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ر بدر بن عبدهللا  كلمة صاحب السمو األم�ي

بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة

ر بدر بن عبدهللا بن فرحان  األم�ي
آل سعود، وزير الثقافة 

ي  الوط�ن�ي التحول  من  ي  أساسيا� ي  زءا� حج الثقافة  تعد 
خادم  بقيادة  بالدنا  عليه  ر  تس�ي الذي  الطموح 
عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك  ي  �ن الشريف�ي ي  �ن الحرم�ي
ي  �ن األم�ي العهد  ي  وول�ي هللا«  »حفظه  سعود  آل 
ر محمد بن سلمان بن  ي األم�ي صاحب السمو امللك�ي

عبدالعزيز آل سعود »حفظه هللا«.

وتنص رؤية اململكة 2030 عل� أن الثقافة »من 
أن  عل�  تشدد  كما  الحياة«،  ودة  حج مقّومات 
، ومهمتنا  �ي ة إل� زيادة نشاطها الثقا�ن اململكة بحاحج
العمل  هذا  عل�  البناء  ي  �ي �ن ت�تمثل  الوزارة  ي  �ي �ن
اململكة  رؤية  أهداف  تحقيق  ي  �ي �ن واملساهمة 

.2030

تقف الثقافة السعودية عل� أرض صلبة، فلدينا 
االت. نقف اليوم  ي ش�ت� املحج �ي مبدعون سعوديون �ن
الحقول  ي  �ي �ن اإلبداعية  بالصناعة  غنية  أرض  عل� 
اوز  الثقافية املتنوعة، وطاقات بشرية مبشرة تحج

إبداعها حدود بالدنا ليصل إل� العامل.

املبدع  مع  ي  تشارك�ي ي  بنه�� الوزارة  ي  �ي �ن سنعمل 
ي  بعيدا� وسنذهب  الثقافة،  رأسمال  السعودي، 
نموه،  ي  �ي �ن وتساهم  اإلبداع  تدعم  ة  بي�ئ لق  لحن
عند  اإلبداعية  للطاقة  ديدة  حج نوافذ  وسنفت� 
نخلة  السعودية  الثقافة  وستظل   ، �ن السعودي�ي

ي عاملنا. �ي سامقة �ن

ي وتقاليد عريقة ومتنوعة تن�تمي لـ  لدينا تراث غ�ن�ي
االت متنوعة  13 منطقة، لدينا مبدعون من محج
ز عاملية، وتمت استضافة  وا�ئ فاز العديد منهم بحج
خلق  نريد  مختلفة.  دولية  محافل  ي  �ي �ن أعمالهم 
ل هذا  ي نمو هذا اإلبداع، ومن أحج �ي ة تساهم �ن بي�ئ

تم إنشاء وزارة الثقافة. 

الثقافة  قطاع  ي  �ن وتمك�ي ي  �ي الثقا�ن النظام  تطوير  إن 
مس�تمرة،  بناء  عملية  هي  إمكاناته،  تحقيق  من 
م  ندرك ححج واحدة.  ملرة  ازه  إنحج ي�تم  ي  وليس حدثا�
بأن  ونعلم  الوزارة  عاتق  عل�  امللقاة  املسؤولية 
عشية  ي  �ن ب�ي تحقيقها  يمكن  وال  رة  كب�ي األهداف 
وقد  املهمة،  بهذه  مون  رن مل�ت لكننا  وضحاها، 
والحد  املعوقات،  إلزالة  هاتنا  وتوحج رؤيتنا  صممنا 
من  ي  �ن املبدع�ي ي  �ن وتمك�ي روقراطية،  الب�ي من 

ممارسة إبداعهم.

سنصدر ثقافتنا املعتدة بتاريخنا وإرثنا وتقاليدنا 
اململكة  أبواب  وسنشرع  األمم،  إل�  العريقة 
ي  �ي ثقا�ن وتبادل  ي  �ي تال�ت عملية  ي  �ي �ن األخرى،  للثقافات 

. �ي إنسا�ن

من أولويتنا دعم املواهب السعودية، وسنذهب 
ي  �ن ل�تمك�ي اإلمكانات،  كل  ر  تسخ�ي ي  �ي �ن مدى  أبعد  إل� 
الوزارة  وستكون  أدواته،  من  واملبدع  املثقف 

. ما� ي دا�ئ ي وداعما� ي له ومعينا� سندا�
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م التعايش وال�وار والسالم من  ي لتكريس مفاه�ي عل الثقافة عامال� سنعمل عل� حج
وفق   ، ونماء� ي  ازدهارا� ر  أك�ث مستقبل  ن�و  واثقة  بخطى  ي  �ي وس�فم�ف األفضل،  ل  أحج
ي من الرؤى السديدة لسيدي  ي وانطالقا� �ف ي الشريف�ي �ف يهات سيدي خادم ال�رم�ي توحج

ي السعودي. �ي ر بالقطاع الثقا�ف ي العهد وما يوليه من اه�تمام كب�ي ول�ي

. سنعمل عل� ذلك سويا�

للنهوض  الطموحة  رحلتنا  ي  �ي �ف الناس  من  عدد  ر  أك�ج معنا  يشارك  أن  نريد  وإننا 
ي اململكة. �ي ي �ف �ي بالقطاع الثقا�ف
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امللخص التنفيذي

إل� إرساء األطر  هات  وتهدف هذه الرؤية والتوحجّ
ية الالزمة لعمل الوزارة، بصفتها أول  راتيحج اإلس�ت

ي تاريخ اململكة.  �ي وزارة للثقافة �ن

حيث  عية  مرحج صفة  الوثيقة  هذه  وتكتسب 
املتعلقة  مية  املفاه�ي واألسس  املنطلقات  ّمن  تت�ن
ي  �ي �ن الثقافة  مفهوم  ذلك  ي  �ي �ن بما  الوزارة،  بعمل 
الفرعية  والقطاعات  للمملكة  اص  الحن السياق 
رؤية  تعرض  كما  الوزارة.  عمل  ملها  يسش ي  ال�ت�ي
تحقيقها  عل�  ستحرص  ي  ال�ت�ي ورسالتها  الوزارة 

من خالل عدد من املشاريع واملبادرات. 

اململكة  تزدهر  »أن  ي  �ي �ن الوزارة  رؤية  وت�تمثل 
الثقافة،  ألوان  بمختلف  السعودية  العربية 
ي تعزيز الهوية  �ي ري نمط حياة الفرد، وتسهم �ن لت�ش
أما  العامل«.  مع  ي  �ي الثقا�ن الحوار  ع  وتشحجّ الوطنية، 
املشهد  ع  ونشحج نمّكن  »أن  فهي  الوزارة  رسالة 
ماضينا  حقيقة  يعكس  بما  السعودي  ي  �ي الثقا�ن
مستقبل  بناء  نحو  سعينا  ي  �ي �ن ويساهم  العريق، 
ديدة  حج منافذ  للعامل  ويفت�  راث  بال�ت ي  رن يع�ت

.» �ي ر الثقا�ن ومختلفة لإلبداع والتعب�ي

تأسست وزارة الثقافة بتاريخ 17 رمضان 1439هـ )املوافق 2 يونيو 2018م( 
ديدة املعنية بتطوير  هة الوطنية الحج ي رقم أ/217، لتكون الحج ب األمر امللك�ي بموحج
ها. ي للثقافة السعودية داخل اململكة وخارحج ههت� ي السعودي وواحج �ي القطاع الثقا�ن
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يسية  الر�ئ التطلعات  عل�  بالتأكيد  الوثيقة  تبدأ 
الثالث للوزارة وهي الثقافة ك�نمط حياة، والثقافة 
ل  أحج من  والثقافة  االقتصادي،  ال�نمو  ل  أحج من 

تعزيز مكانة اململكة الدولية. 

ي الناظمة لعمل الوزارة  ثم تنتقل لعرض املبادى�
داخل  األخرى  هات  الحج مع  تفاعلها  وآليات 
بغية  اململكة،  ي  �ي �ن األوسع  الثقافية  املنظومة 

ي الطموح. �ي تحقيق هذا التحول الثقا�ن

الوزارة  تبذلها  ي  ال�ت�ي هود  الحج عن  الوثيقة  وتكشف 
متخصصة،  ديدة  حج قطاعية  ات  هي�ئ الستحداث 
الفرعية   الثقافية  القطاعات  ت�نمية  عل�  لتشرف 
ي ت�نمية القطاع  �ي ية الوزارة �ن ي منهحج �ن املعنية. كما تب�يّ
للمملكة  الثقافية  املكانة  وتعزيز  ي  املحل�ي ي  �ي الثقا�ن
ما يتعّلق  العامل. وف�ي ي عل� مستوى  �ي الثقا�ن ودورها 
باإلشراف  الوزارة  تكتفي  سوف  بالفعاليات، 
الفعاليات  من  محدود  عدد  م  تنظ�ي عل�  املباشر 
موعة  محج عل�  باملقابل  وترّكز  رى،  الك�ج الثقافية 
ي تهدف إل� ت�نمية القطاع.  من املبادرات الحيوية ال�ت�ي



ي اململكة العربية السعودية �� هات وزارة الثقافة �ف رؤية وتو�ج

07
مفهوم الثقافة

ر مفهوم الثقافة عن سياقات  يع�ج
داللية متعددة وواسعة ومرنة، تتسع 

رية  وتضيق بحسب الغاية التعب�ي
والتوصيفية املرادة من سياق 

االستخدام للمفهوم، وهو امللم� 
ي الذي من� مفهوم الثقافة  �ي ا�ج اإليحج

ي  مته الفريدة ورمزيته البليغة حضورا� ق�ي
، ولعل أحد أبرز  ي وانتشارا� را� وتأث�ي

دة  مية السا�ئ رات املفاه�ي التعب�ي
اه الفعل  واملستقرة للثقافة تنحو باتحج

ي  الفكري بتفريعاته املتعددة تراثيا�
ي  ماليا� ي وحج ي وأدبيا� ي وإبداعيا� ي وفنيا� وحضاريا�

ليات املعرفة. رها من تحج وغ�ي

ي  �ن املواطن�ي أطياف  مختلف  مشاورة  عل�  هات  والتوحج الرؤية  هذه  وضع  عند  الوزارة  حرصت  لقد 
هات املعنية بالقطاع، بهدف تحديد  ، والحج �ن راء الثقافي�ي �ج ، والحن �ن ي والدولي�ي �ن ، والشركاء املحلي�ي �ن السعودي�ي

ي اململكة. �ي أولويات الت�نمية الثقافية �ن

حيث  الدولية.  مارسات  امل� أفضل  وفق  ودراسات  مفصلة  بحوث  راء  إحج العملية  هذه  منت  ت�ن وقد 
ي القطاع، وطلبت املشورة من  �ي ات واملؤسسات والشخصيات الفاعلة �ن �تماعات مع الهي�ئ عقدت عدة احج
�تماعي،  االحج التواصل  قنوات  محتوى  وحللت  استبيانات،  رت  وأحج  ، �ي الثقا�ن ال  املحج ي  �ي �ن ي  �ن الدولي�ي راء  �ج الحن

ر من 250 مستنٍد، من وثيقة داخل اململكة ومن أنحاء العامل كافة. وتمت دراسة أك�ش

التعريف  استنباط  وإل�  اململكة،  ي  �ي �ن الراهن  ي  �ي الثقا�ن باملشهد  الكاملة  اإلحاطة  إل�  هود  الحج هذه  هدفت 
ي خاٍصي بالثقافة للوزارة،  ٍ ي تعري�ن اص باململكة. وقد أثمرت صياغهت� ي الحن �ي واملنطلقات املثل� للسياق الثقا�ن
اململكة.  ي  �ي �ن الثقافة  ملصطل�  ي  املحل�ي بالسياق  ه  ويدمحج اليونسكو  منظمة  تعريف  االعتبار  ي  �ن بع�ي يأخذ 
موعها  شّكل بمحج ي �تُ ي فرعيا� ّمن التعريف االصطالحي الذي وضعته وزارة الثقافة ستة عشر قطاعا� ويت�ن

هات األخرى.  ي ستع�ن� الوزارة بت�نميتها وتطويرها، بالتنسيق مع الحج املنظومة الثقافية ال�ت�ي
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املتاحف

األدب

راث الطبيعي ال�ت

الكتب والنشر

مة رحج اللغة وال�ت

الفنون البصرية

األزياء

فنون العمارة 
م والت�م�ي

األفالم

راث ال�ت

املسرح والفنون 
ية األدا�ئ

املواقع  الثقافية 
واألثرية

املوسيقى

املكتبات

انات والفعاليات  املهرحج
الثقافية

فنون الطهي

هاتها: ملتها رؤية الوزارة وتوحج ي �ث القطاعات الستة عشر ال�ت�ي
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رؤية وزارة الثقافة

أن تزدهر اململكة العربية السعودية 
ري نمط حياة  بمختلف ألوان الثقافة، لت�ش
ي تعزيز الهوية الوطنية،  �ي الفرد، وتسهم �ن

ي مع العامل. �ي ع الحوار الثقا�ن وتشحجّ
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بالكنوز  ة  السعودية حاضنة غن�يّ العربية  اململكة 
الثقافية. 

والفنون  اللغة  أطر  ي  �ي �ن تنحصر  ال  والثقافة 
ومالبسنا  مآكلنا  مل  لتسش تمتد  بل  والطبيعة، 

 . �ن ات السن�ي ر م�ئ وتراثنا األصيل الذي يمتد ع�ج

من  مبدعون  اململكة  أركان  من  ركن  كل  ففي 
ومؤدين  ي  �ن وم�مم�ي ي  �ن ومهندس�ي شعراء 
بب�ماتهم  يساهمون  مّمن  رهم  وغ�ي ي  �ن وممثل�ي

ي وتنشيطه.  �ي ي إحياء القطاع الثقا�ن �ي ة �ن رن املم�ي

ي كل بيت من بيوت بالدنا العامرة هناك آباء  �ي و�ن
يل،  ي بعد حج يال� وأمهات يتناقلون تراثنا الحضاري حج
هم  أبنا�ئ عل�  كحرصهم  عليه  ويحرصون 

وأموالهم.

ه الوعي العميق بأهمية الثقافة، واإلدراك بأنها   إ�نّ
ات الهوية الوطنية.  ل�يّ إحدى أهّمي تحج

ي عليه، إذ  فالثقافة السعودية هي كياننا وما نح�نُ
ميع  مل حج ي اململكة، وهي تسش �ي عليها ولدنا ونشأنا �ن
راثية  ال�ت والحرف  والفنون  والعادات  ات  اللهحج
ومن  اململكة.  أنحاء  كافة  ي  �ي �ن الطبيعية  ة  والبي�ئ

بنا الحفاظ عليها ورعايتها. واحج

فالثقافة السعودية هي كياننا وما 
ي  �ي ي عليه، إذ عليها ولدنا ونشأنا �ن نح�نُ

اململكة

ي األوساط  �ي ي للمملكة �ن �ي ي عل� مستوى الحضور الثقا�ن ابا� هود إيحج كما انعكست هذه الحج
رى الفعاليات الثقافية والفنية  ي عدد من ك�ج �ي الدولية. وبدأت اململكة باملشاركة �ن
ي البندقية. وستشهد هذه املشاركة  ي وبينال�ي �ي ان كان السي�نما�ئ العاملية مثل مهرحج

ي خالل السنوات املقبلة توسعا�

بل  اململكة،  ي  �ي �ن ي  ديدا� حج ي  قطاعا� ليست  والثقافة 
ت  أدرحج فقد  ازاته.  وإنحج معامله  وله  م  قا�ئ قطاع 
داخل  أثرية  مواقع  خمسة  اليونسكو  منظمة 
راث العاملي. وتحظى هذه  مة ال�ت من قا�ئ اململكة صن
أعمال  منها  ي  عدد� ويشهد  خاص،  باه�تمام  املواقع 
محافظة  ي  �ي �ن األثري  ر«  حجْ »الحِ موقع  مثل  م  ترم�ي
التاريخية )حيث  الدرعية  ي  �ي �ن الطريف  الُعال وحي 
م هذه  رم�ي ال�ت أعمال  وتعكس  الوزارة(.  مقّري  يقع 
 ، الوط�ن�ي راث  ال�ت عل�  وحرصها  الوزارة  ام  رن ال�ت
املوازنة  من  ي  عاليا� ي  قدرا� تتطلب  أنها  ي  خصوصا�
الحفاظ  ي  �ن وب�ي م،  رم�ي ال�ت إل�  ة  الحاحج ي  �ن ب�ي ما  الدقيقة 
ي مثل هذه املواقع. �ي ي وأصالته �ن �ي عل� ب�مات املاصن

السنوات  خالل  اململكة  شهدت  ذلك،  موازاة  ي  �ي �ن
العديد  وحملت  رة.  كب�ي عمرانية  نهضة  رة  األخ�ي
ر  غ�ي وثقافية  فنية  ب�مات  ديدة  الحج املشاريع  من 
العمارة.  ي  وف�نّ م  الت�م�ي مستوى  عل�  مسبوقة 
ي  �ن يع املهندس�ي وهذا يمن� الوزارة الفرصة لتشحج
وعل�  واالبتكار  اإلبداع  عل�  الشباب  ي  �ن املعماري�ي
بال�نمو  اآلخذة  مدننا  مالم�  رسم  ي  �ي �ن املساهمة 

والتوسع.

أاّلي  مان  ل�ن وسعها  ي  �ي �ن ما  كل  الوزارة  ستبذل 
ي من القطاعات  ي عملية الت�نمية الثقافية أيا� تستث�ن�ي
ي ذلك الفنون البصرية واملوسيقى  �ي الفرعية، بما �ن
ي  �ي �ن التاريخية  مكانتها  لها  فنون  وهي  واملسرح، 
اس�تمرارها  عل�  الوزارة  وستحرص  اململكة 
ي  ي مع العديد من املبادرات واملشاريع ال�ت�ي مستقبال�
ي  �ي و�ن القطاعات،  هذه  ي  �ي �ن نوعية  نقلة  ستشكل 

 . ي ومستقبال� يال السعودية حاضرا� حياة األحج

مستوى  عل�  ي  ابا� إيحج هود  الحج هذه  انعكست  كما 
الدولية  األوساط  ي  �ي �ن للمملكة  ي  �ي الثقا�ن الحضور 
من  عدد  ي  �ي �ن باملشاركة  اململكة  وبدأت  والعاملية. 
مثل  العاملية  والفنية  الثقافية  الفعاليات  رى  ك�ج
البندقية.  ي  وبينال�ي ي  �ي السي�نما�ئ كان  ان  مهرحج
ي خالل السنوات  وستشهد هذه املشاركة توسعا�
لألعمال  بارز  حضور  إل�  نتطلع  حيث  املقبلة، 
مختلف  ي  �ي �ن السعودية  واإلبداعات  والفنون 

االت واملحافل.  املحج

م هذا الحضور وتفعيل  وستعمل الوزارة عل� تنظ�ي
هذه املشاركة من خالل رعاية املواهب والتبادالت 
ي إطار  �ي الثقافية والفنية وعقد الشراكات، وذلك �ن

هاتها. رؤيتها وتوحج
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رسالة وزارة الثقافة

ي  �ي ع املشهد الثقا�ن أن نمكن ونشحج
السعودي بما يعكس حقيقة ماضينا 
ي سعينا نحو بناء  �ي العريق، ويساهم �ن

راث ويفت� للعامل منافذ  ي بال�ت رن مستقبل يع�ت
. �ي ر الثقا�ن ديدة ومختلفة لإلبداع والتعب�ي حج
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نها كما  تتطلع وزارة الثقافة إل� ثالثة أهداف، تب�يّ
ال�نمو  ل  أحج الثقافة نمط حياة، والثقافة من   : يل�ي
مكانة  تعزيز  ل  أحج من  والثقافة  االقتصادي، 

اململكة الدولية.

ي  �ي الثقا�ن القطاع  ازدهار  فإن   ، املحل�ي املستوى  عل� 
ي تعزيز الهوية الوطنية، ودفع  �ي ي �ن ابا� سينعكس إيحج
حياة  ودة  حج ي  �ن وتحس�ي االقتصادي،  ال�نمو  لة  عحج
ي  �ي �ن اململكة. كما سيساهم  ي  �ي �ن ي  �ن م�ي واملق�ي ي  �ن املواطن�ي
�تماعي،  االحج ي  النسي�� العمل، وتقوية  زيادة فرص 

ورفع مستوى السعادة. 

ي  مدخل� الثقافة  فإن   ، الدول�ي املستوى  عل�  أما 
ولها  العالقات،  وتوطيد  سور  الحج بناء  ي  �ي �ن مهم 
ي الشعوب  �ن ي توثيق الروابط ب�ي �ي رة �ن مساهمات كب�ي

والدول.
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دور الوزارة

ي   �ي ي للوزارة عل� ت�نمية القطاع الثقا�ن يرّكز الدور الحال�ي
مل الذي تشهده  ي سياق التحول األسش �ي وتطويره �ن

من رؤية 2030. اململكة صن

ه  هذه املهمة الطموحة ليست بالسهلة، إذ تواحج
ي من التحديات عل� مستوى املشهد  الوزارة عددا�
مية  التنظ�ي والضوابط  فاألطر  السعودي.  ي  �ي الثقا�ن
أن  كما  وانب،  الحج بعض  ي  �ي �ن كافية  ر  غ�ي للقطاع 
التدريب  وأطر  م،  منطنّ ر  غ�ي بأغلبه  ال�تمويل 
ة إل� تطوير، وكذلك الحال  والتأهيل الرسمي بحاحج
 . �ن ي واملبدع�ي �ن بالنسبة ألطر رعاية وت�نمية املوهوب�ي
بمختلف  اإلحاطة  عل�  الوزارة  حرصت  ولقد 
عل�  قادرة  لتكون  التحديات،  هذه  وانب  حج

التعامل معها. 

ي �ي قيادة القطاع الثقا�ف
األول�  عية  املرحج هة  الحج بصفتها  الوزارة  تعمل 
ب  ، وتسعى بموحج �ي املعنية بتطوير القطاع الثقا�ن
مية  التنظ�ي األطر  ود  وحج مان  صن إل�  الصفة،  هذه 
ة  البي�ئ ي  �ن ل�تمك�ي والفّعالة  املناسبة  والتشريعية 
ي هذا  �ي �ن الوزارة  تع�ن�  االزدهار. كما  الثقافية من 

م ال�تمويل وتحديد األولويات. السياق بتنظ�ي

ة الثقافية تطوير البي�ئ
مختلف  تطوير  ي  �ي �ن ي  مهما� ي  دورا� الوزارة  تمارس 
اململكة،  ي  �ي �ن بالثقافة  تع�ن�  ي  ال�ت�ي مة  القا�ئ ات  الهي�ئ
اصة، ودعم هذه  هات الحكومية والحن ي ذلك الحج �ي بما �ن
ي  �ي ر قدرة عل� املشاركة الفاعلة �ن هات لتكون أك�ش الحج
ي اململكة، والتنسيق معها  �ي �ن ي  �ي ت�نمية القطاع الثقا�ن

ي مختلف الفعاليات واملبادرات. �ي �ن

مية املمّكنة األطر التنظ�ي
ديدة مناسبة،  ي حج �ن ي قوان�ي تعمل الوزارة عل� س�نّ
املمارسات  أفضل  مع   � ي�تماسش بما  وتشريعها 
الوقت  ذات  ي  �ي �ن وتراعي  ال،  املحج ي  �ي �ن الدولية 
اصة  الحن الثقافية  ات  واالحتياحج املحلية  السياقات 
منظومة  يؤسس  أن  شأنه  من  وهذا  باململكة. 
ة  بي�ئ إرساء  ي  �ي �ن ي  ابا� إيحج تساهم  واضحة،  قانونية 
دها  ع املواهب واإلبداعات، وال تق�يّ تمكينية تشحجّ

بأي حدود أو معوقات.

يسة  هاتها ستة م�اور عمل ر�ئ ّمن رؤية الوزارة وتوحج وتت�ف
هة هذه الت�ديات ولت�قيق ما تطمح  ي مواحج �ي ي عليها �ف رف رك�ي لل�ت

ي اململكة: �ي ة الثقافية �ف إليه من ت�فمية متكاملة للبي�ئ
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ا ي�ئ
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ا

ي العاملي   �ي التبادل الثقا�ف
الثقافية  الفعاليات  ي  �ي �ن باملشاركة  الوزارة  ته�تّمي 
ي اململكة، وتست�شمرها بوصفها فرصة لتعزيز  خارح�
مكانة اململكة الدولية. وتحرص عل� الوصول إل� 
خالل  من  واملتخصصة  العامة  الدولية  ر  ماه�ي الحج
التطوير  ي  وبرام�� والشراكات  الثقافية  املحافل 
يتي�  بدوره  وهذا  التبادل،  ومنصات  ركة  املش�ت
الدولية،  املمارسات  أفضل  من  التعلم  إمكانية 
وتكريس  السعودي،  ي  �ي الثقا�ن القطاع  وت�نمية 

ي للمملكة عل� مستوى العامل. رن ي م�تم�ي �ي حضور ثقا�ن

تقدير املواهب ورعايتها
ورعايتها،  املواهب  تقدير  عل�  الوزارة  تحرص 
ي  �ي . و�ن �ي ي الشأن الثقا�ن �ي ع مشاركة الشباب  �ن وتشحج
ي الوزارة العناية الالزمة لعرض  هذا السياق، تول�ي
ودعم  والفنية،  الثقافية  األعمال  مختلف 
ي  �ي �ن ي  �ن واملتخصص�ي ي  �ن للمبدع�ي املحلية  األوساط 
عشر  الستة  الفرعية  الثقافية  القطاعات  ميع  حج
مل هذا املحور  هات. ويسش نها الرؤية والتوحجّ ي تب�يّ ال�ت�ي
متخصصة  مية  تعل�ي ي  برام�� إنشاء  عل�  العمل 

وتقديم من� دراسية.

راث والثقافة السعودية حفظ ال�ت
راث  هود الحفاظ عل� الثقافة وال�ت ترعى الوزارة حج
ي  السعودي من خالل توثيق ثقافة اململكة ماضيا�
يال املستقبلية من الفهم  ي األحج �ن ، وتمك�ي وحاضرا�
ي  راث اململكة وسياق تطوره. كما تعت�ن�ي العميق ل�ت
املحلية  الثقافات  بت�نمية  وته�تّمي  راثية  ال�ت باألنشطة 

ي القطاع.  �ي ي �ن �ن ي العامل�ي �ن ودعم الحرفي�ي

من  التحقق  راث،  ال�ت عل�  الحفاظ  محور  من  ويت�ن
م  ميع األنشطة واملبادرات الثقافية تراعي ق�ي أن حج

اململكة وهويتها العربية واإلسالمية األصيلة.

املتاحف

 األدب والنشر 
مة رحج وال�ت

فنون العمارة الفنون البصرية
م  والت�م�ي

األزياء راثاألفالم ال�ت

املسرح والفنون 
ية األدا�ئ

املكتباتاملوسيقى

فنون الطهي
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ية وآليات العمل املنهحج

القطاع  ت�نمية  مالم�  وضع  إل�  الوزارة  تسعى 
إلحداث  والدافعة  هة  املوحجّ هة  الحج وتكون   ، �ي الثقا�ن
ي اململكة، ووضع وتطوير  �ي ي املنشود �ن �ي التحول الثقا�ن
راء اإلصالحات القانونية  السياسات العامة، وإحج
ة  البي�ئ وإرساء  الفرص  لتعزيز  الضرورية 
الوزارة  تحرص  كما  باململكة.  الثقافية  ال�تمكينية 
عل� بناء الشراكات وتوثيق العالقات مع مختلف 
الفاعلة  بالقطاع، وتلك  املعنية  ات  والهي�ئ هات  الحج
ية مدروسة  عل� النطاق األوسع، من خالل منهحج

للتفاعل ولتعزيز املشاركة الثقافية.

مصادر  وإتاحة  ر  توف�ي عل�  الوزارة  ستعمل  كما 
ي  �ن ي املست�شمرين والفنان�ي �ن ال�تمويل وعل� الربط ما ب�ي
هذا  وينطوي   . �ي الثقا�ن القطاع  ي  �ي �ن األعمال  ورواد 
آليات  إلنشاء  الوزارة  سعي  عل�  كذلك  املبدأ 
ازات  احات واإلنحج ي النحج �ن ت�تمكن من خاللها من ت�شم�ي

. �ي املحققة داخل القطاع الثقا�ن
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رى  الك�ج الفعاليات  من  محدود  عدد  م  تنظ�ي
مثل  الفعاليات  غالبية  م  تنظ�ي رك  وت�ت والنوعية، 
لكيانات  والعروض  الفنية  واألنشطة  املعارض 
ي اململكة. �ي مل �ن من املنظومة الثقافية األسش أخرى صن

عل�  تشرف  قيادية  هة  كحج دورها  عل�  تحرص 
بت�نميته  ي  يس�ي ر�ئ بشكل  وتع�ن�  ي  �ي الثقا�ن القطاع 
ي فيه. وترحب الوزارة بمبادرات  �ن ودعم الناشط�ي
مثل  عل�  ع  وتشحج املختلفة،  الثقافية  األطراف 
من  العديد  الوزارة  ستوفر  كما  املبادرات.  هذه 

فرص الشراكة والتعاون.

الت�نمية  أولويات  عل�  عملها  ي  �ي �ن الوزارة  رّكز  س�ت
ومكوناته  للقطاع  العام  يه  التوحج وعل�  الثقافية 
هات. وس�تمن�  ي الرؤية والتوحج �ي �ن كما هي محددة 
هات املختصة الحرية الالزمة  ات والحج الوزارة الهي�ئ
بفعالية  والتحرك  اصة  الحن أنشطتهم  إلدارة 

ومرونة.

ي  �� مية واإلدارية، تسعى الوزارة إل� تفادي املخاطر املح�تملة املرتبطة بطبيعة القطاع الثقا�ف ما يتعلق باملمارسات التنظ�� وف��
يسية:  ي الر�ئ موعة من املباد�� ل تحقيق ذلك عل� محج دة. وتع�تمد أل�ج املتنّوعة واملع�تّ
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ات قطاعية مختصة تأسيس هي�ئ

قطاعية  ات  هي�ئ استحداث  عل�  الوزارة  تعمل 
املباشر عل�  ديدة مختصة، مهمتها اإلشراف  حج
مان  ت�نمية القطاعات الثقافية الفرعية، وذلك ل�ن
تنفيذ  ي  �ي �ن والفعالية  الكفاءة  مستويات  أق�� 
فريق  ة  هي�ئ لكل  وسيكون  هات.  والتوحج الرؤية 
الفرعي  القطاع  عل�  ي  رن رك�ي لل�ت متخصص  عمل 

ي وتطويره.  املع�ن�ي

بصالحيات  متخصصة  ات  هي�ئ استحداث  إن 
فرعية  قطاعات  ي  �ي �ن ومحددة  واضحة  عمل 
ر عل� تفعيل القطاعات  من قدرة أك�ج معينة سي�ن
املتخصصة  املبادرات  وتنفيذ  املختلفة  الثقافية 
ي  �ي �ن ر  أك�ج قدرة  ي  أيضا� ي  يع�ن�ي ما  التنفيذية،  طط  والحن
استقطاب أفضل املواهب والشخصيات البارزة 

ي كل من القطاعات الثقافية الفرعية. �ي �ن

الثقافة،  لوزارة  املختصة  القطاعية  ات  الهي�ئ تتبع 
ع باالستقاللية الالزمة إلدارة شؤون القطاع  وت�تم�تّ
أنها  إال  القطاع،  ي وفق ما تراه من مصلحة  املع�ن�ي
هات  والتوحج الرؤية  إطار  ي  �ي �ن بالعمل  ي  ملزمهت�
ي  ال�ت�ي ر  املعاي�ي من  للوزارة وصن العامة  ية  راتيحج اإلس�ت
مل  عية. وتسش هتها املرحج تحددها الوزارة بصفتها حج
رات وعقد الشراكات  �ج ة: تطوير الحن مهام كل هي�ئ
يمتلكها،  ي  ال�ت�ي واملادية  الفكرية  األصول  وإدارة 
القطاع  ألنشطة  الداعم  ال�تمويل  ر  وتوف�ي وإدارة 
طط  الحن وتنفيذ   ، املع�ن�ي الفرعي  ي  �ي الثقا�ن
ما  كل  أعّمي  وبشكل  به؛  املنوطة  ية  راتيحج اإلس�ت
الذي  الفرعي  ي  �ي الثقا�ن القطاع  بتطوير  يتعّلق 
ات هو مطلب  يشرف عليه. إن تفعيل هذه الهي�ئ
املطلوبة  ال�تميكينة  ة  البي�ئ إرساء  ي  �ي �ن ي  يس�ي ر�ئ
األطر  وتطوير  اختالفها،  عل�  الثقافية  للقطاعات 

الفنون 
البصرية

املوسيقى انات  املهرحج
والفعاليات 

الثقافية

راث  ال�ت
الطبيعي

املواقع  
الثقافية 
واألثرية

الكتب والنشر اللغة 
مة رحج وال�ت

األدب

األدب والنشر 
مة رحج وال�ت

الفنون 
البصرية

املوسيقى

االت  تشرف عل� هذه املحج
ات الحكومية  املختصة، الهي�ئ

مة القا�ئ

ت
عا

طا
لق

 ا
ت

ا ي�ئ
له

ا

وتبسيط  الداعمة،  والتشريعية  مية  التنظ�ي
هات. ي الرؤية والتوحجّ �ي ي �ن �ن راءات كما هو مب�يّ اإلحج

القادمة  القليلة  األشهر  خالل  الوزارة  وستعلن 
وستبذل  ات،  الهي�ئ لهذه  مية  التنظ�ي الهيكلة  عن 
ة آلية  مان امتالك كل هي�ئ ي وسعها ل�ن �ي أق�� ما �ن
لس من  واضحة للعمل والحوكمة، بإشراف محج

. �ن راء املتخصص�ي �ج الحن
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ي  �ي �ن ي  حاليا� مة  القا�ئ الثالث  ات  الهي�ئ إل�  تضاف 
وهي  فرعية  ثقافية  قطاعات  إلدارة  اململكة 
الثقافية  واملواقع  الطبيعي،  راث  ال�ت قطاعات 
وتختّصي  والفعاليات.  انات  واملهرحج واألثرية، 
ي  ديدة بالقطاعات الفرعية األخرى ال�ت�ي ات الحج الهي�ئ
كل  تختص  بحيث  هات،  والتوحجّ الرؤية  نها  تب�يّ
قطاعات  باستثناء  واحد  فرعي  بقطاع  ة  هي�ئ
إذ  والنشر«،  و»الكتب  و»الشعر«  »اللغة« 
رابط  لل�ت ي  نظرا� واحدة  ة  هي�ئ لها  هناك  سيكون 

الوثيق بينها.

ة ي ستست�دثها الوزارة إحدى عشر هي�ئ ات ال�ت�ي ويبلغ عدد الهي�ئ

املكتبات املتاحف راث ال�ت األفالم فنون الطهي فنون العمارة 
م  والت�م�ي

األزياء املسرح 
والفنون 
ية األدا�ئ

املكتبات املتاحف راث ال�ت األفالم فنون الطهي  فنون العمارة 
م  والت�م�ي

األزياء املسرح 
والفنون 
ية األدا�ئ
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هات  التعاون مع الحج

ي القطاع �ي الفاعلة �ن
ي تعزيز الهوية  �ي تكتسب الثقافة أهمية محورية �ن
مساهمة  إل�  ي  قدما� الوزارة  وتتطّلع  الوطنية. 
ي اململكة. وتحرص  �ي ي �ن �ي ميع أطياف الوسط الثقا�ن حج
هات  عل� التعاون الوثيق واملس�تمر مع مختلف الحج
ي  املحل�ي الصعيد  عل�   ، �ي الثقا�ن الشأن  ي  �ي �ن الفاعلة 
مع  تشاورية  لقاءات  م  ستنطنّ كما   . والدول�ي
ي  �ي �ن الفاعلة  والشخصيات  ات  والهي�ئ هات  الحج
ذات  الفرعية  الثقافية  القطاعات  مختلف 
مفتوحة  اللقاءات  هذه  وستكون  األولوية. 
ي  �ن رهم من املواطن�ي ال وغ�ي ي املحج �ي �ن ي  �ن راء امله�تم�ي للخ�ج
منطلق  من  وذلك  واملشاركة.  بالحضور  ي  �ن الراغب�ي
ي  �ي مة أساسية �ن إيمان الوزارة بأهمية املشاركة كق�ي
ي  �ي �ن ورسالتها  رؤيتها  وتحقيق  مسعاها،  اح  إنحج

الت�نمية الثقافية.
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الفعاليات الثقافية

الشراكات الدولية
الشراكات  وتعزيز  بناء  عل�  الوزارة  تحرص 
ركة مع الدول األخرى.  الثقافية واألنشطة املش�ت
ها الوزارة  ي ستنتهحج ومن السياسات العامة ال�ت�ي
ها عل� بذل  يع كافة شركا�ئ ي هذا السياق: تشحج �ي �ن
اتهم الثقافية باللغة  ي وسعهم إلتاحة منتحج �ي ما �ن
ر عدد من  ي أك�ج �ن ل تمك�ي العربية الفصحى، من أحج
ي  ال�ت�ي ي  رام�� ال�ج كافة  من  االستفادة  من  األفراد 
. �ي ي التبادل الثقا�ن ي برام�� تطلقها الوزارة، خصوصا�

ي  �ي ي الشعوب. وتهدف الوزارة إل� تعزيز مشاركة اململكة �ن �ن سور التفاهم والتواصل ب�ي ي حج إن التبادالت الثقافية العاملية تب�ن�ي
ود به الثقافات  ي اململكة عل� أفضل ما تحج �ي ي �ن �ي ي إلطالع القطاع الثقا�ن املحافل واملنصات الثقافية حول العامل، وليكون ذلك مدخال�

ميع أنحاء العامل. ي حج �ي الدولية والعاملية، والتعريف بمختلف مكنونات الثقافة الغنية وامل�تمايزة للمملكة �ن

الوزارة  ستستحدثها  ي  ال�ت�ي ات  الهي�ئ ستتول� 
واألحداث  الفعاليات  معظم  م  تنظ�ي مسؤولية 
هات  الحج مع  نب  حج إل�  ي  نبا� حج الثقافية،  واألنشطة 
ي القطاع مثل إدارات املتاحف واملعارض  �ي الفاعلة �ن
اص والفنانون األفراد. وتدعم الوزارة  والقطاع الحن
 � ت�تماسش بطريقة  مهامها  أداء  ي  �ي �ن ات  الهي�ئ هذه 
لتطلعاتها   � وتر�ت اململكة  م  �ي ِ �ت مع  الدوام-  -عل� 

وطموحاتها.

م عدد  هتها، ستتول� الوزارة مسؤولية تنظ�ي من حج
ذات  الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  من  محدود 

. اصة عل� املستوى الوط�ن�ي األهمية والدالالت الحن

مل ذلك: ويسث

الرياض:   ي  �� �ف العشرين  موعة  محج •  قمة 
ات  الهي�ئ مع  وثيق  بشكل  الوزارة  ستتعاون 
ي القمة  �ي �ن ي  �ن الحكومية األخرى لتعريف املشارك�ي
مع  صورها،  أبهى  ي  �ي �ن السعودية  الثقافة  عل� 
غنيـة  ثقــافية  ـربة  تحج تقديــم  عـل�  الحـرص 

ومتنوعة. 

الوزارة  ستكون   :2020 إكسبو  •  معرض 
ي  �ي الثقا�ن املحتوى  عن  املسؤولة  الرسمية  هة  الحج
ي معرض إكسبو 2020  �ي السعودي املشارك �ن
ناح اململكة  . وسيكون حج �ي ي د�ج �ي �ن قّرر انعقاده  املُ
ي  �ي �ن نحة  األحج ر  أك�ج أحد  السعودية  العربية 
الحالية  النهضة  سيتناول  حيث  املعرض، 
االقتصادية  للت�نمية  ي  رن م�تم�ي ي  ك�نموذح� للمملكة 
مة عل� تعزيز الهوية الوطنية وعل� إرث  القا�ئ

ي وعميق. ّ ي غ�ن�ي �ي ثقا�ن

عل�  الوزارة  ستحرص  الدولية  •  الزيارات 
ي  �ي �ن ي  يس�ي ر�ئ كشأن  ي  �ي الثقا�ن العنصر  ود  وحج
الزيارات الدولية من وإل� اململكة، بما يساهم 

. �ي ي تعزيز التبادل الثقا�ن �ي �ن

حضور  تكريس  عل�  الوزارة  ستعمل  كما 
ي املحافل الثقافية العاملية، إليماننا بأن  �ي اململكة �ن
الدول  مختلف  مع  التواصل  سور  حج بناء 
الحضور  عل�  ي  ابا� إيحج سينعكس  والحضارات 
باململكة  التعريف  ي  �ي �ن ويساهم  للمملكة  ي  �ي الثقا�ن

األعمال  ملختلف  ي  روي�� وال�ت نطاق،  أوسع  عل� 
كما  السعودية،  والثقافية  الفنية  واإلبداعات 
للمملكة،  الدولية  املكانة  تعزيز  ي  �ي �ن سيساهم 
لزيارة  ي  �ن واملمارس�ي األعمال  نخبة  واستقطاب 

اململكة.
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مستقبل الثقافة 

السعودية
هات إل� دعم  تهدف الرؤية والتوحج

. وإن  �ي ي تحقيق التحول الثقا�ن �ي اململكة �ن
� لها سيحقق الطموحات  التنفيذ الناحج

ي عل� مختلف  ابا� وسينعكس إيحج
القطاعات اإلنسانية والت�نموية األخرى 

ي اململكة.   �ي �ن



مارس 2019ثقافتنا هويتنا

22

ما نتطلع إل� ت�قيقه:

ي  �ي نطمح إل� أن يكون املشهد الثقا�ف
ي عام 2030 بالصورة التالية: �ي السعودي �ف

املواهب  تحتضن  ثقافية  ة  ببي�ئ اململكة  ي  رن ت�تم�يّ
. وقد  ي ودوليا� ع عل� اإلبداع واالبتكار، محليا� وتشحج
هود الوزارة لتقديم ما يلزم  تحقق هذا بفضل حج
هود  الحج هذه  أتاحت  لقد  يه.  وتوحج رعاية  من 
، وكانت  �ي ي الشأن الثقا�ن �ي ميع �ن إمكانية مشاركة الحج
وافتتاح  انات  املهرحج إطالق  ي  �ي �ن ي  يسيا� ر�ئ ي  داعما�
رت العديد من الفرص  ديدة، كما تو�نّ املتاحف الحج
هات املعنية بالثقافة بكافة أبعادها ودالالتها،  للحج
وانب الحياة  ي مختلف حج �ي وباتت الثقافة مكّرسة �ن

ي نمط حياة.  اليومية لألفراد، وأصبحت حقا�

ي  �ي �ن والسكان  ي  �ن املواطن�ي حياة  الثقافة  ت  ر� أ�شْ لقد 
لوال  ي  ممكنا� ذلك  يكن  ومل   – العامل  وحول  اململكة، 
عل�  الوزارة  حرصت  ي  ال�ت�ي العديدة  الفرص 
وقد  متخصصة.  ومبادرات  ي  برام�� ر  ع�ج رها  توف�ي
ملت هذه املبادرات مختلف القطاعات الفرعية  سش
والطهاة  ي  �ن املغن�ي مواهب  رزت  ف�ج الثقافية، 
 ، �ن املمارس�ي رهم من  ي وغ�ي �ن املعماري�ي ي  �ن واملهندس�ي
ي  �ي �ن ي  �ي الثقا�ن القطاع  ازدهار  ي  �ي �ن ساهموا  مّمن 
عنصر  بات  بل   ، قا� عا�ئ ال�تمويل  يعد  ومل  اململكة. 
الوزارة  بذلتها  ي  ال�ت�ي هود  الحج بفعل  ي  رن وتحف�ي دعم 
النشاط  لدعم  الالزم  ال�تمويل  منافذ  ر  لتوف�ي

. �ي الثقا�ن

املختصة،  الفرعية  القطاعات  مستوى  عل�  أما 
ت�نمية  ي  �ي �ن فاعليتها  املختصة  ات  الهي�ئ أثبتت  فقد 
خالل  من  األولوية  ذات  القطاعات  هذه  وتطوير 
ي  ال�ت�ي الثقافة  وزارة  عليها  أشرفت  شاملة  رؤية 

رتها. ات ورعتها طيلة مس�ي أسست هذه الهي�ئ

ة  بي�ئ اململكة  ي  �ي �ن الثقافية  ة  البي�ئ غدت  لقد 
والثقافية،  الفنية  األعمال  الزدهار  ية  نموذحج
مختلف  ي  �ن ب�ي فريد  ام  وانسحج تناغم  هناك  وبات 
القطاع،  ي  �ي �ن ي  �ن والعامل�ي ي  �ي الثقا�ن القطاع  مكونات 
ويعود  ال.   املحج ي  �ي �ن التقنيات  أحدث  وباع�تماد 
اع�تمدتها  ي  ال�ت�ي الشاملة  للرؤية  ذلك  ي  �ي �ن الفضل 
ّكنت  م� ي  وال�ت�ي الغايات،  هذه  لتحقيق  الوزارة 
ي  املحل�ي ي  النات�� ي  �ي �ن املساهمة  من  ي  �ي الثقا�ن القطاع 

ي بنسبة تقارب 3%.  مال�ي اإلحج

ي شامل متكامل األركان،  �ي وهر عمل وزارة الثقافة، تحقيق تحول ثقا�ن وهذا هو حج
له أق�� ما بوسعها  وواسع النطاق. وهو الهدف الذي ستبذل الوزارة من أحج

   . ي ملموسا� عله واقعا� لحج
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