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الترحيب





أهاًل بكم في “القمة الثقافية” 2017 في أبوظبي.

تجمع “القمة الثقافية” قادة القطاعات الحكومية والفنية 
واإلعالمية ومجموعة متميزة من قادة السياسة العامة، 

والفنانين، ومدراء الفنون، والشخصيات التي تؤثر على الثقافة 
من مجاالت اإلعالم والتكنولوجيا.

المشاركون في هذه القمة هم مفكرون مبدعون وقادة 
مؤسسون سافروا إلى أبوظبي من أكثر من 80 دولة، لمناقشة 

اللحظة التي سيتم فيها ربط الجميع بنظام بيئي ثقافي 
عالمي. سيتم استكشاف اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها هؤالء 
القادة لمواجهة التحديات العالمية، من خالل مناقشة مواضيع 

مختلفة تتضمن مكافحة التطرف، وتغير المناخ، والحفاظ على 
الثقافة، وتعزيز الفنون في مجال التعليم.

 
يركز برنامج “القمة الثقافية” على االتجاهات والفرص الناشئة 

والتحديات والتكنولوجيا واألجيال الصاعدة التي سُتشكل نتائج 
مناقشاتنا.

يسعدنا مشاركتكم لنا هذا األسبوع االستثنائي.
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جدول األعمال





القمة الثقافية 2017
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

العقول المبدعة في عالم مترابط:
الثقافة كعامل تغيير في العصر الرقمي

هذا البرنامج صحيح وقت الطباعة. للحصول على المعلومات المحدثة، يرجى 
زيارة موقعنا اإللكتروني أو تحميل تطبيق “القمة الثقافية 2017”

األحد 9 أبريل

12:00 - 6:00 مساًء       التسجيل )الموقع: ردهات الفنادق المضيفة(

مأدبة عشاء ترحيبية )الموقع: فندق بارك حياة(  6:00 - 10:00 مساًء  

نور مشّع في مسار التاريخ: لماذا اآلن؟ لماذا هنا؟   
سيقوم خبراء متخصصون خالل الجلسة األولى على وضع إطار 

عمل للقمة الثقافية، ومناقشة لحظة التحّول القادمة في تاريخ 
البشرية عندما يربط نظام ثقافي عالمي واحد جميع سكان األرض 

للمرة األولى في التاريخ. ستسبر هذه المناقشة أغوار هذه األفكار 
والمواضيع، وتكون بمثابة نقاش موّجه للجلسات التي ستعقد 

خالل األسبوع. تتمحور القمة حول المستقبل واالتجاهات الناشئة، 
والفرص، والتحديات، والتقنيات، واألجيال الصاعدة التي ستحدد 

مالمح النتائج التي ستفضي إليها المناقشات على مدار األسبوع. 

اإلثنين 10 أبريل 

العالمية والتفرد  9:00 - 12:45 ظهرًا  

 الحدود التي توحدنا في عالم مترابط

الكلمات الترحيبية 9:00 - 9:15 صباحًا   
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 9:00 - 9:15 صباحًا   “دراسات حول معنى الترابط: 

عالقات التعاون الجديدة في العالم الجديد”
معالي نورة محمد الكعبي،  وزير الدولة لشؤون 

المجلس الوطني االتحادي، رئيس مجلس إدارة هيئة 
TwoFour54 المنطقة اإلعالمية في أبوظبي و

إيرينا بوكوفا، المدير العام لمنظمة األمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(

روبرت لينش، الرئيس، والرئيس التنفيذي، أمريكانز 
فور ذا أرتس )أمريكيون من أجل الفنون(

9:15 - 10:30 صباحًا          “محاور الثقافة العالمية: دور المدن الجديدة والدروس 

المستفادة منها في عالم آخذ في التحضر”
سعادة محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس 

إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
ريتشارد أرمسترونغ، مدير متحف ومؤسسة سولومون آر. جوجنهايم 

روال جبريل، أستاذة جامعية في الجامعة األمريكية في روما
آنا كريستينا فارجاس، مهندسة معمارية

كلمة أساسية 10:30 - 10:45 صباحًا 

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة

استراحة 

عرض أداء   11:00 - 11:15 صباحًا 

سانديب داس، مشروع طريق الحرير 

“العالمية: ماذا تخبرنا الفنون عن كيفية اتحادنا سوية” 11:15 - 11:45 صباحًا 

سابين شقير، المدير الفني في “كالون مي إن”
السفيرة الدكتورة سينثيا شنايدر، أستاذ الممارسات 

الدبلوماسية بجامعة جورج تاون للخدمة العامة
داستن يلين، مؤسس، بايونير وركس

“العولمة واآلخر: الدروس المستفادة من الالجئين والنازحين” 11:45 - 12:15 ظهرًا 

أوكتوبيتزو، المؤسس والمدير التنفيذي في مؤسسة أوكتوبيتزو
معالي فرياد رواندزي، وزير الثقافة والسياحة واآلثار، العراق

شيري ويستن، نائب الرئيس التنفيذي، التأثير 
العالمي والعمل الخيري، ورشة سمسم
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“الثقافات المختلفة لتمويل الثقافة: نظرة على   12:15 - 12:45 ظهرًا 

العمل الخيري الخاص، والدعم الحكومي والعالقة بينهما”   
ويرنير بينيشتاين-باشستين، مدير معمل 

فنون المجتمع، مؤسسة بورتيكوس 
أنجيال ميجالي، المدير التنفيذي، مؤسسة سالمة بنت حمدان آل نهيان 

دارين ووكر، رئيس مؤسسة فورد.

محادثات وعرض أداء أثناء مأدبة الغداء 1:00 - 2:00 ظهرًا   

يتخلل جلسة الغداء سلسلة من محادثات
العمل حول المواضيع التي تّم تداولها صباحًا. 

عرض أداء
 آنا تيجو مع راميرو دوران

سلسلة ورش العمل لفترة بعد الظهر األولى: تحديد األسئلة 
تقام برامج فترة ما بعد الظهيرة على نموذج عمل “األسئلة-األجوبة-

التحّرك” )Q-A-A(. ترّكز ورش العمل في اليوم األّول على تحديد األسئلة 
األساسية التي يقترح المشاركون طرحها حول الثقافة والتغيرات اآلتية 

في طريقة توزيع الثقافة واستهالكها، وكيف يمكن االستفادة من ذلك 
إلحداث التغيير االجتماعي اإليجابي. وفي اليوم الثاني، ترّكز ورش العمل 

على تحديد أفضل األجوبة التي يمكن للمجموعة طرحها من خالل 
هذه األسئلة. أّما في اليوم الثالث فستعمل المجموعات على تحديد 

التحّركات األكثر فعالية وتأثيرًا التي يشعرون بأّنها يتوجب تبنيها من قبل 
الفنانين والمنّظمات الفنية والحكومات وغيرها من األطراف الفاعلة 
للمساعدة على تحقيق اإلجابات التي تّم تحديدها في اليوم الثاني.  

ورش العمل - إعداد األسئلة 2:15 - 3:30 عصرًا 

6:00 - 10:00 مساًء       احتفاء بالفنانين المقيمين )الموقع: منارة السعديات( 

يتضمن عروض أداء ومناقشات مع الفنانين 
المقيمين في القمة الثقافية 2017:

تان دون، ملحن 
إدريس خان، فنان تشكيلي 

ليز ليرمان، مصمم عروض أداء
عرض “هيلينج وارز”

تصميم األداء: ليز ليرمان 
بطولة بول هيرلي وكيث طومسون 

عرض ختامي مع منسق األغاني دي جاي تودو
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الثالثاء 11 أبريل

9:00 - 12:10 ظهرًا          جلسة عامة: عوامل التغيير، المصلحون والمدافعون: دور  

   الفنون ووسائل اإلعالم في الواقع الثقافي العالمي الجديد.

“أسباب وطريقة المحافظة على الثقافة خالل العقود القادمة “ 9:00 - 9:45 صباحًا 

سعادة د. زكي أنور نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الدولي، المستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة

الدكتور زكي أصالن، الممثل اإلقليمي للمركز الدولي لدراسة 
صون وترميم الممتلكات الثقافية )إيكروم( في الوطن العربي 

صاحبة السمو الملكي األميرة دانا فراس، رئيس مجلس 
إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء

مارييت وسترمان، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة أندرو ميلون

استراحة 

عرض أداء 10:30 - 10:50 صباحًا 

“بيرد هارت” )قلب العصفور( بطولة جوليان كراوتش وساسكيا الين
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“الفنون ومكافحة التغّير المناخي” 10:50 - 11:20 صباحًا  

فابريس مونتيرو، مصّور فوتوغرافي 
أورورا روبسون، الفنان المؤسس لدى بروجكت فورتيكس

سيبيل سزاجارس ردفورد، المؤسس والرئيس 
والمدير الفني، “ذا وي أوف ذا رين”

“الفنون والمساواة بين الجنسين”  11:20 - 11:50 صباحًا  

جميلة أفغاني، المدير التنفيذي، مؤسسة نور للتعليم وتنمية القدرات
أليس نيلسون، الرئيس التنفيذي لفيتال فويسيس

أدجوك توجبيالي، فنان

عروض أداء 11:50 - 12:10 ظهرًا  

ناستيو موسكويتو، فنانة أداء ووسائط متعددة 
سارة إليزابيت شارلز، مغنية 

مناقشات الغداء وعرض حول دبي: إكسبو 2020 12:30 - 2:00  ظهرًا 

د. طارق أوليفيرا شيا، مدير إدارة الشؤون الدولية في 
مكتب وزير الدولة، مدير مجلس إدارة إكسبو 2020

منال البّيات،  نائب رئيس شؤون المشاركة، إكسبو 2020 
الدكتورة حياة شمس الدين،  مستشار ثقافي أول، إكسبو 2020

يدير الحلقة: دياال نسيبة، مدير “فن أبوظبي” 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

سلسلة ورشة العمل لفترة بعد الظهر الثانية: البحث عن اإلجابات 

2:15 - 3:30  عصرًا  ورش العمل - البحث عن اإلجابات ما الذي 

يدور في عقول األجيال الصاعدة؟ 
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حفل عشاء جوائز أفضل الدبلوماسيين     5:30 - 10:00 مساءً 

   العاملين في مجال الثقافة )الموقع: فندق الريتز-كارلتون(
تقدم الجوائز إلى:

د. مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية األمريكية السابقة 
ورئيسة مجموعة أولبرايت ستونبريدج

إل سيستيما )يمثلها إدواردو مينديز، مدير تنفيذي 
لمؤسسة سيمون بوليفار الموسيقية(

معالي د. أنور بن محمد القرقاش، وزير الدولة للشؤون 
الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

سعادة د. زكي أنور نسيبة، مساعد وزير الخارجية والتعاون 
الدولي، المستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة

مؤسسة ورشة سمسم )تمثلها شيري وستين، نائب الرئيس 
التنفيذي، التأثير العالمي والعمل الخيري( 

أوركسترا الديوان الغربي الشرقي )يمثلها 
تاباري بيرالس، الرئيس التنفيذي(

عرض أداء
مايا بيسر، عازفة تشيلو 

عرض ختامي 
يؤديه يونغ باريس مع منّسق الموسيقى دي جاي أسيدوفيلوس 

األربعاء 12 أبريل 

9:00 - 12:20  ظهرًا         جلسة عامة يوم للرؤيا: التكنولوجيا وكيف ستغّير كل شيء

9:00 - 9:30 صباحًا  “الفنون ودورها في الدفاع عن الحقوق:    

مواجهة التحديات الراهنة”
حوار مع: د.مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية األمريكية 

السابقة ورئيسة مجموعة ألبرايت ستونبريدج 

“طاولة مستديرة للمبتكرين: رؤية لغٍد مختلف“ 9:30 - 10:15 صباحًا  

تريسي فوليرتون،  رئيس قسم الوسائط التفاعلية 
جامعة جنوب كاليفورنيا 

أرون كوبلين، فنان وشريك مؤسس لمنصة “ويذين” للواقع االفتراضي
هوراكيو ليكونا، المدير اإلبداعي في الجامعة 

الوطنية المستقلة المكسيكية 
ماثيو بوتمان، أستاذ علوم النانو، وموسيقي 

وعضو مجلس إدارة بايونيير ووركس
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عرض أداء 10:15 - 10:35 صباحًا 

إيملين ميشال مع “ستوديو آت ذو ساميت” 
)كريستوفر ماريانيتي، جيريمي تال، كايال-روز سميث(

استراحة 

“التبعات غير المقصودة للتغير التقني” 10:50 - 11:20 صباحًا  

بيل براجن، المدير الفني لمركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي
سامانثا دايموند، الرئيس التنفيذي لشركة كولتوريكونيكت

كريستي إدموندز،  المدير الفني لمركز الفنون 
االستعراضية في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس

“مستقبل الثقافة” 11:20 - 11:50 صباحًا 

األميرة علياء السنوسي من ليبيا، رئيس 
مجلس رعاية الشباب لدى فن بازل

أدريان إليس، رئيس مؤسسة AEA االستشارية، رئيس ومؤسس 
)GCDN( مشارك شبكة المناطق الثقافية العالمية

سعادة سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
ديبراه راتر، رئيس مركز جون إف كينيدي للفنون االستعراضية

عرض أداء  11:50 - 12:20 ظهرًا  

موتاباروكا، شاعر شعبي 
جو لوري، مغنية ومؤلفة أغاني 

محادثات الغداء ومناقشات مع الفنانين المقيمين  12:30 - 2:00  ظهرًا  

فن تغييري ومستقبل متغّير: نقاش مع الفّنان المقيم إدريس خان

سلسلة ورش العمل لفترة بعد الظهر الثالثة: التخطيط للعمل 

نتائج ورش العمل - جدول أعمال    2:10 - 3:30  عصرًا 

العمل تعاون جيل المقبل وإلى أين قد يؤّدي    
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5:00 - 9:00 مساءً   عشاء وعروض أداء حول مسارات   

    التبادل الثقافي )الموقع: فندق بارك حياة( 
سيتم تنسيق طريقة تقديم مأدبة العشاء وعروض األداء 

في هذه األمسية الخاصة بشكل يّبين تدّفق جميع أشكال 
الثقافة من الشرق األوسط إلى آسيا والصين وأفريقيا وأوروبا 

واألمريكيتين. كما ستوضح هذه الطريقة مدى الترابط الثقافي 
على مر القرون وستتشرف المسارات المستقبلية الجديدة.

عرض ما قبل العشاء بمشاركة: 5:45 - 7:00 مساءًً 

الفنان المقيم تان دون، الملحن الحائز على جوائز األكاديمية

رئيس الطهاة: سيمون ماجومدارن، من فود تشانل 7:00 - 9:00 مساءًً 

العرض المقّرر: فالو شاه، مغّنية/مؤّلفة موسيقى 
عرض ختامي: منّسق األغاني دي جاي بيكو مع فالفيو رينيغادو

الخميس 13 أبريل 

9:00 - 10:00  صباحًا  جلسة عامة الفرص الناشئة، األجيال   

    والمخاطر والحلول التي يمكن أن توفرها الفنون 
تقدم في هذه الجلسة ورشة عمل باإلضافة إلى مشاركة شخصيات 

مختارة لشرح تجربتهم حول الفعالية قبل فتح باب المناقشة للجميع.
عرض أداء 

تيم كاسون: “ذا دانس وي مايد”

10:00 - 11:00  ظهرًا       لمحة حول اللوفر أبوظبي 

عرض االختتام  10:00 - 12:30  ظهرًا 

“ذا واي أوف ذا رين” )طريق المطر(

12:30 - 1:30  ظهرًا        مأدبة الغداء وكلمات ختامية
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الفائزون 
بجائزة الثقافة 

الدبلوماسية





الدكتورة مادلين كوربل أولبرايت
وزيرة الخارجية السابقة للواليات 

المتحدة األمريكية، مجموعة أولبرايت 
ستونبريدج

مؤسسة إل سيستيما
يمثلها إدواردو منديز

المدير التنفيذي
مؤسسة سيمون بوليفار الموسيقية

سعادة الدكتور زكي أنور نسيبة
مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، 

والمستشار الثقافي بوزارة شؤون 
الرئاسة

معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش
عضو مجلس الوزراء في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، ووزير الدولة للشؤون 
الخارجية
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أوركسترا الديوان الغربي الشرقي
تاباري بيرالس، الرئيس التنفيذي

مؤسسة ورشة سمسم
يمثلها شيري رولينز ويستن
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الفنان المقيم





تان دون
حائز على جائزة األوسكار 

ملحن وقائد أوركسترا

إدريس خان
فنان بصري

ليز ليرمان
مصممة أداء
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اللجنة والهيئة 
التعليمية





معالي نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني 

االتحادي
الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة 
twofour54اإلعالمية في أبوظبي و

سعادة محمد خليفة المبارك
رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي 

للسياحة والثقافة

ديفيد روثكوبف
الرئيس التنفيذي والمحرر إلدارة مجموعة 

السياسة الخارجية

كارال ديرليكوف كاناليس
الرئيس التنفيذي لشركة تي سي بي 

فنتشرز
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فرنر بيننستين بيشتاين
مدير برنامج مختبر الفنون المجتمعية 

التابع لمنظمة بورتيكوس

بيل براغين
المدير الفني بمركز الفنون التابع 

لجامعة نيويورك أبوظبي

كريستي إدموندز
المدير الفني لمركز فن األداء بجامعة 

كاليفورنيا، لوس أنجلوس

سانديب داس
فرقة سيلك روود الموسيقية 
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نورا هالبيرن
نائبة رئيس قسم تحالفات القيادة، 

أمريكانز فور ذا أرتس

سارة جونسون
مديرة معهد ويل للموسيقى، قاعة 

كارنيجي

روبرت لينش
رئيس ومدير تنفيذي، أمريكانز فور ذا 

أرتس

نعيمة لهبيل تاجمواتي
مختصة أكاديمية 
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سيمون ماجومدار
رئيس طهاة وشخصية تليفزيونية

بانوس باناي
مدير معهد بيركلي لريادة األعمال 

اإلبداعية 

صوفيا ويلز
مديرة مؤسسة ناشيونال يوث 

أوركسترا
جنوب أفريقيا
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المقدمون 
والفنانون





جميلة األفغاني
المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة 

نور للتعليم وتنمية القدرات

األميرة علياء السنوسي
رئيسة مجلس إدارة رعاة الفن في 

متحف تيت
ومستشارة فنية بمنظمة الفنون في 

بازل

ريتشارد آرمسترونغ
مدير متحف ومؤسسة سولومون 

آر. جوجنهايم

منال البيات
نائب ورئيس أول، دمج وتطوير األعمال، 

إكسبو 2020 دبي
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سعادة الدكتور زكي أنور نسيبة
مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي، 

والمستشار الثقافي بوزارة شؤون 
الرئاسة

زكي أصالن
مدير مركز حفظ التراث المادي 

العمراني واألثري في العالم العربي

ألفريدو بيلو، الملقب بـ”دي جيه تودو” مايا بيزر
عازفة التشيللو
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إيرينا بوكوفا
رئيس منظمة األمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة )اليونسكو(

تيم كاسون
فنان أدائي

سارة إليزابيث تشارلز
مغنية

بانميال كاسترو
رئيسة منظمة نامي ريد فيمينيستا 

دي أرت أوربانا
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سابين شقير
مديرة فنية، فرقة كلون مي إن

جوليان كراوتش
فنان

روبرتو درانوف
دي جيه بيكو درانوف

سامنثا دايموند
رئيسة تنفيذية، كالتشر كونكت
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راميرو دوران
منتج وفنان موسيقي

أدريان إليس
مدير شركة ايه اي ايه كونسلتنج، مدير 

ومؤسس مشارك لشبكة المناطق 
الثقافية العالمية

صاحبة السمو الملكي األميرة دانا فراس
رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على 

البتراء

فالغوني 
مغنية، مؤلفة أغاني
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آرون كوبلين
المؤسس المشارك ومدير التكنولوجيا 

التنفيذي بشركة ويزين

تريسي فولرتون
رئيس قسم الوسائط التفاعلية 
واأللعاب في جامعة كاليفورنيا 

الجنوبية

روال جبريل
أستاذة زائرة، الجامعة األمريكية في 

روما

ساسكيا لين
فنانة موسيقية
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جو لوري
مطربة، ومؤلفة أغاني

هوراسيو ليكونا
المدير اإلبداعي، الجامعة الوطنية 

المستقلة في المكسيك

إيملين ميشيل
مطربة

كريستوفر ماريانيتي
مخرج فني ومؤسس مشارك، فاوند 

ساوند نيشن
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ناستيو موسكيتو
فنان متعدد الوسائط وفنان أدائي

أنجيال ميغالي
مدير تنفيذي، مؤسسة سالمة بنت 

حمدان آل نهيان

فابريس مونتيرو
فنان بصري

موتاباروكا
شاعر
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أليس نيلسون
رئيس تنفيذي، فايتل فويسز

أوكتوبيتزو
فنان موسيقي وسفير المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين

طارق اوليفيرا شيا
عضو مجلس إدارة إكسبو 2020

حياة شمس الدين
مستشارة ثقافية لدى إكسبو 2020
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سعادة سيف سعيد غباش 
مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة

يونج باريس
مخرج فني ومنتج موسيقي ومؤلف 

أغاني

ماثيو بوتنام
رئيس تنفيذي، شركة نانوترونيكس

فرياد رواندزي
وزير الثقافة، العراق
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فالفيو رينيغادو
فنان

أورورا روبسون
فنانة 

سينثيا شنايدر
أستاذة جامعية 

جامعة جورجتاون

ديبورا روتر
رئيسة مركز جون إف كنيدي لفنون 

األداء

المقدمون والفنانون  43



جيريمي ثال
مؤسس مشارك ومخرج مشارك

فاوند ساوند نيشن 

كايال روز سميث
فنانة أدائية

سيبيل زاغارس ريدفورد
مؤسسة ورئيسة ومخرجة فنية بفرقة 

واي أوف ذا رين

MC ،أنا تيخوكس
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أديج توغبييل
فنانة

آنا كريستينا بارغاس
مهندسة معمارية

ماريت ويسترمان
نائب الرئيس التنفيذي

مؤسسة أندرو دبليو ميلون

دارين ووكر
رئيس مؤسسة فورد
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دستين يلين
مؤسس، مؤسسة بايونير ووركس
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TWITTER @CultureSummitAD
FACEBOOK CultureSummit Abu Dhabi 2017

INSTAGRAM @CultureSummit2017
HASHTAG #CultureSummit2017 




