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المرحلة األولى

ع الثقافي فكرة التعايش بين أكثر من مظهر ثقافي داخل الوس���ط  يحم���ل مفه���وم التنوُّ
ر نوعًا من خارطة الطريق  المجتمعي نفسه، وينطوي على قيٍم إنسانيٍة من شأنها أن توفِّ

للتنظيم االجتماعي والثقافي والمؤسسي للمجتمعات المعاصرة.
ع الثقافي ظٌاهرة عالمي���ة ال يكاد مجتمع من المجتمع���ات يخلو منها، وهو  وُيع���د التن���وُّ
ٍة في المجتمع، وفرصًة مواتيًة للتناف���س الخالق من أجل االبتكار، الذي ينحو  عنص���َر قوَّ
باتج���اه الفع���ل الفك���ري بتفريعاته المتع���ددة تراثيًا، وحضاري���ًا، وفنيًا، وإبداعي���ًا، وأدبيًا، 

وجماليًا، وغيرها من تجليات المعرفة.  
ع الثقافي ق���وًة محركًة للتنمية، ليس على مس���توى النم���و االقتصادي  ويش���ّكل التن���وُّ
فحس���ب، بل بوصفه وسيلًة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمااًل، 

ع الثقافي ميزًة ضرورية للحّد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. ويعّد التنوُّ
ع الثقافي واإلقرار به – عبر االستعمال اإلبداعي لإلعالم وتكنولوجيا  ويسهم القبول بالتنوُّ
المعلوم���ات واالتصاالت بش���كل خاص - ف���ي تنمية الحوار بين الحض���ارات والثقافات، 

وفي بلوغ تبادل االحترام والتفاهم.

مقدمة



اتفاق بشأن استيراد المواد 
التربوية والعلمية والثقافية 
)اتفاق فلورنسا( وبروتوكول 

نيروبي الملحق به في عام 

2003م

توصية بشأن تعزيز التعدد اللغوي 
واستخدامه وتعميم االنتفاع 

بالمجال السيبراني

1970م

اتفاقية بشأن التدابير الواجب 
اتخاذها لحظر ومنع استيراد 

وتصدير ونقل ملكية الممتلكات 
الثقافية بطرق غير مشروعة.

1952م
االتفاقية العالمية لحقوق 

المؤلف. 

1966م
إعالن مبادئ التعاون 

الثقافي الدولي.

1980م
توصية بشأن أوضاع 

الفنان

1989م
توصية بشأن صون 

الفولكلور

1954م

اتفاقية حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة نزاع مسلح.

2005م

ع أشكال  اتفاقية حماية تنوُّ
ع الثقافي وتعزيزه التنوُّ

1972م

اتفاقية حماية التراث العالمي 
الثقافي والطبيعي

2001م

اتفاقية حماية التراث الثقافي 
المغمور بالمياه

2001م

إعالن اليونسكو العالمي 
ع الثقافي بشأن التنوُّ

2003م

اتفاقية صون التراث الثقافي 
غير المادي

االتفاقيات واإلعالنات العالمية 
الخاصة بالتنوع الثقافي

1950م
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إعالن اليونسكو العالمي 
بشأن التنوُّع الثقافي

ع الثقافي من أهم المبادرات التي تهدف إلى  يعد إعالن اليونس���كو العالمي بشأن التنوُّ
ع الثقافي ليكون س���الحًا س���لميًا ضد نزعة االنكفاء عل���ى الذات واالنغالق  تكري���س التنوُّ
ع  ع الثقاف���ي هو إعالٌء لقيم التب���ادل واالبتكار واإلب���داع. والتنوُّ واس���تبعاد اآلخ���ر. فالتنوُّ
���خ اإلنس���انية في س���عيها لتحقيق الس���الم  الثقاف���ي في المجتمع هو الطاقة التي ترسِّ

والتنمية، وهو جزء ال يتجزأ من تعزيز احترام حقوق اإلنسان.
ويؤكد اإلعالن أّن الثقافة ينبغي أن ُينظر إليها بوصفها مجمل السمات المميزة، الروحية 
والمادي���ة والفكري���ة والعاطفي���ة، التي يتصف به���ا مجتمع أو مجموع���ة اجتماعية، على 
أن تش���مل، إل���ى جانب الفن���ون واآلداب، طرائق الحياة، وأس���اليب العي���ش معًا، ونظم 
القيم، والتقاليد، والمعتقدات؛ ويالحظ أن الثقافة تحتل مكان الصدارة في المناقشات 

المعاصرة بشأن الهوية والتماسك االجتماعي وتنمية اقتصاد قائم على المعرفة.
ع الثقافات، والتس���امح، والحوار، والتع���اون، في جوٍّ من الثقة  كم���ا يؤك���د أّن احترام تنوُّ
والتفاهم،  خيُر ضماٍن لتحقيق السالم واألمن الدوليين؛ ويتطلع إلى مزيد من التضامن 
ع الثقافي، وعلى الوع���ي بوحدة الجنس البش���ري وتنمية  القائ���م عل���ى االعتراف بالتن���وُّ

المبادالت فيما بين الثقافات.



التنوُّع الثقافي تراث إنساني مشترك

ع ف���ي أصالة الهويات الممي���زة للمجموعات  عة عب���ر المكان والزم���ان، ويتجلى هذا التنوُّ تتخ���ذ الثقافة أش���كااًل متنوُّ
ع الثقافي، بوصفه مصدرًا للتبادل والتجديد واإلبداع، هو  والمجتمعات التي تتألف منها اإلنس���انية وتعددها. والتن���وُّ
ع الثقافي  ع البيولوجي بالنس���بة إلى الكائنات الحية. وبهذا المعنى يكون التنوُّ ضروري للجنس البش���ري ضرورة التنوُّ

هو التراث المشترك لإلنسانية، وينبغي االعتراف به، والتأكيد عليه لصالح األجيال الحالية واألجيال القادمة.

وقد اشتمل اإلعالن على 12 بندًا أكدت على احترام 
التنوُّع الثقافي في المجتمعات، وكان من أبرزها: 
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من التنوُّع الثقافي إلى التعددية الثقافية

عًا يومًا بعد يوم، إلى ضمان التفاعل المنس���جم، والرغبة ف���ي العيش معًا فيما بين  تحت���اج مجتمعاتن���ا، التي تتزايد تنوُّ
عة ودينامية. فالسياس���ات التي تش���جع على دمج المواطنين  أف���راد ومجموع���ات تمتلك هويات ثقافية متعددة ومتنوُّ
ومشاركتهم تضمن التماسك االجتماعي وحيوية المجتمع المدني والسالم، وبهذا المعنى تكون التعددية الثقافية هي 
ع الثقافي. كما أّن التعددية الثقافية التي ال يمكن فصلها عن اإلطار الديمقراطي، وهي  الرد السياسي على واقع التنوُّ

مؤاتية للتبادل الثقافي، والزدهار القدرات اإلبداعية التي تغذي الحياة السياسية.

التنوُّع الثقافي عامل محرك للتنمية

ع الثقاف���ي يوس���ع نط���اق الخيارات المتاحة لكل ف���رد؛ فهو أحد مص���ادر التنمية، ال بمعن���ى النمو االقتصادي  إّن التن���وُّ
فحسب، وإنما من حيث هي وسيلة لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخالقية وروحية مناسبة.

التنوُّع الثقافي وحقوق اإلنسان

ع الثقافي واج���ب أخالقي ال ينفصل عن احترام كرامة األش���خاص، فهو يفت���رض االلتزام باحترام  إّن الدف���اع ع���ن التن���وُّ
حقوق اإلنس���ان والحريات األساسية، وخاصة حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات، والمنتمين إلى جماعات السكان 
ع الثقافي لكي ينتهك حقوق اإلنس���ان التي يضمنها القانون الدولي، أو  األصليين. وال يجوز ألحد أن يس���تند إلى التنوُّ

لكي يحّد من نطاقها.



تتمي���ز ثقافة المملكة العربية الس���عودية بارتباطها بالتراث اإلس���المي 
والتقاليد العربية الضاربة في جذور التاريخ اإلنساني، كما ترتبط الثقافة 
بالمركز التجاري القديم للمملكة. وقد تطور المجتمع الس���عودي كثيًرا 
مع مرور السنين، وتكّيفت قيمه وعاداته وتقاليده مع الحياة العصرية.

ع ثقافي متفرد،  ويتمتع الش���عب السعودي بثراء حضارات عديدة، وتنوُّ
لوج���وده في محور ط���رق تجارية قديمة مهمة. ومن���ذ قرابة 3000 عام 
قبل الميالد، نجد أن التجار العرب ش���كلوا جزًءا من ش���بكة تجارية كبيرة 
ل هؤالء التجار  امتدت من جنوب آسيا حتى البحر المتوسط ومصر، وشكَّ
حلقة وصل حيوية بين الهند والش���رق األقص���ى من جانب، واألراضي 

البيزنطية والبحر المتوسط من الجانب اآلخر.
وأس���هم ظهور اإلسالم في القرن السابع عش���ر الميالدي في تشكيل 
حضارة المنطقة بشكل أكبر، إذ انتشر الدين اإلسالمي بعد مئة عام من 
نش���أته في الجزيرة العربية ليصل إل���ى أوروبا غرًبا، وإلى الهند والصين 
ش���رًقا. وقد أس���هم هذا الدين في تعزيز فترة ديناميكية للتعّلم الرائع 
ف���ي النواحي الثقافي���ة والعلمية والفلس���فية والفنون.وباإلضافة إلى 

مظاهر التنوُّع الثقافي 
في المملكة العربية السعودية
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ذلك، فعلى مدار أربعة عش���ر قرًنا مضت، يفد الحجيج من شتى بقاع األرض إلى األراضي المقدسة في 
مكة والمدينة، وهو ما أثرى ثقافة المنطقة. لقد أتى الحجيج بالعاج من أفريقيا والس���جاد من الش���رق، 

وعادوا بالبضائع المحلية إلى بالدهم.
وعندما تأسس���ت المملكة العربية الس���عودية عام 1932م، كّرس الملك عبدالعزيز، )رحمه الله(، جهوده 

للحفاظ على التقاليد والثقافة العربية، وسار أبناؤه على المنوال ذاته.
وتتمي���ز الثقافة الس���عودية بغنى عناصرها من تراث مادي وإنس���اني، وتقاليد وتط���ور حضاري عمراني، 
مع النمو المستمر في الفنون البصرية والموسيقية واألدائية، وتماشى ذلك جنبًا إلى جنب مع حركات 
اإلنت���اج الفن���ي في النش���ر والتألي���ف األدبي والفك���ري. وتتزايد في الس���عودية أعداد المكتب���ات العامة 

والمتاحف، والمناسبات الثقافية التي ُتعنى بإبراز هذا الجانب من السعودية. 
ويالحظ في السنوات األخيرة دخول التطوير على ثقافتها المتمثلة في اللباس والفنون والعادات لجعلها 
مواكب���ة للعص���ر، إال أّن المملكة كما حرصت على تطوير التراث والثقاف���ة فإنها حرصت على المحافظة 
رت جهودها في ذلك،  كما أجرت تغييرات كبيرة في  عليهما، لذلك أنشئت عدة مؤسسات وهيئات سخَّ
عدد من المجاالت ومنها المجال الثقافي، بما يتوافق مع رسالة منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة 

والعلوم )اليونسكو( التي تعد المملكة عضًوا مؤسًسا فيها، وعضوًا في مجلسها التنفيذي.



عمق الحضارة التي يعود تاريخها إلى 
أكثر م���ن مليون س���نة، وتؤكد ذلك 
اآلثار والتراث الموجود في المملكة.

وجودها في السابق موطنًا للعديد 
من الممال���ك والدول التي ظهرت 
في ظل تطور الحضارة اإلنسانية.

موقعه���ا الجغراف���ي الممي���ز جعلها 
نقطة التقاء تجارية دولية في جميع 

العصور.

بوج���ود  واإلس���الم  العروب���ة  مه���د 
الحرمين الشريفين فيها.

ملتقى للثقافات، وجس���ر للتواصل 
الثقافي بين الشعوب.

ويتجلى الجانب الثقافي للمملكة فيما يأتي:
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َثته األجيال الس���الفة لألجيال الحالية من  فه األجداد لألبناء، وبمعنى آخر ما ورَّ يعرف التراث بأنه كل ما خلَّ
العادات والتقاليد واآلداب والقيم والمعارف الش���عبية والثقافية والمادية. ويش���تمل التراث الش���عبي 
على القصص واألساطير. واألشعار واأللعاب واألغاني واألمثال الشعبية واالحتفاالت واألعياد والرقص 
والفن���ون والحرف؛ فكل تلك العناص���ر هي الناتج الثقافي للمجتمع، الذي يمك���ن أن يقال عليه )التراث 

الشعبي(.
يتميز التراث الش���عبي الس���عودي بمذاق خاص تمتزج فيه األصالة بالحداث���ة، ويفوح منه عبق الماضي 
وسحر التاريخ. ويعد التراث الشعبي في المملكة أحد ركائز الهوية الوطنية؛ فهو الوعاء الذي تستمد منه 

عقيدتها وتقاليدها وقيمها األصيلة ولغتها وأفكارها.
ع الجغرافي والقبلي وتعدد األقاليم، عطًفا على اتساع مساحتها  زت الجزيرة العربية عبر التاريخ بالتنوُّ تميَّ
ع بعد توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس -المغفور  الجغرافية، وحافظت على ذلك التنوُّ
ع األنماط االجتماعیة والعادات والتقالید  له بإذن الله-الملك عبد العزيز. واتس���مت المملكة بتع���دد وتنوُّ
الت���ي یمك���ن عزوها إلى العوام���ل الجغرافية والبیئی���ة والطبوغرافية. وتتمثل تل���ك االختالفات الثقافیة 
عموًم���ا في اللهجات، وأنماط المس���كن، والملبس، والطعام، واأللع���اب، والرقصات واألهازیج وغيرها 

من األنماط الثقافية المتعددة التي أثرت في المجتمع السعودي وزادته غنًى.

التراث الشعبي 
في المملكة



ع مناطقها  كما تحتضن المملكة عددًا من المذاهب الفقهية، ويعود ذلك إلى اتس���اعها الجغرافي، وتنوُّ
ثقافيًا وتاريخيًا.

وقد بدأت مالمح الثقافة الحدیثة في المملكة تتشكل مع بدء التعلیم النظامي الذي جعل التعّلم حاجة 
ضروریة للفرد، وقد كان إلنش���اء المدارس صًدى عمیٌق في تش���كیل ثقاف���ة المملكة، وتهیئة النفوس 

الستقبال الثقافة الحدیثة التي تتصل بالماضي وتصدر عنه، وتنظر إلى الحاضر وتستقي منه.
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األزياء الشعبية في المملكة: 

يعكس اللباس الش���عبي عادات المجتمع وتقاليده وتراثه، ويعد اللباس في المجتمع الس���عودي انعكاسًا 
للحياة االجتماعية والمعيش���ية لألفراد بحس���ب مالبس���هم وزينتهم. وقد كانت أشكال المالبس وأدوات 
الزین���ة في الس���ابق تتعدد وتتنوع م���ن منطقة إلى أخرى، وم���ن بیئة إلى أخرى داخ���ل المنطقة الواحدة، 
وكانت الملبوس���ات ُتنتج محلًیا أو ُتس���تورد المواد الخام من الخارج، ثم تتم خیاطتها وحیاكتها وتطریزها 

محلًیا، فقبل أن تصل آالت التطریز كانت النساء یطرزن ثیابهن بأیدیهن.

يع���د )الث���وب( الزي الرئيس���ي للرجال ويمت���از بلونه األبيض الناصع الذي يتماش���ى مع األج���واء الصيفية 
باإلضافة إلى الطاقية والعقال. أما في المناس���بات فيرتدي الرجل ما يعرف بالمش���لح أو البش���ت وهو 
)العباءة(. أما النس���اء فأشهر مالبسهن العباءة، وغطاء الوجه، وتتنوع أشكال المالبس وأدوات الزينة من 

منطقة إلى أخرى في المملكة على النحو اآلتي:



المنطقة الشرقية: 
ف���ي الصيف يرتدي الرجال ثوب فضفاض يغطي البدن ويصل ألس���فل الس���اق، وتتدلى عن���د عنق الثوب مجموعة من 
الخيوط تش���د بخيط في أس���فلها وتسمى )كركوش���ة(، أما الغترة فتكون بيضاء أو مخططة وذات شكل مثلث، ويضاف 
إليها العقال لتثبيتها. أما في فصل الشتاء فيرتدون )الفروة( وهي رداء واسع وطويل ُيحاك من جلود الخراف وفرائها، 
وتزين ببعض الزخارف واألش���كال لتلبس فوق الثياب ش���تاًء خاصة في البادية. وفيما يخص مالبس النساء فهي تتسم 
بالطول واالتس���اع وتأتي بش���كل قطعة واحدة مطرزة بالحري���ر والخيوط الذهبية كالثوب الهاش���مي والدراعة، أما غطاء 
الرأس فهو قماش أس���ود مزين بزخارف ومطرز بالزري، ويطرز من طرفه األمامي، وله فتحة للوجه، وتس���دل بقيته على 

الكتفين والظهر واألكتاف. 

15



16

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

ــوع الــثــقــافــي  ــن ــت ال
فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية

 منطقة نجران: 

تع���رف المالبس الش���عبية للرجال في منطقة نجران بالمذيل والغرو والح���ذاء والجنبية والحزام والطيار والبندق، أما 
ها الخاصة والجميلة، مثل: المكمم والخرقة والسمط والالزم والجرس والخروص والمطال  المرأة فلها مالبسها وحليُّ

والخاتم والحرز والدنعة.



 الحدود الشمالية

يرتدي الرجال في مناطق الحدود الش���مالية ما يتناس���ب مع األجواء الصيفية والش���توية في المنطقة، ويتميز ثوب 
الم���رودن بأكمامه الطويلة والمتس���عة عند اليدين، ويتم ارت���داؤه في االحتفاالت والعرض���ات، باإلضافة إلى الثوب 
العربي المزين بأزرار عند الصدر، والش���ماغ والغترة التقاء حرارة الصيف وبرودة الش���تاء. أما النس���اء يرتدين للعمل ما 
يع���رف ب���� )المقطع( المزين بالتطريز المحلي على الصدر واألكمام، أما )المس���رح( فهو ث���وب من الحرير بخطوط من 
القص���ب من أعلى الثوب إلى أس���فله، وتقوم النس���اء بوض���ع الملفح وهو غطاء الرأس باإلضافة إلى الش���يلة وهي 
الخمار وعادة تكون باللون األسود. أما أدوات الزينة للنساء في المملكة فتتنوع بين الحناء والحلي بأشكاله المختلفة 

من مصنوعات ذهبية أو فضية أو مشغوالت يدوية.

17



18

سلـسلـة
    الــــمــــواد

        التثقيفية
            للــبــرامــج

ــوع الــثــقــافــي  ــن ــت ال
فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية

الفولكلور واألهازيج في المملكة: 
كانت قبائل الجزيرة العربية تتبع طرقًا متنوعة لتخويف األعداء وبث الرعب في قلوبهم، وكان أبرزها اس���تخدام 
الغن���اء بنب���رات مختلف���ة، وبمصاحبة رقصات محددة، وتوارث���ت األجيال ذلك، حتى أصبح الي���وم فولكلورًا وفنًا 

شعبيًا معبرًا عن كل منطقة.
»الوحدة والجماعة« هما أبرز ما يميزالفلكلور الش���عبي في المملكة، وهو مفخرة للش���عب السعودي يتوارثونه 

جياًل بعد جيل، وتتخلله األغاني الحماسية واأللعاب والرقصات التي تعّبر عن العادات والتقاليد.
وتختلف الفنون الشعبية في كل منطقة من مناطق المملكة عن األخرى، إذ تتميز كل منطقة باآلتي:

العرضة النجدية في الرياض والقصيم:  

س���ميت بهذا االس���م نسبة إلى االس���تعراض الذي يقوم به الفرس���ان بخيولهم، ويؤدونها قبل دخول المعارك 
وفي االنتصارات واألعياد. 



المجرور في مكة والمدينة: 

تقسم فرقة الرقص إلى صفين متقابلين، يرتدي كالهما زيًا موحدًا يعرف باسم »الحويسي« وهو ثوب أبيض 
واس���ع يلتفه حزام يحتوي على الذخيرة الحية ويمكسون بأيديهم الطبول ويؤدون األناشيد. ويتوسط الصفين 

ماسك الطبلة ويقوم بالضرب عليها وهو جالس بينهما وعادة ال يشارك في الغناء.

العرضة والمعشى والسيف العزاوي في عسير ونجران وجازان: 

ى على سواحل المملكة من المدينة إلى القنفذة، وتلعب بالسيف والبنادق. هي رقصة حربية تؤدَّ

الدَّحَّة في الجوف والحدود الشمالية: 

وتس���مى كذلك أنفاس الفرس���ان، وهي إحدى الرقصات الشعبية الشائعة عند قبائل شمال المملكة، ويؤديها 
ى في األعياد، وأيضًا بعد االنتصارات في الغزوات. الرجال في صفين أو صف واحد، وهي رقصة تؤدَّ

دق الحب، والليوة، والحصاد، الفريسة في المنطقة الشرقية: 

وهي ألوان متنوعة من الفنون الش���عبية المس���توحاة من س���حر أمواج بحر الخليج العربي، ومن سعف النخيل 
ومواس���م الحصاد التي تش���تهر بها مدينة األحس���اء. وُتس���تخدم في هذه األلوان الش���عبية الطارات والطبول 

والكفوف تحت إيقاعات متتالية.
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المأكوالت الشعبية في المملكة:
تش���تهر كل منطق���ة في المملكة العربية الس���عودية بأطباقه���ا الخاصة التي تعكس عاداتها وتقاليدها حس���ب 
موروثات شعبية تميزها عن غيرها. وتختلف موائد السعوديين باختالف المناخ وطبيعة الحياة ونوعية النباتات 

في كل منطقة، مما جعل لتنوع األطباق في المجتمع السعودي طابعًا مميزًا.
تعد الكبسة من أشهر األطباق السعودية، وتنافس العديد من األطباق الشهية في مناطق مختلفة، إذ إّن كل 

منطقة في المملكة تشتهر بأطباق متنوعة، ومن أبرزها:

طبق )المعرق( في المدينة المنورة: 

وهو عبارة عن لحم يقّطع إلى أوصال صغيرة، وُيطبخ في قدر من النحاس ممزوج بالتوابل والكمون والفلفل 
األسود والقرفة.



طبق )الخمير( في عسير: 

ر لبعض الوقت، ويقدم مع  ُيصن���ع من حب القمح أو الش���عير أو الذرة الرفيعة، ويتم طحن���ه وعجنه، ثم ُيخمَّ
إدام الخضار.

طبق )المقشوش( في حائل:

 وهي أرغفة صغيرة من عجينة الحنطة القاس���ية نوعًا ما، ُتْش���وى على الفحم أو في األفران، وُيضاف إليها 
السمن والعسل أو الدبس والسكر.

طبق )قرص الجمر( في القصيم: 

طبق )قرص الجمر( يعد أحد أشهر األطباق في منطقة القصيم في المملكة، وهو قرص كبير جدًا من عجين 
الُب���ْر، ُتحَم���ى له األرض الرملية جيدًا، ثم ُيدَف���ن في التراب حتى ينضج أعاله، ثم ُيْقَلب وُيْدَفن مرة ثانية حتى 
ينضج من األس���فل، وبعد ذلك، يتم تنظفيه وتقطيعه إلى أجزاء صغيرة، ثم ُيضاف إليه الس���من والس���كر، 

وُيفرك حتى يختلط بعضه ببعض جيدا.ً

طبق )المعصوب( في مكة المكرمة:

 انتش���رت أكلة المعصوب في اآلونة األخيرة بش���كل واس���ع، وهي أقراص صغيرة من الحنطة الخالصة، يتم 
َخْبُزها ثم توضع في إناء من الخشب، وُيضاف إليها مقدار من العسل والسمن والموز.
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تعد الثقافة جزءًا أساس���يًا من التحّول الوطني الطموح الذي تس���ير عليه المملكة العربية الس���عودية، وتنص 
رؤية المملكة 2030 على أن الثقافة من مقّومات جودة الحياة، والثقافة من أجل النمو االقتصادي، والثقافة 
من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية، كما تشدد على أن المملكة بحاجة إلى زيادة نشاطها الثقافي، من خالل 

تنمية القطاع الثقافي المحلي، لتعزيز المكانة الثقافية للمملكة ودورها الثقافي على مستوى العالم.

دور رؤية 2030 في 
تعزيز التنوُّع الثقافي 



وتعم���ل رؤية 2030 على تطوير النظ���ام الثقافي وتمكين قطاع الثقافة من تحقيق إمكاناته عبر 
آليات وبرامج عديدة، وهي عملية بناء مس���تمرة، تعمل على تصدير الثقافة الس���عودية المعتدة 
بتاريخ وإرث وتقاليد عريقة إلى األمم، وفي نفس الوقت فتح أبواب المملكة للثقافات األخرى، 

في عملية تالٍق وتبادل ثقافي إنساني.
كما تعمل رؤية 2030 على ازدهار المملكة العربية السعودية بمختلف ألوان الثقافة، وإثراء نمط 
حياة الفرد، واإلس���هام في تعزيز الهوية الوطنية، وتش���ّجيع الحوار الثقافي مع العالم، من خالل 
تمكين وتش���جيع المش���هد الثقافي الس���عودي بما يعكس حقيقة الماضي العريق، وبما يسهم 

في بناء مستقبل يعتز بالتراث، ويفتح للعالم منافذ جديدة ومختلفة لإلبداع والتعبير الثقافي.
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