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كلمة سمو الوزير
مــازالــت وزارة الثقافة فــي عامها الــرابــع ماضية فــي مسيرة البناء والتمكين
للنهضة الثقافية في اململكة العربية السعودية ،برعاية كريمة من 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،
حيث انعكس اهتمام القيادة بالقطاع الثقافي في ركا�ئ ز الرؤية الثالث من حيث
حيوية ج
امل�تمع ودور الثقافة في ازدهار االقتصاد وعلو الطموح الوطني.
نسعى من خالل تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية لتقديم
ج
بمنه�ية علمية أن ج�هود السنوات األربــع املاضية بــدأت تتبلور
شواهد تؤكد
وتتضح معاملها ،وأن مــا نشاهده مــن م ـبــادرات حكومية متنوعة وتشريعات
بي�ة خصبة لإلبداع والتنمية
وأنظمة استحدثت بدأت فعال بتحويل القطاع إلى ئ
مما ساهم في بزوغ مواهب وطنية متميزة في مختلف قطاعات الثقافة ُمعززة
بحراك استثماري ملحوظ.
ورغم رقمنة الثقافة التي فرضها واقع ج
ال�ا�ئ حة في العام املاضي نرى أن الحراك
بوتير� أسرع
�ة ٍ
الثقافي في الفضاء العام عاد بفضل هللا إلى مساره التصاعدي
يت�لى في تضافر ج
وحماس متقد ،ج
ال�هود بين شركاء الثقافة الذين من خالل
ج
لتت�اوز
تعاونهم تمكنا مــن إع ــداد هــذا التقرير ،وقــد امـتــدت دا�ئ ـ ــرة الـشــركــاء
الهي�ات الثقافية األحد عشر ،فقد ساهمت في توفير بيانات هذا التقرير ما يزيد
ئ
عن  150ج�هة تشمل وزارات و مؤسسات حكومية عدة إلى ج�انب مؤسسات
من القطاعين الخاص وغير الربحي دون إغفال الدور الهام لألفراد من املبدعين
واملهتمين بالشأن الثقافي في اململكة.

بدر بن عبد هللا بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة

ولهذا كان تركيز التقرير في نسخته الثالثة على أبعاد القطاع الثقافي بمفهومه
األوس ــع فقد تُ�ـ ج
ـر�ـمــت أبـعــاد الثقافة الر�ئ يسية إلــى فصول خمسة هــي اإلدارة
والصون ،واإلبــداع واإلنـتــا� ،واملشاركة الثقافية ،واملعارف واملـهــارات ،واالقتصاد
ج
اإلبداعي .كما يلقي التقرير الضوء على أبرز العقبات التي ج
توا�ه القطاع الثقافي،
إيمانا منا بأن تحقيق النمو الصحي للقطاع ال يكتمل دون إمعان النظر في تلك
وت�اوزها ثم املضي للقادم ج
معال�تها ج
ج
ج
األ�مل.
ال�وانب بهدف

ثقافتنا هويتنا
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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 الثالثة ،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 عام �ًا بعد آخر.
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.
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امللخص التنفيذي
ملو�ات ج
و�يز ج
بعد ترقب ج
ال�ا�ئ حة في أشهرها األولــى ،شهدت سنة2021م عودة إلى النشاط الثقافي العام ،وبلغ
تخفيف القيود عن األنشطة العامة مداه مع السماح بكامل الطاقة االستيعابية في املرافق والفعاليات الترفيهية
ج
التدري�ي أبرز مالمح حالة الثقافة في اململكة خالل العام،
والثقافية في منتصف شهر أكتوبر ،وقد شكل هذا التطور
إذ انعكس التحسن في الظرف الصحي مع توفير اللقاحات الوقا�ئ ية من فايروس كوفيد 19-على مستويات النشاط
واملشاركة في عدد من القطاعات الثقافية ،فكما بينت فصول التقرير على سبيل املثال ،انتعشت خالل العام العروض
املسرحية واألدا�ئ ية لتصل إلى مستويات ما قبل ج
ال�ا�ئ حة من حيث املشاركة واإلقبال على املعارض الفنية والعروض
الطار� ،لكنها
األدا�ئ ية وصاالت عرض األفالم .هذه الدال�ئ ل الظاهرة على التعافي هي انعكاسات مباشرة لزوال الظرف
ئ
أيضا�ً تركت آثار �ًا أطول أمد �ًا تتمثل في تحفيز ج
موا� ،غير أن املعروض الرقمي ال
ال�ا�ئ حة لتوفير الخيار الرقمي بشكل
زٍ
يعوض أهمية توفر املرافق الثقافية ،وفرص املشاركة الثقافية العامة التي أشارت بيانات التقرير في مواضع مختلفة
ً
لف�ات ج
امل�تمع املختلفة.
إلى تفاوت توفرها ج�
غرافيا ،ومدى ج�ذبها ئ
إلى ج�انب معامل التعافي من ج
ال�ا�ئ حة ،برزت بعض املالمح العامة التي رصدها التقرير عن واقع الثقافة للعام 2021م،
ويمكن تحديدها في أربعة تطورات أو ج
ات�اهات كبرى تمس أكثر من ُب�عد من أبعاد الثقافة ،وهي:
( )1نمو السياحة الثقافية الداخلية ،سواء في مستوياتها غير املسبوقة التي قاربت العشرة ماليين ونصف املليون
مت�اوزة بذلك ج
رحلة في األشهر العشرة األولى من العام 2021م ،ج
إ�مالي العام 2019م البالغ حوالي  8ماليين
ً
شهرا ،أو في ارتفاع الحصة السوقية للسياحة الثقافية الداخلية ،فمن ّج
املر�ح أن يكون
ونصف خالل اثني عشر
ميل السا�ئ ح الداخلي إلى املشاركة في األنشطة الثقافية ازداد عن ذي قبل ،حيث ارتفعت النسبة من  18%إلى
 .20%غير أن الواقع ج
متساو.
اإلي�ابي ملستويات املشاركة ال يعني بالضرورة أن املشاركة تتوزع بشكل
ٍ
( )2تأثير املستوى االقتصادي على املشاركة الثقافية ،وهو ما أظهره تقرير العام 2021م في نمط متسق مع ما
ج
س�لته تقارير الحالة الثقافية لألعوام املاضية.
( )3التوسع الالفت في فرص الدعم والتمكين للثقافة واإلبداع ،من املنح وصناديق الدعم ،واإلقامات الفنية واألدبية،
واملسابقات الثقافية ،والحاضنات ومسرعات األعمال ،وهو ما يأتي في سياق أعرض يمثله امللمح الرابع.
ج
الهي�ات الثقافية ،وصدور
استراتي�يات
( )4استمرار العملية التنظيمية للثقافة في اململكة التي شملت إطالق
ئ
تنظيمات ولوا�ئ ح لرفع املستوى التنظيمي واالحترافي للقطاع الثقافي.
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اإلدارة والصون
ج�ــاء عــام 2021م ام ـتــداد �ًا للسياسات والتنظيمات املؤسساتية التي شهدها الـعــام املــاضــي؛ إذ كــان نقل وتنظيم
الصالحيات  -تعديل املادة الثالثة من نظام اآلثار واملتاحف والتراث العمراني مثا �ًال  ،-وإصدار األدلة واللوا�ئ ح التنفيذية
ج
وبامل�مل ُاعتمد
للقرارات الصادرة في 2020م هما أبرز تطورات األطر التنظيمية التي رصدها فصل اإلدارة والصون،
خالل العام  22قــرارا�ً وال�ئ حة لتنظيم القطاعات الثقافية املختلفة أو ما يتقاطع معها .كان للتراث الطبيعي وإدارة
البي�ة الصادر بمرسوم ملكي
موارده النصيب األكبر من هذه القرارات ،ومنها اعتماد اللوا�ئ ح التنفيذية السبع لنظام ئ
في 1441هـ2020/م ،مثل الال�ئ حة التنفيذية للمناطق املحمية ،والال�ئ حة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة
ج
ال�هود املؤسساتية لخدمة اللغة العربية ،دُ شنت مشاريع ج�ديدة في ج
التصحر .وفي إطار ج
التر�مة ،وتعليم
م�االت
اللغة العربية ،ومشاريع اللغة التقنية ومنها مبادرة ج
(تر�م) ،و(مدونة اللغة العربية املعاصرة) ،و(العربية والحوسبة)،
ومشروع (االعتماد األكاديمي ملراكز وبرام��ج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) .كما شهد نشاط البحث العلمي
اللغوي نمو �ًا بنسبة  65%بين عامي 2019م – 2021م.
وقد نت��ج عن ج�هود صون التراث وحفظه اإلعــان عن ستة اكتشافات أثرية مهمة ،وز يــادة في عدد مشاريع املسح
األثــري التي بلغت  23مشروعا�ً في عام 2021م .كما شهد العام إطالق عدة مبادرات لتوثيق التراث الثقافي في
اململكة ،وشملت هذه املبادرات قطاعات مختلفة كاملوسيقى والفنون األدا�ئ ية ،وأرشفة اإلنتا��ج اإلبداعي السعودي مثل
(األرشيف الوطني لألفالم) ،و(األرشيف املسرحي)الذي أضيفت إليه  74مسرحية نصية خالل العام .كما ُس ج�لت في
ج
تس�ل
العام 2021م عناصر ج�ديدة من التراث السعودي في قوا�ئ م عاملية وهي :ج�زر فرسان كأول محمية سعودية
في برنام��ج اإلنسان واملحيط الحيوي (مــاب) ،ومنطقة ِحمى الثقافية ج
بن�ران في قا�ئ مة اليونسكو للتراث العاملي،
ومدينة بريدة في ج
م�ال فن الطهي في شبكة اليونسكو للمدن املبدعة ،والخط العربي في القا�ئ مة التمثيلية للتراث
الثقافي غير املادي لدى اليونسكو .أما فيما يتعلق باإلدارة املستدامة ملوارد التراث ،وإسهامه في التنمية ،فقد أعلن
عن مشروعين ر�ئ يسيين هما :مشروع (إعادة إحياء ج�دة التاريخية) ،ومشروع (السعودية الخضراء) .وشهد العام
زيادة كبيرة في عدد املحميات ومساحتها التي بلغت  322,418.58كم ،2مما أدى إلى ارتفاع نسبة املناطق املحمية
البرية من مساحة اململكة من  4.27%في عام 2019م إلى  15.65%في 2021م ج
مت�اوز�ة�ً بذلك املعدل العاملي
للمناطق املحمية البرية.
شكلت البنية التحتية للقطاعات الثقافية تحدي �ًا مع العودة بعد ج
ال�ا�ئ حة بشكل خاص ،فقد ظلت تطورات املرافق
الثقافية محدودة خالل العام ،باستثناء صاالت السينما  -التي ج
س�لت نموا�ً بين عامي 2020م و2021م بنسبة
 - 63.63%واألحياء اإلبداعية؛ حيث ُافتتح ج
م�معان إبداعيان هما :حي ج�اكس في الدرعية ،وحي ج�ميل في ج�دة.
وتقدر األعداد ج
اإل�مالية للمرافق الثقافية في اململكة كالتالي 304 :متاحف ،و 85مكتبة عامة تابعة لوزارة الثقافة،
مسرحا 75 ،صالة عرض ،و 54صالة سينما ،و 20مقهى�ً أدبياً.
ً
و262
بي�ة الدعم والتمكين للثقافة واإلبداع ،كانت هناك زيادة وتنوع في برام��ج الدعم ،وارتفاع في أعداد
في داللة على تطور ئ
املستفيدين منها ،وكان تأسيس صندوق التنمية الثقافي مطلع العام هو الحدث األبرز .كما أطلقت برام��ج دعم أخرى
مثل :مسرعة أدب األطفال واليافعين ،وحاضنة األزياء ،وست إقامات فنية ،وإقامة أدبية هي معتزالت الكتابة .وقد
رصد التقرير  17مسابقة ثقافية بارزة أقيمت خالل العام شملت قطاعات مختلفة ،ووصل عدد الفا�ئ زين والفا�ئ زات
ً
فيها إلى  ،164حصلوا على ج�وا�ئ ز تبلغ قيمتها ج
تقريبا.
اإل�مالية  4,836,250رياال�ً سعودي �ًا
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اإلبداع واإلنتا�ج
�
ّ
تشكل مؤشرات التعافي من انخفاض اإلنتا��ج أثناء ج�ا�ئ حة كوفيد 19-العنوان األبــرز لإلنتا��ج الثقافي خالل العام،
ال�عد الحضوري مثل املسرح والفنون األدا�ئ ية ،وهو قطاع شهد تنوع �ًا بارز �ًا في
خاص� في القطاعات التي تعتمد على ُب
ة�ً
ال�هات الفاعلة والفرق املسرحية الخاصة التي أقامت بشكل ج
املعروض نظر �ًا للتطورات التنظيمية ،وتعدد ج
إ�مالي
أكثر من  46عرضا�ً مسرحيا�ً محليا�ً بخالف العروض املستوردة كما رصد التقرير ،وكذلك قطاع الفنون البصرية بعودة
الصاالت الفنية الخاصة لنشاطها بمعدل الضعف تقريبا�ً على مستوى إقامة املعارض ،حيث رصد التقرير إقامة أكثر
من  275معرضا�ً حضوري �ًا أقامتها مؤسسات فنية وصاالت فنية ج
ت�ارية خالل العام ،حيث أقامت الصاالت وحدها
ُ
�أ
 121معرضا�ً منها ،بمعدل  7معارض تقريب �ًا للصالة الواحدة ،وهو يقارب ضعف ما حصي في العام 2020م ،وقد بلغ
ج
إ�مالي املشاركات الفنية فيها أكثر من  1033مشاركة ج�اءت مناصفة تقريبا�ً بين الفنانين والفنانات ،كما أسهمت
ج
ج
ج
املهر�انات دور �ًا محوري �ًا في
اإلنتا�ية ،حيث تلعب هذه
مهر�انات األفالم في تدعيم الحركة
العودة الحضورية وإقامة
هذه الفترة التي تحظى بدعم ملحوظ للقطاع ،وارتفع عدد األفالم املصنفة إلى  24فيلم �ًا مقارنة بـ  21فيلم �ًا في العام
ج
ج
ومهر�ان أفالم السعودية
مهر�اني البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي
السابق ،كما بلغ عدد األفالم املحلية املشاركة في
 185فيلم �ًا قصيرا�ً أو طوي ًال ،وهو ما يشير إلى ارتفاع العدد الفعلي لإلنتا��ج في القطاع.
م�ال نشر الكتب ،ج
في ج
س�لت أرقــام إحصا�ئ يات العام ارتفاع �ًا طفيف �ًا عن األعــوام السابقة ،فقد بلغ عدد العناوين
املس�لة في مكتبة امللك فهد الوطنية  9042عنوانا�ً مقارنة بـ  8497عنوان �ًا في العام السابق ،وتشير ج
ج
ات�اهات النشر
في السنوات األخيرة إلى أن قرابة ثلثي الكتب املنشورة تم تصنيفها في ج
م�االت األدب ،والعلوم الشرعية ،والتربية
والتعليم ،كما لوحظ تنامي النشر ولــو بشكل محدود في مـ جـ�ــاالت مثل الفلسفة والفنون والتصميم والعمارة
وتصميم األزياء وفنون الطهي .وفي النشر األدبي ال تزال الرواية تتصدر ج
األ�ناس األدبية بـ  155عمال�ً روا�ئ يا�ً وتليها
األعمال الشعرية ،وشهد النشر املسرحي انتعاشا�ً نسبيا�ً بـ  14كتابا�ً بين األعمال املسرحية واألعمال التاريخية أو
ج
التر�مة بدعم من خالل مبادرة
التوثيقية بعد غياب أو حضور محدود ج�ــدا�ً في األعــوام السابقة .وتحظى مشاريع
متر� ً
ج
ج
ما ،وكذلك من خالل املنصات الثقافية اإللكترونية الخاصة التي رصد منها
ال
تر�م التي أسفرت عن  336عم �ً
متر�مة إلى العربية في ج
ج
م�االت مختلفة تشمل الفلسفة واألدب والفنون ،باإلضافة إلى
التقرير قرابة  1168مقالة
 64كتابا�ً وعدد من الدوريات.
برز االرتباط بالتراث واالستلهام منه ج
كات�اه لإلنتا��ج في العديد من القطاعات مثل قطاع األز يــاء ،وهو ما انعكس
في إصدار دليل األزياء املصاحب لكأس السعودية ،وكذلك في قطاع العمارة الذي شهد إطالق ميثاق امللك سلمان
العمراني ،وهو ميثاق يهدف إلى ترسيخ مباد��ئ األصالة واالستمرارية ،ومحورية اإلنسان ،وإمكانية العيش ،باإلضافة
ج
ج
النسي�ية التي
استراتي�ية للعمارة في اململكة ،وقد تصدرت حرف املشغوالت
البي�ية كأسس
لالبتكار واالستدامة ئ
الس�ل الحرفي ،وقد بلغ عددهم ج
ج
ج
اإل�مالي 4429
الس�اد والسدو أعــداد الحرفيين املصنفين في
تشمل حياكة
حرفيا�ً وحرفية.
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية ج
على صعيد اإلبــداع الثقافي ،كانت مبادرة ج
ال�هة األشمل في تقديم ج�وا�ئ ز للفا�ئ زين في
و�ا�ئ زة شخصية العام الثقافية ،ج
كافة القطاعات الثقافية ،باإلضافة إلى ج�ا�ئ زة الثقافة للشباب ،ج
وب�انب هذه املبادرة
مهر�ان أفالم السعودية ،ج
ج
أسهمت بعض ج
و�ا�ئ زة اليسر
ال�وا�ئ ز املحلية في دعم املبدعين وتحفيز اإلنتا� ،ومنها ج�وا�ئ ز
ج
مهر�ان مسرح ج
ج
ج
ال�امعات السعودية
مهر�ان البحر األحمر الدولي السينما�ئ ي في قطاع األفــام ،أو
التي يقدمها
في قطاع املسرح ،باإلضافة ج
ل�وا�ئ ز أخرى مثل ج�وا�ئ ز معرض الرياض الدولي للكتاب ،أو ج�وا�ئ ز التميز التي تقدمها
املؤسسات العامة .أما على الصعيد الدولي فقد حقق ّتَ
الك�اب واألدباء السعوديون ج�وا�ئ ز على صعيد عدة مسابقات
والتر�مة األدبية ،وقد رصد التقرير  13منها على مستوى  6من ج
ج
ال�وا�ئ ز اإلقليمية األدبية،
في الشعر والقصة والنقد
ج
ج
وا�ئ
ف�ات
في
سياحي
أو
ي
تروي�
طابع
ذات
مسابقات
في
التميز
ز
�
على
السعودية
في
تعمل
كما حصلت  17ج�هة
ئ
مثل العمارة ،والتصميم ،وفنون الطهي.
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املشاركة الثقافية
في مؤشرات معدالت الحضور ،ظهرت بوادر التعافي بكافة القطاعات ،إال أنها بدت محدودة في بعضها ،إذ تفاوتت
القطاعات في مدى تأثرها ج
ب�ا�ئ حة كوفيد ،19-وكانت أهم الشواهد على هذا التعافي متمثلة في استمرار نمو
معدالت السياحة الثقافية الداخلية على الرغم من أن السياحة الثقافية الوافدة مل تزل متأثرة ج
بال�ا�ئ حة ،وارتفع معدل
الزيارات إلى صاالت العرض السينما�ئ ي ،حيث بلغ متوسط النمو في مبيعات التذاكر خالل السنوات األربع األخيرة
ج
املهر�انات والفعاليات نموا�ً ملحوظ �ًا من حيث أعداد الفعاليات والحضور واالنتشار .ذلك ال
 .199%كما شهد قطاع
يعني أن حا�ئ ج�ة كوفيد 19-مل تترك أثرا�ً على املشاركة ،حيث يدعم مسح املشاركة الثقافية 2021م احتمالية حدوث
ج
للمهر�انات والفعاليات
بعض التغيرات في أنماط السلوك املتعلقة باملشاركة الثقافية ،وقد أفاد  26.3%أن زياراتهم
ّ
قلت ألسباب صحية ،مقابل  6%ممن أفادوا بزيادة مشاركاتهم ،كما أظهر مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة
انخفاضا�ً طفيف �ًا في نسبة من يرغبون استمرار الفعاليات االفتراضية مقارنة بعام 2020م ،ومع ذلك ظلت تعكس
إي�ابية ج
نظرة ج
ع�ر 62%
ت�اه توفير املشاركة االفتراضية كخيار لحضور الفعاليات واملعارض لدى أغلبية العينة ،إذ ّب
الف�ات املشاركة في الثقافة،
من عينة املسح عن رغبتهم في استمرار هذا النمط من املشاركة .وفي مؤشرات تنوع ئ
أشار املسح إلى تقارب مستويات املشاركة بين الذكور واإلناث ،وهو ما قد يعكس توسعا�ً ملشاركة املرأة في ج
امل�ال ،كما
بالف�ات العمرية األكبر ،وهي مالحظة ج
س�لتها التقارير
الف�ات الشابة على الثقافة مقارنة
ئ
يدعم املسح ارتفاع إقبال ئ
ج
السابقة ،كما يؤكد التفاوت بين األفراد من مستويات تعليمية واقتصادية مختلفة في مشاركاتهم في امل�ال الثقافي،
حيث تنخفض املشاركة بانخفاض الدخل واملستوى التعليمي في تحد أمام القطاع الثقافي وقدرته على الوصول إلى
الف�ات ج
اال�تماعية.
مختلف ئ
أظهرت مؤشرات االندما��ج ج
اال�تماعي التي تتعلق بقطاع املؤسسات الثقافية األهلية ونشاطات التطوع الثقافي ،أن
العام 2021م شهد نموا�ً كبير �ًا في تأسيس املنظمات غير الربحية بواقع  58منظمة غير ربحية ،ويمثل هذا النمو
ج
استراتي�ية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي في
انعكاسا�ً مباشرا�ً للتطورات التي لحقت بتنظيم القطاع تحت مظلة
الربع األول من العام ،وهذا التطور في قطاع املنظمات غير الربحية مل يكن كميا�ً فحسب ،بل شمل توسعا�ً في تنوع
نشاطات القطاع ليغطي طيفا�ً أوسع من ج
امل�االت الثقافية ،فقد تم خالل عام 2021م تأسيس منظمات متخصصة
في ج
م�االت األز يــاء واملتاحف واملوسيقى مل تكن تعمل فيها ج�معيات متخصصة من قبل ،باإلضافة إلى توسع في
ج
التغطية ج
مس�لة إال في  6مناطق ،تأسست في هذا
ال�غرافية ،ففي حين مل تكن هناك منظمات ثقافية غير ربحية
العام منظمات ثقافية غير ربحية في مناطق :الباحة ج
وال�وف واملدينة املنورة وعسير ،وعلى الرغم من هذا التوسع
إال أن التغطية مل تشمل ج�ميع مناطق اململكة بعد .وعلى مستوى املشاركة التطوعية في األنشطة الثقافية ،فقد
بلغ عدد املتطوعين في املنظمات غير الربحية  946متطوعا�ً خالل عام 2021م ،وبلغ ج
إ�مالي عدد املتطوعين لعام
2021م في ج
امل�االت ذات العالقة بالثقافة في املنصة الوطنية للعمل التطوعي بدون تكرار  28,555متطوعا�ً من
البي�ية
البي�ية في عــام 2021م على تعدد فــرص التطوع في األنشطة
الذكور واإلن ــاث ،وانعكس تعدد املـبــادرات
ئ
ئ
ج
ليت�اوز عــدد املتطوعين خمسة عشر ألــف متطوع ،وهــو مــا قــد يعزز الوعي
التي بلغت  2,174فرصة تطوعية،
والعناية بالتراث الطبيعي.
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املعارف واملهارات
ال�هود فيها من ج
كان التسارع في تطوير املنظومة التعليمية للثقافة سمة العامين املنصرمين؛ إذ تركزت ج
أ�ل تعزيز
حضور الثقافة في التعليم الرسمي بكافة مستوياته ،ابتداء من املواد الدراسية املحدثة في املراحل التعليمية املختلفة،
ومرور �ًا بإطالق برام��ج لتأهيل املعلمين في ج
م�االت عدة منها الفنون ،وهو تسارع ترافق مع إنشاء وزارة الثقافة التي
أكسبت هذا التحول منحى مؤسسيا�ً شامال�ً ج
ت�لى مؤخر �ًا في شراكة انطلقت من توقيع وزارة الثقافة ملذكرتي تفاهم
مع كل من وزارة التعليم ،واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني في مطلع العام 2020م.
رصد التقرير في عام 2021م عــددا�ً من التطورات التي �أُ دخلت على برام��ج التعليم العام لتعزيز حضور الثقافة،
وتمثلت في استحداث مواد ج�ديدة ذات منحى ثقافي وفني من قبيل التفكير الناقد في املرحلة املتوسطة والثانوية؛
ج
ج
ومرا�عة املناه��ج الدراسية
اإلن�ليزية بدء �ًا من الصف األول االبتدا�ئ ي ،بالتزامن مع تطوير
باإلضافة لتدريس اللغة
مخر�ات التعليم ،ومواءمتها مع البرام��ج ج
ج
أ�ل ج
كاللغة العربية والتربية الفنية في ج�ميع املراحل من ج
ال�امعية
ت�ويد
وسوق العمل.
وباملثل ،شهد التعليم العالي خالل األعــوام املاضية مرحلة ج�ديدة من العناية بالثقافة؛ لعل أبــرز مالمحها برنام��ج
االبتعاث الثقافي الذي �أُ طلق في أوا�ئ ــل عام 2020م ،باإلضافة إلى توسع ج
ال�امعات في طرح التخصصات الثقافية
ج
والفنية التي كان آخرها إدرا��ج كلية التصاميم والفنون ج
برنام�ي صناعة األفالم
ب�امعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
والرسوم املتحركة ،والتصوير الضو�ئ ي ملرحلة البكالوريوس .ووفق �ًا للبيانات املتوفرة بين األعوام 2021-2019م بلغت
ج
برنام� ًا ،تتصدرها
البرام��ج األكاديمية ذات العالقة بالثقافة والفنون في مؤسسات التعليم العالي باململكة قرابة 853
من حيث العدد علوم اللغات ،ويتركز معظمها في ج
ال�امعات الحكومية ،وفي املناطق اإلدارية الكبرى كمنطقتي مكة
املكرمة والرياض ،اللتين تضمان ما يزيد عن نصف العدد الكلي للبرام��ج الثقافية والفنية.
واتساقا�ً مع هــذه التطورات في التعليم العالي داخــل اململكة ،رصــد التقرير ملمح �ًا إضافي �ًا لإلقبال املتنامي الذي
ج
الخار�ي لدراسة أحد
تشهده قطاعات الثقافة من خالل أرقام املتقدمين لبرنام��ج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث
التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون ،إذ بلغ معدل النمو في أعداد املتقدمين  132%في الفترة من -2019
2021م ،مع ارتفاع ملحوظ في أعداد املتقدمين للتخصصات في ج
م�االت السياحة والفندقة والفنون واإلنتا��ج املر�ئ ي
وفنون الطهي .وعلى الرغم من تفوق نسبة الذكور املتقدمين على اإلناث ،إال أن أعداد املقبولين ضمن البرنام��ج تكشف
عن ارتفاع نسبة اإلناث املقبوالت لدراسة أحد البرام��ج والتخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون ،وهو ما تعكسه
أيض �ًا أرقام االبتعاث الثقافي لعام 2021م الذي بلغت نسبة تمثيل اإلناث فيه  .65.7%وباإلضافة لهذه األرقام ،رسم
إي�ابي في التصورات الذهنية لدى أفراد ج
مسح املشاركة الثقافية لعام 2021م صورة واعدة تشير إلى تغير ج
امل�تمع
حول التخصصات الثقافية والفنية ،وعكست نتا�ئ ج�ه التي يستعرضها الفصل تفاؤال�ً بمستقبل الوظا�ئ ف واملهن الثقافية
والفنية خاصة لدى اإلناث.
شهد قطاع التدريب الثقافي والفني تـطــورات تنظيمية كــان آخرها توقيع وزارة الثقافة في الربع الثاني من عام
2021م اتفاقية مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،تُ�عيد تنظيم آلية إصدار التراخيص ،واعتماد املؤسسات
والبرام��ج التدريبية من قبل الوزارة بالتعاون مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني عبر منصة «أبدع» التي
ستسهل إصدار التراخيص التدريبية للمؤسسات .وشهد العام 2021م تزايد �ًا في ج
ال�هات التي تقدم دورات تدريبية
ذات منحى ثقافي وفني ،مع بروز ملعاهد ومؤسسات تدريبية حديثة ،أسهمت ج�ميعها في إتاحة برام��ج تدريبية في
ج
م�االت مل تكن متوفرة إال في نطاق محدود مثل صناعة األفالم ،والفنون البصرية ،واملسرح والفنون األدا�ئ ية ،وهو ما
يدعو للتفاؤل بمستقبل التدريب الثقافي واإلقبال عليه.

ثقافتنا هويتنا

2021م 1443 - 1442 /هـ

19

امللخص التنفيذي

20

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

االقتصاد اإلبداعي
ُي�عنى فصل االقتصاد اإلبداعي بقياس البعد االقتصادي للثقافة واإلبداع عبر مؤشرات كمية ووصفية؛ تسمح بتقييم
مدى إسهام قطاعات الثقافة في االقتصاد الوطني بأركانه املختلفة ،وبحسب توفر البيانات الوطنية يستعرض هذا
الفصل أعداد املؤسسات ج
الت�ارية الثقافية ،ومعدل إنفاق األسرة على السلع واألنشطة الثقافية ،ومحددات الطلب.
الت�ارية التي تعمل في القطاع الثقافي بنهاية العام 2021م أكثر من  36ألف مؤسسة ج
بلغ عدد املؤسسات ج
ت�ارية؛
ينشط ما يقارب نصفها في التصميم والخدمات اإلبداعية ،تليها الكتب والصحافة بنسبة  ،22%ثم املؤسسات
العاملة في الوسا�ئ ط السمع بصرية بنسبة  .10.56%وبحكم ارتباط االقتصاد اإلبداعي باملدن ،تتركز هذه األنشطة
في املناطق التي تقع فيها املدن الكبرى بنسبة  38%في منطقة الرياض ،و 26%في منطقة مكة املكرمة .أما بالنسبة
لألنشطة الصناعية ذات العالقة بالثقافة التي يبرز النشاط اإلبداعي في عمليات اإلنتا�ج فيها ،ج
يو�د في اململكة 396
�
�
مصنعاً في صناعة املالبس ،و  113في ج
م�ال النسي .
مصنعا يعمل في صناعة األثاث ،و156
�ً
�ج
وفــي مــؤشــرات االسـتـهــاك واإلن ـفــاق على الثقافة ،يظهر مسح دخــل وإنـفــاق األس ــرة لعام 2018م  -وهــو أحــدث
م�موعة الترفيه والثقافة يشكل  2.8%من ج
اإلحصا�ئ يات املتاحة  -أن إنفاق األسرة على ج
إ�مالي إنفاقها الشهري،
وتع�ر عمليات البيع في نقاط البيع للترفيه والثقافة األحــدث عن مستوى مـقــارب ،إذ بلغت في العام 2021م
ّب
 2.97%من ج
إ�مالي عمليات نقاط البيع بقيمة  14.1مليار ريال .وقد حققت بعض القطاعات في األعوام الخمسة
�
�
مطرداً في املبيعات استمر حتى في فترات ج
ناش�ة مثل صاالت العرض
وتحديداً في قطاعات
ال�ا�ئ حة،
نموا
�ً
املاضية
ئ
السينما�ئ ي التي تتسم بمعدالت نمو عالية ،إذ وصلت قيمة التذاكر املباعة لعام 2021م  206,162,822.00ريا � ًال
ً
ً
فيلما.
فيلما ،مقابل  7,621,055.06رياالت عام 2018م لـ 123
لـ 412
واصلت السياحة الداخلية املحلية النمو على الرغم من القيود املرتبطة ج
ب�ا�ئ حة كوفيد 19-في السنوات األخيرة ،إذ
اها �
ترسم بيانات مؤشرات السياحة الثقافية ج
عاماً للنمو منذ 2017م وحتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2021م ،فعلى
ات� � ً
الرغم من انكماشه في األعوام 2018م ،و 2020م ،حقق ج
إ�مالي أعداد الرحالت السياحية الداخلية التي تتضمن
وتبعا لنفس النمط ،فإن
�ً
سنويا في املعدل.
�ً
نموا خالل الفترة بنسبة ارتفاع بلغت  18%أو 4.5%
�ً
أنشطة ثقافية
الحصة السوقية املرتبطة بعدد السياح املشاركين بأنشطة ثقافية من ج
ثابتا بالنسبة
نموا � ً
�ً
إ�مالي السياح قد أظهرت
لسياح الداخل ،وفي املقابل انخفضت الحصة السوقية للسياحة الثقافية الوافدة من  29%عام 2019م إلى 17%
فقط في األشهر العشرة األولى من عام 2021م ،والتي انخفضت معدالتها بشكل كبير بانخفاض األعداد ج
اإل�مالية
نتي�ة مباشرة لتأثيرات ج
للسياحة الوافدة في ج
ال�ا�ئ حة.
اال�تماعية املختلفة مثل العمر والدخل ج
واملنت�ات الثقافية بالعوامل ج
ج
وال�نس ،وقد أظهر
يتأثر الطلب على األنشطة
مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة لعام 2021م ،أن االهتمام بحضور العروض املسرحية والحفالت املوسيقية
الف�ة العمرية ،بينما يرتفع االهتمام بالفعاليات التراثية كلما تقدم
واألفالم في صاالت السينما يقل كلما تقدمت ئ
العمر .ومن حيث وسا�ئ ط استهالك السلع والخدمات الثقافية ،أظهر املسح استمرار الكتاب الورقي باعتباره وسيلة
القراءة املفضلة لدى أغلبية العينة ،كما كشف عن ارتباط بين العمر واستخدام أو تفضيل وسا�ئ ط البث الرقمي
الف�ة العمرية  25-18للموسيقى من خالل خدمات البث الرقمي
للموسيقى واألفــام ،حيث يستمع  35%من ئ
ً
منها  9%باشتراك مدفوع ،بينما يستخدمها  5%فقط ممن ج
عاما 1% ،منهم فقط يدفعون
تت�اوز أعمارهم 50
لهذه الخدمات.
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الثقافة في الفضاء العام
ارتبط موضوع تقرير الحالة الثقافية في اململكة 2021م« :الثقافة في الفضاء العام» بمستويات الحضور الثقافي
في املساحات املفتوحة واألماكن العامة ،سواء كان ذلك بشكل عام ،أو من خالل النظر في واقع ما بعد ج
ال�ا�ئ حة على
ج
و�ه خاص .واعتماد �ًا على بيانات املرصد الحضري لعام 2019م ،في قياس توفر املساحات املفتوحة املتاحة لألنشطة
والفعاليات الثقافية ،يظهر تفاوت نسبي بين مناطق اململكة في أعداد هذه املساحات ،حيث تتمركز إلى حد كبير في
ّ
وتقدر األعداد ج
املناطق الوسطى والشرقية والغربية ،فيما تقل كلما ج
اإل�مالية لها كالتالي209 :
ات�هنا إلى األطراف.
ً
حضريا ،و 484ميدانا�ً لالحتفاالت ،و 3627ملعبا�ً لألطفال 1642 ،ساحة بلدية ،و 5661حديقة عامة.
مركزا�ً
قدم مسح املشاركة الثقافية صورة عن العالقة بين الناس ،واملساحات املفتوحة في املدن ،واحتمالية مشاركتهم في
الفعاليات املقامة فيها ،راصدا�ً العوامل املختلفة املؤثرة في هذه املشاركة ،وكان من أبرز نتا�ئ ��ج املسح هو تقارب النسب
بين زيــارة املساحات املفتوحة بانتظام  ،- 47% -واملشاركة الثقافية  ،- 54% -أي أن من يزور املساحات املفتوحة
بانتظام قد شارك في نشاط ثقافي واحد على األقل خالل العام ،مما يؤكد هذه العالقة املهمة بين املساحات املفتوحة
واملشاركة الثقافية.
يتخذ الحضور الثقافي في املساحات العامة واملفتوحة أشكا �ًال مختلفة ،منها ما يعتمد على التفاعل بين الناس واملكان
والثقافة ،ومنها ما يعتمد على األبعاد ج
ال�مالية والحسية للثقافة في شكل املكان ،وبشكل عام ،فإن التوزيع املناطقي
ال قدم مشروع مكتبة امللك عبدالعزيز ملصادر التعلم املتنقلة
لهذه املظاهر الثقافية توزيع مركزي إلى حد كبير .فمث �ً
 90ج�ولة خالل العام ،في ست حدا�ئ ق عامة في مدينة الرياض ،واستفاد منها  39,512زا�ئ ً
را .وقد �أُ طلقت في عام
2021م عــدة مـبــادرات أسهمت في تعزيز الحضور الثقافي في الفضاء الـعــام ،ومــن أبــرزهــا مـبــادرات( :األدب في
كل مكان) – وفيها  30منصة أو الفتة رقمية تقدم محتوى أدبي �ًا في األماكن العامة في منطقتي الرياض واملنطقة
الشرقية ،و(الشريك األدبــي) – وهي املقاهي األدبية التي تحتضن األمسيات واألنشطة الثقافية املختلفة  ،-وأيضا�ً
(سينما الحارة) حيث هدفت إلى تسهيل وصول السينما إلى شرا�ئ ح ج
امل�تمع املختلفة في مساحات مفتوحة في أحياء
مدينة ج�دة .كما أقيمت بعض الفعاليات في شوارع املدن – بسطة الرياض ،وفعالية شارع السويلم مثاال�ً – وتكمن
أهمية هذه املبادرات والفعاليات في الداللة على عودة الحضور الثقافي إلى الفضاء العام بعد ج
ال�ا�ئ حة.
وإلبراز الحضور الفني ج
وال�مالي في مساحات املدن ،أقيمت خالل العام معارض فنية بارزة مثل (نور الرياض) الذي
شارك فيه أكثر من  30فنانا�ً نُ�شرت أعمالهم في  13مساحة داخل مدينة الرياض .كما أسهمت مبادرة عام الخط
العربي في إبراز ج�ماليات الخط العربي وفنونه في الفضاء العام ،من خالل فعالية رسم ج
ال�داريات التي بدأت في
و�دة والخبر ،وشهد 2021م توسيعا�ً لنطاق ج
املساحات العامة بالرياض والدرعية ج
ال�داريات لتشمل عشر مناطق
في اململكة.
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تقرير الحالة

الثقافية في

اململكة العربية
السعودية

2021م

املقدمة

املقدمة
فــي عــامل مــا بـعــد ج�ــا�ئ ـحــة كــوف ـيــد ،19-تـعــود الـثـقــافــة بممارساتها وأنشطتها
الـتـفــاعـلـيــة إل ــى ال ـح ـيــاة ال ـعــامــة بـعــد م ـ ج
ـو� ــات م ـت ـعــددة مــن ف ـتــرات اإلغ ــاق،
والـقـيــود الــوقــا�ئ ـيــة الـتــي ّ
قلصت مــن التفاعل املـبــاشــر مــع األنـشـطــة الثقافية
ّ
است�ناف
وحدت من إتاحة املرافق الثقافية .غير أن
خــار��ج الوسيط الرقمي،
ئ
ال ـن ـشــاط ال ـث ـقــافــي ال ـع ــام ل ـيــس م ـ جـ� ــرد عـ ــودة إل ــى م ــا ق ـبــل ال ـع ــام 2020م،
فعلى الــرغــم مــن تـ جـ�ــاوز الــواقــع الثقافي كـثـيــرا�ً مــن ظــروف ج
ال�ا�ئ حة املؤقتة،
األس�لة مطروحة حــول اآلثــار بعيدة األمــد ،والفرص والــدروس التي
ال تــزال
ئ
تركتها ج
ال�ا�ئ حة.
يتناول تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية في نسخته الثالثة
األس�لة ،وذلك في معرض وصفه ملعامل الواقع الثقافي خالل العام
بعض هذه
ئ
2021م ورص ــده ج
الت�اهاته ،كما يحدد مــن هــذا املنطلق «الثقافة فــي الفضاء
ال ـعــام» مــوضــوع ـا�ً للتقرير ،ويـتـكــامــل بــذلــك مــع الـتـقــريــر الـســابــق ال ــذي تـنــاول
موضوعه «رقمنة الثقافة».
يواصل تقرير العام 2021م ما بــدأه تقريرا الحالة الثقافية للعامين 2019م
ج
تب�ن التحديات وتو�ثّ ق
منه�ية لحالة الثقافة ّي
و2020م من سعي لتقديم قراءة
ج
تتم�ل في تبني
املن�زات ،غير أن هذه الــدورة تد�شّ ن مرحلة ج�ديدة للتقرير،
ّث
هيكلة موضوعية تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته املختلفة ،وتعال��ج الثقافة
بوصفها بنية واحــدة ال ج
تت�زأ؛ عوض �ًا عن تناول تطورات كل قطاع من قطاعات

26

الثقافة كاألفالم أو املتاحف بشكل مستقل .وفي حلته ج
ال�ديدة ،يعال��ج كل فصل
من فصول التقرير ج�انبا�ً عريضا�ً من ج
امل�ال الثقافي وتمظهراته في القطاعات،
وذلك في خمسة أبعاد:
       اإلدارة والصون :يعنى بحالة منظومة املحافظة على التراث ودعم اإلبداع،ال�نى التحتية
سواء في ممارسات التنمية املستدامة ملوارد التراث ،أو توفر ُب
من مرافق ،أو مساحات مفتوحة ملمارسة األنشطة الثقافية ،فهو ّ
يركز على
ج
ال�انب املؤسساتي للثقافة من كيانات وأنظمة وبرام��ج دعم.
اإلنتا� واإلبداع :يستند على اثنتين من مراحل دورة الثقافة ،حيث يتناول
ج
      �
ج
مستويات اإلنـتــا��ج الثقافي في مختلف ج
وات�اهاتها ،باإلضافة إلى
امل�االت
حالة اإلبداع عبر رصد ج
ال�وا�ئ ز الثقافية املحلية والعاملية كمؤ�شّ رات للتميز
في اإلبداع.
امل�ال الثقافي على إشــراك ج
ق�م مدى قــدرة ج
امل�تمع
       املشاركة الثقافيةُ :ي� ّيبمختلف أطيافه في الفعاليات واملمارسة الثقافية ،سواء من خالل قياس
مستويات ز يــارة املرافق الثقافية وحضور الفعاليات ،أو قياس مدى تنوع
ج�مهور الثقافة ،وسهولة الــوصــول إلــى مرافقها وفعالياتها ،أو األشكال
ج
ال�معية من املشاركة املتمثلة في القطاع غير الربحي ،أو املساهمة الفردية
الفاعلة عبر التطوع.
ثّ
يتم�ل في رصد ج
ات�اهات التعليم والتدريب الثقافي
       املعارف واملـهــارات:في اململكة ،ومدى ج�اهزية املنظومة التعليمية وكفاءتها في نقل املعارف
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واملهارات الثقافية وبناء القدرات ،وذلك في مراحل التعليم والتدريب كافة،
سواء في التعليم األساسي ،أو التأهيل الثقافي املتخصص ،أو التعليم غير
الرسمي.
       االقتصاد اإلبــداعــي :ينظر هــذا الفصل إلــى البعد االقـتـصــادي للثقافة ،أومــا يـعــرف بالصناعات الثقافية ،مــن خــال اسـتـعــراض وتحليل البيانات
واملؤ�شّ رات االقتصادية املتوفرة ذات العالقة ،مثل تلك املؤ�شّ رات املتعلقة
بتكوين القطاع الخاص في ج
امل�ال الثقافي ،والسياحة الثقافية ،ومستويات
اإلنفاق على الثقافة.
بهذا الشكل؛ يختص كل فصل من فصول التقرير في بعد من أبعاد الثقافة،
تُ
عرف األبعاد الثقافية بأنها ج
م�موعة من املؤشرات التي تقيس ج�انب من
و� ّ
ج�ــوانــب الثقافة التي تظهر في كل املـ جـ�ــاالت الثقافية ،فالتعليم على سبيل
امل ـثــال ي ـعــد�ّ ب ـعــد �ًا كــونــه ج�ــانــب عــر يــض تـبــرز أهـمـيـتــه س ــواء فــي مـ جـ�ــال فنون
الطهي أو املتاحف أو الفنون البصرية أو غيرها مــن املـ جـ�ــاالت الثقافية ،كما
أن بعد التعليم يتم قياسه بمؤشرات مختلفة في ج
م�ملها تعكس الصورة
العامة لحالة التعليم الثقافي .يسمح تناول األبعاد بــد �ًال من املـ جـ�ــاالت بعقد
املـقــارنــات ،والتركيز في تحليل البيانات ،وإب ــراز األنـمــاط العامة ،عــاوة على
ذلــك؛ يتيح التقسيم الـ جـ�ــديــد للتقرير رب ـط ـا�ً وثـيـقـا�ً بين املــؤ�شّ ــرات الر�ئ يسية
ج
معال�ات الفصول ،وباإلضافة
ـص الحالة الثقافية بالعموم ،وبين
التي تـخـ ّ�ُ
إل ــى ت ـنــاول أب ـعــاد الـثـقــافــة الـخـمـســة ،يـخـصــص الـتـقــر يــر ف ـصــا�ً س ــادس ـ �ًا إلب ــراز
ج
االسـتـنـتـ ج
معال�ة مــوضــوع التقرير «الثقافة
ـا�ــات الــر�ئ ـيـسـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
في الفضاء العام» ،الذي يقصد به تحديدا�ً املكان العام املفتوح ،أو املساحات
العامة املتاحة لالستخدام من قبل كافة أفراد ج
يعرف التقرير
امل�تمع ،في حين ّ
«حـضــور الثقافة» على نحو يتسع إلــى ممارسة األنشطة الثقافية ،وإقامة
الفعاليات الثقافية ،وحضور العناصر الثقافية في هوية املكان العام وإسهامها
في تشكيل معامله.
م�ز الحالة الثقافية للعام 2021م هو مظاهر التعافي املتدر� ،ففي
إن أبرز ما ّي
ج
حين مل يخل معظم العام من تأثيرات مباشرة ج
ملو�ات ج�ا�ئ حة كوفيد 19-وذلك
ج
انفرا�ة
حتى الربع الرابع من العام ،إال أنه مع توفر اللقاحات الوقا�ئ ية شهد العام
ج
تدري�ية للقطاع الثقافي بلغت مداها مع السماح بكامل الطاقة االستيعابية
في املرافق والفعاليات الترفيهية والثقافية في منتصف شهر أكتوبر .انعكس
هــذا التحسن في الظرف الصحي على مستويات النشاط واملشاركة في عدد
من القطاعات الثقافية ،فكما بينت فصول التقرير على سبيل املثال ،انتعشت
خالل العام العروض املسرحية واألدا�ئ ية لتصل إلى مستويات ما قبل ج
ال�ا�ئ حة
من حيث املشاركة ،وارتفاع اإلقبال على املعارض الفنية ،وصاالت عرض األفالم،
وتـمـ ثّـ�ــل أحــد أوض ــح مــامــح هــذا التعافي فــي نمو مـعــدالت السياحة الثقافية
الداخلية التي ال يرتبط نموها بالنمو العام في القطاع السياحي فحسب ،حيث
ج
س�ل التقرير نموا�ً في نسب الرحالت السياحية الداخلية التي تتضمن أنشطة

ثقافية ،وهو ما يدعم افتراض ارتفاع اإلقبال على الثقافة إلى مستويات أعلى
مما كانت عليه قبل ج
ال�ا�ئ حة.
الطار�،
هذه الدال�ئ ل الظاهرة على التعافي هي انعكاسات مباشرة لزوال الظرف
ئ
لكنها أيض �ًا تركت آثارا�ً أطول أمدا�ً ثّ
تتم�ل في تحفيز ج
ال�ا�ئ حة لتوفير الخيار الرقمي
ـوا� ،غير أن املعروض الرقمي ال يعوض أهمية توفر املرافق الثقافية،
بشكل مـ ز ٍ
وفرص املشاركة الثقافية العامة التي أشارت بيانات التقرير في مواضع مختلفة
ً
لف�ات ج
امل�تمع املختلفة ،وفي خضم
إلى تفاوت توفرها ج�
غرافيا ،ومدى ج�ذبها ئ
ُ
ج
اإلي�ابية من التوسع في النشاط واملشاركة ،ت�ظهر فصول التقرير
هذه املالمح
ف�ات
تحديات أمام توسيع دا�ئ رة االهتمام بالثقافة ،وكيفية وصولها إلى مختلف ئ
ج
امل�تمع على أساس من الدخل واملستوى التعليمي.
مل يتوقف اهتمام التقرير عند النظر في آثار كوفيد ،19-فعلى الرغم من ارتباط
اخـتـيــار مــوضــوع «الـثـقــافــة فــي الـفـضــاء ال ـعــام» بتتبع م ــؤ�شّ ــرات الـتـعــافــي من
ج
ج
املعال�ة في الفصل الخاص
ال�ا�ئ حة ،وعودة مظاهر الثقافة للحياة العامة ،تعبر
بموضوع التقرير عن اهتمام أصيل بالبعد املكاني للثقافة ،وذلك الرتباط حيوية
املـ جـ�ــال الثقافي بقدرته على تشكيل الحياة اليومية في املساحات العامة .إذ
ّ
يؤكد التقرير العالقة بين الحضور في املساحات العامة املفتوحة وبين املشاركة

الثقافية ،وقد قدم مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة لعام 2021م صورة
عن العالقة بين الناس ،واملساحات املفتوحة في املــدن السعودية ،واحتمالية
مشاركتهم فــي الفعاليات املـقــامــة فيها ،حيث خلصت إلــى ارت ـفــاع احتمالية
ممارسة األنشطة الثقافية لدى من يــزورون املساحات املفتوحة بانتظام .كما
استعرض التقرير أشـكــا �ًال مختلفة من أشكال الحضور الثقافي في املساحات
العامة واملفتوحة ،بين ما يعتمد على التفاعل بين الناس واملكان والثقافة ،وما
يتعلق باألبعاد ج
ال�مالية والحسية للثقافة في شكل املـكــان ،من الفتة رقمية
تقدم محتوى أدبيا�ً في األماكن العامة ،ج
وت�ارب السينما التي تحاول الوصول
إلى مختلف شرا�ئ ح ج
امل�تمع في مساحات مفتوحة ،باإلضافة إلى املبادرات التي
تضفي الطابع ج
ال�مالي والفني في مساحات املــدن ،مثل مبادرة نور الرياض،
ومبادرة الخط العربي.
ال يزال ج
امل�ال الثقافي في اململكة يعيش حالة ديناميكية من التطورات التنظيمية
ج
الهي�ات الثقافية،
استراتي�يات
املتواصلة ،وقد استمرت هذا العام في إطالق
ئ
وصدور تنظيمات ولوا�ئ ح لرفع املستوى التنظيمي واالحترافي للقطاع الثقافي،
ومــازالــت بعض القطاعات فــي مـخــاض استكمال األس ــس األول ـيــة مــن أنظمة
ومرافق ،غير أن بعض التطورات التنظيمية املتزامنة مع العناية العامة بالثقافة
أخــذت تؤتي أكلها ،ويعكس ذلــك التوسع الــافــت فــي فــرص الــدعــم والتمكين
للثقافة واإلبداع من املنح وصناديق الدعم ،واإلقامات الفنية واألدبية ،واملسابقات
ومسرعات األعمال ،وال تزال املسيرة طويلة نحو تأسيس
الثقافية ،والحاضنات
ِّ
وتطوير بنى ثقافية متينة تدفع باملمارسين الثقافيين إلى آفاق متصاعدة من
اإلبداع ،وتتيح املزيد من فرص التفاعل مع الثقافة لكافة شرا�ئ ح ج
امل�تمع.
ثقافتنا هويتنا
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والصون
فصل اإلدارة
ْ

1

والصون
فصل اإلدارة
ْ
خدمة اللغة العربية
صون التراث واإلدارة املستدامة له
املرافق الثقافية والبنية التحتية
التمكين واألطر التنظيمية

والصون
االٕ دارة
ْ

ج
وال�نى التحتية ،واألطر التنظيمية
من �هود صون الثقافةُ ،ب
في هذا الفصل ،تتشكل خريطة املشهد الثقافي في اململكة  -بقطاعاته املختلفة  -على أرضيتها األساسية
والداعمة ،وهي املحاور األساسية التي يرصد الفصل مؤشراتها .ويقصد بالصون ،كل ما يتعلق بممارسات حفظ الثقافة ،وتوثيق التراث وتنميته املستدامة ،أما
ج
وامل�معات اإلبداعية ،وتطور السياسات التنظيمية ،وبرام�ج دعم الثقافة واإلبداع .كما يخصص الفصل
ال�عد اإلداري فإنه يقاس من خالل توفر املرافق الثقافية
ُب
�
ج� �
زءاً لرصد ج
ال�هود املؤسساتية لخدمة اللغة العربية.
أُ
كما �علنت
ويمكن تتبع التطورات في هذا العام من خالل هذه املحاور األربعة .إذ صدرت عدة قرارات هامة ولوا�ئ ح تنفيذية في تنظيم الشأن الثقافي واللغوي،
ج
(تطوير �دة التاريخية) ،ومشروع (السعودية الخضراء) .أما على مستوى
مشاريع كبرى لتنمية التراث الثقافي والطبيعي واستدامته ،ومن أبرزها مشروع
عناصر �ديدة في قوا�ئ م التراث العاملي لدى اليونسكو ،كما برزت مدن سعودية في ج
ج
الحضور العاملي ،فقد ج
م�االت اإلبداع والتراث والسياحة .وإذا
س�لت اململكة
كانت التطورات على مستوى املرافق الثقافية محدودة ،فإن الزيادة في عدد املحميات الطبيعية ومساحتها ،وعدد املنتزهات الوطنية ،ج
وامل�معات اإلبداعية ال يمكن
�
البي�ة املحفزة والداعمة
ج
أيضاً إلى االرتفاع امللحوظ في
إغفالها .يمكن اإلشارة
برام� الدعم والتمكين املختلفة وفي أعداد املستفيدين منها ،وذلك مؤشر على تطور ئ
�
لإلبداع والثقافة.

خدمة اللغة العربية
خصص هذا القسم لكل ما يتعلق بواقع خدمة اللغة  -كوعاء حاضن للثقافة،
وكـ جـ�ــزء أصـيــل مــن الـهــويــة الثقافية فــي ذات الــوقــت  -وذل ــك مــن خــال رصد
واستعراض ج�هود البحث العلمي في ج
م�ال اللغة ،ومنظومة البرام��ج واملشاريع
ج
والتر�مة .كما يقيس هــذا القسم أيضا�ً مؤشرات تعليم
ذات العالقة باللغة
اللغة لغير الناطقين بها ،ويستعرض السياسات واألنظمة ذات الصلة باللغة
العربية ،وقد برزت تطورات مهمة في ج
امل�ال اللغوي هذا العام عبر مستويين
هما :اإلنتا��ج العلمي في دراسات اللغة العربية ،والسياسات التنظيمية.

فاعلية أنشطة البحث العلمي في الحقل اللغوي
املؤتمرات والفعاليات
بالرغم من عودة األنشطة الحضورية ،إال أن امللتقيات والندوات االفتراضية لهذا
ال أقيم هذا العام مؤتمر مكة الدولي
العام ال تزال مهيمنة من حيث العدد .فمث �ً
الثالث للغة العربية وآدابها :اللغة العربية والتواصل الحضاري ،وهو مؤتمر
افتراضي اشتمل على  13ج�لسة علمية نوقشت فيها قضايا الضعف اللغوي،
وتحديات التعريب ،واألدب والنقد العربي ،وتعليم اللغة العربية للناطقين
بها وبغيرها ،واللغة العربية والتقنية ،وغير ذلك من القضايا املهمة املتصلة
ج
والتر�مة بالتعاون مع املوسوعة
هي�ة األدب والنشر
باللغة (((.كما أقامت ئ
ُ
العاملية لــأدب العربي نــدوة دولية افتراضية عن الخط العربي ،ق�ــدمــت فيها
تسع أوراق علمية على مدى يومين ،وكانت مواضيع النقاش عن تاريخ الخط
العربي ،ج
و�ماليات الخط العربي وفنونه ،وكذلك عن املخطوطات ،والنقوش،
(((
ج
وال ـع ـمــارة.
و�ــاء احتفال اليوم العاملي للغة العربية في  18ديسمبر من
هــذا العام تحت عـنــوان( :اللغة العربية والتواصل الحضاري) ،وقــد أسهمت
املــؤس ـســات والـ جـ�ــام ـعــات فــي االح ـت ـفــاء ب ـهــذا ال ـيــوم عـبــر فـعــالـيــات وملتقيات
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علمية حول دور اللغة في التواصل بين الحضارات  -تراوحت بين الحضوري
واالفـتــراضــي  -وقــد أش ــارت بعض العناوين املقدمة فــي هــذه الفعاليات إلى
(((
ج
ال�هود املؤسسية في خدمة اللغة العربية.

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ج�دول  :1نماذ��ج للمؤتمرات والندوات العلمية املتخصصة في اللغة العربية التي �أُ قيمت عام 2021م.
املؤتمر أو الندوة

النوع

ج
ال�هة املنظمة

اللغة العربية والتحول الرقمي

مؤتمر دولي حضوري

وقف لغة القرآن في ج�امعة امللك عبد العزيز

مؤتمر مكة الدولي الثالث للغة العربية وآدابها:
اللغة العربية والتواصل الحضاري

مؤتمر دولي افتراضي

ج
م�مع اللغة العربية بمكة املكرمة ،وشركة إثراء املعرفة
للمؤتمرات واألبحاث

الندوة العاملية للخط العربي

ندوة دولية افتراضية

وزارة الثقافة بالتعاون مع املوسوعة العاملية لألدب العربي

اللغة العربية واستخدامات الذكاء االصطناعي

اف�راضية
ندوة ت

مكتبة امللك عبد العزيز العامة بالتعاون مع مركز التميز
البحثي في اللغة العربية ج
ب�امعة امللك عبد العزيز

الشريف���ن
ي
الوحي���ن
ي
ملتقى خط

ملتقى حضوري

دارة امللك عبدالعزيز

ال�امعات في ج
ج�ــدول  :2الـنــدوات العلمية التي نظمتها ج
م�ال اللغة العربية
(((
خالل 2021م.
ج
ال�امعة

عدد امللتقيات والندوات
العلمية في ج
م�ال اللغة
العربية لعام 2021

ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

15

ج�امعة امللك سعود

7

ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

6

ج�امعة امللك عبدالعزيز

6

ج�امعة طيبة

8

ج�امعة الطا�ئ ف

6

ج�امعة تبوك

5

ج�امعة حا�ئ ل

2

ج�امعة القصيم

2

ج�امعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل

4

ج�امعة امللك خالد

11

ج�امعة شقراء

4

ج�امعة دار الحكمة

2

اإلصدارات واألبحاث العلمية
أعد مسح لألوراق العلمية املنشورة في ج
امل�الت العلمية املحكمة في اململكة خالل
الفترة 2019م 2021 -م ألغــراض التقرير ،وغطى  523بحث �ًا في  19ج
م�لة،
(((
امل�الت املتخصصة في اللغة العربية وآدابها ج
تشمل ج
وم�الت العلوم اإلنسانية.
ج
االت�اهات واملوضوعات البحثية في الحقل اللغوي عبر
يهدف املسح إلى رصد
ق ـيــاس الـكـلـمــات املـفـتــاحـيــة واملــوضــوع ـيــة فــي مستخلصات وع ـنــاويــن األب ـحــاث
املنشورة ،ومن املهم هنا اإلشارة إلى أن الورقة الواحدة قد تعال��ج موضوع �ًا واحد �ًا أو
أكثر .وكانت أبرز نتا�ئ ��ج املسح هي نسبة الزيادة العالية في النشر واإلنتا��ج املتعلق
بأبحاث اللغة العربية ،حيث نُ�شرت  232ورقة علمية في عام 2021م مقابل
 150ورقة علمية في عام 2020م ،ولعل اهتمام ج
ال�امعات املتصاعد بمعايير
تصنيف ج
ال�امعات والـ جـ�ــودة األكاديمية – والتي يعد اإلنـتــا��ج البحثي ومعامل
تأثيره من أهمها – سبب �ًا في هذه الزيادة .ولوحظ أيضا�ً أن ثمة موضوعات بحثية
نت�ت عن ج�ا�ئ حة كوفيد -19مثل دراسة تأثير ج
ج
ال�ا�ئ حة على لغة األدب والشعر،
وتأثيرها على تعليم اللغة العربية عن ُب�عد .ولكن هذه الدراسات محدودة ج�دا�ً
من حيث العدد؛ إذ نُ�شر في عام 2021م بحث واحد فقط عن تأثير ج
ال�ا�ئ حة على
الشعر السعودي في ج
م�لة العلوم العربية ،وثالثة عن تعليم اللغة العربية عن
ُب�عد في ظل ج�ا�ئ حة كوفيد .19-وشهد موضوع رقمنة اللغة واملدونات الحاسوبية
ج
ترا�ع �ًا نسبي �ًا كذلك ،فقد بلغت نسبة األوراق العلمية التي ناقشت هذا املوضوع
 2.16%مــن ج
إ�مالي األوراق املنشورة فــي عــام 2021م ،مقابل  5.7%عام
2019م ،وقد يعود ذلك إلى االحتفاء باليوم العاملي للغة العربية في عام 2019م
والذي كان بعنوان (دور الذكاء االصطناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها).
ج
والتر�مة والتعريب مــن أقل
كانت مواضيع أدب األط ـفــال ،واألدب الرقمي،
املواضيع بحث �ًا ودراســة خالل األعــوام 2019م – 2021م ،وفي املقابل ،تفوقت
مواضيع النحو والصرف ،واألدب العربي ،والتراث اللغوي ،واألدب السعودي ،كما
في الشكل رقم ( .)2ويوضح الشكل رقم ( )3مدى االرتفاع واالنخفاض في نسب
األوراق العلمية املنشورة بحسب املوضوعات ،وهي نسب متقاربة بشكل عام
وال تشي بتغير ج�ذري يمكن رصده .قاس املسح أيضا�ً مستوى الحضور العاملي
ج
للم�الت ،ونسبة املشاركة الدولية فيها  -ممثلة بعدد الباحثين املساهمين
و�امعات خــار��ج اململكة  -فكانت ج
فيها من مؤسسات ج
م�الت املراكز البحثية

ثقافتنا هويتنا
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والصون
االٕ دارة
ْ

وهــي :ج
امل�الت الثالث الصادرة عن مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للتخطيط
والسياسات اللغوية ،ج
وامل�لة الصادرة عن مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
م�الت ج
اإلسالمية ،أكثر انتشارا�ً وحضورا�ً خار��ج اململكة من ج
ال�امعات السعودية،
كما يوضح الشكل رقم (.)4

شكل  :2عدد األوراق املنشورة في ج
امل�الت العلمية املحكمة في اململكة خالل
الفترة 2019م – 2021م مصنفة حسب املوضوع.
النحو والصرف
األدب العربي
التراث اللغوي
الدراسات النقدية والثقافية
األدب السعودي
اللسانيات
ج
املعا�م والقواميس
النص القرآني والقراءات القرآنية
العربية لغة ثانية
البالغة
السياسة والتخطيط اللغوي
ج
الله�ات العربية
تحقيق النصوص
املهارات اللغوية وتعليم اللغة العربية
رقمنة اللغة واملدونات الحاسوبية
تعدد اللغات والدراسات املقارنة
األصوات
النص النبوي
الخطاب
ج
التر�مة والتعريب
التعليم اإللكتروني وتطبيقات التعليم
أدب األطفال
أثر ج�ا�ئ حة كورونا
مصطلحات طبية
األدب الرقمي
تعليم عن بعد

شكل  :1عدد األوراق العلمية عن اللغة العربية واملنشورة في ج
امل�الت العلمية
املحكمة في اململكة خالل الفترة 2019م – 2021م.
232

150

141

2019م

2020م

2021م

4
4
3
3

37
31
25
20
19
18
18
13
12
10
9
9
9
8

49
48

66
63

86

110
100

ج
املعال�ة في األعوام 2019م – 2021م.
شكل  :3التوزيع النسبي لألوراق العلمية املنشورة في كل عام حسب املوضوعات
أثر ج�ا�ئ حة كورونا

1.72%

األدب الرقمي

0.7%

مصطلحات طبية

تعل�يم عن بعد
املهارات اللغوية وتعل�يم اللغة العربية
ال�خطاب

1.4%

البالغة
ال�راث اللغوي
ت

النص النبوي

النحو والصرف
اللسانيات
األصوات

األدب السعودي

العربية لغة ثانية

النص القرآ�ن ��ي والقراءات القرآنية
تحقيق النصوص
أدب األطفال
العر� ي�
األدب
ب
السياسة والتخطيط اللغوي
تعدد اللغات والدراسات املقارنة

رقمنة اللغة واملدونات الحاسوبية

8.62%
21.98%

15.3%

4.74%
11.64%

2.7%
8.0%

1.4%

1.3%

12.8%

2.16%

21.3%

15.52%

30.0%

23.28%
11.64%

2.7%

20.6%
9.2%

2.7%

17.3%

9.9%

12.1%

22.7%

2.1%

2.1%

6.7%

0.7%

2.7%

18.0%

5.0%

2.8%

2.16%

6.7%

5.7%

2019م

2.16%

15.3%

2.1%

اإللك�رو�ن �ي� وتطبيقات التعل�يم
التعل�يم
ت
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4.0%

3.5%
7.1%

7.1%

1.29%
5.17%
2.59%

0.7%

3.5%

0.7%

0.86%

2.7%

18.4%

ال� ج
ر�مة والتعريب
ت

الدراسات النقدية والثقافية

0.7%

1.4%

ج
الله�ات العربية
ج
املعا�م والقواميس

1.29%

5.7%
2020م

3.3%

2%
2021م

5.60%
9.05%
3.02%
1.72%

21.98%

4.7%

2.0%

12.93%

4.74%
2.59%
2.16%
1.29%

128
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شكل  :4نسبة املشاركة الدولية في ج
امل�الت العلمية املحكمة في اململكة خالل
الفترة 2019م – 2021م .
357

الباحثون من ا جل�امعات
واملؤسسات السعودية

		

الباحثون من ج�امعات
ومؤسسات خار��ج اململكة

		

41

73

52

ج
مست�دات السياسات اللغوية
يعد قرار ج
م�لس الوزراء باملوافقة على تنظيم مركز امللك عبدهللا بن عبد العزيز
للتخطيط والسياسات اللغوية  -مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الدولي لخدمة
اللغة العربية سابقا�ً – أبرز السياسات والقرارات التنظيمية ذات الصلة باللغة
ج
بمو�ب هذا التنظيم  -مختص �ًا بوضع
العربية لهذا العام ،حيث أصبح املركز -
السياسات والقرارات اللغوية على املستوى الوطني ،ويرتبط تنظيمي �ًا ج
بم�مع
امللك سلمان العاملي للغة العربية الــذي نُ�قلت إليه بعض اختصاصات املركز.
ج
املر�عية فــي بناء بــرامــ��ج التخطيط اللغوي واملعايير
كما يضطلع املــركــز بــدور
والسياسات اللغوية والعمل على تنفيذها (((.ويرى املختصون أن تنظيم املركز
الف�وة في املـ جـ�ــال اللغوي املحلي الــذي كــان يحتا��ج إلــى ج
ج�ــاء ليسد ج
و�ــود ج�هة
(((
ج
منه�ية.
مختصة لوضع السياسات واللوا�ئ ح وتأصيلها وفق آليات

منظومة الخدمات والبرام�ج واملشاريع اللغوية
�

بالرغم من التطور التقني املتسارع ،إال أن املشاريع التقنية ذات العالقة باللغة
العربية مل تشهد تـطــورات كبرى خــال هــذا الـعــام ،عــدا بعض الـشــراكــات بين
مؤسسات ومراكز اللغة وشركات التقنية ،وقد يشير ذلك إلى نمو مستقبلي.
مــن هــذه الـشــراكــات مــذكــرة التفاهم بين ج
م�مع املـلــك سلمان العاملي للغة
العربية
والهي�ة السعودية للبيانات والــذكــاء االصطناعي (ســدايــا) (((،وأخــرى
ئ
(((
مع شركة ثقة وذلك للتعاون في ج
م�االت الذكاء االصطناعي لخدمة اللغة،
ولتطوير األدوات والتقنيات والبيانات ذات العالقة باللغة العربية .ومن املتوقع
أن يبدأ ج
امل�مع في العمل على عدد من املشاريع اللغوية خالل عام 2022م،
ومنها( :العربية والحوسبة) ،و(مدونة اللغة العربية املعاصرة) ،وهي مشاريع
انتهى ج
امل�مع هذا العام من التخطيط لها ((1(.أما مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،فلديها ثمانية مشاريع تقنية نشطة في ج
م�ال اللغة العربية ،وهي
تخضع للتطوير والـتـحــديــث املـسـتـمــر يــن ،كـمــا فــي الـشـكــل رقــم ( ((1(.)5وقــد
أشارت النسخة السابقة من تقرير الحالة الثقافية إلى التحديات التي ج
توا�هها
املشاريع التقنية اللغوية ،ومنها ضعف االستثمار ومحدودية عوا�ئ ده املباشرة
(((1
في هذا ج
امل�ال.

ويتطلع املـ جـ�ــال اللغوي إلــى مشاريع ج�ــديــدة تهدف لخدمة اللغة العربية في
ج
ج
التر�مة والتعريب ،وغيرها .حيث دشنت
م�االت التعليم والتدريب ،ومشاريع
ج
استراتي�ية مركز األمير محمد بن سلمان العاملي للخط العربي
وزارة الثقافة
(دار القلم) ،وذلك في حفل اختتام مبادرة عام الخط العربي 2021م ،وحددت
ج
االستراتي�ية رؤيــة املركز ورسالته في «حماية إرث الخط العربي» ،وأعلنت
عشرة برام��ج ر�ئ يسية للمركز شملت البحث واألرشفة ،والتعليم ،ومتحف الخط
(((1
العربي الدا�ئ م ،وغيرها من البرام�.
ج
شكل  :5املشاريع التقنية النشطة ذات العالقة باللغة العربية لدى مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
منصة تحليل
بيانات واقع
التواصل ج
اال��تماعي
(سمات)

نظام تطوير
آل�
محادث ي
(تشات بوت)

نظام آل��ي للتعرف
على الكالم
اآلل�)
(الناطق ي

مشاريع مدينة
امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

نظام للتعرف على
النصوص ف���ي الوثا�ئ ق
العربية املطبوعة

ثقافتنا هويتنا

ال� ج
ر�مة اآللية
ت

وسم (لتوس�ي م
ِ
النصوص العربية)

مدونة كوفيد 19 -
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والصون
االٕ دارة
ْ

وت�در اإلشارة إلى أن في ج
ج�دة ((1(.ج
ال�امعات السعودية ما يقارب  24مركزا�ً أو
(((1
ج
ج
وحدة
التر�مة والتعريب في ج�امعة
للتر�مة والتعريب ،كان أحدثها مركز
(((1
أم القرى.
املعا�م والقواميس أهمية عن ج
ج
تر�مة النصوص ،إذ تعد
وال يقل إعداد وإصدار
ج
ج
للمتر�مين ،وتسهم في إثراء املحتوى العربي املتخصص ،وتؤصل
مرا�ع مهمة
ج
معا�م وقواميس عدة؛
املصطلحية العربية وتوحدها .وقد صدرت خالل العام
ج
مع�م
منها ما كان ثنا�ئ ي أو متعدد اللغات ،وبعضها أحادي اللغة ،ومن أبرزها
ج
مع�م
املصطلحات التقنية الذي أعدته وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ،وهو
ج
املع�م العربي
إلكتروني أضيف إليه ألف مصطلح تقني خالل 2021م ،وكذلك
الهي�ة السعودية للملكية الفكرية ،وهو يحتوي على
للملكية الفكرية الصادر عن
ئ
(((2
ج
واإلن�ليزية.
 250مصطلحا�ً عن امللكية الفكرية باللغتين العربية

ج
التر�مة
مشاريع
التر�مة لهذا العام هو (مبادرة ج
ج
تر�م)
كان أبــرز املشاريع املؤسسية في قطاع
ج
والتر�مة العام املاضي ،واحتوت على مشروع
هي�ة األدب والنشر
التي أطلقتها ئ
ج
ج
التر�مة لدور النشر ،وقد نت��ج عن
تر�مة الدوريات األكاديمية ،ومشروع منح
(((1
املبادرة ج
تر�مة  336عمال�ً مختلفا�ً من العربية وإليها .كما تسهم ج
ال�امعات
ج
ال
التر�مة والتعريب فيها ،فمث �ً
السعودية في إثراء املحتوى العربي عبر مراكز
يقوم املركز السعودي للمحتوى الرقمي التابع لدارة امللك عبدالعزيز -بالتعاون
والتر�مة فــي ج
ج
دون)
مــع أقـســام اللغات
ال�امعات مــن خــال مـشــروع (ويـكــي ّ
ج
لتر�مة املـقــاالت فــي املوسوعة العاملية الـحــرة (ويكيبيديا) ،وكــانــت بدايته مع
ج
بتر�مة  317مقا ًال ((1(.كما تُ� ج
ج�امعة طيبة
ر�م للمشروع خالل العام  50مقاال�ً
مقاال بالتعاون مع ج�امعة
علمي �ًا وطبي �ًا بالتعاون مع ج�امعة امللك خالد ((1(،وً� 31
ج
التر�مة خالل عام 2021م.
ج�دول  :3نماذ��ج ملشاريع ومبادرات
نوعه

املشروع أو املبادرة
تر�م :مشروع ج
مبادرة ج
تر�مة الدوريات األكاديمية

ج
ال�هة املنظمة

مشروع

ج
والتر�مة
هي�ة األدب والنشر
ئ

مشروع

املوسوعة العاملية لألدب العربي بالتعاون مع إثراء

مبادرة

ج�امعة امللك سعود بدعم من وزارة التعليم (التمويل املؤسسي)

مشروع

أثرى

ملتقى

ج
والتر�مة
هي�ة األدب والنشر
ئ

مبادرة مبين إلثراء محتوى اللغة العربية في ويكيبيديا

(((2

مسابقة

وقف لغة القرآن في ج�امعة امللك عبد العزيز

ج
التر�مة في مسابقة أقرأ الدورة السابعة
مسار سفراء

(((2

مسابقة

مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي إثراء

مسابقة

ج�امعة األمير سلطان

(((2

مد ج
لتر�مة الكتب

(((2

ج
تر�مة كتاب

(((2

مشروع أثرى ج
لتر�مة الكتب النسخة الثانية والثالثة

(((2

ج
التر�مة
ملتقى

(((2

ج
التر�مة بين ج�امعات اململكة
مسابقة

(((2

ج
ملعا�م وقواميس صدرت خالل 2021م.
ج�دول  :4نماذ��ج

34

ج
املع�م أو القاموس
عنوان

ج�هة اإلصدار

مع�م املصطلحات :ج
ج
إن�ليزي عربي

الهي�ة امللكية ج
لل�بيل وينبع
ئ

ج
ج
(مع�م إلكتروني)
مع�م املصطلحات التقنية

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

ج
ج
واإلن�ليزية
املع�م العربي للملكية الفكرية :باللغتين العربية

الهي�ة السعودية للملكية الفكرية
ئ

مع�م املصطلحات اللغوية :عربي – ج
ج
إن�ليزي – فارسي

دار ج�امعة امللك سعود للنشر

مع�م مصطلحات مواصفات اإليزو ( :)ISOعربي – ج
ج
إن�ليزي – فرنسي  -إسباني

دار األصحاب للنشر والتوزيع

ج
مع�م مصطلحات أدب األطفال

دار كادي ورمادي

قاموس مصطلحات األمن

مكتبة التوبة

قاموس املوارد البشرية واملال واألعمال

دار تشكيل

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
من أبرز التطورات التي حدثت خالل هذا العام في ج
م�ال تعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها ،إطالق مشروع (االعتماد األكاديمي ملراكز وبرام��ج تعليم اللغة
هي�ة تقويم التعليم
العربية لغير الناطقين بها) ،حيث سيبدأ مركز اعتماد في ئ
ج
والبرام�ي األكاديمي لهذه املراكز ،تحقيقا�ً
والتدريب بتقديم االعتماد املؤسسي
(((2
ملعايير ج
ج
ال�ودة في تعليم اللغة العربية.
ويو�د في ج�امعات اململكة  16معهد �ًا
ووحدة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ((3(،وخمسة معاهد خار��ج اململكة
تتبع ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ((3(.إضافة إلى برنام��ج (العربية
ج
لل�ميع) ومقره الرياض ،وقد شهد العام إضافة ج�ديدة لهذه املعاهد بعد افتتاح
معهد العال للغات في نوفمبر ،حيث يقدم املعهد تدريبا�ً لخمس لغات منها
(((3
العربية لغير الناطقين بها.

شكل  :6عدد معاهد وبرام��ج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في اململكة .

(((3

1

الرياض
مكة املكرمة

1

1

5

املدينة املنورة

1

5

1

1

القص�يم

1

1

حا�ئ ل
تبوك

1

ا جل�وف

1

1

عس�ر
ي

3

الباحة
3

ج�ازان

ج�دول  :5أعداد الطالب امللتحقين بمعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في بعض ج
ال�امعات في عام 2021م.

1

1

1

1

1

(((3

ج
ال�امعة

عدد معاهد أو وحدات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

6

ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1

106

ج�امعة امللك عبدالعزيز

1

24

ج�امعة القصيم

1

331

ج
ال�امعة السعودية اإللكترونية

برنام��ج العربية على اإلنترنت

3600

ج�امعة تبوك

1

135

ج�امعة ج
ال�وف

1

33

عدد الطالب امللتحقين
2598

ثقافتنا هويتنا
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والصون
االٕ دارة
ْ

صون التراث واإلدارة املستدامة له
التوثيق وقوا�ئ م الحصر
شهد عام 2021م تطورا�ً في ممارسات توثيق وحصر التراث في اململكة ،وقد
هي�ة التراث العام
نت��ج هذا التطور عن التنظيمات املؤسساتية التي بدأت بإنشاء ئ
الهي�ة .وبذلك كــان تنظيم
املاضي ،ثم ما أقــر هــذا العام من تنظيم لصالحيات
ئ
ج
للس�الت الوطنية لآلثار ،والتراث العمراني ،والتراث الصناعي ،استمرارا�ً
الهي�ة
ئ
ل�هود الحصر والتوثيق .وكان من نتا�ئ ��ج تطور التنظيمات ج
ج
االت�اه نحو املركزية في
توثيق عناصر التراث على املستوى الوطني ،وإن كانت مؤسسات أخرى معنية
بالتراث مستمرة في ج�هودها أيضا�ً بالتنسيق مع وزارة الثقافة ،عبر مشاريع
ومبادرات األرشفة وتوثيق التراث الثقافي غير املادي.
التنقيب واملسح األثري واالكتشافات األثرية
تعكس أعداد مشاريع املسح والتنقيب واالكتشافات األثرية في 2021م النمو
املتصاعد للعناية بقطاع اآلثار وبقطاعات التراث الثقافي بشكل عام .فقد �أُ علن
خالل العام عن ستة اكتشافات أثرية مهمة تقع خمسة منها في شمال اململكة
والسادس في منطقة املدينة املنورة .وكان أولها اكتشاف مواقع أثرية في النسيم
في صحراء النفود بمنطقة حا�ئ ل – وهــو أول موقع أشولي مــؤرخ في اململكة
بي�ية تشير إلى ج
و�ــود بحيرة ومياه عذبة
– يعود إلى  350ألف سنة ،ودال�ئ ــل ئ
هي�ة التراث ومعهد ماكس
بين
بالتعاون
عميقة في املنطقة .وكان االكتشاف
ئ
(((3
بالنك األملاني ضمن مشروع ج
(ال�زيرة العربية الخضراء) .وفي منطقة حا�ئ ل

أيضا�ً ُاكتشفت نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد – القرن السادس
ً
تقريبا ،وهو أطول نص كتابي
ق .م – .وعثر على نص مسماري وفيه  26سطرا�ً
الهي�ة كذلك العثور على بعض اآلثار
ُاكتشف في اململكة حتى اآلن ((3(.أعلنت
ئ

واألحافير في كهف أم ج�رسان بحرة خيبر في املدينة املنورة ،يصل عمرها إلى 7
(قر�ة)
ّي
آالف سنة ((3(.وآخر االكتشافات األثرية املعلنة هذا العام كان في موقع
في منطقة تبوك ،وهي من أكبر املستوطنات املوثقة في ج
ال�زيرة العربية ،ويعود
تاريخها – وفـقـ �ًا آلخــر أعـمــال التنقيب فــي املــوقــع  -إلــى العصر الـبــرونــزي املبكر
بحسب ما كشفت عنه أعمال التنقيب في املوقع ((3(.كما نُ�شر بحثان علميان في
ه�رات بشرية من إفريقيا إلى ج
سبتمبر 2021م ،حدد أولهما خمس ج
ال�زيرة
العربية بدأت قبل  400ألف سنة تقريبا بحسب االكتشافات األثرية الحديثة
ال�مل بمنطقة ج
ر�ح البحث اآلخر أن يكون موقع ج
شمال اململكة ((4(.فيما ج
ال�وف
(((4
ج
من أقدم املواقع في العامل لنحت ج
بالح�م الطبيعي.
م�سمات الحيوانات
ً (((4
بلغ عــدد بعثات املسح األث ــري ومــواســم التنقيب لهذا الـعــام  20مـشــروعــا،
مقابل  13بعثة العام املــاضــي ((4(.وتتمركز  55%من البعثات النشطة لهذا
العام في املناطق الشمالية في اململكة ،كما في الشكل رقم ( ،)7وهو ما يفسر
زيــادة االكتشافات األثرية في شمال اململكة مقارنة ببقية املناطق .كما أكمل
مركز حماية التراث الثقافي املغمور تحت مياه البحر األحمر والخلي��ج العربي
ثالثة مشاريع في منطقتي املدينة املنورة وتبوك ((4(.وهي أولى مشاريع املسح
(((4
هي�ة التراث إطالقه العام املاضي.
والتنقيب للمركز الذي أعلنت ئ
شكل  :7مشاريع املسح األثري ومواسم التنقيب النشطة خالل 2021م

(((4

1

تبوك

4

ج
ال�وف

4

1

1

حا�ئ ل

1

2
2

الحدود الشمالية
املدينة املنورة

1

الرياض
املنطقة الشرقية
القصيم

4

عسير

1 1

4
1

ج
ن�ران
ج�ازان

1

مواسم التنقيب واملسح األثري
النشطة خالل 2021م

3

1

2

2

2

2

20

مواسم التنقيب واملسح األثري التابعة ملركز حماية
التراث الثقافي املغمور تحت مياه البحر األحمر
والخلي��ج العربي خالل 2021م

عدد القطع األثرية املستعادة
في الداخل والخار�
ج
خالل 2021 - 2019م

36

1

1284

1
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البحث العلمي وإنتا�ج املعرفة في ج
م�ال التراث
�
بالرغم من إسهام ج
ال�امعات واملؤسسات املعنية بــدارســة الـتــراث في اإلنـتــا��ج
امل�الت املتخصصة في ج
العلمي واملعرفي حول آثار وتــراث اململكة ،إال أن ج
م�ال
ال ـتــراث م ـحــدودة ك ـمـ ًـا ،مـقــارنــة بـعــدد املــراكــز واملــؤس ـســات وال ـكــراســي البحثية
في نفس املـ جـ�ــال ،وقــد صــدر هــذا العام العدد  43من ج
م�لة أدومــاتــو عن مركز
عبدالرحمن السديري الثقافي ،وهي من ج
امل�الت العلمية املحكمة املتخصصة
بــدراســة آث ــار الــوطــن الـعــربــي ،وص ــدر عــددهــا األول عــام 2000م .استمر أيـضـا�ً
صدور ج
م�لة الدارة املحكمة عن دارة امللك عبدالعزيز وهي تعنى بنشر األبحاث
العلمية عن تراث اململكة وتاريخها ،وعن تراث العامل العربي واإلسالمي ،وصدر
منها أربعة أعداد هذا العام ،وهو العام السابع واألربعون منذ بداية صدور ج
امل�لة.
م�لة الدارة هذا العام في الكشاف العربي لالستشهادات ج
در�ت ج
وقد �أُ ج
املر�عية
( ،)ACIمما يعزز حضور ج
امل�لة في أوساط البحث العاملية ((4(.بينما توقفت ج
م�لة
هي�ة التراث النسخ
أطالل :حولية اآلثار العربية السعودية العام املاضي ،وأتاحت ئ
(((4
الهي�ة اإللكتروني.
اإللكترونية ألعدادها الثالثين في موقع
ئ
ج�دول  :6نماذ��ج ألبرز املؤتمرات والندوات العلمية املتخصصة في التراث والتراث الطبيعي لعام 2021م.
املؤتمر أو الندوة
املكتشفات األثرية

(((4

ج
(املس�د :إبداع القطع والشكل والوظيفة)
الفن اإلسالمي

(((5

استخدام الذكاء االصطناعي
في علم اآلثار وتطوير تاريخ اإلنسان

(((5

خط التابالين :البعد التنموي والثقافي

(((5

الندوة العاملية التاسعة لدراسات تاريخ ج
ال�زيرة العربية

(((5

بي�ة البحر األحمر وتنوعها األحيا�ئ ي
ئ

(((5

تأصيل الثقافة التاريخية (السدو والعرضة)
(((5
في اململكة العربية السعودية

النوع

ج
ال�هة املنظمة

ملتقى (افتراضي)

هي�ة التراث
ئ

مؤتمر دولي (حضوري)

مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء) بالتعاون
ج
املسا�د
مع ج�ا�ئ زة عبداللطيف الفوزان لعمارة

ندوة (افتراضية)

دارة امللك عبدالعزيز

ندوة (افتراضية)

هي�ة التراث
مكتبة دار العلوم بالتعاون مع ئ

ندوة دولية (حضورية وافتراضية)

مركز امللك سلمان لدراسات تاريخ ج
ال�زيرة العربية

مؤتمر (افتراضي)

ج�امعة تبوك بالتعاون مع ج
ال�معية السعودية لعلوم الحياة

ندوة (حضورية)

ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

ثقافتنا هويتنا
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والصون
االٕ دارة
ْ

قوا�ئ م التراث الوطنية
في استمرارية ج
لل�هود املؤسساتية لحصر وتوثيق مواقع التراث ،شهد العام
تنظيم �ًا لـسـ جـ�ــات ال ـتــراث الــوطـنــي املختلفة وه ــي( :الـسـ جـ�ــل الــوطـنــي لــآثــار)
ج
وتس�يل اآلثــار بتصنيفاتها الثالثة :اآلثــار الثابتة واملنقولة ،واملــواقــع
لحصر
ج
و(الس�ل الوطني للتراث العمراني)
التاريخية ،ومــواقــع الـتــراث الشعبي.
ويـسـ جـ�ــل فـيــه كــل مــا يتعلق بــالـتــراث الـعـمــرانــي مــن مــواقــع وم ـبــان ،توثيقا�ً
وحـمــايــة ومـتــابـعــة وإدارة مل ــوارد ال ـتــراث الـعـمــرانــي فــي املـمـلـكــة .و(الـسـ جـ�ــل
ً
هي�ة التراث
الوطني للتراث الصناعي) ،وهــو تــراث حديث
نسبيا ،حــددت ئ
الختياره أربعة معايير هي املعيار التاريخي ،واملعيار الكمي ،واملعيار القيمي،
ج
ج
املس�لة خالل
الس�الت زيادة في العناصر
واملعيار التقني ((5(.ومل تشهد هذه
الهي�ة تعمل على حصر املواقع والعناصر أو ًال .فمثال�ً ُحصر 73
العام ،إال أن
ئ
(((5
ج
ج
الس�ل الوطني للتراث الصناعي،
للتس�يل في
موقعا�ً مرشح �ًا
وس ج�ل
ُ
ج
املس�لة حتى
فيه خط التابالين كأول موقع تراث صناعي ((5(.وتبلغ املواقع
عــام 2021م 8176 :مــوقـعـا�ً أثــر ي ـ �ًا فــي الـسـ جـ�ــل الــوطـنــي ل ــآث ــار ((5(،و1023
(((6
ج
الس�ل الوطني للتراث العمراني.
موقع �ًا في
ج
ج
الس�ل الوطني لآلثار وتوزيعها في
املس�لة في
شكل  :8أعــداد املواقع األثرية
(((6
مناطق اململكة.
ج
املس�لة
عدد املواقع األثرية

1533 1534

910

651 684

698
450

741

211 269
121 175 199

الرياض

املدينة املنورة

تبوك

مكة املكرمة

عسير

حا�ئ ل

الحدود الشمالية

القصيم

ج
ن�ران

ج
ال�وف

الباحة

املنطقة الشرقية

ج�زان

ج
ج
الس�ل الوطني للتراث العمراني وتوزيعها
املس�لة في
شكل  :9أعداد املواقع
(((6
في مناطق اململكة.
ج
املس�لة
عدد مواقع التراث العمراني

234

103

الرياض

املدينة املنورة

تبوك

مكة املكرمة

عسير

حا�ئ ل

الحدود الشمالية

القصيم

ج
ن�ران

الباحة

املنطقة الشرقية

33

31

78

ج�زان

38

38

26

41

69

72

ج
ال�وف

58

131

109
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قوا�ئ م التراث العاملية
ج
تس�يل مواقع وعناصر ج�ديدة في قوا�ئ م التراث العاملي لدى
شهد هذا العام
ج
ج
ج
الـيــونـسـكــو ،أب ــرزه ــا تـســ�ـيــل � ــزي ــرة فــرســان ك ــأول محمية سـعــوديــة تس�ل
في برنام��ج اإلنـســان واملحيط الحيوي ،ضمن الشبكة العاملية ملحميات املحيط
الـحـيــوي ((6(.وقــد أنش��ئ برنام��ج اإلنسان واملحيط الحيوي (مــاب) عــام 1971م
ويضم حتى اآلن  727محمية حول العامل ،وهي املحميات التي تسعى لتحسين
البي�ي
والبي�ة ،وتشكل نـمــاذ��ج مهمة للتوازن والتنوع
التفاعل بين اإلنـســان
ئ
ئ
وتحقيق التنمية املستدامة ((6(.كما ج
س�لت اململكة موقع ِحمى الثقافي بمنطقة
ج
ج
مس�ل في
ن�ران في قا�ئ مة التراث العاملي ،وبذلك يكون سادس موقع سعودي
القا�ئ مة ((6(.وثالث هذه القوا�ئ م هي شبكة اليونسكو للمدن املبدعة ،وقد ُس ج�لت

فيها مدينة بريدة في ج
م�ال فن الطهي ((6(،وسبقتها مدينة األحساء عام 2015م
(((6
في ج
الشعبية.
والفنون
م�ال الحرف
أنش�ت هذه الشبكة عام 2004م
وقد
ئ
ملد ج�سور التعاون بين املــدن التي تستلهم من اإلب ــداع مـصــدر �ًا مهم �ًا للتنمية
املستدامة ،وذلــك عبر سبعة ج
م�االت إبداعية هي :الحرف والفنون الشعبية،
والتصميم ،واألفــام ،وفن الطهي ،واألدب ،وفنون اإلعــام ،واملوسيقى ((6(.وفي
ختام العام ُس ج�ل الخط العربي في القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي
(((6
لــدى اليونسكو ضمن ملف مشترك مــع  15دولــة عربية وبقيادة اململكة،
ج
ليصبح ج
املس�لة فــي القا�ئ مة التمثيلية للتراث
م�موع العناصر السعودية
غير املــادي تسعة عناصر ،ثالثة منها ج
س�لتها اململكة منفردة ،وهــي فن القط
العسيري ورقصة املزمار والعرضة ج
الن�دية.

ج
املس�لة في قا�ئ مة التراث العاملي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
شكل  :10املواقع السعودية

(((7

منطقة حمى الثقافية ف� �ي� ج
ن�ران

2021م

مواقع الفنون الصخرية ف���ي منطقة حا�ئ ل

2018م

واحة األحساء

2015م

حي الطريف ف���ي الدرعية التاريخية

2014م

2010م

ج�دة التاريخية

2008م

موقع ج
الح�ر

ثقافتنا هويتنا
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والصون
االٕ دارة
ْ

ج
املس�لة في القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
ج�دول  :7العناصر

(((7

ج
التس�يل
سنة

ج
املس�لة
الدول

2021م

باالشتراك مع ج
ال�زا�ئ ر والبحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وموريتانيا
واملغرب وعمان وفلسطين والسودان ،وتونس ،واإلمارات ،واليمن

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

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

العنصر
الخط العربي

(((7

فن الصقارة

2010م

(((7

ج
وبل�يكا واإلمارات وإسبانيا وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا
باالشتراك مع أملانيا والنمسا
وكازاخستان واملغرب ومنغوليا وباكستان والبرتغال وقطر وسوريا وكوريا والتشيك
توثيق التراث الثقافي
في اهتمام متنام لتوثيق التراث الثقافي غير املــادي في اململكة ،أطلقت عدة
مؤسسات معنية بالتراث مـبــادرات ج�ــديــدة خــال الـعــام ،كما اتسعت دا�ئ ــرة
الـقـطــاعــات املـشـمــولــة بــالـتــوثـيــق ،كــال ـتــراث املــوسـيـقــي وتـــراث الـفـنــون األدا�ئ ـي ــة.
هي�ة تطوير بوابة الدرعية مشروع (التاريخ الشفوي للعرضة
فمث �ً
ال أطلقت ئ
السعودية) ،ويعد ج�ــزءا�ً من مشروع (توثيق التاريخ الشفوي للدرعية) والذي
ج
بدأ في 2020م،
وس�ل أكثر من  200ساعة مر�ئ ية وصوتية ((7(.كما تعمل
وهي�ة التراث  -بالتعاون مع
وهي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية
هي�ة املوسيقى
ئ
ئ
ئ
ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا)  -على عدة مشاريع
لحصر وتــوثـيــق ال ـتــراث ومـنـهــا (تــوثـيــق فــن مـ جـ�ــار يــر الـعـيــد فــي بــاديــة الـحـ جـ�ــاز)
ومشروع (حصر وتوثيق األلوان التراثية املوسيقية واألدا�ئ ية في منطقة عسير).
وتعمل ج
ال�معية أيضا�ً على إعداد ملفات ترشيح البن الخوالني ،وحداء اإلبل،
ج
هي�ة
للتس�يل في قا�ئ مة التراث الثقافي غير املادي في اليونسكو بالتعاون مع ئ
الـتــراث ((7(.وعلى مستوى املؤسسات األكاديمية ،يستمر العمل في مشروع
(حفظ التراث الشفاهي) ج
ب�امعة األميرة نــورة بنت عبدالرحمن ،حيث بدأت
ج
وتس�يلها
مرحلته األولى عام 2019م ،بهدف ج�مع الحكايات الشعبية املروية
ج
وتوثيقها .وقد ُاعتمدت نماذ��ج ج
والتس�يل والتصنيف خالل هذه املرحلة
ال�مع
(((7
لعام 2021م.
شـهــد ال ـعــام أي ـض ـ �ًا إص ـ ــدارات توثيقية ج� ــدي ــدة ،ومـنـهــا إصـ ــدار هـيـ ئـ�ــة املوسيقى
ـا�ٍ
لكتيب بعنوان (ألحان سعودية) يحتوي على  22لحن �ًا ونوتة موسيقية ألغـ �ن
سـعــوديــة ب ـ ــارزة ((7(.وتستمر دارة املـلــك عبدالعزيز فــي العمل على النسخة
ج
وتر�مة
الرقمية (لألطلس الوطني التاريخي للمملكة العربية السعودية)،
(قاموس األدب واألدبــاء) إلى اللغة ج
اإلن�ليزية ،وكانت طبعته األولى قد صدرت
ج
والتر�مة في نهاية العام عن
هي�ة األدب والنشر
عام 2013م ((7(.كما أعلنت ئ
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مشروع (تطوير موسوعة اململكة العربية السعودية) ،بالتعاون مع مكتبة امللك
الهي�ة على تطوير املوقع اإللكتروني للموسوعة
عبدالعزيز العامة ،حيث ستعمل ئ
(((7
وإنتا��ج ألفي نسخة مطبوعة منها بعد التحديث.
اإلنتا� اإلبداعي
ج
أرشفة
�
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية على مشروع (األرشيف املسرحي) الذي
تعمل ئ
يهدف إلى أرشفة األعمال املسرحية والدراسات املتعلقة باملسرح السعودي.
وقد �أُ رشفت  74مسرحية أرشفة نصية ،ويحتوي األرشيف على عروض مر�ئ ية
وصور فوتوغرافية لبعض املسرحيات ((8(.كما أعلن معهد مسك للفنون في
يونيو 2021م عن مبادرة (مكتبة الفن) إلصدار سلسلة من الكتب  -بمعدل
أربعة كتب سنويا�ً  -يستعرض كل منها أعما �ًال فنية لفنانين سعوديين وعرب،
وتحتوي على مـقــاالت ومـ ج
ـرا�ـعــات فنية كــذلــك ،وتـهــدف املكتبة إلــى أن تكون
ج
س�ال�ً تاريخيا�ً للفن ((8(.ويرى املختصون أن ج
ال�هود املؤسسية ألرشفة اإلنتا��ج
اإلبــداعــي السعودي ما زالــت مـحــدودة ،في إشــارة منهم إلــى بعض املـبــادرات
املتعلقة بأرشفة الفنون اإلبداعية في اململكة ،حيث يتطلعون إلــى أن تتطور
هــذه املـبــادرات وتتحول إلــى ج
س�الت وطنية قريبا ((8(.وقــد �أُ علن أول أرشيف
وطني لإلنتا��ج اإلبداعي السمعي والبصري وهو (األرشيف الوطني لألفالم) ،في
ج
هي�ة األفــام لتطوير قطاع األفــام في اململكة التي أطلقت نهاية
استراتي�ية ئ
(((8
2021م .ويـهــدف األرش ـيــف الــوطـنــي لــأفــام إلــى حفظ ورقـمـنــة وفهرسة
اإلن ـتــا��ج السينما�ئ ي الـسـعــودي ،وذل ــك ضمن ج�ـهــود حماية ال ـتــراث السمعي
والبصري وصونه.

الحماية والتنمية املستدامة
إن صون التراث ال يقتصر على ممارسات حفظه وتوثيقه ،بل يتعداه إلى ج�هود
اإلدارة املستدامة ملــوارده ،ومدى مساهمته في تحقيق التنمية .وتأتي أهمية
ارتـبــاط الـتــراث بالتنمية املستدامة مــن خــال مبدأين – مكملين لبعضهما ال
متعارضين – وهما :أن استدامة التراث غاية وهدف في ج�وهره ،يقتضي حماية
الـتــراث ونقله ج
لأل�يال القادمة .كما أنها وسيلة يتحقق من خاللها مساهمة
(((8
التراث في التنمية املستدامة .ومن خالل هذين املبدأين ،يقيس الفصل أعداد
مواقع اآلثار املحمية ،واملواقع التراثية املؤهلة للزيارة ،وأعداد املنتزهات الطبيعية،
ونسب الزيارات السياحية إليها ،والتي حققت ارتفاع �ًا نسبي �ًا خالل العام .ولكن
أبرز التطورات كان ارتفاع نسبة املناطق املحمية في اململكة ،مقتربة من نسبة
ج
البيولو�ي.
االلتزام الدولي في اتفاقية األمم املتحدة للتنوع
حماية التراث الطبيعي والثقافي
ً
بلغ ج
إ�مالي املواقع األثرية املحمية في اململكة  1700موقعا ،تشرف عليها
ج
بمو�ب التعديل الصادر في 2021م على نظام اآلثــار واملتاحف
هي�ة التراث
ئ
(((8
ج
ـي.
ـ
ن
ـرا
ـ
م
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـراث
ـ
ت
والـ
البي�ة الطبيعية
وتطوير
ـراث
ـ
ت
ـ
ل
ا
حماية
هود
�
وضمن
ئ
الهي�ة امللكية ملحافظة العال
والثقافية في املواقع ذات األهمية التراثية ،وقعت
ئ
ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اتفاقية شراكة تمتد
لخمس سنوات قادمة ،وتهدف االتفاقية إلى تعزيز التعاون املشترك ،والسعي
البي�ة الطبيعية الثقافية للعال لتصبح
إلى تحقيق التنمية املستدامة ،وتطوير
ئ
«أكبر متحف حي في الـعــامل» .ومــن املتوقع أن ينت��ج عن هــذه الشراكة إطالق
مبادرات ومشاريع عدة في ج
م�االت حماية التراث وتوثيقه ،والتعليم ،والطبيعة،
(((8
والفنون اإلبداعية.
(((8

التنمية املستدامة للتراث الثقافي
ج
بــرز اســم قــريــة ج
إدرا� ـهــا
ر� ــال أملــع كــأحــد أهــم املناطق التراثية السياحية ،بعد
في قا�ئ مة (أفضل القرى السياحية في الـعــامل) ،وهــي مـبــادرة أطلقتها منظمة
السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة خالل قمة إنعاش السياحة املنعقدة في
الرياض في مايو 2021م ((8(.وتضم القا�ئ مة في دورتها األولى  44قرية سياحية
ج
للتس�يل ،وفــق تسعة معايير
ُاخـتـيــرت مــن بين  174قرية قُ�ــدمــت ملفاتها
(((8
للتقييم منها صون املوارد الثقافية ،والتنمية املستدامة من خالل السياحة.
هي�ة
وتعمل املؤسسات الحكومية املعنية بصون التراث وإدارته وفي مقدمتها ئ
تهي�تها للسياحة
الـتــراث ،على ترميم املــواقــع األثــريــة والتراثية وتطويرها ،ثم ئ
واستقبال الــزوار ،في دورة فاعلة تحقق صون التراث واستثماره في التنمية
املستدامة .وبلغ عدد مواقع التراث املؤهلة للزيارة في مختلف مناطق اململكة
ج
ومس�د تاريخي ،وقد تُ�حسب
 110مواقع( ((9ما بين قصر وقلعة وموقع أثري
املنطقة األثرية موقع �ًا واحد �ًا برغم ج
و�ود مواقع عدة للزيارة في تلك املنطقة .كما
بدأ العمل على عشرة مشاريع لصون وترميم عدد من املواقع واملناطق التراثية
خالل 2021م ،ومن بينها مشروع «التدعيم اإلنشا�ئ ي لعدد من املباني اآليلة
ج
العا�ل للمباني التراثية» ،وكالهما
للسقوط» ،و«االتفاقية اإلطارية للتدخل
يشمل عـــدد �ًا مــن املــواقــع .وقــد اكتمل تأهيل وتــرمـيــم ثالثين مـسـ جـ�ــد �ًا ضمن
ج
املسا�د التاريخية) ،الــذي بــدأ في
(مـشــروع األمـيــر محمد بــن سلمان لتطوير
(((9
2018م ،واكتملت املرحلة األولــى منه مطلع 2020م .ومن املتوقع كذلك
أن يبدأ العمل على  11مشروعا�ً ج�ديدا�ً خالل العام القادم ((9(.أما أبرز مشاريع
التنمية املستدامة للمواقع التراثية فهو مشروع (إعــادة إحياء ج�دة التاريخية)
الــذي أعلنه صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي
العهد نا�ئ ب ر�ئ يس ج
م�لس الــوزراء وزير الدفاع في سبتمبر 2021م ،ويهدف
إلى تأهيل املواقع التراثية والتاريخية ،واستثمار القيمة الثقافية ج
ل�دة التاريخية
(((9
ج
ل�ذب السياح ورواد األعمال والفنانين.

ثقافتنا هويتنا

2021م 1443 - 1442 /هـ
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والصون
االٕ دارة
ْ

ج
املسا�د التاريخية في 2021م
شكل  :11تطورات مشروع األمير محمد بن سلمان لتطوير

(((9
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املنورة
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إتمام املرحلة األولى

1

0
منطقة
حا�ئ ل

منطقة
الحدود
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1

19

1 1
منطقة
ج�ازان

منطقة
ج
ن�ران

منطقة
ج
ال�وف

منطقة
الباحة

تحت التطوير

شكل  :13نسب الرحالت السياحية الداخلية التي تضمنت زيــارة ملواقع ذات
(((9
أهمية تراثية 2021م (خالل الفترة من يناير وحتى أكتوبر).
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8

اﻟسمﺎﻟﻴﺔ
الحﺪود 

0.43%

5

5

1

5

ا حٜل ﻮف

0.58%
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2.73%

ﺣﺎﯨٔﻞ

2.21%

2

اﻟﻘﺼىم

1.78%
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مكة املكرمة

املدينة املنورة

املنطقة الشرقية

عسير

ج�ازان

الباحة

ج
ن�ران

تبوك

ج
ال�وف

حا�ئ ل

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

20.67%

القصيم

وفي حين يقيس فصل املشاركة الثقافية بشكل تفصيلي مؤشرات السياحة
الثقافية – مقارن �ًا بين مختلف الــز يــارات التي تضمنت أنشطة ثقافية – فإنه
مــن املهم اإلش ــارة هنا إلــى هــذه النسب لقياس مستوى التنمية املستدامة
ملواقع التراث املختلفة في اململكة .إذ بلغت نسبة الرحالت السياحية الداخلية
التي تضمنت زيارات ملواقع اآلثار والحصون وللمناطق األثرية والتاريخية لعام
2021م (منذ يناير وحتى نهاية أكتوبر)  9.4%من ج
إ�مالي الرحالت السياحية
(((9
الداخلية ،في ارتفاع ملحوظ عن نسبتها عام 2019م التي كانت .5.9%
املفا���ئ أن  33.63%من هذه الزيارات كانت ج
ج
الو�هة السياحية فيها
ومن غير
منطقة عسير ،وهــي األعـلــى نسبة بين مناطق اململكة ،تليها منطقة املدينة
ً
املنورة ،ثم مكة املكرمة بنسب  20.67%و11.52%
تباعا ((9(،بالرغم من أن
ج
مس�ل في منطقة مكة املكرمة،
أعلى عــدد للمواقع التراثية املؤهلة للزيارة

42

2

ً
ً
سابعا ،كما يشير الشكل
خامسا ،واملدينة املـنــورة
بينما منطقة عسير تأتي
رقم (.)12

شكل  :12أعداد املواقع التراثية واألثرية املؤهلة للزيارة وتوزيعها
(((9
في مناطق اململكة.
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2.45%

9.33%

33.63%
ﺣ ٜﺎزان

4.89%

التنمية املستدامة للتراث الطبيعي
البي�ية لهذا العام هي مبادرة (السعودية الخضراء) التي
كانت أبــرز املبادرات
ئ
أعلنها صــاحــب السمو امللكي األمـيــر محمد بــن سلمان فــي م ــارس 2021م،
ج
موا�هة التغيرات املناخية وتنمية الغطاء النباتي بزراعة  10مليارات
وتستهدف
ج
ش�رة ،وزيــادة نسبة املناطق املحمية في اململكة إلى أكثر من  ((9(.20%وقد

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

شهد العام أيض �ًا توقيع مذكرة تفاهم بين املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
ومكافحة التصحر عبر مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مــرو�) التابعة للمركز
ج
الهي�ة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (سدايا) ،كان من أبرز أهدافها
مع
ئ
ج
التش�ير وتنمية الغطاء
إتاحة منصة إحسان التابعة لسدايا ،لعرض حمالت
النباتي ((10(.وتكمن أهمية املذكرة في توسيع استثمار البنية الرقمية من ج
أ�ل
حماية التراث الطبيعي وتنميته.

شكل  :14نسبة املناطق املحمية البرية من مساحات بعض الدول.

(((10

15.56 %
13.02 %

البي�ة ،شهد قطاع
وبـعــد اعتماد الــا�ئ ـحــة التنفيذية للمناطق املحمية لنظام
ئ
التراث الطبيعي زيادة في عدد املحميات ومساحتها ،وتنظيم �ًا لصالحيات املركز
الوطني لتنمية الحياة الفطرية .إذ بلغ عدد املناطق املحمية في مختلف مناطق
اململكة  22محمية ،بمساحة ج
إ�مالية تصل إلــى  322,481.58كــم ،2مقابل
(((10
85,393.47كـ ـ ــم 2ال ـعــام امل ــاض ــي.
وي ـشــرف املــركــز الــوطـنــي لتنمية الحياة
الفطرية على عشر منها ،فيما تقع املحميات االثنتا عشرة املتبقية تحت إدارة
(((10
والهي�ة امللكية ملحافظة ال ـعــا.
الهي�ات امللكية لتطوير املحميات،
وتنظيم
ئ
ئ
وتمثل هذه الزيادة في عدد املحميات ومساحتها أهمية بالغة لكونها تعكس
ال�هود املبذولة في هذا ج
ج
امل�ال ،حيث ارتفعت نسبة املناطق املحمية البرية من
مساحة اململكة في عــام 2021م إلــى  ((10(،15.56وهــو ما يقرب اململكة من
تحقيق هدف «حماية  17%من األراضي واملياه الداخلية» الذي وقعت اململكة
ج
على االلتزام به في اتفاقية األمم املتحدة للتنوع
البيولو�ي عام 2001م ((10(،كما
تعدت النسبة املعدل العاملي للمناطق املحمية البرية وهو .14.6%

13.33 %
30.3 %

3.58 %
2.2 %

ثقافتنا هويتنا
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االٕ دارة
ْ

ج�دول  :8أعداد املحميات في اململكة ومساحتها في 2021م.

(((10

املحميات

العدد

ج
إ�مالي املساحة
2
البرية كم

ج
إ�مالي املساحة
2
البحرية كم

ج
امل�موع
2
كم

نسبتها من
مساحة اململكة

محميات املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

10

26,276.55

7,433.03

33,709.58

1.50%

املحميات امللكية

7

272,322

3,875

276,197

12.32%

الهي�ة امللكية ملحافظة العال
محميات
ئ

5

12,575

-

12,575

0.56%

ج
امل�موع

22

311,173.55

11,308.03

322,481.58

14.38%

ج�دول  :9أعداد املحميات املقترحة التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ومساحتها.

(((10

النوع

عدد املحميات

ج
إ�مالي املساحة كم2

نسبة املساحة من مساحة
اململكة البرية

نسبة املساحة من مساحة املياه
البحرية االقتصادية للمملكة

املناطق املحمية البرية

13

66,214

3.3107%

-

املناطق املحمية البحرية

9

40,947

-

16.9091%

شكل  :15قا�ئ مة بالكا�ئ نات الحية التي تشملها برام��ج إعــادة التوطين واإلكثار
(((10
للكا�ئ نات املهددة وأعدادها.

الكا�ئ نات
املهددة

ظباء الريم

العدد

ظباء األدمي

العدد

املها العربي

العدد

الوعل ج
ال�بلي

العدد

صقر شاهين

العدد

ج
امل�موع

العدد

(بالتعاون مع نادي الصقور)

512
30
68
150
30
790

يعمل املركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي على ز يــادة عدد املنتزهات الوطنية
والبرية والغابات في اململكة ،وتطويرها واستثمارها وتحقيق التنمية املستدامة
ج
البي�ة الـصــادر بمرسوم
البي�ية فيها ،كما ينص نظام
وتش�يع السياحة
لها،
ئ
ئ
ملكي عام 1441هـ ــ2020/م ((10(.وقد ارتفع عدد املنتزهات الوطنية إلى 199
عام 2021م ،تتصدر مناطق الرياض والقصيم وعسير بقية مناطق اململكة من
ج
تس�يل
حيث أعــداد املنتزهات الوطنية .ويبرز اسم منطقة القصيم أيض �ًا بعد
منتزهات الغضا في عنيزة ضمن موسوعة (غينيس) «كأكبر حديقة نباتية في
(((11
ج
ألش�ار الغضا».
العامل
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شكل  :16عدد املنتزهات الوطنية في مناطق اململكة.

(((11

33

33

31

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

املنطقة الشرقية

21

عسير

20

الباحة

ج
ن�ران
ج�ازان

12

11

الحدود الشمالية

11
8

تبوك

ج
ال�وف
حا�ئ ل

5

5

3

6

القصيم

وقــد بلغت نسبة الــرحــات السياحية الداخلية التي تتضمن ز يــارة ملحمية
أو منتزه طبيعي مــن ج
إ�ـمــالــي الــرحــات السياحية الداخلية منذ بــدايــة عام
2021م وحـتــى شـهــر أكـتــوبــر مــن ال ـعــام نفسه  ،1.7%أمــا نسبة الــرحــات
السياحية الداخلية التي تضمنت زيارات ملواقع ومنتزهات ج�بلية من ج
إ�مالي
الرحالت السياحية الداخلية فقد بلغت  ،3.4%في تزايد متصاعد عن نسب
الــرحــات الـسـيــاحـيــة الــداخـلـيــة ال ـتــي تضمنت ز يـ ــارات ملـحـمـيــات ومـنـتــزهــات
ً (((11
طبيعية ،أو منتزهات ج�بلية لعام 2019م ،وبلغت  0.7%و  2.5%تباعا.
نتي�ة ج
ج
ل�ا�ئ حة كوفيد 19-سببا�ً
وقد تكون القيود املتبقية على السفر الدولي

في ارتفاع هذه النسب ج
ك�زء من ارتفاع أرقام السياحة الداخلية بشكل عام،
كما يمكن رد هذا االرتفاع إلى االهتمام املتنامي بتطوير املنتزهات واملحميات
البي�ية ،وإلى نظام صندوق التنمية السياحي الذي
واستثمارها في السياحة
ئ
واف ــق عليه ج
م�لس الـ ــوزراء الـعــام امل ــاض ــي ((11(.وفيما كــانــت مناطق عسير
ج
ج
الو�هات األولى لزوار املحميات واملنتزهات الطبيعية
و�ازان واملدينة املنورة
مــن سـيــاح ال ــداخ ــل ،كـمــا يــوضــح الـشـكــل رق ــم ( ،)17سـ جـ�ـلــت عسير وتـبــوك
ومكة املكرمة أعلى نسب لزيارات املناطق واملنتزهات ج
ال�بلية  -كما يوضح
الشكل رقم (.)18

شكل  17و :18نسبة رحالت سياح الداخل التي تضمنت زيارة ملحميات ومنتزهات طبيعية أو منتزهات ج�بلية من ج
إ�مالي الرحالت السياحية الداخلية (خالل الفترة
(((11
من يناير 2021م وحتى أكتوبر 2021م).
محمية أو منطقة ج�بلية

محمية أو منتزه طبيعي
4.17%
10.78%

1.31%

0.17%
8.45%

7.95%
6.23%

11.65%
4.64%

5.54%

14.98%

0.20%
12.76%

15.53%

0.36%
0.65%

15.59%

0.36%

4.55%

1.22%

17.38%
9.87%

0.50%

38.10%

4.58%
2.47%

منطقة الرياض

منطقة مكة املكرمة

منطقة املدينة املنورة
منطقة القصيم

منطقة الشرقية

منطقة عسير
منطقة تبوك		
منطقة حا�ئ ل		

املنطقة الحدود الشمالية

منطقة ج�ازان

منطقة ج
ن�ران

منطقة الباحة

منطقة ج
ال�وف

منطقة الرياض

منطقة مكة املكرمة

منطقة عسير

منطقة املدينة املنورة
منطقة القصيم

املنطقة الشرقية

منطقة تبوك

منطقة حا�ئ ل

منطقة الحدود الشمالية

ثقافتنا هويتنا

منطقة ج�ازان

منطقة ج
ن�ران

منطقة الباحة

منطقة ج
ال�وف
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املرافق الثقافية والبنية التحتية
ّ
ممكنة ملمارسة الثقافة
ترتكز القطاعات الثقافية املختلفة على بنية تحتية
وإنتا�ها ،وهي تشمل املرافق الثقافية املختلفة ،ج
ج
وامل�معات اإلبداعية ،وباستثناء
افتتاح عدد من دور السينما ،واملتاحف الخاصة ،فإن تطورات املرافق الثقافية
بقيت محدودة لهذا العام ،بل إن بعض الصاالت الفنية اضطرتها ظروف ج�ا�ئ حة
كوفيد 19-إلــى اإلغ ــاق .وفــي املقابل ،شهد العام افتتاح ج
م�معين إبداعيين
را�ئ دين هما :حي ج�اكس في الدرعية ،وحي ج�ميل في ج�دة .وقد أشارت بعض
ج
االستراتي�ية هذا العام ،إلى ضعف البنية
الهي�ات الثقافية التي دشنت خططها
ئ
التحتية ،وأطلقت مبادرات عدة لتطوير املرافق خالل األعوام القادمة.

املراكز الثقافية متعددة االستخدام
يعرف املركز الثقافي بأنه مركز تختص أنشطته بكل ما يتعلق بالثقافة والفنون،
وقــد يحتوي على مــرافــق ثقافية عــدة مثل مكتبة ومتحف وم ـس ــرح ((11(.من
املــاحــظ أن ع ــدد ه ــذه امل ــراك ــز وتــوزيـعـهــا فــي مـنــاطــق املـمـلـكــة م ـح ــدود ،مقارنة
بغيرها من املرافق الثقافية كاملكتبات واملتاحف على سبيل املثال .وبالرغم من
محدودية العدد ،إال أن هذه املراكز الثقافية تضطلع بدور مهم في إقامة األنشطة
والفعاليات الثقافية.
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ج�دول  :10نماذ��ج ملراكز ثقافية متعددة االستخدام في اململكة.
املركز

املدينة

مركز امللك فهد الثقافي

الرياض

قصر الثقافة

الرياض

مركز حمد ج
ال�اسر الثقافي

الرياض

مركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة

الرياض

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

الرياض

دار الرحمانية

الغاط

مركز امللك عبدالعزيز الثقافي

ج�دة

مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء)

الظهران

املركز الثقافي باملدينة املنورة

املدينة املنورة

مرايا

العال

مركز امللك خالد الحضاري

بريدة

املركز الثقافي في بريدة

بريدة

مركز األمير سلطان الحضاري

املذنب

مركز صالح بن صالح ج
اال�تماعي

عنيزة

مركز األميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل ج
اال�تماعي

عنيزة

مركز امللك فهد الثقافي

املفتاحة

مركز امللك عبدالعزيز الحضاري

الباحة

املركز الثقافي في ج�ازان

ج�ازان

املركز الثقافي في ج
ن�ران

ج
ن�ران

مركز األمير سلطان الحضاري

تبوك

مركز عبدالرحمن السديري الثقافي

سكاكا

مركز امللك عبدهللا الثقافي

سكاكا

املركز الثقافي ج
بال�وف

سكاكا

املركز الثقافي بحا�ئ ل

حا�ئ ل
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األندية األدبية
تعد األندية األدبية البالغ عددها  16نادي �ًا أدبيا�ً مراكز ثقافية هامة تنظم العديد
من الفعاليات واألنشطة الثقافية كما تساهم في اإلنتا��ج األدبــي والثقافي في
اململكة منذ إنشاء أولها عام 1975م .تضم األندية األدبية عدة مرافق أهمها
املكتبات وفيها تتوفر إصدارات النادي وغيرها ،واملسارح والصاالت الفنية وقاعات
الـتــدريــب .وتـ جـ�ــدر اإلش ــارة إلــى أن مساحة هــذه املــرافــق وطاقتها االستيعابية
ً
نسبيا ،كما أن أغلب املـســارح فــي األنــديــة األدبـيــة غير
مـحــدودة إلــى متوسطة
مخصصة للعروض املسرحية واألدا�ئ ية فقط ،بل تقام فيها أنشطة ثقافية أخرى.

و  45.3متحف �ًا لكل مليون نسمة ،على التوالي ((12(،بينما تصل في اململكة إلى
 8.6متحف �ًا فقط لكل مليون نسمة .ولكن تبدو األعــداد في اململكة واعدة أكثر
عند مقارنتها بأعداد املتاحف في دول عربية أخرى ،حيث تبلغ أعداد املتاحف في
مصر واإلمارات واملغرب  0.9متحفا�ً و 1.3متحفا�ً و 1.2متحف �ًا لكل مليون نسمة
ً
تباعا ((12(،كما يوضح الشكل رقم (.)21
شكل  :19أعداد املتاحف العامة وتوزيعها في مناطق اململكة.

(((12

الرياض

18

مكة املكرمة

املتاحف

املدينة املنورة

املنطقة الشرقية

باستثناء افتتاح عــدد محدود من املتاحف الخاصة ،فــإن البنية التحتية لقطاع
املتاحف مل تشهد تطورات كبرى لهذا العام .بل إن عدد املتاحف الخاصة انخفض
ً
تقريبا ،وهو ما يمكن تفسيره بسببين :أولهما هو
عن العام املاضي ب  30متحفا�ً
(((11
هي�ة املتاحف من
التغييرات التنظيمية في إصدار الرخص - ،وهو ما تهدف ئ
خالله إلى تحقيق ج�ودة املتاحف في اململكة وفق املعايير العاملية  -وثانيهما تأثير
ج�ا�ئ حة كوفيد 19-على مالك املتاحف الخاصة ((11(.وقد بلغ ج
إ�مالي عدد املتاحف
في هذا العام  304متاحف مختلفة من حيث النوع والغرض واملساحة ((11(،منها
خاصا ((11(.أما املتاحف العامة فتبلغ  51متحفا�ً ً
ً
عاما ((12(،حيث ج
 236متحفا�ً
يو�د
على األقل متحف عام واحد في كل منطقة من مناطق اململكة باستثناء منطقة
الحدود الشمالية .كما تضم بعض ج
ال�امعات السعودية عددا�ً من املتاحف تقدرب
ً
 17متحفا�ً ج�
امعيا ((12(.وفيما تفوقت منطقة عسير في عدد املتاحف الخاصة
ً
متحفا ،إال أن املتاحف العامة في املنطقة ال ج
تت�اوز املتحفين .وتقل
البالغ 51
ج
الف�وة في منطقة الرياض ،حيث يبلغ عدد املتاحف العامة  19متحفا�ً – وهو عدد
ً
خاصا ،وتأتي بذلك
املتاحف العامة األعلى في مناطق اململكة – مقابل  48متحفا�ً
في املركز الثاني بعد منطقة عسير من حيث عدد املتاحف الخاصة .أما البنية
التحتية الرقمية للمتاحف فما زالت في بداياتها؛ إذ وفرت بعض املتاحف زيارات
افتراضية لصاالتها ،ومنها املتحف الوطني السعودي ،ومتحف املصمك ،ومتحف
مركز امللك فيصل للبحوث والــدراســات اإلسالمية ((12(،وذلــك تكيفا�ً مع ظروف
ج
ال�ا�ئ حة .وربما تكون العودة للزيارات واألنشطة الحضورية هذا العام سبب �ًا في
(((12
محدودية تطور املتاحف الرقمية.
وبشكل عام ،فإن عدد املتاحف في اململكة يبدو محدودا�ً أيضا�ً إذا ما قورن بدول
أخــرى كبريطانيا واليابان مث ًال ،حيث تبلغ أعــداد املتاحف فيهما  47.9متحف �ًا

12

ج
ال�وف
تبوك

حا�ئ ل

القصيم

الباحة
عسير

3

ج�ازان

4

ج
ن�ران

3

2

1

2

1

2

2

1

شكل  :20أعداد املتاحف الخاصة وتوزيعها في مناطق اململكة.

(((12

الرياض

مكة املكرمة

51

49

املدينة املنورة

املنطقة الشرقية
ج
ال�وف

28

الحدود الشمالية
تبوك

حا�ئ ل

القصيم

20

15

24
14

10

الباحة
عسير

8

5

1

ج�ازان

8

3

ج
ن�ران

شكل  :21أعداد املتاحف في بعض الدول لكل مليون نسمة في عام 2021م.

(((12

8.6

45.3

47.9

1.2

1.3
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والصون
االٕ دارة
ْ

املكتبات
تلعب املكتبات دورا�ً بالغ األهمية ج
ها�ٍ ثقافية وعلمية لحفظ املعرفة وإتاحة
ك� �ت
مصادرها للناس ،وتصنف املكتبات في اململكة إلى :مكتبات وطنية ،ومكتبات
عــامــة ((12(،ومتخصصة ،وخــاصــة ((13(،ووقفية ،ج
و�امعية ،ومدرسية .ويصعب
حصر أعداد املكتبات ج
اإل�مالية في اململكة نظر �ًا لعدم توفر قاعدة بيانات موحدة
هي�ة املكتبات على تحقيقه ضمن املبادرات
وشاملة للمكتبات ،وهو ما تعمل ئ
الهي�ة عن مبادرات أخــرى لتطوير
الهي�ة هذا العام ،كما أعلنت
التي أطلقتها
ئ
ئ
(((13
قطاع املكتبات ومنها بناء مكتبة رقمية عامة ،وأتمتة املكتبات العامة.
وقد
بلغ عــدد املكتبات العامة التابعة لــوزارة الثقافة  86مكتبة ،يتمركز ما يقارب
 35%منها فــي منطقة الــريــاض .وأش ــار مختصون وخـبــراء إلــى هــذه املركزية
فــي تــوزيــع املكتبات فــي مناطق اململكة ،وإل ــى تـحــديــات أخ ــرى يـ ج
ـوا�ـهـهــا قطاع
املكتبات منها ضعف التطوير الرقمي للمكتبات ((13(.وفي سعيها للتغلب على
هذه التحديات ،تقدم املكتبات برام��ج ومعارض وأنشطة ثقافية ج
ل�ذب الــزوار
واملستفيدين ((13(،أو لنقل املكتبات إليهم كما في مشاريع املكتبات املتنقلة لدى
ً (((13
مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ومكتبة إثراء مثاال.
شكل  :22توزيع املكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة في مناطق اململكة
الرياض
مكة املكرمة
املدينة املنورة
القصيم
املنطقة الشرقية
عسير
تبوك
حا�ئ ل
الحدود الشمالية
ج�ازان
ج
ن�ران
الباحة
ج
ال�وف

(((13

30

8

5

9

10
4

4

2

2

2

2

4

4

عدد املكتبات العامة

ج�دول  :11نماذ��ج ملقتنيات بعض املكتبات في اململكة
املنطقة

املكتبة
مكتبة امللك فهد الوطنية

الرياض

509,180

5807

5500

املدينة املنورة

120,000

-

150,000

(((13

الرياض

1,688,255

717

7645

(((13

مكة املكرمة

104,762

7870

-

املنطقة الشرقية

260,000

30,000

-

الرياض

189,140

20,306

28,594

(((13

ج
م�مع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

(((13

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة
مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة
مكتبة إثراء

(((14

مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

(((14
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عدد الكتب عدد املواد السمعية والبصرية

عدد املخطوطات األصلية
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املكتبة

عدد الكتب عدد املواد السمعية والبصرية

املنطقة

مكتبة األمانة العامة ج
مل�لس التعاون لدول الخلي��ج العربية

عدد املخطوطات األصلية

الرياض

44,600

1002

-

القصيم

27,000

-

3

القصيم

60,000

-

30

القصيم

36,000

138

-

ج
ال�وف

159,681

3045

-

(((14

الرياض

17,728

820

-

(((14

الرياض

355,876

-

-

الرياض

202,302

-

-

(((14

ج
الرا�حي العامة
مكتبة سليمان

(((14

مكتبة مركز املربي صالح بن صالح ج
اال�تماعي

(((14

مكتبة مركز األميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل ج
اال�تماعي

(((14

مكتبة دار العلوم

(((14

مكتبة دار الرحمانية بالغاط
مكتبة معهد اإلدارة العامة

مكتبة اإلمام ابن القيم العامة

(((14

املكتبات الوقفية
منذ تأسيسه عام 2016م ونقل مقتنيات مكتبة امللك عبدالعزيز إليه - ،بما فيها
ج
ج
وم�مع امللك عبدالعزيز
وم�موعات نــادرة ومخطوطات -
من مكتبات وقفية
ج
وامل�موعات
للمكتبات الوقفية باملدينة املنورة يقوم على حفظ هــذه املكتبات
ج
بمعال�ة وترميم
وإدارتـهــا ،وهــو يحتوي على  35مكتبة وقفية ،وقسم خــاص
الــوثــا�ئ ــق وامل ـخ ـطــوطــات .وق ــد أص ــدر املـ جـ�ـمــع عـ ــدد �ًا مــن ســاســل الـكـتــب ومنها:
(مصاحف لها تاريخ) ،و(تاريخ املكتبات الوقفية) ،و(طبعات نادرة) ((15(.ج
ويو�د في
ج
املسا�د
اململكة الكثير من املكتبات الوقفية األخرى ،ومنها املكتبات الوقفية داخل
والتي تشرف عليها وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشــاد ،ويبلغ عددها
 386مكتبة وقفية.
شكل  :23أعداد املكتبات الوقفية تحت إشراف وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

(((15

122
ج
املسا�د
عدد املكتبات غير الوقفية داخل

ج
املسا�د
عدد املكتبات الوقفية داخل

عدد املكتبات الوقفية املستقلة

84

56
39

28
14

1

الرياض

مكة املكرمة

1

الباحة

39

38
24

7

3
ج�ازان

51

تبوك

13

الحدود
الشمالية

8

6
حا�ئ ل

33

28

18
القصيم

عسير
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2
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والصون
االٕ دارة
ْ

مكتبات ج
ال�امعات
ـو�ــد فــي أغلب ج
يـ ج
ال�امعات السعودية – والـبــالــغ عــددهــا  41ج�امعة حكومية
وأهلية – وفروعها مكتبة ج�امعية أو أكثر ،فبعض ج
ال�امعات تخصص مكتبة
للطالب وأخ ــرى للطالبات ،أو مكتبات فرعية فــي كليات ج
ال�امعة .ومــن أبــرز
ال�امعية في اململكة التي تستقبل الــزوار من خــار��ج ج
املكتبات ج
ال�امعة :مكتبة

امللك سلمان املركزية في ج�امعة امللك سعود ،ومكتبة األمير سلطان للعلوم
واملعرفة في ج�امعة اإلمــام محمد بن سعود اإلسالمية ،واملكتبة املركزية في
ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،ومكتبة امللك عبدهللا ج
ال�امعية في ج�امعة
ال�امعية خدمات رقمية خاصة ج
أم القرى .كما توفر بعض املكتبات ج
بال�امعة ،أو
عبر املكتبة الرقمية السعودية.

ج�دول  :12نماذ��ج ملقتنيات مكتبات بعض ج
ال�امعات في اململكة

(((15

ج
ال�امعة

عدد الكتب

عدد املواد السمعية والبصرية

عدد املخطوطات األصلية

مكتبات ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

264,964

14,200

9200

املكتبة املركزية في ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

341,259

-

87

املكتبة املركزية في ج�امعة امللك عبدالعزيز

759,540

670

2407

املكتبة املركزية في ج�امعة طيبة

243,887

-

15

املكتبة املركزية في ج�امعة القصيم

281,420

478

35

املكتبة املركزية في ج�امعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

339,175

2000

-

املكتبة املركزية في ج�امعة امللك خالد

2475

-

-

مكتبة األمير مشعل بن عبدهللا املركزية في ج�امعة ج
ن�ران

27,086

-

-

املكتبة املركزية في ج�امعة حا�ئ ل

150,544

-

-

املكتبة املركزية في ج�امعة ج
ال�وف

58,044

-

-

املكتبة املركزية في ج�امعة األمير سلطان

104,520

2088

-

املكتبة املركزية في ج�امعة دار الحكمة

43,299

-

-

املكتبة املركزية في ج�امعة األمير مقرن بن عبدالعزيز

5944

27

-

رقمنة املخطوطات
من أبرز التطورات التي شهدها قطاع املكتبات لهذا العام؛ إتمام املرحلة األولى
من مشروع إتاحة املخطوطات برقمنة  324مخطوطة أصلية وإتاحتها عبر موقع
هي�ة املكتبات اإللكتروني ((15(،وذلك بالتعاون مع عدد من املكتبات في اململكة.
ئ
الهي�ة قد أعلنت العام املاضي عن املشروع واستهدافها إنشاء منصة
وكانت
ئ
شكل  :24نسبة رقمنة املخطوطات األصلية في بعض مكتبات اململكة

موحدة لحفظ املخطوطات((15(.كما تعمل مكتبات عدة على رقمنة املخطوطات
األصلية لديها ،ومنها مكتبة دارة املـلــك عبدالعزيز الـتــي تحتوي على 6894
مخطوطا�ً أصلي �ًا ج�ميعها مرقمنة ((15(،ومكتبات الحرم املكي واملدني التي تحتوي
(((15
ً
أصليا 94% ،منها مرقمنة.
على  8149مخطوطا�ً

(((15

83%

94%

85%

60%

100%

70%

98%

91%

مكتبة امللك
عبدالعزيز العامة

مكتبات الحرم
املكي واملدني

مكتبة مركز امللك فيصل
للبحوث والدراسات اإلسالمية

ج
م�مع امللك عبدالعزيز
للمكتبات الوقفية

مكتبة الدارة

مكتبات ج�امعة اإلمام
محمد بن سعود األسالمية

املكتبة املركزية في
ج�امعة امللك عبدالعزيز

مكتبة مركز املربي صالح
بن صالح ج
اال�متاعي
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املسارح
ً
مسرحا ((15(،ج
وت�در اإلشارة إلى أن
يقدر عدد املسارح في اململكة بحوالي 262
هذا العدد يشمل املسارح والساحات املتاحة للعروض املسرحية ،وهو يختلف
من مصدر آلخر؛ إذ مل يتم تحديد تعريف للمسرح بمقاييس محددة ومواصفات
منضبطة بعد .ولذلك فإن كثيرا�ً من هذه املسارح يفتقر إلى ج
الت�هيزات الالزمة
كــامل ـعــدات الـصــوتـيــة واإلض ـ ــاءة ،مـمــا ج
ي�علها غـيــر مناسبة إلقــامــة املسرحيات
والعروض األدا�ئ ية ،بل تكون متاحة الستخدامات وأغراض أخرى ،مثل استضافة
امللتقيات واملحاضرات واملناسبات الرسمية وغيرها ،كما في املسارح التابعة
ج
لل�امعات واألندية األدبية وأمانات املدن .وتتمركز أكبر املسارح في اململكة في
املدن الكبرى مثل مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سامل في (بوليفارد سيتي)
الــريــاض ومـســرح مركز امللك فهد الثقافي ،وتصل الطاقة االستيعابية لهذه
ً (((15
املسارح إلى  18ألف و 7آالف و 3آالف تباعا.
شكل  25و :26أعداد املسارح في مناطق اململكة

(((16

50

الرياض

املنطقة الشرقية
مكة املكرمة

املدينة املنورة

42
30

القصيم

عسير

36

21

تبوك

حا�ئ ل

11 10 12 12

ج�ازان

ج
ن�ران

17
10

ج
ال�وف

8

3

الباحة

الحدود الشمالية

11

13

12

عدد املسارح في مقرات
ج
ال�معية العربية السعودية
للثقافة والفنون

عدد املسارح في
مقرات األندية األدبية

عدد املسارح في
موسم الرياض

ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون ،ج
داخل فروع ج
وال�معية السعودية
للفنون التشكيلية ،ومقرات األندية األدبية ،وصاالت العرض التابعة ملؤسسات
ثقافية وفنية مثل مسك للفنون ،ومــركــز إث ــراء ،وفــن ج�ميل .ويصعب حصر
صاالت العرض بشكل دقيق نظرا�ً لغياب قاعدة بيانات موحدة وشاملة ،إضافة
إلى أن عددا�ً من األعمال واملعارض الفنية تكون معارض مؤقتة ،أو في مساحات
الفضاء العام مثل معارض ملتقى طويق الدولي للنحت ،ونور الرياض ،ج
و�داريات
(((16
الخط العربي وغيرها ،وهو ما يشير إليه فصل الثقافة في الفضاء العام.
شكل  27و :28أعداد صاالت العرض في اململكة
18

21

13

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

املنطقة الشرقية

عسير

القصيم

ج
ال�وف

حا�ئ ل

ج
ن�ران

ج�ازان

الباحة

1

1

1

1

تبوك

شهد قطاع الفنون البصرية خالل العام تطورا�ً بارز �ًا في البنية التحتية ،ويتمثل هذا
التطور في افتتاح حي ج�اكس في الدرعية والذي يحتوي على  12صالة عرض،
(((16
وقد احتضن أحد أبرز املعارض الفنية املقامة في 2021م وهو بينالي الدرعية.
كما افتتح أيـضـ �ًا هــذا الـعــام عــدد مــن الـصــاالت الفنية ج
الت�ارية مثل (Lakum
 ((16()Artspaceوفرع (الواقعية آرت ج�اليري) في الــريــاض( ،((16وصالتا عرض
في فن ج�ميل في ج�ــدة ((16(.وفي املقابل ،اضطرت صاالت أخرى لإلغالق بسبب
تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد .-19ويقدر العدد ج
اإل�مالي لصاالت العرض في اململكة ب
 75صالة عــرض ((16(.وهي تشمل الصاالت الفنية ج
الت�ارية ،ومساحات العرض

4

الحدود الشمالية

صاالت العرض

4

2

4

2

3

16

6

17

صاالت العرض في
فروع ج
ال�معية العربية
السعودية للثقافة والفنون

صاالت العرض في
األندية األدبية

صاالت العرض في
فروع ج
ال�معية السعودية
للفنون التشكيلة

ثقافتنا هويتنا
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والصون
االٕ دارة
ْ

صاالت الحفالت املوسيقية
يفتقر قطاع املوسيقى إلى بنية تحتية مخصصة كالصاالت املوسيقية ودور األوبرا،
حيث تقام الحفالت املوسيقية غالب �ًا في مسارح تقام فيها عروض أدا�ئ ية وفعاليات
أخ ــرى ،مثل مـســرح محمد عـبــده وم ـســرح أبــو بكر ســامل فــي بــولـيـفــارد سيتي
الرياض ،ومسرح مرايا في العال ،وهي املسارح الثالثة التي أقيمت فيها معظم
الحفالت الغنا�ئ ية واملوسيقية لعام 2021م ((16(.إضافة إلى الحفالت املقامة في
املساحات املفتوحة مثل حفالت فورموال  1في ج�دة ،وحفالت أوايسس ،وذلك ما
يناقشه فصل الثقافة في الفضاء العام ضمن مستويات حضور الثقافة والفن
(((16
في الفضاء العام.
شكل  :29الطاقة االستيعابية لبعض مسارح الحفالت الغنا�ئ ية

(((17(((16

18,000

7,000
مسرح
محمد
عبده

مسرح
أبو بكر
سامل

3000
مسرح
مركز امللك
فهد الثقا ف� ي�

500
مسرح
مرايا

اإلغالق املؤقت لدور السينما إثر تداعيات ج�ا�ئ حة كوفيد ،-19في عام 2020م،
وم ــرة أخ ــرى فــي 2021م ،فــإن ذلــك مل يحل دون افتتاح دور سينما وصــاالت
(((17
عرض ج�ديدة .حيث شهد العام افتتاح دور سينما ألول مرة في الطا�ئ ف
وال ـق ـص ـيــم( ،((17وغـيــرهــا ،كما افتتحت أكـبــر سينما فــي اململكة حتى اآلن في
بوليفارد الرياض ((17(.ووصل العدد ج
اإل�مالي لدور السينما إلى  ((17(،54مقابل
 33العام املاضي ((17(.وعلى الرغم من أن هذا العدد ما زال محدود �ًا مقارنة بدول
أخــرى ،إال أن نسبة النمو في عدد دور السينما في اململكة ج
ت�اوزت 63.63%
خالل 2020م-2021م .وهي نسبة نمو عالية ج� ً
دا ،خاصة إذا ما �أُ خذت باالعتبار
تأثيرات ج
ال�ا�ئ حة التي ترافقت مع انخفاض أعــداد صــاالت السينما في بعض
الدول الرا�ئ دة في صناعة السينما كالواليات املتحدة ،والتي انخفض عدد صاالت
السينما فيها بنسبة  1.28%بين عامي 2019م – 2020م ((17(.وقد يعزى هذا
النمو الضخم في عدد دور السينما في اململكة إلى حداثة القطاع ،وبالتالي قلة
العرض مقابل الطلب.
شكل  :30النمو فــي عــدد دور السينما فــي اململكة خــال األع ــوام 2019م –
2021م
54

63.63%

دور السينما

2021

33

2020

175%

يعد قطاع األفالم من أكثر القطاعات الثقافية نمو �ًا في اململكة من حيث البنية
التحتية وعدد املرافق ،ويالحظ ذلك من خالل التوسع املستمر في مختلف املدن
واملناطق منذ إنشاء أول دار سينما في اململكة قبل ثالثة أعــوام .وبالرغم من

2019

12

عدد دور السينما

ش ـكــل  :31ال ـن ـمــو ف ــي ع ــدد ش ــاش ــات ال ـع ــرض ف ــي املـمـلـكــة خ ــال 2019م –
(((17(((17
2021م
482

2021
2019

113

عدد شاشات العرض
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شكل  :32عدد دور السينما في مناطق اململكة في 2021م

ج
امل�معات واألحياء اإلبداعية

(((17

اﻟسمﺎﻟﻴﺔ
الحﺪود 

1

ﺗﺒﻮك

1

ﺣﺎﯨٔ ﻞ

1

اﻟﻘﺼىم

2

اﻟﺮﻳﺎض

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

24

10

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

12

ﻋﺴىر


1

ٜﺣﺎزان

2

شكل  :33عدد شاشات العرض لكل مليون نسمة في بعض الدول

(((18

124.42

13.64
)(2021

68.37

)(2020

42.5

)(2020

ج
املنت�ات الثقافية
إذا كــانــت غــالــب املــرافــق الثقافية بطبيعتها أمــاكــن لـعــرض
البي�ة املمكنة لعملية اإلنتا��ج
ومشاركتها واستهالكها ،فإنه من املهم استعراض ئ
هــذه مــن مـســاحــات وبنية تحتية .وبــالــرغــم مــن الــركــود ال ــذي شهدته املــرافــق
ً
الثقافية هــذا الـعــام ،إال أن خريطة ج
تماما .فبعد
امل�معات اإلبــداعـيــة مختلفة
أن كانت قرية املفتاحة أقــرب للمنارة الوحيدة فــي سماء األحـيــاء اإلبداعية،
افتتحت وزارة الثقافة بداية العام حي ج�اكس في الدرعية الــذي كان منطقة
صناعية فيها  98مستودع �ًا بمساحة تزيد على  83ألف مُ ،2حولت إلى 140
وح ــدة مختلفة تشمل اس ـتــوديــوهــات فـنـيــة ،وم ـع ــارض ،وم ـن ـصــات ،وقــاعــات
تدريب ،وغيرها .وشهدت نهاية العام أيض �ًا افتتاح حي ج�ميل في ج�ــدة ،وفيه
الهي�ة امللكية
عدة مساحات للفناين وصاالت للعرض والفعاليات .كما افتتحت
ئ
ال�ديدة بعد االنتهاء من تطويرها ،لتكون ج
ملحافظة العال قرية ج
و�هة إبداعية
ج�ديدة بما تحتويه من ساحات للفن ومعارض ومواقع تــراثـيــة ((18(.أما قرية
املفتاحة في أبها ،فهي خاضعة ملشروع تطويري منذ أن انتقلت إلى وزارة الثقافة
(((18
عام 2019م.
شـكــل  :35أعـ ــداد املــرافــق الثقافية فــي مـ جـ�ـمـعــات اإلنــت ــا��ج واألح ـي ــاء اإلبــداعـيــة
(((18
في اململكة

1.71

)(2019

ج
امل�مع اإلبداعي

)(2017

أعداد املرافق الثقافية

 1قاعة سينما

املقاهي األدبية
ج
والتر�مة (الشريك األدبي) دعما�ً مهما�ً للمقاهي
هي�ة األدب والنشر
تعد مبادرة ئ
الهي�ة ومختلف املرافق
بين
الشراكة
ـور
ـ
ص
من
ـورة
ـ
ص
و
اململكة،
األدبـيــة في
ئ
الثقافية لتحفيزها على القيام بدورها في التنمية ،حيث تتوفر في معظم هذه
املقاهي األدبية مكتبات ج
ت�ارية ،كما تستضيف الفعاليات األدبية والثقافية .وقد
م�ة ألف ريال سعودي ألفضل مقهى كشريك
قدرها
الهي�ة ج�ا�ئ زة
خصصت
ئ
ئ
أدبي ،فُ
ج
و�تح باب الترشح للتس�يل في برنام��ج (الشريك األدبي) خالل الفترة
أغسطس – نوفمبر عام 2021م ،وذلك وفق معايير محددة تشمل املساحة
ج
املس�لة لهذا
واملوقع ،واإلدارة ،والتصميم ،وغيرها ((18(.وبلغ عدد املقاهي األدبية
العام  20مقهى أدبيا�ً تقع ستة منها في منطقة الرياض وهو ما يشكل 30%
ج
من ج
املس�لة في البرنام� ،تليها منطقة مكة املكرمة وفيها
إ�مالي املقاهي
ج
ج
مس�لة في البرنام��ج بنسبة .25%
خمسة مقاه أدبية
َج
املس�لة في برنام��ج الشريك األدبي لعام 2021م
شكل  :34عدد املقاهي األدبية
(((18
وتوزيعها في مناطق اململكة

6

5

2

2

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الشرقية

2

1

1

1

عسير

حا�ئ ل

تبوك

القصيم

 87وحدة إنتا�ج إبداعي
�
 1منصة أزياء

حي
ج�اكس

 12صالة عرض
 10قاعات متعددة األغراض
 1قاعة عروض أدا�ئ ية
ج
متا�ر
7
 1مسرح
 1صالة معارض

قرية
املفتاحة

 1استوديو تصوير
ج
متا�ر
6
 15أستوديو لإلقامات الفنية
صالة املعرض (فنون حي)

حي
ج�ميل

صالة الفعاليات (فناء حي)
ساحة للفعاليات (ساحة)
مساحات للفناين والورش(أستوديو حي)
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والصون
االٕ دارة
ْ

التمكين واألطر التنظيمية
يسير املشهد الثقافي في اململكة وفق أطر وسياسات تنظيمية ،تعمل على إدارة
كل ما يتعلق بالقطاعات الثقافية في مختلف أبعادها .وإذا كانت أبرز التطورات
الهي�ات التابعة لوزارة الثقافة ،فإن هذا العام
الهيكلية لعام 2020م هي إنشاء
ئ
ال كان من
ج�اء استكماال�ً لتلك الخطوة ،ومزيد �ًا من تنظيم ونقل الصالحيات ،فمث �ً
أبرز القرارات التنظيمية الصادرة خالل 2021م ،تعديل املادة الثالثة من نظام
اآلثــار واملتاحف والتراث العمراني .كما ُوقعت مذكرات تفاهم لتطوير وتنظيم
القطاعات الثقافية وحماية حقوق املبدعين .أما في إطار الدعم والتمكين ،فقد
صدرت املوافقة على تأسيس صندوق التنمية الثقافي بداية 2021م  ،ودشنت
برام��ج دعم أخرى مثل حاضنة األزياء ،ومسرعة أدب األطفال واليافعين.

املؤسسات الثقافية واألطر التنظيمية
ص ــدرت مــوافـقــة ج
م�لس الـ ــوزراء على تعديل امل ــادة الثالثة مــن نـظــام اآلثــار
واملتاحف والـتــراث العمراني الصادر بمرسوم ملكي في 1436ه ـ ــ2014/م،

لهي�ة التراث لصيانة وترميم املباني التراثية
وإضافة فقرة تعطي الصالحيات ئ
املهملة ،حفظا�ً وصون �ًا للتراث واستدامته ((18(.أقر ج
م�لس الــوزراء أيضا�ً نقل
صــاحـيــات (بــرنــامــ��ج م ـشــروع ج� ــدة الـتــار يـخـيــة) مــن الـهـيـ ئـ�ــة الـعــامــة للسياحة
وال ـتــراث الــوطـنــي ســابـقـا�ً إلــى وزارة ال ـث ـقــافــة ((18(،وه ــذان ال ـق ــراران مــن أبــرز
األنظمة الوطنية املختصة بقطاعات الثقافة الـصــادرة هــذا الـعــام ،وقــد ج�ــاءت
الهي�ات واملؤسسات املعنية .كما
لتنظيم عمل القطاعات الثقافية وصالحيات
ئ
البي�ة الصادر
ُاعتمدت الال�ئ حة التنفيذية لصيد الكا�ئ نات الفطرية البرية لنظام
ئ

بمرسوم ملكي فــي 1441هـ ـ ــ2020/م ،وبــذلــك دخلت الال�ئ حة حيز التنفيذ
ابتداء من يناير 2021م .وتحدد الال�ئ حة األنــواع الفطرية املهددة باالنقراض،
وتحظر صيدها كاملها العربي والنمر العربي وغيرهما ،و تحظر الال�ئ حة أيض �ًا
«صيد  19نوع �ًا من الطيور املتوطنة في اململكة وما هو مهدد باالنقراض من
(((18
املها�رة»ُ ((18(.
ج
واعتمدت كذلك الال�ئ حة التنفيذية للمناطق املحمية
الطيور
(((19
والال�ئ حة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
البي�ة
لنظام
ئ
البي�ة
الصادر بمرسوم ملكي في 1441ه ــ2020/م .ومن املالحظ أن حماية
ئ
والتراث الطبيعي وإدارة موارده نالت اهتماما�ً كبيرا�ً على مستوى التنظيمات
والسياسات – كما يتضح من ج�ــدول رقــم  - 13وهــو ما انعكس على تطور
القطاع بشكل عام.

ج�دول  :13األنظمة واللوا�ئ ح ذات العالقة بالقطاعات الثقافية أو التي تتقاطع معها واعتمدت خالل عام 2021م

(((19

القرارات واللوا�ئ ح التنظيمية

تاريخها

نظام صندوق التنمية الثقافي

يناير 2021م

الال�ئ حة التنظيمية للخيل العربية األصيلة

فبراير 2021م

الترتيبات التنظيمية ج
لل�نة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

(((19

مارس 2021م

االستراتي�ية الثقافية لدول ج
ج
م�لس التعاون لدول الخلي��ج العربية

مارس 2021م

الترتيبات التنظيمية للمعهد امللكي للفنون التقليدية

أبريل 2021م

تنظيم املركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

يونيو 2021م

هي�ة تنمية البحث والتطوير واالبتكار
هي�ة باسم ئ
إنشاء ئ

يونيو 2021م

ً
نقل الصالحيات املتعلقة بمشروع ج
(سابقا) إلى وزارة الثقافة
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني
(�دة التاريخية) من
ئ

يونيو 2021م

ج
ومعال�ة املواقع امللوثة
البي�ي للمواقع املتدهورة
الال�ئ حة التنفيذية إلعادة التأهيل ئ

يونيو 2021م

الال�ئ حة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

يونيو 2021م

الال�ئ حة التنفيذية لصيد الكا�ئ نات الفطرية البرية

يوليو 2021م

ج
ومعال�ة تلوث التربة
الال�ئ حة التنفيذية ملنع

يوليو 2021م

الال�ئ حة التنفيذية لحماية األوساط املا�ئ ية من التلوث

يوليو 2021م

تعديل نظام اآلثار واملتاحف والتراث العمراني

يوليو 2021م

الال�ئ حة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي

أغسطس 2021م
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القرارات واللوا�ئ ح التنظيمية

تاريخها

للبي�ة البحرية والساحلية
البي�ة لإلدارة املستدامة
ئ
الال�ئ حة التنفيذية لنظام ئ

سبتمبر 2021م

الال�ئ حة التنفيذية للمناطق املحمية

أكتوبر 2021م

تنظيم ج
م�لس املحتوى الرقمي

أكتوبر 2021م

ال�ئ حة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي

أكتوبر 2021م

تنظيم مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

نوفمبر 2021م

إنشاء املؤسسة العامة للمحافظة على الشعب ج
املر�انية والسالحف في البحر األحمر

ديسمبر 2021م

للهي�ة السعودية للبحر األحمر
الترتيبات التنظيمية
ئ

ديسمبر 2021م

وفي إطار القرارات واللوا�ئ ح التنظيمية الصادرة من وزارة الثقافة ،إلدارة وتنظيم
مختلف القطاعات الثقافية ،نشرت وزارة الثقافة هذا العام «دليل اقتناء األعمال
الفنية ج
لل�هات الحكومية في مقارها ومكاتبها» ،تنفيذا�ً لتعميم املقام السامي
ج
بتو�يه املنظمات واملؤسسات الحكومية باقتناء
الصادر عام 1441ه ــ2020/م،
األعمال الفنية والحرفية الوطنية ((19(.واشتمل الدليل على تعريف للعمل الفني
الوطني ،وتصنيف األعـمــال الفنية وأنواعها ،وخـطــوات ومعايير اقتناء األعمال
ج
وامل�موعات الفنية وطرق عرضها ،والحفاظ عليها ((19(.وأكد الدليل أهمية االلتزام
«بكافة قوانين نظام املنافسات واملشتريات الحكومية ولوا�ئ حه» ،وكذلك االلتزام
(((19
«بأنظمة ولوا�ئ ح امللكية الفكرية املعمول بها في اململكة العربية السعودية».
والهي�ة السعودية للملكية الفكرية نهاية العام مذكرة
وقد وقعت وزارة الثقافة
ئ
واملن���ج اإلبداعي في مختلف القطاعات
تفاهم لحماية امللكية الفكرية للمبدعين
َت
الهي�ة على مشاريع من املتوقع أن ُي�علن عنها العام القادم
الثقافية ((19(.وتعمل
ئ
ومنها :إعداد تنظيم لألداء وامللكية ،وتطوير السياسات في ج
م�ال امللكية الفكرية
ج
مهر�ان أفالم
الهي�ة أيض �ًا مع
إلدارة األصول الفكرية الثقافية ((19(.كما وقعت
ئ
السعودية برنام��ج عمل يهدف إلــى تعزيز حماية امللكية الفكرية في ج
م�االت
(((19
اإلنتا��ج السينما�ئ ي وصناعة األفالم.

يرتبط تنظيميا�ً بصندوق التنمية الوطني ((20(.ج
و�اء في سياسة الصندوق تركيزه
على دعم القطاعات الثقافية الستة عشر عبر برام��ج ومشاريع مختلفة .أولها كان
برنام��ج تحفيز املشاريع الثقافية الذي �أُ طلق في نوفمبر من نفس العام ،بشراكة
مع وتمويل من برنام��ج ج�ــودة الحياة ،وبمخصصات تقدر بـ  181مليون ريال
سعودي ((20(.يقدم البرنام��ج الدعم للمنشآت في القطاع الخاص واملؤسسات
والـ جـ�ـمـعـيــات األهـلـيــة الـعــامـلــة فــي الـقـطــاعــات الثقافية املختلفة ،وذل ــك وفــق
اشتراطات وآليات متابعة يحددها البرنام� .وقدم الصندوق عبر برنام��ج تحفيز
ج
املشاريع الثقافية الدعم ألربعة مشاريع هذا العام ،في أربعة قطاعات ثقافية
(((20
مختلفة ،وتتمركز  75%من هذه املشاريع في منطقة الرياض.

دعم الثقافة واإلبداع
والهي�ات الثقافية في اململكة عدد �ًا من البرام��ج لدعم قطاعات
تقدم املؤسسات
ئ
الـثـقــافــة املختلفة ولتمكين املـبــدعـيــن وامل ـبــدعــات ،وتـتـنــوع ه ــذه ال ـبــرامــ��ج بين
مسابقات ثقافية ج
ب�وا�ئ ز مالية ،وحاضنات ومسرعات لإلنتا��ج اإلبداعي ،وبرام��ج
ً
الدعم بالتدريب والتطوير أيضا .وأبــرز بــرامــ��ج الدعم بالتدريب برنام��ج (صناع
هي�ة التراث،
هي�ة األفالم ،وبرام��ج دعم وتطوير الحرفيين في ئ
األفالم) املقدم من ئ
وتفاصيلها في فصل املعارف واملهارات ،كونها برام��ج تدريبية .كما أطلق صندوق
االستثمارات العامة عدة مشاريع تستهدف القطاعات الثقافية والسياحية في
اململكة ،كان من آخرها إطالق شركة السودة للتطوير باستثمارات ج
تت�اوز قيمتها
(((19
 11مليار ريال سعودي.
وبرام� الدعم
ج
صناديق
�
كان من أهم القرارات التنظيمية لدعم وتمكين القطاعات الثقافية في اململكة؛
تأسيس صـنــدوق التنمية الثقافي بمرسوم ملكي فــي مطلع 2021م ،وهو
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ج�دول  :14املشاريع املدعومة من برنام��ج تحفيز املشاريع الثقافية لعام 2021م
املشروع

القطاع

املنطقة

املشتل

فنون العمارة والتصميم

الرياض

كان ياما كان

ج
والتر�مة
األدب والنشر

الرياض

شركة املواهب الوطنية

املوسيقى

الشرقية

هنا

فنون الطهي

الرياض

وكان لقطاع األفالم برام��ج دعم مخصصة ،حيث شهدت بداية عام 2021م توقيع
اتفاقيات مع الفا�ئ زين بمسابقة ضوء 2020م لدعم األفــام ((20(،لتنفيذ وإنتا��ج
 28مشروع �ًا سينما�ئ ي �ًا سعوديا�ً بتمويل يصل إلــى أكثر من  40مليون ريال
سعودي ((20(.كما يستمر صندوق البحر األحمر – منذ إنشا�ئ ه في يوليو 2020م –
فــي تقديم الــدعــم ملـشــاريــع صناعة وإن ـت ــا��ج األف ــام عبر ثــاثــة م ـســارات :تطوير
املشاريع ،واإلنتا� ،واملشاريع قيد ج
اإلن�از ،بمنح تصل إلى مليون و 875ألف ريال
ج
تقريبا�ً لكل مشروع ((20(،وقد بلغ ج
إ�مالي املشاريع املدعومة من الصندوق 97
ً
ً
أيضا،
نصي�ٌ من الدعم املخصص
�ب
مشروعا ((20(.كما كان لقطاع الفنون البصرية
حيث يستمر معهد مسك للفنون في تقديم منحة مسك الفنية التي بدأت العام
املاضي .وتصل املبالغ ج
اإل�مالية للمنحة إلى مليون ريال سعودي ،مقسمة بين
(((20
الحاصلين على املنحة وعددهم هذا العام عشرة :سبع فنانات وثالثة فنانين.
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والتر�مة ،فخصصت ضمن مبادرة ج
ج
(تر�م) مشروع �َا ملِنح
هي�ة األدب والنشر
أما ئ
ج
ج
للمتر�مين
التر�مة الذي يستهدف دور النشر السعودية ،وذلك دعما�ً وتمكينا�ً
ج
السعوديين .وقد بلغ ج
إ�مالي منح
التر�مة املقدمة لهذا العام  ((20(.292وكان
التقديم على املنح متاحا�ً خالل املدة أكتوبر – ديسمبر 2021م وفق شروط ومعايير
(((20
الهي�ة على املــوقــع اإللكتروني الـخــاص ببرنام��ج (تـ ج
ـر�ــم).
مـحــددة أعلنتها
ئ
وض ـمــن مساعيها أي ـض ـا�ً لــدعــم دور الـنـشــر ال ـس ـعــوديــة ،أعـلـنــت الـهـيـ ئـ�ــة نهاية
العام عن إطــاق برنام��ج النشر الرقمي ،والــذي بــدأت أولــى مراحله بمشروع
(((21
(رقمنة الكتب).
املسابقات الثقافية
أقيمت في 2021م الدورة الثالثة ج
ل�ا�ئ زة األمير عبدهللا الفيصل العاملية للشعر
إل�مالي ج
العربي في أربعة فروع ،وبقيمة مليون ريال سعودي ج
ال�وا�ئ ز .كما قدم
ج
مهر�ان األفالم السعودية في دورته السابعة ج�وا�ئ ز النخلة الذهبية التي تصل
قيمتها ج
اإل�مالية إلــى  310آالف ريــال سعودي .ومــن املسابقات التي أطلقت
ألول مرة هذا العام ،ج�وا�ئ ز اليسر ،ج
و�ا�ئ زة العقيق الشعرية في دورتها األولى:
ر�ب .وبينما يناقش فصل اإلبداع واإلنتا��ج ج
دورة الشاعر ضياء الدين ج
ات�اهات
املشاركات الفا�ئ زة في هــذه املسابقات الثقافية ،يركز هــذا الفصل على املبالغ
اإل�مالية ج
ج
لل�وا�ئ ز وأع ــداد املستفيدين منها فــي إش ــارة إلــى مستويات الدعم
والتمكين للمبدعين واملـبــدعــات فــي مختلف القطاعات الثقافية .حيث رصد
التقرير  17مسابقة ثقافية بارزة لهذا العام شملت عدة قطاعات ،ووصل عدد
الفا�ئ زين والفا�ئ زات فيها إلى  ،164حصلوا على ج�وا�ئ ز تبلغ قيمتها ج
اإل�مالية
ً
تقريبا.
 4,836,250ريال سعودي
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ج�دول  :15نماذ��ج للمسابقات الثقافية وأعداد الفا�ئ زين فيها عام 2021م
املسابقة

القطاع

ج
ال�هة املنظمة

ج�ا�ئ زة األمير عبدهللا الفيصل العاملية
للشعر العربي

أعداد الفا�ئ زين/
املستفيدين

األدب

أكاديمية الشعر العربي

4

مليون ريال سعودي

مسابقة األمير عبدهللا الفيصل
في الشعر العربي للمرحلة ج
ال�امعية

األدب

أكاديمية الشعر العربي

3

 350,000ريال سعودي

مسابقة األمير عبدهللا الفيصل
في الشعر العربي للمرحلة الثانوية

األدب

أكاديمية الشعر العربي

2

 150,000ريال سعودي

ج�ا�ئ زة العقيق الشعرية

األدب

نادي املدينة املنورة األدبي

3

 100,000ريال سعودي

مسابقة املصطلحات الفلسفية

األدب

ج�معية الفلسفة بالتعاون
ج
والتر�مة
هي�ة األدب والنشر
مع ئ

21

 70,000ريال سعودي

ملتقى طويق الدولي للنحت

الفنون البصرية

الهي�ة امللكية ملدينة الرياض
ئ

20

 750,000ريال سعودي

مسابقة حرك ثبت املوسم الثاني

الفنون البصرية والتراث

ج
ال�معية السعودية للمحافظة
على التراث (نحن تراثنا)

6

 165,000ريال سعودي

ال�سر
مسابقات ج�وا�ئ ز ُي

األفالم

ج
مهر�ان البحر األحمر
مؤسسة
السينما�ئ ي

12

 1,068,750ريال سعودي تقريبا

ج
مهر�ان أفالم السعودية
ج�وا�ئ ز

األفالم

ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة
والفنون بالدمام بالتعاون مع مركز
امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي إثراء
هي�ة األفالم
وبدعم ئ

10

معمل تطوير السيناريو

األفالم

ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة
والفنون بالدمام بالتعاون مع مركز
امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي إثراء
هي�ة األفالم
وبدعم ئ

5

 70,000ريال سعودي

مسابقة الكوميديا السعودية
(ستاند أب كوميدي)

املسرح والفنون األدا�ئ ية

هي�ة املسرح
ئ

3

 70,000ريال سعودي

مسابقة تصميم كأس السعودية

فنون العمارة والتصميم

هي�ة فنون العمارة والتصميم
ئ

24

املسابقة األكاديمية
لتصميم املكتبات العامة

فنون العمارة والتصميم

هي�ة فنون العمارة والتصميم
ئ

5

(((22

(((22

إ�مالي ج
ج
ال�وا�ئ ز
(((21

(((21

(((21

(((21

(((21

(((21

(((21

(((21

 310,000ريال سعودي

(((21

(((22

(((22

 220,000ريال سعودي

(((22

 57,500ريال سعودي

(((22

ج
التر�مة
مسابقة تحدي

ج
التر�مة

ج
والتر�مة
هي�ة األدب والنشر
ئ

36

أكثر من  200,000ريال سعودي

مسابقة غني للوطن

املوسيقى

وهي�ة املوسيقى
الهي�ة العامة للترفيه
ئ
ئ

3

 135,000ريال سعودي

مسابقة بمداد من نسي��ج

األزياء

هي�ة األزياء
ئ

3

 80,000ريال سعودي

مسابقة الهاكثون – حاضنة األزياء

األزياء

هي�ة األزياء
ئ

4

 40,000ريال سعودي

ثقافتنا هويتنا
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اإلقامات الفنية واألدبية
بعد توقف اإلقامات الفنية العام املاضي بسبب الظروف التي فرضتها ج�ا�ئ حة
كوفيد� ،19-أُ طلقت عــدة إقامات فنية لهذا العام وشهدت تصاعد �ًا في أعــداد
املس�لين فيها ،حيث بلغ عددهم ج
ج
اإل�مالي  74فنانا�ً وفنانة ،تشكل
الفنانين
الفنانات نسبة  54%مقابل  46%مــن الفنانين ،كما يوضح الشكل (.)36
وشـهــدت نهاية الـعــام إطــاق أول إقــامــة فنية فــي العال خــال املــدة مــن نوفمبر
2021م وحتى يناير 2022م .ويتيح بــرنــامــ��ج اإلقــامــة للفنانين فرصة تبادل
الخبرات واملعارف مع ج
م�موعة من العلماء ،وكذلك مع أهالي املنطقة ،حيث
(((23
يركز البرنام��ج على موضوع «إعادة إحياء الواحة».
كما أطلق معهد مسك

للفنون أربع إقامات فنية لهذا العام ،منها برنام��ج اإلقامات الدولية بالتعاون مع
معهد برلين للفنون .ووصل العدد ج
اإل�مالي للمستفيدين من إقامات مسك
الفنية األربع في عام 2021م  26مقابل  7فقط في عام 2019م ((23(.أما اإلقامة
الفنية البلد ،والتي انطلقت نسختها األولــى 2020م – 2021م ،فقد تحولت
برام�ها إلى افتراضية بسبب ج
ج
ال�ا�ئ حة .كما ُاستؤنفت برام��ج اإلقامة األدبية لهذا
ج
والتر�مة  -بعد توقفها العام املاضي.
هي�ة األدب والنشر
العام  -والتي تنظمها ئ
الهي�ة برنام��ج معتزالت الكتابة في السودة خالل سبتمبر 2021م
حيث أطلقت
ئ
(((23
ثم في العال خالل نوفمبر 2021م.

ج�دول  :16اإلقامات الفنية في اململكة خالل عام 2021م وأعداد املستفيدين منها
اسم البرنام�ج
�

عدد املستفيدين

املنطقة

السنة

ج
ال�هة

42

ج�دة  /افتراضي

2020م – 2021م

وزارة الثقافة

6

العال

2021م – 2022م

الهي�ة امللكية ملحافظة العال والوكالة الفرنسية لتطوير العال
ئ

(((23

9

الرياض

2021م

مسك للفنون

(((23

11

الرياض

2021م

مسك للفنون

(((23

2

برلين

2021م

مسك للفنون بالتعاون مع معهد برلين للفنون

(((23

4

برلين

2021م

مسك للفنون بالتعاون مع معهد برلين للفنون

اإلقامة الفنية البلد

(((23

اإلقامة الفنية في العال

(((23

إقامة مسك (تالشي الحدود:
الفن والصناعات اإلبداعية)
إقامة مسك
(الوطن :ج
الو�ود واالنتماء)

اإلقامات الدولية :الدورة األولى

اإلقامات الدولية :الدورة الثانية
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شكل  :36أعداد املستفيدين من اإلقامات الفنية لعام 2021م حسب ج
ال�نس
21

21

عدد الذكور

3
اإلقامة الفنية
البلد

3

اإلقامة الفنية
في العال

3

6

إقامة مسك (تالشي الحدود:
الفن والصناعات اإلبداعية)

املسرعات والحاضنات
هي�ة األدب والنشر
أعلنت
العام،
لهذا
املؤسسية
الدعم
لبرام��ج
في تطور نوعي
ئ
وال ـتـ ج
ـر� ـمــة نـهــايــة ال ـعــام عــن إطـــاق أول (م ـســرعــة أدب األط ـف ــال والـيــافـعـيــن)
مستهدفة تمكين عشر شــركــات نــاشـ ئـ�ــة مختصة ب ــأدب األط ـفــال واليافعين،
وصقل مواهبهم في ج
م�االت كتابة ورسم ورواية القصص .وباإلضافة إلى تقديم
اإلرشاد ،ج
و�لسات التدريب والنقاش ،وتمكين الوصول لقاعدة من املستثمرين
(((23
والخبراء ،تقدم املسرعة منح �ًا مالية تصل إلى  75ألف ريال سعودي .وقد بدأ
(((24
املعسكر التدريبي في مطلع 2022م ،ب  56مشاركا�ً ومشاركة.
وشـهــد ال ـعــام تنظيم ع ــدة حــاضـنــات فــي قـطــاعــات األزي ـ ــاء ،وال ـف ـنــون البصرية،
والطهي .ومنها حاضنة األزياء ،والتي أطلقت بالتعاون بين برنام��ج ج�ودة الحياة
وهي�ة األزيــاء في 2020م وتحتوي على ثالث مراحل وهي الهاكاثون ،واملخيم
ئ
الناش�ة عبر تقديم
التدريبي ،والحاضنة .واألخ ـيــرة تستهدف دعــم الشركات
ئ
االستشارات وتطوير املشاريع وتحسين فرص االستثمار لهذه الشركات ((24(.كما
أطلقت مؤسسة فن ج�ميل ثالث حاضنات في عام 2021م ،ولكنها تستهدف
ال أطلقت املؤسسة برنام��ج حاضنة مرآة ساكنة :الفنانين
األفراد ال الشركات .فمث �ً
السعوديين ،بتكليف الفنان أسامة أسعيد بالتقاط ج
م�موعة صور فوتوغرافية
للفنانين السعوديين في مختلف مدن اململكة ((24(.كما بــدأت حاضنة معمل
ج
برنام�ا�ً بحثيا�ً يضم
الطهي وتستمر خالل الفترة 2021م – 2022م ،وتقدم
عدة باحثين وفنانين وكتاب من داخل وخــار��ج اململكة ،لدراسة النظم الغذا�ئ ية
(((24
وعالقتها مع الثقافة واملكان والذاكرة.
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والصون
االٕ دارة
ْ

هوامش الفصل
(((

ج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،م،
ثراء املعرفة للمؤتمرات واألبحاث« ،مؤتمر مكة الدولي الثالث للغة العربية وآدابها :اللغة العربية والتواصل الحضاري»،
https://www.kefeac.com/al

(((

ج
االستر�اع في ،1 :مارس2022 ،م،
وزارة الثقافة « ،وزارة الثقافة تنظم الندوة العاملية للخط العربي بمشاركة باحثين دوليين»،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/43571

(((

ج
ج
بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�امعات .للتفاصيل،

(((

ج
مرا�عة :فصل املشاركة الثقافية.
لتفاصيل الفعاليات في اليوم العاملي للغة العربية،

(((

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
لتفاصيل املسح،

(((
(((

«املوافقة على تنظيم مركز امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية» ،صحيفة أم القرى2021 ،11 ،5( ،م) ،العدد.5-4 ،4907 :
النقاشات البؤرية« ،الهوية واإلرث الثقافي» ،28( ،ديسمبر2022 ،م).

(((

ج
وم ْج�مع امللك سلمان ..إلثراء املحتوى العربي في ج
االستر�اع في ،18 :يناير،
م�االت الذكاء االصطناعي» ،واس ،20 ،سبتمبر2021 ،م،
«مذكرة تفاهم بين سدايا َ
2022مhttps://www.spa.gov.sa/2288226 ،

(((1

بيانات من ْج
م�مع امللك سلمان العاملي للغة العربية ،20( ،فبراير2022 ،م).

(((1

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).54-53 ،

(((
(((1
(((1

ج
ْج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،م،
«م�مع امللك سلمان العاملي للغة العربية يوقع مذكرة تفاهم مع شركة ثقة» ،واس ،29( ،ديسمبر2021 ،م)،
https://www.spa.gov.sa/2316790

بيانات من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،13( ،فبراير2022 ،م).

ج
استراتي�ية مركز األمير محمد بن سلمان العاملي للخط العربي وتكرم شركاءها في مبادرة عام الخط العربي» ،واس ،22( ،ديسمبر،
« وزارة الثقافة تدشن
ج
االستر�اع في ،19 :يناير2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2315091 ،
2021م)،

(((1

ج
ج
مرا�عة :فصل اإلبداع واإلنتا�.
والتر�مة ،16( ،يناير2022 ،م) .للتفاصيل،
هي�ة األدب والنشر
بيانات من ئ
ج
بيانات من ج�امعة طيبة ،15( ،فبراير2022 ،م).

(((1

ج
دون ج
االستر�اع في ،7 :فبراير2022 ،م،
تتر�م مقاالت ويكيبيديا للعربية بالتعاون مع ج�امعة ج�دة» ،واس ،2( ،يناير2022 ،م)،
«ويكي ِّ
https://www.spa.gov.sa/2317667

(((1

(((1

ج
يتر�م ( )50مقالة طبية وعلمية من ج
ج
االستر�اع في ،7 :فبراير،
اإلن�ليزية إلى العربية في ويكيبيديا» ،واس ،20( ،أبريل2021 ،م)،
دون» التطوعي
«ويكي ّ
2022مhttps://www.spa.gov.sa/2219550 ،

(((1

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).252 ،

(((2

ج
الهي�ة السعودية للملكية الفكرية تصدر ج
االستر�اع في ،2 :مارس2022 ،م،
املع�م العربي للملكية الفكرية» ،واس ،18( ،يونيو2021 ،م)،
« ئ
https://www.spa.gov.sa/2242812

(((2

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).254 ،

(((2

ج
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
التر�مة،
لتفاصيل مسح مشاريع

(((1

(((2
(((2
(((2

ج
التر�مة والتعريب» ،تويتر2021 ،3 ،21( ،م)،
إدار�ــا بإنشاء مركز
يً
ج�امعة أم القرى« ،ر�ئ يس ج�امعة أم القرى أ.د .معدي بن محمد آل مذهب يصدر قــرارً ا
ج
االستر�اع في ،1 :مارس2022 ،مhttps://twitter.com/uqu_edu/status/1373678651657555971 ،

ج
«إثراء للمحتوى املعرفي العربي في ج
ج
االستر�اع في ،2 :مارس2022 ،م،
امل�االت الثقافية» ،تويتر ،25( ،مايو2021 ،م)،
�ً
والتر�مة،
هي�ة األدب والنشر
ئ
https://twitter.com/MOCLiterature/status/1397147649619505152

ج
ج�امعة امللك سعود« ،إطالق مبادرة ج
االستر�اع في ،2 :مارس2022 ،مhttps://news.ksu.edu.sa/ar/node/137537 ،
تر�مة كتاب»،

ج
ج
ج
ج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،م،
التر�مة»،
والتر�مة تعلن عن تنظيم ملتقى
«هي�ة األدب والنشر
والتر�مة،
هي�ة األدب والنشر
ئ
ئ
https://lpt.moc.gov.sa/ar/media-center

(((2

بيانات من ج�امعة امللك عبدالعزيز ،6( ،فبراير2022 ،م).

(((2

ج
ج
االستر�اع في ،10 :فبراير2022 ،مhttps://www.psu.edu.sa/ar/TAC-Competition ،
التر�مة بين ج�امعات اململكة»،
ج�امعة األمير سلطان« ،مسابقة

(((3

بيانات من وزارة التعليم ،21( ،فبراير2022 ،م).

(((2
(((2
(((3

(((3

60

ج
االستر�اع في ،10 :فبراير2022 ،م/https://ireadaward.com ،
إثراء« ،أقرأ :إثراء القراءة»،
هي�ة تقويم التعليم والتدريب ،14( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

بيانات من ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،21( ،يناير2022 ،م).

ج
االستر�اع في ،19 :يناير2022 ،م،
«الهي�ة امللكية ملحافظة العال تفتتح معهد العال للغات» ،واس ،2( ،نوفمبر2021 ،م)،
ئ
https://www.spa.gov.sa/2300661

(((3

بيانات من وزارة التعليم ،21( ،فبراير2022 ،م).

(((3

يشمل جإ�مالي الطالب امللتحقين في ثالثة معاهد فقط من املعاهد التابعة ج
ل�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

(((3

(((3

ج
ج
بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�امعات .للتفاصيل،

ج
االستر�اع في:
«هي�ة التراث ومعهد ماكس بالنك األملاني يكشفان عن مواقع أثرية في اململكة تعود إلى حوالي  350ألف سنة» ،واس ،12( ،مايو2021 ،م)،
ئ
 ،10فبراير2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2227713 ،

(((3

ج
االستر�اع في ،10 :فبراير2022 ،م،
«هي�ة التراث تكشف عن شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حا�ئ ل» ،واس ،13( ،يوليو2021 ،م)،
ئ
https://www.spa.gov.sa/2258262

(((3

ج
االستر�اع في ،10 :فبراير2022 ،م،
«قر�ة» بتبوك» ،واس ،16( ،ديسمبر2021 ،م)،
يّ
«هي�ة التراث تعلن اكتشافات ج�ديدة ضمن أعمال التنقيب في موقع
ئ
https://www.spa.gov.sa/2313370

(((4

ج
ال�وف من أقدم املواقع في العامل لنحت الحيوانات ج
ال�مل بمنطقة ج
تر�ح أن موقع ج
«دراسة علمية ج
بالح�م الطبيعي» ،واس ،15( ،سبتمبر2021 ،م)،
امل�سمة
ج
االستر�اع في ،10 :فبراير2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2284030 ،

(((4

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).165 ،

(((3

(((4

ج
االستر�اع في ،10 :فبراير2022 ،م،
«هي�ة التراث تتوصل إلى اكتشاف ج�ديد في كهف أم ج�رسان يعود إلى ما قبل  7000سنة» ،واس ،28( ،يونيو2021 ،م)،
ئ
https://www.spa.gov.sa/2247083
له�رات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى شمال ج
«هي�ة التراث تعلن اكتشاف دال�ئ ل ج
ال�زيرة العربية بدأت قبل  400ألف سنة» ،واس ،1( ،سبتمبر2021 ،م)،
ئ
ج
االستر�اع في ،10 :فبراير2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2280141 ،

(((4

هي�ة التراث 1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

(((4

هي�ة التراث 1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

(((4

(((4

(((4

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).166 ،

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ
ُ
ج
در� ضمن كشاف االستشهادات ج
ج
االستر�اع في ،25 :يناير2022 ،م،
املر�عية الدولي» ،واس ،10( ،سبتمبر2021 ،م)،
«م�لة الدارة املحكمة ت� �ج
https://www.spa.gov.sa/2282515

(((4

ج
االستر�اع في ،25 :يناير2022 ،م،
هي�ة التراث« ،في ظل ج�هودها إلثراء املحتوى الثقافي في اململكة» ،تويتر ،15( ،نوفمبر2021 ،م)،
ئ
https://twitter.com/MOCHeritage/status/1460316670396936197
ج
االستر�اع في ،31 :يناير2022 ،م،
افتراضيا للمكتشفات األثرية في اململكة» ،واس ،30( ،أكتوبر2021 ،م)،
�ً
«هي�ة التراث تنظم ملتقى
ئ

(((5

ج
االستر�اع في ،5 :مارس2022 ،م،
«إثراء» ينظم املؤتمر الدولي للفن اإلسالمي في الظهران» ،واس ،8( ،نوفمبر2021 ،م)،
https://www.spa.gov.sa/2302354

(((4

https://www.spa.gov.sa/2299954

(((5

بيانات من دارة امللك عبدالعزيز ،15( ،فبراير2022 ،م).

(((5

بيانات من ج�امعة امللك سعود ،1( ،فبراير2022 ،م).

(((5

(((5

(((5

(((5

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
بيانات من مكتبة دار العلوم ،مركز عبدالرحمن السديري الثقافي ،17( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،
بيانات من ج�امعة تبوك ،10( ،فبراير2022 ،م).

بيانات من ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،6( ،فبراير2022 ،م).
ج
االستر�اع في ،30 :يناير2022 ،م،
« ِس ج� ّلت اآلثار والتراث العمراني والصناعي ..وثيقة لحفظ التراث الوطني» ،واس ،16( ،يونيو2022 ،م)،
https://www.spa.gov.sa/2242047

(((5

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

(((5

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

(((5

(((6

(((6

(((6

(((6
(((6

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).166 ،

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ
ج
ج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،م،
«تس�يل محمية ج�زر فرسان في برنام��ج اإلنسان واملحيط الحيوي في اليونسكو» ،واس ،15( ،سبتمبر2021 ،م)،
https://www.spa.gov.sa/2284064
ج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،مhttps://ar.unesco.org/mab ،
اليونسكو« ،برنام��ج اإلنسان واملحيط الحيوي»،

والصون
االٕ دارة
ْ

(((6
(((6

ج
تس�ل «منطقة ِحمى الثقافية» ج
ج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،م،
بن�ران ضمن قا�ئ مة اليونسكو للتراث العاملي» ،واس ،24( ،يوليو2021 ،م)،
«اململكة
https://www.spa.gov.sa/2263453

ج
تدر� مدينة بريدة ضمن شبكتها العاملية للمدن املبدعة في ج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،م،
م�ال الطهي» ،واس ،8( ،نوفمبر2021 ،م)،
«اليونسكو �ج
https://www.spa.gov.sa/2302345

(67) UNESCO, “Creative Cities Network: Al-Ahsa”, accessed January 18, 2022, https://en.unesco.org/creative-cities/al-ahsa
(68) UNESCO, “Creative Cities Network”, accessed March 5, 2022, https://en.unesco.org/creative-cities/
ج
تس�يل «الخط العربي» في قا�ئ مة اليونسكو للتراث الثقافي غير املــادي بالشراكة مع  15دولة عربية» ،واس ،14( ،ديسمبر،
(« ((6بمبادرة وقيادة سعودية..
ج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2312743 ،
2021م)،

)(70
)(71

UNESCO, “World Heritage List”, accessed January 18, 2022, https://whc.unesco.org/en/list/
UNESCO, “Browse the Lists of Intangible Cultural Heritage and the Register of good safeguarding practices”, accessed
March 23, 2022, https://ich.unesco.org/en/lists
(72) UNESCO, “Arabic calligraphy: knowledge, skills and practices”, accessed January 18, 2022, https://ich.unesco.org/en/RL/
arabic-calligraphy-knowledge-skills-and-practices-01718
ج
تس�ل ملف فن الصقارة في القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ألول مرة في 2010م وهو
(((7
تاريخ مشاركة اململكة في امللف .وقد ج�رى تحديث امللف مرتين عند إضافة دول أخرى ،أولهما في عام 2016م – وهو التاريخ املذكور في نسخة 2020م من تقرير
الحالة الثقافية  -وثانيهما في عام 2021م.
(((7

ج
االستر�اع في ،15 :فبراير2022 ،م،
«بوابة الدرعية تطلق مبادرة التاريخ الشفوي للعرضة السعودية» ،واس ،31( ،أكتوبر2021 ،م)،
https://www.spa.gov.sa/2300092

(((7

بيانات من ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ،6( ،فبراير2022 ،م).

(((7

بيانات من ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث ،13( ،فبراير2022 ،م).

(((7

هي�ة املوسيقى« ،ألحان سعودية»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).
ئ

(((7

(((7

بيانات من دارة امللك عبدالعزيز ،15( ،فبراير2022 ،م).

ج
ج
االستر�اع في،15 :
والتر�مة توقع اتفاقية تعاون مع مكتبة امللك عبدالعزيز لتطوير موسوعة اململكة» ،واس ،21( ،ديسمبر2021 ،م)،
«هي�ة األدب والنشر
ئ
فبراير2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2314756 ،

(((8

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

(((8

النقاشات البؤرية« ،الهوية واإلرث الثقافي» ،28( ،ديسمبر2021 ،م).

(((8

منظمة األمــم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو« ،إدارة التراث الثقافي العاملي»( ،فرنسا ،منظمة األمــم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو،
2016م).20 ،

(((8

تفاصيل التعديل في آخر الفصل تحت عنوان :التمكين واألطر التنظيمية.

(((8
(((8

ج
االستر�اع في ،15 :فبراير2022 ،م،
«معهد مسك للفنون يعلن عن مبادرة مكتبة الفن» ،واس ،7( ،يونيو2021 ،م)،
https://www.spa.gov.sa/2234888
ج
ج
االستر�اع في ،15 :فبراير2022 ،م،
استراتي�يتها لتطوير قطاع األفالم والسينما السعودية» ،واس ،28( ،نوفمبر2021 ،م)،
«هي�ة األفالم تطلق
ئ
https://www.spa.gov.sa/2308007

(((8

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

(((8

ج
االستر�اع في ،3 :فبراير2022 ،م،
الهي�ة امللكية ملحافظة العال واليونسكو توقعان شراكة لحفظ التراث والثقافة» ،واس ،10( ،نوفمبر2021 ،م)،
« ئ
https://www.spa.gov.sa/2302953

(((8

ج
«منظمة السياحة العاملية تدر��ج قرية ج
االستر�اع في ،3 :فبراير،
ر�ال أملع السعودية في قا�ئ مة أفضل القرى السياحية في العامل» ،واس ،2( ،ديسمبر2021 ،م)،
2022مhttps://www.spa.gov.sa/2309257 ،

(((9

ج
الهي�ة السعودية للسياحة ( ،18يناير2022 ،م).
رقم جإ�مالي للمواقع
هي�ة التراث ( ،1فبراير2022 ،م) ،وبيانات ئ
املس�لة في بيانات ئ

(((9

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ
زً
ج
االستر�اع
اذ�ا للعيش والتنمية» ،واس ،6( ،سبتمبر2021 ،م)،
مرك�ا ج� بً
«سمو ولي العهد يُ�علن إطالق مشروع «إعادة إحياء ج�دة التاريخية» وتأهيلها لتكون
في ،3 :فبراير2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2281415 ،

(((9

(((9
(((9
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UNWTO, “UNWTO ANNOUNCES LIST OF ‘BEST TOURISM VILLAGES’ 2021”, accessed February 2, 2022,
https://www.unwto.org/news/unwto-announces-list-of-best-tourism-villages-2021
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بيانات من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،30( ،يناير2022 ،م).
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(((9

هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
بيانات من ئ

(((9

ج
مرا�عة :فصل املشاركة الثقافية.
لتفاصيل السياحة الثقافية،

(((9
(((9

بيانات من وزارة السياحة ،23( ،يناير2022 ،م).

تشمل أعداد ونسب الزيارات إلى مناطق أثرية ،وتاريخية ومواقع اآلثار والحصون .بيانات من وزارة السياحة ،23( ،يناير2022 ،م).

ج
االستر�اع في ،9 :فبراير،
(« ((9سمو ولي العهد يفتتح منتدى مبادرة السعودية الخضراء بمشاركة إقليمية ودولية واسعة» ،واس ،23( ،أكتوبر2021 ،م)،
2022م،
https://www.spa.gov.sa/2297710
مرو� قِّ
ج
االستر�اع
يو�عان مذكرة تفاهم مع «سدايا» لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي» ،واس ،18( ،أغسطس2021 ،م)،
�ج
(« ((10مركز الغطاء النباتي ومؤسسة
في ،9 :فبراير2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2275231 ،
( ((10بيانات من املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،27( ،يناير2022 ،م).
( ((10بيانات من املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،27( ،يناير2022 ،م).
( ((10بيانات من املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،27( ،يناير2022 ،م).

( ((10وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2019 ،م).341 ،

(105) UNEP-WCMC and IUCN, “Protected Planet”, accessed March 5, 2022, https://www.protectedplanet.net

( ((10بيانات من املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،27( ،يناير2022 ،م).
( ((10بيانات من املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،27( ،يناير2022 ،م).
( ((10بيانات من املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ،27( ،يناير2022 ،م).

ج
مرا�عة محور «التمكين واألطر التنظيمية» في نهاية هذا الفصل.
( ((10لتفاصيل النظام ولوا�ئ حه التنفيذية،

ج
البي�ة واملياه والزراعة ،ج
االستر�اع في ،20 :فبراير2022 ،م،
«إن�از عاملي ج�ديد يضاف للمملكة» ،تويتر ،14( ،ديسمبر2021 ،م)،
( ((11وزارة ئ
https://twitter.com/MEWA_KSA/status/1470731785193639949

ج
االستر�اع في ،9 :فبراير2022 ،م،
البي�ة واملياه والزراعة« ،بيانات املنتزهات الوطنية حتى عام ( ،»2021البوابة الوطنية للبيانات املفتوحة2021 ،م)،
( ((11وزارة ئ
https://data.gov.sa/Data/ar/dataset/national-parks-data-to-2021
( ((11بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م).

( ((11وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).144 ،
( ((11بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م).

ج
االستر�اع في ،17 :يناير2022 ،م/https://www.nuqat.me ،
(« ((11الحيوية الثقافية في املدن العربية» ،نقاط،
( ((11صدرت الال�ئ حة التنفيذية للمتاحف مطلع 2022م.

( ((11وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).203-202 ،

هي�ة املتاحف ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((11بيانات من ئ
( ((11وتشمل الخاصة الكبيرة اململوكة ملؤسسات القطاع الخاص ،أو الصغيرة اململوكة ألفراد ،وهو رقم تقريبي �
نظراً للتغيرات في نظام التراخيص.

هي�ات تطوير املدن واملناطق.
( ((12تشمل املتاحف العامة التي هي تحت إدارة وتنظيم وزارة الثقافة ،أو ئ

هي�ة املتاحف ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من ئ

ج
مرا�عة :فصل املشاركة الثقافية.
( ((12لتفاصيل زيارات املتاحف االفتراضية،

( ((12وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).203 ،

(124) UNESCO, “Museums around the world in the face of COVID-19”, (UNESCO, France, 2021), 59-67.
(125) UNESCO, “Museums around the world in the face of COVID-19”, (UNESCO, France, 2021), 59-67.

هي�ة املتاحف ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من ئ

هي�ة املتاحف ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من ئ
(.67-UNESCO, “Museums around the world in the face of COVID-19”, (UNESCO, France, 2021), 59 ((12
( ((12وتشمل املكتبات العامة الحكومية ،واملكتبات العامة التابعة ملؤسسات خاصة.

( ((13وهي املكتبات اململوكة ألفراد أو ج
امل�موعات الخاصة املهداة إلى مكتبات عامة.

ج
ج
االستر�اع في ،21 :فبراير2022 ،م،
استراتي�يتها لتطوير قطاع املكتبات في اململكة»،
«هي�ة املكتبات تطلق
( ((13وزارة الثقافة،
ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/44376
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( ((13النقاشات البؤرية« ،الثقافة في األماكن العامة» ،30( ،ديسمبر2021 ،م).
ج
مرا�عة :فصل املشاركة الثقافية.
( ((13لتفاصيل األنشطة الثقافية في املكتبات،
ج
مرا�عة :فصل الثقافة في الفضاء العام.
( ((13لتفاصيل املكتبات املتنقلة،

هي�ة املكتبات ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((13بيانات من ئ
( ((13بيانات من مكتبة امللك فهد الوطنية ،1( ،مارس2022 ،م).

ج
ج
( ((13بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
م� ّمع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ،3( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،
( ((13بيانات من مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ،20( ،فبراير2022 ،م).
( ((13بيانات من مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة ،30( ،يناير2022 ،م).

( ((14بيانات من مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي إثراء ،14( ،فبراير2022 ،م).

( ((14بيانات من مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،14( ،فبراير2022 ،م).

ج
ج
( ((14بيانات من مكتبة األمانة العامة ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
مل�لس التعاون لدول الخلي��ج العربية ،19( ،يناير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
( ((14بيانات من مكتبة سليمان ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
الرا�حي العامة ،23( ،يناير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
( ((14بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�معية األهلية الصالحية بعنيزة ،7( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
( ((14بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�معية األهلية الصالحية بعنيزة ،7( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((14بيانات من مكتبة دار العلوم ،مركز عبدالرحمن السديري الثقافي ،17( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((14بيانات من مكتبة دار الرحمانية بالغاط ،مركز عبدالرحمن السديري الثقافي ،17( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،
ج
ج
( ((14بيانات من معهد اإلدارة العامة ،13( ،فبراير2022 ،م) ،لتفاصيل مسح ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�امعات،

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((14بيانات من مكتبة اإلمام ابن القيم العامة ،21( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
( ((15بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
م�مع امللك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية ،3( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،
( ((15بيانات من وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،9( ،مارس2022 ،م).

ج
ج
( ((15بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�امعات .للتفاصيل،

ج
االستر�اع في ،23 :فبراير2022 ،م،
«هي�ة املكتبات توفر خدمة إتاحة املخطوطات عبر موقعها الرسمي»،
( ((15وزارة الثقافة،
ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/47706

( ((15وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).216 ،
( ((15بيانات من دارة امللك عبدالعزيز ،15( ،فبراير2022 ،م).

ج
ج
واملس�د النبوي ،27( ،يناير2022 ،م).
املس�د الحرام
( ((15بيانات من الر�ئ اسة العامة لشؤون

ج
ج
( ((15لتفاصيل بيانات ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�امعات ،ومسح املكتبات،

ج
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
املس�لة في نسخة 2020م من تقرير الحالة الثقافية في اململكة ،إضافة إلى بيانات 2021م .للتفاصيل،
( ((15يشمل هذا العدد املسارح
( ((15بيانات من املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).

ج
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،10( ،يناير2022 ،م) ،وبيانات املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير،
( ((16أعداد جإ�مالية تقريبية ،تشمل املسارح
املس�لة في بيانات ئ
ج
ج
2022م) ،وبيانات ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون ،1( ،فبراير2022 ،م) .ولتفاصيل املسوح،

ج
مرا�عة :فصل اإلبداع واإلنتا�.
( ((16لتفاصيل املعارض الفنية،
ج
(162) Lakum Artspace, “Lakum Artspace, a multidisciplinary venue”, Twitter, (26, October, 2021), accessed March 3, 2022,
https://twitter.com/Lakumartspace/status/1452930349336387591
ج
االستر�اع في ،3 :مارس2022 ،م،
( Alwaqieia Art Co ((16الواقعية« ،تم هذا املساء افتتاح ج�اليري الواقعية في الرياض» ،تويتر ،24( ،ديسمبر2021 ،م)،
https://twitter.com/alwaqieia/status/1474127913289199619

هي�ة الفنون البصرية ،3( ،فبراير2022 ،م).
( ((16بيانات من ئ
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
عدد تقريبي .لتفاصيل مسح الصاالت الفنية ،ومسح األندية األدبية،
(((16
ج
مرا�عة :فصل الثقافة في الفضاء العام.
( ((16لتفاصيل حضور الفن في الفضاء العام،
ج
مرا�عة :فصل املشاركة الثقافية.
( ((16لتفاصيل الحفالت املوسيقية والغنا�ئ ية،

ج
مرا�عة :فصل الثقافة في الفضاء العام.
( ((16للتفاصيل،

( ((16بيانات من املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).

( ((17وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).115 ،
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ج
االستر�اع في ،3 :مارس2022 ،م،
( « ((17بـ  10شاشات ..افتتاح أول دار سينما بالطا�ئ ف» ،عكاظ ،24( ،أغسطس2021 ،م)،
https://www.okaz.com.sa/variety/na/2079846

ج
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع « ،تستمر افتتاحات صاالت السينما ج
االستر�اع في ،3 :مارس2022 ،م،
ب�ميع املناطق» ،تويتر ،15( ،يونيو2021 ،م)،
(((17
ئ
https://twitter.com/gcamsa/status/1404849312639635467

ج
االستر�اع في ،3 :مارس2022 ،م،
لف�ة السويتس» ،تويتر ،1( ،نوفمبر2022 ،م)،
(((17
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع « ،بأربع قاعات و 152مقعد ئ
ئ
https://twitter.com/gcamsa/status/1455204469877186573
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،8( ،مارس2022 ،م).
(	((17حتى تاريخ استالم البيانات .بيانات من ئ

( ((17وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).96 ،

(176) The National Association of Theatre Owners, “Number of U.S. Cinema Sites”, accessed March 8, 2022,
https://www.natoonline.org/data/us-cinema-sites/

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،8( ،مارس2022 ،م ).
( ((17بيانات من ئ
( ((17وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2019 ،م).135 ،

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،8( ،مارس2022 ،م).
( ((17بيانات من ئ
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،8( ،مارس2022 ،م) .الواليات املتحدة األمريكيةNATO National Association of Theater :
من
( ((18اململكة :بيانات
ئ
/ .Owners, “Number of U.S. Movie Screens”, accessed March 8, 2022, https://www.natoonline.org/data/us-movie-screens
اململكة املتحدةUK Cinema Association, “UK cinema industry infrastructure”, accessed March 8, 2022, https://www.cinemauk. :
 .org.uk/the-industry/facts-and-figures/uk-cinema-industry-infrastructure/sites-and-screensاإلمارات العربية املتحدة :بيانات.
ج
االستر�اع في ،8 :مارس،
إمــارات :بوابة البيانات الرسمية لحكومة دولة اإلمــارات،»2019-Number of Cinemas and Screens by Emirate « ،
2022م .https://bayanat.ae/ar/Data?query=cinema ،اململكة املغربيةThe UNESCO Institute for Statistics (UIS), “Feature films: :
/.Cinema infrastructure – Capacity”, accessed March 8, 2022, http://data.uis.unesco.org
ج
ج
االستر�اع في ،23 :يناير2022 ،م https://engage.moc.gov.sa/literary_partner/ ،
والتر�مة« ،الشريك األدبي»،
هي�ة األدب والنشر
(((18
ئ

ج
والتر�مة ،16( ،يناير2022 ،م ).
هي�ة األدب والنشر
( ((18بيانات من ئ

ج
( ((18استكشف العال ،ج
االستر�اع في ،7 :مارس2022 ،مhttps://www.experiencealula.com/ar/plan-your-trip/what-to-do/aljadidah ،
«ال�ديدة»
ج
االستر�اع في ،16 :فبراير2022 ،م،
( ((18وزارة الثقافة« ،وزارة الثقافة تتسلم قرية املفتاحة من إمارة منطقة عسير»،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/101

( ((18بيانات من وزارة الثقافة ،15-14( ،فبراير2022 ،م) ،وبيانات من فن ج�ميل ،10( ،مارس2022 ،م).

(« ((18املوافقة على تعديل املادة (الثالثة) من نظام اآلثار واملتاحف والتراث العمراني» ،صحيفة أم القرى2021 ،7 ،9( ،م) ،العدد.5 ،4890 :
ً
(سابقا)» ،صحيفة أم القرى،6 ،25( ،
للهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني
(« ((18يكون لــوزارة الثقافة في (برنام��ج مشروع ج�دة التاريخية) الصالحيات املقرة
ئ
2021م) ،العدد.7 ،4888 :

ج
االستر�اع في ،6 :فبراير2022 ،م ،
البي�ة»،
البي�ة يعتمد الال�ئ حة التنفيذية لصيد الكا�ئ نات الفطرية البرية لنظام ئ
( ((18املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية« ،معالي وزير ئ
https://www.ncw.gov.sa/Ar/MediaCenter/News/Pages/News16022021.aspx
البي�ة للمناطق املحمية» ،صحيفة أم القرى2021 ،10 ،8( ،م) ،العدد.12-7 ،4903 :
(« ((18اعتماد الال�ئ حة التنفيذية لنظام ئ
(« ((19اعتماد الال�ئ حة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر» ،صحيفة أم القرى2021 ،6 ،25( ،م) ،العدد.23-22 ،4888 :
ج
االستر�اع في ،1 :مارس2022 ،م https://uqn.gov.sa/?cat=42 ،
( ((19صحيفة أم القرى « ،لوا�ئ ح وأنظمة»،
( ((19بيانات من املركز الوطني للوثا�ئ ق واملحفوظات ،1( ،مارس2022 ،م ).

ج
( ((19وزارة الثقافة« ،وزارة الثقافة تصدر دليل « اقتناء األعمال الفنية» ج
االستر�اع في ،7 :فبراير2022 ،م،
لل�هات الحكومية»،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/41546
( ((19وزارة الثقافة« ،دليل اقتناء األعمال الفنية ج
لل�هات الحكومية في مقارها ومكاتبها»( ،الرياض ،وزارة الثقافة1442 ،هـ ).

( ((19وزارة الثقافة« ،دليل اقتناء األعمال الفنية ج
لل�هات الحكومية في مقارها ومكاتبها»( ،الرياض ،وزارة الثقافة1442 ،هـ).55 ،36 ،

ج
االستر�اع في ،9 :فبراير،
(« ((19وزارة الثقافة وامللكية الفكرية يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز حفظ الحقوق في القطاعات الثقافية» ،واس ،21( ،ديسمبر2021 ،م)،
2022مhttps://www.spa.gov.sa/2314688 ،

الهي�ة السعودية للملكية الفكرية ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((19بيانات من ئ
ج
ج
االستر�اع في ،9 :فبراير2022 ،م،
ومهر�ان أفالم السعودية» ،تويتر ،6( ،يوليو2021 ،م)،
( ((19امللكية الفكرية« ،وقعت امللكية الفكرية
https://twitter.com/SAIPKSA/status/1412464045882589184
( ((19بيانات من صندوق االستثمارات العامة ،14( ،فبراير2022 ،م).
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والصون
االٕ دارة
ْ

(« ((20املوافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي» ،صحيفة أم القرى2021 ،1 ،15( ،م) ،العدد.4 ،4866 :

ج
(« ((20سمو ر�ئ يس ج
االستر�اع في ،24 :يناير2022 ،م،
م�لس إدارة صندوق التنمية الثقافي يطلق برنام��ج تحفيز املشاريع الثقافية» ،واس ،1( ،نوفمبر2021 ،م)،
https://www.spa.gov.sa/2300574
( ((20بيانات من صندوق التنمية الثقافي ،18( ،يناير2022 ،م).

( ((20لتفاصيل املسابقة وأسماء الفا�ئ زين :وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة،
2021م).95-94 ،
ج
االستر�اع في ،6 :فبراير2022 ،م،
يا للفا�ئ زين بمسابقة ضوء»،
مشروعا سينما�ئ � ً
�ً
«هي�ة األفالم تطلق 28
( ((20وزارة الثقافة،
ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/36437

ج
ج
االستر�اع في ،2 :فبراير2022 ،م /https://redseafilmfest.com/ar/red-sea-fund ،
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي« ،صندوق البحر األحمر»،
(((20

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي ،16( ،يناير2022 ،م ).
( ((20بيانات من مؤسسة

هي�ة الفنون البصرية ،1( ،فبراير2022 ،م ).
( ((20بيانات من ئ
ج
والتر�مة ،16( ،يناير2022 ،م ).
هي�ة األدب والنشر
( ((20بيانات من ئ

ج
والتر�مة« ،مبادرة ج
ج
االستر�اع في ،18 :يناير2022 ،م https://lpt.moc.gov.sa/ar/tarjim ،
تر�م»،
هي�ة األدب والنشر
(((20
ئ
ج
ج
االستر�اع في ،24 :مارس2022 ،م،
والتر�مة تطلق مبادرة النشر الرقمي» ،واس ،14( ،ديسمبر2021 ،م)،
«هي�ة األدب والنشر
(((21
ئ
https://www.spa.gov.sa/2312686

( ((21بيانات من ج�امعة الطا�ئ ف ،13( ،فبراير2022 ،م).

( ((21بيانات من ج�امعة الطا�ئ ف ،13( ،فبراير2022 ،م).

( ((21بيانات من ج�امعة الطا�ئ ف ،13( ،فبراير2022 ،م).

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((21نادي املدينة املنورة األدبي ،9( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح األندية األدبية،

ج
االستر�اع في ،1 :مارس2022 ،مhttps://twitter. ،
( ((21ج�معية الفلسفة« ،برعاية من @ MOCLiteratureيس �ّر ج�معية الفلسفة» ،تويتر2021 ،5 ،29( ،م)،
وال�وا�ئ ز املحددة في هذا ج
 .com/PhilosophySaudi/status/1398613358518181892أعداد الفا�ئ زين ج
ال�دول هي للفترة من من يونيو 2021م -
ب�وا�ئ ز قيمتها ج
ديسمبر 2021م فقط .ولكن املسابقة تستمر من يونيو 2021م وحتى مارس 2022م ج
اإل�مالية  100ألف ريال سعودي.

هي�ة الفنون البصرية ،1( ،فبراير2022 ،م ).
( ((21بيانات من ئ
ج
( ((21ج
االستر�اع في ،6 :مارس،
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث (نحن تراثنا)« ،مسابقة حرك صورة ثبت هوية»،
، https://shps.org.sa/competition-1/م2022

(((21

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي ،16( ،يناير2022 ،م) .وقد حصل  7فقط من الفا�ئ زين على ج�وا�ئ ز نقدية.
بيانات من مؤسسة

ج
ج
ج
االستر�اع في ،13 :فبراير،
مهر�ان أفالم السعودية في دورته السابعة عن ج�وا�ئ ز النخلة الذهبية» ،تويتر2021 ،6 ،6( ،م)،
مهر�ان أفالم السعودية« ،يعلن
(((21
2022مhttps://twitter.com/SA_FilmFestival/status/1401613084507217927 ،

ج
مهر�ان أفالم السعودية ،4( ،مارس2022 ،م).
( ((22بيانات من

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،10( ،يناير2022 ،م).
( ((22بيانات من ئ

هي�ة فنون العمارة والتصميم ،13( ،فبراير2022 ،م).
( ((22بيانات من ئ

هي�ة فنون العمارة والتصميم ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((22بيانات من ئ

هي�ة فنون العمارة والتصميم ،13( ،فبراير2022 ،م).
( ((22بيانات من ئ

هي�ة فنون العمارة والتصميم ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((22بيانات من ئ

ج
ج
االستر�اع في ،5 :مارس2022 ،مhttps://engage.moc.gov.sa/translationforum ،
التر�مة»،
( ((22وزارة الثقافة« ،ملتقى

هي�ة املوسيقى ،30( ،مارس2022 ،م).
( ((22بيانات من ئ

هي�ة األزياء ،27( ،مارس2022 ،م).
( ((22بيانات من ئ

هي�ة األزياء ،28( ،مارس2022 ،م).
( ((22بيانات من ئ

ج
االستر�اع في ،13 :فبراير،
«الهي�ة امللكية ملحافظة العال تعلن عن افتتاح أول برنام��ج إقامة للفنانين في قلب واحة املحافظة» ،واس ،3( ،ديسمبر2021 ،م)،
(((23
ئ
2022مhttps://www.spa.gov.sa/2309332 ،
( ((23بيانات من معهد مسك للفنون ،14( ،فبراير2022 ،م).

ج
ج
االستر�اع في ،7 :مارس2022 ،م،
والتر�مة تدشن معتزل الكتابة الثالث في محافظة العال» ،واس ،25( ،نوفمبر2021 ،م)،
هي�ة األدب والنشر
( « ((23ئ
https://www.spa.gov.sa/2307166
( ((23بيانات من وزارة الثقافة ،1( ،فبراير2022 ،م).
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( ((23بيانات من وزارة الثقافة ،1( ،فبراير2022 ،م).

( ((23بيانات من معهد مسك للفنون ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((23بيانات من معهد مسك للفنون ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((23بيانات من معهد مسك للفنون ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((23بيانات من معهد مسك للفنون ،14( ،فبراير2022 ،م).

ج
االستر�اع في ،23 :فبراير2022 ،مhttps://engage.moc.gov.sa/literature_accelerator ،
( ((23وزارة الثقافة« ،مسرعة أدب األطفال واليافعين»،

ج
والتر�مة ،10( ،أبريل2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((24بيانات من ئ
ج
االستر�اع في ،5 :مارس2022 ،مhttps://engage.moc.gov.sa/fashion_incubator ،
( ((24وزارة الثقافة« ،برنام��ج حاضنة األزياء،

ج
االستر�اع في ،6 :مارس2022 ،م،
(	((24حي ج�ميل« ،مرآة ساكنة :الفنانين السعوديين” للفنان أسامة أسعيد»،
https://hayy.artjameel.org/paused-mirror-the-saudi-artists-by-osama-esid-2/

هي�ة الفنون البصرية ،1( ،فبراير2022 ،م).
( ((24بيانات من ئ

ج
والتر�مة ،21( ،فبراير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((24بيانات من ئ
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االٕ بداع واالٕ نتا�ج
�

2

اإلبداع واإلنتا�ج
�
اإلنتا�ج الثقافي
�
اإلبداع الثقافي

االٕ بداع واالٕ نتا�ج
�

واإلنتا� حلقتان ر�ئ يستان في دورة الثقافة وهما يتصالن بمنبع الفعل الثقافي ،أي املبدع أو الفاعلين الثقافيين وما يقدمونه إلحياء القطاع وإثراء حياة
ج
اإلبداع
�
ج
باإلنتا�
ج
امل�تمع .وعلى الرغم من ارتباطهما ،إال أن اإلبداع واإلنتا�ج الثقافي عمليتان متمايزتان ،ففي حين يمثل اإلبداع الفكرة أو النمط الفني الفريد للعمل ،يقصد
�
�
الثقافي تحويل هذه الفكرة أو النمط إلى ُمخر�ج يصل إلى ج
ال�مهور ،كنسخ الكتاب أو تنفيذ العمل املسرحي أو تحويل السيناريو واملشاهد إلى فيلم يوزع ويعرض
�
على الشاشات .يتناول هذا الفصل هاتين العمليتين في قسمين ،إذ يسلط القسم األول من هذا الفصل الضوء على حالة اإلنتا�ج في القطاعات الثقافية ،وذلك
�
اإلنتا�ية بشكل عام ،ورصد ج
ج
االت�اهات واملضامين واهتمامات الفاعلين في
من خالل القياس الكمي ملستويات اإلنتا�  ،في محاولة لتكوين صورة بانورامية للحالة
ج
القطاع ،وتكوين مالمح تفصيلية لتوزيع اإلنتا�ج بحسب املناطق واملدن ،أو ج
اإلنتا� اإلقليمية والدولية لفهم
ج
ال�نس ،أو العمر ،مع عقد مقارنات تحليلية مع مؤشرات
�
�
الثاني �انب اإلبداع في القطاعات الثقافية ،وهو كل ما يتعلق بالتأليف واالبتكار ،وذلك من خالل رصد مباشر ألهم ج
ج
ال�وا�ئ ز
أقرب للواقع .في حين يتناول القسم
املن�زات الثقافية الوطنية على صعيد ج
أو �هات سعودية ،كمؤشر موضوعي لحالة اإلبداع ،وكإسهام توثيقي في تدوين ج
التي حصلت عليها شخصيات ج
ال�وا�ئ ز املحلية
أو الدولية ،مع قراءة ملضامينها اإلبداعية البارزة.

اإلنتا�ج الثقافي
�

ّ
تشكل مؤشرات التعافي من انخفاض اإلنتا��ج أثناء ج�ا�ئ حة كوفيد 19-العنوان
ة
ـ� فــي الـقـطــاعــات الـتــي تعتمد على
األبـ ــرز لــإن ـتــا��ج الثقافي خــال ال ـعــام ،خــاصـ �ً
البعد الحضوري مثل املسرح والفنون األدا�ئ ية ،وهو قطاع شهد تنوعا�ً بــارزا�ً في
املعروض نظرا�ً للتطورات التنظيمية وتعدد ج
ال�هات الفاعلة والفرق املسرحية
الخاصة ،وكذلك قطاع الفنون البصرية بعودة الصاالت الفنية الخاصة لنشاطها
بمعدل الضعف تقريب �ًا على مستوى إقــامــة امل ـعــارض ،كما ساهمت الـعــودة
ج
ج
اإلنتا�ية ،حيث تلعب
مهر�انات األفــام في تدعيم الحركة
الحضورية وإقامة
ج
املهر�انات دورا�ً محوري �ًا في هذه الفترة التي تحظى بدعم ملحوظ للقطاع.
هذه
ج
استعرض هذا القسم أيضا أحدث البيانات املتعلقة بات�اهات النشر ومؤشرات
النشر األدبــي التي تظهر استمرار الرواية في تصدر اإلنتا��ج األدبــي في اململكة،
ج
ـواء من خــال دور النشر
بالتر�مة س ـ �ً
باإلضافة إلــى استقراء دالالت االهتمام
ج
الخاصة أو مبادرات الدعم ج
التر�مة .في قطاع العمارة والتصميم
املو�ه لنشاط
شكل ميثاق امللك سلمان العمراني أحد أهم مالمح اإلنتا� ،وبشكل عام برز
ج
ج
ج
ـواء في قطاع العمارة
اإلنتا�ية سـ �ً
االت�اهات
االرتباط بالتراث واستلهامه في
ج
مهر�ان كأس السعودية وإصدار دليل
والتصميم ،أو األزياء وخاصة من خالل
ج
الس�اد
الــزي املصاحب ،وكذلك في الحرف اليدوية التي أظهرت تصدر حياكة
والسدو لتخصصات العاملين في ج
امل�ال.

اإلنتا� في النشر
ج
�

ج
املس�لة لــدى مكتبة امللك فهد الوطنية في العام 2021م
بلغ عــدد العناوين
ً
ً
عنوانا ،وهو مستوى مقارب للعام السابق والذي ج
عنوانا.
س�ل 8497
9042
ً
ج
التس�يل ال تعكس النشر الفعلي
هــذه املقارنة تعطي مــؤشــر �ًا أولـيــا ،فبيانات
ج
إنما نية الناشر في إصدار العنوان
املس�ل (((،لذا يمكن االستفادة بشكل أكبر
من إحصا�ئ يات اإليــداع لسنوات سابقة ،حيث تمدنا إحصا�ئ يات العام 2019م،
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ببيانات تفصيلية تساعد فــي رســم صــورة عامة التـ جـ�ــاهــات النشر فــي األعــوام
األخـيــرة ،فهي تتضمن تصنيف عناوين الكتب التي نشرت وأودع ــت في ذلك
ال ـعــام ،فكما يبين الشكل  ،1يتركز مــا يـقــارب ثلثي مــا ينشر فــي اململكة في
ج
م�االت األدب ،والعلوم الشرعية ،والتربية والتعليم .يبدو هذا التوزيع متوقعا�ً
كون العلوم الشرعية والتربوية ،عالوة على أنها تالمس موضوعات ج�وهرية،
تحظى بمنظومة مؤسساتية راسخة وبشرا�ئ ح واسعة من املهتمين والدارسين.
ضمن هــذه األصـنــاف العريضة توزعت الكتب التي تناولت التربية والتعليم،
ً
عنوانا ،في طيف واسع من املوضوعات ابتداء بما يتعلق
والتي بلغ عددها 922
منها باملنظومة التعليمية واإلدارة املدرسية مرور �ًا باألساليب التعليمية وحتى
الكتابات التي تعال��ج التربية بمعناها الواسع ،وضمن ج
م�ال العلوم الشرعية،
أظهرت البيانات إيداع ونشر  349كتابا�ً خالل العام في ج
م�ال الفقه وحده ،يليه
الدراسات القرآنية فالحديث النبوي .تبرز كذلك ج
م�االت أخرى يربو النشر في
نطاقها على املا�ئ تي كتاب ،كالعلوم ج
اال�تماعية بمختلف فنونها وموضوعات
اإلدارة والقانون والعلوم الطبية واللغات ،يليها موضوعات علم النفس وتطوير
الذات ،والعلوم الطبيعية والهندسة والتاريخ.
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شكل  :1إحصا�ئ يات اإليداع النظامي عام 2019م بحسب التصنيفات الر�ئ يسية
الدين والعلوم
الشرعية
963
20%
أخرى
139
3%

أدب
867
18%

العلوم الطبيعية
161
3%

الهندسة والتقنية
185
4%
اللغات
229
5%

ج
الترا�م والتاريخ
ج
وال�غرافيا
151
3%
التعليم
922
19%
الفنون والتصميم
43
1%

السياسة والعلوم
ج
اال�تماعية
419
8%

تطوير الذات
والعلوم السلوكية
185
4%

الطب
220
4%

الفلسفة
31
1%
اإلدارة والقانون
351
7%

باإلضافة إلــى التوزيع الـعــام ملوضوعات التأليف ،تظهر البيانات مالمح أخــرى
أكثر تفصي ًال ،إذ ج
ن�د حضور �ًا للتأليف الفلسفي ،حيث نشر وأودع خالل العام
2019م 31 ،كـتــابـ �ًا تـنــاول مــوضــوعــات فلسفية ســواء فــي املــداخــل الـعــامــة ،أو
تاريخ الفلسفة أو قضايا تتعلق بفلسفة األخــاق وعلم املنطق ،ومن ج
املر�ح أن
ينمو هذا اإلنتا��ج نظرا للعناية بتعليم الفلسفة وتوسيع املساحة املتاحة لها في
املؤسسات التعليمية .املـ جـ�ــال اآلخــر الــذي يشهد تناميا في االهتمام الرسمي
ج
وامل�تمعي ،الفنون والتصميم ،إذ كان له نصيب من نشاط النشر والتأليف لكنه
ج�اء محدود �ًا بـ  43كتابا ،شمل كتب فنون العمارة والتصميم وتصميم األزياء
والفنون البصرية وفنون الطهي ،وهو مستوى من النشر يمكن النظر إليه بأنه
محدود مقارنة باتساع املـ جـ�ــاالت وال يتناسب مع االهتمام العام بها ،كــان من
ضمن هذه الحصيلة  7كتب للطهي و 9مؤلفات في فنون العمارة ،وهي ج
م�االت
أشارت تقارير الحالة الثقافية للسنوات املاضية إلى ج
حا�تها لتنشيط حركة النشر
والتدوين في نطاقها.

شكل  :2إحصا�ئ يات اإليداع النظامي لعام 2019م ،بحسب املوضوعات

فنون العمارة 9
فنون النحت واملشغوالت 5
كتب الطهي 7
الزخرفة 6
األزياء 2

الرياضيات 53
الرياضة والترفيه 18
التخطيط الحضري 12
أخرى 17
القانون 162

اإلدارة والعالقات العامة 128

العلوم ج
اال�تماعية 169

القضايا والخدمة ج
اال�تماعية 143
العلوم الطبيعية 220

اإلدارة العامة
(تشمل الدراسات األمنية) 61

العلوم السياسية 49
االقتصاد 58

الفقه 349

التاريخ 59
ج
الترا�م واملذكرات 59
ج
ال�غرافيا 33

الدراسات القرآنية 187

الفلسفة 31

التعليم 922

الدين والعلوم الشرعية 187
الحديث النبوي 136
العقيدة 104

الحاسب اآللي
وأنظمة املعلومات 74
الهندسة 111

علم النفس 185

األحياء 62
الكيمياء 39
الزراعة 23
الفيزياء 19
ج
يولو�يا 13
ج�
العلوم  -عام 9
علوم الفلك 9

األدب العربي 74
أدب الطفل 62

الشعر الشعبي السعودي 16
املقاالت 62

األدب ج
اإلن�ليزي 9
آداب أخرى 10

اللغة العربي 148

اللغة ج
اإلن�ليزية 49
اللغويات 27

لغات أخرى 5
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ج
تنت�ه
هــذه الـصــورة العامة لتوزيع إن ـتــا��ج الكتب حسب املـ جـ�ــاالت ال تعبر عما
ج
وال�امعات واملراكز
دور النشر الخاصة وحدها ،بل تشمل نتا��ج النشر الذاتي
البحثية ،وكما تشير البيانات فــإن أكثر مــن نصف هــذه املـنـشــورات صــدر في
الــر يــاض ،إلــى ج�ــانــب إسـهــام مــن مــدن أخــرى فــي الصناعة على رأسـهــا الدمام
ج
و�دة تليهما أبها واملدينة املنورة .أما املدن األصغر فيشكل النشر الذاتي معظم
ما يصدر فيها ،مقارنة باملدن الكبرى التي يبرز فيها نشاط القطاع ج
الت�اري من
نشاط النشر.
شكل  :3إحصا�ئ يات اإليداع النظامي لعام 2019م ،بحسب املدن
أبها
4%

املدينةاملنورة
4%

مدن أخرى
15%

ج�دة
9%

الدمام
13%

الرياض
55%

النشر األدبي
على الرغم من انخفاض ملحوظ هــذا العام ،يتراوح اإلنـتــا��ج األدبــي عموما�ً في
مستويات متقاربة في األعوام األخيرة ،حيث بلغت هذا العام  576عمال�ً أدبيا�ً
في حقول متعددة مقارنة بـ  663و 607في العامين 2020م و2019م على
التوالي .واستناد �ًا إلحصا�ئ يات ببليوغرافيا الباحث خالد اليوسف للنشر األدبي،
يظهر استمرار الرواية في تصدر مشهد النشر األدبــي في الـعــام2021م ،تليها
األعمال الشعرية ،وهو ذات الترتيب الذي بدا فيه توزيع النشر األدبي بحسب
ج
األ�ناس األدبية في األعوام األخيرة ،غير أن الفريد في إحصا�ئ يات هذا العام هو
ـواء لألعمال املسرحية املكتوبة أو لكتب
انتعاش النشر في القطاع املسرحي سـ �ً
التأريخ والتوثيق والنقد املسرحي ،بما ج
م�موعه  14كتاب �ًا بعد أن راوح بين غياب
(((
كامل أو حضور محدود ج�دا�ً في األعوام السابقة.

ج�دول  :1ببليوغرافيا النشر األدبي 2021-2019م
مؤشر العام 2021

مؤشر العام 2020

مؤشر العام 2019

الحقل
األدب العربي

24

18

6

األدب العربي  -ببليوغرافيا

2

3

2

األدب العربي  -تاريخ ونقد

25

17

24

األدب العربي – ج
ترا�م وسير

9

22

5

ج
األدب العربي – ج
متر�م
ترا�م وسير

2

-

-

األدب العربي – ج
ترا�م وسير -تاريخ ونقد

1

2

2

األدب العربي – الرحالت

3

3

3

األدب العربي – املقاالت

12

14

-

األدب العربي – املقاالت (النصوص)

74

151

150

الرواية – أعمال

155

201

161

ج
متر�مة
الرواية – أعمال

10

9

12
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مؤشر العام 2021

مؤشر العام 2020

مؤشر العام 2019

الحقل
الرواية – تاريخ ونقد

19

9

12

الشعر العربي – أعمال

99

100

103

الشعر العربي – أعمال ج�ماعية

3

3

-

الشعر العربي – أعمال لألطفال

1

2

-

ج
متر�مة
الشعر العربي  -أعمال

4

6

10

الشعر العربي – تاريخ ونقد

25

24

25

القصة القصيرة – أعمال

66

53

70

القصة القصيرة – أعمال ج�ماعية

4

2

2

القصة القصيرة – أعمال لألطفال

4

4

1

ج
متر�مة
القصة القصيرة – أعمال

6

2

2

القصة القصيرة – تاريخ ونقد

5

4

4

املسرح العربي

8

-

2

ج
املتر�م
املسرح العربي

1

-

1

املسرح العربي – تاريخ ونقد

5

-

-

576

663

607

ج
امل�موع
وفيما تصدرت أعداد الروايات من تأليف روا�ئ يات إحصا�ئ يات النشر األدبي في
العام 2020م ،شهد العام 2021م مستويات إنتا��ج متقاربة بين ج
ال�نسين في
الرواية والقصة ،ويظهر التفاوت بشكل واضــح على مستوى اإلنتا��ج الشعري
الذي بلغ إنتا��ج الشعراء فيه قرابة  77.77%مقابل  22%لإلناث ،ويبدو هذا
التفاوت بين ج
ال�نسين في املشهد الشعري ج�ــديــر �ًا باملالحظة ،حيث يمتد إلى
حضور األمسيات الشعرية نفسها ،والتي بلغت فيها نسبة الحاضرات ألمسية
شعرية حضورية واحــدة على األقــل خالل العام  3%وهي نصف النسبة التي
حققها ال ـحــاضــرون ألمـسـيــة شـعــر يــة واح ــدة عـلــى األق ــل خــال ال ـعــام 2021م
وبلغت .((( 6%
شكل :4مستويات اإلنتا��ج األدبي بحسب ج�نس املؤلف

(((

85

77

70

38
22

الذكور

28

اإلناث
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النشر في األندية األدبية
بلغ ج
م�موع ما نشرته األنــديــة األدبـيــة في العام 2021م عبر فروعها األربعة
ً
كتابا ،كان األعلى هو نادي ج
ال�وف بـ25
عشر املتوزعة على مناطق اململكة 183
ً
ً
كتابا ،ثم الطا�ئ ف بـ ،21وقد ال يشير هذا
كتابا ،ثم الباحة والحدود الشمالية بـ 23
الترتيب فقط إلى نشاط الفروع في هذه املــدن ،بل يشير أيض �ًا إلى أهمية دور
األندية األدبية في دعم أدباء املنطقة ،ال سيما في ظل توفر فرص أفضل للنشر
و�دة كما أظهر الشكل رقم  .3ج
الت�اري في مدن مثل الرياض ،والدمام ،ج
ج
و�اءت
األعمال الشعرية في مقدمة اإلصدارات بـ 53ديوان شعري ،ثم النقد والدراسات
ً
كتابا ،وهو ما يشير أيض �ًا إلى إسهام األندية في رفد الحركة النقدية
األدبية بـ39
املوازية للحركة اإلبداعية ،ج
و�اءت القصة في املرتبة الثالثة من حيث النشر بـ28
ج
م�موعة قصصية ،ومل يحظ أدب الطفل بنسبة كبيرة من هذه اإلصدارات حيث
(((
بلغ اإلصدارات في هذا الحقل  3كتب فقط .

ج
التر�مة
مشاريع ومبادرات
ج
التر�مة األدبية وهو ما
تشير بيانات النشر األدبــي إلى تصدر الرواية مشهد
ً
عموما ،ومع ذلك ال تواكب أرقام
يتناسب مع تصدر الرواية مشهد النشر األدبي
النشر لألعمال األدبية من وإلى اللغة العربية املبادرات التي يحظى بها نشاط
ج
التر�مة في اآلونــة األخيرة حيث ظلت في نفس مستوى األعــوام املاضية مع
ج
انخفاض عن العام 2019م .ومن ج
التر�مة
املر�ح أن نلحظ نمو �ًا في مستويات
مخر�ات مبادرة ج
ج
تر�م التي أسفرت
عموم �ًا في األصناف املختلفة بالنظر إلى
متر�ما ،منها  60عمال تُ�ـ ج
ج
ـر�ــم مــن اللغة العربية إلــى اللغات
عــن  336عمال
ر�م  276عمال�َ إلى العربية في  13ج
األخــرى ،فيما تُ� ج
م�اال معرفيا مختلفا ،بلغ
ج
املتر�مة إلى
عــدد الكتب منها  234كتابا ،فيما بلغت الــدور يــات األكاديمية
العربية  42دورية.
مخر�ات مبادرة ج
ج
تر�م في العام 2021
ج�دول :2

(((

ج
ج
الخار�ي
ترا�ع النشر
في مؤشر ج
إي�ابي لقطاع النشر املحلي ،تستمر أرقام النشر األدبي مع دور النشر
خ ــار��ج اململكة في االنخفاض إلــى ما يقارب نصف معدلها في السنوات األربــع
السابقة ،بل إن الرقم هذا العام يبدو أقل مما هو عليه إذا استبعدنا  23كتابا
ج�اءت حصيلة التفاقيات النشر املشترك التي عقدتها بعض األندية األدبية مع
بعض الدور العربية خار��ج اململكة (((.ويتزامن االنخفاض في العام 2021م مع
إعادة هيكلة وتنظيم القطاع في العامين املنصرمين ،وظهور عدة مبادرات لدعم
وتحفيز الناشر املحلي ،وهو ما رافقه بروز عدة دور نشر محلية نشطة .ترسم
م�ملها صورة ج
هذه التغييرات في ج
إي�ابية تدعم االفتراض أن قطاع النشر املحلي
يشهد تحسن �ًا من حيث ارتفاع عوامل ج
ال�ذب والثقة بالدور املحلية بالنسبة
لألديب السعودي.

األ�نبية التي ج
اللغات ج
تر�م منها

7

األ�نبية التي ج
اللغات ج
تر�م اليها

4

ج
الخار�ي خالل خمس سنوات (2021-2017م)
شكل  :5مؤشر النشر

امل�االت التي ج
ج
تر�م فيها

13

ج
متر�مة من لغات مختلفة
دوريات أكاديمية
إلى اللغة العربية

42

ج
متر�مة من اللغة العربية
دوريات أكاديمية
إلى مختلف اللغات

2

224
216

214

197

109
2017

74

2018

2019

2020

2021

مخر�ات مبادرة ج
ج
تر�م

العدد

ج
ج
املتر�مة
إ�مالي األعمال

336

ج
املتر�مة من اللغة العربية
األعمال

60

ج
املتر�مة إلى اللغة العربية
األعمال

276

ج
متر�مة من لغات اخرى إلى اللغة العربية
كتب

234

ج
متر�مة من اللغة العربية إلى لغات أخرى
كتب
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ج
املتر�مة في أبرز املنصات الثقافية
ج�دول  :3املقاالت

املتر�مة في ج
ج
م�ال األدب
انفوغرافيك  :1أعداد العناوين

(((1

(((

2019

2020

2021

3

-

2

11

9

10

11

6

4

1

-

1

1
4
3

34

-

2

-

6

4

1

21

24

وفي استمرار ملا رصدته تقارير الحالة الثقافية للعامين املاضيين ،تحظى مشاريع
التر�مي باهتمام متزايد من قبل ج
ج
ال�هات الخاصة ،وتحديدا�ً من خالل
اإلنتا��ج
ج
املتر�مة
ظاهرة املنصات الثقافية اإللكترونية الخاصة والتي تعتمد على املقاالت
في محتواها بشكل كلي أو ج�ز�ئ ي ،وتشكل فرصة للتدريب والتطوير لعدد كبير
ج
املتر�مة إلــى اللغة
من املتطوعين مع هــذه املـنـصــات((( ،وقــد بلغ عــدد املـقــاالت
العربية مــن لـغــات أخ ــرى مــا يـقــارب  1168مقالة فــي هــذا الـعــام فــي مـ جـ�ــاالت
مختلفة تشمل الفلسفة واألدب والفنون ،باإلضافة إلى دوريات وقرابة  64كتابا
وهو ما يشير إلى نمو الفت في نشاط هذه املنصات التي أشار إليها التقرير في
(((1
النسختين السابقتين.

املنصة

ج
م�ال االختصاص

اإلنتا�ج
�

ج
ترا�م

الثقافة العامة

 98مقالة

أثرى

الثقافة والفنون

 279مقالة منشورة و 9كتب
قيد النشر

حكمة

الفلسفة واملعرفة
والفنون

 384مقالة

علمنا

الثقافة العامة والتعليم

 182مقالة

معنى

الفلسفة والفنون

 225مقالة و 15عددا من
ج
م�لتين فلسفية ،و 55كتابا

اإلنتا� في املسرح وعروض األداء
ج
�

نشاط الفرق املسرحية
بشكل عام انخفض اإلنتا��ج املسرحي الخاص بفروع ج
ال�معية العربية السعودية
إر�ــاعــه مــن ج
للثقافة والفنون فــي العامين األخـيــر يــن ،وهــو مــا كــان يمكن ج
و�ــه
وبشكل ج�ز�ئ ي إلى تأثير ج�ا�ئ حة كوفيد -19على القطاع ،ولكن تشير اإلحصا�ئ يات
و�ــود تفسير إضافي ،ففي حين كانت ج
املتوفرة الخاصة بالقطاع إلى ج
ال�معية
(((1
العربية السعودية للثقافة والفنون تشكل الحاضنة الر�ئ يسية للمسرحيين
في ظل محدودية األطر التنظيمية املتعلقة بالنشاط املسرحي ،فقد ساهم إعادة
ج
تس�يل الفرق املسرحية بشكل مستقل وتأسيس أندية هواة
تنظيم القطاع في
هي�ة
للمسرحيين( ((1ودخول
ّ
منظمين ر�ئ يسيين ج�دد للنشاط املسرحي ،أبرزهم ئ
والهي�ة العامة للترفيه ،باإلضافة إلى الفرق املسرحية
املسرح والفنون األدا�ئ ية،
ئ
الخاصة وازدياد نشاط الفرق املسرحية التابعة ج
لل�امعات السعودية.

ثقافتنا هويتنا
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املنت�ة في فروع ج
ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون
ج�دول  :4العروض املسرحية
فرع ج
ال�معية

عدد العروض املسرحية عام 2019

عدد العروض املسرحية عام 2020

عدد العروض املسرحية عام 2021

الرياض

0

0

8

ج�دة

27

13

0

األحساء

9

0

5

الدمام

33

22

6

الطا�ئ ف

11

6

1

أبها

0

2

0

القصيم

0

0

1

املدينة املنورة

12

2

1

حا�ئ ل

9

2

0

الباحة

3

2

0

ج�ازان

2

0

2

تبوك

4

1

0

ج
ن�ران

3

0

2

ج
ال�وف

0

3

3

عرعر

4

0

1

بيشة

8

0

0

125

53

30

العدد ج
اإل�مالي

وتستمر املنطقة الشرقية من خالل فرعي ج�معية الثقافة والفنون في األحساء
والدمام في تصدر النشاط املسرحي على مستوى العروض املحلية التي ج
تنت�ها
وتقيمها الفرق املسرحية التابعة ج
لل�معية بـ 11عرضا مسرحيا ،كما تمكن فرع
ج
ال�معية في الرياض من معاودة النشاط املسرحي بعد توقف وإقامة  8عروض
مسرحية وذلــك مــن خــال إقــامــة مـهـ ج
ـر�ــان للعروض املسرحية املبتكرة خالل
الفترة  5-2أغسطس ،وانخفض النشاط املسرحي بشكل ملحوظ في فروع
بارزة خالل السنوات املاضية مثل فرعي ج�دة والطا�ئ ف.
شكل  :6انخفاض عدد العروض املسرحية في فروع ج
ال�معية العربية السعودية
للثقافة والفنون على مدى ثالث سنوات
125

53

30
2019

76

2020

2021

عدد العروض املسرحية في فروع ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

تنوع املعروض املسرحي
ساهم تعدد ج
ال�هات املقدمة للعروض املسرحية في هذا العام في تعدد املعروض
وح�م ج
ج
ال�مهور والشريحة املستهدفة،
املسرحي من حيث طبيعة الـعــروض،
حيث بلغت العروض املسرحية املقدمة من مختلف ج
ال�هات قرابة  46عرضا
مسرحيا ((1(،مع استبعاد العروض املستوردة التي تستمر في تقديمها عدد من
ج
الهي�ة العامة للترفيه ومركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي إثراء
ال�هات مثل
ئ
وغيرها ،كما قُ�دمت بعض العروض في مساحة مفتوحة تتيح للمتلقي التفاعل
الهي�ة امللكية للعال ،أو
مع العرض ،مثل مسرحية امللكة شقيلة التي قدمتها
ئ
حياة األعشى التي قدمتها وزارة الثقافة ضمن فعالية األعشى التي أقيمت في
حي منفوحة ،مسقط رأس الشاعر األعشى ،أحد شعراء املعلقات السبع قبل
اإلسالم ،في إعادة ج
ت�سيد ملراحل من حياته في سلسلة من العروض التفاعلية
الحية مع الزوار.
ج�دول  :5العروض املسرحية التي قدمت في مساحات مفتوحة خالل العام 2021م

(((1

ج
املقدمة
ال�هة
ّ

اسم املسرحية

املدينة

التاريخ

مسرح العرض

امللكة شقيلة  

الهي�ة امللكية للعال  
ئ

العال  

عرض حي تفاعلي مفتوح في العال

خالل شهر مارس نهاية كل أسبوع
ج
واإلن�ليزية  
باللغتين العربية

درب الشعراء  

الهي�ة امللكية للعال  
ئ

العال

عرض حي في البلدة القديمة في العال

 19 - 13مايو

حياة األعشى

وزارة الثقافة

الرياض

عرض حي تفاعلي ضمن فعاليات األعشى في منفوحة

 23ديسمبر  5 -يناير 2022

وال يساهم هــذا التنوع في ز يــادة اإلن ـتــا��ج فقط ،بل في توسع دا�ئ ــرة الشرا�ئ ح
املستهدفة أيـضـ ًـا ،ففي حين ال زالــت فــروع ج�معية الثقافة والـفـنــون والفرق
املسرحية الخاصة تحظى بمساحة واسـعــة مــن ج
الت�ريب يسمح لها بالتنوع
ج
هي�ة املسرح
بين الـعــروض النخبوية
وال�ماهيرية ،تقدم وزارة الثقافة أو ئ
والفنون األدا�ئ ـيــة من خــال املسرح الوطني مسرحيات ذات طابع ثقافي عام
مثل مسرحية صانع الشعر التي تناولت سيرة األعشى وحياته ،كما يغلب
الهي�ة العامة للترفيه وتحظى
الطابع الكوميدي أو الترفيهي على عــروض
ئ
بإقبال ج�ماهيري أعلى بالعادة ،كما ج
لف�ة األطفال
تو�هت عدد من العروض ئ
مثل عروض بابا فرحان وافتح يا سمسم وحراس الحقول.
مهر�ان ج
ج
ال�امعات السعودية األول
ج�دول  :6العروض املسرحية املقدمة ضمن
(((1
ج
ب�ازان
اسم املسرحية

ج
ال�امعة املقدمة

مكان العرض

التاريخ

املوقوف  

ج�امعة ج�ازان  

مسرح ج
امل�مع األكاديمي
ج
ب�امعة ج�ازان  

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

سيد الشموع  

ج�امعة تبوك  

مسرح املركز الثقافي ج
ب�ازان

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

قصة حب  

ج�امعة امللك سعود  

مسرح ج
م�مع محلية األكاديمي
جب�امعة ج�ازان  

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

معرض ج
األر�ل الخشبية  

ج�امعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل  

مسرح املركز الثقافي ج
ب�ازان

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

ثقافتنا هويتنا
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اسم املسرحية

ج
ال�امعة املقدمة

مكان العرض

التاريخ

مقهى وطن  

ج�امعة الباحة  

مسرح املركز الثقافي ج
ب�ازان

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

السلسلة  

ج�امعة امللك خالد  

مسرح ج
م�مع محلية األكاديمي
جب�امعة ج�ازان  

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

يساوي واحد  

ج�امعة طيبة  

مسرح املركز الثقافي ج
ب�ازان

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

حلم سعيد  

ج�امعة القصيم  

مسرح املركز الثقافي ج
ب�ازان

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

من منا الكاتب   

ج�امعة الطا�ئ ف     

مسرح ج
م�مع محلية األكاديمي
جب�امعة ج�ازان  

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

اإلنسان واآلخر  

ج�امعة امللك عبدالعزيز  

مسرح املركز الثقافي ج
ب�ازان

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

من األسفل  

ج�امعة الحدود الشمالية  

مسرح ج
م�مع محلية األكاديمي
جب�امعة ج�ازان  

ج
املهر�ان)
 6ديسمبر  11 -ديسمبر (موعد

وفي معلم آخر من معامل املشهد املسرحي ما بعد ج
ال�ا�ئ حة ،هو عودة للملتقيات
ج
سواء
�ً
واملهر�انات املسرحية التي تؤدي وظيفة هامة في دورة اإلنتا��ج املسرحي،
ـر�ــان ،أو مــن خــال ج
مــن خــال الـعــروض املسرحية املقدمة خــال املـهـ ج
ال�لسات
النقدية املصاحبة واملسابقات التنافسية ،من هــذه امللتقيات التي أقيمت في
مهر�ان ج
ج
العام 2021م،
ال�امعات السعودية األول في ج�ـ ــازان ((1(،ومسابقة
إث ــراء للعروض املسرحية القصيرة الـتــي أقيمت فــي مـســرح مـعــرض الطاقة
ج
مهر�ان العروض املسرحية املبتكرة الذي أقيم بتنظيم ج�معية
بالظهران ((1(،أو
الثقافة والفنون بالرياض.
ج�دول  :7العروض املسرحية املقدمة ضمن مسابقة إثراء للعروض املسرحية
(((1
القصيرة
اسم املسرحية

تاريخ العرض

املحطة  

 5أغسطس

إلى األبد  

 5أغسطس

األزرق  

 5أغسطس

ج�زيرة األماني  

 6أغسطس

السقوط على نص داف��ئ  

 6أغسطس

أبو األذنين  

 6أغسطس

بستان البرتقال

 7أغسطس

القوطي العربي  

 7أغسطس

وإذا كانت امللتقيات املسرحية الحضورية قــد عــادت إلــى املشهد ،فــإن املسرح
االفتراضي الذي أثار ج
ال�دل بين املسرحيين مل تشهد ممارساته استمرارا�ً بعد

78

ت�ارب مسرحية محدودة في العام 2020م في محاولة ج
ظهور ج
لت�اوز التحدي
ال�مهور نظرا�ً ج
الذي شكله غياب ج
لإل�راءات االحترازية ((2(،إذ يبدو أن ج
الت�ربة ال
تعدو أن تكون ممارسة استثنا�ئ ية للتعاطي مع ظرف استثنا�ئ ي ،حيث ج�اء ج�دول
فعاليات العام 2021م خالي �ًا من أي منها .غير أن غياب العرض االفتراضي
ال ينسحب على توظيف التقنيات الرقمية التي استمرت ج
ت�اربها في الظهور
ج
وتس�يل
مثل عرض «مذكرات صوتية» الذي استفاد من توظيف تقنية حفظ
أ�هزة الكمبيوتر ج
املذكرات الصوتية في ج
وال�وال ليؤسس حولها أحداث العرض
ج
مهر�ان العروض املسرحية املبتكرة.
املسرحي الذي قُ� ّدم ضمن

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ج�ـ ــدول  :8ال ـعــروض املـســرحـيــة املـقــدمــة ضـمــن م ـهـ ج
ـر�ــان ال ـعــروض املسرحية
(((2
املبتكرة
اسم املسرحية

تاريخ العرض

فوضى  

 2أغسطس

أمنيات  

 3أغسطس

صخب بال صوت  

 3أغسطس

مذكرات صوتية  

 3أغسطس

ج�ريمة مل تحدث  

 4أغسطس

خمسة شوال  

 5أغسطس

اإلصدارات املسرحية ومشاريع التأريخ
واكبت الحركة املسرحية النشطة مؤخرا�ً عودة اإلصدارات املسرحية بعد غيابها،
حيث مل يشهد العام 2020م أي عمل مسرحي منشور( ،((2بينما بلغت في
العام 2021م  14إص ــدار �ًا تراوحت بين النصوص املسرحية ،وبين املشاريع
التوثيقية أو البحثية الـتــي تـتـنــاول امل ـســرح الـسـعــودي بــالــدراســة والتحليل،
وكــان من ضمن اإلص ــدارات الـبــارزة عن نــادي الطا�ئ ف األدبــي األعمال الكاملة
للمسرحي فهد ردة الـحــارثــي ،والـتــي احـتــوت على  47نـصـ �ًا مسرحيا�ً شكلت
ج
م�مل أعماله املسرحية(.((2
انفوغرافيك  : 2بعض اإلصدارات املسرحية خالل العام 2021م

(((2

اﻟﻜﺘﺎب

اﳌﺆﻟﻒ

اﻟﻨﺎﺷﺮ

اﳌﺴﺮح اﻟﺴﻌﻮدي
ٜ
ﺗﺤﺮﺑﺔ وﻗﺮاءة ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ

سمﻌﺎن اﻟﻌﺎى ى

ٜ
اﳌﺤﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻷﻋﻤﺎل
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ

ﻓﻬﺪ ردة الحﺎرى ى

ﻧﺎدي اﻟﻄﺎﯨٔ ﻒ
اﻷدى  ى
ٜ

ﻣﺴﺮح ﻛﻴﻒ

ﻣﺪﺧلى
ﻳﺎﺳﺮ


ﻧﺸﺮ ذاى ى

ﻓﻀﺎءات
ﻣﻦ وﺣﻲ ا لحﺸﺒﺔ

ﻧﺎﻳﻒ اﻟﺒﻘﻤﻲ

ﻧﺎدي اﻟﻄﺎﯨٔ ﻒ
اﻷدى  ى
ٜ

ﺣﺎرﺳﺔ اﳌﺎء
ﻧﺼﻮص ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

ﻋﺒﺎس الحﺎﻳﻚ

دار رﻳﺎدة

اﳌﺴﺮح اﻟﺴﻌﻮدي ﺑى  
ں
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﺮض
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ڡ ى
اﻷدب اﻟﺴﻌﻮدي

أﺑﺤﺎث ﻧﺪوة
ﻋﻠﻤﻴﺔ

ﻛﺮسى اﻷدب اﻟﺴﻌﻮدي

ٜﺣﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

أ.د ﻧﻮال ﺑﻨﺖ ﻧﺎﺻﺮ
اﻟﺴﻮﻳﻠﻢ

ﻛﺮسى اﻷدب اﻟﺴﻌﻮدي

ٜﺣﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد

الفنون األدا�ئ ية التقليدية والحضور ج
اال�تماعي
من الصعوبة بمكان حصر اإلنتا��ج األدا�ئ ي وذلك الرتباطه الوثيق بثقافة ج
امل�تمع
وموروثه ،حيث تعد الرقصات التقليدية بمختلف تنوعاتها املناطقية وسيلة
للتعبير عن الفرح واالحتفاالت في املناسبات ج
اال�تماعية مثل الزوا��ج واألعياد،
واملهر�انات واأليــام الوطنية .باإلضافة إلى هذا البعد ج
ج
اال�تماعي ،يمكن رصد
مـمــارســات احـتــرافـيــة وع ــروض عــامــة تقدمها عــدد مــن الـ جـ�ـهــات فــي اململكة.
وكانت ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون قد قدمت خــال العام
(((2
 52عــرضــا أدا�ئ ـيــا عبر فــروعـهــا املـخـتـلـفــة ،فيما كــانــت قــد قــدمــت  44عرضا
(((2
ج
أدا�ئ ـيــا فــي الـ ـع ــام2020م،
هي�ة املـســرح والفنون األدا�ئ ـيــة قرابة
وس�لت ئ
(((2
ج
الهي�ة نفسها أو ج
ال�معيات
 40عرضا أدا�ئ يا من خالل
املس�لة فيها ،مثل
ئ
ج
أرتي�انو
الهي�ة في معرض
شاركت
كما
الشعبي،
ج�معية دار عنيزة للتراث
ئ
الدولي املتخصص في ج
م�ال الحرف واملأكوالت العاملية والفنون األدا�ئ ية بمدينة
مـيــان فــي إيـطــالـيــا وذل ــك بتقديم  25عــرضــا أدا�ئ ـيــا مثلت ألــوانــا أدا�ئ ـيــة مثل
العرضة والسامري والخبيتي واملزمار والخطوة والينبعاوي ،من خالل فرقة
(((2
العبية الشعبية.

اإلنتا� السمعي والبصري
ج
�

األفالم
ارتفع عدد األفالم السعودية املصنفة لهذا العام من  21فيلما في العام 2020
الت�ارية منها  7أفــام ،ج
إلى  24فيلما في العام  ،2021وبلغ عدد األفــام ج
و�اء
(((2
التوزيع مناصفة بين األف ــام الطويلة واألف ــام الـقـصـيــرة .وال تعكس أرقــام
التصنيف الرقم الفعلي ألرقام اإلنتا��ج حيث تمر دورة الفيلم بعد اإلنتا��ج بمرحلة
التصنيف ثم الفسح ثم العرض في الصاالت أو دور السينما ج
الت�ارية.
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ج
املنت�ة خالل عام واحد ()2017
شكل  :7عدد األفالم املحلية

(((3

177

ج
املهر�انين في نسخة العام 2021م في إشــارة إلى
طويال وقصيرا في هذين
احتمالية ارتفاع أرقام اإلنتا��ج الفعلي عن أرقام األفالم املصنفة.
ج
مهر�انات األفــام داخل
ج�ــدول  :9األفــام السعودية املشاركة واملعروضة في
اململكة(.((3
ج
املهر�ان

32

35

فنلندا

املغرب

4
فرنسا

عمان

وف ــي ه ــذه املــرحـلــة الـتــي تشهد ت ـســارع ـا�ً فــي ال ـخ ـطــوات التنظيمية وامل ـب ــادرات
ج
املهر�انات السينما�ئ ية دورا�ً محوري �ًا
التحفيزية لدعم اإلنتا��ج في القطاع ،تلعب
ج
مهر�ان أفــام السعودية ذي
ـواء من خــال
في تحفيز الحراك السينما�ئ ي ،سـ �ً
ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي
اإلرث العريق في املشهد املحلي ،أو
الــذي أطلق في العام 2019م وأقيمت نسخته األولــى في ديسمبر 2021م
ضمن التطورات ج
ال�وهرية التي حظي بها القطاع ،وشارك  185فيلما سعوديا

عدد األفالم السعودية
املشاركة

ج
مهر�ان البحر األحمر
السينما�ئ ي الدولي

 12فيلما طويال
 84فيلما قصيرا

ج
مهر�ان أفالم
السعودية

 89فيلما

عدد األفالم السعودية
املعروضة
 10أفالم طويلة
 17فيلما قصيرا
 57فيلما

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي عرض  10أفالم طويلة كان 8
وشهد
منها من إنتا��ج العام 2021م ،ج
و�اءت أفالم التشويق والدراما في املرتبة األولى
كل
من حيث العدد بثالثة أفــام لكل تصنيف ،فيما أنت��ج فيلم واحــد فقط في � ٍ
من الرعب ،أو الكوميديا ،في مالحظة ج�ديرة باملراقبة مع تراكم البيانات حول
اتـ جـ�ــاهــات اإلن ـتــا��ج التي تتأثر بــاإلنـتــا��ج العاملي وسـلــوك ج
ال�مهور املتلقي ،ويبلغ
متوسط طــول األفــام الطويلة املعروضة  88دقيقة تقريب �ًا للفيلم الــواحــد ،في
املنت�ين أو ج
ج
ملمح عن تفضيالت
ال�مهور(.((3

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي
ج�دول  :10األفالم السعودية الطويلة املعروضة في
اسم الفيلم

التصنيف

املدة

تمزق

إثارة نفسية

 115دقيقة

حمزة ج� ج
م�وم

سوال

دراما

 92دقيقة

صالح إسعاد

ج�نون

مغامرة ورعب وتشويق

 90دقيقة

معن بن عبدالرحمن ،وياسر بن عبدالرحمن

دوالب في

دراما وإثارة نفسية

 86دقيقة

أنس باطهف

سكة طويلة

تشويق

 82دقيقة

عمر نعيم

قوارير

دراما

 76دقيقة

ج
خفا�ي ،وفاطمة الحازمي ،ونور األمير
رغيد النهدي ،ونورة املولد ،وربى

كيان

تشويق

 75دقيقة

حكيم ج�معة

أبطال

كوميديا

 93دقيقة

املخر��ج اإلسباني مانويل كالفو

ج
ج
اإلنتا�
مهر�انات األفالم ومشاريع
�
ج
مهر�انات األفــام مؤشر �ًا هاما�َ لحالة اإلنتا��ج سواء من حيث إظهارها
تشكل
ألبرز األعمال العامة وتقديم الحوافز الفنية للمبدعين في ج
امل�ال أو في الدور
املـبــاشــر الـتــي تــؤديــه فــي دعــم اإلن ـتــا� ،فعلى سبيل املـثــال قــدم معمل البحر
ج
ج
ملهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي ،بالتعاون مع (تورينو
األحمر التابع
فـيـلــم الب) بــرنــامــ��ج دع ــم اسـتـمــر مل ــدة  9أش ـهــر اشـتـمــل عـلــى خـمــس ورش
عمل وقــدمــت ل ـ  12فيلما نصفها مــن الـسـعــوديــة ،وتتنافس هــذه املشاريع
ج
للحصول على ج�ا�ئ زة
إنتا�ية تبلغ  100ألف دوالر لكل مشروع فا�ئ ز( ((3وقدم
ج
ملهر�ان أفــام السعودية دعم �ًا ماليا�ً لخمسة
معمل تطوير السيناريو التابع
مشاريع سيناريو.
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انفوغرافيك  :3املشاريع السعودية املختارة من معمل البحر األحمر

اسم اﳌﺸﺮوع

ﻛﺘﺎﺑﺔ

إﻧﺘﺎح


إﺧﺮاح


راوﻳﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ٜﺣﺴﺘﻨﻴﺔ
ﺗﻐﺮﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺤﻤﻮد زﻳى ى

ﻋﺰﻳﺰ ﻫﺎﻟﺔ

ٜﺣﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮي
ٜﺣﻮد اﳌﺴﻌﻮد

ٜﺣﻮاﻫﺮ اﻟﻌﺎﻣﺮي

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻨﺪي

ﻋﻴﻮن اﻟﻨﺎر

ﻋﺒﺪا ٜلحﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺻﺮ

ﻋﺒﺪا ٜلحﻠﻴﻞ اﻟﻨﺎﺻﺮ

أﻳﻤﻦ ٜﺣﻤﺎل

زﻳﺒﺎ

ﺑﺸﺎﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

أﺑﺮار ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﺑﻜﺮ اﻟﺪﺣىم

ﺑى ں اﻟﺮﻣﺎل

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎوي

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎوي

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي

ﻣﺼﻮرة اﳌﺪﻳﻨﺔ

أﻓﻨﺎن ﺑﺎوﻳﺎن

داﻟﻴﺔ ﺑﺨﻴﺖ

حﻤصى
ﺳﻠىم ال


ﻋﻤﺮ ﻣﻘىم

ج�دول  :11قا�ئ مة بالفا�ئ زين ج
ب�وا�ئ ز معمل تطوير السيناريو عام 2021م
االسم

مبلغ ج
ال�ا�ئ زة بالريال السعودي

علي يحيى الخبراني

20,000

عبدالعزيز غازي العيسى

20,000

علي سعيد املدلوح

10,000

عبدالرحمن بدران

10,000

عقيل عبداملنعم الخميس

10,000

واإلنتا� املحلي
ج
الشراكات الدولية
�
تعزز الشراكات الدولية في مشاريع اإلنتا��ج والتصوير من حضور اململكة ج
كو�هة
دولية لصناعة األفالم ،وتحفز الصناعة املحلية في القطاع ،وتساهم في اكتساب
العاملين لخبرات ومـهــارات مختلفة ،باإلضافة إلــى األثــر االقـتـصــادي فــي دعم
ج
اللو�ستية واألمنية في مواقع التصوير،
قطاعات السياحة والنقل والخدمات
ج
هي�ة األفــام في العام 2021م بتقديم الدعم
وكخطوة في هذا
االت�اه قامت ئ
ج
ج
وانت�ت داخل اململكة ،وقد ُعرض أحدها
اللو�ستي لثالث أفالم عاملية ُصورت
في الربع األول من العام 2022م وهو الفيلم الترفيهي العا�ئ لي أبطال ،والذي
قام بــأدوار البطولة فيه  3ممثلين سعوديين  -ممثلين وممثلة  -في حين ال
زال الفيلمين اآلخرين محارب الصحراء وقندهار في طور اإلنتا� ،وهما فيلمان
ج
مصنفان كأفالم إثــارة وتشويق ،ويحظيان بميزانية ضخمة وفريق إنتا��ج كبير
ة
مقارن��ً باألفالم املحلية ،ويشارك أحد املمثلين السعوديين بدور بطولة في فيلم

قندهار ،في حين ج
ت�اوز عدد املمثلين اإلضافيين أكثر من  600شخص في هذين
ت�ربة أداء ،ج
ت�اوزت  1000ج
وت�ارب أداء ج
الفيلمين ج
و�رى التصوير في أربع مدن
ج
وهي تبوك والعال والرياض ج
اإلنتا�ي
و�دة .وعملت  3شركات محلية في الدعم
للفيلمين ،وبلغت نسبة السعوديين من طاقم اإلنتا��ج الدا�ئ م من بداية املشروع
إلى نهايته  %10لفيلم قندهار ،و  %20لفيلم محارب الصحراء(.((3
ج
املنت�ة داخل اململكة عام 2021
انفوغرافيك  :4األفالم العاملية

(((3

ﻣﺤﺎرب اﻟﺼﺤﺮاء Desert Warrior
ى  -روﺑﺮت واﻳﺎت
ﺗﺄﻟﻴﻒ :إﻳﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴى  
إﺧﺮاح :روﺑﺮت واﻳﺎت

ﻛﻴﻨﻐﺴلى  -ﻋﺎﯨٔ ﺸﺔ ﻫﺎرت  -ﻏﺴﺎن ﻣﺴﻌﻮد

ﺳىر ﺑﻦ
ﺑﻄﻮﻟﺔ :
إﻧﺘﺎحJP Pictures - AGC Studios :


ﻗﻨﺪﻫﺎر Kandahar

ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﻣﻴﺘﺸﻞ ﻻﻓﻮرﺗﻮن  -رﻳﻚ روﻣﺎن وو
إﺧﺮاح :رﻳﻚ روﻣﺎن وو

ﺑﻄﻮﻟﺔٜ :ﺣ ىراردﺑﺘﻠﺮ  -أﻟﻴﻔﺎزال  -أوﻟﻴﻔﻴﺎﻣﺎي ﺑﺎرﻳﺖ  -ﺣﻜىم ٜﺣﻤﻌﺔ
إﻧﺘﺎحThunder Road Pictures - G-BASE - Capstone :


أﺑﻄﺎل Champions

ﺧﺎﻓﻴىر ﻓﻴﺴﺮ  -ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ كﺎﻟﻔﻮ

ﻣﺎرﻛى  ر -

ﺗﺄﻟﻴﻒ :دﻳﻔﻴﺪ
إﺧﺮاح :ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ كﺎﻟﻔﻮ

حﺮى  ى
ﺑﻄﻮﻟﺔ :ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺴﻘﺎف  -ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮي  -ﺧﺎﻟﺪ ال ٜ
إﻧﺘﺎحAl Maha Al Arabi Arabian Horses :

Al Maha Film Creative Media Solutions
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املوسيقى
تقدم أرقام اإلنتا��ج لشركة روتانا للصوتيات ،مؤشر �ًا على ج
ات�اهات اإلنتا��ج الغنا�ئ ي
واملوسيقي ال ـتـ جـ�ــاري ((3(،حيث ج
أنت�ت ،في مستوى مقارب للعام السابق6 ،
ألبومات غنا�ئ ية و 42أغنية مفردة في 2021م مقابل 8ألبومات و 49أغنية
ج
املفا���ئ أن أعداد الفنانين من مغنين وملحنين
مفردة في 2020م .ومن غير
تتفوق على أعداد الفنانات ،بالرغم من ظهور أصوات نسا�ئ ية ج�ديدة في الساحة
املوسيقية .وعلى مستوى املؤسسات العامة ،ج
هي�ة املوسيقى سبعة
أنت�ت ئ
أعمال غنا�ئ ية بأداء مواهب سعوديةُ ،اختيرت لها قصا�ئ د عربية فصيحة ،ج
مز�ت
بين اللحن العربي الكالسيكي واأللحان الالتينية واألندلسية .ج
الهي�ة أيضا
أنت�ت
ئ
أغنية وطنية بعنوان «أخضر التاريخ» ،وعروضا ومعزوفات موسيقية بمناسبة
تأهل املنتخب السعودي لكرة القدم للتصفيات املؤهلة لكأس العامل 2022م.
كما شهد العام إنتا��ج حلقات بودكاست مختصة باملوسيقى والفنون الغنا�ئ ية،
هي�ة املوسيقى – ويناقش مواضيع
مثل بودكاست موسيقانا  -الـصــادر عن ئ
موسيقية مختلفة ومنها تاريخ املوسيقى العاملية والسعودية ،وتعليم املوسيقى،
واآلالت واأل ل ـح ــان املــوسـيـقـيــة .وق ــد بـثــت أول حلقة فــي نوفمبر 2021م مع
املوسيقار ممدوح سيف ،والحلقة الثانية في ديسمبر 2021م مع املوسيقار
ج
خفا�ي .وكذلك بودكاست نهاوند من إنتا��ج ساندوتش ورقي ،والذي بثت
علي
منه ست حلقات خالل العام.
هي�ة املوسيقى
ج�دول  :12أعمال غنا�ئ ية من إنتا��ج ئ
األغنية

غناء

كلمات

ألحان

توزيع

يقول الليل

بشرى الحمود

سلطان الضيط

رامي باصحيح

رامي باصحيح

وغرقنا

عدنان العيدروس

محمد البكري

رامي باصحيح

عزيز املصري

وحيد كغيم الصيف

منتظر الصويلح

إياد الحكمي

رامي باصحيح

رامي باصحيح

مرهق أال أراك

زينة عماد

أحالم الحميد

رامي باصحيح

رامي باصحيح

غيبي

أكرم مطر

إبراهيم الصواني

رامي باصحيح

رامي باصحيح

صوت

عزام عثمان

محمد فقيهي

رامي باصحيح

رامي باصحيح

حب تربته

شاكر الزهراني

طارق الصميلي

أحمد قرناوي

عزيز املصري

ج
املنت�ة لفنانين سعوديين خالل 2019م
شكل  :8األلبومات املوسيقية والغنا�ئ ية
(((3
– 2021م
8
2021
6

2020

6

2019

5

ج
املنت�ة لفنانين سعوديين خالل 2019م 2021 -م
شكل  :9األغاني املفردة

(((3

31

34
2021
23

4

11

3

1
عدد األلبومات الغنا�ئ ية

82

15

عدد املغنيات

2

1
غناء ج
م�موعة

عدد األغاني
املفردة  :إنتا��ج

2019

14 14 15
6

2

عدد املغنين

2020

عدد األغاني
املفردة  :توزيع

عدد املغنين
الذكور

عدد املغنين
اإلناث

2

2

عدد ج
م�موعة

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

اإلنتا� في ج
م�االت التصميم والفنون
ج
�
الفنون البصرية

املعارض الفنية وتوزيعها

لل�ا�ئ حة على بعض الصاالت الفنية ج
رغــم ظهور تأثير ج
الت�ارية تمثل في إنهاء
نشاطها ،رصد التقرير مؤشرا لتعافي هذا الشق من قطاع الفنون البصرية تمثل
في نمو أعــداد املعارض التي أقامتها الصاالت الفنية في املعدل إلى ما يقارب
الضعف ،حيث أقامت  17صالة خاصة شملها املسح ج
ال�ز�ئ ي( ((3للصاالت الفنية
للعام 2021م  121معرض �ًا حضوري �ًا مقارنة بـ  74معرضا فقط أقامتها  19صالة
شملها مسح العام 2020م ،أي النمو من معدل  4معارض للصالة الواحدة
في عام 2020م إلى  7معارض تقريبا�ً في العام الذي يليه .بلغ عدد املشاركات
في ج
إ�مالي املعارض التي أقامتها الصاالت الفنية  1033مشاركة ،ج�اء نصفها،
أو  510منها ،لفنانات ،وهو معدل يشير إلى الــدور البارز للفنانات في املشهد
الفني في اململكة في مستوى ملفت ملشاركة النساء يتفوق على املتوسط العاملي
لحضور املرأة في ج
تت�اوز نسبة اإلناث  33%من ج
امل�ال ((4(،إذ مل ج
إ�مالي املشاركين
ً (((4
في املعارض الفنية في العام 2018م عامليا.
وكما هو الحال في األعوام املاضية ،شاركت املؤسسات الفنية غير الربحية بحصة
كبيرة من املعارض املقامة خالل العام ،حيث نفذت هذه املؤسسات أكثر من
نصف ج
إ�مالي امل ـعــارض ،وهــي نسبة تزيد عــن املـعــدل العاملي ،حيث يبرز دور
املؤسسات غير الربحية في املشهد الفني في اململكة ،وقــد يفسر ذلــك بالدور
املميز الر�ئ يسي الذي تلعبه هذه املؤسسات باإلضافة إلى ج
حا�ة سوق األعمال
الفنية إلى مزيد من النض��ج والنمو .وبإضافة املعارض التي أقامتها املؤسسات
ً
معرضا ،يرصد التقرير قرابة  275معرض �ًا حضوريا�ً
الفنية ،والتي بلغت 154
على األقــل أقيمت في اململكة خــال العام 2021م ،وأقيم عــدد محدود منها
بشكل ج
ه�ين  -أي معرض حضوري وافتراضي في نفس الوقت ،ويعتمد املسح
على بيانات  21صالة فنية ج
ت�ارية ومؤسسة فنية غير ربحية قامت بتزويد
التقرير بالبيانات.

الت�ارية واملؤسسات غير الربحية من ج
شكل  :10حصة الصاالت ج
إ�مالي املعارض
(((4
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في نمط متوقع ،تتركز النسبة األكبر لهذه املعارض في مدينتي ج�دة والرياض
امل�موع العام ،حيث يتركز النشاط ج
اللتين تشكالن  %72من ج
الت�اري لقطاع
الفنون كغيره من القطاعات اإلبداعية في املدن الكبرى ،وتأتي املنطقة الشرقية
في املرتبة الثالثة وتحديدا�ً من خالل مدينة الظهران التي ينشط فيها مركز امللك
عبدالعزيز الثقافي العاملي إث ــراء ،ويكاد نشاط املـعــارض الفنية فيما عــدا املدن
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الكبرى ينحصر في فــروع األندية األدبية بتلك املــدن أو فــروع ج
ال�معية العربية
السعودية للثقافة والفنون التي أقامت  76معرض �ًا فني �َا حضوريا�ً كانت معظمها
مـعــارض تشكيلية ،فيما تخصص بعضها فــي التصوير الـفــوتــوغــرافــي ،وكانت
ً
ج
ال�معية قد أقامت في العام املاضي 74
معرضا( ،((4وهو ما يبرز األهمية الكبيرة
لدور املؤسسات غير الربحية في سد التفاوت الكبير في توفر الفرص بين املدن
واألط ــراف ،فمؤسسة مثل ج�معية الثقافة والفنون تقوم بوظيفة حيوية في
ت�سير هذه الهوة ،وهو ما يتطلب املزيد من الدعم ج
ج
وال�هود اإلضافية لتحقيق
قدر معقول من التساوي في فرص االحتكاك بالفنون وتذوقها واالستمتاع بها،
للمواطنين واملقيمين في كافة أنحاء اململكة.
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أقيمت خالل العام عـ ّـدة معارض فنية نوعية ،مثل معرض نور الرياض الذي
شارك فيه أكثر من  30فنانا وفنانة سعوديين وعامليين من خالل أكثر من 60
عمال فنيا ،استلهمت هذه األعمال من ثيمة الضوء ،واعتمدت معظمها على
أ�ل خلق ج
تقنيات بصرية تتماهى مع هذه الثيمة من ج
ت�ربة حسية مع املتلقي،
ووزعت هذه األعمال في مختلف ج
أر�اء املدينة في تعزيز للهوية البصرية وتفعيال
ُ
لل�انب الثقافي ج
ج
وال�مالي للمساحات املفتوحة (.((4

ج�دول  :13األعمال الفنية السعودية املشاركة في نور الرياض
اسم العمل

املواد أو التقنيات املستخدمة في العمل

الفنان

امليتوكوندريا

أحمد ماطر

آلة لفا�ئ ف تسال ،إلى ج�انب املنحوتات من أنابيت الفولغوريت

ج
ال�هاز الهوا�ئ ي األخضر

أحمد ماطر

ضوء نيون

بذور األرض

أيمن زيداني

تركيب فني لفيديو ثالثي األبعاد

دواوين ج
امل�هول

دانة عورتاني

تطريز على الحرير وإسقاط ضو�ئ ي ثالثي البعد

البحث عن ظالم

راشد الشعشعي

ج
م�سمات إضاءة حركية بأبعاد متغيرة

ملا اكتمل القمر

زمان ج
ال�اسم

ج
ز�ا��ج ألياف ،وأضواء  LEDوعرض فيديو

ج
أش�ار تتحدث مع بعضها البعض

سارة أبوعبدهللا

حاوية خشبية وتربة ونبات الطماطم وضوء اصطناعي

زولية أمي

سعيد قمحاوي

عاكس ضو�ئ ي ،ورمال ،ومقاطع صوتية ،وإطارات فوالذية

هل سيتخطى الفرد حالته؟

سليمان السامل

هيكل مستدير ونظام عاكس للضوء

كان حاكما

سلطان فهد

طباعة لونية وأشعة سينية وصندوق ضوء أبعاد متغيرة

كازينو الرياض

عبدهللا العثمان

ضوء نيون وستيل
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اسم العمل

املواد أو التقنيات املستخدمة في العمل

الفنان

األزرق الالنها�ئ ي

لولوة الحمود

عمل فني تركيبي فيديو متغير األبعاد

الشمس مرة أخرى

محمد الفر��ج

فيديو أبعاد مختلفة

بيتنا في السماء

مروة املقيط

فيديو فني تركيبي ،وشاشة ما�ئ ية

ويحملنا الحنين إلى بحار من األشواق
ما عرفت تخوما

منال الضويان

طباعة ج�يكلي على صفا�ئ ح ألومنيوم ،وأنوار ألومنيوم

التقاط الضوء

مها ملوح

مخطط فوتوغرامي واستخدام ماسحة ضوء

هللا حي ال يموت

ناصر السامل

نيون ،ومرآة ج
بات�اه واحد ،وصندوق أكريليك

نزوح سفينة العقل

مهند شونو

شبكة وأسالك فوالذية وعرض فيديو

ج
ن�ود السديري

رسا�ئ ل مؤقتة

عالمات  LEDوسرادق مكعب متغير األبعاد

ج�دول :14معارض بارزة للمؤسسات الفنية خالل العام 2021م
املعرض

املدينة/الصالة

املنظم

مدة إقامة املعرض

تالشي الحدود:
الفن والصناعات اإلبداعية

الرياض /صالة األمير فيصل بن فهد للفنون

 30 - 6يونيو

معهد مسك للفنون

نور الرياض

الرياض /مركز امللك عبدهللا املالي

 8مارس  3 -أبريل

رياض آرت

على املا�ئ دة:
البي�ة ،املكان
الذاكرة ،ئ

ج�دة /حي ج�ميل

 30أبريل  6 -ديسمبر

فن ج�ميل

سبيستونز

ج�دة /أثر ج�اليري

 30 - 1سبتمبر

معهد مسك للفنون بالتعاون مع أثر ج�اليري

بينالي الدرعية

أقيم معرض بينالي الدرعية للفن املعاصر في العام 2021م بعنوان «تتبع
ج
الح�ارة» ،ملــدة ثالثة أشهر من  11ديسمبر حتى  11مــارس 2022مُ ،عرض
خــالــه  63عـمــا�ً لفنانين سعوديين وعــامل ـي ـيــن( ،((4ش ــارك فــي املـعــرض فنانون
وفنانات مــن  21ج�نسية مختلفة ،وكــانــت ج
ال�نسية األعـلــى فــي املشاركة بعد
السعودية هي الصين بـ 13عمال فنيا ساهمت في بلورة محتوى املعرض ،حيث
كان املدير العام والر�ئ يس التنفيذي ملركز الفن املعاصر بالصين فيليب تيناري
ق�ما فنيا�ً على املعرض ،بمساعدة ج
و�دان رضا من السعودية ،وشيشوان ليوان
ّي
(((4
ونيل ج�انغ من الصين كقيمين مساعدين.
وكانت نسبة األعـمــال السعودية هي  39.68%من ج
إ�مالي األعـمــال املعروضة
وذل ــك مــن خ ــال  25عـمــا ج�ــديــدا أو �أُ ع ـيــد اب ـت ـكــاره .وف ــي مــؤشــر للتنوع ولـبــروز
ج
األشكال الفنية الحديثة في املشهد الفني املعاصر مع ج
لالت�اهات التشكيلية
ترا�ع
الكالسيكية ،تنتمي  20من هذه األعمال ،أي ما نسبته  84%إلى نمط األعمال
سواء كانت سمعية أو بصرية أو
�ً
التركيبية أو تلك التي تعتمد على وسا�ئ ط تقنية
سمعبصرية ،فيما كانت النسبة الباقية ألعمال تشكيلية وهي في ج
م�ملها تنتمي
لفنانين مخضرمين ومن ج�يل برز في وقت كانت فيه الفنون التشكيلية الشكل
السا�ئ د من أشكال الفنون البصرية .اثنان من هذه األعمال التشكيلية كانا لفنانين
ج
الح�يالن والفنان محمد السليم ،اللذين أعيد عرض أعمالهما،
راحلين هما فهد
إلى ج�انب عمل تركيبي للفنانة الراحلة منيرة موصلي في لفتة لتقدير ج�يل الرواد.
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ج�دول  :15األعمال السعودية املشاركة في بينالي الدرعية
الفنان

رقم

(((4

نوع العمل

1

عبدهللا العثمان

عمل تركيبي

-

2

حماس
عبد هللا ّ

رسم

-

3

أحمد ماطر

عمل تركيبي

-

4

أيمن زيداني

عمل تركيبي

-

5

بريك الب و ماما فوتوغراما

عمل تركيبي

تعاون بين الفنانين عبدالرحمن وتركي قزاز مع استوديو التصميم اإليطالي بريك الب

6

دانة عورتاني

عمل تركيبي

-

7

دانية الصالح

عمل تركيبي

-

8

ج
الح�يالن
فهد

رسم

ج
الح�يالن
عرض لعمل الفنان الراحل فهد

9

فيصل سمرة

وسا�ئ ط متعددة

-

10

فلوة ناظر

عمل تركيبي

-

11

حمود العطاوي

عمل تركيبي

-

12

ج�وهرة آل سعود

تصوير فوتوغرافي/رسم

-

13

لولوة الحمود

عمل تركيبي

-

14

مها امللوح

عمل تركيبي

-

15

مهدي ج
ال�ريبي

عمل تركيبي

-

16

منال الضويان

عمل تركيبي

-

17

مروة املقيط

فيديو مر�ئ ي/عرض أدا�ئ ي

-

18

محمد السليم

رسم

عرض لعمل الفنان الراحل محمد السليم

19

مهند شونو

عمل تركيبي

-

20

منيرة موصلي

عمل تركيبي

عرض لعمل الفنانة الراحلة منيرة موصلي

21

ج
عبدال�واد
عمر

عمل تركيبي

-

22

راشد الشعشعي

عمل تركيبي

-

سارة أبو عبدهللا و غادة الحسن رسم/تركيبي

-

23
24

سارة ابراهيم

فيديو مر�ئ ي تركيبي أدا�ئ ي

-

25

شادية عامل

عمل تركيبي

-

26

سلطان بن فهد

عمل تركيبي

-

27

زهرة الغامدي

عمل تركيبي

-
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فنون العمارة
يعد ميثاق امللك سلمان العمراني واحــدا من أبــرز املالمح التي ميزت ج
ال�انب
هي�ة
اإلبداعي في قطاع العمارة هذا العام ،حيث قدمت املبادرة التي أطلقتها ئ
فنون العمارة والتصميم في ديسمبر 2021م فلسفة إبداعية متكاملة للعمارة
تستقي مباد�ئ ها من رؤيــة امللك سلمان للعمارة ((4(،أو ما ُعــرف باسم «الطراز
السلماني» ،وهي تسمية أطلقها ألول مرة في عام 2017م األمير عبد العزيز بن
عياف أمين منطقة الرياض في مقال له في صحيفة ج
ال�زيرة تناول فيه مسيرة
خــادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز كأمير ملنطقة الرياض،
وحرصه على مواءمة الطراز التقليدي مع عناصر البناء الحديثة في املشاريع
املعمارية التي ج
أن�زت طوال فترة إمارته بشكل يبعث على التناغم بين القديم
ج
وال�ديد ((4(،وهو ما يبرزه ميثاق امللك سلمان العمراني الذي صدر في كتاب
مطبوع رافق إطالق املبادرة من خالل مباد�ئ ه املتمثلة في األصالة واالستمرارية
البي�ية ،ويهدف
ومحورية اإلنسان وإمكانية العيش باإلضافة لالبتكار واالستدامة ئ
ج
استراتي�ي ملستقبل الـعـمــران في
امليثاق إلــى ترسيخ هــذه امل ـبــاد��ئ كــأســاس
ال إرشاديا�ً لصناع القرار واملختصين والشغوفين
اململكة ،كما يسعى ألن يكون دلي �ً
بفن العمارة .وتشمل مبادرة ميثاق امللك سلمان العمراني عدد �ًا من الخدمات
والحوافز التي تهدف ج�ميعها لتفعيل امليثاق ،وهي باإلضافة للوثيقة املنشورة
ج�ا�ئ زة ومعرض متنقل انطلق نهاية العام 2021م في مدينة الرياض ،ج
ليت�ول
بداية العام القادم في كل من الدمام ،ج
و�دة ،وأبها ((5(.ويعتبر مشروع «سدرة»
وهو االسم الذي أطلقته شركة روشن اململوكة لصندوق االستثمارات العامة
في أغسطس من العام 2021م على حي الرياض السكني الذي تم اإلعالن عنه

أواخر العام املاضي( ((5أحد أضخم املشاريع السكنية الحديثة التي تبنت مباد��ئ
الطراز السلماني للعمارة ،وهــو ما يعبر عنه االســم الــذي استلهم من ج
ش�رة
السدر األصيلة التي تنمو في أرض الحي ،والتي تعكس القدرة على التحمل في
(((5
الظروف املناخية التي تعرف بها املنطقة.
وفــي ذات الـسـيــاق ،ج�ــاء اإلع ــان عــن مـشــروع إع ــادة إحـيــاء ج�ــدة التاريخية في
سبتمبر مــن الـعــام 2021م ضمن بــرنــامــ��ج تطوير ج� ــدة التاريخية استكماال�ً
لل�هود املبذولة من ج
ج
أ�ــل تطوير املنطقة لتكون مركزا حيويا للثقافة وحاضنة
طبيعية لإلبداع ،وذلك استلهاما للقيمة اإلنسانية والتاريخية للمنطقة .ويشمل
املشروع الذي سيمتد العمل عليه  15عاما�ً عدة مسارات لتطوير البنية التحتية
الحضرية للمنطقة ،وذلك ج
ل�علها
البي�ي ،وتحسين املقومات َ
والخدمية ،واملحيط ئ
ج
وا�ـهــة عاملية للمملكة عبر استثمار إمكاناتها وعناصرها التراثية والثقافية
(((5
والعمرانية الفريدة.
وفي النسخة السابعة عشرة من بينالي البندقية للعمارة بإيطاليا الذي أقيم
في الفترة املمتدة من مايو إلى نوفمبر 2021م تحت عنوان «كيف سنعيش
م ـعـ ًـا؟» ،شكلت مشاركة ثالثة معماريين سعوديين ملمحا إبــداعـيــا آخــر برز
من خــال املــوضــوع الــذي تناولته أعمالهم املعروضة في ج�ناح اململكة بعنوان
«مـقــار» ((5(.وقدم الفنانون املشاركون في املعرض حصة البدر ،وحسام دقاق،
ج
الح�ر
وبسمة كعكي أعمالهم التي تولدت عن دراســة وبحث في واقع وتاريخ
ج
تست�يب لتغير الظروف املحيطة .كما
الصحي وقدرته على خلق معان ج�ديدة
سلطت أعمالهم الضوء على تأثير العزل ودالالته في تشكيل العالقة املتشابكة
بين الفرد واملكان واملحيط.
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تصميم األزياء

بــرز اتـ جـ�ــاهــان هــامــان فــي قـطــاع األز ي ــاء وهـمــا استلهام ال ـتــراث الـسـعــودي في
ج
املنت�ات في معارض
التصاميم ،واالهتمام بتقنيات االستدامة ،ويظهر ذلك في
األزياء املقامة خالل العام ((5(،وفي املؤتمرات واإلنتا��ج العلمي في ج
م�ال األزياء.
فمثال عكست تصاميم وأز ي ــاء الحضور فــي كــأس السعودية 2021م املظهر
هي�ة األزياء قد أصدرت دليال�ً لقواعد اللباس
التراثي والهوية السعودية ،وكانت ئ
(((5
الخاصة بكأس السعودية.
الهي�ة أيضا بالتعاون مع وزارة التعليم
دشنت
ئ
مسابقة بمداد من نسي��ج ضمن مبادرات عام الخط العربي 2021م ،والتي

ج
والر�الية ،وتصميم
تحتوي على ثالثة مسارات وهي :تصميم األزياء النسا�ئ ية
مالبس األط ـفــال ،وتصميم األحــذيــة واملـ جـ�ــوهــرات .وتـهــدف امل ـبــادرة إلــى تطوير
صناعة األزياء بما يعكس ج�ماليات الخط العربي وفنونه ((5(.ولتعزيز االستدامة
هي�ة األزياء معرض �ًا لالستدامة بعنوانGFX :
في إنتا��ج وصناعة األزياء ،أقامت ئ
ســواب شــوب ،وذلــك ضمن بــرامــ��ج (مستقبل األز ي ــاء) .ويعتمد املعرض على
ج
ومنت�ات
مفهوم الـتـبــادل وإع ــادة الـتــدويــر ،حيث يهدف عــرض وتـبــادل قطع
األز ي ــاء إلــى تحقيق أهــداف التنمية املستدامة ،وتطوير املفاهيم السا�ئ دة في
صناعة األزياء.

ج�دول  :16نماذ��ج إلصدارات عام 2021م في ج
م�ال األزياء
املؤلف

النوع

الناشر

العنوان

أماني رضوان

كتاب

Universal
Publisher & Distributor

تصميم حلي معاصرة بأسلوب النسي��ج مستلهمة من
ج
ال�ماليات املعمارية اإلسالمية في مدينة دمشق

صيتة محمد املطيري
وشيماء هوساوي

بحث علمي

ج
امل�لة السعودية للفن والتصميم
ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

الحرف العربي كمفردة ج�مالية تشكيلية في إثراء التصاميم
الرقمية املطبوعة ألسطح وأقمشة حقا�ئ ب السفر

ج�وزاء فالح العنزي

بحث علمي

ج
امل�لة السعودية للفن والتصميم
ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

عماد الدين سيد ج�وهر

بحث علمي

ج
امل�لة السعودية للفن والتصميم
ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

ريادة األزياء

تأثير ج
ات�اه قص أقمشة الحشو على ج�ودة تصنيع
الثوب السعودي

الصناعات والحرف اليدوية
بـلــغ عــدد الحرفيين املصنفين فــي الـسـ جـ�ــل الـحــرفــي  4429حــرفـيـ �ًا وحــرفـيــة،
وبحسب بيانات األعــوام الثالثة األخيرة ( )2021-2019فتتصدر املشغوالت
ج
النسي�ية الـتــي تشمل حياكة الـسـ جـ�ــاد وال ـســدو بنسبة  ،23%تليها حرف
املشغوالت املطرزة اليدوية التي تشمل خياطة وتطريز الثياب ،وتطريز املناديل
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والــوســا�ئ ــد وال ـشــراشــف بنسبة  ،15%فيما ج� ــاءت النسبة األق ــل مــن حيث
ال�لدية اليدوية التي تشمل دباغة ج
الحرف للمشغوالت ج
ال�لود وصناعة األواني
ج
ال�لدية ،وكذلك حــرف البناء التراثية اليدوية التي تشمل الزخرفة بالطين
وال�دارية بنسب ال ج
ج
ج
تت�اوز %2
وال�ص ،والتلوين على املسطحات الخشبية
لكل واحدة منهما(.((5
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والــدعــم غير الحكومي وذلــك من خــال البعد االقتصادي للمشاركات الفا�ئ زة،
وأخــي ــر �ًا الــوصــول للعاملية وذل ــك مــن خ ــال الـحـضــور واالن ـت ـشــار وامل ـشــاركــة في
الفعاليات ج
وال�وا�ئ ز الدولية.

شكل  :14عدد الحرفيين املصنفين ،بحسب الحرفة
7

9

24

88

49
10
41

28

70

104
31
الحرف اليدوية الداعمة

ج
النسي�ية اليدوية
حرف املشغوالت

حرف املشغوالت ج
ال�لدية اليدوية

حرف املشغوالت املطرزة اليدوية

حرف البناء اليدوية

حرف املشغوالت الخشبية اليدوية
حرف املشغوالت الفخارية اليدوية

حرف املشغوالت النخيلية اليدوية

حرف الحلي ج
وامل�وهرات اليدوية

صناعة الحلويات والطبخ الشعبي
أخرى

اإلبداع الثقافي
يتناول هذا القسم من الفصل ج
ال�انب اإلبداعي الــذي ُي�عنى باملضامين الفنية
والــذاتـيــة ،وهــو مــا يشكل صلب العملية اإلبــداعـيــة فــي املـ جـ�ــال الثقافي ،والتي
ج
ويت�ه التقرير نحو
تتمحور حولها القطاعات ذات البعد االبـتـكــاري أو الفني،
رصد األعمال الحا�ئ زة على ج�وا�ئ ز محلية أو إقليمية وعاملية كمؤشر موضوعي
نظر �ًا لصعوبة تقديم تحليل فني ونقدي عميق للمضامين ،والــذي ُي�عد خــار��ج
نـطــاق الـتـقــريــر ،وع ــوض ـا�ً عــن ذل ــك يـســرد الـفـصــل مـبــاشــرة األع ـمــال السعودية
الفا�ئ زة مع إشــارات تتعلق بطبيعة هذه األعمال ،والحقول الفا�ئ زة فيها ،ونوع
ج
ال�ا�ئ زة املقدمة.

ويمكننا من خالل هذه املعايير الخمسة ،وخصوص �ًا املعيار الثالث الذي يتواءم
ج
التو�ه في دعم مسارات وحركات فنية
سنويا�ً مع برام��ج وزارة الثقافة رصد
ج
ح�ز من الدعم والتنشيط لهذه
وأ�ناس أدا�ئ ية وأدبية محددة كل عام لخلق ّي
امل ـســارات ،فعلى سبيل املـثــال حصل على الـ جـ�ــا�ئ ــزة فــي فــرع الفنون البصرية
فنانتان وفنان متأثرون بالفن اإلسالمي والخط العربي ،وهو ما قد يتقاطع مع
االهتمام الكبير بالخط العربي فــي الـعــام 2021م وال ــذي أطلقت عليه وزارة
الثقافة مسمى عام الخط العربي ،كما انعكس االهتمام بالتراث الثقافي من
خالل شخصية العام الثقافية التي حصل عليها معالي الشيخ محمد بن ناصر
العبودي ،الذي كانت له إسهامات ومؤلفات عديدة في التراث الثقافي غير املادي
ً
تحديدا ،في األنساب واللغة وأدب الرحالت ،وأيض �ًا من خالل حصول ج
ال�معية

السعودية للمحافظة على التراث على املركز األول في فرع املؤسسات الثقافية
في مسار القطاع غير الربحي ،إلى ج�انب ج
و�ود فرع للتراث الوطني ضمن فروع
ج
ال�ا�ئ زة الـ.14
املخر�ة شهد أمين على ج
ج
في فرع ج
ال�ا�ئ زة ،كما حصلت
ال�ا�ئ زة للشباب حصلت
بمفردها على املركز األول في فرع األفــام ،رغم االهتمام الناش��ئ واملتزايد في
ج
أخر�ت فيلمها الروا�ئ ي الطويل األول
اآلونة األخيرة في القطاع ،وكانت شهد قد
ج
مهر�ان
بعنوان «سيدة البحر» الذي ُعرض في الدورة السادسة والسبعين من
البندقية السينما�ئ ي وفاز ّ
ج
مهر�انات األفالم.
بعدة ج�وا�ئ ز إقليمية ودولية في
وانحصرت ج�ــوا�ئ ــز فــرع األدب لهذا العام على ج�نس الــروايــة ،على أن تخصص
أل�ناس أخرى في كل عام ضمن ج
األعــوام املقبلة ج
م�االت ر�ئ يسية وهي الرواية
ح�بت ج
والقصة والشعر وأدب الطفل .كما ج
ال�ا�ئ زة في فرع واحد لهذا العام وهو
فنون العمارة والتصميم لعدم استيفاء األعمال املتقدمة للشروط ،وقد أخذت
بعض فروع ج
ال�ا�ئ زة ج�انبا تكريميا لشخصيات ساهمت في إثــراء القطاع على
مدى سنوات مثل فرع التراث الوطني ،وفــرع املسرح والفنون األدا�ئ ـيــة ،فيما
ج
تش�يعيا كدعم معنوي لعدد من
أخــذت بعض الـفــروع مثل املوسيقى ج�انبا
املواهب الشابة والصاعدة.

ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية
تحاول مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية التي أقيمت دورتها األولــى في العام
مر�عية ج
2021م أن تكون مظلة ج
لل�وا�ئ ز املحلية في القطاعات الثقافية املختلفة،
وذلك من خالل تقديم  14ج�ا�ئ زة سنوي �ًا في  11قطاعا ثقافيا ،باإلضافة إلى ج�ا�ئ زة
و�ا�ئ زة شخصية العام الثقافية ج
املؤسسات الثقافية ج
و�ا�ئ زة الثقافة للشباب،
وتش�يع املشاركة ج
ج
تهدف هــذه ج
اال�تماعية
ال�وا�ئ ز إلــى تحفيز اإلنـتــا��ج الثقافي
ج
باملن�زات الوطنية
وتسليط الضوء على املواهب الوطنية وتكريم الرواد واالحتفاء
ج
وتش�يع القطاع الخاص لإلسهام في النشاط
الثقافية ،باإلضافة إلــى تحفيز
أ�ــل ذلــك تعتمد ج
الثقافي وتبني املــواهــب الوطنية ،ومــن ج
ال�وا�ئ ز على خمسة
معايير عامة وهي استمرارية اإلنتا��ج وأصالته وتفرده ،و املشاركة الثقافية من
تو�هات ج
امل�تمع واالنتشار والتأثير ،واالرتـبــاط مع ج
حيث التفاعل مع ج
ال�ا�ئ زة،
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ج�دول :17الفا�ئ زون ج
بال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية 2021م

(((5

فرع ج
ال�ا�ئ زة

املركز األول

املركز الثالث

املركز الثاني

الفنون البصرية

لولوة الحمود

دانة عورتاني

أحمد عنقاوي

املوسيقى

زينة عماد

أكرم املطر

ريم التميمي

األزياء

شركة تفاصيل العاملية (لومار)

يوسف أكبر

أروى العماري

األدب

عبدالعزيز الصقعبي

مقبول العلوي

أمل الحربي

النشر

ج
والتر�مة
العبيكان للنشر

دار كادي ورمادي للنشر والتوزيع

دار أثر للنشر والتوزيع

ج
التر�مة

عبدهللا إدريس

سلطان ج
امل�يول

بندر الحربي

املسرح والفنون األدا�ئ ية

سامي ج
ال�معان

ياسر مدخلي

--

األفالم

شهد أمين

--

--

فنون الطهي

راكان العريفي

األكاديمية السعودية زادك لفنون الطهي

نورة البدران

التراث الوطني

عبدالعزيز الدخيل

هشام مرتضى

شركة تراثنا للمسؤولية ج
اال�تماعية

فنون العمارة والتصميم

يو�د فا�ئ زون لهذا العام نظر �ًا لعدم وفاء األعمال املقدمة بمتطلبات ج
ال ج
ال�ا�ئ زة

ج�ا�ئ زة املؤسسات
الثقافية

مسار القطاع الخاص

مسار القطاع غير الربحي

مسار املسؤولية ج
اال�تماعية

مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثراء)

ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث

التطبيق اإللكتروني (كتابي لك)

شخصية العام الثقافية

معالي الشيخ محمد ناصر العبودي

الثقافة للشباب

ج
املخر�ة السينما�ئ ية شهد أمين
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ج
ال�وا�ئ ز الثقافية املحلية
ج
ال�وا�ئ ز الفنية وتحفيز اإلنتا�ج
�
تساهم ج
ال�وا�ئ ز املحلية في تحفيز اإلنتا��ج ودعم املبدعين في القطاعات اإلبداعية
املختلفة ،وال سيما تلك التي تميزت باالستمرارية واكتسبت أهمية داخــل
ج
ج
مهر�ان أفالم السعودية الذي انطلقت دورته األولى
امل�تمع اإلبداعي مثل ج�وا�ئ ز
في العام 2008م وأقام دورته السابعة في العام  ،2021ومن ج
ال�دير بالذكر أن
ج
املهر�ان ،وسبق له
فيلم حد الطار الذي حصل على ج�ا�ئ زة أفضل فيلم طويل في
هي�ة األفالم لتمثيل األفالم
الحصول على ج�وا�ئ ز دولية سابقة ،قد رُ شح من قبل ئ
السعودية في ج�وا�ئ ز األوسكار.
ج
انفوغرافيك  :5الفا�ئ زون ج
مهر�ان أفالم السعودية في الدورة السابعة
ب�وا�ئ ز

(((6

أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻃﻮﻳﻞ

ﺣﺪ اﻟﻄﺎر
ﻟﻠﻤﺨﺮح ﻋﺰ اﻟﺸﻼﺣﻲ



أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﯨٔ ﻘﻲ

ﺣﻜﺎﻳﺔ روﺷﺎن
ٜ
حﺮى ى
ﻟﻠﻤﺨﺮح

ﻋﺒﺪاﳌﺤﻴﺪ ال ٜ


ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة ٜﺣﺒﻞ ﻃﻮﻳﻖ
ﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ
ﻣﻌىر ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ
ٜ

ﺣﺪ اﻟﻄﺎر
ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض

أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ

اﳌﻄىري
ﻣﺸﻌﻞ 
ﻋﻦ دوره ̈ڡ  ى ﻓﻴﻠﻢ
ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻴﻠﺔ
ً
أرﺑﻌﻮن

أﻓﻀﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻴى¨مﺎىٔ ى

ﺳﻴﺪة اﻟﺒﺤﺮ
ٜ
أﻣى̈ں
ﻟﻠﻤﺨﺮﺣﺔ ﺷﻬﺪ 

ﻗﺼىر
أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ 
اﻟﺼﻐىر

اﻟﻄﺎﯨٔ ﺮ
ﻟﻠﻤﺨﺮح ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻬﺪ



ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة ﻋﺒﺪﷲ اﳌﺤﻴﺴﻦ
ﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ أول

ﺑﻴﻀﺔ ﺗﻤﺮدت
ﻟﻠﻤﺨﺮح ﺳﻠﻄﺎن رﺑﻴﻊ



ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي ج�ا�ئ زة محلية
وفي ذات القطاع يقدم
وهي ج�ا�ئ زة اليسر ألفضل فيلم سعودي تنافس عليها  12فيلما طويال وفاز من
(((6
بينها فيلم تمزق من كتابة وإخرا��ج حمزة ج� ج
م�وم
وتساهم العديد من هذه ج
ال�وا�ئ ز في صقل املواهب املحلية من خالل التنافس
ج
ول�ان تحكيم متخصصة ،فعلى مستوى ج
وو�ود قّن�اد ج
ج
مهر�ان
ال�امعات أقيم
مسرح ج
ال�امعات السعودية األول في ج�امعة ج�ازان ،والذي شهد منافسة أكثر
من  100طالب يمثلون  11ج�امعة سعودية من خالل تقديم  11عرضا مسرحيا
ال�مهور والنقاد على مسرح ج
أمام ج
ال�امعة.
بمهر�ان مسرح ج
ج
ال�امعات السعودية األول
انفوغرافيك  :6الفا�ئ زون

أﻓﻀﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻴﻠﺔ
ً
أرﺑﻌﻮن

ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة اﻟﺴﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ

إﺧﺮاح ﻣﺴﺮﺣﻲ

أﻓﻀﻞ


أﻓﻀﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أولى

أﻓﻀﻞ ﻋﺮض ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻞ

أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ واﻋﺪ

أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ دور أول
ل

اﳌﻮﻗﻮف
ٜﺣﺎﻣﻌﺔ ٜﺣﺎزان

أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ

ﺑﺴ ىمﺔ ال ٜحﺤﺎر
ﻋﻦ دورﻫﺎ ̈ڡ  ى ﻓﻴﻠﻢ
ﺳﻴﺪة اﻟﺒﺤﺮ

ٜﺣﺎﯨٔ ﺰة ٜلحﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜى م
ﻋﺎﻣﺎ وﻟﻴﻠﺔ
ً
أرﺑﻌﻮن
اﻟﻬﻠﯩﻞ
ّ
إﺧﺮاح ﻣﺤﻤﺪ



ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ
اﻟسمﺎﻟﻴﺔ
ٜﺣﺎﻣﻌﺔ الحﺪود 

راكﺎن اﻟﺴﻼم
اﻟسمﺎﻟﻴﺔ
ٜﺣﺎﻣﻌﺔ الحﺪود 

أﻓﻀﻞ ﻧﺺ

ﻣﻦ ﻣﻨﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ٜﺣﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎﯨٔ ﻒ

ثقافتنا هويتنا

ﻣﻦ ﻣﻨﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ
ٜﺣﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺎﯨٔ ﻒ

ٜ
اﻷرﺣﻞ ال¢ح ﺔ
ﺸﺒﻴﺔ
ﻣﻌﺮض
ٜﺣﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻓﻴﺼﻞ
ﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ا ٜلح ﺪ
ﻌﻴﺪ
ٜﺣﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰﺰ

أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻓﻨﺪي
ٜﺣﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ
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االٕ بداع واالٕ نتا�ج
�

ج�وا�ئ ز التميز والعمل املؤسساتي
تعبر ج�ــوا�ئ ــز التميز عــن دعــم ج
ال�هات الرسمية واملــؤسـســات لقطاعات ثقافية
مختلفة ،وتحديد �ًا في ج
ال�انب املؤسساتي ،مثل ج�ا�ئ زة مكة للتميز التي تقدمها
إمارة منطقة مكة املكرمة سنوي �ًا في عشرة ج
م�االت مختلفة ،وحصلت أكاديمية
الشعر العربي على ج�ــا�ئ ــزة التميز الثقافي نظير مبادراتها فــي خدمة الشعر
العربي ودعم الدراسات واألبحاث حوله ،وحصل ج
م�مع الدوا�ئ ر الحكومية بحمى
ج
للم�مع الواقع
املشاعر املقدسة على ج�ا�ئ زة التميز العمراني نظير التصميم املرن
على مساحة مليون وخمسما�ئ ة ألف متر مربع ،وحصلت محطة توليد ج�نوب
البي�ي وذلك عن مبادرة
ج�دة بالشركة السعودية للكهرباء على ج�ا�ئ زة التميز
ئ
ج
والبي�ة البحرية ،والتي استزرعت أكثر من 500
املر�انية
اسـتــزراع ال�شُ َعب
ئ
وحدة من الشعب ج
البي�ة لضمان
املر�انية لحماية الحياة البحرية واملحافظة على ئ
ج
البي�ة البحرية واألمــن
املر�انية ونمو األسـمــاك وتعزيز
نمو وتكاثر الشعب
ئ
ج
النات�ة عن عمليات إنتا��ج
البي�ية
الغذا�ئ ي للصيادين والتقليل من التأثيرات
ئ
(((6
الطاقة الكهربا�ئ ية.
ج�وا�ئ ز الدورة الثانية عشرة من ج�ا�ئ زة مكة للتميز
التميز الثقافي

التميز العمراني

البي�ي
التميز ئ

أكاديمية الشعر
العربي

ج
م�مع الدوا�ئ ر
الحكومية بحمى
املشاعر املقدسة

محطة توليد ج�نوب
ج�دة بالشركة
السعودية للكهرباء

هي�ة األدب والنشر
وضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتابّ ،
قدمت ئ
ج
والتر�مة ج�ــوا�ئ ــز التميز في النشر في ثالثة مـ جـ�ــاالت في املسار املحلي ،وهي

لف�ة الطفل ،ج
ج�ا�ئ زة التميز في النشر ،ج
و�ا�ئ زة التميز
و�ا�ئ زة التميز في النشر ئ
ج
بالتر�مة( .((6تبلغ قيمة الـ جـ�ــا�ئ ــزة  50,000ر يــال سعودي لكل دار من الــدور
ج
والتر�مة األدبية على
الفا�ئ زة ،وحصلت دار تشكيل النشيطة في النشر األدبي
ج�ا�ئ زة التميز في النشر ،فيما حصلت دار أروى العربية للنشر على ج�ا�ئ زة التميز
(((6
ج
التر�مة.
ف�ة الطفل ،وحصلت دار مدارك على ج�ا�ئ زة التميز في
في ئ
وتقدم ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ج�ا�ئ زة األميرة نورة للتميز النسا�ئ ي
م�االت متعددة ،فازت ج
والتي تختص بتكريم الشخصيات النسا�ئ ية في ج
بال�ا�ئ زة في
ج
م�ال األدب لعام 2021م( ((6الروا�ئ ية أثير النشمي عن رواية ج
(أح�ية العزلة) والتي
تحكي قصة شاب مصاب بطيف التوحد ،وعالقته العميقة بأمه ثم اضطراره إلى
ج
موا�هة الحياة بعد وفاتها.

ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الدولية
تّ
والك�اب السعوديين
ج�وا�ئ ز األدباء
حصل الشاعر واملـتـ ج
ـر�ــم غسان الخنيزي على ج�ــا�ئ ــزة ســركــون بولص للشعر
وتر�مته ،وتكمن أهمية ج
ج
ال�ا�ئ زة التي انطلقت في العام 2018م في كونه
أول أديب سعودي يحققها بعد عدة دورات من ج
ال�ا�ئ زة ،في مؤشر يعزز تنامي
ج
ج
املتر�م على الــوصــول إلــى العاملية .ورغــم
بالتر�مة األدبـيــة وق ــدرة
االهتمام
ج
املفا���ئ عند بعض النقاد غياب الروا�ئ يين
كثافة اإلنتا��ج الروا�ئ ي فقد كان من
السعوديين عــن الـقــوا�ئ ــم الطويلة لـ جـ�ــا�ئ ــزة الــروايــة العربية الـتــي شـهــدت فوز
روا�ئ يين وروا�ئ ـيــة في دورات سابقة ،فيما عــدا ذلــك يستعرض الـ جـ�ــدول ()18
األدب ــاء والـكـتــاب الــذيــن حققوا ج�ــوا�ئ ــز إقليمية ب ــارزة فــي حقول األدب والنقد
والدراسات األدبية.

ج�دول  :18بعض ج
ال�وا�ئ ز التي فاز بها األدباء والكتاب السعوديون في العام 2021م
ج�ا�ئ زة الشيخ زايد
(((6
للكتاب
الفا�ئ زة في فرع
املؤلف الشاب:

د .أسماء األحمدي
عن كتاب
(إشكاليات الذات
الساردة في الرواية
النسا�ئ ية السعودية
2012-1999م،
دراسة نقدية)

ج�ا�ئ زة األمير
عبدهللا الفيصل

(((6

الفا�ئ ز في فرع
القصيدة املغناة:
الشاعر إبراهيم
حلوش عن أوبريت
(نبض األرض)
الفا�ئ ز في فرع
أفضل مبادرة
في خدمة الشعر
العربي :ج�امعة
أم القرى عن
(موسوعة الشعر
العربي في اململكة
العربية السعودية)

ج�ا�ئ زة راشد بن حميد للثقافة
(((6
والعلوم
املركز األول في فرع النقد األدبي:

د .ج
ن�اة طاهر اآلبي

املركز الثاني في فرع الشعر
الفصيح العمودي :حبيب املعاتيق
املركز الثاني في فرع الشعر
الفصيح الحديث:

ج
الحا�ي
إبراهيم

املركز الثاني في فرع الشعر
الشعبي :عبدهللا العنزي
املركز الثاني في فرع الشعر:
حسين آل عمار
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ج�ا�ئ زة الشارقة لإلبداع
(((6
العربي
املركز الثالث في فرع
القصة القصيرة:

القاصة عا�ئ شة مختار
عن ج
م�موعتها
القصصية (الريح ال
ً
أحدا)
تستثني

ج�ا�ئ زة العقيق
الشعرية
املركز األول :عبدهللا
عبيد عن ديوان
(أيام العاطل)
املركز الثاني:

محمد السودي

عن ديوان ( كنهر
ج
ي�فف أخطاءه)
املركز الثالث:

شقراء املدخلي عن
ديوان (أكاد أراني)

ج�ا�ئ زة سركون بولص
ج
وتر�مته
للشعر
غسان الخنيزي

عن ج
م�موعاته
ج
وتر�مات
الشعرية،
شعرية متفرقة

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ج
التروي�ية
ج�وا�ئ ز العمارة والتصميم والطهي
ال�وا�ئ ز ج
تكتسب ج
الت�ارية العاملية أهميتها من التروي��ج الذي تمنحه للفا�ئ زين،
الت�اري الذي يتعلق ج
ال�وا�ئ ز بالبعد ج
وتهتم هذه ج
بت�ربة املستهلك ،وتعد ج�ا�ئ زة
نموذ�ا�ً ألحــد أقــدم املؤسسات ج
ج
ج
الت�ارية العاملية في هذا
الك�ري اليــف ستايل
الف�ات التي تقدم فيها هذه ج
ج
ال�وا�ئ ز ،وقد حصلت  17ج�هة تعمل
امل�ال ،وتتنوع ئ
ف�ات ذات
في السعودية (لسعوديين أو غير سعوديين) ،على ج�وا�ئ ز التميز في ئ
عالقة بالثقافة ،مثل العمارة والتصميم ،أو فنون الطهي.
ال�هات الحاصلة على ج�وا�ئ ز التميز من ج
انفوغرافيك  :7ج
الك�ري اليف ستايل

كما حصل مطعم ومقهى  Chunk Socialعلى ج�ا�ئ زة الهوية البصرية عن مسار
الشرق األوسط وأفريقيا ،في ج�ا�ئ زة Restaurant & Bar Design Awards
املتخصصة بالتصاميم واملساحات اإلبداعية في هــذا القطاع ،ويقع املطعم في
مدينة الرياض ُ
وصمم من قبل  Lot Studioو .H2R Design
وحصل الفيلم السعودي القصير «أذواق األحـســاء» على ج�ــا�ئ ــزة أفضل فيلم
ممكن لفن الطهي في العامل ،املقدمة من املعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة
والفنون والسياحة عــن فـ ئـ�ــة :املناطق العاملية املحتملة لفنون الطهي ،ويحكي
الفيلم عن تقاليد أهل منطقة األحساء في الزراعة وثقافة النخيل ،وطرق صناعة
األطباق األحسا�ئ ية التقليدية(.((7

ﻣﻄﻌﻢ ﺷﺮﻣﺒﺸﺎك ﻣﻦ ﺗصمىم س ىء دﻳﺰاﻳﻦ

اﻟﺪاﺧلى ٜ
اﻟﺘﺤﺎري
اﻟﺘصمىم


ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻴﻒ ﺳﺘﻮك ﻣﻦ ﺗصمىم ﺳﺰار دﻳﺰاﻳﻦ

اﻟﺪاﺧلى ٜ
اﻟﺘﺤﺎري
اﻟﺘصمىم

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻬﻨﺪس ﻃﺎرق الحﺎح


ﻣﺸﺮوع دﺑﻞ ﺗﺮي ﻣﻦ ﻫﻴﻠﺘﻮنٜ ،ﺣﺪة

اﻟﺘصمىم اﳌﻌﻤﺎري ﻟﻠﻔﻨﺎدق اﻟﻔﺎﺧﺮة
ﺳﻮس ى كﻠﻮب
ﻣﻄﻌﻢ ﻏﻮﻟﺪ


اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻄﺔ

اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻴﺎﺑﺎى¿ ى

ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻬﻨﺪس ﻃﺎرق الحﺎح


ﻓﻨﺪق DOUBLETREE

اﻻﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ
Yaam architects

اﻻﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﻄﻌﻢ Irori

اﳌﺄﻛﻮﻻت اﻟﻔﺎﺧﺮة

Art Deco Design

اﻟﺪاﺧلى
اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘصمىم

SIBYL Design studio

ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻔﻨﺎدق

ﻓﻴﻼ ﻣﻦ ﺗصمىم اﻟﻌﺰاز

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﻓﻴﻼ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗصم ىم C&R

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ

ﻓﻴﻼ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺗصمىم M interior

اﻟﺪاﺧلى اﻟﺴﻜى¿ ى
اﻟﺘصمىم

ﻓﻴﻼ ﻣﻦ ﺗصمىم INJ

اﻟﺪاﺧلى
اﺳﺘﺪﻳﻮﻫﺎت اﻟﺘصمىم


اﻟﺪاﺧلى اﻟﺴﻜى¿ ى
اﻟﺘصمىم


ﻣﻄﻌﻢ Soe

اﺳﺘﺪﻳﻮ SK-Touch

اﳌﻄﺎﻋﻢ

اﻟﺪاﺧلى اﻟﺴﻜى¿ ى
اﻟﺘصمىم
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االٕ بداع واالٕ نتا�ج
�

هوامش الفصل
(((
(((

بيانات من مكتبة امللك فهد الوطنية ،1 ،مارس2022 ،م.
ببليوغرافيا النشر األدبي ،خالد اليوسف.

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
(((	 مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
(((

ببليوغرافيا النشر األدبي ،خالد اليوسف.

(((

ببليوغرافيا النشر األدبي ،خالد اليوسف.

(((
(((
(((

(((

ج
مسح األندية األدبية ،للمزيد ج
املنه�ية.
را�ع ملحق

ج
والتر�مة ،21( ،فبراير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
بيانات من ئ
ببليوغرافيا النشر األدبي ،خالد اليوسف.

للمزيد ،ج
را�ع تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات

ج
را�ــع فصل النشر ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات .وفصل النشر ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية
(((1
السعودية  :2020رقمنة الثقافة.
ج
التر�مة ،ج
ج
املنه�ية.
را�ع ملحق
( ((1مسح منصات

( ((1وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2019 ،م).
( ((1النقاشات البؤرية« ،املشاركة الثقافية».

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م) ،ج
والهي�ة العامة للترفيه.
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون،
ئ
( ((1بيانات من ئ

الهي�ة امللكية للعال ( ،1فبراير2022 ،م).
( ((1بيانات من ئ
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م).
( ((1بيانات من ئ

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م).
( ((1بيانات من ئ
( ((1بيانات من مركز امللك عبد العزيز الثقافي (إثراء) العاملي ،20 ،مارس2022 ،م.

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م).
( ((1بيانات من ئ
( ((2وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م) .فصل املسرح والفنون األدا�ئ ية.

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م).
( ((2بيانات من ئ
( ((2ببليوغرافيا النشر األدبي ،خالد اليوسف.

ج
( ((2مسح األندية األدبية ،للمزيد ج
املنه�ية.
را�ع ملحق

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م).
( ((2بيانات من ئ

( ((2ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون ( ،1فبراير2022 ،م).

( ((2وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م) .فصل املسرح والفنون األدا�ئ ية.

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13 ،فبراير2022 ،م).
( ((2بيانات من ئ

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م.
( ((2بيانات من ئ
الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،10( ،مارس2022 ،م).
( ((2بيانات من ئ

( ((3معهد اليونسكو لإلحصاء ،بيانات العام  2017بحسب آخر تحديث للبيانات.

ج
ج
مهر�ان األفالم السعودية ،4 ،مارس2022 ،م.
مهر�ان البحر األحمر السنيما�ئ ي الدولي ،16 ،يناير2022،م ،بيانات من
( ((3بيانات من مؤسسة
ج
للمهر�ان.
( ((3املوقع الرسمي
ج
للمهر�ان.
( ((3املوقع الرسمي

هي�ة األفالم ( ،3فبراير2022 ،م).
( ((3بيانات من ئ

هي�ة األفالم ( ،3فبراير2022 ،م).
( ((3بيانات من ئ
�
وخصوصا مع ظهور عدة منافسين محليين وإقليميين في القطاع ،لكن
ً
( ((3مع أهمية الشركة كالعب ر�ئ يسي في القطاع ،ال تعكس بالضرورة أرقام اإلنتا��ج بشكل كلي
مؤشرا ً
عاما.
�ً
تم االستناد للبيانات باعتبارها

( ((3بيانات من شركة روتانا ( ،1فبراير2022 ،م).

( ((3بيانات من شركة روتانا ( ،1فبراير2022 ،م).

ج
ال�ز�ئ ي للصاالت الفنية ،ج
( ((3لتفاصيل املسح ج
املنه�ية.
را�ع ملحق

( ((4الرقم ج
اإل�مالي للمشاركات من الفنانين والفنانات ،ومن املمكن تكرار أسماء الفنانين في عدة معارض فنية.
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(41) The Art Market 2019, An Art Basel & UBS Report Prepared by Dr. Clare McAndrew Founder of Arts Economics, 2019.
(42) The Art Market 2018, An Art Basel & UBS Report Prepared by Dr. Clare McAndrew Founder of Arts Economics, 2018.

( ((4بيانات من ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون.
( ((4املوقع الرسمي لرياض آرت.

( ((4بيانات من مؤسسة ثنا�ئ يات الدرعية ،11( ،يناير2022 ،م).
( ((4بيانات من مؤسسة ثنا�ئ يات الدرعية ،11( ،يناير2022 ،م).
( ((4بيانات من مؤسسة ثنا�ئ يات الدرعية ،11( ،يناير2022 ،م).
لهي�ة الفنون والتصميم.
( ((4املوقع الرسمي ئ

(« ((4عمارة وعمران الرياض ،الطراز السلماني» ،عبدالعزيز بن عياف ،صحيفة ج
ال�زيرة  27نوفمبر 2017م.
لهي�ة الفنون والتصميم.
( ((5املوقع الرسمي ئ

( ((5األخبار ،املوقع الرسمي لشركة روشن  4أغسطس 2021م.
( ((5املصدر السابق.

زً
اذ�ا للعيش والتنمية  6سبتمبر 2021م.
مرك�ا ج� بً
( ((5واس ،ثقافي  /سمو ولي العهد يُ�علن إطالق مشروع «إعادة إحياء ج�دة التاريخية» وتأهيلها لتكون

( ((5واس ،ثقافي /اململكة تشارك ج
للعمارة  12أبريل .2021
ب�ناح وطني في النسخة  17لبينالي البندقية ِ

ج
مرا�عة :فصل املشاركة الثقافية.
( ((5لتفاصيل املعارض املقامة،

«هي�ة األزياء تصدر دليل لباس كأس السعودية».
( ((5وزارة الثقافة،
ئ

هي�ة األزياء ،21( ،فبراير2022 ،م).
( ((5بيانات من ئ
هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م).
( ((5بيانات من ئ
( ((5موقع مبادرة ج
ال�وا�ئ ز الثقافية الوطنية.

( ((6بيانات من مؤسسة البحر األحمر السنيما�ئ ي الدولي ،16 ،يناير2022،م.
( ((6بيانات من مؤسسة البحر األحمر السنيما�ئ ي الدولي ،16 ،يناير2022،م.
( ((6ج�ا�ئ زة مكة للتميز – املوقع الرسمي ج
لل�ا�ئ زة.

ج
والتر�مة ،21( ،فبراير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((6بيانات من ئ

ج
والتر�مة ،21( ،فبراير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((6بيانات من ئ

( ((6ج�ا�ئ زة األميرة نورة للتميز النسا�ئ ي  -املوقع الرسمي ج
لل�ا�ئ زة.
( ((6املوقع الرسمي ج
ل�ا�ئ زة الشيخ زايد للكتاب.
( ((6املوقع الرسمي ألكاديمية الشعر العربي.

( ((6املوقع الرسمي ج
ل�ا�ئ زة راشد بن حميد للثقافة والعلوم.

( ((6املوقع الرسمي ملوقع ج�ا�ئ زة الشارقة لإلبداع العربي.

( ((7املعهد الدولي لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة  -صفحة ج
ال�ا�ئ زة.
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املشاركة الثقافية

3

املشاركة الثقافية
شّ
مؤ�رات الزيارة والحضور
مؤشر السياحة الثقافية

شّ
مؤ�رات التوزيع والتنوع

مؤشر االندما�ج ج
اال�تماعي
�

املشاركة الثقافية

إلنتا�ه ،إذ تعد املشاركة الثقافية املظهر األكثر بـ �
ج
امل�ال الثقافي على مشاركة أفــراد ج
تعتمد حيوية ج
ـروزاً في دورة الثقافة ،التي تم
امل�تمع في أنشطته وتلقيهم
ّ
ّ
ّ
ومؤ�رات
مؤ�رات الحضور والزيارة،
املؤ�رات:
تخصيص هذا الفصل لتناول مختلف مالمحها في العام 2021م ،وذلك من خالل استعراض أربع حزم من
ش
ش
ش
شّ
شّ
شّ
االندما� ج
نتا� دم�ج ثالث مراحل في دورة الثقافة (النشر ،والعرض،
ج
املؤ�رات هي
اال�تماعي .وهذه
ج
ومؤ�رات
ومؤ�رات التنوع والتوزيع،
السياحة الثقافية،
�
�
�
واملشاركة) ،حيث تعال� ج
ج �ميع العمليات التي تنتمي لهذه املراحل مع التركيز على املشاركة.
�
شّ
مؤ�رات التعافي في معدالت الحضور بكافة القطاعات ،إال أنها بدت محدودة في بعضها ،إذ تفاوتت القطاعات في مدى تأثرها ج
ب�ا�ئ حة كوفيد،19-
ظهرت
ّ
متم�لة في استمرار نمو معدالت السياحة الثقافية الداخلية على الرغم من أن السياحة الثقافية الوافدة مل تزل متأثرة
وكانت أهم الشواهد على هذا التعافي
ث
بال�ا�ئ حة .كما أظهر مسح املشاركة الثقافية في دورتــه الثالثة ج
ج
و�ــود ارتباط بين مستويات الدخل الشهري والتعليم ،ونسب املشاركة الثقافية ،وكانت أبرز
شّ
�
ج
االندما� ج
التي �رى
نمواً في تأسيس املنظمات غير الربحية خالل األعوام الثالثة املاضية ،فقد شهد عام 2021م قفزة في أعداد املنظمات
اال�تماعي
ج
مؤ�رات
�
م�االت التعليم أكثر ج
تأسيسها؛ حيث بلغت  58منظمة ،أما على صعيد التطوع في األنشطة الثقافية؛ فبشكل عام تعد ج
امل�االت الثقافية تفضي �الً للمتطوعين في
املنصة الوطنية للعمل التطوعي.

شّ
مؤ�رات الزيارة والحضور
أحد املؤ�شّ رات البارزة في نتا�ئ ��ج الحالة الثقافية للعام 2021م يتمثل في عودة
مظاهر املشاركة الثقافية ومقدار التعافي في مستوياتها ،وتقدم البيانات في
هذا ج
ال�زء من الفصل صورة مركبة لهذا التعافي مع رصد ألي تأثيرات مترسبة،
حيث كشفت بوضوح عن توسع املشاركة بعد االنكماش االستثنا�ئ ي في عام
ج
ال�ا�ئ حة ،ســواء كــان ذلــك على صعيد حضور الحفالت املوسيقية ،أو العروض

املسرحية ،أو حتى األمسيات الشعرية التي ج
س�لت ج�ميعها نموا�ً مقارنة بعام
2020م ،أو على صعيد ز ي ــارة املــرافــق الثقافية مــن متاحف ومكتبات ودور
متساو في ج�ميع األنشطة واملــرافــق تبعا�ً
�ٍ
سينما .إال أن التعافي مل يــأت بشكل
ج
وح�م القطاع ،ففي حين مل يستعد قطاع املتاحف في اململكة ،كما هو
لطبيعة
ً
ال�ا�ئ حة ،ج
عامليا ،معدالت الزيارة والتفاعل التي سبقت ج
س�لت
الحال في القطاع
ً
ً
كبيرا .ويرسم هذا
نسبيا ،معدل نمو
الزيارات لدور السينما ،القطاع الحديث
ج
ال�زء الخاص بمؤ�شّ رات الزيارة والحضور صورة التعافي هذه باالعتماد على
بيانات الزيارة والحضور ،باإلضافة إلى مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة،
وذلــك من خــال مؤ ّ�ش رين من مــؤ ّ�ش ــرات املشاركة الثقافية وهما :مستويات
زيــارة املرافق الثقافية ،ومعدالت حضور األنشطة الثقافية ،مع عقد مقارنات
تحليلية مع معدالت الحضور لألعوام املاضية ،إلى ج�انب استعراض أبرز املعارض
والفعاليات خالل العام 2021م كنماذ��ج على عودة نسبية لحيوية ج
امل�ال الثقافي،
مع محاولة لتقديم فهم أولي ألي تأثيرات مستمرة لكوفيد 19-على مستويات
املشاركة من حيث دوافع األفراد وتفضيالتهم نحو الفعاليات االفتراضية.

مسح املشاركة الثقافية
لتوفير بيانات دقيقة وقابلة للمقارنة ملـعــدالت مشاركة املواطنين واملقيمين
م�االت الثقافة املختلفة ،ج
باململكة في ج
أ�ريت الدورة الثالثة من مسح املشاركة
ّ
الثقافية في الربع األخير من عام 2021م ،ومن ضمن عدة مؤ�ش رات ،يقيس
املسح معدالت الحضور (التلقي) لألنشطة الثقافية وذلك في  12متغير �ًا (من
ً
أس�لة هذا املؤشر على تحديد الفترة الزمنية
أصل 32
متغيرا) ،وقد اعتمدت ئ
لتكرار الحضور بـ«االثني عشر شـهــرا�ً املاضية» ،وهــو املعمول به في عــدد من
املسوحات املشابهة لقياس املشاركة الثقافية (((،وقد شمل املسح عينة ممثلة
مكونة من  3043مواطن �ًا ومقيما�ً من ج
ال�نسين في ج�ميع مناطق اململكة ،تم
(((
اختيارها بطريقة العينة العشوا�ئ ية البسيطة.
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معدالت زيارات املرافق الثقافية
معدالت زيارات املتاحف
كان قطاع املتاحف من أكثر القطاعات الثقافية التي تأثرت ج
ب�ا�ئ حة كوفيد19-
خــال العام 2020م ،وقــد شهد العام 2021م عــودة لنشاط املتاحف .وعلى
الــرغــم مــن إيـ جـ�ــابـيــة هــذا الـتـطــور إال أنــه ال يمثل تـعــافـيـا�ً مــن آث ــار كــوفـيــد،19-
ـ� بعام
حيث ج�ــاء عــدد الــز يــارات للمتحف الوطني السعودي منخفض �ًا مـقــارنـ ة�ً
2019م (((،إذ بلغ ج
إ�ـمــالــي عــدد الــز يــارات لـعــام 2021م  ((( 31309مقابل
ج
توا�هه املتاحف على
 130331زيارة((( (الشكل  ،)1وهو ما يتماشى مع ما
مـسـتــوى ال ـعــامل ،فبحسب تـقــر يــر اليونسكو شـهــد عــامــا 2020م و 2021م
انخفاضا�ً ح ــادا�ً في عــدد الــز يــارات الحضورية عاملي �ًا بمتوسط 70%؛ ويعزى
ج
للمو�ة
ذلــك إلــى إغــاق متاحف بعض الــدول في بداية عــام 2021م نـظــرا�ً
ال�ا�ئ حة وما ترتب عليها من ج
الثانية من ج
اإل�راءات االحترازية مثل( :التباعد
ج
ج
وح�ز مواعيد الزيارة) ،باإلضافة إلى انخفاض
اال�تماعي ،ولبس الكمامة،
(((
م ـعــدالت الـسـيــاحــة الــدول ـيــة .وعـلــى الــرغــم مــن هــذه الـتـحــديــات الظرفية،
أظ ـه ــرت ن ـت ــا�ئ ــ��ج م ـســح امل ـشــاركــة الـثـقــافـيــة م ــؤ�شّ ــرات ع ـلــى ات ـس ــاع شــر يـحــة
ج
ع�ر  77%عن رغبتهم في
ال�مهور املحتمل الــذي يمكن استثماره ،حيث ّب
ال (الشكل  .)2ومــع استمرار تبعات ج
ال�ا�ئ حة للسنة
ز يــارة املتاحف مستقب �ً
الثانية على التوالي ،بــات توفير خيار الــز يــارة االفتراضية للمتاحف موازي �ًا
للزيارات الحضورية ،فقد أطلقت وزارة الثقافة في منتصف العام 2021م
بالتعاون مــع وزارة االت ـصــاالت وتقنية املـعـلــومــات ،محاكاة تقنية للمتحف
الــوطـنــي تسمح بــالـتـ جـ�ـ ّـول فــي أروق ـتــه ،واالط ــاع عـلــى مقتنياته األثــر يــة في
ج�ـ ــوالت رق ـم ـيــة اف ـتــراض ـيــة ُم ـتــاحــة فــي ج� ـم ـيــع األوق ـ ــات .تـضـيــف م ـثــل هــذه
املنصات إلى املتاحف ج
ت�ربة غير محصورة بالنطاق املكاني للمرفق ،وهو ما
يوسع نـظــر يـا�ً من فــرص الــز يــارة ونوعية ال ــزوار .وفــي مؤشر يدعم املالحظة
ال ـتــي سـ جـ�ـلـهــا تـقــر يــر الـحــالــة الـثـقــافـيــة 2020م عــن ح ــدود ج�ــاذب ـيــة الـتـ جـ�ــربــة
س�لت منصة ج
املتحفية االفتراضية؛((( ج
ال�ولة االفتراضية للمتحف الوطني
الـسـعــودي خــال عــام 2021م  1,425ج�ــولــة افتراضية مــن خ ــار��ج اململكة،
و 6,500ج�ولة افتراضية من داخــل اململكة (((،وهــي أرقــام مـحــدودة إذا ما
قورنت بالزيارات الحضورية.
شكل  :1أعداد الزيارات للمتحف الوطني السعودي حسب العام.
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شكل  :2التوزيع النسبي لألفراد الذين أفــادوا بزيارة املتاحف مرة واحــدة على
(((
األقل خالل االثني عشر شهرا�ً املاضية.
9.92%

13.10%

77%

مرة واحدة على األقل

ال

ال ،ولكن أرغب مستقب ًال

معدالت زيارات املكتبات
أظهر مسح املشاركة الثقافية لعام 2021م( ((1أن ز يــارة املكتبات ج�ــاءت في
مقدمة األنشطة الثقافية من حيث مستويات املشاركة ،إذ ذكر  17.9%من
املشاركين في املسح أنهم قاموا بــز يــارة مكتبة عامة مــرة واحــدة على األقل
خالل االثني عشر شهر �ًا املاضية (الشكل ،)3ومن حيث أعداد الزيارات الفعلية
يقدم املسح الذي شمل مكتبة امللك فهد الوطنية ،وقا�ئ مة غير شاملة ضمت
ح�م الزيارات إذ ج
عددا�ً من أبرز املكتبات العامة في اململكة مؤ ّ�ش را�ً على ج
ت�اوز
 177ألف زيارة ،كان نصيب املكتبة الوطنية منها  37ألف زيارة (انظر ج�دول.)1
وفي شق آخر من القطاع ،بلغ متوسط الزيارة للمكتبات ج
ال�امعية في مسح
تضمن قا�ئ مة غير شاملة ملكتبات ج
ال�امعات  77ألف زيارة للمكتبة الواحدة
(((1
خالل العام 2021م.
يتناسب ارتفاع هذه النسبة مع توسع دور املكتبات الذي مل يعد مقصور �ًا على
توفير املــواد واملـ ج
ـرا�ــع املعرفية ملرتاديها ،بــل امتد ألبعد مــن ذلــك عبر تفعيل
ج
املشاركة ج
وال�لسات
امل�تمعية من خالل إقامة الفعاليات واألمسيات األدبية،

100

الـحــوار يــة ،وتفعيل األيــام العاملية ،باإلضافة إلــى الـنــدوات وامللتقيات ،وورش
الـعـمــل ،والـ ــدورات التدريبية ،وامل ـســاب ـقــات ((1(،فهي تمثل مــركــزا�ً ج
ا�تماعيا�ً
ف�ات ج
امل�تمع املتنوعة ومنهم (األطفال ،وذوو اإلعاقة،
وثقافيا�ً لكونها تستهدف ئ
والشباب) ،فعلى سبيل املثال أقامت مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة ،ومكتبة
امللك عبد العزيز العامة خــال عــام 2021م أنشطة وبــرامــ��ج خاصة باألطفال
اإل�مالي ما يقارب  73نشاطا�ً ثقافي �ًا (انظر ج
بلغ عددها ج
ال�دول  ،)2كما �أُ قيم
في مكتبة امللك فهد الوطنية مؤتمر الفلسفة الدولي الذي استهدف حضور �ًا
متنوع االهتمامات والخبرات والخلفيات األكاديمية واملهنية ،واشتمل على
عدد من املحاضرات ج
وال�لسات الحوارية ،باإلضافة إلى أنشطة أخرى كمساحة
ج
الت�ارب التفاعلية التي تتناول موضوعات املؤتمر بطريقة إبداعية ،وورش
العمل املختلفة ،ومعرض مصاحب للمشاريع الفلسفية ،وأنشطة األطفال
واليافعين ،إلــى ج�انب أركــان مخصصة للقراءة واالطـ ــاع ((1(.وقدمت مكتبة
إثــراء ع ــدد �ًا من الفعاليات األدبـيــة مثل توقيعات الكتب باستضافة املؤلفين
الـبــارز يــن ،وتنظيم فعاليات بالتزامن مــع يــوم اللغة العربية ،وغير ذلــك من
األنشطة الثقافية والـقــرا�ئ ـيــة املختلفة مــن بينها أنشطة نــادي إث ــراء للقراءة
(((1
ومعرض الكتاب لألطفال.
شكل  :3التوزيع النسبي لألفراد الذين أفادوا بزيارة املكتبات حضوريا�ً مرة واحدة
(((1
على األقل خالل االثني عشر شهرا�ً املاضية.
17.9%

16.2%

66%

نعم

ال

ال ،ولكن أرغب مستقب ًال
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ج�دول  :1أعداد الزيارات للمكتبة الوطنية وقا�ئ مة غير شاملة للمكتبات العامة البارزة في اململكة لعام 2021م.
املكتبة

املدينة

أعداد الزيارة

مكتبة امللك فهد الوطنية

الرياض

37,008

)(16

مكتبة امللك فهد العامة

ج�دة

20,811

)(17

ج
م�مع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية

املدينة املنورة

500

مكتبة امللك عبد العزيز العامة

الرياض

23,266

مكتبة األمانة العامة ج
مل�لس التعاون لدول الخلي��ج العربية

الرياض

185

ج
الرا�حي العامة
مكتبة سليمان

القصيم

3,166

(((2

مكتبة مركز املربي صالح بن صالح ج
اال�تماعي

عنيزة

1,395

(((2

مكتبة مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

الرياض

239

(((2

مكتبة مركز سعود البابطين الخيري للثقافة وحفظ التراث

الرياض

250

(((2

املكتبة السعودية (الر�ئ اسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء)

الرياض

400

مكتبة اإلمام ابن القيم العامة

الرياض

500

مكتبة دار الرحمانية

الغاط

24,975

مكتبة دار العلوم

ج
ال�وف

4,890

مكتبة إثراء (العامة ومكتبة الطفل)

الظهران

60,128

ج
اإل�مالي

(((1
(((1

(((2

(((2
(((2
(((2

(((2
)(29

177,732
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ج�دول  :2نماذ��ج ألنشطة األطفال املقامة في املكتبات العامة خالل عام 2021م.
املكتبة

مكتبة امللك عبد العزيز
(((3
العامة

مكتبة امللك فهد
(((3
العامة

عدد األنشطة

39

34

عدد الحضور

212

969

معدالت الذهاب لصاالت السينما
قدم مسح املشاركة الثقافية لعام 2021م ((3(،صــورة عن تفضيالت األفــراد
ُلطرق مشاهدة األفالم ،إذ يظهر ارتفاع نسبة من يفضلون مشاهدة األفالم

في صــاالت السينما مقابل انخفاض تفضيل مشاهدة األفــام عبر املنصات
االف ـتــراض ـيــة م ـقــارنــة ب ـعــام 2020م (ال ـش ـكــل ،)4حـيــث أسـهـمــت سـيــاســات
اإلغ ــاق حينها فــي تفضيل املـشــاهــدة عبر املنصات الرقمية وخــدمــات البث
ع�ر ارتفاع نسبة تفضيل مشاهدة األفــام في صاالت
حسب الطلب ،وقد ُي� ّب
السينما عــن التخفيف الـتــدر يـ جـ�ــي مــن ج
اإل�ـ ــراءات االحـتــراز يــة ،بــاإلضــافــة إلى
ازديــاد الصاالت من حيث العدد والتوسع ج
ال�غرافي بافتتاح صــاالت ج�ديدة
في مدن اململكة خالل العام 2021م ((3(.وتتناسب نسبة تفضيل مشاهدة
األفــام في صــاالت السينما مع ارتفاع أعــداد تذاكر السينما املباعة واآلخــذة
فــي الـتـصــاعــد س ـنــوي ـ �ًا مـنــذ ب ــدء اف ـت ـتــاح ال ـص ــاالت فــي ع ــام 2018م ،إذ بلغ
متوسط النمو خــال األربــع سنوات ج
إل�مالي أعــداد التذاكر املباعة ،199%
فيما بلغ نمو أعداد التذاكراملباعة من العام 2020م إلى 2021م  85%في
عام واحد (الشكل.)5

شكل  :4التوزيع النسبي ُلطرق مشاهدة األفالم حسب العام.
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شكل  :5أعداد تذاكر السينما املباعة في اململكة حسب األعوام.
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معدالت حضور األنشطة الثقافية
معدالت حضور الحفالت الغنا�ئ ية املوسيقية
تعكس مؤ�شّ رات حضور األنشطة الثقافية قدر �ًا كبيرا�ً من التعافي امللحوظ بعد
اإل�ــراءات االحترازية املتعلقة ج
تخفيف ج
ب�ا�ئ حة كوفيد ،19-فبالنظر إلى بيانات
املركز الوطني للفعاليات لعدد من الحفالت الغنا�ئ ية املوسيقية ،فقد بلغ ج
إ�مالي
عــدد الحضور فــي مدينة الــريــاض فقط  ((3( 469,183كما بلغ ج
إ�مالي أعــداد
التذاكر لحفالت الفورميال التي أقيمت في مدينة ج�دة خالل ثالثة أيام 165,235
تـ ــذكـ ــرة ((3(،فــي امل ـقــابــل مل ت ـتـ جـ�ــاوز فــي ع ــام 2020م أعـ ــداد ال ـح ـضــور للحفالت
الهي�ة العامة للترفيه في أربع مدن 100,401
الغنا�ئ ية املوسيقية املقدمة من
ئ
(((3
ّ
ويؤكد ذلــك أن قطاع الحفالت الحية في ج
م ـشــارك،
م�ال املوسيقى تحديدا�ً
يحظى بمستويات عالية من املشاركة الثقافية من حيث التلقي ،وأن املنصات
ال مؤقت �ًا خالل فترة ج
ال�ا�ئ حة ،وقد أظهر مسح املشاركة
االفتراضية كانت خيار �ًا بدي �ً
حفال موسيقي �ًا مرة واحدة على
الثقافية 2021م ((4(،ارتفاع نسبة من حضروا �ً
األقل خالل االثني عشر شهرا�ً املاضية مقارنة بعام 2020م ،حيث بلغت النسبة
( 12.5%الشكل  ،)6غير أنها ال تزال من دون معدالت عام 2019م (الشكل .)7

امل�وية لحضور الحفالت الغنا�ئ ية املوسيقية في عام 2021م
شكل  :6النسبة ئ
خالل االثني عشر شهرا�ً املاضية.
12.5

42.1

45.4

نعم

ال

ال ،ولكن أرغب مستقب ًال

شكل :7التوزيع النسبي لألفراد الذين أفادوا بحضور الحفالت الغنا�ئ ية املوسيقية االثني عشر شهرا�ً املاضية حسب العام.
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معدالت حضور العروض املسرحية واألدا�ئ ية
ج
س�لت الـعــروض املسرحية الحضورية لعام 2021م أرق ــام حضور مرتفعة
مع عــودة النشاط الثقافي إلى املساحات العامة ،ومع تنوع وتعدد املعروض
املسرحي ((4(،حيث بلغ عدد العروض املسرحية املقدمة ما يقارب  92عرض �ًا
مـســرحـيـ �ًا م ــوزعــ �ًا بـيــن مـنــاطــق امل ـم ـل ـكــة ((4(،وحـظـيــت مــديـنــة الــر يــاض بالعدد
األ ك ـبــر مــن هــذه ال ـعــروض بـمــا ي ـقــارب خمسين عــرض ـ �ًا مـســرحـيـ ًـا ،قــدم املــركــز
الوطني للفعاليات  21عرض �ًا منها ،وقد بلغت أعــداد الحضور لهذه العروض
 ،113,316توزعوا ما بين  48,261حضروا عــروضـ �ًا عربية مقابل 29,663
حضروا الـعــروض املسرحية الـعــاملـيــة ((4(.وعلى صعيد الـعــروض األدا�ئ ـيــة التي

تشمل ال ـعــروض الـحـيــة وعـ ــروض الـسـيــرك وغ ـيــرهــا ،فـقــد بـلــغ ع ــدد الحضور
ً
شخصا ،وتنوعت
للعروض املقدمة مــن املــركــز الوطني للفعاليات 35,392
ج
وامل�انية ،حيث كان عدد الحضور الثنين
هذه العروض بين العروض املدفوعة
ً
من العروض الحية ج
شخصا ،وعدد الحضور الثنين من عروض
امل�انية 9,978
ً
شخصا ((4(،وقدمت ج
السيرك 25,414
ال�معية العربية السعودية للثقافة
أدا�ئ
والفنون عروضا�ً ية متخصصة غالبا�ً في الرقصات أو املوسيقى الشعبية،
يستعرض الشكل  8توزيعها ،وهــي الـعــروض التي تحظى بحضور ج
ا�تماعي
اال�تماعية ج
دا�ئ م في األفراح واملناسبات ج
ك�زء من العادات والتقاليد والثقافة
ج
اال�تماعية العامة.

شكل  :8عدد العروض األدا�ئ ية التي أقامتها ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون بحسب فروعها.
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وتقدم األندية األدبية نصيب �ًا من معروض األمسيات األدبية والثقافية من خالل
نشاطها املنبري ،حيث قدمت األندية األدبية( ((4في ج
م�موعها  301فعالية
ما بين حضورية وافتراضية ،وتنوعت ما بين األمسيات الشعرية واللقاءات
األدبية والثقافية ج
وال�لسات الحوارية (الشكل .)10تفاوتت األندية األدبية في
مستويات نشاطها ،فقد برزت في العام 2021م من حيث عدد األنشطة املنبرية
أندية أبها واألحساء والباحة واملدينة املنورة .وبهذا املعيار يبدو النادي األدبي في
الحدود الشمالية األنشط خالل العام بـ  48نشاط �ًا حضوري �ًا وافتراضيا�ً حضرها ما
ً
ج
شخصا.
م�موعه 6547

معدالت حضور األمسيات األدبية
أظهر مسح املشاركة الثقافية للعام 2021م( ((4أن نسبة حضور األمسيات
األدبية والشعرية ارتفعت إلى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2020م ،فقد أشار
 4.9%أنهم حضروا أمسية أدبية واحــدة على األقــل خــال االثني عشر شهر �ًا
املاضية ،وهــي نسبة ُمقاربة لنسبة 2019م (ال ـش ـكــل ((4(.)9وتعطي معدالت
ارتفاع النسب لعام 2021م انطباع �ًا ج
إي�ابي �ًا عن عودة النشاط املنبري في املشهد
األدبي إلى شكله الحضوري ،حيث بلغ العدد ج
اإل�مالي ألعداد حضور األمسيات
ً (((4
ج
والتر�مة  358شخصا.
هي�ة األدب والنشر
األدبية خالل 2021م املقدمة من ئ

(((4

لقاء أدبيا�ً حضوري �ًا خالل االثني عشر شهرا�ً املاضية حسب العام.
شكل  :9نسبة الذين حضروا أمسية شعرية أو �ً
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شكل  :10عدد الفعاليات الثقافية التي أقامتها األندية األدبية خالل عام 2021م.
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املشاركة الثقافية

ج
املهر�انات والفعاليات البارزة
شهد قطاع املـهـ ج
ـر�ــانــات والفعاليات نـمــوا�ً ملحوظا�ً مــن حيث الـعــدد والحضور
واالنتشار في مختلف مناطق اململكة ،على خالف عام 2020م الــذي تم خالله
ً
ج
ج
ج
افتراضيا ،أو إقامتها على نطاق
والل�وء إلى إقامة بعضها
املهر�انات
تأ�يل أهم
ج
ضيق وبحضور ج�ماهيري محدود نظرا�ً لظروف ج
املهر�انات
ال�ا�ئ حة ،كما واصلت
والفعاليات في عام 2021م تضمين ج�وانب لتفعيل املشاركة ج
امل�تمعية ،ودعم
املمارسين فــي األنشطة الثقافية ،وتوفير فــرص املشاركة والــدعــم التسويقي
ج
ملنت�اتهم ،أو توفير املساحات املناسبة لعرضها ،وفيما يلي استعراض لعدد من
الفعاليات( ((5البارزة.
ج
في قطاع األفــام؛ ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي الــذي أقيم
س�ل
في مدينة ج�دة ،وسبق ج
تأ�يل إقامة دورته األولى في عام 2020م نظر �ًا لظروف
ً
ج
ج
املهر�ان  136فيلما�ً من
32,645شخصا .وعرض
ال�ا�ئ حة ،مستوى حضور بلغ
ج
إ�مالي  735فيلما�ً قُ�دم للمشاركة ،وبلغ عدد املشاركات  2,233مشاركة مثلت
(((5
املشاركات السعودية منها  1,162في مقابل  1,071من الدول األخرى التي
يتصدرها عدد املشاركات من ج�مهورية مصر العربية .ج
و�اءت نسبة األفالم التي
ج
مخر�ات نساء  40%من ج
ج
املهر�ان ،وقد تنافست
إ�مالي عروض
تحمل توقيع
ج
املهر�ان ،كما ُمنح أكثر من
األعمال املشاركة على ج�وا�ئ ز «اليسر» التي يقدمها
(((5
 700ألف دوالر أمريكي للمشاريع الفا�ئ زة ج
ب�وا�ئ ز سوق البحر األحمر.
ج
مهر�ان األفالم السعودية في دورته السابعة لعام 2021م
وفي الظهران أقيم
ُ
�أ
بـشـكــل ح ـض ــوري ،وذلـ ــك بـعــد أن ق ـي ــم اف ـتــراض ـي ـ �ًا فــي ع ــام 2020م ،بتنظيم
ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام ،ومركز امللك عبد العزيز
هي�ة األفـ ــام .ويستهدف املـهـ ج
ـر�ــان رفع
الثقافي الـعــاملــي (إث ـ ــراء) ،وبــدعــم مــن ئ
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ج
واإلنتا�ية بين صناع األفــام في دورة استمرت لسبعة أيــام ،وبلغ
التنافسية
ج
إ�مالي الحضور  10,800شخص ،بينما بلغ عــدد املشاركين في هــذه الــدورة
املهر�ان عرض  57فيلم �ًا من ج
ج
 405مشاركين ،وشهد
إ�مالي  89فيلم �ًا قُ�دم
للمشاركة ((5(.وتنافست األفــام املشاركة على ج�ا�ئ زة النخلة الذهبية ((5(.وإلى
املهر�ان ع ــددا�ً من الــورش التدريبية في ج
ج
امل�ال
ج�انب عــروض األفــام تضمن
السينما�ئ ي ((5(،إضافة إلى نشر ستة كتب تشمل كتبا�ً مطبوعة ونسخا�ً رقمية
ضمن مسار اإلصدارات املعرفية.
وفــي قطاع املسرح والفنون األدا�ئ ـيــة أقيم ُملتقى الـعــروض املسرحية ُاملبتكرة
في دورتــه األول ــى ،خــال الفترة املمتدة من  30 - 27يونيو 2021م ،بتنظيم
ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض ،وقد شاركت فيه ست
مسرحيات التي تمثل عددا�ً من الفرق املسرحية ،فيما بلغ عدد الحضور للملتقى
ً
3,980
شخصا ((5(،واستهدف امللتقى تحفيز الفرق املسرحية على تقديم عروض
مبتكرة وإبداعية ،ودعــم املواهب الشابة وتبادل ج
الت�ارب والخبرات املسرحية
بين املشاركين ،باإلضافة إلى تمكين الشابات ثّ
املم�الت واملتخصصات في املسرح
للمشاركة إلــى ج�انب الشباب ،شاركت فيه ست مسرحيات تمثل ع ــدد �ًا من
(((5
الفرق املسرحية.
مهر�ان مسرح ج
ج
ال�امعات السعودية في دورتــه
واستضافت ج�امعة ج� ــازان
األولـ ــى ،ال ــذي اسـتـهــدف دعــم املـمــارسـيــن فــي امل ـســرح ال ـس ـعــودي ،وتـعــزيــز دور
ج
ال�امعي السعودي ،وفتح ج
املسرح ج
والت�ارب ،من خالل
م�ال لتبادل الخبرات
تقديم عدد من ورش العمل التدريبية في ج
م�ال املسرح والتمثيل والتأليف،
باإلضافة إلى تقديم ندوات تطبيقية بعد نهاية كل عرض مسرحي بمشاركة نخبة
من املختصين في ج
م�ال التمثيل واإلخــرا��ج املسرحي ((5(.وبلغ عدد املسرحيات
املهر�ان أحد عشر عرض �ًا مسرحي �ًا تمثل عــددا�ً من ج
ج
ال�امعات في
ُاملشاركة في
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ج
للمهر�ان الذي �أُ قيم  6ديسمبر لعام 2021م
اململكة ،فيما بلغ عدد الحضور
ً (((6
واستمر ملدة خمسة أيام  4,019شخصا.
ج
مهر�انات
أمــا فــي قـطــاع فـنــون الطهي ،فشهد عــام 2021م إقــامــة عــدد مــن
ـر�ــان «س ــوق املــزارع ـيــن» ،و«مـهـ ج
املحاصيل الـغــذا�ئ ـيــة ،ومــن أبــرزهــا مـهـ ج
ـر�ــان
التمور» .وقد أقيم «ســوق املزارعين» في ثالث مناطق باململكة خالل فترات
البي�ة واملياه والزراعة.
هي�ة فنون الطهي ،ووزارة ئ
زمنية متسلسلة ،بتنظيم من ئ
ج
وتقدر أعــداد الزيارة ج
للمهر�ان في املناطق الثالث بحوالي  20ألف
اإل�مالية
ً (((6
زا�ئ ــر ((6(،فيما بلغ عدد املشاركين واملتطوعين فيه  84شخصا .واستهدف
امل ـهـ ج
ـر�ــان بيع املـنـتـ جـ�ــات الـغــذا�ئ ـيــة املحلية بــأسـعــار مناسبة دع ـم ـ �ًا للمزارعين
ج
منت�اتها
املحليين ،حـيــث يــديــر أف ــراد املـ جـ�ـتـمــع املـحـلــي ه ــذه األسـ ــواق ،وت ـبــاع
املهر�ان أنشطة ج
ج
م�تمعية
مباشرة للمستهلكين بأسعار مناسبة .كما تضمن
مثل تخصيص ركن لألطفال بهدف تعليم أساسيات الزراعة التقليدية ،وتوفير
خدمة الرسم على ج
الو�ه ،إضافة إلى تخصيص ج�ناح للتصوير ،وركن للصقور،
وركن لعرض طرق تحضير القهوة ،وفعاليات ترفيهية أخرى مثل العزف الحي
على آلة العود ،وركــن لفن الخط العربي؛ وأنشطة لتعزيز روابــط االنتماء بين
ج
السكان ومدينتهم .وأقيمت النسخة ج
للمهر�ان بداية عام
الت�ريبية األولــى
2021م في مزرعة رأس النعامة بالدرعية بهدف الحفاظ على الثقافة الغذا�ئ ية
ج
البي�ة واملياه
للم�تمع املحلي وتعزيزها ،وذلــك بالتزامن مع احتفالية وزارة
ئ
والزراعة بالسنة الدولية للفواكه والخضروات 2021م التي أطلقتها منظمة
ج
مهر�ان
«الفاو» .وفي بداية شهر سبتمبر 2021م �أُ قيمت النسخة الثانية من
«سوق املزارعين» في متنزه الردف بمدينة الطا�ئ ف ،وفي نهاية شهر نوفمبر
البي�ي بمحافظة األحـســاء النسخة الثالثة من
احتضن متنزه امللك عبد هللا
ئ
فعالية «سوق املزارعين».
ـا�ــ��ئ أن يتفوق مـهـ ج
ومــن غير املـفـ ج
ـر�ــان «الـتـمــور»  -الــذي أقـيــم فــي ديسمبر
2021م في مركز الــر يــاض الــدولــي للمؤتمرات واملـعــارض  -من حيث أعــداد
الحضور ،نظر �ًا ألهميته على املستوى االقتصادي ،فقد استقبل ما يقارب 650
ج
ألــف ز يــارة خــال خمسة أي ــام ((6(.وهــو يعد منصة ألكبر ج
ملنت�ي
ت�مع سنوي
ومستهلكي التمور فــي اململكة .ويـهــدف املـهـ ج
ـر�ــان إلــى رفــع القيمة السوقية
للتمور السعودية وز ي ــادة التنافسية فــي الـســوق املحلية ،وتثقيف ج
امل�تمع
لدعم خيار االستهالك املحلي للتمور ،وفتح أسواق ج�ديدة ج
للت�ارة اإللكترونية
ج
في ج
لتش�يع الشباب من رواد األعمال على
م�ال التمور .كما يقدم فرصة
ج
منت�ي ومزارعي التمور
إطالق أعمالهم في قطاع النخيل والتمور ،بمشاركة
ج
ج
املهر�ان عــددا�ً من األنشطة املصاحبة ،مثل
واملنت�ات التحولية .وقد تضمن
ورش العمل واملحاضرات والفعاليات التثقيفية والبطوالت العاملية ،لتقديم
ج
ت�ربة متكاملة للزا�ئ رين واملشاركين تثقيفا�ً وتعليما�ً وترفيه �ًا من خالل التعريف
بالتمور وفوا�ئ دها ،وتوعية األطفال بأهمية هذا املوروث السعودي ،إضافة إلى
ترفيه الزوار من خالل العديد من الفعاليات املتنوعة املختصة ج
بم�ال النخيل
(((6
ج
املهر�ان بإشراف املركز الوطني للنخيل والتمور.
والتمور ،و�أٌ قيم
هي�ة فـنــون الطهي أي ـض ـ �ًا مـهـ ج
ـر�ــان «فيست»
وفــي ج�ــدة التاريخية أقــامــت ئ
لـلـطـعــام ال ـس ـعــودي خ ــال املـ ــدة م ــن  7إل ــى  15ديـسـمـبــر 2021م ،وذل ــك
ج
ج
املهر�ان
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي .ويستهدف
بالتزامن مع
تــوفـيــر مـنـصــة محلية تحتفي بـفـنــون الـطـهــي الـسـعــوديــة وتـقــدمـهــا بوصفها
ج
منت�ات ثقافية ،وتوفير مساحات تمكينية للطاهيات والطهاة السعوديين
لعرض ُم ج
نت�اتهم ومهاراتهم ،واإلسهام في تقديم محتوى تعليمي تثقيفي

ف�ات ج
وترفيهي ج
ج
املهر�ان على أربعة مسارات
امل�تمع ((6(.ويشتمل
ل�ميع ئ
ر�ئ يسة ّ
ُ
تركز على املطبخ السعودي من محاور متعددة ،حيث �خ صص املسار
األول لتراث فنون الطهي باملناطق املطلة على ضفاف البحر األحمر (تبوك،
واملدينة املنورة ،ومكة املكرمة ،ج
املكونات
للزوار تذوق ّ
و�ازان ،وعسير) ،ويتيح ّ
ج
والوصفات التي تشتهر بها هــذه املناطق ج
والتعرف على
منت�اتها،
وت�ربة
ّ
تراثها ،أما املسار الثاني فتضمن عروض �ًا تعليمية وتثقيفية ،وفعاليات تمز��ج
بين املوسيقى والطعام ،إضافة إلى ج�لسات حوارية مع خبراء الطهي ،فيما
ج
ج
ا�ٍ
مت�ر لبيع كتب الطهي ،وســوق لبيع
احـتــوى املـســار الثالث على
منت� �ت
ج
منطق� للمطاعم ،وعربات األطعمة
ة�ً
املهر�ان ،وتضمن املسار الرابع
و�ة
ِب� ُه ّي
(((6
التي ّ
ـزوار،
تقدم أكثر من  35مفهوم �ًا من األطباق التراثية السعودية لـلـ ّ
ج
املهر�ان في مساحات مفتوحة بمدينة ج�ــدة التاريخية التي أتاحت
و�أُ قيم
ـزوار
للزوار واملمارسين فرصة التفاعل مع هــذه األنشطة ،وقــدرت أعــداد الـ ّ
(((6
بأكثر من  500ألف شخص.
في قطاع األزياء ،وضمن فعاليات مستقبل األزياء التي شهدتها مدينة الرياض
في 2021م ،أقيم معرض « 100براند سعودي» ،الذي يستهدف استكشاف
ت�ارية محلية ج
عالمات ج
بم�ال األزياء التراثية السعودية ،باإلضافة إلى التعرف
على مواهب ج�ديدة من خالل تركيزه على إبراز املصممين السعوديين وفتح
أبواب ج�ديدة أمامهم ،ودعمهم لتطوير مواهبهم ومهاراتهم ،وتمكين العاملين
امل�ال من أفراد ج
في هذا ج
امل�تمع واملستثمرين لتطوير قطاع األزياء في اململكة،
ت�ارية هي األفضل من بين  1,500عالمة ج
وقد تم اختيار  100عالمة ج
ت�ارية
قُ�دمت للمشاركة في برنام��ج املعرض الذي �أُ قيم في الفاينانشال بالزا بمركز
امللك عبدهللا املالي «كافد  »KAFDبمدينة الــر يــاض خــال املــدة من 18-11
ً
شخصا .وتضمن املعرض عدد �ًا
ديسمبر 2021م ((6(،وبلغ عدد الحضور 2558
ج
منت�ات األزياء (الشكل .)11
من

ج
منت�ات األزياء املشاركة في معرض  100براند سعودي.
شكل :11

12

8

ا��ﻘﺎﯨٔ ﺐ

دﻳﻤﻲ ﻛﻮﺗﻮر

ٜ
اﳌﺤﻮﻫﺮات

ﻣﻼﺑﺲ اﻟﺰﻓﺎف

اﳌﻼﺑﺲ ا ��ٜﺎﻫﺰة

ﻛﻮﻧﺴﺒﺖ

4 16

12 14
21 13
ﺑﺮﻳﻤﻴﻮم

اﳌﻼﺑﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
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ـر�ــان ج
وفــي إط ــار تفعيل املــواقــع األثــريــة فــي اململكة �أُ ق ـيــم مـهـ ج
«ر�ـ ــال الطيب»
بنسخته الثانية في موقعين ر�ئ يسين األول :قرية ج
ر�ــال أملع التراثية ،والثاني:
ً
ج
متنزه السودة ،وبلغ ج
للمهر�ان 46,598
إ�مالي عدد الحضور
شخصا ((6(،وحمل
ج
املهر�ان شعار «تسعة قرون من الشموخ» ليسلط الضوء على تصميم قرية
ُ
ج
ر�ال أملع ،وهندستها التي ت�عد رمز �ًا مميز �ًا للفن املعماري التراثي في اململكة،
وعلى ثقافة املنطقة وعــادات وتقاليد سكانها ،مع التركيز على خصال ج
ر�ال أملع
التي تنعكس في األسماء والفنون والقصص ،والتعريف بمكانة املرأة األملعية.
املعارض الثقافية البارزة
شهد عــام 2021م ع ــودة امل ـعــارض الثقافية ب ـحــراك نـشــط ،فقد بــرز عــدد من
املعارض الحضورية في مختلف القطاعات الثقافية ،بعد حالة الركود النسبي
ج
نتي�ة ظروف ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-وقد نُ��ظّ م
الذي تعرضت له في عام 2020م
والهي�ات التابعة لها ،أو املؤسسات الخاصة
عــدد منها من قبل وزارة الثقافة
ئ
كاملركز الوطني للفعاليات ،وأقيمت هذه املعارض في األماكن العامة ( ((7واملرافق
الثقافية ج
(ال�دول .)3
ج�دول  :3نماذ��ج ألبرز املعارض الثقافية لعام 2021م.
عنوان املعرض

القطاع

ج
ال�هة املنظمة

املدينة

مكان إقامة املعرض

مدة املعرض

معرض شواهد
على الفن

املتاحف والفنون
البصرية

وزارة الثقافة

الرياض

املتحف الوطني

وزارة الثقافة

الرياض

املتحف الوطني

ج
مهر�ان أسرار
(((7
العضديات

املتاحف والفنون
البصرية

 27سبتمبر-
 6نوفمبر

معرض رحلة
الكتابة والخط

 16يونيو -
 21أغسطس

أعداد الزوار
 4840زا�ئ ٍر

(((7

 6457زا�ئ ٍر

(((7

الفنون البصرية

ج
امل�لس الفني السعودي

ج�دة

مركز ج
(�ولد مور)

فنون العمارة
والتصميم

 8يوليو -
 7سبتمبر

 14,000زا�ئ ٍر

هي�ة فنون العمارة
ئ

الرياض

قصر طويق

 28-2ديسمبر

 2298زا�ئ ٍر

األزياء

هي�ة األزياء
ئ

الرياض

قصر طويق

 13 - 11نوفمبر

 700زا�ئ ٍر

األزياء

هي�ة األزياء
ئ

الرياض

بيرسون��ج

 12-11ديسمبر

 455زا�ئ ٍر

النشر

شركة دي إم ج�ي إفنتس

الرياض

ج
وا�هة الرياض
للمعارض واملؤتمرات

 9 - 7سبتمبر

 10,000زا�ئ ٍر

معرض ج
امل�وهرات
الفريدة

فنون العمارة
والتصميم

هي�ة األدب والنشر
ئ
ج
والتر�مة

الرياض

ج
وا�هة الرياض

 10-1أكتوبر

900,000,00
(((8
زا�ئ ٍر

األزياء

املركز الوطني للفعاليات

الرياض

ج
وا�هة الرياض

 6-2نوفمبر

 4,308زا�ئ ٍر

(((8

مصنع الشوكوالتة

فنون الطهي

املركز الوطني للفعاليات

الرياض

البوليفارد

 1نوفمبر-
 31ديسمبر

 7,397زا�ئ ٍر

(((8

عامل الديناصورات

ج
واملهر�انات
الفعاليات

املركز الوطني للفعاليات

الرياض

البوليفارد

 19-16ديسمبر

 10,446زا�ئ ٍر

أنا عربية

األزياء

املركز الوطني للفعاليات

الرياض

ج
وا�هة الرياض

 15-9ديسمبر

على املا�ئ دة :الذاكرة،
البي�ة ،املكان
ئ

الفنون البصرية

فن ج�ميل

ج�دة

حي ج�ميل

 30أبريل -
 6ديسمبر

 5,896زا�ئ �رٍ

معرض ميثاق
امللك سلمان العمراني
معرض فيليبس
للساعات الثمينة

(((7

مبادرة االستدامة
 GFXسواب شوب

(((7

معرض الرياض
الدولي للكتاب

معرض إندكس
السعودية

108

(((7

(((7

(((7

(((7

(((8

(((8

(((8

 17,362زا�ئ �رٍ

(((8
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ج
تأثير �ا�ئ حة كوفيد 19-على مستويات الزيارة
والحضور :دوافع ومعوقات

ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية.
شكل  :12نسب حضور

(((8

6%

في ج
م�مله ،يعكس االستعراض السابق ملعدالت زيارة املرافق الثقافية وحضور
ّ
ف
تعا�ٍ في املشاركة الثقافية ومالمح إلعــادة إحياء الحضور
�
األنشطة؛ مؤ�ش رات
املـكــانــي للثقافة ،ذلــك ال يعني أن تأثير ج�ــا�ئ ـحــة كــوفـيــد 19-مل تـتــرك أثـ ــر �ًا على
املشاركة فــي املـ جـ�ــال الثقافي أو تحديات فــي مستويات أخ ــرى ،إذ يدعم مسح
املشاركة الثقافية 2021م احتمالية حدوث بعض التغيرات في أنماط السلوك
ج
للمهر�انات
املتعلقة باملشاركة الثقافية ،حيث أفاد  26.3%أن معدل زياراتهم
والفعاليات قلت ألسباب صحية (الشكل  ،)12كما أن من أفاد بازدياد مشاركته
فــي املـهـ ج
ـر�ــانــات والـفـعــالـيــات الثقافية مل يـتـ جـ�ــاوز  6%مــن العينة .يظهر تأثير
الف�ات العمرية
االعـتـبــارات الصحية في قــرار حضور الفعاليات الثقافية بين ئ
األكبر ً
سنا ،إذ ج
ن�د ،كما هو مبين في شكل  13أن نسبة من قلت مشاركتهم في
الفعاليات ألسباب صحية بلغت  31%ملن ج
ت�اوز الخامسة واألربعين من العمر،
الف�ة العمرية من .29-18
فيما تنخفض هذه النسبة إلى  19%بين ئ

12%

41%

26%

وبشكل متوقع ،انخفضت مقارنة بالعام املــاضــي نسبة الرغبة فــي استمرار
إي�ابية ج
الفعاليات االفتراضية ،ومع ذلك ظلت تعكس نظرة ج
ت�اه توفير املشاركة
ع�ر 62%
االفتراضية كخيار لحضور الفعاليات واملعارض لدى أغلبية العينة ،إذ ّب
من عينة املسح عن رغبتهم في استمرار هذا النمط من املشاركة (الشكل .)14

15%
كما ھي

زادت

قلت ألسباب أخرى

قلت ألسباب صح�ی ة
مل أزرها نھا�ئ �ی ا�ً

ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية ،حسب العمر.
شكل  :13نسب حضور

(((8

50.0%

43.5% 42.8%

45.0%
40.0%

36.4%

35.0%
30.0%

26.6%

25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

19.4%

16.8%
8.9%

5.4%
زادت

5.8%

30.9%

10.5%

18.5%

14.7%

9.1%

قلت ألسباب صح�ی ة

كما ھي
18-29

30-44

10.7%

قلت ألسباب أخرى

مل أزرها نھا�ئ �ی ا�ً

 45فأكبر
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شكل  :14نسب املوافقة على استمرار الفعاليات االفتراضية.

(((8

72%
70%

71%

68%
66%
64%

62%

62%
60%
58%
56%

2020م

ج
واملهر�انات الثقافية
دوافع وعوا�ئ ق حضور الفعاليات
ت ـض ـم ـنــت دورة الـ ـع ــام 2021م م ــن م ـســح املــش ــارك ــة ال ـث ـقــاف ـيــة م ـحــاولــة
الستكشاف الدوافع خلف سلوك املشاركة الثقافية ،باإلضافة إلى العوا�ئ ق
ال ـتــي ت ـحــول دون ح ـضــور الـفـعــالـيــات الـثـقــافـيــة .وف ــي مـلـمــح ألهـمـيــة البعد
ج
اال�تماعي للثقافة وأنشطتها ج�اءت مصاحبة األسرة واألصدقاء دافعا�ً ر�ئ يسا�ً
لحضور الفعاليات (ال ـش ـكــل ،)15فيما كــانــت عــوامــل متعلقة بالفعاليات،
ج
وم�انيتها ( )12%الدافع الر�ئ يس لحوالي
مثل مناسبة أوقاتها (،)13%
ربع ُاملستطلعين.

2021م

شكل  :15الدافع الر�ئ يس لحضور الفعاليات الثقافية لعام 2021م.

(((9

60.0
50.0

50.7

40.0
30.0
20.0

12.0

12.9

10.0

10.0
0.0

املشاركة ج
م�ان�ی ة
أو بأسعار تذاكر مناسبة

األوقات مناسبة

مصاحبة األسرة واألصدقاء

أما العوا�ئ ق التي كشفت عنها عينة املسح ،وحالت دون حضور الفعاليات
ج
واملهر�انات الثقافية ،فقد ج�اء في مقدمتها االنشغال أو االرتباط بالعمل
بنسبة  ،30.4%ج
و� ــاء ضـيــق الــوقــت فــي الـتــرتـيــب الـثــانــي بنسبة ،18%

9.4

5.0

ز�ی ارة مواقع مختلفة

فاعل�ی ة التنظ�ی م
وسھولة الدخول

أخرى غ�ی ر التي ذكرت لك

(الشكل ،)16كما أشار  15%من العينة إلى أن أسبابا�ً اقتصادية منعتهم
مــن امل ـشــاركــة فــي ال ـف ـعــال ـيــات ،س ــواء كــانــت فــي أس ـعــار ال ـتــذاكــر أم ضعف
الحالة املادية.

ج
واملهر�انات الثقافية لعام 2021م.
شكل  :16السبب الر�ئ يس لعدم حضور الفعاليات

(((9

35.0
30.0

30.4

25.0
18.0

20.0
15.0

15.3

15.1
9.0

10.0
5.0
0.0
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االنشغال أو
االرتباط بالعمل

ض�ی ق الوقت

أخرى غ�ی ر التي
ذكرت لك

أفضل املشاركة في
أنشطة أخرى  -غ�ی ر
مھتم بھذا النوع
من الفعال�ی ات

4.9
مشاكل صح�ی ة

غالء التذاكر-
ضعف الحالة املاد�ی ة

3.7

3.4

مخاوف تتعلق
بالسالمة

غ�ی ر مھتم بھذا
النوع من الفعال�ی ات
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مؤشر السياحة الثقافية
تــأتــي السياحة الثقافية فــي نقطة اال لـتـقــاء بين الثقافة والتنمية ،وال تكمن
أهميتها في ج�عل النشاط الثقافي مــورد �ًا للرزق وسبل العيش فحسب ،إنما
أيضا�ً إلسهامها في إحياء النشاط الثقافي ،وتعزيز الحضور في األنشطة الثقافية
كافة ،لذلك يمكن من خالل قراءة مؤ�شّ رات السياحة الثقافية الوصول إلى نتا�ئ ��ج
تتعلق باملشاركة الثقافية ،ومــن هنا يستعرض هــذا املؤشر معدالت الرحالت
ج
والخار�ية التي تضمنت أنشطة ثقافية؛ في محاولة لرصد
السياحية الداخلية
اتـ جـ�ــاهــات املـشــاركــة الثقافية .تشمل السياحة الثقافية أي رح ــات سياحية
تضمنت زيارات لألنشطة أو املرافق الثقافية باعتبارها نقاط ج�ذب.
بالنظر إلى بيانات السياحة الثقافية على مستوى األنشطة ((9(،يتضح تعافي
ج
واملهر�انات الثقافية
معدالت الرحالت الداخلية التي تضمنت زيارات للفعاليات
ً
ثقافيا،
لعام 2021م لتصل إلى  5,359,000رحلة سياحية تضمنت نشاط �ًا
بعد أن كانت قد انخفضت في عام 2020م بسبب ج
ال�ا�ئ حة ،لتصبح أعلى من
ج
للمهر�انات
2019م ،كما أن معدالت الرحالت الداخلية التي تضمنت زيارات
والفعاليات الثقافية حققت األرقام األعلى على مدار السنوات الخمس املاضية
مقارنة باألنشطة األخرى؛ ويمكن تفسير ذلك ج�ز�ئ ي �ًا باإلشارة إلى كثافة الفعاليات
م�االتها وسهولة الوصول إليها ج
واملهر�انات ،وتعدد ج
ج
(ال�دول.)4
ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية ،حققت زيــارات األماكن التاريخية
وعلى خالف
والـتــراثـيــة( ((9نـمــوا�ً دون انقطاع حتى فــي ظــل ج�ا�ئ حة كــوفـيــد - ،19-كما ُي�بين
الشكل  17اآلتي  -بنسبة  ،30.3%وهو ما يميزها عن باقي األنشطة التي إما
نمت بشكل طفيف كما في معدالت زيــارات املحميات واملتنزهات الطبيعية،
أو التي انخفضت انخفاض �ًا ملحوظ �ًا كما في أعداد الرحالت التي تضمنت زيارة
ج
واملهر�انات
للمتاحف والصاالت الفنية ،أو تلك التي تضمنت زيارات للفعاليات
الثقافية( .الشكل )17
ج�دول  :4نماذ��ج ألبرز األنشطة الثقافية التي شهدت إقبا �ًال من السياح (حضور عاملي ،ومحلي) لعام 2021م.

(((9

ج
املهر�ان
املوسم /

التاريخ

عدد أيام الفعالية

عدد األنشطة

موسم املنزل

7يونيو -
 8أغسطس
2021م

 69يوما�ً

 895نشاطا�ً

الحضور املحلي

عدد ج
ال�هات
الحضور العاملي
الحكومية املشاركة

 136مليون مشاهدة
على منصات البث

املنطقة

6

افتراضي

موسم اليوم الوطني

 23سبتمبر
2021م

 32يوما�ً

 6أنشطة

10,27896

4401

46

 13منطقة إدارية

معرض الصقور
والصيد السعودي الدولي

15-1
أكتوبر 2021م

 15يوما�ً

 15نشاطا�ً

500,000

300

15

ملهم  -منطقة
الرياض

ج
مهر�ان البحر األحمر
السينما�ئ ي الدولي

15-6
ديسمبر 2021م

 10أيام

 735فيلما�ً

1162

1071

-

ج�دة

مدل بيست
(ساوند ستورم)

19-16
ديسمبر 2021م

 4أيام

144
(عدد املسارح
 +الفعاليات
املصاحبة)

730,000 90%
زا�ئ ر الحضور (املحلي +العاملي)
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شكل  :17معدالت األنشطة الثقافية ضمن الرحالت السياحية الداخلية حسب النشاط.

(((9

6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

2017

2018
ج
املھر�انات والفعال�ی ات الثقاف�ی ة

املنت�عات واملناطق ج
ج
ال�بل�ی ة

2019
املتاحف واملعارض الفن�ی ة
املواقع األثر�ی ة

تُ
و�عد منطقة مكة املكرمة أكثر مناطق اململكة ج�ذبا�ً لسياح الداخل ،من حيث
ج
املشاركة في الفعاليات واملهر�انات الثقافية ،فاملنطقة التي تضم مــدنـ �ًا مثل
و�دة ،كانت ج
الطا�ئ ف ج
الو�هة املف�ضّ لة لقرابة ال�خُ ْمس من ج
إ�مالي الرحالت املحلية
ج
واملهر�انات الثقافية (الشكل  ،)18تليها منطقة
التي تضمنت زيارة للفعاليات
الرياض واملنطقة الشرقية وعسير على الترتيب.

2021

2020
األماكن التار�ی خة والتراث�ی ة

املحم�ی ات واملنتزھات الطب�ی ع�ی ة

ج
واملهر�انات الثقافية لسياح الداخل
شكل  :18معدالت املشاركة في الفعاليات
(((9
حسب املنطقة.

اﻟسمﺎﻟﻴﺔ
الحﺪود 

185,843

ا حٜل ﻮف

150,816
ﺗﺒﻮك

ﺣﺎﯨٔﻞ

157,224

274,632

اﻟﻘﺼىم

303,685
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

452,415
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

707,002

اﻟﺮﻳﺎض

940,429

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

1,143,731
اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻋﺴىر


232,384

618,342
ﺣ ٜﺎزان

232,384

وتشير البيانات إلى ارتفاع معدالت الرحالت الداخلية التي تضمنت زيارات
للمتاحف والصاالت الفنية مقارنة بالعام السابق لتصبح أعلى من معدالت
عام 2019م ،حيث ج
ت�اوزت املليون وربع زيارة (الشكل  )19هذا األمر ال يتكرر
في الزيارات الوافدة من خــار��ج اململكة التي كان تأثير ج
ال�ا�ئ حة عليها حاسم �ًا
لخفض املستوى ألكثر من  90%بين عامي  2019و2021م .وفــي مؤشر
متسق مــع ارتـفــاع أعــداد املتاحف -وبخاصة املتاحف الخاصة -كانت منطقة
الو�هة التي ج
ج
ا�تذبت أكبر عدد من الرحالت السياحية الداخلية التي
عسير
تتضمن ز ي ــارة متحف أو م ـعــرض ،تليها الــر يــاض ومنطقة مـكــة املـكــرمــة ثم
املنطقة الشرقية (الشكل .)20
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شكل  :19أعداد الرحالت السياحية التي تضمنت زيارة املتاحف أو الصاالت الفنية.

(((9

1,400

1,266

1,140

1,200
1,000

879

800
600
400
151

200

10

2019

2020
الداخل�ی ة

شكل  :20معدالت زيــارات املتاحف والصاالت الفنية ضمن الرحالت الداخلية
(((9
حسب املناطق.
ا حٜل ﻮف

33,000

اﻟسمﺎﻟﻴﺔ
الحﺪود 

57,193

ﺗﺒﻮك

64,232

ﺣﺎﯨٔﻞ

40,107
اﻟﻘﺼىم

63,237
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

141,667
اﻟﺮﻳﺎض

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

206,119

149,335

5

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

181,513

2021

الوافدة

االنـخـفــاض الـحــاد فــي السياحة الثقافية املتضمنة ألنشطة متاحف ومعارض
ليس استثناء�ً إنما ج�زء من نمط عام ،ويظهر هذا النمط في أوضح أشكاله من
خالل تأثير ج
ال�ا�ئ حة على معدالت ز يــارات األماكن التراثية واملواقع األثرية من
ج
إ�مالي األنشطة الثقافية لسياح الخار� ،حيث استمرت في مؤشر سلبي منذ
ج
ّ
عام 2020م حتى عام 2021م (الشكل  .)21ففي حين كانت تشكل النشاط
ب�ميع األنشطة الثقافية ج
األبــرز مقارنة ج
م�تمعة في األعــوام 2019-2017م،
انخفضت فــي 2020م لـتـهــوي أخ ـي ــرا�ً فــي ع ــام 2021م إل ــى مــا دون ج
إ�ـمــالــي
النشاطات األخرى .ينطبق هذا االنخفاض الذي ترتب على فترات إغالق الحدود
صعبت السفر الــدولــي عاملي �ًا في حالة ج�ميع األنشطة باستثناء
والقيود التي ّ
املناطق ج
ال�بلية التي كانت النشاط الثقافي الوحيد الذي شهد إقباال�ً نسبيا�ً من
قبل سياح الـخــار� ،بل شهدت نموا�ً وليس تعافيا فحسب .وبشكل عام تُ�عد
ج
األرقام ج
اإل�مالية لألنشطة الثقافية لسياح الخار��ج صغيرة ،فقد بلغت ما يقارب
 200ألف زا�ئ ر (الشكل .)22

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻋﺴىر


ﻧﺤ ٜﺮان

36,553

41,854

218,119
ﺣ ٜﺎزان

33,457

شكل  :21تأثير ج
ال�ا�ئ حة على معدالت األنشطة الثقافية لسياح الخار�.
ج

(((9
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4,000
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1

2

األماكن التراث�ی ة واملواقع األثر�ی ة

4

3

الرحالت التي تتضمن ج�م�ی ع األنشطة الثقاف�ی ة األخرى
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شكل  :22األنشطة الثقافية لسياح الخار��ج باستثناء املواقع التراثية واألثرية.
400

375
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300
250
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200
150
100
50

181

198

191

197

176

151

109

24

19

2017
املتاحف واملعارض الفن�ی ة

40

36

2018
ج
املھر�انات والفعال�ی ات الثقاف�ی ة

شّ
مؤ�رات التوزيع والتنوع
في حين تُ�عنى مؤ�شّ رات الزيارة والحضور باألعداد ج
اإل�مالية للمشاركة الثقافية،
تُ�عنى مؤ�شّ رات التوزيع والتنوع بقياس كيفية توزيع األعــداد ج
اإل�مالية ،سواء
الف�ات ج
اال�تماعية (الـتـنــوع) أو التوزيع املكاني لفرص املشاركة وسهولة
بين ئ
الوصول إليها (الـتــوزيــع) ،أي في حين تُ� ج�يب األولــى عن ســؤال «كــم من أفــراد
ج
امل�تمع يشارك؟» تُ� ج�يب مؤ ّ�ش رات التنوع والتوزيع عن «من يشارك؟» ،ولذلك
يبدأ هذا ج
ال�زء من الفصل بتناول الوصول للمرافق الثقافية بما فيها مقرات
األنشطة الثقافية ،والـخــدمــات ذات الصلة ،وتوزيعها حسب مناطق اململكة
خالل عام 2021م ،ثم يتناول تحليل املحددات (الخصا�ئ ص) ج
اال�تماعية ملعدالت
املشاركة ،وذلك للتعرف على مدى تكافؤ فرص املشاركة الثقافية ((10(.الغرض
من هذه املؤ�شّ رات هو تقديم ملحة عن املساواة في فرص املشاركة الثقافية بهدف

28

42

12

10

2019

35

5

2020

املحم�ی ات واملنتزھات الطب�ی ع�ی ة

8
2021

املنت�عات واملناطق ج
ج
ال�بل�ی ة

لف�ات ج
امل�تمع املتنوعة ،والتحقق من سهولة الوصول للمرافق
التمكين الثقافي ئ
الثقافية واملساواة في توزيعها.

توزيع املرافق الثقافية
ُي�عد توافر املرافق الثقافية أحد أهم شروط تمكين املشاركة الثقافية ،إذ إنها فّ
تو�ر
النطاق املكاني للعديد من األنشطة الثقافية العامة ،وتعزز من حيوية ج
امل�ال
وب ــروزه فــي الحياة ج
اال�تماعية .مــن هنا يأتي تــوزيــع املــرافــق الثقافية باعتباره
مؤشر �ًا على الفرص املتاحة للمشاركة الثقافية ،إذ يمكن استنتا��ج مدى تكافؤ
هذه الفرص من خالل التوزيع ج
ال�غرافي للمرافق الثقافية ،وهو ما يعطي صورة
(((10
ج
ج
ج
عامة
الحتيا�ات النمو في أعداد املرافق .ومن أ�ل إ�راء مقارنات أولية ،يقوم
املؤ�شّ ر باستعراض تقديرات املرافق الثقافية بحسب عدد سكان املنطقة/الدولة.
ويستعرض الفصل توزيع املتاحف ودور عرض السينما كنماذ��ج للتوزيع ،باعتبار
أن البيانات املتوافرة لهذه املرافق تسمح بتناول التوزيع على نحو منضبط.
على مستوى املتاحف ،تشير البيانات إلــى توافر نسبي للمتاحف باعتبار عدد
وال�وف وحا�ئ ل والقصيم ،حيث ج
السكان في كل من عسير ج
يت�اوز املعدل 20
متحف �ًا لكل مليون من السكان ،وهو ما ج
يت�اوز املعدل العاملي البالغ حوالي 12
متحفا�ً لكل مليون نسمة ،وتشكل املتاحف الخاصة الصغيرة ،خاصة في منطقة
عسير ((10(،التي ج
يو�د بها  28متحفا�ً لكل مليون نسمة ،وهو ما يقارب ثالثة
أضـعــاف معدل املتاحف فــي اململكة الــذي بلغ  10.58متاحف نسبة إلــى عدد
السكان .وعلى الرغم من أن هذا املستوى من توافر املتاحف يقترب من املعدل
العاملي ،إال أنه يبتعد عن املعدالت في دول را�ئ دة في ج
امل�ال ( 71في فرنسا) ،أو
صاعدة ( 21في كوريا ج
ال�نوبية)( ،((10واألهم من ذلك هو أن توافر عدد املتاحف
نسبة إلــى عــدد السكان ينخفض إلــى ما دون املتوسط في مناطق مثل ج�ــازان
ج
ون�ران والحدود الشمالية ،كما أن مناطق مثل مكة املكرمة واملنطقة الشرقية
واملــدن الكبرى ذات التركيز السكاني ،قد تتطلب معدالت أعلى من النمو في
أعداد املتاحف بما يتناسب مع عدد السكان (الشكل .)23
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شكل  :23عدد املتاحف لكل مليون من السكان حسب املنطقة.

(((10
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8
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8

5

5
0

10

14

الر�ی اض

مكة
املكرمة

3
املدينة
املنورة

املنطقة
الشرق�ی ة

القص�ی م

عس�ی ر

الباحة

وعلى خالف الحال في توزيع املتاحف ،ال يغطي توافر دور عرض السينما ج�ميع
مناطق اململكة لكونها نـشــاطـ �ًا حــديــث الـنـشــأة ،حيث مل تُ�فتح بعد دور عرض
سينما�ئ ية فــي مناطق املدينة املـنــورة والباحة والـ جـ�ــوف ونـ جـ�ــران ،فيما يتوزع
توافر دور عــرض السينما في املناطق األخــرى حــول املتوسط الــذي يبلغ دارَ ي

تبوك

ج
ال�وف

حا�ئ ل

ج�ازان

ج
ن�ران

الحدود
الشمال�ی ة

املتوسط

عرض سينما�ئ يتين فقط لكل مليون نسمة (الشكل  .)24ومع النمو السريع
في القطاع ،من املتوقع أن ّ
تتقلص الحدود التي يضعها عدم توافر دور عرض
للسينما على مـعــدالت املـشــاركــة الثقافية فــي ز ي ــارة دور عــرض السينما في
مختلف املناطق.

ثقافتنا هويتنا
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شكل  :24عدد صاالت السينما لكل مليون من السكان حسب املنطقة.
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مكة
املكرمة
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املدينة
املنورة
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0

املنطقة
الشرق�ی ة

القص�ی م

عس�ی ر

الباحة

التنوع ج
اال�تماعي
ف�ات ج
امل�تمع املختلفة في
يقيس هذا املؤشر مدى التفاوت واملـســاواة بين ئ
املشاركة الثقافية ،فمن خــال اإلشــارة إلــى أي ج
الف�ات
ف�وات محتملة بين ئ
حسب الخصا�ئ ص ج
اال�تماعية (الـ جـ�ـنــس ،والـعـمــر ،واملـسـتــويــات التعليمية،
ومستوى الــدخــل الـشـهــري) ،مــن املمكن تحديد الـفـ ئـ�ــات ج
اال�تماعية الـتــي مل
تتسع لها دا�ئ ــرة املشاركة الثقافية بما يكفي ،باالعتماد على مسح املشاركة
2021م؛( ((10ويـقــوم املـقـيــاس بقياس ال ـفــروق وفــق االخ ـت ـبــارات اإلحصا�ئ ية
املال�ئ مة ،ومقارنتها باألعوام املاضية.
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تبوك

2
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0

ج
ال�وف

حا�ئ ل

ج�ازان

0

ج
ن�ران

الحدود
الشمال�ی ة

املتوسط

حسب ج
ال�نس
أظهر مسح املشاركة الثقافية 2021م أن مستويات املشاركة الثقافية لدى
الــذكــور أعـلــى قـلـيــا�ً مــن اإلنـ ــاث فــي زيـ ــارات املـكـتـبــات الـعــامــة ،وامل ــواق ــع األثــريــة
ّ
تشكل فــارقـا�ً كبير �ًا في زيــارة املتاحف
والتراثية ،واملحميات الفطرية ،بينما مل
ج
واملهر�انات الثقافية ،وتعطي هذه املستويات في العموم مؤشرا�ً
والفعاليات
إي�ابي نسبيا�ً ملشاركة املرأة في ج
على مستوى ج
امل�ال الثقافي ،إال أن هذا النمط
العام ال ينطبق على األمسيات األدبية التي تأتي مستويات مشاركة اإلناث فيها
منخفضة بشكل متسق ،وقد أظهر مسح العام 2021م معدالت مقاربة تعكس
ب�مهور أصغر ج
حضور �ًا نسبيا�ً أكبر للذكور في نشاط ثقافي يحظى ج
ح�م �ًا من باقي
األنشطة الثقافية لدى ج
ال�نسين (الشكل .)25

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

شكل  :25نسب املشاركة الثقافية حسب ج
ال�نس.
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19.5%

25.0%

األمس�ی ات

املحم�ی ات

املواقع األثر�ی ة والتراث�ی ة
الذكور

الف�ة العمرية
حسب ئ
ُي�عد متغير العمر من أهم محددات املشاركة الثقافية ،ويعطي تصور �ًا عام �ًا حول
ف�ة الشباب في ضمان حيوية القطاع الثقافي ،حيث ترتفع معدالت
أهمية ئ
الف�ات العمرية األصغر سنا�ً ( 29-18سنة) ،وفي ج
ات�اه
املشاركة الثقافية لدى ئ
يمكن أن يوصف باملتوقع ،تشير نتا�ئ ��ج املسح إلى فارق كبير في معدالت املشاركة
فــي الحفالت املوسيقية ،إذ يبدو أنــه النشاط الثقافي الــذي تبرز فيه الفروق
العمرية في أوضح صورها ،ويرتبط بهذا التفاوت أيضا�ً الفروقات العمرية في
ـر�ــانــات الثقافية .وعـلــى خــاف املـهـ ج
حـضــور الفعاليات واملـهـ ج
ـر�ــانــات والحفالت
املوسيقية التي تبدو العالقة الطردية بين معدالت املشاركة فيها وبين العمر

الحفالت الغنا�ئ �ی ة

ج
واملھر�انات
الفعال�ی ات

املكتبات العامة

اإلناث

ج
متدر� ةً� ،ذكر ما يقارب ربع املشاركين في املسح من عمر  18إلى  29أنهم قاموا
بزيارة مكتبة عامة مرة واحدة على األقل خالل  12شهرا�ً مقارنة بنسب تراوح
الف�ات العمرية األكبر ً
الف�ة
سنا ،وقد يعود ذلك إلى ارتباط هذه ئ
حول  15%بين ئ
بالدراسة ،حيث أظهر الطالب نسبا�ً مقاربة مقارنة بمن شملتهم العينة من غير
الف�ات األكبر
الطالب ،ومن الالفت أن النشاط الوحيد الذي ترتفع فيه معدالت ئ
الف�ات الشابة يتمثل في زيارات املتاحف
سنا�ً عن معدالت املشاركة الثقافية بين ئ
ق
التي تُ�عد من أكثر األنشطة الثقافية األعلى مشاركة من ِ�بل كبار السن الذين
تتراوح أعمارهم من 45سنة فأكثر بنسبة  ،12.2%وال ج
تو�د فروق تذكر في
(((10
زيارات املواقع األثرية والتراثية واملحميات الفطرية (الشكل .)26

ثقافتنا هويتنا
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الف�ات العمرية.
شكل  :26نسب املشاركة الثقافية حسب ئ
31.1%

30.9%

30.3%

35.0%

20.6%

9.1%

12.2%
6.1%

4.4%

4.2%

6.4%

5.8%

4.4%

8.9%

11.6%

املتاحف

األمس�ی ات

6.0%

0.0%

املحم�ی ات

املواقع األثر�ی ة والتراث�ی ة

18-29

حسب املستوى التعليمي
يـقــدم مـســح املـشــاركــة الثقافية م ــؤ�شّ ــرات عـلــى انـخـفــاض املـشــاركــة الثقافية
بانخفاض املستوى التعليمي ،وتظهر هذه الفوارق بشكل ملحوظ في نسب
الف�ات ذات
ز ي ــارة املــواقــع األثــر يــة والتراثية التي ج� ــاءت أكثر تفضي �ً
ال لصالح ئ
ج
تدري�ي �ًا بانخفاض املؤهل التعليمي ،في حين ج�ــاءت
املؤهالت العليا ،وتقل
للف�ات
نسبة زيارة املحميات واملتنزهات الطبيعية أكثر أنماط املشاركة تفضي �ً
ال ئ
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21.4%

5.0%

11.9%

10.0%

15.4%

15.0%

15.3%

20.0%

16.1%

25.0%

24.0%

30.0%

30-44

الحفالت الغنا�ئ �ی ة

ج
واملھر�انات
الفعال�ی ات

املكتبات العامة

 45فأكبر

ذات املؤهالت املتوسطة فأقل بنسبة  ،20.2%بينما مل تظهر فروق ملموسة
في باقي األنشطة الثقافية (الشكل  ،)27وعلى مستوى املشاركة الثقافية
حسب املستوى التعليمي في الــدول األخــرى ،فقد كان األشخاص الحاصلون
عـلــى مـسـتــوى تعليمي ج�ــام ـعــي فــي دول االت ـح ــاد األوروب ـ ــي أك ـثــر احتمالية
للمشاركة فــي األنـشـطــة الثقافية بـمـقــدار الضعف مـقــارنــة بــاألشـخــاص ذوي
(((10
التحصيل العلمي املنخفض.

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

شكل  :27نسب املشاركة الثقافية حسب املستوى التعليمي.

36.9%

30.9%

36.4%

30.6%

20.2%

15.1%

6.5%

4.8%

2.9%

7.5%

5.4%

6.2%

8.8%

13.1%

12.5%

17.6%

16.4%

14.6%

17.8%
11.4%

املتاحف

22.7%

0.0%

األمس�ی ات األدب�ی ة

7.5%

5.0%

18.7%

20.0%

املحم�ی ات
واملنتزھات الطب�ی ع�ی ة

الشھادة املتوسطة فأقل

الحفالت الغنا�ئ ية
واملوس�ی ق�ی ة

املواقع اآلثر�ی ة والتراث�ی ة

الشھادة ج
ال�امع�ی ة

الشھادة الثانو�ی ة

حسب الدخل الشهري
العامل اآلخر ،باإلضافة إلى العمر ،الذي ُي�سهم بشكل ر�ئ يس في تحديد مستوى
املشاركة الثقافية ،هو املستوى االقـتـصــادي ،إذ يقدم مسح املشاركة الثقافية
الف�ات األضعف دخال�ً
2021م مــؤ�شّ ــرات على انخفاض املشاركة الثقافية بين ئ
بالف�ات ذات الدخل العالي ،ويظهر ذلــك بصورة واضحة في معدالت
مقارنة
ئ
زيارة املتاحف ،كما يظهر أيضا�ً في الفعاليات الثقافية التي ال ترتبط عادة برسوم
دخول أو تذاكر مثل زيارة املكتبات العامة أو املواقع التراثية واألثرية ،حيث يتضح
من هذه املؤ�شّ رات ج
و�ود عالقة طردية بين مستويات الدخل الشهري ومعدالت

17.4%

25.0%

21.7%

30.0%

10.0%

40.0%

35.0%

33.6%

40.0%

15.0%

37.2%

45.0%

ج
واملھر�انات
الفعال�ی ات

املكتبات العامة

الدراسات العل�ی ا أو دبلومھا

املشاركة الثقافية ،وينعكس ذلك على نسب الزيارة للمواقع التاريخية األثرية
ة
مقارن��ً بمن ليس لديهم دخــل ،في حين كانت األنشطة
لــذوي الدخل املرتفع
ّ
متم�لة في زيارات املحميات الفطرية
لف�ات الدخل املرتفع
ث
الثقافية األكثر ج�ذب �ًا ئ
واملتنزهات بنسبة ( 41.8%الشكل  ((10(،)28واألمر ذاته يظهر في دول أخرى
ج
كات�اه عام ،وتحد� ٍ مشترك أمام القطاع الثقافي ال يقتصر على اململكة ،كما توضح
املــؤ�شّ ــرات املماثلة في دول االتحاد األوروب ــي ،إذ ترتفع نسب املشاركة بارتفاع
ال لذوي
و�عد الذهاب إلى السينما أكثر األنشطة الثقافية تفضي �ً
الدخل الشهريُ ،ي
(((11
الدخل املنخفض.

شكل  :28نسب املشاركة الثقافية حسب الدخل الشهري.
41.8%
35.4%
35.6%

40.0%

27.8%
29.5%

22.0%
15.2%
11.7%
7.7%
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0.0%

املتاحف

6.5%
4.5%
6.1%
4.7%
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5.0%

26.2%
24.7%

10.0%

17.9%
10.5%
15.4%
13.6%
9.1%

15.0%

األمس�ی ات األدب�ی ة

ل�ی س له دخل

املحم�ی ات الفطر�ی ة
واملنتزھات
 5000فأقل

املواقع األثر�ی ة
والتراث�ی ة
5001-10000

الحفالت الغنا�ئ �ی ة
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41.6%
40.5%
38.1%

45.0%

املكتبات العامة

أكثر من 15000

2021م 1443 - 1442 /هـ

119

املشاركة الثقافية

شّ
االندما� ج
اال�تماعي
ج
مؤ�ر
�

تقاس مؤ�شّ رات االندما��ج ج
اال�تماعي املشاركة الثقافية من حيث املمارسة ،من
خالل مؤ�شّ رين فرعيين :املنظمات غير الربحية ،والتطوع في األنشطة الثقافية،
وذلك بهدف قياس مدى حيوية القطاع الثقافي غير الربحي في تعزيز االندما��ج
لف�ات ج
ج
امل�تمع ،وتقديم صــورة حــول توفير الـفــرص التطوعية في
اال�تماعي ئ
ف�ات ج
امل�تمع.
األنشطة الثقافية ،وسهولة الوصول وتمكين ئ

املنظمات الثقافية غير الربحية
للمشاركة الثقافية ُب�عد مؤسساتي أهلي ُي�عد عصب املمارسة الثقافية ج
وم�الها
األصيل ،وهو القطاع الثقافي غير الربحي ،إذ تأخذ املشاركة صورة ج�ماعية منتظمة
فعالة ال تقتصر على
تعزز من املوارد املتاحة للنشاط الثقافي ،وتوفر ميدانا�ً ملشاركة ّ
التلقي فقط ،ومن منطلق أهمية هذا القطاع العرضي من ج
امل�ال الثقافي الذي يتصل
ج
ب�ميع القطاعات الفرعية للثقافة؛ اعتمد صاحب السمو األمير بدر بن عبد هللا بن
ج
استراتي�ية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي في
فرحان آل سعود ،وزير الثقافة،
شكل  :29عدد املنظمات الثقافية غير الربحية حسب عام التأسيس.

مارس من العام 2021م ،ويقوم هذا التطور التنظيمي بتوسيع تصنيف املنظمات
ال�غرافية ،وتنوع ج
غير الربحية ،وتغطيتها ج
م�االت إسهامها ،باإلضافة للسعي إلى
ج
االستراتي�ية تشرف على القطاع
تطوير قدرات املنظمات في القطاع .وفي إطار هذه
إدارة متخصصة في وزارة الثقافة ،وهي اإلدارة العامة للقطاع غير الربحي بالتكامل
مع املركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ،وتتمثل مسؤوليات اإلدارة في عمليات
تأسيس املنظمات واإلشراف عليها ودعمها ً
فنيا.
نمو القطاع الثقافي غير الربحي
ظهرت في العام 2021م آثار التنظيم والدعم املقدم من الــوزارة تحت مظلة
االسـتــراتـيـ جـ�ـيــة ،وتـمـ ّثـ�ــل ذلــك فــي الـقـفــزة الـكـبـيــرة ألع ــداد املنظمات الثقافية
غير الربحية ،فقد تأسس خــال هــذا العام فقط ما يزيد على عــدد املنظمات
م�تمعة ،إذ إن  67%من ج
القا�ئ مة قبل 2021م ج
إ�مالي املنظمات النشطة في
(((11
2021م �أُ سست خالل العام ،تحديدا�ً 58منظمة غير ربحية (الشكل .)29
ج
بحا�ة إلى
غير أن القطاع الــذي كــان يفتقر إلــى الدعم التنظيمي في السابق
استمرار معدل مرتفع من النمو حتى يواكب توسع ج
امل�ال الثقافي ،حيث ال
ج
ج
مس�لة ،أو ما يعادل  2.5منظمة فقط لكل
تو�د بنهاية العام إال  86منظمة
(((11
مليون نسمة.

(((11

2001
2010

2017

2018

2019

2020

2021

4

2

2

11

9

58

تعزيز تخصص أدوار القطاع الثقافي غير الربحي
هذا النمو في أعداد املنظمات الثقافية غير الربحية؛ رافقته زيادة في التنوع
في القطاع من حيث األدوار ،وهو انعكاس مباشر لتوسيع التصنيف الذي
ج
ج
وال�معيات املهنية،
وال�معيات التخصصية،
شـمــل :املــؤسـســات األهـلـيــة،
وال�معيات التعاونية ،وأندية الهواةّ ((11(.
ج
تتركز معظم املنظمات القا�ئ مة في
وال�معيات التخصصية ،بما ج
ج
يت�اوز  30منظمة في
تصنيفي أندية الـهــواة
اململكة تحت كل من التصنيفين .وقد يعود ذلك لسهولة الوصول ج
ل�معية
«هـ ــاوي» ،الـتــي تتيح إمـكــانـيــة الـتــأسـيــس أو االنـضـمــام لــأنــديــة فــي مختلف
ج
امل�االت واألنشطة عبر املنصة اإللكترونية ج
ج
الحا�ة للذهاب
لل�معية ،من دون
(((11
إلى املقر ألخذ املوافقة أو التصريح أو التراخيص.
تحل ثالثا�ً في الترتيب
ج
ال�معيات املهنية بواقع  12منظمة تم تأسيس معظمها خالل عام 2021م
(الشكل  ،)30في تطور مهم ملستقبل العمل الثقافي االحترافي في اململكة،
احتيا�ات مختلف املنخرطين في ج
ج
امل�ال الثقافي،
وتغطي األصناف الخمسة
ي�د الهواة على سبيل املثال مساحة في األندية ،فيما تساعد ج
إذ ج
ال�معيات
املـهـنـيــة املـمــارسـيــن املـحـتــرفـيــن عـلــى تنظيم شــؤون ـهــم ،والـتـكــامــل فــي تنمية
قطاعهم ،والحفاظ على مكاسبهم.
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شكل  :30أعداد املنظمات الثقافية غير الربحية حسب نوع املنظمة.

(((11
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1
ج
ال�مع�ی ات التخصص�ی ة

ج
ال�مع�ی ات املھن�ی ة

املؤسسات األھل�ی ة

ج
ال�مع�ی ات التعاون�ی ة

أند�ی ة ھواة

ج�دول  :5توزيع املنظمات غير الربحية حسب األعوام.

(((11

نوع املنظمة

قبل عام 2021م

خالل عام 2021م

ج
اإل�مالي

ج
ال�معيات التخصصية

19

12

31

ج
ال�معيات التعاونية

0

1

1

ج
ال�معيات املهنية

2

10

12

ج
ال�معيات التعاونية

7

1

8

أندية الهواة

0

34

34

ج
امل�موع

28
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امل�الية ج
توزيع املنظمات الثقافية غير الربحية :التغطية ج
وال�غرافية
التطور في قطاع املنظمات غير الربحية مل يكن كمي �ًا فحسب ،إنما أيض �ًا شهد
امل�ال ،فقد تأسست منظمات مختصة في ج
تنوع �ًا أوسع من حيث ج
م�االت مثل
األز يــاء واملوسيقى واملتاحف مل تكن تعمل فيها ج�معيات متخصصة نشطة من
و�ــاء النمو األبــرز في ج
قبل ،ج
م�االت األفــام والفنون البصرية واملسرح وفنون
األداء واملكتبات بتأسيس  8منظمات في كل منها خالل العام 2021م وحده.
امل�مل؛ يعمل حوالي ربع املنظمات الثقافية غير الربحية في ج
وفي ج
م�ال التراث
ّ
تشكل ج
ال�معيات التخصصية منها  15منظمة من  24تعمل
(الشكل ،)31
م�االت أخــرى ،ففي حين ج
امل�ال .بينما يبرز نشاط أندية الهواة في ج
في ج
يو�د
نــادي هــواة واحــد فــي قطاعات مثل الـتــراث واملـتــاحــف ،تأسست هــذا الـعــام 7
أندية هواة في ج
م�ال الفنون البصرية ،و 6في كل من املسرح والفنون األدا�ئ ية
واملكتبات (الشكل .)32
الشكل  :31نسب املنظمات غير الربحية حسب القطاع.
11%

2% 1%
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(((11
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املكتبات
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املوس�ی قى

األدب

املتاحف
النشر

التراث

املسرح والفنون األدا�ئ �ی ة
فنون الطهي

ج�دول  :6توزيع قطاعات املنظمات غير الربحية حسب األعوام.
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شكل  :32توزيع أندية الهواة حسب القطاع.
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املوس�ی قى

املكتبات

ل�ميع ج
عدد املنظمات في منطقة الرياض ،حيث كانت العاصمة مقر �ًا ج
ال�معيات
املهنية االثنتي عشرة .ويتوزع ربع عدد املنظمات في اململكة في منطقتي مكة
املكرمة  15.1%واملنطقة الشرقية  ،11.6%ج
(�دول  .)7ومن حيث املدن ،يظهر
ج
(ال�دول  )8املدن ذات الكثافة األعلى في عدد املنظمات غير الربحية ،وتتضمن
هذه القا�ئ مة إلى ج�انب املدن الكبرى مدن املدينة املنورة وعنيزة وحفر الباطن.

في العام 2021م توسع قطاع املنظمات الثقافية غير الربحية أيضا�ً في تغطيته
ج
ج
مس�لة إال في
ال�غرافية ،ففي حين مل تكن هناك منظمات ثقافية غير ربحية
 6مناطق ،تأسست في العام 2021م منظمات ثقافية غير ربحية في منطقة
الباحة ج
وال�وف واملدينة املنورة وعسير (الشكل  ،)33وعلى الرغم من هذا التوسع
إال أن التغطية مل تشمل ج�ميع مناطق اململكة بعد ،كما ّ
يتركز أكثر من نصف
ج�دول :7توزيع املنظمات غير الربحية حسب األعوام.

(((12
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ج�دول  :8أعداد املنظمات غير الربحية حسب املناطق.

نشاط املنظمات الثقافية غير الربحية في العام 2021م
وفي سياق دعم وزارة الثقافة لهذه املنظمات ،ج
و�ه سمو وزير الثقافة األمير
بدر بن عبدهللا بن فرحان آل سعود بإتاحة املكتبات العامة ،واملراكز الثقافية،
ومقرات األندية األدبية ،ج
و�معيات الثقافة والفنون إلقامة الفعاليات التابعة
للمنظمات الـ جـ�ــديــدة .وق ــد شـهــد ال ـعــام ارت ـفــاع ـا�ً مـ ـح ــدود �ًا فــي ج
إ� ـمــالــي عــدد
ة
مقارن��ً بعام 2020م
الفعاليات املقدمة من املنظمات الثقافية غير الربحية
(الشكل  )34مع األخذ في االعتبار أنه من ّج
املر�ح أن املنظمات التي تأسست
هذا العام قد ال تكون بــدأت نشاطها بشكل كامل ،خصوص �ًا أن ما يزيد على
النصف منها تأسس في النصف الثاني من 2021م ،ويدعم هذا االفتراض
ارتفاع عدد الفعاليات املقامة في الربع األخير من العام ،إذ ُي�عد الربع الرابع
األكثر كثافة من حيث إقامة الفعاليات التي وصلت إلى  30فعالية (الشكل
 ،)35تُ
و�عد ج
ال�لسات الحوارية واللقاءات من أكثر أنــواع الفعاليات املقدمة
مــن املنظمات غير الربحية بنسبة  ،24%تليها بالترتيب الـثــانــي ال ــدورات
التدريبية وورش العمل بنسبة( 20%الشكل .)36

(((12
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3

مدن أخرى

21

ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻌﺎم 2021م
� ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ �
ﺷﻜﻞ  :32ﻋﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ�� � �
ﻏ�� اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ (((12

شكل  :33عدد القطاعات التي تنشط فيها املنظمات الثقافية غير الربحية حسب املنطقة لعام 2021م.
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شكل  :34عدد الفعاليات الثقافية املقدمة من املنظمات غير الربحية حسب العام.
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شكل  :35نشاط املنظمات غير الربحية في إقامة الفعاليات خالل عام 2021م.
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شكل  :36أعداد الفعاليات املقدمة من املنظمات غير الربحية حسب نوع الفعالية.
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التطوع في ج
امل�ال الثقافي
التطوع في املنظمات غير الربحية:
تتيح املنظمات غير الربحية فرص التطوع واملشاركة ج
اال�تماعية في تفعيل دور
األنشطة الثقافية ،وقــد بلغ عــدد املتطوعين في هــذه املنظمات  946متطوع �ًا

خالل عام 2021م ،وبلغ ج
إ�مالي عدد ساعات العمل لهؤالء املتطوعين 6,548
ساعة .وكــان الربع الثالث من العام هو األعلى من حيث معدالت التطوع في
املنظمات الثقافية ،فقد بلغ عــدد املتطوعين فــي الــربــع الثالث  436متطوعا�ً
(الشكل .((12()37

شكل  :37عدد املتطوعين في املنظمات غير الربحية لعام 2021م.
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الربع األول

77

الربع الثاني

التطوع في املنصة الوطنية للعمل التطوعي
وفــي نـطــاق أوســع مــن الـتـطــوع فــي املنظمات غير الــربـحـيــة ،ج
س�لت املنصة
الــوط ـن ـيــة ل ـل ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي ال ـتــاب ـعــة لـ ـ ــوزارة املـ ـ ــوارد ال ـب ـشــر يــة والـتـنـمـيــة
اال�تماعية لعام 2021م  28,555متطوعا�ً من الذكور واإلناث في ج
ج
امل�االت
الثقافية والفنية (الشكل  ((12(.)38تُ
و�عد املنصة الوطنية للعمل التطوعي

126

الربع الثالث

الربع الرابع

هــي املنصة الرسمية الستقطاب املتطوعين مــن قبل الـ جـ�ـهــات الحكومية،
أو ال ـق ـطــاعــات غـيــر الــربـحـيــة مــن الـ جـ�ـمـعـيــات واملــؤس ـســات املـحـلـيــة ،وتــوفـيــر
وتسهيل ال ـفــرص التطوعية فــي املـ جـ�ــاالت املـتـنــوعــة ،ومـنـهــا املـ جـ�ــال الثقافي
والفني ،كما يالحظ من (الشكل  )39أن أعداد الذكور املتطوعين أعلى من
اإلناث في ج
امل�الين.
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ات�اهات التطوع في ج
شكل  :38ج
امل�االت الثقافية في املنصة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2021م.
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امل�االت الثقافية لعام 2021م حسب ج
ات�اهات التطوع في ج
شكل  :39ج
ال�نس.

(((13

عدد املتطوع�ی ن الذكور

وال�معيات األهلية في ج
التطوع ج
البي�ة والتراث الطبيعي
م�ال ئ
البي�ي ،وهو اإلطار
شهدت السنوات الخمس املاضية نمو �ًا ملحوظ �ًا في الوعي
ئ
األعــرض للعناية واالهتمام بالطبيعة باعتبارها تراث �ًا يرتبط ج
بامل�تمع وثقافته،
التس�يل في العديد من ج
ج
وقد تُ� ج
البي�ية
ر�م ذلك أو �ًال في السعي نحو
ال�معيات ئ
بمختلف تصنيفاتها ،وكذلك الــروابــط الخضراء؛ مما يــدل على أن هــذا الحراك
املتصاعد يقوم على املعرفة واالهـتـمــام ج
البي�ية ،ومــن أهــم أنشطة
بال�وانب
ئ
ج
البي�ي بعدة
ال�معيات والــروابــط الـخـضــراء األع ـمــال التطوعية لنشر الــوعــي
ئ
البي�ة؛
طرق ،ومن أبرز هذه األعمال التطوع امليداني الذي نُ�فذ في ج�معية آفاق ئ
ج
األش�ار في مناسبات معينة وفي مواقع معينة ،وكذلك عملية التنظيف
كزراعة
بالبي�ة ،ورفع
االهتمام
حول
مهمة
رسالة
تحمل
أنشطة
كلها
وهي
للمخلفات؛
ئ
البي�ي لدى ج
امل�تمع .وينبع ذلك من حرص اململكة ومستهدفات
مستوى الوعي ئ
ج
التس�يل في منصة التطوع
رؤية  2030على زيادة أعداد املتطوعين عن طريق
(((13
التابعة لوزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية.

عدد املتطوع�ی ن اإلناث

بالبي�ة التي �أُ قـيـمــت خــال عام
ومــن أبــرز امل ـبــادرات والفعاليات ذات العالقة
ئ
«البي�ة
البي�ة السعودي لعام 2021م ،تحت شعار
2021م ،مبادرة أسبوع
ئ
ئ
لنا ج
وأل�يالنا» بمشاركة وتفاعل من عشرات اآلالف في مختلف مناطق اململكة
وال�هات الحكومية ،والقطاع الخاص ،ج
من األفراد ،ج
وال�معيات واملؤسسات غير
ج
ج
«لن�علها خضراء» ،التي �أُ قيمت في
للتش�ير
الربحية .وكذلك الحملة الوطنية
شهر أكتوبر 2020م حتى أبريل 2021م ،حيث استهدفت زراعة ( )10ماليين
ج
ش�رة في ( )165موقعا�ً بمناطق اململكة ،بمشاركة آالف من املتطوعين ،والقطاع
ج
وال�معيات
العام والخاص ،والسفارات والبعثات الدبلوماسية،
البي�ية(.((13
ئ
البي�ية
البي�ية على تعدد فرص التطوع في األنشطة
وينعكس تعدد املبادرات
ئ
ئ
التي بلغت  2,174فرصة تطوعية خالل عام 2021م ،ج
ليت�اوز عدد املتطوعين
ً
متطوعا ،فيما
الخمسة عشر ألف متطوع ،بلغ عدد املتطوعين الذكور 12,938
بلغ عدد اإلناث  2,735متطوعة ،وقد وصل عدد ساعات التطوع إلى 289,832
ساعة تطوعية.
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هوامش الفصل
(((

للتفاصيل ،انظر اإلطار «قياس املشاركة ج
امل�تمعية» 2009م ،اليونسكو.

(((

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2020 ،م)،

(((
(((
(((

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
هي�ة املتاحف ،13( ،يناير2022 ،م).
بيانات من ئ

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2020 ،م)،

UNESCO, “Museums around the world in the face of COVID-19”, (UNESCO, France, 2021), 37.

(((

للمزيد ،انظر :وزارة الثقافة 2021م« ،فصل املتاحف» ،تقرير الحالة الثقافية رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).

(((

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

(((

بيانات من إدارة التحول الرقمي وتقنية املعلومات في وزارة الثقافة  ،13( ،يناير2022 ،م).

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((1مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
ج
( ((1لتفاصيل أسماء املكتبات ج
املنه�ية.
مرا�عة ملحق
ال�امعية،

ج
ج
مرا�عة فصل اإلبداع واإلنتا�.
مرا�عة :فصل املعارف واملهارات ،ولتفاصيل املسابقات في املكتبات،
( ((1لتفاصيل الدورات التدريبية وورش العمل في املكتبات،
ج
ج
االستر�اع في ،29 :مارس2022 ،مhttps://www.moc.gov.sa/ar/events/57753 ،
( ((1وزارة الثقافة« ،مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة»،
( ((1بيانات من مركز امللك عبد العزيز الثقافي العاملي إثراء ،14( ،فبراير2022 ،م).

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((1مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
( ((1بيانات من مكتبة امللك فهد الوطنية ،1( ،مارس2022 ،م).

( ((1بيانات من مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة ،30( ،يناير2022 ،م).

ج
ج
( ((1بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
م�مع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية ،3( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،
( ((1بيانات من مكتبة امللك عبد العزيز العامة ،20( ،فبراير2022 ،م).

ج
ج
( ((2بيانات من مكتبة األمانة العامة ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
مل�لس التعاون لدول الخلي��ج العربية ،19( ،يناير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
( ((2بيانات من مكتبة سليمان ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
الرا�حي العامة ،23( ،يناير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
( ((2بيانات من ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�معية األهلية الصالحية بعنيزة ،7( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2بيانات من مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،14( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
( ((2بيانات من مركز سعود البابطين الخيري للثقافة وحفظ التراث ،15( ،فبراير2022 ،م) لتفاصيل مسح ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�امعات،

ج
ج
( ((2بيانات من املكتبة السعودية (الر�ئ اسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء) ،13( ،فبراير2022 ،م) لتفاصيل مسح ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
ال�امعات،
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2بيانات من مكتبة اإلمام ابن القيم العامة ،21( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2بيانات من مكتبة دار الرحمانية بالغاط ،مركز عبد الرحمن السديري الثقافي ،17( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2بيانات من مكتبة دار العلوم ،مركز عبد الرحمن السديري الثقافي ،17( ،فبراير2022 ،م) .لتفاصيل مسح املكتبات،
( ((2بيانات من مركز امللك عبد العزيز الثقافي (إثراء) العاملي ،20( ،مارس2022 ،م).
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3بيانات من مسح املكتبات للتفاصيل،

( ((3بيانات من مكتبة امللك عبد العزيز العامة ،20( ،فبراير2022 ،م).

( ((3بيانات من مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة ،30( ،يناير2022 ،م).

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
مرا�عة :فصل اإلدارة والصون.
( ((3للمزيد حول أعداد صاالت السينما،

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،30( ،مارس2022 ،م).
( ((3بيانات من ئ

( ((3أعداد جإ�مالية تقريبية لخمس وعشرين حفلة غنا�ئ ية موسيقية من بيانات املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((3بيانات من وزارة الرياضة ،31( ،يناير2022 ،م).

( ((3وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).
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ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((4مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
مرا�عة :فصل اإلبداع واإلنتا�.
( ((4للمزيد عن تنوع املعروض املسرحي،
ج
هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،13( ،فبراير2022 ،م) ،ومن املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((4أعداد جإ�مالية تقريبية من بيانات ئ
( ((4بيانات من املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((4مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((4مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

( ((4وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2020 ،م)،

ج
والتر�مة ،16( ،يناير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((4بيانات من ئ

( ((4باستثناء نادي املنطقة الشرقية؛ لتعذر الحصول على البيانات من املصدر.

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((4لتفاصيل مسح األندية األدبية،

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((5لتفاصيل مسح األندية األدبية،
ج
مرا�عة :فصل الثقافة في الفضاء العام.
( ((5للتفاصيل «الفعاليات التي �أُ قيمت في املساحات العامة»،
( ((5بيانات من مؤسسة البحر األحمر السنيما�ئ ي الدولي ،16( ،يناير2022،م).

ج
ج
واإلنتا�
.
مرا�عة :فصل اإلبداع
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي  2021م،
( ((5لتفاصيل ج�وا�ئ ز «اليسر» في
ج
ج
مهر�ان األفالم السعودية ،14( ،مارس2022 ،م).
( ((5بيانات من

ج
ج
مرا�عة :فصل اإلبداع واإلنتا�.
ملهر�ان األفالم السعودية في دورته السابعة 2021م،
( ((5لتفاصيل ج�وا�ئ ز «النخلة الذهبية»
ج
ج
ج
مرا�عة :فصل املعارف واملهارات.
مهر�ان األفالم السعودية في دورته السابعة 2021م،
( ((5لتفاصيل الورش التدريبية في

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،12( ،مايو2021 ،م).
( ((5بيانات من ئ

ج
االستر�اع في ،12 :مايو2022 ،م)،
(« ((5فنون الرياض تنظم ملتقاها املسرحي األول للعروض املبتكرة في يونيو املقبل» ،واس2021 ،4 ،21( ،م)،
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2220203

ج
مهر�ان مسرح ج
ج
االستر�اع في ،22 :مايو2022 ،م،
ال�امعات السعودية األول غدا» ،واس ،6( ،ديسمبر2021 ،م)،
( ((5ج�امعة ج�ازان تنظم
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2310005

(((6

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية ،19( ،مايو2022 ،م).
بيانات من ئ

هي�ة فنون الطهي ،2( ،فبراير2022 ،م).
( ((6بيانات من ئ

هي�ة فنون الطهي ،2( ،فبراير2022 ،م).
( ((6بيانات من ئ

هي�ة فنون الطهي ،2( ،فبراير2022 ،م).
( ((6بيانات من ئ

ج
االستر�اع في  ،17مارس2022 ،م،
(« ((6انطالق أعمال املعرض الدولي للتمور في الرياض الخميس» ،العربية ،2( ،ديسمبر2021 ،م)،
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2021/12/14/

ج
ج
االستر�اع في ،29 :مارس2022 ،مhttps://culinary.moc.gov.sa/ar ،
«مهر�ان فيست للطعام السعودي»،
( ((6وزارة الثقافة،

ج
ج
ج
االستر�اع في  ،29مارس2022 ،م،
مهر�ان فيست للطعام السعودي» ،الوطن ( ،2ديسمبر2021 ،م)،
«�دة التاريخية تحتضن
(((6
https://www.alwatan.com.sa/article/1094106

هي�ة فنون الطهي ،2( ،فبراير2022 ،م).
( ((6بيانات من ئ

ج
االستر�اع في  ،3مارس2022 ،م،
(« ((6بالصور معرض  100براند سعودي ألول مرة في الرياض» العربية ،17( ،ديسمبر 2021م)،
https://www.alarabiya.net/fashion-beauty/2021/12/17/

هي�ة األزياء ،13( ،مايو2022 ،م).
( ((6بيانات من ئ

هي�ة األزياء ،18( ،مايو2022 ،م).
( ((7بيانات من ئ

هي�ة املتاحف ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((7بيانات من ئ

هي�ة املتاحف ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((7بيانات من ئ

( ((7يعد معرض «أسرار العضديات» النسخة الثامنة من معرض  21,39فن ج�دة.

هي�ة الفنون البصرية ،16( ،مايو2022 ،م).
( ((7بيانات من ئ

ثقافتنا هويتنا
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هي�ة فنون العمارة والتصيم ،24( ،مايو2022 ،م).
( ((7بيانات من ئ
(((7

كما تمت إقامة مزاد افتراضي في ديسمبر لعام 2021م.

هي�ة األزياء ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((7بيانات من ئ

( ((7منصة تبادل األزياء العاملية ()GFXهي :منصة تهتم بتعزيز االستدامة في صناعة األزياء ضمن مسارات حملة األمم املتحدة ألهداف التنمية املستدامة.

هي�ة األزياء ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((7بيانات من ئ

ج
والتر�مة ،16( ،يناير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((8بيانات من ئ
( ((8بيانات من املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((8بيانات من املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((8بيانات من املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((8بيانات من املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).
( ((8بيانات من املركز الوطني للفعاليات ،14( ،فبراير2022 ،م).

هي�ة الفنون البصرية ،3( ،فبراير2022،م).
( ((8بيانات من ئ

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((8مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((8مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((8مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((9مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((9مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
( ((9للتفاصيل ج
مرا�عة :فصل االقتصاد اإلبداعي.
«إ�مالي معدالت النمو للسياحة الثقافية»

( ((9تم دم��ج مواقع الحصون مع األماكن التاريخية والتراثية.

الهي�ة السعودية للسياحة ،18( ،يناير2022 ،م).
( ((9بيانات من ئ

( ((9بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م) ،بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م) ،ومن مركز املعلومات واألبحاث السياحية« ،السياحة الثقافية
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني) ،ومن مركز املعلومات واألبحاث السياحية« ،السياحة
في اململكة العربية السعودية ) »2018اململكة العربية السعودية :ئ
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني).
الثقافية في اململكة العربية السعودية ) »2017اململكة العربية السعودية :ئ

( ((9بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م).

( ((9بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م).
( ((9بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م).

الهي�ة السعودية للسياحة ،18( ،يناير2022 ،م) ،ومن مركز املعلومات واألبحاث السياحية« ،السياحة الثقافية في اململكة العربية السعودية »2018
( ((9بيانات من ئ
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني) ،ومن مركز املعلومات واألبحاث السياحية« ،السياحة الثقافية في اململكة العربية السعودية
)اململكة العربية السعودية :ئ
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني).
) »2017اململكة العربية السعودية :ئ

( ((10أعداد هذه املرافق الثقافية هي :أعداد على األقل في اململكة ،حيث تمر بعض املرافق مثل املكتبات واملسارح بتغيرات هيكلية وتنظيمية.
ج
مرا�عة :فصل اإلدارة والصون.
( ((10لتفاصيل «أعداد املرافق الثقافية في اململكة وتصنيفها بحسب أنواع البنية التحتية الثقافية»،
ج
مرا�عة :فصل اإلدارة والصون.
( ((10لتفاصيل «أعداد املرافق الثقافية في اململكة وتصنيفها بحسب أنواع البنية التحتية الثقافية»،
هي�ة املتاحف ،13( ،يناير2022 ،م).
( ((10بيانات من ئ

(103) UNESCO, “Museums Around The World”, (UNESCO, France, 2020).

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع ،8( ،مارس2022 ،م).
( ((10بيانات من ئ

ج
ج
منه�ية التقرير.
مرا�عة
( ((10مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة لعام 2021م ،للتفاصيل:
ج
املنه�ية.
( ((10للمزيد من التفاصيل حول مسح املشاركة الثقافية ،انظر ملحق
( ((10مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة.
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(108) European Union, “Culture statistics”, (European Union, 2019),136.

(110) European Union, “Culture statistics”, (European Union, 2019),134.
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( ((11بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).

( ((11للمقارنة على سبيل املثال :يبلغ املعدل  288منظمة ثقافية غير ربحية لكل مليون من السكان في الواليات املتحدة األمريكية،

Roland J. Kushner, Muhlenberg College, Randy Cohen, Americans For The Arts, “National Arts index 2016: An Annual
و 537منظمة في دولة Measure Of The Vitality of Arts And Culture in the United States”,( United States of America, 2016).
 Jaka Primora, “Country Profile Crotia”,( Standard Reference: Association of the Compendium of Cultural Policies andكرواتيا
Trends,2020).

( ((11بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).

ج
ج
االستر�اع
استراتي�ية الوزارة للقطاع غير الربحي 16 :ج�معية مهنية للمثقفين والفنانين» ،8( ،مارس ،)2021 ،تم
( ((11وزارة الثقافة« ،سمو وزير الثقافة يعتمد
في ،18 :فبراير2022 ،مhttps://www.moc.gov.sa/ar/news/40011 ،

«االندما� ج
اال�تماعي ،30( ،»٢ديسمبر2021 ،م).
�ج
( ((11النقاشات البؤرية،

( ((11بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((11بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((11بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((11بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
إنتا� األفالم ،ورحلة التصوير ،وبعض االحتفاالت.
( ((12أخرى تشمل :فعالية أخرى مثل �ج

( ((12أعداد جإ�مالية تقريبية ،بيانات من إدارة املنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية في وزارة الثقافة ،20( ،يناير2022 ،م).
( ((12بيانات من وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية ،25( ،يناير2022 ،م).

( ((13بيانات من وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية ،25( ،يناير2022 ،م).
( ((13بيانات من وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية ،25( ،يناير2022 ،م).

«االندما� ج
اال�تماعي ،30( ،»2ديسمبر2021 ،م).
�ج
( ((13النقاشات البؤرية،

البي�ة واملياه والزراعة ،21( ،فبراير2022 ،م).
( ((13بيانات من وزارة ئ
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املعارف واملهارات
الثقافة والتعليم
التدريب والتأهيل الثقافي
والفني

املعارف واملهارات

تُ�عد املعارف واملهارات ركيزة داعمة للثقافة في دورتها األساسية ،فهي ال تكتفي بنشر الثقافة ونقلها فحسب ،بل تُ�سهم في تطويرها وتنميتها بشكل يضمن
�
واستناداً  إلى هذا املفهوم سيرصد فصل املعارف واملـهــارات واقــع التعليم والتدريب الثقافي والفني في اململكة ،وذلــك من خالل استعراض أبرز
استمرارها،
ج
ج
في �ز�ئ ه األول أبرز موضوعات الثقافة والفنون في كل من التعليم األساسي والعالي؛ كما يسلط
واملست�دات في القطاعين ،ويعرض الفصل
التغييرات التنظيمية
ات�اهات الطالب نحو التخصصات الثقافية والفنية ،مع رصد أولي لحضور الثقافة في األنشطة الطالبية ج
الضوء على ج
بال�امعات املحلية .ويسعى الفصل في شقه
�
ُ
الثاني إلى رسم صورة عامة للتدريب والتأهيل الثقافي والفني في اململكة ،في الوقت الذي يشهد فيه القطاع عدداً من التطورات التي ت�عيد تنظيمه ،من خالل
ال�هات وتوزيعها على مختلف القطاعات الثقافية ،مع عرض للفرص والتحديات التي ج
البرام� التي تقدمها هذه ج
رصد أبرز ج
توا�ه القطاع
ج
ال�هات الفاعلة فيه ،وأنواع
�
في هذه الفترة االنتقالية  .

الثقافة والتعليم
مرت مسيرة تعليم الثقافة والفنون في اململكة بمراحل طويلة منذ خمسينيات
القرن امليالدي املاضي ،وعلى الرغم من محدودية هذا الحضور في بعض الفنون،
خر ج�ت ج
أ�ياال�ً
وافتقاره في بعض األحيان إلى التخصص ،فإن املؤسسة التعليمية ّ
تلمس ج
ال�وانب الثقافية والفنية في املراحل
من املبدعين والفنانين ،وباإلمكان ّ
ّ
األولى من التعليم األساسي الذي اعتنى منذ بداية تشكله بتعليم اللغة العربية
وآداب ـهــا ،وأدخـلــت إليه مــادة الــرســم فــي الصفوف األول ــى منذ الخمسينيات -
(((
بمسمى الرسم واألشغال ،ثم تغير الحق �ًا ليستقر على مسمى التربية الفنية،

كما تضمنت مواد التعليم األساسي تدريس موضوعات ثقافية وفنية عدة مثل
الطهي والخياطة للبنات؛ في حين أتاحت ج
ال�امعات منذ عقود أقسام العمارة
واملكتبات واألدب؛ غير أن هذه البدايات كانت تنقصها التنظيمات الداعمة التي
امل�االت ،وتتيح فرص التعلم في ج
تعزز املنحى اإلبداعي في بعض ج
م�االت إبداعية
(((
أخرى مل يكن لها حضور في املؤسسات.
خالل العقد املاضي ،دخل التعليم الثقافي والفني طــورا�ً ج�ــديــد �ًا من التحديث
والـتــوســع ،تـبـ ّـدى أو �ًال فــي املفاهيم واملـمــارســات الـتــي أخـ ج
ـر�ــت بعض املـ جـ�ــاالت
الفنية في التعليم العالي من األطر التي تحصرها في نطاق البرام��ج التربوية
إلى املمارسات الفنية االحترافية؛ واستعرض تقرير الحالة الثقافية في نسخه
السابقة ج�ــوانــب من هــذا التحول في مـ جـ�ــاالت محددة مثل الفنون البصرية
والطهي واألز يــاء والتصاميم بكافة ج
م�االتها .ومنذ تأسيس وزارة الثقافة في
عام 2018م أخذ التحول منحى مؤسسي �ًا شامال�ً مل يقتصر على التعليم العالي،
بل شمل حضور الثقافة في التعليم العام باعتباره ج
ح�ر األساس في العملية
التعليمية؛ ج
ت�لى ذلــك فــي شــراكــة انطلقت مــن توقيع وزارة الثقافة ملذكرة
تفاهم مع كل من وزارة التعليم ،واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني
في مطلع عام 2020م (((.وكان التسارع في تطوير املنظومة التعليمية للثقافة
ال�هود فيها من ج
سمة العامين املنصرمين؛ إذ تركزت ج
أ�ل تعزيز حضور الثقافة
فــي التعليم الــرسـمــي بكافة مستوياته ،اب ـتــداء مــن امل ــواد الــدراسـيــة املحدثة
في املراحل التعليمية املختلفة ،وم ــرورا�ً بإطالق بــرامــ��ج لتأهيل املعلمين في
ج
م�االت عدة منها الفنون (((،وحتى إطالق برنام��ج االبتعاث الثقافي في مطلع
(((
عام 2020م؛ كل تلك التحوالت تشير إلى أن الثقافة أضحت ثيمة أساسية
في التعليم.

الثقافة والفنون في التعليم العام:
تغيرات وتطورات بارزة
إن تـنــاول الثقافة فــي التعليم الـعــام ال ينفك عــن سياق أشمل مــن التحوالت
الهيكلية في النظام التعليمي ،لعل أبرزها في عام 2021م زيادة عدد الفصول
الدراسية من فصلين إلى ثالثة بالتزامن مع استحداث مواد ج�ديدة ذات منحى
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ثقافي وفني؛((( إذ أقر تدريس اللغة ج
اإلن�ليزية للصفوف األولــى (((،واستحدثت
مواد ج�ديدة من قبيل التفكير الناقد في املرحلة املتوسطة والثانوية ،كما ُطبق
بــرنــامــ��ج السنة األول ــى املشتركة فــي الصف األول الـثــانــوي فــي ج�ميع مــدارس
ت�هيزا�ً لتطبيق نظام املسارات ج
اململكة ج
ال�ديد في الصفين الثاني والثالث من
(((
ج
ومرا�عة
املرحلة الثانوية في العام الدراسي املقبل ،وهو ما ترافق مع تطوير
ج
أ�ل ج
مستمرة للمناه��ج الدراسية في ج�ميع املراحل من ج
مخر�ات التعليم
ت�ويد
ومواءمتها مع البرام��ج ج
ال�امعية وسوق العمل .وتركز السنة األولى املشتركة
على إعداد الطالب في ج
امل�االت الطبيعية واإلنسانية معا؛ لكي يتخصص في العام
ال�ديدة ،ويوضح ج
الذي يليه ضمن أحد املسارات األربعة ج
ال�دول  1تلك املسارات؛
مع مالحظة أن النظام املطبق حالي �ًا في املرحلة الثانوية هو نظام املقررات الذي
يحتوي على مسارين ر�ئ يسيين للصف الثاني والثالث الثانوي وهـمــا؛ مسار
العلوم الطبيعية ومسار العلوم اإلنسانية ،باإلضافة إلى املسار االختياري ،وهو
مسار يحتوي على مــواد اختيارية يختارها الطالب املتخصص ســواء في مسار
العلوم الطبيعية أو مسار العلوم اإلنسانية.
ج�دول :1املسارات ج
ال�ديدة للمرحلة الثانوية.
مسارات املرحلة الثانوية بعد السنة األولى املشتركة
املسار العام

اﻟﺘﻌﻠ�� � اﻟﻌﺎم
واﻟﻔﻨﻴﺔ �� ��
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﳌﻮاد
العام.
التعليم
والفنية في
شكل :1املواد الثقافية

اﳌﻮاد اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ �� �� اﻟﺘﻌﻠ��� اﻟﻌﺎم

ا ��ٜﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟ�� �� ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ

اﻟ��ﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
�

اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﳌﻠﻜﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ

مسار علوم الحاسب والهندسة
مسار الصحة والحياة

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻌﻠ��� اﻟﻠﻐﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ً
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ
وﻋﺎء

مسار إدارة األعمال
املسار الشرعي
املواد الثقافية والفنية في التعليم العام وأبرز موضوعاتها
تحيط الثقافة بمعناها العام بكامل العملية التعليمية ،إذ إن التعليم في أحد
أهــم أدواره وسيلة النتقال واستمرارية قيم ج
امل�تمع وثقافته ،لكنها باملعنى
الخاص الذي يتناوله الفصل تُ�عنى باملعارف واملهارات التي ّ
تشكل الثقافة وتعال��ج
موضوعاتها بشكل مباشر :أو �ًال ( )1في تعليم اللغات وهــي ما يمثل الوعاء
واملــادة األساسية لثقافة ج
امل�تمع ،ويفتح سبل التواصل الثقافي مع العامل في
اللغات ج
األ�نبية .ثانيا�ً ( )2في تعزيز الهوية واالرتباط بالتراث الثقافي في تنوعه.
وأخـيــرا�ً وليس آخــر �ًا ( )3في تعزيز امللكات اإلبداعية وتزويد الطالب باملهارات
الفنيةُ .ي� َّ
قدم التعليم الثقافي والفني إما ضمن مقررات متعلقة بشكل ر�ئ يسي
ة
ومتصل��ً بشكل مباشر ج
بامل�االت الثقافية
بالثقافة والفنون في التعليم العام،
والفنية ،أو بشكل ج�ز�ئ ي في مقررات تحتوي في بعض فصولها على موضوعات
ثقافية وفنية ،وإن مل ت ـنــدر��ج تحت مـ جـ�ــال ثقافي وفني بعينه .ففي املـقــررات
املتصلة بشكل مباشر-وهي تلك التي تدرس منذ عقود  -تظهر ج
ال�وانب الثالثة
املذكورة في مقررات :اللغة العربية ،والدراسات ج
اال�تماعية ،والتربية الفنية
كما يتضح في الشكل 1؛

اﻟﺪراﺳﺎت ٜ
اﻻﺣ���ﺎﻋﻴﺔ

ﺑﺎﻟ��اث
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮﻳﺔ واﻻرﺗﺒﺎط �
اﻟﺜﻘﺎ �� �� وا��ﻀﺎري وﺗﻨﻮﻋﻪ

تعال��ج مــادة التربية الفنية املطورة في مختلف مستوياتها باملراحل الدراسية
الكثير من املوضوعات املتعلقة بالفنون؛ حيث ال يدرس الطالب أو الطالبة الفنون
التشكيلية والفنون ج
الت�ريدية املعاصرة وبعض األساسيات حول الرسم والحرف
اليدوية فقط ،بل يتوسع ليشمل فن العمارة التقليدية وتاريخها وفن النسي��ج
الشعبي ،كما تتطرق املــادة إلى فنون غير مألوفة محليا�ً مثل فن الباتيك ذي
ً
عربيا ،وتستعرض املادة أعمال الكثير
األصول اآلسيوية واستعماالت هذا الفن
ً
من الفنانين املتخصصين في هذا الفن وغيره محليا�ً وعامليا ،في تغير ملحوظ
ملحتوى مقرر التربية الفنية .ويبلغ ج
إ�مالي عدد الحصص األسبوعية املخصصة
ملادة التربية الفنية للمرحلة االبتدا�ئ ية  12حصة بمعدل حصتين لكل صف ،مما
ج
يشكل  7%من ج
وبإ�مالي
إ�مالي الحصص األسبوعية في الفصل الدراسي.
ست حصص للمرحلة املتوسطة ،تمثل الحصص األسبوعية للتربية الفنية ما
يتراوح بين  6%و 7%من ج
إ�مالي الحصص للفصل الدراسي كما يوضح ج�دول
 .2وفي املرحلة الثانوية (وفقا�ً لنظام املقررات الحالي) تتاح مادة التربية الفنية
ضمن البرنام��ج االختياري بمقدار خمس حصص في األسبوع للفصل الدراسي
(((
مثلما هو موضح في ج�دول .4
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أما مادة اللغة العربية املطورة؛ فتركز على رفع مهارات الطالب اللغوية ،خصوصا�ً
فيما يتعلق بمهارتي القراءة والكتابة ،كما تهدف املادة إلى رفع مستوى التذوق
ج
ال�مالي لدى الطالب من خالل استعراض النصوص األدبية وتحليلها والتفاعل
معها .وتستعرض امل ــادة مــوضــوعــات فــي الـتــواصــل اللغوي إلذك ــاء التفاعالت
ال�دول 2العدد ج
اللغوية عند الطالب؛ ويوضح ج
اإل�مالي لحصص اللغة العربية
في املرحلة االبتدا�ئ ية البالغة  33حصة أسبوعية في الفصل الدراسي ج
ل�ميع
ال�دولة ج
الصفوف؛ وهو ما يعكس أهمية املادة في ج
ال�ديدة ،حيث أصبح العدد
اإل�مالي لحصص اللغة العربية موازي �ًا ج
ج
إل�مالي عدد حصص الرياضيات البالغ
 33حصة أسبوعية للفصل ال ــدراس ــي .ويبلغ ج
إ�ـمــالــي الحصص األسبوعية
ج
ل�ميع صفوف املرحلة املتوسطة  12حصة في األسبوع للفصل الدراسي كما
في الـ جـ�ــدول  .2و 5حصص أسبوعية للفصلين الدراسيين في السنة األولــى
املشتركة للمرحلة الثانوية كما هو موضح في ج�ــدول  .3وفــي نظام املقررات
وضـمــن مـســار الـعـلــوم اإلنـســانـيــة ي ــدرس الـطــالــب فــي الـصــف الـثــانــي والـثــالــث

الثانوي  25حصة في اللغة العربية طوال العام الدراسي بحسب خطة املدرسة
(((1
مثلما هو مفصل في ج�دول .4
تتضمن مــادة الــدراســات ج
اال�تماعية موضوعات تتعلق بالتاريخ ،والحضارات
القديمة ،والحضارة اإلسالمية ،واآلث ــار في اململكة ،والسياحة الوطنية .ويبلغ
عدد الحصص األسبوعية ملادة الدراسات ج
اال�تماعية في املرحلة االبتدا�ئ ية ست
حصص أسبوعية في الفصل الدراسي للصف الرابع حتى السادس ،وفي املرحلة
املتوسطة ثماني حصص أسبوعية في الفصل الــدراســي ج
ل�ميع الصفوف كما
هو موضح في ج�ــدول  .2أما في املرحلة الثانوية فتشغل املــادة خمس حصص
أسبوعية في الفصل الدراسي الثالث في السنة األولــى املشتركة للصف األول
الثانوي كما هو موضح في ج�دول  .3وفي نظام املقررات وضمن مسار العلوم
اإلنـســانـيــة ي ــدرس الـطــالــب فــي الـصــف الـثــانــي والـثــالــث الـثــانــوي مــادتــي التاريخ
ج
واال�تماعيات بمقدار عشر حصص أسبوعية طــوال العام كما هو موضح في
(((1
ج�دول رقم .4

ج�دول  : 2ج
إ�مالي عدد الحصص األسبوعية في الفصل الدراسي للمواد الثقافية والفنية في املرحلة االبتدا�ئ ية واملتوسطة.
املقرر

االبتدا�ئ ي

املتوسطة

اللغة العربية

33

12

التربية الفنية

12

6

الدراسات ج
اال�تماعية

6

8

ج�دول  : 3ج
إ�مالي عدد الحصص األسبوعية للمواد ذات املنحى الثقافي والفني للسنة األولى املشتركة في املرحلة الثانوية.
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املادة

الفصل الدراسي

عدد الحصص

وزن املادة النسبي خالل العام

كفايات لغوية 1-1

األول

5

%13.33

كفايات لغوية 1-2

الثاني

5

% 6.67

ج
ا�تماعيات

الثالث

5

% 6.67
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ج�دول  : 4ج
إ�مالي عدد الحصص األسبوعية للمواد الثقافية والفنية للصف الثاني والثالث الثانوي وفقا�ً لنظام املقررات الحالي.
الصف

الثاني والثالث الثانوي
(مسار العلوم اإلنسانية)

الفصل

كامل السنة
بحسب خطة
املدارس

املادة

عدد الحصص

كفايات لغوية 3
(البرنام��ج املشترك)

5

كفايات لغوية 4
(البرنام��ج املشترك)

5

دراسات لغوية
(مسار العلوم اإلنسانية)

5

اللغة العربية
1و2
(مسار العلوم اإلنسانية)

10

13.33%

تاريخ
(مسار العلوم اإلنسانية)

5

4.76%

ج
ا�تماعيات
(مسار العلوم اإلنسانية)

5

6.67%

التربية الفنية
(البرنام��ج االختياري)

5

6.67%

الثقافة والفنون في التعليم العالي:
نحو ترسيخ لحضور التخصصات الثقافية والفنية
يحظى التعليم العالي للثقافة والفنون بأهمية تبرز من خالل دوره املركزي في
تمكين املعارف واملهارات الثقافية على مستوى الفكر واإلنتا��ج على حد سواء ،إذ
ج
واإلنتا�ية
ُي�سهم التعليم في هذه املرحلة بشكل خاص في صقل البنية املعرفية
للثقافة ،كما ّ
ج
ال�سر الذي يربط بين هذين ج
يشكل ج
مخر�اتهما
ال�انبين ،ويعكس
واال�تماعية ،من خالل ج
ج
في مختلف ج
ت�هيز القوى العاملة املؤهلة
امل�االت الثقافية
ج
منت�ة في سوق
القادرة على نقل ومراكمة املعرفة ،وتحويلها الحق �ًا إلى سلسلة
العمل .وعلى الرغم من حضور الثقافة والفنون في التعليم العالي منذ بداياته
ال في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية ومرورا�ً بكليات العمارة
في اململكة متمث �ً
والتصاميم ،وحتى كليات السياحة ،يشهد التعليم العالي منذ عدة أعوام مرحلة
ج�ديدة من العناية واالهتمام لعل أبرز مالمحها برنام��ج االبتعاث الثقافي الذي
�أُ طلق في أوا�ئ ل عام 2020م ،باإلضافة إلى توسع ج
ال�امعات في طرح التخصصات
الثقافية والفنية كتخصص أدب املسرح الذي أتيح في ج�امعة امللك عبدالعزيز
لطالب الدراسات العليا ((1(.وشهدت ج�امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في
الربع الثالث من عام 2020م إطالق تخصصات صناعة األفالم والرسوم املتحركة
والتصوير الضو�ئ ي ملرحلة البكالوريوس؛( ((1وبذلك تعد ج�امعة األميرة نورة ثالث
ج�امعة سعودية تتيح دراســة وصناعة األفــام بعد ج�امعة ع ـفــت ((1(،ج
و�امعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ((1(.وضمن برنام��ج خادم الحرمين الشريفين
ج
الخار�ي؛ �أُ طلق مسار ابتعاث التميز في الربع الرابع من عام 2020م
لالبتعاث
ال ــذي يتضمن ألول مــرة تخصص الفلسفة إلــى ج�ــانــب عــدد مــن التخصصات

وزن املادة النسبي خالل العام

9.52%

6.67%

الثقافية والفنية األخرى؛(((1وهو ما يؤكد العناية بالتخصصات الثقافية والفنية
التي بدأت تتوسع وتترسخ في التعليم العالي أكثر من أي وقت مضى.
ويستعرض ج
ال�زء التالي واقع التعليم العالي متمثال�ً في البرام��ج األكاديمية ذات
ج
العالقة بالثقافة والفنون ،وات�اهات الطالب والطالبات نحو تلك التخصصات؛
كما يقدم ملحة أولية عن األنشطة واألندية الطالبية في ج
ال�امعات املحلية ألهمية
دورهــا في تعزيز حضور الثقافة والفنون من خالل األنشطة التي ينخرط فيها
الطالب كفاعلين ال كمتلقين فقط.
البرام�ج األكاديمية ذات العالقة بالثقافة والفنون في التعليم العالي
�
تقدم مؤسسات التعليم العالي السعودية من ج�امعات وكليات حكومية وخاصة
برام��ج أكاديمية متنوعة في تخصصات الثقافة والفنون .وعلى الرغم من أن
أحدث البيانات املتوفرة في هذا الخصوص تعود لعام 2019م ،إال أنها تقدم خط
ج
برنام�ا�ً
أساس يمكن من خالله رصد واقع هذه البرام��ج التي يبلغ عددها 853
ً
برنام� ًا) ثم ج
ج
املا�ستير
تقريبا ،ويتركز معظمها في مرحلة البكالوريوس (460
(((1
ً
برنام�ا) ويمتد ليشمل الدبلوم والدكتوراه في بعض ج
ج
(218
امل�االت .تتوزع

هذه البرام��ج بين ج
ال�نسين بفارق بسيط بين برام��ج الذكور واإلناث بما نسبته
 53%لإلناث ،إال أن توزيع البرام��ج املقدمة ج
لل�نسين يختلف بشكل ملحوظ
في بعض ج
امل�االت؛ ففي حين يتقارب عدد البرام��ج املتاحة للذكور واإلنــاث في
تخصصات اللغات واآلداب ،تتركز البرام��ج املقدمة في ج
م�االت العمارة للذكور،
الذين تكاد تنعدم البرام��ج املقدمة لهم في ج
م�االت األزياء والفنون بفارق الفت
بينها وبين برام��ج اإلناث كما يوضح الشكل .2
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شكل  :2البرام��ج األكاديمية املقدمة من مؤسسات التعليم العالي السعودية في التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون حسب ج
ال�نس.
اللغات ج
األ�نب�ی ة وآدابھا

76

اللغة العربية وآدابها

82

56

البرام��ج التربو�ی ة في ج
امل�االت الثقاف�ی ة

66

37

التاريخ

47
43

40
58

الھندسة املعمار�ی ة وتخط�ی ط املدن
األدب والبالغة والنقد

33

الس�ی احة والفندقة

33

27
14

17

اللغويات

25

1

تصم�ی م األز�ی اء
ج
التر�مة

37
14

22

التصم�ی م

7

التصميم الداخلي

3

16

املكتبات واملعلومات والدراسات التوث�ی ق�ی ة

7

9

23

الفنون

11 1

تعل�ی م اللغات

4 6

اآلثار

22

34

اإلنتا��ج املر�ئ ي والتلفز�ی ون واألفالم 11 3
الحرف اليدوية 3 0
إدارة التراث 0 2
0

40

20

80

60

ذكر

تـتــوزع هــذه الـبــرامــ��ج فــي مختلف مناطق اململكة ،مــع تركيز أعلى فــي املناطق
اإلداريــة الكبرى كمنطقتي مكة املكرمة والرياض ،اللتين تضمان ما يزيد على
نصف العدد الكلي للبرام��ج الثقافية والفنية كما يبين الشكل  .3وباملثل ،تتركز
الغالبية العظمى من هذه البرام��ج في ج
ال�امعات الحكومية بنسبة  85%كما

100

120

140

180

160

أنثى

يوضح الشكل  ،4وقد يعود ذلك لقلة البرام��ج الثقافية والفنية في ج
ال�امعات
والـكـلـيــات الـخــاصــة الـتــي تعنى بتخصصات أخ ــرى ،إذا مــا قــورنــت ج
بال�امعات
(((1
واملؤسسات التعليمية الحكومية.

شكل  :3البرام��ج األكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي السعودية في التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون حسب املنطقة اإلدارية.
ج
ن�ران

ج
ال�وف

الحدود الشمال�ی ة
تبوك

الباحة
ج�ازان
حا�ئ ل

عس�ی ر

القص�ی م

املد�ی نة املنورة
الشرق�ی ة
الر�ی اض

مكة املكرمة

138

9

15

16

19

20

22

27

46

55

66

103

221

234
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شكل  :4البرام��ج األكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي السعودية
في التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون حسب نوع املؤسسة التعليمية.
5.98
8.91

85.11

ج�امعات حكوم�ی ة

ج�امعات وكل�ی ات أھل�ی ة

مؤسسات التعل�ی م العالي األخرى

ومــع ذلــك ،يبرز دور ج
ال�امعات والكليات األهلية ومؤسسات التعليم العالي
األخرى في تقديم البرام��ج األكاديمية في بعض ج
امل�االت الثقافية التي ال توفرها
ج
ال�امعات الحكومية وبشكل خاص لإلناث كما يبين الشكل  5إذ تصل البرام��ج
األكاديمية الثقافية والفنية املقدمة من ج
ال�امعات والكليات األهلية لإلناث إلى
ج
برنام�ا�ً مقابل  26فقط ألقرانهن من الذكور .ويظهر هذا الدور بشكل أوضح
50
عند النظر إلى التخصصات التي مل تكن متاحة لإلناث كالعمارة واإلنتا��ج املر�ئ ي كما
يوضح الشكل  ،6أو مل تكن متوفرة ج
لل�نسين كتخصص ج�امعي بعد ،كالسياحة
والفندقة كما يوضح الشكالن  6و.7
شكل  : 5توزيع البرام��ج األكاديمية املقدمة في التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون حسب نوع املؤسسة التعليمية ج
وال�نس.
24

مؤسسات التعل�ی م العالي األخرى

27

ج�امعات وكل�ی ات أھل�ی ة

26

50

ج�امعات حكوم�ی ة

345
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شكل  :6البرام��ج األكاديمية املقدمة لإلناث من مؤسسات التعليم العالي السعودية في التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون حسب نوع املؤسسة التعليمية.
اإلنتا��ج املر�ئ ي والتلفز�ی ون واألفالم

الحرف ال�ی دو�ی ة
اآلثار

تعل�ی م اللغات

املكتبات واملعلومات والدراسات التوث�ی ق�ی ة
الفنون

الس�ی احة والفندقة
التصم�ی م الداخلي

الھندسة املعمار�ی ة وتخط�ی ط املدن
ج
التر�مة

التصم�ی م
اللغو�ی ات

األدب والبالغة والنقد
تصم�ی م األز�ی اء
التار�ی خ

البرام��ج التربو�ی ة في ج
امل�االت الثقاف�ی ة
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0

10

ج�امعات حكوم�ی ة

20

30

50

40

ج�امعات وكل�ی ات أھل�ی ة

70

60

80

90
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شكل  :7البرام��ج األكاديمية املقدمة للذكور من مؤسسات التعليم العالي السعودية في التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون حسب نوع املؤسسة التعليمية.
تصم�ی م األز�ی اء
الفنون

إدارة التراث

التصم�ی م الداخلي

اإلنتا��ج املر�ئ ي والتلفز�ی ون واألفالم

اآلثار

تعل�ی م اللغات

املكتبات واملعلومات والدراسات التوث�ی ق�ی ة
التصم�ی م
ج
التر�مة
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الس�ی احة والفندقة

األدب والبالغة والنقد

البرام��ج التربو�ی ة في ج
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التار�ی خ

اللغة العرب�ی ة وآدابھا

الھندسة املعمار�ی ة وتخط�ی ط املدن
اللغات ج
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ج
التعليم العالي ج
الخار�ي
مل�االت الثقافة والفنون في االبتعاث
ج
الخار�ي املتاحة للراغبين بدراسة أحد التخصصات ذات
تتنوع برام��ج االبتعاث
العالقة بالثقافة والفنون ،ويعد برنام��ج خــادم الحرمين الشريفين لالبتعاث
أقدمها وأوسعها من حيث نطاق البرام��ج املتاحة للتقديم ،بينما يعد برنام��ج
ً
تخصصا.
االبتعاث الثقافي الذي أطلقته وزارة الثقافة في عام 2020م أكثرها
يستعرض هــذا ج
ال�زء بيانات املتقدمين واملقبولين لدراسة التخصصات ذات
ج
البرنام�ين ،ليقدم صورة بانورامية لواقع
العالقة بالثقافة والفنون ضمن هذين
ج
الخار�ي رافد �ًا مهم �ًا له بالتكامل مع البرام��ج
التعليم العالي الذي يعد االبتعاث
األكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي املحلية.
تقدم أرقام املتقدمين لبرنام��ج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث ملمحا�ً إضافي �ًا
لإلقبال املتنامي الذي تشهده قطاعات الثقافة من حيث أعداد الراغبين بدراسة
أحد البرام��ج والتخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون ،إذ بلغ معدل النمو
في أعداد املتقدمين على التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون في برنام��ج
خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث  132%في الفترة من 2021-2019م رغم
ج
الترا�ع الطفيف لألعداد في عام 2021م عن العام السابق كما يوضح الشكل.8
الشكل  :8أعــداد املتقدمين لبرنام��ج خــادم الحرمين الشريفين لالبتعاث في
التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون في الفترة من 2021-2019م.
1800

1,560

1600
1400

1,355

1200
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414

200
0

2019
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2021

وتحتفظ األرقام بهذا النمط من النمو إذا ما قورنت أعداد املتقدمين لالبتعاث في
أحد التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون ج
بإ�مالي أعداد املتقدمين لبرنام��ج
االبتعاث في كافة التخصصات كما يوضح الشكل  ،9بنسبة بلغت  23%في
عام 2020م ،محافظة على ج
ات�اهها نحو النمو رغم انخفاض نسبتها في عام
2021م إلى .9%
الشكل  :9أعداد املتقدمين لبرنام��ج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث حسب
عالقة التخصص بالثقافة والفنون في الفترة من 2021-2019م.
2021

13,813

1,355

2020

5,272

1,560

2019

8,698
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تخصصات ذات عالقة بالثقافة والفنون

16000 14000 12000 10000
التخصصات األخرى

وبشكل الفــت تشير أرقــام املتقدمين لالبتعاث في التخصصات ذات العالقة
بالثقافة والفنون إلى فارق نسبي بلغ  11%بين أعــداد الذكور واإلنــاث الالتي
بلغت نسبتهن  % 44.34مقابل  55.66%للذكور كما يوضح الشكل ،10
إال أن هذا التوزيع النسبي يكتسب داللة مختلفة إذا ما أخذ باالعتبار أن نسبة
اإلنــاث بلغت  42.56%فقط من ج
إ�مالي أعــداد املتقدمين لالبتعاث في كافة
التخصصات ،أي؛ أن تمثيلهن في التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون
بالنسبة ج
إل�مالي عــدد اإلن ــاث أعلى مــن تمثيل أقرانهن مــن الــذكــور وإن كان
بفارق بسيط.
الشكل  :10نسبة املتقدمين من ج
ال�نسين لبرنام��ج خادم الحرمين الشريفين
لــابـتـعــاث فــي الـتـخـصـصــات ذات الـعــاقــة بــالـثـقــافــة وال ـف ـنــون فــي الـفـتــرة من
2021-2019م.

44.34%
55.66%

ذكر
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وإذا ما قورنت ج
م�االت التخصص التي حظيت بأكبر عــدد من املتقدمين كما
يوضح الشكل  11بتلك التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي داخل اململكة
(كما هو مبين في الشكل  ،)2يالحظ ارتفاع أعــداد املتقدمين للتخصصات في
ج
م�ال السياحة والفندقة والفنون واإلن ـتــا��ج املــر�ئ ــي وفنون الطهي ،في مقابل

ج
ترا�ع لتخصصات اللغات واآلداب ،وهو ما قد يكون مؤشر �ًا أوليا�ً على انخفاض
ج
للم�موعة األولى التي ترتفع فيها أعداد املتقدمين
العرض داخل اململكة بالنسبة
ج
ج
للم�موعة
الخار�ي ،في مقابل كفاية العرض ووفرة البرام��ج بالنسبة
لالبتعاث
الثانية التي تنخفض فيها أعدادهم.

الشكل  : 11أعداد املتقدمين لبرنام��ج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث حسب ج
م�االت التخصص ذات العالقة بالثقافة والفنون في الفترة من 2021-2019م.
الس�ی احة والفندقة

الھندسة املعمار�ی ة وتخط�ی ط املدن
اللغو�ی ات
الفنون

التار�ی خ

174

فنون الطھي

اإلنتا��ج املر�ئ ي والتلفز�ی ون واألفالم

93

552

155

91

املكتبات واملعلومات والدراسات التوث�ی ق�ی ة
األدب والبالغة والنقد

58

التصم�ی م

54

49

اللغات ج
األ�نب�ی ة وآدابھا

30

تصم�ی م األز�ی اء

30

اآلثار

25

ج
التر�مة

20

التصم�ی م الداخلي

20

تعل�ی م اللغات

13

إدارة التراث

ثقاف�ی ة أخرى

البرام��ج التربو�ی ة في ج
امل�االت الثقاف�ی ة

1

اللغة العرب�ی ة وآدابھا
0
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وفي حين مثلت نسبة املتقدمين لدراسة أحد البرام��ج والتخصصات ذات العالقة
بالثقافة والفنون ضمن برنام��ج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث في الفترة
املمتدة من 2021-2019م  11%من ج
إ�مالي املتقدمين كما يشير الشكل ،12
تشير أعداد املقبولين الذين بلغت نسبتهم  16.9%من ج
إ�مالي املقبولين في
البرنام��ج إلى العناية الرسمية التي باتت تحظى بها ج
م�االت الثقافة والفنون في
األعوام األخيرة.
الشكل  :12أعداد املتقدمين واملقبولين لبرنام��ج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث
حسب عالقة التخصص بالثقافة والفنون في الفترة من 2021-2019م.
ج�ميع
التخصصات

31,112

التخصصات
ذات العالقة
بالثقافة والفنون

2,242

3,329

84%

379

88% 86%

90%

أعداد املتقدمين

92%

94%

96%

98%

100%

أعداد املقبولين

وفــي دال ل ــة على حـ جـ�ــم التمثيل الفعلي لــإنــاث فــي التخصصات ذات العالقة
بالثقافة والـفـنــون ضمن بــرنــامــ��ج خــادم الحرمين الشريفين لالبتعاث ،يشير
الشكل  13إلى أن نسبة اإلناث املقبوالت لدراسة أحد البرام��ج والتخصصات ذات
العالقة بالثقافة والفنون ج
ت�اوزت نسبة الذكور بفارق بسيط ،إال أن هذا الفارق
يكتسب داللته إذا ما قورن بالفارق النسبي بين ج
ال�نسين في أعداد املتقدمين
التي يغلب عليها الذكور ،كما سبقت اإلشارة إليه.
الشكل  :13نسبة املتقدمين واملقبولين من ج
ال�نسين لبرنام��ج خادم الحرمين
الشريفين لالبتعاث في التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون في الفترة
من 2021-2019م.
املتقدمين

املقبولين

0%

44.34%

55.66%

شكل  :14أعداد املقبولين في برنام��ج االبتعاث الثقافي لعام 2021م بحسب
م�ال التخصص ج
ج
وال�نس.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ اﻻﺑﺘﻌﺎث اﻟﺜﻘﺎ �� � �� ﻟﻌﺎم 2021م ﺑﺤﺴﺐ ٜ
ﻣﺤﺎل اﻟﺘﺨﺼﺺ وا ��ٜﻨﺲ
�
� �� � ��
اﳌﻘﺒﻮﻟ� � �
�
أﻋﺪاد
�
ٜ
ﺴﺘ�� واﻟﺪﻛﺘﻮراه
واﳌﺎﺣ �
ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ اﻻﺑﺘﻌﺎث اﻟﺜﻘﺎ �� � �� ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس
�
� �� � ��
اﳌﻘﺒﻮﻟ� � �
�
�

4

10

ﺗ����� اﻷزﻳﺎء

اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ

اﳌﺴﺮح

اﳌﻜﺘﺒﺎت واﳌﺘﺎﺣﻒ

اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ

اﻟﺘ�����

ﻓﻨﻮن اﻟﻌﻤﺎرة

ﻓﻨﻮن اﻟﻄﻬﻲ

15

56

27

62

49.08%
40%

20%
ذكر

60%

80%

100%

أنثى

ال أعلى لإلناث ،إذ
وباملثل ،تعكس بيانات االبتعاث الثقافي لعام 2021م تمثي �ً
بلغت نسبتهن  65.7%ضعف أعداد الذكور الذين مل ج
يت�اوزوا  159مبتعثا�ً كما
(((1
ّ
يفصل الشكل .14

37

63

102 74
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم

50.92%

14

اﻟ��اث واﻵﺛﺎر
ﻋﻠﻢ �

305
اﻹﻧﺎث

اﻷدب واﻟﻠﻐﻮﻳﺎت

464
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وبينما حلت تخصصات السياحة والهندسة املعمارية في املركزين األول والثاني
ج
ترا�عت بعض التخصصات
من حيث أعــداد املقبولين باإلضافة للمتقدمين،
لتحل محلها تخصصات أخرى كالتصميم الذي احتل الترتيب الثالث في أعداد

املقبولين كما يوضح الشكل  .15ويتضح ذلــك في الشكل  16حيث قبل في
البعثة  30%من املتقدمين في تخصص التصميم ،كما ج
ن�د تخصصات أخرى
مثل التصميم الداخلي والسياحة والفندقة ،وعلوم املكتبات واملعلومات.

الشكل  :15ترتيب التخصصات ذات العالقة بالثقافة والفنون من حيث أعداد املتقدمين واملقبولين لبرنام��ج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث
في الفترة من 2021-2019م.

13

11
6
1

8

7

5

4

2

12

10

9

3

الس�ی احة والفندقة

الھندسة املعمار�ی ة وتخط�ی ط املدن

اللغو�ی ات

الفنون

التار�ی خ

فنون الطھي

اإلنتا��ج املر�ئ ي والتلفز�ی ون واألفالم

املكتبات واملعلومات والدراسات التوث�ی ق�ی ة

التصم�ی م

اللغات ج
األ�نب�ی ة وآدابھا

تصم�ی م األز�ی اء

اآلثار

ج
التر�مة

التصم�ی م الداخلي

تعل�ی م اللغات

إدارة التراث

بالنسبة للمتقدمين

16

ثقاف�ی ة أخرى

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18

17

15

بالنسبة للمقبولين

الشكل    :16نسبة املقبولين مــن املتقدمين للتخصصات الثقافية لبرنام��ج
خ ـ ــادم ال ـحــرم ـيــن ال ـشــر ي ـف ـيــن لــاب ـت ـعــاث ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن 2021-2019م،
بحسب التخصص.
فنون الطھي

7%

الھندسة املعمار�ی ة وتخط�ی ط املدن

8%
15%
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تصم�ی م األز�ی اء
املكتبات واملعلومات والدراسات التوث�ی ق�ی ة
الفنون

3%
3%

13%

الس�ی احة والفندقة

8%

إدارة التراث
التصم�ی م
اإلنتا��ج املر�ئ ي والتلفز�ی ون واألفالم

9%
3%
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تعل�ی م اللغات
ج
التر�مة
اللغات ج
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اللغو�ی ات
0%
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30%

3%

التار�ی خ
اآلثار

14%

8%
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ج
االت�اهات العامة نحو التخصصات الثقافية والفنية في اململكة
يرصد مسح املشاركة الثقافية الــذي شمل عينة ممثلة بلغت  3043شخصا�ً
ات�اهات أفــراد ج
من مختلف مناطق اململكة ج
امل�تمع نحو التخصصات الثقافية
والفنية كمؤشر على مــدى ج�اذبية هــذه التخصصات بالنسبة لهم ،كما تتيح
نتا�ئ ج�ه اسـتـقــراء الــدوافــع وامل ـيــول الـفــرديــة نحو دراس ــة التخصصات الثقافية
والفنية .ويرسم مسح املشاركة الثقافية لعام 2021م صورة واعدة تشير إلى
إي�ابي في التصورات الذهنية لدى أفراد ج
تغير ج
امل�تمع حول التخصصات الثقافية
والفنية؛ إذ أظهر املسح أن ما يزيد على ثلث أفــراد العينة  32%يرغبون في
دراسة تخصص ثقافي أو فني كما يوضح الشكل  ،17وذلك بنسب متقاربة بين
ج
ال�نسين؛ مع زيادة ّ
مب�ن في الشكل
الف�ات األصغر سن �ًا كما هو ّي
مطردة في ئ
 .18وتبرز داللة هذه النسبة كمؤشر على تزايد االهتمام بالتخصصات الثقافية
والفنية ،وقــدرتـهــا على ج� ــذب الــدارسـيــن عند مقارنتها بنسبة مــن درس ــوا أو
يدرسون أحد هذه التخصصات ،وهم يمثلون  6%من أفراد العينة فقط ،بفارق
الفت بلغ  % 26بينهم وبين من يرغبون في دراسة تخصص ثقافي أو فني ،وهو
ما يدعو للتفاؤل بمستقبل التعليم الثقافي والفني في ظل ج
ال�هود الساعية
(((2
لتعزيز حضور الثقافة والفنون في ج
امل�ال العام.

شكل  :17نسبة الــذيــن سبق لهم الحصول على ج
در� ــة علمية (بكالوريوس،
دراسات عليا) في أحد التخصصات الثقافية والفنية.
6%

32%

62%

نعم ،درست أو أدرس حال�ی ا

ال ،مل �ی سبق لي

ال ،ولكن أرغب بالدراسة

شكل  :18التوزيع النسبي للذين سبق لهم الحصول على ج
الف�ة العمرية.
در�ة علمية (بكالوريوس ،دراسات عليا) في أحد التخصصات الثقافية والفنية بحسب ئ
>50

40-50

40-33

4%

5%

7%

76%

19%

67%

27%

59%

35%

25-33

5%

37%

58%

18-25

7%

36%

57%

نعم ،درست أو أدرس حاليا

ال ،ولكن أرعب بالدراسة

ال ،مل يسبق لي
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يقدم املسح تـصــورا�ً أولـيـا�ً عن مالمح هــذا التغير اإليـ جـ�ــابــي ،فبالنظر إلــى دوافــع
ال ــدراس ــة ل ــدى مــن درسـ ــوا أو يــرغـبــون فــي دراسـ ــة أح ــد التخصصات الثقافية
والفنية ،برز الشغف واالهتمام الشخصي كأول دافع لدى الغالبية بنسبة بلغت
 ((2(،65%وهــو ما تؤكده نتا�ئ ��ج النقاش البؤري الــذي �أُ ج� ــري مع ج
م�موعة من
الطالب والطالبات الدارسين لتخصص ثقافي أو فني ،والذين أفادوا أن الشغف
كــان دافـعـهــم الــر�ئ ـي ـســي ((2(.وفــي املــرتـبــة الـثــانـيــة ،حلت فــرص العمل الحالية
واملستقبلية كدافع لــدى  25%من أفــراد العينة كما في الشكل  ،19وخاصة
بين اإلناث ،بفارق بلغ  6%عن أقرانهم من الذكور كما يوضح الشكل  ،20مما
(((2
يعكس تفاؤ �ًال بمستقبل الوظا�ئ ف واملهن الثقافية والفنية لدى اإلناث.
شكل  :19التوزيع النسبي لدوافع دراسة التخصصات الثقافية والفنية بين من
درسوا أو يرغبون في دراسة أحد التخصصات الثقافية والفنية.
1.9

7.7

25.2
65.1

شغف واھتمام شخصي

فرص العمل الحال�ی ة واملستقبل�ی ة

146

املعدل الدراسي أو ُم َّ
تطلبات االلتحاق بالتخصص
أخرى غ�ی ر التي ذكرت لك

شكل  :20التوزيع النسبي لدوافع دراسة التخصصات الثقافية والفنية بين من
درسوا أو يرغبون في دراسة أحد التخصصات الثقافية والفنية بحسب ج
ال�نس.
أثنى

ذكر

29%

9%

62%

23%

7%

70%

قرص العمل الحالية واملستقبلية

شغف واهتمام شخصي

املعدل الدراسي أو متطلبات االلتحاق بالتخصص

وبتسليط الضوء على طبيعة ج
امل�االت الثقافية لدى من تخصصوا في أحدها،
مب�ن فــي الشكل 21تـصــدر تخصصات األدب
أظـهــرت نـتــا�ئ ــ��ج املـســح كما هــو ّي
والتر�مة بنسبة قاربت النصف ّ ،43%
ج
شكل اإلنــاث غالبيتهم كما
واللغة
يوضح الشكل 22؛ وعلى نحو الفت ،أظهر املسح أن ج
م�ال العمارة الذي ج�اء
امل�االت مل ج
خامسا�ً في ترتيب ج
تت�اوز نسبة اإلناث فيه  1.8%في مقابل 6.8
(((2
ج
%لدى الذكور ،كما هو موضح في الشكل 22؛ وقد ير�ع ذلك إلى أن كثيرا�ً
من أقسام العمارة تركزت في ج
ال�امعات األهلية كما سبقت اإلشــارة إليه،
ً
بينما مل تُ�تح ج
مؤخرا .وتعزز
ال�امعات الحكومية تخصصات العمارة لإلناث إال
بيانات االبتعاث الثقافي لعام 2021م نتا�ئ ��ج املسح فيما يتعلق ج
بامل�ال األكثر
دراســة؛ فمن بين  464طالب �ًا صدر القرار بابتعاثهم في عام 2021م ،تصدر
تخصص األدب واللغويات من حيث عدد الطالب املبتعثين الذين بلغوا 102
أي ما نسبته .21.9%
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مل�ال الدراسة لدى من درس أو يدرس تخصصا�ً ثقافي �ًا أو ً
شكل  :21التوزيع النسبي ج
فنيا.
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30.0
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13.5

ج
والتر�مة
األدب واللغة

التار�ی خ والتراث

أخرى

التصميم والفنون البصر�ی ة

فنون العمارة والتصم�ی م

املكتبات

األز�ی اء والطھي والفنون

اآلثار واملتاحف

األفالم واملوس�ی قى والغناء

0.0

5.8

5.0

4.3

2.8

2.6

1.1
املسرح والفنون األدا�ئ �ی ة

10.0

7.4

مل�ال التخصص لدى من درس أو يدرس تخصصا�ً ثقافي �ًا أو فنيا�ً بحسب ج
شكل  :22التوزيع النسبي ج
ال�نس.
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والتصم�ی م
ذكر
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حضور الثقافة في األنشطة الطالبية داخل ج
ال�امعة
ال يقتصر حـضــور الـثـقــافــة فــي مــؤسـســات التعليم عـلــى امل ـن ـهــ��ج الــدراســي أو
امل ــواد التخصصية ،إنـمــا يـبــرز أي ـض ـ �ًا وبـشـكــل أســاســي فــي الـنـشــاط الــاصـ فّـ�ــي
الذي يوفر-إذا قّ
تل�ى الدعم الكافي -مساحة تُ�سهم في صقل ج
ت�ارب الطالب
وتكتشف مواهبهم ،وتتيح لهم فرص اإلسهام في املشهد الثقافي والفني في
املساحات العامة ،سواء داخل ج
ال�امعة والكلية أو خار��ج املؤسسة عبر األندية
الطالبية وأنـشـطـتـهــا ((2(.وتتنوع اهتمامات األنــديــة الطالبية فــي ج
ال�امعات
والكليات باململكة ،فمنها ما هو متخصص في الثقافة والفنون ،ومنها ما هو
غير متخصص؛ إال أنه يقدم أنشطة تتعلق بالثقافة والفنون ،وذلك بحسب

مسح ج
لل�امعات شمل عينة مكونة من  18ج�امعة حكومية وخاصة؛ حيث
بلغ عــدد األنــديــة الطالبية الثقافية فيها 101؛ وقــد اسـتـحــوذ قـطــاع الفنون
الـبـصــر يــة عـلــى الـنـصـيــب األ ك ـبــر مــن نـشــاطــات تـلــك األنــديــة بــواقــع  18نــاديــا
للفنون البصرية ،واحتلت أندية الكتاب املرتبة الثانية بعدد  14ناديا؛ وهو
ً
عموما ،فلم تكد تخلو ج�امعة من ج
ال�امعات
ما يعكس روا��ج أنشطة القراءة
التي شملها املسح من ناد للقراءة أو أنشطة متصلة بالكتاب .وأتــت أندية
املسرح والفنون األدا�ئ ية في املرتبة الرابعة كما يوضح الشكل  ((2(.23ج
و�دير
بــالــذكــر أن لـلـ جـ�ــامـعــات الـسـعــوديــة تــار ي ـخ ـ �ًا مــع فــن امل ـســرح وتشكيل الـحــراك
(((2
املسرحي في اململكة.

شكل  :23أعداد األندية الطالبية ذات العالقة بالثقافة والفنون في ج
ال�امعات املحلية مرتبة بحسب القطاع.
الفنون البصر�ی ة
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تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

التدريب والتأهيل الثقافي والفني في اململكة
أسـهــم قـطــاع الـتــدريــب فــي اململكة إسـهــامــات عــديــدة تمثلت -بشكل خــاص-
ج
الحا�ة لبناء املـعــارف الثقافية وامل ـهــارات الفنية في ظل قلة البرام��ج
في سد
التعليمية املتخصصة؛ فقد أتــاح لشريحة واسعة من املستفيدين أن يلتحقوا
ببرام��ج وورش ذات منحى ثقافي وفني حين كان التعليم ج
ال�امعي املتخصص
ثقافيا�ً وفنيا�ً مـحـ ً
ـدودا ،أو مل تكن ج
ال�امعات تتيح دراســة تخصص ثقافي وفني
بعينه؛ فعلى سبيل املثال ،بينما مل يتوفر تخصص فنون الطهي باملعنى االحترافي
في قا�ئ مة التخصصات الثقافية املتاحة في ج
ال�امعات املحلية إال في نطاق محدود،
ُي�قدم قطاع التدريب عبر معاهد ومراكز عدة البرام��ج والورش التدريبية املختلفة
(((2
في فنون الطهي للمحترفين واملهتمين على حد سواء.
ومع تنامي االهتمام بالثقافة والفنون ،يشهد قطاع التدريب والتأهيل الثقافي
والفني الـيــوم تـطــورات عــدة ،وتــأتــي هــذه الـتـطــورات بالتزامن مــع نشاط وزارة
وهي�اتها واملؤسسات التي تشرف عليها في مختلف القطاعات الثقافية.
الثقافة
ئ
ج
يت�لى هذا التطور في بروز معاهد ومؤسسات تدريبية متخصصة تقدم عددا�ً
من البرام��ج والورش التدريبية في ج
م�االت ثقافية وفنية مختلفة .ومع إشراك
وزارة الثقافة في تنظيم قطاع التدريب والتأهيل الثقافي والفني في اململكة؛
فإن القطاع -وعلى نحو مطرد -يشهد املزيد من التنظيم والتخصص والتحول.

التطورات التنظيمية في قطاع التدريب
والتأهيل الثقافي والفني
تبرز عند الحديث عن ج
ال�انب التنظيمي للتدريب الثقافي ثالث ج�هات تعمل
بشكل متكامل حسب اختصاصها؛ وهــي وزارة الـثـقــافــة ،واملــؤسـســة العامة
وهي�ة تقويم التعليم والتدريب .وفي األعوام األخيرة
للتدريب التقني واملهني،
ئ
شهد قطاع التدريب والتأهيل الثقافي والفني في اململكة تطورات عديدة؛ أعادت
ال�هات في ج
توزيع املسؤولية بين هذه ج
م�ال التدريب والتأهيل الثقافي والفني؛
ج
ج
بهدف رفع كفاءة ج
امل�ال وتحسين �ودة مخر�اته.
في إطــار هذا التكامل ،قّ
و�عت وزارة الثقافة في الربع الثاني من عام 2021م
اتفاقية مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،تُ�عيد تنظيم آلية إصدار
التراخيص واعـتـمــاد املــؤسـســات وال ـبــرامــ��ج التدريبية ،وذل ــك مــن خــال توزيع
الصالحيات بين املؤسسة وكل من وزارة الثقافة
والهي�ات الثقافية ((2(،بحيث
ئ
تختص هاتان األخيرتان ج
بال�وانب الفنية لعملية إصــدار التراخيص كاملوافقة
هي�ة تقويم التعليم والتدريب ،وتحديدا�ً
مع
بالتعاون
على البرام� ،واعتمادها
ئ
ج
مع املركز الوطني للتقويم ،واعتماد التدريب (مسار) باعتباره ج
ال�هة املسؤولة
ج
عن اعتماد البرام��ج التدريبية وقياس ج�ودتها
ومخر�اتها ((3(،باإلضافة إلصدار
واعتماد الشهادات التدريبية بمصادقة من املؤسسة العامة للتدريب التقني
واملهني .وترسم االتفاقية آلية التعاون بين األطــراف الثالثة بما يضمن تسهيل
عملية الترخيص للمنشآت التدريبية ،الـتــي تـقــدم ج�ميع طلبات الترخيص
الخاصة بها عبر منصة “أبدع“ اإللكترونية التابعة لوزارة الثقافة ،وتهدف مثل
هــذه االتفاقيات إلــى رفــع ج�ــودة املنشآت التدريبية التي تقدم بــرامــ��ج ودورات
ج
مخر�اتها ،وبناء معايير لتقويم التدريب الثقافي والفني،
ثقافية وفنية وتحسين
بي�ة التدريب والتأهيل الثقافي والفني
كما تسعى هذه االتفاقيات إلى تنظيم ئ
في اململكة على املستويين الفني واإلداري ((3(.وقد تزامن ذلك مع إطالق وزارة

الثقافة بالتعاون مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني املرحلة األولى
والثانية من منصة "أبدع" للتراخيص التي تهدف إلى تسهيل استخرا��ج رخصة
ملــزاولــة األنشطة الثقافية والفنية لــأفــراد واملؤسسات على حد ســواء .وتقدم
املنصة للمنشآت تراخيص النشاطات التدريبية على أال تزيد مدة البرنام��ج على
أربعة أسابيع ،وتعمل الوزارة في املرحلة املقبلة على إصدار تراخيص للمنشآت
التي ستقدم دورات أو برام��ج تزيد مدتها على أربعة أسابيع ،وتنتهي بالحصول
(((3
على دبلوم أو مؤهل أكاديمي.
شكل  :24أنواع التراخيص للنشاط التدريبي الثقافي والفني للمؤسسات.

(((3

� ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
 �ٜاﻟﺜﻘﺎ �� ��� واﻟﻔ �� � �
اﻟ��اﺧﻴﺺ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺘﺪرﻳ� � �
أﻧﻮاع �

رﺧﺼﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

� ﻋ��
� واﳌﻬ�� � �
ﻫﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻘ�� � �
اﻻﺳﺘ���ﺎر �� � �� اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات

ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ ﺗﺪرﻳ� ���ٜ
�
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� دورة أو
�

اﻟﻬﻴﯩﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﺒﺪء
ﻫﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ �ُﯨﻤﻨﺢ ﻣﻦ
ٔ

 �ٜﺑﺎﳌﻘﺮ اﳌﻌ ���ﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺪرﻳ� � �

ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ ﺗﺪرﻳ� ���ٜ
�
ﺗﻔﻌﻴﻞ دورة أو
�

اﻟﻬﻴﯩﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻟﺒﺪء
ﻫﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ �ُﯨﻤﻨﺢ ﻣﻦ
ٔ

 �ٜﺑﺎﳌﻘﺮ اﳌﻌ���ﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺪرﻳ� � �

املعاهد واملؤسسات التدريبية النشطة والبرام�ج
�
التدريبية التي تقدمها
تحدد املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني البرام��ج التدريبية التي يمكن
ج
و�ـعــد الدبلوم التدريبي
ودر� ــة التأهيلُ ،ي
اعتمادها ،وتختلف في النوع واملــدة
أطولها ،والدورات التطويرية أقصرها كما يوضح الشكل .25
شكل  :25أنواع ومستويات البرام��ج التدريبية املعتمدة.
أشكال البرام�ج التدريبية املعتمدة.
�

(((3

اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺘﺪرﻳ���� ٜ

� إ�� ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺳﻨﺘ� � �
�
ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ� ﺗﺪرﻳ� � ��ٜﻣﺪﺗﻪ ﻣﻦ
�

اﻟﺘﺄﻫﻴ���
�ﻧﺎﻣﺢ
�
اﻟ�
ٜ
�
�

ﺳﻨﺘ� ���
�
 �ٜﻣﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إ�� أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ� ﺗﺪرﻳ� � �
�

اﻟﺪورة اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ

أﻛ�� ﻣﻦ ﺷﻬﺮ وأﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ� ﺗﺪرﻳ� � ��ٜﻣﺪﺗﻪ �
�
أﻛ�� ﻣﻦ  60ﺳﺎﻋﺔ
وﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ �

اﻟﺪورة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ� ﺗﺪرﻳ� � ��ٜﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ،وﻻ ﺗﺰﻳﺪ
�
ﺳﺎﻋﺎﺗﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ �
� ﺳﺎﻋﺔ
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وبحسب بيانات املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،فإن معظم مراكز
ومعاهد التدريب عامة وغير متخصصة ،أي أنها تقدم دورات وبرام��ج في ج
م�االت
ّ
تشكل الثقافة والفنون ج�ــزءا�ً منها فقط؛ كما تركز معظم تلك املعاهد
متباينة
على تقديم الدورات التطويرية (ال تزيد على شهر) ((3( .وفي املقابل ،ج
تو�د بعض

املعاهد املرخصة واملتخصصة في التدريب الثقافي والفني ،وتتخصص في تقديم
الــدورات التأهيلية وبرام��ج املستويات األعلى (أكثر من شهر)؛ وتتركز معظمها
في فنون الطهي واألزياء والسياحة ،وتتوزع في املدن الكبرى ،ويوضح ج
ال�دول 5
أبرز تلك املعاهد وأنواع البرام��ج التدريبية التي تقدمها.

ج�دول  :5أبرز البرام��ج التدريبية املرخصة ذات العالقة بالثقافة والفنون.
البرام� والدورات ذات املنحى الثقافي والفني املرخصة.
ج
عينة من
�

(((3

املنشأة

النوع

ج�نس املستفيدين

املدينة

ج
املع�نات والحلويات
دورة تأهيلية في

معهد زادك العالي للتدريب

دورة تأهيلية

ذكور

الخبر

الطهي االحترافي

معهد التميمي للتدريب

دورة تأهيلية

ذكور

الدمام

دورة تأهيلية في تصميم األزياء

معهد موضة للتدريب

دورة تأهيلية

إناث

املدينة املنورة

الخدمات الفندقية في الطهي

معهد األكاديمية السعودية الدولية للفندقة
والسياحة العالي للتدريب

برنام��ج تأهيلي

ذكور وإناث

ج�دة

تصميم االتصال املر�ئ ي

معهد رافلز الشرق األوسط العالي للتدريب

دبلوم

إناث

الرياض

تصميم ج
امل�وهرات

معهد رافلز الشرق األوسط العالي للتدريب

دبلوم

إناث

الرياض

تصميم األزياء

معهد رافلز الشرق األوسط العالي للتدريب

دبلوم

إناث

الرياض

ج
التكنولو�ي التطبيقي
دبلوم تصميم األزياء

معهد املهارات والفنون العالي للتدريب

دبلوم

إناث

الرياض

الفنون البصرية

معهد املهارات والفنون العالي للتدريب

دبلوم

إناث

الرياض

البرنام

�ج

معاهد ومؤسسات تدريبية ثقافية وفنية حديثة
بــال ـتــوازي مــع املـعــاهــد واملــؤس ـســات الـتــدريـبـيــة املــرخـصــة مــن املــؤسـســة العامة
لـلـتــدريــب الـتـقـنــي وامل ـه ـنــي ،ب ــرزت فــي الـسـنـيــن األخ ـي ــرة مـعــاهــد وأكــاديـمـيــات
ومؤسسات تدريبية (أهلية وخاصة) أكثر صلة بالقطاع الثقافي والفني ،وهي
تقدم مستويات أكثر تخصصا�ً واحترافية في ج
م�االت ثقافية وفنية مختلفة.
من ضمن هذه املعاهد واألكاديميات الحديثة املعهد امللكي للفنون التقليدية،
وأكاديمية  ،MBCوفن ج�ميل ،ومعهد مسك للفنون ،ويعول عليها في تقديم
برام��ج ونماذ��ج تدريبية واعدة .يأتي املعهد امللكي للفنون التقليدية في مقدمة
األكاديميات الثقافية املنشأة حديثا�ً من حيث األهمية والتخصص والذي د�شّ نت
وزارة الثقافة في الربع الثالث من عام 2021م مقر �ًا له في الرياض وآخر في
ج� ـ ــدة ((3(.يـقــوم املعهد فــي الــوقــت الـحــالــي بتوفير دبـلــومــات وب ــرام ــ��ج ودورات
تعليمية وتدريبية في الفنون التقليدية؛ تشمل فن التطريز والنسي� ،والفنون
ج
البصرية ،والفنون التقليدية األدا�ئ ية ،والتراث الثقافي؛ تشمل برنام��ج تلمذة
البناء التقليدي ،وبرنام��ج تلمذة السدو ،ودبلوم فنون للبناء والتراث املعماري،
ويسعى املعهد إلى تأهيل امللتحقين ملعرفة وممارسة الفنون التقليدية ،وذلك
ج
والخري�ين من الحفاظ على التراث
بهدف رفع مستوى الوعي وتمكين الطالب
(((3
الثقافي الثري للمملكة وتطويره بمختلف أطيافه وتنوعاته.
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الهي�ات الحكومية باملساهمة فــي هــذا الـنـطــاق ،ففي أواخ ــر عام
تـقــوم بعض
ئ
الهي�ة امللكية ملحافظة العال معهد العال للغات؛
2021م ،على سبيل املثال ،د�شّ نت ئ
الذي يقدم دورات منها ما يستهدف أبناء املنطقة لتطوير مهاراتهم اللغوية في
ج
اإلن�ليزية والفرنسية والصينية ،ودورات في اللغة العربية تستهدف السياح
الذين يرغبون في تطوير لغتهم العربية؛ كما يقدم املعهد دورة الفتة في اللغة
النبطية نظرا�ً الرتباطها الوثيق بتاريخ املدينة؛ ويسعى املعهد لتنمية وإثراء املشهد
(((3
املحلي ،وفتح آفاق للتواصل بين السكان والسياح.
ال تقتصر امل ـحــاوالت النوعية فــي توفير الـتــدر يــب الثقافي للمستفيدين على
امل�هودات الحكومية ،إذ تؤدي املؤسسات غير الربحية دورا�ً ً
ج
بارزا .تقدم مؤسسة
فن ج�ميل عدة مبادرات تعليمية مبتكرة؛ تستهدف الفنانين واملهتمين على
حــد ســواء عبر حــي ج�ميل بوصفه ج
م�مع �ًا نوعيا�ً للفنون؛ ويسعى الحي بعد
افتتاحه فــي أواخ ــر عــام 2021م إلــى تقديم ال ـبــرامــ��ج املتخصصة ،وال ـنــدوات
العامة ،والــورش التدريبية في ج
م�االت فنية متنوعة مثل الرسم والسينما
واملوسيقى .وسيضم الحي أكاديمية عيش املتخصصة في فنون الخبز ،ومعرض �ًا
ج
االرت�الية؛ وهو ما يعكس سعي الحي ألن يكون
فني �ًا ونادي �ًا للعروض الكوميدية
مشروع �ًا متكام �ً
ال ومستداما�ً من حيث أبعاده الثقافية واملادية ((4(.ويضاف حي
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ج�ميل إلــى مؤسسات أخــرى كانت قد قطعت شــوطـا�ً في املـيــدان مثل معهد
مسك للفنون وهــو معهد غير ربـحــي متخصص فــي دعــم الفنانين ،وإقــامــة
املعارض الفنية ،وتوفير منح سنوية ،ويقدم املعهد برام��ج وورشا�ً تدريبية على
ً
ميعا؛
مدار العام منها ما هو خاص بالفنانين ،ومنها ما هو متاح للمهتمين ج�
ويسعى املعهد ألن يـكــون منظمة ثقافية را�ئ ــدة فــي دعــم الفنانين والـتــرويــ��ج
للفن لدى ج�ميع أطياف ج
امل�تمع ((4(.وباملثل ،تقدم أكاديمية إثراء التابعة ملركز
امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي (إثــراء) عدة بــرامــ��ج ضمن مسارات معظمها
يتعلق بالثقافة والفنون ،وذلك من خالل دورات قصيرة تشمل فنون الكتابة
اإلبــداع ـيــة ،واملــوسـيـقــى ،وف ـنــون التصميم ،واألفـ ــام والـفـنــون األدا�ئ ــي ــة ،وتقام
بالتعاون مع مدربين وفنانين محليين وعامليين؛ وتهدف األكاديمية من خالل
برام�ها التدريبية إلى تطوير وبناء املواهب التي تُ
ج
س�سهم في تنمية القطاعات
(((4
الثقافية والفنية املختلفة.
كـمــا يسهم الـقـطــاع ال ـخــاص كــذلــك فــي رف ــع مـسـتــوى االح ـت ــراف فــي الـخـيــارات
التدريبية ،وهو على سبيل املثال ما يظهر في نشاط أكاديمية  MBCالتي انطلقت
في منتصف عام 2020م الكتشاف املواهب الصاعدة ،ودعم املبدعين واملهتمين
بالفنون السينما�ئ ية ،والبرام��ج التليفزيونية واإلنتا��ج املر�ئ ي؛ وتقدم األكاديمية
ج
برنام�ا�ً للتدريب في مواقع العمل يهدف لالنتهاء بالتوظيف في عدد من املهن
(((4
والسينما�ئ
املر�ئ
ية.
املتصلة بقطاع اإلنتا��ج ي ،وخاصة األعمال التلفزيونية
الهي�ات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة في تقديم دورات تدريبية
أخير �ًا تنشط
ئ
على مدار العام في ج
م�االت ثقافية وفنية متنوعة ،وتقدم بعض هذه الدورات
ج
ومهر�انات دولية؛ مثل الــدورات التدريبية التي قدمت
على هامش معارض
ـر�ــان البحر األحـمــر السينما�ئ ي الــدولــي ،ومـهـ ج
فــي مـهـ ج
ـر�ــان األف ــام السعودية
ج
التر�مة أو مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة.
أو مؤتمرات عاملية مثل ملتقى
باإلضافة إلى األنشطة التدريبية التي تقدمها ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة
والفنون ،واألندية األدبية في مختلف أنحاء اململكة.

واقع التدريب الثقافي والفني ج
وات�اهات املستفيدين
نحو البرام�ج التدريبية
�

يرصد هــذا الـ جـ�ــزء في ملحة عامة واقــع التدريب الثقافي ،وخصوص �ًا في ج
م�ال
ال ــدورات والـبــرامــ��ج القصيرة من حيث تنوع املوضوعات والقطاعات الثقافية
التي يتناولها ،واملؤسسات النشطة فيه ،وأع ــداد الـبــرامــ��ج وال ــورش التدريبية
املقدمة ،ج
وح�م املستفيدين منها ،والتي اعتمدت على بيانات املراكز واملؤسسات
التدريبية املرخصة مــن املؤسسة العامة للتدريب التقني واملـهـنــي ،باإلضافة
للهي�ات واملــؤسـســات التابعة ل ــوزارة الثقافة والـتــي تقدم بــرامــ��ج تدريبية كل
ئ
بحسب ج
م�االتها ،وقا�ئ مة غير شاملة ألبرز املعاهد واملؤسسات التدريبية الحديثة
الخاصة واألهلية.

وكما يوضح الشكل  26بلغ العدد ج
اإل�مالي للدورات املقدمة من املعاهد ومراكز
التدريب املرخصة من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني  127دورة؛
ً
ج
بإ�مالي حضور هو األعلى إذ بلغ حوالي 13,031
مستفيدا؛( ((4وفــي مقابل
هذه الكثافة في أعداد املستفيدين ،فإن عدد البرام��ج والدورات التدريبية املقدمة
والهي�ات واملؤسسات التابعة لها ج
ت�اوز ما قدمته تلك املعاهد
من وزارة الثقافة
ئ
املرخصة ،ج
بإ�مالي بلغ  235دورة ،مع انخفاض في عدد املستفيدين منها بما
(((4
يقارب  8382مستفيد �ًا كما يوضح الشكل  .26وبــذات الطريقة ،بلغ عدد
الدورات التي قدمتها املعاهد واملؤسسات الخاصة واألهلية  226دورة ج
بإ�مالي
ً
تقريبا ،وهما األعلى من حيث عدد الدورات ،واألقل من حيث
 4264مستفيد �ًا
عــدد املستفيدين ((4(.ويمكن أن يعزى هــذا التباين في أعــداد البرام��ج مقارنة
باملستفيدين منها إلــى أن بــرامــ��ج املــؤسـســات الثقافية ومــؤسـســات التدريب
الخاصة واألهلية تميل إلى كونها أكثر تخصصية من حيث املحتوى ،وتركيزها
عــادة ما ينصب على ج
ال�وانب الفنية والتطبيقية ،مما يتطلب أعــداد �ًا أقل من
املستفيدين ،وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل التدريب الثقافي واإلقبال عليه؛ إذا
ما �أُ خذت حداثة بعض هذه املؤسسات واملراكز بعين االعتبار.
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شكل  :26أعداد الدورات التدريبية واملستفيدين منها بحسب نوع ج
ال�هات
التي قدمتها.
127

13031

235
8382

226

4264
عدد املستف�ی د�ی ن

عدد الدورات

وزارة الثقافة والھ�ی ئ�ات واملؤسسات التابعة لھا

املؤسسات الخاصة واألھل�ی ة

معاھد مؤسسة التدر�ی ب املھني

وبتسليط الضوء على القطاعات األكثر نشاط �ًا من حيث إقامة البرام��ج والورش
التدريبية ،تشير البيانات إلــى توزيع مختلف لنصيب القطاعات الثقافية من
البرام��ج التدريبية حسب نوع املؤسسة .فبالنظر إلى البرام��ج املقدمة من وزارة
والهي�ات واملؤسسات التابعة لها واملعاهد واملؤسسات التدريبية الخاصة
الثقافة
ئ
واألهلية ،تبرز املوضوعات التي يتناولها قطاع النشر والكتب كما يوضح الشكل
 27من حيث عدد الــدورات املقدمة ،يليه قطاع املوسيقى ،ثم الفنون البصرية،
ج
وير�ع ذلك إلقامة كثير من هذه الدورات على هامش
ثم األفالم ،فقطاع األدب؛
والهي�ات املؤسسات
الثقافة
وزارة
أقامتها
التي
الدولية
املعارض واملؤتمرات
ئ
ج
ج
مهر�ان
التر�مة ،أو
التابعة لها؛ مثل معرض الرياض الدولي للكتاب ،أو ملتقى
البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي؛ التي وفرت دورات تدريبية عديدة ومتنوعة.
وهنا ج
ت�در اإلشــارة إلى أن معظم هذه البرام��ج والــورش التدريبية والــدورات؛
كانت حضورية باستثناء تلك املقدمة في قطاع األفالم التي غلب عليها ج
ال�انب
ً
االفتراضي؛ تُ
حضوريا،
و�عد هذه األرقام مؤشرا�ً لعودة األنشطة الثقافية والفنية
ال�عد الحضوري في ج
م�ال التدريب الثقافي والفني.
وتأكيدا�ً على أهمية ُب
والهي�ات واملؤسسات التابعة لها ،واملؤسسات التدريبية الخاصة واألهلية بحسب القطاع
شكل  :27توزيع البرام��ج والــورش التدريبية املقدمة من وزارة الثقافة
ئ
وطريقة الحضور.
النشر والكتب

1

املوس�ی قى

66

4

الفنون البصر�ی ة

11

41

األفالم
5
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فنون الطھي
األز�ی اء
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1
1
15
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7
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الــذي ُي�عد من أكثر القطاعات نمو �ًا كما رصــد تقرير الحالة الثقافية في عدةمواضع -ذات ج
امل�االت التي كانت تنشط فيها هذه املعاهد واملراكز سابق �ًا منذ
بدايات التدريب الثقافي والفني في اململكة ،حيث كان يقتصر في معظمه على
فنون الطهي ،وتصميم األزياء ،والتصوير الفوتوغرافي.

ويختلف ترتيب القطاعات التي تنشط من خاللها املعاهد املرخصة من املؤسسة
العامة للتدريب التقني واملهني في تقديم الدورات التدريبية الخاصة بها .فكما
يوضح الشكل  28تتركز أغلب هذه الدورات في قطاع األزياء ،ثم قطاع األفالم،
ويليه قطاع فنون الطهي ،ثم قطاع الفنون البصرية؛ وهي باستثناء قطاع األفالم

شكل  :28أعداد الدورات التدريبية املقدمة من املعاهد املرخصة من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني حسب القطاع.
األز�ی اء

47

األفالم

23

فنون الطھي

20
19
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8
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واتساق �ًا مع النمو الذي يشهده قطاع األفالم ،ج
س�لت البرام��ج والورش التدريبية
املقدمة في القطاع أعلى نسبة حضور للمستفيدين من البرام��ج التي قدمتها
والهي�ات الثقافية التابعة ل ــوزارة الثقافة ،واملـعــاهــد واملؤسسات
املــؤسـســات
ئ
التدريبية الخاصة واألهلية بفارق واضــح ،يليه قطاع الـتــراث ،ثم قطاع النشر

والكتب متبوع �ًا بقطاع األز ي ــاء والفنون البصرية كما في الشكل  .29أمــا في
َّ
تصدر قطاع
املعاهد املرخصة من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،فقد
األزيــاء أعــداد املستفيدين ج
مت�اوزا�ً ضعف أعــدادهــم في قطاع الفنون البصرية
الذي يليه .كما يوضح الشكل . 30

والهي�ات واملؤسسات التابعة لها ،واملعاهد واملؤسسات التدريبية الخاصة واألهلية.
شكل  :29أعداد املستفيدين من البرام��ج التدريبية املقدمة من وزارة الثقافة
ئ
األفالم
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شكل  :30أعداد املستفيدين من الدورات املقدمة من املعاهد املرخصة من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني.
األز�ی اء

4808

الفنون البصر�ی ة

2260

النشر والكتب

2258

األفالم

1725
1455

فنون الطھي
389

فنون العمارة والتصم�ی م
74

األدب

43

التراث
املسرح والفنون األدا�ئ �ی ة

19

التحديات والفرص في ج
م�ال التدريب الثقافي
والفني باململكة
على الــرغــم مــن أن قـطــاع الـتــدريــب الثقافي والفني فــي اململكة يشهد تـطــور �ًا
ً
ملحوظا؛ إال أنه ال يزال ج
يوا�ه العديد من التحديات ،لعل أبرزها ما يتعلق
وتحسن �ًا
بال�انب التنظيمي املتمثل في صعوبة تحديد ج
ج
ال�هة املسؤولة عن التصاريح،
والحصول على اعتمادات البرام��ج نظرا�ً لكون القطاع في طور إعــادة التنظيم،
وتوزيع الصالحيات بين ج
ال�هات املسؤولة؛( ((4وهو ما يسبب ج
ف�وات من الناحية
التنظيمية حتى اكـتـمــال عملية التنظيم ،وإرسـ ــاء الـصــاحـيــات بين ج
ال�هات
توا�ه املمارسين واملدربين ،ج
املسؤولة عن القطاع .وفي ظل الصعوبات التي ج
تت�ه
كثير من املعاهد واملؤسسات التدريبية الحديثة نحو الحصول على االعتمادات
نماذ�هم ج
ج
الدولية لــوضــوح ج
ال�ديدة؛
إ�ــراءات ـهــا ،وقلة تعقيدها ،وتوافقها مــع
ســواء على مستوى املحتوى املقدم أو في طريقة التعليم والتدريب .وباملثل،
يشير بعض املمارسين والفاعلين في ج
امل�ال إلى صعوبات في إقامة الشراكات
املحلية؛ خصوص �ًا مع ج
ال�هات الحكومية املعنية بالقطاع؛ فما زالت الشراكات بين
القطاعين الحكومي والخاص ضعيفة ومشوبة بالكثير من العوا�ئ ق البيروقراطية؛
(((4
ج
الخار�ية.
وهو ما يدفع املراكز واملؤسسات التدريبية نحو عقد الشراكات
وبــرغــم هــذه الـتـحــديــات؛ يـقــدم قـطــاع الـتــدريــب الثقافي والـفـنــي فــرص ـا�ً تتمثل
في اإلقبال الكبير على البرام��ج التدريبية بكافة مستوياتها؛( ((4وهو ما تؤكده
نتا�ئ ��ج مسح املشاركة الثقافية الذي أظهر أن  42%من العينة؛ يفضلون حضور
الدورات والورش التدريبية لتعلم الفنون واملهارات الثقافية ،في مقابل 22%
ممن يفضلون االلتحاق ج
ب�امعة أو معهد كما يبين الشكل ((5(. 31وقد يعود
ج
االست�ابة ملتطلبات
ذلك إلى أن قطاع التدريب الثقافي والفني أكثر قدرة على
القطاعات الثقافية والفنية املختلفة من البرام��ج األكاديمية املتخصصة ،خصوص �ًا
حين يتعلق األمر بوفرة البرام��ج التدريبية وتنوعها مقارنة بالبرام��ج التعليمية
في ج
ال�امعات؛ كما يمتلك قطاع التدريب الثقافي والفني مرونة أعلى نسبيا�ً
في إقامة الشراكات املحلية والدولية ،إضافة إلى أنه يستهدف ج�مهورا�ً أوسع
من املستفيدين ويتطلب شروط �ًا أيسر لاللتحاق .وفي خضم الطلب املتزايد على
رأس املال البشري ملشاريع القطاعات الثقافية والفنية املختلفة؛ من املتوقع أن
تزداد أهمية قطاع التدريب الثقافي والفني في اململكة يوما�ً بعد يوم.

شكل  :31التوزيع النسبي للطريقة التي يفضلها األفراد ّ
لتعلم املهارات الثقافية
والفنون اإلبداعية.
4% 2%
22%

42%

30%
حضور دورات أو برام��ج تدر�ی ب�ی ة

التعلم الذاتي (عبر الكتب أو عن طر�ی ق اإلنترنت)
االلتحاق ج
ب�امعة أو معھد

ثقافتنا هويتنا
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املعارف واملهارات

هوامش الفصل
(((

وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2019 ،م) ،ص.259

(((

ج
االستر�اع في ،2 :فبراير2022 ،م.
«وزارة الثقافة توقع مذكرتي تعاون مع التعليم والتدريب التقني واملهني» ،وزارة الثقافة،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/7508

(((

ج
االستر�اع في ،4 :أبريل2022 ،م.
«سمو وزير الثقافة يعلن عن إطالق أول برنام��ج لالبتعاث الثقافي في اململكة» ،وزارة الثقافة ،30( ،ديسمبر،)2019 ،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/6563
ً
ج
االستر�اع في ،2 :فبراير2022 ،م.
13أسبوعا» ،سبق ،26( ،مايو2021 ،م)،
«وزير التعليم :السنة الدراسية  3فصول كل فصل
ً
أسبوعا 12 ..جإ�ازة خالل العام ()sabq.org
«وزير التعليم» :السنة الدراسية  3فصول كل فصل 13

(((

(((

(((
(((
(((
(((

استعرض تقرير الحالة الثقافية األول تفاصيل هذه التطورات والتغيرات بحسب القطاع؛ للتفاصيل :وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية
السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2019 ،م).

ج
االستر�اع في ،20 :مارس2022 ،م.
االحتيا� في  10تخصصات حديثة» ،املدينة ،4( ،ديسمبر2021 ،م)،
�ج
«إعادة تأهيل املعلمين لسد
االحتيا� في  10تخصصات حديثة  -ج�ريدة املدينة ()al-madina.com
�ج
إعادة تأهيل املعلمين لسد

ج
« تدريس اللغة ج
االستر�اع في ،20 :يناير،
بدءا من الصف األول يعزز من قدرات الطلبة في مرحلة مبكرة .وإعدادهم ملرحلة املستقبل» ،وزارة التعليم،
اإلن�ليزية � ً
2022م.
وزارة التعليم | تدريس اللغة ج
بدءا من الصف األول االبتدا�ئ ي يعزز من قدرات الطلبة في مرحلة مبكرة ..وإعدادهم ملهارات املستقبل ()moe.gov.sa
اإلن�ليزية � ً
ج
االستر�اع في ،5 :أبريل2022 ،م.
سعيد الزهراني« ،تطبيق املرحلة األولى في  714ثانوية العام املقبل» ،املدينة ،27( ،فبراير2022،م)،
محليات/تطبيق-املرحلة-األولى-في-714-ثانوية-العام-املقبلhttps://www.al-madina.com/article/776667/
بيانات وزارة التعليم ،21( ،فبراير)2022 ،

( ((1بيانات وزارة التعليم ،21( ،فبراير)2022 ،

( ((1بيانات وزارة التعليم ،21( ،فبراير)2022 ،

ج
( ((1عبدالعزيز العمري« ،انطالق ج
االستر�اع في ،30 :مارس2022 ،م.
املا�ستير في األدب املسرحي العام الدراسي املقبل» ،اليوم ،13( ،يونيو2020 ،م)،
ج
«املا�ستير» في األدب املسرحي العام الدراسي املقبل ()alyaum.com
انطالق

ج
(« ((1صناعة األفالم والرسوم املتحركة والتصوير الضو�ئ ي ضمن برام��ج العام ج
االستر�اع في،30 :
ال�ديد في ج�امعة األميرة نورة» ،واس ،9( ،أغسطس2020 ،م)،
مارس2022 ،م.
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ru&newsid=2118810

ج
«�امعة عفت تتفرد بتدريس فنون السينما للسعوديات» ،ج
( ((1ج
االستر�اع في ،30 :مارس2018 ،م.
م�لة الفيصل ،1( ،يوليو2018 ،م)،
https://www.alfaisalmag.com/?p=11524
دراسيا ج� ً
ج
االستر�اع في ،2 :أبريل2022 ،م.
ديدا» ،ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،11( ،أبريل2020 ،م)،
�ً
قسما
�ً
(« ((1كلية اإلعالم واالتصال تفتتح
https://imamu.edu.sa/news/Pages/news-1800-1441-8-.aspx
تخصصا في  70ج�امعة حول العامل لتحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية 2030اململكة» ،واس ،25( ،أكتوبر،
�ً
(« ((1وزير التعليم يطلق مسار التميز لالبتعاث بـ()32
ج
االستر�اع في ،4 :أبريل2022 ،م.
2020م)،
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2148140

( ((1بيانات وزارة التعليم (2020م).

ج
ج
االستر�اع في ،12 :أبريل2022 ،م.
«ال�امعات الحكومية» ،وزارة التعليم،
(((1
وزارة التعليم | ج
ال�امعات الحكومية ()moe.gov.sa
ج
ج
االستر�اع في ،12 :أبريل2022 ،م.
«ال�امعات والكليات األهلية» ،وزارة التعليم،
وزارة التعليم | ج
ال�امعات والكليات األهلية ()moe.gov.sa

( ((1بيانات وزارة الثقافة-اإلدارة العامة للتنفيذ وإدارة املشاريع .12( ،يناير2022 ،م).

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

( ((2النقاش البؤري« ،التعليم والتدريب الثقافي-الطالب والطالبات» ،27( ،ديسمبر2021 ،م)

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

( ((2النقاش البؤري« ،التعليم والتدريب الثقافي-الطالب والطالبات» ( ،28ديسمبر2021 ،م)
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ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2للتفاصيل

ج
(	((2حول عالقة املسرح ج
مرا�عة :وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة،
بال�امعات
2019م) ،ص.148

ج
مرا�عة«:وزارة الثقافة ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2019 ،م) ،ص366
( ((2للتفاصيل
ّ
(« ((2وزارة الثقافة ق
تو�ع اتفاقية مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني لدعم وتطوير البرام��ج التدريبية في القطاعات الثقافية» ،وزارة الثقافة،6 ،16( ،
ج
االستر�اع في 19 :فبراير2022 ،م.
2021م)،
وزارة الثقافة توقع اتفاقية مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني لدعم وتطوير البرام��ج التدريبية في القطاعات الثقافية | وزارة الثقافة السعودية ()moc.gov.sa

والهي�ة توقعان اتفاقية تعاون لبناء معايير البرام��ج التعليمية في ج
هي�ة تقويم التعليم والتدريب ،26( ،أبريل2021 ،م)،
(« ((3وزارة الثقافة
م�االت الثقافة والفنون» ،ئ
ئ
ج
االستر�اع في 1٫ :مارس2022 ٫م.
https://etec.gov.sa/ar/Media/News/Pages/Ministry-of-Culture.aspx

(« ((3وزارة الثقافة توقع اتفاقية مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني لدعم وتطوير البرام��ج التدريبية في القطاعات الثقافية» ،وزارة الثقافة2021 ،6 ،16( ،م)،
ج
االستر�اع في 19 :فبراير2022 ،م.
وزارة الثقافة توقع اتفاقية مع املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني لدعم وتطوير البرام��ج التدريبية في القطاعات الثقافية | وزارة الثقافة السعودية ()moc.gov.sa

ج
االستر�اع في ،18 :فبراير 2022م.ثقافي  /وزارة الثقافة تطلق
(« ((3وزارة الثقافة تطلق املرحلة الثانية من خدمات منصة «أبدع» ،واس ،17( ،يونيو2021 ،م)،
املرحلة الثانية من خدمات منصة “أبدع” وكالة األنباء السعودية ()spa.gov.sa

ج
االستر�اع في 19 :فبراير2022 ،م.
(« ((3التراخيص اإللكترونية» ،منصة أبدع،
منصة التراخيص الثقافية Abde’a for cultural Licenses (moc.gov.sa) -
أبدع ّ

ج
االستر�اع في ،20 :فبراير2022 ،م.
«األس�لة املتكررة» ،اإلدارة العامة للتدريب األهلي،
(((3
ئ
https://ngdpt.tvtc.gov.sa/page/1
( ((3بيانات املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،26( ،يناير2022 ،م)

( ((3بيانات املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،26( ،يناير2022 ،م)

ج
االستر�اع ،20 :فبراير2022 ،م.
(« ((3نا�ئ ب وزير الثقافة يدشن مبنى املعهد امللكي للفنون التقليدية في الرياض» ،واس ،28( ،سبتمبر2021 ،م)،
https://www.spa.gov.sa/2290731
ج
االستر�اع في ،8 :مارس2022 ،م.
(« ((3الرؤية والرسالة» ،املعهد امللكي للفنون التقليدية،
https://trita.edu.sa/#section-objectives

ج
االستر�اع في ،8 :مارس2022 ،.م.
«الهي�ة امللكية ملحافظة العال تفتتح معهد العال للغات» ،واس ،2( ،نوفمبر2021 ،م)
(((3
ئ
https://www.spa.gov.sa/2300661

ج
االستر�اع في ،8 :مارس2022 ،م.
(« ((4تعليم حي» ،فن ج�ميل،
https://artjameel.org/ar/learning/hayy-learning/

ج
االستر�اع في ،8 :مارس2022 ،م.
(« ((4عن املعهد» ،معهد مسك للفنون،
https://miskartinstitute.org

ج
االستر�اع في ،8 :مارس2022 ،م.
(« ((4من نحن» ،أكاديمية إثراء،
https://academy.ithra.com
( ((4بيانات أكاديمية  ،23( ،MBCفبراير2022 ،م)

( ((4بيانات املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ،13( ،مارس2022 ،م)
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((4للتفاصيل،

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((4للتفاصيل،

( ((4النقاش البؤري« ،التعليم والتدريب الثقافي-املسؤولون والخبراء» 26( ،ديسمبر2021 ،م).
( ((4النقاش البؤري« ،التعليم والتدريب الثقافي-املسؤولون والخبراء» 26( ،ديسمبر2021 ،م).
( ((4النقاش البؤري« ،التعليم والتدريب الثقافي-املسؤولون والخبراء» 26( ،ديسمبر2021 ،م).
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((5مسح املشاركة الثقافية دورة 2021م ،للتفاصيل
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االقتصاد االٕ بداعي

5

االقتصاد االٕ بداعي
توزيع املؤسسات ج
الت�ارية الثقافية
مؤشرات االستهالك واإلنفاق على
ج
املنت�ات والخدمات الثقافية

العوامل ج
اال�تماعية املحددة للطلب
ج
املنت�ات والخدمات الثقافية
على

االقتصاد االٕ بداعي

�
في العام 2019م حــددت ج
عاماً لالقتصاد اإلبداعي ،الــذي أسهم حينها -أي في العام 2019م -بـ  3%من النات�ج
ال�معية العامة لألمم املتحدة العام 2021م
�
متنامٍ بقدرة الثقافة واإلبــداع على املساهمة بشكل مباشر في التنمية املستدامة فباإلضافة إلى قيمتها ج
اال�تماعية في
املحلي العاملي (((،يأتي هذا ضمن إدراك
�
�
ج
أبواباً لسبل العيش سواء كان ذلك من خالل السلع والخدمات الثقافية أو في
وامل�تمعات ،تفتح الثقافة
تعزيز االنتماء والتواصل وإضفاء املعنى لحياة األفراد
ج
ج
ج
بقياس �وانب من البعد
والو�هات السياحية .تُ�عنى املؤشرات التي يستعرضها فصل االقتصاد اإلبداعي
عوامل �ذب للمدن
بروز الثقافة والتراث باعتبارهما
ّ
املؤ�رات :أعداد وتوزيع املؤسسات ج
الت�ارية الثقافية ،ومعدل إنفاق األسرة على السلع واألنشطة الثقافية ،ومحددات
االقتصادي للثقافة واإلبداع ،تشمل هذه
ش
ج
واملنت�ات الثقافية ،باإلضافة إلى معدالت نمو السياحة الثقافية.
الطلب على السلع

االقتصاد اإلبداعي
تتعدد التعريفات ملفهوم االقتصاد اإلبداعي وحــدوده ،ويتوسع بعضها ويتدر��ج
ليشمل نـشــاطــات مثل الـبــرمـ جـ�ـيــات وتصنيع اإل لـكـتــرونـيــات وأل ـعــاب الفيديو،
ومن هنا يتبنى هذا الفصل من التقرير نطاقا�ً أكثر تحديدا�ً واتصاال�ً بما ُي�عرف
بصناعات الثقافة من خالل االسترشاد بتصنيف ج
امل�االت الثقافية الفرعية الذي
تتبناه وزارة الثقافة ،مع االستفادة من املعايير واألطر املقترحة من قبل منظمة
تقسم االقتصاد اإلبداعي إلى سبعة نطاقات ثقافية لتسهيل
اليونسكو ،التي ّ
عرض وتصنيف البيانات ،وهو ما يتضمن تصنيفات تشكل األنشطة اإلبداعية
ج
إنتا�ها ،مثل الدعاية واإلعالن ،كما يضيف هذا الفصل إليها  -في
ج�زء �ًا كبيرا�ً من
بعض املواضع  -نشاطات اقتصادية أوسع تتضمن عمليات اإلنتا��ج فيها أنشطة
ج
واملنسو�ات.
ثقافية إبداعية مثل املطاعم والفندقة وامللبوسات
وبحسب املــؤشــرات الـتــي يستعرض الفصل خـطــوط أســاسـهــا ،ينشط قرابة
النصف مــن املؤسسات ج
الت�ارية الثقافية فــي مـ جـ�ــاالت التصميم والخدمات
ّ
وتتركز هذه املؤسسات في املــدن الكبرى باململكة انعكاسا�ً الرتباط
اإلبداعية،
االقتصاد اإلبداعي عامليا�ً باملدن .كما يستعرض الفصل إنفاق األسرة على الترفيه
والثقافة من خالل عدة مؤ�شّ رات ،ويشمل ذلك نظر�ة�ً أكثر تركيزا�ً على أداء دور
العرض السينما�ئ ي ذات النمو السريع ،وكذلك أداء السياحة الثقافية الداخلية
الــذي استطاع مواصلة النمو ،وامتصاص تأثير ج
ال�ا�ئ حة .أخـيــرا�ً يقدم الفصل
نظرة تحليلية ملحددات الطلب من خالل مسح املشاركة الثقافية لعام 2021م،
وق ـيــاس إق ـبــال الـ جـ�ـمـهــور على املـهـ ج
ـر�ــانــات والـفـعــالـيــات الـتــراثـيــة واملـحــاضــرات
والندوات ،إضافة إلى التفضيالت االستهالكية للمحتوى املر�ئ ي واملسموع الذي
الف�ة العمرية ،إلى ج�انب محددات أخرى.
يرتبط ارتباطا�ً وثيقا�ً بمتغير ئ

توزيع املؤسسات ج
الت�ارية الثقافية
ج
الت�ارية التي يتصل نشاطها بالقطاع الثقافي
تتنوع تخصصات املــؤسـســات
اإلبداعي ،وينعكس هذا التنوع بشكل مباشر أو غير مباشر على مختلف عناصر

160

الــدورة الثقافية التي تشمل األنشطة واملمارسات واملــواد املطلوبة ،وذلــك من
ج
أ�ل تحويل األفكار اإلبداعية إلى سلع وخدمات ثقافية قابلة للنشر والعرض
س�ل ج
واالستهالك ،حيث ينشط في اململكة أكثر من  36ألف ج
ت�اري ملؤسسات
تعمل في أنشطة ثقافية (شكل  .)1تظهر أبرز مالمح توزيع املؤسسات ج
الت�ارية
الثقافية في تركز هــذه املؤسسات في املناطق ذات املــدن الكبرى ،وكذلك في
تمثيل نشاطات التصميم والخدمات اإلبداعية والكتب والصحافة على ما يقارب
 70%من األنشطة.

توزيع املؤسسات ج
الت�ارية الثقافية حسب املنطقة
ج
يرتبط تــوز يــع املؤسسات ج
بح�م املــدن،
الت�ارية الثقافية بعوامل ذات عالقة
وكثافتها السكانية ،والعرض والطلب ،إذ يرتبط االقتصاد اإلبداعي عامليا�ً باملدن،
ن�ده في اململكة أيـضـ ًـا ،حيث ّ
وهــو النمط الــذي ج
تتركز املؤسسات في املناطق
الكبرى ممثلة بمنطقة الــر يــاض بنسبة  ،38%ومنطقة مكة املكرمة بنسبة
 .26%غير أن ِ�ش ـق ـا�ً مــن مساهمة الثقافة فــي االقـتـصــاد يرتبط بالسياحة،
والبي�ية
ويقدم فرص �ًا في مختلف املناطق ،وذلك عبر استثمار هويتها الثقافية
ئ
تم�زها عن املدن (مثل بعض املناطق ج
ج
ال�بلية
وال�غرافية ،ومواقعها األثرية التي ّي
فــي عسير ،والـبـحــر يــة فــي شـمــال غــرب املـمـلـكــة) .ومــن املــأمــول فــي السنوات
املقبلة أن تــرتـفــع الـحـصــة الـســوقـيــة لـهــذه املـنــاطــق مــع بــدء مـشــار يــع تطويرية
وت�ارية فيها ،والتسويق ثّ
املك�ف لتنوعها ج
وبي�ية ج
والبي�ي،
ال�غرافي
ثقافية
ئ
ئ
واألنشطة التي يمكن ممارستها فيها ،مثل إطالق شركة السودة للتطوير في
منطقة عسير ،وهي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة والترفيه
ر�ال أملع لتكون ج
والعمل ،وإبراز محافظة ج
و�هة سياحية ج�بلية تمتاز بثقافتها
الـفــر يــدة ،وشــركــة نيوم التي تركز على شمال غــرب اململكة لتطوير األنشطة
السياحية والرياضية والترفيهية واملـشــار يــع املتعلقة بالطاقة ،وشــركــة البحر
األحـمــر للتطوير الـتــي ستقوم بتطوير السياحة والترفيه فــي أم ـلــ��ج والـ ج
ـو�ــه،
ومشروع  The Rigالذي يسعى للتطوير السياحي لساحل الخلي��ج العربي(((،
باإلضافة الختيار هذه املناطق إلقامة بعض الفعاليات العاملية مثل رالي حا�ئ ل
ـر�ــانــات الثقافية مثل ســوق عـكــاظ ،واملـهـ ج
الــدولــي ،واملـهـ ج
ـر�ــانــات الــزراعـيــة مثل
مهر�ان زيتون ج
ج
ال�وف.
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شكل  :1التوزيع النسبي للمؤسسات ج
الت�ارية الثقافية /اإلبداعية في اململكة
حسب املنطقة لعام 2021م(((.
ا حٜل ﻮف

1%

اﻟسمﺎﻟﻴﺔ
الحﺪود 

1%

ﺗﺒﻮك

2%

ﺣﺎﯨٔﻞ

1%
اﻟﻘﺼىم

3%

اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة

4%

اﻟﺮﻳﺎض

اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

38%

15%

ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ

26%

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻧﺤ ٜﺮان

1%

ﻋﺴىر


1%

4%
ﺣ ٜﺎزان

3%

توزيع املؤسسات ج
الت�ارية الثقافية حسب النشاط
ومــن خــال تصنيف هــذه األنشطة لسبعة مـ جـ�ــاالت ر�ئ يسية وف ـق ـ �ًا لتصنيفات
منظمة اليونسكو((( التي تشمل نطاقات واسعة من األنشطة االقتصادية ذات
العالقة بالثقافة (((،ينشط قرابة النصف من املؤسسات ج
الت�ارية الثقافية باململكة
م�ال التصميم والخدمات اإلبداعية ،يليها ج
في ج
م�ال الكتب والصحافة بما يزيد
عن  20%متبوع �ًا بالفنون البصرية والصناعات اليدوية والوسا�ئ ط السمعبصرية
بنسب متقاربة تزيد قليال عن  10%لكل منهما.

انفوقراف  :1التوزيع النسبي للمؤسسات ج
الت�ارية الثقافية بناء على التصنيف لعام 2021م.

110

905

التعليم الثقافي

التراث الثقافي
والطبيعي

17,615 2,45%
التصميم والخدمات
اإلبداعية

1,080 47,77%

8,107
الكتب والصحافة

3,917 0,3%

الفنون البصرية
والصناعات اليدوية

10,62%

فنون األداء واالحتفاالت

3,893 21,99%

الوسا�ئ ط السمع بصرية

1,245 2,93%

أخرى تعمل في أكثر
من تصنيف ر�ئ يسي

10,56%

العدد

36,872

النسبة من ج
اإل�مالي
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الت�ارية الثقافية العاملة في ج
وضمن التصنيفات الفرعية للمؤسسات ج
م�ال
الـتـصـمـيــم وال ـخــدمــات اإلب ــداع ـي ــة ،يـعـمــل مـعـظــم ه ــذه املــؤس ـســات فــي مـ جـ�ــال
ت� ً
س�ال�ً ج
الدعاية واإلعــان بواقع  6684ج
اريا ،فيما يضم الباقي أنشطة متنوعة
منها أنشطة االستشارات الهندسية واملعمارية ،وتصميم الديكورات الداخلية،
واألزياء وامللبوسات ،واألحذية ،وصناعة ج
امل�وهرات واألصناف املتصلة ،إضافة إلى
أنشطة التصميم األخرى.
وتـشـ ّـكــل املــؤسـســات الـتـ جـ�ــاريــة املتخصصة فــي بيع الكتب والـصـحــف واألدوات
ّ
املكتبية أكثر من  50%في ج
يشكل نشر الكتب،
م�ال الكتب والصحافة ،فيما
ج
التر�مة  10.21%و 4.25%على الترتيب مــن نسبة املؤسسات
وخــدمــات
امل�ال ،وتضم األنشطة الفرعية ج
الت�ارية النشطة في ج
ج
مل�ال الكتب والصحافة
كذلك أنشطة املكتبات واملحفوظات وخدمات الصحفيين واملحررين املستقلين.
ّ
تتركز األنشطة
وتحت املظلة الواسعة للفنون البصرية والصناعات اليدوية،
ج
الت�ارية فــي مـ جـ�ــال التصوير ،فيما تبلغ نسبة صناعة املـ جـ�ــوهــرات واألصـنــاف
املتصلة بها نسبة  ،13.96%وهي من الصناعات التي تسعى اململكة ألن تكون
مــن أفضل ال ــدول املصنعة وامل ـصــدرة لها ،خصوصا�ً فيما يتعلق منها بصناعة
ج
وامل�وهرات بالتعاون مع ج
ج
البل�يكي ((( .كما ج
م�لس األملــاس
األملــاس
يو�د في
القطاع أيـضـا�ً  360مؤسسة ج
ورسامي
ت�ارية ألنشطة النحاتين
والرسامينّ ،
ّ
قّ
والن�اشين ،وترميم األعمال الفنية.
الكارتون،

شكل  :2التوزيع النسبي ألنشطة الفنون البصرية والصناعات اليدوية.
14%

11%
75%

إنتا��ج التصو�ی ر الفوتوغرافي ج
وال�وي
أنشطة النحات�ی ن والرسام�ی ن ورسامي الكارتون والنقاش�ی ن وترم�ی م األعمال الفن�ی ة
ُصنع ج
امل�وھرات واألصناف املتصلة

شكل  :3التوزيع النسبي ألنشطة فنون األداء واالحتفاالت.
14%

55%

21%

10%

0%

ج
التس��ی الت الصوت�ی ة واملوس�ی قى
أنشطة نشر
ب�ی ع السلع املنزل�ی ة األخرى ج
بال�ملة

إدارة وتطو�ی ر املواھب الفن�ی ة والترف�یھ�ی ة

الفنانين الفردية� ،ی شمل املؤلف�ی ن
ُصنع اآلالت املوس�ی ق�ی ة

ثّ
تم�ل مؤسسات الوسا�ئ ط السمعبصرية  10.56%من ج
إ�مالي املؤسسات
ج
الت�ارية الثقافية ،وتتنوع أنشطتها لتشمل اإلنتا��ج والنشر والتوزيع والعرض،
ّ
وتشكل مؤسسات إنـتــا��ج األفــام والفيديو والبرام��ج نسبة  17%منها ،وبيع
األ ل ـعــاب اإل لـكـتــرونـيــة والـتـسـ جـ�ـيــات ج
بال�ملة  ،17%واألنـشـطــة األخ ــرى التي
تشمل عــرض األف ــام وتوزيعها واإلذاعـ ــة الصوتية ( 8%شـكــل  .)4يــذكــر أنه
مــن حـيــث الـتــراخـيــص منحت الـ جـ�ـهــة املـنـظـمــة ،الـهـيـ ئـ�ــة الـعــامــة لــإعــام املــر�ئ ــي
ج
إنتا�ا�ً سينما�ئ ًيا ،و 93استديو صوتي لإلنتا��ج املوسيقي
واملسموع ،رخصا�ً لـ 45
(((
املر�ئ ي واملسموع.
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شكل  :4التوزيع النسبي ألنشطة الوسا�ئ ط السمعبصرية
8%
17%

3%

17%

9%

أنشطة إنتا��ج األفالم والفيديو والبرام��ج

42%

ج
البرم�ة واإلذاعة والتلفزيونية
أنشطة
ج
البرم�يات
نشر

تصميم املواقع اإللكترونية

والتس�يالت ج
ج
بال�ملة
بيع األلعاب االلكترونية

أنشطة أخرى وتشمل عرض األفالم وتوزيعها واإلذاعة الصوتية

ً
أخيرا ،تخدم املؤسسات النشطة في ج
م�ال التراث الثقافي والطبيعي التي تبلغ
 905مؤسسات قطاع السياحة واملتاحف واآلثــار ،حيث تشمل أنشطة ج
امل�ال
الفرعية أنشطة املتاحف وتشغيل املواقع واملباني التراثية ،وحدا�ئ ق الحيوان،
البي�ية.
وحدا�ئ ق النباتات ،والفنادق التراثية ،واملخيمات والنزل السياحية ئ

الصناعات املرتبطة بالثقافة
يمر املنت��ج الثقافي بمراحل عدة قبل أن يصل إلى املستهلك ،ومن أهمها مرحلة
تحول الفكرة اإلبداعية إلى منت��ج قابل الستهالك املتلقي.
اإلنتا��ج الصناعي التي ّ
امل�ال لألنشطة اإلبداعية ج
ويتيح توفر اإلنتا��ج الصناعي في بعض القطاعات ج
لت�د
ج
ج
واملنسو�ات التي من املمكن
إنتا�ية متكاملة ،مثل األثاث ،وامللبوسات،
بي�ة
ئ
أن تــدمــ��ج فيها عناصر إبــداعـيــة مختلفة مثل التصميم ،وامل ـهــارات الحرفية،
ج
األنس�ة وغيرها ،كما تسهم هذه املصانع بخلق
والصناعات الخشبية ،وصناعات
فــرص عمل للمختصين بهذه العناصر ،وفــي عــام 2021م ،بلغ عــدد مصانع
ً
مصنعا ،باإلضافة لـ  156مصنع �ًا للملبوسات و113
األثــاث في اململكة 396
(((
ج
للمنسو�ات.
مصنعا�ً

ج
املنت�ات
مؤشرات االستهالك واإلنفاق على
والخدمات الثقافية

يعد نمو االستهالك واإلنفاق على الثقافة مؤشر �ًا ر�ئ يسي �ًا لتنمية القطاع الثقافي
املحلي ،إذ يسهم اإلنفاق في استمرارية اإلنتا��ج الثقافي ،وتتيح زيادته الفرصة
ج
املنت�ات املعروضة .ويؤسس هذا القسم من الفصل لخطوط األساس
لزيادة
ذات العالقة بمعدالت إنفاق األسرة على الثقافة ،وقيمة املبيعات في املؤشرات
العامة للثقافة ،ويستعرض النمو املـطــرد فــي االستهالك للخدمات الثقافية
اللذ�ن واصال االرتفاع في معدالتهما
ْي
بقطاعي عرض األفالم والسياحة الثقافية
ج
تس�يل أعلى األرقــام في
منذ العام 2018م وحتى العام 2021م الذي شهد
كال القطاعين.
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إنفاق األسرة الشهري على الترفيه والثقافة حسب
ج
م�موعات اإلنفاق الر�ئ يسية

(((

تقدم إحصا�ئ يات إنفاق األسرة على الثقافة والسلع والخدمات املرتبطة مؤشر �ًا
على الطلب والقوة الشرا�ئ ية املحلية ،والحالة االقتصادية لألسرة وتفضيالتها
االستهالكية ،وإلى ج�انب إنفاق األســرة على الترفيه والثقافة كمؤشر مباشر،
يـقــدم اإلن ـفــاق على خــدمــات وسـلــع مرتبطة بالثقافة مثل املــابــس واألحــذيــة،
واملـطــاعــم واملـقــاهــي ،وال ـف ـنــادق ،واملـ جـ�ــوهــرات ،مــؤشــرات إضافية للفرص أمــام
القطاع الثقافي للنمو في قطاعات أخرى تمثل األنشطة الثقافية واإلبداعية ج�زءا�ً
من عمليات اإلنتا��ج فيها.
ويحدد مسح دخل وإنفاق األســرة لعام 2018م( - ،((1وهو أحــدث اإلحصا�ئ يات
املتاحة  ،-خط األساس لدراسة مستويات اإلنفاق على الثقافة ،حيث يوضح أن
األسر تنفق  2.8%على ج
م�موعة الترفيه والثقافة بما يمثل ( 358.9ريا ًال) من
ً (((1
إ�مالي اإلنفاق الشهري الــذي تبلغ قيمته ج
ج
اإل�مالية  12,818ريــاال�ً شهريا.
وتطمح رؤية اململكة  2030لزيادة هذه النسبة إلى  6%بحلول العام .2030
يتوزع هذا اإلنفاق على عدد من األصناف الفرعية ،حيث تنفق األسرة على املعدات
السمعية والبصرية ،ومعدات التصوير واملعلومات ،وعروض العطالت والسياحة
نسب �ًا متقاربة ( 30%و 32%بالتتابع) ،بينما تنفق شهريا�ً على الكتب والصحف
والقرطاسية  ،12%أي ما متوسطه  42رياال�ً في الشهر الواحد (شكل .)6
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شكل  :6متوسط اإلنفاق االستهالكي الشهري لألسرة حسب ج
م�موعة إنفاق
(((1
الترفيه والثقافة لعام 2018م (بالريال السعودي).

115.7
32%

106.1
30%

1.7
0%
24.6
7%
68.6
19%
املعدات السمع�ی ة والبصر�ی ة
ومعدات التصو�ی ر واملعلومات

الحدا�ئ ق والح�ی وانات األليفة واألصناف الترف�یھ�ی ة األخرى
الكتب والصحف والقرطاس�ی ة

42.2
12%

معدات الر�ی اضة والتخ�ی �ی م
والترف�ی ه في الھواء الطلق
خدمات ترف�یھ�ی ة وثقاف�ی ة

عروض العطالت والس�ی احة
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إسهام اإلنفاق االستهالكي العا�ئ لي في السوق املحلية
حسب الغرض
تختلف نسبة اإلنـفــاق االستهالكي األس ــري فــي الـســوق املحلية باختالف غرض
اإلن ـفــاق ((1(.وبالنسبة ألغــراض اإلنفاق املــذكــورة (شكل  ،)7فــإن إسهام خدمات
�
سلبياً ج
ب�ا�ئ حة كوفيد19-
الترفيه ،والترويح ،والتعليم ،والخدمات الثقافية ،تأثرت
(((1
عام 2020م ،وقد انخفضت عن عام 2019م بنسبة  .11.8%ومن املتوقع أن
تعاود نسبة إسهام هذه القطاعات االرتفاع ج
ددا خالل العام 2021م متأثرة
م� � ً
(((1
بالتعافي االقتصادي الذي شهدته السوق املحلية بعد ج
ال�ا�ئ حة .
شكل  :7اإلسهام النسبي لإلنفاق االستهالكي النها�ئ ي العا�ئ لي في السوق املحلية حسب غرض اإلنفاق باألسعار ج
ال�ارية.
14

11.9

12

11.9

(((1

12.3
9.4
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8
6

2017
5.2

5

5.1

2018

5

4

2019

2
0

2020
املالبس واألحذ�ی ة

خدمات الترف�ی ه والترو�ی ح والتعل�ی م والخدمات الثقاف�ی ة

أما الخدمات والسلع املرتبطة بالنشاط الثقافي ،وعلى الرغم من أن معظم عمليات
ً
�
ثقافيا ،فإن اإلسهام النسبي للمالبس واألحذية املرتبط
نشاطاً
اإلنتا�ج فيها ال تعد
�
نسبيا بمتوسط  5%طوال السنوات األربع األخيرة.
�ً
بقطاع األزياء يظهر � ً
ثباتا

قيمة عمليات نقاط البيع للترفيه والثقافة

(((1

ـرا لــإق ـبــال وقـ ــوة الـطـلــب عـلــى بـعــض املـنـتـ جـ�ــات
تـعـطــي قـيـمــة املـبـيـعــات م ــؤش ـ � ً
ج
املنت�ات والخدمات
والـخــدمــات الثقافية ،وتختلف طريقة اإلنـفــاق على هــذه
سـ ــواء عـبــر ال ـس ــداد الــرق ـمــي ،أو الــدفــع ن ـق ـ ً
ـدا ،أو عـبــر ن ـقــاط الـبـيــع فــي موقع
اس ـت ـهــاك امل ـن ـت ـ  ،وفـ ــي الــع ــام 2021م بـلـغــت قـيـمــة ع ـم ـل ـيــات ن ـقــاط الـبـيــع
�ج
للترفيه والثقافة  14.1مليار ر يــال ،وهــي قيمة تمثل  2.97%من ج
إ�مالي
عمليات نـقــاط الـبـيــع ،وتـقـتــرب هــذه النسبة مــن آخــر متوسط متوفر إلنفاق
األســرة على الترفيه والثقافة ،وهو ما تبلغ نسبته  2.8%من ج
إ�مالي إنفاق
األسرة الشهري.
ج
إنتا�ها ،مثل املالبس
أمــا السلع التي تدخل األنشطة الثقافية فــي عمليات
ج
وامل�وهرات املرتبطة بقطاع األزيــاء ،وكذلك املطاعم واملقاهي املرتبطة
واألحذية
بقطاع فنون الطهي ،ج
فن�د أن املطاعم واملـقــاهــي هــي األعـلــى نسبة مــن قيمة
مبيعات نقاط البيع لعام 2021م بنسبة  ،13.22%تليها املالبس واألحذية
بنسبة  ،8.04%ج
وامل�وهرات بنسبة .2.72%
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النمو في بعض قطاعات الثقافة:
صاالت العرض السينما�ئ ي والسياحة الثقافية
في األعوام الخمسة املاضية ،حققت بعض املؤ�شّ رات نموا�ً مطردا�ً استمر حتى
في فترات ج
ناش�ة مثل صاالت العرض السينما�ئ ي
ال�ا�ئ حة ،وتحديدا�ً في قطاعات
ئ
التي تتسم بمعدالت نمو عالية ،أو أنشطة أخرى تشمل عدة قطاعات كما تظهر
بيانات السياحة الثقافية الداخلية .ويعكس املؤشران املتمثالن في أعداد وقيمة
مبيعات الـتــذاكــر ،وأع ــداد ونسب الــرحــات السياحية الداخلية التي تتضمن
أنشطة ثقافية؛ فرص االستثمار وتعزيز إسهام القطاع الثقافي في النات��ج املحلي
ج
اإل�مالي للمملكة.
صاالت العرض السينما�ئ ي
يرتبط نمو سوق السينما بزيادة أعداد صاالت السينما وانتشارها في املناطق،
وقــد شمل  11مدينة فــي ســت مناطق خــال السنتين األخيرتين فــي مقابل
 4مناطق فقط في عــام 2019م ،مدعوم �ًا بزيادة عــدد الشركات املش�غّ لة التي
شكل  : 8القيمة املالية ملبيعات تذاكر السينما في اململكة من عام 2021 – 2018م.

2018

 123ﻓﻠﻢ
 504,198ﺗﺬﻛﺮة
 7,621055.06رﻳﺎل

166

2019

كانت تقتصر فــي عامي  2018و2019م على شركتين فقط ،وأصبحت في
عامي 2020م و2021م  4شركات ،باإلضافة الرتفاع أعداد األفالم السينما�ئ ية
ج
الت�ارية املرخصة للعرض في الصاالت .وينعكس ذلك على أعداد التذاكر املباعة
وقيمة مدخوالت بيعها في اململكة منذ عام 2018م وحتى 2021م ،مع مالحظة
(((1
انتشار صاالت السينما.
وينعكس اإلقبال على مشاهدة األفــام على آراء العينة املشاركة في مسح
امل ـشــاركــة الـثـقــافـيــة ل ـعــام 2021م ،ال ــذي نـفــذ فــي ال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة مــن 15
ديسمبر 2021م –  5يناير 2022م ،واشـتـمــل على عينة ممثلة ج
ح�مها
ً
شخصا ،حيث أفــاد  72%مــن العينة أنهم يشاهدون األفــام بطرق
3572
(((1
تُ
ج
وتو�هاتها عن عام 2020م،
متنوعة تختلف في نسبها
و�ظهر املقارنة بين
تفضيالت عينة املسح الثقافي ممن يشاهد األفــام أن  29.2%مــن مسح
الـعــام 2021م تـقــر يـبـا�ً يفضلون مشاهدة األف ــام فــي صــاالت السينما على
طرق املشاهدة األخرى مقابل ( 20.8%شكل  )9بمعدل نمو يبلغ  41%عن
2020م ،وهو ما يتماشى مع ارتفاع مبيعات تذاكر السينما واإلقبال عليها
للعام ذاته( .شكل )8

2020

2021

 267ﻓﻠﻢ
 318ﻓﻠﻢ
412
 7,278,961ﺗﺬﻛﺮة
 6,597,368ﺗﺬﻛﺮة
13,491,755
 66,508,018.71رﻳﺎل  48,337,837.57رﻳﺎل 206,162,822.00

ﻓﻠﻢ
ﺗﺬﻛﺮة
رﻳﺎل
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شكل  :9ارتفاع تفضيل صاالت العرض (السينما) لدى من يشاهد األفالم بين 2021 – 2020م.
29.2%

2021
20.8%

2020
0.0%

5.0%

15.0%

10.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

ال لدى من يشاهدون األفالم في عام 2021م بين
تتنوع السبل األكثر تفضي �ً
قـنــوات تلفزيونية وفضا�ئ ية ،إلــى منصات الـعــرض االفتراضية (أو مــا يعرف
بــالـبــث الــرقـمــي) وص ــاالت السينما ،إذ يفضل  37%منهم مشاهدتها عبر
الـقـنــوات الـفـضــا�ئ ـيــة ،و 33%عـبــر مـنـصــات ال ـعــرض االفـتــراضـيــة ،و 29%في
صاالت السينما (شكل .)10
شكل  :10طرق العرض املفضلة لعينة املسح التي تشاهد األفالم لعام 2021م.

33%

37%

1%

29%
القنوات الفضا�ئ �ی ة

أشرطة الف�ی د�ی و واألقراص

صاالت العرض (الس�ی نما)

منصات العرض االفتراض�ی ة

بالف�ات العمرية لعينة املسح (شكل  )11الذي ُي�ظهر ارتباط �ًا
يرتبط هذا التفضيل ئ
ج
تدري�يا�ً كلما
عكسي �ًا مع العمر ،إذ يقل تفضيل مشاهدة األفالم في صاالت السينما
الف�ة العمرية 18
الف�ة العمرية .ففي حين يفضل  34%من الشباب في ئ
تقدمت ئ
–  25سنة مشاهدة األفالم في صاالت السينما باعتبارها خيارهم املفضل األول،
تنخفض هذه النسبة لتصل إلى  7%فقط بين من تزيد أعمارهم عن  50سنة
باعتبارها خيارهم األقل تفضي ًال .يظهر االرتباط ذاته بالنظر إلى تفضيل مشاهدة
األفــام عبر منصات العرض االفتراضية ،إذ يقل كذلك كلما تقدم العمر ،ويعد
للف�ة العمرية  25 – 18سنة ،بينما ينخفض
الطريقة املفضلة للمشاهدة لـ  33%ئ
هذا التفضيل ليصل نسبة  9%لدى من ج
تت�اوز أعمارهم  50سنة .وبالنسبة
للمشاهدة عبر التلفزيون والقنوات الفضا�ئ ية ،فإن التفضيل يرتبط بعالقة طردية
الف�ة األكبر عمر �ًا هذه الطريقة بنسبة
ويــزداد كلما تقدم العمر ،حيث تفضل ئ
الف�ة األصغر عمرا�ً أقل نسبة تفضيل لهذه الوسيلة وهي 11%
 ،41%بينما تظهر ئ
للف�ة التي ال تشاهد األفالم ،إذ تزداد نسبتها في
فقط ((2(.وكذلك الحال بالنسبة ئ
الف�ة العمرية لتكون  43%ممن هم فوق  50سنة.
العينة مع تقدم ئ
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الف�ة العمرية لعام 2021م.
شكل  :11التوزيع النسبي للطريقة املفضلة ملشاهدة األفالم حسب ئ
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أشرطة الف�ی د�ی و واألقراص

نمو السياحة الثقافية الداخلية
ترسم بيانات مؤشرات السياحة الثقافية ج
ات�اه �ًا عام �ًا للنمو في قطاع السياحة
الثقافية الداخلية منذ 2017م وحتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2021م ،فعلى
الرغم من االنخفاض بنسبة  15%في عام 2018م ،و 7%في العام 2020م،
حققت الرحالت السياحية التي تتضمن أنشطة ثقافية نمو �ًا خالل الفترة بنسبة
ارتفاع بلغت  18%أو  4.5%سنوي �ًا في املعدل .وتحسب أعداد األنشطة الثقافية
بناء على قيام السا�ئ ح بممارسة أي نوع من األنشطة الثقافية مرة واحدة على
األقل (زيارة املتاحف والصاالت الفنية مث ًال) في الرحلة السياحية الواحدة ،علم �ًا
بأن الرحلة الواحدة قد تتضمن ممارسة أكثر من نوع من األنشطة الثقافية،
وأكثر من زيارة لذات النوع من األنشطة الثقافية ،وقد ارتفعت أعداد الرحالت
السياحية التي تتضمن نشاط �ًا ثقافي �ًا خالل هذه الفترة من حوالي  6ماليين رحلة
وأربعم�ة ألف رحلة في األشهر العشرة األولى من
إلى ما يزيد على  10ماليين
ئ
العام 2021م فقط (شكل .((2( )12
شكل  :12أع ــداد الــرحــات الداخلية الـتــي تضمنت أنشطة ثقافية (ب ــاآلالف)
(((2
حسب العام.
12,000
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10,000
8,000
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8,628
6,039

8,027

5,132

4,000
2,000
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ال ينطبق ذلك على السياحة الثقافية الوافدة ،فبعد نمو كبير بلغ  74%بين العام
2018م و2019م ،شهدت معدالت السياحة الثقافية الوافدة انخفاضا�ً حادا�ً في
كنتي�ة مباشرة ج
ج
ل�ا�ئ حة كوفيد ،19-وبناء على نتا�ئ ��ج األشهر العشرة
2020م
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17%

1%

34%
صاالت العرض (الس�ی نما)

9%

2%

20%

27%

القنوات الفضا�ئ �ی ة

0%

43%

34%

23%

23%

31%

22%

33%

21%

منصات العرض االفتراض�ی ة

ال أشاهد أفالم مطلقا�ً

األولى من 2021م (الشكل  ((2(.)13يالحظ أن أرقام السياحة الثقافية الداخلية
مل تشهد انخفاض �ًا كبير �ًا في العام 2020م ،ويمكن تفسير ذلك بانتعاش السياحة
الداخلية بالعموم في النصف الثاني من عام ج
ال�ا�ئ حة األول كخيار ج�ـ�ذّ اب أمام
املستهلك في ظل انعدام الخيارات األخــرى .ويستمر ازديــاد الفارق في نسب
النمو في السياحة الثقافية الداخلية والسياحة الثقافية الوافدة بشكل خاص
خالل األشهر العشرة األولى من العام 2021م.
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شكل  :13أعداد الرحالت الوافدة التي تضمنت أنشطة ثقافية (باآلالف)
(((2
حسب العام.
6,000

5,079

5,000
4,000
3,000

3,269

2,916

2,000

1,087

1,000
2017

2018

2019

480
2021

2020

شكل  :14الحصة السوقية للسياح الذين مارسوا أنشطة ثقافية من ج
إ�مالي
عدد سياح الرحالت الداخلية والوافدة.
31%
29%

29%
26%

27%

الحصة السوقية للسياحة الثقافية
تبع �ًا لنفس النمط ،فإن الحصة السوقية املرتبطة بعدد السياح املشاركين بأنشطة
ثقافية من ج
إ�مالي السياح ،قد أظهرت نمو �ًا ثابت �ًا بالنسبة لسياح الداخل ،بينما
تأثرت الحصة السوقية لسياح الخار��ج بسبب ج�ا�ئ حة كورونا ،وانخفضت بنسبة
 12%عما كانت عليه في عــام 2019م ((2(.ويعني هــذا الرقم ،أن نسبة أكبر
من سياح الداخل أصبحوا يقومون بأنشطة ثقافية في رحالتهم بارتفاع طفيف
من  18%من سياح الداخل إلى  ،20%أي أنه في األشهر العشرة األولى من
2021م ،ج
ن�د أن واحد �ًا من كل خمسة سياح على األقل قام بنشاط ثقافي في
رحلته .في املقابل ،وفي حين كانت الحصة السوقية في الزيارة السياحية الوافدة
أكبر وتبلغ  29%من السياح القادمين من خار��ج اململكة في العام 2019م ،ج
ن�د
انخفاضا�ً ملحوظا�ً في تردد السياح الوافدين الذين كانت أعدادهم محدودة في
العام 2021م ،حيث بلغت النسبة  17%فقط ،أي أقل من نظرا�ئ هم من سياح
الداخل (شكل .)14
ج�ـــدول  :1الـحـصــة الـســوقـيــة لـسـيــاح الــداخــل والـسـيــاح الــوافــديــن مــن ال ـخــار��ج
(املشاركين بأنشطة ثقافية).
الحصة السوقية للسياح املشاركين بأنشطة ثقافية
من ج
إ�مالي سياح الداخل

25%
23%
21%
19%

18.05%

19%

17%

17%
15%

2019
الرحالت الوافدة

20%

2020

2021
الرحالت الداخل�ی ة

السياح الذين مارسوا أنشطة
إ�مالي السياح الحصة السوقية
السنة
ج
ثقافية في رحالتهم السياحية
2019

8,627,925

47,805,187

18%

2020

8,026,765

42,106,791

19%

2021

10,452,562

52,460,978

20%

الحصة السوقية للسياح الذين شاركوا بأنشطة ثقافية
من ج
إ�مالي سياح الخار��ج
2019

5,079,046

17,525,636

29%

2020

1,086,739

4,138,178

26%

2021

480,405

2,785,799

17%

نمو السياحة الثقافية حسب املنطقة والنشاط
يظهر مقدار التعافي في القطاع السياحي الثقافي من خالل النظر إلى معدل
نمو عدد األنشطة الثقافية التي يشارك فيها السياح لكل منطقة على حدة ،حيث
ت�اوز عدد السياح املشاركين في أنشطة ثقافية في املناطق ج
ج
ال�بلية مثل عسير
والباحة في األشهر العشرة األولــى من العام 2021م عددهم أثناء ج
ال�ا�ئ حة
وقبلها ،األمر ذاته ُي�الحظ في منطقة تبوك حيث يقع مشروع نيوم ،وكذلك في
املنطقة الشرقية والقصيم ،وهي من املناطق التي نمت السياحة الثقافية فيها
أيضا�ً في العام 2020م برغم ج
ال�ا�ئ حة ،وفي منطقتي املدينة املنورة ومكة املكرمة،
عادت السياحة الثقافية إلى مستوياتها في العام 2019م.
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شكل  :15الحصة السوقية لسياح الداخل املشاركين بأنشطة ثقافية من 2019
– أكتوبر 2021م حسب املنطقة (بنسبة السياح).
ج
ال�وف

18%
20%

12%

ج
ال�وف

الباحة

27%
26%

ج
ن�ران

23%
26%
21%
24%

ج�ازان

الباحة

33%

ج
ن�ران

ج�ازان

33%
31%

21%
19%
16%

الحدود الشمال�ی ة

16%
14%
14%

حا�ئ ل

تبوك

17%
14%

21%

املنطقة الشرق�ی ة

18%
14%
12%
18%

الر�ی اض

0%

10%

حا�ئ ل

املد�ی نة املنورة

12%
16%

مكة املكرمة

20%

485
686
724

270
163
141

القص�ی م

17%

املد�ی نة املنورة

188
162
121

الحدود الشمال�ی ة

املنطقة الشرق�ی ة

13%
11%
13%

القص�ی م

629
404
477

347
201

692

عس�ی ر

18%

11%
10%

249
154
61

275
135
62

تبوك

31%
32%
30%

عس�ی ر

1,456
1,464

489
462
399
234
188

651

1,163
1,143

30%

1,350

40%

1,000
2020م

2019م

1,897
1,861

1,325
1,797
1,724

الر�ی اض

26%
29%

1,939

941

مكة املكرمة

إلى أكتوبر 2021م

170

شكل  :16الحصة السوقية لسياح الداخل املشاركين بأنشطة ثقافية من 2019
– أكتوبر 2021م حسب املنطقة (عدد السياح باآلالف).

2,000

3,000
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ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية باعتباره
ومن بين األنشطة الثقافية ،يبرز قطاع
األكثر ج�ذبا�ً لسياح الداخل في األعوام الخمسة املاضية ،يليه نشاط زيارة األماكن

التاريخية والتراثية والحصون ،وهو قطاع واعد لالستثمار واصل نموه بوتيرة
(((2
متسارعة دون انقطاع حتى في عام ج
ال�ا�ئ حة األول 2020م.

شكل  :17عدد الرحالت السياحية الداخلية التي تتضمن أنشطة ثقافية من  – 2017نهاية شهر أكتوبر 2021م (باآلالف).
5,062

5,359

6,000

1,438
1,388

235

324

734

1,210

1,494
1,242

353

684

1,140

919

538

879

1,903
1,201

1,938
1,744

2,623
1,408

1,242

ج
املھر�انات والفعال�ی ات الثقاف�ی ة
املتاحف واملعارض الفن�ی ة
املنت�عات واملناطق ج
ج
األماكن التار�ی خة والتراث�ی ة
ال�بل�ی ة

1,266

2017

2018

2019

2020

891

1,000

1,401

2,000

1,769

3,000

2,922

4,000

3,547

4,166

5,000

2021

املحم�ی ات واملنتزھات الطب�ی ع�ی ة
املواقع األثر�ی ة
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العوامل ج
اال�تماعية املحددة للطلب على
ج
املنت�ات والخدمات الثقافية

ِّ
ج
تكمن أهمية فهم العوامل ج
املنت�ات الثقافية
املحددة للطلب على
اال�تماعية
في مساعدة الفاعلين في القطاعات الثقافية في تحديد مكامن الطلب وبالتالي
ج
االست�ابة له بكفاءة ،أي أن فهم هذه العوامل يساعد على تحديد مواضع استثمارية
ف�ة.
كل
تفضلها
التي
بالطريقة
فيه
الراغبة
ات
للف�
املنت��ج
تقديم
إلى
تستند
محتملة
ئ
ئ

الفعاليات التراثية واملحاضرات والندوات
ُي�ظهر مسح املشاركة الثقافية أن العينة املشمولة ترغب في إقامة املزيد من
املحاضرات والندوات والفعاليات التراثية مقارنة باألنشطة الثقافية األخرى ،مع
ال�نس والدخل املادي والحالة ج
ثبات امليل لدى العينة على اختالف ج
اال�تماعية،
إذ يبدي  28%من الذين ال يملكون مصدر دخل ميال�ً مشابه �ًا ج
ت�اه إقامة املزيد
من املحاضرات والـنــدوات ،وميال�ً متساوي �ًا لــدى الذكور واإلنــاث لالستزادة من
الفعاليات التراثية مع ارتفاع طفيف في نسبة اإلنــاث الراغبات في املزيد من

املحاضرات والـنــدوات بنسبة  28%مقابل  22%من الذكور .وقد يكون تنوع
محتوى الفعاليات التراثية بما يتناسب مع اختالف األعمار واالهتمامات في
العا�ئ لة الواحدة أهم عوامل ج
ال�ذب ،كما تتسع النافذة الزمنية لالستفادة من
النشاط ،وال يتقيد الحضور بـ جـ�ــدول زمني محدد مثل الـعــروض املسرحية أو
الحفالت املوسيقية.

شكل  :18التوزيع النسبي لألنشطة الثقافية التي ترغب عينة املسح بزيادتها بناء على ج
ال�نس.
أن�ثى

13%

ذكر

13%

10%

18%
25%
عروض مسرح�ی ة
فعال�ی ات تراث�ی ة
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28%
11%

أمس�ی ات شعر�ی ة أو أدب�ی ة
أخرى غ�ی ر التي ذكرت

21%
22%

19%

محاضرات وندوات
حفالت موس�ی ق�ی ة
ال �ی ج
بدون ج
و�د فعال�ی ة أرغب بإقامة املز�ی د منھا
إ�ابة

5% 2% 3%
5% 3% 2%
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ومن املالحظ أن االهتمام ببعض األنشطة مثل العروض املسرحية والحفالت
الف�ة فوق
الف�ة العمرية ،إذ يرغب  2%فقط من ئ
املوسيقية يقل كلما تقدمت ئ
ف�ة -18
 50سنة باالستزادة من هذه الحفالت املوسيقية مقارنة بـ  22%لدى ئ
 25سنة ،والعكس بالنسبة للفعاليات التراثية التي يرتفع االهتمام بها مع تقدم

ف�ة
ف�ة فوق  50سنة زيادتها مقابل  19%من ئ
السن ،حيث يرغب  24%من ئ
 33 – 25سنة ،وكذلك الحال بالنسبة للمحاضرات والـنــدوات التي تنخفض
الف�ة العمرية األصغر ( 28 – 15سنة)
نسبة الراغبين في إقامة املزيد منها من ئ
ف�ة  40 – 33سنة ومن هم فوق  50سنة.
إلى  16%مقابل  29%من ئ

الف�ة العمرية.
شكل  :19التوزيع النسبي لألنشطة الثقافية التي ترغب عينة املسح في زيادتها بناء على ئ
>50

26%

8%

40-50

12%

33-40

13%

25-33
18-25

29%

2%
5%

27%
22%

17%

9%

19%

14%

فعال�ی ات تراث�ی ة

أمس�ی ات شعر�ی ة أو أدب�ی ة

19%

24%

22%

أخرى غ�ی ر التي ذكرت

21%

29%
14%

20%
عروض مسرح�ی ة

24%
25%

18%

19%
حفالت موس�ی ق�ی ة

بدون ج
إ�ابة

7% 3% 1%

19%

3% 2%

5%

5% 2% 2%
4% 2% 3%
3% 2% 3%

محاضرات وندوات

ال �ی ج
و�د فعال�ی ة أرغب بإقامة املز�ی د منھا
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ج�مهور األمسيات األدبية والشعرية
ُي�ـظـهــر مسح املـشــاركــة الثقافية للعام 2021م  -اس ـت ـمــرارا�ً ملــا تــم رص ــده في
التقريرين السابقين  ((2(-أن األمسيات األدبية والشعرية في واقعها الحالي،
ج
الف�ات العمرية األكبر سنا�ً من الذكور كما يظهر
ت�ذب ج�مهور �ًا تغلب عليه ئ
الشكالن  18و ،19إذ يرغب  25%من الذكور الذين شملهم املسح لعام 2021م
في إقامة املزيد من األمسيات ،مقابل  18%فقط من اإلناث.

ج
ات�اهات متباينة نحو أسعار تذاكر الفعاليات
ال�مهور باختالف ج
مع كثافة املعروض وتنوعه واإلقبال عليه من ج
ال�نس والعمر
والـحــالــة ج
اال�تماعية والتعليمية ،يشكل الـعــبء امل ــادي على الـفــرد ج�ـ ــزءا�ً من
النقاش الدا�ئ ر حول أسعار التذاكر .يشير مسح املشاركة الثقافية للعام2021م
االت�اهات فيما يتعلق بالرضى عن هذه األسعار ،وال ج
ج
يو�د ارتباط
إلى تقارب
ط ــردي بين ارت ـفــاع الــدخــل امل ــادي والــرضــا عــن أسـعــار الـتــذاكــر إذ إن  28%من
األشخاص الذين يزيد دخلهم على  15ألف ريال في الشهر غير راضين ،بينما
الف�ة موقف الحياد .إال أن الفارق يتضح عند املقارنة بين
يلتزم  35%من هذه ئ
الف�تين األعلى
ف�ة الراضين وغير الراضين ،حيث ترتفع نسبة عدم الرضا لدى ئ
ئ
والف�تين األقل دخ ًال.
ئ
شكل  :20الرضى ج
ت�اه أسعار تذاكر الفعاليات لدى عينة املسح بناء على الدخل املالي.
28%

>15000

10000-15000

35%

15%

35%

13%

29%

5001-10000

25%

30%

21%

3001-5000

26%

29%

25%

1001-3000

<1000

ليس لهم مدخول

16%

28%

34%

22%

27%

30%

راض
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29%

محايد

غير راض

24%

21%
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الكتاب الورقي والكتاب اإللكتروني
ال مقارنة بالكتاب
أظهر املسح أن الكتاب الورقي هو شكل املنت��ج األكثر تفضي �ً
اإل لـكـتــرونــي ،حيث ذكــر  66%مــن األش ـخــاص الــذيــن قــامــوا بـشــراء كتب أنهم
اشتروا كتبا�ً ورقية خالل االثني عشر شهر �ًا املاضية ،بينما اكتفى  9%بشراء
الكتاب اإللكتروني فقط .يتماشى ذلك مع نتا�ئ ��ج مسح عام 2020م الذي أظهر
أن نسبة شراء الكتب اإللكترونية اقتصرت على  10%من الذين قاموا بشراء
(((2
كتاب أو أكثر.
شكل  :21نسبة األشخاص الذين اشتروا كتب �ًا لغير أغــراض الدراسة والعمل
(((2
خالل االثني عشر شهر �ًا املاضية حسب نوع الكتاب.
9%

وسا�ئ ط البث الرقمي هي وسيلة االستهالك املفضلة
لإلنتا� الصوتي واملر�ئ ي
ج
�

يظهر مسح املشاركة الثقافية في اململكة لعام 2021م تفضيل املتلقي ملنصات
العرض االفتراضية (منصات الفيديو مثل يوتيوب والبث الرقمي مثل نتفلكس
ج
و� ــوي ..إلــخ) الستهالك املحتوى املر�ئ ي واملسموع متمثال�ً باألغاني واملوسيقى
الف�ة الـتــي تستمع إلــى املوسيقى اسـتـخــدام وســا�ئ ــط البث
واألفـ ــام .وتفضل ئ
الرقمي على غيرها من الطرق االستهالكية ،وذلك بنسبة  21%بدون اشتراك
مقابل  8%فقط ممن يقومون باالشتراك فيها ،كما أن االستماع عن طريق
الراديو يأتي ثالثا�ً بنسبة ( 15%شكل .)22
شكل  :22طرق استهالك األغاني املفضلة لعينة املسح التي تستمع لألغاني/
املوسيقى لعام 2021م.
3%
12%

15%

25%
7%
66%
8%
34%

كتاب ورقي

كتاب ورقي وإلكتروني

كتاب إلكتروني

21%
األقراص املضغوطة

املنصات الرقم�ی ة مع اشتراك
الراديو

القنوات التلفز�ی ون�ی ة

املنصات الرقم�ی ة بدون اشتراك
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ويــرتـبــط الـعـمــر بـعــاقــة عكسية قــويــة مــع ه ــذا الـنـمــط االس ـت ـهــاكــي ،إذ يقل
اسـتـخــدام املـنـصــات االفـتــراضـيــة لالستماع لــأغــانــي كلما تـقــدم الـفــرد بالعمر
مفضال�ً عليها القنوات الفضا�ئ ية ،حيث يستمع  14%ملن هم فوق الخمسين

عــام ـا�ً لــأغــانــي عبر التلفزيون مقابل  5%فقط ممن يستخدمون املنصات
الرقمية ،سواء باشتراك أو بدون اشتراك( .شكل )23

الف�ة العمرية لعام 2021م.
شكل  :23الطرق املفضلة لالستماع للموسيقى لدى عينة املسح وفق ئ
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أمــا بالنسبة لــأفــام ،فــإن تفضيل مشاهدتها عبر وســا�ئ ــط البث الرقمي على
سا�ئ ر السبل األخــرى انخفض عام 2021م ،إذ تعتبر الوسيلة املفضلة لـ 32%
من الذين يشاهدون األفالم مقابل  46.6%عام 2020م ،وقد يكون تخفيف ثم
ال في انخفاض هذه النسبة،
رفع القيود التي تسببت فيها ج�ا�ئ حة كوفيد -19عام �ً
حيث ج�اءت مقابل مشاهدة األفالم في صاالت السينما التي -كما سبق الذكر-

شهدت نموا�ً عام 2021م (شكل  .)9وينطبق نمط االرتباط العمري بين تفضيل
وســا�ئ ــط البث الرقمي الستهالك املحتوى املــر�ئ ــي واملسموع على األف ــام ،وتعد
ال للمشاهدة عبر
الف�ة العمرية األصغر في املسح ( 25 – 18سنة) األعلى تفضي �ً
ئ
ج
تدري�يا�ً مع تقدم العمر
وسا�ئ ط البث الرقمي بنسبة  ،33%وتقل هذه النسبة
ً
لتصل لـ  9%فقط ملن هم فوق الخمسين
عاما(( ((3شكل .)11

شكل  :24نسبة تفضيل وسا�ئ ط البث الرقمي لألفالم لدى من يشاهدون األفالم لعام 2020م و2021م.
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هوامش الفصل:
(1) How the creative economy can help power development, UNCATD, 08 November 2019
https://unctad.org/news/how-creative-economy-can-help-power-development.

((( بيانات صندوق االستثمارات العامة املستلمة بتاريخ  14فبراير 2022م
((( بيانات وزارة ج
الت�ارة املستلمة بتاريخ  8فبراير 2022م

((( تم تحديد األنشطة ج
الت�ارية الثقافية بناء على اإلرشادات العامة لإلحصا�ئ يات الثقافية الصادرة عن منظمة اليونسكو ،وذلك بناء على ما يقابلها في التصنيف الوطني
لألنشطة االقتصادية (ايزك ،)4-تم تحديد املعايير بدقة تصل إلى املستوى الثالث من األنشطة ،وضمن اإلطار الواسع لليونسكو تم فرز األنشطة التي ال تتصل ج
بامل�ال
ج
املنه�ية
الثقافي واستبعادها ،للتفاصيل ومكونات التصنيف انظر ملحق

((( بيانات وزارة ج
الت�ارة املستلمة بتاريخ  8فبراير 2022م

((( بيانات املركز الوطني للتنافسية املستلمة بتاريخ  14فبراير 2022م

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع املستلمة بتاريخ  8مارس 2022م
((( بيانات ئ
((( بيانات وزارة الصناعة والثروة املعدنية املستلمة بتاريخ  23يناير 2022م.

((( يتم إصدار تقرير مسح دخل وإنفاق األسرة الذي يحتوي على اإلنفاق حسب ج
م�موعات اإلنفاق الر�ئ يسية كل  5سنوات ،ولذلك تم االستشهاد بالنسخة األخيرة
الصادرة عام 2018م.
الهي�ة العامة لإلحصاء ،مسح دخل وإنفاق األسرة لعام 2018م.
(((1
ئ

امل�موعة استهالك املعدات السمعية والبصرية ،ومعدات التصوير ج
( ((1تشمل هذه ج
وت�هيز املعلومات ،والسلع املعمرة الر�ئ يسية األخرى املعدة للترويح والثقافة ،عناصر
ومعدات ترفيهية أخرى ،وكذلك الحدا�ئ ق والحيوانات األليفة ،والخدمات الترفيهية والثقافية ،والصحف والكتب والقرطاسية ،والرحالت السياحية.

الهي�ة العامة لإلحصاء ،مسح دخل وإنفاق األسرة 2018م.
(((1
ئ
(((1

الهي�ة العامة لإلحصاء ،النات��ج املحلي ج
اإل�مالي ومؤشرات الحسابات القومية ،نشرة الحسابات القومية السنوية لعام 2020م
(((1
ئ
https://www.stats.gov.sa/ar/823

اإل�مالي ومؤشرات الحسابات القومية ،التقديرات السريعة للنات��ج املحلي ج
الهي�ة العامة لإلحصاء ،النات��ج املحلي ج
اإل�مالي للربع الرابع 2021م
(((1
ئ
https://www.stats.gov.sa/ar/823

( ((1يتسع نطاق هذا الغرض ليشمل اإلنفاق على الخدمات الثقافية (استهالك املعدات السمعية والبصرية ،ومعدات التصوير ج
وت�هيز املعلومات ،والسلع املعمرة
الر�ئ يسية األخرى املعدة للترويح والثقافة ،وعناصر ومعدات ترفيهية أخرى ،إضافة إلى الحدا�ئ ق والحيوانات األليفة ،والخدمات الترفيهية والثقافية ،والصحف والكتب
والقرطاسية ،والرحالت السياحية) ،واإلنفاق على التعليم (التعليم والتدريب ،ورسوم التعليم باملدارس الخاصة الثانوية ،ورسوم املعاهد ،ونفقات التعليم املهني).
( ((1البنك املركزي السعودي ،عمليات نقاط البيع األسبوعية https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Indices/Pages/POS.aspx

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع املستلمة بتاريخ  30مارس 2022م.
( ((1بيانات ئ
( ((1شكل  ،4فصل املشاركة الثقافية.

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

( ((2بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م) ،ومن مركز املعلومات واألبحاث السياحية« ،السياحة الثقافية في اململكة العربية السعودية ( .»2018اململكة
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني) ،ومن مركز املعلومات واألبحاث السياحية« ،السياحة الثقافية في اململكة العربية السعودية .»2017
العربية السعودية :ئ
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني).
(اململكة العربية السعودية :ئ

( ((2تشمل املناطق البدوية.

( ((2بيانات من وزارة السياحة ،18( ،يناير2022 ،م) ،ومن مركز املعلومات واألبحاث السياحية« ،السياحة الثقافية في اململكة العربية السعودية ( .»2018اململكة
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني) ،ومن مركز املعلومات واألبحاث السياحية« ،السياحة الثقافية في اململكة العربية السعودية .»2017
العربية السعودية :ئ
الهي�ة العامة للسياحة والتراث الوطني).
(اململكة العربية السعودية :ئ

( ((2تشمل املناطق البدوية.

( ((2بيانات وزارة السياحة املستلمة بتاريخ  21فبراير 2022م.

( ((2ملزيد من التفاصيل انظر فصل املشاركة الثقافية ،وفصل اإلدارة والصون.

( ((2تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2020م – رقمنة الثقافة ،فصل األدب.

ج
التر�مة والنشر.
( ((2وزارة الثقافة ،تقريرالحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية لعام 2020م ،فصل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((2مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية في دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
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الثقافة في الفضاء العام
الحياة الثقافية بعد ج
ال�ا�ئ حة..
نظرة عامة

مالمح ج
امل�ال الثقافي في اململكة
عام 2021م
الثقافة في املساحات العامة

الثقافة ف� � ي� الفضاء العام

تعامل تقرير الحالة الثقافية للعام 2020م مع واقع فريد ومليء بالتحديات؛ حيث كان النشاط في ج
امل�ال الثقافي يتحرك في مساحات غير مألوفة ،ومل يكن رصد
شّ
�
ومؤ�راته فقط ،وإنما محاولة لتلمس معامل خاصة بالعام .وبشكل مشابه ،يعال�ج التقرير الحالي عام 2021م محاوالً قراءة الواقع
التطورات متابع�ة� ً اعتيادية للنمو
�
م�رد ظرف عابر ج
ال�ا�ئ حة ج
االستثنا�ئ ي والتعرف على مستويات التعافي ،واستشراف ما إذا كانت ج
اإلنتا�
ج
ا�تيز من دون أثر ،أم مرحلة تركت بصماتها على عمليات
�
�
�
ً خاصاً للفصل؛ إذ يتتبع انتقال النشاط الثقافي
موضوعا
اإلبداعي ،أو أشكال األنشطة الثقافية ،أو سلوكيات املشاركة الثقافية .وقد اختيرت الثقافة في الفضاء العام
ج
ج
إلى �انب نظرة
واستنتا�ات ر�ئ يسية من فصول التقرير،
من الحيز االفتراضي إلى املساحات العامة ،كما يقدم مالمح عامة عن الحالة الثقافية خالل عام 2021م
تحليلية ملدى حيوية حضور الثقافة في املساحات الحضرية ملدن اململكة.
ال ينطلق اختيار هذا املوضوع من تتبع التعافي من ج
ال�ا�ئ حة وعودة مظاهر الثقافة
للحياة العامة فحسب ،بل أيضا�ً من اهتمام أصيل بأهمية البعد املكاني للثقافة،
امل�تمع كافة ،إذ إن حيوية ج
وخصوصا�ً املكان العام الــذي يتشاركه أفــراد ج
امل�ال
الثقافي تعتمد على قدرته على اإلسهام في تشكيل الحياة اليومية لألفراد.
فمن دون التقليل من أهمية األنشطة الثقافية الفردية (قراءة كتاب أو ممارسة
هواية الرسم مـثـ ًا) ،تحقق املظاهر ج
اال�تماعية العامة للثقافة ع ــدد �ًا من أكثر
وظا�ئ ف الثقافة أهمية ،كتعزيز الهوية ،وتزيد من كثافة التواصل وارتباط األفراد
بالتعبير الثقافي ،باإلضافة إلى األهمية ج
اال�تماعية لحضور التعبير الثقافي في
املساحات العامة .كما أن هناك إدراكا�ً متنامي �ًا ألهمية اإلسهام االقتصادي املباشر
(((
وغير املباشر ،الذي يمكن أن يقدمه حضور الثقافة في الحياة اليومية للمدينة،
سواء من زيادة كثافة األنشطة الثقافية لسكان املدينة ،أو من خالل التأسيس
لنقاط ج�ذب لالستثمارات والسياح.

وفـ ــي ح ـيــن ي ــأخ ــذ مـصـطـلــح ال ـف ـضــاء الـ ـع ــام م ـعــانــي واسـ ـع ــة ق ــد ت ـش ـمــل كل
التفاعالت ج
اال�تماعية التي تحدث خــار��ج نطاق األسرة والعالقات الشخصية،
يخصص التقرير معنى الفضاء العام في املكان العام املفتوح ،أو املساحات
الـعــامــة املـتــاحــة لــاسـتـخــدام مــن قـبــل كــافــة أفـ ــراد املـ جـ�ـتـمــع ،فــي حـيــن يـعـ ّـرف
التقرير «حـضــور الثقافة» على نحو يتسع إلــى ممارسة األنشطة الثقافية،
وإقامة الفعاليات الثقافية ،وحضور العناصر الثقافية في هوية املكان العام،
وإسهامها في تشكيل معامله .ومن هنا يمكن تقييم حالة حضور الثقافة في
الفضاء الـعــام مــن خــال النظر فــي توفر األمــاكــن املفتوحة القابلة للتوظيف
لف�ات ج
امل�تمع املختلفة ،وكثافة ارتباط أفراد
ألغراض ثقافية ،ومدى شمولها ئ
ج
امل�تمع بها ،باإلضافة إلــى مــدى تنوع أشكال هــذا الحضور .وتمهيد �ًا لتناول
هذه األبعاد الثالثة لحضور الثقافة في الفضاء العام ،يقدم الفصل نظرة عامة
عن واقــع الحياة الثقافية العامة بعد ج
ال�ا�ئ حة باإلضافة إلــى أبــرز الخالصات
متم�لة فــي السياحة الثقافية ومعامل
حــول الحالة الثقافية للعام 2021م
ّث
بي�ة الدعم والتمكين وحركة التنظيمات التي
املشاركة الثقافية ،وتـطــورات ئ
يمر بها املشهد الثقافي في اململكة.

الحياة الثقافية بعد ج
ال�ا�ئ حة ..نظرة عامة
في معظم أشـهــره ،ج�ــاء العام 2021م اسـتـمــرار �ًا للترقب وتطبيق سياسات
صحية وقا�ئ ية حــذرة في تنظيم الحياة العامة تعاطي �ًا مع ج
ال�ا�ئ حة التي توالت
ج
مو�اتها ،فما أن استهل العام برفع تعليق الرحالت الدولية ،إال وعاد إيقاف كافة
األنشطة والفعاليات العامة ملدة بلغت الشهر من يوم  4فبراير على ضوء انتشار
ج
ج
التدري�ية
مو�ة ج�ديدة من الفيروس املتحور .ومنذ يوم  7مارس ،بدأت العودة
مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية عززها توفير اللقاح ،واشتراطه للمشاركة في
األنشطة ودخــول املــرافــق ج
الت�ارية والعامة ،وبلغ تخفيف القيود عن األنشطة
العامة مداه مع السماح بالطاقة االستيعابية في املرافق والفعاليات الترفيهية
والثقافية في منتصف شهر أكتوبر .فبصورة عامة ،كان النصف األول من العام
املتدر�ة إلى الحياة الثقافية العامة ما قبل ج
ج
ال�ا�ئ حة ،حتى
استمرارية للعودة
الربع األخير من العام الذي شهد تنظيم موسم الرياض بكامل زخمه ،لينتهي
العام بتنظيم سباق الفورميال ون في مدينة ج�دة في حدث عاملي مفتوح للزوار
من خار��ج اململكة.
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ٜ
واﻹﺣﺮاءات اﳌﺴ���ﺮة ﻣﻨﻬﺎ
اﻻﺣ��ازﻳﺔ
� ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت
ﺧﻂ زﻣ�� � �
�

ج
واإل�راءات املستمرة منها.
شكل  :1خط زمني للسياسات االحترازية

2020

14

ﻣﺎرس
تعليق الرحالت ج
ال�وية
الدولية ملدة أسبوعين
اعتبارا�ً من األحد
(((
15مارس.

ﻣﺎرس
صدور قرار بإغالق كافة ج
امل�معات
ج
الت�ارية املغلقة واملفتوحة؛ ومنع
ج
الت�معات في األماكن العامة
املخصصة للتنزه مثل الحدا�ئ ق
(((
واملتنزهات وما في حكمها.

20

26

عودة ج�ميع األنشطة
مع تطبيق ج
لإل�راءات
(((
االحترازية.

البدء في العودة
للحياة الطبيعية
(((
على مراحل.

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2021

15

8

رفع تعليق الطيران
الدولي وفتح املنافذ البرية
(((
والبحرية ج
وال�وية.

إيقاف كافة األنشطة
والفعاليات ،وإغالق دور السينما
واملراكز الترفيهية والصاالت وما
(((
في حكمها ،ملدة 10أيام.

27

18

29
ﻳﻮﻟﻴﻮ

وزارة السياحة تعلن عن
(((1
استقبال السياح.

تعليق ج�ميع رحالت
الطيران الداخلي
والحافالت والسيارات
ً (((
والقطارات ملدة 14يوما.

23

ﻣﺎرس
صدور قرار حظر ج
الت�ول
من الساعة السابعة
مساء وحتى السادسة
�ً
ً (((
صباح �ًا ملدة  21يوما.

4

ﻳﻨﺎﻳﺮ

عودة الفعاليات
الترفيهية مع تطبيق
(((1
ج
اإل�راءات االحترازية.

ﻣﺎرس

ﻣﺎﻳﻮ

ﻓ��اﻳﺮ
ٜ

ﻣﺎﻳﻮ

20

14

ﻓ��اﻳﺮ
ٜ
تمديد العمل بإيقاف
األنشطة ملدة  20يوم �ًا
ً (((1
إضافيا.

5

ﻣﺎﻳﻮ

التحصين شرط لدخول
ج�ميع األنشطة ابتداء�ً من
(((1
 1أغسطس 2021م.

ﻣﺎرس
وزارة الداخلية تقرر عدم
تمديد العمل ج
باإل�راءات
االحترازية ابتداء من7
(((1
مارس 2021م.

15

أﻛﺘﻮﺑﺮ
صدور موافقة خادم الحرمين على تخفيف ج
ابتداء من  17أكتوبر ،والسماح
�ً
اإل�راءات االحترازية
(((1
باستخدام ج�ميع الطاقة االستيعابية في ج
الت�معات العامة والسينما وما في حكمها.
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انعكس هذا التحسن في الظرف الصحي والــذي دفعه بشكل أساسي توفير
اللقاحات الوقا�ئ ية من فايروس كوفيد 19 -على مستويات النشاط واملشاركة
في القطاعات الثقافية ،فكما بينت فصول التقرير على سبيل املثال ،انتعشت
خالل العام العروض املسرحية واألدا�ئ ية لتصل إلى مستويات ما قبل ج
ال�ا�ئ حة،
واألم ــر ذات ــه لــوحــظ فــي أع ــداد امل ـعــارض الفنية ،فيما كــان التعافي فــي أوضــح
مظاهره في النمو املتواصل التي تحققه أعداد التذاكر املباعة في صاالت العرض
السينما�ئ ي ،وهــو مــا ينعكس أي ـض ـا�ً فــي املــدخــوالت وأع ــداد األف ــام املعروضة.
هــذه الــدال�ئ ــل الـظــاهــرة على التعافي هــي انـعـكــاســات مـبــاشــرة ل ــزوال الظرف
الطار� ،لكن ثمة ج�وانب أخرى أقل وضوحا�ً يحاول التقرير سبر آثار ج
ال�ا�ئ حة
ئ
ج
توا�هها
متوسطة أو بعيدة األمــد من خاللها ،وهــي :التحديات والفرص التي
القطاعات الثقافية فــي هــذه املــرحـلــة ،والسياحة الثقافية ،وامل ـعــدالت الكلية
للمشاركة ومكوناتها.

الثقافة بعد ج
ال�ا�ئ حة ..الفرص والتحديات
ال عن الفضاء العام في مختلف ج
امل�االت خالل العامين
شكل الفضاء الرقمي بدي �ً
املاضيين .وقد ج
وا�هت الحياة الثقافية حول العامل تحديات شتى اختلفت من
قطاع إلى آخر ،ومن دولة إلى أخــرى؛ فمثال�ً أشار تقرير لليونسكو إلى أن أكثر
القطاعات تأثرا�ً ج
بال�ا�ئ حة وتداعياتها هي القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على
ج
كاملهر�انات والعروض الحية واملتاحف .وفي
التفاعل اإلنساني ،والحضور املكاني
املقابل ،تكيفت قطاعات أخرى مع واقع ج
ال�ا�ئ حة بمرونة أكبر ،مثل املوسيقى
وال ـف ـنــون والـتـصــامـيــم واألدب وغ ـيــرهــا؛ إذ تـبـنــت أن ـمــاط ـا�ً رقـمـيــة مــن اإلن ـت ــا��ج
واملـشــاركــة ((1(.يتفق هذا مع ما أشــارت إليه النسخة املاضية من تقرير الحالة
الثقافية في اململكة :رقمنة الثقافة ،والتي ناقشت البنية الرقمية للقطاعات
الثقافية وصــور املشاركة االفتراضية املختلفة .ولكن ما بــدأ كـضــرورة فرضتها
ظــروف ج
ال�ا�ئ حة ،مــازال مستمرا�ً كخيار متاح في بعض األنشطة واملمارسات
الثقافية .فـمـثــا�ً أظـهــر مسح املـشــاركــة الثقافية فــي دورت ــه الثالثة أن 62%
يرغبون في استمرار توفر البديل االفـتــراضــي ،وليس هــذا بدليل على تفوق
األنشطة االفتراضية على الحضورية من حيث مستويات الحضور كما رصدها
فصل املشاركة الثقافية.
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ال�ا�ئ حة ،ج
ومع العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ج
وا�هت القطاعات الثقافية واقع �ًا
ملي� �ًا بالفرص والتحديات .كان استثمار الخيار الرقمي واالفتراضي من
استثنا�ئ يا�ً ئ
أهم الفرص التي أتاحها واقع ما بعد ج
ال�ا�ئ حة ،فقد استمرت املؤتمرات والندوات
الثقافية االفتراضية ،وكذلك الدورات التدريبية االفتراضية ،رغم أن األخيرة كانت
أقل عددا�ً من الدورات وورش العمل الحضورية كما رصد فصل املعارف واملهارات.
كما ظهرت فرص واعدة في اإلنتا��ج الثقافي كاالبتكار في الفنون الرقمية ،والنشر
الرقمي ،واألرشفة الرقمية ،وغيرها .فمثال�ً أشار فصل اإلنتا��ج واإلبداع إلى بروز
األعمال الفنية املركبة – التي تعتمد على التقنيات الرقمية أو السمعية والبصرية
– في املعارض الفنية املقامة خالل العام كمعرض نور الرياض وبينالي الدرعية؛
حيث بلغت نسبتها  84%مــن األع ـمــال الفنية املـشــاركــة فــي مـعــرض بينالي
الدرعية .كما استعرض فصل اإلدارة والصون مبادرات النشر واألرشفة الرقمية،
ج
هي�ة املكتبات
هي�ة األدب والنشر
والتر�مة (النشر الرقمي) ،ومبادرة ئ
كمبادرة ئ
نتي�ة ج
(رقمنة وإتاحة املخطوطات) .وليست هذه الفرص ج
لل�ا�ئ حة فقط؛ فاستثمار
التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي هو تطور حتمي للثورة التقنية في العصر
الحالي ،ولكن ظروف ج
ال�ا�ئ حة ساهمت في التركيز على مثل هذه التقنيات .كما
ال يمكن الـ جـ�ــزم بمستقبل هــذه املالمح الثقافية ،إال أنــه من املتوقع أن تستمر
بالتشكل والتطور قبل أن تستقر كظاهرة ثقافية .ومن الفرص التي أتاحتها عودة
والبي�ة
النشاط الثقافي إلى الفضاء العام أيضا�ً تعزيز التفاعل اإلنساني مع املكان
ئ
– وهو ما يغيب في الفضاء االفتراضي – وتظهر مثل هذه الفرص بشكل أوضح
ج
في ج
واملهر�انات الثقافية.
ت�ارب املتاحف واملعارض الفنية ومواقع التراث
أما تحديات عــودة الثقافة إلى الفضاء العام ما بعد ج
ال�ا�ئ حة فكان من أبرزها:
ضعف البنية التحتية ،وتباين التوزيع املناطقي لها .إذ قاس فصال اإلدارة والصون
واملشاركة الثقافية مؤشرات توفر املرافق الثقافية وتوزيعها في مناطق اململكة،
وسهولة الوصول إليها .وكان من املالحظ أن ثمة مركزية في التوزيع نت��ج عنها
اخـتــاف فــي مستويات الحضور واملـشــاركــة مــن منطقة ألخ ــرى ،وهــو مــا يمكن
تـ جـ�ــاوزه فــي األنشطة االفـتــراضـيــة .كما أن التكلفة االقـتـصــاديــة لتطوير البنية
التحتية ،وإقامة الفعاليات واألنشطة الثقافية الحضورية أكبر من االفتراضية.
ج
للهي�ات الثقافية املعلنة خالل العام 2021م
االستراتي�ية
وقد أشارت الخطط
ئ
إلى أهمية تطوير البنية التحتية باعتبارها أحد التحديات الر�ئ يسة التي ج
توا�هها
مختلف القطاعات الثقافية.

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

مالمح ج
امل�ال الثقافي في اململكة عام 2021م
بعيد �ًا عن تأثيرات ج
ال�ا�ئ حة ،بــرز عــدد من املالمح العامة التي رصدتها فصول
التقرير عن واقع الثقافة للعام 2021م ،ويمكن تحديدها في أربعة تطورات أو
ج
ات�اهات كبرى تمس أكثر من ُب�عد من أبعاد للثقافة ،وهي )1( :نمو السياحة
الثقافية ،و ()2تأثير املستوى االقتصادي على املشاركة الثقافية ،و( )3توسع
فــرص الدعم والتمكين للثقافة واإلب ــداع ،و ( )4استمرار العملية التنظيمية
للثقافة في اململكة.

نمو السياحة الثقافية الداخلية
من أبرز ما ج
س�لته فصول التقرير هو وصول أعداد الرحالت السياحية لسياح
الداخل التي تتضمن أنشطة ثقافية إلى مستويات غير مسبوقة حيث قاربت
الـعـشــرة ماليين ونـصــف املـلـيــون رحـلــة فــي األش ـهــر الـعـشــرة األول ــى مــن العام
مت�اوزة بذلك ج
2021م ،ج
إ�مالي العام 2019م البالغ حوالي  8ماليين ونصف
ً
ً
تقريبا .كما تشير بيانات
شهرا ،بنسبة نمو تناهز 24%
املليون خالل اثني عشر
تعا�ٍ في مستويات املشاركة؛ وهو ما قد يعني ارتفاع �ًا
ف�
السياحة الثقافية إلى
في الطلب على املعروض الثقافي في القطاعات األكثر ارتباط �ًا بالسياحة .فمثال�ً
ج
املهر�انات والفعاليات الثقافية إلى أعلى
عادت مستويات الحضور واملشاركة في
مما كانت عليه قبل ج
ال�ا�ئ حة ،وكذلك زيارة املواقع التراثية واألثرية ،حيث كان
تأثرها ج
بال�ا�ئ حة محدود �ًا  -باعتبار أن مساحاتها املفتوحة كانت بديال�ً للنشاطات
نتي�ة ج
ج
لإل�راءات االحترازية .-
في األماكن املغلقة ،والتي ألغيت لفترات أطول
ذات األمــر ينطبق على السياحة الداخلية بالعموم ،إذ أبــدت مرونة عالية في
موا�هة ج
ج
ال�ا�ئ حة ،وحافظت على مستوياتها مقارنة بالسياحة الوافدة ،إن مل تكن
كنتي�ة مباشرة للخيارات التي فرضتها ج
ج
ال�ا�ئ حة
قد ارتفعت في بعض املناطق
أمــام السياح .غير أن بيانات األشهر العشرة األولــى من العام 2021م تدعم
افتراض نمو مستقل عن ظرف ج
ال�ا�ئ حة في السياحة الداخلية – رغم رفع تعليق
السفر  -والتي ارتفعت معها أعداد السياحة الثقافية.
املالحظة األهم فيما يتعلق بالسياحة الثقافية الداخلية ج
تت�اوز االرتفاع في أعداد
الــرحــات ،إذ إن زيــادة أعــداد السياح الذين ينخرطون في أنشطة ثقافية أثناء
ج
نتي�ة لالنتعاش العام في السياحة الداخلية فحسب ،وإنما
سفرهم مل يكن
إ�مالي الــرحــات .فمن املـ ج
ارتبطت أيـضـ �ًا بارتفاع حصتها النسبية من ج
ـر�ــح أن
يكون ميل السا�ئ ح الداخلي إلى املشاركة في األنشطة الثقافية ازداد عن ذي قبل،
حيث ارتفعت النسبة من  18%إلى  ،20%أي أن �خُ مس الرحالت السياحية
تضمن مشاركة في نشاط ثقافي أو أكثر ،ويعد ذلك مؤشرا�ً ج
إي�ابيا�ً عام �ًا على
يت�اوز في داللته ج
تنامي االهتمام باألنشطة الثقافية ،قد ج
م�رد النمو العددي في
أرقام السياحة الثقافية.

تأثير املستوى االقتصادي على املشاركة الثقافية
إذا كنا ج
فحين�ذ يبرز
ن�د فــي مــؤشــرات السياحة دال�ئ ــل على توسع املـشــاركــة،
ئ
يتعرف على الـعــوامــل املؤثرة
الـتـســاؤل حــول :مــن يـشــارك؟ حــاول التقرير أن
ّ
على املشاركة الثقافية وما يرتبط بها من طلب على الخدمات الثقافية ،وتوزيع
للمرافق والخدمات ذات الصلة .حيث قدمت بعض فصول التقرير استقراءات

حــول الـفـ ئـ�ــات ج
اال�ـتـمــاعـيــة األ ك ـثــر إق ـبــاال�ً على املـشــاركــة فــي األنـشـطــة الثقافية،
واستهالك السلع والخدمات الثقافية واستخدام املرافق .وبالنظر إلى النتا�ئ ��ج
ج
اإل�مالية من مسح املشاركة الثقافية 2021م ،أي نسبة من شارك في أي نشاط
ثقافي خالل العام بغض النظر عن نوع النشاط ،فإن العينة املمثلة تشير إلى أن
أكثر من نصف أفــراد ج
امل�تمع-ممن هم فوق عمر  18عام �ًا شاركوا في نشاط
ثقافي واحد على األقل سواء كان زيارة متحف أو حضور مسرحية أو غيرها من
األنشطة ،غير أن غالبية من شارك في أنشطة ثقافية ج�اء تكرار مشاركاتهم 6
يت�اوز املشاركون في ج
زيارات/مشاركات أو أقل ،حيث ال ج
امل�ال الثقافي بصفة
مستمرة-أي أكثر من  6مرات  21%من العينة (شكل .)2
وفــي نمط متسق مــع مالحظات التقريرين السابقين ،يبرز العمر واملستوى
االقتصادي باعتبارهما أهم املحددات للمشاركة الثقافية ،إذ يظهر ميل ج
األ�يال
الف�ات العمرية،
العمرية األصغر سن �ًا للمشاركة الثقافية عند املقارنة بين أي من ئ
الف�ة من  18-25وأولـ ئـ�ــك البالغة أعمارهم
يظهر ذلــك حتى عند املقارنة بين ئ
ً
عاما ،ويــزداد الفارق اتساع �ًا بين املشاركين بصفة متكررة (أكثر من 6
26-35
مــرات) في ج
امل�ال الثقافي حيث تتضاعف احتمالية أن يكون الشاب من عمر
 18-25مشاركا�ً في األنشطة الثقافية بصفة متكررة إذا ما قورنت بنظيرتها في
الف�ة العمرية ممن تزيد أعمارهم على  56عاما�ً ( 26%مقابل ( )13%شكل
ئ
إي�ابيا�ً على أن ج
 .)3وفي مقابل هذه املالحظة التي تعطي مؤشرا�ً ج
امل�ال الثقافي
ف�ات عمرية أكبر سن �ًا وبعيد عن اهتمامات ج
األ�يال الشابة،
غير منحصر في ئ
فإن توزيع املشاركة حسب مستوى الدخل قد يشير إلى تفاوت في التردد على
ف�ات املستويات ج
اال�تماعية املختلفة .ففي حين ال تختلف
األنشطة الثقافية بين ئ
الف�ات ،ترتفع احتمالية
نسب املشاركة املتباعدة ( 6مــرات أو أقــل) بين هــذه ئ
مشاركة الفرد املنتمي إلى مستويات اقتصادية أعلى بصفة متكررة في األنشطة
الثقافية مقارنة بنظرا�ئ ه من مستويات اقتصادية أقل .تبرز مع هذه املالحظة
للف�ات
أهمية التنبه إلى تنوع املعروض الثقافي ،وتوفره وسهولة الوصول إليه ئ
ً
ج
نخبويا.
اال�تماعية األقل حظا�ً حتى ال تصبح املمارسة الثقافية شأنا�ً
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شكل  :2التوزيع النسبي للمشاركة في األنشطة الثقافية خــال االثني عشر
(((1
شهر �ًا املاضية.

شكل  :4التوزيع النسبي ملستويات املشاركة في األنشطة الثقافية خالل االثني
(((1
عشر شهرا�ً املاضية ،حسب مستوى الدخل.
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مل �ی شارك في أي نشاط ثقافي

شارك بشكل محدود (  ٦مشاركات في العام أو أقل)

شارك بشكل متكرر (أكثر من  ٦مشاركات في العام)

شكل  :3التوزيع النسبي ملــن شــارك فــي نشاط ثقافي واحــد على األقــل خالل
(((1
االثني عشر شهرا�ً املاضية ،حسب العمر.
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الدعم والتمكين
ج
نتي�ة حتمية لتطور
البي�ة الداعمة لــإبــداع والثقافة هو
يمكن القول إن تطور
ئ
التنظيمات والعمل الثقافي املؤسساتي في اململكة .فمن املالحظ أن عــددا�ً من
بي�ة
املؤسسات الثقافية واألكاديمية ومنظمات القطاع األهلي ،تتنافس في خلق ئ
أكثر تحفيز �ًا وتمكينا�ً للمبدعين ،واملمارسين الثقافيين في مختلف القطاعات .وهذه
والف�ة
الشمولية – من حيث القطاعات – والتنوع – من حيث طبيعة البرنام��ج
ئ
املستهدفة  -هما أبرز التطورات التي أشار إليها فصل اإلدارة والصون في برام��ج
الدعم والتمكين .إذ رصد الفصل أشكا �ًال مختلفة لهذه البرام� ،ومنها :املنح وصناديق
ج
الدعم ،واإلقامات الفنية واألدبية ،واملسابقات الثقافية ،والحاضنات ومسرعات
األعمال .وكان أبرزها هو تأسيس صندوق التنمية الثقافي بمرسوم ملكي ،والذي
ج
برام�ه وهو «تحفيز املشاريع الثقافية» ودعم أربعة مشاريع مختلفة
أطلق أول
خالل 2021م .أما اإلقامات الفنية فشهدت انتعاشا�ً ملحوظ �ًا عقب توقفها العام
املاضي بسبب ظروف ج
ال�ا�ئ حة؛ حيث �أُ طلقت خالل العام ست إقامات فنية بلغ عدد
ّ
املستفيدين منها  74فنان �ًا وفنانة ،تشكل نسبة النساء منهم .54%
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شكل  :5أبرز أشكال دعم الثقافة في عام 2021م.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺢ ﺗﺤﻔﻴـﺰ
�
�
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺻﻨﺪوق
اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ

ﺻﻨﺪوق اﻟﺘ���ﻴﺔ
اﻟﺜﻘﺎ �� � ��

اﳌﻨﺢ وﺻﻨﺎدﻳﻖ
اﻟﺪﻋﻢ

اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ

اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
�� � �� اﻟﻌﻼ

ﻣﻌﺘـﺰﻻت
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ

اﻹﻗﺎﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻷدﺑﻴﺔ

ﺑﺮاﻣﺢ اﻟﺪﻋﻢ
�
�

إﻗﺎﻣﺎت
ﻣﺴﻚ اﻟﻔﻨﻴﺔ

التطورات التنظيمية خالل 2021م
في استمرارية للتنظيم املؤسساتي للثقافة في اململكة ،والــذي بدأ بإنشاء
الهي�ات الثقافية في مطلع 2020م،
وزارة الثقافة في 2018م ،ثم إنشاء
ئ
شـهــد ع ــام 2021م م ــز ي ــدا�ً مــن تنظيم الـصــاحـيــات والـسـيــاســات الثقافية،
وتفعيال�ً أوضح للدور املؤسساتي .وذلك ما استعرضه فصل اإلدارة والصون،
ويمكن تلخيصه وتصنيفه فــي مسارين ر�ئ يسين ،أو ًال :ال ـقــرارات الـصــادرة
لتنظيم صــاحـيــات املــؤسـســات املعنية بــالـشــأن الـثـقــافــي .ومــن أبــرزهــا قــرار
مـ جـ�ـلــس الـ ــوزراء بـتـعــديــل املـــادة الـثــالـثــة مــن ن ـظــام اآلثـــار وامل ـتــاحــف وال ـتــراث
العمراني ،وقــرار ج
م�لس ال ــوزراء باملوافقة على تنظيم مركز امللك عبدهللا
بــن عـبــد الـعــز يــز للتخطيط وال ـس ـيــاســات الـلـغــويــة  -مــركــز امل ـلــك ع ـبــدهللا بن
ً
سابقا ،وقرار ج
م�لس الوزراء بنقل
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
الهي�ة الـعــامــة للسياحة
صــاحـيــات (بــرنــامــ��ج مـشــروع ج� ــدة الـتــار يـخـيــة) مــن
ئ
وال ـتــراث الوطني ســابـقـ �ًا إلــى وزارة الثقافة .وثــانـيـ ًـا :اعتماد األدل ــة والـلــوا�ئ ــح
التنفيذية لألنظمة والــق ــرارات ال ـصــادرة فــي 2020م ،مـثــل «دل ـيــل اقتناء
األعمال الفنية ج
لل�هات الحكومية في مقارها ومكاتبها» الذي نشرته وزارة
الثقافة 2021م تنفيذا�ً لتعميم املقام السامي الصادر في 1441هـ2020/م،
ج
بتو�يه املؤسسات الحكومية باقتناء األعمال الفنية الوطنية .كما اعتمدت

ﻣﻨﺢ اﻟﺘ ٜ
ـﺮﺣﻤﺔ
ٜ
)ﺗﺮﺣﻢ(
�� � ��

ﻣﻨﺢ
ﻣﺴﻚ ﻟﻠﻔﻨﻮن

ا��ﺎﺿﻨﺎت
وﻣﺴﺮﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل

ﻣﺴﺮﻋﺔ أدب
اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻴﺎﻓﻌﻴـﻦ

ﺣﺎﺿﻨﺔ
اﻷزﻳﺎء

اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

البي�ة الصادر بمرسوم ملكي
خالل العام اللوا�ئ ح التنفيذية السبعة لنظام
ئ
في 1441هـ2020/م.
يمكن رصــد مسار ثالث أيـضـا�ً يــدل على دور املؤسسات الثقافية في التنظيم
ج
االستراتي�ي لتطوير القطاعات الثقافية املختلفة .فقد شهد العام
والتخطيط
ج
الستراتي�ية تطوير القطاع غير الربحي في مارس 2021م،
إطالق وزارة الثقافة
وفيها إعــادة توزيع املنظمات الثقافية غير الربحية لتشمل خمسة مستويات
وال�معيات املهنية ،ج
بد �ًال عن مستويين ،وهي( :املؤسسات األهلية ،ج
وال�معيات
(((2
املتخصصة ،ج
وال�معيات التعاونية ،وأندية الهواة) .وقد ناقش فصل املشاركة
الثقافية مدى تأثير هذه التنظيمات على تعزيز انخراط املنظمات غير الربحية
في املمارسة الثقافية ،راصد �ًا الزيادة الها�ئ لة في عدد هذه املنظمات بين عامي
ج
االستراتي�ية
2020م و2021م .كما أعلنت تسع هـيـ ئـ�ــات ثقافية خططها
وهي�ة املكتبات،
هي�ة األزي ــاء،
ئ
ومبادراتها لتطوير القطاعات الثقافية ،وهــي :ئ
ج
وهي�ة املسرح
وهي�ة فنون العمارة والتصميم،
والتر�مة،
وهي�ة األدب والنشر
ئ
ئ
ئ
األدا�ئ
وهي�ة املوسيقى.
األفالم،
ة
وهي�
التراث،
ة
وهي�
املتاحف،
ة
وهي�
ية،
والفنون
ئ
ئ
ئ
ئ
ج
الهي�ات هو تطوير
االستراتي�ية لهذه
ومن أبرز ما تشترك فيه معظم الخطط
ئ
بــرامــ��ج التدريب والتعليم ،وتحسين البنية التحتية ،ودعــم وتمكين املواهب،
وتسهيل االستثمار في القطاع ،وتطوير السياسات واألنظمة والتراخيص.
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ج
الهي�ات الثقافية التي أطلقت خالل 2021م وأبرز املشاريع واملبادرات املعلنة.
استراتي�يات
ج�دول :1
ئ
ج
االستراتي�ية

أبرز املشاريع واملبادرات

ج
هي�ة األزياء
استراتي�ية ئ

(((2

ج
هي�ة املكتبات
استراتي�ية ئ

(((2

ج
هي�ة األدب
استراتي�ية ئ
(((2
ج
والتر�مة
والنشر

ج
هي�ة فنون العمارة
استراتي�ية ئ
(((2
والتصميم «املربع»

ج
هي�ة املسرح
استراتي�ية ئ
(((2
والفنون األدا�ئ ية

ج
هي�ة املتاحف
استراتي�ية ئ

(((2
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 20مبادرة منها:
•تطوير البنية التحتية واألحياء اإلبداعية
ج
املنسو�ات املستدامة
•االستثمار في البحث والتطوير في تقنيات
•تطوير التعليم والتدريب
•إنشاء مركز لألزياء
•إطالق ج�معية محترفي األزياء السعوديين
 35مبادرة منها:
•تصميم وبناء مكتبة رقمية عامة
•أتمتة املكتبات العامة
•املكتبات املتنقلة
•تنظيم وإطالق اليوم الوطني للمكتبات السعودية
•بناء قواعد بيانات لقطاع املكتبات في اململكة
 15مبادرة لتطوير القطاعات الثالثة ومنها:
•دعم حضور األدباء السعوديين في املنصات العاملية
•تطوير التعليم والتدريب واكتشاف املواهب
ج
التر�مة في اململكة
•وضع األطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر ولقطاع
•زيادة ج
ح�م االستثمار في سوق النشر السعودي
ج
•تطوير مسارات التر�مة املهنية في اململكة
ج
التر�مة ونقل األعمال السعودية إلى مختلف اللغات
•تنشيط حركة
ج
استراتي�ية ،منها:
 33مبادرة ضمن ستة برام�ج
�
•تطوير سياسات القطاع
•ميثاق امللك سلمان العمراني
•تطوير برام��ج التعليم والتدريب وإنشاء األكاديمية ج
الن�دية للعمارة
•املركز الوطني لتوثيق العمارة والتصميم
•موسوعة العمارة والتصميم
 26مبادرة ضمن ستة محاور أساسية ،منها:
•تطوير البنية التحتية للمسرح
•تطوير التعليم والتدريب واكتشاف املواهب
•حاضنة األعمال الثقافية
•الشاشات املتعددة وبرنام��ج دعم االبتكار
�
ج
ً استراتي� ًيا ،ومنها:
هدفا
12
•إنشاء متاحف متميزة في املدن الر�ئ يسية ومتاحف محلية في املناطق ذات التراث املتنوع
•افتتاح متاحف را�ئ دة مثل متحف ج
امل�مع امللكي للفنون ومتحف الفنون الرقمية ومتحف مركز األمير محمد بن سلمان
العاملي للخط العربي
•زيادة معدالت زيارة املتاحف
•حماية ج
م�موعات املقتنيات
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(((2

ج
استراتي�ية ،ومنها:
 33مبادرة ضمن ثماني ركا�ئ ز
•دعم وتمكين العالمات ج
الت�ارية للحرفيين السعوديين
ج
وتش�يع
•توثيق الفنون الشعبية واملوسيقى والرقصات التقليدية واملأكوالت التراثية وفنون الشعر والخط العربي
الفعاليات املتعلقة بها
• ج
تس�يل وحفظ وترميم املواقع األثرية
•تأهيل واستثمار املواقع التراثية ج
كو�هات سياحية ثقافية
•استحداث برام��ج التدريب املهني املتخصصة في التراث

(((2

ج
استراتي�ية ،ومنها:
 19مبادرة ضمن ست ركا�ئ ز
•تطوير البنية التحتية لإلنتا��ج السينما�ئ ي وإنشاء شبكة استوديوهات اإلنتا��ج اإلقليمي
•توثيق اإلنتا��ج السينما�ئ ي السعودي وإنشاء األرشيف الوطني لألفالم
•برنام��ج تحفيز صناعة األفالم ،وبرنام��ج حوافز األفالم السعودية
•برام��ج التدريب والتعليم واستقطاب املواهب وتنميتها
•فعاليات السينما السعودية املحلية والعاملية
•إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل الخدمات والتنظيمات للعاملين في القطاع

ج
هي�ة التراث
استراتي�ية ئ

ج
هي�ة األفالم
استراتي�ية ئ

اس� ج
هي�ة املوسيقى
ت
راتي�ية ئ

(((2

ج
استراتي�ية ،ومنها:
أكثر من  60مبادرة ضمن خمس ركا�ئ ز
·إنشاء مراكز موسيقية تعل�يمية وتدريبية ،وإنشاء املعهد العال��ي للموسيقى وأكاديمية املوسيقى العربية ،ومركز األبحاث
املوسيقية
·تطوير البنية التحتية الضرورية لقطاع املوسيقى
·توثيق املوسيقى التقليدية السعودية

للعامل���ن ف� �ي� قطاع املوسيقى
ي
ال�راخيص
·دعم ج�هود
الهي�ة السعودية للملكية الفكرية ،وتسهيل الحصول على ت
ئ

ثقافتنا هويتنا

2021م 1443 - 1442 /هـ

189

الثقافة ف� � ي� الفضاء العام

الثقافة في املساحات العامة
ال تنفصل ثقافة أي ج
م�تمع عــن التعبيرات واألن ـمــاط الـتــي تظهر فــي الحياة
العامة ،فالثقافة  -باعتبارها عــادات وفنونا�ً وممارسات  -هي ظاهرة ج�معية
بامتياز .وفي حين كانت الثقافة في ج
الت�معات البشرية األبسط تعبيرا�ً تلقا�ئ ًيا؛
فــرضــت حـيــاة امل ــدن الـحــديـثــة وامل ـع ـقــدة تـحــديــات أم ــام ه ــذا التعبير ،إذ أصبح
الحفاظ على املالمح الثقافية ،وتمكين األفــراد من االرتباط بثقافتهم في املكان
يستلزمان سياسات واعية ،ج
و�هودا�ً أهلية واستثمارات خاصة .أي أن مراعاة
التخطيط الحضري وتنظيم الحياة العامة ،وتوفير مساحات حضرية ملمارسة
األنشطة الثقافية شــرط الزم لحيوية املدينة وارتـبــاط األف ــراد بها .ومنذ مطلع
القرن العشرين ،ظهرت حزم من السياسات الثقافية والحضرية التي تؤسس
العتبار الثقافة ج�زء �ًا أصيال�ً من تنمية املدينة أو املنطقة ،ال ج
م�رد إضافات تكميلية
وتحسينية للخدمات األساسية ((3(.وفي هذا ج
االت�اه ،ج�اء االهتمام املتنامي في
اململكة بإحياء الحياة العامة من خالل الثقافة في املبادرات ذات العالقة ج
ب�ودة
وهي�ات املدن،
والهي�ات الحكومية
الحياة ،ضمن منظومة واسعة من الوزارات
ئ
ئ
باإلضافة إلى مساهمة مؤسسات أهلية.
ما الذي يعنيه ارتباط الثقافة باملكان؟ يمكن النظر إلى هذه العالقة من خالل ثالثة
محاور :أولها مدى توفر املساحات الحضرية املفتوحة التي يمكن أن تستخدم
ألغراض ثقافية ،حيث إنها تشكل شرط �ًا أوليا�ً لحضور الثقافة في الفضاء العام.
وثانيها ُي�عنى بارتباط الناس بهذه املساحات من حيث االرتياد وسهولة الوصول،
وأخـيــر �ًا يحاول املحور الثالث تتبع تمظهرات الثقافة وتفاعل الناس معها في
املكان العام.

توفر املساحات املفتوحة ملمارسة األنشطة الثقافية
يق�م هذا ج
ال�زء من الفصل توفر املساحات املفتوحة املتاحة لألنشطة والفعاليات
ّي
الثقافية ،وتوزيعها في مناطق اململكة ،وسهولة الوصول إليها ،والتي تشمل:
الحدا�ئ ق العامة ،واملــراكــز الحضرية ،والساحات البلدية ،وميادين االحتفاالت،
ومالعب األطفال  -معتمد �ًا على بيانات املرصد الحضري لعام 2019م .وتظهر
البيانات تفاوتا�ً نسبيا�ً بين مناطق اململكة في أعداد هذه املساحات ،والتي تتمركز
إلى حد كبير في املناطق الوسطى والشرقية والغربية ،فيما تقل كلما ج
ات�هنا إلى
األطراف .فمثال�ً تشير البيانات إلى تفوق مناطق مكة املكرمة واملنطقة الشرقية
والرياض في عدد مالعب األطفال ،وعدد الحدا�ئ ق العامة ،وتزيد عليها منطقة
القصيم في عــدد الساحات البلدية .بينما تتفوق مناطق عسير ومكة املكرمة
والرياض في أعداد املراكز الحضرية وميادين االحتفاالت .وتأتي منطقة الحدود
الشمالية أخ ـيــرا�ً فــي أع ــداد املــراكــز الحضرية ومـيــاديــن االحـتـفــاالت والساحات
البلدية ،ومنطقة ج
ن�ران في أعداد الحدا�ئ ق العامة ومالعب األطفال – كما يوضح
الشكل رقم  .- 7ولكن إذا ما قيس توفر هذه املساحات نسبة إلى عدد السكان
في كل منطقة ،فإن منطقة الحدود الشمالية فالقصيم ثم حا�ئ ل تظهر ارتفاعا�ً
في ج
إ�مالي عدد املساحات املفتوحة يصل إلى  993 ،1082 ،1142لكل مليون
ً
تباعا .وفي املقابل ينخفض العدد عن املتوسط بفارق واضح في منطقة
نسمة
الرياض ،والتي يبلغ ج
إ�مالي عدد املساحات املفتوحة فيها  279لكل مليون نسمة
من السكان – كما في الشكل رقم .8-
ج
املس�لة باعتبارها مثاال�ً
يقيس الفصل كذلك عدد األســواق الشعبية والتراثية
املهر�انات الثقافية املحلية ،والتي ثّ
ج
تم�ل
على املساحات العامة املتاحة إلقامة
بي�ة حضرية يتفاعل معها أفــراد ج
ف�اتهم .وقد يصعب التأكد
امل�تمع بمختلف ئ
ئ
من أعــداد هذه األســواق ،نظر �ًا الختالف املعايير التصنيفية ،وتطور التنظيمات
الهيكلية فــي قطاعات ال ـتــراث والسياحة فــي اململكة .وبشكل عــام ،فــإن عدد
ً
ج
سوقا ،يقع ما نسبته
املس�لة في اململكة يقدر ب48
األسواق الشعبية والتراثية
 29%منها في منطقة مكة املكرمة تليها منطقة عسير بنسبة  ،23%ثم مناطق
الرياض واملدينة املنورة واملنطقة الشرقية بنسب متساوية تبلغ  - 11%انظر
الشكل رقم .- 10
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شكل  6و :7أعداد املساحات املفتوحة املتاحة لألنشطة الثقافية وتوزيعها في مناطق اململكة.

ﻋﺪد اﳌﺮاﻛﺰ ا��ﻀﺮﻳﺔ

(((3

ﻋﺪد ﻣﻼﻋﺐ اﻷﻃﻔﺎل
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3627
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شكل  :8ج
إ�مالي أعداد املساحات املفتوحة املتاحة لألنشطة الثقافية لكل مليون نسمة من السكان حسب املنطقة.
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شكل  :9مساحة الحدا�ئ ق العامة في مناطق اململكة.
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ج
املس�لة وتوزيعها
شكل  :10أعداد األسواق التراثية والشعبية
(((3
في مناطق اململكة.
14
11

5

5

5

املد�ی نة
املنورة

املنطقة
الشرق�ی ة

1
الر�ی اض
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عس�ی ر

ج
ن�ران

2
الحدود
الشمال�ی ة

3

حا�ئ ل

2
القص�ی م

املشاركة الثقافية في املساحات املفتوحة
ال يكفي رصد توزيع وتوفر األماكن العامة املتاحة للثقافة وحــده للتعرف على
عالقة الثقافة باملساحات العامة املفتوحة ،إذ إن العنصر الر�ئ يس في املعادلة هو
ارتباط سكان املدينة بهذه املساحات ،واحتمالية مشاركتهم في الفعاليات املقامة
فيها .فمن حيث االرتباط باملساحات العامة املفتوحة مثل الحدا�ئ ق والساحات
ال ذكر من
والشواط� ،يقدم مسح املشاركة الثقافية صورة عن هذا االرتباط ،فمث �ً
ئ
ثّ
يم�ل  47%من العينة أنهم يــزورون املساحات املفتوحة بشكل منتظم ،سواء
مرة إلى ثالث مرات في األسبوع أو أكثر من ذلك -كما يوضح الشكل  ،11-وهي
نسبة مقاربة للمشاركين في األنشطة الثقافية بشكل عام – والتي تصل إلى
 54%تقريبا�ً كما في الشكل  .- 2أي أن من يزور املساحات املفتوحة بانتظام قد
شارك في نشاط ثقافي واحد على األقل خالل العام ،مما ّ
يؤكد هذه العالقة بين
املساحات املفتوحة واملشاركة الثقافية.
الف�ات األصغر
لكن على خالف مستويات املشاركة الثقافية والتي ترتفع لدى ئ
ً
الف�ة
سنا ،تأتي االحتمالية األعلى لزيارة املساحات املفتوحة بشكل منتظم بين ئ
الف�تين األصـغــر واأل كـبــر ً
سنا.
العمرية مــن  45-36عــامـ �ًا فــي حين تقل لــدى ئ
ويلعب العامل االقتصادي دور �ًا أساسي �ًا سواء في املشاركة الثقافية كما سبق
ال
الف�ة األقل دخ �ً
الذكر ،أو في زيــارة األماكن املفتوحة ،حيث ال يزور  59%من ئ
األماكن املفتوحة بشكل أسبوعي بينما يرتادها معظم من هم أعلى دخــا�ً (أو
 57%منهم) (شكل .)14
وإلــى ج�انب املعدالت العامة لزيارة املساحات املفتوحة ،يأتي توزيع الفعاليات
الثقافية املقامة في هذه املساحات من حيث سهولة الوصول كمحدد ر�ئ يسي
الرتباط السكان باملظاهر العامة للثقافة ،فباالستناد إلى بيانات مسح املشاركة
الثقافية للعام 2021م ،ذكرت الغالبية العظمى من العينة أن الوصول إلى أقرب
فعالية ثقافية تقام في مساحة عامة ال تزيد على مسافة  40دقيقة بالسيارة،
غير أن املالحظة األهم تتمثل في أن ربع العينة فقط يستطيعون الوصول إلى
هذه الفعاليات في األماكن املفتوحة في أقل من  20دقيقة ،وهو ما يقود إلى
نقطة مهمة تؤكدها مالحظة أخرى ج
س�لها املسح ،أال وهي أن ممارسة الثقافة
والت�مع .ومن ج
ج
في الفضاء العام تتركز في مراكز املدن ونقاط ج
املر�ح أن
ال�ذب
النشاط الثقافي العام ليس ج�زءا�ً من نسي��ج الحياة اليومية لألحياء ،من حدا�ئ ق

األحياء أو مراكزها أو الفعاليات التي تستهدف أهاليها أو تن�ظّ م من قبلهم ،حيث
تقترب نسبة من يستطيع الوصول إلى فعالية ثقافية في أقل من  20دقيقة
من نسبة من شارك في نشاط ثقافي في الحي الذي يقطن فيه ،حيث مل يشارك
الغالبية من العينة في أي نشاط من هذا النوع (شكل .)15
شكل  :11التوزيع النسبي لزيارة املساحات املفتوحة (مثل حديقة عامة،
(((3
أو ساحة عامة ،أو ممشى ،أو شاط��ئ عام).
44.8
36.7

9.9

8.6

أربع مرات أو أكثر
في األسبوع

من مرة إلى  3مرات
في األسبوع

ثقافتنا هويتنا

تزورھا في فترات
متباعدة

ال تزور األماكن العامة
في العادة

2021م 1443 - 1442 /هـ

193

الثقافة ف� � ي� الفضاء العام

شكل  :12العالقة بين مستويات املشاركة ومعدالت زيارة املساحات العامة.

(((3

شكل  :14التوزيع النسبي لزيارة املساحات املفتوحة حسب مستوى الدخل.

(((3

63.72

57.12

54.51

49.14

41.37

46.85
41.31

35.63

32.33

15.23

مشاركة محدودة

�ی زور املساحات املفتوحة بشكل أسبوعي

مل �ی شارك في أي أنشطة

�ی زور في فترات متباعدة

ال �ی زور مطلقا

شكل  :13التوزيع النسبي ملن يزور املساحات العامة حسب العمر.

(((3

42.99

48.84

51.87

38.96

36.68

11.85

6.2

4.12

3.94
مشاركة مستمرة

57.66

3.38
عالي

منخفض

متوسط

�ی تردد بشكل أسبوعي

�ی زور على فترات متباعدة

ال �ی زور

شكل  :15كم تستغرق الفترة الزمنية عاد�ة�ً من منزلك لحضور املواقع التي تقام
(((3
فيها الفعاليات في مكان إقامتك.
4.5

47.45
40.39

8.7

23.1

15.5

18-25

26-35

36-45

46-55

56+

40.1
أقل من  20دق�ی قة بالس�ی ارة

من  20دق�ی قة إلى  40دق�ی قة

من  40دق�ی قة إلى ساعة

أكثر من ساعة

أكثر من ساعت�ی ن

شكل  :16هل ج
تو�د في الحي الذي تسكن فيه حدا�ئ ق أو ساحات مفتوحة تقام
(((3
فيها فعاليات ثقافية.
21.2

77.5

نعم
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الحضور الثقافي في املساحات املفتوحة
بعد تقييم تــوز يــع املـســاحــات املفتوحة وم ـعــدالت ارت ـيــادهــا ،تستعرض هذه
الفقرة مظاهر وصـــورا�ً مختلفة للحضور الثقافي فــي الفضاء الـعــام .حيث
ال يقتصر هــذا الـحـضــور على إقــامــة الفعاليات الثقافية ،وإنـمــا يــأخــذ أشـكــاال�ً
مـتـعــددة؛ منها مــا يعتمد على التفاعل بين الـنــاس وامل ـكــان والـثـقــافــة مثل
املكتبات املتنقلة ومـنـصــات األدب ،ومنها مــا يعتمد على األب ـعــاد ج
ال�مالية
والحسية للثقافة في شكل املـكــان ،مثل الـ جـ�ــدار يــات والفنون وغيرها .وقد
شهد الحضور الثقافي في الفضاء العام تطورات في اآلونــة األخيرة ،تزامن
بعضها مع الـعــودة بعد ج
ال�ا�ئ حة ،ولكن من املتوقع أن يستمر هــذا الحضور
في التوسع مستقب ًال .ويتناول الفصل هذه النماذ��ج من حضور الثقافة في
الفضاء العام ،راصــدا�ً توزيعها املناطقي املركزي في األغلب ،ومـحــاو �ًال قياس
مستويات املشاركة فيها ما أمكن.
املكتبات املتنقلة
يشير العديد من تعريفات املكتبة املتنقلة إلى إحدى أهم وظا�ئ فها وأهدافها وهي
االنتشار والوصول إلى القرى واملــدن الصغيرة ،ومن هذه التعريفات «مكتبة
م�موعة من الكتب والدوريات ،وغيرها من ج
متحركة ] [...وتضم ج
األ�هزة واملواد
السمعية والبصرية ،التي تتطلبها الخدمة املكتبية والتي تنطلق إلــى مواقع
ج
الت�معات السكانية التي ليس لها مكتبات خاصة بها في القرى واملناطق النا�ئ ية
عــن املــدن وفــق ترتيبات إدار ي ــة معينة تنتقل مــن مكان إلــى آخــر ج
لت�عل تلك
املواد متوافرة بين األيدي من خالل اإلعارة وليس البيع أو ج
الت�ارة ،وهي بذلك
ثّ
تم�ل مركزا�ً إعالميا�ً وثقافيا�ً ج
وا�تماعيا�ً متنق ًال»( ،((4أو على األقل ،هكذا كانت
نشأتها في مطلع القرن العشرين .ولكن واقع املكتبات املتنقلة في اململكة اليوم
ال
مختلف تماما�ً – من ناحية وظيفية – إذ إنها أصبحت تتمركز في املدن :فمث �ً
انطلق في 2016م مشروع مكتبة امللك عبدالعزيز ملصادر التعلم املتنقلة في
حدا�ئ ق الرياض ،كما أطلقت مكتبة إثراء في مطلع 2022م مشروع املكتبات
املتنقلة في الكورنيش في مدينتي الخبر والدمام .أما في املاضي ،فقد برزت
مشاريع مثل مكتبة أرامكو املتنقلة  -والتي انطلقت في الثمانينات امليالدية،
واستمرت ملــا يزيد على العقدين  -واستهدفت املناطق النا�ئ ية واملحافظات،
ج
واله�ر الصغيرة التابعة لها ،في ج�والت ميدانية على مدارس اململكة بما يعادل
(((4
 500مدرسة سنوية.

ويستهدف مشروع مصادر التعلم املتنقلة  -الذي أطلقته مكتبة امللك عبدالعزيز
العامة ضمن برام��ج املشروع الثقافي الوطني ج
لت�ديد الصلة بالكتاب – تنمية
ارتباط الطفل بالقراءة والثقافة ،وتعزيز الحضور الثقافي في الحدا�ئ ق واملساحات
العامة .وبعد توقف مصادر التعلم املتنقلة خالل ج
ال�ا�ئ حة ،استأنفت ج�والتها في
2021م في ست حدا�ئ ق عامة في مدينة الرياض ،ج
وبإ�مالي  90ج�ولة ،وشهدت
إقباال�ً واعــد �ًا يشي بتعافي الحضور الثقافي بعد ج
ال�ا�ئ حة ،إذ بلغ عدد الزيارات
 39,512ز يــارة .كما شاركت حافالت املكتبة املتنقلة  -بما تحتويه من مصادر
تصل إلى  4000كتاب  -في خمس ج�والت خالل العام ومنها املشاركة في مخيم
الـهــوايــات فــي مدينة سلطان بــن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية ،وفــي ساحة
(((4
الكندي في حي السفارات وغيرها.

شكل  :17مصادر التعلم املتنقلة في مكتبة امللك عبدالعزيز العامة خالل 2021م.

(((4

ﻋﺪد ا��ﺪاﯨٔ ﻖ

ﻋﺪد ٜﺣﻮﻻت ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ

ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات

ﻋﺪد ﻣﺼﺎدر اﻟﻜﺘﺐ

6

90

39.512
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األدب في الفضاء العام
قلما يتقاطع الفضاء القصصي والــروا�ئ ــي مع الفضاء العام؛ فباستثناء بعض
األمسيات الشعرية املقامة في مساحات مفتوحة ،فإن اإلنتا��ج األدبي لطاملا ظل
حبيسا�ً في األوراق املكتوبة .وبالرغم من حضور األدب في الفضاء االفتراضي
– منصات الـتــواصــل ج
اال�ـتـمــاعــي مـثــا�ً – فــإن مــوضــوع التقرير معني بحضور
الثقافة في الفضاء العام بمعناه املكاني؛ أي الحدا�ئ ق واألماكن العامة وامليادين
والساحات املفتوحة .وقد شهدت نهاية 2021م تطورا�ً نوعي �ًا في حضور األدب
ج
والتر�مة عن
هي�ة األدب والنشر
والـقــراءة في الفضاء العام ،بعدما أعلنت ئ
مبادرتها (األدب في كل م ـكــان) ((4(.وتهدف املـبــادرة إلــى توفير املحتوى األدبــي
املقروء واملسموع في املساحات العامة وأماكن االنتظار ،وذلــك عبر مسارين
ر�ئ يسين( :سحابة أدب) – والـتــي تـقــدم محتوى أدب ـي ـ �ًا مسموعا�ً مثل الكتب
واملقاالت الصوتية  -و(ق.ق ).وفيه مكتبة رقمية للقصص القصيرة .وقد بدأت
ج
االست�ابة في عدة مواقع
املرحلة األولى في توزيع  30الفتة تحتوي على رمز
في منطقة الرياض واملنطقة الشرقية  -الشكل ( - )18كما ساهمت مبادرة
الهي�ة في 2021م في توسيع دا�ئ رة الحضور
(الشريك األدبي) ،والتي أطلقتها
ئ
ج�دول  :2الفتات (سحابة أدب) وأماكن توزيعها.

ج
نموذ�ا�ً للفضاء العام يشارك
األدبي في األماكن العامة .إذ تمثل املقاهي األدبية
فيه أفراد ج
امل�تمع في األنشطة الثقافية والنقاشات العامة ((4(.وقد أشار فصل
ج
املس�لة في املبادرة ،والتي بلغت 20
اإلدارة والصون إلى أعداد املقاهي األدبية
مقهى أدبيا�ً موزعة في ثماني مناطق حول اململكة ،كما يوضح الشكل (.)19
�ً
أقامت هذه املقاهي  241فعالية بمشاركة  109كتاب وأدبــاء واستفاد منها
(((4
 32,902شخص خالل 2021م.

(((4

املدينة

العدد

موقع الالفتات
ممشى امللك عبدهللا

الرياض

3

حديقة النهضة

الرياض

4

املركز التخصصي الطبي

الرياض

1

البوليفارد

الرياض

1

مقر وزارة الثقافة (حي السفارات )

الرياض

1

مقر وزارة الثقافة (روبين بالزا)

الرياض

1

هي�ة الزكاة والضريبة ج
وال�مارك الفرع الر�ئ يسي
ئ

الرياض

1

كورنيش املشاري في بداية تاروت

القطيف

1

كورنيش الشبيلي قبل تاروت

القطيف

1

بالزا الكورنيش الشمالي ج
ب�انب بحيرة النورس

الخبر

1

ج
� دول  :3الفتات (ق .ق ).وأماكن توزيعها.

(((4

موقع الالفتات

املدينة

هي�ة الزكاة والضريبة ج
وال�مارك الفرع الر�ئ يسي
ئ

الرياض

سبل فرع الياسمين

الرياض

ج�امعة األمير سلطان  1مبنى البنين

الرياض

ممشى اليرموك (شارع األمير تركي)

الخبر

1

ج�امعة األمير سلطان  2مبنى البنات

الرياض

ممشى بحيرة العزيزية

الخبر

1

املركز التخصصي الطبي

الرياض

ممشى كورنيش الخبر القديم

الخبر

1

البوليفارد

الرياض

ممشى كورنيش الخبر ج
ال�ديد

الخبر

1

ج
أ�دان (رامس)

القطيف

ج
هي�ة الزكاة والضريبة ج
الخف�ي
وال�مارك  -منفذ
ئ

ج
الخف�ي

3

بنك ساب 2

الخبر
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الفعاليات املقامة في املساحات املفتوحة خالل 2021م
تعد املساحات العامة نقطة االلتقاء بين األفراد والثقافة ،فهي تؤدي دور �ًا حيويا�ً
في املــدن ،نظرا�ً لسهولة الوصول إليها وعموميتها من حيث امللكية املشتركة،
منت� �ًا ً
ج
وكونها مفتوحة ج
حيا ،وذلك
لل�ميع ،وقدرتها على تقديم الثقافة بوصفها
عبر الفعاليات الثقافية التفاعلية ،التي تحقق ج�انب �ًا من التفاعل ج
اال�تماعي،
وتسهم فــي توفير فــرص املـشــاركــة ج
امل�تمعية مــع قدرتها االستيعابية ألعــداد
(((5
ج
ال�ماهير ،فقد شهد عام 2021م نمو معدالت حضور الفعاليات الثقافية،
باإلضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات الثقافية في املساحات العامة التي تم
تأ�يل بعضها أو إيقافها في عام 2020م؛ نظرا�ً لظروف ج
ج
ال�ا�ئ حة.

شكل  :18توزيع الفتات (األدب في كل مكان) في مناطق اململكة.

(((4

املنطقة
الشرق�ی ة
12

منطقة
الر�ی اض
18

ج
املس�لة في (الشريك األدبي) في مناطق اململكة.
شكل  :19توزيع املقاهي

(((5

تبوك
5%
الر�ی اض
30%

حا�ئ ل
5%

القص�ی م
5%
عس�ی ر
10%

الشرق�ی ة
10%

مكة املكرمة
25%

املد�ی نة املنورة
10%

فــي شــارع «الـفــر يــان» بحي منفوحة التاريخي فــي مدينة الــريــاض؛ استقبلت
وف�اته العمرية ،ج
فعالية «األعشى» زوارها من مختلف شرا�ئ ح ج
و�اءت
امل�تمع ئ
بقالب إبــداعــي يــروي سيرة حياة الشاعر العربي ميمون بن قيس بن ج�ندل
امللقب بـ «األع ـشــى» ،وقــد اختير حي منفوحة التاريخي إلقامة هــذه الفعالية
التي تعد بمثابة استعادة الذاكرة الشعرية؛ الحتضانه ج
الت�ربة الشعرية أليقونة
األدب العربي الشاعر «األع ـشــى» منذ مـيــاده حتى وفــاتــه .وقــدمــت الفعالية
ج
للزوار ،تستعرض من خاللها رحلة حياة األعشى وتاريخ
ت�ربة تفاعلية متنوعة ّ
ج
واال�تماعية واالقتصادية
حي منفوحة العريق ومختلف ج�وانب الحياة الثقافية
في تلك الفترة الزمنية .وذلك عبر ج�ولة للزوار على عدد من املناطق ،من بينها:
املسرح التفاعلي «القصصي» الذي سرد سيرة حياة األعشى من خالل عرض
خمس شخصيات للشاعر األعـشــى فــي مــراحــل مختلفة مــن حياته .ومنطقة
العروض ثالثية األبعاد التي استعرضت عرضا�ً ثالثي األبعاد عن قصة «األعشى»
على سور املدخل الر�ئ يسي للفعالية ،ومنطقة متحف «األعشى» حيث عرضت
محتويات ووثا�ئ ق تاريخية لحي منفوحة وأهم املواقع التاريخية فيه ،كما عرضت
مخطوطات وأز يــاء وأسلحة تراثية ،إلــى ج�انب عــرض افتراضي لتاريخ الشاعر
«األعشى» وأهم أشعاره ،ومنطقة الفنون واملوسيقى التي قدم فيها عازفون
سعوديون مقطوعاتهم الخاصة املستوحاة من التاريخ في أروقة الحي ،وتضمنت
بعض املشاركات الفنية للرسامين واملصورين والنحاتين عرضا�ً للحرف التقليدية
املستخدمة في تلك الفترة ،باإلضافة إلى منطقة األطفال :التي تقدم فعاليات
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وأنشطة مخصصة لهم ،ومنطقة املطاعم واملقاهي ،وقد ارتــدى املمثلون األزياء
ج
التاريخية التي كانت
دار�ة في ذلك الوقت ((5(.وقد �أٌ قيمت الفعالية بعد إعادة
تصميم وتأهيل موقع الفعالية؛ ُيل�حاكي تلك الحقبة التاريخية .في  23ديسمبر
لعام 2021م ،بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن مساعيها إلحياء التراث العربي
واالحتفاء به ،وكان من املقرر إقامتها في شهر مارس لعام 2020م؛ وتم ج
تأ�يلها
نظرا�ً لظروف ج
ال�ا�ئ حة.
وعلى طريق األمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» ،انطلقت فعالية «بسطة
الــريــاض» ،التي ثّ
تم�ل ســوقـ �ًا مفتوحة تستهدف دعــم رواد األعـمــال املواطنين
ج
املنت�ة ،وإح ـيــاء الـفــراغــات العمرانية
واملـشــاريــع الصغيرة واملتوسطة واألس ــر
في العاصمة ،وتعزيز االندما��ج ج
اال�تماعي بين سكان املدينة ،وقد اختير املكان
نظرا�ً ألنه يعد من أشهر الطرق في الرياض ،ج
وو�هة سياحية ومنطقة مناسبة
للمشي ،وقد �أٌ قيمت الفعالية كل يوم سبت ملدة ثالثة أشهر من أكتوبر حتى
نهاية ديسمبر من عام 2021م ،وكان مقررا�ً تنفيذ الفعالية يوم السبت املوافق
 16مــن شهر أكـتــوبــر ،2021لكن بعد صــدور األوام ــر امللكية املتعلقة بتخفيف
اإل� ــراءات االحترازية من فيروس كورونا ،تم ج
ج
تأ�يل الفعالية؛ لالستفادة من
الطاقة االستيعابية للزوار .مما سمح باستقطاب أكثر من  200مشاركة للفنون
والـحــرف ،ومشاركات متنوعة أتاحت للزوار التبضع من الخضروات والفاكهة
واألطعمة واملشروبات ،وقد اشتملت الفعالية على عروض موسيقية حية وفنية
ج
ج
والتعرف على املنشآت
املتا�ر ،ومشاهدة العروض
بالت�ول بين
الزوار
ليستمتع ّ
ّ
(((5
ج
املنت�ة السعودية.
الصغيرة واألسر
ولتعزيز الحضور الثقافي في حياة ج
امل�تمع� ،أُ قيمت فعالية «شــارع السويلم»
وسط مدينة الرياض إلعادة االحتفاء بتاريخ هذا الشارع الذي ارتبط في ذاكرة
سكان الرياض بالفرح واأللعاب والهدايا ،وذلك عبر حزمة من الفعاليات التي

198

تم إغالق الشارع
تهدف إلى التعريف بالشارع وقيمته ومكانته التاريخية ،حيث ّ�َ
مساء حتى الحادية عشرة لي ًال؛ ليكون
�ً
بالكامل يوم السبت من الساعة الرابعة
مخصصا�ً للمشاة فقط ،وقد اشتملت هذه الفعالية -التي استهدفت األطفال-
على  112ورشــة عمل فنية وتعليمية ،تم تقديمها بأساليب مرحة ومحببة
الف�ات العمرية من األطفال ،كما تضمنت الفعالية عروضا�ً مسرحية،
ملختلف ئ
وع ــروضـ ـ �ًا مـتـ جـ�ــولــة ،وحـ ـض ــورا�ً تــرفـيـهـيـ �ًا لـلـمـهـ ج
ـر�ـيــن ،إل ــى ج�ــانــب تــوزيــع الـهــدايــا
م� ً
و�وه األطفال ج
والبالونات والرسم على ج
انا .وقد أقيمت الفعالية في تاريخ 30
أكتوبر من عام 2021م ،واستمرت ملدة أربعة وعشرين أسبوعا�ً بتنظيم وزارة
هي�اتها الثقافية ومؤسسات ج
امل�تمع املدني املختلفة ((5(.وبلغ
الثقافة ،ومشاركة ئ
عدد زوارهــا  32,153زا�ئ ـ ً
ـرا ،بينما بلغ عدد األطفال املشاركين  82طف ًال ،وعدد
ً
شخصا ،وعدد العاملين  151عام ًال ،بينما بلغ عدد الخبراء
املنظمين للفعالية 42
(((5
الثقافيين املشاركين في الفعالية  307خبراء.
السينما في املساحات املفتوحة
بعد عام واحد فقط من افتتاح أول دار سينما في اململكة ،ظهرت مبادرة «سينما
الحوش» في عام 2019م – إحدى أولى مبادرات السينما املستقلة في اململكة
 وهي شاشة عرض في مساحة مفتوحة في شارع الذهب في ج�دة التاريخية،وبـطــاقــة استيعابية تبلغ  80م ـق ـعـ ً
ـدا ((5(،هــدفــت إلــى نقل األف ــام مــن صــاالت
السينما املغلقة إلى املساحات العامة واملفتوحة .وبعد توقف ملا يقارب العامين
ال�ا�ئ حة ،شهدت نهاية عــام 2021م إعــان املــوســم ج
تــزامـنـا�ً مــع ظــروف ج
ال�ديد
من «سينما الحوش» في حي ج
ال�ديدة في العال .وبالرغم من عــودة الحضور
السينما�ئ ي في الفضاء العام مع افتتاح أول سينما للسيارات في يناير 2021م
بعنوان« :وميض الرياض»( ،((5ومع «سينما الحارة» ،إال أن هذا الحضور ما زال
محدودا�ً من حيث املساحة ومن حيث التوزيع املناطقي ،وهو ما يمكن عزوه إلى
حداثة القطاع في اململكة بشكل عام.
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قدمت النسخة األولى من مبادرة «سينما الحارة» فرصة فريدة لإلسهام في
ج
تعزيز ثقافة السينما ،وصناعة األفالم لدى أفراد ج
مهر�ان
امل�تمع ،ويستهدف
البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي من خاللها إشــراك الشباب السعودي على
(((5
ّ
ج
و�ه التحديد في صناعة األفــام،
وتتركز فكرة املبادرة في سهولة وصول
(((5
ج
املهر�انات السنيما�ئ ية؛
السينما للناس بد �ًال من وصول الناس للسينما أو
وهو نمط ج�ديد للمشاركة الثقافية في قطاع األفالم ،تأتي أهميته على ج
و�ه
التحديد من حداثة دور السينما في اململكة ،ومحدوديتها من حيث العدد
والتوزيع ج
ال�غرافي .وتسعى ُاملـبــادرة إلــى اإلسهام بتوفير فــرص للممارسة
ج
الثقافية ج
الحوا�ز والتعريف بصناعة األفالم من خالل إشراك
امل�تمعية ،وإزالة
الشباب في عملية صناعة الفيلم ،وإشراكهم في أدوار مثل مساعد مصور،
ومساعد كاميرا ،وممثل ،ومهندس الصوت ،ومنظم ،وغيرها .صورت مشاهد
التمثيل فــي مـســاحــات عــامــة مفتوحة ،مـثــل :مـســاحــات (ال ـعــزاء ،واألف ــراح،
ومالعب الكرة) لتسهيل الوصول إلى موقع املبادرة واملشاركة فيها ،وذلك في
عدة أحياء بمدينة ج�دة ،وهي :الهنداوية ،والسبيل ،والرويس ،ج
و�دة التاريخية
(البلد) .ج
متكاف�ة للمشاركة
و�ــرى اختيار هــذه األحياء كونها مل تحظ بفرص
ئ
الثقافية ،كما تقدم املـبــادرة الفرصة لساكني الحي للمشاركة فــي البرام��ج
والدورات املقامة ج
وت�ارب األداء ،وتتضمن املبادرة ستة عروض ،في كل عرض
يتم تصوير مشهد واحد ،وقد ابتدأ أول عرض في  9أكتوبر ،وأقيم آخر عرض
في  30أكتوبر من العام 2021م.

 30فنانا�ً محليا�ً وعاملي �ًا بأعمال مستوحاة من الضوء ،وانتشرت في  13منطقة
مختلفة داخــل مدينة الــر يــاض .وحظي معرض (نــور على نــور) املقام في مركز
امللك عبدهللا املالي ضمن فعالية نور األرض بعدد زوار ج
ت�اوز  318ألف زا�ئ ر(،((6
مما يعطي مؤ�شّ را�ً على نسبة التعرض لألعمال الفنية املعروضة في مساحات
مفتوحة مــن قـبــل الـ جـ�ـمـهــور ،ال سيما أن الفعالية اسـتـهــدفــت األمــاكــن التي
يقصدها الناس بغرض العمل أو الترفيه بحسب القا�ئ مين عليها ((6(.وبشكل
مشابهُ ،وزعت املنحوتات الفا�ئ زة في (ملتقى طويق الدولي للنحت)  -أحد برام��ج
مشروع (الرياض آرت) -في مواقع مختلفة في مدينة الرياض ،لتعزيز الحضور
الفني ج
وال�مالي في مساحات املدينة ((6(.إذ ال تنحصر قيمة نشر الفن واألعمال
الفنية في األماكن املفتوحة في إتاحتها وتوسيع قاعدة ج
ال�مهور ،لكنها تمتد أيضا�ً
لتضيف بعدا�ً ج�ماليا�ً للمدن ،وتعزز من حضور الثقافة في ج
امل�ال الحيوي العام.
ج�داريات الخط العربي
كان ملبادرة عام الخط العربي التي أطلقتها وزارة الثقافة في 2020م – 2021م
أثر ملموس في إبراز ج�ماليات الخط العربي وفنونه وتعزيز حضوره في الفضاء
العام .فمثال�ً بدأت فعالية رسم ج
ال�داريات بالخط العربي في أغسطس 2021م
حتى يناير 2022م؛ بتنظيم من الــوزارة ،وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية
والـقــرويــة واإلس ـكــان ،وهــي استكمال لـ جـ�ــدار يــات الخط العربي التي بــدأت عام
2020م في املساحات العامة في الرياض والدرعية ج
و�ــدة والـخـبــر ((6(.وشهد
2021م توسيعا�ً لنطاق الـ جـ�ــداريــات فــي عشر مناطق فــي اململكة اب ـتــداء من
عرعر في الحدود الشمالية ،وحتى ج�ــازان .حيث شارك فنانون وخطاطون من
كــل منطقة فــي رســم ج�ــداريــة فــي فضاء مفتوح ،بمساهمة مــن سكان وزوار
املـنـطـقــة ((6(.كما ش ــارك ثــاثــة فنانين وخـمــس فنانات فــي رســم ج�ــداريــة على
ً
ج
وا�هتين بعرض 86
مترا ،وارتفاع ثالثة أمتار في الرياض بــارك ((6(،ضمن عدد
من فعاليات الخط العربي التي نظمتها الوزارة خالل العام.

الفن في املساحات املفتوحة
تتخذ عملية نشر الفن فــي األمــاكــن العامة ص ــور �ًا متنوعة تـتــراوح بين توزيع
األعمال الفنية في امليادين والساحات واملتنزهات العامة ،وإقامة املتاحف الفنية
املفتوحة ،أو املعارض الفنية املفتوحة على مستوى املدينة – أو ج�زء منها  ،-على
غــرار احتفال (نــور الــريــاض) الــذي انطلق في  18مــارس وشــارك فيه أكثر من

شكل  :20مراحل تنفيذ فعالية ج�داريات الخط العربي في مناطق في اململكة عام 2021م.
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الثقافة ف� � ي� الفضاء العام

هوامش الفصل

(((
(((

UN-Habitat, “State of the World’s Cities 20042005/ - Globalization and Urban Culture”, (UN-Habitat, Kenya, 2005), 4.
«مصدر مسؤول في وزارة الداخلية :حكومة اململكة تقرر تعليق الرحالت ج
اعتبارا من يوم غد األحد» ،واس،14( ،
�ً
ال�وية الدولية للمسافرين ملدة أسبوعين

)(1

ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،م.https://www.spa.gov.sa/2047470 ،
مارس2020 ،م)،
�
«حكومة اململكة تقرر تعليق الحضور ملقرات العمل في كافة ج
يوما عدا القطاعات الصحية واألمنية والعسكرية ومركز األمن اإللكتروني»،
ً
ال�هات الحكومية ملدة ()16

ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2047983 ،
واس ،16( ،مارس2020 ،م)،

(((

�
األ�رة والقطارات ملدة � 14
«مصدر مسؤول في وزارة الداخلية :تعليق ج�ميع رحالت الطيران الداخلي والحافالت وسيارات ج
صباحاً
ابتداء من الساعة السادسة
�ً
يوماً
ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،م.https://www.spa.gov.sa/2049546 ،
من يوم غد� ٍ السبت» ،واس ،20( ،مارس2020 ،م)،
الت�ول للحد من انتشار فيروس كورونا ج
«خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره بمنع ج
صباحا ملدة
�ً
مساءً وحتى الساعة السادسة
ابتداءً من الساعة السابعة
ال�ديد
�
�
ج
يوما من مساء يوم االثنين  28ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،م،
ر�ب  23مارس» ،واس ،23( ،مارس2020 ،م(،
ً � 21

(((

ج
ج
ال�معة ج
والت�ارية ،وإقامة صالة ج
ج
ج
املسا�د
املسا�د ما عدا
وال�ماعة في
بالت�ول وفتح بعض األنشطة االقتصادية
«صدور املوافقة الكريمة على تغيير أوقات السماح
والهي�ات الحكومية ،وشركات القطاع الخاص ،ورفع تعليق الرحالت ج
ال�وية الداخلية ورفع تعليق السفر بين
في مدينة مكة املكرمة ،ورفع تعليق الحضور للوزارات
ئ
ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،م.https://www.spa.gov.sa/2091615 ،
املناطق» ،واس ،25( ،مايو2020 ،م(،
�
«وزارة الداخلية :صدور املوافقة الكريمة على رفع منع ج
ـدءا من السادسة من صباح غد� ٍ األحد ،واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق
الت�ول بشكل كامل بـ ً

(((

ابتداء من يوم األربعاء املوافق 1442 / 8 / 18هـ» ،واس ،8( ،يناير،
�ً
«مصدر مسؤول بوزارة الداخلية :السماح للمواطنين بالسفر إلى خار��ج اململكة ،والعودة إليها
ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،م.https://www.spa.gov.sa/2177149 ،
2021م(،

(((

(((

.https://www.spa.gov.sa/2050399

ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،م،
الرحالت الدولية والدخول والخرو��ج عبر الحدود البرية والبحرية» ،واس ،20( ،يونيو2020 ،م(،
.https://www.spa.gov.sa/2100033

ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،م،
((( واس العام« ،الداخلية :إيقاف كافة األنشطة والفعاليات الترفيهية « ،تويتر2021 ،2 ،4( ،م)،
https://twitter.com/SPAregions/status/1357137268289531905
�
ج
(« ((1مصدر مسؤول في وزارة الداخلية :تمديد العمل ج
االستر�اع في ،23 :أبريل،
يوماً إضافية» ،واس ،14( ،فبراير2021 ،م)،
باإل�راءات االحترازية مدة ()20
2022مhttps://www.spa.gov.sa/2190223 ،
�
اعتبارا من األحد القادم باستثناء عدد من ج
(« 	((1مصدر مسؤول في وزارة الداخلية  :تقرر عدم تمديد العمل ج
اإل�ــراءات» ،واس ،5( ،مارس،
ً
باإل�راءات االحترازية
ج
االستر�اع في ،23 :أبريل2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2197400 ،
2021م)،

ابتداء من األحد  22ذي ج
الح�ة لدخول األنشطة واملناسبات واملنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية ،واستخدام وسا�ئ ل النقل
�ً
(« ((1وزارة الداخلية :اشتراط التحصين
هي�ات التدريس في ج
ال�امعات ،ومؤسسة التدريب التقني واملهني» ،واس ،18( ،مايو2021 ،م)،
�ً
العامة ،وعودة التعليم
حضوريا للمعلمين واملعلمات وأعضاء ئ
ج
االستر�اع في ،26 :أبريل2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2229197 ،
ج
وفقا ج
االستر�اع في ،26 :أبريل2022 ،مhttps:// ،
لإل�راءات االحترازية» ،واس ،27( ،مايو2021 ،م)،
«الهي�ة العامة للترفيه تُ�علن عن عودة الفعاليات الترفيهية � ً
(((1
ئ
www.spa.gov.sa/2231871
(« ((1الـتــرحـيــب بــالـسـيــاح مــن مختلف دول ال ـعــامل اع ـت ـبـ �
ـاراً مــن  1أغـسـطــس 2021م» ،واس ،29( ،يــولـيــو2021 ،م) ،االس ـتـ ج
ـر�ــاع ف ــي ،26 :أبــريــل2022 ،م،
https://www.spa.gov.sa/2266961

(« ((1مصدر مسؤول في وزارة الداخلية :صدور املوافقة الكريمة على تخفيف االحترازات الصحية ابتداء من يوم األحد املوافق  17أكتوبر  ،»2021واس ،15( ،أكتوبر،
ج
االستر�اع في ،26 :أبريل2022 ،مhttps://www.spa.gov.sa/2295648 ،
2021م)،

(16) UNESCO, “Cultural and Creative Industries in the Face of COVID-19: An Economic Impact Outlook”, (UNESCO, France,
2021), 47-.
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((1مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((1مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((1مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
ج
االستر�اع في ،30 :أبريل2022 ،م،
استراتي�ية الوزارة للقطاع غير الربحي 16 :ج�معية مهنية للمثقفين والفنانين»،
( ((2وزارة الثقافة « ،سمو وزير الثقافة يعتمد
https://www.moc.gov.sa/ar/news/40011
ج
ج
االستر�اع في ،30 :أبريل2022 ،م،
استراتي�يتها لتطوير قطاع األزياء في اململكة»،
هي�ة األزياء تنهي بناء
( ((2وزارة الثقافة « ،ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/43582
ج
ج
االستر�اع في ،30 :أبريل2022 ،م،
استراتي�يتها لتطوير قطاع املكتبات في اململكة»،
«هي�ة املكتبات تطلق
( ((2وزارة الثقافة،
ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/44376
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ج
ج
ج
االستر�اع في ،30 :أبريل2022 ،م،
والتر�مة خريطة طريق نحو تطوير القطاعات الثالثة»،
هي�ة األدب والنشر
( ((2وزارة الثقافة،
«استراتي�ية ئ
https://www.moc.gov.sa/ar/news/44729

( ((2وزارة الـثـقــافــة« ،هـيـ ئـ�ــة فـنــون الـ ِـع ـمــارة والتصميم تُ�ـعـلــن اسـتــراتـيـ جـ�ـيــة «امل ــرب ــع» لتطوير الـقـطــاع ودع ــم مـمــارسـيــه» ،االس ـتـ ج
ـر�ــاع ف ــي ،30 :أبــريــل2022 ،م،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/47029
ج
ج
االستر�اع في ،30 :أبريل2022 ،م،
استراتي�يتها لتطوير القطاع املسرحي في اململكة» ،واس ،14( ،يوليو2021 ،م)،
«هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية تدشن
(((2
ئ
https://www.spa.gov.sa/2259867

استراتي�يتها لتطوير ق ـطــاع املـتــاحــف فــي املـمـلـكــة» ،واس ،19( ،سبتمبر2021 ،م) ،االس ـتـ ج
ج
ـر�ــاع ف ــي ،30 :أبــريــل2022 ،م،
(« ((2هـيـ ئـ�ــة املـتــاحــف تعلن عــن
https://www.spa.gov.sa/2286944

ج
ج
االستر�اع في ،30 :أبريل2022 ،م،
استراتي�يتها الشاملة من قلب حي الطريف التاريخي بالدرعية» ،واس ،29( ،سبتمبر2021 ،م)،
«هي�ة التراث تُ�طلق
(((2
ئ
https://www.spa.gov.sa/2291076

استراتي�يتها لتطوير قـطــاع األف ــام والسينما الـسـعــوديــة» ،واس ،28( ،نوفمبر2021 ،م) ،االس ـتـ ج
ج
ـر�ــاع فــي ،30 :أبــريــل2022 ،م،
(« ((2هـيـ ئـ�ــة األف ــام تطلق
https://www.spa.gov.sa/2308007

ج
ج
االستر�اع في ،30 :أبريل2022 ،مhttps:// ،
استراتي�يتها لتطوير القطاع املوسيقي باململكة» ،واس ،20( ،ديسمبر2021 ،م)،
«هي�ة املوسيقى تعلن إطالق
(((2
ئ
www.spa.gov.sa/2314396
(30) Scott, Allen J. 2009. Social Economy of the Metropolis: Cognitive-Cultural Capitalism and the Global Resurgence of Cities.
Illustrated edition, New York: Oxford University Press.

( ((3بيانات من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،13( ،فبراير2022 ،م).

( ((3بيانات من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،13( ،فبراير2022 ،م).

ج
الهي�ة السعودية للسياحة ،18( ،يناير2022 ،م).
( ((3عدد جإ�مالي لألسواق الشعبية والتاريخية
هي�ة التراث ،1( ،فبراير2022 ،م) ،وبيانات ئ
املس�لة في بيانات ئ

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل
ج
ج
املنه�ية.
مرا�عة :ملحق
( ((3مسح املشاركة الثقافية دورته الثالثة 2021م ،للتفاصيل

مع�م املصطلحات املكتبية ج
( ((4محمد أمين البنهاوي ،ج
إن�ليزي – عربي ،الطبعة الثانية( ،القاهرة ،دار الفكر العربي1980 ،م).183 ،

(« ((4م ـك ـت ـبــة «أرامـ ـ ـك ـ ــو» ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـن ــا�ئ ـي ــة واألريـ ـ ـ ـ ــاف» ،الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،21( ،م ــاي ــو2002 ،م) ،االس ـ ـتـ ـ ج
ـر�ـ ــاع فـ ــي ،26 :أبـ ــريـ ــل2022 ،م،
https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=104286#.YmcSDtpBw2w
( ((4بيانات من مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ،20( ،فبراير2022 ،م).
( ((4بيانات من مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ،20( ،فبراير2022 ،م).

ـر� ـم ــة ت ـط ـلــق مـ ـب ــادرة األدب ف ــي ك ــل مـ ـك ــان» ،واس ،16( ،دي ـس ـم ـبــر2021 ،م) ،االسـ ـت ـ ج
(« ((4ه ـيـ ئـ�ــة األدب وال ـن ـشــر وال ـت ـ ج
ـر� ــاع فـ ــي ،19 :أب ــري ــل2022 ،م،
https://www.spa.gov.sa/2313475
( ((4محمد سبيال ،ونوح الهرموزي ،موسوعة املفاهيم األساسية في العلوم اإلنسانية والفلسفة( ،ميالنو ،منشورات املتوسط2017 ،م).368-367 ،

ج
والتر�مة« ،بصمة مميزة ج
ج
االستر�اع في ،5 :مايو2022 ،م،
س�لتها مبادرة الشريك األدبي خالل عام 2021م» ،تويتر2022 ،2 ،25( ،م)،
هي�ة األدب والنشر
(((4
ئ
https://twitter.com/MOCLiterature/status/1497179579743543299
ج
والتر�مة ،21( ،فبراير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((4بيانات من ئ

ج
والتر�مة ،21( ،فبراير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((4بيانات من ئ

ج
والتر�مة ،21( ،فبراير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((4بيانات من ئ

ج
والتر�مة ،16( ،يناير2022 ،م).
هي�ة األدب والنشر
( ((5بيانات من ئ

ج
مرا�عة :فصل املشاركة الثقافية.
( ((5لتفاصيل «معدالت حضور الفعاليات الثقافية»،

ج
االستر�اع في ،18 :إبريل2022 ،م)،
(« ((5فعالية األعشى تنطلق في حي منفوحة التاريخي» ،الرياض ،23( ،ديسمبر2021 ،م)،
https://www.alriyadh.com/1925732
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ج
االستر�اع في ،18 :أبريل2022 ،م،
(« ((5تعرف على أبرز فعاليات بسطة الرياض» ،سيدتي ،6( ،نوفمبر2021 ،م)،
https://www.sayidaty.net/node/1302426
ج
االستر�اع في ،3 :مارس2022 ،م،
(« ((5السويلم يستقبل الزوار باألهازي�» ،الوطن ،31( ،أكتوبر2021 ،م)،
ج
https://www.alwatan.com.sa/article/1091075

( ((5بيانات من وزارة الثقافة ،28( ،فبراير2022 ،م).

( ((5وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2019مالمح وإحصا�ئ يات»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2019 ،م).127 ،

(« ((5سـيـنـمــا ال ـس ـي ــارات تـنـطـلــق ألول م ــرة ف ــي ال ـس ـعــوديــة ضـمــن وم ـيــض الـ ــريـ ــاض» ،ع ـك ــاظ ،16( ،ي ـنــايــر2021 ،م) ،االســت ـ ج
ـر� ــاع ف ــي ،26 :أب ــري ــل2022 ،م،
https://www.okaz.com.sa/variety/na/2055016

ـر�ــان الـبـحــر األح ـمــر الـسـيـنـمــا�ئ ــي ال ــدول ــي يطلق م ـب ــادرة سينما الـ ـح ــارة» ،االس ـتـ ج
ـر�ــان الـبـحــر األح ـمــر الـسـيـنـمــا�ئ ــي« ،م ـهـ ج
( ((5م ـهـ ج
ـر�ــاع ف ــي ،2 :ف ـبــرايــر2022 ،م،
/https://redseafilmfest.com/ar/press
( ((5النقاشات البؤرية« ،الثقافة في الفضاء العام» ،27( ،ديسمبر2021 ،م).

هي�ة الفنون البصرية ،1( ،فبراير2022 ،م).
( ((6بيانات من ئ

ج
( ((6نور الرياض« ،أعمال فنية في ج
االستر�اع في ،24 :أبريل2022 ،م/https://riyadhart.sa/en/events/nr-base ،
أر�اء املدينة»،

ج
االستر�اع في ،27 :أبريل،
( « ((6ملتقى طويق الدولي للنحت  2021يستعد لالنطالق في الرياض ضمن برام��ج الرياض آرت» ،واس ،10( ،نوفمبر2021 ،م)،
2022مhttps://www.spa.gov.sa/2303044 ،
( ((6وزارة الثقافة« ،تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية  :2020رقمنة الثقافة»( ،الرياض ،وزارة الثقافة2021 ،م).191 ،

ج
( ((6وزارة الثقافة « ،وزارة الثقافة تن�ظّ م فعالية ج
االستر�اع في ،27 :أبريل2022 ،م،
«�داريات الخط العربي» في عشر مناطق باململكة»،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/52387
ج
االستر�اع في ،27 :أبريل2022 ،م،
ابتكارا ألنشطة داعمة ملبادرة عام الخط العربي  ،»2021..تويتر ،22( ،أبريل2021 ،م)،
�ً
( ((6وزارة الثقافة« ،
https://twitter.com/MOCSaudi/status/1385326342695178241
ج
( ((6وزارة الثقافة « ،وزارة الثقافة تن�ظّ م فعالية ج
االستر�اع في ،27 :أبريل2022 ،م،
«�داريات الخط العربي» في عشر مناطق باململكة»،
https://www.moc.gov.sa/ar/news/52387
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الخاتمة
ّ
تصدرت قضية التعافي في فترة ما بعد ج
ال�ا�ئ حة اهتمامات صانعي
في شتى أنحاء العامل وفي مختلف القطاعات،
قُّ
بامل�مل ثّ
ُّ
ج
السياسات والنقاش العام ،وكان العام 2021م ج
واإل�ــراءات
التر�ب
التحول بين مرحلتي
يم�ل فترة
الوقا�ئ ية ثّ
املك�فة ،وبين انحسار الحالة االستثنا�ئ ية في تنظيم الحياة العامة ،واألنشطة املختلفة .مل يكن القطاع الثقافي
التغ�رات الكبرى ،حيث ج�اءت سمة التعافي ملمح �ًا أساسي �ًا للحالة الثقافية للعام 2021م ،وهو
ّي
بمنأى عن هذه
ما ظهر في نمو مؤ�شّ رات املشاركة والسياحة الثقافية ،وفي إحصا�ئ يات اإلنتا��ج في عدد من القطاعات الثقافية،
ج
واملهر�انات الثقافية إلى الفضاء العام ،ج�اء ذلك مع استمرار حيوية السياسات في
وفي عودة وه��ج الفعاليات
القطاع العام التي نشطت في ج
تم�ز حصاد الحالة الثقافية بنمو في
امل�ال الثقافي منذ إطالق رؤية  ،2030حيث ّي
برام��ج الدعم والتمكين إلى ج�انب استمرار اإلصالحات التنظيمية ،التي تسعى لتنمية القطاع الثقافي وتحفيزه.
ومــع رصــده ملظاهر التعافي ،أكــد التقرير أهمية النظر إلــى الحالة الثقافية ليس بوصفها ج
م�رد عــودة إلــى حالة
سابقة ،بل باعتبارها واقعا�ً ج�ديدا�ً له تحدياته وفرصه الخاصة .من مالمح هذا الواقع ج
ال�ديد بروز الخيار الرقمي
املــوازي بتكاليفه املنخفضة ،والتعليم والتدريب االفتراضي بميزاته وحــدوده .يضاف إلى ذلك تأثر ج
ال�ا�ئ حة على
ّ
اال�تماعية ،حيث أظهر مسح املشاركة الثقافية أن اعتبارات ج
الف�ات ج
ال�ا�ئ حة
معدالت املشاركة الثقافية لدى بعض ئ
ج
ج
ج
حاضرة في تو�يه سلوك املشاركة .أخـيــرا�ً لفتت ت�ربة ال�ا�ئ حة وعــودة الحياة العامة بعدها إلى أهمية تعزيز
حضور الثقافة في الفضاءات العامة ،والتي ّ
قدم التقرير وصفا�ً لتوزيع بناها التحتية ،كما دعمت البيانات التي
استعرضها التقرير االرتباط الوثيق بين ارتياد املساحات العامة ،واالتصال بالثقافة على مستوى الفرد.
ومع كل ما قدمته النسخة الثالثة من تقرير الحالة الثقافية من تحليل ووصف ،فإنها ال تزعم تقديم مقاربة شاملة
االت�اهات طويلة املدى يتطلب مرور وقت بعد ج
ج
الت�ربة ،ال سيما أن معظم
لتأثيرات الفترة املاضية ،ذلك أن تتبع
ج
أشهر العام شهدت استمرارا�ً لبعض املظاهر االستثنا�ئ ية التي أتت بها ج
است�ابة تطلبت
ال�ا�ئ حة وما رافقها من
أ�ل الوصول إلى التغطية الوقا�ئ ية الالزمة للقاح .كما أنه من ّ
املبكر الحديث عن «ما بعد ج
وقتا�ً من ج
ال�ا�ئ حة» بقدر
ج
ـال من ج
مو�ات من انتشار الفيروس وإن كان بمرونة أعلى .وبغض
ال�زم ،ذلك أن العامل ما زال يتعامل مع
عـ � ٍ
ال�ا�ئ حة ،فإن التقرير في مسار تطوره واتساع مدى بياناته عاما�ً بعد عام ،أوضح أهمية ج
النظر عن ج
ال�هود املبذولة
الستكمال بناء أرضية بيانات صلبة للسياسات الثقافية ،إذ إن فّ
تو�ر املعلومة هو ما يضيء الطريق للمضي قدما�ً
وموا�هة التحديات ،وتعزيز آثار ج
ج
الن�احات .فبقدر ما يسهم التقرير
في استدراك العثرات ،واستكمال النقص،
في توفير ج�زء من هذه املعلومات؛ فإن أحد أهم غايات التقرير هو استحثاث ج
ال�هود األخرى األهلية والرسمية
مرا�عة وتوثيق وإبــراز ج
ج
لدعم املسيرة الثقافية ،سواء فيما يتعلق ج
الت�ربة
ب�انب السياسات والتمكين ،أو في
الثقافية الطموحة التي تمر بها اململكة.

ثقافتنا هويتنا
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املالحق

املالحق
ملحق (:)1
ج
املنه�ي ومصادر البيانات
اإلطار
ملحق (:)2
مسح املشاركة الثقافية 2021م

املالحق

ج
املنه�ي ومصادر البيانات
ملحق ( :)1اإلطار
نظرة عامة
فــي التخطيط للنسخة الثالثة مــن تقرير الحالة الثقافية فــي اململكة العربية
السعودية ،ج� ــاءت االستمرارية فــي البناء على األطــر التي أسسها التقريران
السابقان محدد �ًا ر�ئ يسيا�ً لتشكيل مالمح تقرير العام 2021م .ينبع ذلك من
الحرص على االتساق في املفاهيم ،والتراكمية في ج�مع وعرض البيانات ،حيث
يواصل التقرير تحديد «دورة الثقافة» كمنظور يرصد من خالله واقع القطاعات
الثقافية ،كما ج�اءت التفريعات والتعريفات الر�ئ يسية للمؤ�شّ رات الثقافية .غير
ج
ج
املعال�ة
مرا�عة
أنه في مساق التطوير املستمر ،عمد تقرير الحالة الثقافية إلى
املنه�ية بناء على ج
ج
الت�ربة السابقة وتطويرها ،وتمثل ذلك بشكل أساسي في
ج
املنه�ي
يع�ر عن اإلطار
إعادة هيكلة فصول التقرير لتعكس تقسيما�ً موضوعيا�ً ّب
بشكل أوضح ،ويزيد من تركيز التحليل بد �ًال من التقسيم وفق �ًا للقطاعات.
ال�ديدة إلى النسخة الثالثة للعام 2021م تقسيما�ً ج� ً
تضيف هذه الهيكلة ج
ديدا،
ّ
ج
وتعال��ج ج
املنه�ي ملــؤ�ش ــرات
ال�وانب املوضوعية العريضة واملستقاة من اإلطــار
الثقافة ،بحيث يغطي كل فصل ج�انبا�ً من األبعاد الثقافية كاملشاركة أو اإلنتا��ج في
مختلف القطاعات الثقافية ،ليقدم صورة متماسكة لواقع الثقافة في اململكة.
ج
منه�ية تقرير الحالة الثقافية الثالث 2021م
أو ًال:
تـمـ ثّـ�ــل ال ـن ـمــاذ��ج الـتــي طــورتـهــا النسخ السابقة مــن التقرير امل ــادة األول ـيــة التي
ج
املنه�ي ،وتحديد �ًا نـمــوذ��ج «دورة
استخدمها التقرير الثالث في تطوير إطــاره
ال ـث ـقــافــة» ( ،)2009و«امل ـ ــؤ�شّ ـ ــرات املــوضــوعــات ـيــة لـلـثـقــافــة» ( .)2019يـقــدم
النموذ�ان ج
ج
مر�عيات إحصا�ئ ية وضعتها منظمة اليونسكو على مدى عقد من
الــزمــن ،وقــد عمد التقريران السابقان إلــى تكييفهما بحسب معطيات الواقع
ج
منه�ية تقرير العام
املحلي في اململكة ونطاق وأهداف التقرير .وفي حين وظفت
ج
ج
منه�ية التقرير الثالث توليفة
النموذ�ين بشكل منفصل ،وتعتمد
2020م
ً
نظريا ،إذ ينطلق التصور ج
ج
ال�ديد من
النموذ�ين بشكل متماسك
تدم��ج بين
املؤ ّ�ش رات املواضيعية للثقافة ،قبل إضافة عناصر وتعريفات من نموذ��ج دورة
الثقافة ،بما في ذلك إضافة بعد كامل وهو :اإلنتا��ج واإلبداع .وعليه يؤسس إطار
التقرير لتناول حالة الثقافة كيفيا�ً وقياسها إحصا�ئ ي �ًا من خالل خمسة أبعاد (انظر
الشكل أدناه).
وبناء على هذه التوليفة ،يتناول التقرير الواقع الثقافي في اململكة من خالل
األبعاد :اإلنتا��ج واإلبداع ،واملشاركة الثقافية ،واملعارف واملهارات ،واإلدارة والصون،
واالقتصاد اإلبداعي .وقد �خُ صص لكل بعد فصل من فصول التقرير ،فيما يتيح
الفصل الـســادس مساحة للتحليل ومناقشة الـصــورة األع ــرض ،واالتـ جـ�ــاهــات
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العامة لحالة الثقافة بناء على البيانات التي قدمتها الفصول السابقة ،باإلضافة
إلى تناول بيانات موضوع التقرير بشكل مباشر ،إذ يواصل تقرير العام ما بدأه
التقرير الثاني في تخصيص موضوع لتقرير العام ،لكن على خالف التقرير الثاني،
ج
بمعال�ة موضوع التقرير في موضع خاص بها في فصل
تقوم النسخة الثالثة
ج
االت�اهات العامة.
وفي وضع النموذ��ج الذي يتبناه التقرير ومكوناته الخمسة التي تقسم فصوله،
استرشد التخطيط للتقرير باالعتبارات التالية:
ج
املنه�ي
التكامل

من أهم ج�وانب التطوير التي سعى لها تقرير العام 2021م هو توثيق الربط بين
فصول التقرير ومؤ�شّ رات الثقافة .على الرغم من أن التقارير السابقة تناولت
املؤ�شّ رات والبيانات في الفصول ،ظل هذا التناول متناثرا�ً بحسب القطاع ،مع
اسـتـفــادة م ـحــدودة مــن فصل خــاص بــاملــؤ ّ�ش ــرات .ومــع االستغناء عــن الفصل
ج
الخاص باملؤ�شّ رات ،يتيح التصور ج
معال�ة واقع القطاعات الثقافية بشكل
ال�ديد

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

َّ
ج
ودم�ها في بنية الفصول ،خصوص �ًا
مركز من خالل توظيف املؤ�شّ رات واملقاييس
ّ
ّ
في تناول املؤ�ش رات الحيوية التي تل�خ ص أكثر من قطاع .وبهذا الشكل يصبح
«إطار األبعاد الثقافية» ،مطابق �ًا في تفريعاته لفصول التقرير بدال�ً من أن يكون
إطار �ًا موازي �ًا ومفصو ًال ،فكما يالحظ في مسميات املؤ�شّ رات الر�ئ يسية في اإلطار
املرفق ،يندر��ج كل بعد من األبعاد الخمسة تحت فصل من فصول التقرير.

التحليل والتقييم

الهيكلة املــوضــوعــاتـيــة لـفـصــول الـتـقــريــر والـتـكــامــل املـنـهـ جـ�ــي بـيــن أط ــر الفصول
واملــؤ�شّ ــرات ،يتيحان مع �ًا ج
م�ا �ًال خصبا�ً لتقديم تحليالت أعمق والـخــرو��ج بتقييم
وصفي للحالة الثقافية ،ففي حين يواصل تقرير الحالة الثقافية الثالث ما اختطه
التقريران السابقان من حيث الغرض والنطاق ،إال أنــه يضع تركيز �ًا أكبر على
«رصد ج
االت�اهات» و«التقييم» مقابل «التوثيق» (يذكر أن هذه العناصر الثالثة،
كما حدد مقترح املشروع منذ التقرير األول ،تقع ضمن نطاق أعمال التقرير).

املشاركة ليست استهالكا�ً

ج
ج
منه�ية التقرير في
املرا�عات املفاهيمية التي استندت إليها
تمثلت إحدى أهم
ج
ت�نب اختزال املشاركة الثقافية في استهالك الثقافة ،أي أن قياس املشاركة
الثقافية ال يقتصر على مــؤشــر «مـسـتــويــات امل ـشــاركــة» أو الـحـضــور والــزيــارة،
كـمـعــدالت زي ــارة دور عــرض األف ــام على سبيل امل ـثــال .لــذلــك أضـيــف إلــى ُب�عد
املشاركة -إلى ج�انب مستويات املشاركة -مؤ ّ�ش رات فرعية تُ�عنى بقياس تساوي
الف�ات ج
اال�تماعية ومدى تنوع الحضور ،باإلضافة
فرص املشاركة بين مختلف ئ
إلــى قياس مستوى االنــدمــا��ج واملشاركة الفاعلة في صــور ج
ال�معيات األهلية،
وأندية الهواة ،والتطوع في ج
امل�ال الثقافي .ولذلك فإن إعادة تعريف املشاركة هي
مثال على مستوى التطوير لإلطار الذي ج
ت�اوز مسميات العناصر الر�ئ يسية إلى
تعريفاتها املفصلة ،كما تعكس ذلك التقسيمات داخل الفصول.
ً
ثانيا :األبعاد الخمسة والهيكل ج
ال�ديد لفصول التقرير
مع الحرص على تحقيق قدر من التوازن في تغطية ج�ميع ج
امل�االت الثقافية دون
تفاوت مخل ،سينتظم التقرير في ستة فصول باإلضافة إلى ملحق للبيانات.
ج
للم�االت الثقافية كالتالي:
تتناول الفصول الخمسة األولى خمسة أبعاد
 .1اإلنتا��ج واإلبداع

ال�عد على اثنتين من مراحل دورة الثقافة وهما:
تستند مؤشرات هذا ُب
اإلب ــداع واإلن ـتــا� .يوظف الفصل التعريفات التي تُ
اس�خدمت فــي النسخ
ج
األولى من التقرير ،إذ ُي�قصد باإلنتا��ج كل ما يرتبط بعمليات اإلنتا��ج الثقافي،
وهو ما يشمل القياس الكمي ملستويات اإلنتا��ج (عــدد العناوين املنشورة
ال�نى ّ
املمكنة
مث ًال) وتنوعهُ .ي�ستثنى مما ورد في التعريفات السابقة «توفر ُب
لإلنتا�» مثل (استوديوهات اإلنتا��ج السينما�ئ ي مث ًال) التي سيتم تناولها في
ج
فصل اإلدارة والصون ،و«املؤسسات الراعية واألندية ج
وال�ماعات الفنية»
(أندية الطهاة مث ًال) التي ستعال��ج في فصل املشاركة الثقافية.
فيما ُي�قصد باإلبداع ابتكار وتأليف األفكار واملضامين في ج
امل�ال الثقافي ،أي
صلب العمل اإلبداعي الفريد ،ج
و�وانبه الفنية والذاتية .ونظرا�ً ألن نطاق
التقرير ال يشمل تقديم تقييم فني للمضامين وحالة اإلبــداع ،فإنه يكتفي
بتحديد ج
ال�وا�ئ ز الثقافية املحلية والعاملية كمعايير تعطي مــؤ�شّ ــرات على
التميز في اإلبــداع .يضاف إلى تقرير العام الحالي ،استعراض املوضوعات
واملحتوى الفني لألعمال الفا�ئ زة خالل العام ،إلضفاء ُب�عد آخر يناسب طبيعة
عنصر اإلبداع.

 .2املشاركة الثقافية

أعـيــد تعريف هــذا العنصر مــن عناصر دورة الـثـقــافــة ،ليشمل مــؤشــرات
اال�تماعية ج
للمشاركة ج
تت�اوز دورة اإلن ـتــا��ج واالسـتـهــاك ،حيث يعبر عن

م ــدى قـ ــدرة امل ـ جـ� ــال الـثـقــافــي عـلــى إشـ ــراك املـ جـ�ـتـمــع بـتـنــوعــه فــي املـ جـ�ــاالت
الثقافية ،ومدى فعالية حضور الثقافة وسهولة الوصول ألنشطتها في املدن
ج
والو�هات ،وتشمل أدوات القياس مؤ ّ�ش ر �ًا ملستويات املشاركة يعتمد على
أرقــام الــزيــارات ومسح املشاركة الثقافية ،باإلضافة إلى مــؤ�شّ ــرات سهولة
الوصول واالندما��ج ج
اال�تماعي .كما يضم الفصل املمارسات والعمليات التي
كانت ترد في عنصر «الحضور واالنتشار» في التقرير السابق بشكل ضمني
يناقش حضور الثقافة وتوفر أنشطتها باعتباره تعبير �ًا عن فرص املشاركة.

 .3املهارات واملعارف

نظر �ًا ألهمية التعليم في نشر الثقافة ونقل التراث وبناء القدرات اإلبداعية،
�خُ صص للتعليم الثقافي فصل يناقش مالمح ج
وات�اهات التعليم والتدريب
الثقافي في اململكة خالل العام ،وما تمثله من فرص وإمكانات للقطاعات
الثقافية املختلفة ،كما يسلط الضوء على مدى ج�اهزية املنظومة التعليمية
وكفاءتها في نقل املعارف واملهارات الثقافية وبناء القدرات ،وذلك في مراحل
التعليم والتدريب كافة ،ســواء في التعليم األساسي ،أو التأهيل الثقافي
املتخصص ،أو التعليم غير الرسمي .يستفيد الفصل من تعريفات املؤ�شّ رات
املواضيعية للثقافة بحسب اليونسكو ويحمل الفصل عنوان أحد مؤ�شّ راته.

 .4االقتصاد اإلبداعي (الثقافة)

بال�عد االقـتـصــادي للثقافة ،أو مــا ُي�ـعــرف بالصناعات
يختص هــذ الفصل ُب
ّ
الثقافية ،حيث يستعرض مؤ�ش رات االقتصاد الثقافي ،وضمن قا�ئ مة أطول
من املؤ�شّ رات الر�ئ يسية ،يتناول الفصل في التقرير الحالي لعام 2021م
عــددا�ً منها بحسب توفر وانتظام البيانات ،حيث تناول مؤ ّ�ش رات اإلنفاق،
ج
واملنت�ات الثقافية ،باإلضافة إلى أعداد
كمعدل إنفاق األسر على الخدمات
املؤسسات ج
الت�ارية في القطاعات الثقافية وتوزيعها ،ومستويات السياحة
الثقافية .كما يقدم الفصل  -باالستفادة من مسح املشاركة الثقافية -
مناقشة ملحددات الطلب على السلع والخدمات الثقافية .لذلك ،ال يحيط
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الفصل في شكله الحالي ج
ب�ميع العناصر الر�ئ يسية للمؤ�شّ رات االقتصادية
ذات العالقة بالثقافة ،حيث يؤمل في السنوات القادمة أن يتوسع التقرير
فــي تغطية قــدر أكـبــر مــن امل ــؤ ّ�ش ــرات كــإسـهــام الثقافة فــي ال ـنــاتــ��ج املحلي
وات�اهات النمو في قوة العمل في ج
اإل�مالي ،وحالة سوق العمل ،ج
ج
امل�االت
ّ
ج
الثقافية ،باإلضافة إلى مؤ�ش رات ج
الخار�ية ذات العالقة.
الت�ارة

 .5اإلدارة والصون

ُي�قصد ببعد إدارة الثقافة وصونها ،منظومة حفظ الثقافة ودعــم اإلبــداع،
ال�نى التحتية
سواء في ممارسات التنمية املستدامة ملوارد التراث أو توفر ُب
من مرافق أو مساحات مفتوحة ملمارسة األنشطة الثقافية .كما يشمل
ال�عد ج
ال�انب املؤسساتي للثقافة من كيانات وأنظمة وبرام��ج دعم .يركز
ُب
الفصل أيض �ًا على عنصر الحماية واالستدامة واإلسهام في التنمية ،وهو
ما يتقاطع مع أحد أبعاد املؤ�شّ رات املواضيعية للثقافة لدى اليونسكو .كما
يتطرق الفصل ملوضوع التقرير بشكل مباشر من خالل قياس مدى توفر
املساحات العامة املخصصة للثقافة وتوزيعها.

 .6الثقافة في الفضاء العام

فــي التصور الـ جـ�ــديــد للتقرير� ،خُ ـ ّـصــص فصل ثــابــت يــرســم املــامــح العامة
ج
االستنتا�ات املختلفة للبيانات التي قدمت
للحالة الثقافية ،كما يتيح ج�مع

فصول التقرير قــراءة أولية لها في ج
ات�اهات ومالحظات ر�ئ يسية تشمل
ج
معال�ة موضوع التقرير ،حيث يستمر
القطاع الثقافي ككل ،باإلضافة إلى
تقرير العام 2021م فيما بــدأه تقرير العام 2020م من تحديد موضوع
يتم تناوله كل عــام ،إلــى ج�انب االستعراض األســاســي لحالة الثقافة في
أبعادها الخمسة.
موضوع تقرير الحالة الثقافية 2021م :الثقافة في الفضاء العام

ّ
يسلط موضوع هذا العام الضوء على مظاهر عــودة الثقافة للفضاء الحي بعد
ج�ا�ئ حة كــوفـيــد ،-19في تكامل مع موضوع التقرير السابق (رقمنة الثقافة)،
حيث يتناول تقرير العام 2021م الثقافة في املساحات الحية في مقابل العام
ويق�م التقرير توفر
ّي
املاضي الذي ارتبط النشاط الثقافي فيه بالفضاء الرقمي.
املساحات املفتوحة املتاحة ملمارسة األنشطة الثقافية وتوزيعها ،ومــدى ارتياد
سكان املــدن لها ،باإلضافة إلــى استعراض أشكال مختلفة من حضور الثقافة
في الفضاء العام .وبحكم طبيعة املــوضــوع ،تتطرق فصول «اإلدارة والصون»
و«املشاركة الثقافية» ملوضوع الثقافة في الفضاء العام في بعض املواضع في
ج
ال
معال�ة بيانات املوضوع بشكل أكثر تكام �ً
الفصول بشكل محدود ،وذلك لتتم
في الفصل الخاص به.

اإلنتا� واإلبداع
ج
�

دم� عناصر دورة الثقافة
ج
�
Creation + Production

املشاركة الثقافية

دم� عناصر دورة الثقافة
ج
�
Distribution + Dissemination +
Participation

دورة الثقافة
( 5عناصر)
 -اليونسكو ()1992

مكاف�ئ لبعد
�
()Inclusion and Participation

210

التعليم واملهارات

مكاف�ئ لبعد
�
()Knowledge and Skills

االقتصاد اإلبداعي

مكاف�ئ لبعد
�
()Prosperity and Livelihood

اإلدارة والصون

مكاف�ئ لبعد
�
()Resilience and Environment
مع التصرف

شّ
مؤ�رات الثقافة 2030
( 4أبعاد)
 -اليونسكو ()2019

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ً
ثالثا :مصادر البيانات
في رصده لواقع القطاعات الثقافية من خالل أبعاد الثقافة املختلفة التي تتناولها
الفصول ،و�ظّ ف التقرير بيانات مستقاة من إطار مؤ�شّ رات الثقافة الذي طوره
ج
وال�هات ذات
التقرير لتنظيم ج�مع البيانات الكمية من املؤسسات الثقافية
العالقة بالثقافة ،باإلضافة إلــى بيانات نوعية اسـ تُـ�ـمــدت مــن حلقات النقاش
ال ـبــؤري ،وعــدد مــن املـســوح املـصـ�غّ ــرة التي ج
مقربة
أ�ــريــت للحصول على نظرة ّ
عن واقــع بعض النشاطات الثقافية والفاعلين فيها .كما استعان التقرير في
ج
ت�ويد الصورة التي يقدمها لحالة القطاعات الثقافية بمعلومات ُج�معت من
املصادر املفتوحة التي تنشرها املراكز اإلعالمية الرسمية أو مصادر إعالمية أخرى
موثوقة ،وذلك لتقديم مسح أشمل لتطورات العام بشكل ال ينحصر في نشاط
مؤسسة بعينها.

 .1بيانات أولية من ج
ال�هات ذات العالقة

الهي�ات الثقافية اإلحدى
ُج�معت بيانات التقرير من  151ج�هة تضمنت
ئ
عشرة ،وغيرها من ج
ال�هات الفاعلة في منظومة الثقافة ،باإلضافة إلى عدد
ج
ج
وال�هات الحكومية واألهلية والخاصة كما في
وال�امعات
من ال ــوزارات
ج�دول  .1وقد حرص التقرير على تدقيق البيانات ،والتأكد من سالمتها من
أي تضارب مع مصادر ومؤ�شّ رات أخرى قبل توظيف البيانات ،وذلك من
ال�والت التحديثية ،والطلبات اإللحاقية ،وعــدد من ج
خالل ج
اال�تماعات مع
ممثلي ج
ال�هات .وفي حاالت محدودة ،عمد التقرير إلى دم��ج بعض البيانات
ً
و�معت من عدد من ج
الواردة فيهُ ،ج
سابعا.-
ال�هات ملالءمة العرض -انظر
وعلى الرغم من أن بعض البيانات واإلحصا�ئ يات التي يضمها التقرير ال
ترقى ملستوى الحصر الشامل نظر �ًا لطبيعتها الالمركزية ،إال أنها تقدم أفضل
مؤشر متاح للقياس ،وهو ما يشار إليه في مواضعه.

ج�دول  :1قا�ئ مة ج
ال�هات املساهمة في بيانات التقرير لعام 2021م
التسلسل

ج
ال�هة

1

املركز الوطني للتنافسية

2

املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني

3

أكاديمية MBC

4

ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث

5

ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون

6

ج
ج
واملس�د النبوي
املس�د الحرام
الر�ئ اسة العامة لشؤون

7

املركز الوطني للفعاليات

8

املركز الوطني للوثا�ئ ق واملحفوظات

9

املعهد امللكي للفنون التقليدية

10

الهي�ة السعودية للسياحة
ئ

11

الهي�ة السعودية للملكية الفكرية
ئ

12

الهي�ة العامة لإلعالم املر�ئ ي واملسموع
ئ

13

الهي�ة العامة لإلحصاء
ئ

14

الهي�ة العامة للترفيه
ئ

15

تلفاز 11

16

دارة امللك عبد العزيز

17

رواق

18

شركة روتانا للصوتيات واملر�ئ يات
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التسلسل

ج
ال�هة

19

شركة ميركوت

20

صندوق االستثمارات العامة

21

فن ج�ميل

22

ج
م�مع امللك سلمان العاملي للغة العربية

23

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

24

مركز امللك عبد العزيز الثقافي العاملي (إثراء)

25

مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية

26

مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

27

معهد مسك للفنون

28

مكتبة امللك عبد العزيز العامة

29

مكتبة امللك فهد العامة ج
ب�دة

30

مكتبة امللك فهد الوطنية

31

ج
مهر�ان البحر األحمر السينما�ئ ي الدولي

32

ج
مهر�ان أفالم السعودية

33

مؤسسة ثنا�ئ يات الدرعية

34

ج
والتر�مة
هي�ة األدب والنشر
ئ

35

هي�ة األزياء
ئ

36

هي�ة األفالم
ئ

37

ج
الس�ل الوطني للتراث العمراني)
هي�ة التراث (يشمل
ئ

38

هي�ة الفنون البصرية
ئ

39

هي�ة املتاحف
ئ

40

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية
ئ

41

هي�ة املكتبات
ئ

42

هي�ة املوسيقى
ئ

43

هي�ة تطوير املنطقة الشرقية
ئ

44

هي�ة تطوير بوابة الدرعية
ئ

45

هي�ة تطوير منطقة املدينة املنورة
ئ
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ج
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46

هي�ة تقويم التعليم والتدريب
ئ

47

هي�ة فنون الطهي
ئ

48

هي�ة فنون العمارة والتصميم
ئ

49

وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات

50

وزارة االستثمار

51

البي�ة واملياه والزراعة (يشمل املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)
وزارة ئ

52

وزارة ج
الت�ارة

53

وزارة التعليم

54

وزارة الثقافة -إدارة الفعاليات

55

وزارة الثقافة-اإلدارة العامة للتخطيط واألداء

56

وزارة الثقافة-اإلدارة العامة للتنفيذ وإدارة املشاريع

57

وزارة الثقافة-اإلدارة العامة للمنظمات غير الربحية

58

وزارة الثقافة-صندوق التنمية الثقافي

59

ج
االستراتي�يات والسياسات
وزارة الثقافة-وكالة

60

وزارة الثقافة-وكالة األصول واملراكز الثقافية

61

وزارة الثقافة-وكالة التواصل واإلعالم

62

وزارة الثقافة-وكالة الشراكات الوطنية والتطوير

63

وزارة الثقافة-وكالة الشؤون واألنظمة القانونية

64

وزارة الثقافة-وكالة العالقات الثقافية الدولية

65

وزارة الرياضة

66

وزارة السياحة (يشمل مركز ذكاء األعمال)

67

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

68

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان (يشمل املرصد الحضري)

69

وزارة الصناعة والثروة املعدنية

70

وزارة الطاقة

71

وزارة املوارد البشرية والتنمية ج
اال�تماعية (تشمل املنصة الوطنية للعمل التطوعي)

72

ج�امعة ج�ازان

ثقافتنا هويتنا
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ج
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73

ج�امعة حفر الباطن

74

ج�امعة الباحة

75

ج�امعة األمير مقرن بن عبد العزيز

76

ج�امعة ج�دة

77

ج�امعة طيبة

78

ج�امعة األمير سلطان

79

ج�امعة دار الحكمة

80

ج�امعة شقراء

81

ج�امعة حا�ئ ل

82

معهد اإلدارة العامة

83

ج�امعة تبوك

84

ج�امعة ج
ال�وف

85

ج�امعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

86

ج�امعة ج
امل�معة

87

ج�امعة امللك سعود

88

ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

89

ج�امعة امللك خالد

90

ج�امعة القصيم

91

ج
ال�امعة السعودية اإللكترونية

92

ج�امعة امللك فيصل

93

ج�امعة األمير سطام بن عبد العزيز

94

ج�امعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

95

ج�امعة ج
ن�ران

96

ج�امعة امللك عبد العزيز

97

ج�امعة الطا�ئ ف

98

ج�امعة بيشة
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ج
ال�هة
ج
التر�مة
مسح مشاريع

99

منصة معنى الثقافية لنشر املعرفة والفنون

100

موقع أثارة :فقه تدبير املعرفة

101

ج
للتر�مة
منصة أثرى

102

منصة ج
ترا�م

103

موقع ُع ّلمنا

104

ج
م�لة حكمة
مسح األندية األدبية

105

نادي حا�ئ ل األدبي

106

نادي األحساء األدبي

107

نادي الباحة األدبي

108

نادي ج
ال�وف األدبي

109

نادي الحدود الشمالية األدبي

110

نادي الرياض األدبي

111

نادي الطا�ئ ف األدبي

112

نادي القصيم األدبي

113

نادي املدينة املنورة األدبي

114

نادي أبها األدبي

115

نادي تبوك األدبي

116

نادي ج�ازان األدبي

117

نادي ج�دة األدبي

118

نادي مكة األدبي

119

نادي ج
ن�ران األدبي
املسح ج
ال�ز�ئ ي للصاالت الفنية

120

ج
ت�ريد للفنون

121

صالة حوار

ثقافتنا هويتنا
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ج
ال�هة

122

ان ام ارت ج�اليري

123

معرض زوايا

124

الفن النقي

125

ج�اليري مداد فن

126

ثري دي غاليري

127

مركز أدهم

128

زيتية

129

مركز الفنون ج
ال�ميلة للتدريب

130

أحالم ستوديو

131

ج�اليري عزف الحروف

132

ضاوي غاليري

133

سما مدار املبدعين  -غاليري 015

134

فنون املها

135

مشعل بن سعد للفنون التشكيلية

136

املركز السعودي للفنون التشكيلية

137

دارة صفية بن زقر

138

فن السبع رطب

139

لفت Lift

140

صالة داما آرت

141

ال�معية السعودية للفنون التشكيلية ج
ج
(�سفت)
مسح املكتبات

142

مكتبة اإلمام ابن القيم العامة

143

مكتبة دار العلوم (مركز عبد الرحمن السديري الثقافي)

144

مكتبة دار الرحمانية بالغاط (مركز عبد الرحمن السديري الثقافي)

145

مكتبة مركز سعود البابطين الخيري للثقافة والتراث

146

املكتبة السعودية (الر�ئ اسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء)

147

اال�تماعي ومكتبة مركز األميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل ج
ال�معية األهلية الصالحية بعنيزة (مركز املربي صالح بن صالح ج
مكتبات ج
اال�تماعي)
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ج
ال�هة

148

ج
م�مع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية

149

ج
الرا�حي العامة
مكتبة سليمان

150

مكتبة األمانة العامة ج
مل�لس التعاون لدول الخلي��ج العربية

151

املكتبة الثقافية في دارة صفية بن زقر

 .2ج�لسات النقاش البؤري

انطالق �ًا من أن املؤ ّ�ش رات الكمية ال تكفي وحدها لتقديم مقاربة دقيقة لحالة
الثقافة ،يعمد التقرير في خطه العام إلى توظيف بيانات نوعية باعتبارها
ج
االت�اهات ،حيث
مــادة داعمة لفهم وتحليل حالة القطاعات والتغير في
تفتح نــافــذة على الــواقــع املـعــاش فــي املـ جـ�ــاالت الثقافية مــن خــال ج
ت�ارب
الفاعلين فيها ومر�ئ ياتهم .واستمرار �ًا ملا خطه تقرير العام املاضي ،يو�ظّ ف
تقرير الـعــام 2021م النقاشات البؤرية (أو ج�ماعات التركيز) ألهميتها
ف ــي تـمـكـيــن الـتـقــر يــر م ــن إشـ ــراك خ ـب ــرات وت ـ جـ� ــارب وآراء ف ـ ئـ� ــات أوس ــع.
ج
وقد �خُ صص ج
ملعال�ة موضوع التقرير
ال�زء األكبر من النقاشات البؤرية
ج
الـتــي تـنــاولــت الـثـقــافــة فــي الـفـضــاء ال ـعــام ،إل ــى �ــانــب مــوضــوعــات أخــرى
تعرضت لها فصول التقرير كــاالنــدمــا��ج ج
اال�تماعي ،واملـشــاركــة الثقافية،
والتعليم والتدريب الثقافي .ج
أ�ريت ج�لسات النقاش البؤري في شهر
ديسمبر من العام  2021وبلغ عددها  10ج�لسات ،حضرها  71مشاركا�ً
ومـشــاركــة مــن الـخـبــراء واملسؤولين واملمارسين والفاعلين فــي مختلف
ج
امل�االت الثقافية.

 .3مسح املشاركة الثقافية 2021م ،الدورة الثالثة

ي ـهــدف امل ـســح ،الـ ــذي نُ�ـ ـف ــذت دورت ـ ــه ال ـثــال ـثــة ف ــي ال ــرب ــع األخ ـي ــر م ــن ال ـعــام
2021م ،إل ـ ـ ــى تــوفـيــر بـيــانــات دقـيـقــة وقــابـلــة لـلـمـقــارنــة مل ـعــدالت مـشــاركــة
املواطنين واملقيمين باململكة في مـ جـ�ــاالت الثقافة املختلفة .وقــد ُصممت
مقاييس املسح باالستفادة من «إطار املشاركة ج
امل�تمعية األوروبــي» شا�ئ ع
التطبيق ،واملتوافق مع إطار منظمة اليونسكو في هذا الشأن ،وذلك حرصا�ً
على تأسيس طرق قياس معيارية قابلة للمقارنة ،مــع ج
إ� ــراء تعديالت
ج
احتيا�ات فصول التقرير والواقع املحلي.
وإضافات تتناسب مع

يتكون استبيان املسح من  32متغيرا�ً أو ســؤا ًال ،باإلضافة إلى  7متغيرات
ج
املنه�يات املتبعة في
ديموغرافية ،يستمر مسح املشاركة الثقافية بنفس
التقرير السابق مع توسيع نطاق املتغيرات ،حيث يقيس املسح باإلضافة
إل ــى نـطــاق م ـعــدالت الـحـضــور (الـتـلـقــي) لألنشطة الثقافية وذل ــك فــي 12
متغيرا�ً ركــزت عليها التقارير السابقة ،متغيرات ج�ــديــدة .في دورة العام
2021م �خُ صص قالب ملحددات الطلب على السلع والخدمات الثقافية (6
متغيرات) ،وقالب للثقافة في املساحات العامة ( 8متغيرات) ،وقالب رابع
ج
االت�اهات نحو التدريب والتعليم الثقافي ( 6متغيرات) .اعتمدت
يتناول
أس�لة االستبيان ،خصوصا�ً في ُب�عد معدالت الحضور تحديد الفترة
كثير من ئ
الزمنية لتكرار الحضور بـ«االثني عشر شهر �ًا املاضية» ،وهو املعمول به في
عدد من املسوحات املشابهة لقياس املشاركة الثقافية (انظر اإلطار «قياس
املشاركة ج
امل�تمعية» 2009م ،اليونسكو).

ج�مع بيانات الدورة الثالثة للمسح

ُج�معت بيانات املسح لعام 2021م بالتعاون مــع املــركــز السعودي الستطالع
الرأي العام ،عن طريق اتصال هاتفي بعينة عشوا�ئ ية تم اختيارها بطريقة العينة
العشوا�ئ ية البسيطة من إطــار عينة خاص باملركز عبر برنام��ج حاسوبي لتوليد
األرقام ،وقد شملت العينة  3047فردا�ً بهامش خطأ  .1.81%ج
وأ�ري املسح في
الفترة من  15ديسمبر 2021م و 5يناير 2022م.
ج
م�تمع املسح وخصا�ئ ص العينة

يتكون ج
م�تمع املسح من ج�ميع األفــراد السعوديين أو املقيمين العرب ،ذكــور �ًا
وإناثا�ً ممن يقيمون في مناطق اململكة الثالث عشرة ،وتبلغ أعمارهم  18عاما�ً
فأكثر ،وقد بلغت نسبة السعوديين في العينة  70.2%في مقابل  29.8%من
املقيمين العرب.
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تر�يح األوزان في متغيري ج
ويصف ج�دول  2أعداد املشاركين حسب توزيعها في مناطق اململكة ونسب ذلك .كما تم تطبيق ج
ال�نس والعمر.
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

ج
املعال�ة اإلحصا�ئ ية ،والتعامل مع حاالت
تم تحليل البيانات باستخدام تطبيقات
ج
ج
االست�ابة بافتراض أن توزيعها مشابه لتوزيع الحاالت املست�يبة ،مما
عــدم
يعني استبعاد القيم املفقودة من ج�ميع النسب املعروضة في الفصول أو املالحق
اإلحصا�ئ ية.
 .4املسوح الخاصة:

وسع التقرير في نسخة هذا العام توظيفه للمسوح الخاصة التي قدمت
ّ
مقربة لبعض األنشطة والقطاعات الثقافية .فباإلضافة
العام املاضي صورة ّ
لتكرار مسح الصاالت الفنية ،ج
أ�رى التقرير ثالثة مسوح مصغرة ج�ديدة في
الربع األول من العام 2022م شملت مسح �ًا للمكتبات ،ومسح �ًا لألندية
ج
التر�مة البارزة.
األدبية ،وآخر لعدد من مشاريع
•املسح ج
ال�ز�ئ ي للصاالت الفنية

ج
لس�التها ،وفي
ال تتوفر قــوا�ئ ــم شاملة لـلـصــاالت الفنية النشطة أو
محاولة لتقدير مستوى نـشــاط الـعــرض فــي قـطــاع الفنون البصرية،
استأنف تقرير العام 2021م ،ما بــدأه التقريران السابقان في حصر
أكبر عدد ممكن من الصاالت النشطة في مختلف مناطق اململكة ،وقد
استفاد املسح من القا�ئ مة التي طورها التقرير العام املاضي من خالل
املعلومات املتوفرة عن الصاالت من الكتب التوثيقية واملصادر اإلعالمية
وشبكة اإلنترنت ،ومن ثم استطالع الصاالت في القا�ئ مة األولية عن أي
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صاالت أخرى تتعاون معها ،بغرض إضافة املزيد من الصاالت للقا�ئ مة.
نُ�ـفــذ املسح الـ جـ�ــز�ئ ــي للصاالت الفنية عبر البريد اإللكتروني والهاتف،
ج
است�اب منها  22صالة،
وشمل املسح قا�ئ مة مكونة من  46صالة،
فيما تعذر الوصول إلى  ،20وأفاد  4آخرين أن الصالة مل تعد نشطة أو ال
تقوم بنشاطات عرض .وتضمنت بيانات املسح قا�ئ مة باملعارض املقامة
افتراضيا�ً أو حضوري �ًا وأعــداد املشاركين فيها ،باإلضافة إلى الشراكات
وأنشطة التعاون مع الصاالت األخرى.

•مسح املكتبات

نُ� ـفــذ مـســح لعينة قـصــديــة غـيــر ممثلة مــن املـكـتـبــات الـعــامــة التابعة
ج
وال�امعية ،باإلضافة
ملؤسسات أهلية ،وعــدد من املكتبات املتخصصة
للمكتبات الوقفية في ج
م�مع امللك عبد العزيز للمكتبات الوقفية ،حيث
شملت العينة  10مكتبات تم التواصل معها عبر البريد اإللكتروني
والهاتف ،وتم بناء القا�ئ مة اعتمادا�ً على املعلومات املتوفرة عن املكتبات
النشطة من املصادر املفتوحة بما فيها شبكة اإلنترنت .كما شمل املسح
أس�لة حول أعداد املكتبات أو فروعها ومقتنياتها ومستوى رقمنتها،
 7ئ
باإلضافة إلى أعداد الزيارات واألنشطة الثقافية التي تقام في املكتبة.

•مسح األندية األدبية

نُ�ـفــذ مسح شــامــل لألندية األدب ـيــة الستة عشر فــي اململكة باستثناء
الـنــادي األدبــي باملنطقة الشرقية وذلــك لتعذر الحصول على البيانات
بعد طلبها من املصدر ،وتم تنفيذ املسح عبر البريد اإللكتروني والهاتف،
أس�لة حــول املرافق الثقافية املتوفرة بالنادي ،ومنشوراته
وشمل  6ئ
األدبـيــة ،ومستوى النشاط الثقافي من فعاليات ومسابقات ج
و�ــوا�ئ ــز
وورش تدريبية.

ج
التر�مة
•مسح مشاريع

نُ�ـفــذ مسح لعينة قصدية غير ممثلة مــن أبــرز املشاريع املحلية التي
ج
بالتر�مة شملت  5مشاريع/منصات تم التواصل معها عبر
تُ�عنى
أس�لة املسح إلــى التعرف على
وهدفت
والهاتف.
اإللكتروني
البريد
ئ
ج
ج
املتر�مة
التر�مة من خالل السؤال عن أعداد األعمال
مستويات نشاط
ج
ج
واملتر�مين ،باإلضافة إلــى أي أنشطة أو مشاريع
املتر�مات
وأع ــداد
ج
بالتر�مة.
تتعلق

•التقارير املنشورة

استمد التقرير ج� ــزء �ًا من معلوماته من التقارير املنشورة لـلــوزارات
والـهـيـ ئـ�ــات الحكومية واملـنـظـمــات الــدولـيــة ،وتشمل الـتـقــاريــر الــدور يــة
وال ـخــاصــة ،وال ـن ـشــرات اإلح ـصــا�ئ ـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى الـتـقــاريــر املخصصة
لفعاليات قامت ج
ال�هة بتنظيمها أو تنفيذها.

•املصادر اإلعالمية ووسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي

بــاإلضــافــة إلــى الـبـيــانــات املـبــاشــرة مــن الـ جـ� ـهــات ،اسـتـخــدم التقرير في
توثيق حصاد العام األخـبــار والبيانات الـصــادرة من ج
ال�هات اإلعالمية
الــرسـمـيــة ،مثل وكــالــة األن ـبــاء الـسـعــوديــة ،واملــراكــز اإلعــامـيــة التابعة
لل�هات الرسمية ،بما في ذلك الصفحات الرسمية ج
ج
لل�هات على شبكة
اإلنترنت ،أو حساباتها املو�ثّ قة بوسا�ئ ل التواصل ج
اال�تماعي.
ويعتبر التقرير أن توثيق األنشطة باإلحالة إلى روابط من هذه املنصات
بمثابة اإلحالة إلى مصدر أولي لها .خصوصا�ً أن التقرير ال يقتصر على
ج
تس�يل أي أشكال
الـشــق الرسمي للثقافة ،وي ـحــاول بالقدر املمكن
لــأنـشـطــة الـثـقــافـيــة الـعـفــويــة ال ـتــي ال تنظمها مــؤس ـســات ،أو توثقها
تقارير ،أو ترتبط بنشاط ج
ت�اري ،انطالقا�ً من االعتقاد بأهمية هذا الشق
من املمارسات الثقافية.

شّ
ً
مؤ�رات الثقافة لتقرير الحالة الثقافية
رابعا :إطار
نطاق اإلطار وتحديثه

«إطــار مؤ�شّ رات الثقافة» هو دليل تقرير الحالة الثقافية في قياس مؤ�شّ رات
الثقافة ،وخطوة نحو تطوير وإنضا��ج ج
مر�عية إحصا�ئ ية متكاملة للقطاع الثقافي
في اململكة على املستوى األوسع .ومن هذا املنطلق ،يسعى تقرير الحالة الثقافية
ج
واملست�دات التالية:
إلى تحديث اإلطار بشكل سنوي ،وذلك حسب املعطيات
 ت ـطــورات فــي نوعية البيانات املـتــوفــرة ،وأب ـعــاد الـقـيــاس الـتــي تــوفــرهــا منج
ال�هات ذات العالقة.
 تحديثات في جاملر�عيات اإلحصا�ئ ية الوطنية.
 تغير في اإلطار املفاهيمي لتقرير الحالة الثقافية. تـطــويــر فــي دق ــة املـقــايـيــس وم ـحــددات ـهــا ب ـنــاء عـلــى ت ـ جـ� ــارب ج� ـمــع الـبـيــانــاتوالتحليل السابقة.

ثقافتنا هويتنا
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املالحق

ُب�ني اإلطار في اإلعداد لتقرير الحالة الثقافية الثاني باالستفادة من ج
ت�ربة النسخة
ج
مرا�عة عدة أطر وتقارير ،من أبرزها:
األولى من التقرير 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
فــي هيكله األس ــاس ــي ،يعتمد اإلطـ ــار عـلــى «املـ ــؤ�شّ ـ ــرات املــواضـيـعـيــة للثقافة
( ،»)2030التي أطلقتها منظمة اليونسكو عام 2019م مع بعض التعديل،
وإضــافــة ُب�ـعــد اإلن ـتــا��ج الثقافي ،حيث يؤسس اإلطــار لقياس حالة الثقافة من
ومكاف�ة للمؤ ّ�ش رات املواضيعية لليونسكو ،وفي
خالل خمسة أبعاد مواضيعية
ئ
التحضير لنسخة العام 2021م من التقرير لحق اإلطــار تغييرات يسيرة في
ج
ال�وانب التالية:
 استحداث ُب�عد «صون التراث واإلدارة املستدامة له» الذي يستبدل «البنيةالتحتية» في النسخة السابقة من اإلطار (في تقرير 2020م) ،وذلك لتقديم
نظرة تقييمية أشمل ملنظومة الثقافة تشمل مـمــارســات صــون التراث
الثقافي والطبيعي إلى ج�انب البنية التحتية .باإلضافة إلى أن ذلك يحقق
املزيد من املواءمة مع إطار اليونسكو.
 -أض ـي ـفــت إلـ ــى ُب�ـ ـع ــد املـ ـش ــارك ــة م ـ ــؤ�شّ ـ ــرات فــرع ـيــة ت ــوس ــع م ـف ـهــوم الـ ُبـ� ـعــد
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ليشمل مقاييس لــانــدمــا��ج ج
اال� ـت ـمــاعــي ،وسـهــولــة الــوصــول إل ــى ج�ــانــب
مستويات املشاركة.
إضافة مــؤ ّ�ش ــرات تم استبعادها مسبق �ًا لتعذر حسابها ،وذلــك مع إضافة
مالحظة حــول عــدم تضمن تقرير العام لها ،وهــو ما من شأنه أن يضمن
شمولية اإلطار وتغطيته ج
ل�وانب قد تتوفر بياناتها مستقب ًال.

األبعاد الخمسة (التي تتطابق تقريبا�ً مع فصول تقرير 2021م املقترحة) هي:
 .1صون التراث واستدامته :يستعمل عــدد �ًا من املؤ�شّ رات التي تقدم صورة
عن حالة ممارسات صون التراث وحمايته ،ومدى توفر املرافق الثقافية،
وتوزيعها ،وتوفر املساحات العامة للثقافة ،وسعتها (يتقاطع مع موضوع
البي�ة والقدرة على الصمود في ج
و�ه تغير املناخ).
ئ
ال�عد االقتصادي للثقافة (يتطابق
 .2االقتصاد اإلبداعي (الثقافة)ُ :ي�عنى بقياس ُب
تقريبا�ً مع موضوع الرزق وسبل العيش).
ال�عد تـصــور �ًا عن حضور الثقافة
 .3التعليم وامل ـهــارات :تقدم مــؤ ّ�ش ــرات هــذا ُب
ج
ومخر�ات التعليم العالي في التخصصات ذات الصلة
في التعليم العام،
بالثقافة واإلبداع (يتطابق مع موضوع املهارات واملعارف).
 .4املشاركة :يقيس هذا البعد ثالثة مؤشرات فرعية عن مستويات املشاركة
واالندما��ج وسهولة الوصول (يتقاطع مع موضوع املشاركة واالندما�).
ج
 .5اإلنـتــا��ج الثقافي :يقدم ملحة إحصا�ئ ية عن مستويات اإلنـتــا��ج الثقافي (من
حيث الكم) في عدد من القطاعات الثقافية الفرعية.
على خــاف التقريرين السابقين ،ج
أل� ــل مــز يــد مــن التكامل فــي التحليل ،تم
تفصيل الفصول على أساس أبعاد اإلطار ،حيث مل تستعرض البيانات في ج�زء
ج
معال�ات الفصول ،حيث
ضمنت في صلب
منفصل عن فصول التقرير ،وإنما ّ
كانت وظيفة اإلطــار في إعــداد تقرير العام 2021م متمثلة في توفير األساس
ج
املنه�ي الذي انطلق منه ج�مع البيانات وتحليلها.

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ً
ج
حول �مع وتوظيف البيانات
خامسا :مالحظات
على غرار نسخه السابقة ،حرص التقرير في ج�معه للبيانات الكمية من ج
ال�هات
املختلفة على توظيف تلك الـبـيــانــات الـتــي تخص ال ـعــام ال ــذي يشمله النطاق
الزمني للتقرير ،وفي نطاق ضيق ،وظف التقرير بــدال�ً من بيانات العام الحالي
آخر تحديث متوفر للبيانات باعتبارها خطا�ً أساسيا�ً يمكن البناء عليه مستقب ًال،
وذلك في الحاالت التي ال يتم فيها ج�مع البيانات من مصدرها بشكل سنوي،
كما هو الحال بالنسبة لبيانات اإلنفاق على الثقافة التي تصدر ضمن مسح دخل
الهي�ة العامة لإلحصاء كل خمس سنوات ،أو عند استغراق
وإنفاق األسرة عن
ئ
ج
معال�تها ويتسنى استخدامها
بعض البيانات دورة زمنية أطول حتى تكتمل
ـاد� بالنسبة لبيانات النشر الصادرة عن مكتبة امللك
بشكل منتظم كما يتم عـ ة�ً
فهد الوطنية التي تستغرق فهرستها ما يزيد على العام .في مثل هذه الحاالت،
الـتــزم التقرير باستخدام آخــر نسخة متوفرة للبيانات مــع التنويه لذلك في
موضعه .وفــي حــاالت مـحــدودةُ ،ح ج�بت بعض البيانات التي مل يتسن للتقرير
ج
ومعال�تها بشكل منتظم يضمن دقة التحليل
توظيفها نظرا�ً لتعذر تصنيفها،
ً
الحقا -كما في بيانات العاملين في الثقافة التي مازال
وهو ما سيأتي تفصيلهالعمل على مــواءمــة تصنيفها فــي هــذه املرحلة االنتقالية ج�ــاري ـ �ًا لــدى ج
ال�هات
املعنية ،وكذلك بيانات الطالب الدارسين للتخصصات الثقافية التي استعاض
عنها التقرير بتوظيف أعداد املبتعثين ضمن برنام��ج خادم الحرمين الشريفين
ج
ج
مخر�ات
الخار�ي ،وبرنام��ج االبتعاث الثقافي كمؤشر بديل لقياس
لالبتعاث
التعليم الثقافي.
شملت البيانات التي ُوظفت فيها أرقام األعوام املاضية:
 .1بيانات اإلنفاق الثقافي

تقدم إحصا�ئ يات إنفاق األســرة على الثقافة والسلع والخدمات املرتبطة
بـهــا ،م ــؤش ــرا�ً عـلــى الـطـلــب وال ـقــوة الـشــرا�ئ ـيــة املـحـلـيــة ،وق ــد وظ ــف التقرير
البيانات الواردة في النسخة األخيرة من مسح دخل وإنفاق األسرة الصادر
الهي�ة العامة لإلحصاء؛ باعتباره خط األســاس لدراسة
عــام 2018م عن
ئ
مستويات اإلنفاق على الثقافة نظرا�ً لكونه أحدث اإلحصا�ئ يات املتاحة.

 .2بيانات التعليم (البرام��ج األكاديمية)

استعان التقرير في استعراضه فرص التعليم املتاحة في ج
م�ال الثقافة
والفنون ،بقوا�ئ م البرام��ج األكاديمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي
باململكة حتى عام 2019م .وباعتبارها أحدث البيانات املتوفرة ،تم اعتماد
البيانات كخط أساس يمكن ج
إ�راء املقارنات بينه وبين ما يطرأ من تحديث
على هذه البرام��ج في املستقبل.

 .3بيانات النشر (املفهرسة في نظام اإليداع والنشر)

ج
التس�يل
تقدم بيانات النشر املحلي الخاصة بالعناوين املودعة في نظام
واإليداع بمكتبة امللك فهد الوطنية مؤشر �ًا حيويا�ً عن حالة النشر في اململكة.
وتستغرق عملية الفهرسة والتصنيف للعناوين املودعة عدة سنوات بعد
إيداعها حتى تكتمل ،وهو ما دفع إلى توظيف بيانات اإليداع الخاصة بالعام
2019م التي تقدم بيانات مفهرسة أكثر تفصي ًال ،وذلك حتى يتمكن التقرير
من رسم صورة عامة ج
الت�اهات النشر ال توفرها بيانات العام 2021م التي
ال تزال في مراحل الفهرسة األولى.

ً
سادسا :مالحظات على قوا�ئ م التصنيف واملصطلحات املعيارية
ج
مر�عية إحصا�ئ ية متكاملة للقطاع الثقافي في
انطالقا�ً من سعيه لتأسيس
طور التقرير عددا�ً من التصنيفات بناء على ج
م�موعة من قوا�ئ م التصنيف
اململكةّ ،
العاملية الصادرة عن منظمات دولية كاليونسكو واالتحاد األوروبي ،وذلك لضبط
عملية قياس املؤ ّ�ش رات الثقافية ،حيث شكل تعريف الثقافة وما يشمله من

ومنت�ات أبرز التحديات التي ج
ج
وا�هها التقرير أثناء إعداد هذه القوا�ئ م،
أنشطة
ّ
تشكل امللمح األبرز
نظر �ًا للتحوالت املستمرة التي يشهدها القطاع ،وما زالــت
في هذه املرحلة .وباملثل ،شكل ج�مع البيانات الخاصة باملرافق الثقافية كاملتاحف
واملكتبات وصــاالت العرض بأنواعها املختلفة تحدي �ًا إضافي �ًا نت��ج عن عدم ربطها
ً
دوليا ،إذ التــزال ج�هود تصنيف هذه املرافق في
بالتعريفات املعيارية املعتمدة
ج
تعال�ه التراخيص الثقافية التي
وضعها الحالي غير منتظمة ،وهو ما يتوقع أن
ج
الحا�ة لتطوير أطر أولية
يتطلع القطاع لتفعيلها في املستقبل القريب .كما برزت
غير تنظيمية خاصة بالتقرير لتعريف الثقافة ومــا ينضوي تحتها من أنشطة
ج
ومنت�ات في عدد من املواضع ،لعل أكثرها إلحاحا�ً تمثل فيما يلي:

 .1البرام��ج التعليمية ذات العالقة بالثقافة والفنون

ج
معال�ة مـنــاهــ��ج التعليم ذات البعد الثقافي وخاصة
اعتمد التقرير فــي
برام��ج التعليم العالي على التصنيف الدولي املقنن للتعليم «إسكد» 2011
ج
وم�االت إسكد  2013الصادر عن ج
ج
واال�تماعي في األمم
امل�لس االقتصادي
املتحدة ،وهو يعد التصنيف ج
املر�عي للبرام��ج التعليمية حسب مستويات
التعليم ومـ جـ�ــاالتــه .وفــي حين ال يــزال العمل على تنظيم القطاع الثقافي
قا�ئ ما�ً بين ج
ال�هات املعنية ،طور التقرير قا�ئ مة للبرام��ج ذات العالقة بالثقافة
والفنون اعتمدت بشكل أساسي على تصنيف القطاعات الثقافية املعمول
به لدى وزارة الثقافة بغرض تصنيف البرام��ج األكاديمية املتاحة للدراسة في
ج
الخار�ي.
مؤسسات التعليم العالي داخل اململكة ،وضمن برام��ج االبتعاث

 .2األنشطة ج
الت�ارية الثقافية

طور التقرير في سبيل تحديد ما يعد ثقافي �ًا من األنشطة ج
الت�ارية ،قا�ئ مة
ّ
اعـتـمــدت على عــدد مــن التصنيفات الــدول ـيــة ،وأهـمـهــا التصنيف الوطني
لألنشطة االقـتـصــاديــة (اي ــزك  )4ال ــذي يعد دل ـيــا�ً لتوحيد وصــف األنشطة
املوحد ج
ل�ميع األنشطة
االقتصادية ،كما حددها التصنيف الصناعي الدولي ّ
ج
االقتصادية (ايزك  )4الصادر عن ج
واال�تماعي في األمم
امل�لس االقتصادي
املتحدة ،الذي حدد إطار اإلحصاءات الثقافية لليونسكو لعام 2009م ما ُي�عد
ثقافيا�ً منه ،وقد تضمنت هذه القا�ئ مة تصنيف األنشطة حتى املستوى الثالث
فقط اعتماد �ًا على ما فّ
الس�الت ج
ج
الت�ارية كما يفصل ج�دول .3
يتو�ر من بيانات
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ج�دول  :3تصنيف األنشطة االقتصادية ذات العالقة بالثقافة والفنون
النشاط

املستوى الثاني

املستوى الثالث
أنشطة تصميم الديكورات الداخلية

أنشطة التصميم املتخصصة

أنشطة تصميم األزياء وامللبوسات واألحذية ج
وامل�وهرات
أنشطة التصميم املتخصصة األخرى

التصميم
والخدمات اإلبداعية

أنشطة الخطاطين والرسامين
اإلعالن

مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن
تركيب ج
وت�ميع لوحات النيون

األنشطة املعمارية الهندسية ،والخدمات
االستشارية الفنية املتصلة بها

أنشطة االستشارات الهندسية واملعمارية
أنشطة اإلذاعة

اإلذاعة الصوتية

البث اإلذاعي عن طريق ج
ال�و أو األسالك أو القمر الصناعي
البث اإلذاعي عن طريق اإلنترنت (محطات إذاعة اإلنترنت)
البث التلفزيوني
ج
للبرم�ة واإلذاعة التلفزيونية
أنشطة أخرى

ج
البرم�ة واإلذاعة
أنشطة
والتلفزيون

ج
برم�ة اشتراك القنوات
أنشطة
أنشطة التلفزيون
برام��ج الكابل والسواتل وغيرها من الخدمات الخاضعة لالشتراك
ج
برم�ة اشتراك قنوات األخبار

الوسا�ئ ط السمع
بصرية

ج
برم�ة اشتراك قنوات السينما
إنتا��ج أفالم سينما�ئ ية ،يشمل الرسوم املتحركة التقليدية
أنشطة إنتا��ج األفالم والفيديو
والبرام��ج التلفزيونية

إنتا��ج إعالنات ج
ت�ارية تلفزيونية
أنشطة أخرى إلنتا��ج األفالم والفيديو والبرام��ج التلفزيونية
برام��ج تلفزيونية
أفالم وبرام��ج الفيديو

أنشطة توزيع األفالم السينما�ئ ية
والفيديو والبرام��ج التلفزيونية

222

توزيع أقراص الفيديو الرقمية على العارضين وشبكات التلفزيون
توزيع األفالم على العارضين وشبكات التلفزيون
توزيع الفيديو على العارضين وشبكات التلفزيون
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النشاط

املستوى الثاني
أنشطة عرض األفالم السينما�ئ ية

املستوى الثالث
تشغيل دور السينما الثابتة
أنشطة النوادي السينما�ئ ية
ج
معال�ة األفالم
التأثيرات الخاصة وتطوير

أنشطة ما بعد اإلنتا��ج ألفالم السينما
وأفالم الفيديو والبرام��ج التلفزيونية

إنتا��ج الرسومات والصور املتحركة بالحاسوب
ج
التر�مة واملونتا��ج ووضع العناوين
تحرير األفالم ،يشمل
مختبرات األفالم والرسوم املتحركة

الوسا�ئ ط السمع
بصرية

أنشطة وكاالت األنباء ،يشمل أنشطة
شركات األنباء ووكاالت األنباء التي
ِّ
تقدم األخبار والصور والرسا�ئ ل اإلخبارية
إلى وسا�ئ ط اإلعالم
بوابات الشبكة
ج
ج
وتس�يالت
التس�يالت املوسيقية
بيع
ج
ج
املتا�ر املتخصصة
بالت�ز�ئ ة في
الفيديو

تصميم املواقع اإللكترونية
ج
ج
املس�لة بكافة أنواعها
بالت�ز�ئ ة ألشرطة الكاسيت والفيديو وdvd
البيع
ج
ج
املس�لة
بالت�ز�ئ ة لألشرطة بكافة أنواعها غير
البيع
ج
ج
ج
ج
املتا�ر املتخصصة
بالت�ز�ئ ة في
وتس�يالت الفيديو األخرى
التس�يالت املوسيقية
بيع

بيع السلع املنزلية األخرى ج
بال�ملة

البيع ج
بال�ملة لأللعاب اإللكترونية ويشمل االستيراد

بيع السلع املنزلية األخرى ج
بال�ملة

البيع ج
بال�ملة ألشرطة الكاسيت والفيديو dvd/cd

ج
تأ�ير شرا�ئ ط وأقراص الفيديو

ج
تأ�ير أشرطة الفيديو

ج
تأ�ير شرا�ئ ط وأقراص الفيديو

ج
ج
املدم�ة وأقراص الفيديو الرقمية
تأ�ير شرا�ئ ط الفيديو واألسطوانات واألقراص

ج
البرم�يات
نشر

ألعاب الحاسوب

أنشطة املتاحف وتشغيل املواقع
واملباني التاريخية

املتاحف

أنشطة حدا�ئ ق النباتات
وحدا�ئ ق الحيوان واملحميات الطبيعية
التراث الثقافي
والطبيعي

أنشطة وكاالت األنباء ،يشمل أنشطة شركات األنباء ووكاالت األنباء التي ِّ
تقدم األخبار
والصور والرسا�ئ ل اإلخبارية إلى وسا�ئ ط اإلعالم

املواقع األثرية
حدا�ئ ق الحيوان
الفلل الفندقية التراثية

أنشطة اإلقامة قصيرة املدى

والبي�ية)
(التراثية
ئ

الفنادق التراثية
البي�ية السياحية
املخيمات ئ
البي�ية
النزل السياحية ئ

ج
بالت�ز�ئ ة
بيع البضا�ئ ع املستعملة

ج
بالت�ز�ئ ة للكتب املستعملة
البيع
ج
بالت�ز�ئ ة للتحف املستعملة
البيع

ثقافتنا هويتنا
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النشاط

املستوى الثاني

املستوى الثالث
ج
ج
واملنت�ين ،واملوسيقيين،
واملخر�ين،
الفنون الفردية ،يشمل املؤلفين ،واملمثلين،
واملحاضرين أو املتحدثين ،ومصممي املسارح

األنشط� اإلبداعية والفنون
ة�ُ
وأنشطة الترفيه

إدارة وتطوير املواهب الفنية والترفيهية
الفنون ج
ال�ماعية كالسيرك واألوركسترا والفرق املوسيقية
الفنون والتسلية األخرى
ج
املس�لة في استديو أو مكان آخر
نشاط الخدمة

ج
التس�يالت الصوتية
أنشطة نشر
واملوسيقى
فنون األداء
واالحتفاالت

ج
التس�يالت الصوتية على أشرطة (كاسيت)
إنتا��ج
ج
التس�يالت الصوتية على CD
إنتا��ج
التس�يالت على ج
ج
الت�ار
توزيع
ج
والتس�يالت الصوتية
إنتا��ج البرام��ج اإلذاعية

بيع السلع املنزلية األخرى ج
بال�ملة

البيع ج
بال�ملة لآلالت املوسيقية
صناعة املزمار وغيرها من آالت اإلشارات الصوتية
صناعة آالت موسيقية كهربا�ئ ية
صناعة آالت األرغون

ُصنع اآلالت املوسيقية

صناعة آالت األكورديون
صناعة آالت النفخ
صناعة آالت وترية
صناعة الدفوف والطبول
صناعة ج
أ�زاء ولوازم لآلالت املوسيقية والوترية

األنشط� اإلبداعية والفنون
ة�ُ
وأنشطة الترفيه

أنشطة الصحفيين واملحررين املستقلين
البيع ج
بال�ملة لألدوات املكتبية القرطاسية

بيع السلع املنزلية األخرى ج
بال�ملة
الكتب والصحافة

بال�ملة للكتب ج
البيع ج
وامل�الت والصحف والوسا�ئ ل التعليمية املساعدة،
ويشمل استيراد اإلنتا��ج الفكري املكتوب أو املرسوم أو املصور
وال�را�ئ د ج
بالت�ز�ئ ة للقرطاسية واألدوات املكتبية ج
ج
وامل�الت واملكتبات
البيع

بيع الكتب والصحف واألدوات املكتبية
ج
ج
املتا�ر املتخصصة
بالت�ز�ئ ة في
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بالت�ز�ئ ة للكتب ج
ج
وامل�الت والصحف والوسا�ئ ل التعليمية املساعدة
البيع
أنشطة أخرى لبيع الكتب والصحف واألدوات الكتابية والقرطاسية
ج
ج
املتا�ر املتخصصة
بالت�ز�ئ ة في
والكروت مسبقة الدفع
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النشاط

املستوى الثاني

املستوى الثالث
نشر الكتب الورقية والقواميس واألطالس والخرا�ئ ط (ويشمل استيراد
وإنتا��ج األوعية الفكرية املكتوبة أو املرسومة أو املصورة)

نشر ُ
الكتب

النشر اإللكتروني
نشر الكتب على اإلنترنت
الكتب املسموعة

الكتب والصحافة

أنشطة الكتاب الفردية في ج�ميع املواضيع ،بما في ذلك الكتابات األدبية والفنية والقصص
ج
التر�مة

ج
التر�مة وتشمل التدقيق اللغوي
خدمات
ج
التر�مة
نشاط

أنشطة املكتبات واملحفوظات

أنشطة املكتبات واملحفوظات

األنشط� اإلبداعية والفنون
ة�ُ
وأنشطة الترفيه

أنشطة النحاتين والرسامين ورسامي الكارتون والنقاشين
ج
ت�ديد وترميم األعمال واللوحات الفنية

أنشطة النشر األخرى

نشر الصور واألشكال املحفورة
أنشطة التصوير الفوتوغرافي
الت�اري والسياحي ج
أنشطة التصوير ج
ب�ميع وسا�ئ ل التصوير وأساليبه
التحميض السريع لألفالم

إنتا��ج التصوير الفوتوغرافي ج
وال�وي

أنشطة تصوير املستندات باستخدام امليكروفلم
أنشطة مصوري الصحافة
تحميض أفالم الشرا�ئ ح (ساليدات)

الفنون البصرية
والصناعات اليدوية

أنشطة أخرى متعلقة بالتصوير الفوتوغرافي
ج
األح�ار الكريمة أو شبه الكريمة
إنتا��ج
إنتا��ج األملاس املشغول
إنتا��ج اللؤلؤ املشغول
ُصنع ج
امل�وهرات واألصناف املتصلة

صناعة الحلي ج
وامل�وهرات من البالتين واملعادن الثمينة األخرى
صناعة الحلي ج
وامل�وهرات من الفضة
ج
واألح�ار الكريمة
صناعة املعادن الثمينة
صناعة النياشين والشارات وامليداليات
أ�زاء الحلي ج
صناعة ج
وامل�وهرات
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النشاط

املستوى الثاني

الفنون البصرية
والصناعات اليدوية

ُصنع ج
امل�وهرات واألصناف املتصلة

التعليم الثقافي

التعليم الثقافي

املستوى الثالث
صناعة أصناف تقنية أو أصناف للمختبرات من املعادن الثمينة
ج
م�وهرات من ج
صناعة وتركيب ج
مدمو�ة مع معادن ثمينة
أح�ار كريمة أو
ج
املنت�ات باملعادن الثمينة
طالء أصناف من
ورش لحام وتلميع الحلي (الصاغة)
تعليم الفنون التراثية والشعبية
تعليم الفنون واآلداب
مدارس الفنون األدا�ئ ية واملوسيقية
مدارس الفنون ج
ال�ميلة ،يشمل (الرسم والنحت وغيرها)
مدارس التصوير
أنشطة أخرى من التعليم الثقافي

ً
سابعا :قوا�ئ م البيانات ج
الت�ميعية
كما سبقت اإلشــارة إليه ،عمد التقرير إلى دمــ��ج ج
وت�ميع بعض البيانات التي
أ�ل تقديم قراءة أكثر شموال�ً ج
حصل عليها من ج�هات مختلفة من ج
ل�انب من
بيانات القطاعات الثقافية متنوعة املصادر .تضمنت هذه البيانات قوا�ئ م البرام��ج
والهي�ات واملؤسسات التابعة
والورش التدريبية التي ُج�معت من وزارة الثقافة
ئ
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لها ،واملؤسسات الخاصة واألهلية النشطة في ج
م�ال التدريب كما هو موضح
في ج�دول  ،4كما تضمنت بيانات املسارح التي ُج�معت من عدد من املصادر التي
يفصلها ج�ــدول  ،5إضافة إلى بيانات الزيارات للمكتبات ج
ال�امعية التي يوضح
ج�دول  6املصادر التي ُج�معت منها.
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ج�دول  :4املصادر التي اعتمد عليها التقرير في عرض بيانات التدريب الثقافي
والهي�ات واملؤسسات التابعة لها ،واملؤسسات الخاصة
املقدم من وزارة الثقافة
ئ
واألهلية النشطة في ج
م�ال التدريب
التسلسل

ج
ال�هة

1

األندية األدبية

2

ج
ال�معية السعودية للمحافظة على التراث

3

ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون

4

املعهد امللكي للفنون التقليدية

5

ج
املهر�ان السعودي لألفالم

6

إثراء

7

أكاديمية MBC

8

فن ج�ميل

9

معهد مسك للفنون

ج� ــدول  :6املـصــادر التي اعتمد عليها التقرير فــي احتساب متوسط الــز يــارات
ملكتبات ج
ال�امعات
التسلسل

ج
ال�هة

10

مكتبة امللك عبد العزيز العامة

1

ج�امعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

11

ج
مهر�ان البحر األحمر

2

ج�امعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

12

ج
والتر�مة
هي�ة األدب والنشر
ئ

3

ج�امعة األمير سطام بن عبد العزيز

13

هي�ة األزياء
ئ

4

ج�امعة األمير سلطان

14

هي�ة األفالم
ئ

5

ج�امعة ج�ازان

15

هي�ة املسرح والفنون األدا�ئ ية
ئ

6

ج�امعة تبوك

16

هي�ة فنون الطهي
ئ

7

ج�امعة حا�ئ ل

17

هي�ة فنون العمارة والتصميم
ئ

8

ج�امعة الطا�ئ ف

18

هي�ة التراث
ئ

9

ج�امعة طيبة

10

ج�امعة القصيم

11

ج�امعة امللك خالد

12

ج�امعة بيشة
ج�امعة شقراء

ج�دول  :5املصادر التي اعتمد عليها التقرير في عرض بيانات املسارح
التسلسل

ج
ال�هة

1

قا�ئ مة املسرح الوطني السعودي 2020

13

2

هي�ة املسرح 2021
قا�ئ مة ئ

14

ج�امعة ج
ن�ران

3

املركز الوطني للفعاليات (مسارح موسم الرياض) 2021

15

ج�امعة امللك عبد العزيز

4

ج
ال�معية العربية السعودية للثقافة والفنون 2021

16

ج�امعة األمير مقرن بن عبد العزيز

5

عينة من ج
ال�امعات 2021

17

ج�امعة دار الحكمة

6

مسح األندية األدبية 2021

18

ج�امعة حفر الباطن

7

مصادر مفتوحة

19

ج�امعة األميرة نورة
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ملحق ( :)2مسح املشاركة الثقافية 2021م
�
�
ت�
شهراً املاضية
حضورياً خالل االثني عشر
أ��ّ متحف من املتاحف في اململكة
هل
قم�َ بزيارة ي
امل�وية
النسبة ئ
من 1-3

7.9

من 4-7

0.9

أكثر من 7

1.1

ال ،مل أقم بأي زيارة

13.1

ال ،لكن أرغب بالزيارة مستقبال�ً

77.0

ج
امل�موع

100.0

�
�
ت�
شهراً املاضية
�ّ حضورياً في اململكة خالل االثني عشر
أدب�
هل
َ أ�َ أمسية شعرية أو لقاء ي
حضر� ّ�ي
امل�وية
النسبة ئ
من 1-3

3.6

من 4-7

0.9

أكثر من 7

0.4

ال ،مل أقم بأي زيارة

25.5

ال ،لكن أرغب بالحضور مستقبال�ً

69.7

ج
امل�موع

100.0

�
�
ت�
شهراً املاضية
حضورياً في اململكة خالل االثني عشر
َ أ�َ حفل غنا�ئ ي أو فعالية موسيقية
هل
حضر� ّ�ي
امل�وية
النسبة ئ

228

من 1-3

10.7

من 4-7

1.0

أكثر من 7

0.8

ال ،مل أقم بأي زيارة

45.4

ال ،لكن أرغب بالحضور مستقبال�ً

42.1

ج
امل�موع

100.0

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

�
�
ت�
قم�َ بزيارة مكتبة عامة (غير ج
شهراً املاضية
حضورياً في اململكة خالل االثني عشر
الت�ارية لبيع الكتب)
هل
امل�وية
النسبة ئ
من 1-3

13.2

من 4-7

2.5

أكثر من 7

2.2

ال ،مل أقم بأي زيارة

16.2

ال ،لكن أرغب بالزيارة مستقبال�ً

66.0

ج
امل�موع

100.0

�
هل ت�
شهراً املاضية
زر�َ مواقع (أماكن) تاريخية أو أثرية في اململكة خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ
من 1-3

23.6

من 4-7

4.6

أكثر من 7

2.7

ال ،مل أقم بأي زيارة

9.7

ال ،لكن أرغب بالزيارة مستقبال�ً

59.4

ج
امل�موع

100.0

َ محم�ة أو ُم زَّ
�
هل سبق وأن ت�
شهراً املاضية
ها�ٍ طبيعية في اململكة خالل االثني عشر
ّي
زر�
تن� �ت
امل�وية
النسبة ئ
من 1-3

19.7

من 4-7

5.1

أكثر من 7

5.3

ال ،مل أقم بأي زيارة

9.7

ال ،لكن أرغب بالزيارة مستقبال�ً

60.2

ج
امل�موع

100.0

ثقافتنا هويتنا
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�
شهراً املاضية
هل حضرت أي من األنشطة الثقافية املقامة من خالل املنصات اإللكترونية (عبر اإلنترنت) خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ
من 1-3

9.8

من 4-7

3.1

أكثر من 7

1.9

مل أحضر

24.8

ال ،لكن أرغب بالحضور مستقبال�ً

60.4

ج
امل�موع

100.0

�
�
َ مهر� �
ت�
ج
شهراً املاضية
حضورياً في اململكة خالل االثني عشر
اناً أو فعالية ثقافية
حضر�
هل
امل�وية
النسبة ئ
من 1-3

13.5

من 4-7

2.0

أكثر من 7

1.0

ال ،مل أقم بأي زيارة

19.4

ال ،لكن أرغب بالحضور مستقبال�ً

64.2

ج
امل�موع

100.0

�
شهراً املاضية كانت
هل الفعاليات الثقافية التي حضرتها خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ
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ج�ميعها خار��ج الحي الذي تسكن فيه

80.5

ج�ميعها داخل الحي الذي تسكن فيه

6.4

بعضها داخل الحي الذي تسكن فيه

6.3

عدد قليل منها داخل الحي الذي تسكن فيه

6.8

ج
امل�موع

100.0

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ج
إذا ج
سبب �علك تحضر هذه الفعالية
أ�اب بـ نعم في سؤال ( )8ما أهم
امل�وية
النسبة ئ
مصاحبة األسرة واألصدقاء

50.7

األوقات مناسبة

12.9

املشاركة ج
م�انية أو بأسعار تذاكر مناسبة

12.0

زيارة مواقع مختلفة

10.0

فاعلية التنظيم وسهولة الدخول

5.0

هذا النوع من الفعاليات ج
ي�ذبني

3.5

أخرى غير التي ذكرت لك

5.9

ج
امل�موع

100.0

إذا ج
أ�اب بـ (ال) في سؤال ( )8ما أهم سبب لعدم حضورك
امل�وية
النسبة ئ
االنشغال أو االرتباط بالعمل

30.4

ضيق الوقت

18.0

غالء التذاكر

10.5

أفضل املشاركة في أنشطة أخرى

9.0

مشاكل صحية

4.9

ضعف الحالة املادية

4.6

مخاوف تتعلق بالسالمة

3.7

غير مهتم بهذا النوع من الفعاليات

3.4

االختالط (ال يقرأ)

2.5

غير ج
مو�ودة في مكان سكني

2.2

عدم توفر النقل

2.1

قلة اإلعالنات

1.9

أخرى غير التي ذكرت لك

6.6

ج
امل�موع

100.0

ثقافتنا هويتنا

2021م 1443 - 1442 /هـ

231

املالحق

ج
بعد �ا�ئ حة كوفيد 19
زيارتك لألنشطة والفعاليات الثقافية الحضورية في اململكة
امل�وية
النسبة ئ
زادت

6.4

كما هي

11.5

قلت ألسباب صحية

26.3

قلت ألسباب أخرى

14.6

مل أزر نها�ئ يا

41.2

ج
امل�موع

100.0

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
موافق بشدة

14.4

موافق

47.7

محايد

20.6

غير موافق

13.6

غير موافق بشدة

3.7

ج
امل�موع

100.0

�
هل شاركت في عمل تطوعي في أي من ج
شهراً املاضية
امل�االت الثقافية في اململكة خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ
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نعم

8.3

ال

91.7

ج
امل�موع

100.0

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ما نوع برام�ج بودكاست التي تتابعها
�

امل�وية
النسبة ئ
رياضية

16.5

ثقافية

12.9

إخبارية

9.1

كوميدية

8.3

دينية

8.2

الصحة واللياقة

6.7

علمية

6.1

تاريخية

5.5

سياسية

5.0

أخرى غير التي ذكرتها لك

2.3

ال أتابع برام��ج بودكاست

19.4

ج
امل�موع

100.0

ما نوع الكتب التي تُ�فضل قراءتها لغير أغراض العمل أو الدراسة
امل�وية
النسبة ئ
علم نفس وتطوير ذات

18.1

دينية

18.1

تاريخ وسياسة

14.6

أدب

13.1

علمية

9.6

فكر وفلسفة

6.1

أخرى غير التي ذكرتها لك

2.5

ال أقرأ كتب

18.0

ج
امل�موع

100.0

ثقافتنا هويتنا
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�
هل اشتريت ُك �
شهراً املاضية
تباً لغير أغراض الدراسة والعمل خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ
نعم ،ج�ميعها كتب ورقية

22.0

نعم ،كتب ورقية وإلكترونية

8.1

نعم ،ج�ميعها كتب إلكترونية

2.9

ال

67.0

ج
امل�موع

100.0

ما هو نوع الفعاليات الثقافية التي ترغب بإقامة املزيد منها
امل�وية
النسبة ئ
محاضرات وندوات

25.1

أمسيات شعرية أو أدبية

23.1

تراثية

20.3

عروض مسرحية

13.4

حفالت موسيقية

11.1

أخرى

2.3

ال ج
يو�د فعالية أرغب بإقامة املزيد منها

4.8

ج
امل�موع

100.0

ما الطريقة التي تُ�ف�ضِّ لها ملشاهدة األفالم
امل�وية
النسبة ئ

234

القنوات التلفزيونية

26.8

منصات العرض االفتراضية

23.6

صاالت العرض (السينما)

21.2

أشرطة الفيديو أو األقراص

0.8

ال أشاهد أفالم مطلقا�ً

27.6

ج
امل�موع

100.0

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

�
شهراً املاضية
ماهي الطريقة التي تفضلها لالستماع لألغاني خالل االثني عشر
امل�وية
النسبة ئ
منصات الفيديو الرقمية (مثل يوتيوب)

22.3

املنصات الرقمية بدون اشتراك (مثل ساوندكالود)

13.9

الراديو

9.4

القنوات التلفزيونية

7.7

املنصات الرقمية مع اشتراك (مثل سبوتفاي وأنغامي)

5.1

حضور الحفالت

4.3

األقراص املضغوطة

2.1

ال أسمع إطالقا�ً

35.2

ج
امل�موع

100.0

ما مدى رضاك عن أسعار تذاكر الفعاليات واألنشطة الثقافية
امل�وية
النسبة ئ
غير راض إطالقا�ً

6.2

غير راض

20.7

محايد

28.1

راض

17.0

راض تماما�ً

4.2

ج
أذهب/اليو�د فعاليات) ال يقرأ
ال أعلم (مل

23.8

ج
امل�موع

100.0

ج
املهر�انات و الفعاليات الثقافية في مكان إقامتك
ما مدى رضاك عن توفر
امل�وية
النسبة ئ
غير راض إطالقا�ً

6.4

غير راض

25.3

راض

50.6

راض تماما�ً

13.5

ال أعلم

4.2

ج
امل�موع

100.0

ثقافتنا هويتنا
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ما مدى رضاك عن توفر املرافق الثقافية في مكان إقامتك
امل�وية
النسبة ئ
غير راض إطالقا�ً

5.2

غير راض

24.3

راض

53.0

راض تماما�ً

15.0

ال أعلم

2.5

ج
امل�موع

100.0

هل ج
تو�د في الحي الذي تسكن فيه حدا�ئ ق أو ساحات مفتوحة تقام فيها فعاليات ثقافية
امل�وية
النسبة ئ
نعم

21.2

ال

77.5

ال أعلم (ال يقرأ)

1.4

ج
امل�موع

100.0

كم تستغرق الفترة الزمنية عاد�ة� ً من منزلك لحضور املواقع التي تقام فيها الفعاليات في مكان إقامتك
امل�وية
النسبة ئ
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أقل من  20دقيقة بالسيارة

23.1

من  20دقيقة إلى  40دقيقة

40.1

من  40دقيقة إلى ساعة

15.5

أكثر من ساعة

8.7

أكثر من ساعتين

4.5

ج
اليو�د فعاليات)(ال يقرأ)
ال أعلم (مل أذهب/

8.0

ج
امل�موع

100.0

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ما أهم سبب لعدم زيارتك لألماكن العامة
امل�وية
النسبة ئ
االنشغال أو االرتباط بالعمل

31.2

ليس لدي وقت

21.5

ال أفضل الذهاب إلى األماكن العامة

6.7

عدم توفر املواصالت

5.9

أخرى غير التي ذكرت لك

34.7

ج
امل�موع

100.0

هل سبق لك الحصول على ج
در�ة علمية (بكالوريوس ،دراسات عليا) في أحد التخصصات ذات العالقة بالثقافة
امل�وية
النسبة ئ
نعم ،درست أو تدرس حاليا�ً

5.8

ال ،ولكن ترغب بالدراسة

31.9

ال ،مل يسبق لي

62.3

ج
امل�موع

100.0

ُّ
التخصص أو الرغبة في دراسته
ما أهم دافع لك لدراسة هذا
امل�وية
النسبة ئ
شغف واهتمام شخصي

65.1

فرص العمل الحالية واملستقبلية

25.2

املعدل الدراسي أو ُم َّ
تطلبات االلتحاق بالتخصص

7.7

أخرى غير التي ذكرت لك

1.9

ج
امل�موع

100.0

ثقافتنا هويتنا
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ً
ما هو ج
حاليا)
م�ال التخصص (فقط ملن درس أو يدرس
امل�وية
النسبة ئ
ج
والتر�مة
األدب واللغة

43.0

التاريخ والتراث

14.4

التصميم والفنون البصرية

7.4

فنون العمارة والتصميم

5.8

املكتبات

5.0

األزياء والطهي وفنون الضيافة

4.3

اآلثار واملتاحف

2.8

األفالم واملوسيقى والغناء

2.6

املسرح والفنون األدا�ئ ية

1.1

أخرى غير التي ذكرت لك

13.5

ج
امل�موع

100.0

ملاذا مل يسبق لك دراسة أي من التخصصات الثقافية
ف�
شغ�ٌ بها
اهتمام أو
�ٌ
ليس لديك

238

امل�وية
النسبة ئ
33.8

التخصص غير ُم تَ� فِّ
و�ر

13.5

بسبب فرص العمل الحالية واملستقبلية

12.6

االنشغال أو االرتباط بالعمل (ال يقرأ)

11.9

مل تكمل تعليمك (ال يقرأ)

9.4

املعدل الدراسي أو ُم َّ
َّ
تطلبات االلتحاق

7.6

ال ج
يو�د لدي وقت (ال يقرأ)

7.5

أخرى غير التي ذكرت لك

3.6

ج
امل�موع

100.0

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

�
ت�
ِ التحق�َ ببرنام�ج تدريبي أو دورة أو ورشة عمل في أحد ج
شهراً املاضية
امل�االت الثقافية خالل االثني عشر
َ أ�
هل س�بَ ق�� �ن
�

امل�وية
النسبة ئ

نعم ،برنام��ج تدريبي أو دورة أو ورشة عمل افتراضية فقط

2.9

نعم ،برنام��ج تدريبي أو دورة أو ورشة عمل حضورية فقط

1.5

نعم برنام��ج أو دورة أو ورشة عمل حضورية وافتراضية

1.6

ال مل ألتحق بأي برنام��ج تدريبي أو دورة أو ورشة عمل

94.0

ج
امل�موع

100.0

ما هو ج
البرنام� أو الورشة:
ج
م�ال
�

امل�وية
النسبة ئ
الكتابة اإلبداعية واألدبية وكتابة املحتوى

23.5

التراث والحرف التقليدية

17.9

الفنون والرسم

17.3

التصوير واألفالم

14.3

املوسيقى (الغناء والعزف)

7.1

املسرح والتمثيل

5.1

أخرى غير التي ذكرت لك

14.8

ج
امل�موع

100.0

ماهي الطريقة التي تفضلها لتعلم املهارات الثقافية والفنون اإلبداعية
امل�وية
النسبة ئ
حضور دورات أو برام��ج تدريبية

42.6

التعلم الذاتي (عبر الكتب أو عن طريق اإلنترنت)

31.1

االلتحاق ج
ب�امعة أو معهد

22.2

ال أرغب بتعلم املهارات الثقافية (ال يقرأ)

3.8

أخرى غير التي ذكرت لك

0.4

ج
امل�موع

100.0

ثقافتنا هويتنا
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ج
ال�هات املشاركة في تزويد التقرير بالبيانات

240

تقرير الحالة الثقافية في اململكة العربية السعودية 2021م  :الثقافة في الفضاء العام

ثقافتنا هويتنا

2021م 1443 - 1442 /هـ

241

