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ويــأيت معــرض إكســبو 2020 ديب، الــذي يحمل شــعار “تواصل 
ــع املســتقبل”، كأحــد املعــارض االســتثنائية يف  العقــول، وصن
هــذا الصــدد، الســيام أن هــذا الشــعار يتضمــن جمــع الــراث 
البــري ومنجــزات التاريــخ اإلنســاين واملعرفــة، وكل مــا 
توصلــت إليــه التكنولوجيــا، مــن تقنيــات وتطبيقــات حديثــة 
ومتطــورة يف شــتى املجــاالت، يف مــكان واحــد، ومنــح الفــرص 
لــكل دولــة أن تــرز هويتهــا وثقافتهــا وتاريخهــا وإمكاناتهــا، 
مبــا ميثــل فرصــة مثاليــة لتبــادل املعرفــة والخــرات والتقــارب 
ــياحة  ــاع الس ــم يف قط ــن الزخ ــد م ــث املزي ــا يب ــاين، م اإلنس
ــاً مــن اإلمــارات، التــي تحتضــن أول إكســبو  العاملــي، انطالق

دويل يف منطقــة الــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا.

اإلقبال السياحي على إكسبو 
عــادة مــا تكــون معــارض إكســبو الدوليــة ذات طابع ســياحي، 
ــك عــن  ــل والســفر، ناهي ــن يف التنق ــذب أنظــار الراغب وتجت
الــركات ورجــال األعــامل، وغريهــا. وعــى مــدار العريــن 

عامــاً املاضيــة شــهدت تلــك املعــارض تطــورات كبــرية يف هــذا 
ــام 2000  ــر ع ــبو هانوف ــرض اكس ــذب مع ــد اجت ــار. وق اإلط
ــا، وهــو قــد جــاء تحــت  كأول معــرض عاملــي يقــام يف أملاني
شــعار )البريــة ـ الطبيعــة ـ التكنولوجيــا(، 18.1 مليــون 
زائــر. وقــد كان هــذا العــدد مــن الزائريــن ميثــل إنجــازاً كبــرياً 
بالنســبة للمعــرض، الســيام أنــه أقيــم يف هانوفــر، التــي تعتــر 
مــن املــدن الشــاملية الهادئــة يف أملانيــا. وألن املدينــة مل تكــن 
ــن،  ــك الح ــادة يف ذل ــائحن يف الع ــن الس ــري م ــذب الكث تجت
ــة  ــذا املســتوى، كان نقل ــدد زوار املعــرض له ــإن وصــول ع ف

كبــرية بالنســبة لقطــاع الســياحة بهــا.

ولقــد ســاعد عــى هــذا اإلنجــاز مشــاركة نحــو 180 دولــة 
يف املعــرض، وهــي قــد اســتغلت تلــك املناســبة يف إبــراز فنون 
البنــاء يف إنشــاء أجحتهــا، ومــن ثــم فإنهــا وضعــت الكثــري من 
الفعاليــات ذات الجاذبيــة الكبــرية بالنســبة للســائحن، عــى 
أجنــدات أجنحتهــا، الســيام العــروض الفولكلوريــة، كــام أنهــا 
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توفــر معــارض إكســبو الدوليــة منــذ 170 عامــًا منصــة الســتعراض أهــم االبتــكارات التــي رســمت مالمــح 
العالــم الــذي نعرفــه اليــوم. وســيواصل إكســبو 2020 المحافظــة علــى هــذا التقليــد. وقــد أقيــم أول 
معــرض إلكســبو فــي لنــدن عــام 1851، وفــي البدايــة كان لــكل بلــد مشــارك مســاحة خاصــة بــه فــي الجنــاح 
المركــزي للمعــرض. لكــن منــذ عــام 1867، بــدأت الــدول المشــاركة فــي إنشــاء أجنحتهــا بنفســها وبأشــكال 
مختلفــة، وهــو مــا أتــاح للــدول منــذ ذلــك التاريــخ إبــراز أهــم مــا تمتلكــه مــن إمكانــات ومعالــم وفــرص 

ســياحية، الســيما أنــه أصبــح لــكل بلــد أن تنشــئ جناحهــا بشــكل معمــاري يتوافــق وخصائصهــا. 

إكسبو دبي:
ملاذا لن يكون "كورونا" عائقًا أمام طفرة سياحية متوقعة؟

إكســبو دبــي: لمــاذا لــن يكــون »كورونــا« عائقــًا أمــام طفــرة ســياحية متوقعــة؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1346، 26 ســبتمبر 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــت  ــي توصل ــات الت ــدث التكنولوجي ــراز أح ــى إب ــت ع عمل
إليهــا، مــا عــزز مــن وجــود الــركات واملســتثمرين وكذلــك 

ســياحة األعــامل.

ويف معــرض إكســبو 2005 الــذي انعقــد يف آيــي اليابانية، 
ــرض  ــروا إىل املع ــن ح ــائحن الذي ــزوار والس ــدد ال ــاق ع ف
العــدد الــذي كان مســتهدفاً، حيــث بلــغ عــدد الزائريــن نحــو 
ــتهدف هــو 15  ــون زائــر، يف حــن كان العــدد املس 22 ملي
مليــون زائــر، وقــد أحــدث املعــرض مــا ميكــن تســميته طفــرة 
يف قطــاع الســياحة يف املنطقــة املســتضيفة لــه والقريبــة منــه، 
ــواء  ــياحة، س ــة بالس ــات املرتبط ــع القطاع ــك جمي ــا يف ذل مب

بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش.

أمــا معــرض إكســبو شــنغهاي، الــذي انعقــد يف عــام 
2010، فقــد كان هــو األعــى مــن حيــث عــدد الزائريــن، بــن 
جميــع معــارض إكســبو عــى مــر تاريخهــا، حيــث بلــغ عــدد 
ــات بعــدد  ــة بتوقع ــر، مقارن ــون زائ ــن حــوايل 73 ملي الزائري
زائريــن بنحــو 70 مليونــاً. وقــد كان لذلــك تأثــري إيجــايب كبــري 
ــث  ــا الســياحي، حي ــنغهاي وقطاعه ــة ش ــاد مدين ــى اقتص ع
إن ذلــك املعــرض ســاعد عــى منــو زوار مهرجــان الربيــع 
آنــذاك، مبعــدل 12%، كــام أدى إىل ارتفــاع إيــرادات شــنغهاي 

ــة مــن الســياحة بنحــو %13. اإلجاملي

ويف إكســبو ميالنــو يف عــام 2015، تحــت عنــوان “إطعــام 
الكوكــب، طاقــة مــن أجــل الحيــاة”، شــاركت نحــو 144 دولة، 
وكان الحــدث مناســبة عامليــة إلبــراز ثقافــة الطعــام والغــذاء 
واملطاعــم مــن كل بلــد، والجمــع بــن اإلبــداع والثقافــة 
والتقاليــد واالبتــكار والتكنولوجيــا، بــكل مــا يتعلــق بالتغذيــة 
والطعــام حــول العــامل. وقــد ســاعد ذلــك عــى اجتــذاب نحــو 
ــف  ــغ 116 أل ــر للمعــرض، مبتوســط يومــي بل ــون زائ 20 ملي
ــة، أن  ــاء اإليطالي ــة اإلحص ــدت مؤسس ــد أك ــاً. وق ــر يومي زائ
عــدد الســائحن الوافديــن إىل البــالد بلــغ نحــو 113.4 مليــون 
ســائح عــام 2015، بزيــادة قدرهــا 7 ماليــن ســائح، كــام 
ارتفــع عــدد الليــايل الســياحية بنحــو 4% عنهــا يف عــام 2014.

إكسبو دبي والسياحة في اإلمارات
الــذي  ديب،  إكســبو 2020  معــرض  يســتقطب  أن  يتوقــع 
ينطلــق مطلــع أكتوبــر املقبــل، وعــى مــدى ســتة أشــهر، نحو 
ــع  ــن املتوق ــيات. وم ــف الجنس ــن مختل ــر، م ــون زائ 25 ملي
ــزوار مــن خــارج اإلمــارات، الســيام أن  ــأيت 70%  مــن ال أن ي
املعــرض يشــارك فيــه أكــر مــن 190 دولــة، وهــو مــا يؤهــل 
ــرة  ــياحة يف ف ــة للس ــة عاملي ــم وجه ــول إىل أه ــة للتح الدول
ــا، وتأثرياتهــا عــى  املعــرض، عــى الرغــم مــن جائحــة كورون

ــاً.  الســياحة عاملي

ولقــد عملــت دولــة اإلمــارات عــى اتخــاذ جميــع التدابــري 
ــه،  ــاركن في ــبو واملش ــة الســتقبال زوار إكس ــة الالزم الصحي
ــارات  ــد أن اإلم ــك بتأكي ــى ذل ــريغ ع ــة بلومب ــت وكال وعلق
ظــل  يف  كورونــا،  مواجهــة  يف  كــرى  إنجــازات  حققــت 
ــداد  ــض أع ــي أدت إىل خف ــا، والت ــي اتخذته ــراءات الت اإلج
اإلصابــات الجديــدة، ألقــل مــن 400 حالــة، قبــل نحــو 
أســبوعن مــن انطــالق معــرض إكســبو 2020 ديب.  وأوضحــت 
ــي  ــتوى، يعط ــذا املس ــات إىل ه ــاض اإلصاب ــة أن انخف الوكال
دفعــة قويــة لإلمــارات التــي تســتضيف املعرض.  ويف الســياق 
ذاتــه، أشــادت  “مجلــة الرفيــه”  األســرالية باإلجــراءات التــي 
اتخذتهــا دولــة اإلمــارات لخدمــة زوار معــرض إكســبو، والتــي 

ــور العاملــي.  ــن شــأنها أن تعــزز ضــامن ســالمة الجمه م

وقــد كشــفت األســابيع األخــرية أن هنــاك طفــرة كبــرية يف 
مــؤرشات القطــاع الســياحي يف الدولــة، اســتعداداً للمعــرض، 
ــة، منــو األعــداد  ــة الطــريان املــدين اإلماراتي فقــد أكــدت هيئ
اإلجامليــة للمســافرين إىل الدولــة خــالل أغســطس 2021 
إىل أكــر مــن 2.5 مليــون مســافر مقارنــة بـــ 814 ألــف 
ــاع  ــام  2020، وبنســبة ارتف ــرة نفســها ع مســافر خــالل الف
بنحــو 207%.  كــام شــهدت الحجــوزات الفندقيــة يف الدولــة 
ــع “ويجــو” العاملــي  ــث ســجل موق ــرياً، حي ــداً منــواً كب تحدي
للســفر والحجــوزات يف يوليــو املــايض أكــر مــن نصــف 
ــة يف ديب  ــوزات فندقي ــالت وحج ــث لرح ــة بح ــون عملي ملي
خــالل فــرة الحــدث.   وكشــفت دائــرة الســياحة والتســويق 
التجــاري بــديب عــن اســتقبال اإلمــارة أكــر مــن 2.85 مليــون 

ــام 2021.  ــبعة األوىل ع ــهور الس ــالل الش ــر دويل خ زائ

كــام بلغــت الســعة الفندقيــة لقطــاع الضيافــة يف ديب 
خــالل األشــهر الســبعة املاضيــة 129,318 غرفــة موزعــة عــى 
718  منشــأة فندقيــة، مــع تحقيــق إيــرادات الغــرف املتاحــة 
ــًة مــع 194 درهــامً للفــرة  ارتفاعــا لتبلــغ 225 درهــامً مقارن
ــة  ــايل الفندقي ــدد اللي ــغ ع ــام بل ــام 2020. في ــن ع ــا م ذاته
ــون  ــو 2021 إىل 16.34 ملي ــى يولي ــر حت ــن يناي املحجــوزة م
ــايض،  ــام امل ــن الع ــا م ــرة ذاته ــن الف ــرية ع ــادة كب ــة بزي ليل

ــة.  ــة فندقي ــون ليل ــي ســجلت 10.74 ملي والت

وبحســب بيانــات رشكــة أس يت آر )STR(، املتخصصــة يف 
تقديــم تحليــالت لقطــاع الضيافــة عامليــاً، ُصّنفــت ديب الثانيــة 
عامليــاً مــن حيــث نســبة اإلشــغال بعــد ســنغافورة، لتتفــوق 
ــبعة  ــهر الس ــن األش ــك ع ــدن، وذل ــس ولن ــى باري ــك ع بذل
ــة  ــكل غرف ــرادات ل ــت اإلي ــد كان ــام 2021. وق ــن ع األوىل م
ــع  ــات األرب ــن الوجه ــى تاريخــه يف ديب األعــى ب متاحــة حت

تليهــا ســنغافورة، ثــم باريــس، وبعدهــا لنــدن.
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لماذا لن يكون »كورونا« عائقًا أمام طفرة سياحية متوقعة؟

ويف املجمــل، فــإن الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة، وكذلــك 
ــل املتابعــن  ــن قب ــذي تحــوزه م ــري ال ــم اإليجــايب الكب التقيي
ــان  ــر األم ــة يف تواف ــة الدولي ــزز الثق ــن، يع واملهتمــن الدولي
الصحــي يف الدولــة، ويشــجع الــزوار واملشــاركن عــى القــدوم 
إىل اإلمــارات، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز فــرص املعــرض 
مــن إدراك هــدف اجتــذاب 25 مليــون ســائح، وعــى الرغــم 
ــا  ــل انــدالع أزمــة كورون مــن أن هــذا الهــدف قــد وضــع قب

العامليــة، لكــن مــا حــدث حتــى اآلن مــن إنجــازات يف قطــاع 

ــاع  ــهدها القط ــي يش ــة الت ــب النهض ــة، بجان ــة بالدول الصح

الســياحي، واملرافــق املتميــزة، وكذلــك األجنــدة املتميــزة 

للمعــرض، واملتوافقــة مــع التطــور الــذي وصله العــامل، وكذلك 

التطلعــات البريــة، كل ذلــك قــد يكــون مــن شــأنه تخطــى 

زوار إكســبو ديب املســتوى املســتهدف.
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