
كوفيد-19،  جائحة  سببتها  عالمية  تحديات  تجاوزه  تلت  جذري  ر  تغيُّ بمرحلة  حاليًا  الثقافة  قطاع  يمر 
ويقدم هذا التقرير أول تقييم على نطاق عالمي لآلثار المختلفة التي سببتها الجائحة في مختلف المناطق 
والقطاعات الفرعية، ويعرض إطارًا متكاماًل للسياسات الالزمة لدعم تعافي قطاع الثقافة في أعقاب ما 

شهده من تدهور لإليرادات وسبل عيش العاملين فيه.

يدعو التقرير إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج حوكمة الثقافة لتعزيز استدامتها وقدرتها على الصمود 
التعاوني متعدد التخصصات، والتي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع  والتعافي، ويحدد مجاالت العمل 
االجتماعي واالقتصادي للفنانين والعاملين في قطاع الثقافة، وبناء نظام بيئي ثقافي مترابط يتميز بالتنوع 
الثقافي واإلبداع. وتدعم هذا النهج المعياري ذا الخطوات الفعالة على مستوى النظام حزمٌة من البيانات 
عبر  والفرص  المساواة  وحماية  عامة،  كمصلحة  الثقافة  وضع  تعزيز  أهمية  على  تشدد  التي  األساسية 

مسارات سلسلة القيمة الثقافية بأكملها.

يستفيد  أن  يمكن  التي  الفرص  والنهضة"  والتجدد  الصمود  كوفيد-19،  زمن  في  "الثقافة  تقرير  يحدد 
منها األطراف المعنية وأصحاب المصلحة على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والقطاعين الخاص 
الثقافة وضمان قدرته مستقباًل على الصمود  إلى تنسيق الجهود لتحصين قطاع  أنه دعوة  والعام، كما 

والتعافي، إضافة إلى تحرير قدراته الكامنة بوصفها محركًا مهمًا لجهود التنمية الشاملة المستدامة.
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الثقافة في زمن كوفيد-19
الصمود والتجدد والنهضة 



رسم بياني يوضح تعافي قطاع الثقافة 
شهد قطاع الثقافة، خالل جائحة  كوفيد-19، تدهورًا ملحوظًا، حيث ُفقد ما يقرب 
التقديرية  الخسائر  تراوحت  بينما  وحده،   2020 عام  في  وظيفة  ماليين   10 من 
المستوى  على  الثقافية  الممارسات  وشهدت  و%40.   %20 بين  لإليرادات 
المضافة  القيمة  إجمالي  في  أضعاف  ثمانية  بمقدار  أكبر  انخفاضًا  الشخصي 
أداء  في  عام  هبوط  وصاحبها  الكلي،  لالقتصاد  العالمي  المتوسط  مع  بالمقارنة 
بعض القطاعات الفرعية بنسبة 25% بسبب حدة االنكماش االقتصادي وتدابير 

الصحة العامة التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

يقدم  تقرير  هو   – والنهضة  والتجدد  الصمود  كوفيد-19:  زمن  في  الثقافة 
رؤًى مهمة حول التحول الهيكلي والتوجهات التي يمكن أن تعزز قطاع الثقافة 

بوصفه حجر الزاوية لالقتصاد القائم على االستدامة والرفاه.
 

تم طرح مجموعة من وجهات النظر المتعلقة بالتنمية االستراتيجية للحكومات 
منفعة  بوصفها  الثقافة  قيمة  لتعزيز  والخاص  العام  القطاعين  في  وشركائها 
للقطاع،  األساسية  االحتياجات  تلبية  مع  القطاعات،  بين  التعاون  وتشجيع  عامة، 
إضافة إلى دعم العاملين في الثقافة للتأقلم مع عالم متغير، وتكافؤ الوصول إلى 

الفرص عبر سالسل القيمة الثقافية.

تحول  نقطة  الثقافة  قطاع  يشهد 
إلعادة  مهمة  فرصًة  ُتمثل  حاسمة 
استراتيجيًا  محركًا  بوصفه  صياغته 
االنتفاع  يجب  المستدامة.  للتنمية 
القوى  جميع  وحشد  الزخم،  قوة  من 
الثقافة،  قطاع  تعافي  لتسريع  الفاعلة 
ومستدام  مزدهر  مستقبل  وصياغة 

ومتنوع. 

"بما أن الحروب تندلع في عقول البشر، لذلك يجب أن ُتبنى 
وسائل الدفاع عن السالم في عقولهم أيضًا"

%25
تدهور في القيمة اإلجمالية 

المضافة GVA لقطاع الثقافة
في 2020 نتيجة جائحة

كوفيد-19* 

ملخص



منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة، )اليونسكو(

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

ضربت جائحة كوفيد-19 )أو ما ُتعرف باسم كورونا( جميع بقاع األرض، وكانت نتائجها مدمرة وكارثية فمن خسائر فادحة في األرواح إلى توقف شبه 

كامل لعجلة االقتصاد العالمي وما رافقها من تدابير التباعد االجتماعي والعزلة المفروضة، وإغالق كامل للمدارس والمؤسسات والشركات، وشلل 

حياتنا،  مسار  على  أّثرت  حاسمة  مصيرية  تحّوالت  مجتمعاتنا  على  فرض  الذي  األمر  العيش،  وسبل  الحياة  أنماط  فاضطربت  االجتماعية،  الحياة  في 

وجعلتنا نضع في االعتبار التصورات المستقبلية التي تعزز قدرتنا على التكيف والمواجهة.

وبالطبع، لم تكن الثقافة بمنأًى عن ذلك، فقد عصفت الجائحة بالقطاع الثقافي على مدار عامين كاملين، أدت إلى توقف عجلته، وأصابته  بالشلل، مما 

جعل البيئة الثقافية ترزخ أمام تحٍد هائل، حيث تضخم الخلل الهيكلي، وتعاظمت أوجه الضعف التي ابُتلي بها هذا القطاع قبل ذلك خالل األزمة المالية 

العالمية، فزاد مداها وتأثيرها بشكل ملحوظ في ظل الجائحة. لقد فقد العديد من الفنانين والعاملين في قطاع الثقافة مورد رزقهم، وازدادت عمقًا 

الفوارق الموجودة مسبقًا، ال سيما المتعلقة بالنساء والفتيات؛ لينعدم ويتفاقم األمن االجتماعي واالقتصادي، األمر الذي دفع صّناع القرار والعاملين 

في قطاع الثقافة إلى التركيز واالستناد بشكل أكبر على الدور االجتماعي واالقتصادي الذي تقدمه الثقافة بوصفها السبيل إلى التعافي.

إن اتساع فجوة األزمة العالمية بشكل غير مسبوق يفرض على جميع األطراف والجهات التنسيق والتعاون على الصعيدين اإلقليمي والعالمي. وفي هذا 

اإلطار، تضافرت جهود اليونسكو ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وتوّحدت مواردهما لوضع خريطة طريق تتضمن نهجًا شاماًل ومتكاماًل تهدف 

إلى دعم نهضة الثقافة وإحيائها من جديد. 

ليًا يغطي جميع المناطق والنطاقات الثقافية منذ مارس  لبيان مدى  يقدم تقرير الثقافة في زمن كوفيد-19: الصمود والتجدد والنهضة تحلياًل أوَّ

الثقافة، وتحدد شكل االستجابة المحورية لهذه  التي تعيد صياغة قطاع  الرئيسية  التوجهات  الثقافة، يكشف عن  الجائحة على مجمل قطاع  تأثير 

رات. سيتم عرض التقرير في القمة الثقافية أبوظبي المقرر عقدها في مايو 2022 تحت شعار "الثقافة أسلوب حياة"، والتي تدور محاور أعمالها  التغيُّ

حول استكشاف مفاهيم الروح الجماعية وتحفيزها، والحاجة إلى بناء األنظمة البيئية الثقافية، وتبّني الثقافة كتجربة حية.

واليوم ومن صميم المشكالت تتراءى أمامنا فرصة فريدة من نوعها إلحداث تغيير جذري في قطاع الثقافة ال سيما وأن العالم في طور تبني إصالحات 

د التحدي اآلخر في قدرتنا على الحفاظ على هذه اإلصالحات واالبتكارات عندما  التقليدية. ويتجسَّ مهمة تتحدى الفرضيات والمقدمات والممارسات 

ن بكل ما يخص حياتنا ومجتمعاتنا. لذلك، يجب أن نتأكد تمامًا من عدم العودة إلى اتباع النماذج القديمة  تترسخ لدينا القدرة على العودة إلى التكهُّ

نفسها واالفتراضات والمقدمات واألنماط السابقة المألوفة؛ ألنها كشفت في فترة الجائحة عن مدى ضعف البيئة اإلبداعية وهشاشتها.

من  مجموعة  طرح  إلى  إضافة  التقرير  إليه  يهدف  ما  وهذا  زخمها.  وزيادة  التحول  عجلة  لدفع  بالغة  أهمية  والمبادرات  والتدابير  السياسات  تمتلك 

ُتمهد  مواتية  ظروف  تهيئة  على  المعنية  واألطراف  السياسات  صانعي  يدفع  بما  القرار،  واتخاذ  والتفكير  للحوار  الباب  تفتح  واالستفسارات  األسئلة 

الطريق لبناء قطاع ثقافي متنوع ومزدهر وقادر على الصمود والتعافي. 

العالمي  اليونسكو  ومؤتمر  الثقافة،  حول   )G20( العشرين  لمجموعة  المقبل  الوزاري  االجتماع  التالية:  الثقافية  المعايير  تبني  إلى  العالم  يتجه 

2022. لذلك،  2022، والذي سُيعقد على التوالي في إندونيسيا وفي المكسيك في سبتمبر  للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة )موندياكولت( 

علينا االستفادة بالتزامن من الزخم المتنامي إلعادة بلورة السياسات الثقافية وإطالق حوار جديد حول مستقبل قطاع الثقافة. 

يعكس هذا التقرير استمرار التعاون القائم بين اليونسكو ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عبر سلسلة من المبادرات االستراتيجية التي تلتزم في 

دعم النهوض بالثقافة لما تقدمه من منفعة عامة، مع حماية أشكال التعبير الثقافي، وتعزيز تنوعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

2030 وما بعده.

تمهيد



الثقافة في زمن جائحة كوفيد-19: الصمود والتعافي والنهضة - هو ثمرة التعاون بين منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( 

ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

تم تطوير المشروع بتوجيه من إرنستو أوتون آر، وريتا عون عبدو، وفريق مكوٍن من إيزار ألوندو-أسومو، وسارا غارسيا دوغارتي، وبابلو غواياسامين 

مادرينان، وغابرييل تيبوتو، وباربارا منغيز غارسيا، وكلير ديلون )من اليونسكو(؛ وجريجوري بايكر، ود. إيلينا رايافسكيخ، وجورج إدواردو بينتو، ونادية 

صبري، وشيخة المهيري )من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي(. وقد عمل الفريق بشكل وثيق مع توم فليمنج في إعداد هذا التقرير.

ارتكز التقرير على مصادر عديدة، منها تحليالت شركة "ماكينزي آند كومباني". وفي هذه اإلطار، يوجه المؤلفون خالص شكرهم، وبصفة خاصة، إلى 

مارغو كونستانتين، وفرانزيسكا هينتز، ومارتن ريبكو، وفيفين سينغر، ولويك تالون، وبنغ وين من "ماكنزي آند كومباني".

أثناء  التقرير، والذين جرت مقابلتهم  التالية أسماؤهم والذين ساهموا في وضع األفكار الرئيسية لهذا  كما نتقدم بجزيل الشكر إلى خبراء القطاع 

أوّسا، وأنطوني  وأندريه  ريبو، وأالن فالفيردي بالنكو،  وأليساندرا سيّرا، وألفونسو كاستيالنو  إيليس، وعائشة ديم،  البارامبيل، وأدريان  إعداده: عبدول 

سارجنت، وبيت زاوالن، وبنجامين بولدين، وبيل براغين، ودانييل جاد، وإيديتي إيفيونغ، وإيميلي غوردنكر، وليليان إيجلسياس، وجيمس هارت، وجوليوس 

هينيكِي، والريسا مارتينا، والسانا سيسيه، والورا لوت، ولورنس هيوز، ولي تشين، ولويزا أروز كوريا، ومانويل راباتي، وماريس مكديرموت، ومارك وي، 

وماثيو ترينكا، ومايكل سابا، وميلينا دراتشجيفيك سيتشيك، ومهّند البكري، ونتالي غواي، وبول أوينز، وبييرلويغي ساكو، وبنتوس إدغرين، وراشيل 

تان، وسمريتي راجاريا، وتينا شيرويل، وتوال أودونسي، وفيرونيكا غيفريمون، ويونيونغ جيون، وإيفون ثام.

كما استفاد التقرير من آراء وتقييمات المراجعين الزمالء التالية أسماؤهم: بسمة الحسيني، وغوردي بالتا بورتوليس، والبروفسور بيير جين بنغوزي.

هذا، وقد حظي بكل تقدير من العاملين في اليونسكو ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ما قّدمه الموظفون التالية أسماؤهم من مساهمات ودعم 

وهم: تيموثي كورتس، وبيرتا دي سانكريستوبال، وليديا ديلومو، ودميانو غيامبوالي، والورا فرانك، وإنغريد باستور رايز، وروشيل روكا-هاشم )من 

اليونسكو(، وإيمان السيد ومهدي رحّيم وماهيش كومار رانجان وأسامة الجمل وإلياس حمشو وأماندا دايل )من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي(. 

شكر وتقدير



الملخص التنفيذي
المقدمة

األثر الواسع والمختلف لجائحة كوفيد-19 على قطاع الثقافة  الفصل 1: 
انعكاسات الجائحة على قطاع الثقافة    .1

1.1 التأثير االقتصادي غير المتكافئ والمتفاوت عبر قطاع الثقافة   
1.2 جائحة كوفيد-19 من المنظور الثقافي: التأثيرات الخمسة الكبرى   

الفصل 2:  التوجهات الرئيسية إلعادة رسم معالم قطاع الثقافة في ضوء جائحة  كوفيد-19 
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حول  األشخاص  مليارات  حياة  على  بظاللها  كوفيد19-  جائحة  ألقت 

بتها في األرواح وتأثيرها  العالم، فباإلضافة إلى الخسائر الُمدمرة التي سبَّ

ضائقة  في  أيضًا  الجائحة  تسببت  الصحية،  الرعاية  أنظمة  على  السلبي 

قطاع  ففي  تقريبًا.  العالمي  االقتصاد  قطاعات  كل  ت  مَسّ اقتصادية 

الثقافة، تقطعت سبل العيش بالعديد من الفنانين والمهنيين وفقدوا 

مورد رزقهم، وحدث خلل طويل األمد في أنشطة وعمليات المنظمات 

هيكل  هشاشة  عن  الجائحة  كشفت  حيث  الثقافية،   والمؤسسات 

القطاع الثقافي على كل مستوياته، وزادت حدة التفاوت الذي كان موجودًا 

بالفعل. لقد أظهرت الجائحة خطوط التصدعات في بنى القطاع الثقافي، 

فترات  عبر  الُمّتبعة  للسياسات  المتراكم  الفشل  نتيجة  حدثت  والتي 

طويلة. لقد ظلت الحكومات لمدة طويلة تعي دور قطاع الثقافة وتفهم 

أهميته في تحقيق النمو االقتصادي، إال أنها كانت غالبًا ما تتجاهل أهمية 

مساهماته في تنمية القطاعات األخرى، مثل الرفاه المجتمعي والتنمية 

هذه  إخفاقات  بين  المباشرة  الصلة  التقرير  هذا  يصف  المستدامة. 

في  بالثقافة  تحيق  التي  بالمخاطر  المحفوف  الراهن  والوضع  السياسات 

التي يواجهها القطاع  التحديات الكبيرة  العالم، ويستعرض  جميع أنحاء 

يوضح  الختام،  وفي  الجائحة.  بسبب  حدتها  تفاقمت  وكيف  الثقافي، 

ويدعو  الثقافة،  تقييم  بها  يتم  التي  الطرق  صياغة  إعادة  ضرورة  التقرير 

إلى دعمها ُمدلاًل على أهمية الثقافة كأساس لمستقبل أكثر شمولية 

واستدامة يطابق متطلبات المعايير المقبولة اجتماعيًا ومهنيًا. 

قطاع  على  المقاييس  بكل  مدمرًا  كوفيد-19  جائحة  تأثير  كان  لقد 

الثقافة. ففي حين انخفضت القيمة اإلجمالية المضافة )GVA( لالقتصاد 

 )GVA( العالمي بنسبة 3% عام 2020، نجد أن القيمة اإلجمالية المضافة

على  فقط  زنا  ركَّ وإذا   .%8 بنسبة  انخفضت  قد  العالمية  الثقافة  لقطاع 

فسنجد  الشخصية،  الخبرات  على  تعتمد  التي  الثقافة  قطاع  نطاقات 

بنسبة  انخفضت  قد  القطاع  لهذا   )GVA( المضافة  اإلجمالية  القيمة  أن 

25%، وهو انخفاض يتجاوز المتوسط العالمي لالقتصاد بكامل قطاعاته 

وإما  انخفاضًا  إما  العالم  مناطق  مختلف  شهدت  لقد  أضعاف.  بثمانية 

هبوطًا ملحوظًا في معدل النمو خالل الفترة التي سبقت الجائحة. فنرى 

يشهد  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  في  الثقافة  قطاع 

عام  في   GVA المضافة  اإلجمالية  القيمة  في   %13 بنسبة  ر  ُقدِّ هبوطًا 

2020، بينما شهدت الدول العربية تباطؤًا، حيث انخفض معدل النمو في 

المنطقة إلى 1.5% خالل الفترة نفسها.

المجال  في  العاملين  عائدات  على  كبير  تأثيٌر  كوفيد-19  لجائحة  وكان 

رت الحكومات الخسائر في نطاٍق  الثقافي والمؤسسات الثقافية، حيث قدَّ

10 ماليين وظيفة في  ت الجائحة إلى فقدان  20 و40%.2 لقد أدَّ يتراوح بين 

عام 2020 وحده، وكان األفراد من العاملين بعقود قصيرة األجل وعقود 

المقرات  إغالق  ى  أدَّ لقد  تضررًا.  األكثر  هم  جارية  مشاريع  ضمن  مؤقتة 

انتشار  من  الحد  أجل  من  المفروضة  االجتماعي  التباعد  وقيود  الثقافية 

المرض إلى إلغاء عدد كبير من أنشطة اإلنتاج المادي والعروض وأنشطة 

وبرامج  والمهرجانات  واالحتفاالت  الثقافية  والممارسات  الحي  التراث 

اإلقامة الفنية وأنشطة التبادل الثقافي أو تأجيلها أو تحويلها. لقد كانت 

الوقت  في  فة  وُمكلِّ مرّتبة  وغير  بطيئة  والفتح  التشغيل  إعادة  عملية 

نفسه. تشمل التحديات المستمرة على المدى القصير محدودية السعة 

االستيعابية للفعاليات، وتطبيق التدابير الصحية، والحاالت المرضية بين 

في  للمشاركة  العودة  عن  الجمهور  شرائح  بعض  وإحجام  الموظفين، 

األنشطة في المقرات الثقافية. 

وأيضًا، تعد التحوالت األوسع في سالسل القيمة الثقافية، من اإلنتاج إلى 

الوصول، واضحة تمامًا. ففي شمال  إلى تيسير  التوزيع  االستهالك، ومن 

رقمنة  في  ملحوظًا  تسارعًا  نجد  الخصوص،  وجه  على  األرضية،  الكرة 

 ،2020 عام  ففي  كوفيد-19.  جائحة  بسبب  الثقافة  قطاع  أنشطة 

دوالر  مليار   2.7 إلى  الرقمية  القنوات  ورسوم  العائدات  من  الدخل  وصل 

أمريكي على مستوى العالم، ويشكل هذا الدخل اآلن أكثر من ربع إجمالي 

بتصاعد  كبير  حد  إلى  مدفوعًا  التطور  هذا  كان  الثقافي.  القطاع  إيرادات 

في االشتراك في خدمات الفيديو عند الطلب )VoD( وخدمات البث. وقد 

جديدة  طرقًا  واستكشف  الرقمية  التكنولوجيا  أيضًا  التراث  قطاع  تبّنى 

وتعميقها  المادية  وغير  المادية  الثقافية  الموارد  إلى  الوصول  لتيسير 

أساليبها  صياغة  تعيد  المتاحف  من  العديد  نرى  فأصبحنا  وتنويعها؛ 

مؤسسات  مع  بالتنسيق  وقيامها  مقتنياتها،  مجموعات  عرض  في 

اإلنترنت،  عبر  وقنواتها  محتواها  وتنويع  رقميًا،  المعارض  لعقد  أخرى 

سمحت  لقد  الرقمية.  المنصات  عبر  التعليم،  مثل  خدمات،  وتقديم 

مفتوحة  اتصالها  قنوات  على  بالحفاظ  للمهرجانات  الرقمية  البيئة 

على  األرشيفية  للمواد  بث  من  إليها،  الوصول  وتسهيل  جمهورها،  مع 

اإلنترنت إلى إنتاج الفعاليات والعروض الرقمية الحية.

ومع ذلك، وفي الوقت الذي نجد فيه تغيير الرقمنة لشكل الممارسات 

أن  إال  المعنية،  األطراف  لبعض  جديدة  لفرص  الباب  وفتحها  الثقافية، 

تأثير الرقمنة تفاوت عبر قطاع الثقافة، وثّمة ثغرات ملحوظة في القدرة 

بسبب  والصغيرة؛  الكبيرة  المنظمات  بين  الثقة  وفي  والخبرة  والسعة 

والفنون  التراث  من  وتراوحت  والثقافية،  الجغرافية  النطاقات  اختالف 

البصرية والكتب إلى الوسائط السمعية والبصرية والتفاعلية والخدمات 

زته  حفَّ الذي  المتسارع  الرقمي  التحول  ى  أدَّ لقد  والتصميمات.  اإلبداعية 

الرقمية؛  الخدمات  إلى  الوصول  تيسير  في  التفاوت  تفاقم  إلى  الجائحة 

الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي
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الثقافة في زمن كوفيد-19 الصمود والتجدد والنهضة

إلى  تفتقر  التي  والجماهير  الثقافية  الفاعلة  الجهات  ق تهميش  مما عمَّ

تنتج  كي  الرقمية  الوسائل  لتتبّنى  االتصال  وسائل  أو  القدرات  أو  الموارد 

ع كذلك الهوة بين  المحتوى الثقافي وتوزعه وتسهيل الوصول إليه، ووسَّ

الرواتب في المجاالت الرقمية.

والفنانين  الشعبية  المنظمات  أن  على  أدلة  نجد  التغيير،  هذا  كل  وسط 

بذلوا  قد  السائد  التيار  خارج  الثقافة  قطاعات  في  والعاملين  الناشئين 

الجديد  الثقافي  البيئي  النظام  هذا  ضمن  بمكان  للمطالبة  وسعهم 

التعبير  أشكال  تنوع  لجوهر  خطيرًا  تهديدًا  بدوره  هذا  ويشكل  المتغير، 

ال  الثقافة،  قطاعات  في  العاملين  من  العديد  على  تعّذر  لقد  الثقافي. 

سيما الحرفيين المستقلين والفنانات والفنانين المنتمين إلى األقليات 

وسبل  حرفهم  على  الحفاظ  المهّمشة،  المحرومة  المجموعات  أو 

عيشهم ومصادر أرزاقهم؛ مما دفعهم إلى مغادرة المجال تمامًا. 

 

بفروق  تتميز  كوفيد-19  جائحة  لعواقب  الثقافة  قطاع  استجابات  إن 

دقيقة مع شدة التعقيد. ففي كل رحلة ابتكار أو قصة صمود نجد أمثلة 

على عدم تكافؤ الوصول إلى الفرص مع فقدان المواهب. ومع ذلك، وفي 

ظل هذه الصورة المتشابكة التي ال تزال في طور التطور، أصبحت خمسة 

اتجاهات أساسية هي األكثر وضوحًا:

الثقافة: ظهرت  القيمة االجتماعية لقطاع  التركيز على  تعزيز   .1

الطرق  من  يتضح  كما  المقدمة،  في  للثقافة  االجتماعية  النتائج 

منظور  )من  لها  الجماعات  وتقييم  الثقافة  فهم  بها  يتم  التي 

الثقافية  للمشاركة  األساسية  بالمساهمة  واالعتراف  الطلب(، 

العمل  الثقافة  قطاع  في  معينة  أقسام  على  كوفيد-19  جائحة 

التعجيل  أهمية  إدراكها  مع  العامة  المصلحة  من  بدافع  معًا 

بإنجاز المهام إلنجاح الغرض المشترك. هناك العديد من األمثلة 

طلبًا  الحكومات  إلى  مشترك  بطرح  تقدمت  ثقافية  لمؤسسات 

وفنانون  كبرى  ثقافية  مؤسسات  ومنها  واالستثمار،  للدعم 

وقّدموا  والناشئين  المستقلين  الفنانين  مع  تواصلوا  معروفون 

الدعم لهم، وهناك أمثلة لقنوات تم فتحها لتعزيز تبادل المعرفة 

والمعلومات حول تطوير آليات المواجهة واالستراتيجيات وتنظيم 

وسائل وسبل النجاة من تبعات الجائحة. هناك أيضًا أمثلة لفنانين 

بأنفسهم  أنفسهم  ينظمون  ممن  الثقافة  قطاع  في  وعاملين 

لتشارك المعارف ووسائل تنظيم طرق االستمرار والبقاء وتوحيد 

والمجتمع  الحكومات  من  الملحوظ  اإلهمال  على  ردًا  صوتهم 

الشكل،  بهذا  وسائله  واختالف  التعاون  أنماط  تعدد  إن  المدني. 

الثقافة، قد  تواجه قطاع  التي  الهيكلية  التحديات  التأكيد على  مع 

ساهم في تنشيط تضامن القطاع، وعّزز بناء رؤية مشتركة حول 

قيمة الثقافة وأهمية دورها في المجتمع. 

أسهمت  لقد  الرقمية:  والتقنيات  الممارسات  ي  تبنِّ سرعة   .4

داخل  متعددة  أقسام  عبر  الرقمي  التحول  تسريع  في  الجائحة 

إلى  الوصول  تكافؤ  غياب  وضوح  من  الرغم  على  الثقافة،  قطاع 

فرص الموارد الرقمية. لقد اتضح دور التقنيات الجديدة في توسيع 

صلتها  واتضحت  الثقافي،  البيئي  النظام  مقومات  بعض  نطاقات 

تهديدًا  نفسه  الوقت  في  تشّكل  أن  يمكن  أنها  إال  به،  الوثيقة 

والحياة، ال سيما في  للنمو  البيئي  النظام  أخرى من  أجزاء  لقابلية 

الدعم لتمكين  الفعالة، وآليات  حال غياب السياسات المستنيرة 

المتاحة  الفرص  بأكمله من االستفادة من  الثقافي  البيئي  النظام 

عبر آفاق مستقبل التقنيات وتطورها المتسارع. 

والتجارية  والتشغيلية  االستراتيجية  الممارسات  تكييف   .5

ومعها  المنظمات  أعادت  لقد  الثقافية:  القيمة  سالسل  عبر 

يحذونها  التي  الطرق  تصور  الثقافة  قطاع  في  والعاملون  الفنانون 

أصبح  حيث  وتوزيعه،  وإنتاجه  وإبداعي  ثقافي  محتوى  إلنتاج 

الكثيرون اآلن يشككون في الجدوى طويلة المدى لممارساتهم 

من  لحظة  نعيش  إننا  الجائحة.  فترة  سبقت  التي  وأنماطهم 

واالستهالك  اإلنتاج  ُنُهج  من  جديد  جيل  مع  المفرط  االبتكار 

والتقنيات  الكتل،  سلسلة  تقنيات  استخدام  تشمل  التي  الثقافي 

لحدود  العابر  المتقاطع  الفن  أشكال  وُنُهج  والتفاعلية،  الغامرة 

)من  متزايد  نحو  على  المتعددة،  الفنية  القطاعات  وعبر  قواعده، 

ذلك،  ومع  الثقافي.  اإلبداع  لتعزيز  والوسائط(  االختصاصات  خالل 

فإن الشعور باإلثارة الذي يحدثه مثل هذا التقدم التقني واإلبداعي 

واالبتكاري يجب أن ُيخّفف من حدة غياب تكافؤ الوصول إلى الفرص 

الثقافية  والمنظمات  العاملون  يقوم  المجتمعات.  رفاه  في 

الحكومات  ويدعون  االجتماعية  قيمهم  على  الضوء  بتسليط 

لمجتمعات  وأساسًا  عامة  منفعًة  بوصفها  الثقافة  دعم  إلى 

الممارسة  من  راسخ  أساس  إلى  تستند  واستدامة  شمولية  أكثر 

لعرض  جديد  مقترح  إنشاء  يؤدي  قد  الثقافية.  للحقوق  الكاملة 

بشكل  للثقافة  االجتماعية  للتأثيرات  حًا  ُمرجِّ يكون   - القيمة 

بالجماعية  أكثر  ُنُهج تتسم  الثقافة نحو  إلى توجيه قطاع  أكبر - 

واألجهزة  الوزارات  مع  التعاون  ويعزز  واالستثمار،  السياسات  في 

يجب  والصحة.  التعليم  مثل  مجاالت،  في  والصالحية  الوالية  ذات 

تكافؤ  أولوية  الثقافة  قيمة  لعرض  الجديد  المقترح  هذا  يتيح  أن 

الوصول إلى الفرص والمشاركة عبر كل عنصر من عناصر النظام 

من  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  وسيكون  للثقافة.  البيئي 

األمور المحورية؛ ألنه سيعزز نسب التمثيل، ويدعم المساواة في 

الحقوق، ويرعى بزوغ متنوعات متعددة في أشكال التعبير الثقافي.

والعاملين  الفنانين  عيش  سبل  ضمان  بأهمية  الوعي  زيادة   .2

تقديم  من  الرغم  على  أرزاقهم:  ومصادر  الثقافة  قطاع  في 

الحكومية والمؤسسات  الحكومات والمنظمات غير  العديد من 

قطاع  في  والعاملين  للفنانين  المساعدَة  الخاصة  والشركات 

فترة  أثناء  الثقافة  بقطاع  خاصة  إغاثة  برامج  شكل  على  الثقافة 

المنهج  قضية  بشأن  متزايدة  مخاوف  هناك  أن  إال  الجائحة، 

بعدم  تتسم  والتي  الثقافة،  قطاع  في  التوظيف  طرق  في  المتبع 

اليقين  عدم  حالة  أثَّرت  لقد  اليقين.  عدم  ويشوبها  االستقرار 

الفنانين  على  حاد  بشكل  الجائحة  سبقت  التي  االستقرار  وعدم 

األفراد، ومن يعملون منهم لحسابهم الخاص، وعلى المنظمات 

على  جميعًا  قدراتهم  أيضًا  بها  وتأثرت  والمؤسسات،  الصغيرة 

لهم  الالزم  النقدي  التدفق  وضمان  اإلغاثة  برامج  إلى  الوصول 

الجائحة  كشفت  لقد  كوفيد-19.  جائحة  مثل  األزمات،  لمواجهة 

على  الحصول  وفي  األجور،  في  للتفاوت  الراهن  الوضع  عن  أيضًا 

ورعاية  التقاعد،  معاشات  )مثل  واالقتصادية  االجتماعية  المزايا 

في  وكذلك  الصحية(،  بالرعاية  والتمتع  البطالة،  وإعانات  األطفال، 

رأس  مزايا  أو  الرقمية  األساسية  البنى  مثل  الموارد  إلى  الوصول 

إلى  الجائحة  بسبب  األنشطة  تعطل  ى  أدَّ لقد  االجتماعي.  المال 

زيادة المصاعب االقتصادية على النساء ِمّمْن يعمْلن بشكل عام 

في وظائف غير مستقرة بالمرة، ويتقاضين مقابلها أجرًا أقل من 

ض  ى فرض إجراءات اإلغالق إلى تعرُّ أجر الرجال. باإلضافة إلى ذلك، أدَّ

اإلنترنت  عبر  العنف  ذلك  في  بما  االجتماعي،  للعنف  أكثر  النساء 

والمضايقات.

فرضت  القطاعات:  بين  التضامن  وتعزيز  التعاون  مستوى  رفع   .3

التي يمكن أن يتيحها التقدم التقني أو يزيد من استفحاله.

هات في تسليط الضوء على الحاجة  يسهم التقييم الدقيق لهذه التوجُّ

إلى قيادة التغيير الهيكلي في قطاع الثقافة لضمان استدامته وقابليته 

لنطاقات  إطارًا  التقرير  هذا  يعرض  الطويل.  المدى  على  والحياة  للنمو 

تسريع  في  تساعد  أن  يمكن  أدناه(   1 الشكل  في  )الموضحة  أولوية  ذات 

كوفيد-19،  جائحة  من  العالم  خروج  مع  بالتزامن  الثقافة  قطاع  تعافي 

االجتماعي  التجديد  في  أساسيًا  دورًا  ليؤدي  مكانة  في  القطاع  وضع  ومع 

واالقتصادي، وبناء مستقبل مستدام يتماشى مع تطلعات خطة األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

في  والعاملين  للفنانين  االقتصادي  االجتماعي  الوضع  ضمان   .1

أصبح  القصير،  المدى  على  الجائحة:  أعقاب  في  الثقافة  قطاع 

على  الثقافة  قطاع  في  والعاملين  للفنانين  االقتصادي  االستقرار 

تكون  أن  فيمكن  والطويل،  المتوسط  المديين  على  أما  المحك. 

تحقيق  نحو  إلهام  مصدر  الجائحة  من  المستفادة  الدروس 

عمل  ظروف  يضمن  بحيث  القطاع،  في  منظم  منهجي  تحول 

ويضمن  واالقتصادية،  االجتماعية  الحماية  ويعزز  استقرارًا،  أكثر 

الفني،  التعبير  حرية  وصون  التنقل،  حواجز  من  والحدَّ  العادل،  األجر 

دعم  ويجب  الوظيفي.  التطوير  فرص  وإتاحة  المهارات  وتطوير 

والمبادرات  التنظيمية  واألطر  السياسات  خالل  من  الجهود  هذه 

الثقافة  قطاع  في  والعاملين  الفنانين  مكانة  لتعزيز  المناسبة 

وحمايتهم، بما يتماشى مع متطلبات أحكام المعايير ذات الصلة، 

الفنانين،  أوضاع  بشأن   1980 لعام  اليونسكو  توصية  ذلك  في  بما 

واتفاقية عام 2005 لحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها. 

يسلط هذا التقرير األخير الضوء أيضًا على الحاجة إلى حماية الحقوق 

المدمر  التأثير  مواجهة  في  سيما  ال  للجميع،  وضمانها  الثقافية 

لعواقب جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الحرية الفنية. 

الثقافة  قطاع  تعافي  لتعزيز  األدلة  على  القائم  الدعم  بناء   .2

المدى  المستدامة على  التنمية  ونموه وضمان مساهمته في 

الطويل: كشفت جائحة كوفيد-19 وجود ثغرات عدة في البيانات 

المتعلقة  المعلومات  ذلك  في  بما  الثقافة،  بقطاع  الصلة  ذات 

وريع  والرسوم  والعائدات  الثقافة،  قطاع  في  والعاملين  بالفنانين 

المحلي  الناتج  ومساهمات  التوظيف،  وأرقام  المؤلف،  حقوق 

أيضًا  وكشفت  الجمهور.  استهالك  أنماط  وفي  الدقيقة،  اإلجمالي 

فضاًل  الجنس،  نوع  حسب  الُمصنفة  البيانات  في  نسقي  نقص  عن 

المناطق،  مختلف  في  البيانات  توافر  في  التوازن  عدم  ظهور  عن 

ووجود ثغرات أكبر في البيانات في الدول العربية وأفريقيا. إن طرح 

ممارسات ومنصات مشتركة يمكن أن يسهم في إنشاء البيانات 

مجموعة  عبر  توليفها  جهود  وتنسيق  ومواءمتها  وجمعها 

الملخص التنفيذي

أقر التخطيط الوطني 
للتنمية المستدامة، 

خالل السنوات القليلة 
الماضية، بدور القطاعات 

الثقافية واإلبداعية في تعزيز نتائج 
األنشطة الثقافية واالجتماعية 

واالقتصادية. ومع ذلك، ال يزال الدور 
المتقاطع الذي تقوم به الثقافة ويؤديه 

اإلبداع في التنمية المستدامة، بما في 
ذلك دور التحول البيئي، غير مستثَمر 

بالشكل األمثل على نطاق واسع.
اليونسكو 2022
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القرار  اتخاذ  دعم  في  أيضًا  ويساعد  المعنية  األطراف  من  واسعة 

القائم على األدلة. يمكن أن يسهم التحسين المستمر في جمع 

من  مجموعة  عبر  الثقافة  تأثير  إظهار  في  وشفافيتها  البيانات 

المتحدة  لألمم  المستدامة  التنمية  أهداف  ضمنها  ومن  النتائج، 

النأي بأنفسهم  الثقافة والشركاء من  ن قطاع  )SDGs(، بما ُيمِكّ

عن االنشغال بتعقيدات المؤشرات االقتصادية البحتة واتجاههم 

نحو بناء مقترح أوسع لقيمة الثقافة. واليوم تمثل أولوية تحسين 

والوطني  المحلي  المستويين  على  العمل  ميادين  في  القدرات 

لجمع البيانات المتعلقة بالثقافة وتوحيدها.

أشكال  تنوع  وتيسير  االبتكار  لدعم  التقني  ر  التغيُّ تسخير   .3

كوفيد-19،  جائحة  آثار  من  الثقافة  قطاع  تعافي  مع  التعبير 

التشاركية  ُهج  الُنّ خالل  من  الرقمية،  للفجوة  التصدي  سيكون 

القطاع  تنوع  على  للحفاظ  األهمية  بالغ  أمرًا  القطاعات،  بين  فيما 

والتبادل  التضامن  معدالت  رفع  على  اعتماداً  القطاعات  بين 

على  ثقافي  نهج  لطرح  متزايدة  حاجة  تنبع  القطاع:  داخل 

العامة  الجهات  الثقافي ككل. وبدعم من  البيئي  النظام  مستوى 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يمكن للمؤسسات والعاملين 

على  وقدراتهم  الجماعية  قيمتهم  تعزيز  الثقافة  قطاع  في 

والتمويل  والموارد  المعارف  تجميع  خالل  من  والتعافي  الصمود 

واألطراف  الفنانين  مع  االنخراط  خالل  ومن  بينهم،  ومشاركتها 

الثقافي. وهذا يوّلد  البيئي  النظام  أنواعهم عبر  المعنية بمختلف 

فرصًا لتحسين آليات ترشيد اإلدارة التشاركية ونماذج العمل على 

استدامة  أكثر  ثقافي  بيئي  نظام  لتكوين  يمهد  بما  أوسع،  نطاق 

وشمولية في عمومه، مع قدرته على الصمود والتعافي. 

صياغة مقترح جديد لعرض قيمة الثقافة كأساس لمستقبل   .5

الصمود  على  وقدرة  استدامة  أكثر  وبيئي  واقتصادي  اجتماعي 

الثقافة  فهم  طريقة  كوفيد-19  جائحة  رت  غيَّ لقد  والتعافي: 

فرصة  للثقافة  العام  التصور  في  التغيير  هذا  يقدم  وتقييمها. 

لصالح  ووضعه  الثقافة  قطاع  سياسات  لُنُهج  ُأُطر  صياغة  إلعادة 

للجميع  الثقافية  المشاركة  ضمان  مع  عالميًا  العامة  المنفعة 

كشرط أساسي للمحافظة على كرامة اإلنسان ورفاهيته، وتعزيز 

دور الثقافة كركيزة إلنجاز خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 

تهميش  عدم  ضمان  إلى  التنظيمية  واأُلطر  السياسات  تحتاج 

عليها  ويتعّين  عنه،  البصر  غض  أو  الرسمي  غير  الثقافي  العمل 

تطبيق حزمة حوافز مادية ملموسة تحدد الحلول لدعم انتقاله إلى 

القطاع الثقافي الرسمي. قد تقرر الحكومات دعم الثقافة لتقديم 

ن الجماعات وتمنحها األمل  أفكار وتقنيات وأساليب جديدة تمكِّ

وتحفز حالة التجديد الجماعي، فضاًل عن بناء القدرة على الصمود 

وسرعة التعافي عند وقوع أزمات في المستقبل. 

مقومات  إن  القطاع.  تعافي  دعم  مجرد  يتجاوز  ما  المحك  على  هناك 

الحاسمة  األهمية  ذات  الثقافي،  التعبير  أشكال  وتنوع  الثقافي  التنوع 

لتراثنا الفردي والجماعي، ومثلها ثرواتنا اإلبداعية، وتماسكنا االجتماعي، 

والتجدد االقتصادي، قد أصبحت كلها على المحك تعاني من حالة عدم 

قطاع  في  الطوارئ  حالة  كوفيد-19  جائحة  سّرعت  لقد  االستقرار. 

اليقين مع غياب االستقرار  القطاع في حالة من عدم  الثقافة، فقد غرق 

بعد إغالق المتاحف والمواقع والمؤسسات الثقافية، وفرض القيود على 

االجتماعية  والظروف  واالحتفاالت،  الموسيقية  والحفالت  المهرجانات 

قطاع  في  والعاملون  الفنانون  منها  عانى  التي  ة  الهَشّ واالقتصادية 

المؤلمة  األحداث  أكثر  من  الرقمنة  نحو  القطاع  تسارع  وكان  الثقافة، 

المؤثرة فيه. إن كل هذه األحداث تهدد، بشكل خاص، شريان حياة التنوع 

على  المستقلين  والممارسين  المبدعين  قدرة  أي  القطاع،  في  الثقافي 

االستمرار.

آثارها  تقييم  يجب  كوفيد-19،  جائحة  على  عامين  من  أكثر  مرور  بعد 

االجتماعية واالقتصادية، والتفكير في التحديات والفرص التي أوجدتها، مع 

تحديد كيفية دعم التعافي المستدام وتعزيزه في قطاع الثقافة. يقدم 

هذا التقرير رؤى حول تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاع الثقافة، ويحدد 

هي  تكون  أن  يجب  الثقافة  أن  فرضية  أساس  على  ُقُدمًا  المضي  كيفية 

د حوله نموذٌج جديٌد للتنمية االجتماعية االقتصادية. المحور الذي ُيشيَّ

الثقافي وتعزيز حيويته وشموله. إن الوصول المتكافئ والمشاركة 

في التحول الرقمي العالمي أصبح ضروريًا للحفاظ على تنوع أشكال 

التعبير الثقافي. ولتسريع التعافي وضمان استفادة قطاع الثقافة 

في  للمساعدة  تدخالت  األمر  سيتطلب  التحول،  هذا  من  بأكمله 

اإلنترنت  إلى  الوصول  تسهيل  شاماًل  الرقمية،  الفجوة  صدع  رأب 

الرقمية وتنمية مهاراتها،  الثقافة  والبنى األساسية، وأيضًا تطوير 

إضافة إلى سِدّ الفجوات الكبيرة في الدخل الُمستمد من التقنيات 

عامة  سياسات  تطوير  أيضًا  العملية  هذه  تتطلب  كما  الرقمية. 

الثقافة  الستهالك  الرقمية  التقنيات  فرص  تسخير  إلى  تهدف 

المحتوى  إنتاج  في  التعاون  دعم  إلى  أيضًا  وستحتاج  وتوزيعها، 

لدعم  التدابير  وتطبيق  التنفيذية  اللوائح  اعتماد  وكذلك  الثقافي، 

تشريعات  شاماًل  والتنوع،  المحلي  المحتوى  وتعزيز  األجور  عدالة 

حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية.

إعادة تشكيل السياسات الثقافية وتعزيز التعاون والمشاركة   .4

الملخص التنفيذي

 الشكل 1: نطاقات العمل الرئيسية الخمسة لتسريع التعافي من جائحة كوفيد-19،
ودعم مسيرة التطوير لبناء قطاع ثقافي مزدهر قادر على الصمود والتعافي  

النظام البيئي الثقافي 
الشامل المتعدد 

المستدام 

صياغة مقترح جديد لعرض قيمة 
الثقافة كأساس لمستقبل اجتماعي 
واقتصادي وبيئي أكثر استدامة وقدرة 

على الصمود والتعافي

ضمان الوضع االجتماعي 
واالقتصادي للفنانين والعاملين في 
قطاع الثقافة الذي عانى من الضعف 

في أعقاب الجائحة

تقديم الدعم مع األدلة 
الالزمة لتعزيز تعافي قطاع 

الثقافة ونموه وضمان 
مساهمته في التنمية 
المستدامة على المدى 

الطويل

إعادة تشكيل السياسات 
الثقافية وتعزيز التعاون 

والمشاركة بين القطاعات 
اعتمادًا على رفع معدالت 
التضامن والتبادل داخل 

القطاع

ر التكنولوجي لدعم االبتكار  تسخير التغيُّ
وتسهيل أشكال التعبير الثقافي وتنوعه
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في  الكبيرة  والفجوات  الجنسين  بين  القائمة  التفاوتات  بسبب  غيرهم؛ 

لكنَّ  تكلفتها.  اة  الُمَغطَّ غير  الرعاية  عبء  تحملهن  عن  فضاًل  األجور، 

وجدوا  قد  الخلفيات  جميع  من  الثقافة  قطاع  في  والعاملين  الفنانين 

طرائق مبتكرة للصمود في وجه األزمة، ووضعوا أسسًا إلعادة بناء قطاع 

الثقافة، وإعادة تصور كيفية ترشيد إدارته. 

تستفيد  أن  الة  الفعَّ واالستثمار  واإلدارة  التدبير  ُحسن  أُلطر  يمكن 

ازدهار أوضاع  الجائحة لضمان  التي ظهرت خالل فترة  االبتكارات  من 

الفنانين والمنظمات الثقافية والنظام البيئي الثقافي األوسع من أجل 

منفعة المجتمع ككل. لقد حان الوقت للعمل وفق نموذج ثقافي جديد، 

نموذج يقّدر الفنانين والعاملين في قطاع الثقافة ويقّدر أشكال التعبير 

المجتمعات  مقومات  ضمن  أصيلة  عناصر  بوصفها  المتنوعة  الثقافي 

ويمكن  عالمية.  عامة  منفعة  بوصفها  الثقافة  في  ويستثمر  الصحية، 

للثقافة بكل تنّوعها أن تمثل قاعدة ُيعاد بناء أسس مستقبل مستدام 

وشامل عليها.

قطاع  في  السابقة  االستثمار  ونماذج  السياسات  أُطر  واجهت  لقد 

البيئي  للنظام  مستدام  نموذج  وتقديم  إنتاج  في  تحديات  الثقافة 

هذه  تفاقمت  كيف  رأينا  كوفيد-19  جائحة  بوادر  بدت  عندما  الثقافي. 

الطارئ  التمويل  الثقافة من خالل  "إنقاذ"  لقد كانت محاوالت  التحديات. 

االستخفاف  مدى  أيضًا  أظهرت  لكنها  مؤقتة،  إغاثة  عملية  مجرد 

االجتماعي  التماسك  لتعزيز  كمصدر  الثقافة  قطاع  بقيمة  الُمنظم 

يمكن  ذلك،  على  وبناًء  والتعافي.  الصمود  على  والقدرة  والنمو  والرفاه 

فهم الثقافة كعنصر أساس في بناء المجتمعات المستدامة التي تعزز 

مقومات الرفاه والشمول واالزدهار.  

لذلك تقع على عاتق اليونسكو - بصفتها الوكالة الوحيدة التابعة لألمم 

الثقافة  مجال  في  محددة  وصالحية  بوالية  منها  والمفوضة  المتحدة 

النطاقات  عبر  المعنية  األطراف  دعوة  في  تتمثل  كبرى  مسؤولية   -

والخبراء  السياسات  صانعي  بين  والجمع  للسياسات،  المختلفة 

المعايير  ووضع  معاييرها،  أدوات  قدرات  من  لالستفادة  والمهنيين 

والقياسات المرجعية لتحفيز التفكير على مستوى العالم في مستقبل 

أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  دائرة  تتوّلى  جانبها،  ومن  الثقافة.  قطاع 

زمام المبادرة في تنفيذ برنامج النمو المستدام للنظام البيئي الثقافي 

االقتصادي  والتقدم  االجتماعي  الرفاه  يعزز  بما  أبوظبي؛  في  والسياحي 

شاملة  عالمية  ثقافية  عاصمة  لتكون  اإلمارة  رؤية  ويدعم  جهة،  من 

ومستدامة من جهة أخرى.

والسياحة  الثقافة  دائرة  مع  بالتعاون  اليونسكو  تقّدمت  السبب،  لهذا 

جميع  على  كوفيد-19  جائحة  تأثير  لمدى  عالمي  تقييم  بأول  أبوظبي   -

العالمية  التوجهات  وتحديد   ،2020 مارس  منذ  الثقافية  النطاقات 

في  الرزق  ومورد  الحياة  أنماط  على  مدمر  تأثير  كوفيد19-  لجائحة  كان 

جميع أنحاء العالم. فقد تسببت الجائحة في وقوع الكثير من الوفيات 

واستمرارية  العامة،  للصحة  مسبوق  غير  تحديًا  لت  وشكَّ المأساوية، 

التجارية  واألعمال  العمل  وأنشطة  المألوفة،  اليومية  الحياة  أنماط 

بأنواعها. لقد فرضت ظروف الجائحة على الجميع - حكومات أو أفراد - 

شكل  في  صياغته  وإعادة  حياتنا،  به  نعيش  الذي  األسلوب  تقييم  إعادة 

أفضل.

قيمة.  نمنحه  وما  أولوياتنا  في  التفكير  إلى  الجائحة  دفعتنا  لقد 

بالنسبة للعديد من األشخاص، كانت الثقافة هي مصدر التواصل والراحة، 

وكانت هي نفسها الثقافة التي تم إغفالها كثيرًا خالل المراحل المختلفة 

من "اإلغالق". لقد أظهر قطاع الثقافة قدرة هائلة على الصمود واالبتكار، 

أشكال  بها  تنشأ  التي  الكيفية  من  بدءًا  القيمة،  سلسلة  عبر  والتكيف 

الجماهير  توزيعها واستهالك  بها  يتم  التي  الكيفية  إلى  الثقافي،  التعبير 

لها.

إعادة  اتجاهات  وتحديد  الثقافة،  قطاع  تشكيل  ُتعيد  التي  الرئيسية 

مقابلة  و40  صناعي  تقرير   100 من  أكثر  من  بيانات  باستخدام  ترميمه. 

ُأجريت مع خبراء مختصين، يسلط هذا التقرير الضوء على أمثلة مبتكرة 

فترة  أثناء  الثقافة  قطاع  لدعم  تطبيقها  تم  التي  والتدابير  للسياسات 

صياغة   إلعادة  فريدة  فرصة  تمثل  األزمة  هذه  أن  على  ويبرهن  الجائحة، 

ُأطر كيفية تقييم الثقافة ودعمها بناًء على ذلك.  

ضمن  الثقافة  وضع  إلعادة  العالمي  الزخم  استيعاب 
السياسات العامة

األنظار  لفتت  أنها  النطاق  واسع  كوفيد-19  جائحة  تأثير  من  كان 

وزراء  اجتمع   ،2020 عام  في  الثقافة.  قيمة  على  أكبر  بشكل  ف  للتعرُّ

الثقافة لمجموعة العشرين )G20( برئاسة المملكة العربية السعودية، 

حيث تم إدراج الثقافة ألول مرة ضمن جدول مناقشات السياسات. وكان 

من الممكن مالحظة ازدياد إقرار بنوك التنمية الدولية واإلقليمية باألثر 

االقتصادي للثقافة، ال سيما فيما يتعلق بالتعرف على أهمية الصناعات 

الثقافي  بالتراث  المرتبطة  الثقافية  والسياحة  واإلبداعية  الثقافية 

والمتاحف. لقد كشفت الجائحة بوضوح أهمية حوار السياسات العالمية 

بشأن الثقافة لمعالجة آثار الجائحة، وتحفيز تعافي القطاع منها، وإعادة 

في  الصمود  على  قدرته  لضمان  وترشيده  اإلدارة  أسلوب  في  التفكير 

المناقشات  أسس  تجديد  أهمية  الجائحة  تأثير  أبرز  وقد  المستقبل. 

متعددة األطراف والحاجة إلى تسليط الضوء على الثقافة بوصفها منفعة 

لمناقشة  دائم  دولي  منتدى  إنشاء  ضرورة  على  وشدد  عالمية،  عامة 

القضايا الثقافية.

من  المستفادة  الدروس  من  تعلمها  أثناء  الحكومات  تختار  قد 

الجائحة، والتي لم تصل إلى نهايتها بعد، أن تدعم تطور قطاع الثقافة 

ليصبح نموذجًا أكثر استدامة وشمواًل وقدرة على الصمود والتعافي، 

المستدامة لعام  للتنمية  المتحدة  بحيث يعكس رؤية خطة األمم 

2030. ستكون نماذج ترشيد اإلدارة متعددة المستويات أساسية عبر 

خاص.  بشكل  مهمًا  دورًا  المحلية  اإلدارات  ستؤدي  حيث  العملية،  هذه 

وتنفيذها  الثقافية  السياسات  تطوير  التشاركية  الُنهج  تدعم  أن  يجب 

الة الكاملة. ومراقبتها بما يضمن مشاركة المجتمع المدني الفعَّ

يمكن أن يستفيد قطاع الثقافة مستقباًل من الدمج السليم للثقافة 

التنمية  تحديات  الجائحة  كشفت  لقد  السياسات.  من  سلسلة  عبر 

االجتماعي  التفاوت  تحدي  ذلك  في  بما  ما،  حد  إلى  متها  وضَخّ العالمية 

العامة والخاصة. من  الذي حدث عند إعادة ترتيب األولويات  واالقتصادي 

الضروري اآلن، خالل هذا المنعطف الحاسم، التعرف على إمكانات قطاع 

التنمية،  أهداف  جميع  عبر  المجتمعي  والتحول  التجدد  لتغذية  الثقافة 

أغلقت  التي  األولى  القطاعات  بين  من  الثقافة  قطاع  كان  ذلك،  ومع 

الجائحة.  فترة  خالل  التدهور  حاالت  أشد  بعض  وشهدت  أبوابها 

في  "أوميكرون"  ر  المتحِوّ شكل  في  كوفيد-19  ظهور  عودة  ت  أدَّ لقد 

نهاية عام 2021 إلى تعميق األزمة، وبزوغ فترة أخرى متجددة من عدم 

على  الثقافة،  قطاع  لكن  الثقافة.  قطاع  في  اليقين  وغياب  االستقرار 

الرغم من التحديات المستمرة، أثبت أنه يمكنه القيام بدور محوري في 

ومع  العالم.  مناطق  من  منطقة  كل  في  واقتصاديًا  مجتمعيًا  النهوض 

الضروري  فمن  بالكامل،  الثقافة  قطاع  إمكانات  تحقيق  أجل  ومن  ذلك، 

عنها  كشفت  التي  الصدع  وخطوط  المنهجية،  للتفاوتات  التصدي 

الجائحة.

تأثيرها  أن  تأثير جائحة كوفيد-19 بوضوح  لية حول  األوَّ الدراسات  ُتظهر 

أضر بقدرة الفنانين على تطويرهم أساليبهم والحفاظ عليها، وأن حدة 

ينتمون  ممن  الثقافة،  قطاع  في  العاملين  الفنانين  أصابت  قد  التأثير 

من  أكثر  النساء  ذلك  في  بما  شة،  الُمهمَّ المجموعات  أو  األقليات  إلى 

المقدمة

المقدمة

© سلطان أحمد نيلوي / مسابقة اليونسكو الدولية للتصوير: عيون الشباب على طرق الحرير*  

© Sultan Ahmed Niloy / UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads*



1819

الثقافة في زمن كوفيد-19 الصمود والتجدد والنهضة

بما في ذلك التعليم والصحة والرفاه.

الثقافية  للقمة  السابقة  الدورات  حققته  ما  على  التقرير  هذا  يبني 

1998 المعنيِّ  أبوظبي، وإرث مؤتمر استوكهولم الحكومي الدولي لعام 

عامًا  أربعين  مرور  بعد  ويأتي  التنمية،  أجل  من  الثقافية  بالسياسات 

والتنمية  الثقافية  للسياسات  األول  العالمي  اليونسكو  مؤتمر  على 

المكسيك  سيتي،  مكسيكو  في  ُعقد  الذي  )موندياكولت(،  المستدامة 

لتطوير  عالمي  منظور  إيجاد  أهمية  التقرير  هذا  ويؤكد   ،1982 عام  في 

القمة  من  الخامسة  للنسخة  الطريق  ويمهد  الثقافية  السياسات 

اليونسكو  ولمؤتمر   ،2022 مايو  في  عقدها  المقرر  أبوظبي  الثقافية 

العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة - موندياكولت 2022 

المقرر عقده في سبتمبر 2022.

نظرة عامة عالمية شاملة 

قبل كل شيء، يسعى هذا التقرير إلى طرح الرؤى حول اآلفاق االستراتيجية 

السياسات  مستوى  على  لها  التصدي  يجب  التي  الرئيسية  للنطاقات 

إلعادة بناء القطاع الثقافي في بنية هيكلية أقوى. كما يهدف التقرير إلى 

خالل  من  القرار  واتخاذ  والتفكير  الحوار  عبر  والمعلومات  الحقائق  طرح 

تطوير  دعم  هذا  من  واألهم  الثقافة،  قطاع  تعافي  لتسريع  مساٍر  رسم 

قطاع ثقافي متنوع ومزدهر وقادر على الصمود والتعافي. 

لجائحة  الرئيسية  العواقب  موجزة  لمحة  في   ،1 الفصل  يعرض 

أثَّرت  التي  األساسية  الطرق  ويحدد  العالمي،  المستوى  على  كوفيد-19 

بها هذه العواقب على قطاع الثقافة، كما يتم فحص مدى اتساع دائرة 

األقاليم  عبر  سياقاته  في  ووضعه  الثقافة  لقطاع  االقتصادي  التدهور 

والنطاقات المختلفة.

أما الفصل 2، فيحلل االتجاهات الرئيسية الخمسة التي تحدد مجتمعًة 

هذه  ُتعزز  كوفيد-19.  جائحة  لعواقب  الثقافة  قطاع  استجابة  كيفية 

واإلجراءات  العوامل  من  واسعة  لمجموعة  الهيكلية  البنية  االتجاهات 

والممارسون  الثقافية  المنظمات  كانت  ما  إذا  في  فرقًا  أحدثت  التي 

الثقافيون قد ناضلوا في مواجهة الجائحة، أو تمكنوا من تسخير الفرص 

الناشئة. 

للتدخل  رئيسية  نطاقات  خمس  يوضح  فهو   ،3 الفصل  وبخصوص 

ومزدهر  متنوع  ثقافي  بيئي  نظام  تطوير  وتحفيز  القطاع  تعافي  لتسريع 

وقادر على الصمود والتعافي كأساس للتنمية المستدامة. يناقش هذا 

ومبادرات  القيمة،  سالسل  عبر  وشامل  ملتزم  جهد  إلى  الحاجة  الفصل 

لتنوير  وتحليلها  البيانات  جمع  طرق  تحسين  مع  الرقمنة،  لتسخير 

وتعزيز  وترشيدها  الثقافية  اإلدارة  تشكيل  وإعادة  القرار،  اتخاذ  عملية 

التعاون داخل نطاقاتها، وتحسين الوضع االجتماعي االقتصادي للفنانين 

الثقافة،  قطاع  في  الخلفيات  جميع  من  الثقافة  مجال  في  والعاملين 

يكون  مستدام  مستقبل  لضمان  التنمية  سياسات  في  الثقافة  ودمج 

قادرًا على الصمود والتعافي.

عبر فصول التقرير، يتم منح القوى الفاعلة في قطاع الثقافة من مناطق 

كلماتها  ألن  صوتها؛  سماع  فرصة  متنوعة  ثقافية  ونطاقات  جغرافية 

النظر  وجهات  وتوفر  التحليل  توجيه  في  تسهم  الجماعية  ورؤاها 

في  االطالع  يمكن  وتوضحها.  البيانات  زخم  إلى  تضيف  التي  الشخصية 

األساليب  عبر  البحث  منهجية  حول  المعلومات  من  مزيد  على  الملحق 

المختلطة المستخدمة في إعداد هذا التقرير.
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الفصل
 
األثر الواسع والمختلف لجائحة  كوفيد-19 
على قطاع الثقافةعلى قطاع الثقافة

دي إن ايه، بينو سارادزيتش. بإذن من الفنان ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

  DNA, Beno Saradzic. Courtesy the artist and DCT Abu Dhabi



أثر الجائحة على قطاع الثقافة 

ضعف التمويل وتدفقات اإليرادات التقليدية    •
تعطيل الوظائف وسبل العيش   •

تعطيل سالسل القيمة في قطاع الثقافة   •
زيادة استهالك المنتجات الثقافية أثناء المكوث في المنزل   •

التأثير السلبي على تنوع األصوات الثقافية، مع صعوبة   • 
الوصول إلى العمل الثقافي

قطاع  في  واألنشطة  العمليات  جميع  على  كوفيد-19  جائحة  أَثّرت 

وتوزيعها  وإنتاجها  الثقافي  التعبير  أشكال  إنشاء  ذلك  في  بما  الثقافة، 

وتسهيل الوصول إليها، وكذلك صون التراث الثقافي والترويج له وتيسير 

نطاقاته  مختلف  عبر  الثقافة  قطاع  تنوع  فإن  ذلك،  ومع  إليه.  الوصول 

يحلل  موّحدًا.  يكن  لم  التأثير  هذا  أن  يعني  الجغرافية  ومناطقه  وأدواره 

على  كوفيد-19  لجائحة  واالقتصادية  االجتماعية  العواقب  الفصل  هذا 

قطاع الثقافة، ويحدد النطاقات الرئيسية لتأثيراتها. 

العواقب  أهم  تمّثلت  العامة،  الصحة  على  المدمر  تأثيرها  إلى  إضافة 

وفرض  حاد  اقتصادي  تدهور  حدوث  في  كوفيد-19  لجائحة  العالمية 

المحلي  الناتج  انخفض  فقد  والتنقل.   الشخصية  األنشطة  على  القيود 

اإلجمالي العالمي في الربعين األول والثاني من عام 2020 بشكل يعكس 

حدوث تباطؤ كبير في النشاط االقتصادي، حيث تشير بيانات البنك الدولي 

ضت معدالت النمو االقتصادي العالمي في عام 2020  إلى أن الجائحة خفَّ

بنسبة 3.4%، على الرغم من التوقعات في بداية العام التي توقعت ارتفاع 

التوريد،  سلسلة  ارتباك  الجائحة  عواقب  وشملت    .%3.3 بنسبة  النمو 

وزيادة  التضخم  نسب  ارتفاع  بسبب  االستهالك  معدالت  وانخفاض 

التكاليف، إضافة إلى االرتفاع الملحوظ في الدين العام.

في  الشخصية  الثقافية  األنشطة  تقييد  أيضًا  تم   ،2019 أواخر  من  ففي 

الفيروس، مثل إغالق  انتشار  الحد من  إلى  تدابير تهدف  العالم عبر  دول 

بالبقاء  االحترازية  األوامر  وإصدار  العام،  النقل  وسائل  لتعطيل  كان  لقد 

إلى  إضافة  الدولي،  السفر  على  المستمرة  القيود  وفرض  المنزل،  في 

التنقل  من  الحّد  في  دوٌر  السفر،  وحظر  واالختبار،  التطعيم  متطلبات 

القيود  هذه  أثَّرت  الوطنية.  الحدود  وعبر  والبلدان  المجتمعات  داخل 

النقل  طرق  أعاق  مما  الثقافة؛  قطاع  أنشطة  في  مهمة  نطاقات  على 

السياحة  أنشطة  من  بشدة  الحّد  عن  فضاًل  الحي،  للتراث  التقليدية 

الثقافية، بما في ذلك زيارات المتاحف والمواقع التراثية والمشاركة في 

الفعاليات والمهرجانات والعروض الثقافية الحية. ووفق بيانات منظمة 

المدارس ومقار العمل، وفرض القيود على التجمعات، وتنفيذ سياسات 

االختبار والتطعيم، وبروتوكوالت التتبع واالتصال. لقد كان لهذه التدابير 

تأثير عميق على المجتمع وشركات األعمال، حيث لم يقتصر تأثيرها على 

تغيير الطريقة التي يعمل بها الناس، كما يتضح من زيادة عدد األشخاص 

التواصل  كيفية  تحديد  إلى  ى  تعدَّ لكنه  المنزل،  من  يعملون  الذين 

البقاء  على  ُيجبرون  الناس  كان  الدول،  بعض  ففي  وأماكنه.  االجتماعي 

في منازلهم خالل فترات معينة، في حين تم إغالق المطاعم والمسارح 

غير  والمتاجر  السينما  ودور  الرياضية  الفعاليات  وتعطيل  والمتاحف 

تباينت  لقد  محدودة.  سعة  وفق  بالعمل  التزامها  أو  مؤقتًا  الضرورية 

صرامة هذه التدابير وطول مدتها في جميع أنحاء العالم، لكن الحياة لم 

تعد أبدًا إلى طبيعتها المألوفة في أي منطقة حتى وقت كتابة هذا التقرير، 

وال تزال القيود الرئيسية سارية في العديد من الدول )الشكل 3(.

السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة )UNWTO(، تراجع عدد السياح 

بعدد  العالم  أنحاء  جميع  في  السياحية  الوجهات  إلى  الوافدين  الدوليين 

سيناريوهات  تتوقع     .2019 بعام  مقارنًة   2020 عام  في  شخص  مليار 

منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة )UNWTO( ازدياد عدد 

2022 مقارنًة  في عام   %78 إلى   %30 الوافدين بنسبة  الدوليين  السياح 

بعام 2021، بعد تراجع عددهم بنسبة 71% في عام 2021 مقارنًة بعام 

2020. إال أن هذا سيظل أقل بنسبة 50% إلى 63% مقارنًة بمستويات ما 

قبل الجائحة. 
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التأثير االقتصادي غير المتكافئ والمتفاوت عبر قطاع    1.1

الثقافة

متفاوتة  تأثيرات  للجائحة  واالقتصادية  االجتماعية  التبعات  أظهرت 

قطاع  أي  من  أكثر  حاداً  انخفاضًا  شهد  حيث  الثقافة،  قطاع  على 

عبر  متساٍو  غير  كان  بالنتائج  الشعور  أن  من  الرغم  على  تقريبًا،  آخر 

مختلف األقاليم والنطاقات. 

خالل  من  الثقافة  قطاع  على  للجائحة  االقتصادي  التأثير  هذا  يتضح 

منظور  وهذا  للقطاع،   GVA الُمضافة  اإلجمالية  القيمة  في  االنخفاض 

ممتاز للرؤية يمكن من خالله عقد مقارنة ألداء القطاع بالنسبة لآلخرين 

انخفضت   ،2020 عام  فخالل  المختلفة،  األقاليم  عبر  المقارنة  وكذلك 

وخالل   .%3 بنسبة  العالمي  لالقتصاد  ككل  المضافة  اإلجمالية  القيمة 

لقطاع  ككل  المضافة  اإلجمالية  القيمة  انخفضت  نفسه،  الزمني  اإلطار 

كان تأثير الجائحة على الثقافة ملموسًا في أشكال مختلفة وفي مختلف 

ككل  المضافة  اإلجمالية  القيمة  في  االنخفاض  على  وقياسًا  المناطق. 

الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  أن  نجد   ،GVA الثقافة  لقطاع 

كانت هي المنطقة األشد تضررًا، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 13% في 

عام 2020. فإذا تم استبعاد بيانات الكتب والصحافة، وكذلك الوسائط 

قد  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  أن  نجد  والتفاعلية  والبصرية  السمعية 

لقد   .%30 بلغ  المضافة  اإلجمالية  القيمة  في  ملحوظًا  تدهورًا  شهدتا 

بلغ  نموًا  أفريقيا  في  الثقافة  لقطاع  المضافة  اإلجمالية  القيمة  حققت 

7.5% في عام 2020، لكن هذا النمو كان مدفوعًا جزئيًا بأنشطة الكتب 

والصحافة والوسائط المرئية والمسموعة والتفاعلية؛ ألنها كانت األقل 

تأثرًا بالجائحة. إذا تم استبعاد هذه القطاعات الفرعية من البيانات، فإن 

القيمة اإلجمالية المضافة لقطاع الثقافة في أفريقيا تنخفض بنسبة %3 

)الشكل 5(. 

في  المضافة  اإلجمالية  القيمة  في  األصغر  االنخفاض  تفسير  يمكن 

الحكومات  ضخ  واقع  خالل  من  أساسي  بشكل  العربية  الدول  منطقة 

2017 بناًء على االعتراف  استثمارات ضخمة في قطاع الثقافة منذ عام 

بأهمية مساهمة الثقافة في بناء االقتصاد الوطني. وقد ساهمت هذه 

البيئية  النظم  في  والتعافي  الصمود  على  القدرة  تعزيز  في  االستثمارات 

العربية  اإلمارات  دولة  ففي  كوفيد-19.  جائحة  حلت  عندما  الثقافية 

 GVA المضافة  اإلجمالية  القيمة  أن  نجد  المثال،  سبيل  على  المتحدة، 

2013 و2014. وخالل  لقطاع الثقافة في أبوظبي قد تضاعفت بين عامي 

المكتبات  القيمة المضافة لقطاع  2018، توّسعت  إلى   2017 الفترة من 

مستقرة  وظلت  أضعاف  ستة  من  بأكثر  والمتاحف  المحفوظات  ودور 

الثقافة  المتزايدة لقطاع  2020، وهذا يؤكد على األهمية  نسبيًا في عام 

األزمات.   مواجهة  عند  حتى  العمل،  فرص  وخلق  الدول  اقتصاد  دعم  في 

بشكل  الجائحة،  ظهور  مرحلة  سبق  الذي  الزخم  هذا  ساهم  وقد 

ملحوظ، في إحداث توازن معقول يعّوض التأثير االقتصادي السلبي العام 

لجائحة كوفيد-19 في هذه المناطق. ومع ذلك، من المهم التأكيد على 

كبير  حد  إلى  رسمي  غير  ثقافي  قطاع  لديها  التي  المناطق  في  الوضع  أن 

 .GVA قد ال يتم تقييمه بدقة من خالل بيانات القيمة اإلجمالية المضافة

والمطاعم  الضيافة  قطاع  شهد  فيما   .%8 بنسبة  العالمية  الثقافة 

وحده فقط انخفاضًا أكبر في القيمة اإلجمالية المضافة. 

تحليل  ينبغي  كامل،  بشكل  الثقافة  قطاع  على  الجائحة  تأثير  لفهم 

سبيل  على  الفرعية.  والقطاعات  المناطق  حسب  البيانات  هذه  تفاصيل 

تبعات  من  تضررًا  األكثر  الثقافة  قطاع  داخل  النطاقات  أن  نجد  المثال، 

)التراث  الشخصية  الخبرات  على  بشدة  تعتمد  التي  تلك  أي  الجائحة، 

تشهد  والحرف(،  البصرية  الفنون  واالحتفال،  األداء  والطبيعي،  الثقافي 

25% في القيمة اإلجمالية المضافة، أي أكثر من ضعف  انخفاضًا بنسبة 

الذي  لالنخفاض  تقريبًا  مماثل  وبشكل   ،)4 )الشكل  القطاع  متوسط 

أخرى، استفادت بعض  ناحية  الضيافة والمطاعم.  من  يحدث في قطاع 

الفيديو، من اإلغالق وبقاء  ألعاب  البث أو صناعة  القطاعات، مثل صناعة 

الناس في منازلهم وشهدت بناًء على ذلك نموًا ملحوظًا.

مقارنة أثر جائحة كوفيد-19 حسب 
القطاع، اختالف النسبة المئوية في 2020 

مقارنة بالعام 2019

%25-
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1. انعكاسات الجائحة على قطاع الثقافة

ر في القيمة اإلجمالية المضافة GVA عالميًا حسب القطاع، 2020 مقارنًة بـ2019 الشكل 4: النسبة المئوية للتغيُّ
المصدر: موقع Oxford Economics، القيمة اإلجمالية المضافة GVA للقطاع )تم الدخول إلى الموقع في أكتوبر 2021(

قطاع الثقافة، 2020-2019 %

     إجمالي قطاع الثقافة
     قطاع الثقافة، مع استثناء الكتب والصحافة، والوسائط السمعية-البصرية والتفاعلية

أفريقيا

7.5

-3.1

الدول العربية

1.5

-4.8

 آسيا والمحيط
الهادئ

-4.0

-14.8

شرق أوروبا

-8.7

-19.6

 أمريكا
 الشمالية

وأوروبا

-9.8

-30.7

 أمريكا الالتينية
والكاريبي

-13.0

-22.3

ر في القيمة اإلجمالية المضافة GVA لقطاع الثقافة حسب المنطقة، 2020 مقارنًة بـ 2019 الشكل 5: النسبة المئوية للتغيُّ
المصدر: موقع Oxford Economics، القيمة اإلجمالية المضافة GVA للقطاع )تم الدخول إلى الموقع في أكتوبر 2021(، وموقع شركة IHS Markit )تم الدخول إلى الموقع في أكتوبر 2021(
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لقد دفعت الجائحة العديد من الفنانين والعاملين في قطاع الثقافة إلى 

االعتماد بشكل أكبر على مصادر الدخل غير التقليدية، ال سيما اإليرادات 

 ،2020 من منصات بث المحتوى. في بدايات جائحة كوفيد-19 في عام 

في   %18 بنسبة  زيادة  المثال،  سبيل  على  الموسيقى،  قطاع  شهد 

عائدات البث مقابل انخفاٍض بنسبة 75% على مستوى عائدات العروض 

الموسيقية الحية.  ومع ذلك، تظل االستفادة محدودة، حيث يتم توزيع 

جزء  تخصيص  مع  الحقوق،  أصحاب  من  متنامية  قاعدة  على  اإليرادات 

لمؤلفي  الفرنسية  الجمعية  أفادت  لقد  األفراد.  للمبدعين  فقط  صغير 

نيها ومنتجيها SACEM في نشرتها الصادرة في يوليو  الموسيقى وُملحِّ

السابق  العام  عن  انخفاضًا  إيراداتهم  شهدت  قد  األعضاء  بأن   2021

والقطاع  والسينما  الترفيه  قطاعات  سجلت  وقد   .%14,4 بنسبة 

كبير.  حد  إلى  الرقمية  الحقوق  زادت  فيما  انخفاض،  معدالت  أكبر  العام 

وصل  والفيديو(،  الصوت  بث  )التنزيالت،  اإلنترنت  عبر  الحقوق  وباستثناء 

معدل االنخفاض في اإليرادات إلى 24,6 في المائة. وعلى الرغم من التأثير 

كبيرة  نسبة  شهدت  فقد  الناشرين،  على  كوفيد-19  لجائحة  المتباين 

انخفاضًا بمعدل متوسط يزيد على 50% في اإليرادات.   

والوهن  اإلنترنت  عبر  للقرصنة  المتزايد  التعرض  نجد  نفسه،  الوقت  في 

حصول  فرص  من  يحدُّ  والرقابية  التنظيمية  البيئات  منه  تعاني  الذي 

الفنانين على الدخل العادل مقابل ما يقدمونه من محتوى عبر اإلنترنت.  

جائحة كوفيد-19 من المنظور الثقافي: التأثيرات   1.2

الخمسة الكبرى 

GVA المعروضة أعاله، نرى لمحة  في بيانات القيمة اإلجمالية المضافة 

لقطاع  االقتصادي  الناتج  في  المتكافئ  غير  العام  التدّني  عن  سريعة 

لت جزءًا مهمًا  الثقافة. هناك عواقب متعددة األوجه بعيدة المدى شكَّ

في  والعاملين  والفنانين  الثقافية  للمؤسسات  االقتصادي  التدهور  من 

قطاع الثقافة حول العالم، وهي العواقب التي يمكن تلخيصها في خمس 

فئات رئيسية كالتالي:

ضعف التمويل وتدفقات اإليرادات التقليدية   .1

تعطيل الوظائف وسبل العيش وارتباكها  .2

تعطيل سالسل القيمة الثقافية واإلبداعية   .3

زيادة المشاركة من المنزل في األنشطة الثقافية  .4

التأثير السلبي على تنوع األصوات الثقافية، مع صعوبة الوصول   .5

إلى العمل الثقافي

ضعف التمويل وتدفقات اإليرادات التقليدية   .1

تقدر الحكومات أن خسائر اإليرادات العالمية لقطاع الثقافة، خالل فترة 

الجائحة، تراوحت بين 20% إلى 40%.  ففي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

في  انخفاضًا  الثقافة  قطاع  مؤسسات  نصف  من  أكثر  شهد  الكاريبي، 

اإليرادات بأكثر من 80% في عام 2020، ولم يسجل من هذه المؤسسات 

أي انخفاض سوى 12% منها فقط.  أما ماليزيا، فأظهر مسح استقصائي 

عن   2020 عام  الثقافي(،  االقتصاد  تنمية  )وكالة   ،CENDANA أجرته 

 %70 أن ما يقرب من  الثقافة  الثقافية والعاملين في قطاع  المنظمات 

كل  أو  معظم  يفقدوا  أن  يتوقعون  االستقصاء  في  المشاركين  من 

دخلهم حتى نهاية العام.  

بشكل  اعتمدت  التي  تلك  هي  تضررًا  األكثر  اإليرادات  تدفقات  كانت  لقد 

كبير على التجارب الشخصية و/ أو على التنقل المحلي والدولي، وكالهما 

الجائحة.  فترة  أثناء  البلدان  معظم  في  متفاوتة  بدرجات  مقيدًا  كان 

وبشكل خاص، تكّبدت النطاقات الثقافية التي تعتمد بشكل كبير على 

شبكة  قّدرت  المثال،  سبيل  على  اإليرادات.  في  فادحة  خسائر  السياحة 

 2020 عام  في  الخسائر   )NEMO( نيمو   - األوروبية  المتاحف  منظمات 

المناطق السياحية.  لقد  80% للمتاحف في  إلى   75 بنسبة تراوحت بين 

عمليات  بسبب  بشدة  العالمي  التراث  ومواقع  الثقافية  األماكن  تأثرت 

اإلغالق والقيود المفروضة على السفر؛ مما أدى إلى انخفاض بلغ 66% في 

ونقصان    ،2020 عام  في  العالمي  التراث  مواقع  إلى  الزوار  توافد  معدالت 

بلغ متوسطه 70% في زيارة المتاحف، وهبوط بنسبة 40% إلى 60% في 

الفنية  المعارض  إلى ذلك، تعرضت  إضافة    .2019 بعام  اإليرادات مقارنًة 

إلغاء  بسبب  مالية  لخسائر  النشر  وشركات  والمكتبات  المزادات  ودور 

أو تأجيل المهرجانات والمعارض والفعاليات والعروض الحية التي كانت 

مواعيدها مجدولة مسبقًا وقيمتها غير قابلة لالسترداد للمنظمين. 

زيادة  إلى  كوفيد-19  جائحة  عن  الناجم  الحاد  االقتصادي  التدهور  ى  أدَّ

الوصول  كان  سواء.  حدٍّ  على  والخاص  العام  التمويل  بشأن  المخاوف 

إلى التمويل العام يمثل تحديًا صعبًا بسبب التحول في ترتيب األولويات 

نفقات  من  الثقافي  القطاع  منظمات  بعض  استفادت  حين  في  العامة. 

اإلغاثة وتخفيف المخاطر التي تلقتها من الحكومات، إال أن األغلبية عانت 

نقصانًا في التمويل. وفق تقرير اليونسكو حول التراث العالمي، أفاد %30 

من إجمالي 388 مشاركًا في مسح استقصائي بانخفاض الدعم واإلعانات 

العامة أثناء الجائحة، بينما أبلغ 14% فقط من مجموع المشاركين عن 

ازدياد. شهدت نسبة كبيرة من مواقع التراث العالمي في أفريقيا )%44( 

 )%68( الكاريبي  البحر  الالتينية ومنطقة  )79%( وأمريكا  العربية  والدول 

انخفاضًا في الدعم واإلعانات، بينما شهدت بعض مواقع التراث العالمي 

 )%21( الشمالية  أوروبا وأمريكا  )16%(، وفي  الهادئ  في آسيا والمحيط 

ازديادًا في الدعم واإلعانات. 

أعتقد أن الفنانين 
لم يحظوا بفرصة 
جمع األموال أثناء 

فترة الجائحة؛ ألننا ال 
نمارس ثقافة االتصال عبر اإلنترنت، 

وسداد القيمة مقابل االستماع إلى 
الموسيقى، أو مشاهدة العروض 

الموسيقية الحية. لكنهم سيبدؤون 
في هذا عندما يصبح مجانيًا. لقد كان 

بعض الفنانين يقدمون في الواقع 
الكثير من الموسيقى التي يتم بثها 

مباشرًة، لكنهم لم يتلقوا مقاباًل 
اء ذلك. ماليًا جرَّ

عائشة ديم، المؤسس المشارك والمدير السابق لفرقة 
Agendakar.Com، السنغال

إيرادات  خسائر  تقديرات  تراوحت 
فترة  أثناء  عالميًا  الثقافة  قطاع 

الجائحة بين 

%40-20
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نحن مطالبون بتحصيل 
أموال غير إيرادات 

األموال من الحكومة، 
لكن األمر كان صعبًا 

للغاية، ولم نتمكن من الحصول على 
أي شيء؛ ألن جميع الشركات كانت 

ممتنعة عن توفير الرعاية ألي شيء.
أليساندرا سيّرا، المدير العام التنفيذي ألوركسترا بهية 

السيمفوني، البرازيل



الخاص.  لحسابهم  العاملين  جميع  على  المعاناة  تنطبق  لم  ذلك،  ومع 

والبصرية  السمعية  الوسائط  مثل  المجاالت،  من  قليل  عدد  ففي 

مشاركة  بازدياد  التقارير  أفادت  الفيديو،  ألعاب  ذلك  في  بما  والتفاعلية، 

العاملين لحسابهم الخاص.   

الخاص.    لحسابهم  العاملين  مشاركة  بازدياد  التقارير  أفادت  الفيديو، 

والتمويل  التواصل  لفرص  كبير  فقدان  إلى  الجائحة  ت  أدَّ عام،  بشكل 

برامج  من  كبير  عدد  إلغاء  بسبب  خصوصًا  األخرى،  التطوير  وفرص 

والمهرجانات  والمعارض  واألسواق  الثقافية  والفعاليات  الفنية  اإلقامة 

وعروض األداء الحية أو تأجيلها، باإلضافة إلى تأثير قيود السفر المفروضة 

شمل  استقصائي  مسح  وفق  الدولية.  والجوالت  الفنانين  حركة  على 

أكثر من 774 فنانًا و359 منظمة في عام 2020 على المستوى الوطني 

والدولي،تم تأجيل أكثر من نصف برامج اإلقامة الفنية المخططة مسبقًا 

20% منها.  من أمثلة ذلك، برنامج  بسبب الجائحة، وُألغي ما يقرب من 

السينمائي  نارا  ومهرجان  اليونسكو  منظمة  بين  المشترك  اإلقامة 

الدولي، والذي تم التخطيط له ليكون تجربة غامرة تمتد ألسبوعين خالل 

عام 2020 في اليابان، ويستضيف 10 شابات أفريقيات ممن يمتهّن صناعة 

السفر  2022 بسبب قيود  إلى عام  البرنامج  تأجيل هذا  األفالم، وقد تم 

الدولي.

قطاع  في  والعاملين  الفنانين  على  أكبر  تأثير  كوفيد-19  لجائحة  كان 

فون ضمن المجموعات الضعيفة، بما في ذلك النساء  الثقافة الذين ُيصنَّ

عن  أبلغن  الفنانات  أن  الفنلندي  والثقافة  الفنون  مؤشر  يبين  والشباب. 

وتلك   ،)%79( الفنية  أعمالهن  على  األوقات  معظم  في  تأثيرات  وقوع 

تؤكد  بينما   ،)%69( الذكور  الفنانين  أعمال  على  التأثير  فاقت  نسبة 

األبحاث في المملكة المتحدة أن صناعة األفالم شهدت انخفاضًا مذهاًل 

عام  نهاية  بحلول  الخاص  لحسابهن  العامالت  عدد  51%في  بنسبة 

2020، مقارنًة ببداية العام )على العكس من انخفاض عدد الرجال بنسبة 

الحرف  مراكز  في  العمل  اعتْدن  الالتي  ات  الِحَرِفيَّ نجد  أبوظبي،  في    .)%5

ر هذا سلبًا على  اليدوية الجماعية قد اضطْرن للعمل من المنزل، وقد أثَّ

الثقافة  إلى ما قدمته لهن من دعم مالي، أمدت دائرة  دخلهن. وإضافة 

الالزمة  الرقمية  والمنصات  باألدوات  الحرفيات  أبوظبي   - والسياحة 

لترويج أعمالهن وبيعها. لقد كانت هذه االلتزامات بالغة األهمية للعديد 

من األسر المحلية، ال سيما األمهات العزباوات الالتي كّن يعتمدن بشدة 

على هذا الدخل لتوفير سبل العيش ألسرهن.

ألشكال  األصيل  التنوع  لضمان  أساسية  الجنسين  بين  المساواة  ُتعد 

الثقافي.  والتوظيف  الفني  العمل  في  الفرص  وتكافؤ  الثقافي،  التعبير 

والفنانين  النساء  أن  عن  والكمية  النوعية  البيانات  تكشف  ذلك،  ومع 

بما  الحواجز،  من  العديد  يواجهون  زالوا  ما  أيضًا  أجناسهم  اختالف  على 

في ذلك عدم تكافؤ الوصول إلى فرص العمل الالئق والمكافآت العادلة 

القيادية. أسفرت جائحة كوفيد-19 عن توسيع  المناصب  إلى  والوصول 

الوظائف  من  أعلى  نسبة  يشغلن  الالتي  النساء  أن  بيد  الفجوة.  هذه 

خاص  بشكل  ضات  ُمعرَّ والثقافة  الفنون  قطاعات  في  المستقرة  غير 

في  ُأجريت  دراسة  أظهرت  لقد  واالقتصادي.  االجتماعي  األمن  النعدام 

للمخاطر  الرجال  وظائف  من  عرضة  أكثر  النساء  وظائف  أن   2020 عام 

المحتملة بنسبة 19، حيث يتم تمثيل النساء بشكل غير متناسب في 

الثقافة.  ومع  األكثر تضررًا بجائحة كوفيد-19، ومنها قطاع  القطاعات 

أن النساء يشكلن 39% من العمالة العالمية، إال أنهن يمثلن 54% من 

إجمالي فقدان الوظائف. يشكل التمثيل المفرط للنساء في القطاعات 

مقارنة  أكبر  بنسبة  الوظائف  فقدان  معدالت  وراء  السبب  تضررًا  األكثر 

عن  المتزايدة  مسؤولياتهن  فيه  ت  أدَّ الذي  الوقت  في  هذا  بالرجال، 

الجائحة  أثناء  النساء  من  العاملة  القوى  مشاركة  تقليص  إلى  الرعاية 

مع  التعامل  يتم  لم  وإذا  وظائفهن.  ترك  إلى  منهن  الكثيرات  ودفعت 

ال، فقد يكون لها تأثير رجعي يفاقم عدم  جائحة كوفيد-19 بشكل فعَّ

المساواة بين الجنسين، بما في ذلك عدم المساواة في قطاع الثقافة.

كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير أيضًا على الفنانين الشباب والناشئين 

الثقافة على وجه الخصوص، أي من هم في بدايات  والعاملين في قطاع 

حياتهم المهنية، وال يتمتعون بميزة الوصول إلى رأس المال االجتماعي 

ُتصّنف  ومن  الوظيفي،  األمان  ويفتقدون  القائمة،  المهنية  الشبكات  أو 

على  إصالحات  إدخال  من  الرغم  وعلى  المثال،  سبيل  على  غينيا،  ففي 

في  المؤلفين  نجد   ،2019 عام  البالد  في  والنشر  الطبع  حقوق  قانون 

إيراداتهم  من   %50 من  بأكثر  ر  ُتقدَّ خسائر  يتكبدون  الموسيقى  صناعة 

بسبب القرصنة.  

من  التقليدية  اإليرادات  تدفقات  بشدة  تراجعت  الجائحة،  فترة  أثناء 

التراثية والثقافية، ومبيعات تذاكر الحفالت  مصادر، مثل زيارات المواقع 

الحصول  جهود  وكابدت  األداء،  وعروض  والمهرجانات  الموسيقية 

الثقافية  المؤسسات  بعض  تحّول  وبينما  والخاص.  العام  التمويل  على 

والفنانين والعاملين في قطاع الثقافة إلى مصادر بديلة لتعويض خسائر 

محل  يحل  أن  من  الرقمية  المنصات  من  الدخل  يتمكن  لم  إيراداتهم، 

إلى  المباشرة. إضافة  المادية  المعامالت  ل عليها من  الُمتحصَّ اإليرادات 

الرقمي  االتصال  ر  توفُّ إلى  الثقافة  قطاع  من  كبيرة  أقسام  تفتقر  ذلك، 

التقليدية،  أو غير  الرقمية  اإليرادات  أو فرصة استغالل تدفقات  القدرة  أو 

جائحة  خالل  األساسية  نفقاتها  تغطية  في  صعوبة  وجدت  ثم  ومن 

وَهَجر  أبوابها،  إغالق  إلى  المؤسسات  من  العديد  دفع  مما  كوفيد-19؛ 

العديد من الفنانين مجاالت أنشطتهم المحددة.

تعطيل الوظائف وُسُبل العيش   .2

كان لضعف تدفقات اإليرادات التقليدية تأثير مباشر على الوظائف وسبل 

العيش في مختلف القطاعات الفرعية للثقافة، حيث َتسبب في تعطيل 

التوظيف في قطاع الثقافة؛ مما أثر على مهن ماليين األفراد في مختلف 

أنحاء العالم. 

يمكن تقدير األثر الواقع على الوظائف في الصناعات الثقافية واإلبداعية 

يتطابق  للقطاع.  اإلجمالي  االقتصادي  الناتج  في  االنخفاض  خالل  من 

اإلجمالية  القيمة  في  أمريكي  دوالر  مليار   750 بنحو  ر  الُمقَدّ االنخفاض 

عدد  ارتفاع  مع  واإلبداعية  الثقافية  للصناعات  العالمية   GVA المضافة 

في  وظيفة  ماليين   10 بـ  ر  وُتقدَّ  ،2020 عام  خالل  ُفقدت  التي  الوظائف 

بعقود  يعملون  الذين  األفراد  كان  العالم.   مستوى  على  الثقافة  قطاع 

القائم على أساس المشروع هم األكثر  التوظيف  قصيرة األجل ونظام 

الكبيرة  العامة  المؤسسات  في  الدائمة  الوظائف  أن  يبدو  فيما  تضررًا، 

اإلنقاذ«  »تمويل  إلى  جزئيًا  ذلك  ويرجع  التأثيرات،  أسوأ  عن  بمعزل  كانت 

هذه  نت  مكَّ التي  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكومات  جانب  من 

المؤسسات من مواصلة أنشطتها. 

في  الحر  العمل  على  تعتمد  التي  الثقافية  الوظائف  من  العديد  هناك 

لتأثير  خاص  بشكل  ُعرضة  أكثر  جعلها  مما  الرسمي؛  غير  القطاع 

زت على أمريكا الالتينية بأن 64 في المائة من  الجائحة. أفادت دراسة ركَّ

العاملين لحسابهم الخاص في قطاع الثقافة قد فقدوا أكثر من 80 في 

المائة من دخلهم في عام 2020.  وُتشير التقديرات في اإلكوادور إلى أن 

89% من العاملين في قطاع الثقافة فقدوا دخلهم،  بينما يفتقد %68 

الموارد  كينيا  في  الثقافة  قطاع  في  الخاص  لحسابهم  العاملين  من 

تقارير  وأفادت  االقتصادية.   الصدمات  أمام  الصمود  من  ُتمكنهم  التي 

13% من  العربية المتحدة بأن  الثقافة والشباب في دولة اإلمارات  وزارة 

حققوا  من  فقط  هم  الخاص  لحسابهم  العاملين  من  و%9  الشركات 

أرباحًا في عام 2020؛ حيث إنه من المرجح أن يحقق األشخاص القادرون 

إلى عمالء وجمهور ُجدد.   الرقمية للوصول  التكنولوجيا  على استخدام 

في إحدى المقابالت خالل إعداد هذا التقرير، أفاد مهند البكري من الهيئة 

لحسابهم  العاملين  من   %70 إلى   60 بأن  لألفالم  األردنية  الملكية 

الخاص في صناعة السينما األردنية أصبحوا عاطلين عن العمل أو أصبح 

لديهم قدر أقل من العمل خالل فترة الجائحة.

 بصفتي فنانة أدائية، 
أجد الحياة على خشبة 
المسرح قصيرة جداً؛ 

ألنك تحتاجين إلى فترة 
طويلة جداً لتتقني فنك وَتِصلي فيه 
إلى مرحلة النضج. وعند وصولك إلى 

مرحلة النضج في النهاية يكون الوقت 
الذي يتحتَّم عليك فيه إدراك قيمك 
هو األكثر قيمًة على اإلطالق. ولكن 

بسبب تأثير الجائحة، قُصرت هذه 
الفترة الثمينة إلى حدٍّ كبير؛ لذا أودُّ 

أن أقول إن تأثير الجائحة على الفنانات 
كان كبيراً للغاية.

يران لي، راقصة وفنانة استعراضية من بكين، الصين

بفي صناعة األفالم، 
يعمل معظم المهنيين 

لحسابهم الخاص، إضافة 
إلى من يعملون لصالح 

عدد محدود من الشركات الكبيرة. 
يعمل معظم هؤالء المهنيين بنظام 

مؤقت على أساس المشروع؛ مما 
يعرضهم نسبيًا النخفاض األمان 

الوظيفي. يمثل الحفاظ على المهنيين 
الماهرين المدربين في مجال صناعة 
األفالم الجزء األكثر صعوبًة من أجل 
تفادي تركهم هذه الصناعة إلى األبد.

يونيونغ جيون، مدقق داخلي في المجلس الكوري لألفالم، 
جمهورية كوريا 

وظيفة مفقودة في قطاع 
الثقافة حول العالم

750


القيمة  في  العالمي  االنخفاض  مقدار 
للصناعات   GVA المضافة  اإلجمالية 

الثقافية واإلبداعية، ما يعادل

ماليين10

مليار دوالر أمريكي
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أجورهم ضمن الفئة األدنى في جدول األجور. لقد حشدت الجائحة جهود 

في  تجسد  مثلما  النشاط،  من  حقبة  مع  وتزامنت  والتكافل  التضامن 

أن  إال  مهمة"،  السود  "حياة  حركة  وفي  المناخ  لطوارئ  االستجابة  حاالت 

الفنانين الشباب والمهنيين في قطاع الثقافة ما زالوا يجدون أنفسهم 

في حالة من عدم االستقرار المطلق في زمن هم في أمسِّ الحاجة خالله 

إلى إسماع أصواتهم.  

تحديات الممارسات االستراتيجية والتشغيلية والتجارية    .3

عبر سالسل القيمة الثقافية واإلبداعية  
األنشطة  إنتاج  على  القطاع  قدرة  على  مباشرًا  تأثيرًا  أيضًا  الجائحة  تؤثر 

والمحتوى الثقافي وتوزيعهما، إضافة إلى تأثيرها على التوظيف واإليرادات 

ر، ال  ت تدابير الصحة العامة المستمرة في التغيُّ في قطاع الثقافة. لقد أدَّ

سيما تلك التي تتضمن قيودًا على التجمعات الشخصية والتنقل الدولي، 

إلى تعطيل عمل سالسل القيمة الثقافية واإلبداعية، وسببت العديد من 

التحديات التشغيلية واالستراتيجية للقطاع. 

النفقات  ذلك  في  بما  جديدة،  إنتاج  تكاليف  الثقافة  قطاع  واجه  لقد 

الُمستجدة لتغطية متطلبات التجهيزات الصحية، والتحكم في الدخول 

والخروج من األماكن، وتطبيق بروتوكوالت السالمة، والتعامل مع تأخير 

اإلنتاج إذا ُأصيب أشخاص من األساسيين بفيروس كوفيد-19 واضطروا 

إلى اتباع قواعد العزل الذاتي، وصعوبات حشد المواهب الدولية، وتحديات 

الشحن واللوجستيات والتوزيع والتبادل الثقافي على المستوى الدولي.

 

التشغيلية  التحديات  أمام  الصمود  في  المؤسسات  بعض  نجحت  لقد 

وعلى  الجائحة.  أثناء  واإلبداعية  الثقافية  القيمة  سالسل  أعاقت  التي 

في  الجائحة  أثناء  والتلفزيون  السينما  في  اإلنتاج  توقف  اآلخر،  الجانب 

في  أبوظبي.  وإمارة  آيسلندا  البلدان  هذه  من  ُيستثنى  البلدان.  معظم 

اإلنتاج بكامل خطته،  "إيمج نيشن" على جدول  أبوظبي، حافظت شركة 

شخص   1000 من  أكثر  بحضور  ضخم  سينمائي  عمل  تصوير  ذلك  في  بما 

بفيروس  مصابة  واحدة  حالة  ظهور  دون  من  الفيلم  تصوير  أثناء 

الصارم  والتطبيق  االختبارات  إجراء  انضباط  بفضل  وذلك  كوفيد-19، 

للتباعد االجتماعي والعمل وفق بروتوكوالت مكافحة كوفيد-19.

ل تحديًا  ومع ذلك، فإن عدم القدرة على التنبؤ طوال فترة الجائحة شكَّ

رئيسيًا لجميع األطراف المعنية في قطاع الثقافة؛ مما أعاق المؤسسات 

العاملين في القطاع عن التخطيط للمستقبل، وتطّلب أيضًا مستوى غير 

مسبوق من المرونة وحسن الترتيب واإلدارة. على سبيل المثال، أعادت 

2021 فتح قاعات العروض الموسيقية الداخلية، لكن  هولندا في يونيو 

الحكومة بعد مرور أسبوعين أعادت إنفاذ قواعد االحتواء وإغالق األماكن 

وإلغاء المهرجانات بسبب ازدياد عدد اإلصابات.  أما في األرجنتين، اضطر 

لعام  نسخته  تعليق  إلى   - قرطبة  في  الدولي  الرقص  مهرجان   -  )FID(

زيادة استهالك المنتجات الثقافية أثناء المكوث في    .4

المنزل
على  الطلب  زيادة  إلى  كوفيد-19  بجائحة  الخاصة  االحتواء  تدابير  ت  أدَّ

السلع والخدمات الثقافية التي يمكن االستمتاع بها في المنزل، ال سيما 

أثناء عمليات اإلغالق. منذ أوائل عام 2020، شهدت الجائحة تحقيق دخل 

2,7 مليار دوالر أمريكي  من العائدات ورسوم القنوات الرقمية وصل إلى 

وقد  القطاع.  إيرادات  إجمالي  ربع  من  أكثر  إلى  أي  العالم،  مستوى  على 

ت هذه الزيادة إلى بث الفيديو عند الطلب )VoD( والبث الصوتي. تشير  أدَّ

التقارير إلى أن خدمات االشتراك لبث الفيديو عند الطلب )SVOD( شهدت 

"أنغامي"،  أصبحت    .2020 عام  في   %34 بنسبة  االشتراكات  في  ارتفاعًا 

أول  وأفريقيا،  األوسط  الشرق  منطقة  في  األشهر  الموسيقى  بث  منصة 

عام  في  نيويورك  ببورصة  "ناسداك"  في  ُتدرج  عربية  تكنولوجية  شركة 

الفيديو  ألعاب  الستخدام  المخصص  الوقت  نسبة  وارتفعت   .2022

ومع  كوفيد-19.   جائحة  فترة  خالل  العالم  مستوى  على   %39 بنسبة 

ثقافية  لمنتجات  تجميع  عن  عبارة  البث  منصات  معظم  فإن  ذلك، 

يكون المستفيد األكبر من العمل عبرها شركات التكنولوجيا أو أشهر 

الفنانين، في الوقت الذي يكافح فيه الفنانون الناشئون أو المهنيون من 

تنتجها  التي  المستويات  من  تقترب  مستويات  إلى  إيراداتهم  زيادة  أجل 

عروض األداء الحية، على سبيل المثال.

القطاعات  بدأت  والتفاعلية،  السمعية-البصرية،  الوسائل  جانب  إلى 

إلى المحتوى  الذين يمكنهم الوصول  الزوار  األخرى في جذب المزيد من 

الثقافي من المنزل عبر الوسائل الرقمية. في دراسة ُأجريت في واشنطن 

من   %62 شارك  الرقمية،  المشاركة  حول   2021 عام  في  العاصمة 

العام  في  الثقافية  المؤسسات  إلحدى  الرقمي  المحتوى  عبر  الجمهور 

الماضي، وارتفعت هذه النسبة إلى 82% لألشخاص الذين لديهم أطفال 

2020 وتمت مواءمة أداء الراقصين وتصميم الرقصات واإلنتاج المحلي 

لالحتفال بحيث يتوافق مع إصدار نسخة رقمية من المهرجان. 

ت القيود المفروضة على تجمعات األشخاص إلى تعليق العديد من  لقد أدَّ

األنشطة الثقافية من دون سابق إنذار. وكان لعدم القدرة على التنبؤ تأثير 

عميق على ممارسات التراث الثقافي غير المادي، والتي تعتمد غالبًا على 

ت عمليات اإلغالق والقيود إلى  نقل التجارب وممارستها شخصيًا. لقد أدَّ

عواقب  مع  بشدة،  تقييدها  أو  التقليدية  الممارسات  من  العديد  ف  توقُّ

مختلف  في  للجماعات  والثقافية  االجتماعية  الحياة  على  أثَّرت  مهمة 

أنحاء العالم.

لقد أوجدت المؤسسات الثقافية وكذلك الفنانون وفنانو األداء أساليب 

فتها الجائحة والتأقلم  عملية للتغلب على التحديات التشغيلية التي خلَّ

بتقليص  والمسرح  األوركسترا  فرق  بعض  قامت  البقاء.  أجل  من  معها 

جمهور  الستقبال  ومّهدت  خصوصية،  أكثر  بيئات  لتوفير  الفرق  حجم 

ما  وغالبًا  التدريس،  إلى  المتجولين  الموسيقيين  بعض  تحول  أقل. 

آخرون  عِمل  فيما  للدخل،  كمصدر  افتراضية  منصات  يستخدمون 

لحسابهم الخاص، أو في وظيفة مؤقتة في القطاعات األخرى.

18 عامًا يعيشون معهم في المنزل. وفي حين أشار  تقل أعمارهم عن 

36% إلى أنهم استمتعوا باستخدام المحتوى الرقمي لكنهم توقعوا أن 

ع  يتوقفوا عن استخدامه بمجرد عودة األمور إلى مسارها الطبيعي، توقَّ

حتى  الثقافية،  المؤسسات  مع  الرقمية  المشاركة  في  االستمرار   %49

بعد إعادة فتح أبواب هذه المؤسسات.  

إن زيادة الطلب على المنتجات الثقافية في المنزل لم تنعكس إيجابيًا على 

الطلب  خدمة  في  رئيسيًا  دورًا  الرقمية  التقنيات  أسهمت  فقد  الجميع. 

المتزايد على المحتوى الثقافي، لكن الكثيرين في القطاع كانوا يفتقدون 

الموارد أو القدرات أو البنى األساسية أو ممارسات األعمال الستغالل هذه 

الثقافي من  إلى المحتوى  الوصول  الفرصة. من ناحية أخرى، رفعت ميزة 

الجمهور، بدءًا من  أمام  التحديات  الرقمية سقف  الوسائل  المنزل عبر 

موثوقة  غير  اإلنترنت  توصيالت  وكون  المناسبة  التجهيزات  افتقادهم 

إلى  باإلضافة  هذا  األساس،  من  توفرها  تعذر  أو  ُكلفتها  ل  تحمُّ يتعذر  أو 

 ،2022 المعوقات األخرى، مثل حواجز الثقافة واللغة الرقمية، ففي عام 

كان 63% من المحتوى الموجود على اإلنترنت باللغة اإلنجليزية.  

الفجوة  تأثير  مدى  حول  األبحاث  من  بالمزيد  القيام  إلى  حاجة  هناك 

ممن  معينة  مجموعات  على  الجائحة  بسبب  تفاقمت  التي  الرقمية 

الريفية  المناطق  في  يعملون  من  مثل  الثقافية،  األنشطة  يمارسون 

شة،  والنائية، والشعوب األصلية واألقليات الِعْرقية والمجموعات الُمهَمّ

إلى  إضافة  السن.  وكبار  والناشئين  الشباب  والفنانين  الهمم،  وأصحاب 

قت فيها الفجوُة  ذلك، هناك حاجة إلى إجراء بحث حول الكيفية التي عمَّ

بالنسبة  الثقافية  الموارد  فرص  إلى  المتكافئ  غير  الوصول  الرقمية 

رقمي  اتصال  لديهم  ممن  األشخاص  حالة  في  هي  كما  للمستهلكين، 

الوسيلة  استخدام  يفضلون  ال  أو  محدودة،  رقمية  ثقافة  أو  محدود 

الرقمية "المساحة" لالنخراط في النشاط الثقافي.

التأثير على تنوع أشكال التعبير الثقافي  .5

عبر  االستثمار  في  واالنخفاض  التوزيع  قنوات  على  الجائحة  تأثيرات  ت  أدَّ

قطاع  في  العاملين  على  الجسيمة  المخاطر  ازدياد  إلى  الثقافة  قطاع 

الجنسين  بين  المساواة  النعدام  الراسخة  األنماط  وتعزيز  الثقافة، 

والتباينات اإلقليمية؛ مما أثر بشدة على إنتاج السلع والخدمات الثقافية 

وتوزيعها وإمكانية الوصول إليها. 

ينعكس ارتفاع تكلفة 
االختبارات مباشرة على 

تكلفة اإلنتاج. فقد تعيَّن 
علينا إجراء اختبارات 

أسبوعيًا، وتوظيف طبيب في مواقع 
التصوير. على سبيل المثال، ينطوي 

تصوير أحد الَمشاهد في سوق نيجيري 
مزدحم على إجراء اختبار كوفيد-19 

لحوالي 300 شخص في صباح واحد. 
أضف إلى هذا، أنه ليس من المنطقي 

اقتصاديًا أن تنقل ممثاًل جواً ذهابًا وإيابًا 
في ظل ظروف الحجر الصحي لتصوير 

بعض الحلقات. أدت إيجابية االختبارات 
التي أجريت للممثلين قبل التصوير 

إلى ضرورة إعادة تصوير الَمشاهد بعد 
مرور أشهر.

إيديتي إيفيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة أفالم أناكلي، 
نيجيريا

لم أكن أفكر مطلقًا 
في أنني سأكون مدير 

المتحف الذي يقف 
ليبلغ طاقم العمل أن 

»المتحف مغلق من بعد ظهر اليوم 
وحتى إشعار آخر«. ليس هناك أي 

شك في أن تأثير كل هذا كان سلبيًا 
بشكل خطير على استدامة المنظمة 

بوصفها منشأة تجارية.
ماثيو ترينكا، مدير عام المتحف الوطني األسترالي

%34  ارتفعت االشتراكات في خدمات بث الفيديو عند
الطلب بنسبة 
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ظل  في  عديدة  لسنوات  الثقافية  األنشطة  لغرض  التنقل  يتأثر  سوف 

ت التدابير األمنية،  تكاليف السفر الباهظة والمقيدة بشكل متزايد. لقد أدَّ

وإجراءات التأشيرات الُمعقدة ورسومها المرتفعة، وعدم كفاية اللوائح 

معدالت  ارتفاع  إلى  والدعم،  التمويل  ونقص  العمل،  لتصاريح  التنفيذية 

األرض. ومع ذلك،  التنقل على  لخيار  الرقمية كبديل  الوسائل  استخدام 

من   %37 يزال  ال  حيث  كبير،  حدٍّ  إلى  متسق  غير  الرقمي  الوصول  يزال  ال 

في  أساسي  بشكل  ويتركزون  باإلنترنت،  متصلين  غير  العالم  سكان 

ممن  الثقافة  قطاع  في  والعاملون  الفنانون  يعاني  بينما   ، النامية  الدول 

هنا  ومن  األوضاع،  سوء  من  الرقمية  واألدوات  المهارات  إلى  يفتقرون 

الرقمية. عالوة على ذلك،  البيئة  العادلة في  المكافأة  يبرز تحدي تحديد 

التنفيذ المرن  المتنوع، بما في ذلك  فإن الدعم الحكومي لتعزيز اإلنتاج 

للقواعد بشأن توزيع المحتوى والتعجيل بإنفاذ اللوائح الحالية في البيئة 

الرقمية األكثر انفتاحًا، أصبح أمرًا مطلوبًا بشكل عاجل.

بسبب  الثقافة  قطاع  في  العاملة  القوة  على  المتزايد  الضغط  ى  أدَّ لقد 

الخبرة في حال هجر األشخاص  إثارة المخاوف بشأن فقدان  إلى  الجائحة 

القطاع بشكل دائم، أو في حال دخول الممارسين الشباب ضمن دائرة 

البحث عن وظائف في القطاعات األخرى. فعلى  أو إجبارهم على  البطالة 

سبيل المثال، كشفت النقابات في قطاع الثقافة الهولندي عن أن %30 

فترة  خالل  جديدة  وظيفة  عن  البحث  في  يفكرون  كانوا  أعضائها  من 

اإلغالق األولى.  

والشمول  التنوع  ونمو  التقدم  إبطاء  إلى  كوفيد-19  جائحة  ت  أدَّ لقد 

ازدهار  ظروف  على  جذري  بشكل  والتأثير  األخيرة،  اآلونة  في  القطاع  في 

متفاوت  تأثير  وجود  مع  الثقافي،  التعبير  أشكال  من  متنوعة  مجموعة 

المستقلين.   والمبدعين  الشعبية  القواعد  ذات  المنظمات  على 

لدى   - األحيان  من  كثير  في  المستقرة  غير   - المالية  النماذج  وخضعت 

الجائحة،  بسبب  االختبار  من  مزيد  إلى  الشعبية  القواعد  ذات  المنظمات 

المثال،  سبيل  على  لألبد.  أبوابها  إغالق  إلى  منها  العديد  اضطر  حيث 

قد  لندن  في  شعبية  وجهات  عشر  أصل  من  تسع  أن  إلى  التقارير  أشارت 

ُأغلقت خالل الجائحة بسبب تدابير التباعد االجتماعي . وتسببت الفجوات 

إلى  باإلضافة  منها،  العديد  إعاقة  في  والتقنية  الرقمية  المهارات  في 

النقص في توفر التجهيزات والبنى األساسية التكنولوجية. وقد تشكل 

في  المنتجين  من  العديد  لدى  تذليلها  يصعب  َعَقبة  الفجوات  هذه 

. ُتعد  النامية  الثقافة ومن ثم المستهلكين، ال سيما في الدول  صناعة 

الناشئون مصدرًا مهمًا  الشعبية والمبدعون  القواعد  المؤسسات ذات 

للتجريب المستقل والتنوع، وقد يكون الستنزاف العقول اإلبداعية الناتج 

عن الجائحة عواقب وخيمة على النسيج االجتماعي على المدى الطويل. 

غير  الثقافي  التراث  أشكال  من  العديد  على  عميق  تأثير  للجائحة  كان 

المادي التي تعتمد على التفاعل بين البشر لتعزيز وسائل التعبير وقابلية 

المهرجانات  من  العديد  إلغاء  إلى  الجائحة  ت  أدَّ وقد  وجدواها،  تطبيقها 

 2020 المثال، تعّذر في عام  التقليدية وتأجيلها. على سبيل  واالحتفاالت 

وهو  السعودية،  العربية  المملكة  في  الجنادرية  بمهرجان  االحتفال 

المهرجان األكبر في المنطقة الذي يعرض تنوع ممارسات التراث الثقافي 

والتراث  التراثية  واأللعاب  التراث  لفرق  عروض  تقديم  مع  المادي  غير 

والصيد  النقلي(  )السماعي  َبِطي  النَّ والشعر  التقليدية  والِحَرف  البحري 

بالصقور، ويجذب أكثر من مليوني زائر سنويًا.

كيف نضمن جديًا أّن 
تنوع التعبير الثقافي 

ليس معناه مجرد منح 
الناس وقتًا للتحدث؟ 

بل المقصود منه منح الناس فرصًا 
متساوية لتطوير هذا التعبير، وهذا 

أمر مختلف تمامًا. لقد أصبحت مسألة 
التنوع أكثر إلحاحًا كأحد عواقب األزمة، 

حتى لو كانت األزمة تضرب في جميع 
االتجاهات. 

بيير لويغي ساكو، بروفيسور مادة االقتصاد الثقافي في 
جامعة IULM، ميالنو، إيطاليا، والمستشار الخاص السابق 

للمفوض األوروبي للتعليم والثقافة

© ميغيل أنخل بيلينشون بوخيس*  

 © Miguel Ángel Belinchón Bujes*
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الفصل
 
التوجهات الرئيسية
إلعادة رسم معالم قطاع 
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تعزيز التركيز على القيمة االجتماعية لقطاع الثقافة   .1

الجائحة  أثناء  االستقرار  وعدم  بالقلق  المصحوب  االجتماعي  العزل  ر  أثَّ

الثقافة  قطاع  عمد  ولهذا،  النفسية.   وصحتهم  األشخاص  رفاه  على 

إلى تعزيز دوره الحيوي على مدار العامين الماضيين في دعم األشخاص 

والمجتمعات. 

التأثير المحتمل للثقافة على  آني توبادجي بشأن  التي أجرتها  في الدراسة 

الصحة النفسية خالل فترة الجائحة، تم تسليط الضوء على االرتباط بين 

وبين  الثقافية  األنشطة  في  المشاركة  أو  الثقافي  المحتوى  استهالك 

الثقافة  قطاع  تعامل  مستوى  ارتفاع  إن  للسعادة.  العالية  المستويات 

القطاع  إمكانات  أيضًا  ُيظهر  كوفيد-19  جائحة  فترة  خالل  األمر  هذا  مع 

وتحديدًا،  االجتماعية.   الروابط  وتعزيز  النفسية  الصحة  دعم  ناحية  من 

اكتشفت المؤسسات الثقافية التي كان لديها توجهات اجتماعية قوية 

قبل الجائحة تعاظم أهمية عملها. 

والمؤسسات  الثقافة  قطاع  في  والعاملين  الفنانين  من  العديد  استفاد 

االجتماعية  أهدافهم  لتعزيز  الحالي  السياق  من  أنواعها  بجميع 

استجابات  تغطي  المحلية.   مجتمعاتهم  في  إيجابية  بنتائج  والظفر 

المؤسسات الثقافية مجموعة من التدخالت، مثل الخدمات التي تهدف 

الموارد  الرفاه، وتوفير  والعزلة، وتحسين  بالوحدة  الشعور  إلى مكافحة 

التعليمية اإلبداعية لألطفال والعائالت. ويقوم آخرون بحشد الموظفين 

طريق  عن  كوفيد-19  جائحة  آلثار  االستجابة  حول  والممارسين 

الطعام  بنوك  لدعم  بهم  الخاصة  واألصول  األساسية  البنى  استخدام 

أو  الصحية،  الرعاية  وخدمات  للجماعات،  ُتقّدم  التي  الوجبات  ومطابخ 

قطاع  في  المتفاقمة  الحالية  التحديات  على  كوفيد-19  جائحة  تنطوي 

الثقافة والقضايا الجديدة المطروحة التي سيكون لها عواقب متوسطة 

الفصل  في  الموضحة  المباشرة  التأثيرات  إلى  إضافة  األجل،  طويلة  إلى 

السابق. هذا هو مستوى االضطراب الناتج عن الجائحة، والذي أجبر القطاع 

على تطوير أساليب عمل جديدة أو تبني أدوات ناشئة بوتيرة متسارعة. 

تجدر اإلشارة إلى أن سرعة التغيير وشدته التي شهدها القطاع على مدار 

العامين الماضيين نتج عنهما زخم استراتيجي، وأنهما قد فتحتا الباب 

لبناء  حيوية  كخطوة  الثقافة  قطاع  في  القيمة  مقترح  صياغة  إلعادة 

اقتصاد أكثر إنصافًا واستدامة. 

الثقافة  قطاع  تشكيل  إلعادة  الرئيسية  التوجهات  التالي  الفصل  يحدد 

والمنظم  الهيكلي  التغيير  لدفع  إمكاناتها  ويحدد  للجائحة،  استجابة 

مراجعة  أساس  على  تحديدها  تم  االتجاهات  وهذه  المستقبل،  في 

جانب  إلى  تقرير،   100 تتجاوز  النطاق  واسعة  المختلفة  التقارير  من  عدد 

كوفيد-19،  جائحة  تجاه  الحكومات  الستجابات  اليونسكو  ب  ُمتعِقّ

التحليالت  40 خبيرًا عالميًا وكذلك  ُأجريت مع أكثر من  التي  والمقابالت 

 Oxford الكمية القائمة على البيانات التي تم الحصول عليها من موقع

.IHS Markit وموقع شركة خدمات معالجة المعلومات Economics

وعالقاتهم  االجتماعية  شبكاتهم  عبر  المجتمعية  األنشطة  تقديم 

على  بالنفع  تعود  ال  الجماعات  رفاه  في  المشاركة  أن  بيد  الموثوقة. 

أيضًا.  نفسها  الثقافية  المؤسسات  على  بل  فحسب،  المجتمعات 

أظهرت دراسة تضمنت 200 مؤسسة ثقافية في المملكة المتحدة أن 

المؤسسات الثقافية التي نجحت أكثر من غيرها في التأقلم مع ضغوط 

الجائحة كانت تميل إلى رؤية عملها اإلبداعي كجزء من البنى األساسية 

االجتماعية والثقافية والمدنية الشاملة داخل مجتمعاتها .

على  الضوء  سلط  قد  للجائحة  استجابة  الثقافة  قطاع  موارد  حشد  إن 

الثقافية  والمؤسسات  الثقافة  قطاع  في  والعاملين  الفنانين  قدرة 

وأبرز  األزمات،  أوقات  في  اإلنسان  على  المرتكزة  االستجابة  سرعة  على 

االجتماعية  للقيمة  كمزودين  وقوي  ز  ُمحفِّ دور  أداء  على  قدرتهم 

ه  التوجُّ هذا  تعزيز  مستقباًل  يتم  أن  المرجح  فمن  لها.  ومناصرين 

التأثير المتنامي لجيل جديد من األفراد والفنانين  بشكل أكبر من خالل 

واسع  نطاق  على  الموثق  التزامهم  بفضل  الثقافة  قطاع  في  والعاملين 

تجاه استدامة الرفاه. إن توجيه البالغين الشباب غالبًا ما يتم عبر تعزيز 

القيم الشخصية واهتمامهم بإحداث تأثير في العالم.  ومن أجل تحفيز 

إمكاناتهم الكاملة، تبرز الحاجة إلى االهتمام بتعزيز الفرص عبر األنظمة 

الثقافية وتنويعها بشكل أوسع، بحيث تتمتع قاعدة المواهب بالوصول 

الثقافي، وحتى تشعر جميع المجتمعات بأن  إلى فرص العمل  المتكافئ 

قطاع الثقافة يمثلهم ويشاركهم وينخرط معهم. 

 

في إطار تحقيق إعادة التوازن، يمكن للحكومات والمستثمرين في قطاع 

الثقافة أن يسعوا إلى التعرف بجدية أكبر على التأثير االجتماعي للثقافة، 

يمكن  نفسه،  الوقت  وفي  الشامل.  والنمو  للرفاه  كأساس  وقيمتها 

للمؤسسات الثقافية أيضًا تعزيز التزامها بدعم احتياجات المجتمعات، 

إلى جانب تعزيز الحقوق الثقافية للجميع. 

أضحت جائحة 
كوفيد-19 فرصة 

لتبدأ الفنون والثقافة 
في تحديد أثرها 

االجتماعي. تتدهور الصحة النفسية 
في الفترات التي تشهد قدراً أكبر من 

اإلجهاد والتوتر. لقد دأب الفنانون 
والمؤسسات الثقافية على النهوض 

بالمجتمعات والتعبير عنا واستخدامنا 
كقنوات تعزز تحسين الصحة النفسية 

للمجتمع.
 إيفون ثام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لفنون األداء 

إيسبالنادا، سنغافورة

نقدم عروضنا لجماعات 
الالجئين والنساء 

الُمعّرضات للعنف 
األسري، وفي أماكن 

حبس الشباب التي تقود إلى جنوحهم، 
ومخيمات الالجئين في لبنان وأوروبا. 

تجدر اإلشارة إلى أن برامج عروضنا 
شهدت ازدياداً في حجم اإلقبال عليها 

بعد تفّشي الجائحة.  
عمر آبي عازار، مدير فرقة زقاق المسرحية، لبنان
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دعم  توفير  في  الدعم  تدابير  من  المتنوعة  المجموعة  هذه  أسهمت 

للفنانين والمهنيين في قطاع الثقافة. ومع ذلك، كانت كل هذه التدابير 

تقريبًا مقيدة بمدة محددة فكانت طوق نجاة، بينما ركز القليل منها على 

الجماعي  وعينا  مستوى  الجائحة  رفعت  لقد  دائم.  هيكلي  تغيير  إحداث 

الوضع االجتماعي  إيجاد أطر عمل جديدة للحفاظ على  إلى  الحاجة  بشأن 

واالقتصادي لجميع المهنيين في قطاع الثقافة وبناء قدرات الدول من 

في  والمهنيين  للفنانين  واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق  حماية  أجل 

القطاع. لذلك وفي هذا اإلطار، تقدم توصية اليونسكو لعام 1980 خارطة 

طريق بشأن أوضاع الفنان لتساعد الحكومات في تحسين ظروف عمل 

واالقتصادية  واالجتماعية  المهنية  الحالة  تحسين  جانب  إلى  الفنانين، 

من خالل التدابير ذات الصلة بالتدريب والضمان االجتماعي )فعلى سبيل 

الناتجة  اإلصابات  ومزايا  التعامل،  في  والمساواة  األمومة،  حماية  المثال، 

الورثة،  واستحقاقات  الشيخوخة،  واستحقاقات  والعجز،  العمل،  عن 

وحرية  والتنقل  الضريبية  واألحوال  والدخل  والعمل  الطبية(  والرعاية 

التعبير.  وال يزال العمل بتوصية 1980 ضعيفًا إلى حد كبير على الرغم من 

التقدم الملحوظ في السنوات األخيرة فيما يتعلق بزيادة تبّني تشريعات 

جديدة في هذا المجال. 

رفع مستوى الوعي بأهمية ضمان مورد رزق الفنانين    .2

والعاملين في قطاع الثقافة
يندرج أكثر من متوسط الوظائف في قطاع الثقافة على الصعيد العالمي 

تحت تصنيف النشاط غير الرسمي أو يأخذ شكل العمل الحر المستقل 

بنظام  العمل  أو  المؤقت  التعاقد  أساس  على  بطبيعته  قائمًا  يكون  أو 

الدوام الجزئي. على سبيل المثال، كان أكثر من نصف العمالة في قطاع 

الثقافة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يعملون لحسابهم 

 %38 إلى  وصل  بمتوسط  مقارنة   ،2020 عام  في  مستقلين  أو  الخاص 

ال  الثقافة،  قطاع  في  العاملين  من  العديد  فرص  إن  ككل.   لالقتصاد 

سيما النساء والشباب واألقليات وأصحاب الهمم، في الوصول إلى آليات 

ال  بأنهم  علمًا  محدودة،  االجتماعي  األمان  شبكات  أو  االقتصادي  الدعم 

يتمتعون بمستوى الوضع المهني أو الرسمي نفسه الممنوح للعاملين 

في القطاعات األخرى. بيد أن هذه الظروف تجعلهم أكثر عرضة بشكل 

الكثيرون  يفتقر  حيث  كوفيد-19،  جائحة  مثل  األزمات،  لتأثيرات  خاص 

األماكن  توفير  مثل  ووظائفهم،  عملهم  لدعم  الموارد  إلى  منهم 

لمواصلة عملهم اإلبداعي، أو اكتساب مهارات جديدة، أو االستفادة من 

الفرص.

غير  والمنظمات  الحكومات  أعلنت  التحديات،  بهذه  االعتراف  إطار  في 

طريق  عن  الثقافة  قطاع  في  الممارسات  لدعم  تدابير  عن  الحكومية 

ب  ُمتعقِّ وفق  االجتماعي.  الضمان  توفير  أو  الوظائف  أو  الدخل  حماية 

أصل  من   32 زت  ركَّ كوفيد-19،  بجائحة  الخاصة  للسياسات  اليونسكو 

قطاع  بإغاثة  الصلة  ذات  الوطني،  المستوى  على  السياسات  من   139

مستقلين  يعملون  ومن  الفنانين  على  كوفيد-19،  جائحة  أثناء  الثقافة 

لحسابهم الخاص.  وبحلول يوليو 2020، قامت أكثر من 20 دولة بتنفيذ 

وأيضًا  الخاص  لحسابهم  يعملون  من  دعم  إلى  الهادفة  السياسات 

وتشيلي  كندا  من  كل  في  الثقافة  وزارات  كانت  الصغيرة.  المؤسسات 

وكولومبيا والنرويج وسنغافورة والمملكة المتحدة أول من أعلنت عن 

حصل  بينما  الثقافة،  قطاع  لمساعدة  خصيصًا  الُمصممة  الدعم  ُحزم 

االجتماعي  الضمان  إعانات  على  األخرى  البلدان  في  المستقلون  الفنانون 

لتعويض الخسائر في اإليرادات، بما في ذلك فرنسا وإيرلندا ولوكسمبرغ 

والمكسيك وبولندا وسويسرا. أما الفنانون في إسبانيا، فقد حصلوا على 

أخرى  خطوة  وفي  منخفضة.   بفائدة  قروض  هيئة  على  تفضيلية  مزايا 

مبتكرة، تم توفير دعم البطالة للعاملين لحسابهم الخاص في فنلندا 

ألول مرة على اإلطالق.   

في أبريل 2020، جرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة إطالق واحدة من 

والشركات،  الخاص  لحسابهم  العاملين  إلغاثة  العالمية  المبادرات  أول 

طلبات  وردت  حيث  للثقافة"،  دبي  و"هيئة  جميل"  "فن  بين  شراكة  عبر 

 )%30 )بنسبة  الخاص  لحسابهم  المستقلين  العاملين  من  اإلغاثة 

تعزيز التعاون وزيادة التضامن بين القطاعات     .3
المترابطة  والخدمات  األنشطة  من  بيئي  كنظام  الثقافة  قطاع  يعمل 

ويزدهر من خالل التعاون والتبادل عبر اتفاقيات اإلنتاج المشترك، وبرامج 

اإلقامة الفنية، والمؤتمرات، والمعارض الدولية، على سبيل المثال. ومع 

القطاع للتهديد  التي تدعم  التقليدية  التعاون  أنماط  ذلك، فقد تعرضت 

بسبب جائحة كوفيد-19، والقيود المفروضة على التنقل، وتدهور العمل 

اختالف  إلى  استنادًا  التعاون  على  القدرة  في  الكبيرة  والتفاوتات  الثقافي، 

التعاون  فرص  تقل  ذلك،  إلى  إضافة  واالقتصادية.  االجتماعية  الظروف 

حيث  المهنية،  حياتهم  من  األولى  المراحل  في  للفنانين  بالنسبة  كثيرًا 

استدامتها  المطلوب  وكثافتها  الشبكات  نطاق  إلى  يفتقرون  ما  غالبًا 

والمهنية  الرسمية  القنوات  إلى  وصولهم  ويكون  األزمة،  وقت  خالل 

محدودًا.

ومع ذلك، فإن االضطرابات الخطيرة التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 قد 

ت إلى تشجيع إلطالق مبادرة تقوم على تعزيز التعاون في قطاع الثقافة  أدَّ

ل المنافسون إلى متعاونين؛ نظرًا النتشار  بأشكال متنوعة. غالبًا ما تحوَّ

شبكات المساعدة الذاتية على مستوى القطاع.  وقد تم تسليط الضوء 

للعاملين  إنقاذًا  التدخالت  هذه  جاءت   .)%23 )بنسبة  الشركات  ومن 

غير  لكونها  نظرًا  التحديد؛  وجه  على  الصغيرة  والشركات  المستقلين 

البنوك،  من  التقليدية  المساعدة  على  للحصول  الغالب  في  مؤهلة 

ويتطلب وضعها منحها إعانة مخصصة. 

الجلسات  أو  الدعم  برامج  الثقافية  المؤسسات  من  العديد  ابتكرت 

بتطوير  قامت  أو  الخاص  لحسابهم  والعاملين  للفنانين  التوجيهية 

لجان صغيرة إلشراك الممارسين في استجابات محددة لعواقب جائحة 

عضو  دراتشجيفيك،  ميلينا  بروفيسور  ذكرته  ما  وفق  كوفيد-19. 

الثقافية  واإلدارة  والفن  الثقافي  التعدد  دراسات  في  الجامعي  اليونسكو 

والوساطة في البلقان، جامعة الفنون في بلجراد، كانت جمعيات الفنون 

الذين  الفنانين  عن  دافع  من  أول  من  الشرقية  أوروبا  في  المختلفة 

للفنانين  التبرعات  ُجمعت  ذلك،  على  وعالوة  صعبة.  ظروفًا  يواجهون 

بدء  من  طويلة  فترة  قبل  الكثيرين  جهود  أثمرت  لقد  المحتاجين. 

محدودة،  أموال  وتخصيص  االستجابة  في  العامة  السياسات  تطبيق 

األكثر  المستقلين  الفنانين  من  األعمال  رّواد  إلى  ذهبت  ما  غالبًا  والتي 

شاباتس،  في  المدينة  مسرح  شاباتس،  مسرح  قام  القطاع.  في  بروزًا 

ممن  ممثلين  وانتدب  لألطفال،  القصص  لرواية  مشروع  بتطوير  صربيا، 

ز  يعملون مستقلين لحسابهم الخاص في المسرح. بيد أن المسرح ركَّ

ب المسرح  على الممثلين الذين لم يكن لديهم أي مصدر دخل آخر، وتجنَّ

الممثلين  كرامة  على  للحفاظ  الجمهور  من  المباشرة  التبرعات  طلب 

ومهنيتهم. 

كان تدشين برنامج 
تعليمي تثقيفي 

لجميع المهنيين في 
صناعة األفالم ممواًل 

من المجلس الكوري لألفالم أحد 
التدخالت الحاسمة لفريق عملنا 

الحكومي. عندما يكمل أي مهني 
متخصص في صناعة األفالم %75 

من محتوى هذا البرنامج، فإنه يحصل 
على قسيمة مالية تساعده في سداد 

قيمة اإليجار وتحفزه على البقاء في 
مجال الصناعة.

يونيونغ جيون، مدقق داخلي في المجلس الكوري لألفالم، 
جمهورية كوريا
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الجائحة  بعد  للتعاون  الجديدة  األنواع  فوائد  على  الحفاظ  أجل  من 

النظام  في  المعنية  واألطراف  الفاعلة  الجهات  على  يتعين  وتحسينها، 

غير  والمنظمات  الحكومات  مع  للتعاون  الفرصة  انتهاز  الثقافي  البيئي 

بشكل  التعاون  وممارسات  للتبادل  جديدة  أنواع  البتكار  الحكومية 

الدعم  نوع  في  النظر  الحكومات  تعيد  قد  المثال،  سبيل  على  مشترك. 

لتعزيز  الحوافز  تقديم  ذلك  في  بما  الثقافية،  للمؤسسات  تقدمه  الذي 

التعاون والتواصل. وسيسهم الدعم المقدم في تحفيز التنقل الثقافي 

أو البحوث والتطوير على اإلنتاجية والقدرة االبتكارية المستقبلية لقطاع 

الثقافة. إن االستثمارات والوساطة الذكية ضروريان لضمان عدم دخول 

مجموعة  على  منافسة  في  أخرى  مرة  والفنانين  الثقافية  المؤسسات 

األشخاص  جميع  أشار  لقد  باستمرار.  المتضائلة  الموارد  من  مشتركة 

األشخاص  مثل  الثقافة،  قطاع  عبر  المقابلة  معهم  ُأجريت  الذين 

األفالم  وصناعة  الفنية  والمعارض  والمتاحف  المسارح  في  المشاركين 

الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  وأوروبا  الشمالية  أمريكا  في 

المواهب  الستقطاب  التنافس  أن  إلى  الهادئ،  والمحيط  وآسيا  وأفريقيا 

والموارد يشكل حاجزًا للتعاون في ظل استمرار التعافي من الجائحة.  

 

ي الممارسات والتقنيات الرقمية تسريع تبنِّ   .4

قبل  الثقافة  قطاع  في  حثيثًا  تتقدم  الرقمي  التحول  عملية  كانت 

في  سيما  ال  التحول،  سرعة  ضاعفت  الجائحة  لكن  كوفيد-19،  جائحة 

النطاقات التي كانت تعتمد على التواصل الشخصي مع الجمهور والزوار.  

موازنة  في  ساعد  التسريع  هذا  فإن  القطاع،  أقسام  ببعض  يتعلق  فيما 

لجمعيات  الدولي  االتحاد  ووفق  للجائحة.  األسوأ  االقتصادية  اآلثار  بعض 

المؤلفين والملحنين )CISAC(، تم في عام 2020 تخفيف حدة االنخفاض 

العالم  مستوى  على  بالمبدعين  الخاصة  والرسوم  األتاوى  تحصيل  في 

2019(، وذلك من  10% )حوالي مليار دوالر أمريكي أقل من عام  بنسبة 

وزادت  األسواق.  بعض  في  الرقمية  الوسائل  إلى  الهائل  التحول  خالل 

اإليرادات من التحصيل الرقمي بنسبة 16,6%، وبصفة أساسية من خالل 

  .)SVOD( ارتفاع االشتراك في خدمة بث الفيديو عند الطلب

إلى  مالحظة  بكامله  واإلبداعية  الثقافية  الصناعات  مشهد  عبر  يمكن 

تأثيرات  على  للتغلب  الجديدة  الرقمية  الممارسات  تبّني  وصل  مدى  أي 

جائحة كوفيد-19. ففي ألبانيا، استفاد 87,5% من المؤسسات الثقافية 

إلشراك  اإلنترنت  من  الثقافة  لقطاع  التابعة  المؤسسات  من  والعديد 

الوطنية  المعاهد  على  ز  ركَّ استقصائي  مسٍح  خالل  من  ه  التوجُّ هذا  على 

للثقافة في االتحاد األوروبي، والذي أظهر أن 22% من أعضائها شرعوا في 

العمل مع شركاء ُجدد. في حين أن معظمهم يتعاونون مع منظمات 

وأفاد  االستقصائي(،  المسح  مجموعة  إجمالي  من   %72( األخرى  الفنون 

البعض عن شراكات مبتكرة مع مؤسسات تقنية ومواقع دولية لتوزيع 

ومنصات  تليفزيونية،  وقنوات  محلية،  سلطات  ومع  اإلعالم،  وسائل 

محلية لبث األفالم )%9(. 

العالم خطوة لألمام لدعم  أنحاء  العامة في مختلف  المكتبات  اتخذت 

إلى  تهدف  التي  البرامج  خالل  من  الصحية  الرعاية  وأنظمة  الحكومات 

المكتبات  إحدى  دت  أكَّ اللقاحات.  بشأن  الُمضللة  للمعلومات  التصدي 

في العراق على الدور األساسي الذي تقوم به المكتبات في ضمان توصيل 

معلومات دقيقة للجمهور تستند إلى حقائق العلم. 

قامت المؤسسات العامة في بعض الدول بتوفير األماكن والتجهيزات 

تطوير  أو  المدني  المجتمع  لمنظمات  الرقمية  والمهارات  التقنية 

بين  الدعم  تبادل  أيضًا  ولوحظ  الرقمي.  المجال  في  تعاونية  مشروعات 

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية والممارسين األفراد. 

افتتحت بعض منظمات المجتمع المدني )على سبيل المثال، مركز إزالة 

التلوث الثقافي في بلجراد(، والتي لم تكن قادرة على عقد تجمعات كبيرة، 

وعروض  المعارض  إلقامة  األفراد  أو  األخرى  المؤسسات  أمام  أماكنها 

األداء الصغيرة مع السماح بحضور عدد محدود جدًا من الجمهور.  

 )ResiliArt( على المستوى الدولي، أطلقت اليونسكو حركة صمود الفن

بشأن  الخطر  ناقوس  دق  في  كبير  بشكل  ونجحت   ،2020 أبريل   15 في 

تأثير الجائحة على قطاع الثقافة، وقد انضم إلى هذه الحركة آالف الفنانين 

والعاملين في قطاع الثقافة من مختلف أنحاء العالم، الذين استخدموا 

 350 من  أكثر  إجراء  وتم  األفكار.  وتبادل  والتحاور  للنقاش  المنصة 

100 توصية ُمحددة  110 دول وأسفرت عن  أكثر من  مناقشة تضمنت 

استدامته  تعزيز  وأيضًا  القطاع  تعافي  دعم  إلى  تهدف  السياسات  اع  لُصنَّ

وصموده أمام األزمات المستقبلية. 

نجاحًا  األكثر  التعاون  أشكال  بعض  كانت  الحرجة،  الفترة  هذه  خالل 

زت الشراكات على احتياجات معينة  وابتكارًا تتم عبر القطاعات، حيث ركَّ

أثناء الجائحة أو على المجموعات المعرضة للخطر، وامتدت إلى مجاالت 

ى التعاون خارج القطاعات  مثل التكنولوجيا واالستدامة والعلوم. وقد أدَّ

إلى ظهور أشكال جديدة للتعبير الثقافي، من خالل استخدام التكنولوجيا 

مهرجان  فكرة  المتحدة  المملكة  في  برايتون  مهرجان  ر  طوَّ الرقمية.  

"ديجيتال  الرائدة  االبتكار  إحدى وكاالت  بالتعاون مع   5G الخامس  الجيل 

الموسيقي  للتعاون  أدوات  مجموعة  المنصة  هذه  توفر  إذ  كاتابولت" 

األداء  وعروض  المسرحية  العروض  إلى  الوصول  أتاحت  حيث  الجماهير، 

المسجلة والمكتبات والمحفوظات الرقمية وعروض األداء الحية.  وفي 

المملكة العربية السعودية في عام 2020، أكملت مكتبة الملك فهد 

العزيز  الملك عبد  ألف كتاب، وقامت مؤسسة   115 الرقمية ملخصات 

للبحوث واألرشيف برقمنة 556 فيلمًا ضمن أرشيف الصور واألفالم. 

أما في الصين، فتح أكثر من 1300 متحف أبوابهم عبر اإلنترنت وعلى مدار 

أسبوعين خالل ذروة تفّشي الجائحة مطلع العام 2020.  وفي سانتياغو 

افتراضية  حية  فعالية   27 الوطنية  األوبرا  دار  عقدت   ،2020 يونيو  في 

حضرها أكثر من 260 ألف شخص.  يقدم العديد من الفنانين والمصممين 

للمستهلكين  الحالي  الوقت  في  أعمالهم  والمنتجين  الحرفيين 

المتاجر،  أو  الفنية  المعارض  بداًل من  اإلنترنت  مباشرة عبر منصات على 

وهو ما يحفز إقامة شراكات جديدة مع كبار بائعي التجزئة عبر اإلنترنت.  

وتوسيع  لالبتكار  اإلنترنت  عبر  الجديدة  النماذج  دعم  من  الرغم  وعلى 

والموزعين  الصغيرة  المعارض  استمرارية  تهدد  تزال  ال  فإنها  النطاق، 

وتثير قضايا تركيز السوق في التوزيع عبر اإلنترنت.

ى مسرح "زقاق" تقديم عروضه في تنسيقات رقمية ليحافظ  في لبنان، تبنَّ

مثل  القديمة،  الوسائط  إحياء  على  الَنهج  ركز  البداية،  في  مكانته.  على 

والمجتمعية  اإلقليمية  اإلذاعية  المحطات  وربط  اإلذاعية  المسرحيات 

 2020 عام  نهاية  بحلول  حضورهم  أن  إال  الخارجي.  بالعالم  الصغيرة 

من  آالف  بضعة  من  متابعة  مع   SoundCloud منصة  على  قويًا  كان 

المستمعين. 

الثقافية  الصناعات  على  الرقمي  للتحول  المتنوع  التأثير  كان  لقد 

على  المسرحية،  والفنون  األداء  فنون  وتتعرض  للنظر،  الفتًا  واإلبداعية 

وجه الخصوص، للجزء األكبر من التحديات في العصر الرقمي. على الرغم 

ُهج  الُنّ لتتبنى  بعد  تستغلها  لم  األداء  فنون  لدى  إمكانات  هناك  أن  من 

الرقمية ، إال أنه يجوز الجزم بأنها واحدة من النطاقات التي تشكل فيها 

المزايا الرقمية أكبر التحديات.

يعتقد العديد من الباحثين أن الجائحة تمثل نقطة تحول بالنسبة لقطاع 

الثقافة وأن الوسائل الرقمية للمشاركة والنشر ستظل مهمة حتى مع 

رفع القيود المفروضة على التجمعات والتنقالت الشخصية.  

أسفر التحول الرقمي عن أشكال جديدة لالبتكار واإلنتاج والتوزيع واالطالع 

والتشغيلية  االستراتيجية  األنشطة  مزاولة  إلى  باإلضافة  الثقافة،  على 

لألعمال بأشكال مستجدة، إال أنه أوجد أيضًا تحديات كبيرة تحيط بتنوع 

القائمة  المساواة  ارتفاع حدة عدم  الثقافي، وساهم في  التعبير  أشكال 

تتوفر  ال  العالم  حول  شخص  مليارات  أربعة  من  أكثر  يوجد  وتفاقمها. 

والفعاليات.   العروض  وأماكن  والجماهير  الفنانين  بين  فريدًا  واتصااًل 

تشكل الشراكات عبر القطاعات وسيلة قوية لألنظمة البيئية الثقافية 

المحلية ُتمكنها من بناء القدرة على الصمود وتحقيق الغرض االجتماعي 

على  القطاعات  عبر  الشراكات  هذه  لترسيخ  اآلن  فرصة  ثّمة  واالبتكار. 

المستوى المحلي ومستوى المدينة والمستوى اإلقليمي.

بحلول نهاية أبريل عام 
2020، أي بعد شهر 

من اكتشاف الجائحة 
لدينا، كنا نتعاون بالفعل مع 40 صالة 

عرض في مختلف أنحاء البرازيل. 
لقد أطلقنا مجموعة عبر اإلنترنت 

هدفها التوصل إلى أفكار بشأن كيفية 
مواصلة إشراك هواة االقتناء، وتقديم 

حلول حتى نضمن استدامة سبل 
العيش للفنانين. فقد اتفقنا، على 

سبيل المثال، على تجميع مشترك 
لقوائم جهات االتصال حتى نتمكن من 

الوصول إلى جميع هواة االقتناء بوصفنا 
مجموعة من المعارض، بداًل من واحد 

مقابل آخر. )ومع ذلك(، وعندما تعود 
األمور إلى سابق عهدها، فإننا سننافس 
بعضنا على األماكن نفسها وسننافس 

مرة أخرى على هواة االقتناء من زوار 
المعارض الفنية نفسهم، وربما ال 

تكون لدى أي منا الرغبة بعد اآلن في 
التعاون قدر اإلمكان.   

الريسا مارتينا، المؤسس المشارك في غاليري آر في 
للثقافة والفنون في سلفادور، البرازيل

انخفاض في تحصيل  العائدات والرسوم الخاصة 
 بالمؤلفين

والملحنين 
 على مستوى

10%العالم
4041

الفصل 2: التوجهات الرئيسية إلعادة رسم معالم قطاع الثقافة في ضوء جائحة كوفيد-19 الثقافة في زمن كوفيد-19 الصمود والتجدد والنهضة



المحتوى  بنوع  توصي  التي  الخوارزميات  الرئيسيون  الموزعون  هؤالء 

أشكال  اكتشاف  في  مؤثر  بدور  بالقيام  لهم  وتسمح  للمستخدمين 

داخل  األشخاص  حصر  لمخاطر  ويتعرضون  الثقافي  للتعبير  متنوعة 

فقدانها  أو  الوطنية  التنظيمية  األطر  ضعف  إن  الثقافية.  الفقاعات 

الجنسيات ال تخضع في كثير  الشركات متعددة  أن هذه  الكفاءة معناه 

إلى تعزيز تنوع أشكال  التي تهدف  التنفيذية  الوطنية  من األحيان للوائح 

التعبير الثقافي وحمايته، مثل حصص اللغة المحلية.  

تقريبًا  الرئيسية  البث  خدمات  جميع  فنجد  الموسيقى،  قطاع  في  أما 

فيما  الكبير«  المشترك  »المجمع  لنموذج  ُمعينًا  إصدارًا  تستخدم 

األكبر  الجزء  على  البارزون  النجوم  )يحصل  الفنانين  بمستحقات  يتعلق 

المستحقات  دفع  لنموذج  يكون  وقد  البث(،  منصات  من  إيراداتهم  من 

المحلي.   والذخر  المتخصصين  الفنانين  على  عميق  تأثير  الشكل  بهذا 

قطاع  في  الجديدة  التكنولوجيا  استخدام  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  وهنا، 

الثقافة، مثل الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة، يطرح أسئلة مهمة تتعلق 

بالملكية الفكرية واألجر العادل. 

تأثيره  تضخيم  في  الجائحة  تسببت  الذي  الرقمي  التحول  هذا  يتطلب 

الرشيدة  اإلدارة  نماذج  تطوير  يتضمن  استراتيجيًا  نهجًا  وتيرته  وتسريع 

مثل  المعنية  األطراف  من  عريضة  مجموعة  ذلك  في  بما  المالئمة، 

وزارات الثقافة واالتصال )أو من لديهم حقائب وزارية في وسائل اإلعالم 

التنفيذية لحقوق  اللوائح  والبث( والتجارة والصناعة )أو المسؤولين عن 

والوكالء  المدني  والمجتمع  الخاصة  الفاعلة  والجهات  والنشر(  الطبع 

اآلخرين ذوي الصلة، باإلضافة إلى الجهات الفاعلة اإلقليمية.  إن المبادئ 

التوجيهية التنفيذية الصادرة عن اليونسكو بهدف حماية أشكال التعبير 

الطريق  خارطة  إلى  باإلضافة  الرقمية،  البيئة  في  تنوعها  وتعزيز  الثقافي 

ذات الصلة، توفر في هذا الصدد المبادئ التوجيهية، بما في ذلك النتائج 

حماية  أجل  من  الملموسة  المرجعية  واألنشطة  الواضحة  المتوقعة 

والوصول  ونشرها  وإنتاجها  الثقافية  والخدمات  المنتجات  ابتكار  سبل 

إليها وتبادلها في مواجهة وتيرة التغير التكنولوجي السريع. 

تكييف الممارسات االستراتيجية والتشغيلية   .5 

والتجارية عبر سالسل القيمة الثقافية 
الحالية،  اإليرادات  تدفقات  في  وفورية  هائلة  تغييرات  الجائحة  أحدثت 

من  كبيرة  ألعداد  القصير  المدى  على  االقتصادية  الجدوى  بذلك  مهددة 

المؤسسات والمهنيين في قطاع الثقافة عبر سلسلة القيمة الخاصة 

ى هذا التحدي إلى قلق واسع النطاق بشأن إمكانية نجاح  بالقطاع. وقد أدَّ

باإلضافة  المستقبل،  في  الثقافية  والمنظمات  المؤسسات  من  العديد 

قطاع  في  العمل  مواصلة  على  والمهنيين  األفراد  الفنانين  قدرة  إلى 

الثقافة.

وفي  اليمن،  في  اإلنترنت.   إلى  المنتظم  الوصول  على  القدرة  لديهم 

عند  اإلنترنت  لمستخدمي  المئوية  النسبة  تقدير  تم   ،2020 ديسمبر 

الرقمي بشكل غير متكافئ  الوصول  26%.  عالوة على ذلك، يتم توزيع 

الذين  األشخاص  حرمان  في  يتسبب  ما  وهو  السكان،  مجموعات  عبر 

يعيشون في المناطق الريفية والنساء وكبار السن بدرجات متفاوتة.  في 

أفريقيا، يتيسر الوصول إلى اإلنترنت لنسبة 27% فقط من النساء، علمًا 

بأن 15% منهن فقط يمكنهن استخدامه.  وفي أفريقيا جنوب الصحراء 

 %20,7 اإلنترنت  مستخدمي  من  الجنسين  بين  الفجوة  بلغت  الكبرى، 

الرقمية  األمّية  ُتعّد   .2019 عام  في   %37 إلى  ووصلت   ،2013 عام  في 

أحد الحواجز الدائمة، ويمنح هذا التوجه أفضلية لألفراد الذين يتمتعون 

بوصول جيد ومهارات رقمية متميزة، بينما يفتقر المهنيون الثقافيون، 

األقل دراية رقميًا، إلى المعارف واألدوات الرقمية الالزمة إلنشاء جماعات 

الذي  الجمهور  على  األمر  هذا  ينطبق  فيها.  االنخراط  أو  اإلنترنت  عبر 

تختلف في قدرته على الوصول إلى المنتجات الثقافية؛ مما ُيحدث فجوة 

أكبر بين األشخاص الذين ليس لديهم اإلمكانات أو المهارات أو الدافع أو 

الثقة للوصول إلى اإلنترنت، واألشخاص الذين يتيسر لهم ذلك.

توفر الرقمنة إمكانات هائلة للقطاع الثقافي، وفي الوقت نفسه تشكل 

قيام  الرقمي  االقتصاد  يتضمن  الثقافي.  المحتوى  تنوع  أمام  تحديات 

الموزعين الرئيسيين للمحتوى الثقافي بتمويل عمليات اإلنتاج الرقمي 

ويستخدم  الثقافي.  الناتج  في  يؤثرون  يجعلهم  مما  مباشر؛  بشكل 

يتمحور الفن المسرحي 
حول تالقينا معًا. إنه 

الحياة ال السينما، فهو 
يجسد تجربة حقيقية؛ 

 لذا نفقد جميع ُمُثلنا ورموزنا.
اك في المدينة،  يبدو األمر كأنك سبَّ
 لكن العالم صار بال ماء.لقد أدركنا
بسرعة أن جائحة كوفيد-19 كانت 

تقدم نظامًا عالميًا جديداً، فقد 
أصبحنا جميعًا متصلين بشكل 
مفرط من دون مقدمات. وفاق 

تواجدنا حاليًا الرقمي على الصعيدين 
الدولي والمحلي حضورنا المادي.  

عمر آبي عازار، مدير مسرح زقاق، لبنان
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عبر  الناشئة  والممارسات  األعمال  نماذج  من  عدد  رصد  يمكن 

الممارسين  وبين  والعامة،  والخاصة  والصغيرة  الكبيرة  المؤسسات، 

حجمها  وفق  الثقافية  المؤسسات  تأقلم  سرعات  تباينت  لقد  األفراد. 

لقد  ورساالتها.  االستراتيجية  سياقاتها  إلى  باإلضافة  إدارتها،  ورشاقة 

واألجور  المرتفعة  العامة  النفقات  ذات  المؤسسات  من  العديد  اضطر 

في  األنشطة  تعطيل  أو  مؤقت  بشكل  موظفيها  تسريح  إلى  الضخمة 

اآلن  المؤسسات  من  العديد  وبدأت  الجائحة.  لصدمات  فورية  استجابة 

فقط إجراء مراجعة أعمق لالستراتيجيات والنماذج الخاصة بها، مع وضع 

مستهدف البقاء على المدى الطويل في الحسبان.  

الدخل  ذات  والمستقلة  الصغيرة  المؤسسات  من  بالعديد  يتعلق  فيما 

لكن  مترديًا،  الجائحة  أثناء  وضعها  أصبح  الجائحة،  قبل  المستقر  غير 

بعض المؤسسات كانت صغيرة بما يكفي لتصبح أكثر قدرة على رشاقة 

غير  وأصبحت  اإلغالق  إلى  منها  العديد  اضطر  بينما  واالبتكار،  االستجابة 

قادرة على تعزيز بقائها. ولألسف، من غير المتوقع أن تعيد نسبة كبيرة 

من هذه المؤسسات فتح أبوابها، بما في ذلك ما يصل إلى 13 في المائة 

تغيير  حدوث  إلى  سيؤدي  مما  ؛  العالم  أنحاء  مختلف  في  المتاحف  من 

البيئي  النظام  ضمن  العاملة  للمؤسسات  الهيكلية  البنى  في  ملحوظ 

الوصول  من  والحد  الثقافية  الموارد  حجم  وتقليص  وتوازنها،  الثقافي 

إليها، باإلضافة إلى تهديد صون التنوع الثقافي واستمراريته. فيما يتعلق 

الدخل المحقق والفعاليات عالية السعة،  التي تعتمد على  بالمؤسسات 

فإن  القطاعية،  والمعارض  والمهرجانات  اإلقليمية  المسارح  مثل 

إعادة استئناف األنشطة بشكل آمن مع سعة محدودة قد يبرهن على 

خسارة الربحية. وعليه، تم إجبار هذه المؤسسات على إعادة التفكير في 

وإما  الواقع  مع  التأقلم  إما  منطلق  من  التقليدية،  عملها  نماذج  جدوى 

االضمحالل.  

من  كثير  في  بديلة  إيرادات  تدفقات  الرقمية  المشاركة  أوضاع  توفر 

الحاالت، ومع ذلك يتطلب هذا إجراء تغييرات كبيرة على االستراتيجيات 

لجميع  الظروف  كل  في  ُمجٍد  غير  أمر  وهو  التشغيلية،  والنماذج 

تحسين  يمثل  أن  يمكن  الثقافة.  قطاع  في  والمؤسسات  المهنيين 

الجمهور.  أعداد  في  الزيادة  مع  للتعاطي  األمثل  النهج  الرقمية  التجربة 

تم  فعاليتين  الصين  في  سوتشو  متحف  أطلق  المثال،  سبيل  على 

مشاهد   580,000 وجذبتا   ،2020 مارس  في  الهواء  على  مباشرة  بثهما 

)أي ما يعادل عدد الزوار على األرض على مدار ثالثة أشهر( وأربعة أضعاف 

بهما  الخاصة  الثقافية  للمنتجات  اليومية  المبيعات  متوسط  عدد 

التواصل  فرص  أيضًا  الرقمية  البيئة  توفر  اإللكترونية.   مواقعهما  على 

التنفيذي  الرئيس  الثقافي. يقول بيت زاوالين،  لألطراف المعنية بالقطاع 

لمجموعة معارض المقتنيات آرت بازل، في معرض حديثه عن االبتكارات 

لربط  السوق  تطبيق  ذلك  في  بما  بازل،  آرت  بها  تقوم  التي  التطوير  قيد 

سلسلة  تقنية  وتطبيق  للفنون  القيمة  سالسل  عبر  المعنية  األطراف 

الكتل في صناعة الثقافة: إن

ز العديد من المؤسسات التي تعتمد بشدة على السياحة الدولية، مثل  ركَّ

المحلية  والجماعات  المحليين  الزوار  على  األيقونية،  الثقافية  المواقع 

لدعم عملياتها. وأعادت دار أوبرا سيدني جدولة برنامجها ليتمحور حول 

محليون  فنانون  يعرضها  التي  المباشرة  للفعاليات  متنوع  زمني  تقويم 

والمصممة لجذب المزيد من جماهير الشباب المحليين.  بدأت المراكز 

الثقافية في بروناي، حيث انخفض عدد المسافرين الداخليين بنحو يزيد 

على 70 في المائة في عام 2020، في إشراك أناس من الجماعات المحلية 

بهدف المساهمة في تحقيق رفاهم وتطويرهم.  وقام برنامج تعليم 

المحليين  الفنانين  بتكليف  ماكاو  لمدينة  اإلنترنت  عبر  اليدوية  الِحَرف 

األنواع  هذه  توفر  المحلي.   للمجتمع  تعليمية  فيديو  دروس  بتقديم 

وتوزيعه،  الثقافي  المحتوى  إلنتاج  جديدة  أساليب  المبتكرة  ُهج  النُّ من 

باإلضافة إلى خلق فرص لتوسيع إمكانات السوق والوصول إلى الجمهور، 

عن طريق البقاء بالقرب من المنزل في بعض األحيان، وتشير في الوقت 

ذاته إلى فرص لتحقيق مستقبل صديق للبيئة بفضل ظهور ممارسات 

السياحة الثقافية المستدامة. 

اكتشف الفنانون طرائق جديدة للتواصل بشكل مباشر مع جمهورهم، 

ليضاعفوا  القيمة  سلسلة  في  الوسطى  الحلقة  يقطعون  ما  فغالبًا 

العديد  تتيح  عليه.  الحفاظ  أو  دخلهم  زيادة  أجل  من  إيراداتهم  تدفقات 

من المنصات عبر اإلنترنت الفرصة أمام المبدعين لمشاركة المحتوى 

تتيح  أو   ،Patreon منصة  مثل  اشتراك،  رسوم  مقابل  األشخاص  مع 

 .Buymeacoffee للناس التبرع بشكل مباشر إلى المبدعين، مثل منصة

نوعها  من  وفريدة  حصرية  تجارب  تنسيق  على  األخرى  المنصات  وتركز 

 China’s ModerSky’s Cloud منصة  مثل  وجماهيرهم،  الفنانين  بين 

األخرى،  الناشئة  التقنيات  وتسمح   .Strawberry Room ومنصة   Disco

من  وحدة  عن  عبارة  وهي   ،)NFTs( لالستبدال  القابلة  غير  الرموز  مثل 

للمبدعين  الكتل،  سلسلة  على  والمخزنة  للتبديل  القابلة  غير  البيانات 

ببيع الفن الرقمي والحصول على تدفقات جديدة لإليرادات.

الثقافية  القيمة  سلسلة  عبر  التحوالت  هذه  إلنجاز  التحديات  وتتميز 

ي نهج العمل الجديد ونماذجه قد يتسبب في حالة  بمدى عمقها. إن تبنِّ

من عدم اليقين وغياب االستقرار على المدى القصير إلى المتوسط. وهذا 

هو الحال، ال سيما بالنسبة للفنانين األفراد والعاملين في قطاع الثقافة 

التنظيمية  األساسية  البنى  فرص  إلى  الوصول  عليهم  يتعذر  الذين 

االفتراضات  توفر  فقد  ذلك،  ومع  تقدمه.  أن  يمكن  الذي  والدعم 

للتعافي  األفضل  المسار  المبتكرة  والممارسات  الجديدة  التشغيلية 

بالنسبة للعديد من الفنانين والمهنيين والمؤسسات في قطاع الثقافة 

)أو قطاع الثقافة واإلبداع( التي تكافح من أجل البقاء في أعقاب الجائحة.   

ونماذج  األساسية  والبنى  الجديدة  المهارات  في  االستثمار  وسيكون 

التعاون أمرًا بالغ األهمية، إذا ُأريد للجائحة أن تسفر عن ممارسات ثقافية 

متنوعة ومستدامة.  

من الواضح أن أثر 
جائحة كوفيد-19 كان 
متفاوتًا، حيث شهدت 

بعض الشركات 
ازدهاراً على أرض الواقع. لقد ازدهرت 

النماذج الرقمية بالفعل، فيما اندثرت 
نماذج أخرى بشكل تام، إنها النماذج 

التي تعتمد بالفعل على األداء الحي 
والمباشر. وعلى غرار اندثار الفعاليات 

الحية وانعدام الترفيه، اندثرت أيضًا 
فنون األداء.   

مارك وي، المدير العام التنفيذي لمجلس التصميم ديزاين، 
سنغافورة

هذه بالطبع نماذج 
عمل جديدة تمامًا، 

وأصبحت ممكنة فقط 
بسبب التكنولوجيا 

الرقمية. يجب عليك كمؤسسة أن 
تكون مرنًا للغاية، وهذا هو المغزى 

األساسي للتعلم بالنسبة لي.  
بيت زاوالين، الرئيس التنفيذي لمجموعة معارض 

المقتنيات آرت بازل
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مجاالت العمل لدعم 
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يجب مناقشة قيمة 
الفنون والثقافة في 

المجتمع مع الحكومة 
وإعادة التأكيد على 

القيمة، من منطلق نظرة الحكومة 
إلى الفنون والثقافات كغاية، بينما 

الفنون وسيلة.   
سمريتي راجاريا، مدير مؤسسة سيريندبتي آرتس 

فونديشان

قدم الفصالن السابقان نظرة عامة على األثر الرئيسي لجائحة كوفيد-19 

ألحقته  الذي  العميق  الضرر  على  الضوء  وسلطا  الثقافة،  قطاع  على 

أشكال  إلى  الوصول  وسبل  الفنية  والممارسة  العيش  بسبل  الجائحة 

الهيكلية  المساواة  عدم  حالة  استشراء  على  وأكدا  الثقافية،  التعبير 

الحالية داخل القطاع. لكن التقرير يقدم أيضًا بارقة أمل، إذ يضرب أمثلة 

منطقة  كل  في  الثقافة  قطاع  عموم  في  والبراعة  االبتكار  على  عديدة 

العديد من األقسام في  الصعبة، وجد  التحديات  العالم. في مواجهة  في 

ي  قطاع الثقافة طرائق للتأقلم من خالل بناء عالقات تعاون جديدة، وتبنِّ

التكنولوجيا الجديدة، وأسلوب التفكير خارج الصندوق. 

تغيير  إحداث  يتطلب  مستدام  بشكل  الثقافة  قطاع  تعافي  لكن 

ومنظمات  والحكومات  وتقييمها،  الثقافة  دعم  طريقة  في  جذري 

في  مهم  دوٌر  الخاص  القطاع  من  وللشركاء  المدني.  المجتمع 

منزلته  القطاع  وإنزال  للثقافة،  القيمة  عرض  مقترح  تأطير  إعادة 

واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية  أساسية  ركيزة  بوصفه  القّيمة 

عنوان  تحت  مؤخرًا  صدر  الذي  التقرير  يدعو   المستدامة. 

 -”For a progressive arts and cultural policy agenda in Australia“(

إلى  الثقافية(،  والسياسات  التقدمية  الفنون  أعمال  برنامج  تهيئة  إعادة 

مجرد  بوصفها  الثقافة  إلى  ينظر  الذي  البسيط  المفهوم  عن  االبتعاد 

محرك للتنمية االقتصادية والنمو، وااللتزام بتبني مفهوم آخر ُمستقى 

من األساسيات، وقد جاء في التقرير: 

شأن  شأنها  والمجتمع،  البشرية  الحياة  الزدهار  ضرورية  "]الثقافة[ 

الحياة  في  المستخدمة  المادية  األساسية  والبنى  والتعليم  الصحة 

الرعاية  من  أساٍس  على  المجتمعات  بناء  عن  فلنتحدث  اليومية. 

والمهنية والثقافة. ولنتعلم من جديد التقاليد المنظمة لالتحادات 

الثقافي  للعمل  اليومية  الحياة  في  المهمة  المحورية  والجماعات 

العمل  متانة  سيعزز  الجديدة  الثقافية  السياسة  برنامج  إن  والفن. 

التمييز،  وعدم  والمساواة  العدالة،  تحقيق  لتعزيز  الثقافة  قطاع  في 

والتنوع، واالستقاللية. ويمكن أن يكون لقطاع الفنون والثقافة دور 

محوري في مناصرة قضايا العدالة والتحرير، بحيث ال يقتصر دوره على 

قضايا التنوع والتمثيل العادل".  

الثقافة  قطاع  مع  التعاون  السياسات  اع  ُصنَّ نناشد  المسار،  هذا  وفي 

والتدابير  والمبادرات  السياسات  وتنفيذ  المشتركة  الفرص  الكتشاف 

عمل  برنامج  وضع  فرص  على  الضوء  الفصل  هذا  يسلط  التحويلية. 

لسياسة جديدة تستثمر في الثقافة بوصفها األساس للتعافي ونهضة 

المجتمع بعد جائحة كوفيد-19، ويدعو إلى وضع اتفاقية جديدة للثقافة 

والمجتمع"  البشر  حياة  "ازدهار  في  القطاع  مساهمة  زيادة  إلى  تهدف 

من خالل زيادة الفرص للوصول إلى صناعة ثقافية وإبداعية أكثر شمواًل 

وتنوعًا وتعاونًا. 

شهدت  قد  االستجابة  نجد  جديد،  واقع  إلى  وئيدة  بخطى  نمضي  وبينما 

إلى  الُملحة  الحاجة  وتسارعت  "التعافي"،  إلى  "اإلنقاذ"  مرحلة  من  تطورًا 

"إعادة تأطير" ُنُهج قطاع الثقافة. على سبيل المثال، تتضح هذه العملية 

المكونة من ثالث مراحل في هيكل خارطة الطريق لعام 2022  الصادرة 

عن CENDANA، وهو الوكالة التي تضطلع بمهمة إعادة تفعيل وتنظيم 

دور الفنون والثقافة في المجتمع ودعمه، والتي صممت تدخالت متوازنة 

مخصصة "لإلنقاذ"، مثل التمويل الطارئ، واإلصالحات الهيكلية الطويلة 

القدرات  وبناء  الثقافة،  في  لالستثمار  الضريبية  الحوافز  كإعالن  األمد، 

بيئي  نظام  لبناء  الجديدة  التعاون  بنماذج  والسماح  للفنانين،  الرقمية 

ثقافي شامل. 

اختلطت تفاصيل الصورة بشدة على مستوى العالم، حيث شرعت بعض 

الثقافة  الثقافية لضمان استدامة قطاع  البلدان في مراجعة سياساتها 

والمؤسسات  العاملين  من  العديد  يزال  ال  بينما  المستقبل،  في  لديها 

في  آخرون  وبدأ  العاجل،  المالي  الدعم  إلى  حاجٍة  في  الثقافة  قطاع  في 

استكشاف مسارات للتجديد والتغيير. ونظرًا لهذا الواقع الُمعقد، تشتد 

التدابير  من  بدءًا  استثمارية،  واستجابات  ُمخصصة  سياسة  إلى  الحاجة 

العاجلة المستهدفة التي تضمن بشكل فوري صمود القطاع وأطرافه 

الفاعلة، وانتهاًء بالتحول في ترشيد اإلدارة الثقافية التي ُتعيد تأطير الدور 

والمكانة ومقترح عرض القيمة الخاص بالثقافة على المدى الطويل. 

مجاالت العمل لدعم نشوء نظام بيئي ثقافي شامل 
الثقافة ومستدام قادر على الصمود والتعافي على  كوفيد-19  لجائحة  الرئيسية  العواقب  تحليل  إلى  استنادًا 

الفصل  هذا  يقترح  القطاع،  تحويل  على  تعمل  التي  الناشئة  واالتجاهات 

ستتيح،  التي  الخمسة  األولوية  نطاقات  على  يرتكز  متكاماًل  عمل  إطار 

ُهج  النُّ في  النظر  إعادة  ويمكن  واضح،  جلي  أمر  هيكلي  تغيير  إلى  الحاجة 

األساسية  الركائز  ترسيخ  إلى  يهدف  بديل  عن  بحثًا  السابقة  المنفردة 

على  قادرًا  يكون  متين  ثقافي  بيئي  نظام  لبناء  تعاوني  بشكل  للقطاع 

إلى  النظر عن كثب  بعد  الناشئة.  التحديات  الصمود واالزدهار ومواجهة 

العمل  نقاط  صياغة  تتم  الجائحة،  عنها  كشفت  التي  والفرص  الفجوات 

إذا تم تناولها بشكل شامل، وضع تصور جديد للثقافة وتصحيح وضعها 

وتنوعًا  شمواًل  أكثر  واقتصاد  مجتمع  إلى  للوصول  أساسًا  بوصفها 

واستدامة، وفقًا لما هو موضح في الشكل 7.

المرتكزة على السياسات في كل نطاق من نطاقات األولوية الواردة أدناه 

للمساعدة في توجيه عملية اتخاذ القرارات في المستقبل. من المفهوم 

أن كل جزء من سالسل القيمة الثقافية يتطلب نهجًا مخصصًا يستند 

إلى األدلة من أجل تجديد القطاع ودعم الثقافة بوصفها أساسًا للتنمية 

المستدامة. 

 الشكل 7: تحسين الظروف في النطاقات الرئيسية الخمسة من شأنه تسريع التعافي من  كوفيد-19،

                      ودعم التطوير لبناء قطاع ثقافي مزدهر قادر على الصمود والتعافي

النظام البيئي الثقافي 
الشامل المتعدد 

المستدام 

صياغة مقترح جديد لعرض قيمة 
الثقافة كأساس لمستقبل اجتماعي 
واقتصادي وبيئي أكثر استدامة وقدرة 

على الصمود والتعافي

ضمان الوضع االجتماعي 
واالقتصادي للفنانين والعاملين في 
قطاع الثقافة الذي عانى من الضعف 

في أعقاب الجائحة

تقديم الدعم مع األدلة 
الالزمة لتعزيز تعافي قطاع 

الثقافة ونموه وضمان 
مساهمته في التنمية 
المستدامة على المدى 

الطويل

إعادة تشكيل السياسات 
الثقافية وتعزيز التعاون 

والمشاركة بين القطاعات 
اعتمادًا على رفع معدالت 
التضامن والتبادل داخل 

القطاع

ر التكنولوجي لدعم االبتكار  تسخير التغيُّ
وتسهيل أشكال التعبير الثقافي وتنوعه
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الفصل 3:مجاالت العمل لدعم نشوء نظام بيئي ثقافي شامل ومستدام قادر على الصمود والتعافي الثقافة في زمن كوفيد-19 الصمود والتجدد والنهضة



للمساحات  إبداعية  بطريقة  جديد  تصور  طرح  فرصة  االفتراضي، 

الفنية  اإلقامة  برامج  تقديم  طريق  عن  الوصول  يسيرة  الفنية 

في  والمشاركة  المنح  لتلقي  للفنانين  الفرصة  وإتاحة  االفتراضية، 

برامج اإلقامة من دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. وستعيد هذه 

مثاًل  للتوجه  التنقل،  نماذج  في  النظر  إعادة  إمكانية  أيضًا  ُهج  النُّ

انبعاثات  لتقليل  الضروري  غير  السفر  من  تحدُّ  هجينة  ُنُهج  نحو 

الكربون، وترتب فرصًا لتمكين وصول العاملين في مجال الثقافة 

من  ُيحرمون  قد  الذين  للعاملين  أواًل  ُتتاح  بحيث  األولوية،  حسب 

فرص التطوير المهني بسبب عدم تمكينهم من الوصول. 

يمكن للحكومات النظر في وضع خطوات للحّد من البيروقراطية   

أثَّرت  والتي  الجائحة،  قبل  موجودة  كانت  التي  اإلدارية  والعوائق 

ذلك  ويشمل  النامية،  البلدان  من  الفنانين  على  متفاوت  بشكل 

متفاوتة  بمستويات  الثقافة  قطاع  في  والعاملون  الفنانون  عانى  لقد 

الحماية  تغطيات  في  الفجوات  فت  خلَّ فقد  الماضيين،  العامين  في 

االجتماعية، حتى في البلدان التي لديها برامجها للضمان االجتماعي لمن 

من  كبيرة  نسبة  الخاص،  لحسابهم  يعملون  ومن  مستقلين  يعملون 

المهنيين الذين أصبحوا في حاجة إلى الدعم في قطاع الثقافة؛ مما حدا 

ببعضهم إلى هجر القطاع برمته.  

والعاملين  والمبدعين  الفنانين  من  العديد  يزال  ال  القصير،  المدى  على 

البقاء االقتصادي.  الفوري لضمان  إلى الدعم  الثقافة في حاجة  في قطاع 

الُمستقاة  الدروس  تكون  فقد  والطويل،  المتوسط  المديين  على  أما 

ل منهجي منظم في القطاع،  من الجائحة مصدر إلهام نحو تحقيق تحوُّ

ويضمن  االجتماعية،  الحماية  ويعزز  استقرارًا،  أكثر  عمل  ظروف  يدعم 

األجر العادل، ويحُدّ من حواجز التنقل، ويصون حرية التعبير الفني، ويطور 

المهارات ويتيح فرص التطوير الوظيفي. وفي هذا اإلطار، يتم دعم هذه 

المساعي بإصدار تشريعات وأدوات سياسات داعمة تعزز أوضاع الفنانين 

ي فرص االتصال والتواصل  والعاملين في قطاع الثقافة وتحميهم، وتقوِّ

األوضاع  لتحسين  برنامج  استلهام  للحكومات  ويمكن  والتضامن. 

النصوص  محتوى  من  للفنانين  واالقتصادية  واالجتماعية  المهنية 

بحيث  الفنان،  أوضاع  بشأن   1980 لعام  اليونسكو  توصية  في  الواردة 

أمور  بجملة  المتعلقة  والتدابير  السياسات  من  حزمة  تطبيق  يمكن 

التدريب والضمان االجتماعي والتوظيف والدخل وأحكام الضرائب  منها 

والتنقل وحرية التعبير. ، 

والمستدامة  والكافية  الشاملة  االجتماعية  الحماية  ضمان   1.1

حقوق  ربط  المفيد  من  الثقافة:  قطاع  في  العاملين  لجميع 

حقوقي  عمل  إطار  داخل  الثقافة  قطاع  في  والعاملين  الفنانين 

قوي، وتطويع أنظمة الدعم العامة لتتوافق مع األشكال المعينة 

والظروف الخاصة لمهنهم الستهداف تطوير المواهب واالحتفاظ 

والشباب  للنساء  خاص،  بوجه  االهتمام،  إيالء  ينبغي  لذلك،  بها.   

والعمال  الهمم  أصحاب  مثل  الضعيفة،  الفئات  من  واألشخاص 

والعاملين  مستقرة  غير  عمل  ظروف  في  والعاملين  المهاجرين 

الرسمي.  غير  االقتصاد  في  والعاملين  األجور  متدنية  وظائف  في 

من  األخص،  على  الثقافة،  قطاع  في  والمهنيات  الفنانات  تستفيد 

األجر،  المدفوعة  األمومة  إجازة  مثل  معينة،  دعم  تدابير  توفير 

مدى  التعلم  وفرص  الشامل،  والتدريب  الطفولة،  رعاية  ودعم 

الحياة، بما في ذلك فرص اكتساب المهارات لتعزيز االستفادة من 

الفرص التي توفرها البيئة الرقمية. 

تراخيص العمل، واالزدواج الضريبي، وأنظمة التأشيرات، وموافقات 

أصحاب حقوق التأليف والنشر.  يمكن المساهمة في دعم توازن 

المعاملة  منح  خالل  من  الثقافي  التنوع  وتعزيز  الدولية  التدفقات 

المناسبة،  والمؤسسية  القانونية  العمل  ُأُطر  عبر  التفضيلية، 

إلى  باإلضافة  الثقافة،  قطاع  في  المهنيين  من  وغيرهم  للفنانين 

السلع والخدمات الثقافية من البلدان النامية عن طريق إدراج بنود 

األخرى  التدخالت  تشمل  واالستثمار.  التجارة  اتفاقيات  في  معينة 

المفيدة إنشاء نظم معلومات للتنقل إلمداد الفنانين باإلرشادات 

الفنانين  لحركة  الداعمة  التشغيلية  البرامج  وتنفيذ  المفيدة، 

من  النامية،  البلدان  من  سيما  ال  الثقافة،  قطاع  في  والمهنيين 

مرافق  وإنشاء  الثقافية،  والفعاليات  التنقل  تعزيز  صناديق  خالل 

للتبادل الثقافي تتطلب شروطًا إدارية مبسطة. 

المهني  التطوير  عوائق  من  للحد  الدعم  آليات  من  شبكة  بناء    1.2

القوية،  الثقافية  المنظمات  بناء  يساهم  الثقافة:  قطاع  عبر 

العام  القطاع  قيادة  تحت  المعززة  والتدابير  السياسات  خالل  من 

قادر  ديناميكي  ثقافي  بيئي  نظام  ضمان  في  المدني،  والمجتمع 

ومن  واالستمرارية.  االستقرار  وتعزيز  التشرذم  من  الحّد  على 

)يشابه  األعمال  توّقف  تأمين  تطبيقها،  الممكن  الدعم  نماذج 

الحد  و/أو  الشامل،  األساسي  الدخل  حتى  أو   ، البطالة(  تأمين  مزايا 

األدنى لألجور الذي يضمن قدرة جميع العاملين في قطاع الثقافة 

عملهم.  من  كاٍف  دخل  على  حصولهم  بعد  أنفسهم  إعالة  على 

نحو  على  الجماعية  التفاوضية  والقدرة  التضامن  تيسير  يمكن 

التبادل  وبرامج  الثقافية،  الشبكات  تقديم  خالل  من  أفضل 

الثقافة.  مجال  في  والمهنيين  للفنانين  يعادلها  ما  أو  واالتحادات، 

في  واإليرادات  للفرص  العادل  التوزيع  لدعم  متزايدة  حاجة  وثمة 

متزايد.    بشكل  البث  منصات  عليها  تهيمن  التي  السوق  هذه 

الحماية  سبل  بشأن  القطاع  في  المعرفة  اكتساب  هو  المهم 

حال  الكافية  التنفيذية  اللوائح  )ووضع  الفكرية  للملكية  الكافية 

عدم توافرها(، وتحسين مستوى شفافية نماذج األجور بناًء على 

التفاوت  إدراك  أيضًا  المهم  أنه من  بيد  الفكرية.   الملكية  قوانين 

المختلفة من حيث موقع كل منها  الدول والمناطق  بين  الكبير 

يزال  ال  العربية  الدول  في  المثال،  سبيل  على  التنمية.  مراحل  في 

المجال في حاجة  المهمة في هذا  التنفيذية  باللوائح  العمل  ي  تبنِّ

اللوائح  بين  الترابط  غياب  حالة  استمرار  عن  فضاًل  التطوير،  إلى 

التنفيذية في مستوياتها الدولية والمحلية وعلى مستوى القطاع، 

منظمات  تأسيس  لضمان  الحكومي  الدعم  أهمية  إلى  إضافة 

مختصة بالحقوق على المستوى الوطني. 

على المدى  إعادة تنشيط التنقل والتبادل عبر القطاع الثقافي:    1.3

للطوارئ  المخصصة  األموال  إلى  السريع  الوصول  ُيعد  القصير، 

ضرورة قصوى لضمان تقديم الدعم الفوري للمنظمات الصغيرة 

إلغاء  بسبب  تضرروا  ممن  الخاص  الثقافة  قطاع  في  واألفراد 

من  النامية،  البلدان  في  سيما  ال  تأجيلها،  أو  الدولية  الفعاليات 

إلى  باإلضافة  التعافي،  وسرعة  الصمود  على  قدراتهم  تعزيز  أجل 

تعتمد  التي  المهنية  الشبكات  إلى  عادًة  يفتقرون  الذين  الشباب 

لالنتساب  أساسيًا  شرطًا  لوجه  وجهًا  الشخصية  المشاركة 

إليها.  ومن المرّجح أن يظل االبتكار بهدف اإلتيان بأشكال جديدة 

المفروضة  القيود  رفع  رغم  مهمًا  عاماًل  الفني  والتطوير  للتنقل 

على التنقل باستمرار.  تقدم التقنيات الرقمية، مثل تقنية الواقع 

1. ضمان الوضع االجتماعي واالقتصادي للفنانين والعاملين في قطاع الثقافة في أعقاب الجائحة

 عجلة الحظ، بشير مكرزل. بإذن من الفنان ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي*

 Wheel of fortune, Bachir Moukarzel. Courtesy the artist and DCT Abu Dhabi*
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البيانات  في  عدة  ثغرات  وجود  عن  كوفيد-19  جائحة  كشفت  لقد 

الفنانين  بشأن  المعلومات  ذلك  في  بما  الثقافة،  بقطاع  الصلة  ذات 

والممارسين المبدعين في قطاع الثقافة واألتعاب والرسوم وريع حقوق 

الدقيقة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ومساهمات  التوظيف  وأرقام  المؤلف 

تساهم  الصلة.  ذات  الجوانب  من  وغيرها  الجمهور  استهالك  وأنماط 

المتعلقة  القرارات  في  المعلومات  ومشاركة  البيانات  جمع  عملية 

ن تقييم األثر بهدف  بالسياسات واإلجراءات والمراقبة والتقييم، وتحُسّ

الثقافة على نحو أكثر شفافية وتجاوبًا، وتدعم  ترشيد اإلدارة في قطاع 

األدلة التجريبية قيمة الثقافة وتقدم أدلة ملموسة على مساهمتها في 

ودعم  القطاع  تعافي  تعزيز  في  لتساعد  االقتصادية  االجتماعية  التنمية 

ترتيب األولويات الحكومية الحقًا. 

للطبيعة  نظرًا  ومباشرة؛  بسيطة  غير  عملية  البيانات  جمع  ويعد 

تأسيس  إن  القطاع.  هذا  في  الغالب  في  الرسمية  وغير  المترابطة  غير 

عبر  البيانات  جمع  مساعي  يدعم  المشتركة  والمنصات  الممارسات 

الثقافة  تأثير  على  أدلة  ويقدم  المعنية،  األطراف  من  واسعة  مجموعة 

على طيف من النتائج، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة؛ لتمكين 

االقتصادية  المؤشرات  تعقيدات  عن  االبتعاد  من  والشركاء  القطاع 

أيضًا  ويمكن  نطاقًا.  األوسع  القيمة  عرض  مقترح  نحو  ه  والتوجُّ البحتة 

حشد شبكات المهنيين والوسطاء في قطاع الثقافة على المستويات 

والدولية  الوطنية  المستويات  على  بينها  والربط  واإلقليمية،  المحلية 

لمشاركة المعارف واألدوات الخاصة بمنهجيات جمع البيانات، باإلضافة 

الحكومات  من  مقدم  وبدعم  جمعها.  تم  التي  واألدلة  البيانات  إلى 

لتتحول  الشراكات  هذه  تثمر  أن  يمكن  الحكومية،  غير  والمنظمات 

األكاديمية،  البحث  مراكز  بين  تجمع  رسمية  أكثر  وشراكات  برامج  إلى 

والمجتمع المدني، والمؤسسات الثقافية، ومكاتب اإلحصاء.

توحيد معايير البيانات واألدلة لتيسير التبادل المعرفي وتوفير   2.1

القيمة  عرض  مقترح  تأطير  إلعادة  األدلة  إلى  مستندة  ُنُهج 

الفاعلة  لألطراف  يمكن  التي  األدوات  من  عدد  هناك  للثقافة: 

الفرصة  إلتاحة  منها  االستفادة  واإلقليمية  والوطنية  المحلية 

مستوى  على  والمقارنة  المعايير  وتوحيد  المرجعية،  للمقارنة 

  ،2009 لعام  لليونسكو  الثقافية  اإلحصاءات  إطار  منها:  العالم، 

ح التفاقية عام 2005 الصادر عام 2020 لحماية  إطار الرقابة الُمنقَّ

ع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزه،  مؤشرات الثقافة لليونسكو  تنوُّ

الثقافية  للمدن  األوروبي  االتحاد  مرصد  ويمثل   .2030 أفق  في 

واإلبداعية مصدرًا عمليًا آخر لمساعدة البلدان في تبسيط عملية 

جمع المعلومات في المدن.

التخطيط  وتيرة  ارتفاع  المخصصة:  والبيانات  األدلة  جمع    2.2

وديناميتها  الثقافة  لنمط  اإلستراتيجي  والتحليل  والتقييم 

بالغة  فت  جائحة كوفيد-19 تعقيدات جديدة  خلَّ ودورها وأثرها: 

المستمر  م  التعلُّ أهمية  على  الضوء  طت  وسلَّ القرار،  اع  لُصنَّ

اإلحصائية  القدرات  تنمية  ُتعد  المعنية.  األطراف  بين  والمشترك 

للجميع،  ُيتاح  مركزي  نظام  وتأسيس  المستويات،  جميع  على 

إلى  استنادًا  القرار  اتخاذ  ودعم  الشفافية  لتعزيز  أساسيًا  عاماًل 

األدلة. يساهم التبليغ متعدد المستويات بالبيانات على المستوى 

وتعزيز  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  والمستويات  الوطني،  دون 

في  والخاص،  العام  القطاعين  بين  البيانات  إلى  الوصول  سبل 

أن  يمكن  ال  ذلك،  ومع  أفضل.  بشكل  البيانات  مشاركة  تمكين 

الة للبيانات من دون االرتقاء بجمع البيانات في  تتم المشاركة الفعَّ

كل مستوى ومنطقة. وقد توفر آليات التبليغ بموجب االتفاقيات 

لتطوير  ومبادئ  إرشادات  الطوعية  الوطنية  والمراجعات  الدولية 

بالبيانات  للتبليغ  وُنُهج  دوليًا،  عليها  متفق  للبيانات  مؤشرات 

القطاعات  عبر  والتبادل  التبليغ  عمليات  يشمل  وهذا  وتبادلها. 

في  يساعد  مما  والصحة؛  والتعليم  الثقافة  مثل  المختلفة، 

المستدامة. التنمية  في  الثقافة  مساهمة  على  إثباتات   تقديم 

إن الحاجة إلى بناء صورة تفصيلية للثقافة على المستوى المحلي 

أمر على نفس درجة األهمية والعجالة. لقد تم في سياقات عديدة 

أثر  لتقييم  المخصصة  واألدلة  بالبيانات  الخاصة  األدوات  تطوير 

التطوير  هذا  حدث  وقد  الثقافة.  قطاع  على  كوفيد-19  جائحة 

والنرويج  ماليزيا  في  حدث  مثلما  التباين،  شديدة  سياقات  في 

للحالة  "فحصًا  أو  لمحة  األدوات  هذه  توفر  واإلمارات.  والبرتغال 

مصدرًا  يمثل  قد  جديدًا  أساسيًا  تحلياًل  وتقدم  للقطاع،  الصحية" 

القطاع.  وإشراك  مستقباًل  االستقصائية  المسح  لعمليات  مفيدًا 

االستقصاءات  هذه  تمثل  مة،  القِيّ لية  األوَّ البيانات  إلى  وباإلضافة 

في  لها  الدعم  وإظهار  الثقافة  في  للمشاركة  جوهرية  وسيلة 

التعافي  عند  المشاركة  هذه  إيقاف  سيكون  لذا،  األزمات.  أوقات 

لتنظيم  أساسية  التشاركية  العمليات  ُتعد  به.  أبدًا  ُينصح  ال  أمرًا 

في  بما  الثقافة،  مجال  في  مترابط  بشكل  البيانات  جمع  عملية 

األساسية  األفكار  وحول  والعالمي،  اإلقليمي  التعاون  تعزيز  ذلك 

بين الحكومات، والمجتمع المدني، والجهات البحثية، والمنظمات 

الحكومية الدولية، والوكاالت التابعة لألمم المتحدة.

حماية حرية التعبير الفني وحق المشاركة في الحياة الثقافية:    1.4

المفروضة على عروض األداء والتفاعل، إلى تناقص عدد المساحات 

المجانية المتاحة للتعبير الفني.  وفق ما ورد سابقًا في هذا التقرير، 

عام  في  حتفهم  لقوا  الذين  الفنانين  عدد  أن  فريميوز  أعلنت 

وارتفع معدل حبس   ،2019 بعام  تقريبًا مقارنًة  2020 قد تضاعف 

أربعة  بنحو  مقاضاتهم  نسبة  وارتفعت   ،%15 بنسبة  الفنانين 

عدد  زيادة  إلى  حاجة  ثمة  الماضية.   بالسنوات  مقارنًة  أضعاف 

المساحات الثقافية اآلمنة إلتاحة المناظرات المفتوحة والتجريب 

وحرية التعبير بهدف تسهيل عملية تجديد القطاع وضمان قدرة 

المواهب على اختالفها وتنوعها على المشاركة في النظام البيئي 

بدور  تقوم  واإلبداعية  الثقافية  المحاور  شبكات  كانت  الثقافي.   

المواهب  ترعى  وداعمة  آمنة  بيئة  وتوفر  الجائحة،  قبل  مهم 

اإلبداعية لتطوير أعمال جديدة وتعزيز التعاون واالبتكار. توجد هذه 

الشبكات في بلدان عديدة تتميز بتنوعها، مثل الفلبين  ونيجيريا  

وفيتنام   ومختلف دول أوروبا،  حيث تقدم شبكاٍت يقودها الزمالء 

لدعم التنمية الجماعية للقطاع وجعل الثقافة جزءًا من صميم 

العامة  المساحات  وترتيب  الحضرية،  التنمية  مثل  العمليات، 

المجلس  أجراها  حديثة  دراسة  أشارت  استخدامها.  وتنظيم 

الثقافي البريطاني إلى أن المهرجانات المقامة في جنوب شرق آسيا 

كمنصات  وتعمل  الناشئة،  اإلبداعية  للمواهب  داعمة  بيئة  توفر 

إحياء  يؤدي  أن  يمكن  االبتكار.  تشجع  قنوات  وتوفر  للحوار، 

للحوار  آمنة  مساحات  توفير  إلى  الثقافية  والمحاور  المهرجانات 

بين الثقافات ودعم حرية التعبير بشكل مؤثر. 

2. تقديم الدعم مع األدلة الالزمة لتعزيز تعافي قطاع الثقافة ونموه وضمان مساهمته في التنمية 
المستدامة على المدى الطويل

Commons.wikimedia.org / جوزيفو ©

 © Josephou / Commons.wikimedia.org
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المعرفي:  والتبادل  البيانات،  لمشاركة  المرجعية  المقارنة    2.3

إلى  والمناطق  البلدان  بين  البيانات  مشاركة  آليات  تحسين  يؤدي 

البلدان  من  م  التعلُّ وتسهيل  المرجعية،  المقارنة  على  التشجيع 

األهداف  تحقيق  نحو  الُمحَرز  التقدم  رصد  في  ويسهم  النظيرة، 

المفتوحة  البيانات  قواعد  عبر  البيانات  مشاركة  إن  المشتركة. 

لليونسكو  التابعة  السياسات  رصد  منصة  مثل  الويب،  بوابات  أو 

والمعنية باتفاقية عام 2005، تدعم الشفافية وتعزز التوافق بين 

ن  وُتمكِّ الدولي،  والمستوى  الوطني  المستوى  على  الرصد  عملية 

السياسات  وتحديد  الُمحَرز،  التقدم  توثيق  من  المعنية  األطراف 

القائمة  السياسات  أدوات  وتحسين  الة،  الفعَّ واالستراتيجيات 

بشكل أفضل.  وتوفر "منظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية" 

بدءًا  المشتركة،  للمعرفة  ومنصة  عالمية  شبكة  أيضًا    )UCLG(

وبناء  المنهجيات  تبادل  إلى  الكلي  بمفهومه  الثقافي  التأثير  من 

شبكات لإلدارات البلدية إلى ترتيب أولويات جمع البيانات وتبادلها. 

المؤسسات  بين  الثقافي  التبادل  ومنصات  الشبكات  وستؤدي 

تنسيق  في  حيويًا  دورًا  واإلقليمية  البلدية  واإلدارات  الثقافية، 

أجل  من  المعرفة  ومشاركة  واألدلة،  البيانات  جمع  منهجيات 

لقياس  الُمتسقة  ُهج  النُّ وتوحيد  التضامن  في  القطاع  مساعدة 

شبكة  مثل  شبكة،  كل  تقدم  حيث  الثقافة،  وأثر  األساس  خط 

أفريقيا،  في  الشريانية  والشبكة  اإلندونيسية،  اإلبداعية  المدن 

م المشترك،  ومدن اليورو في أوروبا، منصات لنقل المعرفة والتعلُّ

بوصفها  األهمية  بالغة  وهي  الزمالء،  من  م  التعلُّ تجارب  وبناء 

تمثل جماعات الممارسة، حيث تدعم الثقافة في مجاالت التنمية 

المستدامة األوسع نطاقًا. 

ر التكنولوجي لدعم االبتكار وتسهيل أشكال التعبير الثقافي وتنوعه 3. تسخير التغيُّ

ضعف  ذلك  في  بما  الرقمي،  الوصول  تيسير  في  القصور  أوجه  تزال  ال 

وهشاشة  الرقمية،  المهارات  ونقص  البيانات،  تكلفة  وارتفاع  اإلنترنت، 

المؤسسات  من  العديد  طريق  في  أساسية  عوائق  تمثل  التحتية،  البنى 

تعافي  ومع  بالثقافة.  المهتم  والجمهور  الثقافة  قطاع  في  والعاملين 

لهذه  التصدي  سيكون  كوفيد-19،  جائحة  آثار  من  الثقافة  قطاع 

وتعزيز  الثقافي  القطاع  تنوع  على  للحفاظ  األهمية  بالغ  أمرًا  الفجوات 

عالية  مشاركة  على  ينطوي  نهج  اتباع  يتطلب  وهذا  وشموله.  حيويته 

بين القطاعات، ويشمل وزراء الثقافة واالتصاالت )أو من لديهم حقائب 

وزارية في الوسائل اإلعالمية والبث( والتجارة والصناعة )أو المسؤولين 

عن التنظيم والرقابة على حقوق التأليف والنشر(، باإلضافة إلى األطراف 

الوطني  المستويين  على  المدني  والمجتمع  الخاص  بالقطاع  الفاعلة 

واإلقليمي.  

وفق التقارير الواردة من نطاقات متعددة، فإن جائحة كوفيد-19 دفعت 

رفع  لقد  ملحوظ.  بشكل  الرقمي  ل  التحوُّ نحو  الثقافة  قطاع  عموم 

وتيرة  القيمة  سالسل  امتداد  على  الثقافة  قطاع  ومنظمات  المهنيون 

استخدامهم للممارسات والمنصات الرقمية حيثما أمكن وكلما أثبتت 

التكلفة جدواها للحفاظ على األعمال والوصول إلى الجمهور والبقاء على 

صلة بالظروف، إال أن عدم المساواة استمر في التفاقم نتيجًة الستخدام 

هذه المنصات الرقمية. تمتد أوجه التفاوت في الوصول الرقمي لتشمل 

الجنس والِعْرق ووضع األقليات، وغيرها من خطوط الصدع المجتمعية. 

الوسائط  مثل  بكثرة،  التكنولوجيا  فيها  ُتستخدم  التي  المناطق  وفي 

انعدام  حالة  التفاوتات  هذه  ترسخ  والتفاعلية،  البصرية  السمعية 

المساواة المجتمعية الموجودة بالفعل. 

من  بأكمله  الثقافة  قطاع  استفادة  وضمان  التعافي  وتيرة  ولتسريع 

التحول الرقمي، سيتطلب األمر تدخالت للمساعدة في رأب صدع الفجوة 

الرقمية، شاماًل تسهيل الحصول على اإلنترنت وتشييد البنى األساسية. 

التدخالت  فإن  مهاراتها،  وتنمية  الرقمية  الثقافة  تعزيز  يخص  فيما  أما 

وتشجيعه  وصونه  المتنوع  الرقمي  الفضاء  تطوير  إلى  تهدف  الفعالة 

يريد  من  لكل  إتاحته  وتيسير  المتنوع  الثري  المحتوى  نشر  لتعزيز 

ُأُطر تنظيمية  إلى  استكشافه عبر اإلنترنت. وفضاًل عن ذلك، ثمة حاجة 

المحتوى  ُصّناع  على  اإليرادات  وتوزيع  األجور  عدالة  لضمان  قوية  رقابية 

المنصات  تستخدم  التي  التجارية  والعالمات  األداء  وفناني  والمؤلفين 

التوجيهية  المبادئ  تقدم  اإلبداعي.  المحتوى  لمشاركة  الرقمية 

التنفيذية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في البيئة الرقمية 

اليونسكو  وتوصية    ،2019 عام  في   2005 اتفاقية  أطراف  تها  تبنَّ التي 

2021، إرشاداٍت مفيدة في هذا  بشأن أخالقيات الذكاء االصطناعي لعام 

المشهد سريع التغير. 

الثقافة:  الرقمية للفنانين والعاملين في قطاع  القدرات  ببناء    3.1

يجب  بداءًة،  فيها  الشروع  أو  الرقمية،  رحلتها  استمرار  لضمان 

نماذج  وضع  الثقافة  قطاع  في  والعاملين  المؤسسات  على 

عالي  رقمي  محتوى  وابتكار  جدوى،  وذات  مستدامة  جديدة 

المساعدة،  األساسية  والبنى  التجهيزات  على  والحصول  الجودة، 

للجمهور  المتغيرة  والتفضيالت  االحتياجات  حول  البيانات  وإلى 

ُتعد  بنجاح.  الرقمي  التوزيع  منصات  وتوظيف  والمستهلكين، 

االستثمارات في المهارات الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية عنصرًا 

الثقافي  للتعبير  جديدة  أنماط  لتقديم  الرحلة  هذه  لبدء  محوريًا 

تحركها  التي  المهمة  المجاالت  في  لالنخراط  وأيضًا  اإلنترنت،  عبر 

التكنولوجيا الرقمية. 

التدخالت  تهدف  قد  والرقابة:  والتنظيم  السياسة  تحسين   3.2

يحقق  مجال  إنشاء  إلى  والرقابة  والتنظيم  بالسياسات  الخاصة 

على  المحليين  المنتجين  مساعدة  مثل  عديدة،  بطرق  المساواة 

التي  البث  أعمال  نماذج  وتشجيع  التجارية،  بالحقوق  االحتفاظ 

التمويل لمواد متنوعة ُتعرض  المحلي، وتقديم  بالمحتوى  ترتقي 

المتطلبات  باستيفاء  اإلعالمية  المنصات  وإلزام  الشاشات،  على 

الضرائب  قوانين  تطبيق  ويمكنها  المحلي،  بالمحتوى  الخاصة 

وضمان  واألجانب،  المحليين  الخدمة  مقدمي  على  عادل  بشكل 

الشفافية في استخدام الخوارزميات.  

الفكرية:  والملكية  والنشر  التأليف  حقوق  تشريعات  تعزيز    3.3

الرقمية  البيئة  في  والنشر  التأليف  حقوق  باحترام  المقصود 

استغالل  مقابل  العادلة  والتعويضات  األجور  الفنانين  منح  هو 

قطاع  قدرة  لتعزيز  الثقافي؛  الحرية  وصون  الثقافية،  ممتلكاتهم 

الثقافة على الصمود والتعافي في المستقبل. على سبيل المثال، 

التأليف  حقوق  انتهاكات  من  للحماية  تشريعات  سن  يمكن 

ومنظمات  الحكومات  بين  التعاون  يتطلب  مسعى  وهو  والنشر، 

وغيرها  التجارية  الرقمية  المنصات  من  ودعمًا  المدني،  المجتمع 

الوكاالت  إلى  باإلضافة  الخاص،  القطاع  في  الفاعلة  األطراف  من 

مباشرًة  للشكاوى  باالستجابة  المكلفة  الجهات  أو  المتخصصة 

على أرض الواقع بشأن انتهاكات الملكية الفكرية.   *Shutterstock.com / فاديم بتراكوف ©

 © Vadim Petrakov / Shutterstock.com*
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كشفت جائحة كوفيد-19 الهشاشة والثغرات الكامنة في كل نطاق من 

قدرة  الجائحة  ضت  وقوَّ والتواصل.  والشراكة،  الثقافية،  اإلدارة  نطاقات 

جماعي  رأي  عن  والتعبير  معًا  العمل  على  الثقافة  قطاع  في  العاملين 

إلى  خرج  للجائحة،  األولى  الصدمة  ُمضي  وبعد  ذلك،  مع  مشترك.  وهدف 

النور قطاع ثقافي أكثر تعاونًا. فقد بدأت بعض المؤسسات والممارسين 

نظامًا  بوصفه  الثقافي  البيئي  النظام  في  ألدوارهم  جديد  تصور  وضع  في 

البيانات  في  هذا  يتجلى  منفردة.  كيانات  من  نظامًا  ال  مترابطًا  عامًا 

تتساوى  ال  ذلك،  مع  الجديدة.   والشراكات  الدعم،  وإجراءات  المشتركة، 

إمكانية الوصول إلى الشبكات، وتتفاوت القدرة على التعاون تفاوتًا هائاًل، 

عديدة  أماكن  في  خطرة  بتهديدات  وصوته  الثقافة  قطاع  صورة  وتتأثر 

حول العالم.

قدرة  تعزيز  المستقبل  في  الثقافة  بقطاع  المعنية  لألطراف  يمكن 

والتمويل،  والمصادر  المعارف  تجميع  خالل  من  الصمود  على  القطاع 

واالنخراط مع الطيف المتنوع والكامل للفنانين والمهنيين في النظام 

ونماذج  اإلدارة  ترشيد  آليات  لتحسين  فرصًا  يولِّد  وهذا  الثقافي.   البيئي 

العمل على نطاق أوسع؛ مما يمهد لبناء نظام بيئي ثقافي أكثر استدامة 

في  والتعافي.  الصمود  على  قدرته  تعزيز  مع  عمومه  في  وشمولية 

البيئي  النظام  يعم  النطاق  واسع  َنهج  لبناء  متزايدة  حاجة  ثمة  الواقع، 

طالما  التي  الثقافية  والنطاقات  العناصر  بين  للربط  بالكامل  الثقافي 

أيضًا  ُتعد  الحي،  التراث  مثل  التراثية،  األصول  إن  البنى.  مستقلة  كانت 

أصواًل للممارسات الثقافية المعاصرة التي تزدهر في ظل بيئات تتقاطع 

ثقافاتها وأشكالها الفنية، األمر الذي يساعد في طمس الحدود الفاصلة 

بين السياسات المرتكزة على القطاعات الثقافية واإلبداعية والسياسات 

المرتكزة على التراث، ويدعم التوافق بينها.

بدور  تشاركي  بشكل  ومتابعتها  وتنفيذها  السياسات  تطوير  يقوم 

الثقافي  البيئي  النظام  ويفيد  الثقافة.  قطاع  إنعاش  تسريع  في  محوري 

مساهمة  ويساهم  االقتصاد  قطاعات  من  العديد  والمتنوع  المزدهر 

ُهج المتكاملة المشتركة بين الوزارات  كبيرة في الرفاه االجتماعي. أما النُّ

من  تمّكن  فهي  الحكومة،  في  المختلفة  والمستويات  الحكومية 

تصميم السياسات وتنفيذها ومتابعتها فيما بعد بشكل أفضل، وعلى 

الرغم من أن التشجيع على المشاركة والتعاون والشفافية والمساءلة 

بات  أنه  إال  المستجدة،  الشواغل  أحد  ليس  الثقافية  اإلدارة  لترشيد 

ال  ضروريًا. هناك عدد من اإلجراءات التي من شأنها تسهيل التعاون الفعَّ

بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بشكل أكثر جدوى من 

مجرد جمع اآلراء حول تطوير السياسات. وتشمل هذه اإلجراءات توفير 

العامة،  السياسات  وضع  على  والتدريب  للنقاش،  مفتوحة  مساحات 

والمشاورات  القطاع،  مستوى  على  والتنفيذي  االستراتيجي  والتخطيط 

وضع  عملية  مراحل  مختلف  في  اآلراء  تقديم  وجلسات  عة،  الُموسَّ

السياسات، والتنفيذ التشاركي عبر الجهود المشتركة.

هناك العديد من الممارسات الجيدة التي يمكن االعتماد عليها   4.1

في كل منطقة في العالم: في مايو 2020، شارك في هندوراس 

أكثر من 100 شخص من قطاع الثقافة يمثلون المجتمع المدني 

هندوراس  في  الثقافية  المراكز  لجنة  نظمتها  وطنية  دعوة  في 

أطلقتها  التي   )ResiliArt( الفن  صمود  حركة  عمل  إطار  ضمن 

المنطقة  في  الثقافية  المراكز  اآللية  هذه  جمعت  اليونسكو. 

جائحة  أثر  بشأن  األفكار  وتبادل  للتواصل  الدولة  في  المركزية 

كوفيد-19 على المؤسسات واألنشطة الثقافية.  في أبوظبي، قدمت 

داعمة  توصيات  والموسيقى  األداء  فنون  قطاعات  حول  دراسة 

لنمو القطاع من منظور النظام البيئي الثقافي. تركز وجهة النظر 

المقترحة على تطوير الشبكات، ودعم تدفق المعارف والتفاعالت، 

القطاعين  بين  تربط  الرشيدة  لإلدارة  مشتركة  أنظمة  وإتاحة 

العام والخاص والمجتمع المدني ومراحل التعليم ما بعد الثانوي 

 واألطراف المعنية األخرى في نظام جماعي للتخطيط واتخاذ القرار.

األبيض  الكتاب  الجائحة  خالل  منغوليا  في  الثقافة  وزارة  وضعت 

تشاركي  َنهج  باستخدام  الطريق  وخارطة  اإلبداعي  لالقتصاد 

مستند إلى األدلة. استنادًا إلى التراث الثقافي الفريد للبلد، وذاكرته 

الجماعية، وبيئته الطبيعية، اقترحت خارطة الطريق رؤية مبتكرة 

إبداعًا  أكثر  اقتصاد  ذا  بلدًا  منغوليا  جعل  في  تتمثل  وطموحة 

واستندت   .2050 عام  بحلول  العالم  مستوى  على  واستدامة 

التي أعلنتها   2021 عملية وضع السياسات المستوحاة من سنة 

األمم المتحدة السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية 

الدولة  مستوى  على  موسعة  تخطيط  دراسة  أول  إلى  المستدامة 

لتحديد خط األساس للصناعات الثقافية واإلبداعية، وقد استعانت 

صياغاتها  ُخصصت  التي  الدولية  والنماذج  القياسية  بالمعايير 

السياسات  هذه  تضمنت  المنغولي.  السياق  متطلبات  لتطابق 

أيضًا عملية موسعة بمشاركة القطاعات، وجهدًا مشتركًا لوضع 

التجديد  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  االستراتيجية،  األولويات 

والتحول في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19. 

 4. إعادة تشكيل السياسات الثقافية وتعزيز التعاون والمشاركة بين القطاعات اعتماداً على
رفع معدالت التضامن والتبادل داخل القطاع  

وجعلها  العالم  مستوى  على  الحالية  الشبكات  تعزيز  مكن    4.2

أكثر شمولية لتتمكن من التعامل مع التنوع الكامل للموارد 

أقصى  تحقيق  ذلك  يشمل  قد  الفاعلة:  والجهات  الثقافية 

استفادة من الصالت المتعددة القائمة على الثقة، وأنشطة التبادل 

الشبكات  رها  ُتيسِّ التي  المشتركة  التنمية  وتجارب  المعرفي، 

والبرامج، مثل شبكة اليونسكو للمدن الُمبدعة، وشبكة عاصمة 

التراث  ومواقع  العالمية،  المناطق  معظم  في  الموجودة  الثقافة 

على  عالوة  العديدة،  واإلقليمية  المحلية  والمبادرات  العالمي، 

الشبكات والمنصات الحالية. في الوقت الذي تغلب عليه الُعجالة 

والرغبة في سرعة التجديد، يوفر هذا فرصة لالستفادة من القوة 

شراكات  إنشاء  خالل  من  القطاعي  التعاون  لجهود  الُمبتكرة 

مع  المشتركة  ُهج  النُّ ذلك  في  بما  استراتيجية،  وائتالفات  جديدة 

منظمات المجتمع المدني التي تتسم، على سبيل المثال ال الحصر، 

بالفاعلية والتأثير فيما يتعلق بالترابط بين الثقافة والمساواة بين 

برنامج  ط  سلَّ الطارئة.  المناخية  والحالة  الثقافة  بين  أو  الجنسين 

وفيتنام  وماليزيا  وإندونيسيا  الصين  في  المدن  عن  ع  ُموسَّ بحثي 

أحجامها  بكل  المدن  بها  توفر  التي  المهمة  الطرق  على  الضوء 

للمهنيين  ملتقى  لتكون  والشبكات  والمنصات  المساحات 

المهمة،  التحديات  مع  ويتعاملوا  خالله  من  ليتعاونوا  الثقافيين 

وقد  المستدام.   العمراني  والتجديد  األقليات  حقوق  ذلك  في  بما 

جديدًا  عصرًا  تقود  الحجم  متوسطة  المدن  أن  البحث  هذا  أظهر 

الثقافة،  من  االستفادة  عبر  الُمستدامة  المدن  تشييد  على  يركز 

المهرجانات،  الجميع، مثل  إنشاء مساحات تحتضن  وذلك بفضل 

والمتاجر المستقلة للكتب، ومساحات العروض الفنية. وقد أثبت 

الُجدد  للفنانين  األساسي  التكوين  في  أهميتها  المساحات  هذه 

والناشئين والمهنيين الثقافيين خالل مرحلة بحثهم عن دورهم 

البلدية  اإلدارات  مناشدة  أيضًا  وتتم  صوتهم.  وإسماع  الثقافي 

الثقافة  على  القائم  التجديد  عملية  تمكين  في  حيويًا  دورًا  لتؤدي 

المستقلة  الثقافية  الممارسة  ودعم  المقبلة،  السنوات  خالل 

بوصفها حجر األساس للمدن الُمبدعة المستدامة.

    

نهج  وجود  شأن  من  بكامله:  البيئي  النظام  يغطي  نهج  بناء    4.3

مجموعة  دمج  في  يسهم  أن  والتبادل  بالتعاون  معني  منظم 

وبرامج  المستهدفة،  التعاون  استراتيجيات  ُأُطر  داخل  التحديات 

بوصفها  الثقافة  صياغة  ُتعيد  التي  أمدًا  األطول  ُهج  والنُّ التعافي، 

محور التنمية المستدامة والنمو الشامل. هناك حاجة ماسة إلى 

تعزيز عمليات التبادل المعرفي بين الزمالء على جميع المستويات، 

بدءًا من التبادل المعرفي بين الوزارات وبين الفنانين، والتعاون بين 

بلدان  وبين  الجنوب،  بلدان  بين  وفيما  والجنوب،  الشمال  بلدان 

بوجه  أطيافها.  بكل  النامية  الجنوب  وبلدان  المتقدمة  الشمال 

إعادة  عملية  من  الثقافية  العالقات  أنشطة  ستستفيد  عام، 

الصياغة لتضع التنمية الثقافية على رأس األولويات؛ نظرًا لكونها 

تأثير  إنجاز  يستهدف  مشترك  غرض  إلى  تستند  مشتركة  مسألة 

مشترك. 
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 5. صياغة مقترح جديد لعرض قيمة الثقافة كأساس لمستقبل اجتماعي واقتصادي
وبيئي أكثر استدامة وقدرة على الصمود والتعافي 

ر الجمهور لقيمة الثقافة، وهذا يتيح  رت جائحة كوفيد-19 تصوُّ لقد غيَّ

الفرصة إلعادة صياغة النهج االستراتيجي المعني بالثقافة، ويضع الثقافة 

واإلبداع في مكانة تجعل منها األساس لنظام بيئي مستدام مبني على 

الصحة والرفاه والتماسك االجتماعي، والشمول والمسؤولية البيئية.

 

الثقافة  دور  لتعزيز  ودمجها  االستراتيجيات  تكامل  ذلك  وسيتضمن 

اإلدارات،  بإمكان   .2030 المستدامة  التنمية  خطة  أهداف  تحقيق  بهدف 

التغير  عجلة  لدفع  واإلبداع  الثقافة  موارد  حشد  المثال،  سبيل  على 

"مشاركة  نحو  المتنامي  العالمي  ه  التوجُّ من  جزءًا  بوصفها  المجتمعي، 

ط  سلَّ والذي  المستدامة"،  التنمية  أجل  من  الثقافة  لتسخير  السياسات 

المستدامة  والتنمية  الثقافة  حول  المتحدة  لألمم  العام  األمين  تقرير 

غير  أو  مباشر  بشكل  الثقافة  قطاع  ُيسهم  أن  يمكن  عليه.   الضوء 

التنمية  وخطة  المستدامة،  التنمية  أهداف  من   17 تحقيق  في  مباشر 

المستدامة 2030. على سبيل المثال، تمتلك التعبير الثقافي على اختالف 

ر المناخ،  أشكالها القدرة على تطوير الفهم بشكل أكبر حول مسائل تغُيّ

من  البيئية.   المشكالت  حل  في  السياسات  لمشاركة  العنان  وإطالق 

الحضري  المستويين  على  المستدامة  التنمية  دعم  أيضًا  الثقافة  شأن 

الثقافيون  والمهنيون  والمبدعون  الفنانون  يسعى  عندما  والريفي، 

اآلخرون جاهدين إليجاد حلول جديدة والتوصل إلى طرق مناسبة لتجديد 

التعافي لدفع عملية إعادة صياغة شاملة لكل ما يمثل  ُظم وتعزيز  النُّ

قيمة لنا، ويعزز سبل العيش المشترك، والتخطيط للمستقبل. 

 

أيضًا  يمكن  واألتمتة،  الرقمنة  نحو  المتنامية  التوجهات  سياق  وفي 

جديدة  عمل  فرص  لتوليد  الثقافة  قطاع  من  استفادة  أقصى  تحقيق 

وثروات تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. ونظرًا لنمو الرقمنة 

م اآللة، وبخالف العديد من القطاعات األخرى التي تشهد  وبزوغ فجر تعلُّ

الثقافة  قطاع  نرى  التقليدية،  البشرية  المهارات  إلى  الحاجة  انخفاض 

والرؤى  االجتماعية  والمهارات  الثقافي  الحس  على  اعتماده  يواصل 

اإلبداعية لدى الناس. تمثل األجهزة الرقمية المحمولة المتاحة في كل 

وانخفاض  باإلنترنت  االتصال  وسائل  إلى  الوصول  وسهولة  تقريبًا،  مكان 

بين  التواصل  في  القائمة  الفجوة  تسد  أساسية  وصل  حلقة  تكلفتها، 

واألسواق  الرسمي  غير  الثقافي  والنشاط  التقليدية  الحرفية  الصناعات 

إبداعاتهم  اليدوية  الحرف  وأصحاب  الفنانين  من  العديد  باع  العالمية. 

تواجه  ذلك،  من  وبالرغم  كوفيد-19.  جائحة  فترة  خالل  اإلنترنت  عبر 

المهارات وأساليب العمل الجديدة عراقيل بسبب الهياكل التنظيمية 

الوصول  عن  والعجز  الفكرية،  للملكية  الة  الفعَّ غير  والحماية  البالية، 

الصغر  متناهية  للشركات  األعمال  ودعم  المهارات  تنمية  وسائل  إلى 

المستويات  ُتسهم  الثقافة.   قطاع  ضمن  والمتوسطة  والصغيرة 

معظم  ممارسة  عن  فضاًل  الرسمي،  الطابع  إضفاء  لعملية  المنخفضة 

أنشطة قطاع الثقافة تحت غطاء االقتصاد غير الرسمي، في إعاقة فرص 

االستثمار وعرقلة االرتقاء بمستوى مراحل معينة في سالسل القيمة. 

يجب على الحلول التي تقدمها السياسات ضمان عدم تهميش العمل 

شكاًل  ويتخذ  ليتطور  دعمه  إمكان  في  النظر  مع  الرسمي،  غير  الثقافي 

في  النجاح  على  قدرته  تجاهل  من  بداًل  تحفيزه  طريق  عن  رسميًة،  أكثر 

المستقبل.

إن معظم الفنانين 
واألشخاص في قطاع 

الثقافة في السنغال 
أو غرب أفريقيا غير 

مدرجين ضمن القطاع الرسمي. 
ويكمن التحدي في حقيقة أنه بالرغم 
من المساعدات التي سعت الحكومة 

إلى تقديمها، ال يتمكن هؤالء 
األشخاص الذين يشغلون وظائف 

غير رسمية من االستفادة من هذه 
المساعدات.

عائشة ديم، الرئيس وعضو المجلس التأسيسي، 
المنظمة غير الحكومية للموسيقى في أفريقيا

© عمر جهاد السيد / مسابقة اليونسكو الدولية للتصوير: عيون الشباب على طرق الحرير*   
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أرونداتي روي أن تلك األزمة  الكاتبة  البدايات األولى للجائحة، الحظت  "في 

والنضال  للعالم  جديد  تصور  وضع  خاللها  من  يمكننا  بوابة  أوجدت  قد 

المناشدة  من أجل عالم جديد. أصبح أي شيء ممكنًا مرة أخرى. كانت 

التي وجهتها تدعو إلى العمل، وتردد صداها، وَصاَحَبها الكثير من جهود 

التغيير في جميع أنحاء العالم". 

وماهية  قيمتنا  في  التفكير  أهمية  كوفيد-19  جائحة  فينا  كت  حرَّ لقد 

العمل  إلى  المشترك، وجعلت حاجتنا  المشتركة ومستقبلنا  احتياجاتنا 

والبيئية  المجتمعية  المشكالت  حل  أجل  من  إلحاحًا  أكثر  متكاتفين 

الكبرى. ما من عودة إلى "المعتاد"، بل يجب المضي ُقُدمًا في طريق جديد 

نرسمه بدقة لبناء مستقبل مستدام.

يحمل قطاع الثقافة بداخله وبقدرته اإلبداعية الفطرية بذور نهضته التي 

سينمو منها مجتمع واقتصاد أوسع نطاقًا. لقد استجابت المؤسسات 

برباطة  الجائحة  أحدثتها  التي  للتأثيرات  الثقافي  المجال  في  والعاملين 

والممارسات  النماذج  تطويع  خالل  من  ل،  التخيُّ على  وقدرة  جأش 

في  التأثير.  وإحداث  القيمة  وإيجاد  للعمل  جديدة  طرق  على  واالعتماد 

لقطاع  االجتماعية  للقيمة  متزايد  تقدير  هناك  عام،  بوجه  المجتمع 

الثقافة، ويشهد القطاع نفسه تنامي وتيرة التواصل والتضامن.

خلفتها  التي  الظروف  دت  مهَّ العالمية،  الثقافة  قطاع  أقسام  بعض  في 

نمو  وتحقيق  لالبتكار  جديدة  فرص  لظهور  الطريق  جائحةكوفيد-19 

المجال  في  والعاملين  الفنانين  معظم  يزال  ال  ذلك،  ومع  شمواًل.  أكثر 

بالمخاطر،  محفوف  واقع  مع  يتعاملون  الثقافية  والمؤسسات  الثقافي 

من  الكثير  إن  الهمم.  وأصحاب  واألقليات  والنساء  الشباب  سيما  ال 

يعيد  آخر  مفهوم  إلى  "اإلنقاذ"  مفهوم  عن  التحول  بصدد  الحكومات 

تطرح  ذلك،  تحقيق  سبيل  وفي  الثقافة،  قيمة  عرض  مقترح  صياغة 

التنمية  أساس  الثقافة  ُتصبح  بحيث  استراتيجية  الستثمارات  نماذج 

المستدامة. 

قلة قليلة فقط من تلك الحكومات على استعداد لتطوير نماذج تدعم 

التنوع الكامل في المواهب والتصدي للفوارق البنيوية التي تسببت طوياًل 

في عرقلة بعض أفضل المواهب. وما زال عدد أقل من الحكومات يهتم 

بالفجوات التاريخية في الملف التعريفي لمن يشغل منصبًا قياديًا، وبينما 

عددًا  نجد  أننا  إال  المستدامة،  التنمية  في  الثقافة  دور  على  التركيز  يزداد 

قلياًل جدًا من النساء أو األقليات يشغل مناصب مؤثرة في هذا النطاق. 

بإمكان األطراف المعنية اغتنام هذه الفرصة إلحداث تغيير وبناء مجتمع 

له، مجتمعة على تحقيق هدف واحد،  الثقافة أساسًا  يتخذ من  واقتصاد 

أال وهو إيجاد قطاع ثقافي عالمي يجمع بين التنوع واالزدهار والقدرة على 

الصمود والتعافي بدعم من تنوع أشكال التعبير الثقافي ووضع مجموعة 

من األولويات الواضحة وتعزيز مجاالت العمل التي يجب التركيز عليها.

المالحظات األخيرة:
نحو إعادة بناء شامل ألسس الثقافة

هناك وعي متزايد 
بأن الثقافة ليست 

مجرد رفاهية بل إنها 
طوق نجاة في أوقات 

الشدة. هناك إدراك جديد بأهمية 
الثقافة، حيث بدأ الناس يفهمون 

حقيقة خسارتهم أشياء أخرى كثيرة، 
وأن الثقافة هي الشيء الوحيد الذي 

يمكنهم اآلن التمسك به. لذا، أعتقد 
أن الجائحة رفعت درجة الوعي لدى 

الناس بأهمية الموسيقى واألفالم 
والتلفزيون والعروض المسرحية عبر 

اإلنترنت مدركين أنها الوسائل التي 
ساعدتهم في تخطي محنة الجائحة.

بيل براغن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون التابع 
لجامعة نيويورك أبوظبي

المصادر
على الرغم من بذل جهود واعية لتغطية جميع النطاقات والمناطق إلى 

أقصى حدٍّ ممكن، إال أنه يجب اإلقرار بوجود فجوات في األدبيات والبيانات 

أجل  ومن  التحديد.  وجه  على  العربية  والبالد  العالمي  بالجنوب  الخاصة 

التصدي لهذا الخلل، ُأجريت أكثر من 40 مقابلة مع فنانين وعاملين في 

الخبرات  عن  سريعة  لمحة  لتقديم  العالم  مستوى  على  الثقافة  قطاع 

العالمية، وبالفعل، ُأجري تحليل خاص ليوضح التأثيرات واالستجابات التي 

ُرصدت في البلدان النامية. وعلى الرغم من ذلك، حالت القيود المفروضة 

ط  على البيانات المتاحة دون إجراء تحليل ُمماثل في جميع المناطق. سلَّ

الحاجة  على  الضوء  من  مزيدًا  التقرير  هذا  إطار  في  ُأجري  الذي  البحث 

الجنوب  في  والمعلومات  البيانات  في  االختالفات  تدارك  إلى  الملحة 

العالمي واالستثمار في عملية جمع بيانات موحدة من جميع المناطق.

مقابالت مع الخبراء 
40+االختصاصيين

مقابالت مع الخبراء 
االختصاصيين

+100
تقارير الصناعة للقطاع 

الثقافي

مؤشر الصرامة 
كلية بالفاتنيك الحكومية، 

أكسفورد

النموذج االقتصادي
Oxford Economics موقع

بيانات القيمة 
اإلجمالية المضافة 

GVA العالمية
شركة خدمات المعلومات 

IHS Markit

50:50
اإلناث: الذكور

+30
التحليالت من القطاعات 

المقارنة

مراجعة
األدبيات

التحليل 
االقتصادي

المنهجية
حالية  مجموعة  إلى  لُيضيف  الطرائق  متعدد  بنهج  التقرير  هذا  يستعين 

األدبيات،  مراجعة  الطرائق  متعدد  البحث  هذا  ركائز  تشمل  األبحاث.  من 

ولقاءات مع الخبراء االختصاصيين، وتحلياًل اقتصاديًا، كما هو موضح في 

الشكل 8.

تقوم هذه الدراسة على أساس معرفي مستمد من األبحاث ذات الصلة 

والجماعات  واألعمال  الصناعات  شتى  مستوى  على  كوفيد-19  بجائحة 

من  أكثر  إلى  لألدبيات  النطاق  الواسعة  المراجعة  استندت  العالمية. 

العامة.  التقارير  من  والكثير  المتنوعة  بالقطاعات  خاص  تقرير   100

ب اليونسكو الستجابات الحكومات  جرت االستعانة أيضًا ببرنامج ُمتعقِّ

 40 من  أكثر  مع  شخصية  مقابالت  وُأجريت  كوفيد-19،  جائحة  تجاه 

عن  كاملة  صورة  لتكوين  رؤاهم  واسُتخدمت  عالميًا،  اختصاصيًا  خبيرًا 

التغطية   8 الشكل  يوضح  الثقافة.  قطاع  على  كوفيد-19  جائحة  تأثير 

تتناولها  التي  الثقافة  لقطاع  التابعة  والمناطق  للنطاقات  الموسعة 

هذه  تكتمل  االختصاصيين.  الخبراء  مع  والمقابالت  األدبيات  مراجعة 

موقع  من  الُمستخلصة  البيانات  على  قائمة  َكمية  بتحليالت  المصادر 

 IHS المعلومات  معالجة  خدمات  شركة  وموقع   Oxford Economics

Markit، وقد ساعدت في توجيه عملية تحديد االتجاهات والميول.

الملحق

الشكل 8: تستند التحليالت إلى ثالثة مصادر للبيانات

الملحق
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I. غرب أوروبا 
وأمريكا 
الشمالية

II. شرق أوروبا III. أمريكا 
الالتينية 
والكاريبي

IV. آسيا والمحيط 
الهادئ

Vb. الدول العربية Va. أفريقيا

التراث الثقافي 
والطبيعي

االحتفال وفنون 
األداء 

الفنون البصرية 
والِحَرف

الكتب والصحافة

الوسائط 
السمعية-البصرية 

والتفاعلية

خدمات التصميم 
واإلبداع

التغطية بناء على المقابالت 
مع الخبراء االختصاصيين

مرتفع = العتامة %100

التغطية بناء على 
مراجعة األدبيات

منخفض = العتامة %30 

تم تحليل كل تقرير بهدف جمع ثالثة أنواع من المعلومات: بيانات َكمية 

عن تأثير جائحة كوفيد-19 على قطاعات الثقافة مع بيان أمثلة، بيانات 

لت مالمح القطاع، بيانات  عن التوجهات التي نشأت بسبب الجائحة وشكَّ

للتحديات  والتصدي  الفرص  مع  للتعامل  المستقبلية  اإلجراءات  عن 

الناشئة عن الجائحة.

أبحاثًا  أصدرتا  اللتان  الجهتان  هما  األوروبي  واالتحاد  اليونسكو  كانت 

المؤسسات  عن  صدر  ما  إلى  باإلضافة  الثقافة،  قطاع  عن  القيمة  عالية 

التأثير  شديدة  األعمال  تشمل  الشمالية.  أمريكا  في  والمنظمات 

في  صدرت  بحثية  ورقة  وهي  واإلبداع"،  والثقافة  "المدن  بها:  الُمستعان 

عالمية  دراسات  على  تعتمد  الدولي  البنك  اليونسكو/  من   2021 عام 

 2021 اليونسكو  إصدار  العالم،  حول  مختلفة  مدن  تسع  وتجارب 

الذي  كوفيد-19"  جائحة  مواجهة  في  اإلبداعية  الثقافية  "الصناعات 

إصدار  كوفيد-19،  لجائحة  واإلبداعي  االقتصادي  األثر  قياس  على  يركز 

قادر  إبداعي  قطاع  أجل  من  السياسات  دليل  أزمة:  في  "الثقافة   2020

للحكومات  الجيدة  الممارسة  على  أمثلة  يقدم  والذي  الصمود"،  على 

الثقافي  االقتصاد  أوروبا:  بناء  "إعادة  الخاص،  والقطاع  المدني  والمجتمع 

واإلبداعي قبل أزمة كوفيد-19 وبعدها"، وهي دراسة ُأجريت بتكليف من 

"القطاعان  دراسة   ،)GESAC( والملحنين  للمؤلفين  األوروبية  الجمعية 

لجنة  عن  الصادرة  كوفيد-19"،  جائحة  بعد  أوروبا  في  واإلبداعي  الثقافي 

كوفيد-19  الثقافة:  "صدمة  والتعليم،  للثقافة  األوروبي  البرلمان 

وقطاعا الثقافة واإلبداع"، وهي ورقة أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية في يوليو 2020 تحلل أثر الجائحة االقتصادي على قطاع الثقافة 

وتوضح استجابات البلدان المختلفة من خالل تحقيق أقصى استفادة من 

اإلحصاءات الوطنية.

وهناك أوراق متنوعة أخرى صادرة عن أكاديميين واختصاصيين نفسيين 

ومنظمات وعاملين في قطاع الثقافة، بما في ذلك األوراق الصادرة على 

المنشورة  األبحاث  معظم  تستخدم  عام،  بوجه  المحلي.  المستوى 

يتم  حين  في  كوفيد-19،  جائحة  تأثيرات  لدراسة  اقتصاديًا  منظورًا 

استخدام المنظور االجتماعي والمنظور المتمحور حول األشخاص على 

نحو أقل. وُينظر إلى التدابير الحكومية بوصفها أهمَّ عامِل تمكيٍن لدعم 

إغاثة القطاع وتنميته مستقباًل من خالل األدبيات الخاضعة للدراسة.

مقابالت الخبراء االختصاصيين
40 شخصًا ُأجريت معهم مقابالت لوضع  وقع االختيار على ما يقرب من 

وفق  األدبيات  مراجعة  عن  الناتجة  التحليالت  استكمال  إلى  تهدف  رؤى 

الخبراء االختصاصيين والممارسين في قطاع  آراء مجموعة كبيرة من 

تنظيمية،  وجهات  ثقافية،  ومؤسسات  صلة،  ذات  جمعيات  من  الثقافة 

وخلفيات في ريادة األعمال.  

وتم اختيار مديري المقابالت بناًء على خبراتهم الواسعة في نطاق بعينه، 

وفي المنطقة الجغرافية التي تتجاوز والية المنظمة التابعين لها. كانت 

التغطية واسعة النطاق، وشملت جميع مناطق ونطاقات قطاع الثقافة، 

أفضل  فهم  إلى  للتوصل  محاولة  في  العالمي  الجنوب  على  التركيز  مع 

للتحديات التي تواجهها هذه المنطقة بسبب الجائحة. كان ما يقرب من 

30% من األشخاص الذين ُأجريت معهم المقابالت من أمريكا الالتينية 

وأفريقيا، و15% فقط من أمريكا الشمالية وغرب أوروبا. لتمثيل االختالف 

 %50 كان  الجائحة،  بعواقب  الخاصة  التصورات  في  الجنس  على  القائم 

من األشخاص الذين ُأجريت معهم المقابالت من السيدات من مختلف 

مناطق ونطاقات قطاع الثقافة.  

المميزة  الدقيقة  السمات  عن  فضاًل  العام،  التأثير  عن  فكرة  ولتكوين 

لكل نطاق، اّتبعت المقابالت دلياًل إرشاديًا كان الهدف منه تحقيق التوازن 

هيكلة  جرت  األهداف.  واضحة  واألسئلة  النهايات  مفتوحة  األسئلة  بين 

األسئلة الستكشاف تأثير جائحة كوفيد-19 على إحدى المنظمات وأحد 

مفتوحة.  بصيغة  موسعة  إجابات  تقديم  على  التشجيع  مع  القطاعات، 

هات  ُصممت األسئلة أيضًا للمساعدة في وضع التصورات الخاصة بالتوجُّ

الفاصلة  هات  التوجُّ وحظيت  األدبيات.  مراجعة  من  مبدئيًا  الُمستخلصة 

إغفال  تم  بينما  خاصة،  بعناية  الجائحة  قبل  بالفعل  سائدة  كانت  التي 

أيضًا  تناولت األسئلة  التي نشأت عن جائحة كوفيد-19.  هات  التوجُّ تلك 

بالتحديات  يتعلق  وما  الجائحة،  ضوء  في  الجنسين  بين  المساواة  عدم 

المجتمعية األوسع نطاقًا في سياق التنوع والشمول. 

الشكل 9: تخطيط المصادر حسب النطاق الثقافي ومنطقة اليونسكو

مراجعة األدبيات  
للتخطيط االستراتيجي  المسبق  الشرط  الواضح للظروف هو  الفهم  إن 

العالمي  االقتصاد  نطاق  داخل  العمل  في  المؤثرة  القوى  لفهم  السديد. 

الصلة.  ذات  والفرص  التحديات  مغزى  وإدراك  الجائحة،  فترة  خالل 

في  بما  مختلفة،  صناعات  من  األبحاث  من  مجموعة  إلى  الدخول  تم 

والمعايير  والرقمنة،  والموهبة،  والتنقل،  العمل،  على  ُيركز  بحث  ذلك 

وسلوك  األعمال،  ونماذج   ،)ESG( الرشيدة  واإلدارة  واالجتماعية  البيئية 

العالمية  هات  التوجُّ يصف  الذي  بالبحث  االستعانة  وجرت  المستهلك. 

إسهام  كيفية  ع  بتتبُّ سمح  مما  2030؛  عام  حتى  للقطاع  الُمحايدة 

التعامل  وكيفية  للجائحة،  االستجابة  في  الثقافة  قطاع  خارج  البيئة 

والرقمنة،  عليها،  والحفاظ  المواهب  استقطاب  مثل  موضوعات،  مع 

خالل  المنظمات  قادة  أولويات  تحقيق  على  العمل  وساعد  واألتمتة. 

بشأن  التقرير  هذا  َنهج  تشكيل  في  القادم"  المعتاد  "الوضع  مرحلة 

ل في قطاع الثقافة.  التعافي والتحوُّ

مارس  من  الفترة  إلى  تاريخها  يعود  تقرير   100 تحديد  تم  انطالق،  كنقطة 

جائحة  لتأثير  الشامل  للفهم  مصادر  بوصفها   2022 فبراير  إلى   2020

التقارير  هذه  تصنيف  تم  الثقافية.  النطاقات  جميع  على  كوفيد-19 

إجراءات  مقترحات  كوفيد-19،  جائحة  تأثير  تقييم  مجموعات:  أربع  في 

قطاع  الثقافة،  قطاع  في  الصمود  على  القدرة  بناء  األزمات،  مكافحة 

الثقافة بوصفه محركًا للتعافي. 

على مستوى هذه المجموعات األربع، وقع االختيار على 30 تقريرًا إلجراء 

المزيد من التحليالت، مع التركيز على:

المؤسسات والجمعيات الكبرى من منظور عالمي وإقليمي وعبر   .1

النطاقات

االستقصائي  المسح  المثال،  سبيل  )على  للنطاقات  أعمق  فهم   .2

الشامل للمتاحف(

تحليالت على المستوى الوطني لتكملة النتائج التي جرى التوصل   .3

إليها في النقطتين 1 و2

المتعلقة  الفجوات  تمأل  التي  المحددة  األكاديمية  البحثية  األوراق   .4

بالتأثير االجتماعي لقطاع الثقافة خالل فترة جائحة كوفيد-19 

الملحق
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الثقافة في زمن كوفيد-19 الصمود والتجدد والنهضة

التحليل االقتصادي الكمي  
الخاصة   GVA الُمضافة  اإلجمالية  القيمة  بيانات  من  االستفادة  تمت 

 Oxford Economics موقع  من  عليها  الحصول  تم  والتي  بالصناعة، 

والصناعات،  البلدان  مختلف  في  ومتسقة  موضوعية  قياسات  لتقديم 

وأدلة وشواهد إحصائية على تأثير الجائحة. واسُتخدمت البيانات التاريخية 

واآلنية إليجاد مسارات التعافي البديلة للبلدان على مستوى العالم.   

الُمضافة  القيمة  أبعاد: عبر القطاعات، عبر األقاليم،  التحليل ثالثة  لهذا 

لكل قطاع:

 2019 لعام  األخير  الربع  من  الجائحة  لتأثير  القطاعات  عبر  مقارنة   .1

)الهبوط   2020 لعام  الثاني  الربع  وحتى  الجائحة(  قبل  ما  )ذروة 

التعافي  يبدأ  أن  العالمي(، قبل  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الشديد في 

- وإن كان جزئيًا - في الربع الثالث من العام 2020. 

مقارنة عبر األقاليم لتأثير الجائحة على قطاع الثقافة على أساس    . 2

ربع سنوي خالل عام 2020. 

فحص النمو الذي شهدته القيمة الُمضافة للقطاع من 2017 إلى    .3

2021؛ للخروج بتقييم طويل األمد لتأثير الجائحة، ولنسبة التعافي 

الذي جرى تحقيقه حتى هذه المرحلة. 

النطاق 
منظمة  تعريفات  اعتماد  تم  التحليل،  هيكلة  في  الرغبة  من  انطالقًا 

قطاع  في  نطاقات  و6   )11 )الشكل  جغرافية  مناطق   6 لـ  اليونسكو 

 GVA الثقافة )الشكل 12(. تم حساب أرقام القيمة اإلجمالية الُمضافة

االستراتيجية  
تمت صياغة استراتيجية تحليل قطاع الثقافة ضمن مرحلتين )الشكل 

للتصدي  الالزمة  التدابير  وضع  مرحلة  مبدئي،  تشخيص  مرحلة   :)10

المرحلة  تضمنت  الثقافة.  قطاع  على  كوفيد-19  جائحة  لتبعات 

لهذه  وتحلياًل  كوفيد-19،  جائحة  تأثير  لخصائص  تعريفًا  التشخيصية 

ى ذلك  التأثيرات على االقتصاد العالمي وعلى قطاع الثقافة تحديدًا، وقد أدَّ

بتها الجائحة. أما المرحلة الثانية،  إلى الحِدّ من الفرص والتحديات التي سبَّ

نطاقات  بتعيين  الثقافة  قطاع  في  للتحديات  التصدي  استهدفت  فقد 

العمل االستراتيجي.

على أساس أربعة تصنيفات صناعية قياسية دولية )ISIC(، وهي ال تغطي 

كامل طيف النطاقات الخاصة بإطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية.  

تعريف األثر
تحديد العواقب المباشرة 

لجائحة كوفيد-19 على القطاع 
الثقافي

تحليل األثر
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كوفيد-19،  جائحة  سببتها  عالمية  تحديات  تجاوزه  تلت  جذري  ر  تغيُّ بمرحلة  حاليًا  الثقافة  قطاع  يمر 
ويقدم هذا التقرير أول تقييم على نطاق عالمي لآلثار المختلفة التي سببتها الجائحة في مختلف المناطق 
والقطاعات الفرعية، ويعرض إطارًا متكاماًل للسياسات الالزمة لدعم تعافي قطاع الثقافة في أعقاب ما 

شهده من تدهور لإليرادات وسبل عيش العاملين فيه.

يدعو التقرير إلى إحداث نقلة نوعية في نموذج حوكمة الثقافة لتعزيز استدامتها وقدرتها على الصمود 
التعاوني متعدد التخصصات، والتي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع  والتعافي، ويحدد مجاالت العمل 
االجتماعي واالقتصادي للفنانين والعاملين في قطاع الثقافة، وبناء نظام بيئي ثقافي مترابط يتميز بالتنوع 
الثقافي واإلبداع. وتدعم هذا النهج المعياري ذا الخطوات الفعالة على مستوى النظام حزمٌة من البيانات 
عبر  والفرص  المساواة  وحماية  عامة،  كمصلحة  الثقافة  وضع  تعزيز  أهمية  على  تشدد  التي  األساسية 

مسارات سلسلة القيمة الثقافية بأكملها.

يستفيد  أن  يمكن  التي  الفرص  والنهضة"  والتجدد  الصمود  كوفيد-19،  زمن  في  "الثقافة  تقرير  يحدد 
منها األطراف المعنية وأصحاب المصلحة على مستوى الحكومات والمجتمع المدني والقطاعين الخاص 
الثقافة وضمان قدرته مستقباًل على الصمود  إلى تنسيق الجهود لتحصين قطاع  أنه دعوة  والعام، كما 

والتعافي، إضافة إلى تحرير قدراته الكامنة بوصفها محركًا مهمًا لجهود التنمية الشاملة المستدامة.
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