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رسالة من: 
سمو الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم

لطالما بذلت دبي ُجلَّ جهودها للترويج لتراثها 
الثقافي الغني، وها هي اليوم تواصل هذه الجهود 
الحثيثة بسعيها لترسيخ مكانتها كمركز دولي للفنون 

والثقافة، لتنطلق في طريقها وتصبح أحد المجتمعات 
اإلبداعية الرائدة في العالم. أرى أن البناء على هذه 
الجهود ومواصلة تعزيز مكانة قطاعنا الثقافي في 
كل مكان بالعالم خطوة إستراتيجية مهمة للحفاظ 

على استدامة التنمية في دبي.

"دبي مدينة اإلبداع" تثبت وجود فرص حقيقية لتقوية 
العالقات بين قطاعي الثقافة والتجارة. إن االستثمار 

في هذا القطاع وتقديم فرص تعليمية أكبر وتوفير 
منصة قوية تمكن المواهب المحلية من التطور 

والتميز في مهنهم بالمجال الثقافي واإلبداعي، 
جميعها عوامل ضرورية لتمكين اقتصاد دبي اإلبداعي 

من تحقيق أفضل النتائج. 

مر على عالمنا يوٌم انقطعت فيه سبل التواصل 
المادي بين البشر إثر انتشار جائحة جابت أركان العالم 
كافة ولم تترك أمامنا حاًل سوى خلق طرق للتواصل 

عبر الصناعات اإلبداعية.  أثبت حينها قطاع الثقافة 
أنه ال غنى عنه في حياتنا اليومية. وسنواصل جهودنا 

الرامية إليجاد سبل ناجحة للنمو والتطور ولتأسيس 
أرضية صلبة الستمرار الحوارات مع القطاع الثقافي، 

وكل ذلك تحت إشراف هيئة الثقافة والفنون في 
دبي وتحت راية نظرتها المتطلعة للمستقبل. 

 أتطلع إلى المضي قدًما في مسيرتنا الطموحة 
بعام 2021 الحافل والمميز والذي يوافق الذكرى 

الخمسين لتأسيس بلدنا الحبيب. ومًعا، سنرسم مالمح 
مستقبل الثقافة في دبي القوية اإلبداعية.





مقدمة

هالة بدري 
مدير عام هيئة الثقافة 

والفنون في دبي

يسلط التقرير الضوء على قصة نجاح مليئة باإلبداع واالبتكار، 
ويخاطب الفنانين والمتخصصين الذين يستكشفون آفاقًا جديدة 
في مجال الثقافة بدبي، وأيضًا صانعي القرار الذين بدؤوا في 

إدراك الدور الفاعل الذي يلعبه الفن والثقافة، وتشكلت لديهم 
قناعة بدعم هذا المجال وتمويله. كما يستعرض واقع عالمنا 

الراهن من بعد التعافي من جائحة كوفيد-19، السيما القطاع 
الثقافي الذي أثبت مرونته وتمكن من الصمود في وجه األزمة، 
واستطاع التكيف معها. وها هي الصناعات اإلبداعية والثقافية 

تجمعنا سوًيا مرة أخرى، بسُبل آمنة ومفعمة بالحياة والتفاعل 
البناء.

العام 2021 له خصوصية في مسيرة إمارتنا ووطننا؛ ففيه 
نحتفي بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ونسخر جهودنا لنكون فاعلين في رحلة التنمية 

المستدامة التي تبّنتها الدولة للخمسين عامًا القادمة، وأيضًا 
نستقبل العالم في "إكسبو 2020 دبي" لصنع مستقبل أفضل 

لإلنسانية. في ظل هذه المعطيات الفريدة، ومن منطلق إدراكنا 
ألهمية االقتصاد اإلبداعي كأحد محفزات النمو االقتصادي 
المستدام ودفع عجلة االبتكار، جاء توقيت إعداد هذا التقرير 

ومحتواه مثاليين لتوثيق وتقييم رحلة اإلمارة على طريق تطوير 
قطاعها الثقافي، واستشراف فرص نموه في العقد المقبل.

تمتلك إمارة دبي بنية تحتية متكاملة وناضجة تؤهلها كي 
تكون مركزًا عالميًا جاذبًا لالستثمار في الصناعات الثقافية 

واإلبداعية. وقد تركت هذه الصناعات في اإلمارة بصمة 
اقتصادية واجتماعية واضحة على مر السنوات العشرين الماضية، 

لتساهم في الناتج المحلي لإلمارة، وفي تحفيز االبتكار على 
مستوى قطاعات االقتصاد األخرى. من هنا، يوفر التقرير، الذي 

ُيَعدُّ األول من نوعه في رصد أداء قطاعات الصناعات الثقافية 
واإلبداعية من خالل تسليط الضوء على االقتصاد اإلبداعي، نظرة 

شاملة على أداء الصناعات اإلبداعية في دبي والدور الذي 
لعبته تلك الصناعات على مدى العقدين الماضيين. ولدينا ثقة 

بأن هذا التقرير سيساعد في تعزيز المكانة المرموقة التي تتمتع 
بها إمارة دبي في قطاع االقتصاد اإلبداعي بما ينسجم مع 

استراتيجية دبي لالقتصاد اإلبداعي التي أطلقها صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي. 

يركز تقرير "دبي مدينة اإلبداع" على نقطتين محوريتين، وهما:

- أهمية نمو قطاع الثقافة بالنسبة لدبي. 

- واقع صناعات دبي اإلبداعية والثقافية اليوم، والخطوات 
الالزم اتخاذها لالنتقال إلى المستوى التالي من النمو    

قدمت القطاعات والمؤسسات المشاركة إجابات مختلفة على 
هذين السؤالين، لكنها اشتركت جميعًا في أمٍر واحد، وهو: 

حماسها وتفاؤلها بشأن مستقبل القطاعات الثقافية واإلبداعية 
في دبي، وكذلك في التأكيد على التزامها بتقديم كافة سبل 

الدعم للمدينة ليسطع اسمها عالًيا في سماء اإلبداع. 

يتماشى التقرير مع مهمة دبي للثقافة في رعاية شؤون 
الثقافة والفنون والتراث واآلداب في دبي، ودفع عجلة نمو 

المشهد الفني والثقافي في اإلمارة. وعبر خارطة طريق 
استراتيجيتها 2020-2026، تواصل الهيئة مهمتها في تحقيق 

رؤية دبي الثقافية الجديدة في أن تكون مركزًا عالميًا للثقافة، 
حاضنة لإلبداع، ملتقى للمواهب، ودعم منظومة بيئية محفزة 

للصناعات اإلبداعية بما ينسجم مع استراتيجية دبي لالقتصاد 
اإلبداعي الرامية إلى جعل اإلمارة مركزًا عالميًا لالقتصاد 

اإلبداعي بحلول 2025، وذلك من خالل اتخاذ الخطوات الالزمة، 
والبناء على اإلنجازات السابقة، وإيجاد طرق جديدة تمكن سكان 

دبي وزوارها من االستمتاع بالفنون والثقافة.
 

يركز هذا التقرير على مكانة القطاع الثقافي في دبي، ويحدد 
الطرق المناسبة لقياس نموه، مختتمًا بنظرة مستقبلية واعدة 

حول االزدهار االجتماعي واالقتصادي لإلمارة. 
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الملخص التنفيذي
إن الثقافة قوة ال ُيستهان بها، قوة تؤثر تأثيًرا عميًقا على كل 

ركن من أركان عالمنا الحالي. نجدها متغلغلة في مختلف 
ميادين الحياة وتلعب دوًرا محورًيا في شتى نواحيها، وذلك 
بدًءا من دعم نمو االقتصاد العالمي ووصواًل إلى إثراء روح 

المجتمع واإلنسانية بأسرها، ومن هنا نستنتج أن طبيعة 
القطاع الثقافي المرنة وانتشاره في المجاالت المختلفة هما 

السر وراء قوة هذا القطاع الذي يتميز بتأثيره العميق طويل 
المدى.

في ظل أوضاع اقتصادية متغيرة وانتشار وباء عالمي وثورة 
صناعية رابعة، استطاع القطاع الثقافي العالمي الذي يقدر بـ 
2.25 تريليون دوالر أمريكي الصمود وتحقيق أداء متميز . وقد 
شجع ذلك على تأسيس مدن إبداعية جديدة تقرب بين األفراد 

وتجمعهم في مكان واحد وتلهمهم بطرق جديدة للتفكير 
والتعايش. 

إن مشهد التطور الحيوي للثقافة في دبي يعكس تطور 
المدينة نفسها، وثمة صلة واضحة بين النمو والتطور السريع 

لدبي كمدينة كبرى جاذبة لالستثمار األجنبي والسياحة وبين 
اختيارها لبناء بنيتها األساسية الثقافية على أسس من الرقي 

والتطور والنضج. 

ومع مواصلة اقتصاد دبي في تنويع مصادره وتحقيق 
مراتب أعلى في مؤشرات جودة الحياة وقابلية العيش، 

سنجد مجموعات جديدة ساعية إلى معايشة تجارب ثقافية 
أكثر أصالة وتنوًعا وصدًقا. ستضطلعالصناعات الثقافية 

األساسية-التي يركز عليها هذا التقرير- بدور أساسي في 
اإلنجازات المستقبلية لمدينة دبي، وذلك في إطار سعيها 

لتصبح مدينة إبداعية عالمية.

مشهد التطور الحيوي للثقافة في دبي 
يعكس تطور المدينة نفسها.

مسيرة النمو والتطور 
خاضت الصناعات اإلبداعية والثقافية بدبي رحلة طويلة أثبتت 

فيها أهميتها وحققت نجاحات مبهرة داخل المدينة. وأثبتت 
دبي إمكانية وجود أكثر من 190 جنسية قادرة على التعايش 
واإلنتاج والتعلم من خبرات بعضها البعض داخل مكان واحد. 

ونظًرا ألن نسبة السكان غير المواطنين في دبي تصل إلى 

%90، فمازال أمام دبي فرصًا أكبر لالستفادة من نسيجها 
الثقافي الخاص. فوجود نسبة كبيرة من الجنسيات المختلفة 

يعني وجود إمكانيات عديدة إلثراء الحياة الثقافية لسكان 
المدينة وتوسيع الخيارات المطروحة أمام زائريها.

 
تتعدد الفوائد االقتصادية واالجتماعية التي يقدمها القطاع 

الثقافي، ومنها: توفير المزيد من الوظائف في مجال 
الصناعات الثقافية واإلبداعية وإسهام الشركات والمستهلكين 

في الناتج المحلي اإلجمالي والتأثير على قطاع السياحة 
والقطاعات األخرى. ينتج عن االستثمار في هذا المجال 

فوائد عديدة أخرى، وبالرغم من صعوبة قياسها إال أن آثارها 
ملحوظة، إذ نجد الثقافة تؤثر على قطاع التعليم وصحة األفراد 

وسعادتهم والتماسك االجتماعي والدبلوماسية الثقافية 
العالمية والعديد من المجاالت األخرى التي تبني رأس المال 

االجتماعي.

إن الطبيعة المرنة المتغيرة للقطاع وانتشاره الواسع يجعل من 
الصعب تحديد الفجوات المحورية التي يعاني منها والمجاالت 

التي تتطلب أكبر قدر من الدعم، فهذه الطبيعة المتنوعة 
تجعل من الصعب وضع خطة مستقبلية مشتركة للنهوض 

بالقطاع.
ولكن دبي ستتمكن من تخطي هذه الصعاب والحفاظ 

على مكانتها كمركز ثقافي حيوي ونشط، إذا واصلت النمو 
والتكيف مع متطلبات العالم دائم التطور.

لم يحَظ موضوع الثقافة ومكانتها في دبي باالهتمام الذي 
يستحقه، وها نحن اآلن بصدد تقرير كامل مخصص لتناول هذه 

المسألة، ألن فهم طبيعة هذا القطاع ومتطلبات برامجه 
والجهات المعنية به وطرق تفاعلها واألنشطة التي تجذبها، 

سيمكن صانعي السياسات ورواد الثقافة من بناء "مدينة دبي 
اإلبداعية" التي ينتظرها المستقبل.

الطبيعة المرنة المتغيرة للقطاع وانتشاره 
الواسع يجعالن من الصعب تحديد 

الفجوات المحورية التي يعاني منها 
والمجاالت التي تتطلب أكبر قدر من 

الدعم.
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حول هذا التقرير
يسلط هذا التقرير الضوء على رحلة دبي في تطوير قطاعها 

الثقافي ويحلل التطورات التي تمت على مستوى القطاعات 
في ست صناعات ثقافية، وهي: الفنون البصرية والتصميم 

واألدب وصناعة األفالم وفنون األداء والتراث الثقافي، 
وقد شهدت هذه الصناعات توسًعا هائاًل على مدار العقدين 

الماضيين مما يضعها في قلب — أو يجعلها "أساس" — قطاع 
الثقافة بدبي.

سيسهم االستثمار في تنمية هذه الصناعات الثقافية 
األساسية في تشكيل أرضية صلبة تتوسع فيها الصناعات 

اإلبداعية األخرى في دبي )مثل: اإلعالم والدعاية واإلعالن 
وصناعة األلعاب وغيرها من الصناعات الثقافية اإلبداعية التي 

سترد في قائمة كاملة مصنفة في الفصل الثاني(.

أثبتت القطاعات الثقافية فائقة األداء على مستوى العالم 
أن بناء القطاع الثقافي على أساس قوي يسهم في النمو 

اإلجمالي لمختلف عناصر االقتصاد اإلبداعي.  

تعزيز الصناعات الثقافية األساسية في 
دبي يؤدي إلى تشكيل أرضية صلبة 

تتوسع فيها الصناعات اإلبداعية األخرى.

يمكننا تصور المستقبل المزدهر الذي ينتظر دبي من خالل 
تأمل االقتصادات األخرى التي نجحت في خلق مسارات 
اقتصادية سريعة النمو من خالل االستثمار في الصناعات 

الثقافية المختلفة، مثل: سنغافورة وشانغهاي. حققت هاتان 
الدولتان إنجازات استثنائية في العديد من المجاالت الثقافية، 
والتي ُينظر إليها باعتبارها "دروًسا عالمية" تستفيد منها بقية 

دول العالم، ويمكن لدبي تطبيق هذه الدروس المستفادة 
على الصناعات الست األساسية التي يستعرضها هذا التقرير. 

يتناول التقرير أيًضا إسهامات الصناعات الثقافية واإلبداعية 
بشكل عام في االقتصاد لدى االقتصادات اإلبداعية األقدم 

عهًدا، مثل: المملكة المتحدة ودول االتحاد األوروبي.

ومن أجل تكوين صورة أوضح عن قطاع الثقافة بدبي، 
استطلع التقرير آراء أبرز الجهات الثقافية الفاعلة في 

دبي — ومن بينهم أكثر من 100 أخصائي وعامل في مجال 
الثقافة — حول العوائق والفرص التي يعايشونها حالًيا في 

المجال. وقد اعتمدت النتائج التي توصل إليها هذا التقرير إلى 

حد كبير على نتائج هذا االستطالع، باإلضافة لنتائج المقابالت 
التي تم إجراؤها مع الجهات الحكومية والمؤسسات 

الثقافية المعنية، وعمليات التحليل والمراجعة المكثفة 
للبيانات. 

ومن أجل رسم مسار أوضح للنمو، يركز التقرير على سبعة 
عناصر أساسية لتمكين وتحفيز النمو، وهي:  البنية 

التحتية، والتعليم، والريادة واالبتكار، وجذب المواهب، 
والتمويل، ووضع القواعد التنظيمية، ومشاركة 

الجمهور. تثبت تجارب الدول حول العالم أن التركيز على 
هذه المجاالت من شأنه تحفيز النمو لدى الصناعات الثقافية 

واإلبداعية على نحٍو أكثر إنتاًجا وشمواًل لمختلف المجاالت 
والشرائح. وُيختتم التقرير باستعراض عناصر التمكين ومحفزات 

النمو المناسبة لكل صناعة وفًقا لطبيعة كل منها. 

الفصل األول يشرح التعريفات األساسية ويستعرض الفوائد 
االقتصادية واالجتماعية التي يقدمها قطاع الثقافة. يقدم 

أيًضا أسبابًا مقنعة لضرورة توسيع قطاع الثقافة بدبي 
وتوجيه الموارد لدعم نجاحه طويل المدى.

الفصل الثاني يوضح منهجية التقرير ويقترح نموذًجا لتصنيف 
الصناعات الثقافية األساسية الست من أجل فهم عالقاتها 

مع القاعدة األوسع للصناعات الثقافية واإلبداعية في دبي. 

الفصل الثالث يصف عناصر التمكين السبعة األساسية التي 
تحفز الصناعات الثقافية، مع تقديم أمثلة عن مواضع تفعيل 

تلك العناصر في دبي والفرص المتاحة لتعزيز تأثيرها. 

الفصل الرابع يبدأ بتقديم نظرة عامة عن كل صناعة من 
الصناعات الست الرئيسية حول العالم، ثم يتناول مشهد 

هذه الصناعة بالتفصيل داخل مدينة دبي. ويوضح الفاعلين 
الرئيسيين والمبادرات التي تمثل عماد كل صناعة من تلك 

الصناعات، ويرفق ذلك بدراسات حالة ودروس مستفادة من 
التجارب العالمية إللهام العاملين في المجال بأفكار جديدة. 

وفي نهاية الحديث عن كل صناعة، يرد ملخص عن النتائج 
األساسية والفجوات األساسية التي تعاني منها والتوصيات 

المقترحة لتطويرها.

الفصل الخامس يعيد تناول النتائج األساسية المستخلصة من 
التحليالت المجراة على مستوى القطاعات ويقدم توصيات 

عملية لتقوية كل صناعة ثقافية أساسية على حدة مع اقتراح 
إطار عمل مخصص لقياس أداء قطاع الثقافة.
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ملخص النتائج األساسية

 شكلت الصناعات الثقافية واإلبداعية كقطاع ما يتعدى 
 %4 بنسبة بسيطة من إجمالي الناتج المحلي لدبي في 

ل عدد العاملين في المجال  عام 2019. وفي نفس العام، شكَّ
الثقافي حوالي %3.6 من مجموع العاملين في دبي. فقطاع 

الثقافة قطاع ناشئ وحيوي تلعب فيه الشركات الصغيرة 
والمتناهية الصغر دوًرا مهًما، بحيث  تصل نسبة إسهاماتها إلى 

.56%

يحدد التحليل الذي يقدمه التقرير مواطن القوة الرئيسية 
وفرص النمو في الصناعات الثقافية األساسية في دبي على 

مستوى الصناعة، وهي:

الفنون البصرية بدبي تتصدر المشهد الثقافي في    •
المدينة. بفضل بنيتها األساسية المتطورة وآليات السوق 
المتقدمة ومعرض الفنون الرائد في المنطقة والبرامج 
المطروحة طوال العام. ومن العناصر التي يجب التركيز 
عليها لتحفيز نمو الفنون البصرية: تنويع مصادر التمويل 

خاصًة من خالل الترويج للسياسات االبتكارية ونشر ثقافة 
التكليف بين مؤسسات القطاع وتوفير برامج الرعاية 

وتقديم المنح التنافسية، وكذلك توفير المزيد من فرص 
التعليم والسيما داخل المدراس والجامعات، وأيًضا إتاحة 
فرص الوصول للفنون البصرية للجمهور بمختلف شرائحه.  

 
التصميم بدبي  يشق طريقه بقوة نحو الساحة الثقافية،    •

حيث أثبت أهميته وتميزه بإجرائه للعديد من التطويرات 
في بنيته األساسية وإتاحته لفرص التعليم الرسمي 

وغير الرسمي وإقامته لمهرجان مخصص للتصميم 
أثبت ريادته في المنطقة. ومن العوامل المحفزة لنمو 
مجال التصميم: زيادة القدرة على إنجاز أعمال التصميم، 

وتبسيط إجراءات تسجيل براءات االختراع وحقوق التأليف 
والنشر، وتقديم دعم مخصص للمؤسسات اإلبداعية مثل 

منصات التدريب على األعمال والتسويق، واالعتراف 
بتصميمات المنتجات المميزة. 

 
اآلداب في دبي تشهد ازدهاًرا ملحوًظا في اآلونة    •

األخيرة، وقد اتخذت خطوات مهمة بإطالقها حمالت 
لتشجيع الجمهور على القراءة وإنشاء شبكة كبيرة من 
المكتبات وإقامة مهرجان سنوي لآلداب يجذب أعداًدا 

كبيرة من القراء وإطالق مبادرات موجهة للمجتمع. 
تسيطر الكتب المستوردة المطبوعة باللغة اإلنجليزية 

على سوق الكتب، مع نمو مطرد في شريحة الكتب 
الرقمية. يمكن سد الفجوات الخطيرة التي تعاني منها 
البنية األساسية للطباعة والنشر عن طريق التركيز على 

الشرائح سريعة النمو بالسوق،  مثل: نشر المطبوعات 
الرقمية والنشر الذاتي. كما يمكن تحفيز نمو مجال 
الكتابة والنشر األدبي من خالل رفع جودة الترجمة 
األدبية من اللغة العربية وإليها، وتوفير فرص تعليم 

قيمة في مجال الكتابة اإلبداعية، وزيادة خطط التمويل 
الهادفة إلى إنعاش إنتاج المطبوعات األدبية. 

 
فنون األداء بدبي تنقسم إلى نوعين مختلفين عن    •

بعضهما تماًما، ويتمثالن في: العروض االحترافية التي 
م في ساحات وقاعات مرموقة مقابل تذاكر باهظة  ُتقدَّ

الثمن وعلى الناحية األخرى نجد العروض البسيطة 
المتنامية التي يقدمها الفنانون المبتدئون والمستقلون. 
ثمة فرص عديدة متاحة أمام النوعين، ولكن أكبر فرصة 
هي أن يستثمروا في تنمية مواهبهم. تحتاج المواهب 

المحلية واإلقليمية على وجه الخصوص إلى الحصول 
على سبل دعم وتنمية تساعدهم على التطور والوصول 
إلى مرحلة المهنية واالحتراف.  وتمتلك دبي اآلن فرصة 

لتصبح مركًزا لتعليم فنون األداء داخل منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا عن طريق رعاية المواهب 

الناشئة أو جذبها من جميع أنحاء المنطقة.
 

صناعة األفالم بدبي تسير في طريقين مختلفين، إذ    •
نجد دبي أصبحت تجذب العديد من صناع األفالم من 

كل مكان في العالم وفي طريقها لتصبح موقع تصوير 
دولّي بفضل منشآت اإلنتاج الواسعة والبيئة التنظيمية 

الداعمة لصناعة األفالم التي تتميز بها. وعلى الصعيد 
اآلخر، فما زالت صناعة األفالم المحلية والممثلون 

والمخرجون المحليون في أول طريقهم إلثبات الذات 
والنمو، ويرجع ذلك إلى قلة الفرص التعليمية المتاحة 

وعدم توفر منشآت التصوير التي تناسب ميزانية 
المنتجين المستقلين. لكن على الرغم من هذه العقبات، 
يتمتع هذا المجال اآلن بمقومات تؤهله لالزدهار والنمو 

إذا توفرت له الفرص المناسبة والدعم الالزم. ويمكن 
أن يؤدي توفير المناهج التعليمية المتخصصة وتقديم 

المزيد من برامج التمويل إلى تعزيز مجال صناعة األفالم 
المحلية بدبي وتحفيزها على النمو.

التراث الثقافي بدبي يتمتع بحضور قوي وراسخ في   •
مجال الثقافة، وذلك بفضل نهج الدولة في الحفاظ 

على الموروثات الثقافية وترويجها للتراث الثقافي 
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الملموس وغير الملموس ودمجها لكل ما يخص التراث 
مع األنشطة السياحية وداخل المدارس والمساحات 

العامة. إن أمام دبي فرصة لالستفادة من مجال التراث 
الثقافي عن طريق جذب االهتمام إلى تراثها المعماري 
الحديث الذي تم بناؤه بعد فترة الستينيات وإتاحة المزيد 

من الفرص أمام الجمهور لزيارة المناطق التراثية غير 
المشهورة وغير المستغلة بالشكل الكافي. وقد تفتح تلك 

الخطوات آفاًقا جديدة لنشر التراث ولمنح ساكني دبي 
وزائريها تجربة جديدة لمعايشة التراث.  

 
مستقبل القطاع

تمتلك دبي العديد من المقومات والمزايا التي تؤهلها 
لتكون مركًزا عالمًيا للثقافة واإلبداع، وتتنوع تلك المقومات 

بين وضوح هويتها ومكانتها الراسخة بين المدن الرائدة 
بالعالم والتوازن الذي حققته بين المنظمات الخاصة 

والمبادرات الحكومية داخل منظومتها الثقافية، وكل ذلك 
فضاًل عن الطبيعة الفريدة لنسيجها االجتماعي ومؤسساتها 

وتنوع خلفياتهم االجتماعية والتاريخية والثقافية. 

وعلى الرغم من كل هذا، مازال أمام دبي طريق طويل 
لتسلكه، لذلك يجب أن تتجه إلى زيادة فرص التمويل والتعليم 

وتبسيط القواعد التنظيمية، وستحتاج في أثناء ذلك إلى 
دعم وتطوير مختلف المهارات التي يمتلكها سكانها وتوفير 

الفرص المناسبة لهم. يحتاج جميع العاملين في مجال الثقافة 
إلى العمل في بيئة داعمة تساعدهم في التركيز على تطوير 

مهاراتهم على النحو الذي يثري االقتصاد اإلبداعي، وينطبق 
ذلك األمر على الجميع بال استثناء: أي المستثمرين ورواد 
األعمال والرعاة والمطورين والباحثين والتقنيين وصانعي 

الثقافة، بل وحتى الزوار.

حتى تتمكن دبي من إبراز كامل طاقاتها اإلبداعية، يجب 
عليها أواًل خلق البيئة المحفزة لإلبداع وإتاحة القنوات 

المناسبة لتذوقه والتفاعل معه. ويمكنها تحقيق ذلك من 
خالل االستغالل األمثل للمواهب واإلمكانات والمساحات 

المتاحة، مع تطوير بنيتها التحتية بشكل يسمح بالتبادل 
الثقافي بين المبدعين، وكذلك بالتواصل الفعال بين 

المبدعين والجمهور المتلقي. 

نأمل أن تفتح المعلومات الواردة في هذا التقرير باب الحوار 
والنقاش بين المجتمعات الثقافية واإلبداعية وصانعي 

السياسات وأفراد الجمهور بدبي، وذلك ألن آراءهم 
واقتراحاتهم هي التي تمد قطاع الثقافة باألفكار المختلفة 

وتلهمه بالخطوات الالزمة للنمو واالزدهار. ويصب ازدهار 
القطاع الثقافي في مصلحة اقتصاد دبي ويثري الحياة 

الثقافية بها في نفس الوقت.

يقدم التقرير في نهايته رؤية واضحة للقارئ عن وضع 
دبي الثقافي، إذ يخلص في النهاية إلى أن دبي تتمتع 

بالمقومات األساسية للنمو واالزدهار الثقافي، ومع األدوات 
المناسبة واالستثمار الجاد في القطاع، ستتمكن المدينة 

من تحقيق هدفها الطموح بالتحول إلى مركز ثقافي عالمي 
ومدينة ثقافية إبداعية رائدة. إن دبي قادرة على تحقيق ذلك 
الهدف بفضل شخصيتها الرائدة وطاقتها المتوقدة وطبيعتها 

التنافسية ونسيجها االجتماعي الثري.
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قائمة االختصارات
Art Dubai Group - مجموعة آرت دبي   ADG

Cultural and Creative industries - الصناعات الثقافية واإلبداعية   CCI

Dubai Design District - حي دبي للتصميم   D3

Dubai Statistics Center - مركز دبي لإلحصاء   DSC

Dubai Design Week - أسبوع دبي للتصميم   DXBDW

 European Commission - المفوضية األوروبية   EC

Gross Domestic Product - إجمالي الناتج المحلي   GDP

 Higher Education Institute - مؤسسة التعليم العالي   HEI

Knowledge & Human Development Authority - هيئة المعرفة والتنمية البشرية   KHDA

Key Performance Indicator - مؤشر األداء األساسي   KPI

  Labour Market Information - معلومات سوق العمل   LMI

Middle East and North Africa - الشرق األوسط وشمال إفريقيا   MENA

Ministry of Culture & Youth - وزارة الثقافة والشباب   MOCY

Ministry of Education - وزارة التعليم   MOE

Science, Technology, Engineering, Art, Maths - العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات   STEAM

United Nations Conference on Trade and Development - مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية   UNCTAD

 United Nations Educational, Scientific and Cultural - منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة     UNESCO
Organisation

World Intellectual Property Organisation - المنظمة العالمية للملكية الفكرية         WIPO

 الصورة: معرض خريجي الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2020. 
مستخدمة بموافقة مجموعة آرت دبي.
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1
القطاع الثقافي: 

قطاع واعد لالستثمار

الصورة: سوالروكا من تصوير اوبافيفارا، منصة آرت دبي، آرت دبي 2019. 
الصورة مستخدمة بموافقة من فوتو سولوشنز.
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متحف
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مجلس  غرفة
أم  الشيف

مركز
الجليلة
لثقافة

 األطفال

المكتبة
العامة

القديمة

ال �ي�ل

مكتبة  الصفا
للفنون

والتصميم

حي دبي
(d3) للتصميم

موطٌن  ألكثر من
٩٠٠٠ شخص
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حقق االقتصاد اإلبداعي في دبي أكثر من 37 مليار درهم 
إماراتي، بينما بلغ عدد العاملين بالقطاعات اإلبداعية 

المختلفة التي تناولها هذا التقرير خالل عام 2019 فقط 
نحو 108000 فرد، وهو ما يمثل أكثر من %3.6 من مجموع 

القوى العاملة في دبي.1

يرجع صعود دبي إلى صدارة المدن الثقافية المهمة إلى 
حرصها على االستثمار في القطاع الثقافي ودعم وتطوير 
الصناعات الثقافية واإلبداعية. وبمقارنة عدد مرات البحث 

عن مفردات، مثل: "تراث دبي" و"الثقافة في دبي" و"فنون 
دبي" على محرك البحث العالمي جوجل في الفترة ما بين 

عامي 2007 و 2020، سنجد أن االهتمام بالتعرف على 
النسيج الثقافي لدبي في ازدياد مستمر.

على مدى العشرين عاًما السابقة، ذاع صيت دبي لكونها 
مركًزا إقليمًيا للثقافة، ونجحت في جذب آالف المبدعين 

والرعاة والمتخصصين، ومن بينهم رواد األعمال الذين أسسوا 
مشروعاتهم في المناطق الحرة والمجمعات واألحياء 

المخصصة للشأن الثقافي، مثل: حي دبي للتصميم والسركال 
أفينيو ومجمع دبي . وقد أكدت "مجموعة تيكوم" ــ إحدى 

شركات "دبي القابضة" ــ أن أعداد المبدعين العاملين في 
مجال العمل الحر قد ازدادت بنسبة %446 بين عامي 2016 

و2020. وأصبحت دبي منذ بداية عام 2019 تضم 44131 
شركة عاملة في مجال االقتصاد اإلبداعي.2  وللحفاظ على 

هذا العدد الهائل بعد انتشار جائحة كوفيد-19، تعاملت 
دبي مع الموقف بذكاء وحكمة وأصدرت الفيزا الثقافية 

المصممة خصيًصا للعاملين في العمل الحر. 

لقد سمحت البيئة التمكينية مع أشكال الدعم التنظيمية 
والمالية وغيرها، بخلق بيئة محفزة على االبتكار واإلبداع، 

مما ساعد على نمو وازدهار المشهد الثقافي بشكل كبير. 
ينعكس التنوع الثري الذي يتميز به المشهد الثقافي في 
دبي في االنتشار الواسع للمنشآت والفعاليات الثقافية 

التي تحتضنها المدينة، مثل:  معارض الفنون والمهرجانات 
الثقافية التي نالت تقدير العالم ومعارض الصور المعروفة 
والحاضنات اإلبداعية التي تركز على االبتكار ومجال صناعة 

األفالم المزدهر واألعمال المسرحية المستقلة، باإلضافة إلى 
المتاحف والمكتبات الحديثة التي تبهر كل من يزورها. 

أدى حرص دبي على وضع قطاع الثقافة في مقدمة 
أولوياتها إلى زيادة البرامج الثقافية وتنوعها وارتفاع عدد 

المبادرات الحكومية والمؤسسية ودمج الفنون في تصميم 
المساحات العامة، وكل ذلك بهدف الوصول لقطاع أكبر من 

الجمهور وتوفير فرص أكبر للمشاركة في الحياة الثقافية 
للسكان والزوار على السواء.  

أولت دبي أيًضا اهتماًما كبيًرا لتراثها الثقافي، جنًبا إلى 
جنب مع اهتمامها بتطوير الفنون والثقافة. ظهر ذلك في 

جهودها المبذولة في ترميم المناطق التاريخية وإعادة إحياء 
األحياء القديمة وإقامة البرامج التي تحافظ على عادات 

وتقاليد المدينة، وساعدت هذه الخطوات في صون التراث 
الثقافي غير الملموس والحفاظ عليه لألجيال القادمة.

1.  خالل التحليل الذي أجراه مركز دبي لإلحصاء لبيانات االقتصاد اإلبداعي، ركز المركز على "المجاالت" األساسية السبعة التي 

تشكل القطاع الثقافي، وهي: التراث الثقافي والطبيعي، والتعليم الثقافي، وفنون األداء واالحتفاالت، والفنون البصرية 
والمشغوالت اليدوية، ونشر الكتب والصحافة، والوسائط السمعية والبصرية والتفاعلية، والتصميم والخدمات اإلبداعية.  مركز دبي 

لإلحصاء، 2019 
2.  مجموعة تيكوم، 2020 ، مركز دبي لإلحصاء 2019

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار
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 ُتصنف دبي ضمن
أكثر 10 مدن تأثيًرا 
في مؤشر فيوتشر براند 

لعام 2020 

في عام 2018
أصبحت دبي أول مدينة 
بمنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا تصنفها 
اليونسكو كمدينة 

تصميم إبداعية

ثلثا زائري دبي 
 اتجهوا 

لزيارة المناطق الثقافية 
والتراثية 

في عام 2019

تضم دبي عدًدا 
كبيًرا من المعارض 
فاق العدد الموجود بأي 
مدينة أخرى في منطقة 
الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا
نمت السياحة في 

دبي وأصبحت تسهم 
بنسبة %11 من 
إجمالي الناتج 

 المحلي
بحضور قوي
 وسريع النمو

 للسياحة الثقافية 

استقبلت دبي 16.7 

مليون زائر 
في عام 2019

  بزيادة بنسبة
5.1%

عن معدل العام 
الماضي 

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار

إنجازات دبي 
كمدينة ثقافية عالمية
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نظرة إلى األمام
يعود نجاح القطاع الثقافي في ترسيخ مكانته في مجتمع 
دبي الحديث واقتصادها إلى الدعم المشترك الذي قدمته 

دبي والدولة بأكملها، وكذلك إلى الشراكات المبتكرة بين 
القطاعين العام والخاص والجهود المحلية.

وعلى الصعيد المحلي، وضعت وزارة الثقافة والشباب في 
أجندتها الثقافية لعام 2031 خطة طموحة لدعم وتطوير 

القطاع الثقافي على مدى السنوات العشر المقبلة. تهتم 
المبادرات اإلستراتيجية بتطوير مجاالت، مثل: التعليم ودعم 
األعمال التجارية لمؤسسات الصناعات الثقافية واإلبداعية 
والتبادل الثقافي وتنمية المواهب. ُتَعد المواهب القلب 
النابض للصناعات الثقافية واإلبداعية، ومن بين المبادرات 

المهمة التي ستجذب هذه المواهب وتنميها وتحافظ 
عليها: برنامج "الفيزا الذهبية" الجديد المخصص للمواهب 

االستثنائية وسياسة المواهب الجديدة المخصصة لممارسي 
الصناعات الثقافية واإلبداعية. 

تضع األجندة الثقافية لعام 2031 
أهداًفا طموحة لتطوير القطاع 

الثقافي المحلي على مدى السنوات 
العشر المقبلة. 

للتأكيد على دور الصناعات الثقافية واإلبداعية في 
استدامة النمو االقتصادي، أطلقت وزارة الثقافة والشباب 

في عام 2020 "مؤشر مساهمة الصناعات اإلبداعية" 
لتحديد مدى إسهام قطاع الثقافة في إجمالي الناتج 

المحلي للبالد.

إطالق مؤشر جديد لقياس 
مدى إسهام الصناعات الثقافية  

واإلبداعية في إجمالي الناتج المحلي.
على مستوى اإلمارة، أطلقت حكومة دبي استراتيجية 
هيئة الثقافة والفنون في دبي، مما يؤكد الدور الهام 

الذي يلعبه القطاع الثقافي في تنمية وتطوير مدينة دبي.  

تم تأسيس مجلس الفنون والصناعات الثقافية واإلبداعية 
في عام 2018. يوفر هذا المجلس أدوات حكومية 

مشتركة وتوجيهات ضرورية لتوسيع نطاق قطاع الثقافة.

على الرغم من النمو السريع واالستثنائي الذي شهدته 
الصناعات الثقافية واإلبداعية في دبي، إال أن معرفة 

أفراد الجمهور إلمكانيات القطاع الثقافي لم ترقى لنفس 
المستوى من النمو.

وفي استبيان أجراه التقرير في نوفمبر 2020، تم استطالع 
آراء 100 مشارك من بين الفاعلين والممارسين الرائدين في 
الصناعة في دبي. وعند السؤال عن العقبات الرئيسية التي 
يواجهونها في مجالهم، صنف %51 من المشاركين معدل 

السهولة الذي يجدونه عند ممارستهم ألعمالهم على أنه 
"منخفض" أو "منخفض نسبًيا"، وأسهمت جائحة كوفيد19- 

في زيادة هذه الصعوبات.

إن قياس أداء القطاع من األمور األخرى التي أثبتت 
التجربة صعوبتها. لقد أوضحت نتائج االستبيان أن %61 من 

المشاركين يرون أن البيانات المتوفرة حول القطاع تحتاج 
إلى التحسين من ناحية الدقة ومدى التوافر. وعالوًة عن 

ذلك، عبر أغلب المشاركين في االستبيان عن انخفاض 
ثقتهم في البيانات المتوفرة.  تؤكد النتائج التي توصل 

لها االستبيان على الضرورة الملحة لتحسين وسائل قياس 
األداء وإلتاحة البيانات األساسية للجمهور، ألن إتاحة بيانات 
أدق وأكثر شفافية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتقييم 

فعالية السياسات والمبادرات والبرامج، من شأنه دعم 
عملية اتخاذ القرارات داخل القطاع.

ستتناول الفصول التالية المشهد الثقافي الحالي في دبي 
من حيث اإلنجازات والعقبات ومواطن القوة والضعف. 

الفصل األول  يعرف قطاع الثقافة ويعرض آثاره اإليجابية 
على االقتصاد والمجتمع في العالم.

الفصل الثاني يستعرض منهجية التقرير والتصنيفات 
الشائعة للصناعات الثقافية واإلبداعية ونموذج التصنيف 

المطبق في دبي.

الفصل الثالث يتناول سبعة محفزات أساسية من شأنها 
تمكين القطاع وتسريع نموه. 

الفصل الرابع يستعرض الصناعات الست الثقافية األساسية 
بدبي ويحدد مواطن قوتها وضعفها.

الفصل الخامس يلخص النتائج األساسية التي توصل إليها 
التقرير ويقترح مجموعة من التوصيات لنمو الصناعات 

الثقافية واإلبداعية.

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار
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وفي النهاية، يستعرض التقرير الخطوات واإلنجازات التي 
شهدها القطاع في دبي ويقدم تصوًرا عن مشهد الثقافة 

في المستقبل ويطمح إلى تأسيس قطاع ثقافي يتميز باآلتي: 

يستثمر في صناعاته الثقافية األساسية بهدف خلق   •
اقتصاد إبداعي حيوي ومرن

يحرص على تعزيز أداء هذه الصناعات من خالل توفير   •
سلسلة متكاملة من األنشطة المحفزة لإلبداع، بدايًة 
من مرحلة اإلبداع واالبتكار وحتى مرحلة االستهالك

•  يحافظ على األداء الفعال من خالل تطبيق العناصر 
التمكينية التي أثبتت قدرتها على تنمية الصناعات 

الثقافية واإلبداعية 

سيتمكن قطاع الثقافة من ترسيخ مكانة دبي كمدينة 
إبداعية عالمية رائدة، إذا طبق هذه التصورات. إن زيادة 

إسهام الصناعات الثقافية واإلبداعية في اقتصاد دبي من 
شأنه تنويع مصادره وتنميته، مع إثراء الحياة الثقافية لسكان 

المدينة وزائريها وشتى المجموعات التي ُتِعد دبي موطًنا لها 

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار

الصورة: حجر، ورقة ،مقص: ممارسات اللعب واألداء بواسطة 
نجوم الغانم وسارة الحداد وفيكرام ديفيتشا ورامين 
ورونكي هايري زادة وحسام رحمانيان وهند مزينة 

وديباك  أونيكريشنان ومجلة وتد والنتيان شيه ومحمد 
يوسف، عام 2017.

  
المعرض الدولي السابع والخمسون للفنون التشكيلية، 

بينالي البندقية. مستخدمة بموافقة من الجناح الوطني 
لدولة اإلمارات. 
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ما هو قطاع الثقافة؟
يضم قطاع الفنون والثقافة )"قطاع الثقافة"( عدًدا من 

المجاالت المتنوعة ودائمة التغير. ويشمل جميع المجاالت 
القائمة على قيم ثقافية وتعبيرات إبداعية فنية، كما أنه 

يختلف من منطقة إلى أخرى. إن مرونة هذا القطاع وتغيره 
الدائم هما أكثر ما يبين طبيعته ويوضحها، وكأنه أشبه 

بانسيابية بين األفكار واالبتكارات الحسية على إيقاع من 
أنغام اإلبداع والتفرد.

تعرف وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة في المملكة المتحدة 
قطاع الثقافة بشكل أكثر تحديًدا على أنه يشمل "األنشطة 

التي تعود أصولها إلى اإلبداع الفردي والمهارة والموهبة"، 
وأنه يقدم فرًصا واعدة لتحقيق الثروة وخلق فرص العمل من 

خالل إنشاء واستغالل حقوق الملكية الفكرية."

حددت المفوضية األوروبية 14 قطاًعا فرعًيا لقطاع الثقافة.* 

على الرغم من أنه يمكن التعامل مع الفنون والثقافة 
كمصدر للربح وزيادة األموال، إال أن القيمة الجوهرية للثقافة 

هي العاطفة واإلحساس وتذوق الفن والجمال، وهذا 
هو األثر الذي تتركه الثقافة والفنون في نفس المتلقي. 
وبالمثل، يمكننا تقدير األثر االقتصادي واالجتماعي الذي 
تتركه أنشطة قطاع الثقافة، ولكن ال يمكن بأي قدر من 

التحليالت والحسابات معرفة مدى إسهام الثقافة كفكرة 
في نمو المجتمع وال يمكن تحديد حجم القيمة التي تمثلها 

الثقافة لدى أفراد المجتمع.4

الهندسة المعمارية   1
األرشفة   2

األعمال الحرفية الفنية   3
 4   الفنون السمعية والبصرية

)مثل: السينما والتلفزيون وألعاب 
الفيديو والوسائط المتعددة(

طباعة الكتب ونشرها وتوزيعها   5
6   التصميم )بما في ذلك تصميم 

األزياء(

إقامة المهرجانات   7
المكتبات والمتاحف   8

اآلداب   9
الموسيقى   10
فنون األداء   11

اإلذاعة   12
13   التراث الملموس وغير 

الملموس
الفنون البصرية   14

حددت المفوضية األوروبية 
14 قطاًعا فرعًيا لقطاع الثقافة3:

يرد تصنيف التقرير لصناعات القطاع في الفصل الثاني: نموذج المنهجية والتصنيف   *
المفوضية األوربية، 2010   .3

آرت سكيب، 2020   .4

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار
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ما هي الصناعات الثقافية واإلبداعية؟

الصناعات الثقافية واإلبداعية هي األساس الذي يقوم عليه االقتصاد اإلبداعي.

تعرف الورقة الخضراء -التي يديرها المدير العام للتعليم والثقافة في مفوضية االتحاد 
األوروبي- الصناعات الثقافية واإلبداعية كالتالي: 

الصناعات الثقافية هي الصناعات القائمة على إنتاج وتوزيع المنتجات الثقافية )السلع/الخدمات(، 
وعادًة ما تكون مرتبطة بقيم وأغراض معينة، وتهدف لتوصيل رسائل محددة ذات قيمة ثقافية عالية، 

بغض النظر عن قيمتها التجارية. 

الصناعات اإلبداعية  هي الصناعات التي تعتمد في أساسها على الثقافة، لكن المنتجات الصادرة 
عنها تهدف لتحقيق أغراض عملية بشكل أكبر من الصناعات الثقافية. وعلى الرغم من عدم تصنيف 

هذه الصناعات ضمن إطار الفنون التقليدية، إال أنها تعتمد بشكل كبير على الدمج بين العناصر اإلبداعية 
المختلفة في جميع أنشطتها وعملياتها. 

ما هو االقتصاد اإلبداعي؟
كان االقتصادي البريطاني جون هوكينز أول من صك 
مصطلح "االقتصاد اإلبداعي" في عام 2001 لوصف 

القطاعات التي تعتمد منتجاتها وخدماتها على حقوق 
الملكية الفكرية.5

ُيَعد االقتصاد اإلبداعي مفهوًما متطوًرا وواسًعا. يمكن 
تعريفه على نطاق أوسع عن طريق وصفه بأنه "نقطة 

التقاء بين اإلبداع والثقافة واالقتصاد والتكنولوجيا قادرة 
على إنشاء رأس مال وتوليده وتشغيله، أي أنه اقتصاد قادر 

على خلق الدخل وخلق الوظائف وتوليد إيرادات التصدير 
في نفس الوقت الذي يعزز فيه االندماج االجتماعي 

والتنوع الثقافي وتطوير مهارات اإلنسان".6

بيتراغو وآخرون، 2013   .5

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2018   .6

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار
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ما الذي تشير إليه األرقام في جميع أنحاء 
العالم؟  

سلط التقرير البارز الذي أجراه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية في عام 2018 حول االقتصاد اإلبداعي الضوء 

على تضاعف حجم السوق العالمي للمنتجات اإلبداعية، إذ 
قفز من 208 مليارات دوالر أمريكي في عام 2002 إلى 

509 مليارات دوالر أمريكي في 7.2015 ويتوقع المؤتمر 
كذلك زيادة حركة التجارة في السلع والخدمات اإلبداعية 
وإسهاماتها في إجمالي الناتج المحلي مما يجعلها "قوة 

اقتصادية ال ُيستهان بها".
ة".

 
تستخدم العديد من االقتصادات المتقدمة الصناعات الثقافية 

واإلبداعية كأصول راسخة لها دور مهم في تعزيز القدرة 

التنافسية بين االقتصادات على مستوى العالم.   

على الرغم من قلة االعتماد على الصناعات الثقافية واإلبداعية 
في اقتصادات  الشرق األوسط وإفريقيا، إال أنها حققت 

إيرادات بقيمة 58 مليار دوالر أمريكي ووفرت 2.4 مليون 
وظيفة في عام 2015، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 8.10٪

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2018   .7

إرنست ويونغ، 2015   .8

القيمة

عدد الوظائف

المفوضية األوروبية

 508 مليار
2016

الشكل1-1 تأثير الصناعات الثقافية واإلبداعية على االقتصاد، أحدث األرقام المنشورة في دول االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة 
والشرق األوسط وشمال إفريقيا من مصادر مجمعة:  إرنست ويونغ، 2015، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 2018

 المفوضية
األوروبية

 7.4 مليون
2016

 المملكة
المتحدة

2.6 مليون
2018

 الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

 1.7مليون
2018

 الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

 85 مليار
2015

 المملكة
المتحدة

 144مليار
2018

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار



دبي مدينة اإلبداع 25

الصورة: "موقع الهوية" في معرض التخرج العالمي. مستخدمة بموافقة معرض التخرج العالمي. 
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القيمة االقتصادية للقطاع الثقافي
 يعود القطاع الثقافي بالنفع على االقتصاد من

ثالثة جوانب:9

األثر االقتصادي المباشر هو أي إسهام للصناعات    •
االقتصادية والثقافية في االقتصاد، فعلى سبيل 

المثال، المعرض الفني الذي يوظف 100 شخص يترك 
 أثًرا مباشًرا على االقتصاد يتمثل في توظيف

 100 شخص واألرباح الصادرة عن بيع المعروضات.

األثر االقتصادي غير المباشر هو أي قيمة اقتصادية    •
تولدها الصناعات الداعمة التي تقوم بتوظيف األفراد 

وتوفير المنتجات والخدمات التي تخدم الصناعات 
الثقافية واإلبداعية. على سبيل المثال، يتمثل األثر 

االقتصادي غير المباشر لمعرض مفتتح حديًثا في األرباح 
الصادرة عن وكالء العقارات الذين يعملون كوسطاء 

لشراء الممتلكات، وعمال البناء الذين يقومون ببناء 
المعرض، وخبراء شحن المعروضات الفنية الذين 

يقومون بتركيب القطع الجديدة ومتعهدو تقديم 
الطعام الذين يقدمون المأكوالت والمشروبات في 

 أقسام المعرض.

األثر االقتصادي المستحدث هو التغيير الذي يحدث    •
في القيمة االقتصادية نتيجًة للمصروفات التي ينفقها 

العاملون في الصناعات الثقافية واإلبداعية )األثر 
االقتصادي المباشر( والمصروفات التي تنفقها القوة 

العاملة الداعمة للصناعات الثقافية واإلبداعية )األثر 
االقتصادي غير المباشر(. فمثاًل، المصروفات التي 

ينفقها موظفو المعارض الفنية وعمال البناء وأخصائيو 
شحن المعروضات الفنية ومتعهدو تقديم الطعام على 

مستلزمات البقالة واإليجار والبنزين وعضوية النادي 
الرياضي ُتَعد أثًرا اقتصادًيا مستحدًثا. 

أظهرت دراسة أجريت عام 2019 في 
المملكة المتحدة أن كل جنيه إسترليني 

يولده قطاع الثقافة نتيجًة لألثر االقتصادي 
د مقابله 1.24 جنيه إسترليني  المباشر، ُيولَّ
كأثر اقتصادي غير مباشر ومستحدث في 

القطاعات األخرى لالقتصاد.10

قد يشمل النطاق األوسع لتأثير الصناعات الثقافية واإلبداعية 
على االقتصاد:

النمو االقتصادي القائم على المكان: يمكن لالستثمار 
في قطاع الثقافة الدفع باالقتصاد المحلي ناحية التوسع 

من خالل:

جذب الزائرين إلى العروض والفعاليات الثقافية  • 
خلق فرص عمل جديدة • 
تشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة • 
تطوير المهارات والمواهب  • 
تجديد المناطق الحضرية • 
تنويع مصادر االقتصاد• 
تضافر جهود المجموعات الثقافية واإلبداعية الجديدة• 

الترويج للمدينة: يمكن أن يؤدي االتجاه لالستثمار في 
شتى أنشطة الثقافة والفنون إلى الترويج للمدينة وصبغها 

بطابع خاص واستثنائي يميزها عن أي مدينة أخرى تقدم 
نفس خدماتها، مما يجذب إليها المتخصصين في الصناعات 
اإلبداعية والثقافية من كل مكان.  ويسهم ذلك في تغيير 

نظرة العالم لقيمة المدينة الثقافية تغييًرا جذرًيا، جاذًبا إليها 
المزيد من االستثمارات الخارجية.

أطلقت برلين حملة بعنوان "Be Berlin" في عام 2008 
مولتها الحكومة األلمانية إلعادة الترويج لمكانتها بين مدن 

العالم المتقدمة، صاحبت هذه الحملة مشروعات إبداعية 
وحمالت سنوية، مثل: "مدينة التغيير" و"أفضل مكان للحياة". 
وبحلول عام 2015، احتلت برلين المرتبة الثامنة في المؤشر 

العالمي لقابلية العيش في المدن الذي تصدره مجلة 
"اإليكونوميست".11

جذب المقيمين: تعبر الثقافة عن مدى جاذبية المدينة 
والمستوى المعيشي الذي توفره.12

السياحة الثقافية: تولد أنشطة الفنون والثقافة العديد من 
اإليرادات وتجذب السياح والزوار لزيارة المتاحف ومواقع 

التراث الثقافي وتؤثر على القطاعات الداعمة األخرى، مثل: 
الفنادق والسفر والسياحة. 

CEBR، 2019 مركز بحوث االقتصاد واألعمال   .9

CEBR 10.   مركز بحوث االقتصاد واألعمال

ميديم، 2015   .11

12.  مونتالتو وآخرون، 2019

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار
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دي بروبريس وهايبونين، 2008   .13

الفوائد األوسع نطاًقا

الشكل 1-3 األثر االقتصادي الكلي

1
األثر 

المباشر
األرباح والوظائف 

التي تولدها 
المؤسسات الفنية 
والثقافية بشكل 

 مباشر.

2
األثر غير 
المباشر

األرباح والوظائف التي 
تدعمها الصناعات المحلية 

التي توفر السلع والخدمات 
للقطاعات الفنية والثقافية.

3
األثر 

المستحدث
األرباح والوظائف التي 
يستفيد منها االقتصاد 
بشكل كلي عند إنفاق 
الموظفين المرتبطين 

بقطاعات األثر المباشر وغير 
المباشر لمصروفاتهم في 

قنوات االقتصاد العام.

ما هي التجمعات اإلبداعية13:

1

2

3

4

مجموعة من "األشخاص 
المبدعين" المهتمين بكل 

ما هو مبدع وجديد، ولكن 
ليس بالضرورة أن يهتموا 
جميًعا بنفس الموضوع.  

مكان مشجع على االبتكار 
ُتطَرح فيه األفكار واآلراء 

وتتطور فيه األفراد 
والعالقات والمواهب . 

بيئة رحبة متقبلة للجميع 
يطلق أفرادها لخيالهم 

العنان ويعبرون عما 
يشعرون به بحرية. 

شبكة كبيرة من 
العالقات المتداخلة التي 

تتبادل األفكار الدائمة 
التغير ويزيد فيها تفرد 

الفرد وُتبَرز هويته.  
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القيمة االقتصادية للقطاع الثقافي
تختلف طبيعة قطاع الثقافة عن أي قطاع آخر، ألن اإلنتاج 

الفني والثقافي يؤثر في األصل على مشاعر اإلنسان ويولد 
إحساًسا بالرضا والمتعة لدى كل من تربطهم صلة بعالم الفن 
والثقافة من مبدعين وعاملين ومشاهدين وجماهير، لذا فإن 

توسيع نطاق التأثير الذي يتركه الفن على مجموعاته الصغيرة 
وتوصيله إلى جميع أفراد المجتمع من شأنهما تحسين الحالة 

النفسية والعقلية للمجتمع بأسره. فإن مجرد االستماع إلى 
لحن موسيقي عذب يحرك مشاعر المرء ويجعله يتذوق معنى 

للسعادة والجمال. كما أن آراءنا في اإلنتاج الثقافي تعتمد 
في األساس على وجهة نظرنا عن الجمال وعلى المشاعر 

التي تسيطر على وجداننا، ويأتي هنا دور المؤسسات العامة 
الناشرة للفنون والثقافة لتمنحنا المادة التي من شأنها مدنا 

بالمشاعر اإليجابية.  

وكما ذكرنا سابًقا، فإن فوائد القطاع الثقافي متعددة وال 
تقتصر على نمو االقتصاد والعوائد واألرباح المالية فحسب، بل إن 
أنشطة القطاع والجهات المعنية به تمتد آثارها اإليجابية لتشمل:

الصحة  •
التعليم  •

رأس المال االجتماعي  •
بناء األمة  •

الصحة 

أثبتت الدراسات أن المشاركة في األنشطة الفنية والثقافية 
تقلل من مشاعر االكتئاب والقلق وتزيد من إحساس اإلنسان 
بالرضا عن حياته بغض النظر عن مستواه المادي أو التعليمي 

أو معاناته من أي مرض أو إعاقة. كما أن مشاركة كبار السن 
في األنشطة تحسن من حالتهم الصحية بشكل عام -أي من 

الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية- وتقلل من شعورهم 
بالعزلة والوحدة.14

الشكل 1-3 اآلثار اإليجابية للصناعات الثقافية واإلبداعية على الجوانب االجتماعية. 
المصدر: مصادر متعددة  

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار

14.   وزارة الثقافة والسياحة والرياضة في أونتاريو، 2015
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التعليم

ثبت أن المشاركة في األنشطة الثقافية تحسن المهارات 
المعرفية لدى األفراد، ويتضمن ذلك: القدرة على التعلم 

والذاكرة الجيدة والحس الموسيقي والفهم واإلدراك بشكل 
عام،15 كما أنها تحسن المهارات االجتماعية بين األطفال. وقد 

أوضحت دراسة أجراها مجلس الفنون بإنجلترا في عام 2016 أن 
المدارس التي ترتفع فيها نسبة مشاركة الطالب في الفصول 

الفنية، تقل فيها مشكالت السلوك العدواني والشغب ويتخرج 
من مرحلتها الثانوية عدد أكبر من الطالب16 

رأس المال االجتماعي

تسهم الثقافة في بناء رأس المال االجتماعي، أي في تكوين 
مجموعات تتشارك العالقات والقيم ذاتها، والتي تفضي في 

النهاية إلى بناء المجموعات المحلية الصغيرة والمجتمع ككل. 
ترفع المشاركة في األنشطة الفنية والثقافية من مستوى 

التفاعل والتواصل بداخل المجتمع، وتؤدي في نفس الوقت 
إلى زيادة الثقة بين أفراد المجتمع وارتفاع شعورهم باالنتماء، 

مما يعزز تناغم النسيج المجتمعي ويزيد من تماسكه وترابطه 
ويقلل حدة االختالفات. 

فنجد أن الثقافة تمنح األفراد والمجموعات المختلفة عن 
بعضها البعض وسيلة للتواصل واالندماج. أثبتت العالجات 

الفنية والموسيقية فعاليتها في دمج األفراد في المجتمع.17  

بناء المجتمع

إن بناء الشخصيات المتزنة فكرًيا ونفسًيا والمستعدة للتعايش 
واالندماج في مجتمع متعدد الفئات والخلفيات ُيعد أحد أهم 
اآلثار اإليجابية للثقافة والفنون. ففي المجتمعات التي تضم 
ثقافات متعددة، نجد أن الثقافة تخلق "روابطًاً اجتماعية بين 

األفراد تظهر عند مشاركتهم للتجارب الفنية من خالل النقاش 
والحوارات ويعبرون عن القيم المشتركة وهوية المجتمع من 

خالل األعمال الفنية التي تحيي ذكرى تاريخ الوطن". 18

تلعب الثقافية أيًضا دوًرا محورًيا في تعزيز تراث المجتمع 
والحفاظ عليه، والتراث بدوره يسهم في بناء الهوية الوطنية 

المتماسكة. وعلى الصعيد اآلخر، تستعين الدول بالثقافة 
والفنون لتخلق قوة ناعمة قادرة على تقوية العالقات الدولية 

ورفع مكانة الدولة.19

الصورة: معرض سكة الفني 2019. مستخدمة بموافقة من هيئة الثقافة والفنون في دبي. 

15.    تريبني واآلخرون، 2010

16.    مجلس الفنون بإنجلترا، 2016

17.    مركز هداية، 2015

18.    مجلس الفنون بإنجلترا، 2016

19.    وزارة الرقمية الثقافة واإلعالم والرياضة في المملكة 

المتحدة، 2016

القطاع الثقافي: قطاع واعد لالستثمار
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ازدياد االهتمام العالمي بالثقافة 
لقد شهدت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد 

والعشرين زيادة استثنائية في نسبة المشاركة في األنشطة 
الثقافية داخل األسواق الناشئة، حيث ازدادت معدالت 

الهجرة من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية بصورة 
هائلة، وبعد أن كان عدد القاطنين في المناطق الحضرية 

751 مليون شخًصا في عام 1950 وصل إلى 4.2 مليار 
شخص في عام 20.2018

مع زيادة عدد سكان المدن وارتفاع مستوى الدخل، أصبح 
لدى أبناء الطبقة الوسطى الجديدة فرصة أكبر للتعرف على 

أشكال الثقافة المختلفة وحضور الفعاليات الثقافية. ومع 
وجود نسيج مجتمعي حضري يقسم أوقات يومه بين العمل 

والترفيه والتسلية، سنجد زيادة ملحوظة في رغبة مختلف 
أفراد هذا المجتمع في تذوق الفنون والثقافة.

أصبحت األماكن الحضرية تجذب السكان والزوار الباحثين 
عن أماكن تضم تجارب ثقافية متنوعة وأصيلة، بعد أن زادت 

معدالت التعليم فيها وارتفع مستوى سكانها المعيشي. 
وارتفع كذلك اتجاه األفراد في جميع أنحاء العالم إلى 

البحث عن العناصر الثقافية والفنية المتنوعة واألصيلة، وذلك 
على الرغم من انتشار فكرة العولمة وتزايد إصدار المنتجات 

الهادفة لتوحيد أفكار وأذواق الجماهير، مثل: األفالم 
الرائجة سريعة االنتشار واتجاهات األزياء السائدة واأللبومات 

الموسيقية الموزعة على نطاق واسع. 

لقد أدى ارتفاع طلب سكان المدينة على األنشطة الفنية 
والثقافية إلى إنشاء مؤسسات وأماكن تهدف إلى تنمية 

القطاع الثقافي. واليوم، يعمل نحو 30 مليون شخص أو ما 
يقرب من%1 من نسبة القوة العاملة في جميع أنحاء العالم 

في الصناعات الثقافية واإلبداعية.21

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، 2018   .20

إرنست ويونغ، 2015   .21
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قطاع دبي الثقافي المتنامي
يزداد الطلب على األنشطة الثقافية في دبي وتشير أحدث 

البيانات الصادرة عن مركز دبي لإلحصاء إلى ما يلي:

الطلب على األنشطة الثقافية في زيادة مستمرة داخل دبي.
إن وتيرة إنفاق األسر على األنشطة الثقافية اآلن أسرع 

من وتيرة اإلنفاق بشكل عام في عام 2014. تشير مواقع 
التواصل االجتماعي إلى أن االهتمام بالثقافة في دبي آخٌذ 

في االزدياد. تشتهر دبي بمعالمها السياحية، وفي نفس 
الوقت عليها تنمية مرافقها الثقافية األساسية. فعلى سبيل 

المثال، لن  يلبي عدد المتاحف المتاحة حالًيا احتياجات االتجاه 
السياحي المتزايد لزيارة المتاحف، ونجد أن النقص في عدد 
المرافق الثقافية يتزايد طردًيا مع ارتفاع الطلب على حضور 
األنشطة الثقافية، والتي يدل عليها الرغبة في خلق فرص 

العمل ومعدل إنفاق األسر.

نسبة مشاركة السياح في النشاط الثقافي 
تشير نسب السياحة في دبي إلى أن عام 2019 شهد زيارة 
أكثر من 10 ماليين سائح لمنطقة الخور التي تضم معظم 

متاحف المدينة، ولكن سجالت تسجيل الدخول تشير إلى 
أن 1.5 مليون سائح فقط أو ما يزيد قلياًل عن %19 من 

مجموعهم الكلي قاموا بزيارة المتاحف. وتشير هذه األرقام 
المتناقضة إلى وجود عجز في تلبية المتطلبات.

شكل القطاع الثقافي نحو %4.02 من 
 إجمالي الناتج االقتصادي لدبي في

عام 2019.

ينعكس االزدهار الذي يشهده القطاع الثقافي في الوقت 
الحالي في زيادة اإلنتاج الثقافي وفي احتياجات القطاع 
المتزايدة من العمالة. وبإجراء تقييم واسع النطاق لبيانات 

إجمالي الناتج المحلي )بما في ذلك الفرص الوظيفية 
الجديدة ونمو النشاط التجاري بالمدينة(، سنجد أن قطاع 

الثقافة شكل حوالي %4.02 من الناتج االقتصادي 
لدبي في عام 2019، حتى في ظل األزمات االقتصادية 

األخيرة.22 وعلى الرغم من أن قطاع الثقافة يقع تحت 
المظلة الكبرى القتصاد دبي ويتأثر بنفس العوامل الخارجية 

التي يتأثر بها االقتصاد الكلي بشكل عام، إال أنه قادر على 
توفير مصادر ربح متنوعة ستساعد في التغلب على فترات 

الركود االقتصادي. 

أثرت قرارات اإلغالق التام التي حدثت جراء تفشي 
كوفيد-19 في عام 2020 تأثيًرا سلبًيا حاًدا على أنشطة 
قطاع الثقافة. ظهرت إجراءات للتكيف مع اآلثار السلبية 

لتلك األزمة في عدة قطاعات، ومنها:  استخدام غرف 
العرض االفتراضية داخل المعارض الفنية وارتفاع نسبة 
استخدام الكتب الصوتية. وفي استجابة فورية للوباء، 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة "البرنامج الوطني لدعم 
 المبدعين"، قدم هذا البرنامج منًحا يصل قدرها إلى

4.6 ماليين درهم إماراتي لشركات القطاع الثقافي داخل 
اإلمارات العربية المتحدة.23 ومع تعافي الدولة من تداعيات 

الوباء، سيتوجب على القطاع إيجاد طرق جديدة لتلبية 
طلبات المبدعين ومحبي األنشطة الثقافية. إن استضافة 
معرض إكسبو 2020 دبي فرصة ذهبية تفتح الباب أمام 

الجماهير الستكشاف آفاق جديدة في دبي تجعلهم 
ينغمسون في تجارب أكثر عمًقا وتنوًعا. 

مركز دبي لإلحصاء، 2019   .22

مؤسسة دبي للمستقبل، 2020   .23
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الصورة: سوق أسبوع دبي للتصميم DXBDW2020 ،2020. مستخدمة بموافقة من مجموعة آرت دبي.
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2
نموذج المنهجية والتصنيف

 الصورة:  خلوت من تصوير سهند هساميان، 2016. 
مستخدمة بموافقة غرف عرض "الخط الثالث".
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غرض وسياق الدراسة 
يتمثل الغرض من هذه الدراسة في تقييم الوضع الحالي 

لقطاع الثقافة في دبي ووضع تصور عن اإلمكانيات 
المتوقع ظهورها في المستقبل من خالل استخدام وسيلة 
تحليلية تتعامل مع الصناعات االقتصادية ككيان اقتصادي 

متكامل. 

تعتمد الدراسة على الجهود التي بذلتها هيئة الثقافة 
والفنون في دبي في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها 

لعام 2021 وحتى 2025، وتتضمن الدراسة األولويات 
التي حددها القطاع للصناعات الثقافية الواقعة تحت إدارة 

الهيئة. وتتناول الدراسة أيًضا التوجيهات اإلستراتيجية للقطاع 
االجتماعي التي وضعتها خطة دبي اإلستراتيجية 2021، 
وكذلك التشريعات والقرارات التي اتخذتها وزارة الثقافة 

والشباب على المستوى االتحادي. 

كما تسلط الدراسة الضوء على الرؤى واالتجاهات الشاملة 
والمستقلة التي وضعها صانعو السياسات.

 

النطاق
يمكن تصنيف الصناعات الثقافية بشكل عام تحت المظلة 

األوسع للصناعات اإلبداعية. وُيعد تحديد القيمة االقتصادية 
التي يمثلها القطاع الثقافي أمر بالغ الصعوبة، ألنه يعتمد 

في األساس على اإلطار المستخدم لتعريف طبيعة الصناعات 
الثقافية وعالقتها ببقية الصناعات اإلبداعية األخرى ومدى 

إسهامها في االقتصاد اإلبداعي. 

ولهذا السبب، وضع التقرير نموذج تصنيف مخصًصا لدبي  
ومتماشًيا مع اإلطار االتحادي الذي تعتمده وزارة الثقافة 

والشباب. يحدد نموذج التصنيف نطاق الصناعات التي 
ستتناولها الدراسة. 

باالعتماد على النموذج المحدد لدبي، تم اقتراحست صناعات 
ثقافية أساسية لتشكل حجر أساس قطاع الثقافة. ويرى 
التقرير أن تقوية الصناعات األساسية هو شرط أساسي ال 
غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة داخل قطاع الثقافة 

بدبي والصناعات اإلبداعية ككل.

وتتمثل هذه الصناعات الثقافية األساسية في:

نموذج المنهجية والتصنيف
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الشكل 2-1  نطاق تعريفات الصناعات الثقافية األساسية في دبي 

اآلداب

تستعين اآلداب بالكلمة المكتوبة والمنطوقة للتعبير. 
يغطي مجال الطباعة والنشر قاعدة عريضة من اآلداب 

بدًءا من األعمال األدبية الكالسيكية والعصرية واألعمال 
الشعرية وحتى األنواع ذات الطابع الخاص، مثل: كتب 

األطفال والروايات المصورة وأدلة السفر واألعمال 
الفكرية والعلمية المختلفة، ويوفرهم جميًعا في شكل 

نسخ مطبوعة وإلكترونية وصوتية.

صناعة األفالم

استقبل الجماهير في الماضي هذا الفن بحفاوة شديدة 
وأطلقوا عليه اسم "الفن السابع". 

ُتَعد األفالم شكاًل بصرًيا من أشكال الفنون ، حيث يعتمد على 
التعبير عن القصص والمشاعر والتجارب من خالل الشاشة. 

تتعدد أنماط وأنواع األفالم، ومن بينها: األفالم القصيرة 
واألفالم الوثائقية وأفالم الرسوم المتحركة والسينما 

التجريبية. 

التراث الثقافي

يتمثل التراث الثقافي الملموس في األماكن 
والمجسمات ذات األهمية التاريخية، مثل: المواقع األثرية 

والهياكل التاريخية واآلثار والتحف والوثائق. ويتمثل التراث 
الثقافي غير الملموس في العادات والتقاليد والطقوس، 

التي تتضمن التاريخ الشفهي والغناء والرقص والعادات 
االجتماعية والحرف والطقوس والمعلومات المتبادلة. 

فنون األداء

تشمل فنون األداء أشكال التعبيرات اإلبداعية التي يتم 
تمثيلها أمام الجمهور، مثل: المسرح والعروض الراقصة 

والموسيقى. 

ويمكن أن تجمع العروض بين العناصر الدرامية أو 
الموسيقية أو الراقصة، وتندمج في الوقت ذاته مع 

المؤثرات التكنولوجية.  

التصميم

تشمل صناعة التصميم مجموعة كبيرة من التخصصات 
المختلفة، مثل: تصميم األزياء وتصميم رسوم الجرافيك 

وهندسة الديكور وتصميم المنتجات وتصميم المساحات 
والمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية. وتشترك جميع 

هذه المجاالت في اإلبداع واالبتكار والعملية.

الفنون البصرية
تتضمن الفنون البصرية كافة األعمال اإلبداعية التي يتم 

إنتاجها عبر الوسائط اإلبداعية المختلفة )بما في ذلك الوسائط 
التقليدية والحديثة(، والتي تعتمد بشكل أساسي على 

المؤثرات والتقنيات البصرية. يمكن تقسيم األعمال الفنية 
البصرية إلى ثالثة أنواع: األعمال ثنائية األبعاد )مثل: اللوحات 
الفنية والرسومات والصور الفوتوغرافية والطباعة( واألعمال 

ثالثية األبعاد )مثل: المنحوتات والخزفيات والمجسمات( 
وأشكال الفن الرقمي )مثل: فن صناعة الفيديو وفنون اإلضاءة 
والطباعة ثالثية األبعاد واألداء الصوتي والرسم الواقعي فائق 

الدقة ومجال الوسائط اإلعالمية المختلطة "مكس ميديا(.

نموذج المنهجية والتصنيف
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المنهجية
تم استخدام أساليب متعددة لتحليل الصناعات اإلبداعية 

موضع الدراسة، وتحديد المحفزات التي تساعد على تعزيز 
نموها والتحديات التي تهدد بإعاقة هذا النمو.

تتضمن المنهجية: 

مراجعة شاملة للدراسات واألدلة المتاحة.   • 

تحديد المعايير العالمية ذات الصلة بكل صناعة.   • 

تحليل الصناعات الثقافية األساسية التي حددها    •
 متخصصون خبراء في القطاع. 

استطالع آراء أكثر من 100 من الفاعلين األساسيين    •
 والعاملين في الصناعات الثقافية واإلبداعية بدبي. 

إجراء مقابالت بناءة مع الجهات المعنية داخل كل   •
صناعة من الصناعات للحصول على أفكار وإعداد 

 دراسات حالة.

إجراء مشاورات مع هيئة الثقافة والفنون في دبي   •
ووزارة الثقافة والشباب واألمانة العامة للمجلس 

التنفيذي حول األهداف اإلستراتيجية على مستوى 
 القطاع. 

تحليل البيانات الصادرة عن مصادر حكومية مختلفة.  • 

رسم خرائط سلسلة القيمة الحالية لكل صناعة على   •
حدة وتحليل الفجوات. 

استمد هذا التقرير جميع اإلحصاءات الواردة به من أدق 
البيانات المتاحة لدى المصادر العالمية، وكذلك أحدث 

البيانات المستمدة من الهيئات الحكومية بدبي واإلمارات 
العربية المتحدة. يضم الملحق أ جميع االقتباسات 

واإلشارات المرجعية بالتفصيل ويلخص الملحق ب مصادر 
البيانات المستخدمة. 

وبناًء على نتائج تحليل هذه البيانات، استعان التقرير بعدد 
من المؤشرات والبيانات السابقة لتقييم التأثير اإليجابي 

المتوقع لنمو الصناعات الثقافية على  اقتصاد دبي. 

يقترح التحليل عدًدا من التوصيات القائمة على البيانات 
واألدلة لمساعدة قطاع الثقافة على النمو، ويقدم إطارًا 
لقياس اآلثار الذي سيتركها هذا النمو، وسيتم تناول هذا 

الجزء في الخاتمة.

نظرة عامة على نماذج التصنيف
تصف أنظمة التصنيف الخصائص الهيكلية للصناعات 

الثقافية واإلبداعية وتساعد على قياس مدى إسهامها 
في االقتصاد. 

أصبح الحديث عن الصناعات الثقافية واإلبدعية وأثرها في 
النمو االقتصادي أحد الموضوعات الرئيسية المتكررة في 

في النقاشات السياسية. ولذلك فمن الضروري اعتماد 
نظام تصنيف مناسب مع تكييفه مع متطلبات القطاع 

واستخدامه كأساس لتقييم الصناعات الثقافية واإلبداعية 
ضمن إطار التصنيف األشمل المستخدم لتقييم أداء 

االقتصاد الكلي.

تتضمن نماذج التصنيف القياسية الحالية: إطار اليونسكو 
لإلحصاءات الثقافية )2009( ونموذج المملكة المتحدة 

للرقمية والثقافة واإلعالم والرياضة. وكانت هذه النماذج 
هي النماذج التي يفضل الجميع استخدامها من أجل 

تصنيف الصناعات الثقافية واإلبداعية لسنوات عديدة، 
ولكنها مع ذلك نالت نصيبها من االنتقاد بسبب وجود 

تناقضات في بنيتها الهيكلية. 

ومن أمثلة نماذج التصنيف األخرى: "نموذج النصوص 
الرمزية" الذي يركز على أشكال الثقافة المشهورة 

والدارجة بداًل من أشكال الفنون التقليدية، وتصنيف مؤتمر 
األمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي ينظر إلى الصناعات 
اإلبداعية )بداًل من الصناعات الثقافية( كأساس لالقتصاد 
اإلبداعي.  أما "نموذج الدوائر المركزية"، فيرى أن السلع 

والخدمات الثقافية تقدم قيمة ثقافية واقتصادية في 
الوقت نفسه، وأن القيمة االقتصادية أو المحتوى 

الثقافي لهذه السلع هو ما يحدد أهمية الصناعة اإلبداعية 
التي تمثلها.

وعلى الرغم من أن كل نموذج من هذه النماذج يقدم 
تعريًفا مختلًفا نسبًيا للصناعات اإلبداعية والثقافية، إال أنها 

جميًعا تشترك في ثالث ركائز أساسية، وهي:

اإلبداع والفنون والثقافة أنشطة منتجة.    • 

المنتجات الثقافية واإلبداعية وثيقة الصلة بالملكية   •
 الفكرية، وخاصة حقوق الطباعة والنشر. 

األنشطة التي لها دور مباشر في سلسلة القيمة    •
تحول األفكار إلى منتجات.

تتسم الصناعات الثقافية واإلبداعية بطبيعتها الديناميكية 

نموذج المنهجية والتصنيف
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المتغيرة، وهذه الديناميكية الهائلة والقدرة الكبيرة على 
التغير والتطور هي ما يؤدي إلى خلق الفرص االقتصادية 

المناسبة. ويجب وضع طبيعة هذه الصناعات المتغيرة في 
عين االعتبار عند النظر في التعريفات والتصنيفات المتاحة.

نموذج المنهجية والتصنيف
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الشكل 2-2  الخصائص األساسية لنماذج تصنيف الصناعات الثقافية واإلبداعية المختلفة ومقارنة مع قطاع الثقافة دبي لمعرفة مدى مالءمتها له

الصناعات اإلبداعية
- الدعاية واإلعالن 

- الهندسة المعمارية
- سوق األعمال الفنية 

والتحف
- المصنوعات اليدوية

- التصميم
- تصميم األزياء

- صناعة األفالم 
والفيديو

- الموسيقى
- فنون األداء

- الطباعة والنشر
- البرمجيات

- اإلذاعة والتلفزيون 
- ألعاب الفيديو 

والكمبيوتر

يقيس هذا النموذج مجموعة 
واسعة من أشكال التعبير 

الثقافي بغض النظر عن طريقة 
اإلنتاج والتسليم والقيمة 

االقتصادية

يعطي األولوية لألشكال 
الفنية لكنه ال يستبعد طرق 

توصيل هذه األشكال

يتجاوز اختصاص المؤسسات 
الثقافية

يقوم بتضمين التراث الطبيعي 
في نطاق الثقافة

ُيستخدم بشكل رئيسي لجمع 
البيانات من أجل اإلحصاءات 

الثقافية وليس لتطوير 
السياسات

يتضمن النموذج 
أنشطة ذات عناصر 

فنية وأنشطة ثقافية 
ال تقع في نطاق 

اختصاص هيئة 
الثقافة والفنون في 

دبي

يعتبر مفهوم التراث 
مصدًرا لجميع أشكال 

الفنون. يتجاهل دور 
اإلبداع الفردي في 

اإلنتاج الفني الحالي 
والمعاصر

يستخدم هذا النموذج 
نهًجا اقتصادًيا 

لتصنيف الصناعات 
لكنه ال يتماشى مع 

المشهد الثقافي 
بدبي ألنه يغفل 

عنصر التراث

يركز على األنشطة 
الثقافية الترفيهية 

التي تقع خارج 
نطاق اختصاص هيئة 
الثقافة والفنون في 

دبي

عدم وجود خطوط 
واضحة لتحديد 

الصناعات والمهن

يركز هذا النموذج 
على قدرة الصناعات 
اإلبداعية على تنمية 

االقتصاد. وُينَصح 
باستخدام نموذج 

يعتمد على الصناعات 
الثقافية لتنمية 

االقتصاد.

نموذج إدارة الثقافة 
واإلعالم والرياضة

 نموذج
مؤتمر األمم المتحدة 

 للتجارة والتنمية
 نموذج 

النصوص الرمزية 
نموذج 

اليونسكو

المجاالت األساسية
- المتاحف والمعارض والمكتبات 

- فنون األداء
- المهرجانات

الفنون البصرية
- التصميم

- الطباعة والنشر
- اإلذاعة والتلفزيون

- صناعة األفالم والفيديو
- التصوير الفوتوغرافي

- الوسائط المتعددة 

المجاالت األوسع نطاًقا
- اآلالت الموسيقية

- الهندسة المعمارية
- الدعاية واإلعالن
- معدات الطباعة 

- البرمجيات
- األجهزة السمعية والبصرية

- متاجر الكتب
- مدارس الموسيقى 

التراث
المواقع الثقافية
- أشكال التعبير 

الثقافي التقليدي

الفنون
- الفنون البصرية

- فنون األداء

وسائل اإلعالم
الطباعة والنشر 

والصحافة
- السمعيات 

والبصريات

التصميمات 
الوظيفية
- التصميم

- الخدمات اإلبداعية
- وسائل اإلعالم 

الجديدة

الصناعات الثقافية 
األساسية 

- الدعاية واإلعالن
- صناعة األفالم 

- اإلنترنت 
- الموسيقى

- الطباعة والنشر
- اإلذاعة والتلفزيون

- ألعاب الفيديو 
والكمبيوتر

الصناعات الثقافية 
الفرعية

- اإللكترونيات 
االستهالكية

- تصميم األزياء
- البرمجيات

- الرياضة

نموذج المنهجية والتصنيف
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يعطي هذا النموذج األولوية إلى 
إنتاج وعرض أنواع الفن الرائجة 

والتقليدية، وهي ذات األنواع التي 
تقع في اختصاص هيئة الثقافة 

والفنون في دبي

يستخدم تعريًفا للسلع والخدمات 
الثقافية يهتم بالخصائص االقتصادية 

والثقافية على حٍد سواء

تتسم تعاريفه بالمرونة ويوضح الدائرة 
التي تقع فيها كل صناعة

يمكن االستفادة من النموذج 
المطروح في الدراسة التي أجرتها 

المفوضية األوروبية

 نموذج
الدوائر المركزية 

الفنون اإلبداعية األساسية 
- اآلداب

- الموسيقى
- فنون األداء

- الفنون البصرية

الصناعات الثقافية األساسية األخرى
- صناعة األفالم

- المتاحف
- المكتبات

الصناعات الثقافية األوسع نطاًقا
- الخدمات التراثية
- الطباعة والنشر 

- التسجيل
- ألعاب الفيديو 

الصناعات ذات الصلة
- الدعاية واإلعالن

- الهندسة المعمارية
- التصميم

- تصميم األزياء

نموذج التصنيف المستخدم في هذا التقرير 
 يعتمد اختيار نموذج التصنيف المناسب على اآلتي:

1( وضع حدود اختصاص هيئة الثقافة والفنون في دبي 
في االعتبار وكذلك إستراتيجيتها متوسطة األجل 2( التأكد 

من مالءمة خصائص النموذج للمشهد الثقافي بدبي. أي أن 
النموذج المستخدم يجب أن يراعي الطبيعة الخاصة لألنشطة 

الثقافية ومتطلبات القطاع الثقافي في دبي. 

ويعتمد النموذج المستخدم بشكل أساسي على "نموذج 
الدوائر المركزية" الذي أعده االقتصادي الثقافي ديفيد 

ثروزبي . كما يستعين بنتائج الدراسة البارزة التي أعدها مركز 
"كي إي إيه للشؤؤون األوروبية" في بروكسل بتكليف من 

المفوضية األوروبية، والتي تناولت القطاع الثقافي تحت 
عنوان: "اقتصاد الثقافة في أوروبا".1

تؤكد منهجية نموذج الدوائر المركزية األصلية أن السلع 
والخدمات الثقافية لها قيمة ثقافية واقتصادية على حٍد سواء. 

ويضع هذا النموذج "القيمة الثقافية" للصناعات الثقافية في 
المقدمة من خالل وضع قطاع الفنون والثقافة في المركز 

أو "األساس"، ويرى النموذج أن القيمة الثقافية للسلع 
والخدمات الثقافية هي التي تمدها بخصائصها الفريدة. 

على صعيد القيمة االقتصادية، يوضح النموذج أن تأثير 
الثقافة قد يكون "مباشًرا" من خالل تقديم منتجات ثقافية 
نهائية، أو "غير مباشر" من خالل استخدام عناصر أو مكونات 

ثقافية إلنتاج منتجات غير ثقافية. كما يرى أن قطاع 
الثقافة له تأثير اقتصادي غير مباشر على الصناعات اإلبداعية 
األخرى، السيما تلك التي تعتمد على محتوى مستوحى من 

هذا القطاع

نموذج المنهجية والتصنيف

مركز أبحاث كيه إي إيه للشؤون األوروبية، 2006   .1
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خصائص النموذج المستخدم
الصناعات المصنفة في هذا النموذج.

الدائرة 1: األشكال الفنية التقليدية 
األشكال الفنية التقليدية هي األنشطة غير الصناعية الثقافية 
التي ال يخرج منها منتج نهائي يمكن استخدامه أو االستمتاع 

به. وُتَعد هذه األشكال الفنية أساس الصناعات الثقافية وتؤثر 
تأثيًرا مباشًرا على الصناعات اإلبداعية ككل. 

الدائرة 2: الصناعات الثقافية األخرى
تكون هذه الصناعات في أغلب األحيان أنشطة صناعية أو 

صناعات تمثل الثقافة فيها منتًجا نهائًيا، وُتنَتج بهدف نشرها 
وتوزيعها على نطاق واسع في السوق. 

الدائرة 3: الصناعات اإلبداعية األوسع نطاًقا 
تستخدم هذه الصناعات مكونات أو عناصر ثقافية من أجل 
إنتاج منتجات غير ثقافية، وال تقع الصناعات المذكورة في 

الدائرة 3 تحت اختصاص هيئة الثقافة والفنون في دبي.

نموذج يضع قطاع الثقافة في مركز االهتمام:

يركز هذا النموذج على القيمة الثقافية لقطاع الفنون 
والثقافة ويشرح اآلثار المركزية والمتعددة التي تتركها هذه 
القيمة على االقتصاد. ويتماشى هذا النهج تماشًيا كاماًل مع 

أولويات هيئة الثقافة والفنون في دبي اإلستراتيجية التي 
ُوضَعت أيًضا من أجل تطوير إمكانات القطاع ودفعه للتأثير 

اإليجابي في النمو االجتماعي واالقتصادي.  

نموذج شامل ومتكيف: 

على عكس نماذج التصنيف األخرى الواردة أعاله، ُيَعد 
نموذج الدوائر المركزية نموذًجا أكثر شمواًل )نظًرا ألنه 

يحدد كاًل من القيمة الثقافية واالقتصادية للقطاع( ويركز 
تركيًزا واضًحا على اآلثار االقتصادية لقطاع الثقافة. يسمح 
هذا النموذج أيًضا بدرجة من المرونة في تحديد التعريفات 
وتصنيفها ويتسم بقابليته للتكيف مع السياقات المختلفة، 

وذلك مع مراعاة كون الصناعات الثقافية واإلبداعية 
مفهوًما ديناميكًيا ومتطوًرا.  

كما يتضح من النموذج أنه كلما زادت 
قيمة المحتوى الثقافي للمنتج أو 

الخدمة الثقافية المقدمة، زادت قيمة 
هذا المنتج وأصبح أكثر قرًبا لمركز 

النموذج.

تطبيق النموذج 
يحدد نموذج التصنيف المستخدم إطاًرا واضًحا للصناعات 

الست الثقافية األساسية المتناولة بالتفصيل في هذا التقرير. 
يسهم أيًضا في تحديد المؤشرات التي تساعد على قياس 

حجم اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي يحققها قطاع 
الثقافة، وسيتم تناول هذا الموضوع في خاتمة التقرير.

يستخدم التقرير بجانب هذا النموذج وسائل تحليل أخرى 
لدراسة الصناعات الثقافية واإلبداعية، وهي: عوامل التمكين 
الرئيسية أو القوى المحركة للنمو. ويتم عرض هذه العوامل 

في الفصل الثالث.

نموذج المنهجية والتصنيف
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اختصاص هيئة الثقافة 
والفنون في دبي

اختصاص هيئة الثقافة والفنون في 
دبي باالشتراك مع مؤسسات أخرى

الجهات المعنية
األخرى

الصناعات الثقافية األخرى

أساس 
قطاع الفنون 

والثقافة
الفنون البصرية

فنون األداء
اآلداب
التراث

التصميم
صناعة األفالم

الصناعات الثقافية األوسع نطاًقا

 • الفنون البصرية 
)المصنوعات اليدوية والطباعة 

والمنحوتات والتصوير الفوتوغرافي( 
 • فنون األداء 

)المسرح والرقص والموسيقى 
والمهرجانات( 

 • اآلداب 
)الكتابة األدبية والطباعة والنشر( 

 • التراث 
)التراث الملموس وغير الملموس(

الخصائص األساسية
. أنشطة غير صناعية

. أنشطة ذات قيمة ثقافية عالية
. قدرة محدودة على اإلنتاج الواسع 

النطاق
. أنشطة تتضمن ملكية فكرية

• التصميم 
• صناعة األفالم

الخصائص األساسية
. أنشطة ذات صلة بالسوق

. أنشطة ذات خاصية صناعية
. أنشطة تهدف إلى اإلنتاج على نطاق 

واسع
. تقع ضمن اختصاصات مشتركة مع 

جهات معنية أخرى 
. أنشطة ذات صلة وثيقة بحقوق 

الطبع والنشر

•الدعاية واإلعالن والهندسة 
المعمارية وتصميم األلعاب 

وغيرها

الخصائص األساسية
. األنشطة والصناعات االقتصادية 

التي تعتمد على الصناعات الثقافية 
المتضمنة لعناصر ثقافية أو إبداعية 

مهمة داخل سلسلة القيمة التابعة لها

أساس قطاع 
الفنون والثقافة

الصناعات اإلبداعية
األوسع نطاًقا 

الصناعات الثقافية
األخرى 

الشكل 2-1  نموذج التصنيف المستخدم للصناعات الثقافية األساسية 
بدبي والمأخوذ عن نموذج الدوائر المركزية 



دبي مدينة اإلبداع44   



دبي مدينة اإلبداع 45

3
عناصر تمكين النمو

 الصورة: بيت العطور، متحف الشندغة، 2020 
.GSM مستخدمة بموافقة من
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يعتمد النمو الناجح للقطاع الثقافي -والذي ُيقاس عن طريق 
جودة المنتج الثقافي وإمكانية الوصول إليه ومدى مشاركة 

الجمهور فيه- اعتماًدا كبيًرا على حجم النمو الذي تحدثه 
العوامل التمكينية على مستوى القطاعات. إن العوامل 
التمكينية عبارة عن قوى أو ظروف تساعد القطاع على 

النمو، وبالفعل تزدهر الصناعات الثقافية عند تطبيق هذه 
العوامل على النحو السليم. 

يصب ازدهار الصناعات الثقافية بدوره في مصلحة القطاع 
ويجعله أكثر قوة وفاعلية وتأثيًرا على القطاعات والمجاالت 

األخرى. ويساعد على تحقيق األرباح لدى قطاعات مثل 
السياحة والصناعة، ويسهم في تحسين مستوى السكان 

المعيشي، بل ويرفع من شأن دبي الثقافي على المستوى 
العالمي.

هناك عالقة تكاملية وثيقة بين الصناعات الثقافية 
والمؤسسات األكاديمية والمراكز البحثية واإلبداعية. فهي 

تدعم بعضها بعًضا وتزدهر من خالل مشاركة األفكار والموارد 
البشرية بين بعضها البعض. ولذلك نجدهم يعملون في نفس 
النطاق )مثال: داخل المناطق المخصصة لالبتكار والجامعات 

وغيرها من البيئات الداعمة لإلبداع واالبتكار.(.1

تعمل العوامل التمكينية على تسريع عملية 
التغيير وستشهد دبي نمًوا كبيًرا  عند تطبيق 

هذه العوامل السبعة المحفزة على النمو 
على أرض الواقع.

كمدينة إبداعية رائدة في المنطقة، يمكن أن تصبح دبي 
نقطة التقاء عالمية للصناعات الثقافية واإلبداعية في 

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن طريق: 

تأسيس منصة تساعد المواهب اإلقليمية المبدعة على   •
 االبتكار واإلنتاج داخل دبي

تأسيس منصة لعرض األنشطة الثقافية والفنية   •
وتقديرها وتعلمها والتفاعل معها

يحدد هذا الفصل سبعة عوامل تمكينية رئيسية تعمل جنًبا 
إلى جنب لدعم نمو قطاع الثقافة. ويتناول الفصل كل عامل 
من العوامل التمكينية ويدرس آثاره على القطاع بأكمله، أما 
الفصل الثالث فيستعرض بالتفصيل طرق تطبيق هذه العوامل 

داخل الصناعات.

المنتدى االقتصادي العالمي، 2016   .1

عناصر تمكين النمو
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سبعة عوامل تمكين رئيسية تحفز نمو الصناعات 
الثقافية واإلبداعية

البنية التحتية
تشكل البنية التحتية ركيزة قطاع الثقافة فهي 

الوسيلة التي يتم من خاللها توصيل إبداعات 
العاملين في مجال الثقافة إلى الجمهور. 

تمكن هذه المنصات المادية والرقمية الفنانين 
والعاملين في مجال الثقافة من إنتاج أعمالهم 

وتوزيعها وتوصيلها عبر اإلنترنت أو شخصًيا.

التعليم
تعمل وسائل التعليم الرسمية وغير الرسمية 

على وضع أساس يساعد في تعريف الطالب 
على الثقافة وأهميتها، مما يفتح الباب أمام 

األجيال الجديدة للعمل في مجال الثقافة. 

جذب المواهب 
عادًة ما تزدهر القطاعات الثقافية في 

المجتمعات التي تجذب المواهب والكفاءات 
للعمل والعيش بها )والتي يكون لديها القدرة 

المادية لتحقيق ذلك(. فالقطاعات الثقافية 
األكثر نجاًحا على مستوى العالم تقع في 
مجتمعات تحولت إلى مراكز عالمية لجذب 

المواهب.

ريادة األعمال واالبتكار
االبتكار هو توليد األفكار الجديدة التي تنهض 

بقطاع الثقافة وريادة األعمال هي تطبيق 
هذه األفكار على أرض الواقع. ويمكن أن 
تشكل تلك األفكار داخل قطاع الثقافة أو 

بمساعدة المنظومة اإلبداعية بأكملها.

التمويل
تعمل مصادر االستثمار الحكومية والمؤسسية 

وغير الربحية والخيرية على حل مشكلة التمويل، 
مما يوفر للفنانين وغيرهم من المتخصصين في 

مجال الثقافة الوقت والمكان - واالستقرار 
المالي - لإلبداع واالبتكار. كما أن التمويل 
ضروري إلطالق المبادرات الثقافية الكبرى 

والحفاظ على وجودها.

اللوائح التنظيمية
تهيئ القوانين واللوائح والسياسات التي 

تحكم الصناعات الثقافية المختلفة بيئة مواتية 
لقطاع الثقافة. يمكن للوائح التنظيمية الفعالة 
حماية حقوق الملكية الفكرية وتمويل الفنون 

العامة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة 
وتعزيز الخيارات الثقافية في دبي على 

مستوى العالم.

المشاركة العامة 
يعتمد قطاع الثقافة بشكل أساسي على 
فكرة "المشاركة"، فكلما زادت المشاركة 

زاد اإلقبال على األنشطة الثقافية، وهو 
األمر الذي يعزز بدوره نمو القطاع الثقافي 

وازدهاره.

عناصر تمكين النمو
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تهيئة البيئة المناسبة: البنية التحتية 
تشير البنية التحتية إلى المنصات والشبكات والكيانات 

والمرافق — المادية والرقمية — التي تمكن الفنانين والعاملين 
في مجال الثقافة من إنتاج أعمالهم وتوزيعها وإيصالها إلى 

الجمهور، والتي تتيح للجمهور االطالع على هذه األعمال 
وتذوقها والتفاعل معها.

إن البنية التحتية ضرورية إلنتاج وتوزيع األنشطة الفنية 
والثقافة وضمان انتشارها والتفاعل معها. وُيعد استخدام 

التكنولوجيا الرقمية أمًرا ضرورًيا ليس فقط إلطالق 
المشروعات والمنتجات الثقافية الجديدة، وإنما أيًضا 

لتعزيز قدرة الجمهور على الوصول لتلك المنتجات )السلع 
والخدمات(.

البنية التحتية المادية

تتضمن البنية التحتية المادية:

•   مراكز اإلنتاج، مثل: إستوديوهات الفنانين والمطابع 
وإستوديوهات األفالم 

•   مراكز البحث والمعرفة، مثل: المكتبات ودور المحفوظات
•   المجمعات واألحياء الثقافية

•   المهرجانات والمعارض التجارية
•   البنية التحتية الداعمة الثانوية، مثل: أماكن سكن ميسورة 
التكلفة للعاملين في الصناعات الثقافية واإلبداعية ووسائل 

نقل للوصول إلى أماكن التعلم / العمل

على مدى الخمسة عشر عاًما الماضية، حرصت دبي على 
توسيع وتطوير بنيتها التحتية المادية التي تخدم قطاع الثقافة 

بشكل كبير وأنشأت العديد من المشروعات المهمة، ومن 
بينها: الحي الفني في السركال أفنيو، وحي دبي للتصميم 

)d3(، ومنطقة دبي التاريخية، ومجمع دبي لإلعالم، ودار 
دبي لألوبرا، ومكتبات دبي العامة، ومتحف االتحاد، ومتحف 

المستقبل والعديد من المشروعات األخرى.

تتسم المؤسسات اإلبداعية بأنها تنمو وتزدهر بشكل أكبر 
عندما تعمل في مواقع قريبة من بعضها البعض. فعندما 
يجتمع اإلبداع الفني واالبتكار التقني والدعم المؤسسي 
سوًيا في مشروع واحد، ستكون النتيجة حتًما هي تقديم 

منتجات وخدمات ثقافية جديدة ومبتكرة وفريدة من نوعها. 
ولهذا السبب، زاد اإلقبال على إنشاء المجمعات الثقافية 

واإلبداعية، وهي عبارة عن مجموعات من األفراد 
والمؤسسات المستقلة التي تعمل بالقرب من بعضها البعض 

في نفس المكان )على سبيل المثال: نفس المنطقة الحرة، أو 
نفس الحي، إلخ( ويتم االستعانة بهذه التجمعات كثيًرا لدعم 

استدامة التنمية االقتصادية.

وتحتضن دبي عدًدا من المجمعات اإلبداعية البارزة التي تضم 
مرافق فائقة التطور مثل حي دبي للتصميم، لكن حتى اآلن، 
لم يتم استغالل اإلمكانات والقدرات الهائلة التي تتمتع يها 
هذه المجمعات بشكل كامل. واستطلع التقرير آراء الفاعلين 

األساسيين داخل القطاع حول دور المجمعات اإلبداعية 
ووضعها الحالي، وكان من رأيهم أن القطاع ال يستغل 

إمكانيات المجمعات على النحو الكافي وأنها بحاجة إلى 
المزيد من الدعم والموارد لتعزيز إنتاجيتها وتعظيم االستفادة 

منها، وللمساعدة في تأسيس مجتمعات ثقافية تكاملية تقوم 
على التفكير والتجربة واإلنتاج المشترك.

في االقتصادات اإلبداعية الرائدة، تلعب 
التجمعات الثقافية دورًا كبيرًاً في دعم 

وتطوير الصناعات الثقافية واإلبداعية 
، حيث تحرص تلك االقتصادات على 

جمع العديد من المواهب والمؤسسات 
اإلبداعية تحت سقٍف واحد لتعظيم 

االستفادة منها ومساعدتها على تقديم 
قيمة جديدة ومؤثرة. 

البنية التحتية الرقمية

تتضمن البنية التحتية الرقمية عناصر مهمة ومميزة، مثل: 
إمكانية االتصال واألجهزة اإللكترونية والبرمجيات والتطبيقات 
والمنصات والخدمات عبر اإلنترنت والتجارة اإللكترونية وبالطبع 

اإلنترنت. وتعتمد الصناعات الثقافية واإلبداعية اعتماًدا كبيًرا 
على البنية التحتية الرقمية القوية والمتطورة، مثل: 

الرقمنة ُتَعد أساًسا ال غنى عنه في البنية التحتية األساسية 
لكافة القطاعات االقتصادية بما في ذلك القطاع الثقافي، 
وأصبحت التطبيقات الرقمية تلعب دوًرا كبيًرا في تعزيز أداء 

القطاع اإلبداعي والثقافي. تتيح لنا الرقمنة إمكانية نشر 
المحتوى الثقافي الرقمي على اإلنترنت، كما أنها تقوي 
من فاعلية التفاعالت المادية. وتتوفر العديد من المنتجات 

الثقافية بشكل رقمي على اإلنترنت، إذ يمكن بث أي حدث 
ثقافي ُيعَرض في أي مكان بالعالم مباشرًة على الشاشات أو 

حتى استعارة الكتب من المكتبات المحلية. 

أدوات التعاون عبر اإلنترنت أصبحت تشكل أداة مهمة 
وعملية للصناعات الثقافية واإلبداعية وتساعدها على سبيل 
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المثال في زيادة التعاون الدولي بين الفنانين والمؤسسات 
وتعزيز التبادل الثقافي االفتراضي وإتاحة المزيد من فرص 

التعلم. وزاد استخدام أدوات التعاون عبر اإلنترنت زيادة هائلة 
في أعقاب جائحة كوفيد-19. ساعد انتشار استخدام أنظمة 

التعليم والعمل عن بعد االقتصاد اإلبداعي على االستمرار 
والنمو، وال سيما مؤتمرات الفيديو التي كانت محدودة 

االستخدام داخل اإلمارات وأصبحت أداة تواصل إلكترونية 
ضرورية وال غنى عنها تمكن الموظفين وأصحاب العمل من 

مواصلة عملهم. 

المجمعات الثقافية االفتراضية، على غرار المجمعات 
الفعلية، تعتمد المجمعات الثقافية االفتراضية على التعاون 

بين الجهات الثقافية المختلفة لكن عبر اإلنترنت، ويسمح هذا 
التعاون الرقمي بالتواصل الفعال بين المبدعين والمتخصصين 

والمؤسسات الثقافية حول العالم. على سبيل المثال، تضم 
شبكة األحياء الثقافية العالمية 48 مجمًعا ثقافًيا داخل 25 

دولة وتوفر البنية التحتية التي تسهل عمليات التعاون وتبادل 
المعرفة وتعمق استخدام إستراتيجيات الثقافة وأدوات 

السياسة. 2. إن حي السيركال أفينيو بدبي عضو في شبكة 
األحياء الثقافية العالمية، مما يمكن المؤسسات الستين التي 

يضمها من العمل والتعاون مع مؤسسات تعمل في نفس 
نطاق عملها داخل مجمعات أخرى.

تعتمد فعالية البنية التحتية الرقمية على مدى قدرتها على 
توفير الوسائل المناسبة التي تتيح للجمهور الوصول للمنتجات 

والخدمات بسالسة وسهولة. فاإلمارات العربية المتحدة لديها 
ثاني أعلى معدل انتشار للهواتف الذكية داخل منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، إذ وصل المعدل إلى ما يقرب من 
٪97 في عام 2019، وكانت من أوائل الدول التي استخدمت 

الهواتف الذكية بتقنية الجيل الخامس3 يشير ولع سكان دبي 
بالتكنولوجيا إلى وجود فرصة ذهبية لتوسيع نطاق استخدام 

التكنولوجيا وعرض المزيد من الخدمات والمنتجات الرقمية 
التي تسهم في زيادة دمج الثقافة بالرقمنة. شهدت متاحف 

دبي على سبيل المثال تغيًرا جذرًيا في طريقة عملها أثناء فترة 
الحظر التي خاضتها البالد، إذ قدمت المتاحف رحالت إرشادية 
افتراضية ألكثر من 11000 طالب ساعدت على زيادة اعتماد 

التقنيات الرقمية داخل المدارس على نحٍو غير مسبوق.

%71 من الجهات الفاعلة في الصناعات 
الثقافية واإلبداعية بدبي ترى أن الوسائل 

الرقمية المتاحة لنشر السلع والخدمات 
الثقافية هي "متوسطة" أو "ضعيفة"، 

بينما أكد %77 منها أن توفير مثل هذه 
الوسائل هو أمر "مهم" أو "بالغ األهمية" 

لدعم أداء القطاع الثقافي.

تأتي الفرص واإلمكانات التي تتيحها الرقمنة وشبكة اإلنترنت 
مصاحبة لمجموعة من العواقب والتحديات التي ينبغي 
التصدي لها من خالل إنفاذ قوانين صارمة لحماية حقوق 

الملكية الفكرية، فالقرصنة أو التوزيع غير المصرح به للمواد 
الخاضعة لحقوق الطباعة والنشر على سبيل المثال من أكبر 

المشكالت التي تتطلب إيجاد حلول لحلها. 
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المحمول  

92%
حسابات وسائل 

التواصل االجتماعي 
النشطة 
97%
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تأمين المستقبل: التعليم 
إن التعليم رحلة طويلة تستمر طوال العمر، وخاصًة في مجال 

الثقافة والفنون. يغير تعلم الفنون من طريقة تفكيرنا ومن 
نظرتنا للعالم وشعورنا بما يحيطنا وتعاملنا معه ويوقد بداخلنا 

شعلة اإلبداع واالبتكار. 

يمكن التعليم الصناعات الثقافية واإلبداعية من النمو عن 
طريق:  

•   تثقيف المجتمع بأهمية الثقافة وحثه على المشاركة في 
األنشطة الفنية والثقافية، أي أنه يساعد على زيادة الطلب 

على الصناعات الثقافية واإلبداعية
 

•  تنمية المواهب وتطوير مهاراتها لتصبح متخصصة في مجال 
الفنون والثقافة، أي إيجاد الموارد البشرية الالزمة للصناعات 

الثقافية واإلبداعية 
 

يسهم قطاع التعليم نفسه إسهاًما كبيًرا في نمو االقتصاد، إذ 
بلغ الناتج اإلجمالي لقطاع التعليم الثقافي في دبي حوالي 

107 ماليين درهم إماراتي في عام 2019 4

تتعدد تصنيفات التعليم الرسمي وغير الرسمي، ومن 
االتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد التعليم الثقافي في 

كل مرحلة تعليمية:

التعليم المدرسي

تشير األبحاث إلى أن التعرف على أشكال الفنون في الصغر 
من شأنه تغيير شخصية الطفل تغييًرا جذرًيا يساعده على 

اإلبداع واالبتكار ويطور من مهاراته المعرفية. ويتجه الطالب 
الملتحقون ببرامج التعليم الثقافي -سواء كان رسمًيا أو غير 
رسمي- في أغلب األحيان إلى التخصص في مجاالت فنية 
وثقافية في مراحل تعليمهم الثانوية والجامعية ويكونون 

أكثر رغبة من غيرهم في االنخراط في العمل المدني. 

أصبحت مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون 
والرياضيات )STEAM( تجذب اهتمام أنظمة التعليم الرسمي 

في الدول المتقدمة، وهي مناهج تضع الفنون على رأس 
أولوياتها جنًبا إلى جنب مع المواد التقنية. وظهر كذلك 

اتجاه التفكير التصميمي )DT( الذي يشجع على توليد األفكار 
وتجربة حلول جديدة لمعالجة المشكالت. وفي عام 2018، 

جعلت وزارة التعليم باإلمارات نهج التفكير التصميمي الوسيلة 
الرسمية المتبعة داخل المناهج المحلية لدى جميع المدارس 
الحكومية بمختلف مراحلها الدراسية. وقد كان إدخال مادة 

"التصميم واالبتكار" في المناهج الدراسية خطوة كبيرة في 
طريق تعزيز مهارات الطالب اإلبداعية وجذبهم إلى التخصص 

في الدراسات الفنية.

ولكن مازال مجال تعليم الفنون يعاني من العديد من أوجه 
القصور، منها النقاط التالية: 

•   تحتوي المناهج الدراسية في المدارس الحكومية على 
مواد كاملة لدراسة الفنون في المراحل الدراسية األولى. 

ولكن مناهج المراحل المتوسطة والثانوية ال تتضمن مثل هذه 
المواد )من العام الدراسي التاسع حتى العام الثاني عشر(. 

 
•   يلتحق ما يقرب من %90 من طالب دبي بالمدارس الخاصة 

وتقدم هذه المدارس أكثر من 15 منهًجا مختلًفا وال تقوم 
بتقديم المواد الفنية كمواد إلزامية. 

 
•   ال تتوفر بيانات كافية حول معدل مشاركة األطفال 

والمراهقين في البرامج الفنية والثقافية غير الرسمية )من 
أمثلة تلك البيانات: الرحالت المدرسية الميدانية واألنشطة 

الثقافية غير المدرسية ومتابعة وسائل اإلعالم(.  
 

•   فرص التدريب على تدريس المواد الفنية محدودة. قدمت 
سنغافورة مثااًل ناجًحا ساعد في حل هذه المشكلة، حيث 

أسست قاعدة مستدامة من "معلمي الفنون" يتم فيها 
دعمهم للحصول على الحد األدنى من المؤهالت التي 

تمكنهم من ممارسة الفنون وتدريسها. 

التعليم العالي 

في الوقت الحالي، أصبح نظام التعليم الرسمي في دبي 
يقدم فرًصا أكبر للطالب الراغبين في العمل بالقطاعات 

الثقافية واإلبداعية المختلفة. على سبيل المثال، بدأ
 تشغيل معهد دبي للتصميم و االبتكار الذي تم تأسيسه 

بشراكة معهد ماساتشوستس للتقنية وكلية بارسونز الجديدة 
للتصميم.
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وقد بدأت العديد من مؤسسات التعليم العالي في االهتمام 
بدعم الجانب الفني لطالبها من خالل إطالق المبادرات 

الفنية التي تمثل جسًرا بين العالم األكاديمي وعالم الثقافة 
والفنون. على سبيل المثال، تدعم كلية الفنون والصناعات 
اإلبداعية بجامعة زايد طالبها من خالل توفير معارض خارج 
بوابات الجامعة، من بينهم معرض "showCACE" السنوي 

الذي ينعقد في حي دبي للتصميم وجناح فضاء جامعة زايد 
الفني في السركال أفينيو والمعارض الموجودة في  بينالي 

البندقية.
 

ُتعد هيئة المعرفة والتنمية البشرية الجهة المنظمة لجميع 
مؤسسات التعليم العالي في دبي المسجلة في المناطق 

الحرة، بينما تنظم وزارة التربية والتعليم مؤسسات التعليم 
العالي المسجلة خارج المناطق الحرة، وكذلك الجامعات 

االتحادية. ُيَعد عملهم في مجال االعتماد والتقييم أمًرا بالغ 
األهمية لوضع معايير عالية تضمن جودة برامج الدرجات 

العلمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، والتي ُتَعد 
بدورها مفيدة لتنمية المواهب المحلية وكذلك لجذب طالب 

الصناعات الثقافية واإلبداعية الموهوبين إلى دبي.  

يجب أيًضا دعم خريجي مجاالت الصناعات الثقافية واإلبداعية 
وتوفير مسارات وظيفية واضحة لهم وإتاحة فرص عمل 

مناسبة لمجاالت دراستهم وإعداد برامج تدريبية تنمي 
مهاراتهم، وخاصة في السنوات األولى التي تشكل مسيرتهم 

المهنية وتساعدهم على اقتحام سوق العمل. وتظهر هنا 
الحاجة لوجود قدر أكبر من المعلومات حول متطلبات سوق 

العمل، كما ينبغي إطالق مبادرات تساعد الخريجين على 
االنتقال من ميدان الدراسة والحياة الجامعية إلى ساحة 

العمل. 

التعليم غير الرسمي

تتوفر العديد من فرص التعلم غير الرسمية داخل المجتمعات 
اإلبداعية. وهذا ليس باألمر الجديد على المجال، إذ أدركت 
المعارض الفنية المعاصرة منذ بداية القرن الحالي أهمية 

تعاونها مع الدولة في تثقيف المجتمع وتعريفه على شتى 
أنواع الفنون، وذلك من خالل تنفيذ العديد من البرامج، مثل: 

تقديم عروض األفالم واستضافة حوارات الفنانين ونوادي 
الكتب وأمسيات "بيتشاكوتشا". ولما يزيد عن عشر سنوات، 

أدارت مجموعة آرت دبي واحًدا من أكثر البرامج الثقافية 
غير التجارية شمواًل وتنوًعا، وقدمت مبادرات بارزة عديدة، 

مثل: كامبس آرت دبي التي توفر فرًصا تعليمية طوال العام. 
وعندما تشكلت المساحات اإلبداعية غير الربحية، مثل: تشكيل 

ومركز جميل للفنون، بدأ التخطيط إلنشاء مراكز تعليم غير 
رسمية يأخذ مساًرا جاًدا وسريًعا.

ثمة حاجة ملحة لتقوية وتعزيز المنظومة الثقافية بأكملها. 

وُتَعد مجاالت مثل إدارة الفنون وتعليم الفنون والتخصصات 
التقنية في مجاالت العمل مع التكنولوجيا والبيانات أمثلة 
على المجاالت التي يمكن إتاحة فرص تعلمها على نطاق 

أوسع، وذلك لتلبية احتياجات القطاع لتطوير القدرات 
واإلمكانات.

عناصر تمكين النمو

الصناعات اإلبداعية 
الداعمة 

  
صرحت مؤسسات الصناعات 

الثقافية واإلبداعية عن مدى 
صعوبة استيعابها ألعداد الخريجين 

الموهوبين الذين يبحثون عن 
فرصة للعمل بها، ويرجع ذلك 

لكونها مؤسسات تتسم بيئتها 
بسرعة الوتيرة وتفضل االعتماد 
على الموظفين الذي يملكون 

خبرة في المجال والقادرين على 
تسليم المهام في أسرع وقت 

وتحت أصعب الظروف.  

إن الكثير من هذه المؤسسات 
على استعداد الستثمار الخبرات 
في الخريجين ذوي اإلمكانات 

والمهارات العالية، حتى يصبحوا 
فيما بعد موظفين قادرين على 

تلبية احتياجات العمل.     

يمكن سد "ثغرة نقص الخبرة" من 
خالل إعداد خطط تدريبية ممولة 
تحث أصحاب العمل على إدخال 

الخريجين الجدد إلى سوق العمل، 
مع التقليل من حدة مخاوفهم 

وتنمية مهاراتهم ألداء وظائفهم 
في المستقبل على أكمل وجه. 

يكتسب المتدربون بدورهم الخبرة 
الالزمة لبناء مهاراتهم الشخصية 

والتقنية، فيصبحون أكثر استعداًدا 
لتلبية متطلبات سوق العمل.
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جذب المواهب  
يعتبر رأس المال البشري عنصًرا أساسًيا في نمو قطاع 

الثقافة، وُتَعد دبي نموذًجا عالمًيا لجذب المواهب 
واالحتفاظ بها. ارتفع عدد سكان المدينة من 183000 في 

عام 1975 إلى 3.2 مليون في عام 2020، ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلى أعداد الوافدين التي تمثل اآلن ما يقرب من 

%90 من السكان.5  

هناك ثالثة عناصر رئيسية تمكن دبي من جذب المواهب 
المبدعة القوية واالحتفاظ بها، وهي:

1. قدرة الفنانين والمتخصصين المبدعين على التنقل 

تعتبر سهولة الحركة والتنقل من العوامل الضرورية للنمو؛ 
وغالًبا ما تشّكل القدرة على التحرك خالل وقت قصير أهمية 

بالغة في طريقة عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
قطاع الثقافة. 

تقدم دبي اآلن تأشيرتين تسّهالن على المتخصصين في مجال 
الثقافة العمل دون رعاية صاحب العمل:

•  تسمح تأشيرة "جو فريالنس" الصادرة عن سلطة دبي 
للتطوير ألصحاب األعمال الحرة بالعمل داخل المناطق 

الحرة في دبي )مدينة دبي لإلعالم ومدينة دبي لإلنترنت 
وقرية المعرفة بدبي( وستمتد في النهاية لتشمل جميع 

المجموعات التسع بموجب تفويضها. اعتباًرا من عام 2020، 
تصدر سلطة دبي للتطوير )DDA( تأشيرات لثالثة قطاعات: 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والتعليم، واإلعالم، ولم 
تشمل التأشيرة بعد بقية الصناعات الثقافية واإلبداعية بما 

في ذلك التصميم. ويتمّيز هذا النوع من التأشيرات بتكلفته 
المنخفضة نسبًيا إذ ال يتجاوز 7500 درهم إماراتي سنوًيا، 
ألنه يستهدف المبدعين الناشئين والموهوبين الطامحين 

الستعراض مواهبهم وتحويلها لمهنة مربحة.

•  في عام 2020، بدأت دبي في تقديم الفيزا الثقافية 
الممتدة 10 سنوات، وتعتبر األولى من نوعها على 

مستوى العالم. وقد ُصممت الفيزا الثقافية لجذب الفنانين 
والمتخصصين الثقافيين إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
مما يسمح للحاصلين عليها بالبقاء في الدولة بشكل قانوني 

دون رعاية أو تأشيرة أصحاب العمل الحر للمنطقة الحرة، وهو 

أمر قد يكون مكلًفا وشّكل سابًقا عقبة رئيسية أمام ممارسة 
الفن وإنتاجه في اإلمارات العربية المتحدة.  تستهدف 

هذه التأشيرة طويلة األجل في المقام األول )وإن لم يكن 
حصرًيا( الفنانين المعروفين والمتخصصين في مجال الثقافة 

المبتدئين األقل شهرة.6

2. إمارة جاذبة للمواهب اإلقليمية

ساعدت اللغة والروابط الثقافية المشتركة دبي على جذب 
المواهب من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا واالحتفاظ بها. 

وجد استطالع رأي الشباب العربي الشامل لعام 2020 الذي 
أجرته شركة "أصداء بيرسون كون وولف" أن دولة اإلمارات 

العربية المتحدة هي الدولة األكثر جاذبية بين الشباب العرب 
من حيث اإلقامة فيها للعام التاسع على التوالي. وتم وصف 

دولة اإلمارات العربية المتحدة كبلد يتميز بالسالمة واألمن، 
و"مجموعة واسعة من فرص العمل" و"عروض رواتب 

سخية".7 

تشكل جاذبية دبي ــ على المستوى المحلي واإلقليمي 
والدولي ــ أهمية بالغة لقدرتها على جذب المواهب 

واالحتفاظ بها. 

3. السمعة والترابط

باعتبارها مركًزا عالمًيا للنقل والعاصمة التجارية لمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تتمتع دبي بمستوى عاٍل من 

الترابط مع المنطقة والعالم. 

وقد مكن ذلك دبي من جذب المواهب الدولية واالحتفاظ 
بها بنجاح في جميع قطاعات االقتصاد، وعدد متزايد من 
المتخصصين في مجال الثقافة. وجد مؤشر فيوتشر براند، 
الذي يقيس التصورات عن دبي عبر المجتمعات الدولية، 

أن %95 ممن شملهم االستطالع يعتقدون أن دبي تتمتع 
بقطاع إبداعي يتسم بالحيوية، إذ يحصد أعلى تصنيف 

إقليمي، ويعتقد %76 من المتخصصين في الفنون والثقافة 
في دبي أن النظام البيئي في دبي يمكنه دعم ازدهار 

الصناعات الثقافية واإلبداعية.8

حصلت اإلمارات العربية المتحدة على لقب "العالمة التجارية 
األعلى قيمة في الشرق األوسط"، والتي تقدر قيمتها حالًيا 

بمبلغ 672 مليار دوالر، ومن المتوقع أن يساعد التوسع 
اإلضافي في الصناعات الثقافية واإلبداعية على زيادة 

قيمتها اإلجمالية وتعزيز صورتها العالمية.9

دبي أونالين، 2020   .5

هيئة الثقافة والفنون في دبي، 2020   .6

أصداء، 2019   .7

فيوتشر براند، 2020   .8

ذا ناشيونال، 2020   .9

الجناح الوطني لدولة اإلمارات، 2020   .10

عناصر تمكين النمو
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عناصر تمكين النمو

المواهب اإلماراتية المبدعة
تستمر المواهب اإلماراتية في االزدهار في الفنون والثقافة. وقد أصبح بعضها من األسماء 

المعروفة التي نالت شهرة دولية، مثل النحات والفنان التشكيلي محمد أحمد إبراهيم الملقب 
بفنان األرض، الذي سيمثل اإلمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية 10.2022    

الصورة:  معالي الوزيرة نورة بنت محمد الكعبي مع خالد الشعفار
في أسبوع دبي للتصميم لعام DXBDW2020 ،2020. مستخدمة بموافقة من مجموعة آرت دبي.
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اتجاهات التوظيف في المجال الثقافي
 

تشكل نسبة القوى العاملة التي تعمل في األنشطة الثقافية 
واإلبداعية ثاني أهم مؤشر اقتصادي للقطاع بعد مساهمة 

القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي. وُيقّيم هذا المؤشر عادًة 
من خالل استخالص نسبة العاملين في المجال الثقافي من 
استطالعات القوى العاملة، بناًء على رموز تتكون من أربعة 

 .)ISCO-4( أرقام من التصنيف الدولي الموحد للمهن

تقدم البيانات من مجموعة تيكوم نظرة على اتجاهات 
التوظيف في المجال الثقافي.  عند إعادة تنظيم البيانات 

في نموذج اليونسكو اإلحصائي لمجاالت العمل الثقافي 
)الشكل 5 - 3(، سنجد أن نموذج توزيع القوة العاملة 
بالقطاع الثقافي في دبي يشبه إلى حد كبير نموذج 

التوزيع المماثل في معظم الدول المتقدمة، وذلك على 
النحو التالي: ينضم نحو ثلث العاملين في المجال الثقافي 

إلى المجال )هـ(: الوسائل السمعية والبصرية وثلث آخر إلى 
المجال )و(: خدمات اإلبداع والتصميم. وعلى الرغم من أن 
هذه البيانات تتعلق بالتوزيع الوظيفي للعاملين بالمناطق 

الحرة )بما في ذلك كل من العاملين بدوام كامل وأصحاب 
األعمال الحرة(، إال أنها تعكس التوزيع العام للعاملين 

بالمجال الثقافي على مستوى مدينة دبي بأكملها. ومن غير 
المتوقع أن تؤدي إضافة العاملين بدوام كامل إلى تغييرات 

ملموسة في هذه النسب.

يشير التقسيم األكثر دقة إلى ما يلي:

كانت درجة التغيير في التوظيف بين عامي 2016   •
و2020 بسيطة بالنسبة للقوى العاملة في المجال 
الثقافي بشكل عام. ويعد االستثناء الوحيد من ذلك 
الفنون البصرية، حيث ارتفع عدد العاملين فيها بنسبة 

٪83 بين عامي 2016 و2020
 

تم تسجيل زيادة سنوية بنسبة ٪100 في أعداد أصحاب    •
 األعمال الحرة في المجال الثقافي بين 

عامي 2016 و2020. ويمثل هذا نحو أربعة أضعاف 
معدل النمو السنوي إلجمالي القوى العاملة في 

دبي.
 

على الرغم من أن أعداد أصحاب األعمال الحرة في    •
القطاع الثقافي ال تزال منخفضة مقارنًة بأنواع 

التوظيف األخرى في القطاع. إال أن هذه الفئة 
ساعدت على سد الفجوة الوظيفية الناتجة عن 

تراجع أعداد الموظفين الدائمين في قطاع الخدمات 
اإلبداعية.

 
يقدم فحص التغييرات في مهن معينة مزيًدا من    •
 التفاصيل حول االتجاه العام من عام 2016 إلى 

عام 2020. يقابل النمو في التوظيف في مجال 
التصميم الذي تحتل فيه "األزياء" الصدارة انخفاضًا 

في الدعاية والهندسة المعمارية. في الفترة نفسها، 
زاد أصحاب العمل الحر في "التسويق والدعاية 

واالتصاالت" بنسبة ٪644، ما يدعم فكرة أن الوظائف 
الدائمة قد حل محلها أصحاب العمل الحر. ومن المهم 

مالحظة أن األعداد المطلقة صغيرة؛ فعلى سبيل 
المثال، يمثل رقم ٪644 زيادة في عدد أصحاب العمل 
الحر في مجال "التسويق" من 32 في عام 2016 إلى 

238 في عام 2020.
 

وقد كانت النتائج 
الرئيسية التي أشارت 

إليها البيانات هي:
• يمثل عدد العاملين في المجال 

الثقافي أقل من ٪3.6 من 
إجمالي العاملين في دبي.

• تميل الصناعات الثقافية إلى 
توظيف عدد أكبر من أصحاب 
العمل الحر مقارنة بالقطاعات 

األخرى.

• تميل الصناعات الثقافية إلى 
توظيف عدد أقل من العاملين 

بدوام كامل مقارنة بالقطاعات 
األخرى.

عناصر تمكين النمو
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ب      عروض األداء

د         الكتب والصحافة

و        خدمات اإلبداع والتصميم 

ج        الفنون البصرية

هـ       الوسائل السمعية والبصرية 
والوسائط

ح        السياحة

الشكل 1-3 "القوى العاملة اإلبداعية" في دبي حسب المجاالت الثقافية لليونسكو 2020
المصدر: بيانات من مجموعة تيكوم )راجع إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام 2009، ص 24(

2٪

7٪
1٪

30٪

41٪

20٪

عناصر تمكين النمو



دبي مدينة اإلبداع56   

ريادة األعمال 
واالبتكار 

تؤدي ريادة األعمال على نطاق واسع دوًرا حافًزا في توسيع 
قطاع الثقافة والوصول إلى جماهير جديدة. وتعمل المبادرات 

التي تقودها الحكومة والشراكات بين القطاعين العام 
والخاص على تمكين القوى التي يمكنها تحفيز ورعاية نشاط 

ريادة األعمال لتعزيز قطاع الثقافة.

غالًبا ما تتجاهل أهمية المتخصصين المبدعين في تطوير 
المهارات التجارية التي تمثل أهمية بالغة لبدء وتشغيل 
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: بدًءا من تسجيل 

أعمالهم وتمويلها وصواًل إلى إدارة ونقل منتجاتهم 
إلى السوق. يمكن لحاضنات األعمال ومسرعات األعمال 

والشبكات مثل شبكة ريادة األعمال العالمية تمكين هذا 
التعلم األساسي.

قد يعود احتضان الشركات الناشئة ورواد األعمال ببعض 
الفوائد الثانوية على قطاع الثقافة. وتشمل هذه الفوائد:

•   تعزيز القدرة على الصمود اقتصادًيا 
•  خلق فرص عمل وتوليد إيرادات ضريبية

•  ترسيخ ثقافة االبتكار واإلبداع
•  تطوير أحدث التقنيات

•  تعزيز التصورات الثقافية في الخارج

على الرغم من أن غالبية بيئة ريادة األعمال في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مجال 

التكنولوجيا والخدمات، إال أن هناك نسبة صغيرة ومتزايدة في 
الوقت نفسه تلبي احتياجات الصناعات الثقافية واإلبداعية. 

كما أصبح هناك مساحة أكبر لمشاركة المؤسسات الثقافية 
واالجتماعية في النظام االقتصادي العام. وتوفر بعض 

المرافق مثل Impact Hub وAstrolab مساحات عمل 
مشتركة للمتخصصين وأصحاب األعمال المبدعين، فضاًل عن 

فرص التوجيه والتعاون. كما توفر البرامج األكبر واألعم مثل 
Techstars وTurn8 منصات انطالق لالستثمار والوصول إلى 

شبكات الشركات الناشئة العالمية المعروفة في مختلف 
الصناعات.

شهدت دبي توسًعا في المؤسسات 
المجتمعية التي تركز على التصميم 
والبرامج الداعمة، التي توفر الدعم 

المستمر من خالل اإلرشاد والمساحات 
المكتبية والتمويل األولي للشركات. 

إلى جانب المسرعات والحاضنات، توفر منصة نّبش التي تتخذ 
من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا مقرًا لها ومنصات 

العمل الحر الدولية مثل Upwork وEhance فرص عمل بالحضور 
الشخصي وعن ُبعد قائمة على المشروعات وبدوام كامل 

ألصحاب العمل الحر في الصناعات الثقافية واإلبداعية، بينما 
تساعد منصات التصميم المخصصة مثل Dribbble في الواليات 

المتحدة في الترويج لعمل متخصصي التصميم. وتساعد 
تطبيقات مثل Kapturise على الربط بين العمالء والمصورين 

المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة عند الطلب.

التحرك نحو نظام بيئي متقدم 

تحرز دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدًما سريًعا في التنمية 
االقتصادية القائمة على االبتكار، التي تعود بالفائدة أيًضا 

على قطاع الثقافة. وقد صّنفها المنتدى االقتصادي العالمي 
في تقريره عن التنافسية العالمية لعام 2019 المرتبة األولى 

عربًيا والمرتبة 25 عالمًيا من بين 140 دولة. ومن المجاالت 
التي ال تزال تتمتع بمساحة كبيرة للتحسين في اإلمارات 
العربية المتحدة النظام البيئي لالبتكار، الذي يسجل حالًيا 

درجات أقل من المراكز النامية األخرى مثل تايوان وسنغافورة 
وهونغ كونغ.  

تهيمن اإلمارات العربية المتحدة على سوق 
تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، 

حيث استقطبت نصيب األسد من إجمالي 
االستثمارات في الشركات الناشئة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

بنسبة بلغت ٪60، وقد نما هذا اإلجمالي 
بنسبة ٪13 ليصل إلى 704 ماليين دوالر 

أمريكي في عام 11.2019 
وفي سياق دفع دولة اإلمارات العربية المتحدة لتطوير نظام 

بيئي متقدم لالبتكار، تتسم حصة الشركات الناشئة الممولة 
المرتبطة بالصناعات الثقافية واإلبداعية بعدم الوضوح، 

فالبيانات المتاحة محدودة. ُتظهر نتائج االستطالع أن ما يقرب 
من نصف )٪46( الجهات الفاعلة في الصناعة شعروا أن تعليم 
ريادة األعمال في قطاع الثقافة "ضعيف" أو "ضعيف للغاية". 

ويوفر التعلم غير الرسمي فرصة للتغلب على هذه الفجوة. 

ماجنيت، 2019  .11
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مراكز In5 لالبتكار
تتألف In5 من منصة لتمكين رواد األعمال والشركات الناشئة. 

ومن خالل مساحاتها اإلبداعية، ومراكز الصناعة المتخصصة، 
وبرامج التدريب واإلرشاد، والوصول إلى المستثمرين، تعمل 

المنصة على رعاية األعمال اإلبداعية إلى أن تصل إلى المرحلة 
التالية من النمو.

تدير In5 ثالثة مراكز تركز على التكنولوجيا واإلعالم 
والتصميم. ويوفر كل منها منصة للشركات الناشئة والمبدعين 

إلنتاج مجموعة واسعة من المرافق، ويقدم برامج احتضان 
لبناء وتنمية األعمال اإلبداعية. 

 In5 في عام 2020، جمعت شركات
الناشئة 65 مليون درهم، ليصل إجمالي 

 المبلغ الذي تم جمعه حتى اآلن إلى
465 مليون درهم.12   

تستمر برامج االحتضان لمدة تصل إلى ثالث سنوات وتدعم 
جميع مراحل نمو الشركات الناشئة، بما في ذلك إستراتيجية 

االنتقال إلى السوق والتعامل مع شبكة واسعة من 
المستثمرين والشركاء. في المرحلة األولى من فترة الحضانة، 

ُيدعم ٪90 من تكاليف الشركات الناشئة، وتشمل التراخيص 
والتأشيرات وأماكن العمل. 

ومنذ إطالق In5 في عام 2007، تعاون المركز مع الهيئات 
التقنية الرائدة لتوفير الدعم التمويلي والفرص للطالب 

والخريجين اإلماراتيين، مثل صندوق تكنولوجيا المعلومات 
 .)ICT( واالتصاالت

وتقدم In5 مستوى عالًيا من البنية التحتية بما في ذلك 
استوديوهات اإلنتاج والتسجيل المجهزة تجهيًزا كاماًل وغرف 
التصوير ووحدات مونتاج واألجهزة التقنية ومختبرات النماذج 

األولية. المرافق مفتوحة لطالب معهد دبي للتصميم 
واالبتكار واألعضاء والمبدعين الطموحين لتطوير مهاراتهم 

في اإلعالم والتكنولوجيا والتصميم. مع زيادة االهتمام 
بتصميم األزياء، يخطط مركز In5 للتصميم إلطالق ورشة 

األزياء الخاصة به بحلول أواخر عام 2021 لتوفير دعم األعمال 
للمصممين الناشئين.

مركز In5 لإلعالم
 يقع في مدينة دبي لإلنتاج 

يلبي احتياجات أصحاب العمل الحر ورجال األعمال الذين • 
يعملون في مجال إنشاء المحتوى الرقمي واإلعالمي

يقدم برامج تدريب دولية وداخلية ومرافق إنتاج إعالمي • 

مركز In5 للتصميم
 يقع في حي دبي للتصميم 

يوفر مختبًرا للنماذج األولية لألزياء والتصميم• 
يقدم دورات تدريبية متخصصة في الوسائط اإلعالمية • 

الرقمية واألزياء والنماذج ثالثية األبعاد 

مركز In5 للتكنولوجيا
 يقع في مدينة دبي لإلنترنت 

يوفر أحدث التقنيات وممارسات بناء المجتمع في • 
مجاالت إنترنت األشياء والروبوتات والذكاء االصطناعي 

والواقع االفتراضي

تقرير االستثمار الجريء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا للنصف األول من عام 2020، يوليو 2020   .12

In5، 2020   .13
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13In5 االستعراض اإلحصائي
منذ 2013 

إدراج 350 شركة ناشئة
 تأمين تمويل بقيمة

465 مليون درهم إماراتي
في 2020

258 شركة ناشئة
أكثر من 350 ورشة عمل 
ومحادثات وبرامج إرشاد 

وجلسات استشارية
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التمويل  
يشّكل التمويل مبدأ أساسًيا من مبادئ الصناعات الثقافية 

واإلبداعية على مستوى العالم، ويتخذ أشكااًل مختلفة 
اعتماًدا على المتبرعين واألهداف المحددة. 

يشّكل التمويل الحكومي مصدًرا رئيسًيا لدعم تطوير 
الصناعات الثقافية واإلبداعية. ويمكن تمويل مشروعات 

البنية التحتية واسعة النطاق مثل المتاحف وصاالت العرض 
والمبادرات التراثية األخرى التي قد تجد صعوبة في تحقيق 
األرباح من خالل برامج ترميم التراث التي تقودها الحكومة 

والتي توفر رأس مال مقدًما بأسعار فائدة جيدة.

 يمكن أن تساهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
أيًضا في تطوير الصناعات الثقافية واإلبداعية من خالل 

مشروعات البناء والتجديد الكبيرة باإلضافة إلى اإلعانات 
المستمرة. في المملكة المتحدة، دعمت صناديق الفنون 

الوطنية المسرح الوطني )NT( مع عمله بشكل خاص بدعم من 
مصادر تمويل إضافية منذ تأسيسه في عام 1976. وقد تمكن 
من توسيع تدفقات دخله بما يتجاوز مبيعات التذاكر الشخصية 

لتشمل عروض المسرح الدولية. وفي اإلمارات العربية المتحدة، 
توجد مجموعة آرت دبي التي تعتبر مؤسسة بارزة تحصل على 
نصف تمويلها من الحكومة والنصف اآلخر من القطاع الخاص.

 
أدت مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات داخل الشركات 

والمؤسسات إلى توسيع نطاق فرص التمويل في الصناعات 
الثقافية واإلبداعية. وتدعم مؤسسة آل مكتوم المراكز 

والمدارس الثقافية في الغالب خارج دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، حيث تمكنت من الوصول إلى 2.6 مليون شخص حول 
العالم في عام 2019 من خالل مشروعاتهم. قد يستفيد التركيز 
المحدود على الصناعات الثقافية واإلبداعية المحلية داخل دولة 

اإلمارات العربية المتحدة بين المؤسسات من زيادة نموها.

تقدم المؤسسات والعمل الخيري مزيًدا من الدعم 
لمجموعة متنوعة من مشروعات الصناعات الثقافية 

واإلبداعية بما يتماشى مع أهدافهم الخاصة. ومن بين 
42 مؤسسة مؤسسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

شملها االستطالع في 2018، حددت 10 منها تركيزها على 
الفن والثقافة والمحافظة على التاريخ.14

عادًة ما تدعم اإلعانات الدراسية والمنح والزماالت المقدمة 
من المنظمات الحكومية وغير الربحية الفنانين المستقلين 
 والمتخصصين في مجال الثقافة لمشروعات أو أطر زمنية 

أو شراكات محددة. 

زاد اإلقبال بشكل واضح على التمويل الجماعي في العقد 
الماضي على مستوى العالم، على الرغم من أن الوصول 

لمنصات التمويل الجماعي داخل دبي ال يزال مقيًدا. وتوفر 
المنصات القائمة على العضويات مثل Patreon محتوى 

مخصًصا للمشتركين على أساس التبرعات من الفنانين 
والمتخصصين في مجال الثقافة. وقد اكتسبت مواقع 
التمويل الجماعي مثل Crowdcube ومقرها المملكة 

المتحدة شعبية دولية، حيث وصلت مبالغ التمويل الجماعي 
إلى 13.9 مليار دوالر أمريكي من حيث القيمة على مستوى 

العالم في عام 15.2019 ومع تنفيذ بروتوكوالت مناسبة 
لضمان عدم إساءة استخدام جمع التبرعات، يمكن لهذه 

المنصات أن تسخر مصدًرا جديًدا لتمويل الصناعات الثقافية 
واإلبداعية في دبي. 

غالًبا ما يوّجه تمويل سلسلة القيمة داخل الصناعات 
الثقافية واإلبداعية نحو إنشاء وإنتاج محتوى ضمن سلسلة 

القيمة، مع الدعم المحدود لتعبئة وتسويق وتوزيع المنتجات 
النهائية. ويمكن أن يأتي هذا التمويل من مصادر متنوعة بما 
في ذلك التمويل الذاتي واالئتمان الرسمي واالستثمار في 

األسهم. 

أدت العوائق اإلجرائية إلى الحد من قابلية التوسع في 
مصادر تمويل سلسلة القيمة داخل دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. فعلى سبيل المثال، يجب أن توافق كل إمارة على 
جهود جمع التبرعات التي تبذلها المنظمات العاملة في 

عدة إمارات. وعلى المستوى العالمي، غالًبا ما يوّجه تمويل 
سلسلة القيمة داخل الصناعات الثقافية واإلبداعية نحو إنشاء 

وإنتاج محتوى ضمن سلسلة القيمة، مع الدعم المحدود 
لتعبئة وتسويق وتوزيع المنتجات النهائية.16

أشار ثالثة أرباع المشاركين في االستطالع باستمرار إلى 
نقص التمويل باعتباره أحد العوائق الرئيسية أمام نجاح هذا 

القطاع. وعندما ُطلب منهم تقييم المستوى الحالي للوصول 
إلى التمويل لدعم إنشاء األعمال والنمو في قطاع الثقافة، 
أشار المشاركون في االستطالع بشكل كبير إلى عدم كفاية 
الوصول )وجاءت اإلجابة "بمنخفض" على الوصول للمنح من 
٪61 من المشاركين؛ ولتمويل القروض من ٪42؛ ولالستثمار 

من ٪52 وللمسؤولية االجتماعية للشركات من  ٪48( مما 
يعزز الحاجة إلى خيارات تمويل أكثر تخصًصا للمؤسسات 

الصغيرة.

14.   مركز هارفارد بلفاست، 2012

Crowdcube, 2020   .15

كننغهام وآخرون 2004   .16

وزارة الثقافة الرقمية واإلعالم والرياضة، 2016   .17
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عناصر تمكين النمو

منطقة القوز اإلبداعية
تقع منطقة القوز اإلبداعية في مقر المركز اإلبداعي بدبي، ومن المتوقع لها أن تصبح أحد مراكز دبي الثقافية 

النابضة بعناصر الفن والثقافة، إذ ستحول بعض المستودعات إلى معارض فنية واستوديوهات تصوير فوتوغرافي 
ومساحات لفنون األداء.

وفي ضوء رؤية القيادة الرشيدة، تسعى منطقة القوز اإلبداعية إلى أن تجعل من طموح دبي حقيقة ملموسة 
على أرض الواقع وتصبح عاصمة عالمية لإلبداع، وتجذب المواهب العالمية واإلقليمية لبناء مسيرتهم الفنية 

في دبي، مما يعزز من قيمة المنطقة كمركز إقليمي وعالمي للمصممين والمبدعين يقصدونه لتوسيع آفاقهم 
اإلبداعبة والحياتية، وليعملوا ويعيشوا بداخله.

إن منطقة القوز اإلبداعية عبارة عن حي إبداعي تخطط دبي ألن يكون نظامًا رائدًا وشاماًل يدعم تطوير القطاع 
اإلبداعي بدبي داخل المناطق المتكاملة التي توفر للمواهب مساحات متعددة الوظائف وأدوات وعناصر محفزة 

تثري ملكة اإلبداع لديهم وتساعدهم على بناء مسيرتهم الفنية وتنقل أعمالهم إلى جميع أنحاء العالم. 

إن الصناعات اإلبداعية داخل دبي قادرة على رسم شكل مستقبل اإلمارة وبناء شخصيتها المميزة كمدينة إبداعية. 
وترحب دبي بكل حالم ومبدع يرغب في بدء أولى خطوات مسيرته الفنية أو إكمال رحلته االستكشافية داخل بيئة 

رحبة محفزة، بيئة ال تمثل فقط منبًرا للتعبير عن الذات ولكنها بيئة تثري أفكار الفنان وتحولها إلى مصدر ربح ناجح 
من خالل توفير منظومة شاملة تدعم الطموح اإلبداعي.
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اللوائح  
تعتبر اللوائح والسياسات من األدوات الحكومية التي تساعد 

على تعزيز النمو في مختلف جوانب قطاع الثقافة. وبمنح 
األولوية للصناعات الثقافية واإلبداعية في اللوائح ووضع 
السياسات، تبرز الحكومات أهمية الثقافة داخل المجتمع.

وعلى الرغم من أن الكيانات غير الربحية وغير الحكومية قد 
تركز بشكل أكبر على الجوانب البصرية والموجهة نحو تحقيق 

النتائج من الصناعات الثقافية واإلبداعية، إال أن السياسات 
واللوائح تضمن إمكانية الوصول إلى الصناعات الثقافية 
واإلبداعية وإتاحتها بسهولة لجمهور واسع. فتوفر األطر 

المؤسسية والتشغيلية الهامة، وتدعم أهداف النمو، كما 
تحمي األفكار االبتكارية والمخرجات الثقافية، وتحد من عدم 

المساواة المحتملة في جميع أقسام القطاع.

وفيما يلي نظرة عامة على المجاالت العامة للوائح في 
مجال الصناعات الثقافية واإلبداعية. 

تؤدي اللوائح التي تعزز تيسير األعمال إلى تبسيط تسجيل 
وتشغيل المنظمات غير الربحية وغيرها من المنظمات 

التي تركز على الثقافة. وقد احتلت دبي المرتبة 16 عالمًيا 
واألولى عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في تقرير 

 ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي، حيث سجلت
80.9 من 100. وتشمل األمثلة على مبادرات السياسة 

الناجحة دولًيا التعديالت التي تقلل العوائق أمام العطاء 
الخيري والسياسات التي تدعم بشكل صريح القطاع غير 

الربحي. 

تشّكل قوانين حقوق التأليف والنشر أهمية بالغة في 
حماية الملكية الفكرية. وتتماشى قوانين اإلمارات العربية 

المتحدة مع المعايير الدولية؛ إذ توقع الدولة على االتفاقيات 
الرئيسية )اتفاقية برن، واتفاقية روما( كما أنها عضو في 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( منذ عام 1975. 
ومع سن القانون االتحادي رقم 32 لعام 2006، صاغت 
اإلمارات العربية المتحدة أيًضا تشريعاتها الخاصة لحقوق 

التأليف والنشر.18

تعمل قوانين مكافحة القرصنة على مكافحة القرصنة، 
ونسخ األعمال الرقمية أو توزيعها - مثل الموسيقى واألفالم 

والكتب - دون إذن حقوق التأليف والنشر. ويعمل التحالف 
العربي لمكافحة القرصنة ومقره دبي على مكافحة القرصنة 

في الدول العربية. ويتضمن برنامج مكافحة القرصنة لديها 
أنشطة توعية عامة وحشد التأييد التخاذ إجراءات قانونية 

ضد مرتكبي جرائم الملكية الفكرية. وعلى الرغم من الجهود 
النشطة التي تبذلها اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز قوانين 

الملكية الفكرية، ال تزال القرصنة منتشرة نسبًيا، سواء من 
قبل الموردين الذين يبيعون ويوزعون المواد الخاضعة 

لحماية حقوق التأليف والنشر بشكل غير قانوني ومن قبل 
المستهلكين الذين يبادرون إلى تنزيل المواد الخاضعة لحماية 
حقوق التأليف والنشر بشكل غير قانوني عبر اإلنترنت. وبينما 

تحذر اإلمارات العربية المتحدة من القرصنة، لم تنّفذ أي تدابير 
صارمة لمواجهتها، مثل تحديد التبعات القانونية للمخالفين.19

 
إن النسبة المئوية للفن هي أحد أنواع سياسات الصناعات 
الثقافية واإلبداعية التي تخصص نسبة مئوية محددة )تبلغ 
عادة 0.5 إلى ٪1( من ميزانية مشروع تحسين رأس المال 
للفن العام، على أي مستوى حكومي. وتحدد السياسة 
كيفية إنفاق األموال المخصصة )أي شراء الفن العام و/

أو التكليف به(، وغالًبا ما تشرف المجالس الفنية اإلقليمية 
 Percent for المستقلة على جميع جوانب البرامج. بدأ برنامج

Art لدى فيالدلفيا، الذي تم إطالقه في عام 1959 كأول 
برنامج من نوعه في الواليات المتحدة، وقد كّلف بإبداع أكثر 

من 600 قطعة فنية عامة منذ ذلك الحين.20

تعتبر الحماية الثقافية سياسة تنظيمية وتجارية أخرى تهدف 
إلى منع اإلفراط في العرض وهيمنة المنتجات الثقافية 
المستوردة. وتسعى الحماية الثقافية إلى الحفاظ على 

أشكال التعبير اإلبداعي المحلي التي قد ال تحظى بتمويل 
جيد أو كثير الموارد مثل المنتجات الثقافية العالمية المكافئة 

لها. وقد نفذت فرنسا تدابير صارمة توفر لقطاعات التلفزيون 
والسينما والراديو حصًصا صارمة على أقصى نسبة مئوية من 

المحتوى المستورد ُيسمح بها. ونتيجة لذلك، ال تضم صناعة 
السينما الفرنسية إنتاجات ناجحة كأفالم هوليوود فحسب؛ 
بل وأوجدت فرًصا لنجاح اإلنتاجات الفرنسية ذات الميزانية 

األصغر. على الرغم من أن تدابير حماية الثقافة ال تشكل تحدًيا 
بعد داخل دبي، إال أنها قد تصبح مهمة مع استمرار قطاع 

الثقافة في التوسع وإنتاج محتوى أكثر تنافسية.

وترد اإلشارة إلى لوائح الصناعة بمزيد من التفصيل في 
الفصول التالية.

وزارة االقتصاد في اإلمارات العربية المتحدة، 2006   .18

مكتب إس تي إيه للمحاماة، 2017   .19

(PBS) WHYY، 2019 خدمة البث العامة   .20
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تمثل قرصنة 
الوسائط 24٪ 

من إجمالي النطاق 
الترددي لإلنترنت 

على مستوى العالم

عناصر تمكين النمو

الصورة:  شعار PirateBay، ,i, موقع مشاركة الملفات الشهير الذي يستخدم بروتوكول 
BitTorrent لتوزيع الملفات التي تنتهك حقوق التأليف والنشر مجاًنا.
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المشاركة العامة  
يمكن للمجتمع الذي يقّدر الحياة الثقافية ويشارك فيها 

بنشاط أن يساعد القطاع الثقافي األوسع في بالده على 
االزدهار. ويرتبط ارتفاع معدالت المشاركة في الحياة 
الثقافية بالمستويات العالية من "الرفاه" بين السكان. 

وتعتبر المشاركة في الحياة الثقافية بشكل عام "تصرًفا 
واعًيا" لالستهالك والمشاركة في الثقافة بأشكالها 

المتعددة.21  

يمكن أن تكون المشاركة نشطة؛ ما يعني المشاركة عن 
قصد في المنتجات الثقافية وإنشائها، أو داعمة؛ ما يعني 

المساعدة في التسهيل للمنتجات الثقافية واستدامتها.

ولقياس المشاركة في الحياة الثقافية تحدياته الخاصة، 
وال سيما بين الممارسات الثقافية المبتكرة والتركيبة 

السكانية للجمهور المتغيرة باستمرار. ويشّكل حجم الجمهور 
أحد المقاييس التي يعتمد عليها الممّولون والحكومات 

وأصحاب المصلحة اآلخرون في قطاع الثقافة لتقييم 
اتجاهات المشاركة في الحياة الثقافية. كمعيار مرجعي، 

يسأل استطالع "Taking Part" البارز في المملكة المتحدة 
المشاركين عما إذا كانوا قد "شاركوا في الفنون"، أو "زاروا 

موقًعا تراثًيا"، أو "زاروا مكتبة عامة" أو "زاروا متحًفا أو 
معرًضا" في العام الماضي.22  

أظهرت نتائج االستطالع أن ٪80 من المشاركين في دبي 
قالوا إن التوعية العامة وأنشطة المشاركة كانت "مهمة 

للغاية" بينما قال ٪70 الشيء نفسه حول زيادة الوصول إلى 
الثقافة والفنون في األماكن الحضرية.

يمكن للعروض الثقافية المتنوعة أن تجذب جمهوًرا أوسع 
من خلفيات مختلفة؛ ما يضمن مشاركة أكبر في الحياة 

الثقافية والتمتع بها. وتظهر المشاركة األوسع نطاًقا أكبر 
من المواهب المحتملة لالتحاق بالوظائف في المجال 
الثقافي. ساعد تركيز هيئة الثقافة والفنون في دبي 

المستمر على جعل الفن والثقافة في متناول األشخاص من 
جميع مناحي الحياة في تعزيز هذا العنصر األساسي في 

المشاركة الثقافية.

الصورة:  شباب في مجمع السركال أفينيو الثقافي بدبي. مستخدمة 
بموافقة السركال أفينيو.

ESSNet)، 2004) شبكة النظام اإلحصائي األوروبي للثقافة   .21

إدارة الشؤون الرقمية والثقافة واإلعالم والرياضة (DCSM) في المملكة المتحدة، 2016   .22

أمثلة على المشاركة الداعمةأمثلة على المشاركة النشطة

مشاهدة عروض المعارض الفنيةدراسة و/أو عزف الموسيقى

شراء تذاكر للعروض الثقافيةالحصول على دروس الرقص

المشاركة في النقاشات الثقافيةالتمثيل في فيلم أو إنتاج مسرحي

شراء أعمال فنيةإنشاء أعمال فنية

 تنظيم مناقشات تركز على الثقافة، مثل نوادي الكتاب 
شراء عضويات المتاحفأو مجموعات تقدير الفن

االشتراك في مطبوعة أدبيةالنشر الذاتي لكتاب

عناصر تمكين النمو
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عناصر تمكين النموعناصر تمكين النمو
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العناصر التمكينية مًعا: 
معرض الخريجين العالمي

يعد معرض الخريجين العالمي، وهو إحدى مبادرات 
مجموعة آرت دبي، منصة لعرض االبتكارات ذات 

األثر االجتماعي التي يقدمها خريجو الجامعات في 
جميع أنحاء العالم. ومنذ بداياته المتواضعة قبل 

ست سنوات كمعرض للتصاميم المدفوعة بتحقيق 
أثر من عشر جامعات، نما معرض الخريجين العالمي 
حتى شارك فيه مئات الجامعات في أنحاء القارات 
الخمس. وقد جذبت نسخة 2021 لمعرض الخريجين 

العالمي أكثر من 2500 متقدم من 465 جامعة 
في 60 دولة.. ويوضح النجاح السريع لمعرض 

الخريجين العالمي كيف تعمل العناصر التمكينية 
السبعة مًعا، وتعزيزها المتبادل لبعضها البعض 

 كقوى محركة للنمو. 

منذ عام 2015، شارك معرض الخريجين العالمي مع 
الطالب واألساتذة في الجامعات من حول العالم لدعم 

ترويج وتطوير االبتكارات ذات األثر االجتماعي الخاصة بهم. 
يمّكن معرض الخريجين العالمي، وهو برنامج يعمل على 

مدار العام، التطوير األكاديمي والمهني للمواهب الشابة 
الذين يبتكرون حلواًل لبعض المشكالت األكثر تعقيًدا في 

العالم، في مجاالت تبدأ من الهندسة الطبية إلى الهندسة 
المعمارية، وصواًل إلى علوم البيانات وتصميم المنتجات. 

يقوم معرض الخريجين العالمي على ثالث ركائز: 

1. عرض سنوي لمشروعات الخريجين التي تطور حلواًل 
لمشكالت اجتماعية وبيئية معقدة 

2. توفير فرص التعاون بين األساتذة والطالب لتبادل المعرفة 
والعمل مًعا

3. مسار ريادة األعمال الذي يدعم المشاركين بالتدريب 
والصالت والتمويل

"لم يتم االعتراف بإنجازات وجهود 
جامعتنا قبل المشاركة في معرض 

الخريجين العالمي". - الجامعة الوطنية 
المستقلة في المكسيك

"يرتبط معرض الخريجين العالمي بالطريقة 
التي نعمل بها أكثر من أي برنامج آخر". - 

أكاديمية موتيسيوس بألمانيا

"يعّرفنا على األعمال المنجزة في أجزاء 
ال يمكنك الوصول إليها أبًدا من العالم". 

- معهد برات بالواليات المتحدة 
األمريكية

يقدم معرض الخريجين العالمي مثااًل رائًعا على الطريقة التي 
يمكن للمبادرات الثقافية المبتكرة أن تدعم بها نمو الصناعات 

الثقافية واإلبداعية في المدينة بعوامل التمكين كافة. 

البنية التحتية: يوفر معرض الخريجين العالمي منصة 
للخريجين الجدد لعرض أعمالهم في البيئات المادية والرقمية، 
وبناء عالقات مع المتخصصين وتطوير مشروعاتهم إلطالقها 

في السوق.

التعليم: تنبع مهمة معرض الخريجين العالمي من قطاع 
التعليم المخصص للطالب الجامعيين والخريجين واألساتذة 

الذين يسعون إلى توسيع آفاق االبتكار والتقدم. وينسج 
شبكة واسعة من الجامعات ويختار مشروعات الطالب التي 

تبحث في القضايا التي تؤثر في الناس والمجتمعات في 
جميع أنحاء الكوكب. 

جذب المواهب: يعد معرض الخريجين العالمي التجمع 
األكثر تنوًعا للجامعات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والتصميم، حيث يضم 300 مؤسسة أكاديمية دولية رفيعة 
المستوى. وسواٌء من خالل التنشيط المادي أو الرقمي، ربط 

معرض الخريجين العالمي بين اآلالف من أفضل المواهب 
الشابة بدبي على مدار السنوات الست الماضية.

 ريادة األعمال: من خالل تقديم مسار منظم لبناء الشركات 
الناشئة للمشاركين، يعمل معرض الخريجين العالمي كعدسة 

عملية للخريجين الجدد في واقع بناء شركة ناشئة، إذ 
تتاح لهم الفرصة للعمل مع خبراء رأس المال االستثماري 

والتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجاالتهم 
الخاصة. يشتمل البرنامج على تدريب عبر اإلنترنت لمدة شهر 

على أساسيات التفكير التجاري، ومرحلة تسريع مصممة 
خصيًصا لمدة شهرين مع فرصة لعرض مشروعهم الناشئ 

على المستثمرين. 

يجعل معرض الخريجين العالمي من 
دبي نقطة التقاء لالبتكار ذي األثر 

االجتماعي، وتطوير الشركات الناشئة، 
والتعاون بين الثقافات، وكقناة رئيسية 

بين التميز األكاديمي والتنفيذ في 
العالم الحقيقي.

عناصر تمكين النمو
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  التمويل: تحظى المشروعات المختارة من برنامج ريادة 
األعمال بفرصة التمويل من صندوق أ.ر.م. القابضة، وهو 
التزام بقيمة 10 مليون درهم إماراتي لمدة عشر سنوات 

لدعم تطوير الشركات الناشئة لمعرض الخريجين العالمي. 
منذ عام 2017، يقدم معرض الخريجين العالمي أيًضا "جائزة 

التقدم" التي تحتفل بالجيل القادم من المبتكرين وتمنح 
مشروًعا واحًدا من مشروعات معرض الخريجين العالمي جائزة 

قدرها 10000 دوالر أمريكي لدعم تطويره.

اللوائح: تساعد المشروعات المشاركة في برنامج ريادة 
األعمال في بدء محادثة حول اللوائح وتقديم كيفية تسهيل 

عملية تجريب التقنيات الجديدة في الدولة. 

المشاركة العامة: يشّكل معرض الخريجين العالمي جزًءا 
 )DXBDW( من كيان أكبر، وهو مهرجان أسبوع دبي للتصميم

الذي يحظى بحضور جيد: فمن جانب تصل المشروعات إلى 
جمهور أوسع، ومن جانب آخر يتمكن الجمهور من المشاركة 

في تجربة جديدة )التصميم ذو األثر االجتماعي(.

يعمل معرض الخريجين في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا، الذي تم 
إطالقه في عام 2020، على سد 
الفجوة بين األوساط األكاديمية 

اإلقليمية والدولية. وتضمنت دورته 
االفتتاحية

50 مشروًعا ذا أثر اجتماعي قدمها 
الطالب من 22 جامعة في تسعة بلدان 
من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. وكانت اإلمارات العربية 
 المتحدة صاحبة التمثيل األعلى بتقديم

16 مشروًعا من تسع جامعات.

تشمل المشروعات النموذجية ما يلي: 

جذور، نظام لمعالجة المنتجات الثانوية 
لزراعة التمور وتحويلها إلى مواد معاد 

تدويرها أنشأه ثالثة طالب من معهد 
دبي للتصميم واالبتكار. 

وصالت األنابيب الذكية المتقدمة، 
التي تتكون من نظام من أجهزة 

استشعار ودعامات للكشف عن وعالج 
أي تسريب في المياه في الشبكات 

الحضرية، وقد طوره طالب في 
جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية 

)KAUST( في المملكة العربية 
السعودية. 

تشمل المشاريع الممولة من البداية 
من خالل برنامج ريادة األعمال 
لدى معرض الخريجين العالمي 

SpectrumLab، وهو طالء عاكس 
يغير األلوان بناًء على درجة الحرارة، 

قدمه خريجو جامعة البوليتكنيك في 
 College( تورينو وكلية المهندسين

des Ingenieurs(، والطبخ اآلمن، وهو 
موقد محمول موفر للطاقة، قدمه 

طالب من جامعة كراتشي.  
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4
الصناعات الثقافية

األساسية في دبي

.GSM الصورة:  قصة الخور في متحف الشندغة، 2020 مستخدمة بموافقة
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الصناعات الثقافية 
األساسية:

الفنون البصرية

الصورة: الزائرون في آرت دبي، 2019.

مستخدمة بموافقة مجموعة آرت دبي.
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الصناعات الثقافية 
األساسية:

الفنون البصرية
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رؤية عالمية 
خالل العشرين عاًما الماضية، ازدهر عالم الفنون البصرية، 
وأصبحت عبارة "الفن من أجل الفن" صحيحة أكثر من أي 

وقت مضى داخل القطاع نفسه. فقد أمست تطلعات 
الفنانين الجدد والقائمين على األماكن التي يعرضون فيها 
أعمالهم، من صاالت عرض ومناطق فنية ومعارض مؤقتة 

ومتاحف، متماشية مع االهتمام االجتماعي المتزايد بتجميل 
المساحات العامة والخاصة؛ حيث تغّيرت رؤية المعاهد 

والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات 
الحكومية لمبانيها وفناءاتها الخاصة، وأمست تنظر إليها 

باعتبارها مساحات عرض فنية؛ وترافق ذلك أيًضا مع سعيها 
إلى دمج الفنون البصرية في الفضاء الحضري بشكل أكبر 

)على سبيل المثال: الجداريات، والتراكيب التفاعلية مثل 
النوافير الراقصة(.

تسعى االقتصادات الناشئة لجذب جماهير جديدة للمجاالت 
الثقافية واإلبداعية المختلفة، ومن بينها قطاع الفنون 

البصرية. وقد نجحت تلك الجهود بالفعل في اجتذاب فئات 
جديدة من الجمهور إلى مجال الفنون البصرية )بما في ذلك 

الفئات العمرية األصغر سًنا(، مع إتاحة الدعم للمواهب الفنية 
في تلك المجتمعات أكثر من أي وقت مضى.

في عام 2018، بلغت إيرادات سوق 
الفن العالمي 67.4 مليار دوالر 

أمريكي، ووظف بشكل مباشر 3 
ماليين شخص1

تشّكل وسائل التواصل االجتماعي أداة قيمة للترويج 
 Instagram واكتشاف الفنانين وأعمالهم. يسمح تطبيق

للفنانين بالتعريف عن أنفسهم في ملفاتهم الشخصية، كما 
يسّهل استخدام عالمات الهاشتاغ التواصل بين الفنانين 
اآلخرين والمشترين. وتدعم منصات الفن الرقمي مثل 

Artnet وArtsy الفنانين والمعارض من خالل رقمنة الفن 
والترويج له وبيعه، وتتيح أمام الفنانين الناشئين فرصة 

لالنتشار والوصول إلى جمهور واسع..

 Google Arts في الوقت نفسه، رحبت منصات أكبر مثل
بالنهج غير التقليدية ومتعددة التخصصات للفنون البصرية، بعد 

أن أطلقت منصة Experiments )التي تضم أكثر من 1500 
تجربة حاليًا( التي تسمح للفنانين بالتواصل مع المشاركين في 

مشروعات افتراضية تجمع بين الفن والتكنولوجيا والتصميم 
والثقافة.

أدت المعارض الفنية أيًضا دوًرا فعااًل في تحويل الفنون 
البصرية إلى "وجهة" جاذبة للجمهور. وقد أدت دوًرا حاسًما 

في عالم الفن المعاصر، باعتبارها أسواًقا أساسية تحقق 
عائدات بماليين الدوالرات. 

نما عدد المعارض الفنية بشكل ملحوظ حيث يقام سنوًيا نحو 
300 معرض فني على مستوى العالم. ومهدت معارض 

رائدة، مثل آرت بازل وفريز لندن ونيويورك وأرموري شو وآرت 
دبي، لألسواق العالمية واإلقليمية. 

تكشف أحدث البيانات التي سجلها تقرير سوق الفن العالمي 
آلرت بازل وبنك يو بي إس لعام 2021 أن سوق الفن 

العالمي قد شهد انخفاضًا بنسبة %22 مقارنًة في عام 
2019 متأثرًا بتداعيات جائحة كوفيد-19،  ليصل إلى ما يقدر 

بـ 50.1 مليار دوالر أمريكي. وقد توّقع التقرير نصف السنوي 
لعام 2021 للمصدر نفسه، أن يقفز اقتصاد سوق الفن 

العالمي مرة أخرى في عام 2021، خاصًة بعد انخراط كبار 
التجار في المجال ) بنسبة مبيعات أكثر من %45(. ويشمل 
هذا التقييم مبيعات األعمال الفنية والتحف من خالل تجار 
القطع الفنية والمزادات والمعارض الفنية والمبيعات عبر 

اإلنترنت وغيرها من المصادر. استحوذت أعلى ثالثة أسواق، 
وهي الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، على 

ما يقرب من %82 من إجمالي المبيعات من حيث القيمة، 
وعلى صعيد الفئة العمرية، شكلت مشتريات جيل األلفية نحو 

ثلث )%30( المبيعات التي تزيد عن مليون دوالر أمريكي. 
في عام 2020، تجاوزت الصين مكانة الواليات المتحدة 

لتصبح أكبر سوق للمزادات العامة في العالم، حيث تمتلك 
36 ٪ من الحصة العالمية.2

وتوصل التقرير أيًضا إلى أن عام 2020 شهد انخفاًضا في 
نسبة التوظيف حيث قللت %23 من الشركات عمالتها، 

ولكن ظهرت في النصف األول من 2021 بشائر التعافي 
عندما بدأت الشركات في التوظيف مرة أخرى. 

فاينانشال تايمز، 2020   .1
2.   آرت بازل وبنك يو بي إس، 2019

الصناعات الثقافية األساسية: الفنون البصرية
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رؤية إقليمية
بدايًة من زيادة االهتمام اإلقليمي بالفنانين واألساليب المحلية 

وحتى االنفتاح المتزايد على فنون الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا في أوروبا وأمريكا الشمالية، حطم فنانو ومؤسسات 

المنطقة الصور النمطية للفنون البصرية اإلسالمية وشرق 
األوسطية، وقدموا بداًل من ذلك مجموعة واسعة من التنوع 

الثقافي المواهب، والتي يمكن اعتبارها بمثابة نهضة فنية 
حقيقية تدعمها جماهير جديدة وأعداد غفيرة من الفنانين.

أمام توق الجماهير الجديدة للوصول إلى الفنون البصرية، 
استجابت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الحتياجات 

المجتمع بمزيد من الدعم لتنمية الساحة الفنية، إدراًكا منها 
لألهمية الحالية والمستقبلية للقطاع بالنسبة للمنطقة. وقد 

استثمرت هيئة متاحف قطر )QMA( مليار دوالر في المشتريات 
التكليفات الفنية في عام 2014 وحده، في الوقت الذي 

رسخت فيه المؤسسات المحلية واإلقليمية القطاع من خالل 
استثمارات مركزية كبيرة.

في السنوات األخيرة، ظهرت مبادرات محلية بأعداد كبيرة، 
ومع تزايد أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والممارسين 

في المجال الثقافي، ومجموعات الفنانين غير الهادفة للربح 
والمبادرات األخرى في مجال الثقافة والفنون، أصبح النظام 

البيئي للفنون البصرية أكثر تنوًعا ومتاحًا أمام الجمهور بشكل 
أكبر، إليه خاصًة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبحرين 

والمملكة العربية السعودية والكويت.

وبرزت أسماء العديد من الفنانات الواعدات في مجال الفنون 
البصرية بفضل المنهجيات المبتكرة وأساليب التفكير المتطورة 
التي تنتهجنها. وهو ما يعد بتحقيق التكافؤ بين الجنسين في 
هذا المجال. لكن الوصول إلى هذا الهدف ال يخلو من بعض 

العقبات التي تحتاج لحلول فعالة من أجل االستفادة القصوى 
من إمكانات هذا القطاع في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

الصناعات الثقافية األساسية: الفنون البصرية

الشكل 1-1-4  قيمة سوق الفنون البصرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 2019-2010. ستاتيستا، 2019.
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بدأ سوق الفن سريع النمو في دبي بالبروز في أوائل العقد 
األول من القرن الحادي والعشرين مع ظهور المناطق 

االقتصادية الحرة التي جذبت المعارض الفنية التجارية ودور 
المزادات، مثل مركز كريستيز العالمي في عام 2006، إلى 

جانب إنشاء معرض آرت دبي الذي كان ُيطلق عليه في 
األصل جلف آرت فير في عام 2007. قبل ذلك، كانت بعض 

المعارض الفنية قد أثبتت نفسها بالفعل في دبي، مثل 
معرض المجلس في عام 1979، وغرين آرت غاليري في عام 

1995، وغاليري إكس في إيه في عام 2003، وغاليري 
ميم ومعرض الخط الثالث في عام 2005. على مدى العقد 

الماضي، تم إطالق مبادرات ومساحات جديدة مخصصة 
للفنون البصرية، أبرزها مجموعات المعارض في مركز دبي 

المالي العالمي والسركال أفينيو. 

أدى البرنامج المتنامي للفعاليات المصاحبة التي يدعمها 
آرت دبي في شهر مارس من كل عام إلى تأسيس أسبوع 

الفن في عام 2012، والذي يشهد نموًا مّطردًا حتى يومنا 
هذا. مع افتتاح مركز جميل للفنون في عام 2018، حصلت 

دبي على أول معرض مجاني ومتاح للجمهور مخصص 
بالكامل للفن المعاصر. وفي نظرة مستقبلية، تم تأسييس 
مقتنيات دبي في أوائل عام 2021 إلنشاء مجموعة فنية 

جديدة تحكي قصة المدينة وإبداعها.

رحلة الفنون البصرية في دبي

الصناعات الثقافية األساسية: الفنون البصرية
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نظرة عن كثب: 
السركال

ُتعد السركال مؤسسة ثقافية ذات مسؤولية اجتماعية وتفكير 
مستقبلي مكرسة لتطوير نماذج مستدامة من المبادرات 

المحلّية، باإلضافة لدعم األبحاث والمواهب في االقتصادات 
الناشئة )والتي ُيطلق عليها أحياًنا اسم "الجنوب العالمي"(. 

وتم إنشاء المؤسسة في عام 2007 على يد رجل األعمال 
اإلماراتي عبد المنعم بن عيسى السركال. وتشتهر السركال 

بإنتاجاتها الفنية الرائدة ونهجها التجريبي وريادتها في خلق  
مساحات ذات مغزى ثقافي تلهم المجتمعات. وتسعى 

السركال من خالل أنشطتها إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية، 
تتمثل في: 

تنمية اقتصاد إبداعي في دبي وبناء شبكة تعاونية    •
من المؤسسات الثقافية المدنية من خالل المنطقة 

الثقافية المعروفة، السركال أفينيو، التي تنظم سلسلة 
متواصلة من الفعاليات والتجارب على مدار العام في 

جميع التخصصات اإلبداعية.
 

تقديم خدمات استشارية لجهات القطاع العام والخاص.   •
 

دعم الفنانين عن طريق توفير أماكن اإلقامة، والمنح    •
البحثية وبرامج التعلم من خالل فرعها غير الربحي، 

مؤسسة السركال للفنون. 

تأسيس نظام بيئي ديناميكي للفنون: 
السركال أفينيو

نما السركال مع مدينة دبي بما يتماشى مع رؤية قادتها 
لتعزيز وتطوير المشهد الثقافي لإلمارة. 

وقد أدى السركال أفينيو دوًرا أساسًيا 
في تشكيل النظام البيئي للفنون 

في دبي ويوفر منصة أساسية لتطوير 
الصناعات اإلبداعية في المنطقة. 

في عام 2015، أطلقت عائلة السركال عملية توسيع بقيمة 
55 مليون درهم إماراتي في  السركال أفينيو؛ ما ضاعف 
مساحة المنطقة الثقافية ورحب بمجتمع خاص بالمنطقة 

يضم أكثر من 70 معرًضا فنًيا معاصرًا، إلى جانب مؤسسات 
الفنون البصرية واألداء والمصممين والمبادرات التي 

يقودها رواد األعمال. منذ عملية التوسيع، طّورت السركال 
ونفذت أكثر من 4000 تجربة وحدث ثقافي  تجذب ما يزيد 
عن 700000 زائر سنوًيا، وتشمل مهرجانات نابضة بالحياة،  

مثل مهرجان القوز للفنون. 

واصلت المؤسسة االستثمار في تطوير المساحات الثقافية 
المبتكرة والحفاظ على التراث المعماري المعاصر للمدينة 
من خالل تكليف مكتب متروبوليتان للعمارة )OMA( الحائز 

على جائزة بريتزكر بتصميم كونكريت، وهي مساحة متعددة 
التخصصات مخصصة للمعارض والتجارب الثقافية البديلة. 
وكانت صالة كونكريت األولى على مستوى دبي في 
الوصول إلى القائمة المختصرة لجائزة اآلغا خان للعمارة.

الصناعات الثقافية األساسية: الفنون البصرية

الصورة: صورة لكونكريت. مستخدمة بموافقة السركال أفينيو.
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ظهرت معارض فنية تجارية مستقلة، مثل أيام غاليري وإيزابيل 
فان دن ايندي غاليري، على الساحة في أواخر العقد 

األول من القرن الحالي، باإلضافة إلى معرضين رئيسيين 
آخرين، أولهما. السركال أفينيو، وهو تجمع ثقافي يقع في 
منطقة القوز الصناعية بالمدينة. وبعد مرور اثني عشر عاًما 
على إنشائه، أصبح يضم مزيًجا متنوًعا من المعارض الفنية 

المعاصرة، والمساحات المجتمعية والمنظمات غير الهادفة 
للربح. 

أما الثاني، فهو "تشكيل"، وهي مؤسسة فنية غير ربحية 
تهدف إلى توفير نظام بيئي مراٍع لنمو الفن المعاصر 

والتصميم المتأصل في اإلمارات العربية المتحدة. تعمل 
"تشكيل" في منطقتين مختلفتين في دبي، وتتكون من 

مساحات استوديو وصاالت عرض تقدم برامج عامة سنوية. 

وفي عام 2009، كشفت اإلمارات العربية المتحدة عن 
جناحها الدائم في بينالي البندقية، ما عزز مكانتها في 

المشهد الدولي للفنون البصرية المعاصرة. وكانت اإلمارات 
العربية المتحدة أول دولة خليجية لديها جناح دائم في 

بينالي البندقية.4  

ركزت المبادرات والفعاليات األخرى على تنمية المواهب 
المحلية منذ أواخر العقد األول من القرن الحادي والعشرين، 

مثل معرض سكة الفني الذي أسسته دبي للثقافة عام 
2011 كمنصة للفنانين اإلماراتيين والمقيمين في اإلمارات 

 لعرض أعمالهم والتفاعل مع أقرانهم من أنحاء العالم. وبحلول 
عام 2019، جذب المعرض أكثر من 60 ألف زائر. 

فتح مركز جميل للفنون، وهو مؤسسة فنية غير هادفة 
للربح في دبي، أبوابه للجمهور في عام 2018 بجوار 

حديقة جداف ووترفرونت للفنون، وهي أول حديقة للفن 
والمنحوتات في الهواء الطلق في اإلمارات العربية 

المتحدة. وشهد المعرض االفتتاحي للحديقة في عام 2018 
أعمااًل منجزة بتكليف من مجموعة جميل للفنون من إبداع 

فنانين محليين وعالميين.5 
 

شهد العقد الماضي إنجازات مهمة في تطوير أساس قوي 
للفنون البصرية في دبي. وأدى النجاح التجاري للمعارض 

الفنية والمهرجانات والمعارض ودور المزادات إلى دفع نمو 
إيرادات الصناعة، ونشأ مشهد فني نابض بالحياة من خالل 

دعم الجهات الفاعلة المؤثرة. 

4.   مجلة سميثسونيان، 2018
5.   جميل للفنون، 2018

الصورة: معرض سكة الفني 2019. مستخدمة بموافقة هيئة الثقافة والفنون في دبي. 
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نظرة عن كثب: 
مقتنيات دبي

تعتبر مقتنيات دبي إحدى مبادرات دبي للثقافة التي تم 
تطويرها بالشراكة مع آرت دبي وُأطلقت في أكتوبر 2020. 

وتدعو الرعاة، سواء األفراد أو الكيانات الخاصة، إلى إعارة 
األعمال التي يمتلكونها لفترة من الوقت؛ ما يتيح للمالكين 

عرض مجموعاتهم فعلًيا في معارض مؤقتة في جميع أنحاء 
المدينة ومن خالل متحفها الرقمي االفتراضي. تجمع المنصة 

المتاحة عبر اإلنترنت بين األعمال الفنية الموجودة في 
مقتنيات دبي إلى جانب المواد األرشيفية ووجهات خبراء 

ونّقاد في مجال الفنون.

تخضع مقتنيات دبي إلدارة لجنة توجيهية تضم شخصيات 
 ثقافية إماراتية بارزة ستشرف على تطوير المجموعة. 

ويتمثل دورهم الرئيسي في ضمان أن تعكس المبادرة الروح 

المنفتحة واالستشرافية والعالمية لدبي واإلمارات العربية 
المتحدة. 

يتم اختيار األعمال الفنية المدرجة في مقتنيات دبي على يد 
مجموعة من أمناء المعارض واألكاديميين ذوي الخبرة، الذين 

ُيدعون إلى االنضمام إلى لجنة أمناء متخصصة. تجمع هذه 
األخيرة بين خبرة ال مثيل لها في إنشاء المعارض بالتعاون مع 
المجموعات المؤسسية األكثر شهرة في العالم. يختار أعضاء 
اللجنة بشكل مستقل كل عمل يدخل مقتنيات دبي، بناًء على 

الجدارة الفنية فقط. 

تتناول األعمال الفنية في مقتنيات دبي المواضيع المرتبطة 
بالتطور التاريخي لدبي واإلمارات العربية المتحدة من النصف 

الثاني من القرن العشرين حتى يومنا هذا وتطلعها نحو 
المستقبل، مع التركيز على دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والمنطقة. تم إطالق المبادرة لبناء مجموعة مقتنيات دولية 
بدون قيود جغرافية؛ ما يوفر أرشيًفا ونقطة مرجعية للفنانين 
وهواة الجمع والمتخصصين المبدعين على مستوى العالم. 

اللجنة التوجيهية 
رئيس اللجنة التوجيهية

سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم

اللجنة التنظيمية
رئيس اللجنة التنظيمية

منى فيصل القرق

معالي الوزيرة نورة 
بنت محمد الكعبي

منيرة مريم الدباغ
الصايغ

معالي الوزير 
عبد الرحمن بن 
محمد العويس

أنتونيا كارفر

عبد المنعم بن 
عيسى السركال

فينيشيا كاثرين ديفيد
بورتر

 منى عيسى
القرق

ندى 
الشبوط

 معالي
محمد المر
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توفير البيئة المالئمة: البنية التحتية   
 االستثمار في المساحات الفنية والمنصات

الرقمية المجّمعات اإلبداعية ساعد جماهير جديدة 
على الوصول إلى الفنون البصرية.

دور المزادات

على مدار العقدين الماضيين، حرصت دور المزادات على 
تجديد وتطوير تصاميمها، حيث دمجت غرف العرض الفعلي 

الناجحة بالمنصات الرقمية، وبادرت إلى توسيع نطاق 
عروضها بما يتجاوز المشترين التقليديين. وقد ساعدها هذا 
التطوير على االستمرار في جذب الجماهير والحفاظ على 

تواجدها على الساحة الفنية في ظل التطور الرقمي الهائل 
الذي يشهده القطاع اإلبداعي والثقافي.

افتتحت دار كريستيز، دار المزادات البريطانية الرائدة عالمًيا، 
أكبر مكتب إقليمي لها في دبي في عام 2006. وحقق 

المزاد األول لها مبيعات ُتقّدر بمبلغ 8.5 مليون دوالر 
أمريكي. وبعد نحو عقد من الزمان، باعت دار كريستيز دبي 

أعمال فنية من الشرق األوسط بما يزيد عن 215 مليون دوالر 
أمريكي. اختتم موسم البيع لعام 2019 بإجمالي أرباح بلغ 

نحو 12 مليون دوالر أمريكي في مجالّي الفنون الجميلة 
والساعات. وألغى دار المزاد عروضه نصف السنوية المعتادة 

في عام 2020، مقابل عقد عملية بيع كبيرة واحدة في 
لندن. 

دور المزادات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أسهم تفشي الجائحة في زيادة العروض الرقمية، التي لم تتبّناها المعارض الفنية وحسب، بل 

دور المزادات الفنية الكبرى أيًضا. 

يعتمد مستقبل شركتنا إلى حد كبير على تبني إستراتيجية هجينة في 
التسويق والمبيعات، ويرجع نجاح محاولتنا األولى للبيع عبر اإلنترنت إلى 

قدرتنا على الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور على مستوى العالم، 
واالعتماد على التقنيات الرقمية التي تعزز تواصل وتفاعل الجمهور )مثل 

الجوالت االفتراضية والكتالوجات الرقمية وتقنيات الواقع المعزز(، والتي 
ساعدت الجمهور على مشاهدة األعمال الفنية بشكل مثالي وكأنها 

 معلقة أمامهم على جدران منازلهم." 
ماثيو روبينجر، الرئيس العالمي لقسم التسويق الرقمي للشركات 

 في كريستيز6

6.   هاربر بازار العربية، 2020 
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تستضيف دار سوذبيز دبي فعاليات وبرامج متنوعة على مدار 
العام، بما في ذلك المعارض الهادفة إلى البيع وغير الهادفة 

إلى البيع، والفعاليات والمحادثات الهادفة، كما تقدم أيًضا  
لسكان اإلمارات خدمة تقدير قيمة مجوهراتهم وساعاتهم.7 

واستجابًة لتفشي الجائحة، حقق مزاد سوذبيز األول عبر اإلنترنت 
للفن شرق األوسطي الحديث والمعاصر مبلغ 2679294 دوالًرا 

أمريكًيا في المبيعات، وهو مبلغ أعلى بكثير من توقعات 
ما قبل البيع، حيث تجاوزت 60 في المئة من القطع أعلى 

تقديرات أسعار لها. كان نحو 30 في المئة من المزايدين دون 
سن 40 عامًا، بينما كان 35 في المائة منهم حديثي العهد 

 على المزايدة في سوذبيز؛ ما يدل على نجاح وشعبية المزايدة 
عبر اإلنترنت.8

مساحات فنية معاصرة

المعارض الخاصة

تأسس أول معرض فني في دبي في عام 1979، ومنذ ذلك 
الحين، أرسى نحو 40 معرًضا فنًيا ناجًحا وجوًدا له في دبي. 
واليوم، تشارك صاالت العرض مثل الخط الثالث وغرين آرت 

ووإيزابيل فان دن ايندي غاليري وغراي نويز والوري شبيبي، 
في معارض فنية دولية مرموقة مثل آرت بازل وفريز، وتدعم 

المواهب المبدعة في المدينة.

مركز جميل للفنون

يعتبر مركز جميل للفنون إحدى مبادرات مؤسسة فن جميل 
وأول مساحة مخصصة للفنون المعاصرة في دبي مفتوحة 

بشكل دائم للجمهور ويمكن الوصول إليها مجاًنا. تأسس 
المركز في عام, 2018 ومنذ ذلك الحين اقترح برنامًجا مكثًفا 

للمعارض واألنشطة التعليمية )راجع ص 82(.

السركال أفينيو 

 يتألف السركال أفينيو من مجموعة مهمة من المؤسسات 
اإلبداعية في قلب دبي، ويحتل موقًعا مهًما في منطقة 
القوز الصناعية. باإلضافة إلى استضافة المعارض التجارية، 
تنظم مؤسسة السركال أفينيو أيًضا أماكن إقامة للفنانين 
ومعارض مستقلة وبرامج ثقافية، وقد نمت هذه البرامج 

بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية )راجع ص 78(

تشكيل

تأسست في عام 2008 بتوجيهات من سمو الشيخة لطيفة 
بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم. وتدعم "تشكيل" جميع 

مناحي الفن والتصميم المعاصر في اإلمارات العربية 
المتحدة. )راجع "نظرة عن كثب: تشكيل" في الصفحة 95(

7.   مجلة سميثسونيان، 2018
8.   جميل للفنون، 2018

الصورة:  إنتاج "يريد" من إبداع لينا غالب، برنامج تنوين للتصميم 
2020. مستخدمة بموافقة تشكيل.

الصناعات الثقافية األساسية: الفنون البصرية
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المبدعون
شيخة المزروع    

تحب الفنانة اإلماراتية شيخة المزروع التجربة 
واستكشاف المواد إلنشاء قطع منحوتة وتركيبات 

تعبر عن أشكال ومحتويات مختلفة. وتعتبر من الفنانين 
"األكثر ديناميكية والواعدين" في جيلها من اإلمارات 

العربية المتحدة.

الصورة:  مشاركة 
من إبداع شيخة المزروع، 2018. مستخدمة بموافقة الفنانة.

المبدعون
فرح القاسمي    

تعمل الفنانة اإلماراتية فرح القاسمي بشكل 
أساسي في التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الفيديو 

وعروض األداء، وتحب استكشاف هيكليات 
السلطة والنوع االجتماعي والذوق الفني العام 

في منطقة الخليج لفترة ما بعد االستعمار. 
وتقضي وقتها متنّقلة بين نيويورك ودبي.

الصورة:  امرأة تنام على السجاد 
بعدسة فرح القاسمي، 2016 مستخدمة بموافقة 

الفنانة.

المبدعون
عبد القادر الريس      

"يستكشف" الفنان اإلماراتي عبد القادر الريس "المناظر الطبيعية 
والتقاليد في وطنه"، حيث يعمل على تصوير المناظر الطبيعية 

والمناطق الرائعة والهندسة المعمارية والتحف اإلماراتية مثل قوارب 
الصيد الشراعية. ويشتهر أيًضا بالدمج بين الخط العربي ومزيج من الفن 

التجريدي . وهو عضو مؤسس في جمعية اإلمارات للفنون التشكيلية، 
ويعتبر من الفنانين الرائدين في الفن المعاصر في اإلمارات العربية 

المتحدة. 

الصورة: بدون عنوان من إبداع 
عبد القادر الريس، 1992. مستخدمة بموافقة الفنان.
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نظرة عن كثب: 
آرت دبي

تتألف مجموعة آرت دبي من شراكة تجارية بين القطاع العام 
والخاص، وقد اضطلعت على مدى 14 عاًما بدور رائد في نمو 
المشهد اإلبداعي في دبي، باإلضافة إلى تقديم خبراتها في 

هذا المجال للمؤسسات الخاصة والحكومية.             

وتعكس مجموعة آرت دبي هوية دبي، وتنّظم بعض أكثر 
الفعاليات تنوًعا من حيث الثقافة في العالم من خالل برنامج 
مكثف على مدار العام من األنشطة التي تهدف إلى تنمية 

النسيج الثقافي لدبي.

تعنى مجاالت التركيز الرئيسية لمجموعة آرت دبي بمجاالت 
الفن والتصميم واالبتكار ذي األثر االجتماعي، مع تقديم 

البرامج التي تعمل في إطار آرت دبي وأسبوع دبي للتصميم 
)انظر الصفحة 92( ومعرض الخريجين العالمي )انظر الصفحة 

 .)64

تدير مجموعة آرت دبي أيًضا سلسلة واسعة من البرامج غير 
الهادفة للربح بهدف تطوير المواهب المحلية ودعمها، من 

خالل التكليف، والجوائز، واإلرشاد. تعمل دورة هذه األنشطة 
غير الهادفة للربح على تعزيز االهتمام بالصناعات اإلبداعية 

ودعم نموها وإنتاجيتها.

معرض آرت دبي

ُيقام معرض آرت دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكم دبي، وهو معرض فني رائد في الشرق األوسط، ويعد 
من المعالم البارزة في دبي. ومنذ عام 2007، دعم آرت دبي 

الفن والفنانين من جميع أنحاء الشرق األوسط، وشمال إفريقيا 
وجنوب آسيا، والجنوب العالمي؛ ما وسع نطاق الحوارات 

حول الفن، لتتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية التي يضعها 
الغرب.

 
تشمل برامج آرت دبي غير الربحية:

منتدى الفن العالمي: القمة السنوية متعددة التخصصات.
سلسلة آرت دبي بورتريتس: سلسلة أفالم تقدم نظرة 

موجزة حول حياة ومساحات عمل مختلف الفنانين.
آرت صالون: برنامج يستمر على مدار العام ُيشِرك هواة جمع 

األعمال الفنية وعشاقها من اإلمارات العربية المتحدة. 
كامبس آرت دبي: برنامج شامل يستمر على مدار العام 

ويهدف إلى تزويد الفنانين بفرص تعليمية ومهنية.

آرت دبي 2019 باألرقام

أكثر من 28500 زائر
تحقيق 121 مليون درهم إماراتي من خالل األثر 

االقتصادي للزوار الدوليين خالل أسبوع الفن
 إقامة 326 نشاط ثقافي 

إلى جانب آرت دبي
مشاركة أكير من 500 فنان

92 معرًضا من 42 دولة
الصورة: يعتبر معرض آرت دبي لعام 2021 أول معرض فني دولي 

يقام بعد تفشي الوباء. مستخدمة بموافقة مجموعة آرت دبي.



دبي مدينة اإلبداع80   

االرتقاء بالصناعة: التشريعات
لتحقيق االستمرارية في مجال الفنون البصرية 

ومنحها القدرة على التوسع في دبي، من المهم 
وضع المزيد من التشريعات واإلجراءات لحماية 

الفنانين.

حق إعادة البيع: ال ُيمنح الفنانون في اإلمارات العربية 
المتحدة حق إعادة البيع )"droit de suite"(، الذي يمنحهم 

أو يمنح ورثتهم الحق في جني حقوق االمتياز على إعادة 
بيع أعمالهم، وقد يشكل ذلك عائًقا يثني تجار الفن والفنانين 
عن السعي لتأسيس أعمالهم في اإلمارات العربية المتحدة.  

وبحلول عام 2014، نفذت أكثر من 70 دولة، بما في ذلك 
الواليات المتحدة وأستراليا وجميع دول االتحاد األوروبي، 

قوانين حقوق إعادة البيع للفنانين. يمنح قانون حقوق إعادة 
البيع في أستراليا لفناني الفنون البصرية حق االمتياز بنسبة 5 

 في المئة من سعر البيع لألعمال الفنية التي تزيد قيمتها عن
1000 دوالر أمريكي عند إعادة بيعها في سوق الفن 

التجاري.  

الرقابة على المحتوى: باعتبارها سوًقا رائًدا في الفنون، 
سعت دبي إلى تحقيق التوازن بين الُمُثل العالمية 

والحساسية الثقافية اإلقليمية. ومن المتوقع أن تتماشى 
المعارض العامة لألعمال الفنية مع معايير الرقابة على 

المحتوى. 

حماية حقوق التأليف والنشر: يعنى القانون االتحادي رقم 
)7( لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة بالرسوم التوضيحية واألعمال 

الفوتوغرافية وغيرها من أعمال الفنون الجميلة التي تشمل 
الرسم بالخطوط أو األلوان والنحت والنقوش والطباعة 

الحجرية والطباعة على المنسوجات والخشب والمعادن.9 
وفي استطالع أجريناه شمل خبراء الصناعة والممارسين، لم 

يعرب المشاركون عن قلقهم بشأن انتهاك حقوق التأليف 
والنشر أو التزوير في صناعة الفنون البصرية في دبي. 

ضريبة القيمة المضافة (VAT) ورسوم االستيراد على 
األعمال الفنية: 

ُتحتسب ضريبة القيمة المضافة ورسوم االستيراد بنسبة 5 
في المئة من قيمة العمل الفني. وتتسم اللوائح الحالية 

بشأن االستيراد المؤقت بالصرامة، حيث يخضع العمل الفني 
الذي يبقى في اإلمارات العربية المتحدة لمدة تزيد عن 3 

إلى 6 أشهر لرسوم جمركية تبلغ 5 في المئة. ومن شأن 
التنازل عن هذه الضرائب على األعمال الفنية المعارة تسهيل 

عملية اإلقراض الدولي للمعارض المحلية والمساعدة على 
تشجيع المزيد من المتاحف الخاصة على تأسيس فروع لها 

9.   ليجال أدفايس ميدل إيست. قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2002 

الصورة: معرض آرت دبي 2019. مستخدمة بموافقة مجموعة آرت دبي.

الصناعات الثقافية األساسية: الفنون البصرية
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في دبي.

تأمين المستقبل: التعليم 
حقق تعليم الفنون البصرية الرسمي وغير الرسمي 

نجاحات، غير أنه ال يزال بحاجة إلى دعم أكبر

التعليم الرسمي 

أظهرت دولة اإلمارات العربية المتحدة التزاًما قوًيا بالتعليم 
من خالل سلسلة من اإلصالحات الرئيسية، بما في ذلك 
إدخال منهج جديد، وهو نموذج المدرسة اإلماراتية، في 

جميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة. تدّرس مادة 
فنون متكاملة كجزء من هذا المنهج الوطني طوال المرحلة 

االبتدائية. 

ومع ذلك، ال تتوفر مادة الفنون المتكاملة في المناهج 
الدراسية الخاصة بالمدارس الثانوية، ما يعني أن الطالب 

الملتحقين بالمدارس العامة ال يحصلون على تعليم الفنون 
وفوائده التي أثبتت فعاليتها. 

على مستوى التعليم العالي، هناك جامعتان فقط تقدمان 
برامج للحصول على درجة البكالوريوس في الفنون الجميلة، 

وهما: جامعة زايد من خالل كلية الفنون والصناعات اإلبداعية 
)CACE( والجامعة األمريكية الخاصة في دبي. ال تقدم هذه 

الجامعات شهادات عليا في تخصصات الفنون البصرية؛ ما يدفع 
عدد كبير ممن يسعون للحصول على درجات علمية متقدمة 

إلى البحث عن فرص في الخارج. 

التعليم غير الرسمي 

أدى التقديم المحدود لفرص التعليم الرسمي إلى فتح السوق 
لمجموعة من الدورات التدريبية في الفنون البصرية من 

المؤسسات والشركات الخاصة غير المعتمدة، التي تقدم عادًة 
برامج مجانية كجزء من تكليفهم لدعم الفنانين. 

ذا جام جار – تأسس في عام 2005 ليسد الفجوة التعليمية 
والفنية في اإلمارات العربية المتحدة. وتقدم هذه المساحة 

المجتمعية للفنون برامج الفنان الصغير التي تستمر على 
مدار ستة أسابيع لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 
سنوات، والتي تتيح لهم تجربة تقنيات ووسائط الفنون ضمن 

موضوعات متنوعة. يقدم ذا جام جار أيًضا دروًسا أسبوعية 
في األكريليك واأللوان المائية والرسم لليافعين والكبار. ومن 

البرامج األخرى اإلرشاد الفني لليافعين، الذي يقدم بعد انتهاء 
اليوم الدراسي للطالب الذين يرغبون في إثراء ملفاتهم الفنية 

قبل التقديم لدراسة الفنون في التعليم العالي. 

مركز جميل للفنون - يقدم مركز جميل للفنون برنامًجا واسًعا 
أكثر شمواًل ويتبع نهًجا مشترًكا للتعلم والبحث إلى جانب 

برامجه التعليمية التي تبدأ في سن االبتدائية وتستمر حتى 
مستوى الدراسات العليا. تشمل مبادرات المركز "بيت جميل 

أونالين"، وهو سلسلة من ورش العمل المقدمة عبر اإلنترنت 
والمستوحاة من الفنون التقليدية المخصصة للفنانين وعشاق 

الفنون من جميع المستويات، وبرنامج "مهرجان الجداف 
أونالين"، وهو برنامج افتراضي مصمم لالحتفاء بالمواهب 

المبدعة المحلية في اإلمارات العربية المتحدة، وتوفير فرص 
للجمهور للمشاركة والدعم من خالل سلسلة من األنشطة. 

تشمل أبحاث مركز جميل للفنون التنقيب، والتوثيق، واالضطالع 
بدور في إنشاء التاريخ الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي 

والشرق األوسط األوسع.

تشكيل – تستهدف برامج تشكيل التعليمية كاًل من المعلمين 
وأعضاء هيئة التدريس والطالب. تشمل سلسلة من ورش 

العمل على مدار العام تغطي الجوانب النظرية والتطبيقية 
للتدريس في جميع تخصصات االستوديو بقيادة مدربين ذوي 

خبرة من اإلمارات العربية المتحدة ودولًيا؛ ودورات تدريبية 
لطالب الجامعة للتحضير لشغل الوظائف بعد الدراسة؛ وورش 
عمل تتنوع بين الطباعة والرسم التوضيحي والرسم والتصوير 
الفوتوغرافي لليافعين من سن 16 إلى 18 عاًما؛ ومخيمات 

إبداعية للصغار خالل اإلجازات.

كامبس آرت دبي– يوفر كامبس آرت دبي للفنانين وأمناء 
المعارض والكّتاب والمهندسين المعماريين والمصممين 

والعاملين في الصناعات الثقافية المقيمين في اإلمارات 
العربية المتحدة فرًصا تعليمية ومهنية. ي منهج خاص كل عام 

حول أحد الموضوعات ذات الصلة، ويستكشف المشاركون 
أهمية المعرفة المحلية مع األفراد والمؤسسات في 

المنطقة من خالل مواد الدورة التدريبية وسلسلة من الندوات 
والمحاضرات وورش العمل والزيارات خارج الموقع. يقود 

الجلسات مجموعة من األكاديميين والنقاد وأمناء المعارض 
والفنانين.
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نظرة عن كثب: 
مركز جميل للفنون

فن جميل هي مؤسسة فنية خاصة تهدف إلى 
تعزيز دور الفنون في "بناء مجتمعات تتميز باالنفتاح 

والترابط". نظًرا لوجود فجوة في المتاحف 
المخصصة للفن المعاصر في دبي، افتتحت 

 المؤسسة مركز جميل للفنون في عام 2018. 

تؤدي المؤسسة غير الهادفة للربح غرضها المدني بالكامل 
من خالل برنامج قوي للمشاركة العامة يشمل المعارض 

والمحادثات وورش العمل والتكليفات الفنية. يركز المركز 
أيًضا بشكل خاص على بناء جماهير جديدة وتمكين الوصول 

إلى جمهور أوسع، من خالل توفير دخول مجاني للسماح 
بزيادة المشاركة وتكرار الزيارات. 

 توسيع نطاق وصول 
الجمهور إلى الفن واألبحاث:

مركز جميل للفنون

من األمور المحورية في قانون تأسيس مركز جميل للفنون 
العمل كمركز للمبادرات التعليمية والبحثية من خالل إدارة 

برامج تعليمية غير مدفوعة األجر في المدارس، من رياض 
األطفال إلى الصف الثاني عشر، وتنظيم أنشطة عائلية في 

عطلة نهاية األسبوع وفعاليات تركز على الشباب. 

ضم االستحواذ الشبابي السنوي لمركز جميل للفنون مؤخرًا 
مداخالت وبرامج عامة من قبل 25 فناًنا ومبدًعا من اإلمارات 

العربية المتحدة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاًما. 

يهتم المركز منذ فترة طويلة بتكليف فنانين إلنشاء أعمال 
جديدة، من خالل برنامج التكليف المستمر. تركز التكليفات 

كل عام على ممارسة فنية مختلفة: تضمنت الدورات 
الحديثة النحت )2018(، والكتابة الفنية والبحوث )2019(، 

والممارسة الرقمية )2020(، والرسم )2021(. 

وكانت أحدث دوراتها، التي تم إطالقها في عام 2020، هي 
تكليفات فن جميل. وقد تمت دعوة الفنانين من خالل الدعوة 

المفتوحة إلى تقديم مقترحات تستجيب لموضوع "الزمن". 
وتحت إشراف وتوجيه خبراء تقنيين من مختبر عبد اللطيف 

جميل العالمي للتعليم )J-WEL( التابع لمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا، سيعرض أربعة فنانين فائزين )لم يتم تحديدهم 
بعد( أعمالهم عبر اإلنترنت لمدة ستة أشهر في عام 2021. 

وبادر مركز جميل للفنون إلى توسيع نطاق الوصول إلى 
تعّلم الفنون من خالل إنشاء مساحة فعلية ورقمية للتعلم، 

باإلضافة إلى مكتبة جميل التي تعتبر أول مكتبة ثنائية 
اللغة في دبي تركز على الموضوعات الفنية، وتضم 4000 

مطبوعة وكتاب وكتالوج، مع التركيز على تاريخ المعارض 
والخطاب المعاصر النظريات الحديثة من منطقة الخليج 

والمنطقة المجاورة وحولها. وتوّفر هذه المساحة موارد 
التعلم المجانية والمتاحة للطالب والفنانين والباحثين وعامة 

الجمهور، كما تقدم مجموعة من أنشطة التعلم التفاعلي، 
بما في ذلك مجموعات التعلم التي طورها فنانون لألطفال 

والطالب من جميع األعمار. 

الصورة: مكتبة جميل في مركز جميل للفنون، بدبي. مستخدمة 
بموافقة فن جميل. 
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الدروس العالمية المستفادة
المشهد الفني في شنغهاي 

بعد تخطيه للسوق الفرنسي في عام 2006، تم االعتراف 
بالسوق الصيني كواحد من أكبر ثالثة أسواق فنية عالمية. 
ونتيجة للطفرة في المبيعات التي تّمت في الفترة ما بين 

2009 و2011، بلغت مبيعات األعمال الفنية في الصين في 
عام 2018 ما قيمته 19.5 مليار دوالر أمريكي. 

مع توسع المعارض والفعاليات الفنية، أصبح المشهد الفني 
الدولي المعاصر يتطلع إلى شنغهاي، ال هونغ كونغ، كمركز 

سريع النمو لسوق الفن اآلسيوي. أدى االستثمار في 
معرضين فنيين رئيسيين، وهما آرت021 وويست بوند آرت، 
والبنية التحتية للمتاحف، بما في ذلك متحف ويست بوند 
الذي يحتوي على موقع مركزي لمركز بومبيدو، وكذلك 

أسبوع شنغهاي للفنون، إلى تعزيز ديناميكية المجتمع الفني 
اإلقليمي والعالمي.10

وعلى الجانب المقابل لمتحف ويست بوند، تجري حالًيا 
مشروعات بناء متاحف أخرى مملوكة للدولة، مثل متحف 

شنغهاي الشرقي، ومكتبة شنغهاي الشرقية، ومتحف 
بودونغ للفنون من تصميم جان نوفيل، التي وصفت "بطفرة 
في بناء المتاحف". وقد شجع دعم البالد المتنامي للمشهد 

الثقافي في شنغهاي على افتتاح صاالت عرض وإرساء 
حضورها في المدينة.11

مع زيادة المنتجات الثقافية، يتطلع الفنانون إلى توطيد 
ممارساتهم واستوديوهاتهم في المدينة. ومن هنا، تشق 
المنظمات غير الربحية طريقها إلى شنغهاي لدعم الفنانين 

الدوليين والصينيين. وعلى غرار مؤسسة كيه 11 في هونغ 
كونغ، تهدف مؤسسة لونغالتي المقرر افتتاحها في 

عام 2021 في منطقة ويست بوند بالمدينة، إلى تقديم 
حوافز مالية سنوية للفنانين الناشئين وتوفير مساحات عرض 

مخصصة لعرض أعمالهم. 

فتحت مؤسسات أخرى، مثل OCAT شنغهاي، أبوابها لنسج 
شبكة أوسع من الفنانين والبرامج، بما في ذلك البحث 

والتعليم والنشر وبرامج إقامة للفنانين.  

ومنذ إنشائه في عام 2013، سجل آرت021 زيادة بنسبة 
%279 في أعداد العارضين، حيث شارك 110 عارضين في 

دورته لعام 2019 وزيادة بنسبة ٪82 في عدد الزوار الذين 
بلغ عددهم 80000 شخص.12

10.   آرت نيوزبيبر، 2020

11.   آرت نيوزبيبر، 2020

12.   تقرير آرت بازل وبنك يو بي إس، 2020 

 الصور: معرض آرت021، في شنغهاي
www.art021.org :المصدر 
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ما الذي سيساعد على نمو القطاع؟

ازدهر مشهد الفنون البصرية في دبي في السنوات الخمسة 
عشرة الماضية، وتميز بتأسيس العديد من المعارض الفنية، 
ودور المزادات الشهيرة، والمؤسسات غير الربحية، ومجّمع 

متخصص، ومعرض فني رائد في المنطقة، ما أدى إلى 
تحقيق نجاحات تجارية عظيمة. 

على الرغم من أن هذا التقدم قد وضع أساًسا قوًيا لهذه 
الصناعة، تستطيع اإلمارة بذل المزيد من الجهد لتثقيف 

المواهب المستقبلية ورعايتها ودعمها. 

يحد غياب تعليم الفنون عن المناهج الوطنية )المدارس 
الحكومية( في المرحلة الثانوية من تعرض الشباب للفنون 

البصرية. وسيوفر تقديم مادة فنون رسمية في الصفوف 
العليا من من مراحل التعليم المدرسية فرًصا لشباب اإلمارة 

تتيح لهم تجربة الفنون البصرية والتفاعل معها وتعزيز 
تقديرهم لها. 

 
توجد فجوة كبيرة أيًضا على مستوى التعليم العالي، حيث 

أدت ندرة الخيارات للحصول على درجات علمية متقدمة في 
الفنون البصرية إلى دفع العديد من الطالب الموهوبين إلى 
البحث عن فرص خارج اإلمارة أو الدولة إلكمال دراستهم في 

هذا المجال. 

الصناعات الثقافية األساسية: الفنون البصرية

الفجوات الرئيسية المحددة

التعليم
غياب التعليم الفني في الدورة الثالثة من المنهج الوطني.• 
قلة أعداد الهيئات األكاديمية التي تمنح درجات بكالوريوس الفنون الجميلة/ماجستير الفنون الجميلة في • 

جامعات دبي. 
عدم وجود معهد مخصص للفنون.• 

التمويل
الحاجة إلى المزيد من التكليفات وبرامج اإلقامة والمنح والزماالت للفنانين والمتخصصين في الفنون البصرية.• 
عدم كفاية االستثمار في المؤسسات الفنية في جميع مراحل سلسلة القيمة.• 

البنية التحتية
نقص في االستوديوهات وأماكن تصنيع الفنون ميسورة التكلفة.• 
الحاجة إلى المزيد من الفعاليات/المهرجانات التي تركز على المواهب الناشئة.• 

المشاركة العامة
نقص الفن العام في المساحات الحضرية.• 
 محدودية المشاركة من خالل المنصات الرقمية.• 
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وتتاح فرص تمويل محدودة نسبًيا للخريجين الجدد والمواهب 
الناشئة الشابة لدعمهم أثناء سنوات صقل موهبتهم من 
مسيرتهم المهنية. وتجدر اإلشارة إلى أن ثقافة التكليف 

المحدودة )العامة والخاصة( تعني اضطرار المواهب إلى 
البحث عن رعاة وأماكن للعرض بأنفسهم. 

والتحد قّلة التكليفات الفنية العامة من المشاركة العامة في 
الفنون البصرية وحسب، بل أيضًا من فرص تعزيز جمال األماكن 

العامة من خالل التدخالت ذات الطابع الثقافي.

يقترح هذا التقرير بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة 
القطاع على النمو، ومن بينها: زيادة فرص التعليم الرسمي 
وغير الرسمي في مجال الفنون، مع توفير برامج للدراسات 

العليا، والتشجيع على إقامة الشراكات وعقد االتفاقات 
وإطالق المبادرات التي تدعم الحياة اليومية والعملية للعاملين 

في القطاع اإلبداعي، وأخيًرا تقوية نسيج القطاع من خالل 
إنشاء مؤسسات دائمة. ترد القائمة الكاملة للتوصيات في 

الصفحة رقم 181 في الفصل الخامس.
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الصناعات الثقافية 
األساسية:

التصميم

 الصورة: متحف المستقبل، 2020. 
مستخدمة بموافقة مؤسسة دبي للمستقبل. 
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الصناعات الثقافية 
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رؤية عالمية
تتزايد أهمية صناعة التصميم؛ إذ تدرك الحكومات 

والمنظمات بمختلف المدن والمناطق والبالد قيمة صناعات 
التصميم في اقتصاداتها المحلية. 

على الصعيد العالمي، قّدر مجلس دبي للتصميم واألزياء 
في عام 2015 )في أحدث تقرير متاح( نمو قطاع التصميم 

بمعدل سنوي قدره %3.7 في الفترة من 2010 إلى 2013، 
متجاوًزا معدالت النمو العالمية لالقتصاد ككل. وبالنظر في 

األرقام المطلقة، تعد اإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
العربية السعودية، إلى حد بعيد، أكبر أسواق التصميم في 
المنطقة، حيث بلغ إجمالي عائدات التصميم فيهما 27.6 

مليار دوالر أمريكي و 21.9 مليار دوالر أمريكي على التوالي 
في عام 2.2014 

2019
ناتج التصميم

15.6 مليار درهم إماراتي
دبي

2019
القوة العاملة في مجال التصميم

51000
دبي

نظرة سريعة على دبي
طور مشهد التصميم الناشئ في دبي سمات خاصة له، 

وأصبح دعامة أساسية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. 
ساهمت الصناعة بأكثر من 15.6 مليار درهم إماراتي في ناتج 

اقتصاد دبي في عام 2019، ويعمل بها أكثر من 51000 
فرد.3 توقع تقرير منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن 
توقعات التصميم لعام 2015 نمًوا مذهاًل للصناعة إقليمًيا، 
وقد احتلت دبي فيه مكانة بارزة بقيمة سوقية بلغت 100 

مليار دوالر أمريكي ونمو سنوي بنسبة %7.4. ومن المتوقع 
أن تسهم مجاالت الهندسة المعمارية وتصميم العمارة 

الداخلية واألزياء بنسبة 90 في المئة من نمو القطاع. وفي 
العام الماضي وحده، ارتفع الطلب على التصميم الجرافيكي 

وتصميم المنتجات بشكل حاد في قطاع الضيافة؛ ويتوقع 
معرض إكسبو 2020 دبي طرح 100 ألف غرفة فندقية 

جديدة عبر اإلنترنت ألجل هذا المعرض البارز.4

تبلورت رحلة دبي الرائدة في التصميم في أواخر العقد األول 
من القرن الحادي والعشرين بعد إدراكها للدور المتكامل 
لتخصصات التصميم في كل ثقافة. وأدى غياب المعارض 

والمهرجانات اإلقليمية البارزة إلى نشأة أيام التصميم 
دبي، الذي أطلقته مجموعة آرت دبي في عام 2012. 

وأصبح معرض أيام التصميم أول معرض مخصص للتصميم 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث يعرض 

األثاث والقطع الفنية والمنتجات ذات اإلصدار المحدود من 
المنطقة.  وقد تال ذلك أول دورة لفاشن فورورد في عام 

.2013

ومن بين االحتياجات الماسة التي تم تحديدها إنشاء مركز 
تصميم، أي مجّمع متخصص، يلبي احتياجات جذب المواهب 

المحلية والحفاظ عليها وتمكين مجتمعات التصميم في 
دبي.

وبذلك أصبح حي دبي للتصميم )d3( في عام 2013 أول 
منطقة إبداعية في اإلمارات العربية المتحدة مخصصة 

للتصميم. يعمل حي دبي للتصميم على تنمية المواهب 
المحلية الناشئة من خالل تزويد الممارسين المبدعين بمساحة 

مشتركة لإلبداع واإلنتاج.

"ُيَعدُّ التصميم ومهاراته أساس الثورة الصناعية الرابعة، إذ توفر لنا األدوات الالزمة 
لمجابهة التحديات غير المسبوقة وتحفيز النمو واالبتكار والوظائف التي ستقود 

المستقبل العالمي"1

1.   مجلس التصميم، 2018
2.       مجلس التصميم واألزياء في دبي، 2015

مركز دبي لإلحصاء، 2019   .3
4.   ديزاين وانتد، 2016

الصناعات الثقافية األساسية: التصميم
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رحلة التصميم في دبي
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اختيار مدينة دبي كأول مدينة مبدعة 
في التصميم في الشرق األوسط

 In5 مركز
للتصميم

فاشن فورورد

مجلس األزياء في 
دبي  استديو خالد 

الشعفار

معهد دبي للتصميم 
واالبتكار

داون تاون 
إيديشنز

أيام التصميم 
دبي

داون تاون 
ديزاين

حي دبي 
للتصميم

أسبوع دبي للتصميم

تصميم رأس الخور
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 الصورة: تنوين في معرض تشكيل، المقام أثناء أسبوع دبي للتصميم 2020.  
مستخدمة بموافقة أسبوع دبي للتصميم.



دبي مدينة اإلبداع90   

منذ إنشائه، ساهم حي دبي للتصميم في دفع خطى التغيير 
في سوق التصميم في دبي. وُيَعدُّ مهرجان أسبوع دبي 

للتصميم الذي يستضيفه حي دبي للتصميم ومعرض داون 
تاون ديزاين، إحدى فعاليات األسبوع البارزة، الذي يركز على 

التجارة، من األحداث الرائدة في المنطقة على مستوى 
منح كل من المصممين المعروفين والناشئين في جميع 

أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فرصة استثنائية 
لتقديم أعمالهم إلى جمهور دولي كبير ومتنوع. واليوم، 

أصبح حي دبي للتصميم موطًنا ألكثر من 9000 شخص مع 
أكثر من 500 شريك مبدع.

صنفت شبكة المدن اإلبداعية التابعة 
لليونسكو دبي على أنها "مدينة 

اليونسكو للتصميم" في عام 2018

في عام 2018، صنفت شبكة المدن اإلبداعية التابعة 
لليونسكو دبي "مدينة اليونسكو للتصميم". وضع هذا 

التصنيف دبي كواحدة من 24 مدينة حول العالم، والمدينة 
األولى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، التي تظهر 

التزاًما باستخدام التصميم كأداة استراتيجية للتنمية الحضرية 
المستدامة.

مع االعتراف بدبي كوجهة تصميم رائدة، بدأ المصممون 
الدوليون في االصطفاف للظهور في المنشورات الموجودة 

خارج اإلمارة )مثل أركيتكتشرال دايجست الشرق األوسط( 
إلبراز مكانتهم في هذا السوق سريع النمو في المنطقة.

وفي عام 2018، تم اتخاذ خطوة رئيسية أخرى في دعم 
تنمية المواهب مع افتتاح معهد دبي للتصميم واالبتكار 
)DIDI(، أول كلية تركز على التصميم في اإلمارات العربية 

المتحدة. أصبح معهد دبي للتصميم واالبتكار منصة انطالق 
لغرس "التفكير التصميمي" في قطاع التعليم في دبي: 

وسيرد دمج التصميم كتخصص في التعليم العام بالتفصيل 
الحًقا في هذا القسم.

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالتعاون مع 
الالعبيين الرئيسيين في القطاع اإلبداعي، مثل مجموعة 

آرت دبي والمنظمات غير الربحية، تقديم الدعم األساسي، 
من خالل المساحات التعاونية، والمعارض، والمهرجانات 

الرائدة في المنطقة، وفرص التمويل، والموارد األخرى التي 
ن المصممين والممارسين المبدعين في دبي من اإلبداع  تمكِّ

واإلنتاج والتصميم، وتتيح لعشاق التصميم فرصة االستمتاع 
بأعمالهم. دفعت هذه الجهود الجماعية عجلة التوسع السريع 

في صناعة التصميم الناشئة في دبي على مدار العقد 
الماضي.  

وقد كانت صناعة األزياء من مجاالت التصميم التي ازدهرت 
في دبي. تتنافس دبي حالًيا مع لندن وطوكيو في 

مساحات عرض األزياء الراقية، باإلضافة إلى تنفيذ مشروعات 
بنية تحتية واسعة النطاق ألماكن البيع بالتجزئة. ولطالما كان 
البيع بالتجزئة لألزياء أحد عوامل الجذب الرئيسي في منطقة 
الخليج، مع امتالك دبي زمام الريادة من حيث عدد العالمات 

التجارية. وفي يونيو 2021، أعلن حي دبي للتصميم ومجلس 
األزياء العربي عن شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى 

تمكين صناعة أألزياء اإلقليمية، وإلى ترسيخ مكانة دبي 
كمركز لجذب المواهب والشركات في القطاع. 

ومن المتوقع أن تصل إيرادات صناعة األزياء المزدهرة في 
اإلمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 203 مليار دوالر 

أمريكي في عام 2021. 5 وقد أدت الزيادة في فعاليات 
األزياء في دبي، مثل فاشن فورورد، وأسبوع األزياء العربي، 

وأسبوع األزياء المحتشمة، إلى جمع العالمات التجارية الفاخرة 
ومصممي األزياء في المنطقة واالحتفاء بهم؛ األمر الذي أدى 

إلى التأكيد على مكانة دبي كوجهة وسوق متناٍم لألزياء.

ويتوقع تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي 
العالمي أن يرتفع اإلنفاق على المالبس 

في الدول اإلسالمية إلى 402 مليار 
دوالر أمريكي بحلول عام 6.2024

ستاتيستا، 2021   .5
تقرير واقع االقتصاد اإلسالمي العالمي، 2020   .6
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وأصبحت العالمات التجارية العالمية مهتمة بشكل متزايد 
بحركة األزياء المحتشمة في المنطقة، والتي ُينظر إليها 

على أنها سوق سريع النمو. يغير مصممو األزياء المحتشمة 
المفاهيم والصور النمطية في األزياء الخليجية من خالل ابتكار 

تصاميم مالبس جاهزة وعبايات وأزياء راقية. 

في السنوات األخيرة، قادت دبي مشهد األزياء على المستوى 
اإلقليمي، حيث وفرت مساحة لتمّكن العالمات التجارية 

المحلية من االزدهار. يعمل العديد من هذه العالمات التجارية 
عبر اإلنترنت مع ظهور منافذ التجارة اإللكترونية، مثل موقعي 

ُأناس ونمشي. 

إيميريتس ومان، 2020    .7

المبدعون
بوقصة    

فايزة بوقصة هي مصممة أزياء فرنسية المولد من أصول جزائرية أسست ماركة بوقصة التي 
تتخذ من دبي مقًرا لها في عام 2014. تجمع عالمة المالبس الجاهزة بين االتجاهات العالمية 

والكالسيكيات المعاصرة المستوحاة من الفن والعمارة والتصميم الحديث لتقديم مجموعة  
مالبس بيسطة وأنيقة. ومن االستوديو الخاص بها في حي دبي للتصميم، تبدع تصميماتها 
المميزة التي تركز على القصات الراقية والخياطة التي ال تشوبها شائبة التي تناسب المرأة 

القوية األنيقة.7

  .SS21 الصورة: مجموعة بوقصة 
مستخدمة بموافقة بوقصة.
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الثقافة: قطاع لالستثمار

نظرة عن كثب: 
أسبوع دبي للتصميم

"مركز اإلبداع في الشرق األوسط الذي 
يربط بين المصممين من جميع أنحاء 

 العالم." مجلة ديزاين بوم
ُيقام أسبوع دبي للتصميم )DXBDW( تحت رعاية سمو الشيخة 
لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ويخضع لملكية وإدارة 

مجموعة آرت دبي، ويعتبر أكبر مهرجان إبداعي في المنطقة. 

يعرض DXBDW التصميمات المبتكرة من الشرق األوسط من 
خالل سلسلة من الفعاليات من مقره الرئيسي في حي دبي 

للتصميم (d3( وفي مختلف أنحاء المدينة. تالئم مجموعة 
فعاليات المهرجان جمهوًرا متنوًعا من المصممين الطموحين 
والمهندسين المعماريين والطالب وقادة الصناعة ووكاالت 

األعمال والمؤثرين وعشاق التصميم. وقد وفرت برامجه 
واسعة النطاق ومسابقاته وتكليفاته منصة للمبدعين في 

المنطقة، بجميع مستويات خبراتهم، تمكنهم من التطور 
والتقدم في مجال التصميم.

داون تاون ديزاين 

يقدم داون تاون ديزاين نافذة على مشهد التصميم المعاصر 
المزدهر في المنطقة، ويستضيف سنوًيا 20 ألف زائر من 
بينهم مشترون من الطراز الرفيع، ومصنفون، ومهندسون 

معماريون، ومتخصصو تصميم. يضم المعرض عمليات إطالق 
أحدث المنتجات والمجموعات ألكثر من 200 عالمة تجارية 
دولية وإقليمية للتصميم، وأجنحة الدولة، ويتوج باألنشطة 

التعاونية التي تشمل:

برنامج تجارة بين الشركات يربط العالمات التجارية    •
والمصممين بنظرائهم.

 
برنامج محادثات في "المنتدى".    •

 
داون تاون إيديشنز، وهو معرض بوتيك للتصميمات ذات    •

اإلصدارات المحدودة من مصممين من منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا والتصميمات التعاونية المبدعة.

 DXBDW 2020

إدراًكا للتحديات التي تواجه المجتمع المبدع نتيجة لتفشي 
الوباء المستمر، اختار DXBDW 2020 م "دور صناعات التصميم 
في إعادة تصور الطريقة التي نعيش بها في عالم تأثر بتفشي 

.")COVID-19( فيروس كورونا

وفي الموقع الخارجي لحي دبي للتصميم، ظهر تجسيد هذا 
الموضوع جلًيا أيًضا من خالل تنسيق المهرجان؛ على سبيل 

المثال: إزالة جميع المواد التسويقية المطبوعة، وتحديد 
مسار واضح من خالل التركيبات الفنية، التي راعت التباعد 

االجتماعي، مع السماح بالتفاعل مع األشياء الملموسة.

وغالًبا ما تكون االستجابات البسيطة والعملية للقيود الضرورية 
هي النقطة التي يتجسد فيها االبتكار في التصميم. أطلق 
معرض أبواب، الجناح التصميمي السنوي، هذا العام دعوة 

مفتوحة للمبدعين لتصميم تركيب فني منفرد. ووقع االختيار 
على مشروع "فاتا مورغانا - سراب" من إبداع المصمم العراقي 

هوزان زنكنه؛ وهو حل مبتكر للجلوس يلبي متطلبات التباعد 
االجتماعي، وكان قطعة مركزية رائعة للمساحة الخارجية 

لحي دبي للتصميم؛ بصورة تبين الطريقة التي يمكن للناس 
التفاعل عبرها بأمان وسط بيئة المدينة الحديثة.

برنامج المهرجان المكثف الذي يضم يضم أكثر من 160 
فعالية ونشاًطا مجانًيا للجمهور من جميع األعمار )بما في 

ذلك المعارض والمنشآت التفاعلية والمحادثات وورش العمل 
وسوق "أسبوع دبي للتصميم" الخارجي الجديد( يلبي احتياجات 
كل من الجماهير المتخصصة والعامة. من خالل االستمرار في 

تقديم عروض جديدة، وّفر أسبوع التصميم منصة حيوية لمجتمع 
التصميم العالمي يمكن من خاللها االلتقاء وإظهار قدرة 

الصناعة على الصمود ومرونتها.

الصناعات الثقافية األساسية: التصميم
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 .DXBDW2020 الصورة: معرض المصممين اإلماراتيين في 
مستخدمة بموافقة مجموعة آرت دبي.

 عرض معرض المصممين اإلماراتيين أعمااًل ألكثر من
20 مبدًعا محلًيا من من أبرز الوجوه التصميمية التي تقود 

مشهد االبتكار في الوقت الراهن. من بين المشاركين الذين 
تم عرض أعمالهم؛ يارا حبيب، ولين كحالة، وتانفي مالك، ودانا 

عمرو، وإيمان شفيق، وعبد الحسيب، وتمارا باراج، ورمشة 
كيدواي، ومحمد رويزق، ومحمد السويدي، ومايكل رايس، 

وغيرهم الكثير.

استضافت مبادرة البيع بالتجزئة الخارجية الجديدة "سوق 
أسبوع دبي للتصميم" أكثر من 70 عارضًا من أفضل الحرفيين 

والشركات الصغيرة ومشهد الطهي في دبي. ومن خالل 
تقديم منتجات أصلية وعالية الجودة يتم الحصول عليها في 
الغالب من دولة اإلمارات العربية المتحدة، بدًءا من صانعي 

الشوكوالتة وصواًل إلى محترفي صناعة السيراميك، عزز السوق 
قيمة الحرف اليدوية، بدعم من مؤسسة دبي للثقافة التي 

قدمت منًحا للمشاركين.

 .DXBDW2020 الصورة: سوق أسبوع دبي للتصميم في 
مستخدمة بموافقة مجموعة آرت دبي.
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توفير البيئة المالئمة: البنية التحتية 
تستمر المناطق الحرة والمكتبات والمتاحف 

والمنظمات غير الهادفة للربح في ترسيخ صناعة 
التصميم، وتوفير الوصول واالنتشار وإلهام الزوار 

والباحثين والفنانين.

المناطق الحرة 

حي دبي للتصميم، تأسس في عام 2013، ويوفر موطًنا 
لمجتمع المنطقة المتنامي من المفكرين المبدعين. 

صّممت الحي شركة الهندسة المعمارية الشهيرة فوستر 
آند بارتنرز، وهو يهدف إلى إشراك وإلهام وتمكين الفنانين 
الناشئين وتثقيف الجيل القادم من المواهب حول أهمية 

جميع أشكال وأنواع التصميم. ويضم فنانين ومبدعين محليين 
وعالميين، يمثلون مجموعة متنوعة من التخصصات المهنية 

في مجتمعه الذي يضم 9000 شخص.

بطبيعة الحال، يخلق اجتماع العديد من العقول المبدعة 
في مجتمع حي دبي للتصميم فرًصا للتآزر والتعاون. يعمل 
المهندسون المعماريون بشكل وثيق مع مصممي العمارة 

الداخلية الذين يتعاملون بدورهم مع موردي األثاث 
واإلضاءات والمواد، باإلضافة إلى الفنانين وورش األزياء.  

ومن هنا، يقدم هذا النظام البيئي فوائد جّمة للمبدعين 
الذين يتطلعون إلى إنشاء متاجر في هذا الحي الثقافي.

المساحات

مركز In5 يدعم الشركات الناشئة المبتكرة والنشطة 
والمشاركة بأسعار مدعّمة، وفي عام 2017 أطلق مركز 

In5 للتصميم مركًزا جديًدا في مبنى Hai d3 في حي 
دبي للتصميم بهدف دعم مواهب التصميم واألزياء؛ ما يتيح 
للطالب ورجال األعمال والشركات الناشئة الفرصة لتحويل 

 In5 أفكارهم المبتكرة إلى نجاحات تجارية. يقع مركز
للتصميم في قلب مجتمع التصميم المزدهر، ويضم مختبًرا 
إلعداد النماذج األولية فريًدا من نوعه، باإلضافة إلى توفير 
التدريب وورش العمل المتخصصة في الصناعة. كما يوفر 
مركز In5 للتصميم لألعضاء مساحات عمل مشتركة مرنة 

ومكاتب ومناطق مجتمعية مصممة إللهام اإلبداع. )انظر 
الصفحة 59 لالطالع على كامل التفاصيل(

تشكيل تأسس في دبي عام 2008 على يد الشيخة لطيفة 
بنت مكتوم، ويسعى تشكيل إلى توفير بيئة مواتية لنمو 

الفن المعاصر وإرساء ممارسات التصميم في اإلمارات 
العربية المتحدة. من خالل االستوديوهات متعددة 

التخصصات ومساحات العمل والمعارض الموجودة في 
كل من ند الشبا والفهيدي، يتيح تشكيل الممارسة اإلبداعية 

والتجريب وتبادل الحوار بين الممارسين والمجتمع األوسع. 
)انظر الصفحة 99 لالطالع على كامل التفاصيل(

الفعاليات

أسبوع دبي للتصميم يضطلع بدور حافز نشط في نمو 
المجتمع اإلبداعي في اإلمارات العربية المتحدة منذ افتتاحه 
في عام 2015. وقد نما أسبوع دبي للتصميم ليصبح المنصة 

الرائدة في المنطقة التي تمّكن الموهوبين المبدعين من 
عرض أعمالهم والترويج لها لجمهور واسع محلًيا وإقليمًيا 

 وعالمًيا. ويقام المهرجان كل عام، ويستضيف أكثر من
 250 فعالية من خالل قاعدته في حي دبي للتصميم. 

)انظر الصفحة 96 لالطالع على كامل التفاصيل(

داون تاون ديزاين تم إطالق داون تاون ديزاين في عام 2014، 
وهو معرض التصميم التجاري الرائد في المنطقة للتصميم 

المبتكر عالي الجودة، ويقام خالل أسبوع دبي للتصميم. يعرض 
المعرض أكثر من 200 عالمة تجارية دولية وإقليمية للتصميم، 

ويجمع بين محترفي التصميم وعشاقه من الشرق األوسط 
وإفريقيا وجنوب آسيا الكتشاف أحدث التصميمات المعاصرة 
من جميع أنحاء العالم والحصول عليها والتكليف بها وشرائها. 

أما داون تاون إيديشنز، فهو معرض بوتيك للتصميمات ذات 
اإلصدارات المحدودة والمصممة حسب الطلب من مصممين 

مستقلين ومن هواة المقتنيات واالستوديوهات.

فاشن فورورد تم إطالقه في عام 2013 وال يزال أكثر 
عروض األزياء ريادة في دبي. وتشمل فعالياته الرئيسية 

عروض األزياء والعروض التقديمية ألفضل مصممي األزياء 
الراقية والمالبس الجاهزة واإلكسسوارات في الشرق 

األوسط. يضطلع فاشن فورورد بدور حافز في ابتكار الموضة 
في المنطقة من خالل الجمع بين العالمات التجارية العالمية 

والمجموعات اإلقليمية وزيادة التصميمات المشتركة بين 
العالمات التجارية العالمية ومواهب تصميم األزياء اإلقليمية.
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صورة من برنامج تنوين للتصميم. 
مستخدمة بموافقة تشكيل.

الصناعات الثقافية األساسية: التصميم

نظرة عن كثب: 
تشكيل

تأسس مركز في عام 2008، ويعتمد في إدارته على نموذج 
إدارة غير ربحي يدعم الفنانين والمصممين المقيمين في 

اإلمارات العربية المتحدة طوال مسيرتهم المهنية. يمارس 
المركز أنشطته من مقريه في في كل من منطقتي ند الشبا 

والفهيدي، ويسهم في تعزيز الممارسة اإلبداعية والتجريب 
وتبادل الحوار لتنمية صناعة التصميم في اإلمارات العربية 

المتحدة. 

 في عام 2019، تمّكن "تشكيل" من الوصول إلى
10 آالف شخص من خالل 16 معرًضا و3 برامج إقامة للفنانين 

وأكثر من 200 ورشة عمل ودورة تدريبية.

ويدعم برنامج تنوين للتصميم المصممين الناشئين المقيمين 
في اإلمارات العربية المتحدة في بدء مسيرتهم المهنية،

وهو أحد مكونات مجموعة مبادرات "تشكيل" المتخصصة 
للتصميم، التي تشمل: ميك وركس اإلمارات، ومجموعة تنوين، 

وبرنامج الفنان المقيم، وجائزة فان كليف أند آربلز للمصمم 
الناشئ في الشرق األوسط. 

منذ عام 2013، استثمر برنامج تنوين للتصميم في 26 مصمًما 
ناشًئا مقيًما في اإلمارات العربية المتحدة؛ ما ساهم في نمو 

قطاع التصميم في اإلمارات العربية المتحدة من خالل مزج 
الحرف والمواد اإلماراتية التقليدية مع التكنولوجيا الحديثة 

في قطع التصميم المعاصرة.
 

يحتاج المصممون بوجه عام إلى الوصول إلى المعدات 
والمرافق المتخصصة إلعداد النماذج األولية واإلنتاج، 

باإلضافة إلى الوصول إلى شبكة محلية من الشركات 
المصنعة والمصنعين والمستلزمات التي تسمح بطلب 

كميات صغيرة. يوّفر تشكيل مساحات عمل، واستوديو رقمًيا، 
واستوديو ثالثي األبعاد، واستوديو مجوهرات، واستوديو 

صور، وغرُفا مظلمة، وطباعة رقمية، وطباعة يدوية، كما يوّفر 
دلياًل للمصنعين والحرفيين والموردين المناسبين.

وُيقاس تأثير البرنامج من خالل معدل إتمام المشاركين له، 
والمسارات المهنية للمشاركين بعد مغادرة البرنامج، ومبيعات 
مجموعة تنوين، التي ُتعرض سنوًيا في أسبوع دبي للتصميم، 

وعبر اإلنترنت، وفي المتاجر المؤقتة، ومن خالل جهات 
خارجية. 

ومنذ إنشاء المركز، أسس العديد من المصممين المقيمين في 
اإلمارات العربية المتحدة استوديوهاتهم الخاصة: الجود لوتاه 

ولطيفة سعيد وعبد اهلل المال.
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تقديم الدعم للصناعة: اللوائح التنظيمية
ال تزال اللوائح المتعلقة بالتصميم قليلة، غير أن 

المناطق التجارية في المناطق الحرة وسياسات 
الهجرة المالئمة بشكل متزايد ألصحاب العمل الحر 

قد خلقت فرًصا إضافية متعلقة بالتصميم.

تشرف سلطة دبي للتطوير (DDA(، المعروفة سابًقا 
باسم سلطة المنطقة الحرة للتكنولوجيا واإلعالم، وسلطة 
دبي للمجمعات اإلبداعية )DCCA( على تسع مناطق حرة. 

وتتولى سلطة دبي للتطوير مسؤولية إصدار التراخيص وفقًا 
لقطاعات متخصصة. ما يسمح للشركات بالعمل حسب طبيعة 

قطاعاتها.

حي دبي للتصميم (D3( هو أحدث مجمعات األعمال في 
المنطقة الحرة لمجموعة تيكوم الرائدة في التطوير وإدارة 

العقارات في دبي، ويشكل مقًرا للفن والتصميم، والمكاتب، 
واالستوديوهات، وورش عمل العالمات التجارية المحلية 

والعالمية. تتمثل أنواع التراخيص في حي دبي للتصميم في: 

• التراخيص التجارية التي يمكن من خاللها تسجيل الشركة 
كشركة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة )التي 

 يتم تشكيلها ككيان قانوني منفصل، مع المساهمين كأفراد 
و/أو شركات( أو فرع لشركة أجنبية أو شركة إماراتية )مكان 

عمل يشكل جزًءا قانونًيا تابًعا للشركة األم(.
 

• تصاريح العمل الحر التي توفر القدرة على العمل كأحد 
أصحاب العمل الحر المتخصصين، ويحدد كممارس منفرد 

لنشاط محدد )مثل األزياء، والرفاهية، والتصميم، وما إلى 
ذلك(

فيما يتعلق بقانون اإلمارات العربية المتحدة في شأن 
حقوق المؤلف، تغطى الرسوم والنماذج الصناعية بموجب 

الفصل 3 من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم 17 لعام 2002 )قانون براءات االختراع 

والتصميم في دولة اإلمارات العربية المتحدة( وتشمل "أي 
شكل مبتكر ثالثي األبعاد يمكن استخدامه في الصناعة 
أو الحرف" أو " أي عمل مبتكر للخطوط أو األلوان ينشأ 

عنه منتج يمكن استخدامه في الصناعة أو الحرف". تشمل 
التصميمات الصناعية المنتجات المعمارية واألثاث، مثل 

المقاعد.8

تأمين المستقبل: التعليم 
ال تزال خيارات التعليم الرسمي وغير الرسمي في 

مجال التصميم محدودة في دبي واإلمارات العربية 
المتحدة. وقد ساعدت البرامج والفعاليات على 

سد هذه الفجوة، وتعريض األجيال الشابة لصناعات 
التصميم.

التعليم الرسمي 

في دورة التعليم من رياض األطفال إلى الصف 12، أدخلت 
وزارة التعليم "التصميم واالبتكار" كمادة دراسية في 

المناهج الوطنية للمدارس الحكومية في عام 2018. 
ويتناول الطالب تحديات العالم الحقيقي ويستخدمون 
مفاهيم التفكير التصميمي البتكار الحلول واختبارها. 

تقدم مؤسسات التعليم العالي في دبي مجموعة متنوعة 
من برامج البكالوريوس والماجستير في الفنون الجميلة 

في الرسوم المتحركة والهندسة المعمارية والتصميم 
الجرافيكي والتصميم الداخلي ومجاالت التصميم األخرى. 
تعد جامعة زايد والجامعة األمريكية بدبي وجامعة مانيبال 

ومعهد إس أيه إي  في دبي ومعهد دبي للتصميم واالبتكار 
)انظر الصفحة 100( من بين بعض الجامعات التي تقدم 

برامج البكالوريوس والماجستير في الفنون الجميلة. 

وافُتتحت كلية األزياء والتصميم في عام 2017 بهدف 
رعاية المواهب المحلية في مجالّي الموضة والتصميم. 

وتعتبر كلية األزياء والتصميم أول كلية معتمدة في دبي 
لهذه التخصصات. 

التدريب المهني 

أكاديمية دبي للتصميم تقدم برنامًجا لتصميم المجوهرات 
بقيادة خبراء في علم األحجار الكريمة. ويوفر هذا البرنامج 

تدريًبا متقدًما على برنامج CAD بالشراكة مع غيمفيجين 
بالواليات المتحدة األمريكية، وهو مرّخص من هيئة المعرفة 

والتنمية البشرية.

معهد إنسكيب إلدارة التعليم: افتتح معهد إنسكيب، 
ومقره الرئيسي في جنوب إفريقيا، حرمه التعليمي في حي 
دبي للتصميم في عام 2018, وتقدم تدريًبا معتمًدا من هيئة 

المعرفة والتنمية البشرية في الجرافيك واألزياء والتصميم 
الداخلي.

8.   التميمي، 2016
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التعليم غير الرسمي

تدعم المبادرات الجديدة الخاصة والحكومية تطوير 
مهارات التصميم واحتراف المواهب.

ري إيربان استديو: ري إيربان استديو ه مساحة عمل مشتركة 
قائمة على العضوية وتركز على التصميم في حي دبي 

للتصميم، وتوفر مساحات للمناسبات ومكاتب خاصة وغرف 
اجتماعات ومقاعد جماعية تعاونية. تخدم بيئة العمل اإلبداعية 

الخاصة به أصحاب العمل الحر ورجال األعمال والعاملين عن 
ُبعد، سواء المقيمين في المدينة أو زوارها، وذلك، بهدف 

تعزيز الروابط بين متخصصي التصميم والعمالء المحتملين في 
مختلف تخصصات التصميم. تقدم ري إيربان خبرات تعليمية 

للطالب والخريجين والمتخصصين من خالل ورش عمل ودورات 
وبرامج خاصة بالتصميم. 

فاب الب اإلمارات العربية المتحدة: تأسس فاب الب في 
عام 2015 في دبي ويقع في حي السطوة، ويتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم في اإلمارات العربية المتحدة 

لتقديم برامج إثرائية للمدارس. وقد صمم بحيث يلبي المعايير 
والمواصفات الدولية الموضوعة لمختبرات التصنيع، والتي 

تلبي احتياجات األطفال والكبار على حد سواء. يقدم فاب الب 
مجموعة متنوعة من ورش العمل التدريبية في مجال التصميم،  

بما في ذلك الطباعة ثالثية األبعاد والقطع بالليزر واألعمال 
الخشبية. 

مركز In5 للتصميم: تم إطالق In5 في عام 2017، وهو عبارة 
عن مختبر إلعداد النماذج األولية لألزياء والتصميم في حي 
دبي للتصميم. يقدم المركز تدريبات متخصصة مثل الفصول 

الدراسية وورش العمل عن الوسائط الرقمية واألزياء والنماذج 
ثالثية األبعاد. تمنح عضوية In5/ مجلس دبي للتصميم واألزياء 

المتخصصين في التصميم والتكنولوجيا والوسائط الفرصة 
للوصول إلى مجموعة من المزايا للتسويق وتنمية المواهب 

ودعم األعمال.

ذا ورك شوب دبي: ذا ورك شوب دبي عبارة عن مساحة 
متعددة التخصصات تضم معرًضا واستوديو للتصميم ومقهى. 

وتقدم سلسلة من ورش العمل في مختلف التخصصات بهدف 
دعم الفنانين والمصممين الطموحين والناشئين. وتشمل ورش 
عمل عن الراتينج وفنون الخط اليدوي، وغيرها من ورش العمل 

المختلطة. 

الصورة: حرم معهد دبي للتصميم واالبتكار في حي دبي للتصميم، 
بدبي. الصورة مستخدمة بموافقة معهد دبي للتصميم واالبتكار.
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الثقافة: قطاع لالستثمار

نظرة عن كثب: 
معهد دبي للتصميم واالبتكار

مع تزايد الطلب إلى حد هائل على خريجي التصميم 
في المنطقة، سوف يدعم معهد دبي للتصميم 

واالبتكار تنمية المواهب المبدعة لتعزيز نمو 
االقتصاد العالمي سريع التغير من خالل تأمين 

مستقبل الجيل القادم. نحن على ثقة من أن معهد 
دبي للتصميم واالبتكار سيكون مدرسة التصميم 

األفضل في المنطقة لتقديم دفعة جديدة من 
المبتكرين".  

 محمد عبد اهلل، رئيس معهد دبي للتصميم واالبتكار

تأسس معهد دبي للتصميم واالبتكار في عام 2018، ويعتبر 
الجامعة اإلقليمية الوحيدة التي تركز على التصميم واالبتكار 

وتقدم برنامج بكالوريوس تصميم متكامل. وتمنح منهجية 
التدريس المتقدمة المصممين القدرة على التقدم في ركب 

الثورة الصناعية الرابعة وتغيير طريقة الحديث عن التصميم 
إلى لغة مشاركة وإنجاز. يعمل المعهد على إعداد الطالب 
للمستقبل عن طريق تدريبهم على سوق العمل في العصر 

الجديد، مع التركيز على التكنولوجيا واالبتكار.  

تم تطوير منهج معهد دبي للتصميم واالبتكار بالتعاون مع 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( ومدرسة بارسونز 

للتصميم في نيويورك، اللذين يعتبران من مؤسسات التصميم 
الرائدة عالمًيا، إلنشاء هيكل غير تقليدي، يمكن للطالب من 

خالله تصميم ودمج تخصصين في التصميم منبين التخصصات 
األربعة التي يوفرها المعهد. ُيِعد هذا النوع من "التعليم 

المزدوج" الطالب لمجموعة متنوعة من التخصصات المهنية 
ويزودهم بمزيد من المهارات، ويمزج بين المعرفة بالفنون 

البصرية والمهارة التكنولوجية واإلتقان االستراتيجي. 

يقدم معهد دبي للتصميم واالبتكار تخصصات أربعة، وهي: 
تصميم المنتجات وتصميم الوسائط المتعددة وتصميم األزياء 

وإدارة التصميم االستراتيجي. يركز المنهج على العمل في 
االستوديو، ويوفر دورات عملية، بداًل من وحدات نمطية، 

تتناول المفاهيم األربعة التالية: التصور والتواصل والحرفية 
والرعاية. 

من خالل مشاركة المنشآت اإلبداعية لحاضنة الشركات الناشئة 
In5 للتصميم، يصقل طالب معهد دبي للتصميم واالبتكار 

مهاراتهم الرقمية من خالل إعداد األولية، والتعبير عن األفكار 
المعقدة، وإنشاء مشروعات مبتكرة، مع تطوير مهاراتهم في 

تنظيم المشروعات في بيئة مهنية. 

"يربط التصميم بين األعمال االستراتيجية وهندسة 
التكنولوجيا. ويعتبر الجزء األساسي من العملية، 

فالتصميم يجعل التكنولوجيا مالئمة للبشر، ويجعل 
االبتكار مرئًيا ويجعل الخبرات الرقمية مرغوبة". 

هاني عصفور، عميد المعهد

أدى نهج معهد دبي للتصميم واالبتكار في تصميم 
التكنولوجيا والتصميمات بحيث تخدم البشر إلى جذب الطالب 

من منطقة الخليج وجنوب آسيا ومن جميع أنحاء العالم. 
يشكل المواطنون اإلماراتيون والخليجيون ثلث عدد الطالب 

اإلجمالي. وقد شهدت الجامعة نمًوا تعليمًيا هائاًل على 
مدار العامين الماضيين مع اختيار مشروعات الطالب كجزء 

من معرض الخريجين العالمي واكتسابهم المعرفة من خالل 
التعاون مع شركات التصميم المحترفة مثل فيترا وهيرمان ميلر. 

يعد المعهد جزًءا ال يتجزأ من مجتمع التصميم، إذ يقع في حي 
دبي للتصميم، ويوفر بيئة فريدة لتقديم األعمال اإلبداعية 

وعرضها. وقد خصصت له مساحة في استوديو ضخم ليتيح 
التعاون المتبادل بين تخصصات التصميم.

الصورة: حرم معهد دبي للتصميم واالبتكار في حي دبي للتصميم، 
بدبي. الصورة مستخدمة بموافقة معهد دبي للتصميم واالبتكار.

الصناعات الثقافية األساسية: التصميم
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المبدعون
خالد الشعفار    

أطلق خالد الشعفار عالمته التجارية التي تحمل اسم 
خالد الشعفار في عام 2010 التي شملت تعبيره 

الشخصي عن الشكل والحركة والمشاعر، وال سيما 
"قصص" األشياء. وبعد ذلك، افتتح االستوديو الخاص به 

في عام 2011 في رأس الخور بدبي. 

 الصورة: Illusion Arm من إبداع خالد الشعفار، 2011. 
مستخدمة بموافقة الفنان.

الصناعات الثقافية األساسية: التصميم

المبدعون
الجود لوتاه    

الجود لوتاه مصممة إماراتية اكتسبت شهرة عالمية، وال 
سيما بعد إنشاء االستوديو الخاص بها في عام 2014. 

ومنذ تأسيسه، حافظ االستوديو على منهجه الفريد من 
خالل التركيز على فكرة التناقض في الشكل والوظيفة 

وإبراز الثقافة اإلماراتية واألساليب الفنية من خالل 
التصميم المعاصر. 

ويأتي حافزها اإلبداعي من شغفها بالتفاصيل والنهج 
التجريبية للمواد وفلسفة الجمال. نتج عن هذا التركيز 

مجموعة عمل عملية وخالدة وفريدة من نوعها تحكي 
قصة خلفية وتاريخ الجود لوتاه.

الصورة: مجموعة مديم، 2019. مستخدمة بموافقة 
الفنان.
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الصناعات الثقافية األساسية: التصميم

الدروس العالمية المستفادة
اكتسبت صناعة التصميم في دبي الخبرة بسرعة عن 

طريق دراسة النماذج المختلفة في سنغافورة ودول 
الشمال، حيث قامت بالفعل بتطوير وتكرار وتقديم 

مفهومها المحلي للتصميم.

استراتيجية التصميم في سنغافورة

أطلقت سنغافورة استرتيجيتها للتصميم )DSG-I( في عام 
2003، ويقود مجلس سنغافورة للتصميم نمو الصناعة، ما 

يجعل سنغافورة "مدينة عالمية لإلبداع التصميمي والتميز في 
آسيا حيث يعمل التصميم على تحسين الكفاءات، وتحسين 

نوعية الحياة، وتعزيز التنافسية الوطنية" . 

تم إطالق مركز التصميم الوطني في عام 2011 وهو مستوحى 
من مركز التصميم الدنماركي. تشير التقديرات إلى أن صناعة التصميم 

 في سنغافورة ساهمت بنحو 4.6 مليارات دوالر سنغافوري في 
 عام 2015 في الناتج المحلي اإلجمالي لسنغافورة. بحلول 

عام 2017، كان لدى سنغافورة 44500 متخصص في مجال 
 التصميم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 57400 بحلول 

عام 2022، حيث أصبحت سنغافورة مركًزا رئيسًيا للتصميم في آسيا.

في عام 2015، انضمت سنغافورة إلى شبكة المدن اإلبداعية 
التابعة لليونسكو كمدينة للتصميم، ما أدى إلى إطالق خطة 

التصميم لعام 2025، وشعارها "اقتصاد مزدهر يدفعه االبتكار 
ومدينة محبوبة من حيث التصميم"

 تشمل فعليات التصميم الحالية في سنغافورة ما يلي: 

جائزة التصميم الجيد من سنغافورة )استناًدا إلى النموذج    •
الياباني(

معرض سنغافورة الدولي لألثاث   •
معرض ميزون وأوبجيه آسيا   •
أسبوع سنغافورة للتصميم    •

أسبوع األزياء في سنغافورة   •

تعليم التصميم في الدول اإلسكندنافية  

يبدأ تعليم التصميم في مرحلة مبكرة في دول الشمال، بما 
في ذلك الدنمارك وفنلندا والسويد. ينبع نجاحهم في األغلب 

من وجود مختبرات ابتكار عالية التطور في الفصول الدراسية 
واستراتيجيات لتمكين التعليم والتفكير التصميمي.

تشمل االتجاهات الرئيسية في الفصول الدراسية من رياض 
األطفال وحتى الصف 12 في دول الشمال ما يلي:

التفكير الحسابي، لتطوير المهارات الرقمية ومهارات حل 
المشكالت.

الفصول الدراسية التعاونية للتركيز على التعاون.
التقنيات الناشئة لدمج أحدث التقنيات وطرق التدريس في 

الفصول الدراسية.

احتلت فنلندا المرتبة األولى والسويد المرتبة الثانية من بين 
50 دولة في المؤشر العالمي للتعليم من أجل المستقبل 
)WEFFI(، والذي يقيس "فعالية أنظمة التعليم في إعداد 
الطالب لمتطلبات العمل والحياة في بيئة سريعة التغير".  

تحتل دول الشمال مرتبة بين أعلى المراكز في دول االتحاد 
األوروبي من حيث حصة الناتج المحلي اإلجمالي المخصصة 

للتعليم: بنسبة 6.9% في الدنمارك و6.1% في فنلندا و%5.4  
في السويد.

احتلت فنلندا المرتبة األولى في قاعدة بيانات التعليم الدولي 
م تقدم البلدان في تحقيق الهدف 4 من أهداف  التي ُتقيِّ
التنمية المستدامة، الهدف العالمي لألمم المتحدة بشأن 

التعليم، بينما احتلت الدنمارك والسويد أيًضا مرتبة بين المراكز 
العشرة األولى. 

حلل تقرير مجلس وزراء دول الشمال األوروبي لعام 2018 
البيانات الرئيسية من دول الشمال، وقارنها بالدول العالمية. 

تظل منطقة الشمال األوروبي في ركب الريادة أوروبًيا 
وعالمًيا في مجال االبتكار. تصدرت كل من فنلندا والسويد 

والدنمارك مؤشر االتحاد األوروبي لالبتكار البيئي.
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الصناعات الثقافية األساسية: التصميمالثقافة: قطاع لالستثمار

نظرة عن كثب: 
حي دبي للتصميم

يعتبر حي دبي للتصميم النظام البيئي اإلبداعي األول في 
الشرق األوسط للفنون والهندسة المعمارية واألزياء والتصميم 

والبيع بالتجزئة. تماشًيا مع مكانة دبي كوجهة رائدة لألعمال 
والمواهب في المنطقة وخارجها، يعتبر حي دبي للتصميم 

منطقة األعمال األولى من نوعها التي تمكن المواهب 
والفنانين والشركات في قطاعي التصميم واإلبداع من النمو 

واإلبداع التعاوني، مع توفير منصة قوية لتبادل المعرفة 
والتمكين في الوقت نفسه. يحتل حي دبي للتصميم موقًعا 

استراتيجيًا في قلب دبي، وهو أحد الوجهات التجارية في 
المدينة ويؤدي دوًرا رئيسًيا في استراتيجية تحويل دبي إلى 

عاصمة لالقتصاد اإلبداعي التي تم اإلعالن عنها مؤخًرا، وهي 
 استراتيجية لمضاعفة عدد المبدعين في المدينة من

70000 إلى 140000 بحلول عام 2025.

مع تمتع الحي بأحدث بنية تحتية، وتكنولوجيا المدينة 
الذكية، وإمكانيات الطاقة المتجددة، وإطار عمل موات 

لألعمال ومصمم لتلبية احتياجات الصناعة، يقدم هذا المجتمع 
للمواهب المبدعة األدوات الالزمة لدفع عجلة االبتكار؛ 

ويقوي االقتصاد ويعزز مكانة دبي بصفتها المدينة اإلبداعية 
للتصميم لدى اليونسكو.

وتضم منطقة األعمال المهندسين المعماريين العالميين 
ومصممي العمارة الداخلية واستوديوهات التصوير 

الفوتوغرافي ومصممي المنتجات واألزياء. وتشمل أشهر 
الشركات بها ديور وبربري وزها حديد أركتيكتس وفوستر آند 

بارتنرز. تعتبر منطقة التصميم، المكون الرئيسي في تطوير حي 
دبي للتصميم، موطًنا اليوم ألكثر من 9000 شخص وتضم 

مكاتب واستوديوهات وصاالت عرض ومساحات بيع بالتجزئة 
تنتشر في جميع أنحاء المنطقة.

يحتضن حي دبي للتصميم أيًضا أجندة فعاليات تستمر على 
مدار العام، بما في ذلك الشراكات االستراتيجية مع منصات 

الصناعة الرئيسية التي ساعدت في ترسيخ مكانتها لدى 
الجماهير المحلية والدولية. ويعتبر حي دبي للتصميم الشريك 

االستراتيجي األهم إلحدى الفعاليات الرئيسية في دبي، وهو 
أسبوع دبي للتصميم، 

 الصورة: حي دبي للتصميم،
مستخدمة بموافقة حي دبي للتصميم.
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الفجوات الرئيسية المحددة

البنية التحتية
محدودية مساحات تصنيع التصميم بالتعاون مع موظفين فنيين متخصصين • 
محدودية الوصول إلى المعدات الفنية • 
محدودية األسواق التي يمكن للمصممين بيع أعمالهم فيها• 

اللوائح التنظيمية
ارتفاع تكلفة حماية الملكية الفكرية• 

ريادة األعمال
محدودية دعم أعمال المصممين• 

المشاركة العامة
محدودية فهم صناعة التصميم• 

ما الذي سيساعد على نمو القطاع؟

حققت صناعة التصميم في دبي قفزة كبيرة إلى األمام 
في العقد الماضي، مع التوسع الكبير في البنية التحتية 

وعروض التعليم المتزايدة، والجهود المستهدفة لتنمية صناعة 
األزياء، وإنشاء مهرجان تصميم رائد جذب االهتمام اإلقليمي 

والعالمي. 

ولكي تتطور الصناعة بشكل أكبر، يمكن للمصممين 
والشركات اإلبداعية في دبي االستفادة من زيادة الوصول 

إلى التدريب على األعمال، ودعم تطوير األعمال، ومرافق 
اإلنتاج بأسعار معقولة، لتعزيز قدرتهم على التجريب ونقل 

المنتجات إلى السوق. 

الصناعات الثقافية األساسية: التصميم
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ُيعد الصارم لتشريعات الملكية الفكرية أمرًا بالغ األهمية 
لالهتمام لحماية قيمة التصميم األصلي من نسخ التصميمات. 

وُينظر إلى اللوائح الحالية لتسجيل براءات االختراع وحقوق 
التأليف والنشر على أنها معقدة وطويلة ومكلفة؛ وسيشّجع 

تبسيط هذه العمليات المصممين والمؤسسات على طلب 
حماية أعمالهم.

في إطار التعليم، أصبحت فرص التعليم الرسمية وفرص 
التعلم غير الرسمية متاحة بشكل متزايد. وتم تعميم التفكير 

التصميمي، بشكل حيوي، في المدارس الحكومية من رياض 
األطفال إلى الصف 12. في الوقت نفسه، محدودية التوجيه 
بشأن متابعة المسيرة المهنية في مجال التصميم وندرة فرص 

التطوير الوظيفي المبكرة )مثل التدريب العملي المنظم 
وخطط التدريب المهني( إلى تضييق المجال أمام المصممين 
الجدد في دبي. أما المتميزون في مجال التصميم، فال يوجد 

حتى اآلن أي مبادرات لتقدير إنجازاتهم )مثل جائزة التصميم 
الجيد( على مستوى اإلمارة. 

يقترح هذا التقرير بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة 
القطاع على النمو، ومن بينها: دعم مهنيي المجال وتوفير 

فرص لتطوير مهاراتهم وتقدير أعمالهم، تسهيل األعمال 
وإمكانيات التصنيع، وأخيًرا تبسيط القواعد التنظيمية. ترد 
القائمة الكاملة للتوصيات الصفحة رقم 183 في الفصل 

الخامس.

الصناعات الثقافية األساسية: التصميم



الصناعات الثقافية 
األساسية:

اآلداب

 الصورة: مكتبة المتحف، متحف االتحاد. 
مستخدمة بموافقة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
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الصناعات الثقافية 
األساسية:

اآلداب
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كي تزدهر صناعة اآلداب، ال بد من تمّيٍز أدبٍي وبيئة صحية 
تضم الُكّتاب، والشعراء، والرسامين، والمحررين، والناشرين، 

والمترجمين، وغيرهم من المتخصصين في هذه الصناعة 
لزيادة إنتاجاتهم وتحسين جودة الكتابة والنشر. يضطلع 

صانعو السياسات والتربويون أيًضا بدور محوري في تقديم 
الدعم لتحقيق ذلك، من خالل الترويج الفعال لثقافة سرد 

القصص والقراءة من أجل االستمتاع.

تتغير الطريقة التي نتذوق بها الوسائط المستندة إلى 
النصوص. في دبي وجميع أنحاء العالم العربي، ال بد من 

إيجاد توازن دقيق بين التقنيات واألشكال الجديدة من ناحية، 
والحفاظ على التقاليد الراسخة في سرد القصص وخلق 

التفاعل اإلبداعي مع الكلمات المكتوبة من ناحية أخرى. 

أدت التطورات في تقنيات القراءة، والوصول إلى المكتبات 
الرقمية، وظهور قنوات جديدة تماًما )مثل االستمتاع 

بالشعر عبر "إنستابويتس" أو "الروايات القائمة على الهاتف 
المحمول" المستندة إلى الرسائل القصيرة( إلى طرق جديدة 

إلنتاج األعمال األدبية وقراءتها. 

في العقد الماضي، منذ أن أطلقت شركة أمازون للبيع 
بالتجزئة عبر اإلنترنت قارئ كيندل اإللكتروني، أصبحت الكتب 

اإللكترونية تشكل شريحة قوية من سوق الكتب، وخاصة 
في أسواق اللغة اإلنجليزية. 

وجدت دراسة السوق لعام 2020 التي أجرتها شركة بوكواير 
األلمانية أن النسخ الرقمية لم يعد ُينظر إليها على أنها 

سوق "متخصصة" من قبل منتجي المحتوى، وقد وصلت 
أخيًرا إلى المستهلكين العاديين. في ألمانيا، قال 43% من 

المستهلكين الذين شملهم االستطالع إنهم استخدموا كتاًبا 
إلكترونًيا واحًدا أو كتاًبا صوتًيا أو بودكاست واحًدا على 

األقل خالل األشهر الستة الماضية. تشير نتائج الدراسة إلى 
وجود تفاعل قوي، ال تنافسي، بين األشكال الرقمية. 

وذكرت نسبة كبيرة من المستخدمين، بلغت 56% للكتب 
اإللكترونية، و57% للكتب الصوتية، و51% للبودكاست، أن 

القراءة من خالل أحد هذه الوسائط دفعهم إلى استخدام 
محتوى على وسيط آخر.1

 
على الرغم من استقرار مبيعات الكتب اإللكترونية في 

السنوات األخيرة، شهدت عمليات الحجر في عام 2020 
ارتفاًعا في القراءة على الشاشات، حيث زاد الناشرون 

والمكتبات من دعم الكتب اإللكترونية والوصول إليها. 
أشارت أبحاث السوق المجراة في العديد من البلدان خالل 
جائحة عام 2020 إلى أن عددًا أكبر من حمالت التسويق 
الموّجهة وصلت بنجاح إلى جماهير جديدة تماًما لكل من 

الكتب اإللكترونية والكتب الصوتية. عالوة على ذلك، أدت 

الجائحة إلى زيادة الجماهير الراغبة في استخدام "االشتراك" 
أو "نماذج البث" - والتي كانت تعتبر في السابق غير رائجة 

مع الكتب.2 

النشر الذاتي يشكل اتجاًها رئيسًيا آخر في النشر الرقمي. 
تمنح منصات مثل كيندل دايركت بابلشينغ )KDP( وكوبو 
وواتباد بوكس المؤلفين الطموحين منفًذا لنشر أعمالهم 
وبيعها عبر اإلنترنت. أدت الحواجز المخّففة أمام اإلدخال 

ورسوم النشر الضئيلة إلى زيادة هائلة في هذا القطاع في 
السنوات العديدة الماضية.

يزداد رواج النشر الذاتي بسرعة مع 
الكتب اإللكترونية والطباعة عند الطلب 

والكتب الصوتية التي تحقق مليارات 
الدوالرات من اإليرادات كل عام.

لتوضيح هذا االرتفاع في صناعة تتسم بالثبات في الغالب: 
أفادت جمعية الناشرين األمريكيين أن صناعة نشر الكتب في 

الواليات المتحدة حققت إيرادات تربو على 26 مليار دوالر 
أمريكي في عام 2019. وبينما ظل هذا الرقم ثابًتا بالنسبة 

للصناعة بشكل عام منذ عام 2017، فقد نما النشر الذاتي 
بمعدل يزيد عن 28% في الفترة نفسها. ووفًقا لفوربس، 

ال ُيظهر النشر الذاتي أي إشارات على التراجع، ويستمر في 
النمو بمعدل ثابت يتجاوز صناعة الكتب التقليدية.3

رغم أنه قد يبدو أن النشر اإللكتروني ينتظره مستقبل 
مشرق، ال تزال الكتب المطبوعة تفوق مبيعات الكتب 

الرقمية في معظم األسواق اليوم. تشمل أنواع الكتابة 
التي تحقق مبيعات في الكتب المطبوعة الطبيعة وكتب 

الطهي وكتب األطفال، بينما يفضل المستهلكون قراءة 
الكتب الخيالية عبر القارئ اإللكتروني، وفًقا لنيلسن بوك 

إنترناشونال.4

الصناعات الثقافية األساسية: اآلداب
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رؤية إقليمية

القراءة في منطقة الخليج: التنافس على عيون 
المستهلكين

تتمتع "القراءة الترفيهية"، من أجل المتعة وليس التعلم أو البحث، 
بشعبية محدودة حتى اآلن بين السكان المحليين في منطقة 

الخليج. ومع التوسع األخير للمؤسسات التعليمية في المنطقة 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة، يتمتع جيل الشباب )"جيل األلفية"( 

على وجه الخصوص بتعليم حديث وفًقا لمعايير أغنى دول العالم.

غير أن هذا االرتقاء لم يركز على القراءة األدبية. بداًل من ذلك، 
كانت الكتب والقراءة دائًما مجرد جزء من إجمالي استهالك 

السكان )األصغر سًنا( للوسائط، بما في ذلك المنافسة على ميزانية 
المستهلكين، واألهم من ذلك وقته ونطاق انتباهه، مع العديد من 

التنسيقات األخرى وال سيما الوسائط الرقمية. 

عادات القراءة في اإلمارات6

وجدت دراسة أجرتها مؤسسة اإلمارات لآلداب أن %65 من 	 
المشاركين فيها يقرأون يومًيا.

ينفق نصف المشاركين في الدراسة ما بين 400 درهم 	 
إماراتي و1000 درهم إماراتي سنوًيا على شراء الكتب.

الصناعات الثقافية األساسية: اآلداب

لوس أنجلوس تايمز، 2019   .5

النشر الذاتي
واتباد

واتباد هي منصة اجتماعية لرواية القصص؛  حيث 
يكتب المستخدمون القصص األصلية ويقرؤونها. 
تتراوح أعمار حوالي %85 من قراء واتباد الذين 
يزيد عددهم عن 45 مليون قارئ بين 13 و30 

عاًما. يمكن للكّتاب الطموحين النشر بأنفسهم من 
خالل خدمة النشر المباشر للمنصة )واتباد بوكس( 
أو تحويل قصصهم إلى ملفات صوتية ومرئية من 
خالل خدمة الوسائط المتعددة )واتباد استديوز(. 

من ناحية أخرى، يمكن للناشرين والمنتجين الوصول 
إلى البيانات في الوقت الفعلي حول المحتوى 

الرائج والمشارك والذي يحدث أثًرا في القراء. من 
خالل تقنية تعلم اآللة "Story DNA" المستخدمة 

 "الستكشاف المواهب." من بين أكثر من 
500 مليون قصة تم تحميلها على واتباد، تم نشر 

 أكثر من 1000 قصة من قصص واتباد أو تم إنتاجها 
أو تعديلها لتالئم اإلنتاج التلفزيوني أو أفالم. 

وباستخدام البيانات الكتشاف 
االتجاهات في سرد القصص، تحطم 

تكنولوجيا واتباد الحواجز التقليدية التي 
 تعترض هوليوود وصناعة النشر". 

- لوس أنجلوس تايمز، 5.2019
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يرى أكثر من %40 من األهالي أن أطفالهم ال يخصصون 	 
 وقًتا كافًيا للقراءة.

تظل الكتب المطبوعة األكثر انتشاًرا بين القراء، حيث ال 	 
يزال %72 من القراء يفضلون استخدامها، ويتبعها بعد ذلك 
)من حيث األفضلية( الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر 

وأجهزة التابلت وأجهزة القراءة اإللكترونية.

)مالحظة:  يمكن االفتراض أن هذه النتائج ال تزال صحيحة بالنسبة 
لجمهور الشباب في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة، بما 

في ذلك دبي.(

نظًرا ألن دبي تتمتع اليوم بتغلغل شبه كامل ألحدث التقنيات 
الرقمية الخاصة بالمستهلك وتقديم المحتوى، فقد ازدادت 

المنافسة على جذب أعين المستهلكين، بسبب التوسع في 
توافر الهواتف الذكية واستخدامها، مع إتاحة الوصول فائق 

السرعة إلى اإلنترنت.

ومن العوامل اإلضافية االنتشار األحدث والسريع في استهالك 
التنسيقات األخرى غير الكتب لمحتوى رواية القصص، وال سيما 

مع انتشار منصات البث غير الخطي الموزعة رقمًيا )مثل نتفليكس 
وأمازون برايم فيديو، ومنذ أوائل عام 2020، خدمة ديزني+ للبث 

عبر اإلنترنت باإلضافة إلى برامج دبي والبرامج المنتجة محلًيا(. 

مؤسسة اإلمارات لآلداب، 2017   .6

الصورة: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، يقف إلى جانب المتأهلين لنهائيات 
تحدي القراءة العربي خالل حفل توزيع الجوائز الختامي في أوبرا دبي. كريستوفر بايك/ذا ناشيونال )24 أكتوبر 2016(.
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2019 ،)WIPO( المنظمة العالمية للملكية الفكرية   .7
ويشينبارت آند جاروس، 2012   .8

مركز دبي لإلحصاء، 2019   .9

رحلة اآلداب في دبي
يعتبر مشهد اآلداب في دبي ناشًئا، مقارنة بصناعات الفنون 

البصرية والتصميم الراسخة. كانت القيمة المقدرة لسوق 
الكتاب في اإلمارات العربية المتحدة نحو 1 مليار درهم 

إماراتي )ما يساوي نحو 272 مليون دوالر أمريكي( في 
عام 7.2018 وبالرغم من أن هذا الرقم يشكل زيادة طفيفة 

عن التقديرات السابقة )260 مليون دوالر أمريكي في عام 
2012، وفًقا لدراسة السوق التي أجرتها جمعية الناشرين 

اإلماراتيين(8، ال يزال يمثل نحو ثلث ذلك في النمسا، وهي 
دولة يقارب عدد سكاُنها عدد سكان اإلمارات العربية 

المتحدة. وهناك فرصة لتنمية هذه الصناعة. في دبي؛ حيث، 
أسهم قطاع نشر الكتب والصحافة ككل بما يقرب من 5.5 

مليار درهم من الناتج في عام 9.2019

مكتبات دبي العامة 

ت
الفعاليا

البنية التحتية

 الكتب: 
صنع في اإلمارات

 مكتبة محمد 
بن راشد

مهرجان طيران 
اإلمارات لآلداب

عام القراءة

جمعية الناشرين 
اإلماراتيين

استراتيجية 
القراءة الوطنية

مؤسسة 
اإلمارات لآلداب

19632009 2008201220132018 20162021

االحفتاء بالقّراء

تحدي القراءة العربي

تحدي القراءة العربي هو مبادرة قراءة واسعة النطاق للطالب من جميع أنحاء العالم 
العربي. باعتباره إحدى مبادرات برنامج مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 

)MBRGI( الذي تم إطالقه في عام 2015، يسعى تحدي القراءة العربي إلى غرس عادة 
القراءة بقوة لدى النشء." يدعو تحدي القراءة العربي الطالب في الصفوف 1 إلى 12 

للمشاركة في تحدي القراءة للتسلية طوال العام الدراسي. يحصل أفضل القراء على تقدير 
على مستوى المدرسة والبلد والمنطقة، مع حفل ختامي يقام في دبي.

الصناعات الثقافية األساسية: اآلداب
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يتميز سوق الكتاب في دبي - وفي منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا بشكل عام - بتكوين معقد 

نسبًيا نتيجة لعدة عوامل.

شكلت الكتب المستهلكة في اإلمارات العربية المتحدة 
المكتوبة باللغة العربية )المستورد أغلبها من دول عربية أخرى، 

وال سيما من لبنان( الثلث، بينما شكلت الكتب المستوردة 
المكتوبة باللغة اإلنجليزية ثلثي النسبة. 

يعكس اإلنتاج السنوي للعناوين الجديدة النطاق المحدود 
للغاية لإلنتاج المحلي، مقارنة بالواردات.

التحديان الرئيسيان 

تشير االستشارات والتحليالت الصناعية لسوق الكتب في دبي 
إلى اثنين من أوجه القصور األساسية في هذه الصناعة، وهما 

معروفان وواضحان غير أنه لم يتناولهما أحد من قبل:

 عدم وجود بنية تحتية موحدة ومتطورة للتوزيع	 

محدودية المهارات المهنية في العديد من مجاالت 	 
القطاع

محدودية البنية التحتية للتوزيع

قّراء دبي محظوظون ألن العديد من بائعي الكتب )انظر 
بوكس أوت( يقدمون مجموعة واسعة من المؤلفات باللغتين 

العربية واإلنجليزية )ولغات أخرى( ألولئك المستهلكين الذين 
يرغبون في شراء مؤلفات من قائمة كتب نيويورك تايمز 

األكثر مبيًعا، أو مؤلف عربي جديد ومثير من أحد الناشرين في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ُتستكمل هذه المنافذ 

الفعلية بمنصات على اإلنترنت، من بينها منصتان رائدتان في 
المؤلفات العربية:

نيل وفرات: منصة إلكترونية متخصصة في الكتب تضم 	 
15000 كتاب إلكتروني. يقع مقرها في بيروت ويمتد 

 نشاطها على نطاق واسع إلى دبي وجميع أنحاء الخليج. 

أمازون اإلمارات: استحوذت شركة البيع بالتجزئة 	 
العالمية على منصة مبيعات سوق دوت كوم في دبي 
في عام 2019، والتي تشمل عروضها الكتب إلى جانب 

البضائع األخرى.

يبدأ التحدي، مع ذلك، بالعثور على أي مؤلف عربي غير مشهور. 

مع عدم توفر كتالوج كتب باللغة العربية، 
فإن الحصول على نظرة عامة على 

المعروضات عامًة في القراءة باللغة 
العربية يمثل عقبة صعبة، ويستغرق وقًتا 

طوياًل، وبالتالي يكون التغلب عليها 
مكلًفا.

نتيجة لذلك، من الضروري لمعارض الكتب المحلية أن تحافظ 
على دورها الحاسم في بيع الكتب مباشرة إلى المستهلكين. 

تقام معظم هذه المعارض مرة كل عام، وتتميز بنطاق 
ومواضيع متنّوعة بشكل ملحوظ.

تتمثل أوجه القصور اللوجيستية األخرى في غياب مرافق 
الطباعة عند الطلب )PoD( في دبي. وتوجد شركة إنغرام 

الرائدة في مجال التوريد في الشارقة، غير أن الموردين 
اآلخرين ذوي الصلة مثل كانون يغيبون عن السوق.

محدودية المهارات المهنية في مجال النشر

بينما يقّدم عدد من المؤسسات التعليمية في دبي برامج 
لتعليم اللغات واآلداب، يتسم التعليم المهني المتخصص 

المتاح للناشرين بالمحدودية. 

يمكن أن تستفيد الصناعة أيًضا من عروض أكبر لتطوير مهارات 
المترجمين األدبيين. يعتبر كبار خبراء الصناعة في دبي أن 

الترجمات من العربية إلى لغات العالم، وبالعكس، منخفضة 
الجودة بشكل عام. ولهذا تأثير سلبي على الطلب، سواء 

بالنسبة للقراء المحليين أو في األسواق الدولية.  

ينعكس هذا التحدي المتعلق بالطلب على مستويات اإلنتاج. 
ترجمت وكالة ترجمة، وهي إحدى وكاالت الترجمة الرائدة 

في دبي، على مدى العقد الماضي نحو 500 مليون كلمة 
من المحتوى العربي. ومع ذلك، تترجم الوكالة في الفضاء 

األدبي ما متوسطه 3 إلى 5 أعمال في السنة لمؤلفين عرب 
مقيمين في اإلمارات العربية المتحدة. ويوضح هذا المثال 
الحجم اإلجمالي المنخفض للترجمة األدبية الموجودة في 

السوق. 

الصناعات الثقافية األساسية: اآلداب
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نشر ثقافة القراءة 

على الجانب اآلخر من الصناعة يوجد المستهلكون: وهم القراء. 
على المستوى الوطني، شجعت دولة اإلمارات العربية المتحدة 

في السنوات األخيرة على القراءة بين األطفال والشباب على 
وجه الخصوص، من خالل مبادرات متعددة على الصعيد الوطني. 

تم إعالن عام 2016 عام القراءة، مع توفير برامج متنوعة على 
مدار العام في المدارس ومع شركاء مثل مؤسسة اإلمارات 

لآلداب )ELF( والمجلس اإلماراتي لكتب اليافعين. 

في عام 2020، بدأت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة اإلمارات 
لآلداب مبادرة جديدة، القراءة للمتعة، لنشر عادات القراءة بين 
جميع الطالب في الصفوف 1 إلى 12. مع اكتساب القراءة 
مكانة بارزة على جدول األعمال الوطني، بما في ذلك في 

دبي، يستعد الناشرون المحليون للعثور على جماهير جديدة من 
القراء الشباب. ونظرًا ألن أكثر من ربع سكان دبي تقل أعمارهم 

عن 25 عاًما، فإن هذا يمّثل فرصة هائلة. 

المبدعون

عوشة الشاعر   
هي عوشة بنت خليفة السويدي، 

المعروفة بلقب عوشة الشاعر وفتاة 
العرب، شاعرة اإلمارات العربية المتحدة. 
تعتبر أستاذة الشعر النبطي، وقد نسجت 

قصائدها باللهجات المحلية الخليجية. 
يخصص ألعمالها قسم من متحف المرأة 

في دبي. توفيت عام 2018 عن عمر 
يناهز 98 عاًما. 

 الصورة: شعر عوشة بنت خليفة السويدي 
 في متحف المرأة في ديرة. أنتوني روبرتسون، 

ذا ناشيونال )28 يوليو 2018(.

الصناعات الثقافية األساسية: اآلداب
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المبادرات والجهات الفاعلة الرئيسية

مؤسسة اإلمارات لآلداب 
تأسست بموجب مرسوم حكومي في دبي عام 2013، 

وتتمثل مهمة مؤسسة اإلمارات لآلداب في "دعم وتنمية 
حب األدب طوال الحياة" على مستوى اإلمارات العربية 

المتحدة. تسعى مؤسسة اإلمارات لآلداب إلى تحقيق هذا 
الهدف من خالل أنشطة متنوعة وبرامج على مدار العام، 

منها: مهرجان طيران اإلمارات لآلداب الرائد، وحمالت القراءة 
في المدارس، وتنظيم الموارد عالية الجودة لألطفال المتاحة 

عبر اإلنترنت، وغيرها العديد من المبادرات األخرى.

جمعية الناشرين اإلماراتيين 
جمعية الناشرين اإلماراتيين هي جمعية مهنية يقع مقرها 
في الشارقة، وتكلف بدعم مجتمع اآلداب على مستوى 

اإلمارات العربية المتحدة، وهي عضو في جمعية الناشرين 
ستها ورئيستها  الدولية )API( ومقرها جنيف. تحت قيادة مؤسِّ

السابقة صاحبة الرؤية الشغوفة الشيخة بدور بنت سلطان 
القاسمي، خطت جمعية الناشرين اإلماراتيين خطوات هائلة 

في تعزيز هذه الصناعة في بعض المناحي الحيوية، مثل 
تحسين اللوائح والتطوير المهني ألعضائها. نما عدد أعضائها 
من 13 ناشًرا في اإلمارات العربية المتحدة في عام 2009 

إلى أكثر من 130 ناشًرا عضًوا في عام 01.2019

المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين 
يعتبر المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين الفرع المحلي 

للمجلس الدولي لكتب اليافعين، وهي مؤسسة سويسرية 
غير ربحية لها فروع في 77 دولة، وتلتزم "بالجمع بين الكتب 

واألطفال". تم إطالق المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين 
في عام 2010 لتعزيز ثقافة القراءة بين األطفال والشباب. 

ومع التركيز بشكل خاص على إثراء أدب األطفال العربي، 
تعمل المنظمة مع الناشرين والمؤلفين والرسامين لتطوير 

مهاراتهم. تنظم المنظمة غير الربحية أيًضا جائزة اتصاالت 
لكتاب الطفل العربي وتدير حملة تبرعات سنوية لتوفير 

الكتب لألطفال غير القادرين على شرائها.

مهرجان طيران اإلمارات لآلداب هو مهرجان اآلداب 
األول في دبي، وتديره مؤسسة اإلمارات لآلداب. بدأ في 

عام 2008، وعقد دورته الثانية عشرة في فبراير 2020 
)قبل الحظر الكامل للجائحة( وحضره أكثر من 43000 زائر. 
تمنح مؤسسة اإلمارات لآلداب سنوًيا جائزة أمناء مكتبات 

المدارس على مستوى اإلمارات العربية المتحدة، بالشراكة 
مع األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة دبي، لالحتفاء 

بعمل أفضل أمناء مكتبات المدارس في الدولة. منح مهرجان 

2020 الجائزة لسبعة أمناء مكتبات في المدارس الحكومية 
والخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وحصل الفائزون 
على جوائز كبيرة تقدر "الدور المحوري الذي يضطلعون به 
في إنشاء الجيل القادم من القراء". وضعت جائزة مهرجان 

اآلداب للكتابة )المعروفة سابًقا باسم مونتيغرابا( تسعة 
روائيين ألول مرة على طريق النجاح في النشر الدولي. 

جائزة اتصاالت لألدب العربي انطلقت في عام 2009 
وتعتبر حالًيا أكبر جائزة لألدب العربي، حيث تمنح مليون درهم 

سنوًيا ألفضل إصدارات األطفال في المنطقة. يشرف على 
 )UAEBBY( تنظيم الجائزة المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين

بالتعاون مع مجموعة اتصاالت.  

عام القراءة: تم اختيار عام 2016 "عام القراءة" على 
مستوى البالد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 
دبي. تجاوزت المبادرة التوقعات وتم توسيعها لتصبح مبادرة 

إقليمية، وحصلت على مستويات غير مسبوقة من الدعم 
والمشاركة؛ األمر الذي يظهر جلًيا من خالل تحدي القراءة 

العربي. كان الهدف من ماراثون القراءة هو غرس عادة 
القراءة اليومية بين األجيال الناشئة في البلدان العربية 

من خالل جذب مشاركة أكثر من 3.5 مليون طالب وطالبة 
طالعوا مجتمعين أكثر من 150 مليون كتاب. 

“اقرأ، احلم، ابتكر" هي حملة أطلقها المجلس اإلماراتي 
لكتب اليافعين لتعزيز التفاعل بين األطفال والكتب، ولتنمية 
مهارات األطفال من خالل قراءة القصص وتفسيرها وتحويل 
أفكارهم إلى قصص. تهدف الحملة أيًضا إلى المساعدة في 

فهم احتياجات الطفل العربي بشكل أفضل ومن ثم تحديد 
القضايا والمواضيع التي يجب تناولها في أدب األطفال 

العربي

ذا ناشيونال، 2019    .10
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نظرة عن كثب:
مؤسسة اإلمارات لآلداب

بدأت مؤسسة اإلمارات لآلداب في عام 2020 مبادرة امتدت 
على مدار عام بعنوان "القراءة للمتعة" باالشتراك مع وزارة 

التربية والتعليم في اإلمارات العربية المتحدة، لجميع الطالب 
في الصفوف 1 إلى 12.  

سيمنح أكثر من 260 ألف طالب من جميع أنحاء اإلمارات ستة 
كتب لالحتفاظ بها في مكتباتهم المنزلية )ثالثة باللغة العربية 

وثالثة باللغة اإلنجليزية(، وستتاح لهم فرص مقابلة مؤلفيهم 
المقيمين في اإلمارات العربية المتحدة. الهدف: اكتشاف 

متعة القراءة.

تم تجهيز معلمي اللغتين اإلنجليزية والعربية بالتدريب وحزم 
الموارد، فضاًل عن تشجيع معلمي المواد األخرى )المسرح 

والفنون والعلوم والتاريخ( على توسيع نطاق المشروع في 
فصولهم الدراسية. ولزيادة المشاركة في المنزل، نظمت 

مؤسسة اإلمارات لآلداب ندوات عبر اإلنترنت لجميع أولياء 
األمور.

تدير مؤسسة اإلمارات لآلداب أيًضا مبادرة سجون دبي 
"من الداخل إلى الخارج"، حيث توفر نوادي الكتب الشهرية 
ودورات الكتابة اإلبداعية لكل من السجناء والسجينات. وقد 

 "Tomorrow I Will Fly" تم إصدار كتاب من مقاالتهم بعنوان
)غًدا سأحلق( في مهرجان األدب 2020؛ كان السجناء يقرؤون 
أعمالهم في السجن، بينما خضعت قراءات المهرجان إلشراف 

لجنة من الكتاب وضباط الشرطة المشاركين في المشروع. 
ُأتيح الكتاب بصيغتي الكتب الورقية واإللكترونية وتم توزيعه 

عالمًيا على سجون أخرى.  

قدمت مؤسسة اإلمارات لآلداب مبادرات متعددة على 
مر األعوام تستند إلى احتياجات المجتمع اإلماراتي: جائزة 
أمناء مكتبات المدارس، وكأس القراء، والشعر للجميع، 

وجائزة اإلمارات للكتابة، ومسابقة مونتيغرابا للكتابة 
اليدوية، ومسابقة أصوات أجيال المستقبل للكتابة )تحت 
رعاية اليونسكو(. يتم تنفيذ جميع المبادرات باللغتين العربية 

واإلنجليزية.

ركزت المؤسسة أيًضا على االحتراف في صناعة اآلداب 
على المستوى الوطني. تشمل األمثلة على ذلك تنظيم 

مؤتمرات الترجمة والنشر، ودورات الكتابة اإلبداعية، وبرامج 
التوجيه لطالب الجامعات اإلماراتيين لصقل مهاراتهم في 

الكتابة والرسم. ومن أبرز مزايا هذا الدعم للمواهب المحلية 
"الحوارات األدبية عبر الحدود"، التي تبرز مكانة الكتاب 

اإلماراتيين على الساحة العالمية. 

بعد مؤتمر مديري مهرجانات اآلداب الدولية خالل مهرجان 
2020، أسست مؤسسة اإلمارات لآلداب الرابطة العالمية 

لمهرجانات اآلداب لتكون بمثابة مورد مهني مفيد 
للمهرجانات في جميع أنحاء العالم. حتى اآلن، انضم إلى 

عضويتها أكثر من 80 مهرجاًنا دولًيا.

يمتد عمل مؤسسة اإلمارات لآلداب إلى ما وراء حدود دبي 
 ودولة اإلمارات العربية المتحدة. نشرت المؤسسة أكثر من 

50 كتاًبا لألطفال باللغتين العربية واإلنجليزية لتوزيعها مجاًنا 
على المدارس والمكتبات ومخيمات الالجئين في بلدان 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الصورة: مهرجان طيران اإلمارات لآلداب 2020. 
مستخدمة بموافقة مؤسسة اإلمارات لآلداب. 
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11.    موقع بلدية دبي اإللكتروني، 2020

  موقع مجموعة إيه سي جي إس اإللكتروني، 2020
12.    غلف نيوز، 2017

13.    المجلس الثقافي البريطاني في اإلمارات، 2020

توفير البيئة المالئمة: البنية التحتية 

توسعت شبكة مكتبات دبي العامة بإضافات جديدة 
وجذابة، بينما تشهد المكتبات اإللكترونية نموًا مّطردًا. 

المكتبات العامة

توجد المكتبات في دبي منذ الستينيات، عندما تم افتتاح أول 
مكتبة عامة في الراس. وبحلول عام 2012، توسعت مكتبات 

دبي العامة )DPL( إلى ثمانية مواقع في جميع أنحاء اإلمارة. 
كانت مكتبات دبي العامة تخضع إلدارة بلدية دبي سابًقا، 

ثّم انتقلت إلى هيئة الثقافة والفنون في دبي. تتاح عضوية 
المكتبات لجميع المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ومواطني دول الخليج مقابل رسوم رمزية قابلة لالسترداد. يمكن 
لألعضاء الوصول إلى موارد إلكترونية واسعة النطاق، مثل 

الكتب اإللكترونية والمخطوطات وقواعد البيانات والوسائط 
المتعددة.

مكتبة الصفا للفنون والتصميم ُأعيد افتتاحها في عام 
2019 بعد تجديدها إلى مساحة معاصرة خالبة، كجزء من 

خطة تجديد جميع المكتبات في شبكة مكتبات دبي العامة. 
وتضم المنشأة التي تتمتع بإنارة الضوء الطبيعي والمساحات 
المفتوحة وقاعات القراءة الجذابة ومساحات العمل ومرافق 

ف، مع التركيز بشكل خاص على الفن  المعارض نحو 4000 مؤلَّ
والعمارة والثقافة.

تقدم مكتبة محمد بن راشد، التي سيتم افتتاحها في عام 
2021 وتطل على خور دبي، "صرحًا ثقافًيا مميًزا تمتزج فيه 

الحركة التعليمية والثقافية والسياحية". تحتوي المكتبة 
المكونة من سبعة طوابق على مجموعة من 4 ماليين مصدر، 

بما في ذلك نحو مليوني كتاب إلكتروني، ومسرح يتسع 
لـ500 مقعد ومناطق للفعاليات. وبتصميمه على شكل كتاب 
مفتوح، استوحي تصميم المبنى من منبر قراءة القرآن الكريم، 

والذي غالًبا ما يحمله الرحالة البدو التقليديون.11

مكتبة جميل هي مكتبة داخلية تقع داخل مركز جميل للفنون. 
وتقدم مجموعة من الكتب باللغتين العربية واإلنجليزية، باإلضافة 

إلى المجالت المخصصة للتاريخ الثقافي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة والخليج. تشمل تخصصات المحتوى الرئيسية تعليم الفنون 

والخطاب المعاصر والنظريات الناشئة من المنطقة وحولها. 

المكتبة الشاطئية تقع في مكان خارجي يطل "على الشاطئ" 
وهي إحدى مكتبات دبي العامة وتوجد على ساحل دبي في 

العديد من الشواطئ العامة. تفتح المكتبة على مدار الساعة، 
وتدعو مرتادي الشواطئ اللتقاط كتاب واالستمتاع به مجاًنا.12 

وهي جزء من مخطط بلدية دبي لإلعارة من المكتبات، الذي 
يوفر الوصول إلى الكتب في األماكن العامة من أجل الوصول 

إلى عدد أكبر من القراء. 

المكتبات الرقمية

رفوف هي مكتبة إلكترونية قائمة على التطبيقات تضم آالف 
المؤلفات باللغتين العربية واإلنجليزية، يتطلب بعضها اشتراًكا 

ويتاح بعضها اآلخر مجاًنا، بما في ذلك من خالل نظام تنافسي 
من حبات الياقوت الذي يحفز المستخدم على قراءة المزيد 

من الكتب. ويقع مقر الشركة الناشئة في بيروت ولها مكتب 
إقليمي في دبي.

المجلس الثقافي البريطاني في اإلمارات، ومقره في دبي، 
أطلق مكتبة رقمية في عام 2020، وهي مكتبة مجانية تتيح 

لجميع المقيمين في اإلمارات والذين قاموا بالتسجيل الوصول 
إلى مواردها. يمكن لألعضاء الوصول إلى "موارد ذات مستوى 
عالمي على بعد نقرة واحدة منهم": الكتب اإللكترونية والكتب 

الصوتية واألفالم واألفالم الوثائقية والمجالت والصحف. 

معهد جوته في منطقة الخليج يقدم أيًضا مكتبة افتراضية 
لجميع المقيمين في الخليج.13

الصور: 
مكتبة جميل في 
مركز جميل للفنون، بدبي. 
مستخدمة بموافقة فن جميل. 

 المكتبة الشاطئية، بدبي. 
مستخدمة بموافقة بلدية دبي.

 مكتبة محمد بن راشد، بدبي. 
مستخدمة بموافقة بلدية دبي.
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 مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بدبي. 
مستخدمة بموافقة بلدية دبي.
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مجلس الوزراء اإلماراتي، 2016   .14

جمعية الناشرين اإلماراتيين، 2015   .15

تقديم الدعم للصناعة: اللوائح التنظيمية

ت دبي تشريعات مهمة بشأن الملكية الفكرية  تبنَّ
ومعايير النشر؛ وتتمثل الخطوة التالية الرئيسية في 

هذا الصدد في تعزيز حماية النشر الرقمي.

قانون القراءة الوطني: في عام 2016، أصدرت حكومة 
اإلمارات العربية المتحدة قانون القراءة الوطني، الذي ُيلزم 
قطاع التعليم بتعزيز مهارات القراءة لدى الطالب. وينطوي 

القانون على استراتيجية مدتها عشر سنوات، باإلضافة إلى تمويل 
بقيمة 100 مليون درهم إماراتي لدعم أنشطة القراءة.14

تهدف استراتيجية القراءة في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة إلى تشجيع %50 
من اإلماراتيين البالغين و80% من الطالب 

على قراءة ما ال يقل عن 20 كتاًبا في 
المتوسط سنوًيا، مع قراءة أولياء األمور 

لنصف هذا العدد ألطفالهم.

حقوق الملكية الفكرية: تسعى جمعية الناشرين اإلماراتيين 
)EPA( إلى تحسين صناعة النشر في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة من خالل حماية حقوق الملكية الفكرية للناشرين 

والمؤلفين والرسامين، للمساعدة في منع الخسائر الناجمة عن 
التعدي على الملكية الفكرية. وتحقيًقا لهذه الغاية، أطلقت 

جمعية الناشرين اإلماراتيين عدة حمالت توعية بالملكية الفكرية،  
وتعمل على إنشاء منظمة حقوق النسخ )RRO( للمساعدة في 

حماية حقوق جميع المبدعين والحد من القرصنة.

التصريح: يمنح المجلس الوطني لإلعالم التصريح بتأسيس شركة نشر 
ويوافق على جميع الكتب التي تتاح في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. يصدر المجلس الوطني لإلعالم، الذي تأسس في عام 
2006، تراخيص للنشر وكذلك الستيراد وتوزيع أي عمل منشور 

)سواء أكان كتاًبا أو أي تنسيق وسائط آخر( في اإلمارات العربية 
المتحدة. وفي عام 2020، تم دمج هذا الكيان مع وزارة الثقافة 

.)MOYC( والشباب

الرقابة على المحتوى: يؤكد مجلس اإلعالم بشدة على مهمته 
في إنشاء إطار تنظيمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، بما 

يتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك مع حرية التعبير، على النحو 
المحدد في قوانين اإلمارات العربية المتحدة. عادة ما تستغرق 
ف بضعة أيام فقط. وغالبًا ما  مراجعة مجلس اإلعالم ألي مؤلَّ

تكون حاالت الرفض، التي تحدث بنسبة أقل من خمسة في 
المئة من جميع الطلبات المقدمة، بسبب محتوى سياسي أو 

ديني في العمل.

معايير النشر: اعتمدت دبي ثالثة معايير دولية في صناعة 
النشر: معيار تبادل المعلومات اإللكتروني )ONIX( ورقم الكتاب 
المعياري الدولي )ISBN( والرقم التسلسلي المعياري الدولي 

 .)ISSN(

أرقام الكتاب المعيارية الدولية )ISBN(: يتمثل أشهر معيار للنشر 
في أرقام الكتاب المعيارية الدولية، أو أرقام ISBN، وهو رقم 

ن من 10 أعداد، أو  13 عددًا )مؤخًرا( يمكن قراءته آلًيا  فريد مكوَّ
ف إصداًرا معيًنا من كتاب مطبوع أو صوتي أو إلكتروني.  ويعرِّ
لقد وفر االستخدام العالمي لنظام الترقيم هذا إمكانات تجارية 

هائلة للناشرين وطريقة موثوقة لتحديد أي مؤلف معين. يشترك 
في هذا عضوية النظام رسمًيا 166 دولة. في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، تخصص وزارة الثقافة أرقام الكتاب المعيارية 

الدولية. كانت تكلفة رقم ISBN سابًقا 200 درهم إماراتي، 
مع عدم توفر خصومات للطلبات بالجملة، كما هو معتاد 

في معظم البلدان. أثارت هذه الممارسة انتقادات الناشرين 
اإلماراتيين، وفي عام 2018، أعلنت الوزارة قرارها بإلغاء رسوم 

أرقام الكتاب المعيارية الدولية للناشرين اإلماراتيين.15 ومن خالل 
هذه الخطوة، تلحق دولة اإلمارات العربية المتحدة بركب الدول 

المتقدمة األخرى التي ألغت رسوم أرقام الكتاب المعيارية 
الدولية لتعزيز تطوير قطاع النشر.

البيانات العامة: ال يوجد مرجع إماراتي للكتب المطبوعة. وبداًل 
من ذلك، تحتفظ وزارة الثقافة والشباب )MOYC( بقائمة أرقام 

الكتاب المعيارية الدولية التي تم إصدارها، وهي غير متاحة 
للعلن.
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الناشرون 
دار نشر جامعة حمدان بن محمد اإللكترونية 

     )HBMSU(
هي مطبعة جامعية تتمثل رسالتها في إنشاء المعارف 
ونشرها، ودعم اكتساب المتعلمين من خالل منشورات 

عالية الجودة باللغتين اإلنجليزية والعربية. تنشر المنح 
الدراسية المتخصصة، باإلضافة إلى المؤلفات المكتوبة 

للقراء غير األكاديميين. 

مجموعة دريم وورك، دار سيل للنشر
من دور النشر الحديثة في مجال النشر المطبوع والرقمي. 

وتدعم الدار تنمية المواهب من خالل عروض التدريب 
)مقابل رسوم(، مثل الدروس المتخصصة عبر اإلنترنت، 

والتدريب، وقراءات كتب المؤلفين للمدارس. تقدم دار 
سيل للنشر خدمات النشر الرقمي للمؤلفين والشركات 

المستقلين )النشر الذاتي(، وتتيح الكتب اإللكترونية 
المنشورة على منصات مثل كيندل وكوبو وآبل آي 

بوكس.

بيت الكّتاب  
يتعاون مع دور النشر العربية والدولية من أجل النشر 

المشترك للمؤلفات المكتوبة باللغة العربية.

مداد 
ترّكز دار مدار للنشر على دعم الكّتاب والكاتبات الجدد، ال 
سيما في كتابات الروايات والقصص القصيرة والدراسات 

التي تتناول اإلمارات. وهذه الدار هي عبارة عن وكيل 
لتوزيع الكتب التي تعزز االهتمام بالهوية الوطنية في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج.

مجموعة كلمات    
بدأت في الشارقة عام 2007 كدار نشر لكتب األطفال. 
بعد عقد من الزمان، أضافت كلمات أربع عالمات جديدة: 
حروف، المكرس لتعلم اللغة العربية في مرحلة مبكرة؛ 

وروايات، التي تركز على األعمال األدبية المترجمة 
والعربية للكبار؛ كلمات كواترو، التي تنشر أعمال كواترو 

باللغة العربية؛ و كوميكس، ما يجعل سرد القصص 
التوضيحي متاًحا للجمهور العربي.
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تأمين المستقبل: التعليم

زادت القراءة مؤخًرا في المناهج الدراسية الوطنية، 
غير أن الكتابة اإلبداعية ال تزال غير متطورة. الدرجات 

الجامعية محدودة أيًضا، بينما تتاح فرص التعلم غير 
الرسمية أكثر.

التعليم الرسمي 

من نتائج االستثمار الضخم لدولة اإلمارات العربية المتحدة في 
التعليم العام، نموذج المدرسة اإلماراتية، الذي يتم تدريسه حالًيا 
في المدارس الحكومية، ويرّكز  على التفكير النقدي واإلبداع. 

يشكل كل من اللغتين العربية واإلنجليزية جزًءا من المناهج 
األكاديمية األساسية في جميع المراحل الدراسية. بينما نما 
نشاط القراءة في السنوات األخيرة، لم يحظ تطوير مهارات 

الكتابة اإلبداعية لدى الطالب باالهتمام نفسه. وعلى مستوى 
التعليم العالي، يقدم عدد قليل من الجامعات في دبي برامج 

للحصول على درجات علمية في األدب والكتابة اإلبداعية. ونظًرا 
لغياب برامج رعاية الكّتاب والرسامين والمحررين والمترجمين 
األدبيين، لم تكن المستويات المنخفضة لإلنتاج األدبي في 

اإلمارة مفاجئة.

من خالل النظر في أمثلة لبرامج الكتابة الناجحة )انظر ورشة 
كتاب آيوا، الصفحة رقم 121(، يمكن لدبي أن تدعم المواهب 

الكتابية بشكل أفضل.       

التعليم غير الرسمي  

الكتب: ُصنع في اإلمارات هي مبادرة مشتركة بين المجلس 
اإلماراتي لكتب اليافعين ومعهد غوته تشجع على تأليف كتب 

األطفال واليافعين من قبل الكّتاب والرسامين اإلماراتيين، بحيث 
تعكس القيم الثقافية واهتمامات جيل الشباب في اإلمارات 

العربية المتحدة. يسعى المشروع إلى بناء قدرات ومهارات 
الكّتاب والرسامين اإلماراتيين الشباب، بتوجيه من مجموعة من 

المؤلفين والرسامين المشهورين. تضّمنت الموضوعات السابقة: 
كتب األطفال المصورة وكتب اليافعين والقصص المصورة 

والحكايات اإلماراتية.

مؤسسة اإلمارات لآلداب تقدم دورة للكتابة الرقمية اإلبداعية 
مدتها ستة أسابيع بالشراكة مع جامعة كامبريدج. 

مركز جميل للفنون يقدم برامج تعليمية متقطعة في اآلداب. 
في عام 2020، نظم المركز "ورشة عمل للكتابة غير 

اإلبداعية" كجزء من البرنامج العام "تجّمع االستحواذ الشبابي 
لعام 2020"، الذي قدمه المخرج والشاعر آرثر دي أوليفيرا. في 

الجلسة، استخدم المشاركون نصوص تنسيقية صاغها أعضاء 
تجّمع شباب جميل لالستحواذ على المركز بأكمله كأساس 

لكلماتهم؛ ومن خالل االستجابة لعمل فني محدد من اختيارهم، 
قاموا بعد ذلك بإنشاء قطعة خاصة بهم من خالل إعادة تعريف 

فكرة النص والشعر. 
 

المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين ينظم فعاليات تعليمية 
منتظمة للكّتاب والرسامين وناشري كتب األطفال، ويوفر فرًصا 

تدريبية ألمناء المكتبات، من خالل ورش عمل وجلسات حوارية 
من قبل خبراء محليين ودوليين. 

برنامج ورشة: تم إطالق "ورشة" في عام 2013، وهي مبادرة 
من جائزة اتصاالت لكتاب الطفل العربي تهدف إلى تعزيز 

المواهب في صناعة كتب األطفال والشباب باللغة العربية. 
تسعى ورشة من خالل ورش عمل حول الكتابة والرسم وإنتاج 

الكتب إلى تعزيز مهارات جيل جديد من المواهب األدبية العربية.
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الصورة: المشاركون في ورشة عمل تدريبية نظمها المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين. 
مستخدمة بموافقة المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين.
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  المصدر: المجلس الوطني للفنون، 2019

الدروس العالمية المستفادة

تدرك البلدان في جميع أنحاء العالم قيمة اآلداب 
 في التعليم والترفيه وتطوير الفنون. 

ر الكتاب يكون قادرًا على  إن المجتمع الذي يقدِّ
تحقيق التكامل بين ماضيه وحاضره ومستقبله.

رعاية الكتاب المحليين

تصنف خطة الفنون في سنغافورة )2022-2018( األدب 
باعتباره إحدى "أدوات التعبير المهمة عن هوية سنغافورة". 
ولدعم نمو اآلداب في سنغافورة، أعلنت الحكومة عن أول 
خطة للفنون األدبية في عام 2010 بضخ 24 مليون دوالر 

أمريكي. وكجزء من المراجعة االستراتيجية للفنون والثقافة 
)ACSR(، تم توجيه التمويل منذ ذلك الحين نحو تنمية مشهد 

اآلداب في سنغافورة.
 

تشمل نتائج هذا التمويل ما يلي:

دعم مخطط منحة اإلبداع التابع للمجلس الوطني للفنون 	 
)NAC( الكّتاب في سنغافورة لتطوير أعمال جديدة 

تضفي زخمًا على  تنوع األدب في البالد، وال سيما في 
الكتابة الطويلة مثل الروايات. وبفضل شراكات برامج 

اإلقامة للكتابة اإلبداعية بين المجلس الوطني للفنون 
والمنظمات المحلية؛ مثل جامعة نانيانغ التكنولوجية 

ومجلس المتنزهات الوطنية، وشركاء اإلقامة األجانب 
مثل برنامج الكتابة الدولي بجامعة أيوا، زادت فرص تطوير 

الكّتاب لممارساتهم اإلبداعية.

 أصبح مهرجان كّتاب سنغافورة فعالية سنوية في 	 
عام 2011, وهو اآلن أحد أبرز الفعاليات على أجندة 

الفنون في سنغافورة. وقد اجتذبت دورته لعام 2019 
 أكثر من 25600 مشارك.

أوضحت دراسة عادات البالغين في القراءة لعام 2018 	 
أن 70% من مواطني سنغافورة يقرأون على األقل كتاًبا 

 واحًدا كل عام، ويفضل 68% منهم القراءة األدبية.

شهد المشهد األدبي نموًا: يوجد اآلن المزيد من الكّتاب؛ 	 
وزاد حجم وتنوع المحتوى األدبي؛ وحدث نمو صحي 

في عدد الوسطاء من دور نشر األدب اإلنجليزي والصيني؛ 
والمنظمات غير الربحية الجديدة لتناول قضايا مثل تطوير 

الكاتب والمشاركة العامة.

الصور: أغلفة كتب مختارة للفائزين/المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة 
سنغافورة لألدب، مجلس سنغافورة للكتاب )2020(. 
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16. مجلس المكتبة العامة، 2018

17. ورشة عمل كّتاب آيوا، 2020

الصناعات الثقافية األساسية: اآلداب

ماجستير الفنون الجميلة في الكتابة اإلبداعية 

ورشة عمل كّتاب آيوا       
كان برنامج الكتابة اإلبداعية في جامعة أيوا، المعروف 

بشكل غير رسمي باسم ورشة عمل كّتاب آيوا، أول برنامج 
يتيح الحصول على درجة الكتابة اإلبداعية في الواليات 

المتحدة، وقد تأسس في عام 1936. وهو ال يزال ال يزال 
البرنامج الكتابي األكثر شهرة في البالد حتى اليوم؛ حيث 
يضم خريجيه العديد من الشعراء األمريكيين الحائزين على 

جوائز أدبية كبرى، بما في ذلك جائزة بوليتزر وجائزة الكتاب 
الوطني.

في كل عام في الواليات المتحدة، ينضم حوالي 20000 
من طالب ماجستير الفنون الجميلة )MFA( إلى برامج 

الكتابة اإلبداعية. مثلما هو الحل في ورشة عمل الكتاب 
األصلية، غالًبا ما يستخدم برنامج ماجستير الفنون الجميلة 

في الكتابة اإلبداعية "نموذج ورشة العمل" إلحاطة 
الطالب بالكّتاب الطموحين الموهوبين اآلخرين وإتاحة 

الفرصة أمامه للعمل مع الشعراء ومؤلفي النثر والتعلم 
منهم. لقد أدى النمو "الهائل" لبرامج ماجستير الفنون 

الجميلة، التي زادت بمقدار ثالث أضعاف خالل العقدين 
الماضيين، إلى ظهور مخلصين لنموذج ورشة العمل، 

وكذلك منتقدين لها.16

الصورة: ورشة عمل كتاب آيوا، سجل دي موين )13 أبريل 2016(.
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الفجوات الرئيسية المحددة

البنية التحتية
محدودية الوصول إلى المعدات الفنية 	 

اللوائح التنظيمية
ارتفاع تكلفة حماية الملكية الفكرية	 

ريادة األعمال
محدودية الوصول إلى الحاضنات ودعم األعمال	 

ما الذي سيساعد على نمو القطاع؟

اتخذت دبي خطى لتعزيز اآلداب من خالل العديد من المبادرات 
الرئيسية: تعزيز محو األمية والقراءة، والتوسع في المكتبات، 
واستضافة مهرجان أدبي نابض بالحياة، وتقديم برامج متنوعة 

على مدار العام من خالل مجموعة متنوعة من المنظمات غير 
الهادفة للربح والمنظمات المجتمعية.  

ومع ذلك، فإن الفجوات الملحوظة في سلسلة القيمة للصناعة 
تقترح طرق رئيسية يمكن من خاللها دعم الصناعة وفتح آفاق 

االزدهار أمامها. 

في صناعة النشر، تهيمن واردات الكتب من الناشرين اإلقليميين 
والدوليين على السوق. وفي الوقت نفسه، يعاني الناشرون 

المقيمون في دبي من نقص البنية التحتية )مثل مرافق الطباعة 
عند الطلب وشبكات التوزيع الكبيرة( الالزمة لتحقيق حجم نشر 

كبير؛ ما يحد بدوره من اإليرادات. 

إن التوصية األخيرة لجمعية الناشرين اإلماراتيين بالتركيز على 
قطاعات الكتب اإللكترونية والكتب المسموعة، بما يتماشى 

مع االتجاهات التي لوحظت من القراء اإلماراتيين الذين يفضلون 
بشكل متزايد هذه التنسيقات، توّفر لناشري دبي خياًرا واعًدا 

لتخطي النشر التقليدي المطبوع بشكل استراتيجي و "القفز" نحو 
النشر الرقمي المتزايد في النمو، والذي ُيعتبر بدياًل أقل تكلفة.
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يشهد النشر الذاتي نمًوا هائاًل في صناعة النشر على المستوى 

العالمي، غير أن منصات كبرى، مثل واتباد وكيندل دايركت 
بابليشينغ، لم تتبوأ مكانة عالية في دبي بعد. تستحق القضايا 
التنظيمية في مجال النشر الذاتي، مثل الرقابة على المحتوى 

وحماية حقوق النشر الرقمية، أن توليها الجهات التنظيمية اهتماًما 
أكبر.

تبدأ سلسلة القيمة في الصناعة بالموهبة األدبية. ومن هنا، ثم 
فإن االستثمار في تنمية المواهب المحلية هو السبيل إلى تعزيز 
اإلنتاج األدبي. قادت مؤسسة اإلمارات لآلداب هذا الجهد، حيث 

دأبت على تقديم الدعم للكّتاب من خالل دورات الكتابة اإلبداعية 
على مدار العام باللغتين العربية واإلنجليزية منذ عام 2010. تم 

إنشاء مركز دبي العالمي للكّتاب، الذي تأسس في عام 2014، 
ليكون مركًزا للمجتمع األدبي؛ وعلى الرغم من أنه كان سيستفيد 
من توفير دعم مالي أكبر لتنمية المواهب األدبية المحلية؛ إال أن 

هذا الدعم غير متاح حالًيا في دبي. 

يقترح هذا التقرير بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة القطاع 
على النمو، ومن بينها: زيادة نشر اإلصدارات الرقمية، ونشر القراءة 

والكتابة من خالل إطالق الحمالت وتوفير الفرص التعليمية، 
وتقوية اللوائح التنظيمية لحماية الكّتاب. ترد القائمة الكاملة 

للتوصيات الصفحة رقم 185 في الفصل الخامس.
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الصناعات الثقافية 
األساسية:

فنون األداء

 الصورة: عرض في أوبرا دبي،
مستخدمة بموافقة أوبرا دبي.
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الصناعات الثقافية 
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رؤية عالمية 

في مسرحيته الشهيرة "كما تشاء"، قال الكاتب المسرحي الكبير 
ويليام شكسبير: "ما الدنيا إال مسرح كبير". وسرعان ما تحولت 

هذه المقولة إلى حقيقة واقعة. لم تزداد شعبية فنون األداء 
في المدن العالمية بما في ذلك نيويورك ولندن فحسب؛ بل 
أصبحت من عروض العالمات التجارية للمدن، التي تندمج مع 

هوياتها الثقافية وتبث كعالمة تجارية دولية.

وفي مدن وأماكن أخرى، أصبحت فنون األداء ررمزًا للرقي 
الثقافي. وبجانب االستمتاع بالعروض نفسها، تبعث هذه 

العروض الروح في اآلداب، وتناقش المعضالت الفلسفية 
وتستكشف المعاني الخفية للنصوص التاريخية. يمكنهم تقديم 
هذه القطع األدبية والموسيقية بوضوح كضوء النهار، وتحويل 

تعقيدات الحياة فيها إلى أغاٍن ومناجاة ال ُتنسى يشاهدها 
الجمهور ويستمع بها.

وقد أصبح التصدير العالمي لفنون األداء التي تمثل أحد 
العالمات التجارية لمدينة بعينها صناعة في حد ذاتها. تنطلق فرق 

"برودواي" و"ويست إند" في جوالت عالمية لمدة 12 شهًرا 
أو أكثر، لتشكيل روح العصر مع تكوين جماهير جديدة تسعى 

لحضور العروض المستقبلية محلًيا وإقليمًيا. في الوقت نفسه، 
تعرف المنتجات األصغر نطاًقا الجماهير بإنتاجات دولية أكبر.

كما أدى احتضان فنون األداء لفكرة البث عبر اإلنترنت إلى إتاحة 
إنتاجات من جميع األحجام بسهولة شديدة لجماهير جديدة. 

تستضيف األماكن ذات الشهرة العالمية مثل المسرح الملكي 
الوطني في المملكة المتحدة ومركز لينكولن في نيويورك بثًا 

مباشًرا للمسرحيات والحفالت الموسيقية التي تبث إلى المسارح 
والمنازل في جميع أنحاء العالم. وقد استفادت األماكن األصغر 
من مواقع الويب مثل يوتيوب واليف ستريم وفيس بوك اليف 

لتوسيع نطاق جمهورها. 

وعلى مستوى الفنانين، أصبح يوتيوب اآلن ثاني أكثر مواقع 
الويب زيارًة في العالم بعد Google، وقد ساعد الطلب على 
مقاطع الفيديو األصلية الفنانين والمنتجين والمخرجين األقل 

شهرة في الوصول إلى جماهير جديدة.

أدى التوسع في الجماهير أيًضا إلى توجيه الصناعة نحو 
إنتاجات جديدة، وخلق مساحة للعروض التجريبية وعملية إحياء 
الكالسيكيات الذي ربما لكان افتقر إلى الزخم المطلوب لوال 

هذه الوسائط. 

ووسط تزايد االهتمام، تضاءل تمويل فنون األداء على مستوى 
العالم. في المملكة المتحدة وحدها، انخفض االستثمار الفني 

الممول من القطاع العام )على سبيل المثال، عبر اليانصيب 
 والحكومة المحلية والوطنية( بنسبة 35% منذ عام 12008 

وقد أدرجت دول مثل أستراليا وإنجلترا والسويد فنون األداء في 
خطط التمويل اإلستراتيجية الخاصة بها بينما انخفض التمويل 

اإلجمالي في العقد الماضي، مما زاد من االعتماد على التمويل 
الخاص )على سبيل المثال، مبيعات شباك التذاكر، تأجير األماكن، 

مبيعات األطعمة والمشروبات( والتبرعات الخيرية.

كما أثرت األدوار التقليدية للجنسين والمحافظة المجتمعية 
في المستويات الحالية للمشاركة. تاريخًيا، تمكنت النساء في 
جميع أنحاء العالم من المشاركة في المسرح بدرجة أقل من 
الرجال، مما أدى إلى توسيع الفجوة المتأصلة بين الجنسين 

وعدم المساواة الطبقية في صناعة اليوم: تقول الممثلة شيرين 
سيف المقيمة في دبي، تتمتع المدن الرئيسية إلقامة المسارح 

في العالم في كل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
وأستراليا بتاريخ حافل للمسرح يمتد لمئات السنين، وكان على 

النساء التغلب على الحواجز الثقافية واالجتماعية ليحظوا بمكان 
لهم في المسرح.2 

يمثل توفير األموال الالزمة لتطوير األعمال الفنية وإنتاجها 
واحًدا من أكبر التحديات التي تواجه قطاع فنون األداء. يعتمد 

العديد من الفنانين والشركات على مجموعة متنوعة من المنح، 
واألعمال الخيرية، ومبيعات التذاكر، والرعاية، والتبرعات من 
"مجالس الفنون" والمتبرعين من القطاع الخاص.  وعادًة ما 

يكون لدى هذه الهيئات الفنية والثقافية معايير صارمة. وقد 
أصدرت أستراليا، والسويد، وإنجلترا، وسنغافورة تكليفات حكومية 

لدعم فنون األداء )الرقص، والمسرح، والموسيقى( من خالل 
إنتاج عمل فني، ودعم فناني األداء وتطوير تداخل سياسات 

الحكومة االتحادية في قطاع الفنون والثقافة. ولديهم 
تكليفات أيًضا لضمان الوصول إلى فنون األداء )مثل البرامج 

التعليمية والمدرسية، ودعم الشركات السياحية، وتطوير أعمال 
فنية أدائية(. 

1.   مؤشر الفنون في المملكة المتحدة، 2007-2018
ذا ناشيونال، 2016   .2

يوروستات، 2019   .3
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نظرة سريعة على دبي

ُتعد "دبي أوبرا" وما تقدمه من عروض فنية متنوعة 
دليًل ماثُل على اهتمام دبي بإحياء ودعم فنون األداء. 

على الرغم من ذلك، ما زال هذا القطاع يحتاج للمزيد 
من الدعم والتنوع.

على الرغم من الباع الطويل لفن سرد القصص في الشرق 
األوسط، فال تزال صناعة فنون األداء في المنطقة فتية نسبًيا. 

استمتعت المراكز الحضرية، مثل بيروت والقاهرة بمسرح طليعي 
مزدهر ومشاهد موسيقية كالسيكية في منتصف القرن 

العشرين فقط ليعترض سبيلها الصراعات اإلقليمية واالضطرابات 
االجتماعية والسياسية. ومع ما نتج عن ذلك من عدد المسارح 

اإلقليمية المحدود، فقد وّجه الفنانون اهتمامهم بشكل متزايد 
إلى الفرق المسرحية المتنقلة4. 

في دبي، أسهمت صناعة فنون األداء بمردود بلغ 231.6 مليون 
درهم إماراتي في االقتصاد عام 5.2019 وكانت دار دبي أوبرا 
الشهيرة من وضعت األساس لصناعة فنون األداء التجارية في 

المدينة. وقد جذبت العروض العالمية واإلقليمية )التي ربما 
لم ُتعرض في دبي بسبب األماكن غير المناسبة( في المكان 
المعروف على الصعيد الدولي جماهير جديدة من جميع أنحاء 

اإلمارات العربية المتحدة؛ وهو ما ساعد دبي أوبرا على تحقيق 
االكتفاء الذاتي في غضون عدة سنوات من تقديم البرامج 

الفنية.

نشأت دبي أوبرا وتطورت بشكل مستقل عن مجتمع فنون األداء 
الشعبي )غير الربحي( في دبي، مع أقل قدر من التداخل أو 

التقاطع. وتاريخًيا، حصل مشهد فنون األداء المحلي على تمويل 
أقل من المجاالت األخرى في الصناعات الثقافية واإلبداعية 

)CCI(؛ ما تسبب في عرقلة النمو األساسي للقطاع وفرص 
الجمهور في التفاعل معه.

أسفر التمويل المحدود أيًضا عن عرقلة تطوير فنون أداء الشباب، 
والتعرض المبكر لهذا النوع من الفن في األوساط الرسمية وغير 
الرسمية. ونتيجة لذلك، تم استقدام فنون األداء بصفات مختلفة، 

مثل زيارات الفنانين أو مدارس الرقص الدولية؛ ما أدى في 
النهاية إلى تقليل فرص الطالب والفنانين المحليين في عرض 

مواهبهم. أِضف إلى ذلك، فقد تسببت قلة مراجعات األداء 
والمنشورات المتعلقة بفنون األداء في فتور حماس الجمهور 

تجاه األعمال الجديرة باالهتمام التي تم إنتاجها.

ومع ذلك، عمدت اإلمارة إلى رعاية ودعم مشهد فنون األداء 
المصغر الخاص بها. ويمكن العثور على عروض أداء، مثل الرقص 

الهندي التقليدي، والموسيقى الباكستانية التقليدية، ورقص 
بوليوود المعاصر، وعروض القرية، وحفالت موسيقى البوب 
اإلقليمية، باإلضافة إلى المسارح المجتمعية، في كل حي 

سكني تقريًبا.

أسفرت مجموعة الفرص السياحية والترفيهية في دبي للمقيمين 
والسياح عن إضفاء سمات التنافسية والموسمية على حٍد سواء 

على صناعة الترفيه.

أدى تزايد عروض فنون األداء، من كل نوع وحجم، إلى زيادة 
المشاركة. وجد الباحثون أنه في أوساط المغتربين في دبي، 
كلما طالت مدة إقامة شخص في دبي، زاد احتمال أن يرتاد 

المسرح أو أحد عروض الرقص.6 وبالمثل، أثر عرقهم )ثقافتهم(، 
وجنسهم، ودخلهم في احتمال حضورهم عروًضا مسرحية 

مباشرة ومشاركتهم فيها.

وفي المقابل، شارك عدد أكبر من النساء في جميع جوانب 
مشهد مسرح المغتربين في دبي، بما في ذلك الكتابة 

المسرحية، والتمثيل، واإلنتاج التقني، بينما انضمت المرأة 
اإلماراتية بشكل متزايد إلى مجالس اإلدارة وتولت مناصب 

حكومية رفيعة المستوى في إدارة الفنون. ومع ذلك، ال يزال 
تمثيلهن كممارسات لفنون األداء ناقًصا.7

موقع الباب، 2015  .4
مركز دبي لإلحصاء، 2019   .5

مجموعة تايلور وفرانسيس اإللكترونية، 2020   .6
ذا ناشيونال، 2018  .7



دبي مدينة اإلبداع128   

الصناعات الثقافية األساسية: فنون األداء

الفن للجميع

ت
الفعاليا

البنية التحتية

2018 - 2006
مسرح دبي االجتماعي 
ومركز الفنون 
)DUCTAC(

المرسوم رقم 25 بشأن "النظام 
اإللكتروني لترخيص الفعاليات 
وتسويق وتوزيع التذاكر" 

أوركسترا اإلمارات 
السيمفونية الوطنية 

دبي أوبرا 

مهرجان دبي لمسرح 
الشباب 

مركز كورتيارد بلي هاوس 
للتدريب على فنون األداء 

مهرجان دبي 
الدولي للجاز 
برعاية طيران 
اإلمارات 

مهرجان دبي 
للرقص 

ال بيرل

2002200320062016 20102017 20112013

 الصورة: صالة العرض، عرض ال بيرل باي دراغون، دبي. 
بإذن من ال بيرل. 

المعالم الرئيسية



دبي مدينة اإلبداع 129

الصناعات الثقافية األساسية: فنون األداء

توفير البيئة المالئمة: البنية التحتية 

تدعم المبادرات الممولة من الحكومة مجموعة 
 متنوعة من المهرجانات، والمدارس، والفعاليات، 

إلى جانب البرامج الخاصة وغير الهادفة للربح.

لقد شكلت البنية التحتية المدعومة من الحكومة الركيزة 
األساسية التي قامت عليها صناعة فنون األداء في دبي حتى 

يومنا هذا، في حين قدمت الهيئات الخاصة والمنظمات غير 
الربحية حلقة الوصل بين المبدعين والفنانين في مجال فنون 

األداء. 

تقدم وزارة الثقافة والشباب في دولة اإلمارات 	 
العربية المتحدة )MOCY( خدمات ومبادرات رئيسية كان 

من شأنها المساعدة على زيادة انتشار فنون األداء على 
مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتشمل تأسيس 
أوركسترا اإلمارات السيمفونية الوطنية في عام 2011، 

والتي تضم اآلن أكثر من 100 موسيقي من اإلمارات 
العربية المتحدة و20 دولة، والتي توفر إمكانية تأجير 

المسارح ومرافق فنون األداء األخرى، وتقدم التمويل 
 والبرامج األخرى ذات الصلة بفنون األداء. 

تتعامل وكالة إن إس أو للموسيقى مع طلبات توفير 
الموسيقيين وإقامة العروض من خالل مجموعاتها 

الفرعية، وتشمل فرقة إن إس أو آلالت النفخ النحاسية 
األوركستراية، وفرقة إن إس أو الكبرى، وفرقة إن إس أو 

رباعية اآلالت الوترية، وفرقة إن إس أو للجاز، وفرقة إن إس 
أو لثالثي التينور، وفرقة إن إس أو لثالثي السوبرانو. تعزف 

األوركسترا السيمفونية الوطنية في جميع أنحاء دولة 
 اإلمارات العربية المتحدة، مع أن مقرها أبوظبي.  

تتولى هيئة الثقافة والفنون في دبي قيادة مبادرات 	 
متعلقة بإعداد البرامج على مستوى القطاع. تأسست 

لجنتها االستشارية لفنون األداء في عام 2019، وهي 
تسعى إلى تعزيز شراكات فنون األداء بينما ترسم مالمح 

 العقد المقبل لفنون األداء في دبي.

وتقدم برامجها المواضيعية، مثل "النشيد الوطني 
اإلماراتي" ورش عمل تدريبية في اآلالت الوترية، 

والخشبية، والشرقية، والغناء اإلماراتي والعربي، وورش 
عمل تدرس العالقة بين الموسيقى والصحة النفسية.

ترّوج دبي للسياحة للفعاليات الثقافة، كما تضع جدواًل 	 
للفعاليات من أجل السياح والمقيمين على حٍد سواء. 

عالوة على ذلك، ُتصدر المنظمة تصاريح الفعاليات 
المطلوبة للعروض الفنية. 

توّجه البنية التحتية الحالية في دبي ُجل اهتمامها نحو الشركات 
األكبر، وال تزال سبل الدعم والتسهيالت الُمقدمة لفرق العروض 
األصغر حجًما محدودة، للهواة والمحترفين على السواء. تساعد 

المسارح الخاصة والمراكز التعليمية على سد هذه الفجوة، حيث 
توفر مجموعة متنوعة من العروض للجمهور المحلي وفرص 

األداء للفنانين المحليين، واإلقليميين، والدوليين:

ذا يارد عبارة عن مقر إلقامة الفعاليات متعدد األغراض 	 
في الهواء الطلق ُمقام على مساحة 1400 متر مربع 

في القوز، ويستضيف اللقاءات المجتمعية، بما في ذلك 
الحفالت الموسيقية، والعروض السينمائية، وجلسات 

 اليوجا، والفعاليات الخاصة.

أسس الفنان والمخرج المسرحي بادريج داوني في عام 	 
2011 مسرح دانو، الذي أنتج مسرحيات دولية بيعت 

تذاكرها بالكامل في أماكن مختلفة. وتشمل األعمال 
المميزة التي تم إنتاجها أعمال كّتاب مسرح أيرلنديين وعرب، 

 باإلضافة إلى ممثلين وطاقم عمل متعدد الجنسيات.

في عام 2007، تأسست ذا فريدج على يد شيلي 	 
فروست، وهي وكالة مواهب وترفيه حي تدير أيًضا 

مكاًنا إلقامة الفعاليات يمتد على مساحة 2000 قدم 
مربع في السركال أفينيو. وقد رافقت أوركسترا الوكالة، 
أوركسترا أرابيان فيلهارمونيك، التي تضم مجموعة مميزة 

من الموسيقيين من جميع أنحاء العالم، أندريا بوتشيلي 
 في دبي أوبرا.

مسرح كالتشر إمولشن الفرنسي هو أول مدرسة تمثيل 	 
ناطقة باللغة الفرنسية في الشرق األوسط، والذي ُينتج 

 مسرحيات لألطفال في عمر 6 سنوات وأكثر.

مسرح سفينة كوين إليزابيث 2 هو مسرح سعة 515 مقعًدا 	 
 على متن سفينة كوين إليزابيث 2 في ميناء راشد. 

 
ويرهاوس فور في القوز هو مكان إلقامة الفعاليات 	 

 يستضيف بانتظام فعاليات خاصة بالمسرح.

 سيما للفنون المسرحية
استوديو مستودع ومكان للعروض تأسس في عام 

2003، والذي يشهد تصميم األعمال المسرحية وعرضها، 
 ويقدم التدريب المسرحي للشركاء.
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مركز كورتيارد بلي هاوس  افتتح في عام 2013 وكان 	 
أول مسرح مخصص لفن االرتجال ومركز تدريب مرخص من 
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة.

 ذا جانكشن	 
ذا جانكشن هو مكان لفنون األداء ُشيد في عام 2015 

 في السركال أفينيو، ويركز على تطوير المواهب المحلية. 
 
 مسرح الفنون الرقمية	 

مسرح الفنون الرقمية هو مسرح مدينة دبي الُمعاد 
استخدامه، يقع في سوق مدينة جميرا، ويعد مركًزا 

لعروض أداء الوسائط المتعددة. 

أدت فرق وعروض األداء الجديدة إلى اتساع نطاق المشهد الفني:

أوركسترا الفردوس النسائية من المقرر أن تنطلق في 	 
معرض إكسبو دبي 2020. وستتضمن هذه األوركسترا 

النسائية المكونة من 50 عضوة موسيقيات من جميع 
أنحاء اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط 

.)MENA( وشمال إفريقيا 

ال بيرل هو عرض دائم في مدينة الحبتور، وقد ُصمم على 	 
غرار العروض الترفيهية الدائمة، مثل سيرك دو سوليه. 

تأسس في عام 2017، وهو أحد عروض األداء الموجودة 
بصفة دائمة في دبي، ويحظى بشعبية واسعة لدى 

السياح، حيث حصل على متوسط تقييم 4.5 نجمة على 
.TripAdvisor موقع

تلبي فرق فنون األداء المتنوعة احتياجات الجماهير المختلفة 
في دبي، إذ تقدم كل شيء، من األداء البهلواني إلى رقص 

بوليوود للهواة والسيمفونية الكالسيكية والباليه.

الصناعات الثقافية األساسية: فنون األداء

الصورة: عرض في ال بيرل، دبي. مستخدمة بموافقة ال بيرل.
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تمثل االتحادات المهنية في مجال فنون األداء جانًبا مهًما في 
البنية التحتية، حيث توفر فرًصا للتواصل، والوصول إلى فرق األداء 

والفرق الموسيقية والدعم المجتمعي.

Professional Musicians of the UAE مجموعة
تشبه هذه المجموعة على Facebook تحالًفا فعلًيا للموسيقيين 

يتشاركون من خاللها المعلومات والمعرفة. 

الرابطة الدولية للمهرجانات والفعاليات في الشرق األوسط، 
)IFEA MENASA( وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا

توفر الرابطة الدولية للمهرجانات والفعاليات لمنتجي الفعاليات 
إمكانية الوصول إلى الموارد والشبكات المحترفة التي حددوها.

 

آرتسنت اإلمارات العربية المتحدة  تقدم آرتسنت غير الربحية 
المستندة إلى الويب منصة تعاونية لتحقيق المساعي الفنية في 

فنون األداء والفنون البصرية.
 

الرابطة الدولية للفعاليات الحية: فصل الشرق األوسط 
الرابطة الدولية للفعاليات الحية هي مجتمع عالمي غير ربحي 

يتألف من المتخصصين في الفعاليات اإلبداعية الذين تدعم 
مهاراتهم وخبراتهم إقامة بعض أكثر الفعاليات الحية شهرة 
واحتراًما حول العالم. وتوفر الرابطة الدولية للفعاليات الحية 

فرص التعليم والتواصل التعاوني التي تحقق تجارب الفعاليات 
 اإلبداعية. 

 الصورة: طاقم تمثيل مسرحية بيت الدمية. 
مستخدمة بموافقة مسرح دانو في دبي.  

الصناعات الثقافية األساسية: فنون األداء
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الصورة: عرض ُيقدم في مهرجان القوز للفنون، 2018. مستخدمة 
بموافقة السركال أفينيو.

الصناعات الثقافية األساسية: فنون األداء

مهرجانات وفعاليات فنون األداء   

جعلت مجموعة المهرجانات والفعاليات في دبي، التي ُتقام في 
الفترة بين نوفمبر وأبريل فنون األداء أكثر وضوًحا وسهلة الوصول 
إليها، مع إقامة فعاليات مجانية وفعاليات بتذاكر بجميع األسعار، 

بينما ساعدت جداول الفعاليات مثل تايم أوت دبي، وبالتينوم 
ِلست، وزوروا دبي، وجدول فعاليات دبي على الدعاية لإلنتاج 

الفني بالميزانيات من جميع األحجام:

انطلق مهرجان دبي لمسرح الشباب في عام 2006، ويوفر 
المهرجان السنوي منصة للمواهب الناشئة من جميع أنحاء 

المنطقة، مع التركيز على عروض األداء العربية الكالسيكية. في 
السنوات الماضية، تضمن المهرجان مجموعة متنوعة من العروض، 

بما في ذلك مسابقات إلقاء الشعر. وقد شهد عام 2020 انتقال 
المهرجان إلى قناة دبي الثقافية على موقع YouTube ضمن 

اإلجراءات المتخذة بسبب جائحة كوفيد 

انطلق مهرجان دبي للرقص ألول مرة في عام 2010، ونجح في 
استقطاب شركات الرقص، وأكاديميات الرقص، وأوركسترا الشباب، 
والفرق والعروض الموسيقية من جميع أنحاء العالم، ما وّفر وصواًل 

أكبر إلى تعليم الرقص في المنطقة.

جذب مهرجان القوز للفنون 38000 شخص إلى فعالياته 
في عام 2020، وهو احتفال سنوي بالفن والثقافة، ويشمل 

المعارض، والنصب الفنية، والمحاضرات، وورش العمل، والعروض 
والموسيقى، وُيقام منذ عام 2012 في القوز.

مهرجان مسرح قصير وحلو هو فعالية أسترالية تقدم فن المسرح، 
والرقص، والمالهي الليلية، والغناء في عامه العاشر اآلن في 
 دبي، ويقدم عروًضا لمدة 10 دقائق على مدى سبعة أسابيع 

في العام. 

من المنزل إلى المسرح: أطلقت دبي أوبرا مسابقة افتراضية 
ألصحاب المواهب في الغناء، والعزف، وكوميديا من المغنين، 
 والموسيقيين، وستاند أب كوميدي الذين تتراوح أعمارهم بين 

12 عاًما وأكثر، ويحظى الفائز الذي يقع عليه االختيار بفرصة تقديم 
أداء افتتاحي ألحد العروض الفنية القادمة.

مبادرة روائع: رحلة اكتشاف المواهب في الموسيقى والمسرح 
التي تنظمها وزارة التعليم، وتعمل على تطوير قدرات الطالب 
في فنون األداء عن طريق توفير التدريب االحترافي. وقد أدى 

البرنامج إلى إنشاء فرق أوركسترا مدرسية وفرق مسرحية، باإلضافة 
إلى فرق الفنون البصرية والفرق التراثية التي تمثل دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في الفعاليات الوطنية والدولية.

مهرجان ريد فيست دي إكس بي ومهرجان سول دي إكس بي 
هما مهرجانان للموسيقى يركزان على العالقة بين الهيب هوب 
وأزياء الشارع مع زيادة ظهور فناني الهيب هوب المحليين بفضل 

األوقات المنتظمة المتاحة للمواهب الجديدة والمحلية. 

 مهرجان دبي الدولي للجاز برعاية طيران اإلمارات: في 
عام 2003، انطلق مهرجان الجاز الذي ُيقام لمدة ثالثة أيام، 

ويستضيف موسيقيي الجاز الدوليين واإلقليميين.

فعاليات الموسيقى الحية: تقدم بارات ومطاعم مختارة، بما 
في ذلك بيتزا إكسبريس جاز وبيتزا إكسبريس باند نايت عروًضا حية 

منتظمة. 

ميوزك هول هو ناٍد ومسرح في فندق جميرا زعبيل سراي في 
جزيرة نخلة الجميرا. وتأسس ميوزك هول في بيروت عام 2003 

بواسطة شركة إليفتيرياديس لإلنتاج، ويقدم عروًضا موسيقية دولية 
حية قصيرة ومتتالية مميزة. 

معركة  الِفرق: عروض حية ضمن مسابقة معركة الِفرق بين 
ماكجتيجان وريد هوت آند تشيليز التي تعزف ضد بعضها البعض. 
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 دبي أوبرا

تأسست دار دبي أوبرا في عام 2016، وأصبحت مرساة لمشهد 
فنون األداء في دبي. وتقع في منطقة دار األوبرا بوسط مدينة 

دبي، ويتميز المبنى المقام على مساحة 60000 متر بتكلفة 
بلغت 330 مليون دوالر بتصميم على شكل المركب الشراعي 

اإلماراتي. وتوفر مرونة في أماكن تقديم العروض وتتحول إلى 
ثالثة أشكال: المسرح، وصالة الحفالت الموسيقية، ووضعية 

"األرض المنبسطة" التي تصبح صالة إلقامة الوالئم أو الفعاليات.

وأصبحت دبي أوبرا، التي تملكها وطورتها شركة إعمار، مكتفية 
ذاتًيا مالًيا مع تعدد تدفقات اإليرادات، بما في ذلك بيع التذاكر، 

وبيع األطعمة والمشروبات، وتأجير األماكن، وعروض الرعاية، 
والشركات الشريكة. ومن منطلق كونها مساحة متعددة 

التخصصات، فإنها تستضيف مجموعة من فنون األداء، بما في 
ذلك الموسيقى، والمسرح، والرقص. 

تشمل أكثر عروضها نجاًحا وأطولها عرًضا البؤساء، وماري بوبينز، 
وذا فانتوم أوف ذا أوبرا، حيث استمر عرض كل مسرحية غنائية 

منهم لمدة 4-3 أسابيع، ووصل عدد الحضور إلى 1900 شخص. 
يذكر الرئيس التنفيذي المؤسس جاسبر هوب أن الموسيقى 

الكالسيكية واألوبرا نادًرا ما تجذبان جماهير عريضة، وأنه تعّين 
على العديد من دور األوبرا في جميع أنحاء العالم العمل على 

زيادة شعبيتها.

تشارك دبي أوبرا أيًضا مع فرق محلية رائدة في المسرح والرقص. 
ويعد إنتاج المسرحية الموسيقية إيفيتا في عام 2018 وعرضها 

في نفس العام مثااًل على دعم الفنانين المحليين في دبي 
لطاقم تمثيل دولي. وقد مكنت شراكتها مع مدرسة نورد أنجليا 

700 طالب من حضور أكثر من 40 بروفة مسرحية، ومحاضرة 
عملية، وعروض إيفيتا، وغيرها من األنشطة ذات الصلة بدبي 
أوبرا. وبدعم من مدرسة جوليارد، تم دمج التعاون في مناهج 

الفنون بالمدرسة.

تنظم دبي أوبرا عروضها من خالل حجوزات الفنانين المسبقة 
 لإلنتاج العالمي، وجداول موسيقى الروك والبوب، وعروض 

ليلة واحدة التي تعرض المواهب المحلية واإلقليمية. ومع وضع 
 جدول فعاليات على مدار العام، زادت فعاليات دبي أوبرا من 

50 فعالية تستضيف 2000 فنان في عامها األول إلى متوسط 
200 عرض سنوًيا. 

 الصورة:  عرض في دار دبي أوبرا، دبي. 
مستخدمة بموافقة دبي أوبرا. 
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تأمين المستقبل: التعليم

لم يواكب تعليم فنون األداء التي تقودها الحكومة 
الزيادة المطردة في العروض الخاصة لتعليم فنون 

األداء. 

نتج عن الزيادة السريعة في قطاع التعليم الخاص في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة مدفوعة باالستثمار وتزايد أعداد الطالب 

المغتربين أثًرا مضاعًفا في تعليم فنون األداء. حدثت طفرة في 
البرامج الخاصة خارج المناهج الدراسية، بما في ذلك الخضوع 

لالمتحانات القياسية الدولية في الموسيقى، والرقص، والمسرح.8

ومع ذلك، فقد كان اعتماد تعليم فنون األداء داخل المدارس 
 )MOE( والجامعات الحكومية بطيًئا نسبًيا. عّدلت وزارة التعليم
في دولة اإلمارات العربية المتحدة مناهج المدارس االبتدائية 
لتضمين المزيد من التعليم الموسيقي عقب التوصل إلى النتائج 

التي كشفت عن أن الذكاء الموسيقي لدى الطالب في اإلمارات 
العربية المتحدة متأخر عن الطالب في المناطق األخرى. يعزف 

%20 من الطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
المتوسط على آلة موسيقية على األقل ثالث مرات في األسبوع، 

في مقابل %34 في المملكة المتحدة.ال تزال المناهج الدراسية 
في المدارس الحكومية تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات )STEM(، وغالًبا ما توّجه الطالب نحو برامج التعليم 
العالي أو المدارس الفنية التي تركز على الحصول على وظيفة.9

يمكن أن يساعد إيالء األولوية للفنون في إستراتيجية التنمية 
الوطنية اإلماراتية على زيادة الموافقة عليها والمشاركة فيها في 

السنوات المقبلة.10

تعتمد وزارة التعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية المؤسسات 
التعليمية التي تقدم برامج فنون األداء.

ال تزال برامج فنون األداء الجامعية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة حديثة العهد، حيث تقدم بعض الجامعات فقط )غالًبا ما 

تكون منتسبة إلى جامعات دولية( مؤهالت أو شهادات:

تقدم الجامعة األمريكية في الشارقة تخصصات جامعية 	 
فرعية في الموسيقى والمسرح ومقررات دراسية في 

الغناء، والبيانو، والجوقة، والموسيقى العربية، والتمثيل، 
 واألزياء والديكور المسرحي، وإدارة المسرح، والتأليف.

تقدم جامعة نيويورك أبوظبي )NYUAD( تخصًصا جامعًيا 	 
فرعًيا في المسرح مبني على الفصول القائمة على التدريب، 

والحلقات الدراسية، والتدريب المهني مع شركات محترفة 
موجودة في أماكن اإلقامة الفنية والتعاون بين الطالب 

 في المشروعات البحثية الجامعية. 

تقدم جامعة باريس-السوربون أبو ظبي شهادة الماجستير 
 لمدة عامين في إدارة فنون األداء. 

تقدم أكاديمية الشارقة للفنون األدائية )SPAA( شهادة 	 
البكالوريوس في التمثيل، وفنون اإلنتاج، والمسرح 

والموسيقي.

توفر مدارس خاصة مختارة مناهج دراسية في فنون األداء 
معترًفا بها دولًيا. وقد بدأت مدرسة كينت كولج في دبي في 

 )BTEC( منح شهادة مجلس بيرسون لتعليم األعمال والتكنولوجيا
الدولية في مؤهالت فنون األداء في عام 2020.

تقدم معظم مدارس البكالوريا الدولية )IB( في دبي بشكل 
مطرد الموسيقى وفنون المسرح كمواد اختيارية لبرنامج الدبلوم، 

بينما تقدم المدارس البريطانية الفن، والدراما، والموسيقى من 
.A المستوى

على الرغم من أن العديد من المسارح وأماكن تقديم العروض 
تعتمد على مشاركات المتطوعين والهواة، فإن هناك فرًصا 

محدودة للمشاركة و/أو التعليم غير الرسمي.

ظلت برامج تعليم الموسيقى غير الربحية مثل مركز الفنون 
الموسيقية )CMA(، الذي تم افتتاحه عام 2006، على حالها، حيث 

تقدم في العادة دروًسا خاصة، وصفوًفا، وحفالت موسيقية، 
وحفالت إلقاء، وورش عمل.

 
الفن للجميع 

تأسست وكالة المسرح التعليمي في عام 2002 في مول 
اإلمارات، وتقدم ورش عمل وأنشطة للطالب بهدف توسيع نطاق 

وعيهم االجتماعي خارج حدود المدرسة واألنشطة الترفيهية 
السائدة من خالل تعليم المسرح لألطفال. ويستضيف المركز أعمااًل 

مسرحية وشراكات مع المدارس على مستوى المنطقة.
 

)CMA( مركز الفنون الموسيقية
تأسس مركز الفنون الموسيقية في عام 2006، ويقدم دروًسا 

خاصة، وصفوًفا، وحفالت موسيقية، وحفالت إلقاء، وورش عمل.

تدعم مجموعة متنوعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
)SMEs( قطاع فنون األداء في دبي؛ حيث تقدم التدريب )مثل 
الرقص، والمسرح، والموسيقى(، وأماكن العروض، والمعلمين 
الخصوصيين. وتعتمد العديد منها على المتطوعين من الفنانين 

والمنظمين:

العروض الموسيقية على اإلنترنت مثل منصة الجداف 	 
اإلبداعية، وهي عبارة عن برنامج افتراضي يعرض أعمال 

موسيقيين وملحنين ناجحين وناشئين من اإلمارات العربية 
المتحدة.

2019 ،)PWC( برايس ووترهاوس كوبرز   .8
2019 ،)WENR( أخبار ومراجعات التعليم العالمي   .9
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تلبي غالبية مدارس الرقص والمسرح احتياجات األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين4 سنوات و18 سنة، وتقدم مجموعة 
من برامج ما بعد اليوم الدراسي، ودعًما للمناهج الدراسية 

داخل المدرسة، وامتحانات المجلس الدولي في الموسيقى 

والرقص. يمكن للبالغين حضور مجموعة متنوعة من ورش 
العمل المدفوعة في الرقص والمسرح، والتي تستهدف عادًة 

المشاركين من الهواة أو المتطوعين. 

الصورة: عرض في مركز ندوة الثقافة والعلوم في دبي، ذا ناشيونال )09 يناير 2019(.



دبي مدينة اإلبداع136   

الصناعات الثقافية األساسية: فنون األداء

شبكة تيلر ريبورت   .11

ريادة األعمال واالبتكار  

أدى انفتاح قطاع فنون األداء للرقمنة )وهو األمر الذي زاد في 
ضوء كوفيد - 19( إلى إتاحة الفرصة لالبتكار، مثل بث العروض 

عبر المناطق الزمنية والدول، والتفاعل مع الصور الرمزية والواقع 
االفتراضي، وإبداع عروض في الوقت الفعلي، فضاًل عن استخدام 

الوسائط الرقمية في إنتاج مشروعات مشتركة جديدة ومتنوعة. 

يقدم مختبر اإلبداع المسرحي في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، 
الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، ورش عمل مبسطة 

وتبادل للمعارف بين خبراء فنون األداء من أجل "تحديد الثغرات 
التي يعاني منها المسرح وجوانب االختالل".11

قياس نجاح الصناعة

يمكن أن تشمل المقاييس المستخدمة في تقييم سالمة 
قطاع فنون األداء النجاح االجتماعي والثقافي، والربحية 

والمضاعفات االقتصادية، وبيانات التوظيف، وحضور الجمهور 
)مثاًل، مبيعات التذاكر، والمقاعد المشغولة، وتقديرات أعداد 

الجمهور(. 

تجمع الهيئات المستقلة التي تقودها الصناعة في أستراليا 
والمملكة المتحدة البيانات عن فنون األداء إلسداء النصح 

إلى الحكومة بشأن سياسات فنون األداء، بما في ذلك 
التمويل، والتعليم والتوظيف، ووضع مدونات أفضل 
الممارسات في الصناعة، ودعم مجتمع فنون األداء. 

وتتمتع هذه الهيئات، بصفتها ممثلة للمنظمات األعضاء، 
بإمكانية الوصول إلى مجموعة من البيانات، وعادًة ما 

تجمعها من أجل إعداد التقارير:

حضور الجمهور الذي يقدم مقياًسا دقيًقا لنجاح اإلنتاج 	 
المسرحي عند دراسته من حيث سعة المسرح وأسعار 

 التذاكر

 تفاعل الجمهور مقياسًا بسعة المسرح 	 

 اإليراد كمقياس للربحية	 

سعر التذكرة الذي يمكن استخدامه كمؤشر على 	 
سالمة القطاع وكمؤشر اقتصادي من حيث اإلنفاق 

االختياري للفرد 

يمكن للهيئات الممثلة، باستخدام مقاييس الصناعة القياسية، 
المقارنة بين البيانات على أساس المثل بالمثل. 
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التمويل

تعرقل فرص التمويل المحدودة، وال سيما لفنون 
األداء للشباب عملية توسيع نطاق مشهد فنون 

األداء في دبي وإضفاء التنوع عليه.

تتسم فرص التمويل الفردي لفنون األداء في دبي بأنها 
محدودة. وبناًء عليه، فإن فرق المسرح واألداء، التي غالًبا ما 

تعتمد على الرعاية واالستثمار لتتمكن من مواصلة العمل على 
المدى الطويل، قليلة العدد. والفرص المتاحة للفنانين المستقلين 

مثل أماكن اإلقامة الفنية للفنانين ومنصات االشتراك بالتمويل 
الجماعي )مثل باتريون( ليست شائعة.

تعتمد مجاالت فنون األداء األخرى على المنح الحكومية، مثل 
المنح الصغيرة المقدمة من وزارة الثقافة والشباب لفناني األداء، 

ومؤسسات الفنون الخاصة، بما في ذلك الصندوق العربي 
للفنون والثقافة )AFAC(، وهي منظمة غير حكومية مقرها في 
بيروت. وفي دبي، يبدو أن تركيز المؤسسات الخاصة ينصب على 

 الشركاء في الفنون البصرية.

اللوائح التنظيمية

إن عدم الحماية الدائمة لحقوق الفنانين وأنظمة 
التصاريح الصارمة يحدان من فرص الفنانين لعرض 

أعمالهم، وخاصًة الفنانين الشباب.

تطالب دبي للسياحة جميع األماكن والمنظمين الذين 	 
ُينتجون الفعاليات الترفيهية، أو الرياضية، أو الخيرية، أو 

الدينية، أو التجارية بالتقدم للحصول على تصريح مدفوع 
لكل عرض، بغض النظر عن مستوى العرض أو نوعه. 

وبالمثل، يجب أن تسعى المدارس وفرق فنون األداء 
الشبابية غير الرسمية إلى الحصول على تصريح. وقد تسببت 
هذه السياسة في إعاقة العروض؛ ما تسبب في خلق تأثير 

عنق الزجاجة لمنظمات فنون األداء والفنانين األصغر مع 
تقييد قدراتهم على إقامة فعاليات مرتجلة.

ينظم قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حقوق 	 
استخدام المقطوعات الموسيقية، وتسمح للمؤلف 

وخلفه من ورثة المقطوعة الموسيقية فقط بمنح ترخيص 
ألداء عملهم الفني على المأل، وهو قانون متسق عبر 

دول مجلس التعاون الخليجي. يتشارك الملحنون/مؤلفو 
األغاني والموسيقيون/الفنانون )أو مالك آخر للتسجيل( 

حقوق تأليف ونشر متساوية ألي قطعة فنية، ويجب أن 
 يوافقوا على أي عرض عام لها. 

حتى يومنا هذا، لم ترخص دولة اإلمارات العربية المتحدة 	 
أي جمعيات لجمع حقوق المؤلف، وتمنع أيًضا تحصيل 

األموال من العروض في الخارج. ونتيجة لذلك، ظل إصدار 
التراخيص الموسيقية في دولة اإلمارات صعًبا، مع تقديم 

استئنافات دورية من ِقبل وكاالت إدارة الحقوق الجماعية 
 األوروبية.

قّيدت حقوق المؤلف في دولة اإلمارات العربية المتحدة 	 
أيًضا أداء وتوزيع التسجيالت بواسطة الموسيقيين 

اإلماراتيين خارج مجلس التعاون الخليجي، ما أسهم في 
خلق دورة من انخفاض الشعبية والطلب. 
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الدروس العالمية المستفادة

 سنغافورة: 
نموذج لنشر الفنون

كجزء من استعراض للفنون والثقافة في عام 2010، أدركت 
سنغافورة الدور الفعال للفنون والثقافة في بناء الدولة وتحقيق 

النمو االقتصادي. ومع ذلك، تبين أيًضا أن نمو الدول يرافقه 
زيادة احتياجات السكان. وقد أجرت سنغافورة استطالًعا للرأي 

على المقيمين الجدد في سنغافورة حول دور الفنون والثقافة 
في بناء المجتمع، وتعزيز الروابط الثقافية، وخلق حوار ثقافي 
بين المقيمين الجدد في سنغافورة، كل ذلك مع زيادة معدل 

السياحة.

ومنذ ذلك الحين، زادت المشاركة فقط:

 

كانت المشاركة في أعلى مستوى لها على اإلطالق بعيًدا عن 
عام 2015، وهو عام اليوبيل في سنغافورة، حيث جذب التراث 

واآلداب مزيًدا من المشاركة. 

تشمل رؤية 2025 تشجيع السنغافوريين على المشاركة الفعالة 
في الفنون واألنشطة الثقافية كجزء من حياتهم اليومية، وتطوير 
اهتمام مدى الحياة مع الحفاظ على تراثهم المشترك وذاكرتهم 

الجماعية.

 تمثلت األهداف المحددة لخطة سنغافورة للفنون 2022 
فيما يلي: 

بناء أمة قوامها شعب مثقف وكريم 	 
 التمسك في ديارنا بتراثنا والفخر بهويتنا السنغافورية	 

نشر الثقافة في جميع مستويات المجتمع السنغافوري	 

وضعت الحكومة السنغافورية أهداًفا محددة لعام 2025:

زيادة النسبة المئوية للسنغافوريين الذين يحضرون فعالية 	 
فنية وثقافية واحدة على األقل كل عام من %40 إلى 

 %80 )وهي نسبة مئوية اقتربوا من تحقيقها(

زيادة النسبة المئوية للسنغافوريين الذين يشاركون بفاعلية 	 
في األنشطة الفنية والثقافية من %20 إلى 50%

تخطط الدولة لتحقيق هذه األهداف عن طريق الوصول إلى 
جماهير جديدة من خالل أيام الفنون والثقافة السنوية، وتوفير 

مكان عام إلقامة المعارض وعروض األداء، ودعم وتوجيه مدارس 
وفرق الفنون االحترافية والمجتمعية، ورعاية "أبطال" في الفن 

والثقافة، ودعم المشروعات الفردية.

ال يختلف تركيز دبي على تطوير القطاع الثقافي عن سنغافورة، 
حيث أدركت كلتا الحكومتان قيمة الفنون والثقافة للمجتمع. 

ويخلق دمج الفنون والثقافة في خطط التنمية إحساًسا بأهميتها 
في التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

69%
من السنغافوريين حضروا 

فعاليات ذات صلة بالفنون 
في عام 2019

76%
من السنغافوريين استخدموا 

الوسائط الرقمية للوصول إلى 
الفنون والمشاركة فيها

80%
من المشاركين في 
االستطالع عّبروا عن 

شعورهم بالفخر بالفنون
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نظرة كاشفة
مجموعات مناصرة المسرح في 

المملكة المتحدة 
تؤدي مجموعات المناصرة دوًرا مهًما في فنون 

األداء، وتتبلور بأشكال مختلفة حسب البلد. وتتعاون 
 هيئتان مًعا لتمثيل المسرح على الصعيد الوطني 

في المملكة المتحدة:

مسرح المملكة المتحدة هو المنظمة الرائدة في 
المملكة المتحدة المعنية بعضوية المسرح وفنون 

األداء، والتي تمتلك رؤية إلقامة قطاع مسرحي 
مترابط ومدعوم جيًدا معترف به باعتباره قلب الحياة 

في المملكة المتحدة، ويضم منظمات مزدهرة، 
وأعظم المواهب اإلبداعية واإلدارية في العالم 

وحتى جماهير أكبر عدًدا وأكثر تنوًعا.

في لندن، تمثل جمعية مسرح لندن )SOLT( األعضاء 
عن طريق الدفاع عن المسرح في كل المناحي، 
والبحث عن البيانات ذات الصلة وجمعها، وتعزيز 

مجتمع المسرح وتحقيق الترابط بين أعضائه، 
وإسداء المشورة بشأن المسائل القانونية، والعامة، 

والعالقات الوظيفية، وتقديم مجموعة من الخدمات 
التجارية إلفادة األعضاء.

تكشف بيانات 2018 عن جمهور مشترك يزيد عن 
34 مليون فرد وإيرادات من بيع التذاكر بلغت قرابة 

1.28 مليار جنيه إسترليني، من إجمالي 62945 
عرًضا على مدار العام في منطقة ويست إند وجميع 

أنحاء المملكة المتحدة.
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الثغرات الرئيسية المحددة

التعليم
فرص التعليم الرسمي المحدودة )المدارس، والتعليم المهني والعالي( 	 
العدد المحدود من فرص التعليم غير الرسمي للهواة والفنانين الطموحين والناشئين )التمثيل، والكتابة، واألزياء، 	 

وتصميم المشاهد(

التمويل
التمويل المحدود للتطوير واإلنتاج اإلبداعي	 
العدد المحدود من المنح المقدمة إلى فناني األداء 	 

المنافسة القوية على اإلنفاق على الترفيه
التنافس على اإلنفاق على الترفيه	 

ما الذي سيساعد على نمو القطاع؟

 تعد فنون األداء أنشطة معقدة، وهي تعتمد 
على نظام داعم يتبنى المواهب ويسهل إقامة 

عروض األداء. 

ومع ذلك، فقد أدى افتقار دبي إلى االتحادات أو مجموعات 
الصناعة التي تجمع بين أصحاب المصلحة في فنون األداء إلى 

تقييد هذا التطور الطبيعي — والضروري — داخل قطاع فنون 
 األداء الذي يسفر عن إتاحة المزيد من فرص التعليم الرسمي 

وغير الرسمي. 

تعتمد قدرة القطاع على أداء مهامه أيًضا على سهولة 
وصول الجمهور والفنانين إلى العروض. ومع ذلك، فقد مثلت 
المتطلبات الحالية إلصدار التصاريح حاجًزا أمام إبراز المواهب  

الصناعات الثقافية األساسية: فنون األداء
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وفي ظل غياب وجود نظام داعم يؤهل المواهب الناشئة 
ويرتقي بمستواها، من المرجح أن تغير المواهب المهن تماًما، ما 

يؤدي في النهاية إلى حرمان قطاع فنون األداء من إمكاناته. 

في استطالع الرأي الذي أجريناه، لّخص أحد مزاولي المهنة اآلثار 
المقيدة الناتجة عن تكلفة إصدار التصاريح الحالية والمشقة التي 

تتسبب فيها هذه العملية لشركات اإلنتاج المستقل باعتبارها عقبة 
أساسية أمام تنظيم العروض المجتمعية.

يقترح هذا التقرير بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة القطاع 
على النمو، ومن بينها: دعم المواهب المحلية من خالل منحهم 
فرص جديدة للتعلم والتدريب والعمل، وزيادة الدعم المؤسسي 

للعاملين في المجال، وإتاحة المزيد من الفرص لعرض األعمال. ترد 
القائمة الكاملة للتوصيات في الصفحة رقم 187  في الفصل 

الخامس.
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رؤية عالمية 

لقد أصبحت صناعة السينما أكثر تنوًعا ومتعددة األبعاد من ذي 
قبل. أسفرت مجموعة من التغييرات الدقيقة مع مرور الوقت عن أثر 
مضاعف، ما أدى إلى توسيع نطاق مفهوم صناعة السينما العالمية 

وإعادة تعريف من يمكن اعتباره صانع أفالم وأين يمكن صناعتها.

في العقد الماضي، شهد العالم طفرة في إنتاج األفالم من 
دول الجنوب؛ تفوقت بوليوود على هوليوود في عدد األفالم 

التي أصدرتها، بينما توسعت صناعات السينما في الصين وكوريا 
الجنوبية بسرعة، إذ أنتجت الدولتان صناعات سينما كبرى نجحت 

في االستحواذ على االهتمام العالمي للصناعة. في عام 2018 
وحده، أنتجت الصين 1000 فيلم، وأنتجت كوريا الجنوبية أكثر 

من 450 فيلًما.1 

مع أن الهند تبيع أكبر عدد من تذاكر السينما، فقد استمرت 
الواليات المتحدة في تحقيق أعلى المبيعات في شباك 

التذاكر على مستوى العالم. وفي عام 2019، استحوذت 
االستوديوهات السينمائية الرئيسية " الستة الكبار" في أمريكا 

الشمالية، وهي وارنر برذرز، وباراماونت، وفوكس القرن العشرين، 
ويونيفرسال، وديزني، وسوني/كولومبيا، على الغالبية العظمى 

من جميع األرباح في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، 
واستحوذت ديزني وفوكس وحدهما على %40 من مبيعات 

التذاكر.2

نجحت االستوديوهات العالمية في االستحواذ على حصة 
أكبر بكثير من اإليرادات العالمية، وذلك بفضل قدرات اإلنتاج 

وميزانيات التسويق الضخمة. وساعدت الدعاية الموجهة بعناية 
والممولة جيًدا اإلنتاجات السينمائية الكبرى على كسب زخم 
مبكر، وجذب جماهير عريضة، والحصول على مدة عرض أطول 

في دور السينما. 

بينما انخفضت مبيعات تذاكر السينما بشكل عام في السنوات 
 القليلة الماضية، فإن سوق المهرجانات السينمائية مستمر 

في النمو واالزدهار. بحلول عام 2019، كان هناك أكثر من 
3000 مهرجان سينمائي في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك 

%75 ُتقام باستمرار في السنوات العشر الماضية.3 نظًرا لزيادة 
معدل التوزيع على اإلنترنت، فقد لعبت المهرجانات السينمائية 

عبر اإلنترنت أيًضا دوًرا مهًما في زيادة الوصول إلى عروض أفالم 
متنوعة من جميع أنحاء العالم. 

في الوقت ذاته، شهدت السينما المستقلة نمًوا متسارًعا، وذلك 
عقب إطالق مجموعة من صناديق التمويل والحوافز المالية 
التي تمنح األولوية للصناعات السينمائية المحلية. على سبيل 

المثال، تبلغ ميزانية برنامج أوروبا المبدعة، وهو إطار برنامج 

المفوضية األوروبية لدعم القطاعات الثقافية والفنون البصرية 
والمسموعة، 1.46 مليار يورو للمساعدة على تمويل صناعات 

السينما، والتلفزيون، والوسائط الرقمية.

أدت التطورات التكنولوجية التي طرأت في السنوات الخمس 
والعشرين الماضية إلى ظهور كادر جديد من صانعي األفالم، 

وشركات اإلنتاج، والجماهير. وقد أصبحت صناعة السينما مالزمة 
للتكنولوجيا األساسية؛ حيث تطورت من المؤثرات الخاصة في األفالم 
الروائية الطويلة وصناعة الفيديو المنزلي في الثمانينيات والتسعينيات 

إلى سالسل األفالم القصيرة التي يتم صنعها على الهواتف 
المحمولة وتوزيعها في الحال على ماليين المشاهدين اليوم.

وفي الوقت نفسه، نجحت طرق التوزيع المبتكرة في زيادة 
إمكانية الوصول إلى األفالم، في البداية من خالل تأجير األفالم، 

تبعها البث عبر اإلنترنت والتنزيالت عبر المنصات، مثل نتفليكس، 
وهو ما أتاح لصناعات السينما اإلقليمية الوصول إلى قطاع 

أعرض من الجمهور بضغطة زر واحدة. 

أصبحت جوائز المهرجانات السينمائية وصناعة السينما أيًضا ذات 
أهمية بالغة في تحديد األفالم التي سيتم توزيعها وأماكن التوزيع. 

ويعتمد جزء كبير من نجاح صناعة السينما واستمراريتها حتى 
اليوم على التكنولوجيا، هذا إلى جانب أنها مصدر إلهام لمستقبل 

صناعة السينما، من المنصات الجديدة لسرد القصص إلى أفالم 
الواقع المعزز التفاعلية.

رؤية إقليمية 

لطالما كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة وجهة لتصوير األفالم 
على الرغم من صناعة السينما القائمة بذاتها التي ال تزال حديث 

العهد مقارنة بصناعات السينما األكثر شهرة واستقراًرا في المنطقة. 

وقد ألهمت المعاناة التي واجهها الشرق األوسط في محاولة 
تغيير صورته النمطية في األفالم صانعي األفالم اإلقليميين 

إلنشاء محتوى أصلي ورواية القصص بتصوير أكثر دقة. وتجسد 
روايات، مجموعة من تسع سيدات صانعات أفالم من منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، نموذًجا في خلق مساحة للدعم 
والتضامن بهدف تشكيل صناعة سينما أكثر استدامة.

وتعد اإلمارات العربية المتحدة ومصر ولبنان أكبر ثالثة أسواق 
للسينما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. في 

المتوسط، تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 500 مليون دوالر أمريكي )1.83 مليار 

درهم إماراتي( في عام 4.2017 تقترح دراسة حديثة أجرتها 
برايس ووترهاوس كوبرز )PWC( أنه من المتوقع وصول إيرادات 

المنتدى االقتصادي العالمي، 2020   .1
ستاتيستا، 2014   .2

فيلم ديلي، 2019   .3
مجلس األفلم البريطاني، 2004   .4

2019 ،)PWC( برايس ووترهاوس كوبرز  .5
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 الصورة: عرض سينمائي في ذا يارد، دبي. 
مستخدمة بموافقة السركال أفينيو.
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المنطقة إلى 1 مليار دوالر أمريكي بحلول 5.2014
في السنوات الثالث المقبلة، من المتوقع أن يزداد عدد دور 

السينما في المنطقة بنسبة %35، وهو ما سيؤدي إلى فتح 
نوافذ جديدة للمستثمرين ومشغلي دور السينما.5  ومن المتوقع 

أن تدخل اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 
ضمن قائمة أهم 10 أسواق سينما رائدة في العالم بحلول عام 

 .2030

أسهم النمو السريع الذي شهدته هذه الصناعة في زيادة الطلب 
على مرافق تصوير األفالم. تأسست مدينة دبي لالستوديوهات 

)DSC( في عام 2005، وساعدت ما يزيد عن 2000 شركة 

ذات صلة بوسائط اإلعالم من خالل توفير استوديوهات تصوير 
األفالم ومرافق ما بعد اإلنتاج، كما أسهمت مجموعة وسائل 

اإلعالم التابعة لمجموعة تيكوم في البنية التحتية األساسية 
لدعم المواهب المحلية وجذب االستثمارات.

منذ ذلك الحين، حدثت طفرة في اإلنتاج اإلعالمي في دبي، 
بفضل الجهود المستهدفة التي تبذلها الهيئات الخاصة والعامة. 

وقفز عدد طلبات اإلنتاج المعتمدة للبرامج التلفزيونية من 53 
في عام 2006 إلى 353 في عام 2012، بزيادة بلغت 6.566%

الصناعات الثقافية األساسية: الفيلم

مجلة ديجيتال استوديو الشرق األوسط، 2018   .6
يوسف، ج. وبيان، ك.، 2013   .7

الصورة: مدينة دبي لالستوديوهات. مستخدمة بموافقة مجموعة تيكوم.
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واكب ازدهار مشهد اإلنتاج السينمائي في دبي انطالق العديد 
 من المهرجانات السينمائية التي حازت على شهرة دولية. في 

عام 2009، احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة بالدورة الثانية 
من مهرجان الخليج السينمائي، والدورة الثالثة من مهرجان أبوظبي 
السينمائي، والدورة السادسة من مهرجان دبي السينمائي الدولي، 

التي عرضت فيلًما إماراتًيا حقق نجاًحا كاسًحا ألول مرة. 

استمر مهرجان دبي السينمائي الدولي )DIFF( في الفترة بين 
2004 و2018، حيث عرض 118 فيلًما دولًيا روائًيا، وقصيًرا، 

ووثائقًيا، فضاًل عن 55 عرض أول ألفالم دولية، مع تأييد السينما 
العربية طوال الوقت. بحلول عام 2018، عرض مهرجان دبي 

السينمائي الدولي أكثر من 2000 فيلم، من بينها 500 فيلم من 
العالم العربي.

بوجه عام، أسهمت صناعة الوسائط البصرية والمسموعة 
والتفاعلية في دبي بنحو 10.5 مليار درهم إماراتي في ناتج 

االقتصاد.8
ومع ذلك، لم ُتترجم النجاحات التجارية التي حققتها صناعة السينما 

األوسع نطاًقا إلى بيئة تنافسية لألفالم غير التجارية. قدمت دور 
السينما المستقلة، مثل سينما عقيل، فرًصا جوهرية لصانعي األفالم 

المستقلين لعرض أفالمهم، غير أنه ال يوجد إال عددًا محدودًا حالًيا، 
والبنية التحتية لصانعي األفالم الصغار غير كافية. 

تتمتع صناعة السينما في دبي بوضع جيد: توفر اللغة المشتركة 
إمكانية ترك بصمة تجارية كبيرة، وجذب الجماهير في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وخارجها. ومع ذلك، ستتطلب 
االستفادة منها فرًصا تعليمية إضافية متعلقة باألفالم ومزيًدا 

من االستثمار في البنية التحتية لدعم صانعي األفالم المستقلين، 
واالستوديوهات الصغيرة ودور السينما المستقلة - جميعها أجزاء 

أساسية للنهوض بصناعة السينما اإلقليمية. 

8.   مركز دبي لإلحصاء، 2019

رحلة السينما في دبي

2004-2018
مهرجان دبي 

السينمائي الدولي

مسابقة إبداع دبي 
في صناعة األفلم 
القصيرة

مهرجان المرموم

ت
الفعاليا

البنية التحتية

2014 - 2008
مهرجان الخليج 

السينمائي

مدينة دبي 
للستوديوهات

سينما 
عقيل

مدينة دبي 
لإلنتاج

لجنة دبي لإلنتاج 
التلفزيوني 
والسينمائي

2004 20032020 2008201220142015
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توفير البيئة المالئمة: البنية التحتية 

تشرف حكومة دبي على جوانب عديدة في صناعة السينما في 
دبي من خالل مجموعة متنوعة من البرامج: 

تأسست لجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي   •
)DFTC( في عام 2012، وتساعد اإلنتاج في دبي من 

خالل منح المنتجين، وطاقم العمل، وصانعي األفالم 
تصاريحًا لصناعة التلفزيون والسينما واإلعالنات التجارية 

في دبي. وتسعى اللجنة أيًضا إلى تشجيع اإلنتاج المحلي 
وجذب المواهب الدولية واإلقليمية الكبيرة إلى المدينة. 

ويصدر مكتب موقع الموافقة على الخدمات )LAS( التابع 
للجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي تصاريح التصوير 

لكل من المنشآت العامة والخاصة. وتعمل اللجنة مع 
الهيئات الحكومية والخاصة األخرى، مثل اإلدارة العامة 

لإلقامة وشؤون األجانب وأصحاب المواقع للحصول على 
جميع الموافقات الالزمة قبل إصدار التصاريح. حتى يومنا 

هذا، تعامل مكتب موقع الموافقة على الخدمات مع 
6000 طلب تصوير. وتقدم لجنة دبي لإلنتاج التلفزيوني 

والسينمائي حوافز مالية على أساس كل حالة على حدة 
للمساهمة في تكاليف التصوير في دبي.

 
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي في عام 2020 عن    •

مسابقة لصناعة األفالم القصيرة تحت عنوان "إبداع دبي 
في صناعة األفالم القصيرة"، داعية المبدعين في مجال 
الفن السينمائي ورواية القصص من عمر 15 سنة وأكثر 

للمشاركة فيها. وقد حظي الفائزون لعام 2020 من 
المملكة العربية السعودية، والسودان، واإلمارات العربية 

المتحدة بفرصة إقامة حملة ترويجية حصرية ألعمالهم. 
فازت إيمان فرج مبارك دريقان من اإلمارات عن فيلمها 
حدث في عام 2020، الذي يتناول أوجه التغيير التي 

طرأت على الحياة منذ بدء الجائحة.8

"تأسس مجتمعنا اإلعالمي ليلعب دوًرا 
محورًيا في دفع رؤية دبي نحو األمام 

لتغدو مركًزا عالمًيا في قطاعات اإلنتاج، 
والبث، والترفيه".

ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي 
لإلعلم، ومدينة دبي للستديوهات، 

ومدينة دبي لإلنتاج 

ع دبي لإلعلم مجمَّ

في محاولة لتشجيع الشركات الصغيرة والكبيرة، والترويج 
لمحتوى الوسائط المنتجة محلًيا، وتشكيل مجتمع من األفراد 

المستقلين، أسست دبي مجموعة إعالمية شاملة في المنطقة 
الحرة تتولى شؤون تنظيمها سلطة دبي للتطوير )DDA(. وتقدم 

المجموعة بنية تحتية ومرافق على أحدث طراز لـ 3000 شركة 
و34000 عامل، وتضم:

مدينة دبي لإلعلم )DMC(، التي ُشّيدت في عام 2000 
وتستضيف مؤسسات إعالمية كبرى، بما في ذلك سي إن إن، 
وتومسون رويترز، وإم بي سي، والعربية. تستضيف مدينة دبي 

لإلعالم أيًضا شركات ناشئة وتدعم الجهود المبذولة لتعزيز صناعة 
اإلعالم والمحتوى في دبي. 

مدينة دبي للستوديوهات )DSC( هي مركز اإلعالم، والترفيه، 
والبث الرائد في المنطقة، وتفتخر بأنها تضم مرافق اإلنتاج وما 
بعد اإلنتاج عالمية المستوى، وأكبر مسارح صوتية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، واستوديوهات تسجيل ذات 
مؤثرات صوتية يدوية عالية الجودة. 

وكالة أنباء اإلمارات، 2020  .9
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الصناعات الثقافية األساسية: الفيلم

مسلسل تلفزيوني إماراتي

قلب العدالة    
بدأ عرض المسلسل التلفزيوني اإلماراتي قلب العدالة على شبكة نتفليكس على مستوى العالم 

في عام 2019. وشارك في إبداع هذه الدراما العربية المكونة من 18 حلقة المرشح لجائزة 
األوسكار والتر باركس ووليام فينكلستين، ومن إنتاج شركتي إيمج نيشن أبوظبي وبيلينك برودكشنز. 

وتدور األحداث حول المحامية الشابة الطموح فرح التي تعود إلى اإلمارات بعد إنهاء دراستها في 
مجال القانون بالواليات المتحدة. ويهدف هذا المسلسل، الذي شاركت دائرة القضاء بأبوظبي في 
إنتاجه، إلى تعزيز ورفع وعي الجمهور حول المنظومة القانونية في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والواليات المتحدة األمريكية؛ حيث حظي المسلسل بفرصة االطالع على قضايا محلية حقيقية.

بفضل بنيتها التحتية التي ال مثيل لها، شاركت مدينة دبي 
لالستوديوهات في أفالم عالمية شهيرة، مثل ستار تريك بيوند 

ومهمة مستحيلة، باإلضافة إلى إنتاجات تلفزيونية شهيرة، بما في 
ذلك ماستر شيف العربي والمكعب. 

مدينة دبي لإلنتاج )DPC( هي مركز لإلنتاج اإلعالمي، والطباعة، 
والنشر والتغليف، وتقدم بنية تحتية ذكية، ومكاتب تجارية، ومساحات 
تخزين مرنة. تأسست مدينة دبي لإلنتاج في عام 2003، وهي تلعب 

دوًرا محورًيا في تطوير صناعات النشر والتغليف في دبي. 

إلى جانب كونها وجهة لإلنتاج السينمائي والتلفزيوني، فقد 
نظمت مدينة دبي لالستوديوهات فعاليات ضخمة، بما في ذلك 

مهرجان أون.دي إكس بي على مدار ثالثة أيام، والذي يغطي 
صناعات األفالم، واأللعاب اإللكترونية، والفيديو، والموسيقى. 

وفي عام 2018، أطلقت مدينة دبي لالستوديوهات 
CineMENA، وهي منصة تهدف إلى مساعدة منشئي المحتوى 
على بناء مهاراتهم من خالل الفعاليات، وورش العمل، ومحاضرات 
عملية، ودورات تدريبية يترأسها المؤثرون في الصناعة، والممثلون، 

وصانعو األفالم. 

الصورة: مشهد من مسلسل قلب العدالة، دراما قانونية إماراتية متاحة على نتفليكس. ذا ناشيونال )20 ديسمبر 2018(.
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"في واحدة من أكثر المدن 
تنوًعا في العالم، هناك

العديد من األصوات، واللغات، ووجهات 
النظر التي لم تتطرق إليها األفالم كل عام، 

وال يلتفت إليها نموذج التوزيع المسرحي 
التقليدي الذي نركز عليه من خالل تشييد 

مكان في المجتمع مخصص للحديث حول 
عالم السينما". - بثينة كاظم، 

مؤسسة سينما عقيل

 الصورة: سينما عقيل x سول دي إكس بي 2019، دبي. 
مستخدمة بموافقة سينما عقيل.

المهرجانات

مع انطالق المهرجانات السينمائية الرئيسية الثالثة جميًعا في 
اإلمارات العربية المتحدة )مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي، 

ومهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان الخليج السينمائي(، 
هناك حاجة ملحوظة إلى إنشاء أماكن في المجتمع تركز على 

تمثيل برامج األفالم اإلقليمية والدولية على مدار العام خارج 
المضمار التجاري ألفالم هوليوود وبوليوود.

الصناعات الثقافية األساسية: الفيلم
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ُدور السينما
سينما  عقيل

سينما عقيل هي دار السينما المتنقلة األولى والوحيدة في 
منطقة الخليج العربي. تعرض هذه السينما األفالم السينمائية 

اإلقليمية المعاصرة، واألفالم التجريبية والمستقلة الدولية، واألفالم 
الكالسيكية الخالدة، واألفالم المفّضلة لجماعات المعجبين. 

تعرض سينما عقيل مجموعة متنوعة من البرامج السينمائية، بما 
في ذلك سالسل األفالم، والمهرجانات، والعروض المؤقتة 

في أماكن مختلفة في اإلمارات العربية المتحدة، إلى جانب 
النقاشات، وورش العمل، والمحاضرات، والحفالت السينمائية، 

والمحاضرات العملية، والعروض االفتراضية. وتنظم دار السينما 
أيًضا أنشطة إضافية، مثل ورش عمل الشعر، والعروض الموسيقية 

الحية، واألسواق الحرفية للمجتمع المحلي. 

حققت المهرجانات المتخصصة التي تلبي احتياجات الجاليات 
المقيمة في اإلمارات العربية المتحدة، مثل ريل فلسطين 

وفرانكو فيلم: السينما اإلفريقية، وليالي السينما الكورية، وليالي 
السينما الرومانية، فضاًل عن إصدارات األفالم الحصرية )مسألة 

عائلية من إخراج هيروكازو كوري إيدا، وآر بي جي، ودييغو 
مارادونا( نجاًحا مذهاًل. 

األفالم اإلماراتية والخليجية

سينما عقيل هي واحدة من ُدور السينما القليلة جًدا المخصصة 
لعرض األفالم القصيرة والروائية الطويلة اإلماراتية والخليجية، 

وتضمن برنامجها اإلصدار الحصري لفيلم آالت حادة للفنانة 
والشاعرة والمخرجة نجوم الغانم وفيلم الرجال فقط عند 
الدفن للمخرج عبد اهلل الكعبي والعديد من برامج األفالم 

القصيرة، بما في ذلك األفالم القصيرة اإلماراتية لصانعي األفالم، 
مثل نايلة الخاجة، وخالد المحمود، ومنال علي بن عمرو 

وسلسلة األفالم القصيرة السعودية المعروفة باسم ستة شبابيك 
في الصحراء التي ُتعرض على قناة تلفاز 11 )ُعرضت قبل رفع 

السعودية الحظر عن ُدور السينما( لصانعي األفالم من أمثال علي 
الكلثمي، ومشعل الجاسر، وفارس قدس.  

جاء التصّور األولي عن سينما عقيل على أنها سينما رحالة، ولكن 
مقرها الدائم في السركال أفينيو أتاح لصانعي األفالم المغتربين، 

والمقيمين في اإلمارات العربية المتحدة، واإلقليميين فرصة 
االلتقاء والعودة إلى "وطن" حيث ال غنى عن جهود المشاركة 

والتوعية العامة التي تعد ضرورية وأساسية لبناء مجتمع سينمائي 
إقليمي. ومن األمثلة على ذلك فيلم كفرناحوم مع الجالية 

اللبنانية في اإلمارات العربية المتحدة، وستموت في العشرين مع 
الجالية السودانية، والحرب الباردة مع الجالية البولندية.

عالوة على ذلك، تولت سينما عقيل إدارة أسابيع ومهرجانات 
سينمائية ذات اهتمام خاص، بما في ذلك فيرس 1 و2 الذي يركز 

على المرأة، ومهرجان أفالم الرقص، وروائع استوديو جيبلي، 
ومسلسل عن الهيب هوب بالتعاون مع مهرجان سول دي إكس 

بي، ديترمند! وسلسلة أفالم لذوي االحتياجات الخاصة، وحتى 
أفالم القطط في عطلة نهاية األسبوع. 

   

تتضمن الخطط المستقبلية لسينما عقيل برنامج سينما أمريكا 
الالتينية، وأسبوًعا مليًئا باألفالم العربية اإلقليمية، وبرنامًجا سينمائًيا 

يركز على البيئة، فضاًل عن مهرجان مخصص للجمهور األصغر سًنا.
 

"فلسفتنا هي أنه لكل حدث أو مكان، 
هناك تجربة سينمائية فريدة وبرنامجًا يالزمها 

لتحقيق أهدافها".  
- بثينة كاظم

تفتخر سينما عقيل بأنها عضو في شبكة الشاشات العربية البديلة 
)NAAS(، واالتحاد الدولي للفنون السينمائية )CICAE(، وآرت 

هاوس كونفيرجينس. وقد اختيرت السيدة بثينة كاظم مؤسسة 
سينما عقيل كواحدة من قادة المستقبل السينمائي الدولي 
2019: ُمعدو البرامج والقّيمون في مهرجان كان السينمائي 

في عام 2019.

الصناعات الثقافية األساسية: الفيلم

سينما عقيل 2018 - 2020
 

عرضت 

1508 أفالم 
إجمالي عدد الدخول منذ سبتمبر 2018

42000
 

أفلم األسبوع / المهرجانات / األفلم القديمة:          18
الحفلت السينمائية:             3 

الفعاليات الخاصة:            17 
المتحدثون الضيوف:             50

 البرامج المؤقتة لسينما عقيل 
على مستوى اإلمارات منذ 2014:            82

 
في عام 2020، على الرغم من اإلغالق 
العام لمدة 3 أشهر، عرضت سينما عقيل 

70 فيلًما
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تأمين المستقبل: التعليم 

على الرغم من كثرة المواهب اإلقليمية وميزة استخدام لغة 
واحدة، فقد واجهت صناعة السينما في دبي عراقيل بسبب قلة 

فرص التعليم الرسمي أو غير الرسمي وفرص التدريب.

التعليم الرسمي 

تشمل المؤسسات التعليمية في دبي التي تقدم برامجًا 
سينمائية وأنواًعا من الفنون البصرية والصوتية: 

 معهد إس إيه إي دبي )أستراليا(: 	 
 درجة البكالوريوس في فنون السينما 

 جامعة ميدلسيكس دبي )المملكة المتحدة(: 	 
 درجة البكالوريوس في فنون السينما 

 جامعة أميتي دبي )الهند(: 	 
 درجة البكالوريوس في اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني

 الجامعة األمريكية في دبي )اإلمارات العربية المتحدة(: 	 
درجة البكالوريوس في دراسات االتصال والمعلومات 

تأسس معهد إس إيه إي في عام 1976، ويقدم دورات دراسية 
 في السينما واإلعالم في 47 حرًما جامعًيا على مستوى 

23 دولة. يتميز المعهد بموقعه في قرية المعرفة بدبي، ويساعد 
الطالب على بدء مسيرتهم المهنية من خالل تقديم دورات 

تدريبية في الرسوم المتحركة واألفالم، بما في ذلك تقنية إيقاف 
الحركة، وسينما فور دي، ودورات متقدمة في األفالم، وصناعة 

األفالم، وتحرير الفيديوهات، والتصوير الفوتوغرافي. 

وفًقا لمصادر بيانات التعليم العالي، زاد تسجيل الطالب في 
برامج اإلعالم والتصميم خالل السنوات الثالث الماضية. ويرجع 

هذا الطلب المتزايد إلى زيادة انفتاح الشباب على مجاالت 
إبداعية في اإلمارات العربية المتحدة. 

ال تزال خيارات التعليم الرسمي وغير الرسمي في مجال التصميم 
محدودة في دبي واإلمارات العربية المتحدة. وقد ساعدت 
البرامج والفعاليات على سد هذه الفجوة، وتعريض األجيال 

الشابة لصناعات التصميم.

التعليم المهني 

افتتحت جامعة رايندانس السينمائية )RFS( أبوابها في 
أغسطس 2020، وهي الحرم الجامعي بدبي وأول فرع دولي 

لجامعة السينما التي يقع مقرها في لندن.

وتقدم جامعة رايندانس السينمائية دورات دراسية ومؤهالت 
في صناعة األفالم، وما بعد اإلنتاج، والمؤثرات البصرية وفنون 

األداء، فضاًل عن دورات عملية قصيرة في كتابة السيناريو، 
واإلخراج، واإلنتاج، وما بعد اإلنتاج. 

تشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدراسات العليا ما يلي:

الدبلوم الوطني العالي )HND( في السينما، دبلوم لمدة 
 عامين يركز على مجاالت صناعة األفالم، مثل كتابة السيناريو، 

أو اإلخراج، أو اإلنتاج، أو التصوير السينمائي.

الدبلوم الوطني العالي في التمثيل السينمائي واألفلم، 
دبلوم لمدة عامين يركز على التمثيل في السينما و/أو صناعة 

األفالم.

درجة الماجستير في صناعة األفلم، درجة في مستوى 
الدراسات العليا المخصصة لصانعي األفالم، ورواد األعمال، 

والمبدعين الراغبين في االرتقاء بمهاراتهم أو االنتقال إلى صناعة 
األفالم والوسائط الرقمية

يكتسب الطالب المسجلين في الدبلوم الوطني العالي أو 
الدورات الدراسية القصيرة خبرة دولية من خالل التعاون مع 

أقرانهم في لندن في المشروعات واالستفادة من العضوية 
في شبكة رايندانس العالمية لمراكز األفالم. 

التعليم غير الرسمي

أكاديمية مانهاتن السينمائية
تنظم أكاديمية مانهاتن السينمائية ورش عمل إلنتاج األفالم 

في دبي منذ عام 2005، وتتضمن التصوير السينمائي، وتطوير 
السيناريو، وإخراج األفالم، والمونتاج السينمائي، واإلنتاج 

السينمائي. 

منصة لوكينغ غلس فيلم كلوب
بالتعاون مع مركز جميل للفنون، تتخصص منصة األفالم في 

اختيار مجموعة متنوعة من األفالم القصيرة لتحفيز اإلبداع وحب 
المعرفة عند األطفال والشباب من سن 3 سنوات إلى 15 سنة. 
تتولى مسؤولية تنظيم الفعالية منصة الجداف اإلبداعية، وهي 

برنامج افتراضي يحتفي بالمواهب المحلية من خالل الموسيقى، 
واألسواق، والطعام، واألفالم.

الصناعات الثقافية األساسية: الفيلم
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المبدعون

نايلة الخاجة   
نايلة الخاجة هي واحدة من رائدات صناعة السينما في 

اإلمارات، وإحدى أوائل المخرجات والمنتجات في البالد. 
وانطلقت منذ عام 1996 في تصوير جميع تنسيقات 
األفالم، من حجم 8 مم إلى 35 مم، ما جعلها المرأة 

اإلماراتية األولى والوحيدة التي تخوض تلك التجربة. ومع 
تقدم مسيرتها المهنية؛ حيث صّورت إعالنات تجارية وأفالم، 

أسست نادي المشهد في عام 2006، وهو نادي سينمائي 
يضم 22000 عضو مسجل ويعرض مجموعة من األفالم 

السينمائية البديلة الحائزة على جوائز إلى األفالم التي 
ُتعرض في قاعات السينما الممتلئة بالكامل. ومنذ ذلك 

الحين، أنتجت وأخرجت للعديد من العالمات التجارية الدولية.

تعمل نايلة في الوقت الحالي على إصدار أول فيلم روائي 
طويل لها، وهو فيلم رعب تحت عنوان الظل، ويعكف 

الفيلم على استكشاف المحرمات الشائعة المتعلقة بالصحة 
النفسية التي تواجهها العائالت في المنطقة العربية.

مركز In5 لإلعلم
شهد عام 2017 افتتاح مركز In5 لإلعالم الذي يوفر لعشاق 

اإلعالم، واألفراد المستقلين، ورواد األعمال مكاًنا للتعّلم والعمل 
على المشروعات ذات الصلة باإلعالم. ويركز مركز In5 لإلعالم 
على إنشاء المحتوى الرقمي، ويقدم برامج تدريبية وورش عمل 
دولية وداخلية لتمكين األعضاء من تطوير المهارات ذات الصلة. 

وتضم المرافق استوديوهات إنتاج وتسجيل مجهزة بالكامل، 
وغرف تصوير ووحدات مونتاج، وشركات ناشئة ومكاًنا لمنشئي 
المحتوى ذوي الفكر المتشابه لمشاركة أعمالهم والتعاون في 

القيام بالمشروعات، ومن بينهم المؤثرون في الصناعة، والممثلون، 
وصانعو األفالم. 

الصورة: ندوة نقاش في العرض المسبق لفيلم 
الظل للمخرجة اإلماراتية نايلة الخاجة، في سينما 
فوكس في مول اإلمارات، دبي. مجلة ديجيتال 

استوديو الشرق األوسط )5 نوفمبر 2019(.
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تقديم الدعم للصناعة: اللوائح التنظيمية 

لطالما اعتمدت صناعة األفالم العربية المعاصرة في البداية على 
المنح والتمويل األوروبي. ومع ذلك، بمجرد أن بدأ تدفق التمويل 
من المنطقة العربية، ازداد عدد صانعي األفالم اإلقليميين الذين 

يبدعون قصًصا وروايات أصلية وينتجونها. 

تلعب سلطة دبي للتطوير )DDA(، المعروفة سابًقا باسم 
سلطة المنطقة الحرة للتقنية واإلعالم )TMFZA( وسلطة 

دبي للمجمعات اإلبداعية )DCCA(، دوًرا تنظيمًيا في قطاع 
اإلعالم في دبي، مع تكليف بتنفيذ خطة تطوير شاملة في 

جميع الصناعات اإلبداعية في اإلمارة. تأسست السلطة بموجب 
القانون رقم 15 لعام 2014، وهي مسؤولة عن اإلشراف على 

عدد قليل من الهيئات الترويجية والتنظيمية األخرى، مثل لجنة 
دبي لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي.10 

يجب على أي فرد أو كيان يرغب في تصوير دبي تعيين شركة 
إنتاج مرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للتصرف 

نيابة عنه في مسائل تقديم طلب للحصول على تصريح تصوير 
والحصول عليه. 

وال تتطلب المعاهد التعليمية تصريًحا لتصوير أفالم ذات صلة 
بمشروعات دراسية.

تصاريح األعمال الحرة 

تماشًيا مع جهود دبي لجذب المواهب إلى اإلمارة، تقدم 
مدينة دبي لإلعالم تصاريح العمل "جو فريالنس" لتسهيل عمل 

المواهب الحرة في مجال اإلعالم. وتسمح تصاريح "جو فريالنس" 
ألصحاب األعمال الحرة باإلقامة والعمل بمرونة في دبي، 

والتمتع بإمكانية الوصول إلى Marketplace.ae، وهي منصة 
إلكترونية تتيح لهم تقديم عطاءات للمشروعات المدرجة من ِقبل 

الشركات الموجودة في اإلمارات العربية المتحدة. 

قوانين مكافحة القرصنة 

تفخر دولة اإلمارات العربية المتحدة بأن لديها واحًدا من أقل 
معدالت تثبيت البرامج غير المرخصة. 11 وبينما بذلت الدولة 
جهوًدا حثيثة لحماية الملكية الفكرية )IP( بتطبيق قوانين 

براءات االختراع، وحقوق النشر والعالمات التجارية، فقد تخلفت 
تشريعات مكافحة القرصنة عن الركب. وستعود الضمانات 
الوقائية اإلضافية ضد القرصنة بالنفع على صناعة السينما.

بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز قانون الملكية 
الفكرية، ال تزال القرصنة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
واسعة االنتشار نسبًيا، سواٌء من ِقبل البائعين الذين يوزعون 

المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر عن طريق بيعها 
بشكل غير قانوني أو من ِقبل المستهلكين الذين يقومون بتنزيل 
هذه المواد بشكل غير قانوني عبر اإلنترنت. وفي الوقت الذي 
تحذر فيه دولة اإلمارات من القرصنة، لم يتم اتخاذ أي إجراءات 

حازمة للتعامل مع المشكلة.12

على الرغم من الحمالت الدورية التي يتم شنها لمنع القرصنة، 
فإن جهود إنفاذ القوانين متقطعة وغير مستمرة. ووفًقا لشبكة 
أوربت شوتايم )OSN(، تكبد القرصنة صناعة الترفيه في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ما يصل إلى 750 مليون دوالر 

سنوًيا. وال يضع هذا الرقم الضخم في الحسبان االرتفاع الشديد 
في تنزيالت تطبيقات القرصنة على مستوى العالم خالل 

عمليات اإلغالق األخيرة ذات الصلة بالجائحة.13

10.   مجموعة أكسفورد لألعمال )لم ُيحدد تاريخ(. 

11.   موقع بي إس إيه اإللكتروني، 2016

12.   مكتب إس تي إيه للمحاماة، 2017

13.   الصناعات العربية، 2020
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نظرة عن كثب
مدينة دبي لالستوديوهات

تمثل مدينة دبي للستوديوهات نظاًما بيئًيا إقليمًيا رائًدا 
للشركات والمواهب في قطاعات البث، واإلنتاج اإلعالمي، 

واألفالم، والتلفزيون، والموسيقى، والترفيه. منذ إنشائها في 
عام 2005، تطورت المدينة حتى أصبحت منطقة أعمال إبداعية 

تنافسية ترعى صانعي األفالم المحليين والدوليين، ومنشئي 
المحتوى، والمنتجين عن طريق تعزيز اإلبداع من خالل مرافق 

اإلنتاج وما بعد اإلنتاج عالمية المستوى. وتمتد منطقة األعمال 
على مساحة تزيد عن 22 مليون قدم مربع، وتضم أكبر مسارح 

صوتية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، باإلضافة إلى 
استوديوهات تسجيل ذات مؤثرات صوتية يدوية عالية الجودة.

وتضم عدًدا متزايًدا من كبرى شركات اإلعالم والترفيه، بما في 
ذلك مصادر إلهام إقليمية وعالمية، مثل شبكة قنوات ديسكفري 
نتوركس، وستارزبالي، واستوديوهات إم بي سي. فضاًل عن أنها 

لعبت دوًرا فعااًل في تحويل دبي إلى مركز إقليمي للسينما، 
حيث جذبت األفالم والبرامج التلفزيونية الشهيرة، مثل ستار تريك 

بيوند، ومهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح، والمكعب، وماستر 
شيف العربي، وسرايا عابدين.

إنها ضلع في مثلث يضم ثالث مناطق أعمال، الضلعان اآلخران 
للمثلث هما مدينة دبي لإلعالم ومدينة دبي لإلنتاج، وتشكل 

الثالثة مًعا نظاًما بيئًيا متكاماًل لإلعالم في اإلمارة، حيث يغطون 
كل شيء، من الطباعة واإلنتاج إلى البث اإلعالمي، والصحافة، 

وإنشاء المحتوى، وإنتاج األفالم، والبث عبر اإلنترنت، وألعاب 
الفيديو، والمزيد من الصناعات القائمة على المعرفة واإلبداع. 

يضم هذا الثالثي مًعا أكثر من 3000 شركة و34000 متخصص. 
تتماشى مدينة دبي لالستوديوهات أيًضا على المستوى 

اإلستراتيجي مع إستراتيجية دبي لرأس مال االقتصاد اإلبداعي، 
 )GDP( والتي تخطط لمضاعفة مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي

للصناعات اإلبداعية من %2.6 بحلول نهاية عام 2020 إلى 5% 
بحلول عام 2025.

إلى جانب عمالقة اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني المحليين 
والعالميين، تدعم مدينة دبي لالستوديوهات أيًضا روح ريادة 

األعمال المزدهرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل 
توفير بيئة لرواد األعمال البارعين في مجال اإلعالم تساعدهم 

على النمو والتطور. اتساًقا مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم 
ريادة األعمال وجذب أفضل المواهب والمبتكرين إلى دبي، 

تأسس مركز االبتكار In5 لإلعالم الحتضان رواد األعمال الطموحين 
وتدريبهم وتوجيههم سعًيا إلنشاء شركات ناجحة في قطاعات 
اإلعالم الرئيسية، مثل التسويق وإنشاء المحتوى الرقمي. يقع 

مركز In5 لإلعالم على مقربة من مدينة دبي لإلنتاج، ويوفر 
مساحات إبداعية، وحدات مونتاج، ومساحات إبداعية مشتركة 

للعمل، وغرًفا خضراء، وغرًفا متعددة الوسائط وقاعات اجتماعات. 
وتعمل تلك المنصة التمكينية أيًضا على تسهيل تكوين العالقات، 

وتبادل المعرفة، والوصول إلى المستثمرين. 

تمثل قدرة مدينة دبي لالستوديوهات على تنظيم فعاليات 
ضخمة وخاصة جزًءا مهًما آخرًا من االمتيازات التي تقدمها. 

وتشمل بعض المعارض اإلبداعية األكثر شهرة التي استضافتها 
منطقة األعمال CineMENA، والتي تعرض التقنيات وأحدث 

االتجاهات، وعروض األفالم في الهواء الطلق، والمنافسة على 
الجوائز، والمنتديات التي تركز على جميع جوانب إنشاء المحتوى.

الصورة:  مدينة دبي لالستوديوهات، 
مستخدمة بموافقة مدينة دبي لالستوديوهات. 
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الثغرات الرئيسية المحددة

التعليم وجذب المواهب
فرص التعليم والتعّلم المحدودة في قطاع األفالم عبر جميع مراحل سلسلة القيمة	 

التمويل
الحوافز المالية المحدودة إلنتاج األفالم	 
السوق المحدودة لصانعي األفالم المستقلين وُدور السينما	 

ريادة األعمال
دعم األعمال المحدود لصانعي األفالم المستقلين الناشئين	 
عدد قنوات التوزيع المحدود التي تدعم اإلنتاج المحلي 	 

ما الذي سيساعد على نمو القطاع؟

على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية، تطور 
المشهد السينمائي واإلعلمي في دبي تطوًرا سريًعا، 

واليوم تعتبر مجموعتها اإلعلمية وجهة مفّضلة 
لصانعي األفلم اإلقليميين والدوليين. 

مع هذا التطور، ُصممت العديد من جوانب صناعة السينما في 
دبي لتلبي احتياجات شركات اإلنتاج الدولية، ما يضع عقبات 

أمام صانعي األفالم المحليين والمستقلين. وتميل مصادر 
التمويل المحدودة إلى أن ُتخصص إلنتاجات تجارية كبيرة، لتجد 
المواهب المحلية في اإلمارة نفسها غير ممثلة بالقدر الكافي 

طوال دورة حياة صناعة األفالم. 

الصناعات الثقافية األساسية: الفيلم
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لقد تسببت قلة برامج التعليم الرسمي في زيادة الصعوبة التي 
تالقيها المواهب الناشئة في دبي الكتساب المصداقية في 

صناعة السينما الدولية، فضاًل عن أنها حفزت المواهب المحلية في 
صناعة األفالم إلى السعي القتناص فرص التعليم وصناعة األفالم 

في الخارج.
 

بالنسبة إلى أولئك المقيمين في دبي، فقد أدى التركيز على 
اإلنتاج السينمائي الدولي بالفعل إلى زيادة الوصول المحدود إلى 

مرافق صناعة األفالم ضمن اإلمكانيات وبتكلفة معقولة، والتي 
تعد ضرورية لصانعي األفالم الناشئين والمحترفين على حٍد سواء.

أما اإلنتاجات المحلية التي ترى النور أخيًرا، فإنها تواجه عوائق 
أيًضا في الوصول إلى الجماهير. أواًل، تتسبب قلة عدد ُدور السينما 

في دبي في الحّد من القدرة على عرض األعمال على الجمهور 
المحلي. ثانًيا، يؤدي الوصول غير الكافي إلى منصات البث 

الرئيسية إلى إعاقة قدرة اإلنتاجات المحلية على الوصول إلى 
قطاع أكبر من الجمهور داخل منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

يقترح هذا التقرير بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة القطاع 
على النمو، ومن بينها: زيادة دعم صناع األفالم المستقلين وإتاحة 

فرص تدريب وتعليم لهم، ودعم اإلنتاجات المحلية مادًيا، زيادة 
فرص التصوير في المواقع الجديدة داخل المدينة. ترد القائمة 

الكاملة للتوصيات الصفحة رقم 189  في الفصل الخامس.

الصناعات الثقافية األساسية: الفيلم
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الصورة: منظر لمتحف دبي. 
بموافقة هيئة دبي للثقافة والفنون.
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مع مرور الزمان والمكان، تمتد جذور التراث الثقافي المادي وغير 
المادي عميًقا لتجعل ثقافاتنا ومجتمعاتنا أكثر تمسًكا بأصولها 

وتفردها. وتخلق روابط ذات مغزى مع التاريخ، وتفتح نافذة على 
المستقبل.

 
يشير التراث الثقافي إلى األماكن واألشياء المادية، إلى جانب 

التقاليد والطقوس. ويمتد من المواقع األثرية والعمارة العامية 
)أي التراث الثقافي المادي( إلى التجارب الموسيقية والطقوس 

التي تعود إلى قرون مضت )أي التراث الثقافي غير المادي(. 

تحدد منظمة اليونسكو عموًما نوعين من التراث الثقافي:

التراث الثقافي المادي يشمل القطع األثرية، مثل 	 
اللوحات الفنية، والمخطوطات، والمنحوتات، والمعالم 

والمباني التاريخية، والمواقع األثرية. وتمثل المستوطنات 
الحضرية والبيئة الطبيعية أيًضا جزًءا من التراث الثقافي، 

وال سيما بين المجتمعات التي تحدد هويتها بالمناظر 
 الطبيعية.

التراث الثقافي غير المادي يشمل التقاليد، والتاريخ 	 
الشفهي، والمراسم، والمهرجانات، والممارسات 

االجتماعية، والذكريات، وتراث الطهي، والحرف اليدوية، 
والطقوس، والمعرفة.

ال يمكن االستعاضة عن التراث الثقافي، والمحافظة عليه أمر 
بالغ األهمية، وقد تحول إلى صناعة في حد ذاته.

رؤية عالمية
 تدعو منظمة اليونسكو إلى حماية التراث الثقافي على 

مستوى العالم، وحفظه، ونشره، من خالل االتفاقيات الدولية 
الرئيسية، وهي على وجه التحديد:

حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه	 
حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي	 
صون التراث الثقافي غير المادي	 
حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات 	 

الثقافية
حماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح	 

يشهد الوقت الحاضر تزايًدا في عدد الدول التي تدرج الحفاظ 
على التراث الثقافي ضمن اإلطار اإلستراتيجي الوطني، والذي 
يتم نشره والترويج له من خالل مجموعة من الوسائل تتنوع بين 

الصناديق االستثمارية الوطنية والمقتنيات الخاصة في المتاحف. 
 

أصبح التراث الثقافي المادي أيًضا محرًكا اقتصادًيا للعديد من 
األماكن، حيث باتت تلعب السياحة الثقافية دوًرا أكبر في 

السياحة العالمية عن أي وقت مضى: حيث أدرج %39 من 
السائحين الذين شملهم االستطالع في 2018 السياحة الثقافية 
هدًفا لسفرهم، بينما أضافت %89 من إدارات السياحة الوطنية 

على مستوى العالم السياحة الثقافية إلى عروضهم.1

أسهمت التقنيات الجديدة في تحسين الحفاظ على التراث 
الثقافي مع تقوية الروابط بين السياحة العامة والسياحة 

الثقافية. وقد سلطت الرقمنة وإمكانية الوصول عبر اإلنترنت 
مزيًدا من الضوء على المتاحف، والمكتبات، ودور الوثائق 

والمحفوظات، وجذبت زواًرا جدًدا، وسائحين، وباحثين، وشركات 
إلى االقتصادات اإلقليمية، مع زيادة الوصول إلى المعلومات 

والبيانات المتنوعة وجعلها أكثر سهولة في االستخدام.

نظرة سريعة على دبي
 

ابة  في السنوات الثالثين الماضية، خطت دبي خطوات وثَّ
في رحلتها للحفاظ على المزيد من جوانب تراثها الثقافي؛ إذ 

أصدرت تشريعات محلية واتحادية، ووّقعت على اتفاقيات دولية. 
أسهمت صناعة التراث عموًما بما يقرب من 740 مليون درهم 

إماراتي في اقتصاد المدينة في عام 2019، ويبلغ قوام قوتها 
العاملة أكثر من 11500 فرد.2

التراث الثقافي المادي

تكشف الصور القديمة لدبي عن وجه مختلف تماًما عن المدينة 
الكبيرة التي نراها اليوم. في السنوات التي أعقبت تأسيس 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، ساعدت االستثمارات الحكومية 
الضخمة في تنويع اقتصاد دبي الذي سار جنًبا إلى جنب مع 

التحسين السريع في بنيتها التحتية. ومع ذلك، جاء التحديث 
المتسارع على حساب العمارة العامية. وقد أسفرت قوانين 

الحفظ المحدودة المعمول بها في ذلك الوقت والضغط الضئيل 
من المجتمع المدني لحماية التراث الثقافي في دبي عن خسارة 

مباٍن وبعض األحياء بأكملها.

1.   منظمة السياحة العالمية، 2017
مركز دبي لإلحصاء، 2019   .2
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3.   منظمة اليونسكو، 2017
الحساوي، 2019   .4

الصناعات الثقافية األساسية: التراث الثقافي

على مدى العقود التي أعقبت ذلك، سّنت دبي ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة قوانين لحماية التراث، باإلضافة إلى ترميم 

المباني التاريخية وإعادة بناء أخرى، واعتباًرا من عام 2017، كان 
هناك 800 مبنى تاريخي مدرج في السجالت االتحادية.3 

تأسست إدارة التراث العمراني واآلثار )AHAD( ببلدية دبي في 
عام 1991، وأنيطت بها مهمة التأكد من اعتبار أي مبنى مشيد 

قبل عام 1960 كمبنى تاريخي.4 في حين تقع مسؤولية الجوانب 
التجارية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي المادي، مثل 

تطوير منطقة دبي التاريخية، على عاتق ثالث إدارات حكومية في 
دبي؛ أال وهي دبي للسياحة، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، 

وبلدية دبي.

في عام 2018، بدأت دبي في رصد مباٍن من منتصف القرن 
العشرين إلدراجها على أنها موقع تراثي من خالل "مبادرة التراث 

الحديث"، والتي بدأت بمركز دبي التجاري العالمي )1979(. ومن 
المرجح أن يكون االهتمام اإلقليمي والدولي المتزايد بفن عمارة 

دبي الحافز الذي شجع على بذل جهود أكبر للحفاظ عليها.

شّكل افتتاح متحف االتحاد حدًثا بارًزا أيًضا في رحلة التراث الثقافي 
في دبي؛ حيث ربط بين التراث الثقافي المادي وغير المادي. 

ويتيح المتحف للزوار التعّرف على تاريخ توحيد دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ومعايشته، ويعرض التاريخ باستخدام الوسائط الرقمية، بما 

في ذلك األفالم والتجارب التفاعلية.

 الصورة: منظر لمنطقة دبي التاريخية. 
مستخدمة بموافقة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

منطقة دبي التاريخية

شهد عام 2015 إطالق مشروع منطقة دبي التاريخية، ويشمل تجديد المناطق التاريخية الرئيسية 
في دبي، بما في ذلك الشندغة، وديرة، وبر دبي، والفهيدي وخور دبي. ويستهدف المشروع 
تحويل المنطقة إلى مركز للثقافة والتراث، ويركز على خمس ركائز أساسية: التقاليد، والتراث، 

والتجارة، والمجتمع والتطوير المكاني، ويأتي ذلك رغبًة في تسليط الضوء على التراث الذي تركه 
األسالف في دبي.

هذه "المجمعات التراثية" معدة لتحقيق نمو في االقتصاد المحلي، من تنشيط الحركة في 
األماكن العامة إلى إحياء صناعات التراث الثقافي غير المادي، مثل نسيج السدو.
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التراث الثقافي غير المادي

أدركت دبي منذ أمد بعيد قيمة تراثها الثقافي غير المادي، 
وبذلت جهوًدا مضنية للحفاظ على تراثها الثقافي غير المادي 

وإضفاء الطابع المؤسسي عليه من خالل الدراسات البحثية 
ومجموعات التراث.

وفي تلك األثناء، أطلقت دبي العديد من البرامج الممّولة من 
الحكومة ومراكز التراث. وقد ساعدت الشراكات الجديدة بين 

المدارس الحكومية ومراكز 

التراث الطالب في التعّرف على هويتهم الثقافية والوطنية من 
سن صغيرة بينما نقلت التراث الثقافي غير المادي إلى األجيال 

المستقبلية.

واصلت الحكومة بذل الجهود للحفاظ على التراث من خالل 
زيادة حمالت التوعية العامة، بما في ذلك المهرجانات، ونوادي 
التراث، وقرى التراث والمتاحف. وفي الوقت الذي تتطور فيه 

دبي لتصبح مدينة المستقبل، يمكن لمبادرات التراث الثقافي 
الحالية والقادمة المساعدة في الحفاظ على الهوية الثقافية 

مع التمسك بالتقاليد والممارسات التي ال تزال قائمة. 

التراث الثقافي غير المادي المعترف به  

في إطار االعتراف بقيمة هذه الممارسات 
الثقافية على المستوى الرسمي، أدرجت 

دولة اإلمارات العربية المتحدة إجمالي 11 
تقليًدا في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي 

غير المادي للبشرية )ICH(، بما في ذلك:

رقصة العيالة، تتضمن إنشاد أبيات الشعر، 
والعزف على الطبول والرقص، وجرت العادة 

أن يؤديها الرجال والصبيان بينما يحملون 
عصي خيزران رفيعة. 

الصقارة، هي رياضة الصيد بالصقور المدربة 
العريقة.  

األفالج، نظام شبكة الري التقليدية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

سباق الهجن، ممارسة اجتماعية وتراث 
احتفالي مرتبط باإلبل.
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المعالم الرئيسية

دار الكتب 
الوطنية 

قرية حتا التراثية 

إدارة التراث 
منطقة العمراني واآلثار 

دبي 
التاريخية  متحف 

دبي

متحف 
االتحاد

مراكز دبي 
للتنمية التراثية 

منتدى صون التراث 
الثقافي اإلماراتي 
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الصورة:الحرف اليدوية التقليدية في اإلمارات العربية المتحدة. مستخدمة بموافقة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
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توفير البيئة المالئمة: البنية التحتية 
تمّول الهيئات الحكومية والمؤسسات 

الخاصة العديد من المبادرات والبرامج المعنية 
بالحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير 

المادي في دبي.

بمقتضى سياسة التراث الثقافي في دبي، تحافظ الهيئات 
الحكومية على معظم جهود الحفاظ على التراث الثقافي، 

وتنظمها، وتنفذها، ما يضع األساس إلقامة البنية التحتية 
وإطالق البرامج:

هيئة الثقافة والفنون في دبي تؤدي دوًرا أساسًيا   •
في ترميم منطقة دبي التاريخية. وتضطلع بمسؤولية 

إدارة المتاحف والمواقع التراثية في جميع أنحاء 
دبي، بما في ذلك حي الفهيدي التاريخي، ومتحف 
الشندغة، وقرية حتا التراثية. ويعمل قطاع المتاحف 

في هيئة الثقافة والفنون في دبي على حفظ التراث 
المادي، ووضع اللوائح التنظيمية لقطاع التراث، 

والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.

إدارة التراث العمراني واآلثار )AHAD(، ببلدية دبي،   •
تدير عملية الحفاظ على التراث العمراني واآلثار في 

دبي. وتغطي اإلدارة جميع مناحي المشروعات 
التراثية، بما في ذلك التخطيط، والتصميم، والتنفيذ، 
فضاًل عن االمتثال لمعايير الحفظ الدولية. وتشرف 

إدارة التراث العمراني واآلثار على المواقع األثرية في 
جميع أنحاء دبي، وتعمل عن كثب مع فرق علم اآلثار 
المحلية والدولية على مسح القطع األثرية، والتنقيب 

عنها، وحفظها، وتسجيلها.

وزارة الشباب والرياضة االتحادية )MOCY( هي جهة   •
التنسيق للتعاون متعدد األطراف بين الهيئات، مثل منظمة 

اليونسكو، وقد اعتمدت "قانون اآلثار لسنة 2017" 
و"حماية القطع األجنبية لسنة 2017".

مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث يعزز الهوية   •
الوطنية من خالل حفظ التراث والموروث الشعبي. 

ويدعم المركز الدراسات واألبحاث العلمية حول 
التراث الثقافي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
فضاًل عن توثيق العادات والتقاليد، بما في ذلك 

المسابقات السنوية واألنشطة التراثية، مثل الصقارة 
ورحالت الهجن.

الصورة: معروضات في متحف دبي. مستخدمة بموافقة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
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5.   ستاتيستا، 2015
6.   دبي للسياحة، 2019

في عام 1968، تأسس األرشيف الوطني لالضطالع   •
بمهمة توثيق وأرشفة تاريخ دولة اإلمارات العربية 

المتحدة على مستوى اإلمارات كافة، وإصدار منشورات 
تاريخية تركز على التراث. أصبح واحًدا من أوائل 

المؤسسات الثقافية والتراثية في اإلمارات العربية 
المتحدة، ومركًزا ذائع الصيت للوثائق في منطقة الخليج.

وفي تلك األثناء، رّوجت المتاحف، التي توفر وسائط للتراث 
الثقافي المادي، للتراث الثقافي غير المادي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة في نفس الوقت من خالل إدراجه كجزء من 

التجربة السياحية، باإلضافة إلى الخبرات الحية، واالستثمار في 
تقديم تجارب بصرية وصوتية جذابة للزوار:

جاءت فكرة إقامة متحف الشندغة كجزء من مشروع 	 
منطقة دبي التاريخية الذي يهدف إلى تحويل منطقة 
خور دبي الشهيرة إلى مركز إقليمي للثقافة والتراث. 
ويضم المتحف مجموعة من األجنحة الموجودة داخل 

منازل الشندغة التاريخية، والتي تروي "الحكاية الكبرى 
لإلبداع اإلنساني، حكاية المثابرة والصمود، حكاية 

العزيمة القوية واإلصرار على تحقيق التقدم الذي شّكل 
دبي الحاضر"، ما يسمح للزوار بالتعّرف على الثقافة 

 اإلماراتية الحقيقية.6

يروي متحف االتحاد قصة تأسيس دولة اإلمارات العربية 	 
المتحدة. ويقع المتحف في موقع دار االتحاد، ويضم 

مجموعة متنوعة من المباني، من بينها متحف متخصص 
جديد وعدد من المباني التاريخية المهمة التي جرى 

استخدامها في وقت االتحاد. ويقدم المتحف معارض 
تفاعلية وبرامج تعليمية تستكشف التسلسل الزمني 

لألحداث وصواًل إلى إعالن دولة اإلمارات في عام 1971. 
 واستقبل المتحف حوالي 50000 زائر في عام 2019.

متحف المرأة هو مركز أرشيفي وتوثيقي، يهتم بتاريخ 	 
المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ومن منطلق 
أنه مبادرة خاصة، فإنه ينظر إلى حياة المرأة من السياق 

االجتماعي والتاريخي، العوامل المؤثرة التي شكلت 
فلسفتها، ووضعها في المجتمع، ودورها داخل األسرة. 

وكمركز ثقافي معاصر، يستكشف متحف المرأة أنشطة 
المرأة اإلماراتية في الفنون، والوسط األكاديمي، وعالم 

األعمال، والثقافة، والسياسة، والمجتمع بشكل عام. 

ُشّيد حصن الفهيدي في عام 1787 كحصن للدفاع 	 
عن المدينة، وافتتح في عام 1971 كمتحف رسمي 
باسم متحف دبي يعرض تاريخ دبي وتراثها. في عام 

1995، ُأضيف قسم جديد تحت األرض. ومع أن الموقع 
يخضع حالًيا للترميم، فقد استقبل الحصن مليوًنا و350 

ألف زائر في عام 2019.
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4.   ستاتيستا، 2015

السياحة في الخليج ودولة اإلمارات العربية المتحدة6
 

انضمت إلى الساحة متاحف خاصة وغير هادفة للربح، لتسد 
الفجوات المتخصصة في حفظ التراث الثقافي المادي:

يقع متحف المسكوكات في حي الفهيدي التاريخي، 	 
وقد ُحّول إلى متحف للمسكوكات في عام 2004. 

ويعرض تشكيلة من المسكوكات اإلسالمية التي توثق 
 تاريخ المسكوكات في المنطقة.

يعرض متحف اللؤلؤ في بنك اإلمارات دبي الوطني، 	 
الذي يخضع إلدارة خاصة، واحدة من أكبر مجموعات 

اللؤلؤ في العالم، ويحتفي بحياة الغواصين والبحارين 
عن طريق عرض المعدات واألدوات التي استخدموها 

في جمع بضائعهم النفيسة وشحنها على متن 
 القوارب.

تتكون مجموعة المتاحف من ثالثة متاحف خاصة: 	 
متحف معبر الحضارات، ومتحف المخطوطات 

والمطبوعات والكتب القديمة، ومتحف األسلحة 
القديمة. وتضم المجموعة المقتنيات الشخصية 

ألحمد عبيد المنصوري من القطع األثرية التاريخية 

والمخطوطات النادرة، والتي تسلط الضوء على الدور 
التاريخي لبالده كملتقى ثقافي لطرق التجارة العالمية 

 بين أوروبا، وإفريقيا، وآسيا.

تم افتتاح متحف شرطة دبي في عام 1987، ويعرض 	 
مناحي التطور والتقدم التي أحرزتها شرطة المدينة منذ 

تأسيسها
 

المواقع التراثية

تأسس مجلس غرفة أم الشيف في عام 1955 	 
كمصيف للراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، 

 ويشتهر بهدوئه وبعده عن الضوضاء والعمران.

يمكن للزوار التجّول في حي الفهيدي التاريخي وزيارة 	 
المعارض الفنية، والمتاحف، والمتاجر، والمقاهي، 

فضاًل عن معايشة حياة الشارع في أحد أقدم األحياء 
في دبي.

 الصورة: منظر لمجلس أم الشيف 
مستخدمة بموافقة هيئة الثقافة والفنون في دبي.  
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المهرجانات والفعاليات

ترتبط العناصر الرئيسية للتراث الثقافي غير المادي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بالعالقات والمسؤوليات األسرية 

والقبلية، باإلضافة إلى المهرجانات والممارسات الثقافية. وقد 
وضعت هيئة الثقافة والفنون في دبي هذه الجوانب نصب 

أعينها خالل الفعاليات والعطالت التي ُتقام على مدار العام، 
وهو األمر الذي أدى إلى توفير ركائز أساسية مهمة لتعزيز 

المشاركة العامة والشعور الجماعي بالتراث الثقافي.

يرّوج مهرجان المرموم التراثي للثقافة العربية ويعيد 	 
إحياء الذكريات الثقافية. ُيقام المهرجان كل عام، 

ويستضيف اآلالف من رواد المهرجانات الذين يحتفون 
بالثقافة اإلماراتية من خالل سباقات الهجن، والعروض 

الشعبية، والحفالت الموسيقية الحية لفنانين عرب، 
 وعروض الرقص من اليمن، والهند، وشمال إفريقيا.

يعرض مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء قصص 	 
صانعي أفالم محليين يحتفون بالحياة في منطقة الخليج. 

 ويحضر المهرجان المقيمون والزوار على حٍد سواء.

تحتفي القرية العالمية بالعادات والتقاليد اإلقليمية 	 
من خالل 26 جناحًا وأكثر من 78 كشكًا، تجّسد الدول 

والثقافات. والزوار على موعد مع تعّلم األغاني الشعبية 
الوطنية، وحضور ورش العمل التراثية، ومشاهدة عروض 

حية للحرف التقليدية. وتعرض القرية أيًضا الثقافة والحرف 
 اإلماراتية.

انطلقت رحالت الهجن السنوية، التي ينظمها مركز 	 
حمدان بن محمد إلحياء التراث، في عام 2014 بمشاركة 

عدد من اإلماراتيين الذين تعقبوا رحالت اإلبل التاريخية 

 في الصحراء.

يعود سباق القفال للسفن الشراعية إلى عام 1991، 	 
وُتقام سباقات اإلبحار لمسافات طويلة في دبي 

خالل فصل الربيع. ويّكرم السباق التراث البحري للبالد 
واإلماراتيين الذين عمل أجدادهم في الغوص لصيد 

اللؤلؤ، وفي اإلبحار على متن السفن الشراعية، وفي 
 تجارة اللؤلؤ.

أطلقت شبكة اإلذاعة العربية )ARN( مشروع 	 
حافظوا على نظافة الصحراء في عام 2019، 

وتدعم مبادرة حافظوا على نظافة الصحراء الحفاظ 
على صحراء اإلمارات العربية المتحدة وتعكس هدف 

دبي المتمثل في حفظ التراث الطبيعي في البيئة 
 المحلية لألجيال القادمة.

ُيقام مهرجان الفخار في منطقة الفهيدي، ويهدف إلى 	 
إعادة إحياء صناعة الخزف التاريخية؛ حيث يستعرض أشكال 

 الفخار التقليدية، ومراحل تطوره، واستخداماته القديمة.

أيام الشندغة هي احتفاالت ثقافية لمدة 10 أيام 	 
في شهر يناير من كل عام على مستوى حي الشندغة، 
بما في ذلك متحف الشندغة، ومركز الوثائق التاريخية، 

ومتحف ساروق الحديد األثري، ومنطقة الواجهة البحرية 
 في دبي القديمة.

غالًبا ما تقدم الجوالت في دبي أنشطة التراث الثقافي، 	 
بما في ذلك زيارة السوق المحلية التقليدية، ومشاهدة 

عرض طهي حي لألطعمة اإلماراتية، وتذوق التمر، 
والتعّرف على آداب تناول القهوة العربية ورسم الحناء.

الغدير للِحرف اإلماراتية   
تأسست الغدير للِحرف اإلماراتية في عام 2006 

لتمكين النساء ذوات الدخل المحدود من خالل الِحرف 
المستدامة. ويوفر المركز للنساء التدريب، والتصميمات، 

والمواد الخام، وخدمات التسويق لتصنيع منتجات 
بطابع محلي بهدف عونهن على كسب حياة كريمة 
والحفاظ على الِحرف التقليدية. ويتجاوز عدد حرفيات 

المركز 200 ِحرفية في الوقت الحالي.

الصورة: الحرف اليدوية التقليدية في اإلمارات العربية المتحدة. 
مستخدمة بموافقة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
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المواقع األثرية

موقع جميرا األثري

تم اكتشاف مستوطنة جميرا األثرية ألول مرة في عام 
1969 وتعود إلى العصر العباسي في الفترة بين القرن 

التاسع والحادي عشر، وكانت محطة توقف المسافرين على 
طول طريق تجاري يربط ُعمان والعراق بالهند والصين. حفر 
علماء اآلثار الموقع، ووجدوا من بين اآلثار المحفوظة بقايا 

سوق كبيرة، ومنازل حجرية، وخانات، وما ُيعتقد أنه واحدًا 
من أقدم المساجد في شبه الجزيرة العربية. لقد كانت 

جميرا ميناًء تجارًيا رئيسًيا على طول الخليج العربي، واستمرت 
ألكثر من ألف عام حتى القرن العشرين. وقد شارك علماء 

آثار إماراتيون شباب في العمل في الموقع كجزء من فريق 
بلدية دبي، ويقع الموقع بين شارع جميرا وشارع الوصل.

متحف ساروق الحديد األثري

يقع المتحف في مبنى تاريخي في حي الشندغة التاريخي 
في دبي، ويستخدم أحدث التقنيات الستكشاف ساروق 

الحديد - "طريق الحديد'' - وهو موقع في الصحراء النائية 
كان ُيستخدم كمركز لتصنيع المعادن قبل ثالثة آالف سنة

تقديم الدعم للصناعة: الرقابة على العمل 
تحدد وزارة الثقافة والمجلس الوطني للسياحة 	 

وسجل اآلثار اآلثار الوطنية وتصّنفها، وتحفظها، 
وتحميها. فضاًل عن أنها مسؤولة عن حظر استيراد 

 وتصدير اآلثار بدون ترخيص.

تضع الركائز القطاعية لهيئة الثقافة والفنون في دبي 	 
المضمنة في خارطة الطريق اإلستراتيجية الجديدة لمدة 

ست سنوات سياسة محددة لالحتفاء بالتراث الثقافي 
 لدبي وحمايته.  

إدارة التراث العمراني واآلثار )AHAD( ببلدية دبي، 	 
تدير جميع جوانب الحفاظ على التراث العمراني واآلثار 

في دبي من خالل تطبيق سياسة ورقابة العمل.
 	

 الصورة: منظر لموقع جميرا األثري. 
مستخدمة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
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تأمين المستقبل: التعليم 
ُيدرس التراث الثقافي والهوية اإلماراتية في الوقت الحاضر 

كجزء من الدراسات االجتماعية في المدارس العامة.
 وتزود المدارس الخاصة أيًضا الطالب بفرص التعّلم التجريبي 

لالنغماس في الثقافة اإلماراتية، بما في ذلك:

التعليم الرسمي 

تزود المدارس الطالب بفرص التعّلم التجريبي لالنغماس في 
الثقافة اإلماراتية، بما في ذلك:

رحالت الحفاظ على الصحراء 	 
مخيمات الحياة البدوية وسرد القصص	 
الصقارة	 
العروض التقليدية	 
المطبخ المحلي	 

يركز تعليم التراث الثقافي على المعرفة النظرية والعملية 
لحفظ التراث الثقافي، والمتاحف وإدارة الشؤون الثقافية 

العامة، باإلضافة إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه المجتمعات 
المحلية في نجاحها.

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ال يوجد إال عدد قليل 
من الشهادات ذات الصلة بالتراث الثقافي المتاحة حالًيا على 
المستوى الجامعي، وتقدم جامعة زايد مدرسة ميدانية لآلثار 

ونادًيا لآلثار. وُتقدم العديد من الدورات الدراسية المتقدمة 
في مجاالت دراسات المتاحف، وحفظ اآلثار، وأمانة المتاحف، 
وعلوم األرشفة على مستوى الدراسات العليا في الجامعات 

اإلماراتية، ولكنها تتطلب الحصول على درجة البكالوريوس 
المناسبة.

التعليم غير الرسمي

تأسس مركز الشيخ محمد للتفاهم الثقافي في عام 	 
1998، ويقع في حي الفهيدي التاريخي، ويهدف إلى 

مد جسر بين المغتربين واإلماراتيين عن طريق مشاركة 
الثقافة والممارسات. ويقدم أيًضا تعليًما ثقافًيا وتجاربًا 

للمقيمين والسياح، ما يفتح نافذة مختلفة لرؤية دبي.

يتمتع المتخصصون في التراث اآلن بإمكانية الوصول إلى 
العديد من المؤتمرات، وورش العمل، والدورات التدريبية، 

والمنتديات األخرى لتبادل المعرفة: 

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي منتدى صون 	 
التراث الثقافي اإلماراتي في عام 2019، والذي يحدد 
سبل الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي 

 لدبي ولدولة اإلمارات العربية المتحدة.

يحظى مركز مواريث في الشندغة، المتوقع افتتاحه 	 
في عام 2021، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في 

دبي، وسيتضمن 12 منزاًل، حيث يمكن للزوار حضور ورش 
 عمل/صفوف حول الفنون والحرف التقليدية.

تخطط هيئة الثقافة والفنون في دبي لفتح موارد مكتبة 	 
 على اإلنترنت لفهرسة التراث الثقافي.

تقدم كلية دبي للسياحة، التي تديرها دائرة االقتصاد 	 
والسياحة بدبي، دورة تدريبية مطلوبة للمرشدين 

السياحيين. ويتم تشجيع المرشدين السياحيين العاملين في 
المتاحف المرخصة من هيئة الثقافة والفنون في دبي 

على دراسة هذه الدورة التدريبية، ولكنها ليست إلزامية. 
حتى يومنا هذا، تخرج 3000 مرشد سياحي مرخص من 

 هذه الدورة التدريبية ويعملون في دبي.

مراكز دبي للتنمية التراثية 
تأسست مراكز دبي للتنمية التراثية في عام 2012 

كمبادرة من هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتوفر 
منصات تعليمية لرفع الوعي بالتراث اإلماراتي بين 

الطالب. 

وتعمل كمراكز تعليمية في 6 مدارس حكومية في 
دبي، حيث تشارك المهارات ذات الصلة بالتراث فيما 
بين المعلمين، وأولياء األمور، والطالب في المراكز 

والمدارس األخرى.

تقدم مراكز دبي للتنمية التراثية ورش عمل حول 
الِحرف التقليدية اإلماراتية وتنظم الطالب في فرق 

تركز على الفن الشعبي، والمسرح، واألغاني التراثية، 
والِحرف التقليدية عبر ستة مراكز.
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انطلقت مراكز دبي للتنمية التراثية في عام 2011، 	 
وتوفر منصات تعليمية لتعليم التراث المادي وغير 

المادي في المدارس، فضاًل عن المساعدة على تطوير 
المهارات ذات الصلة بالتراث بين الطالب، وأولياء 

 األمور، والمعلمين.

يقع مركز الشيخ محمد للتفاهم الثقافي في منزل 	 
برج رياح تم ترميمه في حي الفهيدي التاريخي في 

بر دبي، ويقدم المركز مجموعة من األنشطة، من 
المطبخ التقليدي إلى إجراء المحادثات مع اإلماراتيين 

 المحليين، والبرامج التعليمية للمدارس والجامعات.

تجري النوادي مثل نادي تراث اإلمارات، ومركز جمعة 	 
الماجد للثقافة والتراث أبحاًثا عن التراث وتنظم أنشطة 

لزيادة الوعي العام.

يلعب نقل المعرفة غير الرسمية للثقافة اإلماراتية من خالل 
التجمعات االجتماعية والعروض الفنية دوًرا رئيسًيا في نقل 
معظم التراث الثقافي غير المادي. وقد بذلت هيئة الثقافة 
والفنون في دبي جهوًدا متضافرة لنقل المعرفة من خالل 

هياكل أكثر تنظيًما، مثل مسرح دبي األهلي. 

توجد ثالث جمعيات لفنون األداء التقليدية:

 جمعية دبي للفنون الشعبية	 

 جمعية دبي للفنون الشعبية والتجديف 	 

جمعية عيال ناصر للفنون والتراث الشعبي التي تدرب 	 
الشباب على فنون األداء التقليدية، وتقدم عروًضا خالل 

االحتفاالت الوطنية في المدارس والمجتمع المحلي.

األرشيفات الرئيسية
األرشيف الرقمي للخليج العربي )AGDA( هو 

أرشيف إلكتروني يعرض مواد تاريخية وثقافية 
ذات صلة بتاريخ منطقة الخليج العربي، وجاء ثمرة 

تعاون بين األراشيف الوطنية في المملكة المتحدة 
واألرشيف الوطني اإلماراتي

ومن بين محتويات األرشيف الرقمي للخليج 
العربي خطابات، ومذكرات، ومخطوطات، وصور 

فوتوغرافية، ومراسالت رسمية من قادة 
وحكومات شّكلت أحداث التاريخ. ويتميز بأنه مصدر 

مفتوح للطالب والباحثين.

تأسس األرشيف الوطني لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة منذ خمسين عاًما ليكون األول من نوعه 
في الشرق األوسط والسادس في العالم، ويمثل 

األرشيف الوطني أقدم مؤسسة ثقافية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة وأكبر مؤسسة وثائق في 

منطقة الخليج.

وتنفرد مجموعة وثائقه بأنها ذات قيمة تاريخية 
خاصة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ودول مجلس 
التعاون الخليجي، وشبه الجزيرة العربية، داخل دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وخارجها.

ويوفر األرشيف الوطني إمكانية الوصول إلى 
مقتنيات أصلية للتراث الثقافي والمعاصر، ويخلق 

فرًصا للبحث والمناقشة. فضاًل عن أنه يقوم بتوثيق، 
وفهرسة، وترجمة المواد التي تم جمعها، ونشر 

األبحاث التاريخية المتخصصة. 
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إكسبو 2020
استمد معرض إكسبو 2020 دبي اإللهام من التراث الثقافي 

اإلماراتي، ويستند شعاره إلى خاتم ذهبي من العصر الحديدي 
يعود إلى 4000 عام ُعثر عليه في موقع ساروق الحديد في 
المرموم عام 2002. وقد دمج معرض إكسبو 2020 ثقافته 

في مجموعة برامجه الكبيرة بينما يلهم المزيد من المبادرات 
اإلضافية:

أوبرا الوصل
تعيد أول دار أوبرا في اإلمارات 1000 عام من الثقافة إلى 

الحياة، وتحكي قصة تتمحور حول الوحدة والمجتمع. ومعنى 
الوصل هو االرتباط واالتصال، وهو اسم تاريخي لدبي. 

 الصورة: عرض في متحف االتحاد، دبي. 
مستخدمة بموافقة هيئة الثقافة والفنون في دبي.
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7.   التبادل والتفاعل بين الثقافات | مراكز التراث. )لم ُيحدد تاريخ(.

الدروس العالمية المستفادة  
بينما ُينظر إلى التراث الثقافي في كثير من األحيان 

على أنه الحفاظ على الماضي، فيمكن أن يؤدي دوًرا 
فعااًل في تحديد شكل الحاضر والمستقبل. من خالل 
بناء مجتمع قائم على التجربة أو المعرفة المشتركة، 

يمكن استخدام أشكال التراث الثقافي في إنشاء 
مسارات لزيادة حجم المشاركة. 

مراكز سياحة
التراث الثقافي: دراسة حالة

مراكز التراث هي مشروع لمدة عامين تم إنشاؤه خالل العام 
األوروبي للتراث الثقافي في عام 2018. وجمع الشباب في 

سن 10 سنوات إلى 16 سنة من 11 مدرسة في فنلندا، وصربيا، 
وإسبانيا لمشاركة تراثهم الثقافي عبر اإلنترنت وفي الحياة 

الواقعية.7 

باستخدام دليل مراكز التراث لتعليم التراث الثقافي، استخدم 
الطالب وجهات نظرهم في التراث الثقافي البتكار مجموعة من 

األنشطة تؤدي إلى وضع أنشطة للتراث الثقافي ومشاركتها، 
مثل المسارات التراثية للزوار، ووصفات الطعام، واأللعاب 

والرقص، وإنشاء مدنهم، وزيارة مدن بعضهم البعض. 

كان الغرض من المشروع 

تطوير التعليم العابر للحدود الوطنية عن التراث الثقافي	 
إتاحة الفرصة لألطفال والشباب بتعريف ما يعتبرونه تراًثا 	 

ثقافًيا مهًما والتعبير عنه
تعزيز دور التراث الثقافي في الحياة اليومية للشباب	 
تعزيز مشاركة الشباب في عملية التراث الثقافي	 
دعم تشكيل هويات ثقافية سليمة	 
تعزيز التبادل الثقافي، والتعّلم من اآلخرين، وإدراك معنى 	 

التنوع الثقافي
تعميق الشبكة األوروبية للجهات الفاعلة في مجال تعليم 	 

التراث الثقافي
زيادة الوعي على المستوى األوروبي بمدى أهمية 	 

مشاركة الشباب في عملية التراث الثقافي

من خالل التركيز على أوجه التشابه الثقافي، يمكن تحديد قيم 
التوحيد ومشاركتها، باإلضافة إلى اكتساب فهم لالختالفات 
الثقافية. أنشأ مشروع مراكز التراث روابط مع المجتمع األكبر، 

وطّور موارد تعليمية للمدارس والمجموعات األخرى. 

"الحظ التالميذ أنه يمكن للفرد أيًضا 
االستمتاع بثقافة اآلخرين، وأن التراث 

الثقافي شيء مشترك بين البشر على 
الرغم من أنه قد يبدو مختلًفا من الظاهر". 

إنجليسا ويكولم )وينيلسكا سكوالن، 
فنلندا(
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سنغافورة، التعهيد الجماعي لتراثها غير المادي

إننا جميًعا على دراية بمعنى التعهيد الجماعي، وكيف يمكنه 
التقريب بين الناس إلبداع قصة، أو عمل فني، أو عرض. وقد تبنت 

المؤسسات الثقافية التعهيد الجماعي كطريقة لالنغماس في 
األشياء الثمينة في الحياة، وذكريات وتذكارات الحياة اليومية.  

ويمكن حفظ العديد من ممارسات التراث غير المادي رقمًيا 
واستخدامها لبناء الوعي الثقافي، وتجديد حيوية ممارسات 

الماضي، وتعليم األجيال الجديدة.

أعلنت وزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة عن 
مشروع تعهيد جماعي لجمع مواد التراث الثقافي غير المادي 

من ماضي سنغافورة. وستحدد قوائم التراث الثقافي غير المادي 
)ICH( وتوثق عناصر التراث الثقافي غير المادي التي ُتمارس 

في سنغافورة متعددة الثقافات. وتهدف القائمة إلى أن تصبح 
مجموعة متزايدة بفضل مساهمات المقيمين في سنغافورة 

ومواطنيها. وقد ساعد هذا الحفظ لتراث سنغافورة الحي في 

الترشيح الناجح ألسواق هوكر في سنغافورة )تم اإلعالن عنه 
في 16 ديسمبر 2020( كأحد عناصر التراث الثقافي غير المادي، 

باإلضافة إلى قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي 
للبشرية. 

تتماشى مع مساعي حفظ موارد التراث غير المادي إستراتيجية 
حكومية للفنون تهدف إلى تطوير وتقديم المزيد من المحتوى 

"برعاية سنغافورة". وستركز هذه المبادرة على تقديم المزيد 
من المعارض الفنية "برعاية سنغافورة" لعرض القصص المحلية، 

والمجموعة الوطنية، والقّيمين السنغافوريين. وستروي هذه 
المعارض الفنية القصص من منظور سنغافوري، وستشمل 

إسهامات الجمهور، وتوفق بين المشروعين.

الصورة: منتدى العام األوروبي للتراث الثقافي في عام 2018: 
وجهات النظر الدولية. منصة العالقات الثقافية )21 سبتمبر 2018(.
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الثغرات الرئيسية المحددة

التعليم
التعليم المحدود في قطاع علم المتاحف، والحفظ، والترميم، واألرشفة على المستويين المهني والجامعي 	 
التعليم المحدود المتعلق بقيمة التراث الثقافي	 
التعليم التطوعي المحدود 	 
قلة المجالت المعنية بالصناعة والبحوث المنشورة	 

ريادة األعمال
التبادل الثقافي المحدود بين المغتربين والمقيمين المحليين فيما يتعلق بالتراث	 
االرتباط المحدود بين متاحف/مواقع التراث	 

ما الذي سيساعد على نمو القطاع؟
أثمر استثمار دبي في الحفاظ على تراثها الثقافي المتبقي 

وتنشيطه عن إنجازات محمودة. أعادت اإلمارة مواقعها التراثية 
الرئيسية إلى الحياة ونّشطتها، وشيدت متاحف وأرشيفات 
شاملة، وبرعاية وزارة الثقافة والشباب، رّوجت إلدراج 11 

ممارسة تقليدية في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير 

المادي. تشهد السياحة الثقافية نمًوا، مع كون منطقة دبي 
التاريخية جوهرة تاج هذا القطاع، ومن المتوقع أن يزداد اإلقبال 

مع تخفيف القيود العالمية المفروضة على السفر بسبب 
الجائحة.
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لتحقيق استفادة أكبر من تراثها الثقافي، يمكن أن تحّول دبي 
االهتمام إلى الحفاظ على تراثها العمراني الحديث المتميز 

والترويج له. وهناك فرصة أيًضا لدعم المبدعين في دبي في 
سبيل االستفادة من تراث اإلمارة كمصدر إلهام البتكار منتجات 

ثقافية جديدة. على مستوى العالم، غالًبا ما يتطلع المبدعون إلى 
الماضي لوضع تفسيرات جديدة للثقافة، على سبيل المثال من 

خالل دمج الموسيقى، والمطبخ الهجين، والتصميمات المستوحاة 
من التراث، وإعادة صياغة القصص التقليدية. ويمكن أن يعزز 

تشجيع الروابط بين التراث الثقافي والصناعات اإلبداعية األخرى 
المساهمة االقتصادية لقطاع الثقافة.

يقترح هذا التقرير بعض التوصيات التي من شأنها مساعدة القطاع 
على النمو، ومن بينها: الحفاظ على التراث الحديث في دبي، 
وزيادة إمكانية الوصول إلى المواقع والمعلومات من خالل 

القنوات الرقمية، تقوية مؤسسات المجال. ترد القائمة الكاملة 
للتوصيات الصفحة رقم 191  في الفصل الخامس.
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5
الخاتمة

الصورة: تيرا - جناح االستدامة، دبي. تصوير داني عيد. مستخدمة 
بموافقة معرض إكسبو 2020 دبي. 
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5 الخاتمة

 )CCI( وضع التقرير مخطًطا لمشهد الصناعات الثقافية واإلبداعية
الحالي في دبي عبر ست صناعات ثقافية تشّكل مًعا جوهر قطاع 

الثقافة في اإلمارة. وبدوره، سيحفز تعزيز القطاع في جوهره النمو 
األوسع نطاًقا لالقتصاد اإلبداعي في دبي.

تشير نتائج االستطالع الوارد في هذا التقرير، والذي ُأجري على 
متخصصين وممارسين في الصناعة إلى العديد من الجوانب التي 

ُصّنفت باستمرار على أنها عوائق أمام نجاح القطاع:   

رأى 45 % من المشاركين في االستطالع أن أفضل طريقة لتعزيز 
صناعتهم تتمثل في تقديم المزيد من برامج التعليم العالي الرسمية، 

مقارنة بنسبة 13 % اقترحوا تطوير أعضاء هيئة التدريس، و13 % 
أوصوا بالتدريب العملي والتدريب المهني. يمكن أن تساعد زيادة 

برامج منح الدرجات العلمية أيًضا في زيادة مجموعة المواهب 
 وإضفاء المزيد من الشرعية على صناعات معينة.

يعتقد أكثر من نصف المشاركين في االستطالع أن تأشيرة "جو 
فريالنس" يمكن أن تحّسن صناعتهم الثقافية و/أو قدرة المؤسسة 

 على جذب المواهب واالحتفاظ بها.

صّنف أكثر من نصف المشاركين في االستطالع سهولة ممارسة 
األعمال في صناعتهم على أنها "منخفضة" أو "منخفضة نسبًيا"، 
وأشاروا إلى الحاجة إلى وضع لوائح مبسطة في مجاالت، مثل 

 تسجيل األعمال وتصاريح إقامة الفعاليات.

عندما ُطلب من المشاركين في االستطالع تقييم المستوى الحالي 
للحصول على التمويل لدعم إنشاء األعمال والنمو داخل قطاع 
الثقافة، أشاروا بشكل كبير إلى عدم كفاية فرص الوصول إلى 

 التمويل.

 رأى 70 % من المشاركين أنه من المهم "للغاية" أو "نسبًيا" أن 
توفر الفعاليات إمكانية المشاركة االفتراضية. في ظل جائحة 

كوفيد19-، أصبح الجمهور أكثر استعداًدا بشكل ملحوظ للمشاركة 
االفتراضية، ما يلفت االنتباه إلى حاجة المؤسسات واألعمال 

الثقافية إلى زيادة العروض الرقمية.

ساعدت عملية التحليل العامة والمتعمقة لحالة الفنون البصرية، 
والتصميم، واآلداب، وفنون األداء، والسينما، والتراث الثقافي 

في إلقاء الضوء على الصناعات الثقافية األساسية المختلفة إلى 
حٍد كبير، ولكن المعتمدة على بعضها البعض، والتي يلزم أن تنجح 
جميعها حتى يزدهر القطاع بأكمله. ويحدد التحليل القيود القائمة 

داخل كل صناعة، والتي تستحق مزيًدا من االهتمام، إلى جانب 
اإلنجازات التي يمكن أن تحفز الجهود المبذولة في الصناعات 

األخرى وترشدها.

العقد القادم من النمو
إن قدرة اإلمارة على استضافة الممارسات 

الحالية مع إنشاء ممارسات جديدة في نفس 
الوقت قوية. وتمتلك دبي القدرة على إعادة 

تشكيل كيفية تواصل الصناعات الثقافية 
واإلبداعية مع الجماهير الجديدة، وكيفية 

تفاعل الجماهير المتنوعة مع تلك الصناعات - 
وهو تأثير يمتد إلى ما هو أبعد من اإلمارة.

ومع ذلك، سيتطلب الوصول إلى هذا 
المستوى بضخ استثمار ثابت وكبير عبر 
عوامل التمكين السبعة الموضحة في 

هذا التقرير:

البنية التحتية  .1
التعليم  .2

3.  جذب المواهب 
واالحتفاظ بها

ريادة األعمال واالبتكار  .4
التمويل  .5

اللوائح التنظيمية  .6
المشاركة العامة  .7

وتقترح النتائج الرئيسية للتقرير توصيات لتنمية 
الصناعات الثقافية األساسية. وسيحفز تعزيز 

القطاع في جوهره النمو في االقتصاد 
اإلبداعي األوسع نطاًقا في دبي.
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الخاتمة 5

إضافة إلى التوصيات الخاصة بالصناعة المقدمة في كل حالة، 
هناك أيًضا حاجة إلى اتخاذ إجراءات عبر الصناعات، ويوصي هذا 

التقرير على وجه الخصوص بما يلي: 

إنشاء صندوق ائتماني وطني، بالشراكة مع القطاع الخاص، 	 
كإحدى المبادرات الكبرى في قطاع المسؤولية االجتماعية 

للشركات، والذي يدعم التدريب وتنمية المواهب، ويرعى 
تطوير األنشطة، ويساعد في الحفاظ على التراث.

إنشاء آلية تمويل جماعي على درجة عالية من التنظيم؛ 	 
كنظام دعم ومصدر تمويل إلنتاج أعمال الفنان، والمصمم، 

وصانع األفالم.
تعيين سفراء للثقافة، مثل المشاهير والمؤثرين الذين يحظون 	 

باالحترام، للتفاعل مع جماهير متنوعة حول الفنون والثقافة 
من خالل وسائل التواصل االجتماعي والقنوات األخرى.

زيادة التوعية إلشراك األطفال والشباب في الفنون 	 
والثقافة، من خالل الشراكات مع المدارس والمؤسسات 
المعنية بخدمة الشباب، فضاًل عن زيادة الحمالت الرقمية.

زيادة المنشورات ذات الصلة بالفنون والثقافة، والتي 	 
تستعرض بشكل نقدي العروض والمعارض، وتجري مقابالت 

مع الفنانين والمبدعين الزوار، وتصبح مصدًرا موثوًقا 
للمعلومات عن الصناعة والفعاليات. 

إن التحليل مفيد فقط بقدر ما تكون توصياته قابلة للتنفيذ.ويعرض 
هذا الفصل الختامي النتائج الرئيسية من إعداد مخطط للصناعة، 
ونتائج االستطالع الميداني، والمقابالت مع أصحاب المصلحة. 

وتشكل هذه العناصر مًعا مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ من 
أجل تنمية هذه الصناعات الثقافية األساسية الست. 

وُيختتم التقرير بإطار عمل مقترح لتحسين قياس أداء القطاع، من 
أجل تقييم أفضل لمدى تأثير قطاع الثقافة في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية في دبي.
يمثل التوظيف في مجال الثقافة أحد مقاييس مساهمة قطاع 

الثقافة في االقتصاد. ويقترح هذا التقرير مجموعة من المؤشرات 
ذات المعيار العالمي )راجع الصفحة 194( لتحسين قياس مستوى 

أداء القطاع.

تتالءم هذه العوامل التمكينية مع االستراتيجية العامة لهيئة 
الثقافة والفنون في دبي الخاصة بتطوير قطاع الثقافة، والتي 

تدور حول خمسة أهداف استراتيجية:

دعم المواهب  .1
تحفيز المشاركة  .2

المساهمة في االقتصاد اإلبداعي  .3
االرتقاء بمكانة دبي على مستوى العالم  .4

مأسسة التراث الثقافي  .5

تتمتع الصناعات اإلبداعية والثقافية في دبي بالقدرة على االرتقاء 
والتكامل فيما بينها مع المشاركة في المجتمعات المتنوعة 

وأصحاب المصلحة عبر اإلمارة وإلهام األطفال والشباب لتقدير 
الفنون والثقافة من سن صغيرة. وال غنى عن هذه المسائل في 

التعليم والحياة العامة، ويجب تشجيع األسر واألفراد على الترحيب 
بالممارسات الفنية والتقاليد الثقافية في منازلهم. في النهاية، 

ُتظهر هذه الدراسة كيف أن الصناعات الثقافية واإلبداعية لها قيمة 
متأصلة ويجب االحتفاء بها ومنحها األولوية عبر المجتمع والحكومة 

بسبب إسهاماتها االقتصادية واالجتماعية.
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:الفنون البصرية
الصناعة الثقافية األكثر رسوًخا في دبي، مع بنية تحتية قوية، ومعرض 

مشهور عالمًيا، ومجموعة متنوعة من البرامج على مدار العام تقدمها تشكيلة 
غنية من الالعبين الرئيسيين في  القطاع، وديناميكيات السوق الناضجة، مثل 
معرض فني وسوق ناجحة، ومركز تجاري يتوافد عليه الناس الكتشاف الفن 

في المنطقة.

الثغرات والفرص:
يمثل تمويل اإلنتاج الفني مسألة ملحة. ويعد التنوع الكبير في فرص التعليم 

)الرسمي وغير الرسمي( وجعل الفنون البصرية متاحة لقطاع عريض من 
الجمهور من الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. 

عوامل التمكين الرئيسية:
التعليم، والتمويل، واللوائح التنظيمية، والمشاركة العامة.

الوضع المستقبلي:
تحافظ دبي على مكانتها الرائدة في المنطقة كمركز رئيسي للفنون 

البصرية. ويندمج الفن مع مشهد المدينة، وُيقدم من خالل مجموعة متنوعة 
من الوسائط، بما في ذلك المهرجانات، ما يجعله متاًحا للجميع. وتتزايد ثقافة 
التكليف لتنفيذ األعمال الفنية، على المسويين العام والخاص. وتتوفر أماكن 

ميسورة التكلفة لممارسي الفنون البصرية والمحترفين لتقديم أعمالهم. 
ويمكن للفنانين الطموحين الوصول إلى تعليم احترافي عالي الجودة في 

مؤسسات دبي.

التعليمالتعليم
إدخال إحدى المواد الفنية في مناهج مرحلة التعليم الثانوي العام إلثراء معارف الطالب اإلماراتيين   	

في الفنون البصرية.

تأسيس شراكات فعالة بين المدارس )العامة والخاصة( والمؤسسات الفنية لتشجيع األطفال على   	
تذوق األنشطة الفنية والمشاركة فيها في سن صغيرة. 

إنشاء معهد متخصص للفنون )على غرار الكلية الملكية للفنون( يقدم مناهج وبرامج تعليمية فائقة الجودة   	
تلبي احتياجات الطالب الموهوبين الراغبين في مواصلة الدراسة.

توفير المزيد من البرامج التدريبية المكثفة التي تمنح المتدربين شهادات معتمدة بعد فترة قصيرة   	
ومكثفة من التدريب.

التمويلالتمويل
تخصيص ميزانية محددة لألنشطة الفنية: ُينصح بتخصيص نسبة محددة من الموازنة )سواًء الموازنة   	

الحكومية أو الموازنات الخاصة للمؤسسات( لدعم األنشطة الفنية،والتي تشمل اإلنفاق على شراء وإنشاء 
وتركيب األعمال الفنية المختلفة. 

تشجيع ومكافأة الشركات على رعايتها للفنون: على سبيل المثال، من خالل دعم البرامج المشابهة لجوائز   	
راعي الفنون السنوية. 

زيادة األعمال والتصميمات الفنية في المناطق الحضرية والمساحات العامة: وذلك بما يتماشى مع   	
سياسة هيئة الثقافة والفنون في دبي حول التكامل الحضري. 

توفير التمويل المطلوب إلقامة المعارض ومراكز الرعاية الفنية: بهدف رعاية وتطوير مهارات   	
الموهوبين داخل اإلمارات العربية المتحدة.

تمكين المبدعين من الوصول للمرافق الفنية: مثل توفير مساحات واستديوهات معقولة التكلفة إلنجاز   	
وعرض أعمالهم الفنية.

تشجيع الهيئات الحكومية على الترويج للبرامج الثقافية.   	

إنشاء صندوق للمواهب: لدعم الموهوبين والفنانين الناشئين في المجال الثقافي  	

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
دراسة إلغاء ضريبة القيمة المضافة ورسوم االستيراد على األعمال الفنية: لتنشيط سوق الفنون   	

وتسهيل دخول األعمال الفنية إلى دبي.

المشاركة العامةالمشاركة العامة
إنشاء متحف عام للفنون: ليكون أحد المعالم السياحية الرئيسية بالمدينة، والتي تجذب المقيمين وعشاق   	

السياحة الثقافية على حد سواء. 

زيادة المبادرات الفنية المؤثرة )مثل مبادرة "مقتنيات دبي"(: لزيادة فرص عرض المقتنيات الخاصة أمام   	
الجمهور العام.  

5 الخاتمة
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:الفنون البصرية
الصناعة الثقافية األكثر رسوًخا في دبي، مع بنية تحتية قوية، ومعرض 

مشهور عالمًيا، ومجموعة متنوعة من البرامج على مدار العام تقدمها تشكيلة 
غنية من الالعبين الرئيسيين في  القطاع، وديناميكيات السوق الناضجة، مثل 
معرض فني وسوق ناجحة، ومركز تجاري يتوافد عليه الناس الكتشاف الفن 

في المنطقة.

الثغرات والفرص:
يمثل تمويل اإلنتاج الفني مسألة ملحة. ويعد التنوع الكبير في فرص التعليم 

)الرسمي وغير الرسمي( وجعل الفنون البصرية متاحة لقطاع عريض من 
الجمهور من الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. 

عوامل التمكين الرئيسية:
التعليم، والتمويل، واللوائح التنظيمية، والمشاركة العامة.

الوضع المستقبلي:
تحافظ دبي على مكانتها الرائدة في المنطقة كمركز رئيسي للفنون 

البصرية. ويندمج الفن مع مشهد المدينة، وُيقدم من خالل مجموعة متنوعة 
من الوسائط، بما في ذلك المهرجانات، ما يجعله متاًحا للجميع. وتتزايد ثقافة 
التكليف لتنفيذ األعمال الفنية، على المسويين العام والخاص. وتتوفر أماكن 

ميسورة التكلفة لممارسي الفنون البصرية والمحترفين لتقديم أعمالهم. 
ويمكن للفنانين الطموحين الوصول إلى تعليم احترافي عالي الجودة في 

مؤسسات دبي.

التعليمالتعليم
إدخال إحدى المواد الفنية في مناهج مرحلة التعليم الثانوي العام إلثراء معارف الطالب اإلماراتيين   	

في الفنون البصرية.

تأسيس شراكات فعالة بين المدارس )العامة والخاصة( والمؤسسات الفنية لتشجيع األطفال على   	
تذوق األنشطة الفنية والمشاركة فيها في سن صغيرة. 

إنشاء معهد متخصص للفنون )على غرار الكلية الملكية للفنون( يقدم مناهج وبرامج تعليمية فائقة الجودة   	
تلبي احتياجات الطالب الموهوبين الراغبين في مواصلة الدراسة.

توفير المزيد من البرامج التدريبية المكثفة التي تمنح المتدربين شهادات معتمدة بعد فترة قصيرة   	
ومكثفة من التدريب.

التمويلالتمويل
تخصيص ميزانية محددة لألنشطة الفنية: ُينصح بتخصيص نسبة محددة من الموازنة )سواًء الموازنة   	

الحكومية أو الموازنات الخاصة للمؤسسات( لدعم األنشطة الفنية،والتي تشمل اإلنفاق على شراء وإنشاء 
وتركيب األعمال الفنية المختلفة. 

تشجيع ومكافأة الشركات على رعايتها للفنون: على سبيل المثال، من خالل دعم البرامج المشابهة لجوائز   	
راعي الفنون السنوية. 

زيادة األعمال والتصميمات الفنية في المناطق الحضرية والمساحات العامة: وذلك بما يتماشى مع   	
سياسة هيئة الثقافة والفنون في دبي حول التكامل الحضري. 

توفير التمويل المطلوب إلقامة المعارض ومراكز الرعاية الفنية: بهدف رعاية وتطوير مهارات   	
الموهوبين داخل اإلمارات العربية المتحدة.

تمكين المبدعين من الوصول للمرافق الفنية: مثل توفير مساحات واستديوهات معقولة التكلفة إلنجاز   	
وعرض أعمالهم الفنية.

تشجيع الهيئات الحكومية على الترويج للبرامج الثقافية.   	

إنشاء صندوق للمواهب: لدعم الموهوبين والفنانين الناشئين في المجال الثقافي  	

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
دراسة إلغاء ضريبة القيمة المضافة ورسوم االستيراد على األعمال الفنية: لتنشيط سوق الفنون   	

وتسهيل دخول األعمال الفنية إلى دبي.

المشاركة العامةالمشاركة العامة
إنشاء متحف عام للفنون: ليكون أحد المعالم السياحية الرئيسية بالمدينة، والتي تجذب المقيمين وعشاق   	

السياحة الثقافية على حد سواء. 

زيادة المبادرات الفنية المؤثرة )مثل مبادرة "مقتنيات دبي"(: لزيادة فرص عرض المقتنيات الخاصة أمام   	
الجمهور العام.  

الخاتمة 5
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:التصميم
صناعة ناشئة بقوة مع إحراز خطوات واسعة في البنية التحتية )حي دبي 

للتصميم(، والتنظيم )مجلس التصميم واألزياء بدبي(، والبرامج المتعددة لمنح 
الشهادات العلمية، ومهرجان التصميم السنوي الشهير، ومعهد مخصص 

لتنمية المواهب )معهد دبي للتصميم واالبتكار(.

الثغرات والفرص:الثغرات والفرص:
القدرة المحدودة على تصنيع التصميمات.

عوامل التمكينعوامل التمكين الرئيسية:الرئيسية:
ريادة األعمال، واالبتكار، والتمويل، واللوائح التنظيمية.

الوضعالوضع المستقبلي:المستقبلي:
دبي وجهة لالبتكار في عالم التصميم والتدريب عليه، مع وفرة الموارد 

الجاهزة للمصممين من جميع المستويات. وتحتفي العروض الفنية 
والمهرجانات الكبرى بالمصممين الناشئين، بينما يتفاعل األطفال والشباب 

مع عناصر التصميم بشكل يومي. وتعمل قوانين الملكية الفكرية على حماية 
العمل األصلي بسهولة، في حين ترتقي دبي كمدينة بمستوى التصميم 

في كل مشروع تسعى إلى تنفيذه.

ريادة األعمالريادة األعمال  واالبتكارواالبتكار
إعداد برامج فعالة لتدريب المؤسسات اإلبداعية والمبدعين المستقلين على مبادئ إدارة األعمال،   	

مع التركيز على استراتيجية دخول السوق.

إنشاء جوائز للتصميمات المحلية المتميزة، مع منح هذه الجوائز بصفة دورية منتظمة.   	 
على سبيل المثال، تحظى جائزة النقطة الحمراء )Red Dot Award( بتقدير بالغ في مجال التصميم باعتبارها 

جائزة تحتفي باالبتكار، ومفهوم التصميم، والمنتجات عالية الجودة. وسيعزز منح جائزة مشابهة لمنتجات 
"صنع في دبي" التنافس الصحي بين المنتجين، ما يوفر بدوره منتجات عالية الجودة للمستهلكين. ويدعم 

أيًضا تكريم التميز تصدير منتجات التصميم المصنوعة في دبي.

التمويلالتمويل
التشجيع على زيادة التمويل المخصص إلنتاج التصاميم محلية الصنع، خاصًة من خالل تنظيم   	

المسابقات وزيادة اللجان المؤسسية.

إجراء تقييم للسوق لتحديد المنتجات األكثر طلًبا، ومن ثم تحديد السعة اإلنتاجية المطلوبة بشكل أكثر   	
دقة.

دعم منصات التسويق الرقمية التي تتيح للمصممين عرض وبيع منتجاتهم بسهولة، باإلضافة لتوفير   	
مساحات التسويق المادية بتكلفة مناسبة للمشروعات متناهية الصغر.

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
التنفيذ الصارم لقوانين حقوق الطبع والنشر لحماية األعمال األصلية من النسخ غير القانوني.  	

تيسير إجراءات تسجيل براءة االختراع الخاصة بتصميم المنتجات؛ حيث تتسم اإلجراءات الحالية بكونها   	
معقدة للغاية.
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:التصميم
صناعة ناشئة بقوة مع إحراز خطوات واسعة في البنية التحتية )حي دبي 

للتصميم(، والتنظيم )مجلس التصميم واألزياء بدبي(، والبرامج المتعددة لمنح 
الشهادات العلمية، ومهرجان التصميم السنوي الشهير، ومعهد مخصص 

لتنمية المواهب )معهد دبي للتصميم واالبتكار(.

الثغرات والفرص:الثغرات والفرص:
القدرة المحدودة على تصنيع التصميمات.

عوامل التمكينعوامل التمكين الرئيسية:الرئيسية:
ريادة األعمال، واالبتكار، والتمويل، واللوائح التنظيمية.

الوضعالوضع المستقبلي:المستقبلي:
دبي وجهة لالبتكار في عالم التصميم والتدريب عليه، مع وفرة الموارد 

الجاهزة للمصممين من جميع المستويات. وتحتفي العروض الفنية 
والمهرجانات الكبرى بالمصممين الناشئين، بينما يتفاعل األطفال والشباب 

مع عناصر التصميم بشكل يومي. وتعمل قوانين الملكية الفكرية على حماية 
العمل األصلي بسهولة، في حين ترتقي دبي كمدينة بمستوى التصميم 

في كل مشروع تسعى إلى تنفيذه.

ريادة األعمالريادة األعمال  واالبتكارواالبتكار
إعداد برامج فعالة لتدريب المؤسسات اإلبداعية والمبدعين المستقلين على مبادئ إدارة األعمال،   	

مع التركيز على استراتيجية دخول السوق.

إنشاء جوائز للتصميمات المحلية المتميزة، مع منح هذه الجوائز بصفة دورية منتظمة.   	 
على سبيل المثال، تحظى جائزة النقطة الحمراء )Red Dot Award( بتقدير بالغ في مجال التصميم باعتبارها 

جائزة تحتفي باالبتكار، ومفهوم التصميم، والمنتجات عالية الجودة. وسيعزز منح جائزة مشابهة لمنتجات 
"صنع في دبي" التنافس الصحي بين المنتجين، ما يوفر بدوره منتجات عالية الجودة للمستهلكين. ويدعم 

أيًضا تكريم التميز تصدير منتجات التصميم المصنوعة في دبي.

التمويلالتمويل
التشجيع على زيادة التمويل المخصص إلنتاج التصاميم محلية الصنع، خاصًة من خالل تنظيم   	

المسابقات وزيادة اللجان المؤسسية.

إجراء تقييم للسوق لتحديد المنتجات األكثر طلًبا، ومن ثم تحديد السعة اإلنتاجية المطلوبة بشكل أكثر   	
دقة.

دعم منصات التسويق الرقمية التي تتيح للمصممين عرض وبيع منتجاتهم بسهولة، باإلضافة لتوفير   	
مساحات التسويق المادية بتكلفة مناسبة للمشروعات متناهية الصغر.

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
التنفيذ الصارم لقوانين حقوق الطبع والنشر لحماية األعمال األصلية من النسخ غير القانوني.  	

تيسير إجراءات تسجيل براءة االختراع الخاصة بتصميم المنتجات؛ حيث تتسم اإلجراءات الحالية بكونها   	
معقدة للغاية.
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:اآلداب
بالمقارنة مع الصناعات الثقافية األخرى، نجد أن صناعة اآلداب/النشر غير 

متطورة، ويعرقلها انخفاض معدالت الناتج األدبي )من ِقبل المؤلفين 
والرسامين في دبي( وانخفاض معدالت االستهالك )مستويات القراءة(. 

وتتفاقم هذه الثغرات نتيجة انخفاض جودة الترجمة األدبية بشكل عام.

الثغرات والفرص:
هناك نقص ملحوظ في العناصر بالغة األهمية لنموذج النشر التقليدي – مثل 

الوكاالت األدبية، وشبكات التوزيع التي تم إنشاؤها لتصدير العناوين في 
جميع أنحاء العالم، وغير ذلك. وال يدعم سوق دبي الكميات الالزمة حتى 

تصبح مثل هذه البنية التحتية مجدية تجارًيا. أما الجانب اإليجابي، فيتمّثل 
في أن القطاعات األسرع نمًوا في مجال النشر على مستوى العالم هي 

قطاعات النشر الرقمي والنشر الذاتي: يمكن أن تتخطى دبي النموذج 
التقليدي و"تقفز" نحو هذه القطاعات.

عوامل التمكين الرئيسية:
البنية التحتية، والتعليم، والتمويل، واللوائح التنظيمية.

الوضع المستقبلي:
تتفرد دبي بأنها أول سوق للنشر الرقمي والنشر الذاتي في العالم العربي. 

وتدعم فرص التعليم تنمية المواهب في دبي في هذه القطاعات. 
وتتميز مستويات القراءة بأنها مرتفعة، وال سيما بين الشباب. تتميز صناعة 

اآلداب في دبي بالترجمة عالية الجودة من اللغة العربية إلى لغات العالم، 
وبالعكس. 

البنية التحتيةالبنية التحتية
التركيز على زيادة مستوى اإلنتاج في قطاع النشر الرقمي )الكتب الرقمية والكتب الصوتية(، وهو   	

قطاع نشر سريع النمو على مستوى العالم، فضاًل عن أنه يتناسب بشكل كبير مع البنية التحتية والسوق 
القائمة في دبي.

التعليمالتعليم
االستمرار في تنظيم حمالت القراءة، وخصوًصا بين األطفال والشباب، مثاًل، عبر ماراثونات القراءة.  	

زيادة أنشطة الكتابة اإلبداعية في مراحل التعليم المختلفة، من رياض األطفال إلى الصف الثاني   	
عشر، وال سيما في المدارس العامة.

إتاحة الفرصة للموهوبين من أجل الحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة، تخصص   	
الكتابة اإلبداعية في إحدى الجامعات المحلية المرموقة )مثل جامعة زايد(، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

عقد شراكة مع برنامج انتساب تابع لجامعة مشهورة.

زيادة الدورات التدريبية القصيرة في الترجمة األدبية العربية والنشر الذاتي.  	

التمويلالتمويل
إنشاء صندوق لتقديم منح تنافسية للمواهب الواعدة لرفع مستوى جودة الترجمة العربية لألعمال   	

األدبية.

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة القرصنة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين )مثل التنزيالت غير القانونية   	

للمواد المحمية بموجب قوانين الطبع والنشر(.

إنشاء لوائح تنظيمية لتمكين المبدعين والموهوبين في دبي من استخدام منصات النشر الذاتي   	
بشكل آمن )على سبيل المثال المنصات العالمية الرئيسية، مثل كيندل للنشر المباشر، وكوبو، وواتباد(.
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:اآلداب
بالمقارنة مع الصناعات الثقافية األخرى، نجد أن صناعة اآلداب/النشر غير 

متطورة، ويعرقلها انخفاض معدالت الناتج األدبي )من ِقبل المؤلفين 
والرسامين في دبي( وانخفاض معدالت االستهالك )مستويات القراءة(. 

وتتفاقم هذه الثغرات نتيجة انخفاض جودة الترجمة األدبية بشكل عام.

الثغرات والفرص:
هناك نقص ملحوظ في العناصر بالغة األهمية لنموذج النشر التقليدي – مثل 

الوكاالت األدبية، وشبكات التوزيع التي تم إنشاؤها لتصدير العناوين في 
جميع أنحاء العالم، وغير ذلك. وال يدعم سوق دبي الكميات الالزمة حتى 

تصبح مثل هذه البنية التحتية مجدية تجارًيا. أما الجانب اإليجابي، فيتمّثل 
في أن القطاعات األسرع نمًوا في مجال النشر على مستوى العالم هي 

قطاعات النشر الرقمي والنشر الذاتي: يمكن أن تتخطى دبي النموذج 
التقليدي و"تقفز" نحو هذه القطاعات.

عوامل التمكين الرئيسية:
البنية التحتية، والتعليم، والتمويل، واللوائح التنظيمية.

الوضع المستقبلي:
تتفرد دبي بأنها أول سوق للنشر الرقمي والنشر الذاتي في العالم العربي. 

وتدعم فرص التعليم تنمية المواهب في دبي في هذه القطاعات. 
وتتميز مستويات القراءة بأنها مرتفعة، وال سيما بين الشباب. تتميز صناعة 

اآلداب في دبي بالترجمة عالية الجودة من اللغة العربية إلى لغات العالم، 
وبالعكس. 

البنية التحتيةالبنية التحتية
التركيز على زيادة مستوى اإلنتاج في قطاع النشر الرقمي )الكتب الرقمية والكتب الصوتية(، وهو   	

قطاع نشر سريع النمو على مستوى العالم، فضاًل عن أنه يتناسب بشكل كبير مع البنية التحتية والسوق 
القائمة في دبي.

التعليمالتعليم
االستمرار في تنظيم حمالت القراءة، وخصوًصا بين األطفال والشباب، مثاًل، عبر ماراثونات القراءة.  	

زيادة أنشطة الكتابة اإلبداعية في مراحل التعليم المختلفة، من رياض األطفال إلى الصف الثاني   	
عشر، وال سيما في المدارس العامة.

إتاحة الفرصة للموهوبين من أجل الحصول على درجة الماجستير في الفنون الجميلة، تخصص   	
الكتابة اإلبداعية في إحدى الجامعات المحلية المرموقة )مثل جامعة زايد(، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

عقد شراكة مع برنامج انتساب تابع لجامعة مشهورة.

زيادة الدورات التدريبية القصيرة في الترجمة األدبية العربية والنشر الذاتي.  	

التمويلالتمويل
إنشاء صندوق لتقديم منح تنافسية للمواهب الواعدة لرفع مستوى جودة الترجمة العربية لألعمال   	

األدبية.

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة القرصنة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين )مثل التنزيالت غير القانونية   	

للمواد المحمية بموجب قوانين الطبع والنشر(.

إنشاء لوائح تنظيمية لتمكين المبدعين والموهوبين في دبي من استخدام منصات النشر الذاتي   	
بشكل آمن )على سبيل المثال المنصات العالمية الرئيسية، مثل كيندل للنشر المباشر، وكوبو، وواتباد(.
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:فنون األداء
تتألف هذه الصناعة من مشهد مزدوج: إنتاجات محترفة ُتقدم في أماكن 
شهيرة، مثل دبي أوبرا وكوكا كوال أرينا، ومشهد شعبي متناٍم يتراوح بين 

اإلنتاجات الصغيرة )مثل المسرح المستقل( وإنتاجات الهواة )مثل مشهد 
الهيب هوب الناشئ(.

الثغرات والفرص:
الموهبة هي "الحلقة األضعف" في سلسلة القيمة. تحتاج المواهب 

المحلية واإلقليمية على وجه الخصوص إلى سبل الدعم والتنمية التي 
تساعدها على التطور حتى تصبح محترفة. وهناك فرصة لتطوير دبي كمركز 

لتعليم المواهب اإلقليمية في فنون األداء ورعايتها في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. وبذلك، يمكن لدبي جذب المواهب الناشئة.

عوامل التمكين الرئيسية:
جذب المواهب، واللوائح التنظيمية، والمشاركة العامة.

الوضع المستقبلي:
بفضل مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة، تصل فنون األداء فيها إلى 
جمهور متنوع من المقيمين والزوار، مع تلبية احتياجاتهم بتوفير عروض. 

تستضيف دبي أوبرا وأماكن رئيسية أخرى عروًضا فنية عالمية المستوى، 
بينما تزدهر مجتمعات فنون األداء الشعبية نتيجة الدعم المستهدف المقدم 
لها، ال سيما في فرص التأشيرات، وتنمية المواهب، وبرامج التمويل. ويسفر 
التعاون مع شركات اإلنتاج الدولية والمؤسسات التعليمية عن تسريع وتيرة 

هذا الدعم. 

جذب المواهبجذب المواهب
دعم ورعاية فرق فنون األداء التي تضم فنانين ناشئين وهواة )مثل فرق المسرح، والفرق الموسيقية(   	

من خالل برامج التعليم غير الرسمية التي يتم تنظيمها وتمويلها بشكل مشترك مع الجهات الفاعلة في 
القطاع الثقافي )مثل دبي أوبرا، ومركز كورتيارد بالي هاوس(

دعوة الفرق الفنية المتخصصة في فنون األداء لزيارة المدينة لتقديم دورات تدريبية قصيرة   	
للموهوبين المحليين  وسيقدم هؤالء "الزوار الخبراء" اإلرشادات اإلبداعية التي تساعد المبدعين المحليين 

على إنتاج عروض فنية ناجحة في دبي.

تشجيع على اختيار طاقم تمثيل محلي لعروض األداء اإلقليمية. على سبيل المثال، استعانت مسرحية   	
برودواي الموسيقية الناجحة "هاميلتون" بهذا النموذج من طاقم التمثيل المحلي لجولتها حول العالم.

تنظيم "ملتقى مسرحي" سنوي يجمع طالب الفنون الدرامية من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط   	
وشمال إفريقيا، ويتضمن حضور ورشة عمل مكثفة لمدة األسبوع من أجل االشتراك في ابتكار أعمال جديدة. 

وفضاًل عن إنتاج األعمال الفنية، سيقوم الطالب خالل تلك الفترة بتنمية مهاراتهم، وتعلم مهارات جديدة، 
والمشاركة في التبادل الثقافي الثري للرؤى واألفكار اإلبداعية.

تأسيس اتحاد أو رابطة لفنون األداء تعمل كهيئة مهنية لألفراد والشركات العاملة في قطاع فنون   	
األداء في دبي.  

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
تبسيط إجراءات إصدار التصاريح للعروض. على سبيل المثال، توفير عملية سريعة ومبسطة إلصدار التصاريح   	

ألماكن العرض المعتمدة، ودراسة إعفاء العروض المدرسية والمجتمعية من شروط إصدار التصاريح.  

وضع إطار خاص إلصدار التصاريح المتعلقة بالعروض الفنية التي يتم تأديتها في األماكن العامة،   	
مثل فناني الشارع. 

المشاركةالمشاركة  العامةالعامة  
زيادة العروض المباشرة في المعالم البارزة في دبي )مثل دبي أوبرا( من أجل إحداث تأثير عالمي   	

أوسع.

إتاحة العروض العالمية عالية الجودة )مثل بي بي سي برومز، وأوبرا متروبوليتان( من خالل وضع   	
الشاشات والبث المباشر للعروض في األماكن العامة.

 

5 الخاتمة



دبي مدينة اإلبداع 187

التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:فنون األداء
تتألف هذه الصناعة من مشهد مزدوج: إنتاجات محترفة ُتقدم في أماكن 
شهيرة، مثل دبي أوبرا وكوكا كوال أرينا، ومشهد شعبي متناٍم يتراوح بين 

اإلنتاجات الصغيرة )مثل المسرح المستقل( وإنتاجات الهواة )مثل مشهد 
الهيب هوب الناشئ(.

الثغرات والفرص:
الموهبة هي "الحلقة األضعف" في سلسلة القيمة. تحتاج المواهب 

المحلية واإلقليمية على وجه الخصوص إلى سبل الدعم والتنمية التي 
تساعدها على التطور حتى تصبح محترفة. وهناك فرصة لتطوير دبي كمركز 

لتعليم المواهب اإلقليمية في فنون األداء ورعايتها في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. وبذلك، يمكن لدبي جذب المواهب الناشئة.

عوامل التمكين الرئيسية:
جذب المواهب، واللوائح التنظيمية، والمشاركة العامة.

الوضع المستقبلي:
بفضل مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة، تصل فنون األداء فيها إلى 
جمهور متنوع من المقيمين والزوار، مع تلبية احتياجاتهم بتوفير عروض. 

تستضيف دبي أوبرا وأماكن رئيسية أخرى عروًضا فنية عالمية المستوى، 
بينما تزدهر مجتمعات فنون األداء الشعبية نتيجة الدعم المستهدف المقدم 
لها، ال سيما في فرص التأشيرات، وتنمية المواهب، وبرامج التمويل. ويسفر 
التعاون مع شركات اإلنتاج الدولية والمؤسسات التعليمية عن تسريع وتيرة 

هذا الدعم. 

جذب المواهبجذب المواهب
دعم ورعاية فرق فنون األداء التي تضم فنانين ناشئين وهواة )مثل فرق المسرح، والفرق الموسيقية(   	

من خالل برامج التعليم غير الرسمية التي يتم تنظيمها وتمويلها بشكل مشترك مع الجهات الفاعلة في 
القطاع الثقافي )مثل دبي أوبرا، ومركز كورتيارد بالي هاوس(

دعوة الفرق الفنية المتخصصة في فنون األداء لزيارة المدينة لتقديم دورات تدريبية قصيرة   	
للموهوبين المحليين  وسيقدم هؤالء "الزوار الخبراء" اإلرشادات اإلبداعية التي تساعد المبدعين المحليين 

على إنتاج عروض فنية ناجحة في دبي.

تشجيع على اختيار طاقم تمثيل محلي لعروض األداء اإلقليمية. على سبيل المثال، استعانت مسرحية   	
برودواي الموسيقية الناجحة "هاميلتون" بهذا النموذج من طاقم التمثيل المحلي لجولتها حول العالم.

تنظيم "ملتقى مسرحي" سنوي يجمع طالب الفنون الدرامية من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط   	
وشمال إفريقيا، ويتضمن حضور ورشة عمل مكثفة لمدة األسبوع من أجل االشتراك في ابتكار أعمال جديدة. 

وفضاًل عن إنتاج األعمال الفنية، سيقوم الطالب خالل تلك الفترة بتنمية مهاراتهم، وتعلم مهارات جديدة، 
والمشاركة في التبادل الثقافي الثري للرؤى واألفكار اإلبداعية.

تأسيس اتحاد أو رابطة لفنون األداء تعمل كهيئة مهنية لألفراد والشركات العاملة في قطاع فنون   	
األداء في دبي.  

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
تبسيط إجراءات إصدار التصاريح للعروض. على سبيل المثال، توفير عملية سريعة ومبسطة إلصدار التصاريح   	

ألماكن العرض المعتمدة، ودراسة إعفاء العروض المدرسية والمجتمعية من شروط إصدار التصاريح.  

وضع إطار خاص إلصدار التصاريح المتعلقة بالعروض الفنية التي يتم تأديتها في األماكن العامة،   	
مثل فناني الشارع. 

المشاركةالمشاركة  العامةالعامة  
زيادة العروض المباشرة في المعالم البارزة في دبي )مثل دبي أوبرا( من أجل إحداث تأثير عالمي   	

أوسع.

إتاحة العروض العالمية عالية الجودة )مثل بي بي سي برومز، وأوبرا متروبوليتان( من خالل وضع   	
الشاشات والبث المباشر للعروض في األماكن العامة.

 

الخاتمة 5



دبي مدينة اإلبداع188   

التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:الفيلم
تحظى صناعة إنتاج األفالم واستكشاف المواهب الجديدة بشهرة عالمية، 
غير أن صناعة السينما في دبي، بما في ذلك التمثيل واإلخراج المحلي، ال 
تزال حديثة عهد إلى حٍد كبير بسبب غياب الفرص التعليمية والبنية التحتية.

الثغرات والفرص:
تتمتع دبي بمجموعة مواهب محلية محتملة وقدرات قوية في صناعة 

األفالم. وتمتلك هذه الصناعة المقومات التي تؤهلها لالزدهار والنمو 
إذا توفرت لها الفرص المناسبة والدعم الالزم. وتشتهر اإلمارة بأنها وجهة 

عالمية الستكشاف المواهب الجديدة وإنتاج األفالم، وهي مصممة لتالئم 
األفالم األجنبية بداًل من النظام البيئي لألفالم الخاص بها. وستحفز مبادرات 

التعليم أو برامج التمويل التي تعزز النظام البيئي المحلي في دبي نمو هذه 
الصناعة.

عوامل التمكين الرئيسية:
البنية التحتية، والتعليم، وجذب المواهب، والتمويل، واللوائح التنظيمية، 

والمشاركة العامة.

الوضع المستقبلي:
تحظى مجموعة المواهب المبدعة والمتمكنة في دبي بتقدير عالمي من 

خالل األفالم المحلية، ما يجعل دبي مركًزا رائًدا لصناعة األفالم. وتضمن 
فرص التعليم رؤية صانعي األفالم في المستقبل الحتماالت وجود مهن 

ناجحة في عالم األفالم في دبي. تؤسس مهرجانات األفالم في دبي 
مكانتها في دائرة السينما العالمية، لتجذب المزيد من االستثمارات وترفع 

مكانة صانعي األفالم في دبي.

البنية التحتيةالبنية التحتية
توفير مرافق إنتاج ذات تكلفة مناسبة للمبدعين والموهوبين، وال سيما لصانعي األفالم   	

المستقلين في دبي. 

تأسيس شراكات مع شبكات التوزيع الرئيسية ومنصات البث لعرض األفالم المصنوعة في دبي على   	
مجموعة كبيرة من القنوات اإلقليمية والعالمية.

تحديد األماكن والمساحات غير المستغلة، بهدف إنشاء المزيد من استديوهات التصوير والمسارح   	
المؤقتة لزيادة عدد منصات العرض المستقلة.

التعليمالتعليم
منح شهادات فنية متخصصة، مثاًل من خالل شراكة مع إحدى الجامعات السينمائية.  	

تشجيع الجامعات ومؤسسات فنون األداء على تقديم برامج تدريب معتمدة قصيرة المدة )مثل   	
شهادات دراسات السينما، والتمثيل، واإلخراج(. باإلضافة لزيادة فرص التعليم غير الرسمي من خالل تنظيم 

المحاضرات العملية التي يلقيها صانعو األفالم والممثلون الزوار.

جذب المواهبجذب المواهب
توفير البيئة اإلبداعية المناسبة وبناء القدرات والمهارات الفنية من خالل تشجيع الموهوبين على   	

المشاركة في أنشطة التدريب في موقع العمل الذي تقدمه االستوديوهات الدولية التي تصّور في دبي. 

التمويلالتمويل
تقديم التمويل األولي المطلوب إلنتاج األعمال القصيرة والمتوسة والطويلة، والتي ينتجها صانعو   	

األفالم المقيمون في دبي.

إنشاء ُدور سينما إضافية عن طريق المساعدات المالية، والمنح، واالمتيازات الضريبية.  	

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
وضع إجراءات سريعة ومبسطة إلصدار تصاريح التصوير لصانعي األفالم المستقلين واستوديوهات   	

األفالم الصغيرة.

المشاركة العامةالمشاركة العامة
وضع شاشات لعرض األفالم المحلية والكالسيكية واألفالم الصادرة عن االستديوهات المستقلة   	

في األماكن العامة

تعزيز االهتمام والوعي العام باألفالم المصنوعة في دبي، ويمكن تحقيق ذلك من خالل عرض   	
المواقف التي تجري وراء الكواليس والترويج لها محلًيا وإقليمًيا عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من 

وسائل عرض المحتوى. 

5 الخاتمة
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:الفيلم
تحظى صناعة إنتاج األفالم واستكشاف المواهب الجديدة بشهرة عالمية، 
غير أن صناعة السينما في دبي، بما في ذلك التمثيل واإلخراج المحلي، ال 
تزال حديثة عهد إلى حٍد كبير بسبب غياب الفرص التعليمية والبنية التحتية.

الثغرات والفرص:
تتمتع دبي بمجموعة مواهب محلية محتملة وقدرات قوية في صناعة 

األفالم. وتمتلك هذه الصناعة المقومات التي تؤهلها لالزدهار والنمو 
إذا توفرت لها الفرص المناسبة والدعم الالزم. وتشتهر اإلمارة بأنها وجهة 

عالمية الستكشاف المواهب الجديدة وإنتاج األفالم، وهي مصممة لتالئم 
األفالم األجنبية بداًل من النظام البيئي لألفالم الخاص بها. وستحفز مبادرات 

التعليم أو برامج التمويل التي تعزز النظام البيئي المحلي في دبي نمو هذه 
الصناعة.

عوامل التمكين الرئيسية:
البنية التحتية، والتعليم، وجذب المواهب، والتمويل، واللوائح التنظيمية، 

والمشاركة العامة.

الوضع المستقبلي:
تحظى مجموعة المواهب المبدعة والمتمكنة في دبي بتقدير عالمي من 

خالل األفالم المحلية، ما يجعل دبي مركًزا رائًدا لصناعة األفالم. وتضمن 
فرص التعليم رؤية صانعي األفالم في المستقبل الحتماالت وجود مهن 

ناجحة في عالم األفالم في دبي. تؤسس مهرجانات األفالم في دبي 
مكانتها في دائرة السينما العالمية، لتجذب المزيد من االستثمارات وترفع 

مكانة صانعي األفالم في دبي.

البنية التحتيةالبنية التحتية
توفير مرافق إنتاج ذات تكلفة مناسبة للمبدعين والموهوبين، وال سيما لصانعي األفالم   	

المستقلين في دبي. 

تأسيس شراكات مع شبكات التوزيع الرئيسية ومنصات البث لعرض األفالم المصنوعة في دبي على   	
مجموعة كبيرة من القنوات اإلقليمية والعالمية.

تحديد األماكن والمساحات غير المستغلة، بهدف إنشاء المزيد من استديوهات التصوير والمسارح   	
المؤقتة لزيادة عدد منصات العرض المستقلة.

التعليمالتعليم
منح شهادات فنية متخصصة، مثاًل من خالل شراكة مع إحدى الجامعات السينمائية.  	

تشجيع الجامعات ومؤسسات فنون األداء على تقديم برامج تدريب معتمدة قصيرة المدة )مثل   	
شهادات دراسات السينما، والتمثيل، واإلخراج(. باإلضافة لزيادة فرص التعليم غير الرسمي من خالل تنظيم 

المحاضرات العملية التي يلقيها صانعو األفالم والممثلون الزوار.

جذب المواهبجذب المواهب
توفير البيئة اإلبداعية المناسبة وبناء القدرات والمهارات الفنية من خالل تشجيع الموهوبين على   	

المشاركة في أنشطة التدريب في موقع العمل الذي تقدمه االستوديوهات الدولية التي تصّور في دبي. 

التمويلالتمويل
تقديم التمويل األولي المطلوب إلنتاج األعمال القصيرة والمتوسة والطويلة، والتي ينتجها صانعو   	

األفالم المقيمون في دبي.

إنشاء ُدور سينما إضافية عن طريق المساعدات المالية، والمنح، واالمتيازات الضريبية.  	

اللوائح التنظيميةاللوائح التنظيمية
وضع إجراءات سريعة ومبسطة إلصدار تصاريح التصوير لصانعي األفالم المستقلين واستوديوهات   	

األفالم الصغيرة.

المشاركة العامةالمشاركة العامة
وضع شاشات لعرض األفالم المحلية والكالسيكية واألفالم الصادرة عن االستديوهات المستقلة   	

في األماكن العامة

تعزيز االهتمام والوعي العام باألفالم المصنوعة في دبي، ويمكن تحقيق ذلك من خالل عرض   	
المواقف التي تجري وراء الكواليس والترويج لها محلًيا وإقليمًيا عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من 

وسائل عرض المحتوى. 

الخاتمة 5
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:التراث الثقافي
يتميز تراث دبي القديمة، المادي وغير المادي، بأنه موثق ومحفوظ جيًدا، 

وسيستمر في النمو واالزدهار في ظل المشروعات العمالقة الحالية التي 
يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئةالثقافة والفنون في دبي، وبلدية دبي، وهيئة 

دبي للسياحة.

الثغرات والفرص:
لدى دبي قصة أخرى لترويها: تراثها الحديث. ومن األمثلة على هذا التراث 
الحديث الحفاظ على التراث العمراني الحديث في اإلمارة الذي يعود إلى 
فترة السبعينيات والترويج له، بما فيه أطول ناطحة سحاب في العالم منذ 

عام 2010. 

عوامل التمكين الرئيسية:
البنية التحتية، والمشاركة العامة. 

الوضع المستقبلي:
يستمتع الزوار والمقيمون على حٍد سواء باالنخراط في "قصص" دبي 

القديمة والتراث اإلماراتي، من خالل مناطق الجذب الرئيسية، مثل منطقة 
دبي التاريخية، ومتحف االتحاد. وتنصهر الثقافة غير الملموسة لإلمارة - كتراث 

حي - داخلها وتعد مصدر إلهام لعمليات اإلنتاج في الصناعات الثقافية 
األخرى )مثل التصميم، واآلداب، وفنون األداء(. وبالمثل، االحتفاء بدبي 

الحديثة؛  بتراثها العمراني وتقّدمها الرائد في التنمية الحضرية.    

البنية التحتيةالبنية التحتية
إنشاء اتحاد أو رابطة للمتاحف الخاصة لتعمل كهيئة مهنية تقدم المشورة حول أفضل السياسات   	

والممارسات التسويق الخاصة بالمجال.

الحفاظ على التراث الثقافي لدبي واالحتفاء به والترويج له، من خالل تنظيم المبادرات الرائدة   	
المدعومة من هيئة الثقافة والفنون في دبي. على سبيل المثال: يساعد تنظيم جولة معمارية لالطالع على 

الطرز المعمارية الشعبية والحديثة، والمعاصرة في دبي على تثقيف المقيمين والزوار حول التراث الحديث.

إعادة إحياء متحف مدينة الطفل غير المستغل بشكل كامل في الوقت الحالي، والذي يقع في   	
موقع استراتيجي على طول خور دبي. ويمكن إعادة تطوير وتصميم المتحف ليركز بشكل أكبر على موضوع 

التاريخ الجيولوجي والطبيعي )مثل النباتات والحيوانات الموجودة في دبي(، خاصًة وأن هذا الموضوع لم 
يتم تناوله حتى اآلن بالشكل الكافي. وبذلك، ُيعد المتحف مشروًعا مكّماًل لمشروع "منطقة دبي التاريخية " 

المجاور. كما سيكون أول متحف عالمي للتاريخ الطبيعي في اإلمارات.

المشاركة العامة المشاركة العامة 
إنشاء برامج عضوية تحت عنوان "أصدقاء المتحف" لزيادة انخراط الجمهور في عالم المتاحف.  	

توظيف حسابات هيئة الثقافة والفنون في دبي على وسائل التواصل االجتماعي لزيادة التركيز على   	
التراث الحي لإلمارة، بما في ذلك عروض السرد الشفهي للتاريخ. ويمكن التنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية 

البشرية ووزارة التعليم إلنتاج محتوى مالئم للمدارس.

إنشاء المراكز التراثية في المدارس الخاصة )على غرار المدارس الحكومية في دبي( لزيادة نطاق الترويج   	
لتراث اإلمارة.

زيادة مشاركة الجمهور من خالل استغالل قوة وسائل التواصل االجتماعي، ويمكن تحقيق ذلك عبر   	
التعاون مع الشخصيات اإلماراتية المؤثرة المقيمة في دبي، والتي يمكنها "إضفاء طابع شخصي" على 

تجربة دبي )مثل المدونين والمؤثرين(.

التركيز بشكل أكبر على تراث الطهي واألطعمة الشعبية اإلماراتية من خالل التنسيق مع مدارس   	
فنون الطهي.
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التوصياتالنتائج الرئيسيةالصناعة الثقافية

الوضع الحالي:الوضع الحالي:التراث الثقافي
يتميز تراث دبي القديمة، المادي وغير المادي، بأنه موثق ومحفوظ جيًدا، 

وسيستمر في النمو واالزدهار في ظل المشروعات العمالقة الحالية التي 
يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئةالثقافة والفنون في دبي، وبلدية دبي، وهيئة 

دبي للسياحة.

الثغرات والفرص:
لدى دبي قصة أخرى لترويها: تراثها الحديث. ومن األمثلة على هذا التراث 
الحديث الحفاظ على التراث العمراني الحديث في اإلمارة الذي يعود إلى 
فترة السبعينيات والترويج له، بما فيه أطول ناطحة سحاب في العالم منذ 

عام 2010. 

عوامل التمكين الرئيسية:
البنية التحتية، والمشاركة العامة. 

الوضع المستقبلي:
يستمتع الزوار والمقيمون على حٍد سواء باالنخراط في "قصص" دبي 

القديمة والتراث اإلماراتي، من خالل مناطق الجذب الرئيسية، مثل منطقة 
دبي التاريخية، ومتحف االتحاد. وتنصهر الثقافة غير الملموسة لإلمارة - كتراث 

حي - داخلها وتعد مصدر إلهام لعمليات اإلنتاج في الصناعات الثقافية 
األخرى )مثل التصميم، واآلداب، وفنون األداء(. وبالمثل، االحتفاء بدبي 

الحديثة؛  بتراثها العمراني وتقّدمها الرائد في التنمية الحضرية.    

البنية التحتيةالبنية التحتية
إنشاء اتحاد أو رابطة للمتاحف الخاصة لتعمل كهيئة مهنية تقدم المشورة حول أفضل السياسات   	

والممارسات التسويق الخاصة بالمجال.

الحفاظ على التراث الثقافي لدبي واالحتفاء به والترويج له، من خالل تنظيم المبادرات الرائدة   	
المدعومة من هيئة الثقافة والفنون في دبي. على سبيل المثال: يساعد تنظيم جولة معمارية لالطالع على 

الطرز المعمارية الشعبية والحديثة، والمعاصرة في دبي على تثقيف المقيمين والزوار حول التراث الحديث.

إعادة إحياء متحف مدينة الطفل غير المستغل بشكل كامل في الوقت الحالي، والذي يقع في   	
موقع استراتيجي على طول خور دبي. ويمكن إعادة تطوير وتصميم المتحف ليركز بشكل أكبر على موضوع 

التاريخ الجيولوجي والطبيعي )مثل النباتات والحيوانات الموجودة في دبي(، خاصًة وأن هذا الموضوع لم 
يتم تناوله حتى اآلن بالشكل الكافي. وبذلك، ُيعد المتحف مشروًعا مكّماًل لمشروع "منطقة دبي التاريخية " 

المجاور. كما سيكون أول متحف عالمي للتاريخ الطبيعي في اإلمارات.

المشاركة العامة المشاركة العامة 
إنشاء برامج عضوية تحت عنوان "أصدقاء المتحف" لزيادة انخراط الجمهور في عالم المتاحف.  	

توظيف حسابات هيئة الثقافة والفنون في دبي على وسائل التواصل االجتماعي لزيادة التركيز على   	
التراث الحي لإلمارة، بما في ذلك عروض السرد الشفهي للتاريخ. ويمكن التنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية 

البشرية ووزارة التعليم إلنتاج محتوى مالئم للمدارس.

إنشاء المراكز التراثية في المدارس الخاصة )على غرار المدارس الحكومية في دبي( لزيادة نطاق الترويج   	
لتراث اإلمارة.

زيادة مشاركة الجمهور من خالل استغالل قوة وسائل التواصل االجتماعي، ويمكن تحقيق ذلك عبر   	
التعاون مع الشخصيات اإلماراتية المؤثرة المقيمة في دبي، والتي يمكنها "إضفاء طابع شخصي" على 

تجربة دبي )مثل المدونين والمؤثرين(.

التركيز بشكل أكبر على تراث الطهي واألطعمة الشعبية اإلماراتية من خالل التنسيق مع مدارس   	
فنون الطهي.
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التهيئة لمستقبل قطاع الثقافة في دبي 

جاء تنظيم التقرير في صورة دليل مرجعي، بهدف دعم عمل 
واضعي السياسات، والممارسين، والرعاة على حٍد سواء.

وبينما سّلط هذا التحليل الضوء على الصناعات الثقافية في 
دبي ومسار نموها، فإن هناك جوانب تحتاج إلى مزيد من البحث 

والدراسة. وتشمل ما يلي:

التعّمق أكثر في فهم الدور الذي يمكن أن تلعبه ريادة  	 
األعمال والنظام البيئي للشركات الناشئة في النهوض 

بقطاع الثقافة.
إجراء تقييم إقليمي لدورمناهج العلوم والتكنولوجيا 	 

والهندسة والفنون والرياضيات )STEAM( الطالب 
وتشجيعهم على مزيد من المشاركة في الصناعات 

الثقافية واإلبداعية.

على الرغم من العقبات العالمية بسبب جائحة كوفيد - 19، 
نجحت دبي في دعم مستويات جيدة من الثقة ورأس المال 

االجتماعي الذي سيساعدها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. 
أشارت نتائج االستطالع الذي أجريناه إلى أن 54 % من 

المشاركين كانوا واثقين "نسبًيا" أو "جًدا" في قدرة مؤسساتهم 
على التعافي من آثار كوفيد - 19، وهي شهادة كبيرة على 

قدرة دبي على تحقيق قطاع ثقافة مزدهر.

تقف دبي اليوم عند نقطة تحول، متمتعة بآفاق المحدودة 
من الفرص. ومع تهيئة الظروف المناسبة والتوجيه الحكومي، 
تستعد اإلمارة لتصبح أكثر من رائدة إقليمية في قطاع الثقافة. 

مع استمرار دبي في المسار الذي رسمته لنفسها حتى تصبح 
مركًزا إبداعًيا عالمًيا، فإن لديها القدرة علىإحداث نقلة نوعية 

في مفهوم الثقافة على المستوى العالمي، وفي دورها لدى 
األجيال القادمة. ولكن قبل كل شيء، وهما كانتا، وستبقيان، 

من االحتياجات األساسية لإلنسان عبر العصور. 

الصورة: متحف المستقبل، 2020. 
مستخدمة بموافقة مؤسسة دبي للمستقبل.
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قياس مستوى أداء قطاع الثقافة
 

مثلما ورد في مقدمة هذا التقرير، فإن الفوائد التي تعود على 
دبي من تنمية قطاعها الثقافي تنطوي على شقين: تأثير 

اقتصادي كبير وتأثير اجتماعي دائم. وسيتطلب تتبع النجاح الذي 
تحققه الصناعة في المستقبل مقاييس أقوى. وفي سبيل 

تقييم تأثير قطاع الثقافة على التنمية الشاملة  في دبي، من 
الضروري مراقبة أداء الصناعات الثقافية واإلبداعية وقياسه 

وتوثيقه استنادًا إلى مجموعة جيدة من المؤشرات.

إلدراك كيفية تأثير الثقافة في التنمية، تشجع منظمة اليونسكو 
على وضع إسهامات القطاع في االقتصاد المحلي في 

الحسبان، باإلضافة إلى فوائده االجتماعية )مثل التماسك 
االجتماعي، والتسامح، واالندماج(. ويتماشى هذا النهج مع 

هدف هيئة الثقافة والفنون في دبي المتمثل في لتعزيز التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في اإلمارة عن طريق بناء قطاع ثقافي 
 مزدهر. وعليه، يوصي هذا التقرير باستخدام إطار عمل اليونسكو 

 لعام 2030 كمرجع متكامل في تحديد األساليب 
التي تستخدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي لقياس أداء 

القطاع.

استناًدا إلى إطار عمل اليونسكو لعام 
2030، يقترح هذا التقرير مجموعة مختارة 

من المؤشرات "الرئيسية" لقياس معدل صحة 
ونمو الصناعات الثقافية في دبي. 

باستخدام إطار عمل اليونسكو 2030 كمرجع شامل، تم اقتراح 
مجموعة مكونة من 20 مؤشًرا ثقافًيا رئيسًيا لتكملة مقياس 
هيئة الثقافة والفنون في دبي ألداء قطاع الثقافة وتوسيع 

نطاقه. وحيثما كان مناسًبا، تتم االستفادة من أطر عمل دولية 
أخرى متوافقة مع معايير القطاع لمعالجة األمور الملحة 

المحددة في هذا التقرير.

يتمثل المعيار الرئيسي الختيار المؤشرات في االعتماد على 
مؤشرات األداء الرئيسية الحالية )KPIs( التي تستخدمها هيئة 
الثقافة والفنون في دبي في إطار استراتيجيتها، وتدعيمها، 

وإضافة قيمة إليها، بداًل من تكرارها. وقد تم األخذ في االعتبار 
عالقة هذه المؤشرات الرئيسية العشرين بمؤشرات األداء 

الرئيسية الحالية لهيئة الثقافة والفنون في دبي. 

أخيرًا، نقترح مصادر يمكن االستعانة بها داخل حكومة دبي، 
ويمكن من خاللها جمع بيانات عالية الجودة لكل مؤشر. ومن 

شأن يساعد دمج هذه المؤشرات المقترحة في األنظمة الحالية 
أن يساعد على  تحسين كيفية قياس دبي لمستوى أداء صناعاتها 

الثقافية، وبالتالي، إجراء تقييم أفضل للفوائد االقتصادية 
واالجتماعية العائدة من الصناعات الثقافية واإلبداعية.

الخاتمة 5
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عنصر التمكين

البنية األساسية

التعليم

جذب المواهب واالحتفاظ بها

الريادة واالبتكار

التمويل

اللوائح التنظيمية

المشاركة

المرجع

1
2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

12

13

المؤشر

عدد المؤسسات الثقافية والفنية حسب النوع، للشخص الواحد
عدد المواقع الثقافية والطبيعية والتراثية المحددة والمحمية

عدد المؤسسات التعليمية )الجامعات ومراكز التدريب المهني وغيرها من المؤسسات التعليمية( و/أو البرامج 
المقامة في مجاالت الصناعات الثقافية واإلبداعية داخل دبي )التعليم الرسمي وغير الرسمي(

نسبة الطالب المسجلين في المواد المتعلقة بمجاالت الفنون والتصميم والثقافة )في مراكز التدريب المهني 
وهيئات التعليم العالي(

عدد التأشيرات الثقافية 

نسبة الوظائف المتوفرة داخل قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية مقارنًة بالوظائف األخرى )عدد الوظائف المتاحة(
نسبة إسهام قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية في إجمالي الناتج المحلي لدبي

عدد الشركات والمنظمات غير الربحية المسجلة والعاملة داخل قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية، حسب حجم الشركة
نسبة صادرات قطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية من نسبة صادرات دبي

إسهام القطاع الخاص في مبادرات الصناعات الثقافية واإلبداعية التي تقودها الحكومة

تصور أصحاب المصلحة للوائح التنظيمية والسياسات الخاصة بقطاع الصناعات الثقافية واإلبداعية

عدد األفراد )المواطنون والمقيمون والسياح( المشاركين في األنشطة/الفعاليات الثقافية والفنية على مدار 
االثني عشر شهًرا الماضية

عدد األفراد )المواطنون والمقيمون والسياح( الذين زاروا األماكن الثقافية والفنية )المتاحف والمكتبات والمواقع 
األثرية والمعارض الفنية واالستوديوهات الفنية، وغيرها( على مدار االثني عشر شهًرا الماضية

الشكل  5.3 المؤشرات المختارة لقياس أداء قطاع الثقافة.
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الملحقات

الصورة: منظر لفاب الب في حي دبي للتصميم، دبي. 
الصورة مستخدمة بموافقة معهد دبي للتصميم واالبتكار.
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في عام 2015، نشرت إرنست ويونغ )EY( األوقات الثقافية: 
 Cultural( أول خريطة عالمية للصناعات الثقافية واإلبداعية

 Times: The first global map of cultural and creative
industries(. وقد أعّد التقرير بتكليف من االتحاد الدولي 

لجمعيات المؤلفين والملحنين )CISAC(، وكان أول تقرير يحدد 
القيمة االقتصادية العالمية للصناعات الثقافية واإلبداعية، حيث 

قّيم مساهمته بمبلغ 2250 مليار دوالر أمريكي وتوفير 30 
مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

وضع هذا التقرير إطاًرا لألبحاث الالحقة، حيث أشارت تقارير 
عدة على المستويين العالمي واإلقليمي من التقارير العالمية 
واإلقليمية، على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى بياناته 

األساسية. وكانت األبحاث التي تتناول القيمة العالمية للصناعات 
اإلبداعية والثقافية محدودة للعديد من األسباب، بما في ذلك 
النفقات، من حيث الوقت والموارد، والوصول إلى مجموعات 

كبيرة من البيانات، وتوقف دورة األبحاث بسبب كوفيد19-. 
ولن يكون من غير المنطقي توقع دورة أبحاث مدتها 5 سنوات 

إلعداد تقرير عالمي، وبما أن
عام 2020 كان مختلًفا عن أي عام آخر، فيمكننا أن نأمل 

إعطاء األولوية للبحث في عام 2022.

تتضمن المسائل األخرى التي يجب التعامل معها في تقييم 
الصناعات الثقافية واإلبداعية التعريفات الفضفاضة للصناعات 
اإلبداعية والثقافية، عبر القطاعات، والمهن، واألدوار. وتتباين 
إضافات هذه القطاعات في مجموعات البحث والبيانات من 

بلد آلخر، وغالًبا من والية إلى أخرى أو من هيئة حوكمية إلى 
أخرى، ما يجعل المقارنات المباشرة صعبة، وتستغرق وقًتا طوياًل، 

وتعتمد على االفتراضات. على سبيل المثال، في المملكة 
المتحدة، تضع وزارة الثقافة واإلعالم والرياضة )DCMS( مؤشرات 

قطاع الثقافة، وهو تصنيف صناعي قياسي بريطاني، في حين 
تستخدم منظمة اإلبداع ومهارات األعمال األسترالية التعريفات 

التي وضعها المركز الوطني ألبحاث التعليم المهني.

في أغلب األحيان، تخّيم الصعوبة والتعقيد على صورة البحث 
بسبب البيانات، وتنسيقها، وإمكانية الوصول إليها أو توفرها. 

ويرد ذكر مجموعات البيانات التي استخدمناها في "قائمة 
المراجع". في حين تم استخالص دراسات الحالة والتحليالت 

األخرى على مدار التقرير وتطويرها من المشاورات والمقابالت 
التي ُأجريت مع الحكومة والهيئات األخرى، فضاًل عن خبراء 

الصناعة وأصحاب المصلحة. وتم التطرق أيًضا إلى نتائج 
االستطالع مع الجهات الفاعلية والممارسين األساسيين في 
الصناعة، والذي تم إجراؤه في نوفمبر 2020، بمشاركة أكثر 
من 100 مشارك. ونوّد تقديم الشكر لجميع المشاركين بهذه 

المعلومات على تعاونهم واهتمامهم.

بينما حاولنا تقديم تحليل كامل وتفصيلي للصناعات اإلبداعية 
والثقافية في دبي، يمكن أن تساعد البيانات اإلضافية التي لم 

يتم اعتمادها رسمًيا بعد في تحديد حجم تحليلنا وصالحيته. 

الصورة: كان محمد المليحي مصدر إلهام لجدارية في السركال أفينيو
مستخدمة بموافقة السركال أفينيو.

أ: البيانات المتاحة واستخداماتها

أ: البيانات المتاحة واستخداماتها
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لم يكن هذا التقرير ليرى النور لوال الدعم السخي المقدم من 
العديد من األشخاص والمؤسسات، الذين لم يبخلوا بالوقت 
أو الجهد أو المهارة أو المعرفة أو الحماس أو الشغف  تجاه 

الصناعات اإلبداعية والثقافية.

 لعب أصحاب المصلحة في الصناعة والمؤسسات الثقافية 
دوًرا رئيسًيا في تقديم التوجيه، والمشورة، وتيسير أبحاثنا. 

ونتقدم بخالص الشكر إلى أعزائنا المتخصصين في القطاع أنيت 
ويلكامب، ود. روديجر ويشينبارت، وجاسبر هوب، الذين لم يبخلوا 

بتقديم أوقاتهم وخبراتهم. ونحن ممتنون لكل من إيزوبيل أبو 
الهول )مؤسسة اإلمارات لآلداب(، ونور الحسن )ترجمة(، وتاال 

بدري )مركز الفنون الموسيقية(، وليلى بن بريك )الجناح الوطني 
لدولة اإلمارات (، وأنطونيا كارفر )مركز جميل للفنون(، وباردايج 

داوني )مسرح دانو(، ومحمد عبد اهلل وهاني عصفور )معهد 
دبي للتصميم واالبتكار(، وفيلما جوركوت )السركال أفنيو(، 

وبثينة كاظم )سينما عقيل(، وليزا بال ليشغار )تشكيل(، وهنادي 
محمد ود. ناتاشا ريدج )مؤسسة القاسمي(، وجيسون شاتيال 

)جي إس إم( لتخصيص الوقت لمشاركتنا شغفهم بالصناعات 
اإلبداعية.

إلى الفنانين والمبدعين، الذين يبني شغفهم وحافزهم النظم 
البيئية المستدامة لدبي اإلبداعية، شكًرا جزياًل على مساهماتكم: 

شيخة المزروع، ونايلة الخاجة، وفرح القاسمي، وعبد القادر الريس، 
وفايزة بوقصة، والجود لوتاه، وخالد الشعفار.

الصورة: جناح الفن المعاصر آلرت دبي في أندرسون )كوبنهاجن(، آرت 
دبي 2019. الصورة مستخدمة بموافقة فوتو سولوشنز.
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 نّو د أن �تقدم بالشكر الج��ل لشركائنا المجلس التنفيذي    
في دبي ومركز دبي لإلحصاء وو�ارة الثقافة والشباب  

وهيئة المعرفة والتنمية البش��ة في دبي وسلطة دبي  
للتطو�ر ومجمع دبي اإلعالمي وحي دبي للتصميم  

لالبتكار ومؤسسة دبي للمستقبل وغرفة دبي 5NI وم�اكز 
وجمارك دبي ومجموعة آرت دبي, وف��ق العمل بقيادة آية 

. نا�اغي (ألكوف لالستشا�ات)
والشكر الج��ل موصول أيضًا لف��ق البحث والكتابة: تا�ا 

ماهتفر، ميساء كنعان، كا�ولين جوتمان، جولي جاكسون، 
سيمون إليس، كا�لو ���و (استود�و فيور�تينو)؛ لتقديمهم 

الدعم في العمليات التح����ة.
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