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 359/2021م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي التخصصي رقم 
 إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 
 لسيادتكم:  أرسل تحية طيبة،

 359/2021م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي التخصصي رقم 
 Creative Economyاالقتصاد الخالق، 

 باللغتين العربية واإلنكليزية
 ,October 19 2021 ، تشرين األول 31األحد 

ومنظمة  التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية
أضعه بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار  .األونكتاد

 والمتابعين، لتسهيل الحصول على المعلومة االقتصادية. 
أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون 
موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق 

 المصدر لتحقيق الموثوقية. هذه المعلومات مع ذكر 
وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة 
واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في التقرير 

 هو المسؤول.   أطيب التمنيات. 
 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                              

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                   
مالحظة: أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي 

 ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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M E A K -Weekly Economic Report No. 359 /2021 
prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry 
 

My Greetings to all of you, 

I am sending you:  

MAK Weekly Economic Report No. 359/2021 

Creative Economy  

Sunday 31 October 2021  

For the full report, click the link:         here 

The report is the outcome of a follow-up to the economic 

media and the World Wide Web. 

I put it at the disposal of academics, economists, decision-

makers and followers, to facilitate access to economic 

information.  

I have to mention that some of the information and data 

contained in the report may not be reliable enough and need 

to be checked by an expert or specialist. Help with checking 

this information and cite the source for reliability. 

I absolve myself of responsibility for any inaccurate 

information contained in the report since the proven source at 

the bottom of each article published in the report is 

responsible. 

Best wishes 

Note: I request those who do not wish to keep receiving 

the report to inform me so that their names will be removed 

from the mailing list. 
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 359/2021م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي التخصصي رقم 
 Creative Economyاالقتصاد الخالق، 

 باللغتين العربية واإلنكليزية
 ,October 19 2021 ، تشرين األول 31األحد 

 
 :2010 - االقتصاد الخالق تقرير ألونكتادا تأعد

 خيار تنمية مجدية. – االقتصاد الخالق

 
وكانت األنشطة األخرى المتصلة بالتنمية، التي نظمتها الوحدة الخاصة 

االقتصاد  ، تشمل دورة2006للتعاون فيما بين بلدان الجنوب عام 
خالل مؤتمر القمة العالمي العاشر لشباب رجال األعمال )ساو باولو،  الخالق

دى البرازيل، آذار/مارس(، في شراكة مع جامعة التجارة العالمية؛ ومنت
الصناعات اإلبداعية، كينغستون، حزيران/يونيه( في شراكه مع مهرجان اليوم 
لموسيقى الريجي الدولي. المؤتمر الدولي لتسخير االقتصادات اإلبداعية 
ألغراض التنمية )كيغالي، آب/أغسطس( في شراكة مع منظمة االنفتاح 

غراض التنمية أل االقتصاد الخالق الثقافي العالمي؛ والمنتدى الدولي لتسخير
كانون األول/ديسمبر( في  1-تشرين الثاني/نوفمبر 26)ريو دي جانيرو، 

 شراكة مع المنتدى الثقافي العالمي.

 
لالقتصاد الخالق،  وهناك مبادرة أخرى هي مشروع الشبكة األكاديمية

الذي وضع لربط الجامعات والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث العاملة 
اعات االبتكارية وإقامة منبر افتراضي للتفاعالت األكاديمية في ميدان الصن

 االقتصاد الخالق. بشأن
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االقتصاد الخالق  وأجرت األونكتاد بحوثًا بشأن الروابط بين
األخضر، بشأن المناقشات السياسية الجارية حول كيف يمكن أن  واالقتصاد

نمية المستدامة واالنتعاش يكون اإلبداع والتنوع البيولوجي حالً ناجعاً لتعزيز الت
 االقتصادي.

 
# الصادر عن األونكتاد  االقتصاد الخالق والحظ الوزراء تقريرا حول

والذي يقدم دلياًل عمليا وتحلياًل دقيقًا ويثبت ان الصناعات الخالقة التي تربط 
الجوانب االقتصادية والثقافية والتكنولوجية واالجتماعية للتنمية ببعضها 

المستوى الكّلي والجزئي سواًء بسواء، تحتل موقعاً بين القطاعات البعض على 
الطارئة االكثر دينامية في التجارة العالمية ويمكنها أن تقدم للبلدان النامية 

 فرصًا جديدة في االقتصاد العالمي

 
االقتصاد  أحاط رؤساء الدول والحكومات علمًا بتقرير - 353

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي الصادر في  المشترك بين األونكتاد الخالق
والذي يقدم دليالً عملياً وتحليالً دقيقاً يثبت أن الصناعات الخالقة،  2008عام 

التي تربط بين الجوانب االقتصادية والثقافية والتكنولوجية واالجتماعية للتنمية 
لناشئة هي من بين القطاعات ا -على المستويين الكلي والجزئي سواًء بسواء 

األكثر ديناميكية في التجارة العالمية التي يمكن أن تتيح فرصًا جديدة للبلدان 
 النامية في االقتصاد العالمي.

 
توسع التعاون بين موئل األمم المتحدة والوحدة الخاصة للتعاون فيما بين 
بلدان الجنوب تحت رعاية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل تنظيم 

 18و  17مشتركة، بما في ذلك حلقة عمل مشتركة عقدت يومي  اجتماعات
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في مقر األمم المتحدة، تبين كيف يمكن أن  2010حزيران/يونيه 
إلى ثقافة سالم؛ واجتماع مشترك عقد في  االقتصادات الخالقة تؤدي

بين المبادرة االقتصادية  2010تشرين األول/أكتوبر  8إسطنبول بتركيا في 
لحملة الحضرية العالمية التابعة لموئل األمم المتحدة؛ واألسبوع لثقافة السالم وا

العالمي الخالق بين الجنوب والجنوب في معرض شنغهاي العالمي لعام 
2010. 

 
االقتصاد  ، ركزت جمهورية كوريا سياستها العامة على2013وفي عام 

واإلثراء الثقافي بوصفهما محركي المرحلة التالية من توسعها  الخالق
االقتصادي، استنادا إلى اعتقادها بأن القدرة على اإلبداع ستشكل أساس التنمية 

 والنمو خالل الفترة المتبقية من القرن الحالي.

 
واتسع نطاق التعاون بين موئل األمم المتحدة، والوحدة الخاصة المعنية 

عن  بالتعاون بين بلدان الجنوب التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وذلك
طريق تنظيم العديد من االجتماعات المشتركة، بما في ذلك حلقة عمل 

أن تؤدي إلى  لالقتصادات الخاّلقة مشتركة حول الطريقة التي يمكن بها
حزيران/يونيه  18و 17الثقافة والسالم، وُعقدت تلك االجتماعات يومي 

ثقافة، في المقر الرئيسي لألمم المتحدة؛ واجتماع مشترك لمبادرة ال 2010
ومبادرة السالم االقتصادي، وموئل األمم المتحدة والحملة الحضرية العالمية، 

واألسبوع  2010تشرين األول/أكتوبر  8التي ُعقدت في إسطنبول، تركيا، يوم 
العالمي الخاّلق للتعاون بين بلدان الجنوب في المعرض العالمي، تشرين 

 .2010األول/أكتوبر 
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الجديدة في االتحاد األوروبي عددا من التحديات وتواجه الدول األعضاء 

لقدرتها على مواصلة تقريب أحوالها من األحوال السائدة في الدول التي كانت 
أعضاء في االتحاد عند انضمامها هي إليه، بما في ذلك زيادة معدل مشاركة 

اقتصادات  العمال صغار السن وكبار السن في القوة العاملة وإيجاد
بقدر أكبر من الدينامية، واستكمال العملية الهيكلية والمؤسسية تتسم  خالقة

 المرتبطة بانتقال هذه الدول إلى اقتصاد السوق 

 
المنشورات غير المتكررة: دراسات تحليلية قطرية وإقليمية بشأن ما يلي: 
السياسة التجارية، والمفاوضات التجارية الدولية والتنمية الشاملة، بما في ذلك 

(؛ استعراض سياسات 7تحويالت المالية للمهاجرين في التنمية )تأثير ال
(؛ 5) واالقتصاد الخالق (؛ التجارة والبيئة والتنمية المستدامة2الخدمات )

(؛ استعراض األقران الطوعي لقوانين 2مسائل المنافسة في قطاعات مختارة )
ره من (؛ المنظور الجنساني واالقتصاد األخضر وغي4المنافسة وسياساتها )

 (؛1النماذج في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر )

 
التي نشرتها  االقتصاد الخالق تحيط علما بالطبعة الخاصة من تقرير

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة 
ن بلدان الجنوب في اإلنمائي من خالل مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بي

، والتي تستكشف الدور الذي تضطلع به 2013تشرين الثاني/نوفمبر 
الصناعات الثقافية واإلبداعية في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 

 الشاملة للجميع؛
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ويتألف هذا النظام من أربعة عناصر: )أ( تبادل التكنولوجيا؛ )ب( وتبادل 

 واالقتصاد الخاّلق؛ )د( وتغير المناخ. شرية؛ )ج(االستثمار في التنمية الب

 
لالقتصاد  وتعاونت مبادرة التجارة البيولوجية وبرنامج األونكتاد

، وهي منظمة Green2Greenerوالصناعات الخالقة مع منظمة  الخاّلق
غير حكومية مقرها في هونغ كونغ )الصين(، لتنظيم حلقة دراسية عن إعادة 

جدول األعمال الدولي: اإللهام بزيادة المشاركة في تعريف االستدامة في 
-20قضايا التنوع البيولوجي ومعرض األناقة اإليكولوجية والموضة )جنيف، 

 (.2010كانون الثاني/يناير  21

 
كما شارك في األسبوع العالمي الخالق بين الجنوب والجنوب، الذي بيَّن 

ين الحياة وطرز الحياة يمكن أن يساعد على تحس االقتصاد الخالق كيف أن
 في المدن.

 
وأعرب المشاركون في هذه الندوة عن مؤازرتهم للجهود التي تبذلها الوحدة 
الخاصة لتشجيع القطاعين العام والخاص على اتخاذ مبادرات 

 في بلدان الجنوب، سيما في أفريقيا االقتصادات الخالقة لتنمية

 
وائر الجنوب العالمية سيلتقون وكل تلك المبادرات والجهات الرئيسية من د

في الجنوب المخطط تنظيمه  لالقتصاد الخالق في المعرض العالمي األول
 .2008عام 
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ورغم أن إدارة الرئيسة باك كون هيه، التي تولت المنصب في عام 

، كشفت النقاب عن العديد من المبادرات االقتصادية لتعزيز "االقتصاد 2013
 المبادرات حتى اآلن كان ضئياًل للغاية. الخاّلق"، فإن تأثير هذه

 
االقتصاد  وبدأت اللجنة خمس دراسات لحاالت قطرية بشأن

 باعتباره سبيال إنمائيا إليجاد فرص عمل للشباب. الخالق

 
والصناعات الثقافية والمدن  لالقتصاد الخالق وافتتح مركز اسطنبول

 األونكتاد أحد شركائه الرئيسيين.، حيث يشكل 2012اإلبداعية أبوابه في عام 

 
كما وافقوا على اإلعالن المرتقب في باهيا، البرازيل، في عام # عن 

باالقتصاد الخالق بغرض تحسين طريقة تقاسم  إنشاء المركز الدولي المعني
المعارف المتعلقة بالحركة التجارية للمنتجات والخدمات الثقافية وغيرها من 

ها لحفز عملية التخفيف من حدة الفقر عبر الصناعات المسائل التي ال بد من
 الخالقة

 
أن يتيح العمل التحليلي والمساعدة التقنية للبلدان النامية، وال سيما أقل 
البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في مجاالت التجارة 

النمو والتنمية؛ بما في والتنويع االقتصادي والتحويل الهيكلي من أجل تعزيز 
وتنظيم المشاريع وغيرها من  باالقتصاد الخالق ذلك القطاعات ذات الصلة

 القطاعات المولدة لمزيد من القيمة المضافة؛
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ألهمية الثقافة والمساهمات “ اإللكترونية األنباء”وينشر برنامج األونكتاد 

لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، ويسهل  لالقتصاد الخالق المتزايدة
 التواصل والشراكات، ويعزز التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

 
 <<الصفحة التالية 

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A
7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82 

 
مصادر الثروة وبفعل اإلدراك المتزايد عالميا أن اإلبداع يشكل مصدرا من 

وخلق الوظائف وعامال مهما من عوامل تخفيف حدة الفقر ووسيلة لتنويع 
صادرات بلدان الجنوب، عقدت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان 
الجنوب، بالتعاون مع جمعية شانغهاي للصناعات الخالقة، الندوة 

شانغهاي، الشامل في بلدان الجنوب وذلك في  باالقتصاد الخالق المتعلقة
 الصين، يومي # و # كانون األول/ديسمبر

 
وكل تلك المبادرات والجهات الرئيسية من دوائر الجنوب العالمية سيلتقون 

 لالقتصاد الخالقفي الجنوب المخطط تنظيمه عام في المعرض العالمي األول

 
وكانت التوصية الرئيسية التي انبثقت من التقرير هي أن تبدأ اللجنة 

في أفريقيا تساعد البلدان في  لالقتصاد الخالق االقتصادية ألفريقيا مبادرة
جمع البيانات وتبادل الخبرات التي يمكن استخدامها في وضع السياسات 

 واتخاذ القرارات بصورة مستنيرة.

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
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تنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة وإذ نالحظ أيضا أن حفظ ال

وإصالح النظم اإليكولوجية تشّكل عناصر رئيسية من عناصر نُهج متنوعة، 
االقتصاد الخاّلق، تهدف إليجاد فرص عمل، ودعم سبل كسب العيش  مثل

 ورفاه اإلنسان، واإلسهام في تحقيق التنمية المستدامة،

 
مم المتحدة اإلنمائي على التمكن كما ساعد الدعم الذي قدمه برنامج األ

التي يصدرها مكتب األمم “ سلسلة تقاسم الخبرات المبتكرة”من مواصلة 
االقتصاد  تقرير”المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وكذلك نشر 

 “.المبتكر الجنوبي”وأعداد من مجلة “ 2013لعام  الخالق

 
يحها العولمة بالقيام وقد اغتنمت جزر الباهاما أيضا الفرص التي تت

اقتصاد  باالستثمارات الضرورية في رأس المال البشري والمادي لتفعيل
 ومنتج خالق

 
القائل بأن  االقتصاد الخالق وقالت إن حكومتها اعتمدت مفهوم

الصناعات اإلبداعية المبنية على الثقافة الوطنية واألساليب الشعبية والتقاليد 
 لى إمكانات هائلة لخلق فرص العمل.الفكرية لكل مجتمع، تنطوي ع

 
ويمّكن هذا النظام الشركاء في القطاعين العام والخاص من حصر الموارد 
والبحث عنها والتوفيق بينها وجمعها من أجل نقل التكنولوجيات التي تهدف 
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إلى تحسين األمن الغذائي، والصحة العامة، وإسكان الفقراء، وكفاءة استخدام 
 للتنمية اقتصاد خالق ناخ، فضال عن تهيئة إمكانية إقامةالطاقة وتغير الم

 
المؤتمر الدولي لتسخير االقتصادات اإلبداعية ألغراض التنمية )كيغالي، 
آب/أغسطس( في شراكة مع منظمة االنفتاح الثقافي العالمي؛ والمنتدى الدولي 

ألغراض التنمية )ريو دي جانيرو، # تشرين  االقتصاد الخالق لتسخير
 ثاني/نوفمبر # كانون األول/ديسمبر( في شراكة مع المنتدى الثقافي العالميال

 
ويقوم األونكتاد بإعداد دراسة وطنية بشأن القطاعات الجديدة والحيوية 
لصالح رواندا وكذا مساعدة زامبيا والسنغال وموزامبيق على تعزيز سياساتها 

 في أفريقيا. االقتصاد الخالق العامة لتشجيع

 
ل اإلدراك المتزايد عالميا أن اإلبداع يشكل مصدرا من مصادر الثروة وبفع

وخلق الوظائف وعامال مهما من عوامل تخفيف حدة الفقر ووسيلة لتنويع 
صادرات بلدان الجنوب، عقدت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان 
الجنوب، بالتعاون مع جمعية شانغهاي للصناعات الخالقة، الندوة 

الشامل في بلدان الجنوب وذلك في شانغهاي،  باالقتصاد الخالق قةالمتعل
 .2005كانون األول/ديسمبر  16و 15الصين، يومي 

 
، أطلقت منظمة األمم المتحدة للتربية 2013وفي تشرين الثاني/نوفمبر 

االقتصاد  والعلم والثقافة )اليونسكو( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقرير
، الذي يوفر دليال إضافيا على إسهام 2013الطبعة الخاصة لعام الخالق: 

 الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة.
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ولذلك شجع الوزراء األونكتاد لكي يضطلع ببرنامج إعانة تقنية 

بهدف توسيع وتعزيز القدرة التنافسية للبلدان النامية  االقتصاد الخالق حول
 في تلك القطاعات

 
لدولة ما على مشاريعها وعلى السهولة  االقتصادية الخالقة تتوقف القدرة

التي يمكنها بها البدء في أنشطتها وتمويلها، وكذلك على إمكانية وصولها 
 إلى التكنولوجيا

 
إضافة إلى ذلك، رحب المشاركون في الندوة بما يبذل من جهود إلقامة 

ة، معرض عالمي لصناعات الجنوب الخالقة ترافقه معارض إقليمي
وباإلجراءات المشتركة التي يتخذها األونكتاد والوحدة الخاصة إلطالق 

في البلدان  االقتصاد الخالق شراكتهما المتعلقة بتقديم المساعدة الفنية لتعزيز
 النامية

 
التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثالثي في 

المثال، التعليم والثقافة؛  المجاالت االجتماعية وغيرها )منها، على سبيل
والصحة والخدمات االجتماعية، وال سيما في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة 

واالقتصاد الخالق،  البشرية/اإليدز والمالريا، والهجرة والتحويالت؛ والسياحة
 وتمكين المرأة؛ وكذا دور وسائط اإلعالم في التنمية(.

 
، الذي أُعد بصورة مشتركة 2010االقتصاد الخالق،  وعولج في تقرير

مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الدور المحتمل لإلبداع والمعرفة والثقافة 
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والتكنولوجيا بوصفها محركات إليجاد فرص العمل واالبتكار واالحتضان 
 االجتماعي، والتدابير الالحقة التي يمكن أن تتخذها الحكومات في هذا الشأن.

 
لدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثالثي في التعاون فيما بين ب

المجاالت االجتماعية وغيرها )منها، على سبيل المثال، التعليم والثقافة؛ 
والصحة والخدمات الصحية، وال سيما في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة 

واالقتصاد الخالق،  البشرية/اإليدز والمالريا، والهجرة والتحويالت؛ والسياحة
 المرأة؛ وكذا دور وسائط اإلعالم في التنمية(.وتمكين 

 
لدولة ما على مشاريعها وعلى السهولة  االقتصادية الخالقة تتوقف القدرة

التي يمكنها بها البدء في أنشطتها وتمويلها، وكذلك على إمكانية وصولها 
 إلى التكنولوجيا.

 
حصر الموارد ويمّكن هذا النظام الشركاء في القطاعين العام والخاص من 

والبحث عنها والتوفيق بينها وجمعها من أجل نقل التكنولوجيات التي تهدف 
إلى تحسين األمن الغذائي، والصحة العامة، وإسكان الفقراء، وكفاءة استخدام 

 للتنمية. اقتصاد خالق الطاقة وتغير المناخ، فضال عن تهيئة إمكانية إقامة

 
لصياغة إجراءات ملموسة وتستخدم األداة في تصميم السياسات 

 االقتصاد الخالق. إلثراء
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االقتصاد الخالق،  لتقرير 2013ووفقا لما جاء في الطبعة الخاصة لعام 
 5.7في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي إلكوادور، و  5فإن ما يقرب من 

في المائة  3.4في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبوسنة والهرسك، و 
في المائة من الناتج المحلي  1.5ناتج المحلي اإلجمالي لكولومبيا، و من ال

اإلجمالي لكمبوديا وغانا يأتي من األنشطة الثقافية في القطاعين الخاص 
 والرسمي.

 
واتباع منظور شامل  االقتصاد الخاّلق نالحظ أن نُهًجا متنوعة، مثل نهج

ع البيولوجي وترسَم درب يكون في انسجام مع الطبيعة، يمكن أن تحمَي التنو 
 التنمية المستدامة؛

 
لذلك شجع الوزراء األونكتاد على وضع برنامج للمساعدات الفنية 

بهدف توسيع وتعزيز القدرة التنافسية للبلدان النامية في  اقتصاد خالق ضمن
 تلك القطاعات.

 
 دراسات تحليلية للقضايا الرئيسية التالية المتعلقة بالتجارية والتنمية

(؛ البلدان النامية 1الشاملة: التحديات التجارية واإلنمائية المستمرة والناشئة )
(؛ المكاسب اإلنمائية المتحققة 16في التجارة الدولية والسياسات التجارية )

(؛ الصالت بين التجارة 2من النظام التجاري الدولي والمفاوضات التجارية )
(؛ المسائل الراهنة في قانون 6) لخالقواالقتصاد ا والبيئة والتنمية المستدامة

 (؛3(؛ التجارة والمنظور الجنساني )2المنافسة والتنمية )
 <<الصفحة التالية 

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A
7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST 

 

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
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وبفضل التسهيالت المقدمة من الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان 
الدولية، ومؤتمر الجنوب، حشدت بعض المنظمات جهودها مثل منظمة العفو 

األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( واليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية، والبنك الدولي من أجل مساعدة بلدان الجنوب في العالم على أن 

لالقتصاد  تتعهد بالعناية اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية غير المستغلة
إشراك عدد كبير من البلدان والشركاء اآلخرين في الخالقألغراض التنمية، و 
 التنمية في مختلف األقاليم

 
االقتصاد الخالقالضوء على  لتقرير 2013وتسلط الطبعة الخاصة لعام 

أن االفتقار إلى الهياكل األساسية يؤثر تأثيرا سلبيا على توسع نطاق 
 الصناعات اإلبداعية.

 
الُمَحَسنة، “ ة خبراء بلدان الجنوبقائم”وتشمل آليات الشراكة الناجحة 

وهي منهجية لتبادل الحلول النابعة من بلدان الجنوب، ولتبادل األصول 
في إدارة النفط والغاز، “ مراكز التفوق ”والتكنولوجيا على الصعيد العالمي؛ و 

من أجل التنمية والمشاريع  واالقتصاد الخالق وإدارة مخاطر الكوارث،
بادرة األرز الجديد ألفريقيا؛ والتحويالت المالية من الصغيرة/المتوسطة؛ وم

 أجل التنمية

 
عن  2006كما وافقوا على اإلعالن المرتقب في باهيا، البرازيل، في عام 

بغرض تحسين طريقة تقاسم  باالقتصاد الخالق إنشاء المركز الدولي المعني
ية وغيرها من المعارف المتعلقة بالحركة التجارية للمنتجات والخدمات الثقاف

المسائل التي ال بد منها لحفز عملية التخفيف من حدة الفقر عبر الصناعات 
 الخالقة.
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وبفضل التسهيالت المقدمة من الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان 
الجنوب، حشدت بعض المنظمات جهودها مثل منظمة العفو الدولية، ومؤتمر 

ونكتاد( واليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األ
الفكرية، والبنك الدولي من أجل مساعدة بلدان الجنوب في العالم على أن 

لالقتصاد  تتعهد بالعناية اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية غير المستغلة
الخالقألغراض التنمية، وإشراك عدد كبير من البلدان والشركاء اآلخرين في 

 مية في مختلف األقاليم.التن

 
إضافة إلى ذلك، رحب المشاركون في الندوة بما يبذل من جهود إلقامة 
معرض عالمي لصناعات الجنوب الخالقة ترافقه معارض إقليمية، 
وباإلجراءات المشتركة التي يتخذها األونكتاد والوحدة الخاصة إلطالق 

في البلدان  االقتصاد الخالق شراكتهما المتعلقة بتقديم المساعدة الفنية لتعزيز
 النامية.

 
الُمَحَسنة، “ قائمة خبراء بلدان الجنوب”وتشمل آليات الشراكة الناجحة 

وهي منهجية لتبادل الحلول النابعة من بلدان الجنوب، ولتبادل األصول 
في إدارة النفط والغاز، “ مراكز التفوق ”والتكنولوجيا على الصعيد العالمي؛ و 

من أجل التنمية والمشاريع  واالقتصاد الخالق الكوارث، وإدارة مخاطر
الصغيرة/المتوسطة؛ ومبادرة األرز الجديد ألفريقيا؛ والتحويالت المالية من 

 أجل التنمية.
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قام موئل األمم المتحدة أثناء المعرض العالمي وتحت إشراف الحملة 
في تنظيم  الحضرية العالمية في مساعدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

األسبوع العالمي الخاّلق بين الجنوب والجنوب، وتنظيم فعالية بلدية بعنوان 
 ‘‘.وثقافة السالم االقتصاد الخاّلق’’

 
وقد اغتنمت جزر الباهاما أيضا الفرص التي تتيحها العولمة بالقيام 

اقتصاد  باالستثمارات الضرورية في رأس المال البشري والمادي لتفعيل
 .ومنتج خالق

 
د( التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثالثي في 
المجاالت االجتماعية وغيرها )منها، على سبيل المثال، التعليم والثقافة؛ 
والصحة والخدمات الصحية، وال سيما في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة 

واالقتصاد الخالق،  البشرية/اإليدز والمالريا، والهجرة والتحويالت؛ والسياحة
 وتمكين المرأة؛ وكذا دور وسائط اإلعالم في التنمية

 
، أطلقت األونكتاد، بالتعاون مع المنظمة العالمية 2011وفي عام 

لتشجيع اتخاذ إجراءات تتناول “ مشروع كوكب العرائس”لألرصاد الجوية، 
االقتصاد تحديات المناخ وتدهور البيئة وتعزيز التنمية المستدامة والثقافة/

 في البلدان النامية. الخالق

 
المنشورات غير المتكررة: سلسلة الخدمات االستشارية بشأن االستثمار 
والتدريب، بما في ذلك عن أفضل الممارسات في مجال جلب االستثمار 

(؛ سلسلة 8المباشر األجنبي واالستفادة منه: دراسات حاالت إفرادية )
(؛ 2(؛ سلسلة بشأن المحاسبة واإلبالغ )8استعراضات سياسات االستثمار )
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بسلسلة بشأن تنظيم المشاريع ألغراض التنمية، بما في ذلك بشأن تعزيز 
وغير ذلك من  االقتصادات الخالقة التعاون فيما بين بلدان الجنوب بتطوير

(؛ سلسلة 2(؛ سلسلة بشأن الملكية الفكرية ألغراض التنمية )5المجاالت )
 (؛6ار الدولية ألغراض التنمية )بشأن سياسات االستثم

 
لذلك شجع رؤساء الدول والحكومات األونتكاد على وضع برنامج 

بهدف تحسين وتعزيز القدرة التنافسية  اقتصاد خالق للمساعدات الفنية ضمن
 للبلدان النامية في تلك القطاعات.

 
الوحدة وأعرب المشاركون في هذه الندوة عن مؤازرتهم للجهود التي تبذلها 

الخاصة لتشجيع القطاعين العام والخاص على اتخاذ مبادرات 
 في بلدان الجنوب، سيما في أفريقيا. االقتصادات الخالقة لتنمية

 
وفر الحوار منبرًا للمناقشات غير الرسمية بخصوص االقتراح المقدم من 

مزيد من أمانة األونكتاد إلطالق مبادرة أفريقيا الخالقة باعتبارها أداة إلضفاء 
االقتصاد  النزعة العملية على الحوار السياساتي المتعلق بما ينطوي عليه

 من إمكانات لتعزيز التنمية. الخالق

 
وشارك األونكتاد، استجابة للنجاح الذي حققته الطبعة الثانية من تقريره 

: خيار تنمية مجدية"، في تنظيم 2010 - االقتصاد الخالق المعنون "تقرير
مختلف أنحاء العالم و/أو شارك فيها لنشر النتائج والتوصيات أحداث في 

 الواردة في التقرير بناء على طلب عدة حكومات وأوساط أكاديمية.
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، أعّد األونكتاد نبذات قطرية ودليل مستخدم لقاعدة 2010وفي عام 

 االقتصاد الخالق. البيانات العالمية لألونكتاد بشأن

 
المساعدة التقنية للبلدان النامية، وال سيما أقل أن يتيح العمل التحليلي و 

البلدان نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في مجاالت التجارة 
والتنويع االقتصادي والتحويل الهيكلي من أجل تعزيز النمو والتنمية؛ بما في 

رها من وتنظيم المشاريع وغي باالقتصاد الخالق ذلك القطاعات ذات الصلة
 القطاعات المولدة لمزيد من القيمة المضافة؛

 
د( التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك التعاون الثالثي في 
المجاالت االجتماعية وغيرها )منها، على سبيل المثال، التعليم والثقافة؛ 
والصحة والخدمات االجتماعية، وال سيما في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة 

واالقتصاد الخالق،  رية/اإليدز والمالريا، والهجرة والتحويالت؛ والسياحةالبش
 وتمكين المرأة؛ وكذا دور وسائط اإلعالم في التنمية

 
كما قدم األونكتاد الدعم لمؤتمر القمة العالمي الثامن المعني باإلنترنت 

لالقتصاد  ومؤتمر الصين الدولي األول 2012والوسائط المتعددة لعام 
 (.2012)تشرين الثاني/نوفمبر  قالخال
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ويساعد األونكتاد كال من السنغال وزامبيا وموزامبيق على تدعيم سياساتها 
العامة من أجل تنشيط القدرات الخالقة والتجارة واالستثمار 

 الخالق. األفريقي لالقتصاد تعزيزاً 

 
ات االقتصاد وهذا يتطلَّب االستثماَر في الناس، بصفتهم هم نواةُ 

والخالَّقة، كما يتطلَّب تمكيَن الغالبية الفقيرة والمستضعفة على وجه  لمنتجةا
الخصوص من خالل برامج ترتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
من أجل توفير فرص عمل على نطاق بالغ االتساع، مع بناء نظام تعليمي 

ه مهني يكون شديد الجدوى لكي يدعم فرص غرس المه ارات من ذي توجُّ
 أجل اقتصاد مفعم بالنشاط.

 
باستغالل  الخالق تايلند اقتصاد وتحقيقا لهذا الغرض، نسعى إلى تقوية

تراثنا الثقافي والتاريخي الثري وإبداع التايلنديين من الحضر والريف إلضافة 
قيمة أكبر إلى المنتجات والخدمات التايلندية، حتى تتعزز إنتاجيتنا وقدرتنا 

 ة وتصبح ثروتنا منتشرة على نطاق أوسع.على المنافس

 
تعطينا درسا  األمريكيةان قصة صناعة الصلب في الواليات المتحدة 

جوزيف شومبيتر اسم "  االقتصادي مهما فيما يتعلق بما اطلق عليه
على المدى الطويل ال ينطوي فقط  االقتصادي ": ان النمو الخالق التدمير

ولكنه ينطوي كذلك على تغييرات  الحاليةعلى زيادة االنتاج في المصانع 
 هيكليه في التوظيف.

النمساوي جوزيف شومبيتر  االقتصادي وقد ينطوي ذلك على ما سماه
يستعاض بها عن أنشطة قديمة  اقتصادية ، أي توليد أنشطة“الخالق التدمير”

 أقل إنتاجية.
 <<الصفحة التالية 

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A
7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=3&tmmode=MUST 

 

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
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the Creative Economy Report - 2010 
Creative economy – a feasible development option 

 
Other development-related activities organized in 

2006 by the Special Unit for South-South Cooperation 
included a session on the creative economy during the 
Tenth World Summit of Young Entrepreneurs (São Paulo, 
Brazil, March) in partnership with the World Trade 
University; the Creative Industries Forum (Kingston, June) 
in partnership with the International Reggae Day Festival; 
the International Conference on Creative Economies for 
Development (Kigali, August) in partnership with World 
Culture Open; and the Creative Economy for 
Development International Forum (Rio de Janeiro, 26 
November-1 December) in partnership with the World 
Cultural Forum. 

 

Another initiative is the Creative Economy Academic 
Network project, which has been developed to connect 
universities and academic/research institutions working in 
the field of creative industries and to set up a virtual 
platform for academic interactions on the creative 
economy. 
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UNCTAD conducted research on the linkages between 
the creative economy and the green economy, capturing 
ongoing policy debates on how creativity and biodiversity 
can be a win-win solution for promoting sustainable 
development and economic recovery. 

 
The Ministers took note of the UNCTAD-

UNDP Creative Economy Report # that provides 
empirical evidence and in-depth analysis showing that 
the creative industries, linking economic, cultural, 
technological and social aspects of development at both 
the macro and micro levels, are among the most dynamic 
emerging sectors in world trade that could offer to 
developing countries new opportunities in the world 
economy 

 
353 The Heads of State and Government took note of 

the UNCTAD-UNDP Creative Economy Report 2008 that 
provides empirical evidence and in-depth analysis 
showing that the creative industries, linking economic, 
cultural, technological and social aspects of development 
at both the macro and micro levels, are among the most 
dynamic emerging sectors in world trade that could offer 
to developing countries new opportunities in the world 
economy. 
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The cooperation between UN-Habitat and the Special 

Unit for South-South Cooperation, hosted by the United 
Nations Development Programme, expanded through the 
organization of several joint meetings, including a joint 
workshop on how creative economies can lead to a 
culture of peace, held on 17 and 18 June 2010 at United 
Nations Headquarters; a joint meeting of the Culture of 
Peace Economic Initiative and the UN-Habitat World 
Urban Campaign, held in Istanbul, Turkey, on 8 October 
2010; and the Global South-South Creative Week at the 
Shanghai World Exposition 2010. 

 

In 2013, the Republic of Korea focused policies 
around the creative economy and cultural enrichment as 
two engines for the next phase of its economic expansion, 
based on the belief that creativity will be the basis of 
development and growth for the rest of the century. 

 

The cooperation between UN-Habitat and the UNDP 
Special Unit for South-South Cooperation has been 
expanded through the organization of several joint 
meetings, including a joint workshop on how creative 
economies can lead to a culture of peace, held on 17 and 
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18 June 2010 at United Nations Headquarters; a joint 
meeting of the Culture of Peace Economic Initiative and 
the UN‐Habitat World Urban Campaign, held in Istanbul, 
Turkey, on 8 October 2010; and the Global South-South 
Creative Week at the World Expo, October 2010. 

 
The new member States face a number of challenges 

in being able to continue to converge towards the 
conditions in the States that were members of the 
European Union at the time they joined, including 
increasing the labour force participation rate for younger 
and older workers, creating more dynamic innovative 
economies and completing the structural and institution 
process associated with their transition to market 
economies 

process associated with their transition to market 
economies. 

 

Non-recurrent publications: analytical country and 
regional studies on: trade policy, international trade 
negotiations and inclusive development, including the 
impact of migration on development, complementing the 
work of other organizations, and the impact of migrants’ 
remittances on development (7); services policy reviews 
(2); trade, environment and sustainable development, and 
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the creative economy (5); competition issues in selected 
sectors (2); voluntary peer reviews of competition law and 
policy (4); gender and the green economy and other 
models in the context of sustainable development and 
poverty eradication (1); 

 

Takes note of the special edition of the Creative 
Economy Report, co‐published by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization and the 
United Nations Development Programme through the 
United Nations Office for South-South Cooperation in 
November 2013, which explores the role of cultural and 
creative industries in achieving inclusive social and 
economic development; 

 

The system has four components: (a) technology 
exchange; (b) human development investment exchange; 
(c) creative economy; and (d) climate change. 

 

The BioTrade Initiative, and UNCTAD’s Creative 
Economy and Industries Programme, collaborated with 
Green2Greener, a Hong Kong (China)-based non-
governmental organization, to organize a seminar on 
Redefining Sustainability in the International Agenda: 
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Inspiring Greater Engagement in Biodiversity Issues and 
an EcoChic Exhibit and Fashion Show (Geneva, 20–21 
January 2010). 

 

It also participated in Global South–South Creative 
Week, which showed how the creative economy can help 
improve lives and lifestyles in cities. 

 
The Symposium supported the efforts of the Special 

Unit to foster public-private initiatives for developing 
Southern creative economies, particularly in Africa 

 

All those initiatives and key players from the global 
South will come together at the first Global South Creative 
Economy Expo, planned for 2008. 

 
Though President Park Geun-hye’s administration, 

which took office in 2013, has unveiled many economic 
initiatives to foster a “creative economy,” their effect so 
far has been minimal. 
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It initiated five country case studies on the creative 
economy as a development pathway for youth 
employment. 

 

The Istanbul Centre for Creative Economy, Cultural 
Industries and Creative Cities opened in 2012, with 
UNCTAD as one of its main partners. 

 
It also approved the prospective launch of the 

International Centre on the Creative Economy in Bahia, 
Brazil, in # to improve knowledge-sharing on trade flows 
in cultural products and services and other issues vital to 
spurring poverty reduction through the creative industries 

 

Provide analytical work and technical assistance to 
developing countries, particularly LDCs and countries with 
economies in transition, in the areas of trade and 
economic diversification and structural transformation to 
enhance growth and development; including sectors 
related to creative economy, entrepreneurship and others 
that generate more value addition; 
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UNCTAD Creative Economy Programme e-news 
raises awareness of the importance of culture and the 
growing contributions of the creative economy to fostering 
sustainable and inclusive development, facilitates 
networking and partnerships, and enhances synergy 
between key stakeholders. 

 <<الصفحة التالية 
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A

7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82 
 
 

 
Because of increasing recognition worldwide of 

creativity as a source of wealth and employment 
generation, a significant factor in poverty reduction and a 
means of diversifying Southern exports, the Special Unit 
for South-South Cooperation, in cooperation with the 
Shanghai Creative Industries Association, organized the 
Global South-South Creative Economy Symposium in 
Shanghai, China, from # to # December 

 
All those initiatives and key players from the global 

South will come together at the first Global South Creative 
Economy Expo, planned for 

https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST
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The main recommendation emanating from the related 
report was for ECA to establish a creative 
economy initiative in Africa which would help countries 
collect data and share experiences that could be used for 
informed policy and decision-making. 

 

Noting also that the conservation and sustainable use 
of biodiversity and the restoration of ecosystems are key 
elements of various approaches, such as the creative 
economy, to create jobs, support livelihoods and human 
well-being and contribute to sustainable development, 

 

Support by UNDP has also enabled the continued 
publication of the Sharing Innovative Experiences series 
by the United Nations Office for South-South Cooperation 
and the publication of Creative Economy Report 2013 
and issues of Southern Innovator magazine. 

 
The Bahamas has also embraced the opportunities 

presented by globalization by making the necessary 
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investments in human and physical capital to enable an 
innovative and productive economy 

 

Her Government had adopted the concept of 
the creative economy: creative industries drawing on the 
national culture, folk ways and intellectual traditions of 
each society had great potential for job creation. 

 
The system enables public and private partners to list, 

seek, match and raise resources for the transfer of 
technologies aimed at improving food security, public 
health, housing for the poor, energy efficiency and climate 
change as well as at cultivating the potential of 
the creative economy for development 

 
Other development-related activities organized in # by 

the Special Unit for South-South Cooperation included a 
session on the creative economy during the Tenth World 
Summit of Young Entrepreneurs (São Paulo, Brazil, 
March) in partnership with the World Trade University; 
the Creative Industries Forum (Kingston, June) in 
partnership with the International Reggae Day Festival; 
the International Conference on Creative Economies for 
Development (Kigali, August) in partnership with World 
Culture Open; and the Creative Economy for 
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Development International Forum (Rio de Janeiro # 
November # December) in partnership with the World 
Cultural Forum 

 

UNCTAD is preparing a national study on new and 
dynamic sectors for Rwanda, as well as assisting 
Mozambique, Senegal and Zambia to strengthen public 
policies for fostering the creative economy in Africa. 

 

Because of increasing recognition worldwide of 
creativity as a source of wealth and employment 
generation, a significant factor in poverty reduction and a 
means of diversifying Southern exports, the Special Unit 
for South-South Cooperation, in cooperation with the 
Shanghai Creative Industries Association, organized the 
Global South-South Creative Economy Symposium in 
Shanghai, China, from 15 to 16 December 2005. 

 

In November 2013, the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the 
United Nations Development Programme (UNDP) 
launched the Creative Economy Report: 2013 Special 
Edition, which provides additional evidence of the 
contribution of culture to sustainable development. 
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The Ministers therefore encouraged UNCTAD to 

develop a technical assistance programme in creative 
economy in order to enhance and strengthen developing 
countries capacity to compete in these sectors 

 
The economic creativity of a nation depends on its 

enterprises and the ease with which they can start and 
finance their businesses, as well as on their access to 
technology 

 
In addition, Symposium participants welcomed efforts 

to organize a Global South Creative Industries Exposition, 
along with complementary regional fairs, as well as the 
joint action taken by UNCTAD and the Special Unit to 
launch their Partnership for Technical Assistance for 
Enhancing the Creative Economy in Developing 
Countries 

 

South-South cooperation, including triangular 
cooperation, in social and other areas (for example, 
education and culture; health and social services, 
especially with respect to HIV/AIDS and malaria; 
migration and remittances; tourism and the creative 
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economy; gender empowerment; and the role of the 
media in development). 

 

The potential role of creativity, knowledge, culture and 
technology as drivers of job creation, innovation and 
social inclusion, and subsequent measures that can be 
taken by governments, were dealt with in the 
Creative Economy Report 2010 which was produced 
jointly with UNDP. 

 

South-South cooperation, including triangular 
cooperation, in social and other areas (for example, 
education and culture; health and social services, 
especially with respect to HIV/AIDS and malaria; 
migration and remittances; tourism and the creative 
economy; and gender empowerment, as well as the role 
of the media in development). 

 

The economic creativity of a nation depends on its 
enterprises and the ease with which they can start and 
finance their businesses, as well as on their access to 
technology. 
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The system enables public and private partners to list, 
seek, match and raise resources for the transfer of 
technologies aimed at improving food security, public 
health, housing for the poor, energy efficiency and climate 
change as well as at cultivating the potential of 
the creative economy for development. 

 

The tool is used in policy design to shape concrete 
actions for nurturing the creative economy. 

 

According to the Creative Economy Report: 2013 
Special Edition, almost 5 per cent of the gross domestic 
product (GDP) of Ecuador, 5.7 per cent of the GDP of 
Bosnia and Herzegovina, 3.4 per cent of the GDP of 
Colombia and 1.5 per cent of the GDP of Cambodia and 
Ghana come from private and formal cultural activities. 

 

Note that various approaches, such as the creative 
economy approach, and a holistic perspective in harmony 
with nature can safeguard biodiversity and forge a path 
for sustainable development; 
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The Ministers therefore encouraged UNCTAD to 
develop a technical assistance programme in creative 
economy in order to enhance and strengthen developing 
countries capacity to compete in these sectors. 

 

Analytical studies on the following key trade and 
inclusive development issues: persistent and emerging 
trade and development challenges (1); developing 
countries in international trade and trade policy (16); 
development gains from the international trading system 
and trade negotiations (2); links between trade, 
environment and sustainable development, and 
the creative economy (6); current issues in competition 
law and development (2); trade and gender (3); 

 <<الصفحة التالية 
https://ar.glosbe.com/ar/en/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A

7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82?page=2&tmmode=MUST 

 

 
Facilitated by the Special Unit for South-South 

Cooperation, organizations such as the International 
Labour Organization, UNCTAD, UNESCO, the World 
Intellectual Property Organization and the World Bank 
have joined forces to help the global South cultivate the 
untapped economic and social potential of the creative 
economy for development, involving a large number of 
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countries and other development partners across all 
regions 

 
The Creative Economy Report: 2013 Special Edition 

highlights that a lack of infrastructure adversely affects the 
expansion of the creative industries. 

 
Successful partnership mechanisms include the 

upgraded `Southern experts roster', a methodology for 
sharing Southern solutions, global assets and technology 
exchange; mutual learning networks; and `centres of 
excellence' in oil and gas management, disaster risk 
management, creative economy for development and 
small/medium enterprises; New Rice for Africa; and 
remittances for development 

 
It also approved the prospective launch of the 

International Centre on the Creative Economy in Bahia, 
Brazil, in 2006 to improve knowledge-sharing on trade 
flows in cultural products and services and other issues 
vital to spurring poverty reduction through the creative 
industries. 
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Facilitated by the Special Unit for South-South 
Cooperation, organizations such as the International 
Labour Organization, UNCTAD, UNESCO, the World 
Intellectual Property Organization and the World Bank 
have joined forces to help the global South cultivate the 
untapped economic and social potential of the creative 
economy for development, involving a large number of 
countries and other development partners across all 
regions. 

 
In addition, Symposium participants welcomed efforts 

to organize a Global South Creative Industries Exposition, 
along with complementary regional fairs, as well as the 
joint action taken by UNCTAD and the Special Unit to 
launch their Partnership for Technical Assistance for 
Enhancing the Creative Economy in Developing 
Countries. 

 
Successful partnership mechanisms include the 

upgraded ‘Southern experts roster’, a methodology for 
sharing Southern solutions, global assets and technology 
exchange; mutual learning networks; and ‘centers of 
excellence’ in oil and gas management, disaster risk 
management, creative economy for development and 
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small/medium enterprises; New Rice for Africa; and 
remittances for development. 

 
During the World Expo, UN-Habitat, under the 

auspices of the World Urban Campaign, assisted UNDP 
with a global South-South creative week, organizing a 
municipal event entitled “Creative Economy and the 
Culture of Peace”. 

 
The Bahamas has also embraced the opportunities 

presented by globalization by making the necessary 
investments in human and physical capital to enable an 
innovative and productive economy. 

 
d) South-South cooperation, including triangular 

cooperation, in social and other areas (for example, 
education and culture; health and social services, 
especially with respect to HIV/AIDS and malaria; 
migration and remittances; tourism and the creative 
economy; and gender empowerment, as well as the role 
of the media in development 
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In 2011, UNCTAD, in collaboration with the World 
Meteorological Organization, launched the “Puppet Planet 
Project” to encourage action that addresses climate 
challenges and environmental degradation while 
promoting sustainable development and the 
culture/creative economy in developing countries. 

 
Non-recurrent publications: Advisory Services on 

Investment and Training Series, including on best 
practices in attracting and benefiting from FDI: case 
studies (8); Investment Policy Review series (8); a series 
on accounting and reporting (2); a series on enterprise for 
development, including on strengthening South-South 
cooperation in developing creative economies and other 
areas (5); a series on intellectual property for 
development (2); a series on international investment 
policies for development (6); 

 
The Heads of State and Government therefore 

encouraged UNCTAD to develop a technical assistance 
programme in creative economy in order to enhance and 
strengthen developing countries capacity to compete in 
these sectors. 
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The Symposium supported the efforts of the Special 
Unit to foster public-private initiatives for developing 
Southern creative economies, particularly in Africa. 

 
The dialogue provided a platform for informal 

discussions around the proposal put forward by the 
UNCTAD secretariat to launch the Creative Africa 
initiative as a tool to bring greater pragmatism to the policy 
debate around the potential of the creative economy to 
foster development. 

 
In response to the success of its second edition of the 

“Creative Economy Report 2010: A feasible development 
option”, UNCTAD co-organized and/or participated in 
events in different parts of the world to disseminate the 
findings and recommendations of the report at the request 
of several governments and academia. 

 
In 2010, UNCTAD prepared country profiles and a 

user guide for the UNCTAD Global Database on 
the Creative Economy. 
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Provide analytical work and technical assistance to 
developing countries, particularly LDCs and countries with 
economies in transition, in the areas of trade and 
economic diversification and structural transformation to 
enhance growth and development; including sectors 
related to creative economy, entrepreneurship and others 
that generate more value addition; 

 
d) South-South cooperation, including triangular 

cooperation, in social and other areas (for example, 
education and culture; health and social services, 
especially with respect to HIV/AIDS and malaria; 
migration and remittances; tourism and the creative 
economy; gender empowerment; and the role of the 
media in development 

 
UNCTAD also supported the eighth World Summit on 

Internet and Multimedia 2012 and the first China 
International Creative Economy Conference (November 
2012). 

 
UNCTAD is assisting Mozambique, Senegal and 

Zambia to strengthen public policies for bolstering creative 
capacities, trade and investment for fostering 
Africa’s creative economy. 
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This requires investing in people as the productive 

and creative core of the economy and empowering 
especially the poor and vulnerable majority with 
programmes premised on the partnership between the 
public and private sectors for creating employment on a 
massive scale, while building a powerfully relevant 
vocation-oriented educational system to support skill-
instilling opportunities for a vibrant economy. 

 
To that end, we seek to strengthen Thailand’s creative 

economy by utilizing our rich cultural and historical 
heritage and the creativity of both urban and rural Thais 
to add more value to Thai products and services, so that 
our productivity and competitiveness are enhanced and 
our wealth more widely spread. 

 
The story of US steel illustrates an important lesson 

about what the economist Joseph Schumpeter called 
“creative destruction”: Long-run economic growth 
involves more than just increasing output in existing 
factories; it is also implies structural changes in 
employment. 
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This may involve what the Austrian economist Joseph 

Schumpeter called “creative destruction”: creating 
new economic activities to replace older, less productive 
ones. 

 <<الصفحة التالية 
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Koniec raportu 
End of Report 
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