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ي ) 2020عن إكسبو  حقائق  ( 2020 نوفمب  دب 

ي اآلن، أكثر من أّي    2020تجمع معارض إكسبو الدولية العالم معا بروح من األمل والتعاون، بهدف صنع مستقبل أفضل. ولدى إكسبو   دب 

نا ولالحتفاء بروحنا اإلنسانية واستقاء اإللهام من أ
ّ
ر ما يوحد

ّ
ك، لتذك ، قناعة راسخة بأن اإلنسانية بحاجة إىل العمل المشثر برز  وقت مضى

ك واإلبداع والتعاون من جميع أنحاء العالم.  نماذج ا ي الغاية، بعد أن نتجاوز هذه  لعمل المشثر
حيب بعالم أكثر مرونة وتضامنا فى نتطلع إىل الثر

 األوقات الصعبة بالنسبة لنا جميعا. 

 ؟ ةما هي معارض إكسبو الدولي

الزوار. وهي تمثل منصات    ال تضاهي أيّ  • الدولية من حيث الحجم والنطاق والمدة وعدد  الفعاليات الدولية معارض إكسبو  من 

ى  كات والمنظمات الدولية والمواطني  ى الحكومات والرسر ى التقدم، تؤدي دور الجرس الذي يصل بي   .ضخمة للتثقيف وتحفث 

عث  تبادل األفكار    واالستمتاع يع التعلم واالبتكار وتحقيق التقدم  تشكل معارض إكسبو الدولية احتفاال جماعيا، حيث يمكن للجم  •

ه  والتعاون معا. ويتناول كل معرض منها شعارا أو موضوعا خاصا به يسىع   ي. ويتمحور إىل  عث  ة التقدم البرسر ي مسث 
ترك أثر دائم فى

ي حول شعاره الرئيسي " 2020إكسبو   . "تواصل العقول وصنع المستقبلدب 

الدولي   رضامع  تانطلق • األوىل    ةإكسبو  العظيم   معللمرة  الدول  "المعرض  من كل  الصناعة  عام   "لمنتجات  لندن  ي 
فى أقيم  الذي 

1851 . 

ي العص الدولية  كشفت معارض إكسبو   •
 ءالفضا   برج إبرةلحديث بما فيها برج إيفل و  ا النقاب عن بعض أبرز المبتكرات واإلنجازات فى

ي سياتل، واآللة الكاتبة، 
". ال جهاز و فى ى ة "هايثى  تلفزيون، وصلصة الطماطم الشهث 

ئ عام  المكتب الدوىلي للمعارض • اف  هو  ،  1928، الذي أنسر المنظمة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنظيم معارض إكسبو واإلشر

ي التثقيف واالبتكار والتعاون باإلنابة عن الدول الـ  عليها، وصون 
 األعضاء.  170القيم األساسية المتمثلة فى

 

ي  2020إكسبو   نقاط رئيسية – دب 

ي عص    2020يشكل إكسبو   •
ي رسم مستقبل أفضل فى

ي فرصة لجمع المجتمع العالمي بروح مفعمة باألمل والتفاؤل، للمساهمة فى دب 

 لول جديدة ومشّوقة لتحديات العالم األكثر إلحاحا. إلهام ح  عث   ،19- ما بعد كوفيد

ي   2020إكسبو   • وهو  دب  إكسبو  ،  وأفريقيا وجنوب آسيا دوىلي  أول  األوسط  ق  الرسر ي منطقة 
العالم  ُيقام فى ي 

ُيقام فى وأضخم حدث   ،

، ي  . سُيلِهم الناس عث  استضافة أنبغ العقول وأكثر األفكار ابتكارا من أنحاء العالم  العرب 

الرئيسي إليستند   • ي    2020كسبو  الشعار  العقول وصنع المستقبل"" دب  الراسخ بأن التقدم واالبتكار ال يمكن    االقتناع إىل    تواصل 

ي ستثمار إال باال تحقيقهما 
 جديدة وفريدة. قدرات اإلنسان واألفكار اإلبداعية بطرق فى

ي تجربة فريدة من نوعها   2020سيكون إكسبو   • لِهم الجميع للتعاون من أجل  بالأشهر واحتفاال لمدة ستة دب 
ُ
ي ست

روح اإلنسانية التر

ى ب   لالستمتاع، و ها وتجديد  سيشكل فرصة إلنشاء الروابطبناء مستقبل أفضل للجميع. و  ممارسة  ول   ، روعة برنامج الفعاليات الممث 

 . أيضا  األعمال

حب إكسبو  • ى ونجوم    2020  سث  ى واألكاديميي  كات  َمَهرة الطهاة  و   ورواد الفكر البوب  موسيقر  بالفناني  اء الرسر وقادة    اتوالتقني وخث 

 الغد. 
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o  يوما  182فعالية حية يوميا عىل مدى   60كثر من أ 

o   وبات، وأكثر من    200حواىلي  المحلية   واألطباق،  المستقبليةطهي  إىل جانب تقنيات العالميا،    مطبخا   50منفذ لألطعمة والمرسر

. وجوالت  المفضلة،  الطبخ الشهي

o   الفعاليات    الدولستساهم برنامج  ي 
فى باستمرار    الحافلالمشاركة  والمتغث   والرقصبدءا    –والمتنوع  الموسيقر  الشعبية من   ات 

 المحادثات الثاقبةالجلسات الشعرية الملهمة و إىل  والفنون، ووصوال

امن إكسبو   • ى ي عام    2020يثر
ى
ى لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة ف ي مع الذكرى السنوية الخمسي  ي 2021دب 

ى
، وهو ما يمثل محطة مهمة ف

  2020  إكسبو  ويــهدف. المدهشة وإنجازاتها  الرسيــــع بنموها  العالم   إبهار  من اإلمارات دولة تمكنت  ،تاريخها  ار مد عىل . لدولةتاريــــخ ا

ي  ي  الناس  إلهام إىل دب 
 . األقل  عىل -  أخرى   سنة 50 مدى عىل هذه  االبتكار   روح لتبتى

ي تحقيق    2020سيساهم إكسبو   •
ي فى وعات    نمو قطاع السياحةدعم    عث  ،  "2071اإلمارات  "مئوية    خطةدب  ى تطوير المرسر وتحفث 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة مبتكرة ال
 . تها مزاوللتأسيس األعمال التجارية و ، وتعزيز المكانة العالمية للدولة كوجهة مثالية  فى

إكسبو   • ،    2020سيساهم  ي كات والشباب  يقعن طر دب  الموجهة للرسر التفاعلية  ى ،  عث  منصته  أنشطتنا  ي تحفث 
االقتصادي   فى النمو 

ي العالم. 
يحة السكانية األصغر سنا واألشع نموا فى ، وكذلك إطالق العنان إلمكانات الرسر ي والعلمي

 والثقافى

م إكسبو  • ى ي ب  2020يلثر كدب  سي معيارا ج  ثر   ة إكسبو الدولي  معارضديدا الستضافة إرث مستدام وراسخ يستمر سنوات طويلة، وسث 

 مستقبال. 

 

 المواعيد والتوقيت

 2021أكتوبر   1يوم االفتتاح:  •

 2022 مارس 31يوم الختام:   •

 العمل ساعات  •

 ة صباحا إىل منتصف الليل العاشر  من أيام األسبوع:  •

 ة صباحا إىل الثانية بعد منتصف الليل العاشر   مننهاية األسبوع واأليام الخاصة:  •

 

 الفرعية  إكسبو وموضوعاته شعار 

بأن االبتكار والتقدم   قناعتنا الراسخةإىل الدوىلي لحدث هذا ال شعارا رئيسيا "تواصل العقول وصنع المستقبل"  يعود سبب اختيارنا  •

 األفكار. بطرق جديدة وفريدة لتبادل   -  لم يسبق لهم أن عملوا معا  -  من مختلف المجاالت والخلفيات فراد ثمرة لقاء أهما 

ي الحدث   •
ي ستشارك فى

ى الزوار  - الضخم  الدوىلي  ستكتشف الدول والمؤسسات التر ى    - إىل جانب ماليي  موضوعاتنا  متانة الروابط بي 

ي   ، وهي الثالثة الفرعية
 عالمنا.   لتشكيلركائز أساسية  تمثل الفرص والتنقل واالستدامة، التر

 م مالمح المستقبل. إطالق العنان إلمكانات األفراد والمجتمعات لرس  الفرص:  •

اضيا  أكثر ذكاء وسائلابتكار  التنقل:  •  . ، لتضمن حفاظنا عىل مرونتنا وإنتاجية لتنقل الناس والبضائع واألفكار سواء ماديا أو افثر

ام  االستدامة:  • ي والعيش عالمنا  احثر
 لضمان مستقبل مستدام للجميع.  همعتام تناغم  فى
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 :  ونالدولي ون المشارك

من   • تشمل  جهة    200أكثر  عىل  مشاركة،  يزيد  التعليمية   190ما  والمؤسسات  األطراف  المتعددة  المنظمات  إىل  إضافة  دولة، 

ى من الزوار، ستجتمع لالحتفال بإكسبو  كات، فضال عن الماليي  .   2020والرسر ي  دب 

ي إكسبو    190أكثر من  أكدت   •
ي ملف االستضافة،    2020دولة مشاركتها فى

ي أننا تجاوزنا عدد المشاركات المستهدف فى
، وهو ما يعتى ي دب 

ي عام    180الذي كان يبلغ  
 .  2013دولة عند تقديم الملف فى

ي لكافة الدول المشاركة فيه، منصة الستعراض أفضل ما لديها من ثقافة وابتكارات وتقدم. ول  2020سيوفر إكسبو   • لمرة األوىل  دب 

، سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص. وسيبتعد إكسبو   ي تاريــــخ إكسبو الدوىلي
ي عن التجمعات الجغرافية التقليدية،    2020فى دب 

ي إطار 
ي تواجه تحديات مماثلة فى

 ه الفرعية الثالثة، وهي الفرص والتنقل واالستدامة. موضوعاتويجمع البلدان التر

ب • النقاب  الدول  ات  والكشفت عرسر أجنحتها،  تصاميم  ي ستقدمها.   موضوعاتالفعل عن 
التر الزوار  وتجربة  إليها،  ستتطرق  ي 

التر

 ومنها:  وتتسم جميع األجنحة باالبتكار والتثقيف واإللهام. 

o ي شكله نافذة ضخمة تفتح من األرض وترتفع إىل السماء ويرمز    ، الذي جناح المملكة العربية السعودية
مستقبل المملكة  إىل  يشبه فى

ي وانفتاحها عىل قطاعي األعمال والسياحة. 
ق. وسيسلط الجناح الضوء عىل تراث المملكة الغتى  المرسر

 

o المتحدة المملكة  الجناحم  مستوىحال   ،  جناح  وسيعرض  هوكينغ.  ستيفن  الراحل  للعالم  وع  مرسر من    ن  نابعة  جماعية  رسالة 

م اآللة والفضاء. 
ّ
ي قطاعات منها الذكاء االصطناعي وتعل

يطانية الرائدة فى ة الث    مساهمات من جميع أنحاء العالم، فضال عن الخث 

 

o ازيل الذيجناح الث  األمازون    ،  المتحدة،    داخليتضمن نموذجا يحاكي حوض  العربية  وسيستحصى الجناح مشهد  دولة اإلمارات 

ي الليل يطفو عىل سطح الماءالمنا
ء فى ي

 .طق المطلة عىل النهر ونسيمها وروحها، وسيكون عىل شكل مكعب مضى

 2020موقع إكسبو 

 تسليم الموقع:  •

o  2019  العام نهاية  مع الدائمة التابعة إلكسبو  اإلنشاءاتجميع   تكتملا . 

o  2020عام الخالل 
ّ
ي المملوكة  الطبيعية المناظر ز العمل عىل تنسيق ، رك

ى المبابى ي موقع إكسبو وتجهث 
 للحدث الدوىلي فى

o  ي مايو   ةمناطق الموضوعات الثالثأعمال إنشاء اكتملت
 2019فى

o   الكربوناألمن    المصنوعةبوابات دخول إكسبو،  أزيــــَح الستار عن بية    مستوحاة من  ةشابكتمهياكل    لتشكل   ية لياف  المرسر

ا  21 يبلغ ارتفاع الواحدة منها  ي مثر
اير  ، فى  . 2020فث 

o  ى مال  220أكثر من نجزت   2020عىل موقع إكسبو   ساعة عمليي 
ُ
 حتر اليوم  أ
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o   أجنحتها. عىل بناء/استكمال البلدان المشاركة تعمل 

o الفطيم كاريل كة  شر ومنها  البناء،  أعمال  ي 
فى رئيسي  بدور  اإلمارات  دولة  ي 

فى العاملة  كات  الرسر وخانصاحب، تضطلع  يون، 

 وتريستار الهندسية، والنابودة لإلنشاءات.   وبيسيكس،

ى موقع    2020سُيقام إكسبو   • . ويتمث  الدوىلي ي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم  ي منطقة دب 
ي فى إليه  إكسبو  دب  الوصول  بسهولة 

ي للسفن السياحية.   ، ومحطة أبوظت  ي ، ومرس السفن السياحية بدب  ي الدوىلي ، ومطار أبوظت  ي الدوىلي ة من مطار دب 
 مباشر

ي مساحة إجمالية   2020يشغل موقع إكسبو   • حواىلي   المخصصة للعرض منطقة المسّورة الكيلومثر مربــع. ستشغل    4.38قدرها دب 

ى  ين مربَعي  َ
ي ذلك  موقع،ال من  كيلومثر

، سيعرض كل منها أبرز تصاميم الهندسة المعمارية  منفصال للدولجناحا  190أكثر من بما فى

ي ترغب تلك الدول بتقديمها.  والمعروضاتوالثقافة 
ي فستضم  ،ربــع المتبقيةكيلومثر م  2.4  أما الـالتر

دعم تشمل قرية  مرافق ومبابى

ي موقع إكسبو، باإلضافة إىل مستودعات ومرافق لوجستية   2020إكسبو  
ى فى ى العاملي  المخصصة إلقامة الوفود المشاركة والموظفي 

ه عام. ت تجزئة وم نافذ ومحطات نقل وفنادق وم  ى  ثى

ة أس  2020إلكسبو الموضوعات الثالثة  تشكل أجنحة  • ى ي ركث  ي تصميم مخططه الرئيسي دب 
  : الفرعية  الموضوعات  مثل وهي ت   ،اسية فى

واالستدامة.   والتنقل  لو الفرص  جناح مساحات  ا سيضم كل  وأعماال عروض  لالبتكار،  ومعارض  هات فنية،    ألداء،  ى   وحدائق   ومتثى

 . خارجية

ى مناطق الموضوعات الثالث    تصل • ي قلب موقع إكسبو    ،الوصل  ساحةبي 
. وستستضيف ساحة الوصل  2020المعلم الرئيسي فى

ة انعقاد الحدث الدوىلي وبعد ختامه. وستكون قبة الساحة الدائرية شاشة عمالقة   ي فثر
عددا من الفعاليات واالحتفاالت الضخمة فى

ي سبتمث    360توفر تجربة عرض غامرة بنطاق  
ب 2019درجة يمكن مشاهدتها من الداخل والخارج. فى

ّ
الوصل   ساحةقبة  تاج، ُرك

ي موقع إكسبو  ا طن  550البالغ وزنه 
.   2020فى ى ى والفنيي  ب مشاركة مئات المهندسي 

ّ
ي ضمن عمل هندسي دقيق تطل  دب 

ي أهداف التنمية المستدامة، وهي  جناح الفرص  سيشجع  •
الزوار عىل التفكث  والعيش بطريقة مختلفة وعىل تقديم إسهام هادف فى

الجميع  هدفا ترمي إىل ضمان حياة كريمة للجميع. وسيشكل    17مجموعة مؤلفة من   إلهام للتفاؤل المتجدد بأن  الجناح مصدر 

 . ي ك إىل التغيث  المستدام واإليجاب 
 يمكنه إحداث فرق، وسيثِبت كيف يقودنا التعاون والعمل المشثر

ي من أوىل خطواتناجناح التنقل    سيستكشف •
اإلنسابى التطور  التنقل  الناس والبضائع واألفكار والبيانات، وكيف قاد  خارج   حركة 

ي أوقات الشدة الطارئة.  أفريقيا 
ي تضمن حفاظنا عىل مرونتنا فى

ي عصنا الحاىلي والتر
وصلنا إليها فى

َ
ي ت
 إىل االبتكارات المتقدمة التر

ي  •
شف  ، 2019 إبريل  وفى

ُ
ي  الزوار  تجربة  عن النقاب ك

  وقد  بالطبيعة،  اإلنسان  عالقة قصة الرحلة هذه  وستحكي . االستدامة جناح  فى

عدت
ُ
ى  بهدف أ ي  أثرهم  فهم  من الزوار  تمكي 

ي   تغيث   عوامل ليكونوا  ودفعهم البيئة  فى  . إيجاب 

المسّورة   • المنطقة  التجزئة،    طائفةستشمل  ومتاجر  المطاعم  خيارات  من  جانب  واسعة  ات  إىل  ى التجهث  بأحدث  مزودة  مرافق 

 للمؤتمرات واالجتماعات، ومناطق ترفيهية ستكون متاحة لالستئجار الخاص. 

 

 إكسبو اليف: 

اكة الدوىلي  •
ي تقدم حلوال مبتكرة للتحديات الُملّحة،   ،إكسبو اليف هو برنامج االبتكار والرسر

وعات التر ما  ب الذي يهدف إىل دعم المرسر

ى حياة الناس أو حماية الكوكب.   يساعد عىل تحسي 

https://www.expo2020dubai.com/ar/whats-new/expo-stories/20190918-alwasl-crowning
https://www.expo2020dubai.com/ar/whats-new/expo-stories/20190918-alwasl-crowning
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 برنامج م  " •
 
وعا   140" من إكسبو اليف يدعم بالفعل  ر نح االبتكار المؤث دولة، وهو ما يؤكد أن "االبتكار من الجميع وإىل   76  من  مرسر

 الجميع". 

o دورات مكتملة إىل اآلن  خمس 

o 140  وعا  وانتشارا نح وضمنت تمويال وتوجيها دولة حصلت عىل مِ   76من  مرسر

o ي )  367,000عىل ِمنح، تصل قيمة الواحدة منها إىل  يحصل المبتكرون العالميون
 ( أمريكي  دوالر   ألف 100درهم إمارابر

o نامج  بلدا 184 منمشاركة  طلب 11,000 منأكثر  تلقر الث 

o "درهم   50,000إىل  منحة تصل قيمة كل   ،فريقا طالبيا  46نحا إىل  قدم بالفعل مِ   اليف  إكسبو   من " برنامج االبتكار للجامعات

ي 
ة لّح المُ  للمشكالت عىل االنتشار والدعم للمساعدة عىل تطوير حلولهم المبتكرة الفرق الطالبية  ، باإلضافة إىل حصول  إمارابر

ي 
 اإلمارات والمنطقة.   دولةفى

o   لهم إكسبو اليف
ُ
من الوعد الذي قطعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس  است

، الوزراء ح ي ى قدمتاكم دب  ، حيث تعهد  بأن يكون استضافة إكسبو  ملف اإلمارات دولة   حي  ي شامال  2020إكسبو الدوىلي ،  دب 

التقليديةمختلف أصقاع األرضمن    ا ابتكارات وأفكار يستضيف  و  صندوقا  ه  . خصص سمو  فحسب  ، وليس من مراكز االبتكار 

  لذلك،
 
 للجميع. حدثا  2020إكسبو  من يجعلو، ل وإحضارهم إىل إكسب فنا بإيجاد المبتكرين وتمويلهم وكل

 برنامج أفضل الممارسات العالمية

وعات توفر حلوال ملموسة  الضوء ع  برنامج أفضل الممارسات العالميةتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، يسلط   • ىل مرسر

 ألكث  التحديات العالمية، ويــهدف إىل توسيع نطاقها بحيث تشمل أماكن أخرى.  

وعات    دعوةال  وجهست  • نامج و إىل المرسر وع  45  البالغ عددها إجماال المختارة ضمن الث  ي معرض عرض  لا من جميع أنحاء العالم لمرسر
فى

ي مخصص 
.  2020إكسبو   لها فى ي  دب 

نامج • ام    الث  ى ي معارض إكسبو الدولية منصة تسلط الضوء   2010تكليف من المكتب الدوىلي للمعارض عام  بالثر
بإنشاء جميع مضيقى

 .عىل حلول ملموسة يمكن تقليدها وتعديلها وتوسيع نطاقها إلحداث أثر عالمي أكث  

 : التعليم

للمدارس  يعمل • إكسبو  الشابة    برنامج  األجيال  إلهام  دولة    عن طريقعىل  أنحاء  ي 
فى ى  والمعلمي  المدارس  مع  العمل  ي 

فى االنخراط 

نامجاإلمارات العربية المتحدة.   . 2020إلكسبو  مليون زيارة مدرسية منأكثر تسجيل  ويتوقع الث 

ي أكتوبر   •
الذي يوفر فرصة استثنائية لمدارس وطلبة اإلمارات   ،المستقبلبرنامج نجوم  ، أعلن برنامج إكسبو للمدارس عن  2019فى

ي ساحة الوصل 
ة انعقاد إكسبو  ألداء عروض فى ي فثر

 . 2020فى

طلق  •
ُ
ي سبتمث   ، المعروف سابقا بـ "برنامج إكسبو للجامعات"،التعليمية للمؤسساتبرنامج إكسبو أ

جميع طلبة  ويدعو ، 2019فى

الثانوية الدوليةالجامعات اإلماراتية والدولية والمد ي مجموعة من الجوالت المصممة خصيصا لهمارس 
ة   ، إىل المشاركة فى ي فثر

فى

 انعقاد إكسبو. 

https://www.expo2020dubai.com/ar/programmes/best-practice-programme/
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ى    التقنيةتشمل هذه الجوالت سبعة تخصصات، بما فيها   • والتصميم واألعمال، وستتيح للطلبة التواصل مع أقرانهم ومع المهنيي 

 ، ى اء العالميي  ي الوقت نفسه ةجديدستكسبهم مهارات   فضال عن أنها والخث 
 . فى

 المتطوعون:  

ي دولة اإلمارات سيكونون " متطوع  30,000 •
ى فى ي   2020واجهة إكسبو من نسيج اجتماعي متنوع من المقيمي   ". دب 

•  ّ ي التطوع.  فرد  130,000  أكثر منإىل اآلن، عث 
 عن رغبتهم فى

ي سبتمث    •
علنت ،2019فى

ُ
يكا  اتصاالت أ نامج شر ى  لث  ي  المتطوعي 

ي   2020 إكسبو  فى يك فئة من دب   . رسمي  أول  شر

مناء إكسبو 
ُ
 : 2020أ

شف عن  
ُ
مناءك

ُ
ي سبتمث     2020  إكسبو   أ

ولطيفة(  2019فى الباسالن )راشد  اإلماراتيان  والشقيقان  الحكيمة )سالمة(  الغاف  ، وهم شجرة 

ي إلكسبو ا 
ا(، وذلك لخوض مغامرة مشّوقة عث  الزمان والمكان، بهدف اكتشاف المعتى الحقيقر ّ ي وألف وتث 

لدوىلي  واألمناء اآلليون الثالثة )أوبتر

 المقبل. 

 ثقافية معالم

إكسبو   • ية.    2020نظم  ى اإلنجلث  باللغة  الوطنية وتأديتها  أوبرا ويلز  بالتعاون مع  إنتاجها  ي يجري 
التر اإلماراتية،  الوصل  وتضم  أوبرا 

ي أكثر من 
، إىل جانب فريق إنتاج يضم   100مواهب إماراتية وعالمية تتمثل فى ي

 مهنيا.   70فنان وموسيقر

، ويضع  سيوّجه الموسيقار المعروف إيه آر رحمان، الح • ا الفردوس النسائية، ويقودها بشكل إبداعي ي أوسكار، أوركسثر
ائز عىل جائزبر

. وسيبقر كالهما بعد الحدث  2020ز بأحدث التقنيات، ضمن موقع إكسبو اسمه عىل استوديو الفردوس لـ"إيه آر رحمان"، المجه  

ي الفنية بصفتها مركزا عالميا للموسيقر والتسجيل الليعز   . زا مؤهالت دب  ي
 موسيقر

 

ي دولة اإلمارات: 
 
 بناء مستقبل القوى العاملة ف

مع   •  ، ي
استثنابئ دوىلي  إكسبو  إقامة  ي 

فى أساسيا  دورا  ى  اإلماراتيي  ى  المواطني  تأدية  لضمان  ى  للتوطي  إكسبو  برامج  اتيجية 
اسثر ُصممت 

ي إنشاء مجموعة عالمية الطراز من المواهب الوطنية لألجيال المقبلة. 
 المساهمة فى

ي برنام  يساعد  •
ي  ، المعروف بـ"برنامج جيل إكسبو"،  ج إكسبو للتدريب المهتى

ي دولة  دمج  فى
ى الشباب ضمن القوى العاملة فى المهنيي 

 اإلمارات العربية المتحدة. 

نامج، يكتسب هذا ال عث   • ي إكسبو الث 
ى مهارات العمل ويقدمون إسهاما فى .  2020مئات من شباب الجامعات اإلماراتيي  ي  دب 

 االقتصادي: األثر 

ي تحقيق رؤية اإلمارات   2020سيساهم إكسبو  •
ي فى وعات دعم الحركة السياحية و   عث  ، 2021دب   إنشاء مرسر

 
 . رةمبتك

ي تحقيق النمو وإتاحة فرص العمل   2020ىلي إكسبو  يو   •
ة والمتوسطة، إلدراكه أن لها دورا رئيسيا فى كات الصغث  ي اهتماما خاصا للرسر دب 

اإلمارات   دولة  ي 
بتخصيص  فى إكسبو  م  ى ويلثر المتحدة.  ة  20العربية  الصغث  كات  للرسر ة  المباشر وغث   ة  المباشر النفقات  من   %

 والمتوسطة. 

https://www.expo2020dubai.com/ar/discover/attractions/mascots
https://www.expo2020dubai.com/ar/discover/attractions/mascots
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ي منحها إكسبو  2020  يوليو بحلول نهاية   •
العقود التر ة والمتوسطة ما    2020، بلغ حجم  كات الصغث  ي للرسر   5  من  قيمتهتقرب  دب 

.  اتمليار  ي
 درهم إمارابر

 

ي    2020عدد المؤسسات المسّجلة للعمل مع إكسبو    تجاوز  • ة    180من أكثر من    ؤسسةألف م  45دب  كات الصغث  بلدا. وتمثل الرسر

ي   54والمتوسطة حواىل  
كات المسّجلة لدى إكسبو    المئة   فى ي   56، وقد نالت  2020من مجموع الرسر

 . 2020من عقود إكسبو    المئة فى

 

 ال  اتمنتجال  آالف •
 
طرح للبيع عث  برنامج إكسبو  ، من إنتاج  ةصمرخ

ُ
كات إماراتية، ست ة ومتوسطة وشر ي    2020مؤسسات صغث  دب 

ي حصلت عىل ترخيص متوفرة حاليا، ومنها: الشوكوالتة المستلهمة من إكسبو من   تجارةلل
خيص. وجميع المنتجات األوىل التر والثر

زام، وصابون حليب النوق من إنتاج مصنع ذا كامل سوب فاكتوري  كة ذا ديتس بار إنتاج مث  ، وتمور بتيل، وبسكوت الطاقة من شر

، وشوكوالتة ي
و ب  كومبابى ، ومجموعة مالبس من سبالش،  ي

الذهب    إصدار اتسر المصنوعة من  التذكارية  المسكوكات  محدود من 

كة نيوزيالند منت.  ي شر
 والفضة فى

ي للمعارض:   مركز دب 

ي للمعارضسيمتد   •  ألف مثر مربــع قابلة للتعديل.  45، المصمم بأعىل المعايث  العالمية، عىل مساحة مركز دب 

ي موقع إكسبو   •
، وسيكون من أماكن الجذب األساسية لقطاع االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض   2020ويقع المركز فى ي دب 

ة انعقاد إكسبو  ي فثر
ى  2020 فى ي خطط إرث إكسبو، إذ سيجذب الزوار المحليي 

ي الممتدة عىل ستة أشهر. وسيؤدي دورا أساسيا فى دب 

ى إىل قلب  كت  والدوليي   . 2020دسثر

اكات التجارية:   الشر

ي عن  2020حتر اليوم، أعلن إكسبو   • يك   12  دب  يك أول    ا شر ،من فئة شر يك رسمي   8و  رسمي كاء من فئة شر من مزودي   8، وشر

ي التنظيم الناجح إلكسبو   الشراكاتوتؤدي هذه الخدمات وداعم رسمي واحد. 
ي ودعم إرثه.  2020دورا محوريا فى  دب 

كاء من   • :  الشر أول رسمي يك  الرقمية(،  فئة شر الشبكات  يك  األنظمة(، وسيسكو )شر الخدمات الرقمية وتكامل  يك  أكسنترسر )شر

يك   )شر ي 
الوطتى ي  دب  اإلمارات  وبنك   ،) الرسمي ان  الطث  يك  )شر اإلمارات  ان  وطث  الدولية(،  التجارة  يك  )شر العالمية  ي  دب  ئ 

وموابى

يك خدمات االتصا يك تقنية المدفوعات(، ونيسان  الخدمات المصفية( واتصاالت )شر كارد )شر الت والخدمات الرقمية(، وماسثر

رة(، 
 
المبتك مجية  الث  الحلول  يك  ي )شر ب  إيه.  وإس.  الخفيفة(،  والوجبات  وبات  المرسر يك  وبيبسيكو )شر السيارات(  قطاع  يك  )شر

يك  يك الرسمي للروبوتاتالبنية التحتية(رقمنة وسيمنس )شر ى )الرسر  ( ، وترمينوس تكنولوجث 

كاء رسميون:   • يك أجهزة وشاشات العرض(شر ي )شر
يك  ، و كريستر يك الطاقة المستدامة(، ودلسكو )شر ي )شر هيئة كهرباء ومياه دب 

يك   اإلمارات الوطنية "اينوك" )شر ول  كة بثر يك خدمات الضيافة والفندقة(، وشر إعمار للضيافة )شر النفايات(، ومجموعة  إدارة 

.إس )شر  ي يك  الطاقة المتكاملة(، ويو.ب  يك تكامل األعمال(، ولوريال )شر ي )شر يك الخدمات اللوجستية(، وغرفة تجارة وصناعة دب 

ات التجميل(   خدمات ومستحصى

ى )المزود الرسمي لأللبان ومنتجاتها(، وكانون )مزود خدمات الطباعة والتصوير(، وديجيتل  مزودو الخدمات الرسميون:   • مزارع العي 

14  ) ي
وبى كة إشارة لالتصاالت والحلول األمنية )مزود خدمات )مزود خدمات األمن اإللكثر (، وشر ا الرسمي ى البيثر ، ودومينوز )مزود 

https://www.expo2020dubai.com/ar/business/dubai-exhibition-centre
https://www.district2020.ae/
https://www.district2020.ae/
https://www.district2020.ae/
https://www.expo2020dubai.com/ar/business/partners
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(، وسواتش ) ،  جيكوبس مايس )مزود خدمات إدارة برامج التسليم(األنظمة اآلمنة(، و  ى ى )مزود خدمات التأمي  مزود  الوأورينت للتأمي 

 رسمي لخدمات التوقيت(  ال

ي  والفنون الثقافة هيئة : الرسمي   الداعم •
ي  فى  (الثقافية للشؤون رسمي  داعم) دب 

 :  اإلرث

ي جزءا من التخطيط من البداية.  2020كان التأكد من ترك إرث هادف ودائم بعد ختام إكسبو  •  دب 

ية، يقوم عىل  أربعة أركان:   •  الغاية هي ترك إرث طويل األمد من التعاون واالبتكار من أجل تقدم البرسر

o اإلرث االقتصادي 

o  ي
 اإلرث العمرابى

o إرث السمعة 

o االجتماعي  اإلرث 

ي إكسبو سيُ  •
ي المئة من بنيته التحتية ضمن المدينة المستقبلية   80عىل أكثر من  2020بقر

كت فى  . 2020دسثر

 

كت     : 2020دسثر

كت  • ي ستعيد توظيف أكثر من    2020دسثر
ي تتمحور حول اإلنسان، والتر

،    2020% من منشآت إكسبو  80هي المدينة الذكية التر ي دب 

ي مارس 
 . 2022بعد إسدال الستار عىل فعالياته فى

كت  • تها نحو اقتصاد يقوم عىل االبتكار، وستدعم    2020ستشكل دسثر ي مسث 
منظومة ابتكارية تهدف إىل دعم تقدم دولة اإلمارات فى

ي المنطقة. 
ي فى
 أيضا النمو الصناعي والتقتى

ألف مثر مربــع من المساحات التجارية، وذلك ضمن موقع   135انب  ألف مثر مربــع، إىل ج 65ستضم مساحات سكنية تمتد عىل   •

فيهية.   يحتضن طائفة متنوعة من أرفر مرافق االبتكار والمرافق التعليمية والثقافية والثر

امهما بأن يكون لكل منهما   ى الثر العالمية"،  ي   دب 
ئ كتا "سيمنس" و"موابى ، وهما شر يك أول رسمي كائنا من فئة شر يكان من شر مقر دائم أبدى شر

كت   ي 2020داخل دسثر
ئ فى والموابى والبضائع  للمطارات  العالمية  اللوجستية  للعمليات  كة "سيمنس" مقرها  الصدد، ستؤسس شر ي هذا 

. وفى

كت   ي دسثر
العالمية" لفتح مركز تدريب عىل العمليات اللوجستية فى ي  ئ دب 

"  2020الموقع، وتخطط "موابى ى أما "ترمينوس تكنولوجث  يكنا  .  شر

يك أول رسمي  للروبوتات   كت  من فئة شر ي دسثر
ئ  2020فأبرمت عقد إيجار طويل األجل فى مركزا لألبحاث والتطوير، فضال عن ، حيث ستنسر

ى   .مقرها األول خارج الصي 

سيتحّول جناح االستدامة إىل مركز للعلوم واألطفال بعد ختام فعاليات إكسبو. وستصبح العديد من المنشآت الرئيسية األخرى،   •

كت مثل  ي للمعارض أجزاء دائمة من دسثر  . 2020ساحة الوصل وجناح التنقل ومركز دب 

ي  اإلطار 
 : الزمن 

ي   •
إكسبو  2013نوفمث      27فى المتحدة الستضافة  العربية  اإلمارات  دولة  ت  اختث  الـ  خالل    2020،  العامة   154الدورة  للجمعية 

 ، بعدد قياسي من األصوات. للمكتب الدوىلي للمعارض

ي مارس   •
ي للموقع؛تطوير  البدأ ، 2016فى

ي عن شعاره الجديد المستوىح من   2020كشف إكسبو  و  العمرابى ي موقع   ُعثر   خاتم دب 
عليه فى

ى الحضارات القديمة، وال تزال كذلك حتر يومنا هذا.   ساروق الحديد األثري. فقد كانت دولة اإلمارات نقطة وصل بي 

https://www.district2020.ae/
https://www.district2020.ae/
https://www.district2020.ae/
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ي سبتمث    •
ب تاج قبة ساحة الو 2019فى

ّ
ي موقع إكسبو    ا طن   550صل البالغ وزنه  ، ُرك

ب    2020فى
ّ
ي ضمن عمل هندسي دقيق تطل دب 

 . ى ى والفنيي   مشاركة مئات المهندسي 

ي  •
ي المكتب الدوىلي للمعارض  اتفقت  ،2020 مايو  4 فى

ي لمدة عام  2020تأجيل إكسبو  عىلالدول األعضاء فى  جائحة  لتبعات نظرا دب 

 . 19-كوفيد

ي  •
ي  2020أقر المكتب الدوىلي للمعارض رسميا تأجيل إكسبو   ،2020مايو    29  فى ي دب 

ة ليقام فى  31إىل   2021أكتوبر    األول منمن   الفثر

".  2020باسم "إكسبو الدوىلي . وسيحتفظ الحدث  2022مارس  ي  دب 

 روابط األصول اإلعالمية 

 صور للموقع  تنزيل •

ة حاسوبيا للموقع  تنزيل •
ّ
 صور ُمَعد

 

 افية عىل معارض إكسبو الدولية السابقة: بعض اإلضاءات الثق

ي لندن عام    -الذي سمي المعرض العظيم    -أقيم أول إكسبو دوىلي  
ي مدن 1851فى

. وقد اكتسب هذا المفهوم شعبية واسعة وأعيد تكراره فى

ية عمو  ي البرسر
ي أثرت فى

المكتب  إنشاء  مها. ومنذ  عديدة من العالم، لما اتسم به من قوة جذب ال نظث  لها وسجل حافل من اإلسهامات التر

اف عليها، تمحورت معارض إكسبو الدولي   1928عام    الدوىلي للمعارض ى واإلشر حول موضوع رئيسي واحد    ةبهدف تنظيم الفعاليات الكث 

ية، ويراعي التطلعات اإلنسانية واالجتماعية، ويسلط الضوء عىل التطورات العلمية والت   هدف إىلي ى المعرفة البرسر ة واالقتصادية  قني تحسي 

 واالجتماعية. 

 

 المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم   - لندن  - 1851

ل القص    الدوىلي   استضافة أول دورات إكسبو   جرت
ّ
ي مبتى جديد ومبتكر التصميم يدع "قص الكريستال" من إبداع جوزيف باكستون. وشك

فى

. وإىل جانب معروضاته، ضم القص أيضا أشجارا وتماثيل رائعة عىل طول  الزهر آنذاك معلما عمرانيا مذهال مصنوعا من الزجاج والحديد  

اعات وابتكارات الثورة الصناعية تحت عنوان "الممرات الرئيسية. وسلط المعرض حينها الضوء عىل مخت  المعرض العظيم لمنتجات لف اخثر

 الصناعة من دول العالم". 

 

ي المعرض العالمي لمنتجات الزراعة والصناعة والفنون الجميلة  -  باريس - 1855
 
 باريس  ف

ى عىل الصناعةالزراعة والصناعة والفنون الجميلةأقيم المعرض تحت شعار " كث 
ابتكارات عديدة مثل جزازة العشب  "، مع الثر . واستعرض 

ى زائر، و 5وغسالة "مور". واستقطب المعرض أكثر من   مشاركا.  27ماليي 

 

 معرض لندن العالمي للصناعة والفنون  -لندن   - 1862

".  -" "الصناعة والفنونالذي حمل شعار   - شهد المعرض  عرض ابتكار جديد هو "المحرك التحليىلي

 

ي باريس  العالمي المعرض   - باريس  - 1867
 
 1867 ف

https://expo2020dubai.sharefile.com/share/view/s7c434834a6c46fab/fod75e7b-d25b-48df-a768-d938974356ab
https://expo2020dubai.sharefile.com/d-s329d56c808f4a358
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https://www.bie-paris.org/site/en
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.  وشهد مليون زائر.  15مشاركا، وحواىلي  42استضاف المعرض   جديدين هما: الخرسانة المسلحة والمصعد الهيدروليكي
ى اعي   عرض اخثر

 

ي فيينا 1873المعرض العالمي   -فيينا  - 1873
 
 ف

ي فيينا. وكان أول معرض يقيم منتديات دولية للعلماء، ح
الثقافية والتعليمية فى يث ركز شعار المعرض "الثقافة والتعليم" عىل تعزيز البيئة 

 مؤتمرا واجتماعا.  12عقاد شهد المعرض حينها ان

 

 األرض والمناجم المعرض المئوي للفنون والصناعة ومنتجات  -فيالدلفيا  - 1876

، ولم تكتمل أعمال بناء األجزاء المتبقية من ا  ي األول لذراع وشعلة تمثال الحرية الشهث 
لتمثال  كان من أبرز فعاليات هذا المعرض العرض العلتى

 . 1886عام عند مدخل مرفأ نيويورك حتر 

 

   1878 المعرض العالمي  -  باريس - 1878

ي جيفارد؛ حيث بُ   أعىل هضبةنقل الزوار إىل    جرى  عه المهندس هثى َ "تروكاديرو" بواسطة منطاد ضخم تحركه قوة البخار اخثر ي
  هناك قصر   تى

 . ي أقيمت كجزء من فعاليات المعرض العالمي
 دائم للحفالت، والمعارض الفنية، والمؤتمرات الدولية التر

 

ي المعرض العالمي  -برشلونة  - 1888
 
 برشلونةف

 َ ي
ى قوس النص    ُبتى ي "حديقة سيوتاديال". ويتمث 

، الذي أقيم فى زخرفية نحتية و   بأعمال قوس النص ليكون البوابة الرئيسية للمعرض العالمي

الوقت.   ذلك  ي 
فى مألوفة  َ بُ و كانت غث   ي

بطول  أيضا    تى )نصب كولوم(  التذكاري  ا   60نصب كولومبوس  للمستكشف كريستوفر    ،مثر تكريما 

المستكشف الكبث    ي الموقع الذي شهد عودة 
ى كولومبوس إىل أوروبا من أوىل رحالته إىل  كريستوفر  كولمبوس، وذلك فى . وأقيم  األمريكيتي 

ي نهاية شارع الس رامبالس، وال يزال موجودا حتر يومنا هذا. النصب التذكار 
 ي فى

 

 1889المعرض العالمي  - باريس  - 1889

ى وشهرين وخمسة أيام، وكان يعتث  أحد  1889معرض العالمي لعام  برج إيفل خصيصا للجوستاف إيفل شّيد المهندس   . واستغرق بناؤه عامي 

ي ذلك الوقت. وكان عمره المتوقع حينها ال  
يتجاوز  اإلنجازات المعمارية والفنية االستثنائية، ودليال عىل المستوى الرفيع للهندسة الفرنسية فى

عه توماس أديسون  الغرامافون  جهاز هد المعرض أيضا كشف النقاب عن عاما، ولكنه ال يزال قائما حتر يومنا هذا. وش 20  . الذي اخثر

 

ي المعرض العالمي   -بروكسل  - 1897
 
 بروكسلف

ي 
 بروكسل.  وسط حتر اآلن  قائما  هذا المبتى   وال يزال ،من أجل المعرضخصيصا معبد "هيومان باشونس"، متأثرا بحركة الفن الحديث،  ُبتى

 

 1900معرض باريس  - باريس  - 1900

ي آٍن معا، األمر الذي    الناطقةالمعرض العالمي الظهور األول لألفالم  هذا  شهد  
ي تعرض الصورة والصوت فى

لالتر
ّ
ي تاريــــخ    مث

محطة فارقة فى

 السينما. 
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 المعرض العالمي للنقل   -ميالنو   - 1906

ى  ي ذلك العام. كان افتتاح نفق سيمبلون، وهو خط سكك حديدية يربط بي 
 سويرسا وإيطاليا عث  جبال األلب، أحد أبرز فعاليات المعرض فى

 

 المعرض العالمي لبنما والمحيط الهادي  -سان فرانسيسكو  - 1915

ها.  بعد الزلزال المدمر الذي أصاب  مدينة سان فرانسيسكو أقيم المعرض العالمي لبنما والمحيط الهادي احتفاال بإنشاء قناة بنما وإعادة بناء  

 الذهبية بمدينة نيويورك، باإلضافة إىل نقل جرس الحرية من فيالدلفيا.  المدينةوشهد هذا المعرض إنشاء خط هاتف يربط  

 

ي بروكسل   -بروكسل  - 1935
 
 المعرض العالمي والدولي ف

 عن بناء كبث  مصنوع من الخرسانة المس  -المعرض    ا  هذ  الذي احتضن فعاليات  -كان قص المعارض 
ً
لحة، وكان استخدام هذه المادة  عبارة

ي ذلك الوقت. وتناول المعرض موضوع النقل، وشاركت فيه 
 دولة.  54أمرا مبتكرا فى

 

ي الحياة الحديثة - باريس  - 1937
 
 المعرض العالمي للفنون واألساليب التطبيقية ف

ي العاصمة الفرنسية مطال عىل برج إيفل، وتبتى شعار "
المعرض تشييد  الحديثة  ا وجي الفنون والتكنولأقيم المعرض فى قص شايو  ". وشهد 

وبولوجيا(،  الذي يضم   . الفن الحديث لمدينة باريسيضم متحف   وقص طوكيو الذي "متحف اإلنسان" )متحف األنثر

 

 

 معرض نيويورك الدولي  -نيويورك  - 1939

الغدتبتى المعرض شعار "  أينشتاين خطابا حول  بناء عالم  ت  العالم األمريكي ألث   
ألقر إلقاء نظرة عىل عالم الغد. حيث  "، وقد أتاح للزوار 

كة اإلذاعة األمريكية دايفيد سارنوف  كشفاألشعة الكونية، بينما   جمهور عث  بث خطاب الرئيس األمريكي  الجهاز التلفاز أمام    عن  رئيس شر

ى روزفلت.   فرانكلي 

 

ي المعرض العالمي   -  برنس أو  بور  – 1949
 
 برنس   أو  بور ف

بمرور   المعرض  بور   200احتفل  مدينة  تأسيس  عىل  "أ   عام  شعار  تحت  وأقيم  برنس،  السالمو  من  مهرجان  العديد  المعرض  وشهد   ."

 . ي
ي روجت لثقافة هايتر

 المسابقات واالحتفاالت التر

 

 1958معرض بروكسل الدولي والعالمي  -بروكسل  - 1958

أكثر ما اشتهر به موقع المعرض هو األتوميوم، وهو نموذج عمالق لخلية واحدة مصنوعة من الكريستال الحديدي )كل جسم كروي يمثل  

م العالمي والتقدم االقتصادي  مليون شخص، وتم افتتاحه بدعوة الملك بودوان األول إىل تحقيق السال  41ذرة(. وزار هذا المعرض أكثر من 

 ". إنسانية جديدةنزعة نظرة عالمية:  واالجتماعي تحت شعار " 

 

ين   -سياتل  - 1962  معرض القرن الحادي والعشر
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ي هذا المعرض "
ن  ءالفضا برج إبرة  ظهرت فى ي رسمها إدوارد كارلسون، رئيس فنادق ويسثر

ناشيونال" التر لتصبح فيما بعد    ،، عىل منديلإنثر

ي عص الفضاء". . وتبتى المعرض شعار " 1962كسبو   إلالرئيسي   المبتى 
 اإلنسان فى

 

يال  - 1967 يال إكسبو  - مونبر  "67معرض إكسبو الدولي والعالمي "مونبر

اإلنسان عىل العالم. وقد شهد    اإلنسان وعالمه"،أقيم هذا المعرض تحت شعار "   ي يؤثر بها 
المختلفة التر حيث سلط الضوء عىل الطرق 

ي ذلك الوقت.  50حضور أكثر من 
 مليون زائر، وهذا يعادل ضعف عدد سكان كندا فى

 

ي اليابان  - أوساكا  - 1970
 
 1970معرض أوساكا العالمي ف

كة "آيماكس": "  ". كما  ايلدتايجر تشتخلل المعرض عرض حصي ألول أفالم شر ي  ُعرضت"، وهو إنتاج كندي مخصص لجناح "مجموعة فوىح 

ية"، ن سطح القمر جلبها رواد فضاء أمريكيون بعد رحلتهم إىل القمر. وحصى المعرض، الذي تبتى شعار  مصخرة   "تحقيق التقدم والوئام للبرسر

 مليون زائر.  64أكثر من 

 

ي المعرض العالمي  -إشبيلية   - 1992
 
 إشبيليةف

ى الكتشاف كريستوفر كولمبوس   500ـ يم المعرض لالحتفال بالذكرى السنوية التم تنظ  عص االكتشافات". ، وذلك تحت شعار "األمريكيتي 

 

 هانوفر 2000إكسبو   -هانوفر  - 2000

ا بالبيئة؛ حيث    أظهر العارضون والمشاركون وعيا   اإلنسان والطبيعة والتكنولوجيا"،كجزء من شعار المعرض،"   إنشاء العديد من   جرى كبث 

ي  
ي إم دبليو" عىل تسليط الضوء عىل جهودها فى كة "ب 

ى ركزت شر ي حي 
أجنحة المعرض من المواد القابلة إلعادة االستخدام وإعادة التدوير، فى

 صناعة مركبات صديقة للبيئة. 

 

ي   - 2005
ي  2005إكسبو   -آيشر

 آيشر

الطبيعة". سلط ين عث  شعار "حكمة  والعرسر الواحد  القرن  ي 
الطبيعة واإلنسان فى ى  الوثيقة بي  الروابط  الضوء عىل  اليابان  إكسبو   ت  ث  

ُ
واعت

ي تشييد    2005
ي تجربة للعيش الصديق للبيئة وعرض التقدم الُمحَرز عث  االبتكارات التقنية، عىل غرار استخدام المواد المعاد تدويرها فى

آيسر

ي 
ي تقدمها المطاعم ومزودي خدمات التموين. المبابى

ى األطباق وأدوات المائدة التر ي ماليي 
ي البالستيك القابل للتحلل المستخدم فى

  وفى

 

 شنغهاي   2010إكسبو  - شنغهاي  - 2010

التاريــــخ. وأقيم المعرض  إكسبو الدولية    مشاركا، مما يجعله واحدا من أكث  معارض  246مليون زائر و  73إكسبو شنغهاي أكثر من    ضم  ي 
فى

، حيث سلط الضوء عىل المكانة الجديدة للمدينة كوجهة دولية متطورة. كما ركز المعرض عىل مدينة أفضل لحياة أفضل"تحت عنوان "

ي. و  ى مبتى المعرض الرئيسي  موضوع التطور الحصى ي العالم   – كسيس"  أ الذي يدع "إكسبو    –يتمث 
ي فى
يتألف من أقماع ،  بأكث  سقف غشابئ

، وقد أصبح بعد انتهاء المعرض معلما عمرانيا فريدا.  1،000مصنوعة من الزجاج والفوالذ وغشاء بطول   مثر

 

 ميالنو 2015إكسبو   - 2015
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ى المعرض عىل مجال التغذية وا  وتضمن المعرض موضوعات    طاقة من أجل الحياة".   ،تغذية الكوكبلغذاء من خالل شعاره "يتجىل تركث 

بيةفرعية مثل   ، والعلم من أجل الغذاء.    الثر ي البيولوىح  والتنوع  الزراعة،  والتكنولوجيا من أجل  الغذائية، والغذاء ألجل أنماط حياة أفضل، 

ي تستضيف 
 . 1906ها المدينة إكسبو الدوىلي بعد عام  في وكانت هذه المرة الثانية التر

 

 - انتىه   -

 
 


