




اآلثار الممتدة إلكسبو 2020 دبي على االقتصاد اإلماراتي

تتنــاول الورقــة التاليــة أبــرز اآلثــار االقتصاديــة الناشــئة عــن تنظيــم معــارض إكســبو، مــع الرتكيــز عــى اآلثــار طويلــة 
األجــل التــي يتوقــع أن يحققهــا اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف األجــل الطويــل مــن تنظيــم إمــارة ديب 

معــرض إكســبو 2020 املقــام بهــا خــال الفــرتة مــن أكتوبــر 2021 وحتــى نهايــة مــارس 2022. 

ــد  ــة كتمهي ــارض الدولي ــة للمع ــار االقتصادي ــور األول اآلث ــرض املح ــث يع ــاور، حي ــتة مح ــى س ــة ع ــتقوم الدراس وس
ــاين اإلطــار  ــاول املحــور الث ــة إلكســبو 2020، ويتن ــار االقتصادي ــرز اآلث ــؤ بأب رضوري إلرســاء القواعــد املنضبطــة للتنب
النظــري لآلثــار طويلــة األجــل لألحــداث الكــرى عــى اقتصــادات الــدول املضيفــة. ويلقــي املحــور الثالــث الضــوء عــى 
ــع  ــم إمــارة ديب معــرض إكســبو 2020 عــى منــو االقتصــاد اإلمــارايت، أمــا املحــور الراب ــة األجــل لتنظي ــار الطويل اآلث

د. مدحت نافع
مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية - مصر

ملخص الدراسة:

ــرات  ــادل الخب ــكارات وتب ــة توفــر منصــة لعــرض أهــم االبت ــذ 170 عامــًا ومعــارض إكســبو الدولي من
حــول العالــم، وذلــك منــذ أقيمــت أول دورة لهــذه المعــارض فــي قصــر الكريســتال فــي لنــدن عــام 
1851، والتــي ُعرضــت فيهــا ابتــكارات الثــورة الصناعيــة األولــى. ومنــذ ذلــك الحيــن يعتبــر معــرض 
إكســبو أحــد أهــم األحــداث علــى الصعيــد الدولــي، ولــه آثــار كبيــرة علــى االقتصــاد العالمــي ككل، 

وعلــى اقتصــاد البلــد الُمِضيــف علــى وجــه الخصــوص. 

الكثيــر مــن الوفــورات االقتصاديــة واالجتماعيــة يمكــن أن تحققهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
وإمــارة دبــي علــى وجــه الخصــوص نتيجــة اســتضافة معــرض إكســبو2020. فالتجــارب الدوليــة أثبتت 
نجــاح الكثيــر مــن الــدول والمــدن المضيفــة فــي جنــي الثمــار االقتصاديــة المباشــرة وطويلــة األجــل 
ــر اســتفادة مــن  ــم اســتضافة إكســبو. وُتعــدُّ األنشــطة األكث ــم تت ــو ل علــى نحــو مــا كان ليتحقــق ل
إقامــة معــرض إكســبو دبــي كثيــرة ومتنوعــة ويبقــى أبرزهــا إتاحــة فــرص جديــدة لالســتثمار األجنبــي، 
والتنــوع االقتصــادي، وخلــق الوظائــف، والســياحة والترفيــه، والعقــارات، ومنظومــة النقــل، ودعــم 

المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.

ومــن المقــرر وفــق مــا تــم اإلعــالن عنــه أن تتحــول 80% مــن مبانــي “إكســبو 2020 دبــي” بعــد 
انتهــاء هــذا الحــدث العالمــي الكبيــر إلــى مدينــة أعمــال جديــدة وكبيــرة تضــم كل أســباب نمــو وتطــور 
هــذه األعمــال، إلــى مــا ســيعرف بـــ “دســتركت District2020( ”2020(, بحيــث تمثل أفقــًا اقتصاديًا 

وســكنيًا جديــدًا لدولــة اإلمــارات علــى المــدى البعيــد، وتمثــل إرثــًا لألجيــال القادمــة.
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فريتكــز إىل اســترشاف أهــم اآلثــار االقتصاديــة طويلــة األجــل إلكســبو 2020 ديب عــى قطاعــات االقتصــاد اإلمــارايت 
ــة  ــة التحتي ــش املحــور الخامــس ســبل اســتغال البني ــذا الصــدد. ويناق ــة يف ه ــض التجــارب الدولي عــر اســتقراء بع
ــم  ــة اإلمــارات. ث ــة يف دول ــة االقتصادي ــك عــى التنمي ــة لذل ــار املحتمل ــد انقضــاء الحــدث، واآلث إلكســبو ديب 2020 بع
تختتــم الدراســة مبحــور أخــري يســتعرض توصيــات عامــة لدعــم اســتدامة منــو االقتصــاد اإلمــارايت وتنشــيط القطاعــات 

الحيويــة عــى غــرار الســياحة بعــد انقضــاء الحــدث. 

أواًل: طبيعة اآلثار االقتصادية والبيئية للمعارض الدولية
ــد  ــكان واح ــام يف م ــي يق ــع عامل ــي تجم ــّجلة، ه ــة املس ــارض الدولي ــة باملع ــة World Expos واملعروف ــارض العاملي املع
يضــم بلــدان العــامل، بغــرض البحــث عــن حلــول ملواجهــة التحديــات الراهنــة، ويتيــح الفرصــة لــرواده لخــوض رحلــة 
متعــددة الوجهــات عــر تقديــم العديــد مــن األنشــطة التفاعليــة، وذلــك وفــق التعريــف املوضــوع مــن جانــب املكتــب 
الــدويل للمعــارض Bureau International des Expositions. وتتيــح املعــارض الدوليــة للــدول املشــاركة إقامــة أجنحتهــا 
الخاصــة، والتــي يزورهــا عــرشات املايــن مــن الزائريــن خــال تنظيــم الحــدث، ومبــا يســاهم يف تغيــري نظــرة العــامل 

إىل الدولــة املضيفــة لســنوات قادمــة.  

ويــرتك تنظيــم املعــارض الدوليــة آثــاراً اقتصاديــة عــى الــدول املســتضيفة، وتنقســم إىل نوعــن مــن اآلثــار، وهــي 
اآلثــار املبــارشة، والتــي تتصــل باإلنفــاق املبــارش، ومــن ذلــك نفقــات ســفر وإقامــة الزائريــن، ومدفوعــات العارضــن 

واملشــاركن، باإلضافــة إىل خلــق الوظائــف املرتبطــة بفــرتة مــا قبــل إقامــة املعــارض وأثنــاء تنظيمهــا. 

ــددة مــن  ــاين وهــو اآلثــار غــر املبــارشة، وتشــمل القيمــة املضافــة لاقتصــاد يف ضــوء مراحــل متع ــوع الث والن
ساســل اإلمــداد التــي تنشــأ بســبب إقامــة املعــرض. من أمثلــة ذلــك الخدمــات التســويقية والتقنيــة والقانونية واملحاســبية 

واملاليــة بــل وخدمــات األمــن والنظافــة التــي يزيــد الطلــب عليهــا لخدمــة املشــاركن يف املعــرض.

وهنــا، يتضاعــف األثــر االقتصــادي إلقامــة املعــارض العامليــة مــن خــال آليــة مضاعفــات اإلنفــاق، التــي تعمــل عــى 
زيــادة الطلــب الفّعــال املدعــوم بالقــوى الرشائيــة اإلضافيــة مــن قبــل العاملــن يف القطاعــات وثيقــة الصلــة باملعــرض، 
ومــن ذلــك قطاعــات البنــاء والتشــييد والســياحة والنقــل والخدمــات املرصفيــة، وذلــك نتيجــة لخلــق وظائــف جديــدة 

ولزيــادة الدخــول الناشــئة عــن حركــة النشــاط االقتصــادي للمعــرض.

ــاً.  ــاً إىل تقديــر األثــر االقتصــادي للمعــارض املقامــة دولي وبشــكل كمــي، توّصلــت إحــدى الدراســات الصــادرة حديث
ففــي العــام 2018 انعقــد حــول العــامل نحــو 32000 معــرض دويل وإقليمــي يف أكــر مــن 180 دولــة، حرضهــا نحــو 303 
مايــن زائــر ونحــو 4.5 مليــون عــارض. وقــد قــّدر اإلنفــاق املبــارش أو )مبيعــات األعــال( لتلــك املعــارض بأكــر مــن 
136.9 مليــار دوالر أمريــي تــم إنفاقهــا مــن قبــل العارضــن واملشــاركن بشــكل رئيــي. وقــد ســاهمت تلــك املعــارض 
يف خلــق نحــو 1.3 مليــون فرصــة عمــل مبــارشة وســاهمت بشــكل مبــارش مبــا يقــرب مــن 81.1 مليــار دوالر أمريــي 
يف الناتــج املحــي اإلجــايل للــدول املنظمــة، األمــر الــذي يضــع قطــاع املعــارض يف املركــز 72 بــن أكــر اقتصــادات 
العــامل عــى فــرض أنــه يشــكل اقتصــاداً مســتقاً. وبذلــك يصــل نصيــب العارضــن مــن اإلنفــاق املبــارش نحــو 30.200 

ألــف دوالر لــكل عــارض.

ــم  ــع حج ــزة Induced Impacts، يرتف ــارشة واملحّف ــري املب ــة غ ــة املضاف ــارشة، القيم ــار املب ــف إىل اآلث ــا أضي وإذا م
ــون  ــل إىل 3.2 ملي ــرص العم ــد ف ــار دوالر، وتزي ــده إىل 325 ملي ــام 2018 وح ــة ع ــارض املقام ــال للمع ــات األع مبيع
فرصــة عمــل، كــا تزيــد املســاهمة يف الناتــج العاملــي إىل نحــو 197.5 مليــار دوالر أمريــي، مبــا يضــع قطــاع املعــارض 
يف املرتبــة رقــم 56 بــن أكــر االقتصــادات يف العــامل متقّدمــة عــى اقتصــاد دول مثــل املجــر ورسيانــكا وإكــوادور. 
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ووفقــاً للدراســة، بلــغ إجــايل املســاحة املســتغلة للمعــارض املقامــة عــام 2018 نحــو 34.68 مليــون مــرت مربــع، وبذلــك 
ــول  ــن الق ــابقة، ميك ــرات الس ــى التقدي ــاء ع ــو 9400 دوالر. بن ــايل نح ــج اإلج ــن النات ــع م ــرت املرب ــب امل ــل نصي يص
ــد يف عــام 2018 دخــاً مبــارشاً مــن مبيعــات األعــال وحدهــا يزيــد عــن كثــري مــن  إن قطــاع املعــارض الدوليــة ولّ

القطاعــات الكــرى األخــرى مثــل قطــاع معــدات املاكينــات وقطــاع املعــدات الطبيــة والجراحيــة.  

عــى جانــب آخــر، تعــد اآلثــار البيئيــة مــن أهــم اآلثــار التــي تعكــف الدراســات الحديثــة عــى رصدهــا لــدى إقامــة 
املعــارض الدوليــة، خاصــة مــع تكريــس املجتمــع الــدويل جهــوداً حثيثــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة التــي أعلنهــا 
البنــك الــدويل عــام 2015، والتــي تخصــص لهــا العديــد مــن الفعاليــات يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة ويف مقدمتهــا 

. كسبو إ

ــات إىل  ــدى الدراس ــت إح ــد توصل ــة، وق ــارض الدولي ــي للمع ــر البيئ ــة األث ــتخدمة يف دراس ــات املس ــدد املنهجي وتتع
ارتفــاع االســتهاك اإلجــايل للطاقــة واملــوارد يف املعــارض كبــرية الحجــم، وأن االســتهاك يف مرحلــة تشــغيل األبنيــة 
التــي تقــام فيهــا املعــارض يكــون كبــرياً للغايــة. ولتــايف ذلــك، ميكــن أن يكــون إنشــاء البنايــات يف شــكل مبــاٍن بلوريــة 

لــه أثــر فاعــل يف ترشــيد اســتهاك الطاقــة خاصــة مــع االعتــاد عــى مصــادر اإلنــارة والتدفئــة الطبيعيــة. 

إال أن املنشــآت التــي يزعــم أنهــا صديقــة للبيئــة عــادة مــا تتســبب يف أرضار بيئيــة أكــر مــن األبنيــة التقليديــة خاصــة 
ــارض أو أغــراض أخــرى. ويف هــذا الصــدد، يجــب أن يتخــذ يف ضــوء  ــّذر إعــادة اســتخدامها مســتقباً يف مع إذا تع

أفضــل فــرتات الســنة طقســاً يف الدولــة املضيفــة)1(. 

وتشــري دراســات أخــرى إىل أن موقــع إقامــة املعــرض ميثــل متغــرياً يؤثــر عــى البيئــة بعــدة صــور، فوســائل املواصات 
املســتخدمة مــن قبــل الزائريــن املحليــن واألجانــب عــى هامــش إقامــة املعــرض قــد تؤثــر عــى البيئــة. وتتمثــل املعضلــة 
األبــرز يف التعامــل مــع املســألة البيئيــة يف عاقــة االرتبــاط العكســية بــن العوامــل االقتصاديــة والبيئــة، لكــن مــا مــن 
ســبيل إىل فــض االشــتباك بــن العوامــل املحفــزة للنمــو االقتصــادي وتلــك الضــارة بالبيئــة يف األجــل املنظــور)2(. ولكــن 

تنبغــي اإلشــارة هنــا إىل أن منظمــي إكســبو 2020 ديب توخــوا االعتبــارات البيئيــة عنــد تنظيــم الحــدث. 

ثانيًا: اإلطار النظري حول اآلثار طويلة األمد لألحداث الكبرى على االقتصاد
وفقــاً لكثــري مــن الدراســات، فــإن الــدول تضطلــع بأعبــاء تنظيــم واســتضافة األحــداث الدوليــة، ملــا تخلقــه مــن آثــار 
 .)3()Li and Nauright, 2018( ــة ــدول املضيف ــة بال ــو والرفاهي ــق النم ــى تحقي ــا ع ــل، وقدرته ــة األج ــة طويل اقتصادي
ووفقــاً لـــ )Knott et al., 2017( فــإن إحــدى أهــم الســات املميــزة لألحــداث الكــرى تتمثــل يف قدرتهــا عــى دمــج 
مجتمــع الدولــة املضيفــة بفاعليــات الحــدث يف ســياق احتفــايل، مــع جــذب الســياح وتنميــة املــدن واألعــال)4(. األمــر 
ــن  ــئة ع ــل الناش ــة األج ــة طويل ــة االجتاعي ــر يف القيم ــا )Misener and Schulenkorf, 2016( إىل النظ ــذي دع ال

ــل هــذه األحــداث)5(.  ــم مث اســتضافة وتنظي

وعادة ما يتم رصد اآلثار اإليجابية طويلة األجل الستضافة األحداث والفعاليات الكرى من خال ما يعرف باملوروث أو 
الرتاث legacy. ووفقاً لـ )Gursoy et al., 2017(، فإن املوروث االجتاعي هو من أهم النواحي التي عنيت بها الدراسات 
يف مجال البحث عن اآلثار طويلة األجل لألحداث الكرى)6(، ورأى )Taks et al., 2015(  أن هذا املوروث هو أكر ما يرر 

حرص الدولة عى استضافة هذا النوع من الفعاليات)7(. 

وفقاً لكل من )Chalip, 2004()8( و)Preuss, 2007()9( و)Horne, 2010()10( يعرّف املوروث بأنه القدرة عى تحقيق منافع 
من الحدث تستمر ملا بعد انتهائه. ويف الواقع فإن مصطلح موروث ميكن أن يعر عن قدرة الحدث عى تحقيق مزايا 
مستمرة لبناء وتعزيز املجتمعات يف اآلجال الطويلة. هذه العملية عادة ما ترجع إىل فكرة الرافعة leveraging والتي تعكس 

 .)11()Taks et al., 2015( املنافع املضافة أو الوفورات الخارجية التي ميكن تحقيقها مبنأى عن النتائج املبارشة للحدث



دراسات خاصة6

اقتصاد ما بعد إكسبو

وفيا يخص أثر الرافعة فإن )O’Brien, 2006( يعر عنها بكونها “فرص” وأنها تقّدم رأس املال األساس للحدث والذي 
يتم  األحداث  أن   )Smith, 2014( يرى  هنا  من  األجل)12(.  موروث طويل  لتحقيق  استغاله  املضيفة  الدولة  يتوقف عى 
توظيفها بأحسن وجه حينا تعمل عى اإلرساع بتنفيذ الخطط القامئة. من ثم فإن هذا النوع من األحداث ال يخلق القيمة 
من العدم وإمنا يساعد عى توفري لبنة أساسية أو رافعة اقتصادية واجتاعية تساعد الدولة املضيفة أو املدينة املضيفة 
عى تحقيق أهدافها التنموية يف األجل الطويل. وتعد األحداث الكرى مقياساً للرتابط املجتمعي وعنرصاً كاشفاً ألوضاع 
املجتمعات وطبائعها واتحادها أو انقسامها)13(. من هنا كان من الرضوري أن تلتمس مظاهر السعادة والفخر الوطني من 

مختلف أبناء الدولة املضيفة للحدث كنوع من عنارص القيمة االجتاعية الناشئة عن استضافته.

ولكن، يرى كل من )Coakley and Souza, 2013( أن اإلرث اإليجايب لألحداث ليس مضموناً وال ينشأ بشكل عفوي، 
وإمنا يتحقق برشط قدرة الدولة عى االحتفاظ بالوفورات اإليجابية للحدث. استضافة املعارض واألحداث الدولية ينبغي 
أن تستهدف الشمول املجتمعي وأن تصل آثارها إىل مختلف الطبقات يف املجتمع حتى يتحقق هدف الرافعة االجتاعية)14(. 
من هنا رأى  )Chappelet, 2012(أهمية تنظيم تلك األحداث الكرى إذا ما انعكست عى روح التعاون والتضامن املجتمعي 
من أجل تحقيق هدف واحد وهو نجاح الحدث. ومن املأمول يف هذا السياق أن تتمكن الدولة املضيفة للحدث من إيصال 

مثراته إىل املهمشن يف املجتمع حتى يسهل تسويقه محلياً قبل الرتويج له دولياً)15(.

وهناك بعض الدراسات التي أشارت إىل أن بعض األحداث الكرى خلقت وفورات سلبية مجتمعية، السيا إذا ما تركّزت 
املنافع الناشئة عن تنظيم الحدث يف فئة بعينها أو تسببت يف تهميش لفئات أخرى، ما يدعو إىل الغضب االجتاعي 
يف بعض األحيان. فقد رأى )Silvestre, 2009( أن االستغال السيئ لألرايض العامة الناشئ عن تنظيم سيدين ألوملبياد 
التفاوت  حدة  من  زاد  قد   2000 عام 
اآلثار  من  العديد  وأحدثت  االجتاعي 
املجتمعات  املعيشة يف  السلبية ألسلوب 

املترضرة من تنظيم الحدث)16(.

 Zhemukhov( من  كل  رأى  كذلك 
and Orttung, 2014( أن دورة األلعاب 
الشتوية سوتىش 2014 التي أقيمت ىف 
كراسنودار، روسيا قد تسببت يف كثري 
منظومة  يف  السلبية  التغيريات  من 
صيانتها  أصبحت  بحيث  العام،  النقل 
باهظة التكاليف بالنسبة للبلدية املعنية 
ما تسبب يف إرث اقتصادي-اجتاعي 
غري مستدام يف املدينة)17(. كذلك يرى 
األلعاب  دورة  أن   )Preuss, 2015(
 2012 لندن  يف  املقامة  األوليمبية 
املنشآت  أسعار  ارتفاع  يف  تسببت  قد 
عى  سلباً  أثر  مبا  وإيجاراتها  السكنية 
منخفضة  لألرس  االقتصادية  الحالة 
الدخل)18(. ويعرض الشكل التايل تصوراً 
التدريجي  املجتمعي  التحّول  لعملية 
الناتج عن استضافة وتنظيم الفعاليات 

واألحداث الدولية الكرى)19(:

عملية التحّول االجتماعي

شكل (1(
عملية التحول االجتماعي الناتج عن استضافة األحداث الكبرى

سنوات ما بعد انتهاء الحدث

تغير نمط المعيشة
(هوية اجتماعية أقوى 

وإحساس أعمق 
بالتفاعل المجتمعي 

وقيمة العمل الجماعي)

آثار اجتماعية إيجابية
ملموسة وغير 

ملموسة
(احتمالية استمرار 
التفاعل االجتماعي 

المتبادل)

اختبار الحدث الكبير
(فرصة للتدخل 
والتفاعل مع 

الحدث...مثل مظاهر 
االحتفال والمشاركة 

في الفعاليات)

الحالة 2 التحّولالحالة 1

Source: Ladkin, Adele  & Sadd, Debbie (2021). The lasting social value of mega events: experiences 
from green point community in Cape Town, South Africa. Journal of Sustainable Tourism Volume 29, 
2021 - Issue 11-12: Special Issue: Events and Sustainability. https://www.tandfonline.com/doi/  
full/10.1080/09669582.2021.1874395.
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أن إكسبو ديب 2020 يعد حدثاً منوذجياً يف تعزيز القيم املجتمعية من التاسك وتعظيم العائد، 
إىل جانب توفري حمات توعية إعامية وفتح أبواب العمل التطوعي للمشاركة اإليجابية يف الحدث، ورصد أهم القضايا 
التي تشغل املواطن اإلمارايت لتكون يف مقدمة املوضوعات التي يتناولها املعرض مبختلف فاعلياته. واتخذ الشعب اإلمارايت 
الحدث كوسيلة للتسويق لبلدهم عى نحو غري مسبوق. كا حرص منظمي إكسبو عى اإلعان عن خطة الستغال األرايض 
بعد انتهاء الحدث، عى نحو ما ينصح به الخراء واملراقبون لهذا النوع من األحداث الدولية، ويتم تناول هذا املوضوع يف 

املحور الخامس بهذه الدراسة. 

االقتصــاد  نمــو  علــى  دبــي   2020 إكســبو  لتنظيــم  األجــل  الطويلــة  ثالثًا: اآلثــار 
اإلماراتــي

تقــام معــارض إكســبو الدوليــة كل خمــس ســنوات وتســتمر لفــرتة أقصاهــا 6 أشــهر، تســتقطب خالهــا مايــن 
ــرشق  ــرة األوىل يف منطقة ال ــدث امل ــتضافة ديب للح ــر اس ــبو، يعت ــارض إكس ــم مع ــخ تنظي ــدار تاري ــى م ــزوار. وع ال
مثل ســاو  أخــرى  عامليــة  مــدن  عــى  التصويــت  قــت ديب يف  تفوَّ وقــد  آســيا.  رشق  األوســط وأفريقيا وجنوب 
ــب  ــاء املكت ــوات أعض ــن أص ــد 116 م ــى تأيي ــت ع ــية، وإزمري الرتكية، إذ حصل ــرغ الروس ــة، ويكاترين باولو الرازيلي

ــية. ــرغ الروس ــام يكاترين ــة أم ــادة نهائي ــة إع ــم 164 يف جول ــغ عدده ــت، والبال ــق التصوي ــم ح ــن له الذي

ــدرات  ــة املتحدة بالق ــارات العربي ــه دولة اإلم ــع ب ــا تتمت ــل م ــدويل بفض ــدث ال ــذا الح ــم ه ــازت ديب بتنظي ــد ف وق
اللوجســتية الكافيــة الســتضافته، حيــث ميكــن لثلثــي ســكان العــامل الوصــول إىل ديب خــال مــدة ال تتجــاوز 8 ســاعات 
بالطائــرة، مــع العلــم أن اإلمــارة اســتضافت نحــو 16.7 مليــون ســائح خــال عــام مــا قبــل جائحــة كورونــا. ويبلــغ عــدد 
الغــرف الفندقيــة الجاهــزة الســتقبال الــزوار نحــو 80 ألــف غرفــة، بحيــث تقــدم أفضــل ســبل الراحــة للنــزالء خــال 
فــرتة انعقــاد املعــرض، فضــاً عــا تتيحــه اإلمــارة مــن إمكانيــة التواصــل منقطعــة النظــري، والخدمــات اللوجســتية رفيعــة 
ــف  ــه مل ــذي يرتكــز علي ــا األســاس الراســخ ال ــدُّ يف مجمله ــي تُع ــة ذات الطــراز العاملــي، والت ــة التحتي املســتوى، والبني

االســتضافة.

1- خلفيــة تاريخيــة عــن معــارض إكســبو: أقيــم أول إكســبو عاملــي )واملســمى أيضــاً باملعــرض العظيــم( يف لنــدن 
عــام 1851. منــذ ذلــك الحــن واكتســب املفهــوم شــعبية دوليــة وأصبــح يقــام بصفــة دوريــة عــر مــدن العــامل، محققــاً 
عنــارص للجــذب الســياحي واالســتثاري ال ميكــن مقارنتهــا بــأي حــدث آخــر. ومنــذ نشــأة املكتــب الــدويل للمعــارض 
ــدف  ــي يه ــدور حــول ســياق عامل ــارض ت ــري، أصبحــت املع ــي الكب ــذا الحــدث العامل ــإرشاف عــى ه ــام 1928 ل يف ع
إىل تحســن املعرفــة البرشيــة وتلقــي الضــوء عــى مامــح وصــور التقــدم يف املجــاالت العلميــة والتقنيــة واالقتصاديــة 

ــة. واالجتاعي

ويف العــرص الحديــث، اكتســبت معــارض إكســبو زخــاً عامليــاً جديــداً انعكــس عــى حجــم وفــرتة وعــدد زائــري املعــرض، 
حيــث أصبحــت مبنزلــة منصــات عماقــة للتعليــم والتقــدم والتــي تعمــل عــى بنــاء الجســور بــن الحكومــات والــرشكات 

واملنظــات الدوليــة واملواطنــن عــى الســواء)20(.

ــة ذاتهــا حددتهــا معاهــدة باريــس عــام  ــة مــن الفئ ــة بــن املعــارض العاملي ــة الفاصل ــر بالذكــر أن الفــرتة البيني وجدي
1928 بحــد أدىن 6 ســنوات، وقــد أدخلــت بعــض االســتثناءات عــى ذلــك مــن خــال بروتوكــول وقـّـع عــام 1948. وجــاء 
بروتوكــول عــام 1972 ليطيــل الفــرتة الزمنيــة بــن املعــارض الدوليــة إىل عــرش ســنوات. لكــن بروتوكــول عــام 1988 ثبــت 

تلــك الفــرتة عنــد خمــس ســنوات، وهــي الفــرتة املعمــول بهــا حاليــاً.

ــدة، خاصــة يف  ــول املبتكــرة والرائ ــاون الكتشــاف الحل ــدويل التع ــح للمجتمــع ال ويشــكل املعــرض منصــة اســتثنائية تتي
ــايل:  ــك كــا يتبــن عــى النحــو الت مجــايل االســتدامة والنقــل، وذل



دراسات خاصة8

اقتصاد ما بعد إكسبو

أ- االستدامة

يف عــامل اليــوم الــذي تتســارع فيــه خطــى النمــو، تتزايــد أهميــة االبتــكارات املميــزة يف مجــال إنتــاج وتزويد واســتهاك 
مصــادر الطاقــة وامليــاه النظيفــة. وتتلخــص األهــداف الرئيســية للــدول املتقدمــة والناميــة يف تحســن فــرص الحصــول 
عــى هــذه املصــادر الطبيعيــة الثمينــة، وذلــك عــر اتبــاع أســاليب الرتشــيد املســؤولة واإلدارة الســليمة والفاعلــة، فضــاً 

عــن اعتــاد ثقافــة االســتدامة.

ب- النقل

تعتــر أنظمــة النقــل والخدمــات اللوجســتية املتطــورة رشيــان الحيــاة الــذي يربــط النــاس والســلع والخدمــات يف جميــع 
أنحــاء العــامل؛ وهــي تتمتــع بتأثــري كبــري عــى املــدن، وأمنــاط الســفر وأســاليب شــحن الســلع، ومــدى فاعليــة إيصــال 

املســاعدات  يــة.

2- نبــذة عــن إكســبو 2020 ديب: يقــام “معــرض إكســبو ديب الــدويل 2020” عــى مســاحة 438 هكتــاراً يف “مركــز ديب 
التجــاري - جبــل عــي”  يف الطــرف الجنــويب الغــريب إلمــارة ديب. ويتميــز مــكان املعــرض مبوقعــه االســرتاتيجي وقربــه 
من مطــار آل مكتــوم الدويل الجديد، ومينــاء جبــل عي الــذي يُعــدُّ ثالــث أكــر املوانــئ نشــاطاً يف العــامل. كــا يتمتــع 
موقــع املعــرض مبزايــا لوجســتية واضحــة بالنســبة للعارضــن مــن حيــث جلــب املــواد وبنــاء األجنحــة، أو بالنســبة للــزوار 

مــن حيــث ســهولة معرفــة املوقــع والوصــول إليــه.

ــزوار  ــة لل ــة ممكن ــدة عملي ــر فائ ــن أك ــدويل 2020” ليضم ــبو ديب ال ــرض “إكس ــع مع ــم موق ــار وتصمي ــم اختي ــد ت وق
واملشــاركن يف الحــدث. وســيقوم املعــرض الــدويل للمــرة األوىل منــذ قيامــه برتجمــة شــعاراته وقيمــه إىل واقــع ملمــوس، 
مــا يســاهم يف إحيــاء الرســالة التثقيفيــة ملعــرض “إكســبو”. وتُعــدُّ “قاعــات ومختــرات االبتــكار”، باإلضافــة إىل “الوصــل 

بــازا”، مــن أبــرز املعــامل التــي طورهــا “إكســبو ديب الــدويل 2020” يف هــذا املجــال. 

ويضمــن الشــكل الدائــري لخريطــة املوقــع والتوزيــع املنســق لقاعــات وأجنحــة العــرض حــول مركــز املوقــع، والــذي تــم 
تصميمــه بوحــي مــن شــكل الســوق الــرتايث العــريب، رؤيــًة جليــة لجميــع قاعــات العــرض. ويحتــل مفهــوم االســتدامة 
صــدارة األولويــات، حيــث وضعــت أهــداف طموحــة لتطبيقاتــه، تشــمل توليــد 50% مــن الطاقــة التــي يحتاجهــا املعــرض 

يف املوقــع نفســه ومــن مصــادر قابلــة للتجديــد وبطريقــة ال تنتــج عنهــا أيــة انبعاثــات للكربــون)21(.

3- اآلثــار االقتصاديــة املبــارشة ملعــرض إكســبو2020: تشــري التنبــؤات االقتصاديــة التــي أجراهــا محللــون دوليــون 
ملعــرض إكســبو2020، أن الحــدث مــن شــأنه أن يجــذب مــا يقــرب مــن 25 مليــون زائــر وأن 70% مــن الزائريــن ســوف 
يأتــون مــن خــارج اإلمــارات العربيــة خــال فــرتة املعــرض، مبــا ينطــوي عليــه هــذا مــن مكاســب اقتصاديــة ســياحية 

واســتثارية كــرى إلمــارة ديب ولدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 

أ- األثر املبارش عىل االقتصاد الكيل:

خــال فــرتة ذروة انعقــاد املعــرض )أكتوبــر2020 - مــارس2021(، سينشــط االقتصــاد املحــي مدعومــاً بحجــم اإلنفــاق 
ــر  ــادق وتذاك ــات والفن ــة واملرشوب ــلع االســتهاكية واألغذي ــر الدخــول والس ــرض عــى تذاك ــل رّواد املع ــن قب ــري م الكب

ــة. الطــريان واملواصــات املحلي

ــار  ومــن املتوقــع أن يعــزز معــرض إكســبو2020 اقتصــاد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مبــا يقــرب مــن 122.3 ملي
درهــم إمــارايت )33.4 مليــار دوالر(، وأن يســاعد عــى خلــق نحــو 905.2 ألــف فرصــة عمــل بــن عامــي 2013 و2031 
وفقــاً لتقريــر مســتقل تــم نــرشه بواســطة رشكــة “إرنســت آنــد يونــج الدوليــة لاستشــارات”. وقــد توقّــع التقريــر ذاتــه 
أنــه خــال فــرتة األشــهر الســتة النعقــاد املعــرض والفعاليــات أن يرتفــع الناتــج املحــى اإلجــايل لدولــة اإلمــارات بنســبة 

 .)22(
 %1.5
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وتشــري التوقعــات األوليــة إىل أن ديب إكســبو 2020 ســوف يكــون دعامــة أساســية يف عمليــة التحــّول االقتصــادي لدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة. ووفــق املنظمــن للمعــرض، فــإن اإليــرادات املبــارشة املتوقــع جنيهــا مــن إكســبو2020 قــد 
تبلــغ 89 مليــار درهــم إمــارايت )أي نحــو 24.2 مليــار دوالر أمريــي( مــن خــال العديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة يف 

مختلــف القطاعــات ومبــا يعــود بأثــر إيجــايب عــى منــو الناتــج املحــي اإلجــايل للبــاد.

وتطمــح اإلمــارات العربيــة يف اســتغال هــذا الحــدث الــدويل الفريــد لتطويــر عاقاتهــا الدوليــة خاصــة يف محيطهــا 
اإلقليمــي مــن خــال خلــق قنــوات تجــارة جديــدة يف أســواق أفريقيــا وآســيا مــا يعــزز مــن إمكانــات التصديــر وإعــادة 
التصديــر بصــورة أكــر فاعليــة. وبالنظــر هنــا إىل تجربــة شــنغهاي يف اســتضافة إكســبو2010، يتضــح نجــاح املدينــة يف 
جــذب نحــو 70 مليــون زائــر ودعــم قدراتهــا عــى تحقيــق طفــرة يف مجــال تنميــة البنــى األساســية وتنشــيط الســياحة. 
وفقــاً لتقريــر شــبكة “بلومــرج” فــإن شــنغهاي إكســبو قــد نجــح يف توليــد أكــر مــن 80 مليــار يــوان )مــا يقــرب مــن 

13 مليــار دوالر( ألنشــطة األعــال يف املدينــة واملــدن املجــاورة.

ب- األثر املبارش عىل أهم األنشطة والقطاعات

ــدة  ــرص جدي ــة ف ــا إتاح ــى أبرزه ــة ويبق ــرية ومتنوع ــبو ديب كث ــرض إكس ــة مع ــن إقام ــتفادة م ــر اس ــطة األك األنش
لاســتثار األجنبــي، والتنــوع االقتصــادي، وخلــق الوظائــف، والســياحة والرتفيــه، والعقــارات. فقــد تراوحــت تقديــرات 
ــائر  ــرض إىل ديب وس ــا املع ــع أن يجلبه ــن املتوق ــار دوالر م ــن 100 و150 ملي ــا ب ــارش وحده ــتثار املب ــرص االس ف

ــدة)23(. ــة املتح ــارات العربي اإلم

وقــد خصصــت إمــارة ديب اســتثارات كبــرية مــن أجــل تنفيــذ هــذا الحــدث الــدويل، والتــي أتاحــت فرصــاً جديــدة لنمــو 
األعــال باإلمــارة. وتركــزت املشــاريع األساســية يف مجــاالت مرشوعــات البنيــة األساســية الكــرى، وىف مقدمتهــا البنيــة 
األساســية للســياحة عــر إنشــاء وتطويــر الفنــادق الســتقبال زائــري الحــدث مــن كل مــكان. وتعــد التنميــة الســياحية مــن 
أبــرز املزايــا املبــارشة إلقامــة املعــرض يف ديب ومــا يرتبــط بهــا مــن خلــق لفــرص العمــل. فيــا أيضــاً، يتوقــع أن يكــون 

القطــاع العقــاري مــن أكــر القطاعــات تأثــراً بالوفــورات اإليجابيــة الســتضافة إمــارة ديب معــرض إكســبو2020.

ويدعــم االنتعــاش العقــاري والســياحي املتوقــع االســتقرار الســيايس واالجتاعــي لدولــة اإلمــارات العربية، حيــث يوفران 
عنــرص جــذب مهــاً للطلــب عــى اإلقامــة يف الدولــة، تضــاف إليــه عنــارص جــذب أخــرى متمثلــة يف بنيــة أساســية 
عــى أحــدث مســتوى مــن التطــور، وتعــدد الثقافــات باملجتمــع وهــي جميعــاً أمــور ســلط املعــرض الضــوء عليهــا لتتدفــق 
االســتثارات إليهــا مــن كل مــكان. ومــا يشــار إليــه اختيــار اإلمــارات العربيــة كأفضــل دولــة عربيــة لجــودة الحيــاة 
لإقامــة والعمــل بهــا وصاحبــة املركــز الرابــع عامليــاً وفقــاً لنتائــج النســخة 14 مــن تقريــر “إتــش إس يب يس إكســبات 

إكســبلورر” الســنوي)24(.

ــد  ــر “إرنســت آن ــاً أساســياً مــن االقتصــاد اإلمــارايت، فــإن تقري ــل ركن ــت الــرشكات املتوســطة والصغــرية متثّ ــا كان ومل
يونــج” يقــدر حجــم االســتثارات التــي تلقاهــا هــذا القطــاع يف فــرتة مــا قبــل انعقــاد املعــرض مبــا يقــرب مــن 4.7 
مليــار درهــم )مــا يعــادل 1.2 مليــار دوالر أمريــي( ومبــا يدعــم 12600 فرصــة عمل/ســنوات )ومتثــل عــدد الوظائــف 

بــدوام كامــل لــكل عامــل طــوال عمــر املــرشوع(.

كــا انعكــس إكســبو 2020 مبــارشة عــى جــودة واعتاديــة وســائل النقــل واملواصــات يف إمــارة ديب عــى نحــو غــري 
ــط  ــن شــبكة واحــدة مرتابطــة تعمــل ضمــن نســق مرتاب ــل لتكوي ــل النق ــة بدائ ــد طــورّت الســلطات املحلي مســبوق. فق
ــع ســوف تســتمر خدماتهــا يف األجــل الطويــل. لخدمــة التدفــق الكبــري للزائريــن طــوال فــرتة املعــرض والتــي بالطب

ومــن الجديــر بالذكــر أن إكســبو2020 مــا كان لــه لينجــح تنظيميــاً لــوال الجهــود التطوعيــة للجاهــري والتــي ناهــزت 
30 ألــف فرصــة تطــوع يف التقديــرات األوليــة مــا يعــزز فــرص الشــباب، خاصــة حديثــي التخــرج يف الحصــول عــى 

فرصــة اســتثنائية لثقــل الخــرات واملهــارات التنظيميــة والتســويقية.



دراسات خاصة10

اقتصاد ما بعد إكسبو

التجــارب  رابعًا: اآلثــار طويلــة األجــل علــى أهــم قطاعــات االقتصــاد مــن واقــع 
الدوليــة

ــة  ــم ديب معــرض إكســبو 2020 كثــرية ومتنوعــة، كــا أن الوفــورات االقتصادي ــارشة لتنظي ــة املب ــار االقتصادي تعــد اآلث
املرتقــب تحقيقهــا يف األمــد البعيــد تزيــد عــن ذلــك بكثــري، ومتتــد لتشــمل الــرشكات الكبــرية والصغــرية عــى حــد ســواء. 
ــف أنحــاء  ــزّوار مــن مختل ــن ال ــة ماي ــع الحــدث الســتقبال وخدم ــن االســتثارات يف موق ــري م ــم ضــخ الكث ــد ت فق
العــامل، ومــن الطبيعــي أن ينشــأ عــن حركــة النشــاط االقتصــادي بالبيــع والــرشاء للعديــد مــن الســلع والخدمــات إىل زّوار 

املعــرض وحدهــم أثــر إيجــايب ينعكــس لســنوات قادمــة عــى األداء املــايل للــرشكات واملؤسســات املســتفيدة.

هنــاك العديــد مــن املزايــا الناشــئة عــن إقامــة معــارض إكســبو تســاعد عــى التنميــة الحرضيــة للمــدن املضيفــة وتجعلهــا 
أكــر ظهــوراً، لكــن أبــرز مــا مييـّـز معــارض إكســبو عــن أيــة أحــداث كــرى هــو متتعهــا بالخصائــص التاليــة:

1- ســيطرة املضيــف: معــارض إكســبو ليســت مثــل األحــداث الرياضيــة كالــدورات األوليمبيــة وكأس العــامل وغريهــا مــن 
األنشــطة، حيــث توضــع قيــود عــى املنظمــن يف شــكل وطبيعــة املنشــآت املطلوبــة الســتضافة الحــدث، مبــا يقلــل مــن 
قــدرة الدولــة املضيفــة عــى إعــادة اســتخدام وتأهيــل تلــك املنشــآت بعــد انتهــاء الحــدث. بينــا، تتمتــع الدولــة املنظمــة 
ــة كأس  ــرض. يف حال ــتضافة املع ــع اس ــذ موق ــم وتنفي ــة بتصمي ــرارات املتعلق ــاذ الق ــر يف اتخ ــتقالية أك ــبو باس إلكس
العــامل ومســابقات األلعــاب األوملبيــة فــإن الدولــة املضيفــة ميكــن أن تتوجــه بالامئــة عــى الجهــات املنظمــة عنــد إقامــة 

منشــآت ليــس لهــا رضورة بخــاف إكســبو التــي يقــع عــبء تنظيمهــا كامــاً عــى الدولــة املضيفــة.

2- إقامــة املعــامل: تحــول معــارض إكســبو املــدن املقامــة بهــا إىل معــامل فريــدة تســتمر يف ذاكــرة املشــاركن لســنوات 
ــكاد امللعــب أو الســاحة  ــة الكــرى فــإن الســائح يتذكــر بال ــد انتهــاء الحــدث. بينــا يف املســابقات الرياضي ــة بع طويل
الرياضيــة التــي حــرض خالهــا الفعاليــات. أمــا معــارض إكســبو فقــد تركــت الكثــري مــن املعــامل واآلثــار الدالــة عــى 
التطــور الحضــاري للمدينــة املضيفــة كــا هــي الحــال مــع بــرج إيفــل )باريــس( وبــرج الشــمس )أوســاكا( واألتوميمــوم 

)بروكســل( واليونيســفري )نيويــورك(.

ال تســتخدم املعــامل الســياحية التــي تقــام يف املــدن املضيفــة إلكســبو فقــط بغــرض اإلعــان عــن الحــدث، بــل ميكــن أن 
تخــدم أغــراض التســويق للــدول كمقصــد ســياحي بــارز، كــا أنهــا تكشــف عــن هويــة املدينــة املضيفــة وتكــون مبنزلــة 

عامــة تجاريــة لهــا وتعلــق يف أذهــان الزائريــن لســنوات طويلــة بعــد انتهــاء الحــدث.  

وتتنــوع معــامل الجــذب التــي تقــام عــى هامــش معــارض إكســبو لتشــمل متاحــف أحيــاء بحريــة aquariums كاملقامــة 
يف لشــبونة ويوســو وزاراجــوزا، والحدائــق كاملوجــودة يف مونرتيــال وديجيــون، ومســاحات العــرض كالتــي عرفتهــا ســان 
فرانسيســكو وبرشــلونه، كذلــك ميكــن تحويــل أجنحــة العــرض املســتخدمة أثنــاء املعــرض إىل مــزارات ومقاصــد ســياحية 
 Grand ــم ــون يف شــنغهاي أو القــرص العظي ــون يف الصــن ومحطــة طاقــة الفن ــدة كــا حــدث يف متحــف الفن جدي

Palais يف باريــس.

3- املتنزهــات والحدائــق: الحدائــق العامــة مــن أبــرز املوروثــات للمعــارض الدوليــة، وتــرتك مســاحة خــرضاء تتنفــس 
مــن خالهــا املدينــة املضيفــة، كــا تصبــح منطقــة جــذب ســياحي صديــق للبيئــة. هنــاك حدائــق كانــت موجــودة قبــل 
إكســبو، لكــن أعيــد اســتخدامها ضمــن فعاليــات املعــرض كــا هــي الحــال يف ســان دييجــو 1915، ونيويــورك 1964. 
كــا أن هنــاك حدائــق جديــدة متــت إضافتهــا إىل املســاحة الخــرضاء للدولــة املضيفــة. ويعظــم أثــر خلــق منطقــة عامــة 
خــرضاء يف أي مــكان حينــا يــأيت عــى حســاب مناطــق صناعيــة ملوثــة للبيئــة أو مســاحات غــري مســتغلة. ومــن ضمــن 
الحدائــق واملتنزهــات التــي نشــأت بفضــل فعاليــات إكســبو عــر التاريــخ جاكســون بــارك يف شــيكاغو 1893، بروبــارك 
ــويز يف  ــارك دا ناس ــن 1988 وب ــاوزبانك يف بريزب ــورك 1939 و1964، س ــدوز نيوي ــينج مي ــل 1958، فاش يف بروكس
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لشبونة 1998.

ــد  ــاً بع ــف مســاحات لاســتخدام التجــاري تبقــى طوي ــارض إكســبو أن تخلّ ــة: ميكــن أيضــاً ملع 4- التنميــة التجاري
ــف األنشــطة.  انتهــاء املعــرض. أجنحــة العارضــن عــى وجــه الخصــوص ميكــن أن تتحــّول إىل مكاتــب ملارســة مختل
ــن  ــر عــى الرغــم م ــس Messe بهانوف ــرض يف مي ــم اســتخدام أجنحــة الع ــر ت ــاب إكســبو2000 يف هانوف ــي أعق فف
عــدم نجــاح املعــرض ذاتــه عــى النحــو املأمــول. ومــن أهــم عوامــل نجــاح تحــّول مناطــق واجنحــة العــرض إىل مســاحات 
تجاريــة أال يتســبب يف العبــث بالســوق العقاريــة يف املنطقــة عــر إغــراق الســوق فجــأة مبســاحات كبــرية تفــوق قــدرة 

الطلــب عــى ســوق العقــار يف املنطقــة كــا حــدث يف يوســو بكوريــا الجنوبيــة. 

5- التنميــة الســياحية: مــن أهــم اآلثــار التــي يرجــى أن تخلقهــا معــارض إكســبو يف أي مدينــة مضيفــة هــو تعزيــز 
مكانتهــا الســياحية عــى الخريطــة وجعلهــا أكــر وهجــاً وجذبــاً عــى املــدى الطويــل. ومــن أقــرص الطــرق لرصــد األثــر 
املبــارش إلكســبو عــى التنميــة الســياحية باملــدن املضيفــة هــو اســتطاع رأي الســياح بشــأن كيفيــة اســتقبالهم للمــوروث 
ــات  ــذب واملتنزه ــق الج ــامل ومناط ــم املع ــاً أله ــايل ملخص ــدول الت ــرض الج ــابقة. ويع ــبو الس ــارض إكس ــاري ملع الحض
ــة  ــرصاً للجــذب الســياحي وتخــدم أغــراض التنمي ــي تظــل عن ــارض إكســبو الســابقة، والت ــا مع ــي تركته ــق الت والحدائ
الســياحية واالقتصاديــة للمــدن املضيفــة، كــا يعــرض الجــدول تصنيفــاً لهــذه املعــامل اعتــاداً عــى اســتطاع رأي عــدد 

مــن الســائحن)25(.

جدول )1(
أهم معالم ومناطق الجذب لمعارض إكسبو حتى عام 2012 وتصنيفها سياحيًا

التصنيف* المعالم الحدث المدينة

4.62 برج إيفل إكسبو 1889 باريس

4.16 Grand Palais جراند باليه إكسبو 1900

4.39  palais de باليــه دو تشــيلو
chaillot إكسبو 1937

4.55 قصر الفنون الجميلة إكسبو 1915 سان 
فرانسيسكو

4.50  Magic الســاحرة  النافــورة 
Fountain إكسبو 1929 برشلونة

4.53 متحف الفنون بكتالونيا

4.36 Plaça d’ Espanya
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التصنيف* المعالم الحدث المدينة

4.43  Mies van der Rohe
Pav i l ion

4.71 Plaza de Espana إكسبو1929 سيفيل

3.93 أتوميوم إكسبو 1958 بروكسل 

4.27 Space Needle إكسبو 1962 سياتل

4.33 Unisphere إكسبو 1964 نيويورك

3.99 Biosphere إكسبو 1967 مونتريال

4.29 Parc Jean-Drapeau

4.16 Habitat 67

4.18 برج الشمس إكسبو 1970 أوساكا

4.14 Sunsphere إكسبو 1982 Knoxville

4.62 الضفة الجنوبية إكسبو 1988 Brisbane

4.52 Oceanarium إكسبو 1998 لشبونة

4.30 الحديقة الوطنية

4.26 أكواريوم إكسبو 2008 زاراجوزا

4.23 متحف الصين للفن إكسبو 2010 شنغهاي

4.19 متحف إكسبو العالمي

4.25 Power station of Art

4.14 Aqua Planet إكسبو 2012 Yeosu

* التصنيف يعكس تقييم السائحين على مقياس من 1 )سيء للغاية( إلى 5 )ممتاز(.
Bureau International des Expositions https://bit.ly/32uLISk :المصدر
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6- الرتكيــز عــىل الداخــل: يف األحــداث الرياضيــة، فــإن التغطيــة اإلعاميــة تكــون كبــرية ومســلطة عــى الفاعليــات 
الرياضيــة أكــر مــن املــدن املقامــة فيهــا. وهنــا تــأيت املــدن يف مرتبــة تاليــة مــن االهتــام بعــد النشــاط الريــايض 
نفســه. أمــا يف إكســبو، فــإن الخدمــات والتســهيات كافــة التــي تقدمهــا املدينــة املضيفــة للمعــرض منصبــة عــى رّواد 

املعــرض الحارضيــن ماديــاً، ســواء الــزّوار أو العارضــون.

7- املشــاركة املحليــة: يف األحــداث واملســابقات الرياضيــة الكــرى، فــإن الدولــة تتمكــن بصعوبــة مــن توفــري بضعــة 
ــبو  ــا يف إكس ــب. أم ــابقات يف أرض امللع ــات واملس ــور املباري ــن لحض ــدرون باملاي ــن يق ــن الذي ــرة للمواطن آالف تذك
فــإن القاطنــن باملدينــة املضيفــة وغريهــا مــن مــدن الدولــة يحصلــون عــى تصاريــح دخــول صالحــة طــوال املوســم 

ــن.  ــاق االســتثاري للمواطن ــاً باإلنف ــاً مقرتن ــأيت مجان ــا ي ولاســتخدام املتكــرر بأســعار مناســبة وبعضه

8- رشوط مــا بعــد الحــدث: يف معــارض إكســبو، فــإن املنظمــن يشــرتطون عــى املشــاركن إزالــة الهيــاكل املقامــة 
للعــرض مبجــرد انتهــاء املعــرض مــا مل ينــص االتفــاق عــى غــري ذلــك. وذلــك حتــى يتســنى اســتخدام موقــع الحــدث 

يف أغــراض أخــرى أكــر اســتدامة. 

9- التخطيــط للــرتاث الحضــاري: تركــز معــارض إكســبو عــى اآلثــار طويلــة األجــل إلقامــة املعــرض، ويتســنى ذلــك 
مــن خلــق بصــات حضاريــة راســخة يف املدينــة املضيفــة ميكــن أن تســتمر طويــاً بعــد انتهــاء املعــرض. ومــن أبــرز 
املظاهــر الرتاثيــة التــي يرتكهــا معــرض إكســبو يف املدينــة املضيفــة كل مــا يتصــل بالبنيــة األساســية، املعــامل، املــزارات 

الســياحية، املتنزهــات، أماكــن التســوق واإلقامــة.

ــن  ــد م ــاك العدي ــة، هن ــارض الدولي ــا املع ــي ترتكه ــة الت ــار املادي ــاف اآلث ــية: بخ ــة واملؤسس ــة املجتمعي 10- التنمي
اآلثــار غــري امللموســة التــي ميكــن رصدهــا يف املــدن املضيفــة وغريهــا مــن مــدن بالدولــة التــي اســتضافت فعاليــات 
ــن  ــم م ــل يت ــي كام ــد عــى اســتنفار مجتمع ــة يعتم ــارض الدولي ــن املع ــوع م ــذا الن ــة ه ــا. إقام ــرض عــى أراضيه املع
خالــه حــث األفــراد واملؤسســات عــى تنميــة مهــارات الضيافــة واالســتقبال والرتفيــه والتســويق وإتقــان اللغــات عــر 
قنــوات التدريــب والتأهيــل املختلفــة. هــذا التنــّوع يف املهــارات املكتســبة لعــدد كبــري مــن العاملــن واملتطوعــن بخدمات 
تنظيميــة يف فــرتة املعــرض يعــد اســتثاراً يف رأس املــال البــرشي مــا ميكــن إعــادة اســتخدامه وتوجيهــه يف أنشــطة 

مختلفــة بعــد انتهــاء فــرتة املعــرض. 

كذلــك يســتلزم اســتضافة هــذا النــوع مــن املعــارض الكــرى مهــارات إداريــة وتخطيطيــة كــرى عــادة مــا تضطلــع بهــا 
مؤسســات ومنظــات شــبه حكوميــة، تلــك التــي تبنــي نســقاً معرفيــاً متكامــاً مــن الخــرات التــي تشــّكلت خــال فــرتات 
ــرى  ــطة أخ ــات وأنش ــر يف مرشوع ــث يف األرض ويثم ــريف ميك ــق املع ــذا النس ــرض، وه ــتضافة للمع ــط واالس التخطي

بخــاف املعــرض الــدويل.

11- العالقــات والــراكات الدوليــة: وجــود 192 جناحــاً للــدول املشــاركة مينــح فرصة ذهبيــة للتبادل الثقــايف والتجاري 
 وبحــث فــرص االســتثار املشــرتك، خاصــة مــع إقامــة الفعاليــات املختلفــة ومقابــات األعــال عــى هامــش املعــرض.
وتــرى الــدول املشــاركة، ويف مقدمتهــا اقتصــادات كــرى مثــل االقتصــاد الصينــي، أن إكســبو2020 مينــح فرصــة ذهبيــة 
للخــروج مــن آثــار الجائحــة اىل آفــاق جديــدة للعاقــات العربيــة الصينيــة. وفقــاً لــوزارة التجــارة الصينيــة، فــإن هنــاك 

كثــرياً مــن املشــاريع التعاونيــة مــع اإلمــارات ميكــن أن تجــد فرصــة لازدهــار عــى خلفيــة فعاليــات املعــرض.

وجديــر بالذكــر أن اســتثارات الصــن يف الــدول العربيــة بلغــت 20.1 مليــار دوالر عــام 2020 بينــا مل تزد االســتثارات 
ــز االســتثارات عــى الجانبــن يف مجــاالت  ــام. ترتك ــار دوالر يف ذات الع ــارشة يف الصــن عــن 3.8 ملي ــة املب العربي

البــرتول والغــاز الطبيعــي، والتشــييد والبنــاء، والتصنيــع، والنقــل والطاقــة)26(.
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وفقــاً ملوقــع تنظيــم الحــدث عــى شــبكة اإلنرتنــت فــإن أكــر مــن 80% مــن املشــاركن يف إكســبو2020 يبحثــون فــرص 
تحســن شــبكات التجــارة الدوليــة ألنشــطتهم. ويــرى “جيمــس بينــز” املديــر العــام مبجموعــة باركليــز أن ديب بالتعريــف 
هــي أمــة تجاريــة، وقــد نجحــت يف فــرتة قصــرية يف صناعــة شــبكة لوجســتية وبنيــة أساســية هائلــة. ولــذا فهــو يؤكــد أن 
إكســبو2020 ســيكون فرصــة لتســويق تلــك النجاحــات للعــامل أجمــع مــن أجــل صناعــة املزيــد منهــا. وقــد وافقتــه الــرأي 

.Kogex DMCC ســيتانا ســكربنيك” املديــر العام بـــ“

ــة  ــدول العارض ــادرات إن كل ال ــن يف مؤسســة ديب للص ــراء االقتصادي ــري الخ ــايت  كب ــور أرشف مه ــول الدكت ويق
ــابكات  ــة التش ــإن صناع ــم ف ــن ث ــال وم ــة األع ــة لتنمي ــات البيني ــن االجتاع ــد م ــد العدي ــوف تعق ــبو2020 س بإكس
والعاقــات التــي تعــد مــن أبــرز املميــزات إلقامــة املحافــل الدوليــة قــد تــؤيت مثارهــا التجاريــة بعــد أشــهر مــن إقامــة 

ــور)27(. ــس عــى الف الحــدث ولي

التنميــة  علــى  المحتملــة  واآلثــار  إلكســبو  التحتيــة  البنيــة  اســتغالل  خامســًا: 
االقتصاديــة

يف هــذا املحــور مــن الدراســة، يتــم الرتكيــز عــى فــرص اســتغال البنيــة التحتيــة للحــدث لــرتك إرث حضــاري ميكــن 
اســتمراره لفــرتة زمنيــة طويلــة بعــد انتهــاء املعــرض.

1- البنيــة األساســية: أمــا عــن البنيــة األساســية التــي يتــم العنايــة بهــا لــدى التخطيــط الســتضافة معــرض إكســبو يف 
املدينــة، ومنهــا املواصــات العامــة واملطــارات وتطويــر الطــرق، فيطــول آثارهــا لفــرتة زمنيــة كبــرية بعــد انتهــاء املعــرض 
ــة التخطيــط الناجحــة  ــة وزائريهــا مــن الســائحن واملســتثمرين واملقيمــن عــى الســواء. مــن أمثل لخدمــة أهــل املدين
يف مجــال البنــى األساســية، فــإن إقامــة شــنغهاي محطــات مــرتو األنفــاق تعــّر عــن اســتخدام طويــل األمــد لوســيلة 
مواصــات عامــة يف غايــة األهميــة أمكــن اســتخدامها بعــد انتهــاء إكســبو2010 محققــة أهــداف التنميــة املحليــة للمدينــة 
ــة وإدارة  ــة الطاق ــل يف أنظم ــق التكام ــل تحقي ــن أج ــبو1998 م ــن إكس ــبونة م ــة لش ــتفادت مدين ــك اس ــة. كذل املليوني

املخلفــات بشــكل يخــدم أهــداف التنميــة املســتمرة طويــاً بعــد انتهــاء الحــدث. 

العنايــة بتطويــر وتحديــث شــبكات املواصــات هــي أيضــاً واحــدة مــن العوامــل التــي تســتخدمها املدينــة املضيفــة إلكســبو 
لكســب الرضــا الجاهــريي عــى فعاليــات املعــرض، والــذي يعــد مــن أهــم عنــارص النجــاح ألي حــدث كبــري. كذلــك 
ميتــد اســتخدام موقــع إقامــة املعــرض إلتاحــة وحــدات ســكنية ومناطــق عمرانيــة متنوعــة كــا شــهدت مدينــة ديجــون 
بكوريــا الجنوبيــة يف أعقــاب إكســبو 1993 وإكســبو إرب يف أعقــاب لشــبونة 1998. وتخــدم تلــك التنميــة العمرانيــة املــدن 

والقــرى التــي تعــاين نقصــاً يف املناطــق الســكنية وعــدم اســتيعاب الســوق العقــاري ملتطلبــات النمــو الســكاين.

2- اســتغالل موقــع الحــدث: مــن أبــرز مــا يخلّفــه معــرض إكســبو كحــدث دويل كبــري، مســاحات واســعة مــن األرايض 
التــي أقيمــت فيهــا أجنحــة العارضــن، وألن منظمــي إكســبو يفرضــون عــى العارضــن تفكيــك الهيــاكل التــي أقيمــت 
باألجنحــة وتســليم األرض بعــد أن ينتهــي الحــدث، فــإن املــدن املضيفــة ملعــرض إكســبو ترتــد إىل محفظتهــا تلــك األرايض 
املرفّقــة التــي ميكــن اســتخدامها يف أغــراض مختلفــة. وقــد اســتفادت شــنغهاي وميانــو مــن تلــك األرايض يف أعقــاب 
إكســبو 2010 وإكســبو 2015 عــى التــوايل رغــم أن الظــروف االقتصاديــة باملدينتــن مل تكــن مواتيــة لاســتثار األمثــل 
يف تلــك املســاحات حينئــذ. ويتوقــف االســتغال املســاحي األمثــل ملوقــع إقامــة معــارض إكســبو بشــكل كبــري عــى حســن 
ــات البعــد عــن مركــز  ــدة متامــاً إلقامــة الحــدث يواجــه تحدي ــار أماكــن جدي ــة. اختي ــار هــذا املوقــع مــن البداي اختي
ــة عــى  ــة والتجاري ــة العمراني ــل النقــل واملواصــات واإلســكان والتنمي ــم يجــب أن يتكامــل مــع بدائ العاصمــة، ومــن ث
نحــو يســمح لهــذا املوقــع باالســتغال طويــل األمــد. ومــن أفضــل األمثلــة عــى نجــاح تلــك التنميــة العمرانيــة يف مواقــع 
إكســبو التاريخيــة منطقــة الضفــة الجنوبيــة يف مدينــة بريزبايــن األســرتالية التــي شــهدت تطويــراً كبــرياً يف أعقــاب 
ــة  ــز عاملي ــي حصــل بعضهــا عــى جوائ ــر متاحــف ومتنزهــات شــنغهاي )إكســبو2010( والت ــك تطوي إكســبو1988. وكذل

للمســاحات العامــة كــا هــي الحــال مــع حديقــة هوتــان. 
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3- متطلبــات الصيانــة: مبجــرد انتهــاء فــرتة املعــرض وانــرصاف العارضــن ورفــع يــد املنظمــن للحــدث عــن مســاحات 

ــؤدي إىل مشــكات جســيمة يف  ــك املســاحات ي ــة تل ــات غــري املختصــة أو االحرتافي ــإن تســلم بعــض الجه ــرض، ف الع
صيانــة تلــك املواقــع. مــن ثــم فإنــه يفضــل التخطيــط لعمليــة الصيانــة ملــا بعــد انتهــاء الحــدث، وضوابــط تســليم األرض 
أو نقــل واليتهــا مــن جهــة إىل جهــة عــى نحــو يضمــن عــدم ضيــاع االســتثارات التــي أنفقــت عــى تلــك املســاحات 

وعــى إقامــة املعــرض والوفــورات املتوقعــة منــه بعــد انتهائــه.

كثــري مــن املــدن املضيفــة لألحــداث العامليــة تفقــد الزخــم الرتويجــي للمدينــة مبجــرد انقضــاء تلــك األحــداث. التخطيــط 
الجيــد الســتثار الــرتاث الحضــاري للمدينــة عــر سلســلة مــن األحــداث والفعاليات وإعــادة اســتغال مســاحات املعارض 
كــا ســبقت اإلشــارة، ميكــن أن يواجــه هــذا التحــدي الكبــري ولــو بعــد ســنوات مــن املعانــاة اتقــاًء ملصــري مشــابه ملدينــة 
ســيدين يف أعقــاب أوملبيــاد عــام 2000 ومختلــف فعاليــات كأس العــامل التــي تــرتك خلفهــا مدنــاً خاويــة مــن رّوادهــا 

مبجــرد انتهــاء املســابقات نتيجــة لعــدم خلــق أســباب مختلفــة للجــذب الســياحي واالســتثاري والســكني بتلــك املــدن. 

 Expo واجــه بعــض مضيفــي معــارض إكســبو تحديــات كبــرية يف الحفــاظ عــى الزخــم الرتويجــي للمدينة كا حــدث يف
Brisbane 1988 و Expo 1993 Daejeonولكــن اإلرصار عــى عــدم ضيــاع الزخــم الــذي صنعــه املعرضــان جعــل مــن 
املمكــن إعــادة خلــق قيمــة جديــدة للتنميــة باملدينتــن ولــو أنهــا تعــّرت قليــاً وجــاءت مختلفــة عــّا هــو مخطــط. ال 
بــأس إذا كان االســتغال األمثــل ملــوروث إكســبو يــأيت مختلفــاً عــن املخطــط، لكــن التخطيــط الســليم يقلــل مــن هــذا 
االحتــال املكلـّـف)28(. وفقــاً ملاثيــو بينســون الرشيــك يف خدمــات االستشــارات لرشكــة إرنســت آنــد يونــج بالــرشق األوســط 
وشــال أفريقيــا فــإن معــرض إكســبو2020 هــو مبنزلــة اســتثار طويــل األجــل لدولــة اإلمــارات العربيــة ومــن املتوقــع 

أن يكــون لــه أثــر ملحــوظ عــى االقتصــاد وخلــق فــرص العمــل املبــارشة وغــري املبــارشة.

ــه  ــم اإلعــان عن ــا ت ــق م ــرر وف ــاء الحــدث: ومــن املق ــد انته 4- خطــة إكســبو 2020 ديب الســتغالل املنطقــة بع

أن تتحــول 80% مــن مبــاين “إكســبو 2020 ديب” بعــد انتهــاء هــذا الحــدث العاملــي الكبــري إىل مدينــة أعــال جديــدة 
وكبــرية تضــم كل أســباب منــو وتطــور هــذه األعــال، إىل مــا ســيعرف بـــ “دســرتكت District2020( ”2020(، بحيــث 
متثــل أفقــاً اقتصاديــاً وســكنياً جديــداً لدولــة اإلمــارات عــى املــدى البعيــد، ومتثــل إرثــاً لألجيــال القادمــة باالعتــاد عــى 
أربعــة أركان هــي: االقتصــادي والعمــراين والســمعة واالجتاعــي، وليكــون واحــداً مــن أكــر األماكــن اســتدامة والتزامــاً 

تجــاه بيئــة العيــش والعمــل عــى مســتوى العــامل.

وتــم تخطيــط موقــع “إكســبو”، الــذي ســيتحول إىل “دســرتكت 2020” بعــد إســدال الســتار عــى الفعاليــات يف 31 مــارس 
2022 وفــق أعــى املواصفــات الســتضافة الحــدث الــدويل عــى مــدى 6 أشــهر وبعــد ختــام الفعاليــات، ســتبقى 80% مــن 
منشــآت املوقــع العامليــة املســتوى ضمــن “دســرتكت 2020”، حيــث ســيُعاد توظيــف هــذه املنشــآت لاســتخدامات املخطــط 

لهــا يف املســتقبل.

ــد مــن 6 إىل 9 أشــهر، ســتبدأ “دســرتكت 2020” تســليم  ــة متت ــاك فــرتة انتقالي ــات، ســتكون هن ــام الفعالي وبعــد خت
الشــاغلن املســتقبلين مســاحاتهم، حيــث ســتكون جميــع املســاحات الطابقيــة التجاريــة والســكنية، التــي يتجــاوز إجاليها 
ــع األخــري مــن  ــاراً مــن الرب ــع، متاحــة ومــن اآلن للتأجــري وجاهــزة لإشــغال عــى مراحــل اعتب ــف مــرت مرب 260 أل
العــام 2022. ويحتــوي “دســرتكت 2020” عــى مبــاٍن ذات تصميــم متميــز وإبداعــات هندســية معاريــة وبنــى تحتيــة 
متطــورة وفــرص اســتثار مبجموعــة ضخمــة ومتنوعــة مــن املســاحات الســكنية والتجاريــة، مبــا يف ذلــك االســتوديوهات 

ومجمعــات األبنيــة املتعــددة والشــقق الســكنية.
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اقتصاد ما بعد إكسبو

وستشــكل “دســرتكت 2020” مجتمــع أعــال متكامــاً عاملــي املســتوى، مبــا يدعــم ويــّرع عجلــة التنميــة يف الدولــة، 
ومحــركاً اقتصاديــاً طويــل األمــد ملدينــة ديب وحاضنــة للمبتكريــن والــرواد املبدعــن ومركــزاً لجــذب االســتثار وتهيئــة 
فــرص العمــل الجديــدة واملســتدامة. وســيكون “دســرتكت 2020” وجهــة لابتــكار واالســتثارات واملواهــب املتميــزة، إىل 
ــة، والوصــول إىل  ــة خاق ــكار والســلع بطريق ــادل األف ــة لتســهيل التواصــل وتب ــل مصمم ــة عم ــه ســيكون بيئ ــب أن جان

األســواق واملعــارف الجديــدة وأحــدث إبداعــات العقــل البــرشي.

ويتجــاوز إجــايل املســاحة الســطحية املطــّورة 260 ألــف مــرت مربــع مــن املنشــآت الحاصلــة عــى الشــهادة الذهبيــة 
مــن نظــام الريــادة يف تصاميــم الطاقــة والبيئــة )لييــد(. وســتتحول هــذه املنشــآت إىل أحيــاء ســكنية وتجاريــة وثقافيــة 
ــل  ــاحة الوص ــل س ــة، مث ــياحية أيقوني ــزارات س ــبو 2020” وم ــدق “روف إكس ــع فن ــم املوق ــرتكت 2020”. ويض يف “دس
ــات إكســبو 2020 ديب.  ــد إســدال الســتار عــى فعالي ــوم بع ــز للعل ــذي ســيتحول إىل مرك ــريّا(، ال ــاح االســتدامة )ت وجن
وسيســتضيف مركــز ديب للمعــارض يف دســرتكت 2020 مؤمتــرات عامليــة ومعــارض طــوال العــام، حيــث بُنيــت املرحلــة 
ــق للصحــة  ــبو 2020 ديب. وســتضم “دســرتكت 2020” أيضــاً مراف ــات إكس ــاء فعالي ــز لاســتخدام أثن ــن املرك األوىل م
والرفاهيــة ومنشــآت مجتمعيــة؛ يشــمل ذلــك مضــاراً للدراجات بطــول 10 كيلومــرتات وآخــر للركض بطــول 5 كيلومرتات، 
ــع.  ــع أنحــاء املوق ــاه ومســارات للمشــاة يف جمي ــع مي ــع وينابي ــف مــرت مرب ــق عــى مســاحة 45 أل ــة إىل حدائ باإلضاف
وســتواصل دســرتكت 2020 منوهــا عــى مراحــل، حيــث ســيبلغ تعــداد الســكان فيهــا 145 ألــف نســمة عنــد الوصــول إىل 

الطاقــة االســتيعابية الكاملــة.

ــرتو  ــر مل ــط األحم ــى الخ ــار 2020” ع ــة “مس ــا محط ــت له ــي ُخصص ــرتكت 2020”، الت ــرتو ديب إىل “دس ــل م ويص
األنفــاق، ومــن املخطــط أن تصــل قطــارات املــرتو إىل مطــار آل مكتــوم يف التوســعات املســتقبلية. وميكــن الوصــول إىل 
“دســرتكت 2020” عــر 3 طــرق رئيســية مــزودة بجســور لتمثــل رشايــن تصــل إىل املوقــع بالكامــل وســتضم دســرتكت 
2020 منشــأة ذكيــة للتنقــل، مــن أجــل ضــان ســهولة التحــرك داخــل املوقــع بالكامــل باســتخدام تقنيــات حديثــة، مثــل 
االصطفــاف الــذيك وتطبيقــات النقــل العــام وخدمــات النقــل الــذيك. ويوجــد مســار مخصــص لســيارات النقــل العــام 
الذاتيــة القيــادة؛ وســريبط هــذا املســار جميــع املعــامل البــارزة والنقــاط الرئيســية يف املوقــع بطــول 4 كيلومــرتات. وقــد 
أُنشــئت يف املوقــع 3 محطــات فرعيــة للكهربــاء بقــدرة 132 كيلوفولــت مدعومــة بألــواح شمســية، وســتظل هــذه املحطــات 

.)29(
تخــدم “دســرتكت 2020” 

وســتكون “دســرتكت 2020” واحــدة مــن أكــر األماكــن اتصــاالً عــى مســتوى العــامل، يف موقــع تفصلــه ســاعة واحــدة 
عــن مركــز كل مــن إمــاريت أبــو ظبــي وديب، وبجانــب مــا ســيصبح أضخــم مطــار يف العــامل، ومينــاء جبــل عــي، فضــاً 
عــن متتعهــا ببنيــة تحتيــة رقميــة عامليــة، تشــمل واحــدة مــن أوىل شــبكات الجيــل الخامــس لاتصــاالت املتنقلــة. ويبعــد 
موقــع “دســرتكت 2020” عــن مطاريــن كبرييــن بـــ 45 دقيقــة فقــط، ومُيكــن الوصــول منــه إىل واحــد مــن أكــر املوانــئ 

العامليــة وإىل مطــار آل مكتــوم الــدويل خــال 15 دقيقــة)30(.

خاتمة:
ــارص الجــودة والراحــة للمشــاركن،  ــة اإلمــارات بعن ــزام دول ــة ملعــرض إكســبو 2020 ديب إلت تعكــس املــؤرشات املختلف
وإمكانيــة تحقيقهــا الكثــري مــن الوفــورات االقتصاديــة واإلجتاعيــة عــى املــدى القصــري والطويــل. وتســتلزم املحافظــة 
ــا  ــة ولقطاعاته ــادي للدول ــو االقتص ــوة للنم ــتدامة املرج ــق االس ــة وتحقي ــارشة املحقق ــة املب ــب االقتصادي ــى املكاس ع

ــة: ــة خاصــة باألمــور التالي ــة إيــاء عناي ــة الحيوي االقتصادي

ــة األجــل: وميكــن أن 	  ــارص للجــذب طويل ــامل وعن ــاء إكســبو2020 ديب يف توفــري مع  اســتثار الزخــم الاحــق النته
يتحقــق ذلــك مــن خــال اســتغال معــامل اســتضافة الحــدث مثــل حديقــة الريــا وحديقــة اليوبيــل وشــاالت إكســبو 
كمــزارات ســياحية دامئــة تتوافــر بهــا عنــارص الجــذب الســياحي وتــدرج عــى قوائــم رشكات الســياحة املتخصصــة 

لتحقيــق ذلــك الغــرض.
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 إعــادة اســتغال موقــع اســتضافة الحــدث والتأكــد مــن اســتمرار صيانتــه وتطويــره: ويف ذلــك فرصــة ســانحة إلقامــة 	 
ــة  ــا “حديق ــق عليه ــن أن يطل ــرضاء ميك ــاحة خ ــة مبس ــدث محيط ــتضافة الح ــع اس ــز يف موق ــاري متمي ــز تج مرك
االســتدامة”. عــى أن يعتمــد املركــز التجــاري والحديقــة يف التمويــل وتوفــري عنــارص الطاقــة بالكامــل عــى املصــادر 
الخــرضاء، مــع تطبيــق التقنيــات الحديثــة للزراعــة والــري واالســتمطار والنقــل التــي ســمح املعــرض باســتعراضها يف 

تلــك املســاحات الجديــدة. 

 إقامــة معــرض ســنوي يف منطقــة املركــز التجــاري والحديقــة الســتعراض أهــم املبتكــرات الحديثــة وتقديــم جوائــز 	 
للتميــز لــكل نشــاط أقيــم يف تلــك املســاحات بنــاًء عــى حجــم اإليــرادات والعقــود املوقعــة وتخفيــض البصمــة الكربونية 

يف مجــال التخصــص.

ــادة: 	  ــة 2030 واســرتاتيجية النقــل ذايت القي ــط مكتســبات إكســبو2020 بأهــداف اســرتاتيجية ديب للطاقــة النظيف  رب
ــة وتســويقية لألنشــطة املقامــة يف املركــز التجــاري واملحققــة ألهــداف  ــا متويلي ــح مزاي يتحقــق ذلــك مــن خــال من
االســرتاتيجيتن، مــع اســتخدام املســاحة املســتغلة ملوقــع إكســبو كنمــوذج عمــي لتطبيقــات الطاقــة النظيفــة والنقــل 

ــادة. ذايت القي

ــة 	  ــات التجاري ــة االتفاق ــى متابع ــل ع ــة تعم ــة اقتصادي ــورة هيئ ــدث يف ص ــة للح ــات املنظم ــى الكيان ــاء ع  اإلبق
واالســتثارية التــي وقّعــت عــى هامــش املعــرض، وتذليــل املعوقــات كافــة أمــام تلــك االتفاقــات. مــع تخصيــص إدارات 
مختلفــة بتلــك الهيئــة ملتابعــة امللفــات والقطاعــات املختلفــة، مثــل إدارة للرتويــج الســياحي والحضــاري وأخــرى للرتويــج 
العقــاري وثالثــة لدعــم التجــارة، عــى أن يتبــع املركــز التجــاري وحديقــة االســتدامة تلــك الهيئــة مــن ناحيــة التنظيــم 

ــة. واإلدارة والصيان

 تكــرار تجربــة إدمــاج املزيــد مــن املواطنــن يف مســتهدفات املعــرض مــن خــال توفــري فــرص للتطــوع والتدريــب 	 
ملختلــف الطــاب والخريجــن يف الهيئــة االقتصاديــة عــى مــدار العــام، مــع إصــدار جائــز دوليــة باســم إكســبو2020 

يف مجــاالت التميــز يف االبتــكار خاصــة يف مجــاالت تكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة والتنميــة الحضاريــة.
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