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تشهد إمارة دبي تطورًا ملحوظًا على صعيد القطاع الثقافي واإلبداعي منذ سنوات، وذلك بفضل 
دعم قيادتنا الرشيدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ومن ثم جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي، التي 
تواصل جهودها المضنية، لتعزيز مكانة اإلمارة على الساحة الثقافية اإلقليمية والعالمية، كوجهة 

عالمية للثقافة واإلبداع، ومنارة للتنوع الثقافي، وحاضنة للمواهب الدولية، ومركزًا لإلبداع والحوار 
الثقافي.

 
لقد باتت دبي تشكل بوصلة للمهتمين بالصناعات الثقافية واإلبداعية، وقد ساهمت العديد من 

العوامل، في تمكين نظام بيئي مستدام ومتكامل، ومحّفز للصناعات الثقافية واإلبداعية، وعلى رأس 
هذه العوامل توّفر البنية التحتية الداعمة، من شبكات اجتماعية ومحفزات ودعم، والبيئة الرقمية 

المتطورة التي تسهم في تمكين االبتكار، وتطوير األساليب واألدوات التي يمكن أن تزيد من 
الوصول إلى سلسلة القيمة الكاملة لبعض قطاعات الصناعات الثقافية واإلبداعية وتطوير كفاءتها. 

إلى جانب البيئة المؤسسية والتنظيمية الداعمة من سياسات وتشريعات، وتوفير فرص شراكات 
وأسواق واعدة للقطاع، وتوّفر المعززات التي تدفع أداء القطاع وصحته مثل: بيئة مزاولة األعمال 

ونضوج البنية التحتية الحضرية، وارتفاع جودة الحياة، والتفرد.
 

وبالتزامن مع هذا التقرير السنوي، الذي يسلط الضوء على القطاع الثقافي، وأبرز االنجازات 
والنجاحات والمتغيرات ذات الصلة التي شهدتها اإلمارة خالل العام المنصرم 2021، وتماشيًا مع 

مبادئ وثيقة الخمسين؛ التي ترّكز على بناء االقتصاد األفضل، واألكثر نشاطًا على صعيد العالم، نؤكد 
مواصلتنا وحرصنا على تعزيز أهدافنا االستراتيجية وتحقيقها، لنجعل من العام الجديد 2022، عالمة 

فارقة في طريق االرتقاء بالمشهد اإلبداعي لإلمارة، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي، وصواًل 
إلى تحقيق أهداف استراتيجية دبي لالقتصاد اإلبداعي، الرامية إلى جعل اإلمارة عاصمة عالمية 

لالقتصاد اإلبداعي بحلول عام 2026.

رسالة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي وعضو مجلس دبي
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يسّرنا أن نضع بين أيديكم تقريرنا السنوي للعام 2021، والذي يسلط الضوء على مخرجات القطاع 
الثقافي واإلبداعي في إمارة دبي، وأبرز اإلنجازات التي تحققت خالله. ونستشرف سويًا عبر هذا 
التقرير آفاقًا جديدة في مجال الثقافة واإلبداع في اإلمارة، وذلك انطالقًا من التزامنا في هيئة 

الثقافة والفنون في دبي، بدعم بنية تحتية محفزة للصناعات الثقافية واإلبداعية، وتمكين نظام بيئي 
مستدام ومزدهر، يدعم النمو االقتصادي لدبي، ويعزز مكانتها على الساحة العالمية باعتبارها مركزًا 

عالميًا للثقافة، حاضنة لإلبداع، ملتقى للمواهب.

وتدرك دبي للثقافة تمامًا أهمية الصناعات الثقافية واإلبداعية التي باتت تشّكل إحدى أسرع 
الصناعات نموًا على مستوى العالم، بحسب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)اليونسكو(، فضاًل عن الكثير من التقارير العالمية األخرى، التي سلطت الضوء على مساهمة تلك 
الصناعات في االقتصادات الوطنية. وفي الوقت الذي تحظى فيه الصناعات الثقافية واإلبداعية 

بأهمية متزايدة، أمسى دعم هذا القطاع الواعد أحد األولويات الرئيسية ضمن خارطة طريق 
استراتيجية الهيئة، وقد طّورنا برامج ومبادرات رئيسية، تشكل الركائز الجوهرية لنمو الصناعات الثقافية 

واإلبداعية في اإلمارة، وتسهم في جعل الثقافة في متناول شتى أطياف المجتمع وقريبة منهم 
عبر التجارب والفعاليات الثقافية، والمتاحف والمواقع التراثية، التي تحتفي بالهوية الوطنية األصيلة 

والتراث اإلماراتي الغني، وترّسخ مشاعر الفخر بهما لدى أفراد المجتمع، وذلك ضمن منظومة 
متكاملة تسهم في تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة لإلمارة.

لقد شهد العام 2021 كثيرًا من التحديات، التي واجهناها سويًا، لنستعرض اليوم في هذا التقرير 
الشامل، ثمار الجهود المتراكمة، في مختلف األنشطة االقتصادية القائمة على المعرفة، التي تشكل 
العمود الفقري للصناعات الثقافية واإلبداعية، والتي لها أكبر األثر في المنظومة االقتصادية بشكل 

عام. وفي الختام، نتطلع إلى عام جديد، ومسيرة حافلة من العطاء والتمّيز، نحتفي خالله بالتراث 
الثقافي الغني إلمارة دبي، ونعمل على تعزيز مكانتها كأكبر مركز للثقافة على مستوى المنطقة.

رسالة هالة بدري
المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي
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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي – “رعاه اهلل”، هيئة الثقافة والفنون في دبي )دبي للثقافة( في الثامن من مارس من العام 

2008، لتكون الهيئة هي الجهة المؤتمنة على القطاع الثقافي واإلبداعي في إمارة دبي انطالقًا 
من مسؤوليتها الثقافية تجاه اإلمارة والتعريف بها على المستويين المحلي والعالمي، وتمكين هذه 

القطاعات وتطويرها، وترسيخ مكانة اإلمارة كمركز عالمي لإلبداع.

وتلتزم الهيئة برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون 
في دبي بإثراء المشهد الثقافي إلمارة دبي، انطالًقا من الحفاظ واالحتفاء بتراث دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البّناء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة 
دبي مركزًا عالميًا للثقافة، وحاضنًة لإلبداع، وملتقى للمواهب.

وتلتزم الهيئة أيضًا بإحياء اإلرث التاريخي إلمارة دبي وصونه، والعمل على إبراز نسيجها اإلبداعي 
والثقافي المعاصر، وذلك من خالل ممارسة دورها كجهة منظمة، ومخططة وممكنة ومشغلة للقطاع 

الثقافي واإلبداعي، فضاًل عن إطالق سلسلة من المبادرات والفعاليات والمشاريع الثقافية الكبرى، 
واألصول الثقافية والتاريخية والتراثية التي ترعاها، بما في ذلك إدارة 5 مواقع تراثية بارزة و 4 متاحف 

ومركز الجليلة لثقافة الطفل و 8 من فروع مكتبات دبي العامة في اإلمارة.

وتعمل “دبي للثقافة” على تطوير األطر التنظيمية للقطاع الثقافي واإلبداعي في إمارة دبي، انطالقًا 
من أولويات خارطة طريق استراتيجيتها 2025-2020، والممكنات التي تسهم بتفعيلها لدعم المواهب، 

وتمكين المشاركة الفاعلة من قبل جميع فئات المجتمع، وخلق منظومة اقتصادية محفزة للصناعات 
اإلبداعية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة ثقافية عالمية، فضاًل عن مسؤوليتها الثقافية في صون التراث 

الثقافي المادي وغير المادي والمعنوي لإلمارة.

نبذة عن هيئة الثقافة 
والفنون في دبي
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الخارطة االستراتيجية
للهيئة
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تشجيع ودعم القطاع العام والخاص ومؤسسات النفع 
العام على المساهمة في خلق فعاليات وأنشطة ثقافية 

متنوعة إلثراء المحتوى الثقافي ضمن المجتمع

 تأكيد القيم الثقافية التراثية وتعزيز هذه القيم من 
خالل المناهج الدراسية

 تشجيع ودعم المبدعين من األدباء والكتاب والفنانين 
ودعم نشاطاتهم وأعمالهم األدبية والفنية ورعاية 

المواهب الشابة في مجال اإلبداع الثقافي واألدبي 
والفني، تشجيع وتفعيل حركة الترجمة والطبع والنشر 

في كافة المجاالت الثقافية واألدبية والفكرية

 االهتمام بالفنون الشعبية والفلكلورية وحمايتها من 
االندثار 

محاور
الهيئة االستراتيجية
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خالل العام الماضي2021، اعتمدت القيادة الرشيدة ثالث استراتيجيات تتعلق بالقطاع الثقافي 
واإلبداعي، لتكون هذه المرة األولى التي يتم فيها اعتماد هذا العدد في عام واحد منذ إطالق 

هيئة الثقافة والفنون في دبي.

استراتيجية دبي لالقتصاد اإلبداعي: 

تهدف إلى تحويل اإلمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين وعاصمة لالقتصاد اإلبداعي بحلول عام 
.2025

استراتيجية إعادة تأهيل حّي الفهيدي التاريخي: 

تهدف إلى تحويل الحي إلى وجهة ثقافية رائدة، تقدم تجارب إبداعية فنّية، وسط نسيج معماري 
وحضري أصيل، واالرتقاء بالذوق الفّني، وتكريس روح االبتكار الثقافي لرفد الحركة اإلبداعية، 

ودعم نمو االقتصاد اإلبداعي.

استراتيجية الفّن في األماكن العامة: 

تشمل ثالثة محاور، وهي: النمو االقتصادي عبر تحفيز السياحة الثقافية، تطوير البنية التحتية 
الثقافية عبر تشجيع الشباب على المساهمة في تحسين هذه البنية التحتية الفنّية، التطوير الحضري 

والمجتمعي واستدامته.

دبي للثقافة - 
ثالث استراتيجيات 

في عام واحد
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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية دبي لالقتصاد اإلبداعي التي تهدف إلى تحويل اإلمارة إلى وجهة مفضلة للمبدعين من كل أنحاء العالم، وعاصمة 
لالقتصاد اإلبداعي بحلول عام 2026، من خالل زيادة عدد الشركات اإلبداعية والثقافية إلى 15000 شركة، توفر 140 ألف وظيفة مع حجم مساهمة مستهدف يبلغ %5 في الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة.

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشروع “منطقة القوز اإلبداعية” بهدف تأسيس مجمع إبداعي متكامل يلبي متطلبات المبدعين من كافة أرجاء العالم ورواد 
األعمال الراغبين في االستثمار في مجاالت االقتصاد اإلبداعي المختلفة.

أطلقت دبي للثقافة “رحلة المبدع” من أجل تسهيل ممارسة األعمال التجارية للمواهب اإلبداعية وتوفير بيئة مبتكرة ومرنة تسهم في دعم تأسيس المواهب لمشاريعهم في إمارة دبي، وذلك عبر وجهة واحدة وفي غضون 
دقائق معدودة ال تتجاوز 7 دقائق، فضاًل عن مجموعة من الحوافز واالمتيازات.

قطاع 
إبداعي واعد
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كشفت دبي للثقافة أن أصولها الثقافية حققت تعافيًا ملحوظًا من تبعات الجائحة، بعد أن استقطبت المتاحف 
والمواقع التراثية والتاريخية والمكتبات العامة التابعة لها أكثر من 521 ألف زائر خالل العام 2021. وأظهرت 

إحصاءات داخلية أن األصول ذاتها ال تزال تكتسب المزيد من الزخم، ما يعد داللة على مواصلة النمو في العام 
الحالي 2022.

األصول الثقافية
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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مشروع إعادة تأهيل حصن الفهيدي، المشروع المشترك 
بين دبي للثقافة وبلدية دبي ودائرة االقتصاد والسياحة بدبي بهدف صون المعالم التاريخية 

والحفاظ عليها لألجيال القادمة لتعزيز انتمائها إلى هويتها الوطنية، وتمكينها من ربط ماضيها 
بحاضرها ومستقبلها

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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 Dubai Culture - Three strategies in one

year

أعلنت الهيئة إطالق أول فرع لمدارس الحياة في حّتا والتعاون مع “دبي القابضة” لدعم المجتمع اإلبداعي فيها، 
وإتاحة الفرصة أمام رواد أعمالها لترجمة أفكارهم وإبداعاتهم إلى إنجازات وأعمال ناجحة، حيث يركز التعاون 

بين الطرفين على عدة محاور تندرج ضمن نطاق تنمية المهارات والمواهب وتطوير األعمال اإلبداعية في 
منطقة حّتا

أطلقت الهيئة مشروع “وجوه حّتا” التوثيقي الذي يهدف إلى تسجيل التاريخ الشفهي لمنطقة حّتا وتراثها 
الثقافي على لسان أهلها، وصونه ونقله عبر األجيال

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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أطلقت “دبي للثقافة” بالشراكة مع “مؤسسة دبي للمستقبل” جائزة “إمارات المستقبل”؛ لتحفيز المبدعين 
وأصحاب األفكار المبتكرة على تقديم تصوراتهم ورؤاهم لمستقبل دولة اإلمارات.

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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أطلقت “دبي للثقافة” سلسلة حوارية تحت عنوان “حوار المتاحف” على مدار عام 2021 في متحف 
االتحاد تحتفي باإلنجازات العظيمة التي حققتها دولة اإلمارات العربية المتحدة في األعوام الخمسين 

الماضية من عمرها، مسلّطًة الضوء على أبرز المحطات التي كّونت الماضي المجيد الذي رسمته منذ 
إعالن االتحاد في 2 ديسمبر من عام 1971.

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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وعبر مشروع “الحي” الذي تم إطالقه في إطار شراكة بين “دبي للثقافة” ودائرة االقتصاد والسياحة 
بدبي وشركة إعمار خالل مهرجان دبي للتسوق تألق بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، مقابل فندق العنوان 

وسط المدينة بإضاءة مبهرة، آخذًة سكان دبي وزوارها في رحلة من األنوار واالكتشافات، حيث ضم 
المشروع مجموعة من مجسمات اإلضاءة المبتكرة والمستدامة.

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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اختارت اللجنتين العليا والتنفيذية لمبادرة “مقتنيات دبي” برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد 
آل مكتوم 87 عماًل فنيًا جديدًا إلى مجموعة مقتنياتها بما فيها أعمال لعدد من أبرز رموز الفن الحديث 
في العالم العربي، وأعمال لفنانين معاصرين معروفين من دولة اإلمارات إضافة إلى أعمال فنية من 

مجموعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكذلك 19 عماًل تشكل جزءًا من المقتنيات الفنية 
لمجموعة “أ.ر.م. القابضة”

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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 ،’Google Arts & Culture‘ أطلقت الهيئة مشروع “ثقافة دبي وتراثها” على
لتكون أول صفحة ثقافية يتعرف الجمهور العالمي من خاللها على المشهد 

اإلبداعي المزدهر في دبي وجوهر الهوية الثقافية األصيلة للمدينة. وتشكل 
المنصة فضاًء جديدًا إلبراز إبداعات دبي في الماضي والحاضر، متيحًة للجمهور 

في جميع أنحاء العالم محتوى ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 800 صورة أيقونية 
عالية الدقة، بما فيها 120 قطعة فنية، وما يزيد عن 70 مقااًل باللغتين العربية 

واإلنكليزية التي توثق تاريخ دبي وحاضرها بأعين أهلها والمقيمين فيها.

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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أطلقت “دبي للثقافة” “إطار دبي لإلحصاءات الثقافية” الذي وضع توصيفًا وتصنيفًا إحصائيًا شموليًا محليًا 
ألنشطة االقتصاد اإلبداعي في اإلمارة وفق المرجعيات والمعايير الدولية في هذا الحقل، ما شكل 

محطة جديدة على طريق رصد المعطيات اإلحصائية في ميادين الصناعات الثقافية وتمكين هذا القطاع 
وتنميته وإبراز قوته

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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أتاحت الهيئة المجال أمام الحرفيين وأصحاب المواهب والصناع في منطقة القوز للتقديم على الفيزا 
الثقافية طويلة األمد، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2019، 

بهدف تمكينهم وتشجيعهم على االستقرار، وإتاحة الفرصة أمامهم لالزدهار واالنخراط في العملية 
التنموية في المنطقة

منحت “دبي للثقافة” حتى نهاية عام 2021 أكثر من 4,500 “شهادة مبدع وموهوب” لمبدعين وفنانين 
من مختلف الجنسيات.

مشاريع استراتيجية
خاّلقة
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إنجاز وريادة 

في إطار التزامها بتحقيق أهداف استراتيجية دبي 
للمعامالت الالورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم في فبراير 2018، نجحت “دبي 

للثقافة” في تحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات 
والخدمات الداخلية والخارجية التي تقدمها في مقرها 

وفي مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لها، لينال كل 
منهما ختم “100 في المئة ال ورقية”، ولتكون بذلك الهيئة 

الحكومية الوحيدة التي تحصل على ختمين.

حصلت “دبي للثقافة” على 6 جوائز تضمنت أربع ذهبيات 
وفضية وبرونزية في حفل توزيع “جوائز ترانسفورم لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2021” الذي أقيم بدبي 
في مايو 2021. وتحتفي “جوائز ترانسفورم” باألفكار 

المبدعة واالستراتيجية في مجال تطوير الهويات المؤسسية 
في المنطقة والمتميزين في بنائها وإعادة تدشينها.

احتلت دبي المركز األول على مستوى الشرق األوسط، 
والـ17 على مؤشر »المدن العالمية القوية 2021« الصادر 

عن معهد االستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة »موري 
ميموريال« اليابانية، متفوقة بذلك على مدن عريقة مثل 

كوبنهاجن ولوس أنجلوس وبكين وبرشلونة وفيينا وزيوريخ 
وتورونتو.  كما احتلت المركز الخامس عالميًا في معيار 

التفاعل الثقافي ضمن نفس المؤشر.

فازت دولة اإلمارات العربية المتحدة باستضافة وتنظيم 
المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف 

)آيكوم( للعام 2025 في دبي، في إنجاز عالمي جديد 
يؤكد ريادة الدولة على الُصعد كافًة، حيث ُحِسم التصويت 

الذي ُأجري في العاصمة الفرنسية باريس لصالح ملف 
اإلمارات، متفوقًا على ملفي السويد وروسيا، لتصبح دبي 
أول مدينة عربية في الشرق األوسط تحظى بشرف تنظيم 

هذا المؤتمر الدولي المرموق.
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قامت الهيئة بدعم الكثير من المشاريع التي تسعى إلى جعل الثقافة قائدًة للمشهد في إكسبو 2020، 
وذلك بهدف االحتفاء بالثقافة الثرية لدولة اإلمارات أمام العالم أجمع. 

عملت الهيئة على ضمان جاهزية أصولها الثقافية الستقبال ماليين الزوار من إكسبو 2020، وتوفير 
تجارب ثقافية ال تنسى، إذ تلتزم دبي للثقافة بجعل الثقافة في متناول الجميع من خالل األصول التاريخّية 

والتراثّية والثقافّية التي تديرها في اإلمارة.

قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم برفقة هالة بدري مدير عام الهيئة، بعدة 
زيارات إلى المعرض الدولي الرائد تضمنت جناح دولة اإلمارات في المعرض، وجناح إيطاليا حيث بحثت 

سموها مع داريو نارديال عمدة مدينة فلورنسا سبل تعزيز التعاون الثقافي واإلبداعي بين دبي وفلورنسا، 
واستعرضت البرامج والمشاريع التي من الممكن أن يتعاون الجانبان إلطالقه من أجل تعزيز أوجه التبادل 

المعرفي والثقافي بين الجانبين. كما زارت سمّو الشيخة لطيفة جناحي اليابان والصين، وجناح مملكة 
البحرين في المعرض وغيرها.

أقامت “دبي للثقافة” شراكة مع “سيكِرت سيتي تريلز” ودائرة االقتصاد والسياحة بدبي بهدف إعداد 
تجارب استكشافية في متحف الشندغة بدبي لتعريف العالم بتاريخ اإلمارة العريق وتراثها الغني، عبر 

تجارب تفاعلية تثري معارف المقيمين وزوار المعرض بالكنوز الثقافية التي تزخر بها مدينة دبي.

أطلقت “دبي للثقافة” بالشراكة مع شركة “طلبات الشرق األوسط” مبادرة #تذوق_الفن التي يقدم من 
خاللها مجموعة من الفنانين اإلماراتيين والمقيمين في اإلمارات العربية المتحدة رؤاهم الخاصة لمشهد 

فنون الطهي في “مطبخ طلبات” خالل إكسبو 2020 دبي. 

إكسبو 2020.. الثقافة 
رائدة المشهد
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الثقافة والفنون 
في كل مكان 
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نظمت الهيئة نسخة 2021 من “مهرجان دبي لمسرح الشباب” حيث جددت اللقاء مع 
الجمهور بنسخة استثنائية تمّيزت بمشاركة من جميع فرق المسارح األهلية في أنحاء دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وتقديم 6 عروض مسرحية، واالحتفاء بالممثل والمخرج والمؤلف 
اإلماراتي الكبير محمد سعيد السلطي عبر منحه “شخصية العام المسرحية. 

وتناغمًا مع رسالة المهرجان في دعم المواهب المبدعة في اإلمارة، 
تعاونت “دبي للثقافة” مع مركز عكاس للفنون البصرية في تنظيم 
معرض فني مبتكر للتصوير الضوئي المسرحي تحت عنوان “ما بعد 

العمل المسرحي”، حيث صاحب المهرجان على مدار أسبوعه. 

نظمت “دبي للثقافة” معرضًا لمجموعة من تشكيالت فنية 
مبدعة بأنامل فنانين صغار وكبار من المواطنين والمقيمين 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إضافة إلى باقة من 
ورش العمل لتعليم أساسيات صناعة الخزف، وذلك ضمن 

فعاليات “فنون العالم دبي” 2021.
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أتاحت الهيئة معرض “صور في حوار” الذي تنّظمه في 
متحف االتحاد بدبي عبر موقع “دبي 360”، أكبر جولة 

تفاعلية عبر شبكة اإلنترنت الستكشاف المدن في العالم

وتحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة دبي للثقافة، وبشراكة استراتيجية مع دبي 
للثقافة، احتفى “أسبوع دبي للتصميم” من جديد بالمواهب اإلبداعية في منطقة الشرق األوسط عبر نسخته السابعة 

التي افتتحتها سموها في 8 نوفمبر 2021، والتي انطلقت بصيغة حضورية للمرة األولى منذ بدء الجائحة.

دعمت الهيئة مبادرة “سوق أسبوع دبي للتصميم” المخصصة لرواد 
األعمال اإلبداعية، وشمل الدعم تقديم ِمَنٍح لمجموعة من الشركات 

الصغيرة العاملة في المجال اإلبداعي.
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وبرعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبدعم من “دبي 
للثقافة” كشريك ثقافي للحدث، عاد “أسبوع الساعات دبي”، أحد أضخم المعارض المختصة 
بعالم الساعات في المنطقة، ليحتفي بالوقت واإلبداع بمشاركة أكثر من 45 عالمة تجارية 

رائدة من أبرز أسماء عالم صناعة الساعات العالمية. 

أطلقت “دبي للثقافة” مبادرة “الفن في المواصالت العامة” بالشراكة مع “طرق دبي” بهدف دعم 
القطاع الثقافي وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمثقفين لطرح المزيد من المبادرات واألفكار التي تبرز 
مكانة دبي كمركز ثقافي وإبداعي من الطراز األول على مستوى المنطقة والعالم، وتوزعت األعمال 

الفنية في محطات مترو دبي وهي: محطة اكسبو 2020، ومحطة دبي مول، ومحطة جبل علي، 
ومحطة مجمع دبي لالستثمار، ومحطة مترو الغبيبة

شاركت “دبي للثقافة” مع “مول اإلمارات” في تنظيم 
معرض “عالم بانكسي” ألول مرة في اإلمارات العربية 

المتحدة، حيث وفر المعرض تجربة غنية لعشاق الفن 
ومتذوقيه من جميع األعمار، والشغوفين باستكشاف 

عوالم “بانكسي” أحد أشهر رسامي الغرافيتي في 
العالم
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افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في “دبي مول” معرض 
“إنفينيتي دي لوميير”، المركز األكبر للفنون الرقمية على مستوى منطقة الخليج، والذي 
دّشن حقبة جديدة من الفنون العصرية الرقمية بمشاركة نخبة من المبدعين والموهوبين

وتحت رعاية سموها، انطلق أيضًا معرض “داون تاون ديزاين” كجزء من أسبوع دبي 
للتصميم وبدعم من دبي للثقافة كشريك استراتيجي للحدث، عارضًا أرقى التصاميم 

العالمية على تراس الواجهة المائية في حي دبي للتصميم، ومحتفيًا بأعمال إبداعية 
لمصممين وعالمات تجارية من أكثر 20 دولة حول العالم.
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وقعت “دبي للثقافة” مذكرة تفاهم مع “لتس وورك”، المنصة المبتكرة لتقديم حلول عملية لمساحات العمل المشتركة في اإلمارة، 
وذلك لتوفير مساحات عمل مرنة للمبدعين ضمن شبكة من أرقى الوجهات داخل المدينة بأسعار معقولة وامتيازات حصرية

وّقعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وسلطان أحمد بن سلّيم، رئيس مجلس 
اإلدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد” الشريك التجاري العالمي األول لمعرض إكسبو 

2020 دبي، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى خلق سبل جديدة للشراكة بين القطاعين العام 
والخاص من أجل تعزيز االقتصاد الثقافي واإلبداعي إلمارة دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة

واصلت “دبي للثقافة” شراكتها االستراتيجية مع “آرت 
دبي”، المعرض الفني الدولي الرائد في الشرق األوسط 

وأفريقيا وجنوب آسيا الذي يقام سنويًا تحت رعاية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك من أجل 

دعم المواهب وتعزيز المشهد الثقافي في اإلمارة

شراكات لدعم المواهب وتعزيز 
االقتصاد الثقافي
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احتفت “ دبي للثقافة” بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بإطالق كتاب تراثي جديد تحت عنوان “حتا” 
يوثق للتراث اإلماراتي والحياة في مدينة حتا للمؤلف والباحث اإلماراتي جمعة خليفة بن ثالث

أطلقت الهيئة بالشراكة مع “دبي القابضة” ومركز “تشكيل” عماًل فنيًا إبداعيًا بعنوان 
“من أجل حياة أفضل”، يحتفي باإلنجازات الحضارية التي شهدتها دولة اإلمارات على 
د روعة  مدار الخمسين عامًا الماضية ويعكس رؤيتها المستقبلية لخير اإلنسانية، وُيجسِّ

التمازج بين ماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها

شراكات لدعم المواهب وتعزيز 
االقتصاد الثقافي
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أكملت مشوار “أبطال رمضان”، المبادرة التي أطلقتها في رمضان 2020 بهدف تكريم موظفي الخدمات 
عة من هذه الحملة التي شمل نطاق دعمها موظفي  األساسية في دبي، بإطالق النسخة الثانية الموسَّ

الخدمات األساسية واألسر المتعّففة في جميع أنحاء إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع شركائها “طلبات” و” 
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي” و”بنك اإلمارات للطعام”. وقد نجحت في إيصال وجبات إفطار وطرود المير 

الرمضاني إلى 76,652 مستفيدًا حول اإلمارات، بقيمة وصلت إلى أكثر من 606 ألف درهم إماراتي.

اتفقت الهيئة مع الكاتبة اإلماراتية الشابة “دبي أبو الهول” إلهداء نسخ من مجموعتها القصصية الموّجهة 
لألطفال إلى “مستشفى الجليلة التخصصي لطب األطفال” من أجل تعزيز التوعية الثقافية بين األطفال 

المرضى وإسعادهم ودعمهم خالل رحلتهم العالجية.

مسؤولية اجتماعية
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ورش عمل لصقل المواهب 
الثقافية والفنية
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 Dubai Culture - Three strategies in one

year

اختتمت “دبي للثقافة” مبادرة “التعلم اإللكتروني” التي أطلقتها بالتعاون مع »لينكد إن«، أكبر شبكة مهنية حول 
العالم، محققًة نجاحًا ملحوظًا من حيث توفير المعرفة والدعم التعليمي الذي يحتاج إليه القطاع اإلبداعي إلحراز 

التحول األفضل، ومواصلة األنشطة وتطوير المواهب اإلبداعية. واستقطبت المبادرة 2000 مشترك، استفادوا من 
11,130 دورة تدريبية شاملة لشتى المجاالت اإلبداعية

ضمن برنامج دبي للفنون األدائية، نظمت الهيئة باقة من ورش عمل افتراضية متنوعة 
بإشراف الممثلة والمخرجة اللبنانية سارة مزهر، بهدف تطوير قدرات األجيال الناشئة في 

مجال صناعة الدمى واألدوات الموسيقية من مواد مستخدمة وتوظيفها فنيًا، وذلك 
كجزء من سعيها إلى اإلسهام في تأهيل جيل من المبدعين في مجال الفنون األدائية

نّظمت الهيئة جلسة افتراضية بعنوان “فنون القراءة” بإدارة 
الكاتب اإلماراتي وليد المرزوقي، وحضور طلبة المرحلة 

اإلعدادية والثانوية في مؤسسة األوقاف وشؤون القصر 
في دبي، وذلك في إطار مبادرة  “نادي الشباب القرائي” 
التي أطلقتها الهيئة ضمن مبادراتها الهادفة إلى تحسين 

مة في مكتباتها العامة الخدمات المقدَّ
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استضافت الهيئة باقة من الجلسات التثقيفية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم ضمن فعاليات  “مهرجان 
الشارقة القرائي للطفل 12“ بهدف دعم المواهب اإلبداعية في شتى المجاالت األدبية من خالل إتاحة 

مكتباتها العامة الحتضان الورش التخصصية.

كما نظمت الهيئة أيضًا مخيمها الشتوي 2021 في مكتباتها العامة تحت شعار “اإللهام نحو 
اإلبداع“ حيث أتاحت للصغار واليافعين االستمتاع باقة غنية من ورشات العمل التي ألهمتهم 

أطلقت العنان إلبداعاتهم في عطلة الشتاء عبر ورش ثرية استلهمت من روح احتفاالت 
الدولة بعيد اتحادها الخمسين.  

أقامت “دبي للثقافة” مخيمها الصيفي 2021 تحت شعار “صيفنا ثقافة وإبداع” 
على مدار شهر أغسطس، والذي شمل طيفًا واسعًا من األنشطة المبتكرة 

والهادفة التي أخذتهم إلى فضاءات الفنون والمهارات الحياتية والمرح.  وشهد 
برنامج المخيم، الذي تضمن 251 نشاطًا، نجاحًا الفتًا؛ حيث استقطب أكثر من 

3000 طالبًا وطالبة  ونال رضا %97 منهم.
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احتفت “دبي للثقافة” بالتعاون مع ندوة الثقافة والعلوم في دبي بإبداعات 
الفنان والشاعر اإلماراتي الراحل  “سالم الجمري” الذي ارتبطت به القصيدة النبطية 

واألغنية الشعبية في اإلمارات، وذلك من خالل حلقة جديدة من برنامج “راحلون 
باقون“ إحياًء للذكرى الثالثين لرحيله.
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وعبر شراكة استراتيجية مبتكرة بين “دبي للثقافة” و “هال”، المشروع المشترك بين هيئة الطرق 
والمواصالت بدبي وشركة كريم، األولى من نوعها على مستوى المنطقة، وبالتزامن مع إطالق 
مبادرة “#وجهات_دبي”، تم تفعيل مشروع  “روح دبي - تجارب ثقافية” بهدف تسليط الضوء على 
جوهر ومعالم الثقافة اإلماراتية الثرية في اإلمارة دبي وإبراز مفردات تقاليدها األصيلة عبر عيون 

المقيمين فيها.
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شــكـــرًا.

ً شكرا
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