
يوم الثالثاء 15 أيلول 2012

12:00 – 13:30 السياسات عند التطبيق- التعرف إلى النشاطية والمبادرات الثقافية

14:00 – 15:45 ورشات عمل* السياسات الثقافية وتطبيقاتها

د. نانسي دوكسبري، باحثة في سيرورات المسح الثقافي في الحيز الحضري والريفي، محاضرة في جامعة 

كويمبرا )البرتغال( "المسح الثقافي كأداة لبلورة السياسات"

د.شانيه كونا، محاضرة كبيرة في قسم إدارة الموارد البشرية، الكلية األكاديمية سابير "التقييم كأداة سياسية لبلورة 

سياسات ثقافية"

السيد أساف رون، مدير عام بيت الكرمة- مركز ثقافي عربي يهودي في حيفا، "تخطيط وتصميم سياسات ثقافية 

من منظور متباين الثقافات- بين النظرية والتطبيق"

االفتتاح الرسمي

15:45 – 16:00   تجّمع وتعارف

16:00 – 16:15  كلمات االفتتاحية- رؤساء المؤسسات وممثّلية المؤتمر

بروفسور شاي فلدمان، رئيس الكلية األكاديمية سابير

السيد يوحنان بليسنر، رئيس المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية

ممثّلية صندوق إدموند دي روتشيلد

السيدة شيرا البيدوت، رئيسة برنامج اللقب الثاني- القيادة الثقافية

16:15 – 17:45 ندوة افتتاحية: السياسات الثقافية- ما شأننا بذلك؟

الندوة االفتتاحية للمؤتمر ستكّرس لجوهر قضية "السياسة أم الثقاقة؟". سيشارك فيها وزير الثقافة والرياضة حيلي 

تروبر. في الجزء األول من الندوة، سيُعرض بحث السياسات »الجوانب الرسمية في السياسات الثقافية" من إعداد 

المحامية عيدنا هريئيل فيشر )إسرائيل(، والذي سيعلن عن صدوره في المؤتمر. يسلط المؤتمر الضوء على أهمية 

السياسات الثقافية وحرية التعبير الفني للمجتمع. سيفتتح الجزء الثاني بكلمة لوزير الثقافة والرياضة، من ثم سيتم 

التطّرق إلى التوتر المحتمل بين السياسة والثقافة وإلى مسؤولية الدولة والتزامها تجاه هذا المجال اإلبداعي، المستقل 

بطبيعته والضروري لمجتمع ديمقراطي.  سيتم تناول العالقات بين منتخبي الجمهو والجهات المهنية المشاركة في 

بلورة سياسات المجال الثقافي وتطبيقها. تزداد هذه القضايا أهمية في فترة الكورونا تحديًدا واألزمة االقتصادية في 

البالد والعالم، وسيتم تداولها على ضوء هذه األزمات.

"عرض بحث السياسات "الجوانب الرسمية في السياسات الثقافية"

المحامية عيدنا هريئيل-فيشير، زميلة بحث، المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية

حوار: ما بين السياسة والثقافة- في األيام العادية وفي األزمات

الموّجهة: عيدنا هريئيل-فيشير، زميلة بحث، المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية

 سيفتتح الندوة:  السيّد حيلي تروبر، وزير الثقافة والرياضة

]سائر تفاصيل المشاركين في الندوة ستنشر الحقًا[

18:00 – 19:30 ندوة:  مبدأ طول الذراع وتطبيقه- حرية التعبير الثقافي والتعددية الثقافية

الندوة الثانية للمؤتمر ستعنى بمبدأ طول الذراع )Arm’s Length Principle(. توجد لهذا المبدأ أهمية خاصة 

في المجال الثقافي، إذ يسمح ببلورة السياسات وتطبيقها بطريقة محايدة سياسية، ورغبةً في ترجمة التنّوع الثقافي 

والتعددية الثقافية في المجتمع. سيوّجه الندوة بروفسر نيسيم كالدرون )إسرائيل(. يشارك في الجزء األول د. 

مالجزوطا لودوسياك )بولندا( وبروفسور فيكتوريا ألكسندر )إنجلترا(، اللذين سيسلّطان الضوء على وجهات نظر 

مثرية في السياق العالمي، وسيشاركننا تجربتهما من هذين البلدين. في إنجلترا، المجلس الثقافي هو نموذج توجيهي 

لتطبيق مبدأ طول الذراع. الجزء الثاني من الندوة سيعنى بالجوانب المحلية لمبدأ طول الذراع وتطبيقه، وسيشارك 

فيها متحدثون من مختلف المجاالت ووجهات النظر في المجال الثقافي في إسرائيل، والجهات المؤسسية العاملة 

فيه- المجلس اإلسرائيلي للثقافة والفنون، ومجلس هبايس للثقافة والفنون.

ستفتتح الندوة:

د. مالجزوطا لودوسياك، مّؤرخة في مجال الفنون، ناقدة فنية وقيّمة معارض ومتاحف مستقلة )بولندا(. “ضد 

السياسات الثقافية: السياسات الثقافية ومؤسساتها”

بروفسور فيكتوريا ألكسندر، علم االجتماع واإلدارة الثقافية، كلية جولدسميث )جامعة لندن( "النيوليبرالية ومبدأ 

طول الذراع في السياسات الثقافية في بريطانيا"

حوار: مبدأ طول الذراع في السياق المحلي

الموّجه: بروفسور نيسيم كالدرون، الكلية األكاديمية سابير

المشاركون: 

السيدة ابتسام مراعنة منوحين، منتجة ومحررة محتوى تلفزيوني وسينمائي

السيدة عنات ردناي، المديرة العامة لمنّظمة المبدعين المستقلين

السيد يوآف شوريك، محرر مجلة »هشيلواح«

د. نفتالي شيم طوف، جامعة تل-أبيب 

يوم األربعاء 16 أيلول 2020

9:30 – 11:15 ورشات عمل* السياسات الثقافية وتطبيقاتها

د. نهى ناصر، المديرة المؤسسة لـ MELA Social Enterprise )بريطانيا(، "التخطيط المشترك للسياسات 

الثقافية: منهجيات تدّخل متباينة الثقافات"

السيدة ميخال آنغلبيرغ، استشارة ومرافقة استراتيجية، Impact، "بناء استراتيجيات Impact للمنظمات الثقافية"

د. غيلي باروخ، بحث، تطوير معرفة وبرامج، "االقتصاد المحلي المستدام"

Sahapedia السيدة بادمابريا جاناكيرامان، مديرة مشروع توثيق التراث الحضري في منّظمة

'بلورة سياسات بخصوص التراث والحفاظ على الثقافة'

11:30 – 13:00 ندوة: االقتصاد الثقافي والقيمة العامة للثقافة

الندوة الثالثة في المؤتمر ستعنى باالقتصاد الثقافي والسياسات الثقافية. سيشارك في الجزء األول بروفسور ديفيد 

ثروسبي، من كبار خبراء االقتصاد الثقافي في العالم، واألكثر تأثيًرا على تطّور األبحاث االقتصادية في مجال 

السياسات الثقافية. سيتطرق بروفسور ثروسبي إلى القيمة العامة للثقافة، وإلى مسوغات الدعم العمومي للثقافة 

والفنون المترتبة عليها. يوّجه الندوة د. طال فيدر. سيخّصص الجزء الثاني من الندوة لالبتكار والتجدد في االقتصاد 

الثقافي. في إطارها، سيتطرق مختلف الباحثين والشخصيات العامة إلى التحديات االقتصادية أمام المجال الثقافي 

بشكل عام،  وخالل األزمات بشكل خاص، كاألزمة الحالية مثاًل، إلى دور  مصادر الدعم اإلضافية وإلى دور 

 ،)crowd-funding( السياسات الثقافية في هذا السياق. سيعنى هذا الجزء من الندوة في التمويل الجماعي

المؤسسات المانحة وصناديق دعم الثقافة والتطور الجماهيري المستدام بواسطة الفنون.

يفتتح الندوة: بروفسور دافيد ثروسبي، قسم االقتصاد، Macquarie University, Sydney )أستراليا( – عن 

القيمة العامة للثقافة والسياسات الثقافية

حوار: االبتكار والتجدد في االقتصاد الثقافي

الموّجه: د. طال فيدر، مركز السياسات الثقافية، جامعة إنديانا، وقسم الدراسات الثقافية- اإلبداع واإلنتاج، الكلية 

األكاديمية سابير

المشاركون:

بروفسور داغ نونان O’Neill School at IUPUI، إنديانا )الواليات المتحدة(

السيدة ميخال آنغلبيرغ، استشارة ومرافقة استراتيجية "بناء استراتيجيات Impact للمنظمات الثقافية"

د. غيلي باروخ، بحث، تطوير معرفة وبرامج

المحامية غاليا بيت، مديرة مهنية، معهد القانون والنشاط الخيري، جامعة تل أبيب

13:15 - 14:45 ندوة الدولة، السياسات اإلقليمية، الحكم المحلي والمجتمع

ستخّصص الندوة الرابعة من المؤتمر لمكانة ودور السلطات المحلية في بلورة وتخطيط السياسات الثقافية، على 

خلفية التقاطع بين الحكم المحلي والحكم المركزي، ومدى االستقاللية المعطاة للحكم المحلي. ديا فيدوفيتش   مديرة 

صندوق Kultura nova، وهو صندوق عام مخصص لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الفنون والثقافة 

المعاصرة في كرواتيا. ستستعرض د. ديفوديتش وجهة نظرها حول الموضوع على ضوء تجربتها الغنية، مع 

التركيز على توّجهات الحوكمة التكاملية. ستوّجه الندوة السيدة ياعيال حازوت-يانوكا. يتناول الجزء الثاني الجوانب 

المتعلقة بتخطيط وتطوير الثقافة المحلية، مقابل تخطيط السياسات الثقافية على المستوى القطري، من منظور 

التعددية الثقافية. يوجد لتداخل الحكم المحلي في المجال الثقافي أهمية قصوى، وتنعكس فوائده، من جملة أمور 

عديدة، في التقارب بين مؤسسات الحكم المحلي والجمهور واحتياجاته والوسائل المحلية التي تتيح المجال للمشاركة 

والشراكة، تشجيع اإلنتاج الثقافي واستهالكه، والتعبير المتنّوع. سيتم التركيز بشكل خاص على أهمية آليات إشراك 

الجمهور في سيرورات بلورة وتخطيط السياسات في الحكم المحلي، باعتباره مرّكبًا مركزيًا في التوّجه الذي يعتبر 

السكان، المبدعين ومنظمات الثقافة والمجتمع المدني شركاء كاملين في بلورة هوية ثقافية محلية. 

تفتتح الندوة:

د. ديا فيدوفيتش، مديرة Kultura Nova Foundation، )كرواتيا(

’السياسات الثقافية الديمقراطية في القرن الـ21: تحديات ووجهات نظر’

حوار: التطبيق الفعلي- السياسات الثقافية اإلقليمية وسيرورات المشاركة

الموّجهة: السيدة ياعيال حازوت يانوكا، محاضرة وقيّمة معارض، قسم الدراسات الثقافية- اإلبداع واإلنتاج، الكلية 

األكاديمية سابير، طالبة دكتوراه في قسم علم االجتماع، جامعة حيفا

المشاركون:

السيدة ليطال أمسالم أوزن، مديرة قسم الثقافة والفنون، المجلس اإلقليمي إشكول

السيد غيورا ياهلوم، رئيس قسم الثقافة في بلدية تل أبيب

السيدة غيال يعقوبي غورفيتس، رئيسة قسم  السياحة والثقافة في سلطة تطوير الجليل، وزارة تطوير الضواحي، 

النقب والجليل

 السيد شموليك يفراح، المدير العام لمسرح بئر السبع ومدرسة غودمان للتمثيل في النقب

السيدة شهيرة شلبي، مستشارة تنظيمية وعضوة في المجلس البلدي في حيفا

15:00 – 16:30  ندوة تلخيصية: الجوانب الرسميّة مقابل التحّركية- السياسات الثقافية في إسرائيل، 2020

الندوة الخامسة والختامية تدعو لتجميع الجوانب المختلفة التي تم تناولها في المؤتمر لبلورة وجهة نظر عامة حول 

التحّركية والسياسات الرسمية في السياسات الثقافية في إسرائيل 2020، وجهة نظر تتطلّع إلى المستقبل- مستقبل 

من اإلنتاج اإلبداع في شتى المجاالت الثقافية، القائم على حوار مثٍر بخصوص السياسات الثقافية. ستوّجه الندوة 

بروفسور دانا أريئيلي )إسرائيل(. سيوّضح النقاش الصعوبات المركزية القائمة في مجاالت الثقافة في إسرائيل في 

السنوات األخيرة، وفي الفترة الحالية بشكل خاص، على ضوء األزمة الصحية، االقتصادية، السياسية واالجتماعية. 

ستعنى الندوة بالسيرورات الضرورية لضمان بلورة سياسات ثقافية في إسرائيل التي تتماشى ألكبر قدر ممكن مع 

قيم الدولة، احتياجات المجتمع واحتياجات مجال الثقافة وجميع المتداخلين فيه، سياسة تتبلور بالتعاون مع الجمهور 

ومختلف الجهات ذات الصلة.

الموّجهة: بروفسور دانا أريئيلي، كلية التصميم، المعهد التكنولوجي حولون، باحثة ومصّورة متخصصة في 

العالقات التبادلية بين الفنون والسياسة في األنظمة الديمقراطية والدكتاتورية

تفتتح الندوة:

بروفسور طالي كاتس غرو، قسم علم االجتماع، جامعة حيفا "رأس المال الثقافي وجودة الحياة المستدامة في 

إسرائيل"

بروفسور دانا أريئيلي، كلية التصميم، المعهد التكنولوجي حولون، "السياسات الثقافية والرقابة وما بينها"

حوار:

السيد نبيل عبود أشقر، مؤسس ومدير عام جمعية بوليفوني للتربية

بروفسور طالي كاتس غرو، قسم علم االجتماع، جامعة حيفا 

السيدة تسيبي مزراحي، مؤّسسة ومديرة استوديو ميشيالخ، مركز للفنون النسائية في القدس، عضو في مجلس 

المتاحف

السيد إيال شير، مدير عام مهرجان إسرائيل

تلخيص اليوم: المحامية عيدنا هريئيل-فيشر، زميلة بحث في المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية

المؤتمر مفتوح للجمهور الواسع، ببث حي ومباشر، وبالتسجيل المسبق

ورشات العمل )مشار إليهما بالنجمة، في ساعات الصباح في يومي المؤتمر( – بالتسجيل المسبق فقط، ولعدد محدد 

من المشاركين

*البرنامج ليس نهائيًا، وقد تطرأ عليه تغييرات

 * يمكنكم التسجيل للمؤتمر ولورشات العمل ابتداًء من يوم اإلثنين، 7 أيلول 2020

www.culturalpolicy.co.il على العنوان

السياسة أم الثقافة؟
مؤتمر محوسب
15-16 أيلول

2020


