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Ολοκληπωμένο Ππόγπαμμα Βιώσιμηρ Αστικήρ Ανάπτςξηρ Ντοςμπάι 2040. 

Ο Σείρεο Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Αληηπξόεδξνο θαη Πξσζππνπξγόο ησλ ΗΑΔ θαη Ηγεκώλ ηνπ Δκηξάηνπ ηνπ 
Νηνπκπάη, εγθαηλίαζε ην Οινθιεξσκέλν Σρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Νηνπκπάη 2040, νπνίν παξνπζίαζε ν 
Πξόεδξνο ηεο Υςειήο Δπηηξνπήο Νηνπκπάη 2040 θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο Μεηαθνξώλ Νηνπκπάη 
(RTA), ΑΔ Mattar Al Tayer, κε ηελ ζπκκεηνρή Υςειώλ Αμησκαηνύρσλ ηνπ Δκηξάηνπ. Δλ ιόγσ ζρέδην απνζθνπεί, κέζα 
από κία αλζξσπνθεληξηθή ζεώξεζε, ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηνο ηνπ Νηνπκπάη σο παγθόζκηνπ πξννξηζκνύ 
γηα ηελ πξνζερή 20εηία, θαζώο θαη ηελ πξνζέιθπζε πνιηηώλ, θαηνίθσλ θαη ηoπξηζηώλ, πξνζθέξνληαο επξείεο επθαηξίεο 
δηαβίσζεο θαη επέλδπζεο.  

Όξακα ηνπ Σετρε Mohammed είλαη λα αλαδείμεη ην Νηνπκπάη ζηελ πόιε κε ην πςειόηεξν επίπεδν δηαβίσζεο 
παγθνζκίσο, δεκηνπξγώληαο αζηηθό πεξηβάιινλ θαη ππνδνκέο πνπ ζα εληζρύζνπλ ηελ βηώζηκε αλάπηπμε θαη ζα 
κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ, κε ζεβαζκό ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα σο θαη άληιεζε έκπλεπζεο από 
απηήλ, αμηνπνηώληαο θαιέο δηεζλείο πξαθηηθέο. Δηδηθόηεξα, ελ ιόγσ ζρέδην πξνβιέπεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ αζηηθώλ 
πεξηνρώλ ηνπ Νηνπκπάη, κε ηελ αλάπηπμε πέληε αζηηθώλ θέληξσλ, ηξηώλ πθηζηάκελσλ: Deira/Bur Dubai (ηζηνξηθό 
θέληξν), Downtown/Business Bay (ρξεκαηννηθνλνκηθό θέληξν), Dubai Marina/JBR (ηνπξηζηηθό θέληξν) θαη δύν λέσλ: 
EXPO2020 (δηεζλέο εθζεζηαθό θέληξν) θαη Dubai Silicon Oasis (θέληξν γλώζεο&θαηλνηνκίαο). Ο νινθιεξσκέλνο 
βηώζηκνο αζηηθόο ζρεδηαζκόο ζα βαζίδεηαη ζηελ βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ πόξσλ, ηελ αλάπηπμε ελεξγώλ θαη 
ζπλεθηηθώλ θνηλνηήησλ, ηνλ δηπιαζηαζκό ησλ ρώξσλ αζηηθνύ θαη πεξηαζηηθνύ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, ηελ παξνρή 
βηώζηκσλ θαη επέιηθησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο, ηελ ηόλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη πξνζέιθπζε μέλσλ 
επελδύζεσλ ζε λένπο ηνκείο, ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ θαη κνληέινπ θπβεξλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ.  

Ο λένο αζηηθόο ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη ηελ ηεξάξρεζε ησλ επηπέδσλ αζηηθήο ζπγθέληξσζεο ζε πέληε θαηεγνξίεο, ε 
κεγαιύηεξε εθ ησλ νπνίσλ ζα είλαη ην Δκηξάην, νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πέληε θύξηεο «πόιεηο» κε πιεζπζκό 1-
15εθ.θαηνίθνπο, ζε νπνίεο ζα αλήθνπλ πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο «districts», «θνηλόηεηεο» θαη «γεηηνληέο». Με βάζε 
αλσηέξσ επίπεδα αζηηθήο αλάπηπμεο, ζα αμηνπνηεζνύλ θαη ζα δεκηνπξγεζνύλ λέεο ππνδνκέο ελέξγεηαο, πγεηνλνκηθήο 
πεξίζαιςεο, θπβεξλεηηθώλ ππεξεζηώλ, ζρνιείσλ, θέληξσλ αλαςπρήο, ελώ πξνβιέπεηαη θαη δεκηνπξγία ηξίηνπ 
αεξνδξνκίνπ. Δηδηθή αλαθνξά έγηλε θαηά ελ ιόγσ παξνπζίαζε ζε πξνβιέςεηο δηπιαζηαζκνύ πξαζίλνπ, κε ζηόρν ηελ 
θάιπςε 60% επηθάλεηαο ηνπ Δκηξάηνπ από πάξθα θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, ηελ δεκηνπξγία πξάζηλσλ δηαδξόκσλ 
δηαζύλδεζεο νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ κε πεξηνρέο απαζρόιεζεο-εμππεξέηεζεο πνιηηώλ, θαζώο θαη ηελ πξνώζεζε 
επέιηθησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε αύμεζε θαηά 124% ηεο επηθάλεηαο πνπ πξννξίδεηαη γηα 
μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη ε αύμεζε ηεο επηθάλεηαο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 
168η.ρικ. Θα απμεζεί, ηέινο, ε επηθάλεηα ππνδνκώλ εθπαίδεπζεο θαη πγείαο θαηά 25% θαη ζα ηεηξαπιαζηαζζεί ην κήθνο 
ησλ δεκνζίσλ παξαιηώλ.  

Σεκεηώλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ην 7ν αληίζηνηρν ζρέδην πνπ εθαξκόδεηαη ζην Δκηξάην ηνπ Νηνπκπάη από ην 1960. Καηά 
ηελ εμεθνληαεηία 1960-2020, ν πιεζπζκόο ηνπ Νηνπκπάη πνιιαπιαζηάζζεθε 80 θνξέο, από 40.000 ζε 3,3εθ. θαηνίθνπο, 
200 δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ. Η έθηαζε δε ηεο αζηηθήο θάιπςεο πνιιαπιαζηάζζεθε 170 θνξέο ζε 1.490η.ρικ. 
Σύκθσλα κε πξνβιέςεηο Σρεδίνπ, ν πιεζπζκόο ηνπ Νηνπκπάη αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 5,8εθ.θαηνίθνπο έσο ην 2040.  
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