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ال وفرت أبوظبي منذ العام 2008 منصًة مهمًة 

تجمع تحت مظلتها المجتمع الدولي بهدف 
مناقشة قضايا االستدامة، وقد شهدت هذه 

المنصة تطورًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية 
من خالل القمم والمؤتمرات والفعاليات لتغدو 

تجمعًا عالميًا يسهم في تحفيز الجهود 
لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

  
ويعمل أسبوع أبوظبي لالستدامة، الذي 

تستضيفه )مصدر(، من خالل مبادراته 
وفعالياته على تحفيز تبادل المعارف وتطبيق 
االستراتيجيات وتطوير الحلول الكفيلة بدفع 

مسيرة التقدم البشري.

لمحــة عامـة

ضيوف أسبوع أبوظبي لالستدامة

قطاع األعمال

صناع السياسات

مزودو التكنولوجيا

المستثمرون

األكاديميون

قادة األعمال

الشباب

القطاع الحكوميشرائح المجتمع

 إحصائيات وأرقام حول أسبوع
أبوظبي لالستدامة 2019

4,000
مشارك في حفل االفتتاخ

38,000
مشارك

170
دولة

13
رئيس دولة

5,000+
 مشارك في مؤتمرات

ومنتديات االسبوع

850
شركة عارضة

500+
متحدث

11

1.8

مليار دوالر

مليار

 قيمة الصفقات
المعلنة

40
دولة عارضة

500+
جهة إعالمية مسجلة

 العدد المقّدر إلجمالي 
المشاهدات

2,542
مقال
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الفعاليات الرئيسية خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة 2020

حضور أسبوع أبوظبي لالستدامة
الحضور: 

يرحب أسبوع أبوظبي لالستدامة بحضور 
مجتمع االستدامة من جميع أنحاء العالم 
لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة 

المتنوعة والمشاركة فيها. ويوفر األسبوع 
فرصة فريدة للتواصل وتبادل المعرفة 

وعقد الصفقات التجارية مع األفراد 
والشركات من جميع أنحاء العالم.

المشاركة: 
تتيح الفعاليات المتنوعة التي تنعقد خالل 

أسبوع أبوظبي لالستدامة فرصًا للمشاركة 
على جميع المستويات. وتشمل هذه 

الفعاليات قممًا ومنتديات يشارك فيها 
قادة حكوميون ورواد أعمال، ومعارض 

تسلط الضوء على آخر االبتكارات من حول 
العالم، ومنصات تفاعلية موجهة للشباب 
ورواد األعمال الناشئين، ومبادرات تستهدف 

المرأة ضمن قطاع االستدامة، ومهرجان 
يستقطب مختلف شرائح المجتمع 

المحلي بهدف تسليط الضوء على 
الممارسات المستدامة. 

التواصل: 
يمكنكم دعم أسبوع أبوظبي لالستدامة 

من خالل إعالم زمالئكم وأصدقائكم 
بفعاليات األسبوع، ومشاركة أخباره 

ومستجداته عبر القنوات اإلعالمية الخاصة 
بكم. كما يمكنكم االشتراك بالنشرة 

اإلخبارية الخاصة باألسبوع من خالل 
 موقعنا اإللكتروني:

 www.adsw.ae، والبقاء على اطالع 
على آخر التطورات التي يشهدها قطاع 

االستدامة.

الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة  )آيرينا( 

11 - 12 يناير 2020

منتدى الطاقة العالمي للمجلس األطلسي
11 - 12 يناير 2020

حفل افتتاح أسبوع أبوظبي لالستدامة وحفل توزيع 
جوائز جائزة زايد لالستدامة

13 يناير 2020

 معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل

13 - 16 يناير 2020

مركز شباب من أجل االستدامة
13 - 16 يناير 2020

قمة مستقبل االستدامة
14 - 15 يناير 2020

 ملتقى “تبادل االبتكارات بمجال المناخ” )كليكس( 
13 - 16 يناير 2020

  
مهارات المستقبل 2030

13 - 16 يناير 2020

 ملتقى السيدات لالستدامة والبيئة والطاقة 
المتجددة

14 يناير 2020

المهرجان في مدينة مصدر
16 - 18 يناير 2020

ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام
15 يناير 2020

دعوة حصرية

دعوة حصرية

دعوة حصرية

دعوة حصرية

المشاركة بموجب  رسوم
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123
ملتزمون ينبغي اتباع الخطوات التالية: _ للمشاركة في حملة #نحن

ملتزمون هي حملة عالمية  _ #نحن
تم إطالقها في يناير 2019 بالتزامن مع 

أسبوع ابوظبي لالستدامة، وتشمل الحملة 
سلسلة من المشاركات لوزراء وقادة أعمال 
وشخصيات بارزة من المجتمع للتعبير عن 

التزامهم تجاه دعم االستدامة وتوضيح 
كيفية مساهمتهم في تحقيق ذلك. 

وسيتم إطالق النسخة الثانية من حملة 
ملتزمون اعتبارًا من شهر يناير 2020. _ #نحن

القيام بتسجيل مقطع فيديو 
قصير مع أحد أعضاء اإلدارة في 

مؤسستكم يتم من خالله 
التعبير عن التزام مؤسستكم 

باالستدامة.

القيام بنشر صور على منصات 
التواصل االجتماعي الخاصة 

بكم للتعبير عن التزام 
مؤسستكم باالستدامة.

مشاركة الفيديو الخاص 
بحملة نحن ملتزمون عندما 

يتم إطالقه بتاريخ 6 يناير 
2020 على منصات التواصل 

االجتماعي الخاصة بكم.
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#
صياغة محتوى منشورات األسبوع بما يتناسب 

مع منصات التواصل االجتماعي الخاصة 
بشركتكم وجمهوركم مع األخذ بعين االعتبار 

 استخدام الوسمين:
لالستدامة  _ أبوظبي _ #أسبوع

ملتزمون _ و#نحن

قم بمشاركة الوسم )ADSWagenda( وأي 
فعاليات استحوذت على اعجابك خالل أسبوع 

أبوظبي لالستدامة، ونحن بدورنا سنقوم بإعادة 
نشر هذه المنشورات على منصاتنا.

إعادة تغريد ونشر ومشاركة الرسائل التي يتم 
ADSWagenda نشرها على منصات

توثيق تجربة مشاركتكم في أسبوع أبوظبي 
لالستدامة من خالل مشاركة الصور ومقاطع 
الفيديو مرفقة بالوسوم الخاصة باألسبوع.

عقد حوارات مع وسائل اإلعالم المحلية 
والعالمية إلى جانب المشاركين في أسبوع 

أبوظبي لالستدامة من خالل إشراك أعضاء 
فريق اإلدارة والمتحدثين الرسميين في 
مؤسستكم، وذلك بهدف تسليط الضوء 

على األسبوع.

متابعة شركاء األسبوع والمتحدثين خالله 
واإلشارة إليهم. ويمكن االطالع على القائمة 

الكاملة للمتحدثين من خالل الموقع اإللكتروني: 
worldfutureenergysummit.com
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التفاعل مع أسبوع أبوظبي لالستدامة ضمن شبكة مؤسستكم
الوسائل الرقمية

شبكة اإلنترنت والموقع اإللكتروني
الشبكة الداخلية )االنترانت(

اإللكتروني البريد 
الفيديو مقاطع 

شاشات التلفزيون ضمن الشركة
شاشات التوقف على األجهزة

المكتب
النشرة اإلخبارية

 

ضمن مكاتب الشركة
ملصقات على الجدران واألبواب

الفتات
للمكاتب خلفيات 

مواد مطبوعة
بالمؤسسة التصاميم الخاصة 

شاشات/الفتات رقمية
 

التواصل الشخصي
فعاليات داخلية

جلسات وورشات عمل
فعاليات

مبادرات
اجتماعات

الترويج ألسبوع أبوظبي لالستدامة من خالل أنشطة االتصال 
داخل الشركة وتعريف موظفيكم بهذا الحدث الذي يعتبر أحد 

أكبر المنصات المعنية باالستدامة على مستوى العالم.

يرجى تحميل حزمة المواد الخاصة بأسبوع أبوظبي لالستدامة
adsw.ae/ar/media-center :من خالل الرابط

في حال كانت لديكم أي استفسارات حول سبل االتصال الخاصة 
بأسبوع أبوظبي لالستدامة أو المعلومات المقدمة في هذا الكتّيب، 

يرجى التواصل مع أعضاء الفريق المدرجين أدناه:

االتصال الخارجي
روب سينكلير

rsinclair@masdar.ae البريد اإللكتروني: 
هاتف: 7212 653 2 971+

 

االتصال الرقمي
منى الباز

malbaz@masdar.ae البريد اإللكتروني: 
هاتف: 6062 653 2 971+

 

االتصال الداخلي
أسماء خوري

akhouri@masdar.ae البريد اإللكتروني: 
هاتف: 6037 653 2 971+

الشعارات 	
معايير التصميم األساسية الخاصة بالهوية المؤسسية 	
الصور الرسمية 	
التعريفية الموجزة 	 الفقرات 
الكتيبات وملفات الحقائق الموجزة 	
مقاطع فيديو حول الشركة 	
حقائق حول القطاعات 	
انفوغرافيك 	
التوقيع اإللكتروني ألسبوع أبوظبي لالستدامة 	
أجندة أسبوع أبوظبي لالستدامة 	
أبرز أنشطة االتصال  	

حزمة المواد الخاصة بأسبوع 
أبوظبي لالستدامة

لالتصال مع الفريق
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