
تنفيذ إكسبو ُمستدام
تقرير االستدامة لعام 2018 الخاص بإكسبو 2020 دبي



“إننا ُنُولي بيئتنا ُجلَّ اهتمامنا ألنها جزء عضوي من بالدنا وتاريخنا وتراثنا، 
لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه األرض، وتعايشوا مع بيئتها في البر 

والبحر، وأدركوا بالفطرة وبالحس المرهف الحاجة للمحافظة عليها”. 
المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة



 “إن حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في دولة 
 اإلمارات العربية المتحدة واجب وطني له أطره المؤسسية 

وتشريعاته المتكاملة وآلياته المتطورة”. 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



 “نحن نبني واقعا جديدا لشعبنا، ومستقبال 
جديدا ألطفالنا، ونموذجا جديدا للتنمية”.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي



 “إن األمة المتحضرة والمتطورة التي نسعى لبنائها، والتنمية المستدامة 
 التي نحرص على تحقيقها تتطلب جهودا متضافرة من جميع قطاعات

  المجتمع ومن جميع الكيانات والمنظمات العامة والخاصة. إنها تتطلب 
 عمال متسقا ومتناغما من أجل تحقيق أهدافنا وتعزيز مكانة دولنا 

وتعزيزها من خالل دورها المتميز إقليميا ودوليا”.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 



مة ُمقدِّ

سمو الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم

رئيس هيئة دبي للطيران المدني
رئيس اللجنة العليا إلكسبو 2020 دبي

ُيسعدني كثيرا أن أقدم أول تقرير من تقارير االستدامة الخاصة بإكسبو 2020 دبي 
لعام )2018( مع اقترابنا من موعد انطالق إكسبو الدولي في 2020. نسعى من خالل 

ة منصة لعرض معايير  هذا التقرير ألن ُنقدم لألطراف المعنية، ولجميع الجهات الُمهتمَّ
االستدامة واألنشطة الخاصة بنا، وذلك تماشيا مع االلتزامات التي قطعناها على أنفسنا 

.)BIE( للمكتب الدولي للمعارض

ينصب تركيزنا على عرض الُطرق المختلفة التي ساهمت بها أسرة إكسبو 2020 دبي 
لوضع قواعد وتشريعات األنظمة البيئية واالجتماعية المقترحة ولاللتزام بها. نعرض كيف 

التزمنا، وحافظنا على روح التقدم المستدام.

ُيتيح إكسبو 2020 دبي الفرصة لنا للتعبير عن روح وقيم أمتنا التي نفخر بها. ُيعتبر هذا 
الحدث بالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة مهما بشكل خاص، ألنه يتزامن مع الذكرى 

الخمسين لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، يوبيلنا الذهبي. المستقبل حافل 
باالحتماالت المثيرة، ونتطلع إلى الغد بروح نشطة، حاملين إرث أجدادنا إلى المستقبل 

بكل فخر.

من خالل إطالقنا ألهداف االستدامة وغايات األداء، ومن خالل متابعتنا الدائمة ألدائنا 
قياسا باألهداف والغايات التي وعدنا بتحقيقها، ُنحافظ على الشفافية وننفذ وعدنا 

بااللتزام برؤية اإلمارات 2021. نتقدم بخطى ثابتة ركيزتها التقدم والكفاءة في عملنا، 
ليس من أجل تقديم إكسبو استثنائي فحسب، ولكن ليكون أحد أكثر فعاليات إكسبو 

الدولية استدامة في التاريخ.

ومع صنعنا إلرث دائم ُيجسد شعارنا الرئيسي “تواصل العقول وصنع المستقبل”، نهدف 
إلى تطوير وتقديم حلول مستدامة وقابلة للتطوير، تمتد فوائدها إلى مجتمعنا المحلي 
والعالم الخارجي. معا، مع كل األطراف المعنية، نهدف إلى تقديم إكسبو استثنائي ذي 

إرث فعال.

هدفنا هو تقديم إكسبو دولي يحتفل بإمكانيات التعاون اإلنساني، إكسبو ُيحفز وُيحدث 
تأثيرا إيجابيا دائما على مستقبل المجتمعات في كل أصقاع العالم.

سيكون إكسبو 2020 دبي مهرجانا للخيال، يلهم االبتكار وُيقدم منتدى يسعى إليجاد 
حلول مستدامة للتحديات العالمية. ومع عملنا من أجل إنجاح إكسبو 2020 دبي، فإننا ننظر 

ألهداف التنمية المستدامة لبلدنا كأساس لتعزيز مستويات السعادة كلها في مجتمعاتنا.



مة ُمقدِّ

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي

المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي

العالم ُيراقب، ونحن نستعد الستضافة أول إكسبو دولي في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا وجنوب آسيا )MEASA(. سيكون إكسبو 2020 دبي حدثا عالميا فريدا يربط أكثر 

من 190 دولة بمجتمع األعمال الدولي، من خالل تفاعل ماليين الزوار في موضوعاتنا 
الفرعية: بالفرص والتنقل واالستدامة.

َصمم إكسبو 2020 دبي استراتيجيته لالستدامة؛ من أجل دمج االستدامة في جميع 
فعاليات إكسبو الدولي. لقد بدأنا بالفعل في إحداث تأثير خارج موقع إكسبو؛ من أجل 

إلهام المجتمع العالمي؛ ليغتنم فرصة صنع مستقبل مستدام. وفي هذا اإلطار، صممنا 
تقرير االستدامة لعام 2018 حول أركاننا الثالثة - الشمولية واألثر واإللهام - التي من 

خاللها نتبع المعايير العالمية إلعداد التقارير )GRI(، المستخدمة من قبل المنظمات الرائدة 
على مستوى العالم؛ من أجل ضمان التوازن والشفافية والمساءلة.

 نحن فخورون جدا بتهيئة بيئة عمل صحية، يتم فيها تشجيع جميع الموظفين على 
 تحقيق أهدافهم بنزاهة وتواضع واحترام وتعاون وتفوق. بأكثر من مائة مليون ساعة 

 عمل مكتملة فعال، فإن ممارساتنا المستدامة تم تبنيها من قبل موظفينا وكل األطراف 
المعنية على حد سواء.

 ُيمثل إكسبو 2020 دبي فرصة مثيرة لتحقيق أهداف االستدامة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وجدول أعمال األمم المتحدة للتنمية المستدامة. هذه المبادرات متأصلة 

في مهمتنا وفي كل حنايا تقرير االستدامة، من أجل بناء إرث دائم بعد انتهاء فعاليت 
إكسبو 2020 دبي. سيتم تحويل موقع إكسبو، بعد إكسبو الدولي الذي يدوم ستة أشهر، 

إلى “ديستريكت District 2020( ”2020( من أجل مواصلة تطوير التكنولوجيا الذكية 
والبنية التحتية الذكية والسالمة واالستدامة، لالستمرار في إلهام أجيال المستقبل من 

المبتكرين والرواد.

ُنقدم من خالل هذا التقرير السنوي األول لالستدامة، نظرة فريدة عن تطور استراتيجيتنا 
في االستدامة وممارسات االستدامة في إكسبو 2020 دبي، من خالل تسليط الضوء 
على التأثير االقتصادي واالجتماعي والبيئي إلكسبو 2020 دبي داخل دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في 2018. نحن في طريقنا للوفاء بل وتجاوز التزامات االستدامة التي 
قطعناها على أنفسنا، مع استعدادنا للترحيب بالعالم في 2020.
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عن هذا التقرير  أ.  
هذا هو تقرير االستدامة األول الصادر عن إكسبو 

2020 دبي. وقد ُأعِد وفقا لمعايير المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير. وهي آلية معترف بها 

عالميا إلعداد تقارير االستدامة، ُتّوحد اللغة 
بين المؤسسات واألطراف المعنية، عبر منصة 

مشتركة، للتواصل حول آثارهم االقتصادية 
والبيئية واالجتماعية. وينقل هذا التقرير السنوي، 

من خالل استخدام مقاربة متوازنة وشفافة، 
تأثير إكسبو 2020 دبي في ربوع دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في عام 2018.

اإلطار الزمني   .i
تتناول بيانات األداء الواردة في هذا التقرير الفترة 
من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018. واشتمل 
هذا التقرير على البيانات ذات الصلة، والمبادرات 

– وفقا لصلتها بالموضوع - من السنوات 
السابقة؛ إلظهار اتجاهات التطور والنمو.

المحتوى   .ii
لضمان جودة المحتوى؛ ومن أجل أن ُيؤخذ تقرير 

االستدامة هذا معيارا ُتقاس عليه الفعاليات 
المماثلة حول العالم، فقد ُأدرجت معلومات أداء 
االستدامة المذكورة بالتفاصيل في هذا التقرير 
بناء على مبادئ التوازن والشفافية والُمساءلة 

دة. الُمحدَّ

ٌصممت استراتيجية إكسبو 2020 لالستدامة 
من أجل الدمج والتأثير واإللهام. إذ يهدف إكسبو 

2020 دبي إلى دمج االستدامة في جميع 
جوانبه؛ لتكون بمنزلة القلب النابض إلكسبو، مع 

تعزيز مكانتها كموضوع فرعي.  

يغتنم إكسبو 2020 الفرصة إلحداث تأثير ذي 
معنى؛ ليتجاوز الحدود الجغرافية، والفترة الزمنية 

)األشهر الستة( التي ُيقام فيها الحدث. يهدف 
إكسبو إلى إلهام الزوار والمجتمع؛ ليصبحوا جزءا 

من الحل لُمستقَبل ُمستدام.

وفي هذا اإلطار، تمت هيكلة تقرير االستدامة 
لعام 2018 حول هذه الدعامات الثالث.

التواصل   .iii
يهدف إكسبو 2020 دبي للوفاء بالتزامه 

باالستدامة من خالل البقاء على اتصال وثيق مع 
األطراف المعنية. 

ُيرحب إكسبو 2020 بالتعليقات، أو األسئلة، أو 
المقترحات المتعلقة بهذا التقرير؛ لضمان أداء 
أفضل لالستدامة أثناء الحدث وبعده. ويمكن 

المبادرة بالتواصل مع إكسبو 2020 عبر عنوان 
البريد اإللكتروني التالي:

 ، Sustain@expo2020.ae
كما يمكن تنزيل نسخة إلكترونية من هذا التقرير 

من خالل الرابط التالي:
www.expo2020dubai.com
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ب.  لمحة عن إكسبو 2020:  

الصـورة 1  الجدول الزمني ألهم نسخ إكسبو الدولي

دور المكتب الدولي للمعارض   .i

المكتب الدولي للمعارض )BIE( منظمة حكومية 
دولية شجعت التعليم واالبتكار والتعاون عبر 

إدارة وتنظيم الفعاليات الضخمة منذ عام 1931. 
وتقع تحت مظلتها اليوم أربع فعاليات ضخمة 

رئيسية: إكسبو الدولي، والمعارض الدولية 
المتخصصة، والمعرض الدولي للبستنة، وترينالي 

للتصميم.  ميالنو 

يضم الهيكل التنظيمي للمكتب الدولي 
للمعارض: الجمعية العامة، واللجان، واألمانة 

العامة، و170 دولة ُيطلق عليهم الدول األعضاء. 
م أكثر من 50 إكسبو  حتى يومنا هذا، ُنظِّ

تحت رعاية المكتب الدولي للمعارض؛ بهدف 
ضمان جودة إكسبو، وحماية حقوق منظميه 

والمشاركين فيه.

تاريخ إكسبو الدولي  .II

منذ المعرض العظيم الذي ُاقيم في لندن عام 
1851م، مّثل إكسبو الدولي منصة للتغيير في 

قطاعات التعليم، واالقتصاد، والثقافة. لقد ألهم 
إكسبو ماليين الناس من جميع أنحاء العالم، 

ووحد الثقافات، وعرض االبتكارات، عالوة على 
تشجيعه وتحفيزه لمسارات جديدة ومثيرة نحو 

التقدم.

ُيعتبر إكسبو الدولي أحد أقدم وأكبر األحداث 
الدولية التي ُتنظمها وتدعمها الحكومات؛ 
لتثقيف الجمهور، وتشجيع التقدم، وتعزيز 

التعاون. وهي في جملتها تشكل مهرجانا 
يحتفي بالخيال والعجائب، حيث يمكن للزوار أن 

يجربوا ويستكشفوا كل جديد من خالل تبادل 
األفكار، والعمل الُمشترك في أجواء من البهجة.

ُيتيح إكسبو الدولي للدول فرصة عرض ثقافاتها، 
وقدراتها المعمارية والتقنية. وقد شهد هذا 

الحدث في الماضي أول ظهور لنماذج من 
االختراعات المختلفة كانت كفيلة بتغيير التاريخ، 

مثل: الهاتف، وآالت األشعة السينية، والمعجزات 
المعمارية مثل برج إيفل. لذا يواصل إكسبو 

الدولي في الوقت الحاضر جمع الناس من أنحاء 
العالم؛ إلقامة حدث دولي يضم حلوال للتحديات 

األساسية التي تواجه البشرية.

|    الفـهــــــرس عــن إكسبو 2020 دبي    |    دعــائــــم إكسبـــــو مستـــــدام     |    اإلرث    |    أهـــــداف التنميــــة المستدامـــــة  
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شعار إكسبو 2020 دبي   .III

الفرص
إطالق القدرات الكامنة لدى 
األفراد والمجتمعات لتشكيل 

المستقبل. سيتناول هذا 
الموضوع الفرعي:

   الصناعات الجديدة
   التوظيف

   التعليم
   رأس المال النقدي

   الحوكمة

التنقل  
خلق صالت أكثر ذكاء وإنتاجية.
تشكل حركة األفراد من مكان 

آلخر وكذلك تنقل السلع 
مستوًى غير مرئي للمعنى 

والتغيير والتوسع، حيث تتشكل 
عالقات ومسارات وأطر جديدة؛ 
لُتيسر حركة األفراد والسلع، بل 

واألفكار أيضا. 
وقد جاءت مسارات االتصاالت 

الرقمية لتعزز أكثر فأكثر خلق 
هذه الصالت، من خالل إنشاء 

منصة جديدة يمكن من خاللها 
الوصول إلى الخدمات وتبادل 

الخبرات. 
وسوف نتناول هذه العملية 

من خالل المسارات التالية:
   الخدمات اللوجستية

   تنقل األفراد
   وسائل النقل

   السفر واالستكشاف
   االتصال الرقمي

االستدامة
العيش في توازن مع العالم. 
يمس هذا الموضوع الفرعي 

األبعاد البيئية واالقتصادية 
واالجتماعية لألماكن التي 
نعيش فيها، متضمنا ذلك 

استكشاف كيفية التعامل مع 
هذه األبعاد بطريقة تحمي 

زها.  مواردنا الطبيعية وُتعزِّ
ويقوم هذا الموضوع الفرعي 

على اإليمان بأن جميع األجيال 
مسؤولة عن حماية العالم 

من أجل المستقبل. وفي هذا 
السياق يعمل إكسبو 2020 

على رفع وعي زواره بما يلي:
   الموارد

   التغير المناخي
   النمو األخضر

البيئية الطبيعية      النظم 
البيولوجي والتنوع 

    المدن المستدام 
الطبيعية والَمواطن 

في 27 نوفمبر 2013، اختيرت دبي بتصويت - غير مسبوق - من قبل األعضاء في المكتب الدولي 
للمعارض؛ الستضافة الحدث الدولي في عام 2020، لتصبح أول دولة عربية وأول دولة في 

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا )MEASA( تفوز باستضافة هذا الحدث. كان عرض 
دبي الفائز ثمرة تعاون ملهم بين قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبين منظمي الحدث؛ 

لتخطيط وتصميم وتشغيل حدث يدوم إرثه ألجيال قادمة.

تحت شعار تواصل العقول وُصنع الُمستقَبل، يقوم إكسبو 2020 دبي على فكرة إقامة روابط 
وشراكات جديدة عابرة للقطاعات والجغرافيا من أجل استلهام الحلول التي سُتشكل المستقبل. 

وقد حدد إكسبو 2020، ضمن هذا الشعار الشامل، ثالثة محركات للتقدم مترابطة فيما بينها، 
وهي: الفرص، والتنقل، واالستدامة، بوصفها موضوعات فرعية.

الصورة  2  إكسبو 2020 ثالثة موضوعات فرعية

عــن إكسبو 2020 دبي    |    دعــائــــم إكسبـــــو مستـــــدام     |    اإلرث    |    أهـــــداف التنميــــة المستدامـــــة    |    الفـهــــــرس
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المنصة الدولية لـ إكسبو 2020   - 1
ر شعار إكسبو 2020 دبي وموضوعاته  ُطوِّ

الفرعية من أجل استيعاب الطموحات المشتركة 
التي تربط رؤية القيادة اإلماراتية للمستقبل )من 

رؤية 2021 إلى الخطة المئوية 2071(، باألولويات 
اإلقليمية والتحديات العالمية، على النحو الوارد 

في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 
وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة

يهتم العالم بأسره بصناعة مستقبل أكثر 
استدامة. إذ ُتشكل االستدامة أحد الموضوعات 

الفرعية األساسية في إكسبو 2020 دبي، الذي 
ينطوي في صلب تكوينه على هذا المفهوم. 
وفي هذا اإلطار يستخدم إكسبو 2020 دبي 

منصته؛ إلنشاء حركة عالمية تسعى للتغيير 
اإليجابي. فمن خالل التقنيات الهائلة المحيطة 

بكل مفردات الحياة داخل جناح االستدامة، 
واالبتكارات الرائدة، والبنية التحتية المستدامة، 

يأمل إكسبو في خلق روابط عبر جميع أنحاء 
العالم تجمع بين األفراد والشركات والبلدان؛ 

لتطوير حلول لهذه القضايا العالمية.

يتحقق شعار إكسبو 2020 دبي الرئيسي، 
وموضوعاته الفرعية على أرض الواقع من خالل 
برنامج يوفر فرصة قوية، تجذب الزوار من جميع 

أنحاء العالم، وتلهمهم وتشجعهم على التفاعل 
مع محتوى الموضوع بطرق جديدة ومسلية. وال 
يقتصر برنامج فعاليات إكسبو على فترة األشهر 

الستة في إكسبو 2020 دبي فقط، كما أن 
التخطيط كان قد بدأ بالفعل منذ عام 2017.

يشكل إكسبو 2020 دبي أيضا همزة وصل 
مع المجتمع الدولي، فمن المتوقع أن يصل 

العدد اإلجمالي للزوار إلى 25 مليونا، وأن يفد 
70 في المئة منهم من خارج دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وسيتمكن الزوار من البدء 
في رحلة سلسة؛ للبحث عن حلول جماعية 

للتحديات العالمية المتمثلة في الفرص والتنقل 
واالستدامة.

ستكون دولة اإلمارات العربية المتحدة جاهزة؛ 
لتقديم حدث دولي استثنائي، وفريد من نوعه، 

عبر إنشاء مركز ديناميكي في مناخ من الترحيب 
باالبتكار والتعاون والطموح. وسيترك إكسبو 
2020 إرثا دائما من التعاون والشراكات التي 

ستحقق فوائد تمس حياة الناس من جميع أرجاء 
العالم، تدوم ألجيال قادمة.  
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شعار إكسبو 2020  .2
ُأطلق الشعار الرسمي لـ إكسبو 2020 في مارس 
2016 ضمن احتفال ُأقيم في محيط نافورة دبي 

في “دوان تاون دبي”، حيث شاهده اآلالف من 
المتابعين على واجهة برج خليفة، بحضور صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد 
م الشعار من خالل مسابقة دولية ُأعِلن عنها  ُصمِّ

في عام 2015، وجذبت أكثر من 19,000 مشاركة 
من جميع أنحاء العالم. كان الهدف من المسابقة 

هو إنشاء تصميم ُيجسد شعار إكسبو “تواصل 
العقول وُصنع الُمستقَبل”.

تم االحتفاء بالشعار الفائز كـ “شعار إماراتي 
أصيل”، ُيجسد عودة مجددة للتاريخ القديم، 

وارتباطه بطموحات دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الحديثة. يمثل َشْكُل الشعار التواصل 
والمرونة والقوة، وهو مستوحى من تصميم 
خاتم ذهبي ُمعّقد اكُتشف عام 2002 في 

ساروق الحديد، وهو موقع أثري يقع وسط 
التالل الطبيعية الصحراوية الخالبة في جنوبي 

إمارة دبي. يمثل الخاتم وشعار إكسبو 2020
حضارة عمرها 4000 عام )تركت أدلة مهمة 

على براعة أصحابها في صناعة المعادن(، 
وعالقتها بالعصر الحالي، حيث تستمر دبي في 
قطع خطوات كبيرة باعتبارها نقطة وصل بين 

الحضارات ومركزا لالبتكار.

ِقيم إكسبو 2020 دبي 

التواضع
نحافظ على ثقافة التواضع والتفاهم واالنفتاح. وُنصغي لبعضنا البعض، 
ونرحب بأفكار الزمالء ومبادراتهم، ونستفيد ألقصى درجة من تنوع الحدث 

االستثنائي الثري باعتباره حجر األساس للتفوق. 

االحترام
نحترم بعضنا البعض، ونلتزم بمدونة قواعد سلوك إكسبو 2020 دبي. 

نتحلى بمراعاة جميع الثقافات واالختالفات العرقية، والتقدير الحساس لها، 
بما يغذي بيئة تدافع عن القوة النابعة من التنوع.

النزاهة
نؤمن بقوة النزاهة، وال نساوم على االلتزام بالمعايير العالية للسلوك، 

وندافع بشجاعة عما نؤمن به، ونمتلك الجرأة الالزمة لمواجهة أكبر 
التحديات.

التميز
نسعى لتحقيق التميز، ال فيما يحققه إكسبو 2020 دبي فحسب، بل فيما 
يهدف إلى أن يكون عليه، من خالل التعلم، والمحافظة على روح الفضول 

واإللهام؛ للسعي نحو النجاح، وتحقيقه في نهاية المطاف.

التعاون
ندرك أهمية العمل بالتعاون والتوافق مع وجود هدف مشترك. ونفهم أن 

وحدة فريق إكسبو 2020 دبي، وعائلته، هما أيضا قوته األساسية.

HUMILITY

RESPECT

INTEGRITY

EXCELLENCE

COOPERATION
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استراتيجية االستدامة   .IV

خالل التقدم بالعرض الستضافة الحدث الدولي، 
قدم إكسبو 2020 دبي عددا من االلتزامات 

للمكتب الدولي للمعارض، بما في ذلك تعهده 
بتقديم أحد أكثر نسخ إكسبو الدولي استدامة 

في التاريخ.

يركز إكسبو 2020 دبي على التحول الجاري 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد 

قائم على المعرفة، بقوة دفع من الفرص والتنقل 
واالستدامة. يمثل السعي وراء تحقيق االقتصاد 

األخضر مفتاحا وممارسة يومية إلكسبو 2020 
دبي، فهو ال يدور فحسب حول مجال األعمال 

نة للمياه، أو  الخضراء من خالل تبني تقنيات ُمحسَّ
األلواح الكهروضوئية )PV(، أو مواد صديقة للبيئة، 

بل ُيشكل أيضا األسلوب الذي تدير به دولة 
اإلمارات العربية المتحدة أعمالها، وتصنع تواصلها، 
وتواجه به التحديات من خالل حلول مبتكرة. في 
القلب من هذا التوجه يأتي إكسبو 2020 دبي 

بـ: الفرص، وريادة األعمال، والتعليم، والتواصل 
المستقبلي. والنمو 

ستركز استراتيجية االستدامة الشاملة في 
إكسبو 2020 دبي على المجاالت الُمستهدفة 

الرئيسية لالستدامة، وعلى تطوير مؤشرات 
األداء الرئيسية في كل منها؛ للوصول إلى 

أهدافنا، وتقديم أحد أكثر نسخ إكسبو الدولي 
استدامة في التاريخ. وتشمل االستراتيجية أربعة 

أهداف رئيسية:
    ترك إرث من البنية التحتية المستدامة، 

وممارسات االستدامة بالغة التطور

    تحفيز جهود االستدامة في دبي، ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة

    رفع الوعي العام، وإشراك المجتمع 
في تحقيق مبادئ االستدامة، والحياة 

المستدامة
    تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع، مما 

سيفيد االقتصاد بشكل عام

لتحقيق إكسبو 2020 دبي مستدام، يتطلب 
األمر اتباع نهج استراتيجي متناغم، يتناول 

جميع مجاالت االستدامة الرئيسية، وهذا ما 
يتماشى أيضا مع الدوافع الوطنية والجهوية. 

إذ أن االستراتيجية المستدامة التي تأتي 
على مستوى برنامج متكامل تضع المنهجية 

الكلية لدمج االستدامة في عمليات التخطيط 
والتصميم والبناء والتشغيل، موفرة في الوقت 
دة.  نفسه إطارا لجميع المجاالت الرئيسية الُمحدَّ

ومن ثم، توفر استراتيجية االستدامة العريضة 
لهذا البرنامج ما يلي:

    نهج استدامة على مستوى برنامج متكامل، 
مع منح األولوية لتقديم الحلول الخاملة 

بيئيا.
    نهج للتصميم المستدام الشامل على 

مستوى برنامج متكامل. 
    نهج أهم مجاالت االستدامة 

لذلك، ينبغي تنفيذ االستدامة عبر جميع عناصر 
وتخصصات التصميم والبناء، من خالل عملية 

تصميم متكاملة؛ لتحقيق أفضل نتائج االستدامة 
للبرنامج.

 

الصورة  3  َتواُفق إكسبو 2020 مع التطلعات اإلقليمية والدولية

األهداف العالمية لجدول 
أعمال 2030 للتنمية 

المستدامة

 رؤية دولة 
خطة دبي 2021اإلمارات العربية المتحدة 2021
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16

الماء

االستعانة في تنسيق التصميم الخارجي بنباتات 
محلية/ وأنواع من الكائنات الحية متكيفة بيئيا

%50

تقليل استهالك مياه الشرب      
من خالل استخدام المياه 

المعاد تدويرها

1

النقل
توفير وسائل النقل العامة المستدامة، مع 

خفض انبعاث الكربون

تغيير كبير في وسائل النقل الُمستخدمة 
من الركاب 

%50%50%50%50%50

المعاد تدويرها

من الصرف الصحي الُمعاَلجة 
بواسطة (TSE) سُتستخدم في 

غير الشرب، مثل الري والتبريد 

%100
من المياه الُمتكثفة الُمجَمعة من 

البنايات

تح̄سن في خط األساس لهيئة كهرباء %95
ومياه دبي؛ لتخفيض استهالك المياه 

في المباني

%40

تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 
مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 

أو أعشاب ضارة).

%95

االستعانة في تنسيق التصميم الخارجي بنباتات 
محلية/ وأنواع من الكائنات الحية متكيفة بيئيا

االستعانة في تنسيق التصميم الخارجي بنباتات 
محلية/ وأنواع من الكائنات الحية متكيفة بيئيا

االستعانة في تنسيق التصميم الخارجي بنباتات 

تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 
مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

االستعانة في تنسيق التصميم الخارجي بنباتات 
محلية/ وأنواع من الكائنات الحية متكيفة بيئيا

االستعانة في تنسيق التصميم الخارجي بنباتات 
محلية/ وأنواع من الكائنات الحية متكيفة بيئيا

االستعانة في تنسيق التصميم الخارجي بنباتات 

تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 
مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

تقليل استهالك      
المياه

2

البيئة
رفع القيمة البيئية للموقع، 
وتعزيز أنواع الكائنات الحية 

المحلية

المساحات العامة
إنشاء مساحات تتمحور حول األشخاص، 

ومريحة بها مساحات للمشيومريحة بها مساحات للمشي

الماء

من الممرات 
الرئيسية في مناطق 

ة  الموضوعات ُمعد¼
لتكون ظليلة في 

الساعة الواحدة ظهرا

%75
من المساحات خارج 
األبنية في مناطق 

األجنحة التي 
يبنيها المشاركون، 

والمساحات المفتوحة 
العامة ستكون ظليلة 

في الساعة الواحدة 
ظهرا

%60

الطاقة
تخفيض استهالك 

الطاقة

من األداء المتفوق على مؤشر 
(ASHRAE 90.1) القياسي 

لكفاءة البناء

%20

%95
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

أو أعشاب ضارة).أو أعشاب ضارة).

تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 
مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

مواد كيميائية (أسمدة، أو مبيدات حشرية، 
تنسيق التصميم الخارجي بدون استخدام 

أو أعشاب ضارة).أو أعشاب ضارة).

تحس
ومياه دبي؛ لتخفيض استهالك المياه 

في المباني

%40

تقليل استهالك      
المياه

تقليل استهالك 2     
المياه

2

تخفيض استهالك 

من األداء المتفوق على مؤشر 
) القياسي 

توفير وسائل النقل العامة المستدامة، مع 
خفض انبعاث الكربون

تغيير كبير في وسائل النقل المتغيير كبير في وسائل النقل الُمتغيير كبير في وسائل النقل الُمستخدمة تغيير كبير في وسائل النقل المستخدمة تغيير كبير في وسائل النقل الُمستخدمة 

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء
مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء

2020 دبي إكسبو  أداء  المستدامة، ومؤشرات  التنمية  أهداف  4 الصورة 
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المواد الخام
تقليل نضوب الموارد الطبيعية 

من خالل التصميم؛ إلعادة 
االستخدام، ولإلرث

شهادة االستدامة
إظهار قيمة مضافة من خالل شهادة 

االستدامة للبنية التحتية األفقية والعمودية

أحداث وإدارة 
العمليات المستدامة

اإلخطار عن التقدم المستدام 
الُمَحقق واإلنجازات بطريقة شفافة 

وسريعة لألطراف المعنية

الحصول على شهادة 
آيزو 20121 إلدارة 

الفعاليات المستدامة

التطبيق الشامل 
الستراتيجية الحد من 

(GHG) الغازات الدفيئة

نشر تقارير االستدامة 
وفق اإلرشادات المعترف 

بها دوليا

إعادة استخدام مواد البناء 
المؤقت، أو توظيفها، أو 

تدويرها

االحتفاظ بالمواد الُمستخدمة 
في البناء الدائم لُتستخدم في 

مرحلة اإلرث

%75

%90

من معالم االستدامة 
مع الوعي التعليمي، أو 

الضمانات أو األنشطة.

%75

النفايات
تقليل كمية النفايات المنقولة 

إلى المكّب

(من وزن) النفايات الموزعة في مسارات مختلفة، أثناء 
عمليات البناء، وخالل التشغيل، وفي مرحلة التفكيك، 

لتحويل النفايات عن المكّب.

%85
(من وزن) النفايات الموزعة في مسارات مختلفة، أثناء 
عمليات البناء، وخالل التشغيل، وفي مرحلة التفكيك، 

الوعي باالستدامة
تمكين الزوار والمشاركين ومديري 

المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول 
للموارد، وفهمه والمشاركة فيه. 

الوعي باالستدامةالوعي باالستدامةالوعي باالستدامة
تمكين الزوار والمشاركين ومديري تمكين الزوار والمشاركين ومديري تمكين الزوار والمشاركين ومديري 

المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول 
للموارد، وفهمه والمشاركة فيه. للموارد، وفهمه والمشاركة فيه. 

المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول المنشآت من تقدير االستخدام المسؤول 

حصول مشاريع 
بناء إكسبو على 

الشهادة الذهبية 
من نظام الريادة في 

تصميمات الطاقة 
(LEED) والبيئة

تحقيق مشاريع البنية 
التحتية إلكسبو لشهادة 

امتياز من جائزة تقييم 
الجودة البيئية في الهندسة 

المدنية، والمعروفة باسم 
(CEEQUAL)

تقليل انبعاثات الكربون في 
إكسبو 2020 دبي

الكربون

(من وزن) النفايات الموزعة في مسارات مختلفة، أثناء (من وزن) النفايات الموزعة في مسارات مختلفة، أثناء 
عمليات البناء، وخالل التشغيل، وفي مرحلة التفكيك، عمليات البناء، وخالل التشغيل، وفي مرحلة التفكيك، 

الفعاليات المستدامة

من نظام الريادة في 
تصميمات الطاقة 

والبيئة (

تحقيق مشاريع البنية تحقيق مشاريع البنية 
التحتية إلكسبو لشهادة 

امتياز من جائزة تقييم 

حصول مشاريع 
بناء إكسبو على 

الشهادة الذهبية 
من نظام الريادة في من نظام الريادة في 

تصميمات الطاقة 
(LEED) والبيئة

تحقيق مشاريع البنية تحقيق مشاريع البنية 
التحتية إلكسبو لشهادة 

امتياز من جائزة تقييم 
التطبيق الشامل 

الستراتيجية الحد من 
الغازات الدفيئة (

التطبيق الشامل الجودة البيئية في الهندسة الجودة البيئية في الهندسة 
الستراتيجية الحد من 

الغازات الدفيئة (

الجودة البيئية في الهندسة 

%90

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء

مؤشر األداء مؤشر األداء

مؤشر األداء
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األثر
اإلقليمي

المساهمة
المحلية

التنفيذ
التنفيذ في موقع إكسبو

التحفيز
النطاق العالمي

التحفيز
النطاق العالمي

مطار أبوظبي الدولي

مطار آل مكتوم الدولي

مطار دبي الدولي

مطار البطين الخاص

50
دقيقة

30
دقيقة

Expo
2020

40
دقيقة

15
دقيقة

60
دقيقة
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اعتمد إكسبو 2020 دبي أكثر من 40 مؤشرا 
من مؤشرات األداء الرئيسية في 11 فئة، ويعمل 

إكسبو مع فرق التصميم والبناء على تحقيق 
أهداف مرحلة التأسيس والتشغيل. كما ُدمجت 

أربع فئات إضافية لمرحلة اإلرث في خطة إرث 
الرئيسية. إكسبو 

يهدف إكسبو 2020 إلى توسيع نطاق تأثيره 
إلى ما وراء حدود المكان وما بعد األشهر 

الستة من الحدث؛ إللهام التغيير على المستوى 
الوطني واإلقليمي والعالمي، وليؤدي إلى 

مستقبل مستدام

التأثير المستدام إلكسبو 2020 الصورة  5

موقع إكسبو 2020 دبي 
شهد عام 2018 نشاطا مكثفا من البناء في الموقع، حيث 
تحولت الموضوعات الفرعية إلى دليل معماري واضح دال 

على موقع إكسبو 2020 دبي. وانتهت العديد من المباني 
والمشروعات الرئيسية، من بينها جزء كبير من البنية التحتية. 
طات مختارة للدول، والمنظمات  وبدأت عملية تسليم ُمخطَّ
المشاركة في أبريل 2018؛ لبدء أعمال البناء في أجنحتها، 

في حين تم االنتهاء من جسر المترو في موقع إكسبو 
2020 دبي في يوليو من العام نفسه.

نظرا لطبيعة التنظيم في مرحلة ما قبل الحدث والتركيز 
على أنشطة التشييد في عام 2018، فإن التقرير عن 

إجمالي عدد العمليات وصافي المبيعات واإليرادات 

والرسملة اإلجمالية وكمية المنتجات والخدمات المقدمة غير 
قابل للتطبيق.

يقع إكسبو 2020 دبي الذي تبلغ مساحته 4.38 كيلومتر 
مربع في منطقة دبي الجنوب، واختير لتحقيق الكفاءة 

التشغيلية واللوجستية المثلى. إذ يمكن لثلث سكان العالم 
أن يصلوا إليه برحلة طيران ال تتجاوز أربع ساعات، كما أنه 

يقع في منتصف الطريق بين مدينتي دبي وأبوظبي. 
تخدم إكسبو 2020 دبي ثالثة مطارات، من بينها مطار آل 
مكتوم الدولي، الذي يبعد نحو ستة كيلومترات عن مركز 

موقع إكسبو. وسيكون إكسبو 2020 دبي أول حدث دولي 
استثنائي يمكن الوصول إليه بطريقة معقولة من ماليين 

األشخاص في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
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الرئيسي ط  الُمخطَّ   .v

ط الرئيسي ثالث من مناطق الموضوعات، ُيركز كل منها على أحد  يوجد في قلب الُمخطَّ
الموضوعات الفرعية، وتلتقي كلها في ساحة الوصل المركزية

ساحة الوصل
تقع ساحة الوصل في قلب موقع 
إكسبو 2020 دبي، وتعتبر بمثابة 

بوابة إلى كل األماكن الرئيسية. 
وتعمل القبة االستثنائية كنسيج 

متكامل لشاشة عرض فيديو 
بانورامية بزاوية مشاهدة 360 درجة، 

مما سيصنع تجربة غامرة يمكن 
مشاهدتها من السماء.

مناطق الموضوعات
تمتد مناطق الموضوعات على شكل بتلة 
ثالثية، من ساحة الوصل، حيث تتمتع كل 

دولة بجناح خاص بها، وتظهر التطورات 
الحضرية التقليدية في المنطقة جلية 

في التصميم، مع المباني الدائمة، 
وممرات الُمشاة، واألفنية.

1

2
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ط الرئيسي )يتبع( الُمخطَّ   .v

جناح دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

المبنى ُمعتَمد بشهادة بالتينية 
من نظام الريادة في تصميمات 

الطاقة والبيئة. اسُتوحي تصميمه 
المبتكر من صقر في وضع 

الطيران. يبلغ الطول الخارجي لكل 
جناح 70 مترا.

جناح التنقل
يتميز جناح التنقل - وهو مبنى 

معتمد بشهادة ذهبية من نظام 
الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة 
- بتصميم خارجي خاّلق، مع مسارات 

متموجة، ومناطق عرض ألحدث 
االبتكارات المتعلقة بالتنقل.

جناح االستدامة
طبقا لموضوعه الفرعي، يهدف جناح 

االستدامة - الحائز على شهادة 
بالتينية من نظام الريادة في 

تصميمات الطاقة والبيئة - ألن يكون 
استهالكه للطاقة ُمنعدما. تشمل 

مالمحه المستدامة 9300 متر مربع 
من األلواح الكهروضوئية الموضوعة 

على مظلة من الصلب، و4100 
متر مربع من األلواح الكهروضوئية 

موضوعة على 18 شجرة من “أشجار 
الطاقة”، ونظاما يقوم بترشيح وإعادة 

استخدام المياه المجمعة من خالل 
مظلة الصلب.

3

5

4
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ط الرئيسي )يتبع( الُمخطَّ   .v

الحدائق
توفر حديقتان رئيسيتان مساحة 
للفعاليات الخارجية في األماكن 

الكبيرة، باإلضافة إلى مناطق 
لألنشطة الترفيهية. وتشمل 

المرافق حمامات، وقاعات للصالة، 
ومنافذ لألطعمة والمشروبات. 

مجموع مساحات الحدائق يصل إلى 
45000 متر مربع.

6

مركز دبي للمعارض
 )DEC( سيكون مركز دبي للمعارض

بمثابة مكان متعدد األغراض، 
وُتعقد فيه الفعاليات.

7

ساحات الوصول
هناك أربعة مداخل لموقع إكسبو 

2020 دبي: ثالثة تؤدي إلى 
ساحات الوصول لكل منطقة من 

مناطق الموضوعات، ورواق لمدخل 
رابع يمتد من محطة المترو إلى 

مركز دبي للمعارض.

8
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ط الرئيسي )يتبع( الُمخطَّ   .v

محطة المترو
تعتبر محطة المترو جزءا من مسار 

ته هيئة الطرق  2020، وهو مسار مدَّ
والمواصالت )RTA( للوصول إلى موقع 

إكسبو 2020 دبي. ويتكون أسطول 
قطارات مسار 2020 من 50 قطارا، 

ينطلق أحدهاكل دقيقتين؛ لينقل 
المسار حوالي 46,000 مسافر في 

الساعة.

9

مواقف السيارات
سيتوفر نحو 30,000 موقف للسيارات 

في إكسبو 2020 دبي. اسُتخدمت 
رة الُمعاد تدويرها من  الخرسانة الُمكسَّ

مباٍن قديمة في بناء الطرق.

المباني الدائمة والبنية التحتية
جميع المباني الدائمة في موقع 

إكسبو 2020 دبي تسير في الطريق 
الصحيح؛ لتحقيق الحد األدنى من 

معايير الشهادة الذهبية من نظام 
الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، 

كما أن البنية التحتية هي األعلى 
تصنيفا في المنطقة، حاصلة على 

درجة التميز من جائزة تقييم الجودة 
البيئية في الهندسة المدنية.

11

10
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أوغندأنغوالإندونيسياأنتيغوا وبربوداألمانياأسترالياإسبانياأرمينيااألرجنتينأذربيجانإثيوبيا

بلغاريابلجيكاالبرتغالبربادوسالبرازيلالبحرينباكستانإيطالياأيرلنداإيرانأوكرانيا

والهرسكالبوسنة بوركينا فاسوبوتسوانابنمابنغالديشبليز
بولندا

توغوتشادتركمانستانتايلند

جمهوريةجزر مارشالجزر القمرجزر سليمانجزر البهاماالجبل األسودجامايكاتيمور- ليشتيتونغاتونستوفالو
أفريقيا 

الوسطى

الجمهورية 
التشيكية

جمهورية 
تنزانيا 

المتحدة
الجمهورية 

الدومينيكية
جمهورية كوريا

روسيا الرأس األخضردومينيكاجيبوتيجنوب أفريقيا
االتحادية

ساموارواندا

سانت فنسنت سان مارينو
وجزر غرينادين

سانت كيتس 
ونيفس

سويسراالسويدسورينامالسنغالسلوفينياسلوفاكياسري النكاسانت لوسي

جمهورية الصينالصومالصربياشيليسيشيلسيراليون
طاجيكستان

غريناداغاناغابونُعمان

غينيا غينياغياناغواتيماال
اإلستوائية

كرواتياكازاخستانقيرغيزستانفنلندافلسطينفرنساغينيا-بيساو

ليتوانياليبريالوكسمبرغ التفياكينياالكويتالكونغوكوستاريكاكوباكنداكمبودي

العربية مالويالمكسيكالمغربمصرماليزيامالطةليسوتو المملكة 
السعودية

المملكة 
المتحدة

موزامبيقموريتانيا

هايتينيوزيلندانيجيرياالنيجرنيبالالنمساالنرويجناوروناميبياموناكومولدوفاالنيج

الواليات المتحدة هولنداهنغارياالهند
األمريكية

اليوناناليمناليابان
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vi.  الدول المشاركة 

حتى اآلن، أكدت 192 دولة مشاركتها في إكسبو 2020، منها 136 دولة أعلنت مشاركتها رسميا.

192
دولة أكدت مشاركتها

136
دولة أعلنت مشاركتها رسميا
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الحوكمة   .vii

حوكمة الشركات    .1
التشريعية والقانونية  الخلفية 

باعتبارها البلد المضيف إلكسبو 2020 دبي، 
سُتنفذ دولة اإلمارات العربية المتحدة سلسلة 

من التدابير التشريعية والمالية؛ لتسهيل تنظيم 
الحدث الدولي عمال باتفاقية المكتب الدولي 

قعة في باريس في 22  للمعارض الدولية، والُموَّ
نوفمبر 1928، واللوائح الموضوعة لتنفيذها. تقوم 

حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطوير 
اإلجراءات القانونية والمالية والتنظيمية الالزمة؛ 
لتنظيم واستضافة الحدث الدولي بنجاح، امتثاال 

اللتزاماتها بموجب االتفاقية.

ولتحقيق هذا الهدف، أنشأت حكومة دبي اللجنة 
التحضيرية إلكسبو 2020 دبي، وُيشار إليها أيضا 

بـ “اللجنة العليا”، من خالل المرسوم رقم 49 
لسنة 2013. وُشِكلت اللجنة العليا لإلشراف على 

التخطيط والتنفيذ الشامل لمتطلبات وأنشطة 
إكسبو 2020 دبي.

استحدث المرسوم رقم 30 لسنة 2014، الصادر 
في 25 يونيو 2014، مكتب إكسبو 2020 دبي، 

ن  وُيشار إليه أيضا بـ “المكتب”، في حين عيَّ
المرسوم رقم 31 لسنة 2014 معالي ريم بنت 

إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون 
الدولي، كمدير عام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

في 12 ديسمبر 2015، اندمج مكتب شركة إكسبو 
2020 دبي ذ.م.م في دائرة التنمية االقتصادية. 
وأنشأت الشركة مجلس إدارة؛ لتقديم المشورة 

للمدير العام حول تطور العمليات، واإلشراف على 
إكسبو 2020 دبي؛ ولتقديم التقارير إلى اللجنة 

العليا من خالل المكتب.

تتولى كل إدارة في إكسبو 2020 مهمة امتثالها 
للقوانين واللوائح الُمنطبقة عليها، وخصص 

إكسبو فريقا للتدقيق الداخلي، ُيراقب امتثال كل 
إدارة للقوانين وفقا لعملياتها. وُتشرف إدارة عليا 

على عملية التدقيق، لضمان االمتثال الكامل 
للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات 

المتحدة. العربية 

ُأنشئت اللجنة العليا من أجل مركزية القرارات 
االستراتيجية؛ لتكون تحت إشراف سمو الشيخ 

أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس 
المجلس التنفيذي إلمارة دبي. وُشكلت اللجنة 

العليا؛ لتسهيل وتنسيق المقاربة الحكومية؛ 
لتخطيط الحدث وتنفيذه. تشمل مهام 

وصالحيات اللجنة العليا التالي:
    وضع الخطة االستراتيجية؛ لتنظيم عمل 

اللجنة من أجل تحقيق أهدافها
    التحضير لتنفيذ إكسبو 2020 دبي

    تقييم قدرة البنى التحتية على استضافة 
إكسبو 2020 دبي )مثل قطاعات السياحة 

والصحة، وشبكة النقل البري(.
    تحديد متطلبات دبي من معدات، ومرافق 

مالية وفنية وإعالمية واقتصادية وسياحية؛ 
الستضافة إكسبو 2020

    التنسيق مع كل الجهات الحكومية والخاصة 
داخل وخارج إمارة دبي بشأن كل الجوانب 

المتعلقة بإكسبو 2020 دبي
    اختيار موقع إقامة إكسبو 2020 دبي

    تحديد البرامج والفعاليات والمعارض ذات 
الصلة بإكسبو 2020 دبي

    اإلشراف على التسويق والترويج إلمارة 
دبي )محليا وإقليميا ودوليا(؛ لضمان نجاح 

إكسبو 2020 دبي
    االستمرار في جذب الرعاة من الشركات 

والهيئات المحلية واإلقليمية والدولية إلى 
دبي التي تستضيف إكسبو 2020 دبي

    اإلشراف على الدعاية الخاصة بإكسبو 
2020 دبي ودعمها بمساعدة الشركات 

والكيانات المتخصصة في هذا المجال
    إدارة أي وظائف وسلطات أخرى تراها 

اللجنة مناسبة إلنجاز مهمتها
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ينتمي أعضاء اللجنة العليا إلى عدد من المؤسسات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مما يجعلهم 
يجلبون معهم الكثير من الخبرات. أعضاء اللجنة هم:

العليا اللجنة 

سمو الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم

رئيس هيئة دبي للطيران المدني   
رئيس اللجنة العليا إلكسبو 

2020 دبي

معالي الدكتور سلطان بن 
أحمد الجابر 

وزير دولة، عضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني 

لإلعالم
2020 دبي  عضو اللجنة العليا إلكسبو

سعادة هالل سعيد المري
مدير عام دائرة السياحة والتسويق 

التجاري بدبي
عضو اللجنة العليا إلكسبو 2020

دبي

معالي محمد إبراهيم 
الشيباني

مدير عام ديوان صاحب السمو 
حاكم دبي، 

نائب رئيس اللجنة العليا إلكسبو 
2020 دبي

سعادة محمد العبار
رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية
عضو اللجنة العليا إلكسبو 2020

دبي 

سعادة خليفة الزفين
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة 

دبي للطيران
عضو اللجنة العليا إلكسبو 2020

دبي

معالي ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي

وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي
المدير العام لمكتب إكسبو

2020 دبي

سعادة مطر محمد الطاير
رئيس مجلس اإلدارة والمدير 

التنفيذي لهيئة الطرق والمواصالت
عضو اللجنة العليا إلكسبو 2020

دبي

سعادة اللواء عبد الله 
خليفة المري

القائد العام لشرطة دبي
اللجنة العليا إلكسبو 2020 عضو

دبي

معالي الشيخ سلطان بن 
طحنون آل نهيان

عضو المجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي

عضو اللجنة العليا إلكسبو 
دبي 2020

سعادة داود عبد الرحمن 
الهاجري

مدير عام بلدية دبي
عضو اللجنة العليا إلكسبو 2020

دبي
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فريق إكسبو 2020 في المكتب 
الدولي للمعارض في باريس، 
فرنسا بعد أن إعالن فوز دبي 

باستضافة إكسبو 2020 )الصورة 
في نوفمبر 2013(

من أجل ضمان الكفاءة والشفافية عبر اإلشراف 
المباشر لهذه اللجان على جميع عمليات التمويل 
والمشتريات والتعاقد أنشأت اللجنة العليا اللجان 

التالية: المتخصصة 

لجنة المالية والموازنة 
وهي مسؤولة عن الدعم المالي إلكسبو 2020، 

واإلشراف على وضع الميزانية، وصرف األموال 
الُمخصصة

لجنة العقود والمناقصات
وهي مسؤولة عن اإلشراف على عمليات الشراء، 

وتنفيذ المناقصات المطلوبة؛ إلنجاز العمل في 
إكسبو 2020 دبي

لجنة الحوكمة
وهي مسؤولة عن حماية حوكمة إكسبو 2020 

دبي، ووضعها محل تقدير واحترام كافة األقسام 

المكتب   .2
ُيعتبر مكتب إكسبو 2020 دبي كيانا حكوميا، 

يتمتع بصالحياته القانونية والمالية، وصالحيات 
مباشرة من حكومة دبي. يعمل المكتب كهيئة 

تنفيذية لّلجنة العليا، ويتولى المهام والصالحيات 
التالية:

     اإلشراف على استعدادات تنفيذ إكسبو 

2020 دبي
     التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة؛ 

لضمان توفير البنى التحتية المناسبة؛ 
الستضافة إكسبو 2020 دبي )مثل 

المرافق السياحية والصحية وشبكات النقل 
البري(

     التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان وفاء 

دبي، وامتالكها لجميع المتطلبات، من 
معدات، ومرافق مالية وفنية وإعالمية 

واقتصادية وسياحية؛ الستضافة الحدث
     التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، 

محليا ودوليا، بشأن جميع األمور المتعلقة 
بإكسبو 2020 دبي

     الترويج للحدث، وتسويقه محليا وإقليميا 

ودوليا؛ لضمان نجاحه. 
     جذب الرعاة من الشركات والهيئات المحلية 

واإلقليمية والدولية إلى دبي التي 
تستضيف إكسبو 2020 

     القيام بأي وظائف، وسلطات أخرى تكلفها 

بها اللجنة العليا

تشغل معالي ريم الهاشمي منصب المدير العام 
إلكسبو 2020 دبي، وهي عضو اللجنة العليا. 
وبالتالي فإنها تتولى مسؤولية تقديم التقارير 

عن مدى تقدم المكتب، وفروعه في اجتماعات 
العليا.  اللجنة 

الشركة    .3
من أجل المساعدة في التسليم واالستضافة 
التشغيلية إلكسبو 2020 دبي، قام المكتب 

بتضمين إكسبو 2020 دبي )شركة ذ.م.م( في 
دائرة التنمية االقتصادية في 2015. وقد أنشأ 

اآلن مجلس إدارة، ولجان مجلس اإلدارة وهيكلة 
إدارية للحوكمة؛ لتشرف مع المدير العام على 

التطوير التشغيلي إلكسبو 2020 دبي، وتدعم 
تقديم التقارير عن المعلومات - في الوقت 

المناسب - من خالل المكتب إلى اللجنة العليا.

من المتوقع أن تمتد عضوية مجلس اإلدارة إلى 
ثالث سنوات، وتخضع للمراجعة السنوية. تحتفظ 

الشركة بسجل للمصالح لتحديد أي تضارب 
محتمل في المصالح.
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إطار الحوكمة  .4
ُوضع هيكل تنظيمي وإطار حوكمة للوفاء بااللتزامات الدولية التي قبلتها دولة اإلمارات العربية المتحدة 

باستضافة إكسبو 2020 دبي، وأيضا لتسهيل إقامة الحدث بفعالية وشفافية ونجاح.
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DGO
مكتب المدير العام

EXB
مكتب إكسبو

PTL
التشريفات

األقسام  الفروع

MMS
صناع اللحظة

اللجنة العليا

لجنة جاهزية لجنة المالية لجنة المشتريات
المدينة

SCY
األمن

STB
االستدامة

PMO Portfolio
مكتب إدارة المشروعات

CSE
أمانة الشركة

CMP
االمتثال

GVN
الحوكمة وإعداد التقارير

PDM
إدارة تسليم المشروعات

PRM
إدارة مخاطر المشروعات

CER
االحتفاالت

CMS
االتصاالت

  STC
االتصاالت االستراتيجية

  PRS
المكتب اإلعالمي

  MED
عمليات اإلعالم

  MPA
الشراكات اإلعالمية

EXL
إكسبو اليف

  PRO
البرامج

   COS
تنازل

SBI  شمولية 
االستراتيجية واألعمال 

   PDY
اإلنتاج والتسليم

   SPR
مشاريع خاصة

IAD
التدقيق الداخل

الموارد البشرية،  HRD
والقوة العاملة، والمتطوعون

التوطين وأكاديمية  EMI
إكسبو

عمليات الموارد  HRO
البشرية

االتصاالت الداخلية،  IET
التواصل والتدريب

VOL
المتطوعون

WKF
القوة العاملة

PRD
المشتريات

IOO
مكتب العمليات المتكاملة

PAR
الشراكات

LAR
الترخيص والبيع بالتجزئة

FNA
المالية

CON
العقود

LEG
قانوني

OPF
عمليات المناطق األمامية 

ACR
شهادة االعتماد

GSE
االستدامة

TTP  المرور، والنقل، 
ومواقف السيارات

  VMA
إدارة المرافق 

  EDO
مكتب تنفيذ الحدث

   FOP
عمليات األسطول

  OPB
عمليات المناطق الخلفية

  CWM
إدارة التنظيف والنفايات 

LOG  الخدمات اللوجستية 
والتخزين

  SMA
إدارة الموقع

  LLD
مكتب المالك

  BSD
دعم األعمال

   IPO
عمليات المشاركين الدوليين

  OSS
المنصة المتكاملة للخدمات

  VIL
قرية إكسبو

RED
تطوير وتسليم الموقع

OVL
غطاء

WWM
رعاية العمال

الصحة والسالمة،  HSE
والبيئة، والجودة

PPD
تسليم أجنحة الشركاء

IBE
انخراط الشركات الدولية

اإلدارة الوطنية  IPC
للشركاء الدوليين

المؤسسات الدولية  NOP
والمشاركون غير الرسميين

محتوى المشاركات الدولية  IPP
وبرامج التفاعل المجتمعي

  CEN
المجتمعي التفاعل 

IFT
االبتكار وتقنية المستقبل

API
الذكاء التطبيقي 

CSR  األمن اإللكتروني 
والصمود عبر األزمات 

  INC
المحتوى الذكي

  VAR
تحقيق القيمة

  IMT
التقنية الغامرة

TNL
مختبر السرد

SAM
المبيعات والتسويق

MKT
التسويق

  DTM
تسويق الجهات التجارية

  TIK
نظام التذاكر

  ANL
التحليالت

  RES
البحث

VEI
شمولية تجربة الزوار

SDI
شمولية تصميم الموقع

EXH
المعارض

LDI
تطوير اإلرث وأثره

  ART
المشاريع الفنية والثقافية

  VEC
شمولية تجربة زوار المدينة

MPV
جناح التنقل

D20
دستركت 2020

SPV
جناح االستدامة

  SCH
برنامج إكسبو للمدارس

OPV
جناح الفرص

OBT
إكسبو 360

قســم الرئيس التنفيذي حوكمة خارجية
للشؤون المالية

قســم الرئيس التنفيذي 
الدولية للمشاركات 

قسم المدير العام 
التنفيذي قسم العملياتوالمدير 

قســم الرئيس التنفيذي 
لشــؤون التفاعل المجتمعي

قســم الرئيس التنفيذي لجنة
للتطوير والتســليم العقاري

قســم الرئيس التنفيذي 
للتقنية

قســم الرئيس التنفيذي قســم نائب المدير التنفيذي
للتطويــر العقاري والجودة

قســم الرئيس التنفيذي 
لتجربة الزائر

أساسي

IOO - 2020 يخضع لنظام التحكم بالتغيير الخاص بقوانين إكسبو*
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الشمول أ. 
الُمستدام األثر  وتقييم  المعنية،  األطراف   .i

1 إكسبو 2020 دبي شركة ذ.م.م 

وموظفوه
2 المشاركون الدوليون

ِردون 3 البائعون والُموَّ

4 المجتمع المحلي والمتطوعون

المدني 5 المجتمع 

6 مستشارو البناء، المتعاقدون والعاملون

7 الشركاء

8 برامج الشباب والمدارس

9 الهيئات والسلطات الحكومية

الشكل  6  فئات األطراف المعنية

29

المعنية األطراف  تعيين   .1
تضمنت عملية تعيين األطراف المعنية في 

إكسبو 2020 دبي تخطيطا شامال للكيانات ذات 
الصلة في الدولة. تم تقييم ذلك مقارنة باألحداث 

الدولية الرئيسية السابقة مثل إكسبو 2015 
ميالنو؛ لضمان تلبية ما حققته األحداث الدولية 

السابقة، بل وتجاوزها إن أمكن. وُحددت األطراف 
المعنية في البداية وفقا إلطار المنظمة الدولية 

للمعايير “آيزو”، الذي يحدد على األقل األطراف 
المتوقع أن تتأثر بأنشطة وخدمات إكسبو 2020 

دبي، وتتأثر أيضا بشكل معقول باستراتيجيات 
تنظيم الحدث وأهدافه.

تغطي الفئات النهائية الشاملة لألطراف المعنية 
جميع المستفيدين األساسيين من إكسبو 2020. 
ويشمل ذلك الهيئات اإلدارية البارزة مثل المكتب 

الدولي للمعارض، والمنظمات الحكومية في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والموظفين 
المتطوعين، وزوار الحدث الدولي على حد 

سواء. يوضح الشكل 6 األطراف المعنية بتقرير 
2018. تم اعتماد فئات أطراف معنية - إلى حد 

كبير - في إطار المنظمة الدولية للمعايير “آيزو”، 
ن منظمات نقابية عمالية في  ومع ذلك، لم ُتضمَّ

تقييم األثر الُمستدام؛ ألنه بموجب قانون دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، يتم توجيه العمال 
المغتربين للجوء إلى وزارة العمل فيما يخص 

جميع الشكاوى المرتبطة بالعمل. عالوة على 
ذلك؛ ولمنع االستبعاد التام لهذه الفئة، ُصممت 

مناقشات موضوعية مع أطراف معنية داخلية 
وخارجية، بحيث تكون شاملة لجميع مستويات 

الموظفين. تفاعل 
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بدأ تعيين األطراف المعنية في 18 أبريل 2018، 
إذ شارك رؤساء اإلدارات المختلفة في إكسبو 

2020 في جلسة توعية استضافها فريق إكسبو 
2020 دبي لالستدامة. كان الغرض من الجلسة 

ضمان إطالع جميع اإلدارات بشكل كامل على 
قرار إكسبو بإصدار تقريره الخاص باالستدامة وفق 

معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير.
الجلسة: تضمنت 

    عملية ومسار تطوير تقرير االستدامة
    تفاصيل تقرير معايير المبادرة العالمية 

إلعداد التقارير
    مفهوم “األثر الُمستدام” وتصنيف 

موضوعاته
    كيف يتم تحديد األطراف المعنية وأهمية 

المبكرة المشاركة 
    كيف قدمت فعاليات إكسبو الدولية 
السابقة تقارير االستدامة الخاص بها.

    المعلومات التي سُتطلب من كل قسم

مشاركة األطراف المعنية  .2
في منتصف عام 2018، ُعقدت ثالث ورش 

عمل حول األثر الُمستدام فيما يخص األطراف 
المعنية لموظفي اإلدارة العليا في إكسبو 

2020، وكذلك للموظفين، واألطراف المعنية 
الخارجية. ُصممت هذه الجلسات للتأكد من أهمية 

الموضوعات الجوهرية والبيئية واالجتماعية 
المدرجة في القائمة المختصرة، والتي تتناغم 

بشكل كبير مع شعار إكسبو 2020، فضال 
عن الموضوعات الفرعية، والقيم، واألهداف 

االستراتيجية. اختيرت الموضوعات الجوهرية مع 
األخذ في عين االعتبار اختيار الموقع والتوظيف، 
وتدريب القوى العاملة، وشراء اإلمدادات، وإدارة 

التأثير المجتمعي، وإمكانية وصول أصحاب الهمم.

تتكون األطراف المعنية الداخلية من موظفي 
اإلدارة العليا إلكسبو 2020 دبي، وجميع ممثلي 

الموظفين، بما في ذلك مجموعات العمل 
والمقاولين. والمتطوعين 

الشكل  7  األطراف المعنية الخارجية الذين حضروا 
ورشة عمل األثر الُمستدام لـ إكسبو 2020 

الشكل  8  قسم األطراف المعنية الداخلية 
إلكسبو 2020

1 قسم التنمية االقتصادية

2  قسم السياحة والتسويق التجاري

3  مطارات دبي

4  المكتب اإلعالمي لحكومة دبي

5  بلدية دبي

6  شرطة دبي

7  وزارة التغير المناخي والبيئة

8  وزارة الخارجية والتعاون الدولي

9  وزارة الموارد البشرية والتوطين

10  هيئة الطرق والمواصالت

11  وزارة األمن الغذائي

12  الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء

13  الهيئة االتحادية للكهرباء والماء

14 سيمنس

15  بيبسي كو

16  يو. بي. إس

17  اينوك

1 المكتب

2 العقار والتسليم

3 تطوير اإلرث وأثره

4 تجربة الزوار

5 المحتوى والبرامج

6 عمليات الحدث الدولي

7 إكسبو اليف

8 الصحة والسالمة، والجودة، وضمان البيئة

9 الشؤون التجارية والشراكات

10 االستدامة

11 الموارد البشرية، القوة العاملة والمتطوعون

12 التصميم والغطاء

13 الدعم التجاري

14 مكتب إدارة المشروعات

15 المشتريات
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األثر الُمستدام   .3
ُطلب من المشاركين في ورش العمل تصنيف 

أهمية تأثير كل موضوع بمقياس من 1 إلى 10، 
حيث يمثل 1 “غير مهم” و 10 “مهم للغاية”. تم 

اختيار الموضوعات المدرجة في القائمة القصيرة 
من المعايير القياسية الخاصة بـالمبادرة العالمية 

إلعداد التقارير، وهي ُمبّينة بالجدول 1.

الموضوع األساسي رقم المبادرة  
العالمية إلعداد

التقارير

الطاقة  302
الماء  303

الصحة والسالمة المهنية  403
االنبعاثات  305

النفايات الصلبة والسائلة  306
األداء االقتصادي  201

المواد الخام  301
االلتزام البيئي  307

االلتزام االجتماعي –  419 
االقتصادي  

تقييم حقوق اإلنسان  412
المحلي المجتمع   413

ِرد البيئي تقييم الُموَّ  308
عدم التمييز   406

التدريب والتعليم  404
الحضور السوقي  202

التوظيف  401
عمالة األطفال  408

االبتكار  )ال يوجد( 

الجدول  1  الموضوعات الجوهرية المحددة 
بصفة نهائية 
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سلسلة اإلمدادات   .1
يوجد لدى اللجنة العليا إلكسبو 2020 دبي 

لجنة متخصصة للعقود والمناقصات مسؤولة 
عن اإلشراف على عملية الشراء والمناقصات 

فيما يخص العمل المنجز في إكسبو 2020 دبي. 
ُنظمت العملية وصودق عليها من خالل إرشادات 

محددة تتعلق باختيار المواد، وخفض انبعاثات 
الكربون.

للتأثير إيجابيا على ممارسات قطاع البناء في 
الحدث االستثنائي وفي المنطقة ككل، تعمل 

ِردين لزيادة وعيهم  اللجنة مع المقاولين والُموَّ
بشأن قضايا االستدامة، كما دمجت اللجنة 
مؤشرات األداء الرئيسية في عقودهم. إن 

مؤشرات األداء الستراتيجية مشتريات إكسبو 
2020 دبي المستدامة مستوحاة من سياسة 

إكسبو 2020 دبي البيئية، والمبادئ التوجيهية 

المستدامة الشراكات   .ii

للمواد المستدامة، وهي تطبق على جميع 
المقاولين الذين يستخدمهم إكسبو 2020، 

بما في ذلك المتعهدين الخارجيين من وكالء 
التسليم والمطورين والمشاركين.

بسبب نشاط البناء المكثف في الموقع، 
ط للهياكل، يتطلب اختيار  والتفكيك الُمخطَّ

المواد المستدامة إلكسبو 2020 دبي فهم 
جوانب المواد المتعددة، ودمجها )بما في ذلك 

المحتوى المعاد تدويره، والكربون الُمدمج، 
وتوفير المصادر اإلقليمية، واختيار المواد التي ال 

يكون لها تأثير سلبي على جودة البيئة الداخلية(. 
عالوة على ذلك، يجب على المقاولين إثبات 

االمتثال إلرشادات إكسبو 2020الخاصة بالمواد 
المستدامة، كما هو ُمفّصل في الجدول 2.

المنتجات

صلب

كل المواد الخام

شهادة

  عضوية في برنامج العمل 
المناخي للجمعية العالمية للصلب

 BES( ،أو )CARES( معيار استدامة  
6001( أو ما يعادله 

   من البيان البيئي للمنتج إلى قواعد 
فئة المنتج

  معتمد من قبل مبادرة المصادر 
المسؤولة لـ  )WBCSD( الستدامة 

اإلسمنت 

  استبدال إسمنت بورتالند بالرماد 
المتطاير، أو غبار السيليكا و/أو 

)GGBS( حبيبات خبث األفران العالية

  مجلس رعاية الغابات
  شهادة برنامج المصادقة على 

 )PEFC( شهادة الغابات

)BES 6001( شهادة  
 )CCA( رة   مجموع الخرسانة الُمكسَّ

في إنتاج الخرسانة بالتوافق مع 
)BS 8500( متطلبات

  معايير )ACI 555R( الجمعية 
 )ASTM( األمريكية الختبار المواد

ذات الصلة
  إعادة االستعمال وفقا لمعايير 

  )AASHTO( و )ASTM(

  الميثاق الصناعي للمجلس 
األوروبي لُصّناع الفاينيل إلنتاج 

الكلوريد متعدد الفاينيل وكلوريد 
الفاينيل

 إعالن البيان البيئي للمنتج
 شهادة

 دليل على العضوية

  شهادة سلسلة الحراسة )CoC( مع 
الرموز أو األرقام التسلسلية

  نسخة من الشهادة

 نسخة من الشهادة
 نتائج تحليالت المختبر

 شهادة
 صحيفة بيانات المنتج

  نسخة من شهادة و/ أو نظام اإلدارة 
  شهادة المنظمة الدولية للمعايير   وثيقة إثبات االمتثال

“آيزو” 
  شهادة خطة اإلدارة والتدقيق 

)EMAS( البيئي

  نظام اإلدارة البيئية المعتمد من 
صاحب العمل

 )BS EN ISO 9001( شهادة اعتماد  
من المنظمة الدولية للمعايير “آيزو” 
)BS OHAS 18001( شهادة اعتماد  

شرط التقديم

 إعالن البيان البيئي للمنتج
 دليل على العضوية 

الجدول  2  نظرة عامة على متطلبات االمتثال للمواد األساسية

ِردين الذين لديهم أكثر من 250 موظفا للُموَّ

خرسانة

الخشب

اإلجمالي

 الكلوريد متعدد
 الفاينيل
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تستهدف مؤشرات األداء الختيار المواد أيضا الحد 
األدنى من أهداف المشتريات التالية: 

  يجب على المقاولين دمج تقييم لالستدامة 
في عملياتهم الشرائية لجميع المواد 

والمنتجات. 
  يجب أن تكون 95 في المئة من المواد 

الُمشتراة متوافقة مع إرشادات إكسبو الخاصة 
المستدامة. بالمواد 

  كما يجب على المقاول - إذا أمكن - الترتيب 
ِردين؛ الستعادة مغلفات المنتجات  مع الُموَّ

التي ُتسلم إلى الموقع.
  يجب أن يحتوي وقود الديزل المستخدم في 
الموقع على وقود الديزل الحيوي بنسبة 20 

في المئة على األقل، إذا كان ذلك ممكنا تقنيا.
  يجب أن تتوافق أي تغييرات تطرأ على المواد، 

أو المنتجات التي يوصي بها المقاول مع 
أهداف االستدامة الشاملة للمشروع، والتي 

يجب أن تحظى بموافقة مهندس الموقع.

في 2018، منح إكسبو 2020 دبي 2336 عقدا، 
تم تقسيمهم بين 81 جائزة استراتيجية و2255 

جائزة تكتيكية. وقد منح 1244 عقدا من إجمالي 
العقود إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. يتم 
تحديد أهمية العقود بناء على مستوى العقد، 

والقيمة التي ُيضيفها إلى المؤسسة، والمخاطر 
المحتملة. تتضمن العقود فقرات تخص رفاهية 

العمال وحقوق اإلنسان ألنها تخضع لتقييم 
رفاهية العمال. عالوة على ذلك، يجب على جميع 

الشركات التي تسجل في السوق اإللكتروني 
إلكسبو 2020 دبي التوقيع على مدونة قواعد 

سلوك البائعين. سيستمر إكسبو 2020 دبي في 
التواصل بنشاط مع الشركات المحلية واإلقليمية 

والدولية من جميع األحجام بروح شعاره تواصل 
العقول وُصنع الُمستقَبل.

في 2018، منح إكسبو 2020 دبي 2336 عقدا، تم تقسيمهم بين 81 جائزة 
استراتيجية و 2255 جائزة تكتيكية. وقد تم منح 1277 عقدا من إجمالي العقود 

إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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شراكات إكسبو 2020 دبي  .2
طور إكسبو 2020 دبي شبكة قوية من الشركاء 

الذين يلعبون دورا حيويا في تنفيذ حدث ناجح 
على مستوى عالمي، وسوف تدعم شبكة 

الشركاء تجربة زوار الحدث الدولي وإرثه.

انتهى عام 2018 بالنسبة إلكسبو 2020 دبي، 
ومزيج من الشركاء المحليين والدوليين. وخالل 

عام 2018، ُأضيف “المزود الرسمي” كفئة 
شراكة جديدة. نؤمن بقوة االتصاالت، فهي في 

قلب إكسبو 2020 دبي. وهذا ما يقود الرؤية 
واالستراتيجية؛ لرعاية شراكات ذكية وقوية 

ومستدامة عبر الثقافات، والمؤسسات واألجيال. 
سّخر منظمو إكسبو 2020 دبي جميع الموارد 
المتاحة لديهم؛ لجذب مجموعة من المشاركين 

الذين يمثلون الدول المتقدمة والنامية، 
والمنظمات متعددة األطراف، والشركات من 

القطاعات والمؤسسات التعليمية ذات الصلة.

يهدف إكسبو 2020 دبي ألن يكون حدثا دوليا 
من خالل دمج العديد من المنظمات والقادة في 

البحث والتطوير، والعمل معا؛ لمواجهة تحديات 
االستدامة الدولية، عبر إيجاد حلول عملية 

للمشكالت الحقيقية. ستساعد خبراتهم وتجاربهم 
على إعادة عرض الموضوعات الفرعية إلكسبو 

2020 دبي، واستحداث تجارب ملموسة وجذابة 
للزوار، وتأكيد رؤية إكسبو 2020 دبي األساسية 

لالبتكار والشراكات العالمية.

يمثل تركيز إكسبو 2020 دبي على االبتكار، عبر 
وجهات نظر متنوعة، مثل: تسليط الضوء على 

القيادة اإلبداعية والديناميكية، والرغبة في 
التعاون من أجل التغلب على تحديات التبعية 

وعدم التوازن. ومن ثم سيشكل صورة وسمعة 
جديدة، ليس للمشاركين األفراد فحسب، بل 

أيضا لروح شراكة إكسبو 2020 دبي العالمية، إذ 
سيستفيد جميع المشاركين من الفرصة لعرض 

رؤيتهم وإنجازاتهم للجمهور العالمي في إكسبو 
2020 دبي، وللوصول إلى قطاعات ال تعد وال 
تحصى في االقتصاد المحلي واإلقليمي، وهو 
ما سيجعلهم متمكنين في المنطقة مستقبال. 

ُيخصص جزء من إرث إكسبو 2020 دبي؛ لتعزيز 
قدرات سلسلة التوريد في دبي، من خالل تنفيذ 
التشريعات المالئمة لألعمال، تشجيعا للشراكات 

األجنبية واالستثمار في التصنيع المحلي، 
وتقديم الخدمات. يكمن هذا اإلرث في الشراكات 
والمشاريع التي ُشكلت خالل الحدث االستثنائي، 

 والتي ستستمر في النمو واالزدهار لما بعد 
عام 2020.

سُيساهم إكسبو 2020 دبي في نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي بشكل كبير، وفي استحداث 
وظائف، وفي المساعدة على تعزيز الشراكات 

المفيدة لكل األطراف المعنية. يعتبر االنتقال إلى 
مرحلة ما بعد إكسبو 2020 دبي )سواء من خالل 

االحتفاظ بهياكل األجنحة في موقع الحدث، أو 
روابط النقل إلى جزء آخر من المدينة، أو المنطقة، 

أو العالم(، تجسيدا عالميا للخبرات والصالت 
 والشراكات التي ستتطور من خالل إكسبو 

2020 دبي.
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فئة شريك أول رسمي إلكسبو 2020 دبي

موانئ دبي اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

الشريك األول الرسمي  الفئة /  
العالمية  للتجارة  التصنيف 

موانئ دبي العالمية هي إحدى رواد التجارة البحرية والبرية 
العالمية. تمتلك وتدير 77 محطة على مستوى العالم بما في ذلك 
ميناء جبل علي، على بعد أقل من 10 كم من موقع إكسبو 2020 
دبي. ستلعب موانئ دبي العالمية دورا حيويا في سلسلة التوريد 

إلكسبو 2020 دبي، مما سيسمح بحضور 192 دولة. وبصفتها 
داعما نشطا لالبتكار والمؤسسات الناشئة - محليا ودوليا - سُتكّمل 

موانئ دبي العالمية العديد من مبادرات إكسبو 2020 دبي.

سيسكو  اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

شريك الشبكات الفئة /  
الرقمية الرسمي التصنيف 

ستعمل سيسكو على توفير اتصال آمن لكل المشاركين في 
الحدث، من خالل حلولها المميزة، وخبراتها الكبيرة في هذا المجال. 

توفر سيسكو بنية تحتية، وتواصل باستمرار التعلم والتكيف 
والحماية، مما يجعلها نموذجا للتجربة الرقمية الكاملة التي 

يتم تقديمها في إكسبو 2020 دبي. وستمكن الشركة الزوار 
والعارضين والمنظمين من االتصال في أي مكان، وبواسطة أي 
جهاز، بأمان وموثوقية وسالسة. سيستخدم إكسبو 2020 دبي 
أيضا عالمات )VISION( التابعة لسيسكو للمساعدة في تقديم 

المعلومات والخبرات في جميع أنحاء إكسبو 2020 دبي بطريقة 
تعزز مشاركة الحضور.

أكسنتشر اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

الشريك الرسمي للخدمات الرقمية الفئة /  
)باالشتراك مع اتصاالت( التصنيف 

ستضمن أكسنتشر، من خالل عملها الوثيق مع مجموعة اتصاالت، 
تكامال عالمي المستوى بين مختلف أنظمة تقنية المعلومات 

واالتصاالت والحلول المبتكرة؛ لتلبية االحتياجات الرقمية للزوار 
والمنظمين والمشاركين. ستتكفل أكسنتشر أيضا بتصميم وبناء 

وتشغيل حلول في عدد من المجاالت مثل: الدعم االفتراضي، 
واألعمال الذكية، والتحليالت، وتطبيقات الهاتف والعالقات بين 

الضيوف.

طيران اإلمارات اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

الناقل الجوي الرسمي   الفئة /  
التصنيف

ستلعب طيران اإلمارات دورا رئيسيا في نقل الزوار إلكسبو 2020 
دبي. ستكون طيران اإلمارات موزعا مرخصا للتذاكر وستستخدم 

شبكة خطوطها الواسعة التي تضم أكثر من 150 وجهة لدعم 
تسويق واتصاالت إكسبو 2020 دبي. كما ستقدم طيران اإلمارات 

خدمات الضيافة والدعم للمشاركين في الحدث االستثنائي.

ساب  اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

الشريك الرسمي لبرامج الفئة /  
المبتكرة المؤسسات  التصنيف 

ستشارك ساب )SAP( في ابتكار أنظمة تقنية في الوقت الفعلي 
تتيح للمنظمين والعارضين تحليال فوريا للبيانات، وتحديد توجهات 

الزوار. ستساعد هذه التحليالت على تكييف تجربة كل زائر وفقا 
لميوله، وتفضيالته الشخصية. يتوقع إكسبو 2020 دبي تشغيل 

أكثر من 20 حال في الوقت الفعلي اعتمادا على تقنية التخزين 
)SAP HANA( وتقنية )SAP S/4HANA( لرجال األعمال.

اتصاالت اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

الشريك الرسمي لالتصاالت الفئة /  
الشريك الرسمي للخدمات   التصنيف 

الرقمية  )باالشتراك مع أكسنتشر(  

اتصاالت هي مزود الخدمات اإلماراتي الرائد في مجاالت 
االتصاالت والتقنية على المستوى الدولي. ستزود اتصاالت 

موقع إكسبو بالبنية التحتية؛ للتواصل واالتصاالت لُتمكن إكسبو 
من تقديم أحدث الخدمات الرقمية للزوار والمشاركين. مما يُبث 

الحياة في موضوعات إكسبو. كما ستوفر اتصاالت خدمة االنترنت 
السلكيا )واي فاي( عالية السرعة قادرة على خدمة مئات اآلالف 

من المستخدمين في أوقات الذروة.
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فئة شريك أول رسمي إلكسبو 2020 دبي )يتبع(

ماستركارد  اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 
الشريك الرسمي  الفئة /  

المدفوعات لتقنية  التصنيف 

تتمثل الشراكة في تطوير حلول دفع مبتكرة تساعد على تقديم 
تجربة شخصية، وسلسة، بدون استخدام النقد لماليين الزوار من 

جميع أنحاء العالم. ستقدم ماستركارد حلولها المبتكرة للدفع، 
باستخدام التقنية بما في ذلك الواقع المعزز واالفتراضي، وتقنية 

القياسات الحيوية، مثل التعرف على الوجه، وبصمات األصابع، 
باإلضافة إلى طرق الدفع الجديدة، ومنها التقنيات التي ال تعتمد 

على اللمس.

بنك اإلمارات دبي الوطني  اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

الشريك المصرفي الرسمي    الفئة /  
التصنيف 

بنك اإلمارات دبي الوطني هو الشريك الرسمي للخدمات 
المصرفية في موقع الحدث، بتوفيره ماكينات الصراف اآللي و 
“بنك المستقبل” في الموقع، حيث تقدم المجموعة المصرفية 
- مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة - مجموعة متنوعة من 
الخدمات للزوار والمشاركين والمنظمين، مثل معامالت الدفع 

اإللكتروني للتجار، والخدمات المصرفية اإلسالمية، وخدمات صرف 
العمالت األجنبية.

بيبسي كو  اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

شريك أول رسمي للمشروبات،  الفئة /  
الخفيفة والوجبات  التصنيف 

تضافرت قوى إكسبو، وبيبسي كو عبر رؤية مشتركة للعمل 
معا؛ من أجل مستقبل أكثر صحة واستدامة في الفترة التي 

تسبق الحدث االستثنائي الدولي قبل عام 2020، وخالله 
وبعده. وسيعمالن معا؛ إللهام الماليين، وتثقيفهم في مجاالت 
بالغة األهمية، ومنها اإلشراف على المياه، والتغليف المستدام، 

والزراعة والتغذية. ستجلب بيبسي كو أيضا مجموعة من العالمات 
التجارية، وخبراتها في مجال األنشطة والترفيه إلى الحدث 

االستثنائي الدولي.

نيسان  اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

شريك قطاع السيارات الرسمي    الفئة /  
التصنيف 

ستوفر نيسان أسطول إكسبو 2020 دبي، بما في ذلك السيارات 
الكهربائية التي تتميز بالتقنيات المتقدمة. سيكون إكسبو 

أول مؤسسة في الشرق األوسط تستخدم سيارة نيسان ليف 
الكهربائية لألغراض التجارية. المعرفة الناتجة عن هذه الشراكة 

في دفع التحول نحو التنقل المعتمد على الطاقة الكهربائية في 
المنطقة. سيتم عرض تقنيات نيسان للتنقل الذكي خالل الحدث 

في نقاط مختلفة وعلى ناطق واسع عبر الموقع.

سيمنس  اسم الشركة 
شريك أول رسمي إطار الشراكة 

شريك أول رسمي في مجال البنية   الفئة /  
التحتية وخدمات التشغيل الذكية التصنيف 

ستقدم سيمنس، باعتبارها واحدة من أكبر شركات التصنيع 
واإللكترونيات في العالم، مجموعة من الحلول والتقنيات 

والمنتجات المبتكرة. وتشمل هذه المجموعة أنظمة األمن، وإدارة 
البنايات، ومايندسفير، وهو نظام تشغيل مفتوح إلنترنت األشياء، 

والذي سيلعب دورا رئيسيا في العمليات الذكية لموقع إكسبو 
2020 دبي. اختارت شركة سيمنس موقع إكسبو 2020 دبي 

ليكون مقرها الرئيسي الخاص بالخدمات اللوجستية العالمية في 
المستقبل.
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الشركاء الرسميون

هيئة كهرباء ومياه دبي اسم الشركة 
شريك رسمي إطار الشراكة 

شريك الطاقة المستدامة الرسمي    الفئة /  
التصنيف 

هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الطاقة المستدامة إلكسبو 2020 
دبي. وتعمل الهيئة مع إكسبو 2020 دبي؛ لتقديم مشاريع 

الطاقة المتجددة، والكهرباء والمياه التي تقلل من التأثير البيئي 
للحدث االستثنائي الدولي.

دلسكو  اسم الشركة 
شريك رسمي إطار الشراكة 

الشريك الرسمي إلدارة النفايات    الفئة /  
التصنيف 

تتمثل مهمة دلسكو في مساعدة إكسبو 2020 دبي على تحقيق 
هدف تحويل 85 في المئة من النفايات بعيدا عن المكّب. سيعمل 

مصنع )WASTE2RESOURCE(، الُمصمم لهذا الغرض في دبي 
الجنوب، على دعم مهمة إكسبو المتمثلة في تقليل النفايات، 
وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وتحويلها. قد يشمل ذلك 

إعادة تدوير الورق والكرتون؛ إلنتاج مواد يومية مفيدة، أو تدوير 
الزجاج والبالستيك؛ إلنشاء تذكارات مستدامة تحمل عالمة 

كريستي   اسم الشركة 
شريك رسمي إطار الشراكة 

شريك رسمي ألجهزة    الفئة /  
وشاشات العرض التصنيف 

ستقدم كريستي - الشركة الرائدة عالميا في مجال أجهزة 
وشاشات العرض – إكسبو 2020 دبي، كأحد أكبر العروض الرقمية 

تطورا في العالم. ستشارك كريستي مع إكسبو 2020 دبي 
ليكون الحدث االستثنائي الدولي األكثر تقدما، وتجربة تقنية ال 

ُتنسى. ستعرض الشركة تقنية العروض الليزرية المتطورة، بما في 
 )D4K40 – RGB( ذلك استخدام أكثر من 250 جهاز عرض من طراز

لصنع مشاهد بصرية حية على كامل مساحة سطح قبة ساحة 
الوصل العمالقة، البالغ قطرها 130 مترا.

يو.بي.إس  اسم الشركة 
شريك رسمي إطار الشراكة 

شريك رسمي للخدمات  الفئة /  
اللوجستية   

التصنيف 

ستوفر يو.بي.إس، بصفتها شريكا رسميا في مجال النقل 
واإلمداد، آالف األمتار المربعة من مساحات مستودعاتها، وفريقا 
مكونا من 1000 موظف لوجستي متخصص خالل فترة الستة 

أشهر من إكسبو 2020. ستعتمد يو.بي.إس على خبراتها وتجاربها 
التي كسبتها كشريك لوجستي لدورة األلعاب األولمبية 2012 

في لندن، ودورة األلعاب األولمبية 2008 في بكين.

اينوك  اسم الشركة 
شريك رسمي إطار الشراكة 

شريك الطاقة المتكاملة الرسمي    الفئة /  
التصنيف 

اينوك، هي شريك الطاقة المتكاملة إلكسبو 2020 دبي. 
وستتكفل بتشغيل عدد من متاجر “زووم” في جميع أنحاء الموقع. 

ومن ضمن مهامها أيضا إنشاء محطة خدمة مستقبلية جديدة 
تعمل بكامل طاقتها خالل األشهر الستة للحدث الدولي، كما 

ستخدم مركبات أسطول إكسبو 2020 دبي. كذلك ستستضيف 
اينوك جناحا في منطقة الفرسان، إلشراك الزوار في تجارب غامرة 

وتفاعلية.

إعمار للضيافة  اسم الشركة 
شريك رسمي إطار الشراكة 

الشريك الرسمي لخدمات     الفئة /  
الضيافة والفندقة التصنيف 

ستوفر إعمار الضيافة اإلماراتية األصيلة للزوار، والمشاركين في 
فنادقهم، وأماكنهم أثناء رحلتهم إلى إكسبو 2020 دبي خالل 

الحدث، وبعده. خالل إكسبو 2020، ستدير شركة إعمار أحد 
الفنادق، كما ستدير ضيافة الشخصيات المهمة، كما توفر خدمات 

تقديم األطعمة في الموقع. كجزء من لجنة اإلرث، ستدير إعمار 
فندقين في دستركت 2020.
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مزود رسمي

أورينت للتأمين  اسم الشركة 
مزود رسمي إطار الشراكة 

المزود الرسمي للمنتجات التأمينية    الفئة /  
التصنيف 

توفر شركة “أورينت للتأمين” التأمين على المعالم المعمارية 
في موقع إكسبو 2020 دبي، عالوة على العمليات والفعاليات 
التي سيشهدها. كما ستقدم خدمات للمشاركين، من الشركات، 

والمؤسسات متعددة األطراف، والمنظمات غير الحكومية، 
والمؤسسات التعليمية، ووفود 192 دولة.

دارك ماتر  اسم الشركة 
مزود رسمي إطار الشراكة 

مزود األمن اإللكتروني الرسمي    الفئة /  
التصنيف 

ستتكفل شركة دارك ماتر بحماية المنصة الرقمية األساسية 
بالكامل، باإلضافة إلى البيانات والتطبيقات التي تدعمها. ستقدم 

الشركة مجموعة من الخدمات المتطورة قبل الحدث االستثنائي 
الدولي وخالله وبعده، بما في ذلك الرصد األمني اإللكتروني، 

وتقييم المخاطر، واالستجابة للحوادث، وخدمات التحقيقات 
الرقمية. دارك ماتر شركة أمنية إلكترونية مقرها دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، وسوف تساعد في حماية التجربة الرقمية 
لماليين الزوار وأكثر من 200 مشارك في إكسبو 2020 دبي.
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أرباح شركات 
المقاوالت واألجور

األثر ب. 
االقتصادي  .i

ُيتوقع أن تحفز أعمال البناء النشاط المتعلق 
 بإكسبو 2020 دبي، خالل فترة ما قبل الحدث. 

وهذا يتضمن:
   األنشطة في الموقع، كإعداد الموقع 

والمرافق، وتطوير البنية التحتية من 
خالل استثمارات منظمي إكسبو 2020 

دبي، وغيرهم من مزودي البنية التحتية، 
واالستثمارات في الموقع. ويتضمن ذلك أيضا 
االستثمار في الموقع من الدول المشاركة من 

خالل أجنحتها.
  األنشطة خارج الموقع، كاالستثمار من متعهد 

خارجي في األنشطة، أو االستثمارات التي 
ُطرحت نتيجة إلكسبو 2020 دبي، مع أغلب 

األنشطة المتعلقة باستثمارات البنية التحتية 
من قبل هيئة الطرق والمواصالت، هيئة كهرباء 

ومياه دبي، وشركة اتصاالت، وبلدية دبي.

الشكل  9  تأثيرات بناء موقع إكسبو 2020 دبي )مرحلة ما قبل الحدث(: طريقة الحساب

مدفوعات إكسبو 
2020 دبي لبناء 

الموقع
إيرادات قطاع البناء

التكلفة اإلجمالية 
التي تم إنفاقها 
في بناء الموقع

نسبة التكاليف 
المحلية لشركات 

المقاوالت

 إجمالي القيمة 
المضافة لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
الخاص بمضاعفات 

القطاعات

إجمالي القيمة 
المباشر المضافة 

تأثير إجمالي 
المضافة  القيمة 

غير المباشر 
والمستحث 
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يحدد تقرير األثر االقتصادي إلكسبو 2020 دبي 
ثالث مراحل مختلفة، تغطي األنشطة داخل 

الموقع وخارجه.
وهي كالتالي:

1  مرحلة ما قبل الحدث: من فوز دبي   
بعرض استضافة إكسبو في نوفمبر 
2013، إلى البداية الرسمية إلكسبو 

2020 دبي، في أكتوبر 2020 
2  خالل إكسبو: من أكتوبر 2020 حتى   

أبريل 2021
3  اإلرث: من مايو 2021 حتى ديسمبر   

2031

يركز التقرير على مرحلة البناء قبل الحدث 
االستثنائي الدولي، حيث ُحسبت القيمة 

االقتصادية للحدث بناء على عوامل توزيع محددة 
)انظر الشكل 9(.

تتضمن األنشطة المتعلقة بحسابات األثر 
االقتصادي لمرحلة ما قبل إكسبو ما يلي:

1  البناء: في الموقع، ودعم البنية التحتية،   
والمواقع المجاورة

2  التوظيف: قطاع البناء  
3  المساهمة قبل إكسبو 2020 دبي  
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 4.7
 مليار  

من األموال المنفقة في 
الموقع من قبل الشركات 

الصغيرة والمتوسطة )%20(
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البناء 

 25.7 مليار
 %68 

تنظيم الفعاليات والخدمات 
التجارية 

7.0 مليارات 
النقل والتخزين واالتصاالت 

2.2 مليار
*  تغطية القطاعات الثالثة األولى 

المتأثرة

37,500
وظيفة بدوام كامل في 
المتوسط، وتدعم سنويا

262,400
 سنة عمل بدوام كامل وبدعم دولة 

اإلمارات العربية المتحدة

يقدر إجمالي القيمة المضافة بنحو 

37.7 مليار
القطاعات الكبرى من خالل 

إجمالي القيمة المضافة

مباشر 

8.0 مليارات

غير مباشر 

20.6 مليار 

المستحث 

9.1 مليار

الشكل  10  نتائج تقرير األثر االقتصادي لمرحلة ما قبل إكسبو 2020 دبي

 27,600 
وظيفة سنوية بدوام 

كامل في البناء

االجتماعي   .ii

اإلطار االجتماعي  .1
يتواصل إكسبو 2020 دبي بنشاط مع مجموعة 

واسعة من فئات األطراف المعنية، وأكبرها 
سيكون 25 مليون زيارة يتوقعها الحدث 

االستثنائي بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021.

منذ مرحلة تقديم العطاءات، تعهد إكسبو 
2020 دبي بإحداث تأثير اجتماعي إيجابي 

على األطراف المعنية، والتكفل بتدريبات؛ لبناء 
المجتمع المحلي واإلقليمي، وذلك باإلضافة إلى 
جهوده؛ الستضافة حدث ناجح مع إرث دائم. وقد 

طور فريق إكسبو 2020 دبي، ضمن التزامه مع 

المكتب الدولي للمعارض، إطار عمل متكامال؛ 
ألجل التواصل والمشاركة مع أطراف معنية 

تتوافق مع الموضوعات الفرعية: الفرص، والتنقل 
واالستدامة.

هناك ثالثة أطراف معنية رئيسية تلعب دورا في 
مهمة بناء المجتمع، وهم:

    الشركات الصغيرة والمتوسطة
    الشباب المحلي

    المتطوعون

بالمئة من األثر الكلي 
إلجمالي القيمة المضافة 

كل األرقام بالدرهم اإلماراتي 

عــن إكسبو 2020 دبي    |    دعــائــــم إكسبـــــو مستـــــدام     |    اإلرث    |    أهـــــداف التنميــــة المستدامـــــة    |    الفـهــــــرس



41

المبادرات   .2
 الشركات الصغيرة والمتوسطة

وفقا لدائرة التنمية االقتصادية بدبي، فإن 
الشركات الصغيرة والمتوسطة:

    تمثل 95 بالمئة من مجموع المؤسسات 
في دبي

    توظف حوالي 42 بالمئة من القوة 
العاملة بدبي

    تساهم بـ 40 بالمئة من إجمالي القيمة 
المضافة في دبي

تماشيا مع سياسة الحكومة، وبدافع من اإليمان 
القوي بقوة روح المبادرة في خلق فرص جديدة 
للتنمية االقتصادية، واالندماج االجتماعي، طور 
إكسبو 2020إطار عمل قويا؛ إلشراك الشركات 

الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل استخدام العقلية 
الريادية في المنطقة. بكونه التزاما مستمرا تجاه 
المكتب الدولي للمعارض، فإن هذا يضمن أيضا 

أن يكون إكسبو مستداما اجتماعيا عبر توزيع 
فوائد استضافته.

هناك جزء مهم من إطار العمل هذا، يكمن في 
الشرط الموجود في جميع عقود التي منحت 

بقيمة 125 مليون درهم فما فوق,

إذ يلتزم المقاولون بشراء السلع و/أو الخدمات 
بقيمة 20 في المئة من قيمة العقود الممنوحة 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة، طوال مدة 
العقد الُمبرم مع إكسبو 2020 دبي. يمكن أن 

تكون عملية الشراء هذه مرتبطة إما بالمتطلبات 
المتعلقة بمشاريع إكسبو، أو بمشاريع أخرى غير 

ِرد حاليا. إكسبو 2020 دبي يشارك فيها الُموَّ

شهد عام 2018 أيضا استمرار إكسبو 2020 دبي 
في تطوير عالقات قوية، وإقامة حوار هادف، 

مع مجتمعات األعمال المحلية والدولية، وذلك 
بغية تحسين مشاركة وتأثير القطاع الخاص في 
الحدث. في 2018، حضر فريق الحملة الترويجية 

إلكسبو 2020 دبي 18 فعالية، ومعرضا ترويجيا، 
باإلضافة إلى سفره حول العالم إلى دول عدة 

منها: المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والواليات 
المتحدة األمريكية واليابان والصين والهند؛ 

لمناقشة الفرص التجارية الفريدة إلكسبو 2020 
دبي، مع أهم الهيئات الحكومية والتجارية.

“من خالل هذه الجلسات، نقدم قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل 
تشجيع التواصل، وتزويدها بمنصة للتواصل مع بعضها البعض، ومن ثم تعزيز 

الفرص في جميع أنحاء المنطقة، قبل إكسبو وخالله وبعده”.
منال البيات، الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في إكسبو 2020 دبي
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ُيعد برنامج إكسبو للمدارس من المكونات الرئيسية إلكسبو 2020 دبي. ُتعد المدارس جزءا 
ال يتجزأ من نجاح وإرث إكسبو 2020 دبي، حيث يلعب المجتمع المدرسي دورا أساسيا في 

تحقيق اإلثارة والزخم لهذا الحدث الدولي االستثنائي. يتعاون برنامج إكسبو للمدارس، بفريقه 
الُمخصص، مع المعلمين والطالب في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة، وُيقدم تجارب 

تعليمية تفاعلية ذات مغزى ومناسبة لسنهم؛ إللهام شباب دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والتواصل معهم، ويدعوهم إلى االستكشاف واإلبداع والتعلم. في بيئة ممتعة وغامرة قبل 

الحدث وخالله. وبدءا من ديسمبر 2018، تواصل الفريق مع أكثر من 700 مدرسة، من خالل 
االتصال بأكثر من 50,000 طالب.

مركز زوار إكسبو 2020 دبي هو مساحة مخصصة للمدارس والطالب؛ الستكشاف الشعار 
الرئيسي، والموضوعات الفرعية الخاصة بإكسبو 2020دبي والمشاركة فيها، باإلضافة إلى 

استكشاف التأثير العالمي لفعاليات إكسبو السابقة. وعقب زيارات المركز، هناك أربع ورش عمل 
فريدة، مستوحاة من الموضوعات الفرعية إلكسبو 2020، حيث إنها ُتمّكن الطالب من اكتشاف 

األفكار التي سترسم المستقبل. بالنسبة لموضوع االستدامة، على سبيل المثال، يتم أخذ 
الطالب في رحلة ممتعة الكتشاف جمال الشعاب المرجانية في الخليج العربي ونظمها البيئية 

الهشة.

يوفر فريق برنامج إكسبو للمدارس األدوات الالزمة للمعلمين من أجل إعداد تالميذهم للعالم 
المستقبلي. تم تطوير أكثر من 50 َموردا من الموارد التعليمية المتعلقة بإكسبو 2020 دبي، 

مما يقدم للطالب منظورا جديدا لهذا 
الكوكب، ومقترحات بشأن الطرق التي 

يمكن للبشرية من خاللها االستمرار في 
التطور، مع احترام البيئة، والعيش في 

تناغم مع بقية العالم.

برنامج إكسبو للمدارس

دراسـة حـالـة

“منذ األيام األولى للتخطيط إلكسبو، عقدنا العزم على وضع شبابنا في 
جوهر خططنا”.

معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي
المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي
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ُأطلق إكسبو اليف في يناير 2017. وهو برنامج االبتكار والشراكة إلكسبو 2020 دبي، الذي 
رع ويشجع الحلول اإلبداعية من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والمنظمات  يمول وُيسَّ

غير الربحية، والمؤسسات االجتماعية من جميع أنحاء العالم. يركز البرنامج على االبتكارات من 
األسواق غير التقليدية الواعدة بإمكانية تحسين حياة البشر، مع الحفاظ على الكوكب.

سُيظهر إكسبو اليف كيف يمكن لالبتكارات - التي تأتي من جميع األماكن ومختلف الجنسيات 
- أن تسّرع وتيرة التطور؛ لتكون ملهمة لمستقبل أكثر شمولية ورفاهية. يدعم البرنامج أيضا 

رواد األعمال االجتماعيين الذين يعملون على حل المشكالت االجتماعية والبيئية و / أو 
اإلنسانية.

في 2016، أطلق إكسبو اليف برنامج منح االبتكار المؤثر، وهو برنامج يقدم منحا تصل قيمتها 
إلى 100,000 دوالر أمريكي للمؤسسات الصغيرة، والشركات الناشئة والمؤسسات االجتماعية؛ 

لتزويد وتأهيل مشاريعها االبتكارية لمساعدتها في التوسع.

إكسبو اليف

دراسـة حـالـة
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يمكن أن يأتي االبتكار من أي مكان، 
للجميع

خارطة  المبتكرون العالميون في إكسبو اليف بحلول ديسمبر 2018

أصل االبتكار 

أثر االبتكار

هايتي  سانت كيتس
ونيفيس

غرينادا

كولومبيا
اإلكوادور

تشيلي

البرازيل

جنوب أفريقيا

زامبيا

رواندا

نيجيريا

غانا كينيا

إثيوبيا
الرأس األخضر

المغرب األردن
مصر

قبرص

اإلمارات

أفغانستان

إيطاليا

سلوفينيا

أيرلنداهولنداروسيا البيضاء
المملكة المتحدة

ألمانيا

البحرين
السعودية

األرجنتين

باكستان

فرنسا

الدنمارك

الهند

نيبال

بنغالديش

تايالند
الفلبين

الصين

إندونيسيا

صربيا

غيانا

كندا

الواليات المتحدة األمريكية

التفيا

فنلندا
السويد

النرويج
روسيا

تنزانيا
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إكسبو اليف )يتبع(

دراسـة حـالـة

بين يناير 2017 وديسمبر 2018، قام إكسبو اليف بما يلي:
  إجراء أربع جوالت من طلبات تقديم المقترحات، وتلقى أكثر من 6,900 طلب من 174

دولة.
  أكد حصول 70 مبتكرا عالميا من 42 دولة على ِمنح؛ لتقديمهم مشاريع لها تأثير 

مباشر داخل مجتمعاتهم. وشملت القطاعات - على سبيل المثال ال الحصر- المياه، 
والرعاية الصحية، والطاقة، والتوظيف، والصحة، والزراعة. 

   ُعقدت قمة إكسبو اليف األولى للمبدعين العالميين بدبي في أكتوبر 2018. 
وقد شكل الحدث رابطا جمع القطاع الحكومي، والمبتكرين العالميين وحاضنيهم، 

وشركاء إكسبو، وغيرهم؛ للتواصل والمشاركة والتعلم واإللهام. 
  قدم منحا لـ 47 فريقا من الطالب من 19 جامعة من مختلف أنحاء دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، كجزء من برنامج االبتكار الجامعي. في نوفمبر 2018، حصل 28

فريقا من 16 جامعة على منح.

موبيكيور
شركة تقنية ناشئة، من نيجيريا، تقدم 

خدمات رعاية األمومة، والوالدة وما 
قبل الوالدة للنساء في مدينة بنين 

وفي كل نيجيريا.

ديزرت كونترولز 
شركة ناشئة مقرها بالنرويج، ُتجّرب تقنية توفير 

المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة. عبر مزيج 
مبتكر من الماء والطين ُيشكل طبقة نانوية سائلة 

- حاصلة على براءة اختراع - تحول التربة الرملية 
الجافة إلى أراض خصبة صالحة للزراعة، باستخدام 

كميات مياه أقل من المعتاد.

إف 123
مؤسسة اجتماعية برازيلية طورت 
برامج حواسيب مبتكرة منخفضة 

التكلفة، تمكن األفراد ضعاف البصر 
من الحصول على فرص متساوية.
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6,900
استمارة طلب

دولة 174

70
مبتكرا عالميا من 

الدول 42

المستفيدون من برنامج منح االبتكار المؤثر إلكسبو اليف
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الوصول والشمولية

دراسـة حـالـة

لتمكين ذوي االحتياجات الخاصة في السياسة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يشار 
إلى األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو ذوي اإلعاقة باسم أصحاب الهمم. تتضمن المبادئ 

األساسية إلمكانية وصول أصحاب الهمم إلى إكسبو: اإلنصاف والكرامة والوظائف واالستقالل، 
والتي يجب تطبيقها خالل كل مرحلة من مراحل التطوير، بما في ذلك المعنى والبناء والتصميم 

والعمليات.

يعتبر كل من الشمول وإمكانية الوصول جزءا ال يتجزأ من إكسبو 2020 دبي، وهما يتماشيان 
مع رؤية قيادة دبي؛ لضمان سهولة وصول أصحاب الهمم إلى المباني العامة، والمرافق على 

مستوى المدينة بحلول عام 2020. ويعني تصميم البنية التحتية للحدث االستثنائي أن الزوار 
سيستطيعون فعال الوصول إليه وتجربة الحدث االستثنائي؛ ستوفر فعاليات الحدث تجربة 

سلسة حقا لجميع الزوار، وسيضمن اإلرث أن إكسبو 2020 دبي صنع بيئة يمكن استخدامها 
والتمتع بها من قبل أكبر عدد ممكن من األشخاص بعد إكسبو 2020 دبي، كما دعم أيضا ثقافة 

التفاهم وقبول اآلخر. يركز الشمول وإمكانية الوصول على احتياجات جميع شرائح الجمهور في 
إكسبو 2020 دبي، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: أصحاب الهمم.

لتنفيذ إكسبو للجميع بشكل حقيقي، سيقدم إكسبو 2020 دبي تجارب للجميع، بغض النظر 
عن العمر أو التحديات الجسدية والحسية و/ أو النفسية. سُيظهر الحدث القدرة على الجمع بين 
األشخاص ذوي القدرات المختلفة؛ لتسخير األفكار، وتوليد االبتكارات وإظهار أفضل الممارسات. 
نفس القيم متوقعة من شركاء إكسبو 2020 دبي، وهي مأخوذة في عين االعتبار عند تطوير 

المحتوى والخبرات، وكذلك أثناء مرحلة البناء.
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الوصول والشمولية )يتبع(

دراسـة حـالـة

المرهقين الحوامل اإلصابات المؤقتة كبار السن العائالت

اإلعاقة الذهنيةاإلعاقة السمعيةاإلعاقة الجسدية اإلعاقة البصرية

أصحاب الهمم

أصحاب االحتياجات الخاصة

أحد الجوانب الرئيسية لرؤية إكسبو 2020 دبي الخاصة بالشمولية وإمكانية الوصول، يتمثل في 
الوصول إلى أصحاب الهمم، وكبار السن، واألشخاص الذين يعانون من اإلرهاق أو اإلصابات أو 

األمراض المؤقتة، والعائالت التي ُتعرف بأنها بحاجة إلى إمكانية الوصول؛ ولضمان تقديم تجربة 
مماثلة لجميع الزوار، من الضروري فهم احتياجاتهم، وهي عملية تبدأ من مرحلة التنظيم.

في يوليو 2018، شارك موظفو إكسبو 2020 دبي في تجربة شاملة ألسبوع واحد. ُطلب 
من المتطوعين “العيش بهمة” ليوم واحد من أجل منحهم فهما أفضل للشمول قبل الحدث 

االستثنائي. بالنسبة للمبادرة، خضع 79 موظفا لـ 89 تجربة مختلفة، تراوحت من ساعة إلى 10 
ساعات، استخدموا خاللها مجموعة من أجهزة إمكانية الوصول؛ لمحاكاة اإلعاقات البدنية الدائمة 

والمؤقتة، وشملت: الكراسي المتحركة والعكازات، وسدادات األذن؛ لمحاكاة ضعف السمع، 
مة؛ إلظهار آثار التهاب  ونظارات لمحاكاة أنواع مختلفة من ضعف البصر، وقفازات خاصة مصمَّ

المفاصل على المعصمين والكاحلين.

هدفت التجربة إلى تمكين فريق إكسبو 2020 دبي من تطوير فهم أفضل إلمكانية الوصول؛ 
من أجل توفير بيئة وخدمات تلبي احتياجات الجميع. عالوة على هذا، أظهرت التجربة أهمية فهم 

احتياجات الناس والوعي بقدراتهم. مع انطالق الحدث لجذب ما يقدر بنحو 25 مليون زيارة خالل 
ستة أشهر، يجب أن يكون فريق إكسبو 2020 دبي مستعدا الستقبال جميع الزوار، بغض النظر 

عن قدراتهم.
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ُعقد االجتماع السنوي الثالث للمشاركين الدوليين يومي 26 و27 نوفمبر 2018. االجتماع الذي 
دام يومين شهد حضور أكثر من 600 مشارك دولي إلى دبي لتلقي آخر المعلومات والتطورات 

حول تنفيذ إكسبو 2020 دبي ومدى تقدمه.

أقيمت خمسة عروض عامة، وخمس جلسات إعالمية وجولة في الموقع خالل اجتماع المشاركين 
الدوليين. وفي حين تباينت مجاالت العروض، أظهر التطور الملحوظ لموقع إكسبو وجلسة 

“االستعداد والتقدم المحرز للموقع” أن المرحلة األولى من برنامج البنية التحتية قد اكتملت. 
وأبرزت لقطات التقطتها طائرات ُمسيرة لكل منشأة، تسليما ناجحا لمختلف عناصر البنية التحتية.

تم إطالع المشاركين الدوليين على عملية التحضير إلكسبو 2020 دبي، وكيف يمكن لفريق 
إكسبو 2020 دبي مساعدة المشاركين ومساندتهم في كل خطوة. بحث المشاركين الدوليون 

أيضا في اجتماعهم كيف يستقطب الحدث االستثنائي جمهورا عالميا؟ والطرق التي يتم بها 
الترويج للشركاء المشاركين على المستوى العالمي. أكد اجتماع المشاركين الدوليين على 
أهمية المحتوى والبرامج لنجاح إكسبو 2020 دبي، وضرورة مشاركة المشاركين الدوليين، 

وإلهامهم؛ من أجل تحقيق ذلك. تم تشجيع الجمهور في االجتماع على التقدم، وتطوير بيانات 
الموضوعات الخاصة بهم؛ لتحويل الرؤية إلى حقيقة واقعة. كما سّوق الحدث لإلطالق الحّي 

لنظام التقويم الخاص بحجوزات إكسبو 2020 دبي، وتوفره من خالل البوابة اإللكترونية 
للمشاركين.  

اجتماع المشاركين الدوليين 2018
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ونظر اجتماع المشاركين الدوليين في 
كيفية استقطاب إكسبو 2020 دبي لجمهور 

عالمي، والطرق التي يتم بها الترويج 
للشركاء المشاركين على المستوى العالمي. 

دراسـة حـالـة
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شهد اجتماع المشاركين الدوليين إطالق برنامج إكسبو 2020 دبي ألفضل الممارسات، وهو 
دعوة عالمية للشعوب لالجتماع، وتسليط الضوء على المبادرات الراسخة التي يمكن تعديلها 

ونسخها وتوسيعها بغية تحقيق تأثير عالمي.

أجاب فريق إكسبو 2020 دبي عن مجموعة من استفسارات المشاركين من خالل سلسلة من 
الجلسات اإلعالمية المخصصة، عبر تقديم المشورة للمندوبين حول كيفية إحراز تقدم كبير نحو 
إطالق إكسبو 2020 دبي، وتحديد الطرق التي يقدم لهم بها إكسبو 2020 دبي الدعم خالل 

الفترة السابقة للحدث الدولي، وخالل ستة أشهر من الحدث نفسه. استغل فريق العقارات 
والتسليم جلسات المعلومات هذه؛ لتحديد االعتبارات الرئيسية للتخطيط؛ من أجل تطوير أجنحة 

المشاركين، وكذلك متطلبات الموافقة على التصميم والبناء.

في ظهيرة اليوم األخير من اجتماع المشاركين الدوليين 2018، ُدعي أكثر من 350 مندوبا 
لالنضمام إلى جولة واسعة النطاق في موقع إكسبو 2020 دبي. ُمنح المندوبون فرصة نادرة؛ 

الستعراض التقدم الذي ُأحرز في تسليم موقع إكسبو 2020 دبي.

دراسـة حـالـة

اجتماع المشاركين الدوليين )يتبع(

)من اليمين إلى اليسار( سمو الشيخ أحمد 
بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا 

إلكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون 
الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وفينسنت جونزاليس لوسرتاليس أمين 

عام المكتب الدولي للمعارض )BIE(؛ 
ومعالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة 

لشؤون التعاون الدولي، المدير العام 
لمكتب إكسبو 2020 دبي.

إطالق أوبرا الوصل

في اجتماع المشاركين الدوليين 2018، أماط إكسبو 2020 
دبي اللثام عن مساهمة تاريخية جديدة للحدث الدولي في 

التأثير الثقافي والتراث. بتكليف من إكسبو، ُتعتبر الوصل 
أوبرا جديدة، سُتقدم العرض العالمي األول في دبي في 

2020، قبل قيامها بجولة عالمية. يتم العرض باللغتين 
العربية واإلنجليزية، ويروي قصة إماراتية من خالل سرد يمتد 

لقرون عدة. ستحتفي األوبرا بالتراث الثقافي الغني لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وإنجازاتها في نصف قرن، منذ 

تأسيس البالد، وتطلعاتها نحو المستقبل. وستضم األوبرا 
مواهب أكثر من 100 فنان وموسيقي، وفريق إنتاج يضم 

بصفوفه أكثر من 70 محترفا. )من اليسار إلى اليمين(: د. حياة شمس الدين، نائب رئيس 
الثقافة والفنون في إكسبو 2020 دبي؛ محمد فيروز، 

الملحن؛ مها قرقاش، الكاتبة.
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العالمي المجلس 
المجلس العالمي هو المنصة المميزة التي يقدمها إكسبو 2020 دبي لتواصل العقول. إنه 
صيغة أصيلة لحوارات منفتحة ومدروسة وغنية بالمعلومات بين قادة الفكر وأصحاب الرؤى 
وصناع التغيير من جهة، وبين طالب الجامعات من جهة أخرى. ويهدف المجلس إلى إفساح 

المجال لرؤى جديدة، وتوفير بيئة حاضنة؛ لربط الشعوب ببعضها البعض، وتبني األفكار الحديثة.

وُيفسح المجلس المجال على المستويين الحقيقي والرقمي؛ إلجراء حوارات متصلة في بعض 
أهم الموضوعات التي تشغلنا اليوم، والتي ُيمكنها أن تستفيد من عمق التفاهم والحوار.
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“إن الحوار الذي ازدهر خالل المجلس 
العالمي خير دليل على ما نستطيع 

تحقيقه عندما نجمع اختالفاتنا 
ونستثمرها من أجل الوصول لهدف 

مشترك. ومن هذا المنطلق فإن المجلس 
العالمي يرفع سقف طموحات إكسبو 

وما يمكنه تحقيقه، سيصبح إكسبو أحد 
عوامل التغيير اإليجابي، ليس فقط خالل 

فترة األشهر الستة النعقاده، بل طوال 
رحلتنا حتى عام 2020، وألعوام تالية”.

معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون 
الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي

دراسـة حـالـة
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المجلس العالمي )يتبع(

دراسـة حـالـة

50

العالمي المجلس 
يتفرد المجلس العالمي في تنوعه وشموله، كما يرحب باآلراء من مختلف الثقافات والقطاعات 

واألجيال ممن يكرسون أنفسهم لخلق مستقبل أفضل. وينعقد المجلس في أماكن تتميز 
بمكانتها الثقافية البارزة على الصعيدين المحلي والدولي، في بيئة ودية تؤكد على أهمية أن 

يجلس جميع المشاركين وجها لوجه فيتمكنون من إجراء حوارات متصلة.

يجمع كل مجلس من 10 إلى 15 من قادة الفكر المعروفين عالميا، لبحث مسألة تشكل أهمية 
كبيرة لإلنسانية ومرتبطة بشعار إكسبو الرئيسي وهو: تواصل العقول وصنع المستقبل، أو بأحد 

موضوعاته الفرعية وهي: الفرص والتنقل واالستدامة، والهدف هو المشاركة الجماعية في 
إثراء خريطة الطريق المؤدي إلى إكسبو 2020 وتشكيل برنامج غني بالحوارات العالمية خالل 

األشهر الستة إلكسبو، لترك إرث ذي قيمة. يستضيف كل جلسة احد القادة البارزين الذي يلتزم 
على المستويين المهني والشخصي بأحد موضوعات المجلس العالمي، وسيتشارك الجميع 

بالتساوي في تقديم الخبرات واألفكار ووجهات النظر.  

12 فبراير 2018  

ضبط الساعات، التحوالت التقنية، المجتمع والحكومة
 مدينة جميرا، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

إذا كان بندول كل من التقنية والحكومة والمجتمع 
يتأرجح بسرعات مختلفة، فهل سنجد الحلول والتناغم 

فقط من خالل ضبط سرعة الساعة؟

14 مايو 2018

االستدامة برؤية جديدة
منارة السعديات، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
كيف يمكننا أن نستخلص طرقا لالستدامة من القيم 

التاريخية، وكذلك من التفكير الحديث؛ إلحداث أثر ذي 
معنى إلكسبو 2020؟

23 سبتمبر 2018

8 مليارات احتمال
نيو ميوزيوم، نيويورك، الواليات المتحدة

في عالم سيبلغ عدد سكانه 8 مليارات شخص 
تظلهم سماء واحدة، كيف يمكن لقوة االبتكار 

والروح اإلنسانية أن تمكنا المزيد من الناس من صنع 
الخاص؟ مستقبلهم 

14 ديسمبر 2018

مدن المستقبل: االستفادة من تجارب إكسبو 
الدولي في إحداث تغييرات جذرية

متحف إكسبو الدولي، شانغهاي، الصين
كيف يمكن لألحداث االستثنائية تشكيل الحياة 

في المدن، والتأثير في تنمية المدن المستضيفة 
على المدى الطويل؟

14 نوفمبر 2018
سيتي زن 2030: كيف يمكننا بناء مدن أفضل، 

أكثر سعادة واستقرارا واستدامة؟ ومجتمعات 
مركز الزوار، دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة 

حوار بشأن الفرص والتحديات في مدينة المستقبل، 
مع التركيز على األفكار الجديدة التي يمكن أن 
تساعد في صنع مدن أفضل، ومجتمعات أسعد 

وأقوى، وأكثر استدامة من أجل مستقبلنا المشترك.

نوقشت الموضوعات التالية في المجلس العالمي 2018
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بيئي  .iii

عبر تبني مقاربة استباقية 
وتعاونية ومبتكرة إلكسبو 2020 

دبي، ُيعد التعهد بحماية البيئة 
والحفاظ عليها مكونا رئيسيا من 

صلب الحدث االستثنائي.

مقاربة اإلدارة
ُيجّسد إكسبو 2020 دبي مبادئ التنمية 

المستدامة، واحترام القيود البيئية، والقيود على 
استغالل الموارد الطبيعية، وتشجيع االزدهار 

والرفاهية، مع تحسين ظروف التنمية البشرية. 
كما أنه يضع لِبنات إرث مستدام لألجيال القادمة.

تسعى االستراتيجية البيئية إلكسبو 2020 دبي 
إلى تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة، وإعادة تعريف 
التميز البيئي في تنفيذ البرامج. يتحقق ذلك من 
خالل ثقافة استباقية للرقابة البيئية، تسري من 

أعلى مستويات اإلدارة لتصل إلى كل موظف.

ولتحقيق هذا الهدف، ُأجري تقييم لألثر البيئي 
في 2014 قبل بدء أي أعمال بناء، للتأكد من أنه 

لن يتسبب في حدوث تأثير سلبي.

كما ُحدثت سياسة إكسبو 2020 للصحة 
والسالمة والبيئة والجودة )HSQE( في عام 
2018، وهي تؤطر الحد األدنى من المعايير 

المطبقة على وكالء التسليم والمطورين 
المشاركين واالستشاريين والمقاولين من الجهات 

الخارجية. هذه السياسة تضمن اإلدارة البيئية 
السليمة لجميع األنشطة، واالمتثال للقوانين 
واللوائح البيئية المعمول بها، وإدارة المخاطر 

البيئية في برنامج إكسبو 2020 دبي.

ِردين الذين يعملون على تنفيذ  يخضع كل الُموَّ
إكسبو 2020 دبي للفحص البيئي استنادا إلى 

المتطلبات المحددة في معايير ضمان البيئة، 
وخطة اإلدارة البيئية للبناء )CEMP(  وهي خطة 

شاملة على مستوى الموقع خاصة، وُمصممة؛ 

لضمان اعتماد ممارسات اإلدارة البيئية المناسبة، 
وتنفيذها خالل مرحلة البناء لبرنامج إكسبو 

2020 دبي، وذلك استجابة للتأثيرات البيئية التي 
ُحددت في دراسة تقييم األثر البيئي المنفذة 

سابقا، طبقا لإلرشادات الفنية البيئية التنظيمية 
المعمول بها.

تتطلب السياسة تنفيذ الممارسات واإلجراءات 
التي تعزز ثقافة الوعي بالبيئة والرعاية. وهي 

سياسة فعالة إذا فرضنا التزام كل األفراد بواجب 
العناية بالبيئة وبأنفسهم وبمن حولهم.

عالوة على سياسة إكسبو 2020 دبي الخاصة 
بالصحة والسالمة والجودة والبيئة، تعتمد 

سياسة االستدامة إلكسبو 2020 دبي على 
استراتيجية االستدامة، والتي تحدد المنهجية 

التي يتم من خاللها دمج االستدامة في عمليات 
التخطيط والتصميم والبناء والعمليات التشغيلية 

للحدث االستثنائي. ُتعتبر استراتيجية إكسبو 
لالستدامة إطارا أساسيا؛ إليجاد نهج شامل 
ومتكامل؛ لتحقيق االستدامة في المجاالت 

الرئيسية.
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معاهدة كيوتو 
صودق عليها من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 2005. 

ويتوافق إكسبو 2020 مع أهداف دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الكامنة في رصد وتتبع وخفض انبعاث الغازات الدفيئة.

رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة 2012 والبرنامج الوطني
يتوافق إكسبو 2020 دبي تماما مع مؤشر أداء البرنامج الوطني من 

أجل بيئة، وبنية تحتية مستدامتين.

استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية إدارة الطلب على 
الطاقة

صمم إكسبو 2020 دبي أنظمة الطاقة المتجددة داخل المباني 
الدائمة في الموقع، وهي ستوفر الطاقة المتجددة أثناء الحدث 

الدولي وبعده، وتساهم في تحقيق هدف الطاقة النظيفة في دبي 
بنسبة 7 في المئة لعام 2020.

استراتيجية الحد من الكربون 2012
تسعى دبي لتخفيض بنسبة 16 في المئة في بصمة الغازات الدفيئة 
بحلول عام 2021. يدعم إكسبو 2020 دبي هذا الهدف، وسوف يتخذ 

جميع التدابير الممكنة؛ لتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة الخاصة به.

خطة دبي 2021
تشمل رؤية خطة دبي 2021 لمدينة مستدامة انخفاض انبعاث ثاني 

أكسيد الكربون بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي.

المناخي التغير   .1
يشكل تغير المناخ مخاطر بيئية واجتماعية 

واقتصادية كبيرة سترفع بشكل كبير تكلفة 
الحفاظ على الحياة في هذا الكوكب، عالوة 

على أنه يمثل تهديدا وجوديا للبشرية، مع تزايد 
تغيرات أحوال الطقس المتطرفة في جميع أنحاء 

العالم.

يجب على اإلنسانية أن تستغل براعتها الجماعية 
وابتكاراتها وقدراتها التقنية؛ للحد بشكل كبير 

من انبعاث الغازات الدفيئة في المستقبل، 
حتى تتجنب أسوأ عواقب التغير المناخي. تنفذ 

الحكومات في جميع أنحاء العالم سياسات؛ 
لخفض انبعاث الغازات الدفيئة في جميع 

قطاعات التنمية، لكن تغيير السلوك الفردي يعد 
أيضا مهما للغاية.

ُيشكل إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة؛ 
إللهام ماليين األفراد؛ لالنضمام إلى مواجهة 

التغير المناخي. عبر تقليل أو تعويض أثر الحدث 
االستثنائي إلى أقصى حد ممكن، وعبر تشجيع 

االبتكار والتعاون، يأمل إكسبو في العمل 
مع المنظمات واألفراد اآلخرين؛ إلدارة بصمة 
الغازات الدفيئة الخاصة بهم بطريقة أفضل 
في المستقبل. تتوافق استراتيجية إكسبو 

2020 دبي إلدارة الكربون مع االستراتيجيات 
واالتفاقيات الدولية والمحلية في الجدول 

التالي.

الجدول  3  توافق إكسبو 2020 دبي مع االستراتيجيات 
واالتفاقيات المحلية والدولية 
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الشكل  11  انبعاثات إكسبو المعتادة )BAU( مقابل انبعاثات إكسبو المستدامة

ت الدفيئة
ت الغازا

انبعاثا

ت 
ي انبعاثا

ي إجمال
التغيير ف

ت الدفيئة المعتادة 
الغازا

السيناريوالسيناريو

 إجمالي 
 انبعاثات 
 إكسبو 
المعتادة

بصمة 
الكربون 

المعتادة 
الخاصة 
بإكسبو

بصمة 
الكربون 

المستدامة 
الخاصة 
بإكسبو

إجمالي انبعاثات 
إكسبو المعتادة

إجمالي 
انبعاثات 
إكسبو 

المستدامة

إجمالي 
انبعاثات إكسبو 

المستدامة

إجمالـي 
االنبعاثات 
األساسية

إجمالـي 
االنبعاثات 
األساسية

للحدث  والمستقبلية  السابقة  الدفيئة  للغازات  المقدر  اإلجمالي  الكم  لتحديد  سعيا 
إعداد  تم  التدريجية،  اإلدارة  خالل  من  المحققة  الدفيئة  الغازات  تخفيضات  وكذلك  الدولي، 

لسيناريوهين: التقديرات 

الكربون
طور إكسبو 2020 دبي مخزون انبعاث الغازات 

الدفيئة، لسنوات عديدة، من أجل تقييم األثر 
الكلي للحدث. ومن أجل أهداف هذا التقرير، 

حدد فريق إدارة الكربون في إكسبو 2020 دبي 
االنبعاثات المسؤولة في عام 2018 لتكون 

متوافقة مع حدود البيانات لمعظم معايير 
المبادرة العالمية إلعداد التقارير المذكورة في 

 بصمة الكربون المعتادة الخاصة بإكسبو 
سيناريو يتحقق فيه التصميم والبناء 

والعمليات النموذجية من دون بذل جهود؛ 
إلدارة االستدامة، مثل: تقليل استخدام 
الطاقة، ومواد البناء، وبرامج االستدامة 

األخرى.

حلل فريق إدارة الكربون في إكسبو 
السيناريوهين بالتفصيل، وقيم كل انبعاثات 

الغازات الدفيئة السابقة والمستقبلية الناجمة 
عن الحدث االستثنائي، ومن ضمنها تلك التي قد 

تنبعث من مصادر جوية مملوكة لآلخرين، وخارج 
الحدود المادية للحدث. وقد أظهرت المقارنة 

بين السيناريوهين انخفاضا في الغازات الدفيئة 
ُيعزى إلى برنامج االستدامة إلكسبو. وباالستناد 

هذا التقرير. نظرا لخصائص الحدث االستثنائي 
الفريدة، ال يستخدم إكسبو 2020 دبي تصنيف 

محاسبة الشركات لالنبعاثات في المجاالت 1 
و 2 و 3. وبدال من ذلك، يلتقط التحليل جميع 
اآلثار الناجمة عن الحدث الدولي دون محاولة 

التمييز بين تلك االنبعاثات، استنادا إلى الملكية 
والسيطرة النموذجية للمخزون، وفقا لمعايير 

للشركات. المحاسبة 

 بصمة كربون إكسبو المستدامة 
السيناريو الفعلي، الذي ُتراعى فيه التزامات 
االستدامة الخاصة بالحدث االستثنائي. يزداد 
انبعاث الغازات الدفيئة المقدرة من المصادر 
المعنية، تزامنا مع االستعدادات الستضافة 

إكسبو 2020 دبي تحت مظلة برنامج عالمي 
للطاقة واالستدامة، والذي تدعمه مجموعة 

من متطلبات ومعايير االستدامة اإللزامية، مثل 
:نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، 

وجائزة تقييم الجودة البيئية في الهندسة 
المدنية.

إلى تقييمات األثر هذه، تشير التقديرات إلى أن 
ما يقرب من 7 في المئة من البصمة الكربونية 
إلكسبو 2020 دبي لعام 2018 تم تخفيضها 

من خالل سيناريو إكسبو المستدام، مقارنة 
بسيناريو االنبعاثات المعتادة – وهو انخفاض 

قدره 44600 طن من نظير ثاني أكسيد الكربون 
.)CO2e(
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)CH4( الميثان
تنشأ هذه االنبعاثات من مجموعة كبيرة من المصادر بما في ذلك عمليات 

النفط والغاز، وإدارة الثروة الحيوانية وتحلل الكتل الحيوية الالهوائية. بالنسبة 
إلكسبو 2020 دبي، سوف تتسبب المنتجات الثانوية، في انبعاثات بسيطة من 

غاز الميثان مثل: الناتجة عن احتراق الوقود، وإدارة مياه الصرف، والنفايات الصلبة 
خارج الموقع.
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)CO2( ثاني أكسيد الكربون
أهم الغازات الدفيئة فيما يتعلق بالتأثيرات بشرية المصدر وكذلك انبعاثات إكسبو 

2020 دبي. إذ تبين أن انبعاثات إكسبو 2020 دبي تنجم عن احتراق الوقود في 
المصادر المتنقلة )مثل معدات البناء في الموقع(، وطائرات الرحالت الدولية، 

والتأثيرات غير المباشرة الستهالك الكهرباء الناتجة عن أطراف أخرى، واالنبعاثات غير 
المباشرة المرتبطة بالطاقة من إنتاج ونقل مواد البناء.

)SF6( سداسي فلوريد الكبريت
يستخدم في المعدات الكهربائية ذات الطاقة العالية، وخاصة في لوحات 

التبديل. لم ُتحدد حتى اآلن أي متطلبات للمعدات التي تحتوي على سداسي 
فلوريد الكبريت إلكسبو 2020 دبي.

)N2O( أكسيد النيتروجين
وتنشأ هذه االنبعاثات أيضا عن مجموعة كبيرة من المصادر بما في ذلك إنتاج 

األسمدة والعمليات الصناعية األخرى. بالنسبة إلكسبو 2020 دبي، سوف 
تتسبب المنتجات الثانوية الناتجة عن احتراق الوقود في انبعاثات بسيطة من 

النيتروجين. أكسيد 

)PFCs( المركبات الكربونية الفلورية المشبعة
تعتبر في المقام األول منتجا ثانويا للعمليات الصناعية المختلفة. لم ُتحدد أي 
مصادر محتملة في إكسبو عام 2018، كما أنها لم تكن متوقعة خالل المرحلة 

التشغيلية إلكسبو 2020 دبي.

)HFCs( المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية 
ُتستخدم كثيرا كمبردات ألنظمة التبريد وتخزين األطعمة. ويتسبب أي تسرب 

غير مقصود، أو تنفيس في وقوع أثر مرتبط بالغازات الدفيئة. رغم أنها من 
المتوقع أن تكون مكونا ثانويا من إجمالي البصمة الكربونية إلكسبو 2020 
دبي، فإن االنبعاثات الناتجة عن المبردات المتسربة ُتضّمن في قوائم الجرد 

بغية استكمالها.

يشمل مخزون الغازات الدفيئة إلكسبو 2020 دبي جميع الغازات الدفيئة المحددة في معاهدة كيوتو. 
ولكن، أكثر من 99 في المئة من بصمة الغازات الدفيئة إلكسبو 2020 ناجمة عن ثاني أكسيد الكربون، 

فيما تتضاءل انبعاثات جميع الغازات األخرى الناجمة عن الحدث:  

وضع خطة؛ إلدارة المخزون من أجل إضفاء الطابع 
الرسمي على القرارات التقنية والسياسات 

المتعلقة بتحديد انبعاثات الغازات الدفيئة للحدث 
االستثنائي، وكذلك المعايير ذات الصلة الواجب 
اتباعها، ومصادر المعلومات، ومنهجية الحساب، 

وإجراءات ضمان الجودة، وغيرها من جوانب 
التقييم.

توجد بالفعل خيارات عدة الختيار المعايير، أو 
البروتوكوالت المرجعية؛ لتطوير قوائم جرد 

الغازات الدفيئة، ومع ذلك ال يعتبر أي منها 
مناسبا تماما؛ لتقييم األحداث محدودة المدة 

التي تنطوي على مصادر انبعاثات الغازات 
الدفيئة، التي يملكها ويديرها آخرون، مثل 

تلك الموجودة في إكسبو 2020. توجد بعض 
السوابق، مثل تقييمات بصمة الكربون الصادرة 

عن أولمبياد لندن 2012، وإكسبو ميالنو 2015، 
وأولمبياد طوكيو 2020، ومونديال جنوب أفريقيا 

2010، لكن هناك اختالفات جوهرية في مقاربة 
تلك المراجع. 

تقديم تقارير عن المعايير والمنهجيات
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معايير محاسبة الشركات 
لتقدير إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة 

لشركة أو منظمة أخرى )مثل الكيانات 
الحكومية على المستوى المحلي(، مع حساب 

االنبعاثات عادة من حيث إجمالي االنبعاثات 
لكل سنة تقويمية أو مالية.

ُتستخدم معايير محاسبة المشروع؛ لتقدير أثر 
الغازات الدفيئة المترتبة على أي إجراء متميز، 

بغض النظر عن ملكية المصادر المتأثرة. تهدف 
حاليا معظم المعايير إلى تقدير تخفيضات 
الغازات الدفيئة الناجمة عن اإلجراء المتخذ؛ 

لتخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع ذلك، 
فإن معظم مفاهيم هذه البروتوكوالت ذات 

صلة بالمشاريع التي تزيد من االنبعاثات. 

اسُتخدمت معايير دورة حياة الُمنَتج؛ لتوجيه 
تقدير األثر الكلي للغازات الدفيئة المرتبطة 

بإنتاج من المنتجات االستهالكية، أو الصناعية 
واستهالكها، والتخلص منها. وقد يأتي التعبير 

عن النتائج على أنها “من المهد إلى اللحد”، 
مما يعني أن جميع جوانب مصادر المواد 

الخام، أو تصنيعها، أو نقلها، أو استخدامها، أو 
التخلص منها، أو إعادة تدويرها ُأخذت بعين 
االعتبار. تتناول “من المهد إلى الباب” جميع 

جوانب المصادر والتصنيع، لكن عملية التحليل 
تنتهي عندما يغادر المنتج منشأة اإلنتاج.

المجال 3 أو معايير “سلسلة القيمة” المماثلة 
لمعايير الشركات، كونها مخصصة بالدرجة 
األولى؛ لتقدير الغازات الدفيئة المرتبطة 

بالعملية التنظيمية، مع التعبير عن النتائج 
من خالل كمية الغازات الدفيئة المنبعثة 

سنويا. في هذه الحالة، يركز التحليل على 
اآلثار غير المباشرة ألنشطة المنظمة، بدال من 

االنبعاثات من المصادر التي تملكها، أو تسيطر 
عليها المنظمة، مثل توفير المواد الخام، أو 
تنقل الموظفين، أو سفر رجال األعمال، أو 

عمليات االستعانة بمصادر خارجية.

ُيقدم بروتوكول الغازات الدفيئة الُمسمى 
التحديد الكمي لتخفيضات الغازات الدفيئة 

الناجمة عن مشاريع الكهرباء المتصلة بالشبكة 
أساسا فريدا نسبيا؛ لتقدير الفوائد المحتملة 

لمشاريع الطاقة المتجددة التي تقع خارج 
الحدود المباشرة إلكسبو 2020 دبي.

تتعلق العديد من المعايير الحديثة بالتقييم 
الشامل آلثار الغازات الدفيئة الناجمة عن 
تشييد البنية التحتية وعملياتها. وتشمل: 

تقييم الكربون الُمنبعث عن البيئة العمرانية 
مدى الحياة، من المعهد الملكي للمساحين 

القانونيين )RICS( في المملكة المتحدة، 
و )PAS 2080( إلدارة الكربون في البنية 
التحتية لعام 2016 من المعهد البريطاني 
للمعايير )BSI(. ورغم كونها أقل رسمية أو 

قبوال بشكل عام من معايير مثل بروتوكول 
الغازات الدفيئة، إال أنها ذات قيمة في دراسة 

الجوانب القديمة لتطوير البنية التحتية من أجل 
إجراء تقييمات فريدة، مثل إكسبو2020 دبي.

)WRI( معهد الموارد العالمية
ر مؤخرا معايير المحاسبة وتقديم التقارير  َطوَّ

الخاصة بالسياسات واإلجراءات؛ لتحليل 
السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من 
االنبعاثات. عالوة على أنه َيسعى لتوفير إطار 

لتحليل البرامج الكبيرة التي تقلل االنبعاثات. 
يتمثل االختالف الرئيسي بين معيار السياسات 
واإلجراءات، ومعايير محاسبة المشروع في أن 
معيار السياسات واإلجراءات مخصص للبرامج 

أو السياسات واسعة النطاق. ومن األمثلة 
على ذلك معايير كفاءة استهالك الوقود على 

مستوى االقتصاد التي أصدرتها الحكومة 
الوطنية، وإجراءات التخفيف المالئمة وطنيا 

)NAMAs(، والمبادرات العالمية للشركات التي 
لها تأثيرات كبيرة في االقتصادات، عوضا عن 
األعمال السرية المؤقتة لمشروع واحد. ربما 

يكون هذا المعيار غنيا بالمعلومات عن بعض 
أعمال إكسبو التي من المتوقع أن يكون لها 

تأثير كبير على تنمية الدولة.
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الشكل  12  المعايير والبروتوكوالت التي تم النظر فيها إلكسبو 2020 دبي 
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    القواعد األساسية للجرد 

   مقارنة انبعاثات إكسبو 
2020 دبي بخط األساس:

الملكية    استقاللية 

   خط األساس قد يكون 
صفرا بالنسبة لبعض 

الجوانب

   الكربون الُمدمج في المواد
المعتادة      االنبعاثات 

وخفض عدد الحاالت

 نهج الحساب:
   Iالتداعيات المترتبة من 

استخدام الكهرباء وسفر 
الركاب

    عوامل االنبعاث من غالون ديزل

    الجوانب غير المستخدمة: الحدود 
والمجاالت 1,2,3

 المجال
   مواد البناء التي تخضع 

للمحاسبة
   استخدام اإلرث

   كيف تحسب إعادة 
استخدام المباني والبنية 

التحتية

محاسبة مشروع بروتوكول 
الغازات الدفيئة

محاسبة دورة حياة الُمنَتج 
ومعيار إعداد التقارير

محاسبة بروتوكول الغازات 
الدفيئة للشركات

بروتوكوالت البنية التحتية: 
)PAS 2080( والمعهد 

القانونيين الملكي للمساحين 

يتبع تقييم البصمة الكربونية إلكسبو 2020 
دبي النهج الحسابي القائم على المشاريع 

والسياسات. تم تحديد جميع مصادر وأحواض 
الغازات الدفيئة التي يمكن أن تتأثر بإكسبو 
2020 دبي في حدود الضرورة، بغض النظر 
عن ملكية إكسبو2020 دبي أو تحكمه. يتم 

تحديد تأثير إكسبو 2020 دبي - بالنسبة لكل 
مصدر - عن طريق مقارنة االنبعاثات الُمقدرة التي 

ستحدث مع، أو بدون الحدث الدولي. ومن ثم 
تمثل البصمة الكربونية المقدرة مجموع الزيادات 

الصافية لكل منها.

حدود االنبعاثات
ستقاس البصمة الكربونية إلكسبو 2020 دبي 

باستخدام إجراءات تقييم الحدود، وخط األساس 
لبروتوكوالت المشروع، ومنهجيات حساب 

الشركات، ومعايير تحليل دورة الحياة.

حسابات تخفيض الكربون
ط له من  سعيا لتحقيق تخفيف الكربون الُمخطَّ
إكسبو 2020 دبي، تتضمن استراتيجية إكسبو 

إلدارة الكربون عددا من اإلجراءات لتقليل انبعاثات 
الغازات الدفيئة من المصادر الواقعة داخل حدود 

التقييم. خالل عام 2018، ركزت غالبية جهود 
إكسبو 2020 دبي؛ لتخفيف الكربون على اختيار 

مواد البناء، مثل الخرسانات والفوالذ؛ لتكون 
بكربون ُمضّمن منخفض، مع مزيد من قياسات 

ط لها في مرحلة العمليات التخفيض الُمخطَّ

الشكل  13  تداخل مبادئ المحاسبة

rics.org/guidance

RICS professional statement

RICS professional standards and guidance, UK

Whole life carbon 
assessment for the  
built environment
1st edition, November, 2017
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  ضمان أن تطوير إكسبو 2020 سيعزز إدارة النظام البيئي والبيئة الطبيعية 
عبر: 

المحافظة على الموارد الحالية، وإنشاء مناطق طبيعية حضرية وغير حضرية 
جديدة.

  حماية البيئة الموجودة حاليا داخل موقع المشروع وخارجه عبر تعزيز التصميم 
الخارجي من خالل الكائنات الحية المحلية / المتكيفة، وتقليل زراعة أنواع 

النباتات الباعثة للغازات.
  التأكد من إدارة 95 في المئة من التصميم الخارجي من دون استخدام 

المبيدات الكيميائية أو مبيدات األعشاب أو األسمدة الكيميائية.

يوجد موقع إكسبو 2020 دبي في بيئة 
صحراوية قاحلة تتميز بطبيعة فريدة ومتنوعة. 

استعد فريق إكسبو 2020 دبي منذ البداية 
للتعامل مع التهديد المحتمل للتغير المناخي 

واإلفراط في الحصاد والكائنات الحية الغازية، 
والتلوث، وتغير الَمواطن الطبيعية؛ الناجم من 

مراحل البناء، والتشغيل للحدث الدولي. بالنسبة 
إلكسبو 2020 دبي، ينصب التركيز في هذا 

المجال الرئيسي لالستدامة على حماية البيئة 
الحالية داخل مناطق المشروع وخارجه، وتحديد 
المتطلبات التي تعزز التنوع البيولوجي والبيئة. 

ولذلك، ُتقّدم جميع مشاريع التطوير التي 
تتم داخل موقع إكسبو 2020 دبي تحسينات 

على إدارة النظام البيئي، والبيئة الطبيعية عبر 
المحافظة على الموارد الحالية، وإنشاء مناطق 

طبيعية حضرية وغير حضرية جديدة.

دمج إكسبو 2020 دبي استراتيجيات إدارة 
النظام البيئي والتنوع البيولوجي في برنامج إدارة 

االستدامة الخاص به، مدركا للمبادئ االقتصادية 
والعلمية واالجتماعية الجوهرية؛ للحفاظ على 
التنوع البيولوجي للكائنات الحية، وتعزيزه من 

خالل حماية الَمواطن الطبيعية وإنشائها.

تطّبق فرق إكسبو 2020 دبي نهج أنظمة بغية 
فهم وإدارة مدى عمل المشروع فيما يتعلق 

باألنظمة البيئية المختلفة ومحيطها وروابطها 
الطبيعية خارج حدود النظم. يضم هذا النهج 

قياس وإدارة وتخفيف اآلثار الضارة للحدث 
الدولي على النظم البيئية في المنطقة، 

واستعادة وإنشاء الَمواطن الطبيعية ذات القيمة 
البيئية العالية، وحماية شبكات المياه الطبيعية، 

بما في ذلك المياه الجوفية.

التنوع البيولوجي والبيئة   .2

أهداف االستدامة الكاملة إلكسبو 2020

البيولوجي  التنوع 
والبيئة

Water

Energy Public RealmTransport

Materials Sustainability
Awareness

Waste

Sustainability
Certification

Sustainable Events
Operations and

Management

Ecology

Social
development

Economic
development

Climate changeEnvironment

Physical
development

Political/Reputational
development
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تنفيذ خطة صيانة بيولوجية في التصميم الخارجي 
العام، بما في ذلك استخدام الُمحسنات العضوية/ 

البيولوجية للتربة، بخالف تربة البيتموس )وقد يشمل 
ذلك الُمحسنات المحلية للتربة مثل أسمدة من مخلفات 

الخيول أو الجمال، وألياف جوز الهند، وغيرها من 
مشتقات النفايات الزراعية المناسبة؛ لتحسين التربة(، 
واألسمدة البيولوجية والمكافحة البيولوجية لآلفات 

واالستخدام المحدود لمبيدات الحشرات قصيرة األجل 
التي ال تضر بصحة النباتات، أو الحيوانات، أو البشر.

تطبيق برنامج عالي الجودة لصيانة األشجار )من خالل 
موظفين مدربين وُمعَتمدين من الجمعية الدولية 

للتشجير(؛ لتوفير رعاية احترافية وآمنة لألشجار 
وتشذيبها وتقليمها؛ لحماية االستثمار في األشجار 

كَمواِطن طبيعية ذات قيمة عالية، فضال عن رفع قيمة 
المكان.

زيادة حماية التنوع البيولوجي والَمواِطن الطبيعية 
إلى الحد األقصى، والتعاون مع الهيئات التنظيمية، 

واألطراف المعنية األخرى في الجهود الرامية؛ للحد من 
انتشار التصحر، وتدهور الَمواِطن الطبيعية.

استخدام األشجار والحواجز/ الغطاء النباتي في 
التصميم الخارجي العام الجديد، والموجودة حاليا؛ 

لحمايته من العواصف الرملية وغيرها من ظروف الرياح 
العكسية، التي ُتؤدي للتصحر.

التعاون مع الهيئات التنظيمية واألطراف المعنية 
األخرى للسيطرة على الكائنات الدخيلة، أو المعدلة 

وراثيا؛ للحد من المخاطر على التنوع البيولوجي 
المحلي

التعاون مع الهيئات التنظيمية، واألطراف المعنية 
األخرى؛ لرفع الوعي بأهمية حماية التنوع البيولوجي، 

والبيئة الحضرية؛ للحّد من مخاطر انقراض الكائنات 
دة. الُمهدَّ

الحد من أضرار الهوام عبر أنشطة مكافحة اآلفات.

دراسة أنواع أشكال التصميم الخارجي العام والنباتات 
رة، أو صالحة لألكل في  فيه، وتضمين مزروعات ُمعم�
التصميم الخارجي العام بدال من استخدام مزروعات 

للتجميل. موسمية 

تنفيذ خطط التشغيل والصيانة التي تراعي الظروف 
المناخية المحلية، وتعكس جميع العناصر المذكورة 

أعاله وتشملها.

إجراء تدقيق للتوازن المائي، وتنفيذ برنامج الكفاءة 
المائية لتلبية احتياجات الري وتطوير طرق تعمل على 

الحد من فقدان المياه بسبب التبّخر، وجمع مياه الري 
الُمنسابة؛ للتوفير في استخدام للمياه بصورة عامة.

رفع القدرات للحد األقصى بهدف إنشاء َمواِطن 
وفاعلة. طبيعية جديدة متنو�� 
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الشكل  14  تطبيق استراتيجية التنوع البيولوجي على نطاق الحدث في موقع إكسبو 2020

منهج إدارة النظام البيئي والتنوع البيولوجي
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يدرك إكسبو 2020 القيم الجوهرية 
االقتصادية والعلمية واالجتماعية؛ 
لحفظ التنوع البيولوجي للفصائل 

وتعزيزها. 

 عمليات المسح والتقييم
ُأجري تقييم لألثر البيئي في موقع إكسبو عام 

2014. ومنذ عام 2015، نفذ فريق إكسبو 2020، 
ومقاولو الموقع تقييما بصريا لبيئة األرض 

كجزء من الجوالت اليومية وعمليات الفحص. 
وُأجريت تقييمات بصرية إضافية كجزء من أعمال 
المراقبة الميدانية الفصلية. وتضمن تقرير األداء 
البيئي مشاهدات مجموعة الحيوانات المحلية، 

واإلجراءات ذات الصلة السارية أثناء الفترة 
بالتقرير. المشمولة 

النباتات مجموعة 
خلص التقرير الُمستِند إلى الدراسات المسحية 

إلى أن موقع المشروع يحوي عددا محدودا 
من مجموعات النباتات والحيوانات القاطنة، وأن 

غالبية األشجار والشجيرات المتبقية ليست أصيلة 
في البيئة، وفي وضع سيئ )بسبب نقص الري(. 

وال يمكن اعتبار هذه المجموعات من النباتات 
أصوال محتملة، وال مخزونات نباتية لهذا الحدث 

الدولي، لكن يمكن إدراجها ضمن برنامج التشجير 
في التصميم الخارجي.

أبلغ عدد قليل من المقاولين عن نقل األشجار 
الموجودة من مناطق البناء إلى مواقع أخرى 

داخل حدود موقع الحدث؛ لضمان الحفاظ عليها. 
واستخدم المقاولون أيضا أشجار الغاف وغيرها 
من النباتات المحلية كجزء من حْملة الزراعة في 

الموقع.

الحيوانات
بجانب أنشطة إعادة التوطين األخرى التي تمت 

في السنوات السابقة، ُأجري مسح لنقل الزواحف 
والثدييات الصغيرة في أبريل من العام 2018 

 )E611( في المنطقة المحاذية للطريق السريع
الذي كان يخضع لألنشطة األولية؛ لتغيير التربة 

بسبب تطوير موقع إكسبو. وُنفذ المسح بعد 
زيارة أولية للموقع في فبراير من العام 2018 

ُحدد خاللها وجود العديد من أنواع الحيوانات.

كانت إحدى المالحظات الجديرة بالذكر خالل فترة 
إعداد هذا التقرير هي اكتشاف سرب نحل تحت 

كومة من القضبان الفوالذية في موقع جناح 
االستدامة. تم نقل النحل إلى خلية في المدينة 

المستدامة في دبي بدعم من جمعية ُمربيي 
النحل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي 

اعتمدها فريق االستدامة في إكسبو 2020.

خالل مسح عام 2018 لنقل الزواحف والثدييات 
الصغيرة، لوحظ وجود عدد من الحيوانات وتم 

اإلمساك ببعضها، تضمنت أفعى الدساس )غير 
السامة(، وقام االستشاري الُمعتَمد بإطالقها في 

موقع مناسب لها. 

ري أرنب بري عربي، ونظرا  كما ُعثر على صغيِّ
للمخاطر التي ُتشكلها أعمال البناء، ُنقل 

الصغيران إلى دبي سفاري بارك. استشار فريق 
التسليم - بموقع إكسبو - بلدية دبي؛ لضمان 
نقل الحيوانات المعثور عليها بطريقة صحيحة، 
وُقد صنفت جميع الفصائل المنقولة على أنها 
“األقل مدعاة للقلق”، أو لم ُتصنف ضمن “حالة 

حفظ” في تصنيفات االتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة، ولم تصنف ضمن “القائمة الحمراء” في 

هيئة البيئة - أبوظبي.
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كجزء من جهود إكسبو المتضافرة؛ إلعادة توطين مجموعات النباتات والحيوانات في عام 2018، 
ُعثر على صغيري أرنب بري عربي داخل حدود موقع إكسبو أثناء تحميل المواد من أحد أكوام 

التخزين.

ورغم أن المكان داخل موقع إكسبو ُيعد جيدا، إال أن الفريق الميداني يعتقد أن األرنبة األم 
وجدت المنطقة مناسبة؛ لترك صغارها وحدهم ألن كومة التخزين ظلت ثابتا لفترة من الوقت.

بادر الفريق الميداني على الفور بحماية األرنبين من أي أذى فور العثور عليهما، وقبل نقلهما. 
وحرص فريق الصحة والسالمة والجودة والبيئة التابع إلكسبو على التنسيق مع بلدية دبي لنقل 

األرنبين إلى مكان آمن في دبي سفاري بارك، بينما أجرى فريق المشروع المزيد من عمليات 
المسح حول المنطقة المجاورة؛ للتعرف على الحياة البرية األخرى في المنطقة إال أنهم لم 

يعثروا على أي شيء آخر.

دراسـة حـالـة

نقل الحيوانات: األرنب العربي

60

ُتعد حماية التنوع البيولوجي من التزامات االستدامة الرئيسية إلكسبو 
2020، من خالل ضمان عدم إلحاق أي ضرر لمجموعة الحيوانات والنباتات 

في موقع إكسبو، أو حوله.

توصيات ما بعد النقل

بعد نقل األرنبين، قدم فريق إكسبو عدة توصيات 
للُمشغلين؛ لحماية األنواع المحلية:

   إثراء مستوى الوعي لدى المشغلين؛ إلجراء فحوص بصرية 
للموقع بحثا عن مجموعة النباتات والحيوانات وخاصة حول 

أكوام التخزين، أو في األماكن الهادئة.
  حال اكتشاف حياة برية، ُتتخذ اإلجراءات التالية:

    عدم المساس بالحيوانات والَمواطن الطبيعية 
)واستخدم حاجزا أو حماية، إذا لزم األمر(

    تسجيل موقع الحياة البرية وإبالغ فريق الصحة 
والسالمة والجودة والبيئية التابع إلكسبو في 

أقرب وقت ممكن.
    سيحرص إكسبو 2020 على التنسيق مع السلطات 

المعنية لتنظيم أي إجراء آخر.
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الطاقة المتجددة
ض منشآت الطاقة  سُتعوِّ
المتجددة في الموقع عن 

بعض متطلبات الطاقة 
التشغيلية خالل الحدث. 
وتحتوي جميع المباني 

الدائمة في الموقع الرئيسي 
إلكسبو على أنظمة طاقة 

متجددة؛ لدعم توليد مصادر 
الطاقة المتجددة في الموقع. 

وتمثل أهداف الطاقة 
المتجددة خارج الموقع 

أيضا أحد الجوانب الرئيسية 
الستراتيجية الطاقة من 

خالل التواصل مع المجتمعات 
المدرسية، والتعاون مع 

الشركاء، واألطراف المعنية 
الخارجية؛ لوضع أنظمة 
الطاقة المتجددة خارج 

موقع إكسبو والمساهمة 
في االستراتيجيات الوطنية 

المتجددة. للطاقة 

استهالك الطاقة
خالل عام 2018، لم يشتِر 

إكسبو أي كهرباء، فقد ظلت 
جميع مكاتب موقع إكسبو، 

ومناطقه الرئيسية خارج 
الشبكة، واستمد طاقته 

بالكامل من مولدات الديزل، 
والديزل الحيوي أثناء مرحلة 
بناء الموقع. انظر الجدول 4
لالطالع على توزيع الوقود 
المستخدم في عام 2018

وكمية الطاقة الُمولدة 
والمستهلكة في الموقع. 

يوضح ذلك إجمالي الوقود 
الذي استخدمه المقاولون 

السبعة الرئيسيون الذين 
يستهلكون أعلى كمية وقود 
في الموقع. ويستهلك جميع 

المقاولين اآلخرين نسب 
أصغر؛ ولذلك ال تشملهم هذه 

الحسابات. 

تخفيض استهالك الطاقة
تم حساب نمذجة تخفيض 

استهالك الطاقة في موقع 
إكسبو وفقا لمنهجية، ومعايير 

)ASHRAE 90.1( القياس 
الدولية للجمعية األمريكية 
لمهندسي التدفئة والتبريد 

وتكييف الهواء؛ لكفاءة البناء.

ُيعد االستخدام الفعال للطاقة وإنتاجها 
المستدام أحد الجوانب الرئيسية الستراتيجية 

إكسبو الشاملة للطاقة، ويشمل ذلك استخدام 
الطاقة األساسية وشكل المبنى وتصميمه 

والتقنية، واألنظمة الموفرة للطاقة، واإلمداد 
الفعال للطاقة، وتوليد الطاقة المتجددة في 

الموقع وخارجه. وتهدف استراتيجية الطاقة 
على مستوى البرنامج إلى ضمان وجود حلول 

اقتصادية التكلفة مع استخدام واضح في 
المرحلة التراثية على أساس نموذج عمل صالح 

لالستمرار.

ُحددت أولويات حلول التصميم الخامل بيئيا وتم 
تنفيذها وتعظيمها قبل اختيار الحلول المناسبة 
“النشطة” لمعايير الصناعة ودمجها في الحلول 

التقنية المبتكرة. سيثمر هذا النهج عن نتائج 
بيئية اقتصادية التكلفة تتحقق من خالل التوفير 

الشامل للطاقة.

الطاقة   .3

%47.3 تمكن إكسبو من تقليل استهالك 
الطاقة على مستوى الموقع بنسبة  
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استنادا إلى االستخدام 
النموذجي للطاقة.
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الشكل  15  عملية تصميم تخفيض استهالك الطاقة

مدخالت
  هدف مؤشر األداء على 

مستوى المشروع
 الغرض من التصميم

إدخال
  مخرجات نموذج الطاقة

  تقرير الطاقة
  اتفاقية مستشار إدارة البرنامج 

)PMC( للمتابعة

مدخالت
  إجراءات التصميمات الخاملة بيئيا

  إجراءات التصميمات النشطة
  الحلول التقنية

  حلول الطاقة المتجددة

مدخالت
  أداء بناء التصاميم المتحملة

  تقنية أنظمة الطاقة الموفرة للطاقة
  استراتيجية التبريد

  تقنية الطاقة المتجددة

العملية
تحديد تدابير التصميم الرئيسية 

وأنظمتها التي يمكنها تحقيق 
األهداف

العملية
شراء المواد والتركيبات والتوثيقات 

ضمن تقارير االستدامة

العملية
نمذجة الطاقة إلثبات االمتثال لمؤشرات 

األداء الرئيسية

العملية
استكمال التحقق من أنظمة الطاقة 

واختيارها

الطاقة المولدة  نسبة استهالك   استهالك المولدات   االستهالك الكلي   نوع الوقود 
في الموقع  المولد إلى   للوقود     Consumption  

)كيلوواط/ ساعة( استهالك الوقود  )لتر(  )لتر(   

4,958,534   per cent 24.5   2,868,402   11,707,761 ديزل  
0   per cent 0.0   0   262,450 بنزين/ بترول  

527,505   per cent 59.0   3,365,227   5,703,775 الديزل الحيوي  
5,486,039   per cent 35.3   6,233,629 اإلجمالي  17,673,986  

الجدول  4  إجمالي استهالك الطاقة وتوليدها في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018
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المياه   .4

في    خفض استهالك المياه في مباني إكسبو 2020 مع إدخال تحسينات بنسبة 40
المئة عن خط األساس التنظيمي الذي توفره هيئة كهرباء ومياه دبي

  تثبيت أدوات التحكم الذكية على جميع تجهيزات وتركيبات المياه، التي يمكن 
الوصول إليها بشكل عام.

  رصد تسريبات المياه بنسبة 90 في المئة من شبكات المياه الخارجية.
  100 في المئة من المياه الخارجية غير الُمستخدمة للشرب من مياه الصرف الصحي 

الُمعالَجة.
  استرداد 95 في المئة من مكثفات وحدات تكييف الهواء في المباني التي يزيد 

حجمها عن 1,000 متر مربع؛ إلعادة استخدامها في الموقع.
رة، أو ال تعتمد    تقليل الطلب على المياه داخل المباني، من خالل تركيب تجهيزات ُموفِّ

على المياه.
  تقليل استخدام مياه الشرب في االستخدامات األخرى، من خالل استبدالها بالمياه 
الرمادية، والمياه السوداء، والمياه المتكثفة من وحدات تكييف الهواء، واالستفادة 

من المياه الجوفية الضحلة في الموقع.
  حماية موارد المياه الطبيعية أثناء البناء، من خالل اإلدارة الرشيدة للموقع. 

تعد المياه أحد الموارد الطبيعية النادرة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث تعتمد على 
تحلية المياه في الشرب بنسبة حوالي 42 في 

المئة. وتحلية مياه البحر هي عملية مكثفة 
الستهالك الطاقة. وبالتالي، فإن انخفاض الطلب 
على المياه واستهالكها يؤدي إلى تحقيق وفرة 

كبيرة في الطاقة والحد من انبعاثات الغازات 
الدفيئة على التوازي. تماشيا مع استراتيجية 

ور إكسبو  األمن المائي لدولة اإلمارات 2036، طَّ
2020 استراتيجيته المائية الخاصة التي تركز 

على تقليل الطلب على أنظمة مياه الشرب 

من خالل تطبيق التسلسل الهرمي لالستخدام؛ 
لتحقيق الكفاءة، ويليها استبدال المياه الصالحة 
للشرب، بإمدادات المياه غير الصالحة للشرب في 

الُمالئمة. االستخدامات 

ال يستخدم موقع إكسبو 2020 إال المياه 
الجوفية، والمياه الصالحة للشرب من مصدر 

خارجي تابع للبلدية فقط. وثمة فرصة لتقديم 
حلول مستدامة مراعية للمياه في إكسبو من 

حيث التصميم والبناء.

غايات االستدامة الشاملة إلكسبو 2020

المياه

يقدم إكسبو 2020 نهجا 
يتخذ ثالثة محاور

1

2

3

خفض الطلب
يعالج جميع أنظمة استهالك المياه الداخلية والخارجية.

بدائل الطلب
أ. تحديد استخدام مصادر المياه البديلة إلمدادات المياه )مثل 

امات(. الري، أو نوافير المياه، أو الحمَّ
ب. تصميم نموذج توازن الماء لكل مشروع؛ لدراسة فوائد تخزين 
أشكال المياه المختلفة، ومعالجتها، وإعادة استخدامها )مثل 

المياه السوداء أو المياه الرمادية أو المياه المتكثفة من 
وحدات تكييف الهواء(. 

حماية موارد المياه
تمثل الجوانب األساسية؛ للقضاء على تلوث المجاري المائية 

أهمية بالغة في تنفيذ بناء مشروع مستدام، وتشمل:
أ. مرحلة التصميم - إدارة تصريف المياه الجوفية وتدفقات 

المياه السطحية الموسمية؛
ب. مرحلة البناء - منع التلوث، وإدارة مياه البناء، وتشغيل 

موقع البناء.

نهج إكسبو 2020 للحد من استهالك المياه الشكل  16
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خفض الطلب على المياه في المباني
يحقق إكسبو 2020 هذه الغاية جزئيا باستخدام 

المباني الخضراء، وأنظمة تصنيف المناطق؛ 
للوصول إلى العمليات، واألدوات الالزمة؛ للقياس 

الفعال للتصميم، والبناء المستدامين وفقا 
لمعايير موثوقة ومعترف بها. وبحلول نهاية 

2018، كان أكثر من 100 مبنى إلكسبو 2020 
في طريقهم إلى الحصول على شهادة االعتماد 

بموجب معيار الريادة في تصميمات الطاقة 
والبيئة. يهدف إكسبو إلى إثبات جدارته القيادية، 

وابتكاره، وإدارته، وريادته االجتماعية على 
المستوى العالمي لتقييم استخدامه المسؤول 

للمياه، من خالل تبني استراتيجية اعتماد المباني 
الخضراء، من طرف محايد، مثل معيار الريادة في 

تصميمات الطاقة والبيئة.  

تشمل مزايا المباني الُمعتَمدة من نظام الريادة 
في تصميمات الطاقة والبيئة تحسينات ُمعتَمدة 

قائمة على األداء، باستخدام عدد من تدابير 
التصميم الخامل بيئيا والنشط. ويستخدم نظام 
الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئة 

)v4.0/4.1( ُملصق برنامج وكالة حماية البيئة 
األمريكية )Watersense label(، أو معايير 

مماثلة؛ إلنشاء خط أساس. أثبتت مباني إكسبو 
2020 الُمعتَمدة من نظام الريادة في تصميمات 

الطاقة والبيئة امتثالها لهذا المعيار، بارتفاع 
مستويات توفيرها للمياه )انظر الجدول 5(.

باإلضافة إلى التدابير اإلرشادية لتوفير المياه 
في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، 

يتطلب نظام التصنيف، أيضا من مالكي مباني 
إكسبو، ومستخدميها دعم إدارة المياه، وتحديد 

الفرص اإلضافية؛ لتوفير المياه من خالل عدد من 
اإلجراءات المتأثرة بالسلوك. ُجهزت جميع المباني 

التابعة إلكسبو الواقعة ضمن حدود التقارير 
بشبكات عدادات المياه والتركيبات الداخلية؛ 

من أجل قياس أفضل للكفاءة المائية، واتخاذ 
اإلجراءات التصحيحية حال إهدار المياه. باإلضافة 

إلى ذلك، يوجد الفتات في المكاتب وموقع البناء 
ُتذكِّر موظفي إكسبو بالمحافظة على المياه 

أثناء المهام المتعلقة بالعمل. 

استعدت العديد من مباني موقع 
إكسبو 2020؛ لتقليل استهالكها من 

المياه بإدخال تحسينات بنسبة 40 في 
المئة على خط األساس التنظيمي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، كجزء من 

أهداف إكسبو 2020 الطموحة لتوفير 
المياه.

تخفيض النسبة المياه  التصميم السنوي   خط األساس السنوي   الحد من استخدام   
المئوية من خط    الستهالك المياه   الستهالك المياه   داخل المباني  
األساس من مصادر  )ميغا لتر / سنة(  )ميغا لتر / سنة(    

المياه غير الصالحة       
للشرب    

 54.97  0.38  0.83 مناطق الموضوعات 
54.92  1.76  3.90 األجنحة متعددة األطراف 
54.90  0.25  0.56 المستأجرة  األجنحة 
54.95  0.68  1.51 أجنحة الخدمة 

الجدول  5  توفير المياه بحساب نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة: تخفيض 
استهالك المياه في مباني موقع إكسبو 2020 من حسابات خط األساس
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بدائل الطلب على المياه
يتوقع إكسبو 2020 أن يشهد انخفاضا بنسبة 

50 في المئة على األقل في متطلباته في 
التصميم الخارجي العام من خط األساس 

المحسوب لشهر ذروة الري بالموقع، وفقا لمعايير 
نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، 

ونظام تقييم المباني الخضراء “السعفات” الذي 
يتبعه المقاولون وفريق التصميم في إكسبو. 

وقد تحقق تخفيض متطلبات مياه التصميم 
الخارجي العام من خط األساس المحسوب من 

خالل االستراتيجيات التالية:

1(  استخدام أسطح المناطق المائية الكبيرة 
المليئة بالنباتات ذات االحتياجات المائية 

المتوسطة، أو المنخفضة بناء على معايير 
أولوية التصميم الزراعي.

2(  استخدام الري بالتنقيط، والري الجوفي، مع 
توزيع منتظم بنسبة 90 في المئة كنوع للري.
3(  استبقاء الرطوبة العالية لخلطات التربة )مثل 

البيراليت/ حبيبات التربة البركانية، أو تربة 
البيتموس، أو ألياف جوز الهند المعاد تدويرها(.

استهالك المياه الجوفية
تأتي إمدادات المياه الجوفية في إكسبو 2020 

من أنشطة نزح المياه الخارجية، ونقلها إلى 
الموقع بالتعاقد مع مزودي الخدمة الخارجيين. 

وُتستخدم بشكل أساسي في منع انتشار الغبار، 
وتمهيد الطرق، وتسوية التربة، وأعمال البناء 

في الموقع. كما ُتستخرج المياه الجوفية أيضا 
من اآلبار المحفورة في الموقع بعد استصدار 

التصاريح، والموافقات الالزمة من السلطات 
المعنية مثل بلدية دبي.  وتدل تصاريح بلدية 

دبي المقدمة على استيفاء المياه الجوفية 
المعايير المطلوبة؛ الستخدامها في أعمال 

البناء، وخلوها من المواد التي قد تثير مخاوف. 
وُتستخدم كل المياه الجوفية المستخرجة من 

اآلبار المحفورة في الموقع في أعمال البناء وال 
ف أي كمية منها خارجيا. ويتولى مقاولو  ُتصرَّ

إكسبو 2020 االحتفاظ بسجالت استهالك المياه 
اليومية، بينما يتم االحتفاظ بالسجالت الشهرية 

من خالل سجالت بيانات البيئة. 

كما يضمن التحليل المخبري للمياه الجوفية الذي 
تجريه جهة خارجية امتثال جودة المياه لمعايير 

بلدية دبي المعمول بها. ويتم تلبية االحتياجات 
المائية ألعمال البناء في الموقع عموما عن 

طريق استخراج المياه الجوفية من اآلبار المحفورة 

يتوقع إكسبو 2020 أن يشهد انخفاضا ال يقل عن 50 في المئة من احتياجات 
التصميم الخارجي العام من المياه من خط األساس المحسوب لشهر ذروة 

الري بالموقع.

النسبة   تقليل  السنوية   المتطلبات  خط األساس السنوي     الحد من استخدام   
المئوية من   لمياه التصميم الخارجي    لمياه التصميم الخارجي    المياه في المباني  

خط األساس العام )ميغا لتر/ سنة(  العام )ميغا لتر/ سنة(    

 61  0.42  1.07 جناح االستدامة 
 53  0.66  1.39 جناح الفرص 
 38  1.05  1.68 جناح التنقل 
 49  2.13  4.14 التصميم الخارجي العام  

ط   مشاريع  الُمخطَّ نوع المياه 
الرئيسي إلكسبو  

544.674 المياه الجوفية  
258.936 المياه الصالحة للشرب  
148.05 مياه الصرف الصحي الُمعالَجة   
951.66 إجمالي المياه المستهلكة  

الجدول  6  توفير مياه الري: األجنحة الرئيسية للموضوعات

الجدول  7  إجمالي استهالك المياه 
إلكسبو 2020 في 2018، ُمصنفة حسب 

النوع، بالميغا لتر

في الموقع، والحصول على المياه من الهيئات 
الخارجية، مثل: هيئة كهرباء ومياه دبي، ومياه 
الصرف الصحي المعالجة من المنشآت األخرى 
للمقاولين )مثل معسكرات العمل(، وغيرها من 

هيئات توريد المياه الجوفية.

تم اإلبالغ عن زيادة كبيرة في استهالك المياه 
في الفترة بين يناير ويونيو 2018؛ بسبب توافد 
المزيد من المقاولين إلى الموقع )بما في ذلك 

مقاول حضانة إكسبو 2020( مع توقع زيادة 
طلب المياه؛ ألعمال البناء.

عــن إكسبو 2020 دبي    |    دعــائــــم إكسبـــــو مستـــــدام     |    اإلرث    |    أهـــــداف التنميــــة المستدامـــــة    |    الفـهــــــرس



66

 ُمعالَجة الصرف الصحي
في عام 2018، ُنقل ما يقرب 93 في المئة 

من النفايات السائلة الناتجة من موقع إكسبو، 
وُعولجت في مرافق خارجية؛ لمعالجة الصرف 

الصحي في دبي، مثل: محطات معالجة الصرف 
الصحي بجبل علي والعوير وإمداد. ومن المتوقع 

أن ُتوفر البلدية مصادر لمياه صرف الصحي 
معالجة عالية الجودة للموقع بحلول تاريخ الحدث. 

ونظرا للزيادة المتوقعة في الطلب على مياه 
الصرف الصحي المعالجة، حصل مقاول محدد 

لمناطق الموضوعات على تصريح من بلدية دبي 
في عام 2018؛ لتركيب محطة مؤقتة لمعالجة 
مياه الصرف الصحي داخل المشروع بسعة 0.2 
ميغا لتر/يوم تلتزم بحدود ومعايير تصريف مياه 

الصرف الصحي في دبي التي وضعتها بلدية 
دبي. وُتجري بلدية دبي عمليات تفتيش منتظمة 

كل ثالثة أشهر؛ ألخذ العينات، وضمان استيفاء 
المرافق للمعايير المطلوبة. وُتستخدم كل مياه 
الصرف الصحي الُمعالَجة الُمستَمدة من بلدية 

دبي، أو من محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
بالموقع ألعمال بناء محددة مثل منع انتشار الغبار 

والري.

االنسكاب
ُيطلب من جميع المقاولين بموقع إكسبو 

تطوير وإدراج إجراءات االستجابة لالنسكاب 
ضمن خطتهم البيئية، مع توضيح المسؤوليات، 
والتدابير الوقائية، والتخفيفية حال حدوث أي 
نوع من االنسكاب على األرض. ويشمل ذلك 
تدريب الموظفين، باإلضافة إلى جرد معدات 

االستجابة لالنسكاب في الموقع. وعلى 
المقاولين أيضا تقديم تقييم شامل، واإلبالغ 
عن جميع الحوادث المتعلقة بانسكاب المواد 

الكيميائية الخطرة، بما في ذلك أي إجراء 
للمتابعة.  وقائي 

يجب تخزين المواد الكيميائية الخطرة 
المستخدمة في الموقع في غرف، أو أماكن 
جيدة التهوية، ومضاءة خصيصا لذلك. كذلك 

يتم تزويد جميع مناطق التخزين بسطح أرضي 
منيع، ال تنفذ منه المياه، واحتواء ثانوي بسعة 
110 في المئة وصحيفة بيانات سالمة المواد، 

وطفايات الحريق، ومعدات استجابة لالنسكاب 
في المنطقة المجاورة مباشرة. والتعامل 

مع االنسكاب وفقا لتعليمات صحيفة بيانات 
سالمة المواد، وإجراءات االستجابة لها. 

في عام 2018، أبلغ المقاولون عن سبع 
حوادث انسكاب تراوحت بين تسرب المواد 
الكيميائية، والديزل، والزيت الهيدروليكي 
في األراضي غير الُمعالَجة. واعتبرت ثالث 

حوادث منها خطيرة، إال أن المقاولين المعنيين 
تعاملوا مع جميع الحوادث باستخدام إجراءات 

االستجابة للطوارئ البيئية، وتم حلها وفقا 
للبروتوكول الذي حددته خطة اإلدارة البيئية 

للبناء. ولم ُيذكر أي تأثير كبير لحوادث 
االنسكاب المسجلة في عام 2018.  

الجدول  8  توزيع توليد مياه الصرف، وإعادة 
استخدامها في الموقع في 2018 بالميغا 

لتر 
إعادة     توليد مياه   نوع مياه  

استخدام /  الصرف  الصرف 
تدوير مياه      

الصرف*     

 16.09 مياه الصرف  181.36 
6.17    6.17 المياه الرمادية  

0   0 التكثيف  
22.26  187.53 اإلجمالي 

* بعد الُمعالَجة
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اعتُمدت جميع مواد إكسبو 
الموردة في عام 2018 من 
خالل تلبية المعايير التالية، 

أو أكثر )أو نظام إدارة 
الجودة البديل المعتمد من 

صاحب العمل(:
البريطاني    المعيار 

)EN ISO9001(
البريطاني    المعيار 

 )EN 14001(
  المعيار البريطاني 8555

 آيزو 26000
  المعيار األسترالي 8000
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الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي في 
نقطة االستخراج عن طريق اختيار مواد مستدامة لمرافق إكسبو 2020. 

وُيشترى 90 في المئة المواد وفقا لدليل إرشادات المواد المستدامة.
الحد من استنفاد الموارد الطبيعية، باالحتفاظ بنسبة 90 في المئة 
من المواد المستخدمة في مشاريع البناء الدائمة المصممة؛ إلعادة 

االستخدام، واإلرث.
إعادة نشر 75في المئة من المواد المستخدمة في مشاريع البناء 

المؤقتة، أو إعادة تدويرها. 

اختيار المواد المستدامة إلكسبو 2020 من خالل 
تنفيذ الممارسات التالية على النحو المبين في 

دليل إرشادات المواد المستدامة إلكسبو:
  اختيار مواد منخفضة المحتوى الكربوني 

الُمدمج للحد من أثره في الحدث.
  اختيار المواد من مصادر مسؤولة؛ للحد من 

التأثير البيئي المرتبط باستخراج المواد، 
وتصنيع المنتجات، ونقلها، ويتضمن ذلك 

الحصول على بيانات المنتج البيئي لمواد البناء 
األساسية.  

  دمج مواد المحتوى الُمعاد تدويره؛ لدعم 

تحويل النفايات عن المكب، والحد من الطلب 
على المواد الخام، وإمكانية الحد من الكربون 

المدمج. 

إثراء الوعي بين مصممي وموظفي الفعاليات 
من خالل دمج متطلبات المواد المستدامة في 
جميع جوانب إكسبو 2020.  وتوريد المواد عن 

ِردين المسؤولين بيئيا واجتماعيا،  طريق الُموَّ
ِرد، والذين  مع االهتمام بحماية موظفي الُموَّ

يعيشون بالقرب من مواقع استخراج المواد، 
ومنشآت التصنيع. باإلضافة إلى ذلك، سيؤدي 

اختيار المواد والمنتجات منخفضة االنبعاثات 
إلى تحسين جودة البيئة الداخلية في مرافق 

إكسبو، مع وجود تأثير إيجابي على صحة شاغلي 
المباني ورفاهيتهم وإنتاجيتهم.

المواد الخام   .5

أهداف االستدامة الشاملة إلكسبو 2020

المواد الخام

المئوية النسبة  نسبة المواد    المحتوى   الواردة من   المواد  
إلعالنات  المعاد تدويرها   المعاد تدويره   المحليين   ِردين  الُموَّ  

المنتجات    )طن(     )طن(    

88   0     0    643,078 الخرسانة  
100   3    10,634.58 330,755 الفوالذ 
N/A   42    21,318.55 8,998.97 أعمال الكتل الخرسانية 
N/A   0     0   30 آالت رصف الطريق  
N/A   0     0   7,191.39 البيتومين 

 *100   0     0   4,136.04 الخشب  
**92   66    49.58 75.58 الكلوريد متعدد الفينيل  

حالة مشتريات مواد البناء المستخدمة في أعمال الموقع في  الجدول  9
مناطق الموضوعات

* شهادة مجلس رعاية الغابات ** معاد تدويرها بنسبة 30 في المئة
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خالل الفترة الواقعة بين يناير 2015 وديسمبر 2018، استخدم إكسبو إجمالي 
2,551.847 طنا من المواد. وقد بلغ مجموع المواد المتوافقة مع دليل إرشادات 

المواد المستدامة إلكسبو ما يعادل 2,469.797 طنا.
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  ُوضعت استراتيجية هرمية إلدارة النفايات في جميع أنحاء موقع 
إكسبو 2020 تعمل على تجنب النفايات، كحل� مفضل، واستردادها 

كحل� أخير.
  فرز 85 في المئة من النفايات في مسارات النفايات المختلفة 

المخصصة أثناء عملية البناء، والتشغيل، وإيقاف التشغيل؛ لتمكين 
تحويلها عن المكب.

ال يمكن تحقيق اإلدارة الناجحة للنفايات إال 
بالفهم التام لمسار النفايات بالكامل. وعليه، 

يمكن تحقيق الحد األدنى من تقليل النفايات 
من خالل التخطيط الدقيق، والمراعاة لجميع 

مسارات النفايات المتوقعة. طورت فرق مشروع 
إكسبو 2020 عدة استراتيجيات، ونفذتها؛ 

لتقليل إنتاج النفايات خالل مراحل تصميم الحدث 
وبناءه وتشغيله، فضال عن إدارة النفايات، وفقا 

ألفضل الممارسات الدولية المعتَرف بها. هذا 
وقد تم تحديد مؤشرات األداء الرئيسية للمشروع 
وأهدافه؛ لفصل نفايات البناء والتشغيل؛ لتمكين 

تحويلها عن المكّب.

ُوضعت خطة اإلدارة البيئية للبناء بما يتوافق 
مع األهداف العامة ومؤشرات األداء الرئيسية 

لمرحلة ما قبل إكسبو. وتعد هذه الخطة 
إجراء رسميا معتمدا؛ لتحديد الحد األدنى من 

المتطلبات والمعايير الخاصة بجمع النفايات 
وعزلها وإعادة تدويرها، أو إعادة استخدامها، أو 

التخلص منها، ويشمل ذلك نظام حفظ السجالت، 
وتتبع النفايات. وقد وحدت الخطة المجاالت 

والسياسات واللوائح الرئيسية للتدخالت 
المستهدفة؛ لتجنب توليد النفايات في المقام 

األول، أو الحد منها، ووضع التدابير الرقابية لتقليل 

كمية النفايات المنقولة إلى موقع التخلص منها، 
ومرافق المعالجة من خالل توفير إرشادات بشأن 

تدابير إعادة االستخدام والتدوير. ويشترط ضمان 
التنفيذ الفعال للخطة في الموقع للتخلص 
من المخلفات؛ لتحقيق أكبر قدر من الفوائد 

االجتماعية واالقتصادية وأقل أثر على البيئة.  

وُتغطي خطة اإلدارة البيئية مجال النفايات 
الناتجة عن أنشطة البناء الجارية، وتنطبق على 
جميع الكيانات العاملة في موقع إكسبو 2020

دبي، بما في ذلك أصحاب العمل واستشاريي 
التصميم واستشاريي اإلشراف والمقاولين 

والمتعهدين من الباطن. 

ترد استراتيجية إدارة جميع النفايات الخاصة 
بالمشروع في إكسبو 2020 في نظام هرمي 

للعمليات، وفقا ألفضل الممارسات العالمية. 
وُتعطى األولوية لتقليل إنتاج النفايات و/أو 

تجنبها )الخفض(، يليها تعظيم قيمة النفايات 
إلى الحد األقصى من خالل دعم الجهود الرامية 

إلى إعادة االستخدام، وإعادة التدوير )إعادة 
التدوير وإعادة االستخدام(. كذلك ُيعد استرداد/ 
استعادة النفايات أحد الخيارات األخيرة قبل نقل 

النفايات إلى المكّب.

النفايات   .6

أهداف االستدامة الشاملة إلكسبو 2020
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شكل  17  التدرج الهرمي لنظم إدارة النفايات االستدامة -إكسبو 2020

الخفض

إعادة االستخدام

االستعادة

إعادة التدوير

تمت مراعاة استراتيجيات الحد من إنتاج النفايات عبر جميع مراحل العمل بدء من مرحلة التصميم، وحتى البناء بما في ذلك القرارات 
التشغيلية.

أسس إكسبو 2020 ثقافة قوية إلعادة استخدام المواد أثناء عمليات تخطيط الحدث والبناء تأخذ في اعتبارها الجهد والتكاليف 
المعقولة. ولهذه االستراتيجية العديد من اآلثار اإليجابية على كل من التصميم والبناء، مثل:

في عام 2018 وبعد اتفاقية الشراكة، بدأ إكسبو التعاون مع دلسكو لوضع استراتيجية؛ الستعادة النفايات.

ُيعد تحويل النفايات من خالل إعادة تدويرها أحد الجوانب األكثر شيوعا في التسلسل الهرمي للنفايات لدى إكسبو 2020، ويشمل 
هذا ما يلي:

التصميم مرحلة 
  التصميم باستخدام خيارات التجهيز المسبق، والتوحيد القياسي، 

ومفاهيم التصميم المعياري
  األبعاد الوظيفية لتقليل تقليص توليد النفايات والحد منها

  تصميم المكونات وفقا لمعايير السوق لتقليل التصنيع 
ص. الُمخصَّ

  تحديد المنتجات التي تحتاج ألقل متطلبات تغليف، أو تلك التي 
لها خطط إدارة لتحسين كفاءة التعبئة، واكتساب وحدات حجم 

إضافية.

مرحلة البناء
  يعمل البرنامج المتسلسل على تجنب تلف األسطح المكتملة، 

مما يقلل أو يلغي الحاجة إلى إعادة العمل. 
  توفير مناطق تخزين/ تنظيم المواد المناسبة؛ للمساعدة في 

القضاء على الكسور، أو األضرار وتقليل توليد النفايات.

التشغيلية المرحلة 
  تطوير أنظمة شراء األطعمة وتخزينها وإعدادها؛ لتقليل نفايات 

األطعمة.
  مواصفات األطباق واألكواب وأدوات المائدة القابلة إلعادة 

االستخدام، عند االقتضاء؛ للحد بدرجة كبيرة من النفايات.

  الموازنة بين الحفر والردم في المشروع تزيد من فرصة إعادة 
استخدام المواد المستخرجة.

رة في تصميم    دمج منتجات الهدم مثل الخرسانة الُمكسَّ
المشروع إذا كان المنتج ذي جودة مناسبة ويتوافق استخدامه 

مع قوانين البناء.

  دمج المواد المسترجعة لتقليل الطلب على المواد الجديدة أو 
الخام، حيثما أمكن.

  توفير العناصر المؤقتة، إلى حد عملي، عن طريق االستئجار أو 
من خالل خطط إعادة الشراء.

توفير تسهيالت كافية لجمع المواد القابلة إلعادة التدوير وتخزينها 
ب الفرز غير السليم. ونصب الفتات تثري الوعي، وَتجنُّ

  توفير مناطق فرز وتخزين مركزية على مستوى المرفق أو الحي 
بصرف النظر عما يقوم بالفرز سواء مستخدم المبنى، أو مشغل 

إدارة المرافق.
  تصميم المناطق التي تراعي التأثيرات المحتملة من الروائح 

والضوضاء وحركات السيارات.
  إدارة المعدات واالستراتيجيات، مثل مزالق إعادة التدوير، أو 

ماكينات الضغط، أو المكابس.

التصميم. مرحلة 
  بالنسبة لتفكيك المنتجات الهالكة، تم تجنب استخدام المنتجات 

الُمركبة، التي تقلل الحاجة للمعالجة قبل إعادة التدوير.
  تجنب الطالء، أو اختيار نوع من الطالء ال يعوق إعادة التدوير، 

حيثما أمكن.

مرحلة البناء
  وضع عالمات واضحة لفرز النفايات. في مناطق التخزين، 

والتعاون مع شركة معتمدة لنقل النفايات، وإعادة تدويرها.
  تعيين مدير نفايات البناء، وتثقيف العمال من خالل وضع برنامج 

لضمان نجاح إدارة نفايات البناء 

التشغيل مرحلة 
  استراتيجية شراء العناصر القابلة للتخلص والتي تستهدف 

األطباق واألكواب وأدوات المائدة القابلة إلعادة التدوير و/أو 
للتحلل.  القابلة 

  منح األفضلية للمنتجات القابلة للتحلل، والتحول لسماد.
  تحديد شركات إدارة النفايات التي تملك المرافق المناسبة 

لمعالجة النفايات القابلة للتحويل. 
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259  49,774  50,033 

5,896  6  5,902  
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طن مسارات النفايات الخطرة  

0.00 الزيتية  النفايات 
0.66 المائية  النفايات 

32.76 النفايات الصلبة 
0.00 أخرى 

الجدول  10  إجمالي النفايات الناتجة عن 
مسارات النفايات المختلفة في 2018.

الشكل  18  إجمالي النفايات الناتجة عن مسارات النفايات أثناء البناء في موقع إكسبو في 2018

  %88.01 
في المئة من النفايات المعاد 
تدويرها أو معاد استخدامها 
أثناء البناء في موقع إكسبو

%74.1 

%8.7

%8.0

%3.9

%2.6

%2.2

%0.3

%0.2

  %11.99 
في المئة من النفايات 

المنقولة إلى مكب النفايات 
أثناء البناء في موقع إكسبو

الخرسانة

العامة

الخشب

األسفلت

الفوالذ 
والمعادن

عضوية

بالستيك

الورق 
والكرتون

المنقولة     المعاد تدويرها /   الُمولدة )طن( 
إلى المكّب )طن(  المعاد استخدامها )طن(   

المئوية  النسبة 
اإلجمالية

105  5,282  5,387  

324  2,338  2,662  

0  1,723  1,723  

1,490  1  1,491  

22  194  217  

1  110  111  

8,096.40  59,429.79  67,525.57 اإلجمالي 
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تصنف النفايات الصلبة الناجمة عن موقع 
إكسبو إلى تصنيفين: خطرة، وغير خطرة. ُطبقت 
ممارسات إدارة النفايات في جميع أنحاء الموقع، 

وتم االلتزام بممارساتها إلى أقصى حد حيث 
ُتفصل النفايات الناتجة في الموقع، وتخزن في 

حاويات مخصصة، ويتم جمعها للتخلص منها، 
أو إعادة تدويرها، أو إعادة استخدامها من خالل 
مقدمي خدمات النفايات المعتمدين من بلدية 

دبي وفقا لدليل اإلرشاد التقني لبلدية دبي، 
وخطة اإلدارة البيئية للبناء. ويتم التعامل مع 

جميع المواد الملوثة - وفقا لخطط إدارة النفايات 
المعتمدة - على أنها نفايات خطرة، مثل: التربة 

الملوثة، والمعدات الماصة المستخدمة.  

يحتفظ مختلف المقاولين المتعاقدين مع إكسبو 
بسجالت النفايات، وسجالت التعقب )إيصاالت 

استالم النفايات(، ويشترط حصول جميع مزودي 
خدمات النفايات على تصاريح سارية؛ للتخلص 

من النفايات. في عام 2018، كانت النفايات 
الخرسانية والعامة والخشبية هي الفئات 

الرئيسية للنفايات غير الخطرة الناشئة في 
الموقع. وقد أعيد استخدام حوالي 99.5 في 

المئة من نفايات الخرسانة الناتجة في الموقع؛ 

إلنشاء طرق الوصول، وإعداد قوالب الفواصل، 
واألرصفة حسب احتياج أعمال البناء، أو تخزينها 

في منشأة تابعة للسلطات المحلية؛ إلعادة 
تدويرها، أو إعادة استخدامها في مرحلة الحقة. 

تم استخدام ما يقرب من 87.8 في المئة من 
نفايات األسفلت الناتجة في الموقع، مع إرسال 
ما تبقى منها إلى المكّبات الخارجية المملوكة 

للبلدية للتصرف فيها. أما النفايات العامة 
والعضوية فتنقل خارج الموقع ويتم التخلص منها 

في المكّب المعتمد من البلدية. كذلك تستغل 
النفايات القابلة إلعادة التدوير في الموقع، مثل 

نفايات األخشاب والبالستيك والورق والكرتون 
والفوالذ والمعادن، أو إرسالها إلى شركات إعادة 

التدوير المسجلة.

بفضل جهود استشاريي ومقاولي إكسبو 2020 
في التدريب المستمر، ونشر الوعي بممارسات 

إدارة النفايات، ارتفعت في عام 2018 معدالت 
إعادة استخدام النفايات غير الخطرة وإعادة 

تدويرها. وتم تشجيع المقاولين أيضا على ضمان 
تحويل 100 في المئة من النفايات الخرسانية عن 

المكّب.

أثمر التدريب المستمر والوعي بممارسات إدارة النفايات إلى زيادة معدل 
إعادة استخدام النفايات غير الخطرة وإعادة تدويرها.
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مة  ُمقدِّ   .1
يواصل إكسبو 2020 إعداد سابقة إقليمية 
لرفاهية عمال كل من األطراف المعنية في 

الحدث، ومنظماتهم الشريكة. ويهدف هذا اإلطار 
إلى وضع معيار ضمان رفاهية العمال الذي 
يتوافق مع أهداف إكسبو في تنفيذ إكسبو 
ُمستدام اجتماعيا، وقادر على الحفاظ على 

صحة جميع موظفي إكسبو 2020 وسالمتهم 
ورعايتهم وكرامتهم.  

تمتد معايير ضمان رفاهية العمال أيضا لتشمل 
اإلطار التشغيلي لكافة الجهات األخرى العاملة، 

أو المرتبطة بإكسبو 2020، بما في ذلك البائعين 
ِردين. وتعمل المبادئ التوجيهية  والمقاولين والُموَّ
لهذه المعايير استباقيا على تقديم الدعم للقيادة 

والموارد الفعالة داخل هذه الكيانات؛ لضمان 
التنفيذ الناجح من خالل سلسلة التوريد الخاصة 
بها. وباإلضافة إلى سلسلة التوريد المستدامة، 

يجب على المنظمات الشريكة - طوال مدة 
الحدث - ضمان الوفاء بالمعايير التالية:

1  ضمان التوظيف العادل والمجاني

2  التأكد من استيعاب الموظفين لشروط 

وأوضاع عملهم
3  معاملة الموظفين بالتساوي ودون تمييز

4  حماية الموظفين والحفاظ على كرامتهم 

وعدم التسامح مع أي نوع من التحرش أو 
سوء المعاملة

5  احترام حق الموظفين في االحتفاظ بوثائقهم 

الشخصية
6  دفع أجور الموظفين وامتيازاتهم بالكامل في 

الوقت المحدد
7  السماح للموظفين بحرية ممارسة حقوقهم 

القانونية دون خوف من االنتقام
8  توفير بيئة عمل آمنة، وصحية

9  إتاحة الوصول إلى آليات التظلم والعالج

10  ضمان عدم استخدام العمالة بالسخرة، أو 

بالعقود اإلجبارية، أو العمالة القسرية، أو 
عمالة األطفال

-2 أسرة إكسبو
تتألف القوة العاملة لـ إكسبو 2020 من 

موظفين مؤهلين تأهيال عاليا يمثلون أكثر من 
40 منطقة جغرافية، أكثرهم من المتطوعين 

)انظر دراسة الحالة(. منذ عام 2018، شارك أكثر 
من 2,000 متطوع في إكسبو ودعموه في 

الفعاليات. مختلف 

وينضم جميع موظفي إكسبو2020 إلى عملية 
التنظيم من خالل برنامج دمج الموظفين على 

شبكة الوصل لالنترنت الداخلي في إكسبو 
2020 وهي منصة فعالة لالتصال والتواصل 

والتعاون بين الموظفين. كما توفر هذه البوابة 
سهولة الوصول إلى األخبار الداخلية والخارجية 
واألحداث المركزية ومواعيد التدريب، مع توفير 

معلومات حول برامج إكسبو والفعاليات التدريبية 
والمبادرات الصحية.
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برنامج المتطوعين في إكسبو 
2020 دبي

دراسـة حـالـة

يشكل دور المتطوعين جوهر إكسبو 2020 دبي. فهذا 
الحدث الدولي االستثنائي - الذي يعد إكسبو حقيقي 

للجميع - سيضم حوالي 30,000 متطوع من جميع 
األعمار والجنسيات والخلفيات، مما يعكس التنوع الثري 

إلكسبو 2020 دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

باعتبارهم واجهة إكسبو 2020 دبي، فإن المتطوعين 
سيؤدون دورا مهما في استقبال العالم بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة، والترحيب بهم في أول إكسبو دولي 
في المنطقة. وسيدعمون العمليات والمعلومات 

واالتصاالت، ويوفرون تجربة غامرة عالية الجودة ال ُتنسى لماليين الزوار. كما أنهم سيقدمون 
التوجيه، والدعم الضروريين للموظفين والشخصيات المهمة والوفود الدولية.
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ُتمكِّن جلسات العصف الذهني المتطوعين من أن يكونوا 
جزءا من رحلة إكسبو 2020 عن طريق دعوتهم لمشاركة 

آرائهم حول كيفية تحسين برنامج المتطوعين وكذلك 
طرح أفكارهم حول الحدث ككل. ويشارك المتطوعون من 
جميع فئات المجتمع في أماكن مختلفة من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، بما في ذلك أصحاب الهمم، والشباب 
والحكماء )المتقاعدين(، واألسر المتطوعة، والموظفين 

الحكوميين، والمتطوعين ممن شاركوا في فعاليات 
إكسبو السابقة.

في 2018، ُعقدت أربع 
جلسات تناولت المواضيع 

التالية:
• االستدامة 

• العمل التطوعي األسري
• موظفو الحكومة

• المكافآت والتقدير

تم إطالق “جناح التوظيف المتنقل” 
في سبتمبر 2018 في جميع 

أنحاء دبي، ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة؛ لتسهيل العمل التطوعي 

في إكسبو 2020. وقد زار الجناح 
منذ إطالقه 14 مؤسسة عامة 

وخاصة في دبي.

“المشاركة في إكسبو 2020 لم تمنحني فرصة 
تعليمية قّيمة فحسب، بل مكنّتني أيضا من 

التطور على المستويين الشخصي والمهني إلى 
جانب زمالئي المتطوعين. نتضافر جميعا؛ لتقديم 

إكسبو دولي مؤثر وال ينسى، وأشعر بالحماس 
 الشديد والفخر؛ لكوني جزء من هذا الحدث”. 

فاطمة إحسان، متطوعة في إكسبو 2020
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“ُيعد إكسبو 2020 حدثا دوليا للجميع، يهدف إلى التعلم واالبتكار واإلبداع 
والمرح، من خالل مشاركة األفكار والتعاون، ونحن نفخر بإتاحة الفرص ألكثر 

من 30,000 متطوع، ونتطلع إلى الترحيب بأي شخص يرغب في التواصل، 
مع زمالئه المتطوعين من جميع أنحاء العالم، واكتساب هذه الخبرة الفريدة 

التي قد ال تتكرر مرتين في العمر.” 
معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، 

المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي.

في 2018، تم إطالق “بيت المتطوعين” رسميا في موقع إكسبو 2020؛ لتوفير 
مساحة للمجتمع التطوعي؛ للتجمع والتعلم والتواصل والمشاركة كمجموعة 

تتشارك نفس األفكار، وتسعى جاهدة لتحقيق نفس الهدف. ومع إجراء 
المقابالت يوميا في بيت المتطوعين، يتم دعوة أكثر من 1,000متطوع شهريا؛ 

إلجراء مقابالت معهم.

ُتعَقد “أيام اللقاءات اإلقليمية الشهرية” في جميع 
اإلمارات، وتتواصل مع المجتمعات، وتساعد غير القادرين 

على السفر إلى موقع إكسبو 2020 في جبل علي. 
وقد أجريت مقابالت في أبوظبي ودبي وعجمان وطوال 

الطريق إلى جبال حتا! وقد تواصل إكسبو خالل هذه 
الجلسات مع أكثر من 1,000 متطوع، يأمل جميعهم أن 

يكونوا جزء من هذا الحدث االستثنائي.

2,000350
اعتبارا من 2018، قدم أكثر من 2,000 

متطوع الدعم إلكسبو في فعاليات مثل 
أسبوع أبوظبي لالستدامة، ومعرض 

الخليج لتقنية المعلومات، وسوق السفر 
العربي.

حضر 350 متطوعا االحتفال البارز 
للمتطوعين. تلقى 20 منهم الشكر 

والتقدير على تفانيهم وجهودهم. كما 
ُأطلقت العالمة التجارية والشعار الرسمي 

لبرنامج المتطوعين خالل هذا الحدث.
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برنامج التوطين

دراسـة حـالـة

يضم برنامج التوطين، وهو قسم فرعي من الموارد البشرية، فريقا متفانيا القتناص المواهب 
الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة الحريصة على ترسيخ قيم إكسبو 2020 في الفترة التي 

تسبق الحدث وخالله وبعده.

تتمثل مهمة هذا الفريق في تقديم إكسبو استثنائي ذي تمثيل وطني هادف؛ للتأثير على 
المواهب الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، من خالل اإلرث الدائم الذي سيظل بعد إكسبو 

2020، ولضرب مثال ُيحتذى به في بناء المعرفة، ونقلها في الفعليات الكبرى. في عام 2018
وصلت نسبة الُمعينين في اإلدارة العليا من اإلماراتيين إلى 6.7 في المئة. 

برنامج التدريب الداخلي على برامج 2018
يوفر برنامج التدريب الداخلي منصة 

للتعلم، ونقل المعرفة للشباب اإلماراتيين. 
م ليستفيد منه الطالب الجامعيون  وُصمِّ
حديثو التخرج في أثناء تجربة العمل في 
إكسبو 2020. ويمكنهم من خالل خارطة 
طريق واضحة للتدريب، اكتساب المعرفة 
في الصناعة واإلسهام في تحقيق نتائج 

حقيقية ملموسة إلكسبو 2020، كما 
تتاح لهم الفرصة لطرح أفكارهم المبتكرة 

الخاصة بهم. 

برنامج اإلدماج 
يهدف هذا البرنامج إلى إتاحة الفرص أمام 
المجتمع لتقديم مساهمته، مما يثبت نية 

إكسبو 2020 ليصبح أحد أكثر نسخ إكسبو 
الدولي شموال على اإلطالق في نسخته 

العالمية. ويؤكد إكسبو 2020 من خالل 
هذه المبادرة جهوده الرامية إلى تمكين 

أصحاب الهمم ليكونوا جزءا من هذا الحدث، 
وفريق عمله، ورحلته نحو تقديم إكسبو 

يسهل الوصول إليه، ومجهز الستقبال 
ر البرنامج بالتنسيق  أصحاب الهمم. وُطوِّ

مع وزارة تنمية المجتمع التي تقوم 
المرشحين.   بتعيين 

عين على التوطين – الموجة الثانية
تستمر هذه المبادرة كأداة من أدوات 

القادة؛ لتنفيذ المراحل الرئيسية 
الستراتيجية التوطين في إكسبو 2020

دبي - تمثيل وطني رفيع المستوى 
وإرث للمستقبل.
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التوظيف     .3
يسعى إكسبو 2020 إلى الترحيب بمجموعة متنوعة من الموظفين المؤهلين. في عام 2018، 

استقبل إكسبو 249 موظفا دائما من الفئات العمرية، والحالة االجتماعية، والمناطق التالية: 

الشكل  19  إجمالي عدد الموظفين المعينين حسب الفئة العمرية في عام 2018

الشكل  20  إجمالي عدد الموظفين المعينين 
حسب المنطقة في عام 2018 

الشكل  21  إجمالي معدل ترك الموظفين 
الدائمين للعمل حسب المنطقة في عام 2018

الجدول  11  إجمالي عدد الموظفين المعينين حسب عقد العمل والمنطقة في 2018

اإلجمالي أكبر من 50 سنة   50-30 أصغر من 30 سنة  

أنثى

معدل ترك الموظفات 
الدائمات للعمل

ذكر

معدل ترك الموظفين 
الدائمين للعمل

الفئة العمرية

المناطقالمناطق

250

200

150

100

50

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

15

5

2

100129

120
عدد الموظفات اإلناث

129
عدد الموظفين الذكور

14

7

12

12

20
15

26 3578120

أمريكا الجنوبية

أمريكا الجنوبية

سيا
أوقيانو

شمالية
أمريكا ال

14 15

67
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الجنوبية أمريكا   األوسط          

249   14   2   15    67   77  64  10 دائم  
11   0    0   1   5    4  1   0 مؤقت  
9   0    0   1   2    2  4   0 منتدب  
41   3    0   1   29    4  4   0 متدرب  
13   0    0   0   13    0  0  0 مبتدئ  
323   17   2   18   116    87  73  10 اإلجمالي  
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مزايا الموظفين    .4
يحصل جميع الموظفين المبتدئين على أجر 
تنافسي بحسب سوق العمل المحلي. واحد 

وعشرون في المئة من مجموع القيادة الحالية 
)ممن يشغلون منصب مدير أول، وما فوق( هم 

من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.

يتمتع موظفو إكسبو 2020 بعدد من المزايا 
واالستحقاقات، التي تعد مثالية بالنسبة 

للمنطقة وفقا لسياسة التوظيف، والهيكل 
الداخلي للموارد البشرية في إكسبو. ويتمتع 
جميع موظفي إكسبو العاملين بدوام كامل 
بتغطية طبية متميزة، أيا كانت الرواتب التي 

إجازة األمومة/ األبوة    .5
باإلضافة إلى تعزيز المساواة 

بين الجنسين من خالل سياسة 
التوظيف، يسهل إكسبو 2020 

استبقاء الموظفين المؤهلين، 
من خالل استحقاق إجازة 

األمومة/ األبوة المدفوعة لجميع 
الموظفين الدائمين. في 2018، 

حصلت خمس موظفات على 
إجازة األمومة، وعشرين موظفا 

على إجازة األبوة. وفي نهاية 
2018، وصل معدل استبقاء 

اآلباء واألمهات الحاصلين على 
إجازة األمومة/ األبوة إلى 100 

في المئة.

يتقاضوها. ومن حق الموظفين أيضا - من بين 
العديد من المزايا األخرى - الحصول على إجازة 

األمومة/ األبوة، باإلضافة إلى التدريب، والتطوير 
المجاني عبر اإلنترنت، واألطعمة والمشروبات، 
وإمكانية الدخول إلى صالة األلعاب الرياضية 

داخل أماكن العمل.

يحصل الموظفون المؤقتون أيضا على التأمين 
الطبي، والتأمين على الحياة واإلعاقة، ومزايا 

اإلجازات مدفوعة األجر، إال أنهم غير مؤهلين 
للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بخالف 

الموظفين العاملين بدوام كامل. 

الجدول  12  مزايا موظفي إكسبو 2020

استحقاقات 
اإلجازات 

المزايا الطبية

المساعدة 
التعليمية

تذكرة اإلجازة 
السنوية

إلى جانب اإلجازات السنوية األساسية )اإلجازات المرضية، والسنوية، وإجازة 
األمومة/األبوة، واإلجازات الخاصة(، يمكن لموظفي إكسبو 2020 الحصول على 

إجازة ألداء مناسك الحج، باإلضافة إلى إجازة طويلة استثنائية لمرافقة األقارب في 
حالة تلقيهم عالج طبي.  

يحصل جميع الموظفين، ومن يعولون على تغطية طبية دولية من الفئة أ، وهي 
تغطية مجانية، وبدون أي خصومات و/أو مشاركة في السداد، ويشمل ذلك 

التغطية الطبية واألسنان والنظر ونفقات الوالدة األمومة.   

يوفر إكسبو 2020 لموظفيه المساعدة التعليمية ألطفالهم المؤهلين الذين 
يدرسون في المدارس الخاصة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

يحصل جميع الموظفين، وأفراد عائلتهم على تذكرة سفر سنوية من دبي إلى 
موطنهم، وللموظفين الخيار في الحصول على بدل نقدي للتذكرة. 

الجدول 13  إجازات األمومة/األبوة لكل موظفي إكسبو 
الدائمين في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018

ذكر أنثى   الموظفون الذين يحق لهم  
الحصول على إجازة األمومة/ األبوة   

23  5  الموظفون الذين حصلوا  
على إجازة األمومة/ األبوة

23  5  الموظفون الذين استأنفوا  
 العمل في الفترة المشمولة بالتقرير

بعد انتهاء إجازة األمومة/ األبوة 

1  1  الموظفون الذين استأنفوا  
 العمل بعد انتهاء إجازة األمومة/ 

 األبوة )من يناير إلى ديسمبر 2017(  
وال زالوا في عملهم بعد 12 شهرا من عودتهم إلى العمل 

100 في المئة  100 في المئة   معدل العودة للعمل 

100 في المئة  100 في المئة   معدل االستبقاء  
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التدريب والتطوير   .6
في 2018، بلغ متوسط زمن التدريب لكل موظف حوالي 10 ساعات. وحصل 474 موظفا على 

بعض من هذا التدريب خالل تلك السنة.

الجدول  14  إجمالي المشاركة في التدريب ومتوسط ساعات التدريب في 2018

المتوسط ساعات التدريب أنثى   ذكر    فئة الموظف 

9.7  160   192 إداري 
11  82  40 غير إداري 
10  10.8  9.3 متوسط عدد الساعات  

يتمتع جميع موظفي إكسبو بإمكانية الوصول 
إلى “النظام اإللكتروني إلدارة األداء وتطويره”، 

حيث ُيمّكن هذا النظام الموظفين والمديرين 
التنفيذيين من تحديد أهدافهم الواضحة، ووضع 

خط األساس حتى يتمكن الموظف من قياس 
نجاحه بالمقارنة مع توقعات مديره المباشر. 

ويتم مشاركة التعقيبات بين الموظف، والمدير 
التنفيذي؛ لكشف مجاالت التطوير، أو مجاالت 

القوة واإلنجاز. وشملت البرامج التدريبية الُمقدمة: 
البرنامج التعريفي، وجلسات مختبر المعرفة، 

والتدريبات التوعوية ألصحاب الهمم.

م للموظفين  ُيساعد البرنامج التعريفي الُمقدَّ
الجدد على تعريفهم ببيئة عمل إكسبو، 

وتجهيزهم للعمل داخل الُمنظمة. ويعد هذا 
البرنامج، الذي تم إطالقه في عام 2016، مفيدا 

بوجه خاص في إكسبو 2020 نظرا لحاجة 
الموظفين للتكيف مع الطبيعة والتعقيدات 

سريعة التقلب التي ينطوي عليها إعداد إكسبو 
دولي، كما يوفر مقدمة تعريفية شيقة على 

مدار يومين حول اإلدارات المختلفة داخل إكسبو، 
ويتيح ذلك االطالع على رسالة إكسبو 2020 

ورؤيته وقيمه، وحقوق صاحب العمل والموظف، 
وشروط عقود العمل وأحكامها، وإتاحة الفرص 

أمام الموظفين؛ لطرح أسئلتهم.
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المعرفة مختبر 

دراسـة حـالـة

في سبيل تنفيذ فعاليات إكسبو االستثنائية، يقدم إكسبو 2020 دبي جلسات مختبر المعرفة 
لتوفير فرص التدريب واإلعداد الموظفون حتى موعد الحدث.

يوفر مختبر المعرفة، الذي تم تدشينه في أغسطس 2018، جلسات تعليمية غير رسمية 
مة حول تخطيط الوظائف التشغيلية وغير التشغيلية،  مدتها ساعة واحدة تضفي معرفة قيِّ
وتنفيذها داخل إكسبو مع إمكانية الوصول إلى المعلومات األساسية من عمليات الفعاليات 

الضخمة المحلية والدولية السابقة. 

ُتعّد العروض التقديمية للجلسة بواسطة الموظفين الداخليين، وخبراء الفعاليات البارزين عالميا.

خالل عام 2018، ُنقلت ثالث جلسات معلومات مهمة إلى الموظفين، وخاصة الذين لم يسبق 
لهم العمل في فعالية ضخمة. وتناولت الجلسة األولى، التي حضرها 58 موظفا، دور القوى 

العاملة في األحداث الكبرى، والفعاليات، والعمليات المتكاملة.

في سبتمبر 2018، حضر الجلسة الثانية 72 موظفا من موظفي إكسبو، وشملت المواضيع 
الرئيسة للجلسة أهمية الشراكة في تحقيق النجاح، وأهمية القطارات والسيارات وأسطول 

الحافالت، في الحفاظ على حركة إكسبو، واالطالع على ما وراء الكواليس في سباق فورموال 
1 أبوظبي. 

ناقشت الجلسة الثالثة -بتعمق -التي عقدت في أكتوبر 2018 وحضرها 48 موظفا، دور 
البروتوكول، وكيفية الحفاظ على سالمة إكسبو 2020 وأمنه، وأهمية التعاون مع المنظمات 

الدولية، والمشاركين غير الرسميين.
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العاملين  رفاهية    .7
تدفع استراتيجية يالال إكسبو إلى تحقيق سعادة 

كل موظف ورفاهيته، وهي وظيفة مخصصة 
داخل إدارة الموارد البشرية تتمثل مهمتها في 

تهيئة بيئة عمل صحية وإيجابية، والمحافظة 
عليها، وتهدف إلى تمكين الفريق من تقديم 

التزامات أبدية لمختلف جوانب الرفاهية؛ لضمان 
بيئة متماسكة واستباقية استعدادا الستضافة 

إكسبو دولي استثنائي.   

يعالج فريق “يال إكسبو” مسألة صحة الموظف 
من خالل مستويات متعددة من المشاركة 

حيث يقوم بشكل أساسي على إلهام التواصل 
اإليجابي مع الذات والزمالء واألسرة واألصدقاء 

والجمعيات الخيرية من خالل أحداث وورش عمل 
بناء الفريق والفعاليات الخيرية واألسرية، مما 

يضمن التطور من فريق إلى أسرة، 

وتشمل أهداف البرنامج:
تثقيف الموظفين وتمكينهم في ست  1

مجاالت للرفاهية، وهي: الغذائي والجسدي 
والعاطفي واالجتماعي والبيئي والفكري
توفير الفرص أمام العاملين للمشاركة في  2

“أنشطة مقصودة” تزيد من سعادتهم
المساعدة في تحويل إكسبو إلى أسرة، من  3

خالل تعزيز ثقافة إيجابية وتعاونية وذلك عن 
طريق بناء الفريق واألنشطة االجتماعية
تسلك استراتيجية الصحة، منهجا استباقيا؛ 

لمعالجة التوتر من خالل منح الموظفين األدوات، 
والتقنيات الالزمة؛ إلدارة الضغوط واالنفعاالت. 

ويقدم الفريق بانتظام نصائح صحية وبدنية 
وفعاليات الصحة مع عقد جلسات لرفع الوعي 

حول حاالت صحية معينة، وتقييمات صحية 
في الموقع، فضال عن جلسات التأمل واليوجا 

المنتظمة للموظفين؛ لمساعدتهم على 
االسترخاء. كما يتم توفير تدريبات على التعامل 

مع اإلجهاد، والذكاء العاطفي، وإدارة الوقت، 
وتحديد األولويات.

يشجع يالال إكسبو المشاركة في مبادرات إكسبو 
المتعلقة بإعادة التدوير، وصنع السماد العضوي، 

واالستدامة ويدعمهم من خالل زيادة الوعي 
حول العادات اليومية، ومدى تأثيرها على كوكبنا 

وبيئتنا المباشرة. كما يشجع فريق يالال إكسبو 
الموظفين على اتخاذ خيارات صحية؛ لتناول 

األطعمة من خالل دمج خيارات الوجبات الخفيفة 
الصحية في الكافيتريا والمطاعم، وتشجيع 

عادات األكل الصحي. ويقدم للموظفين أيضا 
مجموعة من الوجبات الغذائية بسعر مخفض.

كذلك يعمل يالال إكسبو على تعزيز اللياقة 
البدنية وبيئة العمل الصحية من خالل توفير 

مقاعد مريحة لجميع الموظفين، باإلضافة إلى 
صالة رياضية في الموقع. كما يرعى قسم 

الصحة أيضا فرق إكسبو المشاركة في الفعاليات 
الرياضية المحلية مثل كرة السلة، وكرة القدم، 

والغولف وركوب الدراجات، والغوص، وكرة 
الشبكة )والتي تشكل نصف األندية التي يمكن 

للموظفين المشاركة فيها(.

الشكل  22  جوانب الصحة السبعة  

فظة  لمحا ا
رعاية كوكبنا

 التعلم 
االبتكار واإلبداع 

والتعلم مدى الحياة

 التوازن 
إظهار الثقة 

بالنفس

التواصل 
العالقات اإليجابية

التغذية 
الوقود الصحي 

ألجسامنا

الحركة 
البدنية اللياقة 

الداخلية  الرفاهية 
والسعادة

الهدف األساسي

عــن إكسبو 2020 دبي    |    دعــائــــم إكسبـــــو مستـــــدام     |    اإلرث    |    أهـــــداف التنميــــة المستدامـــــة    |    الفـهــــــرس



81

تقام سنويا فعاليات اللياقة البدنية مثل 
ألعاب إكسبو، وتشمل يومين من الفعاليات 
المليئة بالمرح، عبر الكثير من األلعاب، مثل: 

األلعاب الجسدية والذهنية؛ لتحدي الموظفين 
وإشراكهم.

يتبنى الفريق ثقافة التواصل المنفتح واالحترام 
والشفافية والعالقات اإليجابية من خالل تشجيع 

مكافأة المجتمع والتطوع. ومن أمثلة ذلك، 
تنظيف محمية جبل علي، والتسوق مع األطفال 
المحرومين في أيام العيد من خالل بنك اإلمارات 

دبي الوطني، واألدوات المدرسية لالجئين 
السوريين في األردن عبر مؤسسة دبي العطاء.

صحة الموظفين   .8
يقع مركز إكسبو للطوارئ في موقع إكسبو، 

ويخضع إلدارة هيئة الصحة بدبي. ويوفر 
مجموعة من خدمات تعزيز الصحة االستباقية، بما 

في ذلك: 
   حمالت مكافحة مرض السكري

    بنك الدم
    التدريب على العمل في الطقس الحار، 

وغيرها من األمور المتعلقة بالصحة المهنية

كما دشن إكسبو حمالت حول الصحة النفسية، 
شملت التبادل المنتظم للمعارف، ومحركات 

التواصل األخرى. ازداد التركيز، بعد عام 2018، 
على الصحة النفسية بفضل خطط تستهدف 

توفير التدريب للقادة والمديرين فضال عن 
التدريب العملي للمشرفين، ومديري إقامة 

العمال لتحديد العالمات واألعراض المحتملة 
للمخاوف المرتبطة بالصحة النفسية بين 

الموظفين.   

“فكر في برنامجنا باعتباره وليمة رفاهية، فنحن ال نركز على اللياقة البدنية 
والتغذية فحسب، بل تشمل استراتيجيتنا وتغطي سبعة جوانب رئيسية 

للرفاهية “. 
علياء الشامسي، مساعدة مدير المشاركة والصحة بإكسبو 2020 دبي
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يعد موقع البناء الواسع والفريق الضخم الذي 
وضع حجر أساس إكسبو 2020 إنجازا هندسيا 
يتطلب إدارة صارمة وبذل العناية الواجبة أثناء 

تعزيز الشراكات واالتفاقيات التعاقدية؛ لضمان 
سالمة جميع األطراف المعنية.

وضع إكسبو 2020 دبي استراتيجية وسياسة 
متكاملة للصحة والسالمة والجودة والبيئة، 

وتم تطبيقهم على جميع الموظفين والشركاء 
والمنظمات المشاركة في تنفيذ إكسبو 2020. 

ذت االستراتيجية من خالل نهج قائم على  ُنفِّ
المخاطر يوفر أنشطة مركزة تضمن االمتثال 

للقوانين وتسعى لتطبيق أفضل الممارسات 
العالمية.

تعتمد استراتيجية إكسبو 2020 للصحة 
والسالمة والجودة والبيئة على ثالث قيم 

أساسية، وهي الرعاية واالحترام والفخر. ترتبط 
بالتخصصات الثالثة للصحة والسالمة )بما في 

ذلك رفاهية العمال( والبيئة والجودة.

العناية بالذات وأخذ الحيطة من أخطاء اآلخرين؛ 
لضمان عودة الجميع يوميا إلى منازلهم بصحة 

وسالمة. فصحة العمال ورفاههم ال تقاّلن أهمية 
عن السالمة المهنية.

مراعاة البيئة من خالل إعالء الممارسات 
المستدامة والبحث المستمر عن الفرص التي 
يمكن أن يكون للعمل فيها تأثير إيجابي على 

البيئة.

الفخر بالعمل الذي تم إنجازه، والسعي لتحقيق 
التميز. ينصب تركيز إكسبو 2020 على وضع 

األمور في نصابها الصحيح من المرة األولى وذلك 
للحد من العيوب التي تستدعي إعادة العمل. 

الصحة والسالمة المهنية  .ii

 القيادة
تجرى الجوالت الشهرية للقيادة عبر 

البرنامج لتشجيع تضافر جهود الموظفين، 
وتعاونهم في المشروع.

 التواصل 
يتم االستعانة بأبرز الموضوعات خالل 

الشهر؛ إلثراء مستوى الوعي حول مخاطر 
الصحة والسالمة الناشئة. باإلضافة إلى 

ذلك، تحدد حملة وعود إكسبو السلوكيات 
الرئيسية المرتبطة بمخاطر كبيرة عبر 

الموقع.

 الكفاءة
تقديم سلسلة من البرامج التدريبية من 

خالل مستويات متعددة من التنظيم 
للمنظمة، تشمل القيادة واإلدارة 

واإلشراف والجهات الفاعلة في الخطوط 
األمامية.

 االرتباط 
إطاٌر لالجتماعات والمنتديات يعمل عبر 
البرنامج، ويشمل االجتماعات الفصلية 

على المستوى التنفيذي، واالجتماعات 
الشهرية لقيادة سالمة البرنامج )كبار 

مديري المشاريع(، واالجتماعات الشهرية؛ 
للمتخصصين في الصحة والسالمة.

المكافأة والتقدير
خطة منح الجوائز الشهرية تختص 

بالمؤسسات واألفراد الذين يثبتون 
تميزهم وفقا لقيم إكسبو للصحة 

والسالمة والجودة والبيئة.

المستمر  التحسين 
يدعم برنامج التدقيق الشامل المراجعات 
الفصلية المستقلة لسياسة وممارسات 

الصحة والسالمة من هيئة الصحة 
والسالمة في المملكة المتحدة.

يتم دعم سياسة واستراتيجية الصحة 
والسالمة والجودة والبيئة من خالل ست 

ركائز استراتيجية توجه أنشطتها عبر 
إكسبو وتخلق ثقافة وأداء إيجابيين لها.
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تم وضع عدد من المؤشرات الرائدة الخاصة 
بالركائز االستراتيجية المذكورة أعاله، والتي تتم 

متابعتها بصفة شهرية. ومن المتوقع أن يقوم 
جميع االستشاريين والمقاولين العاملين في 
موقع إكسبو بمواءمة أهدافهم وغايتهم، مع 

أهداف وغايات الصحة والسالمة، التي حددها 
إكسبو 2020 من أجل تحقيق أهداف الصحة 

والسالمة الشاملة للحدث. 

تنفيذ سياسة واستراتيجية الصحة والسالمة 
والجودة والبيئة على المستوى التشغيلي من 
خالل معايير الضمان المفصلة، ووثائق منفصلة 

للصحة والسالمة والبيئة والجودة ورفاهية 
العمال. وتحدد معايير ضمان الصحة والسالمة 

المتطلبات المفصلة المتعلقة بإدارة الصحة 
والسالمة والمراقبة التشغيلية لمحاذير الصحة 
والسالمة ومخاطرها. ويشترط أن تنص جميع 

العقود على معايير ضمان الصحة والسالمة. 
ويتولى فريق الصحة والسالمة في إكسبو 

التأهيل المسبق للمقاولين المتقدمين للعمل 
مع إكسبو؛ لتحديد المخاوف المحتملة قبل منح 

العقد ووضع خطط التحسين. 

تصاغ معايير ضمان الصحة والسالمة وفقا 
للقانون االتحادي رقم 8 لسنة 1980 ومواءمتها 

معه، والقرارين الوزاريين رقم 32 لسنة 1982 
ورقم 1,410 لسنة 2006، فضال عن قانون البناء 
لبلدية دبي، واألمر المحلي لبلدية دبي رقم 178 
وإرشادات بلدية دبي، ولوائح سالمة البناء لدى 
)تراخيص(. باإلضافة إلى ذلك، اسُتخدمت أفضل 

الممارسات الدولية، مثل نظام إدارة السالمة 
والصحة المهنية )OHSAS 18001( وحاليا هو 

)ISO 45001(، كإطار لنظام اإلدارة داخل معايير 
الصحة والسالمة.   

يشمل مجال نظام إدارة الصحة والسالمة في 
إكسبو جميع العمال المشاركين في تنفيذ 
إكسبو 2020 دبي، بما في ذلك متعهديه 

ومستشاريه، والمقاولين من الباطن، ومن المقرر 
أن يصل عدد العمال الذين استفادوا من معايير 
ضمان الصحة والسالمة إلى 40,000 في عام 

.2019

خدمات الصحة المهنية  .1
تطبيقا للفقرات المنصوص عليها في األوامر 

المحلية رقم 61 لعام 1991، ورقم 11 لعام 
2003، يجب أن يتأكد كل مقاولي إكسبو من 

حصول كل العاملين لديهم على بطاقة اللياقة 
الصحية من إحدى العيادات الُمعتَمدة من بلدية 
دبي حسب الجدول الزمني الُموضح في األوامر 

المحلية المذكورة أعاله. باإلضافة لذلك، يجب 
على المقاولين توفير خدمات استشارية احترافية 

للعاملين الذين يحتاجون للعالج من المشاكل 
النفسية، والصدمات، واألمراض النفسية. 

مشاركة العمال
يلتزم جميع مقاولي ومستشاري إكسبو بتنفيذ 
مجموعة من التدابير؛ لتشجيع مشاركة العمال، 

والتشاور معهم في مجال الصحة والسالمة، بما 
في ذلك:

    جوالت قيادة الصحة والسالمة 

للمشروع
    اجتماعات الصحة والسالمة في الموقع

    المناقشات األسبوعية الخاصة 

بتعليمات األمن والسالمة
    اإلحاطة بالنشاط اليومي

    خطط المقترحات

يلتزم المقاولون أيضا بتشكيل لجنة رفاهية 
العمال؛ لفتح قنوات اتصال فعالة مع العمال، 

ويشمل ذلك المقاولين من الباطن. يتعين على 
لجنة رفاهية العمال أن تجتمع مرة كل شهرين 

على األقل، وتضم ممثلين عن العمال تختارهم 
القوة العاملة. يتم تسجيل محاضر االجتماعات، 

واإلجراءات المتخذة حتى رفع االجتماع مع توزيع 
نسخ منها على إكسبو.    
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يضمن مجتمع إكسبو 2020 دبي تطبيق 
أفضل ممارسات الموظفين، ويشجع المشاركة 

اإليجابية للعاملين. طورت إدارة رعاية العمال 
في إكسبو سلسلة من المبادرات، التي تركز 
على العمال؛ لضمان تعزيز المساعدين في 

تقديمهم إكسبو دولي وإدماجهم وحمايتهم. 
وخالل 2018، شمل ذلك ما يلي:  

تواصل العمال
تواصل العمال، من إكسبو هو تطبيق هاتفي 
مجاني مجهول الهوية/ يضمن السرية تماما، 

م لرفع وعي العمال، وتحسين نوعية  ُصمِّ
حياتهم أثناء العمل في مشاريع إكسبو 

2020. وقد تم تنفيذ العمل التحضيري لهذا 
التطبيق خالل عام 2018 وتمت تجربته في 
فبراير 2019. ويمكن تنزيل هذا التطبيق من 

خالل متجر آبل ألنظمة )أي أوه إس(، وغوغل 
بالي ألنظمة )أندرويد(، ويشمل الخدمات 

التالية: 
    تمكين العمال من التواصل المباشر 

مع إدارة إكسبو حول أي مشاكل قد 
يواجهونها.

    توفير خاصية إخفاء هويتهم تماما 

وحماية وصون كرامتهم.
    منح العمال فرصة إرسال شكاوى 

مجهولة المصدر/ بسرية تامة حول 
القضايا أو المشكالت التي يواجهونها.

    توعية العمال بحقوقهم في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وتوفير 
معلومات عن الحماية اإلضافية التي 

يوفرها إكسبو 2020.
    يأتي التطبيق بثماني لغات مختلفة 

تتيح للعمال الحصول على معلومات 
من فريق رفاهية عمال إكسبو حول 

مشروعهم، وموقع عملهم، وغير ذلك 
من الموارد المفيدة.

    يسمح للعمال بالوصول إلى الموارد 

المحلية مثل سفارتهم الوطنية.

لجنة رفاهية العمال
في سبيل تبني نهج شفاف في التواصل 

بموجب معايير رعاية إكسبو 2020 في 
رفاهية العمال، يتعين على المقاولين تشكيل 

لجنة لرفاهية العمال تجتمع كل شهرين، 
حيث يثير ممثلو القوى العاملة قضايا تتعلق 

برفاههم.

التحقيق برنامج 
وضع فريق رفاهية عمال إكسبو برنامج تحقيق 

يحدد األسباب الجذرية للحوادث المتعلقة 
برفاهية العمال. وتقديم التوصيات من خالل 

النتائج، وتبادل المعرفة عبر إكسبو لمنع تكرار 
الحوادث.

84
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برنامج المقابالت الشخصية
يحدد البرنامج الفجوات بين األمور الواقعية 
التي يواجهها العمال، بين وتطبيق أصحاب 

العمل لمعايير رفاهية العمال، من خالل 
التحدث مباشرة إلى العمال في الموقع.

استرداد رسوم التوظيف
عمل فريق رفاهية عمال إكسبو دون كلل 

أو تعب؛ لضمان التوظيف العادل والمجاني، 
وتأمين رد رسوم التوظيف لمئات العمال. 

لقد كفل الفريق أيضا الشروط المنقحة لدفع 
المرتبات، والتي تعود بالنفع على الموظفين. 

وقد لوحظ التأثير اإليجابي لهذا المسعى 
عندما طبق المقاولون نفس اإلجراء على 

2500 عامل إضافي.   

خزائن جوازات السفر 
عمل فريق رفاهية عمال إكسبو مع مقاولين؛ 
لتصميم غرف آمنة داخل مرافق اإلقامة، حيث 

يمكن لكل عامل الوصول إلى خزينته الُمدمجة 
الخاصة. وتوفر هذه الخزائن للعمال إمكانية 
حفظ جوازات سفرهم )وغيرها من الوثائق( 

بأمان في خزينة آمنة قابلة للقفل. 

بطولة كريكيت عمال إكسبو 
في أكتوبر 2018، شارك عمال إكسبو في 
بطولة للكريكيت مع فرق من جميع أنحاء 

موقع إكسبو، وأقيمت التصفيات الكبرى في 
استاد دبي الدولي. تشكل هذه المسابقة 
السنوية جزءا من التزام إكسبو 2020 دبي 

بالنهوض برعاية العمال ومشاركتهم.

 
”WHOOP STRAP“ سوار ووب

سوار ووب “WHOOP STRAP” عبارة عن 
سوار يستخدم التقنية الحديثة لقياس 

مستوى الصحة، ويلبس على المعصم ويقوم 
بتتبع جميع األنشطة، بما في ذلك تغير معدل 

ضربات القلب إلى مستويات الضغط، وأداء 
النوم. ولقد تعاون برنامج األدوات الذكية التي 

 ،)3WP( يمكن ارتداؤها لقياس صحة العمال
مع فريق رفاهية عمل إكسبو، ومؤسسة ووب 

في بوسطن بماساتشوستس، إلنتاج سوار 
ووب، المخصص حصريا لعمال إكسبو. أطلقت 

هذه المبادرة الطوعية المجانية في عام 
2017، وشهد عام 2018 توسيع نطاقها إلى 
حد كبير. وحتى اآلن، انضم 4500 عامل إلى 
البرنامج، وتلقوا نشرات مطبوعة عن نتائجهم 

الصحية من خالل تقرير اإلنجاز األسبوعي.    

حال اكتشاف أي مخاطر صحية محتملة، يخضع 
العمال لفحص صحي؛ لتحديد مستوى الخطر، 

والوقاية من تفاقم أي مشكالت صحية 
خطيرة. وقد يتلقى العمال أيضا عالجا مناسبا 

للحاالت المرضية الحالية.

الفائزون في بطولة كريكيت 
عمال إكسبو 2018
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إدارة رفاهية عمال إكسبو )يتبع(

جائزة معا أفضل
في 11 ديسمبر 2018، استضافت إدارة رفاهية 

العمال الحفل االفتتاحي لتوزيع جوائز معا 
أفضل، احتفاء بجهود المقاولين واالستشاريين 

الذين يدعمون الصحة والسالمة والرفاهية 
والكرامة لجميع العاملين في موقع إكسبو 

2020 دبي.

اجتمع مئتا متخصص في مجال البناء 
في فندق العنوان مونتجمري؛ لالحتفاء 

بأفضل الممارسات السائدة بين المقاولين 
واالستشاريين الذين يساعدون في تنفيذ 

األعمال في موقع إكسبو. وتم تقديم ما يصل 
إلى 125 مشاركة عالية الجودة على نطاق 

12 فئة. وُمنحت الجوائز لمجموعة متنوعة من 
المتخصصين في مجال البناء، بدءا من العمال 

والمشرفين ومديري المشاريع إلى األفراد 
الذي حققوا القدر األكبر من األثر اإليجابي 

على رفاهية العمال.

86

“عندما يتعلق األمر بالتنفيذ، يسعى إكسبو 2020 إلى تحقيق أربعة 
أهداف رئيسية: أن يعود كل فرد إلى بيته سالما كل يوم، وأن يعامل 

الناس بكرامة واحترام، وأن ُتحفظ البيئة وتعزز الحلول المستدامة، وأن 
نشعر بالفخر بعملنا من خالل سعينا لتحقيق التميز الصحيح من أول مرة “. 

توني أيكنهيد، رئيس قسم العقارات والتأمين، إكسبو 2020 دبي
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2.  اشتراطات موظفي الصحة والسالمة
تتضمن معايير ضمان الصحة والسالمة اشتراطات 

لتدريب جميع الموظفين واالستشاريين 
والمقاولين بما في ذلك، كل القادة والمديرين 

والمشرفين والعمال في مجال الصحة والسالمة. 
ويتم رصد التقدم المحرز في إنجاز البرامج 

التدريبية الالزمة من خالل التقارير الشهرية التي 
يقدمها جميع االستشاريين والمقاولين.

أسس إكسبو أيضا مرفقا للتدريب على الصحة 
والسالمة في الموقع، ويوفر للشركات المشاركة 

في إكسبو 2020 الدورات التدريبية المجانية 
التالية:

    قيادة الصحة والسالمة - دورة تستغرق 

أربع ساعات للقادة، وتقدم لمحة عامة 
عن العناصر الرئيسية الستراتيجية إكسبو 

للصحة والسالمة والبيئة والجودة.
    الصحة والسالمة في مجال البناء - دورة 

تستغرق يومين لمديري المشاريع تغطي 
المخاطر العشرة الرئيسية في حملة وعود 

إكسبو وتركز على أفضل الممارسات في 
مجال إدارة المخاطر.

    تدريب المشرفين - دورة تستغرق أربع 

ساعات للمشرفين تركز على عملية 
التعريف، واإلحاطة باألنشطة.

    تدريب التأثير البصري – وحدات تدريبة 

تستغرق ساعة واحدة تغطي أهم المخاطر 
التي تتعرض لها الصحة والسالمة في 

إكسبو. ويقدم التدريب من خالل مفهوم 
المسرح الصناعي الذي يعمل على تمثيل 

مواقف خطيرة وأخرى آمنة، بمشاركة كبيرة 
من الجمهور.

تقييم المخاطر وتحديد األخطار.   .3
تعتبر الصحة والسالمة في أماكن العمل حقا 
من حقوق اإلنسان المعترف بها، ويتم التعامل 
معها على المستوى العالمي من خالل آليات 

رسمية وحكومية دولية، مثل منظمة العمل 
الدولية )ILO(، ومنظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي )OECD(، ومنظمة الصحة 
العالمية )WHO(. ويدرك إكسبو 2020 أن 

تحقيق المستوى المطلوب من الصحة والسالمة 
والحفاظ عليه يتم من خالل استخدام الوسائل 

المناسبة لتحديد األخطار، وتقييم المخاطر، 
وتدريب العاملين، وتحديد الحوادث، باإلضافة إلى 

دمج هذه العناصر بشكل فعال في نظام معد 
جيدا إلدارة الصحة والسالمة. ويرد في األقسام 

التالية توضيح العمليات المستخدمة في تخطيط 
نظام اإلدارة المذكور ودعمه وتشغيله. 

تقتضي معايير ضمان الصحة والسالمة من 
االستشاريين والمقاولين تنفيذ خطة للصحة 
والسالمة والمحافظة عليها، على أن تتضمن 
ترتيبات إلدارة الصحة والسالمة، ومنها تقييم 
المخاطر، والتحقيق في الحوادث وغيرها من 

العمليات المتعلقة بالصحة والسالمة. وتعد هذه 
الخطة وثيقة حية تخضع للمراجعة، والتحديث 

بصفة دورية، على أن يكون مستوى التفاصيل 
مناسبا لمجال المشروع والمخاطر الناجمة عن 
أنشطة البناء. تعد خطة الصحة والسالمة من 
الوثائق الرئيسية، وتتضمن معلومات أساسية 

تتعلق بنطاق المشروع، وأهداف الصحة 
والسالمة، والترتيبات الخاصة بمراقبة مخاطر 

محددة في الموقع.  
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يقوم جميع مقاولي إكسبو 2020 قبل 
مباشرة أنشطة عملهم بإصدار بيانات وسائل 

الصحة والسالمة إلى االستشاريين المشرفين؛ 
الستعراضها والموافقة عليها. وتضمن هذه 
العملية تحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة 

بعملهم وتقييمها وتنفيذ األنظمة اآلمنة.

يتعين على جميع االستشاريين والمقاولين في 
إكسبو استخدام نظام إكسبو 2020 المتاح عبر 

اإلنترنت لإلبالغ عن األخطار المتعلقة بالعمل 
والمواقف الخطرة. ويرتبط هذا النظام بحملة 

وعود إكسبو، حيث يتم اإلبالغ عن السلوكيات غير 
اآلمنة أو الوعود المنكوسة على نظام إكسبو 

عبر اإلنترنت لتحليل البيانات وتحديد االتجاهات 
الرئيسية ألهم موضوعات المخاطر. ويلتزم جميع 
االستشاريين والمقاولين في إكسبو باستخدام 

نظام إكسبو 2020 المتاح عبر اإلنترنت لإلبالغ 
عن الحوادث. وتقتضي عملية التحقيق الالحقة 

أن يقوم المقاول بإعداد تقرير أولي وإجراء 
تحقيق، على أن يخضع هذا التقرير وذلك التحقيق 

لالستعراض والموافقة من قبل استشاري 
اإلشراف، وفي نهاية المطاف من قبل استشاري 

إدارة البرنامج وفريق إكسبو. وتركز التحقيقات 
في الحوادث دائما على معالجة األسباب الجذرية 

للحوادث وتنفيذ إجراءات التحسين للحيلولة دون 
تكرارها. ويتم رصد التقدم المحرز في تنفيذ 
إجراءات التحسين عقب التقرير، بما في ذلك 

عمليات التدقيق الالحقة.

تندرج أهمية ابتعاد العمال عن المواقف الخطيرة 
في عملية التدريب التعريفي للمقاولين، 

والمحادثات المتعلقة بمجموعات األدوار، وجلسات 
اإلحاطة في بداية أنشطة النوبات. ويركز هذا 

الجانب على تمكين العمال من إيقاف، العمل إذا 
شعروا بأنهم في موقف يتسم بالخطر الجسيم 

والوشيك. ويدعم هذه العملية االستشاريون 
المشرفون في إكسبو الذين يتمتعون بصالحية 

إصدار إشعارات تعليق العمل إذا تقرر من خالل 
عمليات التفتيش والتقييم التي تجري في 

الموقع أن أنشطة العمل تنفذ بطريقة غير آمنة.

وتتوفر أيضا أمام العمال آليات أخرى لإلبالغ 
عن المخاطر والظروف غير اآلمنة، مثل تطبيق 
تواصل العمال، على الهواتف، والخط الساخن 

لرفاهية العمال، وهو رقم هاتف مجاني مخصص 
للعاملين في إكسبو لرفع الشكاوى التي قد 
يترددون في رفعها مباشرة إلى صاحب العمل.
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ُأجري استعراض للبيانات التاريخية المأخوذة 
من واقع الحوادث والمالحظات لتحديد األخطار 

المرتبطة بالعمل التي تشكل خطورة حدوث 
إصابة جسيمة. وتم التحقق من هذا عن طريق 
إجراء تصنيف المخاطر؛ للنظر بشكل استباقي 
إلى األنشطة واألخطار المقبلة، حتى يتسنى 

ضمان اتساقها. وتبين أن استخدام اآلالت، 
والمعدات المتحركة هو السبب الرئيسي وراء 

اإلصابات الجسيمة خالل الفترة المشمولة 
بالتقرير. وال تزال التدابير تركز على الفصل 

المادي الفعال بين المركبات والمعدات وغيرها 
من التدابير الهندسية وفقا للتسلسل الهرمي 

للضوابط. وُيدعم هذا من خالل األنشطة الفعالة 
لإلشراف والتدريب والمعلومات، على أن ُتستخدم 

معدات الحماية الشخصية كمالذ أخير.

وشملت أنواع اإلصابات الرئيسية المبلغ عنها خالل 
الفترة المشمولة بالتقرير ما يلي: حاالت انزالق 

العمال، أو التعثر في مواد البناء والعمال الذين 
أصيبوا بفعل األجسام المتحركة، أو الساقطة، 

وحاالت الجروح أثناء استخدام أدوات البناء. وقد 
تلقت جميع الحاالت القدر المناسب من العناية 

والدعم الطبيين، وعقب ذلك ُأجري تحقيق 
في الحوادث للوقوف على األسباب الجذرية 

والمباشرة؛ لمنع تكرارها.

آثار الصحة والسالمة المهنية  .5
يؤدي إكسبو 2020 دورا مهما في التأثير على 

تحسينات الصحة والسالمة على نطاق مجموعة 

من األطراف المعنية المختلفة، مثل: السلطات 
الحكومية، والمتعهدين الخارجيين، والجهات 
الراعية والشركاء وما يرتبط بها من سالسل 

التوريد.

يطبق إكسبو في إطار رؤية “معا أفضل” 
نهجا تعاونيا لتبادل المعلومات بشأن أفضل 

الممارسات. ويشمل ذلك توجيه الدعوات لحضور 
اجتماعات ومنتديات الصحة والسالمة، وتقديم 

تدريب مجاني للمؤسسات التي تدعم تنفيذ 
الحدث. كما نّظم إكسبو فعاليات على مستوى 

المديرين التنفيذيين باعتبارها منبرا يمكن من 
خالله مناقشة المخاوف والفرص المتعلقة 

بالصحة والسالمة مع مجموعة من األطراف 
المعنية فضال عن التشديد على أهمية القيادة 

وااللتزام في مجال الصحة والسالمة.

ُأنشئت لجنة فرعية مخصصة، تحت رعاية اللجنة 
العليا إلكسبو، تركز خصيصا على رفاهية العمال 

وصحتهم وسالمتهم. وتضم اللجنة ممثلين عن 
السلطات الحكومية الرئيسية في دبي، وهي 
مكلفة بمعالجة القضايا على مستوى اإلمارة 
والتأكد من أن إكسبو 2020 يصنع إرثا دائما 

لمعايير وأداء الصحة والسالمة. ولتحقيق هذه 
الغاية، ُعقدت سلسلة من االجتماعات وحلقات 

العمل مع السلطات الحكومية والمطورين 
في دبي لتعزيز التغيير على نطاق أوسع، 

والتحسينات الشاملة في معايير ولوائح الصحة 
والسالمة.

معدل تكرار كل الحوادث * = 0.387
معدل تكرار الحوادث المسببة لضياع 

الوقت  = 0.0224
معدل تكرار اإلصابات المميتة = 

 0.0032
*معدل التكرار

اإلصابات المرتبطة بالعمل  .4
خالل عام 2018، وقع ما يصل إلى 553 حادث في مواقع البناء الخاصة بإكسبو. وال تتوفر بيانات 

عن الصحة المهنية لمشاريع المتعهدين الخارجيين.

الشكل  23  بيانات إجمالي العمال المتعاقدين المشاركين في تنفيذ مشاريع البناء الخاصة 
بإكسبو خالل عام 2018

إجمالي عدد 
اإلصابات

اإلسعافات 
األولية / حقيبة 

العالج الطبي

الحوادث المسببة 
لضياع الوقت

121

114

3 31,237,740
إجمالي ساعات العمل

 اإلصابات المميتة  
في عام 2018، وقعت إصابة مميتة واحدة في موقع البناء الخاص بإكسبو. 
ُأجري تحقيق شامل واتخذت إجراءات وقائية لمنع وقوع حوادث مماثلة في 

المستقبل.

1
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خالل 2018، دشن إكسبو 2020 دبي مجموعة 
واسعة النطاق من المشاريع والمبادرات المبتكرة 
الرامية إلى تحسين تجربة الزوار وتوفير مجموعة 

متنوعة من الخدمات والحلول التي ستسهم في 
تحقيق عمليات فعالة ومستدامة على مدى 

الحدث االستثنائي المرتقب.

إدارة االبتكار وتقنية المستقبل
تركز إدارة إكسبو لالبتكار وتقنية المستقبل على 

تقديم خدمات رقمية مبتكرة لجميع األطراف 
المعنية في إكسبو، بداية من الزوار والمشاركين 
الدوليين وصوال إلى موظفي إكسبو. ويقع في 
صميم عملها تطوير التجربة الرقمية الرائعة للزوار 
التي تهدف إلى جعل إكسبو 2020 دبي األكثر 

سهولة على اإلطالق. يستخدم فريق االبتكار 
وتقنية المستقبل - بجانب تعاونه مع شركائه 

الدوليين - هذه التقنية إلمداد الزوار بعرض قوي 
لتقنية المستقبل وتعزيز رسائل ومحاور إكسبو 

2020. وسوف يلهم المحتوى التفاعلي التواصل، 
وسيكون متاحا من خالل مجموعة من المنصات 

الرقمية بما في ذلك الهواتف، واألكشاك 
والمنشآت المادية. وستوفر التقنية الموجودة 
في الموقع مجموعة واسعة من تجارب الجيل 

التالي، مما يعزز رحلة كل زائر ويربط الزوار بعضهم 
ببعض.

يعمل فريق االبتكار وتقنية المستقبل مع 
شركة سيمنس، شريك البنية التحتية الذكية 
إلكسبو، من منطلق تركيزه على االستدامة 

 )MindSphere( على طرح تقنية مايندسفير
التي تستخدم إلدارة تدفق البيانات من آالف 
أجهزة االستشعار الموجودة في جميع أنحاء 

الموقع لتكوين معلومات حول استخدام الطاقة 
واستهالك المياه وجودة الهواء. ومن خالل 

رصد االستهالك والتحكم فيه، يتمثل الهدف 
في تحسين كفاءة الطاقة العامة في إكسبو، 

ويتوقع حدوث انخفاض بنسبة 25 في المئة 
في استهالك المياه وحده. وفي عام 2018، تم 
تجريب هذه التقنية في المقر الرئيسي إلكسبو 

2020، مما أدى إلى إطالق اإلضاءة اآللية 
والري المنظم داخل المقر. ونظرا لتطبيق نظام 

الرصد على نطاق أوسع في باقي موقع إكسبو، 
فمن المتوقع أن يؤدي إلى تحسين نوعية 

التجربة التي تمر بها جميع األطراف المعنية في 
إكسبو قبل الحدث وخالله وكذلك ترسيخ مكانة 

دستركت 2020 بوصفها مدينة مستدامة وذكية 
وموفرة للطاقة.

ظلت النسخ العالمية إلكسبو 
تتمحور حول عرض االبتكار على 

المسرح العالمي، وال يخرج إكسبو 
2020 دبي عن هذه القاعدة. 
فاالبتكار بالنسبة لنا كالبصمة 

الوراثية. ولن يقتصر دورنا على 
توفير منتدى للمشاركين والشركاء؛ 

لعرض محتواهم المبتكر، بل 
سيشمل أيضا دمج االبتكار في 

موقعنا، وفي جميع مراحل عملياتنا؛ 
لضمان تجربة فريدة للزوار. “

نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي 
إلكسبو 2020 دبي
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شهر اإلمارات لالبتكارات 
في فبراير 2018، شارك إكسبو 2020 دبي في 

أول فعالية تنظم على اإلطالق لشهر اإلمارات 
لالبتكارات، وهو احتفال على المستوى الوطني 

يدعم االستراتيجية الوطنية لالبتكار في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ويساعد على خلق ثقافة 

واسعة االنتشار لالبتكار وتعزيز مكانة الدولة كمركز 
عالمي لالبتكار.

أكد إكسبو 2020 دبي من خالل مشاركته في 
عدد من الفعاليات التزامه بقيادة االبتكار العالمي 

بالتعاون مع شركائه المميزين والكيانات األخرى في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة والتعاون مع األطراف 

المعنية الرئيسية من الحكومة وقطاع األعمال 
التجارية واألوساط األكاديمية وعامة الجمهور. 

وشمل ذلك عددا من المبادرات التي تقودها كيانات 
أخرى مثل الحفل الختامي الرسمي لشهر اإلمارات 

لالبتكار ومجلس االبتكار الذي نظمته مؤسسة 
اإلمارات للطاقة النووية لمناقشة أفضل الممارسات 
والتحديات ومستقبل االبتكار في القطاع الحكومي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

مذكرة تفاهم بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة 
سيمنس

شهد شهر فبراير أيضا توقيع مذكرة تفاهم 
بين إكسبو 2020 دبي، وتمثله معالي ريم 

الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، 
المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وهيئة 

كهرباء ومياه دبي، الشريك الرسمي للطاقة 
المستدامة إلكسبو، ويمثلها السيد/ سعيد 

محمد الطاير، المدير العام والرئيس التنفيذي، 
وشركة سيمنس، الشريك األول الرسمي إلكسبو 
للبنية التحتية وخدمات التشغيل الذكية، ويمثلها 

السيد/ جو كيزر الرئيس والمدير التنفيذي.

“تتوافق مذكرة التفاهم مع رؤية 
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس 
الوزراء وحاكم دبي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

الرامية إلى زيادة حصة إجمالي إنتاج 
دبي من الطاقة النظيفة إلى 75

في المئة بحلول عام 2050 من خالل 
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 

”.2050
السيد/ سعيد محمد الطاير، المدير العام 

والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
الشريك الرسمي للطاقة المستدامة إلكسبو.

“إنه حقا مشروع تاريخي لدبي والعالم، ويشكل خطوة كبيرة لألمام في بناء 
إمدادات آمنة للطاقة المستدامة من أجل التنمية االقتصادية في المنطقة. 

فالهيدروجين األخضر يمكن أن يصبح وقود المستقبل. كما أنه سيعجل من 
اعتماد الطاقة المتجددة في الشرق األوسط من خالل إحالل مختلف القطاعات 

بالطاقة المتجددة بدال من الوقود األحفوري، وتقديم استخدامات جديدة مثل 
التنقل اإللكتروني وغيرها من الصناعات الصديقة للبيئة.“

جو كيزر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنس، الشريك األول الرسمي إلكسبو للبنية 
التحتية وخدمات التشغيل الذكية.
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وقعت مذكرة التفاهم عند تشغيل أول منشأة 
للتحليل الكهربائي للهيدروجين تعمل بالطاقة 

الشمسية في المنطقة في مجمع محمد بن 
راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي. 

وتهدف هذه المنشأة إلى تجريب وعرض محطة 
متكاملة يصل حجم إنتاجها إلى ميغاواط، ستنتج 

الهيدروجين باستخدام الطاقة المتجددة من 
األلواح الشمسية الكهروضوئية وسُيخزن الغاز 

ثم ُيستخدم إلعادة التزويد بالكهرباء أو نقله 
أو االستفادة منه في االستخدامات الصناعية 

األخرى. وتقنية الهيدروجين مجهزة لتسريع وتيرة 
إدماج الطاقة المتجددة ونشرها في المنطقة 
وتمهيد الطريق لالنتقال إلى االقتصاد األخضر 

والمستدام في اإلمارات العربية المتحدة.

تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي، وإكسبو 2020
دبي استخدام المركبات التي تعمل بخاليا الوقود 
المدعومة بالهيدروجين األخضر المولد في مجمع 

محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. 
وسيتمكن زوار إكسبو 2020 من مشاهدة 

المرافق الرئيسية في المجمع أثناء عرض البيانات 
الحية من عملية التحليل الكهربائي للهيدروجين 

خالل الفعالية.

تعرف على المشتري
في فبراير 2018، استضاف إكسبو 2020 جلسة 

تعرف على المشتري لرجال األعمال والشركات 
الصغيرة والمتوسطة في قطاع األمن، في 

إطار التزامه بتعزيز االبتكار داخل قطاع األعمال 
وتشجيع نمو الشركات. وقد وجهت الدعوة إلى 
الشركات لعرض التقنية واالبتكارات في المجال 

األمني مباشرة على فريق إكسبو وتقديم إسهام 
مباشر في تنفيذ فعالية تتسم باألمن واألمان.

مكعب ابتكار إكسبو
طور برنامج إكسبو للمدارس مكعب ابتكار إكسبو 

الذي يدعو المعلمين والطالب إلى استكشاف 
قصة االبتكار، ويشجع الطالب على التفكير 

اإلبداعي في االختراعات؛ ليستوحوا منها اإللهام، 
ويصبحوا جيال من المبدعين. وقد انضم الفريق 

إلى معهد دبي للتصميم واالبتكار )DIDI( إللهام 
الشباب؛ إليجاد حلول خالقة لما يواجهه إكسبو 

2020 من تحٍد كبير، وهو طوابير االنتظار. وكانت 
مسابقة “طوابير االنتظار في إكسبو 2020

كتحٍد اجتماعي”، والتي عقدت في إطار مشروع 
مساحة التصميم التابع لمعهد دبي من خالل 

برنامج مبتكر ُينظم بعد الساعات الدراسية، قد 
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تحدت الطالب أن يصمموا تجربة، أو منتج، أو 
خدمة تسهل االتصاالت بين الثقافات، وبين 

األشخاص الذين يقفون في طوابير االنتظار. 
كما تجول برنامج إكسبو للمدارس في جميع 

أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة؛ للتواصل 
مع الطالب، وتشجيعهم على التفكير في مدى 

أهمية ابتكاراتهم في حياتهم اليومية ومدى 
تأثير ابتكارات إكسبو السابقة على العالم.

إكسبو وشبكة الجيل الخامس من اتصاالت  
في 10 يوليو 2018، وضع إكسبو 2020 

دبي معيارا مرجعيا آخر للتبني المبكر للتقنية 
المبتكرة في اإلمارات من خالل شراكته مع 

شركة اتصاالت في إطالق أولى شبكات الجيل 
الخامس الرئيسية المستخدمة في أغراض تجارية 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وجنوب آسيا. وستوفر شبكة الجيل الخامس من 

اتصاالت خدمات متطورة للماليين من زوار إكسبو 
وستشكل مكونا رئيسيا في الموقع الذكي 

للفعالية. ستمكن شبكة الجيل الخامس دستركت 
2020 على المدى الطويل من تحقيق هدفها 
المتمثل في أن تصبح واحدة من أكثر الوجهات 

اتصاال وتمكينا من حيث التقنية في العالم 
ألغراض العمل والمعيشة واالسترخاء.

ورش العمل وجلسات المعلومات
تتمثل روح المبادئ التي يستند إليها إكسبو 

2020 في أن يكون مثاال يحتذى به، وقد 

ترجم فريق العمل هذه الروح من خالل تنظيم 
سلسلة من حلقات العمل مع شركاء إكسبو 
بهدف تمكين موظفيه من العمل على نحو 
مبتكر وتنفيذ حلول إبداعية تؤثر على بيئة 

الحدث تأثيرا إيجابيا. وقد قامت ساب، الشريك 
األول الرسمي إلكسبو، بتيسير حلقات عمل 

التفكير التصميمي المتعمق التي ركزت على 
إنتاج ابتكارات عملية لموضوعات من قبيل األمن 

وتجربة الزوار واالستدامة. وشجعت مبادرة 
ساب 20 طالبا من الجامعة األمريكية بالشارقة 

إلنتاج أفكار حول السبل التي يمكن إلكسبو 
2020 أن يصبح من خاللها أكثر الفعاليات – من 

نوعه - استدامة على اإلطالق. وقد عقدت 
حلقات عمل مماثلة بالتعاون مع سيسكو، 
الشريك األول الرسمي إلكسبو للشبكات 

الرقمية، الستغالل خبرة الشركة الواسعة في 
تقديم خبرات رقمية لألحداث العالمية الضخمة 
من أجل تركيز وتوجيه إبداع المشاركين. وقدم 

شركاء الخدمة الرقمية المتميزين، أكسنتشر 
واتصاالت، معا آخر االتجاهات السائدة حول 

مستقبل األعمال والتقنية والتصميم لموظفي 
إكسبو، في حين كان إكسبو أيضا حاضرا في 

اللجان التحكيمية لمسابقة االبتكار التي 
استضافها بنك اإلمارات دبي الوطني شريك 

أول الخدمات المصرفية في الموقع، وساعدت 
هذه اإلجراءات وغيرها على جمع المئات من 

الخدمات المادية والرقمية التي ستوفر تجربة 
فريدة وشخصية ال ينساها كل من زار إكسبو.
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منذ أول لحظة، يلتزم إكسبو 2020 دبي ببناء 
إرث هادف ومستدام يمتد تأثيره وفوائده 

خارج حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى 
المنطقة على نطاق أوسع وسائر العالم. وفي 

هذا السياق سيخلق إكسبو 2020 دبي إرثا ماديا 
واقتصاديا واجتماعيا ذائع الصيت.

اإلرث االقتصادي
سيسهم إكسبو 2020 دبي في توليد أنشطة 

أعمال جديدة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي 
وإيجاد فرص عمل في جميع أنحاء المنطقة. 

وسيسهم إكسبو 2020 دبي وإرثه في التنوع 
االقتصادي المستمر لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة ودعم النمو في الصناعات الرئيسية مثل 
السفر والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، 
والبناء والعقارات والتي ستستمر في التوسع 

حتى دستركت 2020. كذلك ستصبح دستركت 
2020 بعد انتهاء إكسبو، المساهم طويل األمد 

في اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة ومنارة 
االقتصاد المعرفي المتطور في دبي وستساهم 

كذلك في مستقبل األعمال.

اإلرث االجتماعي
تقدم استضافة إكسبو فرصة هائلة إللهام 

الشباب اإلماراتي وتمكينهم وإشراكهم أثناء 
إكسبو 2020 دبي وقبله وبعده. وسيعمل 

إكسبو 2020 دبي على إثراء الوعي بموضوعات 
إكسبو الفرعية المتعلقة بالفرص والتنقل 

واالستدامة وتشجيع التبادل الثقافي وإحياء 
اهتمامات الزوار بهذه المحركات الرئيسية 

للمستقبل. وسيحفز إكسبو 2020 دبي االبتكار 
من خالل تحديد المبتكرين وتقديمهم واالحتفاء 

بهم وبإنجازاتهم في جميع أنحاء العالم أثناء 
رعاية روح االبتكار لدى الجيل القادم.

التنمية السياسية والسمعة 
سيعلي إكسبو 2020 دبي المكانة الدولية 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تعزيز 
العالقات الثنائية والمتعددة األطراف. وسيسلط 

إكسبو 2020 دبي الضوء على قدرة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على جمع العالم 

وتشجيع التعاون والتبادل المنتج لآلراء والثقافات 
واألفكار. وسيعرض إكسبو 2020 دبي 

اإلمكانيات الكبيرة للمنطقة كونه أول إكسبو 
دولي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

وجنوب آسيا.

اإلرث المادي
سيواصل إكسبو 2020 دبي جهوده نحو تواصل 

العقول وتوفير مصدر إلهام دستركت 2020. 
واعتبارا من أواخر عام 2021 وما بعده، ستحقق 

المنطقة رؤية إكسبو المتمثلة في االستمرار 
كنظام بيئي للتواصل واإلبداع واالبتكار. ومنذ 

اللحظة األولى، ُصمم موقع إكسبو 2020 دبي 
بحيث يراعي مستقبله كمدينة. ستستمر أكثر من 

80 في المئة من أبنية إكسبو لتكون دستركت 
2020 التي تجسد مستقبل العيش والعمل من 

خالل تجربة حضرية جديدة. وكمكون أساسي 
في منطقة دبي الجنوب، سيسهم إكسبو 2020

دبي في تعزيز النمو المستقبلي في المنطقة.
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االجتماعية التنمية  االقتصادية التنمية 

دعم نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 

والتنويع 
االقتصادي

تعزيز الصناعات 
القائمة

رعاية الشركات 
الصغيرة 

والمتوسطة 
وريادة

إيجاد فرص 
العمل وصقل 

المهارات 
والتدريب

الشباب 
والتطوع

تعليم العلوم 
والتقنية والهندسة 

والرياضيات 
واالبتكار

الفنية  التنمية 
والثقافية 
واإلبداعية

تعزيز العالقات 
الثنائية وتصورات 

المنطقة

المادية السياسية/ التنمية  التنمية 
تنمية السمعة
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دستركت 2020  –   ب.  
مستقبل موقع إكسبو     

تتولى دبي باستضافتها إكسبو 2020 الدولي 
مهمة تنظيم فعالية استثنائية تستمر لمدة ستة 

أشهر بين عامي 2020 و2021، وكذلك بناء 
وجهة عالمية يمكن إعادة استخدامها وتنشيطها 

إلى حد كبير بمجرد انتهاء الفعالية. ومن ثم، 
تتمثل المهمة في بناء مدينة من أجل المستقبل 

تتمكن من خالل تصميمها وتخطيطها من 
استضافة 25 مليون زيارة.

أثمرت هذه المهمة عن تحقق إنجاز مهم في 
عام 2017 عندما تم اإلعالن عن موقع ما بعد 

إكسبو، وهو دستركت 2020، ففي معرض 
سيتي سكيب الدولي، ومن خالل إنشاء إرث دائم 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومواصلة مهمة 
إكسبو، ستغدو دستركت 2020 وجهة للتواصل 

واإلبداع واالبتكار. فهي ستساعد على الربط 
بين المفكرين األصليين والمبدعين والرواد، مما 

يمكنهم من تبادل أفكارهم والتعلم من بعضهم 

البعض وإطالق العنان إللهامهم. أما مكمن الفخر 
في المنطقة فهو كونها مجتمعا نابضا بالحيوية 
وشامال يحتفي بالتنوع حامال روح إكسبو 2020 

دبي لألجيال القادمة.

يمكن الوصول إلى دستركت 2020، الواقعة 
في دبي الجنوب، بالقرب من مطار آل مكتوم 

الدولي، بسهولة من خالل جميع الموانئ الجوية 
والبحرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

ويخدم هذا الموقع، الذي سيعيد استخدام ما 
ال يقل عن 80 في المئة من البنية التحتية ذات 

المستوى العالمي التي بناها إكسبو 2020 
دبي، من الطرق السريعة الرئيسية ومحطة مترو 

دبي 2020 المخصصة لهذا الغرض. وسيقدم 
المركز المتكامل تجربة حضرية جديدة تستند إلى 
إرث إكسبو 2020، وتيسير عملية التعجيل بوتيرة 

التنمية المستدامة في دبي.

“ستواصل دستركت 2020 أداء مهمة إكسبو 2020 المتمثلة في تواصل 
البشر، من خالل تقديم تجربة حضرية جديدة. وستعمل كنقطة وصل 

توفر الطراز الحديث من العمل والعيش، حيث تضم أماكن للعمل والراحة 
واالستكشاف؛ من أجل إنشاء نظام بيئي يحفز التواصل، ويلهم اإلبداع، 

ويشجع االبتكار، ويخلق قيمة لكل من يحضر إلى هذا المكان.”
مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لألجنحة والمعارض، إكسبو 2020 دبي
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المميزات المقررة لدستركت 2020

خيارات التنقل الذكي مثل 
مواقف السيارات الذكية 

وتطبيقات النقل العام 
ومركبات نقل األفراد الذكية

1

تزيد مساحة األرض بالمجمل عن 
2,500,000 متر مربع.

هناك أكثر من 100 قطعة أرض متاحة 
للبيع تتنوع إمكانية تخصيصها بين األغراض 

السكنية والتجارية، وأغراض الضيافة.

23

هناك أيضا 200,000 متر مربع من 
المساحات التجارية والسكنية متاحة 

لإليجار واإلشغال من عام 2021.
    يشمل ذلك 55 مبنى تجاري من 

الدرجة األولى و800 وحدة سكنية 
حديثة

4
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المميزات المقررة لدستركت 2020 )يتبع(.

دستركت 2020 مخصصة 
الستضافة ما يصل إلى 

3000 غرفة فندقية
6

طريق مخصص للنقل العام للمركبات 
ذاتية القيادة، سيربط جميع المعالم 

الرئيسية داخل المشروع عبر طريق دائري 
طوله أربعة كيلومترات. 

تشمل المرافق 10 كيلومترات من 
مسارات الدراجات وخمسة كيلومترات من 

مسارات الركض ومساحة 48,900 متر 
مربع من المتنزهات الخضراء والحدائق 

ونوافير المياه وممرات المشاة في جميع 
أنحاء المنطقة.

5

7

ستساهم دستركت 2020 في تحقيق رؤية اإلمارات 2021 من خالل دعم نمو السياحة وتحفيز تنمية 
األعمال المبتكرة وتعزيز سمعة البالد على المستوى الدولي كونها أرضا خصبة لالستثمار. وسيضمن هذا 
المجتمع امتداد تأثير إكسبو 2020 دبي إلى ما بعد الفعالية التي تستمر مدة ستة أشهر، مما يسهم في 

إقامة إرث مستدام ودائم.
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ستشمل التطورات الكبيرة ضمن دستركت 2020 ما يلي:

 )DEC( مركز دبي للمعارض 
يمكن تهيئته ليناسب جميع أنواع 

الفعاليات، بما في ذلك المؤتمرات، 
والمعارض، ومؤتمرات القمة، 

والمآدب، والحفالت الموسيقية 
الداخلية.

مركز األطفال والعلوم
صمم جناح االستدامة في إكسبو بحيث 

يتخطى حدود الممارسات والتقنية 
المستدامة، حيث سيصير مركزا لألطفال 

والعلوم في دستركت 2020 مهمته 
توفير خبرات ثرية وممتعة باستخدام 

أساليب تعلم تقوم على المشاركة 
تستهدف األسر وطالب المدارس.

 ساحة الوصل 
بُقطر يبلغ 130 مترا ترتفع قبة 

فوالذية لتتجاوز 67 مترا؛ لتظلل ساحة 
الوصل، وتعمل هذه القبة االستثنائية 

كنسيج متكامل لشاشة عرض 
بانورامية بزاوية مشاهدة 360 درجة

1

3

2
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إسهام إكسبو 2020
في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

4



 أ.  أهداف التنمية المستدامة وعمليات
إكسبو 2020 دبي 

101

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
لما كان الكوكب يواجه تحديات اجتماعية وبيئية 

واقتصادية ملحة، فإن االلتزامات الموحدة ضرورية 
لمكافحة هذه المشكالت المتعلقة باالستدامة. 

وتسير أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 
على نهج األهداف اإلنمائية لأللفية وتوسع 

نطاقها، وهي تمثل فرصة غير مسبوقة لتحديد 
األولويات والتطلعات العالمية حتى عام 2030. 

فهي تتصدى للتحديات العالمية المتعلقة 
بالفقر وعدم المساواة والمناخ والتدهور البيئي 

واالزدهار والسالم والعدالة. وتسعى أهداف 
التنمية المستدامة، من خالل إطار يضم 17 

هدفا و169 غاية، إلى حشد العمل العالمي بين 
الحكومات والمجتمع المدني والشركات لوضع 

العالم على مسار مستدام. 

مواءمة إكسبو مع أهداف التنمية المستدامة
يلتزم إكسبو 2020 دبي بإلقاء الضوء على 

أهداف التنمية المستدامة وتطلعاتها العالمية. 
وتنعكس في جميع أنحاء إكسبو، من موضوعاته 

الفرعية المتعلقة بالفرصة والتنقل واالستدامة 
وصوال إلى أجنحته وبرامجه وعملياته. سيكون 

إكسبو بمثابة منتدى للبراعة البشرية في 
مواجهة التحديات التي تطرحها أهداف التنمية 

المستدامة. 

أهداف التنمية المستدامة وأجنحة إكسبو 2020
تبادر األجنحة المقدمة في إطار الموضوعات 

الفرعية إلكسبو بالتفاعل مع الزوار ليزداد وعيهم 
الذاتي بالدور الذي يؤدونه داخل المجتمع وعلى 

كوكب األرض حتى يتمكنوا من تحقيق خطوات 
حقيقية نحو حل التحديات العالمية. على وجه 
التحديد، يهيئ جناح الفرص تجربة للزوار لزيادة 

استيعاب التحديات التي تواجه البشرية من خالل 
منظور أهداف التنمية المستدامة والتعاون مع 

الجمهور لمساعدتهم على فهم األثر الذي يمكن 
لهم أن يحدثوه. 

يرجى الرجوع إلى الملحق لالطالع على مزيد 
من المعلومات حول مواءمة إكسبو2020 دبي 

مع أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع 
المؤشرات المادية للمبادرة العالمية إلعداد 

التقارير المستخدمة في هذا التقرير.

أهداف التنمية المستدامة وبرنامج أفضل 
العالمية الممارسات 

بالمثل، يسعى برنامج إكسبو ألفضل الممارسات 
العالمية إلى الترويج لمشاريع تقدم حلوال ملموسة 

تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. ويسعى 
إكسبو من خالل أهداف البرنامج المتمثلة في 

التعاون واإلبداع والتأثير المستدام واالنتقال إلى 
تعزيز إبراز أفضل الممارسات من أجل 2030 أفضل. 

ويحتوي البرنامج على خمس نقاط محورية:

توفير الخدمات الشاملة والمستدامة
توفير الخدمات بشكل موثوق 

في المناطق الحضرية والريفية 
والضواحي، وكذلك في البيئات غير 

محددة المعالم مثل المستوطنات غير الرسمية 
والبدوية ومستوطنات ما بعد الكوارث والطوارئ 

والالجئين.

سبل العيش وتطوير المؤسسات
تعزيز الفرص البديلة للعمالة، 

وفرص والدخل، ومكانة المرأة في 
مكان العمل، والمنتجات والخدمات 

التنافسية، وتحسين الوصول إلى األسواق.

الَمواطن الطبيعية القادرة على 
الصمود 

تحسين حماية المقومات البشرية 
واالقتصادية والطبيعية في البيئات 

الحضرية والريفية والبيئات غير محددة المعالم 
)مثل المستوطنات غير الرسمية والمناطق البدوية 
ومستوطنات ما بعد الكوارث والطوارئ والالجئين(.

االجتماعية التنمية 
إقامة نظم وتوفير خدمات موثوقة 

وميسورة التكلفة ومناسبة في 
الرعاية الصحية والتعليم

األمن المائي والغذائي وأمن الطاقة
نشر االستهالك الذكي وإدارة الموارد 
لتلبية االحتياجات المتزايدة من المياه 

والغذاء والطاقة لسكان العالم 
اآلخذين في الزيادة.
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أهداف التنمية المســتدامة 
وعمليات إكســبو 2020 دبي

أمثلة لمبادرات إكسبو 2020 التي تتواءم 
مع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها *

توفير مركز للطوارئ في الموقع، 
يخضع إلدارة هيئة الصحة بدبي.

يوفر خدمات استباقية؛ لتعزيز الصحة 
لجميع عمال إكسبو مثل: حمالت 

مكافحة مرض السكري، وبنوك الدم، 
والصحة النفسية، والتدريب المهني 

للعمل في الطقس الحار.

الهدف 3

مشاركة الطالب في دراسة تأثير 
االبتكار من خالل برنامج إكسبو 

للمدارس. ويدعو مكعب ابتكار إكسبو 
المعلمين والطالب إلى التوصل إلى 

حلول إبداعية لتنظيم طوابير االنتظار 
أثناء إكسبو، وتصميم نظام يشجع 

على التواصل الثقافي بين األشخاص 
في هذه الصفوف.

الهدف 4

49 في المئة من الموظفين الذين 
تم تعيينهم في عام 2018 كانوا من 

اإلناث.

الهدف 5

تلبية احتياجات الري وتطوير طرق 
للحد من فقد المياه بسبب التبخر من 

خالل برنامج الكفاءة المائية. ويتضمن 
إكسبو أيضا مبادرات للحفاظ على 

المياه واستهالكها. وتهدف فرق 
العمل في مشروع إكسبو إلى فهم 

النظم البيئية مثل المياه الجوفية مع 
تطبيق عمليات لحمايتها واستعادتها 

داخل موقع إكسبو.

الهدف 6

االنخراط مع مدارس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في مسائل 

االستدامة من خالل مسابقة أبطال 
االستدامة. في هذا اإلطار ُمنحت 

المدارس الفائزة ألواحا كهروضوئية 
بقيمة تصل إلى 500,000 درهم 

لمدارسهم، بالتعاون مع وزارة التغير 
المناخي والبيئة ووزارة التعليم.

الهدف 7

نهج استباقي للشمولية يتوافق مع 
السياسة الوطنية لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة لتمكين األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة. كما يساعد 

برنامج الموظفين على فهم خبرات 
"أصحاب الهمم".

الهدف 8

تستكشف اإلدارة المخصصة لالبتكار 
وتقنية المستقبل التطورات التقنية 
الطارئة في البنية التحتية والنظم 

الرقمية إلنشاء حلول مستدامة 
وفعالة لموقع إكسبو الذي سيستمر 

كإرث لمجتمع دولة اإلمارات العربية 
المتحدة على نطاق أوسع.

الهدف 9
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* ال تغطي هذه المبادرات كل 
مجاالت أنشطة إكسبو الرامية 

إلى تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة.

تحقيق غاية إدارة النفايات المتمثلة 
في تحويل 85 في المئة (بالوزن) من 
النفايات عن المكّب. وفي عام 2018، 

تم إعادة تدوير/ استخدام 88 في 
المئة من النفايات وتحويلها عن 

المكّب.

الهدف 12

صمم إكسبو نهجا فريدا لحساب 
مخزون انبعاثات الغازات الدفيئة 

للفعاليات الكبرى. ويقيس مجموع 
تأثير االنبعاثات من الفعالية، ويراعي 

هذا النهج طبيعة الحدث من التأثير 
في عدة سنوات، وتنوع العمليات 

التشغيلية.

الهدف 13

إجراء مخصص لالستجابة لحاالت 
االنسكاب يقترن بعمليات واسعة 

للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة 
للتخفيف من حدة تلوث المياه 

والحفاظ على الموارد المائية النادرة 
في اإلمارات العربية المتحدة.

الهدف 14

عملية مخصصة إلدارة النظم البيئية 
لصون وحماية التنوع البيولوجي 

والبيئة داخل موقع البناء في إكسبو. 
وال تسمح غايات الحفاظ على النظام 

البيئي في إكسبو بإلحاق أي ضرر 
بأي مجموعة حيوانات أو نباتات.

الهدف 15

سياسة إكسبو 2020 للصحة 
والسالمة والبيئة والجودة، 

تضمن اإلدارة البيئية السليمة لجميع 
األنشطة، واالمتثال للقوانين واللوائح 

البيئية المعمول بها. ولم يشهد عام 
2018 تسجيل أي حوادث عدم 

امتثال.

الهدف 16

يوفر المجلس العالمي التابع إلكسبو 
منصة للترحيب باآلراء المتنوعة عبر 

الثقافات والقطاعات واألجيال 
الستكشاف موضوعات جديدة في 

إطار الموضوعات الفرعية، وهي: 
االستدامة والتنقل والفرص. وهو 
منصة حاضنة لتوثيق الروابط بين 

البشر، واألفكار.

الهدف 17

الهدف 10

يضمن معيار ضمان رفاهية العمال 
في إكسبو عملية توظيف عادلة 

وحرة ويتخذ موقفا قويا ضد التمييز. 
ويمتد هذا أيضا إلى سلسلة التوريد 

الخاصة بإكسبو حيث تلتزم المنظمات 
الشريكة بنفس المعايير الخاصة 

بالمساواة بين الموظفين.
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الملحق
مؤشر المبادرة العالمية إلعداد التقارير

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة )النطاق 1(   1-305
انبعاثات الغازات الدفيئة من الطاقة غير   2-305 

المباشرة )النطاق 2(  
انبعاثات الغازات الدفيئة األخرى غير المباشرة    3-305 

)النطاق 3(  
تصريف المياه حسب الجودة والمقصد   1-306

النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها   2-306
الكبيرة االنسكابات    3-306

تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في   2-403 
الحوادث  

خدمات الصحة المهنية   3-403

متوسط ساعات التدريب سنويا لكل موظف   1-404

تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك    1-401 
للعمل الموظفين   

إجازة األمومة/ األبوة   3-401
متوسط ساعات التدريب سنويا لكل موظف   1-404

النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون    3-404 
مراجعات منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي  

حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة   1-406

التعامل مع الماء كمورد مشترك   1-303
سحب المياه   3-303

تصريف المياه حسب الجودة والمقصد   1-306
النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها   2-306

الكبيرة االنسكابات    3-306

استهالك الطاقة داخل المنظمة   1-302
الحد من استهالك الطاقة   4-302

القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة والموزعة   1-201
المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم   1-301

مواد اإلدخال المعاد تدويرها المستخدمة   2-301
استهالك الطاقة داخل المنظمة   1-302

الحد من استهالك الطاقة   4-302
التعامل مع الماء كمورد مشترك   1-303

سحب المياه   3-303
متوسط ساعات التدريب سنويا لكل موظف   1-404

برامج لتطوير مهارات الموظفين وبرامج    2-404 
االنتقالية. المساعدة   

القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة والموزعة   1-201

مؤشر مبادرة العالمية.
معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين   3-102

تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك    1-401 
للعمل الموظفين   

لنسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون    3-404 
مراجعات منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي  

المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم   1-301
مواد اإلدخال المعاد تدويرها المستخدمة   2-301

استهالك الطاقة داخل المنظمة   1-302
الحد من استهالك الطاقة   4-302

التعامل مع الماء كمورد مشترك   1-303

استهالك الطاقة داخل المنظمة   1-302
الحد من استهالك الطاقة   4-302

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة )النطاق 1(   1-305
انبعاثات الغازات الدفيئة للطاقة غير المباشرة   2-305 

  )النطاق 2(
انبعاثات الغازات الدفيئة األخرى غير المباشرة   3-305 

)النطاق 3(  
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة   5-305

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة )النطاق 1(   1-305
انبعاثات الغازات الدفيئة للطاقة غير المباشرة    2-305 

)النطاق 2(  
انبعاثات الغازات الدفيئة األخرى غير المباشرة    3-305 

)النطاق 3(  
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة   5-305

الكبيرة االنسكابات    3-306

انبعاثات الغازات الدفيئة للطاقة غير المباشرة   2-305 
)النطاق 2(  

انبعاثات الغازات الدفيئة األخرى غير المباشرة   3-305 
)النطاق 3(  

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة   5-305

عدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية   1-307
ِردون المعرضون لخطر كبير  العمليات والُموَّ   1-408 

بسبب حوادث عمالة األطفال  

ال يوجد

 مستوى ارتباط المواءمة 
 منخفض    متوسط   مرتفع

د تصنيف ارتباط المواءمة ذات الصلة لكل هدف عن طريق تحديد مؤشرات األداء الرئيسية المادية للمبادرة العالمية إلعداد  المنهجية المتبعة لتصنيف االرتباط: ُيحدَّ
التقارير للغايات المرتبطة بكل هدف من أهداف التنمية المستدامة. ويتم تحقيق النسبة المئوية من خالل تحديد عدد الغايات المشمولة باستخدام عمليات المسح 

ومقارنتها مع العدد اإلجمالي للغايات داخل الهدف. ويشير مستوى االرتباط المنخفض إلى نسبة مواءمة تتراوح بين 1 و30 في المئة، ويشير مستوى االرتباط 
المتوسط إلى نسبة مواءمة تتراوح بين 31 و60 في المئة، ويشير مستوى االرتباط المرتفع على نسبة مواءمة تتجاوز 61 في المئة، ويعني هذا أن الهدف 13 يتضمن 

5 غايات، وتتواءم مؤشرات األداء الرئيسية المادية للمبادرة العالمية إلعداد التقارير مع 3 غايات، مما يدل على أن نسبة المواءمة تبلغ 60 في المئة )متوسطة(.

المنهجية
يقدم تقرير االستدامة هذا الخطوات األولى لموائمة المؤشرات المادية للمبادرة العالمية 

إلعداد التقارير مع اإلفصاح عن غايات أهداف التنمية المستدامة. ومن خالل االستعانة 
بالمنشور الصادر عن المبادرة العالمية إلعداد التقارير والميثاق العالمي لألمم المتحدة 

تحت عنوان: تحليل األهداف والغايات، يتبين أن المنهجية المستخدمة في المنشور توضح 
كيف يمكن مواءمة اإلفصاح عن غايات أهداف التنمية المستدامة مع مؤشرات المبادرة 

العالمية إلعداد التقارير. ومن خالل تحديد الروابط بين المؤشرات المادية للمبادرة العالمية 
إلعداد التقارير إلكسبو واإلفصاح عن غايات أهداف التنمية المستدامة، تمكَّن هذا التقرير 

من تحديد عدد األهداف والغايات المتسقة معها. وعلى الرغم من أن إكسبو يغطي 
الهدف 17 ويتواءم إلى حد كبير مع الغايات، فإن المنهجية ال تتضمن روابط اإلفصاح 

بمؤشرات المبادرة العالمية إلعداد التقارير. ومن الجدير بالذكر أن موائمة أهداف التنمية 
المستدامة تتعلق تحديدا بتقرير االستدامة لعام 2018 والموضوعات المادية إلكسبو. 
فضال عن ذلك، فإن هذه الممارسة من إجراء مسح أهداف التنمية المستدامة ُتعد من 

األنشطة رفيعة المستوى، وهو في الوقت نفسه ال يعكس النطاق الكامل لمجمل 
مواءمة إكسبو مع أهداف التنمية المستدامة. 
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فهرس محتوى المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير 

وحدود الموضوعات.

5

فيما يتعلق بخدمة اإلفصاح عن األثر الُمستدام، 
استعرضت خدمات المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير من حيث 
عرضه بشكل واضح واتساق المراجع الخاصة باإلفصاح عن 

البنود من 40-102 إلى 49-102 مع األقسام المناسبة 
الواردة في متن التقرير

وفيما يتعلق بخدمة فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير، استعرض قسم الخدمات في المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير فهرس محتوى المبادرة من حيث عرضها 

بشكل واضح واتساق المراجع الخاصة بجميع حاالت اإلفصاح 
مع األقسام المناسبة الواردة في نص التقرير.
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فهرس محتوى المبادرة العالمية   أ. 
إلعداد التقارير  

المبادرة العالمية إلعداد التقارير )101(: التأسيس 2016

المبادرة العالمية إلعداد التقارير )102(: اإلفصاحات العامة 2016

10 102-1 اسم المنظمة     

14-12 102-2 األنشطة والعالمات التجارية والمنتجات والخدمات   

18 102-3 موقع المقر الرئيسي     

18 102-4 موقع العمليات    

27-24 102-5 الملكية والشكل القانوني     

29 ,23 ,18 102-6 األسواق المخدومة     

76 ,40 ,18 102-7 حجم المنظمة    

76 ,74-72 102-8 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين    

38-32 102-9 سلسلة التوريد     

فهرس المحتوى 102-10 تغييرات كبيرة في المنظمة وسلسلة التوريد الخاصة بها      
لم تحدث تغييرات مهمة للمنظمة وسلسلة التوريد الخاصة بها  

فهرس المحتوى 11-102 المنهج أو المبدأ التحوطي        
يطبق إكسبو 2020 النهج التحوطي في أنشطته البيئية  

52 ,15 102-12 المبادرات الخارجية     

فهرس المحتوى 102-13 عضوية الرابطات        
إكسبو 2020 ليس عضوا في أي رابطة  

7-6 102-14 بيان من كبير صانعي القرارات   

 14 102-16 القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك   

27-24 102-18 هيكل الحوكمة   

30-29 102-40 قائمة مجموعات األطراف المعنية     

فهرس المحتوى 102-41 اتفاقيات المساومة الجماعية       
ال توجد اتفاقيات مساومة جماعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة   

30-29 102-42 تحديد األطراف المعنية واختيارها     

31-29 102-43 نهج إشراك األطراف المعنية     

31-30 102-44 المواضيع الرئيسية واالهتمامات المثارة   

فهرس المحتوى 102-45 كيانات مدرجة في القوائم المالية الموحدة         
ال توجد كيانات مدرجة   

110 ,31-30 ,10 102-46 تحديد محتوى التقرير وحدود مواضيعه   

31 102-47 قائمة مواضيع الموارد    

فهرس المحتوى 102-48 إعادة صياغة المعلومات           
هذا هو التقرير األول إلكسبو 2020   

فهرس المحتوى 102-49 التغييرات الطارئة على التقارير             
هذا هو التقرير األول إلكسبو 2020  

 10 102-50 الفترة المشمولة بالتقرير     

فهرس المحتوى 102-51 تاريخ آخر تقرير           
هذا هو التقرير األول إلكسبو 2020  

10 102-52 دورة التقارير     

10 102-53 نقطة اتصال لطرح األسئلة المتعلقة بالتقرير   

 10 102-54 مطالبات التقرير وفقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير      
تم إعداد هذا التقرير وفقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير: الخيار األساسي  

109-105 102-55 فهرس محتوى المبادرة العالمية إلعداد التقارير   

فهرس المحتوى  102-56 لضمان الخارجي   
هذا هو التقرير األول إلكسبو 2020. لم يقدم أي ضمان خارجي  

 

الصفحة وصف/ كشف معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

اإلفصاحات العامة
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

40-39 103-1 شرح موضوع الموارد وحدوده    

40-39 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

40-39 103-3 تقييم نهج اإلدارة    

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 201: األداء االقتصادي 2016

40-39 201-1 القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة والموزع   

  

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

51 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

51 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

51 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 301 المواد 2016

67 301-1 المواد المستخدمة حسب الوزن أو الحجم   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

76-75 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

75 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

75 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادة العالمية إلعداد التقارير 202: التواجد في السوق 2016

77 ,75 202-2 نسبة اإلدارة العليا المعينة من المجتمع المحلي 

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

62-61 103-1 شرح الموضوع المادي وحدوده   

61-62 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

61-62 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 302 الطاقة 2016

61-62 302-1 استهالك الطاقة داخل المنظمة   

61-62  Reduction of energy consumption 302-4  

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

63 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

63 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

63 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

مبادرة اإلبالغ العالمية 303 المياه والنفايات السائلة 2018

64 303-1 التعامل مع الماء كمورد مشترك   

64 303-2 إدارة التأثيرات المتعلقة بتصريف المياه   

66-65 303-3 سحب المياه   

66-65 303-4 تصريف المياه   

65-64 303-5 استهالك المياه   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

93-90 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

93-90 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

93-90 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

 اإلفصاح في مجاالت بخالف المبادرة العالمية إلعداد التقارير.

93-90 وصف المشاريع والمبادرات المبتكرة   

93-90 وصف مشاركة األطراف المعنية   

الصفحة وصف/ كشف معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

الجوهرية المواضيع 

االقتصادية

البيئية

البيئية

المواد الخام

التواجد في السوق

الطاقة    

المياه والنفايات السائلة

االبتكار
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المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016.

56-52 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

56-52 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

56-52 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 305 االنبعاثات 2016

53 305-1 انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة )النطاق 1(   

53 305-2 انبعاثات الغازات الدفيئة للطاقة غير المباشرة )النطاق 2(   

53 305-3 انبعاثات الغازات الدفيئة األخرى غير المباشرة )النطاق 3(   

56 ,53 305-5 الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

72 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

72 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

72 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 401 التوظيف 2016

76 401-1 تعيين موظف جديد ومعدل ترك الموظفين للعمل   

77 401-2 المزايا المقدمة للموظفين بدوام كامل التي لم توفر بعد    

للموظفين المؤقتين أو العاملين بدوام جزئي   

77 401-3 إجازة األمومة/ األبوة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

83-82 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

83-82 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

83-82 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 403: الصحة والسالمة المهنية 2018

83-82 403-1 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية   

88-87 403-2 تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث   

83 403-3 خدمات الصحة المهنية   

 

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016.

51 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

51 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

51 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 307 االمتثال البيئي 2016

307-1 عدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية                                                                                      فهرس المحتوى   
يمتثل إكسبو 2020 دبي لجميع اللوائح البيئية ذات الصلة التي وضعتها الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة وبلدية دبي. خالل عام 2018، لم َتنتهك المنظمة أي لوائح بيئية ولم تتلق أي شكاوى تتعلق بالمسائل البيئية

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

51 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

51 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

51 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

ِرد 2016 المبادرة العالمية إلعداد التقارير 308 التقييم البيئي للُموَّ

51 ِردون الجدد الذين خضعوا للفحص باستخدام المعايير البيئية  308-1 الُموَّ  

البيئية المحتويات 

االجتماعية

االنبعاثات  

التوظيف   

الصحة والسالمة المهنية

االمتثال البيئي

ِرد التقييم البيئي للُموَّ
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الصفحة وصف/ اإلفصاح عن معايير مبادرة اإلبالغ العالمية 

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

71-68 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

71-68 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

71-68 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 306 النفايات السائلة والنفايات األخرى 2016

66-65 306-1 تصريف المياه حسب الجودة والمقصد   

71-70 306-2 النفايات حسب النوع وطريقة التخلص منها   

66 306-3 االنسكابات الكبيرة   

النفايات السائلة والنفايات األخرى   

عــن إكسبو 2020 دبي    |    دعــائــــم إكسبـــــو مستـــــدام     |    اإلرث    |    أهـــــداف التنميــــة المستدامـــــة    |    الفـهــــــرس



المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016.

78 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

78 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

78 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 404 التدريب والتعليم 2016

78 404-1 متوسط ساعات التدريب سنويا لكل موظف   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

72 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

72 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

72 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 406 عدم التمييز 2016

406-1 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة                                                                                         فهرس المحتوى  
تم اإلبالغ عن عدم وجود حوادث تتعلق بعدم التمييز خالل الفترة التي يشملها التقرير  

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

72 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

72 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

72 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 408 عمالة األطفال 2016

ِردون المعرضون لخطر كبير بسبب حوادث عمالة األطفال                                              فهرس المحتوى 408-1 العمليات والُموَّ  
لم يتم اإلبالغ عن أي حوادث تتعلق بعمالة لألطفال في عام 2018  

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

33 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

33 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

33 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 412 تقييم حقوق اإلنسان 2016

412-1 العمليات التي خضعت لمراجعات حقوق اإلنسان أو تقييمات األثر                                                           فهرس المحتوى   

بنود حقوق اإلنسان أو تلك التي خضعت للمراجعة  

412-3 اتفاقيات االستثمار المهمة والعقود التي تشمل بنود حقوق اإلنسان أو التي خضعت لتدقيق حقوق اإلنسان  

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

41-40 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

41-40 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

41-40 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 413 المجتمعات المحلية 2016

413-2 العمليات التي لها آثار سلبية فعلية ومحتملة كبيرة على المجتمعات المحلية                                      فهرس المحتوى  
لم يكن هناك أي تأثير سلبي على المجتمع المحلي نتيجة أنشطة تخطيط الفعاليات والبناء في إكسبو 2020.    

لم يتم اإلبالغ عن حوادث انتهاك لحقوق اإلنسان في عام 2018  

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 103 نهج اإلدارة 2016

24 103-1 شرح الموضوع الجوهري وحدوده   

24 103-2 نهج اإلدارة ومكوناته   

24 103-3 تقييم نهج اإلدارة   

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 419 االمتثال االجتماعي واالقتصادي 2016

419-1 عدم االمتثال للقوانين واللوائح في المجال االجتماعي واالقتصادي                                                فهرس المحتوى  
لم يتم اإلبالغ عن حوادث عدم امتثال للقوانين و / أو اللوائح لعام 2018.

التدريب والتعليم

عدم التمييز

عمالة األطفال

تقييم حقوق االنسان

المحلية المجتمعات 

االمتثال االجتماعي واالقتصادي
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الصفحة وصف/ اإلفصاح عن معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

الصحة والسالمة المهنية )يتبع(
86-83 403-4 مشاركة العمال والتشاور والتواصل معهم بشأن الصحة والسالمة المهنية   

87 403-5 تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية   

86-83 ,81-80 403-6 تعزيز صحة العمال   

 89 403-7 الوقاية والتخفيف من آثار الصحة والسالمة المهنية   

              المرتبطة مباشرة بعالقات األعمال

83 403-8 العمال المشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية   

89 403-9 اإلصابات المرتبطة بالعمل   
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داخل الموقع الطاقة                 

داخل الموقع الماء                 

داخل الموقع االنبعاثات                

داخل الموقع السائلة                  النفايات 
والنفايات األخرى

داخل الموقع المواد الخام                 

داخل الموقع االمتثال البيئي                 

داخل الموقع ِرد                  التقييم البيئي للُموَّ
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الحدود  ب. 
تعريفات الحدود: تشير الحدود، وفقا لمعايير 
المبادرة العالمية إلعداد التقارير، إلى المكان 

الذي حدث فيه تأثير وإلى مشاركة إكسبو فيه. 
ف تقرير االستدامة هذه الحدود المكانية  ُيعرِّ

على النحو التالي:
  في الموقع: الحدود الجغرافية المكانية التي 

ستقام فيها الفعالية. ال يشمل ذلك قرية 
إكسبو، وال مركز دبي للمعارض

  خارج الموقع: األنشطة التي ال تحدث داخل 
الحدود الجغرافية المكانية إلكسبو

باإلضافة إلى ذلك، يتضمن إكسبو حدود زمنية 
تقسم عمله إلى 3 مراحل مرتبطة بالوقت

تقع حدود تقرير االستدامة الحالي ضمن مرحلة 
ما قبل الفعالية، ما لم ُينص على خالف ذلك:
  مرحلة ما قبل الفعالية: فترة اإلعداد قبل 

الفعالية
  مرحلة الفعالية: تدوم الفعالية لمدة 6 أشهر

  مرحلة اإلرث: الفترة التي تلي الفعالية

حدود   األطراف المعنية   المحتوى الجوهري   الموضوعات 
الموقع في إطار   الجوهرية 

المنظمة الجهة   

المشاركون 
الدوليون

إكسبو 2020 شركة 
ذ.م.م وموظفوه

البائعون/ 
ِردون الُموَّ

المجتمع 
المحلي / 

المتطوعون
المجتمع 

المدني

استشاريو 
البناء 

والمقاولون 
الشركاء/عمال البناء

برامج 
الشباب 

والمدارس
الهيئات 

الحكومية

االقتصادية

البيئية

االجتماعية

داخل الموقع  األداء االقتصادي           
خارج الموقع                                 

داخل الموقع              التواجد في السوق

داخل الموقع  اإلبداع          
خارج الموقع                     

داخل الموقع التوظيف            

داخل الموقع  الصحة والسالمة           
المهنية

داخل الموقع التدريب والتعليم          

داخل الموقع المحلي                 المجتمع 

داخل الموقع  االمتثال االقتصادي                
االجتماعي

داخل الموقع عدم التمييز                

داخل الموقع تقييم حقوق االنسان                 

داخل الموقع عمالة األطفال                
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الجمعية األمريكية لموظفي   AASHTO 
الطرق السريعة والنقل  

المعهد األمريكي للخرسانة  ACI
أسبوع أبوظبي لالستدامة  ADSW

درهم إماراتي  AED
الجمعية األمريكية لمهندسي  ASHRAE 

التدفئة والتبريد وتكييف الهواء  
الجمعية األمريكية لالختبار والمواد  ASTM

العمل كالعادة  BAU
6001 إطار العمل المعياري لتحديد   BES 6001 

المصادر المسؤولة  
المكتب الدولي للمعارض  BIE

المعيار البريطاني لتحديد وإنتاج الخرسانة  BS 8500
معيار نظام اإلدارة البيئية المعترف بها دوليا  BS EN ISO 14001

معيار نظام إدارة الجودة المعترف به دوليا  BS EN ISO 9001
المعهد البريطاني للمعايير  BSI

سلسلة تقييم الصحة والسالمة   BS OHAS 18001 
المهنية والمعيار البريطاني ألنظمة    

إدارة السالمة والصحة المهنية  
رة مجموع الخرسانة الُمكسَّ  CCA

آلية التنمية النظيفة  CDM
جائزة تقييم الجودة البيئية في الهندسة المدنية  CEEQUAL

خطة اإلدارة البيئية للبناء  CEMP
المدير التنفيذي  CEO

الميثان  CH4
سلسلة الحيازة  CoC

ثاني أكسيد الكربون  CO2
مكافئ ثاني أكسيد الكربون  CO2e

خطة إدارة مخلفات البناء  CWMP
مجلس مدينة دبي للطيران  DACC

مركز دبي للمعارض  DEC
دائرة التنمية االقتصادية  DED
هيئة كهرباء ومياه دبي  DEWA

المدير العام  DG
هيئة الصحة بدبي  DHA

معهد دبي للتصميم واالبتكار   DIDI
بلدية دبي  DM

دائرة السياحة والتسويق التجاري  DTCM
هيئة البيئة - أبوظبي  EAD

المجلس األوروبي لُمصنعي الفينيل  ECVM
عوامل االنبعاث  EF

خطة اإلدارة والتدقيق البيئي  EMAS
مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية  ENEC

شركة بترول اإلمارات الوطنية  ENOC
وكالة حماية البيئة األمريكية  EPA

بيانات المنتج البيئي  EPD
تقرير األداء البيئي  EPR

الموظفون بدوام كامل  FTE

الناتج اإلجمالي المحلي  GDP
المساحة اإلجمالية لألرض  GFA

خبث أفران الصهر المحبب المطحون  GGBS
الغازات الدفيئة  GHG

جيتكس  GITEX
الكائنات المعدلة وراثيا  GMO

المبادرة العالمية إلعداد التقارير  GRI
إجمالي القيمة المضافة  GVA

الصحة والسالمة  H&S
صاحب السعادة  HE

صاحب السمو  HH
الصحة والسالمة والجودة والبيئة  HSQE

االبتكار وتقنية المستقبل  IFT
اجتماع المشاركين الدوليين  IPM

المنظمة الدولية للمعايير  ISO
االتحاد العالمي للحفاظ على البيئة  IUCN

مؤشر األداء الرئيسي  KPI
نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة   LEED

شركه ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م 
المدير العام  MD

الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا  MEASA
ميغا لتر  ML

وزارة التغير المناخي والبيئة  MOCCAE
وزارة تنمية المجتمع  MOCD

وزارة التربية والتعليم  MOE
مذكرة تفاهم  MoU

صحيفة بيانات سالمة المادة  MSDS
قسم الحفاظ على الموارد الطبيعية  NRCS

إجراءات التخفيف المناسبة وطنيا  NAMA
المواصفات المتاحة للجمهور  PAS

برنامج المصادقة على اعتماد الغابات  PEFC
شركة مساهمة عامة  PJSC
مستشار إدارة البرنامج  PMC

األلواح الكهروضوئية  PV
البولي فينيل كلورايد  PVC

احين القانونيين المؤسسة الملكية للمسَّ  RICS
هيئة الطرق والنقل  RTA

أهداف التنمية المستدامة  SDGs
المشاريع الصغيرة والمتوسطة  SME
محطة معالجة الصرف الصحي  STP

معالجة الصرف الصحي   TSE
دولة اإلمارات العربية المتحدة  UAE

دوالر أمريكي  USD
شركة خدمات الشحن المتحدة  UPS

مونمر كلوريد الفينيل   VCM
الشخصيات المهمة  VIP

مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة  WBCSD
معهد الموارد العالمية  WRI

األسماء الُمختصرة، واالختصارات  ج.  
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تواصل العقول 
وُصنع الُمستقَبل


