ .
وع ـ ِر ض��َ
ج
الفيلمان الفا�ئ زان على قناة
املهر�ان على يوتيوب(.((5

وطنية بعنوان( :سمو الــوطــن) بهدف تحفيز املبدعين واملبدعات في ج
امل�االت
الثقافية املختلفة ،شملت ستة مسارات إبداعية منها مسار األفالم(.((5

الحضور العاملي
اختير فيلم (شرشف) لهند الفهاد من قبل مؤسسة شركة تريبيكا لألفالم باملشاركة
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي ليكون الفيلم املمثل للمملكة في
مع مؤسسة
سوق أفالم منصة مؤسسة تريبيكا لألفالم ( )TFIفي دورتها لعام 2020م ضمن
�
ج
افتراضياً في إبريل 2020م(.((5
مهر�ان تريبيكا السينما�ئ ي التي أقيمت
هامش
كما منحت رابطة هوليوود للصحافة ج
ج
األ�نبية HFPA
املخر�ة مها الساعاتي
الزمالة في دورتها الثالثة بعد فوز فيلمها القصير (شعر :قصة عشب)(.((5

مسابقة عن قرب
نظم نادي السينما بفرع ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة
األحساء مسابقة (عن قرب) تّ
لك�اب السيناريو بغرض كتابة سيناريوهات وثا�ئ قية
توثق ملنطقة األحساء كمكان وشخوص .أقيمت املسابقة في شهر يونيو افتراضياً�
ل�نة تسويق هوية األحساء في الغرفة ج
بالشراكة مع ج
الت�ارية باألحساء ،وقد
�
ورشاً
كاتبا وكاتبة بـ  59سيناريو ،وتضمنت املرحلة الثانية منها
�ً
شارك فيها 54
الفا�ئ
لتطوير النصوص الثالثة
زة في معمل نادي السينما ،وتحويلها إلى أفالم
وثا�ئ قية بتكلفة ج
إ�مالية تصل إلى  50ألف ريال سعودي ،باإلضافة إلى مكافأة
مادية للفا�ئ زين الثالثة(.((5

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

مسابقة سمو الوطن
بمناسبة الـيــوم الوطني التسعين ،أعلن فــرع ج
ال�معية فــي أبها عــن مسابقة

ج� ــدول  :10-4األف ــام املـعــروضــة على مــوقــع قمة ج
م�موعة العشرين للعام
2020م(.((6

ج
�ج
إلخرا�
املخر�ة هيفاء املنصور
وقد أعلنت شبكة نتفليكس عن تعاون ج�ديد مع
فيلم ذا سيليكشن أو (االختيار) واملستوحى من سلسلة قصص للكاتبة كييرا
كاس( .((6كما ُعرض فيلم املنصور (املرشحة املثالية) في صاالت السينما في أملانيا
دبل�ته( ،((6وكان الفيلم قد حصل على دعم من ج
ج
امل�لس السعودي
بعد أن تمت
لألفالم( ((6والصندوق األملاني العام للتلفزيون(.((6

الفيلم

املخر�ج
�

�
ِد
ملكاً
ُول � َ

ج
أ�وستي فيالرونغا

خمسون ألف صورة

ج
عبدال�ليل الناصر

بسطة

هند الفهاد

الكهف

ج
صندق�ي
عبدالرحمن

أغنية ج
الب�عة

هناء العمير

ج�ود

أندرو النكاستر

املشاركة
على الرغم من إغالق دور السينما هذا العام من شهر مارس حتى يونيو ،وفرض
ج
ج
للح�ز في الصاالت بعد
اإل�راءات االحترازية بالتقليل من أعداد املقاعد املتاحة
إعادة فتحها ج
لل�مهور ،إال أن عدد تذاكر السينما املباعة هذا العام وصل إلى أكثر
من  6ماليين تذكرة ج
اوزا عدد العام املاضي البالغ  4ماليين تذكرة ((6(،وهو ما
مت� � ً
قد ُي�عزى إلى ازدياد عدد صاالت العرض هذه السنة في الرياض ج
و�دة والدمام،
باإلضافة إلى افتتاح دور ج�ديدة في مدن أخــرى ،حيث وصل عددها ج
اإل�مالي
إلــى  33صالة عــرض باملقارنة ب ــ 12صالة الـعــام امل ــاض ــي( ،((6وقــد يشكل عامل
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حضور ج
م�موعة أكبر من األفالم السعودية هذا العام على شباك التذاكر مقارنة
إضافيا في ازدياد أعداد تذاكر السينما ُاملباعة هذا العام،
�ً
ال
باألعوام السابقة عام � ً
�
محققاً مبيعات
كبيرا في صــاالت السينما
�ً
حيث شهد فيلم (مسامير) إقـبــا �الً
تذاكر بلغت حوالي  150ألف تذكرة(.((6

أعداد تذاكر السينما ال ُـمباعة لعام 2020م

ا ��ٜﺒﻴﻞ

ﺗﺒﻮك

ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺎﻃﻦ

45095

31871

47248
اﻟﺪﻣﺎم 543969
اﻟﻈﻬﺮان 186422

اﻟﻬﻔﻮف

اﻟﺮﻳﺎض

3390227 130638

ٜﺣﺪة

2107682
أﺑﻬﺎ

8373

ٜ
اﳌﺤﻤﻮع

ٜﺣﺎزان

128977

6620502

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،بتاريخ  3يناير 2020م .
املصدر :بيانات ئ
وأظهر مسح املشاركة الثقافية 2020م ،الذي ُ�أ ج� ِري في الربع األخير من عام
�ً
2020م بعينة ممثلة شملت 3112
شخصا من ج�ميع مناطق اململكة(،((6
�
ملحوظاً في نسبة من يفضلون مشاهدة األفــام من خالل املنصات
ارتفاعا
�ً
اإل لـكـتــرونـيــة الـتــي بلغت  34%مـقــارنــة بـخـيــار ص ــاالت السينما  27.1%أو
التلفاز  ،23.1%فباإلضافة إلى ظــروف هذا العام التي فرضت بقوة الخيار
الف�ة العمرية من 15
الرقمي كوسيلة لعرض اإلنتا��ج املر�ئ ي ،يظهر املسح أن ئ
ال لخيار املنصات الرقمية بنسبة ( 43%شكل
إلى  30سنة كانت األكثر مي � ً
 ،)1-4وقــد يعود ذلــك العتبارات عــدة ،منها اعتياد هــذه الشريحة العمرية
على استخدام التقنية.
شـكــل  :1-4ال ـتــوزيــع الـنـسـبــي ل ـل ـخ ـيــارات املـفـضـلــة مل ـشــاهــدة األف ـ ــام ،حسب
الف�ة العمرية.
ئ
50%

43%

40%

39%
30%

30%
20%

20%
15%

10%
0%

27%
16%

12%
6%

1%
30-15
صاالت العرض (السي�نما)

0%

1%
45-31
اإللك�رونية مثل (نتفلكس وشاهد)
املنصات
ت

فأك�ر
 46ث

 DVDأشرطة الفيديو أو اآلقراص املضغوطة

ثقافتنا هويتنا
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فالت�ربة الرقمية ملـهـ ج
ج
أمــا عــن منصات املـهـ ج
ـر�ــان أفــام
ـر�ــانــات السينما�ئ ية،
ج
املهر�ان ،واألهــم من
ديدا من التفاعل مع فعاليات
ال ج� � ً
السعودية قدمت شك � ً
ذلــك مــع األف ــام التي عرضت خــال أيــامــه الستة؛ إذ أتــاح الـعــرض على منصة
اليوتيوب وصو �ًال غير محدود لشرا�ئ ح مختلفة من املهتمين دون حصر العرض
ج
على الحاضرين فــي املحيط ج
للمهر�ان .وأظـهــرت البيانات
ال�غرافي الصغير
ج
للمهر�ان وصول ساعات البث الـ  127إلى  300ألف مشترك على
اإلحصا�ئ ية
ج
املهر�ان التي حصدت  63.2ألف مشاهدة خالل أيام العرض ،وهو األمر
قناة
ج
املهر�ان باللغة العربية إلى  27.3ألف مشاهدة
الــذي أتــاح وصــول منشورات
وتفاعل على شبكة اإلنترنت التي شملت تويتر وفيسبوك وإنستغرام واملواقع
�
غرافياً بين منطقة الشرق األوسط وشمال
اإلخبارية وخدمات  ،RSSتوزعت ج�
تَ
إفريقيا وصو �الً إلى أوروبا
واألمريك� ْي� نِ�(.((6

الرقمنة في قطاع األفالم
كما أشــار تقرير عــام 2019م ،فــإن صعود الفيلم السعودي اقترن منذ بداية
اإلنتا� املحلي ،وإيصاله
�ج
األلفية مع املنصات الرقمية ،التي أتاحت مساحة لعرض
ج
إلى ج
وخار�ها في وقت كانت صاالت السينما غا�ئ بة .وبعد
ال�مهور داخل اململكة
ج
ج
افتتاح صــاالت العرض الت�ارية ،وا�ــه الفيلم السعودي صعوبات في قدرته
على الحضور واملنافسة على شباك التذاكر ،بينما كان حضوره أقوى وأغزر على
املنصات الرقمية ،وهو ما يطرح تساؤ �ًال عن مدى قدرة هذه املنصات على تعزيز
حضور الفيلم السعودي والتعريف به باملقارنة مع الصاالت السينما�ئ ية.

منصات العرض الرقمية
ضمانا الستمرارية عرض
�ً
نـمــوذ��ج العمل الــذي تقدمه املنصات الرقمية يوفر
تفاديا�
ج
األفــام مما قد ج
ً
إنتا�هم عليها،
ي�عل صناع األفــام يقبلون على عــرض
ملخاطرة العرض في صاالت السينما التي قد تؤدي إلنهاء عرض الفيلم قبل الفترة
�
املتفق عليها مع الشركة املشغلة إذا مل يحقق الفيلم
أرباحاً في شباك التذاكر(((7؛
(((7
وهو األمر الذي ج
وا�هه عدد من األفــام املحلية السعودية في عام 2019م .
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ولكن بحسب خـبــراء وعاملين فــي املـ جـ�ــال ،فــإن حضور الفيلم السعودي على
املنصات الرقمية مثل نتفليكس و  OSNوشاهد ج
و�ــوي وغيرها ال ُي�غني عن
و�وده في صاالت السينما ،فدورة العرض ج
ج
الت�ارية للفيلم دورة تكاملية تنطلق
�
كثيراً في التروي��ج للفيلم على املنصات الرقمية
من دور العرض أو �الً والتي تساعد
ج
الحا�ة إلــى تبني سياسات تدعم
الحـقـ � ًـا وزي ــادة عــدد مشاهداته .وهــو ما يزيد
ت�ارية محلية في ج
الفيلم املحلي في شباك التذاكر لحين نشوء سوق ج
امل�ال.
وحازت بعض األفالم السعودية التي عرضت على املنصات الرقمية على انتشار
مت�اوزة عوا�ئ ق التوزيع في الصاالت ج
ج�غرافي واسع ج
الت�ارية ،فعلى سبيل املثال
عرض (مسامير) و(شمس املعارف) في مناطق اململكة التي تتوافر فيها صاالت
السينما وفي اإلمارات العربية املتحدة فقط ،بينما حظي الفيلمان بمشاهدات
مرتفعة داخل اململكة على منصة نتفليكس ،واستمرا ألسابيع بعد إضافتهما
إلى مكتبة املنصة ضمن قا�ئ مة العشرة األكثر مشاهدة في اململكة ،باإلضافة
إلى عرضهما على ج
ج
ال�مهور العاملي ملنصة نتفليكس في  190دولة
بتر�مة ألكثر
من  30لغة( .((7كما وفرت املنصة نافذة لعرض فيلم (املسافة صفر) لعبدالعزيز
الشالحي الذي مل يعرض في دور السينما في اململكة ،إال أن االنتشار ج
ال�غرافي
(((7
العاملي ال يزال أكثر محدودية في املنصات الرقمية الوطنية كشاهد ج
و�ــوي .
كما أن حضور األفــام على املنصات الرقمية تدعمه املعدالت املرتفعة النتشار
اإلنترنت في اململكة الــذي بلغ  93%من ج
م�موع السكان في يناير 2020م،
وتشغل مشاهدة مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت باختالفها نسبة  ،97%وهو ما
يعكس ج
روا� � ًا للمحتوى املر�ئ ي الرقمي في اململكة(.((7
ج
و�اءت منصة نتفليكس ثالثة في استهالك البيانات في السعودية خالل فترة
حظر ج
الت�وال بنسبة بلغت  ،6%وذلك لعدة عوامل؛ منها توسع مكتبة األفالم
واملسلسالت السعودية والعربية في نتفليكس هذا العام ،ونشاط املنصة في
ـا� السينما�ئ ي العاملي الــذي تعطل مع توقف دور الـعــرض ،وكذلك
إدرا��ج اإلن ـتـ �ج
ارتـفــاع معدل استهالك الـفــرد فــي اململكة لخدمات اإلنترنت املتنقل فــي تلك
مي�ابايت ج
الفترة إلى  930ج
ليت�اوز ثالثة أضعاف املعدل العاملي(.((7
ج
ومهر�انات األفالم
الرقمنة
ج
أتاحت رقمنة نسخة مهر�ان أفالم السعودية لهذا العام ،فرصة ملتابعة تفاعل
ال�مهور مع محتوى األفــام املعروضة من خــال ج
ج
ال�زء املخصص للحوار على
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صفحة القناة التي كانت نشطة بشكل متصل ،كذلك أوصل البث املفتوح األفالم
املعروضة إلى ج�مهور ج�ديد من املهتمين بالصناعة( .((7ولكن العرض االفتراضي
َّ
�
ج
املهر�انات السينما�ئ ية أل�ّ تكون
تحدياً لصناع األفالم املشاركين؛ إذ تشترط
شكل

األفــام املشاركة متاحة على منصات مفتوحة ،مما قد يحرم صناع األفــام من
مهر�انات أخ ــرى ،وهــو مــا دفــع ع ـ �
ج
ـدداً مــن املشاركين إلــى سحب
املـشــاركــة فــي
املهر�ان ،األمر الذي يحث على االلتفات ألهمية ج
ج
إي�اد حلول لهذا
أفالمهم من
ج
اإلشكال مع استمرار التحديات التي تفرضها ج
املهر�انات
ال�ا�ئ حة على إقامة
ج
التس�يل على سبيل املـثــال(.((7
حــول العامل ،كتوفير عــروض مقننة عن طريق
ج
املهر�ان بصورة افتراضية لصناع األفالم أنفسهم والعاملين في
وأتاحت إقامة
ج
الحا�ة إلى التفرغ من التزاماتهم
القطاع فرصة مشاهدة ج�ميع املشاركات دون
ملتابعتها ،إال أن فرص التقا�ئ هم لتبادل األفكار وتطوير فرص التعاون كانت غا�ئ بة،
ج
وهو ما قد يفيد في تطوير ج
املهر�انات السعودية في األعوام املقبلة بطرح
ت�ارب
ج
فكرة إقامتها بشكل ج
املهر�انات
ه�ين يضمن االسـتـفــادة الكلية مــن طبيعة
التقليدية الحضورية ،وكذلك من التفاعل االفتراضي مع ج�ديد القطاع(.((7

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
استديوهات اإلنتا�ج ج
وم�معات اإلنتا�ج
�
�

ّ
املمكنة للقطاع ،أعلن ر�ئ يس ج
م�لس إدارة
في مسار تطوير البنية التحتية
شركة املدينة اإلعالمية (شماس) في شهر فبراير من هذا العام عن االنتهاء
من بناء أستوديو إعالمي في مدينة الرياض بمساحة تقارب  5500متر مربع
ضمن مشروع (شماس) ،ج
وي�ري العمل على بناء  7أبرا��ج تحوي مكاتب إدارية
وأستوديوهات( .((7كما أعلن مشروع نيوم عن نية إنشاء (مركز نيوم لإلعالم)
ليضم  400شركة مستقلة فــي مـ جـ�ــال األفــام والتلفزيون والنشر الرقمي
وغيرها( .((8باإلضافة إلى انطالق األعمال اإلنشا�ئ ية لواحة الدرعية للفنون في
محافظة الدرعية ،التي تشمل برنام��ج الفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي

وهي�ة تطوير
وإنـتــا��ج األفــام والفنون الصوتية في تعاون بين وزارة الثقافة
ئ
بوابة الدرعية(.((8

نمو القطاع
على الرغم من أن القطاع ال يــزال يفتقر إلى مقومات أساسية ،إال أنه وبالنظر
سوقا استثمارية واعدة ،ففي حين تعاني عا�ئ دات
�ً
إلى عوا�ئ د القطاع تعد اململكة
�
انخفاضا كبيراً يقدر بنحو  80%ج�ــراء تبعات انتشار
�ً
شباك التذاكر في العامل
�
نمواً في أرقام األرباح كان األعلى في منطقة
ج�ا�ئ حة كوفيد ،-19حققت اململكة
الشرق األوسط ،حيث بلغت مبيعات التذاكر التي رصدت في األشهر العشرة
األولــى من العام  73مليون دوالر ،بارتفاع نحو  2مليون دوالر مقارنة بالفترة
نفسها مــن الـعــام املــاضــي ،وهــو األمــر الــذي يتناسب مــع ارتـفــاع أع ــداد التذاكر
ً
سابقا .وبحسب تقديرات
ُاملباعة هذا العام عن العام السابق الــذي أشير إليه
عاملية بلغت عا�ئ دات دور السينما في اململكة العام املاضي حوالي  110ماليين
دوالر بالرغم من الظروف االستثنا�ئ ية وإغالق دور السينما ألشهر ،وهذه األرقام
تستثني أرباح األفالم العربية والهندية واملستقلة(.((8

فرص العمل والعاملون في القطاع
ج
بامل�مل ،ال تُ� ـفـ ّـرق تصنيفات املهن فــي مـ جـ�ــاالت اإلع ــام املــر�ئ ــي فــي اململكة بين
العاملين في ج
م�ال إنـتــا��ج األفــام واإلنـتــا��ج التلفزيوني ،كما ال تــزال تخصصات
مهنية كثيرة تغيب عن القطاع .وفي هذا الشأن ،اعتمد ج
م�لس الوزراء التصنيف
السعودي املوحد للمهن ج
ال�ديد ،الذي أدر��ج ثمانين مهنة ثقافية تعكس التعاون
ج
بين وزارة الثقافة ووزارة املوارد البشرية والتنمية ج
احتيا�ات
اال�تماعية ملواءمة
الصناعة الثقافية مع سوق العمل ،وقد شملت هذه املهن قطاع األفالم ج
بم�االته
املختلفة مثل (مخر��ج أفالم) و(مصمم إضاءة) و(مدرب تمثيل)(.((8
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ج�دول  :11-4ج
إ�مالي العاملين في بعض مهن القطاع لعام 2020م(.((8
املهنة

غير السعوديين

السعوديون

ج
امل�موع

إناث

ذكور

إناث

ذكور

مدير إنتا��ج سينما�ئ ي

5

13

0

20

38

اختصاصي إنتا��ج األفالم

7

21

2

93

123

ممثل /ممثلة

27

275

0

8

310

تّ
ك�اب سيناريو وحوار

109

63

0

4

176

مصور سينما�ئ ي

5

28

0

72

105

فني صوت

3

53

4

423

483

فني إضاءة

2

19

0

237

258

مدير تصوير سينما�ئ ي

1

4

1

19

25

مشرف أزياء مسرح أو أستوديو

20

10

2

14

106

رسام رسوم متحركة

20

10

2

14

46

كاتب إنتا��ج

349

295

0

168

812

التعليم واملهارات
التعليم
�أُ در��ج هذا العام ضمن ج
در�ة البكالوريوس (برنام��ج في تخصص :صناعة األفالم
وال ــرس ــوم املـتـحــركــة) بـ جـ�ــامـعــة األم ـيــرة ن ــورة بـنــت عـبــدالــرحـمــن فــي تخصصات
كلية التصاميم والفنون ليبدأ البرنام��ج في استقبال الطالبات العام الدراسي
املقبل( .((8وتقدم نيوم خمس بعثات للموهوبين من السعوديات والسعوديين
لنيل ج
در�ــة ج
املا�ستير في املدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون ( )NFTSفي
أحد ج
م�االت األفالم السبعة عشر التي تقدمها املدرسة( .((8حتى منتصف شهر
سبتمبر من العام ،بلغ عدد املتقدمين الراغبين في االلتحاق ببرنام��ج االبتعاث
الثقافي فــي مـســاراتــه الثالثة لتخصص صناعة األف ــام  1839طــالـبـ �ـاً وطالبة،
وسيتم اختيار املرشحين منهم حسب معايير البرنام�(.((8
ج
هي�ة األف ــام عــن (بــرنــامــ��ج صناع األف ــام الــرقـمــي) ،وهو
وفــي ديسمبر أعلنت ئ
برنام��ج تعليمي وتدريبي رقمي في ج
م�ال صناعة األفالم بتخصصاتها املتنوعة،
ويهدف إلى تمكين املواهب املحلية وتطوير صناعة األفالم وتعزيز اهتمام ج
ال�مهور
بالصناعة املحلية .كما يستهدف البرنام��ج الهواة واملهتمين إلى ج�انب املحترفين
واملمارسين في ج
م�االت كتابة السيناريو واإلنتا��ج وتحريك الصور ،وذلك بالتعاون
م�موعة من ج
مع ج
ال�امعات واملعاهد السينما�ئ ية العاملية واإلقليمية واملحلية(.((8
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برام� التدريب
ج
�
�
مقعداً للسعوديات والسعوديين املبتد�ئ ين
أعلنت نيوم عن توفير خمسين
لالنضمام إلى دورات تدريبية مقدمة من املدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون
( )NFTSفي ج
م�االت عدة ذات عالقة بصناعة األفالم من خالل دورات تقدم عن
بعد ملدة ستة أشهر(.((8
كما أعلن في شهر يونيو عن فتح بــاب القبول ألكاديمية  MBCبهدف تطوير
الف�ة العمرية  45-18فــي قطاعات
م ـهــارات الـسـعــوديــات والسعوديين فــي ئ
واإلنتا� والترفيه ،وتقدم األكاديمية دورات تدريبية تشمل صناعة األفالم
�ج
اإلعالم
ج
ج
بم�االتها املختلفة ومن ثم إدارة مواهب الخري�ين ،مع توفير برام��ج تدريب
(((9
�
ّ
(ث�ف) التابع ج
تماشيا مع ظروف ج
ال�ا�ئ حة  .كما قدم معهد ق
لل�معية
ً
افتراضية
تدريبيا في ج
ج
م�ال صناعة األفالم
�ً
برنام� �اً
العربية السعودية للثقافة والفنون 13
�ً
ما بين حضورية وافتراضية استفاد منها أكثر من 574
متدربا ومتدربة(.((9

دعم القطاع
وم ــع ال ـضــرر ال ــذي سببته ج�ــا�ئ ـحــة كــوف ـيــد 19-للعاملين فــي الـقـطــاع ،أعلنت
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي عن إنشاء صندوق دعم ج
ج
ا�تماعي
مؤسسة
لـصـنــاع األفـــام فــي الـسـعــوديــة يـهــدف إل ــى تخفيف ال ـضــرر ال ـاحــق بـمــن تــأثــرت
أعمالهم ومداخيلهم بشكل مباشر ،وتصل مخصصات الـصـنــدوق إلــى 200
ألف ريال سعودي ،بدعم يصل إلى  5آالف ريال للشخص الواحد( .((9وقد وصل
الدعم الذي قدمه الصندوق إلى  93,100ريال ،استفاد منه  37من العاملين
في القطاع( ،((9حيث تَ�و�زَّ ع عدد املستفيدين بين  26من الذكور بقيمة (64,700
ري ــال) و 11مــن اإلن ــاث بقيمة ( 28,400ر يـ ـ ــال)( ،((9وقــد وزع ــت بين  12من
ج
ج
منت�ين
اإلنتا� من
�ج
الف�ات العليا من خطوط
ومخر�ين ،و 25من
العاملين في ئ
العاملين في بقية خطوط اإلنتا�(.((9
ج

القطاع الخاص في ج
م�ال األفالم وخدمات اإلنتا�ج
�

إنتا� مع شبكة
�ج
نشط القطاع الخاص هذا العام بشكل كبير في عقد اتفاقيات
نتفليكس ،بعقد شراكة مع شركة (تلفاز  )11ملدة  5سنوات إلنتا��ج ثمانية أفالم
ج�ديدة سينطلق أولها في أواخر عام 2021م( .((9كذلك تعاونت نتفليكس مع
شركة ميركوت لنشر أعمالها ملدة ثالث سنوات بشكل حصري على املنصة بما
فيها فيلم روا�ئ ي طويل ج�ديد(.((9

تطورات تنظيمية
بعد صدور قرار ج
هي�ات
م�لس الوزراء في الرابع من فبراير من هذا العام بإنشاء ئ
متخصصة بالقطاعات الثقافية ،وتفويض وزيــر الثقافة بمباشرة اختصاصات
الهي�ات حتى يتم تشكيل ج
ج
م�الس تلك
هي�ة( ،((9أعلن وزير
م�لس إدارة لكل ئ
ئ
الثقافة في التاسع من يونيو 2020م تعيين املهندس عبدهللا آل عياف القحطاني
�
ر�ئ �
لهي�ة األف ــام ،التي يتمحور عملها في تنظيم صناعة السينما
يساً
تنفيذياً ئ
ج
اإلنتا�ية املناسبة للوصول بالسينما
البي�ة
وتطوير
اململكة،
في
السعودي
والفيلم
ئ
السعودية للعاملية ،باإلضافة إلــى دعــم وتمكين املــواهــب املحلية؛ كي تصل إلى
ج
وتش�يع االستثمار في القطاع وتطوير أنظمة حماية حقوق
التنافس العاملي،
للهي�ة( ،((9ثم أعلنت الوزارة
املوكلة
املهام
من
ذلك
وغير
لألفالم،
امللكية الفكرية
ئ
عن تشكيل ج
هي�ة األفالم بر�ئ اسة سمو وزير الثقافة األمير بدر بن
م�لس إدارة ئ
با
عبدهللا بن فرحان آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز نا�ئ � ً
لر�ئ يس ج
امل�لس ،وعضوية األستاذة هيفاء بنت عبدالرحمن املنصور ،واألستاذ
محيي الدين بن صالح كامل ،واألستاذة أماندا نيفيل ،واألستاذ محمد بن يوسف
الخري�ي ،واألستاذ عامر بن ج�اسم الحمود .وتمتد فترة عضوية ج
ج
امل�لس إلى ثالث
ج
للت�ديد ،ويشرف ج
سنوات قابلة ج
الهي�ة ،ويقر سياساتها
امل�لس على
استراتي�يات ئ
ج
واإل�راءات الداخلية والفنية والبرام��ج التي تسير عملها(.((10
واألنظمة واللوا�ئ ح
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هوامش الفصل:
ج
 )1روتانا ،فيلم (مسامير) السعودي ج
الخلي�ية والعربية https://rotana.net/
ي�تاح صاالت السينما

 )2وزارة الثقافة ،م( ،2020فصل األفالم والعروض املر�ئ ية) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.
 )3صحيفة االقتصادية ،فيلم ج
ن�د عبق املاضي ومتعة الحاضر 16 ،يونيو 2020م،
https://www.aleqt.com/2020/07/16/article_1876211.html

 )4واس ،ثقافي /في عرض خاص يؤرخ لفترة ج
ال�ا�ئ حة وزارة اإلعالم تطلق الفيلم الوثا�ئ قي السعودي (مرحلة صعبة) 20 ،سبتمبر 2020م،
https://www.spa.gov.sa/2136560
ج
مهر�ان القاهرة السينما�ئ ي 11 ،ديسمبر 2020م.
 )5صحيفة عكاظ ،بين  40دولة فيلمان سعوديان يحصدان ثالث ج�وا�ئ ز في

 )6واس ،ثقافي /ج
مان�ا التابعة لـ(مسك الخيرية) تعرض أول فيلم سعودي في صاالت السينما بتقنية  DX4 ، 24فبراير 2020م،
https://www.spa.gov.sa/2038717
 )7نقاش بؤري ،األفالم 22 ،نوفمبر 2020م.

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي ،معمل البحر األحمر https://redseafilmfest.com/ar/red-sea-lodge
)8
ج
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي يكشف عن خططه املستقبلية،
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي،
)9
https://redseafilmfest.com/ar/blogs/future-plans

إنتا� بقيمة  500ألف دوالر 27 ،سبتمبر 2020م،
ج
 )10واس ،ثقافي  /معمل البحر األحمر السينما�ئ ي يعلن عن املشروعين الفا�ئ زين بمنحتي
�
https://www.spa.gov.sa/2138725
�
رسميا في مسابقة األوسكار 21 ،ديسمبر 2020م،
ً
 )11واس ،ثقافي  /اململكة تختار فيلم (سيدة البحر) لتمثيلها
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2171029

 )12وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل األفالم والعروض املر�ئ ية) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.

ج
مهر�ان القاهرة السينما�ئ ي 11 ،ديسمبر 2020م،
 )13صحيفة عكاظ ،بين  40دولة فيلمان سعوديان يحصدان  3ج�وا�ئ ز في
https://www.okaz.com.sa/culture/art/2051239

ج
مهر�ان القاهرة السينما�ئ ي 11 ،ديسمبر 2020م،
 )14صحيفة عكاظ ،بين  40دولة فيلمان سعوديان يحصدان  3ج�وا�ئ ز في
https://www.okaz.com.sa/culture/art/2051239
ج
عمان السينما�ئ ي الدولي – أول فيلم 3 ،سبتمبر 2020م،
 )15صحيفة إيالف ،إعالن ج�وا�ئ ز
مهر�ان ّ
https://elaph.com/Web/Culture/2020/09/1303738.html

 )16صحيفة املــديـنــة( ،آخ ــر زيـ ــارة) للسعودي الضبعان فــي إيطاليا واألردن الشهر ال ـ جـ� ــاري 19 ،أغسطس 2020مhttps://www.al-madina.com/ ،
ج
/article/697830ثقافة/آخر-زيارة-للسعودي-الضبعان-في-إيطاليا-واألردن-الشهر-ال�اري.
 )17ال ـعــرب ـيــة.نــت ،م ـخـ ج
ـر�ــة س ـعــوديــة ت ـفــوز ب ـ جـ� ــا�ئ ــزة الـ جـ�ــونــة ع ــن أف ـضــل س ـي ـنــاريــو 5 ،سبتمبر 2020مhttps://www.alarabiya.net/ar/saudi- ،
ج
ج
ج
زة-ال�ونة-عن-أفضل-سيناريو-
ة-سعودية-تفوز-ب�ا�ئ
/05/11/today/2020مخر�

ج
(ه� إلى ديزني) 31 ،ديسمبر 2020مhttps://cutt.ly/0jiEaY5 ،
ج
مخر�ة سعودية تحاول كشف (أوهام الحلم األميركي) عبر
 )18صحيفة الشرق األوسط،
�
ج
 )19العربية.نت ،ج
مهر�ان العين السينما�ئ ي 26 ،يناير 2020مhttps://www.alarabiya.net/ar/culture-and- ،
ن�د السعودي أفضل فيلم فــي
ج
ج
د-السعودي-أفضل-فيلم-في-مهر�ان-العين-السينما�ئ ي
-/26/01/art/2020ن�
 10 ،Ghiya [@GhiyaRushidat[	)20سبتمبر  ،2020م Extremely stoked to share the festivals our film 40 Years and One Night has
 ،.been selected as a finalist, semi-finalist and hopefully a winner for Best Original Score categoryتغريدة من موقع تويتر،
https://twitter.com/GhiyaRushidat/status/1304019402929704960?s=20

21)	GQ, Saudi Film Arabian Alien Is Being Considered For The Oscars, 28 December 2020,
https://www.gqmiddleeast.com/saudi-film-Arabian-Alien-being-considered-for-the-Oscars#:~:text=Described%20
by%20the%20director%20as,Official%20selection%20Sundance%2020202%C%20Vimeo

22)	GQ, Saudi Film Arabian Alien Is Being Considered For The Oscars, 28 December 2020,
https://www.gqmiddleeast.com/saudi-film-Arabian-Alien-being-considered-for-the-Oscars#:~:text=Described%20
by%20the%20director%20as,Official%20selection%20Sundance%2020202%C%20Vimeo
 )23الشرق األوسط( ،ارتداد) السعودي يطير إلى كندا وإندونيسيا وأملانيا وإيطاليا 8 ،سبتمبر 2020مhttps://aawsat.com/home/article/2494121/ ،
(ارتداد)-السعودي-يطير-إلى-كندا-وإندونيسيا-وأملانيا-وإيطاليا.
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 )24وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل األفالم والعروض املر�ئ ية) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية .2019

 )25صحيفة االقتصادية ،دراميا (مسامير) يواكب التحول الرقمي في السعودية 9 ،إبريل 2020م،
https://www.aleqt.com/202009/04//article_1800951.html
ً
وعامليا 2 ،سبتمبر 2020م/https://www.al-madina.com/article/699548 ،
عربيا
�ً
 )26صحيفة املدينة( ،شمس املعارف) يعزز حضور الفيلم السعودي
ً
وعربيا�ً
ثقافة/شمس-املعارف-يعزز-حضور-الفيلم-السعودي-محليا
ً
عربيا
وعامليا 2 ،سبتمبر 2020م/https://www.al-madina.com/article/699548 ،
�ً
 )27صحيفة املدينة( ،شمس املعارف) يعزز حضور الفيلم السعودي
وعربيا�ً
ً
ثقافة/شمس-املعارف-يعزز-حضور-الفيلم-السعودي-محليا
ج
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي يكشف عن خططه املستقبلية،
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي،
)28
https://redseafilmfest.com/ar/blogs/future-plans

 )29صحيفة الرياضية ،ج
ن�د ..في صاالت السينما السعودية 8 ،يوليو2020مhttps://arriyadiyah.com/694490 ،
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،بتاريخ  4فبراير 2021م.
 )30بيانات من ئ

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،بتاريخ  4مارس 2021م.
 )31بيانات من ئ

 )32سوليوود( ،شمس املعارف) على (نتفليكس) مطلع أكتوبر 28 ،سبتمبر 2020م،
http://sollywood.com.sa/2020/09/28/s-19/

للمخر�ة السعودية هيفاء املنصور خالل عيد الفطر السعيد عبر ج
ج
مت�رها اإللكتروني OSN
 OSN، OSN 	)33تكشف عن العرض األول لفيلم املرشحة املثالية
 Store، 20مايو 2020مhttps://www.osn.com/ar-sa/corporate/press-releases/first-saudi-female-director ،

ج
 )34صحيفة عكاظ ،بعد ج
املهر�انات( ..سيدة البحر) على منصة شبكة عاملية 7 ،ديسمبر 2020م،
ن�احه في
https://www.okaz.com.sa/culture/art/2050783
 )35صحيفة االقتصادية ،فيلم ج
ن�د ..عبق املاضي ومتعة الحاضر 16 ،يونيو 2020م،
https://www.aleqt.com/2020/07/16/article_1876211.html

 )36واس ،ثقافي /في عرض خاص يؤرخ لفترة ج
ال�ا�ئ حة ..وزارة اإلعالم تطلق الفيلم الوثا�ئ قي السعودي (مرحلة صعبة) 20 ،سبتمبر 2020م،
https://www.spa.gov.sa/2136560
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،بتاريخ  12يناير 2021م.
 )37بيانات من ئ
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،بتاريخ  3يناير 2020م.
 )38بيانات من ئ
 )39نقاش بؤري ،األفالم 22 ،نوفمبر2020م.

 )40فن ج�ميل ،مسابقة فنية لتصميم سينما (حي :ملتقى اإلبداع).
https://artjameel.org/ar/projects/art-jameel-commissions/hayy-creative-hub-cinema-competition/

 )41صحيفة الشرق األوســط( ،نتفليكس) تعلن عن شراكة مع ( تلفاز  )11السعودية إلنتا�ج  8أفالم ج�ديدة 12 ،نوفمبر 2020مhttps://aawsat.com/ ،
�
ج
(/home/article/2621746نتفليكس)-تعلن-عن-شراكة-مع(-تلفاز-)-11السعودية-إلنتا�
--8أفالم�-ديدة
ج
 )42بيانات ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون ،بتاريخ  10يناير 2021م.
 )43بيانات ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون ،بتاريخ  27ديسمبر2020م.

تعرفوا على نّ
ص�اع أفالم اليوم عبر عروض األفالم العربية والسعودية املعاصرة .شاهدوا العروض
 3 ،]@RedSeaFilm] RedSeaFilm 	)44ديسمبر 2020مّ ،
في صالة األمير فيصل بن فهد للفنون في الرياض .تغريدة من موقع تويتر،
Discover filmmakers of today through screenings of contemporary Saudi and Arab films. Watch them at Prince Faisal Bin
Fahad Fine Arts Hall, Riyadh، https://twitter.com/RedSeaFilm/status/1334489109277134848?s=20

ج
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي في أسبوع مسك للفنون 2020م،
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي،
)45
https://redseafilmfest.com/ar/blogs/red-sea-film-festival-foundation-misk-art-week
ج
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي يكشف عن خططه املستقبلية،
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي،
)46
https://redseafilmfest.com/ar/blogs/future-plans

ج
ملهر�ان أفالم السعودية  1يونيو 2020م عبر اإلنترنت .التقرير الختامي .نسخة  30 ،4,0سبتمبر 2020م.
 )47الدورة السادسة
 )48املصدر السابق.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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األفالم

 )49نقاش بؤري ،األفالم 22 ،نوفمبر 2020م.
�
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي يعرض أفالماً ج�ديدة ومشوقة ستبدأ عروض ج
ج
ج
(ت�ريب) الحصرية هذا الشهر
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي،
)50
على اإلنترنتhttps://redseafilmfest.com/ar/blogs/tajreeb-online-screenings ،
�
 )51واس ،ثقافي( /الثقافة في العزلة) ..مظلة ج�امعة ملبادرات وزارة الثقافة خالل فترة العزل الوقا�ئ ي تمنح أفراد ج
ثقافيا
متنفسا
إبداعياً من داخل منازلهم
�ً
�ً
امل�تمع
وفي جأ�واء تفاعلية وتنافسية 13 ،مارس 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2074177 ،

 )52وزارة الثقافة ،وزارة الثقافة تعلن أسماء الفا�ئ زين في مسابقة (ضوء لدعم األفالم) 2 ،فبراير 2020مhttps://www.moc.gov.sa/ar/news/16535 ،
هي�ة األفالم ،بتاريخ  27يناير 2020م.
 )53بيانات من ئ
 )54نقاش بؤري ،األفالم 22 ،نوفمبر 2020م.

 )55صحيفة املــديـنــة( ،تـحــدي صناعة فيلم فــي  48ســاعــة) ..مـغــامــرة للسعوديين واملقيمين 10 ،أكـتــوبــر 2020مhttps://www.al-madina.com/ ،
/article/703809ثقافة/تحدي-صناعة-فيلم-في-48-ساعة-مغامرة-للسعوديين-واملقيمين.
 )56صحيفة الوطن 3 ،توصيات ملسابقات السيناريو الوثا�ئ قي باألحساء 6 ،أغسطس 2020مhttps://www.alwatan.com.sa/article/1052810 ،
 )57واس ،ثقافي  /فنون أبها تعلن أسماء الفا�ئ زين في مسابقتها الوطنية 24 ،سبتمبر 2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2137855

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي ،إعالن /معمل البحر األحمر السينما�ئ ي وشبكة مؤسسة تربيكا لألفالم  -شرشف 21 ،إبريل 2020م.
)58

ج
(ه� إلى ديزني) 31 ،ديسمبر 2020مhttps://cutt.ly/0jiEaY5 ،
ج
مخر�ة سعودية تحاول كشف (أوهام الحلم األميركي) عبر
 )59صحيفة الشرق األوسط،
�
60) Variety, Netflix to Adapt ‘The Selection’ Novel With Director Haifaa Al-Mansour (EXCLUSIVE), Apr 10, 2020,
https://variety.com/2020/film/news/netflix-the-selection-book-haifaa-al-mansour-kiera-cass-1234576457/.
61) Arab News, The Perfect Candidate, a Saudi movie to debut in German language, January 10, 2020, https://www.arabnews.
com/node/1610816/saudi-arabia

 )62وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل األفالم والعروض املر�ئ ية) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.

63) The Hollywood Reporter, Haifaa Al-Mansour’s ‘Perfect Candidate’ Becomes First Film to Get Saudi Council Funding,
52018/10/, https://www.hollywoodreporter.com/news/haifaa-al-mansours-perfect-candidate-becomes-first-film-getsaudi-council-funding-1110609
 )64املوقع اإللكتروني املؤقت لعرض األفالم السعودية خالل قمة العشرينhttps://saudifilms.com/ar .

 )65وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل األفالم والعروض املر�ئ ية) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.
 )66املصدر السابق.

 )67نقاش بؤري ،األفالم 22 ،نوفمبر 2020م.

ج
املنه�ية.
 )68للمزيد من التفاصيل حول مسح املشاركة الثقافية ،انظر ملحق

ج
ج
ملهر�ان أفالم السعودية  6-1سبتمبر  2020عبر اإلنترنت) ،التقرير الختامي نسخة  30_4.0سبتمبر 2020م.
مهر�ان أفالم السعودية( ،الدورة السادسة
)69
 )70نقاش بؤري ،األفالم 22 ،نوفمبر 2020م.

 )71وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل األفالم والعروض املر�ئ ية) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.

 )72نتفليكس ،بعد ج
ن�احه في دور السينما مسامير الفيلم قادم إلى نتفليكس 19 ،مارس 2020م،
https://about.netflix.com/ar/news/masameer-the-movie-is-coming-to-netflix-following-its-success-in-theaters
 )73نقاش بؤري ،األفالم 22 ،نوفمبر 2020م.

74) Hootsuite & We Are Social (2020), “Digital 2020 Saudi Arabia,” retrieved from https://datareportal.com/reports/digital2020-saudi-arabia
 )75العربية.نت ،استهالك السعوديين لإلنترنت ثالثة أضعاف املعدل العاملي 28 ،يونيو 2020مhttps://cutt.ly/LjiSj6I ،
 )76نقاش بؤري ،األفالم 22 ،نوفمبر 2020م.
 )77املصدر السابق.
 )78املصدر السابق.
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ال�زيرة ،املدينة اإلعالمية (شماس) تنهي ج
 )79صحيفة ج
أبرا� خالل 2022 – 2020م 19 ،فبراير 2020م،
ج
ت�هيز أكبر أستوديو في العامل ..وتبني 7
�
https://www.al-jazirah.com/2020/20200219/ec8.htm

80) NEOM Scholarship Program. NEOM. https://scholarships.neom.com/

 (81واس ،ثقافي  /انطالق األعمال اإلنشا�ئ ية ألول مركز عاملي للفنون الرقمية في الدرعية 3 ،نوفمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2153311 ،

82) Saudi Arabia Becomes Top Middle East Theatrical Market Bucking COVID-Era Downward Trend, Variety, 92020/11/

إدرا� أكثر من  80مهنة ثقافية في التصنيف السعودي املوحد للمهن بدعم وزارة الثقافة 17 ،يونيو 2020م،
ج
 )83وزارة الثقافة،
�
https://www.moc.gov.sa/ar/news/22343
 )84بيانات من وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية ،بتاريخ  20يناير 2021م.

�	)85امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،ج
ج
أدر�تها كلية التصاميم والفنون في ج�امعة األميرة نورة (صناعة األفالم والرسوم املتحركة) و (التصوير الضو�ئ ي) ضمن
برام� الكلية للعام الدراسي ج
ال�ديد 9 ،أغسطس 2020مhttps://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/news2667.aspx ،
ج
�
86) NEOM Scholarship Program, NEOM. https://scholarships.neom.com/
 )87بيانات من وزارة الثقافة ،بتاريخ  17ديسمبر 2020م.

برنام� صناع األفالمhttps://engage.moc.gov.sa/film_talents ،
ج
 )88وزارة الثقافة،
�
89) NEOM Scholarship Program, NEOM. https://scholarships.neom.com/
 )91بيانات من ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون ،بتاريخ  12يناير 2021م.

90) MBC, MBC academy. https://mbcacademy.me/

 )92صندوق دعم جا�تماعي نّ
ج
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي 17 ،مارس
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي،
لص�اع األفــام السعوديين من مؤسسة
2020م.
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي ،بتاريخ  12يناير 2021م.
 )93بيانات من مؤسسة
 )94املصدر السابق.

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي ،صندوق الدعم ج
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي 23 ،يونيو 2020م.
اال�تماعي،
)95

س�طرح في أواخــر عام 2021م 12 ،نوفمبر
ج
 )96صحيفة الشرق األوســط( ،نتفليكس) تعلن عن شراكة مع (تلفاز  )11السعودية
إلنتا� ثمانية أفــام ج�ديدة ُت
�
ج
2020م(/https://aawsat.com/home/article/2621746 ،نتفليكس)-تعلن-عن-شراكة-مع(-تلفاز-)-11السعودية-إلنتا�
--8أفالم�-ديدة.
ج
ج
املنت�ة لسلسلة (مسامير)  17سبتمبر2020م،
 )97سي إن إن عربية ،نتفليكس تعقد شراكة مع (ميركوت) السعودية
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/09/17/netflix-saudi-myrkott-masameer
ال�ديدة التي وافق ج
الهي�ات ج
م�لس الوزراء على إنشا�ئ ها ستتولى إدارة القطاع الثقافي بمختلف تخصصاته 4 ،فبراير 2020م.
 )98واس ،ثقافي  /وزارة الثقافة :ئ
https://www.spa.gov.sa/2030409
لهي�ة األفالم 7 ،يونيو 2020م،
�ً
 )99وزارة الثقافة ،سمو وزير الثقافة يعين املهندس عبدهللا آل عياف القحطاني ر�ئ � ً
يسا
تنفيذيا ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/21847

 )100واس ،عام /وزارة الثقافة تعلن تشكيل ج
هي�ة األفالم 26 ،يوليو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2114233 ،
م�لس إدارة ئ
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املسرح والفنون األدا�ئ ية
اإلبداع واإلنتا�ج
�
الحضور واالنتشار
املشاركة
الرقمنة في قطاع املسرح
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

الفصل الخامس

5

املسرح والفنون األدا�ئ ية

خصوصا عروض
�ً
عالٍ على العروض املسرحية بمختلف أنواعها
ج
شهد عام 2019م وفرة في
اإلنتا� املسرحي صاحبها إقبال ج�ماهيري �
�
اإلنتا� في مطلع عام 2020م ،إال أنه سرعان ما ج
املسرح ج
ترا�ع في بقية أشهر العام ،كما يظهر في انخفاض
ج
الت�اري ،واستمر زخم
�
ج
موا�هة هذه الظروف،
أعداد العروض املسرحية والفنون األدا�ئ ية؛ بسبب الظروف االستثنا�ئ ية التي فرضتها ج�ا�ئ حة كوفيد .19-وفي
ج
تو�ه بعض املسرحيين إلى الخيارات اإللكترونية؛ لعقد لقاءات افتراضية وورش عمل عن ُب�عد ،وكذلك تنظيم دورات للكتابة املسرحية
ال�ا�ئ حة ج
واإلنتا� املسرحي .وقد أثارت التحوالت الرقمية التي فرضتها ج
ال�دل حيال املسرح الرقمي ومستقبل صناعة املسرح في ظل
ج
�
استراتي�يات رقمية من قبل العديد من املسارح حول العامل ،وبرز خالل العام عدد من ج
ج
الت�ارب
تطور التقنيات الرقمية ،واعتماد
ت�ارب تُ� َّ ج
املسرحية التي ركزت على نقل العروض املسرحية بشكل حي ومتزامن مع عرضها على خشبات املسارح ،وهي ج
ر�ح إمكانية
استمرارها حتى بعد انتهاء ج
ال�ا�ئ حة.
وعلى الصعيد التنظيمي ،حظي القطاع املسرحي هذا العام بالعديد من املبادرات والتنظيمات ،كان من أهمها تأسيس املسرح الوطني
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية.
في مطلع العام ،ثم تأسيس ئ

اإلبداع واإلنتا�ج
�

واإلنتا� املسرحي
ج
الفرق املسرحية
�

ج
يو�د في اململكة  38فرقة مسرحية موزعة بين مختلف مناطقها( ،)1وينتمي
معظمها إلى ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون التي تعد الحاضنة
األقدم للمسرح واملسرحيين ،وتتميز املمارسات املسرحية لهذه الفرق بتنوع
األنشطة ما بين العروض املسرحية التي تستهدف ج
ال�مهور العام ،والعروض
النخبوية أو ج
الت�ريبية الـتــي تحظى بــاهـتـمــام فـ ئـ�ــات م ـحــددة مــن الـ جـ�ـمـهــور،
وت ـشــارك املـمـلـكــة مــن خ ــال بـعــض ه ــذه ال ـفــرق فــي امل ـهـ ج
ـر�ــانــات والـفـعــالـيــات
املسرحية املحلية والدولية ،كما يوفر نشاطها فرصة للعديد من الهواة -الذين
يشكلون القطاع األكبر من املسرحيين اليوم -لتطوير مواهبهم وخبراتهم.

اإلنتا� املسرحي املقدم من خالل فروع ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة
ج
شهد
�
�
ملحوظاً في أعــداد الـعــروض املسرحية خــال عــام 2020م،
انخفاضا
�ً
والفنون
مسرحيا فقط
�ً
حيث بلغ عــدد الـعــروض املسرحية في كافة الـفــروع  53عــرضـ � ًـا
مسرحيا في العام السابق ،وقد أدى هذا االنخفاض في عدد
�ً
�ً
عرضا
مقابل 125
تقريبا�
�
ً
شخصا
ً
العروض بدوره إلى انخفاض في عدد الحضور الذي بلغ 9637
�
متوقعاً بسبب
شخصا في العام السابق ،ويبدو هذا االنخفاض
�ً
مقابل 37398
اإل�راءات االحترازية املتبعة ج�راء ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-من منع ج
ج
الت�معات وإلغاء
األنشطة العامة خالل فترات الحظر التي شملت ج�ميع األنشطة ،وهو ما دفع
العديد من الفرق املسرحية الخاصة املستقلة أو التابعة ج
ل�معية الثقافة والفنون
إلى إقامة اللقاءات االفتراضية أو عقد ورش العمل وبرام�ج التدريب عن ُب�عد.
�
ج� ــدول  :1-5ال ـعــروض املسرحية الـتــي قدمتها ج
ال�معية العربية السعودية
()2
للثقافة والفنون.

اسم الفرع

108

عدد
العروض
املسرحية
لعام
2019م

عدد الحضور
عدد
التقريبي
العروض
ج
إل�مالي
املسرحية
العروض
لعام
املسرحية لعام
2020م
2020م

ج�معية الثقافة والفنون ج
بن�ران

3

0

0

ج�معية الثقافة والفنون بالطا�ئ ف

11

6

1100

ج�معية الثقافة والفنون ج
ب�ازان

2

0

0

ج�معية الثقافة والفنون ببيشة

8

0

0

ج�معية الثقافة والفنون بأبها

0

2

500

ج�معية الثقافة والفنون بعرعر

4

0

0

ج�معية الثقافة والفنون بتبوك

4

1

27

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

اسم الفرع

عدد
العروض
املسرحية
لعام
2019م

عدد الحضور
عدد
التقريبي
العروض
ج
إل�مالي
املسرحية
العروض
لعام
املسرحية لعام
2020م
2020م

ج�معية الثقافة والفنون باألحساء

9

0

0

ج�معية الثقافة والفنون ج
بال�وف

0

3

750

12

2

100

ج�معية الثقافة والفنون بالباحة

3

2

250

ج�معية الثقافة والفنون بحا�ئ ل

9

2

3500

ج�معية الثقافة والفنون ج
ب�دة

27

13

910

ج�معية الثقافة والفنون بالدمام

33

22

2500

ج
اإل�مالي

125

53

9637

ج�معية الثقافة والفنون
باملدينة املنورة

�
ملحوظاً
�ً
أم لفرق عربية من الكويت ومصر ،وقــد شهدت بداية العام
ارتفاعا
الهي�ة في الربع األول من
في أعــداد الحضور الثنتي عشرة مسرحية نظمتها
ئ
�ً
العام ،وحضرها 45,159
شخصا مقارنة بـ  57,000شخص حضروا العروض
()3
الهي�ة في النصف األول من عام 2019م.
املسرحية التي قدمتها
ئ
ولـكــن بـعــد تطبيق ج
اإل� ـ ــراءات االح ـتــراز يــة الـتــي صــاحـبــت ج�ــا�ئ ـحــة كــوفـيــد،19-
�
توقفا للعروض
�ً
اعتباراً من منتصف مارس 2020م ،شهد معظم شهور العام
ج
املسرحية ،وقــد استمر هــذا التوقف إلــى أن تم اإلعــان عن تخفيف اإل� ــراءات
تدري�ية ،األمر الذي أتاح لعدد من ج
ج
ال�هات
االحترازية وعودة الفعاليات بصورة
القيام ببعض األنشطة املسرحية مع االلتزام بضوابط التباعد ج
اال�تماعي.

الهي�ة العامة للترفيه في إقامة املسرحيات
وعلى غــرار عــام 2019م ،بــرزت
ئ
وخصوصا فيما يعرف باملسرح ج
الت�اري والعروض
�ً
وعــروض الفنون األدا�ئ ـيــة،
املسرحية واألدا�ئ ـيــة التي تستهدف ج
ـواء كانت لفرق محلية
ال�مهور العام ،سـ � ٌ

توزيع الفرق املسرحية في اململكة العربية السعودية
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻋﻨ� ��ة اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ �
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺮس اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ورﻳﻒ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻨﻮرس اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎض اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ رؤﻳﺔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ﻛﻮاﻟﻴﺲ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ﺷﺒﺎب اﳌﺴﺮح
ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﺮﻳﺎض
ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻴﻀﺎح اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ اﻟﻮﻃﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

8

ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

3

3

1

1

1

3

ﻋﺮﻋﺮ
ا ��ٜﻮف
ﺗﺒﻮك

ﺣﺎﯨٔ ﻞ

5

اﻟﻘﺼ���

1

اﻟﺪﻣﺎم
اﻷﺣﺴﺎء

اﻟﺮﻳﺎض

ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

أﺑﻬﺎ

2

ٜﺣﺪة

ﺑﻴﺸﺔ

ٜ
ﻧﺤﺮان

ﻓﺮﻗﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ﻃﻴﺒﺔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺤﻮر اﻟﻔﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ﺳﺘﻴﺢ� ﺗﺎﻳﻢ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
�
ﻓﺮﻗﺔ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﺪ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ﻛﻴﻒ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

اﻟﻄﺎﯨٔ ﻒ

1

3

ﻓﺮﻗﺔ رواق اﻟﺪراﻣﺎ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

اﻟﺒﺎﺣﺔ

1
1

ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺴﺮح اﻟﻄﺎﯨٔ ﻒ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

ٜﺣﺎزان

2

2

ﻓﺮﻗﺔ ﻓﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻓﺮﻗﺔ ﺧﻮﻳﺪ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
ﻓﺮﻗﺔ ٜﺣﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ
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املسرح والفنون األدا�ئ ية

الهي�ة العامة للترفيه في الربع األول من العام.
ج�دول  :2-5العروض املسرحية التي نظمتها
ئ

()4

اسم املسرحية

املدينة

تاريخ العرض

مكان العرض

عدد الحضور

عنتر املفلتر

تبوك

 3-2يناير

مركز األمير سلطان الحضاري

2,073

ال تتبعوا خطوات الشيطان

األحساء

 4-2يناير

فندق املكان

2,676

زعيتر وشرارة

عنك

 4-2يناير

نادي الهداية ج
بال�ش

1,191

سنو وايت في قرية السنافر

األحساء

 4-2يناير

مول األحساء

2,025

الذيب في القليب

الرياض

 18-2يناير

ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

22,722

عويس ذا فويس

ج�ازان

 10-4يناير

مركز األمير سلطان الحضاري

5,201

ليلة زفتة

األحساء

 7-5يناير

مول الراشد تاون سكوير

5,626

اللعب على املضمون

األحساء

 11-8يناير

فندق املكان

2,994

عطل فني

الرياض

 12-8يناير

بوليفارد الرياض

3,700

حزلقوم

الرياض

 8-5فبراير

بوليفارد الرياض

2,217

عنتر املفلتر

الرياض

 7-6فبراير

مركز امللك فهد الثقافي

3,241

ليلة زفتة

الرياض

 26فبراير  1 -مارس

بوليفارد الرياض

5,875

كما انعكس هــذا االنـخـفــاض فــي اإلن ـتــا�ج املسرحي على عــدد الـعــروض الــزا�ئ ــرة
�
املقدمة خالل هذا العام ،فعلى سبيل املثال ينشط مركز امللك عبدالعزيز الثقافي
(إثراء) في هذا النوع من العروض ،حيث ّ
قدم أربعة عروض مسرحية في عام
2019م ،ومثله فــي عــام 2018م ،بينما مل يقدم فــي هــذا الـعــام ســوى عرض
ً ()5
مسرحي استعراضي وحيد أقيم في شهر فبراير ،وحضره  3833شخصا.

مبادرة املسرح الوطني
كــان ل ــوزارة الثقافة أيـضـ �ـاً حضورها الالفت هــذا العام من خــال إطــاق مبادرة
(املسرح الوطني) ،التي دُ شنت في شهر يناير وتهدف إلى تطوير العمل املسرحي
وإطالق سلسلة من األعمال املسرحية ،وقد اختير املسرحي املخضرم عبدالعزيز
يسا لها .ج
أنت�ت املبادرة أول عروضها في حفل إطالق املبادرة الذي
السماعيل ر�ئ � ً
تضمن عرض مسرحية (درايش النور) من تأليف صالح زمانان ،وكتابة عباس
ـرا� فطيس بقنة ،وتمثيل عدد من
الحايك وياسر مدخلي وثامر الحربي ،وإخـ ج
�
�
نظراً لظروف ج
ال�ا�ئ حة توقفت ج�ميع
املمثلين املتمرسين والصاعدين( ،)6ولكن
وات�هت أنشطته إلى ج
عروض املسرح الوطني بقية شهور العام ،ج
م�ال التدريب،
فقدم املسرح الوطني خالل العام  7ورش تدريبية في ج
اإلنتا� املسرحي،
ج
م�ال
�
ً
شخصا.
أقيمت عن ُب�عد وحضرها 85

مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية
أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح ج
لل�وا�ئ ز الثقافية الوطنية في  30يونيو
2020م ،ومن ضمنها ج�ا�ئ زة املسرح لألفراد أو ج
ال�هات التي ساهمت في إثراء
()7
القطاع خالل العامين املاضية ،وستعلن أسماء الفا�ئ زين خالل العام 2021م.
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الفنون األدا�ئ ية
تحظى الـفـنــون األدا�ئ ــي ــة بـ جـ�ـمـهــور واســـع ،يـتـ جـ�ــاوز حـ جـ�ــم ج�ـمـهــور امل ـســرح؛ نـظـ �
ـراً
الشتمالها على ج
م�االت فنية متعددة مثل الرقص والغناء واملوسيقى وعروض
السيرك ،كما تعتمد على استهداف شرا�ئ ح متعددة تشمل العا�ئ الت واألطفال،
ال�هات الخاصة التي تقدم هذا النوع من الفنون بحسب ج
وتتعدد ج
امل�ال ،فعلى
سبيل املـثــال تتخصص مؤسسات خــاصــة مثل (الـكــومـيــدي كـلــوب) فــي ج�ــدة،
و(نــادي املدينة للكوميديا) في املدينة املنورة ،و(بيت الكوميديا) في الدمام في
شكل محدد مــن أشـكــال الفنون األدا�ئ ـيــة هــو (ستاند أب كــومـيــدي) ،كما تبرز
الهي�ة العامة للترفيه في دعم وتنظيم العروض األدا�ئ ية ذات الطابع الترفيهي
ئ
أو العا�ئ لي ،وقد قدمت في الربع األول من العام  16فعالية للعروض األدا�ئ ية أو
ً ()8
التي اشتملت على عروض أدا�ئ ية ،وحضرها  115,505شخصا.
الهي�ة العامة للترفيه في الربع األول من العام.
ج�دول  :3-5العروض األدا�ئ ية التي نظمتها
ئ

()9

املدينة

مكان الفعالية

عدد الحضور

تاريخ الفعالية

اسم العرض

نوع الفن األدا�ئ ي

 18-1يناير

ج
منت�ع نوفا

44,803

املسرح املفتوح

فنون أدا�ئ ية وعروض
استعراضية ومسرح الطفل

خبيب الريم

أرض الغدير

غير متوفر

ج
ت�ربة مارفل

عروض استعراضية

الرياض

 1يناير  8 -مارس

غير متوفر

لونا سينما

عروض استعراضية

الرياض

 1يناير  8 -مارس

أرض الغدير

8,955

سبوكي سيتي

عروض استعراضية ومسرح أطفال

الرياض

 1يناير  11 -مارس

مول الرياض بارك

السيرك اإليطالي

عروض السيرك

الحريضة

18-2يناير

ج
وا�هة عسير البحرية
بالحريضة

2,572

الكوميدي كلوب -عرض العا�ئ لة

ستاند أب كوميدي

ج�دة

 3يناير  7 -فبراير

حديقة الشالل الترفيهية

659

الكوميدي كلوب  -لكمة

ستاند أب كوميدي

ج�دة

 4يناير 8 -فبراير

حديقة الشالل الترفيهية

1,510

الكوميدي كلوب  -ليلة مع ج
ن�م كوميديا

ستاند أب كوميدي

ج�دة

 7يناير 18 -فبراير

حديقة الشالل الترفيهية

2,564

ليلى أرض الخيال

عروض استعراضية

الرياض

 16يناير

إستاد امللك فهد الدولي

12,934

ج
االرت�الية
عروض األلعاب

عروض استعراضية

سيهات

 24يناير 28 -فبراير

نادي الخلي�ج
�

935

الكوميدي كلوب  -ليلة مع ج
ن�م كوميديا

ستاند أب كوميدي

ج�دة

 20فبراير 5 -مارس

حديقة الشالل الترفيهية

1,510

الكوميدي كلوب -عرض العا�ئ لة

ستاند أب كوميدي

ج�دة

 21فبراير 6 -مارس

حديقة الشالل الترفيهية

250

الكوميدي كلوب  -لكمة

ستاند أب كوميدي

ج�دة

 29-22فبراير

حديقة الشالل الترفيهية

السيرك اإليطالي

عروض السيرك

ج�دة

 23فبراير  8 -مارس

بينكفونغ وبيبي شارك

مسرحية موسيقية لألطفال

الرياض

 29-26فبراير

شارع األمير نايف  -حي
الزهراء

530

ج�امعة امللك سعود

سوبر شو داون

فنون استعراضية

الرياض

 27فبراير

بوليفارد الرياض

وإلــى ج�انب هــذه الـعــروض األدا�ئ ـيــة والفنون االستعراضية املختلفة ،تتخصص
مع�ن من الفنون األدا�ئ ية املرتبطة بالتراث الثقافي
بعض الفرق في تقديم نوع ّي
مثل الرقصات الفلكلورية واألغــانــي الشعبية ،تُ
و�ـقـ ّـدم هــذه الفرق عروضها في
ّ
االحتفاالت الوطنية واملناسبات ج
تشكل هذه
اال�تماعية كحفالت ال ــزوا� ،حيث
ج

5,416
12,592
14,661

اال�تماعية ،وثقافة ج
ـزءا من الحياة ج
امل�تمع وتــراثــه ،وتحتضن فروع
الفنون ج� ـ � ً
�
ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون عدداً من الفرق التي تقدم هذا النوع
من الفنون ،وتستضيف عروضه بشكل مستمر ،وقد بلغ عدد العروض املقدمة
ً
ً
من خالل ج
شخصا.
عرضا ،حضرها 7655
ال�معية وفروعها على مدار العام 44

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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املسرح والفنون األدا�ئ ية

ج� ــدول  :4-5ع ــروض الـفـنــون الشعبية املـقــدمــة مــن خــال ج
ال�معية العربية
السعودية للثقافة والفنون.

ج�معية الثقافة والفنون ج
بن�ران

عدد عروض
الفنون
الشعبية
3

عدد الحضور التقريبي
ج
إل�مالي عروض
الفنون الشعبية

ج�معية الثقافة والفنون بالطا�ئ ف

3

535

ج�معية الثقافة والفنون ج
ب�ازان

0

0

ج�معية الثقافة والفنون ببيشة

2

100

ج�معية الثقافة والفنون بالرياض

0

0

ج�معية الثقافة والفنون بأبها

3

1400

ج�معية الثقافة والفنون بعرعر

2

120

ج�معية الثقافة والفنون بتبوك

0

0

ج�معية الثقافة والفنون باألحساء

7

550

ج�معية الثقافة والفنون بالقصيم

0

0

ج�معية الثقافة والفنون ج
بال�وف

6

470

ج�معية الثقافة والفنون
باملدينة املنورة

2

100

ج�معية الثقافة والفنون بالباحة

3

1500

ج�معية الثقافة والفنون بحا�ئ ل

2

600

ج�معية الثقافة والفنون ج
ب�دة

4

480

ج�معية الثقافة والفنون بالدمام

7

1500

ج
اإل�مالي

44

7655

اسم الفرع

112

300

الحضور واالنتشار

ج
املهر�انات واملسابقات املسرحية
بحكم ال ـظــروف االسـتـثـنــا�ئ ـيــة الـتــي فرضتها ج�ــا�ئ ـحــة كــوف ـيــد ،19-خــا معظم
ج
واملهر�انات املسرحية ،حيث ألغي العديد منها
أشهر العام من الفعاليات
على الصعيدين الداخلي والـخـ ج
ـار�ــي ،ويستثنى مــن ذلــك بعض الفعاليات
الـتــي أقيمت قبل االنـتـشــار الـعــاملــي ج
لل�ا�ئ حة فــي شهر م ــارس؛ مــن أبــرزهــا
ج
ج
استضافة ج�امعة امللك عبدالعزيز ج
الخلي�ي الخامس،
ملهر�ان املسرح
ب�دة
م�ة طالب،
الذي شهد مشاركة  12ج�امعة من دول
الخلي�ج يمثلها أكثر من ئ
�
ج
املهر�ان الــذي ُعقد في شهر فبراير على مــدى أربعة أيــام عدة
وقــد شمل
عــروض مسرحية ونــدوات نقدية لألعمال املعروضة وورش عمل ،واختتم
املهر�ان أعماله بإعالن ج
ج
م�موعة من الفا�ئ زين واألعمال الفا�ئ زة ،كما يوضح
ج
ال�دول التالي(:)10
ج
ج
الخلي�ي الخامس.
مهر�ان املسرح
ج�دول  :5-5الفا�ئ زون في
ج
ال�ا�ئ زة

املركز األول

املركز الثاني

أفضل عرض
مسرحي

مسرحية ج
م�لس العدل،
ج
ل�امعة امللك سعود.

مسرحية ليلة القتلة،
ج
ل�امعة امللك عبدالعزيز.

أفضل ممثل

عبدهللا هوساوي من
محمد بالبيد من ج�امعة
ج�امعة امللك عبدالعزيز،
امللك عبدالعزيز ،ومعتز
وعبدالعزيز الزريق من
صبري من ج�امعة أم القرى.
ج�امعة امللك سعود.
(مناصفة)
(مناصفة)

أفضل إخرا�ج
�

مسرحية نعش ،ج
ل�امعة
الطا�ئ ف.

-

مسرحية االنتصار أو املوت
أفضل سينوغرافيا
أو كالهما ،ج
ل�امعة ج�ازان.

-
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ـر�ــانــات ،تـ ج
واس ـتـ جـ�ــابــة لـتـعــذر إقــامــة ال ـع ــروض وامل ـهـ ج
ـو�ــه االه ـت ـمــام إل ــى إقــامــة
مسابقات بديلة مختصة بالتأليف أو النقد املسرحي ،ويمكن استعراض أبرزها
واألعمال الفا�ئ زة بها فيما يلي:
مسابقة التأليف املسرحي
اإل�راءات االحترازية املصاحبة ج
ال مع العزلة التي فرضتها ج
تفاع � ً
ل�ا�ئ حة كوفيد،19-
أقامت وزارة الثقافة مبادرة (الثقافة في العزلة) التي شملت عدة قطاعات
ثقافية ،وضمت مسابقة (التأليف املسرحي) التي نظمها املسرح الوطني ،وقدمت
املسابقة مسارين ،األول للنصوص املسرحية ،والثاني للنصوص املسرحية املخصصة
لألطفال ،وبلغ ج
م�موع املشاركات فيها  387مشاركة ،منها  233في مسار
()11
النصوص املسرحية ،و 154في مسار النصوص املسرحية املخصصة لألطفال.
ج�دول  :6-5الفا�ئ زون في مسابقة التأليف املسرحي.
مسار النصوص املسرحية
مسار النصوص املسرحية
املخصصة لألطفال
املركز األول

ياسر آل حسن،
عن نص (تحت األنقاض)

حسن الربيح،
عن نص ج
(�نود البستان)

املركز الثاني

سهام العبودي،
عن نص (ديدرا)

عبدالباقي البخيت،
عن نص (الكوز مركوز)

املركز الثالث

سامي ج
ال�معان،
عن نص (ورقة التوت)

علي مبارك زيد،
عن نص (هدر-نايت)

املركز الرابع

فهد ردة الحارثي،
عن نص (ضوء)

طالل لبان،
عن نص (السوق الشعبي)

املركز الخامس

عباس الحايك،
عن (نص نوارس أيوب)

منيرة الخشرم،
عن نص (حراس الحقول)

مسابقة النقد املسرحي
أقــام منتدى املسرح التابع للنادي األدبــي ج
ب�دة مسابقة النقد املسرحي ،وقد
ج
املو�ه للنصوص املكتوبة ،وفاز
اقتصرت هذه النسخة من املسابقة على النقد
باملركز األول الدكتور يوسف البحري من تونس ،ج
و�اءت في املركز الثاني فاطمة
()12
البرادي من السعودية ،وفي املركز الثالث الدكتور محمد السيد من مصر.

مبادرات للتعريف بالنشاط املسرحي
ظهر خــال العام بعض املـبــادرات على وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي التي تعنى
بالتعريف ب ــرواد ورم ــوز العمل املسرحي فــي اململكة ،ومــن ذلــك امل ـبــادرة التي
أطلقها منتدى املـســرح التابع لـنــادي ج� ــدة األدب ــي فــي يــوم املـســرح العاملي 27
مارس عبر منصتي التواصل فيسبوك وتويتر .تقوم املبادرة على نشر بطاقات
تعريفية عن رواد ورموز املسرح السعودي عبر وسم (رموز املسرح السعودي)،
مو�زة تشتمل على أهم العروض املسرحية ج
متضمن�ة� ً سيرة فنية ج
وال�وا�ئ ز التي
حصل عليها املسرحي في مسيرته .تضاف هــذه املـبــادرة إلــى مـبــادرات شبيهة
ج
مثل (إبــداعــات سعودية) ملركز االتصال واإلعــام ج
الخار�ية على
ال�ديد بــوزارة
اال�تماعي ،أو مبادرة ج
الحسابات الرسمية للوزارة في وسا�ئ ل التواصل ج
(و�وه

ثقافية) التي قدمتها الحسابات الرسمية لــوزارة الثقافة في وسا�ئ ل التواصل
ج
اال�تماعي كذلك ،وتعتمد املبادرتان على التعريف بالرموز الثقافية الوطنية عن
طريق تصميم بطاقات تعريفية للرواد في مختلف القطاعات الثقافية ،بما في
ذلك رواد العمل املسرحي.
�
أيضاً مبادرات فردية ثقافية مثل بودكاست
إضافة إلى نشاط املؤسسات ،ظهرت
(تشاكيل) الــذي يركز بشكل كبير على املسرح منذ إطالقه في إبريل من عام
2019م ،ويستضيف فيه املسرحي عباس الحايك شخصيات بارزة في املسرح
�
ً
مسرحياً مــن مختلف الــدول
عموما ،وقــد استضاف البودكاست 12
العربي
العربية خالل عام 2020م.

املشاركة

حضور العروض املسرحية
انخفضت أعـ ــداد الـحـضــور لـلـعــروض املـســرحـيــة فــي ه ــذا ال ـعــام بنسبة كبيرة
ج
ج
ترا�ع
بالدر�ة األولــى إلــى
مقارنة بالعام السابق 2019م ،ويعود االنخفاض
�
نظرا ج
لإل�راءات االحترازية التي
ً
أعــداد العروض املسرحية املقدمة خالل العام
صاحبت ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-والتي تم بسببها تعليق ج�ميع األنشطة والفعاليات
ج
ال�ماهيرية وامللتقيات املسرحية لفترة طويلة من العام ،وال سيما أن العروض
عاليا بلغ
�ً
ماهيريا
�ً
املسرحية املقدمة في الربع األول من العام شهدت إقبا �ًال ج�
 45,159مقابل  57,000شخص حـضــروا ال ـعــروض املسرحية املـقــدمــة من
الهي�ة العامة للترفيه في ضعف املدة؛ أي في النصف األول من عام 2019م،
ئ
اإل�مالي لحضور العروض املسرحية املقدمة من ج
وبلغ العدد ج
ال�معية العربية
�
شخصاً وهو ما يتناسب مع انخفاض أعداد
السعودية للثقافة والفنون 9,637
مسرحياً فقط مقابل  125عرضاً�
�
عرضا�
ً
العروض املقدمة خالل العام إلى 53
في عام 2019م.
تنعكس هذه املعدالت في الصورة التي يقدمها مسح املشاركة الثقافية لعام
2020م ،الــذي ج
أ�ــري في الربع األخير من العام بعينة ممثلة شملت 3112
�
مسرحياً
حضرعرضا
�ً
شخصا من ج�ميع مناطق اململكة )13(.ففيما بلغت نسبة من
�ً
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ـدا على األقــل( 13.80% )14في مسح عام 2019م ،انخفضت النسبة هذا
واحـ � ً
ً
العام إلى  7.2%أي إلى النصف تقريبا ،وتنخفض هذه النسبة إلى  5.20%إذا
انحصرت املقارنة في نسب الحضور للعروض املسرحية الحية فقط (شكل .)1-5
شكل  :1-5نسب حضور العروض املسرحية.
15%

13.8%

10%

7.2%
5.1%

5%
0%

3%

حضور مسرحية
اف�راضية مرة
ت
واحدة على األقل

حضور مسرحية
حية مرة واحدة
على األقل

حضور مسرحية
اف�راضية)
(حية أو ت
مرة واحدة على األقل

مؤشر عام 2019م
للحضور مرة واحدة
على األقل

الرقمنة في قطاع املسرح
املسرح االفتراضي

أثــار انتقال األنشطة املسرحية إلــى الحيز الرقمي الــذي فرضته ج
اإل�ــراءات
االحترازية للتعامل مع ج�ا�ئ حة كوفيد 19-ج
ال�دل حول املسرح االفتراضي،

وال سيما أنه يفتقد ألحد أهم العناصر املكونة للمسرح وهو ج
ال�مهور الحي،
ويختلف حكم املمارسين بين القبول باملسرح االفتراضي كامتداد للمسرح
ً
شبها
الـحــي ،وبـيــن الــرفــض أو الـتــردد حـيــال إلـحــاقــه بــاملـســرح واعـتـبــاره أكـثــر
و�عد العرض املسرحي ( )1441الذي قدمته إحدى
بفنون العروض املر�ئ يةُ .ي
()15
الفرق املسرحية الخاصة  ،أول عرض يمكن أن ُي�طلق عليه مسمى مسرح
اف ـتــراضــي ،بـعــد بـ ثّـ�ــه عـلــى منصة يــوتـيــوب فــي  6يــونـيــو ،وبــرغــم تــواضــع عــدد
املشاهدات التي قاربت األلف مشاهدة فقط لعرضه الحي مقارن�ةً بمعدالت
املـشــاهــدة فــي املنصة نفسها ،إال أنــه يعتبر أك ـبــرعـ ً
ـددا مــن معظم الـعــروض
املسرحية الحية املحلية ،باإلضافة إلى تعدد دول املشاهدين للعرض ،وهو
ما يراه املتحمسون للمسرح االفتراضي ج� ً
البا للعديد من الفرص التي تفتح
آفــاقـ ًـا أوســع للنشاط املسرحي ســواء مــن حيث فــرص االنـتـشــار األوس ــع ،أو
ج
ج
مهر�ان
الخار�ي للمسرح السعودي .كما شهد
من حيث تحقيق الحضور
سيما آرت الــدولــي للمونودراما في نسخته التي أقيمت بشكل افتراضي
مشاركة سعودية من خالل مسرحية (الراحل) التي حصدت أفضل عرض
()16
ج
املهر�ان.
أول في
قد ال يفرض االنتقال الظرفي للعروض املسرحية إلى العامل االفتراضي خيارات
�
وتحديداً
حدية تحتم االنتقال للمسرح االفتراضي؛ إذ أتاحت الوسا�ئ ط الرقمية
منصات البث املباشر الفرصة لنقل الـعــروض املسرحية بالتزامن مع عرضها
ال ـحــي ،فعلى سبيل امل ـثــال أق ــام ن ــادي امل ـســرح ج
ب�امعة املـلــك عبدالعزيز ثالثة
عــروض مسرحية فــي شهري أكتوبر ونوفمبر مــن عــام 2020م ،وقــد أقيمت
اإل�راءات االحترازية التي ّ
هذه العروض بشكل حي ،ولكن مع اتخاذ ج�ميع ج
حدت
من أعداد الحضور ،وفي املقابل نُ�قلت هذه العروض بشكل مباشر على منصة
اليوتيوب .وبحسب القا�ئ مين على هذه العروض ،فمن املتوقع االستمرار في
�
البث الحي للعروض املسرحية حتى بعد انتهاء ج
نظراً لفرص االنتشار
ال�ا�ئ حة
()17
التي يضيفها البث الحي.

التقنية الرقمية في العمل املسرحي
يمثل بعض تطبيقات املسرح االفتراضي أو استخدام األدوات الرقمية في بث
�
محدوداً مما قد تعنيه الرقمنة ج
مل�ال املسرح ،والتي
العروض املسرحية ج� � ً
انبا
اإلنتا� املسرحي ذاتــه ،وذلــك من
ج
تشمل دخــول التقنيات الرقمية في عمليات
�
خالل استخدام تقنيات دم�ج الواقع مع الواقع االفتراضي ،أو استخدام التأثيرات
�
وصناعة الخلفيات والديكورات الرقمية ،واستخدام تقنيات الفيديو واالتصال
ال عن دخــول الرقمنة في البناء الـســردي وصناعة
املباشر باإلنترنت ،هــذا فض � ً
القصص املسرحية نفسها .وتثير هذه التحوالت تساؤل املهتمين وصناع املسرح
حول العامل عن مستقبل القطاع وتأثير هذه التحوالت عليه ،وال سيما أنها تقدم
خ ـيــارات مثل إل ـغــاء خشبة امل ـســرح واسـتـبــدالـهــا بمنصات تفاعلية أو تقنيات
�
وهرياً على
متقدمة تعتمد على الخرا�ئ ط الذكية وإنترنت األشياء ،مما يؤثر ج�
مفهوم املسرح ،وفي هذا النطاق تفتح بعض املسارح حول العامل الباب ج
للت�ريب
ج
استراتي�يات رقمية لصناعة املسرح وتطوير البنية التحتية الالزمة
أو حتى وضع
تو�د ج
له ،كما ج
ت�ارب فعلية في بعض املسارح التي أدخلت هذه التقنيات إلى
أعمالها( ،)18وباستثناء ج
الت�ارب املحدودة التي ُ�أ شير إليها في الفقرة السابقة ،فإن
ج
با عن املشهد املسرحي السعودي؛ لضعف تأهيل البنية
التو�ه ال يزال غا�ئ � ً
هذا
ُ
�أ
ال�انب التقني من ج�هة ،أو فّ
التحتية الالزمة في ج
تح�ظ بعض املسرحيين كما شير
()19
سابقا من ج�هة أخرى.
�ً
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البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

الفعاليات املسرحية في الفضاء االفتراضي

ج
والت�هيزات
املسارح

بعد انـتـقــال املشهد املـســرحــي إلــى الــوسـيــط الــرقـمــي ،أت ــاح الـفـضــاء االفـتــراضــي
خصوصا في ظل أزمــة كــورونــا -مساحات ج�ديدة للنقد والتواصل والتداول�ً
املـســرحــي ،حيث وفــر اإلق ـبــال على املـنـصــات اإل لـكـتــرونـيــة للعديد مــن ج
ال�هات
والفاعلين فرصة إلقامة الفعاليات بشكل افتراضي ،ففي شهر يونيو على سبيل
املـثــال أقــامــت ج�معية الثقافة والفنون بالدمام ملتقى الــدمــام الثالث للنص
مسرحيا من تسع دول عربية وعلى
�ً
�ً
كاتبا
املسرحي ،بمشاركة واحد وعشرين
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ٜ
ا�� اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻹﺣﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪد اﳌﺴﺎرح
هي�ة املسرح والفنون
مــدى ثالثة أي ــام )20(.وفــي شهر يوليو الــذي يليه نظمت ئ
األدا�ئ ية لقاءين افتراضيين تحت عنوان (أصوات مسرحية ج�ديدة) وذلك بهدف
ف�ة الشباب واملواهب
التواصل املباشر مع مكونات املسرح املحلي وتـحــديـ � ً
ـدا ئ
الـصــاعــدة( ،)21كما أقــام نــادي الباحة األدبــي في الشهر الــذي يليه الــدورة األولى
للملتقى االفتراضي املسرحي( ،)22وتشير أهداف امللتقى الساعية الستمرار عقده
سنويا بشكل افتراضي إلى اعتراف يحصده الوسيط الرقمي للفعاليات ج
يت�اوز
�ً

مسرحا تتوزع في ج�ميع مناطق اململكة وتقام فيها
�ً
يستفيد القطاع من 144
العروض املسرحية واألدا�ئ ية املختلفة ،تُ
ـراوح طاقتها االستيعابية بين املسارح
و�ـ ِ
ً
تقريبا ،إلى املسارح التي تتسع لثالثة
م�تي كرسي
الصغيرة التي تبلغ سعتها ئ
آالف أو أربعة آالف كرسي ،ويتبع معظم املسارح الصغيرة األندية األدبية في املدن،
أو املدارس ،أو بعض ج
ال�امعات ،فيما تتبع املسارح األكبر املراكز الثقافية في املدن
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض
 27ج�انب ج
ال�امعات التي يحظى بعضها بعدة مسارح متفاوتة السعة ،ولكن من
إلى
املالحظ أن أغلبية هذه املسارح غير متخصصة بل عامة ومتعددة االستخدامات؛
حيث تقام فيها فعاليات متنوعة من محاضرات وندوات وعروض موسيقية ،وال
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
35
تحظى ج
بت�هيزات مسرحية خاصة ،وتتصدر املنطقة الشرقية من حيث عدد املسارح
ً
مسرحا بسعة ج
تقريبا ،بينما تتصدر منطقة
مقعدا
�ً
إ�مالية 21717
�ً
التي تبلغ 35
�
مسرحاً من حيث الطاقة االستيعابية حيث تبلغ
الرياض التي تحتوي على 27
 29508مقاعد ،كما تعاني بع�ض�ُ املناطق قل�ة� َ أعداد املسارح ومحدودية الطاقة
االستيعابية لها( ،)23وعلى صعيد متصل وثقت موسوعة غينيس لألرقام القياسية
مسرح مرايا ُاملقام في محافظة العال كأكبر مبنى مغطى باملرايا في العامل ،ويتسع
املبنى املصمم بطراز معماري فريد لقرابة  500شخص وهو مصمم بأحدث النظم
ً
الصوتية ليتناسب مع العروض املسرحية واألدا�ئ ية واألوبرالية
تحديدا(.)24

ج
التو�ه نحو عقد اللقاءات االفتراضية
التعامل معه كبديل مؤقت .ومل يقتصر
ال�هات الرسمية ،ففي اإلطــار نفسه ّ
على ج
قدم بعض الفرق املسرحية الخاصة
ـددا من الحوارات بين ج
الت�ارب املسرحية
مثل فرقة شباب املسرح بالرياض عـ � ً
املختلفة عبر منصة زوم ،وتتيح هــذه اللقاءات بين املختصين والفاعلين في
فرصا لاللتقاء وتبادل الخبرات ليس فقط على مستوى مناطق
�ً
النشاط املسرحي
خار�ها أيضاً.
ج
اململكة ،بل تمتد إلى

توزيع املسارح في اململكة العربية السعودية

1984
4400

4

3240

2

9
ا ��ٜﻮف

7

ﺗﺒﻮك

ﺣﺎﯨٔ ﻞ

35 21717
27 29508

12

اﻟﻘﺼ���
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

21

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

2952

ٜ
ﻧﺤﺮان

ﻋﺴ��
�

اﻟﺒﺎﺣﺔ

8

ٜﺣﺎزان

10
املصدر :بيانات املسرح الوطني 15 ،ديسمبر 2020م.

عدد املسارح

11125

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

اﻟﺮﻳﺎض

6

2730

3

11413

2180

6634

3151

الطاقة االستيعابية ج
اإل�مالية
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التعليم والتدريب
في خطوة لتدعيم ج
ال�انب التعليمي واألكاديمي في القطاع ،استحدثت ج�امعة
امللك عبدالعزيز مسار ج
املا�ستير في األدب املسرحي كــأول تخصص أكاديمي
في الدراسات العليا بهذا القطاع ،وقد ج�اء ذلك بعد مذكرة التعاون بين وزارة
الثقافة ووزارة التعليم في عام 2019م الستحداث مسارات تعليمية ج�ديدة
()25
للفنون ج
بال�امعات داخل اململكة.
ج
التس�يل
وفــي نفس السياق شمل برنام�ج االبتعاث الثقافي الــذي فتح بــاب
�
في شهر يناير مطلع العام التخصصات املسرحية والفنون األدا�ئ ـيــة ،ويعتمد
م�موعة من ج
البرنام� ج
ال�امعات واملعاهد الفنية املصنفة ،وبخالف هذه املبادرات
ج
�
والتطورات التي تستهدف رفع مستوى االحترافية في القطاع ،تقدم العديد من
ج
ال�هات دورات قصيرة في كتابة السيناريو أو التمثيل أو اإلنتا�ج املسرحي ،من
�
أبرزها املسرح الوطني ومعهد ثقف التابع ج
لل�معية العربية السعودية للثقافة
()26
والفنون ،باإلضافة إلى الفرق املسرحية الخاصة واملسرحيين أنفسهم.

التوظيف وفرص العمل في القطاع
ج�اءت إضافة املهن الثقافية في عام 2020م ضمن التصنيف السعودي املوحد
للمهن الذي أقره ج
م�لس الوزراء في شهر يونيو كأحد أهم التطورات نحو رفع
مستوى احترافية النشاط املسرحي( ،)27ومن ذلك استحداث مهنة مدير مسرح
س�لت أرقــام العام أع ـ �
ـا� مسرحي ،وقــد ج
ض�يلة للعاملين في
ومدير إنـتـ ج
ـداداً ئ
�
القطاع الذي يقوم بشكل كبير على الهواة ،ورغم ضآلة هذه األرقام إال أنها تعد
الخطوات األولى لفسح ج
امل�ال لالحتراف في العمل املسرحي.
ج�دول  :7-5أعداد العاملين في املهن املسرحية لعام 2020م(:)28
عدد السعوديين 2019م

املهنة

العدد ج
اإل�مالي 2019م

مخر� مسرحي
ج
�
مشرف أزياء مسرحية أو أستوديو

8

1

108

9

الذكور

اإلناث
81

9

الذكور
1

اإلناث

106

10

91

مدير مسرح

مستحدثة في عام 2020م

3

0

0

إنتا� مسرحي
ج
مدير
�

مستحدثة في عام 2020م

6

0

2

تطورات تنظيمية
�
�
�
متسارعاً خالل عام 2020م ،حيث قدم العديد من
تنظيمياً
تطوراً
شهد القطاع
املبادرات سواء على مستوى هيكلة القطاع ،أم على مستوى تأهيل الكوادر ورفع
مستوى االحترافية فيه ،تُ
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية في
و�عد مبادرة تأسيس ئ
الهي�ة هي ج
ال�هة
شهر فبراير أهم التطورات التنظيمية في القطاع ،حيث أصبحت ئ
املسؤولة عن تطوير القطاع املسرحي واألدا�ئ ــي بكل روافــده ،بما في ذلك تنظيم
ج
وتش�يع االستثمار وإصــدار التصاريح الالزمة،
وإقامة الفعاليات واملسابقات،
ودعم املواهب وتأهيلها ،وما يشمله ذلك من تقديم برام�ج تدريب أو الترخيص
�
ج
ل�هات تدريبية وتعليمية في القطاع ،باإلضافة إلى تمثيل اململكة في الفعاليات
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العدد ج
اإل�مالي 2020م

عدد السعوديين 2020م

0

0

وعين الر�ئ يس السابق ج
واملــؤتـمــرات واألنشطة ذات العالقةُ ،
لل�معية العربية
السعودية للثقافة والفنون األستاذ سلطان البازعي ر�ئ �
للهي�ة ،وفي
�ً
تنفيذيا
يساً
ئ
شهر يونيو �أُ علن عن تشكيل ج
الهي�ة بر�ئ اسة سمو وزير الثقافة األمير
م�لس إدارة ئ
بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب وزير الثقافة األستاذ حامد بن
با لر�ئ يس ج
امل�لس ،وعضوية الدكتورة ملحة عبدهللا ،والدكتورة
محمد فايز نا�ئ � ً
ما�ئ سة الصبيحي ،واألستاذ عبداإلله السناني ،واألستاذ سيمون فولر ،واألستاذة
نضال األشقر )29(.وكانت وزارة الثقافة قد دشنت في مطلع العام مبادرة املسرح
الوطني بر�ئ اسة املسرحي عبدالعزيز السماعيل ،التي تهدف بشكل ر�ئ يس إلى
دعم
اإلنتا� املسرحي املحلي من حيث تقديم العروض املسرحية على مدار العام،
ج
�
()30
برام� تدريبية وتأهيلية للعاملين في القطاع.
ج
وكذلك من حيث تقديم
�

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

هوامش الفصل:
 )1بيانات املسرح الوطني 15 ،ديسمبر 2020م.

 )2بيانات ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون 7 ،يناير 2021م.

 )3وزارة الثقافة « ،2019 ،فصل املسرح» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.

الهي�ة العامة للترفيه 21 ،ديسمبر 2020م.
 )4بيانات ئ

 )5بيانات مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء) 18 ،يناير 2021م.

 )6املركز اإلعالمي بوزارة الثقافة ،وزارة الثقافة تدشن مبادرة املسرح الوطني 26 ،يناير 2020مhttps://www.moc.gov.sa/ar/news/11419 ،
 )7مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الوطنية السعوديةhttps://culturalawards.moc.gov.sa/ ،
�
 )8مل تُ�رصد أعداد الحضور لبعض الفعاليات ج
ال�ماهيرية من ضمن الـ 16فعالية؛ نظراً لضخامة الفعالية وصعوبة اإلحصاء.
الهي�ة العامة للترفيه 21 ،ديسمبر 2020م.
 )9بيانات ئ

الخلي�ي الخامس يختتم عروضه املسرحية ج
ج
ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز 5 ،فبراير 2020م،
مهر�ان املسرح
 )10واس ،ثقافي/
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2031027
 )11بيانات املسرح الوطني 15 ،ديسمبر 2020م.

 )12واس ،ثقافي /نادي ج�دة األدبي يعلن أسماء الفا�ئ زين ج
ب�وا�ئ ز مسابقة النقد املسرحي 2 ،أكتوبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2140626 ،
ج
املنه�ية.
 )13للمزيد من التفاصيل حول املسح ،انظر ملحق

واحدا على األقل ،دون أن يحدد سؤال املسح العروض املسرحية االفتراضية.
�ً
مسرحيا
�ً
�ً
عرضا
 )14نسبة الذين حضروا

 )15مسرحية  ،1441منصة يوتيوبhttps://www.youtube.com/watch?v=OEaHItsyVK0&feature=youtu.be ،

ج
بمهر�ان سيما آرت الدولي للمونودراما ،منصة فيسبوك،
ومخر� عرض الراحل الحا�ئ ز على ج�ا�ئ زة أفضل عرض أول
ج
 )16لقاء مع عبدالرحمن أبو الخير ممثل
�
https://www.facebook.com/simamedia47000/videos/festival-international-sima-art-pour-le-mono/drame/560435728201464
 )17نقاش بؤري ،املسرح 15 ،نوفمبر 2020م.

ج
ج
ومنت�ين مسرحيين من 17
ومخر�ين
 )18فعلى سبيل املثال ،في ملتقى ملؤتمر املسرح األوروبــي عام 2017م ،استعرض عدد من املمارسين من ممثلين
دولة مختلفة ج
ت�ارب فعلية في إدخال تقنيات رقمية في بنية أعمالهم املسرحية وطريقة تنفيذها ،انظرEuropean Theatre Convention, “Digital :
18-Theatre: A Casebook”, August 2018, P17
 )19نقاش بؤري ،املسرح 15 ،نوفمبر 2020م.

 )20واس ،ثقافي /ج�معية الثقافة والفنون بالدمام تنظم امللتقى الثالث للنص املسرحي 25 ،يونيو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2102145 ،
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية تنظم لقاءين افتراضيين مع املسرحيين الشباب 22 ،يوليو 2020م،
 )21املركز اإلعالمي بوزارة الثقافة ،ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/24682
 )22واس ،ثقافي /اختتام فعاليات امللتقى االفتراضي املسرحي لنادي الباحة األدبي 24 ،أغسطس 2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2125063
 )23بيانات املسرح الوطني 15 ،ديسمبر 2020م.

 )24واس ،ثقافي  /مسرح مرايا بمحافظة العال يدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى باملرايا في العامل 17 ،مارس 2020م،
https://www.spa.gov.sa/2048591.2020
 )25وزارة الثقافة( ،2020 ،فصل املسرح) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
 )26بيانات املسرح الوطني 15 ،ديسمبر 2020م ،بيانات ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون 7 ،يناير 2021م.

إدرا� أكثر من  80مهنة ثقافية في التصنيف السعودي املوحد للمهن ..بدعم وزارة الثقافة 17 ،يونيو 2020م،
ج
 )27املركز اإلعالمي بوزارة الثقافة ،وزارة الثقافة
�
https://www.moc.gov.sa/ar/news/22343
 )28بيانات وزارة املوارد البشرية 16 ،ديسمبر 2020م.

 )29واس ،ثقافي  /وزارة الثقافة تعلن تشكيل ج
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية 25 .يوليو 2020م.
م�لس إدارة ئ
https://www.spa.gov.sa/2113977?lang=ar&newsid=2113977

 )30وزارة الثقافة2019 ،م( ،فصل املسرح) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
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املوسيقى
اإلبداع واإلنتا��ج
الحضور واالنتشار
املشاركة
الرقمنة في قطاع املوسيقى
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

الفصل السادس

6

املوسيقى

حظي قطاع املوسيقى في السنوات األخيرة بزخم كبير على الصعيدين الثقافي والترفيهي ،وذلك من خالل إقامة الحفالت ج
ال�ماهيرية
في عدة مناطق باململكة ،واستضافة الفرق العاملية التي تقدم مختلف األلوان املوسيقية ،باإلضافة إلى بروز العديد من الفرق الشبابية
عروضا حية في األماكن العامة والخاصة ،وبرغم التنامي امللحوظ الذي شهده القطاع خالل تلك السنوات ،إال
�ً
املحلية املستقلة التي تقدم
اإل�راءات االحترازية التي فرضتها ج
ال في عام 2020م؛ بسبب ج
ال�ا�ئ حة ،حيث توقفت أنشطة الفرق
أن تأثير ج�ا�ئ حة كوفيد 19-ج�اء ثقي � ً
املوسيقية في الواقع لتحل محلها األنشطة االفتراضية عن ُب�عد ،و ُ�أ لغي الكثير من الحفالت املوسيقية الحية ،وانتقل بعضها إلى الفضاء
الح�ة مع تخفيف ج
اإل�راءات االحترازية ،ظلت أعداد الحضور متواضعة بسبب املخاوف من
االفتراضي البديل ،حتى بعد عودة الحفالت ّي
ج�هة ،وبسبب تخفيض نسب الحضور املتاح للحفالت من ج�هة أخرى .لكن على الرغم من محدودية ج
ن�اح الفعاليات االفتراضية كبديل
ج
لحضور الحفالت ،أعطت ظروف ج
التس�يالت املوسيقية من خالل
للتحول الرقمي في قطاع توزيع واستهالك
ال�ا�ئ حة دفعة إضافية
ّ
منصات البث الرقمي العاملية.

اإلبداع واإلنتا�ج
�
اإلنتا� املوسيقي
ج
�

تمكن بعض الفاعلين فــي الـقـطــاع مــن التعامل مــع التحديات الـتــي فرضتها
اإل�راءات االحترازية ج
ج
إنتا� األغاني عن ُب�عد،
ملوا�هة ج�ا�ئ حة كوفيد 19-عن طريق �ج
بحيث ال يتطلب ذلك حضور املشاركين في عملية اإلنتا��ج بمكان واحد ،ومن أبرز
األمثلة على ذلك إنتا��ج أغنية (سالم من السعودية) التي شارك في أدا�ئ ها عن ُب�عد
 13من أشهر فناني وفنانات اململكة في فترة حظر ج
نتا� التعاون
الت�ول ،وكانت �ج
الهي�ة العامة للترفيه وشــركــة روتــانــا للصوتيات واملــر�ئ ـيــات .واستوحيت
بين
ئ
هذه األغنية الوطنية التي كتبها الشاعر الغنا�ئ ي عبدهللا أبــوراس ،من التراث
ال�غرافي ملناطق اململكة (((،ج
السعودي ،ومن التنوع ج
و�ــاءت في حصيلة العام
إلى ج�انب عدة أغان وطنية لعدد من الفنانين بمناسبة اليوم الوطني التسعين
التدري�ية للحياة الطبيعية ج
ج
للمملكة ،والــذي تزامن مع العودة
(�ــدول .)1-6
إ�مالي عدد األغاني التي ج
ومن حيث مؤشرات اإلنتا��ج الغنا�ئ ي ككل ،بلغ ج
أنت�تها
أغا�؛ منها  125أغنية ملطربات
شركة روتانا للصوتيات واملر�ئ يات هذا العام  206نٍ
(((
ومطربين سعوديين ما بين �ن ٍ
أغا� منفردة ،وهي األغلب ،وألبومات غنا�ئ ية .
ج
املنت�ة في عام 2020م بمناسبة اليوم الوطني التسعين.
نماذ� من األغاني
�ج
ج�دول :1-6
األغنية

الفنان

الكلمات

األلحان

هب الغال

راشد ج
املع�ى
املا�د وعبدالعزيز ّن

سمو األمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد

عبدالعزيز نّ
املع�ى

روتانا

الحكم هلل ثم آلل سعود

ج
ما�د املهندس

سمو األمير عبدهللا بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود

مشعل املالكي

روتانا

حبيبتي

ج
ما�د املهندس

فهد املساعد

ج
ما�د املهندس

سيفين ونخلة

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

الراب :عمار اب
املقاطع الغنا�ئ ية :تركي الشريف

إبراهيم الغانم
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اإلنتا�ج
�

روتانا

ج
م�موعة رعاة
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املمارسة والفرق املوسيقية
هي�ة املوسيقى عن فتح باب القبول
في شهر مارس من عام 2020م ،أعلنت ئ
لطلبات املوسيقيين والعازفين لالنضمام إلــى الفرقة الوطنية التي ُ�أ علن عن
تأسيسها الـعــام املــاضــي بــإشــراف املوسيقار عبد الــرب إدريـ ــس((( .إال أن نشاط
الـفــرقــة التعليمي والـتــدريـبــي تــوقــف فــي فـتــرة الـ جـ�ــا�ئ ـحــة وسيستأنف فــي عام
2021م((( .تـهــدف الـفــرقــة إلــى تــدريــب املــواهــب الوطنية وفــق أســس علمية
ونقلهم إلى االحتراف ،في إطــار العمل على تكوين فرقة موسيقية للمشاركة
�
وعاملياً إلبراز املوروث
عربيا
�ً
في األنشطة الفنية التي تقام داخل اململكة وتمثيلها
املوسيقي للمملكة(((.
استمر هذا العام ج
ات�اه النمو في االستديوهات الخاصة ومشاريعها ،التي تفتح
مساحات للممارسة أمام املواهب وتتيح لها تقديم أعمالها إلى ج
ال�مهور مثل
منصة ڤوكالي التفاعلية التي توفر فعاليات موسيقية ودورات تدريب في الغناء
وتعليم اآلالت املوسيقية((( ،وكذلك استوديو سيرب الذي يقدم خدمات إدارة
املواهب في ج
م�االت الغناء والعزف ،عن طريق تقديم استشارات فنية خاصة
إلى ج�انب منصة غير ربحية تُ�سهم في تقديم أعمالهم((( .ويتيح استوديو سيرب
ً
ج
فنانا ،تقديم العروض الغنا�ئ ية واألدا�ئ ـيــة أمام
مل�تمعه الفني الــذي يضم 215
ً (((
ج�مهور يصل إلى أكثر من  250شخصا .

ال�وا�ئ ز في ج
ج
م�ال املوسيقى
احتفت وزارة الثقافة هذا العام باملبدعين السعوديين في ج
امل�االت املختلفة ،من
خالل إعالنها عن (مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية) التي تهدف إلى تكريم املبدعين
(((
السعوديين في كافة القطاعات الثقافية الـ  ،16ومنها قطاع املوسيقى  ،وذلك
عن طريق فتح باب الترشح واملشاركة في عام 2020م عبر املنصة اإللكترونية
وس�علن أسماء الفا�ئ زين في عام 2021م.
التي خصصتها الوزارة للمبادرةُ ،ت

الحضور واالنتشار

الح�ة
العروض املوسيقية ّي
الحفالت والعروض املوسيقية
حازت الفعاليات املوسيقية في عام 2019م على زخم كبير ،وتميزت بكثافة
العروض وتنوعها ،فباإلضافة إلى حفالت املوسيقى املحلية ،تنوعت العروض
بـيــن ال ـطــرب ال ـعــربــي ،وأورك ـس ـتــرا لـفــرق عــاملـيــة شـهـيــرة ،وألـ ــوان مختلفة من
املوسيقى الغربية املعاصرة( ،((1وقد استمر هذا الزخم حتى شهر مارس من
عــام 2020م ،وتـحــديـ �
ـداً فــي الـعــروض الترفيهية التي صاحبت موسم شتاء
ج
ملهر�ان الغولف الدولي في مدينة امللك
الرياض ،والحفالت املوسيقية املصاحبة
عبدهللا االقتصادية ،التي قدمها فنانون وفنانات مــن اململكة وبعض الــدول
العربية ،وحفالت غنا�ئ ية محلية وعاملية صاحبت فعاليات شتاء طنطورة في

الهي�ة امللكية ملحافظة العال .وفي املنطقة الشرقية،
العال ،الذي أشرفت عليه
ئ
قُ�دمت عروض لفرق موسيقية محلية مثل فرقة الظهران الكبرى املكونة من
�
سعودياً وآخرين من ج�نسيات مختلفة على مسرح مركز امللك
موسيقيا
�ً
22
(((1
عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء) .
كما أقيمت بعض ال ـعــروض املوسيقية الحية ضمن مــوســم شـتــاء الــر يــاض،
موقعا شملت مطاعم وحدا�ئ ق في منطقة البوليفارد ومنطقة
�ً
توزعت على 19
(((1
ـت
ـ
م
ـا
ـ
ق
أ
ـم،
ـ
س
ـو
ـ
مل
ا
نفس
ـي
ـ
ف
و
.
ـة
ـ
ي
ـ
خ
ـ
ي
ـار
قصر املــربــع الـتـ
الهي�ة العامة للترفيه
ئ
ج
(مهر�ان الرياض للعود) الــذي استهدف الهواة والفنانين املمارسين للعزف
ج
على آلة العود من أنحاء الوطن العربي ،حيث شارك في
املهر�ان  400مشترك
من ج
ال�نسين ،وقدموا عروضهم على مسرح أبو بكر سامل في منطقة البوليفارد
املهر�ان �أُ قيمت معارض تضم عـ �
ج
ـدداً من
على مــدى يومين ،وضمن فعاليات
ومنت�اتهم ،باإلضافة إلى حفالت موسيقية ج
ج
مل�موعة من
أمهر صانعي آلة العود
الفنانين والفنانات من اململكة والوطن العربي(.((1
وضمن فعاليات االحتفال باليوم الوطني الكويتي فــي شهر فبراير 2020م،
نظمت وزارة الثقافة عــروضـ �ـاً موسيقية سعودية– كويتية مصاحبة لعروض
ج
والخف�ي وحفر
أدا�ئ ـيــة شعبية بمناطق مختلفة في كل مــن :الــر يــاض والخبر
الباطن ج
و�دة(.((1
وبحلول شهر مارس 2020م ،وإعــان كوفيد 19-ج�ا�ئ حة عاملية� ،أُ لغيت ج�ميع
ج
تدري�ي إلــى أن دخلت اململكة في مرحلة من اإلغــاق الذي
الفعاليات بشكل
ال�هات( ،((1األمر الذي َّج
أدى إلى إلغاء ج�ميع العروض والفعاليات ملختلف ج
ح�م
من املعروض املوسيقي الحي بشكل كبير ،ويظهر ذلك من خالل ج
ترا�ع أعداد
الحفالت املوسيقية الحية التي خَّ
الهي�ة العامة للترفيه على سبيل
ر�صت لها
ئ
(((1
موسيقيا فقط .
�ً
املثال والتي بلغت  24حف � ً
ال

ثقافتنا هويتنا
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املوسيقى

العروض االفتراضية
فرضت ج
ال�ا�ئ حة خيار إقامة الحفالت والفعاليات املوسيقية بصورة افتراضية،
كما هو الحال في القطاعات الثقافية األخــرى .فبين منصات رقمية خاصة
بال�هات املنظمة ،ومواقع التواصل ج
ج
اال�تماعي مثل إنستغرام اليف ،ويوتيوب
اليــفُ ،عــرضــت سـهــرات موسيقية لعدد مــن الفنانين السعوديين والـعــرب،
على سبيل املثال وبمناسبة عيد الفطر املبارك الذي عاد�ة� ً ما تكتسب حفالته
ج�ماهيرية عالية ،قــدم فنانون وفنانات حفالت غنا�ئ ية من منازلهم أو من
على مسارح بدون ج�مهور ،في احتفالية افتراضية حملت عنوان (معيدين
وما�د املهندس ج
ج
معاكم) ،قدمها الفنانون محمد عبده وراشد ج
ون�وى
املا�د
كــرم ،في أربــع حفالت غنا�ئ ية منفصلة ،من  28-25من شهر مايو نظمتها

الهي�ة العامة للترفيه بالتعاون مع روتانا للصوتيات واملر�ئ يات واملكتب الفني
ئ
�
ج
مل�موعة  ،MBCوبثت
حصرياً على الهواء مباشرة عبر منصة شاهد VIP
حسب الطلب(.((1
وضمن املبادرة التي أطلقها سمو وزير الثقافة األمير بدر عبدهللا بن فرحان آل
سعود ،في شهر ديسمبر بعنوان (ضيف بــدر) ،التي تتيح لفنانين ومثقفين
سعوديين التواصل املباشر مع ج
ال�مهور عبر الحساب الرسمي لسموه على
منصة إنستغرام ،استضافت الحلقات الفنان محمد عبده فــي سهرة فنية
استمرت لنحو ساعة ونصف الساعة ،غنى فيها ج
م�موعة من أغانيه املعروفة
باإلضافة إلى ثالث أغنيات ج�ديدة(.((1

بعض الفعاليات املوسيقية االفتراضية التي أقيمت هذا العام.
الفعالية

التاريخ

سهرات فنية

 17إبريل
 19إبريل
 22إبريل

حفالت عيد الفطر املبارك
(((2
(مع�دين معاكم)
ِّي

 28-25مايو

حفالت الصيف
(مكملين معاكم)
ِّ

(((2
(((2

(ضيف بدر)
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يونيو

 9ديسمبر

املنظم

املنصة

الفنانات والفنانون

هي�ة املوسيقى
ئ

حساب وزارة الثقافة
(((1
على منصة إنستغرام

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

الهي�ة العامة للترفيه
ئ
بالتعاون مع روتانا
ج
وم�موعة MBC

منصة شاهد VIP

−محمد عبده ،عبادي ج
ال�وهر
 −ج�ور��ج وسوف ،خالد عبدالرحمن ،راشد ج
املا�د،
ما�د املهندس ،هاني شاكر ،ج
ج
ن�وى كرم ،أصيل أبو بكر،
وليد الشامي ،وا�ئ ل كفوري( ،((2عبدهللا الرويشد

الهي�ة العامة للترفيه
ئ
بالتعاون مع روتانا
ج
وم�موعة MBC

منصة شاهد VIP

وزارة الثقافة

حساب سمو وزير الثقافة
على منصة إنستغرام

−محمد عبده ،ج
ما�د املهندس،
ج
عبدامل�يد عبدهللا ،أصالة نصري،
أسماء املنور

−لقاء مع الفنان محمد عبده

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

التدري�ية للحياة الطبيعية ،عادت الحفالت املوسيقية ج
ج
ال�ماهيرية
وبعد العودة
في كل من الرياض ج
و�دة والدمام بمناسبة اليوم الوطني السعودي التسعين
في  26-22من شهر سبتمبر ،بتنظيم من روتانا للمر�ئ يات والصوتيات وإشراف
الهي�ة العامة للترفيه .وتميزت هذه الحفالت بالطابع ج
اله�ين الذي يتيح الحضور
ئ
باإل�راءات االحترازية وحصر ج
لل�مهور بشكل مقنن مع االلتزام ج
الفعلي ج
ال�مهور
وم� �
�
�
ج
اناً عبر
افتراضياً
شخصاً فقط ،وفي املقابل يتيح الحضور
الحاضر على 50
(((2
ـا بمناسبة اليوم
تطبيق (فــن بــوكــس)  .كما أقــامــت دار األوب ــرا املصرية حـفـ � ً
الوطني السعودي ُب�ث على شاشة قناة  MBCبالتوازي مع عرضه على املنصات
الــرقـمـيــة( .((2وفــي ذات املناسبة نظم مركز إث ــراء فعاليات موسيقية شملت
عروضا للعرضة ج
وتقديما لبعض املقطوعات املوسيقية بواسطة عازفة
�ً
الن�دية،
�ً
البيانو عبير بالبيد والفنان أمين فارسي من فرقة الفارابي على مسرح مركز
إثراء من  24-23سبتمبر(.((2

حفالت اليوم الوطني التسعين ج
ال�ماهيرية التي
الهي�ة العامة للترفيه
نظمتها
ئ

اﻟﺮﻳﺎض

2

اﻟﺪﻣﺎم

1

ٜ
ﻣﺎﺣﺪ اﳌﻬﻨﺪس

ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎ �� ���

املسابقات املوسيقية والغنا�ئ ية
�أُ قيمت خالل عام 2020م ،عدة مسابقات تهدف إلى اكتشاف املواهب ج
ال�ديدة،
ج
مهر�ان الرياض للعود ،وبعد تنافس  400عـ ّـواد من أنحاء
ففي آخر يوم من
الوطن العربي ،أعلن عن الفا�ئ ز بلقب (ملك الـعــود)( .((2كذلك عرضت شاشة
(صـنــع فــي البيت) السـتـعــراض إنـتـ ج
 MBCالـبــرنــامــ��ج التنافسي ُ
ـا�ــات املــواهــب
(((3
الت�ول التي شملت ج
اإلبداعية في فترة حظر ج
م�ال املوسيقى من عزف وغناء .
كما أطلقت ج
ال�معية العربية الـسـعــوديــة للثقافة والـفـنــون بمناسبة اليوم
الوطني التسعين ،مسابقة (سمو الوطن) من ستة مسارات مختلفة لتحفيز
اإلنتا��ج اإلبداعي لدى الفنانين في منطقة عسير ،وفاز في مسار املوسيقى الفنان
محمد العلي(.((3
ج� ــدول  :2-6املـســابـقــات املـقــامــة ال كـتـشــاف املــواهــب فــي مـ جـ�ــال املوسيقى في
عام 2020م.

اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

4
راﺑﺢ ﺻﻘﺮ

�
تطبيق ج
أيضاً
اإل�راءات االحترازية على الفعاليات في األماكن العامة ،كان له تأثير
على املساحات املخصصة لتقديم العروض املوسيقية الحية للمواهب في املقاهي
الهي�ة العامة للترفيه بروتوكوالت صحية تسمح بإقامة
واملطاعم؛ إذ وضعت
ئ
الـعــزف الحي املنفرد املقتصر على اآلالت الوترية دون الـعــروض الغنا�ئ ية ،مع
االلتزام بمسافة مترين بين العازف والحضور وارتداء الكمامة أثناء العزف(،((2
وفي نهاية العام تم تحديث البروتوكوالت الصحية بعودة العروض الغنا�ئ ية مع
املحافظة على التباعد مسافة مترين عن ج
ال�مهور(.((2

ج
ال�هة املنظمة

املسابقة

أﺣﻼم

ﻋﺒﺎدي ا ��ٜﻮﻫﺮ

داﻟﻴﺎ ﻣﺒﺎرك

ﺗﺎﻣﺮ ﻋﺎﺷﻮر

أﻧﻐﺎم

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎ �� ���

راﺷﺪ ٜ
اﳌﺎﺣﺪ
اﻟﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ا���ﻀﺮاء

مسابقة ملك العود

الهي�ة العامة للترفيه
ئ

الفا�ئ زون
الفا�ئ ز بلقب ملك العود:
فيصل القحطاني

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

ﻋﺪد ا��ﻔﻼت

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

صنع في البيت

الهي�ة العامة للترفيه
ئ
و MBC
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19
املوسيقى

اﻟﻌﺮوض

اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

22

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى

25

ا��ﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﯨٔ ﻴﺔ

الفعاليات والعروض املوسيقية العاملية

املشاركة

شهدت بداية العام عــدة عــروض للموسيقى العربية والعاملية ،كــان من بينها
عــروض موسيقية لفرق من دولــة فيتنام ،أقيمت في الحدا�ئ ق املحيطة بمركز
إثــراء ضمن العروض الفيتنامية في (أيــام إثــراء الثقافية) خالل شهر يناير(،((3
حيا ملدة ثالثة أيام
موسيقيا � ً
�ً
�ً
عرضا
وعلى مسرح مركز إثراء قدم األخوان شحادة
متتالية في شهر فبراير(.((3

بلغ العدد ج
الهي�ة العامة
اإل�مالي لحضور الحفالت الغنا�ئ ية الحية التي نظمتها
ئ
حفل ُ�أ قيم في
�ٍ
للترفيه  100,401شخص ،توزعت بين أربع مدن ،باإلضافة إلى
الدمام بمناسبة اليوم الوطني واقتصر فيه الحضور على 50
شخصا في ضوء
�ً
(((3
االلتزام بتطبيق ج
اإل�راءات االحترازية التي حددت هذا العدد لحضور الحفالت .
وفــي مشهد مـ ــوا�ز � ٍ للموسيقى ج
ال�ماهيرية ال ـســا�ئ ــدة ،حظيت حـفــات الفرق
الغنا�ئ ية واملوسيقية املستقلة التي أقيمت على مسرح مركز إثــراء هذا العام
شخصا ج
(�دول .((3()3-6
�ً
نسبيا بلغ 5156
�ً
بإقبال واسع

ولـكــن بعد انتشار ج�ــا�ئ ـحــة كــوفـيــد 19-فــي شهر م ــارس ،ومــا تــرتــب عليها من
اإل� ــراءات االحترازية على قّ
إغــاق للحدود وتعليق للسفر الــدولــي ،أثــرت ج
تن�ل
الفنانين واملؤدين من وإلى اململكة ،وهو ما أدى إلى تواضع الفعاليات املوسيقية
العربية والعاملية املباشرة باململكة في بقية أشهر العام ،فكان الخيار االفتراضي
ال عن إقامتها في الواقع ،حيث حضرت املوسيقى العربية
لتقديم العروض بدي � ً
�
افتراضياً من خالل أداء كل من ُلبانة القنطار ومي فاروق ج
مل�موعة
الكالسيكية
من أغاني أم كلثوم وأسمهان على مسرح (إثراء) في شهر مايو بدون ج�مهور،
وقد نُ�قل الحفل مباشرة عبر البث التلفزيوني لقنوات روتانا(.((3
كما أقيم الحفل املوسيقي مدل بيست بشكل مختلف هذا العام ،فأطلق فريق
�ً
موسيقيا
�ً
ال
الحدث حف � ً
افتراضيا بالتزامن مع يوم املوسيقى العاملي في  21يونيو
تحت عنوان فريكوايز ،وقد استمر الحفل ملدة  12ساعة عن طريق البث املباشر
ج
امل�اني عبر موقع الفعالية ،وقدمته فرق دي ج�ي محلية وعاملية على ذات املنصة
مع مشاركات لبعض الفنانين ج
ال�دد.
وشارك عدد من الفنانين السعوديين في البث من مواقع مختلفة حول اململكة،
حيث ثّب�ت كوزمي كات ج
م�موعتها من قارب في البحر األحمر ،وبثت بالو من
قرية ذي عين التراثية ،ومود فينيل من الباحة ،وسبيس بوي من ج�بل القارة
املصنف ضمن واحــة األحـســاء في قا�ئ مة الـتــراث العاملي لــدى اليونسكو .وقام
ج
دي�ي ستيف أيوكي الذي شارك في افتتاحية حفل العام السابق ،بتقديم مزي��ج
من األغاني العاملية واألغاني السعودية الشعبية(.((3
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َّ
الهي�ة
املصرح لها من
توزيع الحفالت الغنا�ئ ية الحية
ئ
العامة للترفيه لعام 2020م حسب النطاق اإلداري
وأعداد الحضور

اﻟﻮﺳﻄﻰ

14

47.088
اﻟﺮﻳﺎض
ﺑﺮﻳﺪة

اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

9

53.263

ٜﺣﺪة
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻋﺪد ا��ﻔﻼت
ﻋﺪد ا��ﻀﻮر

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

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

ج�دول  :3-6الحفالت الغنا�ئ ية املقامة على مسرح إثراء في عام 2020م(.((3
اسم الحفل

عدد الحضور

حفل فرقة الفارابي مع عبير بالبيد وأمين فارسي

783

حفل فرقة الظهران الكبرى

810

حفل فرقة ج
م�از

356

عرض األخوين شحادة

1995

ج
امل�موع

5156

�
الحضورية وحدها عام 2020م إلى  ،12.7%وكشفت بيانات املسح
أيضاً عن
العالقة بين العمر ومعدالت حضور الحفالت؛ إذ ارتفعت نسبة الحضور للحفالت
ج
الف�ات
تدري� � ً
الف�ة العمرية  25-15إلى ما يقارب  19%لتنخفض
يا لدى ئ
بين ئ
�
سنا (شكل .)2-6
األكبر ً
شكل  :1-6النسبة املـ ئـ�ــويــة لحضور الفعاليات والـحـفــات املوسيقية فــي عام
�
شهراً املاضية.
2020م خالل االثني عشر
10.0%

2.5%

2.7%

ومع نشاط الفعاليات الرقمية في القطاع ،ظهر ُب�عد ج�ديد من تفاعل ج
ال�مهور
ومشاركته؛ إذ حظيت سهرة الفنان محمد عبده في (ضيف بــدر) على منصة
إنستغرام على مـشــاهــدات بلغت  100ألــف مشاهدة فــي الــدقــا�ئ ــق الخمس
األولــى من اللقاء( .((4وبمناسبة اليوم الوطني ،أطلقت
الهي�ة العامة للترفيه
ئ
م ـب ــادرة ب ـع ـنــوان (نـنـشــد ل ـلــوطــن) دع ــت فـيـهــا الـ جـ� ـم ـهــور لـلـمـشــاركــة مــن خــال
تصوير فيديوهات شخصية وهم يــؤدون النشيد الوطني وإرسالها إلى حساب
(عيشها)( ((4إلنتا��ج عمل موسيقي بأداء املواطنين(.((4
ً
وعلى الرغم من هذه املحاوالت ،كان تأثير ج
ملحوظا ،وهو ما
ال�ا�ئ حة على املشاركة
تعكسه املؤشرات املتوفرة ملستويات الحضور للفعاليات بكافة أنواعها في القطاع
بشكل عام ،وقد أوضح مسح املشاركة الثقافية 2020م ،الذي ج
أ�ري في الربع
�
األخير من عام 2020م بعينة ممثلة شملت 3112
شخصاً من ج�ميع مناطق
اململكة( ،((4أن نسبة من أفاد بحضور حفالت وفعاليات موسيقية حضورية أو
افتراضية ،أو كال النوعين خــال االثني عشر شـهـ �
ـراً املاضية مل ج
تت�اوز 15.2%
(ش ـكــل  ،)1-6فــي حـيــن بـلــغ م ـعــدل ح ـضــور الـفـعــالـيــات وال ـح ـفــات املوسيقية
الحية فقط العام املاضي  ((4(،18.9%بينما انخفضت نسبة حضور الفعاليات

84.8%

حضر حفلة أو فعالية موسيقية حية
واف�راضية
حضر حفلة أو فعالية موسيقية حية ت
اف�راضية
مل أحضر أي حفلة أو فعالية موسيقية حضورية أو ت
اف�راضية
حضر حفلة أو فعالية موسيقية ت
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شـكــل  :2-6ال ـتــوزيــع النسبي لــأفــراد الــذيــن أفـ ــادوا بـحـضــور حـفــل أو فعالية
الف�ة
موسيقية واح ــدة على األق ــل خــال االثـنــي عشر ش ـهـ � ً
ـرا املــاضـيــة ،حسب ئ
العمرية.
20
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5.74%
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5.59%
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وبـحـســب امل ـس ــح ،ال ي ـتـ جـ�ــاوز م ـعــدل ام ـت ــاك آل ــة مــوسـيـقـيــة ف ــي امل ـن ــزل نسبة
الف�ة العمرية مــن  34-15أكثر مــن غيرها
 ،12.48%ويظهر املسح تفاعل ئ
في هذا ج
ال�انب ،وهو ما يبرز أهمية استثمار اهتمام هذه الشريحة العمرية
لتعلم فـنــون ال ـعــزف واملــوسـيـقــى ،وتــوفـيــر ال ـبــرامــ��ج املـنــاسـبــة لتنمية وتعزيز
مهاراتهم (شكل  .)3-6وفيما يتعلق بالتوزيع ج
ال�غرافي لهذا االهتمام ،يوضح
ج�ــدول ( )4-6أن نسبة من يمتلك آالت موسيقية ترتفع بشكل ملحوظ في
مناطق الرياض ومكة املكرمة واملنطقة الشرقية.
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شكل  :3-6التوزيع النسبي لألفراد الذين يمتلكون آالت موسيقية في اململكة
الف�ة العمرية.
بحسب ئ
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19.49%
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15
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8.12%

9.62%

8.69%
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ج�دول  :4-6التوزيع النسبي المتالك األفراد لآلالت املوسيقية بحسب املنطقة.
املنطقة

امل�وية
النسبة ئ

منطقة الرياض

29.7%

منطقة مكة املكرمة

25.8%

منطقة املدينة املنورة

4.7%

منطقة القصيم

4.4%

املنطقة الشرقية

17.3%

منطقة عسير

7.4%

منطقة تبوك

3.3%

منطقة حا�ئ ل

0.3%

منطقة الحدود الشمالية

0.3%

منطقة ج�ازان

3.6%

منطقة ج
ن�ران

1.4%

منطقة الباحة

1.1%

منطقة ج
ال�وف

0.8%

الرقمنة في قطاع املوسيقى

الحفالت املوسيقية االفتراضية

�
مهماً في قطاع املوسيقى،
ـزا
تحتل الحفالت والفعاليات املوسيقية الحية حـيـ � ً
ح�مها فــي إيـ ــرادات الـصـنــاعــة ،أو فــي تأثيرها على ج
س ــواء مــن حيث ج
الت�ربة
تحول غالبية هذه الفعاليات في عام 2020م
املوسيقية للمؤدي أو املتلقي .ومع ّ
إلــى أنشطة رقمية ،بــرزت تـســاؤالت حــول مــدى فعالية ج
الت�ربة التي فرضتها
ظروف ج
ال�ا�ئ حة.

ال لديهم.
امل�وية لألفراد حسب نوع املوسيقى األعلى تفضي � ً
شكل  :4-6النسبة ئ
18.9%
1.9%
47.0%

4.7%
5.7%
10.4%
11.5%
أغا�ن ��ي عربية

موسيقى عربية(آالت)

شع�ب�
غناء
ي

أخرى

موسيقى عربية(آالت)

ال أس�تمع للموسيقى

أغا�ن ��ي ج
أ�نبية

و�هة نظر املتلقيَّ ،
من ج
سهلت الفعاليات االفتراضية التي ُب�ثت عبر منصات
رقـمـيــة مختلفة إي ـصــال ال ـع ــروض املــوسـيـقـيــة إل ــى ج� ـم ـهــور واســـع عـبــر شبكة
اإلنترنت ،وبال بطاقات دخــول مرتفعة الثمن .غير أن ميزة سهولة الوصول مل
تنعكس على ج�ذب ج
ال�مهور على نطاق واســع ،فعلى الرغم من تحقيق بعض
الفعاليات لنسبة زيارات ومشاهدات عالية ،إال أن مسح املشاركة الثقافية يشير
إلى معدالت منخفضة في حضور الفعاليات املوسيقية االفتراضية ( ،)2.5%كما
مل ج
تت�اوز نسبة من حضروا الفعاليات املوسيقية الحضورية واالفتراضية ()2.7%
(شكل .)1-6
أم ــا مــن زاويـ ــة امل ــؤدي ــن ،فــا تــوفــر ال ـتـ جـ�ــربــة االف ـتــراض ـيــة الـتـفــاعــل امل ـبــاشــر مع
ال�مهور ،الذي ُي�عد من أركان ج
ج
ت�ربة األداء املوسيقي الحي( .((4كما أن الفعاليات
االفتراضية ،وإن فَّ
و� ــرت مصدر دخــل للفنانات والفنانين أفضل مــن التوقف
الكامل للنشاط ،إال أنها بحسب خبراء وعاملين في ج
تعوض عن دخل
امل�ال ال ّ
الفعاليات الحضورية املــدعــومــة بمبيعات الـتــذاكــر ،وهــو مــا يعني أن املنصات
االفتراضية قد تــو�ظَّ ــف باعتبارها وسيلة مــواز يــة لتسويق الفعاليات واألعمال
ال للحفالت الحية وما توفره من عوا�ئ د أعلى
يصعب أن تحل بدي � ً
املوسيقية ،ولكن ُ
�
خصوصا حينما يتعلق األمر بالفنانين املبتد�ئ ين وشركات القطاع
ً
وتفاعل أكبر،
الخاص املنظمة لحفالتهم ،والضغط الذي سببه إلغاء الفعاليات املوسيقية الحية
على إيراداتهم( .((4ولذلك فإن الشكل االفتراضي من الحفالت املوسيقية الحية
قد يكون بدي � ً
ال في الفعاليات
كم � ً
ال في ظروف خاصة تعكس مرونة القطاع ،أو ُم ّ
�
اله�ينة التي تبث افتراضياً بالتزامن مع عرضها الواقعي ،لكن من غير ج
ج
املر�ح في
املدى املنظور أن تزحزح هذه العروض الرقمية املكانة التي تتميز بها الفعاليات
ج
والت�ربة املوسيقية.
الحية في الصناعة
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البث املوسيقي (الوسا�ئ ط املتدفقة)
إن كانت البدا�ئ ل الرقمية بعيدة عن خلخلة صناعة العروض املوسيقية الحية ،فإن
�
الواقع هو العكس
تماماً عند الحديث عن الرقمنة في ج�انبها املتعلق باستهالك
ج
التس�يالت املوسيقية .ففي غضون بضع سـنــوات ،استحوذت خدمات البث
ج
التس�يالت املوسيقية
املوسيقي (أو الوسا�ئ ط املتدفقة) على  56%من سوق
�ً
عامليا بحلول عام 2019م( ،((4عن طريق شركات عاملية كبرى تتنازع السيطرة
ً
على هذا الفضاء ج
وعربيا،
و�مهوره مثل :سبوتيفاي ،وآيتونز ،وأمازون وغيرها.
يظل (تطبيق أنغامي) الوحيد الذي يبث موسيقى مرخصة ،بينما يعاني قطاع
واسع من سوق املوسيقى العربية من القرصنة.

ج
التش�يع على تطوير منصات وطنية تستوعب املستمع فــي اململكة ،وتوفر
اختياراته املوسيقية وتتمكن من امتصاص املحتوى املحلي ،على غــرار ج
ت�ارب
نبا إلــى ج�نب مع
عربية استطاعت الحصول على حصة من السوق العربية ج� � ً
الالعبين العامليين الكبار.
ج� ــدول  :5-6إيـ ــرادات الـبــث املوسيقي فــي اململكة منذ عــام 2020-2017م
باملليون دوالر أمريكي(.((5
السنة

إيرادات البث املوسيقي باملليون دوالر

2017م

35.5

2018م

44

2019م

55.5

2020م

69.4

في اململكة ،تأتي أرقام االستهالك من تطبيقات عاملية؛ إذ وصلت إيرادات البث
املوسيقي في اململكة بنهاية هــذا العام إلــى  69مليون دوالر ،وبالرغم من أن
عامليا من حيث نسبة االنتشار (أي نسبة من يعتمد
�ً
اململكة تحتل املرتبة 52
في استماعه للموسيقى على البث من ج
إ�مالي السكان) ،إال أن معدل النمو
الـسـنــوي إليـ ــرادات الـبــث فــي اململكة يصل إلــى ( ،((4()10.8%وتبلغ النسبة
امل�وية ملستخدمي اإلنترنت الذين يستمعون إلى خدمات بث املوسيقى ،71%
ئ
كما يستخدم  41%من مستخدمي اإلنترنت في اململكة تطبيقات املوسيقى
املختلفة على ج
األ�هزة الذكية والكمبيوتر(.((4

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

التحول العاملي في صناعة املوسيقى ،والنمو الذي يواكبه في خدمات البث
هذا
ّ
ج
است�ابة تتمثل في محاولة التعرف على تأثيره
املوسيقي باململكة ،يستدعي
املحتمل على حلقات عملية اإلنتا� ،من حيث عالقة الفنان بالشركات العاملية،
ج
ومــن حيث انعكاسه على شبكات الـتــوزيــع ومــدخــوالت الـقـطــاع ،بــاإلضــافــة إلى

ج
ي�ري العمل على إنشاء متحف للفنان طــارق عبدالحكيم في بيت املنوفي
ج
ب�دة التاريخية ،ومن املقرر االنتهاء من العمل عليه في عام 2023م ،وإلى
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ج�ــانــب اسـتـعــراض لقطات مــن حـيــاة الفنان الــراحــل واآلالت املوسيقية التي
متنوعا للفنان ،وإتاحة
�ً
أرشيفا
�ً
بحثيا يضم
�ً
�ً
مركزا
استخدمها ،سيوفر املتحف
إرثه املوسيقي للدارسين واملهتمين ،وذلك في سياق العناية باإلرث الغنا�ئ ي
واألبحاث املتعلقة به(.((5

التعليم واملهارات
االبتعاث الثقافي
أعلنت وزارة الثقافة في بداية العام عن برنام��ج االبتعاث الثقافي الذي يستهدف
�
تأهيل كفاءات في ج
طالباً
م�االت الثقافة الـ  16ومنها املوسيقى ،وتقدم 1,033
(((5
وطالبة لدراسة تخصصات املوسيقى في  11مؤسسة تعليمية حول العامل .
التدريب
�
ال يــزال قطاع املوسيقى فــي اململكة
معتمداً بشكل كبير على الـهــواة والفرق
الشبابية املستقلة التي تعتمد بــدورهــا على التدريب الــذاتــي ،والـتــي يصعب
حـصــرهــا ،ول ـعــل تــأسـيــس أنــديــة ال ـهــواة (هـ ــاوي) ال ـتــي �أُ ع ـلــن عنها ه ــذا ال ـعــام،
واعتمدت وزارة املــوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية ال�ئ حتها األساسية ككيان
ج
وتس�يل الهواة من املواطنين واملقيمين في اململكة ،األمر الذي
تنظيمي إلنشاء
م�تمعات الهواة في ج
ح�م ج
قد يساعد في تقدير ج
م�ال املوسيقى وتقديم الدعم
الالزم لتنميتها وتطويرها ،وبخاصة أن االعتماد أتى بر�ئ اسة برنام��ج ج�ودة الحياة
ومشاركة ج�هات حكومية عدة من بينها وزارة الثقافة(.((5
الهي�ة العامة للترفيه فــي شهر يوليو عــن إص ــدار نــوع ج�ــديــد من
كما أعلنت
ئ
لل�هات الراغبة في العمل في ج
التراخيص عبر بوابتها اإللكترونية ج
م�ال تطوير
وإدارة املواهب الفنية والترفيهية(.((5
وفي سياق ج
ال�هود التنظيمية للقطاع وتطوير الصناعة املوسيقية في اململكة،
أعلن سمو وزير الثقافة في  28من ديسمبر عن إصدار تراخيص ألول معهدين
للموسيقى في اململكة ،وإطــاق منصة خاصة بهذا النوع من التراخيص بعد
ً
يوما(.((5
تاريخ اإلعالن بتسعين

ويقدم معهد ثقف التابع ج
عددا من
�ً
لل�معية العربية السعودية للثقافة والفنون
الــدورات التدريبية التي تشمل املقامات املوسيقية ،ومهارات األداء الصوتي،
وتقنيات العزف والتدوين املوسيقي ،بلغ عددها خمس دورات هذا العام.

العمل والعاملون في القطاع
ج
أدر�ت وزارة الثقافة ثمانين مهنة ثقافية ج�ديد�ة� ً ضمن املرحلة األولى للتصنيف
السعودي ج
ال�ديد املوحد للمهن بالتعاون مع وزارة املــوارد البشرية والتنمية
م�لس الوزراء التصنيف ج
اال�تماعية ،واعتمد ج
ج
ال�ديد الذي سيمنح الفنانين في
(((5
ً
اململكة اعترافا ،ويزيد من فرص االحتراف .

تطورات تنظيمية
�
أصدر ج
هي�ات متخصصة
م�لس الوزراء في شهر فبراير 2020م
قراراً بإنشاء ئ
هي�ة املوسيقى( ،((5وفي شهر يوليو تم اإلعالن
بالقطاعات الثقافية من ضمنها ئ
عن ج
الهي�ة بر�ئ اسة سمو وزير الثقافة األمير بدر بن عبدهللا بن
م�لس إدارة
ئ
�
با لر�ئ يس
فرحان آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز نا�ئ ً
ج
امل�لس ،وعضوية صاحب السمو امللكي األمير بدر بن عبداملحسن ،والدكتور
باري إيف ،والدكتور ج�وزيف بوليسي ،واألستاذ نزار بن هاشم ناقرو ،واألستاذ
مـحـمــد بــن ع ـبــدهللا امل ـل ـحــم .وف ــي شـهــر سبتمبر ُك ـلــف املـلـحــم بمهمة اإلدارة
هي�ة املوسيقى بد �ًال عن الدكتورة ج�هاد الخالدي التي
التنفيذية وتسيير شؤون ئ
ُعينت مستشارة( ،((5تُ
ج
استراتي�ياته
هي�ة املوسيقى بتطوير القطاع ورسم
و�عنى ئ
املستقبلية ،وتـعــز يــز ال ـحــراك فيه وتنميته ،مــن خــال توفير بــرامــ��ج تدريبية
وتعليمية للمواهب الفنية ،باإلضافة إلــى توفير فــرص التمويل واالستثمار.
للهي�ة دور في حماية حقوق امللكية الفكرية في ج
امل�ال ،والترخيص
كما سيكون
ئ
الهي�ة ،وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع(.((5
ألنشطته ذات العالقة بعمل
ئ
ثقافتنا هويتنا
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هوامش الفصل:
(الهي�ة العامة للترفيه) و(روتانا) 6 ،يونيو 2020م.
الهي�ة العامة للترفيه( ،سالم من السعودية) ..أغنية وطنية فريدة تقدمها
)1
ئ
ئ
 )2بيانات من شركة روتانا للصوتيات واملر�ئ يات ،بتاريخ  18يناير 2021م.

هي�ة املوسيقى تستقبل الراغبين في االنضمام للفرقة الوطنية للموسيقى 8 ،مارس 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2044192 .
 )3واس ،ثقافي  /ئ
هي�ة املوسيقى ،بتاريخ  31يناير 2021م.
 )4بيانات من ئ

 )5وزارة الثقافة ،الفرقة الوطنية للموسيقى التقديم ج
لت�ارب األداءhttps://engage.moc.gov.sa/music ،
 )6موقع ڤوكالي/https://vocally.sa ،

 )7نقاش بؤري ،املوسيقى 25 ،نوفمبر 2020م.

 )8املوقع اإللكتروني ألستديو سيرب /https://syrup.sa/ar

 )9وزارة الثقافة ،وزارة الثقافة تطلق مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية 30 ،يونيو 2020م https://www.moc.gov.sa/ar/news/23383
 )10وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل املوسيقى) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.
 )11بيانات من مركز إثراء ،بتاريخ  18يناير 2021م.
	) 12

ج
مهر�ان الرياض للعود -اليوم األول/https://enjoy.sa/ar/events/riyadh-oud-festival-day-1 ،
 )13عيشها،
ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية ،بتاريخ  20ديسمبر 2020م.
 )14بيانات إدارة

ج
توا�ه كورونا (تقرير يلخص ج
 )15وزارة اإلعالم ،اململكة ج
املست�د( ،الرياض ،وزارة اإلعالم2020 ،م)
ال�هود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا
>< https://cgc.gov.sa/ar/node/72
الهي�ة العامة للترفيه ،بتاريخ  21ديسمبر 2020م.
 )16بيانات من ئ

ج
ون�وى كرم وراشد ج
 )17صحيفة عكاظ ،محمد عبده ج
وما�د املهندس ..في  4حفالت بدون ج�مهور في العيد 20 ،مايو 2020م.
املا�د
 )18حساب سمو وزير الثقافة على إنستغرام/https://www.instagram.com/baderaalsaud ،
 )19بيانات من وزارة الثقافة ،بتاريخ  10ديسمبر 2020م

ج
ون�وى كرم وراشد ج
 )20صحيفة عكاظ ،محمد عبده ج
وما�د املهندس ..في  4حفالت بدون ج�مهور في العيد 20 ،مايو 2020م،
املا�د
https://www.okaz.com.sa/news/local/2025063
 )21شاهد .نت ،حفالت الصيف مكملين معكم ،وا�ئ ل كفوري،

/show-418179حفالت-الصيف-مكملين-معاكم---وا�ئ ل-كفوريhttps://shahid.mbc.net/ar/shows/

 )22املدينة ،حفالت (االفتراضية) تنقذ الساحة الغنا�ئ ية من التوقف ج
اإل�باري15 ،
 )23عكاظ« ،مكملين معاكم» ..هاني شاكر يحيي أول حفلة «أون الين»22 ،

الهي�ة العامة للترفيه ،بمشاركة نخبة من ج
الهي�ة العامة للترفيه،
ن�وم الفن في الوطن العربي ..تركي آل الشيخ يعلن عن حفالت اليوم الوطني الـ ،90
)24
ئ
ئ
2020/09/14م.
مساء على قناة
�ً
 24) ،TURKI ALALSHIKH [@Turki_alalshikh] 	)25سبتمبر 2020م) ،استمتعوا بالبث املباشر اليوم لحفل األوبرا املصرية الساعة 9:30
@mbc1
ضمن فعاليات #اليوم_الوطني
#همة_حتى_القمة .تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/Turki_alalshikh/status/1309193906215694336?s=20 ،
 )26املوقع اإللكتروني إلثراء ،فرقة الفارابي :عبير بالبيد وأمين فارسي،
https://www.ithra.com/ar/programme/2020/alfarabi-abeer-balubaid-ameen-farsi/

التق�د بكافة البروتوكوالت الصحية للعروض الحية في املطاعم واملقاهي ،يضمن سالمة وصحة
ّي
الهي�ة العامة للترفيه ] 16( ،[@GEA_SAيوليو 2020م)،
)27
ئ
ج�ميع الزبا�ئ ن والعاملين فيها ،وقضاء أوقات ممتعة وسعيدة.
#ترفيهنا_آمن
تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/GEA_SA/status/1283846448510046211?s=20 ،
الهي�ة العامة للترفيه ،طلب تصريح عروض حية في املطاعم واملقاهي،
)28
ئ
https://eservices.gea.gov.sa/service-catalog/service-details?id=2b56ff1a-c9a0-e911-a995-000d3a23dfa3
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ج
#مهر�ان_الرياض_للعود
الهي�ة العامة للترفيه ] 07( ،[@GEA_SAيناير 2020م) ،العازف السعودي فيصل القحطاني يفوز بلقب (ملك العود) في
)29
ئ
من بين أكثر من  400مشاركة في أكبر ج
ت�مع عربي للعازفين بـ #شتاء_الرياض
تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/GEA_SAhttps://twitter.com/GEA_SA/status/1214306744127627265 ،
الهي�ة العامة للترفيه ،صنع في البيت/https://www.gea.gov.sa/ar/mega-events/made-at-home ،
)30
ئ
 )31واس ،ثقافي  /فنون أبها تعلن أسماء الفا�ئ زين في مسابقتها الوطنية24 ،

 29( ،]@mbciraqtv[ MBC IRAQ 	)32مايو 2020م) ،هنيدي يختار الفا�ئ ز الثاني من #صنع_في_البيت ليربح بـ  50ألف ريال سعودي
_#MBCالعراق .تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/mbciraqtv/status/1266460339249590274?s=20 ،

 )33إثراء [ 21( ،]@Ithraفبراير 2020م)،
Quốc vương Abdullah bin Abdulaziz đã đặt nền móng của #Ithra như một bảo tàng, thư viện, nhà hát, hơn nữa.
Công trình phản ánh lịch sử Ả Rập Saudi với hình thức kiến trúc trừu tượng và ngoạn mục khác với hệ thống kiến
 .trúc truyền thốngتغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/Ithra/status/1219618746077261824?s=20 ،
 )34إثراء [ 12( ،]@Ithraفبراير 2020م) ،كما عودناكم في #إثراء أن ج
عروضا استثنا�ئ ية من الشرق والغرب!
�ً
ن�لب لكم
ج�لبنا لكم ليل ��ة ً ال ُت�نسى لـ #األخوين_شحادة ..
ال تدعوا الفرصة تفوتكم فاملقاعد محدودة:
 .http://ow.ly/8dRd30qhbVtتغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/Ithra/status/1227659463433256960?s=20 ،

 )35إثراء [ 27( ،]@Ithraفبراير 2020م) ،مسرح #إثراء بالظهران
يقدم روا�ئ ع #أم_كلثوم و #أسمهان بأداء الفنانتين #مي_فاروق و #لبانة_القنطار
غدا الخميس الساعة 11م بتوقيت السعودية
�ً
على شاشة
@Khalejiatv
و
@RotanaClassic
#عيد_إثراء .تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/Ithra/status/1265729620701261824?s=20 ،

36) Arab News, MDL Beast festival takes music lovers on 12-hour “flight” around the world, 21 June 2020

الهي�ة العامة للترفيه ،بتاريخ  21ديسمبر 2020م.
 )37بيانات من ئ
 )38بيانات من مركز إثراء ،بتاريخ  18يناير 2021م.
 )39بيانات من مركز إثراء ،بتاريخ  18يناير 2021م.

 )40عكاظ ،في سهرة خاصة ..فنان العرب «ضيف بدر» األربعاء القادم 04 ،ديسمبر 2020مhttps://www.okaz.com.sa/variety/na/2050410 ،

 15) ،TURKI ALALSHIKH [@Turki_alalshikh] 	)41سبتمبر 2020م) ،ما فيه جأ�مل وال أعظم من نشيدنا الوطني السعودي تتغنى فيه األصوات في
#اليوم_الوطني
#ننشد_للوطن وأرسلوا مشاركاتكم لحساب #عيشها
@Enjoy_Saudi
#همة_حتى_القمة ،تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/Ithra/status/1265729620701261824?s=20 ،

الهي�ة العامة للترفيه تستعد إلطالق فعاليات اليوم الوطني الـ  16 ،90سبتمبر 2020م،
)42
الهي�ة العامة للترفيه ،ئ
ئ
https://www.gea.gov.sa/ar/news/national-day-celebrations
ج
املنه�ية.
 )43للمزيد من التفاصيل حول مسح املشاركة الثقافية ،انظر ملحق

 )44وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل املوسيقى) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.
 )45نقاش بؤري ،املوسيقى 25 ،نوفمبر 2020م.
 )46املصدر السابق.

47) IFPI The Global Music Report 2020.

48) Music Streaming Saudi Arabia, Statista.

49) Hootsuite & We Are Social (2020), “Digital 2020 Saudi Arabia,” retrieved from https://datareportal.com/reports/digital2020-saudi-arabia
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50) Statista Digital Market Outlook, Music Streaming, Saudi Arabia, https://www.statista.com/outlook/209110//musicstreaming/saudi-arabia.
 )51بيانات من وزارة الثقافة ،إدارة األصول واملراكز الثقافية ،بتاريخ  20ديسمبر 2020م.
 )52بيانات من وزارة الثقافة ،بتاريخ  17ديسمبر 2020م.

 )53واس ،عام  /تأسيس (هاوي) لتنظيم قطاع الهوايات وإنشاء أندية الهواة في اململكة 6 ،ديسمبر 2020م.

للهي�ة العامة للترفيه/https://e.gea.gov.sa ،
 )54املوقع اإللكتروني
ئ

 )55الشرق األوسط ،الترخيص ألول معهدين للموسيقى في السعودية 28 ،ديسمبر 2020مhttps://aawsat.com/node/2708156 ،
إدرا� أكثر من  80مهنة ثقافية في التصنيف السعودي املوحد للمهن بدعم وزارة الثقافة 17 ،يونيو 2020م،
ج
 )56وزارة الثقافة،
�
https://www.moc.gov.sa/ar/news/22343

ال�ديدة التي وافق ج
الهي�ات ج
م�لس الوزراء على إنشا�ئ ها ستتولى إدارة القطاع الثقافي بمختلف تخصصاته 04 ،فبراير 2020م،
 )57واس ،ثقافي /وزارة الثقافة :ئ
https://www.spa.gov.sa/2030409
ً
تنفيذيا 15 ،سبتمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2133916،
(هي�ة املوسيقى) :تكليف محمد امللحم ر�ئ � ً
يسا
 )58واس ،ثقافي /ئ
 )59واس ،ثقافي /وزارة الثقافة تعلن تشكيل ج
هي�ة املوسيقى 19 ،يوليو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2111561 ،
م�لس إدارة ئ

132

ج
املهر�انات

والفعاليات الثقافية
اإلبداع واإلنتا��ج
املشاركة

ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية
الرقمنة في قطاع
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
تطورات تنظيمية

الفصل السابع

7

ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية

ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية من أكثر القطاعات الثقافية ج�ماهيرية ،إذ يمتاز بتنوع املحتوى املعروض ،باإلضافة إلى الثراء
ُي�عد قطاع
من حيث العدد والحضور واالنتشار في مختلف مناطق اململكة ،كما أنه أحد القطاعات التي تشارك فيها ج
ال�هات الحكومية والخاصة،
الصغيرة والكبيرة ،كمن ّ�ظ مين أو داعمين أو مشاركين .مع الدعم الحكومي ،أثبتت األعــوام القليلة املاضية قدرة القطاع على النمو
و�ذب االستثمارات ،وعلى إبراز الثراء الثقافي ملناطق اململكة املختلفة ،إال أن ج�ا�ئ حة كوفيد 19-أثرت في القطاع بتسببها في ج
ج
تأ�يل
الل�وء إلى الرقمنة في إقامة الفعاليات وليس فقط التسويق لها ،إلى ج�انب ج
إي�اد حلول بديلة منها ج
املهر�انات ،ودفعته نحو ج
ج
إي�اد
أهم
ت�مع عناصر مختلفة وتحاول إرضاء ذا�ئ قة شريحة أكبر من ج
ه�ينة ج
فعاليات ج
ال�ماهير .وحتى بعد بدء العودة إلى الحياة الطبيعية،
ج
التزم القطاع بـ ج
ض�ق وبحضور ج�ماهيري محدود ،كما تأ�ثّ رت مساهمة
مهر�اناته وفعالياته على نطاق ّي
ـاإل�ــراءات االحترازية وعقد
ً
كبيرا عن العام املاضي.
�ً
�ً
انخفاضا
سلبيا ،ما أدى إلى انخفاض نسبتها
القطاع في تنشيط السياحة املحلية والوافدة

اإلبداع واإلنتا�ج
�

وهي�ة املؤتمرات واملعارض ج
وال�هات املختصة األخرى.
للترفيه ووزارة الرياضة
ئ

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

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

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

موسم املنطقة الشرقية

مارس

�
يوماً
15

موقع الفعاليات

ج
ال�هة املنظمة

ج
املهر�ان
املوسم/

املنطقة الشرقية

إمارة املنطقة الشرقية

مل ُي� فَّ
ن�ذ

موسم شهر رمضان
املبارك

 6مايو –  3يونيو

�
يوماً
29

ج�ميع مناطق اململكة

الهي�ة السعودية للسياحة
ئ

مل ُي� فَّ
ن�ذ

موسم عيد الفطر

 8 – 4يونيو

 4أيام

ج�ميع مناطق اململكة

موسم ج�دة

 8يونيو –  18يوليو

�
يوماً
40

الهي�ة السعودية للسياحة
ئ

مل ُي� فَّ
ن�ذ

ج�دة

أمانة منطقة ج�دة

موسم الطا�ئ ف

 31 – 1يوليو

شهر واحد

الطا�ئ ف

الهي�ة السعودية للسياحة
ئ

موسم السودة

 31 – 1يوليو

شهر واحد

منطقة السودة

صندوق االستثمارات العامة

مل ُي� فَّ
ن�ذ

موسم اليوم الوطني

 26 – 23سبتمبر

 4أيام

ج�ميع مناطق اململكة

الهي�ة العامة للترفيه
ئ

موسم الرياض

 11أكتوبر –  31يناير

�
يوماً
80

نفذ مع مراعاة ج
اإل�راءات
االحترازية

الرياض

الهي�ة العامة للترفيه
ئ

موسم الدرعية

 22نوفمبر –  21ديسمبر

شهر واحد

الدرعية

الهي�ة العامة للرياضة
ئ
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املدة
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مل ُي� فَّ
ن�ذ

مل ُي� فَّ
ن�ذ

مل ُي� فَّ
ن�ذ

مل ُي� فَّ
ن�ذ
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موسم حا�ئ ل

 22ديسمبر –  10فبراير

�
يوماً
50

موقع الفعاليات

ج
ال�هة املنظمة

ج
املهر�ان
املوسم/

حا�ئ ل

الهي�ة العامة للرياضة
ئ

موسم العال

 19ديسمبر –  3مارس

 100يوم

منطقة العال

الهي�ة امللكية ملحافظة العال
ئ

مل ُي� فَّ
ن�ذ

موسم صيف السعودية
ّف
«تن�س»

 25يونيو –  30سبتمبر

�
يوماً
98

مختلف مناطق اململكة

الهي�ة السعودية للسياحة
ئ

مستحدث /نُ�فذ

موسم شتاء السعودية
«حولك»

 10ديسمبر –  31مارس

�
يوماً
112

مختلف مناطق اململكة

الهي�ة السعودية للسياحة
ئ

مستحدث /نُ�فذ

التاريخ

املدة

حالة الفعالية 2020م
مل ُي� فَّ
ن�ذ

است�ابة القطاع ج
ج
لل�ا�ئ حة
خالل مدة العزل الصحي ،ج
ات�ه املنظمون إلى إقامة فعاليات افتراضية تستفيد
من املنصات الرقمية املتوافرة ،واملنافذ اإلعالمية املختلفة مثل املواقع اإللكترونية
ومواقع التواصل ج
اال�تماعي وحتى البث التلفزيوني ،وقد تنوعت هذه الفعاليات
وف�اتها املستهدفة ،من مختلف ج
األ�ناس واألعمار .على سبيل املثال
بمحتواها ئ
أطلقت وزارة الثقافة مبادرة الثقافة في العزلة بتاريخ  13أبريل 2020م والتي
شكلت مظلة ج�امعة لعدد من املـبــادرات الثقافية مثل أدب العزلة وماراثون
وش�عت ج
ج
ال�مهور على املشاركة بمحتوى إلكتروني في قطاعات ثقافية
القراءة،
(((
مختلفة مثل املسرح واألفالم واألدب والقراءة في أثناء مدة حظر ج
الت�ول.
ج�دول  :2-7نماذ��ج من الفعاليات االفتراضية املقامة في عام 2020م.
شرح الفعالية

ج
ال�هة املنظمة /املنفذة

مبادرة الثقافة في
العزلة

ابتداء من  13أبريل
2020م

أنشطة ومبادرات ثقافية في قطاعات
متعددة مثل املسرح واألدب والقراءة
ج
واألفالم ج
للم�تمع ليشارك
مو�هة
فيها في أثناء مدة العزل الصحي

وزارة الثقافة

املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة
وحساباتها على مواقع التواصل
ج
اال�تماعي

سهرات موسيقية

 22 – 17إبريل 2020م

سهرات موسيقية مع فنانين مختلفين
نظمتها وزارة الثقافة
وبثتها عبر حسابها في إنستغرام

وزارة الثقافة

حساب وزارة الثقافة على إنستغرام

رقم�ة
ّي
فوانيس

 20 – 14رمضان 1441هـ
 13 -مايو 2020م

غرفة مكة املكرمة

منصة فوانيس رقمية

مين يكون

 31 – 28مايو 2020م

+الهي�ة العامة
MBC
ئ
للترفيه

قناة  MBCومنصة شاهد VIP

ج
مهر�ان مدل بيست
املوسيقي 2020م
MDL Beast
Freqways music
festival

 20يونيو 2020م

اسم الفعالية

التاريخ

امتداد لفعالية فوانيس السنوية
التي تقيمها غرفة مكة
في شهر رمضان املبارك
مسابقة افتراضية للتعرف
املتنكرة
على الشخصيات
ّ
وكسب ج�وا�ئ ز مالية

ج
ت�ربة افتراضية
ج
ملهر�ان مدل بيست املوسيقي

(((

مدل بيست

ثقافتنا هويتنا

املنصة

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

2020م 1442 - 1441 /هـ
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شرح الفعالية

ج
ال�هة املنظمة /املنفذة

املنصة

هاكاثون افتراضي
واملعسكر التدريبي
لحاضنة األزياء

سبتمبر 2020م

برنام��ج تنافسي لتقديم دعم معرفي
وتطوير اإلنتا��ج في ج
م�ال األزياء

وزارة الثقافة

املنصة اإللكترونية للبرنام��ج
https://engage.moc.gov.sa/
fashion_incubation

أسبوع مسك
(((
للفنون

 7 – 3سبتمبر 2020م

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

معهد مسك للفنون

ماراثون األفكار
الثقافية

 9ديسمبر
2020م

ماراثون افتراضي ملدة أسبوع ُي�قدم
فيه الدعم والتدريب بأسلوب التفكير
التصميمي؛ للخرو��ج بأفكار إبداعية
ج
واملهر�انات الثقافية،
في الفعاليات
تشمل أحد عشر ج
�ً
ثقافيا
م�ا �ًال
في ج�ميع مناطق اململكة.

وزارة الثقافة

اسم الفعالية

التاريخ

صالة األمير فيصل بن فهد للفنون
التشكيلية في الرياض
وعبر موقع الفعالية اإللكتروني

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

�
ج
تماماً عن بقية العام ،إنما عادت بتنظيم محدود،
املهر�انات والفعاليات
مل تغب
ج
فمع الـعــودة التدري�ية للحياة الطبيعية ،أقيمت فعاليات مصغرة حضورية
باإل�راءات االحترازية التي تقنن من عدد ج
ج
ال�ماهير بناء على مساحة
ملتزمة
إ� ــراءات السالمة على ج
املوقع الــذي تقام فيه الفعالية ،وتفرض ج
ال�ميع ،هذا
ه�ينة ج
باإلضافة إلى تنظيم فعاليات ج
ت�مع العنصر االفتراضي بالواقعي مثل
(لفة العيد) و(ملــة العيد) التي أقامها مركز إثــراء بمناسبة عيد األضحى املبارك
إلكترونيا للقيام ج
لل�مهور ج
وسمحت ج
ب�ولة بالسيارة حول مبنى
�ً
بح�ز املواعيد
�
«معاً نتحرك» التي
املركز ومشاهدة عــروض ثالثية األبـعــاد ،باإلضافة لفعالية
ال�ري واملشي ج
للتش�يع على ممارسة رياضة ج
ج
وأ�ــرت
أطلقتها وزارة الرياضة
�
من خاللها ماراثون الرياض افتراضياً بعد إلغاء النسخة الحضورية التي كان من
املقرر إقامتها هذا العام ،وقد وظفت التقنية في املاراثون االفتراضي عن طريق
ج
وتس�يل أدا�ئ هم
استخدام برام��ج وتطبيقات يقوم املستخدمون عبرها بمتابعة
ومــن ثــم رفعه على منصة املـســابـقــة (((،كما استمرت إقــامــة بعض الفعاليات
االفتراضية على عدد من املنصات الرقمية .وقد أصدرت
الهي�ة العامة للترفيه
ئ
الدليل اإلرش ــادي لعودة األنشطة الترفيهية بتاريخ  19يونيو 2020م والــذي
ركزت فيه على بروتوكوالت إقامة الفعاليات الترفيهية امللتزمة بشروط التوعية
الصحية والتباعد ج
ال�سدي والـ جـ�ــانــب التنظيمي ملــدن املــاهــي ومــراكــز الترفيه
(((
واملتماشية مع ج
اإل�راءات االحترازية.
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ج�دول  :3-7نماذ��ج من الفعاليات الحضورية التي أقيمت عام 2020م.
التاريخ

شرح الفعالية

ج
ال�هة املنفذة

املوقع

 10-5يناير 2020م

ج
منت�ات محلية
عروض حية ،تراث،

ج
الل�نة السياحية بالخر��ج

الخر��ج

 15-3فبراير 2020م

عروض موسيقية ،أزياء تقليدية،
فلكلور ،عروض حية

إثراء

الظهران

 15 – 11فبراير 2020م

عروض موسيقية ،فلكلور ،معارض فنية

مؤسسة القا�ئ م األول

ج�دة

السيرك اإليطالي

 20فبراير –  21مارس 2020م

عروض حية

شركة خيال لتنظيم
ج
واملهر�انات
الفعاليات

ج�دة

األيام الوطنية الكويتية

 26-25فبراير 2020م

طعام تقليدي ،عروض موسيقية ،غناء،
تراث وأزياء شعبية

وزارة الثقافة

الرياض ،ج�دة،
ج
الخف�ي ،الخبر،
حفر الباطن

حدوتة مصرية

 29 – 26فبراير 2020م

طعام تقليدي ،عروض حية،
موسيقى تقليدية

عبر الثقافات للترفيه

واملعارض

مهر�ان ج�دة ج
ج
لل�ميع

 28فبراير –  8مارس 2020م

عروض مسرحية ،مسابقات ،ترفيه

ج
م�موعة ون ستور

ج�دة

تنوين (موسم إثراء لإلبداع)

 29أكتوبر –  5ديسمبر
2020م

ج
لتش�يع اإلبداع واالبتكار
موسم
م�االت ّ
في ج
عدة منها الفنون
البصرية والتصميم

إثراء

الظهران

 23سبتمبر –  21ديسمبر
2020م

لألسرة والطفل

مؤسسة مواسم القمة
للفعاليات الترفيهية

املدينة املنورة

 21 – 1ديسمبر 2020م

معرض فني

إثراء

الظهران

 1ديسمبر 2020م  14 -يناير
2021م

مهر�ان تراثي رياضي ّ
ج
يركز على اإلبل

نادي اإلبل

محافظة رماح

 2فبراير –  11مارس 2020م

معرض فني تشكيلي

وزارة الثقافة

الرياض

 22يوليو 2020م

ج
ج
محل�ة
ّي
ومنت�ات
مهر�ان تمور

الغرفة ج
الت�ارية
الصناعية بعنيزة بالشراكة
مع بلدية عنيزة

عنيزة

ملة العيد

 6-1أغسطس 2020م

ج
مهر�ان ثقافي بمناسبة عيد األضحى
املبارك

إثراء

الظهران

لفة العيد

 1-6أغسطس 2020م

ج
مهر�ان ثقافي بمناسبة عيد األضحى
املبارك

إثراء

الظهران

 15نوفمبر 2020م –  16يناير
2021م

معرض تراثي

AFAD

الرياض

 20سبتمبر 2020م

ج
ج
ومنت�ات محلية
مهر�ان تمور

أمانة منطقة املدينة املنورة

املدينة املنورة

 28نوفمبر 12 -ديسمبر
2020م

ج
مهر�ان رياضي ثقافي

نادي الصقور السعودي

الرياض

اسم الفعالية
ج
مهر�ان ليالي الشتوية في السيح

(((

األيام الثقافية الفيتنامية
كرنفال القناع 2

(((1

ج
مهر�ان خريفنا أحلى

(((1

معرض مملكة الثقافات

(((1

ج
مهر�ان امللك عبدالعزيز الخامس
(((1
لإلبل
معرض بعد حين:
الكعبي وتالميذه

(((1

موسم عنيزة للتمور 41

(((1

سمرا متحف ج�ار هللا العضيب
موسم تمور املدينة

(((1

ج
مهر�ان امللك عبدالعزيز
(((1
للصقور الثالث

(((1

ثقافتنا هويتنا

ج�دة

2020م 1442 - 1441 /هـ
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12 18 66
22 19
املشاركة
25
ٜ
اﳌﻬﺮﺣﺎﻧﺎت

اﻟﻌﺮوض

اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
العامة
الهي�ة
صرَحت لها
ومع انتهاء العام بلغ عدد الفعاليات الحضورية التي ّ
ئ

للترفيه  162فعالية تــركــز غالبيتها فــي الــربــع األول مــن الـعــام قبل انتشار
ج
ج
مهر�انات وعروض حية وموسيقية ومسرحية وحفالت
ال�ا�ئ حة ،وتنوعت بين
و�ــراء تأثر القطاع وأنشطته هــذا العام ج
غنا�ئ ية وأنشطة أخ ــرى ((1(.ج
بال�ا�ئ حة،
الهي�ة إلى ج
ج
ال�مهور ليشارك باقتراحاته ألنشطة ترفيهية ج�ديدة غير
ات�هت
ئ
�
سعياً
مكررة ضمن مبادرة أفكار الترفيه التي أطلقت في الثاني من ديسمبر
للنهوض بالقطاع املتأثر ج
بال�ا�ئ حة ((2(،وانبثقت عن املبادرة فعالية «أوايسس
الـ ــر يـ ــاض» ال ـت ــي أع ـل ــن ع ـن ـهــا هـ ــذا الـ ـع ــام لـتـنـطـلــق م ـط ـلــع 2021م وتـسـتـمــر
(((2
ملدة  3أشهر.

الهي�ة
توزيع الفعاليات الحضورية املصرح لها من
ئ
العامة للترفيه لعام 2020م بحسب النوع

12 18 66
22 19
25
ٜ
اﳌﻬﺮﺣﺎﻧﺎت

اﻟﻌﺮوض

اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻷداﯨٔ ﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى

اﻟﻌﺮوض اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻷداﯨٔ ﻴﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى

ا��ﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﯨٔ ﻴﺔ

�
صعبا على القطاع ،إذ ّ
فرضت ج
حدت من إمكانية إقامة األنشطة
�ً
تحدياً
ال�ا�ئ حة
والت�معات في األماكن العامة أو املغلقة ،كما ألزمت السياسات الوقا�ئ ية ج
ج
ال�هات
الراغبة في التنظيم سواء كانت حكومية أم خاصة باتباع العديد من ج
اإل�راءات
للحصول على التراخيص الالزمة التي تضمن االلتزام ج
باإل�راءات االحترازية ،وقد
أنشأت وزارة الصحة تطبيق (توكلنا) الذي ّ
يقدم خدمات عدة منها خدمة إنشاء
ج
ج
ج
ّ
والت�ارية استصدار
وال�هات الحكومية
تسهل على األفــراد
الت�معات والتي
(((2
التراخيص الالزمة إلقامة ج
ت�مع ،وإصدار رموز خاصة للحضور املسموح لهم.
ج
نتي�ة ذلــك في نسبة االنخفاض الكبير في اإلحصا�ئ يات املتعلقة
وقــد ظهرت
باملهر�انات والفعاليات من حيث العدد واالنتشار واإلقـبــال ج
ج
ال�ماهيري لعام
2020م مقارنة بالعام املاضي ،إذ خَّ
الهي�ة العامة للترفيه لـ  162فعالية
ر�صت
ئ
من يناير وحتى أكتوبر 2020م( ((2مقارنة بـ  502فعالية مرخصة في املدة نفسها
عــام 2019م( .((2وبلغ ج
إ�مالي عــدد الحضور لفعاليات 2020م 3,754,883
ً
شخصا ،مقابل تقديرات حضور ج
ت�اوزت العشرة ماليين في فعاليات موسم
(((2
واحد في مدينة واحدة كموسم الرياض أو موسم ج�دة في العام 2019م.

الهي�ة
توزيع الفعاليات الحضورية املصرح لها من
ئ
العامة للترفيه يناير – أكتوبر 2020م حسب النطاق
اإلداري وأعداد الحضور

ا��ﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﯨٔ ﻴﺔ

2

اﻟ��ﺎﻟﻴﺔ
�

37923

1

الهي�ة العامة للترفيه 21 ،ديسمبر 2020م.
املصدر :بيانات ئ
ج
واملهر�انات ،أطلقت
وفيما يتعلق بالتصاريح الخاصة بالفعاليات
الهي�ة العامة
ئ
للترفيه بوابة الترفيه التي تضم ثالث منصات تخدم قطاع الترفيه وتنظم نشاط
ج
الهي�ة
وتس�يل املوردين ،لكون
املراكز الترفيهية ،وخدمات إصــدار الترخيص،
ئ
(((2
هي ج�هة الترخيص الرسمية للفعاليات الترفيهية في اململكة.

18

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

92

اﻟﻮﺳﻄﻰ

2748035 2

161001 8

8

39

اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

542255 7

ا ��ٜﻨﻮﺑﻴﺔ
65669 6

ﻋﺪد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
ﻋﺪد اﳌﺪن اﳌﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
���ﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻹداري
ﻋﺪد ا��ﻀﻮر

الهي�ة العامة للترفيه 21 ،ديسمبر 2020م
املصدر :بيانات ئ
يقدم مسح املشاركة الثقافية 2020م الــذي ج
أ�ــري في الربع األخير من العام
(((2
�
بعينة ممثلة شملت 3112
شخصاً من ج�ميع مناطق اململكة ،مؤشرات
ج
إضافية لتأثير ج
املهر�انات والفعاليات على معدالت
ال�ا�ئ حة ومحدودية املقام من
تضمنه املسح يخص حضور الفعاليات
املشاركة في هذه األنشطة .ففي سؤال
ّ
التراثية ،أفاد  15%من العينة أنهم حضروا فعالية تراثية واحدة على األقل خالل
االثني عشر شهرا املاضية ( 15.2%من اإلنــاث و 16.10%من الذكور) ،وعلل
ج
 43%ممن شملهم املسح سبب عدم زيارتهم ألي فعالية أو
مهر�ان تراثي في
�
شهراً املاضية بانتشار ج
االثني عشر
ال�ا�ئ حة (شكل .)1-7
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ج
مهر�ان أو فعالية تراثية واحدة على األقل خالل االثني
شكل  :1-7نسبة حضور
شهرا املاضية
�ً
عشر
1%

14%

43%

42%

من  3-1فعالية

مل أقم بأي زيارة بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد19 -

من  7-4فعالية

مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

ج
التو�ه إلى الفضاء الرقمي إلقامة الفعاليات والتواصل
وفي رصد للتفاعل مع
ج
ج
مــع ج
ا�ئ
تأقلما مــع ظــروف ال� حة ،وتحويل فعاليات ذات �ماهيرية
�ً
ال�ماهير
من أرض الواقع إلى الفضاء االفتراضي ،وابتكار العديد من املبادرات الثقافية
الرقمية املقدمة من ج�هات متعددة ،ج
و�د مسح املشاركة الثقافية اإلقبال على
ً
منخفضا ،إذ إن نسبة من أفاد بأنه حضر فعالية
حضور هذه الفعاليات الرقمية
افتراضية ال ج
تت�اوز  10%وهــي تقل بـفــارق كبير عــن نسبة مــن أفــاد بحضور
ج
مهر�انات ثقافية حضورية في مسح العام 2019م ،والتي بلغت
فعاليات أو
 ((2(.55%يتناسب ذلك مع رأي العاملين واملختصين في القطاع بأن الفعاليات
االفتراضية مـحــدودة الـقــدرة على منح مختلف شــرا�ئ ــح ج
امل�تمع تـ جـ�ــارب ثرية
وممتعة مثلما تمنحه لهم الفعاليات الحية(( ((2شكل .)2-7
امل�وية إلقبال األفراد على حضور الفعاليات الثقافية املقامة
شكل  :2-7النسب ئ
�
شهرا املاضية
ً
من خالل املنصات اإللكترونية خالل االثني عشر
8%

1% 1%

ُي�ـلـحــظ أن  76%مــن الـشــر يـحــة امل ـح ــدودة ال ـتــي ح ـضــرت فـعــالـيــات افـتــراضـيــة،
أبـ ــدوا رغبتهم فــي اسـتـمــرارهــا حـتــى بـعــد انـقـضــاء الـ جـ�ــا�ئ ـحــة ،وأق ــل مــن نصف
هـ ــؤالء ع ـب ــروا ع ــن حـمــاسـتـهــم لــذلــك (ش ـكــل  .)3-7وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تقبل
ج
ج
ج
اإلي�ابية نحو استمرارها
وات�اهاتهم
ال�مهور بالعموم للفعاليات االفتراضية
�
خياراً بدي �الً ج� �
( 69.28%من ج
إ�مالي العينة) ،ال تبدو الفعاليات االفتراضية
ذاباً
إال لــدى شريحة م ـحــدودة مــن املتحمسين لها بلغت  17.52%مــن ج
إ�مالي
العينة الذين ج
أ�ابوا باختيار (أوافق بشدة) عند سؤالهم عن رغبتهم في استمرار
الفعاليات االفتراضية ،بفروق طفيفة تُ�ظهر نسبة أعلى بين اإلنــاث .وقد ُي�فسر
ارتفاع نسب املتحمسين الستمرار الفعاليات االفتراضية عن نسب من أفادوا
فعليا بالرغبة في بقاء الفعاليات االفتراضية كخيار متاح لهم في أي
�ً
بالحضور
وقت ،حتى وإن مل يحضروها بانتظام.
شكل  :3-7الـتــوزيــع النسبي لــاتـ جـ�ــاهــات نحو اسـتـمــرار الفعاليات الثقافية
االفتراضية حتى بعد انقضاء ج
ال�ا�ئ حة لدى الذين حضروا فعالية افتراضية واحدة
�
شهراً املاضية.
على األقل خالل االثني عشر
50%

44.95%

40%
30%

90%

31.01%
5.23%

18.82%

20%
10%
حضرت  4-7فعاليات

حضرت  3 - 1فعالية

أك�ر من  8فعاليات
حضرت ث

مل أحضر أي فعالية

0%

أوافق بشدة

أوافق

ثقافتنا هويتنا

ال أوافق

ال أوافق بشدة
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ج
املهر�انات
الرقمنة في قطاع
والفعاليات الثقافية
�
�
�
وحاضراً في القطاع منذ مرحلة ما قبل ج
ال�ا�ئ حة في
مهماً
دوراً
تؤدي الرقمنة
ج
املنت�ات الثقافية إلى ج
ج
واملهر�انات
ال�ماهير في قطاع الفعاليات
تسويق وإيصال
الثقافية ،إذ تعتمد كثير من ج
ال�هات املنظمة على منصاتها اإللكترونية لتسويق
الفعاليات ،وبيع التذاكر ،ومنح الرخص الالزمة إلقامة الفعاليات .ومع بداية
ج�ا�ئ حة كوفيد 19-أصبح استخدام املنصات الرقمية ج
يت�اوز أغــراض التسويق
إلى استخدامها كمساحات افتراضية إلقامة الفعاليات وتنظيمها ،وحين نقلت
ال�هات فعالياتها إلى الفضاء الرقمي للوصول إلى ج
بعض ج
ال�مهور ،كشف هذا
تحد كبير أمام ج
ج
ن�اح القطاع تمثل في قصور أداء
واملفا� ��ئ عن ّ ٍ
االنتقال السريع
املنصات املحلية واملواقع املخصصة لتنظيم الفعاليات وقدرتها على بث الفعاليات
ال�مهور املتلقي ،وقــاد ذلــك إلــى اعتماد العديد مــن ج
إلــى ج
ال�هات على املواقع
�
مسبقاً مثل (زوم) ،ومنصات الـتــواصــل ج
واملـنـصــات املـ ج
اال�تماعي مثل
ـو�ــودة
(إنستغرام اليف) و(يوتيوب) وغيرها.
هذه املنصات ال توفر عنصر اإلي ــرادات املالية بسهولة للمنظم كإتاحة خيار بيع
التذاكر لحضور الفعاليات ،وهو ما تتطلبه استدامة القطاع ،وقد أدى هذا القصور
�
تو�ه بعض ج
إلى ج
ثباتاً من
ال�هات املنظمة إلى منصات البث التلفزيوني األكثر
حيث الوصول إلى ج
الهي�ة
ال�مهور املتابع والدخل الربحي عبر اإلعالنات ،فنظمت
ئ
العامة للترفيه على سبيل املثال ،حفالت غنا�ئ ية على قناة روتانا ،وكذلك برنام��ج
صنع في البيت من  31 – 28مايو بالتعاون مع قناة  MBCودعت فيه ج
ال�مهور
ج
بإنتا�اتهم اإلبداعية خالل مدة الحظر والتنافس على ج�وا�ئ ز مالية.
إلى املشاركة
إن عملية التفاعل عبر املنصات اإللكترونية املتاحة تقتصر إلــى حد بعيد على
البث والتلقي ،ما يفرض تحديات على ج
الت�ربة الرقمية املحلية بحسب خبراء
الف�ة املستهدفة وعدم
نطاق
ضيق
وعاملين في القطاع ،ومن هذه التحديات
ئ
ً
�
ال حضوريا ،فعلى سبيل املثال
مالءمتها لبعض أنواع الفعاليات التي تتطلب تفاع ً
كان من الصعب إقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تستهدف األسرة
ج
والطفل وتوفر لهم ج
الحا�ة إلى مالزمة األهل ألطفالهم
ت�ربة ممتعة وثرية دون
أمام الشاشة ،وهو ما يختلف عن الفعاليات الواقعية التي تتيح لألسرة قضاء
وقت الفعالية ً
معا ،هذا باإلضافة لعدم مالءمة ج
الت�ربة االفتراضية للفعاليات
ج
التي تعتمد على ج
مهر�انات الطعام والتذوق والرياضة
الت�ارب الحسية مثل
واألنشطة الحركية.

الحلول ج
اله�ينة
خلق ازدياد عدد الفعاليات االفتراضية حالة من التشبع لهذا النوع من األنشطة
ال�مهور املتلقي بحسب خبراء في القطاع ،ما دفع بعض ج
عند ج
ال�هات املنظمة
ه�ينة إلقامة الفعاليات بعد تخفيف ج
إي�اد حلول ج
إلــى العمل على ج
اإل� ــراءات
االح ـتــرازيــة ،بــدمــ��ج العنصر الــواق ـعــي مــع االف ـتــراضــي وال ـح ـفــاظ عـلــى مكاسب
ومــزايــا الفعاليات االفتراضية مثل ج
ت�ربة إثــراء في فعالية «لفة العيد» التي
أقيمت حــول موقع مركز إث ــراء فــي عيد األضـحــى هــذا الـعــام ،حيث قــام الــزوار
ج
بح�ز مسار لسير سياراتهم عبر موقع إلكتروني مخصص للفعالية ،وعمل
ج�ــولــة بالسيارة ملشاهدة عــروض حية وتفاعلية وأخ ــرى بتقنية ثالثية األبعاد
لإل�راءات االحترازية .ولربما ّ
سلطت ج
وذلك مراعاة ج
ال�ا�ئ حة الضوء على فرص
ج
ج
متاحة لتطوير القطاع باستحداث أنماط �ديدة ذات طبيعة ه�ينة تضمن توفير
لل�مهور ،وتطوير منصات متطورة تغطي ج
ت�ارب تفاعلية متنوعة ج
ج
حا�ة سوق
�
واملهر�انات وتتيح للمنظم إقامة أنشطة تحقق عا�ئ �
ج
مادياً يضمن له
داً
الفعاليات
ج
ويش�عه على االبتكار.
االستمرارية

استدامة الفعاليات االفتراضية
على الرغم من الصعوبات واملعوقات التي صاحبت ج
الت�ارب االفتراضية هذا
الـعــام وضـعــف اإلق ـبــال عليها (شـكــل  ،)2-7إال أن حـ جـ�ــم الشريحة الـتــي أبــدت
رغبة في استمرار الفعاليات االفتراضية ،دون أن ينعكس ذلــك على سلوكها
االستهالكي ،يشير إلى احتمال ج
و�ــود اهتمام ومتابعة للخيار االفتراضي قد ال
سلبا بالضرورة في مستويات الحضور الفعلي .ومن املمكن أن يحفز هذا
�ً
يؤثر
�ً
افتراضيا
خيارا
�ً
االحتمال تطوير أساليب إلقامة الفعاليات الحضورية بشكل يوفر
ج�ــز�ئ ـيـ � ًـا واالس ـت ـفــادة مــن مـيــزاتــه التسويقية ج
ال� ـتــذاب ج�ـمـهــوره ال ــذي ساعدت
ج
ال�ا�ئ حة على سرعة تكوينه .األهم من ذلك ،هو أن فكرة توافر الخيار بحد ذاتها
ج
حوا�ز الوصول ج
ج
واملهر�انات
ال�غرافية أو االقتصادية ،وتساعد الفعاليات
تخفض
�
تحديداً على إيصال رسالتها إلى أكبر شريحة ممكنة.
الثقافية
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ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية.
ج�دول  :4-7قا�ئ مة باملنصات اإللكترونية لخدمات التسويق واإلعالن والبيع في قطاع
اسم املنصة

الرابط

ج
ال�هة املعتمدة

منصة عيشها

https://enjoy.sa/ar/

للهي�ة العامة للترفيه
املنصة التسويقية الرسمية
ئ

شباك

https://shubbaak.com/

الهي�ة العامة للترفيه
ئ

ملة

https://lammt.com/

موقع إلكتروني

فير�ن ج
ج
مي�استور

https://www.virginmegastore.sa/ar/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

Easy Ticket

https://land.e-ticket.app/index.html

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

الكوميدي كلوب

https://tickets.comedyclub.sa/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

مشيني

https://www.meshini.com/ar

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

تذكرتي

https://myticketapp.net/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

قو تيكت

https://www.goticket.com/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

منصة ج
ح�ز للفعاليات الترفيهية

https://www.7ajz.net/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

إيديتيف بوكس اوفيس

https://www.idbo-sa.com/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

حدثي

https://hadathy.sa/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

Bhive

https://bhive.app/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

بالتينيوم لست

https://platinumlist.net/ar/

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

إيفينتو

https://evento.sa/home

هي�ة الترفيه
مزود تذاكر معتمد من ئ

منصة تذاكر السعودية

https://www.sauditickets.sa

وزارة الرياضة

منصة شارك

https://www.sharek.sa/en

وزارة الرياضة

روح السعودية

https://www.visitsaudi.com/ar

الهي�ة السعودية للسياحة
ئ

مواسم السعودية

https://saudiseasons.com/

موقع إلكتروني

فعاليات السعودية

https://faaliat.sa/

وزارة اإلعالم

عين الرياض

https://www.eyeofriyadh.com/ar/

موقع إلكتروني

التقويم الثقافي

https://www.moc.gov.sa/ar/calendar

وزارة الثقافة

تطبيق روح السعودية

تطبيق للهواتف الذكية

الهي�ة السعودية للسياحة
ئ

ثقافتنا هويتنا
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البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
نمو القطاع

مع ازدياد نسبة مساهمة األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه في النات��ج
ج
املحلي ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية
اإل�مالي في السنوات األخيرة ،يعد قطاع
ـرا مـهـمـ �ـاً فــي تنويع االقـتـصــاد الــوطـنــي ،كما يساهم فــي تنمية السياحة
عـنـصـ � ً
والخار�ية بكونه أحد أهم األنشطة الثقافية ج� �
ج
ذباً للرحالت السياحية
الداخلية
املحلية والوافدة.
اإل�مالي ج
شكل  :4-7نسبة مساهمة األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الترفيه في النات��ج املحلي ج
وح�مها (ماليين الرياالت)

(((3
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ج
اتضح تأثير ج
واملهر�انات الثقافية في مؤشرات السياحة
ال�ا�ئ حة في الفعاليات
الثقافية ،إذ انخفضت حصة أنشطة حضور الفعاليات مــن ج
إ�ـمــالــي األنشطة
الثقافية التي قام بها سياح الداخل من  44%عام 2019م إلى  26%في األشهر
التسعة األولى من 2020م .وفيما ج
ت�اوز عدد الرحالت السياحية التي تتضمن
نشاط حضور الفعاليات عام 2019م خمسة ماليين رحلة ،قام سياح الداخل بـ
(((3
 1,669,911رحلة تضمنت نشاط حضور الفعاليات في هذا العام.

اإلنفاق واالستثمار في القطاع
ج
ج
استراتي�ية في تنويع القاعدة االقتصادية
املهر�انات والفعاليات أهمية
لقطاع
الوطنية ،إذ صــدر قــرار ج
م�لس الـ ــوزراء باملوافقة على نظام صـنــدوق التنمية
السياحي بـتــاريــخ  16يونيو 2020م لتطوير املـشــروعــات السياحية املتعددة
و�ـ ــذب االس ـت ـث ـمــارات فــي الـقـطــاع مــن داخ ــل اململكة وخـ ج
االس ـت ـخــدام ،ج
ـار� ـهــا،
ج
وتش�يعه لالستثمار فــي القطاع
وتـقــديــم تسهيالت مــالـيــة للقطاع ال ـخــاص
الـسـيــاحــي املــحــل ــي ((3(،األمـ ــر الـ ــذي سـتـكــون لــه ان ـع ـكــاســات كـبـيــرة عـلــى قطاع
ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية والتي ترتبط بشكل وثيق بالسياحة الثقافية.
كما تأسس صندوق استثماري يختص بفعاليات الترفيه والثقافة والرياضة
والسياحة ،والــذي يحصل على تمويله من إيــرادات مواسم السعودية ويرتبط
بصندوق التنمية الوطني ((3(.باإلضافة إلى ذلك ،حظي قطاع الخدمات البلدية
وقطاع الصحة والتنمية ج
ج
اال�تماعية اللذان يخدمان قطاع
املهر�انات واألنشطة
الترفيهية والرياضية بمخصصات مالية مــن امليزانية الوطنية لعام 2020م
لتمويل عدد من ج
ال�هات الحكومية التي تخدم هذه القطاعات.
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ج
واملهر�انات في ميزانية العام 2020م
ج�دول  :5-7املخصصات املالية للقطاعات املرتبطة بالفعاليات

(((3

القطاع

مهام القطاع

عدد ج
ال�هات الحكومية التابعة

مخصص القطاع في ميزانية عام 2020م

قطاع الخدمات البلدية

البنية التحتية للمدن ،وتنمية املدن السعودية،
ج
واملهر�انات واملناسبات،
وإقامة األنشطة الترفيهية
والرفع من ج�ودة الحياة داخل املدن

 295ج�هة

 54مليار ريال

ج
ال�انب الصحي ويشمل الخدمات الصحية
واإلسعافية ،والتشريعية واألبحاث .ج
وال�انب
الصحة والتنمية ج
ج
اال�تماعية
اال�تماعي ويشمل خدمات الضمان ،والرعاية
اال�تماعية .ج
ج
وال�انب الثقافي واإلعالمي والرياضي
والترفيهي وإدارة برنام��ج ج�ودة الحياة

 17ج�هة

دعم القطاع
وفي سياق الدعم املقدم للتخفيف من تبعات ج
ال�ا�ئ حة ،كانت شركات القطاع
الخاص في ج
الهي�ة
تأثرا مع تعطل أنشطتها هذا العام ،وسعت
امل�ال هي األكثر � ً
ئ
العامة للترفيه إلى توقيع اتفاقيات مع عدد من البنوك املحلية لتقديم حلول
تمويلية لهذه الشركات ((3(،باإلضافة إلى إلغاء رسوم إصدار تراخيص الفعاليات
(((3
لهذا العام.

البنية التحتية
ج
ج
الهي�ة العامة للترفيه في ج�ميع مناطق اململكة،
ال في
مس� � ً
موقعا
�ً
يو�د 1128
ئ
منها املالعب واملسارح والحدا�ئ ق العامة واملعارض واملدارس والساحات العامة
(((3
وغيرها ،وهي موزعة بين مختلف مناطق اململكة.

ج
ج
املس� ّلة في
واملهر�انات
مرافق إقامة الفعاليات
الهي�ة العامة للترفيه
قاعدة بيانات
ئ

 167مليار ريال

�
ج
كما ج
مس� �الً إلقامة الفعاليات ضمن مسؤولية
موقعاً
يو�د في الرياض 430
�
�
ً
موقعا
و20
الرياضة،
ـوزارة
ـ
ل
ً
موقعا
18
منها
متعددة
حكومية
ج�هات
للهي�ة
ئ
�
الـعـلـيــا لـتـطــويــر مــديـنــة ال ــر ي ــاض ،و 385مــوق ـعـ ًـا ألمــانــة ال ــر ي ــاض ،و 6مــواقــع
لـلـ جـ�ــامـعــات ((3(.وقــد أعلنت إم ــارة منطقة مكة املـكــرمــة عــن بــدء العمل على
مشروع قبة ج�ــدة الـ جـ�ــاري تنفيذها على مساحة  308آالف متر مربع لتكون
�
مركزاً الستضافة املعارض واملؤتمرات والفعاليات املحلية والعاملية ((3(،وذلك مع
استمرار العمل على مشروعات اململكة الكبرى التي ستكون حاضنة ج
وو�هة
لألنشطة الثقافية والفنية والترفيهية مثل مـشــروع القدية وبــوابــة الدرعية
ومشروع البحر األحمر وغيرها.

العمل والعاملون في القطاع
تتنوع القوى العاملة ذات العالقة بالقطاع وتتوزع بين ج
م�االت عدة ،كالتنظيم
والتصميم والتشغيل واإلنتا��ج واإلدارة والتروي��ج املتصل بالفعاليات واملعارض
واملؤتمرات.

اﻟ��ﺎﻟﻴﺔ
�

%7.9
89

اﻟﻮﺳﻄﻰ

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

%7.5
85

%59.9
676

اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

%16
182

ا ��ٜﻨﻮﺑﻴﺔ

%8.4
95

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ٜ
اﳌﺤﻤﻮع اﻟﻌﺎم
ﻋﺪد اﳌﺮاﻓﻖ

الهي�ة العامة للترفيه 21 ،ديسمبر 2020م.
املصدر :بيانات ئ
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ج
املس�لة ذات العالقة بالقطاع وعدد القوى العاملة فيها
ج�دول  :6-7األنشطة

(((4

الرابط

اسم املنصة
أنشطة الخدمات املساحية والكمية

262

669

تشغيل مراكز ومرافق املعارض واملؤتمرات

572

1590

ج
تنظيم وإدارة املعارض ج
واال�تماعات واملؤتمرات والفعاليات والتروي��ج لها
الت�ارية

1278

5440

ج
واملدر�ة في التصنيف الوطني
وتتعدد األنشطة االقتصادية ذات العالقة بالقطاع
لألنشطة وتتنوع في اختصاصها ،إذ ج
يو�د منها الرياضي ،والترفيهي ،وإدارة
ت�ارياً�
�
ال ج
و�ود  4349ج
الفعاليات ،وإدارة الحشود ،وغيرها ،وتظهر البيانات ج
س� ً
س�الت ج
ما لنشاط تنظيم وإدارة املعارض واملؤتمرات ،و 1709ج
ت�ارية قا�ئ مة
قا�ئ � ً
لتنظيم الفعاليات الترفيهية ج
(�دول .)6-7

تطورات تنظيمية
شهد القطاع في األعوام القليلة املاضية مساعي لتطويره من قبل ج�هات عدة،
وهي�ات املحافظات
والهي�ة العامة للترفيه ،ووزارة السياحة،
كــوزارة الثقافة،
ئ
ئ
واملــدن ،تشارك تُ
البي�ة التنظيمية املناسبة
وتهي�ة
و�سهم ج�ميعها في دعمه
ئ
ئ
ألنشطته .كما تمت إع ــادة هيكلة أهــم مـهـ ج
ـر�ــانــاتــه لتنظمها ج� ـهــات مختصة
بم�االت املـهـ ج
ج
ّج
ـر�ــانــات ((4(.في عــام 2020م ،استمر
التو�ه نحو التخصص في
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني
إدارة القطاعات الثقافية ،إذ تم تحويل
ئ
إلــى وزارة السياحة في  25فبراير 2020م وتعيين معالي األسـتــاذ أحمد بن
الهي�ة ســابـقـ �ـاً فــي القطاع
ـرا ل ـهــا ((4(،وتــولــت الـــوزارة مهام
عقيل الخطيب وزيــ � ً
ئ
وهي�ة التراث ،وقد تبع ذلك
السياحي ،ونقلت شؤون التراث إلى وزارة الثقافة
ئ
الهي�ة السعودية للسياحة التي ج�اء موسم صيف
في  10مارس 2020م إنشاء
ئ
(((4
السعودية (تنفس) كأول مبادرة لها.
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هوامش الفصل:
ج
#موسم_�دة ،تغريدة من موقع تويتر،
 )1موسم ج�دة | Jeddah Season [@JED_SEASON]، 19مارس 2020م ،بيان بخصوص
><https://twitter.com/JED_SEASON/status/1240589085112139777

ج
توا�ه كورونا تقرير يلخص ج
 )2وزارة اإلعالم ،اململكة ج
املست�د( ،الرياض ،وزارة اإلعالم2020 ،م)
ال�هود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا
>< https://cgc.gov.sa/ar/node/72

الهي�ة العامة للترفيه ،بمشاركة نخبة من ج
الهي�ة العامة للترفيه،
ن�وم الفن في الوطن العربي تركي آل الشيخ يعلن عن حفالت اليوم الوطني الـ ،90
)3
ئ
ئ
 14سبتمبر 2020م.
 )4وزارة الثقافة ،الثقافة في العزلة مظلة ج�امعة ملبادرات وزارة الثقافة خالل فترة العزل الوقا�ئ ي 13 ،أبريل 2020م،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/19231
ج
ملهر�ان مدل بيست >/Middle Beast Freqways < http://freqways.mdlbeast.com,
 )5املوقع الرسمي

 )6واس ،ثقافي  /عودة املبادرة السنوية الر�ئ يسية ملعهد مسك للفنون «أسبوع مسك للفنون» بنسختها الرابعة ،وكالة األنباء السعودية 14 ،ديسمبر 2020م.
لل�ميع ملمارسة املشي ج
معا نتحرك مبادرة اتحاد الرياضة ج
وال�ري 12 ،يوليو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2109253 ،
 )7واس رياضيً � ،
هي�ة الترفيه تصدر الدليل اإلرشادي لعودة األنشطة الترفيهية 19 ،يونيو 2020م،
)8
الهي�ة العامة للترفيه ،ئ
ئ
https://www.gea.gov.sa/ar/news/entertainment-activity-guideline/

ج
مهر�ان ليالي الشتوية بمدينة السيح ،وكالة األنباء السعودية 5 ،يناير 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2019486 ،
الخر� يفتتح
ج
 )9واس ثقافي محافظ
�
 )10عيشها ،كرنفال القناع >/https://enjoy.sa/ar/events/the-mask-carnival-2< ،2
ج
مهر�ان خريفنا أحلى/https://enjoy.sa/ar/events/kharifina-ahlaa-festival< ،
 )11عيشها،

 )12إثراء ،معرض مملكة الثقافات/https://www.ithra.com/ar/programme/2020/kingdom-cultures-exhibit< ،
ج
مهر�ان امللك عبدالعزيز لإلبل في نسخته الخامسة 4 ،يناير 2020م،
تمهيدا النطالق
�ً
غدا
 )13واس رياضي ،بدء دخول املنقيات � ً
https://www.spa.gov.sa/2162388

 )14وزارة الثقافة ،التقويم الثقافي ،معرض بعد حين :الكعبي وتالميذه <https://www.moc.gov.sa/ar/events/16511
 )15وكالة األنباء السعودية واس ،عام  /انطالق موسم عنيزة للتمور ً 41
غدا 21 ،يونيو 2020م.

 )16بالتينوم لست ،املتاحف واملعارض ،سمرا-متحف ج�ارهللا العضيب
<https://riyadh.platinumlist.net/ar/event-tickets/80690/samara-jarallah-aladhaib-museum

نموذ�ي للمساحات ومناخ فّ
ج
مح�ز للصفقات 20 ،سبتمبر 2020م.
 )17واس اقتصادي ،موسم تمور املدينة تنظيم
>< https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2136425
مهر�ان امللك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة ينطلق �
ج
غداً بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين 27 ،نوفمبر 2020م،
 )18واس عام،
الهي�ة العامة للترفيه 21 ،ديسمبر 2020م.
 )19بيانات ئ

الهي�ة العامة للترفيه ،تركي آل الشيخ يطلق «مبادرة أفكار الترفيه 2،ديسمبر 2020م،
)20
ئ
><https://www.gea.gov.sa/ar/news/entertainment-ideas/

الهي�ة العامة للترفيه تطلق فعالية «أوايسس الرياض» مطلع الشهر املقبل 6،ديسمبر 2020م،
)21
الهي�ة العامة للترفيه ،ئ
ئ
><https://www.gea.gov.sa/ar/news/riyadh-oasis/

الهي�ة العامة للترفيه تدشن بوابتها ج
ال�ديدة 10 ،مارس 2020م.
 )22واس عام ،ئ

الهي�ة العامة للترفيه ،الترفيه وسدايا تنظمان ورشة عمل افتراضية لتفعيل تطبيق توكلنا في الفعاليات الترفيهية 21 ،سبتمبر 2020م،
)23
ئ
><https://www.gea.gov.sa/ar/news/sdaia/
الهي�ة العامة للترفيه 21 ،ديسمبر 2020م.
 )24بيانات ئ
الهي�ة العامة للترفيه2019 ،م
 )25بيانات ئ

الهي�ة العامة للترفيه 21 ،ديسمبر 2020م
 )26بيانات ئ

ج
املنه�ية.
 )27ملزيد من التفاصيل حول مسح املشاركة الثقافية ،انظر ملحق

ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات.
 )28وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل
ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية 3 ،ديسمبر 2020م.
 )29نقاش بؤري،
 )30بيانات وزارة املالية 8،ديسمبر 2020م.
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 )31بيانات مركز املعلومات واألبحاث السياحية 25 ،يناير 2021م

 )32واس عام ،وزير السياحة يشكر القيادة على صدور نظام صندوق التنمية السياحي 16 ،يونيو 2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=2098866
 )33وزارة املالية ،بيان امليزانية العامة للدولة للعام املالي 1441هـ –  1442هـ 2020 /م.
 )34املصدر السابق.

الهي�ة العامة للترفيه توقع مذكرة تفاهم مع بنك ساب 24 ،أغسطس 2020م.
 )35واس ،عام ،ئ
ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية 3 ،ديسمبر 2020م.
 )36نقاش بؤري،
الهي�ة العامة للترفيه 10 ،ديسمبر 2020م.
 )37بيانات ئ

الهي�ة امللكية ملدينة الرياض 22 ،ديسمبر 2020م.
 )38بيانات ئ

 )39واس عام ،سمو األمير خالد الفيصل يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على املشاريع التي تحظى بها املنطقة لخدمة أهلها 27،ديسمبر 2020م.
><https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2172725
 )40بيانات وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية 16 ،ديسمبر 2020م.

ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات.
 )41وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل
 )42موقع وزارة السياحة السعودية ،التأسيس والهدف https://mt.gov.sa/AboutSCTA/Pages/Foundation-Goals.aspx

الهي�ة السعودية للسياحة تعلن إطالق موسم صيف السعودية تنفس عبر عشر ج
و�هات سياحية الكتشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية والثقافية
 )43واس عام،
ئ
باململكة 24 ،يونيو 2020م>https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2101976 < .
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فنون العمارة والتصميم
اإلبداع واإلنتا�ج
�
الحضور واالنتشار
فنون العمارة والتصميم في الفضاء االفتراضي
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
تطورات تنظيمية

الفصل الثامن

8

فنون العمارة والتصم�يم

ج
والت�اري لدى الكثيرين ،وعلى
أسهمت الظروف التي فرضتها ج�ا�ئ حة كوفيد 19-في إعادة تشكيل مفاهيم وأوليات التصميم السكني
رغم تأثيرها في القطاع كغيره من القطاعات األخرى ،إال أنها مل توقف سير العمل على املشروعات املعمارية والحضرية الكبرى التي
الت�ول وما يتصل بها من ج
استمر اإلعــان عنها في عام 2020م بوتيرة مشابهة للعام الــذي سبقه ،وشهدت فترة حظر ج
إ�ــراءات
برام� التعليم والتدريب اإللكترونية التي
ج
ملحوظا على
�ً
نشاطا في إقامة النشاطات االفتراضية واملعارض الرقمية ،وإقبا �الً
�ً
احترازية
�
ج
و�دت في الفضاء االفتراضي فرصة لالستمرار والتوسع.
على الصعيد اإلبداعي ،حصدت ج
م�موعة من التصاميم الحضرية واملعمارية ج�وا�ئ ز محلية وعاملية ،كما برزت املسابقات كوسيلة لدعم
املبدعين في فنون العمارة والتصميم من هواة ومحترفين وطالب ،وتوظيف مواهبهم من خالل ربطها بسوق اإلنتا� .وشهد تنظيم
ج
هي�ة فنون العمارة والتصميم ،وتفعيل عدد من مشروعات الكود العمراني التي
القطاع هذا العام خطوات مهمة تمثلت في تأسيس ئ
من شأنها تطوير قطاع العمارة في اململكة.

اإلبداع واإلنتا�ج
�

اإلنتا� في العمارة والتخطيط الحضري
ج
�

شكلت تداعيات ج
عددا من التحديات للمشروعات املعمارية والحضرية
�ً
ال�ا�ئ حة
�
الهي�ات والوزارات ،كوزارة
أيضا فرصة سانحة لعدد من
ً
الكبرى )1(،إال أنها خلقت
ئ
اإلسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية
وهي�ات تطوير املناطق واملــدن ،التي
ئ
استثمرت هــذا التوقف فــي إنـ جـ�ــاز بعض املـشــروعــات الخدمية مستغلة بقاء
ج
ج
االستراتي�ية ونقلها
مرا�عة وتطوير ملفاتها
الناس في منازلهم )2(،إلى ج�انب
�
لخطط عمل ج�اهزة للتنفيذ استعداداً ملرحلة ما بعد اإلغالق .ورغم ذلك ،مل تمنع
ج
ال�ا�ئ حة مواصلة اإلعــان عن عدد من املشروعات املعمارية والحضرية البارزة،
كما مل توقف العمل على املشروعات العمالقة التي من شأنها تطوير القطاع
املعماري والتصميمي ،كمشروع البحر األحمر ونيوم وأماال والدرعية وغيرها من
املشروعات التي تصب في تحقيق رؤية اململكة .2030
وعـلــى الــرغــم مــن ت ـفــاؤل املـمــارسـيــن والفاعلين فــي الـقـطــاع بسرعة التعافي
ج
بعد ج
تدري� ًيا؛ خاصة وأن نسبة
ال�ا�ئ حة ،إال أنــه من املتوقع أن يكون التعافي
االنـخـفــاض فــي ترسية املـشــروعــات اإلنـشــا�ئ ـيــة الـ جـ�ــديــدة لـهــذا الـعــام قُ�ـ ــدرت ما
برام� الدعم الحكومي للقطاع ،وللشركات الصغيرة
ج
بين  20-40 %مع وفرة
�
()3
واملتوسطة بشكل خاص.
ج
ال�ا�ئ حة وإعادة التفكير في مفاهيم العمارة والتصميم
كان ج
لل�ا�ئ حة أثر واضح في إعادة تشكيل مفاهيم وأوليات التصميم لدى شريحة
�
ج
كبيرة من ج
رهناً ألسوار
الح�ر املنزلي
امل�تمع السعودي ممن ظلوا طوال أشهر
حا�ة ج
ال�ا�ئ حة لدى كثير منهم ج
منازلهم؛ فقد خلقت ج
ملرا�عة اختياراتهم وإعادة
ترتيب أولــويــاتـهــم التصميمية الـتــي انـحـصــرت ســابـقـ � ًـا فــي مـســاحــات الضيافة
الواسعة واعتبارات الخصوصية ،كما أبرزت مفاهيم ج�ديدة في تصميم املنزل
ج
الخار�ية ومنافذ
واختيار أثاثه ،تنطلق من العناية بمساحات املعيشة واألفنية
اقتصادا وعملية في التصميم كالوظا�ئ فية
�ً
أنماطا أكثر
�ً
الضوء والتهوية ،وتتبنى
()4
ج
واملنت�ات التصميمية .وباملثل ،كان
التي تعنى بالتوظيف األمثل للمساحات
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لفرض شروط التباعد ج
اال�تماعي أثر في إعادة النظر في تصميم األماكن العامة
املراكز البحثية املختصة
ج
ج
والت�ارية ومساحات العمل ،لتكون مناطق الحركة وال�لوس أكثر مواءمة
لالشتراطات الوقا�ئ ية.
ارتفاعا �
م�االت التصميم ،كتصميم وصناعة األلعاب ،ج
كما أن بعض ج
الفتاً
�ً
س�لت
في الطلب أدى للمرة األولى إلى نفاد مخزون املستودعات لدى بعض الشركات
وسط تباطؤ عمليات اإلنتا�ج والتصنيع )5(.وعلى النقيض من هذا اإلقبال الفردي،
�
ج
وا� ـهــت مكاتب التصميم فــي مختلف املـ جـ�ــاالت تـحــديــات تمثلت فــي إحـ جـ�ــام
تفاديا لوطأة ج
القطاع الخاص الذي ج
ال�ا�ئ حة
�ً
ل�أ إلى سياسات الترشيد في اإلنفاق
وتخفيفا آلثارها االقتصادية ،إلى ج�انب صعوبة إدارة وتنفيذ املشروعات السيما
�ً
�
في مراحلها النها�ئ ية عن بعد؛ نظراً للقيود املفروضة على السفر والتنقل طوال
ال�ا�ئ حة .في املقابل ،رأى بعض املمارسين أن ج
مدة ج
إن�از أعمالهم عن ُب�عد ساهم
في تسريع وتحسين فاعلية التواصل بين املصممين والعمالء ،وهو ما اختصر
()6
كثيرا من ج
ال�هد والوقت.
�ً

ال�وا�ئ ز في ج
ج
م�ال العمارة والتصميم
س�لت مؤشرات اإلبــداع في ج
ج
ـددا من األعمال املتميزة ،التي
امل�ال هذا العام عـ � ً
ً
افتراضيا؛ إذ حصدت
تمكنت من تحقيق ج�وا�ئ ز محلية وعاملية أعلن عنها أو منحت
مــرايــا ،القاعة الشهيرة باالحتفاالت في محافظة العال ج�ــا�ئ ــزة (اركيتيزر ايــه،)+
ف�ة االختيار ج
ال�ماهيري للعام 2020م ،وهي ج�ا�ئ زة دولية معمارية رفيعة
عن ئ
()7
ج
هي�ة
حققت
كما
ـورك.
ـ
ي
ـو
ـ
ي
ـ
ن
مدينة
في
اركيتيزر
معية
�
تنظيم
من
املستوى
ئ
ج
بتس�يل قاعة مرايا لالحتفاالت في موسوعة غينيس
�ً
قياسيا
رقما
�ً
العال امللكية
ً ()8
�
كأضخم مبنى عاكس في العامل عن مساحة تقدر بـ  9,740متراً مربعا .وباملثل،
حــاز تصميم حديقة امللك سلمان في الــريــاض ،الــذي يتوقع إكماله بحلول عام
2024م ج�ا�ئ زة العمارة الدولية لعام 2020م عن فرع التخطيط الحضري وعمارة
البي�ة )9(،كما حصد ج�امع مركز امللك عبد هللا املالي الــذي اكتمل إنـشــاؤه عام
ئ
2017م ج
ال�ا�ئ زة نفسها عن فرع املباني الدينية )10(.وحاز مكتب املعمارية شهد
العزاز على ج�ا�ئ زة تصميم املطاعم واملقاهي الدولية لعام 2020م ،عن تصميمها

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

()11
ج
تش�يع
وانطالقا من دورها في
�ً
مقهى ومحمصة إكسير البن بمدينة الرياض.
اإلنتا� ودعم املبدعين في القطاعات الثقافية ،أطلقت وزارة الثقافة في  30من
ج
�
يونيو لعام 2020م مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية التي تضم ج�ا�ئ زة خاصة
بفنون العمارة والتصميم �أُ تيح باب الترشح لها حتى نهاية شهر سبتمبر ،وسيتم
()12
اإلعالن عن الفا�ئ زين بها في عام 2021م.

تصاميم حضرية ومعمارية وداخلية حا�ئ زة على ج�وا�ئ ز محلية أو عاملية
ارﻛﻴﺘ� ��ر +A
�
ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة

ﻤﺎﻫ��ي
ﻓﯩﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ا � ��ٜ
ٔ
ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺮاﻳﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻌﻼ

)(1

� )ﻓﺮع اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(
ﻟﻠﻤﻌﻤﺎرﻳ� � �
�
اﻷﻣﺮﻳ��
��
ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة اﳌﻌﻬﺪ

ﻓﯩﺔ ﺗﺼﺎﻣ�� � ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ ٜ
ﻣﻨﺤﺰةٜ -ﺣﺎﯨٔ ﺰة ا ��ٜﺪارة
ٔ
ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺮاﻳﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟﻌﻼ

ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻓﯩﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ا��ﻀﺮي وﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ٔ
ﺣﺪﻳﻘﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض

ﻓﯩﺔ اﳌﺒﺎ�� � �� اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ٔ
اﳌﺎ���
ٜﺣﺎﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ ﷲ �

� )ﻓﺮع اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(
ﻟﻠﻤﻌﻤﺎرﻳ� � �
�
اﻷﻣﺮﻳ��
��
ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة اﳌﻌﻬﺪ

ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة ﺗ����� اﳌﻄﺎﻋﻢ واﳌﻘﺎﻫﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻏ�� ٜ
ﻣﻨﺤﺰةٜ -ﺣﺎﯨٔ ﺰة اﻟﺸﺮف
ﻓﯩﺔ ﺗﺼﺎﻣ��� ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ �
ٔ
ٜ
ﻣﻨﺘﺤﻊ ﺧﻂ ﺑﺎﻟﻌﻼ

ﻓﯩﺔ اﳌﻘﺎﻫﻲ
ٔ
اﻟ� ���
إﻛﺴ�� ٜ
�
ﻣﻘﻬﻰ وﻣﺤﻤﺼﺔ

ﺳﺘﻮدﻳﻮ ﺗﻮﻗﻞ

ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺰاز

 )1املوقع اإللكتروني ج
ل�ا�ئ زة املعهد األمريكي للمهندسين املعماريين (آخر وصول22 :ديسمبر 2020م).
<>http://www.aiamiddleeast.org/2020-aia-middle-east-design-awards-winners
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فنون العمارة والتصم�يم

الحضور واالنتشار

ج
ج
في مختلف ج
ومت�ر قرمز
باملنت�ات
م�االت التصميم اإلبداعية ،كشركة العناية
الثقاف�ة» ،الذي أطلقه
ّي
ومنصة شرفة )17(،إلى ج�انب تحدي «تصميم املعلومات
املركز بالتعاون مع ج�امعة اإلمــام عبدالرحمن بن فيصل لطالبات قسم تصميم
املطبوعات والوسا�ئ ط املتعددة ج
بال�امعة ،والقا�ئ م على تحويل البيانات الثقافية
املنشورة في تقرير الحالة الثقافية باململكة لعام 2019م إلى عناصر بصرية من
ّي
خالل التصاميم املختلفة كامللصقات
التفاعل�ة ،والنماذ� )18(،وقد فاز باملركز األول
ج
الطالبة فاطمة أبو السعود ،كما ُعرض مشروع الطالبة منار الشعلة في مختبر
()19
األفكار بمركز (إثراء).

املسابقات في ج
م�ال العمارة والتصميم
شهد عــام 2020م انـطــاق مسابقات عــدة لدعم املبدعين فــي فنون العمارة
والتصميم مــن هــواة ومحترفين وطــاب نظمتها ج�ـهــات عــدة تنوعت مــا بين
الحكومية والخاصة واألهلية ،كمسابقة فن التصميم التي أطلقتها وزارة الثقافة
ج
املس�لة
على منصة (تويتر) البتكار تصاميم إبداعية للمعامل الوطنية الخمسة
فــي قا�ئ مة الـتــراث العاملي باليونسكو ،والـتــي نظمتها ضمن م ـبــادرات الثقافة
في العزلة )13(،ومسابقة التصميم للمعماريين التي أطلقتها الشركة الوطنية
لــإسـكــان ملنسوبيها ومنسوبي وزارة ال ـشــؤون البلدية وال ـقــرويــة واإلس ـكــان،
بهدف تقديم تصاميم وأفكار ج�ديدة من شأنها رفع مستوى الوحدات السكنية
وتحسين ج�ــودة الـحـيــاة )14(.كما نـ ظَّـ�ــم البريد السعودي مسابقة خلي طابعك
طابعنا بالتعاون مع أمانة ر�ئ اسة اململكة ج
مل�موعة العشرين ،لتحفيز املبدعين من
الفنانين والتشكيليين على تصميم طوابع بريدية ،بمناسبة ر�ئ اسة اململكة العربية
السعودية لقمة ج
م�موعة العشرين هذا العام )15(.وأطلقت وزارة الصحة بالشراكة
مع ج
م�لس الضمان الصحي التعاوني مسابقة ج�ا�ئ زة وعي في موسمها الرابع،
ج
تش�يع املواطنين واملقيمين في دول ج
ج
الخلي�ي
م�لس التعاون
التي تهدف إلى
على إثراء املحتوى التوعوي في ج
امل�ال الصحي من خالل أعمالهم اإلبداعية في
()16
ج
اإلنفو�رافيك.
عدد من املسارات من بينها تصميم الرسوم املتحركة وتصميم

و�أُ قيمـت فـي السـياق نفسـه ،مسـابقة العمـارة املسـتدامة ،التـي نظمتهـا
شـركة البحـر األحمـر للتطويـر لطلاب ج
ال�امعـات السـعودية وحديثـي التخـر�ج
�
()20
أ�ـل تصميـم مركـز ج
مـن ج
كمـا
ا�تماعـي فـي الحـي السـكني ملوظفيهـا.
امل�تمـع مسـابقة ج
انطلقـت ضمـن مبـادرات الفـوزان لخدمـة ج
م�سـم وطـن
فـي دورتهـا الثانيـة لهـذا العـام ،وهـي ج�ا�ئ ـزة وطنيـة سـنوية ترافـق اليـوم
الوطنـي للمملكـة ،وتهـدف إلـى تش جـ�يع األعمـال التصميميـة اإلبداعيـة
ج
كم�سـم علـى
بشـكل تنافسـي ،عـن طر يـق إقامـة املشـاركات الفا�ئ ـزة منهـا
أرض الواقـع فـي مدينتـي الخبـر والدمـام )21(.أمـا ج�ا�ئ ـزة عبـد اللطيـف الفـوزان
لعمـارة املس ج
ـا�د فقـد أطلقـت املوسـم الثانـي للمسـابقة العامليـة لكماليـات
ج
املس ج
ـا�د والتي تعنـى بتصميـم حلـول مبتكـرة تخـدم املسـا�د واملصليـن
فـي خمسـة ج
م�ـاالت هـي :كراسـي املصليـن ،وحوامـل القـرآن الكر يـم،
وأماكـن الوضـوء ،ومواضـع األحذيـة ،ومسـتلزمات إدراكيـة للمكفوفيـن
والصـم والبكـم ،كمـا احتفـت ج
ال�ا�ئ ـزة فـي يوليـو مـن هـذا العـام بالفا�ئ ز يـن
()22
فـي الدورة السـابقة.

وبــرزت على صعيد املسابقات الخاصة واألهلية تحديات تنوين اإلبــداعـيــة ،التي
نظمها مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء) بالشراكة مع عدد من ج
ال�هات
ج�دول  :1-8املسابقات التي أقيمت هذا العام في ج
م�ال فنون العمارة والتصميم.
املسابقة

ج
ال� هة املنظمة

فروع املسابقة

الفا�ئ زون

العمارة املستدامة

شركة البحر
األحمر للتطوير

-

املركز الثاني :فريق من املعماريين بقيادة عبد هللا النهدي وفراس كشاري،
وعبد العزيز السقاف وعبد الرحمن ج
ال�يالني ومحمد دمنهوري

فن التصميم

وزارة الثقافة

-

�أُ علن عن الفا�ئ زين عن طريق نشر عناوين املعرفات الفا�ئ زة على منصة (تويتر)

تمكين اإلنسان

زيان شيخ

خلي طابعك طابعنا

البريد السعودي

الحفاظ على كوكب األرض

محمد العمري

تشكيل آفاق ج�ديدة

مهند أبو عيشة

ج
م�سم وطن

الفوزان لخدمة
ج
امل�تمع

مسار الدوارات

دوار عنان السماء لكل من فاطمة العابد ومسعود الزنيفر ومها العيسوي

مسار املشاة واملناطق العامة

ميدان العرضة لكل من مشعل بالطيور وعبدالقادر السويدان وعبد هللا األنصاري

تحدي األثاث الكرتوني

ج
م�موعة :1شهد بافقيه وموضي الحر
ج
م�موعة :2فاطمة النعمي وأزاهير الشماع
ج
م�موعة  :3نورة الشيخ وعلي أبوسرير

تحديات تنوين

املركز األول :نايف بن فهد الغنام

املركز الثالث :حسن الهندي ومحمد الغزي

مركز امللك
عبدالعزيز الثقافي
تحدي ج�ديد في الهواء الطلق
العاملي (إثراء)
يحتا� إليك
ج
تحدي اإلبداع
�
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املسابقة

ج
ال� هة املنظمة

تحديات تنوين

مركز امللك
عبدالعزيز الثقافي
العاملي (إثراء)

املسابقة العاملية
ج
املسا�د
لكماليات

الفوزان لخدمة
ج
امل�تمع

مسابقة تصميم
موقع ج�بل
أبومخروق

أمانة الرياض

فروع املسابقة
تحدي مستقبل صناعة
املساحات اإلبداعية

وزارة الصحة
بالشراكة مع
مسابقة ج�ا�ئ زة وعي
ج
م�لس الضمان
الصحي التعاوني

رغد األحمد
نور قاري
ميسم بنتن وربيعة التال

تحدي تصور إبداعي للحرف
اليدوية السعودية

املركز األول :مروة بامشموس (أراكة)
املركز الثاني :أسماء السعد ج
(أ�ودي)
املركز الثالث :الهنوف الشمسان (سمرة)

كراسي املصلين

مريم املطيري -الكويت

حوامل القرآن الكريم

مكتب بيطار مهندسون مستشارون -األردن ،سامر السياري –
لبنان ،يامينا أحمد زيد – ا جل�زا�ئ ر

أماكن الوضوء

فريق :آالء يوسف الخطيب ،وساره صالح القحطاني ،وهديل زياد مرشد،
ما�د الرخيمي ،وود ج
وهديل ج
وا�د املعلم

مواضع األحذية

روان محمد علي

ف�ة املكاتب والشركات
ئ

تصميم وصناعة
ج�هاز التنفس وادي العباقرة وعدد
من ج
ال�هات
الصناعي (مفتوح
املصدر)

الفا�ئ زون

فرق العمل

معا نستطيع للهندسة املعمارية
املركز األول :مكتب � ً
املركز الثاني :مكتب عبد القادر أحمد العمري
املركز الثالث :مكتب صدق املتطورة للهندسة
املركز األول :فريق االبتكار املعماري
املركز الثاني :فريق عبد هللا الفهد
املركز الثالث :فريق املخططين الثالثة

الطالب والطالبات ج
وال�هات
األكاديمية

املركز األول :ج
م�موعة (أ) من ج�امعة امللك سعود
املركز الثاني :ج�امعة عفت
املركز الثالث :ج
م�موعة (ب) من ج�امعة امللك سعود

-

املركز األول :سامي عسلي ،وضيف هللا الخديدي ،وحسن الثمالي
املركز الثاني :مصطفى خلف ،وزياد أبو عياش ،وأنس سبحة
املركز الثالث :فريق نادي التصنيع ج
ب�امعة امللك عبد العزيز

الرسوم املتحركة – األفراد

(االكت�اب املزمن)
املركز األول :حمزة ج�مال عسيري
ئ
املركز الثاني :سلمى عمر الزيد (االحتراق الوظيفي)
املركز الثالث :عبدهللا بن أحمد السامل (مرض التوحد)
املركز الرابع :فهد سعيد الغامدي (العنف األسري بوابة للتنمر)
املركز الخامس :سارة منصور ج
ال�ليل (عمر األلوان)

الرسوم املتحركة – الطالب

املركز األول :مرام سامل باوزير (االلتزام باألدوية)
املركز الثاني :ريم نايف العتيبي (هيكلة)
املركز الثالث :رغد مشعل الحارثي (نفاد)
ج
العبدال�بار (أضرار الشيشة)
املركز الرابع :تميم عبدالعزيز
املركز الخامس :رشا مشاري الرشيد (اإلنترنت في تشخيص األمراض)

ج
اإلنفو�رافيك -األفراد

ج
اإلنفو�رافيك -الطالب

املركز األول :شهد محمد األبيح (فوا�ئ د املشي اليومي)
املركز الثاني :ريم املسعري (حمية الكيتو)
املركز الثالث :لولوة إبراهيم ج
ال�طيل (الشيب املبكر)
املركز الرابع :حسين ناصر الحمد (سالمة األطفال في السيارة)
املركز الخامس :محمد عبود سامل دحمان (إدمان األلعاب اإللكترونية)

املركز األول :بدرة حمد العتيبي (هل تستخدم عدساتك الالصقة كما ينبغي؟)
املركز الثاني :محمد سلمان علي بن أحمد (مرض الزهايمر)
املركز الثالث :مها عبدهللا الفرحان ج
(ال�هاز العصبي -الصداع)
املركز الرابع :سارة فايز الثبيتي ج
(ال�فاف وقلة شرب املاء)
املركز الخامس :فيصل محمد بن هالل (إدمان ألعاب اإلنترنت -األونالين)

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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فنون العمارة والتصم�يم

معارض فنون العمارة والتصميم في ظل ج
ال�ا�ئ حة
شـهــدت األش ـهــر األول ــى مــن ال ـعــام نـشــاطـ � ًـا مـلـحــوظـ �ـاً تمثل فــي إقــامــة عــدد من
املعارض في مختلف فنون العمارة والتصميم ،قبل أن تعلق إقامة املعارض في
 13مارس 2020م ضمن ج�هود التصدي ج
ل�ا�ئ حة كوفيد ،)23(،19-ومع تطبيق
اإل�ـ ــراءات االحـتــرازيــة ألغيت بعض املـعــارض التي كانت مـ ج
ج
ـدر�ــة خــال أوقــات
مختلفة من العام ،ومن بينها أسبوع التصميم السعودي.
ج�دول :2-8املعارض التي أقيمت في ج
م�ال فنون العمارة والتصميم هذا العام.
ج
امل�ال

املعرض
معرض « 21,39أيتها األرض»

()24

اندكس السعودية

متنوع  -العمارة والتصميم

تاريخ اإلقامة

املوقع

امل�لس الفني السعودي واملنطقة التاريخية ج
ج
ب�دة  28يناير  13 -مارس 2020م

العمارة والتصميم الهندسي

مركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض

 5-3فبراير 2020م

التصميم الداخلي

ج�امعة األميرة نورة بالرياض

 13-12فبراير 2020م

املنتدى السعودي لبناء السينما

متنوع -العمارة والتصميم

فندق فيرمونت بالرياض

 20-19فبراير 2020م

معرض البناء السعودي

العمارة والتصميم

مركز الحارثي للمعارض ج
ب�دة

()25

معرض 2020IDG

()26

النشر في ج
م�ال العمارة والتصميم
تشير بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية إلى أن ج
م�موع العناوين املنشورة في
�
كتاباً منها  10كتب
مـ جـ�ــاالت فنون العمارة والتصميم هــذا الـعــام بلغت 14
في ج
م�ال العمارة والتخطيط الحضري ،و 4كتب في فنون التصميم األخــرى
ج
كالتصميم الصناعي ج
املسا�د في
وال�رافيكي )27(.وتنشط ج�ا�ئ زة الفوزان لعمارة
()28
ج
نشر إصدارات متنوعة في ج
املسا�د.
م�ال عمارة

ُ�أ ّج�ل إلى  15نوفمبر 2021م

ج�ــدول  :3-8نموذ�ج لبعض ج
امل�الت السعودية في فنون العمارة والتصميم.
�
ج
امل�لة
ج
م�لة
البناء

()29

ج
م�لة
ديزاين

()30

الناشر

الوصف

م .إبراهيم عبدهللا أبالخيل

ج
م�لة متخصصة في الشؤون
�
عدداً
املعمارية صدر منها 362
حتى آخر عام 2020م

خلود عبدالرحمن عطار

ج
م�لة تتناول فنون التصميم
بأنواعه املختلفة صدر منها
عددا حتى آخر عام 2020م
�ً
66

فنون العمارة والتصميم في الفضاء االفتراضي
الحضور االفتراضي لفنون العمارة والتصميم
عبر الوسا�ئ ط الرقمية
ً
وثيقا ،إذ تشكل
�ً
ترتبط فنون العمارة والتصميم الحديثة بالتقنيات الرقمية
ارتباطا

ج
يتر�مان
صلب مـمــارســة املصمم واملـعـمــاري فــي مــراحــل عملهما األولـ ــى ،الـلــذيــن

من خاللها رؤاهما املعمارية والتصميمية اإلبداعية ،بعد أن كانت أدوات التصميم
األساسية محصورة في املواد األولية من أوراق وأقالم وخامات وأدوات هندسية .أما
ً
غريبا،
ديدا أو
اليوم ،فلم يعد حضور فنون العمارة والتصميم في الفضاء الرقمي ج� � ً
ـا� فحسب،
التحول الرقمي في القطاع مل تعد تشمل عمليات اإلنـتـ ج
كما أن مالمح
ّ
�
بل توسعت خالل ج�ا�ئ حة كوفيد 19-لتضم ج
م�االت التعليم والتدريب ،كما وفرت

مـســاحــات إلقــامــة الـنـشــاطــات االفـتــراضـيــة وامل ـعــارض الــرقـمـيــة .وإذا كــانــت ج
ال�ا�ئ حة
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�
اإلنتا� أثناء مدة اإلغــاق ج
اإل�باري لتعذر العمل املباشر
ج
سلباً في عمليات
قد أثرت
�
وصعوبة توفير كثير مــن امل ــواد الـضــروريــة فــي العملية اإلنـتـ ج
ـا�ـيــة ،فــإن األنشطة

اإلبداعية الفنية وبرام�ج التعليم والتدريب مل تتوقف ،بل ج
نشاطا وإقبا �الً
�ً
س�لت
�
ملحوظين عبر الفضاء االفتراضي ،تمثال في إقامة املعارض االفتراضية ألعمال
طالب العمارة والتصميم في عدد من ج
ال عن املؤتمرات
ال�امعات السعودية ،فض � ً
والبرام�ج التدريبية وورش العمل ،ولعل الحدث االفتراضي األبرز كان أسبوع
�
العمارة العربي ،وهو مبادرة ثقافية نظمتها (آركي نت) في صورة مؤتمر لدعم
وتش�يع املبدعين واملتخصصين على مشاركة خبراتهم في ج
ج
امل�ال وخلق قنوات
للتواصل بينهم ،وقــد أتــاح الفضاء الرقمي لنخبة من املعماريين واملصممين
املمارسين واألكاديميين من مختلف أنحاء العامل العربي الفرصة لتبادل الخبرات
وتوسيع شبكات التواصل فيما بينهم ،وتنوع املشاركون بين أفراد ومؤسسات
ومنظمات عربية إلى ج�انب عدد من ج
ال�هات الرسمية املمثلة لقطاع العمارة
()31
والتصميم ،حيث اشتمل املؤتمر على  53لقاء ومحاضرة.

كما أطلقت شعبة التصميم الصناعي ج
بال�معية السعودية لعلوم العمران
�
خاصاً بالتصميم الصناعي السعودي ،عقدت له
�ً
بالتعاون مع آركي نت
أسبوعا
ج
ج
بم�ال التصميم الصناعي وتطوراته في
ال للتعريف
ومس� � ً
�ً
مفتوحا
مؤتمرا
�ً
ج
وال�لسات التعليمية واملحاضرات التي
اململكة ،من خالل عدد من النقاشات
()32
قدمها متخصصون محليون ودوليون .وأقام مركز امللك عبدالعزيز الثقافي
ـددا مــن ورش العمل املتخصصة فــي فنون التصميم ضمن
العاملي (إث ــراء) ع ـ � ً
موسمه اإلبداعي السنوي تنوين.
برام�ج التدريب اإللكترونية بين الفرص والتحديات
�
حظيت فنون التصميم خالل ج�ا�ئ حة كوفيد 19-باهتمام الفت وإقبال ملحوظ
وبرام� التدريب اإللكترونية؛ فقد ج
س�لت بعض الشركات
ج
على ورش العمل
�
املتخصصة فــي تقديم ال ــدورات التدريبية فــي فنون التصميم كمنصة شرفة
ج
الح�ر
للتعليم اإل لـكـتــرونــي ارت ـفــاعـ � ًـا فــي مبيعات بــرامـ جـ�ـهــا وصــل خــال أشـهــر
املنزلي إلى  )33(.%100وفي السياق ذاته ،برزت كلية التصاميم ج
ب�امعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل في مبادرة مدرسة التصميم االفتراضية التي أقامتها
على مدار شهر أغسطس للراغبين بتعلم التصميم واملهتمين بتطوير معارفهم
ومهاراتهم في ج
امل�ال عبر منصة زوم ،وقد تنوع طرحها لفنون التصميم املختلفة
()34
بين ج
ال�رافيكي والداخلي والصناعي.
على الــرغــم مــن االنـفـتــاح الـهــا�ئ ــل ال ــذي سهله الـفـضــاء الــرقـمــي مــن خــال ربط
القطاع بمحيطه املحلي والعاملي عبر الوسا�ئ ط الرقمية املختلفة ،إال أن هناك
ج
املخر�ات
عددا من التحديات املصاحبة لواقع الرقمنة يتمثل أبرزها في ضعف
�ً

والبرام� االفتراضية ،والتي ج
ج
تر�ع بدورها إلى فقدان عنصر
ج
النات�ة عن الورش
�
التدريب اليدوي ،والتقديم املباشر للملحوظات بين مقدمي البرام�ج والطالب
�
أو املستفيدين ،إلى ج�انب ج
ترا�ع العا�ئ د املــادي ،الــذي يحققه املدربون من هذه
البرام� ،بسبب االعتقاد السا�ئ د بأن تقديمها عبر اإلنترنت عديم التكلفة ،في
ج
الوقت الذي تُ�ضاعف فيه مثل هذه الوسا�ئ ط أعداد الطالب ،وأعباء التدريس على
ج
املخر�ات )35(.ومن
سلبا في ج�ودة
�ً
املدربين ومقدمي البرام� ،مما يؤثر بدوره
ج
ه�ين ج
ال�ا�ئ حة في خلق واقع ج�ديد ج
املؤمل أن تسهم ج
ي�مع بشكل مستدام بين
أفضل ما تقدمه التقنيات الرقمية للقطاع دون التضحية باملزايا التي ال تتوافر
سوى عبر التفاعل الحي واملباشر ،من خالل
إدرا� التقنيات الرقمية والفضاء
ج
�
وسيطا دا�ئ ً
ج
واإلنتا�ية
ما ،يثري العملية اإلبداعية والتعليمية
�ً
الرقمي بوصفها
دون أن ينفرد بها وحده.

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
املنظومة املؤسساتية للقطاع
ُي�عد إقرار منظومة كود البناء في اململكة من املوضوعات القديمة ج
املت�ددة في
قطاع العمارة والتخطيط الحضري ،ويعرف الكود بأنه ج
م�موعة االشتراطات
واملتطلبات املتعلقة بالبناء والتشييد ،لضمان السالمة والصحة العامة في ج�ميع
تفاصيل ومراحل البناء )36(،وقد تم إقــرار الكود السعودي للبناء ألول مرة في
عام 2018م ،بعد طول انتظار بين أوساط املمارسين واملهتمين بتطوير املشهد
الحضري والعمراني في اململكة .ومع إطالق الكود السعودي للمباني السكنية
توسعا في تطبيقها
�ً
نهاية العام 2020م ،تشهد منظومة كود البناء السعودي
ج
يا في مرحلتين سابقتين
تدري� � ً
وتدشينا ملرحلة ج�ديدة ،بعد أن كانت قد بدأت
�ً
بتطبيق الكود على املباني واملرافق العامة؛ إذ أعلنت ج
الل�نة الوطنية لكود البناء
السعودي عن البدء بتطبيق الكود الخاص باملباني السكنية مطلع العام 2021م،
()37
وذلك بصفة استرشادية حتى منتصف العام.

مشروعات الكود العمراني على مستوى املناطق
ب ــدأت املـنــاطــق بــإعــان مـشــروعــات الـكــود الـعـمــرانــي الـخــاصــة بها الـعــام املــاضــي،
هي�ة تطوير عسير مشروع الكود العمراني للمنطقة )38(،بالتوازي
عندما تبنت ئ
مع مشروع أنسنة املدن الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية في عام
2018م ،بهدف تحسين املشهد الحضري ورفع ج�ودة الحياة .ولعل أبرز ج
ال�هود
التي شهدها العام في هــذا الشأن كــان اعتماد الكود العمراني الخاص بــوادي
الهي�ة العليا لتطوير مدينة
حنيفة وروافده واألراضي املطلة عليه ،الذي أطلقته
ئ
()39
وهي�ة تطوير بوابة الدرعية.
الرياض بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض
ئ
هي�ة تطوير املدينة املـنــورة عــن خطتها إلع ــداد كــود عمراني خاص
كما أعلنت ئ
باملدينة املنورة ،ووضعت خطة ج
إل�راء دراسة شاملة للهوية العمرانية واملعمارية
�
تباعاً بإطالق األ كــواد
للمدينة امل ـنــورة )40(.ويتوقع أن تقوم بقية مناطق اململكة
العمرانية الـخــاصــة بها لتحقيق اشـتــراطــات كــود الـبـنــاء الـسـعــودي ال ـعــام ،مع
االحتفاظ بهوية املنطقة املعمارية والحضرية وإبرازها .ولدعم مشروعات الكود
هي�ة تطوير بوابة الدرعية
العمراني التي تسارعت وتيرتها هذا العام ،دشنت ئ
«اسـتــوديــو التصميم» بالتعاون مــع مكاتب معمارية وهندسية متخصصة
بهدف تقديم االستشارات للمستفيدين ومالك العقارات في املنطقة؛ للتأكد من
مطابقتها الشتراطات ومعايير الكود العمراني )41(.وكذلك أطلقت
الهي�ة امللكية
ئ
ملحافظة العال «استوديو تصميم العال» ،الذي سيقدم ج
م�موعة من الخدمات
ج
والنماذ� والتصاميم املعمارية للراغبين باستلهام أنماط وأساليب
ج
امل�تمعية
�
()42
العمارة العربية التقليدية املميزة للمنطقة.
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ال مع هــذه ج
ال�هود ،أطلقت وزارة اإلسـكــان خدمة التصاميم الهندسية
وتكام � ً
لخيار البناء الذاتي بالشراكة مع عدد من دور التصميم املعمارية واملصممين،
إلكترونيا عبر منصة سكني إلى تمكين املواطنين
�ً
وتهدف هذه الخدمة املتاحة
ج
نموذ�ية للوحدات السكنية تحقق
واملستفيدين من الحصول على تصاميم
معايير ج
ال�ودة والسالمة وبأقل التكاليف )43(.وفي ذات السياق أطلقت وزارة
الشؤون البلدية والقروية خدمة الرخص اإلنشا�ئ ية املوحدة عبر منصة بلدي؛
لتسهيل وأتـمـتــة ج
إ� ـ ــراءات رخــص الـبـنــاء الـتــي رفـعــت نسبة املستفيدين من
()44
خدماتها دون حضور ملقر البلدية إلى .60%

العاملون في القطاع
ـرا لتقديرات العاملين في ج
م�ال التصميم املعماري ،بلغ عدد
باعتباره مــؤشـ � ً
ج
الهي�ة السعودية للمهندسين هــذا الـعــام 1404
املس�لين لــدى
املعماريين
ئ
َّ
وشكل
معماريين تركز أغلبهم في املناطق الر�ئ يسة في اململكة (شكل ،)2-8
معماريا ،في حين َّ
ً
الذكور منهم 1064
شكلت اإلناث  340معمارية بما يعادل
 24%فقط من العدد ج
اإل�مالي للمعماريين في عام 2020م .
ج
الهي�ة السعودية للمهندسين
املس�لين لدى
شكل  :1-8أعداد املعماريين
ئ
()45
خالل الخمس سنوات املاضية.
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تطورات تنظيمية
هي�ة فنون العمارة والتصميم وتعيين الدكتورة سمية
كــان قــرار تأسيس ئ
�
�
تنظيميا بالنسبة للقطاع هذا
ً
تنفيذيا لها هو الحدث األهم
ً
السليمان ر�ئ � ً
يسا
َ
ال�عد الثقافي
ال ـعــام )49(،حيث شـ ّـكــل الـقــرار خطوة مهمة فــي تأكيد وتعزيز ُب
والحضاري لفنون العمارة والتصميم التي عانت لسنوات من تشتتها بين
ج
االستراتي�ية
الهي�ة وفـقـ � ًـا لرؤيتها
املـ جـ�ــاالت الهندسية والـتـ جـ�ــار يــة ،وستقوم
ئ
واختصاصاتها بعدد مــن األدوار الفاعلة فــي سبيل تنظيم القطاع مــن خالل
التركيز على دعــم وتمكين املمارسين ،وتقديم الــدورات التدريبية
ج
والبرام�
�
املـهـنـيــة لـهــم بـمــا يـتــوافــق مــع خـصــوصـيــة ومـتـطـلـبــات كــل مـ جـ�ــال مــن مـ جـ�ــاالت
()50
العمارة والتصميم.
وكــانــت وزارة الثقافة قــد أعلنت فــي نهاية شهر يوليو مــن الـعــام عــن تشكيل
ج
الهي�ة بــر�ئ ــاســة سمو وز ي ــر الثقافة األمـيــر بــدر بــن عبد هللا بن
م�لس إدارة
ئ
فرحان آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب وزير الثقافة األستاذ حامد بن محمد فايز نا�ئ باً�
لر�ئ يس ج
امل�لس ،وعضوية األمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف ،والدكتور خالد
عمر عــزام ،واملهندس باسم بن صبحي الشهابي ،واألسـتــاذة ج�واهر بنت زياد
()51
السديري ،واألستاذ كارلو راتي.

800

2019

�
كما بلغ عدد السعوديين العاملين في ج
مصمماً
م�االت التصميم األخرى 819
�
منت�ات صناعية ج
ج
وت�ارية ،بحسب
داخلياً و 1801مصمم ديكور و 674مصمم
()47
بيانات وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية لعام 2020م .ومع ذلك،
تظل هــذه األرق ــام مــؤشــرات تقديرية لواقع املمارسين في مـ جـ�ــاالت التصميم
وخاصة التصميم ج
ال�رافيكي ،الذي يتخذ في الغالب أسلوب العمل الحر دون
ج
التس�يل املهني ،وهو ما تعكسه أعداد املستقلين امللتحقين بمنصة
االعتماد على
(بحر) التابعة لصندوق تنمية املوارد البشرية (هدف) والتي تربط املستقلين في
امل�االت بأصحاب املشروعات ،إذ بلغ عدد املستقلين العاملين في ج
مختلف ج
م�ال
()48
�
التصميم ج
ال�رافيكي 8872مصمماً ومصممة.

2020

ج
الهي�ة السعودية للمهندسين في عام 2020م حسب املنطقة.
املس�لين لدى
شكل  :2-8توزيع املعماريين
ئ
منطقة ج
ن�ران

2

منطقة مكة املكرمة
عس�ر
ي
منطقة
منطقة حا�ئ ل
منطقة تبوك

42

9

منطقة املدينة املنورة

442

17

2

منطقة ج�ازان

منطقة القص�يم

40

33

منطقة الشرقية

271

منطقة الرياض

ال�مالية
منطقة الحدود ش

404

2

منطقة ا جل�وف

6

منطقة الباحة

13

0
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نماذ�ج للمشروعات املعمارية والحضرية البارزة وحالتها في عام 2020م
�
ا جل�هة املالكة

املشروع

املدينة

املرحلة

ج
منت�ع شرعان

العال

اإلعالن

الهي�ة امللكية ملحافظة العال
ئ

ال�را�ث �ي� ف���ي الدرعية
فندق سمحان ت

الرياض

اإلعالن

ال�راثية (نزل)
الشركة السعودية للضيافة ت

مدينة املطار بالقرب من مطار امللك عبد العزيز

ج�دة

اإلعالن

للط�ران املد�ن ��ي
الهي�ة العامة ي
ئ

متحف البحر األحمر ف���ي منطقة البنط ج
ب�دة التاريخية

ج�دة

اإلعالن

وزارة الثقافة

أكاديمية مهد الرياضية

الرياض

اإلعالن

وزارة الرياضة

ج
منت�ع عشار

العال

اإلعالن

الهي�ة امللكية ملحافظة العال
ئ

مطار أماال (يتوقع افتتاحه بحلول )2023

أماال

اإلعالن

صندوق االست�ثمارات العامة

بوابة الدرعية

الدرعية

اإلعالن

هي�ة بوابة الدرعية
ئ

مشروع مطار البحر األحمر

مشروع
البحر
األحمر

اإلعالن

صندوق االست ث�مارات العامة

حي روشن

الرياض

اإلعالن

صندوق االست�ثمارات العامة

هي�ة فنون العمارة والتصميم 1 ،فبراير 2021م.
املصدر :بيانات ئ
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هوامش الفصل:
الهي�ة السعودية للمقاولين ،ج
م�لة مقاول ،العدد الخامس ،سبتمبر 2020م.
)1
ئ
<>https://muqawil.org/public/publications/e3f4d46867f4877f822a520219bab86ed24c41bd.pdf
 )2واس ،اقتصادي  /ج
برنام� التحول الوطني 15 ،نوفمبر 2020م،
ج
من�زات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خالل مبادرات
�
<>https://www.spa.gov.sa/2158186
الهي�ة السعودية للمقاولين ،تقرير تأثير كوفيد -19على قطاع املقاوالت في اململكة العربية السعودية 15 ،مايو 2020م.
)3
ئ
<>https://sca.sa/16052020092059.pdf
 )4نقاش بؤري ،فنون العمارة والتصميم (النقاش الثاني) 8 ،ديسمبر 2020م.
 )5نقاش بؤري ،فنون العمارة والتصميم (النقاش الثاني) 8 ،ديسمبر 2020م.
 )6نقاش بؤري ،فنون العمارة والتصميم (النقاش الثاني) 8 ،ديسمبر 2020م.

 )7املوقع اإللكتروني الستكشف العال (آخر وصول 22:ديسمبر 2020م).
<>https://experiencealula.com/ar/business-special-events/maraya_architizer_award

 )8املوقع اإللكتروني ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية (آخر وصول 10:فبراير 2021م).
<https://www.guinnessworldrecords.ae/news/commercial/20203//an-architectural-design-breaks-a-record-in-saudi>arabia-612470
 )9املوقع اإللكتروني ج
ل�ا�ئ زة العمارة الدولية( ،آخر وصول22 :ديسمبر 2020م).
<>https://www.internationalarchitectureawards.com/award-details.html?award=36130
 )10املوقع اإللكتروني ج
ل�ا�ئ زة العمارة الدولية( ،آخر وصول22 :ديسمبر 2020م).
<>https://www.internationalarchitectureawards.com/award-details.html?award=36163
 )11املوقع اإللكتروني ج
ل�ا�ئ زة تصميم املطاعم واملقاهي الدولية( ،آخر وصول22 :ديسمبر 2020م).
<> https://restaurantandbardesignawards.com/entries/790

 )12املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة( ،آخر وصول 2 :مارس 2021م>https://culturalawards.moc.gov.sa/#section-stages< ).

 )13بيانات وزارة الثقافة 15 ،ديسمبر 2020م.

 )14واس ،اقتصادي  /وزير اإلسكان يدشن خدمة التصاميم الهندسية ضمن خيار البناء الذاتي عبر تطبيق سكني 23 ،يوليو 2020م.
<> https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2113234
 )15واس ،عام  /مؤسسة البريد السعودي تعلن أسماء الفا�ئ زين بمسابقة «خلي طابعك طابعنا» 5 ،نوفمبر 2020م.
<>https://www.spa.gov.sa/2153865

 )16املوقع اإللكتروني ج
ل�ا�ئ زة وعي (آخر وصول 9 :فبراير 2021مhttps://waaiaward.com/ ).

 )17املوقع اإللكتروني ملركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء) (آخر وصول 24 :ديسمبر 2020م).
<>/https://www.ithra.com/ar/programme/2020/tanween-challenge1

 )18املوقع اإللكتروني ملركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء) (آخر وصول 9 :فبراير 2021م).
<>/https://www.ithra.com/ar/news/visualizing-data-culture-challenge
هي�ة فنون العمارة والتصميم 1 ،فبراير 2021م.
 )19بيانات ئ

 )20واس ،اقتصادي  /مشروع البحر األحمر يعلن عن التصاميم املعمارية الفا�ئ زة في مسابقة العمارة املستدامة 2 ،ديسمبر 2020م.
<> https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2164628

 )21املوقع اإللكتروني لشركة الفوزان القابضة( ،آخر وصول 27:ديسمبر 2020م).
<>https://www.alfozan.com/ar/press-releases/mujassam-watan-competition-announces-second-round-winners

ج
 )22املوقع اإللكتروني ج
املسا�د( ،آخر وصول 27:ديسمبر 2020م).
ل�ا�ئ زة عبد اللطيف الفوزان لعمارة
<https://alfozanaward.org/ar/abdullatif-al-fozan-award-for-mosque-architecture-announces-the-winners-of-the-
>/international-innovative-competition-for-mosque-accessories
 )23املوقع اإللكتروني ملركز الرياض الدولي للمؤتمرات واملعارض( ،آخر وصول 24:ديسمبر 2020م).
<>http://www.ricec.com.sa/newsdetails.aspx?id=25170

 )24واس ،ثقافي  /ج
امل�لس الفني السعودي يدشن معرض  « 21,39أيتها األرض» 28 ،يناير 2020م>https://www.spa.gov.sa/2027773< .
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 )25املوقع اإللكتروني للمنصة الوطنية املوحدة( ،آخر وصول 24:ديسمبر 2020م).
<>https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/pages/events/eventsDetails/CONT-events-290120203

 )26واس ،عام /كلية التصاميم والفنون ج
ب�امعة األميرة نورة تقيم معرض التصميم الداخلي 12 ،فبراير 2020م>https://www.spa.gov.sa/2033812< ،
 )27بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 10 ،ديسمبر 2020م.

ج
 )28املوقع اإللكتروني ج
املسا�د (آخر وصول 10:فبراير 2021م>https://alfozanaward.org/ar/publications-ar/< ).
ل�ا�ئ زة عبداللطيف الفوزان لعمارة
 )29املوقع اإللكتروني ج
مل�لة البناء (آخر وصول 9:فبراير 2021م>/https://albenaamag.com < ).
 )30املوقع اإللكتروني ج
مل�لة ديزاين (آخر وصول 9:فبراير 2021م>/https://designksa.com < ).

 )31املوقع اإللكتروني آلركي نت( ،آخر وصول 29:ديسمبر 2020م>https://www.archinet.me/aaw-a < ).
 )32واس ،عام  /ج�معية علوم العمران تنظم �
غداً أسبوع التصميم الصناعي السعودي 11 ،يوليو 2020م>https://www.spa.gov.sa/2108740 < .
 )33نقاش بؤري ،فنون العمارة والتصميم (النقاش الثاني) 8 ،ديسمبر 2020م.
هي�ة فنون العمارة والتصميم 14 ،ديسمبر 2020م.
 )34بيانات ئ

 )35نقاش بؤري ،فنون العمارة والتصميم (النقاش الثاني) 8 ،ديسمبر 2020م.

 )36املوقع اإللكتروني ج
لل�نة الوطنية لكود البناء السعودي( ،آخر وصول 28:ديسمبر 2020م).
<> https://www.sbc.gov.sa/Ar/BuildingCode/Pages/Definition.aspx

 )37املوقع اإللكتروني ج
لل�نة الوطنية لكود البناء السعودي( ،آخر وصول 29:ديسمبر 2020م).
<> https://www.sbc.gov.sa/Ar/BuildingCode/Pages/Definition.aspx

 )38واس ،عام  /سمو أمير عسير يرعى ورشة عمل حول تحسين املشهد الحضري 23 ،نوفمبر 2020م>https://www.spa.gov.sa/2160708< .

للهي�ة امللكية ملدينة الرياض( ،آخر وصول 28:ديسمبر 2020م>https://www.rcrc.gov.sa/ar/news/wadicode< ).
 )39املوقع اإللكتروني
ئ
اال�تماع األول ج
 )40واس ،اقتصادي  /سمو أمير املدينة املنورة يرأس ج
هي�ة تطوير املنطقة 28 ،سبتمبر 2020م.
مل�لس ئ
<>https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2139164

بي�ة حضرية مستدامة تعزز من ج�ودة الحياة 14 ،نوفمبر 2020م.
 )41واس ،عام « /بوابة الدرعية» :كود وادي حنيفة وروافده يهدف إلى ئ
<>https://www.spa.gov.sa/2157824

الهي�ة امللكية ملحافظة العال تطلق استوديو تصميم بحلة من التصاميم املميزة ج
ك�زء من التزامها بتوفير األدوات الالزمة للسكان 2 ،يونيو 2020م.
 )42واس ،عام  /ئ
<>https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2094128
 )43واس ،اقتصادي  /وزير اإلسكان يدشن خدمة «التصاميم الهندسية « ضمن خيار «البناء الذاتي» عبر تطبيق «سكني» 23 ،يوليو 2020م.
<>https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2113234
 )44واس ،اقتصادي  /ج
برنام� التحول الوطني 15 ،نوفمبر 2020م.
ج
من�زات وزارة الشؤون البلدية والقروية من خالل مبادرات
�
<>https://www.spa.gov.sa/2158186
الهي�ة السعودية للمهندسين 23 ،ديسمبر 2020م
 )45بيانات ئ
الهي�ة السعودية للمهندسين 23 ،ديسمبر 2020م
 )46بيانات ئ

 )47بيانات وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية 15 ،ديسمبر 2020م.

 )48املوقع اإللكتروني ملنصة بحر (آخر وصول 10:فبراير 2021م>https://bahr.910ths.sa/freelancers< ).

 )49املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة( ،آخر وصول 29:ديسمبر 2020م>https://www.moc.gov.sa/ar/news/12338 < ).
 )50املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة( ،آخر وصول 29:ديسمبر 2020م>https://www.moc.gov.sa/ar/news/20071 < ).
 )51واس ،عام  /وزارة الثقافة تعلن تشكيل ج
هي�ة فنون العمارة والتصميم 27 ،يوليو 2020م.
م�لس إدارة ئ
<>https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2114589
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املشاركة
اإلدارة املستدامة للمحافظة على التراث
الرقمنة في ج
م�ال التراث الثقافي

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
تطورات تنظيمية

الفصل التاسع

9

التراث

�
مكوناً
يحظى قطاع التراث في اململكة العربية السعودية باهتمام كبير ينعكس في ج�هود تنميته واستثماره واملحافظة عليه باعتباره
وشاهدا على تنوع تاريخها ،وقد تم خالل هذا العام اإلعالن عن عدد من الكشوفات األثرية املهمة التي أبرزت
�ً
ال للهوية الوطنية
أصي � ً
ج�هود بعثات التنقيب املستمرة في اململكة ،باإلضافة إلى متابعة أعمال التوثيق والتطوير للمواقع التراثية والتاريخية ،وعلى املستوى
وتس�يله ضمن القوا�ئ م العاملية ،حيث ج
ج
إدرا� (فن حياكة
ج
ن�حت في
الدولي ،حققت اململكة خطوات مهمة في ملف إدارة التراث
�
السدو) في القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي لدى منظمة اليونسكو ،وحصلت على عضوية ج
ل�نة التراث العاملي الثقافي
املادي وغير املادي في منظمة اليونسكو.
وكغيره من القطاعات ،تأثر نشاط التراث خالل عام 2020م ،بعد إلغاء ج
وتأ�يل الكثير من الفعاليات التراثية بسبب تداعيات ج�ا�ئ حة
قا أمام استمرار مشاريع التنقيب والترميم باتباع ج
اإل�راءات الوقا�ئ ية ،ومع صعود السياحة الداخلية
كوفيد ،19-إال أن ذلك مل يقف عا�ئ � ً
�
ج
متنفساً للزوار
واملهر�انات الحية ،شكلت املواقع التراثية هذا العام
في ظل توقف األنشطة السياحية الثقافية األخرى كالفعاليات
لكونها من املواقع املفتوحة التي تسمح بتطبيق ج
حاضرا في معظم األنشطة االفتراضية التي
�ً
اإل�ــراءات االحترازية ،كما كان التراث
قامت بها القطاعات الثقافية عبر الفضاء الرقمي ،وأبرزت ظروف ج
ال�ا�ئ حة أهمية توظيف الوسا�ئ ل اإللكترونية لدعم ج�هود توثيق التراث
امل�تمعية في هذه ج
الثقافي غير املادي ،وتوسيع دا�ئ رة املشاركة ج
ال�هود.

التراث الثقافي املادي :االكتشاف والتوثيق
اآلثار :االكتشاف والتنقيب

لقي خبر اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك آلثار بشرية وحيوانية في أطراف
�
وإعالمياً
علميا
�ً
اهتماما
�ً
منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من  120ألف سنة
ً
هي�ة التراث قد أعلنت في سبتمبر 2020م عبر مؤتمر صحفي
واسعا ،وكانت ئ

و�مال
عن عثور الفريق البحثي على آثار أقدام لبشر ،وآثار حيوانية تعود لفيلة جِ
وفصا�ئ ل من الــوعــول والبقريات ،إضافة إلــى  233أحـفــورة تعود لبقايا الفيلة
ج
وحيوان املـهــا((( .وال تكمن أهمية هــذا الحدث فقط في كونه على
األر�ــح أقدم
دليل علمي على ج
و�ود اإلنسان والحيوان في املنطقة وأنماط االنتقال ،والذي يعد
�
مؤشراً على كثافة الغطاء النباتي الذي كانت تحظى به ج
ال�زيرة العربية،
بذاته
أيضا احتمالية ج
و�ود العديد من املواقع األثرية التي مل تكتشف بعد.
�ً
ولكنه يدعم
ُي�عد هذا االكتشاف أحد نتا�ئ ��ج مشروع ج
ال�زيرة العربية الخضراء ،الذي يعمل
َّ
مشكل من عدد من املعاهد ج
وال�امعات الوطنية والعاملية منذ أكثر
عليه فريق
(((
هي�ة التراث
من  10سنوات  .وعلى الصعيد ذاته ،عثر فريق علمي مكون من ئ
ومعهد ماكس بالنك األملاني على منشآت ج
ح�رية في صحراء النفود في اململكة،
تُ
و�عد مصا�ئ د الحيوانات التي ُعثر عليها ضمن هذا االكتشاف األثــري من أقدم
(((
ج
املصا�ئ د
الح�رية في العامل؛ إذ يعود تاريخها إلى ما يزيد على  7000عام .
كما ُ�أ علن في شهر ديسمبر 2020م عن اكتشافات مهمة بمنطقة القصيم
ج
الح�رية بموقع شعيب
تتمثل فــي الكشف عــن موقع يعود لفترة العصور
ج
الح�رية املكتشفة على مستوى اململكة
األدغم ،ويعد من أهم مواقع العصور
اس ـت ـنـ �
ج
الح�رية
ـاداً ملــا ُعـثــر عليه مــن أدوات حـ جـ�ــر يــة مميزة ون ــادرة كــالـفــؤوس
التي تميزت في صناعتها بالدقة العالية والكثافة في اإلنتا� ،وربما تعود هذه
ج
ج
الح�ري القديم (الحضارة اآلشولية) ،كما عثر باملوقع
األدوات إلى فترة العصر
على مدافن ودوا�ئ ر ج
ح�رية(((.
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ج�هود املسح والتنقيب في اململكة
تنشط في محافظة العال ج
م�موعة من البعثات القا�ئ مة بأعمال املسح والتنقيب
الهي�ة امللكية ملحافظة العال ،بالتعاون مع عدد من ج
ال�امعات
األثري تحت إشراف
ئ
الهي�ة هذا العام املرحلة األولى
وأطلقت
العاملية،
البحث
ومراكز
املحلية والدولية
ئ
من مشروع املسح الرقمي للمواقع التراثية الر�ئ يسة في العال التي تشمل ج
الح�ر
ج
ودادان ج
الح�ر ،وذلك بالشراكة مع مؤسسة
بدءا بمقابر
�ً
و�بل عكمة وأبو عود
مشروعا للمسح والتنقيب األثــري في منطقة واحة
�ً
فاكتوم اإلسبانية ،وبــدأت
خيبر بالشراكة مع املركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا ،ليضاف إلى مشروع
املسح األثري ج
ال�وي الذي بدأ العام املاضي في واحة خيبر بالشراكة مع ج�امعة
غرب أستراليا(((.
وعلى مستوى اململكة ،حظيت أربعة مواقع أثرية هذا العام بنصيب من ج�هود
التنقيب شملت ك �الً من ج�دة التاريخية في منطقة مكة املكرمة ،وثالثة مواقع
في منطقة الرياض ،وبلغت بعثات التنقيب املحلية والدولية النشطة لهذا العام
 13بعثة شكلت املحلية منها  8بعثات ،بينما بلغت مواسم التنقيب األثــري
في اململكة حتى العام الحالي  40بعثة أثرية منها  36بعثة أثرية مستمرة،
و 4بعثات علمية ج�ديدة ،إال أن تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد 19-أدت إلى توقفها عن
العمل .كما بلغ عدد القطع األثرية التي تُ
اس�عيدت من داخل اململكة هذا العام
 64قطعة أثرية(((.
ج�دول  :1-9بعثات التنقيب النشطة هذا العام ومواقعها(((.
بعثات التنقيب

املوقع

ج
الح�ر األثري (مدا�ئ ن صالح)
البعثة السعودية الفرنسية املشتركة في موقع

محافظة العال ،منطقة املدينة املنورة

البعثة السعودية الفرنسية املشتركة في موقع خريبة دادان بالتعاون مع ج�امعة امللك سعود

منطقة املدينة املنورة

البعثة السعودية الفرنسية املشتركة في واحة خيبر

منطقة املدينة املنورة

البعثة السعودية الفرنسية املشتركة في موقع ثا��ج

املنطقة الشرقية

البعثة السعودية اليابانية املشتركة في موقع الحوراء

منطقة تبوك

البعثة السعودية األملانية املشتركة في موقع تيماء

منطقة تبوك

البعثة السعودية الفرنسية املشتركة في موقعي وادي مطر ووادي شامي

منطقة ج�ازان

ج
مس�د البطالية
البعثة السعودية املشتركة في موقع

املنطقة الشرقية

البعثة السعودية في موقع قصر ج
أ�واد بن زامل

املنطقة الشرقية

التنقيب األثري في موقع فيد التاريخي بالتعاون مع ج�امعة حا�ئ ل

منطقة حا�ئ ل

التنقيب األثري في موقع دارين

املنطقة الشرقية

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ

165

التراث

ج�دول  :2-9أعمال املسح النشطة هذا العام ومواقعها(((.
بعثات املسح

املوقع

املسح األثري للمواقع في مركز القرينة

منطقة الرياض

املسح األثري للمواقع بمحافظة الحا�ئ ط

منطقة حا�ئ ل

املسح األثري ملوقع ذات عرق

منطقة مكة املكرمة

املسح األثري ملوقع ج�بل اللوز

منطقة تبوك

املسح األثري ملوقع في محافظة العال

منطقة املدينة املنورة

املسح األثري لواحة خيبر

منطقة املدينة املنورة

املسح األثري للبلدة القديمة (حي الديرة)

منطقة املدينة املنورة

الح�ر ،وخريبة دادان ،ج
ج
و�بل عكمة ،وأبو عود
املسح األثري ملواقع

منطقة املدينة املنورة

ج� ــدول  :3-9تــوزيــع مــواســم التنقيب األث ــري الـ جـ�ــديــدة واملستمرة مــن األعــوام
هي�ة التراث بحسب مناطق اململكة.
السابقة التي تقوم بها ئ
املنطقة

عدد مواسم التنقيب

منطقة تبوك

14

منطقة حا�ئ ل

2

منطقة عسير

2

منطقة ج�ازان

3

منطقة ج
ن�ران

2

منطقة مكة املكرمة

6

منطقة الرياض

5

منطقة ج
ال�وف

2

املنطقة الشرقية

2

منطقة الحدود الشمالية

1

منطقة املدينة املنورة

1

ج�هود التوثيق للمواقع األثرية والتراثية
والتراث العمراني
مل تمنع تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد 19-مواصلة نشاطات حفظ وتوثيق التراث املادي،
املس�لة في قاعدة بيانات ج
ج
س�ل اآلثار الوطني حتى نهاية
حيث بلغ عدد املواقع
موقعاً أثرياً�
�
ً
موقعا ،كما بلغ عدد املواقع التي ج�رى تسويرها 85
العام 8268
ً (((
ـإدرا� خط
هي�ة التراث في شهر ديسمبر بـ �ج
بطول  67كيلومترا  .وقد احتفت ئ
أنابيب النفط القديم (التابالين) الــذي بــدأ إنشاؤه في عــام 1948م في ج
س�ل
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�
ج
رسمياً في اململكة ضمن
يس�ل
التراث الصناعي الوطني ،وهو أول موقع تراث
برنام��ج التراث الصناعي الذي انطلق هذا العام(.((1
ُي� ّ
شكل مشروع ترميز مباني التراث العمراني الذي بدأ في الربع الثالث من هذا
�
ج
املنه�ي على توثيق التراث العمراني الوطني في اململكة،
العام استمراراً للعمل
حيث يسعى املشروع الذي دشنه صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن بندر بن
وهي�ة التراث إلى
عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،وتشرف عليه وزارة الثقافة
ئ
توفير البيانات واإلحداثيات ج
ال�غرافية والصور الخاصة بمواقع التراث العمراني
ج
االست�ابة السريعة
في اململكة من خالل اللوحات اإلرشادية املصحوبة برموز
ج
بالس�ل
رقميا من خالل ربطها
�ً
()QR codes؛ لتسهيل االطالع على معلوماتها
الوطني الرقمي للتراث العمراني ،الذي يعمل على بناء قاعدة بيانات شاملة
وموحدة لتوثيق التراث العمراني في اململكة من ج
أ�ل تقييمه وتصنيفه وإدارته
�
وفقاً للمعايير الدولية املعتمدة(.((1

العناية بالتراث املغمور تحت املياه
�
بهي�ة
تعزيزاً ملنظومة العناية بالتراث في اململكة ،أطلقت وزارة الثقافة ممثلة ئ
التراث مركز حماية التراث الثقافي املغمور تحت مياه البحر األحمر والخلي��ج
�
عامليا لدراسة التراث املغمور تحت
�ً
مركزاً
العربي كأحد مبادراتها األولــى ليكون
املياه وحمايته واالستثمار فيه ،وتدريب وتأهيل الكوادر املتخصصة(.((1

األبحاث والنشر في ج
م�ال التراث الثقافي املادي
راوح ج
م�االت البحث والنشر املتعلقة بالتراث في اململكة بين العام�ّ واملتخصص،
تُ� ِ
وتعتبر ج
م�لة (أدوماتو) املعنية ببحوث اآلثار باململكة العربية السعودية والوطن
العربي التي صــدر العدد  41منها هــذا العام عن مركز عبدالرحمن السديري
الثقافي ،إحدى أقدم ج
امل�الت املحكمة نصف السنوية املنشورة باللغتين العربية
ً
ج
واإلن�ليزية في هذا ج
ج
حول�ة
ّي
عاما( ،((1إلى ج�انب
بس�ل يمتد ألكثر من 20
امل�ال
اآلثــار العربية السعودية (أط ــال) السنوية واملتخصصة في الــدراســات األثرية
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واملسوحات ونتا�ئ ��ج الحفريات والتنقيبات باململكة التي تابعت إصــدار أعدادها
هذا العام(.((1
كـمــا صـ ــدرت فــي الــربــع األول مــن ع ــام 2020م عــن اإلدارة ال ـعــامــة للبحوث
وال ــدراس ــات األثــريــة بالتعاون مــع كلية السياحة واآلث ــار ج
ب�امعة املـلــك سعود
سلسلة ج
م�لدات توثيقية لحضارة الفاو بعنوان( :قرية الفاو صــورة للحضارة
العربية قبل اإلسالم) ،تضمنت نتا�ئ ��ج أعمال التنقيبات األثرية التي ج
أ�ريت في
املوقع منذ أكثر من  40عــامـ ًـا( .((1وعلى صعيد ج
امل�الت املتخصصة ،أصــدر مركز
بحوث ودراسات املدينة املنورة العدد  49من ج
م�لته العلمية املحكمة التي تهدف
(((1
إلى دعم ونشر األبحاث والدراسات املتعلقة بتاريخ املدينة املنورة وتراثها .
هي�ة التراث في هذا ج
امل�ال بإعداد أربعة بحوث أثرية تختص بالتنقيب
ساهمت ئ
ج
الح�ر األث ــري ،وموقع وادي مطر
في موقع ثــا� ،واملنطقة السكنية في موقع
ج
بفرسان ،والتنقيب في تيماء ،كما نشرت هذا العام ضمن برنام��ج العناية بمواقع
التاريخ اإلسالمي كتابين في ج
م�ال التراث اإلسالمي هما :كتاب (ديار بني سعد)،
وكتاب (هذه خيبر) ،إلى ج�انب عدد من الكتب واألبحاث واألوراق العلمية؛ من
ملوان� ج
ال�زيرة العربية ومصر على البحر
�ئ
بينها( :الــدور االقتصادي والسياسي
األحمر من القرن الثالث قبل امليالد حتى القرن الثالث امليالدي) ،وكتاب (املكان في
شعر ج�ميل بثينة) ،وكتاب (أعمال املسح والتنقيب للبعثة السعودية الفرنسية
املشتركة في موقع مدا�ئ ن صالح األثري في موسمه الخامس 2014م)(.((1

التراث الثقافي املادي :التأهيل والتطوير
�
نظراً
على الرغم من توقف الكثير من مشاريع التراث املتعلقة بالترميم والتطوير
لظروف ج�ا�ئ حة كوفيد– ،19وما صاحبها من ج
إ�راءات احترازية تمثلت في إغالق
معظم مواقع التراث في فترة حظر ج
الت�ول ،إال أن ذلك مل يوقف العمل على وضع

ج
االستراتي�ية واالستثمار في البنية التحتية للقطاع ،باإلضافة لتوقيع
الخطط
عقود لتطوير املواقع التراثية وتفعيلها.

ج�هود الترميم والتطوير
حظيت منطقة عسير هــذا العام بنصيب من مشاريع تطوير املواقع التراثية،
تمثلت في توقيع عقود تطوير لعدد من قراها التراثية ضمن (مشروع أنسنة
ال من قرية العكاس
القرى التراثية بمنطقة عسير) ،وقد شملت خطط التطوير ك � ً
غــربــي أبـهــا ،وقــر يــة القرية بمحافظة تنومة ،وقــر يــة آل خلف بمحافظة ســراة
عبيدة ،وقرية آل ينفع بمركز تمنية ،وذلــك ضمن ج�هود إحياء املواقع التراثية
ج
واال�تماعي بالشراكة
سياحيا من خالل االستثمار في بعديها الثقافي
�ً
وتفعيلها
مع ج
امل�تمع املحلي( .((1وكان للمباني القديمة ذات القيمة التراثية والعمرانية
بــوســط الــر يــاض حــظ مــن مـشــاريــع الترميم والـتــأهـيــل؛ إذ انطلق فــي سبتمبر
الهي�ة امللكية
هي�ة التراث بالشراكة مع
ئ
مشروع ترميمها وتأهيلها تحت إشراف ئ
ملدينة الرياض وأمانة الرياض ،وذلك من ج
الحقا إلى مراكز ثقافية
�ً
أ�ل تحويلها
وا�تماعية حيوية( ،((1وقد تضمن املشروع -كمرحلة أولى -ج
ج
إ�راء مسح شامل
ً (((2
�
للمنطقة ودعم إنقاذي ج
قصرا و 192مبنى تراثيا .
ً
عا�ل الثني عشر
هي�ة الـتــراث بـ ج
ـإ�ــراء ترميم إنـقــاذي للسور الغربي لقصر صاهود
كما قامت ئ
التاريخي بواحة األحساء بعد االنهيار ج
ال�ز�ئ ي ألحد أســواره في نوفمبر ،وأعدت
 36دراس ــة ومـخـطـطـ �ـاً فـنـيـ �ـاً بـغــرض تأهيل وتـطــويــر عــدد مــن ال ـقــرى والـبـلــدات
واملباني األثرية والتراثية التي ج�رى توثيق معظمها بأسلوب املسح ثالثي األبعاد
في مختلف مناطق اململكة بإشراف مركز التراث العمراني ج
(�ــدول  ،)4-9إلى
ج�انب قيامها بحصر أولي شامل ج
ل�ميع املواقع األثرية والتراثية القابلة للتأهيل
موقعا من املتوقع أن يبدأ العمل
�ً
والتطوير والتنمية السياحية التي بلغت 37
ابتداءً من العام القادم حتى 2022م ج
(�دول .((2()5-9
عليها وتدشينها
�
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ج�دول  :4-9أبرز ج�هود التأهيل للمواقع األثرية ومواقع التراث العمراني هذا العام.
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املوقع

املنطقة

املوقع

املنطقة

بلدة عودة سدير التراثية

الرياض

ميناء أمل��ج التاريخي

تبوك

بلدة أشيقر التراثية

الرياض

ميناء ينبع التاريخي

املدينة املنورة

وسط بدر التاريخي

املدينة املنورة

قرية ج
ر�ال أملع التراثية

عسير

بلدة الروان التراثية

املدينة املنورة

قرية ذي عين التراثية

الباحة

بلدة الدار الحمراء التراثية

مكة املكرمة

حي الدرع التراثي في دومة ج
ال�ندل

ج
ال�وف

بلدة الخبراء التراثية

القصيم

مركز إمارة الحضن

ج
ن�ران

قصر العسكر

الرياض

بلدة األطاولة التراثية

الباحة

ج
مس�د ج�واثا التاريخي

املنطقة الشرقية

وسط فرسان التراثي

ج�ازان

املدرسة األميرية في واحة األحساء

املنطقة الشرقية

بلدة القمرة التراثية

ج�ازان

ميناء العقير التاريخي

املنطقة الشرقية

قلعة دار النصر

ج�ازان

قصر إبراهيم

املنطقة الشرقية

ص�ر التراثية
بلدة ّي

ج�ازان

قصر صاهود

املنطقة الشرقية

بلدة السقيد التراثية

ج�ازان

عين ج
ن�م

املنطقة الشرقية

بلدة أبو طوق التراثية

ج�ازان

قصر خزام

املنطقة الشرقية

بلدة القصار التراثية

ج�ازان

قصر محيرس

املنطقة الشرقية

بلدة شقراء التراثية

الرياض

بيت البيعة

املنطقة الشرقية

بيت السبيعي التراثي

الرياض

ميناء ج
الو�ه التاريخي

تبوك

قصر ثربان

عسير

ميناء ضباء التاريخي

تبوك

قصر بن رقوش

الباحة

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

ج�دول  :5-9قا�ئ مة باملواقع األثرية والتراثية القابلة للتطوير والتنمية السياحية في اململكة ،التي حصرت حتى عام 2020م.
املوقع

املنطقة

قصر الحمراء بتيماء ،ئب�ر هدا��ج بتيماء ،وسط ضباء ،قلعة تبوك

منطقة تبوك

بيت البسام ،بر��ج الشنانة األثري

منطقة القصيم

قصر القشلة ،مدينة فيد ،ج�به

منطقة حا�ئ ل

قرية ج
ر�ال أملع ،موقع ج�رش ،قلعة شمسان

منطقة عسير

األدارسة ،القلعة الدوسرية ،منزل الرفاعي ،القلعة العثمانية

منطقة ج�ازان

موقع األخدود األثري ،قصر اإلمارة التاريخي

منطقة ج
ن�ران

قصر شبرا ،قصر امللك سعود

منطقة مكة املكرمة

قرية ذي عين التراثية ،قصر بن رقوش

منطقة الباحة

موقع قرية الفاو ،قصر امللك عبدالعزيز بالخر� ،بلدة الغاط التراثية
ج

منطقة الرياض

الر� ج
ال�ندل ،موقع أعمدة ج
وسط دومة ج
ا�يل ،املنطقة األثرية بسكاكا ،قلعة زعبل ،ئب�ر سيسرا

منطقة ج
ال�وف

قلعة تاروت ،قصر إبراهيم ،ميناء العقير ،موقع ثا��ج األثري

املنطقة الشرقية

موقع ُ�ز �بَ اال األثري ،قصر امللك عبدالعزيز التاريخي في لينة

منطقة الحدود الشمالية

ج
الح�از
حي الصور التاريخي ،محطة ومتحف سكة حديد

منطقة املدينة املنورة

قرية سدوس التاريخية

منطقة الرياض

املدرسة األميرية ،الهفوف ،وقصر إبراهيم ،الهفوف

األحساء
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العناية بالتراث اإلسالمي
ج
املسا�د التاريخية) الذي انطلق
يعتبر (مشروع األمير محمد بن سلمان لتطوير
ـدادا لعناية
في عــام 2018م ،و ُ�أ نـ ِجـ� ـ�زَ ت مرحلته األولــى بداية عــام 2020م ام ـتـ � ً
ـدا على أهميته فــي تشكيل هوية
اململكة املستمرة بالتراث اإلســامــي ،وتــأكـيـ � ً
مس�داً�
ج
هي�ة التراث بحصر 118
اململكة ورؤيتها( .((2وخالل هذا العام قامت ئ
ج
ج
دا بمنطقة الرياض،
مس� � ً
دا بمنطقة املدينة املـنــورة ،و80
مس� � ً
تضمنت 38
ً
مس� �
ج
ج
تاريخيا ،كما �أُ عــدت
داً
الهي�ة 1548
حصرته
ملا
مالي
اإل�
العدد
ليصبح
ئ
�
�
ج
مس�داً تاريخياً موزعة على مناطق اململكة
مخططات ترميم وتأهيل لـ 148
ج
املختلفة ،ج
تاريخيا في كافة أنحاء اململكة في
�ً
دا
مس� � ً
و�رى ترميم وتأهيل 38
عام 2020م(.((2
ج
املسا�د التاريخية التي ج�ــرى ترميمها وتأهيلها حتى عام
ج� ــدول  :6-9عــدد
2020م بحسب مواقعها بمناطق اململكة(.((2
املنطقة

ج
املسا�د
عدد

منطقة القصيم

ج
مسا�د
6

منطقة حا�ئ ل

ج
مسا�د
3

منطقة عسير

ج
مسا�د
5

منطقة ج�ازان

ج
مس�د

منطقة ج
ن�ران

ج
مس�د

منطقة مكة املكرمة

ج
مس�دان

منطقة الباحة

ج
مسا�د
3

منطقة الرياض

ج
مسا�د
7

منطقة ج
ال�وف

ج
مسا�د
3

املنطقة الشرقية

ج
مس�دان

منطقة املدينة املنورة

ج
مسا�د
5

ج
هي�ة التراث هذا
وضمن
برنام�ها للعناية بمواقع التاريخ اإلسالمي ،حصرت ئ
�
�
موقعاً
موقعاً من مواقع التاريخ اإلسالمي القابلة للزيارة؛ منها 19
العام 50
�
بمنطقة مكة املكرمة ،و27
موقعاً بمنطقة املدينة املـنــورة ،وموقعان بمنطقة

الــريــاض ،وموقع باملنطقة الشرقية ،وموقع بمنطقة القصيم ،كما أعــدت 12
دراس ــة توثيقية ملــواقــع التاريخ اإلســامــي باململكة ،ومنها مــواقــع غــزوة خيبر،
وب�ر رومة ،وموقع عسفان
وب�ر طوى ،وموقع بدر ،وموقع حنين ،ئ
وغزوة تبوك ،ئ
(((2
وب�رها التاريخية ،وموقع الحديبية ومعاملها التاريخية .
ئ

التراث الثقافي غير املادي:
الحفظ والتوثيــق واألرشفــة
فــي إط ــار ج� ـهــود حصر وتــوثـيــق ال ـتــراث الثقافي غير املـ ــادي ،أطلقت ج
ال�معية
السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) باعتبار دورها كإحدى املنظمات
للم�تمعات املحلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة مبادرة إشراك ج
ج
امل�تمع
املمثلة
املحلي في إعــداد القوا�ئ م األولـيــة لحصر عناصر الـتــراث الثقافي غير املــادي في
مختلف مـنــاطــق امل ـم ـل ـكــة( ،((2وأق ــام ــت مــن خــالـهــا ال ـعــديــد مــن ورش العمل
االفتراضية لتعريف أفراد ج
امل�تمع باآلليات واألدوات التي تُ�سهم في توثيق التراث
الثقافي غير املادي ،وتشركهم في بناء قاعدة بيانات وطنية للتراث الثقافي غير
حضورا بين
�ً
املادي املنفرد واملشترك واملهدد باالندثار ،وقد شهدت هذه الورش
ً (((2
املهتمين في ج
امل�ال بلغ في شهر أكتوبر ما يزيد على  170مشاركا  .كما قامت
ج
املنت�ات
م�ة تصميم ج�ديد لعدد من
هي�ة الـتــراث بتطوير وتوثيق أكثر من ئ
ئ
الحرفية التراثية كالبشت والحياكة والتطريز والسيراميك والطباعة(.((2
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تصاميم ج�ديدة ج
ملنت�ات حرفية تراثية

5

ﺗﺼﺎﻣ�� �

اﻟﺒﺸﺖ

6

ﺗﺼﺎﻣ�� �

ا ��ٜﺒﺲ

6 31
ﺗ���� �

اﻟﺴ��اﻣﻴﻚ
�

7

ﺗﺼﺎﻣ�� �

اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔ

ﺗﺼﺎﻣ�� �

ا��ﻴﺎﻃﺔ

17

ﺗ���� �

ا��ﺸﺐ

1 29
ﺗ���� �

اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ

4

ﺗ�����

اﻟﺴﺪو

ﺗﺼﺎﻣ�� �

ٜ
اﳌﺤﻮﻫﺮات

هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
املصدر :بيانات ئ

ج�هود املؤسسات في توثيق التراث الثقافي
غير املادي باململكة
ج
يو�د في اململكة عدد من املشاريع املعنية بتوثيق التراث الثقافي غير املــادي،
(((2
التي أشار إليها تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م  .ويضاف إلى القا�ئ مة هذا
ج
مست�دان لتوثيق التراث الشفوي ،تتولى تنفيذ األول منهما
العام مشروعان
هي�ة تطوير بوابة الدرعية لتوثيق التاريخ الشفوي للدرعية ،وهو برنام��ج بحث
ئ
ـاء على ذاك ــرة كبار السن
تاريخي يعنى بتوثيق التاريخ الشفوي للمنطقة بـنـ � ً
واملسؤولين السابقين عن برنام��ج الدرعية التاريخية ،وينقسم إلى أربعة أقسام
توثق التاريخ الشفوي للدرعية ،والتاريخ الشفوي لغصيبة ،والتاريخ الشفوي
لسمحان ،والتاريخ الشفوي للعرضة( .((3أما املشروع الثاني فيتمثل في مبادرة
صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان للتوثيق الشفوي لتاريخ املدينة
املـنــورة (روايــاتـهــم) ،التي أطلقها مركز بحوث ودراس ــات املدينة املـنــورة في عام
ج
ج
واال�تماعية البارزة
وتس�يل روايات الشخصيات العلمية
2017م بهدف توثيق
باملنطقة( .((3وفــي السياق نفسه ،نشرت دارة امللك عبدالعزيز فــي ديسمبر
موسوعة عن (األدب الشفهي والطب الشعبي بمنطقة الباحة) تضمنت ثالثة
�
م�لدات ج�معت مادتها عن طريق ج
ج
اعتماداً على الذاكرة
إ�راء املقابالت النوعية
الشعبية ألبـنــاء املنطقة مــن ال ــرواة وكـبــار السن وغيرهم مــن املهتمين بحفظ
التراث ،وذلك بالتعاون مع فرع ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون
بالباحة الذي قام ج
بإن�از العمل امليداني في عدد من مدن وقرى ومراكز املنطقة
على مدى  4سنوات(.((3

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ

171

التراث

ج�دول  :7-9من املشاريع التي تعنى بدراسة وتوثيق التراث الثقافي غير املادي
في اململكة.
ج
ال�هة

املشروع

ج�امعة امللك سعود

ج
الله�ات والتراث الشعبي
ج�معية

مكتبة امللك فهد الوطنية

مشروع التاريخ الشفهي للمملكة

دارة امللك عبدالعزيز

مركز التاريخ الشفوي

ج�امعة امللك سعود

كرسي التراث السعودي

مركز امللك فيصل للبحوث
والدراسات اإلسالمية

وحدة دراسات الذاكرة السعودية

هي�ة تطوير بوابة الدرعية
ئ

توثيق التاريخ الشفوي للدرعية

مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة

التوثيق الشفهي
لتاريخ املدينة املنورة (رواياتهم)

الحضور واالنتشار
ج
املهر�انات

ج
املهر�انات املقامة في مواقع التراث
ّف
و�ـــرت املـســاحــات املفتوحة الـتــي تضمها املــواقــع األثــريــة ذات القيمة الثقافية
متنفسا لألهالي وال ــزوار بعد رفــع حظر ج
الت�ول منتصف الـعــام ،إال أن معظم
�ً
�
ح�ة
ج
ج
للتأ�يل أو
املهر�انات السنوية التي تتخذ من هذه املواقع سا ً لها تعرضت
اإل لـغــاء الـتــزامـ � ًـا بـ ج
ـاإل�ــراءات االحـتــرازيــة التي فرضتها ج�ا�ئ حة كــوفـيــد ،19-وفي
ج
ج
املهر�انات التي ج
ج
(مهر�ان
املهر�ان الوطني للتراث والثقافة
تأ�لت،
مقدمة هذه
ج
ال�نادرية) ،الذي أعلنت وزارة الثقافة ،بعد انتقال مسؤولية تنظيمه إليها للمرة
(((3
األولى ،عن ج
تأ�يله إلى عام 2021م .
ج
واملهر�انات التي تقام في املواقع األثرية والثقافية وحالتها هذا العام.
ج�دول  :8-9املواسم
ج
املهر�ان

املوقع

ج
ال�هة املنظمة

الحالة

ج
مهر�ان شتاء طنطورة

العال

الهي�ة امللكية ملحافظة لعال
ئ

�أُ ّج�ل للعام القادم

ج
مهر�ان ج�دة التاريخية

ج�دة التاريخية

محافظة ج�دة

مل يتم اإلعالن

ج
مهر�ان مسك ج�دة التاريخية

ج�دة التاريخية

مؤسسة مسك الخيرية

مل يتم اإلعالن

مهر�ان ج
ج
ر�ال الطيب

قرية ج
ر�ال أملع بعسير

وزارة الثقافة

ج
مهر�ان سوق عكاظ

الطا�ئ ف

وزارة الثقافة
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ج
مهر�انات التراث غير املادي
مشهد
شهدت الشهور األولــى من العام ،وتلك التي تبعت أشهر حظر ج
الت�ول ،إقامة
ج
ج
مهر�ان امللك
املهر�انات الخاصة بالتراث غير املــادي ،التي كــان أبرزها
بعض
ج
ومهر�ان امللك عبدالعزيز للصقور ،كما احتفى مركز امللك
عبدالعزيز لإلبل،
عبدالعزيز الثقافي العاملي (إث ــراء) باليوم الوطني التسعين بتنظيمه ملعرض
مملكة الثقافات الذي يروي اإلرث الحضاري والثقافي ،ويأخذ الــزوار في ج�ولة
ج
البي�ة
لت�ارب تفاعلية مع تراث اململكة ،وقصص الحرفيين والعالقة بينهم وبين ئ
التي ينتمون إليها(.((3
ج
املهر�انات والفعاليات الخاصة بالتراث غير املادي التي أقيمت هذا العام.
ج�دول :9-9
ج
املهر�ان
ج
مهر�ان امللك عبدالعزيز لإلبل

(((3

ج
مهر�ان امللك عبدالعزيز للصقور

(((3

ج
مهر�ان الحنيني

(((3

معرض أبواب ج
ن�د

(((3

معرض مسك

(((4

معرض مملكة الثقافات

املوقع

ج
ال�هة املنظمة

الرياض

نادي اإلبل

الرياض

نادي الصقور السعودي

سوق املسوكف الشعبي بعنيزة

الغرفة ج
الت�ارية الصناعية بعنيزة

الظهران

ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث بالتعاون مع إثراء

الرياض

مؤسسة مسك الخيرية

الظهران

إثراء

البرام� والفعاليات
ج
�

حظي ال ـتــراث بنصيب مــن األنـشـطــة الـتــي أقامتها كــافــة القطاعات الثقافية
وس�لها الفضاء الرقمي خالل فترة تطبيق ج
ج
اإل�ــراءات االحترازية
هذا العام،
التي فرضتها ج�ا�ئ حة كــوفـيــد19-؛ إذ نشط عــدد من ج
ال�معيات واملؤسسات
ـ� بين التثقيفية والعلمية
في إقامة الندوات الحية واالفتراضية التي راوَحَ ـ ت� ْ
(((4
كال�معية الـسـعــوديــة لـلـتــراث الـعـمــرانــي ج
والـتــدر يـبـيــة ،ج
و�ـمـعـيــة ِح ــرف ــة ،
ج
ج
وال�معية السعودية للمحافظة
و�معية ج�ود النسا�ئ ية الخيرية بالدمام(،((4
عـلــى ال ـتــراث (ن ـحــن تــراث ـنــا) ال ـتــي أقــامــت خ ــال ال ـعــام ل ـقــاءات حــوار يــة شبه
أسبوعية من خالل ديوانية (نحن تراثنا) التي تستضيف بشكل دوري خبراء
ومختصين في ج
ث�ّ
م�ال التراث الثقافي،
وتب� لقاءاتها عبر منصة (تويتر)(.((4
وقد كان ملؤسسة مسك الخيرية مساهمة في التعريف بأهمية إعادة إحياء
املواقع التاريخية ،وذلك ضمن أسبوع مسك الفنون الذي أقيم في ديسمبر
2020م ،حيث نظمت ج�لسة حــوار يــة بعنوان (كيف يمكن للقطاع التراثي
إحياء املناطق التاريخية؟ وما هي الطرق لتحويل هذا ج
امل�ال إلى مصدر من
ج
واال�تماعي؟) ،إلى ج�انب ورشــة عمل (النسي��ج
مصادر التطوير االقتصادي
ج
والتقاليد) التي تناولت النسي��ج ج
دم�ه مع الطراز
ك�زء من ثقافة اململكة بعد
السعودي التقليدي(.((4
كما شاركت املراكز املتخصصة في إثراء املشهد ،فعلى سبيل املثال ،أقام مركز
بحوث ودراس ــات املدينة املـنــورة ع ـ �
ـدداً من الـنــدوات حــول تاريخ املدينة النبوية
وتراثها كندوة (اآلب ــار التاريخية في املدينة امل ـنــورة) ،باإلضافة إلــى ورش عمل
تدريبية عن بعض معامل املدينة املنورة التاريخية(.((4
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وأركانا للتعريف بالتقاليد ِ
�ً
وزيارات ملواقع تاريخية
والحرف السعودية ،كما ُوزعت
خالل الفعاليات هدايا تذكارية مستوحاة من تراث اململكة ،ساهم في تقديمها
ال�معيات األهلية كشركة (فنون الـتــراث) التابعة ج
عــدد من ج
ل�معية النهضة،
اال�ـتـمــاعــي الـتــابــع ج
ومــركــز األم ـيــرة ن ــورة بنت عبدالرحمن الفيصل ج
لل�معية
الخيرية الصالحية في عنيزة(.((5

ج
التش�يعية التي أقيمت عبر
ال مع نوع خاص من املسابقات
وشهد القطاع تفاع � ً
اال�تماعي لتحفيز املشاركة ج
منصات التواصل ج
اال�تماعية ،من بينها مسابقة
هي�ة التراث في شهر سبتمبر ،وهي مسابقة
(تراثنا بعدستك) التي أقامتها ئ
ج
تش�عهم على مشاركة
تفاعلية على منصة تويتر ملحترفي وهواة فن التصوير،
إبداعهم احتفا �ًال باليوم الوطني للمملكة ،من خالل التقاط صورة مميزة تربط
النخلة بتراث اململكة عبر مسارين هما :النخلة واملقتنيات ،والنخلة والعمارة(.((4
ج
وتعد�ّ النخلة العنصر السابع الذي ج
تس�يله مع
ن�حت اململكة العام املاضي في
�
وانطالقاً
 14دولة عربية ضمن القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي(.((4
ج
وتش�يع الفاعلين في القطاعات الثقافية؛ أطلقت وزارة
من دورهــا في دعــم
الثقافة في  30من يونيو لعام 2020م مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية التي
مفتوحا حتى نهاية شهر سبتمبر،
�ً
تضم ج�ا�ئ زة خاصة بالتراث ،ظل الترشح لها
(((4
وسيتم اإلعالن عن الفا�ئ زين بها في عام 2021م .

إلــى ج�انب نشاطها في قمة دول ج
م�موعة العشرين ،شاركت وزارة الثقافة
في شهر فبراير من هــذا العام باحتفاالت اليوم الوطني ال ــ 59لدولة الكويت
التي يربطها باململكة تــراث ثقافي مشترك؛ إذ أقامت الــوزارة فعاليات ثقافية
وفنية حية في عــدد من املراكز ج
الت�ارية واألمــاكــن العامة في مختلف مناطق
اململكة شملت فنون العرضة ِ
والحرف التقليدية واملوسيقى الشعبية الكويتية،
(((5
وحضرت فيها أطباق متنوعة من املطبخ الكويتي .

الحضور العاملي

منافذ العرض ألعمال الحرفيين

�
عاملياً
حضورا
�ً
على الرغم من تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-حقق التراث السعودي
على مدار العام بفضل قمة العشرين التي أقيمت في اململكة هذا العام ،فقد
�زَ َّي�ــن فن حياكة السدو شعار قمة دول ج
م�موعة العشرين في لفتة إلى العمق
�
�
ـزءا عــريـقــاً منها
التاريخي لـتــراث اململكة وتـنــوع ثقافتها الـتــي يمثل الـســدو ج�ـ ـ ً
باعتباره أحد أقدم الحرف التقليدية التي زاولها سكان ج
ال�زيرة العربية(.((4

وف ـقـ �ـاً لتقرير الـحــالــة الثقافية لـعــام 2019م ،تعتبر الفعاليات واملـهـ ج
ـر�ــانــات
�
واألسواق الشعبية في اململكة املنفذ األقدم واألكثر
استخداماً لعرض وتسويق
ً (((5
منت�ات ِ
ج
الحرفيين بشكل مؤقت ومتقطع غــالـبــا  ،إال أن هــذا النمط شهد
�
ـرا م ـحــاوالت مؤسسية لتنظيمه بـهــدف خلق منافذ مستدامة لعرض
مــؤخـ ً
منت�ات ِ
ج
الحرفيين إلــى ج�ــانــب هــذه الفعاليات السنوية ،وبخاصة
وتسويق
بعد أن شهد القطاع ِ
الحرفي تعط �الً ج�ـ ّـراء توقف الفعاليات هذا العام بسبب
تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد .19-وتمثل مراكز اإلبداع الحرفي التي أطلقها البرنام��ج
الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بــارع) قبل عامين ج
ال�هد الرسمي األبرز
لـتــوفـيــر مـنــافــذ ع ــرض مـسـتــدامــة للحرفيين ،وق ــد تــم تشغيل مــركــز اإلب ــداع
الحرفي بمحافظة األحساء هذا العام ،كما ج
ي�ري العمل على تشغيل مراكز
إبــداع حرفية أخــرى في  8مناطق ومحافظة واحــدة( :الــر يــاض ،ومكة املكرمة،

كما كان للتراث السعودي نصيب من املشاركة في قمة ج
م�موعة العشرين من
خالل عدد من الفعاليات التي توزعت في كل من الرياض ج
و�دة؛ لتعريف الوفود
املشاركة في القمة بتراث اململكة وتاريخها( ،((5وقد أقامت وزارة الثقافة فعاليات
ثقافية مصاحبة للقاءات ج
م�موعة العشرين امتدت طوال العام ،وكان التعريف
بتراث اململكة وثقافتها أبــرز أهدافها ،وشملت هــذه الفعاليات ج�ــوالت ثقافية
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والـقـصـيــم ،واملــدي ـنــة امل ـن ــورة ،وعـسـيــر ،ج
و� ـ ــازان ،وت ـبــوك ،وال ـ جـ� ــوف ،ومحافظة
األحساء)ُ .ي�ضاف إلى هذه املنافذ ج
الهي�ة
مت�ر صوغة بالرياض الذي افتتحته
ئ
ً
حاليا) العام املاضي بفندق
العامة للسياحة والتراث الوطني (وزارة السياحة
منت�ات ِ
ج
(راديسون بلو) في حي السفارات بالرياض كأول ج
الحرفيات
مت�ر لبيع
ج
ِ
املنت�ات
والحرفيين التقليدية باململكة( ،((5والذي عرضت من خالله هذا العام
التراثية لكل من ج�معية ِحرفة ،وشركة فنون التراث ،ومركز األميرة نورة بنت
عبدالرحمن ج
اال�تماعي(.((5

املشاركة
�
�
نظراً لسهولة تطبيق
سياحياً
�ً
متنفسا
وفرت املواقع التاريخية واألثرية هذا العام
سياسات التباعد ج
اال�تماعي فيها لطبيعتها املفتوحة ومساحاتها الواسعة؛ إذ
برزت كبديل لألنشطة الثقافية والسياحية األخرى التي ألغيت لتعذر إقامتها
في ظل تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد 19-وما فرضته من ج
إ�ــراءات احترازية للحد�ّ
مــن الـتـ جـ�ـمـعــات الـ جـ�ـمــاهـيــر يــة .وق ــد ســاهــم ق ـطــاع ال ـتــراث فــي تنشيط حركة
السياحة الثقافية في اململكة بالتوازي مع صعود السياحة الداخلية هذا العام
في ظل تعليق السفر الدولي للحد من انتشار ج
الهي�ة
ال�ا�ئ حة ،حيث أطلقت
ئ
السعودية للسياحة موسمين وطنيين لتعزيز السياحة الداخلية وتنشيط
القطاع هما :موسم صيف السعودية (تنفس) الذي أقيم في الفترة من 25
يونيو إلى  30سبتمبر من خالل عشر ج
و�هات سياحية تمثل الثراء الطبيعي
والتاريخي والثقافي للمملكة( ،((5وموسم شتاء السعودية (الشتاء حولك)
الذي امتد من  10ديسمبر 2020م حتى آخر مارس من عام 2021م ،وشمل
 17ج
و�هة سياحية حول اململكة تتضمن مواقع تاريخية وتراثية(.((5
وبرز خالل العام الدور الذي لعبته املواقع التراثية في بيانات السياحة الثقافية،
ج
الترا�ع الطفيف ألعــداد الرحالت التي تتضمن أنشطة ثقافية
فعلى الرغم من
متصلة بالتراث هــذا الـعــام ،فــإن القطاع حافظ على مستوى مشاركة مقارب
ملستوى عام 2019م ،مع ارتفاع واضح في حصة الرحالت السياحية الداخلية
التي تتضمن زيارات للمواقع التاريخية والتراثية من ج
إ�مالي السياحة الثقافية
في الفترة املمتدة من شهر يناير حتى سبتمبر 2020م ،وكذلك من ج
إ�مالي
الرحالت السياحية الداخلية ج
(�دول .((5()10-9
ج� ــدول  :10-9الــرحــات الــداخـلـيــة الـتــي تضمنت أنـشـطــة ذات عــاقــة بــالـتــراث ق ــام بـهــا الـسـيــاح مــن داخ ــل اململكة خ ــال عــامــي 2019م و2020م (م ــن يناير
حتى نهاية سبتمبر)(.((5
املناطق التاريخية واألثرية

الحصون

مواقع اآلثار

2019م

2020م
(حتى نهاية سبتمبر)

2019م

2020م
(حتى نهاية سبتمبر)

2019م

2020م
(حتى نهاية سبتمبر)

عدد الرحالت

1,698,529

1,293,914

1,698,529

1,293,914

204,339

297,689

نسبتها من ج
إ�مالي الرحالت
التي تضمنت أنشطة ثقافية

15%

20%

15%

20%

2%

5%

نسبتها من ج
إ�مالي
الرحالت السياحية

3.6%

4.6%

3.6%

4.6%

0.4%

1.1%
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في املقابل ،أظهر مسح املشاركة الثقافية لعام 2020م الــذي ج
أ�ــري في الربع
األخير من العام وشمل عينة ممثلة من ج�ميع مناطق اململكة( ((6ج� �
�
انباً
مختلفاً
تأثرا بتداعيات ج
ال�ا�ئ حة ،وهو
لواقع املشاركة في ج�زء مهم من القطاع كان األكثر � ً
ج
املهر�انات والفعاليات التراثية التي رصــد تقرير العام املاضي دورهــا الحيوي
(((6
ً
ا�تماعيا ،وربطه بمختلف شــرا�ئ ــح ج
في تعزيز حضور الـتــراث ج
امل�تمع  .فقد
أفاد  14%من املشاركين فقط بأنهم حضروا فعاليات ثقافية متعلقة بالتراث
�
شهراً املاضية ،بينما ج
خالل االثني عشر
أ�ابت األغلبية بنسبة بلغت  85%بأنهم
ج
ملهر�انات أو فعاليات تراثية ،من بينهم  43%ج
مل يقوموا بأي زيارة
أر�عوا ذلك
لظروف ج
ال�ا�ئ حة (شكل .)1-9
امل�وية لألفراد الذين حضروا فعالية تراثية واحدة على األقل
شكل  :1-9النسبة ئ
�
شهرا املاضية.
ً
خالل االثني عشر
1%

14%

43%
42%
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من  3-1فعالية

مل أقم بأي زيارة بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد19 -

من  7-4فعالية

مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

اإلدارة املستدامة للمحافظة على التراث
ج
تس�يل اململكة لفن حياكة السدو في ديسمبر من عــام 2020م ضمن
كــان
قا�ئ مة الـتــراث الثقافي غير امل ــادي لــدى منظمة األمــم املتحدة للتربية والعلم
والثقافة (اليونسكو) باالشتراك مع دولة الكويت ،ج
وب�هود فريق وطني مشترك
ج
والل�نة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ،واملندوبية
بقيادة وزارة الثقافة،
السعودية الدا�ئ مة لدى اليونسكو ،ج
وال�معية السعودية للمحافظة على التراث
(نحن تراثنا) التي تم تكليفها من وزارة الثقافة بإعداد امللف ،الحدث األبرز الذي
تو�ت به اململكة عــامـ �ـاً من االحتفاء بفن السدو كشعار لقمة دول ج
ج
م�موعة
العشرين ،وهو العنصر الثقافي الثامن الذي ج
س�لته اململكة لدى اليونسكو في
إطار ج�هودها لتوثيق التراث الوطني غير املادي وحفظه وضمان استدامته(.((6

القوا�ئ م ج
املر�عية املستدامة لصون وإدارة التراث
قوا�ئ م التراث العاملية
ُ
�أ
ج
در�ــت مواقع التراث
في ج�هد مــوا�ز � ٍ لقوا�ئ م التراث العاملي التابعة لليونسكو،
العاملي الستة عشر التي تضمها اململكة على قا�ئ مة تراث العامل اإلسالمي الثقافي
والطبيعي والـتــي نشرتها منظمة الـعــامل اإلســامــي للتربية والـعـلــوم والثقافة
وسـ جـ�ـلــت مــواقــع ال ـتــراث فــي اململكة ضمن
(اإليـسـيـسـكــو) فــي ع ــام 2019مُ .
قا�ئ متين فرعيتين مقابلتين لقوا�ئ م اليونسكو تضم ذات املواقع التراثية ،هما
القا�ئ مة النها�ئ ية للتراث في العامل اإلسالمي ،والقا�ئ مة التمهيدية للتراث في العامل
اإلسالمي(.((6

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

ج
املس�لة على قا�ئ مة اليونسكو للتراث
ج�ــدول  :12-9مواقع الـتــراث الثقافي
العاملي(.((6
املوقع

ج
التس�يل
تاريخ

ج
الح�ر األثري (مدا�ئ ن صالح)
موقع

2008م

موقع حي الطريف بالدرعية

2010م

موقع ج�دة التاريخية

2014م

موقع الفنون الصخرية بمنطقة حا�ئ ل

2015م

واحة األحساء

2018م

ج
املس�لة في القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي باململكة لدى اليونسكو حتى عام 2020م(.((6
ج�دول  :13-9العناصر
العنصر

ج
التس�يل
سنة

ج
املس�لة في القا�ئ مة التمثيلية
الدول

فن حياكة السدو

2020م

باالشتراك مع الكويت

النخلة

2019م

باالشتراك مع البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت وموريتانيا واملغرب وعمان
وفلسطين والسودان وتونس واإلمارات واليمن

فن القط العسيري

2017م

اململكة العربية السعودية منفردة

فن الصقارة

2016م

ج
وبل�يكا واإلمارات وإسبانيا وفرنسا وهنغاريا
باالشتراك مع أملانيا والنمسا
وإيطاليا وكازاخستان واملغرب ومنغوليا وباكستان والبرتغال وقطر وسوريا وكوريا والتشيك

رقصة املزمار

2016م

اململكة العربية السعودية منفردة

العرضة ج
الن�دية

2015م

اململكة العربية السعودية منفردة

القهوة العربية

2015م

باالشتراك مع اإلمارات وعمان وقطر

ج
امل�لس العربي

2015م

باالشتراك مع اإلمارات وعمان وقطر

القوا�ئ م الوطنية
ال تزال القوا�ئ م الوطنية لحصر وتوثيق التراث في طور اإلعداد والتطوير من قبل
وزارة الثقافة
وهي�ة الـتــراث ،باإلضافة ملركز الـتــراث العمراني ،بالشراكة مع
ئ
ج
مؤسسات ج
كال�معية السعودية للمحافظة على التراث (نحن
م�تمع مدني
املس�لة في ج
ج
هي�ة التراث
تراثنا) ،وقد بلغ عدد املواقع األثرية
س�ل اآلثــار لدى ئ
موقعا موزعة على مناطق اململكة( ،((6كما بلغ عدد مواقع التراث
�ً
هذا العام 464
ً
العمراني التي ُحصرت هذا العام  135موقعا ،ليرتفع ج
إ�مالي مواقع التراث
ً
املس�لة في ج
ج
موقعا(.((6
س�ل اآلثــار الوطني حول اململكة إلى 1023
العمراني
وضمن ج
ال�هود التي تقودها وزارة الثقافة ،تساهم ج�معية (نحن تراثنا) في إعداد
قوا�ئ م أولية لحصر عناصر التراث الثقافي غير املــادي ،رصدت فيها قرابة 400
عنصر من مختلف مناطق اململكة كنتا��ج لورش العمل التي أقامتها هذا العام
بالتعاون مع وزارة الثقافة ،وذلك إلشــراك ج
امل�تمعات املحلية في حصر عناصر
التراث الثقافي غير املادي(.((6

ثقافتنا هويتنا
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الرقمنة في ج
م�ال التراث الثقافي
التراث في الفضاء االفتراضي

أشار تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م إلى أن منصات التواصل ج
اال�تماعي من
أبرز الوسا�ئ ل التي تنامى فيها حضور التراث بشكل عفوي في األعوام املاضية،
وذل ــك مــن خــال أنشطة األفـ ــراد -وبـخــاصــة الـشـبــاب -الــذيــن تــداولــوا عناصره
املختلفة كاملوسيقى والشعر النبطي واألزيــاء التراثية بكثافة( .((6وباملثلَّ ،
شكل
ج
للمهر�انات والفعاليات
ا عــن الحضور الحي
الفضاء الرقمي هــذا الـعــام بــديـ � ً
التراثية التي ُ�أ لغي كثير منها بسبب تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-وهو ما يؤكد
أهمية هذا الفضاء في إحياء التراث وربطه بالحياة ج
اال�تماعية املعاصرة.
ج
للو�هات السياحية
وتـ جـ�ــاوبـ �ـاً مــع االنـتـشــار ال ــذي حققته الـ جـ�ــوالت االفـتــراضـيــة
الهي�ة امللكية
واملتاحف واملناطق التاريخية خــال فترة حظر الـتـ جـ�ــول ،أطلقت
ئ
ملحافظة العال مبادرة ج�ــوالت ( 360ج
در�ــة) االفتراضية عبر موقعها اإللكتروني
(اكتشف الـعــا) ،الــذي يتيح لـلــزوار من أي مكان في العامل القيام بـ جـ�ــوالت في
الـفـضــاء االفـتــراضــي الستكشاف املـنــاطــق الـتــراثـيــة والتاريخية واملــواقــع األثــريــة
التي تزخر بها محافظة العال كــدادان والبلدة القديمة ج
و�بل األحـمــر( ،((7وذلك
باستخدام تقنيات التصوير ثالثية األبعاد ،مستفيدة من مشاريع املسح التوثيقي
املستمرة التي تقوم بها
الهي�ة في املنطقة(.((7
ئ
ال تتوقف أهمية الفضاء االفتراضي عند توفير مساحة للتداول العام واملشاركة
ج
امل�تمعية ،بل تمتد إلى إمكانية توظيفه في توثيق ج�وانب مختلفة من التراث
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الت�ارب في هــذا ج
الثقافي ،وقــد شهد القطاع بعض ج
ال�انب ،من بينها مبادرة
امل�تمع املحلي في توثيق عناصر التراث غير املادي التي أطلقتها ج
إشراك ج
ال�معية
السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا).
أس�لة حول ضــرورة املوازنة بين
وبرغم إمكانياته الــواعــدةُ ،ي�ثير هذا التوظيف ئ
توسيع مشاركة ج
امل�تمع في توثيق عناصر التراث الثقافي غير املادي عبر منصات
التواصل ج
اال�تماعي كمنصة (تويتر) و(يوتيوب) و(إنستغرام) من ج�هة ،واملحافظة
ج
املنه�ية في التوثيق من ج�هة أخرى ،وهو األمر الذي يختلف حوله
على املعايير
املختصون بين مــن يــرى فــي هــذه املنصات الرقمية فرصة لالنتشار وسهولة
ً
سابقا ،وبين من يشدد على الوسا�ئ ل التقليدية ج
امل�ربة
الوصول مل تكن متاحة
�
ج
خصوصاً أن
منه�يته(،((7
التي تعطي مصداقية أكبر للتوثيق وتضمن سالمة
اال�تماعية النشطة في استخدام وسا�ئ ل التواصل ج
الف�ات ج
اال�تماعي ال تعكس
ئ
بالضرورة تنوع ج
امل�تمع ،وتغفل بعض شرا�ئ حه التي ال تستخدم هذه الوسا�ئ ل أو
ال تتفاعل معها بذات املستوى.

األرشفة الرقمية للتراث الثقافي
تُ�عد مشاريع األرشفة الرقمية للتراث إحــدى املؤشرات الحيوية لقياس قدرة
القطاع على االسـتــدامــة .ون ـظـ �
ـراً لحداثة القطاع وتـعــدد الـ جـ�ـهــات املـســؤولــة عن
هي�ة التراث ،ال تزال مشاريع األرشفة الرقمية قيد
ملفاته قبل أن تتوحد في ئ
لل�هات املعنية بالقطاع ،ج
التطوير واالنتقال ج
وي�ري العمل على نقل كافة قواعد
ج
ج
وس�ل التراث الوطني من وزارة السياحة
بس�ل اآلثار الوطني
البيانات الخاصة

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

هي�ة التراث ((7(،التي بلغت نسبة األرشفة الرقمية
التي كانت قا�ئ مة عليها إلى ئ
فــي ج
الهي�ة إلــى تطويره مــن خــال تعاونها
س�التها  ((7(،95%وهــو مــا تسعى
ئ
ج
كالهي�ة العامة للمساحة واملعلومات
االستراتي�يين في القطاع
مع شركا�ئ ها
ئ
ج
ال�يومكانية ،ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ودارة امللك عبدالعزيز
الهي�ة التنسيق معها إلطــاق مـشــروع (تــدويــن) لرقمنة مواقع
التي بــاشــرت
ئ
الفنون الصخرية والنقوش الكتابية بهدف إع ــادة التوثيق املكاني ،والتصوير
الفوتوغرافي ،والتفريغ النصي ج
ل�ميع مواقع الفنون الصخرية والنقوش العربية
املس�لة في ج
ج
س�ل اآلثار الوطني باململكة(.((7
القديمة واإلسالمية
ومع ذلك ،تظل قواعد البيانات الرقمية هذه متخصصة في ج
م�ملها وغير متاحة
حتى اآلن للوصول العام ،الــذي ينحصر في مصادر معدودة كاملكتبة الرقمية
خاصا ج
ل�ميع الصور املتعلقة بالتراث في اململكة،
�ً
قسما
�ً
السعودية التي تضم
وقناة برنام��ج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة على
ـددا من األفــام القصيرة التعريفية بتراث اململكة
موقع (يوتيوب) التي تضم عـ � ً
ومواقعها األثرية(.((7

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
العناية املؤسسية بالتراث

حظي قطاع ال ـتــراث فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة بعناية مؤسسية خــاصــة ،فــي إطــار
سعي اململكة ضمن رؤيتها  2030ج
لت�هيز قطاع التراث؛ ليصبح أحد مواردها
ً
ودوليا ،وهو ما يتطلب
�ً
محليا
ـدا للسياحة الثقافية
االقتصادية املستدامة ،ورافـ � ً
�
بدءا بالتعليم والتدريب وتأهيل املوارد
�ً
تأسيساً للبنى التحتية الداعمة للقطاع

البشرية العاملة،
وانتهاءً بضخ االستثمارات والتمويل في القطاع ،وهو الدور
�
أنش� هذا العام بر�ئ اسة
�ئ
الذي ُي�نتظر أن يقوم به صندوق التنمية السياحي الذي
وزير السياحة(.((7
مشاريع األصول الثقافية
ضمن ج�هودها لتطوير األصــول واملراكز الثقافية باململكة ،قامت وزارة الثقافة
بالشراكة مع
الهي�ات الثقافية املعنية باإلعالن عن عدد من املشاريع التي تهدف
ئ
لتفعيل ج
م�موعة من مباني التراث الوطني ذات القيمة التاريخية ،عبر تحويلها
�
ـدا ملختلف أنشطة الثقافة وقطاعتها في
وتهي�تها لتكون رافـ ً
ملراكز ثقافية حية
ئ
اململكة .وتشمل املشاريع التي أعلن عن ج�ــزء منها في الربع الثالث من عام
ﺗ�����
2020م متحف "البحر األحمر" بمبنى "بــاب البنط" في ج�ــدة التاريخية الذي
سيخصص لـتـنــاول املــوضــوعــات الـتــي شـ َّـكـلــت املنطقة كـتــاريــخ ال ـحــ��ج والـعـمــارة
ج
والت�ارة واملـاحــة( ،((7ومتحف طــارق عبدالحكيم للموسيقى ببيت املنوفي في
ج�دة التاريخية ،ويتوقع تدشينهما في أواخر عام 2022م(.((7

1 2
ﺗ���� �

ﻄﺮﻳﺰ

ﺼﺎﻣ�� �

ٜ
ﳌﺤﻮﻫﺮات

املمارسون والعاملون في القطاع
اﻟﺴﺪو
تضمن التصنيف السعودي املوحد للمهن ج
ال�ديد  80مهنة ثقافية ،وهو ما يدعم
رفع مستوى االحترافية في القطاعات الثقافية ،بما في ذلك قطاع التراث ،حيث
أضيفت إلــى التصنيف بعض املهن التراثية مثل (فني ترميم آثــار) و(أخصا�ئ ي
ج
بالس�ل الحرفي
ترميم وثــا�ئ ــق ومـخـطــوطــات) ،وقــد وصــل عــدد املهن املصنفة

ممارساُ ،صنف منهم ِ 3195ح �
ً
ج
رفياً
املس�لين فيها 4415
 10مهن ،بلغ عدد
الس�الت ج
ج
ِ
الت�ارية
وحرفية بينما ال يزال  1220قيد التصنيف .كما وصل عدد
ا تـ جـ�ــاريـ � ًـا فــي نشاط الفنادق
التي تـمــارس أنشطة متعلقة بالتراث  136سـ جـ�ـ � ً
س� �الً في نشاط الفلل الفندقية التراثية ،ليصل ج
التراثية ،و 88ج
امل�موع إلى 224
(((8
ت� �
ال ج
ج
س� � ً
ارياً في أنشطة قطاع التراث حول اململكة .

ج
إ�مالي عدد الحرفيين والحرفيات املصنفين
ج
الس�ل الحرفي حتى عام 2020م.
في

679

956

اﳌﺸﻐﻮﻻت اﳌﻄﺮزة

ٜ
اﻟﻨﺴﻴﺤﻴﺔ
اﳌﺸﻐﻮﻻت

268

اﻟﻴﺪوﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ

297

���� ٜ
واﳌﺤﻮﻫﺮات اﻟﻴﺪوﻳﺔ
ا� �

34

42

اﳌﺸﻐﻮﻻت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ

اﳌﺸﻐﻮﻻت اﻟﻔﺨﺎرﻳﺔ

383

اﳌﺸﻐﻮﻻت ا��ﺸﺒﻴﺔ

338

اﳌﺸﻐﻮﻻت اﻟﻨﺨﻴﻠﻴﺔ

130

68

اﳌﺸﻐﻮﻻت ا ��ٜﻠﺪﻳﺔ

اﻟ��اﺛﻴﺔ
اﻟﺒﻨﺎء �

هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
املصدر :بيانات ئ
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التعليم واملهارات
االبتعاث الثقافي
بلغ عــدد املتقدمين لبرنام��ج االبتعاث الثقافي الراغبين فــي دراس ــة تخصص
علم اآلثــار حتى هــذا العام  1554طــالـبـ ًـا( .((8كما أطلق برنام��ج خــادم الحرمين
الشريفين لالبتعاث الـخـ ج
ـددا مــن التخصصات ذات العالقة
ـار�ــي هــذا الـعــام ع ـ � ً
كالتاريخ ج
وال�غرافيا والسياحة واإلدارة السياحية والفندقة ،وذلك ضمن مسار
التميز لالبتعاث(.((8
التدريب
مهما لتنمية قطاع التراث الذي يتركز ج�انب كبير
�ً
أساسا
�ً
تُ�عد برام��ج التدريب
منه في تعلم أساليب ِ
الحرفة من خالل املمارسة .ولتمكين القطاع واملمارسين
ِ
هي�ة التراث هذا العام بالتعاون مع منصة مهارات غوغل
الحرفيين فيه؛ أطلقت ئ
والبرنام��ج الوطني ِ
للحرف والصناعات اليدوية (بارع) برنام��ج مهارات التسويق
الرقمي ِ
للحرفيين في مرحلته الثانية ،وقد تضمن البرنام��ج أربع ورش تدريبية
الحرفيين ِ
شارك فيها  109من ِ
والحرفيات بهدف تدريبهم على تسويق أعمالهم
ً
إلكترونيا ،من بينها ورشــة عمل للتدريب على (خـطــوات إنشاء خطة تسويق
(((8
ملنت�ات الخشب ِ
رقمي ج
الحرفية) .

دعم القطاع
مل يكن قطاع ِ
الحرف السعودية بمنأى عن تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد 19-التي عطلت
وتخفيفا لوطأة ج
ج
عمل ِ
ال�ا�ئ حة؛
�ً
منت�اتهم.
الحرفيين ،وأقفلت منافذ عرض وبيع
أطلقت ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) في منتصف
العام الحالي حملة (ال توقف) لدعم أصحاب الحرف الذين تضرروا من ج
ال�ا�ئ حة.
وبالشراكة مع عدد من ج
ال�هات كالبرنام��ج الوطني للحرف والصناعات اليدوية
(بــارع) ج
و�معية (حــرفــة)؛ تمكنت ج�معية (نحن تراثنا) من الوصول إلــى 300
مستفيد قدم لهم الدعم خالل ج
ال�ا�ئ حة( ،((8وفي خطوة مماثلة ،قدم صندوق
تنمية املوارد البشرية (هدف) الدعم املادي لـ 300حرفي وحرفية على مدار ثالثة

أشهر أثناء ج
هي�ة
ال�ا�ئ حة( .((8أما على صعيد الدعم املؤسساتي ،فقد شرعت ئ
التراث منذ إنشا�ئ ها في العمل على مشاريع حفظ وصــون التراث في اململكة
بالتنسيق مع ج
وهي�ات ومؤسسات ،وقد بلغ
ال�هات ذات العالقة من وزارات
ئ
ج
إ�مالي ما أنفقته على املشاريع خالل العام  107ماليين ريال .وشهدت منطقة
الباحة توقيع عقود دعم ملشاريع نوعية ضمن مبادرة شركة تراثنا للمسؤولية
اال�تماعية ،ج
ج
ت�اوزت قيمتها مليوني ريال ،بدعم من سمو أمير منطقة الباحة؛
لتنويع وتنمية املشاريع املتعلقة بالتراث الثقافي املادي وغير املادي في الباحة،
�
بي�ة
بما يتكامل مع مشاريع التنمية الوطنية(.((8
وانطالقاً من دوره في خلق ئ
استثمارية قوية للقطاع السياحي والـتــراثــي ،قــام صـنــدوق التنمية السياحي
ج
بتوقيع ج
الرا�حي وبنك
م�موعة من االتفاقيات مع عدد من البنوك املحلية كبنك
البالد وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي ،وذلك لدعم تمويل املشاريع
السياحية في مختلف مناطق اململكة(.((8

تطورات تنظيمية
�
تنفيذاً لقرار ج
م�لس ال ــوزراء الـصــادر في الــرابــع من فبراير هــذا العام بإنشاء
هي�ات متخصصة بالقطاعات الثقافية ،وتفويض سمو وزير الثقافة بمباشرة
ئ
(((8
ج
ج
اختصاصات م�الس تلك
هي�ة ،
الهي�ات إلى حين تشكيل م�لس إدارة لكل ئ
ئ
صدر قــرار سمو وز يــر الثقافة في شهر إبريل بتكليف الدكتور ج�اسر الحربش
لهي�ة الـتــراث( ،((8ثم ُ�أ علن عن تشكيل ج
الهي�ة في
م�لس إدارة
�ً
يسا
ر�ئ � ً
ئ
تنفيذيا ئ
شهر يوليو ،بــر�ئ ــاســة سمو وز يــر الثقافة األمـيــر بــدر بــن عبدهللا بــن فــرحــان آل
با لر�ئ يس
سعود ،ومعالي نا�ئ ب وز يــر الثقافة األستاذ حامد بن محمد فايز نا�ئ � ً
امل�لس ،وعضوية صاحبة السمو امللكي األمـيــرة ج
ج
ن�الء بنت أحمد آل سعود،
ومعالي الدكتور فهد بن عبدهللا السماري ،والدكتور سليمان بن عبدالرحمن
الذييب ،والدكتورة ليلى بنت صالح البسام ،واألستاذ فرانشيسكو باندارين.
الهي�ة تنمية التراث الوطني وحمايته من االنــدثــار ،إلى ج�انب
وتتضمن مهام
ئ
وتش�يع ج
ج
ال�هات الخاصة على إنتا��ج
تحفيز التمويل واالستثمار في القطاع،
وتـطــويــر املـحـتــوى املتعلق ب ــه ،بــاإلضــافــة إل ــى م ـهــام تـطــويــر ال ـبــرامــ��ج التدريبية
والتأهيلية والتعليمية بالتعاون مع ج
ال�هات ذات العالقة ،ودعم حماية حقوق
(((9
هي�ة التراث منذ
امللكية الفكرية ،وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع التراث  .وبدأت ئ
تأسيسها العمل مع ج
ال�هات املعنية لنقل كافة ملفات القطاع التي أصبحت ج� � ً
زءا
�
ج
الهي�ة العامة
مسؤوليات
ضمن
كانت
أن
بعد
ديد،
ال�
للتنظيم
وفقاً
من مهامها
ئ
للسياحة والتراث الوطني ،التي تحولت في شهر سبتمبر من عام 2020م إلى
وزارة مستقلة في تنظيم ج�ديد لوزارة السياحة(.((9

تراث اململكة في اليونسكو
حصلت اململكة في شهر سبتمبر ،وللمرة األولى في تاريخها على عضوية ج
ل�نة
التراث الثقافي غير املادي في منظمة اليونسكو ،وبذلك أصبحت اململكة عضواً�
في ثالث ج
ل�ان أساسية في اليونسكو في ذات الوقت ،وهي باإلضافة إلى عضوية
امل�لس التنفيذي ،وعضوية ج
التراث الثقافي غير املــادي ،تحظى بعضوية ج
ل�نة
التراث العاملي املعنية بصون التراث املــادي الثقافي والطبيعي( .((9وفــي وقت
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) ج
متزامن اعتمدت ج
ك�هة
استشارية في اليونسكو بشكل رسمي ،وهو ما يعكس ج
ال�هود الدولية املبذولة
لالحتفاء بالتراث الثقافي للمملكة والعناية به(.((9
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هوامش الفصل:
 )1املركز اإلعالمي لوزارة الثقافة ،اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة شمال اململكة تعود ألكثر من  120ألف سنة 16 ،سبتمبر 2020م.
https://www.moc.gov.sa/ar/news/27911
 )2القناة الرسمية لوزارة الثقافة على منصة يوتيوب ،املؤتمر الصحفي لإلعالن عن اكتشاف أثري ج�ديد في اململكة 16 ،سبتمبر 2020م.
https://www.youtube.com/watch?v=MrTXgv_6oRA
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )3بيانات ئ
هي�ة التراث تعثر على فؤوس ج
ح�رية في (شعيب األدغم) بالقصيم 31 ،ديسمبر 2020م.
 )4واس ،ثقافي  /ئ
><https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2174062
الهي�ة امللكية ملحافظة العال 28 ،يناير 2021م.
 )5بيانات ئ
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )6بيانات ئ

الهي�ة امللكية ملحافظة العال 28 ،يناير 2021م.
 )7بيانات ئ
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م ،وبيانات ئ
الهي�ة امللكية ملحافظة العال 28 ،يناير 2021م.
 )8بيانات ئ
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م ،وبيانات ئ

هي�ة التراث 24 ،يناير 2021م.
 )9بيانات ئ
تس�ل (خط التابالين) أول موقع في ج
ج
هي�ة التراث
س�ل التراث الصناعي الوطني 15 ،ديسمبر 2020م.
 )10واس ،ثقافي  /ئ
https://www.spa.gov.sa/2168417

 )11واس ،عام  /سمو أمير منطقة الرياض يدشن مشروع ترميز مباني التراث العمراني 15 ،سبتمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2133836 .

ج
 )12واس ،ثقافي  /سمو وزير الثقافة يعلن تأسيس اململكة ملركز متخصص لحماية التراث املغمور تحت مياه البحر األحمر
والخلي� العربي 4 ،نوفمبر 2020م.
�
https://www.spa.gov.sa/2153679
 )13املوقع اإللكتروني ملركز عبدالرحمن السديري الثقافيhttp://www.alsudairy.org.sa/ar/publication-programme/journals/adumatu/ .

 )14واس ،ثقافي  /قطاع اآلثار واملتاحف يصدر العدد ( )27من حولية اآلثار السعودية (أطالل) 31 ،يوليو 2019مhttps://www.spa.gov.sa/1952590# .
 )15واس ،ثقافي  /إصدار السلسلة التوثيقية لنتا�ئ ج
� األعمال التنقيبية لحضارة الفاو 1 ،مارس 2020م.
�
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2041166

 )16املوقع اإللكتروني ملركز بحوث ودراسات املدينة املنورة.
https://mrscstore.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8
%B2/c1971713573
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )17بيانات ئ
 )18واس ،عام  /سمو األمير تركي بن طالل يشهد توقيع عقد تطوير عدد من القرى التراثية في عسير 22 ،سبتمبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2137337?lang=ar&newsid=2137337

 )19واس ،ثقافي  /سمو ولي العهد ج
يو�ه بترميم مباني التراث العمراني وسط الرياض 13 ،سبتمبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2132978
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )20بيانات ئ
 )21املصدر السابق

املسا�د التاريخية بمكة املكرمة والباحة تستقبل املصلين بعد إعادة ج
ج
ج
املسا�د التاريخية )..
 )22واس ،عام  /ضمن مشروع (محمد بن سلمان لتطوير
ت�ديدها14 ،
يناير 2020م>https://www.spa.gov.sa/2022394< .
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )23بيانات ئ
 )24املصدر السابق.

هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )25بيانات ئ
 )26بيانات ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) 23 ،ديسمبر 2020م.

 )27واس -ثقافي  /ج�معية املحافظة على التراث تسعى لحصر التراث الثقافي غير املادي باململكة 2 ،نوفمبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2150800
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )28بيانات ئ

 )29للمزيد عن هذه املشاريع ،انظر :وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل التراث) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.

هي�ة تطوير بوابة الدرعية 27 ،ديسمبر 2020م.
 )30بيانات ئ

 )31بيانات مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة 28 ،يناير 2021م ،واملوقع اإللكتروني ملركز بحوث ودراسات املدينة املنورة.
http://mrsc.org.sa/public/content/272
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 )32واس ،ثقافي ( /الدارة) تصدر موسوعة عن (األدب الشفهي والطب الشعبي بمنطقة الباحة) 31 ،ديسمبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2174098

مهر�ان ج
ج
 )33واس ،عام  /وزارة الثقافة ج
تؤ�ل
ال�نادرية إلى الربع األول من عام 2021م بسبب تداعيات كورونا 14 ،يوليو 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2109888
	) 34

https://www.spa.gov.sa/2097903

 14يونيو 2020م.

 )35املوقع اإللكتروني إلثراءhttps://www.ithra.com/ar/programme/2020/kingdom-cultures-exhibit/ ،

ج
ج
التس�يل بالنسخة الخامسة
 )36واس ،رياضي  /فتح
ملهر�ان امللك عبدالعزيز لإلبل 12 ،نوفمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2157305 .
ج
 )37واس ،عام  /انطالق النسخة الثالثة
ملهر�ان امللك عبدالعزيز للصقور 28 ،نوفمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2162261 .
�
ج
غدا
ينطلق
بعنيزة
(مهر�ان الحنيني)
الفعاليات،
من
بحزمة
ً
 )38واس ،عام /
 12فبراير 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2033601 .
الهي�ة السعودية للمحافظة على التراث 23 ،ديسمبر 2020م.
 )39بيانات ئ
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )40بيانات ئ
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )41بيانات ئ

 )42املوقع اإللكتروني ج
ل�معية ج�ود النسا�ئ ية الخيرية بالدمامhttps://joud.org.sa/?p=5165 .

 )43صفحة ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) على موقع تويترhttps://twitter.com/shpsevents ،
 )44املوقع اإللكتروني ملعهد مسك للفنونhttps://maw.miskartinstitute.org/ar ،
 )45بيانات مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة 28 ،يناير 2021م.
 )46بيانات وزارة الثقافة 15 ،ديسمبر 2020م.

ج
 )47واس ،ثقافي  /اململكة تشارك في ملف (النخلة) كسابع ملف
يس�ل على قا�ئ مة التراث الثقافي غير املادي لدى (اليونسكو) 11 ،ديسمبر 2019م.
https://www.spa.gov.sa/2010013
 )48املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة( ،آخر وصول 2 :مارس 2021م>https://culturalawards.moc.gov.sa/#section-stages< ).
ج
 )49واس ،ثقافي  /اليونسكو ُت�علن
تس�يل (حياكة السدو) ضمن قا�ئ متها للتراث الثقافي غير املادي 16 ،ديسمبر 2020م،
https://www.spa.gov.sa/2169729
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )50بيانات ئ
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )51بيانات ئ

 )52بيانات وزارة الثقافة 15 ،ديسمبر 2020م.

 )53وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل التراث) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.

ج
هي�ة السياحة تفتتح أول ج
مت�ر لبيع
منت�ات الحرفيين والحرفيات 23 ،يونيو 2019مhttps://www.spa.gov.sa/1937034 .
 )54واس ،عام  /ئ
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )55بيانات ئ

الهي�ة السعودية للسياحة تعلن إطالق موسم صيف السعودية تنفس ..عبر عشر ج
و�هات سياحية الكتشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية والثقافية
 )56واس ،عام  /ئ
باململكة 24 ،يونيو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2101976 .

الهي�ة السعودية للسياحة تعلن إطالق موسم شتاء السعودية (الشتاء حولك) 10 ،ديسمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2167066 .
 )57واس ،عام  /ئ
 )58بيانات مركز املعلومات واألبحاث السياحية 24 ،يناير 2021م.
 )59بيانات مركز املعلومات واألبحاث السياحية 24 ،يناير 2021م.

ج
املنه�ية.
 )60للمزيد من التفاصيل حول مسح املشاركة الثقافية ،انظر ملحق

 )61للمزيد ،انظر :وزارة الثقافة2020 ،م( ،فصل التراث) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
ج
 )62واس ،ثقافي  /اليونسكو تعلن
تس�يل (حياكة السدو) ضمن قا�ئ متها للتراث الثقافي غير املادي 16 ،ديسمبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2169729

 )63املوقع اإللكتروني ملنظمة العامل اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو).
<https://www.icesco.org/blog/2019/12/30/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8
2%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%D9%84%D9%80132-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%B3%D8%AC%D9%84%D8%AA%D9
>%87%D8%A7/
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 )64املوقع اإللكتروني ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) < >https://whc.unesco.org/en/statesparties/sa
 )65املوقع اإللكتروني ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) < > https://ich.unesco.org/ar/-00011
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )66بيانات ئ
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )67بيانات ئ

 )68بيانات ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث )نحن تراثنا( 23 ،ديسمبر 2020م.

 )69وزارة الثقافة ،م( ،2020فصل التراث) ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
 )70املوقع اإللكتروني لـ(اكتشف العال)https://www.experiencealula.com/ar/discover-alula/alula-360 .

 )71واس ،عام  /استكشاف ثراء إرث العال عبر العامل االفتراضي 8 ،يونيو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2095914 .
 )72نقاش بؤري ،التراث 29 ،نوفمبر 2020م.
 )73املصدر السابق.

هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )74بيانات ئ
 )75املصدر السابق.

 )76نقاش بؤري ،التراث 10 ،ديسمبر 2020م.

 )77واس ،اقتصادي  /الر�ئ يس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي :إطالق الصندوق يعكس األهمية الحيوية لصناعة السياحة في اقتصاد اململكة 23 ،يوليو
2020مhttps://www.spa.gov.sa/2113207 .
 )78املركز اإلعالمي لوزارة الثقافة ،وزارة الثقافة تؤسس متحف (البحر األحمر) في مبنى (البنط) ج
ب�دة التاريخية 20 ،سبتمبر 2020م.
><https://www.moc.gov.sa/ar/news/28136
 )79املركز اإلعالمي لوزارة الثقافة ،وزارة الثقافة تعلن إنشاء متحف (طارق عبدالحكيم) في ج�دة البلد 17 ،أغسطس 2020م.
><https://www.moc.gov.sa/ar/news/25771
 )80بيانات وزارة ج
الت�ارة 19 ،يناير 2021م.

 )81بيانات وزارة الثقافة 30 ،ديسمبر 2020م.

 )82املوقع اإللكتروني لسفير التقديمhttps://ksp.moe.gov.sa/ ،
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )83بيانات ئ

 )84واس ،ثقافي  /ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث تدعم الحرفيين بمبادرة (ال توقف) 5 ،يوليو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2106476 .
هي�ة التراث 26 ،ديسمبر 2021م.
 )85بيانات ئ
 )86واس ،عام  /سمو أمير الباحة يرعى توقيع عقود دعم ملشروعات نوعية حرفية باملنطقة بقيمة ج
تت�اوز مليوني ريال 13 ،يوليو 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2109593

ج
 )87واس ،اقتصادي  /صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية لتأسيس
برام� تمويلية لدعم وتطوير القطاع السياحي 28 ،سبتمبر 2020م.
�
https://www.spa.gov.sa/2139113

ال�ديدة التي وافق ج
الهي�ات ج
 )88واس ،ثقافي  /وزارة الثقافة:
م�لس الوزراء على إنشا�ئ ها ستتولى إدارة القطاع الثقافي بمختلف تخصصاته 4 .فبراير 2020م.
ئ
https://www.spa.gov.sa/2030409
 92 	)89واس ،عام  /سمو وزير الثقافة يُ� ّ
�ً
كلف الدكتور ج�اسر الحربش ر�ئ � ً
يسا
لهي�ة التراث 8 ،إبريل 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2071564 .
تنفيذيا ئ
 )90واس ،عام  /وزارة الثقافة تعلن تشكيل ج
هي�ة التراث 21 ،يوليو 2020م.
م�لس إدارة ئ
><https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2112321

لهي�ة الخبراء ج
بم�لس الوزراء،
 )91املوقع اإللكتروني ئ
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/898062b9-805f-4bab-974c-ac4500ed4262/1
 )92واس ،ثقافي  /انتخاب اململكة لعضوية ج
ل�نة التراث الثقافي غير املادي باليونسكو للمرة األولى 10 ،سبتمبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2132271

 )93واس ،ثقافي  /ج�معية (نحن تراثنا) ج�هة استشارية لدى اليونسكو بشكل رسميhttps://www.spa.gov.sa/2132765 .2020/9/12 ،

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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الفنون البصرية
اإلبداع واإلنتا��ج
الحضور واالنتشار
املشاركة

الرقمنة في ج
م�ال الفنون البصرية
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
تطورات تنظيمية

الفصل العاشر

10

الفنون البصرية

يحظى قطاع الفنون البصرية في اململكة باهتمام مؤسساتي وحراك فني نشط ،وقد برز في السنوات األخيرة من خالل توسع دا�ئ رة
ري�ة انعكست على نمو ج
الت�ارب الفنية والعروض
املهتمين بالفنون ،واالحتفاء بها في األماكن العامة ،باإلضافة إلى ظهور حركة فنية ج� ئ
ج
است�ابة
املتعلقة بها ،وفي مقابل حالة الركود النسبي الذي تعرضت له املعارض واملناسبات الفنية بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-ج�اءت
�
ج
ج
إبداعياً
تست�يب
امل�تمع الفني لهذه الظروف االستثنا�ئ ية متمثلة في استثمار أوقات الحظر للتفرغ واستلهام أفكار ج�ديدة ملشروعات
للظرف االستثنا�ئ ي ،باإلضافة إلى بروز مظاهر التكاتف والتعاون بين الفنانين.
ـددا من املـعــارض االفتراضية كبديل ظرفي للحالة التي فرضتها
ومــن حيث الـعــرض ،قدمت بعض املؤسسات والـصــاالت الفنية ع ـ � ً
� املحدودة لهذه ج
اإل�راءات االحترازية ج
ج
الت�ارب من حيث استثمار مفهوم املعرض االفتراضي
ملوا�هة الحا�ئ ج�ة ،وعلى الرغم من النتا�ئ ج
�
ه�ينة ج
كت�ربة متكاملة ،إال أن بعض املنظمين استمروا في دم�ج هذه املمارسة ضمن أنشطتهم من خالل تنظيم فعاليات ج
ج
ت�مع بين
�
العرض الحضوري والعرض االفتراضي بشكل موا�زٍ .
ونظرا للقيود التي وضعتها ج
ال�ا�ئ حة أمام الفعاليات واألنشطة املتعلقة بتفعيل مبادرة (عام الخط العربي 2020م) التي أطلقها سمو
�ً
�
وزير الثقافة ،فقد أعلنت الوزارة عن تمديد زمن املبادرة ليشمل العام 2021م ،خصوصاً بعد ج
الت�اوب والتفاعل الذي حظيت به من
ج�هات عدة ،وكان من أبرز مبادرات العام اإلعالن عن تأسيس «مركز األمير محمد بن سلمان العاملي للخط العربي».

اإلبداع واإلنتا�ج
�

اإلنتا� الفني واملعارض البارزة
ج
�

�
اعتيادياً على ج�ميع مناحي الحياة العامة بما في ذلك
عاما
�ً
مل يكن العام 2020م
الفنون ،فقد حلت ج�ا�ئ حة كوفيد 19-على مشهد فني متسارع في النمو ،ونشط
من حيث امللتقيات واملعارض والبرام�((( .وعلى الرغم من أن ج
ال�ا�ئ حة قلصت
ج
ج
االست�ابة لتحدياتها أظهرت فاعلية املشهد
هذا الزخم من األحداث الفنية ،إال أن
الفني السعودي في استكشاف مساحات بديلة للنشاط في ج
امل�ال االفتراضي،
واستثمار الفنانين الفرصة للتفرغ ،وتحفيز مظاهر التضامن والدعم.
بــدأ العام باستمرارية املشهد الفني في تقديم املعارض النوعية ،فقبل بداية
العام بليلة واحدة ،أقام معهد مسك للفنون معرض «حكاية مكان» بمناسبة
إعادة افتتاح صالة األمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية ،وقد ضم املعرض
 100عمل ج
ل�يل من الفنانين السعوديين الذين عرضت أعمالهم على ج�درانها

على مدى ثالثة عقود ،وفي املدة من  31يناير وحتى  7مارس ،انطلقت نسخة
العام 2020م من معرض «ديزرت إكس العال»((( بتعاون املخر��ج الفني نيفيل
والق�متين رنيم فارسي وآية علي رضا ،وهو معرض تمتز��ج فيه األعمال
ّي
ويكفيلد
البي�ة الصحراوية واملعامل التاريخية للعال ،وأقيم في الهواء
الفنية املعاصرة مع
ئ
الطلق بمشاركات عاملية.
في ج�دة ،حملت النسخة السابعة من معرض ( )21.39الذي ينظمه ج
م�لس
الـفــن الـسـعــودي ع ـنــوان «أيـتـهــا األرض» ،وقــد تـنــاولــت أع ـمــال امل ـعــرض األزمــة
البي�ة عبر تـ جـ�ــارب فنية ذاتـيــة ،قدمها
البي�ية العاملية وتفاعالت اإلنـســان مــع
ئ
ئ
(((
�
�
َ
ج
وق�مته فنياً مايا الخليل  .فتح
وفناناً من داخــل اململكة وخار�ها ّي
 22فنانة
املعرض أبوابه للزا�ئ رين في  28يناير 2020م ،وعلى الرغم من إغالق املعرض
في منتصف شهر مارس مع البدء بتطبيق ج
اإل�ــراءات الصحية الوقا�ئ ية وإلغاء
الفعاليات واألنـشـطــة الـعــامــة ،إال أنــه استأنف نشاطه مــن خــال إتــاحــة الــزيــارة
�ً
مسبقا
االفتراضية للمدة املتبقية منه .وباملثل انتقلت بعض املعارض املخطط لها
إلى العرض الرقمي.

ج�دول  :1-10معارض بارزة في عام 2020م.
املعرض

املدينة

مدة إقامة املعرض

املنظم

نوع املعرض

حكاية مكان

الرياض

 30ديسمبر  13-2019فبراير 2020

معهد مسك للفنون

حضوري

الرياض

 11فبراير –  2مارس

مؤسسة الفن النقي بالتعاون
مع دارة امللك عبدالعزيز

حضوري

العال

 31يناير  7 -مارس

الهي�ة امللكية ملحافظة العال وديزرت إكس
ئ

حضوري

تراثنا حبنا
(النسخة السادسة)

(((

ديزرت إكس

186

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

املعرض

املدينة

مدة إقامة املعرض

املنظم

نوع املعرض

( 21.39النسخة السابعة)

ج�دة

 28يناير  18 -أبريل

ج
م�لس الفن السعودي

حضوري
وافتراضي

فن العزلة

-

 8مايو (دون وقت انتهاء محدد)

ج
م�موعة ميادين -بدعم من وزارة الثقافة
ورعاية STC

افتراضي

وسم

الرياض

 4أكتوبر –  28يناير 2021م

معهد مسك للفنون

حضوري
وافتراضي

معرض صفوح النعماني

الرياض

 3ديسمبر –  10يناير 2021م

معهد مسك للفنون بالتعاون
ج
السينما�ئ
ي
مهر�ان البحر األحمر
مع

حضوري
وافتراضي

اإل�ــراءات االحترازية ورفع حظر ج
بعد تخفيف ج
الت�ول في شهر يونيو ،والسماح
(((
باألنشطة العامة مع تطبيق ج
اإل�راءات الوقا�ئ ية ،عاد نشاط املعارض الحضورية
ج
التس�يل املسبق ملراعاة قواعد التباعد
مع قيود على أعداد الزا�ئ رين واشتراط
الـ جـ�ـســدي .وتبنت عــدة مـعــارض فــي النصف الـثــانــي مــن الـعــام نمط املـعــارض
ج
اله�ينة ،حيث تتاح الزيارة االفتراضية للمعرض بالتزامن مع مدته الحضورية،
وهي الطريقة التي نظم بها معهد مسك للفنون معرضه «وسم :الهوية بنظرة
مختلفة» الــذي أقيم في صالة األمير فيصل بن فهد للفنون ،ج
و�مع املعرض
فنيا لطيفة عبدالرحمن آل خليفة ،فنانين من دول الخلي��ج العربي
ق�مته � ً
الذي َّي
يطرحون فيه تساؤالت وتأمالت حــول الهوية بشكل يتحدى الصورة النمطية
لـلـخـلـيــ� ،وذل ــك عـبــر أع ـمــال تتخذ مــن ال ـف ـنــون الــرقـمـيــة والـفـيــديــو والـتـصــويــر
ج
(((
الفوتوغرافي وسا�ئ ط لها.
ظهر التأثير النات��ج عن مرحلة ج
ال�ا�ئ حة في املضمون اإلبداعي لألعمال الفنية في
عــدد من املـعــارض التي شهدها الـعــام ،مثل معرض «فــن العزلة» االفتراضي
الذي أطلقته ج
م�موعة ميادين بدعم من وزارة الثقافة((( ،حيث فتحت صاالته
االفتراضية الست ملشاركات املحترفين والهواة وحتى املوهوبين من األطفال،
الت�ربة املشتركة التي فرضها ظرف ج
تعبيرا عن ج
ال�ا�ئ حة (((.وكذلك معرض
�ً
لتكون
«مكوث»((( الذي أقامه معهد مسك للفنون في املدة من  3ديسمبر وحتى 28
فبراير 2021م ،والذي وثق فيه خمسة فنانين من الحا�ئ زين على منحة مسك
الفنية مدة املكوث التي عايشوها إثر ج
ال�ا�ئ حة وكيف ساهمت في إعادة اكتشاف
ذواتهم ،وتأثيرها في أساليبهم الفنية.

صاالت العرض في منصة فن العزلة
عزلة االحتراف

بورتريه عزلة

معرض العيد

معرض الخط العربي

عزلة ج
ت�ريدية

معرض ضياء عزيز ضياء

ال�معية الـعــربـيــة الـسـعــوديــة للثقافة والـفـنــون عـ ـ �
كـمــا نظمت ف ــروع ج
ـدداً من
امل ـع ــارض ال ـتــي تحمل مــوضــوعــات ذات صـلــة بــالـ جـ�ــا�ئ ـحــة مـثــل م ـعــرض «الـفــن
(((1
والـ جـ�ــا�ئ ـحــة» الـ ــذي نـظـمــه ف ــرع الـ جـ�ـمـعـيــة فــي أب ـهــا خ ــال شـهــر أغ ـس ـطــس.
وفــي هــذا السياق ،أعلنت وزارة الثقافة في  10مايو عن البدء في استقبال
األعــم ــال ال ـتــي اسـتـلـهـمــت م ــن ه ــذه املــرح ـلــة وب ـ ـ ــاألدوات امل ـت ــواف ــرة ف ــي املـنــزل
لتعرض بعد التصفية والتقييم في النسخة الثانية من معرض «من الداخل»
(((1
العام القادم.

املصدر :عرض فن العزلةhttps://ozla.art ،
ثقافتنا هويتنا
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واالست�ابة ج
ج
ج
لل�ا�ئ حة
امل�تمع الفني
على مستوى املمارسة واإلب ــداع ،منحت مــدة حظر ج
الت�ول بعض املمارسين
فرصة للتفرغ والتخلص من تسارع األنشطة ،والتقاط األنفاس ،وقد استغلها
(((1
بعضهم في تطوير مشروعات ج�ديدة وإعطاء مساحة للتأمل في اإلن ـتــا�.
ج
في املقابل ،صاحب إلغاء الفعاليات العامة وأنشطة الصاالت واألستوديوهات،
تحديات ج
تم�ل أبــرزهــا في شح توافر املــواد واألدوات الفنية،
لو�ستية أخــرى ّث
وتوقف شحن األعمال ،وإلغاء املشاركات املـ جـ�ــدولــة ((1(،في ظل هذه التحديات
فَّ
ح�زت ج
ال�ا�ئ حة مبادرات تضامنية ظهرت في التواصل الشخصي بين الفنانين
والقيمين واملستشارين على شكل أستوديوهات افتراضية ولـقــاءات دوريــة
�ً
شكال
لتبادل األفـكــار ومناقشة الــواقــع الـ جـ�ــديــد ((1(.أخــذ بعضها
مؤسسيا مثل
�ً
ً
«معا» الذي أطلقته صالة أثر بالتعاون مع  7فنانين سعوديين :منال
صندوق
الضويان وأحمد ماطر وناصر السامل ودانــا عورتاني وأيمن يسري وسلطان بن
فهد ومهند شونو ،وذلك لتخصيص نسبة من مبيعات أعمالهم لصالح صندوق
يدعم أعمال الفنانين
الناش�ين املتضررين من ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-كما يدعم
ئ
(((1
البحوث الفنية.

ج
ال�وا�ئ ز الفنية
ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية :ج�ا�ئ زة الفنون البصرية
ضمن ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية؛ تأتي ج�ا�ئ زة الفنون البصرية لتكريم الفنانين
السعوديين املتميزين ،سواء الذين رشحوا أنفسهم أو الذين رشحهم آخرون،
وذلك بهدف تقديم الدعم املعنوي واملادي لهم .أتاحت وزارة الثقافة في  30من
يونيو لعام 2020م بــاب الترشح لها حتى نهاية شهر سبتمبر ،وسيعلن عن
(((1
الفا�ئ زين بها في عام 2021م.
ج�ا�ئ زة إثراء للفنون
بالتعاون مع آرت دبي ،تنطلق ج�ا�ئ زة إثراء للفنون بشكل سنوي لدعم الفنانين
م�ة ألف دوالر ،وينضم
في السعودية ،ويحظى الفا�ئ ز فيها بدعم مادي يصل إلى ئ

م�موعة إثراء الدا�ئ مة ((1(.وفاز ج
من خاللها إلى ج
ب�ا�ئ زة العام 2020م ،الفنان فهد
بن نايف عن عمله «رخم».

الحضور واالنتشار

توزيع املعارض الفنية

أعداد املعارض الفنية عام 2020م
على الــرغــم مــن تسبب ج
ال�ا�ئ حة بانخفاض عــدد املـعــارض الفنية التي أقيمت
في 2020م مقارنة بنظيرتها في العام السابق ،إال أن املؤسسات غير الربحية
�
�ً
فنيا
�ً
معرضا
الفن�ة استطاعت إقامة 187
ّي
والـصــاالت
حضورياً مقارنة بـ 255
مـعــرضـ � ًـا لـعــام 2019م .تتركز  60%مــن امل ـعــارض فــي منطقتي مكة املكرمة
(((1
�
معرضا على الترتيب.
�ً
معرضاً و59
تحديدا مدينة ج�دة -والرياض ،بـ 58�ً
املؤسسات الفنية
في حين يتركز نشاط عدد من املؤسسات الر�ئ يسة في القطاع في املدن الكبرى
باململكة ،تتميز معارض ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون ،املؤسسة
ج
شرا�ئ
ح
األقدم في الساحة الفنية ،باالنتشار ال�غرافي وقدرتها على الوصول إلى
�
تنوعاً عبر فروعها الستة عشر املنتشرة في كل مناطق اململكة ،حيث أقامت
أكثر
(((1
�
ج
ال�معية في العام 2020م 74 ،معرضاً في ج�ميع املناطق ،وهو رقم ينخفض
�
�
تقريباً عن معارض ج
مؤشراً
ال�معية في العام 2019م ((2(،ما يعطي
إلى النصف
ح�م تأثير ج
على ج
ال�ا�ئ حة في أنشطة القطاع.
ال�معية ،أو فــي امل ـهـ ج
أقيمت امل ـعــارض فــي م ـقــرات ج
ـر�ــانــات ،أو فــي املساحات
العامةُ ،ن
و�ظم بعضها عبر شراكات مع صاالت أو مؤسسات أخرى ،مثل معرض
 30x30الذي أقامه فرع ج
ال�معية بالدمام في شهر نوفمبر بالتعاون مع ضاوي
و�اءت أعداد املعارض االفتراضية محدودة ،فلم ج
ج�اليري ((2(،ج
تت�اوز خالل العام
(((2
 9معارض 6 ،منها كانت معارض ج�ماعية نظمها عدد من فروع ج
ال�معية.
ال�ماعية االفـتــراضـيــة الـتــي نظمتها ف ــروع ج
ج� ــدول  :2-10امل ـعــارض ج
ال�معية
(((2
العربية السعودية للثقافة والفنون عام 2020م.
فرع ج
ال�معية

اسم املعرض

شهر افتتاح املعرض

بيشة

املعرض االفتراضي بالفن نشارك

مارس

الباحة

معرض الفنون البصرية بالشراكة
مع ج
م�لس شباب الباحة

مايو

ج�دة

معرض نوافذ ضوء
في زمن ج
ال�ا�ئ حة

مايو

ج�ازان

188

املعرض التشكيلي صيف ج�ازان

عن بعد

يونيو

حا�ئ ل

معرض فن وثقافة حا�ئ ل

يوليو

أبها

الفن ج
وال�ا�ئ حة

أغسطس

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

شكل  :1-10أعداد املعارض الحضورية التي نظمتها فروع ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 2020م ،بحسب املنطقة.

(((2

2

7

ﺗﺒﻮك

14

اﻟ��ﺎﻟﻴﺔ
ا��ﺪود �

8

ﻋﺴ��
�

5

11

ٜﺣﺎزان
ٜ
ﻧﺤﺮان

3
4

2

4

7

4

3

اﻟﺒﺎﺣﺔ

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
ا ��ٜﻮف
اﻟﻘﺼ���
اﻟﺮﻳﺎض
ﺣﺎﯨٔ ﻞ
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

إلى ج�انب ج
ال�معية ،نشطت مؤسسات فنية أخرى تقوم بدور نوعي في دعم
الفنون وتنفيذ املـعــارض في مناطق اململكة ،مثل مركز املدينة للفن املعاصر
باملدينة املنورة الذي استضاف معرض «أنا املدينة» خالل شهر فبراير ون�ظَّ مه
فــرع ج
ال�معية السعودية للفنون التشكيلية باملدينة ،إلــى ج�ــانــب  4معارض
أخرى نفذها املــركــز ((2(.وإلى ج�انب عدد من املعارض لفروع ج
ال�معية األخرى،
�
أقام الفرع الر�ئ يس ج
لل�معية السعودية للفنون التشكيلية بالرياض 15
معرضاً
حـضــور يـ � ًـا خــال الـعــام ،كــان مــن ضمنها معرض «كـنــوز اململكة» الــذي صاحب
(((2
ال�معية ج
تدشين مقر ج
ال�ديد في  15سبتمبر من هذا العام.
الصاالت الفنية
من  18نوفمبر وحتى  26نوفمبر  ،2020نـ�ظَّ ــم ج
م�لس الفن السعودي في
مدينة ج�دة بدعم من مؤسسة املنصورية للفنون واإلبــداع ،النسخة السادسة
من معرض «شارة» الفني ،وشاركت  11صالة فنية في نسخة هذا العام من
املعرض الذي يهدف إلى دعم الصاالت الفنية املحلية والفنانين وتقوية الصالت
بينهم ((2(.وفي مسح ج�ز�ئ ي ألنشطة عدد من الصاالت الفنية ((2(،أقامت الصاالت
ً
حضوريا ،وقد ج�اء هذا الرقم بعد إلغاء ما يقارب
�ً
معرضا
التي شملها املسح 67
ثلث املعارض املخطط إلقامتها خالل العام ،حيث ألغت هذه الصاالت 32
معرضا
�ً
ً
فنيا ،ومل ُي�ستخدم البديل االفتراضي إال في  7صاالت من أصل  ،19أقامت ما
معرضا افتراضياً.
ً�
ج
م�موعه 13
يتضح من هذه األرقــام تأثير ج�ا�ئ حة كوفيد 19-في هذا الشق من القطاع ،إذ
ألغي ما يقارب ثلث املعارض الفنية املخطط لها من قبل الصاالت الفنية للعام
ال ج� �
2020م ،كما مل تكن املعارض االفتراضية بدي � ً
ذاباً للعديد من الصاالت التي
تعتمد على مبيعات األعمال في مدخوالتها ،حيث أقــام أقل من نصف العينة
فقط معارض افتراضية ،وقد يعود ذلك إلى انخفاض املردود من إقامة املعارض
االفتراضية التي ال توفر للمقتنين فرصة التواصل املباشر مــع العمل الفني
(((2
والرؤية الفاحصة ألبعاده وخاماته.

ثقافتنا هويتنا
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ج�دول  :3-10نماذ��ج من معارض الصاالت الفنية خالل العام 2020م.
اسم الصالة

اسم املعرض

تاريخ اإلقامة

نبذة

ج
ت�ريد للفنون /الرياض

ج
الح�ر املنزلي
معرض مسابقة

 29 – 24أغسطس

معرض حضوري أقيم في صالة ج
ت�ريد بالرياض
بالتعاون مع األستاذ عبدهللا حمود الرشيد

مركز أدهم للفنون /ج�دة

معرض ورشة مداد فن

 23سبتمبر

معارض فنية تشكيلية تراثية بمناسبة اليوم
الوطني التسعين من تنظيم ج�اليري مداد فن
في مركز أدهم للفنون

مركز أدهم للفنون /ج�دة

معرض فنون في حظر ج
الت�وال

 12-8أغسطس

فنانا وفنانة
�ً
معرض فني شارك فيه 64
أنت�وها في مدة حظر ج
بأعمال ج
الت�وال

معرض أثر

معرض ديوريشينال بورتريه
لفن الفيديو في اململكة

 28يناير –  18أبريل

معرض ج�ماعي افتراضي عن تاريخ فن الفيديو
في اململكة العربية السعودية

معرض أثر

ستيل اليف آند بالستيك دريمز

 29يناير –  18أبريل

معرض فني للفنان محمد العرف��ج أقيم بالتزامن
مع معرض  21.39فن ج�دة

ج�اليريا نايال

معرض الفن باألصابع

 23 – 19يناير

معرض للفنانة التشكيلية الهندية فينفي
التي تعتمد على الرسم باألصابع

ج�اليريا نايال

معرض ورد آرت

 10-8مارس

معرض ألعمال أكثر من  30فنانة سعودية
بمناسبة يوم املرأة العاملي

الفن النقي

معرض صياغة الفني

 8يناير –  31مارس
ٌ(م ّدد حتى  27ديسمبر
بسبب ج
ال�ا�ئ حة)

معرض فني أقيم في مركز امللك عبدهللا املالي
وتناول  3موضوعات هي فن الطباعة والخط ،وفن
الرسم ،وتصاميم ج
ال�رافيك ،وفن الرواية والسرد.

الفن النقي

معرض املكان الذي أسميه الوطن

 29 – 9فبراير

معرض للتصوير الفوتوغرافي أقامه ج
امل�لس
الثقافي البريطاني بالتعاون مع الفن النقي لعرض
أعمال فنانين يوظفون أساليب التصوير الحديث
الستكشاف فكرة الوطن لدى الشباب

املركز السعودي للفنون

معرض العشرون

 13فبراير – (أسبوعين)

معرض فني أقيم في صالة عبدهللا القصبي
للثقافة والفنون بمحافظة ج�دة بمشاركة
فنانا وفنانة من اململكة
�ً
39
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ﻣﻦ 23إ��  25ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020م

10

أﻋﻤﺎل ُﻋﺮﺿﺖ

 26ﻳﻨﺎﻳﺮ إ�� 30ﻣﺎرس 2020م

 26ﻳﻨﺎﻳﺮ إ�� 30ﻣﺎرس 2020م
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�� �� 22-21أﻛﺘﻮﺑﺮ 2020م

عام الخط العربي 2020م
في  8ديسمبر 2019م أطلق سمو وزيــر الثقافة مـبــادرة «عــام الخط العربي
2020م»( ((3بهدف إبراز فن الخط العربي وتحفيز ممارساته ودعم املحترفين
والهواة في ج
م�اله؛ ودُ عي املهتمون من أفراد ومؤسسات حكومية وغير حكومية
إلــى الـتـقــدم بمشروعات لخدمة الـخــط الـعــربــي ،على أن تـقــدم الـ ــوزارة الدعم
(((3
ج
كليا أو ج�ز�ئ �ياً للمشروعات الفا�ئ زة.
اللو�ستي أو املادي أو اإلعالمي � ً

مشاركات مبادرة عام الخط العربي

10 200
ٜ
ﻣﺴﺤﻠﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ

ﻣﺸﺎر�ﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ

2

اﳌﺸﺎر�ﺎت اﻟﻔﺎﯨٔ ﺰة واﳌﻨﻔﺬة

املصدر :بيانات وزارة الثقافة 10 ،ديسمبر 2020م
ج
مس�لة
أطلقت منصة (الخطاط) التي يقدم فيها خطاطون محترفون دروسـ � ًـا
للمهتمين بتعلم فـنــون الـخــط ،مسابقة (مــانــداال ال ـحــروف) خــال مــدة العزل
�
ونظراً لتداعيات
وفقا لظروف املرحلة،
�ً
الوقا�ئ ي ،وهي نشاطات تمارس في املنزل
ج�ــا�ئ ـحــة كــوفـيــد 19-والـقـيــود التي وضعتها أمــام الفعاليات واألنـشـطــة املمكنة
لتفعيل عام الخط العربي ،فقد أعلنت وزارة الثقافة عن تمديد عام الخط العربي
(((3
ليشمل عامي 2021 – 2020م.
ج
است�ابت ج�ـهــات أخــرى لــدعــوة وزارة الثقافة لالحتفاء بفن الخط خ ــار��ج إطــار
ز�ـ ــن الـخــط الـعــربــي بقلم الخطاط
املـســابـقــة ،ففي تـعــاون مــع وزارة الــر يــاضــةَّ ،ي
فـهــد املـ جـ� ـحــدي الـقـمـصــان الـتــي يــرتــديـهــا الــاع ـبــون فــي املــوســم الـ جـ�ــديــد ل ــدوري
كــأس األمـيــر محمد بــن سلمان الــذي بــدأ فــي الــربــع األخـيــر مــن ال ـعــام ((3(.كما
أطلقت مكتبة املـلــك عبدالعزيز الـعــامــة مسابقة الـخــط ال ـعــربــي ((3(،وأعلنت
فــي  18ديـسـمـبــر مــن ال ـعــام أس ـمــاء  17ف ــا�ئ ـ �
ـزاً فــي ثــاثــة مـ ـس ــارات ،النسخ
(((3
والديواني والثلث.

ﻣﻨﺼﺔ ا��ﻄﺎط

ﻣﺎﻧﺪاﻻ ا��ﺮوف

الفن في األماكن العامة
برزت مظاهر (عام الخط العربي) على ج
ال�دران واملساحات العامة في عدد من
مــدن اململكة ،وكــان ذلــك مــن ثـمــرات م ـبــادرة ج
«�ــداريــات الخط الـعــربــي» التي
انطلقت في شهر فبراير على ثالث محطات :الرياض والخبر ج
و�دة ،في حديقة
(((3
وشاط�ئ اإلسكندرية
الفوطة بالرياض ،وكبري الدرعية ،وحي الفنون بالخبر
�
ـز� بـيــن ج�ـمــالـيــات الـخــط العربي
ب ـ جـ� ــدة(((3؛ وصــاحــب تنفيذ األع ـمــال الـتــي ت ـمـ �ج
ال�رافيتي -أو فن الكتابة على ج
وأساليب الفن التشكيلي وفن ج
ال�دران -فعاليات
حية أتاحت للمهتمين مشاهدة تنفيذ العمل ((3(،على أيــدي فنانات وفنانين
سعوديين ،وبالتعاون مع البلديات.
مل تقتصر فعاليات االحتفاء بالفن خالل العام 2020م على هذه الفعالية أو على
الخط العربي فحسب ،بل شملت أيـضـ � ًـا الـ جـ�ــدار يــات الفنية التي نفذتها أمانة
الرياض في أحد األنفاق احتفا �ًال باليوم الوطني ((3(.وباإلضافة إلى ج
ال�داريات،

ثقافتنا هويتنا
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شهد العام على الرغم من ج
ال�ا�ئ حة ،نشاطات فنية أقيمت في املساحات العامة
واملهر�انات ،من بينها مشاركة فرع ج
ج
ال�معية العربية
ضمن عدد من الفعاليات
الـسـعــوديــة للثقافة والـفـنــون بـ جـ�ــدة فــي مـعــرض فني على الـ ج
ـوا� ـهــة البحرية،
واملعرض الفني املصاحب ملوسم سوق التمور باملدينة املنورة ،والذي ن�ظَّ مه فرع
(((4
ج
ال�معية باملدينة.

املحافل واألسابيع الفنية
أسبوع مسك للفنون
تحت عنوان «صياغة الثقافة» �أُ قيم أسبوع مسك للفنون بنسخته الرابعة في
املدة من  7 - 3ديسمبر ،وقدمت فيه حلقات حوارية ،وورش عمل ،وعروض
أفالم ،وذلك في مقر معهد مسك للفنون بصالة األمير فيصل بن فهد للفنون
بالرياض ،وعبر اإلنترنت ،ورافقته عــدة معارض ،من بينها معرض للفا�ئ زين
بمنحة مسك الفنية ،ومـعــرض وس ــم ،ومـعــرض صـفــوح النعماني ،باإلضافة
�
رقمياً
�ً
عرضا
إلى عمل فني للمصمم نواف النصار .كما تضمن برنام��ج األسبوع
�
�
شاباً في مختلف ج
م�االت الفنون ،ودورات متخصصة وورش
فناناً
شمل 51
ً (((4
عمل بلغت  38فعالية استفاد منها  420شخصا،
وتضمن األسبوع كذلك
عرضا ألعمال الفنان الراحل سعد العبيد ((4(،أحد أبرز فناني ج�يل الرواد ،والذي
�ً
وافته املنية في شهر سبتمبر من العام 2020م بعد مسيرة فنية زاخرة امتدت
ألكثر من ثلث قرن.

الفعاليات االفتراضية
شغلت منصات التواصل ج
اال�تماعي في هــذا العام مساحة أكبر من الحياة
العامة ،وأصبحت خــال فترات العزل املنفذ الوحيد لألنشطة التفاعلية ذات
الصلة بالفنون ،حيث سارعت املؤسسات الثقافية إلى توظيفها ،وتوفير ج
الت�ربة
الفنية من خاللها لقطاعات واسعة من ج
ال�مهور العام أو املهتم ،والــذي كانت

لديه فرصة أكبر لتلقي محتوى هذه املنصات طوال مدة حظر ج
الت�ول .إذ أطلقت
ج
تش�يعية تفاعلية على وسم
الهي�ات الثقافية مسابقات
وزارة الثقافة وعدد من
ئ
«الثقافة في العزلة» عبر منصة تويتر ،كان من ضمنها مسابقات مثل مسابقة
هي�ة التراث ألفضل صور فوتوغرافية تلتقط
«تراثنا بعدستك»( ((4التي نفذتها ئ
للنخلة في إطار تراثي .وكذلك تفاعل عدد من فروع ج
ال�معية العربية السعودية
للثقافة والفنون على منصات التواصل ج
اال�تماعي بمسابقات شبيهة مثل
مسابقة «آيــة وهــدايــة» ،ومسابقة طه صبان للواعدات  2020على حسابات
فعلت ج
فــرع ج
ال�معية السعودية للفنون التشكيلية
ال�معية بـ جـ�ــدة ((4(،كما ّ
حساباتها عبر وسم «أبدع مع ج�سفت من بيتك» التي دعت من خالله الفنانين
والهواة إلى مشاركة أعمالهم في وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي في أثناء فترة
(((4
حظر ج
الت�ول.
ـرا بالفعاليات الفنية مــن مـحــاضــرات وحـ ــوارات
كـمــا ك ــان ال ـعــام 2020م زاخ ـ ـ � ً
وورش عمل متاحة على اإلنترنت من خــال خدمات البث ومنصات االتصال
عبر الفيديو ،في ظاهرة عاملية ج�علت املؤسسات الفنية في كل مكان تعمد
إلى تفعيل البدا�ئ ل االفتراضية التي أزالت قيود ج
ال�غرافيا ،حيث أقامت فروع
ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون  23ورشة عمل فنية في املدة من
مارس وحتى يوليو ((4(،وبث معهد مسك للفنون سلسلة لقاءات مع عدد من
(((4
الفنانين بعنوان «من االستوديو» عبر حسابه على منصة إنستغرام.

الحضور العاملي
ً
مضاعفا ،فهي
ج�ــاء تأثير ج�ا�ئ حة كوفيد– 19في املـعــارض واملـشــاركــات العاملية
مل تتأثر ب ـ ج
ـاإل� ــراءات الــوقــا�ئ ـيــة املتبعة داخـلـيـ �ـاً فحسب ،إنـمــا أي ـضـ � ًـا بالقيود على
ج
اللو�ستية لنقل األعمال .وإن غابت إلى حد كبير املشاركات
السفر والتحديات
مل�موعة الفكر  T20إحدى ج
العاملية للفنانين ،إال أن املعرض املصاحب ج
م�موعات
عمل قمة العشرين التي أقيمت باململكة ،منح عـ �
ـدداً من الفنانات والفنانين
السعوديين الفرصة لعرض أعمالهم على ج�مهور متنوع من كل قــارات العامل
ً
حضوريا ،إال أنه انتقل
في هذا الحدث الدولي .وكان من املخطط أن يقام املعرض
مع باقي ج
م�موعات عمل قمة العشرين إلى الفضاء االفتراضي ،وتم من خالله
عرض أعمال ترتبط بموضوعات ج
موضوعا على
�ً
امل�موعة والتي قُ�سمت إلى 11
(((4
موقعها اإللكتروني ،مع إرفاق فيديو لكل فنان يستعرض فيه عمله.

املشاركة
عكست تقديرات حضور بعض املعارض الفنية إقبا �ًال يتسق مع تقديرات العامين
املنصرمين ((4(،فقد ج
س�لت معارض معهد مسك للفنون الستة التي أقيمت
عــام 2020م أكـثــر مــن  75ألــف ز ي ــارة بين افتراضية وحـضــوريــة ،كما ج�ذبت
املعارض الفنية التي أقامتها فروع ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون
ما معدله  610زا�ئ رين للمعرض الــواحــد ((5(.ولكن حين تؤخذ معدالت الزيارة
ج
نتي�ة
للمعارض بشكل عــام واضعين في الحسبان انخفاض أعــداد املـعــارض
الصعوبات التي فرضتها ج
ال�ا�ئ حة ،فإن مسح املشاركة الثقافية 2020م يعطي
(((5
ـرا على انخفاض نسب الحضور عن العام املــاضــي ،حيث أشــار 7.8%
مــؤشـ � ً
شهرا�
ً
من العينة إلى أنهم زاروا معارض فنية بشكل حضوري خالل االثني عشر
املاضية ،وهو ذات ج
االت�اه الذي نلحظه في األنشطة الثقافية األخرى كما تعرض
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فصول التقرير .وفي حين ال تُ�ظهر نتا�ئ ��ج املسح فروقات كبيرة في نسب الحضور
الف�ات العمرية ،يكشف املسح عن أن أنشطة زيارات املعارض الفنية تتأثر
بين ئ
وبشكل كبير باملستوى التعليمي للفرد (شكل .)2-10
شكل  :2-10نسبة من قام بزيارة واحدة على األقل ملعرض فني حضوري خالل
شهرا املاضية ،حسب املستوى التعليمي.
�ً
االثني عشر
20.00%

16.91%

15.00%
9.27%

10.00%

8.25%

5.00%

3.64%

0.00%
الدراسات
العليا

الشهادة
الثانوية

الشهادة
ا جل�امعية

الشهادة
املتوسطة فأقل

مؤشرا آخر للمشاركة في ج
م�ال
�ً
يقيس مسح املشاركة الثقافية للعام 2020م،
2
اقتناء األعمال الفنية ،وعلى الرغم من أن هــذا النشاط
الفنون البصرية وهــو 7
14
ﺗﺒﻮك
يرتبط عــادة بشريحة محدودة من املهتمين ،ونسبة املقتنين حسب املسح ال
اﻟ�
ا��ﺪود �
ج
�ﺎﻟﻴﺔالفنية
األعمال
تت�اوز 8،3.9%إال أن  21.7%من العينة أبدوا اهتمامهم باقتناء
الف�ات األصغر ً
ﻋﺴ��
سنا� ،
وبغض النظر
(شكل  .)3-10ترتفع هذه النسبة قلي �الً بين ئ
ج
هذه الرغبة إلى
عن القدرة
املالية ملن هم في هذا العمر والتي قد تحد�ّ من تر�مة ٜﺣﺎزان
5
11
�
مؤشراً
سلوك شرا�ئ ي ،فإن تعبيرهم عن الرغبة في اقتناء األعمال الفنية يعطي
ٜ
ﻧﺤﺮان
عن تقدير 3
قيمة العمل الفني بين ج�يل الشباب ،كما يشير إلى بــوادر ج
إي�ابية
اﻟﺒﺎﺣﺔ
اقتناء األعمال الفنية بشكل عام(3شكل .)4-10
ثقافة
حول نمو
4

2

4

4

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة
ا ��ٜﻮف
اﻟﻘﺼ�� �
اﻟﺮﻳﺎض
ﺣﺎﯨٔ ﻞ
ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

7
�
أصلياً لفنان.
فنيا
ال � ً
شكل  :3-10نسبة من يمتلك عم � ً
3.6%

شكل  :4-10التوزيع النسبي ملن أفاد بأنه ال يقتني عم �الً �
أصليا لكنه ينوي
�ً
فنياً
الف�ة العمرية.
القيام بذلك ،حسب ئ
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الرقمنة في ج
م�ال الفنون البصرية
ج
يت�لى تــداخــل التقنيات الرقمية مــع الفنون فــي أبـعــاد متعددة ،ففي أبسط
وظا�ئ فها املساندة قد تستخدم التقنية في حفظ وأرشفة وإنتا��ج نسخ من العمل
الفني ،وهــي وظيفة حيوية تعمل على تفعيلها إحــدى مـبــادرات وزارة الثقافة
�
ج
عمقاً
«الس�ل الوطني لألعمال الـفـنـيــة»( .((5غير أن التداخل األكثر
في بناء
واتصا �الً بمضمون الفن هو توظيف األدوات الرقمية في إنتا��ج العمل الفني ،أو
في األساليب ج
وامل�االت الفنية كما يظهر في الفن الرقمي الذي يكمل دورته من
(((5
إنتا� قّ
وتل�ٍ عبر الوسا�ئ ط الرقمية.
�ج
الفن الرقمي ليس طار�ئ �اً على املشهد الفني السعودي ،فكما أشار تقرير العام
ناض�ة في هذا ج
ج
2019م ،ج
امل�ال الفني ،وإن كان هذا
و�دت محاوالت ومعارض
ج
الفن
بحا�ة إلى مزيد من ترسيخ مفاهيمه وتطوير ممارساته ((5(،وقد برز هذا
العام -كما استعرض الفصل ،معرض «وسم» الذي استخدمت فيه الوسا�ئ ط
الرقمية من قبل الفنانات والفنانين للتعاطي مع مفاهيم الهوية املركبة ،وكذلك
معرض صالة أثر «سيلف بورتريه» عن مسيرة فن الفيديو في اململكة .كما أن
اهتماما بهذا الفن يبدو أكثر جِ�ـ ّـد�ة� ً على املستوى العاملي من خالل فنون الذكاء
�ً
ج
وتت�اوز فيه التقنية
االصطناعي الذي تتقاسم فيه اآللة صناعة الفن مع اإلنسان،
الرقمية وظيفتها األدا�ئ ية املحضة ،حيث أقيم هذا العام معرض «اآلرتاثون» ،وهو
معرض خاص باألعمال الفا�ئ زة التي عرضت على هامش قمة الذكاء االصطناعي
ً
افتراضيا .ولتطوير حضور هذه الفنون ،انطلقت في نوفمبر من هذا
التي نُ�ظمت
�ً
مركزا
العام األعمال اإلنشا�ئ ية لواحة الدرعية للفنون ،والتي يراد لها أن تكون
�
متخصصاً في ج
م�ال الفنون الرقمية وفنون الذكاء االصطناعي ((5(،كما
عامليا
�ً
تُ
اس�قطب فريق «تيم الب» الياباني املتخصص لتصميم متحف رقمي معاصر
في مدينة ج�دة بحلول العام 2023م.

(((5

مراحل آرتاثون الذكاء االصطناعي

300

ﻣﺸﺎرك

ﻣﻦ 23إ��  25ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020م

10

أﻋﻤﺎل ُﻋﺮﺿﺖ

 26ﻳﻨﺎﻳﺮ إ�� 30ﻣﺎرس 2020م

ﻓﺮﻳﻖ

 26ﻳﻨﺎﻳﺮ إ�� 30ﻣﺎرس 2020م

ﻓﺎﯨٔ ﺰﻳﻦ

�� �� 22-21أﻛﺘﻮﺑﺮ 2020م

املصدر :القمة العاملية للذكاء االصطناعي ،آرتاثون،
https://theglobalaisummit.com/artathon/?lang=ar
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ج
ت�ربة املعرض االفتراضي
أخذ عرض األعمال الفنية على شبكة اإلنترنت أشكا �الً متعددة خالل العام ،حيث
قامت بعض املعارض بتوظيف تطبيقات رقمية بصورة تلقا�ئ ية تنقل املعرض كما
ج
كتس�يل املعرض عبر الفيديو ،أو البث املباشر للمعرض عبر منصات رقمية
هو،
مثل زوم أو إنستغرام ،وقد ُطبق ذلك في بعض معارض فروع ج
ال�معية العربية
السعودية للثقافة والفنون ((5(.كما استخدمت معارض أخرى صـ �
ـوراً لألعمال
الفنية مصحوبة بفيديوهات قصيرة تتحدث فيها الفنانة أو الفنان عن ج
الت�ربة
والعمل ،وهو األسلوب الذي اتبع في معارض مثل املعرض املصاحب لفعاليات
ج
م�موعة الفكر في إطار قمة العشرين ،وتمكنت معارض أخرى خالل العام من
االستفادة من تقنيات التصوير ثالثي األبعاد لخلق تَ�وا�ئ م رقمية للمعرض ِّ
تمكن
الــزوار من االنغماس أكثر في استعراض األعمال الفنية بصورة تفاعلية ،وهو
األسلوب الذي اتبعته معارض مثل معرضي ( )21.39وصفوح النعماني.
وعلى الرغم من أن هذا التوظيف يعكس مرونة القطاع وقدرته على التعامل
ال�ا�ئ حة ،إال أنه يقدم ج
مع ظروف ج
ت�ربة مل تستثمر كامل إمكانيات مفهوم املعرض
االفتراضي ،إذ إن النسخ الرقمية ليست ج
م�رد نقل يحاكي املعرض املكاني ،إنما
هي نمط مختلف من التفاعل مع العمل الفني ،ويصبح هذا التفاعل أكثر حيوية
(((5
عبر تصميم ج
ت�ربة خاصة به.
قــدمــت النسخة الرقمية ملـعــرض «تشكيل ال ـحــدود» ،والـتــي أعــدهــا أستوديو
(فـكــرة) للتصميم -مـقــره فــي مدينة الشارقة فــي اإلم ــارات العربية املتحدة-
ومعهد مسك للفنون في املدة من  30يونيو إلى  30سبتمبر ج
ت�ربة مهمة في
�
تحديدا للمعرض
ً
هذا الصدد ،حيث عرضت أعمال املشاركين على موقع مصمم
ج
ك�زء من أعماله ،يقدم وسا�ئ ط متعددة من صور وصوت وتصاميم ثالثية األبعاد
(((5
بحسب العمل الفني.
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ألقى العام 2020م الضوء على ُب�عد ثالث يتمثل بتوظيف التقنيات الرقمية في
عرض األعمال الفنية والتفاعل معها ،واعتبار الفضاء االفتراضي مساحة ج�دية
وليدا لظروف ج
ال�ا�ئ حة ،غير
�ً
لعرض األعمال ،فاملعرض االفتراضي كمفهوم ليس
و�علت منه ممارسة شا�ئ عة في ج
أن تلك الظروف أبرزته ج
م�ال الفنون باململكة،
كما هو الحال على املستوى العاملي.

املعرض االفتراضي بين التواصل والوصول
ج
ت�ارب املعارض االفتراضية بمختلف أشكالها ،منحت املؤسسات والصاالت الفنية
فرصة الستكشاف وتطوير ممارسة العرض االفتراضي بشكل مكثف حفزته
الظروف التي فرضتها ج
ال�ا�ئ حة .غير أن ذلك ال يعني بالضرورة تبني هذا النمط
ال�ا�ئ حة ،حيث ج
من املعارض بشكل واسع في مرحلة ما بعد ج
س�ل مسح املشاركة
ضعفا في اإلقبال على املعارض االفتراضية ،وذكر  2.5%فقط
�ً
الثقافية 2020م
�
شهراً
من عينة املسح أنهم قاموا بــزيــارة معرض افتراضي خــال االثني عشر
حضوريا هذا العام ،وتتوافق
�ً
�ً
معرضا
املاضية ،أو ما يعادل ثلث نسبة من زاروا
هذه النسبة مع املعدالت املنخفضة للمشاركة في األنشطة الثقافية االفتراضية
إذا ما قورنت بالنشاط الحضوري كما تبين فصول التقرير األخــرى ،ويدعم هذا
ج
التو�ه أن املؤسسات والصاالت الفنية سرعان ما استأنفت نشاطها الحضوري
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ج
بم�رد أن خففت القيود االحترازية عن الفعاليات ،فاملعارض االفتراضية  -سواء
بالنسبة للممارس أم للمتلقي  -تفتقر إلى ُب�عد مهم يميز املعارض الحضورية،
وهو البعد ج
اال�تماعي للمعرض ،حيث يقوم املعرض الحضوري بــدور مهم في
ً
تحفيز التواصل بين الفنانين واملنظمين واملهتمين ج
أيضا ،باإلضافة إلى
وال�مهور
املناقشات ج
ال�انبية وتبادل األفكار أو حتى تسهيل بيع األعمال الفنية ،وهو ما ال
تتيحه املعارض االفتراضية بذات الفاعلية والكثافة واإلمكانيات ،حتى وإن وظفت
فيها تطبيقات املحادثة وامللتقيات اإللكترونية املصاحبة ،فالتفاعل مع بعض أنواع
األعمال الفنية في املكان ُي� ِّ
مكن املتلقي من التعرف على أبعاد العمل وخاماته،
(((6
وقد ال يتحقق ذلك بنفس الصورة في ج
ت�ربة املعرض االفتراضي.
في مقابل ضعف التواصل ،تمتاز املعارض االفتراضية بسهولة الوصول وإتاحة
نظريا لكل مهتم دون قيود ج�غرافية ،ويرى ممارسون في ج
امل�ال
�ً
إمكانية الزيارة
ُ
ج
مست�دات
الفني أن املرونة التي يتيحها الخيار االفتراضي ت�مكنهم من متابعة
(((6
محليا وعــاملـيـ � ًـا فــي حــال تـعــذرت الــزيــارة الـحـضــوريــة.
�ً
املشهد فــي مــدن أخــرى
ولـيــس بــال ـضــرورة أن تـكــون املـقــارنــة بين االف ـتــراضــي وال ـح ـضــوري مـقــارنــة بين
بدا�ئ ل ،فكما أبرز النصف الثاني من العام 2020م ،فإن املعرض االفتراضي قد
يأتي كخيار موا�ز � ٍ ملعارض حضورية ،تمكن املهتمين من التواصل والحصول على
ج
الت�ربة الكاملة بالحضور في املكان ،وفي نفس الوقت يوسع الخيار االفتراضي
ج
دا�ئ
من رة ال�مهور املحتمل وإن كانت محدودة العدد ،باإلضافة إلى إبراز املعرض
والتعريف به لدى شرا�ئ ح أكبر.

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
املؤسسات والبنية التحتية

شهد الـعــام 2020م ،تـطــوريــن مهمين على مستوى املــؤسـســات الـتــي تعنى
بالفنون ،أولهما اإلعــان في  31مايو عن إنشاء مؤسسة «ثنا�ئ يات الدرعية»
تنفيذيا لها ،حيث تتولى املؤسسة مسؤوليات
�ً
يسا
وتعيين آية حبيب البكري ر�ئ � ً
تنظيم معرض فني عاملي سنوي في محافظة الدرعية ،وعلى طريقة البينالي،
سيقام معرض للفنون املعاصرة ومعرض للفنون اإلسالمية بالتناوب ،ليقام
كل معرض منهما مرة كل سنتين .وستبدأ دورات البينالي بمعرض الفنون
املعاصرة عام 2021م ،يليه معرض الفنون اإلسالمية عام 2022م ((6(.تُ
و�عد
«ثنا�ئ يات الدرعية» بمثابة إضافة أخرى إلى األنشطة واملؤسسات التي تستضيفها
محافظة الدرعية ،كمعرض «مــن الــداخــل» الــذي ستقام نسخته الثانية عام
2021م ،ومشروع «واحة الدرعية للفنون» املختص بالفنون الرقمية.
ً
أيضا ،مرتبط بعام الخط العربي ،وتتمثل أهميته في
التطوير املؤسسي املهم
موافقة املـقــام السامي على تغيير اســم مركز «دار القلم» فــي املدينة املنورة
ليصبح «مركز األمير محمد بن سلمان العاملي للخط العربي» ،وتشرف وزارة
�
الثقافة على املركز وتطويره بالتنسيق مع دارة امللك عبدالعزيز ،ليكون
مركزاً
عــاملـيـ � ًـا لخدمة الـخــط الـعــربــي ،ويـقــوم ب ــأدوار متعددة باعتباره مـعـهـ �
ـداً ومتحفاً�
للخط ((6(.ومن املأمول أن يقوم املركز بدور في تغطية النقص ج
املو�ود في البنى
املؤسساتية والتعليمية للخط العربي ،والذي تمت اإلشارة إليه في تقرير العام
2019م ((6(،وتـضــاف هــذه املـشــروعــات إلــى مشروعات أخــرى يترقبها القطاع
(((6
كمركز «حي ج�ميل» الذي تعتزم مؤسسة فن ج�ميل افتتاحه في 2021م،
(((6
باإلضافة إلى تطوير قرية املفتاحة.

الدعم
ج
الح�ة 1441هـ  25يوليو 2020م ،موافقة املقام
صدرت في  04من شهر ذي
الـســامــي على مقترح صــاحــب السمو امللكي األمـيــر محمد بــن سلمان بشأن
ج
«تو�يه ج
ج
واملنت�ات الحرفية الوطنية في
ال�هات الحكومية القتناء األعمال الفنية
�
مهما للفنانات وللفنانين السعوديين
�ً
دعماً
و�عد األمر السامي
مقراتها»ُ ،((6(،ي
�
�
حضوراً
ضمنياً بأهمية هذا الفن ،ويمنح
�ً
اعترافا
على عدة مستويات ،فهو يقدم
�
مادياً
ألعمال الفنانين السعوديين وما لذلك من قيمة رمزية عالية ،كما يدعمهم
من خالل تنفيذ األمر الذي سيترتب عليه ارتفاع في الطلب على أعمال الفنانات
والفنانين السعوديين.
ج
برنام� إقامة ج�دة البلد 2020م
�
نفذت وزارة الثقافة الدورة األولى من برنام��ج «إقامة فنية في البلد» ،وقد تمت
افتراضيا بعد أن كان من املقرر إقامته في ج�دة التاريخية ((6(،وقد
�ً
بداية فعالياته
�
�
�
ومنسقاً ً
فنيا ،من بينهم  19ج�اؤوا من حول العامل،
وكاتباً
فناناً
ضم البرنام��ج 42
و 23ج�اؤوا من مناطق اململكة املختلفة.
منحة مسك الفنية
ي ـقــدم معهد مـســك للفنون منحة فنية سـنــويــة تشمل مـ جـ�ــاالت ع ــدة لدعم
إنتا��ج الفنانين الشباب في« :الفنون البصرية ،املنحوتات ،فن التركيب ،الفيلم
الوثا�ئ قي ،التصوير الفوتوغرافي الوثا�ئ قي ،الكتابات اإلبداعية والنقدية ،البحوث
إنتا� األعمال باإلضافة إلى تزويد الحا�ئ زين
حول الفنون» ،وتغطي املنحة تكاليف �ج
عليها بدعم فني.
فــاز بمنحة العام 2020م في فروعها املختلفة ،كل مــن :أيمن زيداني ومهند
شونو وعالء الغفيلي وحمود العطاوي وسعد هويدي ،وحملت األعمال الفنية
(((6
ثيمة «املـكــوث» املستوحاة من الـظــروف التي فرضتها ج�ا�ئ حة كــوفـيــد.19-
كما يعتزم معهد مسك للفنون إطــاق بــرنــامــ��ج «إقــامــة مساحة» ربيع العام
(((7
2021م ،والذي سيقام في صالة األمير فيصل بن فهد للفنون بالرياض.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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الفنون البصرية

العمل والعاملون في القطاع
اعتمد ج
م�لس ال ــوزراء فــي  24شــوال 1441ه ـ ـ  16يونيو 2020م التصنيف
(((7
السعودي املوحد للمهن بصيغته ج
ال�ديدة التي ضمت  80مهنة ثقافية ،من
م�موعة من املهن في ج
بينها ج
م�االت الفنون البصرية ،مثل مدير معرض فني،
وباحث فني ،وفني تصميم معارض ،ورسام تعبيري ،وأخصا�ئ ي ترميم لوحات
فنية ،وهو ما سيساعد على رفع مستوى احترافية القطاع ،وتوفير مسارات نحو
ذلك للهواة.

التعليم واملهارات
برنام� االبتعاث الثقافي
ج
�
�
متقدماً
تقدم لبرنام��ج االبتعاث الثقافي الــذي أطلقته وزارة الثقافة 19,958
�
متقدماً لتخصصات في قطاع الفنون البصرية ((7(،ويخ
كان من بينهم 1,688
�
عددا من
ً
ضع املتقدمون للتقييم حسب شروط ومعايير البرنام� ،والذي حدد
ج
ال�امعات املعتمدة واحدة عامة وأخرى خاصة في كل ج
ج
م�ال ثقافي.
ج
مست�دات التدريب
أطلق معهد مسك للفنون (البرنام��ج التأسيسي للمبدعين) في ثالث دورات
مدة كل منها  4أسابيع منذ  3سبتمبر 2020م ،وقد أقيمت دورات البرنام��ج
إل�ــراءات التباعد ج
تطبيقا ج
اال�تماعي ،وإلتاحة الفرصة للمتدربين
�ً
عبر اإلنترنت
من أنحاء اململكة كافة لالستفادة من البرنام� ،هــذا باإلضافة إلــى استقطاب
ج
(((7
أساتذة للتدريس فيه من دول أخرى.
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كما أطلقت مؤسسة فن ج�ميل في شهر مايو من العام( ،برنام��ج زمالة) في
دراســات التقييم الفني لدعم املمارسة االحترافية في تقييم املعارض الفنية،
شهرا للتدريب على أيدي مختصين دوليين ،وقد اختير
�ً
يتضمن البرنام��ج 12
(((7
للبرنام��ج ثالثة مشاركين هم عبدهللا املطيري ،تــارا الدغيثر ،ج
و� ــدان رض ــا.
�
وفي ج
أيضاً أعلن معهد مسك قبل نهاية العام عن برنام��ج
م�ال التقييم الفني
تدريبي مكثف للقيمين الفنيين يقدمه املؤسسان ملنصة «آرت ري أورينتيد»
سام بردويل وتيل فيلراث؛ حيث يعمل القيمون في أثناء البرنام��ج على تطوير
ج
مناه�هم وأساليب عملهم ،واستكشاف مسارات مهنية لهم .كما أن البرنام��ج
يلقي نظرة مفصلة على الخطوات األساسية لبناء املعارض وتنظيمها ،ونماذ��ج
العمل املؤسسية وغير املؤسسية(.((7

تطورات تنظيمية
قرارا بتعيين األستاذة
�ً
أصدر سمو وزير الثقافة في شهر يوليو من العام 2020م،
�ً
يسا
دينا بنت محمد أمين ر�ئ � ً
الهي�ة التي
تنفيذيا ئ
لهي�ة الفنون البصرية ((7(،وتتولى ئ
صدر قرار تأسيسها في فبراير 2020م ،مهام تطوير القطاع ((7(،وقد ضم تشكيل
ج
ال من :سمو وزير الثقافة األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان آل
الهي�ة ك � ً
م�لس إدارة ئ
�
سعود ر�ئ ً
با لر�ئ يس
يسا ،ومعالي نا�ئ ب وزير الثقافة األستاذ حامد بن محمد فايز نا�ئ ً
ج
امل�لس  ،وعضوية األستاذ فادي بن محمد ج�ميل ،والدكتورة ندى محسن شبوط،
واألستاذ فيصل بن فاروق تمر ،واألستاذ كريس ديركون ،واألستاذ فهد بن عادل
املنديل ((7(،وتضطلع
الهي�ة بعدد من املسؤوليات في طليعتها العمل على وضع
ئ
ج
استراتي�ية للقطاع ،ودعم املواهب ،واالستثمار والترخيص لألنشطة ذات الصلة
بقطاع الفنون البصرية واآلليات الالزمة لتنظيمها.
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https://www.moc.gov.sa/ar/news/19531
 )12نقاش بؤري ،الفنون البصرية 25 ،نوفمبر 2020م
 )13ج
املر�ع السابق.
 )14ج
املر�ع السابق.

 )15معا ،أثر ج�اليريhttps://www.maaneditions.com ،

 )16املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة( ،آخر وصول 2 :مارس 2021م>https://culturalawards.moc.gov.sa/#section-stages< ).

 )17مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي ،ج�ا�ئ زة إثراء للفنونhttps://www.ithra.com/ar/about-us/ithra-art-prize/ ،

اإل�مالي والتوزيع من عدة مصادر :بيانات ج�معية الثقافة والفنون2020/12/27 ،م ،بيانات املسح ج
 )18تم حساب الرقم ج
ال�ز�ئ ي للصاالت الفنية ،بيانات معهد
مسك للفنون 21 ،يناير 2020م ،بيانات مركز فنون املدينة 27 ،ديسمبر 2020م ،باإلضافة إلى مصادر مفتوحة.
 )19بيانات ج�معية الثقافة والفنون2020/12/27 ،م

 )20وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل الفنون البصرية» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
 )21ج
مشاركا بـ( )600لوحة في معرض  30X30بالخبر 23 ،نوفمبر 2020م،
�ً
ال�زيرة85 ،
https://www.al-jazirah.com/202020201123//ms2.htm

 )22بيانات ج�معية الثقافة والفنون2020/12/27 ،م
 )23ج
املر�ع السابق.
 )24ج
املر�ع السابق.

 )25بيانات مركز فنون املدينة 27 ،ديسمبر 2020م.

 )26بيانات ج
ال�معية السعودية للفنون التشكيلية 11 ،فبراير 2020م

 )27ج
م�لس الفن السعودي ،معرض شارة/http://www.thesaudiartcouncil.org/events/shara-art-fair22 ،

ج
مست�يبة من أصل قا�ئ مة أولية ضمت  39صالة ،وال تحصر هذه القا�ئ مة ج�ميع الصاالت الفنية .ملزيد من التفاصيل ،انظر
 )28شمل بيانات  19صالة فنية
ج
املنه�ية.
ملحق

 )29نقاش بؤري ،الفنون البصرية 25 ،نوفمبر 2020م

“عاما للخط العربي” 18 ،ديسمبر 2019مhttps://www.moc.gov.sa/ar/news/6161 ،
�ً
 )30وزارة الثقافة ،سمو وزير الثقافة يُ�علن 2020م
	) 31
�
س�تيح فرصاً أكبر إلبرازه واالحتفاء به 06 ،إبريل 2020م
 )32واس ،ثقافي  /املتحدث الرسمي للثقافة :تمديد عام الخط العربي ُي
https://www.spa.gov.sa/2070948
 )33وزارة الرياضة 23 ،ديسمبر 2020م
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الفنون البصرية

 )34مكتبة امللك عبدالعزيز ،مكتبة امللك عبدالعزيز العامة تقيم مسابقة للخط العربي 10 ،مايو 2020م،
http://www.kapl.org.sa/News/NewsDetails/10331

 )35مكتبة امللك عبدالعزيز العامة [ 18( ،]@KAPLibraryديسمبر 2020م) ،أسماء الفا�ئ زين في #مسابقة_فن_الخط_العربي التي أقامتها #مكتبة_امللك_
عبدالعزيز_العامة .تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/KAPLibrary/status/1340014374916898820?s=20 ،
 )36الشرق األوسط ،أولى ج�داريات الخط العربي في «ال�خُ بر» ...من ثقافة الغوص والبحر 2020/2/23 ،م

ج
أولى�-داريات-الخط-العربي-في«-ال�خُ بر»-من-ثقافة-الغوص-والبحرhttps://aawsat.com/home/article/2144806/

شاط� إسكندرية ج�دة برسومات مستوحاة من ج�ماليات الخط العربي2020-2-28 ،م،
�ئ
 )37صحيفة مكة ،تزيين

ج
ج
دة-برسومات-مستوحاة-من�-ماليات-الخط-العربيhttps://makkahnewspaper.com/article/1505295/
إسكندرية�-معرفة/تزيين-شاط�ئ

 )38وزارة الثقافة ،التقويم الثقافي ،ج�درايات الخط العربيhttps://www.moc.gov.sa/ar/events/16540 ،

نً
تحسي�ا للمشهد الحضري 10 ،سبتمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2132423 ،
 )39واس ،عام  /أمانة الرياض تنفذ أعمال رسم ج�داريات األنفاق
 )40بيانات ج�معية الثقافة والفنون 27 ،ديسمبر 2020م
 )41بيانات معهد مسك للفنون 21 ،يناير 2020م
 )42بيانات معهد مسك للفنون 21 ،يناير 2020م
 )43بيانات وزارة الثقافة 10 ،ديسمبر 2020م

 )44بيانات ج�معية الثقافة والفنون 27 ،ديسمبر 2020م

 )45بيانات ج
ال�معية السعودية للفنون التشكيلية 11 ،فبراير 2020م
 )46بيانات ج�معية الثقافة والفنون 27 ،ديسمبر 2020م

 )47حساب املعهد https://www.instagram.com/miskartinst/?hl=en

 )48ج
م�موعة الفكر ،األعمال الفنيةhttps://t20saudiarabia.org.sa/ar/media/Pages/artwork.aspx ،

 )49وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل الفنون البصرية» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
 )50بيانات ج�معية الثقافة والفنون 27 ،ديسمبر 2020م

ت�در اإلشارة إلى أن صياغة السؤال في مسح املشاركة الثقافية 2020م ذكرت ج
 )51ج
امل�االت الفنية «املعارض التشكيلية والحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافي»،
فيما ج�اءت صياغة السؤال في مسح 2019م ،عامة« :هل حضرت أي معرض فني خالل االثني عشر شهرا املاضية؟» .انظر :وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل
الفنون البصرية» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
 )52بيانات وزارة الثقافة 10 ،ديسمبر 2020م

 )54النقاش البؤري ،الفنون البصرية 25 ،نوفمبر 2020م

53) Christiane Paul, 2015, Digital Art, London: Thames & Hudson.

 )55واس ،ثقافي  /انطالق األعمال اإلنشا�ئ ية ألول مركز عاملي للفنون الرقمية في الدرعية 03 ،نوفمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2153311 ،

 )56ملزيد من التفاصيل ،انظر فصل املتاحف.

 )57بيانات ج�معية الثقافة والفنون 27 ،ديسمبر 2020م

58) Peter Walsh, 2000, “The neon paintbrush: Seeing, technology, and the museum as metaphor,” Journal of the American
Society for Information Science.
 )59معهد مسك للفنون ،املعارض ،تشكيل الحدودhttps://miskartinstitute.org/ar/exhibitions/forming-outlines ،
 )60النقاش البؤري ،الفنون البصرية 25 ،نوفمبر 2020م
 )61ج
املر�ع السابق.

 )62وزارة الثقافة ،سمو وزير الثقافة يعلن عن إنشاء مؤسسة «ثنا�ئ يات الدرعية» لتنظيم بينالي فني عاملي 31 ،مايو 2020م،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/21448
 )63وزارة الثقافة ،إطالق اسم األمير محمد بن سلمان على دار القلم للخط العربي وتحويله ملركز عاملي 27 ،أبريل 2020م،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/19709
 )64تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
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 )65فن ج�ميل ،حي ج�ميل ج�دة#/https://artjameel.org/ar/centres/hayy-jeddah ،
 )66بيانات وزارة الثقافة 10 ،ديسمبر 2020م

ال�هات الحكومية باقتناء األعمال الفنية الوطنية في مقراتها الرسمية ،العدد  ،4842الصفحة  4 ،35ذو ج
تو�يه ج
 )67صحيفة أم القرى ،ج
الح�ة 1441هـ.
https://test.uqn.gov.sa/editions/4842/35
برنام� «إقامة فنية  ..البلد» بعد اختيار أفضل املتقدمين 14،سبتمبر 2020م،
ج
 )68واس ،ع  /ثقافي  /وزارة الثقافة تُ�علن بدء نشاط
�
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2133537
 )69معهد مسك للفنون ،مبادرات ،منحة مسك الفنيةhttps://miskartinstitute.org/ar/initiatives/production-grant ،

 )70معهد مسك للفنون ،مبادرات ،إقامة مسك الفنيةhttps://miskartinstitute.org/ar/initiatives/misk-art-residencies ،

م�لس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي املوحد للمهن ،العدد  ،4842الصفحة  10 ،2ذو ج
 )71صحيفة أم القرى ،قرارات ج
الح�ة 1441هـ.
 )72بيانات وزارة الثقافة 10 ،ديسمبر 2020م

البرنام� التأسيسي للمبدعين،
ج
 )73معهد مسك للفنون ،التعليم،
�
https://miskartinstitute.org/ar/education/online-fundamental-creative-program
 )74فن ج�ميل ،حي التعليم/https://artjameel.org/ar/learning/hayy-learning ،

 )75معهد مسك للفنون ،التعليم ،ج
م�موعة القيمين الفنيين،
https://miskartinstitute.org/ar/education/the-curatorial-development-program
لهي�ة الفنون البصرية 09 ،يوليو 2020مhttps://www.moc.gov.sa/ar/news/23795 ،
�ً
يسا
 )76وزارة الثقافة ،سمو وزير الثقافة يُ�عين دينا أمين ر�ئ � ً
تنفيذيا ئ
ال�ديدة التي وافق ج
الهي�ات ج
م�لس الوزراء على إنشا�ئ ها ستتولى إدارة القطاع الثقافي بمختلف تخصصاته 4 ،فبراير 2020م،
 )77واس ،ثقافي  /وزارة الثقافة :ئ
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2030409
 )78واس ،عام  /وزارة الثقافة تعلن تشكيل ج
هي�ة الفنون البصرية 28 ،يوليو 2020م،
م�لس إدارة ئ
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2115001
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املتاحف
الحضور واالنتشار
الرقمنة في قطاع املتاحف
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

الفصل الحادي عشر

11

املتاحف

املتاحف

تأثر قطاع املتاحف في اململكة بما تأثرت به بقية القطاعات األخرى من ج�راء ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-إذ أغلقت ج�ميع متاحف اململكة أبوابها
ج
أثناء فترة حظر ج
است�ابة القطاع في عدد محدود من املتاحف ذات القدرات التقنية واملالية من خالل إطالق بعض
الت�ول ،وقد تمثلت
النشاطات اإللكترونية وإتاحة الزيارات االفتراضية ،ولكن وطأة ج
ال�ا�ئ حة كانت أشد على املتاحف الخاصة الصغيرة التي يعتمد بعضها
ج
ه�ٍ أخرى ،أبرزت ج
على إيرادات التشغيل .ومن ج� ة�
واالست�ابة الرقمية للقيود التي فرضتها ،األهمية القصوى للتحول الرقمي
ال�ا�ئ حة
ً
في قطاع املتاحف ،ليس فقط على مستوى التشغيل والتواصل مع ج
أيضا،
امل�تمع ،بل على مستوى حفظ وأرشفة مقتنيات املتاحف
حيث ال يزال أمام القطاع شوط طويل لتحقيق املستويات املأمولة من األرشفة الرقمية ملا تحفظه متاحف اململكة ،وعلى الرغم من
ج
استراتي�ية لدعم وتطوير
هي�ة املتاحف التي تم إنشاؤها في ظل هذه التحديات على وضع
التحديات التي برزت خالل هذا العام ،تعمل ئ
القطاع ،باإلضافة إلى اإلعالن عن بدء إنشاء عدد من املتاحف النوعية.

الحضور واالنتشار

التشغيل وأنشطة العرض
بحسب تقرير ملنظمة اليونسكو ،فإن  90.9%من متاحف العامل أغلقت أبوابها
ج
ملوا�هة
بحلول منتصف العام 2020م ج�ــراء السياسات الصحية االحـتــرازيــة
ج�ا�ئ حة كــوفـيــد ،-19ووصـلــت هــذه النسبة إلــى  100%مــن املتاحف فــي العامل
العربي ،ومن ضمنها متاحف اململكة ،حيث توقف النشاط الحضوري في كامل
�ً
القطاع بحلول منتصف شهر مــارس
التزاما بالسياسات الوقا�ئ ية ،وألغيت أو
ج
تأ�لت املعارض املتحفية ،إضافة إلى التغيرات في طبيعة العمل اليومي الذي
تحول تنظيمه إلى العمل عن ُب�عد من خالل االستعانة باملنصات الرقمية املختلفة
()1
طوال فترة الحظر.
بحلول شهر مايو ج�ــاءت اململكة ضمن  11دولــة عربية و 75دولــة أخــرى حول
لإل�راءات االحترازية التي ج
االست�ابة ج
ج
نت�ت
العامل تمكن قطاع املتاحف فيها من
عن ج
ال�ا�ئ حة ،وتنظيم نشاطات بديلة عبر شبكة اإلنترنت )2(،إذ أتاحت هذه الفترة
لبعض املتاحف الحكومية والخاصة ذات اإلمكانيات واملالءة املالية استثمار فترة
توقف الــزيــارات بالعمل على تفعيل الـبــدا�ئ ــل الرقمية ،ورفــع مقتنياتها على
املواقع اإللكترونية الخاصة باملتاحف ،باإلضافة إلى إعادة تخطيط وتصميم قاعات
العرض ،والتخطيط للمعارض التفاعلية ،والتحضير لخطط مالية ج
ملوا�هة الحاالت
الطار�ئ ة في املستقبل ،غير أن هذه الحال مل تنطبق على املتاحف الحكومية ذات
االستعدادات املحدودة بما يمكنها من تطوير برام�ج افتراضية أسوة باملتاحف
�
()3
األخرى ذات اإلمكانيات والقدرات األعلى.
أيضا في قطاع املتاحف
�ً
برام� افتراضية ،ظهر
ج
كما أن ضعف االستعداد لتطوير
�
()4
الخاصة الصغيرة ،فقد َّيب�ن مسح ج
أ�ــري في نهاية العام على  52من مــاك
()5
املتاحف الخاصة التي ال ج
يت�اوز متوسط عدد العاملين فيها خمسة موظفين،
أن نسبة  55.77%من العينة أوضحت أن املتحف مل يقم بأي نشاط افتراضي
طيلة فترة الـ جـ�ــا�ئ ـحــة ،فــي حين مل يقم إال حــوالــي  13%برفع مستوى النشاط
اإللكتروني واستغالل املساحات االفتراضية في خضم األزمة.
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شكل  :1-11النسبة املـ ئـ�ــويــة للمتاحف الخاصة الصغيرة حسب مستويات
النشاط اإللكتروني خالل فترة ج�ا�ئ حة كوفيد.19-
60.00%

55.77%

40.00%

23.08%
20.00%

13.46%
7.69%

0.00%
ال

نعم ،بمستوى نشاط
أقل مما قبل ا جل�ا�ئ حة

نعم ،نفس مستوى
النشاط قبل ا جل�ا�ئ حة

نعم ،بمستوى نشاط
أعلى مما قبل ا جل�ا�ئ حة

غير أن تأثير ج
ال�ا�ئ حة على املتاحف الخاصة الصغيرة تـ جـ�ــاوز عــدم الـقــدرة على
ع�ر ما يزيد على  15%من العينة عن احتمالية
مواكبة بدا�ئ ل التشغيل ،حيث ّب
إيقاف نشاط املتحف بعد الحا�ئ ج�ة ،في مستوى مقارب لـ  ،12.8%وهي نسبة
املـتــاحــف الـتــي عـ ّبـ�ــرت عــن الـتـخــوف ذات ــه بحسب مسح ج
أ�ـ ــراه املـ جـ�ـلــس الــدولــي
لع�نة واسعة من متاحف العامل في شهر مايو من العام ،وقد يعود
للمتاحف ّي
ذلك إلى تأثر إيــرادات املتاحف الخاصة ،إذ يدر�ّ النشاط إيــرادات لـ  63.46%من
عينة مالك املتاحف الخاصة في اململكةَّ ،ج
ور�ح ما يقارب النصف منهم استمرار
انخفاض معدل اإليـــرادات إلــى فترة ما بعد الحا�ئ ج�ة ،أو ما نسبته  33%من
ج
تصورا عن أنــواع ومستويات املخاطر التي
�ً
� املسح
إ�مالي العينة ،وتقدم نتا�ئ ج
�
ج
توا�ه املتاحف الخاصة محدودة املوارد كما يقدرها القا�ئ مون عليها (شكل .)2-11
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امل�وية للمتاحف الخاصة الصغيرة التي تـ ج
ـوا�ــه مخاطر
شكل  :2-11النسبة ئ
محتملة ،بحسب تقدير القا�ئ مين عليها ملرحلة ما بعد ج
ال�ا�ئ حة.
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سيضطر املتحف
لتقليل عدد
املوظف� ن�
ي

سيتقلص عدد
برام� املتحف
ج
�
وأنشطته

من املح�تمل أن
يغلق املتحف
بشكل نها�ئ ي�

من ج
املر�ح أن
تنخفض إيرادات
املتحف

التواصل مع ج
امل�تمع املحلي
وصــل عــدد ال ــزي ــارات املــدرسـيــة إلــى املتحف الــوطـنــي فــي الــريــاض إلــى أكـثــر من
 900زيــارة مدرسية بحلول العام 2019م )6(.ومل تكن هذه الــزيــارات محصورة
على املتحف الوطني ،حيث شهدت بعض املعارض املؤقتة في مشاريع املتاحف
()7
اإلقليمية بكل من حا�ئ ل وعسير ج
وال�وف وتبوك رحالت مدرسية إلى مقارّ ها،
ويــأتــي ذلــك فــي إطــار السعي إلــى تعزيز عالقة املتحف ج
بامل�تمع وتفعيل دوره
التعليمي والتثقيفي ،إال أن هــذه األنشطة من الــزيــارات املدرسية وغيرها من
الفعاليات التي تستضيفها املتاحف أو تنظمها كانت محصورة في أول شهرين
من العام ،حيث استضاف املتحف الوطني على سبيل املثال 5 ،أنشطة في شهري
وبرام� تعليمية ومحاضرات عامة ،ولكن
ج
يناير وفبراير تنوعت بين ورش عمل
�
ُ
�أ
ملوا�هة ج
اإل�راءات االحترازية ج
مع بدء تطبيق ج
ال�ا�ئ حة لغيت محاضرتين كان من
()8
املخطط إقامتهما في شهر مارس.

الرقمنة في قطاع املتاحف
ج
االست�ابة للظروف التي
سؤال التحول الرقمي في قطاع املتاحف ليس وليد
فرضتها ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-فخالل العقدين املاضيين أخذت املمارسات الرقمية
فشي� � ًا كنشاط أساسي تعنى به مؤسسة املتحف سواء على املستوى
شي� �اً
ئ
تترسخ ئ
العاملي أم املحلي ،وليس في إطار تحديث املؤسسة فحسب ،وإنما ألن الرقمنة
تمس صلب وظا�ئ ف املتحف األساسية ،واملتمثلة في الحفظ واألرشفة عبر قواعد
البيانات وتخزين نسخ رقمية للمقتنيات ،والدور التثقيفي والتعليمي للمتحف
عبر وسا�ئ ل التواصل الرقمية ،وكانت ج
ال�ا�ئ حة بمثابة الصدمة املحفزة التي كشفت
الهوة بين واقع الرقمنة واملأمول ،ورفعت من مرتبتها في سلم األولويات.

يأخذ النشاط الرقمي للمتاحف في تواصلها مع ج
امل�تمع وأداء دورهــا التثقيفي
والتعليمي عدة أشكال منها ( )1ج
ال�والت االفتراضية واستعراض النسخ الرقمية
للمقتنيات على املوقع اإللكتروني )2( ،التفاعل عبر وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي،
( )3إقامة معارض افتراضية مصممة
خصيصا للعرض على شبكة اإلنترنت
�ً
ج
الوقا�ئ
ية سارعت
واستعراض روزنامة الفعاليات املتحفية .وفي ظل اإل�ــراءات
بعض املتاحف في اململكة إلى تفعيل نشاطها عبر وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي،
حيث أطلق املتحف الوطني في غضون أسبوع من بداية الحظر وسم «املتحف من
املنزل» عبر حساب املتحف في موقع التواصل ج
اال�تماعي تويتر )9(،واستعرض
ج
االست�ابة
ـورا ومعلومات عن مقتنيات املتحف ،واتسق ذلــك مع
من خالله صـ � ً
العاملية لآلثار املترتبة على ج
ال�ا�ئ حة ،حيث عمدت نسبة من املتاحف في العامل تقدر بـ
 47.5%إلى رفع نشاطها على وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي )10(،إال أن زيادة النشاط
ح� �
مل تظهر في متاحف اململكة األصغر ج
ماً والتي مل تتمكن من العمل عن ُب�عد ،وبدا
()11
ُ
التفاعل في ج
ت
و�عد محدودية النشاط
محدودا على مستوى القطاع،
�ً
م�مله
هذه ج� �
زءاً من تحد� ٍ أكبر يتعلق باألرضية األساسية لنشاط التواصل الرقمي ،حيث
�
نسخاً
يظهر غياب أو ضعف املواقع اإللكترونية للمتاحف الحكومية التي تعرض
�ً
مرقمنة
ال عن غياب تطبيقات الهواتف الذكية التي مل
مسبقا من مقتنياتها ،فض � ً
()12
ج
تت�اوز املتحف الواحد ،وهو املتحف الوطني ،ويشير مسح املتاحف الخاصة ،أن
�
خاصا باملتحف في أحد وسا�ئ ل
�ً
حساباً
 75%من املتاحف الخاصة الصغيرة يمتلك
ً
التواصل ج
إلكترونيا ،حيث أن
موقعا
�ً
اال�تماعي ،في مقابل  48.8%فقط يمتلك
�
ّ
با من الناحية املالية والتقنية من إنشاء معرف
تأسيس موقع إلكتروني أكثر تطل ً
في وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي .ومعظم املتاحف الخاصة الصغيرة ،كما سبق
الذكر ،مل يكن له نشاط في فترة ج
ال�ا�ئ حة.
رغم أهمية النشاط على وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي ،إال أنها وحدها ال تكفي لخلق
حضور رقمي يقدم ج
ت�ربة افتراضية متكاملة للمتاحف .يوفر عدد من املتاحف في
اململكة زيارة افتراضية ( 360ج
در�ة) لصاالته مثل املتحف الوطني ،ومتحف مركز
امللك عبد العزيز الثقافي العاملي (إثراء) الذي افتتح الزيارة االفتراضية ملعارضه
بنهاية شهر مارس )13(،ومتحف املصمك الذي أطلق زياراته االفتراضية عام 2016م،
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني
تطبيقا عبر الهواتف الذكية
�ً
وأتاحت حينها ئ
ج
يسمح بزيارة املتحف
والت�ول خالل أروقته بتصوير ثالثي األبعاد )14(.غير أنه غاب
�
خصيصاً للتلقي
عن القطاع في اململكة إطالق ج�والت افتراضية ملعارض مصممة
ت�ربة متكاملة ،شبيهة بهذه ج
الرقمي في ج
الت�ارب ،والتي مل يتمكن من توفيرها
()15
خالل فترة ج
ال�ا�ئ حة إال عدد محدود من املتاحف العاملية النشطة.
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رقمنة مقتنيات املتاحف

ج
الس�الت للمقتنيات التي تمتلكها املتاحف الخاصة الصغيرة.
شكل  :4-11نوع

املستوى األ كـثــر حيوية للتحول الرقمي ،يتحقق مــن خــال توظيف التقنيات
الرقمية في العمليات الداخلية كآليات ج
ال�رد وأرشفة مقتنيات املتحف وتخزين
نسخ رقمية منها في قواعد بيانات ،وهي في صميم دور املتحف لحفظ التراث
ج
االت�اه مع
الوطني واإلنساني ،وقد انطلقت الخطوات األولى باململكة في هذا
ً
حاليا) ،حيث
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني (وزارة السياحة
ج�هود
ئ
وثقت  30-35%من القطع ضمن قاعدة بيانات املتاحف التابعة لها آنــذاك،
امل�موعات التي مل تُ� ج
وهو ما يشير إلى أهمية استكمال عملية التوثيق ألن ج
س�ل
وهي�ة املتاحف
معرضة لخطر الضياع )16(،وهذا ما تعمل عليه وزارة الثقافة
بعد َّ
ئ
ج
تس�يل وطـنــي ،وبـنــاء قــاعــدة دا�ئ ـمــة
إل كـمــال هــذا الـ جـ�ـهــد ،والـتــأسـيــس لنظام
للمقتنيات املتحفية ،وذلك بالتعاون مع ج
ال�هات األخرى املسؤولة.
�
تضافراً ج
ل�هود بشرية كبيرة من متطوعين وطــاب إلى
يتطلب هــذا العمل
ج�انب موظفي القطاع والتعاون مع القطاعات األخرى املعنية )17(،فبالنظر إلى
ج
ت�ارب أخــرى ،فإن عمليات رقمنة التراث قد تمتد لسنوات طويلة ،فقطاع
املتاحف فــي اململكة املتحدة على سبيل املـثــال ،مل يستكمل رقمنة أكثر من
 20%من مقتنيات املتاحف بالرغم من سياسات الرقمنة التي بــدأت منذ
أكثر من عقدين )18(.كما أن هذا التحول في ج
حا�ة إلى تطوير سياسة رقمنة
وطنية تضع املعايير واآلليات لضمان سالمة وانتظام قواعد البيانات ،باإلضافة
إلــى مواكبة أحــدث التقنيات مثل املسح ثالثي األبـعــاد ،وتطبيقات التخزين
ج
واالستر�اع.
وال تنحصر مهام رقمنة املقتنيات فــي املؤسسات الوطنية الكبرى ،حيث إن
ترسيخ هذه املمارسة على مختلف املستويات يعين على خلق قطاع محترف
وق ــادر عـلــى حـفــظ مــا يضمه الـقـطــاع مــن إرث ثـقــافــي ثمين س ــواء كــان ضمن
املقتنيات العامة أم الـخــاصــة ،حيث يــوضــح مسح املتاحف الخاصة أن نسبة
إ�مالي العينة املرتبطة بتلك املتاحف الصغيرة ،ال تمتلك أي ج
الثلث من ج
س�ل
ال عن صور مرقمنة (شكل  ،)3-11بينما لدى حوالي  44%من
ملقتنياتها ،فض � ً
هذه املتاحف قواعد بيانات تتضمن
صورا للقطع.
�ً
امل�وية للمتاحف الخاصة الصغيرة التي تمتلك قواعد
شكل  :3-11النسبة ئ
بيانات مخزنة للمقتنيات التي تمتلكها.

34.62%

32.69%

32.69%
نعم جل�ميع املقتنيات
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نعم لبعض املقتنيات
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2.005%
20.00%
15.00%

13%

10.00%

12%

5.00%
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ال تمتلك
أي ج
س�ل

ج
س�ل باملقتنيات فقط

ج
س�ل مع معلومات
موثقة للقطع

ج
س�ل مع معلومات
وصور للقطع

إن تسريع التحول الرقمي في حفظ وأرشفة املقتنيات وترسيخ ممارساته في
مختلف مستويات القطاع لن يحفظ التراث الوطني فحسب ،بل ُي�عد بمثابة
للبرام� واألنشطة الرقمية ،والتي ّ
تمكن مؤسسة املتحف في
ج
البنية التحتية
�
اململكة من أداء دورها التثقيفي وإعطاء املواطنين واملهتمين والباحثين حقهم
()19
في الوصول إلى املعرفة املشتركة التي يحفظها املتحف.

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

�
�
حكومياً من خــال البرام�ج التي
وترخيصاً
هي�ات مستقلة ،وتتلقى دعـمـ �ـاً
أو ئ
�
ج
هي�ة املتاحف التي يترقب القطاع إطالقها،
ُي�عمل عليها في إطار
استراتي�ية ئ
وقد وصل ج
متحفا في ج�ميع
�ً
إ�مالي املتاحف الخاصة في عام 2020م إلى 261

تصنيف املتاحف في اململكة

من حيث النشاط ،تُ�ـعــرف املتاحف العامة بتلك التي تحتوي على ج
م�موعات
ـدر� ضمن هــذا التصنيف
متنوعة مــن املقتنيات وفــي مـ جـ�ــاالت مختلفة ،وي ـنـ ج
�
أيضا ج
م�موعة متخصصة في
�ً
املتاحف الوطنية واإلقليمية واملحلية ،وقد تعرض
مساحات إضافية ،أما املتاحف املتخصصة فتعرف بعرضها ملقتنيات معينة في
()20
ج
م�االت محددة مثل املتاحف العلمية واملوسيقية والعسكرية وغيرها.
ً
تنظيميا ،تُ� نّ
ف�ات :املتاحف العامة الكبيرة ،املتاحف
ص�ف املتاحف باململكة في عدة ئ
العامة واملحلية الصغيرة ،املتاحف الخاصة الكبيرة ،واملتاحف الخاصة الصغيرة.
لهي�ة املتاحف أو ج
ل�هة حكومية
�ً
( )21املتاحف العامة هي املتاحف التي تتبع
تنظيميا ئ
أخرى ،وقد تكون عامة من حيث النشاط ،مثل املتحف الوطني أو متاحف املناطق،
()22
أو متخصصة مثل متحف العمالت التابع للبنك املركزي السعودي.
املتاحف الخاصة هي مؤسسات ثقافية تعود ملكيتها إلى أفراد أو ج�هات محلية

مناطق اململكة ،ويتركز العدد األكبر منها في مناطق الرياض ،ومكة املكرمة،
وعسير ،واملنطقة الشرقية ،ويصنف حوالي  20%من املتاحف الخاصة ضمن
ف�ة متحف كبير.
ئ

املشاريع واإلنشاءات في قطاع املتاحف
ُي�عد التحضير للتوسع في إنشاء املتاحف ج
ال�ديدة أحــد أهــم مالمح النمو في
القطاع املتحفي ،وقد شهد العام 2020م اإلعالن عن عدد من املشاريع املستقبلية
في مختلف القطاعات املتحفية ،الحكومية منها والخاصة ،والتي يؤمل أن ترى
النور خالل األعــوام الثالثة القادمة ،وتحت تصنيف املتاحف املتخصصة ،أعلنت
وزارة الثقافة عــن الـبــدء بالتحضير إلنـشــاء  4متاحف نوعية فــي إطــار مبادرة
املتاحف املتخصصة التي تهدف إلــى إنشاء عــدد من املتاحف في عــدة ج
م�االت،
وذلك ضمن مستهدفات برنام�ج ج�ودة الحياة لتحقيق رؤية 2030م.
�

توزيع املتاحف في اململكة
1 1
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�
�
كبيرا ضمن ج
م�معات ثقافية في
�ً
خاصاً
متحفاً
كما يترقب القطاع إنشاء 13
مشاريع تنموية كبرى ،تتوزع  11متاحف منها في منطقة الرياض ،ومتحف في
منطقة مكة املكرمة ،وآخر في منطقة تبوك.

()1

مشاريع مستقبلية ملتاحف خاصة كبيرة

5

ﻣﺘﺎﺣﻒ

ﺣﺪﻳﻘﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن

العاملون في القطاع
يبلغ عدد العاملين في املهن ذات االرتباط املباشر بقطاع املتاحف قرابة الثالثما�ئ ة
عامل ،وهــو عــدد ال يشمل ج�ميع من يوظفه القطاع في الخدمات والوظا�ئ ف
املختلفة بالقطاع ،إنما العاملين املختصين بالنشاط الدقيق للمتحف ،وقــد ال
يعكس هــذا الــرقــم حــال القطاع الــذي يشهد مرحلة مــن التحوالت التنظيمية
�
والهيكلية ،لكنه يعطي
مؤشراً على تمكين السعوديين فيه ،حيث يشكلون أكثر
ج
املس�لين في مهن :مدير متحف ،دليل متحف ،دليل معرض،
من  90%من
كما يبرز حضور املرأة السعودية في القطاع ،إذ تشكل القوة العاملة من اإلناث
في هذه املهن قرابة  40%من ج
إ�مالي العاملين السعوديين.
أدر� نظام التصنيف السعودي املوحد للمهن ج
ال�ديد
ج
إلى ج�انب املهن املذكورة،
�
الــذي أقــره ج
م�لس ال ــوزراء منتصف العام 2020م  80مهنة ثقافية ج�ــاء من
ضمنها في قطاع املتاحف مهنة «أمين متحف».
ج�دول  :1-11أعداد العاملين في املهن ذات العالقة باملتاحف حسب ج
ال�نسية.
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6

ﻣﺘﺎﺣﻒ

ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪرﻋﻴﺔ

1
 2ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ�ُ :ﯨﻌ��� ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﺜﻼث
ﻣ� ��ل آل ﺳﻌﻮد�ُ :ﯨﻌ��� ﺑﺴﺮد ا��ﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮة اﳌﺎﻟﻜﺔ.
ﻣﺘﺤﻒ �

)اﻷو�� واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(.

3

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

اسم املهنة

عدد السعوديين

ج
ج
املس�لين
إ�مالي العاملين

مدير متحف

5

7

دليل (مرشد) متحف

13

15

دليل (مرشد) معرض

247

265

شكل  :5-11توزيع السعوديين العاملين في مهنة دليل معرض حسب ج
ال�نس.

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

4
 5ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪرﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮن :ﻣﺘﺤﻒ ﻓ�� ��.
اﻟ��اﺛﻴﺔ وا��ﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ.
ﻟﻠ��اث :ﻣﺘﺤﻒ ُ�ﯨﻌ��� ﺑﺎﳌﻘﺘﻨﻴﺎت �
 6ﻣﺘﺤﻒ ﻣﺴﻚ �

)(2

98
149

ذكر

1

ﻣﺘﺤﻒ
ﺑﻤﺸﺮوع داون ﺗﺎون ٜﺣﺪة

1

ﻣﺘﺤﻒ

ﺑﻤﺸﺮوع أﻣﺎﻻ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋ��
ﺳﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ.

هي�ة املتاحف 17 ،ديسمبر 2020م.
 )1بيانات ئ
هي�ة تطوير بوابة الدرعية 27 ،ديسمبر 2020م.
 )2بيانات ئ
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أن�ثى

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

تطورات تنظيمية
استعرض تقرير العام 2019م ج�وانب من التحوالت الهيكلية التي يمر بها قطاع
هي�ة املتاحف
املتاحف في اململكة خالل األعوام القليلة املاضية ،كان آخرها إنشاء ئ
في فبراير 2020م ،والتي أصبحت اليوم ج
ال�هة املسؤولة عن تطوير القطاع،
بر�ئ اسة الدكتور ستيفانو كاربوني� .أُ علن عن تشكيل ج
الهي�ة في
م�لس إدارة
ئ
 22يوليو 2020م بر�ئ اسة سمو وزير الثقافة األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان
آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب وزير الثقافة األستاذ حامد بن محمد فايز نا�ئ �باً لر�ئ يس

ج
امل�لس ،وعضوية الدكتور ماركوس هيلغيرت ،واألستاذ رفعت مدحت شيخ
األرض ،واألستاذة ج�نيفر ستوكمان ،واألستاذة منى بنت عابد خزندار ،واألستاذ
كريس ديركون )24(.وقبل ذلك مع بداية العام صدر قرار ج
م�لس الوزراء بتاريخ
 28ج� ـمــادى األول ــى 1441ه ـ ــ 24 /يناير 2020م بنقل اإلش ــراف على املتحف
الوطني بمركز امللك عبدالعزيز التاريخي إلــى وزارة الثقافة وتفويض الــوزارة
بتشكيل ج
م�لس أمناء املتحف الوطني ،وذلك في إطار تنظيم العمل في القطاع
والـ جـ�ـهــات املسؤولة عنه بشكل مـبــاشــر )25(،وقــام ج
امل�لس بــاإلعــان عــن تعيين
()26
األستاذة ليلى ّ
الفداغ مدير�ة� ً عامة للمتحف في  28ديسمبر 2020م.

مشاريع مستقبلية ملتاحف متخصصة
متحف الذهب األسود
متحف فـنــي عــن الـنـفــط يـقــام فــي الــريــاض بــالـشــراكــة مــع مــركــز املـلــك عبدهللا
للدراسات والبحوث البترولية بالرياض ،ويوثق بشكل إبداعي دور النفط في
امل�تمعات ،ومن املقرر افتتاحه عام 2022م)1(.
مسيرة حياة ج

متحف الفنان طارق عبدالحكيم

متحف موسيقى يـقــام فــي ج� ــدة التاريخية،
و�ـ ـعـ ـن ــى ب ـح ـيــاة وم ـس ـي ــرة ال ـف ـن ــان ال ــراح ــل،
ُي
وبتوثيق التراث املوسيقي في اململكة ،ويخطط
الفتتاحه في أواخر عام 2022م)2(.

متحف البحر األحمر
متحف تراثي يقام في مبنى باب
البنط الـتــراثــي بـ جـ�ــدة التاريخية،
يـحـتــوي عـلــى مـخـطــوطــات وصــور
وكتب نادرة ،وأعمال فنية تحكي
قصة الثراء الثقافي للبحر األحمر
وهــويــة مــدنــه الـتــي تشكلت عبر
الـتــواصــل مــع ثـقــافــات ال ـعــامل من
خـ ــال خ ـط ــوط الـ ـت ـ جـ� ــارة والـ ـح ــ�،
ج
وسيفتتح في نهاية 2022م)3(.

متحف (تيم الب) الياباني العاملي

ت�ربة ج
وهــو متحف تفاعلي يقام في مدينة ج�ــدة ،ويقدم ج
ت�مع بين الفنون
والتقنية بشكل مبتكر ،وقد استقطبت وزارة الثقافة الفريق الياباني (تيم الب)
إلقامته بحلول عام 2023م)4(.

 )1واس ،ثقافي /إطالق أول متحف إبداعي عن النفط بالرياض عام 2020م 9 ،سبتمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2131746 ،

 )2واس ،ثقافي /وزارة الثقافة تعلن إنشاء متحف طارق عبدالحكيم في ج�دة التاريخية 17 ،أغسطس 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2121375 ،
 )3واس ،ثقافي /وزارة الثقافة تؤسس متحف البحر األحمر في مبنى البنط ج
ب�دة التاريخية 20 ،سبتمبر2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2135372

 )4واس ،ثقافي /وزارة الثقافة تستقطب متحف تيم الب الياباني العاملي 13 ،سبتمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2133139 ،

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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املتاحف

هوامش الفصل:
 )1نقاش بؤري ،املتاحف 3،ديسمبر 2020م.
 )3نقاش بؤري ،املتاحف 3 ،ديسمبر 2020م.

2) UNESCO, Museums around the World in the Face of Covid-19”, May 2020, p16.

ج
املنه�ية ملزيد من التفاصيل.
 )4باستثناء  3متاحف جأ�ريت فيها املقابلة مع مدراء املتاحف وليس املالك ،انظر ملحق

ج
ج
املنه�ية.
منه�ية املسح ،انظر ملحق
 )5لتفاصيل عن

 )6وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل املتاحف» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م :مالمح وإحصا�ئ يات.
هي�ة املتاحف 17 ،ديسمبر 2020م.
 )7بيانات ئ

هي�ة املتاحف 17 ،ديسمبر 2020م.
 )8بيانات ئ
�
 )9املتحف الوطني السعودي  [@SaudiMuseum]، 20مارس 2020م،املتحف مغلق حالياً ولكن عبر وسم املتحف من املنزل راح تتعرف أكثر على روا�ئ ع القطع
األثرية في املتحف الوطني ،تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/SaudiMuseum/status/1241038037926252544 ،
10) International Council of Museums, Museums, museum professionals and COVID-19, May 2020.

 )11نقاش بؤري ،املتاحف2020 ،م.

هي�ة املتاحف 17 ،ديسمبر 2020م.
 )12بيانات ئ
ُ
)13إثراء [ 30 ،]@Ithraمارس 2020م ،وعدنا في إثراء أن ن�قدم لكم أفضل ج
ت�ربة حتى وإن كانت أبوابنا مغلقة لسالمتكم ،إذ نتيح لكم في (إثراء التواصل)
زيارة مركزنا املذهل في أي وقت تشاء عن طريق الرابط أدناه لتحظى بأول ج
ت�ربة افتراضية ثالثية األبعاد بالكامل ،نراك بالداخل  ttps://ithra.com/360/
h
 ،تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/Ithra/status/1244656858046115841 ،

�	)14ريدة ج
ج
ال�زيرة ،ج�ولة افتراضية وزيارة ثالثية األبعاد ملتحف املصمك 12،مارس 2016مhttps://www.al-madina.com/article/436783/%D8%A ،
%8A%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%88%D9%C%D9
8A%D8%A9-%D8%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AB%D9%88%D8%B2%D9
81-%85%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%%A7%D9
83%85%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%%D8%A7%D9
 )16نقاش بؤري ،املتاحف 3 ،ديسمبر 2020م.

15) UNESCO, Museums around the World in the Face of Covid-19”, May 2020, p16.

 )17نقاش بؤري ،املتاحف 3 ،ديسمبر 2020م.

18) Collections Trust, 2019, Mapping Digitized Collections in England, Department for Digital, Culture, Media and Sport,
United Kingdom.

 )19نقاش بؤري ،املتاحف3 ،ديسمبر 2020م.

20) Geoffrey D. Lewis, “Museum: Cultural Institution”, Britannica, 6 Nov 2020. https://www.britannica.com/topic/museumcultural-institution/History-museums
هي�ة املتاحف 17 ،يناير 2020م.
 )21بيانات ئ

 )22ملزيد من األمثلة على املتاحف العامة واملتخصصة ،انظر :وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل املتاحف» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية :2019
مالمح وإحصا�ئ يات.

 )23بيانات من وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية 10 ،ديسمبر 2020م.

هي�ة املتاحف 01 ،ذو ج
 )24واس ،عام  /وزارة الثقافة تُ�علن تشكيل ج
الح�ة 1441هـhttps://www.spa.gov.sa/2112802 ،
م�لس إدارة ئ

 )25صحيفة أم القرى ،قرارات ج
م�لس الوزراء بنقل اإلشراف على املتحف الوطني بمركز امللك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة 28 ،ج�مادى األولى 1441هـ،
https://www.uqn.gov.sa/articles/1579729252151053200/
عاما للمتحف الوطني 13 ،ج�مادى األولى 1442هـ 28 /ديسمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2173110 ،
مديرا � ً
�ً
 )26واس ،عام  /الفداغ
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املكتبات
أنشطة وفعاليات املكتبات

املقتنيات ج
و�هود الحفظ واألرشفة

الفصل الثاني عشر

12

املكتبات

�
أساسيا في حفظ اإلرث الثقافي ونشر املعرفة وتوفير مصادرها ،وذلك من خالل املكتبات العامة
�ً
دوراً
يؤدي قطاع املكتبات باململكة
ج
هي�ة
تأسيس
في
تتمثل
مهمة
إضافة
2020م
العام
شهد
وقد
الوطنية،
فهد
امللك
مكتبة
إلى
باإلضافة
وال�امعية واملتخصصة،
ئ
الهي�ة في هذا ج
ك�هة ج
املكتبات ج
ال�انب مبادرة سمو وزير الثقافة التي أعلن فيها
مر�عية لتنظيم القطاع وتطويره ،وكانت أولى مبادرات
ئ
عن إنشاء 153مكتبة في مختلف مناطق اململكة لتقوم بدورها كمراكز ثقافية وحضارية إلثراء النشاط املعرفي باملناطق.
باإل�راءات االحترازية التي اتخذت ج
وقد تأثر قطاع املكتبات ج
ملوا�هة انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-حيث اضطرت املكتبات إلغالق أبوابها أمام
الزوار واملستفيدين ،وطرأت تغييرات كبيرة على أدا�ئ ها ملختلف وظا�ئ فها ،ولكن في املقابل استطاعت بعض املكتبات توظيف املنصات
التحول الرقمي في
الرقمية إلقامة أنشطتها وفعالياتها عبر الفضاء االفتراضي ،وتمكنت املكتبات التي كانت قد خطت خطوات نحو
ّ
السنوات السابقة من تقديم الخدمات اإللكترونية للتغلب على عوا�ئ ق العزل املنزلي ،إلى ج�انب استكمال مشروعاتها املتعلقة برقمنة
املحتوى وتطويره.

أنشطة وفعاليات املكتبات

نشاط املكتبات في ظل ج�ا�ئ حة كوفيد19-

تأثرت معظم الخدمات األساسية للمكتبات ،من حيث استقبال الزوار ،وإتاحة
قاعات املطالعة ،واستعارة الكتب ،وغير ذلك بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد 19-والظروف
االستثنا�ئ ية التي فرضتها خالل العام 2020م ،فقد توقفت ج�ميع املكتبات عن
استقبال ال ــزوار واملــرتــاديــن منذ منتصف شهر مــارس ،واستمر إغالقها مـ �
ـدداً
()1
متفاوتة ،حيث أغلقت مكتبة إث ــراء على سبيل املـثــال قــرابــة الثالثة أشـهــر،
ً
تقريبا )2(،وبقيت مكتبة
واستمرت مكتبة امللك فهد الوطنية مغلقة لستة أشهر
امللك فهد العامة ج
ب�دة مغلقة بقية العام )3(.وبعد رفع الحظر والسماح لألماكن
العامة بمزاولة نشاطاتها بدأت بعض املكتبات بفتح أبوابها واستقبال الزوار مع
تطبيق ج
اإل�ــراءات االحترازية من حيث تحديد عدد الزوار ،وتنظيم الزيارات عن
ح�ز مواعيد مسبقة لضمان تحقيق التباعد ج
طريق ج
اال�تماعي.

وقد أدت هذه ج
اإل�راءات بطبيعة الحال إلى انخفاض أعداد الزوار خالل العام ،وكذلك
أعداد املستفيدين من خدمات استعارة الكتب حتى مع توفير خدمة االستعارة
في أثناء اإلغالق ،إال أن هذا اإلغالق -في حاالت كثيرة -مل يوقف نشاطها الثقافي
وامل�تمعي ،حيث تمكنت بعض املكتبات العامة ج
ج
وال�امعية من ممارسة دورها
الثقافي باالعتماد على الوسا�ئ ط الرقمية في التواصل ،وإقامة األنشطة والفعاليات،
وتوفير عدد من الخدمات اإللكترونية ،وقد تنوعت أنشطتها التي قدمتها عبر
الف�ات التي تستهدفها.
الفضاء االفتراضي في أشكالها ومضامينها ،وكذلك في ئ

األنشطة العامة
مو�هة ج
برام� وفعاليات ج
لل�مهور العام مثل اللقاءات والندوات
ج
تنظم املكتبات
�
َ
ّ
ج
والــدورات التدريبية ،وعلى الرغم من الظروف التي سببتها ال�ا�ئ حة وشكلت
تحديا أمــام استمرار دورهــا في هــذا املـ جـ�ــال ،استطاع عــدد منها االستمرار في
�ً
فضاءً
ممارسة األنشطة الثقافية باالعتماد على املنصات الرقمية التي أتاحت
�
ً
افتراضيا ،وفيما تأثر النشاط لــدى بعض
مغايرا للتواصل وإقــامــة الفعاليات
�ً
املكتبات بصورة ملحوظة ،تمكن بعضها اآلخر من مواصلة األنشطة والفعاليات
من خالل البدا�ئ ل الرقمية ،وربما كثفت نشاطها أكثر خالل مدة الحظر واستغلت
إقبال الناس في أوقــات فراغهم ج
ل�ذبهم باملزيد من البرام�ج واألنشطة ،فعلى
�
سبيل املـثــال بــدأت مكتبة امللك فهد العامة بـ جـ�ــدة سلسلة دورات عــن تطوير
املهارات الشخصية والوظيفية قبل بداية ج
ال�ا�ئ حة في مقر املكتبة ،ثم استمرت
املكتبة في تقديم الــدورات نفسها بعد فرض ج
اإل� ــراءات االحترازية عبر منصة
زوم ،ليبلغ عدد الدورات التي نظمتها خالل العام  104دورات )4(،وكذلك قدمت
ج
للم�تمع تمثلت فــي عــدد من
ـ� مفتوحة
مكتبة الـحــرم املـكــي الشريف بــرامـ ج
�
برنام� ثقافي ُب�ث في شهر رمضان 1441هـ
ج
املحاضرات والندوات ،إلى ج�انب
�
ج
مشابها في
�ً
وبرنام� � ًا
تضمن ثمانية لـقــاءات ثقافية منوعة عبر منصة زوم،
()5
الح� وفي املوسم الصيفي.
ج
موسم
�
ت ـقــوم املـكـتـبــات غــال ـبـ � ًـا بـتـقــديــم مـحـتــوى مـتـنــوع يـنــاســب فـ ئـ�ــات املـ جـ�ـتـمــع كافة
واهتماماتهم الحياتية ،مع تركيز خــاص على الفعاليات التي تُ�عنى بالقراءة
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والـكـتــب ،وه ـنــاك على سبيل امل ـثــال لــدى مكتبة املـلــك فهد الـعــامــة بـ جـ�ــدة نــاد� ٍ
متخصص فــي أنـشـطــة الـكـتــب والـ ـق ــراءة ،وق ــد نـظــم ال ـنــادي عـلــى م ــدار الـعــام
عـ �
ـدداً مــن ج
ال�لسات املهمة ليناقش فــي كــل ج�لسة منها كـتــابـ �ـاً تــم التصويت
ً
مسبقا ،وقــد عقد الـنــادي ج�لستين قبل الحظر وســت ج�لسات
على اختياره
افتراضية بعد الحظر ُع ـ ِر ضَ�ــت فيها ونوقشت ج
م�موعة مــن األعـمــال األدبية
والروا�ئ ية والفكرية )6(،وكان لدى مكتبة امللك عبد العزيز العامة نشاط مشابه
يتم باستضافة املؤلف ومناقشة الكتاب معه ،وضمن هذا النشاط استضافت
ج
عددا من املفكرين البارزين من داخل اململكة
�ً
املكتبة
وخار�ها لعرض ومناقشة
ً ()7
ِّ
ُ
أعمالهم التي صــدرت حــديـثــا .وإضــافــة إلــى ذلــك ن�ـ�ظ ـ َـمــت عــدد من مسابقات
()8
ج
ومهر�اناتها.
القراءة
غير أن أنشطة املكتبات مل تقتصر على اللقاءات والــدورات واملناقشات فحسب،
بل شملت كذلك إقامة معارض لعرض مقتنياتها القيمة ،وتقديم مواد معرفية
وثقافية من خاللها للزا�ئ رين ،فعلى سبيل املثال قامت مكتبة امللك فهد الوطنية
بإقامة معرض تحت عـنــوان «السعودية فــي تسعين عــامـ ًـا» بمناسبة اليوم
ج
بم�موعة من الصور
الوطني التسعين استعرضت من خالله تاريخ اململكة
�ً
معرضا
والوثا�ئ ق والكتب النادرة )9(،ونظمت مكتبة امللك عبد العزيز العامة 13
على مدار العام كان من ضمنها معرض افتراضي تحت عنوان «مالمح وأماكن
سعودية» )10(،إال أن امللحوظة العامة في هذا السياق تشير إلى محدودية عدد
املكتبات التي أقامت معارض بسبب الظروف االستثنا�ئ ية التي فرضتها ج
ال�ا�ئ حة.
ومن ج�انب آخر نظمت بعض املكتبات أنشطة متنوعة ضمن فعاليات عام الخط
العربي 2020م )11(.وقد شملت هذه الفعاليات ج�وانب مختلفة ،فمنها ما كان
�
مخصصاً لتحفيز مهارات الهواة وتنميتها ،مثل املسابقات والدورات التدريبية،
ومنها على سبيل املثال مسابقة «نخط بفخر» التي أقامتها مكتبة امللك فهد
بـ جـ�ــدة( )12ودورة «أساسيات الخط العربي» التي نظمتها مكتبة الحرم املكي.
( )13كما كان هناك فعاليات عن استخدام التقنية الحديثة وتطويرها واالستفادة
منها لخدمة هذا الفن ،وفي هذا الصدد نظمت مكتبة إثراء لقاءين عن استخدام
تقنيات الطباعة في الخط العربي واستخدام الخط الــرقـمــي )14(.وكذلك كانت
هـنــاك فعاليات للتعريف بتاريخ هــذا الـفــن وتــراثــه الغني مثل امل ـعــارض التي
()15
أقامتها مكتبة إثراء ومكتبة امللك عبدالعزيز العامة.

أنشطة األطفال واليافعين
�
خاصاً باألطفال واليافعين ،وتخصص العديد من
اهتماما
�ً
تولي بعض املكتبات
لهذه
واألنشطة
الفعاليات
الف�ة ،وقد استمر عدد من املكتبات هذا العام في
ئ
إقامة فعاليات وأنشطة رقمية متنوعة على الرغم من ظروف ج
ال�ا�ئ حة ،ويبدو
البرام� عن ُب�عد قد أثبتت فاعليتها ،حيث القت إقبا �الً وتفاع �الً
ج
أن إقامة مثل هذه
�
ملحوظا من األطفال ،ويمكن مالحظة ذلك من خالل األنشطة االفتراضية التي
�ً

أقامتها بعض املكتبات لألطفال ،فعلى سبيل املـثــال قامت مكتبة امللك فهد
ب�دة ،ومكتبة دار العلوم ج
ج
بال�وف بفعاليات مخصصة لقراءة قصص األطفال
بشكل أسبوعي عبر إنستغرام ويوتيوب( ،)16كما قامت مكتبة امللك عبدالعزيز
�
العامة بفعاليات افتراضية شملت � 89
مباشراً لألطفال عبر املنصات الرقمية،
بثاً

ويعكس ارتفاع عدد االشتراكات لعضوية نادي الطفل بمكتبة امللك عبدالعزيز
العامة مدى اإلقبال على تلك البرام  ،حيث بلغ عدد املشتركين ج
ال�دد خالل هذا
�ج
ً
1762مشتركا ،ليصل ج
م�موع املشتركين إلى  15ألف مستفيد في العام
العام
()17
2020م من كل أنحاء اململكة.
وإلــى ج�انب البرام�ج االفتراضية ،كانت هناك فرصة خــال العام إلقامة بعض
�
البرام� والفعاليات الحية قبل بداية تطبيق ج
اإل�راءات الوقا�ئ ية وبعد رفع الحظر،
ج
�
عددا من املسرحيات
�ً
فعلى سبيل املثال عرضت مكتبة امللك عبدالعزيز العامة
�
126عرضاً خالل العام )18(،واستضافت مكتبة
والعروض الحية لألطفال بلغت
ج
الحرم املكي الشريف قبل تطبيق اإل�ــراءات الوقا�ئ ية في الربع األول من العام،
لقاءات تعريفية باملكتبة شملت  15مدرسة للبنات بين ابتدا�ئ ية ومتوسطة
وثــانــويــة واس ـت ـفــاد م ـن ـهــا  281طــال ـبــة ،وكــذلــك خـمــس مـ ــدارس بنين استفاد
()19
ً
طالبا ،ولكن اللقاءات توقفت بعد تطبيق ج
اإل�راءات.
منها 320

األنشطة العلمية
تقوم بعض املكتبات  -إضافة إلــى األنشطة الثقافية العامة  -بأنشطة علمية
وبحثية في ج
م�ال املكتبات واملعلومات واألرش ـفــة ،وتهدف هــذه األنشطة إلى
تطوير قطاع املكتبات وتحسين أدا�ئ ــه ،وتقييم املشروعات املتصلة بهذا ج
ال�انب،
�
ا لبعض املـكـتـبــات ،حيث ب ــرزت عدة
علمياً فــاع ـ � ً
وقــد شهد هــذا ال ـعــام نـشــاطـ �ـاً
مشروعات متميزة فــي املـ جـ�ــال العلمي ،مــن بينها صــدور أول عــدد مــن ج
م�لة
«دراســات الوثا�ئ ق» عن املركز الوطني للوثا�ئ ق واملعلومات ،وكان املركز قد أعلن
عن تأسيسها في العام املاضي ،وقد اشتمل العدد على أربعة أبحاث محكمة.
امل�ال ،إعداد ج
ومن املشروعات األخرى في هذا ج
م�مع امللك عبدالعزيز للمكتبات
الوقفية بالتعاون مع االتحاد العربي للمكتبات «دليل التوصيف الوظيفي في
()20
املكتبات واملعلومات واألرشيف واملخطوطات» ،وهو على وشك اإلصدار.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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املكتبات

برام� التدريب
ج
�

برام� مخصصة للتدريب على استخدام املكتبات والبحث فيها
ج
ُق�دمت خالل العام،
�
وفي قواعد املعلومات التي تتيحها ،وبطبيعة الحال كانت املكتبات ج
ال�امعية هي
نشاطا في هذا ج
برام� للمستفيدين
ج
فغالبا ما كانت املكتبات تخصص
�ً
امل�ال،
�ً
األكثر
�
ج
املست�دين ،حيث نظمت مكتبة ج�امعة أم القرى في شهر أكتوبر
من الطلبة
2020م دورة بعنوان «خدمات املعلومات» للتعريف بأنظمة وقواعد املعلومات في
املكتبة ،ون َّ�ظ مت ج�امعة امللك فيصل في شهر فبراير «أسبوع املعرفة» ،وهو برنام�ج
�
()23
ملدة أسبوع لتعريف الطلبة باملكتبة وخدماتها عبر محاضرات وورش عمل.
وباإلضافة إلى املكتبات ج
ال�امعية ،قدم املركز الوطني للوثا�ئ ق واملحفوظات برام�ج
�
برام�ه منسوبي ج
ج
ال�هات
تدريبية عــن حفظ الــوثــا�ئ ــق وأرشفتها ،واستهدفت
الحكومية ،وكان الحدث األبرز في ج
م�ال التدريب متمث �الً في تأسيس أكاديمية
الفهرس العربي املوحد التي تهدف إلى تقديم برام�ج للتأهيل املهني في تخصص
�
التخر� ممن ليس لديهم
ج
املكتبات واملعلومات ،وتستهدف في املقام األول حديثي
�
خبرات في ج
حديثا -
�ً
امل�ال ،وأطلقت األكاديمية حتى اآلن  -عبر موقعها املؤسس
()24
خمسة برام�ج تعليمية ،وهي في طور إعداد برام�ج إضافية خالل املدة املقبلة.
�
�

املقتنيات ج
و�هود الحفظ واألرشفة

كـمــا ن ـ�ظَّ ـمــت بـعــض املـكـتـبــات عـ ـ �
ـدداً مــن الــن ــدوات وال ـل ـقــاءات الـعـلـمـيــة ،فنظم
الفهرس العربي املوحد التابع ملكتبة امللك عبدالعزيز العامة على مــدار العام
سلسلة شبه أسبوعية من اللقاءات التي يستضيف فيها مختصين في علوم
املكتبات واألرشفة واملعلومات تم بثها عبر منصات إلكترونية متعددة منها زوم
ويوتيوب )21(،ونظم منتدى دارة امللك عبدالعزيز لقاءات علمية شبيهة ،وكان
تركيز املنتدى على املوضوعات التاريخية بشكل عام ،وتضمن ذلك بعض املحاور
ج
املتعلقة باألرشفة من بينها لقاء بعنوان «األرشيف في
موا�هة كورونا» ،ولقاء
()22
آخر عن أرشفة الوثا�ئ ق الرقمية.

مقتنيات املكتبات ج
وامل�موعات النادرة

من املهام الر�ئ يسة التي يضطلع بها قطاع املكتبات ،مهمة حفظ وتوثيق التراث
املعرفي والثقافي ،وفي اململكة هناك عدد من املكتبات واملراكز تتولى القيام بهذه
املهمة عن طريق ج�مع وحفظ وصيانة ج
م�موعات مختلفة ومتنوعة من الكتب
والوثا�ئ ق واملخطوطات ج
وامل�موعات النادرة ،وغيرها من األوعية املعرفية األخرى.

ج�دول  :1-12أعداد مقتنيات بعض املكتبات في اململكة.

()25

عناوين الكتب

املكتبة

95,762

مكتبة دارة امللك عبدالعزيز

()26

مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

9,536

2,808,677

188,000

28,506

40,000

1,445,796

5,099

8,407

125,000

15,722

-

—

—

2,500,000

470,900

11,414

4,861

2,508494

8,000

-

1,085,098

12,492

-

270,000

-

-

()35

101,084

-

-

()36

591,000

7,630

123,760

()27

مكتبة امللك فهد الوطنية

()28

ج
م�مع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

()29

املركز الوطني للوثا�ئ ق واملحفوظات

()30

مكتبة امللك سلمان ج
(�امعة امللك سعود)

()31

مكتبة األمير سلطان للعلوم واملعرفة ج
(�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية)

()32

مكتبة ج�امعة أم القرى

()33

مكتبة إثراء

()34

مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة
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ج
امل�موعات النادرة
تقتني بعض مكتبات اململكة ج
م�موعات نــادرة ،وتحافظ على املكتبات الخاصة
املهداة ،وكذلك املكتبات الوقفية ،وعلى رأس املكتبات ج
وال�هات التي تقوم بهذا
الــدور ،ج
م�مع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية باملدينة املنورة الــذي تأسس
بالدر�ة األولــى عــام 1437ه ـ ــ2016/م ،نُ
ج
و� قِ� َلت ج�ميع مقتنيات
لهذا الغرض
مكتبة امللك عبد العزيز إليه ،ويضم ج
امل�مع ما يقارب  35مكتبة وقفية )37(،حيث
بي�ة آمنة للمقتنيات بهدف املحافظة عليها من التلف والتآكل ،ولكنه ال يزال
يوفر ئ
في مقر مؤقت في ج
ال�امعة اإلسالمية.

وإلــى ج�ــانــب املكتبات الوقفية ،هناك عــدد مــن ج
امل�موعات الشخصية الـنــادرة
و�امعية ،ومن أبرز املكتبات التي تحتفظ ج
املحفوظة في مكتبات عامة ج
بم�موعات
من هذا النوع مكتبة امللك سلمان املركزية في ج�امعة امللك سعود ،حيث تقوم
بحفظ  12مكتبة شخصية من ضمنها مكتبات ألعالم بارزين في تاريخ اململكة
مثل الشيخ حمد ج
ال�اسر وآخرين )39(،وتضم ج�امعة أم القرى
أيضا  16مكتبة
�ً
شخصية منها مكتبة الشيخ محمد ســرور الصبان والشيخ عبدهللا بن حسن
آل الشيخ )40(،وكذلك تحتفظ ج
ال�امعة اإلسالمية بعدد من املكتبات الشخصية
()41
لعلماء بارزين كالشيخ األلباني وعبيد مدني وصالح بن حميد.

ج
للمسا�د ،وتقع
كما تنتشر في عدد من مناطق اململكة مكتبات وقفية تابعة
تحت إشــراف وزارة الشؤون اإلسالمية والــدعــوة واإلرش ــاد ،وقــد قامت الــوزارة
()38
بحصر املكتبات ومقتنياتها في شهر ديسمبر كما هو موضح في ج
ال�دول اآلتي.

الرقمنة في قطاع املكتبات

ج�دول  :2-12املكتبات الوقفية تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية
املنطقة

عدد املكتبات الوقفية

عدد الكتب واملخطوطات

مكة املكرمة

5

 25,000كتاب ومخطوط

الرياض

1

 5,400كتاب ومخطوط

ج�ازان

4

 12,000كتاب

الحدود الشمالية

1

 10,000كتاب

الباحة

1

 1,150كتاب

القصيم

5

 15,000كتاب

حا�ئ ل

4

 24,000كتاب ومخطوط

ُي�عد قطاع املكتبات من أكثر ج
اعتمادا على التقنيات الرقمية،
�ً
امل�االت الثقافية
حيث تتصل املكتبة في وظا�ئ فها األساسية بأحد أهم مظاهر التحول الرقمي ،أال
وهو رقمنة إدارة وتنظيم املعلومات ،وتأتي الرقمنة في قطاع املكتبات بأبسط
أشكالها ممثلة في رقمنة وظا�ئ ف الفهرسة اإللكترونية ملحتوياتها ،وهو ما أصبح
ممارسة شا�ئ عة فــي كــل املكتبات ســواء كانت كبيرة أم صغيرة ،غير أن تلك
املكتبات مل تتوقف عند هذه املمارسة البسيطة ،إذ تعمل على إبــراز اإلمكانيات
تعقيدا مــن حيث الــربــط الشبكي بين
�ً
الـتــي توفرها الرقمنة ملـشــروعــات أكـثــر
املكتبات وقواعد املعلومات لديها ،وتطبيق املعايير القياسية لعمليات التصنيف
واألرشفة .وقد أشار تقرير العام 2019م إلى مشروعات الربط الشبكي وبناء
قواعد املعلومات املشتركة ،في نظرة عامة إلى البنية التحتية للتحول الرقمي
في القطاع ومشروعاته املعلوماتية في اململكة.
ويستعرض هذا التقرير مالمح مستويين آخرين لتوظيف التقنيات الرقمية
فــي قـطــاع املـكـتـبــات .الـ ُبـ� ـعــد األول هــو رقـمـنــة امل ـح ـتــوى ،أي إن ـشــاء نـســخ من
مقتنيات املكتبة من كتب ودوريات ووثا�ئ ق ومخطوطات تخزن في الوسا�ئ ط
الرقمية ،وهو ما يعين املكتبة على حفظ مقتنياتها ونشرها على نطاق أوسع،
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ّ
ويمكنها مــن تفعيل الـ ُبـ�ـعــد الـثــانــي املتمثل فــي الـخــدمــات اإل لـكـتــرونـيــة التي
تقدمها املكتبات ،وتــوســع مــن إسهامها املعرفي وتواصلها مــع املستفيدين
ت�اوز حيزها املكاني املحدود ،وكذلك ج
وال�مهور العام ،ويتيح لها ج
ج
ت�اوز القيد
الزماني ،حيث تتوافر املعلومات والخدمات على مــدار الساعة وليس في
أوقات العمل فقط.

تطوير املحتوى الرقمي
إلــى ج�ــانــب املكتبة الرقمية السعودية التي تأسست عــام 2010م كمشروع
معلوماتي ضخم يوفر خدماته للمؤسسات التعليمية في اململكة )42(،ج
ات�هت
بعض املكتبات العامة ج
وال�امعية خالل السنوات األخيرة إلى تنمية محتوياتها
أيضا عبر تحويل
�ً
الرقمية ،ليس فقط عبر االشتراك في قواعد املعلومات ،بل
مقتنياتها الخاصة إلى صيغ رقمية ،وقد أسست العديد من املكتبات ج
ال�امعية
إلنتا�ها الفكري مــن الــرســا�ئ ــل ج
ج
ال�امعية واملـ جـ�ــات
مستودعات رقمية خاصة
واألبحاث ،ومن أبرز اإلضافات التي تمت في هذا ج
ال�انب خالل العام 2020م،
تدشين ج�امعة أم القرى ملنصة «درر املعرفية» التي تحتضن اإلنـتــا�ج العلمي
�
()43
ج
لل�امعة ومصادرها املعرفية.
�
مشروعاً لعرض ملخصات الكتب بصيغة
كما بدأت مكتبة امللك فهد الوطنية
()44
رقمية ،وقد ج
�ً
أن�زت
مؤخرا ملخصات لـ  115ألف كتاب ،وفي ذات السياق،
قامت دارة امللك عبدالعزيز برقمنة مواد وأوعية مختلفة من مقتنياتها ،وخالل
العام 2020م قامت بتحويل  556بكرة سينما�ئ ية من أرشيفها للصور واألفالم
()45
إلى محتوى رقمي.
ويشهد قـطــاع املكتبات باململكة اهـتـمــامـ �ـاً مـلـحــوظـ �ـاً برقمنة املـحـتــوى املعرفي
للمقتنيات النادرة واملخطوطات ،وبخاصة أن حفظها كمحتوى رقمي ُي�عد خطوة
ضرورية إذا ما كانت النسخ األصلية أكثر عرضة للتلف ،كما أن حفظها وإتاحتها
لالطالع عن طريق الوسا�ئ ط الرقمية يقلل من صعوبة الوصول إليها ويزيد نسبة
االسـتـفــادة منها ،وقــد تميزت مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والــدراســات
اإلسالمية ج
ب�هودها في هذا الصدد ،حيث قامت حتى اآلن بتحويل  90%من

هي�ة
املخطوطات األصلية التي بحوزتها إلــى صيغ رقـمـيــة )46(.ومــؤخـ � ً
ـرا دشنت ئ
املكتبات «مشروع رقمنة وإتاحة املخطوطات» ،وهو مشروع يهدف إلى تأسيس
منصة موحدة لحفظ وتوفير املخطوطات املرقمنة في اململكة ،وقد بدأت الخطوة
()47
األولى للمشروع بالتعاون مع مكتبة امللك فهد الوطنية.
ج
واإل� ـ ــراءات االحـتــرازيــة التي ترتبت عليها ،ظهرت
ومــع تفشي ج�ا�ئ حة كــورونــا
بوضوح أهمية تطوير املحتوى الرقمي ،حيث تمكنت املكتبات من خالل امتالكها
للمحتوى املرقمن من التغلب على عوا�ئ ق ج
اإل�راءات االحترازية وإيصال املحتوى
()48
املعرفي إلى شريحة أكبر من املستفيدين ،وعلى سبيل املثال أتاحت مكتبة
ب�دة أثناء مدة حظر ج
إثراء ومكتبة امللك فهد العامة ج
الت�ول محتواها الرقمي ليس
فقط للمشتركين بل بشكل عام ج
لل�ميع( ،)49كما قامت مكتبة امللك فهد العامة
ج
ب�دة من خالل مبادرة «املعرفة عطاء ونماء» بإنشاء مكتبة إلكترونية مصغرة
ج
ت�مع العديد من الكتب ج
ج
است�اب�ة� ً
امل�انية ،وأتاحت تحميلها عن طريق املوقع
الحتيا�ات املستفيدين أثناء تطبيق ج
ج
اإل�راءات االحترازية )50(،وكذلك قامت دارة
امللك عبدالعزيز خــال مشاركتها في الفعالية العاملية أسبوع «الوصول الحر»
()51
و�غرافيا اململكة للتصفح ج
كتابا تتعلق بتاريخ ج
امل�اني.
�ً
بتوفير 83
الخدمات اإللكترونية
ج
ات�هت بعض املكتبات في اململكة في اآلونة األخيرة إلى تقديم خدمات إلكترونية
مـتـعــددة للمستفيدين ،كمكتبة املـلــك فـهــد الــوطـنـيــة الـتــي وفــرت  16خــدمــة
إلكترونية مختلفة عبر موقعها ،وكذلك دارة امللك عبدالعزيز ،واملركز الوطني
لـلــوثــا�ئ ــق وامل ـح ـفــوظــات ،ومــركــز املـلــك فيصل للبحوث وال ــدراس ــات اإلســامـيــة،
وبـعــض املكتبات ج
ال�امعية ،وتشمل هــذه الـخــدمــات اإللكترونية عــاد�ة� ً طـلــب
ج
املرا�ع ،وال تقتصر فقط على إيصال املحتوى
تصوير املخطوطات والوثا�ئ ق ،وقوا�ئ م
املـعــرفــي ،بــل أحـيــانـ � ًـا تــوفــر وسيلة تــواصــل بين املؤلفين والـنــاشــريــن مــن ج�هة
واملكتبات من ج�هة أخــرى ،وعلى سبيل املثال ،تتيح مكتبة امللك فهد الوطنية
ً
ج
إلكترونيا ،ومن املبادرات التي قدمت
تس�يل املطبوعات
للمؤلف والناشر طلب
است�ابة مهمة في ظل ظــروف ج
ج
ال�ا�ئ حة مبادرة «أنوار املعرفة» التي أطلقتها
مكتبة ج�امعة األمـيــرة ن ــورة ،وتتميز هذه املبادرة بتوظيف تطبيقات وسا�ئ ل
ج
املر�عية ،وخدمة البحث
التواصل لتقديم الخدمات املعلوماتية مثل الخدمة
في الفهرس اآللي ج
لل�امعة ،وخدمة املصادر الرقمية وقواعد املعلومات ،وخدمة
ج
التو�يه واإلرش ــاد ،وق ــد حــازت املكتبة درع التفوق من
اقـتــراح كـتــاب ،وخــدمــة
()52
االتحاد العربي للمكتبات ج
ل�هودها املتميزة.

تطورات تنظيمية
هي�ة املكتبات هو الحدث األبرز على مستوى التطور التنظيمي خالل
ُي�عد تأسيس ئ
الهي�ة في شهر فبراير بر�ئ اسة الدكتور عبدالرحمن
العام 2020م ،فقد تأسست
ئ
بن ناصر العاصم ،وتشكل ج
م�لس إدارتها بر�ئ اسة سمو وزير الثقافة األمير بدر
بن عبد هللا بن فرحان آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب وزير الثقافة األستاذ حامد بن
محمد فايز نا�ئ �باً لر�ئ يس ج
امل�لس ،وعضوية معالي األستاذ فيصل بن عبدالرحمن
بن معمر ،والدكتورة نهى عدلي عطية ،والدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي،
والدكتور ج�ون فان أودينارين ،واألستاذ محمد بن عبدالعزيز الراشد.
وفي شهر يونيو أعلن سمو وزير الثقافة عن إطالق أولى مبادرات
الهي�ة لتطوير
ئ
قطاع املكتبات ،وتشمل املبادرة إنشاء 153مكتبة ج�ديدة في مختلف مناطق

216

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

اململكة بحلول عــام 2030م ،على أن يتم االنتهاء من أول  13مكتبة بحلول
()53
العام 2022م.
كما تهدف املبادرة إلى تفعيل دور املكتبات العامة في مختلف مناطق اململكة
كمراكز ثقافية فاعلة في ج
م�تمعاتها ،حيث ال تزال املكتبات النشطة والرا�ئ دة

في خدمة ج
امل�تمع معدودة ومحصورة في املناطق الر�ئ يسة للمملكة ،وقد
أشار تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م إلى حالة املكتبات العامة باملناطق،
وأوضح األسباب التي أدت إلى محدودية دورها ،وتأتي مبادرة وزارة الثقافة
ج
است�ابة لهذه الحالة ،وتسعى إلى أن تعيد للمكتبة مكانها ودورها املحوري
�
في ج
خصوصا في املناطق التي يغيب فيها هذا الدور.
ً
امل�تمع،

نماذ�ج من محتويات املستودعات الرقمية للمكتبات باململكة
�
مكتبة إثراء

املكتبة الرقمية السعودية

446
169
5,2

إلك�رو�ن ي�
ألف كتاب ت

مكتبة امللك فهد الوطنية

115

قاعدة معلومات
()1

مالي���ن رسالة ج�امعية
ي

25

24 3200
دورية،

ألف رسالة ج�امعية،

28

()2

ألف ملخص كتاب.

()3

ألف كتاب

13

ألف رسالة ج�امعية،

12

مكتبة ج�امعة نايف للعلوم األمنية

5031
1
5

رسالة ج�امعية،

ج
م�الت عربية،

650

ً
ً
عربيا
كتابا
()4

كتب ج
إن� يل��ز ية

مكتبة ج�امعة أم القرى (منصة درر املعرفية)

مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
ألف مخطوط،

10
6625
3910

آالف كتاب رقمي وصو�ت ي�

ألف مخطوط،

1500

()5

مقالة علمية

مكتبة ج�امعة امللك خالد

ً
إصدارا ج
لل�امعة،

أك�ر من
ث

()6

م�لة ج
ج
إن� يل��ز ية

6000

()8

رسالة ج�امعية

مكتبة األمير سلطان للعلوم واملعرفة ج
(�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية)

13647

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

رسالة ج�امعية،

8000

()7

مخطوط

املوقع اإللكتروني للمكتبة الرقمية السعوديةhttps://portal.sdl.edu.sa/arabic/ ،
مكتبة امللك فهد الوطنية  [@kfnlgov]، 30يونيو 2020م،نظام تلخيص األعمال الفكرية السعودية تشتمل على أكثر من  150,000ألف مستخلص كتاب ورسالة
اإلنتا� الوطني السعودي .رابط النظام ،http://abstracts.kfnl.gov.sa :تغريدة من موقع تويتر.
ج
علمية من
�
 https://twitter.com/KFNLGOV/status/1277885896872931328?s=20
بيانات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية2020 ،م.
املوقع اإللكتروني ملكتبة إثراءhttps://www.ithra.com/ar/about-us/library/ ،
واس ،عام  /تدشين منصة درر املعرفة ومتحف مكتبة امللك عبدهللا ج
ب�امعة أم القرى  18فبراير 2020م،
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2035978
املوقع اإللكتروني ج
ل�امعة نايف العربية للعلوم األمنيةhttps://repository.nauss.edu.sa/ ،
ج�امعة امللك سعود ،مؤشرات األداء لعمادة شؤون املكتبات 1440/1441هـ.
ج�امعة امللك خالد .عمادة شؤون املكتبات :معلومات ج
وإن�ازات .2015/2014
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هوامش الفصل:
 )1زوروا إثراء [ 23 ،]@VisitIthraيونيو 2020م ،كامل التوق للحظة التي نلقاكم فيها؛ يسرنا إبالغكم عن إعادة فتح مركز امللك عبد العزيز الثقافي العاملي ،مع
التزامنا بكافة ج
اإل�راءات االحترازية املعتمدة من وزارة الصحة متطلعون لزيارتكم ودمتم ساملين #نعود_بشوق_وبحذر ،تغريدة من موقع تويتر.
https://twitter.com/VisitIthra/status/1275497146247188484?s=20
 )2املركز اإلعالمي ملكتبة امللك فهد الوطنية ،مكتبة امللك فهد الوطنية تستقبل املستفيدين من خدماتها البحثية 29 ،محرم 1442هـ.
https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/News/Pages/ViewNews.aspx?newsid=53
 )3املوقع اإللكتروني ملكتبة امللك فهد ج
ب�دةhttps://kfpl.org.sa/visiting-hours/ .
 )4بيانات مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة 28 ،يناير 2021م.
 )5بيانات مكتبة الحرم املكي الشريف 12 ،يناير 2021م.

 )6صفحة نادي استقراء على موقع تويتر https://twitter.com/induction_kfpl

البرنام� الثقافي ( .2020الرياض ،مكتبة امللك عبدالعزيز العامة)2020 ،
ج
 )7مكتبة امللك عبدالعزيز العامة،
�
ج
والتر�مة.
 )8للمزيد :انظر فصل النشر
�
معرضاً للصور والكتب والوثا�ئ ق التاريخية/03 .صفر1442/هـ
 )9مكتبة امللك فهد الوطنية ،مكتبة امللك فهد تقيم
https://kfnl.gov.sa/Ar/mediacenter/News/Pages/ViewNews.aspx?newsid=54
 )10بيانات من مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 4 ،فبراير 2021
 )11للمزيد عن عام الخط العربي ،انظر فصل الفنون البصرية.
 )12بيانات مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة 28 ،يناير 2021م.

 )13بيانات من مكتبة الحرم املكي الشريف 12 ،يناير 2021م.

 )14إثراء ،اإلبداع في رقمنة الخط العربي 19 ،أغسطس .2020
https://www.ithra.com/ar/programme/2020/digitize-arabic-script-creatively/

إثراء ،الخط العربي املعاصر31 ،أكتوبر https://www.ithra.com/ar/programme/2020/contemporary-arabic-typography/ .2020
 )15بيانات من مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 4 ،فبراير  .2021إثراء ،تطور الخط العربي25.يناير .2020
https://www.ithra.com/ar/programme/2020/caligraphy-development/

 )16صفحة مكتبة دار العلوم ج
بال�وف على تويتر.

https://twitter.com/jouf_sudairy?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

 )17بيانات من مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 4 ،فبراير 2021

 )18بيانات من مكتبة امللك عبدالعزيز العامة 4 ،فبراير 2021

 )19بيانات من مكتبة الحرم املكي الشريف 12 ،يناير 2021م.

 )20االتحاد العربي للمكتبات واملعلومات [ 20 ،]@AFLI1ديسمبر 2020م# ،االتحاد_العربي_للمكتبات_واملعلومات بالشراكة مع ج
م�مع امللك عبد العزيز
للمكتبات الوقفية سيصدر قريبا :دليل التوصيف الوظيفي في #املكتبات و #املعلومات و #األرشيف و #املخطوطات الدليل األول من نوعه في التخصص..
تابعونا  ،http://bit.ly/3mDHs73تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/AFLI1/status/1340715041671278601?s=20 .
 )21صفحة الفهرس العربي املوحد على موقع تويترhttps://twitter.com/ArabCatalog .

ج
موا�هة كورونا 7 ،يونيو 2020م.
 )22املركز اإلعالمي لدارة امللك عبدالعزيز ،في يومه العاملي  ..محاضرة عن األرشيف في
https://www.darah.org.sa/index.php/media-library/darah-news-menu22/285-2020-06-07-06-5044%D9%81%D9%8A16
 )23املوقع اإللكتروني ج
ل�امعة امللك فيصلhttps://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuNews/DispForm.aspx?ID=8890 .
 )24املوقع اإللكتروني ألكاديمية الفهرس العربي املوحدhttps://academy.aruc.org/course/index.php .

 )25يعتمد التقرير في األرقام على مواقع املكتبات والتقارير السنوية لعامي2018م و2019م وبعض األرقام تقريبية.
 )26دارة امللك عبدالعزيز ،الدارة ومسيرة نصف قرن 3 ..ماليين مادة حفظت التاريخ 21 ،يونيو 2020م.
https://www.darah.org.sa/index.php/media-library/darah-news-menu22/293-3-2

 )27بيانات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية2020 ،م.
 )28مكتبة امللك فهد الوطنية ،التقرير السنوي لعام 2016م.
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 )29بيانات ج
م�مع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية 11 ،فبراير 2020م.
 )30النقاش البؤري ،املكتبات 17 ،نوفمبر 2020م.

 )31مكتبة امللك سلمان ،التقرير السنوي للعام 1441هـ.

 )32مكتبة ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،مؤشرات األداء في عمادة شؤون املكتبات للعام ج
ال�امعي 1440/1442هـ.
 )33ج�امعة أم القرى ،التقرير السنوي لعمادة شؤون املكتبات 2018/2019م.
 )34إثراء ،مكتبة إثراءhttps://www.ithra.com/ar/about-us/library/ .
 )35بيانات من مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة 28 ،يناير 2021م.

 )36بيانات من مكتبة امللك عبدالعزيز العامة04 ،فبراير 2021م.

 )37وزارة الثقافة ،2020،املكتبات ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات.
 )38بيانات وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 18 ،يناير 2020م ،ويالحظ أن العدد تقريبي.
 )39ج�امعة امللك سعود ،التقرير السنوي لعمادة شؤون املكتبات 1441هـ.

 )40ج�امعة أم القرى ،التقرير السنوي لعمادة شؤون املكتبات 2019-2018م.

ال�امعة اإلسالمية ،املكتبات الخاصة في املكتبة املركزية (املدينة ،ج
 )41ج
ال�امعة اإلسالمية.)2020 ،

 )42للمزيد عن املكتبة ،انظر :وزارة الثقافة« ،2020 ،فصل املكتبات» ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات.

 )43واس ،عام /تدشين منصة درر املعرفة ومتحف مكتبة امللك عبدهللا ج
ب�امعة أم القرى 18 ،فبراير 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2035978 .
 )44صفحة مكتبة امللك فهد الوطنية على موقع تويترhttps://twitter.com/kfnlgov?lang=ar ،

 )45واس ،ثقافي« /رقمن» ينتهي من مشروع تحويل البكرات السينما�ئ ية التاريخية بأرشيف دارة امللك عبدالعزيز 11 ،أكتوبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2143549
 )46بيانات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 2020م.

هي�ة املكتبات توقع مذكرة «إتاحة املخطوطات» مع مكتبة امللك فهد الوطنية 21 ،ديسمبر 2020م.
 )47واس ،ثقافي /ئ
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2171164
واس ،ثقافي  « /رقمن » ينتهي من مشروع تحويل البكرات السينما�ئ ية التاريخية بأرشيف دارة امللك عبدالعزيز 11 .أكتوبر  2020م
https://www.spa.gov.sa/2143549
 )48نقاش بؤري ،املكتبات 17 ،نوفمبر 2020م.
 )49املصدر السابق.

 )50واس ،ثقافي /مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة تطلق خِ� ْدمات املكتبة اإللكترونية عبر مبادرة «املعرفة عطاء ونماء» 18 ،أكتوبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2145689

للقار� تصفح ربع إصداراتها على الشبكة العاملية 29 ،يونيو 2020م.
�ئ
 )51املركز اإلعالمي لدارة امللك عبدالعزيز ،الدارة تتيح
https://www.darah.org.sa/index.php/media-library/darah-news-menu22/295-2020-06-29-08-08-13
ومعرفيا عن ُب�عد 21 ،مايو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2090140 .
�ً
ثقافيا
�ً
 )52واس ،ثقافي /املكتبة املركزية في ج�امعة األميرة نورة تتفاعل
 )53وزارة الثقافة ،املركز اإلعالمي /سمو وزير الثقافة يطلق مبادرة تطوير املكتبات العامة في اململكة بمفهوم ثقافي شامل 18 ،يونيو 2020م.
https://www.moc.gov.sa/ar/news/22502

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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التراث الطبيعي
البنية التنظيمية والعلمية لقطاع التراث الطبيعي
الحضور واالنتشار
البي�ية
املشاركة الثقافية والسياحة ئ

اإلدارة املستدامة ملعامل التراث الطبيعي

الرقمنة في قطاع التراث الطبيعي
تطورات تنظيمية

الفصل الثالث عشر

13

ال�راث الطبيعي
ت

يرتكز تراث اململكة الطبيعي على تنوع ج�غرافي ومناخي وأحيا�ئ ي ثري ،يظهر في امتداد مساحتها التي تغطي معظم شبه ج
ال�زيرة
بالبي�ة والحياة
والتصحر ،شهد االهتمام
البي�ية العاملية التي تتمثل في مخاطر االحتباس الحراري
ّ
ئ
العربية وسواحلها ،ومع التحديات ئ
�
الفطرية تـطـ �
البي�ية املتخصصة ،واستحداث عــدة اتفاقيات تعاونية بين ج
ال�هات
وتنظيميا من خــال تدشين املــراكــز
�ً
مؤسسياً
ـوراً
ئ
الحكومية املختصة ومراكز األبحاث ،إذ ُي�عد عمل األخيرة أرضية علمية أساسية لنشاط قطاع التراث الطبيعي .وفي الشق الثقافي من
القطاع ،حظي هذا العام باهتمام خاص من خالل العمل على ملف ترشيح محمية عروق بني معارض لقا�ئ مة التراث العاملي باليونسكو
باعتباره أول موقع تراث عاملي طبيعي مرشح من اململكة.
البي�ة والحياة الفطرية في اململكة بمؤشرات ف � ٍ
تعا�
وفي الوقت الذي تأثرت فيه كافة القطاعات بتداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-نعمت ئ
في بعض مناطقها ج�راء تطبيق ج
اإل�راءات الوقا�ئ ية ،وعلى الرغم من انخفاض الزيارات للمحميات واملتنزهات الطبيعية إثر سياسات
م� �
التدري�ي ج
ج
ج
دداً
واملهر�انات ،إال أن السياح املحليين عاودوا التدفق
اإلغالق التي طالت األماكن العامة وامتدت إلى إلغاء املعارض
البي�ية بعد رفع حظر ج
الت�ول واستمرار إغالق الحدود.
ملواقع السياحة ئ
وفي ظل ظهور الخيارات الرقمية كحلول بديلة تزامنت مع ظروف ج
ال�ا�ئ حة ،نشط القطاع من خالل العديد من الفعاليات االفتراضية
وأشكال االحتفاء بالتراث الطبيعي عبر مختلف الوسا�ئ ل اإللكترونية ،باإلضافة إلى توظيف التقنيات الرقمية في العمليات األساسية
املتعلقة بحماية الحياة الفطرية وصونها.

البنية التنظيمية والعلمية لقطاع
التراث الطبيعي
ّيب�ن تقرير العام 2019م ،أن البنية املؤسسية املعنية بالتراث الطبيعي خضعت
للعديد مــن الـتـغـيـيــرات الهيكلية فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،ان ـطــاقـ �ـاً مــن صــدور
ج
للبي�ة ،وإعادة هيكلة القطاع لينقسم إلى خمسة مراكز
االستراتي�ية الوطنية
ئ
البي�ي ج
ال�ديد ،وقد بدأ نشاط
بي�ية متخصصة ،وانتهاء باملوافقة على النظام
ئ
ئ
بعض هذه املؤسسات يظهر بعد تدشينها في ديسمبر عام 2020م )1(.وتمثل
املــراكــز
البي�ية (املــركــز الوطني لتنمية الحياة الفطرية – املركز الوطني لتنمية
ئ
الغطاء النباتي ومكافحة التصحر – املركز الوطني لألرصاد – املركز الوطني لاللتزام
البي�ة بــوزارة
البي�ي – املــركــز الوطني إلدارة النفايات) باإلضافة إلــى صـنــدوق
ئ
ئ
ج
البي�ة بناء على توصيات
لقطاع
ديد
ال�
املؤسسي
اإلطار
والزراعة،
واملياه
ة
البي�
ئ
ئ
ج
للبي�ة ،والتي تعتبر خارطة الطريق الر�ئ يسة لتحقيق
االستراتي�ية الوطنية
ئ
ج
االستراتي�ية أكثر من
البي�ة ،حيث تضمنت
مستهدفات اململكة حيال حماية
ئ
 60مبادرة في مختلف ج
البي�ية.
امل�االت ئ

املراكز البحثية والنشاط العلمي
ُي�عد�ّ البحث العلمي في ج
م�ال الطبيعة األرضية األساس لنشاط قطاع التراث
الطبيعي ،وذلك لتقديمه املادة األولية ملمارسات استكشاف وتوثيق معامل التراث
الطبيعي ج
و�هود صونها وتأهيلها ،ويتمتع قطاع التراث الطبيعي في اململكة بتوفر
بي�ية تخصصية أو تابعة ملؤسسات تعليمية،
مراكز
بين
البحثية
املؤسسات
عدد من
ئ
اإلنتا� العلمي لهذه املراكز من النواحي الكمية والنوعية،
ج
ويتفاوت مستوى
�
ج
إنتا� �اً بينها مركز أبحاث البحر األحمر ،الذي أنت�ج هذا العام
وربما كان من األغزر
�
قرابة  100بحث حول التنوع الحيوي والغطاء النباتي ملنطقة البحر األحمر ،وكان
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أنش� عام 2009م من قبل ج�امعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية.
�ئ
املركز قد
كما شهد هذا العام توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين ج
ال�هات الحكومية املختصة
البي�ة واملياه والزراعة
البي�ية ،مثل اتفاقية التعاون بين وزارة
ومراكز األبحاث
ئ
ئ
ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في منتصف شهر أغسطس ،والتي تتمثل
في إنشاء مركز ابتكار تقني ألبحاث املياه والزراعة بهدف تطوير القطاع )3(.من ج�هة
أخرى بدأ املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومركز الزراعة الصحراوية ج
ب�امعة
امللك عبدهللا للعلوم والتقنية في شهر أكتوبر مشروع تعاون لرسم الخرا�ئ ط
()4
ج
ال�ينية للنباتات املهددة باململكة ،بهدف الحفاظ عليها وإعادة إكثارها واستزراعها.
()2

التعليم واملهارات
أطلق الوقف العلمي ج
ب�امعة امللك عبد العزيز في شهر يونيو 2020م برنام�ج
�
البي�ية بالشراكة
البي�ية لتأهيل الـكــوادر الوطنية في التوعية
رخصة القيادة
ئ
ئ
بال�امعة ج
البي�ية ج
وال�معية السعودية
مع مركز التميز البحثي في الدراسات
ئ
البي�ية ،ج
البرنام� في نسخته الرابعة التي
ج
و�امعة الطا�ئ ف ،ويهدف
للعلوم
ئ
�
تهي�ة كــوادر وطنية لقيادة
استمرت لثمانية أيــام عبر املنصة اإللكترونية ،إلى ئ
ج
ال�هود
البي�ية للتوعية والحماية )5(.وفــي السياق نفسه أقــام مركز التدريب
ئ
للمحافظة على املــوارد الطبيعية التابع للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
البي�ي في
برنام� املعارف واملهارات الر�ئ يسية لقيادات القوات الخاصة لألمن
ج
ئ
�
()6
ج
م�ال املحافظة على الطبيعة وذلك في نهاية شهر ديسمبر 2020م،
مهما للعناية بالتوعية
�ً
ملمحا
�ً
وعلى مستوى التعليم األســاســي ،شهد العام
البي�ية ،حيث وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة
البي�ة واملياه والــزراعــة ووزارة
ئ
ئ
ج
البي�ية في
إلدرا� مفاهيم التربية
ج
التعليم
املناه� الدراسية )7(،وهو ما يساعد
ئ
�
�
على تعزيز معنى وقيمة التراث الطبيعي وأهمية الحفاظ عليه.
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البي�ية في اململكة العربية السعودية.
ج�دول  : 1-13أبرز املؤسسات البحثية ئ

املراكز البحثية املختصة

مركز امللك خالد ألبحاث الحياة الفطرية

املراكز التابعة للمؤسسات التعليمية

البي�ية ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز
مركز التميز البحثي في الدراسات ئ

مركز األمير محمد السديري إلكثار ظباء الريم بالقصيم

مركز أبحاث الطيور ج
ب�امعة امللك فيصل

البي�ة واملياه والصحراء
معهد األمير سلطان ألبحاث ئ

البي�ية في ج�امعة ج�ازان
مركز البحوث والدراسات ئ

الخلي� لألبحاث
ج
البي�ي واالستدامة بمركز
وحدة األمن ئ
�
مركز الزراعة الصحراوية

البي�ة واملياه ج
ب�امعة امللك فهد للبترول واملعادن
مركز ئ

مركز األمير سعود الفيصل ألبحاث الحياة الفطرية
مركز أبحاث املياه

املركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية
-

الحضور واالنتشار

البي�ية
التراث الطبيعي ومبادرات التوعية ئ
البي�ي ،كان من أبرزها
بي�ية تعنى بنشر الوعي ئ
شهد عام 2020م عدة مبادرات ئ
ج
البي�ة واملياه والزراعة بالتعاون مع
وزارة
أطلقتها
«لن�علها خضراء» التي
حملة
ئ
البي�ي واألمن العام ،للدعم والتوعية بخطر االحتطاب ج
ال�ا�ئ ر على الغطاء
األمن ئ
النباتي )8(،وساهمت املشاركات األهلية في دعمها من خالل ج�هود ج
ال�معيات
ج
البي�ية ،خـصــوصـ �ـاً بعد
التش�ير والتوعية
وال ـفــرق التطوعية بــإطــاق حـمــات
ئ
ّ
ق
ج
تخفيف ج
اإل�راءات االحترازية ،حيث و�ع فريق (�دة تتنفس) التطوعي اتفاقية
ج
اإلن�از في ج
البي�ية لزيادة ج
تعاون مع ج
التش�ير
م�ال
ال�معية السعودية للعلوم ئ
ـ� عــن هذا
ومكافحة التصحر فــي مدينة ج�ــدة بــدايــة شهر ديـسـمـبــر )9(،وقــد نـتـ ج
�
ج
التش�ير ،وزراعة  130شتلة قدمت
متطوعا ومتطوعة على
�ً
التعاون تدريب 22
()10
وفــي ظل ج
ج
اإل� ــراءات االحترازية التي فرضتها
ل�معية الفيصلية الخيرية.
ج�ا�ئ حة كوفيد 19-أطلق املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بــرامــ�ج توعوية
�
عبر مــواقــع التواصل ج
اال�تماعي ومــن ضمنها حملة «ال تقتلها وال تقتنيها»،
التي تهدف إلى التعريف بأهمية الحيوانات املفترسة ودورها في املحافظة على
البي�ي ،وقد كشفت الحملة عن املمارسات ج
امل� ّرمة التي تتعرض لها هذه
التوازن ئ
()11
ج
الحيوانات بممارسة القتل غير املبرر ،والصيد ج
واالت�ار غير املشروع.
ال�ا�ئ ر،

الحضور العاملي
على املستوى العاملي شاركت اململكة في األسبوع العاملي للتنوع األحيا�ئ ي خالل
الفترة  22-18مايو من العام الحالي والذي أطلقته منظمة األمم املتحدة تحت
شعار «حلولنا في الطبيعة» بهدف رفع التوعية بشأن املفاوضات ج
ال�ارية حول
اإلطار العاملي للتنوع األحيا�ئ ي ملا بعد عام 2020م ،الذي ج�اء �
تبعاً التفاقية األمم

ال�مال ج�امعة امللك فيصل
مركز أبحاث جِ

مركز التميز البحثي في التقنية الحيوية ج
ب�امعة امللك سعود
مركز أبحاث البحر األحمر ج
ب�امعة امللك عبدهللا للعلوم والتقنية

ج
بي�ة الخلي�ج العربي والصحراء  -مركز األمير محمد بن
وحدة
بيولو�ية ئ
�
فهد للبحوث والدراسات الطبية – ج�امعة امللك فيصل
مركز أبحاث الثروة السمكية ج
ب�امعة امللك فيصل

املتحدة للتنوع األحـيــا�ئ ــي والـتــي حــرصــت اململكة على تنفيذ متطلباتها ،مثل
استراتي�ية وطنية للمحافظة على التنوع األحـيــا�ئ ــي ،وتشكيل ج
ج
الل�نة
إع ــداد
()12
الهي�ة السعودية للحياة الفطرية .باإلضافة
الوطنية للتنوع األحيا�ئ ي بر�ئ اسة
ئ
إلى ذلك برز حضور اململكة العاملي في ج
البي�ة هذا العام من خالل دخول
م�ال
ئ
ج
لش�ر النخيل بواقع حوالي 3
واحة األحساء إلى موسوعة غينيس كأكبر واحة
ج
م�ات
عبر
الضخمة،
وفية
ال�
املياه
مليون نخلة ،تغذيها نظم ما�ئ ية من طبقة
ئ
الكيلومترات من القنوات املا�ئ ية وعدد من العيون الفوارة و 280ئب�ر ارتوازية،
�
وعلى مساحة ج
تت�اوز 8540
هي�ة التراث
هكتاراً ( ) 85,4كيلو متر مربع ،وتولت ئ
مهمة التوعية بأهمية الواحة واملحافظة عليها كمشهد ثقافي ج
تت�اور فيه عناصر
التراث الطبيعي والـتــراث الثقافي ،وقــد تم إدرا�ج الواحة في قا�ئ مة اليونسكو
�
()13
للتراث العاملي في يونيو عام 2018م.

أنشطة في الفضاء االفتراضي
باإلضافة إلى املبادرات التوعوية العامة ،أقامت بعض ج
ال�هات فعاليات تستهدف
دا�ئ رة املتخصصين أو املهتمين بالقطاع بعد أن انتقلت هذه الفعاليات إلى املنصات
الرقمية ج�ــراء السياسات االحترازية ج
ل�ا�ئ حة كوفيد ،19-حيث �أُ قيمت خالل
العام عدة لقاءات وورش عمل وملتقيات افتراضية .تنوعت هذه الفعاليات
بين ملتقيات تحتفي بــاأليــام العاملية ذات العالقة بعناصر الـتــراث الطبيعي،
البي�ية ج
(�ــدول  ،)2-13بينما تميز بعضها
وأخــرى تعنى بمناقشة التحديات
ئ
بتناول البعد الثقافي املباشر والتداخل بين التراث الطبيعي والتراث الثقافي،
إذ نظم املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع ج
ال�معية السعودية
�
افتراضياً بعنوان «الحياة الفطرية
للمحافظة على التراث (نحن تراثنا) ملتقى
في التراث الشعبي» ،وقد تضمنت محاور ج
ال�لسات مفهوم التراث غير املادي
واملحافظة عليه ،والتنوع األحيا�ئ ي في اململكة العربية السعودية ،والحياة الفطرية
()14
من منظور الهوية السعودية.
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ج�دول  : 2-13بعض اللقاءات االفتراضية املقامة حول التراث الطبيعي لعام 2020م.
ج
ال�هة

اللقاءات االفتراضية املقامة
ج
البي�ي وحماية مساراتها
محاضرة الطيور
املها�رة والتواصل ئ

()15

الهي�ة السعودية للحياة الفطرية
ئ

امللتقى العلمي بمناسبة اليوم العاملي للمحيطات

()16

امللتقى العلمي بمناسبة اليوم العاملي للتوعية بأسماك القرش

()17

ورشة عمل دولية افتراضية عن دور الصحة النباتية في تعزيز األمن الغذا�ئ ي

()18

البي�ة واملياه والزراعة
وزارة ئ
قمة ج
م�موعة العشرين

ج
التش�ير املستدام
ملتقى افتراضي للتوعية بأهمية

()19

ورشة دولية لبحث موضوع تدهور األراضي

()20

ورشة عمل دولية حول تدهور الشعاب ج
املر�انية

()21

والبي�ة وكورونا
الصحة
ئ

()22

ً
البي�ية املستدامة
يدا بيد لتحقيق التنمية ئ

()23

البي�ية
مركز التميز البحثي في الدراسات ئ

البي�ية
�ئ
مفاهيم
ومباد� نحو القيادة ئ
البي�ة
اإلنسان والتلوث وحماية ئ
البي�ية
رخصة القيادة ئ

ال�معية ج
ج
ال�غرافية السعودية
ال�معية ج
ج
ال�غرافية السعودية بالتعاون مع ج�امعة امللك خالد

البي�ية
املشاركة الثقافية والسياحة ئ
ب�ا�ئ حة كوفيد 19-في فترة فرض حظر ج
البي�ية ج
الت�ول ،إذ قامت
تأثرت السياحة ئ
الهي�ة السعودية للحياة الفطرية في ظل تداعيات ج
ال�ا�ئ حة بإغالق كافة محميات
ئ
ال�هود الرسمية ج
تماشيا مع ج
ملوا�هة الوباء والحد من
�ً
اململكة ومنع الزيارات لها،
البي�ية خاصة بعد إعالن منع ج
الت�معات
تفشيه )27(،كما تأثرت
برام�ج السياحة ئ
�
في األماكن العامة ،وعلى إثر ذلك تم ج
تأ�يل وإلغاء عدد من الفعاليات والبرام�ج
�
َ
ج
واملهر�انات
السياحية املقرر عقدها خالل 2020م ،وأ�ثّ ر إلغاء الفعاليات واألنشطة
بشكل سلبي على أصحاب املؤسسات الصغيرة واملتوسطة كون الشركات الخاصة
(الصغيرة واملتوسطة) ج
وال�معيات األهلية القا�ئ مة على السياحة تشكل حوالي
 80%من قطاع التنشيط السياحي باململكة.
لكن سرعان ما عــاد تدفق السياح املحليين مع بداية شهر يونيو وحتى نهاية
الت�ول واستمرار إغالق الحدود ،فقد ج
أغسطس ،بعد رفع حظر ج
ات�هت البرام�ج
�
خصوصا في ج�نوب غرب اململكة حيث تميل
�ً
السياحية نحو املتنزهات الطبيعية،
ً
ج
صيفا )28(،وانعكس ذلك على ارتفاع حصة رحالت السياحة الداخلية
األ�واء للبرودة
التي تضمنت زيارات ملناطق طبيعية أو ج�بلية من ج
إ�مالي الرحالت السياحية من
()29
 3.3%في 2019م إلى  4.2%في األشهر التسعة األولى من عام 2020م.
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()24

البي�ية املستدامة في اململكة العربية السعودية
التنمية ئ

()25

التنوع الثقافي واألحيا�ئ ي ج
لل�بال في منطقة عسير

()26

البي�ي ببعض املبادرات
كان لوزارة السياحة ج�هد بارز في دفع النشاط السياحي ئ
الهي�ة السعودية للسياحة تحت اسم
مثل موسم صيف السعودية الذي أطلقته
ئ
ج
والو�هات
رو� ملناطق التنوع الحيوي واملتنزهات الطبيعية
ج
«تنفس» والــذي
�
ك�زء أساس من ج
البي�ية في اململكة ج
و�هات السياحة الداخلية )30(.ومع بداية
ئ
�
أيضاً موسم «الشتاء حولك»
الهي�ة السعودية للسياحة
شهر ديسمبر ،أطلقت
ئ
برام� سياحية تضم املشي ج
ال�بلي
ج
تهي�ة
الكتشاف الطبيعة حول اململكة عبر ئ
�
البي�ية في محمية
واألنشطة الريفية والبحرية )31(،باإلضافة إلى تفعيل السياحة ئ
فرسان ومحمية ج
س�ا وأم الرمث ومحمية عروق بني معارض في تعاون بين
()32
والهي�ة السعودية للسياحة .كما تشارك
املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
ئ
ج
البي�ية ،مثل ج�معية «ريفنا» التي
ال�معيات غير الربحية في دعم السياحة
ئ
تأسست العام 2020م وأطلقت بالتعاون مع شركة «صناع السياحة» برام�ج
�
لزيارة منطقة ج�ازان في مطلع سنة 2021م ،تتضمن زيارة مزارع البن الخوالني
واملوز ومناحل العسل.
وعلى الــرغــم مــن إغــاق الـحــدود واإلقـبــال الـعــام على اكتشاف مــراكــز السياحة
لل�ا�ئ حة أثرها ج
البي�ية ،كــان ج
البي�ي ،حيث أشار
ال�لي على النشاط السياحي
ئ
ئ
مسح املـشــاركــة الثقافية إلــى انخفاض نسب الــز يــارة للمحميات واملتنزهات
الطبيعية مقارنة مع العام املاضي (شكل .)1-13

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

شكل  :1-13نسبة األفراد الذين زاروا محميات أو متنزهات طبيعية في األعوام
2019م و2020م.
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شكل  :2-13أعداد زيارات املحميات الفطرية.
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ج
االت�اه بالنظر إلى الــز يــارات الفعلية للمحميات الفطرية -وليس
يلحظ ذات
ً
عموما -حيث انخفضت الزيارات بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد19-
املتنزهات الطبيعية
إلى دون مستوى السنوات الخمس السابقة (شكل  .)2-13ويذكر في هذا
الصدد أن استمرار التعاون بين املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ووزارة
إلدرا� املحميات املستهدفة التابعة للمركز ضمن املسارات السياحية،
ج
السياحة
�
وتوحيد ج
البي�ية باملحميات ،أسهم في وضع الضوابط
ال�هود لتفعيل السياحة
ئ
البي�ية ،وتحديد األنشطة واملتطلبات السياحية ج
لل�هات
املتعلقة بالسياحة
ئ
ج
املدر�ة لالستثمار السياحي ،وهو ما سينعكس
البي�ية
املستثمرة في املواقع
ئ
البي�ية في منظومة السياحة املحلية بشكل
السياحة
دور
ال على تفعيل
مستقب � ً
ئ
ع ــام ،ومــن ذلــك وضــع محمية ع ــروق بني مـعــارض لـعــام 2021م ،ومحمية
ج�ــزر فرسان ومحمية ج
س�ا وأم الرمث لعام 2020م على خارطة االستثمار
ج
االستراتي�ية
السياحي من خالل مشروعات صندوق التنمية السياحي ،ورؤية

الـعــامــة للسياحة الوطنية الـتــي تـهــدف إلــى وضــع املحميات الطبيعية ضمن
()34
مسارات التنمية السياحية ومشاريع االستثمار السياحي.

مست�دات مشاريع تطوير ج
ج
البي�ية
الو�هات السياحية ئ
في إطــار العمل على تطوير ج
الو�هات السياحية التي تم اإلعــان عنها في عام
2019م ،افتتحت ج
وا�هة عسير في مطلع 2020م ،وأعلن عن مشاريع ج�ديدة
من بينها مشروع إعادة تأهيل متنزه النهضة بالرياض ،وأكملت شركة أرامكو
بخلي� رحيمة في رأس تنورة
ج
البي�ي
السعودية مشروع متنزه نباتات القرم
ئ
�
ج
ج
(املان�روف) ،باإلضافة إلى مركز
أش�ار القرم
والــذي يضم  2مليون شتلة من
()35
أبحاث مختص بهذا النوع من النبات.
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مست�دات مشاريع تطوير ج
ج
البي�ية لعام 2020م
و�هات السياحة ئ
اﻓﺘﺘﺎح ٜ
ﻋﺴ��
�
واﺣﻬﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ �� ��� ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020م.

)(1

ﻋﺴ�� ﺗﻄﺮح
�
ﻫﻴﯩﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ٔ
ﺑﺤ��ات ﻟﻠﺴﺪود ﻛﻔﺮص
ﺛﻤﺎ�� � �� �
اﺳﺘ���ﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ا��ﺎص.

ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ﻣﺸﺮوع ﺣﺪﻳﻘﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض.

اﺳ ���ﺮار اﻟﻌﻤﻞ ٜ
ﻹﻧﺤﺎز أﺣﺪ
أﻛ�� ا��ﺪاﯨٔ ﻖ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ا ��ٜﻮف،
ٜ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ
� )(2
اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎ� ��.

ٜ
إﻧﺤﺎز  90%ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺑﻴﯩ ً �
ﻴﺎ
وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
اﻟﻌﻘﻴﻖ
وادي
ٔ
ﻣﺘ� ��ه ﺳﻴﺎﺣﻲ
وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إ�� �
ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة.

ٜ
ﻣﻨﺘﺤﻊ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺼﺎﻣ�� �
)(3
ﺷﺮﻋﺎن �� � �� اﻟﻌﻼ.

إﻋﻼن ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻣﺘ� ��ه اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض
�
)(4
وﺑﺪء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ �� � �� 2021م.

ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع
واﻟﺒﺤ��ة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ �� � ��
�
اﳌﺘ� ��ه
�
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺼﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ
)(5
اﳌﻨﻮرة.

اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
ٜ
� �� � �� ﻣﺤﻤﻴﺔ
اﳌﻨﺘﺤﻊ اﻟﺒﻴ�ٔ � �
)(6
� ﻣﻌﺎرض.
ﻋﺮوق ﺑ�� � �

 )1أمانة منطقة عسير  [@asirmunicipal]، 28ديسمبر 2020م# ،فيديو ج
وا�هة_عسير_البحرية االفتتاح  2يناير 2020م ،تغريدة من موقع تويتر.
https://twitter.com/asirmunicipal/status/1210972500097748992?s=20

امل�اور ملركز امللك عبدالعزيز الثقافي الواقع غرب #سكاكا ج
 )2مشاريع السعودية  [@SaudiProject] ،9يوليو 2020م ،األعمال القا�ئ مة في مشروع إنشاء املتنزه ج
بال�وف،
تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/SaudiProject/status/1331903149062447105?s=20 .

ج
منت�ع شرعان ،تغريدة من موقع تويتر.
 )3مشاريع السعودية  [@SaudiProject] ،4نوفمبر 2020م# ،العال تكشف عن تصاميم
https://twitter.com/SaudiProject/status/1323915273318109185?s=20

 )4مشاريع السعودية  [@SaudiProject] ،1نوفمبر 2020م# ،أمانة_منطقة_الرياض تعتزم إعادة تأهيل متنزه النهضة؛ وبدء التنفيذ في  2021ضمن مساعي
األمانة لزيادة املسطحات الخضراء ،تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/SaudiProject/status/1322980266000998400?s=20 .
 )5مشاريع السعودية  [@SaudiProject] ،21أكتوبر 2020م ،بدء أعمال تنفيذ املتنزه والبحيرة الصناعية الواقعة في منطقة مصيف الفقرة بـ #املدينة_املنورة ،تغريدة
من موقع تويترhttps://twitter.com/SaudiProject/status/1318844202252369920?s=20 .
 )6بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 7 ،فبراير 2020م.
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اإلدارة املستدامة ملعامل التراث الطبيعي

مواقع التراث الطبيعي املؤهلة
لقا�ئ مة التراث العاملي باليونسكو

ج
مست�دات املحميات الفطرية

يتطلع القطاع إلى إضافة أكبر محمية بحرية في اململكة والبحر األحمر ،حيث
كشفت شركة البحر األحمر للتطوير أن املحمية التي تقع على الساحل الغربي
للمملكة تبلغ مساحتها  5373كم وتتضمن  9ج�زر كمحميات طبيعية ،وسيتم
فيها االعتماد على الطاقة ج
املت�ددة بنسبة  ،100%وحظر استخدام البالستيك
غير القابل إلعادة التدوير ،وكذلك حظر دفن النفايات في املوقع ،أو تصريف املياه
()36
في البحر.
ج�دول  :3-13املحميات الفطرية في اململكة العربية السعودية
املنطقة
اإلدارية

م

املنطقة املحمية

1

الطبيق

2

حرة الحرة

3

الخنفة

5

التيسية

6

نفود العريق

7

الوعول

الرياض

8

محازة الصيد

مكة املكرمة

9

ج
س�ا وأم الرمث

10

ريدة

تبوك

ج
ال�وف
ج
ال�وف

الحدود الشمالية

تبوك

ج
ال�وف
حا�ئ ل
حا�ئ ل
الحدود الشمالية

القصيم
الرياض

مكة املكرمة
الرياض
عسير

11

ج
م�امع الهضب

12

عروق بني معارض

13

ج�بل شدا

الباحة

15

ج�زر فرسان

ج�ازان

الرياض
ج
ن�ران

الرياض

مساحة
املحمية  -كم

2

16

ج�زر أم القماري

مالحظات

12105
13775

محمية

امللك سلمان امللكية

19339

4272.2

محمية اإلمام

تركي بن عبد هللا

2036.1

-

1840.9

-

2553

محميةاإلمام

6528.2
9.33

-

2256.4

-

12787

-

68.62

-

5408
4.03

ج
امل�موع 85,393.47

� �� � �� اﳌﺤﻤﻴﺔ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠ��� اﻟﺒﻴ�ٔ � �
�
�
برنام� قا�ئ
التابع لالتحاد
الخضراء
مة املناطق
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ج
كما يعمل املركز على تطبيق معايير
اﳌﺤﻤﻴﺔ.
اﳌﺴﺘﺪام �� ���
اﻟﺮﻋﻲ
�

و�عد هذا البرنام�ج
الدولي للمحافظة على الطبيعة ( )IUCNلتطوير محمياتهُ ،ي
اﳌﺘﺤﺪدة وﻣﻌﺎ ��ٜﺔ اﳌﻴﺎه �� �� �
اﻟﻄﺎﻗﺔ ٜ
اﳌﺤﻤﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام
()39
�
الطبيعية.
املحميات
املعيار الدولي ألفضل املمارسات في

واس ـت ـمـ �
ج
تس�يل مواقعها الثقافية والطبيعية ضمن
ـراراً ملساعي اململكة فــي
ج
ج
قوا�ئ م التراث العاملي ،تعمل على تس�يل محمية �ــزر فرسان كــأول محمية
برنام� اليونسكو لإلنسان واملحيط الحيوي ،ملا تمتاز به ج�زر
ج
طبيعية سعودية في
�
بي�ي وحياة فطرية نادرة ،ولتعزيز استفادة ج
امل�تمع
�ئ
وشواط� فرسان من تنوع ئ
البي�ة وتبرز الـتــراث والثقافة والتنوع
على
تحافظ
مستدامة
بطريقة
املحلي
ئ
()40
البي�ي واملحيط الحيوي للمحمية.
ئ
كما ُي�نتظر ترشيح عــدد مــن املــواقــع الطبيعية األخ ــرى لقا�ئ مة اململكة املؤقتة
لتشمل ج
«�زيرة أم القماري» ج�نوب غرب محافظة القنفذة ،و«حرة كشب»،
فوهة الوعبة (مقلع طمية) بمحافظة الطا�ئ ف حال توافقها مع متطلبات ج
ل�نة
()41
التراث العاملي.

املحميات الفطرية في اململكة العربية السعودية

سعود بن عبد العزيز

-

ج
ال�بيل لألحياء البحرية املنطقة الشرقية 2410.69
14

مكة املكرمة

()37

ضمن ج
الهي�ة
ال�هود املبذولة لتوثيق التراث الطبيعي في اململكة وتطويره ،أعلنت ئ
�اث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻄﺒﻴ
اﻟ�
�
�اﻣﺢ
ﻟ�
ٜ
ﻣﻌﺎرض
�
�
�
ﺑ
ﻋﺮوق
ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺗﺮﺷﻴﺢ
�
�
�
السعودية للحياة الفطرية (املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) يوم ج
ال� �معة 3
معارض ج
اﻷﺣﻴﺎ�ٔـزر�.فرسان باململكة على
و�ـ
إدرا� محميتي عـ
ج
يناير 2019م.
بني� اﻟﺘﻨﻮع
ـروقوﺗﻘﻴ��
ﺣﺼﺮ
�
�
القا�ئ مة التمهيدية للتراث العاملي بمنظمة اليونسكو كممتلكات طبيعية ،وفي
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وا��ﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت
�ﺪﻳﺜﺔ �� � ��
اﺳﺘﺨﺪام
ترشيح
ﺑﺮاﻣﺢ� ملف
على
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔـز ابـ�ـدء
أعلن املــركـ
ﻣﺤﻤﻴﺔمــن الـعــام 2020م
مطلع سبتمبر
العمل �
ﻋﺮوق ﺑ� ���� ﻣﻌﺎرض
كأول موقع تراث عاملي
محمية عروق بني معارض لقا�ئ مة اليونسكو للتراث العاملي
إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎت ا��ﻤﺎﻳﺔ �� ��� اﳌﺤﻤﻴﺔ.
طبيعي مرشح من اململكة )38(،والعمل على حزمة من املشاريع ضمن املشروع
معاييراﳌﺤﻤﻴﺔ.
� �� ���
اﻟﺒﻴ�ٔ � �
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
تطويرﺧﻄﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬ
النموذ�ية،إﻋﺪاد
ج
ﻟﻺﺻﺤﺎحـال
املحمية من خـ
وتنمية
بهدف
الــريــادي للمحمية
وأهداف تضمن وصولها إلى مصاف املناطق املحمية األفضل على مستوى العامل.

-

-

-

12
5

ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑﺮﻳﺔ

ﻣﺤﻤﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
�� ��� ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻼ

ثقافتنا هويتنا

3
6

ﻣﺤﻤﻴﺎت ﺑﺤﺮﻳﺔ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻣﺤﻤﻴﺔ
اﻟﻬﻴﯩﺔ
ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ
ٔ
اﳌﻠﻜﻴﺔ ٜ
ﻟﻠﺤﺒﻴﻞ وﻳﻨﺒﻊ

2020م 1442 - 1441 /هـ
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ال�راث الطبيعي
ت

البي�ة والحياة الفطرية
ج
برام� ومبادرات حماية ئ
�

إي� �
نتي�ة لتطبيق ج
ج
ُي�عد هذا العام ج
اإل�ــراءات
البي�ة والحياة الفطرية
ابياً على
ئ
االحترازية املتعلقة ج
ب�ا�ئ حة كوفيد ،19-حيث شهدت اململكة كغيرها من دول
العامل دال�ئ ل ومؤشرات لتعافي التنوع األحيا�ئ ي في بعض مناطقها ،ورصد خبراء
املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية العديد من أنواع الطيور والحيوانات البرية
ج
تس�ل فيها تلك الحيوانات من قبل ،باإلضافة لتعافي التنوع
في مناطق مل
األحيا�ئ ي في العديد من املناطق الطبيعية بسبب تدني التأثيرات السلبية التي
()42
يحدثها االحتطاب والصيد ج
وت�ول السيارات العشوا�ئ ي في مناطق نمو النباتات.
أيضا وافــرة ومتنوعة
�ً
البي�ة ،فقد كانت
أمــا بشأن املـبــادرات واألنشطة لحماية
ئ
ج
«لن�علها خضراء» التي أطلقتها
وشملت نواحي مختلفة ،كــان أبرزها حملة
البي�ة واملـيــاه والــزراعــة في شهر أكتوبر ،بهدف الــوصــول إلــى  10مليون
وزارة
ئ
�
ج
ش�رة خالل ستة أشهر )43(.كما قطع املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
شوطاً
�
برنام� إعادة توطين األحياء في املحميات واملتنزهات الوطنية ،وقد ج
ن�ح
ج
كبيراً في
�
البرنام� في توطين العديد منها في مختلف مناطق اململكة ج
(�دول .)4-13
ج
�
الهي�ة امللكية ملحافظة العال مستمرة في العمل على إعادة التوازن
وال تزال ج�هود
ئ
ج
الر�ئ
الطبيعي ملحمية شرعان عبر تنفيذ الخطة يسة الثالثة ضمن استراتي�ية
ج
الهي�ة التي بدأتها في عام 2019م ،ويتمثل هذا ج
االستراتي�ية في
ال�زء من
ئ
تهي�ة
البي�ة املحيطة
لبي�ته الطبيعية ،وبــدء العمل على ئ
إعــادة النمر العربي ئ
ئ
()44
بهدف توطينها.
البرنام� الوطني لتوطين الحياة الفطرية.
ج
ج�دول  :4-13األحياء املتوطنة ضمن
�
املحمية

املنطقة

محمية شرعان

العال

متنزه القصيم
()46
الوطني

القصيم

 7رؤوس من ظباء الريم.

شقراء

رأسا من ظباء الريم.
�ً
20

بقيق

 10رؤوس من ظباء الريم
 3رؤوس من املها العربي

مرات

رأسا من ظباء الريم
�ً
15

متنزه ج
ال�رعاء

()47

متنزه بقيق
()48
البري

متنزه مرات
()49
الوطني

عدد وأنواع األحياء

رأسا من الوعول ج
رأسا من
�ً
ال�بلية ،و50
�ً
25
�
رأسا من ظباء االدمي،
ً
ظباء الريم ،و20
()45
و 10رؤوس من املها العربي (الوضيحي).

البي�ي ،دشن نادي الصقور
وفي سياق الحفاظ على الحياة الفطرية ودعم التوازن ئ
بي�تها
ج
السعودي في منتصف شهر نوفمبر
برنام� (هــدد) إلطــاق الصقور في ئ
�
الطبيعية والحفاظ على السالالت من االنـقــراض ،وقــد بــادر عــدد من املواطنين
()50
صقرا لدعم أهداف البرنام�.
�ً
بتسليم قرابة 130
ج
ج
ال�هود املوسمية ملكافحة ج
وضمن إطــار ج
املها�رة ،كافحت وزارة
ال�راد واآلفــات
والبي�ة  23,620هكتار من الـ جـ�ــراد الصحراوي في الــريــاض ،وعسير،
الــزراعــة
ئ
والـقـصـيــم )51(.كما شــرع املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في إعــداد خطة
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بي�ية الستعادة الغطاء النباتي في الغابات املتأثرة بعد الحريق الذي اندلع في
ئ
محافظة تنومة )52(،ج
و�ــرى العمل على التعاقد مع شركات أمنية متخصصة،
لتتولى مـهــام أنشطة األم ــن والـســامــة وحماية ومــراقـبــة املحميات والغابات
واملراعي واملتنزهات )53(.باإلضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص
مكافحة التلوث وإدارة النفايات .وقد قَّ
و�ــع املركز الوطني للرقابة على االلتزام
ج
وم�موعة  STCعقد مبادرة إلنشاء وحدة مركزية ملراقبة ج�ودة الهواء
البي�ي
ئ
()54
واالنبعاثات ومعرفة مصادر التلوث.

الرقمنة في قطاع التراث الطبيعي
رقمنة عمليات الحماية والتوثيق

�
أدواراً متوسعة في سياسات صون الطبيعة وعملياتها،
تؤدي التقنيات الرقمية
فيما يعرف بـ«الصون الرقمي للطبيعة» ،وتأتي في طليعة هــذه السياسات
رقمنة عمليات الحماية ومــراقـبــة املحميات الطبيعية ،ومــا يرتبط بذلك من
الــدراســات واملسح والتوثيق ج
ال�غرافي وصــو �ًال إلى توظيف الوسا�ئ ط واملنصات
ج
اال�تماعية في التعريف بالتراث الطبيعي ورفع الوعي بــه )55(،وعلى الرغم من
الحداثة النسبية لهذه التطبيقات في العامل ككل ،ج�سدت محمية عــروق بني
ج
معارض ج
متقدما ملا يمكن أن
�ً
نموذ�ية مـثــا � ًال
وت�هيزها لتكون محمية عاملية
يتبناه القطاع في اململكة ،إذ َّ
تطلب ج
ت�هيز املحمية استخدام التقنيات الحديثة
للمراقبة والــدراســة كالطا�ئ رات بــدون طيار (ال ــدرون) وصــور األقـمــار الصناعية
وربطها بتقنيات نظم املعلومات ج
ال�غرافية وغير ذلك من التطبيقات ،وقد يكون
ن�اح مثل هذه املمارسات مدخ �الً لنقل ج
ج
الت�ربة لبقية محميات اململكة ،والتوسع
()56
في تطبيق مثل هذه التقنيات.
وفــي مـ جـ�ــال توثيق معامل الـتــراث الطبيعي ،فــإن التوسع فــي توظيف التقنيات
الرقمية لعناصر التراث من املمكن أن يمتد إلــى التراث الطبيعي ،وقــد تبنت
الهي�ة امللكية ملحافظة العال أكبر مشروع للتوثيق الرقمي ثالثي األبعاد ،وتعمل
ئ
ج
بتكنولو�يا ثالثية
الهي�ة بالتعاون مع مؤسسة فاكتوم على تصميم نـمــاذ�ج
ئ
�
األبعاد للتوثيق والحفاظ على تراث العال ،وكانت بداية أعمال املسح التصويري
الح�ر ثم مملكة دادان ج
ج
و�بل عكمة وأبو عود )57(،وهي مناطق تتميز
من منطقة
بتماز� القيمة االستثنا�ئ ية ملعاملها الطبيعية إلى ج�انب ثرا�ئ ها األثري والتاريخي.
ج
�
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األرشفة الرقمية والتعريف بالتراث الطبيعي
ال يقتصر ال ــدور ال ــذي تسهم فـيــه الــرقـمـنــة عـلــى وظــا�ئ ــف الـحـمــايــة واملــراقـبــة
وحسب ،فمع توظيف التقنية لصالح التراث الطبيعي وتحويله إلى مادة قابلة
للتداول واملشاركة عبر العوامل االفتراضية ،خاصة مع انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد 19-
وهريا وبـ �
ومــا ترتب عليها من ج
ـارزاً
�ً
دورا ج�
�ً
إ� ــراءات ،أصبحت الرقمنة تمثل
إلحياء التراث الطبيعي وحمايته وتوثيقه ،ففي الوقت الذي فُ�رضت فيه قيود
باإل�راءات الوقا�ئ ية ج
ج
الهي�ة امللكية ملحافظة العال
لل�ا�ئ حة ،فتحت
التزاما
�ً
السفر
ئ
ل�ميع السياح من مختلف أنحاء العامل القيام ج
نافذة إلكترونية تتيح ج
ب�ولة
افتراضية للتعرف على معامل العال بما تحتويه من تراث طبيعي وتراث ثقافي،
وذلك أثناء ج
و�ودهم في منازلهم عبر معرض رقمي يستخدم تقنية ثالثية
األبـعــاد )58(،كما احتفى مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثــراء) باليوم
الوطني التسعين عبر تدشينه ملعرض مملكة الثقافات ،والــذي يخوض فيه
ال ــزوار ج
ت�ربة تفاعلية افتراضية تتنقل بهم بين معامل تــراث اململكة ،وتبرز
البي�ية والثقافية املتعددة لكل منطقة إلى ج�انب
التكوينات
املعرض
في هذا
ئ
()59
حكايات هذه األرض وتاريخها.
الهي�ة امللكية ملحافظة العال اهتمامها بالتعريف باملشاهد الطبيعية
كما أبــدت
ئ
واألمـــاكـــن األث ــري ــة وتــوث ـي ـق ـه ـمــا ،ح ـيــث أع ـل ـنــت ع ــن إطـ ــاق مـســابـقــة للتصوير
الفوتوغرافي ألهالي العال ،وتعتمد املسابقة على التقاط صــور تسرد حكايات
للهي�ة
املحافظة ،والتي يمكن من خاللها استخدام الصور في األنشطة التسويقية
ئ
()60
ج
برنام� إعادة افتتاح موسم العال القادم.
ج
ك�زء من
�
إن التطبيقات الرقمية في مـ جـ�ــاالت التصوير والتخزين والـعــرض ال غنى عنها
فــي بـنــاء أرشـيــف للتراث الطبيعي يــوثــق مالمحه ويتيح معلوماته ج
لل�مهور
العريض ،وألهمية هذا ج
ال�انب ،برزت عدة مشاريع في طليعتها مشروع بناء

قاعدة بيانات للحياة الفطرية في اململكة ،وهو املشروع الذي يطمح املركز الوطني
()61
لتنمية الحياة الفطرية إلى إطالقه خالل العام 2021م.

تطورات تنظيمية
مع استمرار ج
البي�ي في اململكة ،صدرت
البي�ة والحد من األثر ئ
ال�هود املبذولة لحماية ئ
البي�ي ج
ال�ديد في منتصف شهر يوليو ،ويهدف النظام
النظام
تطبيق
املوافقة على
ئ
البي�ة واألنشطة
البي�ة والحفاظ عليها وتعزيز استدامتها ،وتنظيم قطاع ئ
إلى تنمية ئ
بي�ية
والخدمات املتعلقة به ،كما يمنع ممارسة األنشطة التي تترتب عليها آثار ئ
إال بعد الحصول على تصريح أو ترخيص ،باإلضافة إلى حظر القيام بأي أنشطة
()62
البي�ية واملوارد املا�ئ ية ،أو اإلضرار بها.
أو ممارسات من شأنها تلويث األوساط ئ
البي�ة واملياه والزراعة في ديسمبر
ُي
البي�ة من قبل وزارة ئ
و�عد تدشين صندوق ئ
م ــن ه ــذا ال ـع ــام نـقـلــة نــوع ـيــة ،ح ـيــث سـيـسـهــم ال ـص ـنــدوق بـشـكــل أسـ ــاس في
للبرام� والدراسات والتقنيات
ج
البي�ة ،والدعم والتمكين
االستدامة املالية لقطاع ئ
�
بي�ية تحافظ على
ذات العالقة ،إلى ج�انب ذلك دشنت الــوزارة خمسة مراكز ئ
البي�ة والحياة الفطرية والتنوع األحيا�ئ ي في اململكة ،وهي املركز الوطني لألرصاد،
ئ
واملركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ،واملركز الوطني للرقابة
البي�ي ،واملركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،واملركز الوطني إلدارة
على االلتزام ئ
النفايات )63(.وهذا ج
بالبي�ة واملوروث الطبيعي.
ي�سد حرص اململكة واهتمامها
ئ
وعلى صعيد االتفاقيات الدولية انضمت اململكة إلــى بروتوكول ناغويا بشأن
الحصول على املــوارد ج
الناش�ة عن
ال�ينية ،والتقاسم العادل واملنصف للمنافع
ئ
بمو�ب قرار ج
ج
ج
م�لس الــوزراء
البيولو�ي،
استخدامها وامللحق باتفاقية التنوع
()64
رقم ( )675بتاريخ 1441/11/2هـ.

ج
النموذ�ية (محمية عروق بني معارض)
حزمة املشاريع التي أطلقت من خالل املشروع الريادي للمحمية

اﻟ��اث اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﳌﻨﺎﻃﻖ ا��ﻀﺮاء.
� ﻣﻌﺎرض ٜﻟ�
ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻋﺮوق ﺑ�� � �
�اﻣﺢ� �
�

ﺣﺼﺮ وﺗﻘﻴ�� � اﻟﺘﻨﻮع اﻷﺣﻴﺎ�ٔ ��.
ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﻋﺮوق ﺑ� ���� ﻣﻌﺎرض

اﻟﺒﻴﯩﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا��ﺪﻳﺜﺔ �� � ��
ﺑﺮاﻣﺢ� اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وا��ﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ٔ
�
إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎت ا��ﻤﺎﻳﺔ �� � �� اﳌﺤﻤﻴﺔ.

� �� ��� اﳌﺤﻤﻴﺔ.
إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻺﺻﺤﺎح اﻟﺒﻴ�ٔ � �

� �� � �� اﳌﺤﻤﻴﺔ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠ��� اﻟﺒﻴ�ٔ � �
�
�
إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺮﻋﻲ اﳌﺴﺘﺪام �� ��� اﳌﺤﻤﻴﺔ.
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ٜ
اﳌﺘﺤﺪدة وﻣﻌﺎ ��ٜﺔ اﳌﻴﺎه �� � �� اﳌﺤﻤﻴﺔ.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ
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ال�راث الطبيعي
ت

هوامش الفصل:
 )1واس ،ع ــام /الفضلي يـ شِّ
البي�ة والـحـيــاة الفطرية والـتـنــوع األح ـيــا�ئ ــي باململكة 3 ،ديسمبر 2020م.
بي�ية للحفاظ على
ـد�ــن ص ـنــدوق
ئ
البي�ة و 5مــراكــز ئ
ئ
https://www.spa.gov.sa/2164898

 )2موقع مركز البحر األحمر لألبحاث ،املنشورات 10 ،ديسمبر2020مhttps://rsrc.kaust.edu.sa/Pages/Publications.aspx?y=2020 .

ج
الح�ة 1441ه ــ.
«البي�ة واملـيــاه والــزراعــة» إلنـشــاء مركز ابتكار تقني ألبـحــاث املـيــاه 26 ،ذو
 )3مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،اتفاقية تـعــاون مــع
ئ
https://www.kacst.edu.sa/news-details/5474
 )4واس ،عام « /املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي» و«كاوست» يتعاونان للحفاظ على النباتات املهمة واملهددة باالنقراض في اململكة 14 ،أكتوبر 2020م.
https://www.spa.gov.sa/2144693
 )5واس ،عام  /الوقف العلمي ج
البي�ية» 18 ،يونيو 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2099353 .
ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز يطلق
برنام� «رخصة القيادة ئ
�
 )6بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 ،يناير 2021م.

البي�ية واستدامة املصادر املا�ئ ية والغذا�ئ ية ج
لأل�يال
 )7د .حمد بن محمد آل الشيخ  [@]minister_moe_sa، 23يوليو 2020م ،للرفع من استثمار مواردنا ئ
املقبلة؛ وقعت مع أخي معالي  @AlfadleyAمذكرة تفاهم في ج
املناه� الدراسية؛ باعتبار التربية
ج
البي�ة في
حماية
امل�االت العلمية والبحثية ،ولتعزيز مفاهيم
ئ
�
ّ
التعلم ،واكتساب املهارات والخبرات التعليمية .تغريدة من موقع تويتر.
البي�ية أساس
ئ
https://twitter.com/minister_moe_sa/status/1286337891275345927?s=20

«البي�ة» تنفذ حملة موسعة على مواقع بيع الحطب املحلي في  4مناطق  15،ديسمبر 2020م.
البي�ة واملياه وا لزراعة،
ئ
 )8وزارة ئ
https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1167.aspx#0

�#دة_تتنفس ج
 )9ج�دة تتنفس  [@]JeddahBreathe، 3ديسمبر2020م ،تم بحمد هللا توقيع اتفاقية التعاون بين ج
البي�ية هذا
وال�معية السعودية للعلوم ئ
ج
واإلن�از في ج
ج
التش�ير ومكافحة #التصحر .تغريدة من موقع تويتر.
م�ال
التعاون سيتيح الفرصة ملزيد من العمل
https://twitter.com/JeddahBreathe/status/1334581643445669890?s=20

 )10ج�دة تتنفس [@]JeddahBreathe، 9ديسمبر ،2020مشاركة ج�دة تتنفس ج
البي�ية في #اليوم_العاملي_للتطوع ب  130شتلة
وال�معية السعودية للعلوم ئ
قدمت ج
لل�معية الفيصلية الخيرية .تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/JeddahBreathe/status/1336761460693864449?s=20 .
 )11بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 ،يناير2021م.

 )12واس،عام  /اململكة تشارك العامل االحتفال باألسبوع العاملي للتنوع األحيا�ئ ي 2020م 17 ،مايو 2020م.
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2087549

ج
تس�ل واحة األحساء كأكبر واحة في العامل 8 ،نوفمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2142835 .
 )13واس ،ثقافي « /غينيس»
 )14بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 ،يناير 2021م.

#الهي�ة_السعودية_للحياة_الفطرية دعوتكم لحضور محاضرة عبر
 )15املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية  [@NCW_center]، 15مايو 2020م ،يسر
ئ
ج
البي�ي وحماية مساراته ،تغريدة من موقع تويتر.
برنام�  zoomبعنوان /الطيور
ج
املها�رة والتواصل ئ
�
https://twitter.com/NCW_center/status/1261039590934224899?s=20
#الهي�ة_السعودية_للحياة_الفطرية لحضور امللتقى العلمي بمناسبة
 )16املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية  [@NCW_center] ،7يونيو 2020م ،تدعوكم
ئ
#اليوم_العاملي_للمحيطات  ،2020تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/NCW_center/status/1269632865811271680 .
#الهي�ة_السعودية_للحياة_الفطرية لحضور امللتقى العلمي
 )17املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية  [@NCW_center] ،13يوليو 2020م ،تدعوكم
ئ
بمناسبة #يوم_التوعية_بأسماك_القرش 2020م ،تغريدة من موقع تويتر.
https://twitter.com/NCW_center/status/1282649858936057857?s=20
البي�ة واملياه والزراعة« ،الوزارة» تقيم ورشة عمل دولية افتراضية عن دور الصحة النباتية في تعزيز األمن الغذا�ئ ي وحماية النباتات 5 ،صفر 1442هـ.
 )18وزارة ئ
https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1112020.aspx
ج
التش�ير املستدام 19،ربيع األول1442هـ.
افتراضيا للتوعية بأهمية
�ً
البي�ة واملياه والزراعة ،الوزارة تنظم ملتقى
 )19وزارة ئ
https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1412020.aspx

البي�ة واملياه والزراعة ،معالي الوزير لـ «االقتصادية» :ركزنا في جا�تماعات العشرين على حماية كوكب األرض واألمن الغذا�ئ ي وإيقاف الهدر 6 ،ربيع الثاني
 )20وزارة ئ
1442هـ|https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/ministerg20.aspx .
 )21املصدر السابق.

البي�ية  [@CEES_KAU]، 9نوفمبر 2020م- ،صورة ج
البرام� والفعاليات بدون نص ،.-تغريدة من موقع تويتر.
ج
ل�دول
 )22مركز التميز البحثي في الدراسات ئ
�
https://twitter.com/CEES_KAU/status/1325677365658316800?s=20
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تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

 )23املصدر السابق.

ال�معية ج
ال�غرافية السعودية  [@saudigs]، 29نوفمبر 2020م ،تنظم ج
 )24ج
ال�غرافية السعودية :التراث الثقافي املغمور وعلوم األرض .أ.د عبدالعزيز بن لعبو 
ن
 ،https://zoom.us/j/97216570399تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/saudigs/status/1333008623803527169?s=20 .

ال�معية ج
ال�غرافية السعودية  [@saudigs]، 22نوفمبر 2020م ،تنظم ج
 )25ج
البي�ية املستدامة في اململكة العربية السعودية .أ.د
ال�غرافية السعودية :التنمية ئ
عواطف بنت الشريف ج
ش�اع الحارث .الرابط .https://zoom.us/j/95510558139:تغريدة من موقع تويتر،
https://twitter.com/saudigs/status/1330490591017390085?s=20

ال�غرافية السعودية اليوم حلقة نقاش عن ج
ال�معية ج
ال�غرافية السعودية  [@saudigs]، 16ديسمبر 2020م ،تقيم ج
 )26ج
ال�بال واهميتها وباألخص ج�بال
بال�زء ج
باستراتي�يات ومبادرات نوعية ساهمت في تنمية زراعية مستدامة ج
ج
ج
ال�نوبي الغربي
باإلن�ازات التي تحققت
منطقة عسير .يحق للمملكة أن تفتخر
مع الحفاظ على النظام الحيوي والتنوع األحيا�ئ ي ،تغريدة من موقع تويتر.
https://twitter.com/DrIbrahimAref1/status/1339146886121476097?s=20
 )27املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية  [@NCW_center]، 15مايو 2020م - ،صورة بدون نص لبيان إغالق املحميات ،-تغريدة من موقع تويتر.
https://twitter.com/saudiwildlife/status/1245767263824814083
 )28نقاش بؤري ،التراث الطبيعي 2 ،ديسمبر 2020م.

 )29بيانات مركز املعلومات واألبحاث السياحية 25 ،يناير 2020م.

الهي�ة السعودية للسياحة تعلن إطالق موسم صيف السعودية فّ
«تن�س» 17 ،ذو القعدة 1441هـ.
 )30وزارة السياحة ،ئ
aspx.20-6-24-https://mt.gov.sa/MediaCenter/News/MainNews/Pages/a-m-1

و»ش�ة الضو» لألنشطة السياحية 16 ،ديسمبر2020م.
ّب
 )31واس ،عام « /الشتاء حولك» يعيد «الكشتة»
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2168712
 )32بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 ،يناير .2021

 )33بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية  19يناير  2021م  /التراث الطبيعي ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.
 )34بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 ،يناير 2021م.

ج
 )35اليوم ،أرامكو تزرع مليوني شتلة ج
للمان�روف 6 ،اغسطس 2020مhttps://lym.news/a/6269604 .
وتن�ز أول متنزه

 )36شركة البحر األحمر للتطوير]  [@TheRedSeaSA، 6سبتمبر 2020م ،نإ�َ�ّ مستقبل السياحة ال يعتمد على االستدامة فقط ،بل تعزيزها أي�ضً ا ،تغريدة من
موقع تويترhttps://twitter.com/TheRedSeaSA/status/1302596762260197379?s=20 .
 )37بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19 ،يناير 2021م.
 )38بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 19،يناير 2021م.

برنام�
ج
#الهي�ة_السعودية_للحياة_الفطرية على تطبيق معايير
 )39املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية  [@NCW_center]، 10سبتمبر 2020م ،تعمل
ئ
�
ج
النموذ�ية ،تغريدة من موقع تويتر.
قا�ئ مة املناطق الخضراء في االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ( )IUCNلتطوير #محمية_عروق_بني_معارض
https://twitter.com/saudiwildlife/status/1303995194958843907
ج
لتس�يل محمية ج�زر فرسان كأول محمية طبيعية سعودية في (اليونسكو) 26 ،يوليو 2020م.
 )40واس ،ثقافي « /نحن تراثنا» تواصل مساعيها
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2114427
 )41بيانات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 7،فبراير 2020م.

 )42املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية  [@NCW_center]،10سبتمبر 2020م - ،صورة بدون نص حول تعافي األنواع الفطرية ،تغريدة من موقع تويتر.
https://twitter.com/saudiwildlife/status/1247837664830783488/photo/1
لن�علها خضراء في  165موقعا لزراعة  10ماليين ج
البي�ة واملياه والزراعة ،الوزارة تطلق حملة ج
ش�رة 23 ،صفر 1442هـ.
 )43وزارة ئ
https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1212020.aspx
ج
استراتي�ية إلعادة توطين النمر العربي في محمية شرعان الطبيعية في العال 4 ،يونيو 2020م.
الهي�ة امللكية ملحافظة العال،
)44
ئ

https://www.rcu.gov.sa/media-gallery/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B3%D8%A
A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D98%A%D8%AC%D98%A%D8%A9-%D984%%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8
%AF%D8%A9-%D8%AA%D988%%D8%B7%D98%A%D986-%%D8%A7%D984%%D986%%D985%%D8%B1%D8%A7%D984%%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D98%A-%D981%%D98%A-%D985%%D8%AD%
D985%%D98%A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D986-%%D8%A7%D984%%D8%B7%D8%A8
%D98%A%D8%B9%D98%A%D8%A9-%D981%%D98%A-%D8%A7%D984%%D8%B9%D984%%D8%A7/
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ال�راث الطبيعي
ت

 )45املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يطلق أكبر تنوع لألحياء الفطرية املهددة في محمية شرعان بالعال 22 ،ربيع األول
1442هـhttps://www.ncw.gov.sa/Ar/MediaCenter/News/Pages/news20201109.aspx .
 )46املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،دعما ملسيرة الحفاظ على التراث الفطري :املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يطلق ج
م�موعات ج�ديدة من الحيوانات
الفطرية 8 ،ربيع الثاني 1442هـhttps://www.ncw.gov.sa/Ar/MediaCenter/News/Pages/new20201124.aspx .
) 47

 )48املصدر السابق.

البي�ية :إطالق ج
م�موعة ج�ديدة من ظباء الريم بمتنزه مرات الوطني 29 ،ربيع الثاني 1442هـ.
 )49املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،تعزيزا ملبدأ االستدامة ئ
https://www.ncw.gov.sa/Ar/MediaCenter/News/Pages/news20201214.aspx
للبرنام� على موقع تويتر 5 ،يناير 2020مhttps://twitter.com/Hadad_sfc ،
ج
برنام� هدد [ ]@Hadad_sfcالحساب الرسمي
ج
)50
�
�
وتعال�  23,620ألف هكتار من ج
ال�راد الصحراوي في  3مناطق 5 ،ربيع الثاني 1442هـ.
ج
البي�ة واملياه والزراعة ،الوزارة تستكشف
وزارة
)51
ئ
�
https://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1592020.aspx

 )52مشاريع السعودية [@SaudiProject]،23،أكتوبر 2020م ،إعادة تأهيل الغابات املتأثرة بالحريق في #تنومة؛ يعمل املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
بي�ية الستعادة الغطاء النباتي ،تغريدة من موقع تويتر.
على إعداد خطة ئ
https://twitter.com/SaudiProject/status/1319565600704860160?s=20
 )53مشاريع السعودية [@SaudiProject]، 24 ،نوفمبر 2020م# ،السعودية تنوي التعاقد مع شركات أمنية متخصصة ،لتتولى مهام أنشطة األمن والسالمة
وحماية ومراقبة املحميات ،تغريدة من موقع تويترhttps://twitter.com/SaudiProject/status/1331202650889707520?s=20 .

البي�ي» و stcيوقعان عقد شراكة لتنفيذ برنام�ج مبادرة إنشاء وحدة مركزية ملراقبة ج�ودة الهواء واالنبعاثات من املصدر،
البي�ة واملياه والزراعة« ،االلتزام ئ
 )54وزارة ئ
�
 4ربيع الثاني 1442هـhttps://www.mewa.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News1572020.aspx .

55)	Koen Arts, Rene van der wal & William M. Adams, “Digital technology and the conservation of nature”, Ambio 44 (2015),
661–673.
 )56نقاش بؤري ،التراث الطبيعي 2 ،ديسمبر 2020م.

الهي�ة امللكية ملحافظة العال  [@rcu_sa]، 26أكتوبر 2020م ،تتيح تقنية املسح الثالثي األبعاد املستخدمة من قبل شركا�ئ نا ،@FactumFoundإنشاء نسخ
)57
ئ
طبق األصل للمواقع األثرية في#الع ال عبر التوثيق الرقمي ثالثي األبعاد مما يتيح استخدامها في املعارض السياحية والعروض الدا�ئ مة .بدأت أعمال املسح
#الح ج�ر ،ثم مملكة دادان ،ج
ِ
و�بل عكمة وأبو عود ،تغريدة من موقع تويتر.
التصويري من
https://twitter.com/RCU_SA/status/1320771348004831233?s=20
 )58املصدر السابق.

عاما من الثقافة واإلبداع 16 ،سبتمبر 2020م.
 )59واس ،ثقافي  /إثراء اليوم الوطني ..احتفاء بـ ً 90
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2134398

الهي�ة امللكية ملحافظة العال تطلق مسابقة تصوير #صور_العال الكتشاف مواهب السعوديين في املحافظة 19 ،أغسطس 2020م.
 )60واس ،ثقافي  /ئ
https://www.spa.gov.sa/2123464
 )61نقاش بؤري ،التراث الطبيعي 2 ،ديسمبر 2020م.

البي�ة الذي يهدف إلى حمايتها وتنميتها واستدامتها 14 ،يوليو 2020م.
البي�ة واملياه والزراعة يشكر القيادة بعد املوافقة على نظام ئ
 )62واس ،عام  /وزير ئ
https://www.spa.gov.sa/2109969
 )63واس ،عام /الفضلي شِّ
البي�ة والحياة الفطرية والتنوع األحيا�ئ ي باململكة 3 ،ديسمبر 2020م.
بي�ية للحفاظ على ئ
البي�ة و 5مراكز ئ
يد�ن صندوق ئ
https://www.spa.gov.sa/2164898

 )64أم القرى ،قرارات ج
م�لس الوزراء انضمام اململكة إلى بروتوكول ناغويا 9 ،يوليو 2020م.
https://www.uqn.gov.sa/articles/1594300416020881000/
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البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
تطورات تنظيمية

الفصل الرابع عشر
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فنون الطهي

على الرغم من ج
بال�عد الثقافي لفنون الطهي والعمل املؤسسي في ممارساته ما زال
ت�ذر ثقافة الطعام وثرا�ئ ها وتنوعها ،فإن العناية ُب
ابتداء من تبني وزارة الثقافة لقطاع فنون الطهي منذ نشأتها ،ثم
�ً
ناش� �اً في اململكة .فقد شهد القطاع العديد من التطورات التنظيمية
ئ
ج
البرام� املتخصصة.
ج
استراتي�يتها لتطوير القطاع في حزمة من
هي�ة فنون الطهي في مطلع هذا العام والتي نشرت
تأسيس
ئ
�
ج
وتروي�ية لألطباق املحلية من القطاعين العام أو الخاص.
تم�ز العام بظهور ج�هود التوثيق والحصر وبروز عدة مبادرات توثيقية
كما ّي
ج
وا�ه القطاع تحديات ج�ا�ئ حة كوفيد 19-التي أحدثت تحوالت كبيرة في قطاع املطاعم حول العامل ،وقادت إلى تسارع في التحول الرقمي
�
ة
ج
مواكب� لظاهرة االهتمام
ً
منت�ات مال�ئ مة للطهي في املنزل
نحو تطبيقات التوصيل املنزلي وازديــاد عدد املطاعم السحابية ،وابتكار
الت�ول .وقد ّ
ج
شكل إلغاء ج
الح�ر املنزلي وحظر ج
ج
واملهر�انات واملسابقات أحد
وتأ�يل عدد كبير من الفعاليات
بفنون الطهي خالل فترات
بال�ا�ئ حة ،مما دعا إلى ج
أبرز مظاهر تأثر القطاع ج
إي�اد بدا�ئ ل تتمثل في املبادرات واملسابقات الرقمية واللقاءات االفتراضية الحوارية بين
ال عن الفعاليات الحضورية التي تمثل ج�وهر فنون الطهي من ممارسة
املختصين في فنون الطهي .ومل توفر هذه اللقاءات بدي �الً متكام � ً
بارزا هذا العام.
�ً
ح�ة إلى تذوق األطباق ،التي كان غيابها
ّي

اإلبداع واإلنتا�ج
�

ج�معيات وأندية الطهي
تعمل بعض املــؤسـســات والـ جـ�ـمـعـيــات األهـلـيــة مثل ن ــادي الـطـهــاة الـسـعــودي،
ج
ج
وم�تمع تطوير طهاة اململكة العربية السعودية
وال�معية السعودية للطهاة،
(آرتيستك) ،على تنظيم مبادرات ودورات تدريبية ومسابقات طهي على مدار
العام ،باإلضافة ج
لل�هود الفردية للطهاة الذين ينضوي عدد كبير منهم تحت هذه
�
املؤسسات أو ج
ال�معيات األهلية ،ما يعطي مؤشراً على تنامي النشاط واالهتمام
بالقطاع ،فعلى سبيل املثال ،شهد ج
م�تمع تطوير طهاة اململكة العربية السعودية
�
مطرداً في عدد املنضمين على مدار السنوات األخيرة ،حيث
ارتفاعا
�ً
(آرتيستك)
ج
بلغ عدد العضويات املس�لة قرابة  600عضوية في عام 2020م مقارنة بـ 521
عضوية في عــام 2019م ،و 498في عــام 2018م ،وأسهمت مرحلة التوسع
ج
مل�تمع طهاة اململكة في مدينتي الرياض واملدينة املنورة إلى تزايد ملحوظ في
عدد األعضاء املهتمين(((.

تأثير السياسات الوقا�ئ ية ج
ل�ا�ئ حة كوفيد19-
ج
اإلنتا�
على عملية
�

برز التأثير األكبر ج
ل�ا�ئ حة كوفيد 19-في تسريع التحول الرقمي في قطاع املطاعم
سواء من حيث خدمة التوصيل املنزلي ،أو ظهور ما يسمى باملطاعم السحابية،
�
ونظراً لالشتراطات الصحية التي فرضت بعض ج
اإل�راءات مثل التغليف اآلمن
ج
املنت�ات التي تواكب هذه االشتراطات مثل تقديم
للطلبات ،فقد ظهرت بعض
بعض املأكوالت الشعبية الشهيرة كأطباق األرز  -مثل الكبسة  -بطرق مبتكرة
ج
بالو�بات السريعة ،كما تَ� َّج
و�ه
وغير معتادة ،كأن تقدم في علب صغيرة أشبه
الكثير من املطاعم إلى بيع مكونات أطباقها بشكل غير مطبوخ في خطوة ملواكبة
ظاهرة ازديــاد االهتمام بتعلم الطبخ ووصفات الطعام ،وهي خدمة اكتسبت
شعبية مع محدودية أوقات التبضع أثناء فترات حظر ج
الت�ول .وعلى املستوى
األ ك ـبــر ،أب ــرزت الـ جـ�ــا�ئ ـحــة أهمية األمــن الـغــذا�ئ ــي ،إذ اتـخــذت اململكة ج
اإل�ـ ــراءات
أ�ــل تعزيز منظومة األمــن الغذا�ئ ي؛ للحد من تأثير ج
الالزمة من ج
ال�ا�ئ حة ،عبر
تقديم حزم دعم من خالل صندوق التنمية الزراعية بلغت ملياري ريال و450
مليون ريال(((.

ال�وا�ئ ز في ج
ج
م�ال فنون الطهي
غــابــت معظم الـ جـ�ــوا�ئ ــز املـحـلـيــة والــدول ـيــة ه ــذا ال ـعــام ن ـظ ـ �
ـراً إل ل ـغــاء الـعــديــد من
ج
املهر�انات والفعاليات الخاصة بفنون الطهي حول العامل؛ وذلك للظروف املصاحبة
ج
ل�ا�ئ حة كوفيد ،19-غير أن مطلع عام 2020م شهد حصول طاهية سعودية
على ج�ا�ئ زة مقدمة من البرنام��ج التلفزيوني (توب شيف العامل العربي) ،وعلى
الرغم من الطبيعة ج
الت�ارية للبرنام��ج فإن شهرته الواسعة ،تعزز من حضور
الطبق السعودي والطهاة السعوديين في املحافل والبرام��ج الدولية ،وقد حصلت
الشيف سما ج�اد على لقب توب شيف في املوسم الرابع من البرنام� ،لتصبح
ج
بذلك أول سعودية تحصد هذه ج
ال�ا�ئ زة ،وتضمنت مكونات الطبق الذي حقق لها
ج
مزي� �اً من القهوة والكستناء(((.
الوصول إلى اللقب
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تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية
أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح ج
لل�وا�ئ ز الثقافية الوطنية في 30
يونيو 2020م ،ومــن ضمنها ج�ــا�ئ ــزة فـنــون الطهي الـتــي تستهدف األفـ ــراد أو
ج
ال�هات التي ساهمت في إثراء القطاع خالل العامين املاضيين ،وستعلن أسماء
(((
الفا�ئ زين خالل عام 2021م .

الحضور واالنتشار

فعاليات ومعارض فنون الطهي
تشكل فعاليات ومعارض الطعام وفنون الطهي فرصة لتعزيز حضور الطبق
الـسـعــودي ،واالنـفـتــاح على الـتـ جـ�ــارب املختلفة فــي الـقـطــاع ،وقــد غلب ج
ال�انب
الترفيهي والسياحي على معظم الفعاليات املقامة خالل العام ،وباإلضافة إلى
�
نشاطاً
أيضا بوصفه
�ً
الفعاليات التي تختص بالطعام وفنون الطهي ،يحضر الطهي
ج
املهر�انات الترفيهية أو التراثية.
مصاحبا للكثير من
�ً
ـدرا من تأثير ج
ال�ا�ئ حة على الفعاليات في القطاع ،ففي
تُ�ظهر أعــداد الحضور قـ � ً
شهري يناير وفبراير قبل انتشار ج
ال�ا�ئ حة ،بلغ عدد الحضور لفعالية بوب أب
ً
شخصا ،بينما
بــارك أكثر من  38,000شخص ،وفعالية ســوق ج�ــذور 8,885
اقتصر عــدد الحضور لفعالية الحدا�ئ ق السرية التي أقيمت في شهر نوفمبر
ً
شخصا ،وهــو مــا يعكس تـ ج
ـرا�ــع النتا�ئ ��ج بسبب استمرار العمل
على 1,198
باإل�راءات االحترازية التي تشمل قواعد التباعد ج
ج
اال�تماعي ،ومحدودية أعداد
الحضور للفعاليات العامة.
ج�دول  :1-14بعض فعاليات الطعام وفنون الطهي املقامة خالل عام 2020م(((.
الفعالية

ج
ال�هة املنظمة

تاريخ الفعالية

مقر الفعالية

كرنفال الطهي

مركز حي املحمدية

يناير 2020م

ج�دة

ج
مهر�ان األكل املديني

كلية السياحة والفندقة

يناير 2020م

املدينة املنورة

بوب أب بارك

الهي�ة العامة للترفيه
ئ

يناير 2020م

الرياض

سوق ج�ذور

الهي�ة العامة للترفيه
ئ

يناير -فبراير 2020م

الظهران

لقمة على املاشي

أكاديمية زادك

سبتمبر 2020م

الخبر

ج
مهر�ان مذاق

مذاق

أكتوبر 2020م

الخبر

مستقبل الطعام

إثراء

أكتوبر 2020م

الظهران

الحدا�ئ ق السرية

الهي�ة العامة للترفيه
ئ

نوفمبر 2020م

الرياض
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فنون الطهي

مسابقات الطهي والدور التوثيقي
ج
است�ابة ج
ج
نظرا إللغاء أو ج
موا�هة ج�ا�ئ حة
لإل�راءات االحترازية في
تأ�يل الفعاليات
�ً
الن�م) ،التي تقيمها كلية السياحة ج
كوفيد ،19-مثل مسابقة (الطاهي ج
ب�امعة
امللك عبدالعزيز بشكل سنوي((( ،ابتكرت املؤسسات في القطاع بدا�ئ ل افتراضية
إلقــامــة املـســابـقــات ،وكــانــت امل ـب ــادرة األبـــرز فــي ه ــذا ال ـصــدد هــي مسابقة (إرث
هي�ة فنون الطهي في شهر إبريل 2020م ،وشهدت
مطبخنا) ،التي أطلقتها ئ
�
ملحوظاً على منصات التواصل ج
ال
تفاع � ً
اال�تماعي ،وقد بلغ عدد الفا�ئ زين في كال
�
املسارين  22فا�ئ زاً وفا�ئ زة ،شاركوا بوصفات ج
ت�مع بين املحافظة واالبتكار؛ حيث
تهدف املسابقة إلى الحفاظ على إرث املطبخ السعودي ،وفي سبيل تعزيز ذلك
ستوثق الوصفات الفا�ئ زة في كتاب بعنوان (سفرة) ،وتشترط املسابقة أصالة
الوصفة واحتواءها على املكونات املحلية بنسبة  70%على األقل ،وأن تكون من
إحدى مناطق اململكة؛ لتعكس ثراء وتنوع األطباق السعودية(((.

التدوين والنشر في قطاع فنون الطهي
يظل الـتــدويــن على اإلنـتــرنــت ومــواقــع الـتــواصــل ج
اال�تماعي هــو النشاط األبــرز
للنشر والتلقي وتبادل املعلومات والخبرات املتصلة بالقطاع ،وقد أشار تقرير
الحالة الثقافية لعام 2019م إلى أن التناقل الشفهي ومواقع اإلنترنت يأتيان
في طليعة املصادر الر�ئ يسة لتلقي الوصفات السعودية
نظرا لقلة كتب الطبخ
�ً
�
تطوراً في هذا ج
ال�انب مع ظهور بعض املشاريع
املتخصصة ،ويعكس عام 2020
واملبادرات التوثيقية ،فباإلضافة إلى مبادرة (إرث مطبخنا) املشار إليها سابقاً،
�أُ ضيف ملكتبة املطبخ السعودي هذا العام كتاب (مذاق العال) الذي ج
أنت�ته مدرسة
الهي�ة امللكية ملحافظة العال ،واحتوى
فيرنداي الفرنسية لفنون الطهي ،بدعم من
ئ
ج
مز�ت فيها أساليب الطهي املحلية بتقنيات املطبخ
الكتاب على  30وصفة،

الفرنسي ،وشــارك في إعــدادهــا عــدة طهاة سعوديين ودوليين ،ومــن ضمنهم
لهي�ة فنون الطهي األستاذة ميادة بدر(((.
الر�ئ يس التنفيذي ئ

الت�ارب ج
ج
الت�ارية للمطاعم التي تُ�عنى
بتقديم الطعام السعودي الفاخر
�
ت�ارب ج
ظهرت ج
مؤخراً لتقديم الطعام السعودي بشكل فاخر ،وقد ارتبطت
ت�ارية
الت�ارب ببعض الفعاليات السياحية ،مثل مواسم السعودية ،مما ّ
تلك ج
قدم
بعض هــذه األطـبــاق بأسلوب ج�ديد ومعاصر يراعي الحفاظ على هوية الطبق
وأصالة مكوناته .ويظهر عنصر ج
ليا في بعض املطاعم التي
الت�ريب واالبتكار ج� � ً
(((
افتتحت فــي مطلع هــذا الـعــام مثل مطعم تكية ومطعم سـهـيــل  ،مــن خالل
تطوير بعض األطـبــاق املحلية ،وإدخ ــال مكونات ج�ــديــدة فيها ،وتقديمها بطرق
تتقاطع مع مطابخ أخرى.

املشاركة

ممارسة فنون الطهي
بحسب مسح املـشــاركــة الثقافية 2020م ،الــذي ج
أ� ــري فــي الــربــع األخـيــر من
(((1
ال ـعــام ،بعينة ممثلة شملت  3112شـخـصـ �ـاً مــن ج�ميع مناطق املـمـلـكــة ،
تصدرت األطباق املحلية والعربية قا�ئ مة األطباق التي ج
ي�يدها أو يهتم بطهيها
من يمارس الطبخ من العينة ،بينما انخفضت نسبة من يغلب لديهم االهتمام
باألطباق ج
األ�نبية /العاملية وحدها إلى أقل من  .3%كما أشار املسح إلى تباين
بين الذكور واإلناث في هذا الصدد ،ففي حين تأتي األطباق املحلية /السعودية
على رأس القا�ئ مة لدى الذكور ،ترتفع نسبة اإلناث اللواتي أفدن ج
بإ�ادتهن أو
�ً
انفتاحا
اهتمامهن بمختلف أنــواع األطباق إلــى حوالي  ،40%وهــو ما يعكس
على ج
ت�ارب طهي متنوعة ،على خالف الذكور .وبشكل عام تشكل نسبة اإلناث
املهتمات أو ج
امل�يدات لفنون الطهي  ،85.5%فيما تنخفض هذه النسبة إلى
 66.9%عند الذكور.
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ال�نس (هل ج
ي�يد الطبخ ونوع الطبق حسب ج
شكل  :1-14التوزيع النسبي ملن يهتم أو ج
ت�يد أو تهتم بالطبخ؟).
45.0%

ذكور

إناث

39.4%

40.0%
35.0%

33.1%

30.2%

30.0%

25.3%

25.0%
20.0%

17.9%

15.0%

18.4%

15.8%

14.5%

10.0%
5.0%

3.0%

0.0%

ً
غالبا أطباق
ج
خلي�ية
عربية/

ً
غالبا أطباق
محلية /سعودية

2.5%

ً
غالبا أطباق
ج
أ�نبية /عاملية

ج�ميعها
بنفس القدر

ال أه�تم

التعلم والتلقي في وصفات الطعام املحلية
�
تدعيماً للمالحظة التي رصدها تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م ،أشار مسح
املشاركة الثقافية 2020م إلــى أن التناقل الشفهي بين األهــل واألصــدقــاء هو
املصدر األســاس لتلقي وصفات األطباق السعودية؛ إذ أفاد  53.5%من الذين
ج
ي�يدون أو يهتمون بالطبخ أنهم يعتمدون في األغلب على هذا املصدر ،بينما
ج�اءت مواقع اإلنترنت في املرتبة الثانية بنسبة  .37.4%وأظهر املسح اختالفاً�
في نمط التلقي والتعلم فيما يتعلق بوصفات الطعام بين الذكور واإلناث ،ففي
حين يشكل التناقل الشفهي للوصفات املصدر الر�ئ يس لدى الذكور بنسبة 65%
مقابل  45%لدى اإلناث ،فإن مواقع اإلنترنت تأتي أو �ًال لدى اإلناث بنسبة مقاربة
للتلقي من خالل التناقل الشفهي بلغت  46.6%مقابل  25%لدى الذكور.
شكل  :2-14التوزيع النسبي ملصادر تلقي وصفات األطباق السعودية حسب
ج
ال�نس.
70.0%

65.0%

إناث

60.0%
50.0%

ذكور
45.0%

46.6%

40.0%
30.0%

25.0%

20.0%
10.0%
0.0%

3.1% 3.4%
من
األهل واألقارب

من
اإلن�رنت
مواقع ت

من
كتب الطبخ

1.8% 1.5%

من
التلفاز أو الراديو

�
الف�ات العمرية في مصادر التلقي ،ويوضح ج
ج
و�ود
يس�ل املسح
كما
اختالفاً بين ئ
عالقة عكسية بين التلقي من خــال مواقع اإلنترنت وبين العمر ،حيث تبلغ
راوح
نسبة من يتلقى وصفات األطباق السعودية من خالل اإلنترنت بين الذين تُ� ِ
عاما  ،41%وتنخفض هذه النسبة إلى ما يقارب النصف
�ً
أعمارهم بين 30-15
�
عاماً فأكثر.
الف�ة العمرية 46
لتبلغ  22.6%لدى ئ
ثقافتنا هويتنا
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شكل  :3-14التوزيع النسبي ملن ج
والف�ة العمرية.
ي�يد أو يهتم بالطبخ حسب مصادر تلقي وصفات األطباق السعودية
ئ
70.0%

60.90%

60.0%

52.30%
52.10%

50.0%
40.0%

38.80%

30.0%

41.00%

22.60%

20.0%
10.0%
0.0%

3.90% 3.50%
من األهل واألقارب

اإلن�رنت
من مواقع ت
فأك�ر
 46ث

اإلدارة املستدامة للمحافظة على األطعمة
الشعبية أو التقليدية
ج
واملهر�انات الشعبية
األسواق

ـزءا من اإلرث
تشكل مواسم الصيد والحصاد املنتشرة في مناطق اململكة ج� ـ � ً
وكثيرا ما ترتبط هذه املواسم باألطعمة الشعبية ،التي ضّ
تح�ر باستخدام
�ً
الثقافي،
ج
املهر�انات املحلية في أنــواع معينة من
هــذه املحاصيل .يتخصص العديد من
ج
املحاصيل ،مثل
مهر�ان العسل الــذي أقيم هذا العام بنسخته الخامسة في
ج
محافظة العيدابي بمنطقة ج�ــازان،
ومهر�ان البن الــذي أقيم للسنة السابعة
ج
ج
الكلي�ا الثاني عشر ببريدة
ومهر�ان
في محافظة الدا�ئ ر بمنطقة ج�ازان كذلك،
ّ
ُ
ج
بمنطقة القصيم ،حيث حظيت هــذه املهر�انات بإقبال قــدر بـ  100ألــف زا�ئ ــر
ج
ج
منت�ات وأطباق تعتمد
للمهر�ان الواحد( ،((1وتتيح في معظمها الفرصة لتطوير
على هذه املحاصيل.
ج�دول  :2-14بعض أسواق األطعمة الشعبية في اململكة(.((1
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السوق

املدينة

أسواق الخضار

كل املدن

سوق الطباخة

املدينة املنورة

سوق البن

الرياض

سوق الثالثاء

أبها

ج
مهر�ان التمور

بريدة

سوق املسوكف

عنيزة

سوق اللبانة

ج�دة

سوق املزارعين

العال

2.80%

من كتب الطبخ
45-31

1.60% 1.40% 2.20%
من التلفاز أو الراديو

30-15

ج
املنت�ة املختصة باملأكوالت الشعبية
األسر
ج
ج
هي�ة فنون الطهي واملختصة بتقديم
املنت�ة
يبلغ عدد األسر
املس�لة بياناتها في ئ
املــأكــوالت الشعبية  206أســر مـنـتـ جـ�ــة( ،((1تـتــوزع فــي معظم مناطق اململكة،
وتقدم أشهر األطباق املحلية التي يندر تقديمها في املطاعم ،ال سيما في ظل
نــدرة املطاعم املتخصصة في األطباق السعودية ،وهــو ما يعكس أهمية الــدور
الــذي تلعبه هــذه األســر في املحافظة على األطعمة الشعبية والتقليدية ،وقد
ظهر العديد مــن امل ـبــادرات مــن القطاعين الـعــام والـخــاص لتقديم بــرامــ��ج دعم
لهذه األسر وعقد شراكات تسويق ،مثل مبادرة (معروف) التي قامت بها وزارة
ج
ج
املنت�ة وغيرها من
الت�ارة بالتعاون مع شركة ثقة التي قدمت لهذه األســر
لو�ستية وتسويقية ّ
الت�ارية الصغيرة خدمات ج
املشاريع ج
تمكن أصحاب املشاريع
الحا�ة المتالك ج
ج
ج
س�ل
التس�يل وتقديم خدماتهم من خالل املنصة دون
من
(((1
ت�اري وبشكل ج
ج
م�اني .
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التوثيق في األطعمة الشعبية
ج
واملس�لة في قا�ئ مة التراث الثقافي غير املادي في اليونسكو
العناصر املتصلة بالطعام

()1

ج
املس�لة
العناصر

ج
التس�يل
العناصر قيد

نخيل التمر

البن الخوالني

القهوة العربية

الهريس

ج
للتس�يل في املستقبل
عناصر مرشحة
ج
الكلي�ا

السليق

قرص عقيلي

املشغوثة

املطبق

الصيادية

البكيلة

املنتو

الحيسة

األرز الحساوي

املنسف

هي�ة فنون الطهي 16 ،ديسمبر 2020م.
 )1بيانات ئ
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الرقمنة في قطاع فنون الطهي

قوا�ئ م الحصر
هي�ة
نشطت في هــذا العام مـبــادرات التوثيق على املستوى املحلي من ج�هة ئ
�ً
فنون الطهي ،حيث قامت بحصر 191
طبقا على مستوى ج�ميع مناطق اململكة
الهي�ة بتوثيق عناصر
حتى اآلن في قا�ئ مة حصر للمأكوالت الشعبية ،كما قامت
ئ
املأكوالت الشعبية في منطقة املدينة املنورة ضمن مشروع توثيق فنون الطهي
ً
باململكة ،وبلغت 115
عنصرا(.((1

املؤسسات املعنية بحفظ األطعمة الشعبية
()1
أو التقليدية والتعريف بها

األكاديمية السعودية

كرسي التراث الحضاري

لتعليم فنون الطهي (زادك)

ج
ب�امعة امللك سعود

التحول الرقمي واملطاعم السحابية

�
تغييراً غير مسبوق في أنشطة تشغيل املطاعم في
أحدثت ج�ا�ئ حة كوفيد19-
كافة دول الـعــامل؛ وذلــك بسبب سياسات اإلغ ــاق للتخفيف مــن آثــار ج
ال�ا�ئ حة،
اإل�ـ ــراءات االحـتــرازيــة ،وبحسب التقرير الـخــاص بتأثير ج
وفــرض ج
ال�ا�ئ حة على
الـقـطــاع ال ـخــاص وال ـص ــادر مــن مـ جـ�ـلــس ال ـغــرف ال ـتـ جـ�ــار يــة ،ف ــإن قـطــاع الضيافة
�
تضرراً من ج
ال�ا�ئ حة في اململكة(.((1
واملطاعم واملقاهي ج�اء ضمن أكثر القطاعات
وفي الوقت الذي عانت فيه بعض املطاعم خسا�ئ � َر كبير�ةً  ،ج
ن�ح بعضها اآلخر في
تعويض االنخفاض الحاد في املبيعات ،من خالل التركيز على خدمات التوصيل
املنزلي ،التي تستخدم التطبيقات الرقمية(.((1
ج
�ج
نماذ�
للمنت�ات الغذا�ئ ية ،إنما أبــرزت
مل تقتصر الرقمنة على طريقة الشراء
غ�رت من مفهوم املطعم ،وذلك بظهور نمط ج�ديد من املطاعم يعرف
مختلفة ّي
ج
باملطاعم السحابية ،التي تعمل بشكل كامل على خدمة الطلبات
الخار�ية
والتوصيل ،حيث تقوم بإعداد األطعمة في منطقة خاصة لتحضير الطعام ،دون
توفير أماكن ج
لل�لوس وتناول الطعام داخلها.

فنون الطهي في الفضاء االفتراضي
ج�معية حرفة

ج
م�تمع تطوير طهاة

اململكة العربية السعودية (آرتيستك)
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ج
ال�معية السعودية للمحافظة
على التراث (نحن تراثنا)

ُي�عد الفضاء االفتراضي املساحة األوسع للتدوين وتبادل املعارف من قبل الهواة
واملحترفين ،وبحسب تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م ،فإن مواقع اإلنترنت
توفر العديد من وصفات األطباق السعودية وطرق إعدادها وتحضيرها ،ولكنها
بالسياق��ن�ِ ج
اال�تماعي
ْي
و�عدها الثقافي املرتبط
تفتقر إلى تناول ج�ذورها التاريخية ُب
والبي�ي .النقص في هذا النوع من التدوين قد يحتا��ج إلى موارد ج
و�هود مؤسسية
ئ
هي�ة فنون الطهي
لتنشيطه ،وهو ما يظهر في بعض البرام��ج التي أعلنت عنها ئ
ج
استراتي�يتها ،كبرنام��ج تطوير القصص واملكتبة املر�ئ ية واملسموعة لفنون
ضمن
الطهي ،الــذي يقوم على ركـيــزة (تــرويــ��ج الــروايــات والقصص املحلية التقليدية
املتعلقة بفنون الطهي)(.((1

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

الفرص التي تقدمها خدمات التسويق اإللكتروني
للطهاة السعوديين

يت�اوز التدوين ،فقد استطاع الفضاء االفتراضي تقديم بديل ج
وفيما ج
ل�لسات
النقاش واللقاءات الحوارية املصاحبة ،وذلك عن طريق تحولها للفضاء الرقمي،
ج
ومهر�انات فنون الطهي
وبطبيعة الحال ال ينطبق األمــر نفسه على فعاليات
الح�ة واستخدام الحواس للتعاطي مع
التي تعتمد بشكل ر�ئ يس على املمارسة ّي
األطباق( ،((1وهو ما ج�عل غيابها يشكل واحدة من أبرز السمات للقطاع في هذا
العام ،وقد أقيمت بعض هذه املبادرات البديلة على وسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي
املختلفة مثل مبادرة (إرث مطبخنا) التي سبقت اإلشارة إليها.

ساهمت خدمات التسويق اإللكتروني في تبادل الخبرات بين الطهاة السعوديين،
ج
والوصول إلى ج
ومنت�اتهم ،كما قدمت
ال�مهور ،واستعراض مهاراتهم الشخصية
بعض املؤسسات الخاصة مـبــادرات دعــم للكوادر الوطنية ،مثل مـبــادرة (مين
الهي�ة العامة للمنشآت
صاحب املطعم) التي أطلقها تطبيق ج�اهز بالشراكة مع
ئ
ج
املنت�ة املتميزة في إعــداد الطعام،
الصغيرة واملتوسطة (منشآت) لدعم األســر
حيث بلغ عدد املشاركين  60ألف متسابق ومتسابقة ،واعتمدت املسابقة على
ال�ماهيري ،وحاز الفا�ئ ز فرصة امتالك مطعم ج
التصويت ج
م�هز بالكامل(.((2

كما انعكست بعض التحديات والـفــرص التي طرحتها ج
ال�ا�ئ حة على مواضيع
ومحاور ورش العمل وحلقات النقاش ،مثل ورشــة عمل الطعام املستقبلي،
التي قدمها مركز امللك عبدالعزيز الثقافي (إثــراء) ،وحلقة النقاش التي قدمها
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بعنوان (االستدامة في منطقة
الخلي��ج بعد فيروس كورونا :تغيير أنماط االستهالك في قطاعات األزياء والغذاء
والنقل) ،التي تناولت الغذاء بوصفه أحد أهم املصادر االستهالكية خالل ج
ال�ا�ئ حة.

املأكوالت واملشروبات الشعبية
تنتشر املطاعم واملقاهي التي تقدم األطعمة الشعبية في كافة مناطق اململكة،
الس�الت ج
ج
وبلغ عدد
الت�ارية القا�ئ مة لنشاط محالت بيع األكالت الشعبية 3444
الس�الت ج
ج
الت�ارية القا�ئ مة لنشاط املقاهي الشعبية 2374
مؤسسة ،فيما تضمنت
مؤسسة وذلــك حتى نهاية عام 2020م( ،((2وإلــى ج�انب هذه املطاعم واملقاهي
�
ج
حضوراً في تقديم هذا النوع من األطعمة التقليدية الشعبية
املنت�ة
تحقق األسر
ج
بشكل خاص .وشهدت ج
املنت�ة في اآلونة األخيرة
املتا�ر اإللكترونية املختصة باألسر
ج
ج
املس�لين ،حيث ج
ج
املس�لة في منصة معروف
املتا�ر
ت�اوز عدد
تزايدا في أعداد
�ً
مت� �
 12568ج
راً ضمن قطاع املطابخ واملخبوزات ،وذلك حتى نهاية عام 2020م(.((2

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
العاملون في القطاع

ج
طاهيا وطاهي�ة� ً
�ً
(طاهٍ عام) 1532
املس�لين في مهنة �
بلغ عدد الطهاة السعوديين
بنهاية عام 2020م ،ويمثل هذا العدد  2.44%فقط من ج
إ�مالي العاملين في
القطاع ،ويعكس املؤشر انخفاض العدد بشكل سنوي ،في مقابل نمو في عدد
السعوديين العاملين في وظيفة كبير طهاة.

ويختص ما ال يقل عن  206منها في تقديم املأكوالت الشعبية أو التقليدية ،وفي
ج
ج
تعاونا
�ً
املنت�ة أبرمت منصة (تسعة أعشار)
والتش�يع ملا تقدمه األسر
إطار الدعم
(�اهز)ّ ،
ج
مع شركة ج
ومنت�اتها وإيصالها
يمكن تلك األسر من استعراض أطباقها
للمستهلك عبر تطبيق إلكتروني مختص في إيصال الطلبات(.((2

ج
ج�دول  :3-14أعداد
املس�لين في مهنة الطهي(.((2
املهنة

2017م

2018م

2019م

2020م

طاه عام
�ٍ

2047

2009

1776

1523

كبير طهاة

20

22

27

31
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فنون الطهي

التعليم والتدريب في قطاع الطهي
تقدم بعض ج
إنتا� الطعام،
�ج
ال�امعات فنون الطهي ضمن مقررات الفندقة أو
باستثناء ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تتيح دراسة فنون الطهي
ضمن برام��ج التعليم العالي ،وتقدم املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني
بــرامــ��ج الدبلوم فــي تعلم الطهي ضمن عــدة مـســارات فــي الفندقة والسياحة
والضيافة ،واألمــر نفسه بالنسبة لفروع املعهد العالي للسياحة والضيافة في
الــريــاض ،والباحة ،ج
و�ـ ــازان( ،((2وأكاديمية زادك لفنون الـطـهــي( ،((2حيث يقدم
ج�ميعها دورات وبــرامــ��ج الدبلوم في تخصصات الطهي أو تخصصات األطعمة
املتصلة بها.
وفي خطوة لرفع مستوى التأهيل في القطاع اشتمل برنام��ج االبتعاث الثقافي،
الذي أطلقته وزارة الثقافة بنهاية عام 2019م على تخصصات فنون الطهي ،وبلغ
�
عدد املتقدمين الراغبين في دراسة تخصص فنون الطهي 1732
طالباً وطالبة(،((2
كما شهد مسار التميز لالبتعاث الذي أطلقته وزارة التعليم في أكتوبر 2020م،
�ً
إضافة تخصص فنون الطهي
أيضا ضمن مساراته املعتمدة(.((2
برام� التدريب
ج
�
ج
ج
تقدم عدة �هات دورات تدريبية متصلة بالقطاع ،إلى �انب الدورات التي تقدمها
بعض ج
ال�هات األكاديمية املعتمدة التي سبقت اإلشارة إليها .فعلى سبيل املثال،
�ئ
للمباد�
أطلقت وزارة السياحة حزمة من البرام��ج التدريبية ،تضمنت ورشـ �ـاً
األساسية لفنون الطهي ،وأخــرى في إعــداد املـشــروبــات ،فض �الً عن مقدمة في
سالمة الغذاء( .((2ويشارك القطاع الخاص سواء�ٌ من خالل املعاهد املتخصصة في
فنون الطهي مثل معهد بليند ،ومدرسة فيرنداي الفرنسية التي عقدت شراكة
�
الهي�ة امللكية بمحافظة العال لتدريب 24
مع
طاهياً وطاهية من السعوديين ،في
ئ
برنام��ج استمر أربعة أشهر من ج
أ�ل تأهيلهم للعمل في العال(((3؛ أم من خالل
املؤسسات األهلية مثل ج
م�تمع تطوير طهاة اململكة الذي يقدم دورات تدريبية
قصيرة في فنون الطهي على مدار العام(.((3
تعليم وتدريب فنون الطهي عن ُب�عد
على الــرغــم مــن أن تعليم الطهي نـشــاط تفاعلي وال يمكن االعـتـمــاد فيه على
الــوســا�ئ ــط الرقمية وح ــده ــا( ،((3فــإن بعض الـ جـ�ـهــات انتقلت مــؤقـتـ � ًـا إلــى البديل
ج
االفـتــراضــي بسبب التأثير املباشر ج
واإل�ـ ــراءات االحترازية
ل�ا�ئ حة كــوفـيــد19-
املصاحبة لها ،ومــن تلك الـ جـ�ـهــات أكاديمية تعليم فنون الطهي (زادك) ،التي
استكملت حصصها الدراسية من خالل التدريب االفتراضي( .((3وكذلك وزارة
السياحة التي نظمت بعض الـبــرامــ��ج التدريبية االفتراضية في فنون الطهي
�
والضيافة .ج
عدداً من
وم�تمع تطوير طهاة اململكة العربية السعودية الذي قدم
الدورات التأسيسية القصيرة بشكل افتراضي على مدار العام.

تطورات تنظيمية
هي�ة فنون الطهي فــي شهر فبراير 2020م الخبر األب ــرز فيما
يعد تأسيس ئ
الهي�ة هي ج
يخص ج
ال�هة املسؤولة عن
ال�انب التنظيمي من القطاع ،لتصبح
ئ
ج
واالستراتي�يات وبناء املنظومة التشريعية للقطاع ،وقد أعلنت
وضع الخطط
وزارة الثقافة في شهر يوليو عن تشكيل ج
الهي�ة بر�ئ اسة سمو وزير
م�لس إدارة
ئ
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الثقافة األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود ،ومعالي نا�ئ ب وزير الثقافة
با لر�ئ يس ج
امل�لس ،وعضوية الدكتورة ديان دود،
األستاذ حامد بن محمد فايز نا�ئ � ً
واألستاذ بدر بن زهير فايز ،واألستاذ إريك ولف ،واألستاذة لويزا سييرا ،واألستاذ
هاني بن حسين العطاس ،واألستاذة ميادة بدر ر�ئ �
تنفيذيا
�ً
يساً
للهي�ة(.((3
ئ
ج
استراتي�يتها التي ترتكز على خمس
الهي�ة في شهر نوفمبر عن
وقد أعلنت
ئ
ركا�ئ ز ر�ئ يسة ،تتمحور حول املحافظة على تراث الطهي وتوثيقه وتروي��ج القصص
واملرويات املحلية حوله من ج�انب ،ودعم وتطوير مهنة الطهي في اململكة واإلنتا��ج
وأخيرا توفير ج
ت�ربة طعام بمعايير عالية
�ً
والخدمات املتعلقة بها من ج�انب آخر،
الهي�ة عن 12
أعلنت
ـك
ـ
ل
ذ
ولتحقيق
ـزوار،
بالنسبة للمواطنين واملقيمين وال ـ
ئ
ً
علميا ،تنطلق من هذه الركا�ئ ز الخمس ،وهي برنام��ج تطوير ج
ج
س�الت
برنام� � ًا
فنون الطهي واالعتراف بها واملحافظة عليها ،وبرنام��ج املحافظة على تراث فنون
الطهي ،وبــرنــامــ��ج تطوير القصص واملكتبة املــر�ئ ـيــة واملسموعة لفنون الطهي،
وبرنام��ج تعزيز القطاع املحلي وتوحيد قوا�ئ م الطعام ،وبرنام��ج التبادل والتروي��ج
الــدولــي ودبلوماسية الـطـعــام ،وبــرنــامــ��ج سياحة الـطـعــام فــي مناطق اململكة،
وبرنام��ج فعاليات فنون الطهي السعودية الرا�ئ دة ،وبرنام��ج املشاركة ج
امل�تمعية
ومـهـ ج
ـر�ــانــات الطهي فــي املـنــاطــق ،وبــرنــامــ��ج تطوير مهنة الطهي وال ـتــرويــ��ج لها،
وبرنام��ج املفاهيم السعودية في تحسين وتطوير الطعام ،وبرنام��ج االرتقاء ج
ب�ودة
ج
ج
ج
ومنت�ات الطهي
منت�ات الطهي وتوزيعها ،وبرنام��ج البحث في خدمات
ت�هيز
السعودي وابتكارها وتطويرها(.((3

فنون الطهي

هوامش الفصل:
ج
م�تمع تطوير طهاة اململكة ،تقرير العام 2020م ،قيد اإلعداد.
)1
�
مستفيدا من مبادرات دعم الصندوق الزراعي لتخفيف تداعيات ج�ا�ئ حة كورونا وتعزيز األمن الغذا�ئ ي في اململكة 5 ،مايو 2020م،
ً
 )2واس ،اقتصادي4298 /
https://www.spa.gov.sa/2082886

 )3صحيفة عكاظ ،سما ج�اد أول توب شيف سعودي 11،مارس 2020مhttps://www.okaz.com.sa/variety/na/2014689 ،
 Top Chefاملوسم الرابع ،منصة شاهدhttps://shahid.mbc.net/ar/shows/Top-Chef/show-149597 ،
 )4مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الوطنية السعوديةhttps://culturalawards.moc.gov.sa/ ،

هي�ة فنون الطهي 16 ،ديسمبر 2020م.
هي�ة الترفيه 10 ،ديسمبر 2020م ،بيانات ئ
 )5بيانات ئ

ال�امعة أ.د .عبدالرحمن اليوبي ج
لتو�يهات معالي مدير ج
ج
وفقا
بتأ�يل الفعاليات وامللتقيات تعلن كلية
�ً
 )6كلية السياحة ] 10 ،[@KAU_FTمارس 2020م،
تأ�يل مراحل الترشح والتصفيات في مسابقة الطاهي ج
السياحة عن ج
الن�م إلى إشعار آخر ،تغريدة من موقع تويتر،
https://twitter.com/KAU_FT/status/1237354426106613760?s=20

 )7موقع مبادرة إرث مطبخناhttps://engage.moc.gov.sa/culinary ،
 )8عدة مؤلفين ،مذاق العال( ،ميالن :دار ريزولي للنشر2020 ،م)
هي�ة فنون الطهي 16 ،ديسمبر 2020م.
 )9بيانات ئ

ج
املنه�ية.
 )10للمزيد من التفاصيل حول املسح ،انظر ملحق
هي�ة التراث 21 ،ديسمبر 2020م.
 )11بيانات ئ

هي�ة فنون الطهي 16 ،ديسمبر 2020م.
 )12بيانات ئ

الهي�ة.
هي�ة فنون الطهي 16 ،ديسمبر 2020م ،والقا�ئ مة غير شاملة بحسب ئ
 )13بيانات ئ
 )14منصة معروفhttps://maroof.sa/ ،

هي�ة فنون الطهي 2 ،مارس 2021م.
 )15بيانات ئ

 )16تقرير ج�ا�ئ حة كوفيد 19-والقطاع الخاص السعودي ،ج
م�لس الغرف السعودية ،يونيو 2020م.
 )17نقاش بؤري ،فنون الطهي 30 ،نوفمبر 2020م.

ج
استراتي�يتها لتطوير قطاع الطهي في اململكة 1 ،نوفمبر 2020م،
هي�ة فنون الطهي تنهي بناء
 )18واس ،ثقافي /ئ
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2150349

 )19نقاش بؤري ،فنون الطهي 30 ،نوفمبر 2020م.

 )20بيانات وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية 15 ،ديسمبر 2020م.

ال�زيرة ،منشآت تحتفي بالفريق السعودي الفا�ئ ز ج
�	)21ريدة ج
ج
ب�ا�ئ زة ج�اهز باسم مين صاحب املطعم 22 ،ديسمبر 2020م،
https://www.al-jazirahonline.com/2020/11/27/105761/
 )22بيانات وزارة ج
الت�ارة 20 ،ديسمبر 2020م.

 )23املوقع الرسمي ملنصة معروفhttps://maroof.sa/ ،

 )24املوقع الرسمي ملنصة ج
ت�ارhttps://madeinksa.910ths.sa/jahez.html ،
 )25بيانات وزارة التعليم 9 ،ديسمبر 2020م.

 )26موقع األكاديمية السعودية لفن الطهي زادكhttps://zadk.com.sa/programmes-ar/ ،

 )27بيانات وزارة الثقافة ،نوفمبر 2020م.
�
التم�ز لالبتعاث بـ 32تخصصاً في  70ج�امعة حول العامل لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية اململكة ،2030
ّي
 )28واس ،عام /وزير التعليم يطلق مسار
 25أكتوبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2148140 ،
البرام� التدريبية في القطاع السياحي 30 ،صفر 1442هـ،
ج
 )29وزارة السياحة املركز اإلعالمي ،وزارة السياحة تطلق األحد حزمة من
�
https://mt.gov.sa/MediaCenter/News/MainNews/Pages/a-m-1-17-10-2020.aspx
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تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

ج
برنام� فيرنداي الرا�ئ دة لفنون الطهي يبدؤون عملهم في العال 20 ،يونيو 2020م،
ج
خري�و
الهي�ة امللكية ملحافظة العال،
 )30موقع ئ
�
https://www.rcu.gov.sa/ar/media-gallery/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%
AE%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8
%AC-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%
D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3
%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7
 )31موقع بليند كولنريhttps://blendculinary.com/ ،
 )32نقاش بؤري ،فصل فنون الطهي 30 ،نوفمبر 2020م.
 )33نقاش بؤري ،فصل فنون الطهي 30 ،نوفمبر 2020م.

هي�ة فنون الطهي :ثقافة املطبخ السعودي تستحق الوصول إلى العامل 13 ،فبراير 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2034312 ،
 )34واس ،ثقافي /ر�ئ يسة ئ
ج
استراتي�يتها لتطوير قطاع الطهي في اململكة 1 ،نوفمبر 2020م،
هي�ة فنون الطهي تنهي بناء
 )35واس ،ثقافي /ئ
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2150349
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وال� ج
ر�مة
النشر ت
اإلبداع واإلنتا� :النشر والكتب
ج
ال� ج
ر�مة
ت
الحضور واالنتشار

املشاركة الثقافية
البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
تطورات تنظ�يمية

الفصل ا خل�امس عشر

15

وال� ج
ر�مة
النشر ت

ج
التر�مة ،وبروز
ملحوظا ظهر من خالل الزيادة الكمية للعناوين املنشورة ،وانتعاش حركة
�ً
نموا
�ً
شهد القطاع في السنوات األخيرة
ج
وتر�مته بأسلوب متميز وعرضه بشكل عصري .وعلى الرغم من ارتفاع
املشروعات اإللكترونية التي تهدف إلى نشر املحتوى املعرفي
ج
معدالت النشر لعام 2020م بحسب أرقــام
التس�يل النظامي ،إال أن الظروف االستثنا�ئ ية التي فرضتها ج�ا�ئ حة كوفيد 19-كانت
لها انعكاسات على القطاع في ج�وانب متعددة ،حيث توقفت العديد من الفعاليات الر�ئ يسة مثل معارض الكتب ،ومل يعوض البيع
�
كبيرا للناشرين وصناعة النشر .كما طرحت البدا�ئ ل الرقمية من الكتاب
�ً
تحدياً
اإللكتروني عن انخفاض مستوى املبيعات ،وهو ما شكل
ُ
تق�ل الكتاب الرقمي واإلقبال على التسوق اإللكتروني،
فرصا مستقبلية تعكسها مؤشرات ّب
�ً
الرقمي إلى التسويق اإللكتروني للكتاب،
الح�ر الصحي وتطبيق ج
ج
اإل�راءات االحترازية  -بتفعيل
باإلضافة إلى ما تتيحه الوسا�ئ ل الرقمية من فضاء افتراضي سمح  -خالل مدة
ج
والتر�مة ،ووفرت وسا�ئ ل وأوعية غير تقليدية النتشار
دور القطاع ،واستمرار كثير من الفعاليات واألنشطة املختصة بالكتاب والقراءة
ج
واملتر�م.
املحتوى املؤلف

اإلبداع واإلنتا� :النشر والكتب
ج
حالة النشر

�
ج
نظراً لعدم اكتمال إحصا�ئ يات اإليداع النظامي لعام
املس�لة
بلغ عدد العناوين
ً ()1
2020م في مكتبة امللك فهد الوطنية  8497عنوانا  ،في رقم مقارب لعدد
الـعـنــاويــن املــودعــة لـعــام 2019م (شـكــل  )2(.)1-15وتشمل هــذه اإلحصا�ئ ية

إصدارات دور النشر الخاصة ،ودور نشر ج
ال�امعات السعودية ،ومراكز األبحاث
والهي�ات
والنشر الــذاتــي ،باإلضافة إلــى مناه��ج التعليم ومنشورات ال ــوزارات
ئ
الحكومية ج
وال�معيات األهلية ،ويأتي هذا االرتفاع في مستويات التأليف على
ج
اللو�ستية واملالية
الرغم من محدودية قدرة اإلنتا��ج لهذا العام بسبب التحديات
التي انعكست على القطاع مع انتشار ج�ا�ئ حة كوفيد )3(.19-وقد ال يظهر تأثير
ج
ال�ا�ئ حة في إحصا�ئ يات اإليداع ،كما أن انعكاسها على قدرة الناشرين على إصدار
عناوين ج�ديدة قد ال يتضح مداه بشكل فوري ومباشر.
ج
املس�لة عام 2020م كانت
تشير اإلحصا�ئ يات إلى أن حوالي  40%من العناوين
�
ألصحاب ج
عنوانا أسماء
ً
ت�ارب ج�ديدة في التأليف والنشر ،حيث حمل 3422
ك�اب ج�دد من
مؤلفين ج�ــددُ .ي
و�لحظ االنخفاض في نسبة العناوين التي ألفها ّت
ج
إ�مالي الكتب املودعة في األعوام الخمسة املاضية (شكل  2-15وشكل ،)3-15
�
�
ج
مؤشرا على
ً
اإلنتا� وهذا يعطي
�ج
وقد يعود ذلك إلى االرتفاع إ�ما ًال في معدالت
نشاط أكثر استمرارية بين املحترفين من املؤلفين.
�
إن النمو العددي في عناوين املؤلفين ج
وفقاً ملا ّيب�نه تقرير العامال�دد ،يشير
2019م -إلى اتساع دا�ئ رة االهتمام بالتأليف ودخول شريحة أكبر من ج
امل�تمع
ج
ومنت�ين فيه .غير أن هذه الدا�ئ رة مل تتسع بما يكفي لردم الهوة بين
كفاعلين
الذكور واإلناث في نشاط التأليف ،إذ ال تزال مشاركة املرأة محدودة باملعيار
الكمي ،وال ج
تت�اوز  ،4%وال تواكب املساهمة النوعية للكاتبات السعوديات
()4
َ
ج
في عدد من ج
الك�اب النشطين
امل�االت
(�ــدول  .)1-15ومع تنامي أعداد ّت
ال�دد من ج
 كما يظهر االنخفاض في نسبة كتب املؤلفين جاإل�مالي  -قد تبرز
�
تحديات أمــام تّ
الك�اب ج
خصوصاً من اإلنــاث ،وبالتالي احتمالية خسارة
ال�دد
إسهامات نوعية محتملة مل ج
ت�د طريقها إلى عامل النشر .وتتضح هنا أهمية
ج
إي�اد آليات لربط املواهب بسوق النشر وفتح مسارات واضحة لالحتراف،
ومن ضمنها تفعيل دور وكيل األعمال األدبية الذي يغيب عن صناعة النشر
والكتب باململكة ،وهــو حلقة وصــل بين الكاتب املبدع وســوق النشر ،وذلك
من خالل التعريف بالكاتب ونشر أعماله والحفاظ على حقوقه )5(،ويذكر أن
ج
والتر�مة تعتزم إطالق تراخيص وكالء األعمال األدبية
هي�ة األدب والنشر
ئ
في العام 2021م.
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نظاميا لدى مكتبة امللك فهد الوطنية.
�ً
شكل  :1-15أعداد العناوين املودعة

()6
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شكل  :2-15أعداد عناوين الكتب املودعة
نظاميا لدى مكتبة امللك فهد الوطنية
�ً
()7
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شكل  :3-15نسبة الكتب املــودعــة ملؤلفين ج�ــدد إلــى ج
إ�مالي الكتب املودعة
()8
خالل العام.
53%
52%

ذكر

أنثى

مؤلف ج�ديد

مؤلف سابق

8204

293

3422

5075

ض�يلة في
بحسب إحصا�ئ يات مكتبة امللك فهد الوطنية ،فإن حصة الطفل ما تزال ئ
عنوانا خالل العام 2020م )10(،وهو مستوى
�ً
اإلنتا� السعودي ،حيث بلغت 24
�ج
الحا�ة إلى بناء صناعة متكاملة في هذا ج
ج
امل�ال،
منخفض من اإلنتا�( )11يعكس
ج
لكون عملية اإلنتا��ج والتأليف في ج
م�االت كتب الطفل عملية معقدة ومكلفة
ألنها تشتمل على مراحل كثيرة �
بدءاً من االستعانة بمستشارين مختصين في
الف�ات العمرية املستهدفة ،وأساليب الرسم والطباعة
فكر الطفل إلى تحديد ئ
()12
والتغليف الخاص.

52%

51%
50%
49%

49%

49%

48%
47%

47%

46%
45%
44%

ج
ال�نس

تصنيف املؤلف

كتب الطفل

500
0

ج
املس�لة لدى مكتبة امللك فهد الوطنية خالل العام
ج�دول  :1-15أعداد الكتب
()9
2020م ،حسب ج
ال�نس وتصنيف املؤلف.

2016

2017

2018

2019

نشاط املؤسسات الثقافية والتعليمية
في ج
م�ال نشر الكتب

ال�امعات واملؤسسات الثقافية ومراكز األبحاث في ج
تُ�عد إسهامات ج
م�ال النشر
ج�ــ �
ـزءاً حـيــويـ �ـاً مــن الـقـطــاع ،وكــذلــك الكتب املتخصصة والنوعية باعتبار قيمتها
الثقافية غير املرتهنة بشكل كامل آلليات العرض والطلب في ســوق النشر.
وبحسب أرقــام اإليــداع النظامي ،أسهمت ج
ال�امعات السعودية ودور نشرها
�
عنواناً خــال العام 2020م ،نشرت ج�امعة امللك سعود ما يقرب من
ب ــ319
()13
�
عنواناً خالل العام.
نصفها .كما نشرت األندية األدبية 57
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وال� ج
ر�مة
النشر ت

�
ج�دول  :2-15ج
نشاطاً في النشر خالل عام
ال�امعات والكليات السعودية األكثر
()14
2020م بحسب إحصا�ئ يات اإليداع النظامي.
املؤسسة التعليمية

عدد الكتب

ج
ال�امعة اإلسالمية

52

ج�امعة امللك سعود

155

ج�امعة امللك عبد العزيز

37

ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

10

كلية امللك فهد األمنية

34

ج�ــدول  :3-15نشاط النشر في عــدد من املؤسسات الثقافية ومراكز البحث
()15
خالل العام 2020م بحسب إحصا�ئ يات اإليداع النظامي.
املؤسسة

دارة امللك عبدالعزيز

مركز البحوث والتواصل املعرفي

عدد الكتب
3
9

مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي
لخدمة اللغة العربية

2

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية

16

مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة
ج
امل�لة العربية

252

4
3

10

ج
التر�مة

ج
تر�مة الكتب
ج
بالتر�مة في اململكة ،مل
على الرغم من النشاط امللحوظ في املبادرات املعنية
املتر�مة االرتفاع ج
ج
اإل�مالي في مستوى إنتا��ج الكتب ،فقد ظلت
تواكب أعداد الكتب
ج
املتر�مة في السنوات السابقة (1439 - 1435هـ)،
مقاربة ملعدل نشر العناوين
املتر�مة في مكتبة امللك فهد الوطنية � 513
ج
حيث َّج
س�ل اإليداع النظامي للكتب
كتاباً
()17
�
ج
عا بذلك عن معدالت السنوات السابقة التي وصلت
مترا� ً
في عام 2020م،
()18
إلى  600كتاب.
()16

مل تساير هذه املعدالت التدفق املعرفي الها�ئ ل الــذي يتراكم بشكل سريع على
ج
مستوى الـعــامل ،ما يؤكد أهمية مشروعات
التر�مة التي تواكب هــذا التدفق
وتعزز إسهام اململكة في إثراء املحتوى املعرفي العربي ،وفي هذا اإلطار ،أعلنت
والتر�مة فــي  30سبتمبر عــن مـبــادرة (ت ـ ج
ج
هي�ة األدب والنشر
ـر� ــم)( )19التي
ئ
التر�مة عن طريق ج
ج
تر�مة أهــم الــدور يــات األكاديمية في
�أُ طلقت لدعم حركة
ج
م�االت العلوم اإلنسانية في زمن قياسي بعد صدورها ،باإلضافة إلى تقديم
()20
منح ج
لتر�مة الكتب.
التر�مة في ج
ج
ال�امعات السعودية ومراكز البحث
�
�
تحتضن ج
معهداً أو وحدة تنشط
مركزاً أو
ال�امعات السعودية ما ال يقل عن 23
والتر�مة ج
ج
في ج
اإلنتا� في العام 2020م،
�ج
(�دول  .)4-15من حيث
م�ال النشر
ً
�
ج
متر�ما ،يليها معهد اإلدارة العامة
ً
كتابا
تصدرت ج�امعة امللك سعود بنشر 17
ج
بتر�مة  7عناوين ،ج
ج
و�امعة امللك عبدالعزيز بـ  6عناوين كتب
متر�مة )21(.كما
ج
املتر�مة بإطالق سالسل كتب تختص
تسهم مراكز البحث في حصيلة الكتب
ج
ج
املتر�مة» ،التي يصدرها مركز امللك فيصل
التر�مة ،مثل «سلسلة الكتب
في
للبحوث والــدراســات اإلســامـيــة ،وبلغ ج
إ�مالي منشوراتها حتى عــام 2020م
()22
ج
متر�مة.
تسعة كتب
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بالتر�مة فــي ج
ج
ال�امعات
ج� ــدول  :4-15املــراكــز واملـعــاهــد والــوحــدات املختصة
()23
السعودية.
املركز/املعهد/الوحدة/القسم

املؤسسة التابع لها

ج
التر�مة
مركز

ج�امعة امللك سعود

مركز النشر العلمي

ج�امعة امللك عبدالعزيز

ال� ج
ر�مة
وحدة ت

مركز البحوث ج
اال�تماعية واإلنسانية
ج
ب�امعة امللك عبدالعزيز

ج
للتر�مة
معهد امللك عبدهللا
والتعريب

ج�امعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية

عمادة البحث العلمي

ج�امعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية

مركز بحوث اللغات وآدابها

ج�امعة أم القرى

ج
م�لة علوم اللغات وآدابها

ج�امعة أم القرى

ج
التر�مة والتأليف والنشر
مركز

ج�امعة امللك فيصل

ج
والتر�مة
وحدة التعريب

مركز النشر العلمي ج
ب�امعة طيبة

ج
ج
التر�مة
ل�نة

اإلن�ليزية ج
مركز اللغة ج
ب�امعة ج�ازان

ج
الل�نة الدا�ئ مة للبحوث العلمية

ج�امعة ج
ال�وف

ج
التر�مة
وحدة

اإلن�ليزية ج
مركز اللغة ج
ب�امعة تبوك

مركز البحوث الشرعية واإلنسانية
والتربوية

ج�امعة ج
ن�ران

مركز البحوث والدراسات

معهد اإلدارة العامة

ج
التر�مة العلمية
برنام��ج دعم

عمادة البحث العلمي ج
ب�امعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن

ج
والتر�مة
وحدة النشر

مركز األبحاث الواعدة ج
ب�امعة األميرة
نورة بنت عبدالرحمن

ج
التر�مة
وحده

كلية اللغات في ج�امعة األميرة نورة

مركز النشر العلمي

ج�امعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

ج
والتر�مة
برنام��ج دعم التأليف

عمادة البحث العلمي ج
ب�امعة األمير
سطام بن عبدالعزيز

ج
والتر�مة
إدارة التأليف

ج�امعة شقراء

ج
والتر�مة
مركز النشر

ج�امعة ج
امل�معة

ج
التر�مة األدبية
ج
تتصدر الرواية مشهد
التر�مة األدبية باململكة في السنوات األخيرة ،وهو ما
يتناسب مع تصدر الرواية للنشر األدبي )24(،ولتفضيالت القراء وكذلك لبروز عدد
من الروا�ئ يين السعوديين وحصولهم على ج�وا�ئ ز دولية ،حيث ج
تت�ه أغلب األعمال
ج
املتر�مة نحو األعمال الفا�ئ زة أو األعمال التي تحظى بشهرة إعالمية واسعة ،كما
تر�مة أعمالهم إلى اللغات األخرى ج
يل�أ بعض األدباء إلى ج
ج
بم�هودات شخصية.
ج
بلغ ج
املتر�مة إلى اللغات األخرى ،واألعمال
إ�مالي أعمال الروا�ئ يين السعوديين
الــروا�ئ ـيــة األخــرى التي ج
ج
تر�مها
متر�مون سعوديون 35 :روايــة في السنوات
الثالث األخيرة ،منها  9روايات في عام 2020م ،ويأتي الشعر في املرتبة الثانية
ج
متر�مة خالل العام نفسه ،ثم القصة القصيرة والنصوص ،في حين
بـ 6دواوين
تحظى ج
األ�ناس األدبية األخرى مثل أدب الرحالت أو أدب السيرة باإلضافة إلى
ج
التر�مة األدبية ،وقد صدر خالل
الــدراســات األدبية والنقدية بنصيب أقل في
ج
التر�مة األدب ـيــة منذ
الـعــام عمل توثيقي عـبــارة عــن ببليوغرافيا توثق حركة
ج
(التر�مة
بداياتها في اململكة وحتى تاريخ نشرها ،نشره نادي ج�دة األدبي بعنوان
()25
في األدب السعودي ،من اللغات األخرى وإليها).
املتر�مة في ج
ج
م�ال األدب من اللغات األخرى وإليها
ج�دول  :5-15أعداد العناوين

()26

ج
التر�مة
مركز

ج
ال�امعة السعودية اإللكترونية

العام

الرواية

الشعر

القصة القصيرة

نصوص

2018

15

5

2

-

ج
والتر�مة
قسم اللغات

كلية امللك فهد األمنية

2019

11

11

4

3

ج
التر�مة والتأليف
مركز

ج�امعة األمير سلطان

2020

9

6

2

4

ثقافتنا هويتنا
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وال� ج
ر�مة
النشر ت

برنام��ج إثراء املحتوى
في  10سبتمبر من العام 2020م ،اعتمد مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي
البرنام� إلى
�ج
مشروعا في صناعة املحتوى الثقافي واإلبداعي ،ويهدف
�ً
(إثراء)14 ،
تقديم الدعم للمشروعات الثقافية التي تثري املحتوى العربي )27(،وقد تضمنت
ج
التر�مة.
املشروعات الفا�ئ زة مشروعين في
ج
برنام� إثراء املحتوى املقدم من
�ج
التر�مة الفا�ئ زة في
ج�دول  :6-15مشروعات
()28
مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء).
اسم املشروع ج
ال�هة صاحبة املشروع
ج
تر�مة

مؤسسة أدب

ج�سور

شركة نون فن

فكرة املشروع

ج
تر�مة عدد من كتب الفكر
والعلم والثقافة في ميادين مختلفة
إلى اللغة العربية
ج
ج
منت�ات األدب العربي
تر�مة أهم
القديم واملعاصر إلى اللغة الفرنسية

ج
التر�مة األخرى
أنشطة
ج
ج
ال يقتصر ج
للتر�مة تتضمن
التر�مة على الكتب ،فاملمارسة اإلبداعية
م�ال
ـر�ــة ،أي تـ ج
ـر�ـمــة السمعية والـبـصــريــة كــالـسـتـ ج
أنشطة الـتـ ج
ـر�ـمــة ال ـحــوار املــر�ئ ــي
ج
التر�مة التحريرية تتسع للنشر
في أسطر مصاحبة للعرض ،إلــى ج�انب أن
�
�
الفتا خالل
ً
نشاطا
ً
اإللكتروني ،وقد شهدت هذه املمارسات في شكلها اإلبداعي
()29
السنوات األخيرة كما رصد تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م.

ً
ج
متنوعا ،ويعتمد بعضها
تتر�م وتنشر محتوى
هناك منصات رقمية غير ربحية
ج
واملرا�عة
على نشاط متطوعين توفر لهم الدعم واملساعدة فيما يتعلق بالتحرير
ً
أحيانا )30(.ويغلب على هذه املبادرات ج
والتدريب
تر�مة املقاالت واملحتوى املر�ئ ي
ج
ستر�ة لقاءات حوارية أو محاضرات .هذه املحاوالت ،بغض النظر
والسمعي عبر
عن مدى استدامة ومحدودية املوارد لدى بعضها ،إال أنها تكشف عن اهتمام ووعي
�
ج
التر�مة والتواصل املعرفي مع العامل،
متزايد بأهمية
ف�ة الشباب.
خصوصاً بين ئ
ج
مؤسسيا ومساهمات
�ً
التر�مة اإللكترونية غير الربحي عم �الً
كما يضم مشهد
نوعية ،من أبرزها مشروع ج
تر�مة موسوعة ستانفورد للفلسفة الــذي تتبناه
وتر�مة ج
ج
منصة حكمة ،والتي ج
م�لة
تر�مت قرابة  2700مقالة منذ تأسيسها،
ج
الفيلسوف ج
ما لـ  4أعداد
متر� � ً
ال�ديد من منصة معنى ،التي يقوم عليها 19
صدرت في عام 2020م.
ج
التر�مة.
ج�دول  :7-15مشروعات إلكترونية نشطة في حقل
املشروع تاريخ التأسيس

االختصاص

إنتا� املشروع
ج
املتر�مين �
ج
عدد
في 2020م

ج
م�لة حكمة

2015م

ج
متر�م
700
الفلسفة والثقافة
متطوع

 350مقالة

منصة معنى

2019م

املعرفة والفنون

متر� �
ج
ماً
88

 249مقالة

منصة أثرى

2020م

املعرفة والفنون

متر� �
ج
ماً
55

 30مقالة

وفــي إط ــار تعزيز أنشطة التطوع فــي مـ جـ�ــال الـتـ ج
ـر�ـمــة ،أطـلــق املــركــز السعودي
للمحتوى الرقمي التابع لدارة امللك عبدالعزيز ،وبدعم من وزارة التعليم ،مشروع
دون» الذي يركز على إثراء املحتوى العربي في موسوعة ويكيبيديا عبر
«ويكي ّ
ج
تر�مة املقاالت من خالل العمل التطوعي في املؤسسات التعليمية )31(،ففي
شهر نوفمبر 2020م ،على سبيل امل ـثــال ،أنـ جـ�ــزت طالبات فــي قسم اللغات
ب�امعة امللك خالد بأبها ج
والتر�مة ج
ج
تر�مة قرابة  400مقالة على املوسوعة،
()32
ج
ومرا�عة من محرري املوسوعة.
هي�ة التدريس
بإشراف من أعضاء ئ

ج
ال�وا�ئ ز في ج
ج
والتر�مة
م�ال النشر
مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية
أعلنت وزارة الثقافة عن فتح باب الترشيح ج
لل�وا�ئ ز الثقافية الوطنية في 30
ج
والتر�مة التي تستهدف األفــراد
يونيو 2020م ،ومــن ضمنها ج�ا�ئ زتي النشر
أو ج
ال�هات التي ساهمت في إثــراء القطاعين خالل العامين املاضية ،وستعلن
()33
أسماء الفا�ئ زين خالل العام 2021م.
ج
ال�وا�ئ ز الدولية
حظيت اململكة العربية السعودية بأعلى املشاركات العربية في الدورة  15ج
ل�ا�ئ زة
الشيخ زايــد للكتاب؛ حيث ترشحت العديد من املؤلفات واألسـمــاء السعودية
للقا�ئ مة الطويلة والقصيرة فــي فــروع مختلفة ج
لل�ا�ئ زة ،وال شــك فــي أن هذه
مؤشرا ج
ابيا على الحضور النوعي إلى ج�انب الكمي للكتاب
إي� � ً
�ً
الترشيحات تعكس
()34
السعودي ،وكذلك انتشاره وتأثيره على مستوى العامل العربي.
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كتب للمؤلفين السعوديين املرشحين ج
ل�ا�ئ زة الشيخ زايد للكتاب.

الغربي���ن إلى وسط
ي
صورة املرأة ف� ��ي رحالت
ا جل�زيرة العربية منذ مطلع القرن التاسع
عشر إلى منتصف القرن العشرين
فرع الت�نمية وبناء الدولة

حر� ي�
الكاتبة السعودية دالل مخلد ال ب
عن مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية لعام 2020م

ديوان نزهة ف� � ي� فناء الشك
فرع املؤلف الشاب

صميل�
الشاعر السعودي حسن عبده
ي
عن دار تشكيل للنشر والتوزيع عام 2019م

رواية ج
و�وه الحوش
فرع اآلداب

رواية سفر برلك

ديوان مقام نسيان

فرع اآلداب

فرع اآلداب

الروا�ئ ��ي السعودي
حس� ن�
ي
عل�
حس� �ن� �ي
ي
عن املركز الثقا ف���ي للكتاب لعام 2020م

الروا�ئ ��ي السعودي مقبول العلوي
عن دار السا ق���ي عام 2019م

الشاعر السعودي محمد إبراه�يم يعقوب
عن مؤسسة االنتشار
العر���ي عام 2019م
ب

إشكاليات الذات الساردة ف� ��ي الرواية
النسا�ئ ية السعودية – دراسة نقدية
()2012 – 1999

مشكلة الكليات املنطقية  -دراسة لحقيقة
الكل� وآثاره من ا جل�ذور اليونانية إلى
�ي
الفلسفة الحديثة
فرع املؤلف الشاب

قيامة الذكاء االصطناعي ف� � ي� التعل�يم :هل
ج
املعلم� ن�؟
ي
ي�ب أن تحل الروبوتات محل
للمؤلف نيل سلوين

فرع املؤلف الشاب

الباحثة السعودية د .أسماء مقبل عوض األحمدي،
عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2020م

الباحث السعودي د .ماهر بن عبد العزيز
الشبل عن دار الروافد الثقافية ناشرون –
ابن النديم للنشر والتوزيع عام 2020م

ثقافتنا هويتنا

ال� ج
ر�مة
فرع ت

امل� ج
ال�مري
ر�م السعودي فيصل حاكم ش
ت
عن دار الروافد الثقافية ناشرون ودار ابن
النديم للنشر والتوزيع عام 2020م.
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ر�مة
النشر ت

ج�وا�ئ ز كتب الطفل
وصلت بعض مؤلفات الكتاب السعوديين في ج
م�ال كتاب الطفل إلــى قوا�ئ م
الترشيح األولية والنها�ئ ية لنسخة العام 2020م من خالل ج�ا�ئ زة «اتصاالت»
لكتاب الطفل التي ينظمها ج
امل�لس اإلماراتي لكتب اليافعين وترعاها مؤسسة
()35
اإلمارات لالتصاالت.

الحضور واالنتشار
معارض الكتب

أدت ج�ا�ئ حة كوفيد 19-إلــى غياب معارض الكتب املحلية والدولية خــال هذا
الـعــام ،باستثناء معرض القصيم الــذي أقيمت دورتــه الثالثة في مطلع شهر
ال�ا�ئ حة واتخاذ ج
مــارس من العام 2020م قبيل تفشي ج
اإل� ــراءات االحترازية،
()36
واسعا من الزوار ومشاركة  250دار نشر محلية.
�ً
وشهد املعرض إقبا � ًال
ج
التأ�يل أو اإللغاء ج�ميع معارض الكتب املحلية والدولية في اململكة بعد
طال
فرض ج
اإل�راءات االحترازية ،وهو ما يشكل التأثير األكبر في القطاع لهذا العام،
وذلــك العتماد عــدد كبير من دور النشر على هــذه املـعــارض بشكل ر�ئ يس في
�
وخصوصاً في معرضي الــريــاض ج
التسويق واملبيعات وتحقيق االنتشار،
و�ــدة
ً ()37
الدوليين اللذين يشهدان املشاركة الكبرى لدور النشر سنويا .كما شهد العام
غياب دور النشر السعودية عن معظم املعارض الدولية لألسباب نفسها ،حيث
أعاق إغالق الحدود مشاركة دور النشر املحلية في املعارض الدولية ،باإلضافة إلى
ج
تأ�يل العديد من تلك املعارض.
ج�دول  :8-15معارض الكتب الدولية في اململكة العربية السعودية.
املعرض

تاريخ االنعقاد السابق تاريخ االنعقاد بعد ج
التأ�يل

معرض الرياض
الدولي للكتاب

أبريل 2020م

مل يعلن بعد

معرض ج�دة الدولي للكتاب

ب
ديسم�ر 2020م

مل يعلن بعد

فعاليات الكتاب وأندية القراءة
في ظل ج�ا�ئ حة كوفيد19-

في األشهر األولــى من عام 2020م ،نُ� ّ�ظ مت بعض أنشطة القراءة الحرة التي
ج
كمهر�ان القراءة الحرة الذي تقيمه
تتضمن فعاليات حضورية بشكلها املعتاد،
�
سنوياً في شهر فبراير ،ويهدف بشكل خاص إلى
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة
()38
تعزيز عــادة الـقــراءة عند طلبة املـ ــدارس ،ولكن مع بداية تطبيق ج
اإل� ــراءات
االحترازية وحظر ج
الت�وال ،وتوقف األنشطة العامة ،نشطت فعاليات القراءة في
الفضاء االفتراضي كوسيلة للتعامل مع ظرف العزلة والتباعد ج
اال�تماعي ،سواء
كانت مبادرات ج�ديدة خاصة بظرف ج
ال�ا�ئ حة مثل مبادرة «ماراثون القراءة» التي
أطلقتها وزارة الثقافة ضمن مبادرة الثقافة في العزلة ،وشارك فيها  2577قار�ئ �اً في
ف�تي الكبار والصغار )39(،أم كانت في سياق استمرار فعاليات القراءة السنوية ،فقد
ئ
نفذ مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء) مسابقة أقرأ في دورتها السادسة،
وبلغ عدد املشاركين في هذه الدورة  13,300مشارك في ثالثة مسارات مختلفة.
( )40وإلى ج�انب املبادرات والنشاطات التي أطلقتها أو أقامتها املؤسسات ،برزت
العديد من املبادرات األهلية لتنظيم فعاليات متصلة بالقراءة والكتاب ُ�أ طلِ قَ�ت
عبر وسا�ئ ل التواصل ج
وتحديدا في شكل أندية القراءة التي تنتشر في
�ً
اال�تماعي،
مدن اململكة كافة ،بإقامة اللقاءات االفتراضية خالل مدة الحظر مثل« :نادي كتابي
ونادي أصدقاء القراءة ونادي الكتاب الطا�ئ ر» .كما ج
تو�هت بعض هذه األنشطة
نحو كتاب الطفل ،كاألنشطة التي قامت بها بعض املكتبات الخاصة مثل« :مكتبة
()41
حكاية قمر بالقطيف ،ومكتبة يحكى أن ج
ب�دة ،ومنصة بنون».

ج
التر�مة
فعاليات
تعقد العديد من املؤسسات األكاديمية ج
وال�هات التعليمية محاضرات ومؤتمرات
ج
بالتر�مة ،فعلى سبيل املثال أطلقت ج�امعة امللك خالد بأبها امللتقى العلمي
تهتم
ج
«التر�مة حوار الثقافات» ،وقد اشتمل امللتقى
الثالث في شهر فبراير بعنوان
على  13ورقة بحثية نوقشت على مدى يومين خالل إقامة امللتقى )42(.وكانت
ج
ج
والتر�مة أعلنت عن إقامة ملتقى
هي�ة األدب والنشر
التر�مة في املدة ما بين
ئ
ج
 21 – 19مارس بهدف إبــراز دور
التر�مة املحوري في تواصل الثقافات ،ولكن
اإل�راءات االحترازية املصاحبة ج
امللتقى �أُ ِّج�ل بسبب ج
ل�ا�ئ حة كوفيد.19-

قا�ئ مة الترشيحات لدور النشر السعودية في ج�ا�ئ زة اتصاالت لكتاب الطفل

ً
قمرا
لقد اصطدت

ف�ة كتاب العام للطفل
ئ

تأليف أروى خميس ورسوم إسراء حيدري
عن دار أروى العربية للنشر
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قً
عمي�ا نحو قل� يب�

ف�ة أفضل رسوم وأفضل إخرا�
ئ
ج
حس���ن املطوع ورسوم لينة نداف
ي
تأليف
عن دار أروى العربية للنشر

صديق� ن�
ي
أقرب

ف�ة كتاب العام للطفل
ف�ة أفضل نص  /ئ
ئ

تأليف رند عادل صابر ورسوم بسمة حسام
عن دار كادي ورمادي
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الهي�ة العديد من األنشطة االفتراضية التي تهدف إلى االستفادة من مدة
نفذت
ئ
ج
التر�مة التفاعلية عبر
العزل املنزلي ،ومــن بين هــذه األنشطة إطــاق مبادرة
ج
التر�مة» ،وذلك من خالل نشر عدد من
حسابها على منصة تويتر بوسم «فن
أسبوعيا تحتوي على ج�مل واقتباسات من حكم وأمثال ونصوص
�ً
التغريدات
أدبية وفلسفية وغيرها ج
لتر�متها من العربية وإليها.
ج
بالتر�مة عبر
كما نشطت فــي الـفـضــاء االف ـتــراضــي مــؤسـســات عــدة معنية
ملتقيات ودورات تدريبية عن ُب�عد ،فعلى سبيل املثال أطلق معهد امللك عبدهللا
برنام� � ًا ج
ج
للتر�مة والتعريب ج
ج
و�ه
ب�امعة اإلمــام محمد بن سعود اإلسالمية
التر�مة التحريرية في ج
ج
هي�ة التدريس في ج
امل�ال
ال�امعة تناول أسس
ألعضاء ئ
والتر�مة ج
ج
ب�امعة امللك سعود بالتزامن
األكاديمي )43(،فيما أعلنت كلية اللغات
ج
للتر�مة لهذا العام عن حزمة من الندوات االفتراضية تحت
مع اليوم العاملي
أيضا منصة ج
ج
ترا�م
�ً
التر�مة وإشكاالتها )44(،وفي السياق نفسه احتفت
عنوان

كتب املرحلة األولى من مشروع ج
تر�مة الكتب
السعودية إلى اللغة األوزبكية (مركز البحوث
والتواصل املعرفي)

ثقب ف� ��ي رداء الليل

إبراه�يم الناصر الحميدان  -رواية

سقيفة الصفا
حمزة محمد بوقري  -رواية

ج
بالتعاون مع كلية اإلنسانيات ج
التر�مة
ب�امعة األمير سلطان وقدمت «ملتقى
ج
ثقافة ومهنة» والذي تضمن محاور عدة كان أبرزها ج
التر�مة في ظل
ات�اهات
ج
ج
املتر�مين )45(،ونظم مركز
التر�مة في الثقافات ،وتأهيل
رؤية  ،2030وأثر
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الــدولــي لخدمة اللغة العربية لـقــاءات افتراضية
ج
تطرق أحدها إلى
التر�مة اآللية واللغة العربية )46(،كما كان للمؤسسات األهلية
واألفراد نصيب في تقديم برام��ج متخصصة مثل «منصة أثرى» التي طرحت
ج
ج
التر�مة» التدريبي ،إلى
التر�مة ،وبرنام��ج «عثرة
برنام��ج الدراسات العليا في
ج
ج
ج�انب لقاءاتها االفتراضية التي تناولت التر�مة اإلسالمية لإلن�ليزية ،والقراءة
()47
ج
بالتر�مة.
والسينما وعالقتهما

ج
تر�مة األعمال السعودية إلى لغات أخرى
ثمن التضحية
حامد دمنهوري – رواية

ثقافة الصحراء
الدكتور سعد البازعي – دراسة نقدية

الرواية ف� ��ي اململكة العربية السعودية

الدكتور سلطان سعد القحطا�ن ي� – دراسة نقدية

األبد�ة
ّي
نُ�زل
صالح زمانان – ج
م�موعة شعرية

ج
التر�مة من
تُ�سهم ج�ـهــات حكومية ومؤسسات تعليمية سعودية عــدة فــي
العربية إلــى لغات أخ ــرى ،مثل وزارة الـشــؤون اإلســامـيــة والــدعــوة واإلرش ــاد،
ب�هود سابقة في ج
و�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،التي قامت ج
ج
تر�مة
()48
�
كتاباً إلى  9لغات.
13
في العام 2020م ،نشرت ج
امل�لة األوزبكية ج�هان أدبياتي (األدب العاملي) بالتعاون
مع مركز البحوث والتواصل املعرفي ،ج
تر�مة أوزبكية لــروايــة «ثقب في رداء
ج
الليل» للروا�ئ ي السعودي إبراهيم الناصر الحميدان ،وظهرت
التر�مة في ثالثة
أعداد من ج
امل�لة ألشهر مايو ،ويونيو ،ويوليو )49(.وهي ج�زء من مشروع ج
تر�مة
الكتب السعودية إلى اللغة األوزبكية الذي أطلقه املركز عام 2019م بالتعاون مع
دور نشر ومؤسسات ثقافية في دولة أوزباكستان ،وحتى نهاية 2020م ،ج
أن�ز
()50
املشروع ج
تر�مة  6كتب أدبية لكتاب سعوديين.
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وال� ج
ر�مة
النشر ت

املشاركة الثقافية
يظهر مسح املشاركة الثقافية 2020م ،والذي ج
أ�ري في الربع األخير من العام
تفاوتا في معدالت القراءة الحرة
�ً
وشمل عينة ممثلة من ج�ميع مناطق اململكة،
واحدا�
�
ً
كتابا
ً
الف�ات العمرية .ج�اءت نسبة من قرأ
لغير أغراض العمل والدراسة بين ئ
�
شهراً املاضية بين من تتراوح أعمارهم من  15إلى
على األقل خالل االثني عشر
ً
ج
عمرا.
الف�ات األكبر
الف�ات العمرية ،لتنخفض
�ً
24
تدري� �ياً لدى ئ
عاما األعلى بين ئ
وتدعم هذه النتا�ئ �ج
� امللحوظات التي رصدها تقرير الحالة الثقافية لعام 2019م،
بشأن فاعلية نشاطات القراءة الحرة وبروز مظاهر االهتمام بها بين الشباب.
اإل�مالية لنشاط القراءة الحرة عما ج
وفيما انخفضت النسبة ج
س�له تقرير العام
2019م ،أشار مسح 2020م إلى تفاوت في االهتمام بالقراءة بين ج
ال�نسين
بشكل متسق مع مسح 2019م ،إذ ج
أ�اب  61 %من اإلناث في العينة أنهن قرأن
�
شهراً املاضية مقابل  55.13 %من الذكور.
واحدا على األقل خالل االثني عشر
�ً
كتابا
�ً

ومن حيث موضوعات القراءة ،تأتي الروايات على رأس قا�ئ مة أصناف الكتب
األكثر تفضي �الً بين عينة املسح ،تليها الكتب الدينية ثم األدب والشعر فالتاريخ
والسياسة .وتستحوذ هــذه املـ جـ�ــاالت على االهتمام األ كـبــر بشكل متسق مع
نتا�ئ ��ج دراس ــات أخــرى ،حيث يظهر مسح ج
ات�اهات الـقــراءة الــذي قــام به مركز
()51
�
تشابهاً في اهتمامات الـقــراء ،ما يشير إلى ثبات نسبي
إثــراء عام 2014م
�
�
في ج
تفاوتا بين الذكور واإلنــاث في
ً
ات�اهاتهم ،ويبين املسح للعام الحالي أيضاً
ال إلــى من يقرأ الــروايــة ،تتصدر الــروايــات اهتمامات
االهتمامات ،فبالنظر مث � ً
القراءة بين ما يقارب الثلث من اإلنــاث في العينة ،في حين تحل الرواية �
ثالثاً
بين أصناف الكتب املفضلة بين الذكور بنسبة 14.7%
شكل  :5-15ج
ال حسب نسبة من يفضلها.
م�االت القراءة األكثر تفضي � ً
13.3%
20.9%

�
شهرا املاضية حسب
�ً
واحداً خالل االثني عشر
�ً
كتابا
شكل  :4-15نسبة من قرأ
الف�ات العمرية.
ئ
70
60

62.87%

56.89%

56.88%

11.2%

3.2%

11.2%

54.29%

4.7%
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41.59%

40

41.18%

5.6%

30

10.9%

20

17.9%
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س�رة ذاتية
ي
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تاريخ وسياسة
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ج
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ال أقرأ الكتب ً
أبدا
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شكل  :6-15ج
ال بين اإلنــاث ،ونسبة من يفضلها
م�االت الكتب األعلى تفضي � ً
بين اإلناث.
35.0%
30.0%

29.0%

25.0%
20.0%

17.7%

15.0%
9.7%

10.0%
5.0%
0.0%

2017
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شكل  :7-15ج
ال بين الذكور ،ونسبة من يفضلها
م�االت الكتب األعلى تفضي � ً
بين الذكور.
20.0%
18.0%
16.0%

18.0%

14.0%
12.0%

17.0%

8.0%
6.0%

14.7%

4.0%
2.0%
0.0%

دينية

تاريخ /سياسة

روايات

الرقمنة في قطاع الكتب والنشر
الكتاب الرقمي والصوتي

�ج
اإلنتا�
يتسارع التحول الرقمي في قطاع النشر على عدة مستويات ،تبدأ من
املنت� من كتاب ورقي إلى رقمي للقراءة أو االستماع إلى نسخ
�ج
وتحول شكل
ج
يا حتى
تدري� � ً
مقروءة منه .ومنذ بداية األلفية ،أخذ الكتاب الرقمي باالنتشار
ج
ت�اوز في بعض األسواق املهمة ربع إيرادات نشر الكتب بحلول العام 2018م،
ولكن الكتاب الرقمي مل يحقق في اململكة ذات االنتشار ،حيث يشكل ما يقارب
()52
 6%فقط من مدخوالت بيع الكتب في اململكة.
هـنــاك صـعــوبــات شــا�ئ ـعــة الــذكــر تفسر أس ـبــاب االن ـخ ـفــاض ،مــن بينها ارتـفــاع
مـعــدل اخـتــراق الكتاب الــرقـمــي ،وهــذا األمــر ال يقتصر فقط على اململكة بل
يشمل الكتاب العربي بشكل عام ،ومن أبرز الصعوبات على مستوى اإلنتا��ج

ببرام� قراءة الكتب ،وهذه الصعوبات ج
توا�ه اللغة
�ج
التحديات التقنية املتعلقة
ً
تحديدا ،حيث إن برام��ج وصيغ قراءة الكتب والشركات الكبرى املطورة
العربية
لها ال تركز اهتمامها على اللغة العربية ،وذلك أدى إلى قصور التقنية الداعمة
للنشر الــرقـمــي الـعــربــي ،كما أدى بطبيعة ال ـحــال إلــى ارت ـفــاع الكلفة املــاديــة
إلنتا� الكتاب الرقمي العربي ،فصار البديل الوحيد ج
لت�نب التكلفة العالية
�ج
هــو اسـتـخــدام صيغ ال ـقــراءة الشا�ئ عة مثل  ،pdfلكنها باملقابل أكـثــر عرضة
النتهاكات حقوق امللكية الفكرية.
تنفق بعض املشروعات املختصة بإنتا��ج الكتاب الرقمي في اململكة ما يعادل
 60%من ميزانيتها على النواحي التقنية ،وهو استثمار قد ال تتحمله معظم دور
النشر في ظل غياب طرف ثالث يوفر منصة آمنة وفعالة )53(.كل هذه التحديات
تبرر ج
إح�ام بعض دور النشر ،وبخاصة الصغيرة منها ،عن الدخول في الصناعة
الرقمية للكتب.
على الرغم مما ذكــر ،فإن الصناعة الرقمية للكتب على كل تحدياتها ،أظهرت
�
ابيا قد يدفع هذا الشق من القطاع ج
مناخاً ج
بات�اه النمو.
إي� � ً
في اآلونــة األخيرة
ترا�عه إلى ج
فمن ج�انب الطلب ،الذي يدفع التخوف من غيابه أو ج
إح�ام بعض
الناشرين ،يقدم مسح املشاركة الثقافية مؤشرات ج
إي�ابية على قــراءة الكتب
�
�
إلكترونياً خالل
كتاباً
اإللكترونية ،وقد ذكر ربع املشاركين في العينة أنهم قرؤوا
�
االثني عشر
شهراً املاضية (شكل  .)7-15وينعكس ذلك على السلوك الشرا�ئ ي،
حيث ذكر  80.64 %ممن يقرؤون الكتب اإللكترونية أنه سبق لهم شراء كتاب
إلكتروني من ج
مت�ر على اإلنترنت ،وهو ما يشير إلى أن قراءة الكتاب اإللكتروني
ليست مرتبطة بالضرورة بالنسخ املقرصنة ،كما يشاع االعتقاد .وبالنظر إلى
شهرا املاضية من ج
�ً
إلكترونيا خالل االثني عشر
�ً
�ً
كتابا
نسبة من اشترى
إ�مالي
الف�ات العمرية والتقبل األوسع للكتاب اإللكتروني
العينة ،يظهر التفاوت بين ئ
الف�ات العمرية األصغر ً
سنا.
بين ئ
لـكــن مــع ذل ــك لـيــس ه ـنــاك م ــؤش ــرات عـلــى أن ال ـك ـتــاب ال ــورق ــي سـيـتــأثــر أو
ج
إنتا� وتسويق الكتاب الرقمي نرى
�ج
يترا�ع ،فبالنظر إلى الدول املتقدمة في
كثيرا من الناشرين يرون
�ً
أن الكتاب الورقي ال يزال يحتفظ بمكانته ،بل إن
الكتاب الرقمي وسيلة لتسويق الكتاب الــورقــي وانـتـشــاره بشكل أوســع،
وتـشـيــر بـعــض الــدراســات العلمية إلــى أفضلية الـكـتــاب الــورقــي لـلـقــراءات
()54
الطويلة واملتعمقة.
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وال� ج
ر�مة
النشر ت

شهرا املاضية.
�ً
إلكترونيا خالل االثني عشر
�ً
�ً
كتابا
شكل  :8-15نسبة من قرأ

27.6%

72.4%

ال

نعم

ـدا من ج
مت�ر على شبكة
إلكترونيا واح ـ � ً
�ً
كتابا
�ً
شكل  :9-15نسبة من اشترى
الف�ة العمرية.
�ً
اإلنترنت خالل االثني عشر
شهرا املاضية ،حسب ئ
20

18.98%

18
14

12.92%

14.34%

12

شكل  :10-15التوزيع النسبي لطريقة شراء الكتب واألقراص من ج
إ�مالي من
()56
يشتري الكتب واألقراص

50%

8

34%

30%
6.29%

6

51%

40%

10.33%

10

20%

14%

10%

4
2

0
24-15

34-25

44-35

54-45

64-55

+65

التسويق اإللكتروني للكتاب
بعيدا من رقمنة املنت��ج ذاته ،يبدو املستقبل للتحول الرقمي في نقاط بيع الكتب
�ً
ً
ج
واعدا ،حتى قبيل ج�ا�ئ حة كوفيد19-
املتا�ر اإللكترونية-
أي شراء الكتب منظرفيا من وتيرة التحول الرقمي في شتى ج
امل�االت ،حيث كانت
�ً
سرعت ولو
التي ّ
ت�ارة الكتب ،ج
الت�ارة اإللكترونية في اململكة ،بما فيها ج
مؤشرات نمو ج
تت�ه نحو
لهي�ة االتصاالت وتقنية املعلومات عام 2017م ،إذ
التصاعد ،وذلك في إحصا�ئ ية ئ
املتا�ر فقط  51%من ج
ج
إ�مالي
بلغت نسبة من يشتري الكتب واألقــراص من

260

ال تعني هذه األرقــام بالضرورة نهاية وشيكة ج
ملتا�ر بيع الكتب التقليدية ،إنما
تـشــي ب ـقــدرة س ــوق الـنـشــر فــي اململكة عـلــى الـتــوســع فــي خ ـيــارات ج�ــديــدة من
التسويق وال ـتــوزيــع ،وال ـتــي يـبــدو أن الـقـبــول بها أصبح واق ـعـ �ـاً لــدى قـطــاع من
ج
املستهلكين ،خاصة وأن بعض الناشرين يرون مــن خــال ج
املتا�ر
ت�اربهم أن
اإللكترونية أوصلتهم إلى شريحة مختلفة من املستهلكين ،ومل تؤثر في سوق
()55
البيع التقليدي للكتب.

60%

16

0

مــن يـشـتــري الـكـتــب واألقـ ـ ــراص ،أي أن  49%م ـت ـق ـب ـلــون ل ـف ـكــرة ال ـش ــراء من
ج
اإلي�ابي نحو شراء
اإلنترنت وسبق لهم الشراء عبره ،ويبدو أن هــذا االتـ جـ�ــاه
الـكـتــب مــن اإلن ـتــرنــت مــرشــح ملــز يــد مــن الـنـمــو والـتـصــاعــد ،فـبـحـســب مسوح
ال ـه ـيـ ئـ�ــة ال ـعــامــة ل ـإح ـصــاء ،ق ـفــزت ن ـس ـبــة م ــن اش ـتــرى س ـل ـعــة أو خــدمــة عبر
اإلنترنت بحوالي  50%بين عــامــي 2018م 2019 -م (شـ ـك ــل  ،)9-15وهــذا
الـنـمــو ينطبق عـلــى ش ــراء الـكـتــب ،فـقــد ارتـفـعــت نسبة مــن اش ـتــروا كـتـبـ � ًـا عبر
اإلنترنت من ج
إ�مالي املشترين من حوالي  12%إلى  25.18%بين اإلناث ،أي
أن نسبة الـنـمــو زادت ع ـ ــن  ،100%وارت ـف ـعــت مـ ــن  17%إلـ ــى  21.7%بين
الذكور (شكل   .)10-15

0%
من ج
املت�ر

اإلن�رنت
ب
ع�ر ت

كالهما
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�
سلعاً أو خدمات عبر اإلنترنت
شكل  :11-15نسبة من اشترى
خالل الثالثة أشهر املاضية حسب ج
ال�نس.
45.00
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19.05%
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38.98%
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5.00
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كتبا عبر اإلنترنت من األفراد الذين اشتروا
شكل  :12-15نسبة من اشترى � ً
()57
سلعة أو خدمة خالل الثالثة أشهر املاضية حسب ج
ال�نس
30.00

25.18%

25.00

15.00
10.00

17.09%

21.67%

إسهاما في االقتصاد الوطني ،إذ
�ً
يعد قطاع النشر من أكثر القطاعات الثقافية
تتوافر للقطاع صناعة محلية متكاملة تشكلت عبر عقود عدة ،وبحسب آخر
الهي�ة العامة لإلحصاء ،فإن القطاع أسهم في النات��ج ج
اإل�مالي املحلي
إحصا�ئ يات
ئ
()58
عام 2018م ،بأكثر من  2,72مليار ريال.
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وال� ج
ر�مة
النشر ت

سوق النشر وأثر ج�ا�ئ حة كوفيد19-
ج�ــاء ع ــام 2020م استثنا�ئ �ياً على معظم القطاعات االقتصادية ،بما في ذلك
قطاع النشر ،حيث تأثر القطاع بما تأثرت به قطاعات أخرى بسبب إغالق نقاط
ج
املتا�ر ،وقد استثمر الناشرون مستويات النشاط العالية على وسا�ئ ل
البيع في
اال�تماعي في مدة الحظر ،وهو ما أدى إلى ارتفاع معدالت ج
التواصل ج
الت�ارة
ج
منت�اتهم وبيعها عن طريق اإلنترنت ،وكــان ذلــك ج�ـ � ً
ـزءا
اإللكترونية لتسويق
كاست�ابة لنتا�ئ ��ج ج
ج
من ج
اإل�راءات
ات�اه عاملي نحو تفعيل خيارات البيع اإللكتروني
االحترازية التي فرضتها صدمة ج
ال�ا�ئ حة .غير أن ارتفاع املبيعات اإللكترونية
مل يـغــط�ِ الـنـقــص فــي الـتــدفــق الـنـقــدي ل ــدور النشر بسبب مــا أحدثه االنخفاض
ً
وعامليا،
وإقليميا
�ً
محليا
�ً
الحاد في املبيعات التقليدية )59(،وهو حال دور النشر
فبحسب اتحاد الناشرين العرب ،أظهرت نتا�ئ ��ج أولية لتأثير ج
ال�ا�ئ حة في سوق
النشر العربية أن ارتفاع البيع اإللكتروني بلغ  35%-30%مقابل انخفاض في
املبيعات تـ جـ�ــاوز  74%في الربعين األول والثاني من ال ـعــام )60(،وهــذه األرقــام
األولية تقارب االنخفاض الذي تعرض له قطاع النشر في مناطق أخرى من العامل،
()61
حيث تراوح في بعض الدول األوروبية بين  95%-75%في أشهر ج
ال�ا�ئ حة.
ج
املتا�ر ،تأثير إلغاء معارض الكتاب العاملية ،وبحسب
يضاف إلى انخفاض مبيعات
بعض الناشرين ،فإن األثر األكبر ج�اء من إلغاء معارض الكتاب الدولية داخل
ج
وخار�ها )62(،إذ إن معارض الكتاب هي الوسيلة األهم للناشرين لتسويق
اململكة
ج
ج
الخار�ية ،ومن ج�هة
منت�اتهم ،فهي من ج�هة تعطي الناشرين منافذ لألسواق
ج
منت�اتهم بشكل مباشر ،حيث تحقق دور النشر حصة
أخــرى تتيح لهم بيع
كبيرة من دخلها من معارض الكتب )63(،وقد فقد الناشرون هذه النسبة مع
إلغاء املعارض خالل عام 2020م   .

ج
التر�مة
العمل واالحترافية في قطاع
في  16يونيو 2020م ،اعتمد ج
م�لس الوزراء التصنيف السعودي املوحد للمهن
ال�ديدة والتي تتضمن أكثر من  80مهنة ثقافية )64(،ج
بصيغته ج
و�اء ضمن هذا
ج
ج
ج
ج
التصنيف عدد من املهن في م�ال التر�مة ،منها« :فني دبل�ة» و«متر�م
أدبي» ،ومن املتوقع أن يساعد ذلك على رفع مستوى احترافية ج
امل�ال ،وهو ما
ج
ج
استراتي�يتها التي تضم
والتر�مة في
هي�ة األدب والنشر
تسعى إلى تحقيقه ئ
ج
ج
للمتر�مين.
التر�مة وتطوير املسارات املهنية
بين أهدافها تنظيم سوق خدمات
ج
يعمل في ج
التر�مة بشكل احترافي ،بحسب بيانات وزارة املوارد البشرية
م�ال
متر� �
ج
ج
والتنمية ج
ومتر�مة من السعوديين الذين يمثلون
ماً
اال�تماعية1780 ،
ج
مــا نسبته  29%من ج
املتر�مين العاملين فــي املـمـلـكــة )65(،وهي
إ�مالي عــدد
نسبة أعـلــى مــن متوسط نسبة الـسـعــودة فــي الـقـطــاع ال ـخــاص .وخ ــال األربــع

ً
سنويا .مع أهمية اإلشارة إلى
سنوات املاضية ،انخفض هذا العدد بمعدل 3%
ج
التر�مة كمستقلين يعرضون خدمات
أن هذه األرقام ال تشمل من يمارسون
تـ ج
ـر�ـمــة ،وهــم يشكلون شريحة واسـعــة مــن الـقـطــاع ،فـبــأخــذ أعــداد املستقلين
ج
ج
التر�مة على منصة «بحر» ،وهي مبادرة من صندوق
املس�لين في خدمات
ج
ج
متر�م مستقل يعرض
املتر�مين على 9700
تنمية املوارد البشرية ،يزيد عدد
()66
ج
للتر�مة حتى مطلع يناير من العام .2021
خدمات
ج
املتر�مين العاملين في اململكة بالقطاع الخاص.
شكل  :14-15نسبة

()67

1930

1900

1910
1890
1863

1870
1850

1832

1830
1810
1790

1780

1770
1750
2017

2018

2019

2020

تطورات تنظيمية

ج
والتر�مة
هي�ة األدب والنشر
ئ
ج
هي�ة األدب والنشر
تتمثل أبرز التطورات في قطاعي النشر
والتر�مة في إنشاء ئ
ج
والتر�مة في فبراير 2020م ،بر�ئ اسة الدكتور محمد حسن عـلــوان ،لتصبح
ج
ج
والتر�مة في اململكة .وفي شهر
ال�هة املسؤولة عن تنمية وتنظيم قطاعي النشر
ج
ج
الهي�ة استراتي�ية للعمل في ات�اهات عدة لتطوير القطاعات
نوفمبر ،أطلقت
ئ
ج
املنضوية تحت مسؤولياتها .ففي ج
االستراتي�ية إلى دعم
م�ال النشر ،تسعى
ً
�
وعامليا ،وتنظيم ســوق النشر املحلي ،وتطوير
محلياً
انتشار الكتاب السعودي
ج
قدرات دور النشر السعودية .وفي ج
التر�مة ،تهدف باملثل إلى تنظيم سوق
م�ال
ج
ج
املتر�مين السعوديين وتطوير
التر�مة املحلي ،وفتح مسارات االحتراف أمام
ج
املتر�م ،وتعزيز الدور
قدراتهم ،باإلضافة إلى املساهمة في إثراء املحتوى العربي
ج
التر�مة.
السعودي في التبادل الثقافي عبر

الهي�ة السعودية للملكية الفكرية
ئ
فيما يتعلق بتوثيق حـقــوق املــؤلــف الفكرية والتوعية بها وبالسبل القانونية
الهي�ة السعودية للملكية الفكرية ج
ب�هود بارزة هذا العام ،من
لحمايتها ،قامت
ئ
بينها تنظيم دورات وورش عمل تعريفية عــدة ،وإصــدار دليل إرشــادي لصيغ
التعاقد املقترحة بما يكفل حـقــوق ج�ميع األطـ ـ ــراف )68(.إضــافــة إلــى استخدام
صالحياتها التنفيذية ،ملكافحة انتهاكات حقوق املؤلف ،وقد شملت ج�هودها في
ال�انب القيام ج
هذا ج
ب�والت تفتيشية ملحالت تصوير الكتب واملذكرات الطالبية
()69
وتغريم املخالفين.
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تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

هوامش الفصل:
 )1كما أشار تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات ،فإن إحصا�ئ يات اإليداع النظامي ال تحصي بالضرورة كتب املؤلفين
خصوصا مع غياب مسوح السوق،
�ً
ـار� اململكة .استخدام أرقــام اإليــداع النظامي هو أحد الطرق املتبعة لتقدير مستويات النشر،
السعوديين التي تنشر خـ ج
�
ج
منه�يات إحصا�ئ يات النشر وبدا�ئ له ،انظر The World Intellectual Property Organization and The International Publishers
للمزيد حول
“ Association, ”The Global Publishing Industry 2018.

ج
املس�لة
 )2تعكس أرقام السنوات من 2019-2016م أرقام اإليداع النظامي في مكتبة امللك فهد الوطنية .بينما تشير األرقام الخاصة بالعام 2020م إلى عدد الكتب
وقتا بعد نهاية العام .املصدر :بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 10 ،يناير 2020م ،و 4فبراير 2020م.
والتي مل يودع بعضها بعد ،حيث يتطلب اكتمال إحصا�ئ يات اإليداع � ً
ج
والتر�مة 24 ،نوفمبر 2020م.
 )3نقاش بؤري ،النشر
�
مطردا في السنوات الخمس األخيرة في عدد الروا�ئ يات ،انظر :فصل األدب.
ً
 )4برز الصوت النسا�ئ ي في هذا العام في ج�نس الرواية الذي يشهد
ارتفاعا ّ
ج
ج
ج
والتر�مة 11 ،نوفمبر 2020م.
استراتي�يتها لخدمة قطاعات :األدب والنشر
والتر�مة تكشف عن
هي�ة األدب والنشر
 )5واس ،ثقافي /ئ
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2155767

 )6املصدر :بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 10 ،يناير 2020م ،و 4فبراير 2020م.
�
ج
التس�يل حيث مل تكتمل إحصا�ئ يات اإليداع كما ذُ�كر سابقاً املصدر :بيانات مكتبة
 )7مل يضف رقم العام 2020م ،ألن األرقام الواردة في الفصل لهذا العام هي أرقام
امللك فهد الوطنية 10 ،يناير 2020م ،و 4فبراير 2020م.
 )8املصدر :بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 10 ،يناير 2020م ،و 4فبراير 2020م.
 )9بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 10 ،يناير 2020م.

 )10بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 10 ،ديسمبر 2020م.

 )11للمقارنة انظر اإلحصا�ئ يات املقابلة في ج
ت�ارب دول أخرى فيما يخص كتب الطفل ،كالسويدThe Swidesh Publishers’ Association, Publishing ،
Statistics 2019, P9, https://www.forlaggare.se/sites/default/files/publishing_statistics_2019_eng.pdf
 )12نقاش بؤري ،الكتب والنشر 24 ،نوفمبر 2020م.

 )13بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 10 ،ديسمبر 2020م.
 )14املصدر السابق.
 )15املصدر السابق.

 )16الكتب والنشر ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.
 )17بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 10 ،ديسمبر 2020م
 )18بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 27 ،فبراير 2020م.
 )19بيانات وزارة الثقافة 15 ،ديسمبر 2020م.

ج
والتر�مة 15 ،نوفمبر 2020م.
هي�ة األدب والنشر
 )20بيانات ئ
 )21بيانات مكتبة امللك فهد الوطنية 31 ،يناير 2020م.

 )22بيانات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 1 ،فبراير 2020م.

ج
للتر�مة في اململكة العربية السعودية :الغايات الفردية واملؤسساتية( ،الرياض ،مركز امللك عبد هللا بن عبد
 )23عبد هللا الخميس ،ممارسة املؤسسات األكاديمية
العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية2019،م) .ص .130-128
 )24للمزيد عن النشر األدبي ،انظر فصل األدب.

(�دة ،النادي األدبي الثقافي ج
التر�مة في األدب السعودي من اللغات األخرى وإليها ،ج
ج
ب�دة)2020 ،
 )25خالد اليوسف،

 )26خالد اليوسف ،حركة التأليف والنشر األدبي في اململكة العربية السعودية لعام 1441هـ2020 - 2019/م (قيد الطبع)
برنام� «إثراء املحتوى» في نسخته األولى 11 ،سبتمبر 2020م.
ج
سعوديا في
�ً
مشروعا
�ً
 )27واس ،ثقافي« /إثراء» يعتمد 14
�
https://www.spa.gov.sa/2132492
 )28املصدر السابق.

 )29الكتب والنشر ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م.
ج
التر�مة 1 ،ديسمبر  2020م.
 )30نقاش بؤري،

دون ،املركز السعودي للمحتوى الرقمي (رقمن).
 )31صفحة ويكي ّ
https://raqmin.sa/%d9%88%d9%8a%d9%83%d9%89-%d8%af%d9%88%d9%86/
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وال� ج
ر�مة
النشر ت

دون» ّ
والتر�مة من اإلسهام في موسوعة ويكيبيديا من خالل ج
ج
تر�مة مقاالت 22 ،نوفمبر 2020م.
يمكن طالبات اللغات
 )32واس ،ثقافي /مشروع «ويكي ِّ
https://www.spa.gov.sa/2160236
 )33مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنيةhttps://culturalawards.moc.gov.sa/ ،

 )34موقع ج�ا�ئ زة الشيخ زايد للكتابhttps://www.zayedaward.ae/ar/default.aspx ،

 )35صفحة ج�ا�ئ زة اتصاالت على موقع تويترhttps://twitter.com/EtisalatAward ،
كبيرا من الزوار واملهتمين 8 ،نوفمبر 2020مhttps://www.spa.gov.sa/2044290 .
�ً
 )36واس ،ثقافي /معرض القصيم للكتاب يشهد إقبا �ًل
ج
والتر�مة 24 ،نوفمبر 2020م.
 )37نقاش بؤري ،النشر

ج
مهر�ان القراءة الحرة الـ ..19اليوم 16 ،فبراير 2020مhttps://www.okaz.com.sa/news/local/2010665 ،
 )38عكاظ ،الرياض:
 )39بيانات وزارة الثقافة 15 ،ديسمبر 2020م.

يتو� الفا�ئ زين في مسابقة أقرأ في عامها السادس 6 ،نوفمبر 2020م.
ج
 )40واس ،ثقافي /إثراء
�
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2154114
ج
والتر�مة 24 ،نوفمبر 2020م.
 )41نقاش بؤري ،النشر

 )42منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،بناء ج
م�تمعات املعرفة في املنطقة العربية :اللغة العربية بوابة للمعرفة( ،القاهرة :منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة.)2019 ،
ج
للتر�مة والتعريب على موقع تويترhttps://twitter.com/tai_imamu .
 )43صفحة معهد امللك عبدهللا
 )44صفحة صحيفة رسالة ج
ال�امعة على موقع تويترhttps://twitter.com/rsksu .
 )45صفحة منصة ج
ترا�م على موقع تويترhttps://twitter.com/traajim ،

 )46صفحة مركز خدمة العربية على موقع تويترhttps://twitter.com/kaical1 .
 )47صفحة منصة أثرى على موقع تويترhttps://twitter.com/athraWT .

 )48منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،بناء ج
م�تمعات املعرفة في املنطقة العربية :اللغة العربية بوابة للمعرفة( ،القاهرة :منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة.)2019 ،
«�هان أدبياتي» تنشر ج
امل�لة األوزبكية ج
 )49مركز البحوث والتواصل املعرفي ،بالتعاون مع املركز ..ج
تر�مة لرواية ثقب في رداء الليل 19 ،أغسطس 2020م.
https://crik.sa/2020/08/19/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%
d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b2%d8%a8%d9%83%d9%8a%d8%a9/

 )50مركز البحوث والتواصل املعرفي ،إنهاء املرحلة األولى من مشروع ج
تر�مة الكتب السعودية إلى اللغة األوزبكية 16 ،ديسمبر 2020م.
https://crik.sa/2020/12/16/%d8%a5%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%
d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84/
ات�اهات القراءة وأنماطها لدى ج
وم�تمع املعرفة :ج
 )51مركز امللك عبد العزيز الثقافي« ،القراءة ج
امل�تمع السعودي»( ،الظهران :شركة أرامكو السعودية).

52)	“The Global Publishing Industry in 2018.” Accessed December 28, 2020. https://www.wipo.int/publications/en/details.
jsp?id=4488.
ج
والتر�مة 24 ،نوفمبر  2020م
 )53نقاش بؤري ،النشر

”54)	International Publishers Association. “Paper and Digital: Current Research into the Effectiveness of Learning Materials.
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هي�ة االتصاالت وتقنية املعلومات ،ج
الت�ارة اإللكترونية في اململكة العربية السعودية2017 ،م.
 )56ئ
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)57
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م�لس الوزراء اعتماد التصنيف السعودي املوحد للمهن ،العدد  ،4842الصفحة  10 ،2ذو ج
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اال�تماعية21 ،ديسمبر 2020م.
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املوشرات الثقافية
ٔ
اإلنتا� الثقافي
ج
�
البنية التحتية
املشاركة الثقافية

املوشرات الثقافية
ٔ

اإلنتا�ج الثقافي
�
عدد األفالم املفسوحة في العام
عدد األفالم الروا�ئ ية الطويلة
عدد األفالم الروا�ئ ية القصيرة

)(2020

21
12
9

هي�ة اإلعالم املر�ئ � ي� واملسموع.
املصدر :ئ

عدد العروض املسرحية في العام*

)(2019

-

)(2020

)(2019

68

169

لل�رفيه وا جل�معية العربية السعودية للثقافة والفنون واملسرح الوط� �ن�ي ومركز إثراء فقط.
ت�مل اإلحصا�ئ ية عروض
املصدر * :ش
الهي�ة العامة ت
ئ

عدد عناوين الكتب حسب اإليداع النظامي

)(2020

)(2019

**8497

*8318

املصدر :مكتبة امللك فهد الوطنية.
ج
املس�لة.
*أعداد الكتب املودعة **أعداد الكتب

عدد املعارض الفنية

)(2020

)(2019

187

255

ج
املنه�ي ومصادر البيانات.
املصدر :املسح ا جل�ز�ئ � ي� للصاالت الفنية  -انظر ملحق اإلطار

268

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

البنية التحتية
املرافق الثقافية
عدد دور العرض (سينما)*
عدد املسارح**

)(2020

32

144

)(2019

12
-

هي�ة اإلعالم املر�ئ � ي� واملسموع.
* املصدر :ئ
** املصدر :املسرح الوط� ين�.
ال�رفيه عدد املسارح .91
هي�ة ت
** حسب إحصاء ئ

)(2020

)(2019

أماكن مفنوحة لألنشطة الثقافية
(ساحات)

271

-

أماكن مفتوحة لألنشطة الثقافية
 -متوسطة املساحة (ساحات)

م�ر مربع*
 22,467ت

لل�رفيه.
املصدر:
الهي�ة العامة ت
ئ
* متوسط مساحة  232ساحة منها.

)(2020
املساحات الطبيعية املحمية
ن� لت�نمية الحياة الفطرية.
املصدر :املركز الوط� � ي

ج
املس�لة
عدد مواقع التراث العاملي
في اليونسكو*
عدد املواقع التراثية واألثرية
(الوطنية)**

)(2019

 85393.47كم
)(2020

)(2019

5

-

8268

-

ال�راث العاملي  -اليونسكو.
* املصدر :قا�ئ مة مواقع ت
ال�راث.
هي�ة ت
* * املصدر :ئ
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املوشرات الثقافية
ٔ

املشاركة الثقافية
حضور األنشطة الثقافية
أعداد الدخول للسينما السنوية
نسبة حضور الحفالت املوسيقية
(حضوري)**
حضور األمسيات الشعرية (حضوري)***
حضور املعارض الفنية (حضوري)***
حضور العروض املسرحية (حضوري)***

)(2020

6,620,502

12.70%
2.70%
7.80%
5.10%

)(2019

4,000,000

18.90%
5.30%
-

13.80%

هي�ة اإلعالم املر�ئ � ي� واملسموع.
* املصدر :ئ
** املصدر :مسح املشاركة الثقافية.
*** املصدر :مسح املشاركة الثقافية.

زيارة املواقع الثقافية

)(2020

)(2019

أعداد زوار املحميات الفطرية*

2514

8473

نسبة زيارة املحميات أو املتنزهات الوطنية**

26.70%

أعداد زوار املحميات الفطرية**

34.47%

45.40%

34.80%

* املصدر :املركز الوط� �ن�ي لت�نمية الحياة الفطرية.
** املصدر :مسح املشاركة الثقافية.

التلقي الرقمي للثقافة
نسبة قراءة كتاب إلكتروني
املصدر :مسح املشاركة الثقافية.
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)(2020

27.60%

)(2019

-

ا خل�اتمة

الخاتمة
ترسم فصول التقرير في ج
م�ملها صــورة مركبة عن واقــع القطاعات الثقافية
فــي هــذا الـعــام االستثنا�ئ ي ،يصعب أن تُ�ـخـتــزل فــي االحـتـفــاء بظاهرة النشاط
االفتراضي من ج�هة ،أو أن ج
تت�اهل ج�دية التحول الرقمي وما قد تعبر عنه من
فرص كامنة من ج�هة أخرى .كما عرض التقرير ج
ت�ليات الرقمنة على مستويات
متعددة تختلف في مدى أولويتها ج
وت�ذرها في الواقع املحلي وفي نوع تحدياتها،
بين تقنيات توظف كبنى تحتية للثقافة ،مثل األرشفة الرقمية ،وأخرى يعنى بها
املتلقي النها�ئ ي كما في حضور الفعاليات االفتراضية.
�
فمن ناحية ،ج
نمواً في تلقي الثقافة عبر الخدمات
س�لت بعض فصول التقرير
الرقمية خالل املدة التي سبقت تأثير ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-ومن ج
املر�ح أن يزيد
ً
ج
االت�اهات نحو التسوق اإللكتروني
ال في
ترسخا ،ويظهر ذلــك مث � ً
هــذا التأثير
�
فرصا أكبر لكفاءة توزيع املنت��ج الثقافي وتنعكس
ً
للكتب واألزياء ،التي قد تفتح
ج
ـرا في
منت�يه .ومن ناحية أخــرى ،يظهر البديل االفتراضي قــاصـ � ً
على إيــرادات
التعويض عن الحضور الفعلي أو في تمكين االستدامة االقتصادية لقطاعات
ج
أخــرى
كاملهر�انات والفعاليات الثقافية على سبيل املـثــال .لــذا فــإن مناقشة
الــوســا�ئ ــل الرقمية والتقليدية باعتبارها بــدا�ئ ــل حــديــة غير مـ جـ�ــد� ٍ لفهم فرص
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التحول الرقمي وتحدياته ،كما هو الحال أيـضـ � ًـا في ج�عل الرقمنة في ج
م�ال
�
هدفاً بحد ذاته.
الثقافة
تظهر حــدود الرقمنة في مظاهر أبسط كموضوع النشاط الثقافي االفتراضي
ومدى تفضيلها كخيار قا�ئ م بذاته ،إذ أظهر مسح املشاركة الثقافية في مختلف
الـفـصــول أن نسبة مــن أفـ ــادوا بـحـضــور أنـشـطــة ثـقــافـيــة افـتــراضـيــة مــن حفل
كثيرا وبصورة متسقة
�ً
موسيقي أو أمسية شعرية أو معرض افتراضي تقل
عن النسبة املماثلة في النشاط الحضوري .تعضد هذا املؤشر ج
الت�ارب الذاتية
للممارسين التي رصدتها فصول التقرير ،والـتــي عـبــروا فيها عــن افتقادهم
ج
الت�ربة الثقافية الحاضرة في املكان ،ســواء كــان في تعبير الفنان عن أهمية
التواصل الحسي بالعمل الفني فــي املـعــرض ،أو استشعار املــؤدي املوسيقي
لتفاعل ج
ال�مهور املباشر.
وفي رقمنة املنت��ج الثقافي ،تبدو مسارات التحول الرقمي محفوفة بالتحديات،
فقد تعرضت ،على سبيل املثال ،فصول األفالم واملوسيقى إلى ج
ات�اه التحول نحو
خدمات البث الرقمي (أو الوسا�ئ ط املتدفقة) التي تحدث تغييرات ج�ذرية في
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عمليات العرض والتوزيع ،ففي حين ُي� ّ
سهل التحول في الوسا�ئ ط من الوصول
�
ً
وعامليا ،فهو أيـضـ �ـاً ُي�حدث
محلياً
إلــى املنت��ج الثقافي وتــداولــه على نطاق واســع
خصوصا مع تركزه
�ً
اإلنتا� بالقطاع ويخلق خاسرين محليين،
�ج
خلخلة في دورة
لدى عدد محدود من الشركات العاملية في حالة غياب البديل الوطني املنافس.
أحــد الـ جـ�ــوانــب الــواعــدة للرقمنة والــذي تناولته بعض فصول التقرير هــو دور
الرقمنة في حفظ التراث ،إذ ال يقتصر الحديث عن رقمنة الثقافة على التداول
�
وسيطاً
لـنـسـ �ـ�خ ٍ مرقمن�ة� ٍ مــن املـنـتــ��ج الثقافي ،أو اسـتـخــدام التقنيات الرقمية
للتواصل الثقافي ،إنما فــي حفظ نسخ رقمية لـلـمــوروث الثقافي وأرشفتها
بشكل فـعــال ،فكما ورد فــي فـصــول ال ـتــراث واملكتبات واملـتــاحــف ،هـنــاك إرادة
طـمــوحــة لــاسـتـثـمــار فــي ه ــذا الـ جـ�ــانــب ب ـم ـبــادرات حــديـثــة وم ـشــروعــات قا�ئ مة
فــي هــذا االتـ جـ�ــاه ،مــدركــة ألهميته ،ليس لـكــون األوع ـيــة الرقمية خــزا�ئ ــن آمنة
فحسب ،إنما أيـضـ � ًـا ألنها تُ� ّ
مكن الــوصــول لهذا الـتــراث والنهل مــن معينه من
قبل املمارسين والباحثين وعـمــوم املهتمين ،وكــذلــك األمــر فــي أهمية الربط
بين اللغة والــذكــاء االصـطـنــاعــي ال ــذي يمنح ك ـفــاءة تطبيقات رقمنة الثقافة
للمحتوى العربي شرطها.

تنبهت العديد من ج
الت�ارب التي نقلتها فصول التقرير إلى إمكانية استثمار
ميزات النشاط الثقافي االفتراضي إلى ج�انب األنشطة الحضورية ،مستفيدة
مــن تـحــول الفعالية االفـتــراضـيــة إلــى مـمــارســة مــألــوفــة بتأثير الـ جـ�ــا�ئ ـحــة ،مثل
البث الرقمي املباشر للفعاليات الحية ،أو إتاحة املشاركة االفتراضية إلى ج�انب
اله�ينة ج
ج
ال�عد االفتراضي
لل�مع بين ُب
الحضور في املكان ،فمثل هذه األشكال
والشكل املعتاد للنشاط الثقافي ،تعطي نماذ��ج أولية ملا يمكن أن تحفزه ج
ال�ا�ئ حة
من أنماط مرنة قد ج
فرصا لالستمرار حتى بعد زوال الظرف االستثنا�ئ ي ،من
�ً
ت�د
دون الحديث عن تحول عميق نحو االفتراضي أو زوال كلي له.
تعاطٍ
�
تصب هذه امللحوظات املتفرقة التي ناقشتها فصول التقرير في تحفيز
نوعي مع التحول الرقمي في ج
امل�ال الثقافي ال يضفي على التقنيات الحديثة
قيمة في ذاتها أو يتعامل معها على أنها حتمية ،إنما ينظر لها بوصفها حزمة
متنوعة مــن الـخـيــارات املمكنة ،يحمل كثير منها فــرصـ �ـاً واعـــدة ،يـبــدو املـ جـ�ــال
�
استعداداً للعمل على اقتناصها من
الثقافي ،مع ظرف العام االستثنا�ئ ي ،أكثر
أي وقت مضى.

ثقافتنا هويتنا

2020م 1442 - 1441 /هـ

273

املالحق
ج
املنه�ي ومصادر البيانات
اإلطار
مسح املشاركة الثقافية 2020م
قا�ئ مة املصطلحات

الفصل السادس عشر

16

املالحق

ملحق (:)1

ج
املنه�ي ومصادر البيانات
اإلطار
استمرارا ملا أسس له تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2019م ،تتبنى النسخة الثانية من التقرير األطر العامة
�ً
نفسها التي ّ ج
و�هت إعداد التقرير السابق ،مع بعض ج�وانب التطوير .وأهم ما استحدثته هذه النسخة هو اختيار موضوع بارز تتناوله
�
موضوعاً لهذه
فصول التقرير إلى ج�انب رصد وتوثيق واقع القطاعات الثقافية وتطوراتها خالل العام ،حيث اختير «رقمنة الثقافة»
النسخة من التقرير بحكم ارتباط الرقمنة بطبيعة العام االستثنا�ئ ية ،إذ انتقلت معظم أنشطة الحياة العامة إلى الفضاء االفتراضي
ج
معال�ة موضوع الرقمنة في فقرات خاصة بها في الفصول ،واتسم التقرير الثاني بما ميز التقرير
ج�راء ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-وقد تمت
األول من تعدد مصادر البيانات والتي شملت بيانات أولية من ج�هات حكومية أو خاصة ،ومن  18ج�لسة نقاش بــؤري مع خبراء
وممارسين ،باإلضافة إلى استطالع عام.

ج
املنه�ي العام
أو ًال :اإلطار
ينطلق التقرير في نسخته الثانية من تبني مفهوم «دورة الثقافة» كما أسس له
إطار اإلحصاءات الثقافية ( )2009لليونسكو .يختلف التقرير الثاني عن األول في
أنه ال يتبنى املفهوم كمنطق ج
يو�ه التحليل فحسب ،بل كمبدأ لتنظيم البيانات
ينعكس بوضوح في هيكلة الفصول ،تُ
ج
منه�ية التقرير دورة الثقافة إلى
قسم
و� ِّ
ثالث عمليات بد �ًال من خمس كما يأتي:
ج
واإلنتا�
 )1اإلبداع
�
ج
ي�مع هذا العنصر بين عمليتي اإلبداع واإلنتا��ج في دورة الثقافةُ .ي�قصد باإلنتا��ج
ـا� الثقافي ،ويشمل ذلــك بحسب إطــار التقرير:
كــل مــا يرتبط بعمليات اإلن ـتـ �ج
توافر البنى ّ
املمكنة لإلنتا��ج (أستوديوهات اإلنتا��ج السينما�ئ ي مث ًال) ،واملؤسسات
ج
وال�ماعات الفنية (أندية الطهاة مث ًال) ،باإلضافة إلى القياس
الراعية واألندية
الكمي ملستويات اإلنـتــا��ج (عــدد العناوين املنشورة مث ًال) .فيما ُي�قصد باإلبداع،
ابتكار وتأليف األفكار واملضامين في ج
امل�ال الثقافي ،أي ُص ْلب العمل اإلبداعي
الفريد ،ج
ونظرا ألن نطاق التقرير ال يشمل تقديم تقييم
�ً
و�وانبه الفنية والذاتية.
فني للمضامين وحالة اإلبــداع ،فإنه يكتفي بامللحوظات العامة لبروز مضامين
وممارسات إبداعية خالل العام ،باإلضافة إلى ج
ال�وا�ئ ز الثقافية املحلية والعاملية
لكونها مؤشرات على التميز في اإلبداع.
 )2الحضور واالنتشار
ُي�قصد به ج�ميع األنشطة املحلية أو العاملية ذات العالقة بتوزيع املنت��ج الثقافي أو
لل�مهور ،أو توفير ج
عرضه وإيصاله ج
الت�ربة الحية للنشاط الثقافي ،والتوعية به
في مختلف الوسا�ئ ط من منشورات أو فعاليات حضورية أو رقمية .هذا العنصر
هو نتا��ج دم��ج مرحلتين من مراحل دورة الثقافة (النشر والعرض) ،حيث تعالَ��ج
فيه ج�ميع العمليات التي تنتمي لهاتين املرحلتين.
 )3املشاركة
ُي�ـقـصــد بها أنشطة ج
ال�ماهير الـتــي تتضمن تلقي املـنـتــ��ج الثقافي واستهالكه
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وممارسة األنشطة الثقافية ،تُ
ج
واالت�اهات
و�قاس املشاركة من خالل السلوك
على مستوى الفرد (عــدد الــزوار للمعارض الفنية مث ًال ،أو نسبة األفــراد الذين
يقتنون أعما �ًال فنية).
بناء على هذه العمليات الثالث ،حيث خصصت لكل
تمت هيكلة فصول التقرير � ً
عملية عنصر في هيكلة الفصول إلى ج�انب أربعة عناصر أخرى وهي:
 )4البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي
يستعرض هــذا العنصر واقــع األص ــول الثابتة مــن مــرافــق ومؤسسات داعمة
ج
ومست�داتها وتأهيل املهارات والكفاءات ذات العالقة ،باإلضافة إلى أهم
للقطاع
ال�عد االقتصادي في القطاع من نمو ودعم وتوظيف.
املالمح واألرقام التي تقيس ُب
وعلى الرغم من أن الشق االقتصادي والبنى التحتية ال ينفصالن في املمارسة
عن مراحل دورة الثقافة ،إال أنه من املفيد لتسهيل عرض وترتيب املعلومات أن
تُ� ج�مع البيانات املتعلقة بهما في موضع واحد من الفصل.
 )5رقمنة الثقافة
استعراضا وتحلي �الً
�ً
يعال��ج هذا العنصر موضوع التقرير في مساحة محددة تقدم
لزاوية أو اثنتين من مظاهر الرقمنة في القطاع ،وحيث إن تداخل التقنيات
الرقمية في ج
ـورا متعددة على أكثر من مستوى؛ تحدد
امل�ال الثقافي يأخذ صـ � ً
ج
منه�ية التقرير أربعة مظاهر عامة )1( :الثقافة في الفضاء االفتراضي)2( ،
ج
الت�ربة الثقافية االفتراضية ،و()4
االستهالك الرقمي للمنت��ج الثقافي)3( ،
الرقمنة باعتبارها وسيلة لحفظ التراث الثقافي .ويختلف هــذا العنصر قلي �الً
عن بقية العناصر في محاولته إعطاء خالصات أولية ال تتوقف عند حد الوصف،
ويستمد مادته من النقاشات البؤرية واإلحصاءات ذات العالقة بالرقمنة في
حال توافرها.
 )6تطورات تنظيمية
هــو عنصر مخصص لعرض معلومات مباشرة عــن أي تعيينات أو أنظمة أو
ج
بالهي�ة
واالستراتي�يات الخاصة
قــرارات تخص القطاع ،باإلضافة إلى البرام��ج
ئ
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املنظمة للقطاع والتي مل تُ�ستعرض في ثنايا الفصل .وتكمن أهمية هذا العنصر
في التوثيق ألهم األحداث التنظيمية في القطاع خالل العام.
 )7اإلدارة املستدامة للتراث
�
ُ
يظهر هذا العنصر في بعض الفصول التي ت�عنى ج
م�االتها تحديداً بحفظ وتوثيق
عناصر التراث (التراث الثقافي والتراث الطبيعي ،وبشكل ج�ز�ئ ي األزياء وفنون
الطهي) .وهو ُي�عنى بقوا�ئ م حصر عناصر التراث وسياسات حفظه وتوثيقه.

ً
ثانيا :مكونات الفصول ،املوازنة بين االتساق
ومراعاة طبيعة القطاعات
بناء على ما سبق ،يتكون الفصل -املختص بقطاع من القطاعات الثقافية -في
ج
النموذ�ية من العناصر اآلتية:
صورته

3

1

املشاركة

اإلبداع
ج
واإلنتا�
�

2

الحضور واالنتشار

4

الرقمنة في القطاع

5

البنية التحتية واالقتصاد اإلبداعي

6

تطورات تنظيمية

ج
ج
املنه�ية
النموذ�ية لضمان اتساق
في حين تحاول الفصول االقتراب من الهيكلة
ووحدة هوية التقرير ،إال أن معظم الفصول تتطلب تعديل بعض العناصر بما
�
خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على
يناسب طبيعة القطاع وتوافر البيانات،
املِرفق واملؤسسة مثل املتاحف واملكتبات ،أو القطاعات التي تعنى بحفظ التراث
�
واضحا في وظا�ئ ف
�ً
اختالفاً
مثل التراث الثقافي والتراث الطبيعي ،حيث تختلف

�
قطاعاً كقطاع األدب،
اإلبداع واإلنتا��ج والتوزيع عن قطاعات مثل األفالم .كما أن
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 املتاحف واملكتبات واألزياء ،مل تتوافر لها
إحصاءات املشاركة من أعداد الزيارات أو حضور الفعاليات ،وذلك بحكم ظروف
العام 2020م الذي تأثر ج
بال�ا�ئ حة أو التحوالت التنظيمية التي تمر بها القطاعات.
ً
ج
والتر�مة ،بسياق ثنا�ئ ي ،ففي
أخيرا ،أعد كل من فصل التراث وفصل النشر
ج
بمعال�ة شق
فصل التراث تقسم العناصر إلى فقرات فرعية تختص كل منها
من القطاع ،أحدهما في التراث الثقافي املــادي واآلخــر في التراث الثقافي غير
ج
والتر�مة.
املادي ،وكذلك األمر في فصل النشر
تعديالت على نطاقات الفصول
يتضمن تقرير العام 2020م تعديالت على نطاقات الفصول وأسما�ئ ها كما وردت
في تقرير العام 2019م ،حيث عـ ِّـدل نطاق واســم فصل «الكتب والنشر» إلى
ج
ج
والتر�مة» ليصبح فص �الً ثنا�ئ ي املوضوع يتناول النشر
«النشر
والتر�مة -في
�
ج
ج�ميع وسا�ئ طها -وعليه تناول التقرير واقع التر�مة في الفصل املخصص بد ًال من
ج
املعال�ة بين فصلي اللغة والنشر .كذلك تم تعديل اسم فصل «املسرح»
توزيع
إلى «املسرح والفنون األدا�ئ ية» ليتوسع نطاقه فيشمل الفنون الغنا�ئ ية الشعبية
التي تناولها التقرير السابق في فصل املوسيقى .كما تغير اسم «فصل األفالم
والعروض املر�ئ ية» إلى «فصل األفالم» ،وما يرتبط بذلك من تقليص النطاق.
العنصر

الفصل

األزياء التقليدية

فصل األزياء

املخطوطات

فصل املكتبات

األكالت الشعبية -التقليدية-

فصل فنون الطهي

الفنون األدا�ئ ية الشعبية -التقليدية-

فصل املسرح والفنون األدا�ئ ية

الحرف التقليدية (ما عدا األزياء)

فصل التراث

التراث العمراني

فصل التراث

التصميم ج
ال�رافيكي

فصل فنون العمارة والتصميم

ثقافتنا هويتنا
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املالحق

ً
ثالثا :مصادر البيانات

من املؤسسات الخاصة املتعاونة في توفير بيانات التقرير
مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء)

في توصيفه لواقع القطاعات الثقافية وحالة التحول الرقمي بها ،و�ظّ ف التقرير
بيانات كمية أولية إلى ج�انب بيانات نوعية تُ
اس�مدت من حلقات النقاش البؤري.
كما يكمل التقرير الصورة لحالة القطاعات بمعلومات متاحة صادرة من املراكز
اإلعالمية في ج
ال�هات املعنية أو مصادر إعالمية أخرى موثوقة ،وذلك للحصول
على مسح أشمل لتطورات العام على امتداد القطاعات بشكل ال ينحصر في
نشاطات مؤسسة بعينها.

معهد مسك للفنون

 )1بيانات أولية من ج
ال�هات ذات العالقة.
ج
الهي�ات الثقافية اإلحدى عشرة ،ومركز
تتضمن
هة
�
49
تم ج�مع البيانات من
ئ
املـلــك عـبــدهللا بــن عبدالعزيز الــدولــي لخدمة اللغة العربية ،وأق ـســام ومــراكــز
ج
ب�امعات سعودية ،ومكتبات كمكتبة امللك فهد الوطنية ومكتبة امللك فهد
ب�دة ومكتبة امللك عبدالعزيز العامة ج
العامة ج
وم�مع امللك عبدالعزيز للمكتبات
الوقفية ،باإلضافة إلى ج�هات حكومية وخاصة.

وقبل استخدام البيانات في فصول التقرير ،ج�رى تدقيقها والتأكد من سالمتها
مــن أي تـضــارب مــع مـصــادر ومــؤشــرات أخ ــرى ،وتضمن ذلــك طلبات إلحاقية
وا�تماعات مع ممثلي ج
ج
ال�هات .كان هناك عدد محدود من اإلحصا�ئ يات الواردة
ج
ودم�ها ،وقد ال ترقى األرقــام ملستوى
في التقرير تم ج�معها من أكثر من ج�هة
الحصر الشامل ،لكنها تعطي أفضل مؤشر متاح للقياس ،وهو ما يشار إليه في
مواضعه بثنايا التقرير.

ج
ال�هات الحكومية املتعاونة في توفير بيانات التقرير
وزارة الثقافة
الهي�ة العامة لإلحصاء
ئ
وزارة املالية

وزارة التعليم
الهي�ة العامة للترفيه
ئ

وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
الهي�ة السعودية للمهندسين
ئ
وزارة ج
الت�ارة

الهي�ة امللكية ملدينة الرياض
ئ
وزارة الرياضة
وزارة اإلعالم
هي�ة تطوير بوابة الدرعية
ئ

املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع
ئ
هي�ة تطوير املدينة املنورة
ئ

الر�ئ اسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين
وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
البي�ة واملياه والزراعة
وزارة ئ
وزارة السياحة

الهي�ة امللكية ملحافظة العال
ئ

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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مركز بحوث ودراسات املدينة
ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث
ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون

 )2ج�لسات النقاش البؤري
من منطلق أن املــؤشــرات الكمية ال تكفي وحدها لتقديم مقاربة دقيقة لحالة
الثقافة ،يعمد التقرير في خطه العام إلى توظيف بيانات كمية بوصفها مادة
امل�االت والتغير في ج
داعمة لفهم وتحليل حالة ج
االت�اهات ،حيث تفتح نافذة على
امل�االت الثقافية من خالل ج
الواقع املعاش في ج
ت�ارب الفاعلين فيها ومر�ئ ياتهم.
وفي حين استخدمت النسخة األولى من التقرير أسلوب املقابالت ،يو�ظّ ف تقرير
العام 2020م آلية النقاش البؤري (أو ج�ماعات التركيز) ذلك لكونها تُ� ِّ
مكن من
و�ــاء الغرض األساسي ج
ف�ات أوســع .ج
ل�لسات
إشــراك خبرات وتـ جـ�ــارب وآراء ئ
النقاش البؤري في مناقشة موضوعين ر�ئ يسين:
• تأثير ج
ال�ا�ئ حة في القطاعات الثقافية وفي عملياتها املختلفة.
ج
واالت�اهات املختلفة حولها.
• واقع الرقمنة وتحدياتها
ج
أ�ريت ج�لسات النقاش البؤري في شهري نوفمبر وديسمبر من العام ،وبلغ
عــددهــا  18ج�لسة نقاش ب ــؤري ،أي بــواقــع ج�لسة لكل قـطــاع ،باستثناء قطاع
ج
التراث الذي خصصت له ج�لستان باإلضافة إلى ج�لسة خاصة
بالتر�مة وأخرى
بـمـ جـ�ــاالت التصميم ســوى الـعـمــارة .ضمت ج�لسات النقاش ثــاث فـ ئـ�ــات من
الفاعلين في القطاعات الثقافية :ممارسين وخبراء ومسؤولين في مؤسسات
إ�مالي من حضر ج
ثقافية ،وبلغ ج
ال�لسات 138
مشاركا ومشاركة.
�ً
 )3مسح املشاركة الثقافية 2020م ،الدورة الثانية
يهدف املسح ،الــذي نُ�ـفــذت دورتــه األولــى في العام 2019م ،إل ــى توفير بيانات
دقيقة وقابلة للمقارنة ملعدالت مشاركة املواطنين واملقيمين باململكة في ج
م�االت
الثقافة املختلفة ،وذلك من خالل قياس ُب�عدين من أبعاد املشاركة ج
امل�تمعية:
التلقي وامل ـمــارســةُ .ص ِّم َمت مقاييس املـســح بــاالسـتـفــادة مــن «إطــار املشاركة
ج
امل�تمعية األوروبــي» شا�ئ ع التطبيق ،واملتوافق مع إطــار منظمة اليونسكو في
�
حرصا على تأسيس طرق قياس معيارية قابلة للمقارنة ،وتم
ً
هذا الشأن ،وذلك
ج
ذلك مع ج
احتيا�ات فصول التقرير والواقع
إ�راء تعديالت وإضافات تتناسب مع
املحلي.
�
�
متغيراً أو سؤا ًال ،ج�اء  17منها
تتكون استبانة املسح من 33
مختصاً بمتغيرات
َّ
تضمنها املسح في دورته األولى ،مع تعديل في الصياغة لتناسب ظرف العام،
�
تحديدا السؤال عن األنشطة االفتراضية إلى ج�انب األنشطة الحضورية ،فيما
ً
متغيرا ج� � ً
�ً
تمت إضافة 16
ديدا متص �الً بقضايا تخص استهالك الثقافة الرقمية ،أو
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ج
احتيا�ات الفصول في مخططاتها األولية .هذا باإلضافة
متغيرات ج�ديدة بررتها
إلى  7متغيرات ديموغرافية.
األس�لة على تحديد املدة الزمنية لتكرار التلقي واملمارسة
كما اعتمدت معظم
ئ
�
شهراً املاضية» ،وهو املعمول به في العديد من املسوحات املشابهة
بـ«االثني عشر
في العامل لتحديد املشاركة (انظر اإلطار «قياس املشاركة ج
امل�تمعية» 2009م،
اليونسكو).
ج�مع بيانات الدورة الثانية
ُج�معت بيانات املسح لعام 2020م بالتعاون مــع املــركــز السعودي الستطالع
الــرأي العام ،عن طريق اتصال هاتفي بعينة عشوا�ئ ية اختيرت بطريقة العينة
العشوا�ئ ية البسيطة من إطــار عينة خاص باملركز عبر برنام��ج حاسوبي لتوليد
ً
فردا ،بهامش خطأ  ،1.79%ج
وأ�ري املسح على
األرقام .شملت العينة 3112
مرحلتين من  14-15أكتوبر (املسح ج
الت�ريبي) و 4إلى  14نوفمبر من العام
نفسه.
ج
م�تمع املسح وخصا�ئ ص العينة
م�تمع املسح من ج�ميع األفــراد السعوديين أو املقيمين العرب ،ذكـ �
يتكون ج
ـوراً
�
وإناثاً يقيمون في مناطق اململكة الثالث عشرة ،وتساوي أعمارهم أو تزيد على
خمس عشرة سنة .وبلغت نسبة السعوديين في العينة  71.8%و28.2%
من املقيمين العرب .ويصف ج
ال�دول اآلتي أعداد املشاركين حسب توزيعها في
تر�يح األوزان في متغير ج
مناطق اململكة ونسب ذلــك ،كما تم تطبيق ج
ال�نس
ج
ج
االست�ابة بين الذكور واإلناث.
ملعال�ة اختالف معدالت عدم

ج
املعال�ة اإلحصا�ئ ية ،والتعامل مع حاالت
تم تحليل البيانات باستخدام تطبيقات
ج
ج
املست�يبة ،أي أنه
االست�ابة بافتراض أن توزيعها مشابه لتوزيع الحاالت
عدم
ج
استبعد القيم املـفـقــودة مــن �ميع النسب املـعــروضــة فــي الفصول أو املالحق
و�ميع الفروقات التي ناقشها التقرير على أساس ج
اإلحصا�ئ ية .ج
ال�نس أو العمر
أو الدخل أو املنطقة أو املستوى التعليمي ،هي فروقات ذات داللة إحصا�ئ ية عند
مستوى (.)0.05

املنطقة

التكرار

امل�وية
النسبة ئ

منطقة الرياض

710

22.8

منطقة مكة املكرمة

689

22.1

منطقة املدينة املنورة

210

6.7

منطقة القصيم

154

4.9

املنطقة الشرقية

479

15.4

منطقة عسير

267

8.6

منطقة تبوك

110

3.5

منطقة حا�ئ ل

82

2.6

منطقة الحدود الشمالية

44

1.4

منطقة ج�ازان

184

5.9

منطقة ج
ن�ران

67

2.1

منطقة الباحة

58

1.9

منطقة ج
ال�وف

58

1.9

ج
اإل�مالي

3112

100.0
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 )4مسح املتاحف الخاصة
نُ�فذ مسح لعينة من املتاحف الخاصة الصغيرة لغرض التقرير ،وهي املتاحف
الهي�ة العامة
أفرادا وحصلت على رخص لتشغيل املتحف من
�ً
الخاصة التي تتبع
ئ
ً
(سابقا) ،وذلك للتعرف على تأثير ج�ا�ئ حة كوفيد19-
للسياحة والتراث الوطني
�
�
هاتفياً
متحفاً تــم استطالع آراء مالكها
فــي هــذه املتاحف .شملت العينة 52
باستثناء  3متاحف ج
أ�ريت املقابالت الخاصة بها مع مديريها ،في املدة من 26
إلى  30ديسمبر 2020م .اختيرت العينة عشوا�ئ �ياً من قا�ئ مة شاملة ج
ل�ميع
ً
متحفا ،أي ضمت العينة ما
املتاحف الخاصة الصغيرة التي يبلغ عددها 218
يقارب  24%من املتاحف الخاصة الصغيرة.
أس�لة املسح الذي ج
أ�راه
أس�لة ُب�نيت باالستفادة من ئ
كما ضمت االستبانة  9ئ
(((
ج
وتضمنت
(أيكوم)،
امل�لس الدولي للمتاحف
أس�لة عن ثالثة موضوعات :تأثير
ئ
ج
ال�ا�ئ حة في املتحف ،مستوى رقمنة املقتنيات ،والنشاط االفتراضي للمتحف في
أثناء ج�ا�ئ حة كوفيد.19-
 )5املسح ج
ال�ز�ئ ي للصاالت الفنية
ج
لس�التها ،وفي محاولة لتقدير
ال تتوافر قوا�ئ م شاملة للصاالت الفنية النشطة أو
مستوى نشاط العرض في قطاع الفنون البصرية ،استأنف تقرير العام 2020م،
ما بدأه التقرير األول في حصر أكبر عدد ممكن من الصاالت النشطة في مختلف
مناطق اململكةُ .ب� نِ� َي�ت القا�ئ مة بداية ج
ب�مع املعلومات املتوافرة عن الصاالت من
الكتب التوثيقية واملصادر اإلعالمية وشبكة اإلنترنت ،ومن ثم استطالع الصاالت
في القا�ئ مة األولية عن أي صاالت أخرى تتعاون معها ،بغرض إضافة املزيد من
الصاالت للقا�ئ مة.
نُ�فذ املسح ج
ال�ز�ئ ي للصاالت الفنية في املدة من  6يناير إلى  3فبراير 2021م عن
طريق الهاتف والتوثيق بالبريد اإللكتروني ،وشمل املسح قا�ئ مة مكونة من 40

ج
است�ابت  19صالة ،فيما تعذر الوصول إلى  13منها ،وأفاد  8أن الصالة مل
صالة،
تعد نشطة أو ال تقوم بنشاطات عرض .تضمنت استبانة املسح :قا�ئ مة باملعارض
ً
حضوريا ،واملعارض امللغاة بسبب ج
ال�ا�ئ حة ،باإلضافة إلى
افتراضيا أو
�ً
املقامة،
الشراكات وأنشطة التعاون مع الصاالت األخرى.
 )6التقارير املنشورة
استمد التقرير ج� ـ �
ـزءاً من معلوماته من تقارير ال ــوزارات
والهي�ات الحكومية
ئ
واملنظمات الدولية املنشورة ،وتشمل التقارير الــدور يــة والخاصة ،والنشرات
اإلحصا�ئ ية ،باإلضافة إلى التقارير املخصصة لفعاليات نظمتها ج
ال�هة أو نفذتها.
 )7املصادر اإلعالمية ووسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي
باإلضافة إلى البيانات املباشرة من ج
ال�هات ،استخدم التقرير في توثيق حصاد
العام األخـبــار والبيانات الـصــادرة من ج
ال�هات اإلعالمية الرسمية ،مثل وكالة
األنـبــاء السعودية ،واملــراكــز اإلعالمية التابعة ج
لل�هات الرسمية ،بما فــي ذلك
الصفحات الرسمية ج
لل�هات على شبكة اإلنترنت أو حساباتها املو�ثّ قة بوسا�ئ ل
التواصل ج
اال�تماعي.
وبحكم أن العديد مــن األنشطة الثقافية الـتــي تمت هــذا ال ـعــام ،أقيمت عبر
وســا�ئ ــل الـتــواصــل ج
اال�ـتـمــاعــي ،فــإن التقرير و�ثّ ــق األنشطة بــاإلحــالــة إلــى روابــط
مــن هــذه املـنـصــات بمثابة اإلحــالــة إلــى مـصــدر أول ــي لـهــا .وبـخــاصــة أن التقرير
ج
تس�يل أي
ال يقتصر على الـشــق الــرسـمــي للثقافة ،وي ـحــاول بــالـقــدر املمكن
أش ـك ــال لــأنـشـطــة الـثـقــافـيــة ال ـع ـفــويــة ال ـتــي ال تـنـظـمـهــا مــؤس ـســات أو توثقها
تـقــار يــر أو ترتبط بنشاط تـ جـ�ــاري ،انـطــاقـ � ًـا مــن االعتقاد بأهمية هــذا الشق من
املمارسات الثقافية.

ً
رابعا :مؤشرات الثقافة
تم�ّ تطوير إطار التقرير الخاص بمؤشرات الثقافة باالستفادة من ج
ت�ربة التقرير
ج
مرا�عة عدة أطر وتقارير ،من أبرزها:
األول ،بعد
• 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

يسترشد اإلط ــار بشكل ر�ئ ـيــس بـمــؤشــرات الـثـقــافــة ( ،)2030وال ـ ـتـ ــي أطلقتها
منظمة اليونسكو عام 2019م مــع الـعــديــد مــن الـتـعــديــات ،أهمها استبعاد
ج
ـا� الثقافي ،حيث
املر�عية (غير اإلحصا�ئ ية) ،وإضافة ُب�عد اإلنـتـ �ج
معظم القوا�ئ م
�
يا من خــال خمسة أبعاد (تتقاطع
يؤسس اإلطــار لقياس حالة الثقافة إحصا�ئ ً
مــع املؤشرات املوضوعية لليونسكو بحسب القا�ئ مة اآلت ـيــة) ،وال يغطي فصل
املــؤشــرات الثقافية فــي تقرير الـعــام 2020م كامل القا�ئ مة ،ويـعــود ذلــك إلى
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التغيرات التنظيمية والهيكلية التي تمر بها القطاعات الثقافية في اململكة،
ال�ا�ئ حة الذي منع اكتمال البيانات لدى بعض ج
وكذلك ظرف ج
ال�هات.
�
عدداً من املؤشرات التي تعطي صورة عن مدى
 .1البنية التحتية للثقافة :يقدم
توافر املرافق الثقافية ،وتوزيعها ،وتوافر املساحات العامة للثقافة وسعتها
البي�ة والقدرة على الصمود في ج
و�ه تغير املناخ).
(يتقاطع مع موضوع ئ
ال�عد االقتصادي للثقافة (يتطابق
 .2االقتصاد اإلبداعي (الثقافة)ُ :ي�عنى بقياس ُب
تقريبا مع موضوع الرزق وسبل العيش).
�ً
تصورا عن حضور الثقافة في
�ً
ال�عد
 .3التعليم واملهارات :تقدم مؤشرات هذا ُب
ج
ومخر�ات التعليم العالي في التخصصات ذات الصلة بالثقافة
التعليم العام،
واإلبداع (يتطابق مع موضوع املهارات واملعارف).
 .4املشاركة الثقافية :تقيس هذه املؤشرات مدى مشاركة أفــراد ج
امل�تمع في
األنشطة الثقافية من حيث التلقي أو املمارسة (يتقاطع مع موضوع املشاركة
واالندما�).
ج
 .5اإلنتا�ج الثقافي :يقدم ملحة إحصا�ئ ية عن مستويات اإلنتا��ج الثقافي (من حيث
�
الكم) في عدد من القطاعات الثقافية الفرعية.

ً
خامسا :محدودية البيانات
 )1بيانات التعليم
بحكم ظرف العام ،مل تتوافر بيانات التعليم العام في 2020م (العام الدراسي
 .)1441/1440لذلك مل تشتمل الفصول على:
• التطورات في البرام��ج التعليمية ذات العالقة بالقطاعات الثقافية من
حيث أعدادها وهيكلتها.
ج
• ج
الخري�ين من هذه البرام�.
ات�اهات النمو في أرقام
ج
ولذلك ركزت بعض الفصول على:
ج
مست�دات برنام��ج االبتعاث الثقافي.
•
• تــوافــر معلومات مــن مـصــادر مفتوحة حــول اسـتـحــداث بــرامــ��ج تعليمية
ً
محدودا.
ج�ديدة ،وكان توافر مثل هذه املعلومات
 )2بيانات العمل
تمر معظم القطاعات الثقافية بتغيرات هيكلية ج�ذرية ،كما أن بعضها مل ج
تو�د
به من قبل مسارات لالحتراف ،لذلك ج�ــاءت أرقــام العاملين صغيرة بشكل ال
يعكس واقع القطاعات.
ج
اإل�راء املتبع:
•	ح ج�بت األرقام في الفصول التي تنخفض فيها األعداد عن خمسة أشخاص
ُ
في كل مهنة ،واكتفي بذكر إضافة املهن الثقافية لتصنيف املهن ج
ال�ديد
املس�ل للعاملين في مهنة «مدير متحف» ال ج
ج
يت�اوز خمس
ال العدد
(مث � ً
أعداد املتاحف في اململكة).
• أبقيت األرقام في بعض الفصول مع مقارنة بالسنوات املاضية ،مع ج
تر�يح
�
ال في أعداد
نمواً أصي � ً
كون النمو يعكس تطورات تنظيمية أكثر من كونه
العاملين.
 )3بيانات االقتصاد اإلبداعي
أرقام املبيعات:
ال تتوافر تقديرات رسمية عن ج
ح�م اإلي ــرادات في القطاعات الثقافية ،حيث
ينحصر املـتــوافــر فــي أرق ــام مــن شــركــات تسويق عاملية أو تصريحات صحفية

ملسؤولين ،وال يستخدم التقرير بيانات تخص اإليــرادات من املصادر املذكورة إال
خار� اململكة
�ج
في حاالت استثنا�ئ ية ،وذلك حين يكون املصدر األساسي لألرقام من
ال أرقام أرباح تشغيل السينما واالستماع إلى البث الرقمي).
(مث � ً
 )4تغييرات ج
أ�ربت على هيكل الفصول بناء على توافر البيانات وملحوظات
أخرى
فصل األز ي ــاءُ :ح ج�ب عنصر املشاركة لعدم توافر بيانات كافية عن مستويات
الحضور للفعاليات وعدم تضمين مسح املشاركة الثقافية 2020م ألي سؤال
�
يخص ج
األس�لة الخاصة بحضور
نظراً ملحدودية االستفادة من بيانات
امل�ال ،وذلك
ئ
فعاليات القطاع في ج
ت�ربة مسح 2019م.
فصل املتاحف :يمر القطاع بتحوالت هيكلية حالت دون توافر بعض البيانات
مثل أعداد املتاحف الخاصة وأعداد الزيارات ،لذلك طال الفصل بعض التغييرات
�
مختلفاً بعض الشيء عن الشكل العام للفصول.
التي ج�علته
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
ـا�ٍ من
املكتبة املعينة موضوع السياق .كما مل تتوافر أرقــام الزيارات من عدد كـ ف �
املكتبات ،لذلك ج
ح�ب عنصر املشاركة.
�
ج
مؤشراً
والتر�مة :يستخدم الفصل إحصا�ئ يات اإليــداع النظامي
فصل النشر
ج
املس�لة في عام
على مستويات النشر في اململكة ،وألن أكثر من نصف الكتب
2020م مل تــودع بعد ،فــإن استخدام رقــم اإليــداع للعام 2020م ،قد ال يعكس
انخفاض حقيقي في عدد العناوين وإنما تأخر العناوين التي ج
س�لت في العام
التس�يل قد يحتسب عناوين ج
ج
س�لت ولن تنشر.
ومل تودع ،بينما استخدام رقم
ج
التس�يل للعام 2020م إلى ج�انب أرقام اإليداع للسنوات
ومن هنا عرض أرقام
السابقة ،مع توضيح اختالف الرقمين.

هوامش الفصل:
(1) International Council of Museums, Museums, museum professionals and COVID-19, May 2020.
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ملحق (:)2

مسح املشاركة الثقافية 2020م
شهرا املاضية؟
�ً
هل حضرت أي أمسية شعرية أو لقاء أدبي في االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ

نعم حضرت فعاليات افتراضية (عبر اإلنترنت)

0.8

نعم حضرت فعاليات حية وافتراضية

0.7

ج
اإل�مالي

100.0

نعم حضرت فعاليات حية

مل أحضر أي أمسية شعرية

2.0
96.4

شهرا املاضية؟
�ً
هل قمت بزيارة أي من املواقع األثرية في املنطقة التي تقيم فيها خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ

من 3-1

18.3

من 12-8

1.0

من 7-4

أكثر من 12

3.7
1.2

مل أقم بأي زيارة بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد19-

39.2

ال ج
تو�د مناطق أثرية في منطقة سكني (ال يقرأ)

2.1

مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى
ج
اإل�مالي

34.5
100.0

هل زرت �
شهرا املاضية؟
�ً
أياً من املواقع األثرية في منطقة أخرى من مناطق اململكة خالل االثني عشر
من 3-1

12.6

من 12-8

0.4

من 7-4

أكثر من 12

1.9
0.4

مل أقم بأي زيارة بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد19-

42.8

ج
اإل�مالي

100.0

مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى
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امل�وية
النسبة ئ

41.8
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ما الطريقة التي تفضلها ملشاهدة األفالم؟
امل�وية
النسبة ئ
صاالت العرض (السينما)

15.1

املنصات اإللكترونية (مثل نتفليكس وشاهد)

34.0

أشرطة الفيديو أو األقراص املضغوطة ()DVD

0.6

عبر القنوات التلفزيونية

23.1

�
مطلقاً
ال أشاهد األفالم

27.2

ج
اإل�مالي

100.0

شهرا املاضية ؟
�ً
كم مرة سبق أن زرت محميات أو متنزهات طبيعية في اململكة خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ
من 3-1

17.5

من 7-4

4.5

من 12-8

1.9

أكثر من 12

2.8

مل أقم بأي زيارة بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد19-

33.8

مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

39.5

ج
اإل�مالي

100.0

شهرا املاضية؟
�ً
هل حضرت أي معرض فني خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ

معرضا أومعارض افتراضية (عبر اإلنترنت)
�ً
نعم حضرت

1.0

معرضا أو معارض فنية حية
�ً
نعم حضرت

6.3

نعم حضرت معارض فنية حية وافتراضية

1.5

مل أحضر أي معرض فني

91.2

ج
اإل�مالي

100.0

ثقافتنا هويتنا
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شهرا املاضية؟
�ً
 .9هل حضرت أي عرض مسرحي خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ

افتراضيا (عبر اإلنترنت)
�ً
مسرحيا
�ً
عرضا
�ً
نعم حضرت مسرحية أو

2.1

نعم حضرت مسرحية حية

4.2

�
وافتراضياً
حيا
مسرحيا � ً
�ً
عرضا
�ً
نعم حضرت

0.8

مل أحضر أي مسرحية

92.8

ج
اإل�مالي

100.0

شهرا املاضية؟
�ً
هل حضرت أي حفل أو فعالية موسيقية خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ

ال أو فعالية موسيقية افتراضية (عبر اإلنترنت)
نعم حضرت حف � ً

2.5

ال أو فعالية حية
نعم حضرت حف � ً

10.0

�
وافتراضياً
حيا
ال � ً
نعم حضرت حف � ً

2.7

مل أحضر أي حفل أو فعالية موسيقية

84.8

ج
اإل�مالي

100.0

إلكترونيا من ج
شهرا املاضية؟
�ً
مت�ر على شبكة اإلنترنت خالل االثني عشر
�ً
كتابا
�ً
هل اشتريت
امل�وية
النسبة ئ
نعم

13.6

ال

86.4

ج
اإل�مالي

100.0

�
شهرا املاضية؟
�ً
إلكترونيا خالل االثني عشر
�ً
كتاباً
هل قرأت
امل�وية
النسبة ئ
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نعم

27.6

ال

72.4

ج
اإل�مالي

100.0
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شهرا املاضية؟
�ً
كتابا قرأت لغير الدراسة أو العمل خالل االثني عشر
�ً
كم
امل�وية
النسبة ئ
من 3-1

35.6

من 7-4

9.8

من 12-8

2.1

أكثر من 12

2.2

شهرا املاضية)
�ً
مل أقرأ أي كتاب (خالل االثني عشر

37.0

أبدا (ال يقرأ)
ال أقرأ الكتب � ً

13.2

ج
اإل�مالي

100.0

ما نوع الكتب التي تفضل قراءتها في الغالب؟
امل�وية
النسبة ئ
روايات

21.9

تاريخ/سياسة

10.9

أدب وشعر

11.2

دينية

17.9

أكاديمية متخصصة

5.6

ج
وتكنولو�يا
علوم

4.7

سير ذاتية

3.2

أخرى

11.2

أبدا (ال يقرأ)
ال أقرأ الكتب � ً

13.3

ج
اإل�مالي

100.0

هل تستمع إلى الكتب الصوتية (املقروءة)؟
امل�وية
النسبة ئ
نعم

19.4

ال

44.7

مل أسمع بها من قبل

35.9

ج
اإل�مالي

100.0

ثقافتنا هويتنا
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�
أصلياً لفنان؟
فنيا
ال � ً
هل تملك عم � ً
امل�وية
النسبة ئ
نعم

3.6

ال ،ولكن أنوي القيام بذلك

21.7

مهتما باقتناء األعمال الفنية
�ً
ال ،لست

74.6

ج
اإل�مالي

100.0

هل تمتلك آلة موسيقية في املنزل؟
امل�وية
النسبة ئ
نعم

12.8

ال

87.2

ج
اإل�مالي

100.0

ما نوع املوسيقى التي تفضلها؟
امل�وية
النسبة ئ
أغا� عربية
�ن ٍ

47.0

أغا� ج
أ�نبية
�ن ٍ

5.7

موسيقى كالسيكية غربية (آالت)

4.7

غناء شعبي

11.5

موسيقى عربية أو كالسيكية (آالت)

10.4

ال أستمع للموسيقى (ال يقرأ)

18.9

أخرى

1.9

ج
اإل�مالي

100.0

هل ج
ت�يد أو تهتم بالطبخ؟
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امل�وية
النسبة ئ

غالبا أطباق محلية/سعودية
�ً
نعم،

27.7

غالبا أطباق ج
أ�نبية/عاملية
�ً
نعم،

2.8

نعم ،ج�ميعها بالقدر نفسه

29.0

ال أهتم

23.7

ج
عربية/خلي�ية
غالبا أطباق
�ً
نعم،

16.9

ج
اإل�مالي

100.0
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ج
شهرا املاضية؟
�ً
تراثيا خالل االثني عشر
�ً
مهر� � ً
انا
هل حضرت فعالية تراثية أو
امل�وية
النسبة ئ
من 3-1

13.8

من 7-4

1.4

من 12-8

0.2

أكثر من 12

0.3

مل أقم بأي زيارة بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد19-

42.5

مل أقم بأي زيارة ألسباب أخرى

41.8

ج
اإل�مالي

100.0

شهرا املاضية؟
�ً
كم مرة ذهبت إلى دور السينما في اململكة خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ
من 3-1

14.1

من 7-4

5.6

من 12-8

2.0

أكثر من 12

1.5

مل أذهب بسبب ج�ا�ئ حة كوفيد19-

27.5

مل أذهب ألسباب أخرى

45.6

ال ج
تو�د دور سينما في منطقة سكني (اليقرأ)

3.7

ج
اإل�مالي

100.0

هل ج
ت�يد تحدث لغة أخرى غير العربية؟
امل�وية
النسبة ئ
ال

60.3

نعم (اذكرها)

1.5

نعم ،اللغة ج
اإلن�ليزية (ال يقرأ)

34.1

ج
أ�يد أكثر من لغة غير العربية (ال يقرأ)

4.2

ج
اإل�مالي

100.0

ثقافتنا هويتنا
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اال�تماعية (تشمل وسا�ئ ل التواصل ج
بي�تك ج
اال�تماعي)؟
ما اللغة التي تفضل/ين استخدامها في ئ
امل�وية
النسبة ئ
العربية فقط

34.7

ج
اإلن�ليزية فقط

0.4

�
غالباً
العربية

33.0

�
ج
غالباً
اإلن�ليزية

1.5

ج
واإلن�ليزية بالتساوي
العربية

30.0

لغة أخرى (ال يقرأ)

0.3

ج
اإل�مالي

100.0

بي�تك التعليمية و/أو العملية؟
ما اللغة التي تفضل/ين استخدامها في ئ
امل�وية
النسبة ئ
العربية فقط

20.5

ج
اإلن�ليزية فقط

8.1

�
غالباً
العربية

15.0

�
ج
غالباً
اإلن�ليزية

12.6

ج
واإلن�ليزية بالتساوي
العربية

43.6

لغة أخرى (ال يقرأ)

0.1

ج
اإل�مالي

100.0

�
شهراً املاضية؟
أيا من الفعاليات الثقافية املقامة من خالل املنصات اإللكترونية خالل االثني عشر
هل حضرت � ً
امل�وية
النسبة ئ
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حضرت من  3-1فعاليات

7.7

حضرت من  7-4فعاليات

1.4

حضرت من  12-8فعالية

0.2

حضرت أكثر من  12فعالية

0.9

مل أحضر

89.8

ج
اإل�مالي

100.0
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ال�يد أن تستمر الفعاليات الثقافية االفتراضية (عبر اإلنترنت) حتى وإن مل يكن هناك وباء وتباعد ج
من ج
ا�تماعي؟
امل�وية
النسبة ئ
أوافق بشدة

17.7

أوافق

52.8

ال أوافق

23.0

ال أوافق بشدة

6.4

ج
اإل�مالي

100.0

هل ج
يو�د في منزلك أو على هواتفك اتصال بشبكة اإلنترنت؟
امل�وية
النسبة ئ
نعم

93.7

ال

6.3

ج
اإل�مالي

100.0

شهرا املاضية؟
�ً
أفالما سعودية في االثني عشر
�ً
هل شاهدت
امل�وية
النسبة ئ
نعم ،في السينما

2.5

نعم ،على التلفاز

11.2

نعم ،على منصة إلكترونية

10.3

نعم على أكثر من منصة

3.2

ال ،مل أشاهد

34.8

مهتما باإلنتا��ج السينما�ئ ي السعودي
�ً
ال ،لست

14.6

مطلقا (ال يقرأ)
�ً
ال أشاهد األفالم

23.4

ج
اإل�مالي

100.0

ثقافتنا هويتنا
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ملحق (:)3

قا�ئ مة املصطلحات
 .1الثيمة

الفكرة املتواترة في العمل أو النص ،أو الغرض الر�ئ يسي الــذي تتمحور حوله
ً
ج
محددا.
بناء
ال�مل واألفكار في النص لتصنع � ً
ج
والت�ربة (الدار البيضاء :دار الثقافة 1985م)
املصدر :سعيد يقطين ،القراءة
 .2االقتصاد اإلبداعي

النشاط االقتصادي الذي يقوم على استثمار األصول اإلبداعية التي يمكن أن ّ
تولد
النمو االقتصادي ،وتقود إلى التنمية االقتصادية.

املصدر :التقرير األول ملؤتمر األمم املتحدة ج
للت�ارة والتنمية (األونكتاد) 2008
https://unctad.org/system/files/official-document/
ditc20082cer_en.pdf
 .3اليونسكو

اليونسكو هي منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ،وتتمثل رسالتها
في إرساء السالم من خالل التعاون الدولي في ج
م�ال التربية والعلوم والثقافة،
إذ تساهم برام��ج اليونسكو في تحقيق أهــداف التنمية املستدامة املحددة في
خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030التي اعتمدتها ج
ال�معية العامة لألمم
املتحدة في عام .2015
املصدر :املوقع الرسمي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
https://ar.unesco.org/

 .4الذكاء االصطناعي

وارزمات مفيدة تسهم في املحاكاة اآللية
العلم الذي يشتغل بابتكار وتطوير خُ� ِ
ج
واالست�ابة املناسبة ملثيراتها،
للبي�ة املحيطة،
إدراكٍ
�
قُل� ُدرات الدماغ البشري؛ من
ئ
ُّ
ج
وتخطيط ،ج
املست�دة ،والتواصل اللغوي ،وإدار�ة� ٍ
لحلول للمسا�ئ ل
�ٍ
وإي�اد� ٍ
ٍ
وتعل ٍم،
را� وأمثالها َ
«امل َلكات
(و� ْطلِ �ق�ُ البعض على هذه الـ قُـ�ـ ُـد ت�ِ
للتراكم املعرفي ... ،إلخ ُي
ّ ي�ٌ
رياض�
تعري�
ف�ٌ
�ُ املعلوم�ُ لها
ف�ِ املسا�ئ ل
� من هذا التعري�
ويخر �ُ
العليا» لإلنسان)،
ُ ج
ً
رياض�ا.
ّي
�ٌ مفيد�ة�ٌ ُم�بَ ْرهن�ة�ٌ
واملعلوم لها حلول
�ُ
ُم ْح َكم�ٌ
االصطناع�( ،الرياض :مركز امللك
العرب�ة وال�ذَّ كاء
َّي
املصدر :املعتز باهلل السعيد،
ّي
عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ،)2019 ،ص.29

عال ج�ة ُّ
ُ .5م َ
اللغات َّ
بيع�ة ()Natural Language Processing
الط َّي

تو�يه اآللة إلى فهم ُّ
عرف� ُي�سعى من خاللِه إلى ج
ج
اللغة َّ
عبر
الط َّي
بيع�ة � َ
ّ ي�ٌ
�ٌ َم
م�ال
ُ
ُ
�
خَ
ً
ُمستوياتها امل ِّ
وم ج
وتوليدا ،و�لق
عالَ�ة وَحداتها في هذه املستويات تحليلً
تعددةُ ،
تفاع ّيل�َ�ة� ٍ قادر�ة� ٍ على تحقيق ّتَ
ال� ُ
بي��ة� ٍ ُ
بي� اإلنسان واآللة.
واصل �ن َ
ئ
َ
ّ
االصطناع�( ،الرياض :مركز امللك
العرب�ة وال�ذ كاء
َّي
املصدر :املعتز باهلل السعيد،
ّي
عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ،)2019 ،ص.14
 .6ج
م�تمعات املعرفة

ـا� ومـعــالـ جـ�ــة وتـحــويــل ونـشــر واستعمال
يقصد بـهــا ال ـقــدرة عـلــى تـحــديــد وإنــت ـ �ج
املعلومات من ج
أ�ل خلق وتطبيق املعارف الضرورية للتنمية اإلنسانية.
املصــدر :منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو) ،مــن
م�تمــع املعلومــات إلــى ج
ج
م�تمعــات املعرفــة( ،فرنســا :منشــورات اليونســكو،
 .)2005ص.29
 .7األدب الرقمي

النص الذي يوظف التقنيات الرقمية في العمل الشعري أو السردي.

تر�مة :محمد أسليم ،ج
املصدر :فيليب بوتز ،ما األدب الرقمي؟ ،ج
م�لة عالمات،
املغرب ،العدد  2011 ، 35م.
 .8كود البناء

ج
م�موعة االشتراطات واملتطلبات املتعلقة بالبناء والتشييد ،لضمان السالمة
والصحة العامة في كافة تفاصيل ومراحل البناء.

املصدر :املوقع اإللكتروني ج
لل�نة الوطنية لكود البناء السعودي.
https://www.sbc.gov.sa/Ar/BuildingCode/Pages/Definition.
aspx
 .9صون التراث

التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقافي غير املــادي ،بما في ذلك
تحديد هــذا الـتــراث وتوثيقه ج
وإ� ــراء البحوث بشأنه واملحافظة عليه وحمايته
وتعزيزه وإب ــرازه ونقله ،ال سيما عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي،
وإحياء مختلف ج�وانب هذا التراث.
املصدر :منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،اتفاقية صون
التراث الثقافي غير املادي.2003 ،
https://ich.unesco.org/ar/convention#art2
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 .10التراث الطبيعي

والبيولو�ية  ،أو من ج
ج
م�موعات
املعامل الطبيعية املتألفة من التشكالت الفيزيا�ئ ية
و�هة النظر ج
هذه التشكالت التي لها قيمة عاملية استثنا�ئ ية من ج
ال�مالية أوالفنية.
املصدر :منظمة األمــم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)  -اتفاقية
لحماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي 1972م.
https://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf
 .11التراث الثقافي غير املادي

املمارسات والتصورات وأشكال التعبير واملعارف واملهارات  -وما يرتبط بها من
ال�ماعات ج
آالت وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية  -التي تعتبرها ج
وامل�موعات،
وأحيانا األفراد ،ج�زءا من تراثهم الثقافي.
املصدر :منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،اتفاقية صون
التراث الثقافي غير املادي.2003 ،
https://ich.unesco.org/ar/convention#art2
 .12املسرح االفتراضي

العروض املسرحية التي تعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية في عملية
اإلنتا�.
ج
املصدر :فصل املسرح والفنون األدا�ئ ية.
 .13عام الخط العربي 2020م

مبادرة أطلقها سمو وزير الثقافة في  8ديسمبر 2019م ،وتهدف إلى إبراز فن
الخط العربي وتحفيز ممارساته ودعم املحترفين والهواة ،من خالل إطالق وتبني
ودعم عدة مشاريع.

املصدر :فصل الفنون البصرية

 .15املطاعم السحابية

ج
الخار�ية والتوصيل ،حيث
املطاعم التي تعمل بشكل كامل على خدمة الطلبات
تقوم بــإعــداد األطعمة فــي منطقة خاصة لتحضير الطعام ،دون توفير أماكن
ج
لل�لوس وتناول الطعام داخلها.
املصدر :فصل فنون الطهي
 .16املتاحف العامة

الـتــي تحتوي على مـ جـ�ـمــوعــات متنوعة مــن املقتنيات وفــي مـ جـ�ــاالت مختلفة،
ويندر��ج تحت هذا التعريف املتاحف الوطنية واإلقليمية واملحلية ،وقد تعرض
أيضا ج
م�موعة متخصصة في مساحات إضافية.
�ً
املصدرMuseum: Cultural Institution”, Britannica, :
https://www.britannica.com/topic/museum-culturalinstitution
 .17املتاحف املتخصصة

ال ـتــي ت ـعــرض مقتنيات معينة فــي مـ جـ�ــاالت م ـحــددة ،مـثــل املـتــاحــف العلمية
واملوسيقية والعسكرية وغيرها.

املصدرMuseum: Cultural Institution”, Britannica, :
https://www.britannica.com/topic/museum-culturalinstitution
ج
الستر�ة
.18

ج
تر�مة الحوار املر�ئ ي في أسطر مصاحبة للعرض.
ج
والتر�مة
املصدر :فصل النشر

 .14الفعاليات ج
اله�ينة

تمز� بين العنصر الواقعي مع العنصر االفتراضي ،للحفاظ على
�ج
الفعاليات التي
معا.
مزايا ومكتسبات ُب
ال�عد الحضوري واالفتراضي ً

ج
واملهر�انات الثقافية
املصدر :فصل الفعاليات
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