“To the beloved people of the UAE, leaders & guardians, and all who
share the passion and ambition of our founders...to all of you I say:
The seven years ahead have been set towards achieving great goals.
Though expectations are high, and challenges are many...I know
you have your eyes set on the best: the 1st place. Together, we can
create a better and more beautiful future for our people.
Today, we launch the Dubai Plan 2021. With God’s will and blessings,
we embark on a journey towards achieving further happiness and
comfort to all our people.”
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai
2014
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As we launch the Dubai Plan 2021, I would like to thank every one of you for the
effort and ideas that were contributed to the development of this ambitious plan
which will mark a milestone for the future development journey of our emirate.
Each and every idea that was put forward is highly appreciated by our leadership,
and I personally extend my gratitude to you all. May Allah Almighty bless us in
achieving our goals.
Yesterday we shared our ambitions that aim to serve the best interest of our
people, and celebrated a new milestone in our journey to achieve the great vision
of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Today, I invite you to
work as one creative and innovative team, driven by one purpose, and energized
by the spirit of Dubai that has distinguished our beloved city from others, and has
made it the centre of attention worldwide. Our inspiration has always been and
will always be our Leader who wants nothing less than the continued success,
excellence, and well-being of his people. This can only be achieved by your
dedication and hard work.
Let us march together with hope and self-confidence to implement this plan
and achieve its objectives. Let us show the world, once again, a new model of
sustainability and demonstrate our strong will to overcome challenges, to achieve
the happiness of all our people, be it citizens, residents, or visitors.
Through your ideas and efforts, we will reach the highest standards, and our
country will grow and prosper. With your help, Dubai’s achievements will be
limitless.
My confidence in you is boundless. I am honored to be your companion in this
journey and will exert my utmost effort to support you all along the way. I have no
doubt that you will deliver and together we will celebrate greater achievements.
His Highness Sheikh Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
Crown Prince of Dubai and Chairman of The Executive Council
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Forward
In February 2007, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler
of Dubai launched Dubai Strategic Plan 2015 (DSP 2015), which set
ambitious targets for Dubai’s growth for the long-term, highlighting
key sectors of focus and priority areas that shaped the emirate’s
growth. DSP 2015 was instrumental in galvanizing government and
non-government stakeholders to drive Dubai forward in a wide range
of sectors, including trade, logistics, financial services, and tourism,
and drive major investments in infrastructure and development in a
multitude of social services.
As the end the DSP 2015 timeframe approached, and in line with the
directions of His Highness Sheikh Hamdan Bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of
Dubai and Chairman of the Dubai Executive Council, the General Secretariat of the Executive Council
of Dubai launched the ambitious project to develop Dubai Plan 2021. The plan aims to propel Dubai
to be among the world’s greatest cities, and to reinforce its positions as a pivotal hub in the global
economy as well as the preferred place to live and work for people and visitors alike.
The launch of Dubai Plan 2021 marks a new chapter in the Dubai story underpinned by collaboration,
as the plan development exercise was a significant undertaking that involved people from inside and
outside the government and engaged Dubai’s people and society.
Today we are on the cusp of a new challenge, and the message we would like to send to the people
of Dubai is that progress is both a national and international goal, especially for a city like Dubai that
is home to people from all parts of the world. The people of Dubai as well as all its partners each
have a role to play in achieving Dubai’s vision and benefiting from the opportunities it will create for
breaking new boundaries. The Dubai leadership has laid the foundation and it is up to each of us to
use our capabilities and creativity to help build a truly special future for our city.
We look forward to an exciting journey together.
His Excellency Abdulla Abdulrahman Al Shaibani,
Secretary General of The Executive Council
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Dubai Plan 2021 Framework
Dubai Plan 2021 describes the future of
Dubai through holistic and complementary
perspectives, starting with the people
and the society who have always been,
and always will be, the bedrock of the
city.
This perspective describes the
characteristics that Dubai’s people need
to have to deliver on the city’s aspirations
in all areas, and examines the society
needed to support and empower these
individuals in achieving their goals. The
plan addresses the urban environment
including both natural and built assets, and
looks at the living experience of the people

of Dubai and its visitors as a result of their
interaction with this environment and the
economic and social services provided.
In addition, the plan also focuses on the
economy, which is the city’s development
engine and its fuel for its march forward.
Finally, the plan addresses the government
as the custodian of the city development
in all aspects. These perspectives were
divided into 6 themes, each highlighting
a group of strategic developmental aims
for Dubai, and together forming the city’s
vision for 2021.

Themes
- The People: “A City of Happy, Creative & Empowered People”
- The Society: “An Inclusive & Cohesive Society”
- The Experience: “The Preferred Place to Live, Work & Visit”
- The Place: “A Smart & Sustainable City”
- The Economy: “A Pivotal Hub in the Global Economy”
- The Government: “A Pioneering and Excellent Government”
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Theme Key Performance Indicators
•Life expectancy at birth for Emiratis (by gender)
•Composite index of general cultural awareness
•TIMSS results of international assessments of Emirati students (For Math & Science for Grade 4 & 8)
•PISA results of international assessments of Emirati students (For Math, Science & Reading)
•Average Emirati Income
•Proportion of Emirati households living comfortably or getting by with their current income level
•Thriving Rate
•Percentage of individuals who feel proud of the Emirati culture, traditions and national identity
•Participation rate among Emiratis in the labor market
•Number of higher education degrees per 100,000 population (Total and Emiratis)
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A City of Happy, Creative & Empowered People
The people of Dubai are the main focus of Dubai Plan 2021. It is from this perspective that the
plan addresses the traits and characteristics that must be reinforced and developed among
the people of Dubai to ensure they are capable of driving the city forward into its future.
Accordingly, the theme focuses on reinforcing the feeling of responsibility each individual
must have towards themselves and their families and society in pursuing and promoting
education and personal development, and maintaining a healthy lifestyle, to enable them to
play an active, productive, and innovative role in all aspects of the society and economy.

Aims
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Educated,
Cultured
and Healthy
Individuals

Productive
and Innovative
in a Variety of
Fields

Happy
Individuals
Proud of Their
Culture

Individuals who take
care of their own
wellbeing and that of
their family through
proactive measures
to manage their
health and enhance
their skills and ability
to contribute to the
economy and society
of Dubai building on
their solid education
and
cultured
upbringing.

Individuals
who
strive to succeed,
are financially selfsufficient,
and
embody the mindset
and disposition of
entrepreneurs
and
responsible citizens.

Individuals who are
generally
satisfied
with their life in
Dubai,
confident
about their future
and proud of their
cultural
origins.

Are the
Cornerstone
for Dubai’s
Development
across all
Fields
Emiratis men and
women playing an
important role in
the
development
of Dubai and filling
critical roles across
various
sectors
including
social,
economic,
and
urban.
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Theme Key Performance Indicators
•Proportion of individuals who are satisfied with the cultural diversity in Dubai
•Proportion of people who believe that people with disabilities are well-catered to in Dubai society
•Proportion of individuals who believe that Dubai is an appropriate place to raise a family
•Proportion of individuals who consider Dubai a suitable place to live for expatriates of different nationalities
•Fertility Rate of Emiratis
•Annual population growth rate
•Proportion of individuals who feel that they have friends or relatives they can rely on to help them when
needed
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An Inclusive & Cohesive Society
Dubai is unique in the diversity and cohesiveness of its society, which was forged on tolerance,
respect, forgiveness and communication since Dubai’s inception, which resulted in the
creation of an exemplary multicultural society. This theme focuses on continuing in Dubai’s
tradition of celebrating diversity to enrich the city and drive its development by harnessing
the talents and creativity of its global and diverse population. The theme also addresses the
importance of the family as the building unit that nurtures and empowers the individual, and
also emphasizes the importance of social inclusion of all vulnerable groups in the society.

Aims
A Vibrant and
Sustainable
Multi-Cultural
Society

A population that is economically
and demographically sustainable
and for which multiculturalism is
a source of strength and pride.
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A Tolerant
and Inclusive
Society
Embracing the
Civic Values of
Dubai

Cohesive
Families and
Communities
Forming the
Bedrock of
Society

A society in which people
are treated equally and fairly
and share a set of core civic
values including tolerance,
and personal responsibility.

Families and communities
that
provide
nurturing
environments for personal
development, including the
raising of children inculcated
with core values of personal
responsibility, creativity and
tolerance.
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Theme Key Performance Indicators
•Proportion of individuals who are satisfied with the quality of educational services
•Proportion of individuals who are satisfied with the quality of health services
•Proportion of individuals satisfied with the availability of good, affordable housing
•Proportion of households living comfortably with and getting by on their current income level
•Proportion of individuals who recommend Dubai to a friend or associate as a place to live
•Quality of Living Index (Mercer)
•Sense of security in Dubai
•TIMSS results of international assessments for all students (For Maths & Science for Grade 4 & 8)
•PISA results of international assessments for all students (For Maths, Science & Reading)
•Number of violent crimes per 100,000 people
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The Preferred Place to Live, Work & Visit
The rich high-quality experience that Dubai provides to its residents and visitors is one of
the most critical advantages the city has to offer. This theme focuses on improving Dubai’s
livability by building on and improving this experience. It addresses the need to provide the
best educational, health, and housing services to all residents, while availing a rich cultural
experience and entertainment options such as parks, beaches, and sports facilities that cater
to local residents and attract tourists, in the safest and most secure environment possible.

Aims
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A City
with the Best
Educational,
Healthcare and
Housing Services
Catering to
Everyone’s
Needs.

Vibrant and
Active, Providing
a Rich Cultural
Experience and
Globally
Distinctive
Entertainment
Outlets

The Most
Secure Place

High
quality
housing,
education, and healthcare
services that are accessible
for each socio-economic
segment of society and a
globally competitive cost of
living.

Dubai offers a diverse set
of cultural and recreational
options, including green
spaces, beaches, sporting
facilities,
entertainment
options
and
cultural
experiences making it an
attractive and entertaining
city for residents and a popular
destination for tourists.

A feeling among residents
and workers living in Dubai
and tourists visiting Dubai,
that the city is a safe and
secure place to be and
that any personal security
concerns are dealt with
efficiently and transparently
by
law
enforcement
authorities.
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Theme Key Performance Indicators
•Satisfaction with the Infrastructure of Dubai (by area)
•Rate of carbon dioxide emissions per GDP
•Annual solid waste generated by the city per capita
•Average response time to different emergencies (police)
•Average response time to different emergencies (civil defense for fire accidents)
•Average response time to different emergencies (ambulance)
•M-completion
•Road fatalities per 100,000 population
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A Smart & Sustainable City
This theme focuses on building fully connected and integrated infrastructure that ensures
easy mobility for all residents and tourists, and provides easy access to all economic centers
and social services, in line with the world’s best cities. The theme addresses the importance
of sustainability in managing against Dubai’s future growth by ensuring the availability
of clean energy sources and protecting natural resources such as soil, water, and air, and
promoting sustainable consumption. The theme also examines the urban environment of the
city highlighting the need to adopt the highest standards of safety.

Aims
A Smart,
Integrated and
Connected
City

The
infrastructure
that supports the
economic and social
life of Dubai as a city
matches world-class
levels of efficiency and
citizen accessibility,
and that allows for
future growth of the
city.
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Sustainable
with its
Resources

A city that uses its
resources sustainably
over the long-term
and in line with
international
best
practice levels in
terms of consumption,
efficiency,
and
management, and in
its dependence on
renewable
energy
sources.

Environmental
Elements are
Clean, Healthy
and
Sustainable
Dubai
enjoys
a
clean and healthy
environment in all its
elements and ensures
its sustainability in the
long-term, and in line
with the world’s best
practices.

A Safe and
Resilient Built
Environment

Safety
standards
across
the
built
environment
—
including
building
and transport safety
codes and emergency
services and crisis/
disaster
response
capabilities — that
match international
best
practices.
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Theme Key Performance Indicators
•GDP Growth Rate (Total at constant prices)
•Trade Openness Ratio
•Jebel Ali port ranking and volume in container throughout (Regionally and Globally)
•Dubai International Airport ranking and volume in Passenger Traffic (Regionally and Globally)
•International Financial Center Index
•Total number of tourists
•Composite Indicator for Islamic Economy
•Dubai Ease of Doing Business ranking
•Foreign direct investment as a percentage of GDP (total)
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A Pivotal Hub in the Global Economy
Dubai has become a key player in the global economy and it aims to reinforce its position by
enhancing its standing as a global business center to be among the top 5 centers for trade,
logistics, finance, and tourism. Dubai’s announcement as the Capital of Islamic Economy is an
important step in recognizing Dubai as one of the leading economic centers. This theme focuses
on moving Dubai to a sustainable economic model driven by innovation, and productivity
in capital and labor, and supported by the most business friendly environment. In addition,
the theme highlights the importance of a diversified set of value-add economic activities
that would enhance Dubai’s economic resilience and allow it to absorb internal and external
shocks.

Aims
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A City
that Enjoys
Sustainable
Economic
Growth

One of the
World’s
Leading
Business
Centers

Economic growth that is
resilient to disruptive
shocks because it is
underpinned by a diversified
base of economic activity,
innovation in business models
and increasing productivity of
labor and capital.

Consistently ranked as one
of the top 5 global centers
for trade, logistics, tourism
and finance as well as
internationally recognized
as the leading financial and
trading center at the heart
of the Islamic economy.

The Most
Business
Friendly City
and a Preferred
Investment
Destination
Dubai is the preferred
investment destination for
foreign capital, and takes
its position as the most
business friendly city in
the world.
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Theme Key Performance Indicators
•Satisfaction rate with the quality of City’s services
•M-Services Adoption index
•Budget surplus / deficit (as % of GDP)
•Total public debt as a percentage of GDP
•Government Efficiency Index
•Proportion of government buildings that are green certified
•Rule of Law Index
•Proportion of individuals who have confidence in the judicial system and the courts
•Proportion of individuals who have confidence in the local police
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A Pioneering & Excellent Government
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Vice-President and Prime Minister of
the UAE and Ruler of Dubai always emphasized that the government is an authority FOR the
people and not over them. This has been a key principle for how the Government of Dubai
has operated in everything it does. Dubai Plan 2021 dedicates a theme to this idea, whereby
people’s happiness and satisfaction with government services and policies are the primary
measures for the government’s success. The theme also addresses the need to enhance
government efficiency and transparency in all aspects.

Aims
Proactive
and Creative in
Meeting the Needs
of Individuals and
Society as a
Whole

19

The government is forwardlooking,proactively
listening to and engaging
all stakeholders, to ensure
that its policies and services
meet the needs of individuals
and society as a whole, in
the present and the future.
It also aims to simplify the
lives of people through the
provision of smart, high
quality government services
reflecting the individual
activities and institutional
requirements.

Sustainable and
Innovative in the
Management of
its Resources
The Government of Dubai
adopts a culture of innovation
and excellence in its approach
to the management of
public finances in a manner
that sustainably supports
city
development
and
environmental friendliness,
and human resource practices
that ensure the accumulation
and continuity of knowledge
and experience for the
government.

Transparent
and Reliable

The Government of Dubai
ensures a fair and reliable
application of all laws and
regulations in order to
preserve the rights of the
individuals and institutions.
It is also committed to
adopting
a
transparent
approach in the development
and implementation of all
policies, legislations and
services.

Development Journey
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Our Approach
Dubai Plan 2021 is a plan that impacts
and involves everyone in Dubai; Emiratis,
residents, visitors, government, businesses,
international organizations, and others.
Accordingly, the development of the plan
was managed through a systematic and
well planned exercise that engaged a
large number of stakeholders. The project
engaged government leadership including
The Executive Council, Sector Committees,
and key figures through interviews and
meetings, and consulted government
officials at various levels through a series
of workshops and interactive sessions. The
exercise also engaged the private sector as
well as the public through a comprehensive
media campaign that utilized a combination
of social and traditional media, to spread
awareness, and to collect feedback and
ideas on the priority areas within the plan.
Dubai Plan 2021 was developed over 5
phases that spanned a period of 1 year.
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The key principles for the development of
Dubai Plan 2021 were:
•#1: Develop a plan that will drive Dubai
to be among the best cities in the world
•Best Practice: Identify and adopt best
practices in national strategic planning
•Measurement: Develop a plan that can be
measured and assessed by all constituents
•Engagement: Adopt a development
approach that engages the various
constituents and stakeholders involved in
or affected by Dubai Plan 2021

شكر خاص لكل من
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Dubai Plan 2021 Team
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Al Mualla – Judge Mohammad Al Sobousi – Dr. Mohammad Al Tarabulsi – Dr. Mohammad AlAssaf -Mohammad Alkhas – Mohammad
Alsaid – Mohammad Amin Moubashri – Mohammad Bastaki – Dr. Mohammad Faiq – Mohammad Al Jaljouli – Capt. Mohammad Khalifa bin
Ghannam – Mohammad Salah Aletawi – Mohammed Alkamali – Mohammed Darwich -Mohammed Feras Arayqat – Dr. Mohammed Lahouel
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منهجنا
خطـــة دبـــي  2021هـي خطـــة شـــاملة تٔوثـر علـى
جميـــع الفٔيـــات مـــن ٕاماراتييـــن ومقيميـــن وزوار
وحكومــة وقطـــاع خــاص ومٔوسســـات دوليـــة
وغيرهـــا ،ولذلـــك تـــم تبنـــي منهجيـــة مدروســـة
لتطويـــر الخطـــة شـملت مشـــراكة (مشاركة) عـدد
كبيـــر مـــن المعنييـــن ،حيـــث تضمـن مشـــروع تطويـر
الخطـــة التفاعـل مـع القيـــادات الحكوميـة بمـا فـي
ذلـــك المجلـــس التنفيـــذي واللجـــان القطاعيـــة
وشـــخصيات رٔييســــية (رئيسة) ،كمــــا تــــم التعــــاون
مــــع فريــــق عمــــل حكومــــي كبيــــر مــــن خــــال
تنظيــــم مقابــــات واجتماعــــات وسلســــلة مــــن
ورش العمــــل والجلســـات التفاعليـــة علـى مختلـف
المســـتويات ،وتـــم ٕاشـــراك المعنييـن فـــي القطـاع
الخـــاص والجمهـور مـن خـال حملـة اعامية شـاملة
تضمنـــت وسـ ـأيل اإلعـــام االجتماعيـــة والتقليديـــة
لنشـــر الوعـــي وجمـــع ردود الفعـل واألفـــكار علـى
المواضيـــع ذات األولويـــة
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ضمـــن الخطـة .وقـد تـم تطويـــر خطـة دبـي 2021
علـــى  5مراحـــل اســـتغرقت حوالـــي كامـــً (عامــً
كامــاً) .المبــادىء األساســية لتطويــر خطــة دبــي
 2021هــي:
• الرقــم واحــد :وضــع خطــة مــن شــأنها أن تدفــع
دبــي لتكــون مــن بيــن أفضــل المــدن فــي العالــم
• أفضــل الممارســات :تحديــد وتبنــي أفضــل
الممارســات فــي التخطيــط االســتراتيجي الوطنــي
• القيــاس :وضــع خطــة يمكــن قياســها وتقييمهــا
مــن قبــل المعنييــن
• المشــاركة :تبنــي نهــج تطويــري يضمــن مشــاركة
كافــة المعنييــن والمتأثريــن بخطــة دبــي 2021

رحلة التطوير
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حكومة رائدة ومتميزة
لطالمــا شــكلت رســالة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
رعــاه اهلل للحكومــة بــأن تكــون ســلطة لخدمــة النــاس ال ســلطة علــى النــاس نبراســً لهــذه الحكومــة فــي كل مــا تقــوم بــه.
ومــن هنــا فقــد أفــردت خطــة دبــي  2021محــورًا خاصــً بالجهــاز الحكومــي يتمحــور حــول هــذه الفكــرة بالــذات :فالحديــث هنــا
عــن أن رضــا النــاس وســعادتهم ،متعامليــن كانــوا أم متأثريــن بالسياســات الحكوميــة ،هــو المعيــار األســاس فــي تقييــم العمــل
الحكومــي ،كمــا يعنــى المحــور بخلــق جهــاز حكومــي ذو كفــاءة وموثوقيــة عاليــة.

الغايات

س ّباقة ومبدعة
في تلبية حاجات
الفرد والمجتمع
تتميــز حكومــة دبــي بنظرتهــا
االستشــرافية ومبادرتهــا فــي اإلصغــاء
لكافــة المعنييــن وإتاحــة الفرصــة لهــم
للمشــاركة الفاعلــة وتوظيــف خبراتهــم
لضمــان تلبيــة سياســاتها وخدماتهــا
للحاجــات اآلنيــة والمســتقبلية لألفــراد
والمجتمــع والصالــح العــام .كمــا
تســعى إلــى تيســير حيــاة النــاس
مــن خــال تقديــم خدمــات مترابطــة
وشــخصية وذكيــة وبأفضــل جــودة،
تحاكــي حاجــات األفــراد ونشــاطاتهم
الحياتيــة ،وتلبــي متطلبــات المؤسســات،
مــن خــال قنــوات تواصــل موحــدة
ومتناســقة تخاطــب كافــة الفئــات
المعنيــة وتعــزز التكامــل فــي الجهــاز
ا لحكو مــي .
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مستدامة ومبتكرة
في إدارة مواردها

تتبنــى حكومــة دبــي التميــز واالبتــكار
منهجــً وثقافــة فــي تطويــر كافــة
مجــاالت العمــل الحكومــي ،مــن
سياســات وخدمــات وعمليــات وبيئــة،
وصــوال ً إلــى تلبيــة حاجــات المجتمــع
وتوقعــات أفــراده ،اســتنادًا إلــى أفضــل
مبــادئ وممارســات الحوكمــة ،وبالشــكل
األكثــر فاعليــة وكفــاءة واســتدامة فــي
توظيــف المــوارد الحكوميــة باختــاف
أنواعهــا .وتتبنــى حكومــة دبــي
منهجيــات اإلدارة الرشــيدة للمــال
العــام التــي تدعــم التمويــل المســتدام
لخطــط المدينــة التنمويــة ،كمــا تلتــزم
بالعمــل علــى تحويــل كافــة سياســاتها
وخدماتهــا وعملياتهــا لتكــون صديقــة
للبيئــة .فيمــا تتبنــى سياســات مــوارد
بشــرية تضمــن اســتمرارية المعرفــة
وتراكــم الخبــرة فــي الحكومــة.

شفافة وموثوقة

تضمــن حكومــة دبــي التطبيــق العــادل
والموثــوق لكافــة القوانيــن واألنظمــة
الحكوميــة بمــا يحفــظ حقــوق كافــة
المعنييــن مــن أفــراد ومؤسســات .كمــا
تلتــزم بالشــفافية منهجــً فــي كافــة
سياســاتها وتشــريعاتها وخدماتهــا
ونشــاطاتها المختلفــة ،وتتبنــى ثقــة
أفــراد المجتمــع ومؤسســاته معيــارًا
رئيســً فــي تقييــم أعمالهــا.

ومة رائدة
و
م
ت
حك
م
ي
ز
ة

مؤشرات أداء المحور
• نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية المقدمة
• نسبة تبني الخدمات الممكنة على األجهزة المحمولة ()m-adoption
• الفائض  /العجز في الموازنة الكلية من الناتج المحلي اإلجمالي
• مجمل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
•مؤشر الكفاءة الحكومية (بحسب معايير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية اإلدارية)
• نسبة المباني الحكومية الخضراء
• مؤشر حكم القانون (مشروع العدالة العالمي)
• نسبة األفراد الذين لديهم ثقة في النظام القضائي والمحاكم
• نسبة األفراد الذين لديهم ثقة في الشرطة المحلية
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رئيس في االقتصاد العالمي
ٌ
محورٌ
أصبحــت دبــي العبــً رئيســً فــي االقتصــاد العالمــي ال يمكــن تجــاوزه ،وهــي تســعى بالتالــي إلــى تعزيــز مكانتهــا هــذه مــن خــال
تعزيــز مرتبتهــا كمركــز أعمــال عالمــي وجعلهــا بشــكل مســتمر واحــدة مــن أهــم خمــس مراكــز عالميــة للتجــارة والنقــل والتمويــل
والســياحة .ومــا اإلعــان عــن دبــي بصفتهــا عاصمــة االقتصــاد اإلســامي إال خطــوة متقدمــة وإضافيــة تجــاه إحــراز االعتــراف
الدولــي بهــا كمحــور رئيــس فــي االقتصــاد العالمــي .يعنــى هــذا المحــور بإيجــاد نمــوذج فريــد فــي النمــو ينتقــل مــن فكــرة
االعتمــاد علــى تراكــم عوامــل اإلنتــاج إلــى نمــوذج مســتدام مدفــوع باالبتــكار واإلنتاجيــة المرتفعــة لــكل مــن رأس المــال والعمالــة
ومدعــم ببيئــة هــي األكثــر ســهولة فــي ممارســة األعمــال ،عــاوة علــى أهميــة االعتمــاد علــى قاعــدة متنوعــة مــن النشــاطات
االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة المرتفعــة ،بمــا يمنــح اقتصــاد اإلمــارة القــدرة علــى مجابهــة أيــة صدمــات داخليــة أو خارجيــة
محتملــة.

الغايات

ٌ
مدينة تتمتع
بنمو اقتصادي
ٍ
مستدام
تحظــى دبــي بنمــو اقتصــادي
مســتدام وقــادر علــى مواجهــة
الصدمــات ،العتمــاده علــى قاعــدة
متنوعــة مــن النشــاطات االقتصاديــة
المرتكــزة علــى تعزيــز اإلنتاجيــة واالبتــكار.
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ٌ
واحدة من أهم
مراكز األعمال
في العالم
تعــد دبــي واحــدة مــن أهــم خمــس
مراكــز عالميــة للتجــارة والســياحة والنقــل
والتمويــل ،كمــا تحظــى باعتــراف دولــي
بكونهــا عاصمــة االقتصــاد اإلســامي.

األولى
عالميًا في سهولة
ممارسة األعمال
والوجهة المفضلة
لالستثمار
تحقــق دبــي معــدالت مرتفعــة فــي
نمــو االســتثمارات ،وبشــكل خــاص
األجنبيــة المباشــرة ،فــي القطاعــات ذات
القيمــة المضافــة المرتفعــة ،وتتربــع علــى
قائمــة المــدن الصديقــة لألعمــال.

عال

ي
م

مح
و ٌر

س في االقت
ئي ٌ
ر

ص
اد لا

مؤشرات أداء المحور
• معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
• نسبة االنفتاح التجاري
• مرتبة وحجم ميناء جبل علي في حجم مناولة الحاويات (إقليميًا وعالميًا)
• مرتبة وحجم مطار دبي الدولي في حركة المسافرين (إقليميًا وعالميًا)
• مؤشر المركز المالي الدولي
• إجمالي عدد السياح
• مؤشر مركب لالقتصاد االسالمي
• مرتبة دبي في سهولة ممارسة األعمال
• حجم االستثمار األجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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ٌ
ٌ
ذكية ومستدامة
مدينة
يســعى هــذا المحــور إلــى تطويــر البنيــة التحتيــة بشــكل متكامــل بمــا يعــزز االتصــال الســلس والمســتمر للســكان والتنقــل بيســر
وســهولة مــا بيــن مناطــق اإلمــارة دون عنــاء ،وتعزيــز الوصــول للمرافــق االقتصاديــة واالجتماعيــة لكافــة فئــات المجتمــع بشــكل
يضاهــي األفضــل فــي العالــم ،كمــا يعنــى المحــور بالقــدرة المســتدامة علــى مواكبــة ودعــم النمــو المســتقبلي لإلمــارة ،وهــو
مــا يتطلــب ضمــان توفــر مصــادر طاقــة مســتمرة تعمــل علــى تزويــد المدينــة بكامــل احتياجاتها مــن الطاقــة ،وتعزيز االســتدامة في
أراض وميــاه وهــواء ،ومواكبــة الممارســات الفضلــى المعمــول بهــا عالميــً مــن حيــث معــدالت االســتهالك
البيئــة الطبيعيــة مــن ٍ
والكفــاءة واإلدارة الرشــيدة ،وذلــك فــي بيئــة حضريــة تتميــز بأعلــى درجــات الســامة والموثوقيــة.

الغايات

ٌ
مدينة ذكية،
ومتكاملة،
ومتصلة
تتمتــع دبــي ببنيــة تحتيــة ذات
تقنيــة عاليــة لدعــم التنميــة
واالقتصاديــة
االجتماعيــة
بشــكل يضاهــي األفضــل فــي
العالــم مــن حيــث مســتويات
الجــودة والكفــاءة ومراعــاة
احتياجــات فئــات المجتمــع
كافــة ،والقــدرة المســتدامة
علــى مواكبــة ودعــم النمــو
المســتقبلي للمدينــة.
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ٌ
مستدامة في
مواردها

تســتخدم دبــي مواردهــا
بشــكل مســتدام على المدى
الطويــل ،ومواكبــً للممارســات
الفضلــى المعمــول بهــا
عالميــً مــن حيــث معــدالت
االســتهالك والكفــاءة واإلدارة
واســتخدام
الرشــيدة،
مصــادر بديلــة إلنتــاج الطاقــة.

ذات عناصر بيئية
نظيفة ،صحية
ومستدامة
تتمتــع دبــي بعناصــر بيئيــة
نظيفــة ،صحيــة ومســتدامة
علــى المــدى الطويــل
وموائمــة للمعاييــر المطبقــة
عالميــً ،وتحافــظ علــى
بيئتهــا الطبيعيــة.

ُ
حضرية
بيئة
ٍ
ذات ٍ
آمنة وموثوقة
ٍ

تعــد معاييــر الســامة
المطبقــة فــي كافــة نواحــي
البيئــة الحضريــة موائمــة
للمعاييــر المطبقــة عالميــً،
ويشــمل ذلــك المعاييــر التــي
تتعلــق بالســامة العامــة
وتدابيــر مواجهــة الكــوارث
واألزمــات.

ةٌ ذكي ٌة وم
س
ت
دين
دا
م
م
ة

مؤشرات أداء المحور
• مدى الرضا عن مالءمة البنية التحتية (تبعًا للمنطقة)
• معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي
• معدل إنتاج النفايات البلدية سنويًا لكل فرد
• متوسط زمن االستجابة لحاالت الطوارئ المختلفة (الشرطة)
• متوسط زمن االستجابة لحاالت الطوارئ المختلفة (الدفاع المدني لحوادث الحريق)
• متوسط زمن االستجابة لحاالت الطوارئ المختلفة (اإلسعاف)
• نسبة اكتمال الخدمات على األجهزة المحمولة ()m-completion
• معدل وفيات حوادث السير لكل  100ألف من السكان
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ّ
المفض ُل للزائرين
والمقصد
المكانُ المفضل للعيش والعمل،
ُ
مــن أهــم مــا توفــره دبــي لمواطنيهــا والقاطنيــن فيهــا وزائريهــا علــى ســواء ،تجربــة ثريــة وذات جــودة عاليــة ســوا ًء كمــكان
للعيــش أو العمــل أو للزيــارة .إن هــذه القيمــة اإليجابيــة هــي مــا يســعى هــذا المحــور إلــى الحفــاظ عليــه وتعزيــزه وتنميتــه بمــا
يجعــل مــن دبــي مدينــة تضاهــي األفضــل فــي العالــم فــي جــودة الحيــاة ،حيــث يعنــى المحــور بالخدمــات التعليميــة والصحيــة
ً
ً
وخيــارات ترفيهيــة ورياضيــة متنوعــة ومتعــددة ،بمــا فــي ذلــك المســاحات الخضــراء
ثقافيــة ثريــة
تجربــة
واإلســكان وبتوفيــر
ٍ
والشــواطئ النظيفــة والمرافــق الرياضيــة وغيرهــا ،بمــا يجعلهــا جاذبــة للمهتميــن ومقصـدًا رئيســً للســائحين ،وذلــك فــي بيئــة
آمنــة لكافــة أفــراد المجتمــع وللزائريــن علــى حــد ســواء.

الغايات

ٌ
مدينة هي
ُ
األفضل في
الخدمات التعليمية
والصحية واإلسكان
بما يل ّبي احتياجات
الجميع
تتمتــع دبــي بخدمــات تعليميــة وصحيــة
وإســكانية ذات جــودة هــي األفضــل،
وتتيحهــا لكافــة فئــات المجتمــع ،كل
بحســب احتياجاتهــا ،بكلفــة منافســة
علــى المســتوى العالمــي.
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حيوية ون َ ِشطة؛
ً
ً
ثقافية
تجربة
توفر
َ
ومنافذ
ثرية،
ً
ترفيهية متميز ًة
عالميًا
تمنــح دبــي ســاكنها وزائرهــا تجربــة
ثقافيــة غنيــة مــن خــال مجموعــة
متنوعــة مــن المرافــق الثقافيــة التــي
تحفــل بالفعاليــات المتنوعــة والجــادة.
كمــا توفــر خيــارات ترفيــه واســتجمام
متنوعــة ومتعــددة ،بمــا فــي ذلــك
المســاحات الخضــراء والشــواطئ
النظيفــة والمرافــق الرياضيــة وغيرهــا،
بمــا يجعلهــا جاذبــة للمهتميــن
ومقصــدًا رئيســً للســائحين.

األكثر أمنًا

تحظــى دبــي بانطبــاع إيجابــي للغايــة
لــدى مواطنيهــا وســاكنيها وزائريهــا
باعتبارهــا مدينــة آمنــة للعيــش واإلقامــة
والعمــل ،وبقــدرة األجهــزة المختصــة
فيهــا علــى التعامــل بكفــاءة وحرفيــة
عاليــة وشــفافية مــع كل مــا يخــص أمــن
الفــرد أو المجتمــع.

ص

مف ّض ُل للزائرين
د ال
ُ

لمكا ُ
ا ن المف
ضل

ش والعمل،
لعي
ل

وا
ل
م
ق

مؤشرات أداء المحور
• نسبة األفراد الراضين عن جودة الخدمات التعليمية
• نسبة األفراد الراضين عن جودة الخدمات الصحية
• نسبة األفراد الراضين عن توفر سكن مالئم ومتاح بكلفة مقبولة في دبي
• نسبة األسر التي تعيش بارتياح أو تدبر أمرها في نطاق الدخل الحالي
• نسبة األفراد الذين يوصون بدبي كمكان للعيش ألصدقائهم أو زمالئهم
• مؤشر جودة الحياة (ميرسر)
• مؤشر درجة اإلحساس باألمن واألمان في إمارة دبي
• نتائج التقييمات الدولية  TIMSSلكافة الطالب في اإلمارة (في مواد :الرياضيات والعلوم للصفين الرابع والثامن) 1
• نتائج التقييمات الدولية  PISAلكافة الطالب في اإلمارة (في مواد :القراءة /الرياضيات /العلوم) 1
كونوا انطباعًا إيجابيًا عن زيارتهم وتجربتهم في دبي
• نسبة السائحين الذين ّ
• معدل الجرائم المقلقة لكل  100ألف من السكان
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متالحم ومتماسك
مجتمع
ٌ
ٌ
تعــد دبــي بمجتمعهــا المتنــوع والمتآلــف فــي الوقــت ذاتــه حالــة فريــدة فــي المنطقــة برمتهــا .وذلــك بفضــل سياســات
حكيمــة رســخت قيــم التعايــش المشــترك وتق ّبــل اآلخــر ،وااللتقــاء معــه علــى مفاهيــم التســامح واالحتــرام والتواصــل ،ليــس اليــوم
فقــط ،ولكــن منــذ نشــأة اإلمــارة .األمــر الــذي ســاهم فــي إيجــاد مجتمــع متعــدد الثقافــات يمتلــك مــن مقومــات االســتمرارية
والنجــاح مــا يجعلــه نموذجــً للتعاضــد والتكاتــف .ويعنــي هــذا المحــور بتعزيــز هــذا النهــج لمــا لــه مــن أهميــة قصــوى فــي إثــراء
المدينــة ونموهــا وتطورهــا بصفتهــا ملتقــى لألفــكار اإلبداعيــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،كمــا يولــي أولويــة لألســرة باعتبارهــا
النــواة األساســية والحاضنــة الطبيعيــة التــي توفــر للفــرد فرصــة النمــو والتطــور ،ويولــي المحــور كذلــك أهميــة كبــرى لإلدمــاج
االجتماعــي لكافــة فئــات المجتمــع بمــن فيهــم ذوي اإلعاقــة واألفــراد األكثــر عرضــة للتضــرر.

الغايات
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مجتمع متنوع
ٌ
ويمتلك
المقومات
الديمغرافية
لالستمرار

ٌ
متوافق
ومتعاضد،
ِ
ويتبنى قيمًا
إنسانية
مشتركة

يقوم
على ركيزةٍ
قوامها ُ
األس ُر
ُ
والمجتمعات
المتالحمة

تحظــى دبــي بتركيبــة ســكانية
مســتدامة ،اقتصاديــً وديمغرافيــً،
ومتعــددة الثقافــات بشــكل ينظــر إليــه
علــى أنــه مصــدر إثــراء وفخــر.

يمنــح مجتمــع دبــي ألفــراده الشــعور
بالعدالــة والمســاواة فــي التعامــل،
ويتوافقــون فيمــا بينهــم علــى قيــم
إنســانية مشــتركة تقــوم علــى التســامح
وعلــى مبــادئ العيــش المشــترك.

تعــد األســر والمجتمعــات المتآلفــة فــي
دبــي الحاضنــة الطبيعيــة التــي توفــر
للفــرد فرصــة النمــو والتطــور ،وتقــوم
بــدور أساســي فــي تنشــئة األطفــال
علــى قيــم التســامح والمســؤولية
الفرديــة.

س

ك

م ٌع متالح
جت
م

ٌم و
م
ت
ما

مؤشرات أداء المحور
• معدل النمو السكاني السنوي
• نسبة األفراد الراضين عن تنوع الثقافات في دبي
• معدل الخصوبة لإلماراتيين
• نسبة األفراد الذين يعتبرون دبي مكانًا مالئمًا للعيش بالنسبة للوافدين من جنسيات مختلفة
• نسبة األفراد الذين يعتقدون بأن األشخاص الذين لديهم إعاقة مدمجون حاليًا في مجتمع دبي
• نسبة األفراد الذين يعتقدون بأن دبي مكان مالئم إلنشاء أسرة
• نسبة األفراد الذين يشعرون بأن لديهم أصدقاء أو أقرباء بإمكانهم االعتماد عليهم لمساعدتهم عند الحاجة
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ألفراد مبدعين وممكَّنينُ ،
ٌ
ملؤهم الفخ ُر والسعادة
موطن
ٍ
تولــي خطــة دبــي  2021الفــرد أولويــة قصــوى باعتبــاره المقصــد النهائــي للتنميــة .وعليــه يتنــاول هــذا المحــور الســمات التــي
ينبغــي تعزيزهــا وتنميتهــا فــي األفــراد لضمــان قدرتهــم علــى تحقيــق أهــداف المدينــة المســتقبلية .ومــن هــذا المنطلــق،
ســتكون أولــى الغايــات الخاصــة باألفــراد العمــل علــى تعزيــز اإلحســاس بالمســؤولية لديهــم تجــاه أنفســهم أوالً ،ومــن ثــم تجــاه
أســرهم ومجتمعهــم بمــا يدفعهــم دومــً ألن يكونــوا ســباقين فــي إحــراز أكبــر قــدر مــن التعليــم والثقافــة ،إلــى جانــب اتخــاذ
تدابيــر اســتباقية للحفــاظ علــى نمــط حيــاة صحــي وســليم لهــم وألســرهم بمــا يمكنهــم مــن لعــب دور فاعــل وريــادي ومبــدع
فــي نهضــة دبــي فــي كافــة المجــاالت.

الغايات

ٌ متعلمون
ومثقفون
وموفورو
الصحة
يتســم أفــراد مجتمــع
بإحساســهم
دبــي
المرتفــع بالمســؤولية تجــاه
أنفســهم وأســرهم بمــا
يدفعهــم دومــً ألن يكونــوا
ســباقين فــي إحــراز أكبــر قــدر
مــن التعليــم والثقافــة ،إلــى
جانــب اتخــاذ تدابيــر اســتباقية
للحفــاظ علــى نمــط حيــاة
صحــي وســليم لهــم
وألســرهم بمــا يمكنهــم
مــن لعــب دورهــم المفتــرض
فــي المجتمــع.
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منتجون
ومبدعون
ورياديون في
ش ّتى المجاالت

ِم ُ
لؤهم االعتزازُ
بثقافتهم
وإحساسهم
ُ
بالسعادة
الغامرة

يتمتــع أفــراد مجتمــع دبــي
باالســتقاللية و بالقــدرة
علــى االعتمــاد علــى الــذات،
مدفوعيــن دومــً برغبتهــم
فــي تحقيــق النجــاح والريــادة
مســؤولية
وممارســة
إيجابيــة تجــاه أنفســهم
ومجتمعهــم ومدينتهــم

يعــد اإلحســاس بالســعادة
والفخــر واالعتــزاز ســمة أفــراد
مجتمــع دبــي ،كمحصلــة
لرضاهــم عــن حياتهــم فــي
َكن َِفهــا.

يشكلون،
بفاعليت ِهم،
ِ
الصلبةَ
الدعامةَ ّ
لنهضة دبي
وتطورها في
كافة المجاالت
يلعــب اإلماراتيــون فــي دبــي
دورًا هامــً فــي نهضــة
المدينــة وتطورهــا مــن خــال
احترافهــم للمهــن وتبوئهــم
للمراكــز االســتراتيجية فــي
القطاعــات ذات القيمــة
المضافــة المرتفعــة اجتماعيــة
كانــت أم اقتصاديــة أم
حضر يــة .

م

خ ُر والسعادة
الف

موط ٌن أل

ف
را ٍد
مب

عين ومم َّكنين ،ملؤُ
ه
د

مؤشرات أداء المحور
• معدل العمر المتوقع عند الوالدة لإلماراتيين (حسب الجنس)
• مؤشر مركب للوعي الثقافي العام
• نتائج التقييمات الدولية  TIMMSللطلبة اإلماراتيين (في مواد :الرياضيات والعلوم للصفين الرابع والثامن) 1
• نتائج التقييمات الدولية  PISAللطلبة اإلماراتيين (في مواد :القراءة /الرياضيات /العلوم) 1
• معدل الدخل للفرد اإلماراتي
• نسبة األسر اإلماراتية التي تعيش بارتياح أو تدبر أمرها في نطاق الدخل الحالي
• مقياس مستوى السعادة
• نسبة األفراد اإلماراتيين الذين يشعرون بالفخر تجاه الثقافة والتقاليد والهوية الوطنية اإلماراتية
• نسبة المشاركة لدى اإلماراتيين في سوق العمل
• عدد حملة الشهادات العليا لكل  100000من السكان (اإلجمالي ولإلماراتيين)

10

إطار خطة دبي 2021
تنظــر خطــة دبــي  2021إلــى مســتقبل اإلمــارة مــن خــال
عدســة شــاملة تصــف المدينــة مــن خــال منظــورات
متكاملــة؛ بــدءًا بمنظــور الفــرد والمجتمــع ،متنــاوال ً الســمات
المرجــو توفرهــا فــي أفــراد مجتمــع دبــي ،مواطنيــن
ومقيميــن ،للنهــوض بعــبء التنميــة ولعــب دور محــوري
فــي قيــادة محــاور الخطــة .عــاوة علــى وصــف المجتمــع
المثالــي فــي تماســكه وتالحمــه واحترامــه لتعــدد الثقافــات
والتعايــش فيمــا بينهــا بانســجام .كمــا تتنــاول الخطــة
مســتقبل دبــي مــن منظــور الفضــاء الحضــري ،ســوا ًء مــا
يتعلــق بعناصــر البنيــة التحتيــة مــن بيئــة طبيعيــة ومش ـ ّيدة،
وطــرق ووســائل مواصــات ومصــادر طاقــة وغيرهــا ،أو
مــا يتعلــق بشــكل التجربــة الحياتيــة التــي يعيشــها أفــراد
المجتمــع مــن إماراتييــن ومقيميــن وزائريــن ســوا ًء فــي
تفاعلهــم فيمــا بينهــم ،أو فــي تفاعلهــم مــع عناصــر

البنيــة الحضريــة والخدمــات المرتبطــة بهــا اجتماعيــة كانــت
أم اقتصاديــة .كمــا تتنــاول الخطــة مســتقبل المدينــة مــن
منظــور اقتصــادي ،ليــس فقــط باعتبــاره محــرك التنميــة
والوقــود الــذي يغــذي المدينــة ويدفــع باتجــاه تطورهــا
المســتمر ،بــل كذلــك العامــل الــذي يجعــل مــن المدينــة
محــورًا فــي االقتصــاد العالمــي ال يمكــن تجــاوزه .وأخيــرًا
تتنــاول الخطــة مســتقبل دبــي مــن منظــور الحوكمــة
الرشــيدة ،باعتبارهــا اآلليــة المؤسســية التــي تضمــن قيــادة
التنميــة واســتمرارها ،وتعزيــز رفــاه الفــرد والمجتمــع وحفــظ
األمــن والنظــام .وقــد تُرجمــت المنظــورات الســابقة إلــى
ســتة محــاور يعتبــر كل واحــد منهــا عنوانــً رئيســً لمجموعة
مــن الغايــات الرئيســة علــى مســتوى دبــي ،وتشــكل فــي
مجملهــا تطلعــات المدينــة المســتقبلية نحــو العــام 2021

المحاور
ألفراد مبدعين وممكَّنينُ ،
ٌ
ملؤهم الفخ ُر والسعادة”
“موطن
 األفراد:ٍ
متالحم ومتماسك”
“مجتمع
 المجتمع:ٌ
ٌ
ُ
ّ
المفضل للزائرين”
والمقصد
 التجربةالمعيشية ” :المكانُ المفضل للعيش والعمل،ُ
ٌ
ٌ
ذكية ومستدامة”
“مدينة
 المكان: االقتصاد“ :محور رئيس في االقتصاد العالمي”-الحكومة“ :حكومة رائدة ومتميزة”
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كلمة األمين العام
أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي خطــة دبــي االســتراتيجية  2015فــي فبرايــر مــن العــام ،2007
وحــددت الخطــة أهدافــً طموحــة طويلــة المــدى تســلط الضــوء علــى قطاعــات
رئيســية وأولويــات اســتراتيجية لخصــت بمجملهــا مســيرة اإلمــارة خــال الســنوات
الماضيــة ،وقــد كان للخطــة دور كبيــر فــي توحيــد الجهــود الحكوميــة وغيــر الحكومية
فــي النهــوض بدبــي فــي شــتى القطاعــات والتــي شــملت التجــارة والخدمــات
اللوجســتية والســياحة والخدمــات المصرفيــة ،كمــا وجهــت االســتثمارات فــي البنيــة
التحتيــة وفــي تطويــر الخدمــات االجتماعيــة باختــاف أنواعهــا.
ومــع قــرب انتهــاء اإلطــار الزمنــي لخطــة دبــي االســتراتيجية 2015؛ قامــت األمانــة العامــة
للمجلــس التنفيــذي ،بنــاء علــى توجيهــات ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس
المجلــس التنفيــذي ،بإطــاق المشــروع الطمــوح لتطويــر خطــة دبــي  2021التــي تهــدف إلــى وضــع دبــي فــي مصــاف المــدن
العالميــة الكبــرى ،واالرتقــاء بهــا كمحــور أساســي فــي االقتصــاد العالمــي ،والمــكان األفضــل للعيــش والعمــل ألبنائهــا وقاصديهــا
علــى حــد ســواء.
إن إطــاق خطــة دبــي  2021يــؤذن ببــدء فصــل جديــد فــي قصــة إمــارة دبــي ،عنوانــه «التنميــة للجميــع»؛ فقــد جــاءت هــذه
الخطــة نتيجــة عمــل فريــق كبيــر مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة اضافــة الــى التفاعــل المثمــر مــع مختلــف شــرائح المجتمــع.
اننــا اليــوم علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة مــن العمــل والبنــاء .والرســالة التــي نوجههــا إلــى مجتمــع دبــي الكبيــر ،هــي أن التنميــة
مطلــب محلــي كمــا هــي مطلــب عالمــي ،خاصــة فــي مدينــة تختصــر العالــم بيــن جنباتهــا كدبــي .إن ألبنــاء دبــي وشــركائها
علــى حــد ســواء دورًا فــي المســاهمة فــي تحقيــق هــذه الرؤيــة ،واالســتفادة مــن الفــرص التــي تطلقهــا ،والدفــع بهــا إلــى
آفــاق غيــر محــدودة .لقــد وضعــت قيــادة دبــي أساســات البنــاء ،وجميعنــا مدعــوون للمســاهمة فــي رفعــه عاليــً ،كل بحســب
اجتهــاده ،وتميــزه ،وإبداعــه.
سعادة عبداهلل عبد الرحمن الشيباني
األمين العام للمجلس التنفيذي
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األخوة واألخوات،
ـص كال ً منكــم بالشــكر واالمتنــان لمــا بذلتمــوه مــن جهــد،
مــع إطــاق “خطــة دبــي  ،”2021فإننــي أخـ ّ
ومــا قدمتمــوه مــن أفــكار أســهمت فــي بنــاء هــذه الخطــة الطموحــة التــي ستشــكل عالمــة فارقــة
فــي رحلــة إمارتنــا المستشــرفة للمســتقبل.
فــكل فكــرة تــم طرحهــا فــي هــذا الســياق هــي موضــع تقديــر قيادتنــا الرشــيدة ومحــل إعــزازي
الشــخصي ،ســائلين المولــى عــز وجــل أن يوفقنــا وإياكــم علــى الــدوام إلــى ما فيــه الخير والســداد.
باألمــس احتفلنــا ،واليــوم أدعوكــم للعمــل بــروح الفريــق الواحــد المتكامــل المبــدع والمبتكــر ...
والتحلــي دائمــً بــروح دبــي التــي طالمــا ميزتهــا عــن غيرهــا مــن المــدن ،وجعلتهــا دائمــا فــي بــؤرة
اهتمــام العالــم ...فهــذه الــروح هــي نتــاج رؤيــة قائــد ال يرضــى لشــعبه ســوى النجــاح والتميــز،
وثمــرة جهــود مخلصــة هــي جهودكــم ،لنســير معــً بخطــى ملؤهــا األمــل والثقــة فــي النفــس
لتنفيــذ مــا عقدنــا عليــه العــزم فــي إطــار هــذه الخطــة ،لنقــدم للعالــم مــن جديــد نموذجــً فريـدًا
فــي القــدرة علــى االنجــاز وقهــر التحديــات ونيــل أرقــى درجــات الرفعــة ،يحدونــا فــي ذلــك هــدف
واحــد وهــو إســعاد النــاس  ...وإدخــال البهجــة علــى نفــس كل مــن يعيــش علــى أرض دبــي
مواطنــً كان أو مقيمــً ،وكل مــن يقصدهــا ضيفــً زائ ـرًا .معكــم وبكــم نرقــى إلــى العــا ،وبأفكاركــم
تســمو بالدنــا وتزدهــر ،وبإســهاماتكم يعلــو البنيــان ويكتمــل.
أنتــم محــل ثقتــي ،وأنــا رفيقكــم فــي هــذه الرحلــة .أنتظــر منكــم كمــا عودتمونــي دائمــً إنجــازًا
مدهشــً خلــف كل منعطــف.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
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