
أحمد أبوالغيط

..سوف يكون على هذا الجيل واألجيال القادمة أن تحافظ على هذا 
اإلرث.. لقد أدينا رسالتنا ونأمل أن يحمل المشعل شبابنا وأطفالنا.. 

وأن يعبروا إلى المستقبل دون أن تكبلهم تركة الماضي.



ال�ضت�ضافة  المتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تر�ضحت  عندما 
اإك�ضبو 2020 دبي، قدمت التزاماً للعالم باإقامة ن�ضخة ا�ضتثنائية 
من المعر�ض في مدينة دبي، ثم عملت فور فوزها بكل جد وحزم 
كان  دبي   2020 اإك�ضبو  اإن  قلت  اإن  اأبالغ  وال  الوعد،  بذلك  للوفاء 
حدثاً ا�ضتثنائياً بكل المقايي�ض ونجاحاً باهراً بكل ما تحمله كلمة 
بكل اأطيافه طيلة  العالم  االإمارات  جمعت  اإذ  معنى،  "نجاح" من 
مع  االأف��ك��ار  ق��وة  فيها  تفاعلت  ا�ضتثنائية،  من�ضة  في  اأ�ضهر  �ضتة 
جمال المكان وحداثة المعمار، لتقدم لنا عماًل مبهراً، يحق لنا 

كعرب االفتخار به. 
وح��دث��اً  اإك�ضبو  م��ن  ف��ري��دة  ن�ضخة  االإم����ارات  نظمت  لقد  ن��ع��م، 
تاريخياً عك�ض ر�ضالة قوية للعالم باأن العرب قادرون على االإنجاز 
اإذ  وخ��الق��ة.  ناب�ضة  الت���زال  لديهم  االب��ت��ك��ار  روح  واأن  واالب����داع، 
بف�ضل هذا المعر�ض، تحولت اأنظار العالم اإلى المنطقة العربية 
من  �ضبق  فيما  عليه  تعود  عما  تماماً  يختلف  فارقاً  حدثاً  لتتابع 
واال�ضطرابات،  االأليمة  االأح���داث  من  عقد  فبعد  نمطية،  �ضور 
�ضهد العالم من اإك�ضبو دبي �ضعلة اأمل احت�ضنتها االإمارات لتقول 
اإن اأر�ض العرب ال تزال معطاء ت�ضتلهم من تاريخها العريق لتنتج 
في  بالفعل  كنا  لقد  االإن�ضاني.  الم�ضتقبل  ر�ضم  في  ت�ضهم  افكاراً 
اأم�ض الحاجة اإلى حدث بهذه االأهمية والجمال لنبعث ر�ضالة اأمل 
كانت  والتميز كما  النجاح  ق��ادرة على �ضناعة  باأن بالدنا  الأبنائنا 

قبل ذلك في فترات م�ضيئة من تاريخها.
ال��دول  ت��ك��ون جامعة  اأن  واأن���ه لمن دواع���ي ف��خ��ري واع���ت���زازي 
العربية حا�ضرة في هذا الحدث التاريخي وم�ضاركاً فاعاًل فيه، اإذ 
حر�ضت على تكري�ض ب�ضمتها واإبراز دور "بيت العرب" في تعزيز 

�ضبعة عقود خلت، من خالل  م��دار  على  العربي  التكامل  م�ضيرة 
من  الم�ضتوحى  الت�ضميم  واأ���ض��ال��ة  المحتوى  ب��ث��راء  تميز  جناح 
الملهمة  يعر�ض ق�ضتنا  اأن  اإلى  �ضعينا  وال��ذي  العربية،  ح�ضارتنا 

من خالل "مفاتيح اأمل" تحاكي ق�ض�ض األف ليلة وليلة.
ال��ذي روى ق�ضة  العربية  ال��دول  اإل��ى جناح جامعة  وباالإ�ضافة 
الما�ضي والحا�ضر  ت��ن��اول��ت  ف�����ض��اءات  ث��الث��ة  م��ن خ��الل  ال��ع��رب 
طيلة  الفعاليات  من  ع��دداً  العربية  الجامعة  اأقامت  والم�ضتقبل، 
التنمية والمراأة وال�ضباب  تناولت فيها مو�ضوعات  المعر�ض  اأيام 
المنطقة  لم�ضتقبل  نظرتها  خ��الل��ه��ا  م��ن  وع��ر���ض��ت  واالب��ت��ك��ار، 

العربية والفر�ض الكامنة فيها.
والحقيقة اأن م�ضاركتنا في اإك�ضبو 2020 دبي بهذا ال�ضكل القوي 
المقدم من حكومة  الكبير  الدعم  والمتميز لم تكن متاحة لوال 
الأول  العربية  للجامعة  اأت��اح  وال��ذي  المتحدة،  العربية  االإم���ارات 
مرة في اإك�ضبو اأن تروي ق�ضتها با�ضم "كل العرب" ب�ضكل مبتكر 

يختلف كثيراً عن الن�ضخ التي �ضاركت فيها فيما �ضبق.
لتدوين  مّنا  و�ضعياً  الفريد،  التاريخي  المنجز  لهذا  وتقديراً 
هذه الق�ضة الملهمة ونقلها اإلى االأجيال القادمة، ي�ضرني اأن اأقدم 
للقارئ العربي هذا العدد المتميز من مجلة "بيت العرب" الذي 
التجربة  2020 دبي، حيث يوثق هذه  بالكامل الإك�ضبو  خ�ض�ضناه 
الفريدة في كل جوانبها، اآمال من اأعماق قلبي اأن تتكرر في مدن 

عربية اأخرى من بالدنا الغالية.

وعدت اإلمارات.. وأوفت

اأحمد اأبو الغيط
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�ل�سفير ح�سام زكي �لأمين �لعام �لم�ساعد لجامعة �لدول �لعربية و�لمفو�ض �لعام للجامعة �لعربية في �إك�سبو 
2020 دبي يوقع �تفاقية م�ساركة جامعة �لدول �لعربية مع �لمدير �لتنفيذي لإك�سبو 2020 دبي نجيب �لعلي 

بد�أت �لق�سة لتن�سج خيوط �لبد�يات، بتوقيع �ل�سفير ح�سام زكي، �لأمين 
�ل��دول  لجامعة  �ل��ع��ام  �لمفو�ض  �لعربية  �ل���دول  لجامعة  �لم�ساعد  �ل��ع��ام 
�لتنفيذي  �لمدير  مع   ،2018/07/29 ي��وم  دب��ي   2020 �إك�سبو  في  �لعربية 
لجامعة  �لعامة  �لأم��ان��ة  م�ساركة  عقد  �لعلي  نجيب  دب��ى   2020 لإك�سبو 
�لدول �لعربية في فعاليات �لمعر�ض �لدولي �إك�سبو 2020 دبي، �لذي عقد 
تحت عنو�ن “تو��سل �لعقول و�سنع �لم�ستقبل”، بم�ساركة �أطر�ف عديدة 
ومتنوعة ما بين دول، ومنظمات �إقليمية متعددة �لأطر�ف، ومنظمات غير 
�لتوقيع  مر��سم  وح�سر  عالمية،  و�سركات  �أكاديمية،  وموؤ�س�سات  حكومية، 
�لمتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  �سفير  �لجنيبي  م��ب��ارك  جمعة  �ل�سيد 
�ل��دول  جامعة  ل��دى  �ل�سابق  �ل��د�ئ��م  ومندوبها  �لعربية  م�سر  بجمهورية 

�لعربية.

من  طاقتها  كل  و�سخرت  جهودها،  �لعربية  �لجامعة  �إثرها  على  كثفت 
خالل �لجتماعات و�للقاء�ت مع �لقائمين على �لجناح من جامعة �لدول 
بفكرة  حلما  ب��د�أ  �ل��ذي  �لجناح  ه��ذ�  �سديد.  بحما�ض  و�لمنفذين  �لعربية 
�ل�سكل �لذي �سوف يكون عليه ليكتمل وي�سبح و�قعا مرئيا، تعك�ض و�جهته 
ح�سب  يقروؤها  �إليها  �لناظر  �ل��ق��ار�ت،  جميع  من  �لوجوه  لمختلف  �سور� 

تفكيره وروؤيته.
�لرحلة د�خل �لجناح بد�أت باأول مفتاح ليقودك لباقي �لمفاتيح في جولة 
ممتعة عبر �لتاريخ، هدفها تغيير �ل�سورة �لنمطية لجامعة �لدول �لعربية 
و�لر�سميات، عبر  �ل�سيا�سية  �لأور�ق  �إط��ار  و�إخر�جها من  �ل��زو�ر،  في نظر 
�إبر�ز �إرثها �لثقافي �لذي �سهد �نطالقة �لجامعة �لعربية منذ خم�سينيات 

�لقرن �لما�سي لتكون بد�ية �لق�سة لتحقيق �لحلم.

رحلة الجامعة العربية في رحاب
إكسبو 2020 دبي
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الللعللنللان للللللللقلللدرات الللكللامللنللة، وكلللذللللك ملللن خللال 
برنامج مكثف لاأن�شطة والفعاليات التي نظمتها 

الجامعة طوال فترة انعقاد المعر�ض. 
اأنللله قللد كلللان لللدعللم دوللللة الإمللللارات  والحقيقة 
الكامل والُمقدر الذي قدمته اإلى الجامعة العربية 
المالية  الناحية  من  �شواء  اإك�شبو  في  للم�شاركة 
تي�شير  فللي  الكبير  الأثلللر  اللوج�شتية  اأو  والفنية 
تلك الم�شاركة، اإذ اأ�شهم با �شك في اإنجاح تواجد 
من  ال�شتثنائية  الن�شخة  هذه  في  العامة  الأمانة 
الللدول  جامعة  نجحت  خالها  من  والتي  اإك�شبو، 
من  مهماً  جللزءاً  تكون  اأن  في  فخر  وبكل  العربية 
نجاحها  ق�ش�ض  وم�شاركة  الفريدة  التجربة  هذه 
الم�شتقبلية  وروؤيتها  ر�شالتها  وتو�شيل  واأهدافها 
للعالم، وتكري�ض اإرث الجامعة العربية في م�شيرة 
الجامعة  ذاكللرة  وتوثيق  الللدولللي،  اإك�شبو  معر�ض 

العربية في هذه الم�شيرة.
ومن اأهم العوامل الأ�شا�شية في اإنجاح م�شاركة 
هو  العالمي  الللحللدث  هللذا  فللي  العربية  الجامعة 
العام  الأملليللن  ال�شيد  اأوله  الللذي  البالغ  الهتمام 
لم�شاركة الجامعة في هذا الحدث العالمي ب�شفته 
فر�شة �شانحة لم ُتتح للجامعة العربية من قبل، 
ب�شكل متميز وغير  الم�شاركة  تلك  تنفيذ  واأهمية 
نللمللطللي، وحللر�للشلله علللللى الللتللوجلليلله بللو�للشللع تلل�للشللور 
لجناح الجامعة واإعداد محتواه والأن�شطة المعدة 
للللللتللعللريللف بللالللجللامللعللة ودورهللللللا، وثللقللتلله فللي فريق 
العمل الذي اأوله مهمة تنفيذ هذه الم�شوؤوليات، 
اأ�شهم في تحقيق الم�شاركة المتميزة  الأمر الذي 

لاأمانة العامة في اإك�شبو 2020 دبي.
ما �لذي يمثله بالن�سبة لكم �نعقاد �إك�سبو 
�لآف��اق  وماهي  عربية،  دول��ة  في   2020
�لعربي  للعالم  �إك�سبو  معر�ض  �أتاحها  �لتي 
�ل�سنو�ت  في  م��رت  �لمنطقة  �أن  خ�سو�سا 
�لأخيرة بظروف �سعبة �سيا�سيا و�قت�ساديا؟
على  الأحلللداث  اأهللم  اأحللد  اإك�شبو  ُيعتبر معر�ض 
اأهم  لعر�ض  من�شة  يوفر  حيث  الللدولللي،  ال�شعيد 
وُتعتبر  العالم.  حول  الخبرات  وتبادل  البتكارات 
الأولى في  للمللرة  اإك�شبو  ا�شت�شافة دبي لمعللر�ض 
المنطقة العربية حدثللا ً فريللدا ً في حللد ذاتلله نعتز 

ونفتخر به جميعاً. 

هذ�  في  �لعربية  �ل��دول  جامعة  ح�سور 
له،  �لتح�سير  تم  كيف  �لعالمي،  �لمحفل 
وماهي �لعو�مل �لتي �ساعدت على �إنجاح هذه 

�لتجربة �لفريدة؟
حر�شت الجامعة منذ اللحظة الأولى على تنفيذ 
بهدف  وجه  اأكمِل  وعلى  تامة  بجديٍة  م�شاركتها 
التي حققتها  والإنجازات  النجاح  اإبللراز ق�ش�ض 
مجالت  مختلف  فللي  العربية  اللللدول  جامعة 
الللعللمللل الللعللربللي الللجللمللاعللي علللللى مللللدار اأكللثللر 
روؤية  مع  ات�شاقاً  عاماً،  و�شبعين  خم�شة  من 
اإك�شبو 2020 دبي، من حيث التميز والبتكار 
خللللارج حلليللز الللتللفللكلليللر الللنللمللطللي بللا�للشللتللخللدام 
من  وذلللك  التكنولوجية،  التقنيات  اأحللدث 
خللللال جلللنلللاح جللامللعللة الللللللدول الللعللربلليللة 
"الفر�ض"  الللملل�للشللمللاة  الللمللنللطللقللة  فلللي 
فللي اأر�للللض مللعللر�للض اإكلل�للشللبللو، وهللى 
المنطقة المخ�ش�شة لإطاق 

2020 دبي قد  اإك�شبو  اأن معر�ض  القول  ويمكن 
العلوم  فللي  الللخللبللرات  لتبادل  �شانحة  فر�شة  قللدم 
واأ�شهم  وغيرها،  والفنون  والثقافة  والتكنولوجيا 
في تعزيز ج�شور التوا�شل وفتح اآفاقاً اأكبر للتبادل 
اأ�شكاله بين دول العالم، اإ�شافة الى اإيجاد  في كل 
العالمية  للللللتللحللديللات  ملل�للشللتللدامللة  جماعية  حلللللول 
اللللراهلللنلللة، فللعلللللى مللللدى الأ�لللشلللهلللر اللل�للشللتللة لإكلل�للشللبللو 
تواجه  التي  التحديات  ا�شتعرا�ض  تم  دبللي،   2020
الب�شرية، وا�شتك�شاف الفر�ض ال�شانحة لمجابهتها 
من منظور ثقافي، واجتماعي، وبيئي، واقت�شادي.

وفللي �شوء روؤيللة دولللة الإملللارات بللاأن ال�شتثمار 
للللم يللكللن ل�للشللتلل�للشللافللة مللعللر�للض اإكلل�للشللبللو فللقللط، بل 
بالفعل  تكون  جديدة  مدينة  لبناء  ا�شتثماًرا  كللان 
اإلللى مرحلة  النتقال  الإملللارات  قللررت  للم�شتقبل، 
الللعللالللمللي مللن خلللال مدينة  الللحللدث  بللهللذا  الإرث 
الم�شتقبل "District 2020"، وهي مدينة جديدة 
و�شتمثل  التحتية،  البنى  اأحللدث  تمتلك  متكاملة 

منطقة جذب مهمة لا�شتثمارات العالمية. 
في  �لعربية  �ل��دول  جامعة  جناح  ل  �سَكّ
معر�ض �إك�سبو حالة متفردة، حيث بلغ عدد 
رقم  وه��ذ�  ز�ئ��ر،  مليون  ن�سف  �لجناح  زو�ر 

جيد جد�، �إلى ماذ� تعزون ذلك؟
ن�شتطيع القول باأن الجامعة العربية قد نجحت 
الت�شميم  حلليللث  مللن  ا�شتثنائي  جللنللاح  تللقللديللم  فللي 
ومفتاح"،  مللفللتللاح  "األف  �للشللعللار  تللحللت  والللملل�للشللمللون 
وتمكن من جذب ن�شف مليون زائر من رواد وزوار 
على  الجناح  داخللل  رحلتهم  ارتكزت  الذين  اإك�شبو، 
والتنمية  ال�شتقرار  فر�ض  مفاتيح  اكت�شاف  اإعللادة 
في المنطقة العربية والتعرف على ق�ش�ض النجاح 
التي تكمن وراء هذه المفاتيح. وا�شتطاعت الجامعة 
الم�شتقبلية  وروؤيللتللهللا  ر�شالتها  تو�شيل  الللعللربلليللة 
المهمة  العالمية  المن�شة  هللذه  خللال  من  للعالم 
بللللاأن الللعللمللل الللجللمللاعللي هلللو الللطللريللق لللغللٍد اأفلل�للشللل 
مفتاح  هو  العربي  ال�شباب  واأن  العربية،  لل�شعوب 
لم�شتقبل  الللمللتللقللدة  و�شعلتها  الللعللربلليللة  المنطقة 
والمتميز  ال�شتراتيجي  الموقع  اأ�شهم  كما  واعللد. 
الفر�ض  العربية في منطقة  الللدول  لجناح جامعة 
في جذب عدد كبير من زوار معر�ض اإك�شبو، نظراً 

ل�شهولة الو�شول اإليه من مداخل متعددة. 

الللدول  جامعة  جناح  وهوية  فكرة  ارتللكللزت  لقد 
لتحقيق  الفر�ض  مفاتيح  ا�شتك�شاف  على  العربية 
من  العربية،  المنطقة  فللي  والتنمية  ال�للشللتللقللرار 
خال ت�شليط ال�شوء على اأربعة محاور: ال�شتقرار 
والللتللنللملليللة، والللتللكللامللل القللتلل�للشللادي والجللتللمللاعللي، 
والإقليمية،  العالمية  والأهمية  وال�شباب،  والمراأة 
تتناول  فلل�للشللاءات  ثللاثللة  الجناح  ي�شتعر�ض  حيث 
تاريخ  خللال  من  والم�شتقبل  والحا�شر  الما�شي 
ون�شاأة جامعة الدول العربية منذ 22 مار�ض 1945، 
والللروؤيللة  القائمة  النجاح  وق�ش�ض  والم�شروعات 
الللفللر�للض،  "مفاتيح"  اإلللللى  و�لللشلللوًل  الم�شتقبلية، 
وال�شتقرار والتنمية في المنطقة العربية. وذلك 
تج�شد  الللتللي  دبللي   2020 اإك�شبو  روؤيلللة  مللع  ات�شاقاً 
ذلللك من  وكللل  واللل�للشللبللاب،  والتكنولوجيا  البللتللكللار 
خال تجربة تفاعلية في جناح الجامعة العربية 
با�شتخدام اأ�شاليٍب تفاعلية تقليدية وغير تقليدية 
الفئات  مختلف  مللع  تتنا�شب  متنوعة  مللعللا�للشللرة 

العمرية.
�إلى جانب جناح �لجامعة �لعربية �ساركتم 
في �لعديد من �لفعاليات، �سو�ء في �لمجالت 
و�لثقافية  �لجتماعية  �أو  �لقت�سادية 
وغيرها، هل من �لممكن �أن تعطونا نبذة عن 
�ل�سوء  ت�سليط  في  ودوره��ا  �لفعاليات،  هذه 
�إك�سبو  في  �لعربية  �لجامعة  م�ساركة  على 

2020 دبي؟
العربية  الجامعة  م�شاركة  تقت�شر  لم  بالفعل، 
في اإك�شبو 2020 دبي على الجناح فقط، بل �شملت 
الفعاليات  مللن  مجموعة  ت�شمن  برنامجاً  اأي�شاً 

من أهم العوامل األساسية في إنجاح مشاركة الجامعة العربية في هذا الحدث 
العالمي هو االهتمام البالغ الذي أواله السيد األمين العام لمشاركة الجامعة في 

تح للجامعة العربية من قبل
ُ
هذا الحدث العالمي بصفته فرصة سانحة لم ت

السفير حسام زكي األمين العام المساعد والمفوض العام 
لجامعة الدول العربية  في إكسبو 2020 دبي:

إكسبو 2020 دبي، عالمة فارقة في شكل 
الرقعة العربية، حيث أثبت أن العالم 

العربي قادر على االبتكار ومواكبة التطورات 
الحاصلة في العالم، وقد نجحت الجامعة العربية 

في تقديم جناح استثنائي من حيث التصميم 
والمضمون تحت شعار »ألف مفتاح ومفتاح«.. وعن 
مشاركة جامعة الدول العربية سوف يحدثنا السفير 

حسام زكي األمين العام المساعد، رئيس مكتب 
األمين العام والمفوض العام في إكسبو 2020 

دبي، عن كواليس هذه المشاركة.

»الفرص« تميز وابتكار وتفكير خارج 
الصندوق باستخدام أحدث التقنيات

أسهم اختيار متحف إكسبو الدولي في شنغهاي 
للكتاب الوثائقي لألرشيف الصحفي لمسيرة 

 والذي 
ً
الجامعة العربية على مدار أكثر من 75 عاما

ُعرض في جناح الجامعة العربية
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و�شاركت  العامة  الأمانة  نظمتها  التي  والأن�شطة 
المجالت  اأ�شهر في مختلف  �شتة  فيها على مدار 
مع  ات�شاقاً  والثقافية،  والجتماعية  القت�شادية 
المحاور الرئي�شة لإك�شبو 2020 دبي وهي البتكار 

والتكنولوجيا والمراأة وال�شباب.
المتنوعة  والفعاليات  الأن�شطة  هذه  وت�شمنت 
باليوم  الحتفال  مثل  الدولية  بللالأيللام  الحتفال 
الللعللالللمللي للللاإعلللاقلللة ملللن خللللال تللنللظلليللم مللوؤتللمللر 
الإعللاقللة  ذوي  والأ�للشللخللا�للض  للتكنولوجيا  تفاعلي 
في  العربية  والبللتللكللارات  لللاخللتللراعللات  ومعر�ض 
العالمي  باليوم  الحتفال  وكذلك  الإعاقة،  مجال 
للغة العربية، والقمة الأولى للغة العربية، كما تم 
لعام  العربية  للمراأة  التميز  جائزة  فعالية  تنظيم 
القيادي  الللمللراأة  دور  على  ال�شوء  لت�شليط   2021
اللللرائلللدة )مللجللال  الللمللجللالت  اأحلللد  فللي  والم�شتمر 
وتجاربها  اإنجازاتها  وتكريم   )2021 لعام  الطب 
بكفاءة  وموؤ�ش�شات  م�شاريع  قيادة  في  واإبداعاتها 
وتميز، لتحقيق نجاح وتفوق بارز اأ�شهم في التغلب 
وطنياً  تواجهها  التي  الم�شتقبلية  التحديات  على 

وعلى ال�شعيد العربي. 
وفي الجانب القت�شادي، نظمت الأمانة العامة 
المنطقة  في  الرقمي  القت�شاد  حللول  ثرية  نللدوة 
لاقت�شاد  العربي  التحاد  مع  بالتعاون  العربية 
دوراً  ويلعب  الإمللارات  اأن�شاأته  اتحاد  الرقمي، وهو 
وذلك  العربي،  الرقمي  التعاون  تعزيز  في  مهماً 
اللللفلللردي والللمللجللتللمللعللي وتحقيق  اللللرفلللاه  لللتللعللزيللز 
2030 من خال  الم�شتدامة لعام  التنمية  اأهداف 
المعلومات والت�شالت  تكنولوجيا  ال�شتفادة من 
الذي  ال�شباب  محور  مع  وات�شاقاً  تمكين.  كعامل 
تم  الرئي�شة،  دبي   2020 اإك�شبو  اأحللد محاور  يمثل 
الأعمال  رواد  ملتقى  من  الثانية  الن�شخة  تنظيم 
لللرواد  الفعاليات  من  عللدداً  ت�شمن  والللذي  العرب 
العربية،  الدول  ال�شباب من مختلف  الأعمال من 
وكللذلللك ملل�للشللابللقللة رالللللي الللعللرب للللريلللادة الأعللمللال 
تقديم  العربي  الوطن  ل�شباب  تتيح  والتي   ،2021
اإتاحة  بهدف  ومناف�شة  نا�شئة  وم�شروعات  اأفللكللار 
عن  المجتمع  تطوير  فللي  للم�شاركين  الفر�شة 

طريق م�شروعاتهم التكنولوجية.
كللمللا تلللم تللنللظلليللم الحلللتلللفلللال بلللالللليلللوم الللفللخللري 
 ،2021 دي�شمبر   20 فللي  العربية  اللللدول  لجامعة 
الأن�شطة  مللن  متنوعة  مجموعة  ت�شمن  واللللذي 
والفعاليات منها عرو�ض ع�شكرية متنوعة لطاب 

والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  الأكاديمية 
العربية،  للجامعة  العام  لاأمين  ونللدوة  البحري، 

وزيارات ر�شمية لجناح الجامعة العربية.
المعار�ض  مللن  الللعللديللد  تنظيم  اإللللى  بللالإ�للشللافللة 
الوثائقية والفعاليات الثقافية التراثية والأن�شطة 
العربية  الجامعة  جناح  في  الترفيهية  المعرفية 

طوال فترة اإقامة المعر�ض.  
نجحت �لجامعة �لعربية في م�ساركتها في 
�إك�سبو 2020 دبي، فهل هذه �لتجربة بد�ية 

لم�ساركة م�ستقبلية و�عدة؟ 
لقد حظي جناح جامعة الدول العربية باهتمام 
الأجنحة  قبل  من  اأو  زائريه  قبل  من  �شواء  كبير 
و�شفوه  الللذيللن  الللدوللليلليللن  للم�شاركين  الأخللللرى 
باأنه نموذج ُيحتذى به من ناحية الت�شميم الذي 
يعتمد على الب�شاطة وثراء الم�شمون، الأمر الذي 
للجامعة  لم�شاركاٍت م�شتقبلية  اأ�شا�شاً جيداً  يمثل 
العربية في مثل هذه الأحللداث العالمية المهمة، 
م�شاركة  درا�للشللة  نحو  جللدي  توجٌه  بالفعل  وهناك 
الم�شتقبلية  اإك�شبو  معار�ض  في  العربية  الجامعة 

بمختلف اأنواعها. 
م�ساركة  من  �لم�ستفادة  �ل��درو���ض  ماهي 
 ،2020 �إك�سبو  في  �لعربية  �ل��دول  جامعة 
وهل تمكنت من تكري�ض �إرٍث لها في معار�ض 

�إك�سبو �لدولية؟
في  الللدولللي  اإك�شبو  متحف  اخللتلليللار  اأ�للشللهللم  لقد 
ال�شحفي  لاأر�شيف  الوثائقي  للكتاب  �شنغهاي 
 75 اأكثر من  لم�شيرة الجامعة العربية على مدار 
العربية،  الجامعة  فللي جناح  ُعللر�للض  واللللذي  عللامللاً 
في  المعرو�شة  الفريدة  المقتنيات  �شمن  ليكون 
العربية  الللدول  اإرث جامعة  تكري�ض  المتحف، في 

في معار�ض اإك�شبو الدولية.
الم�شتفادة  الللدرو�للض  اأهللم  اأن من  القول  ويمكن 
 2020 اإك�شبو  فللي  العربية  الجامعة  م�شاركة  مللن 
دبي، اأهمية التعريف بالجامعة العربية وتاريخها 
ال�شندوق  وخللارج  تقليدي  غير  ب�شكل  واإنجازاتها 
العنان لابتكار والأفللكللار غير  اإطللاق  من خللال 
م�شاركة  تكثيف  على  العمل  و�للشللرورة  الللمللاألللوفللة، 
من  المهمة  العالمية  المحافل  هذه  في  الجامعة 
والأن�شطة  الفعاليات  مللن  الللمللزيللد  اإقللامللة  خللال 
الى  بالإ�شافة  الللمللجللالت،  مختلف  فللي  المتميزة 
التح�شيرية  الإجلللراءات  في  المبكر  البدء  اأهمية 
اإك�شبو  معار�ض  فللي  العربية  الجامعة  لم�شاركة 

يت�شنى  حتى  كللاف،  بوقت  انعقادها  قبل  الللدوللليللة 
�للشللمللان تللحللقلليللق ملل�للشللاركللة اأكلللثلللر نللجللاحللاً وتللملليللزاً، 
خ�شو�شا في �شوء اختاف الإجللراءات والمعايير 

التي ت�شعها الدول الم�شيفة لإك�شبو. 
�لمملكة �لعربية �ل�سعودية قامت بتقديم 
�لمقرر   ،2030 �إك�سبو  ل�ست�سافة  تر�سيحها 
في  �لأخ���رى  �لتر�سيحات  �سمن  فيه  �لبت 
�لجامعة  دور  هو  ما  �لمقبل،  �لعام  �أو�خ��ر 

�لعربية في دعم هذ� �لتر�سيح؟
الجامعة  فللي  لنا  �للشللاراً  خللبللراً  بالفعل  هللذا  كللان 
اإك�شبو  حققه  الذي  الباهر  النجاح  فبعد  العربية، 
ال�شعودية  العربية  المملكة  بتقدم  �شعدنا  دبلللي، 
مللرة  الللهللام  الللحللدث  هلللذا  ل�شت�شافة  بتر�شيحها 
المملكة  بللاأن  ونعلم  العربية،  المنطقة  في  اأخللرى 
المنظمة  الهيئة  اإللللى  ر�شمي  بطلٍب  تقدمت  قللد 
 2030 اإك�شبو  الدولي، ل�شت�شافة  اإك�شبو  لمعر�ض 
التغيير:  "حقبة  �شعار  تحت  الريا�ض،  مدينة  في 
الم�شي بكوكبنا نحو ا�شت�شراف الم�شتقبل"، وذلك 

تزامناً مع تحقيق روؤية ال�شعودية 2030.
والجتماعي  القت�شادي  المجل�ض  اأ�شدر  وقللد 
فبراير  �شهر  فللي  الللللوزاري  الم�شتوى  على  قللللراراً 
الما�شي يوؤكد دعم الدول العربية لملف المملكة 
الُمقدم، ويدعوها اإلى الم�شاهمة في ح�شد الدعم 
الموؤكد  ومن  بال�شت�شافة.  للفوز  الللازم  الدولي 
اأن اختيار الريا�ض ل�شت�شافة اإك�شبو 2030 �شيمثل 
فر�شة �شانحة للجامعة العربية والدول الأع�شاء 
اإك�شبو  م�شيرة  في  وقللوي  فاعل  ب�شكل  للم�شاركة 

الدولية، وكلي ثقة باأنها �شتنجح في مهمتها.  
�لعربية  للجامعة  عاما  مفو�سا  ب�سفتكم 
من  �لعديد  وزرت���م  دب��ي،   2020 �إك�سبو  ف��ي 
�لفعاليات  من  �لعديد  وح�سرتم  �لأجنحة 

هناك، ماهي �نطباعاتكم ب�سفة عامة؟
اأتلللاحلللت زيلللارتلللي لأجللنللحللة الللللدول الللعللربلليللة في 
تتمتع  الللذي  الكبير  التنوع  على  الطلللاع  اإك�شبو 
وثقافة،  وح�شارة  تللراث  من  العربية  المنطقة  به 
واإبلللللللراز ذلللللك ملللن خللللال ا�للشللتللخللدام تللكللنللولللوجلليللا 
وهو  المبتكرة،  والأ�للشللاللليللب  والأفللكللار  المعلومات 
بهذا الحجم  باأن حدثاً  بالفخر  اأ�شعر  اأمر جعلني 
واأن  اأر�للض عربية  لأول مرة على  اأقيم  والم�شتوى 

الجامعة العربية كانت جزءاً منه.

أتاحت زيارتي ألجنحة الدول العربية في إكسبو االطالع على التنوع 
الكبير الذي تتمتع به المنطقة العربية من تراث وحضارة وثقافة

الجامعة العربية نجحت في تقديم جناح استثنائي من حيث التصميم 
والمضمون تحت شعار “ألف مفتاح ومفتاح” وتمكن من جذب نصف 

مليون زائر من رواد وزوار إكسبو
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َموقع الجناح
َمنطقة  في  الَعربّية  ال���ّدَول  جامعة  جناُح  اتخَذ 
تلك  المو�ضوعات"،  "اأجنحة  ق�ْضم  تحت  الُفَر�ص 
المجموعة من الأجنحة الُمدَعَمة ب�ضكل كامل من 
ِقَبل حكومة دولة الإمارات الَعربّية المتحدة واإك�ضبو 
ُمتميًزا  الجغرافي  الَموقع  ه��ذا  وُي��َع��د  دب��ي.   2020
الطُرق  اأح��د  يقع مبا�ضرة على  اإن��ه  وُمتفرًدا، حيث 
ويقابله  الغاف"،  "طريق  وهو  اإك�ضبو  في  الرئي�ضة 
مبا�ضرة جناح المملكة الُمتحدة وجناح لوك�ضمبورج 
الجناح  موقع  وُيعتبر  الخير،  في  مبدعون  وجناح 
َم��وق��ًع��ا ا���ض��ت��رات��ي��چ��ًي��ا، حيث  ف��ي منطقة ال��ُف��َر���ص 
يبعد م�ضافة �ضغيرة عن منطقة التمركز الرئي�ضة 
الو�ضول  ويمكن  الو�ضل"،  "حلقة  وهي  للَمعر�ص، 
ال��َب��ّواب��ة  ب��واَب��ت��ي��ن،  م��ن خ���ال  ب�ضكل مبا�ضر  اإل��ي��ه 
وَب����ّواب����ة م��رك��ز دب��ي  ال���ُف���َر����ص  ال��رئ��ي�����ض��ة لمنطقة 
يقرب من  ما  با�ضتقبال  الجناح  للَمَعار�ص، وَحظي 

500 األف زائر على َمدار فترة انعقاد الَمعر�ص. 
فكرة وهوّية الجناح

ارتكزت فكرة وهوّية جناح جامعة الّدَول الَعربّية 
على ا�ضتك�ضاف مفاتيح الُفَر�ص لتحقيق ال�ضتقرار 
والتنمية في المنطقة الَعَربّية، من خال ت�ضليط 
والتنمية،  ال�ضتقرار  َم��ح��اور:  اأرَب��ع��ة  على  ال�ضوء 
والإقليمية،  العالمية  الأه��م��ي��ة  وال�����ض��ب��اب،  ال��م��راأة 
والتكامل القت�ضادي والجتماعي، حيث ا�ضتعر�ص 
والحا�ضر  الما�ضي  تتناَول  ف�ضاءات  ثاثة  الجناُح 
ال��ّدَول  ون�ضاأة جامعة  تاريخ  والم�ضتقبل من خال 

وال��م�����ض��روع��ات   ،1945 م���ار����ص   22 م��ن��ذ  ال��َع��رب��ّي��ة 
الم�ضتقبلية،  وال���روؤي���ة  القائمة  ال��ن��ج��اح  وق�ض�ص 
والتنمية  وال�ضتقرار  الُفَر�ص،  اإلى مفاتيح  و�ضول ً

في المنطقة الَعَربّية.
- اُختير �ضعار "األف مفتاح ومفتاح" لجناح جامعة 
الّدَول الَعربّية ليكوَن اأ�ضا�َص ت�ضميم الجناح �ضكًا 
خال  من  اإك�ضبو  ل��زائ��ري  يقدم  حيث  ومو�ضوًعا، 
مفاتيحه المختلفة مفهوًما جديًدا للعمل الَعَربي 
والجتماعّية  القت�ضادّية  المجالت  في  الم�ضترك 
الجامعة  حققتها  ال��ت��ي  والإن����ج����ازات  وال��ث��ق��اف��ّي��ة، 
والتنمية  ال��َع��َرب��ي  التكامل  م��ج��الت  ف��ي  ال��َع��رب��ّي��ة 
اأكثر  م��دار  على  الَعربّية  المنطقة  في  وال�ضتقرار 

من 75 عاًما. 
ال��ّدَول  اأه���داَف جامعة  المفاتيح  ه��ذه  - ج�ّضدْت 
والتنمية  ال�ضتقرار  تحقيق  ف��ي  ودوَره����ا  الَعربّية 
كِل  ووراء  الم�ضتقبلية،  وال��روؤي��ة  النجاح  وق�ض�ص 
والتكامل  التاأ�ضي�ص،  مرحلة  ت�ضمل  ة  ق�ضّ مفتاح 
القت�ضادي، والت�ضابك العائقي في الطاقة والنقل 
والثقافة،  والريا�ضة،  وال�ضباب  والتعليم،  ال��ب��ّري، 

والتعاون الإقليمي، والمو�ضيقى الَعَربّية. 
- وات�ضاًقا مع روؤية اإك�ضبو 2020 دبى التي ُتج�ّضد 
البتكاَر والتكنولوچيا وال�ضباَب، ومن خال تجربة 
با�ضتخدام  ال��َع��رب��ّي��ة  ال��ج��ام��ع��ة  ج��ن��اح  ف��ي  تفاعلية 
معا�ضرة  تقليدية  وغير  تقليدية  تفاعلية  اأ�ضاليب 
ال��ع��م��رّي��ة،  ال��ف��ئ��ات  مختلف  م��ع  تتنا�ضب  م��ت��ن��وع��ة 
وب��ت�����ض��م��ي��ٍم داخ���ل���ي م�����ض��ت��وَح��ى م���ن ق���اع���ات َم��ب��َن��ى 

)10( مفاتيح رئيسة للجناح تختص بمجالي 
الشؤون االقتصادّية واالجتماعّية

يروي جناح جامعة الدول العربية قصص النجاح والرؤية الُمستقبلّية 
للجامعة على مدار 75 عاًما

الجيل الصاعد والنشء الَعَربي هما مفتاح مستقبل األّمة الَعربّية

ع الحضاري في الّدَول الَعَربّية "تراثنا...هويتنا" للتعرف على التنوُّ

جناح جامعة الّدَول الَعربّية إكسبو 2020 دبي

جناُح جامعة الّدَول الَعربّية شعاَر )ألف مفتاح ومفتاح(، وُيسلط الضوَء على اآللية التي َيحمل 
يمكن بها للعالم الَعَربي أن ُيحقق كامل إمكاناته، من خالل إلقاءالضوَء على محطات 

ا في مسار جامعة الّدَول الَعربّية والعالم العربي، وكيف أسهم حلم 
ً

تاريخية لعبت دوًرا بارز
التكامل الَعَربي في فتح أبواب للفرص واالستقرار والتنمية في المنطقة الَعَربّية.. وَيصطحب هذا 

ّواَره في رحلة من اإلنجازات الَعربّية على َمدار َسبعة ُعقود, ما ُيتيح لهم فرصة العثور على 
ُ

الجناُح ز
ح ما َيجب معرفته عن َموقع جناح الجامعة 

ّ
»مفاتيح« عالم َعَربي ُمتكامل ُمزدهر.. وهذا التقريُر يوض

بدًءا بكيفية الوصول إليه، مروًرا بمفهوم وفكرة وهوّية الجناح، وما هي الَمحاور التي ارتكز عليها، 
ّوار الجناح..

ُ
 إلى زيارات كبار ز

ً
ي للجناح، ووصوال

ّ
ثم التصميم الفن
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ال�سيد اأحمد اأبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتفقد جناح الجامعة العربية في اإك�سبو 2020 دبي
ا  لزائريه،خ�ضو�ضً الجناح  قّدم  الَعَربّية،  الجامعة 
ا مفتاحية،  )مفاتيح  فئَتي ال�ضباب والأطفال، فر�ضً
ال��م��ا���ض��ي( ل��م�����ض��روع��ات ق��ائ��م��ة وق�����ض�����ص ن��ج��اح 
)م��ف��ات��ي��ح ال��ح��ا���ض��ر( ، لإع�����ادة اك��ت�����ض��اف ال��ُف��َر���ص 
الُم�ضتقبلّية الحقيقّية )مفاتيح الم�ضتقبل(، حول 
مفهوم العمل الَعَربي الم�ضترك من خال تج�ضيد 
ثاثة مبادئ رئي�ضة، وهي: اللتزام بقيم التعاون 
بيئٍة  ف��ي  وال��ري��ادة  الجماعي،  والعمل  والب��ت��ك��ار، 
ي�ضودها الحترام المتباَدل والفكر الر�ضيد، وذلك 
بهدف َخلق جيٍل َعَربي واٍع باأن العمل الجماعي هو 
الطريق لغٍد اأف�ضل لل�ضعوب الَعَربّية، واأن اأطفالنا 
و�ضبابنا هم مفاتيح المنطقة الَعربّية لغٍد اأف�ضل. 

الت�سميم الفني للجناح
: ت�سميم الواجهة الخارجية اأولاً

الرئي�ضة  ال��ُع��ل��وّي��ة  ال��واج��ه��ة  ت�����ض��م��ي��ُم  ج���اء   -
ال��ّدَول  ر�ضالة جامعة  لُتَعبر عن  للجناح  الأمامية 
الَعربّية للعالم اأجَمع باأن الجيل ال�ضاعَد والن�صَء 

الَعَربي هما مفتاح م�ضتقبل الأّمة الَعَربّية، حاملين 
م�ضتقبل  نحو  بتطلعهم  اأج��َم��ع  للعالم  ر�ضالتهم 
ال��ظ��روف  ُرْغ����َم  والأْم����ن  ال�ّضلم  على  ق��ائ��م  م�ضرق 
الم�ضتَجدة التي تواجههم في الوقت الراهن. وذلك 
وبنات(  )اأولد  وج��وه لأطفال  ا�ضتخدام  من خال 
من مناطق َعربّية مختلفة ينظرون نحو الم�ضتقبل 
ب��ن��ط��رة ت��ت�����ض��ف ب��ب��ري��ق ���ض��غ��ف��ه��م واآم���ال���ه���م نحو 
الأقنعة  ُوجوههم  على  وي�ضعون  م�ضرق،  م�ضتقبل 
وه���ي رم���ز م��واج��ه��ات��ه��م ل��ل��ظ��روف غ��ي��ر ال��م��ع��ت��ادة 
الراهنة والإجراءات الحترازية الم�ضددة المعمول 
البندقية  رم��ز  ا�ضتخدام  خ��ال  وم��ن  عالمًيا،  بها 
عامة  ورمز  البي�ضاء،  الحمامة  ورمز  المك�ضورة، 
ال��ن�����ض��ر، وك��ذل��ك ال��ق��ن��اع الأب��ي�����ص ك��ان��ت ال��دلل��ة 
وا�ضحة باأنهم يتطلعون نحو م�ضتقبل م�ضرق قائم 
والفكَر  الإن�ضاَن  واأن  والأم���ان  والأْم���ن  ال�ّضلم  على 

الَعَربي قائٌم على هذه الَمبادئ الإن�ضانّية.
فلية  ال�ضُّ الخارجية  بالواجهة  يتعلق  وفيما   -

للجناح فجاءت ر�ضالة جناح جامعة الّدَول الَعربّية 
وا�ضحة باأن العالم َالَعَربي ي�ضتمد قوَته وا�ضتقراَره 
ثروته  في  الكامنة  الإمكانات  خال  من  وتنميته 
الب�ضرية، وذلك من خال تقديم مجموعة لوجوه 
ومتنوعة  الَعربّية  المناطق  مختلف  م��ن  َع��رب��ّي��ة 
والمجتمعية  والنوعية  العمرية  الفئات  حيث  من 
)اأطفال، و�ضباب، وفتيات، وكبار ال�ّضن رجال ون�ضاء، 
ذات  نظرة  جميًعا  وتجَمعهم  الهمم(  ذوي  وكذلك 
مع  م�����ض��رق  م�ضتقبل  ن��ح��و  بال�ضغف  مليئة  ب��ري��ق 
ال��ح��روف  ذل���ك  ف��ي  م�ضتخدمة  الأم����ل،  ابت�ضامة 
الَعربّية  ال��واح��دة  هويتنا  على  ل��ل��دلل��ة  ال��َع��رب��ّي��ة 
اإلى  بالإ�ضافة  وال��ِع��ْرق،  واللون  الَب�ضرة  ع  تنوُّ ُرْغ��َم 
والبرتقالي،  )الأح��م��ر،  النارية  الأل���وان  ا�ضتخدام 
اأن  على  للدللة  الت�ضميم  خلفية  في  والأ���ض��ف��ر( 

قوتنا من اإمكاناتنا. 
ا: الت�سميم الداخلي للجناح ثانياً

- ا�ضتوَحى الت�ضميُم الداخلي للجناح روَحه من 
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فكرة وهوّية الجناح وهي "األف مفتاح ومفتاح"، فقد 
كان اأ�ضا�ُص الت�ضميم الداخلي للجناح هو "المفتاح" 
ة  بمثابة ق�ضّ المفتاَح هو  اإن  اأ�ضكاله، وحيث  وتعدد 
ن��ج��اح للعمل ال���َع���َرب���ي ال��م�����ض��ت��رك ف��ت��م ا���ض��ت��خ��دام 
الترابط العائقي ال�ضبكي بين المفاتيح، حيث اإن 
ق�ض�َص نجاح جامعة الّدَول الَعربّية متعددة بتعّدد 
وهي  الم�ضترك  الَعَربي  العمل  مجالت  واختاف 
ت��وؤّدي  نجاح  ة  ق�ضّ فكل  م��ًع��ا،  ومت�ضابكة  مترابطة 
الَعَربي  العمل  م�ضيرة  في  اأخ���َرى  نجاح  ة  ق�ضّ اإل��ى 
الَعربّية  ال���ّدَول  جامعة  نجاح  وق�ض�ص  الم�ضترك، 

م�ضتمرة ل نهاية لها. 
- لقد ا�ضتوَحى اأ�ضا�ص الت�ضميم الداخلي للجناح 
من حيث األوانه وزخارفه من القاعة الكبَرى بمقر 
ال��ّدَول الَعربّية، وت�ضميمه  الأمانة العامة لجامعة 
المت�ضابك والمترابط والتجميعي من فكرة الحلقة 

الم�ضتديرة في القاعة وحدوة الح�ضان.
- اإن الت�ضميَم العاّم للجناح يعطي للزائر �ضعوًرا 
ال���زائ���ر بحيث  ع��رب��ًي��ا م��م��ي��ًزا، وت���م ت�ضميم رح��ل��ة 
تحاكي تجربة الَم�ضي من خاله اإلى حد ما م�ضار 
ال��ع��دي��دة وق�ض�ص  الإن���ج���ازات  م��ت��ع��ّرج منقط م��ع 
ح  تو�ضّ ال��ت��ي  ال�ضنين،  َم���ّر  على  المتتالية  النجاح 
م�ضيرة جامعة الّدَول الَعربّية منذ اإن�ضائها في عام 
1945 في توحيد مجموعة وا�ضعة من القطاعات في 
الَعَربّية، فتم ت�ضميُم رحلة  اأنحاء المنطقة  جميع 
اإل���ى كل  ق  ال��ت��ط��رُّ �ضل�ص وتمكنه م��ن  ب�ضكل  ال��زائ��ر 
من القطاعات، والتنقل بين القطاعات والمجالت 
ب�ضكل  بالآخر  المختلفة من خال ربط كل قطاع 
ل�ضتك�ضاف  المفاتيح  ا�ضتخدام  خ��ال  م��ن  م���رن، 
الإن���ج���ازات وق�ض�ص ال��ن��ج��اح وال��ع��ب��ور م��ن خ��ال 
فالم�ضتقبل"،  والحا�ضر  "الما�ضي  ثاثة ف�ضاءات 
بحيث يغادر الزائر مع �ضعور الأَم��ل نحو م�ضتقبل 
التكامل  تعزيز  على  التركيز  تجديد  م��ع  م�ضرق، 
الَعربّية،  المنطقة  ف��ي  والق��ت�����ض��ادي  الجتماعي 
الأْمُر الذي حتًما �ضيكون له اأثٌر بالغ الأهمية على 
ال��م�����ض��ت��َوى ال��ع��ال��م��ي، وذل���ك م��ن خ���ال ا�ضتخدام 

الإمكانات الب�ضرّية للن�صء الَعَربي ال�ضاعد. 
- لقد اأبرَز جناُح جامعة الّدَول الَعربّية في اإك�ضبو 
2020 دبي ق�ض�َص النجاح للعمل الَعَربي الم�ضترك 
في  ن�ضاأتها  منذ  الَعربّية  ال���ّدَول  جامعة  نطاق  في 
التعاون  م��ج��الت  مختلف  ف��ي   1945 م��ار���ص  �ضهر 
القت�ضادي والجتماعي والثقافي والتنموي؛ حيث 

ا�ضتك�ضف الزائُر اأحداًثا �ضكلت العالَم الَعَربي األقت 
ال�ضوَء على محطات تاريخية لعبت دوًرا ب��ارًزا في 
م�ضار جامعة الّدَول الَعربّية والعالم العربي، وكيف 
اأ�ضهم حلم التكامل الَعَربي في فتح اأبواب للفر�ص 

وال�ضتقرار والتنمية في المنطقة الَعَربّية.
تناولها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح  ق�ض�ص  وت��ع��ددت  تنوعت 
الجناُح بتنوع �ضقيها الجتماعي والقت�ضادي بتنوع 

المفاتيح، هذه الق�ض�ص هي:
تاأ�سي�س  م�سار..  ة  للق�سّ الأول:  المفتاح   -

جامعة الّدَول الَعَربّية
ال��ّدَول  جامعة  تاأ�ضي�ص  فكرة  بلورة  ة  ق�ضّ م�ضار 
الحرب  َبعد  تن�ضاأ  اإقليمية  منظمة  ك���اأول  الَعربّية 
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، واأه�����م ال��م��ح��ط��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 
على  الم�ضترك  الَعَربي  العمل  م�ضيرة  في  والبارزة 
َم����دار اأك��ث��ر م��ن 75 ع���اًم���ا، وك��ذل��ك ال��ت��ع��رف على 
الأمناء العاّمين لجامعة الّدَول الَعربّية واإنجازاتهم 
خال هذه الم�ضيرة الطويلة وعملهم الدوؤوب نحو 

رفعة �ضاأن جامعة الّدَول الَعربّية اإقليمًيا ودولًيا. 
لنا  - المفتاح الثاني: قّوتنا في توا�سُ

نجاح  ة  ق�ضّ المفتاح  ه��ذا  ف��ي  ال��زائ��ُر  ا�ضتك�ضف 
وا�ضتحداث  وتطور  الَعربّية  ال���ّدَول  بين  ل  التوا�ضُ
مع  يتنا�ضب  بما  الَعَربي  الجماعي  الت�ضال  اأدوات 
"التحاد  اإن�ضاء  من  بداية  والع�ضور،  الأزم��ن��ة  كل 
البريدي العربي" عام 1946 بغر�ص تكوين منطقة 
الَعربّية  ال��ّدَول  بريدية واح��دة تتبادل من خالها 
الأع�������ض���اء ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا ال��م��را���ض��ات وال����ُح����َوالت 

وال����ط����رود، م������روًرا ب��اإن�����ض��اء ال��م��وؤ���ّض�����ض��ة ال��َع��رب��ّي��ة 
الت�ضال  اأن��ظ��م��ة  لإدخ����ال  الف�ضائية  ل��ات�����ض��الت 
الف�ضائي  ال��ت��ط��ور  ف��ي ع�ضر  ال��َع��َرب��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي 
واإط���اق  ال�ضناعية  الأق��م��ار  ا�ضتخدام  خ��ال  م��ن 
وو���ض��وًل   ،1985 ع��ام  ف��ي  َع��َرب��ي  �ضناعي  قمر  اأول 
القرن  بحلول  الَعربّية  ال����ّدَول  جامعة  ��ه  ت��وجُّ اإل���ى 
الحادي والع�ضرين نحو اإن�ضاء �ضبكة ات�ضال لتباُدل 
البيانات والأفكار الرقمية؛ بهدف تمكين الأجيال 
ال��م��ت��اح��ق��ة ب���اأح���دث الب���ت���ك���ارات وال���ت���ط���ّورات في 

ل والتحليل الرقمي. مجالت الحو�ضبة والتوا�ضُ
- المفتاح الثالث: المراأة مفتاح المجتمع

اأبرز هذا المفتاُح ما بذلته جامعة الّدَول الَعربّية 
م��ن ج��ه��ود كبيرة وم��م��ار���ض��ات ال����دور ال��ق��ي��ادي في 
الجتماعّية  والتنمية  الج��ت��م��اع��ي  العمل  م��ج��ال 
منذ اأوائل الخم�ضينيات وتنامي دورها في المجال 
�ضة في  الجتماعي وانبثاق منظمات َعربّية متخ�ضّ

كل مجالت التنمية الجتماعية. 
ة نجاح جامعة  حيث ا�ضتعر�َص هذا المفتاح ُق�ضّ
الّدَول الَعربّية في تعزيز مكانة المراأة في المنطقة 
ال��َع��رب��ّي��ة، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ح��ق��وق ال���م���راأة ال��َع��رب��ّي��ة 
ب��ي��ن الجن�ضين م��ن خ��ال  ب��ال��م�����ض��اواة  وال��ن��ه��و���ص 
ال�ضيا�ضي  التمكين  ل�ضمان  وا�ضتراتيچيات  برامج 
والقت�ضادي للمراأة، وكذلك حماية المراأة والفتاة 

من العنف في ظل َمراحل ال�ضراعات وما َبعدها.
���ا م���ا ق��ام��ت ب���ه ال��ج��ام��ع��ة ال��َع��رب��ّي��ة نحو  واأي�������ضً
بق�ضايا  الوطنية  وخططها  ا�ضتراتيچياتها  رب��ط 
ال��ط��ف��ول��ة، واإع���ط���اء ه���ذه ال��ق�����ض��اي��ا الأول���وي���ة في 
وتطور  ن��م��اء  تحقيق  ب��ه��دف  والتمويل  ال�ضتثمار 
الطفولة ب��ال��ّدَول ال��َع��َرب��ّي��ة. وك��ذل��ك م��ا رَم��ت اإليه 
الجامعة الَعربّية نحو توفير اأكبر قدر من الحماية 
والدعم لاأ�ْضَرة الَعربّية لتمكينها من اأداء وظائفها 
الأ�ضا�ضّية في الحفاظ على النوع الإن�ضاني، ودورها 
ف��ي تقدم  واإ�ضهامها  ال��ق��ادم��ة،  الأج��ي��ال  تن�ضئة  ف��ي 
الَعربّية  الجامعة  اأول��ت��ه  وم���ا  ال��ع��رب��ي.  المجتمع 
في  الهمم  ذوي  الأ�ضخا�ص  لفئة  كبير  اهتمام  من 
الّدَول الَعربّية وتمكينهم من النخراط في الحياة 
المجتمع  في  والقت�ضادّية  والثقافّية  الجتماعّية 

العربي. 
والإب���داع...  التعليم  ال��راب��ع:  المفتاح   -

وجهان لعملة واحدة
الَعربّية  ال��ّدَول  جامعة  نجاح  ق�ض�ص  ا�ضتك�ضاف 

منذ  ال��َع��رب��ّي��ة  التعليمية  ال��َم��ن��اه��ج  تح�ضين  ف���ي 
مجال  ف��ي  الَعربّية  ال����ّدَول  جامعة  جهود  ان��ط��اق 
الَعربّية  الثقافّية  الُمَعاَهدة  من  والتعليم  التربية 
التي اأقّرت في عام 1945، وبهدف وا�ضح يتمثل في 
العمل على توحيد َمناهج التعليم وَمراحل الدرا�ضة 
َمناهج  و�ضع  اإل��ى  ويطمح  الَمدر�ضّية،  وال�ضهادات 
َمدر�ضّية موّحَدة وكُتب م�ضتركة في اللغة الَعربّية 
ال��ت��اري��خ  ف���ي  المتمثلة  الج��ت��م��اع��ّي��ة  وال���درا����ض���ات 

والجغرافيا للوطن العربي. 
وك��ذل��ك الإن����ج����ازات ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا الجامعة 
تعمل  مهنية  ات��ح��ادات  تاأ�ضي�ص  حيث  م��ن  الَعربّية 
ال��َم��راح��ل  ف��ي  التعليمية  بالعملية  الرت���ق���اء  ع��ل��ى 
اللغة  تدري�ص  ودعم  العالي  التعليم  المتقدمة من 
التكنولوچيا  توظيف  على  التركيز  م��ع  ال��َع��رب��ّي��ة 
اإل��ى تحفيز ودع��م الحوار بين  الحديثة، بالإ�ضافة 
الثقافات الَعربّية وغيرها، وما ذهبت اإليه الجامعة 
التعليم  الَعربّية في الألفية الجديدة نحو تحويل 
التعلم بغر�ص  اإلى  التعليم  الَعَربي من  في الوطن 
البتكار، والعمل على اعتماد طريقة جديدة وغير 
واإنتاجها  المعلومات  ا�ضتيعاب  كيفية  في  تقليدية 
وا�ضتخدامها وتوظيفها بطريقة ت�ضاعد على تجاُوز 
والَمنهج  والتفكير  التعليم  ف��ي  التقليدية  الأط���ر 
والأ�ضاليب في المنطقة الَعَربّية، والعمل على َخلق 
اإليهم  والنظر  الطلبة،  لَدى  ابتكاري  ُمنتج  واإيجاد 

كمبدعين.
- المفتاح الخام�س: الربط ال�سبكي العربي
ف ع��ل��ى ال���ج���ه���ود ال���َع���رب���ّي���ة ف����ي تنفيذ  ال���ت���ع���رُّ
م�ضروعات تكاملية في مجالت الطاقة من كهرباء، 
ون��ف��ط، وغ��از طبيعي، م��ن خ��ال م��ا اأول��ت��ه جامعة 
الطاقة  بمجال  وا���ض��ع  اهتمام  م��ن  الَعربّية  ال���ّدَول 
منذ مطلع ال�ضبعينيات من القرن الما�ضي باعتبار 
اأحد  ُيعتبر  الطاقة  مجال  في  الَعَربي  التعاون  اأن 
التعاون  تحقيق  اإل��ى  تهدف  التي  المهمة  الأرك���ان 
هذه  حققته  وم��ا  ال��َع��َرب��ّي��ة.  ال����ّدَول  بين  والتكامل 
��وق ال��َع��رب��ّي��ة  ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة م���ن اإي���ج���اد ال�����ضُّ
��وق  ال�����ضُّ ه���ذه  اإل��ي��ه  اآل���ت  وم���ا  للكهرباء  الم�ضتركة 
الربط  اإل��ى  تهدف  واإقليمية  َمَحلية  م�ضاريع  م��ن 
الغاز  َخط  ا  واأي�ضً الَعَربّية،  ال��ّدَول  بين  الكهربائي 
الَعَربي وا�ضتثمار هذه الموارد الطبيعية  الطبيعي 
ذاتًيا  الكتفاء  بهدف  الَعربّية  المنطقة  بها  الغنية 

اإقليمًيا وتحقيق التكامل القت�ضادي العربي. 
بالإ�ضافة اإلى ما ذهبت اإليه جامعة الّدَول الَعربّية 
المتاحة  البدائل  جميع  ا�ضتخدام  �ُضُبل  درا�ضة  من 
من َم�ضادر الطاقة لمواجهة الطلب المتزايد على 
ه نحو ال�ضتخدام  الطاقة حا�ضًرا وم�ضتقبًا، والتوجُّ
ا الطاقة  الأمثل لَم�ضادر الطاقة المتجددة؛خ�ضو�ضً
المائية  الطاقة  وَم�ضادر  الرياح،  وطاقة  ال�ضم�ضية 
في  للم�ضاهمة  الإح��ي��ائ��ي��ة  الكتلة  ط��اق��ة  وَم�����ض��ادر 
اأچندة  ُنظم الطاقة الكهربائية، وتحقيًقا لأه��داف 

التنمية الم�ضتدامة 2030.
- المفتاح ال�ساد�س: �سبابنا.... م�ستقبلنا 

باعتبار اأن ال�ضباَب الَعَربي هو عماد  الأّمة  الَعربّية 
العربي؛  التنموي  للم�ضتقبل  التخطيط  واأ���ض��ا���ص 
نجاح  ق�ض�ص  على  المفتاح  ه��ذا  في  ال��زائ��ُر  ف  تعرَّ
جامعة الّدَول الَعربّية في تطوير العمل الجماعي 
الزائُر  ال�ضباب والريا�ضة؛ حيث تمكن  في مجالي 
من ا�ضتك�ضاف جهود الجامعة الَعربّية القائمة على 
تنظيم دورات ريا�ضية ورحات ك�ضفية �ضبابية، من 
وال��دورة  الكبرى،  الَعربّية  الريا�ضية  ال��دورة  بينها 
ال�ضباب  ومهرجان  الَمدر�ضّية،  الَعربّية  الريا�ضية 
ال���ع���رب���ي، وب��ط��ول��ة ال��ث��اث��ي ال���ع���رب���ي، وال��م��خ��ي��م 

والموؤتمر الك�ضفي الدوري.
الجامعة  روؤي��ة  التعرف على  التمكن من  ا  واأي�ضً
ال��َع��رب��ّي��ة ال��ت��ي ات�����ض��ع��ت ف��ج��وت��ه��ا لت�ضمل ال�����ض��ب��اَب 
بريا�ضة  والهتمام  الألفية،  الإنمائية  والأه����داف 
المراأة الَعَربّية، ودعم الحوار ال�ضبابي في المجالت 
المختلفة من خال اإن�ضاء منتديات عديدة لل�ضباب 
المختلفة  الق�ضايا  وط���رح  الآراء  ل��ت��ب��اُدل  ال��َع��َرب��ي 
والنقا�ص العام بهدف تعزيز اأ�ضاليب التعاون و�ُضُبل 
في  ال�ضبابية  الرعاية  موؤ�ّض�ضات  بين  فيما  التباُدل 

الوطن العربي.
�سعب  واح��دة،  ثقافة  ال�سابع:  المفتاح   -

واحد، لغة واحدة
ف ع��ل��ى ال����دور ال��ث��ق��اف��ي لجامعة ال����ّدَول  ال��ت��ع��رُّ
بهدف  الَعربّية  الهوّية  على  الحفاظ  في  الَعربّية 
باللغة  والهتمام  م�ضتنير،  واٍع  َعَربي  جيل  تن�ضئة 
فمن  الثقافّية.  هّويتنا  اأن��ه��ا  منطلق  م��ن  الَعربّية 
خ���ال ه���ذا ال��م��ف��ت��اح وب��ال��ت��ح��دي��د م��ن خ���ال لعبة 
ج��ه��وَد  ال����زائ����ُر  نفكر" ا���ض��ت��ك�����ض��ف  "هيا  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
الجامعة الَعربّية منذ اأربعينيات القرن الما�ضي في 
الَعَربّية؛  الوحدة  لتعزيز  ثقافية  موؤ�ّض�ضات  اإقامة 
ودعم اللغة الَعَربّية، والنهو�ص بالتعريب وم�ضاريع 
على  ال��ح��ف��اظ  وم�����ض��اري��ع  المنطقة،  ف��ي  التعريب 

التراث الثقافي العربي. 
ال��ت��راث  م��واق��ع  ا�ضتك�ضاف  م��ن  التمكن  وك��ذل��ك 
الح�ضاري في الّدَول الَعربّية وتنّوعها وتمّيزها، من 
خال رحلة زمنية ل�ضغار ال�ّضن تاأخذهم بين الّدَول 
ف على  الَعربّية تحت �ضعار "تراثنا...هويتنا" للتعرُّ
ع ال��ح�����ض��اري ف��ي ال����ّدَول ال��َع��َرب��ّي��ة؛ حيث اإن  ال��ت��ن��وُّ
وانتقاله  الَعَربي  الح�ضاري  التراث  على  الحفاظ 
هو  ال��دوام  على  وتجديده  المتعاقبة  الأجيال  بين 
بدورها  ونهو�ضها  الَعربّية  الأّم���ة  تما�ُضك  �ضمان 

الطبيعي الإبداعي في مجال الح�ضارة الإن�ضانية.
 ... الَعربّية  المو�سيقى  الثامن:  المفتاح   -

مو�سيقى لكل الع�سور
اأكثر  عبر  الَعربّية  المو�ضيَقى  المفتاح  هذا  َم  ق��دَّ
م���ن ���ض��ب��ع��ة ع���ق���ود م���ن خ����ال ع���ر����ص م��ق��ت��ط��ف��ات 
1940 حتى  ال��ّدَول الَعربّية منذ عام  مو�ضيقية من 
المو�ضيَقى  تطور  على  ف  للتعرُّ وذل��ك  2020؛  ع��ام 
الَعربّية والأدوات والأ�ضاليب الم�ضتخدمة عبر هذه 
حيث  تفاعلية؛  منطقة  خ��ال  من  وذل��ك  العقود؛ 
المقطوعات  اإل��ى هذه  ال�ضتماع  الزائُر من  يتمكن 
المو�ضيَقى  هذه  مع  الح�ّضي  والتفاُعل  المو�ضيقية 
والأدوات  الآلت  بين  ال��َم��زج  واأ���ض��ال��ي��ب  ال��م��ت��ف��ردة 

الَعربّية القديمة والحديثة. 
- المفتاح التا�سع: تكاملنا في ثرواتنا 

رحلة ا�ضتك�ضافية لم�ضيرة الجامعة الَعربّية منذ 
التكامل  تحقيق  نحو  الما�ضي  القرن  خم�ضينيات 
الُحّرة  التجارة  منطقة  اإقامة  من  ب��دًءا  الإقليمي؛ 
الَعربّية الكبَرى وتحرير التجارة البينية وت�ضجيع 
وال�ضتعداد  الَعَربّية،  ال��ّدَول  بين  التجاري  التبادل 
ا�ضتكمال  اإل��ى  و���ض��وًل  الَعَربي  الجمركي  لاتحاد 

متطلبات اإقامة ال�ضوق الَعربّية الم�ضتركة. 
من  المبذولة  الجهود  على  ف  التعرُّ جانب  اإل��ى 
منذ  اإليها  �ضعت  التي  الَعربّية  ال���ّدَول  جامعة  ِقَبل 

تم تحديد )10( مفاتيح رئيسة للجناح تختص بمجالي 
الشؤون االقتصادّية واالجتماعّية وتحمل في طياتها 
المفتاح  إن  بحيث  مفتاح،  أللف  نجاح  قّصة   )1000(
في  يساهم  الذي  الزائر  هو  قصتنا  في  المتبقي 
آخر رحلته في الجناح بآرائه ومقترحاته نحو مستقبل 
مشرق للعالم الَعَربي بحيث يتكون لدينا "ألف مفتاح 

ومفتاح" وهو الشعار الذي تم اختياره للجناح

جانب من الفاعليات التي نظمها جناح جامعة 
الدول العربية في اك�سبو 2020 دبي

وزير مفو�س هالة جاد نائب المفو�س 
العام لم�ساركة الجامعة العربية في اإك�سبو 
2020 دبي ت�ستقبل الدكتور ليفي مادويكي 
المفو�س العام لالتحاد الإفريقي في اإك�سبو
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ال�ضبعينيات من القرن الما�ضي نحو تعزيز القدرات 
الغذائية في  ال�ضلع  الإقليمية في مجال  التجارية 
ُن��ظ��م تقييم  ال��َع��رب��ّي��ة م��واك��ب��ًة ف��ي ذل���ك  المنطقة 
الأغذية،  و�ضامة  المتوافقة  الإقليمية  المطابقة 
الزراعة  المتاحقة في مجال  التطورات  ومواكبة 
وا�ضت�ضاح الأرا�ضي الزراعية في المنطقة الَعربّية 
ذلك  في  معتمدة  الرقمية  ال��زراع��ة  نحو  ه  والتوجُّ
على الأ�ضاليب الم�ضتحدثة في هذا المجال عالمًيا.

الإقليمية  ال�سراكات  العا�سر:  المفتاح   -
والدولية  

ف على رواب��ط التعاون مع �ضركاء دوليين  التعرُّ
والدولية  الإقليمية  المنظمات  من خال مختلف 
مثل الأم��م المتحدة والت��ح��اد الأوروب���ي والتحاد 
الإف��ري��ق��ي، وك��ذل��ك منتديات ال��ت��ع��اون م��ع ال���ّدَول 
الأج��ن��ب��ي��ة م��ث��ل ال��ه��ن��د وال�����ض��ي��ن ورو���ض��ي��ا وت��رك��ي��ا، 
ودول اأمريكا الجنوبية ودول اآ�ضيا الو�ضطى لتعزيز 
في  الم�ضتركة  التحديات  لمواجهة  التعاون  �ُضُبل 
والجتماعّية  والقت�ضادّية  ال�ضيا�ضّية  المجالت 

والبيئّية.
ف على الجهات المنبثقة عن جامعة  ا التعرُّ اأي�ضً
اأه���داف  تعمل على تحقيق  ال��ت��ي  ال��َع��رب��ّي��ة  ال�����ّدَول 
الجامعة الَعربّية وعلى راأ�ضها التكاُمل القت�ضادي 
والجتماعي العربي، من حيث الَمجال�ص الوزارية 
�ضة  المتخ�ضّ الَعربّية  والمنظمات  �ضة،  المتخ�ضّ

• تم تنظيم )130( ور�ضة فنية لاأعمال اليدوية 
موجهة لفئة الأطفال ت�ضمن معظمها اأن�ضطة حول 
اأعام الدول العربية الأع�ضاء بالجامعة والتعريف 

بها. 
فعاليات واأن�سطة الجناح

ت���م ت��ن��ظ��ي��م وا���ض��ت�����ض��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة مع 
الأجنحة العربية بم�ضاركة بع�ص الأجنحة الأجنبية 
في جناح جامعة الدول العربية اأو في اأجنحة الدول 

العربية، وهي كما يلي:
المكتب  مع  بالتعاون  العربي  الخط  • معر�ص 
وجناح  الدولي،  اإك�ضبو  ومتحف  للمعار�ص  الدولي 
الأم������م ال��م��ت��ح��دة، وج���ن���اح���ي ق��ط��ر وال�����ض��ع��ودي��ة. 
الخط  كتابة  حول  فنية  اأعماًل  المعر�ص  وت�ضمن 
العربي بطرق مبتكرة لبع�ص الفنانين العرب من 
ل��ب��ن��ان وال�����ض��ع��ودي��ة وق��ط��ر. وا���ض��ت��ع��ر���ص المعر�ص 
اأ���ض��ول وج����ذور ال��خ��ط ال��ع��رب��ي وت���ط���وره، وك��ذل��ك 
من  وال�ضينية  العربية  الح�ضارتين  بين  ال��رب��ط 

خال الت�ضابه الخطى.
العربية  الجامعة  بجناح  الوثائقي  المعر�ص   •
وم��رور  الإم���ارات  لدولة  الذهبي  اليوبيل  بمنا�ضبة 
خم�ضين عاماً على ان�ضمامها اإلى الجامعة العربية. 
الحية  الوثائق  لأهم  ا�ضتعرا�ضاً  المعر�ص  وت�ضمن 
ان�ضمامها  اإل��ى الجامعة، وك��ذا  الإم���ارات  لن�ضمام 
ت�ضمن  كما  والتفاقيات.  المعاهدات  مختلف  اإل��ى 
المعر�ص عر�ضاً حياً لمجموعات الطوابع الفريدة 

حول الإمارات وم�ضيرتها في الجامعة العربية.
م�ضاركة  م�ضيرة  ح��ول  التوثيقي  المعر�ص   •
منذ  ال��دول��ي  اإك�ضبو  معر�ص  ف��ي  العربية  ال����دول 
بالتعاون   2020 ع��ام  حتى   1851 ع��ام  ف��ي  ب��داي��ات��ه 
م��ع م��ت��ح��ف اإك�����ض��ب��و ال���دول���ي. وت�����ض��م��ن المعر�ص 
بالعرب في  اأ�ضلية خا�ضة  مجموعة لمواد بريدية 
متفردة  بريدية  طوابع  مجموعة  وكذلك  اإك�ضبو، 
ال��ت��اب��ع  العربي"  ال��ب��ري��د  "متحف  م��ق��ت��ن��ي��ات  م���ن 
لجامعة الدول العربية، وال�ضادرة عن هيئة البريد 
بال�ضارقة عام 1970 بمنا�ضبة معر�ص اإك�ضبو الدولي 

الذي اأقيم في اليابان. 
ال���دول  ج��ام��ع��ة  ح���ول  ال��ت��وث��ي��ق��ي  • ال��م��ع��ر���ص 
الوثائق  لأه��م  ح��ي  وثائقي  معر�ص  وه��و  العربية، 
التاأ�ضي�ص والمعاهدة  للجامعة العربية مثل ميثاق 
الم�ضترك،  ال��ع��رب��ي  ال���دف���اع  وم��ع��اه��دة  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ب��الإ���ض��اف��ة اإل���ى م���واد ب��ري��دي��ة م��ن اأُظ����رف اإ���ض��دار 
العربية  الدول  اإ�ضدارات  اأول، وطوابع بريدية من 
الأع�ضاء بالجامعة �ضمن مقتنيات متحف البريد 
العربي حول م�ضيرة جامعة الدول العربية في 75 

ال��َع��َرب��ّي��ة،  ب������الأذُرع ال��ف��ن��ّي��ة للجامعة  ُت��ع��َرف  ال��ت��ي 
والتحادات المهنّية.

زيارات كبار الزوار لجناح جامعة الّدَول 
الَعربّية في اإك�سبو 2020 دبي

العديَد  الَعربّية  ال���ّدَول  جامعة  جناُح  ا�ضتقبل   -
المهمة من خ��ال معر�ص  ال��زي��ارات  والعديَد من 
عالمية  َعربّية  نافذة  َمثل  دبي،الذي   2020 اإك�ضبو 
حول  وغيرهم  الَعَربي  بال�ضاأن  المهتمين  لتثقيف 
ال��َع��َرب��ي  العمل  وم�ضيرة  ال��َع��رب��ّي��ة  ال�����ّدَول  جامعة 
لكونها  �ضبعة عقود  اأكثر من  م��دار  الم�ضترك على 
العالمية  الحرب  َبعد  تن�ضاأ  اإقليمية  منظمة  اأق���َدم 

الثانية. ومن بين هذه الزيارات المهمة:
- زيارة ال�ضيخ "عبداهلل بن زايد اآل نهيان"- وزير 
المتحدة-،  الَعربّية  الإم���ارات  دول��ة  في  الخارجية 
الذي اأعَرب عن دعمه الكلي لجامعة الّدَول الَعربّية 

باعتبارها بيَت الَعَرب. 
وزي��ر  المرر"-  �ضاهين  "خليفة  معالي  زي���ارة   -
دولة - وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة 
الحتفال  بمنا�ضبة  المتحدة؛  ال��َع��رب��ّي��ة  الإم�����ارات 
باإك�ضبو  الَعربّية  ال���ّدَول  لجامعة  الفخري  باليوم 

2020 دبي.
وزي��ر  ن��ائ��ب  رودزي"-  "باربرا  م��ع��ال��ي  زي����ارة   -
البيئة والمناخ وال�ضياحة في زيمبابوي-، التي اأبدت 
حقل  في  معلومات  من  ا�ضتعر�ضته  بما  اهتماَمها 

عاماً من العمل العربي الم�ضترك.
في  ال��خ�����ض��ب  اأه��م��ي��ة  ح���ول  ن��ق��ا���ض��ي��ة  • ور����ض���ة 
ال�ضناعات اليدوية في الدول العربية بالتعاون مع 
موؤ�ض�ضة اليوم العالمي للخ�ضب وبا�ضت�ضافة كريمة 
الدول  اأجنحة  ممثلي  وبم�ضاركة  تون�ص،  من جناح 
وع��م��ان(  وال��م��غ��رب،  وفل�ضطين،  )ق��ط��ر،  ال��ع��رب��ي��ة 
واأج��ن��ح��ة ال����دول الأج��ن��ب��ي��ة )زي��م��ب��اب��وي، وم��ال��ي، 

وبوليفيا(. 
با�ضتخدام  عربية  تراثية  مو�ضيقية  اأم�ضية   •
الفنان  الخ�ضبية من عود ومزمار بم�ضاركة  الآلت 

اللبناني الدكتور/ نا�ضر مخول. 
• معر�ص لحرف النجارة والم�ضغولت الخ�ضبية 

المغربية بم�ضاركة الفنان المغربي ح�ضن الفار�ص.
الخ�ضبية  الآلت  با�ضتخدام  مو�ضيقية  • اأم�ضية 
والمزج بين المو�ضيقى العربية والأجنبية بم�ضاركة 

لبنان وزيمبابوي.
اآراء وانطباعات الزائرين حول جناح 

جامعة الدول العربية
العربية  للجامعة  التابعة  الجناح  اإدارة  حر�ضت 
وانطباعاتهم  ال��زائ��ري��ن  ر���ض��ا  م���دى  ق��ي��ا���ص  ع��ل��ى 
حول جناح جامعة الدول العربية من حيث الأداء، 
ع��دة قنوات  وذل��ك من خ��ال  والت�ضميم  والفكرة، 

ا�ضتبيانية وهي:
الآراء  وتبادل  مفتوح  ب�ضكل  والنقا�ص  • الحوار 

مع الجمهور العام.
ال��دول  جامعة  ج��ن��اح  "ذاكرة  ح��ائ��ط  تنفيذ   •

التكامل والتعاون القت�ضادي بين الّدَول الَعَربّية. 
- زيارة مديري المنظمات الَعربّية المتخ�ض�ضة،  
الدولية  للمنظمات  العاّمين  المفّو�ضين  وزي��ارة 
الم�ضاركة في اإك�ضبو 2020 دبي وعلى راأ�ضها، الأمم 
الأوروب��ي،  والتحاد  الإفريقي،  والتحاد  المتحدة، 

ومنظمة الأ�ضيان. 
اإلى زيارات متعددة لل�ضادة ال�ضفراء  - بالإ�ضافة 
ال����َع����َرب ف���ي دول����ة الإم��������ارات ال��َع��رب��ّي��ة ال��م��ت��ح��دة، 
اإك�ضبو  ف��ي  الَعربّية  ل��ل��دول  العاّمين  والمفو�ضين 
ومديري  العاّمين  المفّو�ضين  وكذلك  دب��ي،   2020
اأجنحة الم�ضاركين الدوليين في اإك�ضبو 2020 دبي.

الإر�ساد والتوجيه
يندرج تحت هذا العن�ضر البرامج الإر�ضادية التي 
تم اعتمادها من خال اإدارة الجناح التابعة للجامعة 
العربية  ال���دول  بجامعة  التعريف  بهدف  العربية 
وت�ضحيح  اأو�ضع  نطاق  على  واأن�ضطتها  واإنجازاتها 
ال��م��ع��ل��وم��ات ال��خ��اط��ئ��ة وال��م��غ��ل��وط��ة ع��ن الجامعة 
العربية،اإ�ضافة اإلى توعية الن�صء وال�ضباب العربي 
الجماعي  والعمل  العربية  ال��وح��دة  اأهمية  بمدى 
الم�ضترك لتحقيق التكامل العربي والحفاظ على 
الهوية العربية. وفي هذا ال�ضدد، تم تنفيذ البرامج 

التالية:
العامة  المعرفة  ن�ضر  التعريفي؛  البرنامج   •
حول جامعة الدول العربية باعتبارها اأقدم منظمة 
اإقليمية في العالم، والتعريف باأهدافها واإنجازاتها 
العربي  العمل  م��ن  ع��ام��اً   75 اأك��ث��ر م��ن  م���دار  على 
المختلفة  ال��ل��ق��اءات  خ��ال  م��ن  وذل���ك  الم�ضترك، 
في  ال��دول��ي��ي��ن  الم�ضاركين  اأج��ن��ح��ة  م�ضئولي  م��ع 

المعر�ص.
ج��ولت  تنظيم  ال���ف���ردي؛  الإر����ض���اد  ب��رن��ام��ج   •
داخل  الواحد  الزائر  م�ضتوى  على  فردية  اإر�ضادية 
العمل  بم�ضيرة  للتعريف  المختلفة  الجناح  اأروق��ة 
العربي الم�ضترك ب�ضكل م�ضتفي�ص، والإجابة على 
المهتمين  ال��زائ��ري��ن  م��ن  ت��رد  ال��ت��ي  ال�ضتف�ضارات 
ب��ال�����ض��وؤون الق��ت�����ض��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي نطاق 

جامعة الدول العربية. 
ج��ولت  اإع����داد  ال��ج��م��اع��ي؛  الإر����ض���اد  • ب��رن��ام��ج 
اإر����ض���ادي���ة ل��ل��زائ��ري��ن ���ض��م��ن م��ج��م��وع��ات ال���زي���ارات 
�ضواء  والأ�ضر  العائات  زي��ارات  الحكومية، وكذلك 

العربية اأو الأجنبية. 
ال���زي���ارات  ا���ض��ت��ق��ب��ال  الأك���ادي���م���ي؛  • ال��ب��رن��ام��ج 
الُمنظمة من قبل المدار�ص والجامعات الحكومية 
ب��دول��ة الإم����ارات  ال��م��ت��واج��دة  والخا�ضة وال��دول��ي��ة 
ال��م��راح��ل  بمختلف  المتنوعة  ال��م��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
واإع��داد برامج معلوماتية حول الجامعة  العمرية، 
يتوافق  بما  والإن��ج��ازات  الأع�ضاء  وال��دول  العربية 
"المجل�ص"  منطقة  وا�ضتخدام  العمرية،  المراحل 
لتنظيم م�ضابقات معلوماتية حول الجامعة العربية 

عقب النتهاء من الجولة الإر�ضادية. 
ثقافية  م�����ض��اب��ق��ات  ع��ق��د  ت��رف��ي��ه��ي��ة؛  • ب��رام��ج 
ل��ل�����ض��ب��اب وال���ف���ت���ي���ات، وك���ذل���ك م�����ض��اب��ق��ات خ��ا���ض��ة 
بالذاكرة الفكرية لاأطفال في المنطقة التفاعلية 

الخا�ضة بالثقافة والتراث في الجناح.
زي��ارة   650 من  يقرب  ما  تنظيم  تم  وعليه،   •
الفئات  لمختلف  ال��م��دار���ص  لمجموعات  ُمنظمة 

العمرية ابتداًء من 6 �ضنوات حتى 18 �ضنة.

اأعطى  LAS MEMORY WALLالذي  العربية" 
حول  انطباعاتهم  عن  للتعبير  للزائرين  م�ضاحة 

الجناح من خال ت�ضجيلها على الحائط مبا�ضرة.
الزائرين  مع  تفاعلي  اأكثر  اأ�ضلوب  • ا�ضتحداث 
وه���و م���ن خ���ال ال��ت��ق��اط ���ض��ور ف���وري���ة وت�ضجيل 

انطباعاتهم عليها.
رح��ل��ة  اآخ������ر  ف����ي  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ���ض��ا���ض��ة  • ت��ن��ف��ي��ذ 
في  "المفتاح  م�ضمى  ت��ح��ت  ال��ج��ن��اح  داخ���ل  ال��زائ��ر 
ت�ضمح  وال��ت��ي   YOU ARE THE KEY"داخلك
للزائر باأن ي�ضارك براأيه في �ضياغة م�ضتقبل واعد 
في  والتنمية  ال�ضتقرار  وتحقيق  العربية،  للدول 

المنطقة العربية.
قيلت حول  التي  والنطباعات  الآراء  اأب��رز  وم��ن 

جناح الجامعة العربية ما يلي:
ال�ضعور بكثرتها. المعلومات دون  • غزارة 
• ان�ضيابية عر�ص المعلومات وتما�ضكها.
المبهجة. الألوان  الرائع ذو  • الت�ضميم 

المعلومة بطرق متعددة. اإي�ضال  • �ضهولة 
الجناح وهويته. • و�ضوح فكرة 

قبل  من  الجمهور  مع  التعامل  في  المهنية   •
اإدارة الجناح.

زيارة �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان - وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة 
الإمارات لجناح جامعة الدول العربية في اك�سبو 2020 دبي

زيارة ال�سيدة اأمينة ما المفو�س العام 
لمتحف اك�سبو الدولي لجناح جامعة الدول 

العربية في اك�سبو 2020 دبي

جانب من الزيارات المدر�سية التي تم 
تنظيمها لجناح جامعة الدول العربية �سمن 

البرامج المعلوماتية التوعوية المقدمة 
لفئة ال�سباب بالجناح

جانب من الزيارات المدر�سية التي تم 
تنظيمها لجناح جامعة الدول العربية 

�سمن البرامج الترفيهية الثقافية المقدمة 
لالأطفال بالجناح
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الجداريات أو الغرافيتي
كلمات ور�سوم خطت باأنامل �لزو�ر بعفوية وبر�ءة وتلقائية على مد�ر �ستة �أ�سهر من عمر �إك�سبو 2020 

دبي على جد�ر جناح جامعة �لدول �لعربية، عربو� من خاللها عن �إعجابهم بر�سالة �جلناح وفكرته، 
كلمات �سوف تظل حمفورة يف ذ�كرة �لأجيال �ملتعاقبة، حتكي �إجناز�ت �ملا�سي لتاريخ حافل ميتد منذ 

�أو�ئل �أربعينيات �لقرن �ملا�سي، �سور وكتاب �سخم ي�سم حمطات م�سرية �جلامعة �لعربية، من�سة تاأريخية 
توثيقية للما�سي و�حلا�سر، و�أحد�ث ترويها مفاتيح ك�سفت عن نافذة مل�سرية من �لعطاء �حلافل باإجناز�ته. 

جد�ريات �أو خرب�سات حائطية �أو �لغر�فيتي، كلها مر�دفات مل�سطلح و�حد، لنوع من �أنو�ع �لفن �حلديث 
على �لرغم من �أنه ظاهرة قدمية قدم �لوجود �لإن�ساين �لتي تركها �لإن�سان �لقدمي �سو�ء على �لكهوف �أو 

�لأحجار وغريها، نعر�سها �أمامكم من خالل ما كتبه �لعابرون �أو �ملارون �أو �لز�ئرون �سموهم ما �سئتم.
فكرة تخ�سي�ص جد�ر خلرب�سات �لزو�ر، كانت خطوة ذكية للقائمني على �جلناح مليل �لإن�سان د�ئما �إىل 

تخليد �سعوره عرب ر�سومات �أو كتابات، حيث لقت هذه �لفكرة ��ستح�سانا كبري� من �لزو�ر من جميع �لفئات 
�لعمرية وخمتلف �لثقافات و�جلن�سيات.
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قالوا عن إكسبو
إننا هنا نرسم مالمح المستقبل 
.. وزادنا هو إرث الذين سبقونا، 

وسوف يكون على هذا الجيل 
واألجيال القادمة أن تحافظ على 

هذا اإلرث ألنها حتما سوف تعيش 
في زمن غير زمننا .. فكل هذا 
التطور والتقدم التكنولوجي 

بالتأكيد سوف يفتح آفاقا لهم 
ليمضوا فيه بعزم ويعيشوا فيه 

بسالم، لقد أدينا رسالتنا ونأمل أن 
يحمل المشعل شبابنا وأطفالنا .. 
ويكون لهم الماضي منارة دون 
أن يتحملوا أعباء اإلرث الثقيل .. 
ويستوعبونه دون التسليم به.
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وال��رع��اي��ة ل��ت��واج��ده��ا ف��ي ه��ذه المن�صة ال��دول��ي��ة، 
الإم��ارات  عليها  قامت  التي  المبادئ  مع  ان�صجاما 
والمتمثلة في التحاد والعمل الم�صترك الذي ميز 
م�صيرة اتحادنا، اإذ لطالما كانت الدولة في طليعة 
العربي  ال�صف  لتوحيد  ال��داع��م��ة  العربية  ال���دول 
العي�ش  ثقافة  تر�صيخ  على  ينعك�ش  بما  وتكامليته، 
الم�صترك والتاآخي والتاآزر، ل على ال�صعيد العربي 
فح�صب بل على ال�صعيد العالمي، فالإمارات توؤمن 
تماما باأن البناء على الم�صترك هو ال�صبيل الأف�صل 
لمواجهة  فعالة  واآلية  للب�صرية،  مزدهر  لم�صتقبل 
والجتماعية،  وال�صحية  القت�صادية  التحديات 
فالعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لطالما 
اإدراك قوي لأهمية  اإماراتية نابعة من  اأولوية  كان 

العمل الجماعي.
ل��ق��د ع��ك�����ص��ت م�����ص��ارك��ة ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة في 
وقدمت  الوثابة،  العربية  ال��روح  دبي   2020 اإك�صبو 
اأكثر  م��دار  على  بذلتها  التي  الجهود  عبر جناحها 
في   1945 العام  في  اإن�صائها  منذ  عقود  �صبعة  من 
م��خ��ت��ل��ف م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل ال��ث��ق��اف��ي والج��ت��م��اع��ي 
تعمل  منظمة  باعتبارها  والقت�صادي،  والريا�صي 
من اأجل م�صتقبل اأكثر اإ�صراقا لكل عربي، وهذا ما 
ين�صجم تماما مع �صعي دولة الإمارات تجاه ازدهار 

المنطقة وا�صتقرارها ونه�صتها.

العقول  "توا�صل  2020 دبي  اإك�صبو  ويمثل �صعار 
و�صنع الم�صتقبل" في م�صمونه، التالقي والتعاون 
ال��ع��م��ل ال��م�����ص��ت��رك ل��م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات وازده����ار 
الم�صتقبل، وهذا ما يتقاطع ب�صكل جلي ووا�صح مع 
التي قامت في  العربية  اأهداف وتطلعات الجامعة 
اأبرزها  العديد من الأه��داف من  الأ�صا�ش لتحقيق 
توطيد اأوا�صر التعاون بين الدول الأع�صاء، وتوجيه 
الجهود نحو تاأمين م�صتقبل الدول العربية، الأمر 
الذي انطلقت منه م�صاركة الجامعة في المعر�ش 

لإبراز تكاملية العالم العربي واإمكانياته.
اإن م�صاركة الجامعة العربية بجناح يروي ق�صتها 
التكامل  واأهمية  الم�صترك،  العربي  العمل  وق�صة 
2020 دبي،  اإك�صبو  بيننا �صعوبا ودول في  والتعاون 
اإن��م��ا ه��و ف��ي ح��د ذات���ه ت��ع��زي��ز ل���دور ال��ج��ام��ع��ة في 
التفكير  على  وتحفيزهم  المقبلة،  الأجيال  عقول 
بها  تتمتع  التي  الإم��ك��ان��ات  م��ن  ال�صتفادة  بكيفية 
ال��دول العربية عبر تكاملية الجهود  كل دول��ة من 
وت�صافرها، فالتجارب التاريخية اأثبتت اأن الجهود 
الأه��م  المفتاح  ه��و  الجماعي  وال��ع��م��ل  الم�صتركة 
لنه�صة الأمم وتقدمها، وقد يكون هذا هو المفتاح 
جناح  �صعار  حملها  ال��ت��ي  المفاتيح  م��ن  الرئي�صي 
الجامعة "األف مفتاح ومفتاح"، فالرهان دائما على 
ال�صباب وجيل الم�صتقبل للنهو�ش باأمتنا العربية. 
ولعل الإم��ارات تمثل النموذج الأبرز لهذا التوجه، 
اتحاد  ق��واع��د  م��ن  ع��زز  ودعمهم  لل�صباب  فتبنيها 
ال��دول��ة وزاده���ا �صالبة وق��وة. وم��ن ه��ذا المنطلق 
كان ا�صتهداف المعر�ش لالأجيال المقبلة وخا�صة 
اإنما ينبع من قناعة  المدار�ش وال�صباب  فئة طلبة 
المجتمع،  من  الفئة  لهذه  الم�صتقبل  ب��اأن  را�صخة 
فهم الذين �صيحملون �صعلة العمل ويكملون م�صيرة 

الإنجاز الح�صاري.

وت����واج����د ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ف���ي ح����دث دول���ي 
ال�������زوار م���ن مختلف  ا���ص��ت��ق��ط��ب ال��م��الي��ي��ن م���ن 
كمنظمة  �صورتها  من  عزز  والثقافات،  الجن�صيات 
بالبعد  ت��رت��ب��ط  ل  ودول���ي���ة  اإق��ل��ي��م��ي��ة  اأه��م��ي��ة  ذات 
ال�صيا�صي فقط، بل لها العديد من الإنجازات التي 
ق�صايا  اأب��رزه��ا،  وم��ن  العربي  العالم  ف��ي  حققتها 
والتكامل  وال�صباب  وال��م��راأة  والتنمية  ال�صتقرار 
الم�صاركة  �صكلت  كما  والج��ت��م��اع��ي،  الق��ت�����ص��ادي 
ال��ق��ائ��م على  ال��ع��رب��ي  الإرث  لإب����راز  ف��ر���ص��ة مهمة 
الأخ��رى،  الأم��م  على  والنفتاح  والتعاون  التكامل 
والم�صاهمة في تعزيز ج�صور التوا�صل بين �صعوب 

العالم اأجمع.
اإك�صبو  ف��ي  العربية  الجامعة  م�صاركة  ومثلت 
الم�صترك  ت��اري��خ��ن��ا  ل�����ص��رد  م��وات��ي��ة  ف��ر���ص��ة   2020
وج���ذورن���ا ال���واح���دة ل��ل��ع��ال��م، ف��م��ن خ���الل ال����زوار 
العرب  لغير  الجامعة  اأو�صلت  للمعر�ش  الدوليين 
واأب���رزت  الح�صارية،  واأه��داف��ه��ا  ور�صالتها  روؤي��ت��ه��ا 
دوره������ا ال���ح�������ص���اري ف���ي ال��ن��ه��و���ش ب��ال��ع��دي��د من 
ال��ع��رب��ي خ��ا���ص��ة المتعلقة  ال��ع��ال��م  ال��ق��ط��اع��ات ف��ي 
بالإن�صان، مثل قطاعات التعليم وال�صحة والتوعية 

وق�صايا الأ�صرة.
ولقد جاءت دعوة دولة الإمارات للجامعة العربية 
للم�صاركة في اإك�صبو دبي، وتقديم كل �صبل الدعم 

استثنائية إكسبو 2020 دبي في محاور عديدة بدءا من تاريخ االنعقاد مرورا بتحدي رغم 
الجائحة الصحية وانتهاء بالتنظيم المميز والفريد في تاريخ معارض إكسبو، إال أن 

استثنائية المنطقة تبقى من أهم الرسائل التي أوصلها الحدث إلى العالم أجمع، فهي رسالة 
واضحة تؤكد بأن في عالمنا العربي ما يستحق السرد، وأن األمة العربية لديها من المقومات 

واإلمكانات ما يجعلها رافدا رئيسيا من روافد تطور البشرية ونهضتها.

د. أنور محمد قرقاش
عضو مجلس الوزراء في دولة اإلمارات

وزير الدولة للشؤون الخارجية

لقد عكست مشاركة الجامعة العربية في إكسبو 
2020 دبي الروح العربية الوثابة، وقدمت عبر جناحها 
الجهود التي بذلتها على مدار أكثر من سبعة عقود

إكسبو دبي رسالة 
واضحة تؤكد بأن في 

عالمنا العربي ما 
يستحق السرد، وأن 

األمة العربية لديها من 
المقومات واإلمكانات 

ما يجعلها رافدا 
رئيسيا من روافد تطور 

البشرية ونهضتها.
قصة العرب ترويها الجامعة في إكسبو 2020 دبي

إكسبو دبي والجامعة العربية .. تالقي األهداف والرؤية



37 36

ال
مق

ودعما لمنظومة العمل العربي الم�شترك، ومن خالل م�شاركة جامعة الدول 
العربية  الإم���ارات  وال��ذي عقد بدولة   ،2020 اإك�شبو دبي  العربية في فعاليات 
المتحدة، تلك الدولة التي �شتظل اأر�شا لالإنجازات والتميز، وج�شرا للتوا�شل 
وتالقي الثقافات المختلفة، ونموذًجا للتطور والحداثة في المنطقة العربية 
دول  من  العديد  خالله  من  �شاركت  مبهرا  حدثا  لنا  قدمت  والتي  والعالم، 
الم�شتقبل"، والذي يعك�س مكانة  العقول و�شنع  "توا�شل  العالم تحت �شعار: 

دبي بو�شفها ملتقى ل�شنع الروابط والتبادلت الثقافية. 
اأقيمت  ال��ت��ي  الفعاليات  ال��ع��دي��د م��ن  ف��ي  ن�����ش��ارك  اأن  ال�����ش��رف  لنا  ك��ان  فقد 

اإط��ار  وذل��ك في  بدبي،   2020 اإك�شبو  على هام�س 
تزامنت  والتي  العربية،  ال��دول  جامعة  منظومة 
مع احتفال الأكاديمية باليوبيل الذهبي، ومرور 
حيث   ،)2022  –  1972( اإن�شائها  على  ع��ام��ا   50
اأ�شبحت الأكاديمية اأول جامعة في م�شر تح�شل 
موؤ�شرات مختلفة  �شبعة  في  نجوم   5 تقييم  على 
اأه��م  اأح���د  يعد  وال���ذي  اإ�س"،  "كيو  تقييم  �شمن 
الى  العالم،  م�شتوى  على  للجامعات  ت�شنيفين 
جانب تقييم التايمز للتعليم الجامعي. وبح�شول 
الأكاديمية على تقييم 5 نجوم، تكون قد ان�شمت 
نجوم   5 ذات  العربي  الوطن  قائمة جامعات  اإل��ى 
والتى ت�شمل 11 جامعة اأخرى فقط على م�شتوى 

الوطن العربي. 
فعاليات  عدة  في  البحرية  الأكاديمية  �شاركت 
واأن�شطة على هام�س فعاليات اإك�شبو 2020 بدبي: 
العربية  ال��دول  لجامعة  الفخري  اليوم 

باإك�سبو دبي 2020
����ش���ارك���ت الأك���ادي���م���ي���ة ف���ي الح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم 

الدول  العامة لجامعة  الأمانة  العربية الذي نظمته  الدول  الفخري لجامعة 
العربية، وبح�شور الأمين العام لجامعة الدول ال�شيد اأحمد اأبو الغيط وعدد 
من �شفراء الدول، بمنا�شبة حلول الذكرى 75 عاما على تاأ�شي�س جامعة الدول 

العربية باإك�شبو 2020، تحت �شعار "توا�شل العقول و�شنع الم�شتقبل".

وقدمت الأكاديمية خالل احتفالت اليوم الفخري لجامعة الدول العربية، 
لفرع  الأكاديمية  ط��الب  �شارك  حيث  والأن�شطة،  الم�شوقة  الفعاليات  بع�س 
ال�شارقة في بع�س الفعاليات الخا�شة بهذا الحدث، والتي تمثلت في م�شيرة 
اأ�شاد به جميع الح�شور.  اإك�شبو وعر�س طالبي بحديقة الو�شل  بداخل مقر 
اأغاني  المميز  ال��ي��وم  ه��ذا  لإح��ي��اء  مختارة  مقطوعات  �شم  مو�شيقي  وع��ر���س 
"المجد لك يا وطني العربي"، و"�شوت بالدي"، و"اأنا جندي"، وهي اختيارات 
لالأمة  الأ�شيلة  المعاني  الأغ��ن��ي��ات  فيه  تجمع  ال���ذي  ال��ي��وم  ل��ه��ذا  مخ�ش�شة 

العربية.
المنتدى العربي لالقت�ساد الرقمي 

قامت الأكاديمية بالتعاون مع التحاد العربي 
لالقت�شاد الرقمي والأمانة العامة لجامعة الدول 
لالقت�شاد  ال��ع��رب��ي  ال��م��ن��ت��دى  بتنظيم  ال��ع��رب��ي��ة 
الرقمي، والذي عقد تنفيًذا لقرار مجل�س وزراء 
فعاليات  وذل���ك على هام�س  ال��ع��رب،  الت�����ش��الت 
معر�س اإك�شبو دبي 2020 بدولة الإمارات العربية 
المتحدة، وتحت رعاية �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
الداخلية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  نهيان،  اآل 
بدولة الإم��ارات العربية المتحدة، وال�شيد اأحمد 
العربية  ال��دول  العام لجامعة  الغيط الأمين  اأب��و 
وبم�شاركة الدكتور ثاني بن اأحمد الزيودي، وزير 
يا�شين  والدكتور  الإم��ارات��ي،  الخارجية  التجارة 
المهدي وليد، وزير الموؤ�ش�شات النا�شئة واقت�شاد 
المعرفة بالجمهورية الجزائرية، وال�شفير ح�شام 
العام  وال��م��ف��و���س  الم�شاعد  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  زك���ي، 
ل��ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ل��م��ع��ر���س اإك�����ش��ب��و دب��ي 
رئي�س  م�شت�شار  ال��خ��وري  علي  وال��دك��ت��ور   ،2020
مجل�س الوحدة القت�شادية العربية ورئي�س التحاد العربي لالقت�شاد الرقمي.
وياأتي عقد هذا المنتدى، تاأكيدا على اأهمية دور دولة الإمارات العربية برعاية 
�شمو ال�شيخ محمد بن زايد رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة، )ولي عهد 
اأبوظبي في ذلك الوقت(، في اإطالق الروؤية العربية لالقت�شاد الرقمي، والتي 

هدفت اإلى اإعادة بناء وتمو�شع المنظومات القت�شادية والجتماعية العربية، 
وال�شتفادة من اإمكانات الثورة ال�شناعية الرابعة والتكنولوجيا الرقمية، واأي�شا 
اإبراز اأهمية دور جامعة الدول العربية في رعاية المبادرات العربية في مجالت 
التحول الرقمي والقت�شاد الرقمي والذكاء ال�شطناعي، واأي�شا اإلقاء ال�شوء 
في  ال��ق��درات  بناء  ف��ي  ودول���ي  كبيت خبرة عربي  ال��رائ��د  الأكاديمية  دور  على 

مجالت القت�شاد الرقمي والتحول الرقمي والذكاء ال�شطناعي.
الأكاديمية  بين  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ت��م  المنتدى،  هام�س  على 
اإلى تعزيز دور القت�شاد الرقمي  والتحاد العربي لالقت�شاد الرقمي، تهدف 
من خالل البتكار وت�شجيع ال�شتثمار في مجالت البحوث والتطوير المتعلقة 
بالقت�شاد الرقمي لتحقيق التنمية الم�شتدامة. حيث اإن الأكاديمية ت�شهم في 
رفع قدرات القطاع البحري بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال البحث 
العلمي والتطوير، وتوفير الخبرات الأكاديمية الموؤهلة ل�شد الحاجة المتزايدة 
للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة لقت�شاد المنطقة 

واأمنها البحري.
م�سابقة رالي العرب لريادة الأعمال 

التعليمية  ال����ذراع  باعتبارها  ل��الأك��ادي��م��ي��ة  ال��م��ح��وري  ال���دور  م��ن  ان��ط��الق��ا 
الخا�شة لجامعة الدول العربية في دعم ال�شباب العربي في مختلف المجالت 
الأكاديمية والتعليمية والعملية، وفي اإطار الدور المنوط بمركز ريادة الأعمال 
بالأكاديمية بتنفيذ روؤية الأكاديمية لدعم ال�شباب      وطالب المرحلة الجامعية 
من اأ�شحاب الأفكار البتكارية، قام المركز بتنظيم الن�شخة العربية الثانية من 

م�شابقة رالي ريادة الأعمال والبتكار على م�شتوى الدول العربية. 
اأعمال  هام�س  الأعمال" على  ل��ري��ادة  ال��ع��رب  "رالي  م�شابقة  عقد  ت��م  فقد 
المنتدى الدولي الرابع لريادة الأعمال وال�شتثمار، والذي اأقيم �شمن فعاليات 
الم�شتدامة  التنمية  اأهداف  "تحقيق  �شعار:  معر�س "اإك�شبو دبي 2020" تحت 
من خالل ريادة الأعمال والبتكار وال�شتثمار ما بعد الجائحة"، والذي عقد 
برعاية جامعة الدول العربية، وبتنظيم م�شترك من الأكاديمية العربية للعلوم 
الأم��م  منظمة  مكتب  العربية،  الغرف  اتحاد  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا 
و�شناعة  تجارة  وغرفة  البحرين(،   – )يونيدو  ال�شناعية  للتنمية  المتحدة 

البحرين.
الأعمال وال�شتثمار،  الدولي لريادة  للموؤتمر  الرابعة  الن�شخة  افتتاح  �شهد 
م�شاركة حا�شدة بح�شور 400 �شخ�شية ر�شمية واقت�شادية من البلدان العربية 
والجنبية، يتقدمهم الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�شي، وزير 

الأع��م��ال  ل��ري��ادة  المتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
اأحمد  وال�شيد  والمتو�شطة،  ال�شغيرة  والم�شاريع 
العربية  ال���دول  ال��ع��ام لجامعة  الأم��ي��ن  اأب��وال��غ��ي��ط، 

ولفيف من ال�شادة كبار ال�شخ�شيات.
ل��ري��ادة الأع��م��ال و البتكار"،  ال��ع��رب  ويعد رال��ي 
العربي  بالوطن  الجامعات  م�شابقة موجهة لطلبة 
لتقديم اأفكار لم�شروعات ريادية ونا�شئة والمناف�شة 
على جوائز مالية مقدمة من قبل الجامعة العربية 
بلغت 10 األف دولر، بهدف م�شاعدة ال�شباب العربي 
ريادية،  م�شروعات  واإن�شاء  ابتكار  على  وت�شجيعهم 
حيث اأٌطلقت الم�شابقة في عامها ال�شاد�س، بالتعاون 
بالأكاديمية  الأع��م��ال  ري���ادة  م��رك��ز  بين  وال�����ش��راك��ة 
العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�شناعية 
"اليونيدو" - مكتب ترويج ال�شتثمار والتكنولوجيا 
بالبحرين، واتحاد الغرف التجارية العربية؛ وبدعم 
واتحاد  البحرين  وال�شناعة في  التجارة  من غرفة 
برعاية  الم�شابقة  حظيت  كما  العربية،  الجامعات 
ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة وغ���رف���ة ت���ج���ارة و�شناعة 

 ValU الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من البنك الأهلي الم�شري و�شركة
.Fly Dubai و

الموؤتمر التفاعلي للتكنولوجيا والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
ب��الأح��داث العالمية، �شاركت  دبي   2020 اإك�شبو  اإط��ار احتفال معر�س     في 
الأكاديمية بالتعاون والتن�شيق مع منظمة العمل العربية ووزارة تنمية المجتمع 

بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقطاع ال�شوؤون الجتماعية بالأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية، و�شندوق الأمم المتحدة لل�شكان في تنفيذ الموؤتمر 
الخ��ت��راع��ات  وم��ع��ر���س  الإع���اق���ة،  ذوي  والأ���ش��خ��ا���س  للتكنولوجيا  التفاعلي 
"نحو  �شعار:  تحت  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  مجالت  في  العربية  والبتكارات 
دعم الندماج الكامل وزيادة التمكين" بمنا�شبة اليوم العالمي لالأ�شخا�س ذوي 

الإعاقة في مقر معر�س اإك�شبو 2020 دبي.
بها  تقوم  التي  للجهود  ال�شركاء  دع��م  اإط��ار  الموؤتمر في  ه��ذا  انعقاد  وياأتي 
الدول العربية لتمكين الأ�شخا�س ذوي الإعاقة واإيجاد من�شة عربية للترويج 

لالبتكارات في مجال التكنولوجيا الم�شاندة لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
الدول  اأجنحة  من  العديد  لزيارة  الفر�شة  لالأكاديمية  كرئي�س  لي  اأتيحت 
وال��ذي  جناحها  خ��الل  من  العربية  ال���دول  جامعة  م�شاركة  وتعد  المختلفة، 
اأثار اإعجاب العديد من ال��زوار يحمل �شعار "األف مفتاح ومفتاح"، يقدم روؤية 
وا�شحة لما يمكن للعالم العربي تحقيقه، م�شتفيداً من اإمكانات ُدوله جميعاً، 
ولعلَّه ُيكر�س الكثير من الدللت التي ُتبرز قيمة ومكانة هذا الإقليم المهم، 
وال��ذي  العالم،  في  وال�شتراتيجي  والحيوي، 
خير  و�شعوبه  ب��دول��ه  العربية  الجامعة  تمثله 
تمثيل، حيث ي�شطحب الجناح زواره في رحلة 
من الإنجازات العربية على مدار �شبعة عقود، 
وُيتيح لهم فر�شة العثور على )مفاتيح( عالم 
عربي متكامل مزدهر، كما يك�شف له اإنجازات 
ال�شنين.  مر  على  نجاحها  وق�ش�س  الجامعة 
عن  للعالم  نموذجاً  يكون  اأن  الجناح  وا�شتطاع 
اأف�شل  م�شتقبل  بناء  في  جميعاً،  العرب  ق��درة 

ل�شعوبنا.
ولقد كان لم�شاركات الأكاديمية في العديد 
جامعة  مع  التعاون  خالل  من  الفعاليات،  من 
الأث���ر  العرب" ع��ظ��ي��م  "بيت  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
اأتقدم  الإط����ار،  ه��ذا  وف��ى  الجميع.  نفو�س  ف��ي 
بخال�س ال�شكر والعرفان اإلى ال�شيد اأحمد اأبو 
العربية،  ال��دول  لجامعة  العام  الأمين  الغيط، 
لالأكاديمية  والمتوا�شل  الم�شتمر  دعمه  على 
ك��ب��ي��ت خ���ب���رة ع���رب���ي ودول������ي م��ت��خ�����ش�����س في 
العربية،  ال��دول  لخدمة  والبحوث  وال�شت�شارات  والتدريب  التعليم  مجالت 
اأه��م  واإح���دى  العربية،  ال���دول  لجامعة  الفنية  الأذرع  اإح���دى  بو�شفها  وذل��ك 
الأدوات الرئي�شية لتحقيق مقا�شد العمل العربي الم�شترك وتعزيز م�شيرته. 
والذي اأظفر على العديد من الإنجازات والتطوير الم�شتمر لكافة القطاعات 

بها، وا�شتطاعت اأن تحظى الأكاديمية بمكانة بين الجامعات العالمية. 

إطار دور األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الرائد في دعم في 
منظومة العمل العربي المشترك، كإحدى المنظمات العربية المتخصصة العاملة في 
إطار جامعة الدول العربية، وبيت الخبرة والذراع الفنية المتخصصة في مجاالت التعليم والتدريب 

والبحوث، والتي تخدم المجتمع العربي واإلفريقي والدولي بتقديم التعليم الجامعي والتعليم 
ما قبل الجامعي والدراسات العليا، في أكثر من 35 تخصصا في شتى المجاالت. 

أ. د. إسماعيل عبد الغفار
رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استطاع جناح جامعة 
الدول العربية، 
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الرقمي

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في 
إكسبو 2020 دبي لتعزيز ودعم منظومة العمل العربي المشترك
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العربية،  والجامعة  الغرف  اتحاد  بين  الوطيد  والتعاون  ال�شراكة  اإط��ار  في 
والتنموية  االق��ت�����ش��ادي��ة  وال��ق��م��ة  العربية  القمة  م��وؤت��م��ر  ف��ي  االت��ح��اد  ي�����ش��ارك 
واالجتماعية، ويقدم مذكرة تت�شمن راأي القطاع الخا�ص بق�شايا النمو والتنمية 
التجارة  منطقة  عن  ال�شنوي  التقرير  االتحاد  يعّد  كما  االقت�شادي.  والتكامل 
الحرة العربية الكبرى، الذي يتم تقديمه اإلى "لجنة التنفيذ والمتابعة" واإلى 
االتحاد  ويحر�ص  العربية.  ال��دول  بجامعة  واالجتماعي  االقت�شادي  المجل�ص 
واالإقليمية  العربية  واالت��ح��ادات  المنظمات  مع  عالقاته  وتطوير  تدعيم  على 
والدولية، حيث يتمتع ب�شفة مراقب في المجل�ص االقت�شادي واالجتماعي في 

جامعة الدول العربية.
دبي" عالمة فارقة ومميزة، حيث جرى تنظيمه الأول  و�شّكل "اإك�شبو 2020 
مّرة على اأر�ص عربية، في دولة االإم��ارات العربية المتحدة التي اأبهرت العالم 
على مدى 6 اأ�شهر بتنظيمها الرائع والممّيز لهذا المعر�ص، فتمّكنت من جذب 
اأكبر ن�شبة زائرين من حول العالم، ما عّد اإنجازا كبيرا، خ�شو�شا اأّن المعر�ص 

جرى تاأجيله عاما كامال ب�شبب "جائحة كورونا".
ال�شوء  دائ��رة  في  العربية،  الغرف  واتحاد  العربية  ال��دول  كانت جامعة  لقد 
دبي"، حيث تعاون االتحاد والجامعة في تنظيم العديد من  في "اإك�شبو 2020 
الفعاليات البارزة. وب�شفتي اأمينا عاّما لالتحاد، وكان لي ال�شرف زيارة العديد 
من اأجنحة الدول الم�شاركة في المعر�ص، اأقول اإّن جناح جامعة الدول العربية 
كان من بين االأجنحة الهامة، حيث ا�شتطاع ا�شتقطاب الفعاليات الهامة، اإ�شافة 
اأّن جناح الجامعة لي�ص تابعا  ال��زوار على الرغم من  اإل��ى ج��ذب ع��دد كبير من 
لدولة معّينة بذاتها، بل جناح لمنّظمة عربية لطالما �شّكلت على ال��دوام "بيتا 

للعرب" وكانت وال تزال مالذا لل�شعوب العربية وللق�شايا العربية.  
ال��دول العربية الم�شتوحاة ت�شاميمه من  اأق�شام جناح جامعة  اإّن  في الواقع 
الب�شاطة  لجهة  االإعجاب  يثير  القاهرة،  في  للجامعة  التاريخي  المقر  قاعات 
بتاريخها  الجامعة  عن  الزائر  الجمهور  لتلقين  المطروحة  االأفكار  ومالءمة 

وحا�شرها واآفاقها الم�شتقبلية.

مفتاح  "األف  �شعار  تحت  اإع����داده  ت��م  ال��ذي  العربية،  الجامعة  جناح  اأّن  كما 
ومفتاح"، يتيح تفاعال مبتكرا للزائرين مما اأعطاني فر�شة ال�شتك�شاف م�شيرة 
العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف المجاالت االقت�شادية  العمل 
واالجتماعية والثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي العربي لتحقيق 

اأهداف التكامل االقت�شادي واال�شتقرار والتنمية.
"الوجوه  اإع��داد واجهة الجناح من مجموعة من  اأث��ار اإعجابي هو فكرة  وما 
الذي  الكبير  التنوع  يعك�ص  بما  واالأ���ش��ول،  المجتمعات  مختلف  العربية" من 
تت�شم به التركيبات ال�شكانية في العالم العربي. كما اأن تنفيذ الفكرة اأ�شفى بعداً 
اإن�شانياً مطلوباً وكذلك لوناً مبهجا على جناح الجامعة العربية، واأك�شبه تميزاً 
ي�شاف اإلى تميز موقعه الفريد داخل المعر�ص. كما اأّن ما اأبهرني هو ما تعر�شه 
النوافذ "المفاتيح" الع�شرة للجناح، والتي تعّرف الزائر ب�شكل مب�شط على ما 
تحقق تحت مظلةجامعة الدول العربية من تعاون عربي في مختلف المجاالت، 
واالأه��م من كل ذلك هو ما تتيحه هذه المفاتيح من تفاعل عبر تقديم الراأي 

والمقترحات لتطوير العمل العربي الم�شترك.
دبي،  وال يمكننا اأن نغفل اأّن م�شاركة جامعة الدول العربية في اإك�شبو 2020 
وهي االأولى من نوعها بهذا الحجم، لم تقت�شر على ما يقدمه الجناح فقط، بل 
تعّداه اإلى اإقامة عدد من الفعاليات واالأن�شطة �شمن برنامج امتد على مدار 6 
دبي، والتي رّكزت على  اأ�شهر وتوافق م�شمونه مع محاور معر�ص اإك�شبو 2020 

مو�شوعات االبتكار وال�شباب والمراأة.
ن�شاطات م�شتركة

وفي هذا المجال ال بّد من االإ�شارة اإلى تنظيم اتحاد الغرف العربية وجامعة 
الدول العربية العديد من الفعاليات الهامة والبارزة، ومن بينها "م�شابقة رالي 
العربية  الغرف  اتحاد  نظمها  والتي  الثانية  االأعمال" بن�شختها  لريادة  العرب 
بال�شراكة مع جامعة الدول العربية واالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
االأعمال" م�شاريع  لريادة  العرب  "رالي  البحري، حيث قدمت م�شابقة  والنقل 
وابتكارات واعدة لفرق �شبابية عربية من ع�شرين دولة عربية. وتهدف م�شابقة 
رالي العرب اإلى تنمية روح االبتكار والريادة لدى ال�شباب العربي. كما تركز فكرة 
رالي العرب على اختيار �شباب تتراوح اأعمارهم بين 18 و30 �شنة، ن�شفهم من 

طلبة الجامعات. 
كذلك جرى بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية اإطالق 
مبادرة "العي�ص با�شتقاللية"، حيث �شهد �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، 
رئي�ص هيئة دبي للطيران المدني الرئي�ص االأعلى التنفيذي لطيران االإمارات 
الغيط  اأب��و  واأحمد  الدولي،  الهمم  اأ�شحاب  اإك�شبو  معر�ص  راع��ي  والمجموعة، 
االأمين العام للجامعة العربية، وعبد اهلل المزروعي رئي�ص اتحاد غرف التجارة 

وال�شناعة في دولة االإمارات، حفل اإطالق المبادرة وتوقيع اتفاقية التعاون بين 
"اتحاد الغرف العربية" واإدارة "معر�ص اإك�شبو اأ�شحاب الهمم الدولي"، في مقر 

اإك�شبو 2020 دبي.
والمبادرة التي جرى اإطالقها، تعتبر االأول��ى من نوعها في الوطن العربي، 
وت�شتهدف توجيه المبتكرين العرب لكي يلعبوا دورهم في خدمة هذه ال�شريحة 

العزيزة من مجتمعنا، وتهيئة الفر�ص اأمامهم للعي�ص با�شتقاللية.
اأي�شا وفي اإطار التعاون بين االتحاد والجامعة والمنظمات الدولية، و�شمن 
االأعمال  لريادة  الدولي  المنتدى  تنظيم  ج��رى  دبي"،   2020 "اإك�شبو  فعاليات 
اإطار متابعة اتحاد الغرف العربية  واال�شتثمار، حيث ياأتي انعقاد المنتدى في 
بتاريخ  االت��ح��اد  بمقر  عقد  ال���ذي  العربي  الخا�ص  القطاع  منتدى  لتو�شيات 
واالجتماعية  االقت�شادية  التنموية،  القمة  انعقاد  م��ع  تزامنا   ،2019/1/16
االأعمال واالبتكار من  ري��ادة  ت�شجيع وتحفيز  االتحاد  لخطة  العربية، وتنفيذاً 
خالل دعم رواد االأعمال، لما له من اأثر اإيجابي على دفع العجلة االقت�شادية في 

الدول العربية بقيادة القطاع الخا�ص.
دبي،   2020 اإك�شبو  فعاليات  �شمن  عقدت  التي  الفعاليات  ه��ذه  �شهدت  وق��د 
العربية  البلدان  من  واقت�شادية  ر�شمية  �شخ�شيات  بح�شور  حا�شدة  م�شاركة 
وزير  الفال�شي  بالهول  حميد  عبداهلل  بن  اأحمد  الدكتور  تقدمهم  واالأجنبية، 
االإم���ارات  دول��ة  والمتو�شطة في  ال�شغيرة  والم�شاريع  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  ال��دول��ة 
العربية المتحدة، رئي�ص اتحاد الغرف العربية عبداهلل محمد المزروعي، اأمين 
العربية  الغرف  اتحاد  عام  اأمين  الغيط،  اأب��و  اأحمد  العربية  ال��دول  عام جامعة 
الدكتور خالد حنفي، النائب االأول لرئي�ص البنك الدولي الدكتور محمود محي 
)بادية(  اأفريقيا  في  االقت�شاد  لتنمية  العربي  للم�شرف  العام  المدير  الدين، 
�شيدي ولد التاه، ال�شيخ اإبراهيم بن خليفة اآل خليفة رئي�ص مجل�ص اأمناء المركز 
المتحدة  االأم���م  لمنظمة  التابع  واال�شتثمار  االأع��م��ال  ل��ري��ادة  ال��دول��ي  العربي 
للتنمية ال�شناعية، والدكتور برناردو كالزاديال �شارمينتو المدير العام لمديرية 
للتنمية  المتحدة  االأم��م  في منظمة  الزراعية  واالأعمال  الرقمنةوالتكنولوجيا 

ال�شناعية )اليونيدو(، اإ�شافة اإلى ح�شور عربي ودولي بارز.
 الف�شاء الثقافي واالجتماعي

 بالعودة اإلى الحديث عن جناح جامعة الدول العربية في "اإك�شبو 2020 دبي"، 
فكان الالفت اأن جامعة الدول العربية في م�شاركتها الالفتة في هذا المعر�ص، 
خرجت من عباءة ال�شيا�شة اإلى الف�شاء الثقافي واالجتماعي، من خالل جناحها 
الذي يقع في منطقة الفر�ص، وهو اأمر كان في غاية االأهمية، مما �شاهم في 
جذب الزائرين من جيل ال�شباب، و�شاعد بالتالي في تعريف الزوار باالإنجازات 
والجهد الذي تبذله الجامعة العربية في مجاالت غير �شيا�شية والذي ال ي�شّلط 

عليه ال�شوء اإعالمياً.
ال���دول  ال��ع��دي��د م��ن  ل��ن�����ش��اط��ات  "بيت العرب"، وال����ذي ك���ان ح��ا���ش��ن��ا  ج��ن��اح 
اأمين عام جامعة الدول العربية  اأبلغني  والمنظمات العربية، وفي جولتي فيه 
معالي الدكتور اأحمد اأبو الغيط، اأّن الجامعة كانت حري�شة على اأن يتناول في 
اال�شتقرار  وه��ي:  ال�شيا�شة  عن  بعيدة  محاور  اأربعة  واأب��ع��اده،  ون�شاطاته  روؤيته 
والتنمية، المراأة وال�شباب، االأهمية العالمية واالإقليمية، والتكامل االقت�شادي 
واالجتماعي في الما�شي والحا�شر والم�شتقبل. كما يروي الجناح الم�شروعات 
القائمة والروؤية الم�شتقبلية منذ ن�شاأة بيت العرب  المختلفة وق�ش�ص النجاح 
في 22 مار�ص 1945، و�شواًل اإلى ا�شتغالل فر�ص تحقيق اال�شتقرار والتنمية في 

المنطقة العربية.
ال��روؤي��ة  العربية، م��ن خ��الل  ال���دول  العامة لجامعة  االأم��ان��ة  اإّن  ال��واق��ع  ف��ي 
العربية  ال��دول  جامعة  �شورة  تغيير  ا�شتطاعت  بذلته،  ال��ذي  العظيم  والجهد 
في نظر ال��زوار، عبر اإب��راز االإرث الثقافي الذي �شهد انطالقة الجامعة، حيث 
اإّن الجامعة في ال�شابع من نوفمبر1945 قد وقعت اأول اتفاقية ثقافية عربية 
جماعية في وقتنا المعا�شر، حيث كان االأديب الم�شري طه ح�شين مديراً لمركز 
الدرا�شات العربية التابع لجامعة الدول العربية، الذي اأنجز م�شاريع �شخمة في 
االأدب والترجمة. واأ�شتطيع الجزم باأّن الجامعة تمكنت من ا�شتعادة هذا االإرث 

من خالل البناء عليه واالنطالق نحو الم�شتقبل باأفكار ال�شباب العربي. 
وو�شط كل االأزم��ات التي لم تغب عن الجامعة العربية، ف��اإّن الجامعة اليوم 
تقوم بجهود جّبارة، على �شعيد تفعيل وتعزيز التعاون والعمل العربي الم�شترك، 

كما عملت على و�شع ا�شتراتيجيات جديدة للتعليم.
جدول ن�شاط زاخر

م�شاركة الجامعة في اإك�شبو لم تكن "�شامتة"، فزخر جدول االأعمال بالعديد 
م��ن الفعاليات واالأن�����ش��ط��ة م��ن خ��الل اإح��ي��اء ال��ي��وم العالمي ل��الإع��اق��ة، وال��ي��وم 
العالمي للغة العربية، واليوم الفخري للجامعة، باالإ�شافة اإلى فعاليات في جناح 

المراأة لتوزيع جائزة التميز للمراأة العربية. هذا اإلى جانب تنظيم جامعة الدول 
العربية فعاليات اقت�شادية هامة منها ندوة االقت�شاد الرقمي العربي، باالإ�شافة 

اإلى �شباق ريا�شي لرجال االأعمال بالتن�شيق مع �شركاء الجامعة. 
في الختام ال يمكنني اإال التنويه باختيار جامعة الدول العربية �شعار "األف 
وليلة"،  ليلة  "األف  فكرة  من  الم�شتوحى  ال��ع��رب،  بيت  ومفتاح" لجناح  مفتاح 
ليلة  كل  لليالي،  المذهلة  االأح��داث  عبر  القارئ  يبحر  فكما  ومو�شوعاً.  �شكاًل 
القاعات  م��ن  الم�شتوحى  بت�شميمه  ال��ع��رب  بيت  ق��دم  كذلك  ل��الأخ��رى،  ت��ق��وده 
العمل  عن  جديداً  تعبيرياً  مفهوماً  لزائريه  الدم�شقية،  والزخرفة  االأندل�شية 
العربي الم�شترك في المجاالت المختلفة من اقت�شادية واجتماعية وثقافية. اإذ 
يتيح الجناح للزائر الفر�شة لتتبع رحلة االإنجازات التي حققها بيت العرب في 
مختلف مجاالت التكامل العربي والتنمية واال�شتقرار في المنطقة العربية على 

مدار اأكثر من 75 عاماً.
وتج�ّشد هذه المفاتيح اأهداف جامعة الدول العربية ودورها في عمليات تحقيق 
اال�شتقرار والتنمية وق�ش�ص النجاح والروؤية الم�شتقبلية. ووراء كِل مفتاح ق�شة 
التخيل والتاأ�شي�ص  الزائر، من مرحلة  الذي ير�شمه  البيت  بناء  ت�شمل مراحل 
التي  الجمالية  اللم�شات  اإل��ى  اإ�شافة  والتنفيذية،  االإن�شائية  بالعملية  م���روراً 
تكمن في ت�شور كامل لعملية التكامل االقت�شادي وتر�شيد الطاقة والتحكم في 
النقل وتطوير التعليم والنهو�ص بال�شباب والريا�شة ون�شر الثقافة والمو�شيقى 

العربية على جميع الم�شتويات، والتاأكيد على اأهمية التعاون االإقليمي.
االبتكار  بين  ال��دم��ج  تج�شد  دبي" ال��ت��ي   2020 "اإك�شبو  روؤي����ة  م��ع  وات�����ش��اق��اً 
من  زائ��ري��ه  مختلف  م��ّك��ن  ال��ع��رب  بيت  ج��ن��اح  اإّن  ال��ق��ول  يمكن  والتكنولوجيا، 
المختلفة،  االأج��ي��ال  ف��ئ��ات  م��ع  تت�شق  متنوعة  تكنولوجية  اأ�شاليب  ا�شتخدام 
لتقودهم عبر ت�شميٍم م�شتوحى من هذا البيت، ليعر�ص لزائريه وبالذات فئتي 
ا�شتعرا�ص م�شروعات قائمة وق�ش�ص  الما�شي عبر  ال�شباب واالأطفال، مفاتيح 
نجاح ينطلق منها الإعادة اكت�شاف الفر�ص الم�شتقبلية الحقيقية، التي تنطلق 
من مفهوم العمل العربي الم�شترك، في بيئٍة ي�شودها االحترام المتبادل والفكر 

الر�شيد.
وهذه الرحلة التي اإن دّلت على �شيء، فهي تاأكيد على خلق جيٍل عربي واٍع باأن 
العمل الجماعي هو الطريق لغٍد اأف�شل لل�شعوب العربية، واأن االأطفال وال�شباب 

هم مفاتيح المنطقة العربية و�شعلتها المتقدة لم�شتقبل واعد.

ل التعاون المتواصل بين األمانة العامة التحاد الغرف العربية واألمانة العامة لطالما 
ّ
شك

لجامعة الدول العربية وأجهزتها المتخصصة، وعلى رأسها المجلس االقتصادي 
 في إبراز دور االتحاد وفي نقل وجهة نظره لدعم العمل 

ً
 وفعاال

ً
 هاما

ً
واالجتماعي، إطارا

االقتصادي العربي المشترك وتطلعات القطاع الخاص إلى التنمية والتقدم. 

د. خالد حنفي
أمين عام اتحاد الغرف العربية

جامعة الدول العربية في مشاركتها الالفتة 
في هذا المعرض، خرجت من عباءة السياسة 

إلى الفضاء الثقافي واالجتماعي

جرى بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية 
وجامعة الدول العربية إطالق مبادرة 

"العيش باستقاللية"

"إكسبو دبي 2020"
العمل الجماعي، الطريق لغٍد أفضل للشعوب العربية
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   �المتد�د �لجغر�في للعالم �لعربي �أ�ضفى عليه تنوعاً طبيعياً وثقافياً 
و�قت�ضادياً وفر�دة، و�إذ� تجاوزنا �لتاريخ باأحد�ثه �خت�ضار�ً لم�ضاحة �لمقال، 
فاإنه ي�ضبح من �ل�ضرورة بمكان �لوقوف عند محطة معا�ضرة لالقت�ضاد 
بطبيعة  �أق�ضد  ال  وهنا  �لعالمي،  �القت�ضاد  على  �أث��اره  و�نعكا�س  �لعربي 
لكني  و�لد�ني،  للقا�ضي  �أم��ر معلوم  وغ��از، فهذ�  �لطاقة من نفط  �لحال 
�أريد �أن �أقف عند جانب �لدور �لعربي في �لت�ضويق وهو مجال متخ�ض�س 
في �لحياة �القت�ضادية محليا وعالمياً، حيث طور �لعالم نف�ضه ال�ضتحد�ث 
�لمعر�س �لدولي �لعالمي "�إك�ضبو" �لذي ��ضتطاعت دولة �الإمار�ت �لعربية 
�أن ت�ضت�ضيف هذ� �لحدث �لعالمي موؤخر� في د�ر �لحي مدينة  �لمتحدة 
�قت�ضادياً  محجاً  �الأخير  �إك�ضبو  قبل  �أ�ضبحت  �لتي  �لخليج  د�نة  "دبي"، 

هذ�  ت�ضت�ضيف  عربية  مدينة  �أول  تكون  ب��اأن  ج��دي��د�ً  ت��ف��رد�ً  حققت  ومعه 
�لمعر�س �لدولي، ليزوره ماليين �لب�ضر لال�ضتمتاع و�ال�ضتجمام وتبادل 
خو�تيم  مع  كان  �لحدث  �أن  من  بالرغم  و�القت�ضادية،  �لتجارية  �لمنافع 
متتاليين.  لعامين  �لدنيا  �لحياة  عطلت  �لتي  �لم�ضتجد  كورونا  جائحة 
�إك�ضبو دبي و�لذي تاأجل موعده قلياًل ب�ضبب �لجائحة كان مميز�ً  �أن  �إال 
�أهل �الإمار�ت  �إمار�تي �لمكان عربي �لهوى وعالمي �القت�ضاد. نجح  باأنه 
في �إثبات مكانتهم ودورهم �القت�ضادي �لعظيم، و�أكدو� مجدد� �أن �الأ�ض�س 

�لتي �أر�ضاها ز�يد بن �ضلطان ورفاقه من بقية �ل�ضيوخ �لموؤ�ض�ضين للدولة 
�أواًل  �هلل  بف�ضل  �نقطاع  دون  ممتدة  ونجاحاتها  بل  ر��ضخة،  �هلل  رحمهم 
ومن ثم بحكمة من حمل �لر�ية الحقاً من �أبنائهم �ل�ضيوخ �لبررة �لكر�م.

و�جتماعيا  ثقافياً  ب��ل  �قت�ضاديا   2020 دب��ي  �إك�ضبو  ح��دث  يكن  ل��م     
و�إن�ضانياً، موؤكد�ً �لموؤكد باأن �لوطن �لعربي لديه من �لقدر�ت و�الإمكانيات 
وعلوماً  ثقافة  دبي  �إك�ضبو  في  �ضهدنا  يجب،  كما  ��ضتثمرت  ما  �إذ�  �لكثير 
�لجميع  و�أر�ضى  �لجميع  وحد  عالمياً  �إن�ضانياً  جاً  وَمَحّ تنظيمياً  وتميز�ً 
�ل��ذي  �لعربية  �ل���دول  جامعة  جناح  نجاح  ذل��ك  ف��ي  بما  �لجميع،  و�أ�ضعد 
عنو�ن  خ��الل  م��ن  �ل��ع��رب  لبيت  و�لموحد  �لجامع  �لعربي  �لتميز  ح��وى 
)�ألف مفتاح ومفتاح(، �لذي مثل فر�ضة لالنطالق في م�ضيرة عبر �ضبعة 
�أمة عربية متكاملة ومزدهرة في مجاالت مختلفة  دور  عقود من رعاية 
�س جناح  �إمكانات دوله جميعاً، حيث كَرّ وما يمكن تحقيقه م�ضتفيد�ً من 
�الإقليم  ه��ذ�  ومكانة  قيمة  ت��ب��رز  �ل��ت��ي  �ل���دالالت  �لعربية  �ل���دول  جامعة 
�لمهم و�ل��ح��ي��وي و�الإ���ض��ت��ر�ت��ي��ج��ي ف��ي �ل��ع��ال��م. ف��م��ب��روك لكل ع��رب��ي هذ� 
�لنجاح �لباهر �لذي �أثلج �ل�ضدور، ونتطلع بحول �هلل تعالى �إلى �أن تكون 
عا�ضمة �لعو��ضم �لريا�س �لعربية �ل�ضعودية مقر�ً الإك�ضبو 2030، متو�فقاً 
مع �كتمال عام �لروؤية �ل�ضعودية �لتي يرعاها خادم �لحرمين �ل�ضريفين 
�أفكار �ضمو ولي �لعهد �الأمير �الإم��ام محمد بن  �لملك �ضلمان من لبنات 

�ضلمان.
   نجاح �إك�ضبو دبي2020 يحتم �أن يكون �لقر�ر في �لعام �لقادم الختيار 
�لريا�س الإك�ضبو �لعالمي 2030، فهذ� حق م�ضروع للوطن �لعربي �لفريد 
ومن  و�الإن�����ض��ان��ي،  و�لثقافي  و�الق��ت�����ض��ادي  �لجغر�في  بموقعه  و�لمميز 
�لريا�س  بعد  عربيا  �إك�ضبو  لنرى  �ضي�ضتمر  �لعربي  �ل�ضغف  �أن  �لموؤكد 
و�لجز�ئر  و�لمغرب  2030، في م�ضر  �لعام  به في  تفوز  �أن  بعد  �هلل  ب��اإذن 
منطقة  �أكبر  �ليوم  تحت�ضن  )جيبوتي(  �الأخيرة  وهذه  �إل��خ،  وجيبوتي... 
وجنوب  �الأفريقي  لل�ضرق  هامة  بو�بة  وتمثل  �الأفريقية  �لقارة  في  ح��رة 
حو�س �لبحر �الأحمر، فالَنّهم و�ل�ضغف �لعربي بقيادة �لعالم حتمية قائمة 

بف�ضل �أهمية �لمكان وعظمة �الإن�ضان.
دبي �إلى �أن ن�ضاهد نجاحاً     و�أي�ضاً نتطلع مع بهجة نجاح �إك�ضبو 2020 
عالمياً �آخر في وطننا �لعربي مع نهاية عامنا �لجاري وهو ��ضت�ضافة دولة 
�لعرب  ب��اإذن �هلل بهجة  لت�ضتمر  �لقدم،  لكرة  �لعالم  لكاأ�س  �ل�ضقيقة  قطر 

ونجاحاتهم �لتي ت�ضعدنا حباً وكر�مة وبهاًء.

الوطن العربي بموقعه الجغرافي يمثل 
 مساحة 

ً
المتميز عالميا،ً متوسطا

هامة من وسط الكرة األرضية بين قارتي 
 بين القارات العجوز آسيا 

ً
إفريقيا وآسيا رابطا

إفريقيا وأوروبا، ممتدا من المحيط إلى الخليج 
 على البحر األحمر وبحر العرب وخليج عدن 

ً
مطال

 
ً
والخليج العربي والبحر األبيض المتوسط مشرفا

على المحيطين الهادي والهندي، جعل منه 
 للتبادل التجاري العالمي .. ومن 

ً
مركزا رئيسيا

 كان 
ً
أقطار هامة في الوطن العربي قديما

يخرج البخور والبُن وغيرهما من منتجات زراعية 
رئيسية كبن المخا الذي كان يصدر من ميناء 

المخا اليمني في البحر األحمر وأصبح عالمة 
تجارية عالمية ''MOKKA Coffee"، وليتوج هذا 

التميز االقتصادي في عصرنا الراهن بالنفط 
والغاز أسس الحياة المعاصرة ومصدر طاقتها.

ضياء الدين سعيد بامخرمة 
سفير جمهورية جيبوتي

عميد السلك الدبلوماسي المعتمد 
لدى المملكة العربية السعودية

هم والشغف العربي بقيادة العالم 
َّ
الن

حتمية قائمة بفضل أهمية المكان 
وعظمة اإلنسان

"إكسبو دبي2020" الحدث العالمي .. العربي الهوى
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المنا�سبة  العي�ش الكريم والبيئة  ولأج��ل �سمان 
داأب��ت  وكرامتهم،  اإن�سانيتهم  لهم  يحفظ  بما  لهم 
ذات  الفئة  بهذه  لالهتمام  العربية  ال��دول  جامعة 
الخا�سية الإن�سانية، ودعت دائما اإلى ابتكار اأ�ساليب 
اأه����داف  تحقيق  ف���ي  للم�ساهمة  ج���دي���دة  واآل���ي���ات 
الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  لق�سية  ال��م�����س��ت��دام��ة  التنمية 
الخا�سة، بل وحث المجتمع للتفاعل مع هذا النوع 
القوانين  عليه  تن�ش  بما  الإن�سانية،  الق�سايا  من 

والت�سريعات الدولية والعربية والوطنية.
معالي ح�سة بنت عي�سى بوحيمد وزيرة تنمية المجتمع باالإمارات تتفقد معر�ض ااالختراعات واالبتكارات العربية في مجاالت 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة خالل اأعمال الموؤتمر التفاعلي للتكنولوجيا واالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باإك�سبو 2020 دبي 

معالي ال�سفيرة هيفاء اأوب غزالة االأمين العام الم�ساعد رئي�ض 
قطاع ال�سئون االجتماعية في اأفتتاح اأعمال الموؤتمر التفاعلي 

للتكنولوجيا واالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

سجل التاريخ اإلنساني بالعديد يحفل 
من قصص النجاح والتميز لإلنسان 

من ذوي االحتياجات الخاصة، فهم لم يعتزلوا 
الحياة العملية يوما ولم تكن اإلعاقة حائال دون 
ممارستهم ألنشطتهم العملية حسب احتياجات 

سوق العمل، بل كانت وال تزال إعاقتهم حافزا 
الكتساب مهارات تتناسب وخصوصيتهم،بل 

وأثبتوا تفوقهم وحققوا إنجازات خدمت المجتمع 
واإلنسانية، وذلك عندما يمنحون الفرصة ليكونوا 

منتجين وفاعلين في الحياة عامة.

"الجامعة" تحتفي 
بأصحاب الهمم في 

معالي ح�سة بنت عي�سى بوحيمد وزيرة تنمية المجتمع باالإمارات تتفقد معر�ض ااالختراعات واالبتكارات العربية في مجاالت االأ�سخا�ض إكسبو 2020 دبي
ذوي االإعاقة خالل اأعمال الموؤتمر التفاعلي للتكنولوجيا واالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة باك�سبو 2020 دبي 
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وق���د اأج��م��ع ال��ح�����س��ور وال��م�����س��ارك��ون ع��ل��ى تاأثير 
العالم  واأن  ال��ح��ي��اة،  مناحي  ك��ل  على  التكنولوجيا 
العربي ل ُبد اأن ي�ستثمر في التكنولوجيا الم�ساندة 
تكنولوجية  �سوق  وَخ��ل��ق  الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�سخا�ش 
التي  الَعربّية  لالبتكارات  الترويج  بجانب  عربّية، 

نعت بعقول واأياٍد عربّية ودعمها والت�سويق لها. �سُ
"طارق النابل�سي"، مدير اإدارة التنمية وال�سيا�سات 
الجتماعّية بجامعة الدول العربية، في كلمته التي 
اعتبر   ،2020 اإك�سبو  بَمعر�ش  التعريف  ت�سّمنت 
الخ��ت��راع��ات  ه��ذه  لإب����راز  ُمهمة  فر�سة  الم�ساركة 
ّممت  �سُ التي  الحديثة  التكنولوجية  والب��ت��ك��ارات 
وُنّفذت بعقول َعربّية، بما ي�سهم في الترويج لهذه 
العالمي،  الم�ستَوى  على  والب��ت��ك��ارات  الخ��ت��راع��ات 
و�سعًيا لعمل ال�سراكات الالزمة لإنتاجها بتكلفة اأقل، 
من  الأ�سخا�ش  من  ع��دد  اأكبر  تمكين  على  و���س��وًل 
ذوي الإعاقة لي�ش فقط في الدول الَعربّية، بل في 
العالم لال�ستفادة من هذه الختراعات والبتكارات 
التكنولوجية الحديثة، واأن الهدف من هذه الفعالّية 
جهود  لدعم  الَعربّية،  ال��دول  جامعة  َدور  اإب���راز  هو 
دولها الأع�ساء الرامية اإلى زيادة تمكين الأ�سخا�ش 
ذوي الإعاقة وتنفيذ التفاقيات والمواثيق الَعربّية 
الدولّية المتعلقة بخطة التنمية الم�ستدامة 2030.

التنمّية  اإدارة   - الجتماعي  القطاع  قام  ثم  ومن 
وال�سيا�سات الجتماعّية، بعر�ش فيلم كرتوني حول 
اأبرز  ال��ذي  والتكنولوجيا،  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ش 
الأ�سخا�ش  حياة  في  والب��ت��ك��ارات  الخ��ت��راع��ات  َدوَر 

زي���ادة  ف��ي  ف��اع��ل  ب�سكل  ت�سهم  ال��ت��ي  الإع���اق���ة،  ذوي 
الندماج وتح�سين حياة الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.

جل�سات العمل
ن��اق�����ش ال��م��وؤت��م��ُر م��و���س��وَع��ه م��ن خ���الل جل�سات 
تقديم  خ��الل  وم��ن  ال���وزراء  تراأ�سها  تفاعلّية،  عمل 
�سة وا�ستعرا�سات لأبرز الختراعات  عرو�ش متخ�سّ
والبتكارات، بالتركيز على الختراعات والبتكارات 
المميزة لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة، الذين ا�ستطاعوا 
اأف�سل،  ح��ي��اة  اإل���ى  بالتكنولوجيا  حياتهم  تحويل 

و�سّهلت اندماَجهم ب�سكل اأكبر في المجتمع.
جل�سة العمل االأولى

وزي����������ادة  ال�����ك�����ام�����ل  الن��������دم��������اج  دع��������م  "نحو 
وال�سيا�سات  التنمية  اإدارة  ق��ام��ت  التمكين"،حيث 
الَعربّية بتقديم عر�ش  الدول  الجتماعّية بجامعة 
م، وم��ن ثم  لل�سُّ العربي  الإ���س��اري  "القامو�ش  ح��ول 
واأ���س��ار  الخ�سو�ش.  ه��ذا  ف��ي  ك��رت��ون��ي  ع��ر���ش فيلم 
الفيلم على حر�ش جامعة الدول الَعربّية على تعزيز 
م، من خالل اإطالق مجل�ش وزراء  ل بين ال�سُّ التوا�سُ
ال�سوؤون الجتماعّية العرب، القامو�ش العَربي للغة 
الإ���س��ارة، ال��ذي ُجمعت فيه الإ���س��ارات الأكثر �سيوًعا 
العرب  م  ال�سُ فيها  يت�سارك  عربّية  اإ���س��ارات  لتكون 
القامو�ش  الإ���س��ارات في هذا  لقاءاتهم، وقد جمعت 

الفريد من نوعه في العالم في جزئين.
جل�سة العمل الثانية

كانت حول اأحدث التقنيات الم�ستخَدمة الحديثة 
في مجال الإعاقة.

جل�سة العمل الثالثة
والبتكارات  الختراعات  لدعم  ال�سراكة  "نحو 

الناجحة".
وت���وج���ت ال��ج��ل�����س��ة ال��خ��ت��ام��ي��ة ب��ق��ي��ام ال�����س��ف��ي��رة 
رئي�ش  الم�ساعد  العام  الأمين  غزالة"،  اأبو  "هيفاء 
اإدارة  م��دي��ر  وال�سيد  الج��ت��م��اع��ّي��ة،  ال�����س��وؤون  ق��ط��اع 
وزارة  عن  وممثل  الجتماعّية،  وال�سيا�سات  التنمية 
تنمية المجتمع، بت�سليم ال��دروع لل�سادة المنظمين 
تكريم  تم  ا  واأي�سً التنظيم،  وال�سركاء في  للموؤتمر، 
ال��م��خ��ت��رِع��ي��ن وال��م��ب��ت��ك��ري��ن م���ن الأ���س��خ��ا���ش ذوي 

الإعاقة.
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رئي�ش  الم�ساعد  العام  الأمين  اأبوغزالة"،  "هيفاء 
"لوؤي  الدكتور  و�سعادة  الجتماعّية،  ال�سوؤون  قطاع 
�سبانة"، المدير الإقليمي ل�سندوق الأمم المتحدة 
المطيري"،  "فايز  ال���دك���ت���ور  و����س���ع���ادة  ل��ل�����س��ك��ان، 
با�سم  الَعربّية، وكلمة  العمل  العام لمنظمة  المدير 
وزارة  األقتها  الإع��اق��ة،  ذوي  من  العرب  المبتكرين 
تنمية المجتمع في دولة الإمارات الَعربّية المتحدة.
ال��ع��ام لمنظمة العمل  ال��م��دي��ر  ال��م��ط��ي��ري،  ف��اي��ز 
الَعربّية،اأكد على اأولوية ق�سايا الإعاقة في اهتمامات 
ال�سراكات  لبناء  ُمهًما  منبًرا  تمثل  التي  المنظمة 
وتوطيد اأطر التعاون والتن�سيق بين اأطراف الإنتاج 
الثالثة )الحكومات، واأ�سحاب العمل، والعمال( في 
ذات  والدولّية  الَعربّية  والمنظمات  الَعربّية  ال��دول 
ال�سلة، مما يعزز من تكاُمل الأدوار وتباُدل الخبرات 
واأف�سل الممار�سات المتعلقة باإدماج الأ�سخا�ش ذوي 

الإعاقة على الم�ستوى العربي.
نف�ش التوجه �سلكته ال�سفيرة "هيفاء اأبو غزالة"، 
الأم���ي���ن ال���ع���ام ال��م�����س��اع��د رئ��ي�����ش ق���ط���اع ال�����س��وؤون 
الجتماعّية بالأمانة العامة لجامعة الدول الَعربّية، 
ب�سرورة توطيد اأطر التعاون والتن�سيق بين جميع 
لو�سع  العالقة،  ذات  والدولّية  الَعربّية  المنظمات 
اأ�ُس�ش دمج الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة في كل المجالت.
فيما حث الدكتور "لوؤي �سبانة"، المدير الإقليمي 
الَعربّية،  للدول  لل�سكان  المتحدة  الأم��م  ل�سندوق 
على ال�سراكة بين الأم��م المتحدة وال��دول الَعربّية 
وم��وؤ���ّس�����س��ات ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ال��م�����س��ت��رك والل���ت���زام 

الأممي بدعم الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.

�سمن فعاليات الجامعة العربية في اإك�سبو 2020 
بدبي، نظم قطاع ال�سوؤون الجتماعّية )اإدارة التنمية 
لمجل�ش  الفنّية  الأمانة   - الجتماعّية  وال�سيا�سات 
مع  بالتن�سيق  ال��ع��رب(،  الجتماعّية  ال�سوؤون  وزراء 
ال��َع��رب��ّي��ة  الإم�����ارات  ب��دول��ة  المجتَمع  تنمية  وزارة 
الَعربّية  العمل  منظمة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال��م��ت��ح��دة، 
والأك��ادي��م��ي��ة  لل�سكان  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م  و���س��ن��دوق 
البحري،  وال��ن��ق��ل  والتكنولوجيا  للعلوم  ال��َع��رب��ّي��ة 
ذوي  والأ�سخا�ش  للتكنولوجيا  التفاعلي  "الموؤتمر 
الَعربّية  والبتكارات  الختراعات  وَمعر�ش  الإعاقة، 
عنوان  تحت  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ش  مجالت  في 
 3 التمكين"،  وزي��ادة  الكامل  الندماج  دعم  "نحو 

دي�سمبر 2021، خالل فعاليات اإك�سبو 2020 دبي. 
اندرجت الفعاليات �سْمن احتفالت اإك�سبو 2020 
دبي، باليوم العالمي لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة، لإبراز 
الجهود الَعربّية ب�سكل عام لدعم حقوق الأ�سخا�ش 
والبتكارات  لالختراعات  والترويج  الإع��اق��ة،  ذوي 
الَعربّية،  الدول  واأيديهم في  بعقولهم  نعت  التي �سُ
وك���ذل���ك ال��م��وؤ���ّس�����س��ات، وب���دع���م ال��ح��ك��وم��ات لتلك 

الختراعات والبتكارات، بهدف زيادة اإدماج وتمكين 
تلك الفئة المهمة في المجتمع.

ولعل اأهم اأهداف الموؤتمر التفاعلي  للتكنولوجيا 
والأ�سخا�ش ذوي الإعاقة، كان هو  اإبراز دور جامعة 
الدول الَعربّية لدعم جهود دولها  الأع�ساء الرامية 
الإع��اق��ة وتنفيذ  الأ�سخا�ش ذوي  زي��ادة تمكين  اإل��ى 
التفاقيات والمواثيق الَعربّية الدولّية ذات ال�سلة، 
ل �سيما التفاقية الدولّية لحقوق الأ�سخا�ش ذوي 
ب��ه،  ال��غ��اي��ات ذات ال�سلة  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  الإع���اق���ة، 
وخطة التنمية الم�ستدامة 2030، وذلك ف�ساًل عن 
اإب��راز التعاون الذي تقوم به الجامعة لتحقيق تلك 
الأه��داف من خالل ال�سركات الوا�سعة مع الأجهزة 
والمنظمات  المتحدة  الأم���م  وك���الت  ف��ي  الَمعنية 

الإقليمية والدولّية الأخَرى.
ا�ستهل الموؤتمر اأعماله بكلمات افتتاحية من كل 
وزي��ر  بوحيمد"،  عي�سى  بنت  "ح�سة  الأ���س��ت��اذة  م��ن 
تنمية المجتمع في دولة الإمارات الَعربّية المتحدة، 
ال�����س��وؤون  وزراء  ل��م��ج��ل�����ش   )40( ال������دورة  ورئ��ي�����ش 
الدكتورة  ال�سفيرة  وال�سيدة  ال��ع��رب،  الجتماعّية 

هيفاء أبوغزالة: ضرورة توطيد أطر التعاون 
والتنسيق بين جميع المنظمات لوضع أسس 
دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في كل المجاالت

العالم العربي ال ُبد أن يستثمر في 
التكنولوجيا المساندة لألشخاص ذوي 
لق سوق تكنولوجية عربّية

َ
اإلعاقة وخ
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التوا�ضل الح�ضاري
للتوا�صل  ج�صر  ال��َع��رب��ّي��ة:  "اللَغة  �صعار  تحت 
للَغة  العالمي  باليوم  االحتفال  اأقيم  الح�صاري" 
ال��َع��رب��ّي��ة ف���ي اإك�����ص��ب��و 2020 دب����ي، ���ص��م��ن اأج��ن��دة 
فيما  اإك�صبو  معر�ض  ِقَبل  من  المقررة  الفعاليات 
ال��ت��ي ينظمها  ال��دول��ي��ة  ب��االأي��ام  يخ�ض االح��ت��ف��ال 
م�صوؤولو اإك�صبو للم�صاركين الدوليين في المعر�ض 

العامة  االأم��ان��ة  ال��ع��ال��م��ي، وت��م ذل��ك بتنظيم م��ن 
يوم  دب��ي،   2020 واإك�صبو  الَعربّية  ال��دول  لجامعة 
ا بجناح اال�صتدامة،  18 دي�صمبر 2021 – قاعة تيرَّ
وُيعتبر  العالم،  في  اللغات  اأه��م  اإح��دى  باعتبارها 
هذا اليوُم بمثابة نداٍء للتاأكيد ُمَجدًدا على الدور 
ج�صور  م��ّد  الَعربّيةفي  اللَغة  ت��وؤّدي��ه  ال��ذي  الُمهم 

الو�صال بين االأَمم.

اأقيم االحتفال باللَغة الَعربّية في الثامن ع�صر 
دي�����ص��م��ب��ر، ت��زام��ن��ا م��ع ال��ي��وم ال����ذي اأ����ص���درت فيه 
ال��م��ت��ح��دة ق���راَره���ا رق��م  ال��ع��اّم��ة ل���أَم��م  الجمعية 
بموجبه  يقر  وال���ذي   ،1973 ع��ام  دي�صمبر   3190
اإدخال اللَغة الَعربّية �صمن اللغات الر�صمية ولغات 

العمل في االأمم المتحدة.
"اأحمد  ال�صيد  معالى  بح�صور  االحتفال  تميز 
اأبوالغيط"- االأمين العام لجامعة الدول الَعربّية، 
ومعالي الوزيرة"نورة بنت محمد الكعبي"- وزيرة 
الثقافة وال�صباب بدولة االإمارات، والدكتور"محمد 
ولد اأعمر"- المدير العام للمنظمة الَعربّيةللتربية 
بن  "علي  "االألك�صوا"،والدكتور  والعلوم  والثقافة 
العام للمجل�ض الدولي  عبد اهلل مو�صى"- االأمين 
للَغة الَعربّية-، و�صفراء وقنا�صل الدول الَعربّيةفي 
دول����ة االإم�������ارات، وال��م��ف��و���ص��ي��ن ال��ع��اّم��ي��ن ل��ل��دول 
اأجنحة  وم��دي��ري  دب��ي،   2020 اإك�صبو  في  الَعربّية 
الدولية  والمنظمات  واالأجنبية  الَعربّية  ال���دول 

واالإقليمية في اإك�صبو 2020 دبي، والمفو�ض العام 
لمتحف اإك�صبو الدولي، واالأكاديمية الَعربّيةللعلوم 

والتكنولوچيا والنقل البحري.
بوابة اال�ضتدامة

لجامعة  العام  ل�أمين  اال�صتدامة  بوابة  ُفتحت 
العالمي  الَعربّية بمنا�صبة االحتفال باليوم  الدول 
العرب  والقنا�صل  ال�صفراء  ورافقه  الَعربّية،  للَغة 
ال��م��ع��ت��م��دون ف��ي دول���ة االإم������ارات، وممثلو ال���دول 
ال��َع��رب��ّي��ة ف���ي اإك�����ص��ب��و م���ن ال��م��ف��و���ص��ي��ن ال��ع��اّم��ي��ن 
وم��دي��ري االأج��ن��ح��ة ال��ر���ص��م��ي��ة، اإ���ص��اف��ة اإل���ى كبار 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ات ال��م�����ص��ارك��ة ف���ي االح���ت���ف���ال ب��ال��ي��وم 

العالمي للَغة الَعربّية.
الجامعة  الر�صمية لجناح  الزيارة  �صت  كما ُخ�صّ
العالمي  باليوم  االحتفال  في  الَعربّيةللم�صاركين 
وذلك  العام،  االأمين  ال�صيد  برئا�صة  الَعربّية  للَغة 
للتعريف بر�صالة الجامعة الَعربّية واإنجازاتها في 

مختلف مجاالت العمل العربي الجماعي.
العالمي  ال��ي��وم  لفعالية  الر�صمي  االف��ت��ت��اح  اأّم���ا 
ا ب��ج��ن��اح  ل��ل��َغ��ة ال���َع���رب���ّي���ة، ف��ق��د ت���م ف���ي ق��اع��ة ت���ي���رَّ
ج�صر  الَعربّية:  "اللَغة  ع��ن��وان:  تحت  اال�صتدامة 

للتوا�صل الح�صاري".
واأل��ق��ى ك��ل م��ن االأم��ي��ن ال��ع��ام، ووزي���رة الثقافة 
واالأم��ي��ن  ل�إليك�صو،  ال��ع��ام  وال��م��دي��ر  االإم��ارات��ي��ة، 
كلماتهم  ال��َع��رب��ّي��ة،  للَغة  ال��دول��ي  للمجل�ض  ال��ع��ام 

الر�صمية ل�حتفال.

أبو الغيط: لغتنا تزدهر بالتواُصل مع اآلخر، 
ا وعطاًء وتنحسر وتتجّمد باالنغالق على 

ً
أخذ

الذات والخوف من الوافد

معالي اأحمد اأبو الغيط يتفقد معر�ض "اللغة: ج�ضر للتوا�ضل الح�ضاري" الذي نظمه جناح الجامعة العربية بالتن�ضيق مع جناح 
متحف اإك�ضبو الدولي على هام�ض اأعمال االحتفال باليوم العالمي للغة العربية في اإك�ضبو 2020 دبي

ة 
َ

ة أصيلة ذات ُبعد ثقافي وديني وَحضاري ال ُيمكن تجاُهلها أو اللغ
َ

الَعربّية لغ
ة الرسمّية لجميع الدول التي 

َ
 من الَمرتبة الثانية، وهي اللغ

ً
ة

َ
اعتباُرها لغ

تشكل جامعة الدول الَعربّية، والتي يبلغ َعَدُدها اثنتين وعشرين دولة، والتي تمتد من 
ة األم، إذ يتحدث بها 

َ
عتبر اللغ

ُ
جنوب غرب آسيا إلى شمال غرب إفريقيا.وهي بذلك ت

ة 
َ

َسمة من مختلف أنحاء العالم، لذا ُيَعّد اليوُم العالمّي للغ
َ
ما يزيد على 290 مليون ن

 لالحتفال من أْجل إبراز المساهمات العظيمة التي قّدمتها اللغة العربية 
ً

الَعربّية فرصة
للحضارة البشرّية.

"اللغة الَعربّية: جسر للتواصل الحضاري"
االحتفال باليوم العالمي للغة الَعربّية .. إكسبو 2020 دبي

يتحّدث بها ما يزيد على 290 مليون نسمة من مختلف 
أنحاء العالم واالحتفال نداء للتأكيد على الدور الذي 

ة الَعربّية في مّد جسور التواصل
َ

تؤّديه اللغ

معالي اأحمد اأبو الغيط االأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة بدولة االإمارات العربية المتحدة خالل افتتاح 
اأعمال االحتفال باليوم العالمي للغة العربية باك�ضبو 2020 دبي
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وعابرة ل�أزمنة والحدود".
تر�صيخ  ب��ج��ه��ود  ن��ن��ه�����َض  اأن  "نريد  واأ���ص��اف��ت: 
و�ص�م،  وَمحبة  وثقافة  علوم  لغَة  لتظل  الَعربّية، 
وت�ٍق  ل  توا�صُ وج�صَر  واإرثنا  قيمنا  تعك�ض  وهوية 
"لطالما  اأن���ه  م��وؤك��دة  م��ن حولنا"،  ال��ث��ق��اف��ات  م��ع 
ومن�صًة  الثقافات،  لت�قي  وجهًة  االإم���ارات  كانت 
للفكر وال��م��ع��رف��ة، وح��ا���ص��ن��ة ل����إب���داع واالب��ت��ك��ار، 
وتولي قيادة االإمارات اهتماًما كبيًرا للغة الَعربّية؛ 
دعم  اإلى  الهادفَة  المبادراِت  ع�صراِت  اأطلقت  حيث 
وتطوير  كنوزها  ��ون  و���صَ ون�صرها  الَعربّية،  اللغة 

م�صاراتها فكًرا وعلًما، محلًيا وعالمًيا".
ولعله وكما اأ�صارت اأنه"من اأبرز تلك المبادراِت 
ال��َع��رب��ّي��ة، وتحدي  للغة  را���ص��د  ب��ن  ج��ائ��زَة محمد 
للغة  اأب���و ظبي  م��رك��ز  وتاأ�صي�ض  ال��ع��رب��ي،  ال��ق��راءة 
ال�صارقة"،  ف��ي  ال��َع��رب��ّي��ة  اللغة  ومجمع  ال��َع��رب��ّي��ة، 
االأج�����زاء  ����ص���دور  ���ص��ه��ر  ق��ب��ل  "�صهدنا  م�����ص��ي��ف��ة: 
ال��خ��م�����ص��ة االأول�����ى م���ن ال��م��ع��ج��م ال��ت��اري��خ��ي للغة 
الأربعين  ا�صتمر  جهد  ثمرة  ج��اء  وال���ذي  الَعربّية 
ع���اًم���ا م���ن ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن محمد 
ال�صارقة..  االأعلى حاكم  المجل�ض  القا�صمي ع�صو 
اإ�صافة نوعية للمكتبة الَعربّية، يوؤّرخ للَمّرة االأولى 
عبر  ا�صتخدامها  وت��ح��والت  ال�صاد  لغة  لمفردات 
اللغويين والباحثين  ال�17 قرًنا الما�صية". داعية 
والعلماء اإلى درا�صته واال�صتفادة منه في موؤلفاتهم 

واأبحاثهم.
ولفتت اإلى اأن لغتنا اليوم تواجه تحديات، ولكن 
الحلول متاحة، وتحتاج فقط اإلى ت�صافر جهودنا 
ا�صتعادة  اأج��ل  م��ن  ومجتمعات،  حكومات  جميًعا، 
اأمجادها، ولتحقيق ذلك اأ�صارت اإلى انه "في اإطار 
وتعزيز  الَعربّية  بلغتنا  بالنهو�ض  االإم��ارات  التزام 

من  العديد  م��ع  بال�صراكة  قمنا  عالمًيا،  مكانتها 
اللغة  حالة  تقرير  باإ�صدار  �صة،  المتخ�صّ الجهات 
ير�صد  بحثي  تقرير  وه��و  وم�صتقبلها،  ال��َع��رب��ّي��ة 
على  وللبناء  تواجهها..  التي  والتحدياِت  واقَعها 
وزارة  تنّظم  تو�صياته،  ومناق�صة  التقرير  نتائج 
مركز  مع  بال�صراكة  االإماراتية،  وال�صباب  الثقافة 
اأبو ظبي للغة الَعربّية في مركز اأبو ظبي للَمعار�ض 
حكومي  ح��دث  اأوَل  ُتَعد  التي  الَعربّية  اللغة  قمة 
من  جملة  مناق�صة  بهدف  الم�صتوى،  بهذا  ر�صمي 
المو�صوعات، وبحث �ُصبل التعاون الإط�ق م�صاريع 

جديدة في مجال اللغة الَعربّية".
لغة كونية

الدكتور علي بن عبداهلل بن مو�صى، االأمين العام 
للمجل�ض الدولي للغة الَعربّية �صرح: اإننا اليوم مع 
اً جهود  �صاحبة الج�لة اللغة الَعربّية.. م�صتعر�صً
ال�صنوي  وموؤتمره  الَعربّية  للغة  الدولي  المجل�ض 
الَعربّية،  اللغة  وق��ان��ون  اأطلقها  التي  وال��م��ب��ادرات 
الَعربّية،  للغة  الرقمية  الدولية  المكتبة  وكذلك 
وال  م�صتقبلها  يحدد  الَعربّية  حا�صر  اأن  مو�صحا 
ي��م��ك��ن اأن ن��ن��ج��ح ع��ال��م��ًي��ا ون��ح��ن ن��ت��راج��ع داخ��ل��ًي��ا 
الَعربّية  "اللغة  اأن  اإلى  م�صيًرا  الَعربّية.  لغتنا  مع 
القراآن  لغة  كونية عندما �صارت  لغة  اإل��ى  تحولت 

الكريم".
وط��ال��ب ب�����ص��رورة م��واج��ه��ة ال��ت��م��ّرد على اللغة 
اإغ�ق  خطورة  من  محذًرا  ووع��ي،  بحزم  الَعربّية 
بحجة  الَعربّية  بالجامعات  الَعربّية  اللغة  اأق�صام 
�صوق العمل، مطالًبا بفتح فروع للجامعات الَعربّية 

في دول العالم.
للغة  ال��دول��ي  للمجل�ض  ال��ع��ام  االأم��ي��ن  وت��ق��ّدم 
الَعربّية باقتراح تاأ�صي�ض منظمة الترجمة الَعربّية، 

وت���ت���ول���ى ال����دول����ة ال��م�����ص��ت�����ص��ي��ف��ة ت��ق��دي��م اأ���ص��ك��ال 
المنظمة  ه��ذه  ت��ك��ون  واأن  المنظمة  ل��ه��ذه  ال��دع��م 
للغة  دع��م��ه  ف��ي  دب��ي   2020 اإك�صبو  اإن���ج���ازات  اأح���د 
الَعربّية واأن تكون المنظمة اأ�صا�ًصا لتوطين العلوم 
وج�صًرا  العلمية  والمجاالت  العالمية  والمعارف 

ل الح�صارات. لتوا�صُ
العام  المدير  اأع��م��ر،  ول��د  ال��دك��ت��ور محمد  اأّم���ا 
ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��َع��رب��ّي��ةل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم 
)االألك�صو(، فا�صتعر�ض دور اللغة الَعربّية وف�صلها 
اأن تاريخنا هو بع�ض  على االإن�صانية كلها، معتبًرا 
وعقيدتنا  ه��وي��ت��ن��ا  ه��ي  ف��ال��ل��غ��ة  لغتنا  ت��اري��خ  م��ن 

وتوا�صلنا مع االآخرين.
وط���ال���ب ب��ال��ت��و���ص��ع ف���ي ال��ل��غ��ة ب��اال���ص��ت��ف��ادة من 
ال��ت��ك��ن��ول��وچ��ي��ا ال���ح���دي���ث���ة وت���ط���ب���ي���ق���ات  ال���ذك���اء 
اال���ص��ط��ن��اع��ي، الف���ت���اً اإل�����ى ال��ع��م��ل ع���ل���ى  اإط�����ق 
قريًباً،  الَعربّية  للغة  الم�صترك  المرجعي  االإط��ار 
اللغة  ح��ال��ة  تقرير  ب��م��ب��ادرة  اأعمر"  "ولد  واأ���ص��اد 
في  وال�صباب  الثقافة  وزارة  اأ�صدرته  الَعربّيةالذي 
االإمارات، وا�صًفا التقرير بالنوعي والم�صاهمة في 

تطوير االأعمال والمبادرات ل� “اللغة الَعربّية".
 معر�ض الخط العربي:

الَخط  معر�ض  افتتح  االحتفال،  هام�ض  وعلى 
الَعربّية  الجامعة  جناح  ا�صت�صافه  ال��ذي  العربي 
ومتحف  للَمعار�ض  الدولي  المكتب  مع  بالتعاون 
وجناحي  المتحدة،  االأم��م  وجناح  الدولي،  اإك�صبو 
فنية  اأعمااًل  المعر�ض  وت�صّمن  وال�صعودية.  قطر 
لبع�ض  ال��ع��رب��ي  ال��خ��ط  كتابة  ف��ي  مبتكرة  ب��ط��ُرق 
وال�����ص��ع��ودي��ة وق��ط��ر،  ل��ب��ن��ان  ال��ع��رب م��ن  الفنانين 
وا�صتعر�ض المعر�ض اأ�صول وجذور الخط العربي 
وتطوره، وكذلك الربط بين الح�صارتين الَعربّية 

وال�صينية من خ�ل الت�صابه الَخّطي.

لوحة "الهوية" بخط الفنان الكاليجرافيتي ال�ضعودي نغيم�ضي �ضمن اأعمال معر�ض "اللغة العربية: ج�ضر للتوا�ضل الح�ضاري" الذي 
اقيم في جناح جامعة الدول العربية في اإك�ضبو 2020 دبي 

ا. �صاعرة اأي�صً
وث��ّم��ة ج��ه��د م��ط��ل��وب م��ن اأج����ل ت��ع��زي��ز ح�صور 
الَعربّيةكو�صيط لنقل وتلقي العلوم والتكنولوچيا، 
وه����و ج���ه���ٌد ي��ت��ع��ي��ن اأن ت�����ص��ط��ل��ع ب���ه ال��ح��ك��وم��ات 
المثقفون  العلمية واالأكاديمية، وكذا  والموؤ�ّص�صات 

العرب المهتمون بق�صية اللغة وم�صتقبلها.
وع���ن م���ب���ادرة االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ج��ام��ع��ة ال���دول 
الَعربّية، �صرح اأبوالغيط اأنه �صوف يتم اإط�ق �صهر 
اللغة الَعربّية لي�صتمر حتى 22 مار�ض تاريخ تاأ�صي�ض 
ج��ام��ع��ة ال����دول ال��َع��رب��ّي��ة، ب��ال��ت��ع��اون م��ع المجل�ض 
الدولي للغة الَعربّية الذي نت�صرف برئا�صة اأمانته 
العاّمة، موؤكدا اأن "الَعربّية بخير ما دام الناطقون 
لتراثها  حافظين  واإمكاناتها  ف�صلها  يعرفون  بها 
مقتنعين  ومكانتها،  ب��دوره��ا  موؤمنين  ور�صالتها، 
الثقافة  على  انفتاحها  وتعزيز  تجديدها  باأهمية 

العالمية".
عابرة لالأزمنة والحدود

الكعبي"-  محمد  بنت  "نورة  اأك���دت  وب���دوره���ا، 
ما  االإم������ارات-اأن  ب��دول��ة  وال�صباب  الثقافة  وزي���رة 
يجب القيام به هو ا�صت�صعار اللغة والتدخل المبكر 
الَعربّيةلديهم،  اللغة  على  للحفاظ  ال�صغار  عند 
حيث ق��ال��ت: "على اأر����ض االإم����ارات وت��ح��دي��ًدا في 
اإك�����ص��ب��و 2020 دب����ي، ت��ت��وا���ص��ل ال���ُع���ق���وُل وت��ت���ق��ى 
نعمل  الناجحة.. هنا  التجارَب  ونت�صارك  الثقافات 
لنا، ول�أجيال  اإ�صراقاً  اأكثر  مًعا من اأجل م�صتقبل 
ال��ذي  المكان  ه��ذا  ف��ي  ال��ي��وم،  هنا  نلتقي  المقبلة 
احتفاًء  دول��ة،   190 من  اأكثر  من  م�صاركين  يجمع 
 18 ي�صادف  ال��ذي  الَعربّية،  للغة  العالمي  باليوم 
مكانة  على  ال�صوَء  لن�َصلط  ع��ام،  كل  دي�صمبر  من 
لغة ال�صاد ونقول للعالم من حولنا اإن لغَتنا حية 
ومرنة  لغةمتجددة  نقّدَمها  اأن  نريد  وح��ا���ص��رة.. 

نع الم�ضتقبل �ضُ
اأب���و  "اأحمد  اأع������رب  االف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  ف���ي 
الَعربّية- ال��دول  لجامعة  العام  االأمين  الغيط"- 
عن امتنانه العميق لحكومة دولة االإم��ارات التي 
ل��م ت��دخ��ر ج��ه��ًدا ل��دع��م جامعة ال���دول ال��َع��رب��ّي��ة، 
بال�صكل  دبي   2020 اإك�صبو  في  م�صاركتها  وتي�صير 
المتميز وعبر عن ذلك في كلمته: "نحتفل اليوم 
عنوان  تحت  العالمي  يومها  الَعربّيةفي  باللغة 
ال��ح�����ص��اري(،  للتوا�صل  ج�صر  ال��َع��رب��ّي��ة:  )ال��ل��غ��ة 
دبي   2020 اإك�صبو  ر�صالة  مع  ين�صجم  �صعاٌر  وه��و 
ل  فالتوا�صُ الم�صتقبل(،  نع  و�صُ العقول  ل  )توا�صُ
ه���و غ��اي��ة ال��ل��غ��ة ووظ��ي��ف��ت��ه��ا وي��رت��ب��ط م�����ص��ت��َوى 
ل، الح�صاري والفكري، بمَدى قدرة اللغة  التوا�صُ
للتكيف  اإمكانيات  من  تتيحه  وبما  تحقيقه،  على 
مع نظم ثقافية مختلفة"، واأكد اأن "اللغة الَعربّية 
كانت اأداة رئي�صية ل�صناعة واحدة من اأكبر �صبكات 
ل التي عرفها التاريخ الب�صري"، واأ�صاف:  التوا�صُ
واأعني هنا  اآخر...  ت�صبق حدثا  "هذه االحتفالية 
الثقافة  وزارة  تنظمها  التي  الَعربّية  اللغة  قمة 
وال�����ص��ب��اب ب��دول��ة االإم������ارات ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 
على  تنظم  قمة  اأول  وهي  الَعربّية،  للغة  اأبوظبي 

م�صتوى حكومي رفيع ن�صعد بالم�صاركة فيها".
عرفت  ق��د  العربية  اللغة  اأن  فيه  ال�صك  ومما 
ط����وال ال���ق���رون ال��م��ا���ص��ي��ة ازده������ارا وا���ص��ع��ا، من 
الح�صارة الَعربّية في ع�صرها الذهبي منذ القرن 
االأم��ي��ن  ا�صتعر�صه  م��ا  وه���و  ال��م��ي���دي،  ال��ث��ام��ن 
�صبكة  عن  نتحّدث  "اإننا  بقوله:  اأبوالغيط  العام 
وا���ص��ع��ة م���ن ح����دود ال��م��ح��ي��ط االأط��ل�����ص��ي، وح��ت��ى 
ثقافات  احت�صنت  ال�صبكة  ه��ذه  ال�صين،  ح���دود 
العن�صر  اأن  واأع��راًق��ا متنوعة، غير  واأدي��اًن��ا  �صّتى، 
اللغة  ه���ذه  ال��َع��رب��ّي��ة،  ال��ل��غ��ة  ك���ان  فيها  الرئي�صي 

ه��ي ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ك���ً� م��ن ال���خ���وارزم���ي، ال��م��ول��ود 
المي�دي،  الثامن  القرن  في  وعا�ض  خ���وارزم،  في 
وابن �صينا، المولود في ُبخاَرى اأوزباك�صتان حالًيا، 
وع��ا���ض ف��ي ال��ق��رن ال��ح��ادي ع�صر ال��م��ي���دي، واب��ن 
ر�صد، المولود في قرطبة، وعا�ض في القرن الثالث 
في  وعا�صوا  ُول��دوا  الذين  ه��وؤالء  المي�دي،  ع�صر 
األ�َصنة  وتحّدثوا  متباينة  واأم��اك��ن  مختلفة  اأزم��ن��ة 
�صّتى، جزًءا من عالم عقلي واحد، وم�صاركين في 
ثقافة واحدة تمثل اللغة الَعربّية نواتها االأ�صا�صية، 
اأن  اإل��ى  م�صيرا  اأو�صالها"،  بين  الجامع  وال��راب��ط 
ْرح الثقافة الَعربّيةفي ع�صرها  اللبنة االأولى في �صَ
للمَدى  لُيده�ض  المرَء  واإن  الترجمة،  الذهبي هي 
ال����ذي ذه���ب اإل��ي��ه ال���ع���رُب ف��ي ال��ت��رج��م��ة، م�صيفا 
وعطاًء  اأخًذا  االآخر،  مع  ل  بالتوا�صُ تزدهر  "لغتنا 
والخوف  ال��ذات  على  باالنغ�ق  وتتجّمد  وتنح�صر 
من الوافد، ولي�ض �صدفة اأن ع�صر انزواء الح�صارة 
ا ع�صر انحدار اللغة الَعربّية لي�ض  الَعربّية كان اأي�صً
بها  َمن ينطقون  لتَحّجر عقول  واإنما  لعيٍب فيها، 
اأ�صيرة  تقع  المتجددة  البديعة  لغتنا  وجدنا  حتى 

لب�غة مكّررة وتراكيب محفوظة معلبة".
وفي �صياق مت�صل، اأ�صاد"اأبو الغيط" بالمبادرات 
الَعربّية،  واإل���ى  م��ن  الترجمة  لدعم  اأطلقت  التي 
"كلمة" لمركز  المثال: م�صروع  �صبيل  ومنها على 
ال��َع��رب��ّي��ة، وج��ائ��زة خ��ادم الحرمين  اأب��و ظبي للغة 
"ترجم"  وبرنامج  للترجمة،  العالمية  ال�صريفين 
اأنه  اآل مكتوم، مو�صحا  را�صد  بن  لموؤ�ّص�صة محمد 
"ي�صعب الحديث عن نه�صة جديدة للغة الَعربّية 
واالإب�����داع  ال��ع��ل��م��ي  االإن���ت���اج  م�صكلة  م��ع��ال��ج��ة  دون 
واالبتكار العربي". الفًتاً اإلى اأن اللغة الَعربّيةلديها 
م��ن االإم��ك��ان��ات و�صعة االأل��ف��اظ واال���ص��ت��ق��اق��ات، ما 
لغة  اإلى جوار كونها  بامتياز  لغة علٍم  يجعل منها 

جانب من جل�ضات االحتفال باليوم العالمي للغة العربية في اإك�ضبو 2020 دبي
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من الإن��ت��اج العالمي خ��ال رب��ع ق��رن المن�صرم، 
بينما الن�صبة في اأوروبا 50 %. وعدد كتب الثقافة 
ل  العربي  العالم  في  �صنوياً  ُتن�صر  التي  العامة 
في  م��ث��ًا  ي�صدر  بينما  ع��ن��وان،  اآلف   5 يتجاوز 

الوليات المتحدة نحو 300 األف عنوان �صنوياً.
من جهتها، اأكدت الدكتورة اإينا�س عبد الدايم 
وزي�����رة ال��ث��ق��اف��ة ف���ي م�����ص��ر، اأه��م��ي��ة ال��ع��اق��ات 
الوطيدة والروؤى والأهداف الم�صتركة بين كافة 
موؤتمرات  نتائج  وا�صتعر�صت  وم�صر،  الأع�صاء 
 2016 منذ  عنها  نتج  وم��ا  ال��ع��رب  الثقافة  وزراء 

حتى العام الجاري.
خطة �شاملة

العام  المدير  الدكتور محمد ولد اعمر  وقال 
اأن  م��ن��ذ  ال��م��ن��ظ��م��ة  "اإن  »الأل���ك�������ص���و«:  ل��م��ن��ظ��م��ة 
للثقافة  ال�صاملة  الخطة  مراجعة  على  عكفت 
ال��ع��رب��ي��ة وت��ح��دي��ث��ه��ا، ���ص��رع��ت ف���ي ال���ص��ت��ج��اب��ة 
لمتطلبات اأخرى تلبية لأولويات الدول العربية 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا، ط��ب��ق��اً ل��م��ا اأق����ره ال��م��وؤت��م��ر ال��ع��ام 
للمنظمة وما ت�صمنته ميزانيتها للدورة المالية 
اإلى  و�صعت  واأن�صطة،  برامج  من   2021  -  2020
الدولية  الهيئات  مع  والتن�صيق  الحوار  موا�صلة 
المعرفة  بتطوير  المعنية  العربية  والمنظمات 
وخ��دم��ة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وت��ن��م��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة مثل 
التربية  وم��ك��ت��ب  و»الإي�����ص��ي�����ص��ك��و«  »ال��ي��ون��ي�����ص��ك��و« 
وتعاون  اإط��ار عمل  الخليج، �صمن  العربي لدول 
و���ص��راك��ة م�����ص��ت��دام��ة م��ن اأج����ل ���ص��م��ان ال��ح��ق��وِق 

الثقافيةِ للجميع".

نورة الكعبي: عملنا المشترك يجب أن يوحد خطابنا الذي 
نؤكد فيه إرساء قيم التسامح والتعايش وتقبل اآلخر، 

ونبذ العنف والتهميش والتطرف
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معالي اأحمد اأبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة 
خالل افتتاح الدورة 22 لمجل�س وزراء الثقافة العرب في اإك�شبو 2020 دبي

مؤتمر وزراء الثقافة العرب:
خطة شاملة لتحديث الثقافة العربية
أبو الغيط: ثالث نقاط أصبحت لها أهمية كبيرة في حاضر الثقافة 

العربية ومستقبلها وهي اإلصالح الديني، ومفهوم الدولة الوطنية، 
واالنفتاح على الثقافة العالمية

الدورة 22 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الدول ناقشت 
العربية، التي انطلقت في مركز أرض المعارض بإكسبو 2020 دبي، برئاسة 

نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بدولة اإلمارات، الخطة الشاملة للثقافة 
العربية وتحديثها. كما بحث الوزراء توحيد الجهود العربية في المجاالت الثقافية المختلفة، 

بما في ذلك التعاون في سبيل تسجيل التراث غير المادي في منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة "يونسكو"، وبناء اقتصاد معرفي مستدام وتوحيد الجهود العربية لتطوير 

منظومة الصناعات الثقافية واإلبداعية.

نورة  قالت  للموؤتمر  الفتتاحية  كلمتها  وفي 
بنت محمد الكعبي: "اجتماعنا هنا اليوم يكت�صب 
اأهمية كبرى تاأتي من حجم المهام والم�صوؤوليات 
اأكتافنا  على  نحمل  فنحن  عاتقنا،  على  الملقاة 
يتوجب  ل��ذا  متطلباته،  بكافة  الم�صتقبل  ع��بء 
ا�صتراتيجيات تركز  اأن نعمل على �صياغة  علينا 
من  الثقافة  مجال  في  تطلعاتنا  يخدم  ما  على 
حيث الحتفاء بالإبداع، ليكون جزءاً من هويتنا 
وتعزيز  التراث  على  للحفاظ  والعمل  الثقافية، 
م�صاهمة الثقافة في دعم اقت�صاداتنا الوطنية"، 
يوحد  اأن  يجب  الم�صترك  "عملنا  ب��اأن  م�صيفة 
الت�صامح  قيم  اإر���ص��اء  فيه  ن��وؤك��د  ال���ذي  خطابنا 
والتعاي�س وتقبل الآخر، ونبذ العنف والتهمي�س 

والتطرف".
واأو�صحت اأن مراجعة الخطة ال�صاملة للثقافة 
رئي�صياً  مو�صوعاً  �صيكون  وتطويرها  العربية 

ف��وق  »���ص��ف��ي��ر  ب��رن��ام��ج  ت�صتعر�س  ال��ت��ي  ل���ل���دورة 
العادة« للثقافة العربية، وهو من الأهمية بمكان 
لما يحمله من اأبعاد ننفتح فيها على اآفاق اأو�صع 
جانب  اإل���ى  ق��ب��ل،  م��ن  اإليها  ن�صل  ل��م  وجماهير 
العربية  للملفات  الخم�صية  الخارطة  مناق�صة 
لدى  ال��م��ادي  غير  ال��ت��راث  لت�صجيل  الم�صتركة 
بع�صوية  الإم���ارات  فوز  مع  خا�صة  »اليون�صكو«، 

المجل�س التنفيذي لهذه المنظمة العالمية.
الإم���ارات  دول��ة  ف��ي  "اأطلقنا  الكعبي:  وق��ال��ت 
الثقافية  لل�صناعات  ال��وط��ن��ي��ة  ال�صتراتيجية 
حجمه  وتعزيز  بالقطاع  للنهو�س  والإب��داع��ي��ة، 
اأه��م  �صمن  ليكون  وتحفيزه  اإمكانياته،  وزي���ادة 

ع�صر �صناعات اقت�صادية في الدولة".
ع�شرية �شعبة

لجامعة  العام  الأمين  الغيط  اأبو  اأحمد  وقال 
العربي  العالم  "لقد مرت على  العربية:  ال��دول 

ع�صرية �صعبة ل تزال اآثارها تتداعى، وتاأثيراتها 
م�صتعر�صاً  المجتمعات"،  على  وتتوالى  تتدافع 
اآثار هذه الع�صرية ال�صعبة على الثقافة والفكر 
�صالبة  ك��ل��ه��ا  ل��ي�����ص��ت  اآث�����ار  ن��ظ��ري  "في  ق���ائ���ًا: 
ف���اأوق���ات الأزم����ة ك��ث��ي��راً م��ا ت��ك��ون داف��ع��اً للتاأمل 
والمراجعة، والزمن ال�صعب يدفع اأهله لإعمال 
الفكر بحثاً عن الحلول ويحملهم على الخروج 
اإلى  �صعياً  المعلبة  والأفكار  الٌم�َصّلمات  اأ�صر  من 

مخرج واقعي وعملي من الأزمة".
اأهمية  لها  اأ�صبحت  نقاط  "ثاث  واأ���ص��اف: 
وم�صتقبلها  العربية  الثقافة  حا�صر  في  كبيرة 
وهي الإ�صاح الديني، ومفهوم الدولة الوطنية، 
ق�صايا  ث��اث  العالمية،  الثقافة  على  والنفتاح 

مترابطة مت�صابكة".
واأ�صار اإلى بيانات »اليوني�صكو« باأن ن�صبة اإ�صهام 
 % العالم العربي في اإنتاج الكتاب ل تتجاوز 0.9 

محمد ولد أعمر: نسعى إلى مواصلة الحوار والتنسيق 
مع الهيئات الدولية والمنظمات العربية المعنية بتطوير 

المعرفة وخدمة اللغة العربية، وتنمية الثقافة
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احتفاء بها، انطلقت فعاليات الن�صخة الأولى من 
مركز  ف��ي   ،19/12/2021 ي��وم  العربية  اللغة  قمة 
دبي للمعار�س في اإك�صبو 2020، برعاية كريمة من 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ/ محمد بن را�صد اآل مكتوم، 
ال���وزراء، حاكم  ال��دول��ة، رئي�س مجل�س  نائب رئي�س 
بدولة  وال�����ص��ب��اب  الثقافة  وزارة  م��ن  بتنظيم  دب���ي، 

الإمارات ب�صراكة مع مركز اأبو ظبي للغة العربية.
وتقديًرا لجهودها الحثيثة ودورها في ن�صر اللغة 
الَعربّية  ال��دول  جامعة  اختيرت  و�صونها،  الَعربّية 
الفتتاحية  دورت��ه��ا  ف��ي  القمة  �صرف  �صيف  لتكون 

الغيط"،  اأب��و  ال�صيد"اأحمد  األقى  حيث   ،2021 لعام 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة متميزة 
الَعربّية هي  "اللغة  اأن  فيها  اأك��د  القمة،  افتتاح  في 
الركن الأه��م في وح��دة ه��ذه الأم��ة ون��واة ثقافتها، 
واأنها تتجاوز عن�صري الدين والِعْرق، اإذ �صهرت عبر 
تاريخها المتجذر ثقافات مختلفة في ثقافة واحدة 

جامعة".
و�صْمن اأعمال القمة الأولى للغة العربية �صارك 
الأمين العام في جل�صة حوارية مع ال�صيد "علي بن 
تميم" رئي�س مركز اأبو ظبي للغة الَعربّية ب�صاأن حال 

بها،  النهو�س  وع��وام��ل  وم�صتقبلها  الَعربّية  اللغة 
ل�صعوب  لغة حّية  الَعربّية  اللغة  اأن  الغيط  اأب��و  اأك��د 
اتفاقية  اأول  اأن  اإل��ى  م�صيًرا  ق���ادرة،  ق��ادرة وح�صارة 
الثقافية  المعاهدة  الَعربّية  الجامعة  ف��ي  اأب��رم��ت 
اللغة  ب�صاأن  اهتمت  اتفاقية  1945، هي  في نوفمبر 
الَعربّية،وت�صمنت موا�صيع عديدة و�صّنت ت�صريعات 
ووح�����دت ال��م�����ص��ط��ل��ح��ات ال��َع��رب��ّي��ة، وج��ع��ل��ت اللغة 
الَعربّية لغة الدرا�صة في كل المواد.كما �صكلت م�صار 
تعليم اللغة العربية، حيث ت�صير التقديرات اإلى اأن 
عدد الناطقين بالَعربّية في عام 2050 �صيرتفع اإلى 
اإلى اطاعه على تقرير  اإن�صان. لفًتا،  650 مليون 
وثيقة  ُيَعد  وال��ذي  وم�صتقبلها  الَعربّية  اللغة  حالة 
روؤي��ة  على  و���ص��ن��وات،وي��ق��وم  ل�صنوات  �صتحيا  رائ��ع��ة 
علمية ل تفرط في الت�صاوؤم ول تتغافل عن الواقع. 
المبادرات  وتنّوع  لكثرة  �صيده�س  للتقرير  والقارئ 
ومعربا  الَعربّية،  اللغة  لحماية  اإطاقها  تم  التي 
المقبلة  الن�صخة  ا�صت�صافة  في  الجامعة  رغبة  عن 
من تقرير اللغة الَعربّية الذي ت�صدره وزارة الثقافة 
وق��ال:  الَعربّية،  للغة  ظبي  اأب��و  مركز  مع  بالتعاون 
البديعة  حروفها  �صوى  تر�صمه  لن  م�صتقبلنا  "اإن 

ومو�صيقاها الجميلة".
التي عقدت على مدار  القمة  ولعل ما ميز ه��ذه 
ي��وم��ي��ن، ه���و ت��زام��ن��ه��ام��ع ان��ع��ق��اد ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة 
وال��ع�����ص��ري��ن م��ن م��وؤت��م��ر ال�����وزراء ال��م�����ص��وؤول��ي��ن عن 

ال��ع��رب��ي، ومهرجان  ال��وط��ن  ف��ي  الثقافية  ال�����ص��وؤون 
الُبردة، الأْمُر الذي منحها فر�صة ا�صتثنائية لتحقيق 
الأه������داف ال��م��ن�����ص��ودة، ك��م��ا ���ص��ه��دت ال��ق��م��ة ح�صور 
�صانعي القرار في الإمارات والعالم العربي، اإ�صافة 
والمخت�صين  الباحثين  م��ن  وا���ص��ع��ة  م�صاركة  اإل���ى 
الَعربّية  اللغة  مجال  في  والعاملين  والأكاديميين 

في ف�صاءاتها المختلفة.
ناع  ومثلت القمة من�صة تفاُعل وح��وار تجمع �صُ
عك�صت  كما  والجمهور،  الم�صلحة  باأ�صحاب  القرار 
جهود وزارة الثقافة وال�صباب ومركز اأبو ظبي للغة 

الَعربّية لتعزيز مكانة اللغة العربية.
الح�صارات"هو  ��ل  وت��وا���صُ المجتمعات  "حوار 
في  ال��َع��رب��ّي��ة  للغة  العالمي  باليوم  �صعارالحتفال 
اللغة  ا�صت�صراف م�صتقبل  2020 دبي، بهدف  اإك�صبو 
ال��َع��رب��ّي��ة ف��ي مجتمعاتها ال��َع��رب��ّي��ة واإث����راء ال��ح��وار 

وتقديم تجارب متميزة فى هذا المجال.
وي��اأت��ي ان��ع��ق��اد ق��م��ة ال��ل��غ��ة ال��َع��رب��ّي��ة ف��ي دب���ي في 
اإطار الحتفال باليوم العالمي للغة الَعربّية في 18 
دي�صمبر من كل عام، حيث تعد اللغة الَعربّية اإحَدى 
اللغات الأكثر انت�صاًرا في العالم ويتحدث بها نحو 
420 مليون اإن�صان، ويعزز انعقادها جهود ن�صر اللغة 
َمعرفة  لغة  بو�صفها  عالمًيا  وح�صورها  ال��َع��رب��ّي��ة 
حا�صرها  َمعالم  ر�ْصم  في  وت�صاهم  واإب���داع  وثقافة 
وم�صتقبلها كما ت�صكل مرجعية دولية للغة الَعربّية 

ور�صم م�صتقبل العربية.
ناق�صت القمة ق�صايا اللغة الَعربّية في مجالتها 
اإث����راء ال��ح��وار  اأج���ل  وم��و���ص��وع��ات��ه��ا المختلفة م��ن 
وت��ق��دي��م ت��ج��ارب م��م��ي��زة، اإل���ى ج��ان��ب مناق�صة اأه��م 
وم�صتقبلها"  الَعربّية  اللغة  "حالة  تقرير  تو�صيات 
في  الإماراتية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  من  ال�صادر 

دي�صمبر 2020. 
"اللغة والثقافة" وم�شارات الم�شتقبل

كان هذا عنوان الجل�صة الأول��ى في القمة، حيث 
�صلطت ال�صوء على واقع اللغة والثقافة الَعربّية في 
عالم متغير يت�صارع فيه التحّول الرقمي وتتعاظم 
التحديات التي تواجهها لغتنا وثقافتنا، واأي�صا اأهم 
اأج��ل  م��ن  اتخاذها  يجب  التي  وال��خ��ط��وات  الجهود 
ت�صميم م�صتقبل جديد للغة الَعربّية واآليات التعاون 
ال����دول، من  بين ال��ج��ه��ات ال��م�����ص��وؤول��ة ف��ي مختلف 
اأجل ر�صم م�صارات م�صتقبل اللغة العربية، وتحدث 
خال هذه الجل�صة ال�صيد اأحمد اأبو الغيط،وحاوره 
اأب��و ظبي للغة  الدكتور علي بن تميم رئي�س مركز 

العربية.
"ال�شيا�شات الوطنية للغة العربية" 

وهو عنوان الجل�صة الثانية، حيث �صلطت ال�صوء 
من  الَعربّية  اللغة  ت�صريعات  تحديد  ���ص��رورة  على 
�صيا�صات وقوانين، وا�صتقراء مَدى تاأثير الت�صريعات 
عربًيا،  ممار�صاتها  واأف�صل  ونتائجها  بها  المعمول 
���ص��ع��ًي��ا ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��َن��ى ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة وال��ن�����ص��و���س 
ا���ص��ت��خ��دام��ات  م���ج���الت  لت�صمل ج��م��ي��ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
التقنية  الم�صتجدات  اللغة وتطبيقاتها في مواكبة 
وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، و���ص��وًل اإل��ى ب��ل��ورة الت�صريعات 
وعلوم  َمعارف  لغة  بو�صفها  الَعربّية  للغة  الداعمة 

حديثة ومتطورة.
الغيط  اأب��و  العام  الأم��ي��ن  بتوقيع  القمة  وتوجت 
الثقافة  ووزراء  اآل مكتوم  را�صد  بن  وال�صيخ محمد 
العرب على "اإعان الإمارات للغة العربية"، والذي 
العربية،  باللغة  للنهو�س  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ُيعتبر 
وتنفيًذا للتو�صيات ال�صادرة عن تقرير "حالة اللغة 
وال�صباب  الثقافة  وزارة  اأ���ص��درت��ه  ال���ذي  الَعربّية" 
الَعربّية  اللغة  ��ع  و���صْ لت�صخي�س  الإم�����ارات،  ب��دول��ة 

ب�صكل �صامل، وتقديم مقترحات تر�صم م�صتقبلها.

�شاحب ال�شمو ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة، رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي، 
ومعالي احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة بدولة الإمارات العربية 

المتحدة، والدكتور محمد ولد اأعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خالل التوقيع على "اإعالن الإمارات 
للغة العربية" على هام�س اأعمال قمة اللغة العربية في اإك�شبو 2020 دبي

اللغة العربية دائما المراكز األولى في االحتفاليات التي احتلت 
تنظم سواء في مؤتمرات أو ندوات وغيرها، لكونها اللغة 

الغنية والمعبرة دائما عن الفكر وما يختلج فيه ويدور في فلكه من علوم. 
وتقديرا ألهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 420 مليون شخص 
في أكثر من 22 دولة ناطقة باللغة العربية،ومع االنتشار الواسع لمواقع 

التواصل االجتماعي، أصبحت هذه اللغة التي تحتل الرتبة السادسة في 
قائمة انتشار لغات العالم لسنة 2020 تواجه إكراهات، وأصبح لزاما اتخاد 

تدابير تواكب التحديات الراهنة في عالم يبدو أنه ال يتوقف إال لينطلق، 
واألكيد أن النخبة الفكرية والمسؤولين مدركون. وألهمية اللغة العربية 

فقد دأبت جامعة الدول العربية على منح هذا اليوم مكانة متميزة وضمن 
اهتماماتها.

أبو الغيط والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوقعان 
وثيقة "إعالن اإلمارات للغة العربية"

القمة األولى للغة الَعربّية في "إكسبو 2020 دبي" .. والجامعة العربية ضيف الشرف

معالي اأحمد اأبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خالل افتتاح اأعمال 
قمة اللغة العربية في اإك�شبو 2020 دبي
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لالقت�صاد  الَعربّية  الر�ؤية  م�صر�ع  �صياق  في 
الرقمي الذي تم الإعللالن عنه في اأبو ظبي في 
دي�صمبر 2018، بدعم �رعاية كريمة من �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ محمد بن زايد اآل نهيان، ��صارك 
الد�لية  �المنظمات  الموؤ�ّص�صات  من  عللدد  فيه 
مثل جامعة هارفرد الأمريكية �الأمم المتحدة 
الللُمللنللتللَدى  فللعللاللليللات  اللللد�للللي، انطلقت  �الللبللنللك 
الللعللربللي لللالقللتلل�للصللاد الللرقللمللي يلللوم 13 فللبللرايللر 
2022في قاعة تيرا بمنطقة ال�صتدامة- اإك�صبو 

2020 دبي.
انعقد الموؤتمر تحت رعاية اأحمد اأبوالغيط- 
الأمللليلللن اللللعلللام لللجللامللعللة اللللللد�ل الللعللربلليللة- في 
العربي  التللحللاد  من  بتنظيم   2020 دبللي  اإك�صبو 
ر�صمًيا  الللُمللنللتللَدى  �افللتللتللح  الللرقللمللي،  لالقت�صاد 
بللحلل�للصللور الللدكللتللور ثللانللي بللن اأحللمللد اللللزيلللودي- 
الإمللارات-،  الخارجية في  الد�لة للتجارة  �زير 
المكلف  الأ�ل  الللوزيللر  �ليد-  المهدي  �يا�صين 
بالموؤ�ّص�صات النا�صئة �اقت�صاد المعرفة في د�لة 
العام  الأمين  زكللي-  ح�صام  �ال�صفير  الجزائر-، 
الم�صاعد، رئي�ض مكتب الأمين العام، �المفو�ض 
العام لجامعة الد�ل الَعربّية لدى اإك�صبو 2020 
ل�صوؤ�ن  الم�صاعد  الوكيل  الكيت-  دبي-، �جمعة 
�الدكتور  بوزارة القت�صاد-،  الخارجية  التجارة 
اإ�للصللمللاعلليللل علللبلللداللللغلللفلللار- رئلليلل�للض الأكلللاديلللمللليلللة 
البحري-  �النقل  �التكنولوچيا  للعلوم  الَعربّية 
محمد  علي  �الدكتور  العربية-،  الللد�ل  جامعة 

القت�صادية  الوحدة  مجل�ض  م�صت�صار  الخوري- 
العربي  التللحللاد  اإدارة  مجل�ض  �رئي�ض  الَعربّية 
لللالقللتلل�للصللاد-، �عللللدد  كللبلليللر مللن �للصللفللراء اللللد�ل 
الَعربّية �الوفود الَعربّية �م�صاركة د�لية �ا�صعة 
�الُمنتَدى  المتحدة،  الأمللم  من  متحدثين  من 
القت�صادي العالمي، �جامعة هارفرد، �منظمة 

التعا�ن القت�صادي �التنمية.
العام  الأملليللن  زكي"-  "ح�صام  ال�صفير  األللقللى 
افتتاح  فللي  كلمة  الللَعللَربلليللة-  للجامعة  الم�صاعد 
بمعر�ض  الرقمي  لالقت�صاد  الَعَربي  الُمنتَدى 
اإكلل�للصللبللو 2020 دبلللللي، اأعللللللرب فلليللهللا علللن اللل�للصللكللر 
الريادة  تحقق  التي  الإملللارات  لد�لة  �التقدير 
لهذا  ا�صت�صافتها  �علللللى  الرقمية  الللتللجللارة  فللي 
ال�صيخ  الللفللريللق �صمو  �اإللللى  الللَعللَربللي،  الللُمللنللتللَدى 
"�صيف بن زايد اآل نهيان"- نائب رئي�ض مجل�ض 
المتوا�صل  دعمه  على  الداخلية-  �زيللر  الللوزراء 
�التعا�ن  التن�صيق  تعزيز  في  الَعربّية  للجهود 

الَعَربي الم�صترك.
الُمنتَدى  لفتتاح  اللليللوَم  نجتمع  "اإننا  �قللال: 
اللللَعلللَربلللي لللالقللتلل�للصللاد اللللرقلللملللي.. ُهللنللا فلللي هللذه 
المن�صة العالمّية اإك�صبو 2020 دبي.. التي نعتز 
كَعَرب باإقامتها لأّ�ل َمّرة في المنطقة الَعربّية 
نع الم�صتقبل". ل العقول ��صُ تحت �صعار "توا�صُ

�اأ�صاف: "في البداية اأتقّدم بال�صكر ل�صريكنا 
الَعَربي  التللحللاد  الفعالية..  هللذه  فللي  الرئي�صي 
لالقت�صاد الرقمي.. الذي ي�صَعى بتفاٍن لتطوير 

مجهودات  �يللبللذل  الللَعللَربللي،  الللرقللمللي  القت�صاد 
ت�صتحق كل الثناء �التقدير، �اأعرب عن تقديري 
بن  "�صيف  ال�صيخ  �صمو  للفريق  ��صكري  العميق 
اللللوزراء،  مجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان"-  اآل  زايللد 
�زير الداخلّية- لحر�صه الدائم على بناء �صراكة 
الللَعللَربلليللة،  اللللد�ل  جامعة  مللع  �م�صتدامة  قللوّيللة 
هنا  اأحّيي  كما  الُمنتَدى...  تنظيم هذا  �لدعمه 
رئي�ض  الخوري"-  محمد  "علي  الللدكللتللور  اأخلللي 
مجل�ض اإدارة التحاد الَعَربي لالقت�صاد الرقمي- 

�فريقه على تعا�نه �جهده الملمو�ض".
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االقتصاد الرقمي قائم بشكل أساسي على "االبتكار 
والتكنولوجيا" ..  وكلمة السر "الشباب"

حسام زكي: "الشباب" أهم ثروة يجب االستثمار فيها بتدريبها 

واستقطابها واإلصغاء إليها"

المنتدى العربي لالقتصاد الرقمي في "إكسبو 2020 دبي"

التقدم التكنولوجي في تسريع وتيرة التحول نحو االقتصاد الرقمي،فأضحى إعطاء األولوية ساهم 
لإلصالحات الالزمة ضرورة، وتوفير بيئة حاضنة لألعمال وبناء القدرات لزيادة استخدام المعامالت 

الرقمية. ويرتكز االقتصاد الرقمي على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال األكثر كفاءة في مختلف األنشطة 
االقتصادية، وإجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق أسرع وأكثر سهولة، بما يسمح بتدفق المعلومات واألموال بين 

دول العالم في ظل إلغاء القيود والحواجز بين الدول في عصر ثورة المعلومات، واتجاه دول كثيرة في الشرق 
األوسط وإفريقيا نحو رقمنة اقتصاداتها.

ال�سفير ح�سام زكي الأمين العام الم�ساعد المفو�ض العام لجامعة الدول العربية في اإك�سبو 2020 دبي خالل افتتاح اأعمال المنتدى 
العربي لالقت�ساد الرقمي باإك�سبو 2020 دبي

الدكتور ا�سماعيل عبدالغفار رئي�ض الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علي محمد الخوري م�ست�سار مجل�ض 
الوحدة الإقت�سادية العربية رئي�ض التحاد العربي لالقت�ساد الرقمي، خالل توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين على هام�ض اعمال المنتدى 

العربي لالقت�ساد الرقمي باإك�سبو 2020 دبي



حكومة  من  دعللَوة  تلقينا  "عندما  �ا�صتطرد، 
د�لة الإمارات للم�صاركة في اإك�صبو دبي، حر�صنا 
َمللحللا�ر  مللع  نقيمها  الللتللي  الللفللعللاللليللات  تت�صق  اأن 
�البللتللكللار  "ال�صباب  �هلللي  الللثللالثللة،  الللَمللعللر�للض 
ب�صكل  قائٌم  الرقمي  القت�صاد  �لأن  �المراأة".. 
اأ�صا�صي على البتكار �التكنولوجيا، فقد اخترناه 
مللو�للصللوًعللا رئلليلل�للصللًيللا ملللن �للصللْمللن الللمللو�للصللوعللات 
الأخَرى لم�صاركتنا.. �لي�ض خافًيا على اأحد مّنا 
مللوارد  مللن  اأ�صا�صي  كللَمللورد  المتعاظمة  اأهميته 
اأ�صبح هذا القطاع - بف�صل  الأَملللم.. فقد  ثللر�ة 
محرًكا   - تطبيقاتها  �انت�صار  الرقمنة  تللطللّور 
اأ�للصللا�للصللًيللا لللالقللتلل�للصللادات.. �مللجللاًل ُمللللدّرا للربح 
قدراتها  لبناء  �اللل�للصللركللات  اللللد�ل  فيه  تتناف�ض 

�اإنتاج اأحدث التكنولوچيا". 
ملل�للصلليللفللا، "اإن الللنللاظللَر فللي اأرقلللللام القللتلل�للصللاد 
�صعَف  �صيدرك  الَعَربية،  المنطقة  في  الرقمي 

الَعَربية..  الَمورد في القت�صادات  م�صاهمة هذا 
التقليدية  القطاعات  على  تعتمد  تللزال  ل  التي 
فللي الإنلللتلللاج، كللمللا �للصلليللالحللظ بللو�للصللوح الللتللفللا�ت 
الللللد�ل نف�صها..  الللَعللربللّيللة �داخللللل  الللللد�ل  بلليللن 

الَعَربي  الموؤ�صُر  يبرز  القطري  ال�صعيد  فَعلى 
لالقت�صاد الرقمي الذي اأطلقه التحاُد الَعَربي 
الد�ل  جامعة  مع  بالتعا�ن  الرقمي  لالقت�صاد 
الموؤ�صر  يبرز  اأقلللول..   ..2018 عللام  في  الَعربّية 
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 - الإمللللارات  راأ�صها  �على   - الخليج  د�ل  ت�صّدر 
د�ل  بع�ُض  تللزال  ل  في حين  الَعَربي..  للَم�صهد 
اأّملللا  الللرقللمللي..  بللدايللة ملل�للصللوارهللا  فللي  المنطقة 
قطاعات  �للصللهللدت  فللقللد  الللوطللنللي؛  ال�صعيد  علللللى 
الإلكتر�نية  �التجارة  �الم�صارف  كالت�صالت 
اأخلللللَرى حيوية  لللكللن قللطللاعللات  نللمللًوا كللبلليللًرا ... 
مما  كاٍف  ب�صكل  ت�صتِفد  لم  �ال�صناعة  كالزراعة 
تتيحه الرقمنة من اإمكانات هائلة لرفع الإنتاج 

�ت�صويقه".
الللملل�للصللاعللد للجامعة  الللعللام  الأمللليلللن  لللح  �اأ��لللصَ
تعزيز  لخطط  الأ�صا�صية  "الركائز  اأن  الَعَربية، 
القت�صاد الرقمي معر�فة �ل نحتاج مزيًدا من 
نحتاجه  "ما  �قلللال:  لبيانها..  �البحث  الللوقللت 
خالل  من  تنفيذها  �تيرة  ت�صريع  هو  د�لنا  في 
ا�صتكمال م�صار الإ�صالحات القت�صادية �توفير 
بيئة حا�صنة لالأعمال، �بناء القدرات، �توطين 
التكنولوجيا، �تطوير الفكر الإبداعي �الرقمي 
اأن"كلمة  مللوؤكللًدا  نظري"،  �فللي  �صبابنا..  للللَدى 
الآن  اإليها  اأ�صرت  التي  العنا�صر  بين  من  ال�ّصر 
ثلللر�ة يجب  اأهلللم  هللذه  "ال�صباب" ...  فللي  تكمن 

ال�صتثمار فيها بتدريبها �ا�صتقطابها �الإ�صغاء 
اإليها".

التحّول  باأهمية  منها  "اإدراكا  اأنلله  اإلللى  �لفت 
الرقمي، �صعت الحكومات الَعربّية لو�صع خطط 
اأطلقت  الللمللجللال، حيث  هللذا  فللي  قللدراتللهللا  لبناء 
هذا  في  ��صيا�صاٍت  برامَج  الَعربّية  الللد�ل  اأغلُب 
ُعليا  �اأجللهللزة  �زارات  ها  بع�صُ اأن�صاأ  كما  اللل�للصللاأن، 
اإللليللهللا مللتللابللعللة تنفيذ هلللذه الللخللطللط..  اأ�للصللنللدت 
الجزائر  باإن�صاء  المثال  �صبيل  �اأ�صتدل هنا على 
النا�صئة،  �الموؤ�ّص�صات  المعرفة  لقت�صاد  لوزارة 
بالذكاء  مكلفتين  لللوزارتلليللن  الإمللللارات  �اإنلل�للصللاء 
المتقدمة"،موؤكًدا  �التكنولوجيا  ال�صطناعي 
المنطقة  مّكنت  الللتللي  الللجللهللود  هللذه  "ُرْغَم  اأنللله 
الَعربّية من تحقيق خطوات ملمو�صة في مجال 
فاإن د�لنا ل  اقت�صاداتها،  اأداء  الرقمنة �تح�ّصن 
قدراتها  لتطوير  كبيرة  تللحللديللات  تللواجلله  تلللزال 
ي�صاهم في  البتكار..  �توفير مناخ م�صّجع على 
م�صتهلكة  مجتمعات  مللن  مجتمعاتنا  تللحللويللل 
اأننا  اإلللى  م�صيًرا  لها"،  منتجة  اإلللى  للتكنولوجيا 
"نحتاج اإلى التحرك �صريًعا �فق �صيا�صات من�صقة 
الللر�ؤيللة  تت�صمن  اللل�للصللاأن،  هللذا  �فللي  �متكاملة.. 
التي  الرقمي  لالقت�صاد  الَعربّية  ال�صتراتيچية 
تللحللظللى بللدعللم �رعلللايلللة �للصللاحللب اللل�للصللمللو ال�صيخ 
التي  العنا�صر  نهيان" كل  اآل  زايد  بن  "محمد 
تهدف اإلى بناء �تطوير المنظومات القت�صادية 
اللللَعلللربلللّيلللة �فلللللق بلللرنلللاملللج يللتلل�للصللمللن 20 هلللدًفلللا 
ا�صتراتيچًيا، �اأَرى اأنه يتعين علينا ال�صتفادة من 
محتواها، كما اأتمّنى اأن نتعا�ن جميًعا لتنفيذها، 
الم�صتركة مدرج �صمن  الر�ؤية  اأن ملف  ل�صيما 
المو�صوعات القت�صادية للقّمة الَعربّية القادمة 

المقّرر عقدها في الجزائر".
ال�صفير  اأ�للصللار  الللرقللمللي،  التحول  مللجللال  �فللي 
الَعربّية  اللللد�ل  جامعة  جهود  اإللللى   زكللي  ح�صام 
اأغتنم  اأن  المقام  لي من هذا  "ا�صمحوا  قائاًل:  
الفر�صة لأ�صير باخت�صار �صديد اإلى بع�ض جهود 
جامعة الد�ل الَعربّية في مجال التحول الرقمي 
بللالإ�للصللافللة  ي�صم  اإذ  الأ�للصللمللل،  الللمللجللال  ب�صفته 
ر�صم  مو�صوعات  الرقمي،  القت�صاد  ملف  اإلللى 
ال�صيبراني  �الأمللن  الللقللدرات،  �بناء  ال�صيا�صات، 
�اللللذكلللاء ال�للصللطللنللاعللي ...�غللليلللرهلللا، �فلللي هللذا 
للعمل  العليا  التن�صيق  لجنة  اخللتللارت  اللل�للصللدد، 
الَعَربي الم�صترك برئا�صة الأمين العام لجامعة 
ت�صم  عربّية  هيئة  اأعلى  �هي   - الَعربّية  الللد�ل 
المتخ�ص�صة  الللمللنللظللمللات  كلللل  علل�للصللويللتللهللا  فلللي 
التحّول  مو�صوع  تناُ�ل    - الَعربّية  �التللحللادات 
�لقد  اأعللمللالللهللا،  خلللالل  رئي�صي  ب�صكل  الللرقللمللي 
�للصللهللدت الجللتللمللاعللات الأخللليلللرة للللللجللنللة اإطلللالق 
ال�صاأن"،  هلللللذا  فللللي  الللللمللللبللللادرات  مللللن  اللللعلللديلللد 
ال�صيبراني،  لللالأمللن  الللَعللربللّيللة  �ال�صتراتيجية 
ا�صت�صاري عربي للذكاء  �مقترح ت�صكيل مجل�ض 
الَعربّية  ال�صتر�صادية  �المبادئ  ال�صطناعي، 

للللللجللامللعللة اللللذكللليلللة، �تللحللديللث ال�للصللتللراتلليللجلليللة 
الَعربّية لالت�صالت بالتعا�ن مع الد�ل الأع�صاء 

�بع�ض ال�صركاء".
للجنة  الأخلليللر  الجللتللمللاع  خللالل  �اأفاد:"اأنه 
التن�صيق العليا للعمل الَعَربي الم�صترك المنعقد 
اأن  قللّررنللا   ،2022 بناير   26 بتاريخ  الريا�ض  في 
ندرج بنًدا دائًما على جد�ل اأعمال القمة الَعربّية 
لمتابعة ملفات التحول الرقمي �طرح مبادرات 
عللربلليللة جللديللدة �صمنه، كللمللا تللم التللفللاق خللالل 
الجتماع ذاته على بدء التح�صير لو�صع ت�صور 
الللد�ل  جامعة  مظلة  تحت  عربي  موؤتمر  لَعقد 
�الللد�ل  الَعربّية  المنظمات  �بم�صاركة  الَعربّية 
يتنا�ل مجالت  الللخللا�للض..  �الللقللطللاع  الأعلل�للصللاء 
لتبادل  الفاعلين  لكل  الفر�صة  �يتيح  الرقمنة 
عنه  الإعللالن  ��صيتم  ال�صراكات،  �بناء  الخبرات 

حين ا�صتكمال كل جوانبه".
�قال الأمين العام الم�صاعد للجامعة الَعَربية: 
"ي�صعدني اليوم اأن نطلق مًعا "الُمنتَدى الَعَربي 
من  �للصللللل�للصلللللة  �للصللْمللن  الرقمي"..  لللالقللتلل�للصللاد 
الفعاليات الهادفة اإلى تطوير القت�صاد الرقمي 
اللللَعلللَربلللي، �لللقللد حللر�للصللنللا اأن يللكللون الللبللرنللامللج 
الرقمية  الأچندة  مو�صوعات  ليتنا�ل  متنوًعا؛ 
الللَعللربللّيللة �تلللجلللارب اللللللد�ل الللَعللربللّيللة �الللتللجللارة 
باأن  ثقة  �كلي  ال�صيبراني،  �الأمللن  الإلكتر�نية 
يللخللرج هلللذا الللُمللنللتللَدى بللنللتللائللج تللخللدم الأهللللداف 

�المقا�صد الَعَربية".
اللللخلللوري- م�صت�صار  مللحللمللد  علللللي  الللدكللتللور   
رئي�ض  الللَعللربللّيللة  القللتلل�للصللاديللة  اللللوحلللدة  مجل�ض 
التحاد العربي لالقت�صاد الرقمي، �صلط ال�صوء 
بالبتكارات  المدفوعة  العالمية  التحولت  على 
�اأ��للصللح  الللرقللملليللة،  التكنولوجيات  ملليللاديللن  فللي 
��صط  تاريخية  مرحلة  يعي�ض  بللات  "العالم  اأن 
في  �العالمي،  الإقليمي  القت�صادي  الللتللراجللع 
متو�صط  اأن  اإلللى  م�صيًرا  الوبائية"،  الأزمللة  ظل 
الللمللوؤ�للصللرات القللتلل�للصللاديللة الللَعللربللّيللة مللا زال د�ن 
ا  �فر�صً اآفللاًقللا  هناك  �اأن  المطلوب،  الم�صتوى 
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االبتكار.. يساهم في تحويل مجتمعاتنا من مجتمعات 
مستهلكة للتكنولوجيا إلى منتجة لها

ال ُبد من توفير بيئة حاضنة لألعمال، وبناء القدرات، 
وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الفكر اإلبداعي والرقمي 
لَدى شبابنا

الدكتور علي محمد الخوري م�ست�سار مجل�ض الوحدة الإقت�سادية العربية رئي�ض التحاد العربي لالقت�ساد الرقمي، وال�سفير 
ح�سام زكي الأمين العام الم�ساعد المفو�ض العام لجامعة الدول العربية في اإك�سبو 2020 دبي، وال�سيد جمعة محمد الكيت وكيل 
وزارة القت�ساد الم�ساعد لقطاع �سئون التجارة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة خالل افتتاح اأعمال المنتدى العربي 

لالقت�ساد الرقمي في اإك�سبو 2020 دبي
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يللمللكللن مللعللهللا ملل�للصللاعللفللة الللنللاتللج اللللعلللام الللعللربللي 
الإجمالي الحالي �المقدر بل 2.5 تريليون د�لر، 
العمل  منظومات  فللي  النظر  اإعللللادة  خللالل  مللن 
اإلى  �دعا  المعرفة"،  "اإنتاج  اأ�ُص�ض  على  الحالية 
ال�صتفادة من مبادرة "الر�ؤية الَعربّية لالقت�صاد 
 ،2018 اأبللوظللبللي  فللي  عنها  اأعلللللن  الرقمي" التي 
للبنى  تللتللطللرق  عملية  بللرامللج  تت�صمن  �الللتللي 
الخدمات  قطاعات  �تطوير  الرقمية  التحتية 
الحكومية �التعليم �الرعاية ال�صحية �التجارة 

�ال�صناعة �غيرها.
العربي  الإنللتللاج  "م�صاعفة  اأن  الللخللوري  �اأكللد 
تتطلب تبّني خطط اقت�صادية مدر��صة، تعتمد 
�ال�صركات  الخا�ض  القطاع  �دعللم  تحرير  على 
على  �العمل  �النا�صئة،  �المتو�صطة  ال�صغيرة 
�العالمية"،  المحلية  لالأ�صواق  لت�صل  تمكينها 
لتطوير  ممنهجة  نلللملللاذج  تللبللّنللي  اإلللللى  دعلللا  كللمللا 
العربية،  المنطقة  في  معرفية  اقت�صادية  قللوة 
�خللطللط تلل�للصللتللهللدف بللاللل�للصللر�رة تللاأ�للصلليلل�للض �دعللم 
اأ�صبح  كاأمر  التكنولوچية،  �المن�صات  ال�صركات 
الغربية  الهيمنة  ظل  في  ا�صتراتيچية  �للصللر�رة 
من  �كللجللزء  �العالمية  المحلية  الأ�للصللواق  على 

الأمن القومي العربي.
اأهم  اأحللد  تد�صين  الُمنتَدى  فعاليات  ��صهدت 
بين  بال�صراكة  الللَعللربللّيللة  الرقمية  الم�صر�عات 
الللقللطللاعلليللن الللحللكللومللي �الللخللا�للض �هلللي من�صة 

"محا�صيل"،  الللَعللربللّيللة  الإلللكللتللر�نلليللة  الللتللجللارة 
�كللللللللاأ�ل مللنلل�للصللة علللربللليلللة رقلللمللليلللة فللللي تلل�للصللديللر 
الللمللحللا�للصلليللل اللللزراعللليلللة، �تللعللد الللمللنلل�للصللة �للصللوًقللا 
رقللملليللة مللتللكللاملللللةتللجللمللع الللمللزارعلليللن �الللتللجللار 
الإمللداد  ��صال�صل  �الُم�َصدرين،  �الم�صتوردين 
�اللللتلللوريلللد الللَعللربللّيللة �الللعللالللملليللة، مللو�للصللحللا اأن 
المن�صة باكورة م�صاريع مبادرة "الر�ؤية الَعربّية 
تحقيق  اتجاه  في  �خطوة  الرقمي"،  لالقت�صاد 

مفهوم ال�صوق الَعربّية الرقمية الم�صتركة.
�التقدير  "الخوري" بال�صكر  الدكتور  �تقّدم 
في م�صر  الأرا�للصللي  �ا�صت�صالح  الزراعة  لللوزارة 
ال�صادرات  في  �اعتمادها  للمن�صة  دعمها  على 
بللوابللة  �صتمثل  المن�صة  بلللاأن  مللنللوًهللا  الللزراعلليللة، 
ال�صتثمارات  جذب  في  للم�صاهمة  ا�صتراتيچية 
الللمللحللللليللة �الأجللنللبلليللة �دعللللم الإنلللتلللاج �الللتللو�للصللع 
اللللزراعلللي الللعللربللي �رفللللع ملل�للصللتللويللات الإنللتللاجلليللة 
هذا  فللي  جللديللدة  �ظللائللف  �اإيللجللاد  �التناف�صية، 

القطاع ال�صتراتيچي.
��ّقللللع التلللحلللاد الللعللربللي لللالقللتلل�للصللاد الللرقللمللي 
مللذكللرة تللعللا�ن مللع الأكللاديللملليللة الللَعللربللّيللة للعلوم 
�صمن  �ذللللك  الللبللحللري،  �الللنللقللل  �التكنولوچيا 
اإطار مبادرة التعليم الرقمي العربي، �هي اإحدى 
مبادرات الر�ؤية الَعربّية لالقت�صاد الرقمي التي 
�بموجب   ،2020 عللام  نهاية  عنها  الإعللللالن  تللم 
اأ�ائل  الَعربّية من  الأكاديمية  �صتكون  التفاقية 
المتكاملة  الللرقللملليللة  للمن�صة  الم�صتخدمين 

للتعليم �التدريب المهني.
اإ�صماعيل  الللدكللتللور  كللل مللن  التللفللاقلليللة  �ّقللللع 
عللبللدالللغللفللار- رئلليلل�للض الأكلللاديلللمللليلللة-، �الللدكللتللور 
العربي  التللحللاد  رئي�ض  الللخللوري-  محمد  علي 

لالقت�صاد الرقمي.
ملللن جللانللبلله اأ��لللصلللح يللا�للصلليللن الللمللهللدي �للليللد- 
النا�صئة  بللالللمللوؤ�للّصلل�للصللات  الللمللكلللللف  الأ�ل  اللللوزيلللر 
�اقت�صاد المعرفة في الجزائر-، الإطار العالمي 
هذه  اأن  �كيف  كور�نا  جائحة  ب�صبب  المتحول 
بالعالم  الرقمي  التحول  مللن  �صرعت  الأخلليللرة 

ة. عاّمة �الجزائر خا�صّ
��َصلط ال�صوء على بع�ض الأرقام المهمة التي 
ي�صتوجب  الللذي  الرقمي  التحول  اأهمية  تعك�ض 
التحتية  البنى  يخ�ض  مللا  �صيما  ل  ا�صتثمارها، 
في الجزائر �على غرار باقي د�ل العالم ت�صري 
�صامل  رقمي  تطور  لتحقيق  �صريعة  �تيرة  على 

�خطة  ممنهج  ا�صتثمار  طللريللق  عللن  �مللتللكللامللل، 
عمل ُمحكمة تخ�ض جميع المجالت، من خالل 
��صع الآليات الكفيلة بترقية القت�صاد الرقمي 
�اللل�للصللركللات الللنللا�للصللئللة �زيلللللادة ال�للصللتللثللمللارات في 

البنية التحتية، �الإ�صراع في رقمنة الإدارة.
بين  للتعا�ن  الُملحة  اللل�للصللر�رة  اإللللى  �اأ�للصللار 
اللللللد�ل اللللَعلللربلللّيلللة فلللي هللللذا اللللملللجلللال، �قلللللال اإن 
اللللجلللزائلللر تلللبلللدي ا�للصللتللعللدادهللا اللللتلللام لللملل�للصللاركللة 
ا  خ�صو�صً الرقمي،  التحول  مجال  في  تجاربها 
للموؤ�ّص�صات  الللبلليللئللي  الللنللظللام  تللدعللم  الللتللي  تلللللك 

النا�صئة لتحقيق �ثبة رقمية فعالة.
�كيل  الكيت-  محمد  جمعة  قال  جانبه  �من 
�زارة القت�صاد الم�صاعد لقطاع �صوؤ�ن التجارة 
هذا  في  اإليكم  اأتللحللدث  اأن  "ي�صعدني  الد�لية: 
الُمنتَدى الرائد حول القت�صاد الرقمي، �اأرحب 
بكم في بلدكم د�لة الإمللارات الَعربّية المتحدة 
تللحللت قبة  اللليللوم  اأجللمللع  الللعللالللم  الللتللي تحت�صن 
 2020 اإك�صبو  المتميز،  الح�صاري  ال�صرح  هللذا 
�يعقد  المعرفة،  �يتبادل  �يبدع  ليتوا�صل  دبي، 
�توّجه  اأف�صل"،  م�صتقبل  اأجللل  مللن  ال�صراكات 
لالقت�صاد  العربي  التحاد  اإلللى  ال�صكر  بخال�ض 
تنظيم  الَعربّية على  الللد�ل  الرقمي في جامعة 
الرقمي  القت�صاد  �اقع  لمناق�صة  الُمنتَدى  هذا 
العربي �اتجاهات تطوره ��ُصبل التعا�ن لت�صريع 
الللتللحللول الللرقللمللي �دمللللج تللطللبلليللقللات القللتلل�للصللاد 

الرقمي في ا�صتراتيجياتنا التنموية.
القللتلل�للصللاد  اأهللملليللة  يللخللفللى عليكم  "ل  �قللللال: 
الللرقللمللي بللاعللتللبللاره مللن اأبلللرز مللحللركللات التنمية 
اليوم  فالعالم  الم�صتقبل.  ��صناعة  الم�صتدامة 
يتجه بوتيرة مت�صارعة نحو ثورة رقمية جديدة 

ت�صمل مختلف مناحي الحياة". 
بتوجيهات  اأدركلللللت  الإمللللللارات  د�للللة  اأن  �اأكللللد 
ملللن قلليللادتللهللا الللر�للصلليللدة، اأهللملليللة هللللذا التللجللاه 
مللبللكللرا، �تللبللنللت ر�ؤيلللللة �ا�للصللحللة لللبللنللاء اقللتلل�للصللاد 
�البتكار  المعرفة  على  يللقللوم  عالمي  تناف�صي 
�الللتللكللنللولللوچلليللا الللمللتللقللدمللة، �خللطللطللت جلليللًدا 
الخدمات  الللد�ل في تقديم  اأهللم  لت�صبح �صمن 
ا�صتباقية  �بللاأ�للصللاللليللب  رقللمللي  ب�صكل  الحكومية 
جائحة  فترة  خالل  "�صهدنا  م�صيفا،  �مبتكرة، 
القللتلل�للصللاد  تطبيقات  لعبت  كلليللف   ،19 كللوفلليللد- 
في  �الللذكلليللة  الإلللكللتللر�نلليللة  �المن�صات  الللرقللمللي 
د�لللة الإملللارات، الللد�ر الأبللرز في �صمان تقديم 

د. علي الخوري: متوسط المؤشرات االقتصادية الَعربّية ال يزال دون 
المستوى المطلوب

ياسين المهدي وليد: التحّول الرقمي ُيسّرع اآلليات لتطوير 
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60

الللخللدمللات الللحللكللوملليللة �ا�للصللتللمللراريللة الأنلل�للصللطللة 
القت�صادي،  التعافي  عملية  �ت�صريع  �الأعمال، 
ر�ؤية  في  الرقمي  القت�صاد  اأهمية  يعك�ض  �هذا 
الخطط  فللي  اأ�صا�صًيا  مللحللوًرا  باعتباره  الللد�لللة، 
الحكومية لبناء اقت�صاد الم�صتقبل، �هو ما اأكده 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم، 
هي  الللقللادمللة  "اأ�لوياتنا  قللال  حينما  اهلل،  رعلللاه 
تطوير م�صاهمة القت�صاد الرقمي في اقت�صادنا 
في  الذكية  التحتية  البنية  �تر�صيخ  الللوطللنللي، 
الللد�لللة، �تللعللزيللز الللجللاهللزيللة الللرقللملليللة، ��صمان 

ا�صتمرارية الأعمال في حكومة الإمارات".
�اأ�لللصلللار الللكلليللت اإلللللى اأن ملل�للصللاهللمللة القللتلل�للصللاد 
للد�لة  الإجللمللالللي  المحلي  الناتج  فللي  الرقمي 
اهتمام  �اأ��لللصلللح   .%  4.3 مللن  اأكللثللر   2019 لللعللام 
الد�لة بهذا القطاع الحيوي بتكليف �زير د�لة 
اأن  اإلللى  �لفت  الملف،  هللذا  لتطوير  متخ�ص�ض 
لد�لة الإمللارات خطوات تنموية كبيرة في هذا 
عنا�صر  مللن  العديد  �تمتلك  الحيوي،  الم�صار 
الرقمية  القت�صادات  اأحللد  تجعلها  التي  الللقللوة 

الريادية على م�صتوى المنطقة �العالم اليوم.
جللديللدة  مللحللكللمللة  الللللد�لللللة  "اأن�صاأت  �قللللللال: 
متخ�ص�صة بالقت�صاد الرقمي لت�صوية �تب�صيط 

اللللنلللزاعلللات الللتللجللاريللة الللوطللنلليللة �اللللد�لللليلللة ذات 
الللرقللمللي الحالية  بللاأنلل�للصللطللة القللتلل�للصللاد  اللل�للصلللللة 
�الم�صتجدة، في مبادرة تعك�ض النظرة ال�صاملة 
�البعيدة المدى التي تتبناها الد�لة لالقت�صاد 
�ا�صحة  الجهود  هذه  انعكا�صات  �نجد  الرقمي، 
ال�صلة،  ذات  الد�لية  �الموؤ�صرات  التقارير  في 
في  عالمًيا  الأ�لللى  المرتبة  الد�لة  تحتل  حيث 
�التلل�للصللالت  المعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام 
تغطية  فللي  عالمًيا  �الأ�لللللى  الحكومة،  �كللفللاءة 
�للصللبللكللة اللللهلللاتلللف اللللخللللللليلللوي، �اللللثلللانللليلللة عللالللمللًيللا 
فلللي الللملل�للصللتللريللات الللحللكللوملليللة للللللتللكللنللولللوجلليللات 
المتقدمة،�الرابعة عالمًيا في تاأثير تكنولوجيا 
الللمللعلللللومللات �التللل�لللصلللالت فلللي الللحلل�للصللول على 
الأعمال  في  �ا�صتخدامها  الأ�صا�صية  الخدمات 
�الللمللعللامللالت الللتللجللاريللة، �الأ�للللللى عللربللًيللا �14 
 ،2020 الرقمية  التناف�صية  موؤ�صر  فللي  عالمًيا 
الموؤ�صر  فللي  عالمًيا  �ال�صابعة  عربًيا  �الأ�لللللى 
�الأ�لللى  لالت�صالت،  التحتية  للبنية  العالمي 
الخدمات  مللوؤ�للصللر  فللي  عالمًيا  �الللثللامللنللة  عللربللًيللا 
الإلكتر�نية �الذكية ال�صادر عن الأمم المتحدة 
على  يزيد  بما  الللد�لللة  ت�صتاأثر  كما   ،2020 لعام 
الَعربّية من  للد�ل  ال�صلعية  التجارة  % من   70

ال�صلع المرتبطة بتكنولوچيا المعلومات".
د�لة  في  الرقمي  القت�صاد  م�صيرة  اأن  �اأكللد 
الإمللللللارات ل تللللزال مللفللتللوحللة علللللى اآفللللاق �ا�للصللعللة 
في  الحكومة  �ا�صتراتيچية  �التقدم،  للتطوير 
الأن�صطة  جميع  لت�صمل  ُم�صّممة  ال�صدد  هللذا 
ا  خ�صو�صً الرقمي،  التحول  �تبّني  القت�صادية 
فللي مللجللالت الللتللجللارة الإلللكللتللر�نلليللة، �العمالت 
الأ�صول،  �رقمنة  المالية،  �المن�صات  الرقمية، 
��صبكات خدمات الت�صال، �المنتجات الرقمية، 
المعلوماتي،  �الأمللللن  اللل�للصللحللابلليللة،  �الللحللو�للصللبللة 

�تطبيقات الثورة ال�صناعية الرابعة، �غيرها.
جل�سات الُمنتَدى

تطّرقت الَمحا�ر الرئي�صية لأ�راق العمل في 
الَعربّية  الرقمية  الأجللنللدة  لم�صر�ع  الُمنتَدى 
�ت�صليط  العربية،  الجامعة  عليها  ت�صرف  التي 
ال�صوء على بع�ض اأهم م�صاريع التحّول الرقمي 
العالمية  �التللجللاهللات  الللَعللربللّيللة،  المنطقة  فللي 
للتنمية الم�صتدامة �التحول الرقمي في قطاع 

التعليم الإلكتر�ني �التجارة الإلكتر�نية.
كللمللا ركلللللزت الللجللللل�للصللات علللللى اأهللملليللة �ملللزايلللا 
اللللتلللحلللول اللللرقلللملللي، �اآثلللللللللاره الإيلللجلللابللليلللة علللللى 
الللمللجللتللمللعللات، �مللللن حلليللث ملل�للصللاهللمللة ملل�للصللاريللع 
التحّول على تح�صين كفاءة الت�صغيل �الإنتاجية 
توفير  عن  ف�صاًل  التعامالت،  كلفة  �تخفي�ض 
فللر�للض جللديللدة للللللملل�للصللاريللع الللتللجللاريللة، �اأثللرهللا 
الللكللبلليللر علللللى الللتللوظلليللف �َخلللللللق فللر�للض الللعللمللل، 
�م�صاهمته في ت�صريع عمليات التنمية ال�صاملة 
جانب  اإللللى  ال�صتثمار،  على  العائد  �م�صاعفة 
الحكومية،  �الحوكمة  الللجللودة  معايير  تطبيق 
الأطللر  ��صمولية  اأهمية  الجل�صات  تنا�لت  كما 
�ا�صتدامة  نجاح  ل�صمان  �الت�صريعية  القانونية 

م�صاريع التحّول الرقمي.
الُمنتَدى بتكريم التحاد  �تم اختتام جل�صات 
الم�صاركين  لبع�ض  الرقمي  لالقت�صاد  العربي 
�توزيع  العربية،  الرقمية  الأچللنللدة  تطوير  في 

الجوائز على الحا�صرين.
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في �سوء االهتمام الذي اأواله م�سوؤولو متحف اإك�سبو الّدولي لل�ّسجل 
اإك�سبو  في  الَعربّية  ال��دول  جامعة  جناح  في  عر�سه  تم  ال��ذي  التاريخي 
َم�سدًرا  ُيعد  وال��ذي  ال�سخم،  االأر�سيفي  الكتاب  المتمثل في  دبي،   2020
بلورة  ب��دء  منذ  ال��َج��م��اع��ي،  العربي  العمل  م�سيرة  ح��ول  ُمهًما  وثائقًيا 
2020 )اليوبيل  1942 حتى عام  الَعربّية في عام  الجامعة  تاأ�سي�س  فكرة 
الما�سي للجامعة الَعربّية(، اإذ ي�سم نحو )6000( �سفحة ويزن نحو )80( 
دائ��م في متحف  ب�سكل  ليتم عر�سه  ال�ّسجل  اختيار هذا  تم  كيلوجراًما، 
اإك�سبو الدولي في مدينة �سنغهاي ال�سينية -َبعد انتهاء فعالّيات اإك�سبو 
في  المتميزة  بالُم�ساَركات  للتعريف  ُمهّمة  قناة  مثل  دبي-،حيث   2020
َمعار�س اإك�سبو الدولية منذ اأول َمعر�س تم تنظيمه في لندن عام 1851 

َمعار�س  َم�سيرة  في  الَعربّية  الجامعة  اإرث  لتكري�س  وذل��ك  االآن،  حتى 
اإك�سبو الدولية، وتوثيق م�ساركتها في ذاكرة َمعر�س اإك�سبو الدولي. 

اإك�سبو الدولي  اأقيمت فعالّية خا�سة في جناح متحف  بهذه المنا�سبة 
بمنطقة التنقل في اإك�سبو يوم 14 فبراير 2022، بح�سور ال�سفير »ح�سام 
زكي« المفّو�س العام للجامعة الَعربّية في اإك�سبو 2020 دبي، والدكتورة 
وم�ساركة  ال���دول���ي،  اإك�����س��ب��و  متحف  ج��ن��اح  م��دي��رة   ،Amina Ying Ma
اإك�سبو الدولي،  Lorelei Liu، مديرة متحف  افترا�سية من ِقَبل ال�سيدة 
وم�سوؤول اإك�سبو دبي، وعدد من ممثلي و�سائل االإعالم المحلية والدولية، 
وتم التوقيع خالل االحتفالية على االتفاق الم�سترك بين االأمانة العامة 
اإهداء ال�ّسجل التاريخي  اإك�سبو الدولي ب�ساأن  للجامعة الَعربّية ومتحف 

الذي يوثق َم�سيرة الجامعة على مَدى )7( عقود منذ تاأ�سي�سها اإلى متحف 
الفريدة والمتميزة في متحف  الَمعرو�سات  الدولي، ليكون �سْمن  اإك�سبو 
اإك�سبو الدولي في مدينة �سنغهاي، اإذ من المقرر اأن يتم ا�ستخدام ال�ّسجل 
الَعربّية في الفعاليات الثقافية المختلفة التي �سوف  التاريخي للجامعة 
ُتقام في ال�سين تحت ا�سم جامعة الدول الَعربّية، للتعريف بهذه المنظمة 
العريقة، كما �ستتم اال�ستفادة من الن�سخة الرقمّية لل�ّسجل ال�سحفي في 
الَعربّية  باللغة  والناطقين  الَعربّية  بال�سوؤون  للمهتمين  العلمي  البحث 
اأو في الجامعات  اإك�سبو الدولي ومركزه العلمي،  �سواء في مكتبة متحف 
العربي  العمل  ف��ي  الطويلة  م�سيرتها  ع��ن  ال��م��زي��د  لمعرفة  المختلفة 

الم�سترك. 

ال�ّسجل  »هذا  قال:  العام  والمفّو�س  الم�ساعد  العام  كلمة لالأمين  وفي 
ال�سحفي هو م�سيرة توثق العمل الَعربي الجماعي َعْبر �سبعة عقود متتالية 
لالأر�سيف  توثيقي  كتاب  عن  عبارة  وال�ّسجل  واالإخفاقات،  االإنجازات  من 
ال�سحفي لجريدة االأهرام الم�سرية، منذ اأن تبلورت فكرة تاأ�سي�س جامعة 
الدول الَعربّية في العام 1942 حتى عام 2020، واأن اهتمام متحف اإك�سبو 
الذي  الكبير  االهتمام  م��َدى  يعك�س  للجامعة،  الذهبي  بال�ّسجل  الدولي 

ُيوِليه المتحُف لتاريخ الَعرب، من بينهم جامعة الدول الَعربّية.
 فيما ثّمنت لوريالي ليو، مديرة متحف اإك�سبو الدولي، خطوة الجامعة 
الَعربّية الهادفة اإلى الحفاظ على تاريخها العريق، من خالل توثيق م�سار 

الجامعة الحافل باالإنجازات، عبر متحف اإك�سبو الدولي.

السفير »حسام زكي« المفّوض العام للجامعة الَعربّية: هذا 
الّسجل الصحفي هو مسيرة توثق العمل الَعربي الجماعي 

عبر سبعة عقود متتالية من اإلنجازات

الجامعة العربية تهدي 
قطعة من أرشيفها التاريخي

لمتحف إكسبو الدولي

إرث جامعة الدول الَعربية في مسيرة معارض إكسبو الدولية
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�ل�سفير ح�سام زكي �لأمين �لعام �لم�ساعد �لمفو�ض �لعام للجامعة �لعربية في �إك�سبو 2020 دبي و�ل�سيدة �أمينة 
�لمفو�ض �لعام لمتحف �ك�سبو �لدولي خالل مر��سم ت�سليم وت�سليم �ل�سجل �لذهبي لجامعة �لدول �لعربية
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الَعربّية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  والمتو�سطة  ال�سغيرة 
المتحدة- الدكتور"اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول 
الفال�سي"-في كلمته قال"اإن العام الما�سي، وُرْغَم 
م��ا ���س��ه��ده م��ن ظ��ه��ور م��ت��غ��ي��رات ج��دي��دة لكوفيد- 
19،فاإنه كان رائًعا بالن�سبة لبالده "لأنها ا�ستثمرت 
حيث  ال�سحية"،  ال���رع���اي���ة  اأن���ظ���م���ة  ف���ي  ب��ك��ث��اف��ة 
واأع��ل��ى  للفرد،  لالختبار  ُم��َع��ّدل  اأع��ل��ى  ذكر"لدينا 
ُمعدل للتطعيم بالن�سبة للفرد، وبالتالي تمكنا من 
الحفاظ على الأعمال التجارية، وتمكنا من ال�سماح 
ال�سغيرة  ال�سركات   - القت�ساد  قطاعات  لأ�سعف 
والمتو�سطة- بالعمل، وجذب ال�سياحة لأنه عندما 
ي�سافر ال�����س��ائ��ح��ون اإل���ى ال��خ��ارج ه���ذه الأي�����ام، ف��اإن 
اأولويتهم الق�سَوى هي ال�سالمة، ووجدوا ذلك في 
الأخيرة،  الآون��ة  وف��ي  المتحدة.  الَعربّية  الإم���ارات 
ا من جذب ال�سركات متعددة الجن�سيات،  تمكنا اأي�سً
ت�سهيل  اأن  موؤكدا  اآ�سيا"،  �سرق  دول  من  ومعظمها 
اأ�سا�سًيا  اأم����ًرا  يمثل  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال  م��م��ار���س��ة 
بالن�سبة لجزء كبير من رواد الأعمال من ال�سركات 
ال�سغيرة والمتو�سطة. م�سيًرا اإلى اأنه "من دون ثقة 

ودعم الحكومات؛ لن يتمكنوا من البقاء." 
"لقد عقدت اجتماعات منتظمة  واأ�ساف قائال: 
التمويل،  منا  اإن��ه��م ل يطلبون  الأع��م��ال.  رواد  م��ع 
الأ���س��واق  اإل���ى  ال��و���س��ول  ت�سهيل  يطلبون  ولكنهم 

وال�سركات الكبَرى متعددة الجن�سيات."
ت��روي��ج  مكتب  ح�سين-رئي�س  ه��ا���س��م  ال��دك��ت��ور   
الأم���م  لمنظمة  ال��ت��اب��ع  والتكنولوچيا  ال�ستثمار 
اأن  اأك��د  )اليونيدو(-،  ال�سناعية  للتنمية  المتحدة 
العالمي  المنتَدى  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�سخة  فعاليات 
على  بالتركيز  تهتم  وال���س��ت��ث��م��ار،  الأع��م��ال  ل���رواد 
تحقيق  اأهداف التنمية الم�ستدامة من خالل ريادة 
الأعمال والبتكار وال�ستثمار في التعافي في فترة 

ما َبعد جائحة كورونا.
"منتدى  باأنه  المنتَدى  اليونيدو  رئي�س  وو�سف 
الخدمية  والموؤ�ّس�سات  الأعمال  رواد  حواري" بين 
التي تدعمهم في اأكثر من )100( دولة من مختلف 
ال�سراكات  تعزيز  �ُسبل  تبحث  والتي  العالم،  اأنحاء 
ال��ع��ال��م��ي��ة وري��������ادة الأع�����م�����ال والب����ت����ك����ار وف��ر���س 
ال�ستثمار من اأجل تنفيذ خطة التنمية الم�ستدامة 

ب���وف���د رف���ي���ع ال��م�����س��ت��وى ب��رئ��ا���س��ة 
اأح����م����د اأب������و ال���غ���ي���ط- الأم����ي����ن ال���ع���ام 
الأم��ان��ة  ���س��ارك��ْت  ال��َع��َرب��ي��ة-  للجامعة 
ال��ع��اّم��ة لجامعة ال����ّدَول ال��َع��َرب��ي��ة، في 
الُمنتَدى  من  الرابعة  الن�سخة  اأعمال 
الأع���م���ال  وال�ستثمار  ل����ُرّواد  ال��ّدول��ي 
ان���ع���ق���اد  اإط�����������ار  ف������ي   2022WEIF
 Annual ال�سنوي  ال�ستثمار  موؤتمر 
 Investment Meeting – AIM
2022(( داخل اإك�سبو: 2022/3/30-28 
ل  بالقاعة الجنوبية، تحت �سعار"توا�سُ
العقول، وَخلق الُم�ستقبل"، تحت مظلة 
ورعاية جامعة ال��ّدَول الَعَربية و�سْمن 

فعاليات َمعَر�س اإك�سبو 2020 دبي.
�سعت هذه الن�سخة من الُمنتَدى اإلى 
تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة من 
لل�سباب  الق��ت�����س��ادي  التمكين  خ���الل 
في  وال���ّدول���ي،  والإف��ري��ق��ي  الم�ستَوىالَعَربي  على 
ظل مجموعة من التحديات  التي يمر  بها عالُمنا  
اأبرزها جائحة كورونا Covid 19، والآليات والبرامج 
الأمثل التي �ست�سهم  في تعزيز  قدرة  ُرّواد الأعمال 
على ال�ستمرارية في م�سروعاتهم، والعمل لتحقيق 
النمو الم�ستدام في ظل متطلبات الثورة ال�سناعية 
الرابعة، حيث تتطلب هذه المرحلة �سراكة حقيقية 
ع��م��ل��ي��ة ف��ع��ال��ة ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال���ع���ام وال��خ��ا���س، 
والم�سارف  التنموية  ال�سناديق  ج��ه��ود  وت�سافر 
وال���ج���ام���ع���ات وال��م��ج��ت��م��ع ال���م���دن���ي وال��ح��ا���س��ن��ات 
ومراكز  القت�سادّية  وال�سناعية  الُحّرة  والمناطق 
البحوث لو�سع اآليات ت�سهم في اإيجاد فر�س عمل 

ا في العالم الَعَربي والإفريقي. لل�سباب، خ�سو�سً
ال�����س��وؤون  ق��ط��اع  بين  بالتن�سيق  ال��ُم��ن��ت��َدى  نظم 
بجامعة  القت�سادّية  العالقات  اإدارة  القت�سادّية- 
الّدَول الَعَربية، مع وزارة القت�ساد وغرفة الإمارات  
ب����دول����ة  الإم���������ارات ال���َع���َرب���ي���ة ال��م��ت��ح��دة، وم��ك��ت��ب 
لمنظمة  التابع  والتكنولوجيا  ال�ستثمار  ت��روي��ج 
البحرين  في  ال�سناعية  للتنمية  المتحدة  الأم���م 
)UNIDO – ITPO(، بال�سراكة مع اتحاد الغرف 
ال��َع��َرب��ي��ة وات��ح��اد ال��م�����س��ارف ال��َع��َرب��ي��ة والم�سرف 
وغرفة  اإفريقيا،  في  القت�سادّية  للتنمية  الَعَربي 

لريادة  ال��ّدول��ي  الَعَربي  والمركز  البحرين  تجارة 
الأعمال وال�ستثمار.

المنتدى عرف  م�ساركة نحو )1000( م�سارك من 
كبار ال�سخ�سيات من جميع الّدَول الَعَربية والعالم، 
من  حكوميين  م�سوؤولين  ومفكرين،  اأعمال  رج��ال 
ال�ستثمار  هيئات  ممثلي  الَمعنية،  ال�����وزارات   ك��ل 
والغرف التجارّية الَعَربية، وكذلك الغرف التجارّية 
موؤ�ّس�سات  من  وعدد  الم�ستركة،  الأجنبية  الَعَربية 
من   العديد  وك��ذل��ك  وال��دول��ّي��ة،  الَعَربية  التمويل 
ال��ع��ال��م،  دول  جميع  م��ن  ال�����س��ب��اب  الأع���م���ال   ُرّواد 
والمبتكرين  والم�ستثمرين  النا�سئة  وال�����س��رك��ات 

وممثلي الحكومات وكبار ال�سخ�سيات والمنظمات 
جميع  من  الأكاديمية  والأو���س��اط  الحكومية  غير 
ا  المنطقة الَعَربية واأفريقيا. اأنحاء العالم، خ�سو�سً

فعاليات الم�ؤتمر
الفتتاحية،  بالجل�سة  الُمنتَدى  فعالية  انطلقت 
رئي�س  الدكتور"ها�سم ح�سين" -  ال�سيد  قام  حيث 
بمنظمة  والتكنولوچيا  ال�ستثمار  ت��روي��ج  مكتب 
)اليون�يدو(  ال�سناعية  للتنمية  المتحدة  الأم���م 
الُمنتَدى وجميع  بتقديم موجز حول  بالبحرين- 
المعتمدة  الفعالية  باعتباره  الم�ساحبة  الفعاليات 
من  وال�ستثمار  الأعمال  ري��ادة  حول  �َسة  المتخ�سّ

ِقَبل منظومة الأمم المتحدة.
اأبو الغيط" - الأمين العام  واألقى ال�سيد"اأحمد 
بالدور  فيها  اأ���س��اد  الَعَربية-،كلمة  ال���ّدَول  لجامعة 
الذي يلعبه الُمنتَدى منذ اإطالقه في تباُدل اأف�سل 
ال��م��م��ار���س��ات ال��دول��ّي��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ن��ظ��م المالئمة 
لتحقيق  والأجنبي  الَمحلي  لال�ستثمار  والُمَحفزة 
اأهداف التنمية، كما لفت اإلى اأن المنطقة الَعَربية 
 Covid 19 ت���واج���ه ظ���روًف���ا م��غ��اي��رة ب��ع��د ج��ائ��ح��ة
واق��ت�����س��ادّي��ة،  اجتماعية  ت��ح��دي��ات  م��ن  خلفته  وم��ا 
اأوكرانيا وما نتج  ان��دلع الحرب في  اإلى  بالإ�سافة 
عنها م��ن ارت��ف��اع اأ���س��ع��ار ال��غ��ذاء وال��ط��اق��ة، وه��و ما 
ال�ستثمار  اتخاذ خطوات عاجلة لتحفيز  ي�ستدعي 
البيني الَعَربي وو�سع خطط �ساملة لتح�سين مناخ 

ريادة الأعمال.
نجاح ال�شباب يعني نجاح الأمة

وف����ي ح��دي��ث��ه خ����الل ال��ج��ل�����س��ة ال��خ��ت��ام��ي��ة، ق��ال 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، ال�سيد اأحمد 
العربية  المنطقة  و���س��اب��ات  �سباب  اإن  ال��غ��ي��ط،  اأب���و 

الذين يبلغ عددهم اأكثر من 100 مليون �سخ�س هم 
عماد م�ستقبل المنطقة العربية. و�سدد على �سرورة 
نجاحهم  "لأن  لنجاحهم،  المالئمة  البيئة  توفير 
داع��ًي��ا  العربية"،  والمجتمعات  الأّم����ة  ن��ج��اح  يعني 
التكاتف  اإل��ى  العربية  ال���دول  ف��ي  الفاعلين  جميع 
من  لال�ستفادة  الَعَربي  البيني  ال�ستثمار  وتعزيز 
كثيرة  "وهي  دولنا،  تتيحها  التي  والمزايا  الفر�س 
وواع������دة.. وم���ن ���س��اأن��ه��ا َخ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل ج��دي��دة 

واإعادة َبْعث َم�سار التنمية في المنطقة."
القت�سادي  التكامل  "اأبوالغيط":اإن  واأ���س��اف 
الَعَربي من اأهم الأولويات التي ت�سَعى جامعة الدول 
الَعربّية اإلى تحقيقها، "وقد عملْت منذ اإن�سائها في 
لرفع  القت�سادي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على   1945 ع��ام 
العربية،  ال��دول  بين  وال�ستثمار  التجارة  معدلت 
الَعربّية  المالية  الموؤ�ّس�سات  من  العديد  اأن�ساأت  اإذ 
الكبَرى  ال��ح��رة  الَعربّية  التجارة  منطقة  واأق��ام��ت 
2005،و�ساهمت  عام  في  التطبيق  حيز  دخلت  التي 
الَعربّية.  البينية  التجارة  تطوير  في  لف��ت  ب�سكل 
كما تعمل حالًيا على النتهاء من الم�سودة الأولى 
والتي  المحدثة  العربية  ال�ستثمار  اتفاقية  م��ن 
�سترفع للقمة العربية القادمة لعتمادها"، م�سيرا 
لم�سروع  الإع����داد  ب���داأت  العربية  الجامعة  اأن  اإل��ى 
اتفاقية َعربّية جديدة ب�ساأن اإ�سدار تاأ�سيرة َعربّية 
ال��َع��َرب،  والم�ستثمرين  الأع���م���ال  ل��رج��ال  م��وح��دة 
بغر�س ت�سهيل تنقالتهم بين الدول الَعربّية، معربا 
ومبادرات  باأفكار  المنتَدى  يخرج  اأن  في  اأمله  عن 
في  وت�سهم  التعافي،  َم�سار  لت�سريع  جهوَدنا  تخدم 
تعزيز ال�ستثمار وبيئة مالئمة لريادة الأعمال في 

المنطقة العربية.
قّدم الأمين العام لجامعة الدول الَعربّية ثالث 

ن�سائح ل�سباب المنطقة العربية:
-  اعملوا اإلى اآخر يوم في حياتكم.  1

2 -  اقراأوا.
3 -  َتحلوا بالأَمل في تحقيق تطلعاتكم.

القواعد  بهذه  اللتزام  اإلى  الَعَرب  ال�سباب  ودعا 
والعمل من اأجل البتكار، واأل ي�سمحوا اأبًدا للف�سل 

باأن ينال منهم.
وزي�����ر ال����دول����ة ل����ري����ادة  الأع����م����ال وال��م�����س��اري��ع 

مفهوم ريادة األعمال يسير بخطى ثابتة نحو المنطقة أضحى 
العربية، في ظل الفترة االنتقالية التي تعرفها اقتصادات 

الدول العربية، وهو ما استدعى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحفيز االستثمار 
البيني العربي ووضع خطط شاملة لتحسين وخلق بيئة مالئمة لريادة األعمال، 
وذلك لجذب المؤسسات االقتصادية العالمية، وفتح الباب أمام المبتكرين من 

رواد األعمال إلنشاء مشاريعهم الخاصة، وإتاحة الفرص للعمل والتعاون.

أبو الغيط: شباب وشابات المنطقة العربية الذين يبلغ 
عددهم أكثر من 100 مليون شخص، هم عماد مستقبل 

المنطقة العربية

رالي العرب فرصة لغرس ثقافة اإلبداع 
واالبتكار لدى المستثمرين من الشباب

لق الُمستقبل"
َ

"تواُصل العقول، وخ
الُمنتَدى الّدولي الرابع لُرّواد األعمال واالستثمار 

معالي اأحمد اأب� الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكت�ر ها�شم ح�شين 
رئي�س مكتب ترويج ال�شتثمار والتكن�ل�جيا بمنظمة المم المتحدة للتنمية ال�شناعية 

بالبحرين، والدكت�ر خالد حنفي اأمين عام اتحاد الغرف العربية
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لعام 2030. واأنه فر�سة فريدة لتوا�سل 
اأن منتَدى هذا  اإل��ى  اأ�سار  العقول. كما 
ل العقول  العام ياأتي تحت �سعار "توا�سُ
نحو تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة 
م���ن خ���الل ري�����ادة الأع���م���ال والب��ت��ك��ار 
جائحة  َبعد  م��ا  ع�سر  ف��ي  وال�ستثمار 

كورونا".
بين  ال��ت��ك��ام��ل  ه�����ذا  "اإن  واأردف: 
ال��م��ن��ت��َدى ال��ع��ال��م��ي ل������رواد الأع���م���ال 
وال�ستثمار وملتَقى ال�ستثمار ال�سنوي 
يعطي ف��ر���س��ة ك��ب��ي��رة ل����رواد الأع��م��ال 
من جميع اأنحاء العالم ليتوا�سلوا مع 
ملتَقى  "اإن  م�سيًفا:  الم�ستثمرين"، 
ال�ستثمار ُيعتبر اأكبر ملتَقى لال�ستثمار 
في العالم وُيعقد �سنوًيا في دبي، وهذا 
ع�سرة،  ال��ح��ادي��ة  ن�سخته  ُت��ع��ق��د  ال��ع��ام 
 " اأن��ه��ا   19 "ك�وفيد-  ج��ائ��ح��ة  واع��ت��ب��ر 
�سكلت تحدًيا كبيًرا في كيفية التعامل 
مع رواد الأعمال وكيفية موا�سلة رواد 
الأعمال اأن�سطتهم في خ�سم الجائحة 

العالمية.
جل�شات عمل

من  ع��دد  الفتتاحّية  الجل�سة  ختام  بعد  عقدت 
ج��ل�����س��ات ال��ع��م��ل، م��ن��ه��ا ج��ل�����س��ة ال��ت��م��وي��ل ال�����س��ام��ل 
ل��ري��ادة  ال��م��وات��ي��ة  البيئة  ع��ن  وجل�سة  ال��م�����س��ت��دام، 
التحتّية  البنية  ع��ن  وجل�سة  والب��ت��ك��ار،  الأع���م���ال 

القت�سادّية، ثم جل�سة عن مراكز التعليم والفكر.
 )11( ال��دورة  اأعمال  افتتاح  في  الإدارة  و�ساركت 
لموؤتمر ال�ستثمار ال�سنوي AIM يوم 2022/3/29، 
الم�ستَوى  رفيعة  م�ساركة  الجل�سات  �سهدت  حيث 
بال�ساأن  الَمعنية  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  ع���دد  م��ن 
الم�ستَوى  على  وكذلك  وال�ستثماري  القت�سادي 

الحكومي من جميع اأنحاء العالم.
كما �سهد يوم 2022/3/30، ختام اأعمال الن�سخة 
ال��ث��ان��ي��ة م�����س��اب��ق��ة رال����ي ال���ع���رب ل���ري���ادة الأع���م���ال 
رع��اي��ة جامعة  ت��ح��ت  ت��م تنظيمها  ال��ت��ي  ال�����س��ب��اب، 
ال����ّدَول ال��َع��َرب��ي��ة، وات��ح��اد ال��غ��رف ال��َع��َرب��ي��ة ومكتب 
التابع  بالبحرين  والتكنولوجيا  ال�ستثمار  ترويج 
لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�سناعية، وغرفة 
التجارة وال�سناعة بالبحرين، والأكاديمية الَعَربية 
ُتَعد  حيث  البحري،  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
هذه الن�سخة مبادَرة لتعاون عربي واإقليمي متميز 

عن�سر  باعتبارهم  الَعَربي  ال�سباب  دعم  اإلى  تهدف 
اإلى  يحتاج  المن�سود  الَعَربي  التغيير  واأن  التغيير، 

�سواعد �ساّبة.
اك��ت�����س��ت ه���ذه ال��م�����س��اب��ق��ة اأه��م��ي��ة ك���ب���َرى، كونها 
ب��ال��ّدَول  الأع���م���ال  ُرّواد  ���س��ب��اب  م�����س��ارك��ة  ت�ستهدف 
بهدف  وخريجيها،  الجامعات  طلبة  م��ن  الَعَربية 
رب��ط��ه��م ب��اح��ت��ي��اج��ات ���س��وق ال��ع��م��ل وَخ��ل��ق ال��م��زي��د 
الم�ستدامة  التنمية  ف��ي  للم�ساهمة  الفر�س  م��ن 
بالمنطقة الَعَربية. وي�سهم برنامج وم�سابقة رالي 
العرب لريادة  الأعمال  والبتكار في اإعطاء الفر�سة 
لتقديم  الَعَربي  بالوطن  بالجامعات  للملتحقين 
مجالت  في  نا�سئة  م�سروعات  مقترحات  وعر�س 
ك��ورون��ا،  جائحة  بعد  لما  "حلول  منها:  م��ت��ع��ددة، 
التجارة والتراث، التكنولوچيا الزراعية، تكنولوچيا 
والتطبيقات،  البرمجة  ال�سناعية،  ال��راب��ع  الجيل 

م�سادر الطاقة المتجددة، التكنولوچيا الذكية".
 2022/3/30 ال��م��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  �سهد  كما 
اإدارة  بين  الم�سترك  التعاون  اتفاقية  على  التوقيع 
َم��ع��َر���س اإك�����س��ب��و اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ال���ّدول���ي وات��ح��اد 
اأ�سحاب  تمكين  ل��م��ب��ادرة  ممثاًل  ال��َع��َرب��ي��ة  ال��غ��رف 

الهمم.
ت��شيات

الدول  لجامعة  امتنانهم  الم�ساركون عن  اأع��رب 
اإك�سبو  ومعر�س  الَعربّية  ال��غ��رف  وات��ح��اد  الَعربّية 
في  القت�سادية  للتنمية  الَعَربي  والم�سرف  دب��ي، 
اإفريقيا. واأو�سوا بمعالجة ما يجب القيام به على 
الخا�س  والقطاع  والمنظمات  الحكومات  م�ستَوى 
لتحقيق ال��ن��ج��اح ف��ي ري����ادة الأع���م���ال والق��ت�����س��اد 
واأفريقيا  الَعَربية  المنطقة  في   COVID-19 بعد 

والعالم، كما اأو�سوا ببع�س البنود، منها:
- الإعراب عن اللتزام القوي بتحقيق الأهداف 
ال�سبعة ع�سر الُمَبّينة في خطة التنمية الم�ستدامة 

لعام 2030.
- اإدراك اأهمية اأن ريادة الأعمال والبتكار كونهما 

النمو  وتحفيز  العمل  فر�س  لَخلق  الدافعة  القوة 
القت�سادي وتحقيق المكا�سب الجتماعّية.

التنمية  تحقيق  ع��ل��ى  ال��ج��ه��ود  جميع  ت��رك��ي��ز   -
والب��ت��ك��ار  الأع���م���ال  ري����ادة  م��ن خ���الل  الم�ستدامة 
التي يمكن تحقيقها من خالل نمو اقت�سادي قوي 

و�سامل وم�ستدام ومرن.
الأعمال،  ُرّواد  بين  قوية  �سراكات  بناء  اأهمية   -
رج������اًل ون�������س���اًء ع��ل��ى ح���د ����س���واء؛ ل���ت���ب���اُدل اأف�����س��ل 
ال���م���م���ار����س���ات ب��م��ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع رب����ط ال��خ��دم��ات 
المالية وغير المالية من اأجل تنمية ُرّواد الأعمال 

والموؤ�ّس�سات ال�سغَرى وال�سغيرة والمتو�سطة.
جميع  في  للمراأة  الفعالة  الم�ساَركة  ت�سجيع   -

القطاعات من خالل ريادة الأعمال والبتكار.
وبرامج  وت�سريعات  �سيا�سات  باعتماد  نو�سي   -
اقت�سادّية �سليمة باعتبارها ا�ستراتيچيات وعنا�سر 
المراأة  وتمكين  لتعزيز  الم�ستدامة  للتنمية  مهمة 
والعالمية،  والإقليمية  الوطنية  الم�ستويات  على 
خالل  م��ن  الم�ستدامة  التنمية  اأه����داف  لتحقيق 

البتكار وريادة الأعمال.
- ال���دع���وة اإل����ى ا���س��ت��ك�����س��اف وت��و���س��ي��ع ق��ط��اع��ات 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج���دي���دة وه����ي الق���ت�������س���اد الأخ�����س��ر 
والمتجدد، والقت�ساد الأزرق، والقت�ساد البرتقالي 

الإبداعي مع التركيز على التجارة والتراث.
اإل��ى و�سع برامج وم��ب��ادرات التي من  - ال��دع��وة 
�ساأنها دعم وتحقيق التمكين القت�سادي لأ�سحاب 

الهمم.
النظام  ف��ي  الم�سلحة  اأ���س��ح��اب  جميع  دع���وة   -
البيئي اإلى اعتماد طُرق من �ساأنها تعزيز الو�سول 
والمر�سدين  الأ���س��واق  اإل��ى  والو�سول  التمويل  اإل��ى 

والبنية التحتية القت�سادّية.
- دعوة  الحكومات  والقطاع  الخا�س والمح�سنين 
ومراكز  المالية  والموؤ�ّس�سات  المدني  والمجتمع 
والمنظمات  والغرف  والمدار�س  والجامعات  الفكر 
غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة وو���س��ائ��ل الإع������الم  وال��م��ن��ظ��م��ات 
ال���دول���ّي���ة اإل����ى ال���ت���ع���اون ف���ي ت�����س��ه��ي��ل ت��ع��زي��ز ُرّواد          
اأجل  من  المبتكرة  والموؤ�ّس�سات  المرنين  الأعمال 
خ��الل  م��ن  ال��م�����س��ت��دام��ة،  التنمية  اأه����داف  تحقيق 
اإدارة  واأنظمة  القت�سادّية  التحتية  البنية  تطوير 

الحا�سنات.
المجتمع  المنتدى  نهاية  ف��ي  الم�ساركون  ح��ث 
ال��م��ت��ح��دة، وال��ي��ون��ي��دو،  ال��دول��ي، ومنظمات الأم���م 
ذات  والإقليمية  ال��دول��ّي��ة  المنظمات  م��ن  وغيرها 
والمجتمعات  والموؤ�ّس�سات  الفكر  وم��راك��ز  ال�سلة 
ال���م���دن���ي���ة وم��خ��ت��ل��ف اأ����س���ح���اب ال��م�����س��ل��ح��ة ع��ل��ى 
�سيا�ساتهم  �سياغة  عند  التو�سيات  ه��ذه  م��راع��اة 
الم�ساريع والبتكار  وا�ستراتيجياتهم لدعم تنظيم 

من اأجل التنمية الم�ستدامة.

يسهم برنامج ومسابقة رالي العرب لريادة األعمال 
واالبتكار في إعطاء الفرصة للملتحقين بالجامعات 

بالوطن الَعَربي لتقديم وعرض مقترحات مشروعات 
ناشئة في مجاالت متعددة

رعاية سمو الشيخ منصور بن تحت 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب 
العربي، ُعقدت الدورة األولى لالجتماع العربي 

للقيادات الشابة في اكسبو 2020 دبى خالل الفترة 
28-30 مارس 2022 ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات. 

ونظم الدورة مركز الشباب العربي وبدعم من جامعة الدولة 
العربية واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 

وبمشاركة جامعة الدول العربية ووزراء الشباب العرب وقادة العمل 
الشبابي والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بتمكين الشباب، 
وذلك لبحث آفاق تطوير العمل الشبابي العربي المشترك وتطوير 

سياساته واستراتيجياته ومبادراته وبرامجه باالستناد إلى أفكار الشباب 
ورؤاهم وتطلعاتهم نحو المستقبل.

الدورة األولى لالجتماع 
العربي للقيادات الشابة
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���س��ارك وف���د الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ب��رئ��ا���س��ة ال�سفيرة 
الدكتورة هيفاء اأبو غزالة- الأمين العام الم�ساعد- 
ال��دول  بجامعة  الجتماعية  ال�سئون  قطاع  رئي�س 
العربية في اأعمال الجتماع العربي للقيادات ال�سابة 
المية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
وزي���رة  ال��م��زروع��ي-  �سما  ال���وزي���رة  بح�سور  وذل���ك 
ال�سباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور 
اأ�سرف �سبحي- وزير ال�سباب والريا�سة بجمهورية 
التنفيذي لمجل�س  المكتب  العربية– رئي�س  م�سر 
ال�سباب  ووزراء  ال��ع��رب،  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب  وزراء 
العرب وذلك من اأجل الطالع على تجارب ال�سباب 
تواجه  التي  التحديات  ا�ست�سراف  وكذلك  الناجحة 

ال�سباب.

الجهود  اأن  اأبو غزالة،  ال�سفيرة هيفاء  واأو�سحت 
التي تبذلها جامعة الدول العربية لتمكين ال�سباب 
ف���ي ج��م��ي��ع ال���م���ج���الت ع���ن ط���ري���ق و����س���ع ب��رام��ج 
العربي  ال�سباب  برلمان  اإن�ساء  وا�ستراتيجيات، مثل 
والعمل على اإطالق ال�ستراتيجية العربية لل�سباب 
والأمن وال�سلم والتي تركز على تمكين ال�سباب من 

الم�ساركة في �سنع القرار على كل الم�ستويات. 
و�سمن اأعمال الجتماع العربي للقيادات ال�سابة، 
العامة  الأمانة  التوقيع على مذكرة تفاهم بين  تم 
العربي  ال�����س��ب��اب  وم��رك��ز  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  لجامعة 
العمل  ب��ه��دف  المتحدة  العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة 
ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  واآل��ي��ات  ب��رام��ج  و�سع  على 
في البلدان العربية واإ�سراكهم في العمل ال�سبابي، 

ودع��م  الهوية  لتعزيز  م�ستركة  م��ب��ادرات  وتنفيذ 
ال�سباب من خالل التنمية.

وق��ام��ت ال�����س��ف��ي��رة ال��دك��ت��ورة ه��ي��ف��اء اأب���و غ��زال��ة، 
وال���وزي���رة �سما ال��م��زروع��ي، وزي���رة ال��دول��ة ل�سئون 
ال�سباب بدولة الم��ارات، نائب رئي�س مركز ال�سباب 
الم�ستركة.  التفاهم  على مذكرة  بالتوقيع  العربي، 
�سما  الوزيرة  اأعلنت  التوقيع،  مرا�سم  هام�س  وعلى 
لجامعة  �سرفية  ق��اع��ة  تخ�سي�س  ع��ن  ال��م��زروع��ي 
في  العربي  ال�سباب  في مقر مركز  العربية  ال��دول 
اأبو ظبي، تحمل هوية وا�سم جامعة الدول العربية.

وتجدر الإ�سارة الى اأن ال��دورة الأول��ى لالجتماع 
�سهدت مجموعة عرو�س تقديمية ا�ستراتيجية من 
با�ستراتيجيات  معنية  عربية  موؤ�س�سات  ق��ادة  قبل 
حول  العربية،  ال���دول  ع��دد  ف��ي  ال�سباب  و�سيا�سات 
اأف�سل الممار�سات والتجارب وال�سيا�سات في العمل 
الممار�سات  اأف�سل  على  والتركيز  العربي،  ال�سبابي 
في العمل ال�سبابي واإعداد وتنفيذ �سيا�سات ال�سباب. 
و�سهد الجتماع عر�س مخرجات الدرا�سة المعيارية 
لأف�سل ال�سيا�سات ال�سبابية في العالم مع التركيز 
على المنطقة العربية، والتي تقدم معايير وا�سحة 
وتحديد  ال�سباب  قطاع  في  رائ��دة  وطنية  ل�س�يا�سة 
الوعي  زي���ادة  بهدف  وعربياً  عالمياً  منها  الأف�سل 
ل��ن��م��اذج حوكمة  ال��م��ع��رف��ة، وو���س��ع مقايي�س  ون��ق��ل 
منها  الأف�����س��ل  وت��ح��دي��د  ال�����س��ب��اب،  لقطاع  متميزة 
عالمياً، مع ت�سليط ال�سوء على النماذج العربية في 
هذا ال�س�ياق وعلى النموذج الإماراتي ب�سفة خا�سة.

اأخ��رى عن تحديات  درا�سة  نتائج  تقديم  تم  كما 
العمل ال�سبابي العربي التي تعمل على تقييم واقع 
اإل��ى فر�س  واآف��اق تحويل تحدياته  ال�سباب العربي 
لو�سع نتائجها في متناول �سّناع القرار وم�سممي 
وتعريفهم  العربي  العالم  في  ال�سبابية  ال�سيا�سات 
في  ل���دوره  الوا�سعة  وب��الأب��ع��اد  ال�سباب  ي��ري��ده  بما 
ال��روؤى  وتحقيق  والبناء  التنمية  مجالت  مختلف 
ال�ستراتيجية للبلدان العربية. بالإ�سافة اإلى اأدلة 
ال�سبابية  والموؤ�س�سات  المبادرات  باأبرز  متخ�س�سة 

في الوطن العربي.



69 68



د الرئي�س ال�شابق الراحل ال�شيخ خليفة بن زايد  اأكَّ
اآل نهيان، "اإنَّ عام الخم�شين ُي�شكل لحظة تاريخية 
بللداأت منذ الإعللان عن قيام دولة  في رحلتنا التي 
ًنا  ُمثمِّ الإمارات العربية المتحدة في العام 1971"، 
ُبللذلللت مللن طللرف جميع الجن�شيات  الللتللي  الللجللهللود 
والأمللللللم الللتللي اأ�للشللهللمللت فلللي بللنللاء اللللدوللللة الللقللويللة، 
اأن ي�شكل فر�شة  الخم�شين يجب  "اأنَّ عام  لي�شيف 
في  الما�شية،  عاًما  الخم�شين  اإنجازات  في  للتاأمل 
في  ثقة  بكل  لانطاق  فيه  ن�شتعد  اللللذي  الللوقللت 
ب�شرعة  يتغير  "العالم  واأ�للشللاف:  المقبلة"،  رحلتنا 
من  العديد  التغير  ذلللك  م�شبوقة،وي�شاحب  غير 
الفر�س التي تفتح الآفاق لابتكار والإبداع، فيجب 
خلق  على  والعمل  الجهود  م�شاعفة  جميًعا  علينا 
على  والمحافظة  نوعية  وملللبلللادرات  جللديللدة  اأفللكللار 
تراثنا وِقيمنا وتنوع مجتمعها، لت�شهم جميعها بغد 

اأف�شل وم�شتقبل م�شرق لاإمارات".
وقد تمحورت الفعاليات والأن�شطة المتعلقة بعام 

الخم�شين حول ركائز رئي�شية هي:
- اإطاق عام الخم�شين بروٍح احتفالية ت�شمل كل 

من يعتبر دولة الإمارات وطناً له.
- دعوة اأبناء الوطن اإلى التاأمل في ِقَيم الما�شي 

�شين. واإنجازاته اعتزازاً وفخراً باآبائنا الُموؤ�شِّ
- اإلهام ال�شباب لو�شع ت�شوراتهم حول طموحات 
الخم�شين عاماً القادمة، ودعمهم لتحقيق اإنجازات 

ز م�شيرة التقدم والزدهار. وطنية نوعية ُتعزِّ
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  للللد  اأكَّ اأن  �شبق  ذللللك،  اإللللى 
خليفة بن زايد اآل نهيان: "اأنَّ عام الخم�شين ي�شكل 
لحظة تاريخية في رحلتنا التي بداأت منذ الإعان 
عن قيام دولة الإمللارات في عام 1971، فهو احتفاء 
تحلى  اللَّتين  القوية  والعزيمة  العظيمة  بللللالإرادة 
�شون في بناء دولتنا والجهود التي  بهما اآباوؤنا الُموؤ�شِّ
بذلها اأبناء الوطن حتى اأ�شبحت دولتنا وهلل الحمد 

اإحدى اأكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم".
ن  دالراحل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، "ُنثمِّ واأكَّ
الجهود التي �شاركتنا من جميع الجن�شيات واأ�شهمت 

ت�شمل العديد من مبادرات التنمية الرامية اإلى قيادة 
والقت�شادية  الجتماعية  ال�شيا�شات  عبر  التغيرات 

والتنموية لاأجيال القادمة.
حافلة  م��رح��ل��ة  نكمل  زاي����د:  ب��ن  محمد 
باالإنجازات اال�ستثنائية ونبداأ مرحلة جديدة
اأكللللد اللل�للشلليللخ مللحللمللد بلللن زايللللد اآل نللهلليللان رئي�س 
الخم�شين نكمل مرحلة  عللام  اأنلله بمنا�شبة  الللدولللة، 
حافلة بالإنجازات ال�شتثنائية ونبداأ مرحلة جديدة، 
حيث اأ�شار في تغريدات ن�شرها على ح�شابه بلتويتر: 
"بمنا�شبة عام الخم�شين، نكمل فيه مرحلة حافلة 
بلللالإنلللجلللازات ال�للشللتللثللنللائلليللة، ونلللبلللداأ مللرحلللللة جللديللدة 
التحدي  وتللابللع:  ال�شماء".  فيها  طموحاتنا  تعانق 
وروح  للتللنللا  واأمَّ اإرادتلللنلللا  لكن  اأ�للشللد،  والمناف�شة  اأكللبللر 
التحدي لدينا اأقوى، �شعبنا م�شدر قوتنا، ونرحب 
اأيدينا بالخير والتعاون وال�شام  بالمبدعين ونمد 

لكل دول العالم و�شعوبه.
عامًا  بخم�سين  نحتفي  را���س��د:  ب��ن  محمد 

�سهدت اأف�سل م�سيرة تنمية في المنطقة
اآل  را�للشللد  بللن  محمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عبر 
الللوزراء  مجل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
حللاكللم دبلللي، فللي تللغللريللدة علللللى تللويللتللر عللن الللذكللرى 
الخم�شين حيث قال: "عام الخم�شين .. عام احتفاء 
اأ�شرع م�شيرة بناء في تاريخ  �شهدت  بخم�شين عاماً 
المنطقة،  �شهدتها  تنمية  م�شيرة  واأف�شل  اللللدول، 
ا�شتعداد  عام  اأي�شاً  الإن�شان، وهو  لبناء  واأنبل رحلة 
لخم�شين �شنة قادمة، خم�شين �شنة عامرة بالخير، 
عميقة في التاأثير،ونموذجية في بناء اأمل للمنطقة 

والعالم. 
الإمللارات  لدولة  الخم�شين  التحاد  عيد  يكت�شي 
هللللذا اللللعلللام دللت خللا�للشللة، فللهللو يلللوافلللق الللذكللرى 
دي�شمبر   2 التحادية في  الدولة  لإن�شاء  الخم�شين 

.1971
تاأتي هذه الذكرى بعد تنفيذ روؤية الإمللارات في 
الع�شر �شنوات الما�شية، وبعد ت�شكيل حكومة ارتبط 
بها التطلع نحو مرحلة قوية من التنمية الُم�شتدامة 
والتفاعل الإيجابي مع الجديد والمتغير في العالم.
ولعل اأهم ال�شمات الرئي�شية، التي َمّيزت م�شيرة 
من  الأول  الن�شف  فللي  و�شيا�شاتها  الإمللللارات  دوللللة 
الجديد،  وقبول  التكيف،  على  القدرة  هي  عمرها، 

وطرح المبادرات، وت�شجيع البتكار.
لقد ا�شتطاعت دولة الإمللارات تحقيق الكثير في 
مجالت التنمية الُم�شتدامة، فحر�شت على التو�شع 
بمختلف قطاعات القت�شاد، وتنويع م�شادر الدخل 
القومي الإجمالي، بحيث انخف�شت ن�شبة العتماد 
على النفط والغاز اإلى نحو 30 % من الناتج القومي.
وحللر�للشللت اللللدوللللة علللللى تللحللقلليللق الللللتللللوازن بين 
�للللشللللرورة ا�لللشلللتلللملللرار عللجلللللة القلللتللل�لللشلللاد الللعللالللمللي، 
والتزامها  التقليدية،  الطاقة  م�شادر  على  القائم 
الُمناخية  بالتغيرات  المرتبطة  البيئية  بالمطالب 
ذلك  وفللي  الكربونية،  النبعاثات  خف�س  وحتمية 
با�شتثماراتها  ُتح�شب  الإمللارات جهوًدا جبارة  بذلت 

واأ�للشللاف رحمه  الفتية"،  الدولة  هللذه  بناء  معنا في 
في  للتاأمل  فر�شة  ي�شكل  الخم�شين  عللام  "اإنَّ  اهلل: 
الما�شية في الوقت الذي  اإنجازات الخم�شين عاماً 
ن�شتعد فيه لانطاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة".
وقال: "ت�شمل الحتفالت �شل�شلة من المبادرات 
العريق  التاريخ  التاأمل في  اإلى  التي تدعو الجميع 
حققتها  التي  الفريدة  والإنللجللازات  النبيلة  والقيم 
ر م�شتقبلها ونحن نم�شي في طريقنا  الدولة، وت�شوُّ
نحو المئوية، مع اللتزام ببناء هذا الم�شتقبل من 
والمهارات  بلللالأدوات  وتزويدهم  �شبابنا  دعللم  خللال 

الازمة للم�شي قدماً".
ُيذكر اأنَّ لجنة الحتفال باليوبيل الذهبي لدولة 

ال�شخمة في الطاقة النظيفة، ف�شا عن م�شاعدتها 
اأبناء كوكب الأر�س على التعافي من الآثار ال�شلبية 

لجائحة كورونا.
للت الإملللللللارات  لله نللفلل�للشلله، تللبللنَّ وا�لللشلللتلللملللراراً للللللتللوجُّ
التنمية  م�شارات  كللاأحللد  الأخ�شر  القت�شاد  منهاج 
الُم�شتدامة، فاأن�شاأت م�شروعات ريادية مثل "مدينة 
م�شدر" في اأبو ظبي عام 2008، والتي تعتمد ب�شكٍل 
ُكلللللي علللللى ملل�للشللادر مللتللجللددة للللللطللاقللة، وُتللعللتللبللر اأول 

مدينة خالية من النبعاثات الكربونية.
وزادت الإمللارات من ا�شتثماراتها في مجال اإنتاج 
وال�شتثمار  النووية،  والطاقة  الرياح  من  الكهرباء 

في الهيدروجين الأخ�شر.
المتقدمة  التقنيات  ا�شتخدام  على  اأي�شاً  عملت 
لخف�س النبعاثات الكربونية، مثل الحد من حرق 
والللغللاز،  النفط  �شناعة  عللن  الناتج  الطبيعي  الللغللاز 
وت�شجيع  وتجميعه،  الكربون  التقاط  وتكنولوجيا 
من  بلللدًل  نظيف  كللوقللود  الطبيعي  الللغللاز  ا�شتخدام 
التجارية  المركبات  واإللللزام  ال�شيارات،  في  البنزين 
في عام 2014 با�شتخدام الديزل الأخ�شر بدًل من 
بتطبيق  قامت  كما  للبيئة،  الملّوث  العادي  الديزل 
عدد من المبادرات من اأجل تر�شيد ا�شتخدام الطاقة 
وخللفلل�للس ا�للشللتللهللاكللهللا.وفللي مللجللال اللل�للشللكللن، كللانللت 

الإمارات رائدة في تطبيق معايير البناء الأخ�شر.
ارتلللبلللط بللكللل ذللللك الللتللقللدُم الللكللبلليللُر فلللي الللتللحللول 
البيانات  ومعالجة  ال�شطناعي،  والللذكللاء  الرقمي 
والتو�شع  المعرفة،  اقت�شاد  قواعد  واإر�شاء  الكبيرة، 
الذكية،  والللمللدن  والإدارة  الحكومة  تطبيقات  فللي 
وا�شتخدام الجيل الخام�س لات�شالت الا�شلكية، 
�شواء في مجال تقديم الخدمات الحكومية اأو اأداء 

القطاع الخا�س لأعماله.
يت�شح ذلك اأوًل، في موقع دولة الإمارات في �ُشلَّم 
الموؤ�شرات العالمية، فهي ت�شغل المركز الأول عالمياً 
في نحو 50 موؤ�شراً تتعلق بدرجة التناف�شية،وتحتل 
مركزاً في الع�شر دول الأولى في العالم في خم�شين 
و�شهولة  والبتكار  الب�شرية  بالتنمية  تتعلق  موؤ�شراً 

اأداء الأعمال.
ت�شغل  فاإنها  العربية،  اللللدول  م�شتوى  على  اأملللا 
المركز الأول في اأكثر من 450 موؤ�شراً في مجالت 

القت�شاد والتكنولوجيا والإدارة الحكومية.
منهج  هللو  التغيير  اأنَّ  تاأكيد  فللي  ثللانلليللاً،  ويت�شح 
اأدوات  "تغيير  اإلى  الدولة تحتاج  واأنَّ  اإدارة و�شلوك، 
التغيير"، التي ا�شتخدمتها في مراحل �شابقة، وذلك 
لتحقيق الأهللداف والطموحات في الخم�شين عاماً 

القادمة حتى 2071.
االآباء الموؤ�س�سون لالتحاد..لِبَنة التاأ�سي�س 

والنه�سة
يد  المتحدة على  العربية  الإملللارات  دولللة  قامت 
�شين حكام الإمللارات ال�شبع، حيث لبَّى  الآبللاء الُموؤ�شِّ
حكام الإملللارات الأخلللرى دعللوة ال�شيخ زايللد وال�شيخ 

را�شد لين�شموا اإلى التحاد.
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان..االأب 

دي�شمبر  فللي  لت  ت�شكَّ المتحدة،  العربية  الإملللللارات 
ال�شيخ محمد  ال�شمو  2019 بتوجيهات من �شاحب 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س 
اللللوزراء حاكم دبللي رعللاه اهلل. وتللراأ�للس الّلجنة �شمو 
اآل نهيان وزيللر الخارجّية  زايللد  ال�شيخ عبد اهلل بن 
والتعاون الدولي، و�شمو ال�شيخة مريم بنت محمد 

بن زايد اآل نهيان نائبة رئي�س اللجنة.
واإ�شافة اإلى مهمتها في تحديد تفا�شيل احتفالت 
الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي، وو�شع 
وتنفيذ خطة �شاملة لاحتفال بعام الخم�شين على 
الم�شتويين التحادي والمحّلي، عملت اللجنة على 
ا�شتراتيجية  ركللائللز  ُتغطي  متنوعة  اأجللنللدة  تنفيذ 

د �س والُموحِّ الروحي، الُموؤ�سِّ
بللالأب  نهيان  اآل  �شلطان  بللن  زايللد  ال�شيخ  ُيللعللرف 
المتحدة،  العربية  الإمللارات  دولة  �س لتحاد  الُموؤ�شِّ
ال�شاحل  اإملللارات  بين  اتحاد  باإقامة  نللادى  واأول من 
الإمللللارات  لللدولللة  الأول  الرئي�س  وهلللو  المت�شالح، 
رحللملله اهلل، هذا  �للشللمللوه،  للى  تللولَّ الللمللتللحللدة.  العربية 
دي�شمبر  الثاني من  الدولة في  قيام  المن�شب منذ 
ا  اأي�شً 2004م، كما �شغل  1971 وحتى وفاته في  عام 
من�شب حاكم اإمللارة اأبو ظبي من عام 1966 ولغاية 

2004م.
نهيان  اآل  �شلطان  بللن  زايلللد  ال�شيخ  الللراحللل  ُوللللد 
في مدينة العين عام 1918، وهو البن الرابع، وله 
ثللاثللة مللن الإخللللوة الللذكللور هللم: �شخبوط، وهلللزاع، 
وخالد، وله اأخت واحدة. حكم والده ال�شيخ �شلطان 
بن زايد اإمارة اأبو ظبي من عام 1922 ولغاية 1926، 
بن  بطي  ال�شيخ  بنت  �شامة  ال�شيخة  هللي  والللدتلله 

خادم بن نهيان اآل حامد القبي�شي. 
كللللان اللل�للشلليللخ زايللللد يللتلل�للشللم بلل�للشللعللة اللل�للشللدر ونللفللاذ 
كم�شتمع  برز  كما  والحكمة،  البال  وطللول  الب�شيرة 
وم�شلح وو�شيط في حل النزاعات، وهي ال�شفة التي 
"حكيم  بللل  لزمللتلله طللوال فترة حكمه، ولللذلللك لقب 

العرب".
الفر�س  توفير  �للشللرورة  زايلللد، على  ال�شيخ  واأكلللد 
في  فاعل  دور  لهم  ليكون  الللدولللة  مواطني  لجميع 
دولللة  تحتل  الثاقبة،  روؤيللتلله  وبف�شل  الأمللللة.  نللجللاح 
الإملللللارات اللليللوم، الللمللركللز الللثللانللي بين دول مجل�س 
ال�شعودية، من حيث حجم  بعد  الخليجي،  التعاون 
القللتلل�للشللاد، والللمللركللز الللثللالللث فللي منطقة اللل�للشللرق 
كثير  بح�شب  تمثل  اأ�للشللبللحللت  كللمللا  كللكللل،  الأو�لللشلللط 
مالي  مركز  اأهللم  المرموقة،  الدولية  التقارير  من 

واقت�شادي في المنطقة.
ال�سيخ زايد وتاأ�سي�س دولة االإمارات

بعد تولي �شموه مقاليد الحكم في اإمارة اأبو ظبي، 
اأ�شقائه فللي الإمللللارات  اإللللى الللوحللدة مللع  بلللداأ يتطلع 
بفكرته  والثقة  الإيللمللان  �شديد  وكللان  المت�شالحة، 

هذه التي طالما �شكنت وجدانه.
عن  البريطانيون  اأعلللللن   ،1968 عللام  يناير  وفللي 
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الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: إنَّ 
عام الخمسين ُيشكل لحظة تاريخية في 

رحلتنا التي بدأت منذ اإلعالن عن قيام دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في العام 1971

رئيس اإلمارات العربية الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس السابق أعلن 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، أنَّ عام 2021هو “عام الخمسين "، وذلك 

 بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، حيث انطلق رسميا من 6 أبريل واستمر حتى 
اً

احتفال
31 من شهر مارس 2022.

اليات واحتفالت لمدة عام كامل، تحت إشراف لجنة  هذا اإلعالن صاَحبه إطالق مبادرات وفعَّ
الحتفال باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي اللجنة التي ترأسها 

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

ة واعدة واإلنضمام  مَّ
ُ
تأسيس مسار أ

إلى جامعة الدول العربية الرائدة

اليوبيل الذهبي لإلمارات العربية المتحدة

ت
را

ما
لإل

ي 
هب

لذ
ل ا

وبي
الي



ال
مق نلليللتللهللم النللل�لللشلللحلللاب مللللن الإمللللللللارات 

المت�شالحة بحلول عام 1971م، وقام 
ال�شيخ زايد اإثر ذلك بالتحرك �شريعاً 
لتعزيز الروابط مع اإمللارات ال�شاحل 
اإقامة  اإلى  الحاجة  المت�شالح، وراأى 
قوية  كلمة  للله  موحد  �شيا�شي  كيان 
الللدوللليللة،  الللمللحللافللل  فللي  وم�شموعة 
الأف�شل  الللحلليللاة  تقديم  على  وقلللادر 

لمواطنيه.
اتللفللق  1968م،  فلللبلللرايلللر   18 فللللي 
�شلطان،  بللن  زايلللد  ال�شيخ  الللراحللان 
مكتوم  اآل  �شعيد  بللن  را�للشللد  وال�شيخ 
حللاكللم دبلللي علللللى ت�شكيل وحلللدة بين 
والدفاع  الأمللن  وتن�شيق  الإمللارتلليللن، 
واللللخلللارجللليلللة وتلللوحللليلللد الللللجللللوازات 
لللهلللا دعللللوة اإلللللى ت�شكيل  بلليللنللهللمللا، ووجَّ
اتلللللحلللللاد يللل�لللشلللملللل بلللقللليلللة الإمللللللللللللارات 
لقطر  اإ�شافة  المت�شالحة  الخم�س 

والبحرين. 
وبلللعلللد ثلللللاث �لللشلللنلللوات مللللن ذللللك 
التاريخ ومع اقتراب موعد الن�شحاب 
الإملللارات  للام  ُحللكَّ اجتمع  البريطاني، 
اللل�للشللبللع الللمللتلل�للشللالللحللة لللبللحللث قلليللام 
التلللحلللاد، وملللن اأقلللللوال اللل�للشلليللخ زايلللد 
فر�شة  لنا،  تعالى  اهلل  هياأها  فر�شة  "هذه  حينها: 
اإن قلوبنا جميًعا  فللي مللكللان واحلللد،  اللليللوم  وجللودنللا 
عامرة والحمد هلل بالإيمان، بمبداأ الوحدة، فلنجعل 
اأملنا  لتحقيق  تاريخية  فر�شة  اجتماعنا  مللن  اإذن 

المن�شود".
ال�شيخ  لحما�شة  الللدولللة  قيام  في  الف�شل  ويعود 
زايد والآباء الموؤ�ش�شين لت�شكيل التحاد، وتعاملهم 
ملللع الللتللحللديللات واللل�للشللعللوبللات بللحللكللمللة وبلللللروح من 

الن�شجام والتعاون. 
اأُعلللللن عن  1971م،  عللام  الثاني من دي�شمبر  وفللي 
ت �شتة  قيام دولة الإمللارات العربيللة المتحدة، و�َشمَّ
اأبلللو ظللبللي،ودبللي،  وهلللي  المت�شالحة  الإمللللللارات  مللن 
واللل�للشللارقللة، وعللجللمللان، واأم الللقلليللويللن، والللفللجلليللرة. 
اختار  وحنكته،  الللقلليللادي  ودوره  لجهوده  وتللقللديللراً 
اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمللارات ال�شيخ زايد لرئا�شة 
بذلك  لي�شبح  الللمللتللحللدة،  العربية  الإملللللارات  دوللللة 
اأول رئي�س للدولة، وهو المن�شب الذي اأك�شبه لقبه 
�س". وفي وقت لحق، ان�شمت  "الأب الُموؤ�شِّ الدائم 
10 فبراير  اإلللى التحاد بتاريخ  اإمللارة راأ�للس الخيمة 

عام 1972م.
ال�سيخ زايد والعالم العربي

عند  الم�شتوى  رفيعة  بمكانة  زايللد  ال�شيخ  حظي 
بدور  القيام  له  اأتللاح  ما  وهللذا  العرب،  القادة  جميع 
كانت  كما  منا�شبة،  مللن  اأكللثللر  فللي  بينهم  الو�شيط 
مواقفه الم�شرفة والأ�شيلة حا�شرة في كل منا�شبة. 
ومنذ قيام دولة الإمارات، ان�شرف اهتمام ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان اإلى م�شيرة البناء الوطني 
ودعلللم الإخللللوة والأ�للشللقللاء الللعللرب. واآمللللن �شموه في 
العربية،  الللللدول  جميع  بلليللن  والللتللعللاون  الت�شامن 
وال�شيا�شية  ال�شخ�شية  �شلطته  با�شتخدام  والللتللزم 
ال�شام  لتحقيق  والدولي  العربي  الم�شتويين  على 

والتقدم في منطقة ال�شرق الأو�شط.
عام  اأكتوبر  و�شوريا في حرب  �شموه م�شر  ودعللم 
بقطع  المحتلة  العربية  الأرا�لللشلللي  لتحرير   1973
ل  واردات النفط عن الدول الداعمة لإ�شرائيل، و�َشجَّ

التاريخ مقولته ال�شهيرة "النفط العربي لي�س اأغلى 
من الدم العربي".

اليوبيل الذهبي لذكرى ان�سمام االإمارات 
العربية المتحدة لجامعة الدول العربية

الحربين  بعد  الإقليمية  التكتات  فللكللرة  بلللرزت 
الللعللالللملليللتلليللن، وارتلللبلللطلللت هللللذه اللللظلللاهلللرة بللالللعللامللل 
الللذي  والت�شابه  الح�شاري  الثقافي  اأو  الجغرافي 
يلل�للشللل اإلللللى حللد الللتللطللابللق فللي اللللظلللروف والأو�لللشلللاع 
ال�شيا�شية والثقافية لبع�س الدول، وهو الأمر الذي 
تحقيق  اإلللى  يهدف  اإقليمي  تنظيم  ن�شوء  اإلللى  اأدى 

م�شالح م�شتركة لأع�شائه.
االإمارات العربية المتحدة واالن�سمام 
لجامعة الدول العربية..ُخطوات وم�سار

محمياتها  جميع  مللن  بللريللطللانلليللا  انلل�للشللحللاب  بللعللد 
وم�شتعمراتها �شرق المتو�شط في نهاية �شنة 1971، 
الللتللي كانت  الللعللربللي،  الخليج  فللي منطقة  وتللحللديللدا 
المترابطة،  الإملللارات غير  عبارة عن مجموعة من 

وهو ما جعل فكرة التحاد تتبلور.
وال�شيخ  نهيان  اآل  �شلطان  بللن  زايللد  ال�شيخ  اتفق 
اآل مللكللتللوم، علللللى قلليللام اتللحللاد بين  را�للشللد بللن �شعيد 
اإمارة اأبو ظبي ودبي، واأن يدعوا الإمارات الخليجية 
اإللللى هللذا التللحللاد، وقللد تللمَّ بالفعل، وتللمللت الللدعللوة 
لجتماع على الللحللدود بين اإمللارتللي اأبللو ظبي ودبللي، 
الإمللللارات  جميع  ي�شم  اتللحللاد  اإنلل�للشللاء  م�شاألة  لبحث 
الموافقة  الجتماع وتمت  وانعقد  واحللدة،  دولللة  في 
على ت�شكيل لجنة لدرا�شة الد�شتور المقترح، اأعلنت 
بعده كل من قطر والبحرين ا�شتقالهما، ونالت كل 
وبقيت  والدولية،  العربية  العترافات  منهما  دولللة 
م�شكلة الإمللارات قائمة، فحاول ال�شيخ زايد وال�شيخ 
اأن  بع�شها.وبعد  اإللللى  ال�شبع  الإملللللارات  �شم  را�للشللد، 
كتب الد�شتور، تمت دعوة حكام الإمللارات لاجتماع 

ليقرروا الن�شمام اإلى التحاد اأو عدم الن�شمام.
وافق حكام اإمارات اأم القيوين، ال�شارقة، الفجيرة، 
لم  فللي حين  التللحللاد،  اإلللى  الن�شمام  عجمان، على 
يوافق حاكم اإمارة راأ�س الخيمة، وتم رفع علم الدولة 
معلنين قيام دولة الإمللارات العربية المتحدة في 2 

دي�شمبر �شنة 1971.
اآل نهيان  �شلطان  زايللد بن  ال�شيخ  الللدولللة  تللراأ�للس 
اأبللو ظبي، وكللان ال�شيخ را�شد بن �شعيد  اإمللارة  حاكم 
اآل مكتوم حاكم اإمارة دبي نائبا لرئي�س الدولة، وتم 
ت�شكيل المجل�س الأعلى لاتحاد من الرئي�س ونائبه 
وباقي حكام الإمارات الموقعة على الد�شتور، كما تم 
ت�شكيل مجل�س وزراء الإمارات برئا�شة ال�شيخ مكتوم 
بن را�شد اآل مكتوم، وبداأت الدول بالعتراف بالدولة 
دولة  انطلقت  الدولي،  وجودها  ولتثبيت  الجديدة، 
الن�شمام  خطوات  في  المتحدة  العربية  الإمللللارات 
الدولية  المنظمات  في  الجديدة  الدولة  علم  تحت 
اإلللى  الخيمة  راأ�للللس  ذللللك  بللعللد  لتن�شم  والإقللللليللملليللة، 
التحاد في 10 فبراير عام 1972 وان�شم حاكمها اإلى 
المجل�س الأعلى لاتحاد.و�شرعت الإمارات باإر�شال 
الدبلوما�شية مع باقي  ال�شفراء والبعثات  وا�شتقبال 
واإن�شاء  الدبلوما�شي  للتمثيل  تحقيقاً  العالم  دول 

العاقات المبا�شرة مع الدول الأخرى.
اإلى القاهرة وفد دولة الإمللارات  1971،و�شل  عام 
وزيللر  حللبللرو�للس  محمد  برئا�شة  الللمللتللحللدة،  العربية 
م  الدولة في اأبو ظبي، في زيارة ت�شتغرق عدة اأيام، قدَّ
الللدول  اإلللى جامعة  الإملللارات  ان�شمام  خالها طلب 

العربية، وح�شر الجل�شة الطارئة للجامعة.
كان من �شمن �شروط الن�شمام لع�شوية جامعة 

الللللدول الللعللربلليللة حلل�للشللب اللللملللادة الأوللللللى مللن ميثاق 
الجامعة والذي ن�س على اأنه يحق لكل دولة عربية 
م�شتقلة الن�شمام اإلى جامعة الدول العربية، بعد اأن 
تقدم طلًبا بذلك، ُيوَدع لدى الأمانة العامة الدائمة، 
بعد  ُيعقد  اجتماع  اأول  فللي  المجل�س  على  وُيللعللَر�للس 
َتلللواُفلللر عللدة  وُيلل�للشللَتللرط للع�شوية  الللطلللللب،  تللقللديللم 

�شروط منها:
ال�شائدة  اللغة  تكون  اأي  عربية،  دولللة  تكون  -اأن 

فيها هي العربية، واأن يكون تراثها عربياً.
- اأن تكون دولة م�شتقلة.

- اأن يوافق مجل�س الجامعة بالإجماع على قبولها.
مجل�س  وافللللق   ،1971 دي�شمبر  مللن  اللل�للشللابللع  فللي 
الجامعة العربية في اجتماع مغلق على ان�شمام دولة 
الإمارات العربية المتحدة اإلى ع�شوية جامعة الدول 
ع�شر  الثامن  الع�شو  بذلك  اأ�شبحت  وقللد  العربية، 
بالجامعة، وكان هذا التو�شع في الع�شوية التو�شيع 
اأكبر تو�شيع حيث تم قبول  باأنه  ال�شابع، لكنه تميز 
اأربع دول عربية اإلى الجامعة، هي الإمارات العربية 

المتحدة، �شلطنة ُعمان، قطر،البحرين.
اأخللليلللرا ارتللفللع علللللم الإمللللللارات فللي جللامللعللة اللللدول 
قليلة من  اأيللام  1971،بعد  عللام  دي�شمبر  العربية في 
اإعللان قيام الدولة الللذي لقى ا�شتقباًل حافًا في 
العربي والمجتمع الدولي، لت�شبح الإمارات  العالم 
بللذلللك دوللللة ذات �للشلليللادة وجللللزًءا فللاعللًا فللي الللوطللن 

العربي.
اإقليمية  منظمة  هللي  الللعللربلليللة  الللللدول  وجللامللعللة 
واإفريقيا، وين�س  اآ�شيا  ت�شم دول عربية من قارتي 
ميثاقها على التن�شيق بين تلك الدول الأع�شاء في 
ال�شوؤون القت�شادية، الت�شالت، العاقات الثقافية، 
الللجللنلل�للشلليللات ووثلللائلللق واأذونلللللللات اللل�للشللفللر والللعللاقللات 
لجامعة  الدائم  المقر  ويقع  وال�شحة،  الجتماعية 
الللقللاهللرة،  الم�شرية  العا�شمة  فللي  العربية  اللللدول 
وقد كان ح�شور الإمارات عربًيا مميًزا منذ البداية، 
حيث اأعطت الأولوية في �شيا�شتها الخارجيةلق�شايا 
الأمة العربية و�شعوبها في جميع خطوات الإمارات 
العربية واحللدة، وهموم  الذاكرة  اأن  وقادتها، موؤكدة 
العرب واأمنهم القومي ل ينف�شل، لت�شبح الإمارات 
بذلك نموذًجا عربًيا يحتذى به في �شناعة ال�شام 
في المنطقة وحول العالم، كما اأكدها بقوله ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان: "اإن دولة الإمارات هي جزء 
من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين 
تعمل  ولذلك  الم�شترك،  والم�شير  والتاريخ  واللغة 
الحكومة بكل طاقتها على ن�شرة الق�شايا العربية، 

وتعزيز الت�شامن العربي في جميع المجالت".
وقللد بللرز ذلللك خللال اأزملللة وبللاء كوفيد19، حين 
العرب من  احتياجات  تاأمين  اإلللى  الإملللارات  �شارعت 
لقاح كورونا، حيث بحث ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل 
الإماراتي،  الدولي  الخارجية والتعاون  نهيان، وزير 
اأبللو  اأحللمللد  ال�شيد  العربية  الجامعة  عللام  اأملليللن  مللع 
العربية  المنطقة  �شعوب  احتياجات  تاأمين  الغيط، 
من لقاح فيرو�س كورونا المتوقع الو�شول له، موؤكدا 
الللدول  بين  والتن�شيق  الللتللعللاون  اأهللملليللة  على  بللذلللك 
اإلى العمل  العربية في مواجهة تداعياته بالإ�شافة 
على دعم الجهود العالمية من اأجل التو�شل اإلى لقاح 

للمر�س.
كيف  تللوؤكللد  تاريخها  طيلة  الإملللللارات  م�شيرة  اإن 
حر�شت الإمللارات على اأن تبقى ر�شالة �شام تجوب 

العالم.
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جناح الجامعة اأتاح لزواره ال�شفر عبر الزمن على مدار �شبعة عقود،  
وال�شتمتاع بفعالياته المتنوعة من مختلف البلدان والأزمنة، بالإ�شافة 
اإلى فر�شة التعّرف اإلى ما كان عليه الحال عند اإر�شال ر�شالة بالبريدمن 
2020 دبي في ا�شتقبال الزوار  اإك�شبو  اإلى الم�شتقبل، كما نجح  الما�شي 
من كافة اأنحاء العالم، مما يوؤكد اأن الإمارات تفتح ذراعيها لبدء مرحلة 
الم�شتركة  التحديات  لمواجهة  الجماعي  الللدولللي  العمل  مللن  جللديللدة 
م�شتقبل  تر�شيخ  اأجللل  من  المبدعة،  والعقول  الخاقة  الأفللكللار  وتبني 

مزدهر وم�شتدام للب�شرية جمعاء.
وتمكن معر�س "اإك�شبو 2020 دبي"، على مدى 182 يوماً من الإ�شهام 
في ر�شم مامح عالم اأف�شل بتجاوز التحديات والتطلع لبناء الم�شتقبل 
المزدهر للجميع، كما دل المعر�س على توا�شل العقول كركيزة التعاون 
وال�شراكة والتعا�شد، انطاقاً من القيم التي يتبناها اإك�شبو التي ت�شكل 
الم�شاهمة في  الم�شتقبل" اإلى  "�شنع  يهدف  فيما  الم�شتركة،  اأولوياته 

و�شع ا�شتراتيجيات للتعاون الدولي نحو تحقيق التنمية الم�شتدامة.
في  العالمي  المعر�س  هذا  باإقامة  كعرب  والعتزاز  الفخر  ويحدونا 
دولة �شقيقة كدولة الإمارات، وتنظيمها الرائع لإخراجه ب�شورة م�شرفة، 
الب�شرية،  لخدمة  معاً  العمل  اأجللل  من  اأر�شها  على  بالعالم  وترحيبها 
لكافة  الخاقة  الحلول  وتبني  المبدعة  الأفللكللار  تبادل  على  وتركيزها 

التحديات التي تواجه العالم، والعمل على تر�شيخ م�شتقبل م�شتدام في 
العالم.

مقدمتها  وفي  نه�شة  كل  العربية  وللدول  التقدم،  كل  للعالم  اأتمنى 
المملكة العربية ال�شعودية، الما�شية في روؤية طموحة 2030 التي تعزز 
والتنموية،واأدعو  وال�شياحية  القت�شادية  الخارطة  على  المملكة  مكانة 
اأن يحفظ الأمة العربية وال�شامية واأن يديم عليها  المولى عز وجل 

نه�شتها وا�شتقرارها.

معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي استضاف أكثر من 190 دولة، جوانب اإلبداع حقق 
والبتكار في التنظيم، حيث كان األول من نوعه الذي يقام في منطقة الشرق 

األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا،والذي أقيم تحت شعار "تواصل العقول وخلق المستقبل"، 
واستضاف مختلف العروض والفنون من مختلف أنحاء العالم طوال فترة إقامته، مما أتاح 

للعالم فرصة لالستمتاع بمخزونه اإلثرائي، عبر جناٍح خاص رصد كيف سيحقق العالم العربي كامل 
إمكاناته ويوفر للزوار فرصة لالنطالق في مسيرة عبر سبعة عقود من اإلنجاز العربي، واللتقاء 

 لصفحة الجناح على الموقع 
اً
 للعثور على "مفاتيح" أمة عربية متكاملة ومزدهرة )وفقا

اً
معا

اإللكتروني إلكسبو دبي(.

سلطان الحارثي
مدير وكالة األنباء السعودية 

بمنطقة مكة المكرمة

الحارثي: تواجد 190 دولة في "إكسبو 
دبي" أثرى العقول وخلق المستقبل

إكسبو 2020 دبي نجح في تحقيق اإلبداع والبتكار

تمكن معرض “إكسبو 2020 دبي”، على 
 من اإلسهام في رسم 

اً
مدى 182 يوما

مالمح عالم أفضل بتجاوز التحديات 
والتطلع لبناء المستقبل المزدهر للجميع
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إكسبو 2020 دبي، لحظة فارقة في التاريخ البشري شكل 
 بأمان 

ً
باجتماع العالم من 191 دولة على مدار182 يوما

وأمل فاق الطموحات، وسط مخاوف جابت األرض من تداعيات 
الجائحة كوفيد- 19 وتحويراتها، واستنشق العالم على أرض 

اإلمارات خالل مشاركته في إكسبو 2020 دبي أحالم المستقبل 
وفخر الماضي وإرادة الحاضر، ما شكل بصمة حضارية في تاريخ 

اإلنسانية بتوقيع الكوادر اإلماراتية.

محمد جالل الريسي
المدير العام لوكالة أنباء 

اإلمارات وام

"إكسبو 2020 دبي".. 
بصمة حضارية في تاريخ اإلنسانية

وبرغم اأن اإك�سبو 2020 دبي اأهم حدث ثقافي وح�ساري عرفه ال�سرق الأو�سط 
في تاريخه منذ انطالق  اإك�سبو لندن 1851، اإل اأن قرار تنظيم الحدث وا�ست�سافته 
ونجاحه المبهر متفوقاً على كل الدورات ال�سابقة في تاريخ المعر�ض يعد �سهادة 
تاريخية وب�سمة اإماراتية متفردة في التاريخ الإن�ساني، مدونة عبر اأكبر تجمع 
عالمي للمعرفة الإن�سانية، اأن الإمارات موطن الطموحات الم�ستدامة ومن�سة 

لالإلهام والأمل.
التاريخ  اأياما في  اأم�سى  اأن��ه  2020 دبي  اإك�سبو  زار  اأو  �سارك  ويعرف كل من 
والخدمات  وال�سال�سة  والأم���ان  التنظيم  حيث  من  والأح���الم،  التوقعات  فاقت 
المقدمة والبرامج والفعاليات التثقيفية والترفيهية، اإذ �سكل الحدث لوحة فنية 

حية على مدار ال�ساعة طيلة 6 اأ�سهر.
زيارة  التغيير، فيما وفرت  اإلى �سناع  ان�سماماً  اإك�سبو  الم�ساركة في  و�سكلت 
وروؤي���ة  والإب���ه���ار  المتعة  رح��ل��ة  ف��ي  ال��ع��ال��م  اكت�ساف  فر�سة  دب��ي   2020 اإك�سبو 
الم�ستقبل. ور�سم اإك�سبو 2020 دبي �سورة العالم في كل �سيء، بدءاً من الهوية 
الإب��داع  الترفيه،  واأل��وان  الفنون  ومختلف  الثقافة  والتاريخ،  الفكر  الإن�سانية، 
ال�ستثمارية،  والفر�ض  التقنيات  واأح��دث  البتكار  الوطنية،  الهوية  والخيال، 
طرق ال�ستدامة للمحافظة على كوكب الأر���ض والحياة مع الطبيعة، الحركة 
وال�سفر في الم�ستقبل، والتعاون الدولي لمواجهة التحديات كافة وفي �سدارتها 

التحديات القت�سادية وال�سحية الحالية والم�ستقبلية.
و�سكل تنظيم اإك�سبو 2020 دبي، تجربة عربية تقود العالم بابتكارات في تنظيم 
المعار�ض واإرادة المركز الأول بجودة في الحترافية واللتزام، بدءاً من اإعداد 

الملف للفوز با�ست�سافة المعر�ض وتجربة الجهوزية لتنظيمه فكراً وعماًل.
التعاون  م�سيرة  في  جديدة  عالمية  انطالقة  دب��ي،   2020 اإك�سبو  د�سن  وق��د 
الدولي من اأجل الإن�سانية جمعاء، �سكلت قوة دفع كبيرة للجهود الدولية الهادفة 
م�ستوى  على  الم�ستدامة  التنمية  م�سيرة  وتعزيز  الحياة،  ج��ودة  تح�سين  اإل��ى 
العالم من خالل ال�سراكات الفاعلة، لتقدم الإم��ارات للعالم نموذجا ا�ستثنائيا 

ون�سخة تاريخية من معر�ض اإك�سبو الدولي.
   لم يكن هذا النجاح الباهر لإك�سبو 2020 دبي، الذي حمل ر�سالة الإمارات 
اإلى العالم وتمثلت في �سعاره الر�سمي " توا�سل العقول و�سنع الم�ستقبل" اإل 

وتكاملها  العمل  فرق  وتكاتف جميع  الر�سيدة،  القيادة  وتوجيهات  روؤى  بف�سل 
للخروج بهذا الحدث الدولي ب�سورة م�سرفة، تليق با�سم الإمارات التي اتخذت 

من "الال م�ستحيل" نهجا را�سخا في م�سيراتها الرائدة عالميا.
   اإن اإك�سبو 2020 دبي، بما حققه من نجاحات تمتد اآثارها اإلى عقود مقبلة، 
الح�سارية  الإن���ج���ازات  م��ن  ق���رن  لن�سف  ام��ت��دت  وط���ن  لم�سيرة  تتويجا  ج���اء 
الإن�ساني  والت�سامن  لالأمل  منارة  اإك�سبو  ليظل  الدولي،  والتعاون  والإن�سانية 
و�سالبة الإرادة الإن�سانية التي ل تلين ومدعاة للفخر والعتزاز. ونجح اإك�سبو 
2020 دبي في جمع العالم تحت مظلة واح��دة على اأر���ض الإم���ارات من خالل 
م�ساركة اأكثر من 190 دولة، لدفع م�سيرة التقدم الب�سري في مختلف المجالت 
والقطاعات، ور�سم م�ستقبل العالم للعقود المقبلة عبر تحفيز الإبداع والبتكار 
والعتماد على التقنيات المقدمة وفائقة التطور، بما يوؤكد اأن دول العالم قادرة 
تمكن  ج��دي��دة،  اأدوات  وام��ت��الك  الم�ستقبل  ا�ست�سراف  على  التعاون  خ��الل  من 

الأجيال الجديدة من �سناعة م�ستقبل اأكثر اإ�سراقا وازدهارا.
   قدم اإك�سبو 2020 دبي لزواره برنامجا حافال بالفعاليات والحتفالت التي 
عززت من تجربة الجمهور، حيث �سكلت الحتفالت بالأيام الفخرية والوطنية 
اأتاحت التعرف على ثقافات ال�سعوب وتقاليدها،  لدول العالم حدثا ا�ستثنائيا، 

توجت باأكثر من 24 مليون زيارة للحدث الدولي.
   واأظهر احتفال جامعة الدول العربية بيومها الفخري في اإك�سبو دبي واليوبيل 
الذهبي، القوا�سم الم�ستركة بين ال�سعوب العربية، والقيم النبيلة والأ�سيلة بين 

اأبناء المنطقة العربية، والم�ستركات الح�سارية والثقافية والتاريخية.
اأر���ض  على  ال�ستثنائي  الحدث  ه��ذا  العربية في  ال��دول  فم�ساركة جامعة     
الإم��ارات، من خالل جناح م�ستقل، كان له اأكبر الأث��ر في اإث��راء اأجندة الحدث 
الدولي وتعريف زائريه باأهمية العمل العربي الم�سترك، وجهود هذه المنظمة 

العربية المرموقة، واأهدافها وطموحاتها للعالم العربي في الم�ستقبل.
 182 اإن الإم���ارات قدمت خالل  الكبير.. ن�ستطيع القول:    بعد هذا النجاح 
يوما من الإبهار تجربة ثرية، مثلت انطالقة عالمية جديدة نحو ع�سر التنمية 
ت�سنع  فر�ض  اإل��ى  وتحويلها  التحديات  لمواجهة  الإن�ساني،  والتقدم  والإب���داع 

الم�ستقبل لالإن�سانية جمعاء.
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العراقيل  م��ن  كثير  وع��ل��ى  الجائحة  على  دب��ي   2020 اإك�سبو  انت�سر 
ال��ج��ه��ود من  تكاتف  ب��ق��وة، وذل���ك بف�سل  اأن���ه حا�سر  واأث��ب��ت  وال��م��ح��ن، 
هذا  واإت��م��ام  لإن��ج��از  التخطيط  في  طويلة  لفترة  ثابر  عمل  فريق  قبل 
من  قوة  نقاط  من  يحمله  ما  كل  وا�ستثمار  واإنجاحه  العظيم،  المحفل 
اأجل الإن�سانية، واإبراز الوجه الح�ساري لدولة الإمارات كملتقى ل�سعوب 
كعادتها  تاأتي  والإم���ارات  وثقافاتها.  وتوجهاتها  األوانها  بتعدد  الأر���ض 
م�ستعدة دائما لحت�سان اأي فعالية مهما كان حجمها، لأنها تعودت على 
تنظيم وا�ستقطاب المنا�سبات العالمية والكبيرة واإنجاحها وبكل اقتدار.

و�سعت بنف�سي خطة لح�سور اإك�سبو 2020 دبي، والم�ساركة في اأن اأرى 
واأ�ساهد عن كثب تلك ال�سروح المعمارية وذاك التنوع الثقافي والزخم 
الخير  مظلة  تحت  واح��د  محيط  ف��ي  يجتمع  وال���ذي  بتنوعه،  الب�سري 

وال�سالم والتبادل الإن�ساني ب�ستى اأنواعه.
قبل اأن األج اإلى المكان، تملكني �سيء من الذهول لروعة ودقة اإتقان 

وترميمه،  عليه  الحفاظ  وت��م  عقود  منذ  بني  وكاأنه  بتفا�سيله،  المكان 
ونحن نعلم اأنه بني في مدة قيا�سية وهي خم�ض �سنوات فقط، ومن ينظر 

اإلى حجم الإنجاز والتنظيم �سوف يعلم ما اأعنيه حرفياً. 
لم اأ�ستطع دخول وزيارة كل الأجنحة، رغم اأنني اأتوق لولوج العالم من 
اأذرعها لكل باحث عن الحياة ولكل زائر  خالل هذه الأب��واب التي تفتح 
الأجنحة،  زي��ارة كل  اأ�ستطيع  الأ���س��رار، ولكي  اأن يعرف مزيداً من  يريد 
ع�سلي  وتح�سير  ومتتالية  عديدة  اأي��ام  م��دى  على  ذل��ك  اأفعل  اأن  فعلي 

ونف�سي.
اأن تتعرف على بلدان وثقافات لم ت�سعفك الأي��ام ول  اأم��ر جميل  اإن��ه 
اأمامك  اإليها، وها هي ماثلة  ت�سل  اأو  تفا�سيلها  تعرف  اأن  الظروف في 
النظرة  نف�ض  تحمل  التي  �سعوبها  وبجهود  الجميل  وتنوعها  برونقها 
راي��ة الوطن واإعالئها في كل محفل  ال��ذي لديك، وهو حمل  والطموح 

عالمي والفتخار باإنجازات ومكت�سبات بالدك.
تنوعت الأجنحة وتقنياتها وفق الإمكانيات المتاحة لكل بلد على حدة، 
وجاء الح�سور العربي ملفتاً للغاية وحا�سراً بثوبه الأنيق يباهي بلغته 
الثقة  ق��در  على  الح�سور  فكان  الأخ���رى،  الأم��م  اأم��ام  العميقة  وثقافته 

والتوقع والماأمول.
ك��ن��ت ���س��ع��ي��داً ب��ح�����س��وري وم�����س��ارك��ت��ي ف��ي ه���ذا الح��ت��ف��ال والح��ت��ف��اء 
بالإن�سان وح�سارته وتقدمه، ولن نتوقف نحن كب�سر عند هذا فقط، بل 
�سوف نبذل الكثير من الجهد والمثابرة في اأن نكون مراآة جميلة ونقية 
تعك�ض الدواخل الحية بما نحمله من ود و�سغف و�سمو في الأخالق، حتى 
الإن�سانية  والتي تحمل م�سامين  ال�سامية،  الر�سالة  اإي�سال  نتمكن من 

والحرية.

من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأعشق ترابها الذي تربيت عليه وحفرت أنا 
فيه أجمل ذكريات الحياة مع أهلي وكل من أحبهم وأنتمي لهم، وكأي فرد في هذا 

المجتمع الثري بتنوعه الجغرافي والبشري وتعدد فرص الحياة فيه، كنت أنتظر بفرح كبير 
وافتخار غير مسبوق، بزوغ قمر إكسبو 2020 دبي، حتى وإن تأخر دخوله بسبب الجائحة اللعينة 

وما سببته من دمار وخوف وخسائر في األنفس والمكتسبات على حسب تنوعها، ولكن مع 
 واحدة والصمود كالجدار في وجه هذا اإلعصار الذي اجتاح العالم برمته، 

ً
تماسك العالم يدا

 من احتضان العالم من جديد في إكسبو 2020 دبي، حيث 
ً
تمكنت دولة اإلمارات ودبي تحديدا

جمعت العالم بحب وسالم.

عبد الله مسعود
 فنان وكاتب مسرحي 

اإلمارات العربية المتحدة

انتصر إكسبو 2020 دبي على الجائحة

 بثوبه األنيق 
ً
 للغاية وحاضرا

ً
جاء الحضور العربي ملفتا

يباهي بلغته وثقافته العميقة أمام األمم األخرى

إنه أمر جميل أن تتعرف على بلدان 
وثقافات لم تسعفك األيام وال 

الظروف في أن تعرف تفاصيلها أو تصل 
إليها، وها هي ماثلة أمامك برونقها 

وتنوعها الجميل
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2011 حين بد�أت دبي رحلة  ف�صول هذ� �لكتاب بد�أت كتابتها في �لعام 
عالمية  خبرة  على  معتمدة  �لدولي،  �لمعر�ض  ��صت�صافة  على  �لمناف�صة 
في تنظيم و�إد�رة �لفعاليات �لكبرى، وبنية تحتية قل نظيرها في �لعالم 
و�صو�عد وعقول �أبنائها �لذين �أثبتو� مرة تلو �لأخرى تميزهم في �لإد�رة 
و�لقيادة، و�لأهم هو �لإر�دة �ل�صيا�صية لقيادة �لإمار�ت في ��صت�صافة �لحدث 

�لدولي، و�إثبات قدرة �لعرب على �لإد�رة و�لتنظيم و�لبتكار و�لإبد�ع.
�إك�صبو  معار�ض  من  ��صتثنائية  ن�صخة  بتنظيم  دب��ي  وع��د  ج��اء  هنا  من 
و�صل  �ل��ذي  ��صتثناء،  بال  �لم�صاركين  كل  ب�صهادة  ك��ان  ما  وه��و  �لدولية، 
عددهم �إلى 192 دولة، وهو رقم تاريخي، �إ�صافة �إلى 8 منظمات وموؤ�ص�صات 
محلية و�إقليمية ودولية من بينها جامعة �لدول �لعربية. ومن �أجل �لوفاء 
�إل��ى تحفة  �أكثر من عقد، مقر�ً تحول  �لوعد، بنت دبي وعلى مدى  بهذ� 
ولأجنحة  ل��ل��دول،  �أيقونية  باأجنحة  �لمعر�ض  وت��ف��رد  عالمية،  هند�صية 

مو�صوعات �لحدث وهي �لفر�ض و�ل�صتد�مة و�لتنقل.
�لمتطوعين  و�آلف  و�ل��ب��ن��اء  �لتنظيم  ف��رق  عملت  �لنحل  خلية  ومثل 
على �إنجاز �لعمل و�ل�صتعد�د لالنطالق في �أكتوبر 2020، لكن تد�عيات 
جائحة كورونا فر�صت �لتاأجيل عاماً، فكان �لتاأجيل تجديد�ً عالمياً للثقة 
بالإمار�ت وقدرتها على تنظيم حدث وفق معايير �صحية ت�صمن �صالمة 

�لزو�ر �أظهرت قدرة �لإمار�ت على �إد�رة �لأزمات باحتر�فية مبهرة.
ل مجال لذكر حجم مجهود�ت �لتنظيم قبل وخالل �لمعر�ض �أو عر�ض 
بر�مج وفعاليات �لحدث وما تركه من �إرث طويل �لمدى، لكن وبعيد�ً عن 
�لأثر �لقت�صادي �لكبير لالإمار�ت ودول �لمنطقة و�لدول �لم�صاركة يمكن 

ر�صد �أمور عدة في غاية �لأهمية.
�لأمر �لأول، �إن �لإمار�ت قدمت للعرب خ�صو�صاً وللعالم عموماً نموذجا 
نادر� في �لإر�دة و�لإد�رة، وهي �لدولة �لتي ل يزيد عمرها على 50 عاماً، 
لكنها ��صتطاعت �أن تقدم نف�صها، دولة عريقة جديرة بالثقة، و�إن �لنجاح 
على  �لعتماد  دون  وم��ن  وعمل  خطط  بال  ممكن  غير  و�لتميز  و�لتفوق 
�لذ�ت و�متالك �لقر�ر، و�إن �لتحديات فر�ض، ول مجال للتر�جع �أمامها، 

بل �إنها �صبب �لح�صارة و�لتقدم و�لزدهار.  
�لأمر �لثاني، �إن �لإمار�ت با�صت�صافة �أول �إك�صبو في �لمنطقة �لعربية، 
�أتاحت فر�صة كبيره لتقديم �لعربي ب�صورة غير �ل�صورة �لنمطية �ل�صلبية 
ومتعاون  �لآخ��ر،  على  منفتح  �لعربي  �لإن�صان  و�إن  �لعالمي،  �لإع��الم  في 
�إن�صان منتج وي�صارك مثلما كان �صابقاً في بناء �لح�صارة  ومت�صامح، وهو 

�لإن�صانية.
�لأمر �لثالث، هو تعظيم �لقوة �لناعمة لالإمار�ت على �ل�صاحة �لدولية، 
وهو مك�صب للعرب عموماً، فالإمار�ت طالما �آمنت وتبنت �لق�صايا �لعربية 
و�أكثر  �أو���ص��ع  دولية  عالقات  �أك�صبها  و�لمعر�ض  عنها،  ود�ف��ع��ت  ودعمتها 

تاأثير�ً.  
عر�ض  في  �لعالم  بلد�ن  يجمع  �أن  نجح  دب��ي  �إك�صبو  �إن  �ل��ر�ب��ع،  �لأم��ر 
و�لحياة  بالتنمية  ذلك  وربط  وت�صور�تها،  وتر�ثها  و�بتكار�تها  منتجاتها 
�لكريمة لل�صعوب وحماية �لكوكب، ليقدم محتوى عميقاً وثرياً ي�صتدعي 
�لق�صايا  �إن  �لعالم  لحكومات  يقول  وكاأنه  بمخرجاته،  جماعياً  �لتز�ماً 
ل  �أ�صهر،  �صتة  م��د�ر  على  ناق�صها  �لتي  �لعالمية  و�لتحديات  و�ل��م��ح��اور 
ت�صتكمل �إل بتبني �لأحالم و�لطموحات و�لحلول لبناء غٍد �أف�صل يت�صارك 

فيه �لجميع على �أ�صا�ض من �لعدل و�لإن�صاف.
�صو�ء بحجم  �إك�صبو،  وفرها  �لتي  �لفر�صة  �إن مثل هذه  �لأخير،  �لأم��ر 
ومو�صوعاته،  بر�مجه  في  �لمطروحة  �لق�صايا  بعدد  �أو  �لدولي  �لتجمع 
ما كانت لتجد هذ� �ل�صدى �لدولي و�لحر�ك �لعالمي نحوها على �أر�ض 
عربية لول �صيا�صة �لعتد�ل و�لتو�زن و�لت�صامح و�لتعاي�ض �لتي تنتهجها 
�لإمار�ت، فك�صبت ثقة �لعالم في ظرف ر�فقه عدم �ليقين �صحياً و�صيا�صياً.

كان �لمعر�ض �صورة م�صغرة لقار�ت �لعالم بثقافتها وتنوعها وروحها 

و�لإبهار  �لفرح  كان  �لمعر�ض،  هي مدة  يوماً   182 م��د�ر  فعلى  ون�صيجها، 
�أعو�م من  �لعالمية، �صبقها ع�صرة  و�لترفيه و�لعمل و�لأعمال و�لحو�ر�ت 
بل  لي�ض لالإمار�ت فقط،  باإرث وفير،  �لح�صاد  لياأتي  و�لتح�صير،  �لجهد 
�لإم���ار�ت،  �أر���ض  على  دولها  بكل  تجمعت  �لتي  وللب�صرية  عموماً  للعرب 

لت�صمع كل دولة �صوتها للعالم، وتطرح ت�صور�تها للم�صتقبل �لم�صترك.
�لعربية، فعر�صت  �لدول  �لعربي جلياً، بم�صاركة جميع  �لح�صور  وكان 
و�لجل�صات  �لنقا�صات  في  بفعالية  و�صاهمت  و�صناعاتها،  وتاريخها  تر�ثها 
�لحو�رية �لدولية، تاأكيد�ً لح�صرها على �لم�صاهمة في �صياغة ت�صور�ت 

م�صتقبل �لعالم. 
وج����اءت م�����ص��ارك��ة �ل��ج��ام��ع��ة �ل��ع��رب��ي��ة ب��ج��ن��اح خ��ا���ض ف��ي ه���ذ� �ل��ح��دث، 
تعبير� حيا عن �لحلم �لعربي، بالنتقال من �لحد �لأدنى بالعمل �لعربي 
�لم�صترك �إلى �لوحدة و�لتحاد، فهو هدف لزم �لجامعة منذ �لتاأ�صي�ض، 
ولم يتخل �لعرب عنه رغم كل �لتحديات، لأن �لوحدة ت�صكن في قلوبنا، 
عقيدة، وفي عقولنا، قوة، وفي وجد�ننا، عزة وكر�مة، فهي �لو�صيلة و�لغاية 

نحو ��صتئناف �لح�صارة.
�لزمن  عبر  ت�صافر  وه��ي  و�لقلوب  للعو�طف  رحلة  �لجناح  زي��ارة  كانت 
عبر  للدخول  ومفتاح  مفتاح  باألف  فيها  نم�صك  م�صت،  عاماً   77 لم�صافة 
�أم��ة عربية متكاملة،  �لكبير في ظل  و�لزده��ار  �ل�صامل  �لنهو�ض  بو�بات 
فيحيا �لأمل من جديد، برغم كل �لعو��صف و�لهز�ت، خ�صو�صاً في نفو�ض 
�صخ�صيتها  عن  بعيد�ً  �لعولمة،  مظاهر  ت�صدها  �لتي  �لجديدة،  �لأج��ي��ال 

�لحقيقية.
لقد كان جناح �لجامعة، ز�خر�ً بالعبر وهو يعر�ض �لتاريخ عبر مقتنياته 
من �أفالم وكتب توثق م�صيرتها، وكاأنها تقول لكل ز�ئر عربي، عليك بزيارة 
�لتاريخ ونب�ض �لذ�كرة، و�أنت ت�صت�صرف �لم�صتقبل، فهو مليء بالعبر �لتي 

تقود �إلى �ل�صو�ب وتجاوز �لعثر�ت.
�لعربي  �لعمل  �أح��د مفاتيح  كان  دب��ي،  �إك�صبو  �إن  �لقول  ول مبالغة في 
�ل��م�����ص��ت��رك، ف��ق��د وف����ر ل��ل��ع��رب م��ن�����ص��ة و�ح������دة، ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ه��وي��ت��ه��م 
وطموحاتهم وم�صاركة �لمجتمع �لدولي في �لبحث عن حلول لتحديات 
�لعرب،  لعموم  و��صتثمارية  �قت�صادية  فر�صاً  ووف��ر  و�لم�صتقبل،  �لع�صر 
وفي �لوقت نف�صه كان جناح �لجامعة �لعربية في �إك�صبو دبي عنو�ناً للبيت 
�لعربي وتاأكيد�ً على �أن للعرب مكانتهم بين �لأمم في �لما�صي و�لحا�صر 

و�لم�صتقبل، وتذكير �ل�صعوب �لعربية، �أن �إ�صالح �لمناخ �ل�صيا�صي �لعربي 
هو �لحل في ��صتعادة �لأمة لروحها وهيبتها.

بقيادة  �لنهاية  حتى  �لبد�ية  من  �إيجابياً  ك��ان  �لمعر�ض  في  �صيء  كل 
عربية نجحت بامتياز في تنظيم و�إد�رة هذ� �لحدث �لدولي، فكان تعبير�ً 
مك�صباً  و�صكل  بالم�صتقبل،  و�لتنبوؤ  �لب�صرية  وتطلعات  �آم��ال  عن  �صادقاً 
�لب�صر وكوكبهم. ويحق  لأنه يرتبط بحياة  عالمياً م�صتد�ماً  و�إرث��اً  عربياً 
�أيديكم و�لم�صوؤولية  �إن �لأمانة بين  �لعالم  �أن تقول لحكومات  لالإمار�ت 
لالأف�صل،  �لب�صر  حياة  لتغيير  وت�صور�تكم  وعودكم  لتنفيذ  عليكم  �لآن 
وتتويج مخرجات هذ� �لنجاح �لعالمي بتحويله �إلى �صيا�صات قابلة للتنفيذ.

أكثر من شهرين على انتهاء أكبر حدث دولي يعقد في المنطقة العربية، ال تزال الذاكرة بعد 
 ال ينسى من كتاب هذا الحدث العالمي االستثنائي، مليء بالمشاهد 

ً
تختزن فيضا

المروية بالكلمة والصورة، عن التاريخ والمستقبل والحضارة، وحلول قضايا العصر، والتعاون 
الدولي، والعلوم والمعرفة، والطفل والمرأة، والغذاء والدواء، واألرض والفضاء، واالستثمار 

واألعمال والسياحة والرياضة والتراث والمعاصرة، فكان إكسبو 2020 دبي موسوعة كونية في 
رحلة عبر الزمن باالتجاهين على متن مركبة إماراتية صنعتها دبي.

إكسبو دبي نجح أن يجمع بلدان العالم 
في عرض منتجاتها وابتكاراتها وتراثها 
وتصوراتها، وربط ذلك بالتنمية والحياة 

الكريمة للشعوب وحماية الكوكب

إكسبو دبي.. امتياز عربي

منى بوسمرة
رئيسة تحرير البيان اإلماراتية
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هدف معر�ض اإك�سبو الذي اأقيمت اأول ن�سخة منه في ق�سر الكري�ستال، في 
في  االبتكارات  وال�سناعات،وجديد  االختراعات  اآخر  ال�ستعرا�ض  لندن،  مدينة 

العالم وكذلك االحتفاء بالتراث والتنوع الثقافي لل�سعوب.
لم تكن المناف�سة �سهلة على ا�ست�سافة هذا الحدث االأهم، فمن بين عدد من 
الدول المناف�سة ا�ستطاعت مدينة )دبي االإمارات( اأن تقتن�ض فر�سة ا�ست�سافته 
بعد ثالث جوالت من التقييم والت�سويت في الجمعية العامة لمكتب المعار�ض 
واإزمير  التايلندية،  اأيوتثايا  مدينة  مثل:  المتناف�سة  للدول  بباري�ض  الدولي 
جرى  وق��د  الرو�سية.  وييكاتيرينبرج  البرازيلية،  باولو  �ساو  مدينة  التركية، 
االإعالن عن فوز دبي في 27 نوفمبر �سنة 2013، لتنظمه بعد ذلك مدينة ميالنو 
ال�سارمة  تف�سي جائحة كورونا واالح��ت��رازات  ب�سبب  لعام  تاأجيله  )2015(، مع 

التي رافقت ذلك حول العالم، ليقام بدال من 2020 في العام 2021م.
اأ�سهر م��ن عمر المعر�ض، ق��درة  اأظ��ه��رت االإم����ارات على م��دى �ستة     وق��د 
فائقةعلى التنظيم الجيد والتح�سيرات الوا�سعة لحدث �سخم، حيث ا�ست�سافت 
اأكثر من 191 دولة في م�ساحة ُمخ�س�سة في دبي ُتقدر ب� 4.38 كيلومتر مربع، 
ق�سدها من جميع اأنحاء العالم ما ُيقارب 25 مليون �سخ�ض وهو العدد الذي 
ا�ستهدفته االإمارات قبل اأن يبداأ المعر�ض، ور�سدت له ميزانية اإجمالية قدرها 
7 مليار دوالر، كما حققت من�سة اإك�سبو االفترا�سية على االإنترنت ما يزيد على 

31 مليون زيارة.
للمكتب  العامة  الجمعية  رئي�ض  �سوي،  �سول  ج��ان  به  اأ�ساد  المعر�ض  نجاح  
الدولي للمعار�ض في حفل الختام للمعر�ض، فهو اأول معر�ض ي�ست�سيف هذا 
ا�ستثنائية  ظ��روف  مع  تزامنه  تحديات  تجاوز  ا�ستطاع  كما  ال���دول،  من  العدد 
اإقامة  عليهما  يعتمد  قطاعين  اأه��م  على  اأث���رت  والتي  ك��ورون��ا  جائحة  خلقتها 
مخاوف  زاد  مما  وال�سيافة  الطيران  ال�سياحية:  قطاع  وه��و  اإك�سبو  معر�ض 
العالم من ال�سفر وح�سور المعار�ض العالمية، وفي هذا ال�ساأن اتخذت االإمارات 
اإجراءات لتفادي تاأثير كورونا على المعر�ض بتطبيق تدابير وقائية واحترازية 
الموقع بمحطات  وتزويد  اآر  �سي  بي  وال��زوار منها فحو�سات  الم�ساركين  على 

للتعقيم والحر�ض على اإجراءات التباعد وارتداء الكمامات.
وتميزت كل معار�ض ك�سبو منذ 170 عاما من افتتاح اأول معر�ض في لندن 
باكت�سافات وابتكارات كان عر�سها االأول في الن�سخ المتتالية الإك�سبو، من اأبرزها 
البطارية، االآالت الغزل والن�سيج، الهاتف واالآلة الكاتبة، اآلة ت�سجيل ال�سوت اأو 
ما ُيعرف بالفونوغراف بناء وعر�ض برج ايفل، التلفزيون، الفاك�ض، الرجل االآلي 

وغيرها من االبتكارات واالختراعات التي غيرت العالم.
القيادة  ذاتية  وال�سيارات  ال��روب��وت��ات  اختراعات  على  دب��ي  اإك�سبو  رك��ز  بينما 
واختراعات الطاقة النظيفة، اختراعات النقل مثل "القطار الر�سا�سة" الذي 
ت�سنيع  مثل:  اأخ���رى  واخ��ت��راع��ات  ال�ساعة،  ف��ي  مترا  كيلو   350 ب�سرعة  ي�سير 
الم�سخات المائية، ومبردات الطاقة ال�سم�سية، وطائرة كهربائية نفاثة ذاتية 

ال��ذري��ة، واآل��ة حفر ف�سائية، وم��راوح تغيير االت��ج��اه، وروب��وت  القيادة، ال�ساعة 
"بيدو"  ون��ظ��ام  ال��ق��ي��ادة،  ذات��ي��ة  نموذجية  �سيارة  الم�ستقبل،  مهند�سي  لتعليم 

للمالحة عبر االأقمار ال�سناعية، واإنتاج قمح "النانو" الذكي.
باختراعات  �ساهمت  اأي�سا  لكنها  ال��ح��دث،  با�ست�سافة  االإم����ارات  تكتف  ول��م 
مثل: بيوت المدن الم�ستدامة، وقطار يعمل بالهواء الم�سغوط، وتجربة زراعة 

ال�سحراء با�ستخدام المياه المالحة، وف�سالت االأ�سماك.
اأما حول اال�ستعرا�ض التراثي الثقافي، فقد قدمت الدول جانبا من تراثها 
ال��ت��ن��وع، و���س��ارك في  رائ��ع��ة م��ن  ل��وح��ة  الُمخ�س�سة لها و�سكلت  ف��ي االأج��ن��ح��ة 
فنية  فعاليات  واأقيمت  المجاالت  كل  في  الم�ساهير  من  كبير  ع��دد  المعر�ض 

وثقافية وترفيهية.
تعريف  من  زاد   ،2020 الإك�سبو  دب��ي  مدينة  ا�ست�سافة  اأن  ننكر  اأن  يمكن  ال 
العالم العربي بمثل هذا الحدث االأبرز على م�ستوى العالم، اإذ قبل اأن ت�ست�سيفه 
اأنه  اإك�سبو، كما  االإم��ارات لم يكن الكثير في العالم العربي يعرف عن معر�ض 
�سيكون حافزا ال�ست�سافة الدول العربية لهذا الحدث الحقا، وقد اأعلنت المملكة 
وب��داأت  2030م،  عام  في  اك�سبو  التقديم ال�ست�سافة معر�ض  ال�سعودية  العربية 
يمكن  �سابقة  عربية  خبرة  لدينا  المرة  ه��ذه  اأننا  الجيد  وم��ن  لذلك،  الترويج 

اال�ستفادة منها.
ختاما 

ال بد اأن حدثا كهذا قد و�سلت فائدته اإلى الوطن العربي والعالم اأجمع، فقد 
�ساركت 21 دولة عربية في المعر�ض وقدمت ما لديها من تاريخ وتراث وابتكارات 
اأ�سهم الحدث  اأما االإم��ارات العربية المتحدة فقد  لماليين ال��زوار في العالم، 
و�ست�ستفيد  ك��ورون��ا،  ب�سبب جائحة  ال��راك��دة  االقت�ساد  مياه  اإع���ادة تحريك  في 
من فر�ض ا�ستثمارية جديدة. كما �سقلت تجربتها با�ست�سافة معر�ض اإك�سبو، 
واأحدثت نقلة نوعية في مجال ال�سفر وال�سيافة وطورت بنيتها التحتية. وقد 
المذهل  الت�سميم  ذات  االأجنحة  بقاء  المعر�ض  م�ساحة  على  القائمون  اأعلن 
وملحقاتها في م�ساحة المعر�ض وتحويلها اإلى دي�ستركت، مجمع متكامل متعدد 

اال�ستخدامات يهدف اإلى التوا�سل العالمي والتطوير واالبتكار. 

دولة اإلمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم معرض إكسبو بنجاح 
2020 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" من الفترة )أكتوبر 

2021 حتى مارس 2022(، ُيضاف لها إنجاز جديد من إنجازاتنا العربية في حدث من أهم 
األحداث العريقة ذات التأثير على مستوى العالم. 

محمد الشلفي
كاتب صحفى

الجمهورية اليمنية

ال يمكن أن ننكر أن استضافة مدينة دبي 
إلكسبو 2020، زاد من تعريف العالم 
العربي بمثل هذا الحدث األبرز على 

مستوى العالم

إكسبو  2020.. اإلمارات.. نجاح عربي جديد
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تميزت اأجنحة الدول بروعة العمارة الفريدة والثقافة المغذية للروح 
واالبتكارات الملهمة، اإال اأن جناح جامعة الدول العربية تمكن من �سحب 
دبي  اإك�سبو  زوار  الجناح  لفت  اإذ  التميز،  عر�ض  على  وال��ت��رب��ع  الب�ساط 
باإطاللته المغايرة في المحتوى والت�سميم والخروج من عباءة ال�سيا�سة 

المعتادة، حيث �سار باتجاه الف�ساء الثقافي واالجتماعي.
ركز جناح جامعة الدول العربية في اإك�سبو 2020 دبي على ر�سد كيف 
للزوار فر�سة لالنطالق  اإمكاناته، ويوفر  العربي كامل  العالم  �سيحقق 
للعثور  معاً  وااللتقاء  العربي،  االإنجاز  من  عقود  �سبعة  عبر  م�سيرة  في 

على »مفاتيح« اأمة عربية متكاملة.
و�سلط الجناح الذي يقع في منطقة الفر�ض ال�سوء على الترويج له 
خ�سو�ساً بين الزائرين من جيل ال�سباب، والذي ي�سعى اليوم اإلى تعريف 
مجاالت  في  العربية  الجامعة  تبذله  ال��ذي  والجهد  باالإنجازات  ال��زوار 
غير �سيا�سية والذي ال ي�سّلط عليه ال�سوء اإعالمياً، فجناح »بيت العرب« 
التابع ل�� "جامعة الدول العربية" يتناول اأربعة محاور بعيدة عن ال�سيا�سة 
هي اال�ستقرار والتنمية، المراأة وال�سباب، االأهمية العالمية واالإقليمية، 

والتكامل االقت�سادي واالجتماعي في الما�سي والحا�سر والم�ستقبل.
وت�سور اأق�سام الجناح الم�ستوحاة ت�ساميمه من قاعات المقر التاريخي 
للجامعة بالقاهرة، مبدياً الب�ساطة ومالءمة االأفكار المطروحة، لتلقين 

الجمهور الزائر عن الجامعة بتاريخها وحا�سرها واآفاقها الم�ستقبلية.
يتيح الجناح لزواره التعرف على تجربة األف مفتاح ومفتاح من خالل 
العمل  م�سيرة  ال�ستك�ساف  فر�سة  لهم  توفر  مبتكرة،  تفاعلية  تجربة 

االقت�سادية  المجاالت  الجماعي من منظور جديد في مختلف  العربي 
واالجتماعية والثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي العربي 
لتحقيق اأه����داف ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����س��ادي واال���س��ت��ق��رار وال��ت��ن��م��ي��ة، وال��ت��ي 
ا�ستخدمها الجناح كواجهة للت�سميم لالإ�سارة اإلى مجموعة من الوجوه 
العربية من مختلف المجتمعات واالأ�سول بما يعك�ض التنوع الكبير الذي 
تت�سم به التركيبات ال�سكانية في العالم العربي، واأ�سافت تنفيذ الفكرة 
واأك�سبته  الجامعة  جناح  على  مبهجا  لوناً  وكذلك  مطلوباً  ان�سانياً  بعداً 

تميزاً ي�ساف اإلى تميز موقعه الفريد داخل المعر�ض.
ومن جهة اأخرى و�سف االأمين العام الم�ساعد لجامعة الدول العربية 
معر�ض  في  العربية  بالجامعة  الخا�ض  الجناح  اأن  زك��ي،  ح�سام  ال�سفير 
2020 دبي"، يعر�ض تفا�سيل الجامعة ب�سكل مختلف بعيدا عن  "اإك�سبو 
ن دور االإمارات الذي يعد  ال�سيا�سة وي�ستعر�ض حكاية وحدة العرب، وثمَّ
دورا متوا�سال في خدمة الت�سامن العربي الم�سترك في مختلف ق�سايا 
المنطقة. ولعل المفاتيح الع�سرة للجناح والتي ميزت الت�سميم، عرفت 
الزائر ب�سكل مب�سط على ما تحقق تحت مظلة جامعة الدول العربية من 
بتقديم  التفاعل معها  له  اأت��اح  كما  المجاالت،  في مختلف  تعاون عربي 

راأيه فيها ومقترحاته لتطوير العمل العربي الم�سترك.

دبي العالم على مدى ستة أشهر مع انطالقتها االستثنائية أبهرت 
إلكسبو 2020 دبي، الذي رسم مالمح مستقبل جديد من التواصل 

بعروض تعد التجربة األولى من نوعها في العالم، فمن قلب ساحة الوصل 
الُمستلَهم اسمها من مدينة دبي قديما، والتي تعتبر أحد أبرز المعالم الفريدة 
المستضيفة للفعاليات واالحتفاالت الكبرى كانت بداية انطالقة إكسبو دبي الذي 

واُصل العقول وُصنع المستقبل"، بمشاركة 192 دولة. 
َ
جسد شعاره الرئيسي "ت

د. طالب بن محفوظ
كاتب صحفى

المملكة العربية السعودية

جناح جامعة الدول العربية تمكن من 
سحب البساط والتربع على عرش التميز

جامعة الدول العربية.. 70 عاما على "التكامل العربي الجماعي"
و "بيت العرب" في إكسبو 2020 دبي الوجه اآلخر للجامعة
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ت�شير كل الأرق��ام، اإلى اأن النجاح الكبير الذي حققه هذا الحدث تجاوز 
على  متميزة  عربية  لوحة  �شنع  بل  والقت�شادية،  الثقافية  اأهدافه  ح��دود 
23 مليون  اأزيد من  اإليه خالل تلك الفترة  جميع الأ�شعدة،وقد ا�شتقطب 
�شخ�ص، واأكثر من 200 مليون زائر عبر المنطقة الفترا�شية.ليكون بذلك 
ال��زوار، متجاوزا  ا�شتقطاب  ناحية  التاريخ من  في  نوعه  اأكبر معر�ص من 
التي نظمت على مدار 170 عاما، منذ اأول اإك�شبو  في  كل المعار�ص ال� 34 

التاريخ والذي نظم عام 1851بالعا�شمة البريطانية لندن.
لقد رفعت الإمارات راأ�ص العرب عاليا، واأعطت �شورة متميزة في التنظيم، 
فاإك�شبو دبي الذي جاء بنكهة عربية احترافية بداية من ال�شعار والديكور 
والألوان والر�شومات التعريفية التي جاءت م�شتوحاة من الثقافة العربية 
والقنوات  العالم  مطارات  كل  زارت  العربية،  بالأحرف  ومنقو�شة  الأ�شيلة 

العالمية للترويج لهذا الحدث المتميز.
العالم  م�شتقبلة  الدافئتين،  ذراعيها  الإم���ارات  فتحت  اأ�شهر،   6 وطيلة 
اأ�شبح"اإك�شبو  الكبير،وقد  الحدث  في  م�شبوقة  ا�شتثنائية غير  في ظروف 
2020 دبي" عنوانا لبوابة العالم الأكبر للمرور نحو عالم متعاٍف، وب�شعار 
جديدة  اأممية  رحلة  الإمارات  الم�شتقبل" د�شنت  و�شنع  العقول  "توا�شل 
وم�شتدام  مزدهر  م�شتقبل  تر�شيخ  اأج��ل  من  الجماعي،  الدولي  العمل  من 

للب�شرية جمعاء.
8 �ضنوات من التح�ضير 

فبعد ثماني �شنوات من العمل والتح�شير بميزانية ناهزت 7 مليار دولر، 
افتتح معر�ص اإك�شبو 2020 دبي اأبوابه اأمام الزوار في 1 اأكتوبر، كواحد من 
اأهم التواريخ العالمية التي تنظم كل خم�شة �شنوات، وقد انتظرها ماليين 
ج��اوؤوا  ال��ذي��ن  ولغتهم  ال���زوار  يعك�ص مالمح  م��ا  وه��و  ال��ع��ال��م،  النا�ص عبر 

خ�شي�شا اإلى دبي لح�شور هذا الحدث.

يبداأ الترحيب بزوار اإك�شبو من مطار دبي الدولي الذي ي�شتقبل يوميا 
ماليين الزائريين القادمين من 135 وجهة، فخالل فترة المعر�ص حظي 
زوار دبي بجواز �شفر خا�ص اأ�شفر اللون مكتوب عليه "اإك�شبو"، والذي مكن 
كل من يحمله من زيارة اأجنحة الدول الم�شاركة في المعر�ص، في جولة 

�شياحية وثقافية من دون فيزا اإلى اأجنحة 192 بلدا م�شاركا في المعر�ص.
وتحت �شعار"توا�شل العقول و�شنع الم�شتقبل"، ر�شمت الإمارات خارطة 
العالمية  الثقافة  باأ�شبوع  مختلفة،واحتفل  ن�شاطات  قدم  الذي  "اإك�شبو" 
كافة  للتوا�شل مع  كاأمم متحدة فر�شة  لنا  والتي خلقت  الدولية،  والأي��ام 

الأجنحة ب�شورة مبا�شرة وغير مبا�شرة.
وقد �شهد الملتقى الأممي �شل�شلة من الأحداث والأن�شطة، بما في ذلك 
اأف��الم، وحمالت  تفاعلية، وور�ص عمل، وعرو�ص  تجارب موؤثرة، ومعار�ص 
ومحادثات حول  ح��وارات  ف�شال عن  ومن�شاآت،  ثقافية،  وعرو�ص  منا�شرة، 
المو�شوعات المتعلقة باأه�داف التنمية الم�شتدامة، التي اتفق عليها عالميا 

للحد من الفقر وتعزيز ال�شالم والم�شاواة وحماية البيئة العالمية.
ورغم جائحة كوفيد 19 التي اأجلت اإك�شبو من عام 2020 اإلى 2021، اإل اأن 
القائمين على المعر�ص نجحوا في �شمان �شالمة الزوار، وقد برزت الخبرة 

الإماراتية الإيجابية في التعاطي مع هذه الجائحة، طيلة اأيام المعر�ص.
و�شيء اأخر جعل "اإك�شبو دبي" متميزا، تزامنه مع احتفال دولة الإمارات 

ا بأحرف إكسبو 
َ
ِتَبت

ُ
دبي 2020، كلمتان ك

من ذهب في سجل ذكريات 
عام 2022، وقد أسدل الستار على واحد من 

أهم المعارض التي شاهدها العالم خالل القرن 
الواحد والعشرين، والذي جمع أزيد من دولة 

192،تحت مظلة بعنوان "إكسبو 2020 دبي" من 
1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

محمد عالل

عبق التاريخ في األجنحة العربية ونظرة إلى أفق بعيد
صمم مفاتيح المستقبل

ُ
"إكسبو دبي 2020 “.. اإلمارات ت

الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم: "في كل 

لحظة من لحظات هذه 
الرحلة عكسنا ِقَيم 

أهل اإلمارات من محبة 
وضيافة.. ستبقى 
اإلمارات ودبي إن 

شاء الله في تألقها 
وقوتها وفي قدرتها 
على تواصل العقول.. 

وُصنع المستقبل"
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الجمهورية الجزائرية
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العربية المتحدة، باليوبيل الذهبي للدولة والذي اأقيم على مدار �شهر،ما 
جعل من اأجواء اإك�شبو ا�شتثنائية وتاريخية، ل تمحى من ذاكرة كل من زار 

المعر�ص ودبي خالل تلك الفترة.
الروبوتات ترحب بالزوار

ياأخذنا مترو دبي اإلى محطة اإك�شبو2020 التي تم ت�شييدها خ�شي�شا من 
اأجل المعر�ص، لت�شهيل رحلة الزوار الذين ينزلون بالمئات كل خم�ص دقائق 
�شرعة  ال�شاعة،بما يعك�ص  راك��ب في  األ��ف   29 "اإك�شبو" بمعدل  عند محطة 

التكنولوجيا التي اأ�شبحت تتمتع بها دبي.
لقد جاء اإك�شبو ليثبت اأن التكنولوجيا وال�شناعة الحديثة هي م�شتقبل 
�شارع  ت�شمى  التي  دبي   2020 اإك�شبو  في  المظللة  المنطقة  ففي  ال�شعوب، 
غاف �شميت، كان هناك عالم متميز بين �شحر الطبيعة والأ�شجار التقليدية 

التي تنمو في �شحراء الإمارات، وملتقى الم�شتقبل.
زوار  ل��ق��اء  اأج���ل  م��ن  روب����وت خ�شي�شا   100 م��ن  اأك��ث��ر  ت�شميم  ت��م  ل��ق��د 
اإك�����ش��ب��و،وت��ق��دي��م ال��ط��ع��ام ل��ه��م وم�����ش��اع��دت��ه��م ف���ي ال��ت��وج��ي��ه��ات وال��ت��ق��اط 
ال�شور،وقد كان الكل يعمل من اأجل رفع علم الإمارات عاليا، حيث تجاوز 

عدد المتطوعين الذين تقدموا للعمل في اإك�شبو اأزيد من 30 األف متطوع، 
% من جميع الأ�شخا�ص الذين تتراوح اأعمارهم بين  ي�شكل الإماراتيون 61 

18 و24 عاما.
جولة بين الأجنحة

من ال�شعب زيارة كل الأجنحة في يوم واحد، نظرا لأن �شاحة المعر�ص 
الكبيرة والعدد الأكبر من العرو�ص المتميزة لالأجنحة التي تناف�شت فيما 
باأننا  يجعلنا  اأم��ر  ل��ل��زوار،  عرو�ص  من  لديها  ما  اأف�شل  تقديم  على  بينها 

بحاجةلزيارة ثانية وثالثة وربما رابعة.
و���ش��ط ت��ل��ك الأج�����واء، ح��ر���ش��ت ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��دي��م اأف�����ش��ل ما 
�شاأن  ه��و  التاريخ،كما  عبق  م��ن  اأجنحتها  ت�شاميم  وقدا�شتلهمت  لديها، 
جناح جمهورية م�شر العربية الذي حاول المزج بين الح�شارة الفرعونية 
ال�شاربة في عمق التاريخ، والتي تعود اإلى اأكثر من 3 اآلف �شنة قبل الميالد 
بروؤية م�شر الحديثة كدولة تنظر للم�شتقبل في جناحها الذي زينه حازم 

حمادة بالهيروغليفية.
الذي تم ت�شميمه بعناية كبيرة  بالن�شبة لجناح الجزائر،  والأم��ر نف�شه 
وه��و حي  الجزائرية،  العا�شمة  في  الأح��ي��اء  اأه��م  واح��دة من  ليبرز مكانة 
اإن�شاني فريد من نوعه مر عبر �شمال  ال�شاهد على تراث  العتيق  الق�شبة 
اأفريقيا، ورحلة الحياة التي تعود اإلى عهد الرومان وتاريخ الجزائر العريق 
الذي يمتد 2.4 مليون �شنة، وق�ش�ص كفاح ال�شعب الجزائري �شد ال�شتعمار 

الفرن�شي.
قدمت  التي  ال�شعودية،  العربية  المملكة  م��ن  كانت  اأي�شا  والمناف�شة 
معر�شا من 6 طوابق لتقدم ثاني اأكبر جناح بعد الإمارات العربية المتحدة، 
ق��رروا  الذين  التحكيم  لجان  اأبهر  بجناح  المغربية  المملكة  ح�شرت  كما 
فعاليات  �شمن  ل��ل��رواق،  داخلي  ت�شميم  لأف�شل  الذهبية  الجائزة  منحه 

اإك�شبو دبي 2020 الُمنظمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
التاريخ،واحتفل  الب�شرية وحكايات  اإك�شبو، تقاطعت ق�ش�ص  في معر�ص 
الزوار مع ماليين الب�شر الذين اأتوا من كل حدب و�شوب ول�شان حال كل 
وروؤي��ة  وح�شارة  تاريخ  من  بلده  يملكه  بما  الفتخار  يحاول  منهم  واح��د 

للم�شتقل.
والأمر ل يتعلق بالدول العربية الم�شاركة فقط،بل 

ال��ع��ال��م،وه��و م��ا نلم�شه ف��ي جناح  ���ش��ع��وب  ك��ل 
اليابان من نمطي الأرابي�شك التقليدي 

واأ����ش���ان���وه���ا ال���ي���اب���ان���ي، وال���ل���ذي���ن 
يرمزان اإلى تقاطع الثقافة بين 

ال��ي��اب��ان وال�����ش��رق الأو����ش���ط، 
ال����زوار م�شاهدة  م��ن��ح  م��ا 

الفنية ثالثية  المن�شاآت 
الأب������ع������اد،ب������ل������غ������ة ج���د 
م����ت����ط����ورة م�����ن ن��اح��ي��ة 

التكنولوجيا.
وال�شاأن نف�شه، بالن�شبة 

ل��ج��ن��اح ال�����ش��وي��د ال���ذي ج��اء 
على �شكل غابة،وقد تم ت�شميم هيكله الخ�شبي لتقليل انبعاثات ثاني اأك�شيد 
ال�شتدامة  جناح  ت�شميم  على  ال�شباب  من  مجموعة  ا�شتغل  الكربون،كما 
�شجرة  ك��ل  اح��ت��وي  وال���ذي  ال�شم�شية،  بالطاقة  بالكامل  قر�ص  �شكل  على 
اإلكترونية بها 120 لوحة �شم�شية دوارة، وتتبع ال�شم�ص من �شروق ال�شم�ص 

اإلى غروبها.
جامعة الدول العربية في "اإك�ضبو"

من  ال��ح��دث،  ه��ذا  م��راف��ق��ة  على  العربية  ال��دول��ة  جامعة  حر�شت  لقد 
خالل الم�شاركة بجناح خا�ص متميز،م�شتوحى ت�شميمه من قاعات المقر 
التاريخي للجامعة بالقاهرة،ليتالءم مع اأفكار الجامعة العربية وتاريخها 

وحا�شرها واآفاقها الم�شتقبلية.
اأن  ل���زواره  ليتيح  ومفتاح"،  مفتاح  "األف  �شعار  الجامعة  ج��ن��اح  وح��م��ل 
ل�شتك�شاف  فر�شة  لهم  يوفر  مما  مبتكر،  تفاعلي  ب�شكل  تجربتهم  تكون 

م�شيرة العمل العربي الجماعي من منظور جديد في مختلف  المجالت 
القت�شادية والجتماعية والثقافية، وتتبع رحلة طويلة من العمل الجماعي 

العربي لتحقيق اأهداف التكامل القت�شادي وال�شتقرار والتنمية.
وتحكي ق�شة النوافذ المفاتيح الع�شرة للجناح، حكاية التعاون العربي في 
مختلف المجالت، كما تتيح له التفاعل معها بتقديم راأيه فيها ومقترحاته 
من  مجموعة  الجناح  واجهة  تبرز  الم�شترك،كما  العربي  العمل  لتطوير 
التنوع  يعك�ص  بما  والأ�شول،  المجتمعات  مختلف  العربية"من  "الوجوه 

الكبير الذي تت�شم به التركيبات ال�شكانية في العالم العربي.
ح�ضور نجوم العالم 

خا�شة  لم�شة  والفن  والريا�شة  المو�شيقى  في  العالم  نجوم  اأ�شفى  لقد 
"اإك�شبو دبي"،وقد حر�ص على ح�شور هذا الحدث نجم الكرة  اأج��واء  على 
هام�ص  على  متميزة  ن���دوة  ن�شط  ال���ذي  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  البرتغالية 

كما  "اإك�شبو"،  ف��ع��ال��ي��ات 
كر�شتينا  ال��ن��ج��م��ة  ���ش��ارك��ت 
اأغ�����ي�����ل�����ي�����را ون������������ورا ج���ون���ز 
اأج����واًء  �شناعة  وي��وي��وم��ا،ف��ي 

�شاحرة في المكان الُمبهر.
ه�������ك�������ذا اخ������ت������م������ت اأج��������������واء 
اإك�����ش��ب��و دب��ي،ب��ع��د ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر من 
العالمية  وال��ن��ظ��رة  وال��ت��م��ي��ز  الإث�����ارة 
اأرادت  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ام��ح  للم�شتقبل،ولغة 
الأم��ر  تج�شد  وق��د  للعالم،  تقدمها  اأن  الإم����ارات 
والتعاي�ص  الت�شامح  وزي��ر  ت�شليم  م��ع   ،2020 لإك�شبو  الأخ��ي��ر  ال��ح��دث  ف��ي 
والمفو�ص العام لإك�شبو دبي، ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، �شلم َعلَم 
الدولي  العمومية للمكتب  الجمعية  اإلى رئي�ص  الدولي للمعار�ص  المكتب 
اإلى  ذل��ك  بعد  ب��دوره  �شلمه  ال��ذي  ت�شوي،  ت�شول  ج��اي  ال�شفير  للمعار�ص، 

ممثلي "اإك�شبو اأو�شاكا كان�شاي" الذي �شتحت�شنه اليابان عام 2025.

نجم الكرة البرتغالية كريستيانو 
رونالدو: "شكرا دبي على 

األوقات الجميلة.. شكرا دبي 
على األحاسيس الدافئة.. شكرا 
دبي على توفير أجمل اللحظات 

العائلية.. دبي بيتي الثاني.. 
وعائلتي ممتنة لحسن االستقبال 

وكرم أخالق شعبكم 
الجميل … مع خالص 

محبتي لكم"

أحمد أبو الغيط،األمين 
العام لجامعة الدول 

العربية: "إن تنظيم 
دولة اإلمارات إكسبو 

العالمي للمرة األولى 
في المنطقة العربية، 

 للبشرية 
ً
 عظيما

ً
يعد إنجازا

جمعاء، كما أظهر الحدث 
الدولي للعالم أجمع 
القدرات الكبيرة التي 

تتمتع بها دولة اإلمارات، 
واإلمكانات العديدة التي 

تزخر بها وتؤهلها إلى 
تنظيم كافة الفعاليات 

العالمية بنجاح"

ماهر ناصر،المفوض العام لألمم 
المتحدة: "هذا نتيجة لوجود توافق لدى 
كافة المشاركين، على أننا وصلنا مرحلة 

يتعين علينا فيها تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة والتعامل مع قضايا األوبئة 

وتغير المناخ"
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حيث تمكنت هذه المدينة التي تحت�سن اأطول برج في العالم و�سط مدينة 
ال�سالم والأمان في دبي القلب الناب�ض بالحب بقلب الإمارات العربية المتحدة، 
الدولة الأ�سطورة والحكاية وال�ستدامة اأن تتفوق على ذاتها با�ست�سافة قرابة 
مليوني �سائح وزائر من داخل الدولة وخارجها، وتوفير كافة الأجواء المواتية 
المعر�ض من  والتجوال وال�ستثمار طيلة فترة  الراحة وال�ستجمام  لهم من 
ا�ستقبال مئات الآلف من كافة الجن�سيات، وهم يحملون اأجمل الذكريات التي 
ما  منهم  للكثيرين  بالن�سبة  تحول  نقطة  �سكل  ال��ذي  الحدث  عا�سوها خالل 
بين الما�سي والحا�سر، �سعاع �سم�ض اأ�ساءت  ذلك الحدث العالمي التاريخي 
الأ�سطوري الذي �سغل العالم على مدار �ستة اأ�سهر متوالية،و انطلق من دولة 
ال�سالم والت�سامح من دبي مدينة الت�سامح وال�سالم والمحبة وال�سعادة في دولة 
اأطلق عليها م�سمى دولة  الالم�ستحيل التي نعي�ض في كنفها بحب و�سالم في 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
العالمي لآلف الجهات  الأب��رز والإنجاز  2020 الحدث  اإك�سبو  يعد معر�ض 
العار�سة، �سواء من داخل الإمارات اأو خارجها ل �سيما الدول العربية وخا�سة 
الدول الخليجية،حين التقى البتكار العربي مع الواقع ال�سياحي لمدينة دبي 
والت�سهيالت المقدمة في مرافقها واأجنحة الدول بما فيها من ت�سهيالت تقنية 
وعرو�ض تراثية ومن�سات اقت�سادية وفنية وتراثية با�ستخدام اأحدث التقنيات 

عملت  عار�ض،حيث  وك��ل  زائ��ر  لكل  المواتية   ال��ظ��روف  تهيئة  المتطورة،مع 
اللجنة العليا المنظمة للحدث بكل اقتدار على اأن تجمع العالم تحت مظلتها، 
مرة  لأول  تعر�ض  متطورة  وتقنيات  وتراثياتهم  ال�سعوب  ثقافات  م�ستعر�سة 

باأجمل �سورة ج�سدتها الإمارات في دبي مدينة الجمال والتطور والح�سارة .
قد تتلعثم الكلمات في و�سف الحدث وت�سمت مبهورة وهي ت�ساهد  اأجواء 
بين  ما  ب��رق،  اأ�سهر م�ست كومي�ض  �ستة  م��دار  الأك��ب��ر عالميا على  المعر�ض 
القائمين عليه من قيادات واإدارات والموظفين وكل من فيه من الإعالميين 
على  للت�سهيل  والعار�سين  المتطوعين  مع  العاملون  به  قام  ما  وثقوا  الذين 
ال��زوار، في اأج��واء مثلت خلية نحل �سغوفة لتنتج الع�سل عن مدينتها الراقية 
التي ت�سرف عليها الملكة "دبي" بكل طاقاتها واإمكانياتها، كي يظهر الحدث 
باأبهى �سوره، مطبقة اأعلى الن�سب للتميز وفق المعايير والمقايي�ض العالمية، 

وبجودة عالية مطبقة عالميا لترتقي دبي قمة التميز بكل قوة واقتدار.
نعم نجحت دبي عالميا كجزء ل يتجزاأ من دولة واعدة مثل الإمارات تاأ�س�ست 
لل�سنوات  زاه��ر  لم�ستقبل  تخطط  وه��ي  العالم  تبهر  ك��ي  عاما  خم�سين  منذ 
المقبلة، بروؤى موؤ�س�سها الراحل العظيم المغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان طيب اهلل ثراه، وقادتها الالحقون من الخلف ال�سالح.
تكون حديث  كي  قيا�سية  اأرقاما  ت�سجل  اأن  دبي  تمكنت  الحدث  من من�سة 
المحطات الف�سائية حول العالم، وحديث الإعالم بكافة 
و�سائله الرقمية والتقليدية اأن تجعل اإك�سبو الخبر الأبرز 
والأول في كافة اإ�سداراتها، ومعظم المحطات الف�سائية  
بتفا�سيله  ب��ال��ح��دث  مخت�سة  ب��رام��ج  تخ�س�ض  جعلها 
لتكون  ال��م��ع��ر���ض،  ف��ي  ك��ل من�سة  ع��ن  ب��ل��ق��اءات ميدانية 
حكاية يتابعها الم�ساهد من كل موقع عبر الأثير، م�سورة 
ب�سغف  ه��ن��اك  معهم  ك���ان  ال����ذي  تفا�سيله  ع��ن  وم��وث��ق��ة 
رغم  المتعددة،  "اإك�سبو"  من�سات  تحت  واح��د  مكان  في 
الإم��ارات  تمكنت  وال�سيا�سات  والأدي��ان  الثقافات  اختالف 

ب�سعارات متنوعة مبهرة، جعلت  ال�سالم والت�سامح والمحبة  بلغة  اأن توحدها 
الإمارات دارا لالآلف يوميا من العالم اأجمع .

بما  اأ�سبه  كانت  التي  العربية،  ال���دول  جامعة  من�سة  المن�سات  اأب���رز  وم��ن 
على  العريقة  المنظمة  ه��ذه  لمنجزات  ب��ان��ورام��ي  اأ���س��ط��وري  بمعر�ض  ي�سمى 
كافة الم�ستويات القت�سادية والجتماعية والثقافية والتنموية، لتقدم الوطن 
العربي باأبهى �سورة له من خالل تواجدها بمج�سماتها التاريخية في الحدث 
التاريخي الأ�سخم عالميا في  مدينة المعار�ض الكبرى باإك�سبو دبي 2020،حيث 
ج�سدت �سور تاريخية تر�سخ في اأذه��ان العالم �سورة العرب المبهرة، وتجعل 
الخم�سة  ل��الأع��وام  العربية  الإن��ج��ازات  يتابع   ،2020 اإك�سبو  لمعر�ض  زائ��ر  كل 
العربية  الوحدة  ج�سدت  الجناح  قدمها  تاريخية  �سور  الما�سية،  وال�سبعين 

وم�ساعيها في ازدهار العالم العربي وا�ستقراره وتطوره في جميع المجالت .
كان الم�سهد في من�سة الجامعة العربية ي�سكل م�ساهد متعرجة م�ستوحاة 
من ت�سميم مقر الجامعة العربية في القاهرة، لتروي ق�س�ض تاأ�سي�ض ونجاح 
الجامعة العربية منذ ن�ساأتها في مجالت التعليم والريا�سة ومبادرات تاريخية 
بت�ساميم  ت�سكيلها  تم  التي  الجامعة  روؤي��ة  عك�ض  بما  للم�ستقبل،  وا�ست�سراف 
الجناح الذي عر�ض فيه مراحل تاأ�سي�ض الجامعة العربية كونها اأقدم المنظمات 

الإقليمية في العالم التي تاأ�س�ست عام 1945، وكانت المالذ الآمن لكل الدول 
العربية بمبادراتهم وفعالياتهم المختلفة بكافة المجالت، بكل اجتهاد واإ�سرار 
وعزيمة من اأجل بناء م�ستقبل م�سرق لكل مواطن عربي في وطنه وخارجه، 

ليفاخر العالم بمنجزات اأوطانهم العربية  .
2020 الأكثر تميزاً  بفعالياته  اإك�سبو  ال��دول العربية في  يعد جناح جامعة 
المتنوعة ون�ساطاته التي اأبهرت جمهور زوار المعر�ض، والتي لم تقت�سر على 
عر�ض الإنجازات في مختلف مجالت العمل العربي الم�سترك، واإنما قدمت 
كافة  اإك�سبو من  ل��زوار  واجتماعية مختلفة جاذبة  ثقافية  ن�ساطات وفعاليات 
دول العالم، فعاليات متميزة  تهم قطاع المراأة والطفل وال�سباب وكبار ال�سن، 
حتى اأنها انفردت في بع�سها بتقديم نماذج وعرو�ض متنوعة  لقطاعات �سناعية 
و�سياحية وعر�ض المنجزات الح�سارية في غالبية الدول العربية المن�سوية 
تحت مظلتها، بما فيها من اأهداف ا�ستراتيجية تعك�سها روؤى تلك الدول التي 
تركز على تحقيق م�ستقبل زاهر، وتج�سيد اإنجاز عربي متميز في عدة مجالت.

لهذا كان معر�ض اإك�سبو 2020 دبي، الحدث الأهم والأ�سخم والأجمل بين 
اأقرانه من المعار�ض ال�سابقة لإك�سبو حول العالم منذ انطالقه عالميا .

معرض إكسبو 2020 األضخم عالميا في دورته الماضية، بعد أن فازت اإلمارات بتنظيمه يعد 
في منطقة تتوسط العالم حيث تمتد ما بين آسيا وجنوب شرق آسيا، والذي احتضنته 

دبي في أكتوبر 2021 إلى مارس 2022 بكل قوة واقتدار وبجاهزية مطلقة الحتضان أضخم 
الدول من المشاركين فيه ليتنافسوا في تقديم بدائعهم، مجتمعين تحت سماء اإلمارات بما 

يمثله العارضون من أكثر من 280 دولة حول العالم، للمشاركة في الحدث لعرض آخر مبتكراتهم 
وتراثياتهم وإبداعاتهم وكافة منجزاتهم الماضية والحاضرة على أرض اإلمارات في مدينة دبي.

إكسبو 2020 دبي قصة نجاح عربية عالمية

ما بين الحاضر والماضي جناح جامعة الدول العربية حاضر 
بامتياز في إكسبو 2020 العالمي

مالك الكوري 
 رئيسة ملتقى اإلعالم الدولي

كان جناح جامعة الدول العربية، أشبه بمعرض 
أسطوري بانورامي لمنجزات هذه المنظمة العريقة 

على كافة المستويات الثقافية والعلمية والتنموية 
المستدامة، لتقدم الوطن العربي بأبهى صورة له. 
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2020« الذي ا�ضت�ضافته دبي، في  اأن »اإك�ضبو الدولي  اإلى     جدير بالإ�ضارة 
الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 1 اأكتوبر 2021 اإلى 31 مار�س 2022، 
ولأنه كان من المقرر اأ�ضاًل اأن ينطلق في 20 اأكتوبر 2020 اإلى 10 اأبريل 2021، 
وجرى تاأجيله ب�ضبب الجائحة التي اجتاحت العالم، وعلى الرغم من تاأجيله 
احتفظ المنظمون با�ضم Expo 2020 لأغرا�س الت�ضويق والعالمات التجارية. 

وزار المعر�س الدولي اأزيد من 24 مليون �ضخ�س خالل �ضتة اأ�ضهر.
   �ضاركت في معر�س اإك�ضبو الدولي 2020 جميع الدول العربية، وكان ملفتاً 
اأن ت�ضارك جامعة الدول العربية بجناح متميز موقعاً، داخل ف�ضاء المعر�س، 
ن��ظ��راً لالأن�ضطة ال��ت��ي نظمت داخ���ل ال��ج��ن��اح، وال��م�����ض��ارك��ات ال��وازن��ة ف��ي تلك 

الن�ضطة.
الفر�س  اكت�ضاف  على  العربية  الدول  وهوية جناح جامعة  فكرة  • ارتكزت 
لتحقيق ال�ضتقرار والتنمية في المنطقة العربية، من خالل ت�ضليط ال�ضوء 
العالمية  الأهمية  وال�ضباب،  المراأة  والتنمية،  ال�ضتقرار  محاور:  اأربعة  على 
والقليمية، والتكامل القت�ضادي والجتماعي، حيث ي�ضتعر�س الجناح ثالثة 

محاور تتناول الما�ضي والحا�ضر والم�ضتقبل.
مار�س  منذ  العربية  ال��دول  جامعة  ون�ضاأة  تاريخ  ح��ول  ي��دور  الما�ضي   •
1945، والم�ضروعات وق�ض�س النجاح، و�ضوًل الى “مفاتيح" الفر�س حا�ضراً 

وم�ضتقباًل التي تحقق ال�ضتقرار والتنمية في المنطقة العربية. 
ليكون  العربية  الدول  جامعة  ومفتاح" لجناح  مفتاح  "األف  �ضعار  • اُختير 
اأ�ضا�س ت�ضميم الجناح �ضكاًل ومو�ضوعاً، حيث يقدم لزائري اك�ضبو من خالل 
المجالت  في  الم�ضترك  العربي  للعمل  جديداً  مفهوماً  المختلفة  مفاتيحه 
القت�ضادية والجتماعية والثقافية، والإنجازات التي حققتها الجامعة العربية 
العربية على  العربي والتنمية وال�ضتقرار في المنطقة  التكامل  في مجالت 

مدار اأكثر من 75 عاماً. 
جامعة  اأه����داف  ت��م��ام��اً،  مبتكرة  ف��ك��رى  وه��ي  المفاتيح،  ه��ذه  ج�ضدت   •
النجاح  وق�ض�س  والتنمية  ال���ض��ت��ق��رار  تحقيق  ف��ي  ودوره����ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 

والروؤية الم�ضتقبلية، ووراء كِل مفتاح ق�ضة ت�ضمل مرحلة التاأ�ضي�س، والتكامل 
القت�ضادي، والت�ضابك العالئقي في الطاقة والنقل البري، والتعليم، وال�ضباب 

والريا�ضة، والثقافة، والتعاون الإقليمي، والمو�ضيقى العربية. 
2020 دبى التي تج�ضد البتكار والتكنولوجيا  اك�ضبو  روؤي��ة  مع  وات�ضاقاً   •
العربية  الجامعة  ج��ن��اح  ف��ي  علمية  تفاعلية  تجربة  خ��الل  وم��ن  وال�����ض��ب��اب، 
با�ضتخدام اأ�ضاليٍب تفاعلية تقليدية وغير تقليدية ومعا�ضرة متنوعة تتنا�ضب 
مبنى  ق��اع��ات  م��ن  م�ضتوحى  داخ��ل��ي  وبت�ضميٍم  العمرية،  الفئات  مختلف  م��ع 
الجامعة العربية، قدم الجناح لزائريه، وخا�ضة فئتي ال�ضباب والأطفال، فر�ضاً 
مفتاحية  الما�ضي يتج�ضد في م�ضروعات قائمة وق�ض�س نجاح، مفاتيح الحا�ضر 
لإعادة اكت�ضاف الفر�س الم�ضتقبلية الحقيقية، ومفاتيح الم�ضتقبل حول مفهوم 
العمل العربي الم�ضترك من خالل تج�ضيد ثالثة مبادئ رئي�ضة وهي: اللتزام 
بقيم التعاون والبتكار، والعمل الجماعي، والريادة في بيئٍة ي�ضودها الحترام 
المتبادل والفكر الر�ضيد، وذلك بهدف خلق جيٍل عربي واٍع باأن العمل الجماعي 
مفاتيح  هم  و�ضبابنا  اأطفالنا  واأن  العربية،  لل�ضعوب  اأف�ضل  لغٍد  الطريق  هو 

المنطقة العربية لغٍد اأف�ضل. 
ال�ضوؤون  بمجالي  تخت�س  للجناح  رئي�ضة  مفاتيح  ع�ضرة  تحديد  جرى   •
مفتاح،  لأل��ف  نجاح  ق�ضة  ال��ف  طياتها  في  وتحمل  والجتماعية  القت�ضادية 
بحيث اأن المفتاح المتبقي في ق�ضتنا هو الزائر والذي ي�ضاهم في اأخر رحلته 
في الجناح باآرائه ومقترحاته نحو م�ضتقبل م�ضرق للعالم العربي بحيث يتكون 

لدينا " األف مفتاح ومفتاح " وهو ال�ضعار الذي تم اختياره للجناح. 
2020 دبي ق�ض�س النجاح  اك�ضبو  في  العربية  الدول  جامعة  جناح  • اأبرز 
في  ن�ضاأتها  منذ  العربية  ال���دول  جامعة  نطاق  ف��ي  الم�ضترك  العربي  للعمل 
1945 في مختلف مجالت التعاون القت�ضادي والجتماعي والثقافي  مار�س 
ال�ضوء  األقت  العربي  العالم  �ضكلت  اأح��داث��اً  الزائر  ا�ضتك�ضف  حيث  والتنموي، 
على محطات تاريخية لعبت دوراً بارزاً في م�ضار جامعة الدول العربية والعالم 
العربي، وكيف اأ�ضهم حلم التكامل العربي في فتح اأبواب للفر�س وال�ضتقرار 

التي تناولها  النجاح  العربية. تنوعت وتعددت ق�ض�س  المنطقة  والتنمية في 
الجناح بتنوع �ضقيها الجتماعي والقت�ضادي بتنوع المفاتيح، 

    ويمكن مالحظة اأن الحتفال » بيوم جامعة ال��دول العربية « يدخل في 
�ضياق التكامل مع فكرة هوية وفكرة  جناح جامعة الدول العربية، جاء الحتفال 
 2020 اك�ضبو  ف��ي  العربية   ال���دول  ي��وم جامعة  م��ن خ��الل    » العربي  باليوم   «
دبي �ضمن الفعاليات التي ينظمها م�ضوؤولو اك�ضبو للم�ضاركين الدوليين في 
المعر�س العالمي، وذلك للتعريف بجامعة الدول العربية اأول منظمة اإقليمية 
تن�ضاأ في الع�ضر الحديث، وت�ضليط ال�ضوء على اإنجازاتها في مختلف مجالت 
العمل العربي الم�ضترك، وروؤيتها للم�ضتقبل، وذلك من خالل تقديم مجموعة 

من الفعاليات المتنوعة والفريدة والتي تنظمها الجامعة العربية لأول مرة.
األقى  الذي  الغيط  اأبو  اأحمد  العام  الأمين  العربية  الجامعة  وفد  • تراأ�س 
تراأ�س  الح��ت��ف��ال.  ت�ضمنها  التي  الفعاليات  كافة  ف��ي  و���ض��ارك  الف��ت��ت��اح  كلمة 
وفد حكومة دولة الإمارات خليفة �ضاهين المرر وزير الدولة بوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي بدولة المارات مثَّل اك�ضبو 2020 دبي الدكتور نجيب محمد 
العلى المدير التنفيذي لمكتب اإك�ضبو 2020 دبي، �ضارك في الحتفال الدول 
العربية والمنظمات العربية ووكالت الأمم المتحدة المتخ�ض�ضة ومنظمات 

المجتمع المدني والقطاع الخا�س وجهات اأخرى.
لعل اأهم ما ميز "معر�س اإك�ضبو دبي الدولي 2020 "ا�ضتقباله لأ�ضماء وازنة 
لهوؤلء  ال��زوار  ي�ضتمع  اأن  وك��ان لفتاً  العالم،  اأنحاء  الم�ضاهير من جميع  من 
والمغنين،  الريا�ضة  نجوم  يتحاورون معهم. من  ذلك  واأكثر من  بل  النجوم، 
اإلى القادة من عالم الأعمال وال�ضيا�ضة، واأولئك الذين تت�ضح ب�ضماتهم على 
اإنجازات مبهرة. اأم�ضوا جميًعا بع�س الوقت في المعر�س الذي ل يتكرر في 
العمر، مما جعل ب�ضمتهم الخا�ضة، والتعلم وال�ضتمتاع بما يقدمه الآخرون. 
وفي هذا ال�ضياق علينا اأن نعرف اأن نجوماً على غرار كري�ضتيانو رونالدو ومالل 
اأخرى بارزة زاروا المعر�س الدولي على مدار  يو�ضفزاي واألي�ضيا كيز واأ�ضماء 
الأ�ضهر ال�ضتة. وفي ظني اأن اأف�ضل طريقة لمعرفة ما تعنيه زيارات النجوم، اأن 
نعود لقراءة بع�س ما قالوا في هذا ال�ضدد، قالت اأمينة محمد، نائبة الأمين 
العام لالأمم المتحدة: "في الوقت الذي توجد فيه �ضحابة مظلمة، قدمت روؤية 
حقيقية لما يمكننا القيام به للتعافي ب�ضكل اأف�ضل، وكيف يمكن للعالم اأن ينظر 

اإلى ما وراء الإمارات العربية المتحدة«.
قال نجم كرة القدم كري�ضتيانو رونالدو: "اأعتقد اأن دبي قامت بعمل ل ي�ضدق 
لجعل كل هذه البلدان تتحد مًعا، 192 ثقافة مختلفة، وعقليات مختلفة، لذلك 
اإنه لأمر رائع ... اإنه لأمر مده�س اأن تجمع كل الثقافات مًعا لتتعلم من بع�ضها 

البع�س".
الفتيات  ت���زور  "عندما  ي��و���ض��ف��زاي:  م��الل  الباك�ضتانية  النا�ضطة  ق��ال��ت     
ال�ضغيرات الأجنحة، فاإنهن يتعلمن �ضيًئا ما ويمكنهن تخيل اأنف�ضهن في اأدوار 
للفتيات  يمكن  الم�ضتقبل:  جيل  اإل��ى  نر�ضلها  التي  الر�ضالة  هي  ه��ذه  قيادية. 

والفتيان فعل اأي �ضيء يطمحون اإليه. 
قال جاكوب كولير: ب�ضفتي مو�ضيقًيا، كنت مهتماً بجميع النكهات من جميع 
الأماكن، لذلك فهذه م�ضاحة رائعة. كلما دخلت في اأي بيئة هنا، اأ�ضتلهم �ضيًئا 
جديًدا. اإنه عالم يدور حول التكنولوجيا والخيال، ولكن الروح الب�ضرية ت�ضود 

في كل مكان".
   قال اأنتوني جو�ضوا بطل العالم للوزن الثقيل: "المالكمة هي ريا�ضة ل 
عديدة  ل�ضنوات  الريا�ضة  توظيف  تم  �ضخ�س،  ب��اأي  ترحب  ريا�ضة  اإنها  تميز. 
الريا�ضة،  اأن  اأعتقد  لذلك  العالم.  اأنحاء  جميع  في  النا�س  توحيد  لمحاولة 

وخا�ضة المالكمة، يمكن اأن تلعب دوًرا كبيًرا بالفعل".
   قالت ج��ودي م��وراي، مدربة التن�س: »ك��ان لدي فر�ضة كبيرة في اإك�ضبو 
اأو  التعليم  اأو  الثقافة  في  ذل��ك  ك��ان  �ضواء  �ضيء،  كل  ال��م��راأة في  للتعرف على 

الأعمال اأو البحث اأو العلم اأو الريا�ضة”.
اإنه  ح���دوداً،  يعرف  2020 ل  "اإك�ضبو  كيز:  األي�ضيا  المغنية جرامي  قالت     
ت�ضور لم�ضتقبل نريد جميًعا اأن نخلقه. بالن�ضبة لي يتعلق الأمر بالبتكار وخلق 
الأحالم و�ضنع الحقائق من الأحالم. هذا اأحد الأ�ضياء التي اأحبها في الإمارات 
العربية المتحدة.. تتمتع جميع الدول التي اجتمعت في اإك�ضبو 2020 بثقافات 

مختلفة، لكن يمكننا �ضغل نف�س الم�ضاحة بالحب والحترام ".
   قال رائد ف�ضاء نا�ضا ال�ضابق الكابتن �ضكوت كيلي: "اأعتقد اأنه من الرائع 
اأن يكون لدينا معر�س اإك�ضبو هنا في دبي. اأحب هذه المدينة، ولجعل كل هذه 
البلدان الأخرى من جميع اأنحاء العالم تجتمع مًعا وتعر�س ما هو رائع عنها، 

وما الذي تفعله وكيف يفيدنا جميًعا".
قالت الفنانة اللبنانية ديانا حداد: "اإك�ضبو 2020 دبي حدث ناب�س بالحياة 
يخ�س الجميع بغ�س النظر عن جن�ضيتهم اأو خلفيتهم الثقافية. هذا الحدث 
العالمي ال�ضخم ل يتعلق فقط بدولة الإمارات العربية المتحدة ولكن للعالم 
اأنحاء  اأن تتمكن الإم��ارات من جذب النا�س من جميع  باأ�ضره. ومن المده�س 
العالم. وقد انتظرنا هذا الحدث لفترة طويلة، لذا فهذه تجربة رائعة، والعالم 

باأ�ضره يالحظ ذلك".
   قالت كري�ضتين لغ��ارد، الع�ضو المنتدب ال�ضابق ل�ضندوق النقد الدولي 
ورئي�س البنك المركزي الأوروبي: "هذا وقت ل نحتاج فيه فقط اإلى اإ�ضارات، بل 
اإلى التزام وعمل من قبل القادة والحكومات والموؤ�ض�ضات وال�ضركات والمجتمع 

المدني والأفراد على حد �ضواء �ضد فجوة عدم الم�ضاواة بين الجن�ضين ".
   اأختم بما اأ�ضارت اإليه اليابان وهي ت�ضتعد اإلى اإك�ضبو 2025، قال م�ضوؤول 
ياباني اإنها �ضت�ضتخل�س درو�ًضا رئي�ضية من نجاح اإك�ضبو 2020 دبي وم�ضاركتها 
اإك�ضبو  ال��ق��ادم  العالمي  للمعر�س  ا�ضت�ضافتها  اإل��ى  تتطلع  حيث  ال��ح��دث  ف��ي 
العام  الأم��ي��ن  يابوناكا،  اأيكو  ق��ال  نف�ضه  ال�ضياق  وف��ي  كان�ضاي.  اأو�ضاكا   2025
لجناح اليابان في اإك�ضبو 2020 دبي: “كان هدفنا هو عر�س ثقافتنا وتاريخنا 
وابتكاراتنا للعالم، وا�ضتعادة الأفكار معنا للدرا�ضة في ال�ضنوات القليلة المقبلة 
ل�ضت�ضافة اإك�ضبو 2025 اأو�ضاكا".ي�ضار اإلى اأن اإك�ضبو 2025 �ضينظم تحت �ضعار 

"ت�ضميم مجتمعات الم�ضتقبل من اأجل حياتنا«.
والتطلع  للم�ضتقبل،  ك��ان معر�ضاً   2020 دب��ي  اإك�ضبو  اأن معر�س  الموؤكد     

لتحقيق الرفاهية لجميع المجتمعات.
اإنها ر�ضالة عربية للعالم.

السمات البارزة والمضيئة التي واكبت "معرض إكسبو دبي" أن تداعياته والنجاح الباهر من 
الذي حققه، حول الكتابة عن هذه التظاهرة الدولية المبهرة إلى سيل متدافع ال تزال 
تتزايد حركته وتتعالى على الرغم من مضي ستة أشهر على تنظيم المعرض الدولي المبهر. 

المؤكد إن هذا االهتمام اإلعالمي مرده إلى أن المنطقة العربية نظمت بتفوق واحتضنت تظاهرة 
دولية انطلقت قبل 170 سنة تحت شعار جذاب "نحن نعرض عالم الغد".

طلحة جبريل 

إكسبو دبي .. رسالة عربية للعالم

أمينة محمد، نائبة األمين العام لألمم المتحدة: “في الوقت الذي توجد فيه سحابة 
مظلمة، قدمت رؤية حقيقية لما يمكننا القيام به للتعافي بشكل أفضل، وكيف 

يمكن للعالم أن ينظر إلى ما وراء اإلمارات العربية المتحدة«

أيكو يابوناكا، األمين العام لجناح اليابان في إكسبو 2020 دبي: “كان هدفنا هو 
عرض ثقافتنا وتاريخنا وابتكاراتنا للعالم، واستعادة األفكار معنا للدراسة في 

السنوات القليلة المقبلة الستضافة إكسبو 2025 أوساكا”
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الذي حققه نجاح الحدث وا�ستقطابه ال�ستثمارات 
و�سركات من جميع اأنحاء العالم، وهذا �سوف يعزز 
على  االقت�سادية  قدراتها  في  االإم���ارات  دول��ة  ثقة 
القطاعات، حيث �سهد هذا الحدث  م�ستوى جميع 
مع  وت��ج��اري��ة  ا�ستراتيجية  ���س��راك��ات  بناء  العالمي 
االإمارات  دولة  �سمعة  وتعزيز  الكبرى،  االقت�سادات 
ف���ي ج��م��ي��ع اإن���ح���اء ال��ع��ال��م وت��وث��ي��ق ال�����س��ات مع 

االأ�سواق حول العالم.
يواجهها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ظ��ل  ف��ي 
كوفيد  العابرة  الأمرا�ض  مثل  العالم 
والنمو  المناخية  التغيرات  اأو   ،19
الديموغرافي الذي اأدى اإلى الفجوة 
الإنتاجية  وانخفا�ض  الغذائية 
التحديات، هل حقق  وغيرها من 
مجالكم  في  خ�صو�صا  الإك�صبو 
اأه��داف��ه  ال��زراع��ي��ة  الأن�صطة 
ال�صتثمارات  جلب  حيث  من 

وتكوين الكوادر؟
ال �سك اأن التحديات الماثلة 
"كوفيد-  ك��ج��ائ��ح��ة  اأم���ام���ن���ا 
ال��ت��غ��ي��رات  وت����اأث����ي����رات   "19
الطلب على  وزي��ادة  المناخية، 
االعتبار  الو�سع في  الغذاء مع 
ال��ن��م��و ال�����س��ك��ان��ي ال��م��ت��زاي��د، قد 
ظروفاً  العالم  دول  على  فر�ست 

2020 دب����ي من  اإك�����س��ب��و  ول��ق��د م��ك��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات 
ت�سليط ال�سوء على الفر�ص اال�ستثمارية، لمواجهة 
التحديات العالمية واالإقليمية والوطنية في القطاع 
الزراعي لتحقيق االأمن الغذائي والنه�سة الزراعية 
وخ��ل��ق ف��ر���ص ع��م��ل. وح���ول م��ا حققه االإك�سبو من 
االأ�سا�سية  الق�سايا  ولمناق�سة  واأه����داف،  مكا�سب 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وم��وا���س��ي��ع اأخ�����رى ب���ات���ت ت�����وؤرق ال�����س��ارع 
بن  محمد  االأ���س��ت��اذ  عنها  يجيبنا  ���س��وف  ال��ع��ال��م��ي، 
لا�ستثمار  العربية  الهيئة  رئي�ص  المزروعي،  عبيد 

واالإنماء الزراعي.
تنظم  عربية  دول��ة  اأول  الإم���ارات  تعتبر 
يمكنكم  ال��ت��ي  المكا�صب  م��اه��ي  الإك�����ص��ب��و، 
التنظيم  ب��ه��ذا  يتعلق  فيما  عنها  ال��ح��دي��ث 

الناجح وبامتياز؟
خم�ص  ك��ل  تنظيمه  يتم  ال��دول��ي  اإك�سبو  معر�ص 
�سنوات وي�ستمر لفترة اأق�ساها 6 اأ�سهر، وعلى مدى 
تاريخ تنظيم معار�ص اإك�سبو الدولية فاإن هذه المرة 
االأولى التي يتم فيها ا�ست�سافة معر�ص االإك�سبو في 
منطقة ال�سرق االأو�سط وغرب اآ�سيا، وكما هو وا�سح 
واإم��ك��ان��ي��ات  ب��ق��درات  االإم�����ارات تحظى  ف���اإن  للعيان 
لوج�ستية رفيعة الم�ستوى وبنية تحتية بم�ستويات 
ع��ال��م��ي��ة، ���س��اه��م��ت ف���ي ن��ج��اح ت��ن��ظ��ي��م ه���ذا ال��ح��دث 
ال��دول��ي ب��ام��ت��ي��از ك��م��ا ذك��رت��م، وب�����س��ه��ادة المجتمع 
اإم��ارة  اأن  كما  ال��دول��ي��ة،  ال�سركات  وك��ب��رى  العالمي 
دبي تحديدا تمتاز ب�سمعة طيبة في مجال التطوير 
واالأف��ك��ار  واالب��ت��ك��ارات  التوا�سل  لو�سائل  الم�ستمر 
ال��م�����س��ت��م��ر بتنظيم  ال����رائ����دة م���ن خ����ال ت��ف��اع��ل��ه��ا 
الفعاليات العالمية والدعم الامحدود، والم�ساندة 

القوية التي توليها قيادة دولة االإمارات الر�سيدة.

اأنه �سكل  دبي،   2020 اأهم المكا�سب الإك�سبو  ومن 
من�سة عالمية لتعاون المجتمع الدولي في مناق�سة 
الق�سايا االأ�سا�سية للتنمية، وهي اال�ستدامة لم�سادر 
في  المميزة  االبتكارات  خال  من  والمياه  الطاقة 
م��ج��ال اإن��ت��اج وت��زوي��د وا���س��ت��ه��اك م�����س��ادر الطاقة 
والمياه النظيفة، واالأنظمة الجديدة لتطوير التنقل 
الحياة  �سريان  تعتبر  والتي  اللوج�ستية  والخدمات 
ال���ذي ي��رب��ط ال��ن��ا���ص وال��خ��دم��ات ف��ي جميع اأن��ح��اء 
والنماذج  اال�ستثمارية  الفر�ص  وا�ستك�ساف  العالم، 
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ج��دي��دة م��م��ا ي��ت��ي��ح ت��دف��ق ال��م��ق��درات 
واالبتكار  االأع��م��ال  ري��ادة  لتعزيز  والفكرية  المالية 
تمثل  الثاثة  الق�سايا  وه��ذه  المالي،  واال�ستقرار 

تحديات تلقي بظالها على العالم باأ�سره وتتطلب 
اهتمام وم�ساركة جميع االأطياف من مفكرين 

واأ�سحاب قرار من مختلف  وم�ستثمرين 
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة،الك��ت�����س��اف 

لهذه  وال��رائ��دة  المبتكرة  الحلول 
تحديدها  ت��م  ال��ت��ي  ال��ق�����س��اي��ا 

للتنمية  رئ��ي�����س��ة  ك��ع��وام��ل 
ال����ع����ال����م����ي����ة، ول��ت��ح��ق��ي��ق 
للعالم  اأف�سل  م�ستقبل 

واأكثر اإ�سراقاً. 
اق���ت�������س���اد  اأن  ك���م���ا 
اإك�سبو  بعد  االإم���ارات 
د�����س����ن  ق�������د   2020
م��رح��ل��ة اق��ت�����س��ادي��ة 
ج���������دي���������دة، وذل��������ك 
ن����ت����ي����ج����ة ل����ل����زخ����م 
ال���ع���ال���م���ي ال��ك��ب��ي��ر 

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ���س��اه��م��ت ف���ي ت��ف��ع��ي��ل وت�����س��ري��ع خطط 
�سا�سل  لتاأمين  وال��غ��ذاء،  ال��زراع��ة  ف��ي  اال�ستثمار 
توريد الغذاء ل�سعوبها عبر مختلف الو�سائل. ولقد 
مكنت فعاليات اإك�سبو دبي 2020 من ت�سليط ال�سوء 
ال��زراع��ي  ال��م��ج��ال  ف��ي  اال�ستثمارية  ال��ف��ر���ص  على 
ال��م��وارد  ح��ي��ث  م��ن  الن�سبية  ال��م��زاي��ا  ذات  ب��ال��دول 
التفاهم  م���ذك���رات  م��ن  ل��ع��دد  وت��وق��ي��ع  الطبيعية، 
وال�����س��راك��ات ���س��وف ت�سهم ف��ي زي����ادة اال���س��ت��ث��م��ارات 
الم�ستقبل  ف��ي  ال��غ��ذاء  وت�سنيع  واإن��ت��اج  ال��زراع��ي��ة، 

القريب.
ك��م��ا ���س��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ع��ر���ص ا���س��ت��ع��را���س��ا 
للمجاالت الوا�سعة في تطور اأنظمة وحلول الزراعة 
تواجه  التي  الق�سايا  اأه��م  من  وه��ذه  الم�ستدامة، 
الأن  الخ�سو�ص،  على وجه  العربي  والوطن  العالم 
وتوزيعه  ال��غ��ذاء  واإن��ت��اج  للزراعة  الحالية  النماذج 
وزي��ادة كميات  االإنتاجيات  وتت�سم ب�سعف  تقليدية، 
الهدر وتردي البنية التحتية الزراعية، ومن اأمثلة 
والبيئية  التكنولوجية  واالإ�سهامات  التقنيات  هذه 
المميزة لعدد من الدول في المعر�ص والتي تهدف 
اإل���ى اإي��ج��اد ال��ح��ل��ول ل��ت��ح��دي��ات ال��غ��ذاء وال���زراع���ة، 
االإنترنت  �سبكة  على  تعتمد  التي  الذكية  كالزراعة 
التكنولوجيا  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ال�����س��خ��م��ة  وال��ب��ي��ان��ات 
النباتات  لمراقبة  والروبوتات  الحديثة،  والو�سائل 
والتي تمثل ثورة �سناعية في مجال الزراعة وتعمل 
اأف�سل  ب�سكل  النباتات  حياة  على  المحافظة  على 

واأك��ث��ر ك��ف��اءة، واأن��ظ��م��ة اإن��ت��اج ال��غ��ذاء م��ن م�سادر 
متجددة وتقنيات تخ�سيب تربة ال�سحراء لجعلها 
من  يمكن  ال��ذي  ال��دائ��ري  والنظام  للزراعة،  قابلة 
نظام  اأ�سا�ص  على  تقوم  متكاملة،  حيوية  بيئة  خلق 
مناخي دائري يولد الماء بافتعال التكاثف، ويوؤمن 
وي�سمح  وال��ط��اق��ة  للمياه  اأم��ث��ل  ا�ستغاال  ال��ن��ظ��ام 
ب���زراع���ة ال��م��ح��ا���س��ي��ل ال��غ��ذائ��ي��ة ح��ت��ى ���س��م��ن مناخ 
ابتكار  وهو  المدن  في  الزراعة  ونماذج  �سحراوي. 
جديد في مجال الزراعة يقوم على دمج الزراعة في 
االإم��داد  �سا�سل  اخت�سار  وبالتالي  المدينة،  قلب 
بالمواد الغذائية التي ت�ستهلك الكثير من الموارد.

ي�سمح  ال  التي  الحديثة  التقنيات  م��ن  والكثير 
ال��م��ج��ال ل��ذك��ره��ا ج��م��ي��ع��اً، و����س���وف ي�����س��اه��م ن�سر 
االأ���س��ال��ي��ب  ت��ط��وي��ر  ف��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات وتطبيقها  ه���ذه 
الزراعية للحفاظ على الموارد الزراعية الطبيعية، 
ت�سخر  وم�ستدامة  موثوقة  غذائية  اأنظمة  وب��ن��اء 
كفاءة  ذات  اإن��ت��اج  م�ستويات  لتحقيق  التكنولوجيا 
عالية من حيث الجودة والكمية ووفق طرق ت�سمن 
اأ�ساد  ولقد  بالبيئة.  ال�سرر  اإل��ح��اق  دون  االك��ت��ف��اء 
المتحدة  لاأمم  التابع  العالمي  االأغ��ذي��ة  برنامج 
في وقت �سابق، باأن اإك�سبو 2020 دبي ي�سكل من�سة 
التي نزرع  الكيفية  اأجل تبديل  العالم من  لتوحيد 
بها غذاءنا ونوزعه ون�ستهلكه ونتخل�ص منه، داعيا 
غذائية  اأنظمة  بناء  نحو  عاجل  دول��ي  تحرك  اإل��ى 

عالمية موثوقة.

المزروعي: مكنت فعاليات إكسبو دبي 2020 من تسليط الضوء على الفرص االستثمارية 
في المجال الزراعي بالدول ذات المزايا النسبية من حيث الموارد الطبيعية

 ألنه شهد 
ً
، نظرا

ً
 عالميا

ً
القطاع الزراعي عقب جائحة كورونا اهتماما

المسؤول عن األمن الغذائي، وتوفير االحتياجات األساسية 
للشعوب،والمحرك األساسي الذي يحقق تنمية احتوائية ومستدامة تتماشى 

مع التطورات المتسارعة الجديدة والتغيرات المناخية كالتصحر والتنوع البيولوجي 
وندرة المياه واألمراض العابرة، وزيادة معدالت السكان الذي خلق فجوة 
غذائية،انخفضت على إثرها اإلنتاجية وضعفت االستثمارات، وغابت الكوادر 

المتخصصة.

إكسبو 2020 دبي منصة لتوحيد العالم وفرصة 
لزيادة االستثمارات الزراعية

حاورته: أمال التليدي

المزروعي: النماذج الحالية للزراعة وإنتاج الغذاء وتوزيعه 
تقليدية، وتتسم بضعف اإلنتاجيات وزيادة كميات الهدر 

وتردي البنية التحتية الزراعية
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Beginning in 1851, the date of the Great Exhibi-
tion in London, the participation of Arab countries 
at Expo has persisted from the very beginning until 
today. Throughout that history, we have lived in the 
glory brought about by the Expos, an international 
platform showcasing the social, economic, cultural, 
and technological achievements of humanity, as for all 
Arab participating countries.

As the sole official Museum and official Documenta-
tion & Research Center of the Bureau International des 
Expositions (BIE), the World Expo Museum (WEM) 
is dedicated to preserving Expo history, spreading the 
positive Expo effect, and realizing the Museum’s own 
sustainable development. It is our privilege to partici-
pate, document, and commemorate Expo 2020 Dubai, 
the first World Expo to be held in the MENASA re-
gion. This is truly a historic moment in the 170-year 
history of Expos.

Reflecting the theme of Expo 2020 Dubai: “Connect-
ing Minds, Creating the Future”, the League of Arab 
States(LAS) with its history of 77 years, its 22 member 
states spanning two continents, has committed itself to 
integrating the Arab world in this universal platform 
and connecting the Arab culture with the rest of the 

UN Department of Global Communications, the Exhi-
bition illustrated how the Arabic language has been a 
common and fertile ground where civilizations planted 
the seeds of culture, science, and literature since time 
immemorial. As the saying goes, “to cherish the oth-
er’s beauty is to see true beauty in oneself”, the long 
and profound history of cultural exchange between 
different languages across the globe, has been a firm 
testimony to the deep regard for wisdom and toler-
ance expressed by “Beauty Through Another’s Eyes”. 
Our increasingly globalized world is in constant need 
of cross-cultural acquisition of knowledge and inter-
national communication. The utilization of language 
is how different people, societies, and nations come to 
understand, respect, and appreciate each other, and 
our common roots. The Exhibitionmaterialized an in-
vitation to explore the central role that the Arabic lan-
guage has always served in promoting peaceful coexist-
ence and knowledge sharing.

As the official Museum is dedicated to preserving 
Expo history, we were honored to receive the donation 
from LAS Pavilion - the League of Arab States Docu-
mentary Book; a notable exhibit that has been a great 
center of attraction in the LAS Pavilion. A collection 

world. At the LAS Pavilion, one was able to explore the 
different “keys” which unlocked the future. With the 
theme “One Thousand and One Keys”, each key rep-
resented a core value that the LAS has sought to up-
hold over its long history. There, visitors from all over 
the world were able to observe the story of the Arab 
world reaching its full potential through seven decades 
of achievements and at the end of their journey, world 
visitors became the “key” and were inspired to share 
their insights to achieving aspirations to stability and 
development in the Arab region; contributing to shap-
ing its future.

During the precious 6 months of Expo 2020 Dubai, the 
WEM pavilion has had the privilege of participating 
and witnessinghow the LAS Pavilion made education 
become an investment in our shared future by invest-
ing in youth. It has also shed light on the progress LAS 
has achieved in a wide array of fields showcasing mul-
tiple prospects for the future. One of the most remark-
able joint events was the Exhibition:“LANGUAGE- 
A Bridge Between Civilizations”, commemorating 
World Arabic Language Day at Expo 2020 Dubai. 
Hosted by the League of Arab States Pavilion, curated 
by World Expo Museum and in collaboration with the 

from the second oldest daily newspaper in the Arab 
region, the Book not only showcases the long history 
of the LAS since its inception, but is also considered a 
wealth of information about the evolution of press and 
journalism in the Arab world for more than 76 years. It 
compiles a huge record of almost 6000 pages, weighing 
75 kilograms. The Book embodies a historically signifi-
cant legacy of Dubai Expo.

The donation ceremony of the Book was held at the 
official pavilion of BIE-WEM, during whichBIE offi-
cials expressed their deepest appreciation towards the 
generous donation and the strong support of the LAS 
to the World Expo Museum. The donation certificate is 
co-signed by the Secretary General of the BIE and the 
Director of the World Expo Museum.

The World Expo Museum is committed to our never-
ending effort of genuinely recording Expo history. Such 
records reflect not only the development history of hu-
manity in striving for the progress of modern social civ-
ilization, but also act as a cultural archive for everyone 
across the globe. It is a great pleasure to welcome the 
LAS precious collection to the World Expo Museum.

The documentation of Expo history is the documenta-
tion of human history. Expos have always been a micro-
cosm of civilization, propelling humanity into each new 
era of development. The World Expo Museum is proud 
to continue our endeavor of serving as the global plat-
form for sharing Expo achievements and future devel-
opment. Expo 2020 Dubai celebrated humanity’s suc-
cess stories, relishing the present and setting a course 
for the future. One thing is certain — the next chapter 
in the story of the League of Arab States in World Ex-
pos will mark another historic moment for the Arab 
world.

The League of Arab States Pavilion @ Expo 2020 Dubai

In the Eyes of World 
Expo Museum

Executive Director
World Expo Museum Pavilion
Expo 2020 Dubai

Amina Ying Ma
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لكم الكلمة..
جناح جامعة الدول العربية في إكسبو 

2020دبي في عيون المشاركين الدوليين

The League of Arab States Pavilion located in the Opportunity District 
section of EXPO 2020 is undeniably one of the most beautiful and im-
pressive of the pavilions at World Expo 2020 Dubai. With its giant color 
portraits of men and women, it offers visitors a warm and unforgettable 
welcome. Inside the pavilion, visitors were able to observe for six months 
how the Arab world today realizes its full potential and they were able to 
see the great advances in the scientific, cultural, touristic, and economic 
fields. We have all been able to discover the achievements of the Arab 
world in recent decades and understand the keys to the success and pros-
perity of an integrated and innovative Arab community. The League of 
Arab States has demonstrated through all the themes presented and the 
events organized that its common mission is to promote peace, security, 
and stability in the world.

The magnificent Pavilion allowed us to explore several decades of Ara-
bic music and discover wonderful sounds from different countries and 
periods. The themes of culture, education and the promotion of youth are 
approached in an exciting way for the visitor as well as a presentation 
of famous Arab athletes who are the pride of the different countries in 
several disciplines. Because of its richness and diversity of subjects, the 
Pavilion of the League of Arab States will mark the minds of all visitors 
until the next meeting.

Commissioner General for 
Benin Pavilion

Panama, Republic of 
Panama.

Commissioner General of the Afri-

can Union @ Expo 2020 Dubai

Annette Carole BORNA

Joanna Borsani
Dr. Levy Uche Madueke 

MANDY SANGHERA

Visiting the League of Arab 

States pavilion was one of the 

most beautiful experiences I 

had during Expo 2020 Dubai. 

Knowing them and discover-

ing, step by step, their purpose, 

their unity and their achieve-

ments, demonstrated their 

commitment and love for their 

culture, language, traditions 

and a history that consolidates 

their principles and their pride. 

My journey was a happy meet-

ing (encounter) with dances, 

applause, art, culture and 

knowledge. It was “The es-

sence and meaning of being Arab, gath-

ered in one place”. My gratitude to your 

lovely Director and her team, for trans-

mitting their passion and respect for their 

identity. They made me feel at home, they 

made me feel proud, they made me feel 

Arab. God bless you.

LAS has made a state-

ment of fact relative 

to where they are and 

where they want to 

be. The African Union 

will work with LAS 

to achieve the aims of 

both Organizations.

It was an honour to be hosted at the 

league of Arab States Pavilion at Expo 

2020 Dubai by Hana, the pavilion di-

rector and the team of the pavilion. 

It was great to be able to talk about 

the work being done by LAS and 

I was particularly interested in 

education and women equality.  

It was great to see how much has 

changed since LAS was established in 

Cairo in 1945 to promote the independ-

ence, sovereignty, and interests of its 

member states.

I went back in history and I saw how 

LAS member states have been working 

hard to achieve progress through high-

tech tools and knowledge sharing.

LAS Pavilion came up with a very explicit pres-

entation.  I could see the picture of organisation's 

old/past story, their historical legacy, time-to-

time journey and future objective that they set up 

for the Arabic Countries.  All was showcased in 

chronological order which made me easy to un-

derstand on their overal profile. 
Their hidden message of unlocking the life’s 

keys was indeed inspiring: the world’s yesterday, 

today and tomorrow.  They were clearly trans-

lated in an educative &  entertaining way  at 

every single of pavilion’s corners.  All those 

record shown that LAS does not only focus on their 

nature as a political-based regional organisation, but 

also a group that is economically beneficial for their 

members without disregarding their socio-cultural 

approach and respect to their people’s achievement.

Good Job, LAS!
It was an absolute pleasure and honor for me 

and our Women of the World delegation to visit 

the LAS Pavilion at Expo 2020 during the sec-

ond week after the opening. The LAS Pavilion 

Director, Dr. Hanaa Asfoor, did an amazing job 

organizing our visit. She showed us the pavilion 

and provided insight in the history of LAS and 

in many other aspects, like economy, culture 

and sports.  She also went out of her way and ar-

ranged a virtual meet & greet with Mrs Hala Gad, 

Deputy Commissioner General for LAS. It was 

such a rich and engaging experience in which 

we also talked about the importance of women’s 

empowerment. I must say, we were really treated 

as VIPs: the pavilion was even closed for other 

visitors! The giveaway which we received at the 

end of our visit was another token of Arab hospi-

tality and serves as a memory of a fantastic visit.

Kirsten Westholter
Head of Strategic Consulting of Predixa, a 

leading-edge Diversity, Equity & Inclusion 

(DEI) Software Diagnostics Technology 

Company based out of Dubai.

ASEAN Secretariat

Andhie Ananta
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My visit to the League of Arab States pavilion was truly an education and eye 
opening experience. LAS was established before the United Nations, this is 
noteworthy.  Established in 1945 in Cairo with six members with the aim of 
uniting all Arabic speaking in Africa and the Middle East in the areas of poli-
tics, economics and holistic development.  This was visionary!
LAS views Culture as the core of its organisation. Culture is the core of Ara-
bism not religion or race. “Culture binds all meanings of common history, 
identity, woes and a language that is our pride” said Ahmed Aboul Gheit, Sec-
retary General of LAS.  As a student of culture, I was most impressed.
LAS has made innovative contributions globally in postal services, electricity, 
education and science.  The decade of 2015-2024 is dedicated to eradicat-
ing illiteracy throughout the Arab world.   In 2014, LAS launched the digital 
Agenda 2020.  Its historical project ‘Documenting the Memory of the League 
of Arab States’ dedicated to highlighting and preserving the incredible journey 
and contributions of LAS.
 I was immensely impressed with the pavilion, particularly displays on women 
empowerment, innovation, women as key to society, future development and 
voices of change. An impressive pavilion.

Commissioner General 
St. Kitts and Nevis Pavilion

World Wood Day 
Foundation
Director

Commissioner-General of ASEAN
Director for Community Affairs, ASEAN 

Secretariat

Elsa Wilkin-Armbrister

Mike Hou

LEE YOONG YOONGfor Good.

The pavilion provided fantastic 

visuals and invaluable experienc-

es on forest protection and wood 

culture, by supporting our Prof. 

Nasser Makhol and the journey 

of musical instruments through 

the ages, to explore traditional 

foot turning with foot turner Hassan El 

Farisis from Morocco, and Arab-Afri-

can Music event at the League of Arab 

States pavilion. 

It was a good opportunity to raise 

awareness on the key role wood plays 

in a sustainable world through biodiver-

sity and forest conservation, and crucially 

important to create a spirit of cooperation 

between us so we may face the challenges 

in future that affect us all together. 

Gates are closed but the memories will 

remain,They never end 

But Just starting

Culture is a key to bring us together as an 

Integrated world 

An integrated world - Working 

Together.

First of all, on behalf of the In-

ternational Wood Culture Soci-

ety and World Wood Day Foun-

dation, I would like to thank the 

League of Arab States pavilion 

once again for its contribu-

tion to co-organize and explore 

Wood Culture Heritage on the 

challenges, opportunities and 

sustainability of wood and for-

est products at the World Expo 

2022 Dubai.

“Culture binds meaning of 

common history, identity, 

woes, and a language that is 

our pride.” - Ahmed Aboul 

Gheit, Secretary General of 

the LAS

We are overjoyed by support 

of Dr. Hanaa Asfoor, the pa-

vilion director, in a panel dis-

cussion on the theme Trees 

At the invitation of League of Arab States 

(LAS), I visited its Pavilion at Expo 2020 

Dubai in mid-March 2022, in my capacity as 

the Commissioner-General of ASEAN.  Lo-

cated within the Opportunity District, the 

LAS Pavilion tells the cooperation journey 

the 22-member strong LAS (also called 

the Arab League) undertakes since its for-

mation more than seven decades ago in 

1945.I was shown around by Dr Hanaa Asfoor, 

the LAS Pavilion Director, and was im-

mediately impressed by the similarities be-

tween ASEAN and LAS.  Both are regional 

organizations/groupings established based 

on among others, peace and prosperity, eco-

nomic and cultural development, people-to-

people connectivity and friendship.  Like 

ASEAN, LAS started with a core group of 

founding members, and gradually expanded 

and enlarged over the following 50 years.  

Members, regardless their size, have a right 

to express their thinking and decision.  The 

two organizations/groupings hold the view 

on the compelling need for the global com-

munity to broaden and strengthen coopera-

tion more than ever, especially in this COV-

ID19 pandemic era.  Similar to the thrust of 

ASEAN, LAS is too committed to working 

closely with likeminded partners to bring the 

world together and to advocate for collective 

sustainable actions towards a better future 

for humanity.May the friendship between ASEAN and 

LAS deepens for years to come!

record consisting of al-Ahram newspa-

per archive impressed me just the same, 

especially that when turning the pages, I 

came across an article about Abdel Halim 

Hafiz! Last and not least, the director of the 

Arab League pavilion, Mrs. Hanaa Asfour, 

whom I had the honour to meet, demon-

strated high professionalism, excellence 

and profound commitment by dedicating 

her entire time and passion in proudly rep-

resenting this historical organization. I am 

grateful for such an experience!

When I first entered the pavilion of the 

Arab League within Expo Dubai 2020, 

memories soon revisited me once I saw the 

panel with all the Secretaries-General of the 

League and a feeling 

of pride suddenly in-

vaded me when think-

ing of Egypt’s destiny 

as a binder of all the 

Arab states and the 

pillar of the Middle 

East. Stepping further 

inside the pavilion, I 

discovered a lively and 

conceptualised exhibi-

tion mirroring the long 

history of the League 

and its leading role in 

securing and promot-

ing the interests of Arab 

countries. Among the 

exhibits, the 6000-page 
MA in Arabic Studies

University of Bucharest

Media Liaison Officer 

Romania Pavilion

Catrinel Chelaru
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العام  المفو�ض  زك��ي  ال�سفيرح�سام  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارات  اكت�ست 
كانت  اإذ  اأهمية خا�سة،  دبي   2020 اك�سبو  العربية في  ال��دول  لجامعة 
الجامعة  م�ساركة  على  ال�سوء  ت�سليط  اإل��ى  الأول���ى  بالدرجة  تهدف 
العربية في المعر�ض، خا�سة اأنه اكت�سى في دورته تلك اأهمية خا�سة 
اإذ اأنها المرة الأولى الذي ينظم في دولة عربية، وامتد زمنياً مدة �ستة 

اأ�سهر من اأول اأكتوبر 2021 وحتى 31 مار�ض 2022.
ا�ستهل زيارته الر�سمية الأولى بالفتتاح الرمزي لبوابة ال�ستدامة، 
وهو الحتفال المخ�س�ض لكبار الم�سوؤولين من الم�ساركين الدوليين 
الحتفال  ه��ذا  ف��ي  ال��ع��ام  المفو�ض  وراف���ق  مهمة،  منا�سبة  لت�سجيل 
ممثلو الدول العربية في »اإك�سبو 2020 دبي« من المفو�سين العامين 

ومديري الأجنحة الر�سمية.
جرت زيارة المفو�ض العام لجامعة الدول العربية لجناح الجامعة 
العربية ب�سحبة ممثلي الدول العربية، حيث تم التعرف على مفاتيح 
الجناح وق�س�ض النجاح التي تكمن وراء كل مفتاح من هذه المفاتيح 
في م�سيرة العمل العربي الجماعي في مختلف المجالت القت�سادية 

والجتماعية والثقافية والتنموية.
خالل زياراته للمعر�ض اأجرى ال�سفير ح�سام زكي لقاءات مثمرة مع 
م�سوؤولي اإك�سبو، كما زار عددا من الأجنحة الر�سمية للدول العربية، 
اأجنحة المنظمات الإقليمية والدولية على غرار جناح الأمم  وكذلك 
المتحدة والتحاد الإفريقي ومجل�ض التعاون الخليجي، واأتاحت هذه 
العربية  ال��دول  جامعة  بين  التعاون  عالقات  توطيد  فر�سة  الزيارات 

وهذه المنظمات.
في �سياق مت�سل، اأتاحت زيارة ال�سفير ح�سام زكي الر�سمية لأجنحة 
والتنقل  وال���س��ت��دام��ة،  ال��ف��ر���ض،  مناطق  ف��ي  ك��ذل��ك  العربية  ال���دول 
من  العربية  المنطقة  به  تتمتع  ال��ذي  الكبير  التنوع  على  والط���الع 

ت���راث وح�����س��ارة وث��ق��اف��ة، واإب����راز ذل��ك م��ن خ��الل تطويع تكنولوجيا 
المعلومات والأفكار والأ�ساليب المبتكرة.

العربية،  ال���دول  لجامعة  ال��ع��ام  للمفو�ض  الالفتة  ال��زي��ارات  وم��ن   
من  والتي  الوثائقي،  الدولي  اإك�سبو  متحف  لجناح  الر�سمية  الزيارة 
خاللها تابع المفو�ض العام للجامعة العربية والوفد المرافق له عبر 
الزمن في رحلة توثيقية فريدة من نوعها امتدت زمنا وفي عدة اأمكنة 

منذ اول معر�ض لإك�سبو اأقيم في لندن عام 1851.

المفوض العام حسام زكي.. زيارات ومسارات
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والنقل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  للعلوم  ال��َع��َرب��ي��ة  الأك��ادي��م��ي��ة 
اليوم  ه��ذا  لإحياء  الَعَربية  للجامعة  التابعة  البحري 
المميز، ت�ضّمن اأغاني "الَمجد لك يا وطني الَعَربي"، 
اخ��ت��ي��ارات  وه����ي  جندي"،  و"اأنا  بالدي"،  و"�ضوت 
�ضة لهذا اليوم الذي تجمع فيه الأغنيات الَمعاني  مخ�ضّ
الأ�ضيلة لالأّمة الَعَربية.. كما ت�ضّمن الحتفال مار�ًضا 
الع�ضكرية،  والمو�ضيقى  وال�ضيوف  ب��الأع��الم  ع�ضكرًيا 

والتكنولوجيا  للعلوم  الَعَربية  الأكاديمية  طلبة  مه  قدَّ
ودول��ة  الَعَربية  الجامعة  وف��ود  اأم���ام  البحري  والنقل 
الإمارات من �ضاحة الو�ضل اإلى جناح الجامعة الَعَربية 

ثم اإلى جناح دولة الإمارات.
وقّدم طلبة الأكاديمية الَعَربية للعلوم والتكنولوجيا 
ا مو�ضيقية مختلفة في �ضاحة  والنقل البحري عرو�ضً

.)Music in the Garden( الو�ضل

معر�ض وثائقي
تم افتتاح الَمعَر�ض الوثائقي بجناح الجامعة الَعَربية 
ل��دول��ة الإم������ارات وم���رور  ال��ذه��ب��ي  ال��ي��وب��ي��ل  بمنا�ضبة 
الَعَربية.  الجامعة  اإل��ى  ان�ضمامها  على  عاًما  خم�ضين 
الَحّية  ال��وث��ائ��ق  لأه���م  ا  ا�ضتعرا�ضً ال��َم��ع��َر���ض  ت�ضّمن 
والمعاهدة  التاأ�ضي�ض  ميثاق  مثل  الَعَربية  للجامعة 
الثقافية، ووثائق ان�ضمام الإمارات اإلى الجامعة وكذا 
كما  والتفاقيات.  المعاهدات  مختلف  اإل��ى  ان�ضمامها 
الطوابع  لمجموعات  ح��ًي��ا  ��ا  ع��ر���ضً ال��َم��ع��َر���ض  ت�ضّمن 
ال���ف���ري���دة ح����ول الإم�������ارات وم�����ض��ي��رت��ه��ا ف���ي ال��ج��ام��ع��ة 
الَعَربية، اإ�ضافة اإلى مجموعة بريدية اأ�ضلية وعنوانها 

اإك�ضبو"..  "العرب في 
م�ؤتمر �صحفي

الغيط" اأن  اأب���و  "اأحمد  اأك���د  م��وؤت��م��ر �ضحفي  وف��ي 
"الجامعة الَعَربية لي�ضت منظمة �ضيا�ضّية فقط بل لها 
و�ضيبرانّية  واقت�ضادّية  وثقافّية  اجتماعّية  اهتمامات 
تتعلق  اأخ���َرى  كثيرة  مجالت  في  واهتمامات  واأمنّية، 
تكون  اأن  ُبّد  "الأولوية ل  اأن  ُمعتبًرا  الَعَربي"،  بال�ضاأن 
للتعليم، والتجارة وال�ضتثمار، والنقل البّري والبحري 

بين الّدَول الَعَربية".
وخالل الموؤتمر اأعلن ال�ضفير ح�ضام زكي - المفو�ض 
2020 دبي-  اإك�ضبو  العام لجامعة الدول العربية لدى 
باللغتين  ق�ضتها  ي��روي  الَعَربية  الجامعة  "جناح  اأن 
الَعَربية والإنجليزية وباأ�ضلوب �ضهل، للتعريف خالله 
الأ�ضا�ضي  التركيز  ولكن  العرب،  لغير  الجامعة  بق�ضة 
على الجمهور الَعَربي"، موؤكًدا "اأن الجناح حر�ض على 
الإيمان  �ضوء  في  لالأطفال  �ضديقة  المعلومات  جعل 
وا�ضتخدم و�ضائل  الم�ضتقبل،  الأطفال هم  باأن  العميق 
لمختلف  المعلومات  لتقديم  الحديثة  التكنولوجيا 

فئات زوار الجناح". 
اإك�ضبو  في  العربية  للجامعة  الفخري  اليوم  اختتم 
2020 دب��ي ب��ح��وار خ��ا���ض ل��الأم��ي��ن ال��ع��ام على ال��ه��واء 
عربية،  نيوز  �ضكاي  قناة  على  )مواجهة(  برنامج  في 
مختلف  الإعالمي  اللقاء  وتناول  مبا�ضرة  اإذاعته  وتم 

الق�ضايا العربية والأزمات الراهنة في المنطقة.

"ألف مفتاح ومفتاح" شعار يمزج بين استعراض تراث الجامعة ورؤيتها للمستقبل

إكسبو 2020 دبي دليل عملي على أن العرب قادرون على االبتكار

م ُرؤية واضحة  خليفة شاهين المرر: إن جناح الجامعة قدَّ
لما يمكن للعالم الَعَربي تحقيقه، واستطاع أن ُيكّرس 

برز قيمة ومكانة هذا اإلقليم 
ُ
الكثيَر من الدالالت التي ت

الُمهم والحيوي واالستراتيجي في العالم، والذي 
تمثله الجامعة الَعَربية بدوله وشعوبه خيَر تمثيل

دولة  وَعلم  الَعَربية،  الجامعة  َعلم  برفع  بداأ  الحتفال 
الإمارات، ثم عزف ن�ضيد ال�ضالم الوطني الإماراتي وعر�ض 
للعلوم  ال��َع��َرب��ي��ة  الأك��ادي��م��ي��ة  ق��دم��ت��ه  ع�ضكري  مو�ضيقي 
الَعَربية،  للجامعة  التابعة  البحري  والنقل  والتكنولوجيا 
على  خاللها  حر�ض  العام  لالأمين  افتتاحية  كلمة  تبعته 
تقديم التهنئة لدولة الإمارات بمنا�ضبة عيدها الخم�ضين، 
اأن كلمة ال�ّضّر في كّل من تجربة الإم��ارات  والتاأكيد على 
وَم�ضيرة الجامعة الَعَربية في الإنجاز والتميز هي التحاد 

والوحدة.
اأول  وه��ي  ال��َع��َرب��ي��ة  "الجامعة  اأن  الغيط"  "اأبو  واأك���د 
كل  وُرْغ�����َم  ال��ح��دي��ث،  الع�ضر  ف��ي  تن�ضاأ  اإقليمية  منظمة 
دام  ما  وحا�ضرة  َحّية  ت��زال  ل  فاإنها  والعقبات،  ال��ظ��روف 

ال�ضعور الَعَربي را�ضًخا في وجدان اأبنائها". 
وتطّرق الأميُن العام- في كلمته- اإلى اأن جناح جامعة 
له  اختير  ال���ذي  دب���ي،   2020 اإك�ضبو  ف��ي  ال��َع��َرب��ي��ة  ال����ّدَول 
اأن يمزج بنجاح بين  ا�ضتطاع  "األف مفتاح ومفتاح"،  �ضعار 
للم�ضتقبل،  وروؤيتها  الَعَربية،  الجامعة  ت��راث  ا�ضتعرا�ض 
عبر اأربعة َمحاور: "ال�ضتقرار والتنمية، المراأة وال�ضباب، 
ال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����ض��ادي والج��ت��م��اع��ي، وال�����دور الإق��ل��ي��م��ي 
ال���ذي  دب����ي،   2020 اإك�����ض��ب��و  ب��ن��ج��اح  م�����ض��ي��دا  والعالمي"، 
فخره  عن  معربا  الَعَربية،  المنطقة  في  َم���ّرة  لأول  يقام 
الذي  ال�ضتثنائي،  التاريخي  ال��ح��َدث  ه��ذا  في  للم�ضاركة 
يبعث ر�ضالة تفاوؤل واأنه دليل عملي على اأن "العرب قادرون 

على البتكار".
وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة 
"اإن  كلمته:  ف��ي  المرر"-قال  �ضاهين  الإمارات-"خليفة 
م ُروؤية وا�ضحة لما يمكن للعالم الَعَربي  جناح الجامعة قدَّ
تحقيقه، وا�ضتطاع اأن ُيكّر�ض الكثيَر من الدللت التي ُتبرز 
قيمة ومكانة هذا الإقليم الُمهم، والحيوي، وال�ضتراتيجي 
في العالم، والذي تمثله الجامعة الَعَربية بدوله و�ضعوبه 
خيَر تمثيل، من خالل اإتاحته ل��زواره فر�ضة العثور على 
لهم  يك�ضف  كما  مزدهر،  متكامل  عربي  "مفاتيح" عالم 
ال�ضنين"،  َم��ّر  على  نجاحها  وق�ض�ض  الجامعة  اإن��ج��ازات 
ُموؤكًدا اأن "ما يجمع ال�ضعوب وال��ّدَول الَعَربية، من تاريخ 
داعًما  ا  قويًّ اأ�ضا�ًضا  يمثل  م�ضتركة،  واأُط��ر  وقيم  وعالقات 
��اء ل��م��ا فيه  ل��ب��ن��اء ال��م��زي��د م��ن ال�����ض��راك��ات وال��ت��ع��اون ال��َب��نَّ
م�ضلحة الوطن الَعَربي، وتقديم نموذج للعالم عن قدرة 
الّدَول وال�ضعوب الَعَربية في بناء م�ضتقبل اأف�ضل، واأن هذا 

ما يمثله الجناح الرائع لجامعة الّدَول الَعَربية".
عر�ض ع�صكري 

��ا م��و���ض��ي��ق��ًي��ا ع�����ض��ك��رًي��ا ق��ّدم��ت��ه  ت�����ض��ّم��ن ال��ح��ف��ل ع��ر���ضً

إكسبو يحتفل باليوم الفخري لجامعة الّدَول الَعَربية
أبو الغيط: الجامعة العربية ال تزال حية وحاضرة ما دام الشعور 

العربي راسخا في الوجدان

جامعة الّدَول الَعَربية، يوم 20 ديسمبر 2021، بيومها الفخري في احتفلت 
رحاب إكسبو 2020 دبي بحضور أمينها العام، "أحمد  أبو الغيط" والسيد 

"خليفة شاهين المرر"- وزير الدولة اإلماراتي رئيس وفد اإلمارات-، وذلك للتعريف 
بجامعة الّدَول الَعَربية كأول منظمة إقليمية تنشأ في العصر الحديث، وتسليط الضوء 

على إنجازاتها في مختلف مجاالت العمل الَعَربي المشترك، ورؤيتها للمستقبل، وذلك 
من خالل تقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والفريدة.
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معالي اأحمد اأب� الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي خليفة �صاهين المرر 
وزير الدولة ب�زارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خالل 

تفقدهم للمعر�ض ال�ثائقي بمنا�صبة العيد الخم�صين لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي 
اأقامه جناح جامعة الدول العربية في اإك�صب� 2020 دبي.
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يفر�ض  ب��ات  ال��ذي  المناخ  نظرا لأهمية مو�ضوع 
نف�ضه ب�ضدة في الوقت الراهن على من�ضات الندوات 
المطالبة  الأ�����ض����وات  ت��ع��ال��ت  وال���م���وؤت���م���رات، ح��ي��ث 
والكائنات  للإن�ضان  ت�ضمن  حلول  اإي��ج��اد  ب�ضرورة 
الأخرى اأن يعي�ضوا في بيئة �ضليمة، نظمت الأمانة 
ال�����ض��وؤون  ال��َع��رب��ّي��ة-ق��ط��اع  ال����دول  ال��ع��ام��ة لجامعة 
الجتماعية- اإدارة حقوق الإن�ضان بالتعاون مع وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الَعربّية 
المتحدة وب�ضراكة مع وزارة التغّير المناخي والبيئة 
م��ار���ض/اآذار   16 المتحدة  الَعربّية  الإم���ارات  بدولة 
تحت  الإن�ضان  لحقوق  العربي  اليوم  فعالية   2022
التغّير  تحديات  م��ع  �ضليمة  بيئة  ف��ي  �ضعار"الحق 

المناخي" اإك�ضبو 2020 دبي.
العديد  بم�ضاركة  فقد حظيت  الفعالية  ولأهمية 
الَمعنية  الجهات  ممثلو  اأب��رزه��م  الم�ضوؤولين،  من 
في كل من الدول الأع�ضاء ومنظومة العمل العربي 
البرلمان  )رئي�ض  ال�ضريكة  والمنظمات  الم�ضترك 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  لمجل�ض  ال��ع��ام  الأم���ي���ن  ال��ع��رب��ي، 

واأف�����ض��ل ال��م��م��ار���ض��ات، واإي����لء الأه��م��ي��ة الق�ضَوى 
لبناء القدرات في جهد ت�ضاُركي ي�ضاهم فيه جميع 

الفاعلين، مع مراعاة الأولويات الوطنية.
 فيما ركزت ال�ضفيرة الدكتورة هيفاء اأبو غزالة، 
الأم���ي���ن ال���ع���ام ال��م�����ض��اع��د رئ��ي�����ض ق��ط��اع ال�����ض��وؤون 
اأْم��َرْي��ن  الَعربّية،على  ال��دول  بجامعة  الجتماعية 
ذي اأهمية بالغة، اأولهما اأن الحق في بيئة �ضحّية 
و�ضليمة وم�ضتداَمة هو حق من حقوق الإن�ضان، ل 
مرتبط  تنموي  وه��دف  الحقوق،  باقي  عن  يتجزاأ 
اأه��داف وَمقا�ضد خطة التنمية الم�ضتدامة  بباقي 
للعام 2030. الأْمُر الثاني اأن الحق في بيئة �ضحّية 
و�ضليمة وم�ضتدامة ي�ضتلزم م�ضاعفة الجهود لبناء 

القدرات الت�ضريعية والقانونية للدول الأع�ضاء.
واأكدت"اإن فعالية اليوم العربي لحقوق الإن�ضان 
وتنموًيا".  حقوقًيا  مو�ضوًعا  ناق�ضت  ال��ع��ام  لهذا 
عند  للوقوف  ُمهًما  م��وع��ًدا  ت�ضكل  "الفعالية  واأن 
ما اأنجز وما يجب اإنجازه في هذا ال�ضاأن، ت�ضريعًيا 
لتكون  ال��ق��درات  بناء  جهود  ي�ضمل  بما  وموؤ�ّض�ضًيا، 
الدول الَعربّية جاهزة للتعامل على النحو الأمثل 
مع اآثار وتداعيات التغّير المناخي وانعكا�ضاتها على 

الأمان البيئي".
اإدراج "الحق في بيئة �ضحّية �ضليمة" �ضمن 

المواثيق الدولّية لحقوق الإن�ضان
بيئة  في  الإن�ضان  اأحقية  على  الحا�ضرون  اأجمع 
عبد  ب��ن  ع���ادل  عليه  اأك���د  م��ا  وه���و  �ضليمة،  �ضحية 
اأن  ال��ع��رب��ي،  البرلمان  رئي�ض  الع�ضومي،  الرحمن 
اإ�ضدار مجل�ض حقوق الإن�ضان التابع للأمم المتحدة 
قراًرا في اأكتوبر 2021، َيعترف فيه باأن التمتع ببيئة 
حقوق  من  حًقا  ُيعتبر  وُم�ضتدامة  و�ضحّية  نظيفة 
اتجاه �ضمان هذا  الإن�ضان، هو خطوة متقدمة في 
ال��ح��ق.. داع��ًي��ا اإل��ى البناء على ه��ذا ال��ق��رار الأممي 
المهم واإدراج الحق في بيئة �ضليمة و�ضحّية ونظيفة 

�ضْمن المواثيق الدولية الَمعنية بحقوق الإن�ضان.
بالعديد  ال�ضلة  �ضليمة وثيق  واأن الحق في بيئة 
من الحقوق الأخَرى، بما في ذلك الحق في الحياة، 
والحق في الح�ضول على المياه، والحق في الغذاء، 
في  والحق  ال�ضكن،  في  والحق  ال�ضحة،  في  والحق  العرب، رئي�ض جامعة نايف الَعربّية للعلوم الأمنية، 

مدير مكتب حقوق الإن�ضان بالأمانة العامة لمجل�ض 
الأم��م  ومنظومة  الَعربّية(،  الخليج  ل��دول  التعاون 
الَمعني  الإقليمي  المتحدة  الأمم  المتحدة )مكتب 
ب��ال��ُم��خ��درات وال��ج��ري��م��ة، وك��ال��ة الأم����م ال��ُم��ت��ح��دة 
لإغاثة وت�ضغيل اللجئين الفل�ضطينيين في ال�ضرق 
ال�ضريكة  ال��م��دن��ي  المجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  الأدن������ى(، 
والمن�ّضق  الإن�ضان  الَعربّية لحقوق  المنظمة  رئي�ض 

العام لل�ضبكة الَعربّية للبيئة والتنمية "رائد".
بمنا�ضبة  بياًنا،  الَعربّية  ال��دول  جامعة  واأ�ضدرت 
اليوم العربي لحقوق الإن�ضان، الذي يوافق يوم 16 
َنة مرور  ال�ضَّ ع��ام، حيث �ضادف هذه  مار�ض من كل 
لحقوق  العربي  "الميثاق  دخ���ول  على  ع��اًم��ا   )14(
الإن�ضان" حيز النفاذ ك�َضك حقوقي قانوني َمرجعي 
ومحوري في اإطار منظومة حقوق الإن�ضان الَعربّية، 
وكوثيقة تر�ّضخ الهوّية الوطنّية للدول الَعربّية وروح 
الإن�ضانية  القيم  ذات  الَعربّية  للح�ضارة  الن��ت��م��اء 

النبيلة.

التنمية، وغيرها من الحقوق الأ�ضا�ضية الأخَرى.
اأن  كلمته-  العربي-في  البرلمان  رئي�ض  واأو�ضح 
ق�ضية تغّير المناخ، هي ق�ضية عالمّية تتجاوز حدود 
كل الدول، ول توجد دولة بمفردها اأو مجموعة من 
الدول، َمهما كانت اإمكاناتها قادرة على اأن تتعامل مع 
هذه الق�ضية، بعيًدا عن العمل الجماعي، الذي ُيعد 
ال�ضبيل الوحيد لحماية الإن�ضانية من تهديد كارثي 
لحقوق المليين بل المليارات من الب�ضر، موؤكدا اأن 
البرلمان العربي يولي اأهمية كبيرة لق�ضية الأمن 
المناخي، ولتعزيز العمل البرلماني الدولي ب�ضاأنها 
اإلى  على كل الم�ضتويات، وهو ما تج�ّضد في دعوته 
"خطة عمل برلمانّية دولّية" تدعم تنفيذ  �ضياغة 
اللتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة ب�ضاأن 
العربي  البرلمان  دع��وة  اإل��ى  م�ضيًرا  المناخ..  تغّير 
م�ضتمرة  ومراجعات  تقييمات  اإج���راء  اإل��ى  الدائمة 
للت�ضريعات الوطنّية الَمعنية بتغّير المناخ، على نحو 
يوفر اإطاًرا قانونًيا �ضامًل، ي�ضاهم في تقليل الفجوة 
الق�ضية،  ب��ه��ذه  الَمعنية  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات  بين 
والت�ضريعات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.

الَعربّية  المنظمة  رئي�ض  �ضلبي،  ع��لء  عبر  فيما 
التقّدم  ه��ذا  ن�ضهد  ب���اأن  "�ضعداء  الإن�����ض��ان:  لحقوق 
المهم في حقوق الإن�ضان في بيت العرب الكبير �ضواء 
في الأثر اأو في المحتَوى واإدراج الُبعد الحقوقي في 

كل المجالت وكل مناحي الحياة".
الأم���م  م��ك��ت��ب  ح�ضين"-  "�ضهيلة  ال��خ��ب��ي��رة  اأّم�����ا 
والجريمة  بالمخدرات  الَمعنّي  الإقليمي  المتحدة 
اأن  فاأكدت  الخليجي-  التعاون  دول مجل�ض  لمنطقة 
المكتب ي�ضاهم في تعزيز الوقاية والعلج من تعاطي 
ويعمل   ... للعقاقير  ال�ضار  وال�ضتخدام  المخدرات 
يتعاطون  الذين  الأ�ضخا�ض  �ضد  التمييز  اإنهاء  على 
�ضاملة  خدمات  اإل��ى  الو�ضول  تعزيز  مع  المخدرات 
ال��م��خ��درات وع���لج ال���ض��ط��راب��ات ذات  للوقاية م��ن 

ال�ضلة بما في ذلك دعم بدائل للإدانة والعقوبة.
ولحماية البيئة اأ�ضار "منير الفا�ضي"، مدير اإدارة 
نحتاج  اأننا   الَعربّية،  ال��دول  الإن�ضان، جامعة  حقوق 
واقعّية  وا�ضحة  �ضاملة  منظمة  علمّية  خطط  اإل���ى 
وقابلة للتنفيذ ت�ضتند اإلى م�ضاركة مجتمعّية وتاأخذ 

ورد في بيان جامعة الدول العربية:"اإن الحق في 
حقوقي  مبداأ  هو  وُم�ضتدامة  و�ضليمة  �ضحّية  بيئة 
وه���دف ت��ن��م��وي، ون��ق��ط��ة ارت��ك��از ل��ل��َح��د م��ن انت�ضار 
مياه  ا�ضتخدام  كفاءة  وزي���ادة  والفيرو�ضات  الأوب��ئ��ة 
�ضرب اآمنة، ومعطى هام لتوفير طاقة نظيفة بتكلفة 
ه��واء  ب��ج��ودة  تتمتع  ومجتمعات  م��دن  ف��ي  معقولة 
�ضحّية  بيئة  في  الحق  بل"اإن  وم�ضتدامة"،  عالية 
الحياة،  في  للحق  تر�ضيخ  هو  وم�ضتدامة  و�ضليمة 
اأ�ضَمى حقوق الإن�ضان، وتعزيز للَحق في ال�ضحة في 
�ضياق ظرفية وبائّية عالمّية�ضاغطة، ومعطى رئي�ض 
حتمّية  و����ض���رورة  لئ���ق،  معي�ضي  م�����ض��ت��َوى  لتوفير 
وُملحة يتوّجب على اأجيال الحا�ضر مراعاتها �ضوًنا 

للم�ضتَوى المعي�ضي لأجيال الم�ضتقبل".
المناخية  ال��ت��ح��ّولت  اأن  على  البيان  اأك���د  وق��د   
والإدارة غير ال�ضليمة للنفايات والمواد الكيميائية 
ما  للقلق،  م��دع��اة  وال��ه��واء  والمياه  التربة  وت��ل��وث 
ي�ضتدعي تعزيز الت�ضامن والتعاون العربي والدولي 
ف��ي ه���ذا ال�����ض��اأن، وت���ب���ادل ال��م��ع��ل��وم��ات وال��خ��ب��رات 

ال��ه��واء،  )ال��م��ي��اه،  الأ�ضا�ضّية  البيئة  عنا�ضر  حماية 
م���وارد  تخ�ضي�ض  م��ع  للتنفيذ،  ك��اأول��وي��ات  ال��ت��رب��ة( 
مالية كافية ومتابعة تقييمية منتظمة تجنًبا لإهدار 
الموارد وتعاُر�ض الَم�ضالح، وتعزيز الهتمام بالتربية 

البيئية في مختلف المراحل التعليمية.
هادفة  ج��ه��وًدا  الَعربّية  البلدان  بع�ض  بذلت  لقد 
لإعمال الحق في بيئة �ضليمة في ظل تحّدي التغّير 
المناخي، فَعلى مدار العقود الثلثة الما�ضية �ضكل 
العمل من اأجل المناخ  اإحدى الأولويات ال�ضتراتيچية 
لدولة الإمارات على الم�ضتويين الَمَحلي والعالمي ما 
هذه  م��دار  على  المبذولة  الجهود  تحّول  في  �ضاهم 
الفترة اإلى نموذج عالمي رائد يعتمد ب�ضكل دائم على 
من  مزيد  عبر  له  وال�ضتعداد  الم�ضتقبل  ا�ضت�ضراف 
البتكار  ق��درات  وتعزيز  الحديثة  التقنيات  توظيف 

والبحث والتطوير العلمي.
وتعتزم الرئا�ضة الم�ضرية لموؤتمر الدول الأطراف 
ال�ضابع والع�ضرين اإيلَء الهتمام الواجب لعتبارات 
ا  المناخي، خ�ضو�ضً التغّير  الإن�ضان في �ضياق  حقوق 
من  وال��وق��اي��ة  التكّيف  ت��داب��ي��ر  بتعزيز  يتعلق  فيما 
التي قد تلحق بالحقوق والحريات للفئات  الأ�ضرار 

الأكثر ت�ضرًرا.
اأهمية التن�ضيق العربي في  وفي هذا المقام تبرز 
�ضياغة مواقف م�ضتركة في الأطر متعددة الأطراف 
ال�ضياق، والعمل على تطوير برامج للحوار  في هذا 
وت��ب��اُدل ال��خ��ب��رات واأف�����ض��ل ال��م��م��ار���ض��ات بين ال��دول 
الَعربّية بما ي�ضهم في تعزيز منظومة العمل العربي 
الم�ضترك، وتحر�ض م�ضر على اإنفاذ مقاربة �ضاملة 
للرتقاء بمنظومة حقوق الإن�ضان بما في ذلك الحق 
اإدراج���ه في  في بيئة �ضحّية وُم�ضتدامة، وه��و ما تم 
ال�ضتراتيجية الوطنية لحقوق الإن�ضان والتي اأطلقها 

ال�ضيد رئي�ض الجمهورية في �ضبتمبر 2021. 
الإن�ضان،جددت  لحقوق  العربي  اليوم  وبمنا�ضبة 
الأمانة العاّمة لجامعة الدول الَعربّية الإع��راَب عن 
اأَملها في ا�ضتكمال الت�ضديقات على الميثاق العربي 
لحقوق الإن�ضان، من خلل ان�ضمام الدول الأع�ضاء 
التي لي�ضت طرًفا َبعد في هذا ال�ضك القانوني الذي 

دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مار�ض 2008.

بيئتنا في السنوات األخيرة تغيرا واضطرابا طال كل الكرة األرضية، ليتغير بذلك عرفت 
معها المناخ وتعرف مناطق سيول جارفة بعد أن كانت جافة قاحلة والعكس 
أيضا، وارتفعت درجات الحرارة بمناطق كانت باردة ذات جو معتدل وساد أخرى تصحر، وأخدت 

جبال الجليد في القطب الشمالي باالنهيار ليرتفع منسوب المياه، وازدادت نسبة التلوث 
نتيجة التقدم الصناعي الذي طرح أغلبها مشكل تصريف النفايات، ناهيكم عن عوادم السيارات 

ومصانع الصناعات الثقيلة وغيرها، كل هذا أدى إلى أن تدق المنظمات الحقوقية ومسؤولو 
البيئة ناقوس الخطر الذي بات يهدد الحياة على هذه األرض، باعتبار أن العيش في بيئة صحية 

وسليمة حق من حقوق اإلنسان يكفله له القانون الدولي ومواثيق حقوق اإلنسان.

الجامعة الَعربّية تحتفى باليوم العربي لحقوق 
اإلنسان.. وتدعو للتعاون فى إدارة النفايات

في اليوم العربي لحقوق اإلنسان"الحق في بيئة سليمة مع تحديات التغير المناخي":
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ال�ضيد عادل بن عبد الرحمن الع�ضومي رئي�س البرلمان العربى



�سمن �سل�سلة �لفعاليات �لتي �أقامتها 
جامعة �لدول �لعربية في �إك�سبو 2020 
بدبي، َنظم قطاع �ل�سوؤون �الجتماعية- 
 20 �ل��م��ر�أة و�الأ���س��رة و�ل��ط��ف��ول��ة-  �إد�رة 
بيوم  �الح��ت��ف��ال  خ���ال   2021 دي�سمبر 
�لمر�أة-،  بجناح  �لَعربّية  �ل��دول  جامعة 
�لَعربّية  ل��ل��م��ر�أة  �لتميز  ج��ائ��زة  فعالية 
ف���ي دورت���ه���ا �الأول�����ى ف���ي م��ج��ال �لطب 
�الت���ح���اد  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون   2020 ل���ع���ام 
�الأم��م  وهيئة  �الإم��ار�ت��ي  �لعام  �لن�سائي 
�إك�سبو2020  بمعر�ض  للمر�أة  �لمتحدة 
�أبو  "�أحمد  �ل�سيد  وبرعاية وح�سور معالي  دبي، 
�لَعربّية  �ل���دول  لجامعة  �ل��ع��ام  �الأم��ي��ن  �لغيط"، 

لتكريم �ل�سيد�ت �لفائز�ت �سخ�سًيا. 
د.هيفاء  �ل�سفيرة  من  كل  �لفعالية  في  �سارك 
رئي�ض قطاع  �لم�ساعد  �لعام  �الأم��ي��ن  غ��ز�ل��ة،  �أب��و 
�ل�سوؤون �الجتماعية، و �لدكتورة نورة �ل�سويدي، 
�الإم��ار�ت��ي،  �لعام  �لن�سائي  لاتحاد  �لعام  �الأمين 
من  ع��دد  بالفعالية  �سارك  كما  �لمر�فق،  و�لوفد 
�لَعربّية  �الإم���ار�ت  بدولة  �لَعربّية  �ل��دول  �سفر�ء 
�ل��م��ت��ح��دة وممثلي �ل��وف��ود م��ن �ل����دول �ل��َع��رب��ّي��ة 

�الأع�ساء. 
�الأمين �لعام �ل�سيد "�أحمد �أبو �لغيط" خال 
بالجهود  �أ���س��اد  �لفعالية،  ف��ي  �الفتتاحية  كلمته 
للنهو�ض  �الإم���ار�ت  دول��ة  بها  �لتي تقوم  �لحثيثة 
بو�سع �لمر�أة �لعربية، �إذ لم تاأل �لقيادة �لر�سيدة 
ج���ه���ًد� ف���ي ت��ق��دي��م �ل���دع���م �ل���ام���ح���دود ل��ل��م��ر�أة 
�لمر�أة  ق��ُدًم��ا بق�سية تمكين  �الإم��ار�ت��ي��ة و�ل��دف��ع 
من خال ثلة من �لبر�مج و�لم�ساريع و�لمبادر�ت 

�الأن�سجة  علوم  ق�سم  رئي�ض  �لكندية،  بنت محمد 
بم�ست�سفى خولة ب�َسلطنة عمان، د.مي كيلة وزير 
�ل�سحة �لفل�سطينية، د. جميلة محمد �ل�سلمان، 
��ست�سارية �الأمر��ض �لُمعدية و�الأمر��ض �لباطنة 
بمجمع �ل�سلمانية �لطبي وع�سو �لفريق �لوطني 
�لم�ستَجد  ك���ورون���ا  ل��ف��ي��رو���ض  للت�سدي  �ل��ط��ب��ي 
ب��م��م��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن، د. ���س��ي��م��اء ح���م���ادي ن����وري، 
م�سوؤول وحدة �لق�سطرة ومدير �ل�سعبة لمكافحة 
�لعدَوى بالعر�ق، د. يا�سمين �لتويجري، عالم �أول 
�لَعربّية  بالمملكة  �لوبائيات  ورئي�ض ق�سم بحوث 
�ل�����س��ع��ودي��ة، ود. م��ري��م ع��ب��د �ل��م��ل��ك، م��دي��ر ع��ام 

�لم�ستويات  �أرف����ع  وتتبّناها  عليها  ت�سرف  �ل��ت��ي 
بالدولة، م�سير� �إلى �أنه وعند �لحديث عن �لمر�أة 
�أن  ُب��د  �لتي حققتها، فا  و�الإن��ج��از�ت  �الإمار�تية 
�أّم  مبارك"،  بنت  "فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  ت��ك��ّرم 
�الإم��ار�ت، رئي�سة �التحاد �لن�سائي �لعام، ورئي�سة 
و�لرئي�ض  و�لطفولة،  لاأمومة  �الأعلى  �لمجل�ض 
�الأعلى لموؤ�ّس�سة �لتنمية �الأ�سرية.. �لتي و�سفها 
بالمر�أة �ل�سجاعة لم�ساهماتها �لهائلة في تحقيق 
ت��األ��و ج��ه��ًد� ل��َرف��ع �ساأن  �إذ ال  روؤي���ة �ل�سيخ ز�ي���د؛ 
�لمر�أة �الإمار�تية، حيث يزخر �سجلها باالإنجاز�ت 
م�����س��اف��ة في  ي�سكل قيمة  ب��م��ا  ل��ل��م��ر�أة  �ل��د�ع��م��ة 
م�سيرة �لعمل �لعَربي �لم�سترك في مجال �لدفع 

موؤ�ّس�سة �لرعاية �ل�سحية �الأولية بدولة قطر.
ونالت رئي�سة برنامج مكافحة �لعدَوى ورئي�سة 
�لطّبي  �لمركز  في  �لجرثومية  �الأم��ر����ض  ق�سم 
�سهى  �لدكتورة  بيروت،  في  �الأمريكّية  للجامعة 
 "2020 �لَعربّية لعام  "�لتمّيز للمر�أة  كنج، جائزة 
تمّيزن  �للو�تي  �لن�ساء  من  مجموعة  جانب  �إل��ى 
في مختلف �لدول �لَعربّية �سْمن َمعر�ض �إك�سبو 

2020 دبي.
ونظر� لما يبذله �الأمين �لعام �أحمد �أبو �لغيط 
من جهود للدفع بق�سية تمكين �لمر�أة �لعربية، 
قام �التحاد �لن�سائي �لعام �الإمار�تي بتقديم درع 

جهود  �ل��ع��رب��ي��ة،م��ث��م��ن��ا  �ل���م���ر�أة  تمكين  بق�سية 
�لمتحدة للمر�أة للتحّرك قُدًما على  هيئة �الأمم 
للجميع،  �لم�ساو�ة  �سمان  �أج��ل  من  عقود  م��َدى 
وتكريم 200 مليون �م��ر�أة عربية تزدهر وترتقي 

بالمجتمع �لعربي �إلى م�ستَوى �أعلى".
وع���ق���ب ك��ل��م��ة م��ع��ال��ي��ه �الف��ت��ت��اح��ي��ة و�ل��ك��ل��م��ة 
�ل��ت��رح��ي��ب��ي��ة �ل���ت���ي �أل��ق��ت��ه��ا د.ن�������ورة �ل�����س��وي��دي، 
�الإم��ار�ت��ي،  �لعام  �لن�سائي  لاتحاد  �لعام  �الأمين 
غز�لة،  �أب��و  لل�سفيرةد.هيفاء  ��ستهالية  وكلمة 
�الأم���ي���ن �ل��ع��ام �ل��م�����س��اع��د رئ��ي�����ض ق��ط��اع �ل�����س��وؤون 
�لطبيبات  بتكريم  �لعام  �الأمين  قام  �الجتماعية، 
�ل��ف��ائ��ز�ت ب��ال��دورة �الأول���ى لعام 2020، وه���ن: د. 
كلثوم محمد �لبلو�سي مديرة �إد�رة �لم�ست�سفيات 
رئي�ض  كنج  د.�سهى  �لمتحدة،  �لَعربّية  ب��االإم��ار�ت 
ب��رن��ام��ج م��ك��اف��ح��ة �ل����ع����دَوى ب��ل��ب��ن��ان، د.ف��اط��م��ة 
�ل���زه���ر�ء زم��ي��ت، �أ���س��ت��اذ م�����س��اع��د ف��ي �الأم���ر�����ض 
�لعمومية  بالموؤ�ّس�سة  م�سلحة  رئي�ض  �لُمعدية، 
ب��دول��ة  �ل��ق��ط��ار  فلي�سي/  �ل��ه��ادي  �ال�ست�سفائية 
�لجز�ئر، د.منى م�سطفى، موؤ�ّس�ض َمعمل �الأحياء 
و�ل�سرطان بجامعة �لقاهرة في م�سر، د. حنينة 

�أب��و  هيفاء  �ل�سفيرة  ق��ال��ت  �لمنا�سبة  وب��ه��ذه  ل��ه، 
غز�لة: "�إن �لمر�أة �لَعربّية �ساهمت في �لت�سّدي 
من  �الأب��ي�����ض  �لجي�ض  بجانب  ك��ورون��ا  لفيرو�ض 
تمنح  �أن  �لَعربّية  �لجامعة  �ختارت  ل��ذ�  �الأط��ب��اء، 
�لطبيبات جائزة �لتميز للمر�أة �لَعربّية في دورتها 
�ل���دول  ج��ام��ع��ة  ف��ي  "نحن  و�أ���س��اف��ت:  �الأولى"، 
�لَعربّية َنعتبر تخ�سي�ض تلك �لجائزة في دورتها 
و��سًحا  �ع��ت��ر�ًف��ا  �لطبيبات  م��ن  لكوكبة  �الأول����ى 

بدورهن �لقيادي و�الإن�ساني في هذه �لمرحلة".
�ل�سيخة  �سمو  تمنّيات  �ل�سويدي  ن��ورة  ونقلت 
�لتميز  ب��ج��و�ئ��ز  للُمكرمات  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�لَعربّية  �ل����دول  جامعة  على  و�أث��ن��ت  بالتوفيق، 
وه��ي��ئ��ة �الأم�����م �ل��م��ت��ح��دة ل���ل���م���ر�أة ع��ل��ى عملهما 
�لمجاالت،  �لمر�أة في جميع  لتمكين  �ال�ستثنائي 
�لَعربّية قوًيا  �أن يظل دور �لمر�أة  "�آمل  م�سيفة: 

وفّعاال في �لتنمية �لعالمية". 
�ن��ع��ق��اد �ل��ف��ع��ال��ي��ة، ج���اء �ن��ط��اًق��ا م��ن �ه��ت��م��ام 
جامعة �لدول �لَعربّية بتعزيز دور �لمر�أة �لَعربّية 
�لفّعال في �لمجتمع بالدفع بَعَجلة �لتنمية، حيث 
�لَعربّية  �ل��دول  لجامعة  �لعامة  �الأمانة  �قترحت 
�لَعربّية في  للمر�أة  �لتميز  �إط��اق مبادرة جائزة 
ب���ادئ �الأم����ر ع���ام 2020، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ج��ائ��زة 
�أحد  في  عربية  ن�سائية  ل�سخ�سيات  تمنح  عينية 
وبناًء على  �سنوًيا.  يتم تحديدها  �لتي  �لَمجاالت 
قر�ر �عتماد لجنة �لمر�أة �لَعربّية بدورتها �ل� 39 
"جائزة  ع��ن تخ�سي�ض  ب��االإع��ان  �الأم��ان��ة  قامت 
�لعام  ب��دًء� من  �لَعربّية" �ل�سنوية  للمر�أة  �لتميز 

.2020

ُيعف خروج المرأة لسوق العمل من مهامها في البيت، بل زادت ساعات عملها غير لم 
المدفوعة األجر، سواء في البيت أو في المستشفيات وغيرهما من األماكن التي 

تتطلب حضور العنصر النسائي،وبرز دورها وبشدة خصوصا في الفترة التي بلغ فيها فيروس 
كورونا الذروة. حيث أظهرت هذه األزمة أن المرأة في الكثير من المجتمعات تؤدي مهام 

كثيرة، وكانت في الخطوط األمامية لمواجهة الوباء، السيما انها تشكل %70 من موظفي 
الخدمات الصحية والطبية واالجتماعية والتمريض على مستوى العالم.

هيفاء أبو غزالة:المرأة الَعربّية ساهمت في 
التصّدي لفيروس كورونا بجانب الجيش األبيض 

من األطباء

جائزة "التميز للمرأة العربية" لعام 2020 
في "مجال الطب"

لدورها الفعال في المجتمع للدفع بَعَجلة التنمية
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معالي اأحمد اأبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وال�سفيرة الدكتورة هيفاء 
اأبوغزالة الأمين العام الم�ساعد رئي�س قطاع ال�سوؤون الجتماعية، والدكتورة نورة ال�سويدي 

الأمين العام لالتحاد الن�سائي العام الإماراتي.



�أ����ش���دل �إك�����ش��ب��و 2020 ب��دب��ي، �ل�����ش��ت��ار ع��ل��ى ���ش��ت��ة �أ���ش��ه��ر من 
�لعرو�ض و�لفعاليات �لتي �أقيمت على �أر�ض �لمعر�ض و�شهدت 
ح�شور� جماهيريا كبير�،ومعه �نتهت �أيام �أو �شهور من �لمتعة 
�لفكرية و�لثقافية حملت ر�شالة �شالم وتعاي�ض ونظرة متطلعة 

نحو م�شتقبل و�عد يقودها �شباب هذ� �لعالم.
�شتة �أ�شهر تحقق فيها حلم �لم�شاركة، م�شاركة جامعة �لدول 
و�لآن  وع�شناه  �لحلم  تحقق  دب���ي،   2020 �إك�شبو  ف��ي  �لعربية 
�لعامة،  �لأمانة  �أب��و�ب جناح  �لأب���و�ب،  و�أغلقت  �لأن��و�ر  �أطفئت 
�ل���دول  �إن���ج���از�ت ج��ام��ع��ة  �إل���ى �شجل  �ل��م�����ش��ارك��ة  لت�شاف ه���ذه 
ذ�ك��رة  في  تخلد  �شوف  �لتجربة  ه��ذه  �أن  �لأكيد  لكن  �لعربية، 

زو�ر �لجناح.

�نتهت، لكن قبلها كان ل بد  �أو  �لنهاية  �لق�شة على  �شارفت 
من تكريم �لمتطوعين من دولة �لإمار�ت �لذين عملو� بالجناح 
و�إمكانياتهم  باأوقاتهم  تطوعو�  �لذين  �أ�شهر،  �شتة  م��د�ر  على 
م�شمونها  �إن�شانية  ر�شالة  عن  �أب��ان��ت  ل��ل��زو�ر  خدمات  وق��دم��و� 
عرفانا  �لتكريم  وك��ان  و�لت�شامح،  و�لعطاء  �لتعاون  روح  �إذك��اء 
بالجميل و�لمجهود من جانب �لمفو�ض �لعام للجامعة �لعربية 
في �إك�شبو 2020 دبي �ل�شفير ح�شام زكي �لأمين �لعام �لم�شاعد، 
ورئي�ض مكتب �لأمين �لعام بجامعة �لدول �لعربية، من خالل 
�إل��ى  �لحثيثة  ج��ه��وده��م  على  وع��رف��ان  تقدير  ���ش��ه��اد�ت  تقديم 
جانب �لمنظمين �لرئي�شيين، و�لتي �أ�شهمت في �إنجاح م�شاركة 

�لجامعة �لعربية في هذ� �لمعر�ض �لعالمي �لمهم.

تكريم وشهادات للمتطوعين بجناح جامعة 
الدول العربية في إكسبو 2020 بدبي
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ال�سفير ح�سام زكي الأمين العام الم�ساعد المفو�ض العام للجامعة العربية في اإك�سبو 2020 دبي،  يتو�سط المتطوعين المكرمين في جناح 
جامعة الدول العربية.
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خ القيم  اإلى ذلك  فقد كان المعر�ض الدولي "اإك�سبو 2020 دبي" حدًثا فريًدا، َر�سَّ
الإن�سانية على م�ستوى تج�سيد تجليات التعاي�ض الإن�ساني والثقافي والح�ساري، 
عبر  الم�ستقبل  و�سنع  العقول  توا�سل  تعزيز  على  وم�����س��وؤول  ج��اد  ب�سكل  وعمل 

الفر�ض والتنقل وال�ستدامة التنموية.
عا�ضمة ال�ضباب لندن 1851 )المعر�ض العظيم(.. بداية الحكاية

اأُطلق على اأول معر�ض اإك�سبو والذي ا�ست�سافته العا�سمة البريطانية لندن، ب� 
"المعر�ض العظيم"، وهناك اأقيم اأول اإك�سبو دولي في ق�سر الكري�ستال ل�ستعرا�ض 

ابتكارات الثورة  ال�سناعية.
تاأ�سي�ض متحف"فيكتوريا  في  �ساهمت  هائلة  اأرب��اًح��ا  المعر�ض  ه��ذا  ق  وق��د حقَّ
واألبرت"ومتحف "التاريخ الطبيعي" في العا�سمة لندن. ولتزال الِمنح الدرا�سية 
لت ما ل يقل عن  اإذ موَّ م حتى يومنا ه��ذا،  ُتقدَّ اأن�ساأها ُمنظمو هذا الحدث  التي 
ز مكانة المملكة  13 فائًزا بجائزة نوبل في مختلف التخ�س�سات، الأمر الذي عزَّ

المتحدة في مجال البحث العلمي والتطوير.
باري�ض 1855 )المعر�ض العالمي لمنتجات الزراعة وال�ضناعة 

والفنون الجميلة(
وال�سناعة،  ال��زراع��ة  لمنتجات  العالمي  المعر�ض  من  الثانية  الن�سخة  اأُقيمت 
الوقت  م الإك�سبو الدولي في ذلك  1855. وق��دَّ والفنون الجميلة، في باري�ض عام 
الع�سب،  ج��زازة  بينها،  ابتكارات جديدة من  العالم  وع��رف  البتكارات،  حزمة من 

والدمية الناطقة، واأولى الَمْرَكبات التي تدور بالنفط.
وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه خالل هذه الدورة من الإك�سبو، منح الإمبراطور نابليون 
للمطاط  ابتكاره  عن  غوديير  ت�سارلز  اإل��ى  الفرن�سي  ال�سرف  جوقة  و�سام  الثالث 
العا�سمة  احت�سنته  ال��ذي  العالمي  المعر�ض  ه��ذا  خ��الل  م��ه  ق��دَّ ال��ذي  الُمَفْلَكن 
في  المطاط  خوا�ض  من  ز  ُتعزِّ كيميائية  عملية  هي  والفلكنة  باري�ض.  الفرن�سية 
وال��ُك��رات  والأح��ذي��ة  المالب�ض  م��ث��ل:  الأ���س��ا���س��ي��ة،  المنتجات  م��ن  الكثير  �سناعة 

امات والمظالت واإطارات ال�سيارات المتينة. والقبعات والعوَّ
لندن 1862 )المعر�ض العالمي(

ل  خالل هذا الإك�سبو بلندن، عر�ض ت�سارلز باباغ المحرك التحليلي الذي �سكَّ
فيما بعد الأ�سا�ض المرجعي لتطوير الحا�سوب الميكانيكي. وقد كان هذا المحرك 
ن�سخة اأكثر تطوًرا من "َمَكَنة الفروق"التي لم ُي�سمح لباباغ عر�سها في المعر�ض 

العظيم بلندن عام 1851. 

باري�ض 1867 )المعر�ض العالمي(
بباري�ض،   1867 الوطنية في عام  الأجنحة  ي�سهد وجود  دولي  اإك�سبو  اأول  اأقيم 
ر المعر�ض م�ساحات ُتمكِّن الدول من عر�ض ثقافاتها وتاريخها والبتكارات  وَوفَّ

التي حققتها.
لت النطالقة الفعلية للعالمة التجارية  هذه الن�سخة من معار�ض الإك�سبو، �سكَّ
من  حافل  ب�سجل  تتميز  التي  العالمة  وهي  فيتون"،  “لوي�ض  الفاخرة  العالمية 
الم�ساركات في المعار�ض العالمية، حيث فازت حقائب ال�سفر التي اأنتجتها ال�سركة 
بميدالية برونزية في هذا المعر�ض الدولي ب�سبب �سكلها الم�ستطيل ومتانتها التي 

تجعلها قابلة للتكدي�ض، الأمر الذي جعلها من اأف�سل الحقائب المثالية لل�سفر.
فيالدلفيا 1876 )معر�ض المئوية(

في معر�ض فيالدلفيا الذي اأقيم عام 1876، عر�ض "األك�سندر غراهام بيل" اأول 
هاتف في العالم، حيث انده�ض اإمبراطور البرازيل دوم بيدرو حينها قائاًل: "يا اإلهي 
اإنه يتحدث". وبينما كان المناف�سون يحاولون تطوير جهاز التلغراف، جاء الهاتف 
ليقلب المعادلة ويحقق نجاًحا كبيًرا بف�سل قدرته على نقل ال�سوت الب�سري عبر 

ز مكانة غراهام بيل في تاريخ الت�سالت. م�سافات طويلة، الأمر الذي عزَّ
و�سل�سة  الف�سار  منها  الأط��ع��م��ة  بع�ض  اأي�����س��ا  فيالدلفيا  معر�ض  ف��ي  وظ��ه��ر 

الطماطم المعروفة ب� "الكات�سب".
باري�ض 1878 )المعر�ض العالمي(

بئر نفط، عر�ض  اأول  19 عاماً فقط على حفر  م��رور  الن�سخة، وبعد  ه��ذه  في 
ا�ستخدم  وق��د  ال�سم�سية،  الطاقة  جمع  على  ق��ادر  جهاز  اأول  مو�سوت  اأوغ�ستين 
مليء  اأ�سود  نحا�سي  وع��اء  على  ال�ساربة  ال�سم�ض  اأ�سعة  لتكثيف  المرايا  مو�سوت 
رت المياه وا�سُتخِدم البخار الناتج في ت�سغيل وحدة  بالمياه، ونتيجًة لذلك، تبخَّ
تبريد اأنتجت قطعا من الثلج، وظهرت بذلك اأولى بوادر اإنتاج "الطاقة المتجددة".

ملبورن 1880 )المعر�ض الدولي(
نتها من  ر اإك�سبو الذي اأقيم في عام 1880 بملبورن فر�سة جيدة للمدينة، مكَّ َوفَّ

تطوير بنيتها التحتية و�سناعاتها.
ومكَّن المعر�ض المدينة اأي�سا، من تاأ�سي�ض اأ�سواء كهربائية، وهواتف، وم�ساعد، 

وو�سيلة النقل الكهربائية، الترام.
الكرة  ن�سف  في  م  ُينظَّ عالمي  اإك�سبو  اأول  ال��دول��ي  ملبورن  معر�ض  ك��ان  وق��د 
الجنوبي لكوكب الأر�ض، حيث ا�ست�ساف الموقع الرئي�سي للمعر�ض اأول برلمان 
جائحة  اأثناء  ميداني  م�ست�سفى  اإل��ى  بعد  فيما  ل  وتحوَّ  ،1901 عام  في  لأ�ستراليا 
الإنفلونزا الإ�سبانية خالل الفترة ما بين 1918 و1920، و في الآونة الأخيرة اأ�سبح 
مكاًنا لتنظيم الفعاليات والتظاهرات الفنية والثقافية والقت�سادية، وقد تمَّ اإدراج 

المبنى في قائمة التراث العالمي لليون�سكو.
باري�ض 1889 )المعر�ض العالمي(

في  اأقيم  ال��ذي  المعر�ض  لهذا  الرئي�سي  الرمز  ليكون  �سامخاً  اإيفل  برج  يقف 
باري�ض عام 1889،

ولم يذع �سيت البرج على الفور في هذا الوقت، وهو ما دفع بع�ض الحمالت 

رحلة إنسانية بأبعاد حضارية، انطلقت على مرجعية تبادل الفكر والرؤى هي 
والموروث اإلنساني على مستوى مختلف بقاع العالم، من منطلق 

االنفتاح على اآلخر بآفاٍق علمية وتقنية وفنية وثقافية وحضارية واعدة، إنه 
الحدث األبرز في تاريخ مسار االبتكار واالختراع العلمي والمهني البشري، نتحدث 

عن معارض الـ "إكسبو"، التي انطلقت كرونولوجًيا من عاصمة الضباب لندن سنة 
1851، سنة فاصلة ومفصلية في تاريخ ثورة الحداثة واالنطالق نحو مزيد من 

رت نظرة اإلنسان للعديد من أموره الحياتية،  االكتشافات واالختراعات التي غيَّ
 إلى "إكسبو 2020 دبي"، وهي النسخة التي أكدت أننا كبشر لدينا جميًعا 

ً
وصوال

قي  القدرة على بناء عالم أفضل وتشكيل المستقبل على منهجية تحقيق الرُّ
سياسيا واقتصادًيا في سياق يراعي التوازنات البيئية والصحية.

معرض إكسبو الدولي..نوستالجيا التواصل اإلنساني 
على مرجعية المعرفة وبناء المستقل

من "لندن 1851" إلى "دبي 2020"

جامعة الدول العربية في قلب "إكسبو دبي 2020".. بروح "االبتكار والشباب والمرأة"

عبد العالي الطاهري
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اإلى المطالبة بتفكيكه بعد ختام فعاليات المعر�ض، لكن الم�سهد تغيَّر بعد مرور 
ع�سرات ال�سنوات، لي�سبح البرج اأ�سهر معالم الدنيا ال�سياحية.

�ضيكاغو 1893 )المعر�ض العالمي(
التتويج  اأدي�سون ونيكول تي�سال في  المعر�ض تناف�ض كل من توما�ض  في هذا 
النا�ض بمزايا  اإقناع  اأدي�سون  على اختراعاتهما في مجال الكهرباء. فبينما حاول 
ج ب�سدة لمزايا التيار المتردد، ليفوز في النهاية  التيار الم�ستمر، كان تي�سال ُيروِّ
في  ومعتمًدا  به  معترًفا  وطنًيا  معياًرا  المتردد  التيار  ذل��ك  بعد  تي�سال،وي�سبح 

الوليات المتحدة الأمريكية.  
باري�ض 1900 )معر�ض باري�ض 1900(

في  الحديث  الع�سر  في  الأولمبية  الأل��ع��اب  م�سابقات  اأول��ى  من  بع�ٌض  ُعقدت 
معار�ض اإك�سبو الدولية، وكانت البداية في معر�ض باري�ض عام 1900، ومن بعده 
الألعاب  م�سابقات  المعر�ض  ا�ست�ساف  حيث   ،1904 ع��ام  لويزيانا  �سراء  معر�ض 
 1900 الأولمبية باعتبارها ج��زًءا من برامجها، كما �سملت الألعاب الر�سمية عام 

لعبة البولو والكروكيه وكرة البا�سك المعروفة اأي�سا با�سم الجاي األي.
�ضانت لوي�ض 1904 )معر�ض �ضراء لويزيانا(

اإك�سبو في  اإبهاًرا في معر�ض  لت الحا�سنات ال�سطناعية اأكثر الختراعات  �سكَّ
1904، ودفع الحا�سرون ر�سوًما نقدية للدخول وم�ساهدة هذه  �سانت لوي�ض عام 
ج يعي�سون ويكبرون وينمون داخل  "المعجزة" العلمية، حيث �ساهدوا اأطفاًل ُخدَّ

اأجهزة اآلية ثورية، فيما كان الأطباء حولهم يراقبون تطور عملية نموهم.
ميالنو 1906 )المعر�ض العالمي للنقل(

اأثار اإك�سبو 1906 �سجة وجذب انتباه العالم اإلى اآلة الإ�سبري�سو الجديدة، ول 
الن�ساط لماليين  واإع���ادة  اإيقاظ  الآل��ة المبتكرة في  اأح��د ف�سل هذه  يخفى على 
النا�ض والعاملين في جميع اأنحاء العالم اإلى يومنا هذا، اإذ �ساهمت الآلة في رفع 

قيمة �سوق القهوة العالمي، اإذ يبلغ حالًيا ما يعادل 102مليار دولر اأمريكي.
�ضان فران�ضي�ضكو 1915 )المعر�ض العالمي لَبَنما والمحيط الهادي(

قاعة  في  بالزوار  تي"لالت�سالت  اآن��د  تي  "اإيه  �سركة  ازدحمت   ،1915 عام  في 
مليئة باأجهزة ا�ستقبال هاتفية لي�سهدوا اإعالن اأول مكالمة هاتفية عابرة للقارات، 
في  يتحدثون  الذين  الأ�سخا�ض  ب�سماع  للح�سور  ال�ستقبال  اأجهزة  �سمحت  وقد 
نيويورك على بعد 4800 كيلومتر، من مدينة �سان فران�سي�سكو الم�سيفة لمعر�ض 

الإك�سبو.
بر�ضلونة1929 )المعر�ض العالمي لبر�ضلونة(

م كل من لودفيغ مي�ض فان دير روه وليلي راي�ض الجناح الألماني في اإك�سبو  مَّ �سَ
المبنى  ��ك��ان  ُفِّ المعماري.  الفن  على  كبير  ب�سكل  الجناح  واأث��ر  ببر�سلونة،   1929
اأن��واع من الأحجار، وال��ذي ُعرف  الب�سيط الم�سنوع من الزجاج والفولذ واأربعة 
في  اأخ��رى  م��رة  بناوؤه  اأُعيد  ثم  الحدث،  انتهاء  بعد  بر�سلونة،  جناح  با�سم  لحًقا 

الثمانينيات.
�ضيكاغو 1933)معر�ض قرن من التقدم(

اأجهزة  ال�سابقة على المنتجات، بدءا من  اإك�سبو الدولية  ��زت معار�ض  بينما ركَّ
ز اإك�سبو 1933في �سيكاغو على التنبوؤ بالم�ستقبل  الفاك�ض و�سوًل اإلى العلكة، ركَّ
نت �سكل المنزل الم�ستقبلي، حيث ا�ستمل  علمًيا، من خالل ت�سميم اأجنحة ت�سمَّ
هذا المنزل الفولذي على الكماليات في ذلك الوقت، مثل مكيف الهواء وغ�سالة 

�سحون ومراآب.
باري�ض 1937 )المعر�ض الدولي(

ما  اأه��م  اأ�سبح  الأف���ق،  تلوح في  الثانية  العالمية  الحرب  ب��داأت مالمح  اأن  بعد 
اإذ  "غرنيكا"،  بيكا�سو  بابلو  لوحة  في  ذاتها  الحرب  تاأمل  ميَّز"اإك�سبو 1937" هو 
ر بيكا�سو تدمير مدينة غرنيكا الواقعة في اإقليم البا�سك. ول تزال اللوحة  ُي�سوِّ

تحتفظ بقدرتها على اإثارة م�ساعر النزعاج لدى كل من ي�ساهدها حتى بعد مرور 
حوالي 80  عاما.

نيويورك 1939 )معر�ض نيويورك الدولي(
�سعار  واأُطلق تحت  الم�ستقبل،  1939 على  نيويورك في عام  اإك�سبو  تركيز  كان 

)فجر يوم جديد(.
و�سهد اإك�سبو نيويورك اأحد اأهم الأح��داث في تاريخ الب�سرية، وهو ولدة البث 

التلفزيوني ليراه العامة لأول مرة.
بروك�ضل 1958 )المعر�ض العالمي(

عر�ض اإك�سبو بروك�سل في عام 1958 م�ستوى مرتفًعا من التقنيات الحديثة، مثل 
الفاك�ض و�ساروخ الف�ساء ال�سوفييتي �سبوتنيك، ونموذج محطة الطاقة النووية.

اأُنتجت من مواد �سناعية، واآلت  اأدوات وعنا�سر  اأي�سا،  م في المعر�ض  ُق��دِّ كما 
اأوتوماتيكية، ومحركات جديدة والحا�سوب.

�ضياتل 1962 )معر�ض القرن 21(
ا�سُتلهم ت�سميم المبنى المميز في اإك�سبو 1962 "م�سلَّة الف�ساء"من الأج�سام 
ر اأ�سلوب  الف�سائية الطائرة وجهاز ت�سغيل الأ�سطوانات المو�سيقية القديمة، وقد اأثَّ
ت�سميم المبنى في زيادة �سعبية اأ�سلوب الغوغي في الت�سميم المعماري، وي�ستلهم 

وال��زج��اج  ال��ف��ولذ  على  يعتمد  كما  م�ستقبلية  عنا�سر  م��ن  ت�سميماته  الغوغي 
والنيون.

مونتريال 1967 )المعر�ض الدولي(
ت�سميم  بينها  وم��ن  ال��م��وؤث��رة،  ال��م��وروث��ات  م��ن  العديد  اإك�سبو1967  لنا  ت��رك 
مو�سيه  ال�سهير  مه  �سمَّ وال��ذي  "المحمية67"،  يدعى  ال��ذي  ال�سكني  المجمع 
�سافدي با�ستخدام مكعبات لعبة الليغو. وا�سترى �سافدي حينها كل قطع ومكعبات 
ال�سكني  الم�سروع  لوحدات  نموذج  اإن�ساء  بغر�ض  مونتريال  في  المتوفرة  اللعبة 

البالغ عددها 158وحدة.
اأو�ضاكا 1970 )المعر�ض الدولي(

�سهد اإك�سبو اأو�ساكا عام 1970، عر�ض المجهر الإلكتروني، بقدرة تكبير و�سلت 
اإلى 500000 �سعف.

كما ا�ستقبل المعر�ض اأي�سا، قطار بح�سيرة مغناطي�سية قادر على قطع م�سافة 
ت�سل اإلى 500 كلم في ال�ساعة، وظهرت كذلك عينات �سخرة قمرية.

�ضبوكان 1974)المعر�ض الدولي للبيئة(
اأول حدث عالمي يهتم بن�سر الوعي  1974 في �سبوكان بوا�سنطن  اإك�سبو  كان 
اليات الم�سابهة،  د الطريق اأمام الكثير من التظاهرات والفعَّ البيئي، وهو ما مهَّ

حينها  تاألَّقت  حيث  بيئية،  موا�سيع  تناول  على  عار�ض  كل  المنظمون  حثَّ  وقد 
ل نموذًجا اأولًيا لل�سيارات  �سركة جنرال موتورز عبر عر�ض اإك�ض بي � 883 الذي �سكَّ

الهجينة الحديثة.
اأوكيناوا 1975 )المعر�ض الدولي(

نجح اإك�سبو 1975في ر�سم �سورة تخيلية للمدن العائمة في الم�ستقبل قبل 20 
عاًما على عر�ض فيلم "عالم الماء"، وذلك بف�سل ت�سميم اأُطلق عليه ا�سم مدينة 
م�ساحة  على  تمتد  بالمياه  مغمورة  �سبه  مدينة  عن  عبارة  وكان  "اأكوابولي�ض"، 
اختبرت  التي  العالمية  الم�ساريع  اأول  اأكوابولي�ض  نت  وت�سمَّ متر مربع،  10اآلف 

عمليات اإعادة تدوير مياه ال�سرف ال�سحي في العالم.
نوك�ضفيل 1982 )المعر�ض الدولي(

اأبهر جناح الوليات المتحدة الأمريكية في معر�ض اإك�سبو 1982 ال��زوار عبر 
كان  ا�سم"اأكوتات�ض"، في وقت  العالم تحت  باللم�ض في  �سا�سة تعمل  اأول  عر�ض 
فيه م�ستخدمو الحوا�سيب معتادين على لوحات المفاتيح المت�سلة والملحقات 
ال�سلكية الثقيلة فقط، وقد جرى تركيب هذه اللوحات على 33 �سا�سة. واأثارت هذه 
ال�سا�سات ده�سة الم�ستخدمين الذين تمكنوا من التحكم بالحا�سوب عبر ال�سغط 

واللم�ض وتمرير الأ�سابع فقط.
لويزيانا 1984 )المعر�ض الدولي(

�سهد معر�ض اإك�سبو لويزيانا في 1984 اأول �سخ�سية رمزية في تاريخ اإك�سبو 
دي  ا�سم"�سيمور  تحمل  كبيرة  كرتونية  بي�ساء  بجعة  �سكل  على  وكانت  الدولي، 
فير". وبعد ذلك، �سهد العالم الكثير من �سخ�سيات اإك�سبو المميزة مثل �سخ�سية 

2015 في ميالن. اإك�سبو  الفواكه والخ�سراوات في  لة من  "فودي" الُم�سكَّ
ل�ضبونة 1998 )المعر�ض الدولي(

ديغاما  فا�سكو  اكت�ساف  500 عام على  ل�سبونة بمرور  1998 في  اإك�سبو  احتفل 
الم�ستقبل عبر  الطريق نحو  الدولي  الحدث  د  الهند، ومهَّ اإلى  البحري  الم�سار 
ت�سليط ال�سوء على برنامج بولي�ض الذي يركز على اأ�سلوب حياة �سديق للبيئة في 

39 مدينة برتغالية.
هانوفر 2000 )المعر�ض الدولي(

�سنعت عالمة بي اإم دبليو لإك�سبو 2000 في هانوفر اأ�سطوًل من �سياراتها التي 
النقل  و�سيلة  ال�سيارات  هذه  وكانت  ح�ساًنا،   750 بقوة  الهيدروجين  على  تعمل 
الر�سمية ل�سيوف هذا الحدث الدولي، وبالطبع لم تترك هذه ال�سيارات اأي اأثر 
�سلبي على البيئة ب�سبب اعتمادها على اأحد اأهم م�سادر الطاقة النظيفة )الطاقة 

البديلة(.
اآي�ضي 2005 )المعر�ض الدولي(

اهتم اإك�سبو اآي�سي عام 2005، بالتاأكيد على الروابط الوثيقة التي تجمع النا�ض 
بالطبيعة في القرن ال� 21.

من  العديد  المعر�ض  م  وق���دَّ الطبيعة"،  "حكمة  اآي�سي  اإك�سبو  مو�سوع  وك��ان 
التجارب الجديدة في مجال العي�ض المتواِفق مع البيئة.
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�ضنغهاي 2010 )المعر�ض الدولي(
جاء اإك�سبو �سنغهاي لعام 2010 تحت �سعار "مدينة اأف�سل وحياة ُف�سلى"، وتميَّز 

بالأجنحة ال�سيقة لدول ومنظمات دولية.
وبرز في المعر�ض جناح الأمم المتحدة، والذي حمل �سعار "كوكب واحد واأمم 

متحدة".
ميالنو 2015 )المعر�ض الدولي(

اأج��ل  م��ن  طاقة  ال��ك��وك��ب،  "تغذية  �سعار  ميالنو" تحت   2015 "اإك�سبو  اأُط��ل��ق 
الحياة"، لي�سمل التقنية، والبتكار، والثقافة، والتقاليد، والإبداع ومدى ارتباطهم 

جميعاً بالغذاء والحمية الغذائية.
دبي 2020 )المعر�ض الدولي ـ اإك�ضبو 2020 دبي(

المعر�ض الدولي � اإك�سبو 2020 دبي، هواأول اإك�سبو دولي يقام في منطقة ال�سرق 
الأو�سط واإفريقيا وجنوب اآ�سيا، واأكد متابعون اأنَّ الحدث كان الأبرز والأهم �سمن 

المعار�ض ال�سابقة.
اأقيم في منطقة  2020 دبي، المعر�ض الدولي الأول الذي  اإك�سبو  ُعد معر�ض 
اإلى تحريك عجلة التغيير على  اإذ هدف  اآ�سيا،  ال�سرق الأو�سط واإفريقيا وجنوب 
امتد  حيث  العالم،  اأن��ح��اء  جميع  في  والقت�سادي  والجتماعي  البيئي  ال�سعيد 
من 1 اأكتوبر 2021 اإلى غاية 31 مار�ض 2022. كما دعا "اإك�سبو دبي" الجميع اإلى 
الم�ساركة في �سنع عالٍم جديد تتخّلله تجارب واإبداعات ُتحدث فارقاً كبيراً، حيث 

م برنامجاً ترفيهياً متنوعاً م�ستوحى من جميع اأنحاء العالم. قدَّ
�سغيرة  مدينة  في  اإقامته  دبي"تمت   2020 "اإك�سبو  معر�ض  اأنَّ  بالذكر  جدير 
حيث  لع�سرها،  ال�سابقة  بعمارته  ويتميز  مربع،  كيلومتر   4.38 م�ساحة  ُتغطي 
جرى اكت�ساف 191 جناحاً رائعاً لمختلف البلدان ومفاجاآت في مجالت البتكار 

والتكنولوجيا والترفيه والفنون والثقافة والطعام والعمارة والأعمال والتعليم.
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90% of 14,009 surveyed visitors pledged to make a 
positive change

UNLOCKING THE POTENTIAL WITHIN 
INDIVIDUALS AND COMMUNITIES

First ever 'One Nation, One 
Pavilion' policy, enabling all 
countries to participate on 
an equal footing

2
First World Expo where 
all African nations were 
present, including the 
African Union
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192 COUNTRIES  |  24.1M VISITS  |  182 DAYS  |  
30,000 VOLUNTEERS  |  30M WORKING HOURS

EXPO 2020 
VOLUNTEERS 
PROGRAMME

ARTS & CULTURE

192 COUNTRIES  |  24.1M VISITS  |  182 DAYS  |  
30,000 VOLUNTEERS  |  30M WORKING HOURS

1 OCTOBER 2021 - 31 MARCH 2022

TOP VISITING 
COUNTRIES: 
INDIA  |  GERMANY
KSA  |  UK  |  RUSSIA
FRANCE  |  USA 

EXPO FIRSTS

35,276
VIRTUAL VISITS
248M+

EVENTS
195
NATIONAL AND 
HONOUR DAYS 

The largest country volunteer programme

30,000 volunteers

55% UAE Nationals

135+ nationalities

1M+ hours of service

MEDIA ENGAGEMENT

21,753 registered media 

900,000+ photos taken by the 
official photography team

11 commissioned permanent art installations

47 participants in MENASA Emirati Design 
Platform

9 international collaborations

62,000 visitors engaged at Hammour House

190 Hammour House workshops 

EXPO SCHOOL 
PROGRAMME

1M+ school visits by UAE school children

8.6M+ virtual school visits from 71 countries

298 student innovations exhibited to 
shape the future

3,757 young stars performed at 
Al Wasl Stage

PROGRAMME FOR
PEOPLE & PLANET

EXPO LIVE WORLD MAJLIS

10 Theme Weeks 

18 International Days

220+ events

14,000+ participants

27M+ viewers

Charting a course forward for a cleaner, 
safer and healthier future for all

Accelerating and promoting creative 
solutions that improve lives

Sparking global dialogue and inspiring 
new perspectives with conversations 
that matter

Shining a light on the UAE’s 
vibrant creative scene

The largest volunteer programme in 
the history of the UAE

Inspiring the next generation of 
changemakers, on site, in classrooms 
and beyond

140 projects from 76 countries 
benefitting more than 5.8M people 
worldwide: 

611,000 people provided with education

190,000 tonnes of CO2 offset 

1.1M people provided with medical aid

52 World Majlis sessions

420+ participants 

66 countries

130+ hours of thought-provoking 
conversations

7.28M virtual views

Ciao!
مرحبا

Hola!

!

你好

30.3% INTERNATIONAL VISITS

YOUNGEST VISITOR: 30 DAYS OLD

OLDEST VISITOR: 98 YEARS OLD 

1 IN 5 VISITS BY CHILDREN

2,100+ news releases

1,000+ interviews

20 hours per day live broadcast transmission

First World Expo to be 
held in the Middle East, 
Africa and South Asia

1

First World Expo to receive 
event-specific Gender Equality European 
and International Standard (GEEIS) for 
workplace equality and host of first 
standalone Women's Pavilion in 50 years

4
Most sustainable World Expo ever, 
diverting more than 85% of waste from 
landfill, with 123 LEED-certified green 
buildings and eight CEEQUAL ‘Excellent’ 
sustainability certificates

5
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زيارة األمين العام التفقدية لجناح جامعة الدول العربية، 29 سبتمبر 2021
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زيارات المفوض العام لجامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي ألجنحة الدول العربية في إكسبو
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اليوم الفخري لجامعة الدول العربية في اكسبو 2020 دبي بحضـور معالــــــــــــــــــي خليفة شاهين المرر وزير الدولة بوزارة الخارجية اإلماراتية، 20 ديسمبر 2021



1617

زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات لجناح 
جامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي، 8 مارس 2022

الزيارات الرسمية التي استقبلها جناح جامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي
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2021



2223

مشاركة األمانة العامة لجامعة الدول العربية في مراسم احتفاالت دولة اإلمارات بعيدها الخمسين 
في إكسبو 2020 دبي، 2 ديسمبر 2021
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الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة لجامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي



2627

الفعاليات واألنشطة التي تم تنظيمها في جناح جامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي
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زائرو ورواد جناح جامعة الدول العربية في إكسبو 2020 دبي



3637



3839



4041



4243



4445



4647



4849



5051



5253
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تكريم المتطوعين بجناح جامعة الدول العربية في اكسبو 2020 دبي، 30 مارس 2022





Be Part of it!...
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