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كلمة الرئيس
أود البــدء بمقولــة مأثــورة عــن المغفــور لــه بإذن اهللا الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
طيــب اهللا ثــراه: «األمــة التــي ال ماضــي لهــا هــي أمــة بــال حاضــر وال مســتقبل، ولقد كانت 
أمتنــا والحمــد هللا غنيــة بماضيهــا التليــد، وحضارتهــا الزاهيــة الضاربــة بجذورهــا فــي 
أعمــاق هــذه األرض عبــر أحقــاب طويلــة مــن الزمــن، لذلــك فــان هــذه الجــذور األصيلــة 

ســتظل تــورق وتزهــر فــي حاضــر أمتنــا المجيــد ومســتقبلها المرمــوق». 

ــة الفخــر بهــذه العصــور الغنيــة مــن التاريــخ والتــراث والثقافــة  نحــن فخــورون غاي
ذلــك  مــن  أبوظبــي. وانطالقــًا  إلمــارة  المميــزة  الرئيســية  الســمات  تمثــل  التــي 
حددنــا رســالتنا فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي محوريــن أساســيين: 
األول هــو حرصنــا علــى اســتدامة التــراث الثقافــي والهويــة اإلماراتيــة؛ أمــا الثانــي 
فهــو تعزيــز فهمنــا وتقديرنــا للفنــون والعمــارة والموســيقى والمظاهــر الحديثــة 

للثقافــة للجمهــور العالمــي. 

تعمــل الدائــرة علــى تحقيــق هــذه األهــداف عبــر تســليط الضــوء علــى إرث أبوظبــي 
إلــى  تهــدف  التــي  الجهــود  المتاحــف، ودعــم مختلــف  والفريــد ضمــن  األصيــل 
الحفــاظ علــى التــراث والســيما الفعاليــات الثقافيــة والمعــارض، باإلضافــة إلــى مــد 

جســور التعــاون مــع الثقافــات العالميــة األخــرى واالســتفادة منهــا. 

وقــد شــهدت مدينــة أبوظبــي فــي العــام 2017 إضافــة صــرح ثقافــي جديــد فــي 
فــي  الثقافيــة  المنطقــة  فــي  أبوظبــي  اللوفــر  افتتــاح  وهــو  الحديــث،  العصــر 
الســعديات، وســيكون لــه دور كبيــر فــي تعزيــز مكانــة أبوظبــي علــى المشــهد 

العالمــي.  الثقافــي 

وقد انضم اللوفر أبوظبي إلى مجموعة األصول الثقافية والتراثية. 

كمــا عملنــا هــذا العــام مــن أجــل تطويــر مواقــع التــراث العالمــي والترويــج لهــا 
فــي العيــن، مثــل قلعــة الجاهلــي، وقصــر المويجعــي. وأطلقنــا برنامــج فعاليــات 

عائليــة يقــام ســنويًا فــي واحــة العيــن. 

وقــد أكدنــا فــي العــام 2017 علــى التزامنــا برؤيــة المغفــور لــه بــإذن اهللا الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهللا ثــراه، وذلــك عبــر إحيــاء قيمــه ومتابعــة 
المســيرة التــي أطلقهــا لحمايــة تراثنــا الثقافــي. ونحــن نتشــرف فــي دائــرة الثقافــة 

ــرواد فــي هــذه الجهــود.  ــأن نكــون ال والســياحة - أبوظبــي ب

محمد خليفة المبارك
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كلمة المدير العام
هــا بالطاقــة. كمــا أنهــا تلعــب  الثقافــة هــي الرابــط األساســي الــذي يوحــد األمــة. وتمدّ
دورًا أساســيًا فــي نجــاح البلــدان واســتمراريتها، فهــي الرابــط الــذي يصــل بيننــا 
وبيــن األجيــال التــي ســبقتنا، وتلهمنــا لنعبــر عــن أفكارنــا، وتحفزنــا علــى االبتــكار. 

وفــي إطــار عملنــا الحثيــث علــى التطويــر المســتمر ألصــول اإلمــارة الثقافيــة، لعبــت 
دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي دورًا رائــدًا بتوفيــر مجموعــة مــن البرامــج 
حضورهــا  وزيــادة  وتراثهــا  أبوظبــي  ثقافــة  إلــى  الوصــول  لتعزيــز  والمبــادرات 
وتواجدهــا أمــام جمهــور كبيــر غيــر مســبوق مــن قبــل. ومــع أن افتتــاح اللوفــر 
ــة لمشــهد أبوظبــي الثقافــي، إال أن اإلمــارة شــهدت  أبوظبــي، كان إضافــة مذهل
أيضــًا تحقيــق إنجــازات هامــة أخــرى فــي العــام الماضــي؛ إلــى اســتقبال 230,000 زائــر 

فــي خمســة أشــهر مــن الموســم األول للبرنامــج الثقافــي فــي العيــن.

إن مــن أهــم مســؤولياتنا الثقافيــة صــون تراثنــا وثقافتنــا، والحفــاظ عليهمــا ليصــال 
لألجيــال القادمــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، طورنــا طرقــًا إبداعيــة ومبتكــرة لحمايــة 
التــراث المــادي وغيــر المــادي وترويجهمــا كأداة قويــة فاعلــة لتعزيــز الحــوار بيــن 
ــرز مــا تــم تحقيقــه فــي هــذا  الثقافــات وترســيخ قيــم المصالحــة والســالم. ومــن أب
المجــال ســنة 2017 افتتــاح القمــة الثقافيــة التــي جذبــت أبــرز قــادة الثقافــة والفنــون 
مــن مختلــف أنحــاء العالــم إلــى أبوظبــي؛ وتأســيس ”التحالــف الدولي لحمايــة التراث 
فــي مناطــق النــزاع“؛ واالعتــراف بفــن العــازي، كشــكل مــن أشــكال الشــعر التقليــدي 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بدخوله قائمة اليونســكو للتــراث الثقافي غير 
المــادي الــذي يحتــاج إلــى صــون عاجــل. إننــا نأمــل بإطــالق مثــل هــذه المبــادرات ألــال 
يتالشــى التــراث المــادي وغيــر المــادي مــن الذاكــرة بمــرور الزمــن، وأن يبقــى كالهمــا 
جــزءًا حيــًا وفاعــالً مــن حياتنــا ورصيدهــا الثقافــي فــي دولــة اإلمــارات. ســنحرص علــى 
اســتمرار هــذه المبــادرات وغيرهــا بطــرق مبتكــرة، بينمــا نســعى جاهديــن إليجــاد 

أســاليب أكثــر فعاليــة ونجاحــًا للحفــاظ علــى ثقافتنــا.

بالجوهــر  العالمــي  الوعــي  بزيــادة  التزامنــا  نؤكــد  المســتقبل،  إلــى  وبالنظــر 
الفخــر  الثقافــي ومعانــي  الوعــي  ترســيخ  عــن  أبوظبــي فضــالً  إلمــارة  الثقافــي 
الثقافيــة  المســؤولية  هــذه  ســتقود  حيــث  لإلمــارة.  القادمــة  لألجيــال  واالعتــزاز 

الرحلــة. هــذه  بهــا  ســنكمل  التــي  والخطــط  الجهــود 

سيف سعيد غباش
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عام الخير 
للخيــر،  عامــًا   2017 عــام  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  أعلنــت 
و«الخيــر» هــو القيمــة التــي يعتــز بهــا جميــع أبنــاء اإلمــارات وهــو 
النهــج الــذي أرســاه المغفــور لــه بــإذن اهللا الشــيخ زايــد بــن ســلطان 

آل نهيــان، طيــب اهللا ثــراه. 
ولفكــرة عــام الخيــر ثالثــة محــاور أساســية هــي: المســؤولية االجتماعيــة، والتطــوع، 

وخدمــة الوطــن.

وقــد أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي خــالل العــام 2017 عــددًا مــن 
المبــادرات لدعــم جهــود الحكومــة والمواطنيــن فــي عــام الخيــر. ســنتطرق إلــى 
عــدد منهــا فــي هــذا القســم، وســنتحدث عــن البقيــة فــي قســم الســياحة فــي 

ــرة الســنوي. ــر الدائ تقري

 مبــادرات القــراءة: جمعــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي أكثــر مــن . 1
30,000 كتــاب للتبــرع بهــا للمــدارس والمستشــفيات وغيرهــا مــن الجهــات عبــر 

اإلمــارة مــن أجــل التأكيــد علــى ضــرورة القــراءة وفائدتهــا.

ــة األحــداث والمؤسســات العقابيــة: نظمــت . 2  ورش العمــل فــي مراكــز رعاي
والفعاليــات  العمــل  ورش  مــن  عــددًا  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة 
تســتهدف األشــخاص فــي مراكــز رعايــة األحــداث والســجون لمســاعدتهم علــى 
التطــور علــى المســتوى الشــخصي والمهنــي وزيــادة وعيهــم بأهميــة القــراءة. 

الثقافــة . 3 دائــرة  شــجعت  الموظفيــن:  بيــن  التطوعــي  العمــل   تفعيــل 
والســياحة - أبوظبــي موظفيهــا علــى المشــاركة فــي العمــل التطوعــي عبــر 
موقــع «جمعيــة اإلمــارات للتطــوع» وتســجيل ســاعات التطــوع. كمــا أطلقــت 
الدائــرة جائــزة جديــدة للتميــز مــن أجــل تكريــم الموظفيــن الذيــن يقدمــون 

التطوعــي.  العمــل  فــي  إســهامات متميــزة 

 التبــرع بتجهيــزات خاصــة بتكنولوجيــا المعلومــات: قامــت دائــرة الثقافــة . 4
والســياحة - أبوظبي بالتبرع بمعدات إلكترونية اســتوفت قيمتها الدفترية. وقد 
تــم العمــل علــى إعــادة ضبــط األجهــزة وتقديمهــا لعــدد مــن المؤسســات الخيريــة. 
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الرؤية الخاصة بالقطاع 
تهــدف دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي إلــى مواصلــة الجهــود 
ــة أبوظبــي لتصبــح مركــزًا ثقافيــًا مرموقــًا يســتقطب  ــز مكان لتعزي
أبنــاء الدولــة والمقيميــن والســياح مــن خــالل حفــظ التــراث الوطنــي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والترويــج لــه، واســتقطاب أرقــى 
الفنــون والمتاحــف والفعاليــات الموســيقية العالميــة إلــى المنطقــة. 
تنســجم رســالة وأهــداف دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــع خطــة أبوظبــي، 
تشــتمل  حيــث  المدينــة،  فــي  والتطويــر  للنمــو  الشــاملة  االســتراتيجية  وهــي 

ــة أهــداف رئيســية هــي:  اســتراتيجية قطــاع الثقافــة علــى ثالث

•  تعزيــز الثقافــة واإلبــداع الفكــري والفنــي عبــر خلــق بيئــة ثقافيــة حيويــة 
وبرامــج مشــاركة فعالــة، وتعزيــز ثقافــة القــراءة عبــر المكتبــات، وإنشــاء منصــات 
فنيــة، وتدريــب وتطويــر المواطنيــن اإلماراتييــن فــي المجــاالت الثقافيــة وتطويــر 

كــوادر بشــرية ذات كفــاءة عاليــة فــي هــذا القطــاع. 

•  إحيــاء وترويــج الثقافــة والتــراث عبر وضــع السياســات واألنظمــة واآلليــات الالزمة 
لحفــظ تــراث اإلمــارة، وإجــراء جــرد كامــل للمقتنيــات الفنيــة التــي تمتلكها مختلف 
المؤسســات فــي مدينــة أبوظبــي مــن أجــل تحديــد المجموعــة الدائمــة فــي اإلمارة، 
ــة،  ــراث المدين ــج ت ــات التوثيــق والنشــر وتروي ــى إجــراء األبحــاث وعملي ــة إل باإلضاف

وتطويــر برنامــج شــامل مــن أجــل دمــج الفــن والتــراث فــي المناهــج الدراســية. 

•  تطويــر ودعــم الســياحة الثقافيــة عبــر تحديــد المؤشــرات الالزمــة لتحديــد 
وحمايــة وحفــظ وإحيــاء وعــرض وترويــج وإدارة المواقــع الثقافيــة فــي اإلمــارة. 

التــي  والبرامــج  والفعاليــات،  والمكتبــات،  الثقافيــة،  والمواقــع  المتاحــف،  تعــد 
تطــرق إليهــا هــذا التقريــر عناصــر بالغــة األهميــة مــن أجــل تحقيــق هــذه األهــداف. 
ــة فــي  ــر المتاحــف فــي أبوظبــي علــى توســيع المجموعــات الفني ويســاعد تطوي
المدينــة، وتوفيــر منصــة لتطويــر التــراث الثقافــي والســياحة في الدولة، وتشــجيع 
االهتمــام بالثقافــة بيــن أبنــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــباب. وقــد عملــت 
ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى مــدى ســنوات عديــدة إلعــداد األبحــاث  دائ
التــي  التاريخيــة  األثريــة والمبانــي  المواقــع  أجــل توثيــق وحفــظ  والمصــادر مــن 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــراث دول ــى ت ــر بغــرض الحفــاظ عل ورد ذكرهــا فــي هــذا التقري
المتحــدة. كمــا يهــدف هــذا التنــوع فــي المعــارض والبرامــج والفعاليــات إلــى تعزيــز 

مشــاركة المجتمــع فــي المشــهد الثقافــي. 
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إطالق
»برنامج تنمية المواهب«

بالتعاون مع دائرة التعليم 
والمعرفة - أبوظبي لتدريب 

600 معلم فنون

افتتاح
اللوفر أبوظبي،

أول متحف عالمي في 
لعالم العربي 

إدراج فن العازي،
أحد فنون الشعر التقليدية 

في اإلمارات في قائمة 
اليونسكو للتراث الثقافي 
غير المادي للبشرية الذي 

يحتاج إلى صون عاجل

اكتشاف
 لؤلؤة يعود تاريخها إلى ما
يقرب من 8,000 سنة مضت

في جزيرة مروح 

بيت العود
في أبوظبي وهو المعهد الرائد 

لتعليم الموسيقى العربية، 
يستقبل الزوار في ورشة تصنيع 

العود ويدرج آلة الربابة في 
منهاجه الدراسية

افتتاح
ستوديو الفنون

في منارة السعديات

تسجيل أكثر من
 53,000 

زائر لمكتبات أبوظبي

بلغ عدد زوار المعارض التي 
نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - 

أبوظبي مثل معرض
»الحج: رحلة في الذاكرة«

ومعرض »مسارات ابداعية«
إلى آالف األشخاص

جذب الموسم األول من
برنامج العين الثقافي

أكثر من 230,000 زائر 
في خمسة شهور



اكتشاف
 لؤلؤة يعود تاريخها إلى ما
يقرب من 8,000 سنة مضت

في جزيرة مروح 

تأسيس
 التحالف الدولي لحماية التراث

في مناطق النزاع 

مشاركة 47 صالة عرض 
فنية من 30 مدينة

و18 دولة في
»فن أبوظبي«

ر أسبوع الفنون أمام  وفّ
مشتري األعمال الفنية ألول 

مرة مدخالً ممتازًا لعالم 
جمع التحف

نشر أكثر من 80 كتابًا
في عام 2017

سنّ
»قانون التراث الثقافي ألبوظبي«

لحماية التراث في اإلمارة

استقبل
»معرض أبوظبي الدولي 

للكتاب«
300,000 زائر

و142,000 زيارة على
موقع اإلنترنت

شاركت في الدورة األولى
للقمة الثقافية

التي عقدت في أبوظبي أبرز 
الشخصيات الفنية والثقافية 

من جميع بلدان العالم 
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 الفصل الثالث: المواقع والمراكز الثقافية

 الــمــواقــع األثــريــة

تحكــي المواقــع األثريــة، والمبانــي التاريخيــة، والمراكــز المجتمعيــة، 
فــي  الثقافــي  التــراث  أبوظبــي قصــة  فــي  والمتاحــف والمكتبــات 
ــة اإلمــارات وترســم مشــهدها الثقافــي، وفــي ذات الوقــت توفــر  دول
مســاحة للمشــاركة المجتمعيــة والحــوار الثقافــي. يعــزز فهــم تاريــخ 
أبوظبــي وارتبــاط أبناءهــا بأرضهــم وجذورهــم ويوفــر أساســًا متينــًا 

لصنــع المســتقبل.

المواقع األثرية
تمتــاز أبوظبــي بغناهــا بالمواقــع األثريــة والتاريخيــة التــي تعــود إلى أقــدم العصور. 
وفــي عــام 2017، أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي عمليــات الحفريــات 
واألبحــاث فــي المواقــع األثريــة الموجــودة فــي مختلــف أنحــاء إمــارة أبوظبــي، ممــا 
أدى إلــى اكتشــافات جديــدة حــول تاريــخ المنطقــة، والســكان الذيــن عاشــوا فيهــا 
منــذ مالييــن الســنوات، فضــالً عــن دورهــا فــي التجــارة البحريــة واالقتصــاد القديــم. 

وأتاحــت لنــا هــذه الدراســات فهمــًا أعمــق لتــراث الدولــة وتاريخهــا العريــق.
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 الفصل الثالث: المواقع والمراكز الثقافية

موقع )هيلي 8( في العين
بينــت المكتشــفات األثريــة الجديــدة أن تاريــخ هيلــي 8 ضــارب فــي 

القــدم أكثــر ممــا كنــا نتصــور مــن قبــل.
ــار أن  ومــع تاريــخ يمتــد إلــى أكثــر مــن خمســة آالف ســنة مضــت، يعتقــد علمــاء اآلث
هيلــي 8 هــو أحــد أماكــن المســتوطنات الزراعيــة األولــى الموجــودة فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وقــد أجــرى علمــاء اآلثــار الحفريــات لمحاولــة توضيــح تاريــخ 
هــذا الموقــع. بــدأ العمــل فــي مــارس عــام 2017، واســتمر خــالل فصــل الخريــف، 
ليتــم اكتشــاف أدلــة عــن وجــود بشــر أقامــوا هنــاك فــي تاريــخ قبــل المبنــى الثالــث 
(Building III) (الــذي كان العلمــاء يعتبرونــه أقــدم مبنــى فــي الموقــع األثــري، حيــث 
يرجــع تاريخــه إلــى حوالــي 3000 قبــل الميــالد). ويتوقــع أن يكشــف التحليــل اإلضافــي 
للمــواد المســتخرجة بمــا فيهــا البقايــا النباتيــة األحفوريــة، عــن نشــاطات اقتصاديــة 

وزراعيــة فــي المســتوطنة األولــى الموجــودة فــي موقــع التــراث العالمــي بالعيــن.

وخــالل اليــوم المفتــوح لآلثــار، تمــت دعــوة أعضــاء المجتمــع لزيــارة موقــع الحفريــات 
والتعــرف علــى أهميــة مســاهمة هيلــي 8 فــي التــراث الثقافــي لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. وفــي أقــل مــن يوميــن، اســتقطب الحــدث حوالــي 700 مــن 

الجمهــور وتالميــذ المــدارس.

مروح
اكتشاف لؤلؤة يعود تاريخها إلى ما يقرب من 8000 سنة مضت.

تقــع جزيــرة مــروح علــى بعــد 100 كــم مــن أبوظبــي، وقــد كانــت موطنــًا لســكان 
ــك  ــرة المنخفضــة كذل ــة فــي هــذه الجزي اإلمــارات األوائــل. وكشــفت البحــوث األثري
ــة أخــرى للعمــارة المبنيــة مــن الحجــر تعــود للعصــر الحجــري الحديــث. وركــزت  أدل
الحفريــات التــي قــام بهــا علمــاء اآلثــار فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 
فــي عــام 2017 علــى منــزل اكتشــف حديثــًا يحتــوي علــى بقايــا ســكنية غنيــة 
بالمصنوعــات األثريــة. واســتخرجت فــرق اآلثــار أدوات حجريــة محفوظــة بشــكل جيد 
وقطعــًا ملونــة مــن الجــص. وكان مــن أهــم المكتشــفات لؤلــؤة يعــود تاريخهــا 

إلــى مــا يقــرب مــن 8000 ســنة مضــت. 

ومــن المتوقــع أن يوفــر التحليــل اإلضافــي للمكتشــفات تفاصيــل أخــرى عــن هــذه 
المســتوطنة، وعــن دورهــا فــي الخليــج العربــي، فضــالً عــن االقتصــاد فــي أوائــل 

األلفيــة السادســة قبــل الميــالد.

صير بني ياس
وفــرت االكتشــافات الجديــدة تفاصيــل إضافيــة عــن الطريــق التجــاري 

الحيــوي الــذي كان يمــر بأراضــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
كشــفت الحفريــات التــي أجريــت فــي جزيــرة صير بنــي ياس، وهي جــزء من منطقة 
ــه  ــذي لعبت ــدور الرئيســي ال ــة المتحــدة، عــن ال ــارات العربي ــة اإلم الظفــرة فــي دول
المنطقــة فــي التجــارة البحريــة منــذ آالف الســنين. وفــي ربيــع عــام 2017، وجــد 
علمــاء اآلثــار مبنــىً حجريــًا يعــود إلــى العصــر البرونــزي (2000-1800 قبــل الميــالد). 
وكان المبنــى يحتــوي علــى ســيراميك مســتورد مــن البحريــن وجنــوب آســيا. 
ــع  ــرز االكتشــافات ختــم فــوالذي اســتخدم لترخيــص شــحنات البضائ وكان مــن أب
فــي الخليــج العربــي، وهــو مــا يعنــي أن التجــار قامــوا بالمبيعــات والمعامــالت فــي 
ــرة كانــت جــزءًا  ــى أن الجزي ــك المــكان. ويشــير هــذا االكتشــاف إل تلــك الفتــرة وذل
مــن شــبكة أنشــئت لتســهيل تجــارة النحــاس والمــواد األخــرى. وقــدم علمــاء اآلثــار 
فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي: علــي مقبلــي وعبــداهللا الكعبــي، نتائــج 
أعمــال التنقيــب فــي نــدوة الدراســات العربيــة فــي يوليــو 2017، ويعــرض هــذا 

الختــم حاليــًا فــي اللوفــر أبوظبــي. 
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بينونة - موقع لصيد اإلبل يعود تاريخه إلى 6000 عام
كشفت األدلة األثرية عن وجود رسومات قديمة لممارسة صيد اإلبل.

تظهــر الحفريــات فــي بينونــة أن النــاس اســتخدموا معرفتهــم بالبيئــة لصيــد اإلبل 
البريــة منــذ 6000 ســنة. وهــذا االكتشــاف مهــم ألنــه يوجــد دليــل اآلن علــى احتماليــة 

أن البشــر استأنســوا الجمــال ألول مــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

وفــي نوفمبــر 2017، قــام تقنيــو المختبــر بإجــراء مســح مفصــل ثالثــي األبعــاد علــى 
الهيــكل العظمــي للجمــل البــري الــذي يعــود تاريخه إلى 6000 ســنة الذي اكتشــف 
بالقــرب مــن الجنــوب الشــرقي لمنطقــة غابــة بينونــة. ويمثــل هــذا الموقــع الفريــد 
مــكان صيــد الحيوانــات حيــث كان إنســان العصــر الحجــري المتأخــر يصطــاد اإلبــل 
البريــة التــي تتجمــع حــول بحيــرة قديمــة. ووفــر مســح الليــدار الليــزري والتصويــر 
الرقمــي مــع التصويــر المكانــي الموجــه والتصويــر الســنيمائي نموذجــًا ثالثــي 
األبعــاد مفصــالً لهــذا الموقــع؛ حيــث سيســتخدم هــذا النمــوذج لدعــم التحليــل 
والتفســير األثــري المســتقبلي باإلضافــة لكونــه أدوات وســائط مناســبة يمكــن 

عرضهــا فــي المعــارض وفعاليــات المتاحــف المســتقبلية.



مشروع مستحاثات العصر الميوسيني المتأخر في بينونة
أبــرزت أوراق بحثيــة جديــدة المكتشــفات التــي وجــدت فــي مواقــع 

المســتحاثات فــي أبوظبــي.
قــام فريــق مــن علمــاء الحفريــات فــي ديســمبر 2017 بإجــراء رصــد منهجــي لغالبيــة 
منطقــة  فــي  المتأخــر  الميوســيني  العصــر  مــن  المعروفــة  األحفوريــة  المواقــع 
الظفــرة. وقــام الفريــق بزيــارات لمواقــع الحمــراء والهرميــة وجبــل الموميــاء وكحيل 
ورأس القلعــة والشــويهات وأم األشــطان األحفوريــة والتــي تنتمــي إلــى التكويــن 

الجيولوجــي لبينونــة وتعــود إلــى مــا بيــن 6 مالييــن و8 مالييــن ســنة. 

وفــي عــام 2017، نشــر كتــاب عــن هــذا العمــل، ووصفــت ورقــة علميــة مهمــة 
ــات فــرس النهــر فــي أبوظبــي تعــود إلــى حقبــة  اكتشــاف نــوع مبكــر مــن حيوان
الميوســين المتأخــرة فــي التكويــن الجيولوجــي لبينونــة. وكشــفت الدراســات 
العلميــة الجديــدة التــي أجريــت فــي ديســمبر 2017 ثالثــة مواقــع جديــدة لممــرات 
وجبــل  والشــهرية،  الغنيــة)،  (بــدع  المتأخــر  الميوســيني  العهــد  فــي  الفيلــة 
الموميــاء وذلــك الســتكمال المواقــع األحفوريــة التــي اكتشــفت بالفعــل فــي موقــع 

مليســه 1 ومليســه 2 وبــدع المطاوعــة.
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الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة  الفصل الثالث: المواقع والمراكز الثقافية
والــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة

والمواقـــــع  التاريخيـــــة  المبانـــــي 
الثقافيـــــة الطبيعيـــــــة 

يمكــن العثــور علــى الكثيــر مــن تــراث أبوظبــي الغنــي فــي المبانــي التاريخيــة 
التــي بناهــا اإلنســان والمواقــع الطبيعيــة القديمــة. وقــد ســعت دائــرة الثقافــة 
والســياحة - أبوظبــي فــي عملهــا للعــام 2017 إلــى ضمــان حمايــة هــذه العناصــر 

ــراث أبوظبــي وإتاحــة عرضهــا علــى الجمهــور. الهامــة مــن ت

 - والســياحية  الثقافــة  دائــرة  تابعــت  أدنــاه،  الموصوفــة  المواقــع  عــن  وفضــالً 
أبوظبــي القيــام بتدابيــر الصيانــة الوقائيــة والترميميــة فــي كامــل أرجــاء اإلمــارة، 
بمــا فيهــا المبانــي التاريخيــة فــي جزيــرة دلمــا، ومســجد المويجعــي ومســجد بــن 
ه، وموقــع بوحصــن، وقلعــة الجاهلــي وقلعــة المربعــة.   ــدوّ ــن ب هــالل، ومســجد ب
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قصر الحصن 
تهــدف أعمــال الترميــم الجاريــة فــي موقــع أقــدم مبنــى موجــود فــي 

جزيــرة أبوظبــي إلــى حفــظ قلــب التــراث الثقافــي ألبوظبــي.
ــى منتصــف القــرن الســابع  ــرج المراقبــة فــي قصــر الحصــن إل ــاء ب ــخ بن يعــود تاري
عشــر، وقــد كان المنــزل الســابق لعائلــة آل نهيــان الحاكمــة حتــى عــام 1966. 
الموقــع  وتجديــد  ترميــم  علــى  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تشــرف 
الــذي يمثــل مرحلــة هامــة مــن عمليــة صيانــة الحصــن وتطويــر الموقــع األثــري. 
ويضــم الموقــع أيضــًا المجلــس االستشــاري الوطنــي ومبنــى المجمــع الثقافــي 
البــارز. ويعتبــر الموقــع بأكملــه معلمــًا هامــًا فــي أبوظبــي ويمثــل وجهــة مهمــة 

للمقيميــن والســياح علــى حــد ســواء. 

االكتشافات األثرية
فــي أبريل-مايــو 2017، كشــفت أعمــال الصيانــة عــن بقايــا عــدد مــن الهيــاكل 
الداخليــة المقتطعــة مــن النتــوءات الطبيعيــة للصخــور الســاحلية التــي بنــي 
ــدة علــى وجــود بنــاء  ــة جدي فوقهــا الحصــن. وقدمــت هــذه التحقيقــات أيضــًا أدل
تكويــن  وتفاصيــل  التاريخيــة؛  الصــور  مــن  المعــروف  الداخلــي  الحصــن  وســط 
مبانــي القصــر الخارجــي (كالبراجيــل والفصــوص المتعــددة)، والمجلــس الشــمالي 
الشــرقي للشــيخ شــخبوط بــن ســلطان آل نهيــان، ومبانــي قصــر الحصــن مــن 
الخمســينات والســتينات مــن القــرن الثامــن عشــر؛ وبئــر تاريخــي يوجــد ناحيــة 
الغــرب مــن القلعــة الداخليــة. كمــا اســتطاعت األعمــال األثريــة التــي أجريــت مؤخــرًا 
فــي فنــاء الحصــن الداخلــي اســتخراج عــدد مــن الكــرات المدفعيــة المحفوظــة 
جيــدًا والتــي كانــت فــي الســابق ذخيــرة لمدافــع الحصــن، فضــالً عــن قطــع نقديــة 

ــى القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر. ــة يعــود تاريخهــا إل وشــظايا فخاري

المعرض والفعاليات
يحكــي معــرض قصــر الحصــن فــي مركــز قصــر الحصــن قصــة أبوظبــي والمراحــل 
التاريخيــة للمدينــة واألشــخاص الذيــن اتخذوهــا موطنــًا لهــم. ويحتــوي المعــرض 
علــى مــواد ثمينــة مــن الماضــي متاحــة أمــام الجمهــور لالطــالع علــى تاريــخ الحصــن 
والتعــرف عليــه، فضــالً عــن المخطــط الرئيســي لترميــم قصــر الحصــن. ويشــمل 
المعــرض أيضــًا فيلمــًا وثائقيــًا يعــرض الشــهادات الشــفوية التــي أدلــى بهــا الناس 
الذيــن عاشــوا داخــل الحصــن وحولــه. وقــد حظــي المعــرض بتدفــق مســتمر للــزوار 

منــذ افتتاحــه فــي فبرايــر 2017.
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قصر المويجعي
تقــام حفــالت بيــت العــود الموســيقية والفعاليــات الشــعرية فــي 

المويجعــي. قصــر 
يعــد قصــر المويجعــي، مســقط رأس صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وحاكــم أبوظبــي، موقعــًا ثقافيــًا 
مهمــًا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ونظــرًا لموقعــه فــي وســط مدينــة 
العيــن، فقــد تــم ترميــم المبنــى وتحويلــه إلــى متحــف يضــم معرضــًا يــروي قصــة 

حــكام آل نهيــان الذيــن أقامــوا فــي هــذا المــكان.

فــي ديســمبر 2017، أقــام موســيقيون مــن بيــت العــود حفــالت موســيقية فــي 
ــرة  ــذي تنظمــه دائ قصــر المويجعــي كجــزء مــن البرنامــج الســنوي الموســيقي ال
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي. وأخــذ الموســيقار األذربيجانــي شــهريار، برفقــة 
المعلميــن الموســيقيين فــي بيــت العــود، الجمهــور فــي رحلــة موســيقية عبــر 
الشــرق األوســط وآســيا الصغــرى بالمشــاركة مــع بعــض مــن الشــعراء اإلماراتييــن 
مــن ضمنهــم محمــد الهاشــمي وأحمــد المناعــي، مما خلــق حوارًا بين الموســيقى 
ورؤاهــم  وأفكارهــم  اإلماراتييــن  الشــعراء  أصــوات  وبيــن  والتقليديــة  العالميــة 

ــة. الجميل

وبالتعــاون مــع أكاديميــة الشــعر، احتفــل قصــر المويجعــي بالشــعر فــي فنــاء 
قصــر المويجعــي مــن خــالل سلســلة مــن األمســيات الشــعرية المتعلقــة باألهميــة 
الرمزيــة لقصــر المويجعــي، مســقط رأس صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان، رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة.



قلعة المربعة
كشفت الدراسات الجديدة عن مبانٍ تعود إلى حقبة السبعينات.

اســتمرت أعمــال الصيانــة فــي قلعــة المربعــة، التــي شــيدت ســنة 1948، طيلــة عــام 
2017. واكتشــفت الجهــود األثريــة أن جــزءًا مــن البوابــة الرئيســية وإحــدى غــرف 

إقامــة الحــرس ال تــزاالن باقيتــان منــذ فتــرة الســبعينات مــن تاريــخ القلعــة. 

األثريــة  األعمــال  اآلن، وتجــري  قائمــة ومحفوظــة بكاملهــا حتــى  القلعــة  تــزال  ال 
التفســيرية علــى قــدم وســاق لتجهيــز القلعــة لفتــح أبوابهــا أمــام زيــارة الجمهــور.

حصن السرة وبو حصن 
ألقــت البحــوث والتحاليــل العلميــة الجديــدة الضــوء علــى تاريــخ أبوظبــي قبــل 

وصــول قبائــل بنــي يــاس.

أيضــًا منطقــة  الســرة (وتســمى  المعروفــة بحصــن  الصحراويــة  المنطقــة  تقــع 
الســرة) علــى بعــد حوالــي 30 كلــم شــرق مدينــة زايــد. وتشــمل بقايــا الموقــع 
األثريــة برجــًا وســورًا دفاعيــًا، وهــو مــا يمثــل دليــالً محتمــالً علــى وجــود مقــرّ مؤمــن 
وخصائــص صناعيــة تتعلــق بصنــع األدوات المعدنيــة. وفــي ربيع عــام 2017، عقدت 
دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي شــراكة مــع متدربيــن مــن جامعــة زايــد إلجــراء 
مســح ميدانــي مفصــل وتحليــل للســيراميك، وتشــير نتائــج هــذا البحــث إلــى أن 
الموقــع كان مأهــوالً فــي القرنيــن الرابــع عشــر والخامــس عشــر. وبالتالــي فقــد 
ــخ  ســاهم الموقــع إســهامًا كبيــرًا فــي فهــم فتــرة مهمــة غيــر معروفــة فــي تاري
إمــارة أبوظبــي قبــل انتقــال قبائــل بنــي يــاس مــن منطقــة الظفــرة إلــى أبوظبــي. 

الواقــع فــي الصحــراء جنــوب غــرب  بــو حصــن،  ويعتبــر المبنــى المحصــن فــي 
تمــت عمليــة  وقــد  لفتــرة مماثلــة.  يعــود  آخــر  العيــن، موقعــًا صحراويــًا مهمــًا 
ــآكل قاعــدة  ــه جــراء ت ــة للمبنــى نظــرًا لتداعي التوثيــق وإجــراءات التثبيــت الطارئ

الجــدران بســبب األمطــار والريــاح فــي أوائــل عــام 2017.
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موقع التراث العالمي في العين
تقــوم دراســة جديــدة لواحــة هيلــي بإثــراء المعرفــة البشــرية عــن 

هــذا الموقــع القديــم.
ألن تاريخهــا يعــود إلــى األلفيــة الثالثــة قبــل الميــالد، تعــدّ واحــة هيلــي جــزءًا مــن 
مواقــع التــراث العالمــي لليونســكو فــي مدينــة العيــن بدولــة اإلمــارات العربيــة 
ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي  ــت دائ ــر عــام 2017، تعاون المتحــدة. وفــي فبراي
وجامعــة زايــد إلجــراء دراســة علميــة فــي الواحــة. وتعــد هــذه الدراســة األحــدث 
بــدأت فــي عــام  زمنيــًا ضمــن سلســلة دراســات عمليــة ميدانيــة تقــام ســنويًا 
2014 لتدريــب الطــالب اإلماراتييــن علــى منهجيــة علــم اآلثــار وتعريفهــم بالمواقــع 
ــة  ــذي أجــرى دراســات علمي ــة لواحــة العيــن. ويســعى هــذا المشــروع، ال الطبيعي
فــي القطــارة وواحتــي جيمــي وهيلــي، إلــى فهــم التسلســل الزمنــي لتطــور 
الميــدان والســجل  فــي  تــم تحديــده  الــذي  بالنشــاط  الواحــات وعالقتهــا  هــذه 
األثــري للمبانــي التاريخيــة القائمــة. وستســاهم بيانــات مخططــات هــذا المشــروع 
والمعلومــات األخــرى فــي تشــكيل أســاس لقائمــة جــرد مواقــع التــراث الثقافيــة 
ــة والتفســير األثــري للواحــة،  حيــث ستســتخدم فــي منــح األولويــة ألعمــال الصيان
التــي تعــد إحــدى العناصــر الرئيســية لموقــع التــراث العالمــي لليونســكو بمدينــة 
العيــن. وقــدم علمــاء اآلثــار نتائــج دراســة واحــة هيلــي فــي نــدوة الدراســات العربيــة 
فــي لنــدن فــي يوليــو عــام 2017 وفــي مؤتمــر دولــي فــي انتيــب، فرنســا فــي 

أكتوبــر عــام 2017. 

كمــا واصلــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي تطويــر الخطــة اإلداريــة لموقــع 
التــراث العالمــي بمدينــة العيــن وكذلــك المبــادئ التوجيهيــة للمناطــق العازلــة, 

وهــي المســاحات التــي تســاعد علــى تأميــن ســالمة الموقــع.

بيتي القديم
فــي فبرايــر ونوفمبــر 2017، قامــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بتنظيــم 
الثقافيــة  للمواقــع  للجمهــور  موجهــة  جولــة  وهــو  القديــم»،  «بيتــي  برنامــج 
والتاريخيــة لمدينــة العيــن. ويهــدف البرنامــج إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة المبانــي 
التاريخيــة فــي المدينــة. ويقــدم البرنامــج للجمهــور نظــرة استكشــافية علــى 
عليهــم  ويعــرض  العيــن،  مدينــة  فــي  التقليــدي  والمعمــار  القديمــة  المنــازل 

التــي كان يعتمدهــا ســكان اإلمــارات القدامــى.  البنــاء  أســاليب 

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعزيــز الوعــي بأهميــة التــراث المــادي فــي أبوظبــي 
وتعريــف الجمهــور والمؤسســات العاملــة فــي العيــن بثــراء المراحــل التاريخيــة 
لمدينــة العيــن وتشــجيعهم علــى الحفــاظ علــى التاريخ وحماية المبانــي التاريخية 

مــن الخطــر وتوعيتهــم بمســاوئ تعــرض التــراث الثقافــي للهــدم والضيــاع.
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المراكز المجتمعية
تتمثــل إحــدى مهــام دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي برعايــة المواهــب الفنيــة 
المحليــة وإثرائهــا، والوصــول إلــى شــرائح أوســع مــن أفــراد المجتمــع. وتهــدف دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي إلــى توفيــر بيئــة مناســبة للمحترفيــن والمقيميــن 
الجــدد الموهوبيــن للتعبيــر عــن أنفســهم وتبــادل األفــكار والخبــرات. ولتحقيــق 
هــذا الهــدف، تشــرف دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى مجموعــة متنوعــة 
تقــدم  حيــث  لهــا  التابعــة  والمناطــق  أبوظبــي  فــي  المجتمعيــة  المراكــز  مــن 
هــذه المراكــز دورات تدريبيــة وورشــات للفنــون والتــراث، وتســتضيف األنشــطة 
واألحــداث والبرامــج المناســبة لجميــع األعمــار وذلــك عبــر وســائط ثقافيــة مختلفــة، 

بمــا فــي ذلــك مجموعــة متنوعــة مــن الفنــون البصريــة وفنــون األداء.



منارة السعديات
توســعت برامــج الفعاليــات لتمتــد إلــى المســاحة التــي تــم تجديدهــا 
 MASmash حديثــًا، لنلحــظ دخــول األمســيات الرمضانيــة وبرنامــج

إضافــة إلــى عــدد مــن الفعاليــات األخــرى.
واألنشــطة  التدريبيــة  والــدورات  العمــل  بــورش  حافــل  برنامــج  وجــود  مــع 
رائعــًا  مرفقــًا  مؤخــرًا  تجديدهــا  تــم  التــي  الســعديات  منــارة  تعتبــر  واألحــداث، 
يتمتــع بتكنولوجيــا متطــورة، ومركــزًا بنــي خصيصــًا للفنــون يفتــح أبوابــه أمــام 
المواطنيــن والمقيميــن والســياح. توفــر منــارة الســعديات التــي افتتحــت فــي عــام 
2009، للمجتمــع منصــة تفاعليــة للمشــاركة فــي األنشــطة الفنيــة التــي تحيــي 
رؤيــة المنطقــة الثقافيــة فــي الســعديات وتمثلهــا أحســن تمثيــل. وباإلضافــة إلــى 
الحديقــة الخارجيــة التــي تقــام فيهــا الفعاليــات فــي الهــواء الطلــق، تتضمــن منــارة 
الســعديات مســرحًا يتســع لـــ 250 مقعــدًا وثالثــة صــاالت عــرض فنيــة للمعــارض 
المؤقتــة، ويوجــد فيهــا اآلن ســتوديو للفنــون صمــم خصيصــًا لمشــاركة الــزوار 
مــن جميــع األعمــار فــي مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات اإلبداعيــة مــع مدربيــن 

يقدمــون أعلــى المســتويات مــن الخبــرة الفنيــة. 

األمسيات الرمضانية
يتيــح برنامــج األمســيات الرمضانيــة الــذي أطلــق فــي مايــو عــام 2017، للزائريــن 
فرصــة التعــرف علــى جوهــر الثقافــة اإلماراتيــة مــن خــالل الموســيقى وفنــون األداء 
التفاعليــة. وفــي دورة عــام 2017، اســتقطب البرنامــج قرابــة 4,000 شــخص، حيــث 
قــدم برنامــج األمســيات عــروض أداء ودروســًا مفتوحــة بإشــراف مدربيــن مــن بيــت 
العــود، علــى اآلالت الموســيقية العربيــة. فيمــا دعــي الــزوار الراغبــون فــي التعــرف 
علــى أساســيات عــزف آلــة القانــون والعــود لحضــور حفلــة موســيقية خاصــة. وقــد 
تــم كذلــك تقديــم عــروض األداء والمحاضــرات وإلقــاء األشــعار حــول معانــي شــهر 
رمضــان المبــارك، فضــالً عــن ورشــات التدريــب التعليميــة فــي موضــوع التــراث 
الثقافــي المــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وأنجــز كل هــذا كجــزء مــن 

برنامــج الــدورة األولــى مــن األمســيات الرمضانيــة.

MASmash
فــي ديســمبر 2017، أتــاح برنامــج MASmash للحضــور فرصــة مشــاهدة مجموعــة 
ــد مــن  متنوعــة مــن فقــرات «البــوب آرت» فــي مختلــف المجــاالت. وقــد دعــي العدي
الفنانيــن مــن الدولــة والمنطقــة لتقديــم عــروض أداء فــي حفــل إطــالق الحلــة 
الجديدة لمنارة الســعديات التي تم تجديدها مؤخرًا. وشــملت العروض واألنشــطة 
فريــق الباركــور DXB، وهــو الفريــق الــذي أدى عــروض الباركــور، الــذي يعــرف كذلــك 
. والبيتبوكســر راي، وهــو بطــل اإلمــارات فــي البيــت بوكــس لســنة  بالركــض الحــرّ
2012؛ والفنــان الكوميــدي اإلماراتــي علــي الســيد؛ واألخــوان الكويتيــان يعقــوب 
الديــرة،  عيــال  باســم  أكثــر  يُعرفــان  راب  الرفاعــي، وهمــا مغنيــا  الرحمــن  وعبــد 

باإلضافــة إلــى عــروض أداء شــركة ســيما (SIMA) لفنــون األداء المعاصــرة.
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نبذة عن صانع العود عمرو فوزي
1973 ونشــأ فــي القاهــرة  ولــد عمــرو فــوزي عــام 
بمصــر حيــث حصــل علــى دبلــوم فــي التجــارة عــام 
1993. درس عمــرو فــوزي العــزف علــى العــود فــي 
معهــد الموســيقى العربيــة بالقاهــرة، لكنــه انتقل 
بعــد ذلــك إلــى فــن النحــت. عمــل عمــرو فــي مجــال 
القطــع األثريــة والتحــف واألغــراض الفنيــة الخشــبية. 
ف عمــرو علــى  وخــالل دراســته فــي بيــت العــود، تعــرّ
طبيعــة آلــة العــود وأنــواع الخشــب التــي يصنــع 
منهــا. التقــى عمــرو بنصيــر شــمة عــام 2000 وشــرع 
يتعلــم منــه نظريــة صناعــة العــود والعــزف عليــه. 
أنهــى عمــرو دراســته عــام 2002 وتخــرج مــن بيــت 
وأصبــح  الشــرف.  مرتبــة  مــع  القاهــرة  فــي  العــود 
عمــرو أحــد أهــم المعلميــن فــي المعهــد، حيــث 
ــدرِّس اآلن تاريــخ آلــة العــود وصناعتــه فــي بيــت  يُ
العــود. صنــع عمــرو، منــذ تخرجــه حتــى اآلن أكثــر 
مديــرًا  ســنتين  لمــدة  وعمــل  عــود  آلــة   198 مــن 
مســؤوالً عــن ورشــة صناعــة آلــة العــود فــي بيــت 

العــود فــي أبوظبــي.

بيت العود
تطــورت هــذه المؤسســة الفنيــة إلــى معهــد متكامــل لتدريــس 
تاريــخ اآلالت الموســيقية العربيــة ونظرياتهــا والعــزف عليهــا، بمــا فــي 
ذلــك أول منهــج تعليــم احترافــي علــى آلــة الربابــة والترحيــب بالــزوار 

لعيــش هــذه التجربــة الثقافيــة.
العــود  علــى  العــزف  بتقاليــد  لالحتفــال   2008 عــام  فــي  العــود  بيــت  تأســس 
ــم، كمــا أن المعهــد  ــة فــي العال وتعليمــه، ويعتبــر العــود أحــد أقــدم اآلالت الوتري
ــم كذلــك العــزف علــى اآلالت األخــرى مثــل الربابــة والتشــيلو الشــرقي. وعلــى  يعلّ
امتــداد الســنوات التــي انقضــت منــذ تأسيســه، توســعت عــروض بيــت العــود، 
التــي تهــدف للحفــاظ علــى التــراث الموســيقي لدولــة اإلمــارات وبلــدان المنطقــة. 
ــة، كمــا  يقــدم المعهــد دورات تدريبيــة علــى اآلالت الموســيقية العربيــة التقليدي
يتيــح للــزوار مــن اإلمــارات والعالــم فرصــة التعــرف علــى التــراث الموســيقي لدولــة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة والعالــم العربــي.

استراتيجية جديدة
جديــدة  رؤيــة  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  أطلقــت   ،2017 عــام  فــي 
وطموحــة لبيــت العــود تتمثــل فــي تعزيــز مكانتــه الحاليــة كمعهــد متكامــل 
لتدريــس تاريــخ الموســيقى العربيــة ونظرياتهــا والعــزف عليهــا. وعــالوة علــى 
ذلــك، تكريــس بيــت العــود لتوفيــر منصــة لالبتــكار واإلبــداع اللــذان يدعمــان دور 

اإلماراتيــة. للعاصمــة  الثقافــي  المشــهد  فــي  الموســيقى 

لذلــك وابتــداءً مــن عــام 2017، شــرع بيــت العــود فــي تقديــم دورات موســيقية 
لتعلــم العــزف علــى العــود والقانــون وآلــة التشــيلو بمــا فيهــا تعلــم دوزنــة اآلالت 
الموســيقية والصولفيــج، فضــالً عــن منهجــه التدريبــي األحــدث الخاص بآلــة الربابة. 
وقــد قــام المعهــد بزيــادة برامجــه التدريبيــة إلــى مــا يقــرب مــن 25 حصــة أســبوعيًا 
فــي عــام 2017، بمــا فــي ذلــك توفيــر المناهــج الدراســية لمســاعدة الموســيقيين 

المتخرجيــن علــى إتقــان هــذه اآلالت وقــراءة النوتــات الموســيقية أيــًا كان نوعهــا.

وخــارج الفصــول الدراســية، يوفــر بيــت العــود للــزوار المحلييــن والدولييــن إمكانيــة 
حضــور ورشــة عمــل لمعرفــة كيفيــة صنــع آلــة العــود. وقــد قدمــت سلســلة حفــالت 
بيــت العــود، التــي يؤديهــا الطــالب الموهوبــون ومعلمــو المعهــد والموســيقيون 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي   2017 عــام  فــي  موســيقية  حفلــة   11 العالميــون، 

األماكــن فــي أبوظبــي. 
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حفالت التخرج بيت العود 
الموسيقية 2017 

18 أبريل 2017 
أحمد علي المنصوري (آلة العود)

حفالت تخرج بيت العود 
فــي عــام 2017، احتفــل بيــت العــود بتخــرج ســتة طــالب، قــام كل منهــم بــأداء 

موســيقي فــي حفــل التخــرج. 

الســعديات  فــي منــارة  أكتوبــر   17 فــي  أقيــم  الــذي  التخــرج  فيمــا حضــر حفــل 
المغنيــة الفلســطينية نانســي خلــف زكاك. وقــد ركــزت حفلة نانســي الموســيقية 
ــز األغنيــة الشــعبية الفلســطينية.  علــى مختلــف األشــكال والخصائــص التــي تميّ
وقدمــت مختــارات مــن األغانــي الشــعبية التــي تــم جمعهــا وتوثيقهــا مــن خــالل 
مســح ميدانــي قامــت بــه خــالل زياراتهــا األخيــرة إلــى فلســطين. كمــا ســجلت 

ــي. ــك وحللــت مجموعــة مــن هــذه األغان نانســي خلــف زكاك كذل

افتتاح ورشة آلة العود وجولة بيت العود
ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بافتتــاح ورشــة  فــي نوفمبــر2017، احتفلــت دائ
ــددت حديثــًا، حيــث يقــوم أحــد المصمميــن بصناعــة آلتــي  بيــت العــود التــي جُ
العــود والقانــون، وتتضمــن الورشــة منفــذًا للبيــع بالتجزئــة. يتــم تصميــم آالت 
ــى إتقــان  العــود التــي يصنعهــا بيــت العــود بغــرض مســاعدة الموســيقيين عل
التقنيــات األكثــر صعوبــة فــي تعلمــه، واحتــراف الطــرق العصريــة المتطــورة للعــزف 
عليــه والتــي ظهــرت فــي العقــود األخيــرة. وتتمثــل إحــدى أهــم المزايــا التــي تتمتــع 
بهــا آالت العــود المصنوعــة فــي بيــت العــود بدقــة أبعادهــا بإشــراف الفنــان نصيــر 

شــمة. وتعتبــر آالت العــود هــذه آالت موســيقية رائعــة ســهلة الحمــل واإلصــالح. 

وقــد تــم اســتخدام المســاحة التــي تــم تجديدهــا بشــكل فــوري مــع طــرح سلســلة 
للــزوار فرصــة تجربــة  الجديــدة، والتــي تتيــح  اإلماراتيــة  الســياحية  الجــوالت  مــن 
عناصــر مختلفــة مــن نمــط الحيــاة والثقافــة والمعالــم الســياحية فــي أبوظبــي. 
وتقــود إحــدى هــذه الجــوالت الــزوار إلــى بيــت العــود، حيــث تتضمــن الجولــة مقدمــة 
عــن تاريــخ آلــة العــود والقانــون والربابــة بمــا فــي ذلــك دور هــذه اآلالت الموســيقية 
فــي تطــور الموســيقى الكالســيكية الشــرقية والغربيــة علــى حــد ســواء. وتشــمل 
الجولــة أيضــًا عزفــًا علــى العــود والقانــون، وزيــارة إلــى ورشــة العمــل الجديــدة 

لصناعــة هــذه اآلالت ومحــل بيعهــا بالتجزئــة.

إدخال منهج تدريس آلة الربابة
 إن أحــدث اإلضافــات فــي المنهــاج الدراســي لمعهــد بيــت العــود تتمثــل فــي 
آلــة الربابــة. قــام المعهــد بإدخــال فصــول تعليــم الربابــة فــي  منهــاج تعليــم 
ســبتمبر 2017 وذلــك لتعزيــز مهمتــه فــي الحفــاظ علــى التــراث الموســيقي لدولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتدريــب الجيــل القــادم مــن عازفــي الربابــة المحترفيــن.

19 نوفمبر 2017: 
مريم عمار وياسمين خالد (آلة القانون) 



مركز القطارة للفنون
فتحــت ثــالث مبــادرات جديــدة نظمتهــا دائــرة الثقافــة والســياحة 
- أبوظبــي األبــواب أمــام المجتمــع ليشــارك فــي المشــهد الفنــي 
المعاصــر ويتفاعــل معــه، ووفــرت الدائــرة منصة للفنانيــن المقيمين 

فــي اإلمــارات لعــرض أعمالهــم. 
وعنــد افتتاحــه فــي عــام 2011، بعــد أعمــال تجديــد واســعة النطــاق، كان الغــرض 
المجتمــع مــن دراســة  أفــراد  ــن  القطــارة للفنــون توفيــر مرفــق يمكّ مــن مركــز 
الفنــون المختلفــة وممارســتها. يتكــون مركــز الفنــون ومجمعــه مــن بــرج تقليــدي 
مبنــي بالطــوب ومنــزل يقــع فــوق تــلّ يطــل علــى حدائــق النخيــل فــي واحــة 
قطــارة. يســتطيع زوار المركــز حضــور مجموعــة واســعة مــن البرامــج الثقافيــة 
ــة  تتمحــور حــول التــراث والفنــون المختلفــة. ويضــم المركــز أيضــًا ورشــةً متكامل
التجهيــز لصناعــة الفخــار، وغرفــة رقميــة تقــدم دروســًا فــي التصويــر الفوتوغرافــي 

والفنــون الرقميــة، وســتوديو واســع مخصــص لفــن الخــط وقاعــة معــارض. 

مبــادرات  ثــالث  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  2017، نظمــت  عــام  وفــي 
ســاهمت فــي زيــادة عــدد زوار مركــز القطــارة للفنــون بمــا يزيــد بنســبة %66 تقريبــًا 

عــن زوار العــام 2016.

كوالج: معرض لمجموعة من فناني الوسائط المختلطة
نظــم مركــز القطــارة للفنــون مــن 15 أبريــل إلــى 16 يونيــو 2017 معرضــًا بعنــوان: 
كــوالج: معــرض لمجموعــة مــن فنانــي الوســائط المختلطــة. حيــث قامــت دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بتوجيــه دعــوة مفتوحــة للفنانيــن فــي مختلــف 
أنحــاء دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لعــرض أعمالهــم فــي معــرض جماعــي 
مفتــوح أمــام الجمهــور. وقــد أبــرزت مجموعــة األعمــال الفنيــة المختــارة اســتخدام 
المــواد المختلطــة كشــكل فنــي، كمــا شــكل المعــرض فرصــة فريــدة للفنانيــن 
اإلماراتييــن مــن مختلــف األجيــال والخلفيــات لاللتقــاء والتفاعــل مــع الجمهــور ومــع 

بعضهــم البعــض.

19 أبريل 2017: 
حسن عمار وسامر الكردي (آلة العود)

17 أكتوبر 2017:
 نانسي خلف زكاك (أداء غنائي)
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األلعاب اإلماراتية التقليدية
قبــل أن تصبــح األشــكال الجديــدة لإلعــالم جــزءًا أساســيًا مــن كل بيــت فــي اإلمــارات 
القليلــة  الترفيــه  وســائل  إحــدى  التقليديــة  األلعــاب  كانــت  المتحــدة،  العربيــة 
المتاحــة أمــام األطفــال. ومثلمــا هــو الحــال فــي كل مجتمــع، أدت األلعــاب التقليديــة 
دورًا هامــًا فــي نقــل المعــارف والتقاليــد والمفاهيــم مــن جيــل إلــى آخــر، فضــالً عــن 
تشــجيع األطفــال علــى تعلــم التعــاون والتضامــن، واالبتــكار وروح الفريــق. ومــع 
ــارات  ــراث اإلم ــة مــن ت ــغ األهمي ــًا بال ــة جانب مــرور الوقــت، أصبحــت األلعــاب التقليدي

العربيــة المتحــدة. 

نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي معــرض «األلعــاب التقليديــة اإلماراتية» 
التــي  األلعــاب  التقليديــة فــي شــكل معاصــر، هــذه  األلعــاب  لتقــدم للجمهــور 
منــا  العديــد  تلهــم  اآلن  حتــى  تــزال  ال  والتــي  الســابقة  األجيــال  وعــي  شــكلت 
اليــوم. وأبــرز المعــرض ســتة ألعــاب إماراتيــة األكثــر شــعبية: التيلــة وحبيــل الزبيــل 
ت والكرابــي والمريحانــة. قــدم الفنانــون المعاصــرون أعمــاالً  بــوُّ والدســيس والَزُّ
فنيــة مســتوحاة مــن هــذه األلعــاب تعكــس الطابــع العالمــي لهــذا األداء المفعــم 
وربطهــم  األطفــال  جمــع  فــي  األلعــاب  هــذه  تســاهم  وكيــف  الطفولــة  ببــراءة 
ببعــض، ليــس فــي اإلمــارات وحســب بــل وأيضــًا فــي جميــع أنحــاء العالــم، وذلــك 

ــداع.  مــن خــالل الخيــال واإلب

معرض جنون الكرتون
ــى 13  ــذي أقيــم فــي الفتــرة مــن 24 ســبتمبر إل أظهــر معــرض جنــون الكرتــون ال
نوفمبــر 2017 فــي مركــز القطــارة للفنــون المجتمــع اإلماراتــي المتزايــد مــن رســامي 
الكرتــون. اســتخدم هــؤالء الفنانــون الموهوبــون براعتهــم الفنيــة إلنشــاء أعمــال 
فنيــة ترصــد مفارقــات الطبيعــة البشــرية والســلوكيات االجتماعيــة وتعقيــدات 
ــق عليهــا بشــكل ســاخر ومــرح. وقــد وفــر المعــرض مجــاالً  الحيــاة العصريــة وتعلّ
للفنانيــن المعروفيــن لعــرض أعمالهــم وفتــح البــاب أمــام الفنانين الجــدد لتطوير 
مواهبهــم، كل ذلــك فــي مزيــج حيــوي مــن الرســوم الكاريكاتوريــة والقصــص 
المصــورة واألفــالم المتحركــة وأيضــًا كجــزء مــن برنامــج ترفيهــي شــامل. ثــم انتقــل 
المعــرض إلــى منــارة الســعديات مــع أعمــال فنيــة إضافيــة حيــث أقيــم هنــاك مــن 

23 نوفمبــر إلــى 23 ديســمبر 2017.

وفــي الفتــرة مــن 12 إلــى 14 أكتوبــر 2017، قــدم فنانــو جنــون الكرتــون العديــد 
مــن ورش العمــل للحاضريــن تمحــورت حــول المهــارات األساســية الالزمــة وفــن 

الكوميكــس   بشــكل عــام:

• مقدمة للغة كتب الكوميكس: التعبير والعاطفة
• صنع الكوميكس: رسم األصوات والحركات

• ورشة عمل للقصص الشعبية
• أساسيات الرسم والتصوير
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المرسم الحر ومركز فنون األطفال
شهد المرسم الحر ومركز فنون األطفال نموًا في برامجهما الفنية.

فــي عــام 2017، قــدم المرســم الحــر، وهــو مركــز يعمــل كورشــة عمــل فنيــة، برامــج 
تعليميــة متخصصــة ومعتمــدة مــن قبــل وزارة التعليــم، حيــث شــهدت هــذه 

ــادةً بنســبة 53 بالمئة مــن الحضــور. البرامــج زي

أمــا مركــز األطفــال للفنــون، الــذي أنشــئ فــي عــام 1986 لرعايــة المواهــب الفنيــة 
وفضــول وإبــداع األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ســت وخمــس عشــرة ســنة، 
فقــد وفــر تقريبــًا 300 فصــل دراســي فــي عــام 2017، وجــذب أكثــر مــن 2,500 طفــل.

ــة األطفــال الذيــن يحضــرون الورشــات، وتــم  ــز تجرب ــد المركــز لتعزي كمــا تــم تجدي
التجديــد كذلــك لجعلــه يســتوعب دورات إضافيــة، بســبب الطلــب المتزايــد عليها.
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المتاحف المفتوحة للجمهور
شــهد العــام الماضــي حدثــًا هامــًا انتظــره الكثيــرون، وهــو الحــدث المتمثــل فــي 
افتتــاح «اللوفــر أبوظبــي». كمــا شــهد متحــف العيــن، أول متحــف فــي الدولــة، عامــًا 

حافــالً كذلــك، جــذب خاللــه أكثــر مــن 30 ألــف زائــر.
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اللوفر أبوظبي
يعــد هــذا المتحــف األول مــن نوعــه فــي العالــم العربــي، حيــث أن 
المختلفــة  الثقافــات  بيــن  يجمــع  عالمــي  متحــف  أبوظبــي  اللوفــر 
البشــر.  يتشــاركها جميــع  التــي  القصــص  علــى  الضــوء  ليســلط 
وكشــف اللوفــر أبوظبــي فــي 11 نوفمبــر 2017، للعالــم عــن متحــف القــرن الواحــد 
أتــوا الستكشــاف الهندســة  الذيــن  الــزوار  ، مســتقبالً آالف  العالمــيّ والعشــرين 

ــة التحــف فــي صــاالت العــرض.  ــة الرائعــة للمتحــف واالســتمتاع برؤي المعماري

وأفــادت مجلــة ذي آرت نيــوز بيبــر أن افتتــاح متحــف اللوفــر أبوظبــي كان االفتتــاح 
األكثــر أهميــة للعــام 2017. وقــد وصلــت التغطيــة اإلعالميــة واالجتماعيــة حــول 

ر بأكثــر مــن 10 مليــار. حــدث االفتتــاح لوحــده إلــى وصــول عالمــي يقــدّ

يعــدّ اللوفــر أبوظبــي عنصــرًا هامــًا مــن رؤيــة أبوظبــي لالســتثمار فــي الثقافــة، 
والتعليــم، والســياحة. ونظــرًا ألنــه ثمــرة اتفــاق حكومــي بيــن حكومــة اإلمــارات 
ــد اللوفــر أبوظبــي  ــة فرنســا ســنة 2007، حيــث يجسّ العربيــة المتحــدة وجمهوري
ــة متاحــف فرنســا، وهــي الهيئــة التــي  متحفــًا ذا معاييــر عالميــة مــن خــالل وكال
تشــرف علــى ســبعة عشــر متحفــًا فرنســيًا حيــث تمكــن اللوفــر أبوظبــي مــن 
ــل ويستكشــف  االســتفادة التامــة مــن الخبــرة الفرنســية العريقــة فــي المجــال ب

اآلن كصــرح رائــد اآلفــاق الجديــدة للمتاحــف.

إن أكثــر مــن نصــف الموظفيــن األساســيين فــي اللوفــر أبوظبــي إماراتيــون فيمــا 
ينتمــي بقيــة الموظفيــن لجنســيات مختلفــة. وكجــزء مــن االتفــاق الحكومــي 
الدولــي، أتيــح أمــام الموظفيــن اإلماراتييــن فــرص تدريــب ال نظيــر لهــا فــي مجــال 
المتاحــف، بمــا فيهــا فــرص تدريــب أثنــاء العمــل علــى أيــدي خبــراء فــي المجــال 

وفــرص التنقــل وزيــارة المتاحــف الفرنســية المهمــة. 



الهندسة المعمارية للمتحف
قــام جــان نوفيــل، المهنــدس المعمــاري الفرنســي الحائــز علــى جائــزة بريتزكــر، 
بتصميــم اللوفــر أبوظبــي كـ«مدينــة متحفيــة» فــي البحــر مــع سلســلة مغايــرة 
مــن المبانــي البيضــاء عددهــا خمــس وخمســون مســتوحاة مــن الفــن المعمــاري 
للمدينــة العربيــة المتميــز بأســقفه المنخفضــة. تتألــف قبتــه األيقونيــة مــن 7,850 
نجمــة معدنيــة فريــدة متموضعــة فــوق أشــكال هندســية معقــدة بحيــث تخلــق 
مشــهد «شــعاع النــور» مــا يذكرنــا بأشــجار النخيــل المتشــابكة فــي واحــات اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. يحتــوي اللوفــر أبوظبــي كذلــك علــى 6,400 متــر مربــع مــن 
مســاحة العــرض الدائمــة و2,000 متــر مربــع مــن مســاحة العــرض المؤقتــة، ومتحفــًا 
لألطفــال، وقاعــة محاضــرات تضــم 270 مقعــدًا، ومقهــى، ومتجــر، ومطعمــًا مــن 

الطــراز العالمــي ســيتم افتتاحــه فــي وقــت الحــق مــن عــام 2018.
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أسد «ماري-تشا» جنوب إسبانيا أو جنوب إيطاليا 1000-1200 برونز © اللوفر أبوظبي - غريغ غاراي



”إن الذين يؤمنون بقيم المتاحف الموسوعية 
-تلك المتاحف التي تضم مجموعات تمثل مختلف 

ثقافات العالم المتنوعة، والتي تغذي حس الفضول 
واالستكشاف وتؤدي إلى التفاهم واحتضان 

االختالف في العالم- سيجدون في اللوفر أبوظبي 
مكانهم المثالي“ 

جيمس كونو - رئيس صندوق بول جيتي ومديره 
التنفيذي.

”إذًا من المنطقي تمامًا أن طريقة التفكير الجديدة 
عن تاريخ الخلق، متحررةً من صبغتها الغربية، بارزة 

في [اللوفر أبوظبي]. يبقى أمامنا فقط أن نرى ما 
إذا كانت آثار هذه الثورة ملموسة في كل مكان آخر 

أم ال، ولربما حتى نراها في متحف اللوفر نفسه“

فيليب داغن عمود النقد الفني جريدة لوموند، 
نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

”يتجلى الجانب اإلبداعي من [اللوفر أبوظبي] في 
أنه متحف يضم مختلف الثقافات حيث تجد األعمال 

الفنية الغربية وغير الغربية معروضة جنبًا إلى جنب“. 

هوالند كوتر، عمود النقد الفني، نيويورك تايمز، 
نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

البرامج والتعليم
يقــدم المتحــف للــزوار مجموعــة متنوعــة مــن ورش العمــل والجــوالت التــي يقودهــا 
مكثــف  تدريــب  علــى  المرشــدون  يحصــل  أن  يتطلــب  الــذي  األمــر  المرشــدون، 
وخبــرة واســعة. ويقــدم المتحــف أيضــًا برنامجــًا قويــًا للترجمــة الشــفوية، بمــا فــي 
ــي للجــوال أو يمكــن  ــك دليــالً مــن الوســائط المتعــددة (متــاح كتطبيــق مجان ذل
ــد مــن  اســتخدامه علــى جهــاز لوحــيّ مؤجــر)، وطــاوالت تفاعليــة، وأفالمــًا والعدي
األمــور األخــرى. كمــا قــام المتحــف كذلــك بنشــر سلســلة مــن المطبوعــات باللغــات 
العربيــة واإلنجليزيــة والفرنســية، أحــرزت مرتبــة األكثــر مبيعــًا فــي المحــل التجــاري 

التابــع للمتحــف. 

اللوفر أبوظبي يفتح أبوابه أمام العالم
أقيــم حفــل االفتتــاح الرســمي لمتحــف اللوفــر أبوظبــي فــي 8 نوفمبــر 2017، تــاله 
اللوفــر أبوظبــي  افتتــح   .2017 11 نوفمبــر  الجمهــور فــي  افتتــاح كامــل لعامــة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة ورئيــس 
مجلــس الــوزراء وحاكــم دبــي، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، وإيمانويــل ماكــرون، 

رئيــس الجمهوريــة الفرنســية.

اســتقبل المتحــف فــي حفــل االفتتاح رؤســاء الدول والســفراء والــوزراء والمندوبين، 
وغيرهم. وحضر حفل االفتتاح الشــيخ محمد بن راشــد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وحاكــم دبــي؛ وجاللــة ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة؛ وصاحــب الجاللــة 
الملــك محمــد الســادس ملــك المغــرب؛ ومحمــد أشــرف غنــي رئيــس افغانســتان.  
ــة  ــك حكامــًا ووزراء مــن اإلمــارات العربي ــار الشــخصيات كذل وضــم الحضــور مــن كب
المتحــدة، ومــدراء المتاحــف مــن مختلــف أنحــاء العالــم بمــا فــي ذلــك مــدراء المتاحف 

الفرنســية ووســائل اإلعــالم العالميــة المهمــة.

ضــم حفــل االفتتــاح كلمــات ألقاهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم والرئيــس إيمانويــل ماكــرون، تالهــا حفلــة موســيقية أدتهــا أوركســترا 
إنســوال التــي امتزجــت مــع «الشــلة» (وهــي فــن غنائــي تقليــدي مــن اإلمــارات) 

وعــرض ضوئــي علــى القبــة المميــزة للمتحــف.

وقــد اســتضافت االحتفــاالت العامــة التــي دامــت أربعــة أيــام بعــد االفتتــاح أكثــر مــن 
250 مــن الموســيقيين والمغنيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم، فضــالً عــن عــدة برامــج 
ــر  ــًا دراســيًا يدعــى لقــاءات اللوف ــر اســتضاف المتحــف يوم متنوعــة. وفــي 9 نوفمب
أبوظبــي حيــث اســتقطب أكثــر مــن 300 متخصــص من المجتمع الثقافــي العالمي.

اإلشادة الدولية
صــف افتتــاح اللوفــر أبوظبــي بأنــه «بــال شــك أهــم افتتــاح متحفــي حــدث فــي  وُ
دوليــة  دوريــة  وهــي  بيبــر،  نيــوز  آرت  ذي  مجلــة  تقريــر  فــي  وذلــك   «2017 ســنة 
تغطــي مواضيــع الفنــون البصريــة والثقافــة. وبطبيعــة الحــال، اســتثار افتتــاح 
اللوفــر أبوظبــي تغطيــة إعالميــة مهمــة فــي كل أنحــاء العالــم بتقاريــر اخباريــة 
كتبتهــا وصورتهــا وســائل اإلعــالم الرائــدة. وهكــذا نجــد فــي الفتــرة الممتــدة 
مــن ســبتمبر/أيلول إلــى نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017، أكثــر مــن 16,500 مقــال 
إعالمــي وصــل إلــى الجمهــور فــي أكثــر مــن أربعيــن دولــة ناطقــة بخمســة عشــر 
لغــة مختلفــة. وقــد كان واحــد مــن بيــن كل خمســة أخبــار تذكــر أبوظبــي فــي 
شــرق  ودول  واليابانيــة  والصينيــة  العربيــة  وتويتــر  التقليديــة  اإلعــالم  وســائل 
أوروبــا تتحــدث عــن اللوفــر أبوظبــي خــالل تلــك الفتــرة. وقــد كان االســتقبال الحــار 
لهــذا االفتتــاح واضحــًا بيــن الصحفييــن وعامــة الجمهــور الذيــن كانــوا يعيــدون 
ــة. ــر أبوظبــي فــي الشــبكات االجتماعي ــار والمقــاالت عــن متحــف اللوف نشــر األخب
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متحف العين
يواصــل أول متحــف فــي الدولــة جــذب الجمهــور لرؤيــة مجموعتــه 

التــي تبــرز التــراث الثقافــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
يعتبــر متحــف العيــن أقــدم متحــف فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث يضــم 
المتحــف مجموعــة مــن األعمــال التــي تمتــد زمنيــًا علــى مــدى قــرون مــن القطــع 
األثريــة واألســلحة والمصنوعــات الفخاريــة التــي تعــود للمنطقــة. وفــي عــام 2017، 
نظمــت الدائــرة سلســلة مــن األحــداث والبرامــج التــي تركــز علــى مجموعــة المتحــف 
الدائمــة، كمــا ركــزت أيضــًا علــى المواضيــع المتعلقــة بعلــم اآلثــار واألثنوجرافيــا 

التــي تتميــز بهــا المجموعــة. 

ســاعدت البرامــج التــي تهــدف إلشــراك الجمهــور مثــل جولــة «المتاحــف ليــالً» التــي 
ــة،  ــخ المتحــف وقطعــه األثري ــات حــول تاري ــو والمحاضــرات والمحادث ــت فــي ماي أجري
وورش العمــل حــول مجموعــة المتحــف األثريــة، فــي جــذب 46,000 زائــر في عــام 2017. 



المتاحف المخطط لها
ومــن المقــرر تشــييد متحفيــن آخريــن ســيتم افتتاحهمــا فــي الســنوات القادمــة. 
حيــث ســيكون متحــف زايــد الوطنــي المتحــف الوطنــي لإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
القــرن  بفنــون  لالســتمتاع  فريــدًا  مكانــًا  أبوظبــي  جوجنهايــم  ســيكون  فيمــا 
العشــرين والحــادي والعشــرين، مــن خــالل منظــور عالمــيّ حقيقــي. وسيســهم 
كال المتحفيــن فــي جعــل المنطقــة الثقافيــة فــي الســعديات تجســيدًا ملموســًا 

لاللتــزام بخلــق حــوار تفاعلــي بيــن ثقافــة اإلمــارات وثقافــات العالــم.
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متحف زايد الوطني 
ســيكون متحــف زايــد الوطنــي المتحــف الوطنــي لإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.
يعتبــر متحــف زايــد الوطنــي مركــزًا حضريــًا للتعلــم وتبــادل المعرفــة، وســيحكي 
المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  القديــم  والتاريــخ  أبوظبــي  قصــة  المتحــف 
وســيقوم هــذا المتحــف مســتلهمًا قيــم األب المؤســس المغفــور لــه بــإذن اهللا 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهللا ثــراه، بعــرض المحطــات الرئيســية 
فــي حياتــه، وتطويــره لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســيلقي المتحــف الضــوء 
علــى التاريــخ الثــري لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعالقاتهــا الثقافيــة فــي 

ــم. مختلــف أنحــاء العال

صمــم المتحــف المعمــاري اللــورد نورمــان فوســتر الحائــز علــى جائــزة بريتزكــر، حيث 
ا بــارزًا مــن التــراث الثقافــي  اســتوحي تصميمــه مــن الصقــور، التــي تعتبــر جــزءً

اإلماراتــي، مــع خمســة أبــراج توحــي بقمــم أجنحــة هــذه الطيــور األبيــة. 

التوعية والتعاون التربوي
فــي عــام 2017، نشــرت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي عــددًا مــن األبحــاث 
فــي  المتخصصيــن  زايــد  جامعــة  مــن  متدربيــن  مــع طــالب  بالتعــاون  العلميــة 
الوطنــي مركــزًا مرجعيــًا للطلبــة  زايــد  الدراســات اإلماراتيــة. وســيكون متحــف 
المتخصصيــن فــي الدراســات اإلماراتيــة، كمــا أن برنامــج التعليــم والتوعيــة ســيبرز 

هــذا الجانــب مــن المتحــف. 

أمثلة عن نماذج من الحوارات العامة
آداب المجلس والقهوة.

تستكشف هذه الفعالية آداب المجلس والجذور 
التاريخية إلعداد القهوة، وتقديمها وشربها، 

وتغوص جلسة النقاش التي يلقيها المتخصصان 
في التراث عبد اهللا خلفان الهامور وعلي سالم 

الظنحاني، في تاريخ الضيافة اإلماراتية وآداب 
المجلس والقهوة الذي يعد أحد أهم عناصر التراث 

غير المادي الذي أدرج في قائمة اليونسكو للتراث 
الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2015.

الخيول العربية: رمز الهوية.
يعتبر الحصان العربي رمزًا هامًا للهوية في 

ام  المنطقة العربية. وعلى مر العصور، كان الحكّ
والملوك يتبادلون الخيول األصيلة كهدايا قيمة 

جدًا وكتعبير عن احترامهم المتبادل. وتستكشف 
جلسة النقاش هذه، التي يديرها سعيد السويدي 

الباحث المتخصص في األرشيف الوطني، ومحمد 
علي المطروشي، خبير التراث ومالك مربط دبي 

للخيول العربية، موضوع الخيول العربية التي 
ملكها الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، الذي حكم 

أبوظبي من 1855 إلى 1909.

التاريخ األثري لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
بدأت قصة علم اآلثار في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في خمسينات القرن الماضي بعمل 

حفريات لقبور تعود للعصر البرونزي في جزيرة أم 
النار من قبل فرق البحث األثرية الدنماركية التي أتت 

بدعوة شخصية من الشيخ شخبوط بن سلطان 
آل نهيان، حاكم أبوظبي. وناقشت هذه الجلسة 

كيف أدى تشجيع المغفور له بإذن اهللا الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب اهللا ثراه، إلى ازدهار 

الدراسات األثرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وكيف كشفت هذه الدراسات للعالم عن تراث 

اإلمارات الغنيّ والضارب جذوره في التاريخ. 



جوجنهايم أبوظبي
بنائــه،  أعمــال  حاليــًا  تجــري  الــذي  أبوظبــي،  جوجنهايــم  ســيكون 

الحديثــة. والثقافــة  المعاصــر  للفــن  رائــدًا  متحفــًا 
أبوظبــي  يعتبــر جوجنهايــم  الســعديات،  غــرب جزيــرة  لموقعــه شــمال  نظــرًا   
منصــةً بــارزة للثقافــة الحديثــة. ولكــون المتحــف فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
-التــي تعتبــر نقطــة وصــل بيــن أفريقيــا وآســيا وأوروبــا- فإنــه يتمتــع بموقــع 
فريــد لالســتمتاع بفــن القــرن العشــرين والحــادي والعشــرين مــن منظــور عالمــيّ 
اإلمــارات  تميــز  التــي  الثقافيــة  بالتقاليــد  أيضــًا  المتحــف  وســيحتفل  حقيقــي. 

العربيــة المتحــدة والــدول المجــاورة فــي المنطقــة.

 وقــد صمــم جوجنهايــم أبوظبــي المعمــاري فرانــك جيــري الحائــز علــى جائــزة 
بريتزكــر العالميــة. ويحتــوي المتحــف التــذكاري، فــي مزيــج مــن التقاليــد العربيــة 
والتصميــم العصــري، علــى مخاريــط تذكرنــا باألبــراج الهوائيــة القديمــة التــي كانــت 
تســتخدم فــي معماريــة المنطقــة. وســيضم هــذا المبنــى العصــري صــاالت عــرض 
فنيــة مخصصــة لعــرض مجموعتــه الدائمــة باإلضافــة إلــى احتوائــه علــى مســاحات 
تميــز  التــي  الفنيــة  والتجهيــزات  المؤقتــة،  المعــارض  الســتضافة  ديناميكيــة 

المرفــق، واألعمــال الفنيــة التــي تــم اقتناؤهــا مؤخــرًا. 

وكجــزء مــن جــدول برامــج جوجنهايــم أبوظبــي قبــل االفتتــاح، نظمــت دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي ســنة 2017 فــي منــارة الســعديات معرض «مســارات 

إبداعيــة» أبــرز مــا فــي مجموعــة جوجنهايــم أبوظبــي.
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المكتبات

دار الكتب
فــي عــام 2017، زادت مكتبــات أبوظبــي مجموعتهــا مــن الكتــب، 
ونظمــت أحداثــًا ومســابقات شــهدت إقبــاالً هائــالً ومشــاركة كبيــرة، 

وقامــت بتحســين خدماتهــا الرقميــة.
وتعــد  المحليــة.  للمجتمعــات  بالنســبة  رئيســية  تجمــع  مرافــق  المكتبــات  إن 
المكتبــة الوطنيــة، التــي أُسســت ســنة 1981، أحــد أكبــر مســتودعات المعرفــة في 
اإلمــارات وتمثــل مــوردًا حيويــًا للمفكريــن والباحثيــن والعلمــاء. وتتولــى دار الكتــب 
مســؤولية إنشــاء المكتبــات المحليــة واإلقليميــة ومكتبــات األطفــال والمكتبــات 
المتنقلــة. كمــا تعمــل هــذه المكتبــة كناشــر للكتــب أيضــًا، وتتولــى ترجمــة أهــم 
الموهوبيــن  اإلماراتييــن  ــاب والباحثيــن  الكتّ العالميــة وتشــجع  األدبيــة  األعمــال 
علــى نشــر كتبهــم وأعمالهــم األكاديميــة. كمــا تقــوم المكتبــة الوطنيــة كذلــك 
بجمــع المخطوطــات اإلســالمية والعربيــة القديمــة وحفظهــا وعرضهــا، وتغطــي 
األدب  مــن  المواضيــع  مــن  واســعًا  طيفــًا  اآلن  المكتبــة  مخطوطــات  مجموعــة 

والديــن إلــى العلــم والفنــون.

وفــي عــام 2017، زار أكثــر مــن 53,000 شــخص مكتبــات أبوظبــي. كمــا شــهد هــذا 
العــام أيضــًا فعاليــات 55 برنامجــًا و192 زيــارة مدرســية.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام قطــاع دار الكتــب بتحديــث خدماتهــا وتطويرهــا فــي 
الــة وهــي  العديــد مــن المجــاالت. مــن بينهــا تطويــر مكتبــة رقميــة شــاملة وفعّ
 .2018 العــام  إثرائهــا وتحســينها طــوال  الخدمــة، وســيتم  تعمــل حاليــًا وفــي 
وتســتطيع المكتبــة اآلن توفيــر المحتــوى الرقمــي علــى شــكل كتــب إلكترونيــة 
علــى الشــبكة، وكذلــك توفيــر المقــاالت والمحتــوى الســمعي-البصري. وقــد تــم 
كذلــك رقمنــة جميــع مخطوطــات المكتبــة والتــي تتكــون مــن 1,795 مخطوطــة، 
كمــا تــم تصنيــف وأرشــفة 27,000 كتــاب ممــا تملكــه المكتبــة. كمــا أعــارت المكتبة 

ــر أبوظبــي. مخطوطتيــن للوف

ــك، اســتضافت دار الكتــب عــدة برامــج رئيســية أقيمــت طــوال  ــى ذل وباإلضافــة إل
العــام 2017.



نبذة عن سلطان الموسى 

مؤلف ثالثة كتب، وشخصية بارزة في مواقع 
التواصل االجتماعي، وقد أنجز سلطان 

الموسى أعماالً قيمة في مجال األنثروبولوجيا 
وذلك لشغفه بالتاريخ والحضارات القديمة. 

ولكونه عضوًا في لجنة حوار األديان التابعة 
للفاتيكان، يبذل الموسى أقصى جهوده 

للتقريب بين األديان.

نبذة عن حسن علوان

ولد محمد في الرياض، المملكة العربية 
السعودية، ويعيش حاليًا في تورونتو، كندا. 
وبعد تأليفه خمس روايات حصل علوان على 

الجائزة العالمية للرواية العربية 2017 عن 
أحدث رواية كتبها وعنوانها «موت صغير».

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
 أســس معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب المغفــور لــه بــإذن اهللا الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، طيــب اهللا ثــراه، األب المؤســس، وقــد احتفــل معــرض أبوظبــي 
الدولــي للكتــاب بذكــراه الســنوية الســابعة والعشــرين فــي عــام 2017 مــع تقديــم 
ــد مــن 1,320  ــدة غيــر المســبوقة. ضــم هــذا الحــدث أزي عــدد مــن الخدمــات الجدي
معرضــًا و416 ورشــة عمــل وحلقــة دراســية. وقــد احتفــت برامجــه بالثقافــة والرســم 

واإلبــداع وفنــون الطهــي والســينما والكثيــر مــن المواضيــع األخــرى. 

فــي ســنة  60 محاضــرة  مــن  الثقافيــة  البرامــج  فــي  المحاضــرات  عــدد  زاد  وقــد 
ــى  ــى 65 فــي ســنة 2017، فــي حيــن وصــل عــدد حفــالت توقيــع الكتــب إل 2016 إل
45 أقامهــا مؤلفــون مشــهورون مثــل ســلطان الموســى وحســن علــوان. وقــدم 
«ركــن اإلبــداع» كذلــك جلســتين جديدتيــن همــا: 'الســعادة واإليجابيــة' للبالغيــن 
ــداع' لألطفــال. وفــي المجمــل، اســتقبل معــرض الكتــاب  واألطفــال، و'التميــز واإلب
ــى جمهــور  ــرًا علــى الشــبكة، ووصــل إل ــرًا فــي المعــرض و142,000 زائ 300,000 زائ
يصــل عــدده إلــى 1.6 مليــون علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي (بمــا فــي ذلــك 1.9 
مليــون مشــاهدة للفيديوهــات علــى قنــاة المعــرض باليوتيــوب) وحقــق إجمالــي 
ــه التــي دامــت أســبوعًا واحــدًا مــن 26  ــارة إلكترونيــة خــالل فعاليات 28.5 مليــون زي

أبريــل إلــى 2 مايــو. 

وقــد كانــت الصيــن ضيفــة الشــرف فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب الــذي 
كان شــعاره «الصيــن تقــرأ»، حيــث عــرض الناشــرون الصينيــون أكثــر مــن 3,500 
عنــوان وأقامــوا أكثــر مــن 400 فعاليــة فــي المعــرض لترويــج المطبوعــات الصينيــة 
عنــوان   300 ترجمــة  تمــت  المعــرض  هــذا  وفــي  األوســط.  الشــرق  أســواق  فــي 
للعربيــة والصينيــة علــى حــد ســواء، ممــا يبيــن عمــق التبــادل الثقافــي والتعــاون 
ــاب الصيــن  المعرفــي بيــن الصيــن والعالــم العربــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، حضــر كتّ
المشــهورون مثل تســاو وينكســوان (مؤلف «بيت العشــب»، 1997)، وليو زينيون 
2008)، ويــو هــوا («علــى قيــد الحيــاة»،  (مؤلــف «رُبَّ جملــة بعشــرة آالف جملــة»، 
1993)، وشــو زيتشــين (القــدس، 2014) ومــاي جيــا سلســلةً مــن النشــاطات األدبيــة.
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األعمال الفائزة سنة 2017
بجائزة الشيخ زايد للكتاب

فرع الثقافة العربية في اللغات األخرى: 
من فكر الطبيعة إلى طبيعة الفكر

د. دافيد فيرمر – ألمانيا

فرع الترجمة: الضروري في أصول الفقه البن رشد 
من العربية للفرنسية ترجمة

د. زياد بوعقل – لبناني/فرنسي

فرع الثقافة العربية في اللغات األخرى: 
من فكر الطبيعة إلى طبيعة الفكر

د. دافيد فيرمر – ألمانيا

فرع النشر والتقنيات الثقافية:
مجموعة كلمات، الشارقة، دولة 

االمارات العربية المتحدة



جائزة الشيخ زايد للكتاب
تعــد جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب تكريمــًا لذكــرى المغفــور لــه بــإذن اهللا الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهللا ثــراه، ودوره الرائــد فــي تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
والتنميــة. وتقــدم الجوائــز ســنويًا خــالل معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب حيــث 
تمنــح للكتــاب والمفكريــن والناشــرين البارزيــن، فضــالً عــن المواهــب الشــابة التــي 
تكتــب وتترجــم فــي مجــال العلــوم اإلنســانية بشــكل موضوعــي وتثــري الحيــاة 

الفكريــة والثقافيــة واألدبيــة واالجتماعيــة فــي العالــم العربــي. 

وفــي عــام 2017، وهــو العــام الحــادي عشــر مــن الجائــزة، تــم ترشــيح 1,175 كتابــًا 
بالنســبة  هامــًا  موعــدًا  الجوائــز  توزيــع  حفــل  ويعــد  العالــم.  أنحــاء  جميــع  مــن 
للتقويــم األدبــي محليــًا وإقليميــًا. وقــد أقيــم هــذا الحفــل فــي 30 أبريــل 2017 فــي 
مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض، واســتقطب 1,200 ناشــر ومؤلــف ومترجــم. 

وفــي عــام 2012 أُدرج فــرع جديــد فــي جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب ســمي «الثقافــة 
أخــرى غيــر  بلغــات  المنشــورة  باألعمــال  لالعتــراف  األخــرى»  اللغــات  فــي  العربيــة 
العربيــة والتــي تتنــاول جوانــب الحضــارة والثقافــة العربيــة. فيمــا نظمــت دائــرة 
زايــد  الشــيخ  بجائــزة  للتنويــه  ســنوية  نــدوات  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة 
ــاب بالظهــور واالعتــراف  للكتــاب كعامــل محفــز لتعزيــز األدب العربــي وترغيــب الكتّ
بمواهبهــم. وفــي عــام 2017، نظمــت الجائــزة نــدوة فــي لنــدن ضمــت ســتين 
عضــوًا مــن المهتميــن الرئيســيين (الناشــرين فــي المملكــة المتحــدة والمحرريــن 

األدبييــن) وذلــك لزيــادة الوعــي العالمــي بهــذه الجائــزة الثقافيــة. 

فرع أدب الطفل والناشئة: 
بال قبعة

لطيفة بُطي – دولة الكويت

فرع اآلداب: 
خريف البراءة

اس بيضون – الجمهورية اللبنانية عبّ

فرع التنمية وبناء الدولة: 
اإلسالم واإلنسان

د. محمد شحرور – الجمهورية العربية السورية

شخصية العام الثقافية: 
د.عبدالّله العروي – المملكة المغربية
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القائمة القصيرة للجائزة 
العالمية للرواية العربية 2017

في غرفة العنكبوت
محمد عبد النبي

مصر

 زرايب العبيد 
نجوى بن شتوان

ليبيا

معرض العين للكتاب
فــي ســبتمبر 2017، احتفــل معــرض العيــن للكتــاب بالذكــرى الســنوية التاســعة 
لــه مــع تحقيــق زيــادات مذهلــة علــى مســتوى البرامــج وعــدد الحضــور. وشــارك 
فــي المعــرض تســعون عارضــًا (مقارنــة بـــ77 جهــة عــرض ســنة 2016)، وحضــره 
ــر  ــي 43,200 فــي عــام 2016) مــع إقامــة أكث ــة بحوال ــي 47,000 شــخص (مقارن حوال
مــن 200 فعاليــة، وهــو العــدد الــذي يمثــل ضعــف مــا أقيــم الســنة الماضيــة. وقــد 
ــاب والمتحدثيــن فــي النــدوات التــي أقيمــت  أبــرز البرنامــج الثقافــي لوحــده الكتّ
فــي مواضيــع شــتى، فــي حيــن أبــرزت الملتقيــات والحفــالت الموســيقية العشــرون 

ــًا مــن مختلــف الثقافــات.  أربعيــن متحدث

الجائزة العالمية للرواية العربية 
تعــد الجائــزة العالميــة للروايــة العربيــة، التــي تعمــل بالتعــاون مــع مؤسســة جائــزة 
المــان بوكــر بالمملكــة المتحــدة، إحــدى أهــم وأرقــى الجوائــز األدبيــة فــي العالــم 
العربــي. وقــد ارتفــع عــدد الترشــيحات مــن 159 فــي عــام 2016 إلــى 186 فــي عــام 2017، 
ــى 91 فــي عــام 2017،  وارتفــع عــدد الناشــرين المنخرطيــن مــن 82 فــي عــام 2016 إل
فيمــا ارتفــع عــدد المؤلفيــن المشــاركين مــن 38 فــي عــام 2016 إلــى 42 في عــام 2017.

وقــد أُعلــن عــن القائمــة الطويلــة للروايــات التــي تــم اختيارهــا مــن بيــن 186 روايــة 
مشــاركة مــن 19 دولــة، يــوم 16 ينايــر 2017. فيمــا أعلــن عــن القائمــة القصيــرة التــي 

تضــم ســت روايــات (ترونهــا أعــاله) يــوم 16 فبرايــر 2017.

مشروع كلمة
 - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  أطلقتهــا  مبــادرة  وهــي  كلمــة،  مشــروع  يهــدف 
أبوظبــي ســنة 2007، إلــى إعــادة بعــث حركــة الترجمــة فــي الوطــن العربــي ودعــم 
النشــاط الثقافــي الحيــوي فــي أبوظبــي. وفــي عــام 2017، احتفــل المشــروع بعامــه 
ــخ خاللــه عالمتــه التجاريــة فــي المحيــط الثقافــي. وحاليــًا يواصــل  العاشــر الــذي رسّ
ــًا، ونظــم  مشــروع كلمــة نشــاطه المهــم، فترجــم ونشــر خمســة وعشــرين كتاب
أربــع حفــالت توقيــع للكتــب وشــارك فــي ثمانيــة معــارض للكتــب. كمــا نظمــت 
كلمــة حدثــًا ثقافيــًا فــي جامعــة اإلمــارات حــول الترجمــة فــي األلفيــة الجديــدة وحدثــًا 

آخــر بالتعــاون مــع صالــون الملتقــى األدبــي حــول ترجمــة األدب العالمــي.

مقتل بائع الكتب
سعد محمد رحيم

العراق



أوالد الغيتو - اسمي آدم
الياس خوري

لبنان

السبيليات
اسماعيل فهد اسماعيل

الكويت

وبحلــول فعاليــات معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب لعــام 2017، الــذي أقيــم فــي 
أبريل-مايــو 2017، كانــت كلمــة قــد قامــت بترجمــة ونشــر 925 عنوانــًا فــي مجــاالت 

العلــوم، والعلــوم اإلنســانية، واألدب العالمــي للكبــار واألطفــال.

وهــذا العــام صادقــت األمــم المتحــدة علــى قــرار يجعــل يــوم 30 ســبتمبر مــن كل 
ــذي تلعبــه  ــدور العالمــي المهــم ال ــه بال ــك للتنوي ــًا للترجمــة وذل عــام يومــًا عالمي
الترجمــة فــي التواصــل بيــن األمــم والثقافــات المختلفــة والتقريــب بينهــا. وقــد 
أحيــى مشــروع كلمــة هــذا اليــوم بالتعــاون مــع مختلــف الهيئــات، كمــا تــم تقديــم 
متحــدث بــارز للنــدوة الدراســية التــي دامــت يومــًا واحــدًا حــول الترجمــة فــي جامعــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مدينــة العيــن. واحتفــل مشــروع كلمــة بهــذا اليــوم 
العالمــي فــي أبوظبــي بإقامــة عــدة فعاليــات، بمــا فــي ذلــك أنشــطة لألطفــال فــي 

دلمــا مــول.

وفــي معــرض فرانكفــورت للكتــاب الــذي يعــود تاريــخ تأسيســه إلى 500 ســنة مضت 
ــات  ــر، قــدم مشــروع كلمــة محادث وفــي طبعتــه الحديثــة التــي أقيمــت فــي أكتوب
الكتــب   (2) أبوظبــي،  فــي  النشــر  صناعــة   (1) هــي  مواضيــع  ثالثــة  حــول  عامــة 

والقرصنــة وحقــوق الملكيــة الفكريــة، و(3) الترجمــة مــن األلمانيــة إلــى العربيــة.

كما أعاد مشروع كلمة كذلك تصميم وهيكلة موقعه اإللكتروني في عام 2017.

مسابقة »الكاتب الصغير في الكتاب الكبير«
تنظــم دار الكتــب منــذ عــام 2012 مســابقة «الكاتــب الصغيــر فــي الكتــاب الكبيــر» 
الموجهــة للطــالب مــن المســتوى الدراســي االبتدائــي والثانــوي وتهــدف إلــى دعــم 
موهبــة الكتابــة. وفــي عــام 2017، شــارك فــي هــذه المســابقة 400 طالــب، وانضــم 
للمســابقة ألول مــرة طــالب مــن مؤسســة زايــد العليــا للرعايــة اإلنســانية. نُشــرت 
الجيــل  مواهــب  يبــرز  ورقــي  كتــاب  فــي  الفائــزة  والعشــرون  االثنتــان  القصــص 

القــادم ويشــجع الطــالب اآلخريــن علــى المشــاركة فــي المســابقة مســتقبالً.

العمل الفائز: موت صغير
محمد حسن علوان

المملكة العربية السعودية
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الفصل الرابع: 
التراث غير المادي
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تــؤدي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي دورًا رئيســيًا فــي الحفــاظ 
األداء  والشــعر وفنــون  المــادي - كالموســيقى  غيــر  التــراث  علــى 
واللغــة المحكيــة والحــرف اليدويــة التقليديــة، وتعمــل علــى رعايتها. 
وتعمــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي من ضمــن هيئات أخرى 
علــى حفــظ هــذه الممارســات الثقافيــة الخالــدة، والتــي تمثــل جوهــر 
تعمــل كذلــك  المتحــدة، كمــا  العربيــة  لإلمــارات  الثقافيــة  الهويــة 
علــى دراســتها وتشــجع علــى نقلهــا مــن جيــل آلخــر وتوفيــر كل 
ــذي  ــارات. وفــي ذات الوقــت ال ــراث الثقافــي لإلم ــؤدي لصــون الت ــا ي م
تعمــل فيــه دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى حفــظ التاريــخ، 
تــؤدي الدائــرة دور محفــز ثقافــي هــام مــن خــالل برامجهــا التعليميــة 
الفنــي وتلهمــه، ذاك  النشــاط  تدعــم  التــي  وفعاليــات معارضهــا 
النشــاط الــذي يمثــل عصرنــا الحاضــر ويوجــه األمــة نحــو المســتقبل.

الفصل الرابع: التراث غير المادي



فــن العازي وقائمة اليونســكو للتراث 
الثقافي غير المادي للبشــرية

أدرج أحــد أنــواع الشــعر اإلماراتــي (والــذي يســمى العــازي) فــي قائمــة 
اليونســكو للتــراث الثقافــي غيــر المــادي.

وقــد تــم إدراج العــازي الــذي يمثــل أحــد فنــون الشــعر اإلماراتــي التقليــدي، فــي 
قائمــة اليونســكو للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية، الــذي يحتــاج إلــى صــون 
عاجــل، فــي عــام 2017، اعترافــًا بأهميــة هــذا الفــن للهويــة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. هكــذا انضــم فــن العــازي إلــى ســبعة فنــون إماراتيــة أخــرى مــن 
التــراث الثقافــي غيــر المــادي فــي قوائــم اليونســكو، حيــث تضــم الالئحــة: الســدو، 

والقهــوة العربيــة، والعيالــة، والرزفــة، والتغــرودة، والمجلــس، والصقــارة. 

العالمــي  للتــراث  اليونســكو  مواقــع  أحــد  كذلــك  أبوظبــي  إمــارة  تضــم  كمــا 
والمتمثلــة فــي: المواقــع الثقافيــة فــي مدينــة العيــن، وهــي مجموعــة مــن المباني 

تــم إدراجهــا فــي الئحــة اليونســكو فــي عــام 2011.
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المهرجان الوطني للحرف والصناعات 
التقليدية

أقيــم المهرجــان الوطنــي الرابــع للحــرف والصناعــات التقليديــة فــي ســوق القطــارة 
بمدينــة العيــن فــي الفتــرة مــن 1 إلــى 18 نوفمبــر 2017. ويوفــر هــذا المهرجــان 
الســنوي منصــة تشــجيع ودعــم للجهــود التــي يبذلهــا الحرفيــون، تســاعد علــى 

صــون التــراث الوطنــي لإلمــارات العربيــة المتحــدة والتعريــف بــه.

ويــروج المهرجــان لحــرف وصناعــات يدويــة تقليديــة مثــل الخوص، والســدو، وتربية 
الصقــور، وطــرق إعــداد القهــوة العربيــة إلــى جانــب الفنــون الشــعبية التقليديــة. 
كمــا يعــرض مهــارات خاصــة كتحضيــر القهــوة العربيــة وفنــون تحضيــر األطبــاق 
اإلماراتيــة التقليديــة وغيرهــا مــن الفنــون األخــرى كالعيالــة والرزفــة واليولــة. وأخيــرًا 
تشــمل ورش العمــل المنظمــة ضمــن المهرجــان األشــغال الفنيــة والصناعــات 

التقليديــة والفخاريــات والحياكــة التقليديــة وصناعــة الســالل.

وفــي العــام 2017، ضــمّ المهرجــان شــركاء مثــل بلديــة العيــن، والدفــاع المدنــي 
فــي العيــن، ونــادي تــراث اإلمــارات، واالتحــاد العــام للســيدات، وصنــدوق خليفــة 
ــالً  ــالً بمؤسســة صوغــة، ومجلــس أبوظبــي للتعليــم، والهــالل األحمــر ممثَّ ممثَّ
لــةً بمشــروع دعــم  بـــمشروع غديــر، ومؤسســة خليفــة للشــؤون اإلنســانية ممثَّ

األُســر المنتجــة.

الفصل الرابع: التراث غير المادي
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يحتفــي  الثقافــي  العيــن  برنامــج 
بالمــوروث المعنــوي إلمــارة أبوظبــي
أطلقــت عــدة برامــج برعايــة برنامــج العيــن الثقافــي الجديــد، بهــدف صــون الهويــة 

الوطنيــة والتــراث الثقافــي لإلمــارات وتعزيزهمــا.

الفصل الرابع: التراث غير المادي



برامج موسم العين الثقافي 18-2017

مركز الفنون القطارةمتحف قصر العينما وراء الجدران

متحف العينقلعة الجاهليواحة العين

قصر المويجعيقصر المويجعيسوق القطارة

رحلة عبر عاداتنا
شهريًا من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018

بيتي القديم
شهريًا من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018 

قهوة الصباح
 27 سبتمبر، 7 نوفمبر 2017

7 فبراير، 8 مايو 2018
آفاق 'فن أبوظبي'

أعمال فنية تركيبية بتكليف الفنانين 
 المعروفين المعاصرين منال الضويان

(واحة العين) وناصر السالم (قلعة الجاهلي) 
بين 8 نوفمبر 2017 

موسم أبوظبي للموسيقى 
الكالسيكية:

 حفل رباعي حصن بن حمودة
 8 نوفمبر 2017.

تراثي مسؤوليتي
 7-8 ديسمبر 2017، 11-12 يناير 2018،

15-16 فبراير 2018.
يوم التراث العالمي 

19-20 أبريل 2018.
'رمسة'

كل أحد من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018
ورش عمل للحرف اليدوية

أيام األحد والثالثاء واألربعاء على مدار العام.

معرض جنون الكرتون
 من 24 سبتمبر 2017 

ولغاية 19 أكتوبر 2017
معرض مفهوم الملعب اإلماراتي

من 16 نوفمبر 2017 إلى 7 يناير 2018
سينما القطارة

 24 نوفمبر 2017، 26 يناير،
30 مارس 2018.

عطل نهاية األسبوع في الواحة
كل عطلة نهاية أسبوع من منتصف نوفمبر إلى 

نهاية مارس
تحتضن واحة العين فعاليات وأنشطة ثقافية 

مميزة في عطل نهاية األسبوع، المصممة لتلبية 
ذائقة كافة أفراد العائلة بمختلف أعمارهم. 
انضموا إلينا في 'عطل نهاية األسبوع في 

الواحة'، وتجولوا بين أكشاك السوق المجتمعي 
العارضة لمحاصيل منتجات محلية وأعمال حرفية 

مستوحاة من الواحة، حيث يتسنى لكم أيضًا 
المشاركة في ورش عمل ((الفن في الواحة)) كل 
هذا وأكثر بكثير بدءًا من البوابة العربية ووصوالً 

إلى ساحة الواحة

قوة الساحل المتصالح: بداية وتاريخ 
2 نوفمبر 2017 – 26 أبريل 2018

ذاكرة األغنية اإلماراتية
20 أكتوبر 2017، 16 مارس، 13 أبريل 2018

موسم أبوظبي للموسيقى 
الكالسيكية: أوركسترا لوسيرن 

السمفونية بقيادة جيمس غافيغان
12 أكتوبر 2017

احتفالية اليوم الوطني
2 ديسمبر 2017

ورش عمل الحرف اليدوية
كل خميس – على مدار العام
عرض الفرقة العسكرية

كل خميس من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018
عرض الكالب البوليسية

كل أربعاء من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018

اكتب اسمك بالرموز المسمارية 
كل أحد من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018

الرسم على الفخار
 كل أربعاء من 15 أكتوبر 2017 إلى

 15 أبريل 2018

المهرجان الوطني للحرف 
والصناعات التقليدية 

1-18 نوفمبر 2017
عروض الحربية والعيالة

كل خميس من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018
أمسيات شعرية )ترافقها ورشات عمل(

شهريًا من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018، 19 
أكتوبر، 16 نوفمبر، 14 ديسمبر 2017، 18 يناير.

'يلسة'
كل خميس من أكتوبر2017 إلى أبريل 2018

ورشة عمل البشت الملكي
 شهريًا من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018،
 19 أكتوبر، 16 نوفمبر، 14 ديسمبر2017،

18 يناير، 22 فبراير، 22 مارس، 26 أبريل 2018
ورشة ترميم 

كل خميس من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018
ورشة تنقيب

كل أربعاء من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018

مخيم الصقارين
كل سبت من نوفمبر 2017 إلى فبراير 2018

خبراء المتحف الصغار
كل جمعة من مايو 2018 إلى سبتمبر2018

بيت العود:
 حفل للفنان شهريار بالمشاركة

 مع فنانين من بين العود
 20 ديسمبر 2017
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تراثي، مسؤوليتي
ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي خــالل العــام 2017 برنامجــًا بعنــوان  مــت دائ نظّ
ار للمشــاركة  الــزوّ العيــن. وقــد دعــي  فــي متحــف قصــر  «تراثــي، مســؤوليتي» 
الشــعبي،  الطــب  ذلــك  فــي  بمــا  اإلماراتيــة،  الثقافــة  مــن  فــي جوانــب متنوعــة 
التقليديــة،  وفنــون الطهــي، واألزيــاء الشــعبية اإلماراتيــة، واألســواق الشــعبية 

األداء. وعــروض  والموســيقى، 

الفصل الرابع: التراث غير المادي



رحلة عبر عاداتنا
مــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي خــالل العــام 2017 جولــة عامــة فريــدة  نظّ
ار وقتهــم  مــن نوعهــا أطلــق عليهــا اســم «رحلــة عبــر عاداتنــا»، حيــث أمضــى الــزوّ
دات وأُســر إماراتيــة داخــل منازلهــا ومزارعهــا، األمــر الــذي أكســبهم اطالعــًا  مــع ســيّ
ومعرفــة بالتقاليــد والعــادات التــي تمتــاز بهــا الحيــاة اإلماراتيــة. وفــي حيــن احتفــت 
ــزت نســخة  نســخة شــهر مايــو مــن البرنامــج بعــادات وتقاليــد األعــراس اإلماراتيــة، ركّ
أكتوبــر منــه علــى عمليــة الـــكناز، وهــي اآلليــة التقليديــة المتبعة في جنــي التمور.
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تزايــدت البرامــج الثقافيــة التــي أقامتهــا دائــرة الثقافــة والســياحة - 
أبوظبــي فــي العــام 2017 مــن حيــث العــدد والحجــم، وقــد شــملت 
المتنوعــة  البصريــة وفنــون اســتعراض األداء والفعاليــات  الفنــون 

واألنشــطة التعليميــة والثقافيــة الهادفــة.

»فن أبوظبي«
وأربعيــن صالــة  2017 ســبعًا  العــام  فــي  أبوظبــي»  «فــن  احتضــن 

العالــم. أنحــاء  عــرض تمثــل فنانيــن مــن كل 
ــة مشــهورة وصاعــدة  ــدورة التاســعة مــن «فــن أبوظبــي» بمعــارض فني رحبــت ال
مــن ثالثيــن مدينــة فــي ثمانيــة عشــر بلــدًا مختلفــًا، مقدمــة أعمــاالً فنيــة لمجموعــة 
ــر  متنوعــة جــدًا مــن الفنانيــن المعروفيــن عالميــًا والفنانيــن الناشــئين. وقــد وفّ
منصــة  العالمــي  الفــن  فــي مشــهد  نوعــه  مــن  والفريــد  المهــم  الحــدث  هــذا 
مبيعــات مهمــة لصــاالت العــرض الفنيــة المشــاركة (%72 منهــا صــاالت عــرض 
عالميــة) كمــا أتــاح فرصــة متميــزة لتقديــم الفنــون التركيبيــة الطموحــة واألعمــال 

الفنيــة المخصصــة، وعرضهــا أمــام جمهــور فــاق عــدده 21,000 زائــر.

ــز تفاعــل المجتمــع إضافــة إلــى  وســاهم برنامــج «مجتمعــات فــن أبوظبــي» بتعزي
الجهــات المحليــة المعروفــة بدعمهــا للمشــهد الثقافــي مــن خــالل طيــف واســع 
مــن األنشــطة، منهــا المســابقة الســنوية لمشــروع األجنحــة التــي تدعــم المواهــب 
اإلبداعيــة اإلماراتيــة الشــابة مــن خــالل دعوتهــا إلعــادة ابتــكار تصميــم الجنــاح الــذي 

ل جــزءًا مــن شــعار «فــن أبوظبــي». يشــكّ

عــالوة علــى ذلــك، يقــوم «فــن أبوظبــي» بإطــالق مشــاريع مشــتركة مــع جامعــات 
مهمــة ومرموقــة، بمــا فــي ذلــك اســتضافات الفنانيــن لــدى جامعــة خليفــة، وإجــراء 
ج بتنفيــذ  مســابقة للهندســة المعماريــة علــى مســتوى الدولــة للطــالب، تتــوَّ
أحــد المشــاريع المميــزة فــي معــرض «فــن أبوظبــي» كل عــام. وبهــذا يكــون «فــن 
ز اإلبــداع واالبتــكار لــدى األجيــال الفتيــة مــن الفنانيــن والمصممين  أبوظبــي» قــد عــزّ

والمعمارييــن، ووصــل فــي الوقــت نفســه إلــى جمهــور جديــد. 

فضــالً عــن ذلــك يعمــل برنامــج «مجلــس فــن» علــى تســهيل عمليــة التواصــل بيــن 
كبــار الفنانيــن والقيميــن الفنييــن ومقتنــي األعمال الفنية من مجتمع الفــن الدولي 

ــر منصــة للتواصــل بيــن ممارســي الفنــون فــي العالــم كلــه. والمحلــي، كمــا يوفّ

أسبوع المعارض باألرقام
 1,500 زائرًا

 250,000 درهم إماراتي من المبيعات
 29 فّنان تمثلهم 6 صاالت عرض فنية:

معرض أثر )جدة(
• عبد العزيز الرشيدي

• أسماء باهميم 
• محمد عبد الرسول

• محمد حيدر
• صديق واصل

صالة كوادرو للفنون الجميلة )دبي(
• عبدالرضا أمينالري

• عمار العطار
• جنين شرابي

• ميشيل لو بيلهوم 
• ذي كونر برذرز 

• زينب الهاشمي
المرسى )دبي(

• عاطف معطى اهللا
• قودير التريكي

• حليم كارا بيبين  
• عمر باي 

• سليمان الكامل 
• ثامر ماجري

صالة العرض الدائمة
)إيطاليا، فرنسا، الصين وكوبا(

• صالة العرض سيرسي
حافظ جاليري )جدة(

• عبد الرحمن شاهد
• علي شعبان

• فلوة ناظر
• خالد زاهد

• سارة العبدلي
سلوى زيدان )أبوظبي(

• عبد العزيز الفضلي
• عبد القادر الريس

• أدونيس
• فاطمة المزروعي 

• حسين الشريف
• روز حسيني 
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أسبوع المعارض
الفنانيــن  دعــم  فــي  أبوظبــي  والســياحة  الثقافــة  دائــرة  جهــود  مــن  وكجــزء 
أطلقــت  الفنيــة،  التحــف  جامعــي  قاعــدة  وتوســيع  والصاعديــن  الحالييــن 
الدائــرة أســبوع معــارض الفــن الصاعــد مــن 12 إلــى 19 أبريــل 2017 فــي معــرض 
ويرهــاوس421، وقــد أبــرز المعــرض فــي حفــل افتتاحــه ســتة قاعــات عــرض تقــدم 
األعمــال الفنيــة لتســع وعشــرين فنانــًا صاعــدًا، وبمبالــغ تتــراوح مــن 2,000 درهــم 
إماراتــي إلــى 30,000 درهــم إماراتــي، يوفــر أســبوع المعــارض أمــام مشــتري األعمــال 
الفنيــة ألول مــرة مدخــالً ممتــازًا لعالــم جمــع التحــف. كمــا يوفــر هــذا الحــدث أيضــًا 
أمــام المقيميــن فرصــة التفاعــل مــع المشــهد الثقافــي فــي أبوظبــي مــن خــالل 

برامــج تضــم محاضــرات وعــروض أداء فنيــة وورش عمــل وأفالمــًا ســينمائية.

اســتقطب العــام األول مــن فعاليــة أســبوع المعــارض 1,500 زائــرًا وحقــق أكثــر مــن 
250,000 درهــم إماراتــي مــن مبيعــات األعمــال الفنيــة.
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”لم نرَ من قبل فعالية كهذه مكرسة لدور 
القيادة الثقافية في القضايا العالمية. إن مدينة 

أبوظبي حاضنة للتنوع الثقافي والحوار والتبادل، 
مما يجعلها مكانًا مثاليًا للترحيب بأصدقائنا 

اإلقليميين والعالميين وتكثيف هذا الحوار الهام. 
إننا نؤمن بأن التفاعل مع المجتمع اإلقليمي 
والعالمي على حد سواء أمر حاسم لصناعة 

مستقبل يكون فيه التماسك والتسامح هما 
القاعدة ال االستثناء. ويسرني جدًا أن أكون جزءًا 

من هذه الفعالية الرائدة“

معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة 
ورئيسة مجلس إدارة هيئة المنطقة اإلعالمية 

أبوظبي وتوفور54.

300
شخصية بارزة

 من مجاالت مختلفة كالثقافة واإلعالم
والقطاعات الثقافية األخرى من ثمانين بلدًا.
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أحداث بارزة مختارة لبرامج القمة 
الثقافية 2017

أتاح الحفل االفتتاحي للقمة الثقافية أمام المشاركين 
فرصة حضور أربعة عشر جلسة عامة منها:

»دراسات حول معنى الترابط: عالقات التعاون 
الجديدة في العالم الجديد« بمشاركة معالي نورة 

الكعبي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني 
االتحادي ورئيسة مجلس إدارة هيئة المنطقة 

اإلعالمية أبوظبي وتوفور54، وإيرينا بوكوفا، المدير 
العام لليونسكو وروبرت لينش المدير التنفيذي 

ورئيس مؤسسة األميركيين للفنون. 
»محاور الثقافة العالمية: دور المدن الجديدة والدروس 

المستفادة منها في عالم آخذ في التحضر« 
بمشاركة سعادة محمد المبارك، رئيس مجلس دائرة 

الثقافة والسياحة أبوظبي؛ وريتشارد أرمسترونغ 
مدير متحف ومؤسسة سولومون جوجنهايم؛ وروال 

جبريل، صحفية ومؤلفة كتب، ومحللة لدى مجلة 
فوريجن بوليسي؛ وأنّا كريستينا فارغاس، وهي 

مهندسة معمارية حائزة على عدة جوائز.
»العالمية: ماذا تخبرنا الفنون عن كيفية اتحادنا 

سوية« بمشاركة سابين شقير المدير الفني في 
«كالون مي إن»؛ والسفيرة األميركية السابقة د. 
سينثيا شنايدر أستاذ الممارسات الدبلوماسية 

بجامعة جورج تاون للخدمة العامة، وداستن يلين 
مؤسس بايونير ووركس.

»العولمة واآلخر: الدروس المستفادة من الالجئين 
والنازحين« بمشاركة فرياد رواندزي وزير الثقافة 
والسياحة واآلثار العراقي، وشيري ويستن نائب 

الرئيس التنفيذي والتأثير العالمي والعمل الخيري 
في ورشة سمسم، ونتاليا كاليادا الشريك المؤسس 

والمدير الفني لمسرح بيالروس الحر.

وباإلضافة إلى الجلسات الحوارية تضمن البرنامج 
ورشات عمل يومية وعروض أداء حية قدمها 
نخبة من الموسيقيين والمغنين والفنانين 

االستعراضيين العالميين والملحنين وغيرهم.  ومن 
بين من قدم عروض األداء الحية نذكر:

نجوم الموسيقى الكالسيكية والجديدة:
تان دون, وهو ملحن موسيقي حائز على عدة جوائز، 

وسانديب داس وهو ملحن موسيقي حائز على 
جائزة غرامي المرموقة، وفرقة طريق الحرير؛ ومايا 

بايزر عازفة التشيلو الشهيرة عالميًا.
فنانو الرقص المشاهير: ليز ليرمان, مك آرثر مصمم 

الرقصات الحائز على عدة جوائز؛ وتيم كاسون مصمم 
الرقصات البريطاني ومبتكر الرقص التفاعلي.

المغنون ومبدعو الموسيقى المعاصرة:
آنا تيجوكس وهي نجمة موسيقى فرنسية-

تشيلية؛ وسارة إلزابيث تشارلز، مطربة جاز وملحنة 
ومنتجة موسيقية؛ وفالو شاه مغنية هندية 

مشهورة عالميًا؛ وإملين ميشال، نجمة موسيقى 
هايتية معروفة؛ وجو لوري، كاتب أغاني أسترالي.

القمة الثقافية
قــدت القمــة الثقافيــة األولــى فــي الفتــرة مــن 9 إلــى 13 أبريــل 2017 بمنــارة الســعديات فــي جزيــرة  عُ
الســعديات بأبوظبــي وفــي مواقــع ثقافيــة مختــارة أخــرى فــي كامــل أرجــاء االمــارات العربيــة المتحــدة.

وتســلط هــذه القمــة مــن خــالل احتضــان أبــرز قــادة الثقافــة المشــهورين والناشــئين وأكثرهــم تأثيــرًا 
علــى المســتوى الدولــي وجمعهــم فــي أبوظبــي الضــوء علــى الــدور المهــم للفنــون فــي التغييــرات 
المجتمعيــة الحاصلــة. وقــد احتفــت القمــة الثقافيــة عــام 2017 بإنجــازات القــادة الذيــن امتازوا بإســهاماتهم 
فــي الدبلوماســية الثقافيــة، والتأثيــر الكبيــر لتلــك اإلنجــازات علــى العالــم بأســره. وقــد حظــي هــذا الحــدث 

بتغطيــة إعالميــة واســعة؛ إذ نُشــرت حولــه أكثــر مــن 800 مقالــة فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة.

وقــد كان البرنامــج الــذي احتضــن مشــاركة أهــم المفكريــن المبدعيــن القادميــن مــن أكثــر مــن ثمانيــن 
دولــة، ملحوظــًا وبــارزًا نظــرًا للمســتوى الرفيــع للمحاضريــن وتركيزهــم علــى تحديــد اإلجــراءات التــي يمكن 
للقــادة أن يتخذوهــا لمعالجــة التحديــات العالميــة الرئيســية. وتراوحــت هــذه التحديات مــن محاربة التطرف 
إلــى عكــس تغيــر المنــاخ ومــن الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي إلــى إدخــال الفنــون لمناهــج التعليــم فــي 

جميــع أنحــاء العالــم.

الدكتــورة مادليــن  المهمــة منهــم  الشــخصيات  أبــرز  مــن  نخبــة  الثقافيــة  القمــة  أعمــال  فــي  وشــارك 
أولبرايــت، التــي شــغلت ســابقًا منصــب وزيــرة خارجيــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ وإدواردو مينديــز، 
المديــر التنفيــذي لمؤسســة ســيمون بوليفــار الموســيقية؛ ومعالــي الدكتــور أنــور قرقــاش، وزيــر الدولــة 
للشــؤون الخارجيــة؛ ومعالــي الدكتــور زكــي أنــور نســيبة، وزيــر الدولــة والمستشــار الثقافــي فــي وزارة 
شــؤون الرئاســة؛ وشــيري رولينــز ويســتن، نائــب الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة التأثيــر العالمــي والعمــل 

الخيــري؛ وتابــاري بيــرالس، المديــر التنفيــذي ألوركســترا الديــوان الغربــي الشــرقي.

وقــد اســتضافت دائــرة الثقافــة والســياحة أبوظبــي هــذا الحــدث وقدمتــه بالتعــاون مــع مؤسســة آف بــي 
غروب، المؤسســة التي تنشــر مجلة فوريجن بوليســي، ومؤسســة تي ســي بي االســتثمارية، وهي شــركة 

منتجــة للمشــاريع الفنيــة ومؤسســة استشــارات متخصصــة فــي القضايــا المتعلقــة بالفنــون والثقافــة.
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برامج الموسيقى واألدب
وفــر برنامــج أبوظبــي الموســيقي للعاميــن 2017-2018 إلــى جانــب مهرجــان األدب 

والموســيقى، العديــد مــن المالمــح البــارزة فــي العــام 2017.

برنامج أبوظبي الموسيقي للعام 2017
ــرة الثقافــة والســياحة -  ــذي نظمتــه دائ احتضــن برنامــج أبوظبــي الموســيقي ال
أبوظبــي عشــرات الحفــالت الموســيقية التــي أحياهــا موســيقيون مــن اإلمــارات 

ــم. ــع أنحــاء العال ــة المتحــدة وجمي العربي

العــروض  مــن  سلســلة   2017 للعــام  الموســيقي  أبوظبــي  برنامــج  ويمثــل 
ثقافــة  فــي  للموســيقى  الهــام  بالــدور  تحتفــي  التــي  الموســيقية  والفعاليــات 
اإلمــارات. ولقــد تضمنــت األنشــطة والفعاليــات: موســيقى أبوظبــي الكالســيكية، 
وسلســلة أمســيات بيــت العــود، وسلســلة موســيقى إماراتيــة (برامــج موســيقية 
علــى مــدار الســنتين). ويعــد هــذا البرنامــج جــزءًا أساســيًا مــن الرؤيــة الثقافيــة 

لدائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي إلمــارة أبوظبــي. 

موسيقى أبوظبي الكالسيكية
يوفــر برنامــج موســم موســيقى أبوظبــي الكالســيكية المقــام بيــن 12 أكتوبــر 
2017 إلــى 20 أبريــل 2018، تجربــة فريــدة ومكثفــة تتيــح للــزوار استكشــاف ســحر 
بــه. ويضــم هــذا الموســم  وتنــوع عالــم الموســيقى الكالســيكية واالســتمتاع 
أعمــال بعــض المواهــب الواعــدة فــي مجــال الموســيقى الكالســيكية العربيــة 
والغربيــة، منهــا أوركســترا لوســيرن الســمفونية، وثالثــي آلــة الترومبــون مــن 
دريســدن  شتاتســكابيله  وأوركســترا  الملكيــة،  خيبــاو  كونســيرت  أوركســترا 
برفقــة رودولــف بوخبينــدر. وقــد اســتقطبت حفــالت هــذا الموســم أكثــر مــن 3,300 

موسيقـــى أبوظبـــي الكالسيكيــــة

رينو كابوسون
وديفيد فراي 

20 يناير 2017

جوردي سافال 
13 و15 يناير 2017



شــخص فــي العــام 2017، مــن بينهــم أكثــر مــن 1,000 شــخص قدمــوا لحضــور 
حفــل أوركســترا لوســيرن الســمفونية فــي قصــر اإلمــارات. وكانــت دائــرة الثقافــة 
والســياحة - أبوظبــي قــد طرحــت عــام 2017 مناقصــة للشــركات الخاصــة إلدارة 
الفعاليــات بهــدف اإلشــراف علــى تنفيــذ وتســويق برنامــج موســيقى أبوظبــي 

الكالســيكية، الــذي تنتجــه اليــوم شــركة «فــالش إنترتينمنــت».

وقــد شــهد العــام 2017 تنظيــم ثــالث سالســل مميــزة مــن العــروض هــي: جــوردي 
ســافال فــي 13 ينايــر فــي قصــر اإلمــارات فــي أبوظبــي، وفــي 15 ينايــر فــي حصــن 
ابــن حمــودة فــي مدينــة العيــن، ورينــو كابوســون وديفيــد فــراي فــي 20 ينايــر فــي 
منــارة الســعديات، ورينــو كابوســون فــي 2 مايــو علــى مســرح قصــر اإلمــارات فــي 

أبوظبــي، وفــي 3 مايــو علــى مســرح جامعــة اإلمــارات فــي العيــن. 

سلسلة أمسيات بيت العود  
ــى  ــام أســاتذة وطــالب بيــت العــود، المركــز المتخصــص فــي تعليــم العــزف عل ق
اآلالت الموســيقية الشــرقية فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، باالشــتراك مــع فنانيــن 
عالمييــن مــن الصــف األول، بتقديــم سلســلة مــن الحفــالت وعــروض األداء فــي 
إطــار برنامــج أبوظبــي الموســيقي. وفــي عــام 2017 قدمــت 10 حفــالت فــي بيــت 

ــارة الســعديات وقصــر المويجعــي. العــود ومن

سلسلة »موسيقى إماراتية«
اإلماراتيــة  بالموســيقى  االحتفــاء  إلــى  األمســيات  مــن  السلســلة  هــذه  تهــدف 
التقليديــة ودعــم المواهــب اإلماراتيــة لتبــرز علــى الســاحتين المحليــة والعالميــة. 
الحوســني،  أحمــد  أمثــال  معروفيــن  إماراتييــن  وموســيقيين  مغنيــن  وتقــدم 
وســعيد الســالم، وعــازف العــود المتميــز فيصــل الســاري. ومــن بيــن المالمــح 
البــارزة فــي هــذه السلســلة كان الحفــل الــذي أحيــاه فــي شــهر ديســمبر المغنــي 

اإلماراتــي المتميــز أحمــد الحوســني بجزيــرة دلمــا.

موسيقى ألف 
ليلة وليلة

2-3 مايو 2017
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مهرجان األدب والموسيقى
شــهر  فــي  والموســيقى  لــألدب  األول  الســنوي  المهرجــان  نظــم 

 .2017 العــام  مــن  ديســمبر 
أعلنــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي شــهر ديســمبر مــن العــام 2017 
عــن إطــالق مهرجــان األدب والموســيقى الــذي يهتــم بــكل مــا لــه صلــة بــاألدب 
ــًا  اب والموســيقى. ولقــد ســاعد هــذا المهرجــان الــذي ضــم فنانيــن وباحثيــن وكتّ
وموســيقيين وغيرهــم مــن المهتميــن بدمــج األدب والموســيقى علــى إحيــاء يوم 
اللغــة العربيــة. ولقــد انطلــق المهرجــان فــي 18 ديســمبر فــي منــارة الســعديات 
بعــرض ضوئــي فنــي ملهــم يعكــس قصائــد وكتابــات بالخــط العربــي علــى إحــدى 
واجهــات المنــارة احتفــاءً باللغــة العربيــة. وقــد أحيــت األمســية الشــعرية قصائــد 
وأحمــد  الهاشــمي  علــوي  حامــد  للشــاعرين  العربــي  العالــم  مــن  وموســيقى 

المناعــي علــى أنغــام معزوفــات موســيقية مــن عازفــي بيــت العــود.

كمــا أحيــت الفنانــة جاهــدة وهبــة مــع مجموعــة مــن الموســيقيين حفــالً ســلط 
الضــوء علــى األدب والشــعر واألغانــي العربيــة، حيــث غنــت نصوصــًا لكبــار الكتــاب 
ــزار قبانــي، وجبــران خليــل جبــران، وأحمــد  والشــعراء مثــل المتنبــي، والحــالج، ون
تضمــن  كمــا  مســتغانمي.  وأحــالم  درويــش،  ومحمــود  عربــي،  وابــن  شــوقي، 

المهرجــان عرضــًا لمســرح الدمــى قــدم حكايــات مــن األدب العربــي. 

الفصل الخامس: البرامج الثقافية



المعارض والبرامج
تعمــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى صــون وتعزيــز ونشــر التــراث 
الثقافــي والتاريخــي الثــري لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وذلــك مــن خــالل 
مجموعــة واســعة مــن المنصــات لتقديــم العناصــر األساســية المميــزة للهويــة 
اإلماراتيــة للمنطقــة والعالــم بأســره. وتمثــل المعــارض والبرامــج المدرجــة هنــا 
بعضــًا مــن أبــرز األنشــطة التــي أقيمــت فــي العــام 2017 والتــي تنوعــت بيــن برامــج 
اللوفــر أبوظبــي ومنــارة الســعديات وجامــع  موســيقية شــاملة ومعــارض فــي 

الشــيخ زايــد الكبيــر وغيرهــا. 
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معرض الحج: رحلة في الذاكرة
يستكشــف المعــرض المقــام فــي مــكان خــاص للمعــارض فــي جامــع الشــيخ زايــد 
الكبيــر، رحلــة الحــج المقدســة التــي تمثــل أحــد األركان الخمــس لإلســالم، وتســلط 
الضــوء علــى رحلــة الحــج التــي قــام بهــا المغفــور لــه بــإذن اهللا الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان، طيــب اهللا ثــراه. 

ففــي كل ســنة يتوجــه مالييــن الحجــاج إلــى مكــة المكرمــة، حيــث يتحــد فــي هــذه 
الرحلــة المقدســة المســلمون مــن جميــع األعــراق والجنســيات مــن خــالل اإليمــان. 
ومــن خــالل استكشــاف مثــل هــذه الذكريــات يمكننــا أن نفهــم علــى نحــو أفضــل 

األســس التــي تعــزز قيمــًا إنســانية بعينهــا عبــر التاريــخ.

ويقــدم معــرض «الحــج: رحلــة فــي الذاكــرة» الــذي تنظمــه دائــرة الثقافــة والســياحة 
- أبوظبــي بالتعــاون مــع مركــز جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر، هــذه الرحلــة المقدســة 
مــن خــالل رحلــة الحــج التــي أداهــا المغفــور لــه بــإذن اهللا الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان، طيــب اهللا ثــراه، وكمــا يراهــا الحجــاج مــن جميــع أنحــاء العالــم. ومــن خالل 
تقديــم تاريــخ هــذا الرحلــة اإليمانيــة عبــر ســرد القصــص وعــرض التحــف والذكريــات 
التــي تركتهــا لنــا األجيــال الســابقة، إلــى جانــب األعمــال الفنيــة التكليفيــة خصيصًا 
والعالقــات  اإلســالمية  الممارســات  المعــرض  هــذا  يستكشــف  المعــرض،  لهــذا 
االجتماعيــة األوســع باإلضافــة إلــى قيــم االنفتــاح والتســامح والتفاهــم الســامية. 
ويســتمر المعــرض الــذي يضــم 200 قطعــة أثريــة تعــود إلــى 15 متحفــًا مــن 20 

ســبتمبر 2017 إلــى 19 مــارس 2018.

قــدت  اســتقطب هــذا المعــرض عــددًا كبيــرًا مــن الــزوار بلــغ 19,000 زائــر. كمــا عُ
ورشــة عمــل لمــدة يوميــن فــي جامعــة زايــد، كجــزء مــن برنامــج التوعيــة الــذي 

الجامعــة. تنظمــه 
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ورش عمل وحلقات دراسية متقدمة
العمــل  ورش  ــرت  وفّ الذاكــرة»،  فــي  رحلــة  «الحــج:  معــرض  مــن  جــزءًا  بوصفهــا 
المتنوعــة للحضــور فرصــًا للتعــرف علــى التــراث وركــن الحــج. ولقــد صممــت هــذه 
الجلســات والــورش التعليميــة لحــثّ الــزوار علــى التفاعــل مــع التحــف واللوحــات 
الفنيــة المعروضــة. فقــد عملــت ورشــة «القبــب واألشــكال اإلســالمية» علــى تعريــف 
األطفــال بيــن 6 ســنوات إلــى 13 ســنة علــى األشــكال اإلســالمية، فــي حيــن هدفــت 
ورشــة «اصنــع اســطرالبك بنفســك» إلــى تعليــم األطفــال صناعــة االســطرالب. كمــا 
ــان حــول «الجمــال فــي الهندســة  ــان منفصلت ــان درســيتان متقدمت أقيمــت حلقت
استكشــاف  مــن  المشــاركين  لتمكيــن  وذلــك  والبالغيــن،  لألطفــال  اإلســالمية» 
األدوات والتقنيــات التقليديــة المســتخدمة فــي فــن الهندســة اإلســالمية. عــالوة 
علــى ذلــك، أقيمــت سلســلة مــن ورش العمــل المتحركــة والمناســبة لجميــع األعمار.

منشورات المعرض
رت كتيبات المعرض  ضِّ تم إصدار كتالوج للمعرض باللغة العربية واإلنجليزية، كما حُ

بخمس لغات تشمل العربية واإلنجليزية والروسية والصينية ولغة األوردو.
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البرنامــج الثقافــي اإلماراتــي الفرنســي: حــوار مــع اللوفــر 
أبوظبــي

 يعــد البرنامــج الثقافــي اإلماراتــي الفرنســي أحــد المبــادرات الثقافيــة المشــتركة 
ــداع األصيــل  ــة رحلــة فــي اإلب بيــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفرنســا، وهــو بمثاب
شــملت فــي العــام 2017 عــدة فعاليــات ثقافيــة متنوعــة، منهــا: عــرض مســرحي 
بعنــوان «ترانس-فورمــز»، و«خيالــة فــي الجاهلــي» وهــي عبــارة عــن عــرض أداء 
لمهــارات الفروســية للمخــرج العالمــي بارتابــاس، ومعــرض «كــو-الب» فــي اللوفــر 

ــة. أبوظبــي، وعــرض «أضــواء اللوفــر أبوظبــي» لأللعــاب الناري

»خيالة في الجاهلي« عرض أداء لمهارات الفروسية للمخرج بارتاباس
قدمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي شــهر مــارس عــام 2017 بالتعــاون 
مــع الســفارة الفرنســية والمركــز الثقافــي الفرنســي، عــرض أداء مهارات الفروســية 
بيــن جــدران قلعــة الجاهلــي التاريخيــة فــي العيــن. وقــد قــدم العــرض الــذي أشــرف 
عليــه المخــرج بارتابــاس فقــرات لفنانيــن مــن أكاديميــة فرســاي الوطنيــة لفنــون 
الفروســية مخصصــة لعرضهــا األول فــي الشــرق األوســط، وقــد شــمل العــرض 
أكثــر مــن 15 فقــرة تخللهــا إلقــاء قصائــد باللغــة العربيــة. وعلــى مــدار 6 أيــام 
حضــر الفعاليــة مــا يقــارب 2,500 شــخص، مــن بينهــم أفــراد مــن العائلــة الحاكمــة، 
وممثلــون عــن الحكومــات، ورجــال أعمــال، وجمهــور مــن مختلــف فئــات المجتمــع.

عرض ترانس-فورمز
فــي شــهر فبرايــر مــن العــام 2017، أبــرم البرنامــج الثقافــي اإلماراتــي الفرنســي 
دورة  إلقامــة  المســرحية  للفنــون  الفرنســية  الوطنيــة  األكاديميــة  مــع  شــراكة 
قــدت فــي أبوظبــي وباريــس، مختتمــة بعــرض  متقدمــة فــي فنــون المســرح عُ
كمدينــة  أبوظبــي  تطــور  يمثــل  الــذي  التجريبــي،  المســرحي  ترانس-فورمــز 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة كدولــة، وذلــك مــن خــالل تجســيد مفاهيــم عالميــة 
كالشــباب والذاكــرة والحــب. وقــد مثــل البرنامــج المقــدم فــي منــارة الســعديات 
عرضــًا متعــدد االختصاصــات اســتخدمت فيــه أنمــاط متعــددة مــن الفنــون كاألدب 

والشــعر.   والموســيقى  األداء  وفنــون 
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معرض كو-الب
افتتــح معــرض «كــو-الب: الفــن المعاصــر والمهــارات الحرفيــة» فــي 21 ديســمبر 
المعــرض  أقيــم  أبوظبــي.  اللوفــر  فــي  يقــام  خــاص  معــرض  أول  مــع  بالتــوازي 
بتقييــم فنــي مــن قبــل عليــاء لوتــاه، وضــم أربعــة أعمــال فنيــة معاصــرة مــن إبــداع 
أربعــة فنانيــن يقيمــون فــي اإلمــارات بالتعــاون مــع مصانــع فرنســية عريقــة. فلقــد 
اســتضاف مصنــع ســيفر الوطنــي الفنانــة تاليــن هزبــار للعمــل علــى الســيراميك، 
وفتــح مصنــع بوفيــه أبوابــه لخالــد شــعفار، كمــا تعــاون مصنــع الزجــاج الفاخــر 
فــي سانت-جوســت مــع زينــب الهاشــمي، فــي حيــن تشــاركت مؤسســة «إم تــي 

إكــس» المتخصصــة فــي ورش التطريــز المعمــاري مــع فيكــرام ديفيتشــا.

عرض أضواء اللوفر أبوظبي
فــي شــهر نوفمبــر مــن العــام 2017، أبرمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 
شــراكة مــع الســفارة الفرنســية والمعهــد الفرنســي إلزاحــة الســتار عــن مجموعــة 
مختــارة مــن األعمــال الفنيــة فــي اللوفــر أبوظبــي، وذلــك بأســلوب فنــي وشــاعري، 
فــكان بمثابــة عــرض أداء ســمعي-بصري. وقــد بيــن العــرض أهميــة هــذه األعمــال 
الضــوء  خــالل  مــن  أبوظبــي  اللوفــر  عمــارة  علــى  الضــوء  ســلط  كمــا  المختــارة 

والموســيقى وفنــون األداء. 
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من لوفر إلى آخر: إنشاء متحف للجميع
فــي إطــار االتفــاق بيــن الحكومتيــن اإلماراتيــة والفرنســية، يجــري تنظيــم أربعــة 
معــارض خاصــة مــن قبــل المتاحــف الفرنســية الشــركاء علــى مــدار الســنوات 
الخمــس عشــرة القادمــة إلــى جانــب معــارض أخــرى يســتضيفها المتحــف. ولقــد 
جــرى تنظيــم أول معــرض باســم «مــن لوفــر إلــى آخــر: إنشــاء متحــف للجميــع»، فــي 
21 ديســمبر برعايــة جين-لــوك مارتينيــز، مديــر متحــف اللوفــر فــي باريــس والقيــم 
الفنــي للمعــرض، وجولييــت تــراي، القيمــة الفنيــة فــي قســم الرســومات واللوحــات 
فــي متحــف اللوفــر. ويتتبــع المعــرض الــذي ســيختتم فعالياتــه فــي 7 أبريــل عــام 
2018 تاريــخ متحــف اللوفــر فــي القــرن الثامــن عشــر مــن خــالل 150 لوحــة ومنحوتــة 
وزخرفــة فنيــة وغيرهــا مــن األعمــال الفنيــة الفريــدة األخــرى مــن متحــف اللوفــر 
ومتحــف قلعــة فرســاي، والتــي لــم يغــادر بعضهــا فرنســا منــذ أكثــر مــن 600 ســنة.

معرض مسارات إبداعية
كان معــرض «مســارات إبداعيــة: تفاعــل، تشــكيل، تواجــد» ثانــي معــرض يقيمــه 
جوجنهايــم أبوظبــي، وذلــك فــي صالــة العــرض 1 بمنــارة الســعديات بيــن 8 مــارس 
و29 يوليــو عــام 2017. وقــد ضــم المعــرض أعمــاالً ألكثــر مــن عشــرين فنانــًا مــن 
مختلــف الجنســيات واألجيــال، ركــزوا فيهــا علــى التفاعــل والتشــكيل والتواجــد 
اإلنســاني. ولقــد وفــر معــرض «مســارات إبداعيــة» رؤيــة عابــرة للثقافــات حــول هــذه 
الجوانــب المحــددة للفــن المعاصــر، وذلــك عبــر تســليط الضــوء علــى التفاعــل بيــن 
الفنانيــن مــن مختلــف بقــاع العالــم منــذ ســتينات القــرن الماضــي. فلقــد أظهــرت 
األعمــال الفنيــة المعروضــة مصــادر إلهــام مشــتركة، وخطــوط تأثيــر، وإســهامات 
متميــزة؛ فــي حيــن بيــن اثنــان مــن تلــك األعمــال التــزام جوجنهايــم أبوظبــي 
ــون علــى  ــن ال يزال ــدي فنانيــن معاصري ــدة علــى أي بدعــم إنتــاج أعمــال فنيــة جدي

قيــد الحيــاة.

ويتألــف المعــرض مــن سلســلة مــن الفصــول التــي تستكشــف المواضيــع الثــالث 
المذكــورة أعــاله. ولقــد قــدم الفصــل األول نهجــًا جديــدًا فــي الرســم مــن خــالل 
األفعــال البدنيــة واســتخدام المــواد االعتياديــة اليوميــة، كمــا عــرض فنانيــن مــن 
ســتينات القــرن الماضــي وهــم يســتخدمون أعمالهــم كأدوات لتحفيــز الناظريــن 
علــى التفاعــل مــع تلــك األعمــال. واستكشــف الفصــل الثانــي الممارســات الفنيــة 
المفاهيميــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ ثمانينــات القــرن الماضــي، كمــا 
أعــاد الفنانــون فــي هــذا الفصــل صياغــة األعمــال االعتياديــة وطــرح قضايــا الهويــة 
الشــخصية واالجتماعيــة مــن خــالل أعمــال جــرى التقاطهــا وحفظهــا فــي صــور 
فوتوغرافيــة. أمــا الفصــل الثالــث فقــد ضــم سلســلة مــن التراكيــب المبتكــرة منــذ 
العــام 2000 والتــي اجتذبــت الــزوار إلــى مواجهــات حســية قويــة وعالجــت تأثــر الفــن 

باألحــداث والتحــوالت االجتماعيــة السياســية، ســواء أكانــت قديمــة أم معاصــرة. 

الفصل الخامس: البرامج الثقافية



ورش عمل وحلقات دراسية متقدمة
ــزوار المتاحــة  ــرة ودروس ال ــدورات القصي ــة وال اســتقطبت ورش العمــل التعليمي
لألُســر واليافعيــن والبالغيــن والتــي تقــام بالتنســيق مــع المعــرض أكثــر مــن 
2,000 مشــارك، كمــا شــارك فــي الرحــالت المدرســية الســت التــي جــرى تنظيمهــا 
2,000 طالــب إلــى معــرض مســارات إبداعيــة. فضــالً عــن ذلــك، نظمــت دائــرة الثقافــة 
والســياحة - أبوظبــي يومــًا مخصصــًا للمعلميــن، دعــي فيــه أســاتذة الجامعــة 
إلــى الصــف  وأســاتذة المــدارس، مــن مختلــف المراحــل الدراســية مــن الروضــة 
الثانــي عشــر، لمشــاهدة المعــرض وتعلــم طــرق وأســاليب جديــدة حــول كيفيــة 
مشــاركة مــا شــاهدوه مــع طالبهــم. وقــد شــمل البرنامــج المجانــي للمعلميــن 
ــة،  ــة فــي المعــرض بصحبــة مرشــد، واســتعراضات أنشــطة فنيــة بعــد الجول جول
نيويــورك  وجامعــة  زايــد  جامعــة  مــع  التعــاون  وأدى  للمعلميــن.  مــوارد  ودليــل 
أبوظبــي، إضافــة إلــى اســتضافة الفنانيــن «ســوزان حفونــة» و«راميــن حائــري زاده»، 
و«روكنــي حائــري زاده» و«حســام رحمانيــان» فــي برنامجيــن عاميــن، إلى اســتقطاب 

جمهــور كبيــر ومتنــوع بلــغ عــدده أكثــر مــن ألــف شــخص.

منشورات المعرض
تــم إنتــاج كتالــوج مكــون مــن 200 صفحــة ويحتــوي مقابــالت مــع الفنانيــن ومقــاالت 
ــًا  ــة، إلــى جانــب كتيبــات تعريفيــة تــوزع مجان بحثيــة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزي
الــزوار وتحتــوي علــى نصــوص حــول مواضيــع المعــرض واألعمــال  علــى جميــع 

الفنيــة المقدمــة فيــه.
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10 سنوات على مسابقة اإلمارات 
للتصوير الفوتوغرافي

حلقات حوار مع الفائزين بمسابقة اإلمارات للتصوير 
الفوتوغرافي ومن بعدها نقاش مفتوح

تضمن هذا الحوار مقابالت مع سبعة من الفائزين 
السابقين بمسابقة اإلمارات للتصوير الفوتوغرافي، 

قدموا فيها لوحاتهم وأطروحاتهم الفنية.

مدير الحوار: خالد الحميري
المتحدثون: أحالم األحمد، وأماني الشعالي، وموزة 

الفالسي، وناصر حاجي، وعمر الزعابي، وسعيد 
نصوري، ويوسف الحبشي.

رحالت في عالم التصوير الفوتوغرافي—محادثات 
مع احترافيين في التصوير الفوتوغرافي يعملون 

في اإلمارات العربية المتحدة
تضمن هذا الحوار مقابلتين حول الرحالت في عالم 

التصوير الفوتوغرافي، إحداهما مع محمد عرفان 
آصف الذي بلغ العالمية والتميز، واألخرى مع عباس 

كاباديا للحديث عن صور السفر بعنوان «من ليوا 
إلى الداخ».

مدير الحوار: خالد الحميري
المتحدثون: عباس كاباديا، ومحمد عرفان آصف.

للتصويــر  اإلمــارات  مســابقة  علــى  ســنوات   10 معــرض: 
الفوتوغرافــي

يلقــي معــرض «10 ســنوات على مســابقة اإلمــارات للتصويــر الفوتوغرافي»، الضوء 
علــى المشــهد الثقافــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتنوعــه. وعلــى مــدار 
العقــد الماضــي أثبتــت هــذه المســابقة بأنهــا مبــادرة مهمــة لدفــع فــن التصويــر 
الفوتوغرافــي نحــو االحتــراف وزيــادة الوعــي بالصــورة الفوتوغرافيــة بوصفها ســجالً 
دائمــًا. ويقــدم هــذا المعــرض المقــام فــي منــارة الســعديات مــن 27 نوفمبــر 2017 
إلــى 31 مــارس 2018 األعمــال الفائــزة فــي مســابقة اإلمــارات للتصويــر الفوتوغرافــي 

علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة.   

تضمــن المعــرض أعمــال 160 مشــاركًا مــن 48 دولــة، 21 منهــم قدمــوا مــن اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. وأُنجــز تصميــم المعــرض وتنفيــذه مــن قبــل فريــق المعــارض 

فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي.

ورش عمل وحوارات
جــرى  الســعديات،  منــارة  فــي  التصويــر»  «ســتوديو  الفتتــاح  التحضيــرات  خــالل 
تنظيــم ورش عمــل حــول مجــال التصويــر الفوتوغرافــي كمــا عقــدت سلســلة مــن 

المحادثــات حــول الموضــوع.

منشورات المعرض
رافــق المعــرض كتالــوج ثنائــي اللغــة، بالعربيــة واإلنجليزيــة، يســلط الضــوء علــى 
األعمــال الفائــزة فــي مســابقة اإلمــارات للتصويــر الفوتوغرافــي علــى مــدار الســنوات 

العشــر الماضيــة.

معرض قوة الساحل المتصالح: بداية وتاريخ
المقــام فــي قلعــة  يشــكل معــرض «قــوة الســاحل المتصالــح: بدايــة وتاريــخ»، 
الجاهلــي بمدينــة العيــن، رحلــة عبــر تاريــخ اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والفتــرة التــي 
ســبقت تأســيس الدولــة علــى يــد الوالــد المؤســس المغفــور لــه بــإذن اهللا الشــيخ 

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهللا ثــراه.

يــروي المعــرض قصــة بدايــة وتاريــخ قــوة الســاحل المتصالــح التــي كانــت مــن 
أولوياتهــا المســاعدة فــي ترســيخ األمــن الداخلــي، وبخاصــة القضــاء علــى عصابــات 
الســلب والنهــب وتســوية النزاعــات بيــن القبائــل. وتســرد قصــة المعــرض مــن 
عــارة مــن مركــز المتحــف والتاريــخ العســكري للقــوات المســلحة  خــالل مقتنيــات مُ
فــي أبوظبــي تعــود إلــى خمســينات وســتينات وحتــى بدايــة ســبعينات القــرن 
الماضــي. تعــرض هــذه المقتنيــات جــزءًا مــن تاريــخ قــوة الســاحل المتصالــح التــي 
تأسســت عــام 1951 بأمــر ملكــي صــادر عــن التــاج البريطانــي، واتخــذت مــن إمــارة 

الشــارقة مقــرًا لقيادتهــا.

مهرجان الجنادرية
قدمــت دائــرة الثقافــة والســياحة أبوظبــي فــي مــارس/آذار 2017، جنــاح اإلمــارات 
فــي مهرجــان الجنادريــة الــذي أقيــم بمدينــة الريــاض. وبمــا أن روح المهرجــان كانــت 
تركــز علــى عــدة جوانــب ثقافيــة وتراثيــة، اســتضاف جنــاح اإلمــارات تماشــيًا معهــا 
برنامجــًا مكثفــًا شــارك فيــه أكثــر مــن خمســين حرفيــًا يتمتعون بمجموعة واســعة 
مــن المهــارات بمــا فيهــا الحــرف اليدويــة والصقــارة والشــعر وركــوب الخيــل وإعــداد 
القهــوة العربيــة. وقــد شــاركت فــي هــذا الجنــاح أيضــًا ســبعون عائلــة إماراتيــة 
بالتعــاون مــع صنــدوق خليفــة. وطيلــة مــدة المهرجــان الــذي اســتمر ألســبوعين 
ــر استكشــفوا مختلــف عناصــر  ــد مــن 1.7 مليــون زائ اســتقطب جنــاح اإلمــارات أزي

الثقافــة اإلماراتيــة.

الفصل الخامس: البرامج الثقافية
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التعليم والوصول الجماهيري:
عام 2017 باألرقام 

 تدريب 500 معلم فنون في عدة مجاالت متخصصة ومحددة
وذلك ليتعرفوا بدقة على المواهب الصاعدة في مجال الفنون.

مشاركة 15 فتى وفتاة ناشئة في البرنامج األول من نوعه 
لتعليم الفنون والذي أطلقه مركز أبوظبي للفتيان. 

عرض 600 عمالً فنيًا أنجزها الطالب في منارة السعديات في شهر مايو.

مشاركة 8,882 شخص في البرامج التي أقيمت في مركز فنون األطفال.

انضمام 866 طالب للفصول الدراسية في مركز الفنون القطارة.

برامج المتاحف التعليمية 
واستقبال الجوالت المدرسية:

متحف العين الوطني 4,264 طالب.



 تلقى 550 معلم فنون تدريبًا احترافيًا على أيدي فناني كبار ومدربي فنون خبراء من أمثال
الدكتورة نجاة مكي والفنانة عزة القبيسي ومحمد أستاذ وعلي الحمادي وفاطمة المزروعي.

توزيع 4,000 نسخة من محفظة اللوفر أبوظبي التعليمية في كل مدارس اإلمارات العربية المتحدة.

مشاركة أكثر من 2000 شخص في البرامج التي أطلقها 
ستوديو الفنون بمنارة السعديات خالل شهرين من افتتاحه.

مشاركة 9600 شخص في ورش العمل والدروس 
واألحداث الخاصة التي عقدت في المرسم الحر.

حضور 640 طالب في برنامج أبوظبي للموسيقى الكالسيكية الموجه خصيصًا للطلبة والتالميذ الذين ال يتسنى 
لهم دومًا إمكانية حضور برامج األداء الحية والعروض الموسيقية بما فيهم الطلبة أصحاب الهمم.

قصر المويجعي 2,245 طالب.

متحف قصر العين 7,153 طالب.

قلعة الجاهلي 607 طالب.
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التعليم والتوعية
الثقافــة  لدائــرة  الشــامل  الثقافــي  البرنامــج  مــن  جــزءًا  التعليــم  برنامــج  يعــد 
والســياحة - أبوظبــي. ويتــم دعــم جميــع برامــج التــراث المــادي والمعنــوي وبرامــج 
الفنــون البصريــة واألدائيــة بــأدوات تفســيرية ومســاعدة تهــدف إلــى تعزيــز الوعــي 
لــدى شــرائح مختلفــة مــن الجمهــور وبخاصــة الشــباب والتالميــذ. وتهدف األنشــطة 
ــاألدوات المناســبة  ــي ب ــد المعلميــن واألُســر واألهال ــى تزوي والمــوارد التعليميــة إل
لتوعيــة الطــالب بالفنــون والموروثــات، وإلــى خلــق جيــل مــن األفــراد المبدعيــن 

الفخوريــن بهويتهــم والقادريــن علــى فهــم االختالفــات والتباينــات الثقافيــة.

تطوير المحتويات
كتيبات دليل موارد المعلمين

قامــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بإنتــاج كتيبات إرشــاد مــوارد المعلمين 
لمســاعدتهم وتمكينهــم مــن اســتخدام المعــارض فــي أبوظبــي، كأداة تعليمية 
للطــالب فــي مختلــف الصفــوف مــن الروضــة إلــى الصــف الثانــي عشــر. ويجــري 
تشــجيع المدرســين علــى تحضيــر أنفســهم جيــدًا قبــل قيــادة األنشــطة فــي 
صفوفهــم مــن خــالل اســتخدام هــذه الكتيبــات لإلضــاءة علــى النقــاط األساســية 
فــي توصيــف العمــل الفنــي المنتقــى وطــرح األســئلة واألنشــطة المســاعدة علــى 

تحقيــق أهدافهــم التعليميــة وتلبيــة مــا يحتاجــه طالبهــم.

ــر كتالوجــات  ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي  فــي العــام 2017 بتطوي قامــت دائ
لمعــرض جوجنهايــم أبوظبــي حــول العمــل اإلبداعــي المقــام فــي منارة الســعديات 

ولمعــرض «الحــج: رحلــة فــي الذاكــرة» المقــام فــي جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر.

إلــى  باالســتناد  للمدرســين،  تعليميــة  تطويــر حقيبــة  جــرى  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
مجموعــة المقتنيــات الدائمــة فــي اللوفــر أبوظبــي، ووزعــت علــى جميــع المــدارس 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة. وقــد جــرى تطويــر 
هــذه الحقيبــة الشــاملة بمــا يتفــق مــع معاييــر دائــرة التعليــم والمعرفــة فــي 
مــن  وللطــالب  االختصاصــات  فــي جميــع  اســتخدامها  يمكــن  بحيــث  أبوظبــي، 

جميــع األعمــار. 

الفصل الخامس: البرامج الثقافية



التوعية
برنامج مركز رعاية األحداث

أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي العــام 2017 برنامــج فنــون موجــه 
لمركــز رعايــة األحــداث فــي أبوظبــي، وذلــك لتعليــم األطفــال المهــارات وتزويدهــم 
بآفــاق إيجابيــة مــن خــالل تمكينهــم مــن التعبيــر واإلبــداع. ولقــد قامــت دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بتنفيــذ البرنامــج يوميــًا وعلــى مــدار ثالثــة أشــهر 
ــة الثانيــة مــن البرنامــج  ــى 15 يونيــو عــام 2017. وســتبدأ المرحل مــن 15 مــارس إل

فــي شــهر ينايــر مــن العــام 2018.

وعــرض الفتيــان والفتيــات األعمــال الفنيــة التــي أبدعــوا بهــا خــالل البرنامــج أثنــاء 
معــرض التالميــذ الســنوي فــي منــارة الســعديات. ولقــد بيعــت بعــض أعمــال 

الفتيــات فــي معــرض أشــغال فنيــة، حيــث حصلــت الفتيــات علــى اإليــرادات. 

برنامج موســيقى أبوظبي الكالســيكية لتعريف طالب المدارس بالموســيقى 
الكالسيكية

مــن  المدرســية  الصفــوف  فــي  2,000 طالــب  مــن  أكثــر   2017 العــام  فــي  حضــر 
عــزف  لحفــالت  مفتوحــة  اســتماع  جلســات  عشــر،  الثانــي  الصــف  إلــى  الروضــة 
موســيقي لفــرق أوركســترا وموســيقيين مشــهورين عالميــًا. ويهــدف البرنامــج 
التفاعــل  خــالل  مــن  وذلــك  الكالســيكية،  بالموســيقى  الطــالب  تعريــف  إلــى 
المباشــر مــع أعضــاء األوركســترا لكــي يفهمــوا المركبــات المختلفــة للموســيقى 
الكالســيكية ويســتوعبوا الفــروق بيــن اآلالت والحــركات الموســيقية المختلفــة 
التــي يســتعرضها برنامــج موســيقى أبوظبــي الكالســيكية. وقــد كان التفاعــل 
الطــالب  أتيــح للعديــد مــن  الطــالب والموســيقيين مفيــدًا وعميقــًا. كمــا  بيــن 
لقــاءات ثنائيــة مــع الموســيقيين وتمكنــوا مــن أن يناقشــوا معهــم ممارســاتهم 
واهتماماتهــم الموســيقية الخاصــة. كمــا قــدم العديــد مــن الموســيقيين الزائريــن 
ورشــات موســيقية متقدمــة معمقــة وعمليــة للطــالب الموهوبيــن والمتميزيــن.  
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برنامج تطوير المواهب
ــد آل نهيــان نائــب رئيــس المجلــس التنفيــذي  ــن زاي أطلــق ســمو الشــيخ هــزاع ب
تطويــر  «برنامــج  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  مبــادرة  أبوظبــي  إلمــارة 

المواهــب»، بالتعــاون مــع دائــرة التعليــم والمعرفــة فــي أبوظبــي..

وكجــزء مــن عمليــة تطويــر المواهــب الفنيــة فــي أبوظبــي، يعمــل البرنامــج علــى 
تقديــم الدعــم والمســاعدة للطــالب الموهوبيــن فــي مجــاالت الفنــون البصريــة 
ــرة  ــرة الثقافــة والســياحة—أبوظبي بتعــاون وثيــق مــع دائ ــة. وتعمــل دائ واألدائي

التعليــم والمعرفــة لتنفيــذ عناصــر البرنامــج الســتة.

وقــد أُنجــز الجــزء األول مــن البرنامــج عــام 2017 مــن خــالل التطويــر االحترافــي لـــ 
ــرة التعليــم والمعرفــة، انضمــوا إلــى ورش عمــل  600 مــدرس فنــون تابعيــن لدائ
لتعليــم  االختصاصييــن  مــن  فريــق  أقامهــا  أيــام  ثالثــة  لمــدة  تدريبيــة مكثفــة 
المشــاركين كيفيــة انتقــاء الطــالب الموهوبيــن. وقــد أُقيمــت ورش العمــل فــي 

كل مــن أبوظبــي والعيــن والظفــرة لتغطيــة جميــع مــدارس اإلمــارات.  

الفصل الخامس: البرامج الثقافية



»ستوديو الفنون«
يعــد «ســتوديو الفنــون» فــي منــارة الســعديات الــذي جــرى إطالقــه فــي شــهر 
نوفمبــر عــام 2017، مكانــًا متعــدد االختصاصــات فــي مجــال الفــن، ينظــم ورشــات 

ومبــادرات توعيــة فنيــة للطــالب والكبــار واألطفــال واألُســر.

وهنالــك برنامــج جــارٍ مــن ورش العمــل والــدروس واألنشــطة والفعاليــات اليوميــة 
فــي منــارة الســعديات. ولقــد صمــم «ســتوديو الفنــون» خصيصــًا إلشــراك الزائريــن 

مــن مختلــف األعمــار فــي طيــف متنــوع مــن األنشــطة الخالقــة.

ويعمــل الســتوديو الــذي يفتــح أبوابــه ســبعة أيــام فــي األســبوع علــى اســتقطاب 
األطفــال واليافعيــن واألهــل لممارســة الفــن وتطويــر مواهبهــم فــي مختلــف 
الــدروس وورش  يقــدم  للفنــون  الســتوديو دور معهــد  ويــؤدي  الفــن.  مجــاالت 
العمــل والــدروس الفنيــة المكثفــة لدعــم المواهــب الفنيــة ودعــم اإلبــداع واالبتــكار 
الفنييــن. كمــا يوفــر «ســتوديو الفنــون» مســاحات إلقامــة الفنانيــن داخلــه لفتــرات 
تتــراوح بيــن شــهرين إلــى ثالثــة أشــهر وذلــك لمســاعدة المواهــب الممارســة للفــن 

فــي الحلقــات وورش العمــل.

وقــد نجــح «ســتوديو الفنــون» فــي ديســمبر بتنظيــم معســكر شــتوي لألطفــال 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 6 أعــوام و14 عامــًا، حيــث اســتمتع أكثــر مــن 90 طفــالً 

بالــدروس الفنيــة عــن أعظــم فنانــي العالــم.

األعمال الفنية: برنامج ألساتذة الفن المقيمين
أصبــح هــذا البرنامــج الــذي انطلــق فــي عــام 2013 لتشــكيل كادر مــن أســاتذة 
الفــن القادريــن علــى ممارســة الفــن والعمــل فــي المتاحــف والمراكــز والمــدارس 
الفنيــة محطــة مهمــة فــي العــام 2017 وذلــك مــن خــالل إنشــاء ثالثــة أماكــن عمــل 
دائمــة داخــل «ســتوديو الفنــون» فــي منــارة الســعديات. وهكــذا كان ثالثــة فنانيــن 
ناشــئين مــن مؤسســة ســالمة بنــت حمــدان آل نهيــان أول مــن شــارك فــي هــذه 
اإلقامــة داخــل االســتوديو وتعلمــوا كيفيــة تنظيــم ورش العمــل تحــت إشــراف 

فريــق عمــل «ســتوديو الفنــون».     
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الفصل السادس: 
اإلصدارات 

والمطبوعات
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إصدارًا طبعته ونشره دائرة الثقافة 

والسياحة - أبوظبي كما يلي:

5 كتب

9 كتالوجات

11 كتيبًا

13 مطبوعة تعليمية

3 مطبوعات خاصة بـ «فن أبوظبي»

الفصل السادس: اإلصدارات والمطبوعات
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كتابًا ُنشرت من ِقبل دار الكتب

25 كتابًا ُترجمت وُنشرت في مشروع كلمة
ترجمًا من اللغة الفرنسية 13 كتابًا مُ

ترجمة من اللغة اإلنجليزية 9 كتب مُ
ترجم من اللغة الصينية كتاب واحد مُ

ترجمان من اللغة اإليطالية كتابان مُ

14 كتابًا نشرتها إدارة البحوث واإلصدارات 
باللغة العربية
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ــرز اإلصــدارات والمطبوعــات لعــام  أب
2017

2017 اتســاع وعمــق  الفاحصــة ألربــع مطبوعــات رئيســية لعــام  النظــرة  تظهــر 
المواضيــع التــي تــم تناولهــا.

كتاب: »ألف أحفور وأحفور«
قدمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي نظــرة علــى تاريــخ الحفريــات فــي 
أبوظبــي، مــن خــالل مجموعــة  إمــارة  فــي  (الظفــرة)  الغربيــة  المنطقــة  صحــراء 
ــة. حيــث يتعــرف القــراء علــى الثدييــات  مــن الصــور والرســوم التوضيحيــة الملون

المنقرضــة حاليــًا وتطــور المنطقــة علــى مــدى أكثــر مــن 7 مالييــن ســنة.

كتالوج معرض: »الحج: رحلة في الذاكرة«
فــي  رحلــة  «الحــج:  لمعــرض  المصاحبــة  الســرد  المطبوعــة فرصــة  هــذه  تدعــم 
الذاكــرة» وتتنــاول التــراث الثقافــي والدينــي لهــذه الفريضــة. يتضمــن الدليــل 
الــذي يتكــون مــن 218 صفحــة العديــد مــن الصــور مــن المعــرض فضــالً عــن محــاكاة 
بصريــة لبعــض القطــع األثريــة التاريخيــة. كمــا يتضمــن عشــر مقــاالت تكليفيــة 
ــة اإلمــارات العربيــة  بــل باحثيــن مرموقيــن مــن دول خصيصــًا لهــذا اإلصــدار مــن قِ

ــم. ــع أنحــاء العال المتحــدة ومــن جمي

للحــج  التاريخيــة  األهميــة  حــول  فصلــة  مُ مناقشــات  الكتالــوج  ويتضمــن 
ــم. ويُمكــن  واستكشــاف رحــالت مختلفــة قــام بهــا حجــاج مــن جميــع أنحــاء العال
فــي  والتحــدي  الرحلــة  الفهــم ألهميــة هــذه  مــن  المزيــد  إلــى  الوصــول  للقــراء 

المباشــرة.. الشــهادات  عبــر  طياتهــا 

كتالوج معرض: »مسارات إبداعية: تفاعل، تشكيل، تواجد«
صــدر الكتالــوج الخــاص بمعــرض مســارات إبداعيــة باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة، 
وهــو بمثابــة توثيــق شــامل للمجموعــة الثانية مــن مقتنيات جوجنهايــم أبوظبي. 
لونــة لمختلــف األعمــال  يُمكــن للقــراء إلقــاء نظــرة علــى المعــرض مــن خــالل نســخ مُ
والمقتنيــات الفنيــة داخــل أقســام المعــرض الثالثــة. ويتضمــن الكتالــوج أيضــًا 
عــدة خصيصــًا تتنــاول الســرد التاريخــي للفــن الحديــث والمعاصــر مــن  مقــاالت مُ

المنطقــة والعالــم.

كتاب: »علم آثار الحيوان في الشرق األدنى 9”
يتعمــق كتــاب «علــم آثــار الحيــوان فــي الشــرق األدنــى 9» فــي استكشــاف علــم آثــار 
الحيــوان، أو دراســة بقايــا الكائنــات الحيوانيــة، ويركــز علــى منطقــة الشــرق األدنــى. 
ــة، يناقــش المؤلفــون عبرهــا  ــة بحثي ــن يضمــان 31 ورق ــد مــن جزأي يتكــون المجل
أهميــة العمــل الجديــد المســتمد مــن مواقــع أثريــة هامــة واكتشــافات جديــدة عــن 

تاريــخ اســتغالل الحيوانــات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

تعتبــر هــذه المجموعــة أحــدث إصــدار مــن المجلــس العالمــي لعلــم اآلثــار والحيوان، 
وهــي منظمــة غيــر ربحيــة تضــم أكثــر مــن 500 عضــو مــن خمســين دولة.

الفصل السادس: ا�صدارات والمطبوعات
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الفصل السابع: القواعد التنظيمية الجديدة للقطاع



أثــرت العديــد مــن القواعــد التنظيمية الجديدة على قطاع الثقافة في 
عــام 2017، وال ســيما قانــون أبوظبــي لحمايــة التــراث الثقافــي، وقانــون 

اآلثــار االتحــادي، وقانــون الحصانــة مــن الحجــز أو المصــادرة االتحــادي.

ــة التــراث الثقافــي فــي  قانــون حماي
ــي  أبوظب

ــر عــام 2016  ــة التــراث الثقافــي فــي أبوظبــي فــي شــهر أكتوب ــون حماي صــدر قان
بهــدف تحقيــق التــوازن بيــن أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال حمايــة التــراث 
ــه  ــة ونفذت ــه المعاهــدات الدولي ــذي اعتمدت ــى النحــو ال ــه، عل ــج ل الثقافــي والتروي
المنظمــات الدوليــة، ويبيــن اإلطــار القانونــي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
الصعيديــن االتحــادي والمحلــي. ويؤكــد القانــون علــى أن التــراث بصفــة عامــة هــو 

ملــك إلمــارة أبوظبــي وشــعبها.

وينــص التشــريع علــى أن جميع المســؤوليات والواجبات المتعلقــة بالتراث الثقافي 
ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، موضحــًا اختصاصاتهــا فــي  تقــع علــى عاتــق دائ
ــن  تحديــد وحمايــة وإدارة وتطويــر التــراث الثقافــي فــي إمــارة أبوظبــي. كمــا يُمكّ
الماديــة أو  الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــن إدراج الممتلــكات  القانــون دائــرة 
الممارســات غيــر الماديــة بوصفهــا عنصــرًا مــن عناصــر التــراث الثقافــي، وإنشــاء إطار 

قانونــي شــامل لتنظيــم وإدارة تلــك القطــع األثريــة والتقاليــد.

القانون االتحادي لحماية اآلثار
ــر عــام 2017،  ــذي صــدر فــي شــهر أكتوب ــار، ال ــة اآلث ــون االتحــادي لحماي يرســخ القان
ــة والوثائــق وغيرهــا مــن  ــك المواقــع األثري ــار بشــكل كبيــر، بمــا فــي ذل ــة اآلث حماي
تخريــب  علــى  صارمــة  غرامــات  فــرض  علــى  القانــون  وينــص  الوطنيــة.  الكنــوز 
وتشــويه المواقــع األثريــة، وانتهــاك أنظمــة إصــدار التراخيــص وســرقة أو استنســاخ 

ــة. القطــع األثري

ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بصــورة كبيــرة  وشــارك أخصائيــون تابعــون لدائ
فــي صياغــة مضمــون وتفاصيــل تنفيــذ قانــون اآلثــار االتحــادي. وســاعدت مســاهمة 
ــة  ــة والســياحة - أبوظبــي علــى ضمــان نجــاح التشــريعات فــي تكمل ــرة الثقاف دائ
الجهــود األخــرى التــي تبذلهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتعزيــز وحمايــة وإدارة 

التــراث الثقافــي لــكل إمــارة دون خلــق طبقــة إضافيــة تُمثــل عبئــًا مــن التنظيــم.

قانون الحصانة من الحجــز أو المصادرة 
االتحادي

ــى ســنّ  ــة الراميــة إل ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي الجهــود االتحادي قــادت دائ
قانــون يوفــر للمتاحــف والمراكــز الثقافيــة والمكتبــات وغيرهــا مــن المنظمــات 
الثقافيــة الحصانــة مــن مصــادرة األعمــال الفنيــة المعــارة مــن الخــارج لعرضهــا فــي 
ــرر القانــون فــي شــهر  دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لفتــرة محــددة مــن الزمــن. مُ
يوليــو عــام 2017 بالتعــاون مــع وزارة الثقافــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
طبقــة فــي الــدول المتقدمــة. وكان للقانــون  ليتماشــى مــع أفضــل الممارســات المُ
أثــر فــوري، ممــا ســهل اقتــراض األعمــال الفنيــة مــن مختلــف الــدول، وخاصةً فرنســا، 

الفتتــاح اللوفــر أبوظبــي.
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وتواجــه  االضطرابــات  مــن  اليــوم  البلــدان  مــن  العديــد  تعانــي 
الصراعــات التــي أصبــح فيهــا التــراث هدفــًا متعمدًا للتدميــر والنهب 
ــإذن اهللا  ــه ب واالتجــار غيــر المشــروع. وانطالقــًا مــن التــزام المغفــور ل
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهللا ثــراه بالتعــاون الدولــي 
وإيمانــه القــوي بالــدور األساســي للتــراث فــي تشــكيل مســتقبل 
الجيــل القــادم، شــرعت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مبــادرة 
عالميــة لحمايــة التــراث الثقافــي العالمــي الــذي تهــدده حاليــًا أعمــال 

ــة. ــذي يناقــض كل القيــم اإلنســانية والديني العنــف، والعــدوان ال

وقــد شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي العديــد مــن 
الشــراكات وأوجــه التعــاون علــى مر الســنين. وفي عام 2017، أســفرت 

ثــالث مبــادرات للتعــاون علــى وجــه الخصــوص عــن نتائــج هامــة.

الفصل الثامن: التعاون الخارجي



ورشــة عمل دائرة الثقافة والســياحة 
- أبوظبــي واليونســكو: »أخالقيــات 
جمــع المقتنيــات ومكافحــة االتجــار 
غيــر المشــروع بالتــراث الثقافــي في 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي«
تلتــزم أبوظبــي بالمســاعدة فــي حمايــة التحــف األثريــة الفنيــة والثقافيــة فــي 

الصــراع. بلــدان 

تعتبــر أعمــال نهــب الممتلــكات الثقافيــة خطيــرة ومأســاوية بشــكلٍ خــاص فــي 
البلــدان المتضــررة جــراء الصراعــات المســلحة. وقــد أدت الصراعــات األخيــرة فــي 
دول المنطقــة، مثــل العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن، والتطــور الســريع والتوســع 
فــي ســوق األعمــال الفنيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى زيــادة الطلــب 
علــى القطــع الثقافيــة. وأدى هــذان العامــالن إلــى زيــادة المخاطــر واحتمــاالت االتجــار 
غيــر المشــروع بالتحــف األثريــة الثقافيــة اآلتيــة مــن الــدول التــي ال تتوفــر لديهــا 

التدابيــر الالزمــة.

فــي الفتــرة مــن 2 إلــى 4 أبريــل عــام 2017، اجتمــع ممثلــون عــن دائــرة الثقافــة 
والمعهــد  للمتاحــف  الدولــي  والمجلــس  واليونســكو  والســياحة—أبوظبي 
الجنائيــة  للشــرطة  الدوليــة  والمنظمــة  الخــاص  القانــون  لتوحيــد  الدولــي 
(اإلنتربــول) والمنظمــة العالميــة للجمــارك إلــى جانــب خبــراء المتاحــف والفــن فــي 
أبوظبــي لحضــور ورشــة عمــل حــول المعاييــر األخالقيــة والقانونيــة والمعاييــر 
المتعلقــة باقتنــاء وجمــع وإدارة األعمــال الفنيــة واآلثــار وغيرهــا مــن القطــع األثريــة 
الثقافيــة. وناقــش المشــاركون كيفيــة وضــع أدوات مرجعيــة وأطــر السياســات 
التــي تشــجع علــى وجــود ســوق لألعمــال الفنيــة ذي معاييــر أخالقيــة ومنــع االتجــار 

غيــر المشــروع ســواء فــي المقتنيــات العامــة أو الخاصــة.

CXI



 دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبي 
ــتديرة  ــة المس ــاش الطاول ــم نق تنظ
فيكتوريــا  متحــف  يقودهــا  التــي 
مؤسســة  مــع  بالشــراكة  وألبــرت، 
بيــري الخيريــة حــول »إعــادة إنتــاج 
ــي« ــراث الثقاف ــة والت ــال الفني األعم
كانــت أبوظبــي مشــاركًا رئيســيًا فــي مبــادرة جديــدة لحمايــة األعمــال 

الفنيــة والتــراث الثقافــي.
فــي شــهر أكتوبــر عــام 2017، أقامــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي شــراكة 
مــع متحــف فيكتوريــا وألبــرت فــي لنــدن ومؤسســة بيــري الخيريــة لتنظيــم نقــاش 
طاولــة مســتديرة مــع قــادة الفكــر فــي مجــال التــراث الثقافــي لمناقشــة تحديــث 
االتفاقيــات حــول إعــادة إنتــاج الفنــون. وكانــت تلــك الطاولــة المســتديرة واحــدة 
قــدت فــي عــام 2017 كحــدث لبرنامــج إعــادة إنتــاج األعمــال  مــن خمســة اجتماعــات عُ
ــو  ــذي أُطلــق فــي اليونســكو فــي شــهر ماي الفنيــة والتــراث الثقافــي (ريتــش)، ال
ــبل تبــادل وإلقــاء  عــام 2017. ناقــش ممثلــون مــن مجتمــع المتاحــف الدولــي سُ
الضــوء علــى أفضــل الممارســات مــن جميــع أنحــاء العالــم حــول إنتــاج وتخزيــن 

ــة المستنســخة. ونشــر األعمــال الرقميــة والمادي

المتحــدة  والمملكــة  وروســيا  الصيــن  فــي  أخــرى  مســتديرة  طــاوالت  وعقــدت 
برنامــج  مــن  المســتمدة  الجماعيــة  األفــكار  ســتخدم  وستُ المتحــدة.  والواليــات 
ــدة بشــأن دور المتاحــف والمنظمــات  ــة المســتديرة لصياغــة اتفاقيــة جدي الطاول
األخــرى فــي عمليــة إعــادة إنتــاج األعمــال الفنيــة والتــراث الثقافــي، التــي يمكــن أن 

المتاحــف وتعتمدهــا بوصفهــا أفضــل الممارســات. تتبادلهــا 

وقــال الدكتــور تريســتام هانــت، مديــر متحــف فيكتوريــا وألبــرت فــي لنــدن: «مــن 
موقعهــا المتميــز عنــد ملتقــى الطــرق بيــن الشــرق والغــرب، وبتاريخهــا الحافــل 
ثالــث  لعقــد  النموذجــي  المــكان  أبوظبــي  تعتبــر  الثقافــي،  والتبــادل  بالتجــارة 
حــوارات الدائــرة المســتديرة لمبــادرة «ريتــش». ويعتبــر العالــم العربــي منطقــة 
أساســية ألبحاثنــا، فيمــا يتعلــق بســرعة الحاجــة إلــى توثيــق التــراث الثقافــي، الــذي 
يتعــرض حاليــًا لمخاطــر جمــة، نظــرًا للنزاعــات المســلحة، والتفاعــل مــع الجهــود 

ــة اإلمــارات لحمايــة هــذه المواقــع». الكبــرى التــي تقــوم بهــا دول مثــل دول

الفصل الثامن: التعاون الخارجي



دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 
معهــد الحفــظ بمتحــف جيتي

وقعــت دائــرة الثقافــة والســياحة أبوظبــي ســنة 2017 مــع معهــد 
الحفــظ بمتحــف جيتــي مذكــرة تفاهــم تعكــس األهــداف المشــتركة 

والتعــاون الوثيــق فــي مجــال حفــظ التــراث الثقافــي وصيانتــه.
ويمثــل الهــدف الرئيســي لمذكــرة التفاهــم هــذه إطــالق مســاق دراســي عالمــي 
فــي حفــظ المبانــي التاريخيــة المعماريــة ســنة 2018، هــذا المســاق الــذي يشــكل 
المبــادرة األولــى مــن نوعهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا حيــث 
سيســتقبل ويضــم المهندســين المعماريــن والمهندســين وخبــراء الصيانــة 
المبانــي  فــي  المتخصصيــن  اآلثــار  التراثيــة وعلمــاء  المواقــع  والترميــم ومــدراء 

التاريخيــة التراثيــة والمواقــع األثريــة.

ــراء دولييــن  وقــد جمعــت ورشــة عمــل مشــتركة أقيمــت فــي ديســمبر 2017 خب
فــي المجــال سيشــرعون فــي إعــداد هــذا المســاق الــذي ســيطلق فــي شــهر 

أكتوبــر ونوفمبــر مــن العــام 2018 فــي مدينــة العيــن.
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التــراث  لحمايــة  الدولــي  التحالــف 
النــزاع فــي مناطــق 

يعتبــر إعــالن أبوظبــي مثــاالً علــى المعيــار العالمــي الجديــد الــذي 
الثقافــة  حــول موضــوع  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وضعتــه 

الدولــي. للمجتمــع  والتــراث 
بيــن  للجمــع  مؤتمــرًا   2016 عــام  ديســمبر  شــهر  فــي  أبوظبــي  اســتضافت 
المؤسســات العامــة والخاصــة وغيــر الحكوميــة ودفعهــا لاللتــزام بحمايــة التــراث 
الثقافــي المعــرّض للخطــر فــي العالــم العربــي والحفــاظ عليــه، وال ســيما فــي 
أوقــات الحــرب واالضطرابــات واإلرهــاب. وحضــر المؤتمــر ثالثــة عشــر رئيــس حكومــة، 
ــر العــام لمنظمــة اليونســكو، وخمســة وعشــرين ممثــالً حكوميــًا، وأكثــر  والمدي
مــن 400 مشــارك، برئاســة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة والرئيــس الفرنســي الســابق فرانســوا هوالنــد، وأســفرت القمــة عــن 

إصــدار إعــالن أبوظبــي.

يتألــف اإلعــالن مــن اثنيــن مــن اإلجــراءات الرئيســية. أوالً، إنشــاء صنــدوق قيمتــه 
100 مليــون دوالر للحفــاظ علــى المواقــع ذات األهميــة الثقافيــة وترميمهــا. وثانيــًا، 
إنشــاء شــبكة دوليــة مــن المــالذات اآلمنــة مــن شــأنها تقديــم حمايــة مؤقتــة 
اآلثــار والكنــوز  ضــة للخطــر والحفــاظ عليهــا، مثــل  المعرّ الثقافيــة  للممتلــكات 

الوطنيــة.

وفــي مــارس عــام 2017، أُنشــئ التحالــف الدولــي لحمايــة التــراث فــي مناطــق النــزاع 
فــي جنيــف، مــع كل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفرنســا كأعضــاء مؤسســين 
ل التحالــف، الــذي يرأســه تومــاس كابــالن، الركيــزة األساســية لجــذب  لــه. وسيشــكّ
وإدارة واســتثمار المــوارد لتنفيــذ برامــج الحمايــة الوقائيــة والطارئــة للممتلــكات 
الصراعــات  جــراء  التهريــب  أو  التلــف  أو  التدميــر  لخطــر  المعرضــة  الثقافيــة 
المســلحة، والمســاهمة فــي ترميــم هــذه المقتنيــات، فضــالً عــن تعزيــز قــدرات 
المهنييــن العامليــن فــي الميــدان فــي هــذه الحــاالت. وقــد تعهــدت كل مــن 
والكويــت  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  فرنســا 
ولوكســمبورغ والمغــرب والرئيــس تومــاس كابــالن بتقديــم مســاهمات ماليــة 
المتحــدة  إيطاليــا والمملكــة  75 مليــون دوالر. وتعهــدت  أكثــر مــن  إلــى  تصــل 
والمكســيك وسويســرا وألمانيــا، فضــالً عــن صنــدوق التــراث العالمــي، بتقديــم 
دعمهــا لتحقيــق أهــداف التحالــف. وباإلضافــة إلــى ذلــك، انضــم المتحــف الوطنــي 
الصينــي والمغــرب إلــى شــبكة المــالذات اآلمنــة. واتخــذ مجلــس األمــن التابــع لألمــم 

المتحــدة أيضــًا قــرارًا بحمايــة التــراث الثقافــي العالمــي ودعــم أهــداف التحالــف.

قــدت ثالثــة اجتماعــات للتحالــف الدولــي لحمايــة التــراث فــي  وفــي عــام 2017، عُ
وهيــكل  إدارة  تطويــر  أجــل  مــن  وجنيــف  باريــس  فــي  «ألــف»  الصــراع  مناطــق 
وخطــط عمــل التحالــف. وشــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي جميــع 
جوانــب االجتماعــات التــي ترأســها كل مــن معالــي محمــد خليفــة المبــارك رئيــس 
دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي وممثــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي 

ــم العربــي. ــغ، رئيــس معهــد العال مجلــس «ألــف»، باإلضافــة إلــى جــاك الن

ونحــن نعتبــر اليــوم هــذه المبــادرة وإعــالن أبوظبــي بمثابــة معلــم تاريخــي فــارق. 
ــا ملتزمــون  ــم مفادهــا: إنن ــى العال ــة إل وتبعــث هــذه المبــادرة برســالة ثقافيــة قوي
بدعــم اإلنســانية فــي مكافحــة التطــرف وفــي حمايــة هوياتنــا. وســتؤكد علــى 
انتقــال إرث الســالم والتســامح الــذي ورثنــاه مــن آبائنــا وأجدادنــا إلى األجيــال المقبلة.

الفصل الثامن: التعاون الخارجي



aliph fast facts
Donors (commitment)

التحالف الدولي لحماية التراث في 
مناطق النزاع: حقائق سريعة

أعضاء المجلس:
- توماس كابالن، متبرع من الخواص ورئيس مجلس إدارة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع

- سعادة محمد المبارك ممثل اإلمارات العربية المتحدة وعضو مؤسس للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع.
- سعادة جاك النغ ممثل سنة 2017 عن الجمهورية الفرنسية وعضو مؤسس للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع

- صاحبة السمو الشيخة حصة صباح السالم الصباح، ممثلة عن دولة الكويت.
- معالي الدكتور علي إبراهيم الغبان ممثالً عن المملكة العربية السعودية.

- سعادة غي أرندت ممثل دوقية لوكسمبورغ الكبرى. 
- معالي مهدي قطبي ممثل المملكة المغربية. 

-  السيدة مارييت فسترمان، ممثلة عن مؤسسة أندرو ميلون.  
- السيد جان كلود غندور متبرع من الخواص.  
- السيد ريتشارد كورين كعضو خبير مؤهل. 

- السيد ماركوس هيلجيرت، كعضو خبير مؤهل. 
- السيد مارك أندريه رينولد كـ«مواطن سويسري أو مقيم سويسري» مؤهل للتصرف نيابة عن التحالف الدولي حسب ما يسمح به القانون السويسري.

- السيد فرانشسكو باندارين، ممثالً عن اليونسكو.
-السيد جان-لوك مارتينيز, رئيس اللجنة العلمية في التحالف الدولي.

أعضاء اللجنة العلمية: 
- السيد جان-لوك مرتينز، مدير متحف اللوفر.

- السيد قيس حسين رشيد، نائب وزير السياحة واآلثار العراقية
- السيد لو تشانغشن، مدير المتحف الوطني الصيني

- السيد جوشوا ديفيد، المدير التنفيذي لصندوق اآلثار العالمي.
- السيد صمويل سيديبي مدير المتحف الوطني في مالي

- السيدة بهيجة سيمو، مديرة الوثائق الملكية بالمغرب
- السيد جان يفيس مارين، مدير متحف الفن والتاريخ بجينيف.  

- السيدة فرانس ديسماريه مديرة البرامج والشراكات بالمجلس الدولي للمتاحف. 

اإلمارات
)15 مليون دوالر(

فرنسا
)30 مليون دوالر(

المملكة العربية
السعودية

)20 مليون دوالر(

الكويت
)5 ماليين دوالر(

 لوكسمبورغ
)3 ماليين دوالر(

المغرب
)1.5 مليون دوالر(

توماس كابالن
مؤسسة أندرو ميلونمؤسسة غندور)1 مليون دوالر(
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أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  ســتواصل   ،2018 عــام  فــي 
تطويــر البرامــج والقــدرات لتعزيــز اإلبــداع الثقافــي، والحفــاظ علــى 
التــراث الثقافــي والترويــج لــه، وتطويــر ودعــم الســياحة الثقافيــة. 

وتتماشــى جميــع التطــورات والمبــادرات مــع خطــة أبوظبــي.

الفصل التاسع: التطلع إلى عام 2018



الفعاليات الرئيسية وإعداد البرامج
ســتنظم دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي الــدورة الثانيــة مــن القمــة الثقافيــة 
فــي الفتــرة مــن 9 إلــى 12 أبريــل عــام 2018 فــي منــارة الســعديات، فــي المنطقــة 
الثقافيــة فــي الســعديات، أبوظبــي، وفــي أماكــن أخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. وســيركز برنامــج هــذا العــام، الــذي يحمــل عنــوان «مبــادرات التعــاون غيــر 
المتوقعــة: إقامــة روابــط جديــدة بيــن التــراث واالبتــكار، القريــب والبعيــد، اإلبــداع 

والهــدف»، علــى شــراكات فريــدة ومختلفــة وتمــزج بيــن التقاليــد واالبتــكار.

ــة والســياحة - أبوظبــي لعــام 2018،  ــرة الثقاف ــات دائ كمــا ســتضم أجنــدة فعالي
معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب فــي شــهر أبريــل، و«فــن أبوظبــي» (بمــا فــي 
ذلــك أســبوع المعــارض) فــي شــهر نوفمبــر، ومهرجــان األدب والموســيقى فــي 
شــهر ديســمبر. وســتواصل مكتبــات أبوظبــي والمراكــز المجتمعيــة والمتاحــف 

تقديــم الفعاليــات واألنشــطة وورش العمــل والنــدوات والمعــارض.

الفنانيــن  برنامــج  تطويــر  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  ســتتابع  كمــا 
الدولييــن،  والنقــاد  المتاحــف  أمنــاء  بخبــرة  الفنانيــن  يربــط  الــذي  اإلماراتييــن 
التقديــر  مســتوى  ورفــع  دوليــة  منصــة  علــى  أعمالهــم  عــرض  علــى  ويســاعد 

النــاس. عامــة  بيــن  المعاصــر  للفــن  والمعرفــة 

مواقع ثقافية جديدة ومحسنة
ســتبدأ دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي عــام 2018 بتشــييد متحــف زايــد 
الوطنــي الــذي ســيعرض قصــة تاريــخ وثقافــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ــراه. ــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهللا ث ــإذن اهللا الشــيخ زاي ــه ب والمغفــور ل

عاد افتتاح قصر الحصن بعد االنتهاء من خطة صيانته. كما سيُ

ــد الصحــراوي وهــو جــزء مــن المواقــع المدرجــة علــى قائمــة  فتح منتــزه مزي وســيُ
ــراث العالمــي لليونســكو فــي العيــن، للجمهــور. الت

تــم تجديدهــا  التــي  الجديــدة  الرقميــة  المكتبــة  بإدخــال  الكتــب  دار  وســتقوم 
ــك  ــة، بمــا فــي ذل ــة المجاني ــى مــوارد المعرف ــبل وصــول الجمهــور إل لتحســين سُ

والمجــالت. والدوريــات  الكتــب 

وسيقدم بيت العود عدة مبادرات في عام 2018، بما في ذلك:

• زيادة إنتاج آالت العود
•  إبــراز بيــت العــود كعامــل جــذب ســياحي، مــع التركيــز علــى التواصــل أكثــر مــن 
خــالل  مــن  العــود  بيــت  لزيــارة  الســياحية  المجموعــات  التســويق الســتقطاب 
العالقــات مــع شــركات إدارة الوجهــات الســياحية ومشــغلي الرحــالت الســياحية

•  دروس تعليم الكمان المفتوحة (والتي ستمثل القسم الداخلي الخامس)
•  اســتقطاب المزيــد مــن اإلماراتييــن إلــى بيــت العــود وإقامــة المزيــد مــن الحفــالت 

الموســيقية.

وســيقام جنــاح اإلمــارات للفنــون فــي منصــة العــرض اإلماراتيــة الرائعــة واأليقونيــة 
للمعــرض  خصيصــًا  وصنعتهــا  وشــركاؤها  فوســتر  شــركة  صممتهــا  التــي 
العالمــي 2010 شــانغهاي. وسيســتخدم المبنــى كمرفــق اللتقــاء أعضــاء المجتمــع 
اإلبداعــي فــي أبوظبــي مــع بعضهــم البعــض للتعــاون واالبتــكار والعمــل معــًا 
ــر مســاحات العمــل المشــتركة  علــى تشــييد منشــآت ســترعى المواهــب بتوفي
بيــع  ومحــالت  العــرض  وأماكــن  العمــل  والعامــة ومختبــرات ورش  المتخصصــة 
ــات  ــارات التحديث ــاح اإلم ــد جن ــر تجدي المأكــوالت والمشــروبات ومــن المقــرر أن يوف

التاليــة:

•  ضمــان أن الشــخصية اإلماراتيــة للجنــاح حديثــة وأصيلــة وال تختلــف عــن التصميم 
األصلي.

•  توفيــر مــكان عمــل مشــترك مخصــص لألغــراض الثقافيــة والرياضيــة ومفتــوح 
أمــام الجميــع.

• تصميم المركز الثقافي للمجتمع.
•  توفيــر منشــأة ال تقتصــر فقــط علــى االســتخدامات األكاديميــة المختلفــة بــل 
توفــر أيضــًا وصــوالً مفتوحــًا لعامــة الشــعب خــارج أيــام العمــل، أضــف إلــى ذلــك 

ــاح.  ضمــان قــدرة المنشــأة علــى جنــي األرب

مبادرات التعليم والتوعية
ســتطلق دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي برامــج مبتكــرة لتعزيــز ترســيخ 

الفنــون والتــراث فــي المناهــج التعليميــة.

وســتقوم الدائــرة بإنشــاء برنامــج إرشــادي للطــالب فــي الحلقــة الثالثــة (مــن الصــف 
العاشــر إلــى الصــف الثانــي عشــر) للمســاعدة فــي إرشــادهم خــالل عمليــة تقديــم 
الطلبــات لاللتحــاق بالكليــات والجامعــات الفنيــة المرموقــة ومســاعدتهم فــي 

تطويــر ملفــات فنيــة شــاملة.

وقــد تعاونــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــع خبــراء فــي الفنــون البصريــة 
والفنــون المســرحية لوضــع المعاييــر واإلرشــادات حــول كيفيــة اختيــار الطــالب 
الموهوبيــن فــي هــذا المجــال. كمــا ســتواصل الدائــرة التوســع فــي فصولهــا 
الخاصــة بإثــراء الفنــون فــي «ســتوديو الفنــون» فــي منــارة الســعديات فــي مجــاالت 

ــا والتمثيــل. فنــون األداء والتمثيــل الصامــت والدرام

وفي شــهر مايو عام 2018، ســوف تســتضيف دائرة الثقافة والســياحة - أبوظبي 
المســجلين  الطــالب  أعمــال جميــع  لعــرض  المســرحية  للفنــون  معرضــًا وحفــالً 
نشــئ  فــي برنامــج تطويــر المواهــب ومــدى تقدمهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، ستُ
الدائــرة برنامجــًا للمنــح الدراســية للطــالب اإلماراتييــن الملتحقيــن ببرنامــج تطويــر 

المواهــب، األمــر الــذي ســيزيد مــن نطاقهــا الحالــي للمنــح الدراســية.
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كلمة الرئيس
ــل  ــى تحوي ــة إل ــة ومســيرة أبوظبــي الرامي ــى دعــم رؤي يهــدف قطــاع الســياحة إل
علــى  بالمحافظــة  التزامنــا  عبــر  عالميــة متميــزة، وذلــك  إلــى وجهــة  العاصمــة 
لهــا  والترويــج  أبوظبــي  مدينــة  فــي  والترفيهيــة  والثقافيــة  التراثيــة  األصــول 

لذلــك.  الالزمــة  المــوارد  وتخصيــص 

تســعى دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي إلــى تحقيــق هــذه المهمــة عبــر 
الجــذب  ومعالــم  والتراثيــة  الطبيعيــة  المقومــات  فــي  المتواصــل  االســتثمار 
الســياحي المتعــددة التــي تتمتــع بهــا أبوظبــي، ووضــع برنامــج متكامــل مــن 
الفعاليــات التــي تهــدف إلــى إبــراز أبوظبــي والترويــج لهــا بالشــراكة مــع مجموعــة 

واســعة مــن الجهــات الراعيــة والمختصــة فــي هــذا القطــاع. 

كمــا نتعــاون بشــكل وثيــق مــع شــركائنا فــي قطــاع الســياحة فــي اإلمــارة مــن أجــل 
تقديــم المشــورة وضمــان التــزام الجهــات المقدمــة للخدمــات بأعلــى المعاييــر 
العالميــة للتميــز، بحيــث تكــون أبوظبــي وجهــة جاذبــة للســائح األجنبــي. وقــد 
ترافــق ذلــك مــع إطــالق برنامــج ”فــرص أبوظبــي“ الــذي يهــدف إلــى تطويــر المزيــد 

مــن الفعاليــات التــي يقودهــا القطــاع الخــاص. 

وكمؤشــر لمــدى فعاليــة الدعــم الــذي قدمنــاه خــالل العــام 2017 فقــد ارتفــع عــدد 
الضيــوف الذيــن أقامــوا فــي الفنــادق والشــقق الفندقيــة، البالــغ عددهــا 162 خــالل 
هــذا العــام، إلــى 4,875 مليــون زائــر، وهــو رقــم قياســي تحققــه اإلمــارة بزيــادة تبلــغ 

٪9.8 علــى أســاس ســنوي. 

كمــا ســجلت األســواق العالميــة المصــدر للســياح خــالل العــام الماضــي أداء قويــًا 
حيــث ارتفــع عــدد الــزوار مــن الصيــن بنســبة ٪60 مقارنــة بالعــام 2016 ووصــل إلــى 
372,000 زائــر، بينمــا بلــغ عــدد الــزوار مــن الهنــد حوالــي 360,000 زائــر، بزيــادة بلغــت 
٪11 مقارنــة بالعــام الســابق. ومــا تــزال المملكــة المتحــدة الســوق المصــدرة األكبــر 
للســياح فــي القــارة األوروبيــة بزيــادة بلغــت ٪13 ووصــل عــدد الــزوار إلــى 270,000 
زائــر، فــي حيــن شــهدت ســوق الواليــات المتحــدة األمريكيــة ارتفاعــًا كبيــرًا بنســبة 

زادت عــن 23٪.

العــام  خــالل  حققناهــا  التــي  اإلنجــازات  علــى  واضحــًا  دليــالً  األرقــام  هــذه  تعــد 
بقدرتنــا علــى  ثقــة  2018. كلنــا  فــي  لنــا  الوقــت نفســه تحديــًا  الماضــي، وفــي 
المضــي قدمــًا وتحقيــق نتائــج تفــوق مــا تحقــق فــي العــام المنصــرم، وذلــك عبــر 
ــات التــي تمتلكهــا إمارتنــا  مواصلــة االبتــكار فــي اســتراتيجياتنا وتســخير اإلمكان
الحبيبــة والمقومــات الطبيعيــة والســياحية والثقافيــة التــي تنفــرد بهــا لجعلهــا 

وجهــة متميــزة علــى الخارطــة العالميــة. 

محمد خليفة المبارك

الفصل األول: مقدمة
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كلمة المدير العام 
تســعى دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، كجــزء مــن مهامهــا فــي دعــم قطــاع 
الســياحة فــي أبوظبــي، إلــى ترويــج اإلمــارة مــن جميــع النواحــي، بــكل أصولهــا 
المختلفــة والمتنوعــة، مــع تركيــز اســتراتيجي علــى األســواق الخارجيــة الرئيســية.

وفــي هــذا الســياق، تســعى دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي إلــى رفــع الوعــي 
العالمــي باإلمــارة وزيــادة عــدد زوارهــا، ممــا يعــزز مســاهمة القطــاع الســياحي فــي 
االقتصــاد العــام، ويجعلــه مســتوفيًا لمســؤولياته فــي دعــم التنويــع االقتصــادي.

أبوظبــي "وجهــة  إمــارة  الرؤيــة، جعلنــا  نحــو تحقيــق هــذه  إطــار ســعينا  وفــي 
ســياحية للتميــز"، حيــث يســتطيع فيهــا الزائــر التألــق والنجــاح، ومكانــًا يمنحــه 
ذكريــات وخبــرات ال تنســى؛ مكانــًا يجمــع بيــن األصالــة العريقــة والتكنولوجيــا 
الوقــت، ووجهــة  العائــالت فــي نفــس  اإلثــارة وتســتمتع فيــه  ــه  المتطــورة، تحفُّ
فاخــرة ومليئــة بالمفاجــآت. إن أجندتنــا الســنوية مــن األحــداث المتزايــدة باســتمرار، 
التــي نعمــل علــى تعزيزهــا واإلضافــة إليهــا بترســيخ عالقاتنــا مــع شــركاء القطــاع 
الخــاص ومنحهــم حوافــز، مليئــة بالفعــل بأحــداث ترفيهيــة ذات مســتوى عالمــي 
مــن كل األنــواع، بــدءًا مــن األحــداث والفعاليــات الموســيقية إلــى فنــون الطبــخ، 

ومــن الرياضــة إلــى العــروض التفاعليــة.

وعلــى ســبيل المثــال، جــذب مهرجــان أم اإلمــارات ســنة 2017 حوالــي 200,000 
ــزة االتحــاد للطيــران الكبــرى  ــر، فيمــا حقــق مهرجــان أبوظبــي للمأكــوالت وجائ زائ
ــر  للفورمــوال 1 مســتويات حضــور مذهلــة وصلــت ألكثــر مــن 73,000 و 195,000 زائ

ــي. علــى التوال

ونذكــر بعــض األحــداث مثــل موســم صيــف أبوظبــي، موســم موســيقى أبوظبــي 
ــل الجــوي،  ــة العالــم لســباق ريــد بُ الكالســيكية، بطولــة أبوظبــي للجولــف، بطول
الزيــن،  دار  مهرجــان  للكتــاب،  الدولــي  أبوظبــي  معــرض  أبوظبــي،  مهرجــان 
ومهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي. إن جميــع هــذه األحــداث البــارزة تلعــب دورًا محوريــًا 

فــي رفــع الوعــي العالمــي باإلمكانيــات الســياحية إلمــارة أبوظبــي.

كمــا أن أبوظبــي تحــرص علــى أن تكــون ضمــن النخبــة الرائــدة فــي اســتضافة 
كوجهــة  المتناميــة  جاذبيتهــا  يعكــس  ممــا  الكبــرى،  والملتقيــات  المؤتمــرات 
ســياحية تجاريــة شــاملة. وقــد قــدم مكتــب المؤتمــرات أبوظبــي ســنة 2017 نمــاذج 
المعنيــة، الســتضافة  الشــركاء والجهــات  ناجحــة جــدًا علــى هــذا بتعاونــه مــع 
ثمانــي مؤتمــرات فــي الســنوات القادمــة؛ ومــن المتوقــع أن تجــذب هــذه المنتديــات 
التجاريــة حوالــي 45,000 مندوبــًا تجاريــًا وتســاهم بأكثــر مــن 600 مليــون درهــم 
إماراتــي فــي االقتصــاد المحلــي. كمــا اســتضافت أبوظبــي أيضــًا تســعًا وســتين 

ــادة قدرهــا ٪ 53 عــن العــام الماضــي. ــة خــالل ســنة 2017، أي زي ــة تجاري فعالي
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ونحــن فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي نواكــب هــذه المبــادرات بحمــالت 
تســويق وترويــج اســتراتيجية تعطــي كل زائــر محتمــل أســبابًا تحفــزه وتــش ّ وقــه 
لزيــارة أبوظبــي. ولقــد حققنــا فــي عــام 2017 ، مــا مجملــه 107 حملــة تســويق دولية 
أطلقــت فــي األســواق الرئيســية للســياح منهــا ثالثيــن حملــة تســويق أطلقــت 
علــى اإلنترنــت. وكبرهــان علــى مــدى فعاليــة جهودنــا الرقميــة وتفاعــل الجماهيــر 
معهــا، فقــد تــم تســجيل أكثــر مــن ثمانيــة عشــر مليــون تفاعــل فــي وســائل 

التواصــل االجتماعــي وخمســين مليــون مشــاهدة علــى يوتيــوب.

ــم،  ــًا يــروج لإلمــارة فــي كافــة أنحــاء العال وشــاركت أبوظبــي فــي 11 معرضــًا تجاري
وتــم ذلــك بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة مثــل شــركات إدارة الوجهــات والفنــادق 
والمعالــم الســياحية البــارزة. ويذكــر أن أكبــر بعثــة رســمية مــن أبوظبــي شــاركت 
فــي المعرضيــن العالمييــن الكبيريــن: معــرض ســوق الســفر العربــي دبــي وســوق 

الســفر العالمــي لنــدن.

وقــد شــهد العــام 2017 كاســتجابة للشــعبية المتزايــدة لتجربــة الســفر األصيلــة 
ــزوار مــن مختلــف  كــن ال ــة تمّ ــة 'تجــارب إماراتيــة'، وهــي بواب والتراثيــة، إطــالق بواب
أنحــاء العالــم مــن التعــرف بشــكل مباشــر علــى الثقافــة المحليــة والتاريــخ والتــراث 
اإلماراتــي وذلــك مــن خــالل أخذهــم فــي جولــة فــي أرجــاء أبوظبــي برفقــة مرشــد 
ــاء قــدرات  ــا أيضــًا برنامــج بن ــادرة، أطلقن ــي. واســتكماالً لهــذه المب ســياحي إمارات
قطــاع الطهــي والضيافــة اإلماراتــي لتشــجيع فنــادق األربــع والخمــس نجــوم علــى 
ترويــج الثقافــة مــن خــالل المأكــوالت والوجبــات األصيلــة للمطبــخ اإلماراتــي المحلي.

وبينمــا نمضــي قدمــًا، ســنواصل الســعي لتحقيــق التميــز فــي مهمتنــا؛ وهــي 
إبــراز "رؤيــة وجوهــر" عــروض أبوظبــي الســياحية أمــام العالــم كله، وتعزيز األســباب 
ذابــة. التــي تجعــل المســافر والســائح يــزور هــذه الوجهــة الســياحية المميــزة والجّ
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عام الخير 
أعلنــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة العــام 2017 عامــًا للخيــر، و”الخيــر“ 
هــو القيمــة التــي يعتــز بهــا جميــع أبنــاء اإلمــارات وهــو النهــج الــذي 
أرســاه المغفــور لــه بــإذن اهللا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 

ــراه.  طيــب اهللا ث
ولفكــرة عــام الخيــر ثالثــة محــاور أساســية هــي: المســؤولية االجتماعيــة، والتطــوع، 

وخدمــة الوطــن.

وقــد أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي خــالل العــام 2017 عــددًا مــن 
المبــادرات لدعــم جهــود الحكومــة والمواطنيــن فــي عــام الخيــر. ســنتطرق إلــى 
عــدد منهــا فــي هــذا القســم، وســنتحدث عــن البقيــة فــي قســم الثقافــة فــي 

التقريــر الســنوي. 

 جــوالت علــى المعالم الســياحية الرئيســية لأليتــام واألطفال أصحــاب الهمم: . 1
ــع تذاكــر مجانيــة للفعاليــات  ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بتوزي قامــت دائ
والوجهــات الســياحية وتنظيــم جــوالت خاصــة لأليتــام واألطفــال أصحــاب الهمــم 
إمــارة  بهــا  تزخــر  التــي  الســياحية  والمعالــم  الثقافيــة  بالمواقــع  لتعريفهــم 
أبوظبــي. وشــارك فــي إحــدى الرحــالت التــي تــم التخطيــط لهــا بالشــراكة مــع 
ــارة  ــي خمســون طفــالً مــن إم ــارة دب ــر فــي إم صّ ــاف وشــؤون القُ مؤسســة األوق
”ماشــا  الكرامــة وعــرض  الكبيــر وواحــة  زايــد  الشــيخ  دبــي لمشــاهدة جامــع 

ــج. ــد الرياضيــة للتزل ــة مدينــة زاي ــدب علــى الجليــد“ فــي صال وال

الثقافــة . 2 دائــرة  نظمــت  الســن:  لكبــار  المخصصــة  والجــوالت   الفعاليــات 
والســياحة - أبوظبــي بالشــراكة مــع جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر وفنــدق ريتــز 
كارلتــون، رحــالت خاصــة للمواطنيــن مــن كبــار الســن إلــى المواقــع الثقافيــة 
ــك قصــر الحصــن وواحــة العيــن، فضــالً عــن الفعاليــات  والتاريخيــة، بمــا فــي ذل
التراثيــة، بمــا فــي ذلــك مهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي فــي الوثبــة ومهرجــان ليوا 
ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي  ــك، احتفظــت دائ ــى ذل للرطــب. وباإلضافــة إل

بعــدد مــن التذاكــر المجانيــة للفعاليــات الكبــرى لأليتــام وأصحــاب الهمــم.

ــم: قامــت مجموعــة مــن أصحــاب . 3 ــاب الهم ــدام ألصح ــى األق ــيرًا عل ــة س  جول
الســياحيين  المرشــدين  أحــد  وهــو  الكرانــي،  ســلطان  بقيــادة  الهمــم 
المعتمديــن مــن برنامــج ”تدريــب وترخيــص المرشــدين الســياحيين اإلماراتييــن 
فــي أبوظبــي“، بزيــارة محميــة الوثبــة لألراضــي الرطبــة. وتقــع هــذه المحميــة 
الفريــدة بيــن مدينــة بانيــاس ومنطقــة المصفــح والطريــق الرابــط بيــن إمــارة 

أبوظبــي وإمــارة العيــن، وهــو محميــة للحيــاة المائيــة والطيــور فــي اإلمــارة.

ــرة . 4 ــة: أُطلقــت مبــادرة ”حفــظ النعمــة“ بالتعــاون مــع دائ ــظ النعم ــادرة حف  مب
ــع  الثقافــة والســياحة - أبوظبــي والهــالل األحمــر فــي أبوظبــي لتشــجيع جمي
الفنــادق والمطاعــم علــى توزيــع الغــذاء علــى األســر المحتاجــة والمعوزيــن فــي 
أبوظبــي. وتهــدف المبــادرة أيضــًا إلــى المحافظــة علــى البيئــة عــن طريــق تدويــر 

الفائــض عــن الحاجــة وإعــادة توزيــع األغذيــة علــى المحتاجيــن.

الثقافــة . 5 دائــرة  شــجعت  التطوعــي:  العمــل  فــي  الموظفيــن   مشــاركة 
والســياحة - أبوظبــي الموظفيــن علــى االلتحــاق بجمعيــة اإلمــارات للتطــوع 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  التطوعــي.  العمــل  ســاعات  وتســجيل   (Volunteer.ae)
لتقديــر  التميــز  جائــزة  بإنشــاء  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  قامــت 

اســتثنائية. تطوعيــة  مســاهمة  قدمــوا  الذيــن  الموظفيــن 
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رؤية قطاع السياحة
إلــى جعــل المدينــة  تهــدف دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 
لهمــة للــزوار للتعــرف علــى األصالــة الثقافيــة واالســتمتاع  وجهــة مُ
العائلــة  أفــراد  لجميــع  والتســلية  والترفيــه  المتنوعــة  بالطبيعــة 

المتنوعــة. األعمــال  وفــرص 
تركــز اســتراتيجية دائــرة الثقافــة والســياحة—أبوظبي فــي هدفهــا األوســع علــى 
ــى أبوظبــي ســنويًا مــع الحــرص علــى أن تمثــل  ــن القادميــن إل ــادة أعــداد الزائري زي
الســياحة نســبة مئويــة أعلــى مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي بحلــول 
العــام 2021، بحيــث يتبــوأ هــذا القطــاع مكانــة مهمــة فــي تحقيــق أهــداف التنويــع 

االقتصــادي ألبوظبــي.

ولتحقيــق هــذا الهــدف، تعمــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى بنــاء 
المــوارد الســياحية والترفيهيــة فــي اإلمــارة إلــى جانــب تحســين صورتهــا كوجهــة 
ســياحية وثقافيــة تُقــدم خدمــات للــزوار مــع أحــدث العــروض مــن األنشــطة الثقافيــة 

والترفيهيــة إلــى المنشــآت التجاريــة ومراكــز المؤتمــرات.

ويتعهــد قطــاع الســياحة فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبي بدعم تطــور إمارة 
أبوظبــي لتصبــح وجهــة عالميــة المســتوى، وذلك تماشــيًا مع التزامنــا بالحفاظ على 
وترويــج وصياغــة المــوروث الثقافــي واألصــول الســياحية فــي إمارة أبوظبي. وتســعى 
دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي أيضــًا إلــى التأكيد على أن تصبــح اإلمارة تدريجيًا 
وجهة لألســواق المتخصصة مثل الرحالت البحرية والســياحة العالجية، اســتنادًا إلى 

مــا تملكــه أبوظبــي مــن أصــول غنية فــي كال المجالين.

فــي مجموعــة  المتواصــل  االســتثمار  خــالل  مــن  تنفيــذ مهمتنــا  إلــى  ونســعى 
متنوعــة مــن وســائل االســتجمام والترفيــه والمعالــم الثقافيــة فــي أبوظبــي، فضــالً 
عــن برنامــج شــامل إلبــراز مالمــح الفعاليــات التــي نُظمــت بالشــراكة مــع شــبكة مــن 
الرعــاة والجهــات المؤثــرة فــي قطــاع الســياحة (الجهــات المعنيــة بقطــاع الســياحة). 
كمــا أننــا نعمــل بشــكلٍ وثيــقٍ مــع شــركاء قطــاع الســياحة فــي اإلمــارة لتقديــم 
إرشــادات تتعلــق بالقطــاع، ممــا يســاعد علــى ضمــان أن يتجــاوز مقدمــو الخدمــات 

المعاييــر العالميــة للتميــز.
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 نظـــرة علـــى أبـــرز النتائـــج
فـــي قطـــاع السياحـــة

تســعى إمــارة أبوظبــي إلــى أن تصبــح الوجهــة المفضلــة للــزوار والســياح بغــرض الترفيــه 
واالســتجمام واألعمــال علــى حــد ســواء، ويظهــر ذلــك بوضــوح عنــد النظر إلى مســتوى أداء 
قطــاع الســياحة فــي عــام 2017. إذ تصــدرت الصيــن والهنــد المصــادر الرئيســة للســياحة 

مــن حيــث عــدد النــزالء فــي الفنــادق.

 أكثر من 4.9 مليون
نزيل في الفنادق (زيادة بنسبة ٪10 عن عام 2016)

 أكثر من 2.94 مليار درهم إماراتي
إيرادات غرف الفنادق

 أكثر من 1.96 مليار درهم إماراتي
إيرادات األغذية والمشروبات

4-5 نجوم: أكثر من 218,000 غرفة
عدد غرف الفندق حسب تصنيف النجوم

 أكثر من 345,000
زائر شاركوا في الرحالت السياحية البحرية في موسم عام 2016-2017 (زيادة بنسبة ٪49 عن موسم 2016-2015)



161 
محطة للسفن السياحية، في موسم عام 2016-2017 (زيادة ٪40 عن موسم عام 2016-2015)

72% 
 معدل اإلشغال الفندقي 

2.52 
يوم متوسط مدة اإلقامة

 أكثر من 12.29 مليون
ليلة فندقية (زيادة بنسبة ٪2 عن عام 2016)

363 درهم
متوسط السعر اليومي

1-3 نجوم: أكثر من 56,000 غرفة
عدد غرف الفندق حسب تصنيف النجوم

 أكثر من 75 مليون
زائر لمراكز التسوق في أبوظبي ومدينة العين
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األســواق الــعــشــر الــرئــيــســيــة
الــمــصــدرة لــلــســيــاح 
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األســواق الــخــمــســة
الــرئــيــســيــة األســرع نــمــواً
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السياحة
الترفيهية

 أكثر من
13 مليون

زائر لمناطق الجذب الترفيهية

 •  افتتاح اللوفر أبوظبي في نوفمبر 2017،
مما عزز مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية.

 •  يعتبر جامع الشيخ زايد الكبير ثاني أفضل
معلم في العالم حسب موقع تريب أدفايزر.

 •  762 مرشد سياحي مرخص في أبوظبي بما في
ذلك سبعين مرشدًا سياحيًا من مواطني دولة اإلمارات.

الفصل الثاني: عام 2017 باألرقام



سياحة 
األعمال

69
فعالية لألعمال
(زيادة بنسبة ٪53 عن عام 2016).

• الفوز بـ16 عطاء الستضافة فعاليات األعمال المرموقة 
التي ستقام في السنوات الخمس المقبلة، والتي 
سيحضرها 50 ألف من أعضاء الوفود المشاركة.

• احتلت أبوظبي المركز الثاني باعتبارها أفضل مدينة 
لمزاولة األعمال في التصنيف الذي أجرته شركة إبسوس 
العالمية ألبحاث السوق (عام 2017).
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الفعاليات

 أكثر من
 5 مليون

زائر لألحداث المقامة في أبوظبي.

• 817 حدثًا مختلفًا في أبوظبي للعام 2017

 •  توسعة المساحات المخصصة إلقامة األحداث والفعاليات - الوصول
إلى 67,340 كلم مربع من مساحة مرافق الفعاليات في كامل أرجاء أبوظبي 

الفصل الثاني: عام 2017 باألرقام
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الـتسويــــق والتـرويـــج
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الـتسويــــق والتـرويـــج
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التجــــارب والمعالــــم الجديــدة 
والمجددة تزيد من تنشيط النمـو

واصلــت أبوظبــي فــي عــام 2017، ترســيخ مكانتهــا كوجهــة ســياحية رائــدة، وذلــك 
مــن خــالل التطــور والنمــو الــذي شــهدته معالــم الجــذب الثقافيــة والقطاعــات 
وتدعــم  االســتثنائية.  والفعاليــات  البحريــة  الســياحية  الرحــالت  مثــل  المحــددة 
األنشــطة التســويقية والترويجيــة تلــك الجهــود فــي توصيــل رســالة إلــى العالــم 
وهــي لمــاذا تُعــد أبوظبــي وجهــة ســياحية ”يجــب زيارتهــا“، فضــالً عــن إعطــاء 

الزائريــن أســبابًا مقنعــة للعــودة فــي الســنوات المقبلــة.

اللوفــر  ويُعــد   ،2017 عــام  فــي  ملحــوظ  بشــكل  العائلــي  الترفيــه  ــرص  فُ زادت 
ــذي افتتــح مؤخــرًا خطــوة هامــة فــي إظهــار اإلمــارة باعتبارهــا وجهــة  أبوظبــي ال
للســياحة الثقافيــة. وواصلــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي تطويــر تجربــة 
الجــذب  معالــم  وتشــمل  التعــاون،  خــالل  مــن  اإلمــارة  فــي  المتفــردة  العــروض 
الثقافــي المطــورة حديثــًا اللوفــر أبوظبــي وبيــت العــود وبعــض التطويــرات فــي 
جزيرتــي يــاس وصيــر بنــي يــاس. يمكــن للــزوار اآلن االســتمتاع بتجربــة حصريــة 
ــى خيــارات  ــدة. وباإلضافــة إل فــي أبوظبــي بفضــل جوالت التجــارب اإلماراتيــة الجدي
المنتجــات، تشــارك دائرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بنشــاط فــي بنــاء قــدرات 

قطاعــي الســياحة والســفر.
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أمثلة على التجارب اإلماراتية
متاحف العين وواحة العين

تُعدّ مدينة العين أول موقع يندرج على 
قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في 
اإلمارات العربية المتحدة، وتعتبر واحدة من 

أقدم التجمعات البشرية في العالم. تقع 
الواحة على بعد ساعتين بالسيارة عن مدينة 

أبوظبي، بين الجبال والينابيع الطبيعية 
والنباتات، والتي ساعدت في الحفاظ على 

بقاء المدينة لعدة قرون. وتحتوي العين على 
الكثير من الحصون والقالع والمواقع األثرية 

والمباني التاريخية. يتمتع الزوار الذين يرغبون 
في زيارة متعمقة لموقع اليونسكو هذا من 

خالل التجارب اإلماراتية بجوالت في واحة وقلعة 
الجاهلي ومتحف قصر المويجعي، وغيرها من 

المواقع األخرى.

بيت العود العربي
يُعد بيت العود العربي معهدًا رائدًا لتعليم 

الموسيقى العربية في المنطقة، ويُمكن 
للزائرين المشاركة في جولة بيت العود 

للتعرف على تاريخه، واالستماع إلى عرض 
مباشر على العود والقانون وزيارة الورشة 

حيث تصنع اآلالت الموسيقية العربية 
التقليدية مثل العود والقانون والربابة.

جولة تجربة الطعام
يمكن للضيوف حجز جولة الطعام لزيارة 

بعض المطاعم التقليدية في أبوظبي وتذوق 
العديد من األطباق المشهورة في اإلمارات 

العربية المتحدة، بما في ذلك تذوق الحلويات 
العربية والقهوة.

التجارب اإلماراتية
أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي شــهر أكتوبــر عــام 
2017 بوابــة علــى شــبكة اإلنترنت تقــدم تجــارب ســياحية فريــدة مــن 

نوعهــا مــن تصميــم المرشــدين الســياحيين اإلماراتييــن.
التجــارب اإلماراتيــة هــي الرحــالت أو األنشــطة التــي صممهــا ويقودهــا المرشــدون 
التعــرف  فرصــة  الســياحيون  المرشــدون  هــؤالء  يوفــر  اإلماراتيــون.  الســياحيون 
إلــى األماكــن والمجتمعــات المحليــة فــي مدنهــم. وهنــاك مجموعــة مــن التجــارب 
المتاحــة، بــدءًا مــن استكشــاف الفــن التاريخــي للغــوص بحثــًا عــن اللؤلــؤ وصــوالً 
إلــى االســتمتاع بالتجــول فــي حــيٍّ إماراتــي فــي وســط مدينــة أبوظبــي وزيــارة 
منــزل إماراتــي لمعرفــة المزيــد عــن الحيــاة اليوميــة والثقافــة. يقــدم الشــريط 
الجانبــي تفاصيــل أكثــر عــن هــذه الجــوالت. وتســمح كافــة هــذه الجــوالت للــزوار 

برؤيــة الوجهــة الســياحية ”بنكهــة محليــة“.

تتيــح هــذه البوابــة اإللكترونيــة للمرشــدين الســياحيين اإلماراتييــن رفــع وتقديــم 
بــل المرشــدين  جــوالت فريــدة مــن نوعهــا. وقــد أعــدت جميــع الجــوالت وتــدار مــن قِ
الســياحيين اإلماراتييــن المعتمديــن وتُمكــن المســتخدمين النهائييــن مــن حجــز 
ــور البرنامــج لتعزيــز ودعــم عــروض المرشــدين الســياحيين  . طُ باشــرةً تجاربهــم مُ
اإلماراتييــن، كمــا أنــه يتيــح التواصــل المباشــر مــا بيــن المرشــد الســياحي اإلماراتــي 

والســائح.

لمشــاهدة خيــارات التجــارب اإلماراتيــة المقدمــة، يمكــن للزائريــن الدخــول والحجــز 
عــن طريــق الموقــع الســياحي الرســمي للزائريــن فــي مــا يخــص الرحــالت والســياحة 
فــي أبوظبــي (زوروا أبوظبــيVisit  Abu Dhabi). يُقــدم الشــريط الجانبــي ثالثــة 

أمثلــة علــى العديــد مــن الجــوالت اإلماراتيــة المتاحــة:

السياحة الثقافية
يوفــر التــراث الثقافــي فــي أبوظبــي تجربــة غنيــة لــزوار اإلمــارة. بــدءًا مــن موقــع 
التــراث العالمــي فــي واحــة العيــن ثــم دراســة والتعــرف علــى طــرق تصنيــع اآلالت 
الموســيقية العربيــة فــي بيــت العــود وصــوالً إلــى اللوفــر أبوظبــي الــذي افتتــح 
حديثــًا، وتركــز اإلمــارة علــى تزويــد الــزوار بمجموعــة متنوعــة مــن التجــارب الثقافيــة 
العالميــة  اإلمــارة  ونظــرة  اإلماراتيــة  الضيافــة  كــرم  علــى  الضــوء  تســلط  التــي 
الشــاملة علــى الفــن والتاريــخ والتــراث. يمكــن استكشــاف المزيــد مــن التفاصيــل 
عــن العــروض الثقافيــة فــي أبوظبــي فــي الجــزء الخــاص بقطــاع الثقافــة مــن هــذا 

التقريــر الســنوي.



التعاون مع واحة الكرامة
قدمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي طلبًا إلدارة 

واحة الكرامة نيابة عن ديوان ولي العهد. ويشمل 
الدعم الذي تُقدمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

مجموعة من األنشطة وبعضها مفصل هنا: إدارة 
تجربة الزوار لجميع الزائرين، بما في ذلك على 

سبيل المثال ال الحصر أسر الشهداء، والمقيمين، 
والسائحين، وطالب المدارس والجامعات، وزيارات 

الشركات والحكومات، وكبار الشخصيات الزائرة، وكبار 
الشخصيات الهامة ورؤساء الدول إدارة مسؤوليات 

التسويق واالتصاالت لواحة الكرامة بالتنسيق مع 
استراتيجية العالقات العامة واالتصاالت في مكتب 
رعاية شؤون أسر الشهداء الترويج لواحة الكرامة 
تميزة من خالل  باعتبارها منطقة جذب سياحي مُ

ترتيب الجوالت التعريفية لمنظمي الرحالت السياحية 
شاركة في  وشركات إدارة الوجهات السياحية، والمُ

المعارض السياحية (مثل سوق السفر العربي، 
ومعرض بورصة برلين الدولي للسياحة، ومعرض 

سوق السفر العالمي في لندن) والفنادق وشركات 
الطيران تطوير أدوات المدارس والعمل مع مجلس 

أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم على 
تسهيل الزيارات المدرسية دعم مكتب رعاية 

شؤون أسر الشهداء في تطوير المحتوى المتعلق 
بالشهداء في المناهج المدرسية تطوير وتفعيل 

البرامج والمعارض في واحة الكرامة دعم ديوان ولي 
العهد في إدارة عقود إدارة المرافق التي تستعين 

بمصادر خارجية.

جزيرة ياس 
جزيــرة يــاس مــن معالــم أبوظبــي المشــهورة التــي يرتادهــا النــاس للتســلية 
والتســوق والترفيــه، وقــد شــهدت العديــد مــن الفعاليــات المهمــة عــام 2017. 
ففــي هــذا العــام افتتحــت ”عالــم فيــراري أبوظبــي“ فــي الربــع األول مــن العــام 
ســباق التيربــو، وهــي األفعوانيــة الجديــدة الفريــدة، والتــي ينطلــق فيهــا الــركاب 
الزجاجــي  102 كم/ســاعة بشــكل عمــودي عبــر الســقف  بســرعة علــى ســرعة 
األيقونــي، حيــث تصــل إلــى القمــة قبــل أن تعــود بالــركاب إلــى األســفل. وتصــل 

هــذه األفعوانيــة إلــى ارتفــاع 64 متــرًا، وهــي أعلــى نقطــة فــوق جزيــرة يــاس. 

كمــا وقعــت شــركة ميــرال واتصــاالت اتفاقيــة عــام 2017 لتوفيــر خدمــة الــواي فــاي 
ــة،  ــة ”الذكيــة“ للدول ــرة يــاس. وتنســجم هــذه الشــراكة مــع الرؤي العامــة فــي جزي
ــة  ــارات العربي ــر كافــة مناطــق اإلم ــت عب ــر خدمــة اإلنترن والتــي تحــرص علــى توفي
المتحــدة، والســيما أبوظبــي، ودبــي، واإلمــارات الشــمالية. ويوفــر هــذا المشــروع 
المرافــق  مختلــف  فــي  والــزوار  الســكان  بيــن  التواصــل  إمكانيــة  االســتراتيجي 

الترفيهيــة والســياحية المنتشــرة فــي الجزيــرة. 

جزيرة صير بني ياس
أشــرفت موانــئ أبوظبــي فــي عــام 2017 علــى إنشــاء جســر يربــط إحــدى الجــزر 
الصغيــرة بالجزيــرة الرئيســية، ممــا أدى إلــى إنشــاء منصــة إبحــار ومرســى مــع 
الشــواطئ. وقــد أدى هــذا المشــروع إلــى تحســين طــرق زيــارة الجــزر ويمثــل خطــوة 
ــة.  ــى مرســى لتوقــف الرحــالت البحري ــاس إل ــر بنــي ي ــرة صي ــة فــي تحــول جزي أولي
كمــا تقــوم دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بتطويــر خطــة رئيســية لتطويــر 
المنطقــة الشــمالية الشــرقية مــن الجزيــرة وتحســين وحمايــة الشــاطئ الواقــع 
إلــى الشــمال مــن فنــدق أنانتــارا. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا العمــل ال يــزال فــي 

ــًا. ــه قــد أرســى األســاس للمضــي قدم المراحــل المبكــرة إال أن
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بناء قدرات القطاع
يُعــد قطــاع الســياحة صناعــة حيويــة ومزدهــرة فــي أبوظبــي، وهنــاك المزيــد 
مــن الحاجــة إلى الكفــاءات واأليــدي العاملــة الماهــرة مــن أجــل إطــالق إمكانياتــه 

الكاملــة.

برنامج “ترخيص المرشدين السياحيين في أبوظبي”
المرشــدين  ترخيــص  برنامــج  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  أطلقــت 
الســياحيين الجديــد، وهــو  دورة دراســية مكثفــة ومعمقــة تهــدف إلــى تحســين 
جــودة معرفــة المرشــدين الســياحيين وتعزيــز مهــارات المشــاركين لتحســين 
تجربــة الســائح فــي نهايــة المطــاف. أشــرف علــى تقديــم البرنامــج مــزودي تدريــب 
معتمديــن للمرشــحين المهتميــن مــن جميــع الجنســيات، لضمــان أن يكــون لــدى 
المرشــدين الســياحيين فــي أبوظبــي فهــم عميــق لثقافــة أبوظبــي وتاريخهــا 
ووعــي قــوي بجميــع العــروض والمنتجــات الحديثــة والتجــارب التــي تقدمهــا اإلمــارة. 
ويمكــن تمديــد المحتــوى فــي المســتقبل لدعــم موظفــي الخطــوط األماميــة 

ــن يتفاعلــون مــع الســياح مثــل مرشــدي المتحــف. ــن الذي اآلخري

االحتياجــات  تلبيــة  لضمــان  رئيســية  عناصــر  أربعــة  الجديــد  المنهــج  يتضمــن 
أبوظبــي: لــزوار  المتنوعــة 

المعــزز للمشــاركين معرفــة أساســية ونظــرة أعمــق  التدريــب  •  يقــدم برنامــج 
علــى التاريــخ والتــراث المحلــي (بمــا فــي ذلــك تاريــخ أبوظبــي والتــراث والديــن 
والمواقــع  والمتاحــف،  الثقافيــة،  والمؤسســات  الحاكمــة)،  واألســرة  والتســامح 
التاريخيــة، والموســيقى وفنــون األداء واألدب، والمناطــق التابعــة إلمــارة أبوظبــي، 
واألســاليب المعماريــة والمعالــم الرئيســية، باإلضافــة إلــى معلومــات عامــة عــن 

المدينــة، والمأكــوالت التقليديــة والنظــام التشــريعي والقوانيــن.
•  طورت مســتويات ترخيــص مختلفــة للمرشــدين الســياحيين لتصميــم التدريــب 

وفقــًا للمواقــع المحــددة.
•  منهجيــة تقييــم قويــة فــي االختبــارات للتأكــد مــن إنجــازات الطالب والحفــاظ 

علــى أعلــى مســتويات الجــودة مــن المواهــب فــي صناعــة الســياحة.
•  تمكــن المــوارد التعليميــة المتاحــة الطــالب مــن اإللمــام بأفضــل الممارســات فــي 

صناعــة الســياحة.

ويوجــد حاليــًا فــي إمــارة أبوظبــي مجموعــة تتكــون مــن 762 مرشــدًا ســياحيًا 
نشــطًا ومرخصــًا يتحدثــون العربيــة والصينيــة واإلنجليزيــة والفرنســية واأللمانيــة 

والروســية واإلســبانية.
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برنامــج “تدريــب المرشــدين الســياحيين اإلماراتييــن فــي 
أبوظبــي”

اإلرشــاد  مهنــة  فــي  اإلماراتييــن  المواطنيــن  مشــاركة  لتشــجيع  محاولــة  فــي 
الســياحي، تقــدم دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي دورات مخصصــة مصممــة 
لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتدريبهــم علــى المناهــج الدراســية 
الجديــدة. وحتــى اآلن، اســتفاد 18 خريجــًا مــن المواطنيــن اإلماراتييــن مــن المناهــج 
التــي بــدأ العمــل بهــا حديثــًا. وكمــا أشــار الخريــج ناصــر المنصــوري: ”مــن الرائــع 
قــادرًا علــى توفيــر تجربــة تعليميــة  أكــون  أن  إماراتــي  لــي كمواطــن  بالنســبة 
لزوارنــا. نحــن نعرفهــم علــى دولتنــا، ممــا يســاعد علــى تعميــق وإثــراء تجربتهــم 

ــب“. فيهــا مــن كافــة الجوان

وكــرم  اإلماراتيــة  المأكــوالت  إعــداد  قــدرات  بنــاء  برنامــج 
اإلماراتيــة الضيافــة 

يشــجع برنامــج بنــاء قــدرات إعــداد المأكــوالت اإلماراتيــة وكــرم الضيافــة اإلماراتيــة 
الــذي أطلقتــه دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي عــام 2017، الفنــادق ذات 
الثقافيــة  إبــراز الســمات  أنحــاء اإلمــارة علــى  األربــع والخمــس نجــوم فــي جميــع 
لزوارهــا.  األصيــل  اإلماراتــي  المطبــخ  اإلماراتيــة وتعزيزهــا عبــر تقديــم مأكــوالت 
وتقديــم  وجــود  تعزيــز  فــي  المبــادرة  لهــذه  األساســية  األهــداف  أحــد  ويتمثــل 

الضيافــة اإلماراتيــة والطعــام فــي فنــادق أبوظبــي.

ــادق  ــب واعتمــاد موظفــي الفن ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بتدري تقــوم دائ
فــي الطهــي وتزويدهــم بالمهــارات األساســية الالزمــة إلعــداد أشــهى األطبــاق 
التــي تعكــس أصالــة التــراث اإلماراتــي، وتثقيــف الــرواد حــول تراثهــا الثــري من خالل 
التعــاون مــع أبــرز شــركاء الصناعــة. وضــع البرنامــج إطــارًا مــن التدريــب والرصــد 
األطعمــة  منافــذ  فــي  اإلماراتيــة  المأكــوالت  لضمان إبــراز  المنتظمــة  والمراجعــة 
والمشــروبات فــي أرقــى الفنــادق والشــقق الفندقيــة عبــر اإلمــارة. وتقــود هــذه 
المبــادرة الشــيف خلــود عتيــق، مستشــار المطبــخ اإلماراتــي فــي دائــرة الثقافــة 

والســياحة - أبوظبــي.



“حّياك” - مرحبًا بكم في أبوظبي
يقــدم حيــاك والــذي يُعــد برنامجــًا فريــدًا مــن نوعــه لخدمــات الضيافة فــي المطارات 
ويهتــم بالنواحــي الثقافيــة، مبــادئ توجيهيــة وإرشــادات لجميــع موظفــي المطــار 
لضمــان حصــول الســائحين الذيــن يمــرون عبــر مطــار أبوظبــي الدولــي علــى تجربة 
مميــزة تحــوز علــى رضاهــم. ويســاعد تطبيــق ”حيــاك“ جميــع الموظفيــن فــي 
المطــار، بــدءًا مــن المشــرفين علــى منافــذ البيــع وموظفــي األغذيــة والمشــروبات 
ــة،  ــى موظفــي الهجــرة والموظفيــن الميدانييــن فــي الخطــوط الجوي ووصــوالً إل
تســقة ومهنيــة لخدمــة العمــالء، والتواصــل عبــر القيــم  لتوفيــر خدمــة عمــالء مُ

المشــتركة، وإرشــادات الخدمــة، والترحيــب.

يغطــي برنامــج حيــاك المعــارف الخاصــة بمنتجــات أبوظبــي الســياحية، ومواعيــد 
والتــراث  اإلماراتيــة  والثقافــة  الثقافــات،  بيــن  والتواصــل  والفعاليــات،  األنشــطة 

وخدمــة العمــالء الممتــازة.

برنامج سفير ميرال 
يجــذب برنامــج ســفير ميــرال العديــد مــن الشــباب مــن المجتمــع المحلــي للعمــل 
ــح المرشــحين المؤهليــن فرصــة للمشــاركة  ــر من ــك عب فــي قطــاع الســياحة وذل
مــن  اثنيــن  فــي  أســبوعًا  اثنــي عشــر  مــدار  تدريبــي عملــي علــى  برنامــج  فــي 
أهــم المرافــق فــي جزيــرة يــاس: عالــم فيــراري أبوظبــي، و“ســي وورلــد أبوظبــي“. 
ويحصــل المتدربــون بعــد إنهــاء البرنامــج وإثبــات المهــارات والكفــاءات المطلوبــة 

علــى وظيفــة بــدوام كامــل. 

كمــا عقــدت شــركة ميــرال خــالل العــام 2017 عــدة فعاليــات يــوم مفتــوح تابعــة 
لبرنامــج ســفير ميــرال بغــرض الترويج للبرنامج وتشــجيع الشــباب على التســجيل 
فيــه. ويثبــت هــذا البرنامــج الجهــود الحثيثــة التــي تبذلها شــركة ميــرال والتزامها 
ببنــاء كــوادر بشــرية إماراتيــة تســتطيع المســاهمة فــي تشــكيل مســتقبل قطــاع 
الســياحة فــي الدولــة، باإلضافــة إلــى دعمهــا لخطــة رؤيــة أبوظبــي 2030 علــى 

صعيــد خلــق اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة. 

41





 الفصل الرابع:
سياحة األعمال 

43



قصة تعاون ناجح
تتطــور اإلمــارات العربيــة المتحــدة، التــي تبعــد حوالــي ثمانــي ســاعات أو أقــل عــن 
ســتة مليــارات نســمة مــن ســكان العالــم، لتصبــح وجهــة أساســية الجتماعــات 
األعمــال، والحوافــز التجاريــة، والمؤتمــرات والمعــارض (ســياحة االجتماعــات والحوافــز 
والمؤتمــرات والمناســبات). وتعتبــر أبوظبــي وجهــة جاذبــة فــي ظــل مــوارد المدينــة 
التــي تتنــوع بيــن مطارهــا الدولــي وخيــارات اإلقامــة والطعــام الواســعة ومركــز 
ــذي يمكــن  ــة ال ــث. إذ إن التطــور ونمــو البنيــة التحتي المؤتمــرات والمعــارض الحدي
أبوظبــي،  المثــال فــي مستشــفى كليفالنــد كلينــك  مشــاهدته علــى ســبيل 
وجامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا، وســوق أبوظبــي المالي العالمــي، ومدينة 

مصــدر، وغيرهــا، تغــذي النمــو فــي قطــاع مناســبات وفعاليــات األعمــال.

وقــد واصلــت أبوظبــي، خــالل األعــوام األربعــة التاليــة إلنشــاء مكتــب أبوظبــي 
للمؤتمــرات، تقدمهــا باعتبارهــا وجهــة رائــدة للمناســبات والفعاليــات التجاريــة، 
فضــالً عــن أنهــا كانــت أســرع الوجهــات نمــوًا فــي جــذب المؤتمــرات والجمعيــات 
إلــى الشــرق األوســط، وفقــًا للرابطــة الدوليــة لالجتماعــات والمؤتمــرات (ICCA)، إذ 
يقــع ترتيبهــا حاليــًا فــي المركــز الرابــع والســبعين علــى مســتوى العالــم. يعــزى 
ــى النجــاح المســتمر لبرنامــج ”فــرص أبوظبــي“، إضافــة  ــب مــن هــذا التميــز إل جان
إلــى الشــراكة القويــة مــع شــركة أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض (أدنيــك) وشــركاء 

ــن؛ إذ يرســخ هــذا العمــل حجــر األســاس للنجــاح فــي عــام 2017 ومــا بعــده. آخري
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مجموعة من األنشطة المشتركة مع شركة 
أبوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك(

•  مذكرة تفاهم بين جمعية اإلمارات الطبية ومكتب أبوظبي 
للمؤتمرات وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك).

• أمسية تقدير أبوظبي
• منتديات االجتماعات والحوافز

• عمليات تفتيش المواقع
•  إفطار أمريكا حول سياحة الحوافز والمؤتمرات والمناسبات

•  إفطار برشلونة حول سياحة الحوافز واألعمال والمؤتمرات
 •  ورشة عمل الرابطة الدولية لالجتماعات والمؤتمرات،

الربع األخير من عام 2017
• غداء جمعية بروكسل، الربع األخير من عام 2017

فرص أبوظبي
للمســاعدة فــي زيــادة الفعاليــات التجاريــة فــي أبوظبــي، تقــدم دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مجموعــة مــن الحوافــز طــوال مــدة 

إقامــة الفعاليــة.
ــز عمليــة النمــو االجتماعــي واالقتصــادي  يُعــد برنامــج ”فــرص أبوظبــي“ مبــادرة تحفّ
عبــر اســتضافة فعاليــات أعمــال مبتكــرة ومجديــة تتماشــى مــع رؤيــة أبوظبــي 
إلــى تعزيــز قيمــة  2030. وتهــدف هــذه المبــادرة التحفيزيــة  االقتصاديــة للعــام 

الوجهــة، وتوفيــر مجموعــة مــن الدعــم عبــر دورة التخطيــط للفعاليــة. 

مــي الفعاليــات الكتســاب  كمــا يوفــر برنامــج ”فــرص أبوظبــي“ فرصــة فريــدة لمنظّ
قيمــة مســتندة إلــى الوجهــة عبــر توفيــر دعــم مخصــص لهــذه األخيــرة. وتكمــن 
والحوافــز  االجتماعــات  قطــاع  توســع  علــى  المســاعدة  فــي  المبــادرة  مهمــة 
وزيــادة  بالفعــل،  ينمــو  الــذي  أبوظبــي،  إمــارة  فــي  والمناســبات  والمؤتمــرات 
الترويــج ألماكنهــا ومرافقهــا ذات المســتوى العالمــي، التــي تجــذب بالفعــل كبــرى 

المنظمــات والفعاليــات مثــل معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي (أيديكــس).

يعتمــد نجــاح مبــادرة فــرص أبوظبــي علــى وجــود شــراكة قويــة بيــن هيئــات 
الحكومــة، وقطاعــات األعمــال، والجــذب الســياحي. وتركــز منهجيــة دائــرة الثقافــة 
ــق  ــزوار والمشــروعات علــى خل والســياحة - أبوظبــي مــن أجــل توليــد اهتمــام ال
القيمــة مــن أجــل شــركات إدارة الفعاليــات عبــر الحوافــز الماليــة، والتثقيــف بشــأن 

ــة. ــة التحتي ــة البني األماكــن وفــرص االســتثمار وتنمي

التعاون مع شــركة أبوظبــي الوطنية 
)أدنيك( للمعارض 

اســتمر ازدهــار الشــراكة القويــة بيــن دائــرة الثقافــة والســياحة - 
أبوظبــي وبيــن شــركة أبوظبــي الوطنيــة للمعــارض (أدنيــك) خــالل 

عــام 2017. 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي عــن كثــب مــع شــركة أبوظبــي  تتعــاون دائــرة 
الوطنيــة للمعــارض (أدنيــك) وفريــق المبيعــات الخــاص بهــا للفــوز باســتضافة 
المؤتمــرات الضخمــة. وقــد اختيــرت أبوظبــي بالفعــل الســتضافة العديــد مــن هــذه 
الفعاليــات علــى حســاب وجهــات كبيــرة ومعتمــدة مثــل بانكــوك، ولشــبونة، 

وريــو، وســيول، وشــانغهاي.
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فعاليات األعمال الرئيسية في 2017
عــام.  فــي كل  األعمــال  مــن فعاليــات  مئــات  أبوظبــي  تســتضيف 
تضمنــت أبــرز األمثلــة لعــام 2017 العديــد مــن المؤتمــرات والمعــارض 
والعــروض التجاريــة فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فــي ذلــك 

الدفــاع والرعايــة الصحيــة.

معرض ومؤتمر الدفاع الدولي لعام 2017
جــذب معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي (أيديكــس) لعــام 2017 أكثــر 

مــن 100 ألــف مشــارك لحضــور المؤتمــر فــي أبوظبــي. 
يعــد معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي (أيديكــس) 2017 مــن أهــم وأكبــر معــارض 
ــم التــي تقــام كل عاميــن، عقــد المؤتمــر فــي أبوظبــي  ــاع واألمــن فــي العال الدف
خــالل الفتــرة بيــن 19 و23 فبرايــر. يعتبــر أيديكــس المعــرض والمؤتمــر الوحيــد 
مــن نوعــه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، األمــر الــذي يعــزز مكانــة 
أبوظبــي علــى الخريطــة باعتبارهــا مدينــة ذات خبــرة فــي اســتضافة فعاليــات 

بهــذه األهميــة. 

وعلــى مــدى األيــام الخمــس التــي اســتمر فيهــا المؤتمــر، عرضــت 1250 شــركة 
متخصصــة فــي مجــاالت التصنيــع والتوريــد مــن ســبع وخمســين دولــة أحــدث 
المشــاركين  مــن   105,000 مــن  ألكثــر  األمــن  وأنظمــة  والتكنولوجيــا  المعــدات 
ــاع القــرار مــن قطاعــات  ــم. وشــارك أيضــًا صن ــة حــول العال القادميــن مــن 142 دول
ــة المســتديرة الخاصــة حيــث ناقشــوا  الصناعــات الدفاعيــة فــي اجتماعــات الطاول
مــت  ــات الدفاعيــة واألمنيــة فــي المنطقــة. كمــا قدّ آليــات وطــرق مجابهــة التحدي

عــون أيضــًا عروضــًا حيــة لمنتجاتهــم ومعداتهــم.  الشــركات والمصنّ
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مسابقات المهارات العالمية أبوظبي 2017
جذبــت مســابقات المهــارات العالميــة أبوظبــي 2017 حوالــي 100,000 
زائر لمشــاهدة أكثر من خمســين مســابقة مهارات مهنية وأسهمت 

بأكثــر مــن 170 مليــون درهــم إماراتي في اقتصاد أبوظبي.  
قــدت مســابقات المهــارات العالميــة، وهــي أكبــر منافســة مهــارات مهنيــة علــى  عُ
مســتوى العالــم، فــي أبوظبــي خــالل الفتــرة بيــن 15 و18 أكتوبــر 2017. تنافــس مــا 
يقــرب مــن 1300 متســابق مــن 59 دولــة عبــر أكثــر مــن خمســين منافســة مهــارات 

ــمة إلــى ســتة قطاعــات: قسّ مُ

• تقنية البناء والتشييد
• الفنون اإلبداعية واألزياء

• تقنية المعلومات واالتصاالت
• تقنية التصنيع والهندسة

• الرعاية الصحية واالجتماعية
• النقل واللوجستيات

جذبــت المنافســة 100,000 زائــر مــن جميــع أنحــاء العالم، بما في ذلك المتســابقين 
المهــارات  لمنظمــة  وفقــًا  والصحفييــن.  والمســؤولين،  والخبــراء،  وعائالتهــم، 
العالميــة، تهــدف المســابقة إلــى ”رفــع الوعــي بيــن الشــباب لدراســة التعليــم 

التقنــي والمهــارات المهنيــة لريــادة األعمــال أو لتحســين مســارهم المهنــي“.

مؤتمر االتحاد الدولي لداء السكري 2017
ــاع السياســة والطــالب فــي  ــة الصحيــة، وصن شــارك أخصائيــو الرعاي
ــداء الســكري 2017. وبلغــت  ــي ل أبوظبــي فــي مؤتمــر االتحــاد الدول
ــد علــى 150 مليــون  ــة للمؤتمــر بمــا يزي ــد االقتصادي ــرات الفوائ تقدي

ــي.  درهــم إمارات
اســتقطبت أبوظبــي أكثــر مــن 8,000 متخصــص مــن 180 دولــة مــن حــول العالــم 
يمثلــون المجتمــع العالمــي لــداء الســكري لحضــور مؤتمــر االتحــاد الدولــي لــداء 
لــداء  الدولــي  االتحــاد  2017. يعتبــر  4 و8 ديســمبر  بيــن  الفتــرة  الســكري خــالل 
الســكري منظمــة عالميــة ”تقــوم بأنشــطة لمعالجــة داء الســكري علــى المســتوى 
المحلــي والعالمــي بــدءًا مــن برامــج علــى مســتوى المجتمــع المحلــي ووصــوالً إلــى 

الوعــي العالمــي ومبــادرات التوعيــة“.

وكان البرنامــج العلمــي المطــور مــن أجــل المؤتمــر يهــدف إلــى تقديــم الوصــول 
والتثقيــف،  واإلدارة،  الســريرية،  الممارســة  فــي  واألبحــاث  التطــورات  أحــدث  إلــى 
واالنتشــار ومســائل الصحــة العامــة المتعلقــة بــداء الســكري. وتنــدرج المناقشــات 
ومواضيــع األبحــاث تحــت عديــد مــن مســارات المواضيــع الرئيســية، التــي تضمنــت:

• العلوم األساسية والسريرية
• مرض السكري والكوارث

• مرض السكري لدى النساء واألطفال
• اإلصابة بمرض السكري 

• التعليم والرعاية المتكاملة
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عروض أخرى فازت بها أبوظبي في 2017
• المنتدى الحضري العالمي: 10،000+ مشارك في 2020

• مؤتمر الطاقة العالمي: 6،000 مشارك في 2019
 •  مؤتمر االتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح:

6،000 مشارك في 2020
 •  المؤتمر العالمي المعني بالطرق:

5،000 مشارك في 2019
 • المؤتمر العالمي لطب األسرة:

 4،000 مشارك في 2020

عــــروض المؤتمــــرات والفعاليــــات 
التــي فــازت بهــا أبوظبــي فــي 2017
سيســهم فــوز أبوظبــي بعــروض اســتضافة العديــد مــن المؤتمــرات 
والفعاليــات خــالل األعــوام القادمــة فــي تنميــة قطــاع ســياحة األعمــال. 
ونجــح مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات بتقديــم طلبــات مــع الشــركاء 
المتوقــع أن  المعنيــة الســتضافة ثمانيــة مؤتمــرات مــن  واألطــراف 
ــي 45,000 وفــدًا مشــاركًا وتســهم بأكثــر مــن 600  تســتقطب حوال

مليــون درهــم إماراتــي فــي اقتصــاد أبوظبــي.

المؤتمر العالمي ألمراض الكلى 2020
يقــدم هــذا المؤتمــر منصــة فعالــة مــن أجــل التواصــل والنقــاش 
والتبــادل العلمــي بيــن المتخصصيــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة.

فــاز مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات باســتضافة المؤتمــر العالمــي ألمــراض الكلــى 
2020 التابــع للجمعيــة الدوليــة للكلــى، ويقــدر أن يصــل عــدد المشــاركين فيــه إلــى 
4000 شــخص. تحظــى الجمعيــة الدوليــة للكلــى، التــي تضــم أكثــر مــن 10,000 
أخصائــي مــن أكثــر مــن 150 دولــة، بأثــر كبيــر علــى المســتوى العالمــي كمــا تلبــي 
احتياجــات أخصائيــي الرعايــة الصحيــة المشــاركين فــي الوقايــة مــن أمــراض الكلــى 

ومعالجتهــا والنهــوض بصحــة الكلــى علــى مســتوى العالــم.
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مؤتمر مجلس التمريض الدولي 2021
يســاعد مؤتمــر مجلــس التمريــض الدولــي 2021 فــي إرســاء مكانــة 
اســتضافة  وجهــة  باعتبارهــا  العالميــة  الخارطــة  علــى  أبوظبــي 
متميــزة وداعمــة لــكل المنظمــات المحليــة واإلقليميــة فــي مجــال 

الصحيــة. الرعايــة 
لــم يكــن الفــوز باســتضافة مؤتمــر مجلس التمريــض الدولي 2021 إنجازًا يســتهان 
بــه لمكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات، إذ يضــم المجلــس الــذي تأســس عــام 1899 أكثــر 
130 جمعيــة محليــة للممرضيــن والممرضــات، ويمثــل أكثــر مــن عشــرين  مــن 
مليــون ممــرض وممرضــة علــى مســتوى العالــم. كمــا يعــد مجلــس التمريــض 
الدولــي أول منظمــة علــى مســتوى العالــم وأوســعها نطاقــًا ألخصائيــي الصحــة.  

 6،000 بنحــو  يقــدر  مــا   2021 الدولــي  التمريــض  مجلــس  مؤتمــر  سيســتقطب 
مشــارك إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وفقــًا للبيــان الصحفــي الــذي أصــدره 
المجلــس، تعــد هــذه المؤتمــرات الدوليــة أكبــر تجمــع للممرضيــن والممرضــات فــي 
العالــم.  وذكــرت جمعيــة التمريــض اإلماراتيــة إنهــا تمتلــك الدوافــع لدعــم عــرض 
ألنــه  والممرضــات،  للممرضيــن  الدولــي  المجلــس  مؤتمــر  الســتضافة  أبوظبــي 

يوضــح التــزام اإلمــارات بصحــة المــرأة.

مؤتمر االتحاد الدولي للقابالت 2023
حققــت أبوظبــي فــوزًا صعبــًا فــي المنافســة علــى اســتضافة مؤتمــر 
االتحــاد الدولــي للقابــالت 2023 الــذي يعقــد كل ثالثــة أعــوام، ويتنــاول 

اهتمامــات أكثــر مــن 300،000 قابلــة علــى مســتوى العالــم.
فــاز مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات باســتضافة المؤتمــر الثالــث والثالثيــن لالتحــاد 
الدولــي للقابــالت 2023 ويقــدر عــدد المشــاركين فيــه بنحــو 4000 شــخص، لتحقــق 
اإلمــارة فــوزًا علــى كل مــن تشــيلي وألمانيــا. لعبــت المؤهــالت الكبيــرة والســمعة 
الطيبــة التــي تحظــى بهــا أبوظبــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، بوصفهــا وجهــة 
آمنــة للفعاليــات الدوليــة، دورًا صــب فــي صالــح اإلمــارة للفــوز باســتضافة الحــدث. 

تتمحــور مهمــة االتحــاد الدولــي للقابــالت بتقديــم الدعــم والتمثيــل والعمــل علــى 
تمتيــن الروابــط بيــن الجمعيــات المهنيــة للقابــالت علــى مســتوى العالــم. يوجــد 
فــي الوقــت الحالــي 116 جمعيــة تمثــل 102 دولــة مــن جميــع القــارات؛ وتضــم هــذه 

المجموعــات مجتمعــة أكثــر مــن 300،000 قابلــة حــول العالــم.
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تســهم الفعاليــات الترفيهيــة 
المتزايــدة فــي تنشــيط الحركــة 
وزيادة الزيارات بقصد الســياحة 

علــى مــدار العــام.
توضحــت الجهــود التــي تبذلهــا دائــرة الثقافــة والســياحة فــي أبوظبــي لبنــاء 
وتحســين المــوارد الترفيهيــة فــي أبوظبــي والعــروض الفريــدة وذلــك مــن خــالل 
البرنامــج المكثــف الــذي تضمــن العديــد مــن الفعاليــات. ويســاهم إطــالق فعاليــات 
فــرص أبوظبــي فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2017 فــي تحقيــق مزيــد مــن النمــو 
خــالل األعــوام القادمــة، عبــر تقديــم حافــز للقطــاع الخــاص لالشــتراك فــي تخطيــط 

الفعاليــات وتنفيذهــا.

مبادرة فرص أبوظبي
منحــة حوافــز جديــدة تشــجع القطــاع الخــاص علــى االشــتراك فــي 

األخــرى.  والفعاليــات  االحتفاليــات 
فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2017، قدمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 
مبــادرة فــرص أبوظبــي. تفتــح منحــة الحوافــز هــذه لجميــع الكيانــات فــي صناعــة 
التجزئــة والفعاليــات، وتهــدف إلــى تحفيــز مشــاركة القطــاع الخــاص نحــو زيــادة 
عــدد االحتفاليــات والفعاليــات الترفيهيــة علــى مســتوى اإلمــارات، ممــا يدعــم فــي 

نهايــة المطــاف ســعي أبوظبــي لتكــون وجهــة ســياحية مزدهــرة. 

تتضمــن األهــداف الرئيســية طويلــة المــدى لمخطــط الحافــز تشــجيع الشــراكة 
ــز التعــاون  ــات فــي أبوظبــي، وتعزي ــة الفعالي بيــن القطــاع العــام والخــاص لتنمي

بيــن منظمــي االحتفاليــات الجديــدة والقائمــة فــي تنميــة محتــوى البرنامــج.

مــن  العديــد  وتجربــة  بالمحتــوى  االرتقــاء  أبوظبــي  فــرص  فعاليــات  شــهدت 
المبــادرات الرائــدة مثــل حفــل رأس الســنة الــذي أحيتــه كاتــي بيــري، وجيمــز كــون 

للمأكــوالت. أبوظبــي  الخــاص حــول مهرجــان  القطــاع  أبوظبــي، وبرنامــج 
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مايو
• معرض صيف أبوظبي

• الملتقى الرمضاني السابع 2017
• سوق ياس للمأكوالت

• متحف العين للسيارات الكالسيكية
• سباق مرسيدس للدراجات الهوائية

 •  يوم الموسيقيين العالمي بالمول
في المركز التجاري العالمي أبوظبي

• سباق المشي في ياس مول
• العرض الفكاهي ”اضرب الجمل“

يونيو
• أمسيات منارة السعديات الرمضانية

• عيد الفطر في أبوظبي 2017
• ورشة عمل ليغو سيتي في دلما مول

 •  أسبوع من االحتفاالت بالعيد
في ياس ووتروورلد

 •  زووقانـتـك: عيد من االحتفاالت في
حديقة الحيوانات بالعين!

•  حفل توزيع جوائز أفالم جنوب الهند 
الدولي (سايما)

• عيد األضحى في ياس مارينا

سبتمبر
• أوكتوبرفست جزيرة ياس 2017

•  كرنفال العيد - المول في المركز 
التجاري العالمي أبوظبي

• يوم المرح العائلي
• سباق جزيرة ياس للدراجات

• سباق حديريات للبوانيش الشراعية
• سيرك الرينبو

• عرض هاري بوتر الموسيقي

أكتوبر
• مهرجان كوريا 2017

• نيترو سيركاس اليف
• مهرجان األضواء في عالم فيراري أبوظبي

• أبوظبي جراند سالم 2017
• بطولة العين الدولية للجوجيتسو سن الـ 18

• مسابقة أفضل رماة األسهم
• أبوظبي داش 2017

الفعاليـــات الترفيهيـــة
للمشــاركة وتجربــة الرئيسيــة فــي 2017 للســياح  2017 فرصــًا  عــام  مــن  يقــدم كل شــهر 

الثقافــة المحليــة، والمأكــوالت، واألنشــطة المالئمــة لألســرة فــي أبوظبي.

يناير
 •  احتفالية رأس السنة الصينية في عالم

فيراري أبوظبي
• يوم الترفيه العائلي

• بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف
• بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو

• معرض العروس أبوظبي
 •  موسيقى أبوظبي الكالسيكية: ديفيد فراي

ورينو كابوسون
• العرض الروسي في العين مول

فبراير
• مهرجان أبوظبي للمأكوالت

• مهرجان األطفال والعائلة
• مهرجان المرح للصحة واللياقة

• بطولة سباق ريد بُل الجوي 2017
• بطولة أبوظبي ويلسون للتنس

• مهرجان الشتاء في وادي أدفنتشر
• مهرجان أبوظبي للحيوانات األليفة 
• بطولة العين الدولية لقفز الحواجز

• حفل اكتمال القمر في الصحراء



يوليو
• بطولة العالم لأللعاب المائية 2017 

مات الصيفية للرابطة الثقافية  •  المخيّ
الفرنسية

• مواهب من جميع أنحاء العالم!
• موسم صيف أبوظبي 2017

FIFA 2017 بطولة كأس العالم لألندية اإلمارات •
• مهرجان أبوظبي الرياضي 2017

• أبوظبي عن قرب
• معسكر األبطال الخارقين لألطفال

أغسطس
• فعاليات المهرجان التايلندي في ياس مول

• ليالي األضواء ياس ووتروورلد
• احتفاالت عيد األضحى في أبوظبي

• مهرجان أبوظبي الدولي الـ 24 للشطرنج
• يوم المرأة اإلماراتية 2017

• ناماستي أبوظبي

نوفمبر
• مهرجان العين 2017

• مهرجان عائلي في ممشى مجمع السيف
• برنامج سينما القطارة في مركز القطارة للفنون

• مذاق أبوظبي 2017
 • جائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال 1

لعام 2017 في أبوظبي
• حفل محمد عساف

• معرض شيك ليدي أبوظبي 2017
• سباق اليوم الوطني لليخوت الشراعية الحديثة

ديسمبر
• مهرجان أبوظبي للمأكوالت 2017

• مهرجان دار الزين 2017
 •  في رأس السنة، أبوظبي داركم

ليلة رأس السنة في جزيرة المارية
 •  احتفاالت اليوم الوطني 46
تحت شعار ”روح االتحاد 46“

• مهرجان الشيخ زايد التراثي
• حفل كاظم الساهر وبلقيس

 •  حفلة فادي حرب وناصف زيتون
في فندق فيرمونت باب البحر
• مهرجان كريم فيلدز أبوظبي

• حفل نانسي عجرم
• كأس العالم لألندية اإلمارات 2017

أبريل
• مهرجان الربيع في ياس مارينا

 •  مهرجان الطائرات الورقية في جزيرة
صير بني ياس

• عروض أفالم في معرض421
• أيام أبوظبي للموضة

• حفل وائل جسار
 •  بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك

العالمية لرماية السيدات
• حرك | ارسم | قدم عرض أدائي

• بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
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مارس
• مهرجان أم اإلمارات 2017

•  عرض مسرحي عالمي لمهارات 
الفروسية في مدينة العين

• بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 
• مهرجان أبوظبي للسباحة 2017

• ملكة الفادو: ماريزا
• حفل حمد العامري

• احتفاالت عيد األم في مارينا مول
• سبالش في ياس مارينا



أبرز الفعاليات في عام 2017
مهرجان أم اإلمارات

يحتفــي مهرجــان أم اإلمــارات بالرؤيــة المتجــددة والقيــم الملهمــة 
لســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك.

اســتقطب مهرجــان هــذا العــام، الــذي عقــد بيــن 26 مــارس و4 أبريــل فــي كورنيش 
أبوظبــي، زوارًا مــن ثقافــات وأجيــال مختلفــة، وذلــك لالحتفــاء بأفضــل مــا تزخــر بــه 

الثقافــة المعاصــرة فــي أبوظبــي وفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ككل.

الطهــو  ــي  حبّ ومُ األُســر  مــن  اإلمــارات  أم  مهرجــان  جمهــور  تشــكل  ولقــد 
صيــن بــه علــى شــبكة اإلنترنــت إلــى جانــب المســتثمرين فــي قطــاع  والمتخصّ
ــزوار مــن اإلمــارات األخــرى. وهكــذا اســتمتع أكثــر مــن  المأكــوالت والمشــروبات وال
ــر مــن مختلــف الشــرائح باألنشــطة المتنوعــة والمتعــددة والصديقــة  197,000 زائ

لألســرة، بمــا فــي ذلــك:

•  عــروض أداء علــى مســتوى المنطقــة: يقدمهــا المــؤدون علــى خشــبات المســارح 
القتــال  وفنــون  الســحر  عــروض  وتشــمل  الــزوار،  بيــن  الشــاطئ  علــى  كمــا 

والشــعر. والموســيقى 

•  الفعاليــات المميــزة للمهرجــان: والتــي أقيمــت عبــر مناطقــه المختلفــة، بمــا فيها 
المســرح الرئيســي ومنطقــة التقــدم ومنطقــة الســعادة، وضمــت عروضــًا لفرقــة 
بيــغ بانــد أبوظبــي واألوركســترا العربيــة وغيرهــا. كمــا ضمــت أيضــًا شاشــات 
عــرض تفاعليــة مثــل شاشــة بيكســل بيــروس، وهــي عبــارة عــن شاشــة عــرض 
ضوئيــة كبيــرة تظهــر عرضــًا أللعــاب ناريــة علــى الكمبيوتــر، حيــث يتــم تشــكيل 
كل عــرض مــن قبــل الجمهــور المتواجــد، وذلــك عــن طريــق حساســات حركــة 
يمكــن لعــدد مــن المشــاركين يصــل إلــى 30 مشــاركًا اســتخدامها فــي إطــالق 

تلــك األلعــاب.

•  الســوق: تضمنت منطقة الســوق عروضًا تاريخية تفاعلية بالتشــابك والشــراكة 
مــع نشــاط 70 بائعــًا محليــًا وأجنبيــًا يعرضــون منتجاتهــم فــي متاجــر ذات شــكل 
فــي  الســوق  انتشــرت فعاليــة  للــزوار. ولقــد  تقليــدي ومفاجئــة  غريــب وغيــر 

مناطــق المهرجــان األخــرى، األمــر الــذي وفــر تجربــة أصيلــة ومثاليــة.

شهد المهرجان تنظيم عدد من النقاشات التفاعلية، منها:

النفــس  طــب  اختصاصيــي  أشــهر  إحــدى  شــيفالي،  الدكتــورة  مــع  •  حــوار 
المجلــس  فعاليــات  فيــه ضمــن  تشــرح  إنتاجــًا،  الكتــاب  أكثــر  ومــن  الســريري 
ــة فــي  ــة الواعيــة لألطفــال، ولمــاذا هــي بالغــة األهمي ــادئ األساســية للتربي المب
عالمنــا الــذي نعيــش فيــه اليــوم. ولقــد كان نقاشــها الســتراتيجيات التربيــة 
الواعيــة، ولكيفيــة إعــادة تعريــف مــا نعنيــه بتأديــب أطفالنــا، علــى درجــة كبيــرة 

مــن األهميــة والمنفعــة لجميــع الحضــور.

•  حــوار أجرتــه بيكــي آندرســون، مذيعــة فــي محطــة ســي إن إن، تســرد كيــف 
مجــال  فــي  اختطتــه  الــذي  المهنــي  فــي مســارها  لهــا  ملهمــة  أمهــا  كانــت 

واإلعــالم.  الصحافــة 

شــارك فــي هــذه الفعاليــة عــدد مــن الشــركاء، منهــم نــادي أبوظبــي للشــطرنج 
والثقافــة، وأكاديميــة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضــة النســائية، وشــركة أبوظبــي 

ــارات للجوجيتســو. ــع، واتحــاد اإلم للتوزي

ويعمــل كل نشــاط مــن الحــوارات التفاعليــة واســتعراضات األداء والبرامــج التــي 
تنظــم فــي هــذا المهرجــان علــى مرافقــة الــزوار فــي رحلتهــم المســلية والجذابــة 
إلــى قيــم ســمو الشــيخة  ودعــم نموهــم وزيــادة معارفهــم، وذلــك باالســتناد 
ــارك الملهمــة فــي تظافــر الجهــود وتمكيــن أجيــال المســتقبل  فاطمــة بنــت مب

بيكي آندرسونللحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد واالرتقــاء بمســتوى االســتدامة.

الدكتورة شيفالي

الفصل الخامس: الفعاليات الترفيهية



الشراكات والرعايات
• ياس—راعي تنظيم الفعاليات

•  شركة االتحاد للطيران—الشريك الرسمي 
لخطوط الطيران

• شركاء الفعاليات الرسميون—
- مجموعة إم بي سي

- ساميت إيفينتس
- أوبروي إيفينتس
- ألكمي بروجكت

- ياك إيفينتس
• دوسيت ثاني—الشريك الرسمي للفنادق

موسم صيف أبوظبي
عقــدت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي شــراكات مــع شــركات 
إماراتيــة رائــدة فــي تنظيــم األنشــطة والفعاليــات، وذلــك بهــدف إقامة 
سلســلة مــن األنشــطة الرائعــة التــي ال تُنســى فــي موســم الصيــف.

تضمنــت تلــك السلســلة أكثــر مــن 10 أنشــطة وفعاليــات توزعــت علــى مناطــق 
اإلمــارات  فــي  المقيميــن  اســتهدفت جميــع  فيمــا  والظفــرة،  والعيــن  أبوظبــي 
الــزوار،  إلــى  إضافــة  والطــالب)  واألســر  واألطفــال  (البالغيــن  المتحــدة  العربيــة 

المتحــدة. والمملكــة  الخليجــي  التعــاون  مــن دول مجلــس  وبخاصــة 

وبالمجمــل بيعــت أكثــر مــن 22,000 بطاقــة فــي عــام 2017، وشــارك أكثــر مــن 30 
فندقــًا فــي الترويــج لهــذه الفعاليــات مــن خــالل تقديــم حــزم الجــوالت الســياحية 

الجذابــة لنزالئهــا. 
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احتفاالت اليوم الوطني الـ 46
الســادس  الوطنــي  بيومهــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  احتفلــت 
واألربعيــن مــن خــالل عــدد مــن األنشــطة والفعاليات الوطنيــة والتراثية 

مــن 23 نوفمبــر إلــى 3 ديســمبر 2017
بتنظيــم  وذلــك  اإلمــارة،  أرجــاء  فــي جميــع  والفعاليــات  األنشــطة  تقديــم  جــرى 
عرضــت  ولقــد  والمجتمعيــة.  الخاصــة  والهيئــات  الحكومــة  قبــل  مــن  مشــترك 
ــدًا يعبــر عــن روح اإلمــارة  ــًا فري ــًا وتراثي فعاليــات اليــوم الوطنــي 46 برنامجــًا ثقافي
وتعكــس قيــم الوفــاء واالفتخــار والــوالء واالنتمــاء للوطــن. كمــا تضمنــت احتفــاالت 
اليــوم الوطنــي عروضــًا تفاعليــة واســتعراضات للقــوات المســلحة فــي الدولــة، 
وعروضــًا لأللعــاب الناريــة علــى طــول كورنيــش أبوظبــي للمــرة األولــى. فضــالً عــن 

ذلــك، شــملت االحتفــاالت العديــد مــن األنشــطة التعليميــة والترفيهيــة.

وأثنــاء االحتفــاالت باليــوم الوطنــي، اســتضافت جزيــرة يــاس مجموعــة متنوعــة 
مــن األنشــطة األســرية الممتعــة والفعاليــات التراثيــة. وأتيحــت الفرصــة لــزوار يــاس 
مــول، وعالــم فيــراري، ويــاس ووتروورلــد، ويــاس لينكــس، ويــاس مارينــا للمشــاركة 
فــي عــدد كبيــر مــن البرامــج واألنشــطة والفعاليــات. وفــي 1 و2 ديســمبر 2017 قــام 

فريــق فرســان اإلمــارات لالســتعراضات الجويــة بتقديــم عــرض جــوي رائــع.

والحتفــاالت اليــوم الوطنــي اإلماراتــي للعــام 2017، نظمــت دائرة الثقافة والســياحة 
شــملت  اإلمــارة،  عبــر  أماكــن  أربعــة  فــي  الناريــة  لأللعــاب  عروضــًا  —أبوظبــي 
كورنيــش أبوظبــي والوثبــة والعيــن والظفــرة، وذلــك علــى مــدار يوميــن اثنيــن.

جائزة أبوظبي الكبرى
أقيمــت جائــزة أبوظبــي الكبــرى فــي 26 نوفمبــر 2017، وتعــد جــزءًا من 

سلســلة الفورموال ون لســباق الســيارات، واســتقطبت 195,000 زائر.
أربعــة  امتــدت علــى مــدار  التــي  الســيارات جــزءًا مــن االحتفــاالت  شــكل ســباق 
أيــام. وإلــى جانــب ســباق الســيارات، اســتمتع الــزوار بحزمــة كاملــة مــن البرامــج 
الترفيهيــة. فلقــد أُتيــح لحاملــي بطاقــات جائــزة أبوظبــي الكبــرى الدخــول إلــى 
متنزهــات جزيــرة يــاس، بمــا فيهــا عالــم فيــراري أبوظبــي ويــاس ووتروورلــد. كمــا 
شــارك موســيقيون عالميــون مثــل كالفيــن هاريــس، ودجــي كــول، وبينــك فــي 
حفــالت ”يــا ســالم“ التــي أقيمــت بعــد الســباق، كمــا اجتذبــت حفــالت مــا بعــد 
ســاعات العمــل نجــوم الفورمــوال ون، األمــر الــذي حــول هــذه األيــام األربعــة إلــى أكثــر 

المناســبات االجتماعيــة والرياضيــة حيويــة هــذا العــام.

كمــا أقيمــت مجموعــة مــن المعــارض والتحديــات واأللعــاب فــي مناطــق الواحــة 
جائــزة  فعاليــة  مــن  جعــل  الــذي  األمــر  األعمــار،  مختلــف  مــن  الزائريــن  تناســب 
ــم مــن حيــث مــا تحققــه مــن  ــر الفعاليــات جــدوى فــي العال أبوظبــي الكبــرى أكث

مــردود القيمــة مقابــل المــال.
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مهرجان أبوظبي للمأكوالت
ــذي أقيــم علــى مــدار  شــكل مهرجــان أبوظبــي للمأكــوالت 2017، ال
ســبعة عشــر يومــًا مــن ضمنهــا ثــالث عطــل نهاية األســبوع، مناســبة 

رائعــة لالحتفــال بالمأكــوالت العالميــة.
ــذي أقيــم فــي مــدن  امتــاز المهرجــان الســنوي الملــيء بالنكهــات المختلفــة، وال
الجاذبــة  واألنشــطة  التجــارب  مــن  واســع  بطيــف  والظفــرة،  والعيــن  أبوظبــي 
المختلفــة، ضــم مأكــوالت الشــارع ووجبــات الطعــام الراقيــة فــي الهــواء الطلــق 
واســتعراضات الطبــخ علــى يــد أمهــر طهــاة العالــم. كمــا شــمل المهرجــان أيضــًا 
أســبوع المطاعــم المعــروف، ومبــادرات المشــاركة الشــعبية مثــل مبــادرة أطــول 
بيتــزا فــي اإلمــارات، ومبــادرة نزهــة فــي الحدائــق، ومبــادرة تحديــات األكل العائليــة، 

ومبــادرة ”أطبــاق مــن األفــالم“.

ــدة، منهــا  تضمــن مهرجــان أبوظبــي للمأكــوالت 2017 أكثــر مــن 15 فعاليــة جدي
”شــاطئ المأكــوالت“، و“بيــغ بكنيــك“، و“40 ميــول مــن تنظيــم فيســتمبر“، و“مــن 
الســوق إلــى المطبــخ“، و“طاولــة الطعــام الســرية الطويلــة“، و“مهرجــان المأكــوالت 
المتجولــة“ ذائــع الصيــت فــي أبوظبــي والعيــن، و“كرنفــال تراكــرز“ و“تراكــرز بــارك“ 

فــي الظفــرة. حضــر المهرجــان أكثــر مــن 73,000 زائــر.
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مهرجان دار الزين
هــت دعــوة فــي عــام 2017 للمقيميــن والســياح لحضــور افتتــاح  جّ وُ
ــة أُقيمــت خصيصــًا  مهرجــان دار الزيــن فــي الهــواء الطلــق فــي قري

للمهرجــان فــي مقــر مركــز العيــن للمؤتمــرات.
تنقســم القريــة إلــى ســبع محطــات متاحــة للــزوار لكــي يختبروهــا، تركــز كل منهــا 

علــى موضــوع مختلــف مــن مواضيــع الترفيــه:

بعشــرين عرضــًا  األطفــال  اســتمتع  لألطفــال:  المخصصــة  اللعــب  •  منطقــة 
مخصصــًا لهــم وبمســاحة ألعــاب خاصــة إضافــة إلــى أنشــطة مناســبة لجميــع 

أفــراد األســرة.
•  فضــاء سمســم الخارجي: شــاهد األطفال مجموعة سمســم وهي تستكشــف 
ــة بالعلــوم.  ــر دراي الفضــاء الخارجــي وشــاركوا فــي مســابقة لمعرفــة أيهــم أكث

كمــا شــملت الفعاليــة ألعابــًا تفاعليــة وأنشــطة علميــة متنوعــة.
•  لوني تيونز—“ليتل تويتي هود“: اســتمتع الزوار بمشــاهدة القصة الكالســيكية 
الشــهيرة ”ذات الــرداء األحمــر“ ولكــن مــن خــالل شــخصيات ”لونــي تيونــز“ المحببــة. 

وقــد شــملت األنشــطة أيضــًا صنــع أقفــاص تويتــي، والتلويــن، وصنــع األقنعــة.
•  مهرتــي الصغيــرة: قابــل األطفــال شــخصيات بلــدة بونيفيــل، مــن خــالل عــرض 
ملــيء  الصغيــرة)،  (مهرتــي  بونــي“  ليتــل  ”مــاي  وتفاعلــي،  مباشــر  مســرحي 

بالمغامــرات الشــيقة علــى أنغــام الموســيقى لمــدة 20 دقيقــة.
النكهــات  بألــذ  الغنيــة  الــزوار بتجربــة المطاعــم  •  شــوكة وملعقــة: اســتمتع 
ضمــن المنطقــة المخصصــة للمأكــوالت والمشــروبات والتــي ضمــت حوالــي 40 

مشــغالً لتلبيــة جميــع األذواق علــى اختالفهــا.
 45 مــن  أكثــر  الســتضافة  المنطقــة مخصصــة  هــذه  كانــت  وأذواق:  •  أســواق 

التســوق. رغبــات محبــي  تلبيــة  بغيــة  عارضــًا، 
•  أضــواء وألــوان: أظهــر نفــق أضــواء وألــوان الــذي يمتــد علــى طــول 20 متــرًا، تاريخ 
وثقافــة وأبــرز معالــم العيــن. كمــا أظهــر النفــق المضــيء لــوح قصــص تفاعلــي، 
جــرى إنتاجــه أثنــاء األيــام العشــرة للمهرجــان مــن قبــل زوار القريــة، وذلــك بإشــراف 

فنانيــن اختصاصيين.
•  دار المرح والتســلية: كان باســتطاعة األســر الزائرة المشــاركة في ســت فعاليات، 
بما فيها مســاحة ألعاب ”ليغو“، وألعاب ”هاســبرو“، ومنطقة القراصنة، ومنطقة 

لعــب ناعمــة لألطفــال الصغــار، وكتــاب تلوين كبير، وجــدار األمنيات.
عــي الــزوار إلــى حضــور حفــالت موســيقية متميــزة لمشــاهير  •  منطقــة األصــوات: دُ
الغنــاء العربــي مثــل ميريــام فــارس وبلقيس ومحمد الشــحي وماجــد المهندس 

إلــى جانــب اســتعراضات أداء لخمــس فــرق موســيقية ومنظمــي حفــالت دي جــي.
•  منطقــة ميلــس: عــرض فــي هــذه المنطقــة المخصصــة لالســتضافة عــدد مــن 
المنتجــات المصنوعــة يدويــًا وشــملت أيضــًا حيــزًا للجلــوس علــى نحــو يعكــس 

التــراث اإلماراتــي.
•  لحظــات ممتعــة: قدمــت هــذه الفعاليــة لــزوار المهرجــان لحظــات مــن المتعــة 

مــع فنــون الرســم علــى الجــدران فــي نفــق أضــواء وألــوان. 
لقد بلغ العدد اإلجمالي لزوار المهرجان 40,000 زائر.  
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قريــة العــد التنازلــي لبدايــة العــام 
الجديد—هــذا العــام، مــا مــن مــكان 

يضاهــي أبوظبــي
تجمــع أكثــر مــن 55,000 زائــر احتفــاالً بقــدوم العــام الجديد في مختلف 
المناطــق فــي أبوظبــي والســيما منطقــة كورنيــش أبوظبــي، وجزيرة 

يــاس، وجزيــرة المارية.  
تعــد ليلــة رأس الســنة الجديــدة مــن المناســبات النــادرة التــي يحتفــي بهــا جميــع 
النــاس فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وكجــزء مــن جهودهــا لتقديــم أبوظبــي إلــى 
ــرز وجهــات التســلية والترفيــه علــى  ــًا لالحتفــاالت، ومــن أب ــم بوصفهــا مكان العال
ــة العــام  ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي احتفــاالً بنهاي مــدار العــام، نظمــت دائ
كورنيــش  علــى  الفعاليــة  هــذه  أقيمــت  وقــد  ديســمبر.   31 إلــى   28 مــن   2017
أبوظبــي تحــت اســم ”قريــة العــد التنازلــي“، وقدمــت علــى ثــالث مراحــل تضمنــت 
الغاضبــة“  ”الطيــور  الترفيهيــة بمــا فيهــا عــرض  طيفــًا متنوعــًا مــن األنشــطة 
لألطفــال، وحفــالت موســيقية لفــرق مشــهورة كفرقــة ”دي جــي كيــزا“، وفرقــة 

الطــرب، وفرقــة ”بوكســتونز“. 

اســتمتع الحضــور كذلــك بأكثــر مــن 15 لعبــة تفاعليــة فــي الموقــع إلــى جانــب 
تحديــات اللياقــة. كمــا أقيــم 22 متجــرًا و43 كشــكًا لبيــع المأكــوالت والمشــروبات 
وإتاحــة الفرصــة للــزوار لكــي يســتمتعوا بوجبــات شــهية مــع األســرة واألصدقــاء.

وتــم بــث مباشــر لفعاليــة العــد التنازلــي احتفــاالً بــرأس الســنة الجديدة عبر شاشــة 
التلفــاز بحضــور فــاق 10,000 شــخص علــى كورنيــش أبوظبــي. كمــا أقيمــت حفــالت 
موســيقية لنجــوم الغنــاء مثــل حســين الجســمي وتامــر حســني علــى المســرح 
الرئيســي ليلــة 31 ديســمبر. وفــي منتصــف تلــك الليلــة جــرى عــرض لأللعــاب 

الناريــة اســتمر لمــدة عشــر دقائــق علــى طــول الكورنيــش الممتــد لـــ 2.2 كــم.

أما في جزيرة ياس، فقد أحيت النجمة األمريكية ”كاتي بيري“ حفل ليلة رأس الســنة، 
في حين أحيى تلك األمســية في جزيرة مارية كل من كاظم الســاهر وبلقيس.
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أكثر من
55,000

زائر احتفاالً بقدوم العام الجديد 
في مختلف المناطق في أبوظبي 

والسيما منطقة كورنيش أبوظبي، 
وجزيرة ياس، وجزيرة المارية.  
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الفصل السادس: الوصول إلى الوجهات السياحية

أسهل وأقرب إلى العالم
بذلــت أبوظبــي فــي العــام 2017 جهــودًا اســتثنائية لتســهيل وصــول الــزوار إلــى 
وجهاتهــا الســياحية جــوًا وبحــرًا، فضــالً عــن تقديــم تســهيالت عــدة فــي موضــوع 

منــح تأشــيرات الدخــول، وذلــك للمســاعدة فــي زيــادة عــدد الســياح.

أبرز المنجزات في مجال السفر جوًا
يتابــع مطــار أبوظبــي الدولــي جــذب الــزوار إلــى أبوظبــي، وقــد كانــت 
مبــادرة الرحــالت الجويــة المســتأجرة الجديــدة خطــوة متقدمــة لجــذب 

المزيــد مــن الــزوار مــن أســواق روســيا ورابطــة الــدول المســتقلة. 
بــات الســفر إلــى أبوظبــي أكثــر يســرًا وراحــة بفضــل مطــار أبوظبــي الدولــي، الــذي 
يعــد مرفقــًا عصريــًا للســفر والتنقــل يضــم عــددًا كبيــرًا مــن المتاجــر ووســائل 
الراحــة. وفــي العــام 2017 شــهد المطــار دخــول 23.4 مليــون مســافر عبــر بواباتــه. 
ــم،  ــط أبوظبــي مــع جميــع أنحــاء العال وتعمــل 80 شــركة طيــران عالميــة علــى رب
األمــر الــذي يتيــح للــزوار األجانــب عــددًا كبيــرًا مــن خيــارات الســفر. فلقــد وفــرت 
ــر  ــى أبوظبــي مــن أكث ــة مباشــرة إل شــركة االتحــاد للطيــران لوحدهــا رحــالت جوي

ــم. مــن 100 مدينــة فــي العال

إلــى  2017، انطلقــت رحلــة مســتأجرة مــن موســكو ووصلــت  27 أكتوبــر  وفــي 
أبوظبــي. كمــا تعاونــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــع شــركتي ”أنيكس 
غيــر  الطيــران  رحــالت  لتســيير  ســياحي  برنامــج  إلطــالق  للطيــران  و“أزور“  تــور“ 
قبل المســافرون القادمــون  المجــدول مباشــرة مــن روســيا إلــى أبوظبــي. وقــد اســتُ
بعــروض الفنــون الشــعبية مــن فرقــة العيالــة فــي المســاحة المخصصة الســتقبال 
الضيــوف فــي المطــار. صممــت مبــادرة الرحــالت الجويــة المســتأجرة للمســاعدة فــي 
زيــادة عــدد الســياح القادميــن مــن روســيا وتعزيــز الخدمــات القائمــة وتســهيل 

إجــراءات منــح التأشــيرات للمواطنيــن الــروس. 
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أبرز المنجزات في مجال السفر بحرًا
ازداد عدد الرحالت البحرية إلى أبوظبي في العام 2017.

ونقــاط  الترفيهيــة  األنشــطة  مــن  واســعة  مجموعــة  للــزوار  زايــد  مينــاء  يوفــر 
مــن  متزايــد  عــدد  إلــى  الوصــول  إمكانــات  أيضــًا  يتيــح  كمــا  الثقافيــة،  الجــذب 
الفنــادق والمنتجعــات الفاخــرة فــي اإلمــارة. وبوســع المينــاء اســتقبال ســفينتي 
ركاب كبيرتيــن وثالثــة أصغــر حجمــًا، بســعة إجماليــة تبلــغ 4,500 مســافر. كمــا 
يتضمــن المينــاء نقــاط تســجيل المســافرين جــوًا، جــرى تشــغيلها فــي العــام 
ــن  ــة الســماح للمســافرين المغادري ــران، بغي 2017 مــن قبــل شــركة االتحــاد للطي
بإيــداع متاعهــم وإجــراء جميــع التحضيــرات لســفرهم قبــل الوصــول إلــى المطــار. 
فضــالً عــن ذلــك يشــمل المينــاء مرافــق إضافيــة كمتاجــر الســوق الحــرة والمجلــس 
ومتجــر لشــراء الهدايــا التذكاريــة وموقــف تكســي وموقــف حافــالت ومســاحات 

مخصصــة للعــب األطفــال.

مجموعــه  مــا  و2016   2015 العاميــن  موســم  خــالل  أبوظبــي  إلــى  قــدم  وفيمــا 
231,660 مســافرًا بحــرًا فــي 113 ســفينة؛ ارتفــع عــدد المســافرين فــي الموســم 
2016 و2017 بنســبة ٪50, حيــث وصــل عــدد المســافرين إلــى 345,664 ســائحًا فــي 
161 ســفينة. ولقــد ســاهم مرفــأ زايــد فــي العــدد األكبــر مــن المســافرين (291,363 
زائــرًا فــي 134 ســفينة)، فــي حيــن كان مــن نصيــب مرفــأ جزيــرة صيــر بنــي يــاس 

54,301 زائــرًا فــي 27 ســفينة.

الشراكات االستراتيجية
مــن العوامــل األساســية المؤديــة إلــى زيــادة عــدد المســافرين بحــرًا إلــى أبوظبــي 
فــي العــام 2017، إبــرام دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبي لشــراكات اســتراتيجية 
مــع هيئــات كبــرى كشــركة االتحــاد للطيــران وشــركة موانــئ أبوظبــي، وذلــك 
بهــدف االســتمرار فــي اجتــذاب الشــركات إلنشــاء قواعــد ومقــرات رئيســية لهــا فــي 
أبوظبــي. وقــد أثمــرت هــذه الجهــود فــي الحصــول علــى التزامــات مــن شــركات 
”عايــدة“ و“ســيليبريتي“ و“إم إس ســي“ الســياحية للرســو فــي مينــاء أبوظبــي 
فــي الموســم 2017-2018 إضافــة إلــى عقــد اتفاقــات دوريــة مــع تســع شــركات 
ــدًا. كمــا  ــذي يعــد إنجــازًا ويحقــق رقمــًا قياســيًا جدي ســفن مــن المنطقــة، األمــر ال
العالميــة  الشــركات  مــع  الشــراكات  عقــد  إلــى  البحــري  النقــل  قطــاع  يســعى 
للمالحــة البحريــة والرحــالت الجويــة المســتأجرة بغيــة زيــادة عــدد الــزوار الوافديــن 

إلــى اإلمــارة.

الثقافــة والســياحة - أبوظبــي لجنــة تطويــر قطــاع المالحــة  كمــا قــادت دائــرة 
البحريــة وأدارتهــا بهــدف تشــجيع نمــو القطــاع وتطويــره. ولقــد ســاعدت هــذه 
اللجنــة علــى تذليــل العديــد مــن المصاعــب والتحديــات، كحصــول المســافرين 

وطواقــم الســفن علــى تأشــيرات الدخــول، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.



قواعد إصدار تأشيرات الدخول
قواعــد  ووضــع  التأشــيرات  إصــدار  نظــام  تصميــم  إعــادة  ســاهم 
جديــدة لمنــح تأشــيرات المــرور فــي تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى 

أبوظبــي فــي العــام 2017 مــن أنحــاء العالــم كافــة.

نظام جديد إلصدار تأشيرات الدخول
النظــام   2017 فــي شــهر مايــو  أبوظبــي  الثقافــة والســياحة -   أطلقــت دائــرة 
الجديــد المتطــور إلصــدار تأشــيرات الدخــول بالتعــاون مــع اإلدارة العامــة لإلقامــة 
ــن الفنــادق ومؤسســات  وشــؤون األجانــب. ولقــد صمــم النظــام الجديــد الــذي يمكّ
أخــرى مــن إصــدار تأشــيرات دخــول ســياحية للــزوار، بهــدف زيــادة عــدد المســافرين 

فــي الســنوات القادمــة.

ونظمــت إدارة الثقافــة والســياحة فــي أبوظبــي ورشــة عمــل بالتعــاون مــع اإلدارة 
العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب - أبوظبــي وغرفــة تجــارة أبوظبــي لإلعــالن عــن 
الســياحية. حضــر  الوجهــات  إدارة  للفنــادق وشــركات  الجديــد وشــرحه  النظــام 
الورشــة 80 موفدًا من القطاع الســياحي وشــاركوا في جلســات األســئلة واألجوبة.

تأشيرات المرور الترانزيت
ابتــداءً مــن شــهر مايــو 2017، بــات باإلمــكان إصــدار تأشــيرة مــرور مدتهــا أربعــة أيــام 
(أو 96 ســاعة) للمســافرين عبــر مطــار أبوظبــي الدولــي مــن جميــع الجنســيات. 
ويعــد إطــالق خدمــة التأشــيرات الجديــدة جــزءًا مــن مبــادرة ”الحيــاة فــي أبوظبــي“ 
الترانزيــت علــى  إلــى إطــالع مســافري  برعايــة حكومــة أبوظبــي والتــي تهــدف 
وجهاتنــا الســياحية وتشــجيعهم علــى زيــارة الدولــة فــي المســتقبل، وذلــك مــن 
خــالل منحهــم فرصــة للتعــرف علــى أبوظبــي عــن طريــق تنظيــم جــوالت ســياحية 

باســتراحات قصيــرة مصممــة خصيصــًا لمســافري الترانزيــت.

وطبــق مشــروع تأشــيرة المــرور الجديــد بالشــراكة بيــن أطــراف عــدة منهــا المكتب 
العامــة لإلقامــة وشــؤون  أبوظبــي، واإلدارة  أبوظبــي، ومطــارات  التنفيــذي فــي 
األجانــب - أبوظبــي، وشــركة االتحــاد للطيــران، ودائــرة النقــل فــي أبوظبــي، ودائــرة 

الثقافــة والســياحة - أبوظبــي. 

منح تأشيرات جديدة عند الوصول
بــدأ فــي شــهر ينايــر 2017 العمــل بنظــام منــح الزائريــن الــروس تأشــيرات دخــول 
لــدى وصولهــم إلــى أبوظبــي، حيــث بلــغ عــدد التأشــيرات الممنوحــة للمســافرين 
الــروس فــي هــذا العــام 16,000 تأشــيرة، فــي حيــن بلــغ عــدد التأشــيرات الممنوحــة 
أن نظــام منــح  العلــم  مــع  تأشــيرة،   80,000 مــن  أكثــر  الصينييــن  للمســافرين 
الزائريــن الصينييــن تأشــيرات دخــول لــدى وصولهــم إلــى أبوظبــي كان قــد دخــل 

حيــز التطبيــق فــي شــهر ســبتمبر عــام 2016.
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علــى  تعمــل  تنظيميــة  جهــة 
ــاع   ــم القط ــتباقي لدع ــو اس نح
تعمــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي كجهــة تنظيميــة علــى نحــو اســتباقي 
فــي القطــاع الســياحي، لتشــجيع الشــركاء علــى تطويــر القواعــد الناظمــة والبيئــة 
فــي  الزائريــن  أعــداد  وزيــادة  األعمــال  تيســير  بهــدف  وذلــك  التنظيميــة ككل، 

الفنــادق والفعاليــات. 

نظام ترخيص تنظيم الفعاليات
يعمــل نظــام جديــد علــى تيســير تنظيــم الفعاليــات عــن طريــق 

الربــط بيــن 22 هيئــة حكوميــة مختلفــة عبــر منصــة واحــدة.
نظــام  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  أطلقــت   2017 مــارس  شــهر  فــي 
ترخيــص الفعاليــات فــي أبوظبــي الــذي يربــط بيــن 22 هيئــة حكوميــة ومنظمــي 
الفعاليــات بهــدف توفيــر نظــام مبســط وســريع للتنظيــم والترخيــص والموافقــة. 
تخطيــط  إجــراءات  تبســيط  إلــى  الفعاليــات  ترخيــص  نظــام  منصــة  وتســعى 
مــن  الموافقــات  ومنــح  الطلبــات  لتســجيل  موحــد  نظــام  وتوفيــر  الفعاليــات 
جميــع الجهــات الحكوميــة ولجميــع أنمــاط الفعاليــات التــي تقــام فــي أبوظبــي 

العمــل. التدريبيــة وورشــات  والــدورات  واللقــاءات  والمعــارض  كالمؤتمــرات 

ويســمح هــذا النظــام لمنصــة ترخيــص الفعاليــات بــأن تكــون بوابــة حقيقيــة 
متكاملــة لجميــع عمليــات طلــب الترخيــص ودفــع الرســوم األمــر الــذي يجعــل هــذه 

اإلجــراءات بســيطة وســهلة.

ــة  ــات الحاصليــن علــى رخصــة تجاري وبإمــكان مالكــي المرافــق ومنظمــي الفعالي
ترخيــص  منصــة  فــي  أنفســهم  يســجلوا  أن  والمعــارض  الفعاليــات  لتنظيــم 
الفعاليــات فــي أبوظبــي. ولقــد تــم تســجيل 625 فعاليــة فــي هــذه المنصــة حتــى 
اآلن، بمــا فيهــا فعاليــات ”مــن األعمــال إلــى األعمــال“ كملتقيــات الشــركات إلــى 

جانــب الفعاليــات الثقافيــة والمحليــة والرياضيــة.
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لجان تطوير القطاعات
 2017 العــام  خــالل  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  قامــت 
باســتضافة ورشــات عمــل بمشــاركة الفنــادق ونجحــت فــي معالجــة 

الــزوار. بعــض المســائل ذات الصلــة بخبــرة 
نتــج عــن ورشــات العمــل تبنــي عــدد مــن السياســات واإلجــراءات الجديــدة، بمــا 

فيهــا اإلجــراءات الخمــس المفصلــة فيمــا يلــي:

ــول  ــيرات الدخ ــدار تأش ــة إلص ــل الالزم ــص المه ــراءات وتقلي ــين اإلج •  تحس
للموفديــن والــزوار: فقــد أعلنــت اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون األجانــب - 
أبوظبــي عــن اعتمــاد نظــام التأشــيرات الجديــد الــذي يهــدف إلــى دعــم الشــركاء 

العامليــن فــي قطــاع الســياحة.
دائــرة  رفعــت  فقــد  والتعريفيــة:  الترويجيــة  والفعاليــات  الرحــالت  •  دعــم 
الفنــادق  فــي  المجانيــة  الغــرف  أبوظبــي ســقف نســبة  الثقافــة والســياحة - 
أثنــاء تنظيــم الرحــالت التعريفيــة مــن ٪3 إلــى ٪10, وذلــك اســتجابة لطلــب مــن 

الفنــادق العاملــة فــي أبوظبــي.
•  تحســين إجــراءات الرقابة على نشــاط الزالجــات النفاثة: فلضمــان قيــادة الزالجات 
النفاثــة وفــق القواعــد األساســية وعــدم الدخــول إلــى مناطــق ممنوعــة، قامــت دائــرة 
التخطيــط العمرانــي والبلديــات بوضــع القوانين الالزمــة وتحديد عقوبات مخالفتها. 

ولقــد تمــت الموافقــة علــى اإلجــراءات الجديــدة فــي 1 يونيــو 2017.
شــاطئ  علــى  البحريــة  األنشــطة  علــى  بالموافقــات  التدقيــق  •  إعــادة 
ــعديات: التقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــع أصحــاب الفنــادق  الس
فــي الســعديات وتــم االتفــاق علــى الئحــة مــن األنشــطة البحريــة غيــر المســموح 
فــي  البيئــة  هيئــة  منحــت  ثــم  ومــن  الســعديات.  جزيــرة  شــاطئ  علــى  بهــا 
أبوظبــي الموافقــة علــى تلــك الالئحــة، األمــر الــذي ســاعد فــي حمايــة الشــاطئ 

والــزوار مــن المخاطــر والضجــة والتلــوث.
•  إعــادة النظــر بمتطلبــات كاميــرات المراقبــة األمنيــة بالنســبة للفنــادق: 
لــب مــن المنشــآت  فلاللتــزام بالقواعــد الناظمــة لكاميــرات المراقبــة األمنيــة، طُ
لســعة  تبعــًا  وتشــغيلها  الكاميــرات  مــن  معيــن  عــدد  تركيــب  الفندقيــة 
اســتقبال كل فنــدق وعــدد غرفــه. كمــا جــرى تحديــد نمــط كاميــرات المراقبــة 
األمنيــة الواجــب تركيبهــا بدقــة ووضــوح بالنســبة لجميــع المنشــآت الفندقيــة. 

ويتــم القيــام بزيــارات مواكبــة منتظمــة لضمــان االلتــزام بالقواعــد الناظمــة.

وعنــد تغييــر القواعــد والمعاييــر، تُمنــح المنشــآت الفندقيــة مــدة زمنيــة محــددة 
ومعقولــة لكــي تلتــزم بدقــة بالقواعــد والمعاييــر الجديــدة؛ ويمكــن تمديــد هــذه 
المهلــة فــي حــال كانــت المنشــأة بحاجــة لمزيــد مــن الوقــت وقدمــت إثباتــًا علــى 

قيامهــا بخطــوات عمليــة باتجــاه تطبيــق تلــك القواعــد والمعاييــر.
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عامــة جديــدة، حمــات جديــدة‐
أثــر عالمي

بــدأت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي العــام 2017 بتطويــر عالمــة تجاريــة 
راســخة وثابتــة وقويــة خاصــة باإلمــارة بوصفهــا وجهــة ســياحية عالميــة متميــزة، 
وذلــك تحــت شــعار ”قصتــك االســتثنائية“. وهكــذا طــورت دائــرة الثقافــة والســياحة 
وذلــك  الشــبكة،  وخــارج  اإلنترنــت  شــبكة  علــى  تســويقية  حملــة  أبوظبــي   -
للوصــول إلــى زبائنهــا مــن الشــركات واألفــراد وإلذكاء الوعــي بأبوظبــي والتفكيــر 

فيهــا بوصفهــا وجهــة ســياحية متميــزة.

أبوظبي—قصتك االستثنائية
انطلقــت فــي عــام 2017 الحمــالت األولــى للترويــج للعالمــة التجاريــة 
شــعار  تحــت  متميــزة  ســياحية  وجهــة  بوصفهــا  أبوظبــي  إلمــارة 

االســتثنائية“. ”قصتــك 
تهــدف تلــك الحمــالت فــي الدرجــة األولــى إلــى إبــراز إمــارة أبوظبــي بوصفهــا مكانــًا 
للقصــص التــي لــم تــرو بعــد، وبوصفهــا وجهــة ســياحية غنيــة وفريــدة توفــر 
تجــارب أصيلــة ومتميــزة مــن خــالل تاريخهــا الغنــي وامتالكهــا لمــوارد طبيعيــة 
اســتثنائية. ومــن خــالل دعــوة الــزوار إلبــداع قصصهــم الغنيــة الخاصــة، يمكــن 
إظهــار الطيــف الواســع المتنــوع مــن اإلمكانــات التــي توفرهــا أبوظبــي، ابتــداءً 
بحكايــات البــدو القديمــة التــي يمكــن أن تــروى حــول نــار المخيــم، ووصــوالً إلــى 
زيــادة  زايــد الكبيــر. ولقــد حققــت الحملــة  الرائــدة لصــرح جامــع الشــيخ  الرؤيــة 
ــة أبوظبــي اإلعالميــة بيــن ٪50 وأكثــر مــن ٪280 فــي أســواق  فــي االهتمــام بهوي

كألمانيــا والهنــد والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة.
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حملة نادي مدينة مانشستر لكرة القدم
طــورت دائــرة الثقافــة والســياحة—أبوظبي حملــة خاصــة ركــزت اهتمامهــا علــى 
مــن  القــدم  لكــرة  مانشســتر  مدينــة  نــادي  لمشــجعي  االســتثنائية  القصــص 
الترويجيــة تحــت عنــوان ”قصتــك  العالــم وذلــك فــي إطــار حملتهــا  أنحــاء  كل 
االســتثنائية“. وقــد طلبــت الحملــة مــن جميــع مشــجعي النــادي حــول العالــم بــأن 
يشــاركوا قصصهــم المفضلــة واالســتثنائية علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 
visitabudhabi.ae، وذلــك لكــي  أو علــى صفحــة مخصصــة لذلــك علــى موقــع 

يحصلــوا علــى فرصــة الفــوز برحلــة العمــر إلــى أبوظبــي. 

وقــد أشــركت الحملــة المشــجعين فــي فتــرة مــا قبــل الموســم علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي باســتخدام وســم—ExtraordinaryCityStory، األمــر الــذي 
وفــر محتــوى قويــًا ومؤثــرًا لجميــع مشــجعي كــرة القــدم يربــط بيــن أبوظبــي 

المشــجعين. ألولئــك  االســتثنائية  والخبــرات  والقصــص 

ولتقديــم حملــة ”قصــة المدينــة االســتثنائية“، قــام ثالثــة العبيــن مــن الدرجــة األولى 
فــي الفريــق بمشــاركة قصصهــم االســتثنائية الخاصــة مــع المدينــة، األمــر الــذي 
حقــق أكثــر مــن مليــون مشــاهدة للفيديــو ومشــاركة علــى الصفحــة المخصصــة 

 .visitabudhabi.ae لذلــك علــى موقــع
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حمالت الوجهات السياحية
عقــدت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي شــراكات مــع عــدة مؤسســات إعالميــة 
مشــهورة بغيــة نشــر القصــة االســتثنائية ألبوظبــي وإيصالهــا إلــى الجمهــور فــي 

األســواق العالميــة الرئيســية علــى نحــو مــدروس.

حملة سي إن إن
ابتكــرت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي سلســلة مكونــة مــن أربعــة أفــالم، 
مــدة كل منهــا 15 ثانيــة، بعنــوان ”كــن هنــا اآلن“ (Be Here Now)، وذلــك لبثهــا 
علــى قنــاة ســي إن إن العالميــة والمنصــات الرقميــة بمــا فيهــا وســائل التواصــل 
االجتماعــي. وقــد بثــت األفــالم األربعــة التــي ركــزت فــي محتواهــا علــى التجــارب 
التاريخيــة والترفيهيــة والثقافيــة، مــن ســبتمبر إلــى ديســمبر 2017 فــي منطقــة 
آســيا والمحيــط الهــادي، وأوروبــا، ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، والواليــات 
ــى أكثــر مــن 200  ــة التلفزيونيــة إل المتحــدة األمريكيــة. ولقــد وصلــت هــذه الحمل

مليــون أســرة.

حملة بي بي سي
شــملت الحملــة التــي أطلقتهــا دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى القنــاة 
اإلخباريــة بــي بــي ســي وورلــد نيــوز 15 مقطعــًا دعائيــًا علــى صفحــة مخصصــة 
بعنــوان ”اكتشــف أبوظبــي“ (Abu Dhabi Unwrapped)، بمــا فــي ذلــك حســابات 
شــخصية حــول أبوظبــي لكتــاب متخصصيــن فــي موضــوع الســفر والســياحة 
االجتماعــي ومقــاالت كتبــت بقلــم  التواصــل  وأشــخاص مؤثريــن علــى وســائل 
دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي. وقــد رافــق هــذه الحملــة خطــة بــث تلفزيونيــة 
المملكــة  باســتثناء  وأوروبــا  آســيا،  وجنــوب  األوســط،  الشــرق  نحــو  موجهــة 
المتحــدة، شــملت أكثــر مــن 1,000 مقطــع مدتــه إمــا 30 ثانيــة أو 60 ثانيــة. وقــد 
ــة الرقميــة فــي حصــد 11.2 مليــون انطبــاع مســتهدف فــي الفتــرة  نجحــت الحمل

الممتــدة مــن ســبتمبر إلــى ديســمبر 2017.

0.5
مليون مشاهدة

مليون

وقد حظيت هذه األفالم الثالث  
حتى تاريخه بما يفوق

مقطعًا تم بثه على قنوات
مجموعة "ديسكفري"

وتضمنت الحملة أيضًا أكثر من

مشاهدة أسبوعية على "يوروسبورت"
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حملة “ديسكفري ِنتوركس” و”يوروسبورت”
أنتجــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي ثالثــة أفــالم مــن الواقــع االفتراضــي 
تهــدف إلــى التعريــف بالســمات األساســية إلمــارة أبوظبــي ونشــرها عبــر منصــات 
رقميــة واجتماعيــة. وقــد حظيــت هــذه األفــالم الثــالث حتــى تاريخــه بمــا يفــوق نصف 
مليــون مشــاهدة. وتضمنــت الحملــة أيضــًا أكثــر مــن 800 مقطعــًا تــم بثــه علــى 
قنــوات مجموعــة ”ديســكفري“ مثــل ”أنيمــال بالنــت“، و“ديســكفري“، و“دي إم إيــه 
إكــس“ (فــي ألمانيــا، والهنــد، والمملكــة المتحــدة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة)، 
إلــى جانــب قنــاة ”تــي إل ســي“. وقــد جــرى توســيع الحملــة لتشــمل أيضــًا قنــاة 
ــة  ــة فــي الســوق األوروبي ــوات الرياضي ــى بيــن القن ”يوروســبورت“، التــي تعــد األول

وتحظــى بحجــم مشــاهدة أســبوعية يصــل إلــى 15.8 مليــون مشــاهد.  

حملة ناشيونال جيوغرافيك
بــث علــى شاشــة ناشــيونال  جــرى التخطيــط لحملــة ناشــيونال جيوغرافيــك لتُ
وســائل  علــى  وحســاباتها  اإلنترنــت  علــى  موقعهــا  إلــى  إضافــة  جيوغرافيــك 
التواصــل االجتماعــي. فلقــد جــرى بــث أكثــر مــن 1,400 مقطــع تلفزيونــي مدتــه إمــا 
30 ثانيــة أو 60 ثانيــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن ســبتمبر إلــى ديســمبر 2017 إضافــة 
إلــى منصــات تحتــوي علــى مضاميــن تحريريــة خاصــة حــول أبوظبــي بالشــكلين 
اســتهالكية  فعاليــة  تنظيــم  ســيتم   2018 أبريــل  وفــي  والمطبــوع.  الرقمــي 
خاصــة بالمدعويــن حصــرًا فــي مقــر ناشــيونال جيوغرافيــك فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، وذلــك لتقديــم حــوار مــع روبــرت رايــد، الــذي يلقــب بـ“البــدوي الرقمــي“ 

بطــل رحــالت ناشــيونال جيوغرافيــك. 

حملة إم بي سي
البــث  شــبكة  مــع  شــراكة  بعقــد  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  دائــرة  قامــت 
التلفزيونــي واإلذاعــي األولــى فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، وذلــك إلنتــاج تقاريــر 
حــول الوجهــات الســياحية فــي أبوظبــي وبرامــج ترويجيــة وبرنامــج ألعــاب رمضاني 
وبرامــج إذاعيــة متعــددة. ولقــد توجهــت هــذه الحملــة إلــى األســواق األهــم فــي 

ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة الســعودية واإلم المنطقــة، ومنهــا المملكــة العربي

التركيز على الصين
لقــد عــززت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي جهودهــا للفــت انتباه المســافرين 
الصينييــن واجتذابهــم لزيــارة أبوظبــي. ولقــد تركــزت تلــك الجهــود علــى إزالــة 
العوائــق وتخفيــض الحواجــز أمــام المســافرين الصينييــن، وذلــك مــن خــالل إنشــاء 
ــة)  ــف الجوال ــت وتطبيقــات الهوات ــك صفحــات اإلنترن ــة (بمــا فــي ذل منصــات رقمي
لدعــم المســتخدمين المتحدثيــن بلغــة المندريــن الصينيــة. كمــا عملــت دائــرة 
 visitabudhabi.cn الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى أن تتــم اســتضافة موقــع
علــى المخدمــات الصينيــة، وذلــك لضمــان ســرعة تقديــم المعلومــة لمتصفحــي 
اإلنترنــت فــي البــر الصينــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمكنــت دائــرة الثقافــة والســياحة 
- أبوظبــي مــن خــالل عقــد الشــراكات مــع شــركتي التكنولوجيــا المشــهورتين 
مواقــع  عبــر  الصينييــن  المســافرين  إلــى  الوصــول  مــن  تشــات“،  و“وي  ”ويبــو“ 

التواصــل االجتماعــي النظاميــة.

ــاه المســافرين  ــدو“ للفــت انتب ــرة شــراكة مــع موقــع شــركة ”باي كمــا عقــدت الدائ
خــالل  مــن  وذلــك  والســياحة،  للســفر  متميــزة  بوصفهــا وجهــة  أبوظبــي  إلــى 
محــرك البحــث المشــهور للشــركة ومــن خــالل الالفتــات الترويجيــة فــي مئــات مــن 
الصفحــات الصينيــة إلــى جانــب صفحــة ”بايــدو“ المتخصصــة بالســياحة والســفر. 
ولقــد كانــت نتائــج هــذه الجهود مشــجعة، حيــث زاد عدد المتصفحيــن الصينيين 
لموقــع visitabudhabi.cn علــى نحــو الفــت بفضــل الشــراكة مــع شــركة ”بايــدو“.

منصة تريب أدفايزر وغيرها من منصات السفر
قامــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي العــام 2017 بعقــد شــراكة مــع 
منصــة تريــب أدفايــزر، األولــى عالميــًا فــي مجــال الســفر علــى شــبكة اإلنترنــت، 
ــادة فــرص التفكيــر  ــًا، وزي ــج ألبوظبــي فــي األســواق المهمــة عالمي ــك للتروي ولذل
ــادة حجــم  ــة المطــاف بزي ــذي يصــب فــي نهاي بأبوظبــي كوجهــة للســفر، األمــر ال

الحجــوزات الســياحية فــي أبوظبــي.

ومــن خــالل اإلعالنــات الدقيقــة والموجهــة نحــو الجمهــور المناســب الــذي أبــدى فــي 
الماضــي نيــة لزيــارة أبوظبــي أو المنطقــة األوســع، أنتجــت الحملــة نســبة إجماليــة 
الفنــادق  فــي  حجــز   2,000 مــن  أكثــر  مــع  بلغــت 600٪  االســتثمار  علــى  للعائــد 

ــي. ــت 7 مليــون درهــم إمارات ــرادات إضافيــة بقيمــة قارب وإي

كمــا أبرمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي شــراكتين مــع وكالتــيّ الســياحة 
والســفر العالميتيــن ”الكوكــب الوحيــد-Lonley Planet“ و“الوجهــات الجميلــة-

Beautiful Destinations“، وذلــك بهــدف الترويــج لإلمــارة عبــر منصاتهمــا فــي 
العــام 2017.
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أثمر تركيز دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على الصين:  
 

223 مليون
 انطباع على الشبكة من الجنسية
الصينية سنة 2017، باإلضافة إلى:

•  الوصول إلى 988 مليون شخص على وسائل التواصل االجتماعي
•  1.6 مليون مشاركة على وسائل التواصل االجتماعي

 •  32 ألف متابع على وسائل التواصل االجتماعي
عبر موقعي ”وي تشات“ و“ويبو“

•  تمت دعوة 11 شخصية مؤثرة لزيارة أبوظبي

الفصل الثامن: أبرز اإلنجازات في مجال التسويق والترويج السياحي



 1.9 مليون

visitabudhabi.cn زيارة صينية لموقع
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مكاتب دائرة الثقافة والسياحة  
أبوظبي في جميع أنحاء العالم

حــضــورنــا الــعــالــمــي
تشــارك دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، فضالً عــن إدارة مكاتبها 
األنشــطة  مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي  العالــم،  أنحــاء  جميــع  عبــر 

لترســيخ حضــور أبوظبــي العالمــي

الترويج ألبوظبي كوجهة سياحية
قــام فريــق ترويــج الوجهــة الســياحية بدائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بإطالق 
حمــالت مخصصــة فــي عــدة أســواق رئيســية حــول العالــم. وقــد عقــد الفريــق 
شــراكات مــع منظمــي الرحــالت الســياحية ومكاتــب الــوكاالت الســياحية الواقعيــة 
واإللكترونيــة ومنظمــي الرحــالت الســياحية الداخليــة، وشــركات التوزيــع العالميــة 
ومخططــي الرحــالت الجماعيــة والتجاريــة، فضــالً عــن شــركاء المجــال مثــل شــركات 
الوعــي  لزيــادة  وذلــك  والفنــادق  الســياحية  المعالــم  ومــدراء  الجويــة  الخطــوط 
بمدينــة أبوظبــي كوجهــة ســياحية راقيــة للتجــارة والترفيــه وتعزيــز الســياحة 

الداخليــة (التــي تحســب بعــدد نــزالء الفنــدق وعــدد الليالــي التــي يقضونهــا).

مكالمات المبيعات
قــام فريــق الترويــج فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بإجــراء حوالــي 5,000 
مكالمــة مبيعــات فــي 2017، إضافــة إلــى لقــاءات شــخصية مــع شــركاء التوزيــع 
الحالييــن أو/و المحتمليــن وذلــك لتطويــر حمــالت الترويــج بشــكل أكبــر مــن خــالل:

• تقديم معلومات محدثة عن الوجهة السياحية والمنتجات المتاحة.
• البدء ببرامج تسويق وحمالت ترويجية مشتركة.

• تطوير منتج سياحي مميز وتوفير معلومات كاملة عن الوجهة السياحية.
• تبادل البيانات والخبرات والمعلومات السياحية العامة.

•  عــرض أبوظبــي كوجهــة ســياحية عالميــة تُعــرف بوســائل الترفيــه المســتدام 
ــة الممتــازة. والفــرص التجاري

ونتيجــة لهــذه الجهــود، قــام الفريــق بتأميــن 250 عميــالً، وســت حفــالت زفــاف هنديــة 
وثــالث نــدوات للعــام 18-2017. فيمــا ســاعدت االجتماعــات أيضــًا فــي الحفــاظ علــى 
عالقــات العمــل القائمــة فضــالً عــن إقامة عالقات جديدة عبر قنــوات التوزيع المختلفة. 



برامج التسويق المشترك
عــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي عــام 2017 علــى 107 عقــود مــع  وقّ
األطــراف الثالثــة مثــل منظمــي الرحــالت الســياحية الدوليــة والــوكاالت الســياحية 
إبداعيــة  تســويق  حمــالت  خــالل  مــن  أبوظبــي  إلمــارة  للترويــج  وذلــك  العالميــة 
ومقنعــة ومبتكــرة مصممــة خصيصــًا لجــذب مجموعــة متنوعــة مــن األســواق 
المحليــة بلغتهــم. وهكــذا أنشــأت برامــج التســويق المشــترك حمــالت ترويــج 

مســتهدفة بدقــة اســتقطبت حوالــي 300,000 زائــر.

ورش عمل شركاء التوزيع
نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 200 ورشــة عمــل تدريبيــة ألكثــر مــن 
4,000 موظــف مــن شــركاء التوزيــع فــي عــام 2017، واســتهدفت المجــاالت التاليــة: 
الحجــز (مركــز االتصــال) والمنتــج والمبيعــات والتوزيع والتســويق واالتصــاالت. وكان 
الهــدف مــن ورش العمــل تدريــب وتثقيــف الموظفيــن لترويــج أبوظبــي بشــكل 
فعــال كوجهــة ســياحية، بمــا فــي ذلــك تســويق منتجاتهــا وفعاليتهــا المتعــددة. 

الجوالت
نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي ثمانيــة عــروض ترويجيــة فــي ثمانيــة 
وعشــرين مدينــة فــي األســواق المســتهدفة فــي عــام 2017، ممــا أنتــج مــا يقــرب 
مــن 1,000 صفقــة تجاريــة وعقــود شــراكة مختلفــة. وقــد قامــت دائــرة الثقافــة 
والســياحة - أبوظبــي أيضــًا بإنشــاء سلســلة مــن الفيديوهــات بتقنيــة 360 درجــة 
تــم عرضهــا فــي المعــارض والجــوالت الترويجيــة مــن خــالل تكنولوجيــا الواقــع 

 .4D االفتراضــي تحملهــا عربــات بوجــي

الرحالت التعريفية
فــي عــام 2017، قــام أكثــر مــن ثمانيــن شــريك توزيــع و1,259 منظم رحالت ســياحية 
ــارة إمــارة أبوظبــي لتجربــة الوجهــة الســياحية والتعــرف علــى مــا تقدمــه، بمــا  بزي
فــي ذلــك التعــرف علــى الثقافــة اإلماراتيــة والضيافــة والعديــد مــن عوامــل الجــذب 
الســياحي األخــرى واألنشــطة المختلفــة ومجموعــة واســعة مــن الفنــادق العالميــة 
الراقيــة. وكان الهــدف مــن هــذه الرحــالت العمــل علــى زيــادة حماســة الشــركاء 
ومنظمــي الرحــالت الســياحية فــي المنطقــة، وإعــداد الوجهــة الســياحية كمنتــج 
فــي  لهــا  الترويــج  وتعزيــز  بهــم،  الخاصــة  التوزيــع  قنــوات  خــالل  مــن  وبيعهــا 

أســواقهم المحليــة. 

المعارض التجارية
شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى الصعيــد الدولــي فــي أحــد 
عشــر معرضــًا تجاريــًا فــي ثــالث عشــرة دولــة فــي عــام 2017، وذلــك بالتعــاون مــع 
حوالــي خمســين جهــة معنيــة فــي أبوظبــي تمثــل 250 منتجــًا مختلفــًا فــي إمــارة 
أبوظبــي. وقــد حافظــت هــذه المشــاركة علــى الوعــي بمنتجــات أبوظبــي وزيادتــه 
بيــن الشــركاء التجارييــن الذيــن حضــروا المعــارض، فضــالً عــن زيــادة التغطيــة 

اإلعالميــة ألبوظبــي فــي وســائل اإلعــالم الدوليــة.
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معرض آي بي تي أم أرابيا في أبوظبي
اســتضافت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي فبرايــر 2017 معــرض آي بــي 
تــي أم أرابيــا فــي أبوظبــي بالتعــاون مــع ريــد للمعــارض (Reed Exhibitions). ويعد 
هــذا المعــرض متخصصــًا فــي األعمــال التجاريــة واالجتماعــات المهنيــة والنــدوات 
والمؤتمــرات. وشــارك فــي هــذا المعــرض أكثــر مــن 250 وكيــل مشــتريات أتــوا مــن 

مختلــف دول العالــم.

معرض ساتي بالهند
شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة—أبوظبي فــي الــدورة الخامســة والعشــرين 
ألكبــر معــرض للســفر والســياحة فــي جنــوب آســيا التــي أقيمــت فــي فبرايــر 2017 
مــع تســع عشــرة جهــة مــن الجهــات المعنيــة األخــرى فــي أبوظبــي. ومــن خــالل 
معــرض ”ســاتي“، تمكنــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــن الحصــول علــى 

تنظيــم حفلتــي زفــاف وتأميــن عشــرين عميــالً آخــر.

معرض جدة الدولي للسفر والسياحة في المملكة العربية السعودية
عرضــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي منتجاتهــا فــي معــرض جــدة الدولــي 
للســفر والســياحة، الــذي يعــدّ حدثــًا مهمــًا لــرواد مجــال الســفر والســياحة فــي 
الشــرق األوســط. حيــث ركــزت حملــة دائــرة الثقافة والســياحة - أبوظبــي الترويجية 

علــى تســويق موســم الصيــف وعطلتــي العيــد والعيــد الوطنــي.
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معرض برلين للسياحة الدولية في ألمانيا
شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي مــارس 2017 كجنــاح يمثــل إمــارة 
أبوظبــي فــي معــرض برليــن للســياحة الدوليــة بالتعــاون مــع ســتين ممثــالً معنيــًا 
ــر معــرض برليــن للســياحة  للمنتجــات الســياحية التــي توفرهــا أبوظبــي. ويعتب
ــًا رائــدًا فــي مجــال الســفر وأكبــر بورصــة صفقــات ســياحية  الدوليــة معرضــًا تجاري
مجتمــع  مــن  لالســتفادة  فريــدة  فرصــًا  المعــرض  يوفــر  كمــا  كلــه.  العالــم  فــي 

التفكيــر الرائــد فــي مجــال الســياحة العالميــة.

معرض كوتم السياحي في الصين
شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي مــارس 2017 مــع خمــس جهــات 
ــًا تجاريــًا موجهــًا  معنيــة أخــرى فــي أبوظبــي فــي معــرض كوتــم، الــذي يعــدّ حدث
للمؤسســات ومخصصــًا فقــط للســياحة الخارجيــة. وحضــرت الدائــرة 150 اجتماعــًا، 
ــى  ــا أدى إل ــًا، م ــة األخــرى مــن أبوظبــي فــي 223 اجتماع وشــاركت الجهــات المعني
إدارة  وشــركات  والفنــادق  الطيــران  شــركات  مــع  صفقــة  ثالثيــن  حوالــي  إبــرام 

الوجهــات الســياحية. 

معرض الرياض للسفر في المملكة العربية السعودية
ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي أبريــل 2017 مــع إحــدى عشــرة  شــاركت دائ
جهــة مــن الجهــات المعنيــة فــي أبوظبــي فــي معــرض الريــاض للســفر، والــذي 
ــرز مــكان فــي المملكــة العربيــة الســعودية لعــرض المنتجــات والخدمــات  يعــد أب

الســياحية واالســتثمارات المتعلقــة بهــا. 

سوق السفر العربي في دبي
قــادت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي أبريــل 2017، أكبــر وفــد ســياحي 
ــذي يعــد الحــدث  ــي - وال ســبق لهــا تنظيمــه حتــى اآلن فــي ســوق الســفر العرب
العالمــي الرائــد فــي المنطقــة الــذي يركــز علــى مجــال الســفر الداخلــي والخارجــي. 
أبوظبــي  شــركة  األولــى  للمــرة  أبوظبــي  جنــاح  فــي  الوفــد  هــذا  إلــى  وانضــم 
 (Cleveland Clinic) كلينيــك  وكليفالنــد  أبوظبــي  الصحــة  ودائــرة  للمطــارات 
ودائــرة التنميــة االقتصاديــة وشــرطة الســياحة واإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون 
األجانــب وشــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي. وحضــر المؤتمــر أيضــًا ممثلــون 
واللوفــر  أبوظبــي،  وكــروز  العيــن،  وواحــة  للمؤتمــرات،  أبوظبــي  مكتــب  عــن 

أبوظبــي، وقصــر المويجعــي، وواحــة الكرامــة.

وقــد تــم تقســيم الجنــاح علــى المناطــق الثــالث المميــزة فــي أبوظبــي: العيــن 
والظفــرة ومدينــة أبوظبــي. وقــد تــم التركيــز فــي هــذا الحــدث علــى مجموعــة 
اإلمــارة المتزايــدة باســتمرار مــن المعالــم الســياحية والخبــرات والفعاليــات، بمــا فــي 
ذلــك واحــة العيــن، أول موقــع لإلمــارات فــي قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي، 
وفنــدق آلوفــت العيــن الــذي تــم افتتاحــه مؤخــرًا والــذي يضــم 175 غرفــة، والمجــاور 
ــع جنــاح  ــد بســعة 25،000 مقعــد. وقــد ترب ــن زاي للمبنــى الشــهير ملعــب هــزاع ب

أبوظبــي لوحــده فــي هــذا المعــرض علــى مســاحة 1،000 متــر مربــع.
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أسبوع أبوظبي في الهند والصين
إن حدث ”أسبوع أبوظبي“ هو فعالية مخصصة 

للشركات واألعمال التجارية والمؤسسات والربط 
بينها وهو حدث إعالمي يضم مجموعة من 

معالم أبوظبي الثقافية ومناطقها السياحية 
ويهدف إلى تشجيع عدد أكبر من السياح الهنود 
والصينيين أن يتخذوا اإلمارة وجهتهم المفضلة 
في العطالت. وقد شاركت بعض هيئات أبوظبي 

في هذا الحدث بعرض منتجاتها بما فيهم 
االتحاد للطيران واللوفر أبوظبي وصير بني ياس 
وجزيرة ياس. وقد عقد هذا الحدث في الهند في 

الفترة ما بين 27 أكتوبر إلى 5 نوفمبر في مومباي 
ونيودلهي واستقطب أكثر من 11،000 زائر، 

وسبعين جهة إعالمية وثمانين شريكًا تجاريًا.

فيما عقد هذا الحدث في الصين في الفترة ما 
بين 19 إلى 22 أكتوبر في شانغهاي، بالتزامن مع 

المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي 
الصيني.  وقد وفر الحدث لسكان شانغهاي 

وزواره فرصة اكتشاف أبوظبي كوجهة سياحية 
مفعمة بالحيوية وساعد على تعزيز الروابط 

اإلنسانية بين الصين واإلمارات العربية المتحدة. 
حضر هذا الحدث أكثر من 2،500 زائر وشاهد 

30،000 آخرون البث المباشر له. فيما حضر أكثر 
من خمسين منظمًا للرحالت السياحية وأربع 

وخمسون وكالة إعالمية.

معرض بورصة السياحة الدولية في الصين
شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي مايــو عــام 2017، رفقــة ســبعة 
الدوليــة  الســياحة  معــرض  فــي  أبوظبــي  مــن  األخــرى  المعنيــة  الجهــات  مــن 
ــد يتعلــق بالســفر ويركــز حصــرًا علــى ســوق  بالصيــن، وهــو معــرض تجــاري جدي
الســفر الصينــي. ويضــم الحــدث الــذي يســتمر ثالثــة أيــام وجهــات ســياحية دوليــة 
بمشــترين  لربطهــم  فــي شــانغهاي  الســفر وتكنولوجياتــه  ومــزودي خدمــات 

صينييــن مختاريــن بعنايــة. 

معرض إيمكس العالمي في ألمانيا
ــو 2017 مــع ثمانــي عشــرة  ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي ماي شــاركت دائ
جهــة معنيــة فــي أبوظبــي فــي معــرض إيمكــس العالمــي فــي ألمانيــا، وهــو 
المعــرض الــذي يركــز علــى مجــال ســياحة المؤتمــرات واللقــاءات التجاريــة العالميــة 
وتعزيــز التواصــل والعالقــات العامــة بيــن الشــركات. وقــد أدت مشــاركة دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي هــذا المعــرض إلــى عقــد اثنيــن وعشــرين 

صفقــة تجاريــة.

معرض إيمكس العالمي في الواليات المتحدة األمريكية
شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي أكتوبــر 2017، مــع ســتة مــن 
الواليــات  فــي  العالمــي  إيمكــس  فــي معــرض  أبوظبــي  فــي  المعنيــة  الجهــات 
المتحــدة األمريكيــة. وقــد نتــج عــن المشــاركة فــي هــذا المعــرض عقــد عشــر 

تجاريــة. صفقــات 
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األحداث الخاصة التي 
استضافتها أبوظبي

ملتقى الصين
إن منتدى ملتقى الصين هو الحدث اإلماراتي 

الوحيد الموجه للشركات والذي يركز حصرًا 
على سوق السفر الخارجي األول في العالم. 
شاركت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 
في أغسطس في هذا الحدث، الذي جلب 

مجموعة من خمس وسبعين متعامالً 
صينيًا في مجال السفر من تسع مدن 

دي خدمات السياحة الرواد بما  ليلتقوا بمزوّ
فيهم أصحاب الفنادق الراقية وشركات إدارة 
الوجهات السياحية ومرافق الترفيه ومحالت 

البيع بالتجزئة.

جوائز جنوب الهند السينمائية الدولية
استضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 
في يوليو 2017، فعاليات جوائز جنوب الهند 

السينمائية الدولية في شركة أبوظبي 
الوطنية للمعارض. انطلق هذا الحدث الذي 

دام يومين بأربع لغات وحضور حوالي 150 
نجمًا من بوليوود و3،500 شخص آخر. وقد 
زار بعض نجوم بوليوود بعض أهم معالم 
أبوظبي السياحية وقاموا بكتابة تغريدات 

عن تجربتهم هذه مما أدى إلى انتشار هائل 
لفعاليات هذا الحدث.

معرض آي بي تي أم وورلد في إسبانيا
شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي نوفمبــر 2017 باإلضافــة إلــى 
ســت عشــرة جهــة معنيــة مــن أبوظبــي فــي معــرض آي بــي تــي أم وورلــد، والــذي 
يعــد حدثــًا عالميــًا رائــدًا فــي مجــال الســفر التجــاري وســياحة المؤتمــرات واللقــاءات 
المهنيــة. وقــد نتــج عــن مشــاركة دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي هــذا 

المعــرض اثنتــا عشــرة صفقــة تجاريــة. 

سوق السفر العالمي في لندن، المملكة المتحدة
 شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي نوفمبــر 2017 فــي معــرض 
الســفر العالمــي فــي لنــدن مــع وفــد ضمــن أربعيــن جهــة معنيــة تمثــل مناطــق 
الجــذب الســياحي والفنــادق والمنتجعــات والشــركات الســياحية وإدارة الوجهــات 
الســياحية فــي إمــارة أبوظبــي. وقــد غطــى جنــاح دائــرة الثقافــة والســياحة - 
أبوظبــي مســاحة 609 متــر مربــع، وأبــرز اللوفــر أبوظبــي الــذي افتتــح بعــد أيــام 

قليلــة مــن اختتــام المعــرض.

معرض سوق السفر العالمي الفاخر في فرنسا
 شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي ديســمبر 2017 رفقــة ســبع 
جهــات معنيــة مــن أبوظبــي فــي ســوق الســفر العالمــي الفاخــر، وهــو معــرض 
تجــاري فاخــر يعتمــد نظــام الدعــوات الحصريــة. وأتاحــت مشــاركة أبوظبــي الفرصــة 
لعــرض المنتجــات الســياحية والفنــادق والمنتجعــات الفاخــرة فــي اإلمــارة علــى 

ــًا. ــذي افتتــح حديث ــرزت اللوفــر أبوظبــي ال ــار الشــخصيات. كمــا أب عمــالء مــن كب
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لــمــحــة عــن مــدى وصــول الــتــســويــق
الــرقــمــي لــلــجــمــهــور في 2017

مواقع التواصل االجتماعي

مواقع التواصل االجتماعيالويب

المؤثرون

16 موقعًا إلكترونيًا

30 حملة تسويق إلكترونية 

 17.7 مليون زيارة لمواقع الويب
(زيادة بنسبة % 130 عن عام 2016)

 24.1 مليون مشاهدة للصفحة
(زيادة بنسبة % 67 عن عام 2016)

 3.1 مليار ظهور
(زيادة بنسبة % 26 عن عام 2016)

85 مؤثرًا (مقارنة مع 13 مؤثرًا في عام 2016)

1,024 منشور (زيادة بنسبة %70 عن عام 2016)

543 مليون وصول (نسبة %233 أكثر من 2016)

 17.5 مليون تفاعل
(زيادة بنسبة %830 عن عام 2016)

15 ألف منشور في مواقع التواصل االجتماعي

3.1 مليون متابع في مواقع التواصل االجتماعي
18 مليون تفاعل (زيادة بنسبة %72 عن عام 2016)

980 مليون ظهور (زيادة بنسبة %65 عن عام 2016)

109 مقطع فيديو (زيادة بنسبة %110 عن عام 2016)

 50 مليون مشاهدة للفيديو
(زيادة بنسبة %170 عن عام 2016)

35 ألف مشترك (زيادة بنسبة %105 عن عام 2016)

اليوتيوب



مثال نموذجي عن حملة تسويقية:
مهرجان أم االمارات

مواقع التواصل االجتماعي
1.2 ألف منشور في مواقع التواصل االجتماعي

54 مليون وصول على مواقع التواصل االجتماعي

11.3 مليون تفاعل في مواقع التواصل االجتماعي 
(تعليقات، إعجابات، مشاركات، إلخ)

1 ممثلة
 3 مؤثرين من المملكة العربية السعودية

 (عبد العزيز جمال، محمد باك، مهند الحربي)
عبر قنواتهم على مواقع التواصل االجتماعي.

4 مقدمات من القنوات التلفزيونية
9 منشورات/ مقاطع فيديو

3.5 مليون وصول على انستجرام
19.7 مليون مشاهدة فيديو/قصة على سناب شات

35.3 ألف مشاركة عبر سناب شات وانستجرام

2.6 مليون مشاهدة فيديو
7.2 مليون ظهور

اليوتيوب المؤثرون

الوصول اإللكتروني
82 مليون وصول عبر الترويج اإللكتروني

الموقع اإللكتروني
215 ألف زيارة

331 مشاهدة للصفحة

مواقع الويب الداعمة:
visitabudhabi.ae 2,203 زيارة لموقع

 abudhabievents.ae 17,240 زيارة لموقع
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مخطط التقدم للعام المقبل 
مــا  أبوظبــي  الثقافــة والســياحة -  العــام، ســتواصل دائــرة  امتــداد هــذا  علــى 
ــة تســويقية  ــارة أبوظبــي بحمل ــة إلم ــة اإلعالمي ــاء الهوي ــه مــن جهــود فــي بن بدأت
كبــرى للوجهــة الســياحية، وستســتمر فــي إنشــاء المنتجــات الســياحية وتوفيــر 
الخدمــات والعــروض فــي أبوظبــي، ومتابعــة التعــاون الوثيــق مــع الجهــات الفاعلــة 

ــة وإمكانيــة الوصــول. فــي مجــال الســياحة التجاري

سياحة األعمال
ســتعمل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، بغيــة مواصلــة تنميــة ســياحة 
األعمــال، فــي إطــار اســتراتيجية جديــدة القتحــام معــارض األعمــال، واالســتفادة 
مــن إمكانيــات غــرف االجتماعــات الكبيــرة فــي المرافــق الفندقيــة ألبوظبــي فضــالً 
عــن تنفيــذ اســتراتيجية فعالــة الســتضافة عــدد أكبــر مــن المعــارض فــي مدينــة 
أبوظبــي. وستســتهدف دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بشــكل رئيســي 

أربعــة مجــاالت:

•  تطويــر خدمــات الترفيــه والعــروض المخصصــة لســياحة األعمــال لتعزيــز الفوائــد 
الناجمــة عــن الفعاليــات التجاريــة التــي تعقــد فــي اإلمــارة.

•  تطويــر جــودة قطــاع الرعايــة الصحيــة لالرتقــاء بمكانــة أبوظبــي كوجهــة رائــدة 
فــي فعاليــات الرعايــة الصحيــة.

•  ترويــج أبوظبــي كوجهــة رئيســية للفعاليــات المؤسســية والمؤتمــرات والمعارض 
لتعزيــز الفوائــد الناجمــة عــن الفعاليــات التجاريــة فــي اإلمــارة.

• رفع مستوى المشاركة واالنتساب إلى عضوية االتحادات الصناعية الدولية.
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السياحة العالجية
ســتعمل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي ســنة 2018، معتمــدة علــى 
الســياحة  الوعــي بخدمــات  زيــادة  أبوظبــي، علــى  الصحــة  دائــرة  مــع  شــراكتها 
الطبيــة ألبوظبــي مــن خــالل حمــالت ترويــج مخصصــة والمشــاركة فــي معــارض 
وباقــة  منتجــات  تطويــر  حاليــًا  ويجــري  للشــركات.  الموجهــة  الطبيــة  الســياحة 
الجهــات  مــن  مجموعــة  مــع  بالتعــاون  المتخصصــة  الطبيــة  الســياحة  خدمــات 
الرحــالت  المستشــفيات واالتحــاد للطيــران ومنظمــي  فــي ذلــك  بمــا  المعنيــة، 
لألســواق  خصيصــًا  العــروض  هــذه  ســتصمم  حيــث  الداخليــة،  الســياحية 
المســتهدفة فــي الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والهنــد وروســيا. 
وســوف يضــاف هــذا الجهــد إلــى العمــل األساســي الــذي تــم إنجــازه مــع دائــرة 
الصحــة ودائــرة الهجــرة فــي إعــداد تدابيــر التســهيل المناســبة للســياحة الطبيــة 

الطبيــة. المنتجــات  الطبيــة واعتمــاد  الســياحة  تأشــيرات  مثــل 

وتقــوم دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي حاليــًا بإنشــاء العالمــات التجاريــة 
الخاصــة لجميــع حمــالت تســويق الســياحة الطبيــة وترويــج منتجاتهــا الجانبيــة 
التــي يمكــن اســتخدامها عبــر كافــة قنــوات الشــركاء. كمــا يقــوم فريــق التســويق 
وجــوالت  عمــل  ورشــات  بإنشــاء  كذلــك  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة  بدائــرة 
تعريفيــة مكرســة لعــرض منشــآت الســياحة العالجيــة وعــروض المنتجــات وقنوات 
أمــام منظمــي  الحجــز المتوفــرة فــي األســواق المســتهدفة. وســتتاح الفرصــة 
الرحــالت الســياحية فــي أبوظبــي إلنشــاء باقــات مصممــة خصيصــًا للترويــج فــي 

األســواق المســتهدفة والتســويق عبــر جميــع قنــوات الشــركاء.
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السياحة الترفيهية
ســتواصل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي تطويــر وإطــالق منتجــات جديــدة 
اإلمــارة،  زيارتهــم  عنــد  الــزوار  تجــارب  بتحســين  ستســتمر  أنهــا  كمــا  متنوعــة 
وســتتابع الدائــرة أيضــًا الترويــج المســتمر لألصــول الحاليــة والمشــهورة محليــًا 

وإقليميــًا وعالميــًا.  

وتتضمــن المبــادرات التــي يجري التحضير لها شــراكتين لدائرة الثقافة والســياحة 
بــراذرز أبوظبــي وكاليــم.  يــاس: عالــم وارنــر  - أبوظبــي مــع ميــرال فــي جزيــرة 
وســيطلق األول فــي صيــف عــام 2018 وســيكون أحــد أكبــر المــدن الترفيهيــة 
فــي العالــم، حيــث ســيقدم لــزواره تســع وعشــرين لعبــة مختلفــة، ومرافــق جــذب 
ســياحي للعائــالت، وجــدوالً زمنيــًا مليئــًا بالعــروض الحيــة والفعاليــات المباشــرة. 
فيمــا ســيوفر كاليــم، أكبــر غرفــة طيــران فــي العالــم وأطــول جــدار تســلق داخلــي 

فــي العالــم. 

وباإلضافــة إلــى شــراكتها مــع ميــرال، ســتتضمن مبــادرات دائــرة الثقافــة والســياحة 
لمســار  رقميــة  تطويــر منصــة   2018 لعــام  الترفيهيــة  الســياحة  فــي  أبوظبــي 
الرحلــة وتخطيطهــا فــي أبوظبــي؛ وتطويــر مســار جــوالت ســياحية للمســاجد 
فــي أبوظبــي مــن خــالل التعــاون الوثيــق مــع الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســالمية 
درب  وإنشــاء  اإلمــارة؛  ســياح  بيــن  المســاجد  جــوالت  شــعبية  لتعزيــز  واألوقــاف 

للدراجــات الهوائيــة فــي جبــل حفيــت. 

كمــا تتوقــع دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي كذلــك أن مبــادرة فــرص لتحفيــز 
تطويــر محتــوى  فــي  الخــاص  القطــاع  إلشــراك  الهادفــة  الترفيهيــة،  الفعاليــات 
وبرامــج الفعاليــات الترفيهيــة إلثــراء األجنــدة الســنوية الحاليــة وإضافــة المزيــد 

ــاح فــي عــام 2018. ــع األرب إليهــا، ســتبدأ فــي توزي
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حملــة نموذجيــة لتســويق الوجهــة الســياحية: “قصــص 
ــرو بعــد” عــن أبوظبــي ــم ت ل

ــرة  ــة الرئيســية لدائ ــرو بعــد عــن أبوظبــي“ الحمل ــم ت ــة ”قصــص ل  ســتكون حمل
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي  ضمــن حمالتهــا الســياحية الترويجيــة لســنة 2018. 
وتعــد هــذه الحملــة الترويجيــة المصممــة جيــدًا خطــوة مهمــة فــي تحديــد عالمــة 

أبوظبــي التجاريــة وتصــورات المســافرين المحلييــن والدولييــن عنهــا.

اثنتــي  بعــرض  الحملــة  ســتقوم  تمثيــل،  أحســن  أبوظبــي  ”صــوت“  ولتمثيــل 
عشــرة شــخصية، تتضمــن الحيوانــات والمبانــي واألشــخاص. علــى ســبيل المثــال، 
ــرًا يحلــق كل عــام  ستجســد شــخصية حيوانيــة تدعــى ”ســيمباد فالمينجــو“ طائ
إلــى أفريقيــا ويســتقر علــى أشــجار المانغــروف فــي أبوظبــي. ويمكــن أن يتــم 
اختيــار شــخصية بشــرية تمثــل ”فتــى الصــاروخ“، كشــخصية مســتلهمة مــن قصــة 
فتــى إنجليــزي حقيقــي فــي عمــر الثانيــة عشــرة ويعيــش فــي أبوظبــي ويحــب 
الســرعة، ويــود أن يقضــي كل وقتــه فــي عالــم الفيــراري لــو ســمحوا لــه بذلــك! أمــا 
فيمــا يخــص المبانــي فيمكــن اختيــار مبنــى اللوفــر أبوظبــي، الــذي يمثــل مزيجــًا 

مــن الســفر عبــر الزمــان والمــكان.

الفعاليات الترفيهية
وعلــى امتــداد العــام 2018 ســيواصل مكتــب أبوظبــي للفعاليات تطويــر تيار دائم 
مــن الفعاليــات التــي يديرهــا القطــاع الخــاص مــع فعاليــات مبــادرة برنامــج ”فــرص 
أبوظبــي“. يهــدف مكتــب الفعاليــات إلــى اســتضافة ســبع إلــى تســع فعاليــات 
جديــدة دوريــة (متعــددة الســنوات) وذات محتــوى يتعلــق بأبوظبــي وذلــك خــالل 
فتــرة ذروة رحــالت الســفر فــي األســواق المصدرة الرئيســية -الصيــن ودول مجلس 
التعــاون الخليجــي والهنــد واإلمــارات العربيــة المتحــدة - أو دمجهــا فــي منصــات 
متعلقــة بالمجــال الســياحي تشــرف عليهــا دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي. 
وتشــمل األحــداث المؤكــدة حتــى اآلن فعاليــة اليــت فيلــدز (LightFields) للســنوات 
2018-2020، وغيمــز كــون للســنوات 2018-2020. كمــا ســيطلق مكتــب الفعاليــات 
أيضــًا مهرجانــًا موســيقيًا كل شــهر يــدوم ثالثــة أيــام مــن شــهر ينايــر إلــى أبريــل 

2018 ومــن شــهر أكتوبــر إلــى ديســمبر 2018.

الســاعة“  مــدار  علــى  ”مفتــوح  مبــادرة  كذلــك  الفعاليــات  مكتــب  وســيطلق 
كتقويــم للمطاعــم بأبوظبــي. كمــا ســيعمل علــى إقامــة مهرجــان رئيســي أو 
ــات الخاصــة بمجــال الســياحة  ــة موســيقية فــي كل شــهر، وتنظيــم الفعالي حفل
بشــكل  واالســتفادة  ممكنــًا،  ذلــك  كان  كلمــا  المواضيــع  مــن  سلســلة  فــي 
هــذه  المشــتركة. ستســاعد كل  التســويق  وبرامــج  األســعار  حركــة  مــن  أكبــر 
الجهــود علــى موائمــة الفعاليــات، وتطويــر محتواهــا وتطويــر تنافســية األســعار 
التــي يديرهــا القطــاع الخــاص لزيــادة طلــب  وحشــد الفعاليــات المتاحــة دائمــًا 

عليهــا.  المســتهلكين 
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الجوائــــز وشــهادات التقديــر التــي 
ــة  ــرة الثقافــ ــا دائــ ــت عليهــ حصلــ

والســـياحة عـــام 2017
يتزايــد  العالميــة  الســاحة  علــى  بهــا  واالعتــراف  كمدينــة،  أبوظبــي،  حضــور  إن 
بســرعة. ويعــود ذلــك إلــى كثيــر مــن األســباب ويــدل علــى التجــارب المتميــزة التــي 
حظــي بهــا الــزوار والمقيمــون فــي هــذه المدينــة علــى حــد ســواء. فــي ســنة 2017، 
منــح مؤشــر الجريمــة العالمــي (نومبيــو) مدينــة أبوظبــي لقــب المدينــة ”األكثــر 
أمانــًا فــي العالــم“. (المركــز األول عالميــًا فــي األمــان) فيمــا أعلنــت الئحــة (إبســوس) 
ألفضــل المــدن فــي العالــم 2017، مدينــة أبوظبــي كـ“ثانــي أفضــل مدينــة“، و“ثانــي 
للعيــش“،  مدينــة  أفضــل  و“ثالــث  التجاريــة“  األعمــال  لمزاولــة  الوجهــات  أفضــل 

و“ســادس أفضــل مدينــة للزيــارة“ فــي العالــم.

وفيمــا يلــي قائمــة مختــارة مــن جوائــز العــام 2017 حصلــت عليهــا دائــرة الثقافــة 
والســياحة - أبوظبــي والجهــات الفاعلــة فــي مجــال الفندقــة والضيافــة. ومــا نــزال 
نطمــح لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات والبنــاء علــى الجهــود المبذولــة وذلــك مــن 
خــالل إطــالق مبــادرات وبرامــج وتكنولوجيــات جديــدة ســترفع مــن مكانــة أبوظبــي 

علــى مختلــف األصعــدة.

أفضل وجهة سياحية لحفالت الزفاف 2017
(Best International Wedding Destination 2017)

فــازت مدينــة أبوظبــي بجائــزة ”أفضــل وجهــة ســياحية لحفــالت الزفــاف“ فــي الــدورة 
 (Travel+Leisure) مجلــة  أقامتهــا  التــي  الهنــد  جوائــز  أفضــل  مــن  السادســة 
الرائــدة فــي قطــاع الســفر والفندقــة فــي العالــم. يذكــر أن أبوظبــي تحصــل علــى 

هــذه الجائــزة للعــام الثانــي علــى التوالــي.

أفضل وجهة فاخرة لسياحة المؤتمرات في العالم 2017 
(Overseas Luxury MICE Destination of the Year)

حصلــت أبوظبــي علــى لقــب ”الوجهــة الســياحية الرائــدة لســياحة المؤتمــرات 
عالميــًا“  فــي حفــل جوائــز قطــاع الســفر والمؤتمــرات الصينــي الــذي عقــد فــي 
العاصمــة بكيــن. وكانــت إمــارة أبوظبــي واحــدة مــن عــدة وجهــات ســياحية رشــحت 
ــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي فــي حفلــة عشــاء بحضــور  ــزة لتمنــح لدائ للجائ

أكثــر مــن 200 شــخصية مــن قطــاع الســفر والســياحة فــي الصيــن.

جائزة الشريك العالمي 2017 من شركة إكسبيديا ميديا سلوشن
)Expedia Media Solutions(

(Global Partner Award from Expedia Media Solutions 2017)
فــازت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بهــذه الجائــزة عــن حملتهــا التســويقية 
للترويــج ألبوظبــي للســياح مــن ألمانيــا، والهنــد، والمملكــة المتحــدة والواليــات 
ــادة الوعــي بخدمــات الوجهــة  ــة فــي زي ــة. وقــد ســاهمت الحمل المتحــدة األمريكي

الســياحية وروجــت أفضــل العــروض للســياح المحتمليــن. 

دائــرة  أنجزتــه  أبوظبــي  الســياحية  الوجهــة  لفيديــو  الفضيــة  الجائــزة 
اســتثنائية” “قصــة  أبوظبــي:   - والســياحة  الثقافــة 
Silver Award for DCT Abu Dhabi's destination video) 

('Abu Dhabi: Your Extraordinary Story'
تقــوم "بوابــة المدينــة الذهبيــة" (The Golden City Gate)، بالتعــاون مــع الجمعيــات 
االتحاديــة للســينما األلمانيــة ومنتجــي المــواد الســمعية-البصرية فــي فســيبادن، 
الوســائط  العالميــة عبــر  الســياحة  اإلنجــازات فــي مجــال ترويــج  ألمانيــا بتكريــم 
المرئيــة والمطبوعــة وحمــالت التســويق واالبتــكارات في تســع عشــرة فئــة مختلفة. 

الجوائز السياحية واألحداث البارزة
(Industry awards and prominent events)

 Visit Abu” االلكترونــي  الموقــع  عــن  ســتيفي“  ”جولــد  بجائــزة  أبوظبــي  •  فــوز 
Dhabi“ وتطبيــق الهواتــف المحمولــة فــي الفئــات التاليــة: ”الضيافــة وأوقــات 

ســفر“. تطبيــق  و“أفضــل  ترحيب/رئيســية“،  صفحــة  و“أفضــل  الفــراغ“، 
أيجنــت“ ترافــل  ”تشــاينا  مجلــة  مــن   2017 إبداعــي  تســويق  أفضــل   •  جائــزة 

(China Travel Agent)
•  ”جائــزة أفضــل تســويق ســياحي فــي أبوظبــي“ مــن مكتــب االتصــال الحكومــي 

أبوظبــي. 
•  ”أفضــل حملــة تســويق فــي الشــرق األوســط“ ضمــن جوائــز اكســبيديا ايميــا 

.(2017 عــام  (أعلنــت   2016 لســنة   (Expedia EMEA)
•  ”أفضــل تطبيــق ســفر فــي اإلمــارات“ مــن جوائــز ”أفضــل خدمــة حكوميــة عبــر 

الهاتــف المحمــول“ للعــام 2017.
• ”أفضل تطبيق سفر“ ضمن مسابقة موبايل ويب أواردز 2017.

•  المركــز الثانــي كـ“أفضــل جهــة عارضــة فــي الشــرق األوســط 2017“ فــي مؤتمــر 
ايــه تــي بــي برليــن.

•  وقــد تــم تصنيــف أبوظبــي فــي ” المركــز األول فــي دولــة اإلمــارات“ و“الثانــي فــي 
منطقــة الشــرق األوســط“ فــي أفضــل ”تجربــة ضيــوف“، وأحــرزت ” المركــز األول 
فــي الشــرق األوســط“ فــي ”الفنــادق األفضــل ســمعة علــى الشــبكة“ حســب 

تقريــر مؤشــر أولــري للضيافــة ســنة 2017.
• جوائز السفر العالمية 2017:

- جزيرة السعديات: ”أفضل الشواطئ السياحية في الشرق األوسط“
 -  جزيرة المروح: ”أفضل مشروع لتطوير نمط الحياة والضيافة

في الشرق األوسط“
 -  مستشفى أبوظبي للصقور: ”جائزة السياحة المسؤولة

في الشرق األوسط“
- عالم فيراري: ”أفضل مدينة مالهي في الشرق األوسط“

الفصل التاسع: طموحات 2018
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جوائــز مختــارة وشــهادات تقديــر عالمية في مجال الســياحة 
واألسفار

جوائز الضيافة
 )Zaya Nurai Island( جزيرة زايا نوراي

•  ”أفضل منتجع للفلل الفاخرة في الشرق األوسط“، جوائز السفر العالمي 2017.
('Middle East's Leading Luxury Villa Resort', World Travel Awards 2017)

 )Rosewood Abu Dhabi( فندق روزوود أبوظبي
الخامــس ضمــن ”أفضــل فنــدق فــي الشــرق األوســط“ حســب مجلــة  •  المركــز 
كونــدي ناســت ترافلــر (Condé Nast Traveler) فــي جوائــز اختيــار القــراء 2017.
(H'#5 Hotel in the Middle East', Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards 2017)
نتــورك العالــم“ حســب شــبكة فاليــت  ”أفخــم فنــادق  فــي قائمــة   41 المركــز   • 

(Flight Network)
('World's #41 Luxury Hotel', Flight Network)

 )St. Regis Saadiyat Island Resort( منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات
•  تــم تصنيفــه ضمــن ”أفضــل المنتجعــات الســياحية في الشــرق األوســط“ و“أفضل 

المنتجعــات الســياحية فــي العالم“ حســب جوائز الســفر العالميــة 2017.
 Middle East’s Leading Resort Residences’ and ‘World’s Leading Resort’

Residences’, World Travel Awards 2017
•  جائزة ”أفضل فندق لحفالت الزفاف“ ضمن جوائز هوت غراندور للفنادق العالمية.

Best Wedding Hotel’, Haute Grandeur Global Hotel Awards 2017’

)Yas Viceroy Abu Dhabi( فندق ياس فايسروي أبوظبي
•  جائــزة ”أفضــل فنــدق ســياحي لعطــالت نهايــة األســبوع“ فــي فعاليــة فــود آنــد 

ــز دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــام 2017. ترافــل آرابيــا ضمــن جوائ
(Best Weekend Destination Hotel', Food and Travel Arabia GCC Awards 2017')

 )Jumeirah at Etihad Towers( فندق جميرا أبراج االتحاد
•  جائــزة ”العالمــة التجاريــة الرائــدة للفنــادق الفاخــرة فــي الشــرق األوســط ” وجائــزة 
”الفنــدق الرائــد فــي نمــط الحيــاة فــي اإلمــارات“، فــي جوائــز الســفر العالميــة 2017.
('Middle East's Leading Luxury Business Hotel' and 'United Arab Emirates's 

Leading Lifestyle Hotel', World Travel Awards 2017)
•  ”أفضــل مدينــة فندقيــة في شــمال افريقيا والشــرق األوســط“ مجلــة ترافل+ليجر 

ضمــن أفضــل جوائزها العالمية لســنة 2017.
('Best City Hotel, North Africa and the Middle East', Travel+Leisure World's 

Best Awards 2017)
• ”أفضل وجهة سياحية للمطاعم“ مجلة فود آند ترافل.

('Best Dining Destination'.], Food and Travel Magazine)

 )Tital Liwa Hotel( فندق تالل لوا
•  جائــزة ”أفضــل الخدمــات الفندقيــة“ وجائــزة ”أفضــل مطبــخ“، ضمــن جوائــز هــوت 

غرانــدور للفنــادق العالميــة 2017.
('Best Hotel Services' and 'Best Culinary Experience', Haute Grandeur 

Global Hotel Awards 2017)

• جائزة ”أفضل منتجع صحراوي“ ضمن جوائز السفر العربي 2017.
('Best Desert Resort', Arabian Travel Awards 2017)

أوذروايـــز مؤسســـة  مـــن  والتميـــز“  للجـــودة  المهيـــب  ”الصقـــر   •  جائـــزة 
.(Otherways Association)

('Majestic Falcon Award for Quality and Excellence', Otherways Association)
•  جائــزة ”أفضــل منتجــع صحــراوي فاخــر“ و“أفضــل فنــدق ذو إطاللــة فاخــرة“، الجوائز 

العالميــة للفنــادق الفاخرة 2017.
('Best Luxury Desert Resort' and 'Best Luxury Scenic View Hotel', World 

Luxury Hotel Awards 2017)
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 )Sofitel Abu Dhabi Corniche( فندق سوفيتيل كورنيش أبوظبي
ــز  •  ”أفضــل فنــدق فاخــر لرجــال األعمــال وســياحة المؤتمــرات فــي اإلمــارات“ الجوائ

العالميــة للفنــادق الفاخــرة 2017.
('UAE's Luxury Business Hotel and Convention Centre', World Luxury 

Hotels Award 2017)

فندق ومنتجع القرم الشرقي بإدارة أنانتارا 
 (Eastern Mangroves Hotel—Spa by Anantara)

•  المركــز الثامــن فــي قائمــة ”أفضــل منتجــع ســياحي فــي الشــرق األوســط“، مجلــة 
كونــدي ناســت ترافلــر جوائــز اختيــار القــراء مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

('#8 Resort in the Middle East', Condé Nast Traveler US Readers, Choice 
Awards 2017)

منتجع قصر السراب الصحراوي بإدارة أنانتارا
(Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara)

•  ”أفضــل فنــدق فاخــر صديــق للبيئــة فــي الشــرق األوســط“ جوائــز دليــل الســفر 
الفاخــر 2017.

('Luxury Eco-Friendly Hotel' Middle East', Luxury Travel Guide Awards 2017)
•  المركــز الثانــي فــي قائمــة ”أفضــل منتجــع ســياحي فــي الشــرق األوســط“، مجلــة 

كونــدي ناســت ترافلــر جوائــز اختيــار القــراء مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
('#2 Resort in the Middle East', Condé Nast Traveler US Reader's Choice 

Awards 2017)

 )Telal Resort( منتجع تالل
•  ”جائــزة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، عــن أفضــل منتجــع صحــراوي فاخــر“ 

.2017 الفاخــرة  للفنــادق  العالميــة  الجوائــز 
('Country Winner—United Arab Emirates' Luxury Desert Awards',World 

Luxury Hotel Awards 2017)

•  ”منتجــع الحيــاة البريــة الفاخــر: جائــزة القارة—الشــرق األوســط ”، الجوائــز العالميــة 
للفنــادق الفاخــرة. 

('Luxury Wildlife Resort: Continent Winner—Middle East', World Luxury 
Hotel Awards)

  )Beach Rotana Abu Dhabi( فندق شاطئ روتانا أبوظبي
المنتجعــات  و“شــركة  عالميــًا“،  الرائــدة  الســياحية  المنتجعــات  ”شــركة  جائــزة 

. األوســط“  الشــرق  فــي  الرائــدة  الســياحية 
('World's Leading Corporate Resort' and 'Middle East's Leading Corporate 

Resort', World Travel Awards 2017)
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جوائز السفر العالمية 2017
 )Park Rotana(بارك روتانا

•  ”الفندق الرائد لألعمال التجارية في اإلمارات“ جوائز السفر العالمية 2017.
('United Arab Emirates's Leading Business Hotel', World Travel Awards 2017)

 )Jannah Burj Al Sarab( فندق جنة برج السراب
• ”الفندق الرائد في اإلقامة في اإلمارات“ جوائز السفر العالمية 2017.

('United Arab Emirates's Leading Hotel Residences', World Travel 
Awards 2017)

•  ”أفضل جناح فندق في اإلمارات العربية المتحدة“، جوائز هوت غراندور للفنادق 
العالمية 2017.

('Best Suite Hotel in United Arab Emirates' Haute Grandeur Global 
Hotel Awards 2017)
•  ”فندق اإلمارات الفخم المعاصر“ و“العالمة التجارية الفاخرة في الشرق األوسط“، 

جوائز الفنادق العالمية الفاخرة 2017.
('UAE's Luxury Contemporary Hotel' and 'Middle East's Luxury Brand', 
World Luxury Hotel Awards 2017)

•  ”أفضل فندق صغير في الجزيرة العربية“، جوائز الفنادق الدولية 2017.
('Best Small Hotel'Arabia', International Hotel Awards 2017)

 )Jannah Marina Bay Suites( أجنحة جنة مارينا باي الفندقية
•  ”أفضل خدمات أجنحة فندقية على المستوى العالمي“، جوائز هوت غراندور 

للفنادق العالمية 2017.
('Best Services Apartments on a Global Level', Haute Grandeur Global 
Hotel Awards 2017)

 )Al Seef Resort - Spa by Andalus( منتجع وسبا السيف بإدارة األندلس
•  ”أفضل فندق نمط حياة في اإلمارات العربية المتحدة“، جوائز هوت غراندور 

للفنادق العالمية 2017.
('Best Lifestyle Hotel in United Arab Emirates', Haute Grandeur Global 
Hotel Awards 2017)

•  ”أفضل منتجع للفلل الفاخرة في الشرق األوسط“، جوائز الفنادق العالمية 
الفاخرة 2017.

('Middle East's Luxury Villa Resort', World Luxury Hotel Awards 2017)

 )Danat Al Ain( منتجع دانات العين
•  ”أفضل منتجع عائلي“ و“أفضل منتجع فندقي“ في اإلمارات العربية المتحدة 

حسب جوائز هوت غراندور للفنادق العالمية 2017.
('Best Family Resort' and 'Best Resort Hotel' in the UAE by Haute 
Grandeur Global Hotel Awards 2017)

 •  ”منتجع الحديقة الفخمة“ حسب جوائز الفنادق العالمية الفاخرة.
(Luxury Garden Resort' by World Luxury Hotels Awards')

 )Emirates Palace( فندق قصر اإلمارات
•  ”أفضل مكان إلقامة حفالت الزفاف الكبيرة والفخمة“ حسب اكسبرينشل 

فانيو أواردز 2017.
('Best Venue for Big Fat Weddings' at the Experiential Venue Awards 2017)

•  ”جائــزة أفضــل مدبــرة منازل في آســيا“ في القمة الدوليــة لمدبرات المنازل 
لعام 2017.

('Best Housekeeper in Asia Award' at the International Housekeeper's 
Summit 2017)
•  جائزة ”منتجع الساحل الفاخر والرائد في العالم“، و“فندق الشرق األوسط الرائد 

في سياحة المؤتمرات“، و“أفضل منتجع صحي في الشرق األوسط“، و“الفندق 
الفخم الرائد في الشرق األوسط“ و“الفندق األفضل في سياحة المؤتمرات 

والملتقيات المهنية في الشرق األوسط“، و“أفضل أجنحة فندقية في الشرق 
األوسط“ (أجنحة فندق قصر اإلمارات)، حسب جوائز السفر العالمية 2017.

('World's Leading Luxury Beach Resort', 'World's Leading Conference 
Hotel', 'Middle East's Best Hotel Spa', 'Middle East's Leading Luxury 
Hotel', 'Middle East's Leading MICE Hotel', and 'Middle East's Leading 
Hotel Suite' (Palace Suite), World Travel Awards 2017)

 )Shangri-La Hotel( فندق شانغريال
•  المرتبة الثانية ضمن ”أفضل فندق في الشرق األوسط“ والمرتبة الخامسة 

والثالثين ضمن ”أفضل فندق في العالم“ حسب مجلة كوندي ناست 
ترافلرفي جوائز اختيار القراء من الواليات المتحدة األمريكية 2017.

('#2 Hotel in the Middle East' and '#35 Hotel in the World' by Condé Nast 
Traveler US Readers' Choice Awards 2017)

 )Dusit Thani Abu Dhabi( فندق دوست ثاني أبوظبي
•  ”أفضل فندق فاخر“ و“أفضل مدير عام للفنادق في الشرق األوسط“، جوائز 

هوت غراندور للفنادق العالمية 2017.
('Best Luxury Hotel' and 'Best General Manager in the Middle East', 
Haute Grandeur Global Hotel Awards 2017)

•  المركز 28 في قائمة ”أفخم فنادق العالم“ حسب فاليت نتورك.
('World's #28 Luxury Hotel', Flight Network)

فندق فورسيزونز أبوظبي في جزيرة المارية 
(Four Seasons Hotel Abu Dhabi at Al Maryah Island)

•  إدراجه في قائمة مجلة ”كوندي ناست ترافلر“ للفنادق الجديدة الرائجة للعام 
2017: ”أفضل الفنادق الجديدة في العالم“.

(Included in Condé Nast Traveler 2017 Hot List: 'The World's Best New Hotels')

 )Restaurant Awards( جوائز المطاعم
 )Li Beirut( لي بيروت

• ”أفضل مطعم في الشرق األوسط“، مجلة فوود آند ترافل.
('Best Middle Eastern Restaurant', Food and Travel Magazine)

 )Tanjore Restaurant( مطعم تانجور
•  ”المطبخ الهندي الفائز في البالد (اإلمارات)“ حسب جائزة المطعم الفاخر 

العالمية.
('Indian Cuisine Country Winner' by World Luxury Restaurant Award)

فندق ومنتجع القرم الشرقي بإدارة أنانتارا
 )Eastern Mangroves Hotel - Spa by Anantara(

•  المركز الثامن في قائمة ”أفضل مطاعم الشرق األوسط“، حسب مجلة 
”كوندي ناست ترافلر“، جوائز اختيار القراء من الواليات المتحدة األمريكية.

('#8 Top Restaurant in the Middle East' by Condé Nast Traveler US 
Reader's Choice Awards 2017)

 )Sofra( مطعم سفرة
•  ”أفضل مطعم للوجبات األصيلة“ في الشرق األوسط حسب جوائز غود فود 

بي بي سي 2017.
('Best Casual Dining Restaurant' by BBC Good Food ME Awards 2017)

 )Hoi An( مطعم هوي آن
•  ”أفضل مطعم للوجبات اآلسيوية المقلية“ في الشرق األوسط حسب جوائز 

غود فود بي بي سي 2017.
('Best Pan Asian Restaurant' by BBC Good Food ME Awards 2017)

 )Spa Awards( جوائز المنتجعات الصحية
 منتجع إسبا الصحي في فندق ياس فايسروي أبوظبي

 )ESPA Spa at Yas Viceroy(
•  ”أفضل فندق صحي في الشرق األوسط“، جوائز هوت غراندور العالمية 

للمنتجعات الصحية 2017.
('Best Hotel Spa in the Middle East', Haute Grandeur Global Spa 
Awards 2017)

منتجع قصر السراب الصحرواي بإدارة أنانتارا 
(Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara)

•  ”أفضل فندق صحي في الشرق األوسط“، جوائز هوت غراندور العالمية 
للمنتجعات الصحية 2017.

('Best Resort Spa in the Middle East', Haute Grandeur Global Spa 
Awards 2017)
•  ”أفضل منتجع صحي صحراوي في العالم“، جوائز المنتجعات الصحية العالمية 2017.
('World's Best Desert Spa', World Spa Awards 2017)

 )Dusit Thani Abu Dhabi( فندق دوست ثاني أبوظبي
•  ”أفضل سبا بوتيك (Boutique Spa) فخم في الشرق األوسط“ جوائز 

المنتجعات الصحية العالمية الفخمة 2017.
('Best Luxury Boutique Spa in the Middle East', World Luxury Spa 
Awards 2017)
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