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تقرير الحالة الثقافية ف� ��ي اململكة العربية السعودية 2020م :رقمنة الثقافة

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

بدر بن عبد هللا بن فرحان آل سعود
وزير الثقافة
املن�ز ،بوصف دقيق ج
ح�م ج
التهديد كما ارتفع فيها ج
للت�ربة الرقمية املحلية .إن
املت�دد كل عام �
سي�د في التقرير ج
ج
عيناً تدرس الواقع ،وتعين على
القار�ئ املتابع
�
التطوير ،وترصد الحالة الثقافية ج
بن�احاتها وتحدياتها.
معاً بمسيرتنا الثقافية .والقادم دا�ئ �
لنفخر �
ماً ج
أ�مل.
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امللخص التنفيذي
ضمن نـطــاق إسـهــامــه األســاســي ،يـهــدف تقرير الـحــالــة الثقافية فــي اململكة العربية السعودية إلــى تقديم توثيق
ومن�زات األفراد واملؤسسات ،مع تتبع التغير في ج
ج
ات�اهات اإلبداع واإلنتا��ج الثقافي ،ورصد أنماط
للحصاد الثقافي
ج
وأو� ــه املـشــاركــة فــي مـ جـ�ــاالتـهــا .تتبنى هــذه النسخة مــن التقرير إلــى ج�ــانــب ذلــك مــوضــوع (رقمنة
حـضــور الثقافة
�
�
�
أوليا آلثــار ج�ا�ئ حة كوفيد 19-على القطاعات الثقافية،
�ً
توثيقاً
خاصاً للتقرير ،الــذي يقدم
إسهاماً
الثقافة) باعتباره
�
تحدياً استثنا�ئ ًيا ،مع ج
حيث ج
تأ�يل وإلغاء الفعاليات واألنشطة العامة،
وا�ه الفاعلون في املشهد الثقافي هذا العام
�
خصوصا في فترة العزل الوقا�ئ ي.
ً
وإغالق املرافق الثقافية،
n

n

n

n

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

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

n

n

n

n

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

n

n

n

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

n

n

n

n

لو�ستية ج
وا�ه قطاع األزياء في عام 2020م تحديات ج
ج
�ج
اإلنتا�
نت�ت عن ج�ا�ئ حة كوفيد ،19-وتسببت في خفض
الصناعي في قسم امللبوسات بنسبة  46%في شهر مايو ،كما َّأدى إغالق منافذ البيع في محالت ج
الت�ز�ئ ة ومراكز
ك�زء من ج
التسوق ج
اإل�راءات الوقا�ئ ية لفترة من الزمن إلى انخفاض قيمة نقاط البيع للمالبس واألحذية في الربع
ددا بعد تخفيف ج
الثاني من 2020م لتبلغ حوالي  5مليارات ريال ،لتعاود ارتفاعها ج
إ�راءات الحظر وبدء مرحلة
م� � ً
العودة إلى الحياة الطبيعية ،حيث وصلت إلى ما يزيد على  9مليارات ريال في الربع الرابع.
ال�ا�ئ حة إلى ظهور ج
في الشق اإلبداعي من القطاع ،أدت ج
تو�هات ج�ديدة في التصميم بالتركيز على التصاميم املريحة
واملال�ئ مة للبقاء في املنزل ،كما أصبحت الكمامة بمثابة القطعة التكميلية التي يقوم املصممون بابتكار تصاميم
مختلفة لها تتناسب مع أماكن استخدامها املختلفة.
تضاعف اإلقبال على التسوق عن طريق اإلنترنت في العامين املاضيين من  15.26%عام 2018م إلى 30.17%
في 2019مَّ ،
ج
ّج
الت�ارة اإللكترونية بسبب ج
وأدى االعتماد الكلي على ج
وتس�يل نمو
التو�ه
ال�ا�ئ حة إلى تحفيز هذا
ج
ج
بنسبة  364%في األشهر األولــى لعام 2020م مقارنة بـ 2019م ،كما ارتفع عدد املتا�ر اإللكترونية املس�لة
في منصة (معروف) بنسبة  171%منذ يناير حتى أكتوبر 2020م ،تُ
و�عد األزياء ج
وامل�وهرات من أعلى األنشطة
ج
املس�لة في املنصة.
املس�لين هذا العام في البرنام��ج الوطني ِ
ج
في الشق التراثي من القطاع ،بلغ عدد ِ
للحرف والصناعات
الحرفيين
ج
وحرفية في مختلف ج
رفيا ِ
وامل�وهرات ،وبرزت مبادرات لدعم الحرفيين
م�االت األزيــاء
اليدوية (بــارع) ِ 1932ح � ً
ج
ال�مهور بسبب ج
وتش�يعهم على االستمرار بعد فقدانهم لفرص التواصل مع ج
ج
تس�يل ِحرفة
ال�ا�ئ حة .كما تم
السدو ضمن القا�ئ مة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي لدى منظمة اليونسكو.
تنظيميا ُي�سهم في رفع مستوى االحترافية في ج
شهد ج
م�ال تصميم األزياء؛ إذ كشفت بيانات
�ً
تطورا
�ً
ال�انب املهني
ج
املس�لة في وزارة امل ــوارد البشرية والتنمية
2020م عن حضور السعوديين بمهنة مصمم أزيــاء ضمن املهن
إدرا� مهن ثقافية ج�ديدة ضمن التصنيف املوحد ج
ج
ال�ديد
�ج
اال�تماعية ،باإلضافة لنمو أعداد املهنيين فيه ،ويعزز ذلك
هي�ة ثقافية
هي�ة األزياء ضمن  11ئ
للمهن ،من ضمنها مهن ذات عالقة باألزياء .وفي فبراير 2020م ،تأسست ئ
ج�ديدة لتكون مسؤولة عن تطوير القطاع.
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األفالم
n

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

n

n

n

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

n

n

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

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

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

n

n

n

n

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

n

n

n

n

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

n

n

n

n

n

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

n

n

n

n

n

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

n

n

n

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

n

n

n

n

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

n

n

n

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

n

n

n

n

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

n

n

n

n

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

واملخبوزات ،كما شهد العام عقد شراكات ومبادرات دعم من القطاعين العام والخاص لهذه األسر.
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ج
والتر�مة
النشر
n

n

n

n

n

n

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