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التقرير األول من نوعه

اململكة،  ن  �ي �� نوعها  من  األول�  هي  مبادرة  ن  �ي ��
ن  �ي �� الثقافية  الحالة  »تقرير  الثقافة  وزارة  تقدم 
مالمح  2019م:  السعودية  العربية  اململكة 
تقارير  من  األول�  النسخة  وهو  يات«،  وإحصا�ئ
يعمل  السعودي.  ن  �ي الثقا�� ز  املنحج لتدوين  دورية 
ع نوعي وكمي تقاس  التقرير عل� تأسيس مرحج
اهات  واتحج اململكة  ن  �ي �� الثقافية  الحالة  به  وتفهم 
عاملية.  ر  ومعاي�ي ن  محل�ي فهم  من  نابع  تطورها، 
يسية،  ر�ئ مهام  أربع  ن  �� ب�ي التقرير  نطاق  مع  ويحج
ن اململكة من القرارات  �ي ن �� �ي أولها توثيق الحصاد الثقا��
العاملة  واملؤسسات  بالثقافة  املتعلقة  الحكومية 
ال والفعاليات واملحافل املقامة ومبادرات  ن املحج �ي ��
ازات البنية التحتية  ن وإنحج الدعم والتطوير وبرامح�
زات  املنحج وتوثيق  كافة،  الثقافية  للقطاعات 
أو  مؤسسات  حققتها  ن  ال�ت�ي تلك  سواء  الثقافية 
ن هذه  أفراد. وال يكتفي التقرير بالتوثيق، بل يعال��

اإلبداعية  اهات  االتحج ن  �ي �� ر  للتغ�ي ن رصد  �ي �� املعطيات 
من  ديدة  الحج واألنماط  الثقافية  االت  املحج ن  �ي ��
مستحدثة  ثقافية  ن  أنماطا� كانت  سواء  األنشطة 
من  مستوردة  أو  محلية  أنماط  عن  مطّورة  أو 
ن  اإلنتا�� حالة  ن  �ي �� ر  التغ�ي وكذلك  أخرى،  ثقافات 
ات واملمارسات  ن ومدى توفر وانتشار املنتحج �ي الثقا��
متابعة ألشكال ومعدالت  بذلك من  يرتبط  وما 
ممارسة.  أو  ن  تلقيا� اهها  تحج �تمعية  املحج املشاركة 
ن ثالث مهام النطاق،  �ي كما تقدم فصول التقرير، ��
ن للمنظومة املمكنة للقطاعات  زا� ن وموحج ن عاما� ما� تقي�ي
 ، را� وأخ�ي فيها.  املتوفرة  االقتصادية  والفرص 
ومتابعة  بعرض  التقرير  فصول  أحد  يختص 

مؤشرات الثقافة.

واملعلومات  املتكاملة  النظرة  هذه  ر  توف�ي إن 
الدورية عن الحالة الثقافية من خالل هذا التقرير 
ال الثقافة.  ن محج �ي سيعود بالنفع عل� عدة أطراف ��
العامة  املؤسسات  املستفيدين  رأس  عل�  ن  �ي 7يأ�ت

راء  �تمع السعودي، وهي تقف شاهدة عل� ال�ث ن مر بها املحج رة تاريخية طويلة من التحوالت ال�ت�ي زءا من مس�ي ن تعيشها اململكة اليوم حج تعد اللحظة الثقافية ال�ت�ي
ن تركها املؤرخون والكتاب السعوديون الذين  ، وتنهل الذاكرة الثقافية من العديد من الكتابات ال�ت�ي �� ن واملثقف�ي �� ن صناعته آالف املبدع�ي �ي والتنوع الذي أسهم ��
ن انتظار  �ي االت الثقافة مازالت �� رة التدوين  شوط طويل لتقطعه، فالعديد من محج وانب عديدة من هذا التاريخ، إال أنه ما زال أمام مس�ي سلطوا الضوء عل� حج
ن تفتقر إليها وإل� تراكمها  ية ال�ت�ي ّما املحاوالت املنهحج مته، ال س�ي ن ت��مية ق�ي �ي ن �� ن من العمل اإلبداعي وعامال� زءا� ن حد ذاته حج �ي املزيد من العمل التوثيقي الذي يعد ��

ن اململكة العربية السعودية. �ي االت �� العديد من هذه املحج

ودة  ن للهوية وأحد مقومات حج واليوم ومع انتعاش نشاط املؤسسات الثقافية بعد تعزيز رؤية اململكة العربية السعودية 2030 للثقافة بوصفها مرتكزا�
ة املنظومة الثقافية املحلية، ومن ديناميكية تفاعل مؤسسات  رت من بي�ئ دت عدة عوامل غ�يّ ن من روافد االقتصاد؛ استحج ن مهما� �تمع السعودي ورافدا� حياة املحج
ز  . فقد أولت أول� ركا�ئ �� م�ي ن ومق�ي �� �تمع من مواطن�ي ال، وكذلك عموم أفراد املحج ن املحج �ي ن �� �� ن ذات العالقة واألفراد الفاعل�ي �ي �تمع املد�� القطاع العام ومؤسسات املحج
ن  �ي ن والتاريخي السعودي والعر�ج �ي �تمع يفخر »بإرثنا الثقا�� �تمع الحيوي« الذي تصبو إليه أنه محج ن بالثقافة، حيث وصفت »املحج رؤية اململكة 2030 الثالثة اه�تماما�
ن تطوير نمط  �ي ن �� ن أساسيا� �تمع حيوي« كذلك عل� دعم الثقافة باعتبارها ركنا� ة »محج ر� م والهوية الوطنية. كما نصت رك�ي از بالق�ي ر� واإلسالمي«)1(  تحت إطار االع�ت
هات وزارة الثقافية  ز الرؤية.  وهو ما عكسته رؤية وتوحج ن ركا�ئ �ي ن »االقتصاد املزدهر«، ثا�� �ي ودتها، مع اإلشارة إل� إسهام الصناعة اإلبداعية �� ودة الحياة وحج حج
ل تعزيز مكانة اململكة الدولية«. ل ال��مو االقتصادي«، و»الثقافة من أحج يسية: »الثقافة ك��مط حياة«، و»الثقافة من أحج ن تمحورها حول ثالث تطلعات ر�ئ �ي ��

راته وظروفه وتحدياته بشكل سنوي، ال ليكون  ن وتغ�ي �ي اءت أهمية هذا التقرير الذي يحاول التأسيس ملشروع توثيقي للحراك الثقا�� ن من ذلك حج انطالقا�
ن لحصيلة عام من العمل  ا موضوعيا� ن اليوم رصد� �ي ن بالشأن الثقا�� �� ميع امله�تم�ي ن يدي حج �� يال الالحقة فحسب، بل ليضع ب�ي ل األحج ن للذاكرة الثقافية من أحج معينا�
ن يوّلدها املشهد باس�تمرار، مما سيساعد عل� االرتقاء باملشهد إل�  ديدة ال�ت�ي اهات الحج وانب الضعف، وتلقي الضوء عل� االتحج ، حصيلة تحاول تلمس حج �ي الثقا��

ن حياتهم اليومية. �ي ما يتعلق  بالثقافة ودورها �� ن اململكة ف�ي �ي ن �� �� م�ي ن واملق�ي �� ات املواطن�ي تطلعات وحاحج
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ية املوسيقىالكتب والنشراللغةاألفالم والعروض املر�ئ

ية األزياءالفنون البصريةاألدباملسرح والفنون األدا�ئ

راثاملكتبات املواقع األثرية والثقافيةاملتاحفال�ت

راث الطبيعي انات والفعاليات الثقافيةالطعام وفنون الطهيال�ت املهرحج

قراءة  ن  �ي �� التقرير  سيساعد  إذ  بالثقافة؛  املعنية 
سياسات  من  بذلك  يرتبط  وما  الراهنة  الحالة 
ن  �� تحس�ي ن  �ي �� يسهم  قد  ما  وهو  ثقافية،  ن  وبرامح�
ن  �ي تفاعل املؤسسات مع املشهد ومتابعة التقدم ��
تحقيق أهداف رؤية اململكة 2030 ذات العالقة 
ن  �� بالثقافة. كما سيعود التقرير بالنفع عل� امله�تم�ي
له  من  فيهم  بمن  اململكة  ن  �ي �� واإلبداع  بالثقافة 
ن  �� وممارس�ي ن  �� مثقف�ي من  ن  �ي الثقا�� ال  املحج ن  �ي �� دور 
ليكون  تاريخي وتوثيقي؛  ر مورد  بتوف�ي ن  �� ودارس�ي
ن إثراء الثقافة  �ي زاتهم �� بمثابة دليل ملموس ملنحج
ن  تحليل�ي ع  ومرحج السنوات،  ر  ع�ج السعودية 
ن املشهد عل� صعيد التعريف  �ي �� رات  ملتابعة املتغ�ي
دات  مستحج وكذلك  فيه،  دد  الحج ن  �� باملسهم�ي
التقرير  رز  سي�ج الثقافية.  ات  واملنتحج اهات  االتحج

ن بالثقافة  �� ن السعودي للمه�تم�ي �ي ن النشاط الثقا�� أيضا�
ن املدى  �ي ن و�� �ي ن العامل العر�ج �ي ن لها �� �� السعودية واملتابع�ي
آفاق  لفتح  ع موثوق  ر مرحج بتوف�ي األوسع  العاملي 
يفتح  أن  التقرير  يأمل  كما  والتواصل.  التعاون 
ن  �� املواطن�ي من  العام  مهور  للحج بانورامية  نافذة 
وأحداثه  وتطوراته  ن  املحل�ي ن  �ي الثقا�� ال  املحج عل� 
السعودية  الثقافة  مالمح  أبرز  عل�  للتعرف 

ة بتنوعها وأصالتها. ر� امل�تم�ي

ية التقرير ومكوناته منه�ج

واسعة  دالالت  ذو  الثقافة  مفهوم  إن  وحيث 
تحديد  إل�  الثقافة  وزارة  سعت  فقد  ومرنة، 

راكم  ال�ت طبيعة  مع  يتالءم  بشكل  الثقافة  نطاق 
ذاته  الوقت  ن  �ي �� يستلهم  أن  عل�  ن  املحل�ي ن  �ي الثقا��
بل  �تِ من  املحددة  تلك  ن  خصوصا� العاملية  ر  املعاي�ي
والثقافة  والعلم   ربية  لل�ت املتحدة  األمم  منظمة 
عنه  ن  نتح� ما  وهو  الثقافة،  لنطاقات  )اليونسكو( 
ن  ن فرعيا� استحداث وزارة الثقافة لستة عشر قطاعا�
السعودية  الثقافة  تعزيز  تعمل من خاللها عل� 
لياتها،  تحج من  ّلن  تحج أي  ن  يقص�ي ال  شامل  بشكل 
ورعاية  القطاع  هذا  ت��مية  بها  املنوط  هة  الحج كونها 
البناء  بالتعاون  تراثه  وحفظ  ومبدعيه  مواهبه 
اصة،  والح� العامة  املؤسسات  مع  ي  راتيحج واالس�ت

ال. ن باملحج �� وكذلك مع األفراد املعني�ي

: مل القطاعات الثقافية ما يل�ي وتسث

م فنون العمارة والتصم��
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إل�  التقرير  هذا  م  تقس�ي تم  لذلك،  ن  ووفقا�
ن  قطاعا� منها  كل  يتناول   ، فصال� عشر  خمسة 
الذي  راث  ال�ت فصل  باستثناء   ، واحدا� ن  فرعيا�
املظلة  من  �� واألثرية  الثقافية  املواقع  سيتناول 
املادي.  ر  وغ�ي املادي  بشقيه  راث  لل�ت األوسع 
أبرز  توثيق  ر  ع�ج ال  املحج كل  واقع  ستعرض  �يُ
ات الثقافية خالل العام، ورصد  األنشطة واملنتحج
ن  �� الثقافي�ي ن  واإلنتا�� اإلبداع  حالة  ن  �ي �� رات  التغ�ي
حالة  أي  فيه،  �تمع  املحج ومشاركة  انتشاره  وحالة 
يات  اإلحصا�ئ إطار  يعّرفها  كما   - الثقافة  دورة 
هذه  أن  وبما  اليونسكو-،  ملنظمة  الثقافية 
الثقافة  حالة  تقرير  من  األول�  النسخة  هي 
احتوت  فقد  السعودية؛  العربية  اململكة  ن  �ي ��
الثقافية  للقطاعات  تاريخية  ملحة  عل�  ن  أيضا�
ن ال�ت�ي التاريخية  املنعطفات  ألبرز  عام  تمهيد  ن  �ي �� 
هي  ن  ال�ت�ي بالكيفية  القطاعات  هذه  شّكلت 
األول  التقرير  اتسم  السبب  ولهذا  اليوم،  عليها 
وتاريخ واقع  إل�  وباإلضافة  الطول.  من  ء  �ي  بسث
قسم  عل�  الفصول  معظم  تحتوي  ال،  املحج
فيه،  الثقافية  املشاركة  مستويات  يقيس 
وآخر  ز،  وا�ئ والحج ازات  اإلنحج أهم  رز  ي�ج وقسم 
العاملية رافات  واالع�ت املشاركات  أهم   يستعرض 
الفصول  تخت�تم  ن  را� أخ�ي ال.  املحج حققها  ن  ال�ت�ي
الداعمة  املنظومة  واقع  ّم  يق�ي ز  موحج بقسم 
تحتية وب���  واست�ثمار  ودعم  م  تعل�ي من  ال   للمحج

مية. وأطر تنظ�ي

االت فصل مخصص ملتابعة أهم  يتبع فصول املحج
ن تقدم مقاييس كمية لحالة  مؤشرات الثقافة، ال�ت�ي
ن �ي الثقا�� ن  اإلنتا��  )1( وانب  حج ن  �ي �� اململكة  ن  �ي ��  الثقافة 
ن  �ي ن الثقا�� و )2(االنتشار والعرض للممارسة واملنتح�
وتلقي.  ممارسة  من  الثقافية  املشاركة  و)3( 
ن مختلف  �ي �� ن  30 مؤشرا� لـ  البيانات  مع  حج تم  وقد 
ر  أك�ث قراءة  ل  وألحج وأبعادها.  الثقافة  االت  محج
الثقافة  مؤشرات  عرض  تم  يات،  لإلحصا�ئ داللة 
مؤشرات  مع  عية  مرحج مقارنة  مع  اململكة  ن  �ي ��
رها  تسع دول أخرى تم اختيارها عل� أساس تأث�ي
ن  �� حة وتوفر بياناتها. ويع�ي اربها الثقافية الناحج وتحج
معرفة  عل�  املؤشرات  لهذه  دقيقة  أرقام  ر  توف�ي
تقيسها  ن  ال�ت�ي الثقافة  وانب  حج ن  �ي �� اململكة  موقع 
ن  �ي املؤشرات ومدى ال��مو والتطوير املمكن لألداء ��
. وقد سعى التقرير إل� أن تتكامل  �ي ال الثقا�� املحج
ن  ال�ت�ي الكيفية  ة  املعالحج مع  الكمية  املؤشرات  فيه 
ملة  محج صورة  لتقديم  وذلك  الفصول،  تقدمها 
املناسب  والقدر  الدقة  ن  �� ب�ي مع  تحج الثقافة  لواقع 

من العمق.

مسح املشاركة الثقافية
وبيانات التقرير

سواء  الثقافة  لواقع  مقاربته  ن  �ي �� التقرير  استند 
عل�  املؤشرات  فصل  أو  االت  املحج فصول  ن  �ي ��
ن الربع  �ي معها �� مصادر متنوعة من البيانات تم حج
ن عل� رأسها »مسح  �ي ر من عام 2019م، يأ�ت األخ�ي
مل عينة ممثلة من  الثقافية« الذي �ث املشاركة 
اململكة، ويهدف  ميع مناطق  ن من حج فردا�  3137
للمقارنة  وقابلة  دقيقة  بيانات  ر  توف�ي إل�  املسح 
ن  �ي ن اململكة �� �ي ن �� �� م�ي ن واملق�ي �� ملعدالت مشاركة املواطن�ي
االت الثقافة املختلفة، وذلك من خالل قياس  محج
التلقي  �تمعية:  املحج املشاركة  أبعاد  من  عَدين  �جُ
ن  وفقا� املسح  مقاييس  م  تصم�ي رى  وحج واملمارسة. 
طرق  تأسيس  عل�  ن  حرصا� وذلك  عاملية،  ر  ملعاي�ي
مع  ذلك  وتم  للمقارنة،  قابلة  معيارية  قياس 
ات  راء تعديالت وإضافات تتناسب مع احتياحج إحج

. فصول التقرير والواقع املحل�ي

بيانات  عل�  التقرير  اع�تمد  املسح،  إل�  باإلضافة 
هة  حج  50 من  ر  أك�ث من  معها  حج تم  وتقارير 
ن  مصدرا� البيانات  هذه  وكانت  وأهلية،  حكومية 
األنشطة،  وتوثيق  الكمية  لإلحصاءات  ن  يسيا� ر�ئ
ال  املحج ن واقع  �ي �� وانب  ن لحج ر عمقا� ة أك�ث ل معالحج وألحج
 83 ريت  أحج الضوء،  التقارير  عليها  تسلط  ال  قد 
ن  �ي �� ن  �� واملسؤول�ي راء  �ج والح� ن  �� املمارس�ي مع  ن  مقابلهت�
إضافيا  ن  موردا� لتكون  املختلفة،  الثقافة  قطاعات 
إل�  باإلضافة  هذا   . �ي الثقا�� الواقع  معامل  لتلمس 
األولية  التاريخية  واملصادر  املنشورة  التقارير 

رونية  واإللك�ت الصحفية  املصادر  والثانوية وبعض 
ملتابعة أنشطة العام وأحداثه.

ملؤشرات  ي  منهحج مع  لحج أول�  محاولة  وباعتباره 
ن  �ي �� البيانات  أرضية  ضعف  مع  ن  خصوصا� الثقافة، 
فإن  الراهن،  الوقت  ن  �ي �� مصادرها  وتناثر  القطاع 
بالقدر  املتاحة  البيانات  است�ثمار  حاول  التقرير 
من عل� األقل سالمة ما يرد فيه  املمكن، الذي يص�
التقرير  نطاق  اتساع  إل�  وبالنظر  اك�تماله.  عز  لو 
وأمينة  عامة  صورة  يعكس  أن  ن  �ي �� والرغبة 
مع  ، فإنه ال يزعم الحصر أو يدعي حج �ي للواقع الثقا��
واملتنوعة  الشاسعة  السعودية  الثقافة  أطراف 
وأعمالها،  ومؤسساتها  ومبدعيها  روادها  بكل 
ومتطلبات  املساحة  محدودية  ظل  ن  �ي �� وبخاصة 
التقرير  لهذا  يمكن  فال  محددة، وعليه  ية  منهحج
ال  ن هذا املحج �ي رى �� ن كل ا�م أو نشاط حج أن يحص�ي
ر  يث�ي أن  حسبه  اسهام  فهو  السعودي،  ن  �ي الثقا��
إل�  السبيل  يذلل  وأن  ري  امل�ث ن  �ي الثقا�� التداول 

مع ما تناثر منها. املعلومة ويحج

ي عام 2019م وآفاقه �� الواقع الثقا�ف

من املطبخ السعودي إل� املحميات الفطرية ومن 
عروض األزياء إل� دواوين الشعر، يغطي التقرير 
ن ال يبدو  ن من األنشطة الثقافية ال�ت�ي مدى شاسعا�
البعض.  لبعضها  ن بصلة  أنها تم�تُّ األول�  للوهلة 
بأنماط  ن  �ي تسث موعها  بمحج التقرير  فصول  أن  ر  غ�ي
ت اللحظة الثقافية اليوم. فعدا كونها  ر� عامة م�ي
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ر  ن املؤسسة الراعية، وزارة الثقافة، تش�ي �ي رك �� تش�ت
إل�  متابعات  من  رصده  وما  التقرير  يات  إحصا�ئ
الذي  أشكاله  وتنوع  العام  االه�تمام  نطاق  توسع 
مفردات  باتت  القطاعات.  هذه  معظم  طال 
نطاق  ن  خار�� عة  شا�ئ وممارساتها  اليوم  الثقافة 
ن مسح املشاركة الثقافية  �ي النخب، وال يظهر هذا ��
املشاركة  أشكال  من  عدد  ن  �ي �� ن  أيضا� بل  فحسب، 

ن استعرضتها الفصول. ال�ت�ي

اللحظة،  وليد  ليس  االه�تمام  أن هذا  ح  املرحج من 
بنية  بتعديل  قوية  دفعة  أعطت  شك  بال  ن  وال�ت�ي
التتبع  أن  إال   ، �� وامله�تم�ي الهواة  أمام  الحوافز 
ن عدد من الفصول، كشف عن امتداد  �ي التاريخي ��
نشاط  من  رين،  األخ�ي العقدين  إل�  يعود  أطول 
العقد  مطلع  الشبابية  ية  السي��ما�ئ املحاوالت 
الطهاة  موعات  ملحج ة  ر� مم�ي ارب  تحج إل�   ، �ي املا��
الفن  ة  موحج وح�ت�  رة،  الف�ت ذات  ن  �ي �� ن  �� السعودي�ي
ن  �� املعاصر السعودية منذ عام 2010م. ينظم ب�ي
ر عل�  رأة أك�ج ن امتلك حج يل� هذه الظواهر املتناثرة حج
ريب واالحتكاك باآلخر رغم محدودية املوارد  التحج
ن  �ي آنذاك، وما زال هذا االنفتا� عل� اآلخر والرغبة ��
حاضَرين  ومعاصرة  ديدة  حج مساحات  اكتشاف 
التقرير  حرص  وقد  الثقافية.  االت  املحج ش�ت�  ن  �ي ��

سياق  ن  �ي �� الراهن  ن  �ي الثقا�� النشاط  وضع  عل� 
الضوء  بإلقاء  ن  �� السعودي�ي ن  �� املبدع�ي من  يال  أحج

دة وظروفهم املختلفة. عل� إسهاماتهم الرا�ئ

ن  �ي �� دور  رنت  اإلن�ت وشبكة  الرقمي  للوسيط  كان 
للحركة  ن  فرصهت� املواهب  فيها  د  تحج ة  بي�ئ تكوين 
عامل  إل�  طريقهم  شقوا  ن  �� مؤلف�ي من  والتواصل، 
ن وظفوا  �� ن وفنان�ي �� ر هذا املنفذ، إل� مصمم�ي النشر ع�ج
ل  وسا�ئ انتشار  ومع  إبداعاتهم.  لنشر  منصاته 
الرقمية  املساحة  تعد  مل  �تماعي،  االحج التواصل 
املساحات  عن  بديلة  رة  خ�ج وتبادل  تعلم  قنوات 
بل  فحسب،  السابق  ن  �ي �� املنحسرة  املؤسسية 
بذاتها،  مة  قا�ئ ن  �ي الثقا�� للتداول  ساحة  أمست 
 ، �ي رو�� اإللك�ت مي  واملعحج مي  رحج وال�ت ن  �ي األد�ج كالنشاط 
ن  �ي النها�ئ ه  منتحج يعرض  الذي  املثال،  سبيل  عل� 
ومازالت  كانت  املشهد،  هذا  أن  ر  غ�ي هناك. 
الذي  األهلية  النشاطات  معه  وتتقاطع  تردفه 
عليها  األمثلة  من  العديد  التقرير  فصول  تقدم 
أندية  إل�  العمارة  بفنون  امله�تمة  موعات  املحج من 
رها،  الطهي وأندية القراءة والفرق املسرحية وغ�ي
املؤسسات  مبادرات  ن  �ي �� نمو  اليوم  إليها  يضاف 
األسبقية  ذات  املؤسسات  تواصل  إذ  الثقافية، 
معية  الحج وفروع  األدبية  كاألندية  الساحة،  ن  �ي ��
رها،  وغ�ي والفنون  للثقافة  السعودية  العربية 
مع   ، رامح� وال�ج الفعاليات  إقامة  ن  �ي �� عطاءها 
ديدة تقدم إضافات نوعية،  دخول مؤسسات حج
ن  �ي تأ�ت منها.  عدد  نشاطات  الفصول  تستعرض 
هذه األنشطة مع حضور بارز للثقافة وأنشطتها 
فصوله  ن  �ي �� التقرير  ل  يسحج إذ  العام،  الفضاء  ن  �ي ��
ن أعداد الفعاليات الثقافية بش�ت�  �ي ن �� املختلفة نموا�
موسيقية  وعروض  فنية  معارض  من  أنواعها 
من  رها  وغ�ي تراثية  انات  ومهرحج ومسرحية 
ن  عدد� ها  بعص�َ يستضيف  املتخصصة،  الفعاليات 
ن  أعماال� شهدت  ن  ال�ت�ي البارزة  الثقافية  املواقع  من 
ن ذلك  �ي . ويأ�ت �ي للتطوير والتأهيل خالل العقد املا��
بدعم ر�مي واسع من قبل عدد من املؤسسات 
مها.  تنظ�ي ن  �ي �� اص  الح� القطاع  ويشارك  العامة، 
ن  مله صورة لحيوية انتشار املنتح� ويعطي ذلك بمحج

ن يتسم بها املشهد اليوم. �� واملمارسة الثقافي�ي

انتشار  وتمدد  الثقافية  املشاركة  نمو  أن  ر  غ�ي
)أي  االت  املحج من  عدد  ن  �ي �� واملمارسات  ات  املنتحج
دورة  عناصر  من  واالنتشار  املشاركة  عنصري 
ن  �ي �� بغزارة  نفسه  تلقاء  من  م  رحج ي�ت ال  الثقافة(، 
العنصرين  ن اإلبداع )أي  �ي �� ن  ر� أو تم�ي ن  �ي الثقا�� ن  اإلنتا��
أرقام  تزال  فما  الثقافة(،  دورة  من  اآلخرين 

يات  ، كإحصا�ئ �ي ن الثقا�� ن مقاييس اإلنتا�� �ي يسية �� ر�ئ
املثال،  سبيل  عل�  ن  �ي السي��ما�ئ ن  واإلنتا�� النشر 
منخفضة عن املعدالت العاملية، رغم أنها شهدت 
ال��مو، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالضعف  بعض 
أطر  من  للثقافة،  الداعمة  املنظومة  ن  �ي �� السابق 
م وتدريب  مية وحوافز ومرافق وفرص تعل�ي تنظ�ي
له  تتعرض  ما  واضحة، وهو  راف  اح�ت ومسارات 
وتتأكد  حدة.  عل�  ال  محج كل  ن  �ي �� التقرير  فصول 
تشهد  ن  ال�ت�ي االت  املحج ن  �ي �� م  والتنظ�ي الدعم  أهمية 
قطاعات  كونها  من  ن  ميا� وتنظ�ي ن  ميا� مفاه�ي ن  تحوال�
استهالكية بحتة كاألزياء والطهي وفنون الطعام 
عد  م، إل� قطاعات تنطوي عل� �جُ والعمارة والتصم�ي
، كما تناقش ذلك الفصول املعنية  �ي إبداعي ثقا��

االت. بهذه املحج

مية تطورات مهمة  شهدت الب��� التحتية والتنظ�ي
ن  �ي �� ن  خصوصا� املاضية،  القليلة  السنوات  خالل 
املرافق  عل�  ن  أسا��ي بشكل  تع�تمد  ن  ال�ت�ي االت  املحج
عدد  حظيت  حيث  واملكتبة(،  املتحف  )مثل 
بمشاريع  البارزة  والثقافية  األثرية  املواقع  من 
افتتا�  رة  تطوير وتأهيل مهمة، كما تنامت وت�ي
االت النشر  ن محج �ي ديدة �� املتاحف، وأقرت أنظمة حج
وما  الفكرية.  والحقوق  واملتاحف  واآلثار  ة  والبي�ئ
للتطوير  ة  حاحج أمس  ن  �ي �� العامة  املكتبات  تزال 
لبعض  ن  ر� املم�ي النشاط  برغم  وهويته،  املرفق  ن  �ي ��
ن يمكن االستفادة  ال وال�ت�ي ن املحج �ي دة �� املكتبات الرا�ئ
املتوزعة  العامة  املكتبات  إل�  اربها  تحج ونقل  منها 

ن مدن اململكة ومحافظاتها. �ي ��

ن  اه مؤسس�ي ن اليوم اتحج �ي الثقا�� ن الواقع  ر� ، يم�ي را� أخ�ي
ه  ن أوحج �ي راث وتوثيقه واالحتفاء به، يبدو �� لحفظ ال�ت
ر  غ�ي ن  �ي الثقا�� راث  بال�ت تع���  مشاريع  من  عديدة 
ات  املادي من حرف يدوية وفنون تقليدية ولهحج
والثقافية  األثرية  باملواقع  تع���  وأخرى  محكية، 
ن ظل  �ي ن ذلك �� �ي . يأ�ت �ي راث العمرا�� وحفظ مالمح ال�ت
ر مع العامل، تأثرت به بشكل  انفتا� وتواصل أك�ج
انات  االت -عل� األقل-  كاملهرحج واضح بعض املحج
والفنون  والعمارة  الثقافية،  والفعاليات 
واالطالع  مة،  رحج ال�ت لحركة  نشاط  مع  البصرية، 
ن  أيضا� التقرير  ل  يسحج العاملي.  ن  �ي الثقا�� ن  املنتح� عل� 
ن  �ي اهان، ت�تمثل �� مالحظة مهمة يتقاطع فيها االتحج
رد  اوز محج راث بحلة معاصرة تتحج ال�ت ن  إنتا�� إعادة 
التوظيف  اه  اتحج ن  �ي �� يبدو  كما  والتوثيق،  الحصر 
وفنون  األزياء  م  تصم�ي االت  محج ن  �ي �� راث  لل�ت املعاصر 

الطعام وفنون العمارة.
10
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وزارة الثقافة
ي �� ال الثقا�ف وإعادة هيكلة امل�ج

ن السابع عشر من شهر رمضان لعام 1439هـ  �ي ��
رقم  ن  امللك�ي األمر  صدر  2018م،  يونيو   2 املوافق 
الثقافة  وزارة  بتأسيس  ن  �ي يقص� الذي  أ/217، 
ن  �ي الثقا�� ال  املحج بتطوير  املعنية  هة  الحج لتصبح 
داخل  السعودية  للثقافة  هة  وواحج السعودي، 
ال بشكل  ن املحج �ي ها، ولتقود التحول �� اململكة وخارحج
ر�مته  الذي  مل  األ�ث التحول  سياق  مع  م  ينسحج
ن  عنصرا� الثقافة  ت  عّدَ ن  ال�ت�ي  ،2030 اململكة  رؤية 
ر  �تمع الحيوي الذي تنشده. ولعل أك�ث ن املحج �ي ن �� يسيا� ر�ئ
املشهد  ملستقبل  أهمية  2019م  عام  تطورات 
يتها  راتيحج ن إطالق وزارة الثقافة الس�ت �ي ن ي�تمثل �� �ي الثقا��
ب املوافق السابع والعشرين  ن العشرين من رحج �ي ��
ن اإلعالن  �� من حفل التدش�ي من شهر مارس، وتص�
ستة  حددت  ن  ال�ت�ي الوزارة،  هات  وتوحج رؤية  عن 
 ، �ي الثقا�� القطاع  قيادة  الوزارة:  لعمل  محاور 
مية املمكنة،  ة الثقافية، واألطر التنظ�ي وتطوير البي�ئ
، وتقدير املواهب ورعايتها،  ن الدول�ي �ي والتبادل الثقا��

راث والثقافة السعودية. وحفظ ال�ت

ن  ال�ت�ي الراهن  ن  �ي الثقا�� الواقع  مالمح  أبرز  من 
بهذا  يتعلق  ما  الفصول  ثنايا  ن  �ي �� استعرضت 
إذ تولت  القطاع،  به  الذي يمر  مي  التنظ�ي املخاض 
العقود  ن  �ي �� اململكة  ن  �ي �� ن  �ي الثقا�� الشأن  مسؤولية 
من  ابتداء  هات،  الحج من  عدد  املاضية  مسة  الح�
املعارف  ووزارة  الشباب  لرعاية  العامة  اسة  الر�ئ
مّهدت  ن  ال�ت�ي املؤسسات  وهي  اإلعالم،  ووزارة 
ن اململكة، ثم  �ي �� لألرضية املؤسسية األول� للثقافة 
ن  �ي �� ن بدايات األلفية امليالدية  �ي �� ن  �ي تركز الشأن الثقا��
ة العليا  اختصاصات وزارة الثقافة واإلعالم والهي�ئ
هات أخرى عديدة ذات  للسياحة، باإلضافة إل� حج
ر مباشر. ومع تأسيس  ن مباشر أو غ�ي �ي إسهام ثقا��
االت الثقافة  �تمعت مختلف محج وزارة الثقافة، احج
سياسات  وضع  عل�  قادر  واحد  سقف  تحت 
2019م  عام  ن  �ي �� قل  ف��ُ للقطاع.  شاملة  ثقافية 
الحرس  من  نادرية  الحج ان  مهرحج اختصاص 
ن إل� وزارة الثقافة، وكذلك أنشطة األندية  الوط���ي
ن  �ي لة العربية، ومركز امللك فهد الثقا�� األدبية، واملحج
ن  �ي �� األخرى،  الثقافية  املراكز  وبقية  بالرياض، 
م  مختلف مناطق اململكة، وكذلك أسند إليها تنظ�ي
معية العربية  معارض الكتاب، واإلشراف عل� الحج
معية السعودية  السعودية للثقافة والفنون، والحج
معية  وحج الطوابع،  معية  وحج التشكيلية،  للفنون 
ر  معية السعودية للكاريكات�ي ، والحج �ي التصوير الضو�ئ

معية  ، وحج �� معية املسرحي�ي والرسوم املتحركة، وحج
، �� السعودي�ي الناشرين  معية  وحج  ، �ي العر�ج ط   الح�
، كما تم نقل نشاط  �� ن السعودي�ي �� �ي معية املنتحج وحج
ة  ن -من حيث املبدأ- إليها من الهي�ئ راث الوط���ي ال�ت
ت  أنش�ئ ثم   . الوط���ي راث  وال�ت للسياحة  العامة 
بوزير  ن  ميا� تنظ�ي ترتبط  مختصة  ثقافية  ة  هي�ئ  11
م  الثقافة، لتكون مسؤولة عن إدارة وتطوير وتنظ�ي
القطاع املرتبط بها، وت�تمتع بالشخصية االعتبارية 
ات  ن واإلداري، وهذه الهي�ئ العامة واالستقالل املال�ي
ة  وهي�ئ مة،  رحج وال�ت والنشر  األدب  ة  هي�ئ هي: 
ة  وهي�ئ راث،  ال�ت ة  وهي�ئ األفالم،  ة  وهي�ئ األزياء، 
ة الفنون البصرية،  م، وهي�ئ فنون العمارة والتصم�ي
ية،  ة املسر� والفنون األدا�ئ ة املتاحف، وهي�ئ وهي�ئ
ة وهي�ئ املوسيقى،  ة  وهي�ئ املكتبات،  ة   وهي�ئ

فنون الطهي.

ن  �ي ن ما يزال �� ميا� ن تنظ�ي �ي ال الثقا�� وبالرغم من أن املحج
ن عام  �ي طور التشكل، إال أن وزارة الثقافة شرعت ��
ن تنفيذ بعض املبادرات  �ي 2019م بإطالق والبدء ��
ن عل�  �ي ن شهر مارس، يأ�ت �ي علن عن 27 منها �� ن ائُ ال�ت�ي
العاملي  سلمان  امللك  مع  محج عن  اإلعالن  رأسها 
ما  ف�ي  ، �ي الثقا�� "نمو"  وصندوق  العربية،  للغة 
ن  �ي السي��ما�ئ األحمر  البحر  ان  مهرحج من  كل  أطلق 

الوطنية  والفرقة  للمسر�  الوطنية  والفرقة 
اء  وحج الوطنية.  الثقافية  ز  وا�ئ والحج للموسيقى، 
إطالقها  ر  ع�ج الوزارة  أولويات  رأس  عل�  م  التعل�ي
، واإلعالن عن أكاديميات  �ي ن االبتعاث الثقا�� برنامح�
م  م الفنون إل� صفوف التعل�ي الفنون، وإدخال تعل�ي

م. ن تعاون مع وزارة التعل�ي �ي ن �� األسا��ي

وزارة  رؤية  إطالق  األول� عل�  السنة  وبعد مرور 
طط  الح� ر�م  ن  �ي �� است�ثمرت  ن  ال�ت�ي السنة  الثقافة، 
ات  الهي�ئ تتأهب  ر،  والتحض�ي الهياكل  وبناء 
ن  رامح� ال�ج من  املزيد  وتنفيذ  إلطالق  واملبادرات 
ن تع��� بكل قطاع من القطاعات،  ال�ت�ي التفصيلية 
واستكمال ما بدأ من تطوير للب��� التحتية واألطر 
. إن  �ي م والتدريب الثقا�� مية وخيارات التعل�ي التنظ�ي
منظومة  من  تبنيه  وما  الثقافية  املؤسسة  دور 
ه  تتحج الذي  للمبدع  املمّكنة  ة  البي�ئ يمثل  داعمة 
ن  ن نهاية املطاف عند البحث عن نتا�� �ي األنظار إليه ��

دد.  ن ومتحج ر� ن م�تم�ي ن وط���ي �ي ثقا��

الهوامش:

وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية   )1(
2030، ص 17.





امللخص 
التنفيذي
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يسة: أرقام ر�ئ

ح�ت�  اإلسالم  قبل  وتطورها  نشأتها  العربية؛ منذ  زيرة  الحج أهل  لغة  تزال-  -وال  العربية  اللغة  كانت 
اململكة  علت  اإلسالمية. وقد حج الحواضر  ن  �ي �� العلم  لغة  النبوة، واس�تمرت  ن عصر  �ي �� استقرت قواعدها 
طابات الحكومية  ن الح� �ي ن أنظمتها األساسية، و�� �ي ن من هويتها �� ن أصيال� زءا� العربية السعودية اللغة العربية حج

ر الحكومية. ن تطبيقات الدوا�ئ �ي الر�مية، و��

هات الحكومية السعودية املعنية باللغة العربية عن طريق  ن طليعة الحج �ي مية �� اءت املؤسسات التعل�ي وحج
أنشأت   ، األسا��ي م  التعل�ي ن  �ي �� العربية  اللغة  تدريس  إل�  فباإلضافة  املؤسسات،  من  واسعة  شبكة 
ن تخصصات ذات اتصال مباشر باللغة العربية وآدابها، األمر الذي  �ي ن علمية �� امعات السعودية برامح� الحج
ن  �� ن من املتخصص�ي ن ما يفوق االحتيا�� ن الحياة العملية، وتخريح� �ي ن للحضور �� ن قويا� ن للغة العربية أساسا� ��ّ ه�ي �يُ
رها،  ن بغ�ي �� م اللغة العربية للناطق�ي امعات السعودية معاهد لتعل�ي ن الحج �ي انب ذلك، تتوفر �� ال. إل� حج ن املحج �ي ��

. ار�� ن الح� �ي مية لتدريس اللغة العربية �� معيات اللغوية واملعاهد التعل�ي إضافة إل� الحج

عية  ن ذات مرحج ن اململكة؛ إال أنها افتقدت مؤسسهت� �ي ود عناية خاصة باللغة العربية �� وعل� الرغم من وحج
إل�  يهدف  الذي  العربية،  اللغة  دمة  لح� ن  الدول�ي عبدالعزيز  بن  عبدهللا  امللك  مركز  ن  �� نسث ائُ ح�ت�  ر�مية 
ن هذا الصدد  �ي �� ر أن أهم خطوة مؤسسية  مها، غ�ي املحافظة عل� سالمة اللغة العربية، ونشرها وتعل�ي
يزال  وما  العربية«،  للغة  العاملي  سلمان  امللك  مع  »محج مبادرة  عن  الثقافة  وزارة  إعالن  ن  �ي �� اءت  حج

ن طور النشوء. �ي مع �� املحج

مثل  الحديثة،  التقنيات  ي  �� �ف العربية  اللغة  حضور  تدعم  ي  ال�ت�� املبادرات  من  عدد  اململكة  ي  �� �ف د  يوحج
ن القرآن الكريم  �ي ن �� �ي ة النص العر�ج ن معالحج �ي مع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف التقنية �� توظيف محج
، باإلضافة إل� عناية بعض املؤسسات  �ي ات الحديثة للتعامل مع النص العر�ج �يّ رمحج ، وتفعيل ال�ج رقميا�
ن  �� ل�تمك�ي عربية  لغوية  مدونات  وتطوير   ، �ي والثقا�� ن  �ي العر�ج املحتوى  إلثراء  حاسوبية  مشروعات  بإنشاء 

راء تحليالت كمية. ن من إحج �� الباحث�ي

تحوي  إذ  واألهلية،  الحكومية  األكاديمية  املؤسسات  ن  �ي �� الوحدات  من  ن  عدد� مة  رحج ال�ت ن  حركهتَ ويدعم 
ر مس�تمر. كما نشطت  النشاط فيها متقطع وغ�ي أن  إال  مة  ترحج السعودية مراكز ووحدات  امعات  الحج
ن ذلك  �ي مة. يأ�ت رحج رونية معنية بالثقافة وبال�ت رة من منصات إلك�ت ن السنوات األخ�ي �ي رونية �� مة اإللك�ت رحج ال�ت
�تماعي؛ سواء أكان  ل التواصل االحج ن والثقافة السعودية عل� وسا�ئ �� ن سياق حضور ملحوظ للسعودي�ي �ي ��
مي  ن تطوير املحتوى. ونال النشاط املعحج �ي مة، أو �� رحج ن املرتبط باللغة واألدب، أو ال�ت ن النشاط التق���ي �ي ذلك ��
ن بالشأن اللغوي للتدارس والنقاش  �� ن إذ أصبحت هناك مساحة للمه�تم�ي �ي رو�� نصيبه من النشاط اإللك�ت

مة. رحج مية وخاصة بال�ت حول موضوعات لغوية ونحوية ومعحج

65
ن  ا� ن لغو�يّ ن وقسما� كلية ومعهدا�

ن معيات ووحدات عدهت�  وحج
 مع مراكز مختصة

باللغة العربية.

5463
ن اململكة منذ  �ي ن �� ما� رحج ن م�ت كتابا�
توحيدها وح�ت� عام 2016م 

رصدها املرصد السعودي 
مة. رحج لل�ت

149
عدد القرارات 

ن اململكة  �ي الصادرة ��
املعنية باللغة العربية 

ح�ت� عام 2015م.



16

يات                   امللخص التنفيذي ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

األدب



17

2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

604
ناس  ن األحج �ي كتب منشورة ��

 األدبية املختلفة خالل
عام واحد فقط 

)1441هـ/2018-2019م(.

161
رواية سعودية 

علت  منشورة حج
ربع عل�  الرواية ت�ت

. �ي عرش النشر األد�ج

3
ن سعوديون يحصلون �� ي�ي  روا�ئ

زة العاملية للرواية العربية ا�ئ  عل� الحج
عد أهم  ن �تُ منذ تأسيسها، وال�ت�ي
ال الرواية العربية. ن محج �ي زة �� ا�ئ حج

يسة: أرقام ر�ئ

ر  االت اإلبداعية، كما تزخر الساحة األدبية بعدد كب�ي ن ش�ت� املحج �ي ن األدب السعودي عل� إرث ضخم �� يتك��
ن الشعر  ال�ي ن محج �ي ن �� ازات محلية وعربية، وخصوصا� رون منهم إنحج ، حقق كث�ي �� ن من األدباء السعودي�ي دا� حج
ط  ن الوسا�ئ �ي ما �� ن باس�تمرار، الس�ي �ي ن املشهد األد�ج �ي والرواية. وتشهد الساحة حضور املزيد من األدباء الشباب ��
ن سّهلت للمبدع عملية الوصول للمتلقي. ورغم  �تماعي، ال�ت�ي ديدة لألدب، مثل مواقع التواصل االحج الحج
د صعوبة  ن كانت تحج ن إبراز العديد من املواهب ال�ت�ي �ي دل، إال أنها أسهمت �� ط من حج ما أثارته هذا الوسا�ئ

ل التقليدية املختلفة. ن الوسا�ئ �ي ن الوصول والنشر �� �ي ��

مية أو عل� صعيد مواقع التواصل  ازات اإلقل�ي ن عل� صعيد اإلنحج ن بارزا� م الشعراء السعوديون حضورا� قّدَ
ز  وا�ئ الحج غياب  من  ؛  املشهد الشعري الداخل�ي ن  �ي �� االنكماش  من  نوع  هناك  زال  ما  أنه  ر  غ�ي �تماعي،  االحج
حضور  األدبية، وتواضع  األندية  ز  وا�ئ حج من  عدد  توقف  بعد  ن  وخصوصا� واملتوسطة،  رة  الصغ�ي األدبية 
ن مقابل مستويات حضور أعل� للدورات وورش  �ي رية، �� ما الفعاليات املن�ج فعاليات األندية األدبية، الس�ي
ن ظّلن غياب  �ي اص، �� هات القطاع الح� ن دأبت عل� تقديمها بعض حج العمل املتعلقة بالكتابة اإلبداعية، ال�ت�ي

امعات واملعاهد. ن الكتابة اإلبداعية عن الحج برامح�

مة اإلبداعية  رحج ن مسابقة ال�ت �ي رة �� ن انعكس عل� املشاركة الكب�ي مة األدبية انتعاشا� رحج كما يشهد حقل ال�ت
والحكومية  اصة  الح� هات  الحج من  العديد  عقدت  كما  للكتاب،  ن  الدول�ي دة  حج معرض  من  �� مت  أق�ي ن  ال�ت�ي
ال. وما زالت الرواية السعودية  -وعل� رأسها وزارة الثقافة- دورات وورش عمل لتطوير هذا املحج
ن عدد من الفعاليات البارزة. �ي رة �� �� لهذا العام، كما يس�تمر االه�تمام بالقصة القص�� تتصدر النشر األد�ج

ز العربية،  وا�ئ رة والطويلة للحج م القص�ي ن القوا�ئ �ي �� ن  وقد حققت عدة روايات سعودية هذا العام حضورا�
عل�  أو  مهور  الحج مستوى  عل�  -سواء  االه�تمام  غياب  لحظ  و�يُ رة،  القص�ي القصة  مستوى  عل�  وكذلك 
ذلك لغياب  يعود  وربما  اإلعالمي،  الصيت  أو  ز  وا�ئ الحج نطاق  ن  خار�� األدبية  باألعمال  النقاد-  مستوى 

حركة نقدية موازية للحركة اإلبداعية.
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ريت  حج ائُ ي  ال�ت�� الهيكلية  رات  التغ��ُّ بعد  تحوالت  بعدة  السعودية  العربية  اململكة  ن  �ي �� األزياء  قطاع  مّرن 
وإبداعي. وبعد  ن  ف���ي إل� تخصص  تربوي  ال من تخصص  املحج مية، عندما تحول  التعل�� املؤسسات  ي  �� �ف
رة  ن إطار االستهالك ف�ت �ي ، وحصرت القطاع �� �� ن املحلي�ي �� ن املصمم�ي ت من إنتا�� مية وتمويلية حّدَ عقبات تنظ�ي
ات األزياء والعالمات  ن ازدياد حضور منتحج �ي رة، �� ن السنوات األخ�ي �ي رات الثقافية، �� طويلة، أسهمت التغ��ُّ
ن اململكة؛ كاملعارض املو�مية،  �ي ديدة �� ر منافذ عرض حج ن الحياة اليومية من خالل تو��ُّ �ي ارية املحلية �� التحج
مهور  ن إل� الحج �� ن سهلت وصول املصمم�ي �تماعي ال�ت�ي ن بشبكات التواصل االحج لهت� رونية مم�ثّ واملنصات اإللك�ت

ن والعاملي. املحل�ي

ن أسابيع املوضة  �ي �� ي الشباب، ومشاركتهم  �ف املصممات واملصمم�� يل من  ن مع صعود حج ن ذلك تزامنا� �ي يأ�ت
ه العام  ي املمارسة الفنية بالتوحج �� ر �ف مية، وتنامي التغ�� ة واإلقل�ي ز املحل�يّ وا�ئ العاملية وتحقيق عدد من الحج
الحفظ  اوز  تتحج  ، الوط���ي ن  �ي الثقا�� والتنّوع  راث  ال�ت عناصر  است�ثمار  خالل  من  وطنية  بهوية  ربطها  نحو 
ات  م األزياء الحديثة وتطوير منتحج ن تصام�ي �ي ها �� والتوثيق األكاديمي، إل� استخدام هذه العناصر ودمحج
ن من  زءا� ر من خاللها عن هوية محلية؛ ليصبح قطاع األزياء حج مستوحاة من األزياء التقليدية والتعب�ي

. ن الوط���ي �ي املشهد الثقا��

؛ كإقامة الفعاليات  �ي �تمع املد�� ر الدعم للقطاع من مؤسسات عامة ومؤسسات املحج ر توف�� مل التغ�ي �ث
انات  ن املهرحج �ي �� ارية  ن وعالماتهم التحج �� ن التدريب، واالحتفاء باملصمم�ي وامللتقيات وورش العمل وبرامح�
 ، راث الوط���ي م ال�ت من قوا�ئ واملوا�م الثقافية، وتفعيل االه�تمام باألزياء التقليدية وحصرها وتوثيقها ��
ن  �ي �� اتهم ودعم مشاركتهم  ن ملنتحج رويح� اد سوق لهم لل�ت ال الحياكة والتطريز وإيحج ن محج �ي �� ن  �� ودعم الحرفي�ي
ملتقى  م  بتنظ�ي الثقافة  وزارة  الداعمة:  املؤسسات  هذه  رأس  عل�  ن  �ي ويأ�ت مية.  وإقل�ي محلية  معارض 

ة األزياء«. »مستقبل األزياء«، وإنشاء »هي�ئ

من  راد  االست�ي عل�  يع�تمد  يزال  ال  ال  املحج أن  إال  اململكة،  ن  �ي �� األزياء  ات  منتحج عل�  الطلب  من  وبالرغم 
تحّديات  هه  تواحج اإلبداعي  للعمل  متكاملة  ة  وبي�ئ صناعة  إل�  األزياء  قطاع  تحول  ألن  وذلك  ؛  ار�� الح�
العرض، وهذه  ن ومنافذ  اإلنتا�� م والتدريب وتوفر خطوط  بالتعل�ي التحتية، تتعلق  البنية  ي  �� �ف مختلفة 
األيدي  استقدام  نحو  ه  التوحج إل�  ن  �� واملصمم�ي ارية  التحج العالمات  أصحاب  بعض  تدفع  التحديات 
ن ودة املطلوبة لإلنتا�� الحج ن للحصول عل�  ار�� الح� ن  �ي �� ن  اإلنتا�� إل�  ه  التوحج أو   ، ار�� الح� رة من  �ج الح�  العاملة ذات 

بأسعار مناسبة.

يسة: أرقام ر�ئ

11
امعة سعودية  حج

ن  تقدم برامح�
م األزياء. ن تصم�ي �ي ��

4.3%
ن اململكة �ي  ينفقها الفرد ��

ن استهالك �ي  من دخله الشهري ��
املالبس واألقمشة واألحذية.

925
ن  �� عدد السعودي�ي

والسعوديات الذين يعملون 
ن مهن تتعلق باألزياء. �ي ��
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يسة: أرقام ر�ئ

12
عدد صاالت السي��ما 
ارية املرخصة  التحج

ن اململكة. �ي ��

ي شخص �ف 4 مالي��
أعداد مرتادي السي��ما 

منذ افتتاحها وح�ت� نهاية
عام 2019م.

101
 عدد األفالم السعودية املصنفة

رة  ية طويلة وقص�ي ن أفالم روا�ئ �� )ب�ي
ن عام 2019م. �ي قية( �� وأفالم وثا�ئ

ال  محج ن  �ي �� املتخصصة  م  التعل�ي ن  برامح� ومحدودية  لعقود  اململكة  ن  �ي �� ية  السي��ما�ئ العرض  دور  غياب  مع 
ألشخاص  الفردية  هود  عل� الحج ن  ما� وقا�ئ ن  متواضعا� اململكة  ن  �ي �� األفالم  ن  إنتا�� حراك  ظل   ، �ي املر�ئ ن  اإلنتا��
هود  الحج هذه  أن  رة. إال  القص�ي ن األفالم  �ي �� تركزت غالبيته  الذي   ، ودة املنتح� حج عل�  أثر  هواة؛ مما 
محققة  اململكة  ن  خار�� ية  سي��ما�ئ انات  مهرحج ن  �ي �� التحتية بالحضور  البنية  استطاعت تعويض ضعف 
إلقامة  حثيثة  محاوالت  خالل  من  محلية بديلة  عرض  منصات  ومحاولة تكوين  ز،  وا�ئ الحج من  ن  عددا�
أهمها  كان  اململكة،  ن  �ي �� ن  عا� شا�ئ ن  ن نشاطا� يا� تدريحج غدت  عدة، ح�ت�  سعودية  مدن  ن  �ي �� األفالم  انات  مهرحج

ن اململكة. �ي يسية لألفالم �� ان أفالم السعودية الذي كان بمثابة منصة ر�ئ مهرحج

روز، وتمثلت  ديدة بال�ج ديدة من الشباب القادم بأفكار حج موعة حج م ذلك، بدأت مشاركة محج ن خص� �ي ��
املباشر  وللوصول  لألفالم  سهلة  عرض  رونية كوسيلة  يوتيوب اإللك�ت منصة  عل�  ن  اإلنتا�� ن  �ي �� ذروتها 
ن  ن إبراز املواهب الوطنية ال�ت�ي �ي ه مستويات مشاهدة عالية. وقد أسهم ذلك �� مهور، وحقق ما تنتحج للحج
ن خاصة  رافية، واستحداث شركات إنتا�� ن وتحقيق مستوى من االح�ت ن املحل�ي تمكنت من تطوير اإلنتا��

ن دول عربية. �ي ن افتتا� فروع لها �� �ي ح بعضها �� ن األفالم، ونحج ن إنتا�� �ي ن آخذة بالتوسع �� �ي رو�� باملحتوى اإللك�ت

ية  ن األفالم الروا�ئ ؛ فتنامى االه�تمام بإنتا�� �� ومع عودة ُدور السي��ما إل� اململكة انتعش النشاط السي�فما�ئ
انات  مهرحج ز  وا�ئ حج وحيازتها  والدولية،  العربية  انات  املهرحج ن  �ي �� السعودية  األفالم  ومشاركة  الطويلة، 
املستقلة. ومع  ان صندانس لألفالم  ومهرحج  ، الدول�ي ن  �ي السي��ما�ئ فينيسيا  ان  مثل مهرحج عاملية، 
م  بتنظ�� ديدة معنية  حج كيانات  ت  نش�ئ ائُ ية،  املر�ئ والعروض  األفالم  لقطاع  الثقافة  وزارة  استحداث 
ن لألفالم،  لس السعودي لألفالم، واألرشيف الوط���ي ة األفالم، واملحج القطاع ودعم صناعة األفالم، كهي�ئ
 ، اإلنتا�� ويد  وتحج ودعم  الوطنية  هات لت��مية املواهب  عدة حج من  املبادرات التنافسية  إل�  باإلضافة 
ن  �ي السعودية �� األفالم  لدعم  »ضوء«  ، ومسابقة  الدول�ي ن  �ي السي��ما�ئ األحمر  البحر  ان  مهرحج كمؤسسة 

وزارة الثقافة، ومسابقة أيام الفيلم السعودي ملركز إثراء.

ية قادرة عل� املنافسة،  ن إل� صناعة سي��ما�ئ ن املحل�ي هناك عدد من التحديات أمام تحويل حراك اإلنتا��
إل� زيادة  ة  رافية؛ هناك حاحج ن وقلة االح�ت ر املتخصص لإلنتا�� املحتوى والطابع غ�ي فمع اس�تمرار ضعف 
رة  ، كما تغيب تخصصات مهنية كث�ي �ي ن املر�ئ ال األفالم واإلنتا�� ن محج �ي مية �� عدد ونوعية التخصصات التعل�ي
ية متكاملة. وبالرغم من انتشار  ة إنتاحج ن إليها القطاع لتكوين بي�ئ عن سوق العمل السعودي يحتا��
ن  املحل�ي مهور  الحج عن  ن  بعيدا� السعودي  الفيلم  يزال  ما  اململكة  داخل  عدة  مناطق  ن  �ي �� العرض  منصات 
ن صاالت  �ي ن مطلوبة لدعمه وتمكينه �� �� ن شباك التذاكر وغياب آليات وقوان�ي �ي لعدم قدرته عل� التنافس ��

ارية. العرض التحج
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155
مسرحية قدمتها كل من 

معية العربية السعودية  الحج
ة  للثقافة والفنون والهي�ئ
رفيه وحدهما. العامة لل�ت

94565
ن لعروض  مال�ي عدد الحضور اإلحج

ن النصف األول  �ي هذه املسرحيات ��
فقط من عام 2019م.

300
زة دولية عل� األقل  ا�ئ حج

حصدها املسر� السعودي 
ية. ارحج من خالل مشاركاته الح�

يسة: أرقام ر�ئ

تأسيسية فردية  تبع ذلك عدة محاوالت  1932م، وقد  عام  اململكة منذ  ن  �ي �� املسرحية  الكتابة  بدأت 
أسهم  مما  املعارف،  وزارة  أنشطة  من  ه �� الر�مي بإدراحج الدعم  بدأ  أن  إل�  السعودي،  للمسر� 
املسرحي  النشاط  خفت  ثم  امليالدية،  وال�ثمانينيات  السبعينيات  ي  �� �ف السعودي  املسرح  ازدهار  ن  �ي ��
العربية  املحافل  ن  �ي �� ي  ارحج الح� الحضور  اس�تمرار  اململكة، مع  مناطق  معظم  ن  �ي �� التسعينيات  ن  �ي ��
ن  �� للمسرحي�ي ن  يس�ي الر�ئ الحاضن  والفنون  للثقافة  السعودية  العربية  معية  الحج مية، وكانت  واإلقل�ي
ر  ن تنشيط الحركة املسرحية، رغم توقف عدد كب�ي �ي ن �� ن مهما� انات املسرحية دورا� ، كما أدت املهرحج �� املحلي�ي

انات املهمة. من املهرحج

ن من  املسرحية داخليا� العروض  أعداد  ن نمو  �ي واكبت رؤية اململكة 2030 �� ن  ال�ت�ي رات  التغ�ي أسهمت 
رفيه، وقد رافق ذلك دخول عدد  ة العامة لل�ت اري، بدعم من الهي�ئ ن فرع املسرح التحج �ي ن �� ديد، خصوصا� حج
ود طلب  2019م، وحج ال. وعكست مؤشرات عام  ن هذا املحج �ي �� اص  محدود من مؤسسات القطاع الح�
ن أعداد الحضور للمسرحيات املقامة، وأرقام مسح املشاركة الثقافية. �ي عل� العروض املسرحية، تمثل ��

ن تقام عليها العروض املسرحية، إال أن من أهم التحديات  ود عدد من القاعات واملسار� ال�ت�ي ورغم وحج
ن للندوات  هزة أساسا� هزة؛ فأغلب هذه املسار� هي قاعات محج ه املسر�، هو قلة املسارح املحج ن تواحج ال�ت�ي
هم  اململكة  ن  �ي �� املسرحي  النشاط  عل�  ن  �� م�ي القا�ئ فمعظم  راف؛  االح�ت غياب  إل�  ن  إضافهت� واملحاضرات، 
امعات السعودية.  د معاهد فنون مختصة، كما تغيب تخصصات املسر� عن الحج من الهواة، فال توحج
ية  األدا�ئ والفنون  للمسر�  ة  إنشاء هي�ئ تم  القطاع،  تطوير  ل  أحج ومن  التحديات  هذه  هة  مواحج ن  �ي و��
�ي  ن االبتعاث الثقا�� من برنامح� ت وزارة الثقافة تخصصات املسر� �� ، كما أدرحج وتأسيس املسر� الوط���ي

رافية. ل تأهيل كوادر اح�ت الذي أطلقته من أحج
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يسة: أرقام ر�ئ

950
ية الشعبية  ن الفرق الغنا�ئ �ي ن �� عضوا�

ن اململكة. �ي ��

240 مليون ريال
ل  ر الوسا�ئ ر من )5.5( مليون مس�تمع للموسيقى ع�ج وأك�ث

ن اململكة. �ي املتدفقة ��

يل من الرواد  ن يد حج مسينيات  والستينيات امليالدية، بدأ تشكل الغناء السعودي الحديث عل�ي منذ الح�
ن  دوا دعما� ية العربية، ووحج الذين تشّربوا ألوان الفنون املوسيقية املحلية املختلفة وتأثروا بالحركة الغنا�ئ
ن محطات اإلذاعة والتلفزيون ومدرسة  �ي �� الفرق املوسيقية  ن  �ي �� من بعض املؤسسات الحاضنة م�تمثلة 
رية  ماه�ي ، اس�تمر صعود األغنية الحج ن الحقا� يش السعودي. وبرغم انحسار الدور املؤسس�ي موسيقات الحج
ن بفضل العديد من األ�ماء الفنية الالمعة. وعل�  �ي رت باألغنية السعودية حدود العامل العر�ج ن ع�ج وال�ت�ي
�تماعية متعددة كذلك. ن أوساط احج �ي دها وحضورها �� صعيد موازي، حافظت األغنية الشعبية عل� تواحج

الفنون  ن  �ي و�� باملوسيقى،  االحتفاء  مستوى  عل�  نوعية  نقلة  اململكة  ن  �ي �� رة  األخ�ي السنوات  شهدت 
انب  حج إل�  كثقافة،  املوسيقى  حضور  ن  �ي �� تمثل  العامة،  ات  الهي�ئ من  عدد  بل  �تِ من  كافة  ية  الغنا�ئ
الكالسيكية  للموسيقى  األمسيات  من  العديد  ظمت  ُ�� حيث  كذلك،  رفيهي  وال�ت �تماعي  االحج حضورها 
رفيهية  ال�ت رية  ماه�ي الحج الحفالت  انب  حج إل�  الشعبية،  الفلكلورية  للفرق  الثقافية  والفعاليات  العاملية، 
مدن مختلف  ن  �ي �� والثقافية  اليومية  الحياة  مظاهر  من  ن  مظهرا� املوسيقى  وأصبحت  عدة،  مناطق  ن  �ي �� 

ومناطق اململكة.

املستقلة  الشبابية  والفرق  الهواة  ظاهرة  نمو  هو  اليوم  املوسيقية  الساحة  ن  �ي �� يلحظ  ما  أبرز  من 
ن منافذ خاصة أو عامة محدودة كاملقاهي  �ي ن وتقديم عروض �� �ي م الذا�ت ريب والتعل�ي ن اع�تمدت عل� التحج ال�ت�ي
ي اململكة باس�تمرارية نسبية،  �� ية �ف ره من الفنون الغنا�ئ ي غ�� �ف ي من ب�� �� واملطاعم. كما تمتع الغناء الشع�ج
�تماعية.  انات الوطنية والحياة االحج ن املهرحج �ي م �� راف الر�مي والحضور شبه الدا�ئ إذ حظي بمساحة من االع�ت

ن التوسع مع االه�تمام املتنامي بعناصر الهوية الثقافية. �ي ن �� وقد أخذت هذه املساحة مؤخرا�

املوسيقي  والتوزيع  يل  التسحج من  ن  ابتداء� اململكة،  ن  �ي �� األغنية  صناعة  ه  تواحج ن  ال�ت�ي التحديات  أهم  من 
ي املوسيقي؛ حيث تنعدم  ن غياب شركات اإلنتاح� �ي مهور، �� ن بالتصوير والتسويق للوصول إل� الحج وانتهاء�
العامل،  ن  �ي كبا�ت اململكة،  ن  �ي �� املوسيقى  قطاع  ويمر  الصاعدة.  واملواهب  ن  �� الفنان�ي أمام  املحلية  يارات  الح�

ي املوسيقي. ي أنماط االستهالك واإلنتاح� �� بتحوالت �ف

لإلبداع واالست�ثمار،  بأرضية خصبة  يعد  املوسيقية  الحية  يالت والعروض  التسحج ي عل�  العال�� الطلب 
املهيأة إلقامة  املسار�  ن عدد  �ي �� ال من نقص  املحج هها  يواحج يسية  ر�ئ ة تحديات  إذا تمت معالحج ن  خصوصا�
ن املؤهلة، وكذلك نقص الكوادر  ن الف���ي يل واإلنتا�� ن استوديوهات التسحج �ي ر �� ية ونقص كب�ي الحفالت الغنا�ئ
ن الغياب التام للبنية  �ي ال ت�تمثل �� ر أن أهم تحديات املحج . غ�ي �� ن وموزع�ي �� ن وعازف�ي �� املوسيقية من ملحن�ي
ن أعلنت عنها وزارة الثقافة.  م املوسيقي ال�ت�ي ن التعل�ي �ي ن أهمية املبادرات �� �ي مية، ومن هنا تأ�ت التحتية التعل��
تأسيس  ن  �ي يأ�ت املوسيقي،  ال  املحج ن  �ي �� واالستهالك  م  التعل�ي عل�  الطلب  ومؤشرات  املواهب  وفرة  ومع 

. ن املشهد املحل�ي �ي ة املوسيقى« خطوة مهمة لتفعيل هذه العناصر �� »هي�ئ
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يسة: أرقام ر�ئ

ن  �ي �� ركزت  ن  �� ح�ي ففي  رة،  األخ�ي السنوات  ن  �ي �� والعددي  النوعي  بالتطور  اململكة  ن  �ي �� انات  املهرحج أخذت 
ن بمشاركة مختلف  انات وتنوعت الحقا� ن بحلة وطنية، تنامت املهرحج ن تحديدا� �ي را�ث انب ال�ت البداية عل� الحج
م  تنظ�ي شركات  خالل  من  اص  الح� القطاع  إسهام  إل�  باإلضافة  الحكومية،  والقطاعات  املؤسسات 

انات والفعاليات ووكاالت إدارة املواهب. املهرحج

مية  رات إدارية وتنظ�� انات والفعاليات منذ اإلعالن عن رؤية اململكة 2030 تغ�� وقد شهد قطاع املهرحج
ر  أك�ث هات  حج إل�  الوطنية  انات  املهرحج أهم  إسناد  مع  التنوع،  وزيادة  ن  والنضح� للتطور  ن  فرصا� أتاحت 
الداخلية  السياحة  ت��مية  يستهدف  الذي  السعودية«  »موا�م  ن  برنامح� إطالق  إل�  إضافة   ، اختصاصا�

ن محدد. من نطاق زم���ي انات مخصصة ملناطق محددة �� بإقامة فعاليات ومهرحج

ن إحياء بعض  �ي �تمعات املحلية �� اص، لوحظت مساهمة املحج ات الحكومية والقطاع الح� وباإلضافة إل� الهي�ئ
ن من  ن توقفت ممارستها حقبة من الزمن، كما أن عددا� االحتفاالت والفعاليات املو�مية القديمة ال�ت�ي

مية وفنية. ن تعل�ي �تمع وبرامح� انات ثقافية للمحج ر الربحية قامت بتقديم مهرحج املؤسسات األهلية وغ��

رغم  ضخمة  رية  ماه�ي حج حققت  مستوردة  فعاليات  إقامة  إل�  انات  واملهرحج الفعاليات  تنوع  امتد 
بها  �تمع  املحج أفراد  تع�تمد عل� مشاركة  ن  ال�ت�ي رة  الصغ�ي الفعاليات  استقدامها، عل� عكس  تكلفة  ارتفاع 
تسهم  السلبية،  وانب  الحج بعض  وبرغم  ا�.  للنحج ن  مهما� وشريكا  الفعالية  ن  �ي �� ن  أساسيا� ن  عنصرا� وكونهم 
ذب االست�ثمارات، وتعزيز املهارات اإلدارية وإثراء وتطوير  ن حج �ي انات والفعاليات املستوردة �� هذه املهرحج
ر فرص عمل باالستعانة بالطاقات الشبابية لألعمال  ن توف�ي �ي رات الوطنية. كما يسهم القطاع عامة �� �ج الح�

انات. مية املصاحبة للفعاليات واملهرحج التنظ�ي

ر ضخامة  ن اململكة، وتش�ي �ي �� الثقافة نموًا  أحد أسرع قطاعات  انات  الثقافية واملهرحج الفعاليات  وتعد 
�تمعي عل� هذه الفعاليات،  انات الثقافية إل� ارتفاع اإلقبال والطلب املحج أعداد الحضور للفعاليات واملهرحج
تطوير  ضرورة  يستدعي  مما  واالست�ثمار،  املشاركة  ال  محج ن  �ي �� ي  ارحج الح� االه�تمام  حصدها  إل�  باإلضافة 
ن  �ي ن مناطق اململكة �� �ي انات �� ر للمهرحج دمات املصاحبة له. ومع االنتشار الكب�ي البنية التحتية للقطاع والح�
مهور  رونية لتعريف الحج حدثت منصات إلك�ت عام 2019م، ولتسهيل التعريف بها والوصول إليها اس�تُ
مة  ن املقّدَ رامح� ن مقابل قّلة ال�ج �ي ن القطاع �� �ي ن �� �� ايد عدد العامل�ي ر� لة واملخطط لها. كما ي�ت بالفعاليات املسحج

رة. ن تدريبية قص�ي ن دبلومات وبرامح� �ي زها �� امعات، وترّكُ من قبل الحج

55%
ن الذين  �� م�ي ن واملق�ي �� نسبة املواطن�ي

ن  ن واحدا� انا� ن أو مهرحج حضروا فعاليهت�
ن  ن عشر شهرا� عل� األقل خالل االث���ي

املنصرمة.

350
عدد فعاليات مو�م عيد 

ر من 90  ن أك�ث �ي الفطر ��
ن عام  �ي مدينة سعودية ��

2019م.

498185
عدد زوار

ان سوق عكاظ مهرحج
ن نسخة �ي ��

عام 2019م.
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يسة: أرقام ر�ئ

ن واملستورد، والريف  رات التقليدي والحديث، واملحل�ي ي متغ�� �ف ن اململكة بتحوالت عدة ب�� �ي مرت العمارة ��
رة من اكتشاف  اءت الف�ت دة، حج ن البناء واإلنشاء هي السا�ئ �ي واملدينة، فبعد أن كانت الطرق البسيطة ��
 . ذريا� رت فيه الشخصية املعمارية للمملكة حج النفطية كمنعطف تاريخي تغ�ي ن الطفرة  إل� أو�� النفط 
يمكن  املستوردة،  الحديثة  العمارة  ملفردات  األول�  الشرارة  مسينيات  الح� رة  ف�ت بداية  مع  وانطلقت 
ن اململكة. ثم ظهر  �ي �� ارب العمارة الحديثة  ل« تحج ن تشكلت فيها »أوا�ئ ال�ت�ي رة »الطليعة«  أن تسمى بف�ت
ن  اه معماري عام يطر� تساؤالت مهمة عن مدى مالءمة النتا�� منذ نهاية السبعينيات امليالدية اتحج
املعماري  ي  النتاح� هوية  أصبحت  ح�ت�  ن  التال�ي العقد  ينتِهن  ومل  الثقافية.  اململكة  لهوية  ديد  الحج املعماري 
ن مؤيد ومعارض.  �� دليتها ب�ي ، عل� حج ي الحفطاب املعماري املحل�� �� ي محورية �ف عيت� الثقافية مسأل�تً ومرحج
ودة العالية، وبقيت املشاريع الصغرى  رى ذات الحج ن املشاريع الك�ج �ي وانحصرت محاوالت تأصيل الهوية ��

ن هذا السياق إل� حد بعيد. مثل املساكن خار��

ي تكوين  �� ة �ف وعل� الرغم من تسارع عملية البناء والت��مية إال أن مهنة العمارة سارت بخطوات متباط�ئ
مية املتفرقة مل تتعامل مع مهنة  ي كقطاع موحد ل� شخصية خاصة، كما أن الهياكل التنظ�ي �� را�ف إطار اح�ت
االت وزارة الثقافة،  ن محج �� مينها ب�ي زء من البنية الثقافية للمملكة. لذلك يعد تص� العمارة باعتبارها حج
ن يؤمل أن يوفر أول مظلة متكاملة للعمارة  ن نوعيا� م« تطورا� ة فنون العمارة والتصم�ي وتأسيس »هي�ئ
ديدة لبعض  ات امللكية الحج ابية استحداث الهي�ئ . يضاف إل� هذه التطورات الهيكلية اإليحج �� واملعماري�ي

ية لتلك املدن. مة املعمارية والثقافية االستثنا�ئ ياتها بشكل مباشر عل� الق�ي راتيحج ن اس�ت ر� املدن، وترك�ي

رة بعض املبادرات العملية عل� عدد من األصعدة مثل مبادرة »أنسنة املدن«،  ن اآلونة األخ�ي �ي ظهرت ��
والتقنية  ال�تمويلية  الصعوبات  ة، برغم  البي�ئ تتواءم مع  ديدة  بناء حج ن تطوير مواد  �ي �� وكذلك مبادرات 
القوقعة  العمارة من  ن  �تمعية وخرو�� املحج ظهور أشكال من املشاركة  ال  املحج هها. كما شهد  تواحج ن  ال�ت�ي

موعات التطوعية النشطة. ر نشوء عدد من املحج املؤسسية ع�ج

بظاهرة  يسمى  ما  ف�ي رى  الك�ج السعودية  للمدن  إل�  وصلت  للحدود  عابرة  معمارية  لغة  ظهرت  كما 
ي�تماهى شكل  ن  ال�ت�ي املدن  لهذه  اري  التحج الوسط  ن  �ي �� ية  احج الزحج ن  األبرا�� احم  ر� ت�ت العاملية«، حيث  »املدن 
ال عدد من التحديات أهمها الصعوبات  ه املحج ة تذوب فيها الهوية. يواحج العمارة الحديثة فيها إل� درحج
ن  مية واملمارسة املهنية، وغياب الصوت املعماري املحل�ي ن املؤسسات التعل�ي �� مة ب�ي وة القا�ئ مية والفحج التنظ�ي
ن  هات ال�ت�ي ن تحت مظلة مهنية واحدة، وندرة الحج ميا� ن الصحافة والنشر املعماري أو تنظ�ي �ي ن �� ن اعالميا� سواء�

تدعم البحث والتطوير.

8
ن اململكة حازت  �ي مشاريع ��

زة آغا خان ا�ئ عل� حج
العاملية للعمارة.

8912
سعودية وسعودي 

ن مهنة »مهندس  �ي يعملون  ��
معماري« )2019م(.

13
قسم عمارة و17 قسم

امعات  ن الحج �ي ن �� م داخل�ي تصم�ي
السعودية.
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 ، �� السن�ي آلالف  تمتد  لحضارات  أثرية  كنوز  من  ثري،  ن  �ي ثقا�� راث  ب�ت السعودية  العربية  اململكة  تمتاز 
يال. وقد  ن من فنون ومعارف توارثتها األحج وأنماط عمرانية تتنوع بتنوع مناطقها الشاسعة، ومزيح�
منذ  مالمحه  وتدوين  راث  ال�ت هذا  حفظ  ن  �ي �� وأدباء  ن  �� آثاري�ي ن  �� ومؤرخ�ي ن  �� غرافي�ي حج من  الرواد  ساهم 

ن العقود الالحقة. �ي هود املؤسساتية �� ، ح�ت� لحقت بهم الحج �ي منتصف القرن امليالدي املا��

ن إطار ر�مي محفز، فحوت مبادرات رؤية اململكة 2030،  �ي راث �� تنشط اليوم مبادرات املحافظة عل� ال�ت
ر املادي. ومع هذه  راث املادي وغ�ي مل ذلك مختلف أشكال ال�ت راث، �ث عل� مسارات رعاية وتطوير ال�ت
ممارسات  أو  التنقيب،  عمليات  اس�تمرار  ن  �ي �� ن  سواء� ن  يا� منهحج ن  دعما� ال  املحج د  يحج ديدة،  الحج السياسات 
ر  غ�ي راث  ال�ت عناصر  وحصر  توثيق  وأعمال  وتأهيلها،  ن  �ي العمرا�� راث  وال�ت األثرية  املواقع  عل�  املحافظة 
الثقافة،  لوزارة  التابعة  الثقافية  القطاعات  من  بعد دخوله �� ديدة  ملرحلة حج القطاع  ويتأهب  املادي. 
ة العامة للسياحة  ن من حيث املبدأ من الهي�ئ راث الوط���ي لس الوزراء بنقل نشاط ال�ت وصدور قرار محج

راث. ة ال�ت ن أواخر عام 2019م، وتأسيس هي�ئ �ي ن إل� وزارة الثقافة �� راث الوط���ي وال�ت

راث، وشهد العام 2019م تأسيس عدد منها،  ي املعنية بال�ت �� �تمع املد�ف يلحظ نمو أعداد مؤسسات املحج
وزارة  أطلقت  الذي  الصناعي،  راث  ال�ت مثل  واسع  باه�تمام  تحظى  تكن  مل  بعناصر  العناية  شهد  كما 
. ال تقوم  �ي انب مسابقة لتوثيق املوروث الشع�ج الثقافة مبادرة لتوثيقه عل� شكل مسابقة عامة، إل� حج

�تمعية كذلك. ن تعزيز املشاركة املحج �ي ن التوثيق فحسب، ولكنها تساهم �� �ي هذه املسابقات بدور ��

راث، إذ يمكن  ن لظهور أشكال االه�تمام العام بال�ت يس�ي ر أن هذه املبادرات العامة مل تكن املحرك الر�ئ غ�ي
الحضور  كثافة  انب  حج إل�  مظاهر،  عدة  ن  �ي �� يتضح  راث  ال�ت عناصر  مع  أوسع  عفوي  تفاعل  مالحظة 
ن هذا العام 2019م، وعل� رأسها  �ي ر منها �� م عدد كب�ي ن أق�ي راثية املتنوعة وال�ت�ي انات ال�ت للفعاليات واملهرحج
هود  زء من حج ن املواقع األثرية والثقافية، كحج �ي م عدد من هذه الفعاليات �� . وأق�ي نادرية الوط���ي ان الحج مهرحج
يزال  ال  أنه  إال  املختلفة،  �تماعية  واالحج الثقافية  لألنشطة  �تمع، كمساحات  املحج بحياة  وربطها  تفعيلها 
معدالت عل�  أثره  ينعكس  للزيارة،  املؤهلة  املواقع  أعدد  ن  �ي �� وتواضع  التحتية،  الب���  ن  �ي �� ضعف   ثمة 

الزيارة بالعموم.

ال  راث فرصًاي است�ثمارية، مثل محج م الهوية، توفر بعض عناصر ال�ت مة الثقافية املرتبطة بصم�ي انب الق�ي بحج
للمواقع  السياحية  مة  الق�ي إل�  باإلضافة  رافية،  االح�ت نحو  خطوات  اليوم  يخطو  الذي  اليدوية  الحرف 
ر  ال ينتظر الكث�ي ن تأهيلها وتسويقها، إال أن املحج �ي ن عل� الرغم من التحسن امللحوظ �� االثرية والثقافية ال�ت�ي

دمات السياحية. ودة الح� ن حج �� ن تحس�ي �ي من التطوير ��

يسة: أرقام ر�ئ

1985
راث  ن عدد مواقع ال�ت مال�ي إحج
ن تم حصرها. ن ال�ت�ي �ي العمرا��

5
لة  عدد املواقع املسحج
راث  مة ال�ت من قا�ئ ��
ن اليونسكو. �ي العاملية ��

7
ن اململكة  �ي ن �� �ي راث الثقا�� عناصر من ال�ت

ن  �ي راث الثقا�� مة ال�ت ن قا�ئ �ي لة �� ُمسحج
ن اليونسكو. �ي ر املادي �� غ�ي
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قدم  العشرين،  القرن  من  امليالدية  والستينيات  مسينيات  الح� ن  �ي �� مت  أق�ي ن  ال�ت�ي األول�  معارضه  منذ 
األساليب  مختلف  ن  �ي �� ن  أعماال� أبدعوا  الذين  ن  �� الفنان�ي من  متتابعة  ن  ياال� أحج السعودي  ن  الف���ي املشهد 
ن دعم املشهد  �ي ن �� ن مهما� ن مؤسسيا� اسة العامة لرعاية الشباب دورا� م والر�ئ االت الفنية، وأدى التعل�ي واملحج
ل  تنا�تُ من  اس�تمر؛  ال  املحج تطور  أن  إال  املؤسسات،  أداء  فيها  ع  تراحج رات  ف�ت من  الرغم  وعل�  وفنانيه. 
هودات  محج مع  ن  خصوصا� الفنية،  االت  واملحج األساليب  ن  �ي �� ديد  التحج محاوالت  إل�  ن  �� الفنان�ي ن  �� ب�ي رة  �ج الح�

ّحن املوارد والدعم. ن رغم سثُ ن محاولة تطوير الوسط الف���ي �ي ماعية �� ة والحج ان السعودي الفرد��ّ الف�فّ

ة  ة للفن املعاصر دعمتها مؤسسات سعودية أهل�يّ ن موحج ن املشهد الف���ي �ي ، نشطت �� �ي خالل العقد املا��
ن الذين اختلفت فنونهم عمن سبقهم من حيث أشكال  �� فنية قدمت طليعة من الفنانات والفنان�ي
وبرغم  العاملية.  الفن  أوساط  ن  �ي �� ن  ملحوظا� ن  اه�تماما� حصدوا  إذ  نشاطها،  ومساحات  الفنية  املمارسات 
دت حالة ديناميكية قد تحفز املزيد من  اه هذه املدرسة الفنية، إال أنها أوحج تفاوت النظرة النقدية تحج

ن السعودي. ري للمشهد الف���ي ن امل�ث التداول النقدي التشكيل�ي

ن  ديدة للتصوير التشكيل�ي ط حج ن مزاحمة أشكال ووسا�ئ �ي ن اليوم �� ر من فاعلية املشهد الف��ّ�ي زء كب�ي ي�تمثل حج
)أو  النصبية  األعمال  شغلت  إذ  العشرين،  القرن  أواسط  منذ  السعودي  الفن  مشهد  تسيد  الذي 

ن املعارض الفنية املهمة. �ي ن �� را� ن كب�ي ا� ر� ن والفنون الرقمية ح�ي �ي ركيبية( والتصوير الضو�ئ ال�ت

رة عدد املعارض والنشاطات  ن ك�ث �ي ع املشاركة الذي ظهر �� ال توّسُ ن املحج �ي ومن أبرز مالمح اللحظة الراهنة ��
وانتعاش  املدن،  ن  �ي �� األحياء  دران  حج عل�  العفوية  الفنية  كاألعمال  العام  الفن  مظاهر  ونمو  الفنية 
من  عدد  ظهر  نوعي  تطور  ن  �ي و�� العام.  الفضاء  ن  �ي �� ذاتها  الفنية  املمارسة  وحضور  النحتية  األعمال 
رافية ووفرة املوارد مل تكن متوفرة  ة الراعية للفن عل� مستوى عال من االح�ت ر الربح��ّ املؤّسسات غ��

ن من قبل. �� �ي ن والناش�ئ �� رف�ي ن املح�ت �� للفنان�ي

ال  املحج م  لتنظ�ي البصرية  الفنون  ة  هي�ئ الثقافة  وزارة  تأسيس  ن  �ي �� اء  حج األهم  ن  املؤسس�ي التطور  أن  ر  غ�ي
م الفنون الذي كان يشهد تحوالت هيكلية  ال تعل�ي ن محج �ي ن من املبادرات �� ودعمه. وأطلقت الوزارة عددا�
ن مقدمة هذه املبادرات اإلعالن عن تأسيس أكاديميات للفنون. كما تتوفر  �ي خالل العقد املنصرم، و��
غدت  ن  ال�ت�ي الفنية  اإلقامات  ن  برنامح� منها  �� من  السعودي،  للفنان  الدعم  من  مختلفة  أشكال  اليوم 

ن الساحة. �ي متوفرة ��

يسة: أرقام ر�ئ

255
ن ن فنيا� معرضا�

مت ق�ي  عل� األقل ائُ
ن 2019م. �ي ��

329
ن وسعودية  سعوديا�
ن مهنة  �ي يعملون ��
»دليل معرض«.

22.8%
�تمع السعودي يمارسون  من املحج
ن فنية كالنحت أو الر�م،  أعماال�

. رافا� هواية أو اح�ت
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ي السياسات العامة،  �� رات �ف ن تاريخه بتحوالت هيكلية عديدة وارتبط تطويره بتغ�� �ي مر قطاع املتاحف ��
راث  بال�ت للعناية  ن  �� الشريف�ي ن  �� الحرم�ي خادم  ن  برنامح� اع�تماد  بعد  املتاحف  بقطاع  االه�تمام  تزايد  حيث 
أنواعها  بمختلف  املتاحف  وتطوير  إنشاء  تخص  مشاريع  عدة  مساراته  منت  تص� الذي  الحضاري؛ 
ن تنشيط السياحة. كما  �ي �� باعتبارها عامل معزز للهوية الوطنية، مع مزيد من االلتفات نحو دورها 
ديدة  ن 2020، بالقطاع مع خطط إلنشاء متاحف حج ن التحول الوط���ي ن برنامح� �ي اه�تمت عدد من املبادرات ��
ودة حياة  ن حج �� ن تحس�ي �ي ن مناطق مختلفة حول اململكة من منطلق العناية باملرافق الثقافية املساهمة �� �ي ��
بها  تع���  ن  ال�ت�ي الثقافية  القطاعات  من  �� القطاع  ن  بإدرا�� السياسات  هذه  ت  وحج �تُ  . �� م�ي واملق�ي ن  �� املواطن�ي
ة املتاحف املختصة باإلشراف عل� القطاع وتطويره وت��ميته. وزارة الثقافة، وتأسيس وزارة الثقافة لهي�ئ

رة، ال تخلو منطقة من مناطق اململكة من متحف  ن السنوات األخ�ي �ي ومع ازدياد أعداد املتاحف العامة ��
ن منطقة الرياض. كما شهدت أعداد املتاحف  �ي ركز ما يقارب نصف هذه املتاحف �� واحد عل� األقل، وي�ت
ن منها. كما  را� ري كث�ي ن التأهيل الذي يع�ت �ي ن أعدادها، برغم ضعف الشديد �� �ي اصة املرخصة نموًاي موازيًا �� الحف
انب الزيادة العددية بوادر تحول نوعي، فبعد ارتباط مؤسسة املتحف  رة إل� حج تعكس السنوات األخ�ي
مل  األ�ث املفهوم  القطاع من  رب  ليق�ت املتاحف  أخرى من  أنواع  افتتا�  تم  باآلثار،  لعقود طويلة  ن  محليا�
ي الكوادر  �� ن قطاع املتاحف بالعموم من نقص �ف �ي ن نوع واحد من أنواعها. ويعا�� �ي للمتحف الذي ال ينحصر ��
امعات السعودية،  الحج ن  �ي �� املؤهلة املتخصصة؛ األمر الذي ينبع من غياب مسار متخصص للمتاحف 

ال. ن املحج �ي ن تدريب متخصصة �� د برامح� كما ال توحج

ن  ه املتاحف السعودية. تزايد مؤخرا� ن تواحج ر التحديات ال�ت�ي ولطاملا كان انخفاض الثقافة املتحفية، من أك�ج
إل� مراكز أنشطة  املتاحف وتحويلها  ن  �ي من خالل تفعيل مبا�� املتحفية  الثقافة  مبادرات رفع  حضور 
�تمعية، عن طريق إقامة فعاليات متنوعة داخل املتحف وزيادة الرحالت املدرسية، وإتاحة  ثقافية ومحج
املعارض  وإقامة  متاحف  إل�  وتحويلها  راثية  ال�ت القصور  من  عدد  تفعيل  وتم  هذا  التطوعي.  العمل 
انات فيها. كذلك شهد عام 2019م نشاطًاي سياحيًاي ثقافيًا بإقامة العديد من املوا�م  وفعاليات املهرحج
مناطق  ن  �ي �� متنوعة  فعاليات  إقامة  أو  للمتاحف،  وزيارات  ثقافية  فعاليات  منت  تص� ن  ال�ت�ي السياحية 

ذب بإقامة عروض ترفيهية الستقطاب الزوار. ة حج ر بي�ئ املتاحف، وتوف�ي

يسة: أرقام ر�ئ

303162
اصة أعداد الزيارات للمتاحف الح�

)2018م(.

130331
ن بالرياض  عدد الزيارات للمتحف الوط���ي

)2019م(.

84
ن اململكة. �ي عدد املتاحف العامة ��

217
ن اململكة. �ي اصة �� عدد املتاحف الح�
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اصة  �تمع السعودي كما يبدو من التاريخ الطويل للمكتبات الح� ن من ثقافة املحج زءا� ن حج كانت املكتبات دوما�
هزة  املحج ن  �ي املبا�� ناحية  من  الحديثة  املكتبة  مفهوم  ن  تب���ي ن  �ي �� اململكة  ن  �ي �� املكتبات  شرعت  وقد  والوقفية. 
ن  ال مقتصرا� ن وقت مبكر بعد تأسيس اململكة، ومل يكن االه�تمام بهذا املحج �ي دمات املتخصصة �� م والح� والتنظ�ي
ن  �ي ديدة بأنواعها املختلفة �� ودة وتطويرها فحسب، بل إنشاء املكتبات الحج عل� الحفاظ عل� املكتبات املوحج

هة هذا القطاع محليا ودوليا. ر واحج ن تعت�ج اء اململكة، كمكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض ال�ت�ي أرحج

ف  واليوم، يشهد قطاع املكتبات بعض التطور؛ سواء عل� مستوى املرافق ومصادر املعلومات والوظا�ئ
املكتبات  ذلك نشاط عدد من  من  رز �� وي�ج �تمعية.  املحج واملشاركة  ن  رامح� ال�ج أو مستوى  والتقنية،  الفنية 
السعودي، وحققت  �تمع  املحج ن  �ي �� املتنامية  بالقراءة  االه�تمام  تواكب وتحفز ظاهرة  ن  ال�ت�ي دة  الرا�ئ العامة 
ر الفعاليات واملبادرات املختلفة. ويبدو تطور قطاع  ي ع�ج �� ي ثقا�ف �� ي إحياء دور املكتبة كمركز معر�ف �� احات �ف نحج
ما  مية، ف�ي ن تحظى بدعم مس�تمر واستقاللية تنظ�ي ن عدد محدود من املكتبات ال�ت�ي �ي ن �� املكتبات العامة محصورا�
ن يبلغ عددها 84 مكتبة،  ن مدن ومحافظات اململكة، وال�ت�ي �ي ظلت املكتبات العّامة الحكومية املنتشرة ��

ات، ما كان له انعكاس عل� انخفاض أعداد زوارها. رف ه�� ي الفاعلية والتحج �� ن من نقص شديد �ف �ي تعا��

ن  التق���ي للتحول  مواكبتها  ن  �ي و�� مقتنياتها  م  ححج ن  �ي �� السعودية  امعات  الحج مكتبات  القطاع  من  �� ن  ر� وت�تم�ي
من  �� العامة  املدرسية  املكتبات  ن  نسبيا� مبكر  وقت  ن  �ي �� اراته  محج حاولت  الذي  التحول  وهو  املتسارع، 
ه تحدي  ن تواحج رز عدد من املشروعات املعلوماتية ال�ت�ي ربة تأسيس مصادر التعلم. وبشكل عام، ي�ج تحج
ن قطاع املكتبات، من أبرزها مشروع املكتبة الرقمية السعودية الذي يخدم املكتبات  �ي ثورة الرقمنة ��
وتتا�  منازلهم  ن  �ي �� األفراد  يمتلكها  ن  ال�ت�ي الحفاصة  املكتبات  ظاهرة  تزال  وما  األول.  املقام  ن  �ي �� امعية  الحج
ع أعدادها ومحدودية تطويرها  ن عدد من مدن اململكة، رغم تراحج �ي مهور العام مس�تمرة ومنتشرة �� للحج
اوز  الذي يعود إل� افتقار هذه املكتبات إل� موارد مادية وأياد عاملة متخصصة وتقنيات مكتبية تتحج
ن  �� ن الشريف�ي �� اسة العامة لشؤون الحرم�ي ن تديرها الر�ئ ال�ت�ي املكتبات الوقفية  رز هنا  قدرات األفراد. وت�ج
للمكتبات  العزيز  عبد  امللك  مع  محج مقدمتها:  ن  �ي و�� واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون  ووزارة 
م  تص� وهي  الشريف،  النبوي  د  املسحج ومكتبة  الشريف،  ن  املك�ي الحرم  ومكتبة  املنورة،  باملدينة  الوقفية 
بعد  أو  حياتهم  أثناء  ن  �ي �� اصة  الح� األفراد  مكتبات  إهداء  ر  ع�ج ن  تاريخيا� نمت  قد  كانت  ثمينة  مقتنيات 

مان حسن إدارتها واملحافظة عليها. وفاتهم لها كأوقاف، لص�

مصادر  ال  محج ن  �ي �� الرقمنة  ثورة  عن  ن  ينتح� ما  هو  ككل،  القطاع  هها  يوحج ن  ال�ت�ي التحديات  أبرز  من  إن 
ي املكتبات، وما يتطلبه ذلك من سياسات للتحول الرقمي  �ف ي ب�� ة إل� الربط الشبك�� املعلومات، والحاحج
ود بعض املشروعات، مثل مشروع  ر قياسية للفهرسة، ما زال القطاع يفتقر لتكاملها برغم وحج ومعاي��

ن املوحد والفهرس السعودي املوحد.  �ي تأسيس الفهرس العر�ج

يسة: أرقام ر�ئ

35%
نسبة األسر السعودية 

ن تملك مكتبة خاصة  ال�ت�ي
لها. ر� ن م�� �ي ��

479773
من مقتنيات  ن )كتاب( �� عنوانا�

مكتبة امللك فهد الوطنية 
)2019م(.

2329
ن اململكة بمختلف  �ي عدد املكتبات ��

امعية، عامة،  أنواعها )مدرسية، حج
متخصصة، وطنية(.
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الطبيعي  راث  ال�ت علتها غنية بعناصر  غرافية شاسعة حج العربية السعودية بمساحة حج اململكة  ت�تمتع 
وصحراوية  وبحرية  بلية  حج غرافية  حج بتشكالت  حظيت  إذ  مالية،  والحج والعلمية  املادية  مة  الق�ي ذات 
إل�  باإلضافة  والنباتات،  الحيوانات  أنواع  من  العديد  تحته  ن  تندر�� ن  �ي إحيا�ئ وبتنّوع  ة،  �يّ استوا�ئ وغابات 
رة  يسية ألنواع من الطيور املهاحج نات املهددة باالنقراض ومحطة ر�ئ ن لعدد من الكا�ئ كون اململكة موطنا�

والعابرة لقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ية؛ من حياة فطرية ومعامل  ن اململكة ومكوناته البي�ئ �ي راث الطبيعي �� مل يبدأ االه�تمام بضرورة حماية ال�ت
امليالدية  ال�ثمانينيات  إاّلن منذ  ية وإقامة املناطق املحمية؛  البي�ئ ي واألنظمة  �ف إرساء القوان�� ر  مالية ع�ج حج
ر توقيع العديد  ن الكشف عن كنوز تراثها الطبيعي والسعي لحمايتها ع�ج �ي ن بدأت اململكة �� �� املنصرمة، ح�ي

ما يخص حماية الحياة الفطرية وتحديد مواقعها. ة ف�� من االتفاقيات الدول�يّ

ي وزارة  �� راث الطبيعي كقطاع مستقل �ف ن عل� ال�ت ا� ر� ر ترك�ي ن أك�ث هودا� ن شهدا حج �� ن املنصرم�ي �� ر أن العام�ي غ�ي
ما  ة. أما ف�ي الثقافة، حيث تبع إعالن هذا الهدف إعادة هيكلة بنية املؤّسسات املتعّلقة بشؤون البي�ئ

ن تعمل الوزارة عل� ت��ميته. �ي راث الطبيعي كقطاع ثقا�� ن ال�ت �تمعي، ف�تم إدرا�� ن واملحج �ي انب الثقا�� يخص الحج

شراكات  تتطلب  ن  ال�ت�ي ة  الطبيع��ّ األخطار  فهناك  القطاع،  تطور   � تواحج ق  العوا�ئ من  العديد  أن  إال 
ن الرعوية،  �ي ر املناخي، وتدهور األرا�� اوزها، كالتغ�يّ مؤّسسية من قطاعات مختلفة عل� نطاق واسع لتحج
رها. وعل� الرغم  وتناقص الغطاءات النباتية، وانكماش املواطن الطبيعية، وتلوث املياه والهواء، وغ�ي
ابهة هذه األخطار، وعل� رأسها املراكز املعنية بالتنّوع البحري  ن تسعى ملحج من حضور املراكز البحثية ال�ت�ي
رة العلمية والعملية  �ج ن تمد هذه املراكز بالح� مي للكوادر ال�ت�ي روة السمكية، إاّلن أن تأهيل القطاع التعل�ي وال�ث
ن  ها ال�ت�ي زا�ئ ن أحج �ي ال، خاصة �� ن مع غياب تدريس العديد من التخصصات املرتبطة بهذا املحج يظل محدودا�

راث الطبيعي. ع��� بال�ت �تُ

راث الطبيعي، هناك  ن صون شروط الحفاظ عل� ال�ت �ي انب دور املؤسسات البحثية واألكاديمية �� وإل� حج
يظل  لكن،  ية.  البي�ئ بالقضايا  الوعي  مستوى  رفع  إل�  تهدف  ن  ال�ت�ي �تمعية  املحج املبادرات  أعداد  ي  �� �ف نمو 
ن مقدمة صناعة هذا  �ي ن �� �ي �تمعي. وتأ�ت ن الوعي املحج �ي ن �� ن مستقال� ة إل� أن يصبح قطاعا� ن حاحج �ي راث الطبيعي �� ال�ت
ات  محم�يّ من  راث  ال�ت هذا  وانب  بحج بالتعريف  تقوم  ن  ال�ت�ي املستدامة  ية  البي�ئ السياحة  ي  رف تحف�� الوعي 
رفيه للمواطن السعودي، لكن ضعف  هات ال�ت ية هي من أهم وحج هات البي�ئ ر� ومعامل، وخاصة أن املت��
ن أمام  �� ق�ي راث الطبيعي يظالن عا�ئ وقصور التطوير الدوري ملواقع ال�ت ة  �يّ ة للسياحة البي�ئ البنية التحت�يّ

. يا� من ثقافة السياحة املحّلية الواعية بي�ئ راث الطبيعي �� تعزيز حضور ال�ت

يسة: أرقام ر�ئ

4.33%
نسبة مساحة املناطق

مة املحمية القا�ئ
إل� مساحة اململكة.

26967
مة ات القا�ئ عدد زوار املحم�يّ

ن عامي �� ب�ي
2015م - 2018م.

16
محمية
فطرية

ن اململكة. �ي ��
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ن الذي تتسم به اململكة. فبالرغم من  �ي ن والثقا�� �ي غرا�� يعد تاريخ املطبخ السعودي أحد شواهد التنوع الحج
إل� اللحوم والح�ضروات والفواكه املحلية؛ إال أن  ن عل� الحبوب، باإلضافة  اع�تماد الطعام بشكل أسا��ي
اململكة  ن كل منطقة من مناطق  �ي �� للوفرة  ن  تبعا� وتوليفها  رها  ق تحض�ي ن طرا�ئ �ي �� تتفاوت  العناصر  هذه 
ن  �ي �� أخرى  اري مع دول  التحج التبادل  املحلية، كما أسهم  املوارد  واملتنوعة من حيث  ن  غرافيا� املتسعة حج
ن من أطباقه اليومية. كذلك، تأثرت  يسيا� ن ر�ئ زءا� ديدة باتت حج ية حج إكساب املطبخ السعودي عناصر غذا�ئ
ذورها  ن حج �ي رك معها �� ن تش�ت اورة لها ال�ت�ي ن البلدان املحج �ي مختلف مناطق اململكة الحدودية بثقافة الطعام ��

. �ي غرا�� الثقافية ومناخها الحج

يل، مع بعض  حج إل�  يل  حج ن من  تناقل شفهيا� �تُ الطعام  التوثيقية ظلت وصفات  هود  الحج لندرة  ن  ونظرا�
ية واضحة ودقيقة  ن ظل انعدام منهحج �ي رنت. و�� ن الطبخ عل� االن�ت اإلسهامات من كتب الطبخ وبرامح�
وإبرازها  الشعبية  األكالت  حفظ  ن  �ي �� ن  دورا�  - خصوصا� منها  راثية  -وال�ت انات  املهرحج لعبت  للتوثيق، 

. �ي راث الثقا�� ن باعتباره أحد أهم مكونات ال�ت �ي را�ث وترسيخ ُهوية املطبخ السعودي ال�ت

والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد  أواخر  منذ  ن  تطورا� الطعام  وفنون  الطهي  قطاع  يشهد 
هود الطهاة  هات أهلية، كما برزت حج فباإلضافة إل� نشاط قطاع الفندقة، ظهرت عدة مبادرات من حج
ن  م الطهي، مما يعطي مؤشرا� معية أهلية للطهاة وأكاديميات محدودة لتعل�ي ن تأسيس حج �ي ن �� �� السعودي�ي
�تماعية ملمارسة مهنة الطهي، وانعكس ذلك  ن النظرة االحج �� ن تحس�ي �ي ي يسهم �� ل وسط مه�ف�� لبوادر تشّكُ
ن  امعات السعودية برامح� ما مع تقديم عدد من الحج ، الس�ي �� ن أعداد الطهاة السعودي�ي �ي ن تزايد ملحوظ �� �ي ��
املعاهد  تقدمها  ن  ال�ت�ي الدبلوم  ن  برامح� إل�  باإلضافة  والفندقة،  السياحة  تخصصات  من  �� بالطهي  ته�تم 
ن االبتعاث من  ، وعدد من برامح� ن وامله���ي ِلن املؤسسة العامة للتدريب التق���ي �جَ ِ والكليات املع�تمدة من �ت
ن قطاع الطهي وفنون الطعام باعتبار  �ي رًا �� هات، كما شهد العامان املاضيان تحواًلي هيكليًاي كب�� ِلن عدة حج �جَ ِ �ت

ة فنون الطهي. راف به كأحد قطاعات الثقافة، وتبع ذلك تأسيس هي�ئ مامه واالع�ت انص�

رة، حيث حضرت األطباق  وقد انعكس االه�تمام بالطهي كثقافة عل� عدد من املناسبات الر�مية الكب�ي
ن الذي  �ي ن العشاء الثقا�� �ي ن منتدى دافوس االقتصادي، ومؤتمر »اندابا«، و�� �ي السعودية، بشكل عصري، ��
ن سياق  �ي ر محمد بن سلمان للواليات املتحدة األمريكية، و�� ن العهد األم�ي م عل� هامش زيارة �مو ول�ي ق�ي ائُ
ن متنامية لتطوير املطعم السعودي بأساليب عصرية  مشابه، تحضر -ولو بشكل محدود- محاوال�ت�

ربة الطعام الفاخر. لتقديم تحج

يسة: أرقام ر�ئ

54
عثوا ن وطالبة اب�تُ طالبا�
م فنون الطهي. لتعّلُ

27
ن  ال� ن مسحج ن سعوديا� طاهيا�

ر طهاة )شيف(. ككب�ي

34.99%
نسبة إيرادات نشاط تقديم الطعام 

ن اإليرادات  مال�ي والشراب من إحج
التشغيلية للمنشآت السياحية 

باململكة )2018م(.
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يات                   امللخص التنفيذي ي اململكة العربية السعودية 2019م: مالمح وإحصا�ئ �� تقرير الحالة الثقافية �ف

الكتب والنشر
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2019م / 1440 - 1441هـثقافتنا هويتنا

زيرة العربية إل� نهايات القرن الثامن عشر امليالدي، لكن املطابع  يعود تاريخ دخول املطبعة شبه الحج
، باإلضافة  ا� ار�يّ ن تحج ن بداية أمرها دورا� �ي ن مختلفة مع بداية العهد السعودي، حيث مارست �� أخذت أشكاال�
مات الدولة. ومع منتصف القرن العشرين، مثلت املطابع بنية  إل� كونها قناة توصيل لبالغات وتعل�ي
ن السنوات  �ي ال األدب.  �� ن محج �ي ي التأليف، خاّصة �� �� ة للصحافة السعودية ونشوء حركة حديثة �ف أساس��ّ
تأثرًاي  الثقافية  االت  املحج ر  أك�ث من  الح�صوص-  ه  وحج -عل�  والنشر  الكتب  ال  محج كان  املاضية،  القليلة 
بتسارع التطّورات التقنية، فقد لقي الكتاب املطبوع مزاحمة من أشكال أخرى من النشر، كالكتاب 
ارية الداعمة لهذه األشكال الحديثة،  ، وبرغم ضعف التطبيقات العربية التحج �ي الرقمي والكتاب الصو�ت
�ي معدالت  ي اململكة قاعدة واسعة ل�. وبشكل عام، ينعكس االه�تمام العام �� �� د الكتاب الرقمي �ف وحج
ن  رامح� رة، يصحب ذلك تعدد املبادرات وال�ج مرتفعة نسبيًاي ملمارسة القراءة الحرة خالل السنوات األخ�ي
ره  ع عل� القراءة وتقوية الصلة بالكتاب، ومحاولة توف�ي ن تشحج ة ال�ت�ي �تمع�يّ هود املحج ة والحج ة واألهل�يّ الحكوم�يّ

ر الوصول إليه. ن األماكن العامة وتيس�ي �ي ��

ة،  �يّ ان للكتاب، انتشاَرن الظاهرة القرا�ئ ّدة الدول�يّ تؤكد معارض الكتب، وعل� رأسها معرضا الرياض وحج
ة تنافسية يمكن أن ت��مو حولها  ر� ن قطاع الكتب والنشر السعودي، وتوفر م�ي �ي كما تشّكل الحلقة األقوى ��
صناعة مزدهرة للكتاب. ينشط سوق الكتاب بدخول العديد من الشباب السعودي من ذوي االه�تمام 
رية تع�تمد  ماه�ي ديدة من التأليف لكتب حج لحظ حضور أنماط حج بالثقافة والكتاب إل� عامل النشر، حيث �يُ
ن الساحة  �ي مة �� رحج ن بال�ت رز نشاط مع���ي ، كما ي�ج �ي رو�� ية والتسويق اإللك�ت عل� بساطة املحتوى والعناصر املر�ئ
يات نشر الكتب  ر أن إحصا�ئ مة.  غ�ي رحج ي نشر الكتب امل�ت �� ن بوادر انتعاش �ف �ي ن اململكة ينعكس �� �ي الثقافية ��
يلة عند مقارنتها  ن عام 1440هـ/ 2018 – 2019م، تظل ض�ئ �ي عامة، ح�ت� عند أخذ أعل� مستوياتها ��

ي الكتب. باملستويات العاملية إلنتاح�

ر اإلحصاءات إل� تنامي عدد دور النشر وضخامة سوق النشر السعودية، لكن ذلك ال يعكس  تش�ي
ن من  �ي . إذ ال يزال قطاع ال بأس به من املنشورات السعودية يأ�ت ال النشر املحل�� بالضرورة كفاءة محج
ر بسبب عوامل مرتبطة بالسوق  مية فحسب، وإنما بقدر أك�ج ق تنظ�ي ؛ ليس فقط بسبب عوا�ئ ار�� الح�
ر  أك�ج بكفاءة  ة تعمل  �يّ بدور نشر خارحج التوزيع، مقارنة  ي وضعف  اإلنتاح� تكاليف  ارتفاع  املحلية، من 
ن  �ي �� ال الكتاب والنشر  ة منها، يمر محج م�يّ ق، خاّصة التنظ�ي هة هذه العوا�ئ عل� هذين الصعيدين. وملواحج
وضع  ومسؤوليات  ال  املحج ن  �ي �� القيادي  الدور  الثقافة  وزارة  أخذت  حيث  هيكلية،  رات  بتغي�� اململكة 
من  تتص� ن  ال�ت�ي مة  رحج وال�ت والنشر  األدب  ة  هي�ئ تأسيس  عن  اإلعالن  ذلك  ومن  لت��ميته،  يات  راتيحج االس�ت
ما يخص أنظمة  ن ف�ي ال الكتب والنشر أن يلمس تقدما� ال. كما يأمل محج م املحج مسؤولياتها دعم وتنظ�ي
ة  الهي�ئ إنشاء  بعد  خاّصة  والناشرين،  ن  �� املؤلف�ي حقوق  ومنها  الفكرية،  امللكية  حقوق  حماية  وآليات 

ة الفكرية. السعودية للملك�يّ

يسة: أرقام ر�ئ

4.5 مليار ريال
م سوق النشر السعودية  ححج

م املبيعات  من حيث ححج
ن )2017م(. سنويا�

7687
ن مكتبة  �ي ن �� ن مودعا� كتابا�

امللك فهد الوطنية عام 
1440هـ/2018-2019م.

18.26%
مة رحج  نسبة الكتب امل�ت

ن الكتب  مال�ي إل� العربية من إحج
املودعة.
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