
 

 
 مؤتمر   إقلیمي   في   عمان

 
 "قیمة   الثقافة   في   جنوب   المتوسط"

 
 البرنامج

 
 

 الجدول   الزمني
 

 
 الیوم   األول:   األحد   ٣   كانون   األول   /   دیسمبر   ٢٠١٧

 
 التسجیل 08:45

 االفتتاح   الرسمي   تحت   رعایة   جاللة   الملكة   نور   الحسین   المعظمة. 09:00 - 10:15
  اللجنة   األولى:   بناء   نظام   ثقافي   في   منطقة   جنوب   المتوسط 10:15 - 11:30
 االنتقال   إلى   ورش   العمل   (مع   القهوة) 11:30 – 12:00
 4/6   مجموعات   حول   الموضوع   األول:   التعاون   عبر   الحدود   في   منطقة   البحر   األبیض 12:00 – 13:30

 المتوسط   لتعزیز   ظهور   منصات   المواطنین
 4/6   مجموعات   حول   الموضوع   الثاني:   نماذج   جدیدة   في   السیاسات   الثقافیة      لتعزیز

 الشراكات   القائمة   بین   القطاعین   العام   والخاص
 استراحة   الغداء 13:30 – 14:30
 اللجنة   الثانیة:   الثقافة   كقوة   موّجهة   نحو   التنمیة   في   منطقة   جنوب   المتوسط 14:30 – 15:45
 االنتقال   إلى   ورش   العمل   (مع   القهوة) 15:45 – 16:15
 4/6   مجموعات   حول   الموضوع   األول:   الثقافة   كأداة   في   ید   الشباب   لقیادة   التغییر   في 16:15 – 17:45

 منطقة   جنوب   البحر   األبیض   المتوسط
 4/6   مجموعات   حول   الموضوع   الثاني:   االقتصاد   اإلبداعي   كمصدر   للتنمیة   في   منطقة

 جنوب   البحر   األبیض   المتوسط
 اختتام   الیوم   األول 17:45 – 18:00

 
 

 الیوم   الثاني:   اإلثنین   ٤   كانون   األول   /   دیسمبر   ٢٠١٧
 

 التسجیل 09:00
 سرد   حكواتي   -   عرض   فیدیو 10:30 – 09:30
 استنتاجات   ونتائج   عمل   المجموعات 11:30 – 10:30
 استراحة   القهوة 12:00 – 11:30
12:00 – 12:15 SouthMed CV   عرض   اإلصدار   النهائي   لمشروع 
 اإلستنتاجات   و   االختتام 13:00 – 12:15
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PROGRAMME 

 

 المكان:   المركز   الثقافي   الملكي
 

  في   ٣   و٤   كانون   األول   /   دیسمبر
 
 

 األحد،   ٣   كانون   األول   /   دیسمبر   ٢٠١٧
 

  التسجیل  08:30
  

  االفتتاح   الرسمي   تحت   رعایة   جاللة   الملكة   نور   الحسین   المعظمة 09:00 – 10:15
  

  اللجنة   األولى 10:15 – 11:30
    بناء   نظام   ثقافي   مستدام   في   منطقة   جنوب   المتوسط 

 التغیرات   االجتماعیة   واالقتصادیة   والسیاسیة   في   المنطقة-
 الثقافة   في   السیاسات   العامة   واستراتیجیات   التعاون-
 نماذج   تشاركیة   جدیدة   في   صنع   السیاسات:   مجالس   الفنون   التشاركیة،   والشراكات   بین   القطاعین-

 العام   والخاص،   وما   إلى   ذلك.
 دور   الممولین   في   بناء   نظام   ثقافي-

  
 الكلمة   األساسیة:   أسامة   الرفاعي،   عضو   مجلس   إدارة   في   آفاق   -   الصندوق   العربي   للثقافة 

 والفنون   (١٥   دقیقة)
  الخبراء:

 كارول   غورتلر،   رئیس   قسم   المشرق   العربي،   مؤسسة   دروسوس   (١٠   دقائق)
 هیلینا   ناصیف،   المدیرة   التنفیذیة   للمورد   الثقافي   (١٠   دقائق)

 هشام   بوزید،   المدیر   الفني،   ثینك   تانجر   (١٠   دقائق)
 كریستیان   دبدوب،   قائد   الفریق،   ثقافة   مید   (١٠   دقائق)

 
 مسؤول   اللجنة:    طوني   كوتس،   المنسق   العام   SouthMed CV،   إنتیرارتس

 
 

  
 االنتقال   إلى   ورش   العمل   (مع   القهوة) 11:30 – 12:00

  
 ورشة   عمل:   4/6   مجموعات   حول   المواضیع   التالیة: 12:00 – 13:30

 
 التعاون   عبر   الحدود   في   منطقة   البحر   األبیض   المتوسط

 لتعزیز   ظهور   منصات   المواطنین:
 سهولة   التحرك      والسیاسات   العامة-
 األنشطة   التعاونیة   /   المتعددة   التخصصات-
 المبادرات   المتعددة   المجاالت-
 نقل   وتدفق   المعرفة-

  منسق   الحوار:
 محمد   بن   سلطان،   مركز   بشیرة   للفن   المعاصر

بین القائمة للشراكات السیاسات رسم في جدیدة         نماذج
 القطاعین   العام   والخاص:

 تأثیر   المجتمع   المدني   في   صنع   السیاسات-
 سیاسات   التمویل   الخاصة   والعامة   في   منطقة   جنوب   المتوسط-
 حوار   :   ربحیة   أو   ال   ربحیة-
 

  منسق   الحوار:
 كریم   دكروب،   خیال   للفن   والتعلیم
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 المیسرین:

 أسما   كویش،   فني   رغماً   عني
 أحمد   الدیب،   انعكاس   للفنون   والتدریب   والتنمیة

 عمر   راجح،   مقامات   مسرح   الرقص
Le18   ،فرانشیسكا   ماسویرو 

 المیسرین:
 محمد   علم   الدین،   مؤسسة   الصفدي   الثقافیة

TALAE   ،فاطمة   التریكي 
 أنیس   البرغوثي،   جمعیة   السینمائین   الفلسطینیون   الشباب

 عمر   حسین،   كشك   كومیكس
 

 استراحة   الغداء 13:30 – 14:30
  

 اللجنة   الثانیة  14:30 – 15:45
    الثقافة   كقوة   موّجهة   نحو   التنمیة   في   منطقة   جنوب   المتوسط

 
 نقل   الثقافة   من   الهوامش   إلى   وسط   المجال   العام- 

 القطاعات   الثقافیة:   كیف   تساهم   في   التنمیة   االقتصادیة-
 الثقافة   واإلدماج   االجتماعي-

 الكلمة   الرئیسیة:    فردیناند   ریتشارد،   رئیس   صندوق   روبرتو   شیمیتا   (١٥   دقیقة) 
 الخبراء:

 عمر   كساب،   خبیر   الشؤون   اإلداریة،   البنك   األفریقي   للتنمیة   (١٠   دقائق)
 أنطونیو   الزارو   غونزالو،   مدیر   معهد   سیرفانتس   في   عمان   (١٠   دقائق)

 وفاء   بلقاسم،   الرئیسة   التنفیذیة   والمؤسسة،   Culture Funding Watch  (١٠   دقائق)
 فاتن   فرحات،   خبیرة   فنیة   وباحثة   مستقلة      (١٠   دقائق)

 
 مسؤول   اللجنة:    أنطونیو   غوشیاردو،   المدیر   العام،   إنتیرارتس

 
  

 االنتقال   إلى   ورش   العمل   (مع   القهوة) 15:45 – 16:15
  

 ورشة   عمل:   4/6   مجموعات   حول   المواضیع   التالیة: 16:15 – 17:45
 

 الثقافة   كأداة   في   ید   الشباب   لقیادة   التغییر   في   منطقة   جنوب
 البحر   األبیض   المتوسط:

 قدرة   الحصول   على   التعلیم-
 السیاقات   المجتمعیة   المهمشة-
 المساواة   بین   الجنسین-
 المبادرات   المتعددة   المجاالت   والقطاعات-

  منسق   الحوار:
 عبداهللا   ضیف،   جدران

    االقتصاد   اإلبداعي   كمصدر   للتنمیة   في   منطقة   جنوب   البحر
 األبیض   المتوسط:

 األطر   األكادیمیة   المبتكرة-
 فرص   وآلیات   التمویل-
 تعزیز   المبادرات   المستدامة   (المنصات   الحضریة،   والمراكز،-

 ومساحات   العمل   المشترك،   وما   إلى   ذلك)

  منسق   الحوار:
UNESCO   حسام   بالحج،   المفوضیة   األلمانیة   لل 

 المیسرین:
  حنین   بشیر   الخیري،   مؤسسة   تامر،

 حاتم   بوكسرة،   مسارات
  خافییر   دیلوكا،   جسر

 سارة   غانم،   اإلتحاد   النسائي   المصري

 المیسرین:
 وسیم   غزالني،   بیت   الصورة

CERCCA   ،باو   كاتا 
 نجم   خلیل،   تقاطع   للخدمات   الفنیة   واإلعالمیة

  جوانا   حمور،   نحن
 

 اختتام   الیوم   األول 17:45 – 18:00
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 اإلثنین،   ٤   كانون   األول   /   دیسمبر   ٢٠١٧
 

  
 التسجیل 09:00

  
 سرد   حكواتي   -   عرض   فیدیو 09:30 – 10:30

 
 استنتاجات   ونتائج   عمل   المجموعات 10:30 – 11:30

  
 استراحة   القهوة 11:30 – 12:00

  
12:15 – 12:00 SouthMed CV   عرض   اإلصدار   النهائي   لمشروع 

 وسیم   غزالني،      الرئیس   التنفیذي      بیت   الصورة
 طوني   كوتس،   المنسق   العام   SouthMed CV،   إنتیرارتس

 محمد   بن   سلطان،   مدیر   المشاریع،      مركز   بشیرة   للفن   المعاصر
 

 اإلستنتاجات   و   االختتام 12:15 – 13:00
 مرسیدس   جیوفینازو،   مدیرة   إنترأرتس 

 لینا   التل،   المركز   الوطني   للثقافة   والفنون
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