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مقدمة التقرير

كلمة رئيس مجلس األمناء

نســعى الســتدامة األثــر اإليجابــي فــي
المجاليــن الثقافــي والبيئــي فــي المملكــة
ِّ
ومــد جســور التواصــل
العربيــة الســعودية،
مــع الــدول األخــرى؛ إللهام األجيــال القادمة.

خــال العقــود الماضيــة ،مـ َّـر العالــم بمنعطفــات
وتحــوالت اقتصاديــة واجتماعيــة ،فرضــت
تحديــات اســتثنائية فــي جميــع المســتويات،
ومنهــا اســتدامة الجانــب البيئــي ،وكذلــك
اســتدامة الجانــب الثقافــي ،مــا جعــل التــوازن
ُّ
التمــدن الحديــث ،والحفــاظ علــى البيئــة
بيــن
لحـ ً
والمكتســبات الثقافيــة؛ حاجـ ً
ـة مُ َّ
ـة لمســتقبل
األجيــال القادمــة.
ولــم تكــن المملكــة العربيــة الســعودية بمعــزل
عــن تلــك التحديــات العالميــة تجــاه البيئــة
ومُ َّ
قدراتهــا الطبيعيــة ،والجوانــب الثقافيــة
والتراثيــة ،لذلــك أخــذت رؤيــة المملكــة 2030
ً
وفقــا لتوجيهــات ســمو ســيدي ولــي العهــدحفظــه اللــه -زمــام المبــادرة لتشــكيل سياســات
متنوعــة وجريئــة علــى مســتوى العالــم تضــع
المحافظــة علــى البيئــة والتنميــة الثقافيــة
علــى رأس اهتماماتهــا؛ لتحقيــق االســتدامة
َّ
فــي القطاعيــن الهاميــن ،ولحمايــة مُ
قــدرات
وطننــا العظيــم ،وتنميتــه المســتدامة.
ومــن هــذا المنطلــقَّ ،
عظمــت مؤسســة بــاء
غيــر الربحيــة األثــر المســتدام فــي الثقافــة
ً
وفقــا
والبيئــة ،مــن خــال الدعــم والتمكيــن،
لنمــوذج عمــل مُ حكــم ،وأهــداف ومســؤوليات

ً
ـتلهمة مــن رؤيــة ســمو
اســتراتيجية شــاملة لــكال المجاليــن ،مُ سـ
ســيدي ولــي العهــد طريقهــا واســتراتيجيتها.
وانطلقنــا فــي مؤسســة بــاء للمســاهمة فــي دعــم وتمكيــن
االســتدامة فــي المجاليــن الثقافــي والبيئــي ،رغــم كل الظــروف
غيــر المســبوقة التــي شــهدها العالــم ،خــال تفشــي جائحــة
فايــروس كورونــا (كوفيــد )19-وتداعياتهــا ،إال َّأننــا نؤمــن بقــدرة
مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي فــي صناعــة الفــارق ،وإضافــة
ـت
قيمــة جوهريــة فــي تاريــخ بالدنــا فــي كافــة الجوانــب ،فــي وقـ ٍ
يشــهد فيــه القطــاع الثالــث دعمـ ًـا غيــر مســبوق مــن ِقبــل مقــام
ســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين ،الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز
آل ســعود ،وســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،ولــي العهــد نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع؛ حيــث َّ
إن توجيهاتهمــا تدفعــان
القطــاع غيــر الربحــي إلــى مســتقبل أكثــر فاعليــة ،وذي أثـ ٍـر علــى
وطننــا الــذي يســتحق الكثيــر.
وفــي الختــام ،أتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى مقــام قيادتنــا
الرشــيدة ،ومــا يُ ولونــه مــن اهتمــام ورعايــة لكل مــا يُ ِّ
عزز اســتدامة
مجالــي الثقافــة والبيئــة ،وتعظيــم أثرهمــا واســتدامتهما بمــا
يتوافــق مــع رؤيــة المملكــة  ،2030والشــكر موصــول إلــى أعضــاء
مجلــس أمنــاء المؤسســة ،وزمالئــي العامليــن فــي المؤسســة
الذيــن بفضــل تفانيهــم وتكاتفهــم تجاوزنــا الكثيــر مــن التحديــات؛
القتنــاص الكثيــر مــن الفــرص.

بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود
رئيس مجلس أمناء مؤسسة باء غير الربحية
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الملخص التنفيذي
ُيعـ ُّ
ـد تحديــد النطــاق الــذي تتمحــور حولــه نشــاطات مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة
ً
أمــرا بالــغ األهميــة ،بمــا يخــدم التوجهــات االســتراتيجية للمؤسســة ،ورؤيتهــا،
ً
ُّ
يصــب فــي
إضافــة إلــى مــا
ورســالتها ،وأهدافهــا ،ومســؤولياتها المناطــة بهــا،
صالــح التوافــق مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030تجــاه القطــاع غيــر الربحــي
فــي المملكــة؛ باعتبــار مجالــي الثقافــة والبيئــة همــا النطــاق الرئيــس لعمــل
المؤسســة ،وأنشــطتها ،باإلضافــة إلــى الموائمــة بينهمــا.
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وانطلقــت مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة عــام 2020م ،فــي ظــل ظــروف اســتثنائية
أربكــت العالــم خــال تفشــي فايــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد ،)19-ورغــم
ِقصــر عمــر المؤسســة ،إال َّ
أن “بــاء” غيــر الربحيــة نجحــت فــي تخطيــط ،وإنجــاز برامج
ومبــادرات ومشــاريع ،فــي مجالــي الثقافــة والبيئــة ،والتــي تعمــل علــى تحقيــق
األهــداف االســتراتيجية للمؤسســة ،وتعظيــم أثرهــا علــى أرض الواقــع ،ومنهــا:
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برنامج الحفاظ على الحياة البحرية
(مبادرة محمية السالحف)

01

تحتضــن المملكــة أحــد أهــم الشــواطئ علــى
المســتوى الدولــي لتعشــيش الســاحف،
ويعتبــر جـ ً
ـزءا ثريـ ًـا فــي التنــوع اإلحيائــي ،وقــد
اختــارت خمــس أنــواع مــن الســاحف شــواطئ
المملكــة لتكــون موطنهــا ،منها نوعيــن مُ َّ
هددين
باالنقــراض ،وتقــوم هــذه األنــواع بالتعشــيش
فــي منطقــة رأس بريــدي علــى ضفــاف البحــر
ـاء علــى ذلــك طـ َّـورت مؤسســة بــاء
األحمــر .وبنـ ً
محميـ ً
ـة تشــتمل علــى زراعــة أشــجار المانجروف؛
لتقليــل انحســار التربــة المطلوبــة للتعشــيش،
َّ
طــورت المؤسســة المحميــة مــع شــركاء
كمــا
دولييــن.

ويكمــن أثــر المحميــة فــي الحفــاظ علــى أنــواع
ســاحف منقــار الصقــر ،والســاحف الخضــراء
َّ
المهــددة باالنقــراض لعــدة أســباب ،منهــا:
شــباك صيــد الســمك ،وأكل بيــض الســاحف،
والمخلفــات البالســتيكية ،وغيرهــا مــن
األســباب.

01
ويكمن أثر المحمية
في الحفاظ على
أنواع سالحف منقار
الصقر ،والسالحف
َّ
المهددة
الخضراء
باالنقراض

َّ
وعــززت مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة العمــل
المشــترك مــع شــركاء اســتراتيجيين؛ لحمايــة
أماكــن تعشــيش الســاحف ،والحفــاظ عليهــا،
ِّ
التعــدي والصيــد ،باإلضافــة
وحمايتهــا مــن
إلــى العمــل مــع مصنــع إســمنت ينبــع؛ لزيــادة
مســاهمتهم فــي الحفــاظ علــى المنطقــة
كونهــا مجــاورة للمصنــع.

كما تعمل المؤسسة على تنفيذ عدة مستهدفات بيئية خالل األعوام القادمة ،ومنها:

20٪

معدل زيادة معدالت تعشيش السالحف
في موقع رأس بريدي بحلول عام 2023م

25٪

30٪

رفع معدل نجاة صغار السالحف
بحلول عام 2025م

10

800

زيارة لمركز زوار تعشيش السالحف بحلول عام
2024م

50٪

من الشعاب المرجانية لمدينة جدة سيتم
إنعاشها بمساحة ُت َّ
قدر بحوالي  40ألف متر
مربع بغضون عام 2022م
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برنامج الحفاظ على الثقافة والتراث المادي وغير المادي
(مبادرة ترميم مسجد فرج يسر)

يُ ُّ
عــد مشــروع ترميــم مســجد “فــرج يســر” مــن
أولــى مبــادرات مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة فــي
المجــال الثقافــي ،وانبثقــت مبــادرات المؤسســة
الثقافيــة لالهتمــام بــاإلرث الوطنــي ،عبــر ترميم
المبانــي التاريخيــة ،وكل مــا يتعلــق بالمــوروث
الوطنــي مــن أزيــاء وفنــون أدائيــة وغيرهــا .كمــا
يهــدف البرنامــج إلــى تطويــر آليــة للمحافظــة

عليهــا؛ لِ مــا لهــا مــن أثــر اجتماعــي كبيــر فــي
تعزيــز وترســيخ الهويــة الوطنيــة للمملكــة.
وكانــت مبــادرة ترميــم مســجد “فــرج يســر”
إحــدى مبــادرات البرنامــج ،وقــد انتهــت
المؤسســة مــن ترميــم مســجد “فــرج يســر”
الواقــع فــي نطــاق مشــروع جــدة التاريخيــة،
ُ
وأعيــد المبنــى للتشــغيل بشــكل كامــل.

برنامج نقل المعرفة والشراكات االستراتيجية

02
انتهت المؤسسة
من ترميم مسجد
“فرج يسر” الواقع
في نطاق مشروع
جدة التاريخية

قبل

َّ
وقعــت المؤسســة عــدة اتفاقيــات وشــراكات
اســتراتيجية محليــة ودوليــة مهمــة خــال
العــام الماضــي ،مــن شــأنها تعزيــز الســعي نحــو
تحقيــق رؤيتهــا ورســالتها ،ومنهــا:
الشــراكة مــع شــركة المنــارة للتطويــر ،وهــي
شــركة مملوكــة لجامعــة الملــك عبداللــه
للعلــوم والتكنولوجيــا “كاوســت”؛ لتطويــر آليــة
دراســة مبــادرات بيئيــة ضمــن برامــج المؤسســة،
ومــن ثــم تحديــد آليــة تنفيذهــا ،وقيــاس أثرهــا
علــى النطــاق الــذي ُتعنــى بــه المؤسســة فــي
مجالــي الثقافــة والبيئــة.

أمــا بالنســبة للشــراكات الدوليــة ،فكانــت أولــى
تلــك الشــراكات مــع:
الم ِّ
شــركة إكســتريم إي ُ ،Extreme E
نظمــة
لسلســلة ســباقات جديــدة تتنافس بها ســيارات
الدفــع الرباعــي الكهربائيــة فــي وجهــات َّ
تأثــرت
بالتغيــرات المناخيــة حــول العالــمُ ،
وتشـ ِّ
ـجع على
االعتمــاد علــى المركبــات الكهربائيــة سـ ً
ـعيا إلــى
مســتقبل أفضــل لكوكــب األرض ،ولِ مــا لهــا مــن
تقاطــع مــع مؤسســة بــاء فــي نفــس المجــال،
كانــت الشــراكة بينهمــا؛ لتعزيــز ذلــك التوجــه عــن
طريــق دعــم المبــادرات البيئيــة ،ونقــل المعرفــة
والخبــرات للمملكــة العربيــة الســعودية.

بعد

03
شركة إكستريم
إي ،Extreme E
الم ِّ
ُ
نظمة لسلسلة
سباقات جديدة
تتنافس بها
سيارات الدفع
الرباعي الكهربائية
في وجهات َّ
تأثرت
بالتغيرات المناخية
حول العالم

02

12

13
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عن مؤسسة باء غير الربحية

النشأة والتأسيس
مســيرة واعــدة
انطلقــت مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة فــي عــام 2020م ،عبــر
ٍ
لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية ،لدعــم وتمكيــن االســتدامة فــي المجاليــن
الثقافــي والبيئــي ،مــن خــال البرامــج والمبــادرات ذات الصلــة ،والتــي تـ َّ
ـم االنتهــاء
مــن بعضهــا ،وجــاري العمــل علــى بعضهــا اآلخــر .وتحمــل المؤسســة مــن خــال
ـابقا كبيـ ً
رئيــس مجلــس األمنــاء وأعضائهــا موروثـ ًـا سـ ً
ـرا مــن المبــادرات المعطــاءة،
والداعمــة لمجــاالت اختصــاص المؤسســة ،وغيرهــا مــن المجــاالت األخــرى.
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الرؤية والرسالة
الرؤية

الرسالة

االستدامة الشاملة ،والتنمية الثقافية والبيئية؛ إللهام األجيال القادمة.

تصميــم وتطويــر المبــادرات والمشــاريع والبرامــج ذات العالقــة ،التــي مــن شــأنها تمكيــن المبــادرات
المعنيــة بالثقافــة والبيئــة ،وتعظيــم دور االســتدامة الشــاملة والتنميــة الثقافيــة.
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األهداف
خدمة مجالي البيئة والثقافة
مــن خــال العمــل علــى توجيــه وتوظيــف البرامــج والمبــادرات
واالســتراتيجيات فــي المشــاريع غيــر الربحيــة المعنيــة بهمــا،
فيمــا يُ ِّ
حقــق األثــر المســتدام.

اإلسهام في تطوير القطاع الثالث
لمــا للقطــاع الثالــث مــن قــوة اقتصاديــة ،ودور بالــغ األهميــة
فــي دفــع عجلــة التنميــة؛ تهــدف المؤسســة إلــى توظيــف
المبــادرات واالســتراتيجيات فــي المشــاريع غيــر الربحيــة ذات
العالقــة بمجالــي عمــل المؤسســة ،بمــا يُ ســهم فــي تطويــر
القطــاع غيــر الربحــي؛ لضمــان اســتدامة األثــر بعيــد المــدى
بأعلــى كفــاءة ممكنــة.

االرتباط برؤية المملكة 2030
ً
تمكينا للقطاع غير الربحي
تتقاطــع مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة فــي
أهدافهــا مــع أهــداف رؤيــة المملكــة ،2030
الراميــة إلــى زيــادة المنشــآت غيــر الربحيــة
فــي المملكــة ومســاهمتها فــي التنميــة
الوطنيــة ،وتشــجيع القطــاع بشــكل عــام،
وزيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،مــن خــال
زيــادة االســتثمارات األجنبيــة فــي القطــاع غيــر
الربحــي ،حيــث تهــدف المؤسســة إلــى توظيــف
المبــادرات واالســتراتيجيات فــي المشــاريع غيــر
الربحيــة ذات العالقــة بمجالــي عمل المؤسســة،
بمــا يُ ســهم فــي تطويــر القطــاع غيــر الربحــي؛
مــن خــال اســتدامة األثــر بعيــد المــدى بأعلــى
كفــاءة ممكنــة.

تطوير الشراكات االستراتيجية المحلية والدولية
مــن خــال إســهام المنظمــات الدوليــة المهتمة بالثقافــة والبيئة
فــي مبــادرات المؤسســة ،و عقــد اتفاقيــات التعاون والشــراكات
المحليــة والدوليــة ،بمــا يحقــق نقــل المعرفــة ،واالســتفادة مــن
الخبــرات الدوليــة المختلفــة ،وتحقيــق األهــداف ،واســتدامة
المبــادرات.
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الحوكمة واللجان
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مقدمة عن الحوكمة واللجان
أولــت مؤسســة بــاء غيــر الربحية االهتمــام الكبير فــي تطبيقها ألعلــى معايير الحوكمــة وااللتزام
بأفضــل الممارســات ،مُ مثلـ ً
ـة بمجلــس األمنــاء واللجــان ذات العالقــة؛ بمــا ينعكــس بذلــك علــى
سياســاتها وإجراءاتهــا ،وذلــك مــن خــال مراجعــة الطــرق التشــغيلية ،ورفــع كفــاءة آليــات عملهــا.

مجلس األمناء

االرتباط بالمنظومة الثقافية والبيئية
يرتكــز ارتبــاط مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة بالمنظومــة الثقافيــة والبيئيــة علــى االســتدامة مــن
ـواء
جانبيــن ،ففــي الجانــب األول االســتدامة الثقافيــة والتــي ُتعنــى بتحديــد المــوروث الثقافــي سـ ً
كان ماديـ ًـا أو غيــر مــادي ،ومــن ثــم المحافظــة عليــه ليكــون جسـ ً
ـرا لألجيــال القادمــة .أمــا الجانــب
فيعنــى بالحفــاظ علــى البيئــة والحيــاة الفطريــة ،واســتدامة كل مــا يســاهم فــي الحفــاظ
اآلخــر ُ
عليهــا؛ ُ
وتعنــى االســتدامة فــي كال المجاليــن للربــط بينهمــا وبيــن أهــداف المؤسســة؛ لتحقيــق
المواءمــة بينهمــا عبــر أهــداف بعيــدة المــدى ،وذات أثــر علــى اإلنســان والمــكان الجغرافــي الــذي
يُ قيــم فيــه.

صاحب السمو األمير/
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود
رئيس مجلس أمناء مؤسسة باء غير الربحية
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معالي األستاذ /حامد فايز

سعادة المهندس /فواز فاروقي

نائب رئيس المجلس ورئيس
اللجنة االستشارية الثقافية

عضو المجلس
ورئيس اللجنة االستشارية البيئية

سعادة المهندس /عبد الرحمن الرويتع

سعادة األستاذ /سلطان العليان

عضو المجلس
والمشرف المالي

عضو المجلس
25

الهيكل التنظيمي واللجان االستشارية
الهيكل التنظيمي
ً
مباشرة لجنتين استشاريتين إحداها ثقافية واألخرى بيئية
مجلس األمناء ،وينبثق منه

اللجان االستشارية
اللجنة الثقافية االستشارية:
تعمل اللجنة الثقافية بصفة استشارية متخصصة ،وتساعد المؤسسة في تطوير البرامج والمبادرات الثقافية المنوطة بها.
وأعضاؤها:

معالي األستاذ /حامد فايز

األستاذة /منى خزندار

األستاذ /فيصل تمر

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو اللجنة

اللجنة البيئية االستشارية:
تعمل اللجنة البيئية بصفة استشارية متخصصة ،وتساعد المؤسسة في تطوير البرامج والمبادرات البيئية المنوطة بها.
وأعضاؤها:

26

م .فواز فاروقي

د .مريم فيكوتشيلو

د .عبد العزيز السويلم

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة

عضو اللجنة
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نموذج العمل

القطاعات المستهدفة في المجال البيئي

ُص ِّمــم نمــوذج العمــل الخــاص بمؤسســة بــاء غيــر الربحيــة بشــكل رئيــس علــى العمــل فــي
مجالــي الثقافــة والبيئــةُ ،
وتعـ ُّ
ـد المملكــة العربيــة الســعودية المنطقــة الجغرافيــة المســتهدفة
لهــذه المجــاالت ،وهــي:

وذلــك بمــا يخــدم التوجهــات االســتراتيجية للمؤسســة ،ورؤيتها ،ورســالتها ،وأهدافها ،ومســؤولياتها
المناطــة بهــا ،باإلضافــة فيمــا يصـ ُّ
ـب في صالــح التوافق مــع مســتهدفات رؤية المملكــة  2030تجاه
القطــاع غيــر الربحــي فــي المملكــة ،والحفــاظ علــى مجــال البيئــة والحيــاة الفطريــة واســتدامتها،
وأصالــة التــراث الحضــاري والثقافــي ،وتعزيــز وجــوده التاريخــي والحضــاري بيــن األمــم.

القطاعات المستهدفة في المجال الثقافي
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الفنون البصرية

األفالم

الموسيقى

األزياء

النظم البيئية

تطوير المحميات

الحياة البحرية

الحياة البرية
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المجاالت واالنطالقة
اإلعالمية واتفاقيات الشراكة
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مقدمة عن المجاالت واالنطالقة
اإلعالمية واتفاقيات الشراكة
ُتوائــم مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة بيــن مجــاالت تخصصهــا ،الثقافــة
ً
ســعيا منهــا لتطويــر واســتدامة ثقافــة العمــل البيئــي،
والبيئــة؛
ً
وتشــكيله ليصبــح جــزءا مــن ممارســات المجتمــع وثقافتــه ،مــن
خــال تمكيــن ودعــم المبــادرات الراميــة لتطويــر مجــاالت التخصــص،
وربطهــا مــع أصحــاب العالقــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام،
والقطــاع الثالــث ،كمــا عملــت مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة علــى خطــة
إعالميــة وفــق مــدى زمنــي محــدد ،تعتمــد بشــكل أساســي علــى
تطويــر محتــوى إبداعــي وتوعــوي فــي مجاالتهــا عبــر موقعهــا
اإللكترونــي ،وتعزيــزه عبــر قنــوات التواصــل المختلفــة؛ إليصــال
رســائلها وقيمهــا الســامية لمختلــف الشــرائح المســتهدفة.

مجال الثقافة
تدعــم وتطــور المؤسســة؛ المبــادرات التــي ُتعنــى بالمــوروث الثقافــي ،مــن
خــال شــراكات اســتراتيجية مــع منظمــات محليــة ودوليــة لديهــا ذات الشــغف
باالهتمــام بالثقافــة ،حيــث تتكاتــف الجهــود معهــا؛ للتأكــد مــن اســتدامة تلــك
المبــادرات ،وتعزيــز الثقافــة الوطنيــة.
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مجال البيئة
تدعــم وتطــور المؤسســة؛ المبــادرات البيئيــة التــي تركــز علــى
الحيــاة البحريــة والبريــة ،والمحافظــة عليهــا مــن التلــوث ،وحمايتهــا
مــن التعـ ِّ
ـدي ،ومــن التحديــات األخــرى التــي تهددهــا ،عبــر القيــام
بشــراكات نوعيــة واســتراتيجية مــع منظمــات محليــة ودوليــة
ينبثــق منهــا برامــج تشــجع النظــام البيئــي المســتدام ،وينتــج عنهــا
ممارســات بيئيــة واعيــة.

اتفاقيات التعاون والشراكات االستراتيجية:
عقــدت مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة فــي عــام 2020م العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون والشــراكة المحليــة
والدوليــة ،وذلــك لتســهيل الوصــول إلــى أهدافهــا التــي تتطلــع إلــى تحقيقهــا ،وهــي:
االتفاقيات المحلية
مع شركة المنارة لالستشارات البيئية:
إحــدى الشــركات التابعــة لجامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتكنولوجيــا (كاوســت) ،والمتخصصــة فــي
االستشــارات البيئيــة ،وتقديــم الدعــم وقيــاس األثــر ،وتحليــل البيانــات ،وغيرهــا مــن الخدمــات فــي هــذا
المجــال.
مع شركة أسس القدرة:
إحــدى الشــركات التابعــة لشــركة  CBXالدوليــة ،والتــي ُتعنــى بالرياضــات واإلنتــاج واالستشــارات فــي
مجــاالت البيئــة ،وحمايتهــا ،والمحافظــة عليهــا.
االتفاقيات الدولية
مع شركة إكستريم إي :Extreme E
وهــي شــركة ُتعنــى بســباق الســيارات الكهربائيــة والرالــي التابــع لهــا ،وينبــع ذلــك مــن اهتمامهــا بالبيئــة
والمحافظــة عليهــا ،وقــد اختــارت المملكــة العربيــة الســعودية لتكــون إحــدى محطاتهــا فــي دعــم البيئــة،
وقيــاس األثــر علــى ذلــك.
مع مكتب رويا :Roya
وهــو مكتــب ألســرة “رويــا” الهنديــة ،يُ عنــى بجميــع المجــاالت فــي القطــاع الثالــث بالشــرق األوســط ،وهــم
مــن أشـ ِّ
ـد المعجبيــن بالمجــاالت التــي تهتــم بهــا المؤسســة ،ولذلــك حرصــوا علــى االســتثمار معهــا فــي
المجــال البيئــي.

34

35

5

المبادرات
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مقدمة عن المبادرات وأنواعها
تســعى مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة؛ لتصميــم البرامــج وتمكيــن المبــادرات التــي تحقــق
أهدافهــا وتخــدم الصالــح العــام ،وتكــون ذات كفــاءة عاليــة فــي مجــاالت التخصــص،
حيــث تعمــل علــى مبــادرات ثقافيــة تكــون مصــدر إلهــام لألجيال فــي االهتمــام بالتنمية
الثقافيــة واالســتدامة الشــاملة ،كمــا تعمــل علــى مبــادرات بيئيــة ُتشـ ِّ
ـجع علــى تطويــر
نظــام بيئــي قــوي مســتدام ،ومدفــوع بالتنميــة الثقافيــةُ ،
وتحيــي فيــه ممارســات
بيئيــة واعيــة.

مبادرة إنقاذ السفينة الغارقة ()RV Heraclitus
تملــك ســفينة أبحــاث التقنيــات البيئيــة البحريــة “هيراكليتــوس”
تاريخـ ًـا عريقـ ًـا فــي المحافظــة علــى الثقافــات البحريــة ،وتعزيــز
ً
وســعيا مــن المؤسســة لتوثيــق التاريــخ
النظــم البيئيــة،
الشــفهي لســكان البحــر األحمــر وصــون التــراث الثقافــي؛
تعاونــت المؤسســة مــع شــركة “إيكوتكنيكــس” البحريــة
المحــدودة مــن خــال تقديــم المــوارد الالزمــة إلعــادة تأهيــل
ســفينة بحــث “إيكوتكنيكــس” للبحــر األحمــر؛ لتقــوم باألبحــاث
والدراســات الالزمــة عــن البيئــة البحريــة النــادرة ،وتوثيــق تاريــخ
وثقافــة البحــر األحمــر.

المجال الثقافي
ُّ
يضم من خالله عدة مبادرات ثقافية ،وهو:
يندرج تحت المجال الثقافي برنامج
برنامج الحفاظ على الثقافة والتراث المادي وغير المادي ،ويندرج تحته عدة مبادرات هي:

مبادرة ترميم مسجد فرج يسر
ً
انطالقــا مــن اهتمــام المؤسســة بــاإلرث
الوطنــي والتــراث المعمــاري ،تعاونــت مــع
ِّ
مختصيــن لترميــم مســجد فــرج يســر الواقــع
فــي نطــاق مشــروع جــدة التاريخيــة؛ للمحافظة
علــى تصميمــه التاريخــيُ ،
وت ُّ
عــد هــذه أولــى
مبــادرات المؤسســة فــي المجــال الثقافــي.
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مبادرة استعادة “أقدم خريطة توضح موقع المملكة”
تحتفــظ مكتبــة “ ”Marcianaالواقعــة فــي ســاحة ســان ماركــو
بجزيــرة البندقيــة ،وهــي أقــدم مكتبــة عاملــة فــي العالــم
وواحــدة مــن أهــم  3مكتبــات فــي إيطاليــا ،بخريطتيــن لهمــا
قيمــة تاريخيــة وجغرافيــة ذات أهميــة بالغــة ،وتعتبــر مــن أهــم
الخرائــط الجغرافيــة فــي العالــم ،حيــث قامــت المؤسســة بتقديــم
دعــم مالــي؛ لترميــم وتحســين خريطــة “فــرا مــاورو” ،وخريطــة
“الحــاج أحمــد” ،وتجهيزهمــا بمــا يســمح بعرضهمــا أمــام الجمهــور.

مبادرة ترميم البيانو لمؤسسة
Music Conservatory Benedetto Marcello
ً
نتيجــة للفيضانــات التــي عانــت منهــا مدينــة البندقيــة ،تضــررت
مجموعــة مــن المبانــي فــي المدينــة ،ومنهــا مقــر المعهــد
ً
وحرصــا مــن المؤسســة
ومتحــف اآلالت الموســيقية بداخلــه،
علــى الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي؛ قامــت باســتعادة البيانو
الــذي يُ عـ ُّ
ـد أحــد الرمــوز الموســيقية فــي المتحــف ،ثــم ترميمــه.

مبادرة مشروع أصوات العالم
Andrea Bocelli Foundation
تســعى المبــادرة إلــى خلــق الفــرص ألطفــال دول الشــرق
األوســط ممــن تعانــي دولهــم مــن ظــروف اقتصاديــة
ً
ً
واجتماعيــة ،حيــث ُت ِّ
ماليــا للمســاهمة
دعمــا
قــدم المؤسســة
فــي تنميــة مهــارات األطفــال عبــر الفنــون والثقافــة.
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المجال البيئي
ُّ
يضمان
يندرج تحت المجال البيئي برنامجين
من خاللهما عدة مبادرات بيئية ،وهما:
برنامج الحفاظ على الحياة البحرية ،ويندرج تحته عدة مبادرات هي:
مبادرة تنظيف الشواطئ البحرية
َّ
تتعــرض الســواحل البحريــة فــي شــواطئ الخليــج العربــي ،وشــواطئ
البحــر األحمــر للتلــوث البيئــي نتيجــة المخلفــات ،مــا يؤثــر علــى التكويــن
البيئــي ،ويحـ ُّ
ـد مــن الحيــاة الفطريــة البحريــة ،وتتطلــع المؤسســة بــدور
إيجابــي عبــر تنظيــف الشــواطئ ،والحـ ِّ
ـد مــن التلــوث البيئــي.

مبادرة إقامة ندوة عالمية لحماية الحياة البحرية
ُ
البحــر األحمــر غنـ ٌّ
بالشــعب المرجانيــة والحيــاة البحريــة الزاخــرة ،وحرصـ ًـا
ـي
مــن المؤسســة علــى دراســة التحديــات البيئيــة للبحــر األحمــر ،مثــل:
ظاهــرة التلــوث ،وإيجــاد وســائل للمحافظــة علــى الحيــاة البحريــة فيــه،
فهــي تقــود الجهــود إلقامــة نــدوة عالميــة ُتعنــى بالحيــاة البحريــة فيــه.

مبادرة زراعة شجر القرم (المانجروف) في ميناء جدة اإلسالمي
ُّ
يُ
عــد شــجر القــرم (المانجــروف) مــن األشــجار المهمــة لتــوازن النظــام
البيئــي ،وهــو بحاجــة لميــاه البحــر المالحــة ،ويســهل االعتنــاء بــه ،وفــي
مشــروع تجميــل مينــاء جــدة اإلســامي َّ
قدمــت المؤسســة دعمـ ًـا ماليـ ًـا
لتصميــم وتطويــر مبــادرات بيئيــة ُتســهم بتجميــل المينــاء ،مــن خــال
زراعــة شــجر القــرم (المانجــروف) علــى أطرافــه مــن الجــزء الشــمالي.

مبادرة محمية السالحف على البحر األحمر
ـم المملكــة العربيــة الســعودية مواقعـ ًـا مهمـ ً
تضـ ُّ
ـة؛ لتعشــيش الســاحف
فــي البحــر األحمــر وفــي الخليــج العربــي ،حيــث ُتعـ ُّ
ـد الســاحف البحريــة
أحــد المؤشــرات علــى ســامة النظــام البيئــيُ ،
وتســهم فــي التنــوع
اإلحيائــي؛ لذلــك تعمــل المؤسســة علــى مبــادرة تهــدف إليجــاد محميــة
تحافــظ علــى الســاحف البحريــة مــن االنقــراض ،وتعــزز ســامة النظــام
البيئــي.
كما تستهدف المبادرة التالي:

200

شجرة مانجروف
للزراعة على مختلف المستويات بنهاية عام 2021م

20٪

شجرة مانجروف
للزراعة على المستوى األكثر مالئمة في
الميناء بحلول عام 2022م

800

1000
50٪

من الشعاب المرجانية لمدينة جدة
سيتم إنعاشها بمساحة ُت َّ
قدر بحوالي  40ألف متر
مربع بغضون عام 2022م
40

زيادة معدالت تعشيش السالحف في موقع رأس بريدي
بحلول عام 2023م

زيارة لمركز زوار تعشيش السالحف بحلول عام 2024م

30٪ - 25٪

رفع معدل نجاة صغار السالحف بحلول عام 2025م
41

برنامج الحفاظ على الحياة الطبيعية ،وتندرج تحته مبادرتي:
مبادرة دعم التشجير وتقليل االنبعاثات الكربونية
ً
ً
اهتمامــا مــن المؤسســة ،ومُ
ســاهمة فــي تنميــة الغطــاء النباتــي،
ومكافحــة التصحــر ،ودعــم مبــادرات التشــجير علــى الصعيــد المحلــي؛
َّ
وقدمــت دعمـ ًـا ماليـ ًـا
تعاونــت المؤسســة مــع صنــدوق الغطــاء النباتــي،
َّ
متنــزه ثــادق الوطنــي.
يســاهم فــي المحافظــة علــى

مبادرة تطوير محمية طبيعية
ً
انطالقــا مــن اهتمــام المؤسســة بالحيــاة البريــة والمحميــاتَّ ،
فإنهــا
تســعى إلــى أن يتــم تصنيــف محميــة الزلفــي كمحميــة خاصــة ،حيــث
ُّ
تضــم المحميــة أكثــر مــن  17مزرعــة بلــغ مجمــوع مســاحاتها حوالــي 13
ً
ً
ماليــا لتطويــر المحميــة بشــكل
دعمــا
مليــون م ،2وذلــك عبــر تقديمهــا
مســتدام ومبتكــر.
كما تستهدف المبادرة التالي:

100

نوع
من مختلف أنواع الحيوانات داخل المحمية التي ستحتوي على
المأوى المناسب لهم ،باإلضافة لطعامهم وشرابهم.
ً
وفقا ألعلى معايير االستدامة
إنتاج ثمار بأسعار تنافسية
البيئية بحلول عام 2024م

25٪

نسبة استدامة الطلب على احتياجات المحمية للطاقة

70٪

نسبة استدامة الطلب على احتياجات المحمية للمياه

42

43

أثر المبادرات لالستدامة الثقافية
والبيئية في المملكة
ُتســهم المبــادرات التــي تعمــل عليهــا مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة ،باالرتقــاء بآليــات
الحوكمــة مــن خــال تحســين السياســات واإلجــراءات ،ورفــع كفــاءة العمــل غيــر الربحــي،
ً
ً
أن المؤسســة فــي مبادراتهــا ُت ِّ
كمــا َّ
مميــزا فــي تعزيــز الشــراكة بيــن
أنموذجــا
قــدم
القطاعيــن الخــاص والعــام ،والقطــاع الثالــث ،وتطويــر الشــراكات االســتراتيجية الدوليــة
مــن خــال المبــادرات مــع المنظمــات الدوليــة المهتمــة بالثقافــة والبيئــة ،وينبثــق مــن
ذلــك نقــل المعرفــة ،واالســتفادة مــن الخبــرات الدوليــة المختلفــة ،باإلضافــة إلــى َّ
أن
المبــادرات النوعيــة ينتــج عنهــا شــركات استشــارية متخصصــة فــي مجــاالت البيئــة
والثقافــة ،تقــوم باألبحــاث والدراســات التــي تحقــق األهــداف ،واســتدامة المبــادرات.
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الطموحات والتطلعات
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مؤسسة باء غير الربحية
في عام 2021م
أخــذت مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة بعيــن االعتبــار دور الثقافــة كنِ تــاج إنســاني
ً
معتمــدة منظــور تعزيــز مختلــف جوانــب الثقافــة،
فــي التنميــة البيئيــة،
وتســخيرها؛ للمحافظــة علــى البيئــة ،والعمــل علــى اســتدامتها واســتثمار
مواردهــا بالشــكل الصحيــح ،حيــث أطلقــت العديــد مــن المبــادرات الثقافيــة
والبيئيــة ،وال يــزال لديهــا العديــد مــن الطموحــات والتطلعــات للعــام الجــاري،
والتــي َّ
ً
رائــدة فيمــا يلــي:
تمثلــت فــي أن تكــون المؤسســة

نشر الثقافة السعودية
تسعى المؤسسة إلى تعزيز
مختلف مجاالت الثقافة،
واالعتزاز بكنوز المملكة
الثقافية ،ونشرها على الصعيد
العربي واإلسالمي والعالمي،
ً
إدراكا منها ألهمية الثقافة
السعودية ،ولما تمتلكه من
مخزون وموروث ثقافي
وتاريخي قادر على ترسيخ
مكانتها الدولية.

الحفاظ على البيئة
تطمح المؤسسة إلى
الحفاظ على البيئة
المحلية ،وتعزيز ثقافة
الممارساتالبيئية
الواعية ،والمساهمة في
تحقيق التنمية البيئية
المستدامة؛ لما لها من
فوائد عظيمة في الرفع
من جودة الحياة ،وتحقيق
التوازن والتنوع البيئي.

تعظيم مشاركة القطاع الثالث
في الناتج المحلي
تتطلع المؤسسة إلى أن يكون لها
دور كبير وفاعل في تنمية القطاع
الثالث ،وزيادة مساهمته في الناتج
ً
تحقيقا
المحلي إلى أكثر من 5%؛
لرؤية المملكة  ،2030ولما للقطاع
الثالث من قوة اقتصادية ،ودور بالغ
األهمية في دفع عجلة التنمية.
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ملحق
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شهادات الشركاء
ً
شــخصيا فــي الســعي لتنميــة العالقــة بيــن المعهــد
“نعتقــد ونؤمــن
الموســيقي لمدينــة البندقيــة ،والمملكــة العربيــة الســعودية؛ لبنــاء جســر
ـويا؛ بـ ً
ً
تعــاون بيــن مؤسســاتنا الثقافيــة سـ ً
ـيوعا فــي
ـدءا مــن اللغــة األكثــر شـ
العالــم :الموســيقى”
الدكتور جيوفاني جيول
رئيس المعهد الموسيقي لمدينة البندقية.

ً
ســويا مــع مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة فــي اســتعادة
“الجهــود التــي نبذلهــا
المكانــة ُ
المثلــى لشــاطئ رأس بريــدي؛ ســيكون لهــا عظيــم األثــر ،إذ ســيتجاوز
ُّ
البحــر األحمــر ليعــم المحيــط الهنــدي بأكملــه .هــذه المحميــة النــادرة للســاحف
تســتحق الحمايــة ،مــن خــال جهودنــا المتكاتفــة فــي الســنوات المقبلــة التــي
سـ ُـت ِّ
ركز علــى هــذه المهمــة النبيلــة”
أليخاندرو آجاج
المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إكستريم إي Extreme E

“جهودنــا ســتتضافر مــع مؤسســة بــاء غيــر الربحيــة؛ التــي ترســخ المكانــة
الخاصــة لمدينــة البندقيــة مــع الشــرق األوســط ،ومــا هــو أبعــد منــه ،إذ ِّإننــا
نبحــث إمكانيــة إقامــة عــدة معــارض عالميــة عــن جغرافيــة العالــم القديــم،
ويســرني أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل لصاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبداللــه
بــن محمــد بــن فرحــان آل ســعود ،رئيــس مجلــس أمنــاء المؤسســة ،علــى الدعــم
الســخي لمكتبــة ماريكانــا الوطنيــة فــي مدينــة البندقيــة؛ ودعمــه الســخي
للثقافــات حــول العالــم ،بمــا فيــه مصلحــة الحفــاظ علــى التــراث الجغرافــي
المــادي للعالــم”.
الدكتور ستيفانو كامباجنولو
المدير التنفيذي لمكتبة ماريكانا الوطنية،
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