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مقدمة 
 في عالمنا المعاصر المترابط، وعلى أبواب القرن

الواحد والعشرين نواجه تحّديات معّقدة، 
كاالستقطاب وعدم التكافؤ في األمة الواحدة 

وفي األمم ما بينها.  ومن هنا تأتي الحاجة 
الملّحة إلستراتيجية تنموية قادرة أن تطلق 
 القدرات اإلبداعية للجميع بما يستجيب مع

 المتغيرات الثقافية والتكنولوجية و اإلقتصادية
 التي تطال الكل. في هذا اإلطار، ينمو مفهوم
 'اإلقتصاد اإلبداعي والثقافي' في أنحاء العالم
على أّنه واجهة اللقاء بين الثقافة واإلقتصاد 

 والتكنولوجيا. هذا وتهيمن على عالمنا اليوم
بشكل متزايد الصور واألصوات والرموز واألفكار 
التي تخلق الوظائف الجديدة والثروات والثقافة. 
 وتعّد المملكة المتحدة على رأس الدول التي

تقود تطوير هذه األجندة، ال كمحّرك لإلقتصاد 
وللتغيرات الثقافية واإلقتصادية واالجتماعية 

والتكنولوجية التي نعيشها فحسب، وإنما 
 لتعزيز الدمج االجتماعي والتنوع والتنمية.

وبالطبع ال تدّعي المملكة احتكار الحكمة، 
حيث يغّير المبدعون والخالقون حول العالم 
 طرق التصنيع وتبادل البضائع والخدمات كما

 الثقافة. ويأتي هذا الدليل )والسلسلة وهو
جزء منها( كمساهمة في معرفتنا المشتركة 
وخبرتنا في هذا القطاع الجديد والقّيم. نأمل 

بأن تجدون فيه المتعة والفائدة معًا.

شيال رايت
مستشارة، برنامج اإلقتصاد اإلبداعي 

والثقافي 

المجلس الثقافي البريطاني
يلتزم المجلس الثقافي البريطاني بالعمل 

التشاركي للمساهمة فى تكوين الخطوط 
 العامة إلقتصادنا اإلبداعي والثقافي المشترك

عبر قيمه في العدالة وحرية التعبير والتبادلية 
واإلستدامة.
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1/  رسم خارطة الصناعات اإلبداعية

تجتاح منتجات الصناعات اإلبداعية الحياة 
المعاصرة. ومنها مشاهدة التلفاز، الذهاب 

إلى السينما، قراءة الصحف، االستماع إلى 
 الموسيقى، اللعب بألعاب الكمبيوتر، أو اللقاء 

االجتماعي على اإلنترنت، كلها تحتّل الكثير 
 من ساعات استيقاظ مواطني العالم. وال تقتصر
 ببساطة على المناطق الصناعية القديمة في

قلب أوروبا والواليات المتحدة: فمن التيلينوفيالز 
)Telenovelas ( في أميركا الالتينية وأفالم 

بوليوود إلى أسلوب التصميم في سامسونغ 
الكورية، إّن الصناعات اإلبداعية هي ظاهرة 

عالمية. إال أّنه منذ 51 عامًا لم يكن مصطلح 
'الصناعات اإلبداعية' معروفًا. كيف يمكننا إذًا 

أن نفهم هذه الظاهرة وأن نقّيم قيمتها 
اإلقتصادية؟ 

 إن واحدًا من المناهج التي طّورت لتساعد الدول
 أو األقاليم أو المدن على البدء بالتفكير بقيمة
 الصناعات اإلبداعية هي 'رسم الخارطة'. كانت

 بريطانيا سّباقة إليه في نهاية التسعينيات، 
ورسم الخرائط يتسع أكثر بكثير من مجرد 
إنتاج الخرائط الفعلية. إّنه اختزال لسلسلة 

كاملة من الطرائق التحليلية لجمع وعرض 
المعلومات حول نطاق ومجال الصناعات 

اإلبداعية. إن رسم الخرائط موجه خصيصًا 
ليعطي لمحة عامة عن القيمة اإلقتصادية 

للصناعات، وخاصة في المناطق التي يعرف 
القليل عنها نسبيًا. يستكشف هذا الدليل 

اإلرشادي واقع استخدام طرائق مماثلة. 
فالدليل اإلرشادي يعتمد على خبرة المجلس 

الثقافي ومستشاريه في وضع خطوات سبع 
لمشروع ناجح في رسم خارطة الصناعات 

اإلبداعية. 

سيساعد التفكير في هذه الخطوات في هذه 
المرحلة الباحثين والجهات األخرى المهتّمة 

 على فهم التحديات التي سيواجهونها على
 األغلب. ويناقش هذا التقرير أيضًا بشكل مختصر

موقع الصناعات اإلبداعية في السياق اإلقتصادي 
والتاريخي األوسع. 

وإذا ما رغبتم باستكشاف الجدوى اإلقتصادية 
لمشروع رسم الخارطة بعمق أكبر، يمكنكم 
العودة إلى القائمة في القسم رقم 4 للقراءات 

اإلضافية المقترحة، والمنّظمات التي يمكن 
أن تزودكم بمعلومات أكثر. 

1 . 1 مقدمة 
قد ال تكون بالضرورة دوافع اإلبداع الخاّلق 

 ذات أهداف عملية بحتة – بل إن قدرة األشياء
جميلة،  على إيصال قيمة ثقافية عبر الموسيقى،
 أو الدراما، أو الترفيه والفنون البصرية، أو إيصال

مكانة اجتماعية عبر األناقة واألزياء – هي 
 قديمة قدم المجتمع اإلنساني ذاته. وقد كان

هناك، وسيكون دائمًا، أناسًا لديهم المخّيلة 
والموهبة لصناعة وانتاج هذه األشياء. مهما 

قيل أن منتجاتهم وخدماتهم لها 'قيمة 
تعبيرية'، وأهّمية ثقافية وقد تكون لها عالقة 

ضئيلة بقيمة تكلفة صناعتها. 
في القرن العشرين، بدأت هذه التقاليد القديمة 

للعمل الثقافي – التصميم، الصناعة، التزيين 
واألداء – ُتحاك مع بعضها البعض مع نطاق 

من النشاطات اإلقتصادية الحديثة مثل الدعاية 
والتصميم واألزياء وإعالم الصور المتحركة، 

لخلق أشكال جديدة من الثقافة التجارية. 
وفي العقد األول من هذا القرن الجديد 

تضّخمت هذه التطورات بشكل كبير من قبل 
نفوذ ووصول التكنولوجيا الرقمية. 
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 تتنوع الصناعات المسؤولة عن هذه المنتجات،
إاّل أنها لها مع ذلك بعض األشياء المشتركة. 

 حيث تكسب صناعات كهذه ربحها من المهارات
اإلبداعية لقوتها العاملة وتوليد الملكية الفكرية، 

وقد أصبحت تعرف بمجموعها على أنها 
الصناعات اإلبداعية. هذا ويعتبر قانون الملكية 

الفكرية الدافع الذي يحول النشاط اإلبداعي 
 إلى صناعة إبداعية. فهو يحمي ملكية المبدع
لألفكار بنفس الطريقة التي تحمي بها القوانين 

األخرى حقوق ملكية السلع واألرض واألبنية. 
وهو يسمح لمخترعي المنتجات والعمليات 
الجديدة االستفادة من إبداعهم عن طريق 

تأمين إطار عمل يمكن لهم العمل من خالله. 
كما يسمح لهم أيضًا أن يختاروا ما يريدون 

 حمايته وما يريدون إعطائه مجانًا.
إال أن الصناعات اإلبداعية ال تعمل في العزلة. 

بل تتمركز في قلب شبكة من االرتباطات مع 
القطاعات الصناعية األخرى، وهي مصدر لالبتكار 

لإلقتصاد األوسع، خصوصًا عبر التصميم 
والعالمات التجارية والدعاية. كما ان لها دور 

هام في إعادة إحياء المدن وفي تماسك 
المجتمع. هذه الشبكة األوسع غالبًا ما يشار 

إليها على أنها اإلقتصاد اإلبداعي. 
إن مصطلحي 'الصناعات اإلبداعية' و'اإلقتصاد 

اإلبداعي' كالهما جديد نسبيًا وليس لهما 
تعريفًا نهائيًا واضحًا. أحيانًا يستعمال بالتبادل، 
وأحيانًا يدالن على مفاهيم لها عالقة ببعضها 

إنما منفصلة. 
هذا الدليل اإلرشادي يستعمل مصطلح 
'الصناعات اإلبداعية' لصالح البساطة ألن 

نشاطات هذه الصناعات هي التي تقاس هنا. 
إال أن مصطلح 'اإلقتصاد اإلبداعي' قد يكون 

هو األكثر شيوعًا هذه األيام. وفي جميع 
األحوال، فإن كل دولة أو منطقة ستطّوع 

مصطلح الصناعات اإلبداعية/اإلقتصاد اإلبداعي 
على األغلب ليخدم حاجاتها الخاصة. 

ويجب أيضًا أن نذكر هنا أن بعض المنظمات، 
مثل االتحاد األوروبي واليونيسكو، فّضلت 

 بشكل عام مصطلحًا أقدم أال وهو 'الصناعات
 الثقافية'. هناك كمية كبيرة من األدب األكاديمي
التي ناقشت النقاط الدقيقة لهذا التفريق 1، ويجب 

أن يعي الناس أن االصطالحات المستخدمة 
في هذا الدليل اإلرشادي ليست بعيدة عن 

كونها مثيرة للجدل. 
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الدليل اإلرشادي 

هدفه أن يكون دلياًل عمليًا لرسم الخارطة –
يبحث كيف يمكن أن نرسمها، ما هو المنهج 

األفضل في أي سياق كان، وكيف يمكن أن 
نزيد التاثير على السياسات عبر هذا العمل إلى 

حده األقصى. هدفه هو أن يساعد الباحثين، 
وصانعي السياسات، والممارسين اإلبداعيين 

على فهم أفضل للصناعات اإلبداعية من 
خالل تحديد الطرائق التي يمكن من خاللها 
جمع البراهين. إنه يعتمد على كل من خبرة 

المملكة المتحدة ومجموعة من مشاريع 
رسم الخرائط من حول العالم التي تم دعمها 

من قبل وحدة المجلس الثقافي البريطاني 
للصناعات اإلبداعية. ويحّدد هذا الدليل اإلرشادي 

 سبع خطوات يجب أخذها بعين االعتبار من
أجل المساعدة على فهم  عملية إدارة مشروع 

صناعات إبداعية ناجح.

يتوجه القسم الثالث من هذا الدليل 
اإلرشادي إلى كل واحدة من هذه 

الخطوات السبع بدورها، ويفّسرها 
بدراسة عملية.

مالحظات/
1.    أنظر، مثاًل، فلو، ت. وكانينغهام، س. )2010( الصناعات اإلبداعية 

بعد أول عقد من النقاش، مجتمع المعلومات، 26 )2(.
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لماذا نرسم الخرائط؟
لمن ُترسم؟

ما هي األسئلة على مستوى
 السياسات التي تتوّجه لها

 الخارطة؟

كيف ُتعّرف
 الصناعات اإلبداعية؟

من هو المسؤول؟
من يقوم بالعمل؟

 ما هو
  منهج البحث

 الواجب تبنيه؟

 كيف يمكن ربط نتائج البحث 
بالجمهور الرئيسي وأجندات 

السياسات؟

 كيف يمكن الحفاظ
 على الزخم؟

إن أولئك الذين سوف ُينّظموا عملية رسم الخارطة عليهم أن 
يبدأوا بالتفكير بوضوح بالسبب الذي يرسمون ألجله ومن يريدون

أن ُيقنعوا.

إن رسم خارطة الصناعات اإلبداعية قلما ُينّفذ لمجرد الفضول 
الفكري: إن له هدف التأثير على السياسات. فما هي المجاالت 

التي سيكون لها التأثير األكبر عليها؟

إن أخذ القرار حول ما ستتضمنه الدراسة وما لن تتضمنه هو مركزي 
من أجل عملية رسم خارطة ناجحة. قد يختار المشروع أن يقّيم كافة 
الصناعات اإلبداعية أو أن يرّكز على بعض القطاعات الفرعية فقط. 

من سُيدير مشروع رسوم الخارطة ويضمن أن نوعية العمل 
ستكون جّيدة؟ هناك عدد من األدوار المحددة الواجب ملؤها.

هناك مجموعة من المناهج المتاحة لفريق البحث. يجب التفكير 
جيدًا بأّيها سيكون األكثر مالئمة لظروف الدراسة.

 كيف يمكن لفريق البحث أن يزيد من احتمال مالحظة نتائج 
رسم الخارطة والتصّرف وفقها؟ كيف يمكن لهم التشبيك مع 

الجمهور الرئيسي المستهدف والتأثير في أجندات السياسات؟

من غير المرّجح أن يحقق المشروع لوحده كل أهدافه - إنه 
 يحتاج ألن يكون جزءًا من جهد مستمر لتجسين ماهية

الصناعات اإلبداعية.
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قبل استكشاف الدليل اإلرشادي بالتفصيل، 
سنناقش مفهوم الصناعات اإلبداعية/ اإلقتصاد 
اإلبداعي، واألسباب التي تجعله أكثر بروزًا في 

النقاشات اإلقتصادية قيد الدراسة. 

1 .2 الصناعات اإلبداعية في بريطانيا 
 ولد مصطلح 'الصناعات اإلبداعية' في منتصف

إلى نهاية التسعينيات وأخذ أول مرة على 
المستوى الوطني من قبل حكومة المملكة 
 المتحدة. كان المفهوم محاولة من أجل تغيير

 مصطلحات الجدل الدائر حول قيمة الفنون
والثقافة. وفي حين كانت الفنون مدعومة 

 إلى حد ما من قبل الحكومات، إال أنه كان
ُينظر إليها على أنها هامشية في الحياة 

اإلقتصادية ومعتمدة على الدعم الحكومي. 
اعتقد المدافعون عن فكرة الصناعات اإلبداعية 

 أن وجهة النظر هذه ضّيقة للغاية – فكلية
النشاط اإلقتصادي المتفرعة عن اإلبداع والثقافة، 

 بما فيه أشكاله التجارية، يجب أن ُتؤخذ بعين
االعتبار من أجل فهم مساهمتها الحقيقية. 

تضمن هذا النشاط ليس فقط األشكال التقليدية 
للفن، مثل المسرح والموسيقى والفيلم، وإنما 

شركات الخدمات أيضًا مثل الدعاية )التي تبيع 
مهاراتها اإلبداعية إلى شركات أخرى على 

األغلب(، وعمليات التصنيع التي تغذي اإلنتاج 
الثقافي، ومبيعات التجزئة للسلع اإلبداعية. 
لقد نوقش أن الصناعات التي لها جذور في 

الثقافة واإلبداع هي مصدر هام ومتزايد في 
النمو للوظائف وخلق الثروة. 

               ارتبط تبني مفهوم الصناعات اإلبداعية 
إلى حد كبير بانتخاب حكومة عمالية جديدة 

عام 1997 وتأسيس ما كان دائرة الثقافة 
واإلعالم والرياضة، وأصبح اليوم دائرة الثقافة 
واألولومبياد واإلعالم والرياضة، الذي ُبني على 

أساس وظائف ما ُعرف سابقًا بدائرة اإلرث 
القومي. وقد كانت واحدة من أوائل تحركات 
الدائرة الجديدة هي تأسيس فرقة الصناعات 

اإلبداعية، التي كانت مسؤولة عن الوثيقة 
التاريخية لرسم خارطة الصناعات اإلبداعية 

عام 1998 وتقرير متابعة عام 2001. 

                تم تصميم وثيقة رسم الخارطة للعام
1998 أو محاولة ممنهجة لتعريف وقياس 

 الصناعات اإلبداعية. من أجل جمع البيانات حول
الصناعات ولنشر فهم أعمق للقطاع من 

خالل رواية قصته بطريقة يمكن للسياسيين 
والصحفيين والمستثمرين واألكاديميين 

وموظفي الحكومة أن يفهموها مباشرة. 
وقد كانت مفاجأة للبعض أن أظهرت كم 
كانت الصناعات اإلبداعية مهمة اقتصاديًا. 
لقد تم حساب أنها مسؤولة عن ما يقارب 

مليون وظيفة و4% من الناتج اإلجمالي المحلي 
في بريطانيا، وجنت 7 مليارات جنيه استرليني 
من الصادرات. إال أنها أظهرت أيضًا أن القطاع 

كان مستقطبًا بين مجموعة كبيرة من 
الشركات الصغيرة والتجار المتفردين وبين 

حفنة من الشركات الضخمة المتعددة 
الجنسيات.

2/ الصناعات اإلبداعية
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               بعدها بفترة وجيزة، بدأت فكرة الصناعات 
اإلبداعية باالنتشار على اعتبارها تحمل حقيقة 

ما عن المشهد المتغّير لالقتصاد البريطاني. 
وعلى وجه الخصوص، أصبح للتعريف الذي 

تبّنته دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة وقائمة 
الصناعات اإلبداعية المشتقة عنه نفوذًا أكبر.
               وترى دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة 
الصناعات اإلبداعية على أنها 'تلك النشاطات 

التي تعود أصولها إلى اإلبداع والمهارات 
والموهبة الفردية، والتي تحمل إمكانية خلق 

الثروة والوظائف من خالل توليد واستغالل 
الملكية الفكرية2 '. 

               هذا وقد عرفت دائرة الثقافة واإلعالم 
والرياضة في وثيقة رسم الخارطة األولى 

عام 1998 الصناعات التالية على أنها إبداعية:
الدعاية  •

 في بريطانيا، تسيطر على التوظيف في الدعاية،
التي تتضمن التسويق وبعض نشاطات العالقات 

العامة، وكاالت متعددة الجنسية، وتتمركز 
 بقوة في لندن: فهي ونيويورك يعتبران إلى حد
كبير عواصم الدعاية في العالم. فمجموعة 

االتصاالت WWP التي تتخذ لندن مقرها، هي 
األكبر في العالم من حيث الدخل، توّظف 

140،000 شخص في أكثر من 100 دولة.
الهندسة المعمارية •

 ُيعّد قطاع الهندسة المعمارية الفرعي، كغيره
من الصناعات اإلبداعية، مكونًا من حفنة من 

الشركات الكبيرة وعدد كبير من الشركات 
الصغيرة. فثروة القطاع الفرعي ترتبط بشكل 

وثيق مع ثروة صناعة اإلنشاءات. وقد حقق 
عدد من المعماريين البريطانيين سمعة عالمية، 

بما فيهم نورمان فوستر وريتشارد روجرز 
وديفيد شيبرفيلد.

الفن وسوق التحف   •
يتضمن هذا القطاع الفرعي التجار وباعة 

المزادات العلنية للمجوهرات العتيقة واللوحات 
والمنحوتات والمفروشات والخرائط والرسوم 

والمطبوعات. في بريطانيا، معظم هذه 
الشركات صغيرة ولكن بعضها، خاصة 

سوذبيز وكريستيز، له أهمية عالمية.
الحرف  •

 تشمل دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة في
هذه الفئة األقمشة والفخار والخشب والمعدن 
 والزجاج والخط والحرف الجلدية. الشركات في
هذا المجال هي صغيرة جدًا بمعظمها: %75 
 منها هم تجار متفردين. غالبية الحرفيين هم

من النساء، وقد نتفاجأ إذ نعلم أن معظمهم 
متمركز في المدن.

التصميم •
من الصعب تقييم هذا القطاع الفرعي ألن 

معظمه يختبئ في صناعات أخرى. ولهذا 
نظرت دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة إلى 

شركات التصميم االستشارية والمصممين 
 الذين يعملون في الصناعة. وجدت أن 70% من

شركات التصميم البريطانية نشطة في الخارج. 
 لندن على وجه التحديد لها سمعة قوية في

هذا المجال، على أساس وجود مدارس تصميم 
ممتازة فيها.  

تصميم األزياء •
 تصميم األزياء هو قطاع فرعي صغير نسبيًا،

–  ولكنه مندمج إلى حد كبير في السوق العالمية
فحتى شركات األزياء الصغيرة تتطلع إلى 

 تصدير منتجاتها. وقد ساعدت مدارس األزياء
 في بريطانيا على تدريب العديد من المصميم

المشهورين عالميًا، من جون غاليانو إلى 
ستيلال مكارتني.

الفيلم والفيديو •
يتضمن القطاع الفرعي إنتاج األفالم وتوزيعها 
 وعرضها. وعلى الرغم من كون المملكة المتحدة
تملك عددًا من المنتجين الناجحين الذين تعلموا 
فيها، مثل ووركينغ تايتلز )Working Title(، إال 

ان ستوديوهات هوليوود تسيطر على السوق 
البريطانية، وعائدات شباك التذاكر فيها يتأرجح 

كثيرًا من سنة ألخرى. 
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برامج الترفيه التفاعلية  •
 يتكّون هذا القطاع الفرعي بشكل رئيسي من
 ألعاب الكمبيوتر والفيديو، ولكنها تتضمن أيضًا
بعض المواد التعليمية والمرجعية. إن شركات 
 األلعاب البريطانية مشهورة باالبتكار، ولكن الكثير
 من األلعاب التي يطورونها ُتباع من قبل شركات
 نشر برمجيات مملوكة من قبل األجانب. فشركة
دي إم آي ديزاين )DMA Design(، وهي شركة 
 اسكتلندية مسؤولة عن التطوير المبدئي لسلسلة

 ،)Grand Theft Auto( ألعاب غراند يثفت أوتو
 )Take-Two( تملكها اآلن شركة تيك تو

األميريكية.
الموسيقى •

وتتضمن هذه عروض الموسيقى الحيةالمسجلة، 
 ونشر الموسيقى، وإدارة حقوق الطبع فيها.

تتفوق بريطانيا في معظم أشكال الموسيقى، 
من الروك والبوب إلى الكالسيكية، ومعدل 
إنفاق زبائنها للفرد الواحد على الموسيقى 

 )EMI ( أكثر من أي دولة أخرى. شركة أي إم آي
هي واحدة من أضخم الشركات في صناعة 

الموسيقى ومقرها لندن. 
الفنون األدائية •

المسرح والرقص والباليه والمسرحيات الموسيقية 
 واستعراضات األوبرا كلها تأتي ضمن هذه الفئة.
 هذه األنماط من الفن تعتمد غالبًا على مزيج من
الدعم الحكومي ومبيعات التذاكر والتمويل 

 الخاص. مع ذلك، فإن بعض أجزاء هذا القطاع
الفرعي تكسب دخاًل كبيرًا: فمسرح لندن ويست 

إند )London West End(، بعروضه المسرحية 
 والمسرحيات الموسيقية المتنوعة، يعتبر معلمًا

سياحيًا رئيسيًا. 
النشر  •

إن نشر الكتب والصحف والمجالت والمعلومات 
 اإللكترونية هو القطاع األكبر من حيث التوظيف

بين الصناعات اإلبداعية. وانتشار اللغة اإلنكليزية 
عالميًا يعني أن نشر الكتب على وجه الخصوص 

هو صناعة متصلة عالميًا. 
خدمات البرمجيات والكمبيوتر •

إن أكبر صناعة إبداعية في المملكة المتحدة 

تغطي  هي خدمات البرمجيات والكمبيوتر. إنها 
 خلق وإنتاج والتزويد بالمعدات والتطبيقات 

 ومنتجات البرمجيات، بما فيها تصميم مواقع
 اإلنترنت. إن غالبية التوظيف في هذا القطاع

الفرعي هي خارج لندن. وتميل الشركات 
 المتعددة الجنسية األميركية إلى السيطرة على
هذا المجال، إال أن بعض الشركات البريطانية 

لها أداء جيد في األسواق التخصصية، من 
 )Sage( وسيج )Autonomy( ضمنها أوتونومي

لشركات البرمجيات. 
التلفزيون واإلذاعة   •

يغطي هذا القطاع الفرعي كافة الخدمات 
 العامة والتجارية والكابل والفضائيات للتلفزيون

واإلذاعة، بما فيها إنتاج وبث البرامج. تسيطر 
البي بي سي )BBC( على السوق البريطانية، 

ولكن للكثير من الشركات المستقلة نماذج 
مبتكرة بيعت بنجاح في الخارج. من يريد أن 

يصبح مليونير؟ مثاًل الذي عرض في أكثر من 
100 دولة طورته شركة مستقلة اسمها سيالدور 

 .)Celador(

               لقد أدى تعريف دائرة الثقافة واإلعالم 
والرياضة وقائمتها للصناعات اإلبداعية إلى جدال 
كبير. فقد طرح مثاًل أن تقريبًا كافة المنتجات 
 الجديدة لها عناصر إبداعية وأن الملكية الفكرية
متضمنة فيها. إن فصل حفنة من الصناعات 

وتسميتها 'إبداعية' هو، من وجهة نظرهم، 
اعتباطي.  

               وقد كان هناك أيضًا نقدًا أكثر تحديدًا. 
فقد شكك غالبًا بتضمين برمجيات الكمبيوتر 
 كقطاع فرعي. إنه موظف كبير في أجزاء كثيرة
من بريطانيا، إال أن معظمه يتألف من شركات 

برمجية واستشارية عادية أكثر منه العناصر 
األكثر إبداعية مثل تطوير ألعاب الكمبيوتر 
أو اإلعالم التفاعلي. كما تم االعتراض على 

وجود تجارة التحف على قائمة دائرة الثقافة 
واإلعالم والرياضة، على أساس أنها ال تتضمن 
عنصر إبداع جديد، فهي مجرد تجارة لعناصر 

موجودة سابقًا.
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                وعلى الرغم من أن بعض التعديالت قد
أدخلت على القائمة استجابة لهذه االنتقادات 

وغيرها، إال أن تعريف عام 1998 ما يزال هو 
المستخدم من قبل دائرة الثقافة واإلعالم 

والرياضة بشكل رئيسي اليوم. كما أنه يستخدم 
غالبًا من قبل دول أخرى كأساس لتطوير تعريفها 

الخاص.
               وقد تم تبني فكرة الصناعات اإلبداعية 

بسرعة كما وضعتها وثيقة رسم الخارطة 
 لدائرة الثقافة واإلعالم والرياضة ليس من قبل

حكومة بريطانيا على المستوى الوطني 
فحسب، بل من قبل المدن والمناطق والحكومة 

المحلية، وشجعهم على ذلك عمل فريق 
القضايا اإلقليمية للدائرة3. مجموعة كبيرة 

من المبادرات والبرامج تم إطالقها من قبل 
العديد من الهيئات الحكومية، وأصبحت 

كلمة 'إبداعي' كلمة جديدة طنانة في التنمية 
اإلقتصادية. ففي وقت ما خالل العقد الماضي 

مثاًل، كانت الصناعات اإلبداعية قطاعًا ذو 
أولوية لكافة مناطق انكلترا. وقد تصادف 

هذا الحماس مع ارتفاع حاد في التوظيف 
 في الصناعات اإلبداعية في بريطانيا في فترة
 نهاية التسعينات، األمر الذي أعطى وزنًا إضافيًا

للنموذج الجديد. 
               إال أنه مع مرور الوقت، ازداد االعتراف 

بأنه ال يمكن النظر إلى الصناعات اإلبداعية 
بانعزال. فهي لها عدد من األبعاد األكبر واألكثر 

أهمية منها:
إضافة القيمة إلى الصناعات األخرى، خاصة  •

عبر التصميم والدعاية والعالمة التجارية
كونها موظف رئيسي لألشخاص ذوي  •

الكفاءات العالية، وبالتالي كونها جزء من 
'اقتصاد المعرفة' – ذلك الجزء من اإلقتصاد 

الذي يوظف الخريجين الموهوبين
المساهمة في إعادة إحياء البلدات والمدن •
الربط والعمل مع التعليم اإلضافي والعالي  •
ربط المجتمعات والناس معًا عبر الخبرات  •

المشتركة.

               في عام 2006، تبّنت حكومة المملكة 
المتحدة رسميًا مصطلح 'اإلقتصاد اإلبداعي' 

لكي تعكس جوهر هذه المساهمة  األوسع 
للصناعات اإلبداعية في الحياة اإلقتصادية 

واالجتماعية. إن هذا الدليل اإلرشادي يعنى 
 برسم خارطة الصناعات اإلبداعية بحد ذاتها،

لهذا فإن العديد من هذه الروابط والعالقات 
األوسع تقع خارج نطاقه. ومع ذلك، فإن هذه 

الروابط مهمة، ويمكن أن تكون موضوعًا 
لبحث إضافي ريثما يستكمل التمرين المبدئي 

لرسم الخارطة4. 
                إن الجدول الزمني التالي يعطي لمحة

عن الكيفية التي تطور عليها مفهوم الصناعات 
اإلبداعية وترجم إلى براهين وسياسات في 

المملكة المتحدة منذ 1997. 

لقد تبين أن قرار إنتاج أول وثيقة رسم خارطة 
للصناعات اإلبداعية عام 1998 كان قرارًا هامًا 

 جدًا. فقد كان المحاولة المنهجية األولى على
اإلطالق لقياس الصناعات اإلبداعية على مستوى 
وطني. لقد لفت االنتباه إلى قطاع،  كان بمزيجه 
من التكنولوجيا واإلرث الثقافي الطويل والمعقد، 

ليس كأي قطاع اقتصادي آخر.
               وعلى الرغم من أن وثيقة رسم الخارطة 
 ركزت على الصناعات اإلبداعية، إال أنها أطلقت
سلسلة من التطورات التي انتشرت عبر اإلقتصاد 
البريطاني وأدت إلى اعتراف أكبر بأهمية اإلبداع 

 في اإلقتصاد والمجتمع ككل. لقد أدت إلى
فهم أغنى للقطاع اإلبداعي وساعدت على 

تكوين السياسات في المملكة المتحدة وعلى 
مستوى العالم.
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دائرة الثقافة واألولمبياد واإلعالم والرياضة )سابقًا دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة( 

منذ نشر وثائق رسم الخارطة عام 1998 و2001، استمرت دائرة الثقافة بالقيام باألبحاث في 
مجال الصناعات اإلبداعية. ومنذ عام 2002 إلى اآلن أنتجت نشرات التقديرات اإلقتصادية 
للصناعات اإلبداعية، التي تعطي تحلياًل مفّصاًل للصناعات اإلبداعية في بريطانيا وهي 

متوفرة على اإلنترنت. و تظهر آخر أرقام أن الصناعات اإلبداعية في بريطانيا توظف أكثر من 
1 . 1 مليون شخص )عام 2008(، وكانت مسؤولة عن 2 . 12 مليار جنيه إسترليني من الصادرات 

و2 . 6% من القيمة المضافة اإلجمالية )GVA( )عام 2007(. لقد بنت الدائرة خبرة هامة في رسم 
الخرائط، وهي سعيدة بمشاركة معرفتها مع الدول األخرى. وهي مهتمة على وجه 

الخصوص في تشجيع مقارنات أكثر دقة بين الدول. إذا أردتم معرفة المزيد حول عمل الدائرة، 
،)comparative data( أو تودون استكشاف فكرة التعاون من أجل تطوير بيانات مقارنة 

فإن المجلس الثقافي البريطاني يمكن أن يساعد في تسهيل حوار مماثل. 

ثاني وثيقة لدائرة الثقافة 
واإلعالم والرياضة لرسم 

خارطة الصناعات اإلبداعية 2001

تأسيس وحدة المجلس
الثقافي للصناعات اإلبداعية

)اإلقتصاد اليوم( 1999

199720012005 تأسيس دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة

أحداث رئيسية في تطور مفهوم الصناعات اإلبداعية وسياساته

 التقديرات اإلقتصادية
 للصناعات اإلبداعية ينشر

 ألول مرة 2002

 برنامج اإلقتصاد
اإلبداعي 2007 - 2005

 تقرير بريطانيا 
اإلبداعية 2008

 تقرير بريطانيا
الرقمية 2009

 إطالق لندن
اإلبداعية 2004

لجنة العمدة )لندن( حول 
 الصناعات اإلبداعية

2002

 وايبو )WIPO( تؤسس 
قسم الصناعات اإلبداعية 

2005

مصطلح 'اإلقتصاد اإلبداعي'
يتبنى رسميًا من قبل حكومة

المملكة المتحدة 2006
تأسيس فريق عمل القضايا

اإلقليمية لدائرة الثقافة
واإلعالم والرياضة 1999

تقرير األمم المتحدة حول
اإلقتصاد اإلبداعي 2008

أول وثيقة لدائرة الثقافة 
واإلعالم والرياضة لرسم 

خارطة الصناعات اإلبداعية 
1998 تأسيس فريق عمل 
الصناعات اإلبداعية 1998
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               لقد ساعد نتاج فريق القضايا اإلقليمية 
 على تشجيع صفوف المستوى األدنى في

 الحكومة في بريطانيا فيعوا الفكرة في وقت
 مبكر. عام 2002، أسس كين ليفينغستون، 

الذي كان عمدة لندن في ذلك الوقت، هيئة 
حول الصناعات اإلبداعية، لتقييم قيمتها 

وقدرتها على المساهمة في اقتصاد المدينة. 
كمدينة عالمية، في لندن صناعات إبداعية 

 قوية بشكل استثنائي، ففي عام 2001 وجد أنها
 الثانية فقط بالنسبة للقطاع المالي بما يخص

 The commission ،أهميتها القتصاد لندن
 األمر الذي يهدف إلى الترويج لصناعات المدينة

 اإلبداعية، وإلى استخدامها لتحقيق طموحات
 العمدة األوسع في إعادة إحياء بعضًا من أجزاء
المدينة األكثر رداءة وتعزيز عالمة لندن التجارية. 

               لقد اهتمت استراتيجيات الحكومة 
مؤخرًا بشكل متزايد بتقوية األداء اإلقتصادي 

للصناعات اإلبداعية. فبين عامي 2005 و2007 
أطلقت دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة مشروع 

بحثي كبير، 'برنامج اإلقتصاد اإلبداعي'، الذي 
 أدى إلى بريطانيا اإلبداعية  5 عام 2008، وهو تقرير
 يضع برنامج دعم للقطاع اإلبداعي يتطرق إلى
 التعليم والمهارات واالبتكار والملكية الفكرية.

 نقطة عالم أخرى كانت نشر بريطانيا الرقمية  6   
 عام 2009، الذي حدد طموحات الدولة للعصر

الرقمي. وقد كان واحدًا من الجوانب المفاجئة 

في تقرير بريطانيا الرقمية هو تركيزه على 
الصناعات اإلبداعية: هذا برهان على مدى 

اندماج القطاعين الرقمي واإلبداعي بسبب 
التغير التكنولوجي. وبالفعل، فإن الكثير من 

الهيئات الحكومية في بريطانيا تدل على 
هذين االثنين كمجموعة اقتصادية واحدة. 

               ومن ثم فإنه من المفيد استكشاف 
مثال بريطانيا، كأول دولة تتبنى فكرة الصناعات 

اإلبداعية، فلديها كنز من الخبرات لالستناد 
عليها، إال أنها ليست الدولة الوحيدة على اإلطالق 
التي تبنت المفهوم. إن القسم التالي يناقش 

الصناعات اإلبداعية بسياقها الدولي.
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إطار عمل لتصنيف سينغافورة للصناعات اإلبداعية 

2 .2 الصناعات اإلبداعية: السياق الدولي 
 لقد تبين أن قرار المملكة المتحدة إلنتاج أول

 وثيقة رسم خارطة للصناعات اإلبداعية عام 1998
 كان خطوة هامة دوليًا أيضًا. فالتعريف وقائمة
الصناعات التي تضمنها سرعان ما تمت مالحظتها 

 وتبنيها وخاصة في شرق آسيا. فهونغ كونغ
وسينغافورة وتايوان وكوريا والصين، كلها طورت 

تحاليل لصناعاتها اإلبداعية بناء إلى حد كبير 
أو صغير على نموذج المملكة المتحدة. في 
معظم الحاالت، تم تكيف النموذج ليناسب 

الحاجات المحلية. فسنغافورة مثاًل أنتجت 
إطار عمل للتصنيف يجمع الصناعات اإلبداعية 

تحت ثالثة عناوين رئيسية: الفنون والثقافة، 
التصميم، واإلعالم. 

               أجزاء أخرى من العالم، خاصة استراليا 
ونيوزيلندا والدول االسكندينافية، أخذت 

المفهوم أيضًا، إال أنه أحيانًا مع فروق هامة 
عن المنهج المتبع في المملكة المتحدة. 

 فالسويد مثاًل، تتحدث عن 'اقتصاد الخبرة' الذي،
 باإلضافة إلى الصناعات اإلبداعية، يتضمن أيضًا

أعمال المطاعم وما يشابهها. في الهند يتضمن 
 التعريف منتجات وخدمات نمط الحياة، مثل

 .)Ayurvedic medicine( اليوغا والطب البديل 

               ويتم إجراء عملية رسم خارطة 
 الصناعات اإلبداعية في أجزاء كثيرة من العالم.

وقد كان المجلس الثقافي معنيًا بهذا العمل 
في كل من كولومبيا واستونيا وإندونيسيا 

وجنوب إفريقيا وغيرها. 
                كما تبنت الهيئات الدولية فكرة الصناعات

 )UNCTAD( اإلبداعية أو اإلقتصاد اإلبداعي. أونكتاد
 )مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية( قادت

الطريق على اعتبارها الهيئة الرئيسية المسؤولة 
عن تقرير األمم المتحدة لالقتصاد اإلبداعي 

للعام 2008 7.
               وتلحظ األونكتاد )UNCTAD( في 

تقريرها أن 'اإلقتصاد اإلبداعي أصبح موضوعًا 
دائرًا في أجندة التنمية واإلقتصاد الدولية، 

داعيًا إلى استجابة مطلعة على مستوى 
 السياسات في الدول المتطورة والنامية على
 حد سواء8'. وتظهر إحصاءات األونكتاد حصته

المتزايدة من اإلقتصاد العالمي. ويقتبس 
تقرير اإلقتصاد اإلبداعي للعام 2008 بعض 

األرقام المثيرة لالهتمام حول حجم الصناعات 
اإلبداعية. تظهر األرقام أنها مسؤولة عن:

4. 3  بالمئة من التجارة العالمية )في عام  •
2005(  الذي يوظف الخريجين الموهوبين

424 مليار دوالر من الصادرات )2005(، تنمو  •
 بمعدل سنوي 7. 8 بين عامي 2000 و2005 

 المصدر: تقرير األمم المتحدة للصناعات اإلبداعية
2008، ص 5.

التصوير الضوئي  •
الفنون البصرية  •
 الفنون األدائية، الفنون •

      وتجارة التحف، الحرف

البرمجيات  •
الدعاية  •
التصميم الداخلي •
الهندسة المعمارية •
التصميم الخطي •
التصميم الصناعي  •
األزياء •

النشر  •
التلفزيون و اإلذاعة  •
اإلعالم الرقمي  •
الفيلم والفيديو •

اإلعالم التصميم الفنون والثقافة
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                ألن الصناعات اإلبداعية هامة لكل من
الدول المتطورة والنامية. إنها تهم الدول 

األغنى ألنها تعتمد في نجاحها على إبداع 
 القوى العاملة، وبهذا، فإن تنافسيتها تعتمد

أقل على السعر منه على نوعية ومخيلة 
عملها. بالمقابل، فإن هذا يوحي أن لها احتمال 

أقل بأن تخسر المنافسة على أساس السعر 
التي كانت سببًا وراء الكثير من المصنعين 

ووظائف الخدمات بأن يصدروا عملهم إلى 
اإلقتصاديات الناشئة. 

               وعلى الرغم من ذلك، تقدم الصناعات 
اإلبداعية فوائد محتملة لالقتصاديات الناشئة. 
فهذه الدول تتمنى غالبًا بأن تبتعد عن المنافسة 
المبنية على السعر فقط، وتسعى إلى تحديد 

مصادر جديدة لميزتها التنافسية واالعتراف 
بثقافتها. وال تحتاج الشركات اإلبداعية، التي 

يقودها األفكار واإلبداع، بالضرورة إلى كمية 
كبيرة من رأس المال أو الموارد الطبيعية. 

فبالنسبة للدول التي لها ثقافات غنية 
ومجموعة من المواهب اإلبداعية المحلية، 

يقدم اإلقتصاد اإلبداعي طريقة لبناء القيمة 
اإلقتصادية. وتناقش مؤسسة الكومنولث 

أنه بالنسبة للكثير من أعضائها األصغر على 

وجه التحديد، الذين تنقصهم القدرة على 
استغالل اقتصاديات الحجم، فإن الصناعات 
اإلبداعية تقدم آفاقًا أفضل للنمو أكثر بكثير 

من قطاعات أخرى9. 

               وقد تبنت اليونسكو، الذراع الثقافية 
لألمم المتحدة، منهجًا أكثر حذر تجاه فكرة 

الصناعات اإلبداعية، إال أن آخر مراجعة إلطار 
عمل إحصائياتها الثقافية عام 2009 أخذها 

بالحسبان بشكل أكبر10. 
               كذلك وضعت منظمات أخرى نماذجًا 

بديلة للصناعات اإلبداعية. ولعل أكثرها 
إثارة لالهتمام هو نموذج أنتجته المنظمة 
 ،)WIPO( العالمية للملكية الفكرية، وايبو
فقد صممت نموذج 'حقوق الطبع' الذي 

المصدر: تقرير األمم المتحدة لالقتصاد اإلبداعي 2008، ص 5

نموذج وايبو )WIPO( لحقوق الطبع للصناعات اإلبداعية 

الدعاية  •
وكاالت جمع حقوق النشر •
الفيلم والفيديو •
الموسيقى •
الفنون األدائية  •
النشر  •
البرمجيات •
التلفزيون واإلذاعة  •
الفنون البصرية والخطية  •

مواد التسجيل الفارغة  •
إلكترونيات المستهلك •
اآلالت الموسيقية  •
الورق  •
 آالت النسخ والتصوير  •

الهندسة المعمارية •
المالبس، األحذية  •
التصميم  •
األزياء  •
السلع المنزلية  •
 األلعاب  •

صناعات حقوق 
الطبع الجوهرية

صناعات حقوق 
الطبع المترابطة

صناعات حقوق 
الطبع الجزئية
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يقسم الصناعات اإلبداعية إلى ثالث فئات: 
صناعات حقوق الطبع الجوهرية والمترابطة 

والجزئية. يسعى هذا النموذج إلى ضم كافة 
الصناعات المعنية بخلق وتصنيع وإنتاج وبث 

وتوزيع واستهالك أعمال حقوق الطبع، 
وبالتالي تنتج عنه قائمة تختلف عن قائمة 

دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة. 
                لقد ساعدت مبادرات كهذه على جعل

الحكومات أكثر وعيًا بقيمة الصناعات اإلبداعية 
والملكية الفكرية لإلقتصاد العالمي.

لمعلومات عامة إضافية حول الصناعات اإلبداعية 
واإلقتصاد اإلبداعي، الرجاء العودة إلى منشورات 

المجلس الثقافي البريطاني لالقتصاد اإلبداعي 
والثقافي سلسلة/ 1.

حواشي/

2.     دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة )1998( وثيقة رسم خارطة 
 الصناعات اإلبداعية 1998، دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة، ص3.

 
3.     دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة )2000( الصناعات اإلبداعية: 

البعد اإلقليمي، تقرير فريق عمل القضايا اإلقليمية، دائرة الثقافة 
واإلعالم والرياضة، لندن.  

 
4.     لإلطالع على محاولة مثيرة لالهتمام في قياس اإلقتصاد 

اإلبداعي في بريطانيا، الرجاء العودة إلى هيغز. ب.، كانينغهام، 
س.، وباكشي، هـ.، )2009( ما وراء الصناعات اإلبداعية: رسم خارطة 

اإلقتصاد اإلبداعي في المملكة المتحدة، نيستا، لندن.
 

5.     دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة )2008(، بريطانيا اإلبداعية: 
مواهب جديدة لإلقتصاد الجديد، DCMS/BERR/DIUS، لندن.  

 
6.     دائرة األعمال واإلبتكار والمهارات )2009(، بريطانيا الرقمية، 

.TSO نورويتش، تي إس أو
 

7.      األمم المتحدة )2008( تقرير اإلقتصاد اإلبداعي 2008: تحديات 
تقييم اإلقتصاد اإلبداعي: نحو رسم سياسات مطلعة، األمم 

المتحدة، جنيف. 
 

8.      السابق، ص4.
 

9.      مؤسسة الكومنولث )2008( وضع الثقافة أواًل: وجهات نظر 
الكومنولث حول الثقافة والتنمية. 

 
10.      معهد اليونيسكو لإلحصاء )2009(، 2009 إطار عمل اليونيسكو 

لإلحصاءات الثقافية، معهد اليونيسكو لإلحصاء، مونتريال. 
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الصناعات اإلبداعية إذًا، هي مفهوم يزداد 
أهمية. وعلى الرغم من ذلك فإن طبيعة 

 الصناعات المتغيرة بسرعة والمتداخلة تفرض
تحديات لكال المستثمرين الخاصين، الذين قد 
ال يعوا بشكل كامل الطريقة التي تتطور بها 
فهم  الصناعات، والحكومات، فهي تحتاج إلى
 أفضل للقطاع إذا ما أرادت تحرير القدرات الكاملة

إلقتصاداتها اإلبداعية وتطوير السياسات المالئمة. 
ففي كثير من األماكن، يعرف القليل جدًا عن 

موقع وحجم الصناعات اإلبداعية، أو ماذا 
يمكن أن تكون احتياجاتها. وقد صمم رسم 
الخارطة ليكون الخطوة األولى في التعاطي 

مع هذه المسائل. 

               يتضمن 'رسم الخارطة' أكثر من عملية 
إنتاج الخرائط الفعلية. إنه اختزال لسلسلة 

كاملة من المناهج التحليلية لجمع وعرض 
المعلومات حول نطاق ومجال الصناعات 

اإلبداعية )أو جزء محدد منها(. ويصف هذا 
الدليل اإلرشادي هذه التقنيات ويقّيم قوتها 

ومحدوديتها.  
                إاّل أن بحث رسم الخارطة بحد ذاته ال

يمكن أن ُيؤخذ باالعتبار بانعزال. فهو يأتي في 
مركز سلسلة من القضايا األخرى – سياسية 
وإدارية وعملية – التي ُتشّكل نجاح أو فشل 
مشروع ما. لقد حددنا سبع خطوات يجب 

معالجتها إذا ما أردنا أن ُيحّقق رسم الخارطة 
نتائجه المرغوبة.    

3/ الدليل اإلرشادي لرسم الخارطة
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الخطوة 1 / لماذا نرسم الخرائط؟ 

لنبدأ من البداية: لماذا علينا أن نقوم بعملية  
رسم الخارطة أساسًا؟

يسعى عملية رسم الخارطة إلى تقييم 
قيمة الصناعات اإلبداعية بالنسبة لإلقتصاد 

العام .يمكن لهذا أن يظهر عبر مقاييس 
مثل العمالة، عدد وحجم الشركات اإلبداعية، 
الصادرات، إجمالي القيمة المضافة، أو تركيب 

القوة العاملة )الجنس أو العرق، على سبيل 
المثال(. 

               هناك خمسة أسباب رئيسية قد تدفع 
أحدهم للقيام بتمرين كهذا. 

1 / إن مشروع رسم الخارطة هو العملية 
األولى واألهم في لفت االنتباه إلى الصناعات 
اإلبداعية والحث على االعتراف بها. فالقطاع 

هو قطاع غير عادي، يقطع عبر التصنيفات 
الصناعية التقليدية ويتغير بسرعة مع تطور 

التكنولوجيا. وبهذا، فإن غالبًا ما يكون 
له صورة مقارنة أدنى مستوى من مثاًل 

الخدمات المالية أو التصنيع أو الصناعات التي 
تعتمد على استغالل الموارد الطبيعية. إن 

مشروع رسم الخارطة يمكن أن يزيد الوعي 
بالقيمة اإلقتصادية للصناعات، التي غالبًا ما 

تكون أساسية. يمكن أن تساعد أيضًا على 
خلق ُأُطر مرجعية للحديث حول الصناعات 

اإلبداعية. وهذا بدوره يمكن أن يكون مفيدًا 
في زيادة نفوذها السياسي، بما يسمح بأن 

تؤخذ حاجاتها على محمل الجد. يمكن أن 
تساعد رجال األعمال اإلبداعيين في الصناعات 

المختلفة على رؤية ما هو مشترك بينهم.

2 / لمعرفة المزيد حول القطاع – ماذا 
يحصل وأين يحصل؟ 

وأكثر من مجرد رفع مستواها فإن رسم 
الخارطة يمكن أن يقدم رؤى حول بنية 

الصناعات اإلبداعية. فهي مجموعة متنوعة 
وسريعة التغير. وتقترح البراهين من بريطانيا 

وغيرها من الدول أنها تتجمع أحيانًا ككتل 
في أماكن محددة، وكل صناعة تواجه 

مجموعة من القضايا الخاصة بها. إن مشروع 
رسم الخارطة يمكن أن يكشف عن بعض 

هذه األنماط وكيف تتغير. هذا بدوره ضروري 
لإلعتبار الثالث – التخطيط للنمو المستقبلي.

3 / التخطيط للنمو المستقبلي. 
إن فهم أين أنت اآلن ضروري للقدرة على 
التخطيط المنطقي. الصناعات اإلبداعية 
تواجه غالبًا تحديات محددة، مثل إيجاد 

أماكن عمل رخيصة، الوصول إلى خدمات 
حزمة عريضة او النطاق العريض ذو السرعة 

العالية )high speed broadband(، والوصول 
إلى عمالة ماهرة. يمكن أن يساعد رسم 

الخارطة على تحديد حاجات الصناعات 
اإلبداعية ويقترح طرق لتلبيتها.

4 / إشراك القادة في قضايا السياسات التي 
تؤثر على الصناعات اإلبداعية. 

إنه برفع مستوى الصناعات اإلبداعية وتأمين 
قاعدة براهين حول حجمها وموقعها، 

يمكن لرسم الخارطة أن يقدم منصة 
لبناء الحوار حول السياسات. فهي تشجع 
السياسيين على أخذ القطاع على محمل 

الجد وعلى تطوير سياسات لدفع أجندة 
الصناعات اإلبداعية إلى األمام. ويمكن لرسم 

الخارطة أيضًا أن ُيقنع مجموعات أخرى قد 
تكون مؤثرة، مثل الصحفيين أو موظفي 

الدولة، بالحاجة إلى دعم القطاع اإلبداعي.

5 / لدعم األهداف السياسية واإلقتصادية 
األوسع.

ال تكمن المصلحة في الصناعات اإلبداعية 
بحد ذاتها، بقدر ما تكون في قدرتها على 
المساهمة في أجندات أخرى أكثر إلحاحًا، 

مثل إعادة إحياء المدن، التنمية الريفية أو 
التناسق االجتماعي. إن جعل مساهمة 

الصناعات اإلبداعية أكثر وضوحًا من خالل 
رسم الخارطة يساعد صانعي السياسات 
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على رؤية كيف يمكن لهذه الصناعات 
أن تلعب دورًا في هذه المجاالت األخرى. 

بالمقابل، فإن هذا يمكن أن يسمح لبعض 
احتياجات الصناعات اإلبداعية أن تلبى كجزء 

من المبادرات األوسع.  

لمن تتوجه؟
               يمكن أن تأتي فكرة مشروع رسم 

خارطة من عدة مصادر: موظف دولة مرموق 
أو رائد أعمال مبدع مثاًل. ومع ذلك فإذا ما 

أريد لمشروع مقترح أن ينفذ فيجب إيجاد راع 
له – شخص يستطيع تأمين الدعم المالي 

والسياسي للمشروع. إن خبرة المجلس 
الثقافي البريطاني )والخبرة الدولية( تقترح 

أن هذا الشخص يجب على األغلب أن يكون 
سياسيًا. فالسياسيون سيهتمون بالصناعات 

اإلبداعية، وسيرغبون برفع مستوى الصناعات 
من خالل االعتراف بقيمتها اإلقتصادية 

وفهمها. 
               يجب على الراعي أن يبدأ بالتفكير 
مبكرًا الى من سيتوجه في مشروعه، أي 

في النهاية – من هم اللذين يرغبون بالتأثير 
عليهما؟ هل الهدف هو جعل موظفي 

الحكومة أو هيئات اإلحصاء الوطنية أن 
تهتم أكثر بنوعية البيانات حول الصناعات 

اإلبداعية؟ هل هو إلقناع السياسيين بإجراء 
التغييرات على السياسات؟ أو هل هو حث 

القطاع اإلبداعي نفسه على التفكير بعمق 
أكبر بنقاط قوته وضعفه؟ إن هذ القرار له 

تأثيرات على تنفيذ عملية رسم الخارطة، كما 
سُتظهر الخطوات الالحقة من العملية. 

               ومع ذلك فعلى المشروع أن يكون ذو 
مصداقية إذا ما أردنا إقناع أشخاص كهؤالء. 

فالراعي إذًا عليه أن ُيشارك بالرأي حول دراسة 
الجدوى للمشروع، وعلى وجه الخصوص 

حول توّفر المعلومات. كافة الدول لديها 
وكاالت إحصاء وطنية، إما كجزء من 

تركيباتها الحكومية أو أحيانًا كهيئات شبه 

مستقلة. في بعض األماكن، يتواجد 'مراصد' 
إقليمية أو على مستوى المدن، تجمع 

المعلومات عن أسواق العمالة، الشركات 
والتوظيف. وإذا ما استطاع رسم الخارطة 
أن يطوع هذه اإلحصاءات لتعكس ظروف 

وخاصية الصناعات اإلبداعية، فإنه على األغلب 
سيدعم مصداقية مشروع رسم الخارطة 

إلى حد كبير. ولهذا فإنه من المهم التأكد 
ما إذا كان لهذه الهيئات أرقامًا موثوقة إلى 

حد ما، ومناهج فّعالة لجمع وتحليل البيانات. 
               من الجدير بالذكر أنه، حتى في الدول 

التي لديها خدمات إحصائية جيدة بشكل 
عام، فإن بعض المسوحات الفردية يمكن أن 

تكون أقل موثوقية من غيرها. إن العوامل 
الواجب أخذها بعين االعتبار هي حجم 

العينة، جغرافية المكان الذي جمعت فيه 
البيانات، وتوافر سنوات للمقارنة. وهناك أيضًا 

فارقًا زمنيًا ال مفر منه في تجميع اإلحصاءات، 
التي يمكن أن تكون مشكلة في البيئة 

السريعة التغير للقطاع اإلبداعي. 
               وإذا لم تتوافر البيانات الموثوقة، 

كما هي الحال في بعض اإلقتصادات 
الناشئة )وحتى المتطورة منها(، فإنه يجب 

استكشاف مدى مالئمة اإلحصاءات غير 
الحكومية. يمكن لهذه أن تكون بيانات 

جمعتها جمعيات تجارية أو هيئات صناعية، 
من خالل منشورات تجارية أو شبكات إنترنت، 

أو من قبل منظمات غير حكومية، شركات 
خاصة أو جامعات. إنه بلصق بيانات كهذه 

ببعضها يصبح من الممكن خلق مجموعات 
بيانات يمكن العمل وفقها في رسم 

 الخارطة.
               وإذا لم تتوافر حتى هذه، فإنه 

سيكون على باحثي المشروع أن يجمعوا 
بياناتهم الخاصة. ويجب على راعي المشروع 

أن يفكر في جدوى هذا – كم يمكن أن 
يكلف، وما هو مستوى التغطية الممكن 

تحقيقه. 
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                ويحصل أن يكون هناك أيضًا القليل 
من البيانات للقيام بعملية رسم الخارطة. 
فإذا ما أراد الراعي أن يستمر برفع مستوى 

الصناعات اإلبداعية، فهناك استراتيجيات 
أخرى يمكن تبنيها. أحد البدائل يمكن أن 

يكون عقد سلسلة من األحداث والندوات 
تصمم للتشجيع على فهم الحوار. يمكن 

لهذه أن تتضمن القطاع اإلبداعي بحد ذاته، 
مصالح أوسع في عالم الشركات، وموظفي 

الحكومة في دوائر مثل التجارة واالستثمار، 
الثقافة، التعليم، التصدير واإلقتصاد. يدعم 

المجلس الثقافي البريطاني عددًا من البرامج 
المماثلة )انظر الملحق 1(.
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 )Binh Duong Province( دراسة حالة: فييتنام – مقاطعة بين دوونغ

نما اقتصاد فييتنام بسرعة كبيرة جدًا خالل السنوات األخيرة، وتم تأسيس الشركات 
 .)Ho Chi Minh City, HCMC( اإلبداعية، خاصة في المدينة  الكبيرة ، مدينة هو شي منه

شبكات وطنية آخذة في التطور، أيضًا، أهمها فيت كرافت )Viet Craft(، وفيها 450 عضوًا. 
ومع ارتفاع تكلفة الرواتب في صبيحة النمو اإلقتصادي، تبدأ فييتنام بالتفكير بطرق 

لتشجيع الشركات على االنتقال إلى درجات أعلى في سلسلة القيمة. 

بدأت فييتنام للتو )حديثًا( باستكشاف مفهوم الصناعات اإلبداعية. وقد قام المجلس 
الثقافي البريطاني مؤخرًا بزيارة استطالعية لمقاطعة بين دوونغ، وهي مقاطعة إلى 

الشمال من مدينة هو شي منه. ترى حكومة المقاطعة في الصناعات اإلبداعية مصدرًا 
ممكنًا للنمو. ولمقاطعة بين دوونغ اليوم عدد من الشركات التي تصنع سلعًا 'إبداعية' 

بنوعية جيدة – الحرف بشكل رئيسي – للتصدير، ولكن هذه تميل إلى استعمال تصاميم 
مستوردة. كما لها أيضًا عدة شركات إعالمية. 

لقد سعت االستشارية التي تمثل المجلس الثقافي البريطاني إلى تقييم نقاط القوة 
والضعف للصناعات اإلبداعية في المقاطعة، خاصة قطاعي التصميم والحرف الفرعيين، 

وإلى دراسة إمكانية إجراء مشروع رسم خارطة. تحدثت إلى رجال األعمال، رواد األعمال 
اإلبداعيين، مؤسسات التعليم العالي، وموظفي الحكومة. كما عقدت ندوة في مدينة هو 

شي منه من أجل تشجيع الحوار حول الصناعات اإلبداعية. 

كانت الخالصات الناتجة عن الزيارة مختلطة. فهناك بعض الحماس المحلي للصناعات 
اإلبداعية الذي يمكن البناء عليه، إال أنه تم التعبير عن الشكوك من قبل الموظفين 

الرسميين حول نوعية اإلحصاءات المتوافرة وكانت هناك براهين ضئيلة حول وجود الخبرات 
المطلوبة في الجامعات المحلية. 

في حالة كهذه، إذًا، يكون مشروعًا كاماًل لرسم الخارطة سابقًا ألوانه. عوضًا عن ذلك، 
تكون هناك حاجة إلى التحقيق أكثر في موضوعية اإلحصاءات المحلية والوطنية، وتحديد 

مصادر خبرات الصناعات اإلبداعية، وإجراء تقييم حول أية من الصناعات التي يمكن أن يكون 
من المفيد رسم خارطة لها. فيمكن أن يكون من المنطقي أكثر في هذه الحالة تقديم 
لمحة عامة حول القطاع اإلبداعي يليه عمل مفصل على حفنة من الصناعات: التصميم، 
والحرف، واإلعالم. في هذه األثناء، يمكن نشر التوعية من خالل عقد ندوات حول مواضيع 

تهّم الشركات المحلية، مثل العالمات التجارية واالبتكار، ودعم الشبكات اإلبداعية. 
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الخطوة 2 / على مستوى السياسات، ما 
هي األسئلة التي تطرحها الخارطة؟ 

نادرًا ما يتم تنفيذ مشاريع رسم الخارطة 
لمجرد الفضول الفكري. فمعظم منظمي 

المشاريع لديهم طموحات في التأثير في 
التطور المستقبلي للصناعات اإلبداعية. إال 
أنه لفعل هذا، فإن عليهم فهم ما هي 
مجاالت السياسات التي يمكن لمشاريع 

رسم الخارطة أن تأمل التأثير فيها بشكل 
واقعي. وقد اقترح تقرير بحثي جاء كجزء 

من برنامج اإلقتصاد اإلبداعي لدائرة الثقافة 
واإلعالم والرياضة11، أن هناك ثالثة مجاالت لها 

أهمية خاصة )انظر الجدول التالي(.

مجاالت اهتمام السياسات

إن تمرين رسم خارطة الصناعات اإلبداعية 
وجمع البراهين كّونا منهج السياسات 

للمملكة المتحدة في مجاالت السياسات 
الثالثة هذه. إن دراسات الحالة التالية تدرس 

أمثلة من مختلف أنحاء البالد.

التنمية اإلقتصادية المحلية )المرتكزة 
على المكان(

إن المناطق والمدن غالبًا ما تكون مهتمة 
في مساهمة الصناعات اإلبداعية في تنمية 

اإلقتصاد المحلي. إن للصناعات اإلبداعية مياًل 
نحو التجمع العنقودي، غالبًا في مقاطعات 

المدن التي أهملتها صناعات التصنيع 
التقليدية. الشركات اإلبداعية غالبًا ما تكون 

أيضًا صغيرة جدًا في حجمها، ومتجذرة 
بقوة في مجتمعاتها المحلية، وتوظف 

أشخاصًا بكفاءات عالية. وبهذا، يمكنها أن 
تساعد في إعادة إحياء المناطق المنهارة، 

تساعد مكان ما على تنويع اقتصاده المحلي 
وتسمح لمنطقة ما بأن 'تعيد صياغة عالمتها 

التجارية.'

المصدر: بي أو بي كونسلتينغ، 2006

مجاالت اهتمام السياسات 

نمو المدينة أو المنطقة  •
إعادة اإلحياء  •
 تنمية التجمعات •

       العنقودية المحلية
      أو المناطقية 

 التنوع اإلقتصادي •
      المناطقي 

 صناعة المكان/ العالمات •
      التجارية للمدن والمناطق 

االبتكار  •
 التنافسية الدولية  •

العمارة  •
التعاون الثقافي •
التنوع الثقافي  •
التبادل الثقافي  •
الهوية الثقافية  •
النماذج الثقافية الجديدة  •

 التنمية اإلقتصادية المحلية
)المرتكزة على المكان(

 السياسة 
السياسة الثقافية الصناعية الوطنية
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إعادة إحياء المدن في المملكة المتحدة 

لقد ساهمت تجمعات عنقودية من الصناعات اإلبداعية في عدد من المدن البريطانية في 
إعادة إحياء المدن اإلقتصادية. لقد كان هذا أحيانًا غير مخطط له: الفنانون واألشخاص 

اإلبداعيون انتقلوا إلى أحياء مدن محددة وبنوا اقتصادًا جديدًا هناك. في حاالت أخرى، بذلت 
الحكومة المحلية جهودًا واعية لدعم الصناعات اإلبداعية في محليتها من خالل تقديم 

المساعدة، أحيانًا من خالل جعل المنطقة 'حيًا' إبداعيًا أو ثقافيًا. 

إن مثااًل على الحالة األولى هو شورديتش )Shoreditch(، وهو حي في شرق لندن المركزية، 
الذي تم تحويله من قبل الصناعات اإلبداعية خالل السنوات الـ 15 السابقة. إن انخفاض 

التصنيع في لندن خالل القرن العشرين أدى إلى اختفاء فعلي لصناعات شورديتش التقليدية، 
بشكل رئيسي المفروشات والقماش، مما ترك المنطقة فقيرة ومنهارة اقتصاديًا. إال أنها 

تركت مساحات مستودعات وراءها. إن لندن ككل لديها نسبة سكان كبيرة من طالب 
الفنون والتصميم والفنانين العاملين، الذين يبحثون دائمًا عن أماكن عمل رخيصة ومرنة 

في مركز المدينة. وعليه بدأ الفنانون في التسعينيات باستعمار شورديتش، وهو االتجاه 
الذي جاء رمزًا له تأسيس صالة عرض وايت كيوب )White Cube( في ساحة هوكستون، 

 .)Damien Hirst( وهو البيت الروحي للفنانين البريطانيين الشباب، من مثل داميين هيرست

ومع انتقال فنانين أكثر وأكثر إلى المنطقة، اكتسبت شورديتش صورة أكثر أناقة. اجتذب 
هذا شركات إبداعية عادية أكثر، في مجاالت مثل الدعاية، العمارة ، التصوير الضوئي، 
وخاصة، التصميم. وقد اجتذبت هذه الموجة من  المحترفين األثرياء بدورها الحانات 

والمطاعم والنوادي إلى المنطقة، مما أدى إلى جعلها واحدة من مراكز الحياة الليلية في 
لندن،  و اكتسبت سمعة كونها في طليعة نمط حياة لندن المتطور. أصبحت شورديتش 

مثااًل كالسيكيًا إلعادة أحياء مراكز المدن. وقد ضّمت تطورات حديثة العهد فندقًا فخمًا 
 .)Rivington Place( وصالة عرض رئيسية حديثة للفن المتعدد الثقافات، ريفينغتون بليس
وقد كان ارتفاع تكلفة اإليجارات وميل جديد في تحويل المستودعات إلى أماكن سكنية، 

سببًا وراء دفع الفنانين الذين كانوا وراء عملية اإلحياء هذه نحو الخارج، فأخذوا ينتقلون أبعد 
باتجاه الشرق. 

لقد كان تجمع شورديتش العنقودي غير مخطط له إلى حد كبير، إال أنه تمت مالحظته 
بسرعة من قبل الهيئات الحكومية المحلية والمسؤولة عن المدينة. وقد تم إجراء عدد من 

تمارين رسم الخارطة، وتم وضع السياسات لدعم نمو الصناعات اإلبداعية في المنطقة. 
 ،)Westminster( وقد كانت هناك أيضًا بعض التداعيات غير المتوقعة: أطلقت ويستمينستر

وهي المركز التقليدي للصناعات اإلبداعية في لندن، دراسة رسم خارطة لمساعدتها على 
فهم األسباب وراء انتقال بعض شركاتها إلى شورديتش. 

إن الصناعات اإلبداعية هي قطاع كبير وحيوي في لندن. ففي أماكن أخرى من بريطانيا 
تشكل الصناعات اإلبداعية حصة أصغر من اإلقتصاد نسبيًا. لقد قامت الحكومات المحلية 

غالبًا في مناطق كهذه بمحاولة أكثر منهجية لتشجع على تجمعات عنقودية إبداعية 
على نمط شورديتش. 
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في مانشستر )Manchester( مثاًل، بنت المدينة على نمو الصناعات اإلبداعية في منطقة 
 الحي الشمالي من مركز المدينة. وكما في شورديتش، تراجعت الصناعات التقليدية، تاركة

وراءها أماكن رخيصة ثبت أنها قادرة على اجتذاب الصناعات اإلبداعية، خاصة األزياء والصاالت 
العرض والموسيقى. إن أفليكس بليس )Affleck’s Place(، وهو سوق داخلية أشبه ما تكون 

بمؤسسة مانشستر، يجسد الثقافة البوهيمية التي لها جذور في المنطقة بصغار تجارها 
اإلبداعيين. عندما أصبح واضحًا أن مركز المدينة يجتذب الصناعات اإلبداعية، أخذ مجلس 

المدينة دورًا فاعاًل في دعمها والترويج لها. وكنتيجة لدراسة رسم الخارطة البحثية، أسست 
 ،)the Creative Industries Development Service( خدمة تطوير الصناعات اإلبداعية

وهي منظمة مركزها الحي الشمالي تقدم دعمًا ومعلومات للشركات اإلبداعية حول 
المدينة. إن نمو الصناعات اإلبداعية كان الفضل فيه يعود جزئيًا إلى عكس مسار  الهبوط 

الطويل األمد في عدد السكان المقيمين في مركز المدينة. 

 ،Digbeth تسعى اليوم إلى فعل شيء مشابه في ديغبيث )Birmingham( إن بيرمينغهام
التي تقع إلى الجنوب من مركز مدينتها. لقد تم تعريف المنطقة من خالل مجلس 

المدينة كمكان تجمع محتمل للصناعات اإلبداعية في تلك المدينة. وعلى غرار شورديتش 
والحي الشمالي، فإن ديغبيث تم تركها من قبل الشركات المصنعة والجملة، تاركة وراءها 
أماكن قابلة لالستعمال. وقد الحظ هذه األماكن مطورون خاصون وحولوا عددًا من األبنية 

 في المنطقة لالستعمال من قبل الصناعات اإلبداعية. أولها كان ذي كاسترد فاكتوري 
)the Custard Factory(، الذي كان شركة تدوير أطعمة سابقًا، وأصبح اليوم بيتًا لـ 250 

 شركة إبداعية صغيرة. وقد تم تكرار نجاحها في منطقة مجاورة في ستوديوهات فيزلي 
)Fazeley Studios(، وهي كنيسة سابقة، وفي بوند )The Bond(، وهو مستودع من 

العصر الفيكتوري تم تحويله. 

إن مجلس مدينة بيرمينغهام يسعى إلى البناء على هذه النجاحات لتأسيس تجمع عنقودي 
إبداعي. فقد وضع خططًا لمد شبكة حزمة عريضة )Broadband( في المنطقة من أجل 

خلق مكان تجمع رقمي، وقد دعم حرم كلية برمينغهام الجنوبية في المنطقة، الذي 
يقدم عددًا من الصفوف التي لها عالقة بالصناعات اإلبداعية. ومع تحسينات في المجال 

العام، وسمعة المنطقة القوية في الموسيقى الحية، يؤمل أن يتم خلق ضجة في 
ديغبيث لجذب شركات جديدة وسكان جدد. 
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السياسة الصناعية الوطنية 

– على  غالبًا ما يكون صانعي السياسات
المستوى الوطني – أكثر اهتمامًا بالصناعات 
اإلبداعية كمصدر للتنافسية الدولية وكجزء 

رئيسي من الحوار حول السياسة الصناعية 
الوطنية في مجاالت االبتكار، والتكنولوجيا 

والملكية الفكرية. لقد وضعت الثورة 
الرقمية )أو 'التحول الرقمي' كما يعرف 

أحيانًا( الشركات اإلبداعية، وخاصة في مجال 
اإلعالم، في الصف األمامي لهذه القضايا. إن 
لدى خبراتها دروس ألجزاء أخرى من اإلقتصاد 

التي تواجه تحديات مماثلة.

بريطانيا الرقمية  

لقد عرف وزراء الحكومة البريطانية منذ بضعة سنوات الصناعات اإلبداعية على أنها نقطة 
قوة مميزة إلقتصاد بريطانيا، وصرحت عن طموحها بأن ترى المملكة المتحدة تصبح 

المكان العالمي لتجمع الصناعات اإلبداعية. هذا ينعكس في تركيز الهيئات الحكومية، 
فكال هيئة التكنولوجيا االستراتيجية و'تجارة واستثمار المملكة المتحدة )UKTI(' عرفت 
الصناعات اإلبداعية على أنها مجال ذو أولوية لنشاطاتها. هذا التفكير ساعد أيضًا على 

تكوين السياسات والتشريعات األخيرة. 

تقرير 'بريطانيا الرقمية'، الذي نشرته الحكومة عام 2009، كان أول محاولة جدية لبريطانيا 
حتى اليوم للتعاطي مع العصر الرقمي الحديث12. وقد وصفه ستيفن كارتر، وزير اإلتصاالت 

والتكنولوجيا والبث آنذاك )كاتب التقرير( أنه 'تقدير متأخر لألهمية الصناعية للصناعات 
اإلبداعية'. ويكرر التقرير ذكر التحديات المفروضة من قبل خطط الدول األخرى للتكنولوجيا 

الرقمية والبنية التحتية، وخاصة حجم االستثمارات العامة والخاصة الكبير في البنية 
التحتية للحزم العريضة في دول مثل الواليات المتحدة واليابان واستراليا. 

للتقرير ثالثة عناوين عريضة : رفع مستوى المشاركة الرقمية، بناء بنية تواصل تحتية جديدة، 
وتحديث اإلطارات القانوني التنظيمية المعنية  وتتعاطى الكثير من االقتراحات في التقرير 

مع إنتاج وتجارة السلع والخدمات اإلبداعية، ودور الملكية الفكرية، والعالقة بين القطاعين 
العام والخاص. وقد رأى التقرير في القرصنة على وجه التحديد تهديدًا رئيسيًا للصحة 

المستقبلية للصناعات اإلبداعية، ووضع مقترحات للتعامل معها. وقد أصبح عددًا من هذه 
السياسات المقترحة قانونًا مع تمرير مشروع قانون اإلقتصاد الرقمي في نيسان 2010. 
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السياسة الثقافية 

تتأصل جذور الصناعات اإلبداعية في 
التقاليد الثقافية العريقة. حيث تكون 

القيمة الثقافية لألعمال بالنسبة للعديد 
من رجال األعمال اإلبداعيين بأهمية قيمتها 

اإلقتصادية. ففي عالم معولم ومتصل 
ببعضة تصارع الكثير من األماكن مع السؤال 

حول كيفية الحفاظ على هويتها الثقافية 
بدون أن تصبح 'متحفًا حيًا'. و يمكن أن تكون 

التجارة الثقافية طريقة للتأكد من بقاء 
التقاليد الثقافية من خالل إعطائها قيمة 

جديدة وأهمية أو من خالل السماح لها بأن 
تعيد ابتكار نفسها بأساليب جديدة.

برنامج عاصمة الثقافة األوروبية

يبدو برنامج عاصمة )أو مدينة( الثقافة األوروبية مثااًل عن الطريقة التي يمكن أن تستعمل 
 بها الثقافة لتغيير صورة مكان وتشجيع تطوير القطاع اإلبداعي. البرنامج كان فكرة وابتكار

 للممثلة اليونانية ميلينا ميركوري التي تحولت إلى سياسية، والتي أرادت أن ترفع من مستوى
الثقافة في اإلتحاد األوروبي. وعلى الرغم من إطالقه عام 1986، لم يكن حتى عام 1990، 

 عندما كانت غالسكو هي المدينة المستضيفة حتى بدأت الفكرة ُتحدث تأثيرًا. فكما خلصت
دراسة حول المدن المضيفة للبرنامج 'كانت غالسكو نقطة تحّول... في أن المدينة وضعت 

عدة أهداف بمرجعية محددة إلى األهداف الثقافية، اإلقتصادية، واالجتماعية. وما كان أن 
اتبعت كافة المدن التي تلت تقريبًا نفس المنهج' 13. تضمن هذه األهداف دعم السياحة، 

تحسين صورة المدينة، إعادة إحياء المدينة ورفع أعداد الصناعات اإلبداعية والوظائف. 

كانت سنة غالسكو كعاصمة للبرنامج جزءًا من مجهود يعود إلى 25 عامًا الستعمال الثقافة 
 لبناء هويتها. وعلى الرغم من أن غالسكو كانت واحدة من المراكز التجارية العظيمة في العصر
الفيكتوري – كانت تعرف كثاني مدينة في االمبراطورية البريطانية – إال أنها بحلول السبعينات 
 والثمانينات فقدت الكثير من قاعدتها التصنيعية واكتسبت سمعة في الفقر والعنف. وبكلمات

الرسميين في المدينة، كانت ينظر إليها على أنها 'الزاوية األسوأ من بريطانيا' 14. وفي الثمانينات، 
قرر مجلس المدينة أن يعطي الثقافة واإلبداع دورًا كبيرًا في جهودها إلعادة اإلحياء. 

 بدأت هذه بحملة 'أميال غالسكو Glasgow’s Miles' الدعائية، التي ركزت على مزايا المدينة
الثقافية، بما فيها مجموعة باريل Burrell Collection التي كانت  قد افتتحت مؤخرًا، واستضافة 

المدينة لمهرجان الحديقة Garden Festival عام 1988. أخذت األمور تجري بخطى كبيرة 
 عام 1990، عندما ساعدت سنة غالسكو كعاصمة للثقافة األوروبية على جعلها حاضرة على
المسرح الدولي. لقد حسنت صورة المدينة وجاذبيتها للشركات من كافة األنواع، كما ساعدت 
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على رفع مستوى النشاطات الثقافية. كما و يلحظ التقرير فإنه 'خالل التسعينات، كانت هناك 
زيادة هامة في عدد الوظائف في الصناعات اإلبداعية والثقافية، بما فيها إنتاج الموسيقى، 
 وإنتاج األفالم، ونشر الكتب وتجارة التصميم' 15. وهكذا أصبحت الصناعات اإلبداعية جزءًا من

 الهوية الثقافية الجديدة للمدينة، األمرالذي ساعد على تغيير الصور القديمة. كانت غالسكو
مدينة المملكة المتحدة للهندسة المعماربة والتصميم عام 1999، وأعلنت مؤخرًا كمدينة 

للموسيقى من قبل اليونيسكو. سوف تستضيف عام 2014 دورة ألعاب الكومنولث. 

وقد حافظت غالسكو على هذا الزخم ببرنامج خاص بها من المهرجانات واألحداث ومؤسسات 
ثقافية جديدة ومطورة. واليوم لديها أعلى نسبة إنفاق للفرد الواحد على الثقافة والرياضة 
 أكثر من أية مدينة بريطانية أخرى. وقد تنوعت المشاريع خالل الـ 25 سنة الماضية من متحف

سانت مونغو للحياة الدينية والفنون إلى إعادة إحياء مقاطعة ذي ميرشانت سيتي  
)Merchant City(. وقد قال مدير المدينة للفنون والمتاحف إن دائرة التنمية اإلقتصادية 
التابعة للمدينة ال تنظر دائمًا إلى المنافع اإلقتصادية المباشرة – إنها ترى مشاريع 'نوعية 

الحياة' على أنها تقدم فوائد هامة غير مباشرة للمدينة16. 

عام 2008 عاد شرف عاصمة الثقافة األوروبية، الذي يدور حول أوروبا، إلى المملكة المتحدة، 
 إلى ليفربول. كان للمدينة منذ زمن بعيد ثقافة متنوعة قوية، نابعة جزئيًا من موقعها كبوابة

 Beatles األطلسي. إن مساهماتها في الحياة الثقافية البريطانية )والعالمية( تتنوع من البيتلز
 Alan Bleasdale إلى كتاب المسرح من مثل آالن بليزديل Mersey poets وشعراء ميرسي

 وويلي راسل Willy Russell. وعلى الرغم من هذا، إال أن المدينة كانت واحدة من أفقر المدن
 في بريطانيا، بمجموعة متنوعة من المشكالت االجتماعية وتاريخ سياسي مضطرب. في

العقد األخير، شهد إقتصاد ليفربول انتعاشًا جزئيًا، وكانت هناك جهود لالبتعاد عن المفارقات 
السياسية للثمانينات والتسعينات. فكانت سنة ليفربول كعاصمة للثقافة األوروبية )على 
األقل جزئيًا( محاولة الستعمال مزاياها الثقافية للفت انتباه الغرباء عنها لهذه التغييرات 

ولتحقيق فائدة أعم، مثل زيادة المشاركة الثقافية والسياحة. 

فوضت ليفربول فريق بحث لقياس ورسم خارطة تأثيرات البرنامج خالل مدة خمس سنوات. 
وبينما ال يزال مبكرًا قياس التأثيرات الطويلة األمد، إال أن النتائج القريبة األمد تبدو واعدة. 

استقبلت ليفربول 10 ماليين زائرًا إضافيًا عام 2008 بفضل البرنامج، بتأثير اقتصادي يقدر بأكثر 
من 750 مليون جنيه استرليني17. كانت الشركات في قطاع السياحة إيجابية جدًا بشأن هذا 
العام، بينما بحلول أوائل 2009، أكثر من نصف ممثلي الفن الذين تمت مخاطبتهم اعتقدوا 
أن المدينة حققت طموحها بأن تصبح مدينة على المستوى العالمي. وقد شعر ما يقارب 
ثالثة أرباع شركات الصناعات اإلبداعية أيضًا أن التأثير الطويل األمد لبرنامج عاصمة الثقافة 

األوروبية سيكون مفيدًا لشركاتهم، بينما قدمت التغطية اإلعالمية صورة إيجابية للمدينة 
أكثر بكثير من المعتاد. 

فبالنسبة لكال غالسكو وليفربول إذًا، ال تعتبر الصناعات اإلبداعية ببساطة مفيدة اقتصاديًا 
فقط، وإنما تأثيرها الثقافي وسمعتها هما على األقل بنفس األهمية. إن هذه الصناعات 

تساعد على إعادة تكوين الطريقة التي ترى بها بريطانيا وبقية العالم هذان المكانان. 
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الخطوة 3 / كيف نعّرف الصناعات 
اإلبداعية؟ 

اآلن وقدد اعبترنا أن عملية رسم الخارطة 
تساعد في تحقيق أهداف اقتصادية 

وسياسية محددة، فإن الخطوة التالية هي 
التركيز على وقائع هذه العملية. إن األقسام 
الالحقة من هذا الدليل اإلرشادي )الخطوات 

3 إلى 5( تتعاطى مع هذا، إنما في الواقع 
هناك بعض التقاطع بينها: فالقرارات في 

مجال ما سيكون لها تأثيرات على المجاالت 
األخرى. إن أول واحدة من هذه الخطوات 

العملية هي االتفاق على تعريف للصناعات 
اإلبداعية. إن تحديد ما هو داخل التعريف 

وما هو خارجه سيساعد على توضيح نطاق 
العمل. 

                كما رأينا سابقًا، ليس هناك تعريف 
معياري مستعمل للصناعات اإلبداعية 

– معظم الدول تكيف المفهوم لتلبي 
احتياجاتها الخاصة. في معظم عمليات 

رسم الخارطة  يختار تعريف يعكس 
خصائص التنمية الصناعية والثقافية 

واالجتماعية لكل دولة. يمكن لهذا التعريف 
أن يوضع باستشارة خبراء إما في البالد أو في 

الخارج. وتتضمن القضايا التي يجب أن تؤخذ 
بعين االعتبار حجم القطاع غير الرسمي، 

والتقسيم الريفي-الحضري داخل البلد – 
فالصناعات اإلبداعية األكثر تجارية تميل أن 

تكون متمركزة في المدن األكبر. 
                إال أنه يجب أن نذكر أنه مع مرور 

الوقت أصبح هناك اتفاق آخذ بالنمو حول 
ما يجب أن تتضمنه عادة. هناك اآلن مجاالت 

اتفاق كبيرة بين العديد من ُأُطر العمل هذه. 
                فالشكل التالي )على الصفحة التالية(، 

مثاًل، يعرض تعاريف للصناعات اإلبداعية تم 
تبنيها في بريطانيا وألمانيا واسبانيا وفرنسا. 

وكما ُيظهر الجدول، فإن العديد من  الصناعات 
تظهر في القوائم األربع كلها. 

                إال أن وضع قائمة بالصناعات هي 
 بداية العملية فقط. فالقائمة يجب أن 
' تترجم' إلى نموذج متماش مع مصادر 

البيانات التي ستستخدمها عملية رسم 
الخارطة. 

                ففي بريطانيا مثاًل، يأتي تحليل الترميز 
 )SIC( البياني للتصنيف الصناعي المعياري

)وهو المعادل البريطاني لبيانات التصنيف 
الصناعي المعياري الدولي ISIC( وراء أية 

استراتيجية جّدية للصناعات اإلبداعية. فتحول 
قائمة الصناعات اإلبداعية إلى مجموعة 

مفّصلة من رموز SIC، التي تستعمل لتحليل 
البيانات من المسوحات الحكومية الرسمية 

 مثل االستعالم السنوي لألعمال 
Annual Business Inquiry ومسح القوى 

 .Labour Force Survey العاملة
                أسست رموز SIC، وألسباب تاريخية – 
قبل أن تتطور بعض الصناعات اإلبداعية إلى 

شكلها الحالي بكثير، ونادرًا ما يتم تحديثها 
– لكنها غالبًا ال تعكس الصناعات اإلبداعية 
جيدًا. وعليه، فإن على الباحث البريطاني أن 
يفكر بإعطاء الوزن لبعض الرموز لتستوعب 

واقع أنها تجمع مزيجًا من النشاطات 
اإلبداعية 'وغير اإلبداعية'. 

                مثااًل واحدًا على هذا، تتضمن رموز 
SIC لألعوام 1992 و2003 فئة تسمى '20 . 74: 

نشاطات الهندسة واالستشارات الفنية 
المتعلقة بها'. هذه الفئة تتضمن نطاقًا 

واسعًا من األنشطة بما فيها ما يقارب 
الهندسة الميكانيكية وهندسة المناجم 

والهندسة النووية، والبناء ومسوحات 
الكميات، والكتابة الفنية والزخرفة، باإلضافة 

إلى الهندسة المعمارية والمهن المتعلقة 
بها. و لذا وجب إيجاد طريقة ما للفصل ما 
بين الصناعات اإلبداعية وبين الصناعات 'غير 

اإلبداعية'. 
                يقوم منهج دائرة الثقافة واإلعالم 
والرياضة على تطبيق معيار لألوزان )مطور
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المصدر: مأخوذ عن هولزل، ك. )2006( الصناعات اإلبداعية في أوروبا والنمسا: تعريف وإمكانات، و عن سوندرمان، م. )2009( 
الصناعات الثقافية واإلبداعية في ألمانيا. 

فرنسااسبانيا ألمانيا المملكة المتحدة 

القطاع الثقافي الصناعات الثقافية الصناعات اإلبداعية  الصناعات اإلبداعية 
والثقافية 

المقارنة بين أربع دول، تعريفات الصناعات اإلبداعية/ الثقافية 

المصطلح المستعمل

الهندسة المعمارية

السمعية-البصرية 
)األفالم، التلفزيون، اإلذاعة(

الفنون األدائية 

المكتبات

التصميم

النشر

األزياء

البرمجيات/ 
وسائل اإلعالم المتعددة 

المتاحف/
اإلرث الثقافي 

الموسيقى 

الحرف 

الدعاية

سوق الفن/ 
الفنون البصرية 
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من أبحاثها( على رموز SIC التي تستعملها 
لتحضير تقريرها السنوي حول التقديرات 

اإلقتصادية للصناعات اإلبداعية. الصناعات ورموز 
SIC والوزن المستعمل من قبل دائرة الثقافة 

واإلعالم والرياضة موجودة في الملحق رقم 2. 
                إذا كانت الوحدة الجغرافية صغيرة 
 فإن متانة البيانات ستشكل تحديات أخرى. 

 وعادة ما تكون الصناعات اإلبداعية مسؤولة عن
3 إلى 4% من التوظيف في بريطانيا بمقاييس 

مشتقة عن قائمة دائرة الثقافة واإلعالم 
والرياضة. يمكن لهذا أن يترجم على مستوى 
المدينة أو المنطقة إلى أرقام مطلقة صغيرة 

نسبيًا للشركات اإلبداعية. إن إحدى الطرق 
لتتأكد من أنه ما يزال لديك نتائج موثوقة، هي 

أن تجمع الصناعات اإلبداعية معًا في فئات 
أعم وفقًا لبعض المبادئ الضمنية. 

                     في عام 2004، مثاًل، اقترحت دائرة الثقافة
 واإلعالم والرياضة دليل براهين الدائرة اإلرشادي
)DET( لكي يستعمل على المستوى المناطقي. 
إنه يجمع الصناعات اإلبداعية في أربعة 'مجاالت'، 

وفقًا لطبيعة  نتائجها النهائية: الكتب 
والمطبوعات، الصناعات السمعية-البصرية، 

األداء، والفنون البصرية والتصميم.   

                وفي حين يعد هذا التصنيف بسيط 
وسهل الفهم، وغالبًا ما تم استعماله 

على المستوى شبه الوطني في بريطانيا، 
إال أنه ليس الطريقة الوحيدة لترجمة 

القطاع اإلبداعي. هناك عدة مناهج بديلة 
تم وضعها. واحدًا منها هو منهج نموذج 

األعمال اإلبداعية )نيستا، 2006(18. هذا المنهج 
يجمع الصناعات اإلبداعية في دوائر أربع، 

وفقًا لنموذج األعمال وسالسل التوريد 
المشتركة بينها. هذه الدوائر – المضمون 

اإلبداعي، الخدمات اإلبداعية، األصول 
اإلبداعية، والخبرات اإلبداعية، تسعى إلى لفت 

االنتباه إلى أوجه التشابه بين ممارسات مثاًل 
المهندس المعماري ووكالة الدعاية: كالهما 
يبيع بشكل رئيسي مهاراته ووقته )أكثر منه 
منتج نهائي( لشركات أخرى ال للمستهلكين.

دليل البراهين اإلرشادي )DET( لدائرة الثقافة واإلعالم والرياضة لمجاالت الصناعات اإلبداعية 

التلفزيون واإلذاعة  •
األفالم والفيديو •
التصوير الضوئي  •
الدعاية  •
الموسيقى  •
اإلعالم الرقمي التفاعلي )األلعاب، اإلنترنت، الخليوي، الخ(  •
برمجيات الكومبيوتر   •

المسرح  •
الرقص  •
السيرك •
المهرجانات  •
مسرح العرائس •

النشر )الكتب، المجالت، الصحف( •
اآلدبيات •
الطبع •

التصميم )بما فيه تصميم األزياء( •
الهندسة المعمارية  •
الفنون الجميلة •
الحرف •
الفن والتحف •

الصناعات السمعية-البصرية 

الفنون البصرية والتصميم األداء

الكتب والمطبوعات
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 التصنيع

المعدات وسلع رأس المال •
وسائل إعادة اإلنتاج •

 التوزيع

مبيعات الجملة •
مبيعات التجزئة •
التأجير •

النشر
الموسيقى المسجلة

بث وتسويق التلفزيون
واإلذاعة

ناشري األلعاب
المتاحفستوديوهات األفالم/التوزيع

صاالت العرض
المواقع واألبنية األثرية

الخدمات

المضمون

الخبرات

األصول

العالقات العامة، التسويق
العمارة

التصميم
الدعاية

تسيهالت ما بعد اإلنتاج

تطوير اإلنترنت/الخليوي
التصوير الضوئي

اإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي
تطوير األلعاب

نشر العقود
الوكاالت

خدمات التراث
والسياحة

أماكن الجذب
)تصميم وبناء(

دور السينما
الموسيقى الحية

الفنون األدائية
المهرجانات

التحف
المصممين – صناعة

الحرف
الفنون البصرية

البضائع
أزياء المصممين

إطار عمل نموذج األعمال اإلبداعية
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الخطوة 4 /  من هو المسؤول؟ من يؤدي 
العمل؟ 

  
يمكن أن تأتي فكرة مشروع رسم خارطة 

 من عدة مصادر: موظف دولة مرموق أو رائد
أعمال مبدع مثاًل. ومع ذلك فإذا ما أريد 

 لمشروع مقترح أن ينفذ فيجب إيجاد راع له –
أي شخص يستطيع تأمين الدعم المالي 

والسياسي للمشروع. تقترح خبرة المجلس 
الثقافي البريطاني )والخبرة الدولية( أن هذا 

الشخص يجب على األغلب أن يكون سياسيًا. 
فهو أو هي سيهتمون بالصناعات اإلبداعية 

وسيرغبون برفع مستوى الصناعات من خالل 
اإلعتراف بقيمتها اإلقتصادية وفهمها. 

                إال أنه من أجل المضي بالفكرة فنحن 
 بحاجة إلى فعل ملموس أكثر. يجب أن يتخذ

القرار بشأن من سيدير المشروع، ومن سيقوم 
بالعمل. إن اهتمامًا خاصًا يجب أن ُيعطى 

لهذا الموضوع. فراعي المشروع ليس 
بالضرورة هو الذي يجب أن يقود عمل البحث 

الفعلي. 
                هناك بالمبدأ ثالثة أدوار مميزة في 

مشروع رسم الخارطة. أحيانًا يقوم بها ثالثة 
أشخاص أو منظمات، أحيانًا شخص واحد 

يمكن أن يجمع اثنين من هذه األدوار )أو أكثر(:
راعي المشروع سيجلب نفوذًا وتأثيرًا عالي  •

المستوى وسيؤيد المشروع، مؤمنًا الدعم 
المالي والسياسي من أجل مساعدة مشروع 
رسم الخارطة على البدء. فهو أو هي يمكن 
أن يستعمل رسم الخارطة لتطوير سياسات 

وأنشطة، غالبًا على المستوى الحكومي. 
الراعي سيكون على األغلب شخصًا سياسيًا 

أو شخص له ارتباطات سياسية جيدة. 
سيحدد الراعي بدوره قائد مشروع إلدارة  •

المشروع. سيكون القائد مسؤواًل بالمجمل 
عن توظيف وإدارة فريق المشروع، وضع 

ميزانية مفّصلة، واإلشراف على البحث وعلى 
إنتاج الوثيقة النهائية. وعلى القائد أن يفهم 

المشهد السياسي والثقافي واإلقتصادي 
األوسع الذي ينفذ ضمنه المشروع، وأن يتأكد 
أن ما ينتج يلبي حاجات الراعي والقطاع. عادة 

ما يكون هذا الشخص شخصية حكومية 
رسمية أو موظفًا حكوميًا. 

يجب على قائد المشروع أن يجد باحث  •
رئيسي لكي يقود الفريق المسؤول عن 

عمل البحث الكمي والنوعي. إن رسم 
خارطة الصناعات اإلبداعية هي في النهاية 

عملية تحليل إقتصادي. وبناًء عليه فمن 
المفّضل أن يكون من ضمن أعضاء الفريق 

اقتصادي أو جغرافي اقتصادي. أشخاص 
كهؤالء يكونون عادة من األكاديميا، مع أن 

باحثي واستشاريي القطاع الخاص يمكن 
أن يمتلكوا المهارات الالزمة. عمليًا، يمكن 

أن يسعى قائد المشروع إلى تحديد أقسام 
اإلقتصاد أو الثقافة في الجامعات المحلية 

كشركاء بحث في المشروع.

من المفيد أن يجتمع هؤالء الثالثة بشكل 
دوري طوال عملية رسم الخارطة لمراجعة 

التطور.
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الخطوة 5 /  ما هو منهج البحث الواجب 
تبنيه؟ 

  
سيتغير منهج البحث المختار وفقًا للظروف 

الخاصة للمشروع، خاصة موثوقية البيانات 
المتوفرة. هناك ستة أحجار بناء أساسية 

يمكن استعمالها إلنشاء عملية رسم 
 الخارطة. إنها ليست متنافية ويمكن

لتمرين ما أن يجمع بين عدد منها. 
                يمكن للباحثين أن يستعملوا 

مجموعة من أدوات البحث الكمية والكيفية 
عبر هذه  البنات االساسية ، بما فيها 

التحليل اإلحصائي المسوحات، المقابالت، 
والمجموعات البؤرية، والبحث المعتمد 

على اإلنترنت. وفي حين أنه غالبًا ما يعتقد 
أن المناهج الكمية أكثر صالبة – يمكن 

استخدامها لتأسيس اتجاه ما مع الوقت، 
مثاًل، ولمقارنة القطاع اإلبداعي مع باقي 

القطاعات – إال أنها ال يمكن أن تعطي 
صورة شاملة عن الصناعات اإلبداعية. إن 

العمل النوعي يمكن أن يعطي تفاصيل 
أكثر وفروقات دقيقة أكثر، التي تساعد على 

فهم البراهين اإلحصائية. إن عملية رسم 
الخارطة تجمع على األغلب مجموعتين من 

األدوات. 
                هذه  البنات االساسية الستة هي: 

مراجعة األدبيات •
تحليل البيانات الحكومية الرسمية •
الدراسات المختصة بصناعة محددة •
تحليل البيانات غير الحكومية  •
فهارس الشركات  •
دراسات الحالة •

مراجعة األدبيات 
                من الجيد دائمًا مراجعة األعمال 

السابقة قبل البدء ببحث جديد. فاستكشاف 
األعمال التي تمت سابقًا أو التي تم القيام 

بها لمنطقة قريبة يمكن أن ُتعطي سياقًا 

مفيدًا لمشروع رسم الخرائط وبأن يعطي 
توجيهًا مقتبسًا من خبرات اآلخرين. يمكن 

أيضًا أن يساعد في تفادي التكرار وتحديد 
الفجوات في المعرفة حول الصناعات 
اإلبداعية التي يمكن أن يتعاطى معها 

المشروع الحالي. إن مراجعة األدبيات غالبًا ما 
تكون دلياًل للجزء الرئيسي من البحث. 

التحليل اإلحصائي للبيانات الحكومية 
الرسمية 

                يعطي هذا المنهج النظرة األكثر 
شمولية للصناعات اإلبداعية وهو الخيار 

الوحيد الذي يسمح بإجراء مقارنات ذات معنى 
بين الدول. من حيث التكلفة، إنه المنهج 

الوحيد الذي يمكن استخدامه إلنتاج تقييم 
على مستوى وطني للصناعات اإلبداعية، إال 

إذا كانت الدولة المعنية صغيرة جدًا. 
                إن إحصاءات الدولة الرسمية يمكن 

أن تستعمل لتقييم مساهمة الصناعات 
اإلبداعية في عملية التوظيف، وتقييم 
األرقام المتعلقة باألعمال، والصادرات، 

والقيمة المضافة اإلجمالية من بين جملة 
من المقاييس. هناك مجموعة من أنظمة 

التصنيف العالمية التي تستخدم في 
معظم الدول والتي يمكن استنباط بيانات 

الصناعة اإلبداعية منها. تتضمن هذه األنظمة 
التصنيفات الصناعية المعيارية الدولية 

 )CPC( وتصنيفات المنتجات المركزية )ISIC(
 .)ISCO( والتصنيف المعياري الدولي للوظائف

ويستكشف تقرير األمم المتحدة لإلقتصاد 
اإلبداعي للعام 2008 استعماالت هذه 

اإلحصائيات بتعمق أكثر. 
                يمكن أن تكون البيانات المستخدمة 

بيانات حكومية معيارية مطوعة لتناسب 
ظروف القطاع اإلبداعي، كما هي الحال 

في المملكة المتحدة، أو في بعض الحاالت 
 يمكن أن تجمع خصيصًا للقطاع اإلبداعي

أو الثقافي، كما هو الحال في كندا. 
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الدراسات المختصة بصناعة محددة
                يكون راعي المشروع أحيانًا مهتمًا 
بشكل خاص بقطاع فرعي من اإلقتصاد، 

إما ألن اإلقتصاد المحلي يكون قويًا في هذا 
المجال أو ألن الصناعات مهمة سياسيًا: البث 

التلفزيوني يقع غالبًا في الفئة الثانية. في 
مثل هذه الحاالت، يمكن إجراء مسوحات 

للصناعات المتفردة. 

هذا الخيار سيتضمن على األغلب عنصرًا من 
التحليل اإلحصائي الحكومي أو بيانات أخرى، 

حيث أن فريق المشروع يسعى إلى تقييم 
حجم القطاع الفرعي ككل، إال أنه سيدعم 
على األغلب بمجموعة من المناهج النوعية، 
مثل المقابالت مع الشركات. إن هذه تسمح 

للباحثين باستكشاف مواضيع في القطاع 
الفرعي بتعمق أكثر. في بريطانيا، على سبيل 
المثال، كان القطاع الفرعي لإلعالم الرقمي 

غالبًا موضوعًا لرسم الخرائط المختصة 
بصناعة محددة، حيث أنه اعتبر على أن له 

أهمية اقتصادية خاصة، ولكنه أيضًا يتغير 
بسرعة.

 الغرب من المنطقة المتوسطة
 )The West Midlands(

لقد حدد إقليم غرب المنطقة المتوسطة 
من إنكلترا صناعات الشاشة، والصورة، 

والصوت )التي تتضمن التلفزيون، األفالم، 
الفيديو، وألعاب الكمبيوتر( على أنها 

قطاع ذو أولوية. ففي عام 2007، وجدت 
دراسة رسم خارطة 19 أنه قطاع ديناميكي 

ينمو بقوة من حيث تدريب األعمال وفيه 
مستوى ابتكار عال. وجدت أن ألعاب 

الكمبيوتر لها قوة خاصة في المنطقة. 
بالمجمل،  و توظف 15،000 شخصًا على األقل 

في إقليم غرب المنطقة المتوسطة. 
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تحليل البيانات غير الحكومية 
                في العديد من الدول قد ال تكون 

إحصاءات الدولة مفّصلة أو موثوقة 
كفاية لكي تكون خيارًا معقواًل لعملية 
رسم الخارطة. في هذه الحالة، يجب أن 
ُتؤخذ مناهج أخرى بعين اإلعتبار. واحدة 

من اإلحتماالت هي تجميع اإلحصاءات من 
مصادر بديلة. في العديد من الدول تنتج 

شركات القطاع الخاص قواعد بيانات حول 
شركات لدواعي التسويق أو غيرها. ويمكن 

للجمعيات التجارية وهيئات الصناعة أن 
يكون لديها سجالت بأعضائها التي يمكن 

اإلعتماد عليها. كما يمكن أن تكون الجرائد 
والمجالت التجارية مصدرًا للمعلومات.

ويمكن اإلعتماد على أبحاث أجرتها سابقًا 
الجامعات واتحادات التجارة أو الجمعيات 

غير الحكومية. إن اإلنتشار المستمر لإلنترنت 
يعني أن شبكات اإلنترنت االجتماعية 

والمهنية للعمال والشركات اإلبداعيين يمكن 
أن تكون أيضًا مصدرًا مفيدًا للمعلومات. 

دراسة حالة – غوتينغ، جنوب افريقيا 

ساعد المجلس الثقافي البريطاني في 
رعاية مشروع رسم خارطة الصناعات 
اإلبداعية في جنوب افريقيا عام 2008، 
في مقاطعة غوتينغ. تم جمع فريق 

تضمن حكومة غوتينغ اإلقليمية، شركة 
استشارية محلية لها خبرة سابقة في 

أبحاث الصناعات اإلبداعية، وجامعة 
ويتواترزراند. 

استطاع الفريق فيما بينه أن يأتي بتعريف 
للصناعات اإلبداعية يعكس ظروف 
المقاطعة. ركز التعريف على عشر 

صناعات: الفنون البصرية، الفنون األدائية، 
السياحة الثقافية والتراث، اإلعالم المتعدد 

الوسائط، الموسيقى، الحرف، اإلعالم 
المطبوع والنشر، الصناعة السمعية-

البصرية، التصميم واألزياء. 

بدأت العملية بورشة عمل لمدة يومين 
لنشر الوعي بالمواضيع التي يمكن أن 

يصادفها مشروع رسم الخارطة. وتوّصل 
الفريق إلى نتيجة مفادها أن البيانات 
الرسمية في جنوب افريقيا لن تكون 

كافية لدعم تمرين رسم الخارطة. فقرروا 
عوضًا عنها خلق مجموعة بيانات مفّصلة 

للمشروع ومعتمدة على مجموعة من 
المصادر غير الحكومية. في حين أنه اعتقد 

أن هذا المنهج لن يستطيع تغطية كافة 
الشركات اإلبداعية في المقاطعة، إال أنه 

اعتبر أنه يمكن أن يستعمل لوضع تقديرات 
حول الحجم اإلجمالي للشركات. كما كان 

له مّيزة القدرة على الوصول إلى قطاع 
المنطقة غير الرسمي الكبير نسبيًا. 

ولزيادة حجم العمل، قام فريق البحث 
بإجراء عدد كبير من المقابالت مع 

ممارسين إبداعيين. بالمجموع، تم الحديث 
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على الهاتف مع 540 منهم، وإجراء 190 مقابلة 
وجهًا لوجه. وجد البحث 11،320 شركة إبداعية 
في المقاطعة، توظف 182،000 شخص. كان 

القطاعين الفرعيين للسياحة الثقافية 
والتراث والتصميم هما القطاعات األكثر 

توظيفًا. 

مصادر البيانات التي اعتمد عليها مشروع 
رسم الخارطة في مقاطعة غوتينغ في 

جنوب افريقيا هي20: 

 عبر القطاعات الفرعية: قاعدة بيانات 
التمويل من الدائرة الوطنية للفنون 

والثقافة، منح مساعدات مقدمة من 
مجلس غوتينغ للفنون والثقافة

الفنون البصرية: قائمة أعضاء شبكة جنوب 
افريقيا للفنون البصرية، فهرس معلومات 

فن جنوب افريقيا للعام 2007 

الفنون األدائية: قائمة أعضاء شبكة جنوب 
افريقيا للفنون األدائية، إدارة المسرح في 

جنوب افريقيا

السياحة الثقافية والتراث: موقع انترنت 
 المتاحف لجنوب افريقيا 

)www.museums.org.za( هيئة غوتينغ 
السياحية )www.gauteng.net(، وكالة 

مصادر تراث جنوب افريقيا

اإلعالم المتعدد الوسائط: أنيماشون 
 )www.AnimationSA.org( جنوب افريقيا

الموسيقى: ميدي تراست بوك، جمعية 
روديز جنوب افريقيا، جمعية خدمات اإلنتاج 

الفني

الحرف: قائمة أعضاء سيراميك جنوب 
 افريقيا، مجلة كرافتوايز

الصناعة السمعية-البصرية: قائمة أعضاء 
الجمعية الوطنية لعاملي البث، منتدى 

 اإلذاعة المجتمعية الوطني 
)www.ncrf.org.za(، هيئة فيلم غوتينغ 
 )www.gautengfilmdirectory.org.za(

اإلعالم المطبوع والنشر: قائمة أعضاء 
مكتب تفتيش الئحة األعضاء ، قائمة أعضاء 

جمعية ناشري جنوب افريقيا

التصميم: قائمة أعضاء منتدى معلمي 
 التصميم في جنوب افريقيا، 

www.BizCommunity.co.za

األزياء: قاعدة بيانات أسبوع أزياء سانالم 
www.ifashion.co.za في جنوب افريقيا
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الفهارس 
إذا لم تتوافر بيانات غير حكومية موثوقة 
يمكن االعتماد عليها، فعلى فريق البحث 

عندها إجراء أبحاث أولية. وقد يكون أفضل 
مكان للبدء برسم الخارطة في حالة كهذه 

هو محاولة خلق فهرس بالشركات اإلبداعية 
في المنطقة. يمكن للباحثين االعتماد 
على عدة مصادر، بما فيها معرفتهم 

الخاصة ومعارفهم ضمن القطاع، من أجل 
المساعدة على وضع الئحة كهذه. ويمكن 

لهذه أن تستعمل الحقًا  في مسح بمّيزة 
'كرة الثلج'، حيث يسأل الباحثون الشركات 

التي يعرفونها إذا ما كان بإمكانهم تسمية 
أية شركات إبداعية يعرفونها، الذين بدورهم 

سيسألون عن شركات يعرفونها، وهكذا 
دواليك. يمكن لهذا أن يتم باستخدام 

اإلنترنت. كما يمكن لهذا المنهج أن يتمكن 
من الوصول إلى القطاع غير الرسمي، الذي لن 

تتضمنه اإلحصاءات الحكومية على األغلب. 
                إن واحدة من مزايا هذا المنهج هو 

أنه يمكن أن تتم المبادرة به من قبل القطاع 
اإلبداعي بذاته.

)Lasi Romania( دراسة حالة – التشي، رومانيا

تم تحديد التشي في رومانيا 'كمدينة إبداعية' محتملة عام 2005 من قبل مشروع متعدد 
الجنسيات ممّول من المجلس الثقافي البريطاني في جنوب شرقي أوروبا. عقد مؤتمر 

وورشة عمل في المنطقة لإلتفاق على خطط العمل لتطوير هذه الفكرة أكثر. وتّم 
التوصل إلى قرار أن تمرين رسم الخارطة األكثر مالئمة لمدينة التشي هو خلق فهرس 

موحد للشركات اإلبداعية فيها. احتاج هذا المشروع لعدة أشهر قبل أن ينتهي وتم 
بمشاركة مؤسسات وشركات محلية، ومركز المجلس الثقافي البريطاني في المدينة. 

كان هدف المشروع هو عرض القيمة اإلقتصادية للقطاع اإلبداعي على شركاء محتملين 
وأن ُيمّهد األرضية لشراكات مستقبلية. كما تأمل التشي أن تكون رائدة أمام المدن 

الرومانية األخرى في فهم دور الصناعات اإلبداعية. المجموعة التي نظمت الفهرس 
تمكنت منذ ذلك الحين أن تؤمن تموياًل من مستثمر دولي للبدء بتأسيس وكالة تنمية 

للصناعات اإلبداعية في المدينة. 
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دراسات الحالة 
                في بعض الحاالت، يمكن لضيق 

الميزانية أو نقص الدعم السياسي أن يحد 
من مدى المشروع. أحد الخيارات في حالة 

كهذه يمكن أن يكون إضافة مراجعة 
عامة للصناعات اإلبداعية مع مجموعة من 

دراسات الحالة، واختيار حفنة من المشاريع أو 
المنظمات التي تعمل في القطاع اإلبداعي 
وعرضها لتحليل مفصل لتأثيرها اإلقتصادي 

واالجتماعي. يمكن لهذا أن يقدم معلومات 
مفيدة حول المنظمات المعنية ويساعد في 
إقناع صانعي السياسات باألخذ بعين اإلعتبار 

القيمة اإلقتصادية للثقافة.

دراسة حالة – ساو باولو

على الرغم من أن ساو باولو هي العاصمة 
التجارية إلقتصاد ضخم وسريع النمو 

ومعقد، إال أنه لم يتم اإلعتراف بصناعاتها 
اإلبداعية ككيان قائم بحد ذاته. ويهدف 
مشروع حالي إلى إصالح هذا. قام فريق 

صغير، وعلى رأسه شخص اقتصادي، 
برحلة بحثية مبدئية إلى لندن لمناقشة 

قضايا متعلقة برسم الخارطة. إنهم اآلن 
يقومون برسم خارطة إحصائية استنادًا 

إلى منهجية المملكة المتحدة. سيضاف 
إلى هذا تقييمات لتأثيرات نشاطات 

صناعتين إبداعيتين في المدينة: أسبوع 
ساو باولو لألزياء )الذي هو العرض النهائي 

لمشروع أكبر بكثير على مدار العام 
لتطوير المهارات في مجال صناعتي األزياء 
واألقمشة(، ومركز قائم على الموسيقى، 

الذي يدرب الهواة الموسيقيين المحليين 
ليصبحوا موسيقيين نصف محترفين أو 

محترفين بالكامل. يهدف فريق البحث إلى 
إنتاج دراسات حالة تفصيلية حول تأثير هذه 

المنظمات. 

يأمل الفريق أن يبني على هذا العمل في 
المستقبل لتشجيع سياسي ساو باولو 

على رؤية قيمة الصناعات اإلبداعية. هناك 
إحساس قوي إذًا بأن تمرين رسم الخارطة 

هذا هو مجرد خطوة أولى في رفع 
مستوى مساهمة الصناعات اإلبداعية في 

حياة ساو باولو.   
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الخطوة 6  /  كيف نربط نتائج البحث 
بالجمهور الرئيسي المستهدف وأجندات 

 السياسات؟ 

إتمام مرحلة البحث من المشروع نهاية 
القصة. يجب أن يعطى اإلهتمام للطريقة 

المثلى التي يجب اتباعها لنشر الوعي 
بالمشروع والحديث عنه، وكيف يمكن إيصال 

نتائجه. من المهم التفكير بالرسالة التي 
تنقل – كيف يمكن للتقرير أن يروي قصة 

الصناعات اإلبداعية محليًا؟ 
                هناك طرق لعرض النتائج بما يجعلها 

أكثر مفهومة ويمكن التصرف وفقها. 
جزء من هذا هو بكل بساطة مسألة عرض 

التقرير )إذا كان هذا هو المخرج الفعلي 
لعملية رسم الخارطة(. إن تقريرًا مكتوبًا 

بعناية، ومصممًا بشكل جذاب ويعرض 
بيانات بطريقة ملفتة للنظر يمكن أن 

يتلقى اهتمامًا أكبر من تقرير ليس له هذه 
الخصائص. ويجب أيضًا البحث عن فرص 

نشر النتائج بشكل واسع، مثل وضعها على 
اإلنترنت، إصدار بيانات صحفية أو عقد ندوات 

وأحداث. 
                إال أنه بعد ذلك على الباحثين التفكير 
بربط نتائجهم بأجندة السياسات األعم التي 
يرغبون بالتأثير عليها )انظر الخطوة 2(. هناك 

أربعة مجاالت يجب اإلنتباه إليها. 

رواية القصة 
يجب على رسم الخارطة أن يروي قصة عن 

الصناعات اإلبداعية من البراهين التي تّم 
جمعها. يمكن لهذه بعدها أن تفصل ألجل 
الجمهور الذي يستهدفه المشروع. فالتقرير 

الُمراد منه التأثير بموظفي الدولة في هيئة 
إحصاءات وطنية أو وزارة المالية لدولة ما مثاًل، 

يجب أن يتبنى نمطًا أكثر تقيدًا وتقنية من 
عمل موجه إلقناع عمدة المدينة. لذلك فإن 
على قائد البحث أن يفكر مليًا بنمط ورسالة 

تقرير المشروع، ونمط الكتابة ومهارات 
التقديم المتوفرة لدى الفريق. وعلى الباحث 

أن ينظر إلى األمام أيضًا، عن طريق وضع 
خطة عمل مستقبلية مثاًل والربط مع 

السياسات. 

المشاركة مع الصناعات اإلبداعية نفسها
في كثير من األماكن ال ترى الصناعات 

اإلبداعية نفسها بعد كمجموعة متناسقة. 
وحتى ان هدف تمرين رسم الخارطة بشكل 

رئيسي إلى التأثير على موظفي الحكومة، 
فإنه بذلك يمثل فرصة كبيرة إلشراك 

الصناعات اإلبداعية في حوار حول آفاق 
القطاع. يمكن لهذا أن يتم من خالل أحداث 

ترويجية حول إطالق التقرير، ندوات أو ورش 
عمل للبحث في قضايا مطروحة في التقرير، 

أو منتديات على اإلنترنت لفتح الحوار.

الربط مع السياسات
إن بحث رسم الخارطة هو قاعدة براهين 

يمكن لسياسات متينة للصناعات اإلبداعية 
أن تبنى عليه. ففريق البحث إذًا يمكن أن 

يرغب بوضع اقتراحات وتوصيات لمسار 
هذه المجاالت، استنادًا إلى نتائج البحث. 

لقد حددت الخطوة 2 ثالثة أجندات واسعة 
عريضة للسياسات التي يمكن للصناعات 

اإلبداعية أن تساهم فيها. وتقترح البراهين 
الدولية أن هناك عدة توصيات للسياسات 

غالبًا ما نراها في ضمن األجندات 21. يمكن 
لهذه أن تعطي توجهًا لنمط التدخل الذي 
يمكن لمشروع رسم الخارطة أن يقترحه. 
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التنمية اإلقتصادية المحلية 
التوصيات المحتملة للسياسات تتضمن: 

                أماكن العمل: ينتفع رواد األعمال 
اإلبداعيون إلى حد كبير من فرصة 

التشبيك لتطوير أفكارهم وإيجاد مشترين 
لمنتجاتهم. يمكن تشجيع ذلك من خالل 

مشاركة الشركات الصغيرة اإلبداعية 
األماكن مع شركات أخرى مماثلة. تقّدم  

األبنية الصناعية القديمة غالبًا أمكنة مناسبة 
للتحّول إلى مؤسسات كهذه. تم تحويل 401 

ريتشموند في تورونتو و هو مصنع طباعة 
تاريخي )بني عام 1899( إلى مكان عمل 

ألكثر من 150 فنان وشركة إبداعية صغيرة. 
حيث يجمع أماكن عامة )بما فيها حديقة 

على السطح( مع المؤسسات التعليمية 
والمكاتب.

                مبادرات التعليم والمهارات: 
غالبًا ما توظف الصناعات اإلبداعية أناسًا 

بمهارات عالية، لكن الحجم الصغير لكثير 
من الشركات اإلبداعية يحّد من كمية الوقت 

والمال اللذان يمكن إنفاقهما على تطوير 
هذه المهارات. و تخلق الطبيعة السريعة 

التغير لهذه الصناعات تحديات أخرى أمام 
اللحاق بأحدث التكنولوجيات. في حاالت 

كهذه، ُيصبح لدور مؤسسات التعليم العالي 
أهمية خاصة. في عام 2000، افتتحت وزارة 

الثقافة والسياحة الكورية معهد األلعاب 
في سيؤول لتدريب المحترفين من أجل 

صناعة ألعاب الفيديو المحلية، كجزء من 
هدفها لتحويل الصناعة إلى واحدة من 

الثالثة األولى في العالم بحلول عام 2007. 

السياسة الصناعية الوطنية 
تتضمن التوصيات المحتملة للسياسات: 

                حماية الملكية الفكرية: سلطت 
التغيرات السريعة في التكنولوجيا والنمو 

الكبير لإلنترنت الضوء على مسألة قانون 
الملكية الفكرية. ما هي الطريقة األفضل 
لحماية حقوق اإلبداعيين، دون صّد أشكال 

جديدة من التعاون؟ 
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                الحصة من اإلنتاج: تهدف هذه إلى 
دعم الصناعات المحلية عن طريق الحد من 
الواردات، وبالتالي إعطاء المنتجين المحليين 

حصة محمية من السوق المحلية )على 
الرغم من أن قوانين التجارة الدولية يمكن 

أن تؤثر على تقييدات كهذه(. وهكذا، فإنها 
تمكن الشركات من  تنمية كتلة حاسمة 

ضرورية لتطوير منتجات تنافسية. تطور 
الصين أفالم متحركة للبث خاصة بها من 
 خالل تحديد حصة للواردات من المنتجات

غير الصينية. 

السياسة الثقافية 
تتضمن التوصيات المحتملة للسياسات: 

                الترويج للصادرات: يحد الحجم 
الصغير لكثير من الشركات اإلبداعية من 

قدرتها على النفاذ إلى األسواق العالمية، 
إال أن المنتجات اإلبداعية والثقافية غالبًا ما 

تكون ضمن األجزاء األكثر تمّيزًا من صورة 
البلد، كما يرينا مثال موسيقى جمايكا. 

تتعاطى الكثير من الدول مع هذا األمر عن 
طريق الترويج لمنتجاتها اإلبداعية وثقافتها 

على المنصة الدولية من خالل العالمات 
التجارية وعرض الحاالت. تروج اسكتلندا لحدث 

سنوي ناجح جدًا وهو 'أسبوع قماش التارتان' 
في نيويورك، تعرض فيه منتجات اسكتلندية 

الصنع من تصاميم األزياء الحديثة، والفنون 
األدائية، إلى الويسكي. 

                االستثمار الموّجه: توفر بعض الدول 
قروضًا أو مساعدات لصناعات محددة وفي 
حاالت قليلة للصناعات اإلبداعية ككل، غالبًا 

بهدف حماية الصناعات الحساسة ثقافيًا. 
يهدف منهج كهذا إلى التأكد من حماية 

التنوع في ثقافة أمة ما. يفرض المركز 
الوطني للتصوير السينمائي في فرنسا 

رسمًا بقيمة 50 بنس تقريبًا لكل بطاقة ُتباع 
في شباك تذاكر السينما، والتي يحتفظ بها 
في صندوق للمنتج الفردي الستعمالها في 

األفالم الالحقة. فهي تهدف بالتالي إلى 
إعطاء صانعي األفالم منصة مالية يمكن 

اإلستناد عليها لتأمين تمويل إضافي. 

تصميم وتقييم توصيات السياسات
يجب التخطيط لتوصيات مثل تلك المذكورة 

أعاله بحذر ووفقًا لبراهين سليمة. لهذا 
فإنه من المهم أخذ الخيارات بعين اإلعتبار 
من ِقَبل الباحثين أثناء بحث رسم الخارطة 

ودمجها في العمل – مثاًل، من خالل 
مناقشة احتياجات رجال األعمال المحتملة 

خالل المقابلة معهم. وإذا ما تم هذا، 
فإن عملية رسم الخارطة يجب أن يكون 

قادرًا على تقديم اإلرشاد حول أين وكيف 
هي أفضل طريقة لخطة العمل. يحتاج 

القطاع اإلبداعي بحد ذاته بحالته األمثل إلى 
المشاركة في تصميم السياسات الالحقة، 
من خالل شبكات مثل جمعيات التجار على 

األغلب. 
                يجب أيضًا التفكير قلياًل بكيفية 

تقييم أية مبادرة سياسات. في بريطانيا، 
تم بذل جهود كبيرة خالل السنوات القليلة 

الماضية لوضع طرق لقياس التأثير اإلقتصادي 
واالجتماعي والثقافي لمبادرات السياسات.  

فهذه مفادها أنه فقط عن طريق جمع 
البراهين طوال عملية ما، يمكننا تقييم 

وإيصال القيمة الحقيقية للسياسات وتعلم 
الدروس المستفادة.  



52

الخطوة 7  /  كيف نضمن استدامة 
 العمل؟ 

إذًا، تم اإلنتهاء من عمل رسم الخارطة، أنتج 
التقرير وُشرحت النتائج للجمهور الرئيسي. 

كيف يمكن إذًا الحفاظ على الزخم 
لمنع  عملية  رسم الخارطة من أن تصبح 
الستخدام واحد فقط ويوضع على الرف 

فتتجمع عليه الغبار؟ 
                إن السر هو المثابرة. إن رفع مستوى 

الصناعات اإلبداعية يأخذ وقتًا. وحتى في 
بريطانيا، حيث ُيستعمل المصطلح منذ أكثر 
من عقد من الزمن، فإنه ما يزال من الشائع 
إيجاد بعض الموظفين الحكوميين أو رجال 
األعمال ال يعرفونه. إن تمرين رسم الخارطة 

هو بداية فقط لعملية قد تأخذ سنوات 
عديدة لتحقق تغييرات هامة في السياسات. 

ومع أخذ هذا بعين اإلعتبار، هناك خمسة 
توصيات: 

يجب أخذ نظرة بعيدة األمد
تقترح التجربة البريطانية أن مصطلحًا جديدًا 

مثل الصناعات اإلبداعية سيأخذ بعض الوقت 
لكي يتم استيعابه. فهو سُيواجه بالشك 

في بعض األماكن، ويمكن أن يكون لصانعي 
السياسات أولويات ملحة في كل حين. 

فالرعاة والباحثين عليهم أن يأخذوا بالنظرة 
البعيدة األمد. 

استمر بجمع المعلومات ونشرها بشكل 
واسع

كلما جمعت كمية بيانات أكبر، كلما كانت 
الصورة المرسومة أدق. تتجمع الصناعات 

اإلبداعية في أماكن محددة، وللمدن 
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واألقاليم المختلفة مزيجًا مختلفًا من 
هذه الصناعات. إن فهمًا أفضل لهذا التنوع 
سُيساعد بعرض حالة أكثر إقناعًا لصانعي 

السياسات. 
                كما أنه على الباحثين أن يسعوا إلى 

نشر أبحاثهم حيثما ُأتيح لهم. سيساعد هذا 
على رفع مستوى العمل، وسيسمح للباحثين 

المستقبليين باإلعتماد على خبراتهم. من 
الممكن خلق مستودعات عامة ألعمال 

كهذه: لقد أسست جامعة سيتي في لندن 
قاعدة بيانات ألبحاث الصناعات الثقافية 

واإلبداعية في لندن )RCCIL( لتضع خالصات 
لتقارير رسم الخارطة وغيرها من األبحاث 

حول الصناعات اإلبداعية في المدينة وهي 
متوفرة مجانًا. 

التأكد من دوام ظهور الصناعات 
اإلبداعية في األخبار

إن االحتفال بنجاح الصناعات اإلبداعية هو 
جزء هام من الحفاظ على اإلهتمام بها. 

يمكن لهذا أن يتم بعدة طرق،  تتراوح من 
المهرجانات إلى احتفاالت الجوائز إلى 

استضافة أحداث ثقافية عالمية. 

المشاركة في الخبرات الدولية لإلقتصاد 
اإلبداعي

لقد تم اإلعتراف بقيمة اإلقتصاد اإلبداعي 
من قبل الهيئات الدولية من األمم المتحدة 

إلى الكومنولث )البريطاني(. هناك أيضًا 
حشد من الجهات العامة – ليس أقلها طبعًا 

المجلس الثقافي البريطاني – وشبكات غير 
رسمية )وشبكات انترنت( لإلنخراط فيها. 

يمكن للباحثين اإلعتماد على هذه الصالت 
الدولية األوسع من أجل الدعم والنصيحة. 

إشراك القطاع 
استعمال الشبكات والهيئات الوسيطة 

مثل جمعيات التجار وحاضنات الشركات 
اإلبداعية للتأكد من إشراك القطاع اإلبداعي 

في عملية رسم الخارطة. يمكن أن يساعدوا 
في 'تدقيق' نتائج البحث وتقديم دراسات 

حالة مثيرة لإلهتمام. وإذا لم تتواجد هيئات 
وسيطة أو ممثلة، فإن تمرين رسم الخارطة 

يمكن أن يكون خطوة أولى في تأسيسها 
بحيث يتمكن القطاع من رفع مستوى 

الصناعات اإلبداعية.
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نأمل بأن يكون هذا الدليل اإلرشادي قد قدم 
مراجعة مفيدة ألهداف وتحديات وفرص 

مشروع رسم الخارطة. إال أنه بالرغم من ذلك 
مجرد دليل، وأي شخص يفكر بإجراء تمرين 

كهذا عليه أن يقرأ معمقًا حول الموضوع 
ويستشير المنظمات التي لها خبرة في المجال. 

 وعليه فإن هذا القسم من الدليل اإلرشادي
يتضمن قائمة مقترحة لقراءات إضافيةومنظمات 

عندها معرفة مختصة بالصناعات/اإلقتصاد 
اإلبداعي. 

قراءات إضافية

دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة، التقديرات 
 اإلقتصادية للصناعات اإلبداعية، ينشر سنويًا
منذ 2002، متوفر على اإلنترنت على الموقع 

www.culture.gov.uk
تحليل مفّصل لألداء اإلقتصادي للصناعات 

اإلبداعية في بريطانيا، بمجموعة بيانات تعود 
إلى 1997. 

دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة )1998(، 
وثيقة رسم خارطة الصناعات اإلبداعية 

1998، دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة، 
لندن

دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة )2001(، 
وثيقة رسم خارطة الصناعات اإلبداعية 

 2001، دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة، 
لندن

هاتين الدراستين يقدمان أول أدلة مفصلة 
للصناعات اإلبداعية في بريطانيا، وقد كونتا 

معظم الحوار الالحق حول الصناعات 
اإلبداعية في بريطانيا وعالميًا.

 إيفانز، غريمي وجيرتلر، ميريك )2006(، 
استراتيجيات للفضاءات اإلبداعية، هيئة 

لندن للتنمية/حكومة مدينة تورونتو في 
مقاطعة أونتاريو 

دراسة واسعة لست مدن في أوروبا وأمريكا 
الشمالية تهدف إلى تحديد استراتيجيات 

لدعم نمو وتنمية الصناعات اإلبداعية على 
مستوى المدينة.

فلوريدا، ريتشارد )2002(، ظهور الطبقة 
اإلبداعية، بيزيك بوكس، نيويورك

في حين أن فلوريدا يستخدم المصطلح 
'إبداعي' بطريقة تختلف عن دائرة الثقافة 

واإلعالم والرياضة – يشير إلى العاملين الذين 
لديهم بعض اإلستقاللية ليأخذوا قراراتهم 
بنفسهم حول ما يفعلونه وكيف يفعلونه 

– إال أنه مع ذلك أصبح عمله يختلط مع الحوار 
حول دور اإلقتصاد اإلبداعي، وخاصة أثر في 

الحوار حول 'المدن اإلبداعية'. 

هوكينز، جون )2001(، اإلقتصاد اإلبداعي، 
بينغوين، لندن

دراسة مبكرة ومؤثرة حول اإلقتصاد اإلبداعي، 
قامت بالكثير من أجل جذب اإلنتباه إلى األهمية 

اإلقتصادية المتنامية للملكية الفكرية. 

 KEA الشؤون األوروبية )2006(، اإلقتصاد 
الثقافي في أوروبا، السوق األوروبية

أول دراسة لإلقتصاد اإلبداعي على مستوى 
أوروبا تم تنفيذها نيابة عن السوق األوروبية. 

4/ إلى أين بعد هذا؟
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دليل إرشادي للمبتكرين الحضريين، لندن، 

إيرثسكان
استكشاف دور اإلبداع في اإلبتكار الحضري 

وإعادة اإلحياء. 

وزارة الثقافة – جمهورية كولومبيا )2007(، 
دليل إلنتاج رسومات خرائط إقليمية 

للصناعات اإلبداعية، وزارة الثقافة، بوغوتا
دليل مفصل حول تنفيذ رسم خارطة 

إقليمي للصناعات اإلبداعية، باإلعتماد على 
الخبرة الكولومبية

معهد اليونيسكو لإلحصاء )2009(، 
2009 إطار عمل اليونيسكو لإلحصاءات 
الثقافية، معهد اليونيسكو لإلحصاء، 

مونتريال
مراجعة إلطار عمل اليونيسكو لإلحصاء 

الثقافية – األول منذ عام 1986 – ليعكس 
الطبيعة المتغيرة للقطاعين الثقافي واإلبداعي. 

األمم المتحدة )2008(، تقرير اإلقتصاد 
اإلبداعي 2008 تحديات تقييم اإلقتصاد 
اإلبداعي: نحو رسم سياسات مطلعة، 

األمم المتحدة، جنيف
أكثر من 300 صفحة من التعاريف واإلحصاءات 

والتحليالت لإلقتصاد اإلبداعي العالمي – 
الدراسة األكثر تفصياًل على األغلب حتى اآلن 

على المستوى العالمي. 

منظمات مختارة 

إن القائمة التالية تقدم عناوين مواقع 
 اإلنترنت لعدد من المنظمات الحكومية وغير

الحكومية من المملكة المتحدة وحول 
العالم التي تهتم بشكل خاص بالصناعات 

اإلبداعية/اإلقتصاد اإلبداعي. 

 المنظمات التي مقرها بريطانيا  •

وحدة اإلقتصاد اإلبداعي في المجلس 
 الثقافي البريطاني: 

www.creativeeconomy.org.uk

 سكرتاريا الكومنولث: 
www.thecommonwealth.org

:)DCMS( دائرة الثقافة واإلعالم والرياضة 
www.culture.gov.uk 

المنحة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 
www.nesta.org.uk :)NESTA( والفنون

التجارة واإلستثمار في المملكة المتحدة: 
www.uktradeinvest.gov.uk

المنظمات الدولية  •

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
 www.unctad.org :)UNCTAD(

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
www.unesco.org :)UNESCO( والثقافة

 :)WIPO( المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
 www.wipo.int
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 الملحق  1  -  وحدة اإلقتصاد اإلبداعي في
المجلس الثقافي البريطاني

إن المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة 
المتحدة الدولية للعالقات الثقافية وفرص التعليم ولها 

تمثيل في 110 دول حول العالم. إن المجلس الثقافي 
البريطاني يصل الناس حول العالم مع األفكار اإلبداعية 

وفرص التعلم من المملكة المتحدة ويبني عالقات 
مستدامة بين بريطانيا والدول األخرى. أسست وحدة 

اإلقتصاد اإلبداعي عام 1999 كجزء من دائرة الفنون 
للعمل مع القطاع اإلبداعي في المملكة المتحدة 

ولتطوير برنامج عمل ليشارك خبرة المملكة المتحدة 
 في تطوير اإلقتصاد اإلبداعي وتأثير هذه العملية من 

حيث التعليم، والدمج االجتماعي، وإعادة اإلحياء 
اإلقتصادي، والمشاركة العالمية. 

إن برنامج اإلقتصاد اإلبداعي واإلقتصادي يعمل في 
المجاالت الخمسة التالية:  

1 . السياسات ورسم  الخرائط
إن وضع السياسات الفعالة  ضروري لتنمية اقتصاد 

إبداعي مستدام وشامل. إن التركيبة التي يتطور حولها 
اإلقتصاد اإلبداعي تتشكل بسلسلة من التدخالت 

الحكومية، من قواعد الملكية الفكرية إلى أنظمة 
الضرائب والسياسات التعليمية. هذا هو إطار العمل أيضًا 

الذي تحدث ضمنه العالقات الثقافية. 

عبر هذا المجال من العمل، يسعى المجلس الثقافي 
البريطاني إلى نشر الحوار العالمي ومشاركة مبادرات 

السياسات ووجهات النظر المالئمة، باعتراف منه أن 
اإلقتصاد اإلبداعي هو ظاهرة عالمية ومحلية في آن 

واحد.

 تضمنت المبادرات حتى اآلن:

ندوات القضايا الدولية:  وهو برنامج ندوات عالمي  •
يدور حول قضايا سياسات محددة )الملكية الفكرية، 

التعليم، الخ( يدير حوارات في عدة أماكن خالل العام. 
أثناء عام 2010، عقدت سلسلة من الندوات حول وضع 

ومستقبل حقوق الطبع في المملكة المتحدة والصين 
 وكولومبيا والهند وبولندا وجنوب افريقيا.  

 رسم الخارطة: برنامج توعية حول أهمية تمارين رسم •
الخارطة من أجل فهم أفضل إلحتياجات السياسات 

 للقطاعات اإلبداعية المختلفة. البرنامج يدعم أيضًا تمارين
 رسم الخارطة باستشارة خبراء بريطانيين ودوليين. 

 
الكتب والمنشورات: تطوير وتوزيع مصادر حول لها  •

عالقة باإلقتصاد اإلبداعي حول العالم. 
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 2. المهارات والبنى التحتية

إن المهارات والبنى والتحتية ضرورية لرعاية نمو اإلقتصاد 
اإلبداعي واستدامته. يتضمن برنامج األنشطة التالي: 

التدريب اإلعالمي: تطوير مهارات وفهم الصحفيين  •
بحيث يتمكنوا من كتابة تقارير أفضل حول اعمال 

 اإلقتصاد اإلبداعي.

البنية التحتية: مساعدة تطوير الهيئات الوسيطة  •
التي تسعى إلى تقديم المعلومات المفّصلة والدعم 

 للشركات اإلبداعية.

مهارات األعمال: تقديم برامج تدريبية لمالكي  •
الشركات اإلبداعية الشباب الذين يسعون إلى تطوير 

مهاراتهم في األعمال والمتعلقة بالقطاع. 

 3. ريادة األعمال اإلبداعية والشبكات

إن رواد األعمال اإلبداعيين هم أشخاص محوريين 
لإلقتصاد اإلبداعي: فبإغالق الفجوة بين الفنانين 

والمستهلكين، فإنهم يقودون التنمية اإلقتصادية 
والثقافية لمجتمعاتهم. إن هذا المجال من البرنامج 

يسعى إلى رفع مستواهم، واإلحتفال بإنجازاتهم، 
واإلعتراف بأهميتهم في إبقاء صانعي السياسات 

 للقطاع اإلبداعي على اطالع.
 تتضمن مبادرات هذا المجال التالي: 

نوادي وشبكات رواد األعمال اإلبداعيين الشباب :  •
تطوير نوادي محلية وإقليمية لرواد األعمال اإلبداعيين 

الشباب والقادة الثقافيين – الذين يحددوا بشكل رئيسي 
عبر عملية انتقاء خطة جائزة رواد األعمال اإلبداعيين 
الشباب. تتضمن نشاطات النوادي والشبكات ندوات 

وحوارات مع صانعي السياسات وصفوف دراسية وأحداث 
تشبيكية لمشاركة المعلومات ومناقشة القضايا الملحة 

 وفرص العمل.

 برنامج جائزة رواد األعمال اإلبداعيين الشباب  •
العالميين )IYCE(: وهو برنامج جوائز سنوي، يحضر 

مجموعات من رواد اإلبداعيين الشباب من اإلقتصادات 
الناشئة لزيارة إلى المملكة المتحدة في جولة اطالعية 

لصناعاتهم، وأخذ دور في أحداث تجارية رئيسية، 
والتنافس على اللقب. أكثر من 50 دولة شاركت في 

البرنامج إلى اآلن.

 برنامج جائزة رواد أعمال المملكة المتحدة اإلبداعيين  •
الشباب )UKYCE(: وهو برنامج جوائز سنوي لرواد 

األعمال البريطانيين اإلبداعيين الشباب. مجموعات من 
المتنافسين النهائيين يسافرون إلى الخارج إلى دول 

اإلقتصادات الناشئة ليشاركوا في جوالت اطالعية في 
مجال قطاعهم، ويتنافسون على اللقب في المملكة 

المتحدة أمام لجنة من الحكام. استضافت كل من 
األرجنتين وبولندا والهند وإندونيسيا وجنوب افريقيا 

 والصين وتركيا مجموعات جوائز حتى اآلن.

  4. القيادة والعالقات الثقافية 

إن المجلس الثقافي يسعى كهيئة عالقات ثقافية، 
إلى إشراك األجيال الجديدة من القادة الثقافيين مع 

أصحاب المصالح الرئيسيين حول العالم في الحوار 
وتنمية استراتيجيات مشتركة لمعالجة القضايا الثقافية 

العالمية. سيقوم البرنامج أيضًا بدمج الممارسين من 
مجموعة كبيرة من القطاعات خارج الفنون )العلوم، 

التعليم، الرياضة، الخ( من أجل خلق تعاون عبر 
القطاعات. 

 5. الرؤيا وتبادل المعلومات

تطوير منصة من أجل جمع والحوار حول قضايا 
اإلقتصاد اإلبداعي، مدفوعة من قبل المعلومات 

والتفاعل الناتج عن نشاطات وشبكات اإلقتصاد اإلبداعي 
للمجلس الثقافي. 

لمعلومات إضافية حول هذه األنشطة الرجاء زيارة 
www.creativeconomy.org.uk الموقع اإللكتروني
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الملحق  2  -  رموز التصنيف المعياري للصناعات اإلبداعية 
)SIC Codes(

كلها 

كلها 

كلها 

كلها 

كلها 

كلها 

كلها  الدعاية 

تصنيع المالبس 

نشاطات األعمال األخرى التي 
لم ُتصّنف في أي مكان آخر 

إعادة إنتاج تسجيالت الفيديو

نشاطات التصوير الضوئي

الصور المتحركة وإنتاج الفيديو 

الصور المتحركة وتوزيع الفيديو 

عرض الصور المتحركة 

نشر التسجيالت الصوتية 

إعادة إنتاج التسجيالت الصوتية 

اإلبداع الفني واألدبي والترجمة 

عمليات المؤسسات الفنية 

نشاطات الترفيه األخرى التي لم 
ُتصّنف في مكان آخر 

نشاطات التسلية األخرى التي لم 
ُتصّنف في مكان آخر 

هندسة العمارة ونشاطات 
الهندسة واإلستشارات الفنية 

المرتبطة بها

مبيعات التجزئة األخرى في 
المحالت المختصة 

مبيعات التجزئة للسلع 
المستعملة في المحالت

الفن والتحف
52.48%5

تصميم األزياء 
0.5%تسعة رموز

74.40الدعاية

52.50%5

74.87%2.5

العمارة

74.20%25

معظم الشركات هي أصغر من أن يتم اختيارها في مسوحات األعمالالحرف

ال يوجد رموز تناسب هذا القطاع التصميم

الفيديو واألفالم 
والتصوير الضوئي

22.32 %25

92.11

74.81%25

92.13

92.12

92.32 

الموسيقىوالفنون البصرية 
واألدائية

22.14 

92.34 

92.72 

%50

%25

22.31 

92.31 

%25

SIC رمز  نسبة الرمز الوصفالقطاع الفرعي
المأخوذة
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SIC رمز  نسبة الرمز الوصفالقطاع الفرعي
المأخوذة

النشر

22.13

22.12

كلها   22.11

كلها 

كلها 

كلها 

كلها 

كلها 

كلها 

البرمجيات وألعاب 
الكمبيوتر والنشر 

اإللكتروني

اإلذاعة والتلفزيون

22.15%25

22.33%25

92.40

72.22 

نشاطات اإلذاعة والتلفزيون  92.20

مستشارو مزودو البرمجيات 
اآلخرين 

نشر البرمجيات 

نشاطات وكاالت األخبار 

نشاطات النشر األخرى

نشر المجالت والدوريات 

نشر الصحف

نشاطات اإلذاعة والتلفزيون 

نشر الكتب

72.21 
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 يزداد 'اإلقتصاد اإلبداعي' نموًا كجزء من
اإلقتصاد العالمي وتزداد أهميته على 

مستوى العالم. وتقر الحكومات 
والقطاعات اإلبداعية أكثر فأكثر بدوره 

الحيوي في خلق الوظائف والثروة 
وااللتزام الثقافي. 

وتأتي المملكة المتحدة على رأس 
الدول التي تقود تطوير هذه األجندة، ال 

كمحرك لإلقتصاد فحسب، وإنما لتعزيز 
 الدمج االجتماعي والتنوع والتنمية.

إن هذا الدليل )والسلسلة التي هو جزء 
منها( هما مساهمة في المعرفة 

المشتركة والخبرة في هذا القطاع 
الجديد والقّيم. 

ليس مخصصًا للبيع


