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لقــد أجمــع الــزوار مــن كافــة أنحــاء العالــم علــى اختيــار أبوظبــي كوجهــة ســياحية عالميــة اســتثنائية. ومــن خــال عروضنــا العالميــة 
المتميــزة، نقــدم أبوظبــي كمدينــة رائــدة تعطــي األولويــة للتــراث والثقافــة والترفيــه؛ وهــو مــا أدى إلــى نمــو عــدد الســياح عامــًا 

بعــد عــام.

كان 2019 عامــًا مميــزًا ألبوظبــي، حيــث جمعــت اســتراتيجية دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي بيــن جاذبيتهــا المشــهورة 
عالميــًا وتجاربهــا الحصريــة مــع تأثيرهــا المتنامــي كمركــز أعمــال، ال ســيما فــي االجتماعــات والمبــادرات والمعــارض فــي جميــع 

أنحــاء المنطقــة.

وســاهمت الحمــات التكتيكيــة اإلبداعيــة فــي زيــادة إقبــال الــزوار، حيــث رحبنــا بعــدد قياســي مــن الســياح مــن مختلــف المناطــق 
ــات  ــا المتنوعــة مــن إقامــة مهرجان ــا مــن خــال تجاربن ــرى علــى مســتوى عالمــي، وتمكن ــا كب ــة، كمــا اســتقطبنا أحداًث الجغرافي

مدمجــة مــع الجهــات واألفــراد، وذلــك إلــى جانــب التزامنــا بتــراث وقيــم مجتمعاتنــا.

لقــد تمكنــت أبوظبــي مــن خــال اســتضافة األولمبيــاد الخــاص األلعــاب العالميــة فــي العــام الماضــي مــن تعزيــز مكانتهــا 
كعاصمــة عالميــة قائمــة علــى التنــوع واالندمــاج، كمــا تــرك العــام الماضــي ذكريــات وانطباعــات ال تنســى أثنــاء ســباق جائــزة 

االتحــاد للطيــران الكبــرى للفورمــوال 1 أبوظبــي، والــذي يعــد الحــدث األبــرز فــي ســباقات فورمــوال 1 .

اســتقبلت أبوظبــي عــددًا غيــر مســبوق مــن الزائريــن الدولييــن بلــغ 11.35 مليــون زائــر خــال عــام 2019 بزيــادة قدرهــا 10.5% 
عــن عــام 2018. واحتفظــت الهنــد  بالمرتبــة األولــى مــن حيــث الجنســيات غيــر اإلماراتيــة المقيمــة فــي فنــادق أبوظبــي بإجمالــي 

عــدد 450,000 نزيــل خــال عــام 2019 بينمــا احتلــت الصيــن المرتبــة الثانيــة بإجمالــي عــدد 396,000 زائــر.  

ــار درهــم  ــرادات الرئيســية والتــي شــملت 5.8 ملي كمــا شــهد عــام 2019 أيضــًا نمــوًا قياســيًا ملحوظــًا مــن حيــث إحصائيــة اإلي
كإجمالــي إيــرادات و3.2 مليــار درهــم عائــدات الغــرف و2.0 مليــار درهــم إيــرادات المأكــوالت والمشــروبات.

ــا باســتثمارات اســتراتيجية فــي قطــاع الضيافــة واألصــول الترفيهيــة والثقافيــة فــي اإلمــارة؛ ممــا يضمــن لنــا جــذب  لقــد قمن
ــة مــن  ــزة بفضــل قائمــة طويل ــة متمي ــل اإلمــارة إلــى وجهــة عالمي ــا بتحوي ــات. كمــا نجحن ــع الخلفي ــزوار والمقيميــن مــن جمي ال
ــا الترويجيــة االســتثنائية. كمــا نحــرص أيضــًا علــى  الفعاليــات المصممــة لجــذب رجــال األعمــال والســياح، باإلضافــة إلــى عروضن
دوام ابتــكار وإضافــة تجــارب جديــدة إلــى أبوظبــي مــن خــال التعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي هــذا المجــال، ســواء مــن داخــل 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو خارجهــا.

إننــا نفتخــر بشــكل خــاص بمبادراتنــا للســياحة البيئيــة التــي تشــهد علــى التزامنــا بصــدارة الســياحة المســتدامة وتعزيزهــا. فمثــل 
هــذه المبــادرات الجديــدة قــادرة علــى زيــادة الوعــي بالتنــوع البيولوجــي، وذلــك مــن خــال تقديــم مســاهمات بيئيــة واجتماعيــة 

وثقافيــة واقتصاديــة إيجابيــة. 

وبينمــا نتطلــع إلــى عــام 2020، يمكننــا أن نبنــي بثقــة علــى األســس القويــة المتاحــة لنــا خــال الخمســين عامــًا المقبلــة، ونواصــل 
التعــاون الوثيــق مــع شــركاء صناعــة الســياحة فــي أبوظبــي. إننــا فــي وضــع جيــد للغايــة لتعزيــز جاذبيــة وجهتنــا بيــن كافــة الفئــات، 
وذلــك مــن خــال تقديمنــا للــرأي والمشــورة للمعنييــن وتوجيــه الخطــوط األماميــة لمقدمــي الخدمــات لالتــزام بمعاييــر التميــز 

التــي نعتمدها.

نتطلــع لعــام مثمــر جديــد يمكننــا مــن خالــه زيــادة التعريــف بثقافتنــا، ســواء فــي تراثهــا أو فــي مســتقبلها، وذلــك بهــدف تثقيــف 
هــذا الجيــل واألجيــال المقبلة.

محمد خليفة المبارك
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تســعى دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي باســتمرار إلــى زيــادة مســاهمة قطــاع الســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لإلمــارة. وفــي حيــن أن 
زيــادة االنتشــار العالمــي ألبوظبــي كوجهــة متميــزة مــن خــال الترويــج ألصولنــا المتنوعــة للعالــم هــو أحــد أهدافنــا الرئيســية، تركــز دائــرة الثقافــة 

والســياحة – أبوظبي أيضًا بشــكل اســتراتيجي على تحديد األســـواق الخارجيـــة الرئيســـية.

ــي. وكان الهــدف األول  ــى اقتصــاد أبوظب ــة لقطــاع الســياحة وتأثيرهــا عل ــاس المؤشــرات االقتصادي ــا فــي عــام 2019 بمهمــة قي لقــد تعهدن
مــن هــذه المهمــة هــو تحديــد قطــاع الســياحة مــن حيــث صلتــه باقتصــاد أبوظبــي، بينمــا تمثــل الهــدف الثانــي بتوفيــر منهجيــة لحســاب الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي للســياحة والتوظيــف بطريقــة تتوافــق مــع المعاييــر القياســية وأفضــل الممارســات الدوليــة فــي هــذا المجــال.

لقــد قمنــا بهــذا مــن خــال إنشــاء سلســلة شــاملة مــن النمــاذج المتكاملــة والحفــاظ عليهــا، والتــي تقيــس التأثيــر االقتصــادي للســياحة داخــل 
أبوظبــي.

ويشــمل العمــل الــذي بدأتــه دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي فــي عــام 2019 وضــع إطــار قــوي إحصائيــًا واقتصاديــًا لتقييم التأثيــر االقتصادي 
للســياحة علــى أبوظبــي، بمــا فــي ذلــك إنتــاج حســاب الســياحة الفرعــي المخصــص لقطــاع الســياحة فــي أبوظبــي ودوره في اقتصــاد اإلمارة.

لقــد تضاعفــت معالــم أبوظبــي الســياحية فــي الســنوات األخيــرة، وكان افتتــاح قصــر الوطــن )القصــر الرئاســي( ألول مــرة أمــام الــزوار فــي عــام 
2019 آخــر إضافــة إلــى المحفظــة الســياحية الواســعة ألبوظبــي والتــي تضــم مؤسســات وصروحــًا عالميــة المســتوى مثــل اللوفــر أبوظبــي 

ومنــارة الســعديات وجامــع الشــيخ زايــد الكبيــر وقصــر الحصــن.

تســعى حماتنــا المنظمــة الســتهداف مناطــق محــددة واســتقطابها مــن خــال الترويــج لفّعالياتنــا وتجاربنــا العالميــة. وعلــى هــذا، اســتندنا فــي 
عــام 2019 إلــى تجربــة أبوظبــي مــع الحملــة الصيفيــة االســتثنائية بالتعــاون مــع شــركات إدارة الوجهــات الســياحية والجــذب الســياحي المهتميــن 

بالمبــادرة التــي تــم إطاقهــا لزيــادة عــدد الــزوار بيــن شــهري يوليــو وأكتوبــر.  

لقــد تخطــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي أهدافهــا األوليــة مــن خــال الوصــول الناجــح إلــى األســواق المصــدرة للســياحة فــي الصيــن 
والهنــد والتعــاون الوثيــق مــع شــركات إدارة الوجهــات الســياحية لتقديــم المنتجــات الســياحية إلــى أســواقها.

وســاعد العــدد المتزايــد مــن األوســمة والجوائــز الســياحية التــي حصدتهــا دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي علــى جعــل أبوظبــي مركــزًا دوليــًا 
ــل  ــة رفيعــة المســتوى، مث ــات الدولي ــى اســتضافة الفّعالي ــا نســعى دائمــًا إل ــة والثقافــة. إنن ــة والرياضــات واألنشــطة الترفيهي لألعمــال التجاري
األولمبيــاد الخــاص األلعــاب العالميــة أبوظبــي، وأســبوع أبوظبــي للتحــدي، باإلضافــة إلــى الفّعاليــات الكبــرى، مثــل ســباق جائــزة االتحــاد للطيــران 
الكبــرى للفورمــوال 1 أبوظبــي، وبطولــة أبوظبــي »إتــش إس بــي ســي« للجولــف، وبطولــة مبادلــة العالميــة للتنــس، ومعــرض »فــن أبوظبــي«، 

والقمــة الثقافيــة، وموســم موســيقى أبوظبــي الكاســيكية، ومهرجــان أبوظبــي للمأكــوالت.

كمــا حرصنــا مــن خــال الفّعاليــات والتجــارب التــي قدمناهــا علــى الحفــاظ علــى تقديــم كل مــا يناســب المجتمــع والعائــات، حيــث اســتضافت 
دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي أســبوع العائلــة فــي أبوظبــي فــي دورتــه االفتتاحيــة. وتضمنــت الفّعاليــة التــي اســتمرت لمــدة 10 أيــام جائــزة 

اختيــار أطفــال نكلوديــون ألول مــرة فــي المنطقــة والتــي اســتقطبت أكثــر مــن 83,000 زائــر مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة. 

ســاهم الــدور المحــوري الــذي تحظــى بــه العاصمــة كمركــز حيــوي لســياحة االجتماعــات والحوافــز والمؤتمــرات والمعــارض فــي نجــاح دائــرة 
ــدة فــي اإلمــارة التــي تشــرف علــى  ــة الرائ الثقافــة والســياحة – أبوظبــي وأجنــدة أبوظبــي للســياحة. ويعــد مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات الهيئ

ــي وتدعمهــا. ــة فــي أبوظب ــات التجاري ــز الفّعالي ــر وتعزي تطوي

وتكتمــل معاييــر أبوظبــي كمركــز عالمــي للمعــارض والمؤتمــرات والفعاليــات الدوليــة وإدارتهــا وعاقتهــا مــع العمــاء مــن خــال شــراكاتها 
الدوليــة مــع الخبــراء البارزيــن فــي هــذا المجــال، مثــل جمعيــة المديريــن التنفيذييــن لســياحة الحوافــز، والجمعيــة الدوليــة للمعــارض والفّعاليــات، 

ــة. ــة إدارة المؤتمــرات االحترافي ــات، وجمعي ــة للمؤتمــرات والملتقي ــة الدولي والجمعي

لقــد رســخت أبوظبــي مكانتهــا فــي هــذا القطــاع بحصولهــا علــى جائــزة الوجهــة الرائــدة لســياحة األعمــال فــي الشــرق األوســط فــي حفــل توزيــع 
جوائــز الســفر العالميــة لعــام 2019. 

وإننــا إذ نفخــر باإلنجــازات التــي حققناهــا العــام الماضــي، فنحــن نســعى لتحقيــق المزيــد فــي المســتقبل ونعــزم علــى تبنــي توجــه »إيجابــي دائــم« 
يضمــن لنــا الوفــاء بمهمتنــا لعــام 2020 وتحقيــق طموحــات أبوظبــي الســياحية للخمســين ســنة المقبلــة.

سعود الحوسني

كلمة وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي باإلنابة



الوجهات
السياحية

أبوظبي  •

مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض  •

أجندة الفعاليات   •

مكتب أبوظبي للفعاليات  •

موسم فنون الطهي في أبوظبي  •

مهرجان أبوظبي  •

نظام ترخيص الفعاليات   •

مهرجان أم اإلمارات  •

التجارب اإلماراتية  •

لجان تطوير القطاع السياحي   •

رأس السنة #في_أبوظبي  •

•  حفل توزيع جوائز النخبة

صيف #في_أبوظبي   •

تسوق في أبوظبي  •

االصول لاستثمار والسياحة - شركة الشخص الواحد ذ م م  •

السياحة العاجية في أبوظبي   •

أسبوع العائلة أبوظبي  •

أسبوع األلعاب والتكنولوجبا أبوظبي   •

حفات ها بالخليج  •

أسبوع أبوظبي للتحدي  •

أسبوع السباق أبوظبي   •

عيد #في_أبوظبي   •

منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات   •

قطاع 
السياحة 

والتسويق

LOGO

شعارات 
المؤسسات 

والجهات 
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جوائز عام 
2019

جائزة المهرجان المعماري العالمي
قصر الحصن، المصّلى، المباني الدينية

فن أبوظبي، جوائز الشرق األوسط لألحداث 
والفعاليات الخاصة

حصلت شركة فالش على المرتبة األولى

جوائز السفر والسياحة الدولية لعام 2019
أفضل حملة للمجلس الوطني للسياحة

جائزة المهرجان المعماري العالمي
قصر الحصن، المصّلى، المباني الثقافية 

جوائز السفر العالمية
الوجهة الرائدة لسياحة األعمال في الشرق األوسط 2019

جائزة السفر الدولية
أفضل مجلس للسياحة في العالم

جائزة ديزاين: مشروع إعادة اإلحياء
قصر الحصن: القلعة

جائزة أفضل مجلس سياحي في الشرق 
األوسط لعام 2019

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

جائزة السفر الدولية
أفضل وجهة سياحية متطورة 

جوائز وان للعمارة العالمية
)العمارة – الباطون(

قصر الحصن، المصّلى

سباق الجائزة الكبرى ألفضل فيلم وإعالن 
سياحي في العالم

أفضل إعالن لوجهة سياحية في العالم لعام 2019

جائزة السفر اإليطالية
حصلنا على المركز الثالث في فئة مجلس السياحة، 

)وفازت وجهة الواليات المتحدة األمريكية بهذه الفئة(

جائزة السينما والتلفزيون
مهرجان نيويورك، أفضل إنتاج تليفزيوني وسينمائي على 

مستوى العالم: الفائز النهائي، المرحلة النهائية لعام 2019

جوائز السفر والسياحة الدولية 
" أفضل مؤثر"

)حملة الترويج الرقمي(

الجائزة الوطنية لصناعة السفر
ُرشحت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للمرحلة 

النهائية ولكنها لم تصل إلى تلك المرحلة

سباق الجائزة الكبرى
مهرجان التفيا السينمائي

الفائز

جوائز السفر والسياحة الدولية، جائزة أفضل 
وجهة سياحية للعطالت 

لجوائز اختيار وكالء السفر السنوية

جوائز النساء في قطاع السياحة 
أفضل دائرة سياحية، أستراليا.

مهرجان زغرب السينمائي
زغرب، كرواتيا

مسابقة بوابة المدينة الذهبية
معرض بورصة برلين الدولية للسياحة، برلين، ألمانيا

أمورغوس
براعة السرد االستثنائي لوجهة سياحية
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رؤية القطاع
دعــم مســيرة  أبوظبــي   – والســياحة  الثقافــة  دائــرة  تتولــى 
ــًا،  ــر إمــارة أبوظبــي لتكــون مقصــدًا ســياحيًا عالمي نمــو وتطوي
ــة  ــة والثقافي ــى أصــول اإلمــارة التراثي ــزم بالحفــاظ عل كمــا تلت
أبوظبــي  مكانــة  تعزيــز  عــن  فضــًا  وتطويرهــا،  والســياحية 

متقدمــة. ســياحية  كوجهــة 

ــة  ــة جذاب ــًا كل عــام مــع خــال تقدمــة تجرب ــادة عــدد زوار اإلمــارة تدريجي ويعتمــد ذلــك علــى زي

وملهمــة لــكل زائــر تتضمــن األنشــطة الترفيهيــة المتميــزة المناســبة لألســرة والتجــارب الثقافيــة 

وفــرص األعمــال التجاريــة وكذلــك االســتفادة مــن المعالــم الطبيعيــة فــي أبوظبــي.

المتعلقــة  تلــك   وتحديــدًا   التكنولوجيــة،  التطــورات  أحــدث  اســتخدام  مــن  االســتفادة  إن 

بالمعطيــات الســياحية وتحليــل البيانــات، يعــد عامــًا أساســيًا،  لتطويــر أبوظبــي لتصبــح عاصمــة 

ســياحية توفــر تجربــة فريــدة لــكل زائــر.

ومــن خــال دمــج التحليــات المتقدمــة فــي اســتراتيجياتنا، تســتطيع دائــرة الثقافــة والســياحة 

- أبوظبــي أن تقــدم مزايــا اســتثنائية للقطــاع الســياحي بأكملــه. كمــا أننــا نســتطيع تخصيــص 

عروصنــا بشــكل حيــوي لــكل زائــر وذلــك  عبــر اســتخدام أحــدث مــا توصلــت إليــه التكنولوجيــا، بمــا 

فــي ذلــك بحيــرات البيانــات، والحوســبة الســحابية، وإنترنــت األشــياء، فضــًا عــن الجيــل الخامــس 

لألنظمــة الاســلكية.

أبوظبــي علــى عاتقهــا توســيع وحمايــة وتعزيــز األصــول   - الثقافــة والســياحة  دائــرة  وتأخــذ 

الســياحية  القطاعــات  مــن  عــدد  علــى  التركيــز  ذلــك  ويشــمل  لإلمــارة،  والســياحية  الثقافيــة 

المتخصصــة تتضمــن الســياحة العاجيــة والرحــات البحريــة، والتــي تزيــد مــن تنويــع عروضنــا 

الــزوار. اســتقطاب  فــي  امكاناتنــا  وتحســين 

تقديــم  خــال  مــن  اإلمــارة  فــي  الســياحة  قطــاع  فــي  المســتدام  االســتثمار  الدائــرة  تدعــم 

الرعــاة  بالتعــاون مــع مجموعــة مــن  الســياحي،  الفّعاليــات والجــذب  مجموعــة متنوعــة مــن 

والجهــات المعنيــة بالقطــاع لتحقيــق هــذه األهــداف، فضــًا عــن توفيــر إرشــادات مهمــة ؛ ممــا 

يضمــن توحيــد طمــوح مســيرة أبوظبــي نحــو التميــز.
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 أبرز األحداث
في 2019

الفصل



ا������أ�� ا����زات

 ������� ��د ز��رات ���� دا��ة ا�	
��� وا������ - أ����� 28.5 ����ن �
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����ا� �ت ا�

 �� ���
��ل ا������ وا�	� �� ������ إ��رة أ����� ��� 16 ����ة ��� 
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�� ا��ا�� �
��� �� أ����� �� ��ل £�£� ��ض ����أ��ز وأ£�� ا� ���� ا��
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����32,818168168ا�

138 
29,142 

19
2,49311

1,183
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أبوظبي

89%
أبوظبي

الظفرة

4%
الظفرة

العين

7%
العين
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 ���
� و����ة ا��	ر�
� و����ة ا����� و��ر ا������ و��ر���� وا��	ر��	� وا������ وا������
� وا��ا��*��� ����ة أ����� ا���ر
.

 و 	�� ا��ا���� 

� و�����ا���م� و����
 زا�� ا���	�
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23%46% 14%14% 14%17%
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6%
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80%
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ا����دق ��� 	������

5 ���م


��� 
��� 
��� 
���

4 ���م 3-1 ���م ���
����� 

السعديات
والمناطق
المتخصصة

أبوظبي

جزيرة ياس

جزيرة أبوظبي*

مركز أبوظبي
الوطني للمعارض

النسبة
المئوية للغرف

عدد الغرف

+25%
النمو 2019-2015 

�ن��� 5.12.6

+2.1%+1.8%

20152016201720182019

+3.9%

73%

+1.6%

�ن)���ف (�������ا���� ا����ي �

��د ا���ء و��� ا	
��ل

أداء ا����دق

نزيل
�ن��� 13.4

نسبة اإلشغالليلة
متوسط مدة

اإلقامة
(في اليلة الواحدة)

5.1
�ن���

4.4
�ن���

4.8
�ن���

5.0
�ن���

5.1
�ن���
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2,0213,189 615

67%9%

17%

7%

�دق�إ��ادات ا��

5.8 ����ر در��

5.8
�ر���
در��

��� أ
�ى
ا������ت

وا����و��ت 

(2018 �� 6.6%)

����ن ����ن ����ن

إ���  ا���ادات ��� ا����

5 ���م

4 ���م

3-1 ���م

ا����
ا�������

1032

647
380

297335
251276 229

��������� ��� ا�	��� وا���ادات ��� ���� ����� ��� ا��

��������� ��� ا�	��� وا���ادات ��� ���� ����� ��� ا��

����� ��� ا�	��� وا���ادات ��� ���� �����

2018 �� 6.4% �� ��� 2018أ�� 4.7% �� �أ��

��� �����
ا�	��� 369 در��

����� ا���ادات ���
���� ����� 269 در��

أ�����
369 :���� ا���� �����

276 :���� ���� �
ا���ادات �

ا�� 
269 :���� ا���� �����

164 :���� ���� �
ا���ادات �

ا����ة
679 :���� ا���� �����

322 :���� ���� �
ا���ادات �

���� ا���� �����
���� ���� �
ا���ادات �

�ة ا�����ت���
وا����� ا�������

��� أ����� ا���������ة أ���������ة �س�
رض����
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1

2

3

4

5

�دق��ت ���ء ا������
����دق أ��
أ��� 5 أ�اق ��ا� ��� إ���ل 

�رو��

ا��� �

� ا��

�ن���

�أو��ا��

�رو��

ا��� �

� ا��

�ن���

�أو��ا��

أ��� �� 35%

(����(أ��� ��76,500 

أ��� �� 22%

(����(أ��� �� 20.500 

أ��� �� 19%

(����(أ��� �� 34,100 

أ��� �� 17%

(����(أ��� �� 51,000 

أ��� �� 16%

(����(أ��� �� 18,400 

أ��� �� 35%

(����(أ��� ��76,500 

أ��� �� 22%

(����(أ��� �� 20.500 

أ��� �� 19%

(����(أ��� �� 34,100 

أ��� �� 17%

(����(أ��� �� 51,000 

أ��� �� 16%

(����(أ��� �� 18,400 

��� �� 18 أ� ��� �� ��م 2019 � �

� ��� ����� ا���اق 	�
� ا���اق ����� ا ��

+11%

+12%

+7%

+6%

+5%

+5%

+4%

+4%

+3%

+3%

�ق������ت ���ء ا��
�����دق أ��أ��� ��� �����ت إ����	 �

(����ا����ء (�
�ء ا���را���������ت ����
�
��	 ا��ر�� ������� ا

��ا��

ا����

���

�����ا�

ا�� �
ا������
ا���د��

ا�����

ا�ردن

������ن

ا�� �
ا����ة

ا����ت
ا����ة
�� ����ا

450 أ��

396 أ��

267 أ��

204 أ��

184 أ��

175 أ��

163 أ��

128 أ��

119 أ��

117 أ��
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����زوار أ�
ا��و����

1%

11%

42%

13%

3%

2%

17%

3%

7%

51%52% 41%

�ان �ا��وار ��� ا��

����� ا��وار ا��و���� 

�ل��ا� ا����ب �� 39-26 ا�زواج

أمريكا
الشمالية

أمريكا
الجنوبية

الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

أوروبا

شبه القارة
اآلسيوية

وسط آسيا

آسيا وجنوب
شرق آسيا

إفريقيا
جنوب الصحراء

أستراليا
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58%
11%

16%

11%
4%

30%
19%

13%10%

18 �� ��أ��� �� �50 18 - 2526 - 2930 - 3940 - 49

11%17%

ا������

��ا���

��
ا���ا	

�رة�ز
ا�����ء
وا���رب

ا����ل ا����ر��

ا���ف ا������ ��
��رة

ا� � ا������

78%

84%

89%

��������� أ�

راض�

����ت
�ق ا�

�ي ���ار ا����رة��
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57%18%15%3%1%7%

58%24%12%2%1%3%

63%13%13%4%1%6%

34%33%16%2%2%13%

30%44%13%2%1%10%

58%12%15%3%4%8%

57%20%10%2%1%9%

44%20%15%6%5%11%

36%29%14%5%6%11%

66%14%10%3%2%5%

�ن��

��ف ا��وار ��� ا����ت ا�������

����ا

��������ت ��������
��و�تا�
���	ت وا�أ��ى��ا��ت�������ا

�
ا�	

����ا

ا����

���

������ا

ا������

� �
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����ا
ا���د��

�����ا�
ا������
ا����د��

����
�ا


�ن�

�����ن

�ن�����

� �

�ا

���ة�ا

ا��	��ت

���ة�ا
ا���� ��

���������ا��ا�
ا�����ة

ا�� ��ت
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منتدى أبوظبي للسياحة 
وتحليل البيانات

التاريخ 
15 ديسمبر

عــدد الحضور
210

الموقع 
منارة السعديات في أبوظبي

عــدد المتحدثيــن الرئيســيين
30
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جمــع المنتــدى تحــت مظلتــه نخبــة مــن أبــرز علمــاء البيانــات والباحثيــن وخبــراء القطــاع لبحــث آخــر التطــورات المتعلقــة 
بتحليــل البيانــات والمعطيــات الســياحية بهــدف دعــم تطويــر أبوظبــي لتصبــح عاصمــة ســياحية قائمــة علــى االبتــكار. 

وإننــا لمتحمســون لرؤيــة نتائــج هــذا المؤتمــر اإلبداعــي والتعاونــي.

فــي قطــاع الســياحة، تعــد البيانــات والتحليــات جــزءًا حيويــًا فــي مهمتنــا للتطويــر والنمــو؛ ألننــا نؤمــن باســتخدام 
أحــدث االبتــكارات لمواجهــة التحديــات ونجــوب العالــم بحثــًا عــن أفضــل التطــورات التكنولوجيــة التــي يمكــن تبّنيهــا.

وســتحقق التحليــات المتقدمــة كجــزء مــن اســتراتيجيتنا فوائــد محتملــة هامــة لجميــع قطاعــات صناعــة الســياحة. كما 
ســتتيح لنــا اإلمكانيــات الناشــئة، مثــل الحوســبة الســحابية وبحيــرات البيانــات وإنترنــت األشــياء فــي جيــل االتصــاالت 

الخامــس، تخصيــص تجــارب المســافرين فــي الوقــت الفعلــي.

المتحدثون الرئيسيون

المناقشات الرئيسية:

جرد فنادق أبوظبي، اإلمدادات المستقبلية والثغرات االستراتيجي”، قدمه زياد علي محمد، مدير ذكاء األعمال في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

آفاق نمو قطاع السفر قدمه هاني عبد القوي، رئيس قسم مبيعات قطاع السفر لدى جوجل

خطاب بعنوان “دعوا المستهلك يتحدث” قّدمه ووتر جيرتس، محلل أبحاث أول لـ سكيفت

خطاب بعنوان الطموح مقابل واقع مستقبل السفر، قدمه رأفت علي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سكيفت

االتجاهات العالمية الجديدة في سوق السفر قدمتها كارولين كريمينس، رئيسة مجلس سكيفت

 قيادة التحول نحو العالم الذكي قدمه  فيصل أمير مالك، رئيس قسم التكنولوجيا لدى شركة هواوي تكنولوجيز

رحلة الزائر وتحليل تنميط العماء باستخدام بيانات االتصاالت، قدمه خوسيه بابلو ريدوندو، رئيس عمليات التسييل الكبيرة لدى شركة دو

إطاق العنان للتحول: رسم مامح مستقبل السفر عبر البيانات والتكنولوجيا، إيان دي توليو، نائب الرئيس األول لخدمات الضيوف في شركة أكور

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

تحليل قطاعي المأكوالت والمشروبات والتجزئة قدمه سيريل فابر، رئيس قسمّي التجزئة والمنتجات االستهاكية لشركة “باين آند كومباني الشرق 
األوسط

تحليات تنبؤية حول سوق فنادق أبوظبي قدمه أوليفييه جاغر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة فورووردكيز و فيليب وولر، مدير منطقة 
الشرق األوسط وإفريقيا لشركة سميث ألبحاث السفر و عمرو النادي، مدير الفنادق والضيافة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لشركة جي إل 

إل

أهمية شفافية البيانات والثقة في تجارب العماء، قدمة لويز بليك، نائبة رئيس قسم البيانات في مجموعة سيرا، وماثيو ويب، بيانات وتحليات عماء 
وكاالت السفر العالمية عبر اإلنترنت لشركة ترافلبورت

جلسة بعنوان بيانات إدارة الوجهة: آلية تسعير حجوزات اإلنترنت، قّدمة كل من ألبرت دياس، المؤسس المشارك، موقع مسافر بزنس، وجاستين ريد، مدير 
تريب أدفايزر في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.

جلسة بعنوان دور التحليات في قطاع الضيافة، قّدمه كل من فيليب وولر وغيليانو غاسباريني، نائب رئيس أول في شركة الدار

عاوة على ذلك، استضافت منارة السعديات العديد من ورش العمل والعروض التقديمية:

تحليات تصنيف العماء قدمها، جون باترسون، رئيس أنظمة إدارة اإليرادات لدى شركة االتحاد للطيران

إعداد النماذج االقتصادية وأساليب التنبؤ التي قدمها سكوت ليفرمور، المدير اإلداري وكبير االقتصاديين في شركة أكسفورد إكونوميكس في الشرق األوسط

منهجية توقعات الزوار وتأثيرها على أبوظبي قدمتها، سوميثا رامنثان، مديرة تسويق الوجهات إلكسبو 2020 دبي

توقعات الطلب على الضيافة في منطقة دول مجلس التعاون الخليج، قدمها نيلوتبال كانتي سينا، محلل بيانات أول في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

القدرة الشرائية عبر بطاقات فيزا وتجربة زوار أبوظبي الخارجيين قدمها، غانا ماهانتي، مدير أول ورئيس علوم البيانات لدى فيزا في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وجنوب إفريقيا

ابتكار التجربة المستقبلية للوجهات من خال التحول الرقمي قدمها مأمون فيصل، مدير تقنية المعلومات لدى فرح إكسبيرينسز

إنترنت األشياء، قدمها خالد أبو نادر، كبير مسؤولي المنتجات في بابليسيز ميديا
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تجربة أبوظبي - الحملة الصيفية االستثنائية
أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي، بالتعــاون مــع شــركات إدارة الوجهــات ومعالــم الجــذب 
الســياحي، حملتهــا الصيفيــة مــن شــهر يوليــو حتــى أكتوبــر 2019 علــى ثاثــة محــاور أساســية شــملت 

مراكــز التســوق والمطاعــم  والوجهــات الترفيهيــة فــي أبوظبــي والعيــن.

كمــا ضمــت  الحملــة عروضــًا حصريــة فــي فنــادق أبوظبــي والحدائــق الترفيهيــة واألنشــطة 
وورش العمــل فــي متحــف اللوفــر أبوظبي وعــروض الفنادق الترويجية، باإلضافة إلى العروض 
الخاصــة علــى باقــات المنتجعــات الصحيــة والجلســات العاجيــة والغــرف الفندقيــة والعــروض 
الخاصــة باألطفــال والمطاعــم  لتلبيــة جميــع الفئــات، ممــا ســاهم فــي ارتفــاع إجمالــي بنســبة 

%3، فــي حيــن %8 ارتفــاع فــي ليالــي النــزالء )مقارنــة بعــام 2018(
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السياحة البيئية
ــر  ــة والــذي يســاهم بشــكل كبي ــًا مــن الســياحة العالمي تعــد الســياحة البيئيــة قطاعــًا متنامي
فــي الجــودة البيئيــة واالجتماعيــة والثقافيــة للوجهــات والمجتمعــات المحليــة حــول العالــم. 

ويهــدف هــذا القطــاع إلــى حفــظ وحمايــة المناطــق  الطبيعيــة كمــا يعمــل علــى تثقيــف الــزوار وتقديــم المعلومــات  المتعلقــة  بالمنحــى البيئــي للوجهــة الســياحية، فضــًا عــن 
تقديــم الجوانــب الثقافيــة للســياحة البيئيــة وتمكيــن الســكان المحلييــن مــن مواصلــة العيــش بأســلوب حيــاة مســتدام مــن خــال  إيــرادات قطــاع الســياحية.

وتماشــيًا مــع هــذا االتجــاه العالمــي وبالتعــاون مــع دائــرة البلديــات والنقــل، تعمــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى افتتــاح  خمســة مواقــع طبيعيــة أمــام الجمهــور 
فــي الربــع األول مــن عــام 2020 كجــزء مــن برنامــج أبوظبــي »غــدًا 21«.

غابات المانجروف في جزيرة الريم:
تقــع فــي قلــب جزيــرة الريــم، ويعــد هــذا الموقــع بمثابــة مشــروع لحمايــة 
ــة،  ــي، كمــا  يوفــر نشــاطات خاصــة بالســياحة البيئي أشــجار القــرم فــي أبوظب

مثــل التجديــف بالكايــاك ومشــاهدة الطيــور.

جزيرة الموئل:
تقــدم تجربــة شــاطئية مميــزة  فــي إطــار ســياحة البيئــة بالقــرب مــن جزيــرة 
أبوظبــي. وتشــمل األنشــطة المتاحــة علــى الجزيــرة الغــوص الحــر والســباحة 

ــًا شــاطئية. وألعاب

جبل حفيت:
يوفــر طريقــًا أمنــًا للــزوار والمتجوليــن علــى األقــدام أو مســتخدمي الدراجــات 
الهوائيــة، لاســتمتاع بالمرتفعــات والمناظــر الخابــة مــن  الجبــل. كمــا ســيتم 
توفيــر مســاحات لعربــات  الطعــام، ومناطــق اســتراحة مــزودة بمظــات، 

وخدمــات  أخــرى. 

منطقة سويحان الصحراوية:
توفــر المنطقــة مــاذًا آمنــًا لمحبــي البــر والتخييــم. كمــا يجــى العمــل علــى  
توفيــر كافــة الخدمــات  لاســتمتاع بالتجربــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم 
عــرض معلومــات وافيــة حــول الحيوانــات والنباتــات الموجــودة فــي هــذه 

المنطقــة الصحراويــة علــى  الافتــات الخاصــة بجميــع  المســارات.

غابة غنتوت:
تتميــز  بكونهــا اســتراحة ممتعــة علــى الطريــق الســريع بيــن أبوظبــي ودبــي،  
وتضــم منطقــة مخصصــة للتنــزه باإلضافــة إلــى نشــاطات مختلفــة  كركــوب 

الدراجــات الهوائيــة والمشــي.

1

2

3

4

5

عروض الشتاء 
الخاصة بتنمية 

سياحة كبار السن

تماشــيًا مع توّســع  ســياحة كبار الســن في أبوظبي، 
عقــدت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي شــراكة 
مــع عــدد مــن شــركات القطــاع الخــاص لزيــادة عــدد 

الســياح مــن كبــار الســن القادميــن إلــى أبوظبــي.

وفــي هــذا اإلطــار تــم تنظيــم حملــة تســويقية وترويجيــة فــي الصيــن التــي 
تعــد واحــدة مــن أكبــر األســواق المصــدرة للســياح مــن  كبــار الســن، بهــدف  
ــة الذيــن يمضــون  ليليتيــن علــى  ــزوار مــن هــذه الفئــة العمري ــادة عــدد ال زي

األقــل فــي أبوظبــي.

وتــم تنظيــم جولــة مخصصــة للــزوار مــن كبــار الســن فــي العاصمــة للتعــرف 
علــى الثقافــة اإلماراتيــة وزيــارة المجالــس اإلماراتيــة وتــذّوق المأكــوالت 

المحليــة بإشــراف مرشــد ســياحي إماراتــي.
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الدورة الثانية عشرة للمؤتمر العالمي للسياحة العالجية والرعاية الصحية العالمية
17-15 أكتوبر 2019
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فــي إطــار االحتفــال بنســخته الثانيــة عشــرة فــي رابــع أســرع دولــة نمــوًا فــي العالــم، شــّكل الحــدث منصــة للجهــات المعنيــة   ورواد القطــاع للتواصــل وجهــًا لوجــه مــع أكبــر 
المشــترين فــي فّعاليــة مخصصــة لتطويــر األعمــال.

كما عززت دراسات الحالة األخيرة ومؤتمرات القمة والدورات التعليمية التي تركز على المشتري هذه التجربة. وفيما يلي عدد حضور المؤتمر:

السياحة العالجية
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حققت صناعة الرحالت البحرية في أبوظبي نجاحًا استثنائيًا 
منــذ أن رحبــت اإلمــارة بــأول خطــوط الرحــالت البحريــة عــام 

.2006

وفــي هــذا الســياق ، وضعــت أبوظبــي خطــة تنميــة شــاملة تهــدف إلــى  تعزيــز 
مكانتهــا كوجهــة عالميــة للســياحة البحريــة لعشــاق الرحــالت والمغامــرات، حيــث 
جــرى اســتحداث  معالــم ســياحية جديــدة  وتطويــر البنيــة التحتيــة  باإلضافــة إلــى 

افتتــاح محطــة أبوظبــي للســفن الســياحية فــي مينــاء زايــد.

وشــهدت أبوظبــي فــي عــام 2019 نمــوًا كبيــرًا فــي مجــال الســياحة البحريــة، حيــث 
شــّكل العــام 2019 عالمــة فارقــة لقطــاع الســياحة البحريــة في العاصمــة اإلماراتية، 
الــذي شــهد نمــوًا ملحوظــًا مــن خــالل اســتقبال أكثــر مــن 518000 زائــر عــن طريــق 
ــة مــع العــام 2018، باإلضافــة إلــى ذلــك،  ــادة %46 بالمقارن الســفن الســياحية، بزي
ارتفــع عــدد مــرات توقــف الســفن الســياحية فــي موانــئ العاصمــة ليبلــغ 193 مــرة، 
بزيــادة %43 عــن العــام 2018. وفــي ســياق متصــل، أعــرب المســافرون عــن رضاهــم 
عــن الخدمــات عالميــة المســتوى المتوفــرة فــي محطــات الرحــالت البحريــة، حيــث 
بلــغ مســتوى الرضــا العــام عــن محطــة صيــر بنــي يــاس %85، فــي حيــن بلغــت نســبة 

الرضــا عــن مينــاء زايــد 90%.

السياحة البحرية
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سيتريد جلوبال، مركز ميامي 
بيتش للمؤتمرات

من 8 إلى 11 إبريل 2019
جمــع  الحــدث بيــن المشــترين والمورديــن علــى هامــش المؤتمــر الــذي اســتمر ألربعــة أيــام والــذي تخللــه معــرض  لثالثــة أيــام، ســجل حضــور أكثــر مــن 11.000 شــخص مســجل 

و700 شــركة عارضــة مــن 113 دولــة و300 صحفــي عالمــي،  وقــد شــكل الحــدث  منصــة لعــرض مفاهيــم قطــاع الرحــالت البحريــة ومنتجاتهــا والخدمــات التــي تقدمهــا.

ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي المؤتمــر علــى رأس وفــد مــن شــركائها المحلييــن، مثــل موانــئ أبوظبــي واالتحــاد للطيــران واإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون  حضــرت دائ
األجانــب – أبوظبــي.

سيتريد أوروبا
حضــر وفــد دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي معــرض ومؤتمــر الرحــالت البحريــة والنهريــة ســيتريد أوروبــا فــي هامبــورغ 
فــي ألمانيــا. وكان الهــدف مــن المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر عــرض أحــدث االتجاهــات ومناقشــة مســتجدات قطــاع 

الرحــالت البحريــة.

شــارك فــي الفعاليــة أكثــر مــن 250 ُموفــدًا مــن أكثــر مــن 20 شــركة رحــالت بحريــة  لفرصــة عقــد شــراكات طويلــة األمــد واكتشــاف فــرص عمــل جديــدة مــن خــالل التواصــل مــع 
رواد وخبــراء ومؤثريــن فــي هــذا المجــال مــن مختلــف أنحــاء العالــم.
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سياحة اليخوت
من 25 إلى 28 سبتمبر 2019

شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي للمــرة األولــى، بالتعــاون مــع دائــرة النقــل فــي أبوظبــي وشــركة أبوظبــي لبنــاء الســفن، فــي معــرض موناكــو لليخــوت، الحــدث  
األضخــم لعــرض اليخــوت فــي أوروبــا، والــذي يجمــع بيــن رواد صناعــة اليخــوت وعشــاقها مــن جميــع أنحــاء العالــم.

قامــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي برعايــة صالــة القباطنــة واألطقــم فــي المعــرض الســتعراض ا إمكانيــات  اإلمــارة وإظهارهــا كموطــن لليخــوت الفاخــرة مــن خــالل 
العــرض التفاعلــي آلخــر عروضهــا  وخدماتهــا أمــام أهــم الفاعليــن فــي هــذا القطــاع. . كمــا ســلط المعــرض الضــوء علــى آخــر المســتجدات والتطــورات التــي طــرأت علــى تشــريعات 

اليخــوت فــي العاصمــة بمــا فــي ذلــك زيــادة مــدة تصريحــات الرحــالت البحريــة مــن 21 يومــًا إلــى ســتة أشــهر وتصريحــات التأجيــر وتصريحــات الهجــرة والجمــارك فــي المرافــئ.
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منطقة الكورنيش والمارينا

جزيرة المارية
جزيرة الريم 

جزيرة السعديات 

القرم 
الكورنيش

مدينة زايد الرياضية
المقطع

الخور 

مدينة خليفة وشاطئ الراحة 
المصفح 

مدينة محمد بن زايد 
المفرق - ضواحي مدينة أبوظبي

جزيرة ياس 

المركزية
مركز أبوظبي الوطني الزاهية 

للمعارض "أدنيك"

الفنادق :138 

أكثر من 65 مطعم سياحي 

أكثر من 20 مركز تجاري وأسواق تجارية 

أكثر من 15 عامل جذب رئيسي

أكثر من 15 منتزه رئيسي 

أكثر من 15 سينما 

أكثر من 4 شواطئ رئيسية 
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الشركاء 
االستراتيجيون 

نجــح قســم إدارة الشــركاء االســتراتيجيين فــي تصميــم 
لبنــاء  إطــار عمــل مــن خمــس مراحــل ســعيًا  وتنفيــذ 
الشــراكات االســتراتيجية  فــي دائــرة  وإدارة وتنميــة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي. وســاعد إطــار العمــل 
علــى تقييــم 81 جهــة مــن الشــركاء الرئيســيين وتعيينها 
االتصــال  مراكــز  مــع  يتفــق  بمــا  بنجــاح  وتصنيفهــا 
المتعــددة فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي.

ــة لـــ 34 جهــة مــن  ــم إصــدار  بطاقــات هوي ــك، ت ــى ذل باإلضافــة إل
الشــركاء االســتراتيجيين، بمــا فــي ذلــك مراكــز التنســيق واألهــداف 
ــالغ  ــة اإلب ــذ إطــار العمــل بمرحل ــم االنتهــاء مــن تنفي المحــددة. وت
البحــث  منهجيــات  اســتخدام  خــالل  مــن  الشــركاء  لتقييــم صحــة 

النوعيــة والكميــة.

ســاهم  ذلــك فــي  إنشــاء  منصــة فصليــة للشــركاء االســتراتيجيين 
المعنييــن  بتطويــر القطــاع باعتبارهــا منصــة مخصصــة  للجهــات 
الفاعلــة  فــي والشــركاء المحلييــن فــي قطــاع الســياحة.. كمــا تتيــح 
المنصــة فرصــة للشــركاء لمناقشــة أداء القطــاع والحصــول علــى 
الرئيســية  والمبــادرات  بالمشــاريع   المتعلقــة  المســتجدات  آخــر 
التــي تعمــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى الترويــج لهــا 
وتنشــيطها لتعزيــز مكانــة أبوظبــي كوجهــة عالميــة رائــدة، إلــى 
جانــب توضيحهــا للتحديــات والمخــاوف ومجــاالت التطويــر التــي 

ــرة. قــد تســاهم فيهــا الدائ

سياسات 2019

نموذج التأثير االقتصادي 
لقطاع السياحة

تعمــل دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي  علــى بنــاء سلســلة شــاملة مــن النمــاذج المدمجــة والحفــاظ عليهــا 
لقيــاس التأثيــر االقتصــادي للســياحة داخــل أبوظبي.

تتضمن األعمال التي تم الشروع في تنفيذها في عام 2019 وضع إطار محكم إحصائيًا واقتصاديًا لتقييم التأثير االقتصادي للسياحة على أبوظبي، بما 
في ذلك إنتاج حساب السياحة الفرعي، خاصة فيما يتعلق بقطاع السياحة في أبوظبي ودوره في اقتصاد اإلمارة.

وتكمن فائدة قياس قطاع السياحة في تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما، تحديد قطاع السياحة من حيث عالقته باقتصاد أبوظبي، وثانيا ، توفير 
منهجية لحساب الناتج المحلي اإلجمالي للسياحة والعمالة بما يتماشى مع حسابات القطاع القياسية وأفضل الممارسات الدولية.

دعم رصد نتائج مبادرات أبوظبي التي تركز على قطاع السياحة.

االستفادة  من إسهامات السياحة لتحقيق رؤية أبوظبي االقتصادية لعام 2030.

توفير األدوات الالزمة لدعم التخطيط االستراتيجي وتحليل السياسات.

دعم اتخاذ القرارات اليومية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

توفير المدخالت األساسية في آليات إعداد التقارير التي من شأنها دعم التسويق والترويج ألبوظبي كوجهة
للسياحة واالستثمار السياحي.

•

•

•

•

•

وتتمثل األهداف بعيدة المدى لهذه المبادرة االستراتيجية فيما يلي:
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 الترفيهية

الفصل



وفــي هــذا الســياق ، واصلــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي ســعيها  لجلــب مجموعــة نوعيــة مــن المســابقات 

والبطــوالت إلــى العاصمــة إلحــداث حالــة مــن الزخــم الســياحي والثقافــي والترفيهــي فــي مختلــف أرجــاء المدينــة تشــمل، 

علــى ســبيل الذكــر ال الحصــر، األولمبيــاد الخــاص األلعــاب العالميــة أبوظبــي 2019، وســباق جائــزة االتحــاد للطيــران الكبــرى 

للفورمــوال 1 أبوظبــي، وبطولــة أبوظبــي “إتــش إس بــي ســي” للجولــف، وأســبوع أبوظبــي للتحــدي، وبطولــة مبادلــة 

العالميــة للتنــس ومهرجــان أبوظبــي للمأكــوالت، ومعــرض “فــن أبوظبــي” وموســم موســيقى أبوظبــي الكاســيكية.

ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي علــى  ــوع العــروض  التــي تقدمهــا العاصمــة، تأخــذ دائ ــج لتن ــزام بالتروي وفــي إطــار االلت

ــن بهــدف  دعــم قطــاع  ــى  شــركائها  الحاليي ــدة، باإلضافــة إل ــدة والتعــاون مــع جهــات جدي ــات جدي عاتقهــا إقامــة فّعالي

الســياحة وإثــراء حيــاة المقيميــن والــزوار. ويتطلــع القائمــون علــى أجنــدة فّعاليــات أبوظبــي الســنوية، بالشــراكة مــع حكومــة 

أبوظبــي باإلضافــة إلــى القطاعيــن التجــاري والصناعــي، إلــى تحقيــق هدفيــن رئيســين:

تواصــل أبوظبــي بــذل المزيــد مــن الجهــود  مــن أجــل ترســيخ 
مكانتهــا كوجهــة عالميــة رائــدة فــي مجــال الترفيــه مــن خــال 
تعزيــز معالــم الجــذب المتميــزة والتجــارب المخصصــة وإعــداد 

جــدول  شــامل  لكافــة الفعاليــات.

وتواصل أبوظبي جهودها لتعزيز مكانتها من خال:

تقديم فّعاليات جديدة مميزة وتطوير  الفّعاليات الحالية.  •

إقامة “مهرجانات”  حول الفّعاليات الرئيسية  من خال دمجها في أسابيع منصة مبيعات الشركات والعماء،    •
فضًا عن األنشطة التي تعقد على مدار العام لزيادة عدد الزوار وتمديد فترة إقامة  العماء والشركاء.  

القيام بحمات كبيرة ومبتكرة للفوز باستضافة المؤتمرات الدولية واألعمال المسرحية والمعارض الثقافية.  •

الترويج لفّعاليات جديدة ُتشرك المجتمع المحلي على نطاق واسع وتعزز مكانة أبوظبي الدولية.  •

تحديد وتطوير القوى التمكينية للقطاع ووضع البرامج لتعزيز رواج الفّعاليات والمبادرات.   •

ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في استضافة الفّعاليات 
العالمية بحكم خبرتها الواسعة والكبيرة في هذا المجال.

استضافة  فّعاليات عالمية رفيعة المستوى للدفع نحو تمديد 
إقامة الزوار.
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وبفضــل جهودهــا التــي تتركــز علــى عــدد وافــر مــن الفعاليــات 
الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة، تــم تكريــم أبوظبــي  عالميــًا 

ومنحهــا عــدد مــن الجوائــز الكبــرى علــى مــدار العــام.
وتشــهد الجوائــز المرموقــة والعالميــة التــي حصلــت عليهــا أبوظبــي خــال عــام 2019 علــى إصــرار 
ــة أبوظبــي  ــز مكان ــز قطــاع الســياحة وتعزي ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي وشــركائها علــى تعزي دائ
كوجهــة عالميــة لألعمــال والرياضــة والترفيــه والثقافــة. وتشــمل تلــك الجوائــز، علــى ســبيل الذكــر ال 
الحصــر، جائــزة الوجهــة الرائــدة لســياحة األعمــال فــي الشــرق األوســط ضمــن حفــل توزيــع جوائــز الســفر 
العالميــة – نســخة الشــرق األوســط، وجائــزة أفضــل مدينــة لاســتراحة الترفيهيــة فــي حفــل جوائــز 

اختيــار وكاء الســفر الســنوية فــي المملكــة المتحــدة.

تألقــت أبوظبــي خــال عــام 2019 كوجهــة رائــدة للســياحة 
الرياضيــة،

وحصلــت علــى عــدد مــن الجوائــز بعــد اســتضافتها مجموعــة مــن أهــم الفّعاليــات الرياضيــة العالميــة 
مثــل كأس العالــم لألنديــة، وســباق جائــزة االتحــاد للطيــران الكبــرى للفورمــوال 1، والنســخة األولــى 
مــن جولــة اإلمــارات، وكأس آســيا لكــرة القــدم 2019، واألولمبيــاد الخــاص األلعــاب العالميــة 2019، 
وأســبوع أبوظبــي للتحــدي برعايــة يــو أف ســي 242 للفنــون القتاليــة، والمبــاراة الدوليــة الوديــة بيــن 

البرازيــل وكوريــا الجنوبيــة.

وحصــدت أبوظبــي جائــزة الوجهــة الرائــدة للســياحة الرياضيــة علــى مســتوى العالــم خــال الحفــل 
الختامــي للنســخة السادســة والعشــرين مــن حفــل توزيــع جوائــز الســفر العالميــة 2019. 
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أبرز نشاطات 
جدول  

فّعاليات 
2019

خــال  مــن   2019 عــام  مطــردًا  نمــوًا  أبوظبــي  فّعاليــات  جــدول   حقــق 

النشــاطات   وأســابيع  البــارزة  الفّعاليــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تنظيــم 

الديناميكيــة لمشــهد  الطبيعــة  تعــرض  العــام والتــي  الممتــدة علــى مــدار 

الفّعاليــات فــي عاصمــة دولــة اإلمــارات. وبجانــب اســتضافتها لعــدد كبيــر 

مــن الفعاليــات الســنوية الســياحية المحليــة والدوليــة المرموقــة، واصلــت 

أبوظبــي جهودهــا فــي إطــاق فّعاليــات بــارزة علــى مســتوى المدينــة ي 

كان لهــا دورا أساســيًا فــي جــذب أكبــر عــدد مــن الجمهــور. 

بطولة أبوظبي
“إتش إس بي سي” للجولف

16 - 19 يناير 2019

سباق ريد ُبل الجوي
أبوظبي 2019

8 - 9 فبراير 2019

ــة التــي شــارك فيهــا العبــو  اســتضاف مجلــس أبوظبــي الرياضــي هــذه البطول
الجولــف المصنفــون مــن رابطــة العبــي الجولــف المحترفيــن والجولــة األوروبيــة 

للجولــف تحــت مظلــة االتحــاد األوروبــي للجولــف. 

ويعود  الفضل في عقد النسخة 14 من هذه الفّعالية العالمية في العاصمة 
إلــى شــهرة نــادي أبوظبــي للجولــف، والتــي كانــت واحــدة مــن األحــداث المهمة 
فــي هــذا الموســم مــع سلســلة رولكــس المميــزة ألجنــدة الجولــة األوروبيــة 
ــز لتبلــغ 7 مالييــن دوالر أمريكــي، وحصــل شــين  ــادة قيمــة الجوائ للجولــف وزي
لــوري علــى لقــب بطولــة أبوظبــي إتــش إس بــي ســي للجولــف 2019 المقدمــة 
مــن االتحــاد األوروبــي للجولــف. هــذا وشــهدت البطولــة مشــاركة 132 العبــًا، 
واســتقطبت أكثــر مــن 80 ألــف متفــرٍج. كمــا حققــت بطولــة أبوظبــي إتــش 
إس بــي ســي للجولــف 2019 تطــورًا كبيــرًا لتصبــح واحــدة مــن أقــوى بطــوالت 

الجولــة األوروبيــة للجولــف.

 14 النســخة   2019 عــام  فــي  الرياضــي  أبوظبــي  مجلــس  اســتضاف 
والتــي  الجــوي،  ُبــل  ريــد  لســباق  العالــم  بطولــة  مــن سلســة  واألخيــرة 
تنافــس فيهــا 14 طيــارًا عالميــًا، علــى رأســهم مارتــن شــونكا بطــل العالــم 
الجديــد للحصــول علــى اللقــب فــي الموســم االفتتاحــي فــي أبوظبــي. 

ألــف متفــرج  خــالل عطلــة نهايــة األســبوع، وشــهد   50 حضــر الســباق 
ــارًا بســرعة 370 كلم/الســاعة، وقــوة تســارع وصلــت إلــى  تحليــق 14 طي

12 جــي فــي مضمــار الســباق المّكــون مــن أبــراج ضخمــة. 

الفّعاليات السنوية 2019
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سباق طواف 
اإلمارات 
للدرجات 
الهوائية

24 - 26 فبراير 2019

بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 
8 - 9 مارس 2019

تــم اإلطــالق الرســمي لنســخة جديــدة وشــاملة مــن ســباق طــواف اإلمــارات للدراجــات الهوائيــة عبــر اإلمــارات الســبع وذلــك بعــد خمــس 
ســنوات مــن النجاحــات الكبيــرة لســباقات طــواف دبــي وأبوظبــي للدرجــات الهوائيــة التــي نظمهــا  مجلــس أبوظبــي الرياضــي. وضــم 
الســباق مســارات فــي مراحــل متعــددة، حيــث ُأقيمــت المراحــل الثــالث األولــى فــي أبوظبــي، والرابعــة فــي دبــي والشــارقة ورأس الخيمــة، 
ــة السادســة، بينمــا ُأقيمــت  ــرة. واســتضافت عجمــان وأم القيويــن ورأس الخيمــة المرحل والخامســة فــي الشــارقة ورأس الخيمــة والفجي

المرحلــة األخيــرة فــي دبــي. 

ــًا  ــي 4,500م، وشــارك فــي الســباق 18 فريقــًا عالمي ــة 1,090 كــم بمعــدل ارتفــاع حوال بلغــت مســافة طــواف اإلمــارات 2019 اإلجمالي
ــة  ــة االفتتاحي ــدء المرحل ــات لب ــرة الحديري ــق الســباق بمشــاركة 140 متســابقًا مــن جزي ــي للدرجــات. وانطل وفريقــان تابعــان لالتحــاد الدول

وباقــي المراحــل بالترتيــب. 

ضم السباق 1,000 مشارٍك و2,000 طفٍل تراوحت أعمارهم بين 8 و12 سنة.

اســتضافت أبوظبــي للمــرة الخامســة علــى التوالــي سلســلة ســباقات الترايثلــون العالميــة لالتحــاد الدولــي للترايثلــون فــي جزيــرة يــاس والتــي نظمهــا مجلــس أبوظبــي الرياضــي. 
وكانــت الفّعاليــة بمثابــة الســباق االفتتاحــي لسلســلة ســباقات الترايثلــون العالميــة لالتحــاد الدولــي للترايثلــون، وشــهدت ألول مــرة فــي أبوظبــي مشــاركة 112 بطــاًل رياضيــًا، 
ــم، مراســم التتويــج  ــن الســباق، الــذي ضــم 27 جنســية مــن جميــع أنحــاء العال ــًا وأفضــل 10 رياضييــن مــن الرجــال. وقــد زي منهــم 9 مــن أفضــل 10 رياضيــات مصنفــات عالمي

بالميداليــات األولمبيــة والعالميــة.

وباإلضافــة إلــى كونــه أكبــر ســباق للترايثلــون فــي الشــرق األوســط، شــهدت فّعاليــة 2019 ألول مــرة فــي تاريــخ البطولــة تنافــس الرياضييــن مــن أصحــاب الهمــم فــي األولمبيــاد 
الخــاص األلعــاب العالميــة أبوظبــي 2019. وشــارك 33 مــن رياضيــي األولمبيــاد الخــاص مــن 14 دولــة، مــن ضمنهــم العبــان اثنــان مــن فريــق األولمبيــاد الخــاص اإلماراتــي.

تنافس 110 من نخبة الرياضيين على مدار يومي 8 و9 مارس، باإلضافة إلى سباق 2,500 رياضي من الهواة في “األلعاب األولمبية”.

مهرجان أم اإلمارات 
12 - 13 مارس 2019

ــه الرابعــة فــي أبوظبــي حضــور  شــهد مهرجــان أم األمــارات الســنوي فــي دورت
مبــارك،  بنــت  فاطمــة  الشــيخة  وقيــم ســمو  بــإرث  لالحتفــاء  زائــر  ألــف   100
رئيســة االتحــاد النســائي العــام، ورئيســة المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة، 
والرئيســة األعلــى لمؤسســة التنميــة األســرية. ويجســد المهرجــان رســالة ورؤيــة 
وروح ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك فــي تجــارب متعــددة ومتنوعــة وســط 

أجــواء وأنشــطة تفاعليــة كبيــرة.

كمــا جســدت نســخة المهرجــان فــي 2019، والــذي أقيــم علــى مســاحة كيلومتــر 
علــى كورنيــش أبوظبــي، وواكــب انطــالق فعاليــات األولمبيــاد الخــاص األلعــاب 
موســيقية  عروضــًا  المهرجــان  وقــدم  التســامح.  عــام  وقيــم  روح  العالميــة، 
ومســاحات  بفعاليــات  وتميــز  تفاعليــة،  وورش  فنيــة  ومعــارض  وترفيهيــة 
خاصــة مثــل منطقــة الســعادة ومنطقــة التقــدم إلــى جانــب منطقــة مخصصــة 

لألولمبيــاد الخــاص ألول مــرة.

وبالتعــاون مــع انتــل، تــم إطــالق أبــرز الفعاليــات التــي شــملت عــرض »بــازار« 
الــذي قدمــه ســيرك دو ســوليه ألول مــرة فــي الشــرق األوســط، ومســابقة 
األلعــاب الناريــة، وأكبــر مــزالج مطاطــي فــي العالــم وثالثــة مســارح ترفيهيــة 
لعــروض فنانيــن دولييــن وإقليمييــن. وقــدم المهرجــان أكثــر مــن 120 عرضــًا 

يوميــًا خــالل فتــرة انعقــاده.
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أسبوع أبوظبي للمحركات 
28 مارس - 6 أبريل 2019

للمحــركات  أبوظبــي  أســبوع  لمهرجــان  االفتتاحيــة  النســخة  العاصمــة  اســتضافت 
2019 الخــاص بالســيارات والدرجــات الهوائيــة، حيــث جلبــت هــذه الفّعاليــة األنشــطة 
الحماســية التــي حبســت األنفــاس وخطفــت  األبصــار علــى مــدار عشــرة أيــام. وباإلضافــة 
إلــى اســتقطاب عشــاق الســيارات مــن جميــع أنحــاء اإلمــارة، شــهد أســبوع أبوظبــي 
للمحــركات أنشــطة خاصــة، فضــاًل عــن العــروض الموســيقية وجــذب أكثــر مــن 40 ألــف 

زائــر. 

كما ضم أسبوع أبوظبي للمحركات:
مهرجــان بطولــة االتحــاد الدولــي للســيارات للرالــي كــروس الــذي امتــد لثالثــة أيــام، 
وشــهد حفــالت موســيقية ترفيهيــة داخــل وخــارج حلبــة الســباق وبعــد انتهائــه. وًأقيمت 
ــة اإلمــارات فــي حلبــة مرســى  ــة للمــرة األولــى فــي الشــرق األوســط فــي دول البطول
يــاس بمشــاركة فريــق الهيــب هــوب األمريكــي »ميجــوس« الــذي تصــدر حفــل مــا بعــد 
الســباق بصحبــة أشــهر الفــرق الموســيقية المحليــة والعالميــة ومنســقي الموســيقى 

وفنانــي األداء.
 

مهرجــان النــادي االجتماعــي والــذي شــهد خــالل يومــي عطلــة نهايــة األســبوع العديــد 
المخصصــة  واألنشــطة  المائيــة  الرياضــات  وأنشــطة  الحيــة  الترفيهيــة  العــروض  مــن 
لألطفــال، فضــاًل عــن العــروض الرائعــة لمجموعــة مــن الموســيقيين فــي المهرجــان 
الشــاطئي النهائــي. ومــع االســتماع بألــذ مذاقــات الطعــام فــي المدينــة، حظــي الــزوار 
بفرصــة تجربــة الرياضــات الشــاطئية المثيــرة والتفاعــل مــع عــروض الموســيقيين الحيــة 
واالســتمتاع بألعــاب المــزالج المطاطــي وأنشــطة الــورش المخصصــة للعائــالت وغيرهــا 

الكثيــر والتــي شــملت حفــاًل موســيقيًا حيــًا لفرقــة باســتيل يــوم 29 مــارس.

معرض كاستم شو اإلمارات.
اســتضاف أســبوع أبوظبــي للمحــركات أكبــر معــرض فــي الشــرق األوســط للســيارات 

والدراجــات الناريــة، واســتقطب أكثــر مــن 24 ألــف زائــر.

القمة الثقافية 
أبوظبي

7 - 11 أبريل 2019

بطولة أبوظبي العالمية 
لمحترفي الجوجيتسو 2019

20 - 26 أبريل 2019

 2019 أبوظبــي  الثقافيــة  القمــة  أبوظبــي   – والســياحة  الثقافــة  دائــرة  نظمــت 
للعــام الثالــث علــى التوالــي بالتعــاون مــع خمســة شــركاء عالمييــن هــم األكاديميــة 
جوجنهايــم،  آر.  ســولومون  ومؤسســة  اليونســكو،  ومنظمــة  للفنــون،  الملكيــة 
ومجلــة “ذي إيكونوميســت” وجوجــل. وتعــد القمــة الثقافيــة، أو كمــا أطلــق عليهــا 
“دافــوس الثقافــة فــي الشــرق األوســط”، منتــدى شــاماًل يجتمــع تحــت مظلتــه 
القــادة مــن مختلــف المجــاالت كالفنــون والتــراث واإلعــالم والمتاحــف والسياســة 
بــدوٍر  القيــام  للثقافــة  تتيــح  التــي  الطــرق  تحديــد  بهــدف  والتكنولوجيــا  العامــة 

ــي. ــر اإليجاب ــز التغيي محــوري فــي مــّد جســور التواصــل وتعزي

حضــر القمــة الثقافيــة 2019 أكثــر مــن 480 مشــاركًا مــن 90 دولــة، حيــث ترأســوا 
سلســلة من الجلســات النقاشــية وورش العمل تحت شــعار »المســؤولية الثقافية 

والتكنولوجيــا الجديــدة«.

اســتضافت بطولــة أبوظبــي العالميــة لمحترفــي الجوجيتســو 2019 التــي نظمهــا 
اتحــاد اإلمــارات للجوجيتســو أكثــر مــن 7 آالف رياضــي مــن نخبــة الرياضييــن مــن أكثــر 

مــن 100 دولــة تنافســوا علــى نيــل جوائــز البطولــة.

ُأقيمــت الفّعاليــة التــي امتــدت علــى مــدار األســبوع فــي صالــة “مبادلــة أرينــا” 
ــي  ــة أبوظب ــة للناشــئين فــي الجوجيتســو وبطول ــي العالمي ــة أبوظب وضمــت بطول
لفئــات  النهائيــة  المنافســات  وسلســلة  األســاتذة  فئــة  للجوجيتســو  العالميــة 

األحزمــة مــن األزرق إلــى األســود.

وباإلضافــة إلــى حضــور العديــد مــن أفضــل الرياضييــن العالمييــن، شــهدت نهائيــات 
بطــوالت أبوظبــي العالميــة لمحترفــي الجوجيتســو 2019 مشــاركة 24 رياضيــًا مــن 
9 دول، علــى رأســهم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للتنافــس علــى 12 لقبــًا 
للمحترفيــن فــي 7 تصنيفــات لــوزن الحــزام األســود للرجــال و5 تصنيفــات لــوزن 

الحــزام البنــي / األســود للســيدات.

تصــدرت دولــة البرازيــل الترتيــب وحققــت 11 ميداليــة ذهبيــة و3 فضيــات. واحتلــت 
ــن، وجــاءت  ــة بميداليتيــن فضيت ــة الثاني ــة اإلمــارات والمملكــة المتحــدة المرتب دول

النرويــج فــي المرتبــة الثالثــة بميداليــة ذهبيــة واحــدة.

وفــاز بميداليتــي دولــة اإلمــارات الفضيتيــن فيصــل الكتبــي فــي وزن 85 كــم ويحيــى 
الحمــادي فــي وزن 110 كــم.
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من 1 - 7 سبتمبر 2019

أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي أســبوع أبوظبــي 

للتحــدي الــذي اســتمر لمــدة ســبعة أيــام ضمــن الفّعاليــات التــي 

تــم تنظيمهــا فــي جميــع أنحــاء المدينــة.

الــوزن  بطلــي  مواجهــة  عنــد  أنفاســه  الجمهــور  حبــس  وقــد 

الخفيــف حبيــب نورمحمــدوف وداســتن بويريــر ألول مــرة فــي 

أبوظبــي فــي بطولــة يــو اف ســي 242. كمــا شــهدت البطولــة 

الكيــك  مالكمــة  لبطــالت  مــرة  ألول  أبوظبــي  اســتضافة 

بوكســينغ ومواجهــة بطلــة وزن الذبابــة جــوان مــع أندريــا لــي 

وفــوز األولــى.

كوجهــة  مكانتهــا  أبوظبــي  رّســخت  البطولــة،  هــذه  وخــالل 

ترفيهيــة رائــدة عّبــر عنهــا حضــور أكثــر مــن 14.000 زائــٍر، أكثــر 

مــن %55 منهــم مــن خــارج اإلمــارات، كمــا اســتقبلت العاصمــة 

للمــرة  بيبــرز  شــيلي  هــوت  ريــد  عــرض  لحضــور  زائــٍر   15.000

األولــى. .

ــات التــي عمــت أرجــاء أبوظبــي والتــي شــملت  وضمــن الفعالي

الحفــالت الشــاطئية وأنشــطة بــرك الســباحة وعــروض التجزئــة 

رياضيــة  أنشــطة  عــدة  التحــدي  أســبوع  قــدم  والمأكــوالت، 

اســتمتع  توقيــع وترحيــب . كمــا  وورشــًا مفتوحــة وجلســات 

جمهــور البطولــة بتلــك التجربــة المثيــرة فــي الســاحة الداخليــة 

المخصصــة فــي جزيــرة يــاس فــي أبوظبــي.

دائــرة  اســتضافت  للتحــدي،  أبوظبــي  أســبوع  غــرار  وعلــى 

االتحــادات  مــع  بالتعــاون  أبوظبــي   - والســياحة  الثقافــة 

ــة جميــع معــارض أبوظبــي للرياضــة واللياقــة  والجهــات المعني

أبــرز  وتضمنــت  مشــاهد،   6.000 بحضــور  الجديــدة  البدنيــة 

والمســابقات. والنــدوات  العارضيــن 
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حفالت هال 
بالخليج 

6 يونيو 2019

ســاهمت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي بعــروض متميــزة خــالل برنامــج “حفــالت هــال بالخليــج” 2019 الــذي ضــم مجموعــة مــن أشــهر 
الفنانيــن ومنســقي الموســيقى والفــرق الموســيقية مــن دول الخليج.

واســتهل البرنامــج أول عروضــه خــالل عطلــة عيــد الفطــر فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض )أدنيــك(، حيــث اســتمتع 1200 زائــٍر بالعــرض 
الرئيســي الــذي أحيــاه الفنــان حســين الجســمي، باإلضافــة إلــى عــرض الفنانــة بلقيــس فتحــي والفنــان عيســى المــرزوق.

أسبوع العائلة 
أبوظبي 

من 19 إلى 28 سبتمبر 2019

اســتضافت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي النســخة االفتتاحيــة ألســبوع العائلــة أبوظبــي، وتضمنــت هــذه الفّعاليــة المخصصــة 
للعائــالت والتــي اســتمرت لمــدة 10 أيــام حفــل جوائــز اختيــار أطفــال نكلوديــون الشــهيرة ألول مــرة فــي المنطقــة، وتصدرهــا عــرض 
النجــم العالمــي الكبيــر جيســون ديرولــو ونجمــة اليوتيــوب هيفــاء بسيســو. كمــا تضمنــت الفّعاليــة أيضــًا حفــل الفنــان محمــد حماقــي 

وديلــر وكونــور مينــارد والوليــد الحالنــي. 

وإلــى جانــب تلــك العــروض الحيــة، ضمــت الفّعاليــة شــخصيات كرتونيــة شــهيرة ومعــارض تفاعليــة والعديــد مــن األنشــطة للزائريــن مــن 
ــع  ــادق فــي جمي ــة وعــروض المأكــوالت والفن ــة لمبيعــات التجزئ ــع األعمــار، كمــا اســتضافت أبوظبــي خاللهــا العــروض الترويجي جمي

أنحــاء المدينــة.

ــوب  ــل دورا وســالحف النينجــا وســبونج ب ــة مث ــة المفضل ــة شــخصياتهم الكرتوني ــن لمقابل ــون فرصــة لصغــار الزائري ــم نكلودي ــاح عال أت
وتشــيس ومارشــال. كمــا تضمنــت عوامــل  الترفيــه الرئيســية متحــف ســبونجبوب والغولــف المصغــر وألعــاب اآلركيــد ومناطــق 

الســاليم.

كمــا أقيــم ألول مــرة عــرض غنائــي حــي للفرقــة الكوريــة األصليــة ألغنيــة بيبــي شــارك لبينــك فونــج. واســتمتع األطفــال مــن خــالل 
ــج وبيبــي شــارك. ــد األغانــي وبالمغامــرات الموســيقية لبينــك فون العــروض التســعة التــي تــم تقديمهــا بتردي

استضاف أسبوع العائلة أبوظبي أكثر من 83,000 زائٍر من دولة اإلمارات والمنطقة. 

علــى مــدار 12 يومــًا وبحضــور 40.000 زائــٍر لهــذا الحــدث الســنوي الكبيــر، اســتضافت أبوظبــي أســبوع األلعــاب والتكنولوجيــا الــذي 
ضــم عــدة فّعاليــات لأللعــاب والتكنولوجيــا باإلضافــة إلــى العديــد مــن األنشــطة.

 
تضمــن أســبوع األلعــاب والتكنولوجيــا أبوظبــي فــي نســخته الثالثــة مهرجــان األلعــاب اإللكترونيــة الســنوي ومعــرض الشــرق األوســط 
لأللعــاب اإللكترونيــة لعــام 2019. وباعتبارهــا أكبــر معــرض لأللعــاب فــي المنطقــة، شــهدت الفّعاليــة عــرض أحــدث ألعــاب الفيديــو 
وأكثــر الشــخصيات تأثيــرًا فــي ألعــاب الفيديــو والرياضــة اإللكترونيــة والكوســبالي والفنانيــن المحلييــن وكل مــا يتعلــق باأللعــاب. وقــد 

اســتقطبت نســخة عــام 2019 مــن الفّعاليــة أكثــر مــن 25.000 زائــٍر خــالل ثالثــة أيــام.

وقــدم رّواد صناعــة األلعــاب إلــى أبوظبــي لحضــور قمــة إكــس اليــف للرياضــة اإللكترونيــة وسلســلة مبيعــات الشــركات والحلقــات 
والــورش حــول صناعــة األلعــاب العالميــة.

واســتضاف أســبوع األلعــاب والتكنولوجيــا أبوظبــي أســبوع األمــن اإللكترونــي الدولــي )HITB+Cyberweek( وحضــور رواد وخبــراء 
ــم  ــن يشــاركون تجاربهــم وأفكارهــم وأســاليبهم مــن خــالل عــدة مؤتمــرات تعقــد بصــورة ســنوية حــول العال ــم، والذي األمــن فــي العال

لتنــاول األمــور المتعلقــة بأمــن الشــبكات واالختراقــات.

أسبوع األلعاب والتكنولوجيا أبوظبي
من 12 - 26 أكتوبر 2019
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حفل إمينيم الغنائي 
25 أكتوبر 2019

عــاد نجــم الــراب العالمــي إمينيــم بعــد طــول انتظــار إلــى أبوظبــي 
مــن خــالل الحفــل الــذي قدمــه فــي دو آرينــا بجزيــرة يــاس. ولقــي 
مؤلــف األغانــي والممثــل والمنتــج الموســيقي الحائــز علــى 15 
جائــزة جرامــي ترحيبــًا حــارًا مــن الجمهــور الــذي زاد عــدده عــن 
األغانــي  ومؤلفــة  المغنيــة  انضمــت  كمــا  مشــاهد.   32.000
وأمتعــت  المســرح  علــى   إلمينيــم  غــري  ســكايلر  األمريكيــة 

الجمهــور بأدائهــا  المتميــز بصحبــة  أوركســترا الوتريــات.

نظم االتحاد الدولي للجوجيتسو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019 والتي أقيمت في مبادلة آرينا في أبوظبي برعاية اتحاد اإلمارات للجوجيتسو.

تبــارى أكثــر مــن 1.500 العــب مــن 69 دولــة فــي هــذه المســابقة التــي دامــت تســعة أيــام وشــملت فعاليــات القســم المفتــوح وقســم فئــات األعمــار ومســابقة البــارا 
والشــباب. الجوجيتســو 

تولــت أبوظبــي، عاصمــة الجوجيتســو، مســؤولية إقامــة الفّعاليــة بعــد النجــاح الباهــر الــذي حققتــه فــي دعــم الرياضــة ورعايــة األبطــال والبطــوالت إلــى جانــب إنجازاتهــا فــي 
تنظيــم المباريــات الدوليــة الرئيســية ســنويًا )بطولــة أبوظبــي العالميــة لمحترفــي الجوجيتســو وجولــة أبوظبــي جرانــد ســالم للجوجيتســو(.

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019
من 16 إلى 24 نوفمبر 2019

دوري أبوظبي تي10 الدولي للكريكيت
من 15 إلى 24 نوفمبر 2019

منــذ انطالقــه فــي عــام 2017، أصبــح دوري أبوظبــي تــي10 الدولــي للكريكيــت الــدوري الوحيــد فــي العالــم الــذي يســتقطب المزيــد مــن الجماهيــر ونجــوم 
الكريكيــت كل عــام.

وبالتعــاون مــع مجلــس أبوظبــي الرياضــي ودوري أبوظبــي للكريكيــت تســتضيف دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي هــذا الحــدث العالمــي كإضافــة إلــى رصيدهــا 
مــن رعايــة األحــداث الرياضيــة المتميــزة. 

أصبــح دوري أبوظبــي تــي10 الدولــي للكريكيــت المعتمــد مــن المجلــس الدولــي للكريكيــت والمرخــص مــن مجلــس اإلمــارات للكريكيــت ثالــث أكثــر دوري 
مشــاهدة فــي العالــم، حيــث بلــغ عــدد مشــاهديه حــول العالــم أكثــر مــن 100 مليــون مشــاهد فــي موســمه الثالــث.

كمــا أصبــح دوري أبوظبــي تــي10 مــن أهــم الفّعاليــات التــي ال يمكــن تفويتهــا وأحــدث األصــول الرياضيــة الرســمية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة باإلضافــة 
إلــى المباريــات الثالثيــة اليوميــة؛ ممــا أتــاح فرصــة رائعــة أمــام 140,000 مشــجع لمشــاهدة 66 العبــًا عالميــًا فــي ملعــب أبوظبــي للكريكيــت الــذي شــهد تتويــج 

فريــق مارثــا آريبيــا كأبطــال لعــام 2019.

ــدًا مــن نجــوم  ــح الراعــي الرســمي لرياضــة الكريكيــت تــي 10 باســتضافتها مزي وستشــهد هــذه الشــراكة الممتــدة لخمــس ســنوات علــى تحــول أبوظبــي لتصب
العالــم والجماهيــر والمذيعيــن وتوفيرهــا تجربــة أفضــل للمشــجعين.
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أسبوع سباق 
أبوظبي

من 21 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2019

انطلــق “أســبوع ســباق أبوظبــي” فــي 2019 بقــوة، حيــث أتــاح للجمهــور فــي أنحــاء المدينــة 10 أيــام حافلــة بسلســلة مــن األنشــطة 
ــة التــي ال يمكــن تفويتهــا. كمــا قــدم عــروض التوقــف لالســتراحة وتلقــي الخدمــات  ــة والحفــالت الموســيقية والعالمي الترفيهي
بأســعار متميــزة، فضــاًل عــن المطاعــم الراقيــة وحمــالت الســباق الترويجيــة فــي األماكــن الســياحية الجذابــة والحدائــق الترفيهيــة 

ومالعــب الجولــف والفنــون والبرامــج الثقافيــة وغيرهــا.

وباإلضافــة إلــى فّعاليــة ســباق جائــزة االتحــاد للطيــران الكبــرى للفورمــوال 1، ضــم أســبوع ســباق أبوظبــي عــددًا كبيــرًا مــن األنشــطة 
فــي هــذه األجــواء المفعمــة بالحيويــة إلــى جانــب العــروض الحيــة التــي أحياهــا أكبــر الفنانيــن المشــهورين عالميــًا فــي مجــال 
الموســيقى مــع فرصــة اإلقامــة فــي الفنــادق المليئــة بأجــواء الســباق الحماســية وعــروض الســبا وبرامــج الترفيــه الحصريــة فــي 
الحدائــق الترفيهيــة ومالعــب الجولــف. كمــا وفــر هــذا األســبوع االســتمتاع بالحفــالت الليليــة التــي لــم تخــُل أيضــًا مــن أجــواء الســباق 

الحماســية، ســواء علــى البــر أو فــي اليخــوت فــي جميــع أنحــاء المدينــة. 

وخالل السباق، تم شغل 34 فندقًا وزيارة 12 معلمًا سياحيًا وثماني نواٍد ليلية و36 مطعمًا و30 ساحة توقف لالستراحة .

سباق جائزة االتحاد 
للطيران الكبرى 

للفورموال 1
29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2019

أقيمــت الــدورة الحاديــة عشــرة مــن ســباق جائــزة أبوظبــي الكبــرى فورمــوال 1 بتنظيــم مــن شــركة أبوظبــي إلدارة رياضــة 
الســيارات وبرعايــة االتحــاد للطيــران.

ــي 90.000 مشــاهد منهــم %70 مــن خــارج اإلمــارات، حيــث اســتمتعوا  ــة حوال ــغ عــدد الجمهــور الــذي حضــر الفّعالي وبل
بالســباق والموســيقى وعــروض المشــاهير واالحتفــاالت فــي جميــع أنحــاء العاصمــة. كمــا قــام بعــض الفنانيــن العالمييــن 

مثــل مارشــميلو والنــا دل راي وذا كيلــرز وفيوتشــر وغوتشــي مانــي بإحيــاء حفــالت مــا بعــد الســباق.

ماراثون أدنوك أبوظبي
6 ديسمبر 2019

كانــت هــذه النســخة مــن ماراثــون أدنــوك أبوظبــي أكبــر حــدث رياضــي 
مجتمعــي أقيــم فــي العاصمــة، حيــث أشــرف مجلــس أبوظبــي الرياضــي 
)أدنــوك(  الوطنيــة  أبوظبــي  بتــرول  شــركة  وقامــت  تنظيمهــا  علــى 
برعايتهــا. كمــا شــارك فــي الســباق االفتتاحــي لهــذه الفّعاليــة أكثــر مــن 
17.000 متســابق تنافســوا علــى الفــوز بجوائــز ماليــة قدرهــا 388.000 
دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 1.4 مليــون درهــم(. وكان الفــوز فــي النســخة 
ــن كيبيجــو  ــي روب ــوك أبوظبــي مــن نصيــب الكين ــون أدن ــة مــن ماراث الثاني

والكينيــة فيفيــان كيبالجــات.

مهرجان ليوا الدولي 
- تل مرعب

من 26 ديسمبر 2019 إلى 10 يناير 2020

ــع عــام 2019 لمــدة أســبوع  ــذي انتظــره الجمي ــل مرعــب ال عــاد مهرجــان ت
فــي صحــراء ليــوا ليجــذب أشــهر متســابقي الســيارات الرياضيــة علــى الطــرق 
غيــر الممهــدة فــي المنطقــة ويوفــر فرصــة االســتمتاع بفّعاليــات المهرجــان 
التــي لــم تخــُل مــن األنشــطة المثيــرة ومغامــرات رياضــة الســيارات الحديثــة.

أقدمــت اللجنــة العليــا لمهرجــان ليــوا الدولــي علــى تنظيــم هــذه الفعاليــة 
وســباق  الســيارات  ســباق  المهرجــان  وضــم  المغامــرة،  رياضــات  لعشــاق 
وبطولــة  والخيــول  الهجــن  وســباق  الموتوكــروس  وبطولــة  الدراجــات 
ــل  الصقــور ومســابقة الســيارات الكالســيكية وغيرهــا. وكان ســباق قمــة ت
ــان الرمليــة فــي العالــم -  ــه أحــد أعلــى الكثب مرعــب - الــذي يــرى البعــض أن

أهــم أحــداث المهرجــان.
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البطولة اآلسيوية 
للمواي تاي 2019

من 17 إلى 21 ديسمبر 2019

اســتضافت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة البطولــة اآلســيوية 
تــاي ألول مــرة عــام 2019 فــي أبوظبــي، حيــث شــارك  للمــواي 
ــة  ــة فــي هــذه البطول ــر مــن 35 دول ــر مــن 300 رياضــي مــن أكث أكث
التــي اســتمرت لخمســة أيــام، وأقيمــت فّعالياتهــا بقاعــة مــواي تــاي 

الرياضيــة علــى كورنيــش أبوظبــي.

كمــا شــهدت إمــارة أبوظبــي انطــالق “بطولــة آســيا للشــباب” التــي 
علــى  حائــز  حــدث  أهــم  فــي  المنافســة  فرصــة  لليافعيــن  وفــرت 

الميداليــات فــي آســيا.

أفكار أبوظبي
من 27 إلى 28 مارس 2019

احتضــن مهرجــان أفــكار أبوظبــي الــذي اســتمر لمــدة يوميــن بعــض 
مــن أفضــل المفكريــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــتى 
ــات التــي  ــر الفــرص والتحدي ــة استكشــاف بعــض أكب ــم بغي أنحــاء العال
نواجهــا فــي العصــر الحالــي. وأقيمــت الــدورة الثالثــة للمهرجــان فــي 
أنجــع  مــن  مجموعــة  فيهــا  وشــاركت  أبوظبــي،  نيويــورك  جامعــة 
القطاعــات،  مــن  العديــد  فــي  والعالمييــن  اإلماراتييــن  المتحدثيــن 
مثــل القطــاع الحكومــي وقطــاع األعمــال والقطاعــات األكاديميــة 
واإلعــالم. وتفّضــل كل مــن معالــي الدكتــور أنــور بــن محمــد قرقــاش، 
ومعالــي  الخارجيــة،  للشــؤون  الدولــة  ووزيــر  الــوزراء  مجلــس  عضــو 
رئيــس الــوزراء البريطانــي األســبق غــوردون بــراون، ومــاري لــو جيبســن 
الرئيســة التنفيذيــة للهندســة فــي شــركة فيســبوك، ولوســي هوكينــغ 
الصحفيــة واألكاديميــة والناشــطة الخيريــة، بالمشــاركة فــي المنتــدى 
مخاطــر  مثــل  الســاحة  علــى  الموضوعــات  أهــم  بعــض  ومناقشــة 
لفهــم  المبذولــة  المجهــودات  وآخــر  الجديــدة  اإللكترونيــة  الحــروب 

العقــل البشــري وتعزيــز وظائفــه.

مهرجان أبوظبي - مجموعة 
أبوظبي للثقافة والفنون

من 7 إلى 30 مارس 2019

مهرجان ليوا 
للرطب

من 17 إلى 27 يوليو 2019

الثقافــي  أبوظبــي  مهرجــان  وتنظيــم  بتقديــم  والفنــون  للثقافــة  أبوظبــي  مجموعــة  قامــت 
الســنوي تحــت رعايــة معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان، عضــو مجلــس الــوزراء ووزيــر 
ــة  ــا هــي الدول ــة كوري ــت جمهوري ــك المهرجــان شــعار “ثقافــة العــزم”. وكان ــى ذل التســامح، وتبن

ضيفــة شــرف.

تواصــل المهرجــان مــع الجميــع فــي شــتى أنحــاء العالــم مــن خــالل إقامــة عــدد مــن اللجــان 
المشــتركة والعــروض الدوليــة التــي تــروج الموســيقى والفــن والثقافــة فــي الدولــة. واســتضاف 
المهرجــان أكثــر مــن 100 فّعاليــة و18 عمــاًل إنتاجيــًا ولجنتيــن فــي 25 مكانــًا شــارك فيهــا أكثــر مــن 

500 فنــان مــن 17 دولــة.

قامــت لجنــة إدارة المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة بتنظيــم الــدورة الخامســة عشــرة مــن مهرجــان ليــوا للرطــب. واحتفــظ 
هــذا المهرجــان الســنوي الــذي أقيــم فــي منطقــة الظفــرة بإمــارة أبوظبــي بمكانتــه كأحــد أهــم عوامــل الجــذب الســياحية، حيــث تؤمــه 
عشــرات اآلالف مــن الــزوار مــن جميــع أنحــاء دولــة اإلمــارات. وكعادتــه، ضــم المهرجــان مجموعــة متميــزة مــن األنشــطة والمســابقات 
المعروفــة بانتســابها للتــراث اإلماراتــي. كمــا أقبــل أكثــر مــن 700.000 زائــر مــن مختلــف المناطــق خصيصــًا لحضــور المهرجــان الــذي يعــد 

مــن أشــهر المنتديــات التــي تســعى لترويــج العــادات والتقاليــد اإلماراتيــة.
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معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب

من 24 إلى 29 إبريل 2019

موسيقى 
أبوظبي 

الكالسيكية

افتتــح الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب 
فــي دورتــه التاســعة والعشــرين، والــذي يمثــل منبــرًا هامــًا لمجــال  النشــر فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. وكان ضيــف الشــرف 
ــل  لهــذا العــام جنــاح الهنــد الــذي شــهد وضــع برنامــج المعــرض الــذي هــدف إلــى إظهــار التنــوع والثــراء المميــز لثقافــة الدولــة. مّث

الجنــاح وفــٌد كبيــٌر ضــم أكثــر مــن 100 عضــو مــن الناشــرين والنقــاد واألدبــاء والُكّتــاب.

شــهد معــرض 2019 إقبــااًل كبيــرًا، حيــث زاد عــدد زواره بنســبة %18 عــن عــام 2018. كمــا رحــب المعــرض بنحــو 1.010 دار نشــر مــن 
50 دولــة لعــرض أكثــر مــن 500.000 كتــاب بعــدة لغــات.

نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي موســم موســيقى أبوظبــي الكالســيكية لعــام 2019، حيــث اســتضافت سلســلة عالميــة مــن 
البرامــج الوطنيــة والدوليــة مــن الموســيقى الكالســيكية والتقليديــة إلــى العاصمــة.

ــة وعــروض  ــة الفردي ــة والحفــالت الغنائي ــزة بمشــاركة فــرق األوركســترا الســيمفونية العالمي قــدم البرنامــج العــروض الكالســيكية الممي
ــة الجديــدة. ــار وناشــئين مــن مختلــف البلــدان، مــع مجموعــة كبيــرة  مــن عــروض الفنــون األدائيــة والعــروض الحّي الباليــه لفنانيــن كب

مهرجان الحرف والصناعات 
التقليدية

من 30 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2019

مهرجان نوراي 
فيست

من 22 إلى 24 نوفمبر 2019

أقيــم مهرجــان الحــرف والصناعــات التقليديــة الســادس بهــدف تشــجيع 
المهرجــان  وحمــل  ألعمالهــم.  والترويــج  التقليديــة  الحــرف  ممارســي 
شــعار “ِحــرُف أجدادنــا، َفخــُر شــعبنا”، حيــث أتــاح للــزوار فرصــة التعــرف 
مشــاهدة  خــالل  مــن  األجــداد  مهــارة  وتقديــر  المنطقــة  تاريــخ  علــى 
العــروض التقليديــة واالســتمتاع بمجموعــة مــن األنشــطة التــي تحتفــي 

بثقافــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الغنيــة.

شــهد منتجــع جزيــرة زايــا نــوراي الخــاص أول فّعاليــة لمهرجــان نــوراي 
زائــر   2.500 مــن  أكثــر  المهرجــان  اإلمــارات. حضــر  فــي دولــة  فيســت 
كمــا  للجميــع..  المناســبة  المميــزة  التجــارب  مــن  بالعديــد  اســتمتعوا 
اســتمتع الــزوار بحفــالت بــرك الســباحة التــي أقيمــت فــي أركان الجزيــرة 
وحفــالت غــروب الشــمس علــى الشــاطئ، إلــى جانــب حفــل الضيــوف 
المميزيــن مــن كبــار الشــخصيات والــذي أحيــاه بعــض منســقي األغانــي 
المشــهورين خــالل يومــي الحفــل مثــل أوديــو فــالي وســتيف الولــر 

وتايجــا ومانــدي وســاتوري وســيرج ديفانــت.
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مهرجان الشيخ زايد 
التراثي

من 29 نوفمبر إلى 1 فبراير 2020

أقيــم مهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي بالتزامــن مــع احتفــاالت العيــد الوطنــي اإلماراتــي مــن تنظيــم وزارة شــؤون الرئاســة 
فــي منطقــة الوثبــة. شــهد المهرجــان مســيرة االتحــاد والموســيقى الحيــة والمعــارض وعــروض األداء الفنيــة فضــاًل 
عــن إقامــة جنــاح ومعــرض كبيــر لعــرض تــراث وثقافــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وانضــم إلــى دورة المهرجــان 
لعــام 2019 عــدٌد مــن المشــاركين مــن 40 دولــة، وشــهدت الفّعاليــات المخصصــة واألنشــطة الترفيهيــة الخاصــة 

لألطفــال مثــل الحدائــق والمالعــب الترفيهيــة.

معرض “فن أبوظبي”
من 21 إلى 23 نوفمبر 2019

يمثــل معــرض “فــن أبوظبــي” الســنوي منصــة للمعــارض الفنيــة المتميــزة مــن جميــع أنحــاء العالــم. وتمكــن المعــرض 
ــن  ــدة لتشــجعي الفناني ــادرات الجدي ــرًا وّنظــم مجموعــة مــن المب ــة عشــرة مــن جــذب 9.341 زائ ــه الحادي فــي دورت
ــع أهــم أعمــال المعــارض  ــات بي ــن. كمــا ّشــكل المعــرض منصــة شــهدت عملي ــن والدوليي ــار المحليي ــن الكب والّقيمي
المشــاركة وقــدم الفرصــة فــي عــرض أعمــال الفنانيــن التركيبيــة وأعمــال جديــدة علــى جمهــور كبيــر انتظرهــا القتنائهــا 

واالســتمتاع بهــا.

مهرجان الظفرة
من 9 إلى 25 ديسمبر 2019

ــة –  ــات والبرامــج الثقافي ــة إدارة المهرجان ــم لجن ــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي وتنظي ــة دائ ــم مهرجــان الظفــرة برعاي أقي
أبوظبــي، ليعــرض أســلوب الحيــاة البدويــة المميــز مــن خــالل مجموعــة مــن األنشــطة التراثيــة اإلماراتيــة، مثــل إلقــاء الشــعر 

وســباق الهجــن والمــزادات التــي تمثــل الســوق التراثــي  لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، فضــاًل عــن عــروض األطفــال.

مهرجان الشتاء
في جزيرة الماريه

من 5 إلى 24 ديسمبر 2019

أقيمــت فّعاليــة مهرجــان الشــتاء علــى ممشــى الواجهــة البحريــة لغاليريــا وشــملت الكثيــر مــن األنشــطة المتميــزة، حيــث 
اســتمتع الــزوار بهــذه االحتفاليــة التفاعليــة والترفيهيــة وتجربــة المســيرات واألجــواء الشــتوية الرائعــة فــي منطقــة الثلــج 
ــة المناســبة لألطفــال. ــة والموســيقى، فضــاًل عــن مجموعــة ورش العمــل الفنيــة والحــرف اليدوي ــه المتجول وعــروض البالي
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بطولة مبادلة 
العالمية للتنس

من 19 إلى 21 ديسمبر 2019

العالميــة  الرياضيــة  األجــواء  أبوظبــي ســنويًا  العاصمــة  تشــهد 
المميــزة التــي توفرهــا بطولــة مبادلــة العالميــة للتنــس منــذ عــام 
2009. ومواصلــة لهــذه المســيرة، أقيمــت دورة البطولــة الثانيــة 

عشــرة فــي أبوظبــي كالمعتــاد.
أتيــح للمدعويــن حضــور هــذه البطولــة لالســتمتاع بمشــاهدة 
علــى  تنافســوا  الذيــن  المحترفيــن  التنــس  العبــي  مــن  نخبــة 
مــدار ثالثــة أيــام فــي سلســلة مباريــات اعتمــدت علــى إقصــاء 

المهــزوم.

أربــع  البطولــة  لقــب  علــى  الحائــز  دجوكوفيتــش  نوفــاك  عــاد 
مــرات إلــى أبوظبــي إلثبــات جدارتــه  باللقــب إلــى جانــب رافاييــل 
نــادال الالعــب رقــم 1 فــي العالــم وســتيفانوس تيســتيباس بطــل 

ــة لرابطــة محترفــي التنــس. ــة العالمي ــات الجول نهائي

ــة للمــرة الخامســة بعــد  ــى لقــب البطول ــادال عل ــل ن وحــاز رافايي
ــزع الفــوز مــن  ــة دامــت ثــالث ســاعات بعــد أن انت ــاراة ملحمي مب

غريمــه ســتيفانوس تيســتيباس.

ذا ريج 
من 6 إلى 8 مارس 2019

ّمثــل “مهرجــان ذا ريــج” مفهومــًا مبتكــرًا لمعــرض 
الشــتاء الــذي يجمــع بيــن العــروض المســرحية الحيــة 
والعــروض الكوميديــة، وعــرض آخــر صيحــات الموضــة 
والمشــروبات  المأكــوالت  مــن  كبيــرة  ومجموعــة 

للحضــور.

كمــا نظــم المهرجــان فّعاليــة لسلســلة مــن معــارض 
وحفــالت  والدولييــن  المحلييــن  للبائعيــن  القهــوة 
الفنانيــن مثــل عيســى المــرزوق وعــرض كوميديــان 
الكوميديــا الــذي أضيــف إلــى برنامــج الفعاليــة ألول 

مــرة عــام 2019.

 Project
 Warehouse

برعاية 
فستمبر 

من 15 إلى 18 مايو 2019

أقيــم معــرض “بروجكــت ويرهــاوس” مــن تنظيــم فســتمبر 
مــن جديــد فــي ميــدان  دو فــي أبوظبــي ألول مــرة عــام 

.2019

متميــزة  منصــة  ويرهــاوس  بروجكــت  معــرض  وفــر 
لالحتفــاء بمجموعــة كبيــرة مــن األزيــاء والفنــون المعاصــرة 
ســلط  كمــا  المبــارك.  رمضــان  شــهر  طــوال  والترفيهيــة 
المعــرض الضــوء علــى األعمــال الفنيــة فــي األســاس، حيــث 
تنــاول عــددًا مــن الموضوعــات المهمــة مثــل تمكيــن المــرأة 
والحيــاة اإلماراتيــة الريفيــة ومجتمعــات التعديــن التاريخيــة 

فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.

كمــا وفــر المعــرض منصــة لعــرض أعمــال عــدد مــن الفنانيــن 
ــاح الفرصــة لنحــو 30  متجــر و16   المحلييــن والدولييــن، وأت

مطعمــًا و11 فنانــًا و20 عرضــًا  ترفيهيــًا للمشــاركة.

معارض التجزئة
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موسم فنون 
الطهي في أبوظبي

من 31 أكتوبر إلى 14 ديسمبر 2019

احتفــل موســم فنــون الطهــي فــي أبوظبــي ب المطاعــم العالميــة وكبــار 

العــروض  مــن  مجموعــة  شــمل  كمــا  أســابيع،  ســتة  مــدار  علــى  الطهــاة 

والفّعاليــات التــي اســتمتع بهــا محبــو الطعــام مــن كل مــكان، حيــث حضــر 

الموســم أكثــر مــن 100.000 مــن ســكان الدولــة والــزوار الدولييــن إلــى جانــب 

أنحــاء اإلمــارة. 300 مطعــم مــن جميــع  مشــاركة 

تضمــن الموســم ثــالث فّعاليــات أساســية ســلطت الضــوء علــى فنــون الطهــي 

وجذبــت أكثــر مــن 112.000 زائــٍر، وشــملت ميغــا ميــال ومــذاق أبوظبــي وعالــم 

طعــام أبوظبــي ومنصــة تجــارة األغذيــة والمشــروبات الدوليــة، وســيال الشــرق 

األوســط وجوائــز تايــم أوت ألفضــل المطاعــم التــي توجــت 64 فائــزًا فــي 22 

فئــة مختلفــة.

تجارة التجزئة
أنشــأت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي، بالتضامــن 

بيــع  التســوق، مبــادرة  التجزئــة ومراكــز  تجــار  مــع كبــار 

مــن  عــددًا  دعمــت  والتــي  أبوظبــي،  فــي  التجزئــة 

التجزئــة”. قطــاع  “تقويــم  الفتتــاح  الكبــرى  الحمــالت 

أبوظبــي  فــي  بالتجزئــة  البيــع  مبــادرات  ضمــن  ومــن 

ــذي اســتمر 24  حســومات الربيــع ومهرجــان التســوق ال

ســاعة وحســومات  الصيــف والشــتاء. وقــد ســاهمت 

زيــادة اإلقبــال علــى  مبــادرة حســومات  الصيــف فــي 

مراكــز التســوق خــالل الموســم، حيــث وصــل عــدد الــزوار 

إلــى أكثــر مــن 5.4 مليــون زائــر. كمــا حققــت مبــادرات 

مليــون   200 إجمالــي  والشــتاء  الصيــف  حســومات  

و150 مليــون درهــم علــى التوالــي فــي  مراكــز التســوق 

والمتاجــر فــي اإلمــارة.

احتفاالت اليوم الوطني لدولة المبادرات الرائدة
اإلمارات العربية المتحدة

2 ديسمبر 2019

تمــت دعــوة الســكان والــزوار إلــى كورنيــش عاصمــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
لالحتفــال بــروح االتحــاد ضمــن فعاليــات  احتفــاالت اليــوم الوطنــي الـــ 48 التــي 

نظمتهــا دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي.

المبهجــة  للجميــع  االســتمتاع بعــرض لأللعــاب  وأتاحــت  هــذه االحتفــاالت 
الناريــة الراقصــة لمــدة 10 دقائــق متواصلــة،  باإلضافــة إلــى عــروض الزالجــة 

المائيــة الطائــرة وعــروض الدراجــات المائيــة الناريــة وعــرض الليــزر.

وقــد شــارك فــي هــذه االحتفــاالت ســكان وزوار اإلمــارة لتخليــد ذكــرى االتحــاد 
ــة اســتثنائية ال ُتنســى.  ــة جماعي ، حيــث جمعتهــم األجــواء الحماســية فــي تجرب
وكانــت هــذه االحتفــاالت مــن أفضــل الفّعاليــات التــي ضمــت العــروض المائيــة 

والهوائيــة الرائعــة التــي قدمهــا أفضــل المؤديــن العالمييــن.

وقــد أقيــم عــرض األلعــاب الناريــة الراقصــة الــذي اســتمر 10 دقائــق وعــرض 
الليــزر ومجموعــة مــن العــروض العالميــة علــى مســاحة 2 كيلــو متــر.

كمــا نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي عــرض األلعــاب الناريــة فــي 
مهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي فــي تمــام الســاعة 20:00 مســاًء فــي اليوم نفســه.  
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احتفاالت العام الجديد 
في أبوظبي

برونو مارس

أقيــم حفــل اســتقبال العــام الجديــد فــي جزيــرة يــاس بحضــور 
الفنــان العالمــي الشــهير برونــو مــارس الحائــز علــى جائــزة 

الجرامــي 11 مــرة.

وانتهــى عــام 2019 مــع حفــل جزيــرة الماريــة الــذي   جمــع 
الفــن   نجــوم  أشــهر  مــن  عــددًا  وضــم  والــزوار   المقيميــن 
حيــث احتفــل الجميــع باســتقبال  العــام الجديــد فــي ظــل  
أجــواء مليئــة باأللعــاب الناريــة. واســتمتع الجمهــور بالحفــل 
الغنائــي  الــذي ضــم نجــم مصــر والعالــم العربــي تامــر حســني 
والنجمــة اللبنانيــة نانســي عجــرم. وفــي ختــام الحفــل، جــرى  
العــد التنازلــي الحماســي عنــد  منتصــف الليــل، ثــم اســتمتع 
ــة  اســتمر 10 دقائــق  الحضــور بعــرض مبهــر  لأللعــاب الناري
متواصلــة. كمــا اســتمتع الحضــور  بعــروض األلعــاب الناريــة  
التــي أقيمــت علــى كورنيــش أبوظبــي وشــاطئ الســعديات 

ــرة يــاس وقصــر اإلمــارة ومنطقــة الظفــرة.  والعيــن وجزي

كمــا نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي عــددًا مــن 
 28 الجديــد بمشــاركة  للعــام  الترويــج  فّعاليــات وحمــالت 

فندقــًا فــي المدينــة.
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تواصل أبوظبي بذل المزيد من جهودها 
لترسيخ مكانتها كمركز رائد لألعمال 

ووجهة سياحية رائدة تستضيف 
المسافرين من رجال األعمال والمهنيين 
من قطاع االجتماعات والحوافز التجارية 

والمؤتمرات والمعارض.

اســتضافت عاصمــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أكثــر مــن 250 
فّعاليــة تجاريــة فــي عــام 2019 ضمــت مئــات اآلالف مــن المهنييــن 
مــن مختلــف القطاعــات التــي تشــمل النفــط والغــاز والدفــاع والرعايــة 
المتناميــة  لســمعتها  وتقديــرًا  الحضريــة.  والحلــول  والماليــة  الصحيــة 
كوجهــة رائــدة للســياحة التجاريــة، حصلــت أبوظبــي علــى لقــب “وجهــة 
األعمــال الرائــدة فــي الشــرق األوســط” فــي جوائــز الســفر العالميــة فــي 

عــام 2019.

كان لمكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات دوٌر رئيســي فــي نجــاح العــام 2019 مــن حيــث تنظيــم المعــارض 

والفعاليــات التجاريــة الدوليــة الكبــرى. وباعتبــاره الجهــة التــي تشــرف علــى تطويــر ودعــم الفعاليــات 

التجاريــة فــي جميــع أنحــاء إمــارة أبوظبــي، يواصــل المكتــب دعــم أبوظبــي كأحــد رواد الفعاليــات التجاريــة 

العالميــة الفعالــة مــن خــالل العمــل مــع المكاتــب الدوليــة والجهــات المعنيــة. ولتعزيــز مســتوى الوعــي 

بشــأن قــدرة أبوظبــي علــى اســتضافة جميــع أنــواع الفعاليــات المؤسســية وغيــر التجاريــة واســتقطاب 

ــع  ــة اإلمــارات، يعمــل المكتــب كمركــز شــامل لجمي ــى عاصمــة دول ــة إل المؤتمــرات والمعــارض العالمي

متطلبــات التخطيــط لفعاليــات األعمــال، ويقــدم المســاعدة مــن حيــث البحــث المخصــص واســتراتيجيات 

تقديــم طلبــات العطــاءات لضمــان التنافســية.
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ُتعــد مبــادرة “فــرص أبوظبــي” أحــد برامــج الحوافــز الماليــة المهمــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة 
التــي  والفعالــة  المبتكــرة  التجاريــة  الفعاليــات  اســتضافة  خــالل  مــن  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

تتماشــى مــع الرؤيــة االقتصاديــة 2030 إلمــارة أبوظبــي.

الترفيهيــة  600 مليــون درهــم لدعــم المهرجانــات واألنشــطة  2019 ميزانيــة بقيمــة  الثقافــة والســياحة - أبوظبــي عــام  خصصــت دائــرة 
والتجاريــة فــي العاصمــة كجــزء مــن برنامــج “غــدًا 21”. وتعمــل هــذه االســتثمارات، إلــى جانــب برنامــج “فــرص أبوظبــي” الــذي نظمــه مكتــب 
أبوظبــي للمؤتمــرات، علــى تقديــم دعــم إضافــي بغــرض تعزيــز العــروض وتشــجيع تنظيــم المحتــوى والبرامــج للفعاليــات المســتدامة ومتعــددة 

التخصصــات.

ويقــوم مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات بدعــم 121 فّعاليــة مــن الفعاليــات التجاريــة فــي إطــار برنامــج “فــرص أبوظبــي” الــذي اســتضاف 584.252 
زائــرًا مــن قطــاع االجتماعــات والحوافــز التجاريــة والمؤتمــرات والمعــارض فــي أبوظبــي.

فرص أبوظبي

الفعاليات الرئيسية

أطلــق مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات حملــة أبوظبــي - التجــارب االســتثنائية فــي يونيــو 2019 لزيــادة عــدد االجتماعــات ورحــالت ســياحة الحوافــز وزيــادة العائــدات واإلقامــات 
فــي الفنــادق خــالل موســم الصيــف المنخفــض علــى مســتوى اإلشــغال الفندقــي فــي أبوظبــي. اســتهدفت الحملــة وصــول مجموعــات مــن قطــاع االجتماعــات والحوافــز 
التجاريــة والمؤتمــرات والمعــارض مــن يونيــو إلــى أكتوبــر 2019. وقــدم مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات الدعــم المالــي وغيــر المالــي كقيمــة مضافــة للعمــالء أثنــاء إقامتهــم فــي 

أبوظبــي. وتــم توجيــه الدعــم نحــو التجــارب الثقافيــة اإلماراتيــة والمعالــم الســياحية وبنــاء الفريــق والعــروض الثقافيــة وحفــالت العشــاء حســب حجــم المجموعــة.

كما ارتبط الدعم بشرط قضاء ليلتين في أبوظبي والمشاركة في اجتماع لنصف يوم أو إقامة نشاط بناء الفريق أو فعالية حفل عشاء لالستفادة من برنامج الدعم.

وأثمرت الحملة عن حجز 21.217 ليلة فندقية في أبوظبي على مدار 5 أشهر )يونيو - أكتوبر 2019(.

أبوظبي – التجارب االستثنائية

حملة فرص أبوظبي الصيفية من تنظيم 
مكتب أبوظبي للمؤتمرات 

نتائج الحملة
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أطلــق مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات مبــادرة “النخبــة” الخاصــة بمســاهمات أعضــاء برنامــج نخبــة األعمــال تقديــرًا لمجهوداتهــم الكبيــرة فــي جعــل إمــارة أبوظبــي مــن أكبــر رواد 
الفعاليــات التجاريــة علــى المســتوى العالمــي. ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى جمــع الخبــراء مــن أصحــاب اآلراء واألفــكار المنســجمة فــي مختلــف المجــاالت لعقــد جلســات العصــف 
الذهنــي والخــروج بأفــكار مــن شــأنها المســاهمة فــي إنجــاح ســياحة المؤتمــرات فــي أبوظبــي. وقدمــت أبوظبــي، بالتضامــن مــع برنامــج ســفراء النخبــة منــذ انطاقــه عــام 
2017، نحــو 83 عطــاًء الســتضافة المؤتمــرات الدوليــة مــن ســبعة قطاعــات ونجحــت فــي الحصــول علــى 31 منهــا؛ ممــا ســاهم فــي قــدوم 59.700 وفــٍد إلــى إمــارة أبوظبــي.

أســس مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات أول لجنــة استشــارية لقطــاع االجتماعــات والحوافــز التجاريــة والمؤتمــرات والمعــارض جمعــت رواد أفضــل وكاالت القطــاع فــي الصيــن، 
وذلــك بهــدف تعزيــز الوعــي بإمــارة أبوظبــي كوجهــة مناســبة لقطــاع االجتماعــات والحوافــز التجاريــة والمؤتمــرات والمعــارض. وتعمــل اللجنــة االستشــارية علــى تحديــد 
االتجاهــات والمتطلبــات والتحديــات فــي ســوق القطــاع المعنــي ومشــاركتها بهــدف دعــم مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات فــي زيــادة عــدد المســافرين مــن الصيــن إلــى أبوظبــي 

ومســاهمتها فــي رفــع معــدل فــوز إمــارة أبوظبــي بعطاءاتهــا المقدمــة فــي قطــاع االجتماعــات والحوافــز التجاريــة والمؤتمــرات والمعــارض.

جوائز النخبة

المجلس االستشاري لقطاع االجتماعات والحوافز 
التجارية والمؤتمرات والمعارض في الصين

ُتعــد الجمعيــة الدوليــة للمؤتمــرات واالجتماعــات الجهــة الرائــدة عالميــًا فــي مجــال إدارة االجتماعــات والفعاليــات الدوليــة ونقلهــا وتوفيــر منصــات إقامتهــا، وتضــم مــا يزيــد عــن 
1100 شــركة ومنظمــة مــن أكثــر مــن 100 دولــة. وتختــص الجمعيــة، منــذ تأســيها قبــل 55 عــام، بالعمــل فــي قطــاع االجتماعــات الدوليــة وتوفيــر البيانــات الازمــة وقنــوات 
التواصــل وفــرص تنميــة األعمــال. وستســاهم شــراكة مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات مــع الجمعيــة الدوليــة للمؤتمــرات واالجتماعــات لمــدة عاميــن )2020-2019( فــي ترســيخ 

مكانــة أبوظبــي كوجهــة مائمــة الحتضــان الفعاليــات التجاريــة العالميــة والتعريــف الحصــري بمكانتهــا وإمكانياتهــا لــدى كبــار التنفيذييــن فــي الجمعيــة.

تعــد جمعيــة المديريــن التنفيذييــن لســياحة الحوافــز منظمــة الفعاليــات التجاريــة الوحيــدة المتخصصــة فــي صناعــة ســياحة الحوافــز العالميــة. وتضــم الجمعيــة 2.500 عضــٍو 
فــي 90 دولــة ممــن يعملــون فــي المؤسســات والــوكاالت وشــركات الطيــران وشــركات الســياحة وعــد كبيــر مــن ساســل إمــداد الوجهــة.

ويعــد قطــاع ســياحة الحوافــز أســرع القطاعــات نمــوًا ضمــن صناعــة االجتماعــات والحوافــز التجاريــة والمؤتمــرات، حيــث يتميــز بأعلــى نصيــب إلنفــاق الفــرد ويمتلــك أكثــر 
ساســل اإلمــداد توســعًا. وأعلــن مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات عــام 2019 عــن شــراكته مــع جمعيــة المديريــن التنفيذييــن لســياحة الحوافــز التــي ستســاهم فــي زيــادة الفــرص 
فــي تعزيــز الوعــي بإمــارة أبوظبــي كوجهــة عالميــة لقطــاع االجتماعــات والحوافــز التجاريــة والمؤتمــرات والمعــارض، فضــًا عــن التواصــل مــع أعضــاء الجمعيــة مــن مختلــف 

الجهــات المعنيــة.

الجمعية الدولية للمؤتمرات 
واالجتماعات

جمعية المديرين التنفيذيين 
لسياحة الحوافز 

الشراكات
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شركة ماكس لتأمينات الحياة
من 1 إلى 4 أغسطس 2019

رحلة مكتب “جونهي” للمحاماة 2019
من 25 إلى 28 أكتوبر 2019

تأسســت شــركة ماكــس لتأمينــات الحيــاة عــام 2019 فــي الهنــد، وتضــم 239 مكتبــًا إلدارة أصــول تقــدر بـــ 9.3 مليــار دوالر أمريكــي. وتعــد الشــركة إحــدى شــركات ماكــس 
للخدمــات الماليــة وأكبــر شــركة تأميــن فــي القطــاع الخــاص غيــر المصرفــي فــي الهنــد. نظمــت الشــركة رحــالت ســياحة الحوافــز الســنوية إلــى أبوظبــي ألفضــل موظفيهــا 

ــرًا إلــى العاصمــة اإلماراتيــة خــالل شــهر أغســطس؛ ممــا أســهم فــي تحقيــق عائــدات فندقيــة كبيــرة. وعائالتهــم وقــدوم أكبــر مجموعــة حوافــز مــن 1.123 زائ

نظــم مكتــب جونهــي للمحامــاة، أحــد أهــم وأكبــر مكاتــب المحامــاة فــي الصيــن، رحلــة إلــى إمــارة أبوظبــي. ويعــد مكتــب جونهــي مؤسســة المحامــاة الصينيــة الوحيــدة التــي 
تــم قبــول عضويتهــا فــي اثنتيــن مــن الشــبكات الدوليــة لشــركات المحامــاة المســتقلة، همــا ليكــس مونــدي ومولتيلــو. وضمــت هــذه الرحلــة أكثــر مــن 1000 محــام وشــريك 

وموظــف فــي مكتــب »جونهــي« للمحامــاة لعــرض آخــر اإلنجــازات ومناقشــة آخــر التطــورات بالقطــاع واالحتفــال بذكــرى مــرور 30 عامــًا علــى تأســيس المكتــب.

الفعاليات التجارية الرئيسية

منتدى الشرق األوسط الدولي الرابع
من 10 إلى 18 سبتمبر 2019

مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين
من 9 إلى 12 سبتمبر 2019

نظــم مكتــب أبوظبــي للمؤتمــرات الــدورة الرابعــة مــن منتــدى الشــرق األوســط الدولــي بحضــور مــا يزيــد عــن 100 مشــارك فــي برنامــج المنتــدى الــذي ركــز علــى 
تبــادل المعلومــات ونشــر الوعــي فيمــا يخــص القطــاع. كمــا قــدم المنتــدى للحضــور منصــة توعيــة بتطويــر القطــاع وتحقيــق نجــاح الجمعيــة الدوليــة للمؤتمــرات 

واالجتماعــات ومنطقــة الشــرق األوســط.

يعــد مؤتمــر الطاقــة العالمــي الــذي ُيعقــد فــي إحــدى العواصــم أو المــدن الكبــرى حــول العالــم كل ثــالث ســنوات أكبــر تجمــع عالمــي لمواجهــة تحديــات الطاقــة ورســم مالمــح 
مســتقبل صناعــة الطاقــة فــي العالــم. اســتضافت أبوظبــي مؤتمــر الطاقــة العالمــي الرابــع والعشــرين تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
الدولــة، حفظــه اللــه. وحضــر هــذا المؤتمــر بعنــوان “الطاقــة مــن أجــل االزدهــار” نحــو 18.000 مشــارك. وتعــد هــذه الــدورة هــي األولــى منــذ نشــأته قبــل 95 ســنة التــي تتــم 
فيهــا اســتضافة المؤتمــر فــي إحــدى دول الشــرق األوســط. وبالتالــي، تكــون دولــة اإلمــارات أول دولــة مــن أعضــاء منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( تســتضيف هــذا 

المؤتمــر العالمــي.
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يتنــاول المؤتمــر منــذ تأسيســه عــام 1908 أهــم الموضوعــات المتعلقــة بمجــال البنيــة التحتيــة للطــرق والنقــل البــري. ُعقــد المؤتمــر الدولــي للطــرق فــي دورتــه السادســة 
والعشــرين للمــرة األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي أبوظبــي، تحــت عنــوان “ربــط الثقافــات تمكيــن االقتصــادات” بحضــور أكثــر مــن 5.000 وفــد مــن 

ــم. مختلــف دول العال

ُينظــم اتحــاد الصيادلــة الدولــي المؤتمــر العالمــي للصيدلــة والعلــوم الصيدالنيــة ســنويًا ليقــدم فرصــة اجتمــاع ممارســي المهنــة والتعلــم ومشــاركة وجهــات النظــر. وُعقــدت دورة 
المؤتمــر 2019 فــي أبوظبــي بحضــور أكبــر عــدد مــن المشــاركين مــن 118 دولــة ألول مــرة فــي منطقــة الخليــج. وتضمــن جــدول أعمــال المؤتمــر جلســات حواريــة وحلقــات نقــاش 

وورش عمــل تفاعليــة، فضــًا عــن المعــارض والبرامــج.

المؤتمر الدولي للطرق الـ 26
من 6 إلى 10 أكتوبر 2019

المؤتمر العالمي الـ 79 للصيدلة والعلوم الصيدالنية التحاد 
الصيادلة الدولي

من 22 إلى 26 سبتمبر 2019

أقيمــت دورة معــرض آيدكــس 2019 تحــت الرعايــة الكريمــة لصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اهلل، بالتعــاون مــع القيــادة العامــة للقــوات 
ــا فــي صناعــة  ــه التكنولوجي ــا الســتعراض أحــدث مــا توصلــت إلي ــة اإلمــارات. ويعــد معــرض آيدكــس الوحيــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي المســلحة فــي دول

الدفاعــات البحريــة والبريــة والجويــة. 

نجــح المعــرض عــام 2019 فــي اســتقطاب أكثــر مــن 108.000 زائــر و1250 جهــة دوليــة مــن 62 دولــة، كمــا اســتضاف 200 وفــد رســمي و33 جناحــًا وطنيــًا، تزامنــًا مــع االحتفــال 
باليوبيــل الفضــي لمــرور 25 عامــًا منــذ إقامــة دورتــه األولــى.

تنظــم مجموعــة اإليكونوميســت فعاليــات القمــة العالميــة للمحيطــات الســنوية فــي ملتقــى تقريــب وجهــات النظــر بيــن قطــاع األعمــال والقطــاع الحكومــي والمجتمــع المدنــي 
فيمــا يتعلــق بكيفيــة إدارة واســتخدام المحيطــات. وأقيمــت الــدورة السادســة مــن هــذه الفعاليــة فــي أبوظبــي بمشــاركة أكثــر مــن 600 وفــد رفيــع المســتوى وخبــراء المحيطات 

والنشــطاء والجهــات المعنية. 

وركــزت القمــة علــى موضــوع “بنــاء الجســور” مــن خــال  عــدد مــن الجلســات النقاشــية حــول أهــم القضايــا المتعلقــة باســتدامة المحيطــات، مثــل الصيــد غيــر القانونــي وإدارة 
ــون األزرق. المخلفــات وأنظمــة الكرب

معرض ومؤتمر الدفاع الدولي – آيدكس
من 17 إلى 21 فبراير 2019

القمة العالمية للمحيطات 2019
من 5 إلى 7 مارس 2019
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حضــر الــدورة الثالثــة مــن مهرجــان أبوظبــي للتكنولوجيــا الماليــة “فينتــك أبوظبــي”، أحــد أهــم المهرجانــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، أكثــر مــن 5.000 مشــارك 
مــن المؤثريــن والمبتكريــن المهتميــن باتجاهــات قطاعــات الخدمــات الماليــة الجديــدة مــن70 دولــة، كمــا شــارك فيهــا أكثــر مــن 2.000 مــن الشــركات الجديــدة والشــركات الصغيرة 
والمتوســطة. وركــز المهرجــان علــى مناقشــة اتجاهــات االبتــكار والتكنولوجيــا الماليــة المســتقبلية، والتــي مثلــت الموضــوع الرئيســي للمشــاركين. واســتضاف مهرجــان فينتــك 
عــام 2019 وفــودًا مــن مختلــف الــدول، وأكثــر مــن 130 متحدثــًا لمناقشــة تحديــات االبتــكار، وإطــاق جوائــز فينتــك أبوظبــي للتميــز، وطــرح أفــكار ومنتجــات الشــركات الجديــدة 
والشــركات واســعة النطــاق التابعــة لفينتــك. كمــا كانــت دورة 2019 أول دورة مخصصــة للشــباب، حيــث قدمــت لهــم منصــة لتبــادل وجهــات النظــر واقتــراح المبــادرات علــى 

متخــذي القــرارات والخبــراء المؤثريــن فــي القطــاع.

برعايــة شــركة ســكاي بريــدج كابيتــال، الشــركة العالميــة الرائــدة فــي مجــال االســتثمارات البديلــة، يعقد مؤتمر “ســولت” العالمي لقيــادات الفكر االقتصادي والسياســي والمنصة 
الدوليــة لمناقشــة مختلــف قضايــا التمويــل والتكنولوجيــا والجغرافيــا السياســية. وتجمــع هــذه الفعاليــة الســنوية كبــار المســتثمرين والمفكريــن فــي العالــم علــى مــدار ثاثــة أيــام 
فــي نقاشــات تهــدف للتعــاون والتواصــل. ُعقــدت فعاليــات المؤتمــر ألول مــرة فــي أبوظبــي فــي 9 ديســمبر 2019 بالتعــاون مــع ســوق أبوظبــي العالمــي بحضــور 1.000 مــن 
أكبــر الشــركات العالميــة، وعــززت األهميــة االقتصاديــة للمنطقــة وفــرص االســتثمار االســتثنائية فيهــا. شــارك فــي مؤتمــر ســولت 2019 أبوظبــي أكثــر مــن 200 متحــدث عالمــي 
مــن خــال العديــد مــن الجلســات النقاشــية التــي تناولــت مجموعــة مــن الموضوعــات، مثــل الفــرص الرأســمالية االســتثمارية، وتطــور ريــادة األعمــال فــي الشــرق األوســط، والــذكاء 

االصطناعــي، والعاقــات والسياســات الثنائيــة، فضــًا عــن مزايــا وفــرص االســتثمار فــي أبوظبــي ودولــة اإلمــارات.

فينتك أبوظبي

مؤتمر “سولت 2019” في أبوظبي 

اســتضافت هيئــة أبوظبــي الرقميــة مؤتمــر ديجيتــال نكســت ونظمتــه ميــس فرانكفــورت الشــرق األوســط، باعتبــاره منصــة اســتثنائية توفــر فــرص تحليــل ودراســة وفهــم تحديــد 
التحــول الرقمــي لألســاليب التــي تتبعهــا الحكومــات فــي تبّنــي التقنيــات المبتكــرة مــن أجــل تحقيــق التميــز. وتحــت عنــوان “تمكين حكومة المســتقبل”، ناقشــت فعاليــات المؤتمر 
العوامــل األساســية للتحــول الرقمــي التــي يلــزم علــى جميــع الحكومــات دراســتها وتقييمهــا ومشــاركتها. وشــهد المؤتمــر حضــور أكثــر مــن 1.000 جهــة، منهــا مــا يزيــد عــن 200 

وفــد حكومــي وصانعــي السياســات، فضــًا عــن 40 متحدثــًا رفيــع المســتوى.

جمعــت الــدورة الثالثــة مــن معــرض أبوظبــي للرياضــة واللياقــة البدنيــة أفضــل شــركات اللياقــة البدنيــة فــي المنطقــة لتعــرض أحدث منتجــات اللياقة البدنيــة وأكثرهــا إبداعًا بحضور 
7.000 مشــارك، منهــم 375 رياضيــًا مــن 30 جنســية مختلفــة. كمــا اســتضاف المعــرض مجموعــة مــن مشــاهير اللياقــة البدنيــة وبطــوالت اللياقــة البدنيــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك 
بطولــة المــواي تــاي المفتوحــة، فضــًا عــن دروس اللياقــة البدنيــة المناســبة للحاضريــن مــن جميــع األعمــار. وكان المعــرض، الــذي كان بمثابــة منصــة للمعامــات بيــن الشــركات 

والمســتهلكين، جــزءًا مــن أســبوع أبوظبــي للتحــدي الــذي شــهد منافســات بطولــة القتــال النهائــي )يــو إف ســي(.

مؤتمر ديجيتال نكست 2019
من 8 إلى 9 ديسمبر 2019 

معرض أبوظبي للرياضة واللياقة
من 5 إلى 7 سبتمبر 2019
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انطلقــت فعاليــات أســبوع األمــن اإللكترونــي التــي تتنــاول أمــن الشــبكات واالختــراق الحاســوبي والتــي تعقــد ســنويًا حــول العالــم ألول مــرة فــي أبوظبــي عــام 2019، بحضــور أكثر 
مــن 7.000 مــن المفكريــن والخبــراء والمحترفيــن فــي مجــال األمــن اإللكترونــي لمشــاركة آخــر المســتجدات واألفــكار واألســاليب مــع الطــاب. وشــارك فــي الفعاليات أكثــر من 20 

مــن أكبــر المتحدثيــن فــي مجــال األمــن الحاســوبي، باإلضافــة إلــى اســتضافة عــدد مــن المســابقات التــي انضــم إليهــا أكثــر مــن 97 مشــاركًا مــن 24 دولــة.

أسبوع األمن اإللكتروني
من 12 إلى 17 أكتوبر 2019

تعــد بطولــة الفورمــوال 1 فــي المــدارس مســابقة عالميــة فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات يشــارك فيهــا طــاب المــدارس الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 9 إلــى19 ســنة، حيــث تتعــاون مجموعــات مــن 3 إلــى 6 طــاب فــي تصميــم وبنــاء ســيارات فورمــوال 1 باالســتعانة بــأدوات الدعــم الحاســوبي. وتقــام هــذه المســابقة فــي 
48 دولــة وتســتقطب نحــو تســعة ماييــن طالــب للمنافســة علــى الوصــول إلــى نهائيــات العالــم الخامســة عشــرة. اســتضافت المســابقة فــي دورة 2019، والتــي أقيمــت فــي 

أبوظبــي، 723 مشــاركًا فــي 55 فريقــًا مــن 28 دولــة.

النهائيات العالمية لبطولة الفورموال 1 في المدارس 
من 23 إلى 26 نوفمبر 2019
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نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي عــددًا 

مــن الحمــات الترويجيــة لوجهتهــا الســياحية فــي 

العالــم،  حــول  الرئيســية  األســواق  مــن  العديــد 

بالتعــاون مــع شــركائها الرئيســيين بهــدف الترويــج 

إلمــارة أبوظبــي كوجهــة ســياحية رائــدة، وبالتالــي 

تنشــيط القطــاع الســياحي.

سوق السفر السياحي على 
الخريطة العالمية: المكاتب 

التمثيلية التابعة لدائرة 
الثقافة والسياحة – أبوظبي 

في جميع أنحاء العالم
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التعاون مع دائرة السياحة 
والتسويق التجاري في دبي 

لمدة عامين

الحمالت الترويجية

الرحالت التعريفية

المعارض التجارية 

تعاونــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي ألول مــرة مــع دائــرة الســياحة والتســويق 
التجــاري فــي دبــي مــن خــالل إطــالق حملــة ترويجيــة مشــتركة فــي كوريــا الجنوبيــة 
للترويــج لإلمارتيــن كوجهتيــن ســياحيتين رائدتيــن، وذلــك مــن خــالل المشــاركة فــي 

معــرض ســوق الســفر والســياحة الدوليــة.

نظمــت الدائرتــان رحلــة تعريفيــة لوفــد مؤلــف مــن ممثليــن عــن ثمانــي وكاالت ســياحية، 
أثمــرت عــن التعاقــد مــع خمســة شــركاء تجارييــن.

نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي 13 حملــة ترويجيــة فــي 35 مدينــة منتشــرة 
فــي 14 دولــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم. أثمــرت هــذه الحمــالت فــي اســتقطاب أكثــر 
مــن 1,000 عميــل تجــاري جديــد، وتدريــب أكثــر مــن 5,500 شــريك تجــاري علــى بيــع 
عــروض ومنتجــات أبوظبــي كوجهــة ســياحية وتعزيــز معرفتهــم بمعالمهــا وعروضهــا 
أجنــدة  فــي  جديــدة  كوجهــة  أبوظبــي  الشــركاء  هــؤالء  بعــض  ضــم  وقــد  المميــزة. 

برامجهــم الســياحية.

نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي 77 رحلــة تعريفيــة حيــث حضــر أكثــر مــن 
ألــف شــريك تجــاري إلــى أبوظبــي للتعــرف علــى معالمهــا الســياحية علــى الطبيعــة. 
وســاهمت تلــك الرحــالت فــي تزويــد الشــركاء بمعرفــة معالــم أبوظبــي كوجهــة ســياحية 
ــن قامــوا بدورهــم  ــزة وأتاحــت لهــم الفرصــة لتســويق منتجاتهــم لعمالئهــم الذي متمي
ــر  بعمليــات البيــع للعمــالء النهائييــن واثمــرت تلــك الرحــالت التعريفيــة عــن إضافــة اكث

ــد لتســويق أبوظبــي كوجهــة ســياحية. مــن 150 شــريك جدي

شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي بالتعــاون مــع شــركائها العالمييــن فــي 9 
معــارض تجاريــة فــي 12 دولــة جــرى خاللهــا عــرض حوالــي 260 منَتجــًا. ويكمــن الهــدف 
مــن المشــاركة فــي هــذه المعــارض فــي تكويــن عالقــات تجاريــة جديــدة مــع خبــراء 
الصناعــة المؤثريــن البتــكار طــرق جديــدة لدخــول األســواق المســتهدفة أو الترويــج 
 - الثقافــة والســياحة  دائــرة  يســاعد  بلدانهــم ممــا  فــي  ألبوظبــي كوجهــة ســياحية 

أبوظبــي فــي اســتقطاب المزيــد مــن الــزوار إلــى أبوظبــي

سوق السفر العربي

معرض بورصة برلين 
الدولية للسياحة

سوق السفر العالمي 

ترأســت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي فـــي أبريـــل 2019 أكبــر وفــد ســياحي بتاريخهــا 
للمشــاركة فــي فعاليــات ســوق الســفر العربــي، والــذي يعــد الحــدث العالمــي الرائــد فــي 
المنطقــة فــي مجــال الســفر الداخلــي والخارجــي، حيــث شــمل الجنــاح المخصــص أبوظبــي، 
منهــا جامــع الشــيخ زايــد الكبيــر وشــركة أبوظبــي للمطــارات ومتحــف اللوفــر أبوظبــي ومكتــب 
أبوظبــي للمؤتمــرات والمعــارض وحديقــة الحيوانــات بالعيــن وواحــة العيــن والرحــالت البحريــة 
وشــركات إدارة الفنــادق والوجهــات الســياحية بهــدف الترويــج لمنتجاتهــم وخدماتهــم وتحقيــق 

ــادة مبيعاتهــم مــن خــالل التعامــل مــع عمــالء مــن مختلــف البلــدان. زي

شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي بالتعــاون مــع أكثــر مــن 36 مــن ممثلــي المنتجــات 
فــي معــرض بورصــة برليــن الدوليــة للســياحة التــي تعــد المنصــة التجاريــة الرائــدة الموجهــة 

للشــركات والجامعــة لمختلــف عــروض قطــاع الســياحة.

شــاركت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي فــي ســوق الســفر العالمــي فــي لنــدن الــذي 
كشــفت مــن خاللــه الســتار عــن معــرض للميــزات التنافســية الفريــدة فــي أبوظبــي. كمــا شــارك 
فــي المعــرض 33 شــريكًا رئيســيًا، مثــل االتحــاد للطيــران وإكسبيرينســز هــب، حيــث تــم تســليط 
والعــروض  والترفيهيــة  الثقافيــة  والوجهــات  المعالــم  مــن  علــى مجموعــة متنوعــة  الضــوء 

ــة  الفاخــرة فــي المدين

معارض أخرى:
معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر في الهند.  .1

معرض بورصة السياحة العالمية في الصين.  .2
معرض بورصة السياحة العالمية – آسيا في سنغافورة.  .3

معرض سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة في فرنسا.  .4

أبرز مشاركاتنا  النقاط الرئيسية
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Bei subtropischem Klima und ganzjährigem Sonnenschein erwartet dich mit Abu Dhabi 
eines der faszinierendsten Reiseziele der Welt. Das Größte der Vereinigten Arabischen 
Emirate wird dich mit seiner Vielfalt überraschen und begeistern.

DEIN REISEBÜRO FREUT SICH AUF DICH

Abu Dhabi
DEINE AUSSERGEWÖHNLICHE GESCHICHTE

برامج التسويق المشترك
بــادرت دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي إلــى تنفيــذ 124 برنامــج تســويق 
مشــترك مــع أكثــر مــن ألــف عنصــر فــردي. وتجمــع هــذه البرامــج بيــن المبيعات 
والترويــج واإلعــالم، وكانــت عامــاًل أساســيا فــي جــذب أكثــر مــن 645,351 
نزيــاًل فندقيــًا فــي عــام 2019. باإلضافــة إلــى ذلــك، نجحــت هــذه البرامــج فــي 
الوصــول إلــى أكثــر مــن 30,000 شــريك تجــاري وضمــت أكثــر مــن 100 مــن 

مختلــف عــروض أبوظبــي الســياحية.

أبرز األحداث والفعاليات التي استضافتها أبوظبي

أسهل وأقرب إلى العالم

ملتقى الصين

يعد منتدى ملتقى الصين هو الحدث 
الوحيــد الموجــه للشــركات علــى مســتوى اإلمــارات والــذي يركــز حصــرًا علــى ســوق الســفر الخارجــي األكبــر فــي العالــم. وقــد اســتضافت 
أبوظبــي هــذا الحــدث يومــي 3 و4 مــن شــهر ســبتمبر 2019 حيــث جــرى اســتقبال مجموعــًة مــن 100 عميــل صينــي فــي مجــال الســفر مــن 
حوالــي عشــر مــدن للقــاء رواد مــزودي الخدمــات الســياحية، كممثلــي الفنــادق الكبــرى وشــركات إدارة الوجهــات الســياحية ومرافــق الترفيــه 

ومتاجــر البيــع بالتجزئــة.

تواصــل دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي شــراكتها مــع كــورال تــور أوبريتــر بالتعــاون مــع شــركة تــورز الســتقبال رحــالت جويــة مباشــرة مــن 
موســكو إلــى أبوظبــي عبــر خطــوط أورال الجويــة.

ومــن المتوقــع أن تســهم هــذه الشــراكة فــي زيــادة عــدد الــزوار القادميــن إلــى أبوظبــي عــن طريــق أوديــون تــورز إلــى 8 آالف زائــر خــالل الفتــرة 
بيــن أكتوبــر 2019 وحتــى نهايــة مايو 2020.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تواصــل دائــرة الثقافــة والســياحة – أبوظبــي تعاونهــا مــع رحــالت طيــران البلطيــق المباشــرة مــن ريغــا عاصمــة التفيــا 
إلــى أبوظبــي هــذا الخريــف، ويكــون الســفر المباشــر متاحــًا للمســافرين خــالل الفتــرة بيــن أكتوبــر 2019 وأبريــل 2020، ويغطــي موســم 

الشــتاء بأكملــه.

ــارة  ــا فرصــًة لزي ــران البلطيــق فــي ريغــا، لكــن الشــركة ســتوفر للمســافرين مــن كل مــن إســتونيا وليتواني يقــع المركــز الرئيســي لشــركة طي
ــن وفيلنيــوس. ــة فــي تالي ــر رحــالت مباشــرة مــن مراكزهــم الثانوي ــي مــن خــالل توفي أبوظب

117 الفصل 6 - سوق السفر السياحيالفصل 6 - سوق السفر السياحي 116



الفصل

التسويق



�ت��ا�
ا���و����
�����

����

 ��	���

121 الفصل 7 - التسويقالفصل 7 - التسويق120



 ��د  �و���  . ا�������  و�������   �������  
ا����	 إ��   ������  ������ ����� أ�����  ا���و	  ���رة  و��ف ���ت 
 ���������  ,و����� إ�� ا�����ر ا������ف � ���� ��� ا����ت  ����� إ	�

���ت  إ��ق   ��  2019 ��م  ���د�   ا����	�   �	��  
� ��
 
����  ��  �������  ������  ����� أ�����  ���رة   ����و	
����ت  ���  �	�� إ��   ������� وا�������  وا������ت  ا���اق 

أ����� ���¥�ن وا����ح ا���¢¡.

 ��¦�� ����و 	¥�¬ ا��ور ا����� ���� ا����ت ا���و	��� �� ا����» ��ª�اق ا�¥��ى� وا��� ¨ و�§ ا���ا

.®�� �±�� ���  ��ء أ�¨ ا����¢�ت ��� ���¢�ت و���� ا���م و¢�ا�� ا���¯ / ا��¥�

� دا��ة ا������ ��� ¢�  دا�¨ �����ظ ��� ا���ا�� �§ ا�����ر ا������ف �¬ ���و��ى  ´�ل ��م 2019 

 ���� ������� �®	�دة ا���� ��ل ا���رة ����� ������� و�وا������ – أ�����. و�� ����� ��� ا���µا

����� و��	� ا���  ��� ا�����µر.

������ �����أ����� ����� � ��� ��و	
 إ��رة �� �������ا ا���اف 

����ب ا ������� � ا��� �	����ا

��������ا  ������ا

ا���ض ��ب����ا ����ا �ا���ا�  �و���
����ا���

������ت�ا ا��� �ت
��ا���ر�

��	���ت��ا
������ ا

ا�ذا��
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 ��  ������  ������  ����� أ�����  إ��رة  ��و�	   ����� ا�����  ا���ف   �����
ا����ر ا���رة  و��� ا����� ا�����ر ��� �� � ل ا����ام �����	 ��� ا� ��ت 
� (��ات ا����ر ��� ا������ ا�� � ����ا����ر�� و����� ��ا�� ا����س ا����
 ��ا�� � ا����� ت   �����  ���  �ا����  ����  ���  .(����و� ا������   �و���

ا������� �� ��ا�� ا��م ��� ا�ن.

����ز��دة "ا�����م" ���

690 أ��
��� �� ر��ت ا�	
�ان

17.5 أ��
��� �� ا����دق


�ن�� 17
ا�����ر

ز��دة ا�� �زات

17.9 أ��
� �زات ر��ت ا�	
�ان

242 أ��
� �زات ا����دق

أ�� 35
�
��
� �زات ا����� ا��

���� إ��رة أ����� ��¥�ر ¤�ي �� أ��� و���� ا���ا¢� ا¡������� ��� ����� أ��� �� 14 
.������ �§ 5 �¦�ت �������» ���  8�ª©�ت إ�¨��و�


�ن�� 1.8
ا�������ن

����� ��م 2018) %+5)

2.1 أ��
ا�����رات

����� ��م 2018) +27%)


�ر�� 1.3
��ات ا����ر

����� ��م 2018) % +111)


�ن�� 276
�����ات ا��
�����ت

����� ��م 2018) % +326)


�ن�� 12
ا������

����� ��م 2018) +42%)

41 أ��

��ت��ا��

�����ن
����� ز�� ا��د

����� ��م 2018) -52%)

 ��� " Visit Abu Dhabi " ب��� �����
:���ª©�ت ا���ا¢� ا¡������ ا����

�� ا��
�س��

 (�
ا�����ر (ا���� ا��

��ب ا������

��ات ا����ر

ا������

�����ات ا��
�����ت

ز��رات ا�����

�
ا����
�ات �
� ا�����و�

ا������
رو�
����اا����أ����
�ا�����ة ا�����ت

ا�����ة

87%

43%


�ن�� 671


�ن�� 90


�ن�� 67


�ن�� 2.8


�ن�� 127

79%

54%


�ن�� 527


�ن�� 63


�ن�� 44.9


�ن�� 1.4


�ن�� 96

70%

46%


�ن�� 587


�ن�� 71


�ن�� 44.9

2.3M


�ن�� 68

92%

79%


�ر�� 2


�ن�� 260


�ن�� 187


�ن�� 10.5


�ن�� 10

50%

54%


�ن�� 713


�ن�� 61


�ن�� 48


�ن�� 2


�ن�� 55

86%

61%


�ن�� 408


�ن�� 68


�ن�� 28


�ن�� 1.3


�ن�� 27

ز��رات ا�����
(ز��دة %36 ����� ��م 2018)


�ن�� 20.5  
�

�� ا���	�


� (����ر�)��ا��
(ز��دة أ��� �� %78 ����� ��م 2018)


�ن�� 807

��ات ا����ر
(ز��دة %849 ����� ��م 2018)


�ر�� 5.2
��ب ا������

(ز��دة %4 ����� ا���° ا�ول ��م 2019)

56%

 ������ �±�� ��م 2019 �� �� ت ا���و�	  ���رة أ����� ���� ²� � ���د �� ¤
.��� ا������������µ ¤´���ت  ا���اق ا���� �� ������

ا������
(ز��دة %69 ����� ��م 2018)


�ن�� 676

ا�����ر
(ز��دة %3 ����� ا���° ا�ول ��م 2019)

77%
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 ����� – أ����� ��ا��ت ����� وا
	
� دا��ة ا��
 �	���ت ������� ا ��  ��������  ا��  ا ���ا
ا��� وا����ر وا����� ���ف ��ب ا����ر ������ 

�رة ���� ا����  ��ل ا����ر ����ى ���� و���� 
.�و����ا��

 ����و������ إ�� ذ��� ����� ا�����ون ا�������ن �� �	
�� ا������ ا������ ا��� �� ��ا
دا��ة ا������ وا������ – أ����� �� أي �� ا���اق.

����ز�رات ا
����ن 22

��ات ا���ر
����ن 140

�����ا
����ن 22
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�اق�ا�

ا����

ا������

���ا���رو ا���	أ������ ا������
ا����	ة

ا�����ت
ا����	ة

41 ����ن

1.1 ����ن

25 ����ن

425 أ��

26 ����ن

992 أ��

29.8 ����ن

813 أ��

34.4 ����ن

1 ����ن

174 ����ن

16 ����ن

@pilotmadeleine
1.1M reach
58K likes

@naomijaneadams
755K reach
35K likes

@vi66nya
271K reach
18K likes

@gypsea_lust
752K reach
50K likes

@karinakasparyants
1.4M reach
53K likes

@jacob
293K reach
41K likes

 �������ت ا������ ا�راء وا���
 ���
أ��� أ���ل ا������ �ي 

 ��
 ���� ������ ا�� � �������
��ت ا����ح ا������� ����رة ����

ا���رة� و���� ����� 
�� ا���ا�� 

�د �� ا��� ��� ا�����ر��  ��

 ���� �
�� ��ا�� ا���ا�� ا�����
و���ر�� ��ر���.


�� دا¤�ة ا������ وا������ – أ��¢¡� �� ا��� ���  �
���

�� ��ا�� ا���ا�� ا�����
� �� ز��دة ¦�¡� ا����ل إ�� 

 ¨�©�و   ������  ����� �����رة  ا����   ���ªو �©��ا»� 

ا��¯�»�� ا���®¬� ا��� �� �ا����.


��± دا¤�ة ا������ وا������ – أ��¢¡� ®�ال 
�م 2019 

 ��  �
ا����� ا���ا��  ��ا��   �� ا��� ���   ��  46  ��

���µ ا���اق ا������ ���و�³ �²��ت و�����ت ا���رة �

 ¶����  ����  ���� أ���ب   ����  ��� و��ن   �ا������ة

�º��رة � ��� زاد ��  ��  ا�����ر ا������ف.

��ا��   �� ا�©���   »�« إ®�ر   �� ا��� �ون  ��رك  و�� 

�� �¾425 ����را½ ���� ا������� ��
 �
ا���ا�� ا�����

.�
�¯163 ����ن ¢��ر و4.3 ����ن  ±���

ا�����ون   ��ا��
ا���ا�� ا������  

46
ا�����رات
425

��ات ا����ر
163 ����ن

ا������
�ن 4.3���
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 �����  ��  ������  ������  �����  ����
 ا����	�   ���  �� ا�����  ا�����ت   �	��  ����
���� وا������ - أ���� �� ا����� ��� �� � � ���	� ا���� ا��ا�� ����ات �أ��اف دا��ة ا�
ا���ى  ��ت �� ��� �  ������  �����  ��� وا����	�  ا���رة  و��رة   ����  �	���� ا���� ��  ا���م 

.����وا������ ا����ر	� وا����

 �������� وا����� ��� � ا���ق �� دا��ة ا����� ������ ����� ����
��� 	��� ��	� ا�����ت ا����� �� ��� ا����	� 
��ت وا�����ء �� � ا�£�� ¢ ا��¡�� ��� ا���� وا����	� ا����ري و���� ا������ات وا����رض و���� ا����� � � ��– أ���
�� و������ ���
�� و��¦�¥ و���	� ا
��اف وا��� ��ا� ���	���� ���� ا�����ى ا
ول وا���¬�� �» �ªل و¨§ ا���ا�

�����ت  ا��¦�ع  / ا���ق.

 ���� ������¢ت ا����ون �§ ا�����¥ ا������ ا��و��� ���ا���ا� ا¢���ا�

��22.7 أ
ا�����ت

807 ����ن
��ر��)�) ����
ا����� ا	


�م 2018) ���� +78%) 

����� ا�����ت ا��� ���ت 
�� ا������  ا	
���� ا��و

1913

597

623

452

2228

568

536

1127

1303

23 ����ن

32 ����ن

10 ����ن

63 ����ن

176 ����ن

6.6 ����ن

84 ����ن

57.6 ����ن

26 ����ن

108

351

116

181

62

362

81

390

121

1.4 ����ن

6 ����ن

40 ����ن

8 ����ن

��222 أ

��800 أ

2 ����ن

5.7 ����ن

1 ����ن

4867

1323

739

1559

2290

9865

617

1517

1424

84 ����ن

43 ����ن

14 ����ن

273 ����ن

176 ����ن

33 ����ن

86 ����ن

63.5

27 ����ن

ا���اتا� �ق
ا��������

����
ا����� ا	
ا�������� 

ا���ات
ا����ر��

����
ا����� ا	
ا����ر��

��إ���
ا�����ت

����
ا����� ا	
ا����ر��

������أ

����ا

���ا

رو���

� ���

���إ���

���أ���ا

������ا
ا�����ة

ا�����ت
ا�����ة
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 ��� �" ا����ر��� وأ��� ����
����ت أ  ��رس 2019 إ��دة ����� ���� "���� ��
 ����� ��� ������)� و���� ���
����ت أ ����  ABU DHABI CALENDAR  (��ول ����
����ت  وا���� ا��������  ا����ت   ��  ���
أ  �  ���� �ا��  ��ا���  �� وا��   ���

وورش ا���� وا����رض.

�ة ���  ������ا� ا���ا��  و����   ��� و���	�ت   �����  ����� إ����و���    ��  ����
أ	���� ������ ���  ا����� 	��رة �����.

 ��� .��������ت و���� ا���ا�� ا���  ������	  1.2 ����ن ��� ��� ا�����ت  ��� 
.������� ����� ا���  2.9 ����ن ز��رة ��� إ���� 	������ إ�� ����� 97 أ�� �¡�

� �£ ا����ت ا���و�¢�� ا��ا��� ��أ��� "ABU DHABI CALENDAR"ا��
��¦ ����� �� �¡� ��رس 	¡�ف ا������ ����� ا�����و�� �� ���

����ت ا������ �� أ	����. و������� ��ª© �£ ا���و�¨ ���  ا���§

�
���
 ���� و���� ا���ا�� ا�������

7+% ���
� ��م 2018))

1.2 ����ن
�¡ات ا����ر
 ���� ا�����ت�

100%+ ���
� ��م 2018))

932 ����ن
�����

(§¦¥ و���¤�ة وإ���ب� ا�¢)

112 ����ن

»��ت ز��رات ا���©� و�¨�� ا������ 
ا�����¨�� ��م 2019 ز��دة ¬��¡ة �� 

�¨�� ا°���زات ��م 2018 
�¯� إ��ق 
ا����ت ا��¨����� ا�¡©���.

���� ���
(���	� ��م 2018 % 105+)

930
ا���¨�ر ��

ا����زات

أ�� 26
�¨�±�م

(���	� ��م 2018 367%+)

���ن 1.9�
ا���¨�ر

أ�� 221
ز��رة

(���	� ��م 2018 427%+)

���ن 2.9�
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SESSIONS (K) 2019      2018

UAE 1,527,714

KSA 70,845

USA 57,538

UK 30,233

INDIA 29,328

TOP COUNTRIES

 ���� ��أ��ر AD CALENDAR ا������ ا����� ا����� �
ا���¦�� ا���³ IOS وأ��رو��� و��� �¨�� ����� ¬��¡ة ��² 

.¡����� �� 22 إ��ار´ �

97 أ��
����ت ا����
ة µ�¤ا����

1.9 ����ن
إ���ب

18 أ��
�¨�±�م
������ ¥��

3 آ�ف

ا���¨�ر ��
ا����زات

7 آ�ف
إ§��� إ��

ا������ ���� � ا��±�ام ���

2.8 أ��

��¸�� �����
آ	� – 30 أ�� / أ��رو�� – 67 أ��

99%
99%

2 ����ن 46 ����¹

1 ����ن 39 ����¹

4.6/5ا�������ت 4.8/5
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��د
����ت ا����

����ت ��ل ��م  ا������ أ�	
�� ا���� �� ا����
  ا���رة �	��� 	�  2019� و��ن دور ��

������ �� ��ا ا��� �	 ���� ا����	��ت  ������
����ت  ا��ز�� ���ق ا����ت ا��	��� ���� ا����

��ع أ��� ا����ر��ت. و���د��� �� ��ل ا��
 �� ��� ����ت ا��������   ��������ول ا������ وا�����	�ت وا����� ���� ����ء �� �� ��� ا�� ��� �� إ��اد �� � 	�

ا����ت ا��������.
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إ���زات
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 –  ����وا��  ���ا��� دا��ة   ��� م ��  �
ا� ا��ا�	ة   ��ا���� ا�����  إ��ر   ���
 �������  ������  ��  ا��
�	ة   ��ا���� ا���رات   ������  �
�و���  ���أ�
أ��   �
�	ا�����  ������ا��  ����   �����  ����ا�� ا����  ا�	ا��ة   ����
 ��� ا�����   ���و ا���ق.   ���  �ا��	� ا�ا��   ����
� ��ض   ����
 ����ا�����  ����ا��  �� �د��� ��� أ�اء   ���� ا����و��  ا�����ة  ا�����ت 
 ����� �� ���� �
�	ام ����� ا�ا�� ا��	���� ������� ���¡� ¢���	ن إ�� ��
��اري �  ����  ���أ�  ��  �����ا��  ���ا��� وأ���  أ��ز  �ر �
ا�  �� ا���رة 

.��أ����� و���§ ا���	��ت� و ��� ا���¦ زا�	 ا���

����� �����
ا��ا�� ا�����  �� ا��ا�� ا�����  ا������ة ��� 	
�ق وا�����

 ���� ا�������� ������� ������� ا���� ا�
��
�� ا��ا�� ا�����"��������ام "أ��� �� ��ض ��

 ������� ا�������  ا�����ت ا����� ا������� (ا�
���وي 820 أ�� در��)

�����%4 ز��دة �� 	��� ا	���ر  ا���رة ����� �
� �� ا������� ا������ ����� 6%

 -  ����وا��  ���ا��� دا��ة   �¨�
ا�  �����ا�� ا���ص  ا�
»�ل   ¬����  ��
ب ��� �¨�� ��� ���� ر������ ��أ���� إ��ق ���� �	��ي أول  
 ¯�� �°ة� ��  �������  ��   ���أ� 
��ض � ا�¡	�	   �����±  �إ�	ار²  	��
ب ��� �¨��� ������ - أ���� ���� ا����ق ا����د��� دا��ة ا������ وا��
 �� ����� ا���رة أول ا����� �� � ³��ق  ����� ا���¢ �� 23 ����ن �´�
����  أ�´¢ 100 �� ¢ �ق ��� �  ��� ��أورو�� وا���ق ا±و�µ وإ����

�	ى.

د�� ����
�ي����� ا��� ا����� ����م ������ي

ا������ �� 23 ����¡

 �� ���¤ �� أورو�� وا���ق ا�و�£ وإ��� ¥�� أول ��
��ب ����� ا��¨��� ا������� ��� ا������� ا����

(�����  أ�©� 100 �� �� ��ق).

ª���	«ر و�¬ب ا���	دة ا»�ز�
 ����ا��ة ا�°���� وا������ – أ��®�� �� ��

����ا���اق ا���

�³ إ��  �· ��  ����� – أ����¬ ا����� �� دا��ة ا������ وا���
�� ���¬ ا��
 �� ��
��	ة أ�� �� 5.400 ̧����� ����� ������ �����دة �� ¢   ��� ��
 ¹º² دور  و�ن  ا�¡��ر.  �ت »�  ¼�
�� إ��  ل ���  ����وأ�� ا��
�	ة  ا������ 
�� ��	�	 ا���� ا�¡»�ا�� ووا �� ���¡� ����¬ ا���� �� ��� °�°�� ا����� ²

.�����¢ و�	ة ا�����  �� أ��
��ة� �´�³ �� ز��دة ���� ا�«
ا������ ا��

إ��ق ����
�����ة �����

�	�������
���±�

��5.400 ���ع إ����و	� �� ا������ ا�����ة وأ���	

%300 %400- ز��دة �� ���ل ا��³�رات ������ ا�����و	�

%34 ز��دة ��ة ا����� 

%35 ز��دة �� ا��±�زات 

��ل   ��  ���أ�  –  ����وا��  ���ا��� دا��ة   ��
أ���  �����  ���� أول   
  ¢����و زان� وا�� �����	�	 �� ا������ ��¢ ا����ن ا����ر ا���� ����
ا½�
 ���ا�� وا�����ت   ��ا���
�و�  ��¾  ��ا����   ¢���وا�  ��ا����  ��ا����
ا�
ا�¢   ¢��و�  ��  ���¿Àا�� إ��   ������� ا��ا���   ¯�	�
ا� �ت �و���¡
ا�¡��ر  �¡ºب   ����± ��
ا���  ¬��
ا�  �� ���	² ¬���
�  �����
ا½ 

 .WeChat �¨�� ��� ̧���ض ������ ����ر أول ��
�� �� ��ل ا���ا��

ا����� ا�������
¤��� ا�¨

ا����	´ ���� دا��ة ا�°���� ا������ – أ��®�� ا������ 
 ���� ا��������ن ا�����ر �و زانµ وا������  ا������

�� ا�����و	�� وا�����ت ا����� · ����وا������ ا��
وا����¹º¤ �� و���� ا���ا¸� ا»������ و���±��ت 

ا������ ا���ا��. 

WeChat �¨�أول ���� ������ ���ض ��� �
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 ���� – أ����� �� 2019 ������اذ ��
��� دا��ة ا������ وا���
 �����ا�  ��� � و��ى   �����
���� ا�����  ا������ت   �� ��ر  أ��� 
وا����زات.  وا����دق  ا����ان  ر�ت   �� ا����   ��� ا�����و�� 
 ����  �� أ�����   –  ���
وا� ا������  دا��ة  ���و��  و����� 
�����ت   ������ ���ف   ��
ا� ���ت ��  �¢�� أول  ��¥�ء  "��¦��ن" 

�ب دا��ة  ��� ��¨��
�� ا���� ������
����� ��¦��ن �� ا��
���� �� ©�ل �� – أ����� ا���ص� وا��� ا����ذت ��
ا������ وا�
 �� ��ر  أ���   ��� ��¢�ل � ا����ل    أ��ح  ا��ي  ا®��   ¯°¦�¦  ����
����ت ��ا�  ��و¦ ا����ر��  إ��اد   ��� ا�¥�����  و����²  ا������ت 

.����� و��
�� أداء ا����ا�

����
� دا�ة ا������ وا������ – أ�	� ��� �ر ا������

������ت ا��� �� ا��ق او � و���ل إ���� �
أول �	

����أداء أ��� ��
(%135 ���ل أ�� ����رات ا����� ا����و��)

�������� ����ت ا���
(77% �52%)

���%10 ���ل أ�� �� د��ل ا��وار ��� ا��

� – أ����� ��
��� دو�� ا�¢�� �� أ��´ ا®��اق ا��� ��ا¦³ دا��ة ا������ وا�
� ا���ف ا�����  µ¶��� ت��م ا����ا��� ��������� و¸���� ���م ا���¢� ا��� µ�¹ ºا���
�� ا���¼ ��� ¦��� ا�����¼ ا������ �� ا�¢�� �«��ن ���ءة �و��م ��ر��� 

������ و������. و���¾ ا®���ب� ��در�� �½���� ��ا�� �� ���� ������ ا�
� �� ر�¼ ا�����¼ ا������ و��اء ����� �����¿�ت  µÀ��� ��� ¯"�
"ذا ���� د�
��� ��¢�ت ا������¿�ت ا����
�� �� ا�¢�� وا�����Á ����م ¦ �� ������

.���������� MioZhen �����² ا�¥����� وا����ءة ا�

���� ا�����
��
ا������ �� ا�

��
ي �� ا���
إ�£ن ا�¡ ��� ا��

� ا��ف ا����¥ ��
��¤ ا�� ��� ا��£��� §�̈�� ��	��

 ��ا��� ��� ���� ا�� ��� ا��£��� ����ن ���ءة �©
ا��������ª و £ ���

��
���¤ ا������� وا����ءة ا������ �� ا��

 �� ������ �� °���� ����� إ���ء ¦���ر�� �� أي ���ن �� ا����� � º�����ص دا�
�� ا���ا�° �� ا���رة. � �¿���
��¨ة ا��� ��©�ل ا����ر ا����رب ا�����و��� ا�
��  �� ©�ل ��
� �� ��¢� ���ب ��ت ���ض أ��ز ����� أ����� ا� µو����� ���و�
ا��¹�¿�ت   ���¦ ���ض  ا���  در¦�   360  ������ ا������ة  ا������   �Ã���
 ����
����ت �ل ����� ا���ب ا���وا������¿�ت ا������ ���Á�Ä ا��¨�� �� ا�
�� ا����ر  إ���Ã� �� ا���� ا®ول ��� �� ����² ¿�ف ا���
� ���� أ�����¯ �

��م 2020. ��

� ��
 	�ب ��ت 

�   	�ب ��ت �� ا������ ا�����ة ��ª��� ا����
�� �� �£ل �©�رب ا��ا�� ��وأ������ وا��	� إ�� أ�
ا����®  ��� ����� ������¬�ت ��	�� 360 در��. 

̄ا �� ��� �̄������ ا��ا�� ا����®  ا��� ���� ا �©�
�����ª�  	�ب ��ت

���� ا��£��ت ا����� ��را � ���� ��  	�ب ��ت�

 - ���
�ل ����� ا������ دا��ة ا������ وا� ����¥�ت ��¢� ¿��
�ت درا�� 
 �� " Brandwatch " ���� ة وا�������� �����ت��و�� ا®©Åأ����� ��� �� ا
 – ���
�. وا©��رت دا��ة ا������ وا���
��ت أ����� ا������ ���¨�¨ ا�إدارة 
 ������
�� ا�����ى و�����ت ا���ا��� �أ����� ���� ¿��
�ت ��¿���م ��
��� وإ��اد ����ت و���° ا���ا�° ا¹¦�
�² ��ا��� وإدارة �� ����وا����م ��
�� ا®¿�اف وا��� � ����ا����ر�� ا��� ���� ��ى � ��� و���° ا���ا�° ا¹¦�

� – أ�����.��
ا����ق ��ا��ة ا������ وا�

����درا � ا�
�ت ���¬ �� ا�©�دة �� ا ��ªام و ��� ا���ا°� ا�������

ا���ªض 52% �� ��� � ز�� ا�د

ا��� أداء ́�ق ا��	��¤ ا������ �� �	�ات و ��� �
����ا���ا°� ا������� ��ا�ة ا������ وا������ – أ�

���� �����ت و ��� ا���ا°� ا������� ������ � �����
����ªا���� µ��

��ت�¶ �
	�
��°�ªا� ا���

دا�ة ا������
وا������ –

����أ�
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الفصل

عام 
التسامح



عام التسامح
أعلنــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2019 
عامــًا للتســامح بهــدف ترســيخ مكانــة الدولــة كعاصمــة 
عالميــة للتســامح وتأكيــد قيمــة التســامح باعتبارهــا 
عمــًا مؤسســيًا مســتدامًا مــن خــال مجموعــة مــن 

التشــريعات والسياســات.

ويهــدف عــام التســامح إلــى تعميــق قيــم التســامح والحــوار وتقبــل اآلخــر واالنفتــاح 

آثــاره  تنعكــس  بمــا  الجديــدة  األجيــال  لــدى  خصوصــا  المختلفــة  الثقافــات  علــى 

اإليجابيــة علــى المجتمــع بصــورة عامــة. 

لقــد تبنــت دولــة اإلمــارات نهــج التســامح منــذ تأسيســها؛ ممــا جعلهــا جســرًا للتواصــل 

والتاقــي بيــن شــعوب العالــم وثقافاتــه المختلفــة فــي بيئــة منفتحــة وقائمــة علــى 

ــل اآلخــر. االحتــرام ونبــذ التطــرف وتقبُّ

ويتجلــى مفهــوم التســامح فــي تــراث األب المؤســس لدولــة اإلمــارات المغفــور لــه 

ــراه، الــذي جّســد بحــق  ــان، طيــب اهلل ث ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــإذن اهلل الشــيخ زاي ب

ــل اآلخــر والتعــاون. مبــادئ التســامح وتقبُّ

نظمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مجموعــة مــن الفعاليــات والمبــادرات 

فــي عــام 2019 لدعــم عــام التســامح.
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إعادة افتتاح كنيسة
ودير صير بني ياس

أعــاد موقــع كنيســة وديــر صيــر بنــى يــاس، أول موقــع مســيحي يتــم 
اكتشــافه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فتــح أبوابــه للزيــارة بعــد 
االنتهــاء مــن عمليــات الحفــاظ علــى الموقــع وتحســينه. ويعــود تاريــخ 
ــًا  هــذا الموقــع إلــى القرنيــن الســابع والثامــن قبــل الميــاد، ويعــد دلي

ــة. ــى التســامح المترســخ تجــاه الثقافــات األخــرى فــي الدول عل

األولمبياد الخاص األلعاب
العالمية أبوظبي

تعاونــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مــع األولمبيــاد الخــاص 
األلعــاب العالميــة أبوظبــي 2019؛ ممــا أكــد علــى دعــم دولــة اإلمــارات 
مــن  أكثــر  قــام  حيــث  الهمــم،  ألصحــاب  ودعمهــا  المتحــدةة  العربيــة 
 24 فــي  تنافســت  دولــة   190 عــن  يزيــد  مــا  بتمثيــل  رياضــي   7،500
رياضــة أولمبيــة فــي أول أولمبيــاد خــاص لأللعــاب العالميــة فــي الشــرق 
األوســط وشــمال إفريقيــا. وكلفــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 
ــم بإنشــاء  ــع أنحــاء العال ــة مــن جمي ــي الفنــون البصري مجموعــة مــن فنان
تركيبــات فنيــة ملهمــة ليتــم تثبيتهــا فــي حديقــة األلعــاب األولمبيــة 

الخاصــة فــي حديقــة منــارة الســعديات. 

جولة المساجد في أبوظبي

أطلقــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي مبــادرة جولــة المســاجد 
للــزوار بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للشــؤون اإلســامية واألوقــاف. 
وأتاحــت المبــادرة فرصــة للمقيميــن والســياح مــن مختلــف الجنســيات 
والديانــات للتعــرف علــى الداللــة التاريخيــة ألشــهر المســاجد الموجــودة 
فــي أبوظبــي وإعطائهــم نبــذة عــن الــدور الديني والمجتمعي للمســاجد.

دليل التسامح

أصدرت الدائرة دليًا استكشــافيًا عن تراث التســامح في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، والــذي ألقــى الضــوء علــى نمــاذج التســامح المختلفــة 
علــى مــدى تاريــخ الدولــة. قــّدم الدليــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
كنمــوذج عالمــي رائــد تزدهــر فيــه الشــعوب مــن مختلــف الثقافــات فــي 

مجتمــع قائــم علــى االحتــرام المتبــادل والســام والتعايــش والتجانــس.

المنصات التي تناقش فكرة التسامح

نظمــت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب نــدوة فــي موســكو للتأكيــد علــى 
الروســي. هدفــت  العربــي  الثقافــي اإلماراتــي  الثقافــي للحــوار  الــدور 
الجماهيــر  تعريــف  إلــى  الروســي”  العربــي  الثقافــي  “الحــوار  فعاليــة 
الروســية بمبــادرات جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب واســتقطاب المزيــد مــن 
الترشــيحات الســنوية. كمــا خصصــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي 
فــي جناحهــا فــي معــرض “بورصــة برليــن الدوليــة للســياحة “ ركنــًا حصريــًا 

لعــام التســامح.

موضوع التسامح في معرض 
أبوظبي للكتاب

الــدورة  تناولتهــا  التــي  الرئيســية  الموضوعــات  أحــد  التســامح  ّشــكل 
التاســعة والعشــرون مــن معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب ومعــرض 
العيــن للكتــاب ومعــرض الظفــرة للكتــاب. وتضمنــت المعــارض عــددًا 
مــن الفّعاليــات التــي تمحــورت حــول التســامح للتأكيــد علــى انفتــاح دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الثقافــات والمؤلفــات األخــرى. وقــد 
اختيــرت الهنــد كضيــف شــرف فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب 
لاحتفــال بالعاقــات التاريخيــة القويــة التــي تربطهــا بدولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

ندوة عن اليوم العالمي للتسامح

عــام  كل  مــن  نوفمبــر  مــن  عشــر  الســادس  المتحــدة  األمــم  أعلنــت 
يومــًا عالميــًا للتســامح بهــدف تعزيــز التفاهــم المتبــادل ونبــذ العنــف 
عــدة  أقيمــت  المناســبة،  بهــذه  واحتفــاًء  العالــم.  حــول  والتعصــب 
“التســامح واألخــوة  بعنــوان  نــدوة  مــن ضمنهــا  فّعاليــات ومبــادرات، 
اإلنســانية” فــي مكتبــة زايــد المركزيــة، والتــي حضرهــا عــدٌد مــن ممثلــي 

والجامعــات. المــدارس  وطــاب  الحكوميــة  المؤسســات 
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المعارض المجتمعية
ضمن معرض “فن أبوظبي”

المجتمــع  لشــركاء  فرصــة  الســنوي  أبوظبــي”  “فــن  معــرض  أتــاح 
مبادراتهــم  علــى  الضــوء  إللقــاء  الربحيــة  غيــر  الثقافيــة  والمنظمــات 
وتقديــم العــروض التــي ترتكــز علــى المحــاور التــي تبــرز عــام التســامح.

أنشطة المكتبات لالحتفاء بعام التسامح

نظمــت فــروع دار الكتــب “مكتبــة” العديــد مــن المبــادرات والفّعاليــات للــزوار مــن مراكــز رعايــة أصحــاب الهمــم وطــاب المــدارس علــى مــدار العــام. وشــملت األنشــطة 
العــروض المســرحية وجلســات القــراءة وورش العمــل الفنيــة التفاعليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، نظمــت “مكتبــة” مبــادرة “حملــة إســعاد طفــل” والتــي ســعت إلــى إدخــال البهجــة 
إلــى قلــوب األطفــال المرضــى بالســرطان وأمــراض القلــب عبــر جمــع التبرعــات مــن الهدايــا واأللعــاب مــن موظفــي الدائــرة وإيصالهــا إليهــم. كمــا أتاحــت الحملــة الفرصــة أمــام 

الراغبيــن فــي التطــوع للمشــاركة وإســعاد األطفــال المرضــى فــي مدينــة الشــيخ خليفــة الطبيــة.

أعمال فنية تم الكشف عنها في 
اللوفر أبوظبي

تــم الكشــف عــن عمليــن فنييــن جديديــن فــي اللوفــر أبوظبــي خــال زيــارة 
قداســة بابــا الفاتيــكان فرنســيس وفضيلــة اإلمــام األكبــر الدكتــور أحمــد 
الطيــب شــيخ األزهــر الشــريف لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. يعــد 
ــوان  ــة خشــبية، ويحمــل عن ــارة عــن منحوت العمــل الفنــي األول، وهــو عب
“المســيح ُيظهــر جراحــه”، إضافــة نوعيــة إلــى مجموعــة مقتنيــات اللوفــر 
أبوظبــي الدائمــة. أمــا العمــل الثانــي، فهــو عبــارة عــن أربــع صفحــات مــن 
ــد  ــات متحــف زاي المصحــف األزرق الشــهير، وهــو عمــل معــار مــن مقتني
الوطنــي، ويهــدف إلــى إبــراز مفهــوم التســامح بيــن الديانــات المختلفــة.

المؤتمرات والندوات والمحاضرات

ــادة”. وناقشــت جلســات وحــوارات المؤتمــر فكــر  ــد والتســامح: ثقافــة مجتمــع ونهــج قي ــوان “زايـ ــخ الشــفهي تحــت عن ــراث والتاري ــم تنظيــم المؤتمــر الخليجــي الســابع للت ت
ــات  ــة، وطريقتــه فــي تطبيــق مفهــوم التعايــش بيــن النــاس مــن مختلــف الديان ــراه، مؤســس الدول ــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اهلل ث ــإذن اهلل الشــيخ زاي ــه ب المغفــور ل

والعقائــد.

اســتضافت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب مؤتمــرًا حــول دور التســامح فــي الثقافــة واألدب والتاريــخ بمشــاركة نخبــة مــن المفكريــن والمثقفيــن واألدبــاء والدبلوماســيين العــرب 
والعالمييــن. كمــا نظــم المجّمــع الثقافــي نــدوة بعنــوان »رواد المشــرق، الرحالــة الغربيــون والجزيــرة العربيــة« بمشــاركة كوكبــة مــن المستشــرقين والمتخصصيــن فــي تاريــخ 

وثقافــة المنطقــة ممــن يدرســون العاقــات التاريخيــة بيــن الغــرب والشــرق.

فعاليات المتاحف وعام التسامح

اســتضافت متاحــف أبوظبــي والعيــن عــدة فعاليــات ومعــارض احتفــااًل بعــام التســامح، مــن بينهــا فعاليــة “الترابــط الثقافــي” التــي أقيمــت فــي متحــف قصــر العيــن لاحتفــاء 
بالثقافــات مــن مختلــف أنحــاء العالــم، مثــل فلســطين وروســيا وكينيــا ومصــر مــن خــال عــدد مــن العــروض الفنيــة والمنتجــات التقليديــة واألنــواع المختلفــة مــن األطعمــة 

واألســواق ومجموعــة مــن ورش العمــل لألطفــال.
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أسبوع أبوظبي للجوجيتسو

تحتفــل أبوظبــي مــن 10 إلــى 18 أبريــل 2020 ببطولــة أبوظبــي العالميــة لمحترفــي الجوجيتســو. ومــن المقــرر أن تقــدم هــذه 

الفّعاليــة منافســات جديــدة بهــدف تطويــر وإثــراء التجربــة المقدمــة للمشــاهدين والمشــاركين، باإلضافــة إلــى جــذب جمهــور أكبــر 

وزوار دولييــن لحضــور هــذه الفّعاليــات والمشــاركة فيهــا.

وكجــزء مــن فعاليــات هــذا األســبوع، ســتقوم دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي بتنظيــم وإدارة عــدد مــن الفّعاليــات المدفوعــة 

والمجانيــة علــى مســتوى العاصمــة وتشــمل إقامــة حفلــة ومهرجانــًا ترفيهيــًا.

الفّعاليات المقبلة

فيدكون أبوظبي

ألترا - أبوظبي 

فــي  اإلنترنــت  علــى  بالفيديــو  احتفــال  أضخــم  “فيدكــون”،  يقــام 
العالــم، فــي أبوظبــي للمــرة األولــى هــذا العــام.  ويجمــع المهرجــان 
الــذي ســيعقد فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمؤتمــرات علــى مــدار 
أربعــة أيــام مــن يــوم 25 إلــى 28 مــارس المعجبيــن وصّنــاع المحتــوى 
فــي مختلــف المجــاالت،  كمــا ســيوفر منصــة للعديــد مــن األنشــطة 

وورش العمــل وغيرهــا مــن الفّعاليــات.

الفيديــو علــى اإلنترنــت حضــور جلســات األســئلة  يمكــن لمعجبــي 
عبــر  المحتــوى  صّنــاع  مــع  واللقــاءات  الحيــة  والعــروض  واألجوبــة 
ــاع المحتــوى االســتفادة مــن حضــور هــذا  اإلنترنــت. كمــا يمكــن لصّن
قاعــدة  وبنــاء  أفضــل،  محتــوى  إنشــاء  تعلــم  خــالل  مــن  المؤتمــر 
تســجيل  عمليــة  خصائــص  وتعلــم  اإليــرادات،  وتحقيــق  جماهيريــة، 
الفيديوهــات عبــر اإلنترنــت والتعــرف علــى غيرهــم مــن المبتكريــن.

وقــد ســجل عــدٌد كبيــٌر مــن ألمــع نجــوم اإلنترنــت لحضــور الحــدث 
االفتتاحــي فــي أبوظبــي، مثــل الممثــل أليكــس وســابي وروان وريــان 
وبرنــت ريفيــرا ومــات ســتيفانينا والشــقيقان الثنائــي رانــز كايــل ونيانــا 

ــرا ــاز وليكســي ريفي ــرو ون غيري

ينظــم  المهرجــان العالمــي الســنوي للموســيقى اإللكترونيــة “ألتــرا” 
أولــى فعالياتــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــذا العــام، 
ــرا أبوظبــي” يومــي  حيــث تنطلــق النســخة األولــى مــن مهرجــان “ألت
5 و6 مــارس 2020. وسيســتضيف ميــدان دو فــي أبــو ظبــي علــى 
مــدار اليوميــن موســيقى الرقــص اإللكترونيــة والمعروفــة باســم “إي 
دي أم” وموســيقى الهــاوس بمشــاركة المنســق الموســيقي الكبيــر 
بريــدز، والمنســق  أليســو، وإريــك  العالمــي  أفروجــاك، والمايســترو 
الموســيقي متعــدد المواهــب ســنيك، والفنانــان الزر ونيكــي روميــرو.

يقــام مهرجــان ألتــرا أبوظبــي بالتعــاون مــع دائــرة الثقافــة والســياحة 
– أبوظبــي ليكــون أحــد أبــرز فّعاليــات أســبوع أبوظبــي للموســيقى 
األداء  بالموســيقى وعــروض  أيــام حافلــة  والــذي ســيمتد لعشــرة 
ــرة مــن 1 إلــى  ــة المتحــدة فــي الفت ليضــيء عاصمــة اإلمــارات العربي

14 مــارس 2020.
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يتضمن اإلطار 15 مبادرة للسياحة المستدامة في 
القطاع وفقًا للمبادئ التوجيهية الستة التالية:

شفافية المقصد السياحي  •

استدامة المقصد السياحي  •

تفرد المقصد السياحي  •

ضمان سالمة الوصول للمقصد السياحي  •

شمول المقصد السياحي  •

توفر التكيف والتنوع في المقصد السياحي  •

بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه األولمبيــاد الخــاص، عملــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي علــى تطويــر إطــار تنظيــم ســياحة 
أصحــاب الهمــم لتعزيــز مكانــة أبوظبــي لتكــون مقصــدًا مميــزًا وشــاماًل لجميــع الســياح بشــكل عــام وتحســين تجربــة الــزوار أصحــاب 

الهمــم علــى وجــه الخصــوص.

تشمل سياسة المقصد السياحي الخاصة بأبوظبي عددًا من
البرامج والمبادرات التي تتمحور حول الركائز الرئيسية التالية:

البيئة المادية: العديد من المرافق في األماكن الرئيسية غير مناسبة ألصحاب الهمم والتي تحتاج إلى تحسينات كبيرة.  •

عوائق الحصول على المعلومات: عدم وجود توعية كافية بالمرافق أو خدمات دعم أصحاب الهمم في المناطق     •
السياحية الرئيسية.  

التواصل: التدريب المنتظم لموظفي الخدمات في جميع نقاط االتصال والمرشدين السياحيين على التواصل الفّعال     •
واالستجابة للطوارئ.  

تماشــيًا مــع أجنــدة حكومــة أبوظبــي لالســتدامة وأهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعام 2030، أنشــأت دائــرة الثقافة 
والســياحة - أبوظبــي إطــار سياســة اســتدامة كامــاًل لقطــاع الســياحة فــي العاصمــة. ويغطــي اإلطــار الجوانــب االســتراتيجية 
والتشــغيلية لبنــاء قطــاع مســتدام طويــل األمــد  يتطلــع إلــى المســتقبل ويمتلــك القــدرة والمرونــة إلدارة اآلثــار االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والبيئيــة المترتبــة علــى تطويــر الســياحة ونموهــا.

إطار سياسة السياحة المستدامة   إطار تنظيم سياحة أصحاب الهمم
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