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نبذة عن إكسبو  2020دبي:
إكسبو  2020دبي هو معرض من معارض إكسبو الدولي ،تستضيفه إمارة

دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفتررة مرن  1أكتروبر  2021إلر
 31مررار

 .2022وكرراا المبتررد الرردولي للمعررارض ،خررالل اتع رراد معيت ره

العامررة فررري برراريس يرررو  27تررروفمبر  ،2013أعلررن فررروز مدينررة دبررري بحرررق
استضافة إكسبو .2020
اختررارت دولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة

ررعار"تواصررل الع ررول ..وص رنع

ً
عنواتررا لحملررة استضررافة "معرررض اكسرربو الرردولي  "2020فرري
المسررت بل"
دبي.
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مفهوم المعرض:
تتمتع دبي بتاريخ حافل في مجال التواصرل واألفبرار الراةردة الجديردة ،وهرو
مررا ستبرسرره مررن خررالل معرررض "إكسرربو الرردولي  "2020فرري دبرري ،وال ر
كاتررت ترررير التو عررات بررل الجاةحررة إل ر اسررت

ابه تحررو  25مليرروا زاةررر

يتوافد  %70مرنم مرن خرارو دولرة االمرارات العربيرة المتحردة ،ممرا يجعلره
الحدث األكثر عالميً ا في تاريخ معارض "إكسبو"
معررا
يررربل المعرررض منسررة اسررتثناةية تترريا للمجتمررع العررالمي التعرراوا ً
الكتررراا الحلررول المبتبرررة والراةرردة للمواضيييع الفرعييية ال الثيية التييي تي
تحديدها كعوامل رئيسة للتنمية العالمية:
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االستدامة
مسادر داةمة لل ا ة والمياه :في عال اليو ال

تتسارع فيه خ

النمو،

تتزايد أهمية االبتبارات المميزة في مجال إتتاو وتزويرد واسرتمالك مسرادر
ال ا ة والمياه النظيفة.
تتلخص األهداا الرةيسرية للردول المت دمرة والناميرة فري تحسرين فرر
الحسررول عل ر ه ر ه المسررادر ال بيعيررة الثمينررة ،وعلر

عبررر اتبرراع أسرراليد

التر رريد المسر ولة واإلدارة السررليمة والفاعلررة ،فضر ًرال عررن اعتمرراد ا افررة
االستدامة.

التنقل
مسادر داةمة لل ا ة والمياه :في عال اليو ال

تتسارع فيه خ

النمو،

تتزايد أهمية االبتبارات المميزة في مجال إتتاو وتزويرد واسرتمالك مسرادر
ال ا ة والمياه النظيفة.
تتلخص األهداا الرةيسرية للردول المت دمرة والناميرة فري تحسرين فرر
الحسررول عل ر ه ر ه المسررادر ال بيعيررة الثمينررة ،وعلر

عبررر اتبرراع أسرراليد

التر رريد المسر ولة واإلدارة السررليمة والفاعلررة ،فضر ًرال عررن اعتمرراد ا افررة
االستدامة.
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الفرص
سبل ديدة لتح يق النمو اال تساد  :في أع اب األزمة المالية العالمية،
ومع اتضما المزيد من الدول النا

ئة إل اال تساد العالمي ،تبدو الحا ة

ً
ملحة إل تماعو عالمية ديدة لتح يق التنمية اال تسادية المستدامة
واالست رار المالي.
سيربل معرض "إكسبو الدولي  "2020في دبي منسة مميزة لتبريس

تماعو ديدة لتدفق الم درات المالية والفبرية البفيلة بتعزيز روح ريادة
األعمال واالبتبار .كما سيركز عل اكتراا سبل الترابط وتحديد
الرراكات المحتملة ،مما ي د في تماية الم اا إل إتتاو إرث من
االبتبارات الجديدة.
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مبادرات إكسبو:
مبادرة إكسبو اليف
االبتبار يأتي من الجميع وإل الجميع.
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أهداف إكسبو اليف
عل إكسبو  2020دبي محركرا عالميرا لدبرداع يخلرق حالرة
من اإللما من أ ل حلول إبداعية ابلة لل يا

االبتكار

إكسبو

ّ
يروفر اإللمرا ويحفرز
 2020دبي محرّ كا لالبتبرار العرالمي،
الحلول اإلبداعية ال ابلة للت وير عل حد سواء.

إ امررة

الشراكات

ررببة للعمررل المرررترك بررين الرردول والميئررات

والمبتبرين من خالل التحديات العالمية المرتركة

خلق أار ملمو

األثر

و ابرل لل يرا

لتحسرين حيراة النرا

في أتحاء العرال مرن خرالل دعر الت روير وتررر الحلرول
الجديدة

التفاعل برين المرراركين وأصرحاب المسرلحة مرن خرالل

التفاعل

"تواصل الع ول" بمردا دعر الحلرول فري موتروعات
إكسبو الفرعية :الفر
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والتن ل واالستدامة.

برامج إكسبو اليف

برنامج منح االبتكار المؤثر
تمويل حلول ديدة ومبتبرة تساه في عل العال مباتا أفضل

+11,000

140

76

مرارك

مبتبرا عالميا
ِ

دولة

تمويل يسل إل  100,000دوالر أمرييك لبل مرروع مبتبر
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برامج إكسبو اليف
برنامج االبتكار للجامعات
ل الب الجامعات ال ين يمدفوا إل إيجاد حلول للمراكل العالمية
التي ت ار عل المن

2

46

دورة

فري ا امعياً حسل
عل المنا

ة

19
امعة إماراتية
ممثلة

منا للبحوث والتنمية تسل يمة كل منما إل  50,000دره إماراتي
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مبادرة أفضل الممارسات العالمية
إا منسررة إكسرربو  2020دبرري الترري تمرردا إلر عرررض مررراريع ترروفر حلرروال

ملموسة ألكبر التحديات العالمية .وتسلط المنسرة الضروء علر المبرادرات
البسي ة الفعالة التي تضفي بعردا محليرا علر أهرداا التنميرة المسرتدامة
الترري حررددتما األمر المتحرردة والترري يمبررن تعررديلما أو ت ليرردها أو تبييفمررا
بحيث تح ق أارا عالميا ح ي يا.
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أفضل الممارسات ُ
الملهمة

ي ّ
ُركز البرتامج عل خمس مجراالت تتما

ر مرع عردد مرن أهرداا األمر

المتحدة للتنمية المستدامة ،وهي:

توفير خدمات

املة ومستدامة

تأمين المياه والغ اء وال ا ة

الممارسات
ُ
الملهمة

بيئات طبيعية مرتة
التنمية اال تماعية
سبل المعيرة والمرروعات
تنمية ُ
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مبادرة التزامنا باالستدامة
تت لع إل ت دي تسخة من أكثر تسرخ إكسربو الردولي اسرتدامة
عل ر اإلطررال  .ررد يبرردو عل ر

هرردفا طموحررا ،لبررن االسررتدامة

متأصلة في كل ما تفعله ،بدءا بالمباتي واإلتراءات ووصوال إلر
إتراء إرث داة بعد اتتماء فعاليات إكسبو.
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موقع إكسبو مستدام

بدءاً بإعادة التدوير ووصوال إل تعزيرز الحلرول ال بيعيرة ،تأمرل أا تلمر
اآلخررررين إلعرررادة تأكيرررد الترررزامم تجررراه البيئرررة ،وحمايرررة كوكرررد األرض
لأل يال الم بلة .وتمردا كرل أعمالنرا إلر إحرداث بارار بيئيرة إيجابيرة علر
الن ررا الرروطني ،واإل ليمرري ،والعررالمي ،ودع ر خ ررة دبرري  2021ورؤيررة
اإلمارات  2021وأ ندة األم المتحدة  2030للتنمية المستدامة.
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حلولنا قيد التنفيذ

ت ليل استمالك المياه

توليد ال ا ة النظيفة

تعزيز الحلول ال بيعية

استخدا مواد البناء المستدامة

ت ليل بسمتنا البربوتية

ت ليل النفايات

ترجيع السياحة المستدا

تماا إدارة العمليات

والفعاليات المستدامة
15

مبادرة المجلس العالمي ()World Majlis
حوارات تحدث فار ً ا

من المعرض العظي األول ال

ع د في لندا في عا ،1851

كاا المعرض مباترا خاصرا لجمرع الع رول المنحرفرة الممتمرة
فرري األسررئلة حررول المسررت بل ،وبرر ل  ،معرفررة المزيررد عررن
بعضما البعض .و د واصل معرض دبي  2020ببل فخر هر ه
الممارسة بدمجما مع الت اليد اإلماراتية والعربية الراسخة في
المجلس.
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المجلس العالمي للمرأة:
االتخراط في سلسلة من المحاداات التي تركز عل

ضايا المرأة الحيوية

الم دمة بالتعاوا مع ناح المرأة .ويركز المجلرس العرالمي للمررأة علر
منظرررورات المررررأة فررري صرررمي كرررل أسررربوع مرررن أسرررابيع المعررررض
المواتيعية.

المجلس العالمي:
استبررراا سلسررلة مررن المحاداررات المثيرررة المسررتوحاة مررن موترروع

معرض دبي  .2020إا المجلرس العرالمي منتردا ترابض بالحيراة يرت فيره
تبررادل و مررات النظررر برررأا مواترريع هامررة فرري عسرررتا .وكررل محادارة
تجمررع بررين  8إل ر  10مررن ررادة الفبررر المعترررا بم ر عالميرراً المرردعوين
إلسررماماتم االسررتثناةية فرري الموترروع ومنظرروره الفريررد برررأا
الموترروع .وفرري كررل مجلررس ،يرحررد ال ررالب وأعضرراء الجممررور أيضررا
بالمساهمة والمراركة.

مجلس الجيل العالمي القادم:
الثاتوية والجامعية ،وه يتحرداوا

يبترف و مة تظر طالب المدار

عن مواتيع تر ار علر مسرت بلنا .ويثرر هر ا المجلرس الجيرل العرالمي
ال اد برتامج المجلس العالمي بتروفير منظرور الررباب خرالل معررض
عا  2020وبعده.
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برنامج اإلنسان وكوكب األرض
برتررامج اإلتسرراا وكوكررد األرض هررو منسررة لتبررادل األفبررار واالبتبررارات

الجديرردة بحريررة واتفترراح .يمرردا إلرر المسرراعدة فرري وتررع تسررور ديررد
لال تساد العالمي ،وهو تسور يضع المسراواة واالحتررا العرالمي والبرامرة
اإلتسرراتية فرري لررد الت ررد البرررر  ،ويغررر

ررعورا بالمس ر ولية تجرراه

التعايش مع عال ال بيعة في اتسجا وتوازا.

وعبر خمسة مسارات  -بناء الجسور ،وعد ترك أحد خلف الرَ كرد ،والعريش
فرررري ترررروازا ،ومعررررا تزدهررررر ،ورؤيررررة  2071لدمررررارات العربيررررة المتحرررردة -

سنستبرف التحديات األكثر إلحاحا من منظرور ا رافي ،وا تمراعي ،وبيئري،
وا تساد .
سنبني مجتمعا عالميرا فراعال مرن ميرع المرراركين والررركاء الر ين يزيرد
عرردده عل ر المئتررين ومررن ماليررين الر أ
رزوار مررن ميررع أتحرراء العررال  .مع را،
سن لق ال درات البامنة لألفرراد والمجتمعرات لرسر مالمرا المسرت بل،

وعلر

عبررر االتخرراط فرري حرروارات فاعلرة وت رردي حلرول وا عيررة للتحرديات

الوا عية.
18

نبذة عن معارض إكسبو الدولية
منرر  170عامررا ومعررارض إكسرربو الدوليررة ترروفر منسررة السررتعراض أهرر

االبتبارات التي رسمت مالما العال ال

تعرفه اليو  .وسيواصل إكسربو

 2020المحافظة عل ه ا الت ليد بفضل البرف عرن أحردث الت نيرات مرن
ميع أتحاء العال .
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االبتكارات التاريخية
جهاز التلفزيون:
ُت ل البث التلفزيروتي الحري األول فري معررض
تيويورك الدولي في العا .1939
ُكرررف الن رراب عررن مسرررح مررزود برا

ررة عرررض تررخمة عاليررة الد ررة،

المعروفة أيضا بجماز التلفزيوا الفاةق الد ة ،في إكسربو  2005بيرري فري
الياباا

الحواسيب:
ُعرررض فرري معرررض لنرردا العررالمي للسررناعة
والفنرروا للعررا  1862المحرررك التحليلرري الرر
ابتبره ترارلز باباو ،وهو واحد من الحواسيد الميباتيبية األول .
ات هل زوار معرض ال را الحاد والعررين في سياتل للعرا  1962برأول
مرراز للتعرررا علر السرروت الر
باس "

ابتبرترره

و بوكس".
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ررركة "ب .برري.إ " والر

ُيعرررا

االبتكارات التاريخية
الهواتف:
ّ
تمبررن ألبسررندر راهررا بيررل مررن عرررض أول
هرراتف فرري العررال فرري عررا  1876فرري معرررض
فيالدلفيا المئو للفنوا والمسنوعات ومنتجات التربة والمنا

.

كمررا أترراح معرررض أوسرراكا العررالمي فرري اليابرراا  1970للزاةرررين أول فرصررة
الكتراا ت نية االتسال عبر الماتف المتحرك المعروتة.

األطعمة:
ات ل ت في معارض إكسربو الدوليرة ابتبرارات
غ اةيررة كثيرررة أ

رربعت عاة ررة الررزوار ،ترررمل

الفرار وصلسة ال ماط الرميرة "هاينز" في المعرض المئرو للفنروا
فرري فيالدلفيررا للعررا  ،1876وك ر ل

والسررناعة ومنتجررات األرض والمنررا

أ ماع اآليس كري في المعرض العالمي في ساتت لويس للعا .1904
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إنشاءات اكسبو التي استدامت تاريخيً ا:

قصر الكريستال

برج إيفل

ُ
أ ي المعرض العظري فري لنردا

ل يحظ الرمرز الرةيسري للمعررض

في سر البريستال التراريخي فري

العالمي  1889في باريس برعبية

العا  ،1851بمدا عرض ابتبارات

واسرررعة وأطلرررق الررربعض حملرررة

الثورة السناعية.

لتفبيبه بعد إغال المعرض.
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ّ
الدوارة
عجلة فيريس الترفيهية
ُ
أ ررري المعررررض العظررري فررري لنررردا فررري سرررر
البريستال التاريخي في العرا  ،1851بمردا عررض
ابتبارات الثورة السناعية.

األتوميوم
ت ر األتوميررو  ،ال ر

ُ ر ّيد فرري األصررل مررن أ ررل

معرررض بروكسررل الرردولي والعررالمي للعررا ،1958
المساعد األسرع في العال بت اك.

برج إبرة الفضاء
ل ر يحررظ الرمررز الرةيسرري للمعرررض العررالمي 1889
في باريس برعبية واسعة وأطلق البعض حملرة
لتفبيبه بعد إغال المعرض.

ساحة الوصل
تمثل ساحة الوصل ،وهي أكبر برة غيرر مدعومرة
َ
معلر فري إكسربو  2020وسرتب
في العال  ،أه
مركزا استثناةيا في دستركت 2020
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إحصائيات اكسبو
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 1851المعرض العظي  ،لندن:

أ ي أول إكسبو دولي في سر البريستال الستعراض ابتبارات الثرورة
السناعية .ح ق ه ا المعرض أرباحا هاةلة ساهمت في تأسيس متحرف
"فيبتوريا وألبرت" ومتحف "التاريخ ال بيعري" فري لنردا .وال ترزال المرنا
الدراسية التي أترأها منظمو الحدث ُت أد حت يومنا هر ا ،إع مولرت مرا
ال ي ل عن  13فاةزا بجاةزة توبل ،األمر ال
في مجال البحث والت وير.
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عزز مباترة المملبرة المتحردة

 1876معرض المئوية ،فيالدلفيا:
حررين عرررض ألبسررندر غراهررا بيررل أول هرراتف فرري
العرررال فررري المعررررض المئرررو  ،اتررردهش إمبراطرررور
البرازيل دو بيدرو حينما اةال" :يا إلمي ،إته يتحردث!".
وبينمرررا كررراا المنافسررروا يحررراولوا ت ررروير مررراز

التلغراا ،اء الماتف لي لد المعادلرة ويح رق تجاحرا
كبيرررا بفضررل درترره علر ت ررل السرروت البررر عبررر
مسافات طويلة ،االمر ال

عزز مباتة بيل في تاريخ

االتساالت.

1893

المعرض العالمي الكولومبي ،شيكاغو:

في ه ا المعرض ،تنافس كل من توما

إديسروا

وتيبرروال تيسررال فرري الترررويج الختراعاتممررا فري مجررال

البمربراء .فبينمرا حراول إديسروا إ نراع النرا

بمزايرا

التيار المسرتمر ،كراا تيسرال يرروو برردة لمزايرا التيرار
المتردد .وفي النماية فاز تيسال ،وأصبا التيار المتردد
معيارا وطنيا معترا به في الواليات المتحدة.
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 1900معرض باريس:

بعض من أول مساب ات األلعاب األولمبية في العسر الحرديث
ُع دت
ٌ
فرري معررارض إكسرربو الدوليررة .وكاتررت البدايررة فرري معرررض برراريس عررا
 ،1900ومررن بعررده معرررض

ررراء لويزياتررا عررا  ،1904حيررث استضرراا

المعرتاا مساب ات األلعاب األوليمبية باعتبارهرا رزءا مرن برامجممرا.

و

ررملت األلعرراب الرسررمية عررا  1900لعبررة البولررو والبروكيرره وكرررة

الباس

المعروفة أيضا باس الجا أال .
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 1904معرض شراء لويزيانا ،سانت لويس:
بلت الحاتنات االص ناعية أكثر االختراعات إبمارا
فرري معرررض إكسرربو فرري سرراتت لررويس عررا .1904
ودفع الحاتروا رسوما ت ديرة للردخول ومرراهدة
ه ه المعجرزة العلميرة ،حيرث

راهدوا أطفراال خردو

يعيروا ويببروا وينموا داخل أ مرزة بليرة اوريرة،
فيما كاا األطباء حولم يرا بوا ت وره .

1906

المعرض العالمي للنقل ،ميالنو:

أاررار إكسرربو  1906تررجة و ر ب اتتبرراه العررال إل ر بلررة

اإلسبريسو الجديدة .وال يخف علر أحرد فضرل هر ه
اآللررة المبتبرررة فرري إي ررا
النررا

وإعررادة النررراط لماليررين

والعرراملين فرري ميررع أتحرراء العررال إلر يومنررا

هرر ا .و ررد سرراهمت اآللررة فرري رفررع يمررة سررو
ال موة العرالمي إع يبلرح حروالي  374مليرار درهر (مرا

يعادل  102مليار دوالر أمرييك).
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 1937المعرض الدولي ،باريس:
بعد أا بدأت مالما الحرب العالمية الثاتيرة تلروح فري
ررمر إرث إلكسرربو  1937هررو تأمررل

األفررق ،أصرربا أ

الحرب عاتما في لوحة بابلو بيباسو "غرتيبا" .إع يسور
بيباسرررو تررردمير مدينرررة غرتيبرررا الوا عرررة فررري إ لررري

الباس  .وال تزال اللوحرة تحرتفظ ب ردرتما علر إارارة
مررراعر االتزعرراو لرردا كررل مررن يررراهدها حت ر بعررد
مرور أكثر من  80عا .

1939

معرض نيويورك الدولي:

ات لررق مرراز التلفزيرروا الر

تعرفرره ببررث تلفزيرروتي

لرررةيس الواليررات المتحرردة فررراتبلين روزفلررت وهررو
يفتتا معرض تيويرورك الردولي .وبسربد غرابرة هر ا
االختراع بت اك ،عرترت م سسرة اإلعاعرة األمريبيرة
مرراز تلفزيرروا

ررفاا يوتررا كافررة أ ررزاء الجمرراز

وطري ة عمله حت ي تنع الجممور أته اختراع ح ي ي

وليس مجرد خدعة.
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 1958المعرض العالمي ،بروكسل:
في حرين

ّ
ربل األتوميرو أكثرر عناصرر إكسربو 1958

ررمرة ،إال أا تررأاير هرر ه التحفررة الفنيررة الترري تمثررل
وحدة خلية الحديد المبعبة ُمببررة  165مليرار مررة ،لر
يبررن أكبررر مررن التررأاير ال ر

طررال البنيررة التحتيررة فرري

بروكسل والتي ت تنفي ها خالل تجميزات المعرض.
ف د

مدت العاصمة البلجيبيرة ت رورا محوريرا فري

البنيررة التحتيررة مررا علمررا واحرردة مررن أكثررر العواص ر
األوروبية ت ورا.

1962

معرض القرن  ،21سياتل:

اسر ُ
ررتلم تسرررمي المبنررر المميرررز فررري إكسررربو 1962

"مسررلة الفضرراء" مررن األ سررا الفضرراةية ال رراةرة
و مرراز ترررغيل االسر واتات الموسرري ية ال ديمررة.
و ررد أاررر أسررلوب تسررمي المبن ر فرري زيررادة

رعبية

أسلوب الغوغي فري التسرمي المعمرار  .ويسرتلم
الغرروغي تسررميماته مررن عناصررر مسررت بلية ويعتمررد

عل الفوالع والز او والنيوا.
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 1967المعرض الدولي العالمي ،مونتريال:
ترك لنا إكسربو  1967العديرد مرن الموروارات المر ارة
ومررن بينمررا تسررمي المجمررع السرربني الرر
صممه الررمير مو

المحمية  67وال

باسررتخدا مبعبررات لعبررة الليغررو .وا

حينمررا كررل

يُرردع

ريه سرافد
ررترا س رافد

ررع ومبعبررات اللعبررة المترروفرة فرري

موتتريررال بغرررض إتررراء تمرروعو لوحرردات المرررروع
السبني البالح عددها  158وحدة.

1970

المعرض الدولي ،أوساكا:

بعد عا واحد ف ط من هبروط أبولرو  11علر ال مرر،

عرتت

ركة االتساالت إا تري تري "هراتف األحرال "

المست بلي في إكسربو  .1970وكراا المراتف تموع را
أوليرررا لمح رررة هررراتف السرررلبية رررادرة علررر إ رررراء
مبالمات إل أ مو ع في الياباا .واليرو بعرد مررور
 52عامررا ،ترررا أا  65فرري المئررة مررن سررباا العررال

يمتلبوا هاتفا محموال.
31

 1974المعرض الدولي للبيئة ،سبوكان:

كاا إكسبو  1974في سبوكاا بوا

ن ن أول حدث عرالمي يمرت بنررر

الررروعي البيئررري ،وهرررو مرررا ممرررد ال ريرررق أمرررا البثيرررر مرررن الفعاليرررات
المرابمة .و د حث المنظموا كل عرارض علر تنراول مواتريع بيئيرة،
وتأل ررت حينمررا

ررركة نرررال موتررورز عبررر عرررض إكررس برري 883-ال ر

أبل تموع ا أوليا للسيارات المجينة الحديثة.
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 1982معرض نوكسفيل الدولي:

أبمر ناح الواليات المتحردة األمريبيرة فري معررض إكسربو  1982الرزوار
عبر عرض أول

ا

ة تعمل باللمس في العال تحت اس "أكوتراتش"،

فررري و رررت كررراا فيررره مسرررتخدمو الحواسررريد معترررادين علررر لوحرررات
المفاتيا المتسلة والملح ات السلبية الث يلة ف رط .و رد ررا تركيرد
هررر ه اللوحرررات علررر 33

ا

رررة .وأارررارت هررر ه الرا

رررات دهررررة

المسرررتخدمين الررر ين تمبنررروا مرررن الرررتحب بالحاسررروب عبرررر الضرررغط
واللمس وتمرير األصابع ف ط.
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 1984المعرض الدولي ،لويزيانا:
مد معرض إكسبو لويزياتا في  1984أول

خسية

رمزية فري تراريخ إكسربو الردولي ،وكاترت علر

ربل

بجعة بيضاء كرتوتية كبيررة تحمرل اسر "سريمور د
فير" .وبعد عل ،

مد العرال البثيرر مرن

إكسرربو المميررزة مثررل الروبرروت "إيرترري" الرر
خسرررية إكسررربو  1986فررري فررراتبوفر ،و

خسريات

كرراا
خسرررية

"فرررود " المبوترررة مرررن الفواكررره والخضرررراوات فررري
إكسبو  2015في ميالا.

1992

المعرض الدولي ،اشبيليه:

اسررتعرض إكسرربو إ

رربيلية ترراريخ االكتر رافات مررن

ً
محرتفال بخمسرة رروا مرن
 1492إل العسر الحديث
االكترراا والغرزو ،مررن خرالل المتراحف والررديبورات
والم ارات الخاصرة فري رحلرة رمزيرة ويرة بمرراركة
 112دولة ،وعررات المنظمات الدولية.
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 1998المعرض الدولي ،لشبونة:
احتفل إكسبو  1998في لربوتة بمرور  500عرا علر
اكتراا فاسبو د غاما المسرار البحرر إلر المنرد.
وممررد الحرردث الرردولي ال ريررق تحررو المسررت بل عبررر
تسرليط الضروء علر برترامج بروليس الر

يركرز علر

أسلوب حياة صديق للبيئة في  39مدينة برتغالية.

2000

المعرض الدولي ،هانوفر:

صنعت عالمة بي إ دبليو إلكسبو  2000في هراتوفر
أس وال من سياراتما التي تعمرل علر الميردرو ين
ب ررروة  750حسررراتا .وكاترررت هررر ه السررريارات وسررريلة
الن ل الرسمية لضيوا الحردث الردولي .وبرال بع لر
تترك ه ه السيارات أ أار سرلبي علر البيئرة بسربد

اعتمادها عل الو ود الخالي من المواد الملواة.
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 2005المعرض الدولي ،آيشي:

أ ري فري م اطعرة بيرري

كرف إكسبو  2005الر

الياباتيررة عررن تجررارب م هلررة مثررل مسرراب ة السرومو
خ رف األتظرار حينمرا كراا

الببرا ،لبن االبتبار ال
المسرح المزود برا
والمعروفة باس "

2010

رة عررض ترخمة عاليرة الد رة
ا

ة أتش د ".

المعرض الدولي ،شنغهاي:

امتد مو ع إكسبو 2010

نغما عل مسراحة 5.23

كيلررو متررر مربررع ،مررا يجعلرره أكبررر إكسرربو دولرري عل ر
اإلطرررال  .وسرررجّ ل الحررردث الررردولي أعلررر معررردالت
حضور عل مدا ررتين مرن الرزمن ،إع اسرت بل 73.5

مليوا زاةر.
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 2015المعرض الدولي ،ميالن:

استوح مخ ط إكسربو  2015فري مريالا تسرمميه مرن مردا الحضرارة
الروماتيررة ال ديمررة ،حيررث كاتررت الررروارع الترري تررربط الرررر بررالغرب
ُتسم "محور ديبوماتو

" وتت اطع مع الروارع التري ترربط الررمال

بالجنوب ُ
وتسم "محور كاردو" .وفي تسمي ه ا المعررض الردولي بلرح
طول "محور ديبوماتو

"  1.5كيلو متر ،فيما بلرح طرول "محرور كراردو"

 350مترررا .وال تررزال باررار هرر ا التسررمي الرومرراتي للررروارع حاترررة فرري
بر رررلوتة وفلررروراتس وبيرررروت ،حيرررث كررراا الررررارعاا المت اطعررراا
يربالا مو عا مثاليا لألسوا في أغلد األحياا.
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بعد إكسبو 2020
ل يسبق أا استضافت تسرخة مرن الحردث الردولي علر مردار تاريخره هر ا
العدد الضخ من الدول و معت ه ا البر الماةرل مرن الث افرات ،للعمرل
معا في سبيل تح يق البثير من الخير للبثير من النا

.

حلول جماعية للتحديات العالمية
تأمل عبر طرح ال ضايا الرةيسية ومعالجتما برفافية ،مثل تغيرر المنرا ،
واإلتتررراو المسررر ول ،واال تسررراد الرررداةر  ،واألزيررراء التررري تتبرررع المعرررايير
األخال ية ،أا يبدأ كل زاةر رحلة هادفة بعد إكسبو  2020لمواصلة البحرث
عن حلول ماعية للتحديات العالمية بروح االبتبار والتعاوا.

برنامج عمل لالستدامة
بالتواز مرع سرعي العرال أ مرع إلر بنراء مسرت بل أكثرر تظافرة وأمراا
وصررحة ،يتمثررل إكسرربو  ،2020ببررل بنرراه التحتيررة ،وابتباراترره ،وخ

رره

للتعاوا ،برتامج عمل في اتجاه تح يق مسرت بل يروفر م ومرات الحيراة،
ّ
ويخلف إراا هادفا لأل يال ال ادمة.
ويضع معايير مستدامة،
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إرث دائ
تواصل الع ول وصنع المست بل
الرررروابط التررري سننررررئما ميعرررا ،وبمالنرررا وت لعاتنرررا ،والفرصرررة التررري

سررنحظ بمررا لمواكبررة أحرردث االبتبررارات ،واألفبررار ،وأعررر الث افررات
والت اليد ألكثر مرن  192دولرة مرراركة ،سترربل ركراةز صرنع مسرت بل
أفضل للبررية معاء.

منطقة 2020
مجتمع عالمي تموع ي للمست بل
االتت ال إل من

ة  ،2020سوا يعيش مو رع إكسربو  2020دبري بعرد

فترة طويلة من إغال أبوابنا في تماية مار

 .2022وسوا تعيد هر ه

المدينة ال كية المستدامة التي تركز عل البرر استخدا مرا ال ي رل عرن
 %80مررن البنيررة األساسررية المبنيررة فرري إكسرربو ،بمررا فرري عل ر

المبرراتي

المعتمدة عل ال هد والبالتين .وبوصفما مجتمعا متبامال لالسرتخدا
المختلط ،فإتما ستواصل وتفي برؤية إكسبو التأسيسرية لتبروا تظامرا

بيئيا للربط واإلبداع واالبتبار.
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ملف المملكة العربية السعودية
دمت الميئة الملبية لمدينة الريراض ملرف استضرافة المملبرة
معرض إكسبو الدولي  2030في الرياض ،وعل

بعرد إعرالا ولري

العمرد تاةرد رةريس مجلرس الرروزراء وزيرر الردفاع رةريس مجلررس
إدارة الميئة الملبيرة لمدينرة الريراض األميرر محمرد برن سرلماا -
حفظه هللا -في

مر أكتوبر الماتي ،حيث

اركت المملبة في

اال تمرررراع االفتراترررري للجمعيررررة العموميررررة للمبتررررد الرررردولي
للمعارض () ،BIEال

ُع د في العاصمة الفرتسية باريس.
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معرض إكسبو الدولي 2030
سيتزامن مع عام تتويج رؤية 2030

وسررريبوا فرصرررة اسرررتثناةية لعررررض إتجرررازات الرؤيرررة وتبرررادل

الرردرو

ال يّمررة مررن ه ر ا التحررول غيررر المسرربو  ،و ررد ت ب رق

بعررض ه ر ه الرردرو

عل ر ت ررا أوسررع لدسررما فرري ترروفير

حلول ألبرز التحديات التي توا ه العال "
وت ررررّ

لجرررزء مرررن رسرررالة سرررمو ولررري العمرررد -حفظررره هللا-

المو مة إل المبتد الدولي للمعارض في أكتوبر الماتي ،التري
عكررر فيمررا سررموه البررري أا العررال يعرريش اليررو ح بررة تغييررر،

ويوا رره حا ررة غيررر مسرربو ة لتبرراتف اإلتسرراتية ،مبينرراً أا ه ر ه
البلمات كاتت مسدر اإللما لررعار المملبرة لمعررض إكسربو
الرردولي « :2030ح بررة التغييررر :المضرري ببوكبنررا تحررو استرررراا
المست بل».

المملبة العربية السعودية ليست مجرد دولة تمن مجموعة العررين،
فمي تتمتع بموارد طبيعية وتنوع بيئي ،و

رباب طمروح ،و يرادة حبيمرة،

ورؤية عظيمة ،وبحلول عا  ،2030ستبوا مدينة الرياض مدينة مزدهررة
ومستدامة للمست بل ،والو مة المفضلة للمواهد والرركات".
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كما أا ا تسراد الريراض يسرم بنسربة  %50مرن النراتج المحلري
اإل مرررالي غيرررر النف ررري للمملبرررة ،والريررراض لررر تح رررق هررر ه
اإلتجازات بسبد عواةد النفط فحسد ،بل ازدهرت ألتما فتحرت
أبوابما للعال .
وأ

ار إل أا الرياض أصبحت واحدة من أسررع المردا تمروً ا فري

العال  ،حيث توسعت من مدينة صغيرة يبلرح عردد سرباتما 150
ألف

خص في عا  1950إلر مرا ي ررب مرن  8مالييين تسرمة

اليو

ممررا أحرردث فررزة فرري ا تسرراد المدينررة ليسرربا ترتيبمررا  46بررين

ا تسادات مدا العال  ،بناتج محلي يسل إل  200مليار دوالر.
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