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 .Iمقدمة
المشهد العام لالقتصاد اإلبداعي
يلعــب الخيــال البشــري دورًا أساســيًا فــي توحيــد البشــر إلحــداث تحــوالت كبــرى حــول العالــم
وضمــان مســتقبل أفضــل للجميــع .وقــد أثــرى اإلبــداع حياتنــا منــذ بــدء الخليقــة ،كمــا يظهــر
مــن الكهــوف التــي اســتوطنها اإلنســان منــذ حوالــي  45مليون عــام و ُزيّنــت جدرانها بالرســوم.
تتجــاوز الثقافــة واإلبــداع جميــع الحــدود لتمنــح النــاس األمــل فــي مواجهــة اليــأس .وقــد
اســتجابت الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة لتأثيــرات جائحــة كوفيــد 19-بالتحــول نحــو المنصــات
الرقميــة ،لتلعــب دورًا كبيــرًا فــي تعزيــز االقتصــادات حــول العالــم فــي الوقــت الــذي كافحــت
فيــه القطاعــات األخــرى الســتعادة حيويتهــا .وأســهمت الرقمنــة فــي توفيــر فــرص متكافئــة
للجميــع ودعــم مشــاركة جمهــور أوســع فــي األنشــطة الثقافيــة واإلبداعيــة .كمــا ترتبــط
الثقافــة والفنــون بشــكل مباشــر بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة.
االقتصــاد اإلبداعــي مفهــوم متطــور يســتند علــى التفاعــل بيــن اإلبــداع البشــري واألفــكار
والملكيــة الفكريــة والمعرفــة والتكنولوجيــا .وهــو يدعــم اإلبــداع فــي مجــاالت عديــدة
تشــمل الثقافــة والفنــون واإلعــان والهندســة المعماريــة والتصميــم واألزيــاء والســينما
والفيديــو والتصويــر الفوتوغرافــي والموســيقى والفنــون المســرحية والنشــر والبحــث
والتطويــر والبرمجيــات وألعــاب الكمبيوتــر والنشــر اإللكترونــي والوســائط اإللكترونيــة .وهــو
قطــاع واســع النطــاق يفــرض علــى صنــاع السياســات والتشــريعات فهــم جوانبــه المختلفــة
ودعمهــا بشــكل اســتباقي لترســيخ مكانــة الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة كمصــدر أساســي
للقيمــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

االقتصاد اإلبداعي مفهوم متطور يستند على التفاعل بين اإلبداع
البشري واألفكار والملكية الفكرية والمعرفة والتكنولوجيا
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قطاع حيوي
يضــم االقتصــاد اإلبداعــي تحــت مظلتــه مختلــف
عناصــر سلســلة القيمــة فــي الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة ،بمــا فــي ذلــك التجــارة والقــوى العاملة
واإلنتــاج والنشــر .و ُتعــد الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة مــن أكثــر القطاعــات حيويــة فــي
االقتصــاد العالمــي ،حيــث توفــر فرصــً واعــدة
للبلــدان الناميــة تتيــح لهــا االســتفادة مــن مجــاالت
جديــدة عاليــة النمــو .ويشــير مؤتمــر األمــم
المتحــدة للتجــارة والتنميــة إلــى أن معــدل نمــو
صــادرات االقتصــاد اإلبداعــي يفــوق باســتمرار
معــدل نمــو الصناعــات األخــرى]1[.

معدل نمو صادرات االقتصاد
اإلبداعي يفوق باستمرار
معدل نمو الصناعات األخرى
انطالقــً مــن ذلــك ،جــاءت فكــرة المؤتمــر العالمــي
لالقتصــاد اإلبداعــي لمناقشــة القضايــا والتحديــات
مــع الجهــات المعنيــة حــول العالــم بهــدف
تمكيــن الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة مــن
تحقيــق إمكاناتهــا الكاملــة .فتــم تنظيــم المؤتمر
العالمــي األول لالقتصــاد اإلبداعــي فــي إندونيســيا
فــي عــام  .2018وقــد رســم ذلــك المؤتمــر مالمــح
منظومــة االقتصــاد اإلبداعــي ،بمــا فــي ذلــك
الجوانــب التنظيميــة والتســويقية والمالية .وشـ ّ
ـكل
ملتقــى لص ّنــاع السياســات ومختلــف الجهــات
المعنيــة لتبــادل األفــكار ومعالجــة التحديــات
وتحديــد الفــرص المتاحــة فــي االقتصــاد اإلبداعــي.
فــي العــام التالــي ،أعلنــت الجمعيــة العامــة لألمم
المتحــدة عــام  2021الســنة الدوليــة لالقتصــاد
ُعــد
اإلبداعــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة .وي
ّ
ذلــك إقــرارًا بالحاجــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي
المســتدام والشــامل ،وتحفيــز االبتــكار ،وتوفيــر
الفــرص والفوائــد والدعــم للجميــع ،واحتــرام
حقــوق اإلنســان.
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فــي يوليــو  ،2021قــررت مجموعــة العشــرين
جعــل االقتصــاد اإلبداعــي محــور جهــود التنميــة
وأنشــطتها ،ممــا شـ ّ
ـكل اعترافــً باألهميــة الكبــرى
للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ومســاهمتها
فــي االقتصــاد العالمــي .وفــي عــام  ،2021أصــدرت
مجموعــة العشــرين برئاســة إيطاليــا إعــان رومــا
الــذي اعتبــر االقتصــاد اإلبداعــي المحــرك الرئيســي
للنمــو فــي مرحلــة التعافــي االقتصــادي مــن
جائحــة كوفيــد.19-
وانتقلــت رايــة المؤتمــر العالمي لالقتصــاد اإلبداعي
مــن إندونيســيا إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وهــي الدولــة التي عــززت اإلبــداع ودعمت
قــدرة اإلنســان علــى التعبيــر منــذ تأسيســها قبــل
 50عامــً ،بهــدف تحقيــق تطلعاتهــا فــي تنميــة
االقتصــاد اإلبداعــي لبنــاء مجتمــع مزدهــر ومترابط.
وفــي نفــس العــام ،أطلقــت اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،بصفتهــا الدولــة المضيفــة للمؤتمــر
العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  ،2021االســتراتيجية
الوطنيــة للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة.

تهدف دولة اإلمارات العربية
المتحدة إلى جعل الصناعات
الثقافية واإلبداعية ضمن
أكبر  10قطاعات اقتصادية
في الدولة في السنوات
العشر القادمة
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي أول دولــة عربية
تضــع اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز نمــو االقتصــاد
اإلبداعــي ،حيــث تؤســس هــذه االســتراتيجية لمرحلــة
جديــدة مــن النمــو فــي مســيرة االقتصــاد اإلبداعــي.
وســوف تعمــل وزارة الثقافــة والشــباب خــال
العقــد المقبــل مــع ســتة شــركاء مــن الهيئــات
االتحاديــة وســبعة شــركاء مــن الحكومــات
المحليــة لرســم مســار التطــور الثقافــي واإلبداعــي
فــي الدولــة ،بمــا يشــكل مصــدر إلهــام للمبــادئ
اإلبداعيــة التــي ترتكــز علــى اإلنســان.

 .1مقدمة

إطالق االستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية واإلبداعية ،جناح اإلمارات العربية المتحدة ،إكسبو دبي 2020

 6شركاء من

 7شركاء من

 40مبادرة

الهيئات االتحادية

الحكومات المحلية

استراتيجية

تهــدف دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى جعــل
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ضمــن أكبــر 10
قطاعــات اقتصاديــة فــي الدولــة فــي الســنوات
العشــر القادمــة .وتتضمــن االســتراتيجية 40
مبــادرة تتــوزع علــى ثالثــة محــاور رئيســية هــي:
محــور الموهوبيــن والمبدعيــن ،ومحــور المهنييــن
وبيئــة األعمــال ،ومحــور ممكنــات بيئــة األعمــال.
وتشــمل المبــادرات تمكيــن بيئــة األعمــال للعامليــن
المســتقلين والشــركات الصغيــرة والمتوســطة
مــن خــال ســن التشــريعات ووضــع السياســات
بشــكل اســتباقي ،وتعزيــز إطــار الملكيــة الفكريــة
للصناعــات الثقافية واإلبداعية ،ورســم اســتراتيجية
لدعــم التصديــر إلــى أســواق دوليــة جديــدة،
وتعزيــز جمــع البيانــات مــن أجــل مراقبــة أداء
االقتصــاد اإلبداعــي فــي الدولــة .كمــا تهــدف هــذه
االســتراتيجية إلــى مضاعفــة عــدد المؤسســات
العاملــة فــي الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة وعدد
الوظائــف التــي توفرهــا ،وزيــادة حجــم الصــادرات
مــن المنتجــات والخدمــات الثقافيــة واإلبداعيــة.
ضمــن جهــود اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتحقيــق
رســالتها القائمــة علــى تشــجيع الحــوار العالمــي
حــول االقتصــاد اإلبداعــي ،اســتضافت اإلمــارات

المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021مــن
 7إلــى  9ديســمبر فــي مركــز دبــي للمعــارض فــي
إكســبو  2020دبــي تحــت شــعار «إبــداع متكامــل
يصنــع المســتقبل» .وقــد عُ ِقــد هــذا المؤتمــر إلــى
جانــب معــرض إكســبو ،الــذي يمثــل تظاهــرة ثقافية
عالميــة ُتقــام ألول مــرة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا ،بمشــاركة  192دولة.
ـدد المؤتمــر علــى أهميــة الصناعــات الثقافيــة
وشـ ّ
واإلبداعيــة لمســتقبل البشــرية المشــترك وشــكل
خاتمــة للســنة الدوليــة لالقتصــاد اإلبداعــي مــن
أجــل التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة،
وأســهم فــي توحيد رؤيــة كافــة الجهــات المعنية
باالقتصــاد اإلبداعــي حــول مســتقبل هــذا القطــاع
وكيفيــة إرســاء الركائــز المطلوبــة لرســم معالمــه.
وتعــزز ذلــك خــال اجتمــاع وزاري عقــد فــي
اليــوم الثالــث مــن المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد
اإلبداعــي  ،2021واعتمــد فيــه كبــار المســؤولين
فــي االقتصــاد اإلبداعــي مــن  22دولــة جــدول
أعمــال المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي الــذي
وضعتــه دولــة اإلمــارات مــن أجــل تنميــة االقتصــاد
اإلبداعــي العالمــي.
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متانة الصناعات الثقافية واإلبداعية
تأثــر االقتصــاد اإلبداعــي العالمــي بشــكل كبيــر
بجائحــة كوفيــد ،19-حيــث تــم إغــاق العديــد مــن
الوجهــات ،وخســر الكثيــر مــن المبدعيــن مصــدر
دخلهــم .وتشــير تقديــرات األمــم المتحــدة إلــى
أن خســائر الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة بلغــت
 750مليــار دوالر أمريكــي ( 2.75تريليــون درهــم
إماراتــي) فــي عــام  ،2020كمــا خســر أكثــر مــن 10
ويقــدر التقريــر أن 51.2
مالييــن شــخص عملهــم.
ِّ
مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم ســجلوا
أنفســهم علــى أنهــم يعملــون فــي الصناعــات
الثقافيــة واإلبداعيــة (بــدوام كامــل أو بــدوام
جزئــي أو كمتدربيــن) .وقــد اســتقى التقريــر بياناتــه
مــن حســابات األشــخاص المســجلين علــى شــبكة
«لينكــد إن» ،مشــيرًا إلــى أن الحســابات التــي يعمــل
أصحابهــا فــي الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة
ّ
مثلــت نســبة  %6.7مــن مجمــوع مســتخدمي
الشــبكة حــول العالــم فــي ذلــك الوقــت ونحــو
 48.4مليــون وظيفــة بــدوام كامــل]2[.

سلطت الجائحة الضوء على
الدور الحاسم الذي تلعبه
الصناعات الثقافية واإلبداعية
في تعزيز القدرات والتواصل
والتعافي
ســلطت الجائحــة الضــوء علــى الــدور الحاســم
الــذي تلعبــه الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة فــي
تعزيــز القــدرات والتواصــل والتعافــي .فمســتقبل
القطــاع يعتمــد علــى تعزيــز القــدرات مــن خــال
إيجــاد حلــول جديــدة .فاالقتصــاد اإلبداعــي لــه
تأثيــر قــوي علــى النمــو المســتدام وتوفيــر فــرص
العمــل وتنميــة المجتمعــات .فقــد أظهــر بحــث
الحرفــي
ُأجــري فــي عــام  2020أن االقتصــاد ِ
فــي األســواق الناشــئة يشــكل محــركًا رئيســيًا
للوظائــف غيــر الرســمية لنحــو  300مليــون
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شــخص ،ومــن المتوقــع أن تصــل قيمتــه العالميــة
إلــى  985مليــار دوالر ( 3.6تريليــون درهــم إماراتــي)
بحلــول عــام  .2023كمــا أنــه قطــاع يعمــل فيــه
ُعــد هــذا
الشــباب أكثــر مــن أي قطــاع آخــر ]3[.وي ّ
القطــاع قــوة دفــع للتكنولوجيــا والتعليــم
والتمويــل والســياحة والتنميــة المســتدامة
بشــكل عــام .لذلــك يــؤدي االقتصــاد اإلبداعــي دورًا
محوريــً فــي خطــط التعافــي العالميــة.
يمكــن تعزيــز األثــر اإليجابــي لالقتصــاد اإلبداعــي
إذا ركــزت الحكومــات علــى تنميــة هــذا القطــاع
كأولويــة اســتراتيجية .ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن
خــال سياســات تعــزز التعــاون الثنائــي واإلقليمــي
والمتعــدد األطــراف إلنشــاء منظومــة متكاملــة
ومنصفــة وداعمــة تعــزز الشــفافية وتوفــر أفضــل
الممارســات وتطــور البيانــات والمعاييــر المطلوبــة
لقيــاس النجــاح.
وكمــا قالــت معالــي أودري أزوالي ،المديــرة
العامــة لليونســكو ،فــي كلمتهــا االفتتاحيــة،
«هنــاك ثالثــة عناصــر رئيســية تســهم فــي دعــم
نمــو االقتصــاد اإلبداعــي .أولهــا حمايــة المبدعيــن،
وثانيهــا رقمنــة الثقافــة … لتعزيــز التنــوع الثقافــي
وضمــان المشــاركة العادلــة للقيمــة بيــن
المنصــات الرقميــة والمبدعيــن ،وثالثهــا وجــود
بيانــات دقيقــة وموثوقــة … لتحســين مســتوى
الفهــم الجماعــي».
ناقــش المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي 2021
فــي دولــة اإلمــارات السياســات المبتك ــرة واألفــكار
الملهــم الــذي يجمــع المفكريــن
الرائــدة والخيــال
ِ
وص ّنــاع السياســات ورواد اإلبــداع والتغييــر حــول
ُ
العالــم .ويقــدم هــذا التقريــر أفــكارًا ومقترحــات
مســتوحاة مــن المحــاور الســتة للمؤتمــر:

 .1مقدمة

المحاور الستة:
مستقبل مستدام
أفكار جديدة لنمط حياة مسؤول

إعادة ابتكار العمل
تواصل الناس واألفكار واألماكن

التحول التكنولوجي
توظيــف اإلبــداع إلطــاق القــدرات اإليجابيــة
للتكنولوجيــا

التنوع والشمول
توظيــف اإلبــداع لبنــاء مجتمعــات شــمولية
ومتنوعــة

إطالق قدرات التعليم
دعم القدرات من خالل التعلم التعاوني

تعزيــز المشــهد اإلعالمــي وقنــوات
التواصــل
طرق جديدة لنقل واستهالك المحتوى

مــن خــال أكثــر مــن  65جلســة قامــت باستكشــاف هــذه المحــاور بشــكل تفصيلــي ومــن وجهــات نظــر
متنوعــة ،أســهم المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021بإلهــام الحضــور ودعــم الجهــود لتحويــل
الثقافــة واإلبــداع إلــى قــوة دفــع أساســية فــي بنــاء غــد أفضــل.

“إن الهــدف مــن اســتعراض أهــداف ونهــج المؤتمــر ليــس
تســليط الضــوء علــى األفــكار فحســب ،بــل التركيــز أيضــً
علــى المســارات التــي تــؤدي لتحقيقهــا .فهــذا التقريــر
يطمــح الســتخالص المعلومــات والتوجهــات الضروريــة لبنــاء
قطــاع ثقافــي وإبداعــي يركــز علــى اإلنســان .كمــا يهــدف ألن
يكــون مرجعــً لصنــاع السياســات والمشــرعين ورواد اإلبــداع
حــول العالــم لمســاعدتهم فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة
واإلجــراءات الفعالــة .ألننــا عندمــا ندعــو لمســتقبل إبداعــي
محــوره اإلنســان ،فإننــا نتيــح للجميــع فرصــة النمــو فــي
عالمنــا المتغيــر بوتيــرة متســارعة”
معالي نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الثقافة والشباب بدولة اإلمارات العربية المتحدة
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أســهم المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021فــي توحيــد النمــاذج العالميــة للشــمولية والتنــوع
والتعــاون وااللتــزام ،وجمــع الــوزراء مــن جميــع أنحــاء العالــم لتبنــي أجنــدة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
قالــت معالــي نــورة بنــت محمــد الكعبــي« :يمثــل المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021الــذي يُعقــد
فــي دبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،منصــة لإلبــداع والخيــال البشــري مــن مختلــف أنحــاء العالــم،
واســتمرارًا لمســيرة االلتــزام باالقتصــاد اإلبداعــي التــي انطلقــت مــن إندونيســيا فــي عــام  .2018وبينمــا
تختلــف أهــداف كل دولــة ،يمكننــا جميعــً التعلــم مــن بعضنــا البعــض والتنســيق والتعــاون لدعــم نمــو
االقتصــاد اإلبداعــي حــول العالــم».
شـ ّ
ـك ل المؤتمــر منصــة إلط ــاق أجنــدات رياديــة مثــل األجنــدة العالميــة للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة التي
وضعهــا مركــز السياســات واألدلــة للصناعــات اإلبداعيــة ضمــن مســاهمته فــي الســنة الدوليــة لالقتصــاد
ـراء رئيســيًا للصناعــات اإلبداعيــة
اإلبداعــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة .ويوضــح التقريــر بالتفصيــل  11إجـ ً
الدوليــة والحكومــات حــول العالــم ،ويهــدف إلــى دعــم نمــو الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ومســاعدتها
علــى مواجهــة مجموعــة مــن أكبــر التحديــات فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
قالــت معالــي أودري أزوالي ،المديــرة العامــة لليونســكو« :جمــع البيانــات ،وبنــاء القــدرات ،ودعــم السياســات،
والتعــاون الدولــي ،والدعــم المالــي والتكنولوجــي ،أمــو ٌر أساســية لنمــو الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة».
تتميــز دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمكانتهــا العالميــة الفريــدة وموقعهــا الجغرافــي وهويتهــا
الثقافيــة .وقــد أدركــت الدولــة أهميــة الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة فــي وقــت مبك ــر واســتجابت بقــوة
للحاجــة إلــى وضــع سياســات فعالــة ،مــن التشــريعات والقوانيــن إلــى حمايــة الملكيــة الفكريــة وإنشــاء
مجمعــات إبداعيــة متميــزة ومناطــق حــرة تمثــل منظومــات متكاملــة ،واســتراتيجية وطنيــة للصناعــات
ّ
الثقافيــة واإلبداعيــة لمــدة  10ســنوات تواكــب البيئــة الثقافيــة المتغيــرة.

«جمــع البيانــات ،وبناء القــدرات ،ودعــم السياســات ،والتعاون
الدولــي ،والدعــم المالــي والتكنولوجــي ،أمــو ٌر أساســية لنمــو
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعية»
معالي أودري أزوالي
المديرة العامة لليونسكو
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+3,600

شخص حضروا المؤتمر
(شخصيًا وافتراضيًا)

67

جلسة نقاشية

39

ورشة عمل

19

عرضًا فنيًا

160

ً
متحدثا محل ًيا
وإقليم ًيا وعالم ًيا
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الجلسة :إطالق االستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية واالبداعية في اإلمارات
المتحدثون :معالي نورة بنت محمد الكعبي ،وزيرة الثقافة والشبابً ،معالي عبداهلل بن طوق المري ،وزير االقتصاد
مدير الجلسة :مينا العريبي ،رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال

قــال معالــي عبــداهلل بــن طــوق المــري ،وزيــر االقتصــاد اإلماراتــي« :لقــد تحولــت اإلمــارات مــن مينــاء بحــري
إلــى موانــئ ومطــارات ضخمــة ،أصبحــت اآلن موانــئ فكريــة .وتهــدف االســتراتيجية إلــى تعزيــز رأس
المــال الفكــري واإلســهام الثقافــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العالــم».
فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي ،توافقــت هــذه االســتراتيجيات مــع السياســات العالميــة
والــرؤى المتميــزة والنمــاذج المدروســة ،لتوضــح كيفيــة دفــع النمــو االقتصــادي والثقافــي بطريقــة
شــمولية .وفــي هــذا الســياق قالــت معالــي أنجيــا هيرليانــي تانوســويديبجو ،نائبــة وزيــر الســياحة
واالقتصــاد اإلبداعــي فــي جمهوريــة إندونيســيا« :مــن المهــم ج ـدًا أن نســتثمر فــي األفــراد واإلبــداع لبنــاء
اقتصــاد إبداعــي متيــن ومســتدام يحقــق أهــداف التنميــة المســتدامة».
التعــاون المشــترك العابــر للقــارات فــي مختلــف الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة هــو الســبيل لمســتقبل
أفضــل .وتتبنــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــذا المســار ،وتضــع خطط ــً للعمــل مــع المنظمــات
العالميــة والــدول األخــرى لتعزيــز أهــداف االقتصــاد اإلبداعــي .وأكــدت معالــي نــورة الكعبــي ذلــك بقولهــا:
«إن قطــاع االقتصــاد اإلبداعــي أساســي لرعايــة المواهــب الشــابة ووضعهــا علــى طريــق النجــاح فــي
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ،ممــا يجعــل هــذا القطــاع أكثــر أهميــة بالنســبة لنــا جميعــً .ولتعزيــز
تأثيــره اإليجابــي علــى االقتصــادات العالميــة ،يجــب علينــا تنســيق الجهــود لتطويــر البيانــات المطلوبــة
لوضــع سياســات وتشــريعات فعالــة».
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التعاون المشترك العابر للقارات بين مختلف الصناعات الثقافية
واإلبداعية هو السبيل لمستقبل أفضل
وقــد أكــدت نتائــج الحلقــات الشــبابية التــي
نظمتهــا  twofour54خــال المؤتمــر أهميــة
تمكيــن ورعايــة المبدعيــن الشــباب ورســمت
مســارًا للسياســات والمجتمــع مــن شــأنه
وضــع الــدول التــي تتبنــاه علــى طريــق النجــاح
فــي الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة .الحلقــات
الشــبابية مبــادرة يتولــى إدارتهــا مجلــس اإلمــارات
للشــباب وأطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي .وهــي تدعــم الحــوار
الــذي يركــز علــى الشــباب ،وتبتكــر حلــو ً
ال للتحديات
العالميــة المحيطــة بالصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة ،كمــا تطمــح لتعزيــز االســتدامة علــى
المــدى الطويــل.
وتشــمل هــذه السياســات كســر الحواجــز بيــن
المنظمــات القائمــة والمبدعين المحلييــن ،والترويج
للمحتــوى الثقافــي اإلقليمــي مــن خــال قنــاة
وطنيــة متكاملــة ،وتنويــع برامــج التدريــب لتلبيــة
احتياجــات التطويــر لمبدعــي المحتــوى البديــل.
إلــى جانــب االعتــراف بالــدور المهــم للشــباب،
حــدد مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة
ّ
دور الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة فــي دعــم
مشــاركة البلــدان الناميــة فــي فــرص النمــو

الجديــدة والحيويــة واالســتفادة منهــا ،حيــث
قــال ســعادة إرنســتو أوتــون راميريــز ،مســاعد
المديــر العــام للثقافــة فــي اليونســكو« :عندمــا
تنجــح إحــدى المــدن فــي جــذب عــدد أكبــر مــن
العامليــن فــي الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة
الذيــن يمتلكــون المهــارات والشــغف ،فهــي
تكســب أشــخاصًا يعملــون علــى تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة المســتدامة».
خــال مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة
والمؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي ،جــرى
تأكيــد أهميــة التعــاون فــي الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة كعامــل رئيســي فــي التجــارة العالميــة
فــي المســتقبل.
ويشــكل كل مــن مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة
والتنميــة واليونســكو والمنظمــة العالميــة
للملكيــة الفكريــة جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذا
المســتقبل التعاونــي .وقالــت ماريســا هندرســون،
رئيســة برنامــج االقتصــاد اإلبداعــي فــي مؤتمــر
األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة« :ضمــن
الجهــود لجمــع عناصــر المنظومــة اإلبداعيــة،
علينــا دعــم جميــع البلــدان ،ال ســيما التــي تمــر
اقتصاداتهــا بمرحلــة انتقاليــة ،وتعزيــز الصناعــات
الثقافيــة واإلبداعيــة بطريقــة مســتدامة».

«لقــد تحولــت اإلمــارات مــن مينــاء بحــري إلــى موانــئ
ومطــارات ضخمــة ،أصبحــت اآلن موانــئ فكريــة .وتهــدف
االســتراتيجية إلــى تعزيــز رأس المــال الفكــري واإلســهام
الثقافــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي العالــم».
معالي عبداهلل بن طوق المري
وزير االقتصاد اإلماراتي
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مــن المتوقــع أن تلعــب هــذه الشــراكات دورًا رئيســيًا فــي تشــكيل السياســات للصناعــات اإلبداعيــة.
كمــا أن قــرار األمــم المتحــدة بشــأن االقتصــاد اإلبداعــي والوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر األمــم المتحــدة
للتجــارة والتنميــة الخامــس عشــر يرســمان خارطــة طريــق لهــذا النــوع مــن النمــو المســتدام للصناعــات
الثقافيــة واإلبداعيــة ،فض ـ ً
ا عــن أن الوثيقــة الختاميــة المذكــورة تضــع جــدول أعمــال لرعايــة اإلمكانــات
غيــر المســتثمرة للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة فــي البلــدان الناميــة مــن خــال ريــادة األعمــال واالبتــكار
والشــمول االجتماعــي والسياســات .وقالــت ســيلفي فوربيــن ،نائــب المديــر العــام لقطــاع حــق المؤلــف
والصناعــات اإلبداعيــة فــي المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة« :للمــرة األولــى فــي التاريــخ ،نــرى فهمــً
مشــتركًا بيــن الــدول يقضــي بــأن الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ليســت مجــرد قــوة دفــع ،بــل هــي أيضــً
مؤشــر علــى التطــور الديناميكــي للــدول».
وقالــت معالــي نــورة الكعبــي فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي« :إن قيــادة دولــة اإلمــارات العربية
المتحــدة ملتزمــة بدعــم الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ألنهــا تــدرك مــدى مســاهمتها فــي االقتصــاد
المحلــي واإلقليمــي والعالمــي».
ســلطت جائحــة كوفيــد 19-الضــوء علــى الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة وكشــفت عــن بعــض جوانــب
عــدم المســاواة والهيكليــات التــي تفتقــر للحمايــة فــي هــذا القطــاع ،كمــا أبــرزت مــدى قدرتهــا وأهميتهــا
للمجتمعــات واألفــراد حــول العالــم.
فــي ســياق هــذه التحــوالت الكبــرى ،أعلنــت األمــم المتحــدة عــام  2021الســنة الدوليــة لالقتصــاد اإلبداعــي
مــن أجــل التنميــة المســتدامة ،بمــا يتوافــق مــع قــرار األمــم المتحــدة بتشــجيع الحكومــات حــول العالــم
علــى إصــاح سياســاتها وتجديــد النمــاذج االقتصاديــة وتعزيــز االســتثمار فــي السياســات العامــة لضمــان
نجــاح اقتصاداتهــا اإلبداعيــة.
تربــط األفــكار التــي ناقشــها المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021بيــن عناصــر المســتقبل الثقافــي
واإلبداعــي لترســم مســارًا يدعــم التكنولوجيــا ويعتمــد الشــمولية ويرتقــي بمســتوى التعليــم ،بمــا يضمن

«للمــرة األولــى فــي التاريــخ ،نــرى فهمــً مشــتركًا بيــن الــدول
يقضــي بــأن الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ليســت مجــرد
قــوة دفــع ،بــل هــي أيضــً مؤشــر علــى التطــور الديناميكــي
للــدول»
سيلفي فوربين
نائب المدير العام لقطاع حق المؤلف والصناعات اإلبداعية في
المنظمة العالمية للملكية الفكرية:
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مالكولم غالدويل ،صحفي ومؤلف ومتحدث في المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021

ازدهــار هــذا القطــاع .فهــذا المســتقبل يتجــاوز الجانــب الثقافــي .وتشــير تقديــرات مؤتمــر األمــم المتحــدة
للتجــارة والتنميــة إلــى أن االقتصــاد اإلبداعــي يوفــر حوالــي  30مليــون وظيفــة حــول العالــم .وتضاعفــت
قيمــة الســوق العالمــي للســلع اإلبداعيــة مــن  208مليــارات دوالر ( 763مليــار درهــم إماراتــي) فــي عــام
 2002إلــى  509مليــارات دوالر ( 1.87تريليــون درهــم إماراتــي) فــي عــام ]4[.2015

في سياق هذه التحوالت الكبرى ،أعلنت األمم المتحدة عام 2021
السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية المستدامة
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المحور األول

مستقبل مستدام
أفكار جديدة لنمط حياة مسؤول
فــي عــام شــهد عــدة قمــم عالميــة حــول المنــاخ ،مثــل مؤتمــر األمــم المتحــدة الســادس والعشــرين
بشــأن تغيــر المنــاخ وتقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ ،تتطــور سياســات االســتدامة
بســرعة مــن كونهــا مجــرد عامــل إيجابــي ،إلــى عنصــر أساســي لالقتصــاد اإلبداعــي.
قــال صبيــح أحمــد ،المديــر المشــارك والمنســق فــي مؤسســة إشــارة للفنــون« :فــي الوقــت الحالــي ،هنــاك
تداخــل بيــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل» ،مشــيرًا إلــى تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المعالــم األثريــة ،فــي
الوقــت الــذي نحــاول فيــه التكيــف مــع الواقــع االفتراضــي والواقــع «الحقيقــي».
بالنســبة للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ،يتطلــب ذلــك إعــادة تصــور معنــى االســتدامة ووضــع حلــول
مبتكــرة وثوريــة تتحــدى المفاهيــم الســائدة حــول العالــم ،بــد ً
ال مــن اســتخدام نمــاذج النمــو «الخضــراء»
بوصفهــا مقياســً آخــر لالســتثمار .فالمبدعــون والمصنعــون يعيــدون التفكيــر فــي المــواد وسالســل
التوريــد مــن منظــور تصميــم المنتــج.

الجلسة :هل اإلبداع للجميع؟
المحور :التنوع والشمولية
المتحدث :سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
مدير الجلسة	:بيكي أندرسون
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خــال المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي ،تــم
النظــر إلــى االقتصــاد اإلبداعــي كضمانة لمســتقبل
مســتدام يتجــاوز ضــرورات تطويــر سلســلة التوريــد
واســتخدام مــواد تعــود بالنفــع علــى كوكــب
األرض ،بحيــث يشــكل نهجــً متكامــ ً
ا للتعامــل
مــع الطبيعــة يتــم فيــه دمــج و»تهجيــن» اإلبــداع
البشــري ليصبــح بــدوره مســتدامًا.

تحفز المشاريع الرأسمالية
الثقافية الفنانين والمصممين
والمستثمرين ورواد األعمال
على زيادة نشاطهم وتعزيز
إقبالهم على االستثمار
شــملت المناقشــات أيضــً موضــوع االســتثمار
المؤثــر ،حيــث قالــت لــورا كاالنــان ،الشــريك
المؤســس لمؤسســة «أب ســتارت كــو الب»« :إن
ِّ
المشــاريع اإلبداعيــة والثقافيــة تهــدف إلــى تحفيــز
المســتثمرين وجامعــي األعمــال الفنيــة والفنانيــن
والمصمميــن علــى زيــادة نشــاطهم ودورهــم
ّ
فــي االســتثمار المؤثــر .كمــا أننــا ندعــو القــادة فــي
المنظومــة العالميــة لالســتثمار بشــكل فاعــل،
بمــن فــي ذلــك ص ّنــاع السياســات ومديــرو صناديق
االســتثمار ومستشــارو الثــروات والمســتثمرون مــن
المؤسســات واألفــراد .نحــن نريــد منهــم توجيــه
 %10مــن االقتصــاد العالمــي نحــو االقتصــاد

اإلبداعــي وتحديــد أفضــل الفــرص إلحــداث التأثيــر
االجتماعــي والبيئــي المنشــود».
مؤسســة ومديــرة
وأشــارت كارال كاميــا هجــورت،
ِّ
«ســبيس  ،»10وهــو مختبــر االبتــكار التابــع لشــركة
أيكيــا ،إلــى أن «الجيــل القــادم لــن يكــون مجــرد
وريــث ،بــل يُتوقــع أن يبنــي نظامــً اقتصاديــً
جديــدًا يعــزز االقتصــاد الدائــري .هنــاك حاجــة
لتغييــر جــذري فــي طريقــة ممارســة األعمــال،
والحــل ليــس اقتصــاد النمــو ،بــل اقتصــاد الرعايــة».
يحقــق النهــج المســتدام أهدافــه مــن خــال
تطبيــق العوامــل ذات الصلــة بــكل منطقــة
وســياق .وفــي هــذا الشــأن قــال د .ســانتياغو
كاالترافــا ،الرئيــس المســؤول والمديــر اإلبداعــي
فــي شــركة ســانتياغو كاالترافــا للهندســة
صممــت جنــاح اإلمــارات فــي
والعمــارة ،التــي
ّ
إكســبو  2020دبــي« :يمكــن اســتخدام المبانــي
للمســاعدة فــي توســيع المــدن وجعلهــا أكثــر
مالءمــة للعيــش» .فالمبنــى المســتدام يتضمــن
عناصــر ُت ِّ
رشــد اســتخدام الطاقــة ،و ُت ِّ
خفــض
ُ
حســن جــودة الهــواء
اســتهالك الميــاه ،وت ِّ
الداخلــي.
شــهد المؤتمــر تركيــزًا أوســع علــى االســتدامة
بمــا يتجــاوز البيئــة الماديــة ليشــمل النواحــي
االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وبمــا يتوافــق مــع
أهــداف التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة
فــي ضمــان ســامة الكوكــب وتحســين جــودة
الحيــاة وجعــل االقتصــاد اإلبداعــي ركيــزة التنميــة
المســتدامة.

««إن وجــود قطــاع إبداعــي قــوي يشــكل جــزءًا مهمــً مــن
االقتصــاد المتنــوع .نعمــل علــى تحقيــق رؤيــة دبــي لتكــون
وجهــة ثقافيــة عالميــة مثلمــا هــي اآلن وجهــة عالميــة
لألعمــال»
سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي
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إعادة ابتكار العمل
تواصل الناس واألفكار واألماكن
العمــل ليــس مكانــً نذهــب إليــه ،بــل شــيء نقــوم
بــه .هــذه الحقيقــة البديهيــة فــي عصرنــا تــرددت
بأشــكال كثيــرة فــي الجلســات التــي ّ
ركــزت علــى
التوفيــق بيــن التكنولوجيــا الجديــدة وأنمــاط
العمــل وتعويضــات العامليــن فــي االقتصــاد
اإلبداعــي .فــي هــذا الســياق قــال أفريــل جوفــي،
رئيــس قســم السياســات الثقافيــة واإلدارة فــي
كليــة ويتــس للفنــون بجامعــة ويتواترســراند
وأحــد خبــراء اليونســكو فــي مجــال السياســة
الثقافيــة والحوكمــة والصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة« :تعريــف الموظــف ال ينطبــق علــى
الكثيــر مــن العامليــن فــي الصناعــات الثقافيــة ...
حتــى فــي الحــاالت التــي توجــد فيهــا سياســات
حكوميــة جيــدة لحمايــة الموظفيــن».

المهارات التي تركز على
اإلنسان هي محور الثورة
الصناعية الرابعة
وجــود إطــار قانونــي يأخــذ فــي االعتبــار جميــع
القضايــا المتعلقــة بالعقــود والمفاوضــات
والملكيــة واالختصــاص القضائــي والترخيــص،
فضــ ً
ا عــن تداعيــات العمــل اإلبداعــي ،يدعــم
المبدعيــن ويعــزز منظومــة االقتصــاد اإلبداعــي.
علــى ســبيل المثــال ،ال تتوافــر فــي الغالــب مزايــا
الصحــة المهنيــة أو األمومــة أو حقــوق التفــاوض
الجماعــي لمــن يعملــون علــى أســاس تعاقــدي
أو مســتقل أو لمــدة محــددة أو بــدوام جزئــي أو
لحســابهم الخــاص.
فــي جلســة تناولــت األســس القانونيــة
الضروريــة للعمــل اإلبداعــي ،ناقــش محامــون
وفنانــون مقيمــون فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة تجاربهــم المباشــرة .وأشــار الخبــراء
إلــى اإلصالحــات التشــريعية الواســعة التــي
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شــهدتها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
مؤخــرًا مــن خــال ســن  40قانونــً جديــدًا ،مــن
بينهــا قوانيــن تتعلــق بحمايــة حقــوق النشــر
والملكيــة الفكريــة .وتهــدف التعديــات إلــى
زيــادة مســاهمة الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة
فــي اقتصــاد الدولــة وتحســين المشــاركة فــي
االقتصــاد اإلبداعــي .ومــن ذلــك قانــون العالمــات
التجاريــة الجديــد (القانــون رقــم  36لســنة ،)2021
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي  2ينايــر  ،2022والــذي
يحمــي األعمــال ثالثيــة األبعــاد والصــور المجســمة.
وفــي هــذا الصــدد ،قالــت مهــا بن هنــدي ،الشــريك
المديــر فــي مكتــب مهــا بــن هنــدي للمحامــاة:
«تحتــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مرتبــة
متقدمــة مــن حيــث حمايــة حقــوق الفنانيــن
واحترامهــم وكرامتهــم مــن خــال إصــدار عــدد
مــن التشــريعات .تنقســم حقــوق الفنانيــن إلــى
فئتيــن :حقــوق معنويــة وحقــوق ماليــة .الحقــوق
المعنويــة غيــر مقيّــدة بزمــن ،وتتعلــق بادعــاءات
الملكيــة وحــق إجــراء تعديــات علــى العمــل
الفنــي دون أن يكــون ذلــك مشــروطًا بموافقــة
أحــد ،ومــا إلــى ذلــك .أمــا الحقــوق المالية فتشــمل
توزيــع العمــل ونســخه ،إلــى جانــب القضايــا
المتعلقــة بالمدفوعــات.
الخطــوة األولــى بالنســبة للمبدعيــن مــن األفــراد
أو الشــركات هــي اكتســاب عــادة إجــراء مراجعــة
قانونيــة» .فالمهــارات التــي تركــز علــى اإلنســان
ّ
تشــكل محــور الثــورة الصناعيــة الرابعــة .وتشــير
أبحــاث أجرتهــا مؤسســة ماكينــزي إلــى أن
الطلــب علــى المهــارات المعرفيــة العليــا مثــل
اإلبــداع والتفكيــر النقــدي وصنــع القــرار ســيزداد
بنســبة  %14فــي أوروبــا بحلــول عــام  2030لتصبــح
مــوارد وأدوات حاســمة فــي مواجهــة التحديــات
المعقــدة وقيــادة التغييــر المؤسســي]5[.
حاضــرة
كمــا تحدثــت تيتــا الراســاتي ،وهــي ُم
ِ
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وباحثــة فــي برنامــج التصميــم الصناعــي فــي معهــد باندونــغ للتكنولوجيــا فــي إندونيســيا ،وعضــو فــي
مركــز األدلــة والسياســات للصناعــات اإلبداعيــة التابــع لمؤسســة نيســتا ،عــن ســت جهــات معنيــة فــي
المــدن اإلبداعيــة يمكــن أن تســاعد فــي تطويــر االقتصــاد اإلبداعــي بقــدر أكبــر مــن الســرعة واإلنصــاف،
وهــي المؤسســات األكاديميــة ،والصناعــة ،والجهــات الحكوميــة ،والمجتمــع ،واإلعــام ،والمؤسســات
الماليــة ،مؤكــدة أنــه «مــن المهــم العمــل علــى أجنــدة ثقافيــة وإبداعية فــي التعليــم والتشــريع» .وعرضت
مثــا ً
ال مــن محاضراتهــا فــي مــادة الفنــون البيئيــة ،حيــث يقــدم الطــاب أفــكارًا حــول كيفيــة اســتخدام
إمكاناتهــم اإلبداعيــة لتعزيــز الوعــي حــول تغيــر المنــاخ .ثــم ُتســتخدم أفكارهــم كنمــاذج أوليــة و ُتقــدم
إلــى الحكومــة.
إلعــادة ابتــكار العمــل بشــكل فعــال ،يجــب أيضــً إعــادة ابتــكار المراكــز الحضريــة .فعلــى الجهــات المعنيــة
إعــادة التفكيــر فــي نظرتهــا للتطويــر الحضــري بهــدف إنشــاء مــدن ذات جاذبيــة عالميــة .دمــج الثقافــة
ضمــن المــدن يعتمــد علــى االســتماع الدقيــق وإعــادة هيكلــة المســاحات بطريقــة يمكــن أن يتــردد
صداهــا علــى المســتوى العالمــي .فالمــدن الشــمولية مفيــدة للجميــع .وال يقتصــر ذلــك علــى شــمول
الجنســين ،بــل يتضمــن أيضــً شــمول األجيــال المختلفــة ،بمــا فــي ذلــك العمــل مــع األطفــال وكبــار الســن
فــي تصميــم األماكــن العامــة.
ســتؤدي إعــادة ابتــكار العمــل إلى إعــادة هيكلــة الوظائف ومســارات العمــل مع اعتمــاد القيمــة االقتصادية
بشــكل متزايــد علــى اإلبــداع .وكمــا قــال توفيــق أبــو ديــة ،الرئيــس التنفيذي لشــركة مصنــع األعمال الناشــئة:
«الرحالــة الرقميــون اآلن ال يــزورون الوجهــات فحســب ،بــل تجذبهــم إمكانيــة العمــل عــن بُعــد للعيــش
والعمــل فــي أماكــن مختلفــة قبــل االنتقــال إلــى الوجهــة التاليــة .وهــذا يســمح بتالقــح األفــكار».
رســم المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021هــذه الصــورة المســتقبلية المتفائلــة التــي تقــوم فيهــا
معاييــر العمــل علــى مزيــج مثالــي مــن التعــاون والمنافســة ،بالتــوازي مــع الدعــم الحكومــي لريــادة
األعمــال التــي ُتعتبــر حيويــة ألي اقتصــاد ،إلــى جانــب منظومــات ريــادة األعمــال التــي تشــجعها وتســاعد
علــى اســتدامتها .وقالــت ســعادة هالــة بــدري ،المديــر العــام لهيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبــي« :النقطــة
ِّ
ُســهل علــى رواد األعمــال المبدعيــن
األولــى واألكثــر أهميــة هــي تبســيط العمليــات واألنظمــة بشــكل ي
المضــي قدمــً بشــكل أســرع».

رسم المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي  2021صورة مستقبلية
متفائلة تتكون فيها معايير العمل من مزيج مثالي من التعاون
والمنافسة
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التحول التكنولوجي
توظيف اإلبداع إلطالق القدرات اإليجابية للتكنولوجيا
ســمحت التكنولوجيــا بطمــس الحــدود بيــن العالميــن المــادي والرقمــي .والبيانــات هــي اللغــة الجديــدة
لهــذا العالــم الهجيــن .يمكــن للفنانيــن اآلن أن يســتخدموا التكنولوجيــا ويحوّ لــوا الخبــرات والذكريــات
البشــرية إلــى إبداعــات جديــدة.
وقــد أكــد ذلــك معالــي عمــر بــن ســلطان العلمــاء ،وزيــر الدولــة للــذكاء االصطناعــي واالقتصــاد الرقمــي
وتطبيقــات العمــل عــن بُعــد بقولــه« :علينــا أن نتقبــل التغييــر ،وأن نكــون متفائليــن بشــأن المســتقبل .لكــن
علينــا أيضــً التغلــب علــى التحديــات .هنــاك التقــاء بيــن العالميــن الرقمــي والمــادي ،وهنــاك موجــة جديــدة
مــن االســتثمارات والخيــارات واإلثــارة ،فنحــن مقبلــون علــى نهضــة جديــدة».
تشــير أبحــاث أجرتهــا مؤسســة ماكينــزي إلــى تســارع وتيــرة التقــدم الرقمــي بمــا يصــل إلــى خمس ســنوات
فــي عــام  2020وحــده ،مــع ظهــور تقنيــات جديــدة تتجــاوز قــدرة المســتهلك علــى اســتيعابها ،لتســهم
فــي دمــج العوالــم الماديــة والرقميــة والحيويــة ،وإيجــاد منصــات جديــدة لتدفــق البيانــات ،وتغييــر أنمــاط
عمــل المجتمــع]6[.
فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  ،2021رصــد الخبــراء هــذه التغييــرات ،بــدءًا باستكشــاف ظهــور
الــذكاء االصطناعــي واألتمتــة ،مــرورًا بتطــور وســائل التواصــل االجتماعــي ،ووصــو ً
ال إلــى طــرح أســئلة بشــأن
الخصوصيــة والبيانــات الضخمــة.

الجلسة :القوانين التي تحكم الفنون
المتحدثون :مها بن هندي ،المدير الشريك لمكتب مها بن هندي للمحاماة ،
الفنانة زينب الهاشمي ،الفنانة موزة الزعابي ،محمد عبد المنعم ،شريك أول في
مكتب مها بن هندي للمحاماة
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سـيُطلق التحــول التكنولوجــي العالمــي إمكانــات
ال حصــر لهــا للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة،
ويرســم مســارًا ليــس باتجــاه عالــم تحــل فيــه
األتمتــة والــذكاء االصطناعــي محــل اإلنســان ،بــل
نحــو عالــم يغلــب عليــه التعــاون بيــن اإلنســان
والــذكاء االصطناعــي وتســوده تقنيــات معــززة
تحــدث ثــورة جذريــة فــي طريقــة إبداعنــا.
فــي هــذا الســياق قالــت أندريــا ديمبســتر تشــونغ،
المؤســس والمديــر التنفيــذي لمنطقــة
الشــريك
ِّ
كينغســتون الثقافيــة فــي كينغســتون ،جامايــكا:
«لقــد أصبــح الميتافيــرس والرمــوز البيانيــة أمــرًا
واقعــً .وأصبحــت الســلع الثقافيــة ُتنقــل عبــر
العالــم بشــكل ال مركــزي .فكيــف يمكننــا تمكين
الجميــع مــن االســتعداد للعالــم التكنولوجــي
الجديــد؟»

يمكن للفنانين اآلن أن
يستخدموا التكنولوجيا
ويحولوا الخبرات والذكريات
ّ
البشرية إلى إبداعات جديدة
يلعــب رفيــق أناضــول دورًا رائــدًا فــي تطويــر هــذه
القــدرات ،حيــث يعمــل علــى توظيــف البيانــات
المفتوحــة وجماليــات الــذكاء اآللــي لالرتقــاء
بالمســاحات وتقديــم أعمــال فنيــة فــي األماكــن
العامــة .وقــد قــام بالتعــاون مــع شــركة بولغــري

بدمــج الــذكاء االصطناعــي والبيانــات الكميــة
لتقديــم عمــل فنــي يضــم  7مليــارات زهــرة مــن
جميــع أنحــاء العالــم باللــون والرائحــة الطبيعيــة.
وأثمــرت شــراكته مــع متحــف الفــن الحديــث فــي
نيويــورك سلســلة مــن األعمــال الفنيــة التــي تــم
ابتكارهــا مــن مجمــل قاعــدة بيانــات المكتبــة
الرقميــة للمتحــف .ويقــول أناضــول« :البيانــات
ليســت مجــرد أرقــام ،بــل هــي شــكل مــن أشــكال
الذاكــرة .فنحــن فــي عالــم يجتمــع فيــه الرقمــي
والمــادي».
«مــاذا يعنــي أن يكــون المــرء فنانــً عندمــا تتصــادم
العوالــم؟» ســؤال طرحــه رفيــق أناضــول علــى
الجمهــور فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد
اإلبداعــي .وأجــاب أناضــول بأنــه يعنــي «التفاعــل
بيننــا وبيــن اآلالت والمجتمــع .عندمــا تلتقــي هــذه
األطــراف بشــكل هــادف ،فهــي تبتكــر تجــارب
شــمولية».
لطالمــا كان تقييــم الفــن ،حتــى العظيــم منــه،
مســألة ذاتيــة .وســوف يكشــف لنــا المســتقبل
مــا إذا كان هــذا األمــر ســيبقى علــى حالــه أو
يصبــح مجــا ً
ال جديــدًا يجــب إتقانــهّ .
لخــص ييــرو
الي مــن مشــروع الرســم بالــذكاء االصطناعــي،
الــذي يعمــل مــع شــركة آي بــي إم اختصاصــي
تطبيقــات معرفيــة ،النقــاش الدائــر حــول المجــال
التالــي الــذي ســيقتحمه الــذكاء االصطناعــي
بقولــه« :يكمــن التحــدي فــي وضــع معاييــر
لتقييــم اإلبــداع».

«علينــا أن نتقبــل التغييــر ،وأن نكــون متفائليــن بشــأن
المســتقبل .لكــن علينــا أيضــً التغلــب علــى التحديــات.
هنــاك التقــاء بيــن العالميــن الرقمــي والمــادي ،وهنــاك
موجــة جديــدة مــن االســتثمارات والخيــارات واإلثــارة ،فنحــن
مقبلــون علــى نهضــة جديــدة»
معالي عمر بن سلطان العلماء
وزير الدولة للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي
وتطبيقات العمل عن بُعد
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التنوع والشمول
توظيف اإلبداع لبناء مجتمعات شمولية ومتنوعة
أطلــق المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي
 2021رســالة واضحــة مفادهــا أن الحاجــة إلــى
التنويــع تقــع فــي صميــم االقتصــاد اإلبداعــي
فــي المســتقبل .فتمكيــن مجموعــة واســعة
مــن اآلراء ،ســواء كانــت لمتعاونيــن أو لمجتمعــات
أو القتصــادات ،هــو الطريقــة الوحيــدة إلنشــاء
منظومــات ثقافيــة شــاملة تمتــد عبــر العالــم.
فــي هــذا الســياق ،تحــدث العاملــون فــي
االقتصــاد اإلبداعــي عــن تجاربهــم.
فقــال بــول أوينــز ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة بــوب
كونســلتنغ ومديــر منتــدى ثقافــة مــدن العالــم:
«نقيــض الشــمول ليــس الحصريــة بــل اإلقصــاء.
المــدن التــي عملــت فيهــا تتميــز بأســواق ثقافيــة
نشــطة ومنظومــة توفــر أنواعــً مختلفــة مــن
المســاحات التــي يمكــن الوصــول إليهــا».
بمــا أن تشــجيع الشــمولية والتنــوع يمثــل ركنــً
حــدد
أساســيًا القتصــادات الغــد الثقافيــة،
ّ
المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي 2021
اإلمكانــات غيــر المســتثمرة لعالــم الميتافيــرس
فــي بنــاء هــذا المســتقبل .فالرمــوز البيانيــة
تســهم فــي إنشــاء مجتمــع ديمقراطــي جديــد
بالكامــل وتوفــر لألفــراد مــن كافــة األجيــال
والمهــارات والشــرائح الســكانية فرصــً غيــر
مســبوقة لإلبــداع.
لــم يعــد ال ًنســب شــرطًا للشــهرة أو طــرح األعمــال
للجمهــور .وقــد أشــار إلــى ذلــك الدكتــور براديــب
شــارما ،مديــر الفنــون والثقافــة والتــراث فــي
مؤسســة ســامة بنــت حمــدان آل نهيــان عندمــا
قــال« :القــدرة علــى عــرض مــا ينتجــه المــرء أمــر
مهــم بالتأكيــد .واألغنيــاء ال يقدمــون بالضــرورة
أفضــل األعمــال الفنيــة .نحــن بحاجــة لتوفيــر
مســاحات لعــرض إبداعــات الخيــال العلمــي
والفنــي وتزويــد النــاس بالمهــارات الالزمــة للتفكيــر
بشــكل إبداعــي».
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مــع بــدء ترســخ الشــمولية والتأثيــر االجتماعــي
لعصــر الرمــوز البيانيــة ،تتوافــر فرصــة لدعــم
أصحــاب المؤهــات التعليميــة والمعرفيــة فــي
مجــال التشــفير الــذي تقــوم عليــه تقنيــة البلــوك
تشــين بمــا يتيــح لهــا العمــل لصالــح الصناعــات
الثقافيــة واإلبداعيــة وليــس ضدهــا.
المؤسســة
وفــي هــذا الصــدد ،قالــت أمينــة دبيش،
ِّ
الشــريكة فــي « »The Open Crateو«:»Ghaf.nft
«فــي الشــرق األوســط ،مــا زلنــا روادًا فــي مجــال
الفــن الرقمــي .نحــن نريــد دمــج التكنولوجيــا
والمعرفــة الفنيــة».

أطلق المؤتمر العالمي لالقتصاد
اإلبداعي  2021رسالة واضحة
مفادها أن الحاجة إلى التنويع
تقع في صميم االقتصاد
اإلبداعي في المستقبل
مــن المهــم إضفــاء بُعــد إنســاني علــى تقنيــة
البلــوك تشــين ،كمــا أن توفيــر اللمســة اإلنســانية
هــو أســاس عملنــا علــى امتــداد المشــهد الفنــي
اإللكترونــي .وقــد أشــار إلــى ذلــك الفنــان إل ســيد،
المعــروف عالميــً بأعمالــه الجداريــة الفريــدة التــي
تجمــع مــا بيــن الخــط العربــي وفــن الغرافيتــي
وتغطــي واجهــات المبانــي وأســطح المنــازل
مبــان فــي منطقــة
وتمتــد غالبــً علــى عــدة
ٍ
واحــدة ،بقولــه« :الفــن طريقــة إليجــاد ذكريــات
مشــتركة مــع النــاس .وهــو يعكــس تقديــرًا
لثقافتنــا وتاريخنــا ولغتنــا ويغيّــر نظرتنــا إلــى
التاريــخ وإلــى أنفســنا ».واســتعرض قصصــً إنســانية
تعــرّ ف عليهــا أثنــاء عملــه للحفــاظ علــى التــراث
مــن أجــل مســتقبل مســتدام.
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إطالق قدرات التعليم
دعم القدرات من خالل التعلم المتنوع
ال يرتبــط التعليــم بعمــر محــدد .ويدعــم هــذا
الــرأي المبدعــون والخبــراء المشــاركون فــي
المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي .2021
ويعــد التعلــم مــدى الحيــاة والتنــوع فــي المناهج
ورعايــة اإلبــداع فــي ســن مبكــرة أساســيًا،
بالتزامــن مــع تشــجيع الصناعــة اإلبداعيــة علــى
تبنــي نظــرة أكثــر شــمولية للتعليــم الــذي ال
يبــدأ أو ينتهــي بالدراســة التقليديــة .فنظــام
التعليــم يجــب أن يركــز علــى الفــرص والتحديــات
المســتقبلية المتعلقــة باالقتصــاد اإلبداعــي.
وكمــا قالــت معالــي نــورة الكعبــي« :يجــب أن
يصاحــب التنويــع االقتصــادي تنويــع تعليمــي».
التعلــم غيــر المحــدود يضيــف الفنــون إلــى
تخصصــات العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
والرياضيــات ،ويتضمــن التدريــس بواســطة الــذكاء
االصطناعــي والفصــول الدراســية التــي تجمــع
أكثــر مــن جيــل واحــد ،ممــا يضمــن إطــاق قــدرات
التعليــم .وســيكون التفكيــر التصميمــي جانبــً
مهمــً مــن جوانــب التعليــم فــي المســتقبل،
إلــى جانــب إصــاح نهــج التدريــس وتوفيــر خبــرات
تعليميــة أكثــر شــمو ً
ال.
بــدأ تطبيــق منهــج المســتقبل فــي مــدارس
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول أخــرى،

وهــذا يمثــل بدايــة رحلــة ال تتضمــن فقــط المــواد
التــي يتــم تدريســها ،بــل تشــمل أيضــً كيفيــة
تدريســها.
فــي هــذا الشــأن ،قــال راؤول ميــادو ،الشــريك
المؤســس لشــركة إيليثيــوم ،وهــي منظومــة
قائمــة علــى تكنولوجيــا بلــوك تشــين تدعــم
مجموعــة مــن المنتجــات الفاخــرة ومنتجــات
التكنولوجيــا الماليــة« :مــا هــي المهــارات التــي
يجــب أن يركــز عليهــا المبدعــون؟ ربمــا كان
بيكاســو فريــدًا وأصيــ ً
ا قبــل  50عامــً .لكــن
العالــم يتغيّــر ويتحــول نحــو الرقميــة .هــذه
فرصــة كبيــرة للفنانيــن الجــدد .لدينــا اآلن
فوتوشــوب وواقــع معــزز وواقــع افتراضــي وصــور
مجســمة .فــي المســتقبل ،ســنرى فنــً متحــركًا
فــي منــازل النــاس ومكاتبهــم .فهنــاك العديــد
مــن المنصــات واألدوات والفــرص».
بالنســبة للمؤلــف والخبيــر االســتراتيجي
العالمــي جــون هوكينــز ،ســيؤدي ذلــك لبنــاء
مســتقبل علــم البيئــة اإلبداعــي ،حيــث تكــون
قــدرة المجتمــع علــى التعلــم أســاس قدرتــه
علــى التقــدم فــي مجــال اإلبــداع واالبتــكار.
وشــدد هوكينــز علــى أهميــة تطويــر كل فــرد
ّ
لمهــارات التعلــم بمــا يتجــاوز أنظمــة التعليــم

«يجــب أن ندعــم النــاس مــن كافــة األعمــار لتعلــم مــا يريدون،
فــي الوقــت الــذي يريــدون وبالكيفيــة التــي يريدونهــا.
علينــا أيضــً إشــراك مؤسســات الفكــر والمراكــز البحثيــة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــة التعليــم ،وحمايــة
«التعلــم مــن أجــل التعلــم» مــن ضغــوط برامــج التعليــم
المهنــي التــي تركــز علــى إيجــاد عمــل»
جون هوكينز
مؤلف وخبير استراتيجيي عالمي
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«نحــن نثبــت أن الفــن واإلبــداع واالبتــكار مــن الســمات
األساســية للبشــر .فقــد كانــوا يرســمون ،ويــروون القصــص،
ويحفظــون الشــعر كوســيلة للتعبيــر عــن الخيــال واإلبــداع
واالحتفــاء بالثقافــة والهويــة .نحــن نريــد أن يكــون جيلنــا
الجديــد جاهــزًا للمســتقبل ،وأن يســتخدم خيالــه وإبداعــه
وقدراتــه الفريــدة إليجــاد فــرص للنمــو االقتصــادي»
معالي جميلة المهيري
عضو مجلس الوزراء وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بدولة
اإلمارات العربية المتحدة سابقًا
المركزيــة« :يجــب أن ندعــم النــاس مــن كافــة
األعمــار لتعلــم مــا يريــدون ،فــي الوقــت الــذي
يريــدون وبالكيفيــة التــي يريدونهــا .علينــا أيضــً
إشــراك مؤسســات الفكــر والمراكــز البحثيــة
والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــة
التعليــم ،وحمايــة «التعلــم مــن أجــل التعلــم»
مــن ضغــوط برامــج التعليــم المهنــي التــي تركــز
علــى إيجــاد عمــل».
النمــو متعــدد الثقافــات الــذي يركــز علــى المناطق
الحضريــة يعتمــد علــى الفــن والثقافــة كعوامــل
جامعــة فــي أنظمــة التعليــم إليجــاد مجتمعــات
متناغمــة .وقــد تحدثــت معالــي جميلــة المهيــري،
عضــو مجلــس الــوزراء وزيــرة الدولــة لشــؤون
التعليــم العــام بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
عــن الحاجــة إلــى تحفيــز عقــول الشــباب فــي
الفضــاء اإلبداعــي ومــا تبذلــه اإلمــارات مــن جهــود
لتعزيــز االقتصــاد اإلبداعــي فــي المســتقبل قائلــة:

«نحــن نثبــت أن الفــن واإلبــداع واالبتــكار مــن
الســمات األساســية للبشــر .فقــد كانــوا يرســمون،
ويــروون القصــص ،ويحفظــون الشــعر كوســيلة
للتعبيــر عــن الخيــال واإلبــداع واالحتفــاء بالثقافــة
والهويــة .نحــن نريــد أن يكــون جيلنــا الجديــد جاهزًا
للمســتقبل ،وأن يســتخدم خيالــه وإبداعــه وقدراته
الفريــدة إليجــاد فــرص للنمــو االقتصــادي».
إحــدى الســمات األساســية لالقتصــاد اإلبداعــي
هــي أنــه يجمــع بيــن عوالــم مختلفــة .ويمكــن
للمؤسســات الثقافيــة المســاعدة فــي ذلــك
مــن خــال االبتــكار وتحفيــز النــاس علــى اإلبــداع
وتقديــم تجــارب تعليميــة ترفيهيــة عاليــة الجــودة.
مــن المهــم تأكيــد الرابــط بيــن الفــن والعاطفــة.
ويجــب أن يصبــح اللعــب والعواطــف جــزءًا أساســيًا
مــن عمليــة التعلــم .فالبيئــة المثلــى للتعلــم هــي
البيئــة التــي يتفاعــل فيهــا المتعلمــون جســديًا
واجتماعيــً وعاطفيــً وفكريــً فــي الوقــت ذاتــه،
ممــا يضمــن اســتمرار مشــاركتهم الكاملــة.

النمو متعدد الثقافات الذي يركز على المناطق الحضرية يعتمد
على الفن والثقافة كعوامل جامعة في أنظمة التعليم إليجاد
مجتمعات متناغمة
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تعزيز المشهد اإلعالمي وقنوات التواصل
طرق جديدة لنقل واستهالك المحتوى
تســاهم اإلمكانــات الجديــدة بتعزيــز المشــاركة فــي المشــهد اإلعالمــي وقنــوات التواصــل وتغييــر
نوعيــة المحتــوى ومصــدره وكيفيــة صنعــه واســتهالكه .ومــع تزايــد اســتخدام الهواتــف الذكيــة وانتشــار
مقاطــع الفيديــو القصيــرة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،أصبــح بمتنــاول عــدد أكبــر مــن األشــخاص
أدوات تســمح لهــم بإعــادة صياغــة معاييــر االســتهالك واإلنتــاج لقطــاع بأكملــه.
أحــد العوامــل األساســية لالرتقــاء بالمشــهد اإلعالمــي واالتصــاالت هــو ضمــان التنــوع والشــمولية ،مــع
احتــرام القيــم التــي مــا زالــت تتســم باألهميــة .فــي هــذا الســياق قالــت الشــيخة بــدور بنــت ســلطان
القاســمي ،رئيــس االتحــاد الدولــي للناشــرين والمؤســس والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة كلمــات للنشــر:
«يجــب أن نتذكــر أن حــق القــراءة هــو حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان ،وأحيانــً يُحــرم منــه الكثيــرون.
لــكل منــا دور فــي ضمــان هــذا الحــق ،فالعدالــة االجتماعيــة ال تتحقــق إال عندمــا يُســمع صــوت الجميــع».
يشــهد االقتصــاد اإلبداعــي العالمــي بشــكل عــام وقطــاع اإلعــام واالتصــاالت بشــكل خــاص إقبــا ً
ال علــى
الثــروات الثقافيــة مــن مجموعــة مــن المبدعيــن بشــكل لــم نعهــده مــن قبــل .ومــن األمثلــة علــى ذلــك
المحققــة الملكيــة» الــذي تــدور أحداثــه فــي الهنــد
إنتــاج شــركة والــت ديزنــي مؤخــرًا مسلســل «ميــرا ُ
وأصبــح مثــا ً
ال علــى التعــاون والتمثيــل واألصالــة عنــد إنشــاء عالــم خيالــي .وقــد تــم االهتمــام بتفاصيــل
دقيقــة فــي هــذا العمــل ،مثــل التأكــد مــن أن شــكل هــال العيــد يتطابــق مــع التقويــم القمــري.
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فــي هــذا الصدد قالــت الشــيخة الزين الصبــاح ،رئيس
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للمجموعــة
الوطنيــة للصناعــات اإلبداعيــة فــي الكويــت« :نحــن
محظوظــون فــي الشــرق األوســط ألن هــذا هــو
كص ّنــاع للمحتــوى».
أفضــل وقــت للعمــل ُ

أحد العوامل األساسية لالرتقاء
بالمشهد اإلعالمي والتواصل
هو ضمان التنوع والشمولية
القصــص التــي تتــردد أصداؤهــا فــي ثقافــة
مشــتركة تحظــى بقبــول أكبــر بيــن الجماهيــر.
وفــي الوقــت نفســه ،تعــد العالميــة مؤشــرًا كبيــرًا
علــى النجــاح .وقــد أكــد ذلــك عبــد اهلل ســعيد،
وهــو ممثــل شــارك فــي فيلــم «الكميــن» الــذي
أنتجتــه شــركة «إيمــج نيشــن أبوظبــي» وشــركة
«ايــه جــي ســي ســتوديوز» لصاحبهــا ســتيوارت
فــورد ،عندمــا قــال« :قصــص الحــب والتضحيــة
تجمــع النــاس .لذلــك ابتعــد الفيلــم عن الشــعارات
َّ
وركــز علــى األخــوة ،وهــي قيمــة
أو الرمــوز،
إنســانية» .تجــدر اإلشــارة إلــى أن فيلــم «الكميــن''
أطلــق فــي نوفمبــر  ،2021وخــال أســبوع واحــد
ّ
حطــم الرقــم القياســي ألكبــر افتتــاح لفيلــم
إماراتــي ولفيلــم باللغــة العربيــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وأصبــح واحــدًا مــن
أفضــل خمســة أفــام مــن حيــث اإليــرادات خــال
العــام.
إضافـ ً
ـة لتمكيــن المبدعيــن مــن خــال التكنولوجيــا

والمشــاركة فــي الســوق ،يعتبــر الدعــم
المؤسســي أساســيًا لرعايــة المواهــب اإلبداعيــة
وتطويــر منظومــة مســتقبلية للصناعــات الثقافية
واإلبداعيــة تعمــل علــى مســتويات متعــددة .وفي
هــذا الشــأن قــال ديميتــر جانتشــيف ،المديــر العــام
لقطــاع حقــوق المؤلــف والصناعــات اإلبداعيــة
فــي المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة:
«يحتــاج المبدعــون إلــى الحصــول علــى أجــر وإال
فســيبحثون عــن عمــل آخــر .كمــا أن علينــا ضمــان
ارتباطهــم بالمنظومــة العالميــة».
يمكــن لقطاعــات فرعيــة مثــل ألعــاب الفيديــو
ّ
المركــز.
االســتفادة مــن التدخــل االســتراتيجي
وقالــت هيــا القاضــي ،مديــرة التســويق العالمــي
فــي شــركة جاالكســي ريســر« :التمويــل الــذي
تقدمــه العالمــات التجاريــة والدعــم الحكومــي
يجعــان مــن الصعــب تجاهــل قطــاع ألعــاب
الفيديــو».
أبــرز الجوانــب فــي هــذا الشــأن وجــود أنظمــة
قويــة تحمــي حقــوق الملكيــة الفكريــة ووكاالت
إلدارة المواهــب تحتضــن الجميــع وتجعــل
أصحــاب تلــك المواهــب فــي صــدارة أولوياتهــا،
إلــى جانــب االعتــراف بالمنصــات الحديثــة .وقــد
أشــار إلــى ذلــك أنتونــي غيفيــن ،المخــرج الحائــز
علــى جائــزة األكاديميــة وجائــزة إيمــي ،بقولــه:
«نحــن علــى أعتــاب تغيــرات جذريــة .فالهواتــف
ســتصبح شــيئًا مــن الماضــي ،وخــال ثــاث أو أربــع
ســنوات ستنتشــر فــي كل مــكان أجهــزة لــم نرهــا
مــن قبــل .أريــد عالــم ميتافيــرس ال يســرق فيــه
أحــد معلوماتــي».

«يجــب أن نتذكــر أن حــق القــراءة هــو حــق أساســي مــن
حقــوق اإلنســان ،وأحيانــً يُحــرم منــه الكثيــرون .لــكل منــا دور
فــي ضمــان هــذا الحــق ،فالعدالــة االجتماعيــة ال تتحقــق إال
عندمــا يُســمع صــوت الجميــع»
الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي
رئيس االتحاد الدولي للناشرين
والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات للنشر
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بناء مستقبل يرتكز على اإلنسان
استكشــف المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي
 2021مــن خــال محــور «إبــداع متكامــل» كافــة
جوانــب الشــمول التــي تعتبــر ضروريــة إليجــاد
اقتصــاد إبداعــي قــوي ومتيــن ولتحقيــق تنميــة
حضريــة مســتدامة تركــز علــى نمــو اإلبــداع
والثقافــة بهــدف تعزيــز أجنــدة ترتكــز علــى
اإلنســان.
فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي ،2021
كان تنــوع األصــوات ضمانــً للخطــوة األولــى
ص ّنــاع السياســات
نحــو الشــمول ،حيــث التقــى ُ
بالمبدعيــن ،وتحــاورت المنظمــات العالميــة مــع
الــوزراء فــي اإلمــارات ،وتواصلــت المؤسســات
الحاضنــة مــع رواد األعمــال الثقافييــن ،واجتمع رواد
االتجاهــات الجديــدة مــع المبتكريــن متجاوزيــن
حــدود العمــر والجنــس والعــرق والوضــع
االجتماعــي واالقتصــادي فــي حــدث متنــوع تــم
تنظيمــه بهــدف تجــاوز التحديــات التــي تواجــه
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة.
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اجتمع المفكرون وأصحاب
النظريات الجديدة مع
المبدعين والمبتكرين
متجاوزين حدود العمر
والجنس والعرق والوضع
االجتماعي واالقتصادي
فــي حدث متنوع تم تنظيمه
بهــدف تجاوز التحديات التي
تواجه الصناعات الثقافية
واإلبداعية
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تعزيز اإلبداع
ســجل االقتصــاد اإلبداعــي نمــوًا ســريعًا ،وأوجــد
وظائــف جديــدة فــي جميــع مناطــق العالــم.
وبحســب تقريــر صــادر عــن مجموعــة العشــرين،
كانــت توقعــات مــا قبــل الجائحــة تشــير إلــى أن
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ستشــكل مــا يصــل
إلــى  %10مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي
بحلــول عــام 2030 .وفــي حيــن تأكــدت أهميــة
الثقافــة فــي تعزيــز قــدرة اإلنســان علــى الصمــود
خــال جائحــة كوفيــد ،19-تأثــرت الصناعــات
الثقافيــة واإلبداعيــة بشــدة خــال هــذه الفتــرة،
حيــث تعرضــت البلــدان الناميــة النتكاســات شــديدة
فــي هــذا القطــاع.
أجــرت وزارة الثقافــة والشــباب اإلماراتيــة دراســة
معمقــة بعنــوان «رصــد نبــض الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة» تابعــت مــن خاللهــا االنتقــال مــن
مرحلــة اإلغــاق إلــى التعافــي ووجدت أن الشــركات
العاملــة فــي الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة فــي
اإلمــارات قــد خســرت  %41مــن إيراداتهــا كمعــدل
وســطي فــي عــام  ،2020بينمــا خســر العاملــون
المســتقلون  %52مــن إيراداتهــم .ولعــب البرنامــج
الوطنــي لدعــم المبدعيــن الــذي أطلقتــه الحكومة
دورًا أساســيًا فــي الحفــاظ علــى المواهــب اإلبداعية،
حيــث قــال حوالــي  %23مــن الشــركات و %30مــن
العامليــن المســتقلين إنهــم قدمــوا طلبــات
للحصــول علــى دعــم بموجــب واحــد أو أكثــر مــن
هــذه البرامــج]7[.
وقــد تعهــدت العديــد مــن الــدول مجــددًا بدعــم
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة .وفــي هــذا الشــأن
قالــت ســعادة عليــاء خالــد القاســمي ،وكيل الــوزارة
المســاعد لقطــاع الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة
فــي وزارة الثقافــة والشــباب« :مصطلــح «إبــداع
متكامــل» ال يُعبّــر عــن قيمــة أخالقيــة ومفهــوم
مثالــي فحســب ،بــل يمثــل أيضــً فكــرة قابلــة
للتطبيــق فــي ســعينا لتحقيــق إمكانــات اقتصاديــة
أكبــر مــن القطــاع».
تمكيــن الفئــات الضعيفــة مــن الســكان ،مثــل
الشــباب والنســاء ،التــي تتعــرض النتكاســات أكبــر
فــي أوقــات األزمــات ،أساســي إليجــاد ركيــزة
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صلبــة .وتشــكل الثقافــة حجــر األســاس للتنميــة
البشــرية والمســتدامة فــي االقتصــاد إلــى جانــب
كونهــا جســرًا بيــن الشــعوب .فــي اجتمــاع وزاري
عُ ِقــد علــى هامــش الــدورة  76للجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة فــي ســبتمبر  ،2021تحدثــت
ريبيــكا غرينســبان ،األمينــة العامــة لمؤتمــر األمــم
المتحــدة للتجــارة والتنميــة ،عــن الحاجــة إلــى «دولــة
ترعــى الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة وتســتثمر
لســد الفجــوات فــي تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت والبنــى التحتيــة الرقميــة» ،مؤكــدة أن
تنســيق الجهــود وتقديــم التزامــات قويــة مــن
الــدول والجهــات الفاعلــة الدوليــة والقطــاع الخاص
والجهــات المعنيــة هــي عوامــل أساســية لتوفيــر
بيئــات تمكينيــة للصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة.

ســجل االقتصاد اإلبداعي نموًا
ســريعًا وأوجد وظائف جديدة
في جميــع مناطق العالم
ناقــش المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي
 2021طــرق توظيــف الخيــال فــي إعــادة بنــاء
االقتصــادات ،واستكشــف كيفيــة دعــم المواهــب
اإلقليميــة فــي صناعــة األفــام ،حتــى فــي
ســياق مناقشــة تجــارب مــن يعملــون لحمايــة
التــراث والممارســات المســتدامة فــي الهندســة
المعماريــة .كمــا كان لــرواد األعمــال والمبدعيــن
فــي مجــال الطهــي مــكان علــى جــدول األعمــال.
فاســتخدام تكنولوجيــا مثــل الــذكاء االصطناعــي
يمكــن أن يــؤدي إلــى إحــداث تغييــر وتعزيــز
الشــمول ،فضــ ً
ا عــن تزويــد الشــباب بمهــارات
المســتقبل والتعليــم .كمــا تعــرّ ف المبدعــون
المســتقلون ومطــورو ألعــاب الفيديــو مــن خــال
هــذا الحــدث علــى أشــكال التمويــل المختلفــة،
بمــا فــي ذلــك األوقــاف الماليــة الهادفــة إلــى
تحقيــق تأثيــر اجتماعــي.
واستكشــف المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد
اإلبداعــي  ،2021الــذي عُ ِقــد بالتزامــن مــع إكســبو
 2020دبــي ،تجــارب المبدعيــن فــي مواجهــة
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الفائزون بتحدي بوابة الشارقة الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة األعمال “شراع” بالشراكة مع وزارة الثقافة والشباب في اإلمارات العربية المتحدة

األزمــات .فاإلبــداع أساســي الكتســاب مهــارات مثــل المرونــة والتعلــم مــدى الحيــاة والقــدرة علــى التكيــف،
وهــي ضروريــة لتحقيــق تطلعــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
خلصــت الدراســة التــي أجرتهــا وزارة الثقافــة والشــباب اإلماراتيــة إلــى أن االســتراتيجيات الرقميــة لعبــت
دورًا محوريــً فــي تحقيــق إيــرادات جديــدة ،حيــث قــال أكثــر مــن  %75ممــن شــملتهم الدراســة إنهــم
اســتخدموا وســائل رقميــة لتوزيــع المحتــوى أو المنتجــات أو الخدمــات فــي عــام  .2020ويتماشــى ذلــك
بشــكل عــام مــع التحــوالت العالميــة فــي أنمــاط االســتهالك الرقمــي فــي الوســائط الســمعية والبصريــة
والتفاعليــة ،التــي تمــت مناقشــتها فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي .2021
وفيمــا يتعلــق بالشــمول ،فــإن هــذا االســتخدام يوفــر فرصــً متكافئــة لمشــاركة المبدعيــن مــن مناطــق
جغرافيــة مختلفــة ،كمــا أنــه يســهل وصــول جمهــور أوســع إلــى الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة .وفــي
هــذا الصــدد قالــت كاروليــن نوربــري ،الرئيــس التنفيــذي المؤســس التحــاد الصناعــات اإلبداعيــة« :دراســة
الفنــون أمــر ممتــع ،لكــن مــن الصعــب أن تــدر عليــك المــال .أحــد مفاتيــح ذلــك هــو امتــاك عالقــات مــع
األشــخاص المناســبين .عندهــا يســهل كســر تلــك الحواجــز».

«مصطلــح «إبــداع متكامــل» ال يُع ّبــر عــن قيمــة أخالقيــة
ومفهــوم مثالــي فحســب ،بــل يمثــل أيضــً فكــرة قابلــة
للتطبيــق فــي ســعينا لتحقيــق إمكانــات اقتصاديــة أكبــر
مــن القطــاع»
سعادة علياء خالد القاسمي
وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية
في وزارة الثقافة والشباب
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االحتفاء بالتنوع
يتجــاوز مســتقبل اإلبــداع الشــامل تعزيــز األصــوات المتجانســة والمتنوعــة ليحتفــي باالختالفــات بيــن
المجتمعــات والهويــات علــى مســتوى العالــم .وتعمــل البلــدان حــول العالــم علــى إحيــاء تاريخهــا الفنــي
وتراثهــا ،علــى خلفيــة منشــورات إعالميــة متطابقــة وموجــات ثقافيــة عالميــة ،علــى خلفيــة منشــورات
إعالميــة متطابقــة وموجــات ثقافيــة عالميــة.
فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  ،2021امتــد هــذا الجانــب الثقافــي إلــى دول شــرعت فــي إعــادة
استكشــاف تراثهــا الغابــر والقــادم ،وقنواتهــا الرقميــة والتناظريــة واالفتراضيــة .وقالــت ســمو الشــيخة
لطيفــة بنــت محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،رئيســة هيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبــي« :إن وجــود قطــاع
إبداعــي قــوي يشــكل جــزءًا مهمــً مــن االقتصــاد المتنــوع .نحــن نعمــل علــى تحقيــق رؤيــة دبــي فــي أن
تصبــح وجهــة ثقافيــة عالميــة مثلمــا هــي اآلن وجهــة عالميــة لألعمــال».
مــن الضــروري النظــر إلــى الداخــل إلعــادة اكتشــاف الــذات .وفــي هــذا الصــدد ،قالــت ناديــن عبدالغفــار،
المؤسســة والمديــرة العامــة لمؤسســة فنــون مصــر ،التــي تقــدم معارضهــا الســنوية الفنــون المعاصــرة
ّ
فــي مواقــع تراثيــة تربــط ماضــي مصــر الغنــي بحاضرهــا اإلبداعــي« :بدأنــا ننظــر داخــل أنفســنا ومنطقتنــا،
المهــم اآلن هــو نظرتنــا ألنفســنا وليــس نظــرة العالــم إلينــا» .وبالنســبة لعبــد الغفــار ،فــإن تحــدي األفــكار
الســائدة وإعــادة تقديــم بلدهــا إلــى فنانــي العالــم هــو أحــد مفاتيــح نجــاح الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة
فــي مصــر.

تعمل البلدان حول العالم على إحياء تاريخها الفني وتراثها
التنــوع فــي المراكــز الحضريــة ،التــي تجــذب المبدعيــن مــن حــول العالــم ،يعنــي االعتــراف بالحقائــق
ووجهــات النظــر فــي الثقافــات المختلفــة .وقــد تحدثــت ريــم حميــد ،الرئيــس التنفيــذي والشــريك
المؤســس لشــركة «كوليكتــف» ،والشــريك فــي شــركة «دكان ميديــا» عــن تجربــة إنشــاء بودكاســت يمثــل
صــوت البــدو الجــدد وموطــن اآلخريــن ،ويقــدم للعالــم أفــكارًا عــن أطفــال الثقافــة الثالثــة الذيــن تربــوا
فــي بلــد ليــس موطــن آبائهــم.

«بدأنــا ننظــر داخــل أنفســنا ومنطقتنــا ،المهــم اآلن
هــو نظرتنــا ألنفســنا وليــس نظــرة العالــم إلينــا»
نادين عبدالغفار
المؤسسة والمديرة العامة لمؤسسة فنون مصر
ّ
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حاضنة للطموح
تلعــب الجهــات الحكوميــة دورهــا الفاعــل فــي
ضمــان وجــود منظومــة شــاملة لدعــم الصناعــات
الثقافيــة واإلبداعيــة .وقــد بيّــن المؤتمــر أن
الهندســة الماليــة لسياســات الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة تركــز علــى كيفيــة توظيــف المــوارد
الماليــة أكثــر مــن تركيزهــا علــى حجــم تلــك
المــوارد .ويمكــن للمــدن والحكومــات والجهــات
العامــة تحقيــق هــذا األمــر مــن خــال تخصيــص
عقــارات لقطاعــات الفنــون واإلبــداع ،ومســاعدة
الفنانيــن علــى شــراء أو اســتئجار مســاحات تمثــل
قيمــة اجتماعيــة واقتصاديــة علــى حــد ســواء.

مــن قطاعــات متعــددة لمعالجــة المشــاكل.
واإلمــارات هــي مركــز صناعــة ألعــاب الفيديــو فــي
المنطقــة .وتتعــاون شــركة «يونيتــي تكنولوجيــز»
ومقرهــا فــي كاليفورنيــا مــع جامعــة أبوظبــي
وجامعــة نيويــورك أبوظبــي وكليــات التقنيــة
العليــا وجامعــة الشــارقة لمســاعدة المنطقــة
علــى إعــداد المزيد مــن الكــوادر البشــرية المؤهلة
فــي هــذا القطــاع .مــن ناحيــة أخــرى ،مــن المقــرر
مجمــع يــاس لإلبــداع فــي جزيــرة يــاس
أن يصبــح
ّ
المركــز اإلقليمــي لشــركات ألعــاب الفيديــو
وهواتهــا علــى حــد ســواء.

وقــد استكشــف المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد
اإلبداعــي  2021مســارات المســتفيدين مــن
البرامــج التــي تمولهــا الحكومــة والتدريــب
الداخلــي فــي أماكــن مثــل لــوس أنجلــوس
ولنــدن ونيويــورك ،وســ َّلط الضــوء علــى تحــول
هــؤالء األفــراد إلــى قــادة لالقتصــاد الشــامل
واإلبداعــي فــي مدنهــم .وفــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،كمــا هــو الحــال فــي العديــد
مــن األماكــن األخــرى ،تجتمــع الجهــات المعنيــة

فــي عالــم أصبــح فيــه تعلــم تخصصــات متعــددة
أمــرًا بالــغ األهميــة ،خاطــب غيرينــت بونغــاي،
المؤســس والرئيــس التنفيــذي لشــركة
الشــريك
ِّ
بــوس بانــي ،المبدعيــن الطموحيــن فــي مجــال
األلعــاب قائــ ً
ا« :امتــاك موهبــة أمــر جيــد ،ولكــن
علــى المــرء أن يفهــم األعمــال .عندمــا يؤســس
المــرء مشــروعًا جديــدًا ،يجــب أال يكــون هدفــه
تطويــر لعبــة أخــرى مــن  FIFAأو  ،PUBGبــل عليــه
أن يفهــم صناعــة ألعــاب الفيديــو».

نبيهة نهيان وجيسوس زين وسالم العطاس  -عرض من “روف توب ريثمز”
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الجلسة :رواد األعمال في خدمة رواد األعمال
المتحدثون :إبراهيم كامارا وجايد أديتونجي ،مؤسسون شركاء لمجلة GUAP

 .4خطة عمل
المنجزات والتوصيات الرئيسية
ً
إضافــة
علــى مــدى ثالثــة أيــام مــن المحتــوى المتنــوع الــذي شــمل جلســات ونقاشــات وورش عمــل،
إلــى التعــاون بيــن القــادة العالمييــن وممثلــي مختلــف الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة فــي صياغــة
السياســات ،بــرزت رؤى ومنجــزات واضحــة تربــط بيــن المحــاور األساســية الســتة للمؤتمــر العالمــي
لالقتصــاد اإلبداعــي .2021
ناقــش العديــد مــن الجلســات أســس االقتصــاد اإلبداعــي ،مثــل تكنولوجيــا بلــوك تشــين ،وأســاليب
التمويــل ،والملكيــة الفكريــة ،واســتراتيجيات التعليــم .فــي الوقــت نفســه ،تبــرز رؤى اقتصاديــة جديــدة
للبلــدان التــي تتبنــى اقتصــادًا متنوعــً يرتكــز علــى اإلنســان.
فــي الجلســة الختاميــة ،قــال جــون هوكينــز ،الــذي كتــب مؤلفــات وألقــى محاضــرات حــول الصناعــات
الثقافيــة واإلبداعيــة« :اإلبــداع يحــدث عندمــا تتداخــل الثقافــات .والشــمولية والتنــوع والصــدق هــي خالصــة
هــذا المؤتمــر .هــذه ســمة مــن ســمات البلــد الــذي نعيــش فيــه ،وقــد ســاهم ذلــك فــي إط ــاق مســيرة
االقتصــاد اإلبداعــي والصناعــات اإلبداعيــة».
تشــمل الخطــوات التاليــة التخطيــط لطــرق عمليــة يمك ــن مــن خاللهــا البنــاء علــى األفــكار والــرؤى التــي
ُق ِّدمــت فــي المؤتمــر قبيــل الــدورة التاليــة للمؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي التــي ســ ُتعقد فــي
إندونيســيا فــي عــام .2022
قــال المتحــدث والكاتــب الدولــي فــي شــؤون االقتصــاد اإلبداعــي ،ججــون نيوبيغــن ،مؤســس وأول رئيــس
مجلــس إدارة لشــركة كريي ِتــف إنجلتــرا« :أفكارنــا حــول االقتصــاد اإلبداعــي تشــبه أفــكار مهندســي الهاتــف
فــي القــرن التاســع عشــر .فليــس لدينــا حتــى اآلن فهــم كامــل للتكنولوجيــا أو لتأثيرهــا .والحديــث عــن
االبتعــاد عــن االقتصــاد النفطــي أمــر مهــم».
انبثــق عــن المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021العديــد مــن النتائــج والتوصيــات التــي تحفــز
علــى التفكيــر.

“أفكارنــا حــول االقتصــاد اإلبداعــي تشــبه أفــكار مهندســي
الهاتــف فــي القــرن التاســع عشــر .ليــس لدينــا حتــى اآلن
فهــم كامــل للتكنولوجيــا أو لتأثيرهــا .والتوجــه نحــو
التخلــي عــن االقتصــاد النفطــي أمــر مهــم”
جون نيوبغين
مؤسس وأول رئيس مجلس إدارة لشركة كرييتِف إنجالند
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النتائج
01

06

يعتمــد االقتصــاد اإلبداعــي العالمــي
علــى الخيــال البشــري كمحــرك أساســي.
ويقــدم االقتصــاد اإلبداعــي حلــو ً
ال مبتكــرة
للمشــاكل التــي تواجــه البشــرية.

يجــب أن يســتهدف دعــم الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة االســتراتيجيات طويلــة األمــد التــي
تدمــج الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة
فــي نســيج المجتمــع ،وهــي مهمــة تعمــل
االســتراتيجية الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة علــى تنفيذهــا.

التفكيــر فــي الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة
تعاونــي بطبيعتــه ومتعــدد القطاعــات ويســمح
بشــراكات علــى مســتويات متعــددة لتوفيــر
مســارات وظيفيــة وهيــاكل توظيــف
وإمكانــات جديــدة .ويمكــن للمنظمــات أن تبــدأ
بتطبيــق الالمركزيــة فــي اإلبــداع إليجــاد أفــكار
أفضــل فــي جميــع المجــاالت.

07

02

03
الواقعيــة
والحيــاة
الرقميــة
الحيــاة
متشــابكتان ومترابطتــان بشــكل يوفــر فرصــً
جديــدة للمخرجــات اإلبداعيــة وفــرص العمــل
والتعلــم اإلبداعــي.

04
تبــرز االســتدامة بوصفهــا الهــدف النهائــي
للقطــاع اإلبداعــي .هــذه العالقــة التكافليــة
تتحقــق مــن خــال جعــل االســتدامة البيئيــة
واإلنســانية واألخالقيــة فــي صميــم الممارســة
اإلبداعيــة ،بالتزامــن مــع اســتخدام الممارســة بحــد
ذاتهــا لتقديــم حلــول مبتكــرة.

05
ضــرورة وضــع سياســات واضحــة لتمكيــن
وحمايــة المبدعين ،وإنشــاء مجتمعــات جغرافية
وثقافيــة توفــر هيــاكل وركائــز تســمح بدعمهــم.
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يمثــل التنــوع صميــم االقتصــاد اإلبداعــي ،ويجــب
اغتنــام الفرصــة لتعزيــز المســاواة والســماح
لألجيــال القادمــة برؤيــة مجموعــة متنوعــة
مــن األشــخاص ضمــن االقتصــاد اإلبداعــي
لتشــجيعهم علــى اتبــاع نفــس المســار.

08
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة تعــزز الممارســات
اإلقليميــة والســمات الثقافيــة ،ويجــب اغتنــام
الفرصــة لتحــدي األنمــاط الســائدة وتعزيــز
التــراث الثقافــي علــى الصعيــد الدولــي .ويعمــل
مســتهلكو المحتــوى وص ّناعــه علــى ضمــان
تكييــف المحتــوى وفقــً لتفضيالتهــم وميولهــم
الثقافيــة.

09
فيمــا ننطلــق نحــو العقــد المقبــل ،يجــب أن
تعمــل الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة علــى
تطبيــق اســتراتيجيات تعاونيــة وشــمولية
ومنهجيــة ومبتكــرة للحفــاظ علــى صناعــة
الغــد.

 .4خطة عمل

عرض فني لفرقة سيما االستعراضية على مسرح المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي  ،2021إكسبو دبي ،2020
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توصيات لمستقبل إبداعي شامل
ـدم
مــن أجــل تســليط الضــوء علــى كيفيــة قيــادة الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة فــي اتجــاه مســتدام ،قـ ّ
المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021ركائــز قابلــة للتطبيــق فــي مجاليــن رئيســيين همــا الشــمولية
ـاء علــى المحــاور وجــداول األعمــال والنمــاذج التــي تــم عرضهــا فــي المؤتمــر ،توفــر نقــاط
والتجديــد .وبنـ ً
العمــل هــذه للقطــاع فرصــة لتعزيــز النمــو المســتدام وبنــاء شــراكات دوليــة وتوفيــر مصــدر إلهــام
للمبدعيــن فــي الحاضــر والمســتقبل .ويتحقــق ذلــك عبــر ضمــان مــا يلــي:

01

05

للمضــي قدمــً ،يجــب وضــع معاييــر عالميــة
تقــوم علــى التعــاون والشــفافية وروح الشــمولية.
وقــد أســهم المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد
اإلبداعــي فــي إرســاء األســس إلجــراء مناقشــات
مــن شــأنها رســم مســتقبل االقتصــاد اإلبداعــي.

االســتثمار فــي التعليــم القائــم علــى التنــوع
واإلبــداع والمشــاركة ممــا يوفــر فوائــد طويلــة
األمــد ويتيــح لمواهــب الغــد تعزيــز قدراتهــا
وتنوعهــا وإحــراز المزيــد مــن التقــدم فــي بنــاء
اقتصــاد ثقافــي للمســتقبل..

02

06

اغتنــام فرصــة الحصــول علــى المعرفــة مــن
مصــادر ورؤى متنوعــة ،ليــس فقــط لبنــاء شــراكات
وعالقــات جديــدة ،بــل للقضــاء أيضــً علــى التح ّيــز
وتعزيــز األفــكار الجديــدة واالبتــكار.

جعــل الممارســات المتجــددة والمســتدامة
أساســً لالقتصــاد اإلبداعــي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وأهدافهــا ،ممــا يؤكــد مراعاتنــا
لتطلعــات األجيــال القادمــة ومســتقبل
كو كبنــا .

03
تطويــر سياســات تستشــرف المســتقبل
وتدعــم فئــة الشــباب وأصحــاب األعمــال الحــرة
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة بشــكل
فعــال ،عبــر إزالــة الحواجــز أمــام التعليم وتســهيل
التأشــيرات وتصاريــح العمــل الخاصــة بالمبدعيــن.

04
إنشــاء صناديــق جديــدة لدعــم التبرعــات
المباشــرة للمؤسســات الثقافيــة غيــر
الربحيــة والمنــح المنتظمــة للمشــاركين فــي
الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة ،واستكشــاف
إمكانيــات العمــل المجتمعــي والقــروض
الصغيــرة والتمويــل الجماعــي كنمــاذج لتمويــل
المبــادرات الجديــدة ،بالتزامــن مــع االســتثمار فــي
برامــج تحســين المهــارات لتعزيــز المســار المهنــي
للوظائــف اإلبداعيــة.
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07
تطويــر مبــادرات تشــمل قطاعــات متعــددة
وتعمــل علــى معالجــة تغيــر المنــاخ حــول
العالــم وشــح المــوارد بشــكل فعــال ،وإرســاء
أفضــل المعاييــر والممارســات علــى مســتوى
االقتصــاد اإلبداعــي.

08
االســتفادة مــن التجديــد لضمــان تطبيــق
ممارســات مســتدامة علــى النحــو األمثــل فــي
كافــة المجــاالت ،ووضــع معاييــر أخالقيــة فيمــا
يتعلــق باألجــور وســاعات العمــل واألمــان ممــا
يجعــل الصناعــات الثقافيــة واإلبداعيــة مســتدامة
لألفــراد الذيــن يعملــون فيهــا.

 .4خطة عمل

عرض فني للمغنية دومينيك فيس إيميه على مسرح المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي  ،2021إكسبو دبي .2020
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 .5بناء المستقبل
التزام من قادة القطاعات الثقافية حول العالم
فـــي تأكيد عالمي للشـــمولية والتنـــوع والتعاون وااللتزام ،ترأســـت معالـــي نورة الكعبـــي اجتماعًا تبنى
فيه الوزراء مـــن مختلف دول العالـــم أجندة المؤتمر العالمـــي لالقتصاد اإلبداعـــي  2021المكونة من 21
بندًا.
قالـــت معالي نـــورة الكعبي« :يمثـــل المؤتمر العالمـــي لالقتصاد اإلبداعـــي  ،2021الـــذي يُعقد في دبي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،منصة لإلبداع والتخيل البشـــري حول العالم واســـتمرارًا لمســـيرة االلتزام
باالقتصـــاد اإلبداعـــي التي انطلقت من إندونيســـيا في عام  ».2018وأشـــارت إلى أنه مـــن منطلق إدراك أن
الصناعـــات الثقافيـــة واإلبداعية قادرة على تحفيز النمو االقتصادي بشـــكل شـــامل ،تعمـــل العديد من
الـــوزارات فـــي دولة اإلمارات على تنســـيق مبادرات تهـــدف إلى دعم نمـــو االقتصاد اإلبداعي فـــي الدولة.
ودعـــت معاليها الـــوزراء الحاضرين شـــخصيًا وعن بُعد للحديث عـــن الجهود والمبـــادرات التي تقوم بها
بلدانهـــم وعرض التحديـــات التي ينبغـــي معالجتها قائلـــة« :نحن مجموعـــة مترابطة .اخترنـــا الحضور
إلـــى هنا وإظهـــار التزامنا بهدف مشـــترك .هـــذا االجتماع أكد قـــوة التعاون والشـــراكة .علينا االســـتماع
مـــن أجل فهم التحديـــات وتقديم الدعم من خـــال تبادل أفضل الممارســـات .هذا الجهد الشـــمولي
والتعاوني ســـيكون له األثـــر األكبر على االقتصـــاد اإلبداعي».

االجتماع الوزاري ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021
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 .5بناء المستقبل

تحـــدث الـــوزراء الحاضـــرون فـــي االجتماع ،ســـواء بشـــكل شـــخصي أو عـــن بُعد ،عـــن قصص
نجاحهـــم والتحديـــات التـــي واجهتهـــم .وشـــمل ذلك مـــا يلي:

01

06

الخيــال البشــري هــو أثمــن أصــول االقتصــاد
اإلبداعــي العالمــي .فهــو منبــع االبتــكار
ّ
يمكــن العالــم مــن البحــث عــن حلــول
الــذي
للقضايــا واالهتمامــات المشــتركة وإيجادهــا.

المواهــب تحتــاج إلــى تطويــر ورعايــة
وحمايــة .ودمــج االقتصــاد اإلبداعــي فــي
المناهــج التعليميــة يمثــل نقطــة بــدء جيــدة.

02
يجــب علــى كل دولــة إعطــاء األولويــة
لالقتصــاد اإلبداعــي فــي خططهــا
التنمويــة .ويجــب وضــع االســتراتيجية
والسياســات وتنفيذهــا بشــكل فعــال.

03
يحتــاج المبدعــون إلــى الدعــم مــن حيــث
توســيع الفــرص وحمايــة الملكيــة الفكريــة
والوصــول إلــى األســواق.

04
مــن المهــم تقويــة المؤسســات ذات
الصلــة باالقتصــاد اإلبداعــي مــن أجــل إيجــاد
منظومــة قويــة.

05
الرقمنــة هــي القــوة األكثــر فعاليــة مــن
منظــور العــرض والطلــب.

07
يجب دعم توطين اإلنتاج.

08
يجــب إعطــاء األولويــة لجمــع البيانــات
لزيــادة فعاليــة عمليــة وضــع السياســات.

09
يجــب أن تكــون التنميــة المســتدامة فــي
صميــم الجهــود المبذولــة لتعزيــز االقتصــاد
اإلبداعــي.

10
التعــاون العالمــي وتبــادل المعلومــات
وتوثيــق أفضــل الممارســات مــن أهــم
الجوانــب .ويجــب تعزيــز منصــات مثــل المؤتمر
العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي وجعلهــا أكثــر
شــمو ً
ال لتطويــر مســارات االقتصــاد اإلبداعــي.
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أجندة المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021
قامــت وزارة الثقافــة والشــباب فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بصياغــة البنــود الـــ 21
ـاء علــى النقاشــات والحــوارات التــي
فــي أجنــدة المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي  2021بنـ ً
شــهدها المؤتمــر ،واعتمدهــا باإلجمــاع جميــع الــوزراء الذيــن حضــروا النقــاش.

01

المؤتمر العالمي لالقتصاد
اإلبداعي
ضمان تفعيل مخرجات المؤتمر العالمي
لالقتصاد اإلبداعي وتنفيذها بما يتوفق
مع أجندة بالي لالقتصاد اإلبداعي ،على
الصعيدين الوطني والعالمي.

02

07

البيئة

08

05

تعزيز التكيّف التكنولوجي للجميع
كشركاء في الجهد اإلنساني لبناء اقتصاد
إبداعي عادل.
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الحفاظ على الثقافة
تأكيد أن الحفاظ على التراث الثقافي
يشكل أحد العناصر األساسية لمستقبل
واعد لالقتصاد اإلبداعي.

09

السياسات
اإلقرار بأن المبدعين هم أساس االقتصاد
اإلبداعي وأنه ينبغي إعداد األطر العامة
للسياسات لتمكينهم وحمايتهم.

10

المنظومة
تعزيز الشفافية في تطوير منظومة
االقتصاد اإلبداعي من خالل إشراك كافة
الجهات المعنية.

ضمان سالسل التوريد المستدامة
لالقتصاد اإلبداعي مما يساعد على دعم
األهداف البيئية ألجندة .2030

التكنولوجيا

الشمولية
توفير الفرص التي تؤمن الدعم
للجميع من خالل جعل النساء والشباب
والمجتمعات المحور األساسي لعملية
صنع السياسات.

الدعم المالي للفنانين
ضمان الدعم المستمر للمجتمع اإلبداعي،
بما في ذلك الوصول إلى التمويل ،من
الهيئات الحكومية أو القطاع الخاص أو
القطاعات الخيرية لتعزيز مسيرة نمو
االقتصاد اإلبداعي.

04

إلهام وتشجيع ودعم األفراد من كافة
األعمار ،وال سيما الشباب ،لالستفادة من
إبداعاتهم وثقافتهم كوسيلة للتعبير.

فوائد االقتصاد اإلبداعي
االعتراف بقيمة ومساهمة االقتصاد
اإلبداعي ومواصلة إطالق البرامج
والمبادرات التي تدعم مسيرة نموه.

03

06

الشباب

11

الجهود الدولية
دعم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون
الثنائي واإلقليمي ومتعدد األطراف في
قطاع االقتصاد اإلبداعي ،بما في ذلك
المنظمات الدولية والجهات المعنية األخرى.
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12

الجهود الدولية
دعم وتعزيــز دور مراكز االمتياز العالمية
لالقتصــاد اإلبداعي من أجل تطوير
ومشــاركة أفضل الممارسات ومراقبة
آليات تنفيــذ مقررات المؤتمر العالمي
لالقتصاد اإلبداعي.

13

19

فوائد االقتصاد اإلبداعي
االعتراف بأن االقتصاد اإلبداعي يوفر منافع
اجتماعية واقتصادية للجميع بشكل
مباشر وغير مباشر ،وبالتالي يجب إعطاؤه
األولوية من قبل الحكومات.

أهداف التنمية المستدامة
تسهيل وصول المبدعين إلى الشبكات
المحلية واإلقليمية والعالمية ،بما في ذلك
عبر إشراك القطاع الخاص ،لدعم مسيرة
نمو الصناعات الثقافية واإلبداعية.

20

المنظومة
تشجيع التعاون المثمر على مستوى
القطاعات من خالل تعزيز الشراكات لتعزيز
التواصل الشامل بين جميع المبدعين
واالستفادة من الروابط بين الثقافة
والتكنولوجيا.

السياسات
التأكد من أن السياسات والتشريعات التي
تؤثر في المبدعين تعالج كافة المعوقات
التي قد تحول دون مشاركتهم
االقتصادية من خالل صنع السياسات
االستباقية ضمن الهيئات الحكومية.

16

18

الفنانون
المشاركة في بناء بيئة داعمة للمبدعين تتيح
لهم التعبير والمشاركة واالستماع وإلهام
اآلخرين داخل المجتمعات وفيما بينها.

الشمولية
توسيع نطاق التعبير للمجتمعات اإلبداعية
وضمان إدراجها في عملية صنع القرار التي
تؤثر في منظومة االقتصاد اإلبداعي.

15

تعزيز آليات جمع وتصنيف البيانات لقياس
إحصاءات االقتصاد اإلبداعي بما يؤدي
لصنع سياسات قائمة على األدلة.

ريادة األعمال
تنمية المهارات ودعم ريادة األعمال
للمبدعين ،وال سيما المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،لضمان قدرتها على
المشاركة في االقتصاد الرسمي.

14

17

جمع البيانات

21

المؤتمر العالمي لالقتصاد
اإلبداعي
مواصلة نقاشات االقتصاد اإلبداعي العالمي
من خالل المؤتمر العالمي القادم لالقتصاد
اإلبداعي في بالي بإندونيسيا خالل عام
 2022والقرار المعتمد من قبل منظمة
اليونسكو حول “البناء على السنة الدولية
 2021لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية
المستدامة من خالل العمل الموحد”.
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أساس راسخ لمستقبل تعاوني
قــال المؤلــف والخبيــر االســتراتيجي جــون هوكينــز إن التعــاون هــو الوســيلة المثلــى لالســتفادة مــن كامــل
قــدرات االقتصــاد اإلبداعــي .وقــدم هوكينــز ثــاث أفــكار ،هــي أن اإلبــداع هــو أحــد األســس التــي تقــوم
عليهــا اإلنســانية ،وأن االقتصــاد اإلبداعــي هــو أول اقتصــاد يقــوم علــى مســاهمات األفــراد ،وأنــه ليــس
هنــاك حــدود للــرؤى المتغيــرة .وقــال« :الفنــان يظــن أن إنتاجــه مفيــد ،ليــس مــن حيــث قيمتــه الماديــة ،بــل
مــن حيــث قيمتــه التغييريــة .هــذا اإلنتــاج قــد يكــون خطــً أنيقــً أو كــود خاصــً للبرمجيــات».
مــع توســع دائــرة تركيــز االقتصــاد اإلبداعــي لتشــمل األجيــال القادمــة ،ركــز المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد
اإلبداعــي  2021علــى التعليــم ،حيــث قــال بــول كــوالرد ،الرئيــس التنفيــذي الســابق فــي مؤسســة اإلبــداع
والثقافــة والتعليــم ،المســؤولة عــن تنفيــذ البرامــج التعليميــة اإلبداعيــة الرئيســية التابعــة للحكومــة
البريطانيــة والموجهــة للشــباب فــي إنجلتــرا« :الفصــل الدراســي تجربــة تفاعليــة فــي المقــام األول .لكــن
التعلــم مــن أجــل الفهــم ،وليــس التعلــم مــن أجــل الحفــظ ،هــو التحــول األساســي الحقيقــي المنشــود.
هــذا هــو الجانــب الــذي يتعيــن علينــا أن نمضــي فيــه قدمــً ،مــع األخــذ بأفــكار التعلــم الغامــر والتفكيــر
التصميمــي وتنفيذهــا فــي الفصــول الدراســية».
يمكــن توظيــف التعلــم اإلبداعــي لحــل مشــاكل حقيقيــة فــي العالــم .وهــذا يحــدث فــي أماكــن مثــل
الهنــد وتايالنــد باســتخدام أســاليب شــديدة األهميــة لربــط المــدارس بالمجتمعــات وبنــاء عالقــات تظهــر
القيمــة والتحــول.

الجلسة :رؤى مشتركة
المحور :ختام المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021
المتحدثون :جون هوكينز ،كاتب واستراتيجي عالمي
جون نيوبيغين ،المؤسس وأول رئيس مجلس إدارة لشركة كرييتف إنجالند
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الطريق إلى المؤتمر العالمي لالقتصاد
اإلبداعي 2022

االجتماع الوزاري ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي 2021

تشــمل الخطــوات التاليــة التخطيــط لطــرق عمليــة
يمكــن مــن خاللهــا البنــاء علــى األفــكار والــرؤى
التــي تــم طرحهــا فــي المؤتمــر العالمــي لالقتصاد
اإلبداعــي  ،2021فيمــا يســتعد المبدعــون وص ّنــاع
السياســات للــدورة التاليــة مــن المؤتمــر التــي
س ـ ُتعقد فــي إندونيســيا فــي عــام  .2022يجــب أن
يكــون المؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي جــزءًا
مــن إجــراءات واضحــة تشــمل وضــع السياســات
الحكوميــة ،وتوســيع قاعــدة تنظيميــة فعالــة،
وتبســيط أنشــطة األعمــال فــي الصناعــات الثقافية
واإلبداعيــة.
االقتصــاد اإلبداعــي حالــة ذهنيــة جديــدة يمكــن أن
تغيــر قواعــد اللعبــة بالنســبة لالقتصــاد العالمــي.
فالثــورة الصناعيــة الرابعــة تغيــر طريقــة إدراكنــا
وتفاعلنــا علــى مســتوى الســوق العالمــي .الفكــرة
أصبحــت أهــم مــن المنتــج ،والنمــو المســتدام فــي
االقتصــاد العالمــي ال يتحقــق إال مــن خــال دعــم
هــذا اإلبــداع.
كانــت الــدروس المســتفادة مــن دول مثــل
تكتــف
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،التــي لــم
ِ
بوضــع اســتراتيجية عشــرية للصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة ،بــل تعمــل علــى تنفيذهــا ،مــن أهــم
الجوانــب فــي المناقشــات التــي شــهدها المؤتمــر
العالمــي لالقتصــاد اإلبداعــي .وقــد تعهــدت

اإلمــارات بمواصلــة المناقشــات حــول االقتصــاد
اإلبداعــي مــن خــال سلســلة ســنوية مــن
الحــوارات العالميــة مــع الجهــات المعنيــة المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة ضمــن الجهــود التــي تبذلهــا
وزارة الثقافــة والشــباب لدعــم الصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة .وســتتركز الحــوارات علــى أفضــل
الممارســات فــي وضــع السياســات ،بمــا فــي ذلــك
تقديــم حلــول مبتكــرة لمعالجــة التحديــات التــي
يواجههــا االقتصــاد اإلبداعــي.

االقتصــاد اإلبداعي حالة
ذهنيــة جديدة يمكن أن
تغيــر قواعد اللعبة بالنســبة
لالقتصــاد العالمي
يظهــر التأثيــر الحقيقــي للصناعــات الثقافيــة
واإلبداعيــة فــي طبيعــة الحيــاة والعمــل ،والتعليم
هــو المحــرك لهــذا التأثيــر .والتغييــر يحــدث اآلن
فــي طريقــة نظرتنــا إلــى اإلنســانية والتعليــم
والحيــاة .تقــف البشــرية علــى أعتــاب توســع هائــل
فــي الخيــال واالبتــكار .وهــذه العناصــر يمكــن أن
تتطــور بســرعات هائلــة ،وتحتــاج إلــى منظومــات
داعمــة تتســم بالمرونــة واالســتجابة.
45

إلى لقاءٍ قادم في سالم
فــي الحفــل الختامــي للمؤتمــر العالمــي لالقتصــاد اإلبداعي ،ألقى الشــاعر ســالم شــكري العطــاس قصيدة
بعنــوان «إعــادة هندســة الســام»  .العطــاس شــاعر إماراتــي ينظــم الشــعر المحك ــي منــذ نحــو  10ســنوات
ولديــه شــغف بالشــعر والثقافــة ويمثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أمــام الجماهيــر حــول العالــم.

وقد نظم قصيدة “إعادة هندسة السالم” بشكل عفوي خالل
المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي  2021تعبيرًا عما جال بخاطره
أثناء مشاركته في المؤتمر

سالم شكري العطاس ،المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي  ،2021منصة الرؤية ،إكسبو دبي .2020
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السالم عليكم
اسمي سالم

إعا

دة هندسة

شعر سااللـسـالم

وآتيكم بسالم

دون فلسفة في الكالم
ألحدثكم عن السالم
الذي يشعر به المرء في قلبه
ويلمسه في اآلخرين

م شكر
ي العطاس

عندما يحيي أحدنا اآلخر

ال نعرف ما العمل
هل نصافح بعضنا بقوة

مع ابتسامة نسعى كي تبقى ألطول وقت ممكن
وربما تتالمس قبضتانا لتجنب المصافحة
في عيني تعني أني أراك حقا ً
ألن النظرة
ّ
وماذا لو وضعت يدي على صدري
في إشارة تقول
أنت بأمان وأنا أتيتك بسالم
يتالمس أنفانا ،وبعضكم يتساءل ما معنى ذلك
ربما
أننا متساويان ،وال أحد يتعالى بأنفه في السماء
يعني

نطلب الثقة مقابل الصدق وهذا معيارنا

وعلي إثبات ما أقول
ولون إن هذا ادعاء كبير
ّ

لكنكم تق
فماذا عن ابتسامتي

نحن نسعى للسالم منذ زمن

مضت خمسون سنة و 500,000ميل
لكنني أعرف أن الدعوة للسالم مخيفة
طلب السالم ،فكيف أريك أنك ستنال مني السالم
المضحك أنني عندما أحييك أ

منا نحن،
ببساطة ،عل

ينا العمل معا ً

لية التي تع ّبر عن السالم

مع الختيار التحية المثا
علينا أن نجت
ف ما نحتاجه فع ً
ال
م اإلشارات المثالية لوص
لنصمّ
أعترف
عب إعادة اختراع العجلة
أنه من الص

فلنثق براحة اليد
ولنجعل

مستقبل السالم حقيقة

لنعيد هندسة السالم
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 .6شكر وتقدير
المؤتمـــر العالمـــي لالقتصـــاد اإلبداعـــي  2021يتقـــدم بالشـــكر إلـــى المتحدثيـــن
علـــى مشـــاركتهم ودعمهـــم المســـتمر
نبيهة نهيان ،جيسوس زين
صبيح أحمد
سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
معالي أودري أزوالي
سعادة إرنستو أوتون راميريز
سعادة هالة بدري
سعادة ريبيكا غرينسبان
سعادة ريم عبد الرحيم بن كرم
سعادة الشيخة الزين صباح الناصر الصباح
سعادة الشيخ سالم القاسمي
سعيد النوفلي
سعيد سعيد
سالمة الشامسي
سالم عطار
توسن
ساندرا
ِ
سانتياغو كاالترافا
ساشا باالدينو
شاغوريكا غوش بيركنز
شريفة الهنائي
الشيخ سلطان سعود القاسمي
الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي
الشيخة فوز الصباح
سيما دانس
سوني رستيادي
ستيفن هوبز
سيلفي فوربن
تاكومي هونغو
طالل األسمني
توفيق أبو دية
طارق عتريسي
تيري دالي
تيتا الراساتي
تروي أرمور
فيكتور سيتالي
فيلما جوركوت
واكيم زيدان
ييرو الي
زينب الهاشمي
كريم إبراهيم
المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلبداعي  :2021دعم النمو المستدام

كاتي بريل
خالد الشعفار
خليفة الجاسم
ليلى بن بريك
لورا كاالنان
لورا زوكر
ليلى حمادة
ليزا بال ليشغار
ليزا راسل
مها بن هندي
مالكولم غالدويل
منار الهنائي
مريم المهيري
ماريسا هندرسون
مايكل غارين
مايكل تانيور عطار
مينا العريبي
محمد عبد المنعم
محمد سويدان
موزة الزعابي
نايلة الخاجة
نادين عبد الغفار عبد الحليم
نجالء المدفع
نورجيهان بلغرامي
نورا الدبال
عبداهلل سعيد بن حيدر
عبداهلل الكعبي
عالء وردي
علوية ثاني
عمر البريك
عمر الظاهري
عمر توم
عزيزة األحمدي
وفاء بلقاسم
باولو توشي
بول كوالرد
بول كلوك
بول أوينز
روندا رجب
روب جانوف

روف توب ريثمز  -سالم العطاس
رامي القاضي
رامي ياسيم
راوول ميالدو
راشد النعيمي
ريم حميد
رفيق أناضول
إبراهيم كامارا
إيلي أبو صالح
إليزا إيستون
إريك هارفي
إستيل أوهايون
إيتان أورين
إيزوشوكو أني
إيلوي بوشام
فوزي السيد
فرشيد جبرخيل
غابرييل كاالترافا
غاميا ديوانغامانيك
جورج غاشارا
غيرينت بونغاي
غلين لوري
حمدان العبري
معالي عبداهلل بن طوق المري
معالي أنجيال تانوسويديبجو
معالي أنجيال هيرلياني تانوسويديبجو
معالي الدكتور أحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفالسي
معالي جميلة المهيري
معالي محمد خليفة المبارك
معالي عمر بن سلطان العلماء
معالي ساندياغا صالح الدين
معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة
حبيب أنكور
هيا القاضي
جون هوكينز
جون نيوبيغن
جيمس بينز
جيسون ديال روكا
جايسون جونسون
العنود بوخماس
البراء العوهلي

ألبرت كارتر
أليساندرو ميليس
أليس لوي
ألكسيس فيتشوفسكي
ألما المبارك
ألميرا فكراني
أمينة دبيش
أمينة طاهر
أمين خرشاش
أمريتا فاز
أندريا ديمبستر تشونغ
آني أرسين
أنتوني غيفين
أنتوني سارجنت
أسماء بكر
بيكي أندرسون
بيليز تسيرلي
بيج هاس
بيل براغين
كارال كاميال هجورت
كارولين كوريه
كارولين نوربري
كريس ديشينيس
كريستوفر ديكون
داليا محمود
دارين تانغ
ديميتر جانتشيف
د .دينا دليانا
دومينيك
د .هاني عصفور
د .بوال كاهومبو
د .باربرا رومر
د .جيريمي ويليامز
د .سنتياجو كاالترافا
د .ميشيل بامبلنج
د .براديب شارما
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المراجع
.2021 ، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية،2021 عام ُمميّز لالقتصاد اإلبداعي في
https://unctad.org/news/creative-economy-have-its-year-sun-2021

.1

 تقارير اليونسكو تكشف بيانات جديدة عن تأثير جائحة: التحوالت الكبرى والقدرة على الصمود.2
.2021 ، اليونسكو، على الثقافة19- كوفيد
https://en.unesco.org/news/disruption-and-resilience-unesco-reports-reveal-new-dataculture-19-impact-covid
 توقعات، اقتصاد إبداعي شامل ومتين للتنمية المستدامة والتعافي:2030  االقتصاد اإلبداعي.3
.2021 ،مجموعة العشرين
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/creative-economy-2030-inclusive-andresilient-creative-economy-for-sustainable-development-and-recovery/
 مؤتمر األمم المتحدة، اتجاهات التجارة الدولية والصناعات اإلبداعية: توقعات االقتصاد اإلبداعي.4
.2019 ،للتجارة والتنمية
https://unctad.org/webflyer/creative-economy-outlook-trends-international-tradecreative-industries
.2018 ، معهد ماكينزي العالمي، األتمتة ومستقبل القوى العاملة: تحول المهارات.5
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automationand-the-future-of-the-workforce
، في دفع الشركات نحو االبتكار التكنولوجي وتحويل األعمال إلى األبد19- دور جائحة كوفيد.6
.2020 ،معهد ماكينزي العالمي
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/ourhas-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and--19-insights/how-covid
transformed-business-forever
 المرونة والتعافي أثناء:رصد نبض الصناعات الثقافية واإلبداعية في اإلمارات العربية المتحدة
.2021  يونيو، وزارة الثقافة والشباب في اإلمارات العربية المتحدة،الجائحة
https://www.mckd.gov.ae/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/CCIs_Report_
Singlepages_English_240621.pdf

.7
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