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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

تقرير حوار السياسات العامة الرفيع املستوى بشأن االقتصاد اإلبداعي             
  يف خدمة التنمية

  األونكتاد الثالث عشر    
   ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ قطر الوطين للمؤمترات، يف الدوحة، يف املعقود يف مركز

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    

  مقدمة    
ُعقد حوار السياسات العامة الرفيع املستوى بشأن االقتصاد اإلبـداعي يف خدمـة               -١

.  يف الدوحة، باعتباره حدثاً خاصاً لألونكتاد الثالث عشر        ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦التنمية يف   
كان الغرض من احلوار هو مواصلة دعم احلكومات يف تعزيز اقتصاداهتا اإلبداعية، كخيـار              و

ويف أثناء حـوار    .  االقتصادي والتجارة واالبتكار   -إمنائي ممكن للنهوض بالنمو االجتماعي      
السياسات العامة احلكومي الدويل هذا، ناقشت احلكومات استراتيجيات السياسات العامة،          

تعددة األطراف والتجارب الوطنية، كما ناقشت املبادرات املُحـددة لتـشجيع   والعمليات امل 
 اجللسة األعمال اليت تضطلع هبـا أمانـة األونكتـاد ألداء     تواستعرض. اقتصاداهتا اإلبداعية 

واليتها املتعلقة هبذا املوضوع، وأكدت احلكومات من جديد أمهية الدور الذي يضطلع بـه              
مسامهته يف املضي قدماً يف برامج السياسات العامة والبحوث املتعلقة  األونكتاد يف هذا اجملال و    

  . باالقتصاد اإلبداعي وُبعده اإلمنائي
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ونظراً ملا تتطلبه السياسات املتعلقة باالقتصاد اإلبـداعي مـن رؤيـة اسـتراتيجية                -٢
" صنع املـستقبل  "واستجابات سياساتية ابتكارية، فقد دار حوار السياسات حول موضوع          

وأشار األمني العام لألونكتاد يف مالحظاته االفتتاحيـة إىل أن االقتـصاد            . ضّم ثالثة أفرقة  و
ويزدهر االقتصاد اإلبداعي يف البلـدان      . اإلبداعي هو قطاع نشط جتاوز منوه مجيع التوقعات       

. ة يف املائة يف السوق العاملية للسلع اإلبداعي٥٠النامية وتقترب حصته السوقية حالياً من نسبة       
وأصبح االقتصاد اإلبداعي قطاعاً ذا أولوية يف خطط التنميـة الوطنيـة، فهـو ال يتطلـب                 

وقد ازدادت أمهية الصناعات اإلبداعية     . استثمارات ضخمة وحيقق التنويع يف املناطق الريفية      
 إىل حد جعل عدداً كبرياً من البلدان ُينشئ وزارة معنية بالصناعات اإلبداعية اليت تقترن أحياناً

إن االقتصاد اإلبداعي   ) أ: (وختاماً، سلّط األمني العام الضوء على ثالث نقاط هي        . بالسياحة
إن االقتصاد اإلبداعي هـو صـناعة       ) ب(ميكن أن يشكل ذروة التنمية الشاملة للجميع؛ و       

إن االقتصاد اإلبداعي ُيشّجع ويعزز التنوع      ) ج(خضراء تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة؛ و      
  . ثقافة واألفكار والتفكري بأسلوب دميقراطييف ال
وتوىل وزير الثقافة والفنون والتراث يف قطر، معايل الدكتور محد بن عبـد العزيـز                 -٣

الكواري، الذي كان أيضاً رئيس األونكتاد الثالث عشر، رئاسة اجللسة مبساعدة صحفي من             
وأشار إىل أن االقتـصاد     . تشبكة اجلزيرة، هو السيد تيمور نبيل الذي أدار نقاش السياسا         

. اإلبداعي أصبح حمركاً رئيسياً لتنويع وحتديث اقتصادات عدد من البلدان يف الشرق األوسط            
وذكر أن قطر قامت باستثمارات كبرية يف إطار االستراتيجية الوطنية لتهيئـة بيئـة مواتيـة        

ـ        . الزدهار االقتصاد اإلبداعي   ن العمـارة   وقال إن متحف الفن اإلسالمي يعكس جوهر ف
اإلسالمية العصرية بتأثري مرئي قوي، ويضم جمموعة فنية نفيسة من ثالث قارات ويلقي ضوءاً    

وذكر أيضاً أن ناطحات السحاب العصرية املتطورة اليت        . على التراث الثقايف للعامل اإلسالمي    
تعكس الصورة اجلديدة ملدينة الدوحة هي خري مثال على كيفية تنفيـذ سياسـات تعزيـز                

وأشار الوزير إىل أن األونكتـاد      . القتصاد اإلبداعي ودورها يف حتقيق مزيد من احليوية للبلد        ا
الثالث عشر وهذه اجللسة اخلاصة يتيحان فرصة للحكومات ليس فقط لعـرض وجهـات              

طرح رؤيتها وجتارهبـا بـشأن      لنظرها اخلاصة فيما يتعلق برسم السياسات العامة بل أيضاً          
ا الفرص اليت تتاح هلا عند وضع السياسات واملبادرات الوطنية لتشجيع التحديات اليت تواجهه

والغرض هو املضي قدماً يف برنامج السياسات العامة هذا الذي يـشمل            . اقتصاداهتا اإلبداعية 
األبعاد االقتصادية والتكنولوجية والثقافية واالجتماعية ويتطلب أفكاراً جديـدة وإجـراءات     

الوزير بالتشديد على أنه ال مستقبل بـدون ثقافـة وأن اإلبـداع         واختتم  . سياساتية منسقة 
  .ينفصل عن الثقافة ال
وقّدمت رئيسة برنامج االقتصاد اإلبداعي باألونكتاد عرضاً شـامالً لالسـتنتاجات      -٤

، وهـو  ٢٠١٠تقرير االقتصاد اإلبـداعي لعـام     والتوصيات السياساتية الرئيسية الواردة يف      
وعرضت املؤشرات االقتـصادية احلديثـة      . استندت إليه املناقشات  املنشور األساسي الذي    

وذكرت أنه علـى    . ٢٠١٠وأعلنت بيانات التجارة احلديثة للسلع واخلدمات اإلبداعية لعام         
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الرغم من االضطرابات االقتصادية العاملية، ظل الطلب على معظم املنتجات اإلبداعية قويـاً             
 مليار دوالر   ٥٥٩,٥العاملية من املنتجات اإلبداعية     فقد بلغ جمموع الصادرات     . طوال العقد 

و سنوي يـصل    ـدل من ـ؛ أي أهنا جتاوزت الضعف يف مثانية أعوام فقط، مبع         ٢٠١٠يف عام   
واملنتجات اإلبداعية أكثر قدرة على الصمود      . ٢٠١٠-٢٠٠٢ يف املائة يف الفترة      ١٠,٧إىل  

ديث للمجتمع العـصري الـذي      يف مواجهة هبوط النشاط االقتصادي بسبب منط احلياة احل        
يتزايد ارتباطه بالوضع االجتماعي واألناقة والعالمات التجارية والتفاعل يف شبكات التواصل           

كما أن التقدم يف التكنولوجيـا  .  حول االقتصاد اإلبداعي  ةترسخماالجتماعي ومجيعها أمور    
اعي الرقمي مثل املوسـيقى  الرقمية والنماذج التجارية احلديثة حتّرر صنع وتوزيع املكون اإلبد     

  . واأللعاب واألفالم والكتب واإلعالنات وغري ذلك

  اإلطار السياسايت واملؤسسي  -أوالً  

  الفريق األول    
  االقتصاد اإلبداعي يف اجملتمع العصري: صنع املستقبل

ركّزت املناقشات يف الفريق األول على اإلطار السياسايت واملؤسسي ودور االقتصاد             -٥
وتبادل الوزراء واملسؤولون رفيعـو املـستوى اآلراء بـشأن          . ي يف اجملتمع العصري   اإلبداع

. االستراتيجيات واآلليات الرامية إىل تشجيع وجود جمتمع أكثر إبداعاً واسـتدامة ومشـوالً            
واتفق أعضاء الفريق على أن االقتصاد اإلبداعي حيتل الصدارة يف جدول األعمـال الـدويل               

ويوفّر القطاع اإلبداعي فرص عمل للشباب والنساء علـى         .  باملستقبل احلايل، ويربط املاضي  
وذُكر أن وزارة السياحة والثقافة يف نيجرييا هي حجـر األسـاس للنـشاط              . قدم املساواة 

اإلبداعي وأهنا عمل مع الوكاالت احلكومية األخرى لرسم الـسياسات املالئمـة لتنويـع              
وأن منـارة اقتـصادها     " أسبوعها اإلبداعي "راً  وأشري إىل أن نيجرييا نظمت مؤخ     . االقتصاد

اإلبداعي هي صناعة األفالم اليت حتتل حالياً املرتبة الثالثة يف صناعات السينما على مـستوى               
العامل؛ ولكن رغم سياستها التسويقية اهلجومية، ما زالت هناك حتديات تعترض وصوهلا إىل             

تيجية منو جديدة وتسعى لتقليل الفقر عـن        أما جنوب أفريقيا فتنفذ استرا    . األسواق الدولية 
 مشروع  ٧ ٠٠٠طريق االقتصاد اإلبداعي وهو قطاع رئيسي لتوفري فرص العمل، إذ يشمل            

وُتطّبق . صغري ومتوسط احلجم وميكن أن يكون أداة فعالة لالستدامة والتماسك االجتماعي          
 -  النمو االجتماعي  لتعجسيسياسات االقتصاد اإلبداعي أيضاً لصياغة السياسات احلضرية و       

وهناك عدد متزايد من املدن اإلبداعية اليت       . االقتصادي عن طريق الثقافة واألنشطة اإلبداعية     
تستهدف احلياة الثقافية واالجتماعية وزيادة السياحة، كأداة جلذب طبقة املبدعني ومنظمـي            

 ٢٠١٤ العاملي يف عـام      ومن املقرر أن تكون مدينة كيب تاون عاصمة التصميم        . املشاريع املبدعني 
وذكر نائـب   .  فهي مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا     ٢٠١٢أما عاصمة التصميم العاملي لعام      
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عمدة هلسنكي أن العاصمة حتتفل هبذا املركز مبشاريع توضح رسوخ التـصميم يف احليـاة               
بلـديات  وتويل احلكومة وال  . يف حتسني احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية      اليومية ودوره 

اهتماماً للتصميم واالبتكار واخلدمات الثقافية اليت تشارك فيها الشركات اخلاصة واخلدمات           
ويف أستراليا، يترجم االقتصاد اإلبداعي األفكار إىل تنمية اقتصادية وهناك ما يزيـد             . العامة
 نشاط جتاري إبداعي ُمسّجل تشكّل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم           ١٥٠ ٠٠٠على  

وهناك أطر جديدة مثل مركز ابتكار الصناعات اإلبداعيـة، الـذي           .  يف املائة منه   ٩٠سبة  ن
يساعد يف تسخري الصناعات اإلبداعية بوضع استراتيجيات للنشاط التجاري واملـساعدة يف            

والغرض منه هو مجع املستثمرين والـصناعات       . جذب االستثمارات وأحدث التكنولوجيات   
وللنظم الرقمية أمهية يف ربط التكنولوجيا باإلبـداع        . تبادل املعارف وقطاع التعليم للتعاون و   

والتعاون اإلقليمي واألقاليمي بـالغ     . عن طريق التعليم واالبتكار يف قطاع األعمال التجارية       
  .األمهية لتعزيز االقتصاد اإلبداعي

  خيار إمنائي قابل للتنفيذ: االقتصاد اإلبداعي  -ثانياً  

  الفريق الثاين    
  بناء اقتصاد شامل ومستدام وإبداعي

ركّزت مناقشات الفريق الثاين على تأكيد تقرير االقتصاد اإلبـداعي أن االقتـصاد               -٦
اإلبداعي خيار إمنائي قابل للتنفيذ، نظراًَ العتماده على األفكار واملعارف واملهارات والقدرة            

أن االقتصاد اإلبداعي يتـيح     ويوجد ما يدل حالياً على      . على االستفادة من الفرص اجلديدة    
إمكانيات كبرية للبلدان النامية للتقدم بوثبات وتنويع اقتصاداهتا واالستفادة على حنو أفـضل             

ويتمثـل  . من قطاع االقتصاد العاملي هذا املعتمد على املعرفة والذي ينمو مبعدالت مرتفعـة            
ت أصغر البلدان حجمـاً  وبلغ. التحدي يف حتديد كيفية بناء اقتصاد شامل ومستدام وإبداعي  

يف فئة أقل البلدان منواً، مثل زامبيا، مرحلة تستطيع فيها إشراك قطاعاهتا اإلبداعية اليت يقودها               
وأشار وزير التجارة والصناعة يف زامبيا إىل أن احلكومـة ُتحفّـز            . الشباب بصورة رئيسية  

ملنتجات الثقافية، وخباصـة    اإلبداع عن طريق اهلياكل املؤسسية وتنظر حالياً يف التجارة يف ا          
إىل الفرص اجلديـدة    تصل  لتجارية اإلبداعية   األعمال ا  كبرية من    اًأعدادوذكر أن   . املوسيقى

وتساعد دراسة األونكتاد حكومة زامبيا يف وضع إطار تنظيمـي  . املتاحة عن طريق اإلنترنت   
أما . امللكية الفكرية الستفادة من براءات االختراع وحقوق      على ا ملساعدة املبدعني والفنانني    

وكاالت متويل الفنون  لاملديرة العامة لالحتاد الدويل لوكاالت جملس الفنون، وهو شبكة عاملية           
 عضواً، فعربت عن آراء اجملتمع املدين وأشـارت إىل أن           ٧٠الوطنية يزيد عدد أعضائها على      

 من املنظمات جيـد     تطور االقتصادات اإلبداعية حدث يف زمن قصري للغاية لكن عدداً كبرياً          
وميكن . صعوبة يف الدعوة لتحسني ظروف العمل وتوفري األموال لدعم الصناعات اإلبداعية          
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. قطاعي التعليم والبيئة وهو ما مل حيدث حـىت اآلن         بربط االقتصادات اإلبداعية ربطاً مثمراً      
ثقافـة  درات وعلى أمهية املعارف التقليديـة ومـسامهة    ـوشّددت على احلاجة إىل بناء الق     

  .الشعوب األصلية
ويف الربازيل، ُتدرك احلكومة األمهية املتزايدة لالقتصاد اإلبداعي وقـد أنـشأت يف               -٧
وتتمثّل مهمة هذه األمانة يف قيادة .  أمانة االقتصاد اإلبداعي يف إطار وزارة الثقافة٢٠١١ عام

صدها، مع إعطاء األولوية    عملية صوغ السياسات العامة للتنمية احمللية واإلقليمية وتنفيذها ور        
وتنهض األمانـة   . الِصغر يف الربازيل  والبالغة  لدعم وتعزيز املشاريع املهنية واإلبداعية الصغرية       
تتعاون تعاوناً وثيقاً مـع اجلامعـات       وهي  . مبسؤولية جعل الثقافة أداة للتنمية االستراتيجية     

علومات واملعـارف واخلـربات      ومؤسسات البحوث احمللية واإلقليمية بغية تبادل امل       ومعاهد
وُتطلق الربازيل أيـضاً    . على املستويات احمللي واإلقليمي والوطين    اإلبداعي  املتعلقة باالقتصاد   

اليت تشمل مجيع الوزارات املعنية بغية تعزيز اإلبداع والتنوع الثقايف          " خطة الربازيل اإلبداعية  "
 جتربتها بشأن كيفية تنفيذ السياسات      وعرضت شيلي . باعتبارمها حمورين استراتيجيني للتنمية   

عادة النظـر يف  مناسباً إلقد يكون  الوقت   العامة املتعلقة بالفنون والثقافة يف البلد وذكرت أن       
تصميم تلك السياسات واملنهجيات احلالية، نظراً لوجود أدوات حديثة لتـشجيع االبتكـار             

شيلي لكن املشاريع البالغـة     يف  إبداعي   مشروع   ٣٠ ٠٠٠وهناك حنو   . والقدرات اإلبداعية 
 يف املائة من جمموع مبيعات املشاريع       ١,٥ يف املائة منها ومبيعاهتا ال تتجاوز        ٨٣الِصغر متثل   

 يف املائة من السكان السلع واخلدمات اإلبداعية؛ أمـا          ٥٠تقل عن   وتستهلك نسبة   . يف البلد 
. أت كتاباً يف العام املاضـي     يف املائة من السكان قر     ٤٠يف حالة الكتب فإن نسبة ال تتجاوز        

ن مسامهته يف االقتصاد الوطين قد تكون أكرب كثرياً         ـويزيد اإلبداع كفاءة االقتصادات، لك    
 وأنـشأت  وحىت لو وضعت شيلي آليات شاملة وقائمة على املـشاركة  . مما توضحه األرقام  

زيد مـن اجلهـود     بذل م ينبغي   وأتاحت أمواالً ُمحددة لدعم اإلنتاج الفين والثقايف،         صناديق
  . لتعزيز اقتصادها اإلبداعي

  االقتصاد اإلبداعيبشأن تعزيز التعاون الدويل   -ثالثاً  

  الفريق الثالث    
  " صوت واحد-واحدة أمم متحدة : "مسامهة منظومة األمم املتحدة

 التعاون الـدويل بـشأن      عزيزكان التركيز يف الفريق الثالث على السبل املُحددة لت          -٨
 -متحدة واحدة   أمم  "م املتحدة على أساس     إلبداعي، وخباصة مسامهة منظومة األم    االقتصاد ا 

لعب دوراً فعاالً يف بناء التآزر داخل منظومـة       يبأن األونكتاد   وأقّرت اجللسة   ". صوت واحد 
األمم املتحدة بغية حتسني اتساق السياسات، والتكامل، ووضع مشاريع مشتركة وإجراءات           

رض شريط فيديو يلخص عمل برنامج االقتصاد اإلبداعي يف األونكتاد          وُع. دولية أكثر فعالية  
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، قبـل   ٢٠٠٤وكان األمني العام لألونكتاد قد أنشأ منذ عـام          . يف األعوام الثمانية السابقة   
انعقاد األونكتاد احلادي عشر يف ساو باولو، فريق األمم املتحدة غري الرمسي املعين بالصناعات    

.  وكاالت معنية من وكاالت األمم املتحدة تعمل بشكل تعاوين         اإلبداعية والذي يضم ست   
وشارك ممثلو وكاالت األمم املتحدة املعنية يف حوار السياسات بتقدمي معلومات عن خطـط              
الوكاالت للمستقبل القريب، وعن أولوياهتا املتعلقة بقضايا االقتصاد اإلبداعي والسبل الـيت            

صـنع  "دويل بشأن االقتصاد اإلبداعي ومن مثّ املسامهة يف   متكّن وكاالهتم من تعزيز التعاون ال     
  ".مستقبل أفضل

وأفاد مركز التجارة الدولية أن القطاعات املستهَدفة الرئيسية هي قطاعات احلـرف              -٩
وحّدد املركز الفرص اليت تسمح بتطبيق األفكار       . والفنون املرئية واملوسيقى يف البلدان النامية     

أنشطته موجهـة حنـو     ذكر أن   عن طريق تنظيم املشاريع، و    التجارية  األعمال  اإلبداعية يف   
وأفاد أنه يوفّر معلومات عن األسواق وتدريباً على أمور تشمل التجارة اإللكترونية            . السوق

واخلدمات االستشارية لدعم الصناعات اإلبداعية وحتسني القدرة التنافسية للمشاريع الصغرية          
وهو يعمل أيضاً مـع رامسـي الـسياسات         . الشركاء احملليني واملتوسطة احلجم بالتعاون مع     

ـ أما  . سياسات تنمية التجارة الوطنية   يف  لتشجيع إدخال ُبعد ثقايف      األولويـة  ذات  االت  اجمل
وضـع الثقافـة يف     ) أ(فهي  ) اليونسكو(بالنسبة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        

قيم ثقافية مثل التنوع الثقـايف؛   وتطوير  م حلماية   تقدمي خدمات الدع  ) ب(االقتصاد؛ و صلب  
وتـساعد اليونـسكو   . تقدمي املساعدة التقنية حبسب الطلب لتعزيز السياسات الثقافية ) ج(و

. القضايا الثقافية املتعلقة مبختلف   لالتفاقات الدولية واالتفاقيات الدولية     إنشاء قاعدة   أيضاً يف   
وتـستند  .  بني الثقافة واألسواق واجملتمع والتجـارة      ويتعلق االقتصاد اإلبداعي خبلق روابط    

إىل الطلبات املقدمة مـن البلـدان       ) اليونيدو(أولويات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       
السياسات الـصناعية املرتبطـة     يف  اليونيدو  تنظر  و. األعضاء وهناك طلبات كثرية للمساعدة    

. طة حبجم املنظمة وُعزلتها عن البيئـة املؤسـسية        باالقتصاد اإلبداعي وهناك قيود كثرية مرتب     
بتعزيز إطار مساعد   العامة  مستوى السياسات   ) أ: (وتعمل اليونيدو على ثالثة مستويات هي     

 مـستوى   )ج(ي عن طريق بناء القـدرات؛ و      املستوى املؤسس ) ب(للصناعات اإلبداعية؛ و  
حتـالف  ، أشـري إىل أن      وأخرياً. نياملشروع بتوفري التدريب ملنظمي املشاريع احلاليني واحملتمل      

اإلرادة السياسية واإلجراءات العامة،    هو منهاج عمل حلشد     احلضارات التابع لألمم املتحدة     
ويساعد هذا التحالف يف حتسني التفاهم بـني  . االقتصاد اإلبداعيتعزيز يساهم أيضاً يف  أنه  و

ـ . جراءات التعاونيـة  الثقافات الغربية والشرقية باملساعدة يف بناء الشراكات واإل        ا أن  ـومب
الثقافة هي أساس التحّول االجتماعي، فإهنا تساهم أيضاً يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة              

ـ   ـ، ومن مثّ املـسامه     ذاهتا باملساعدة يف بناء جمتمعات ومجاعات ُمعتِمدة على       ق ـة يف حتقي
  .السالم والتنمية
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  قبل املستإىلالطريق : مالحظات ختامية  -رابعاً  
اد ـ أن األونكتاد الذي توقّـع ظهـور االقتـص         يف اخلتام، أكدت أمانة األونكتاد      -١٠

اإلبداعي والذي يقوم بأعمال رائدة يف جمال االبتكار، يعتزم االستمرار يف حتليـل دينامياتـه          
ويعمل برنامج االقتصاد اإلبداعي بالتعاون الوثيق مع الـدول         . وآثاره على التجارة والتنمية   

ويتيح . ء واألوساط األكادميية واجملتمع املدين يف هذا اجملال، وهو مستعد ألداء والياته           األعضا
وبإمكـان  .  لتحقيق التنميـة   االقتصاد اإلبداعي مسارات أكثر مرونة ومشوالً وسالمة بيئية       

احلكومات أن تلعب دوراً حافزاً بوضع السياسات واللوائح وإقامة املؤسسات الالزمة لتدعيم            
  .  اإلبداعيةهتاااقتصاد

        


