
   

 

 

 مؤتمر الجمعية الدولية للمؤتمرات الوفود المشاركة في 

 في المجتمعتساهم بعمل خيري  ICCA جتماعاتواإل

فيًكلًوجهةًًالمحليًللمجتمعًالجميلًردً ًتقاليدًعلىًمنهمًحفاظا ً: 2018 ديسمبر 19 ،دبي

ًجتماعاتواإلًللمؤتمراتًالدوليةًللجمعية57ًــالـًمؤتمرالتًالوفودًالتيًشاركتًفيًجمعًمضيفة،

ICCAً ًباإلضافةًإلىًيورو5555ًقدرهًومبلغا ًالتيًالخيريةً"دبيًنور"ًمؤسسةًلصالحرةًنظا 591ًًً،

ًًالعمىًمكافحةعالجًوبًتعنى ًًعددعبر ًالتيًالفعاليةًيعصيصًًرخولقدًتمًتمنًالمبادرات.

ً أقيمت ًالفترة 11ًًًمنفي ًوًنوفمبر14ًحتى ًدبي ًفي كثرًحضرهاالماضي ًمن1150ًًمنًأ

ميًاإلوًالقطاعًفيالمسؤولينًوالمدراءًالعاملينً طيًومنظ  والمؤتمراتًيمث لونًًجتماعاتمخط 

كثر  .الرئيسيةًعالميةوالًالمحليةًالمؤسسةًمشاريعًلدعمًدولة75ًًمنًأ

 

 



   

 

ًواإلًو ًللمؤتمرات ًالدولية ًالجمعية ًالبلدًًجتماعاتتسعى ًفي ًمحلية ًلجنة ًكل ًمع بالتعاون

المضيفًإلىًدمجًعنصرًالمسؤوليةًالمجتمعيةًللشركاتًفيًكلًدورةًمنًفعاليتهاًاألساسية،ً

متعدً وفودًالبحيثًتضعًأمامً أوًمبادرةًفيًالمدينةًدةًللمساهمةًفيًنشرًالوعيًحولًقضيةًطرقاً 

ًهذ ًمؤتمر ًوفي ًالمضيفة. ًحظيت ًالعام ًا ًالمكتبًفعاًمنًدعمبجهودها ًلألعمال، ًدبي ليات

جمعيةًخيريةًمحليةًاختيارًوالذيًساهمًفيًًالرسميًلجذبًالفعالياتًوالمؤتمراتًفيًالمدينة،

 ًيمكنًالتعاونًمعها.

 

ً

ًوشاركًفيًال ًمنًفعاليةدورة منالتيRun ‘N’ Walkًًًالخيرية المشيًوالركضًالثانية هاًتظ 

شخص200ًًالماضيًحواليًًنوفمبر12ًاإلثنينًًيومجتماعاتًالجمعيةًالدوليةًللمؤتمراتًواإل

ًالذينً ًالوفود ًوقدً من ًالتبر عاتًالمالية. ًدبيًمنًخالل ًنور ًلمؤسسة ًالدعم ًحجمًموا لزيادة

ً ًالمحليةًلالمساعدة ًاللجنة ًهدايا ًبدل ًمالية ًهبة ًأيضا  ًالجمعية مت ًقد  ًالخيرية، لمؤسسة

إماراتيا ًدره23118ًيوروً)5555ًوقدرهًًمبلغالالمضيفة.ًوسُيستخدمً ًجمعهًلدعمًماً  (ًالذيًتم 

ًفيًالدولً ًولعياداتًالعيونًالمتنقلة ًدبي، ًنور ًمؤسسة ًبها ًالتيًتقوم ًالدولية برامجًالتوعية



   

 

حيثًتتيحًهذهًالعياداتًالمتنقلةًللمؤسسةًإجراءًفحوصاتًطبيةً األفريقيةًواآلسيويةًالناميةً.

إضافةًإلىًتوزيع ًالنظاراتًعلىًمنًهمًبحاجةًإليها.ًوتشخيصًالمرضىًوإجراءًعملياتًجراحيةً،

منًتقاليدًالمسؤوليةًالمجتمعيةًللشركاتًالتيً مهماً  ويعتبرًمشروعً"غيفتًأوفًالف"ًجزءاً 

،ًوهوًيتيح2013ً،ًوالذيًتمًإطالقهًفيًعامًجتماعاتالجمعيةًالدوليةًللمؤتمراتًواإلتلتزمًبهاً

العامًللوفودًالمشاركةًتركًبصمةًملموسةًبعدًمغادرتهمًكلًوجهةً وخاللًمؤتمرًهذًا مضيفةً.

صًلهذاً تمًدعوةًالمشاركينًإلحضارًنظاراتًقديمةًووضعهاًفيًالموقعًداخلًصندوقًمخص 

ًالغرضًمنًأجلًالتبرعًبهاًللمحتاجين.

مًأعضاءً 591ًًجتماعاتالجمعيةًالدوليةًللمؤتمراتًواإلولقيتًهذهًالمبادرةًنجاحا ،ًحيثًقد 

ًتبديلًعدساتًالنظاراتًكلهاًبالتعاونًنظارةًطب يةًوشمسيةًدعما ًلعملًا لمؤسسة.ًوسيتم 

ًعلىًالمحتاجينًمنًخاللًحمالتًعياداتًالعيونً ًللنظاراتًفيًدبيًقبلًتوزيعها معًالجابر

ًالمتنقلةًالتيًتطلقهاًمؤسسةًنورًدبيًفيًأنحاءًاإلمارات.

ً"ساهمًلمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم، المدير التنفيذي وقال :

هذهًالمبادراتًًخاللجتماعاتًمؤسسةًنورًدبيًوالجمعيةًالدوليةًللمؤتمراتًواإلبينًالتعاونً

فمنًخاللًفعاليةواضحةًبتركًبصمةًقبلًإنعقادًالمؤتمرًلتزامنًاتنفيذًإفيً المشيًًفيًالمجتمعً.

الحدثًًتًمختلفًالوفودًالتيًحضرتًهذا،ًتمك نوالتب رعًبهاوجمعًالنظاراتًً،الخيريةًوالركض

ًفعالياتالمحلية،ًوً،ًوهذاًماًحرصتًعليهًاللجنةًالمضيفةبهاًبكلًسهولةمنًالمشاركةًًالمهم

 ."لألعمالًدبي

 



   

 

ً

وأضافًقائال :ً"الًتقتصرًأهميةًفعالياتًاألعمالًعلىًاألثرًاإلقتصاديًفقط،ًبلًيمكنًأنًتشملً

وكذلكًالمساهمةًفيًالسياحة.ًونتوج هًبالشكرًإلىً باإلضافةًإلىًإثراءًالمعرفةً، قطاعاتًأساسيةً،

علىًالجهودًالتيًبذلوها،ًوالتيًًجتماعاتواإلًالدوليةًللمؤتمراتلجمعيةًاكافةًالوفودًوأعضاءً

ماتً نتطل عًللعملًمعًجمعياتًومنظ  كمًا ستؤثرًبشكلًإيجابيًعلىًحياةًالعديدًمنًاألشخاصً.

أخرىًمعًحرصناًعلىًإتاحةًالمجالًلهاًلتنفيذًبرامجًومبادراتًخاصةًبالمسؤوليةًالمجتمعيةً

ًللشركاتًضمنًفعالياتها."

ً  :دارة في مؤسسة نور دبيعضو مجلس اإلو ، المدير التنفيذيد.منال تريموقالت

تسعىًمؤسسةًنورًدبيًلضمانًحصولًجميعًاألفرادًالذينًيعيشونًفيًالمناطقًذاتًالدخلً"

ًدبيًًرعايةالعلىًًالمحدود ًنور ًتفتخرًمؤسسة ًالعيون. ًفيًمجالًصحة ًمعالكاملة كتها ًًبشرا

ونهًمنًدعمًلهذهًالمبادرةًلماًيقدمواللجنةًالمنظمةًًواالجتماعاتًالدوليةًللمؤتمراتالجمعيةً

 .ً"برامجًوحمالتًمكافحةًالعمىستمراريةًالًوالهامةً

 



   

 

ً

كلًمنًالظروفًاالجتماعيةًفيًتحسينًللمساهمةًوأعربتًالدكتورةًمنالًعنًخالصًشكرهاً

ًلألشخاصًالذين ًوالذينًيحتاجونًواالقتصادية ًًيعانونًمنًأمراضًبصرية ًخاصةًإلى عناية

 لتحسينًحياتهمًاليومية.ًً

ًللمبادراتًالصغيرةًأثرا ًكبيرا ًلناحيةًإحداثًتغييرً أن   ً وتابعتًد.ًتريمًالقول:ً"نحنًنرىًفعال

ً ًنحو ًباالمتنان ًونشعر ًإيجابي. ًللمؤتمراتالجمعية ًالمحليةًًواالجتماعاتًالدولية واللجنة

ولنشرهماًال ودوليا ً، توعيةًالمضيفةًلدعمهماًبرامجًالتوعيةًالتيًتقودهاًمؤسسةًنورًدبيًمحلياً 

 الالزمةًليدركًاألشخاصًأهميةًنعمةًالبصر."

ً ًقال ًجهته،  الدولية للمؤتمراتللجمعية  المؤقتدنيس سبيت، الرئيس التنفيذي من

بتركًبصمةًدائمةًفيًكلًدولةًًواالجتماعاتًالدوليةًللمؤتمراتلجمعيةًتلتزمًا:ً"واالجتماعات

مضيفةًنزورهاًمنًخاللًمؤتمرناًالسنوي .ًوأفتخرًبالقولًإنناًتمك ناًمر ةًأخرىًمنًتحقيقًهذاً

مجتمعًفيًدبي.ًفنحنًماًكن اًنستطيعًتركًهذهًالبصمةًلوالًدعم57ًًاألمرًمنًخاللًمؤتمرناًالـ

ةًلمبادراتًالمسؤوليةًالمجتمعيةً،ًومساندتهمًالكبيًرواالجتماعاتًالدوليةًللمؤتمراتلجمعيةًا



   

 

ًأنً للشركاتًالخاصةًبالجمعيةًوالتيًتشك لًأساسًنجاحنا.ًكماًأفتخرًجدا ًبتلكًالوفودًوأود 

ًأشكرهمًعلىًجهودهمًوالتزامهمًبمساعدتناًعلىًإحداثًأثرًملموسًفيًكلًوجهةًمضيفة."

أنًأتوج هًبشكرًخاصًإلىًجينًفونغًوأضافًسبيتًقائال :ً" هولمز،ًالشريكةًوالصديقةًأود ًأيضاً 

لسنةًً"غيفتًأوفًالف"،ًلتنسيقهاًمشروعًواالجتماعاتًالدوليةًللمؤتمراتلجمعيةًالقديرةًل

ً"أخرى.

ً

لمعرفةًالمزيدًعنًعملًمؤسسةًنورًدبي،ًوكذلكًالمشاريعًالتيًيساهمًبدعمهاًأعضاءًمؤتمرً

ً.موقعها،ًالرجاءًزيارةًجتماعاتواإلًالدوليةًللمؤتمراتلجمعيةًا

ً-انتهىً-

 مالحظات للمحّررين:

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(

ومركزًتجاريًمتميز  ً علىًًتتمثلًرؤيةًدائرةًالسياحةًوالتسويقًالتجاريًفيًترسيخًمكانةًدبيًباعتبارهاًوجهةًسياحيةًرائدةًعالميا

مستوىًالعالم،ًوتسعىًإلىًتعميقًمستوىًالوعيًحولًمدينةًدبيًلدىًالجمهورًالعالميًوجذبًالسياحًواالستثماراتًالداخليةًفيً

وتعتبر والتسويقً والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الجهةًالرئيسية للسياحة( )دبي التجاري والتسويق السياحة دائرة اإلمارةً.

 مسؤوليةًترخيص عاتقها على وتحمل له؛ والترويج اإلمارة في القطاعًالتجاري تسويق على أيضا ً تعمل كما دبي، ةإماًر في السياحي

السياحةًوالسفر.ًومنًالعالماتً ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية ذلكًالمنشآت في بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع

تحتًمظلةًدائرةًالسياحةًوالتسويقًالتجاريًنذكرً"فعالياتًدبيًلألعمال"ًو"ًجدولًفعالياتًًالتجاريةًواإلداراتًالحاليةًالتيًتنضوي

 دبي"ًو"مؤسسةًدبيًللمهرجاناتًوالتجزئة".

ً :علىًاالتصالًيرجىًالمعلوماتًمنًللمزيد

mediarelations@dubaitourism.ae 

0097142017682 

ًوالمؤتمرات في دبيالفعاليات  لجذبالمكتب الرسمي  -نبذة عن "فعاليات دبي لألعمال"

ًمتمي زةً ًدبيًكوجهة ًإلىًترسيخًمكانة ًالمكتبًالرسميًلجذبًالفعالياتًوالمؤتمراتًفيًالمدينة يهدفً"فعالياتًدبيًلألعمال"،

لفعالي اتًاألعمال،ًوزيادةًحصتهاًالسوقيةًمنًمشهدًالفعالياتًالعالميةًبماًيساهمًفيًتحقيقًالمزيدًمنًالتنميةًاالقتصادية،ًوتوفيرً

راتًفيًاإلمارة.ًوباعتبارهًأحدًأقسامً"دبيًللسياحة"،ًيسعىًالمكتبًإلىًتعزيزًسمعةًدبيًفيًهذاًالمجالًعبرًفرصًعمل،ًوتعزيزًالخب

ًالمعاييرً ًأعلى ًوفق ًاألحداث ًتلك ًلعقد ًالحوافز، ًوسياحة ًالعالمية ًوالمعارض ًوالمؤتمرات ًاالجتماعات ًمنظمي مساعدة

فيًتحالفًأفضلًالمدنًالعالم الدولية.ً  ً "،ًيهدفًمكتبًفعالياتًدبيًلألعمالًإلىBestCities Global Allianceًيةً"وباعتبارهًعضوا

 .تقديمًأفضلًالخدماتًعلىًالمستوىًالعالميًلقطاعًاالجتماعات

ً

 مؤسسة نور دبي الخيرية:  نبذة عن

http://www.noordubai.ae/en/Default.aspx
http://www.noordubai.ae/en/Default.aspx


   

 

ومقرهاًدولةًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًوتركزًأنشطتهاًعلى2010ًًأنشأتًمؤسسةًنورًدبيًالخيريةًغيرًالربحيةًبموجبًقانونيًفيًعامً

حققتًمؤسسةًنورًدبيًالكثيرًمنًاإلنجازاتًمنذًًًالقضاءًعلىًمسبباتًالعمىًوضعفًالبصرًالتيًيمكنًعالجهاًوالوقايةًمنها.

منًقبلًصاحبًالسموًالشيخًمحمدًبنًراشدًآلًمكتومًنائبًرئيسًالدولةًرئيسًمجلسًالوزراءًحاكم2008ًًانطالقهاًكمبادرةًعامً

ً ًدبي ،ً ًمن كثر ًأ ًاستفاد ًالمؤسسة27ًحيث ًوبرامج ًخدمات ًمن ًوأفريقيا ًآسيا ًقارتي ًشخصًمن ًالعملياتً مليون وكذلك

مبادراتًمحمدًبنًراشدًآلًمكتومً ةًمنًالعمىًوبمؤسسةًالنظاراتًالطبية،ًواألدوية.ًكعضوًفيًالمنظمةًالعالميةًللوقايًًالجراحية،

ًنحوًتحقيقًأهدافًمنظمةًالصحةًالعالميةًلعالمًخالًمنًمسبباتًالعمىًواإلعاقةً ًتواصلًمؤسسةًنورًدبيًسعيها العالميةً،

 ًًالبصرية.

  ICCAنبذة عن الجمعية الدولية للمؤتمرات واالجتماعات 

هيًالمجتمعًالعالميًومركزًالمعرفةًلصن اعًالمؤتمراتًواالجتماعاتًالدولية.ICCAًًالدوليةًللمؤتمراتًواالجتماعاتًتعتبرًالجمعيةً

وتمثلًالجمعيةًروادًالصناعةًمنًموردينًوشركاتًالنقلًوالشحنًومنظميًاالجتماعاتًوالمؤتمراتًالدولية،ًوتضمًفيًعضويتهاً

كثرًمنً أ  ً عاما ،ًتخصصتًالجمعية55ًًدولة.ًومنذًتأسيسهاًقبل100ًًوالمؤسساتًمنًنحوًعضوًيمثلونًالشركات1100ًًحاليا

بياناتًقي مة،ًوقنواتًتواصلًوفرصًتطويرًأعمالً الدوليةًللمؤتمراتًواالجتماعاتًفيًقطاعًاالجتماعاتًوالمؤتمرات،ًلتقدمًألعضائهًا

 الًتقارن.ً

ًال ًللمؤتمراتًواالجتماعاتًأرقى ًالدولية ًالجمعية ًويمكنًويمثلًأعضاء ًالمتخصصينًخبرة. ًالموردين كثر ًوأ ًالعالم وجهاتًحول

لمنظميًاالجتماعاتًالدوليةًاالعتمادًعلىًشبكةًعالقاتًالجمعيةًإليجادًلحلولًالمناسبةًالتيًتحققًجميعًأهدافًالفعالياتًالتيً

الوفود،ًوتخطيطًمقرًاالنعقادًوحتىًالتوفيرًينظمونها،ًمثلًاختيارًمقارًاالنعقاد،ًواألجهزةًالتقنيةًواالستراتيجية،ًوالمساعدةًفيًنقلً

 الخدماتًالثانوية.ً

 

 


