مــــ ّتــــحــــدون فــــي
الــطــمــوح والـعـزيـمة

�إن العمل هو املعيار احلقيقي
للمواطنة ،هو دليل الإخال�ص
و الوالء وبه يتمايز النا�س .فبالإرادة
القوية والقدرة العالية والإجناز
الفائق نت�شارك جميعا ً م�س�ؤولية
بناء هذا الوطن تعزيزا ً ل�سيادته
و�صونا ً ملكت�سباته وبنا ًء مل�ستقبله.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة

ال مكان لكلمة م�ستحيل يف
قامو�س القيادة ،ومهما كانت
ال�صعوبات كبرية ،ف�إن الإميان
والعزميةوالإ�رصار كفيلة
بالتغلب عليها»

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي

مقدمة

مي�ض��ي االحت��اد يف م�س�يرته عل��ى خط��ى الآب��اء امل�ؤ�س�س�ين معرتف��ا ً ب�أف�ضاله��م اجلم��ة ،متذك��را ً ق��وة عزميته��م وحكمته��م وقدرته��م عل��ى ا�ست��شراف
امل�س��تقبل ،وت�س��خريهم لكاف��ة جهوده��م وكل م��ا ه��و مت��اح م��ن �إمكاني��ات لبن��اء نه�ض��ة ك�برى �س��ابقت الزم��ن ،وع ّو�ض��ت �ش��عبنا عم��ا فات��ه،
و�أخ��ذت ب��ه �إىل رك��ب احل�ض��ارة والتق��دم ،ور�س��مت مع��امل م�س�يرتنا ونح��ن من�ض��ي قدم��ا ً بوطنن��ا العظي��م �إىل الع�لا.
وتق��ف الإم��ارات الي��وم يف م�ص��اف ال��دول املتقدم��ة بفع��ل الإجن��ازات اجلب��ارة الت��ي مت حتقيقه��ا من��ذ ن�ش���أة االحت��اد  ،وق��د ح�ص��د �أبن��اء �ش��عبنا
ثم��ار التنمي��ة ال�ش��املة ،ونعم��وا بنت��اج التط��ور ال��سريع القت�صادن��ا الوطن��ي ،وا�س��تمروا باملحافظ��ة عل��ى ن�س��يج جمتمعه��م املتعا�ض��د و�أ�س��لوب
عي�ش��هم الرغي��د و�أ�صال��ة تراثه��م.
ه��ذه الر�ؤي��ة تتطل��ع �إىل امل�س��تقبل املن�ش��ود ،وتتوق��ف عن��د املحط��ة املهم��ة يف الع��ام  2021ال��ذي �س��نحتفي في��ه باليوبي��ل الذهب��ي الحتادن��ا العزي��ز.
و�إذ تقت��دي ه��ذه الر�ؤي��ة بنه��ج الآب��اء امل�ؤ�س�س�ين ف�إنه��ا ت�س��تلهم �آفاقه��ا م��ن برنام��ج العم��ل الوطن��ي ال��ذي �أطلق��ه �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ
خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهي��ان رئي���س الدول��ة واعتم��ده �أ�صح��اب ال�س��مو �أع�ض��اء املجل���س الأعل��ى ح��كام الإم��ارات.
ونح��ن ننظ��ر �إىل امل�س��تقبل ،ونغ��ذ اخلط��ى يف التمك�ين ال�ش��امل للوط��ن واملواط��ن ،ف�إنن��ا �سن�ش��ق طريقن��ا بثق��ة وتف��ا�ؤل وت�صمي��م عل��ى الت�ص��دي
للتحدي��ات الت��ي نواجهه��ا عل��ى جه��ات ع��دة :حت ّدي��ات للرواب��ط العائلي��ة الت��ي مت��د ن�س��يجنا االجتماع��ي مب�س��تلزمات الق��وة والتما�س��ك ،وحت ّدي��ات
لتناف�س��يتنا االقت�صادي��ة؛ وحتدي��ات لهويتن��ا الوطني��ة ،وحت ّدي��ات لل�صح��ة ،والتعلي��م ،والبيئ��ة ،وال�س�لامة.

وبطبيع��ة احل��ال ،ال ميك��ن لأم��ة طموح��ة �أن حتق��ق �أهدافه��ا بالرك��ون �إىل �إجن��ازات املا�ض��ي ،فم��ا م�ض��ى ق��د م�ض��ى ،والتاري��خ يكت��ب دائم��ا ً يف
احلا��ضر وامل�س��تقبل .وه��ذا يدعون��ا �إىل مزي��د م��ن العم��ل ومزي��د م��ن االبت��كار ومزي��د م��ن التنظي��م ،ويوج��ب علين��ا البق��اء متيقظ�ين للتوجه��ات
والتحدي��ات الت��ي �س��ت�صادفنا ،منطلق�ين م��ن ق��راءة �رصيح��ة وعميق��ة لو�ضعن��ا الراه��ن ،ومواكب�ين للمتغ�يرات وامل�س��تجدات الإقليمي��ة والدولي��ة،
وم�صمم�ين عل��ى ا�س��تباق الأح��داث ،مب��ا ي�ضم��ن م�س��تقبال حاف�لا ً بالإ�ضاف��ات النوعي��ة لإجن��ازات ال��رواد امل�ؤ�س�س�ين لدولتن��ا العظيم��ة ،وبالعي���ش
الرغي��د الآم��ن امل�س��تقر املوف��ور الكرام��ة واالح�ترام لأجيالن��ا الآتي��ة.
و ّفقنا الله وهدانا على هذا الطريق النبيل.
حممد بن را�شد �آل مكتوم

مـلـخـ�ص
الر�ؤيـة

يف ظل احتـاد قوي و�آمن� ،سـيخـطو الإمارتـيـون بـثـقـة وطـمـوح ،مـتـ�سـلحني
باملعـرفـة والإبـداع ،لـبـناء اقـتـ�صاد تـنـافـ�سـي مـنـيـع ،يف جمـتـمع متـالحـم
مـتـمـ�سـك بـهـويـتـه ،يـنـعـم بـ�أفـ�ضـل مـ�سـتـويـات الـعـيـ�ش ،يف بـيـئـة
مـعـطـاءة مـ�سـتـدامـة.

العن�رص الأ ّول
)م ّتحدون يف امل�س�ؤولية(
�شـعـب طـمـوح واثـق مـتـمـ�سـك بـتـراثـه
�إماراتي��ون يتحل��ون بالطم��وح والإح�سا���س بامل�س���ؤولية ير�س��مون
بثق��ة مع��امل م�س��تقبلهم ،وي�ش��اركون بفاعلي��ة يف بيئ��ة اجتماعي��ة
واقت�صادي��ة دائم��ة التط��ور ،ويبن��ون جمتمع��ا ً حيوي��ا ً مرتابط��اً،
م�س��تندين يف ذل��ك �إىل الأ��سرة امل�س��تقرة والتالح��م االجتماع��ي والقي��م
الإ�س�لامية املعتدل��ة وال�تراث الوطن��ي الأ�صي��ل.
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1.1

الإمـاراتـي الـواثـق الـمـ�سـ�ؤول
الــر�ؤيــة
يتحلى الإماراتيون بالثقة وح�س
امل�س�ؤولية يف ر�سم م�ستقبلهم
بخطى ثابتة و�رسيعة وروح ريادية
عالية ،وي�شاركون بفعالية يف
م�سرية بناء وطنهم ،مت�سلحني
بالقيم الأخالقية النبيلة ،مبا يعزز
�شعورهم بالإجناز وحتقيق الذات.

نريد �أن مي�سك الإماراتيون زمام م�ستقبلهم بثقة تُ ِّ
كنهم من ر�سم غد واعد يرثي �أنف�سهم ووطنهم.
يثبت الإماراتيون �أ ّن بلوغ النجاح العملي يكمن يف االلتزام والتفاين والتح ّلي ب�أخالقيات مهنية رفيعة ،وي�شعرون بالر�ضى
ويقبلون على العمل بد�أب نتيجة اعتمادهم على ذاتهم وروح املبادرة العالية لديهم ،كما يتخطون العقبات بح�س ريادي قوي.
�إن هذا التفاين يجعل الإماراتيني متيقظني للمتغريات امل�ؤثرة يف وطننا ،فهم ي�صنعون م�ستقبل الوطن ،ويواجهون بثقة
حتديات الغد مبا يت�صفون به من مباد�أة ومثابرة.
ّ
طموح �إدراك عميق لواجباته الوطنية ،ومن خالل هذا االلتزام الرا�سخ ينمو النجاح ال�شخ�صي جنبا ً
كل �إماراتي َ
يف �ضمري ّ
�إىل جنب مع امل�س�ؤولية الأخالقية .يعزز الإماراتيون هذا البعد النبيل وامل�س�ؤول اجتماعيا ً يف �سمات الوطن من خالل م�شاركة
اجتماعية �أكرب و�أكرث فاعلية.
لن يكون ال�سعي �إىل النجاح واالزدهار على ح�ساب التوازن الإن�ساين للإماراتيني ،وبهدف بلوغ اال�ستقرار و�سط املتط ّلبات
ليتعدى حتقيق الرثوات املا ّدية واملكانة االجتماعية املرموقة� ،إىل الكفاية
بد من تو�سيع مفهوم النجاح
ّ
املتغية للع�رص ،ال ّ
ّ
املعنوية �أي�ضاً.
فعلى الإماراتي الناجح �أن يكون مدركا ً م�س�ؤوليته جتاه غريه ،و�أن ي�شارك املجتمع يف ما حققه من جناحات �شخ�صية ،فالذين
يقدمون اخلري للآخرين يعربون عن التزامهم العميق بخدمة الوطن وميثلون �أ�سوة ح�سنة ،ويحظون بتقدير املجتمع وينعمون
مب�شاعر الر�ضا عن النف�س.
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1.2

الأ�رس املتما�سكة املزدهرة
الــر�ؤيــة

تظل الأ�رس املتما�سكة املزدهرة نواة املجتمع الإماراتي ،فالزواج بني الإماراتيني �أ�سا�س بناء الأ�رس امل�ستقرة واملتينة و�إقامة
ال�صالت بينها ،لذا علينا تعزيز هذه الروابط وتقلي�ص ن�سب الطالق املرتفعة .وملّا كانت الأ�رس دعامة رئي�سية يف عاملنا الدائم
التغري ،ف�إ ّن �أوا�رصنا الأ�رسية املتجذّ رة وامل�ستدمية تعزز جناح وطننا يف امل�ستقبل.
احلي وحافظة قيمنا ،فهي مالذ يح�ضننا ب�أمنه ،وبيئة حتفّ ز النمو حيث ين�ش�أ الأطفال الإماراتيون
الأ�رسة هي ن�سيج ثقافتنا
ّ
وي�ستعدون ملواجهة معرتك احلياة ويحقّ قون �إمكاناتهم كاملة لي�صبحوا مواطنني �صاحلني ذوي �شخ�صيات متكاملة.
ّ
ّ
بد من التوا�صل القوي
أهمية االت�صال باملجتمع� ،إذ ال ّ
لكل فرد يف الأ�رسة دور يقوم به يف تثقيف الن�شء بالقيم املجتمعية وب� ّ
ال�سن
بني الأطفال والآباء والأجداد ل�ضمان تناقل العادات والتقاليد عرب الأجيال بهدف تر�سيخ الهوية الوطنية ،ويحظى كبار
ّ
مبكانتهم املحرتمة �ضمن الأ�رس واملجتمع الإماراتي ،فهم قدوتنا وحماة تقاليدنا ،يذكرنا وجودهم مب�سريتنا املا�ضية ويح�ضنا
على التم�سك بهويتنا يف امل�ستقبل.

ت�شكل الأ�رس املتما�سكة واملزدهرة
نواة جمتمعنا ،وتتبنى القيم
العائلية الأ�صيلة للزواج ،وحتافظ
على �صالت رحم قوية� ،إ�ضافة �إىل
متكني املر�أة ،مما يهيىء �أفراد الأ�رسة
كافة لت�أدية واجباتهم جتاه املجتمع.

تاماً ,مما يجعلنا ن�ستمر يف متكني املر�أة الإماراتية
�إن احرتام العادات والتقاليد الإماراتية يدعم الدور املتنامي للمر�أة دعما ً ّ
للم�شاركة يف املجاالت كافة ،كما ت�سنح فر�ص �أكرب للمر�أة لتجمع بني امل�شاركة الن�شطة يف احلياة العملية ونعمة الأمومة،
تتم حماية املر�أة من �أ�شكال التمييز يف العمل واملجتمع.
وبهدف حتقيق هذه الأهداف ال�سامية يجب �أن
ّ
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1.3

ِ
ال�صالت االجتماعية القوية واحليوية
الــر�ؤيــة
ت�ساهم ال�صالت االجتماعية
القوية واحليوية يف ن�سج جمتمع
�إماراتي متما�سك ناب�ض باحلياة،
م�ؤكدة معاين الوحدة والرتابط بني
مواطني الدولة بروح ي�سودها الود
واالنفتاح جتاه اجلميع.

�ضد التهمي�ش
متثل ال�صالت االجتماعية القوية دعامة رئي�سية للمجتمع احليوي ،ف�ضال ً عن �أنها توفر �شبكة �أمان �أ�سا�سية
ّ
االجتماعي ،حيث ت�شكل املناطق ال�سكنية املرتابطة م�ساحة م�شرتكة تتيح للأطفال االنفتاح على العامل خارج حدود
ينمي فيه ال�شباب هويّتهم الإماراتية ،ويتع ّلمون احرتام الآخرين،
الأ�رسة والقيام بخطواتهم الأوىل يف املجتمع ،كما �أنها جمال ّ
وي�سريون بخطى ثابتة لي�صبحوا مواطنني ملتزمني جتاه وطنهم.
ي�ساهم الإماراتيون يف امل�شهد االجتماعي الن�شط الذي يوفر احليوية للمجتمعات ،ويقومون باحت�ضان كافة الفئات ل�ضمان
ح�سا ً م�شرتكا ً بالوعي
التطوعية
اندماجهم يف جمتمع مت�ضامن ،كما تنمي املبادرات الأ�صيلة والأعمال اخلريية والأن�شطة
ّ
ّ
وامل�س�ؤولية االجتماعية.
يعب الإماراتيون عن ت�ضامنهم ويعززون تالحمهم ك�شعب واحد ،فالثقة املتبادلة والتفاهم من �أ�سا�سيات ن�سيجنا
يجب �أن ّ
االجتماعي ،وهكذا متنحنا هويّتنا امل�شرتكة القوة على التعاون وتبادل املعلومات والتع ّلم من بع�ضنا البع�ض بطريقة ترثي
حياة ّ
املكون الأ�سا�سي الذي ُي ِّ
كن املجتمع الإماراتي من العمل بتناغم وي�ضمن حياة �أف�ضل
كل فردٍ م ّنا� .إن الت�ضامن هو
ّ
للجميع.
قوة الن�سيج االجتماعي الإماراتي ،حيث �أن روح االحرتام واالعتبار بني الفئات الثقافية
احلوار مع اجلن�سيات الأخرى يعزز ّ
املتنوعة املوجودة على �أر�ضنا �رضورية للحفاظ على التعاي�ش املنتج واملتناغم ،وهذا من �ش�أنه �أن يعزز تقاليدنا يف التفاهم
ّ
املتبادل يف املجتمع.
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1.4

ثقافة غنية وناب�ضة
الــر�ؤيــة
اجلذور الإ�سالمية العربية للإمارات هي ثروة تُ ثّل العن�رص العريق واملقد�س من تراث �شعبنا الغني� .إن قيم جمتمعنا الإ�سالمية
احلافزة على التقدم �ستوا�صل دعم تقاليدنا يف االحرتام واالعتدال
واالنفتاح ،وباحلفاظ على مبادئ الإ�سالم اجلوهرية ،ن�ستطيع �أن نواجه حتديات االنفتاح على العامل بثقة ،مطمئنني �إىل �أن �آثار
العوملة لن ت�ضعف قيمنا الدينية الأ�صيلة.

ت�ستعيد اللغة العربية مكانتها كلغة تتمتع باحليوية والدينامية ومتار�س يف جميع املجاالت معربة عن قيم الوطن الإ�سالمية
والعربية ،كما تكون الإمارات مركزا ً لالمتياز يف اللغة العربية ،ت�ست�ضيف العلماء والباحثني ،وتدعم �إنتاج املحتوى العربي
الأ�صيل ،وت�شجع ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية العاملية �إىل اللغة العربية.

تظل ثقافتنا املميزة مرتكزة �إىل
قيمنا الإ�سالمية الأ�صيلة التي هي
قيم تقدم واعتدال ،مرتبطة بلغتنا
العربية الغنية ،حمتفية بعاداتنا
وتراثنا الإماراتي ،وم�ستمرة يف تعزيز
هويتنا الوطنية.

يحتفل وطننا بكنوزه الرتاثية و�أ�صوله الرا�سخة ،ويحافظ الإماراتيون على �صلة حية مع ما�ضيهم عرب احتفائهم وحفاظهم
على املوروث الثقايف كالأدب وال�شعر والفنون التقليدية ،لت�شكل منارة مر�شدة للثقافة الإماراتية املعا�رصة.
يعد ال�سمت الوطني الإماراتي املتني م�صدرا ً رئي�سا ً للإلهام يف جهود حماية الهوية الوطنية واحلفاظ عليها ،ويف مواجهة
تعددية ثقافية متزايدة ،ف�إن لهذا الأمر �أهمية كبرية يف تعميق االعتزاز الوطني واال�ستقرار االجتماعي.
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العن�رص الثاين
)م ّتحدون يف امل�صري(
احتاد قوي يجمعه امل�صري امل�شرتك
احت��اد مني��ع ومتكام��ل يحم��ي الإماراتي�ين ،وي�ضم��ن تنمي��ة متوازن��ة
يف جمي��ع �أرجائ��ه مب��ا يع��زز ا�س��تمرار نهو���ض الإم��ارات كق��وة م�ؤث��رة
وفاعل��ة.
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2.1

امل�ضي على خطى الآباء امل�ؤ�س�سني
الــر�ؤيــة
مي�ضي االحتاد يف م�سريته على خطى
الآباء امل�ؤ�س�سني ،ل�ضمان تنمية
متوازنة يف �أرجاء الإمارات جميعها،
عرب التن�سيق الفعال بني اجلهات
االحتادية واملحلية ،وتكامل التخطيط
والتنفيذ على امل�ستوى الوطني يف
كافة املجاالت.

جتدد الإمارات عهدها يف التم�سك بر�ؤية �آبائها امل�ؤ�س�سني ،و�سيبقى االحتاد وفيا ً لأهدافه يف احلفاظ على متا�سك وت�ضامن
�أع�ضائه ،خملدا ً بذلك اجلهود والت�ضحيات التي بذلت يف �سنواته الأوىل.
يوا�صل االحتاد منوه يف �ضمرينا الوطني باعتباره مركز الوالء الأول والأخري جلميع الإماراتيني ،فاحل�س بوحدة امل�صري واالنتماء �إىل
الدولة يربط جميع املواطنني وهم يبنون م�ستقبلهم امل�شرتك.
�إن قيم العدل وامل�ساواة وروح الت�ضامن يف ثقافتنا تدعم جهودنا يف التقريب بني امل�ستويات املعي�شية للمواطنني ،فالدولة
ت�سعى �إىل حتقيق التوازن يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف �إماراتها ،و�إىل ت�أمني املرافق واخلدمات الأ�سا�سية ،حيث ال
وجود ملناطق معزولة �أو مهم�شة ،فالبنية التحتية املتطورة وخدمات املوا�صالت عالية اجلودة ت�رسّع النمو ومتد اجل�سور بني
كافة التجمعات املدنية� .إن التكامل يف تخطيط وتنفيذ ال�سيا�سات �سي�ضمن �أن تكون التنمية االجتماعية واالقت�صادية
عرب الإمارات مت�سمة بالتوازن واال�ستدامة والر�شد والكفاءة.
وهكذا تزدهر دولة الإمارات كمجتمع عادل مت�ضامن ،يتمتع فيه الإماراتيون بفر�ص متكافئة ومزايا من�صفة ،ويرتابطون بح�س
وحدوي وطني متنام.
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2.2

�أمن و�سالمة الوطن
الــر�ؤيــة

تهدد �سالمتهم� ،سواء كانت داخلية �أو خارجية ،واحلكومة على
�إن واجب الوطن حماية مواطنيه من جميع الأخطار التي
ّ
عهدها يف حماية املجتمع من اجلرمية واملحافظة على اال�ستقرار االجتماعي ودفع املخاطر اخلارجية �إن وجدت� ،إ�ضافة �إىل تعزيز
جهوزية نظام الطوارئ يف درء خماطر الكوارث والأوبئة.
وتلبي كل احتياجاته الأ�سا�سية ،وحتميه من
حتافظ دولة الإمارات على بيئة �آمنة تتيح لكل �إماراتي العي�ش بكرامة و�أمان،
ّ
املجهول ،وتقويه ليحقق كل مواطن بعمله وجدارته احلياة ال�سعيدة.
�إن النظام الق�ضائي القوي والفعال يدعم الأمن ,وتظل دولة الإمارات حا�سمة يف �أداء واجب الدفاع عن حقوق وم�صالح
وحريات الأ�شخا�ص جميعهم ،وهكذا ي�ستفيد اجلميع من تطبيق القانون بدون متييز ومن االلتزام بالعدل والإن�صاف.
و�ستتكفل النظم امل�ؤ�س�سية الر�شيدة الفعالة بتوجيه االقت�صاد نحو م�سار م�ستقر ومنيع يف وجه التق ّلبات االقت�صادية مبا
ي�ضمن العي�ش الكرمي للمواطنني.

ت�ستمر حكومة الإمارات بت�أدية دورها
يف حماية �أمن و�سالمة الوطن ،وت�أمني
مناعة االقت�صاد وا�ستقراره ،واحلفاظ
على العدالة والإن�صاف ،وتوفري نظام
رفاه اجتماعي متقدم ُي ِّ
كن جميع
املواطنني من مواجهة �صعوبات احلياة
وامل�شاركة الإيجابية يف املجتمع.

تعمل حكومة الإمارات على توفري االحتياجات الأ�سا�سية للإماراتيني ،وذلك من خالل نظام تنمية اجتماعية م�ستدام هدفه
متكني الإماراتيني ،ويوفر هذا النظام امل�ساعدة للفئات املحتاجة ويقويها يف مواجهة �صعوبات احلياة ،ويفتح �أمامها �أبواب
امل�شاركة ب�إيجابية و�إنتاجية يف املجتمع.
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2.3

تعزيز مكانة الإمارات يف ال�ساحة الدولية
الــر�ؤيــة
توا�صل الإمارات تعزيز مكانتها
الدولية ،والبناء على ما حققته من
�إجنازات ،و�إبراز دورها كنموذج رائد
يحتذى به �إقليميا ً وعاملياً ،وتطوير
ممار�سات متميزة ومناذج وطنية ناجحة.

قوتها من تقاليدها يف االنفتاح والتفاهم والتعاي�ش ال�سلمي ،وهذا ي�ساعدنا على ت�سخري �إيجابيات
ت�ستمد دولة الإمارات ّ
العوملة ل�صاحلنا وموا�صلة اال�ستفادة من انفتاح الدولة على العامل عو�ضا ً عن اعتباره خطرا ً
يهددها.
ّ
توا�صل دولة الإمارات دورها املحوري يف املنطقة كمركز رئي�سي للأعمال ،توفّر م�ؤ�س�ساته وبنيته التحتية همزة و�صل تربط
�إقليمنا بالعامل وتخدمه كنموذج يحتذى� ،أما على ال�ساحة الدولية فتبني الإمارات على النجاحات التي حققتها يف
الدبلوما�سية وامل�ساعدات التنموية والإن�سانية وا�ست�ضافة امل�ؤ�س�سات وامل�ؤمترات الدولية.
وتربز الإمارات �أي�ضا ً كمرجعية مهمة يف الف�ضاء الثقايف� .إن التفاعل املتوا�صل بني الثقافة الإماراتية والثقافات الأخرى
�ساهم يف تعزيز التفاهم والإثراء املتبادلني ،و�إكماال ً لهذه امل�سرية ،من�ضي يف ن�رش وترويج فنوننا و�آدابنا لتكون �سفرية ثقافتنا
�إىل العامل.
املتميزة
مهما كانت �إجنازاتنا عظيمة فلن تت�أخر الإمارات يف �سعيها نحو الأف�ضل� ،إذ �سننمي القطاعات االقت�صادية
ّ
ميزاتنا التناف�سية ،كما �سنعمل على �إطالق املهارات الفردية يف �ش ّتى املجاالت ،من
ّ
لن�صدرها �إىل اخلارج مع موا�صلة تطوير ّ
العلوم �إىل الثقافة �إىل الريا�ضة ،فمن واجب ّ
كل �إماراتي �أن ي�سعى �إىل �أن يكون بطال ً يف جماله.
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العن�رص الثالث
)م ّتحدون يف املعرفة(
اقت�صاد تناف�سي بقيادة �إماراتيني يتميزون باملعرفة والإبداع
اقت�صاد معريف متنوع مرن تقوده كفاءات �إماراتية ماهرة وتعززه
�أف�ضل اخلربات مبا ي�ضمن االزدهار بعيد املدى للإمارات.
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3.1

الطاقات الكامنة لر�أ�س املال الب�شـري املواطن
الــر�ؤيــة
توظف الإمارات كافة الطاقات
الكامنة لر�أ�س املال الب�رشي املواطن،
عرب تعظيم م�شاركة الإماراتيني
وت�شجيع الريادة وبناء القيادات يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،وجذب
�أف�ضل الكفاءات واحلفاظ عليها.

ي�ساهم ّ
قيما ً يف �إمناء وطنه ،عن طريق بناء معارفه وا�ستثمار مواهبه يف االبتكار والريادة.
كل مواطن �إماراتي �إ�سهاما ً ّ
يلتحق املزيد من مواطنينا بالتعليم العايل حيث يرثون عقولهم باملهارات التي يحتاجها الوطن لدفع االقت�صاد املعريف ،وتعري
اجلامعات اهتماما ً فائقا ً لالحتياجات امل�ستقبلية للإماراتيني و�أ�صحاب العمل لكي يتوازن التعليم مع متطلبات �سوق العمل.
ّ
ي�شكل دخول الإماراتيني �سوق العمل خطوة �أوىل نحو حتقيق الذات والتمكني االقت�صادي ،ويظهر كثريون روحا ً قيادية تفتح
ي�سخرون املوارد الوطنية لرفد ال�سوق ب�سلع
لهم الآفاق ،لذا ينبغي دعم الواعدين منهم لي�صبحوا روادا ً وقادة للأعمال،
ّ
وخدمات مبتكرة ،ويكون �آخرون م�س�ؤولني حكوميني كبارا ً ُينَحون الثقة لإدارة عملية التنمية االقت�صادية ،وتُ ِّ
كنهم املعرفة
من توجيه االقت�صاد نحو �أعلى درجات الإبداع واالبتكار.
وتوا�صل الإمارات جذب �أف�ضل اخلربات العاملية يف ال�صناعات التي حتتاج �إىل تلك املهارات لتدعيم خربات املواطنني ،وهكذا
يحتفظ وطننا ب�أجود الكفاءات و�أكرثها �إنتاجا ً من رواد �أعمال وعاملني ،عرب توفري فر�ص عمل نوعية وبيئة عي�ش جاذبة.
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3.2

اقت�صاد متن ِّوع م�ستدام
الــر�ؤيــة

يُعد التنوع االقت�صادي يف الإمارات احلل الأمثل لتحقيق تنمية م�ستدامة يف م�ستقبل �أقل اعتمادا ً على املوارد النفطية ،وهذا
ي�ستوجب تفعيل قطاعات ا�سرتاتيجية جديدة بهدف توجيه طاقاتنا نحو ال�صناعات واخلدمات التي متكننا من بناء ميزات
تناف�سية بعيدة املدى.
يجب �أن نحقق النمو املتوازن عرب حزمة من م�صادر الطاقة امل�ستدامة ،التي تُ� ّؤمن الإمارات من خاللها دورا ً مهما ً يف جمال
واملتجددة ،ومنها الطاقة النووية.
الطاقة البديلة
ّ
ولت�أمني تناف�سية دائمة ،تتط ّلع الإمارات �إىل ما يتخطى النماذج االقت�صادية التقليدية وتعتمد توجهات �أكرث مرونة ،فتتب ّنى
ؤ�س�سات الأعمال منهجية ّ
تركز على تلبية احتياجات املتعاملني وت�صميم ال�سلع واخلدمات ح�سب متطلباتهم ،وتعتمد
م� َّ
فعالة ت�ستطيع تلبية املتطلبات املتزايدة للأ�سواق.
التن�سيق يف ما بينها �ضمن �شبكات ّ

حتظى الإمارات باقت�صاد م�ستقر
ومتنوع ،ميتاز باملرونة يف تبني
النماذج االقت�صادية اجلديدة
واال�ستفادة الق�صوى من ال�رشاكات
االقت�صادية العاملية ،مبا يكفل
االزدهار والرخاء للأجيال الإماراتية
احلالية والقادمة.

عرب حتفيز ريادة الأعمال املحلية وجذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة ،ي�صبح اقت�صادنا منوذجا ً للنمو امل�ستدام وامل�س�ؤول ،مبا
ي�ضمن ازدهارا ً بعيد املدى للإماراتيني.
�سنجعل اقت�صادنا يف مكانة تخوله اال�ستفادة من االجتاهات النا�شئة والتكيف مع احلقائق العاملية املتغرية مثل ظهور قوى
اقت�صادية جديدة ،و�سنوظف بقوة ال�رشاكات الدولية ،ونبني عليها لزيادة التبادل التجاري.

م ّتحدون يف امل�س�ؤولية
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3.3

اقت�صاد معريف عايل الإنتاجية
الــر�ؤيــة
ت�شكل االبتكارات والأبحاث
والعلوم والتكنولوجيا الركائز
الأ�سا�سية القت�صاد معريف تناف�سي
عايل الإنتاجية ،يدفع عجلته رواد
الأعمال ،يف بيئة �أعمال حمفزة،
ت�شجع ال�رشاكات الفاعلة بني
القطاعني احلكومي واخلا�ص.

تطور الإمارات اقت�صادها �إىل منوذج تعتمد التنمية فيه على املعرفة واالبتكار ،حيث ال بد من اال�ستثمار يف العلوم والتكنولوجيا
والأبحاث على خمتلف م�ستويات االقت�صاد الإماراتي ،كي نرتقي بوترية الإنتاجية والتناف�سية لن�ضاهي �أف�ضل االقت�صادات
العاملية.
�ستُ ّ
مكن البنية التحتية املتطورة للمعلومات واالت�صاالت من ربط ال�رشكات ببع�ضها و�إعطائها ميزة تناف�سية يفالتعامل
والتفاعل مع العامل ،و�سيح�صد الأفراد ثمار هذا التطور يف عاملهم الرقمي وهم يبحثون عما ينمي مهاراتهم وي�شبع
نهمهم للمعرفة.
ّ
توظف مهارات الإماراتيني و�إبداعاتهم
لتحقيق هذه النقلة النوعية نحو اقت�صاد املعرفة ،ال بد من وجود بيئة �أعمال ريادية
رواد الأعمال وت�شجعهم عرب حا�ضنات تدعم امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،وتعمل الإمارات
وتنمي قدرات جيل جديد من ّ
�ضمن جمهود وطني على ن�رش روح املبادرة والعمل اجلاد واجلر�أة والإبداع.
وت�سوق
ؤ�س�سات كي تنمو وتزدهر
تتم �صياغة الأطر القانونية وتقدمي اخلدمات احلكومية مبا يوفر بيئة ّ
فعالة حتتاجها امل� َّ
ّ
�أفكارها املبتكرة ،كما تعمل الت�رشيعات على تعزيز فعالية الأ�سواق وحماية امللكية الفكرية ،حيث تزدهر ال�رشاكات بني
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،الأمر الذي يعزز النمو وي�ضاعف الفر�ص.
�ست�صبح دولة الإمارات �أحد �أف�ضل الأماكن يف العامل ملمار�سة الأعمال.
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العن�رص الرابع
)م ّتحدون يف الرخاء(
جودة حياة عالية يف بيئة معطاءة م�ستدامة
�إماراتي��ون يتمتع��ون برغ��د العي���ش ،ويهن���ؤون بحي��اة مدي��دة وب�صح��ة
موف��ورة ،ويحظ��ون بنظ��ام تعليم��ي م��ن الط��راز الأول ،ومن��ط حي��اة
متكام��ل تع��ززه خدم��ات حكومي��ة متمي��زة ،وترثي��ه �أن�ش��طة
اجتماعي��ة وثقافي��ة متنوع��ة يف حمي��ط �س��ليم وبيئ��ة طبيعي��ة
غني��ة.
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4.1

حياة �صح ّية مديدة
الــر�ؤيــة
تتطلع الإمارات �إىل حياة مديدة
و�صحة جيدة جلميع مواطنيها من
خالل فر�صهم املت�ساوية يف احل�صول
على خدمات �صحية وعالجية ترقى
لأف�ضل امل�ستويات العاملية مع
الرتكيز على زيادة الوعي حول املخاطر
ال�صحية و�ضمان الوقاية منها.
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�إن احل�صول على اخلدمات الطبية الأ�سا�سية ال�شاملة متاح للإماراتيني كافة ،وتوا�صل الإمارات اال�ستثمار يف البنية التحتية
الطبية ،وتوفري خربات عاملية وخدمات عالية اجلودة تلبي التوقّعات املتنامية للمواطنني.
�إن الإلتزام احلكومي التام بجودة النظام ال�صحي ي�ضمن و�صول كل �إماراتي �إىل اخلدمات ال�صحية التي يحتاجها ،وت�ؤدي
فعالة ملكافحة الأمرا�ض التي يعاين منها املواطنون ،ال �سيما ال�سائدة
الإمارات دورا ً ا�ستباقيا ً يف تطوير �أ�ساليب جديدة ّ
والوراثية منها ،عرب دعم الأبحاث الطبية احلديثة.
بالرغم من اعتبار �شفاء املر�ضى �أولوية ق�صوى ،تظل الوقاية خريا ً من العالج ،لذا تعكف الإمارات على م�ضاعفة جهودها يف
للتدخل املبكر
مكافحة الأمرا�ض النا�شئة عن �أ�سلوب احلياة غري ال�سليم ،والأمرا�ض الناجتة عن العادات ال�سيئة ،حيث ميكن
ّ
وت�شجيع العادات ال�صحية ال�سليمة �أن يزيد من فر�ص التم ّتع بحياة �أف�ضل ،وتعمل احلكومة بال كلل للق�ضاء على ُم�سببات
الأمرا�ض التي تتف�شى نتيجة تلوث املحيط البيئي.

4.2

نظام تعليمي من الطراز الأوّل
الــر�ؤيــة
وم�ستعدين �أمت ّ اال�ستعداد
تعمل مدار�سنا على تن�شئة �إماراتيني ذوي �شخ�صيات متكاملة واثقني بقدراتهم ال�شخ�صية،
ّ
ملرحلة الن�ضوج ،حيث يقوم املعلمون بغر�س قيم ديننا املعتدل ،وهويتنا الوطنية ،فينمو كل جيل جديد وهو جاهز بدافع ذاتي
وم�س�ؤولية وطنية لأداء دور ن�شط و�إيجابي يف املجتمع.
ي�ضع وطننا ويحقق �أهدافا ً تعليمية دائمة الطموح� .إن املناهج الوطنية املتطورة تذهب �أبعد من تزويد الطلبة باملعرفة
وتتجاوز التلقني �إىل التفكري النقدي والقدرات العملية ،حيث يتزودون باملهارات واملعارف الأ�سا�سية التي يتط ّلبها الع�رص،
املوحدة مما ي�ضعهم على قدم امل�ساواة مع الطلبة
وبف�ضل هذا كله �سيحقق �أبنا�ؤنا الدرجات العالية يف االمتحانات الدولية
َّ
املتقدمة.
يف الدول
ّ
ت�شجع الإمارات مواطنيها على النهو�ض ب�إمكاناتهم �إىل �أق�صى حد ممكن ،من خالل اال�ستمرار يف التعليم اجلامعي وااللتحاق
ّ
معدالت الت�رسّب املدر�سي ،وترتفع ن�سب االلتحاق باجلامعات وي�صعد مزيد من �أبنا�ؤنا
باملراحل الدرا�سية العليا ،وتنخف�ض
ّ
وبناتنا �إىل �أعلى �سلم التعليم ،و�إىل الدرا�سات العليا ،وتختار �أغلبية خريجي الثانوية العامة �إكمال التعليم ،فيما يح�صل
الذين يرتكون املدر�سة يف وقت مبكر على �أ�شكال �أخرى من الدعم كالتدريب املهني.

يحظى الإماراتيون بفر�ص مت�ساوية
يف احل�صول على تعليم من الطراز
الأوّل ،يرفع حت�صيلهم العلمي ويو�سع
مداركهم وي�صقل �شخ�صياتهم
غنى وتكامالً ،ويطلق
لتكون �أكرث
ً
�إمكاناتهم كاملة لي�ساهموا
بفعالية يف حياة جمتمعهم.

اخلا�صة يف النظام
ي� ّؤمن النظام التعليمي فر�صا ً مت�ساوية جلميع الطلبة ت�ؤدي �إىل نتائج متوازنة ،كما يدمج ذوي االحتياجات
ّ
التعليمي مع توفري برامج دعم ومرافق منا�سبة.
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4.3

�أ�سلوب حياة متكا ِ
مل
الــر�ؤيــة
توفر الإمارات �أعلى م�ستويات جودة
احلياة ،تقوم على بيئة اجتماعية
وثقافية غنية ،وخدمات حكومية
متميزة ،وبنية حتتية عاملية امل�ستوى.

تخولهم اال�ستمتاع بحياة متكاملة
غنية
ت� ّؤمن احلكومة الإماراتية ملواطنيها بنية حتتية وخدمات وبيئة اجتماعية وثقافية
ّ
ّ
و ُمر�ضية.
حتر�ص الإمارات على �إثراء حياة الأفراد يف بيئة غنية ب�أن�شطتها الثقافية االجتماعية الريا�ضية والرتفيهية ،حيث تقوم
فعالة �إىل جانب املنا�سبات واملهرجانات واملعار�ض التي تُنظمها اجلهات املجتمعية واخلا�صة.
احلكومة بتوفري �أن�شطة ومبادرات ّ
تقدم احلكومة خدمات متميزة تركز على املتعاملني ،وت�شهد حت�سينات م�ستمرة وتخ�ضع جودتها �إىل �إ�رشاف مكثف ،ومن
تقدم للمواطنني قنوات خدمات ر�سمية ت�ستجيب
�ش�أن احلكومة الإلكرتونية التفاعلية �أن ت�سهل املعامالت احلكومية و�أن
ّ
ملتط ّلباتهم بامتياز.
تلبي البنى التحتية واملرافق القائمة على املعايري العاملية االحتياجات الأ�سا�سية للأفراد والأعمال ،وتعزز تناف�سية وطننا كمركز
رائد عاملياً ،وب�صفتها منوذجا للمرونة والرتابط ،حت�صد الدولة ثمار �أنظمتها التجارية والتقنية الداعمة ملمار�سة الأعمال يف
�أرجاء الإمارات كافة ك�شبكات النقل واالت�صاالت ،كما تعتمد على مرافق عامة عالية اجلودة لإمدادها باالحتياجات الكافية
من الطاقة واملياه.
وبهذا تعزز الإمارات من �سمعتها الطيبة كبيئة جاذبة للأعمال واال�ستثمار ،وكدولة يطيب العي�ش فيها.
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4.4

حماية الطبيعة
الــر�ؤيــة

ّ
التحديات البيئية امل�شرتكة التي تواجه الب�رشية جمعاء ،نعمل جاهدين على دعم املبادرات الدولية الهادفة �إىل حماية
ظل
يف
ّ
البيئة لأننا ندرك م�س�ؤوليتنا جتاه العامل.
تلتزم الإمارات ب�صفتها جزءا ً من الن�سيج العاملي بامل�شاركة يف تطوير وتطبيق احللول املبتكرة حلماية البيئة و�ضمان
ِ
املقت�صدة للطاقة يف تعزيز دور الإمارات يف الثورة اخل�رضاء ويف احلد من
ا�ستدامتها ،حيث ت�ساهم التكنولوجيا احلديثة
انبعاثات الكربون الناجتة عن �أن�شطتها ،كما تعمل الإمارات على االرتقاء يف احلفاظ على البيئة من خالل ن�رش الوعي البيئي
وترويج ال�سلوكات امل�س�ؤولة بني الإماراتيني.
حدة ت�أثري التغريات املناخية بهدف حماية بيئتنا جليل اليوم والغد ،فتحافظ على البيئة
تعكف الإمارات على التخفيف من ّ
الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأن�شطة الب�رشية عامليا ً وحملياً ،عرب التدابري الوقائية كتخفي�ض االنبعاثات
الطبيعية
ّ
ّ
التو�سع املدين.
اله�شة من
الكربونية ،وعرب التدابري التنظيمية التي حتمي الأنظمة البيئية
ّ

تت�صدر الإمارات يف جمال الثورة
اخل�رضاء ،وتعي م�س�ؤوليتها يف
حماية الطبيعة واحلد من ت�أثري التغري
املناخي يف املحيط احل�رضي والنظام
البيئي بهدف توريث الأجيال القادمة
بيئة م�ستدامة.

حق جيل اليوم
كما تقوم احلكومة بحماية الإماراتيني يف حال وقوع الكوارث البيئية �سواء كانت طبيعية �أو ب�رشية ،وت�ضمن ّ
ال�صحة.
والغد يف الهواء النظيف واملياه النقية ،وتقي املواطنني من الأخطار البيئية امل�ؤثرة يف
ّ
�إن ا�ستباق الأحداث وتوقع ما �سنواجهه يف امل�ستقبل واملبادرة بوعي جتاه م�س�ؤولياتنا اجلماعية ،تخولنا احلفاظ على �أ�سلوب
حياتنا املالئم واال�ستمرار يف تعزيزه.
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