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Νέο Δεκαετές Εθνικό Σχέδιο «We The UAE 2031» 

Παρουσία του Αντιπροέδρου και Πρωθυπουργού των ΗΑΕ και Ηγεμόνα του Ντουμπάι, Σεΐχη 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, παρουσιάστηκε χθες στο Αμπού Ντάμπι το νέο δεκαετές Εθνικό Σχέδιο 

«We The UAE 2031». Το Εθνικό Σχέδιο είναι ένας ολοκληρωμένος οδικός χάρτης που διαμορφώνει το 

μέλλον της χώρας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια με επίκεντρο τις κοινωνικές, οικονομικές, επενδυτικές και 

αναπτυξιακές πτυχές. 

Η ανακοίνωση του Εθνικού Σχεδίου έγινε κατά τη διάρκεια των ετήσιων συνεδριάσεων της 

Κυβέρνησης των ΗΑΕ, που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες συμμετείχαν όλες οι 

κυβερνητικές οντότητες των ΗΑΕ σε ομοσπονδιακό και τοπικό επίπεδο για να συζητήσουν προκλήσεις και 

στρατηγικές που σχετίζονται με το Εθνικό Σχέδιο ανάπτυξης της χώρας για την επίτευξη των στόχων του 

μακροπρόθεσμου Σχεδίου «UAE Centennial 2071».  

Στην έναρξη του «We The UAE 2031» παρευρέθηκαν ο Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum, διάδοχος του Ντουμπάι, ο Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

Αναπληρωτής Κυβερνήτης του Ντουμπάι και Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Οικονομικών των 

ΗΑΕ, ο Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi, διάδοχος του Ajman, ο Sheikh Mohammed bin Hamad Al 

Sharqi, διάδοχος της Fujairah, ο Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, διάδοχος του Ras Al 

Khaimah και o Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Αναπληρωτής Κυβερνήτης της Sharjah. 

Από πλευράς Αμπού Ντάμπι, στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης ο Sheikh Saif bin Zayed Al 

Nahyan, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εσωτερικών (αδερφός Προέδρου MBZ) o Sheikh 

Mansour bin Zayed Al Nahyan (αδερφός Προέδρου MBZ), Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός της 

Προεδρικής Αυλής, ο Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αμπού 

Ντάμπι (αδερφός Προέδρου MBZ), ο Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed, Μέλος του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου του Άμπου Ντάμπι και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Γραφείου του Άμπου Ντάμπι (υιός 

Προέδρου MBZ), o Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Μέλος του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου του Άμπου Ντάμπι (υιός Προέδρου MBZ) και η Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum (κόρη Πρωθυπουργού ΗΑΕ), Πρόεδρος της Αρχής Πολιτισμού και Τεχνών του Ντουμπάι, καθώς 

και αρκετοί Σεΐχηδες, υπουργοί και επικεφαλής κυβερνητικών τμημάτων. 

Το Σχέδιο επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση των ΗΑΕ ως παγκόσμιου εταίρου και ενός ελκυστικού και 

σημαντικού οικονομικού κόμβου. Επίσης, στοχεύει να αναδείξει το οικονομικό μοντέλο των ΗΑΕ και τις 

ευκαιρίες που παρέχει σε όλους τους παγκόσμιους εταίρους. 

Το Εθνικό Σχέδιο εδράζεται στους ακόλουθους τέσσερις βασικούς πυλώνες: κοινωνία, οικονομία, 

διπλωματία και οικοσύστημα. 

1. Κοινωνία προς τα Εμπρός 

Ο πυλώνας ασχολείται με την επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας, παρέχοντας στους πολίτες όλα τα 

απαραίτητα εφόδια για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους. Ειδικότερα, αυτός ο 

πυλώνας εστιάζει στην υποστήριξη και την ενίσχυση της συνοχής των οικογενειών. Επιπλέον, περιλαμβάνει 

τον τομέα της εκπαίδευσης, ως βασικού άξονα ανάπτυξης των εγχώριων ανθρώπινων πόρων, προβλέποντας 

υψηλής ποιότητας σύγχρονη εκπαίδευση. Αναφορικά με τον κλάδο της υγείας, ο εν λόγω πυλώνας 

περιλαμβάνει τη συνέχιση της ανάπτυξης του για την παροχή της βέλτιστης υγειονομικής περίθαλψης, 
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συμβάλλοντας  στην ανύψωση της κατάταξης της χώρας σε μία εκ των 10 κορυφαίων παγκοσμίως, από 

πλευράς ποιότητας υγειονομικών υπηρεσιών. 

Γενικότερα, μέσω αυτού του πυλώνα, το Εθνικό Σχέδιο των ΗΑΕ στοχεύει να τοποθετήσει τη χώρα 

μεταξύ των 10 κορυφαίων στον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης και τις εμιρατινές πόλεις μεταξύ των 10 

κορυφαίων του κόσμου. 

2. Οικονομία προς τα Εμπρός 

Αυτός ο πυλώνας προβλέπει την εφαρμογή πολιτικών και σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη 

υψηλής ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και στην επιτάχυνση του ρυθμού μετάβασης 

στην πράσινη οικονομία, μέσω της υιοθέτησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 

Στοχεύει στο διπλασιασμό του ΑΕΠ των ΗΑΕ σε 3 τρισ. Ντίρχαμ μέχρι το 2021 και των εξαγωγών 

τους εκτός πετρελαίου σε 800 δισ. Ντίρχαμ. Επίσης, φιλοδοξεί να αυξήσει την αξία του εξωτερικού εμπορίου 

της χώρας σε 4 τρισ. Ντίρχαμ και τη συμβολή του τουριστικού τομέα στο εμιρατινό ΑΕΠ στα 450 δισ. 

Ντίρχαμ. 

3. Διπλωματία προς τα Εμπρός 

Ο πυλώνας καθορίζει το πλαίσιο του διεθνούς ρόλου των ΗΑΕ, με βάση το σεβασμό των ανθρώπινων 

αξιών της ειρήνης και της κοινής συνεργασίας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες 

θεμελιώνουν την εξωτερική πολιτική των ΗΑΕ από την ίδρυση της Ομοσπονδίας τους. 

Το Σχέδιο επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία των ΗΑΕ, αναπτύσσοντας τις υφιστάμενες 

συνεργασίες τους και επεκτείνοντας τις εξωτερικές σχέσεις τους με όλες τις χώρες του κόσμου. Επίσης, ο 

συγκεκριμένος πυλώνας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση του ρόλου των ΗΑΕ ως υποστηρικτικής 

δύναμης για την παγκόσμια περιβαλλοντική ατζέντα, συμβάλλοντας στην εδραίωση της θέσης της χώρας ως 

κόμβου καινοτομίας στη βιωσιμότητα, την επιστήμη και την τεχνολογία. 

4. Οικοσύστημα προς τα Εμπρός 

Ο τέταρτος πυλώνας γενικά στοχεύει στη βελτιστοποίηση της κυβερνητικής απόδοσης για την 

αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Εστιάζει στην κατασκευή υποδομών και την ανάπτυξή τους σύμφωνα 

με τις τελευταίες τεχνολογικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών. 

Επίσης, αποσκοπεί να κατατάξει τα ΗΑΕ στην πρώτη θέση παγκοσμίως, όσον αφορά την ανάπτυξη 

προληπτικής νομοθεσίας για νέους οικονομικούς τομείς (π.χ. κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία), καθώς και να 

ανεβάσει τη θέση της χώρας σε μία από τις κορυφαίες τρεις χώρες στον παγκόσμιο δείκτη κυβερνοασφάλειας. 

Τέλος, ο τέταρτος πυλώνας στοχεύει στην κατάταξη της χώρας στην πρώτη θέση παγκοσμίως 

αναφορικά με το δείκτη ασφάλειας και σε μία εκ των 10 κορυφαίων στον παγκόσμιο δείκτη επισιτιστικής 

ασφάλειας. 
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