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“ستواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة اتباع نهجها
الثقافي في التعامل مع دول العالم والدعوة إلحقاق
ضطهدين وبناء جسور المحبة والتعاون
للم َ
الحق والعدل ُ
ليع َّم السالم
والتالقي بين شعوب العالم المختلفة ُ
واإلزدهار على البشرية جمعاء”.
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة (حفظه الله)

"دولتنا تؤمن بأهمية التعاضد والتآزر بين دول العالم كافة
ونحرص أن تكون دولتنا عضوا فعاال في المجتمع الدولي من
خالل توجيه المساعدات الخارجية التي تقدمها الى األولويات
العالمية التي تحددها منظمات التنمية واالغاثة الدولية
وتتالقى مع االهداف اإلنمائية المتمثلة في مكافحة الفقر
والجهل والمرض".
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي (رعاه الله)

"لدى صياغتها نهجها الخاص في تقديم المساعدات
الخارجية ،تبنت دولة اإلمارات العربية المتحدة فكرة التنمية
المستدامة التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان رحمه الله ،والتي تعد الرؤية واألساس
الذي قامت عليه دولتنا ،ثم نقلت ذلك إلى النطاق
العالمي ،وال تزال بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفية لهذا النهج التنموي
االنساني لما فيه خير وصالح البشرية جمعاء".
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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مقدمـــــــــــة

يتزامن اإلصدار الحادي عشر من التقرير السنوي للمساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة هذا العام مع إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
ً
عاما للتسامح " كإمتداد لعام زايد وعام الخير؛
"حفظه الله" عام  " 2019في دولة اإلمارات "
ً
جسرا للتواصل والتالقي
واستكماال للنهج الذي تبنته دولة اإلمارات منذ تأسيسها في أن تكون
ً
بين شعوب العالم وثقافاته في بيئة منفتحة وقائمة على االحترام ونبذ التطرف وتقبل اآلخر.

وقد جاء التقرير ليلقي الضوء على نتائج جهود التعاون االنمائي الدولي ،والمساعدات
اإلنسانية ،والتنموية ،التي قدمتها دولة اإلمارات خالل العام ،وأثرها في تحقيق رفاهية
الشعوب المستفيدة و تلبية احتياجاتها األساسية ،بما ينعكس على دعم االزدهار والسالم
والعالمي ،وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وأهدافها
السبعة عشر التنموية.
ويتناول التقرير ،الذي تنشره وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
التوثيق المنهجي وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لمختلف األنشطة واالنجازات
للجهات المانحة اإلماراتية والتي تزيد عن  40جهة مانحة ،بما في ذلك الجهات المتمثلة في
ً
وانتهاجا لما نصت علىه سياسة المساعدات الخارجية
حكومة اإلمارات على مدار العام ،2019
لدولة اإلمارات لألعوام ( ،)2021-2017ووصوال إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في
تسجيل جميع مجاالت أنشطة المساعدات الخارجية وقطاعاتها.
ً
عددا من المقاالت و"قصص النجاح" التي تساهم في إلقاء
وإضافة إلى ذلك ،يتضمن التقرير
الضوء بطريقة عملية على الجهود االنسانية والتنموية التي قدمتها دولة اإلمارات إلى العالم
في العديد من القضايا الهامة والمحورية ،كدعم للصناديق الدولية المعنية بمكافحة األمراض
المستوطنة ،ودعم مبادرة الشراكة العالمية للتعليم ،ودعم مبادرات تمكين النساء والفتيات،
ودعم المشاريع الصغيرة ،ودعم برامج االستقرار في دول المنطقة ،ودعم حلول توفير الطاقة
المتجددة في الدول الجزرية.

تم تمويل طريق باكو الدائري السريع في أذربيجان بواسطة
صندوق أبوظبي للتنمية ،بطول إجمالي يبلغ حوالي
 21كم .يضم المشروع  4تقاطعات بعدة مستويات،
باإلضافة إلى الجسور والمعابر الالزمة لسالمة الطريق،
ونظام لتصريف مياه األمطار وشبكة إنارة الطريق.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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ويحتوى هذا التقرير على �ستة ف�صول ،بالإ�ضافة �إىل خرائط ور�سوم بيانية �إح�صائية ،و�أخرى تو�ضيحية ،لعر�ض البيانات والعالقات التي تربط بينها وما حتويه من دالالت،
1
وذلك بطريقة مب�سطة ل�ضمان �سهولة و�صول املعلومة للقارئ املتخ�ص�ص والعادي .

1

المساعدات الخارجية
اإلماراتية في أرقام
الفصل الثاني

الفصل األول

الفصل الرابع

التركيز الجغرافي
للمساعـدات الـخارجية
المقدمة من دولة اإلمارات

دعم دولة االمارات
العربية المتحدة الموجّ ه
لتحقيق األهداف
العالمية للتنمية
المستدامة

الفصل الثالث

2

3

4

المساعدات
اإلنسانية المقدمة
من دولة اإلمارات

5

الفصل الخامس

الجهات المانحة
اإلماراتية

6

المساعدات اإلنمائية
الرسمية لدولة اإلمارات
الفصل السادس

يتناول الف�صل الأول :عر�ض �أرقام امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية ب�شكل خمت�صر ،مبا يوفر
�إطالله �سريعة على �أهم �إجنازات دولة الإمارات
كدولة مانحة ،ومنا�صرة للق�ضايا العاملية،
والتوجهات العامة للم�ساعدات ،وامل�ساعدات
الإن�سانية واال�ستجابة حلاالت الطوارئ ،وفئات
امل�ساعدات ،وقطاعاتها و�أنواع التمويل ،و�أهم الدول
امل�ستفيدة وم�ستوايتها الداخلية ،وم�صادر التمويل،
و�أ�شكالها ،و�أهم اجلهات املانحة الإماراتية  .
يو�ضح الف�صل الثاين :دعم دولة الإمارات
لأهداف التنمية امل�ستدامة وقطاعات امل�ساعدة
التابعة لها ،واجلهود املبذولة لتحقيق كل هدف
من الأهداف ال�سبعة ع�شر ،التي ت�ساهم يف الق�ضاء
على الفقر العاملي ،وحتقيق التنمية امل�ستدامة يف
الدول امل�ستفيدة ،ب�إ�ستخدام منهجية ربط كل �سجل
مل�شروع امل�ساعدات اخلارجية ب�أحد �أهداف التنمية
امل�ستدامة.

ي�ستعر�ض  الف�صل الثالث :بيان امل�ساعدات
الإن�سانية التي قدمتها دولة االمارات خالل العام،
وم�ساهماتها يف خمتلف القطاعات الإن�سانية
وحاالت الطوارئ ،واالنت�شار اجلغرايف للم�ساعدات،
و�أهم الدول امل�ستفيدة ،و اجلهات الإماراتية املانحة
والداعمة للم�ساعدات الإن�سانية يف العامل ،وكيفية
تنفيذ امل�ساعدات عرب عدة طرق وو�سائل ،ل�ضمان
فعالية اال�ستجابة الإن�سانية.
يو�ضح الف�صل الرابع :النطاق اجلغرايف لتوزيع
امل�ساعدات الإماراتية ،على م�ستوى الدول واملناطق
اجلغرافية ،و�أي�ضا حتليل الدعم الذي قدمته دولة
الإمارات �إىل الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة؛
كالبلدان الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية،
والدول اجلزرية ال�صغرية النامية� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،مت تناول مبزيد من التف�صيل لأن�شطة
امل�ساعدات اخلارجية ،التي نفذتها دولة الإمارات
يف عدد من الدول كمحور الرتكيز  .

يتناول الف�صل اخلام�س :توثيق �أن�شطة اجلهات
املانحة للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،يف العمل
الإن�ساين ،والتنموي ،واخلريي الإماراتي،والتي
ت�شمل العديد من فئات وم�ؤ�س�سات دولة الإمارات؛
وي�أتي على ر�أ�سها امل�ساعدات احلكومية �إىل جانب
 40جهة مانحة �إماراتية �أخرى ،ما بني جمعيات،
وم�ؤ�س�سات ،و�صناديق تنموية وخريية ،وم�ؤ�س�سات
�إن�سانية ،و�شركات �أعمال �إماراتية من القطاع
اخلا�ص.
يقدم الف�صل ال�ساد�س� :شرح ًا للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات ،وفق املعايري  
التي و�ضعتها جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،من خالل
بيان قيمة املدفوعات ،و ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية،
والتوزيع ح�سب م�ستوى الدخل ،و نوع التمويل،
والقطاعات� ،إ�ضافة �إىل االلتزامات املتعلقة بتقدمي
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية.

13

12

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2019

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

أخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة على عاتقها دعم الدول
الشقيقة والصديقة ،سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع

التنموية أو من خالل االستجابة اإلنسانية للكوارث واألزمات،
وبما يدعم االزدهار واالستقرار في هذه الدول ،والتخفيف من

حدة المعاناة اإلنسانية فيها ،وبالتعاون مع الشركاء اإلقليميين

والدوليين ووكاالت األمم المتحدة العاملة في المجالين اإلنساني

والتنموي .فخالل العام  ،2019بلغت قيمة المساعدات الخارجية

اإلماراتية  29.4مليار درهم إماراتي ( 8مليار دوالر أمريكي) ،بزيادة
قدرها  782مليون درهم إماراتي ( 213مليون دوالر أمريكي)،

مقارنة بالعام .2018

1

لمحة عامة:
المساعدات الخارجية
اإلماراتية في أرقام
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وقيا�س ًا جلهود امل�ساعدات الإماراتية كم�ساعدات
�إمنائية ر�سمية ،وفق املعايري اجلديدة ،التي �أقرتها
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية يف عام  ،2018لقيا�س جهود
املانحني يف امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ب�شكل �أكرث
دقة ،ا�ستناد ًا على منهجية “مكافئ املنح” ،فقد
بلغت امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات
 8.19مليار درهم �إماراتي ( 2.2مليار دوالر
�أمريكي) ،وهي متثل  ٪0.55من الدخل القومي
الإجمايل لدولة الإمارات يف عام   .2019وعلى

الرغم من �أن الن�سبة مل تتجاوز ن�سبة  0.7يف املائة،
التي حددتها الأمم املتحدة؛ �إال �أن دولة الإمارات
حافظت على مكانتها للعام الثامن على التوايل
�ضمن �أهم ع�شر كبار مانحني للم�ساعدات االمنائية
الر�سمية ن�سبة �إىل الدخل القومي الإجمايل ،ويف
املرتبة العا�شرة عاملي ًا ،وت�سبق دول كثرية مثل
فرن�سا ،و�سوي�سرا ،وبلجيكا ،وغريها من الدول .
وخالل العام  ،2019ا�ستمرت دولة الإمارات
يف تقدمي الدعم ملجموعة الدول الأكرث احتياج ًا،

المساعدات الخارجية 2019

وتخ�صي�ص  نحو  58.02يف املئة من م�ساعداتها
الإمنائية الر�سمية ( 4.75مليار درهم �إماراتي،
�أي  1.29مليار دوالر �أمريكي) لدعم  40دولة من
فئة البلدان الأقل منو ًا؛ متجاوزة يف ذلك تقريب ًا
ثالث �أ�ضعاف الن�سبة ،التي �أو�صت الأمم املتحدة
بتوجيهها مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا ( 0.15يف
املئة –  0.20يف املئة) من ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل   .

أ .مقتطفات من إنجازات دولة اإلمارات كدولة مانحة

ميتد تاريخ امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ملا يقرب
من خم�سة عقود ،فقد بد�أ مع ت�أ�سي�س دولة الإمارات
يف العام  .1971ومنذ ذلك التاريخ ا�ستمرت دولة
الإمارات يف تقدمي العطاء غري امل�شروط على
ال�صعيد العاملي لدعم النمو االقت�صادي يف البلدان
النامية ،وتوفري اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية
للمجتمعات املحلية ،التي حتتاج ظروفها املعي�شية
�إىل حت�سني ،نحو احلد من الفقر ،مع الرتكيز على

الفئات املهم�شة من الن�ساء والأطفال ،خا�صة �أثناء
الكوارث الطبيعية ويف مناطق ال�صراع .
وقد �شهدت ال�سنوات الأخرية زيادة كبرية يف
التحديات الإن�سانية والتنموية ،يف ظل الأزمات
والكوارث التي ي�شهدها العامل   ،خا�صة مبنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،والتي ت�أوي �أكرث
من ن�صف الالجئني والنازحني يف العامل  .ومن

�أهداف التنمية امل�ستدامة ،ومواجهة التحديات العاملية
كالفقر واجلوع وعدم امل�ساواة� ،إىل جانب التغري
املناخي وتعزيز االبتكار واال�ستهالك امل�ستدام عرب
تقدمي احللول املنا�سبة حلماية كوكب الأر�ض ،و�ضمان
متتُّع جميع ال�شعوب باالزدهار وال�سالم والعدالة بحلول
عام  .2030

لالجئني الروهينغا يف خميمات الإيواء  .فخالل
العام مت �إطالق حملة “من الإمارات لأطفال ون�ساء
الروهينغا” ،والتي اعتربت مبثابة مرحلة جديدة يف
التعامل مع �أزمة الالجئني الروهينغا ،مت من خاللها
تفعيل االنتقال من حالة اال�ستجابة الطارئة �إىل حالة
مواجهات التداعيات واالحتياجات املتزايدة يف جمال
ال�صحة ،والتعليم ،وتوفري الغذاء ،واملاء ،وخدمات
ال�صرف ال�صحي ،لنحو  1,2مليون الجئ غالبيتهم
العظمى من الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن.

وخالل عام  ،2019ا�ستمرت دولة الإمارات يف قيادة
احلراك الإقليمي الدويل امل�ؤثر للتخفيف من معاناة
الالجئني الروهينغا يف بنجالدي�ش ،وحت�سني ظروفهم
املعي�شية؛ من خالل تنفيذ املبادرات واحلمالت كما مت تد�شني حملة ال�شيخة فاطمة الإن�سانية لعالج
الإن�سانية التي ت�ستهدف توفري مقومات العي�ش الكرمي الآالف من الن�ساء والأطفال من الجئي الروهينغا

هنا كانت اال�ستجابة النوعية ال�سريعة من دولة
الإمارات ،مب�ضاعفة جهودها التنموية وجماالت
الإغاثة الإن�سانية املبا�شرة وال�سريعة حلاالت
الطوارئ مل�ساعدة الأ�شخا�ص يف جميع �أنحاء العامل؛
ف�ض ًال عن امل�ساهمات املقدمة �إىل املنظمات متعددة
الأطراف للتخفيف من معاناة ال�شعوب املنكوبة،
مما يجعلها واحدة من �أكرث املانحني يف جمال
الإغاثة الإن�سانية.

مناصرة القضايا العالمية

ا�ستكما ًال للدور التنموي والإن�ساين لدولة الإمارات
على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،ف�إن �سيا�سة
امل�ساعدات اخلارجية ت�ضع ن�صب �أعينها الأخذ
بزمام املبادرة نحو قيادة اجلهود العاملية ملنا�صرة
الق�ضايا واملو�ضوعات العاملية الهادفة حت�سني حياة
املجتمعات الأقل حظ ًا وتخفيف حدة الفقر بها،
ودعم الأطفال ،ومتكني الن�ساء والفتيات ،وق�ضايا
املناخ واال�ستدامة البيئية .
وعلى �صعيد ق�ضايا التمكني االقت�صادي للن�ساء
عاملي ًا ،فقد �شاركت دولة الإمارات خالل العام
 ،2019يف �إطالق ثالث برامج �ضمن �صندوق
رائدات الأعمال مع البنك الدويل (،)WeFi
لتنفيذ م�شاريع يف  37دولة حول العامل ذات �صلة
بتمكني رائدات الأعمال  .ومن املبادرات :مبادرة
برنامج بنك التنمية الأفريقي حتت م�سمى م�شروع
“ العمل املايل الإيجابي من �أجل املر�أة يف �أفريقيا،
وي�ستهدف  21دولة �إفريقية ،ومن املتوقع �أن ت�ستفيد
منه � 40ألف امر�أة من �صاحبات امل�شاريع ال�صغرية
من الربنامج ،و توظيف � 35ألف امر�أة؛ و�أي�ضا
مبادرة بنك التنمية للبلدان الأمريكية ،حتت م�سمى
م�شروع “رائدات الأعمال �أمريكا الالتينية ودول
البحر الكاريبي ،والذي ي�ستهدف  67,138امر�أة
من  6دول .و�أخري ًا ،مبادرة البنك الأوروبي للإن�شاء
والتعمري حتت م�سمى “Women of the

 ”Steppeوت�ستهدف املبادرة  4دول وهي جمهورية
قريغيز�ستان ومنغوليا وطاجيك�ستان و�أوزباك�ستان،
من املتوقع �أن ت�ستفيد   7499امر�أة من الربنامج .
كما �شاركت دولة الإمارات يف ا�ست�ضافة م�ؤمتر
انهاء العنف اجلن�سي القائم على نوع اجلن�س
يف ال�صراعات الإن�سانية يف �أو�سلو بالتعاون مع
الرنويج ،والعراق ،وال�صومال ،وهيئة ال�صليب
الأحمر ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان؛ واالعالن
عن تعهد دولة االمارات مببلغ ( )10مليون دوالر
�أمريكي ،وتقدمي خطة العمل لدولة االمارات لدعم
هذا امللف ،والتي ت�شمل الربامج وامل�شاريع ملدة
عامني .
وا�ستمرار ًا جلهود دولة الإمارات يف دعم اجلهود
الدولية من �أجل التخل�ص من �شلل الإطفال ،فقد
وا�صلت دولة الإمارات جهودها للق�ضاء على املر�ض 
من خالل برنامج الإمارات للتطعيم �ضد �شلل
الأطفال ،الذي جنح منذ عام  2014وحتى نهاية
�شهر �أكتوبر عام  ،2019ب�إعطاء  418ماليني
جرعة تطعيم �ضد مر�ض  �شلل الأطفال لأكرث من
 71مليون طفلباك�ستاين .
وعلى خطى الأعوام ال�سابقة ،برزت دولة الإمارات
باعتبارها واحدة من �أهم الدول املنا�صرة لتوفري

حلول الطاقة البديلة واملتجددة على م�ستوى العامل،
ومواجهة تداعيات التغري املناخي ،وخا�صة دعم
الدول اجلزرية مثل جزر الكاريبي وجزر املحيط
الهادئ نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة؛ فقد �أ�س�ست
الإمارات �صندوقني لتوفري احللول ودعم برامج
الطاقة املتجددة للدول اجلزرية  .وخالل العام
 ،2019و�ضمن اجلهود املتوا�صلة لدولة الإمارات يف
م�ساندة الدول اجلزرية ال�صغرية ،مت الإعالن عن
الدفعة الأخرية من امل�شاريع لدول الكاريبي �ضمن
�صندوق ال�شراكة بني الإمارات والكاريبي مل�شاريع
الطاقة املتجددة ،كما مت اختتام برامج تدريب دول
املحيط الهادئ من �ضمن �صندوق ال�شراكة بني
الإمارات واملحيط الهادئ مل�شاريع الطاقة املتجددة،
وذلك على  هام�ش اجتماعات ايرينا .2019
كما �شهد عام  ،2019ا�ست�ضافة الإمارات لعدد
من الفعاليات الهامة الباحثة عن حلول للم�شكالت
الإن�سانية والتنموية الدولية ،من �أهمها ا�ست�ضافة
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للمعرفة “قمة املعرفة”
بدورتها ال�ساد�سة حتت �شعار “املعرفة لتحقيق
التنمية امل�ستدامة”  .وتعد القمة احلدث املعريف
الأبرز على م�ستوى العامل ،الذي يهدف �إىل تقدمي
من�صة معرفية عاملية ،جتمع اخلرباء واملتخ�ص�صني
و�صناع القرار من خمتلف دول العامل حتت �سقف
واحد؛ ملناق�شة الدور الهام للمعرفة يف حتقيق

بعض المستفيدين من المشاريع التعليمية لمؤسسة دبي العطاء في كولومبيا.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء

ب�إ�شراف فريق طبي �إماراتي بنجالدي�شي تطوعي
م�شرتك  .وقد جاءت احلملة مببادرة �إن�سانية
م�شرتكة من عدد من اجلهات املانحة من الإمارات
وبنجالدي�ش ،يف منوذج مميز ومبتكر يقدم خدمات
تطوعية ت�شخي�صية وعالجية ووقائية جمانية للمر�ضى
الالجئني ،بغ�ض النظر عن اللون �أو اجلن�س �أو الديانة
�أو املذهب .
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2019

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ب .مقارنة المساعدات الخارجية المدفوعة ،والمساعدات اإلنمائية الرسمية

نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية إلى الدخل القومي اإلجمالي

ات�ساق ًا جلهود امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
مع املعايري الدولية ذات ال�صلة بقيا�س جهود
املانحني الدوليني للم�ساعدات اخلارجية ،والتي
يتم احت�سابها وفق ًا للمعايري التي حددتها الأمم
املتحدة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل
القومي الإجمايل بن�سبة  0.7يف املئة؛ فقد حافظت
الإمارات على حتقيق ما يفوق تلك الن�سبة منذ العام
 2013وحتى العام  ،2018وت�صدرها املراتب

الأوىل �ضمن قائمة �أهم املانحني الدولني ن�سبة �إىل
الدخل القومي االجمايل؛ �إلإ �أنه يف عام  ، 2019مل
ت�صل ن�سبة امل�ساعدات االمنائية الر�سمية الإماراتية
ن�سبة �إىل دخلها القومي االجمايل الن�سبة
امل�ستهدفة .ولكن على الرغم من ذلك فقد حافظت
الإمارات على مكانتها لل�سنة الثامنة على التوايل
�ضمن �أهم ع�شر كبار مانحني للم�ساعدات االمنائية
الر�سمية ن�سبة �إىل الدخل القومي الإجمايل ،يف

املرتبة العا�شرة مببلغ  8.19مليار درهم �إماراتي
( 2.2مليار دوالر �أمريكي) وهي متثل ٪0.55
من الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات
العربية املتحدة يف عام  .2019وت�سبق دول كثرية
من املانحني الرئي�سيني على م�ستوى العامل من
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية؛ مثل فرن�سا ،و�سوي�سرا،
وبلجيكا ،وغريها من الدول.

الشكل  :1الدول المانحة الرائدة
صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2019-2017

اتبعت دولة الإمارات منهج ًا لتوثيق امل�ساعدات
اخلارجية ،ميكن من خالله ا�شتقاق نوعني من
اح�صاءات امل�ساعدات وفق الغر�ض من اال�ستخدام:
النوع الأول ،اح�صاءات تتعلق ب�أغرا�ض  املقارنات
الدولية حتت م�سمى “ امل�ساعدات االمنائية
الر�سمية” والتي فيها يتم ح�ساب امل�ساعدات
لأغرا�ض املقارنة املعيارية الدولية وفق املعايري التي
و�ضعتها جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية   .والنوع الثاين يتيح
اح�صاءات امل�ساعدات وفق املفهوم املو�سع حتت
م�سمى امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة (اخت�صار ًا
امل�ساعدات اخلارجية) والذي ي�شمل املبالغ املقدمة

القرو�ض غري املي�سرة ،وم�ساهمات القطاع اخلا�ص 
الإماراتي ،وزيادة حجم الأن�شطة الثقافية واخلريية
التي تنفذها امل�ساعدت الإماراتية.

من القطاع اخلا�ص  الإماراتي ،وكذلك الربامج
اخلريية ذات الطابع الثقايف والديني للدولة
املانحة ،والتي ال تدخل �ضمن "امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية".

وخالل �صفحات التقرير يتم ا�ستخدام املفهوم
املو�سع للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،يف كافة
التحليالت  ،وعندما ُيراد الإ�شارة �إىل امل�ساعدة
االمنائية الر�سمية فيتم بيان ذلك �صراحة .راجع
امللحق  2لالطالع على مزيد من التفا�صيل عن
املقارنات بني طرق امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات وامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية).

وخالل عام  2019بلغت القيمة االجمالية
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية  29.4مليار درهم
�إماراتي ( 8مليار دوالر �أمريكي) ،بينما بلغت قيمة
امل�ساعدات االمنائية الر�سمية الإماراتية  8.19مليار
درهم �إماراتي ( 2.2مليار دوالر �أمريكي) ،ويعزو  
الفرق بني رقمي امل�ساعدات ،الذي بلغ  21.21مليار
درهم �إماراتي ( 5.8مليار دوالر)� ،إىل �أن�شطة

الشكل  :2إجمالي المساعدات المدفوعة ونسبتها من صافي الدخل القومي اإلجمالي لدولة اإلمارات
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2019-2017
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تجاوزت هدف األمم المتحدة (بجعل نسبة المساعدة
اإلنمائية الرسمية  %0.7من الدخل القومي)

امل�صدر:جلنةامل�ساعداتالإمنائيةالتابعةملنظمةالتعاونالإقت�صاديوالتنمية

2018
لم تتجاوز هدف األمم المتحدة (بجعل نسبة المساعدة
اإلنمائية الرسمية  %0.7من الدخل القومي)

*2019
المدفوع (مليون دوالر أمريكي)
مكافئ المنح من المساعدات اإلنمائية الرسمية

* بيانات �أولية ح�سب جلنة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية
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8,005.0
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3,863.4
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%0.55

مكافئ املنح من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية

1

1.10

تركيا

8,611.8

المساعدات الخارجية

2018
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2017

مكافئ املنح من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية

1

1.15

تركيا

8,765.5

صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية
ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

2018

2019

ً
نموا
الموجهة إلى البلدان األقل
نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية
َّ

يعد العام  ،2019ا�ستمرار ًا   لنهج امل�ساعدات
الإماراتية بااللتزام نحو الوفاء بالهدف العاملي
لدعم البلدان النامية مب�ساندة الدول الأكرث �ضعف ًا
وه�شا�شة ،من خالل الوفاء ب�شرط تخ�صي�ص ن�سبة
امل�ساعدات االمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي
االجمايل املوجهه �إىل البلدان الأقل منو ًا �إىل ما
يزيد عن الن�سبة املقرتحة من جلنة امل�ساعدة
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي بـ ـ ـ ـ

(  .)0.20-0.15فخالل العام ،خ�ص�صت دولة
الإمارات �أكرث من ن�صف م�ساعداتها الإمنائية
الر�سمية(  58يف املائة) ملجموعة الدول الأقل منو ًا
 ،بقيمة  4.75مليار درهم �إماراتي ( 1.29مليار
دوالر �أمريكي)  .
كما �أنه على مدى �أربعة �أعوام للفرتة (-2015
 ،)2018حافظت دولة الإمارات على ن�سبة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي

الإجمايل املقدمة مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا
مبتو�سط بلغ  0.41يف املئة ،وهي بذلك تكون
قد ارتفعت �إىل �أكرث من �ضعف الهدف العاملي
املتفق عليه ،للم�ساهمة يف اجلهود الدولية املبذولة
وم�ساندة حكومات تلك الدول للتغلب على العوائق
الهكلية ال�شديدة ،التي تواجها يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،وحتقيق الرخاء ل�شعوبها
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2019

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ً
نموا ،ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي
الشكل  :3إجمالي المدفوعات اإلماراتية المقدمة للبلدان األقل
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجمالي ،للفترة من )2019-2017

صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية
ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

المساعدات الخارجية

2017

2018

2019

%0.28

%0.67

%0.32

2018

2019

مكافئ املنح من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية

1,583.5

4,008.2

1,802.4

1,073.9

2,777.9

1,294.5

2017

المساعدات اإلنسانية واالستجابة لحاالت الطوارئ

تعد امل�ساعدات الإن�سانية� ،أحد �أهم مرتكزات
�سيا�سة م�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،وذراعها
الإن�ساين لإنقاذ �أرواح الب�شر وتخفيف معاناتهم
وحفظ كرامتهم ،يف ظل ما ي�شهده العامل حالي ًا من
ازدياد الأزمات الإن�سانية مبعدالت غري م�سبوقة .
كما �أن ا�سرتاتيجية دولة الإمارات للم�ساعدات
الإن�سانية جتمع بني اال�ستجابة املبا�شرة للأزمات
الطارئة ومن خالل تعزيز النظام العاملي االن�ساين؛
�إ�ضافة �إىل اال�سرت�شاد باملبادئ واملمار�سات الدولية
ال�سليمة للمنح االن�سانية ،التي �أقرتها واعتمدتها
جلنة امل�ساعدات االمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية يف هذا ال�ش�أن .
وخالل عام  2019بلغت قيمة امل�ساعدات
الإن�سانية الإماراتية  2.13مليار درهم �إماراتي
( 580.5مليون دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل  7.3يف
املائة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
يف العام  .وقد ا�ستحوذت قارة �آ�سيا مبفردها
على  85يف املائة من امل�ساعدات الإن�سانية يف
عام  ،2019نتيجة الدعم االن�ساين الكبري الذي
مت تقدميه لليمن ،والذي بلغ  1.38مليار درهم
�إماراتي( 376.8مليون دوالر �أمريكي) مبا ميثل
 76يف املائة من الدعم املقدم للقارة ،ويف ذات
الوقت ميثل ما يقرب من ثلثي �إجمايل امل�ساعدات
االن�سانية الإماراتية ( 65يف املائة) ،مبا يدل على

حر�ص  دولة الإمارات على التخفيف من املعاناة
الإن�سانية التي يواجها ال�شعب اليمني .كما �شملت
امل�ساعدات االن�سانية �أي�ضا تقدمي الدعم لل�شعب
الفل�سطيني مب�ساعدات ان�سانية بلغت قيمتها
 188.8مليون درهم �إماراتي ( 51.4مليون دوالر
�أمريكي) ،مبا ميثل  8.9يف املائة من امل�ساعدات
الإن�سانية خالل العام .
ويعد قطاع امل�ساعدات ال�سلعية من �أهم مكونات
امل�ساعدات االن�سانية ويف املرتبة الأوىل بقيمة
 1.13مليار درهم �إماراتي ( 307.6مليون دوالر
�أمريكي) ،ومبا يزيد عن ن�صف قيمة امل�ساعدات
( 53يف املائة) خالل العام   .2019ويف املرتبة
الثانية جاء قطاع التعليم يف حاالت الطوارئ
االن�سانية بقيمة  341مليون درهم �إماراتي
( 92.8مليون دوالر �إمريكي) وبن�سبة  16يف املائة،
ويف املرتبة الثالثة يف الأهمية جاء قطاع ال�صحة
يف حاالت الطوارئ الإن�سانية بقيمة  245.5مليون
درهم �إماراتي ( 66.8مليون دوالر �أمريكي)،
وبن�سبة  11.5يف املائة ،ويف املرتبة الرابعة جاء
قطاع دعم الربامج (خدمات الدعم والتن�سيق)
بقيمة  203.7مليون درهم �إماراتي( 55.5مليون
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  9.6يف املائة ،ثم قطاع
املياه وال�صحة العامة يف املرتبة اخلام�سة بقيمة
 102.3مليون درهم �إماراتي ( 27.9مليون

دوالر �أمريكي) وبن�سبة  4.8يف املائة ؛ وبذلك
متثل القطاعات اخلم�س ال�سابقة  95يف املائة من
اجمايل امل�ساعدات الإن�سانية خالل عام  . 2019
وقد �شاركت العديد من املنظمات ،والهيئات،
واجلمعيات يف تنفيذ امل�ساعدات الإن�سانية
الإماراتية ،فمنها على �سبيل املثال�( :أ) هيئات
وبرامج و�صناديق تابعة للأمم املتحدة ،كربنامج
االغذية العاملي ،و �صندوق الأمم املتحدة للطفولة،
ومنظمة ال�صحة العاملية ،ووكالة الأمم املتحدة
لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق
الأدنى؛ (ب) املنظمات املتعددة الأطراف الأخرى
كال�شراكة العاملية من �أجل التعليم؛ (ج) املنظمات
غري احلكومية الدولية كاللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر ،منظمة �إنقاذ الطفولة؛(د) املنظمات
غري احلكومية يف الدول امل�ستفيدة واملجتمع
املدين وت�شمل العديد من اجلمعيات اخلريية؛ (ه)
امل�ؤ�س�سات احلكومية الإماراتية ك�سفارات دولة
الإمارات؛ (و) امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية
والإن�سانية الإماراتية كهيئة الهالل الأحمر
الإماراتي ،وفريق الإغاثة الإماراتي .

ت .فئات المساعدات

تنق�سم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل ثالث
فئات :تنموية و�إن�سانية وخريية .وت�شري امل�ساعدات
التنموية �إىل "الربامج التي تهدف �إىل حت�سني
الرفاهية االقت�صادية �أو االجتماعية" .بينما ت�شري
امل�ساعدات الإن�سانية �إىل "الأن�شطة التي ت�سهم يف
�إنقاذ الأرواح ،مبا فيها اال�ستجابة حلاالت الطوارئ
وعمليات الإغاثة"  .وت�شمل امل�ساعدات اخلريية
"امل�شاريع ذات الطابع الديني �أو الثقايف" .
وتعد امل�ساعدات التنموية �أحد �أهم املرتكزات
للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،فخالل الفرتة
( )2019-2015بلغ متو�سط ن�سبة امل�ساعدات
التنموية لإجمايل امل�ساعدات  88.6يف املائة ،بقيمة
 119.46مليار درهم �إماراتي ( 32.52مليار
دوالر �أمريكي) ،وبتمويل على �شكل منح بن�سبة
 40.7يف املائة؛ بينما بلغت ن�سبة امل�ساعدات
الإن�سانية  9.5يف املائة بقيمة  12.8مليار درهم
�إماراتي ( 3.48مليار دوالر �أمريكي) ،والن�سبة

املتبقية  1.9يف املائة كانت من ن�صيب امل�ساعدات
اخلريية بقيمة  2.51مليار درهم �إماراتي
( 684مليون دوالر �أمريكي).
وتف�صي ًال خالل العام  ،2019بلغت قيمة
امل�ساعدات التنموية  26.85مليار درهم �إماراتي
( 7.31مليار دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل  91.3يف
املائة من �إجمايل امل�ساعدات ،ومبعدل منو  17يف
املائة مقارنة بالعام  .2018كما �شهد العام حتو ًال
من امل�ساعدات الإن�سانية نحو امل�ساعدات التنموية،
فخالل العام  2019بلغت ن�سبة امل�ساعدات
الإن�سانية  7.3يف املائة وبقيمة 2.13مليار درهم
�إماراتي ( 581مليون دوالر �أمريكي)مقارنة بن�سبة
 17.7يف املائة بقيمة  5.06مليار درهم �إماراتي
(1.38مليار دوالر �أمريكي) يف العام  .2018
وفيما يتعلق بامل�ساعدات اخلريية ،فهي ذات ن�سبة
ثابتة تقريب ًا يف امل�ساهمة يف �إجمايل امل�ساعدات
الإماراتية ،بن�سبة ال تتعدى  ٪2يف املتو�سط ،وذلك

نظر ًا لطبيعتها املرتكزة يف الأن�شطة الثقافية
والدينية مثل بناء امل�ساجد ،وت�سيري رحالت احلج،
و�إقامة موائد الإفطار للفقراء يف �شهر رم�ضان
املبارك .
وعلى م�ستوى ت�صنيف امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام
 ،2019التي بلغت قيمتها  8.19مليار درهم
�إماراتي ( 2.23مليار دوالر �أمريكي) ،فقد
�أخذت امل�ساعدات الإن�سانية ن�صيب ًا �أكرب يقرتب
من ربع قيمة امل�ساعدات ( 24.7يف املائة)
وامل�ساعدات التنموية ن�سبة  75.3يف املائة ،مقارنة
بن�سب  7.3يف املائة و 91.3يف املائة من �إجمايل
امل�ساعدات الإماراتية على التوايل يف ذات العام .
وعلى الرغم من ذلك تظل الن�سبة الغالبة يف
فئة امل�ساعدات الإماراتية �سواء كانت م�ساعدات
�إجمالية �أو م�ساعدات �إمنائية ر�سمية تقع يف فئة
امل�ساعدات التنموية .

الشكل  :4المبالغ المدفوعة (حسب فئة المساعدات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2017-2019
إجمالي المساعدات
اإلنمائية الرسمية

المساعدات الخارجية

مكافئ املنح من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية

2017

2018

2019

2017

2018

2019

5,469.3

7,791.9

8,005.0

4,330.0

3,863.4

2,231.3

4,967.2
356.0
146.1

%90.8
%6.5
%2.7

6,246.2
1,378.1
167.6

%80.2
%17.6
%2.2

7,310.8
580.5
113.6
تنموية

4,030.8
299.2
-

%91.3
%7.3
%1.4
إنسانية

%93
%7
خيرية

2,663.4
1,200.0
-

%69
%31
-

1,679.0
552.3
-

%75
%25
-
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المساعدات الخارجية 2019

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ث .أنواع التمويل

ب�صفة رئي�سية تنق�سم �أنواع التمويل املقدمة
كم�ساعدات خارجية امل�سجلة �ضمن هذا التقرير
�إىل منح وقرو�ض .وتُع ّرف القرو�ض ب�أنها التحويالت
التي تتحمل اجلهة املتلقية لها م�س�ؤولية الدَّين
القانوين نتيج ًة لها ،كقرو�ض  اال�ستثمار املمنوحة
للدول النامية� ،أو القرو�ض  املقدمة مل�صلحة
م�شروعات م�شرتكة مع اجلهة املتلقية؛ بينما
تع َّرف املنح ب�أنها عبارة عن حتويالت تتم يف �صورة
م�ساعدات نقدية �أو عينية ،وال تتحمل اجلهة املتلقية
لها م�س�ؤولية �أي دَين قانوين جتاهها.
ب�صفة عامة خالل عام  ،2019مت منح امل�ساعدات
الإماراتية على �شكل قرو�ض بن�سبة  63.6يف املائة
بقيمة  18.7مليار درهم �إماراتي ( 5.09مليار
دوالر �أمريكي) ،وعلى �شكل منح بن�سبة  36.4يف
املائة بقيمة  10.7مليار درهم �إماراتي ( 2.91مليار
دوالر �أمريكي)؛ ولكن على م�ستوى امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية الإماراتية ،التي بلغت قيمتها
 8.19مليار درهم �إماراتي( 2.23مليار دوالر
�أمريكي) ،فالو�ضع خمتلف ب�شكل كبري ل�صالح
التمويل عن طريق املنح التي بلغت  87.4يف املائة،
بقيمة  7.17مليار درهم �إماراتي( 1.95مليار

دوالر �أمريكي) مقارنة بن�سبة  12.6يف املائة
متويل عن طريق القرو�ض بقيمة  1.03مليار درهم
�إماراتي ( 280.2مليون دوالر �أمريكي)�  .أي �أن
ن�سبة التمويل باملنح يف امل�ساعدات الر�سمية تقريب ًا
� 2.4ضعف التمويل باملنح يف امل�ساعدات الإماراتية
الإجمالية .
وخالل فرتة اخلم�س �سنوات (،)2019-2015
كان يوجد تقارب ما بني متو�سط ن�سبة التمويل
على �شكل القرو�ض  واملنح ،بن�سبة ال  تزيد عن
 5يف املائة يف الهيكل العام للتمويل؛ فقد بلغت
ن�سبة التمويل للم�ساعدات عن طريق القرو�ض 
 52.5يف املائة ،بينما التمويل عن طريق املنح بلغ
 47.5يف املائة ،من �إجمايل قيمة امل�ساعدات التي
بلغت  134.77مليار درهم �إماراتي ( 36.69مليار
دوالر �أمريكي) .
وقد تنوعت ن�سب التمويل للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ما بني املنح والقرو�ض  وفق م�ستوى
الدخل للفئة امل�ستهدفة من امل�ساعدات خالل عام
2019؛ فعلي �سبيل املثال  مت متويل امل�ساعدات لفئة
البلدان الأقل منو ًا ،التي بلغت  6.62مليار درهم

�إماراتي ( 1.8مليار دوالر �أمريكي)على �شكل منح
بن�سبة  71يف املائة ،ومبا يقرتب من �ضعف الن�سبة
العامة لتمويل امل�ساعدات الإماراتية الإجمالية عن
طريق املنح ( 36.4يف املائة) خالل العام .ويتوافق
ذلك الهيكل من التمويل مع القدرات املالية لتلك
ال�شريحة من الدول ،التي تعاين من م�شاكل واعباء
اقت�صادية واجتماعية ،مبا ي�ستلزم زيادة ن�سبة
التمويل على �شكل منح .
ومن جهة �أخرى ،جند �أن ال�شريحة العليا من
متو�سط الدخل ،مت متويل امل�ساعدات الإماراتية
للفئة ،التي بلغت قيمتها  1.22مليار درهم �إماراتي
( 333مليون دوالر �أمريكي) على �شكل منح بن�سبة
 23.3يف املائة ون�سبة القرو�ض  76.7يف املائة .كما
�أن ن�سبة التمويل للم�ساعدات الإماراتية لل�شريحة
الدنيا من متو�سط الدخل عن طريق املنح بلغت
 14يف املائة ،والتمويل عن طريق القرو�ض  ن�سبة
 86يف املائة من �إجمايل قيمة امل�ساعدات للفئة التي
بلغت  15.28مليار درهم �إماراتي ( 4.16مليار
دوالر �أمريكي) ،وذلك خالل العام  .2019

الشكل  :5المبالغ المدفوعة (حسب نوع التمويل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017
المساعدات الخارجية
2017

2018

2019

5,469.3

7,791.9

8,005.0

3,665.8
1,803.5

%67.0
%33.0

4,789.8
3,002.1

إجمالي المساعدات
اإلنمائية الرسمية

4,330.0

2,898.2
1,431.8

%67
%33

2,912.1
5,092.9

%61.5
%38.5

%36.4
%63.6

مكافئ املنح من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية

3,863.4

3,756.7
106.7
منحة

2,231.3

1,951.1
280.2

%97
%3
قرض

%87
%13

مشروع سهل الغرب الزراعي بالمغرب .ساهم المشروع
التحول من الزراعة المعتمدة على مياه األمطار إلى
في
ّ
االعتماد على الري في مساحة قدرها  45,500هكتار
بشمال مدينة الرباط .شمل المشروع شبكات للري
والصرف ،وتمديد التوصيالت الكهربية ومحطات الضخ
والمعدات الضرورية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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 ج .قطاعات المساعدات

يتم حتديد قطاعات امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ب�شكل �أ�سا�سي على �أ�سا�س الغر�ض  من
الن�شاط ،الذي م ّولته امل�ساعدات وفق الإطار العام
لت�سجيل وتوثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية .وخالل عام  ،2019مت توزيع امل�ساعدات
الإماراتية على  22قطاع ًا رئي�سي ًا ،متفرع منها
 93قطاع ًا فرعي ًا ،يف داللة وا�ضحة على �شمولية
برامج امل�ساعدات وتنوعها يف العديد من املجاالت
التنموية ،التي ت�ساهم يف تعزيز فر�ص  الدول
امل�ستفيدة للتغلب على الفقر ،وحت�سني الأو�ضاع
املعي�شية نحو اال�ستقرار وال�سالم ،وحتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
ويعد من �أبزر قطاعات امل�ساعدات الإماراتية يف
عام  ،2019قطاع دعم الربامج العامة بقيمة
 20.37مليار درهم �إماراتي ( 5.55مليار دوالر
�أمريكي) مبا ميثل  69.3يف املائة من �إجمايل
امل�ساعدات خالل العام .وي�ستحوذ القطاع الفرعي
دعم املوازنة العامة على  91.5يف املائة من قطاع
الربامج العامة ،ومن خالل القطاع مت دعم موازين
املدفوعات والبنوك املركزية يف عدد  34دولة
حول العامل ،ي�أتي على ر�أ�سها الدعم املقدم لعدد
 15دولة من الدول الأقل منو ًا ،منها ال�سودان،
ومايل ،و�إريرتيا ،واليمن ،وت�شاد؛ و 7دول من
ال�شريحة الدنيا من متو�سط الدخل ،منها باك�ستان،
وم�صر ،والأردن  .
ويف املرتبة الثانية لأهم قطاعات امل�ساعدات

أحد مستودعات المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في دبي
المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

الشكل  :6المبالغ المدفوعة (حسب القطاع)

الإماراتية خالل عام  ،2019ي�أتي قطاع
امل�ساعدات ال�سلعية بقيمة  1.75مليار درهم
�إماراتي ( 477مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة
 6يف املائة تقريبا من �إجمايل امل�ساعدات  .وقد
توزعت برامج امل�ساعدات ال�سلعية يف �أكرث من
 54دولة حول العامل ،منها  21دولة يف قارة �آ�سيا
بقيمة  1.12مليار درهم �إماراتي ( 304مليون
دوالر �أمريكي)؛ و 29دولة ويف قارة �إفريقيا بقيمة
 631مليون درهم �إماراتي ( 172مليون دوالر
�أمريكي)  .وتعد امل�ساعدات الغذائية يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية ،وبرامج امل�ساعدات الغذائية،
وتوفري مواد الإغاثة املتنوعة يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية واملواد غري الغذائية من �أهم الأن�شطة
التي �شملتها امل�ساعدات ال�سلعية خالل العام .
وجاء قطاع النقل والتخزين يف املرتبة الثالثة ك�أهم
قطاعات امل�ساعدات الإماراتية خالل عام ،2019
بقيمة  1.2مليار درهم �إماراتي ( 327مليون
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  4.1يف املائة من �إجمايل
امل�ساعدات .ومن �أبرز الأن�شطة التنموية يف قطاع
النقل والتخزين ،تنفيذ م�شاريع للبنية التحتية يف
قطاع النقل اجلوي بقيمة  935مليون درهم �إماراتي
( 255مليون دوالر �أمريكي) �شملت �إعادة ت�أهيل
وتطوير مطار عدن باليمن ،وبناء مطار ما فارو
باملالديف؛ ويف جمال البنية التحتية للنقل الربي مت
تنفيذ عدد من م�شاريع تو�سيع و�إعادة ت�أهيل الطرق
بعدد من الدول منها ال�سنغال ،واملغرب ،والأردن،
واليمن ،وبنجالدي�ش ،وكينيا .

ويف املرتبة الربعة جاء قطاع اخلدمات االجتماعية
من �أهم قطاع امل�ساعدات الإماراتية خالل
عام  ،2019بقيمة  968مليون درهم �إماراتي
( 264مليون دوالر �أمريكي) ،وقد �شمل القطاع
تقدمي عدد من الربامج كخدمات الرعاية
االجتماعية ،والإ�سكان منخف�ض التكلفة ،والربامج
الثقافية والرتفيهية ،والربامج املو�سمية ،و�إ�ضافة
�إىل تنفيذ عدد من الأن�شطة يف جمال رعاية
املن�ش�آت الدينية .
ويف املرتبة اخلام�سة جاء قطاع ال�صحة �ضمن �أهم
قطاعات امل�ساعدات الإماراتية خالل عام ،2019
بقيمة  959مليون درهم �إماراتي ( 261مليون
دوالر �أمريكي) ،و�ساهم القطاع يف توفري جمال
وا�سع من اخلدمات الطبية ،واخلدمات ال�صحية يف
حاالت الطوارئ الإن�سانية ،وتقدمي الدعم ملكافحة
الأمرا�ض املعدية ،وتنفيذ برامج التغذية الأ�سا�سية،
وم�ساندة الأبحاث الطبية ،والتعليم والتدريب
الطبي .
وقد مثلت القطاعات اخلم�س ال�سابقة  85.9يف
املائة من �إجمايل قطاعات امل�ساعدات الإماراتية
خالل عام 2019؛ و�إ�ضافة للقطاعات اخلم�س،
فقد مت توجيه امل�ساعدات لقطاعات �أخرى منها
التعليم ،ومتويل وتخفيف �أعباء الديون ،وال�صناعة،
والبناء والتنمية املدنية ،وتوليد الطاقة و�إمدادها،
وغريها من امل�شاريع التنموية .

(بالمليون دوالر أمريكي ،من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019
أخرى

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
التنمية القروية
الصناعات الزراعية
برامج المساعدات الغذائية وتوفير
الغذاء

دعم الميزانية العامة

8,005.0
دوالر أمريكي

اإلجراءات المتعلقة بالديون
البنية التحتية للنقل الجوي
المساهمات في المنظمات الدولية

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017
2017

قطاع

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2018
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2019
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

دعم امليزانية العامة
امل�ساهمات يف املنظمات الدولية
امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
البنية التحتية للنقل اجلوي
الإجراءات املتعلقة بالديون
برامج امل�ساعدات الغذائية وتوفري الغذاء
ال�صناعات الزراعية
التنمية القروية
التعليم يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
اخلدمات الطبية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�سياحة
خدمات الرعاية الإجتماعية
ال�صحة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية
التكاليف الإدارية للجهات املانحة الإماراتية
البنية التحتية للنقل الربي
خدمات الدعم والتن�سيق
تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
الإ�سكان منخف�ض التكلفة
الثقافة والرتفية
�أخرى
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5,075.4
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103.8
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353.3
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%3.2

-

-

-

-

179.5

%2.2

1.8

%0.03

1.8

%0.02

169.5
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0.3

%0.005

0.2

%0.002

103.0

%1.3

118.9

%2.2

26.8

%0.3

100.9

%1.3

17.5

%0.3

97.6

%1.3

92.8

%1.2

118.8

%2.2

164.2

%2.1

88.9

%1.1

-

-

0.1

%0.001

80.2

%1.0

80.4

%1.5

109.8

%1.4

75.6

%0.9

47.0

%0.9

397.9

%5.1

66.8

%0.8

92.1

%1.7

23.0

%0.3

62.2

%0.8

44.9

%0.8

45.9

%0.6

60.5

%0.8

80.6

%1.5

459.4

%5.9

55.5

%0.7

0.4

%0.0

0.6

%0.01

50.8

%0.6

-

-

6.7

0.1%

50.5

%0.6

23.6

%0.4

31.2

%0.4

46.6

%0.6

10.5

%0.2

19.0

%0.2

43.7

%0.5

1,694.2

%31.0

1,328.8

%17.1

727.1

%9.1

املجموع الكلي

5,469.3

%100.0

7,791.9

%100.0

8,005.0

%100.0
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خ .مصادر التمويل

ح .توزيع مستوى الدخل

بقارة �إفريقيا  .وا�ستحوذت تلك ال�شريحة على ما
يزيد من ن�صف قيمة امل�ساعدات الإماراتية بن�سبة
 52يف املائة ،بقيمة  15.28مليار درهم �إماراتي
( 4.16مليار دوالر �أمريكي) ،ومبعدل منو  253يف
املائة مقارنة بعام  .2018

امتدت مظلة امل�ساعدات الإماراتية خالل عام
 ،2019لأكرث من  150دولة حول العامل،
ميكن تق�سيمها وفق ًا مل�ستوى الدخل ا�ستناد ًا �إىل
ت�صنيف البنك الدويل للدول ،وا�سرت�شاد ًا بقائمة
جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية� ،إىل � 5شرائح �أ�سا�سية ،منها
ال�شريحة الدنيا من متو�سط الدخل ،وال�شريحة
العليا من متو�سط الدخل ،والدخل العايل ،والدخل
املنخف�ض ،والدول الأقل منو ًا ،بالإ�ضافة �إىل غري
حمدد (برامج يف دول متعددة) .

وجاءت فئة الدول الأقل منو ًا يف املرتبة الثانية يف
تلقي امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية خالل عام
 ،2019بن�سبة  22.5يف املائة بقيمة  6.6مليار
درهم �إماراتي ( 1.8مليار دوالر �أمريكي) ،مقارنة
بن�سبة  51.4يف املائة يف عام  ،2018وقد توزعت
امل�ساعدات بالفئة ب�صفة رئي�سية على  32دولة يف
�إفريقيا ،و 7دول بقارة �آ�سيا .

وقد �شهد عام  ،2019حتو ًال يف امل�ساعدات
الإماراتية جتاه فئة ال�شريحة الدنيا من متو�سط
الدخل لعدد  15دولة يف قارة �آ�سيا ،و 10دول

وب�صفة عامة ،خالل فرتة اخلم�س �سنوات
( )2019-2015جاءت امل�ساعدات الإماراتية
لفئة ال�شريحة الدنيا من متو�سط الدخل يف املرتبة
الأوىل بن�سبة  42.9يف املائة وبقيمة  57.77مليار
درهم �إماراتي ( 15.73مليار دوالر �أمريكي)،
ويف املرتبة الثانية فئة الدول الأقل منو ًا بن�سبة
 30.5يف املائة وبقيمة  41.07مليار درهم
�إماراتي ( 11.18مليار دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة
الثالثة ال�شريحة العليا من متو�سط الدخل بن�سبة
 11.8يف املائة وبقيمة  15.93مليار درهم �إماراتي
( 4.33مليار دوالر �أمريكي) ،ومتثل الفئات الثالث
ما يقرب من  85.2يف املائة من اجمايل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية خالل الفرتة .

الشكل  :7المبالغ المدفوعة (حسب مستوى الدخل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017
%100

يعد حتديد م�صادر متويل امل�ساعدات� ،سواء
كانت م�صادر ر�سمية (حكومية /قطاع عام) �أو
م�صادر من القطاع اخلا�ص ،من املعايري الأ�سا�سية
امل�ستخدمة لتحديد قيمة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية .كما �أنه يعد م�ؤ�شر ًا يو�ضح �إىل �أي مدى
ي�شارك القطاع اخلا�ص  يف متويل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية .

وبالن�سبة �إىل دولة الإمارات ف�إن الغالبية من
اجلهات املانحة ،التي يربو عددها على  40جهة
مانحة� ،إما لها م�صادر متويل حكومي ح�صر ًا� ،أو
متويالت م�صدرها القطاع اخلا�ص بالكامل .ولكن
توجد ثالث جهات مانحة ذات متويل خمتلط ،هما
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية،

الشكل  :8المبالغ المدفوعة (حسب مصدر التمويل)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017
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الدخل العالي
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متعددة

الشريحة العليا من
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وم�ؤ�س�سة دبي العطاء ،حيث تتلقى تلك الهيئات
متوي ًال من كال امل�صدرين الر�سمي (احلكومي)،
وتربعات القطاع اخلا�ص  .وخالل عام ،2019
وعلى غرار الأعوام ال�سابقة ،جاء ق�سم كبري من
امل�ساعدات الإماراتية (بن�سبة  94.2يف املئة) من
م�صادر ر�سمية.

الدخل المنخفض

أحد محطات الطرق في مدينة أصيلة بالمغرب المنفذة بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

خاص

%94
%6
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 د .أشكال المساعدات

ا�ستناد ًا �إىل املبد�أ الأ�سا�سي لفاعلية امل�ساعدات
الإماراتية ،الذي ي�ؤكد على �أنه " ال ميكن لل�شراكات
املنعقدة من �أجل التنمية �أن تنجح �إال عندما تقود
زمامها الدول النامية ،وباتباع منهجيات التنفيذ
امل�ص ٌممة مبا يتنا�سب مع الأو�ضاع واالحتياجات
اخلا�صة بالدولة" فقد حر�صت اجلهات املانحة
الإماراتية يف تقدمي م�ساعداتها مبا يتفق والو�ضع
التنموي بالدول امل�ستفيدة .

الشكل  :9المبالغ المدفوعة (حسب شكل المدفوعات)

درهم �إماراتي ( 250مليون دوالر �أمريكي)؛ كما مت
دعم موازين املدفوعات يف كل من ال�سودان ومايل
و�صربيا� .إ�ضافة �إىل دعم املوازنة العامة يف كل من
�إريرتيا ،والأردن ،وفل�سطني ،ومنح قر�ض  تنموي
مل�صر بقيمة  122مليون درهم �إماراتي ( 33مليون
دوالر �أمريكي) .

وتف�صي ًال خالل عام  ،2019جاءت امل�ساعدات
ثنائية الأطراف املقدمة �إىل احلكومات يف
املرتبة الأوىل لتنفيذ امل�ساعدات الإماراتية بقيمة
 18.97مليار درهم �إماراتي ( 5.16مليار دوالر
�أمريكي) ،وبن�سبة  64.5يف املائة من �إجمايل
امل�ساعدات؛ وقد مت تقدمي امل�ساعدات الثنائية
الأطراف �إىل احلكومات بطريقة ح�صرية نظر ًا
لطبيعتها عن طريق ثالث جهات �إماراتية مانحة:
اجلهة الأوىل �صندوق �أبو ظبي للتنمية بن�سبة
 97.1يف املائة ،واجلهة الثانية امل�ساعدات احلكومية
بن�سبة  2.1يف املائة ،واجلهة الثالثة �صندوق خليفة
لتطوير امل�شاريع بن�سبة  0.8يف املائة .

وا�ستحوذت امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
بوا�سطة اجلهات املانحة الإماراتية على املرتبة
الثانية لأهم �أ�شكال تنفيذ امل�ساعدات الإماراتية
يف عام  2019بقيمة  5.31مليار درهم
�إماراتي( 1.45مليار دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة
 18يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات .وقد توزعت
امل�ساعدات املنفذة عن طريق التنفيذ املبا�شر
لأكرث من  130دولة حول العامل ،منها م�صر،
وال�سودان ،وباك�ستان ،واليمن ،والأردن؛ مبا ي�ؤ�شر
على قوة امل�ؤ�س�سات الإماراتية املانحة وقدرتها
على االنت�شار  يف العديد من دول العامل ،والتنفيذ
املبا�شر للم�شاريع التنموية واالن�سانية واخلريية .
و يعد �صندوق �أبوظبي للتنمية من �أهم امل�ؤ�س�سات
الإماراتية املانحة ،التي من خاللها مت التنفيذ
املبا�شر للم�ساعدات ملا يزيد عن ثالثة �أرباع
امل�ساعدات ( 75.4يف املائة) بقيمة  4مليار
درهم �إماراتي( 1.09مليار دوالر �أمريكي) ،ويف
املرتبة الثانية هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بن�سبة
 5.6يف املائة ،و�سفارات دولة الإمارات باخلارج
بن�سبة  3يف املائة ،وفريق الإمارات االغاثي يف
اليمن بن�سبة  2.9يف املائة ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية بن�سبة  2.6يف املائة؛
وبذلك تكون امل�ؤ�س�سات اخلم�س �ساهمت بن�سبة
 89.5يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية
املنفذة ب�شكل مبا�شر يف عام  .2019

ويعد من �أهم الدول التي ا�ستفادت من امل�ساعدات
ثنائية الأطراف املقدمة للحكومات ،من خالل
�إيداعات بالبنوك املركزية لديها لدعم اال�ستقرار
النقدي واملتغريات االقت�صادية الكلية ،هي
باك�ستان من خالل وديعة بقيمة  7.35مليار
درهم �إماراتي ( 2مليار دوالر �أمريكي) ،وم�صر
بوديعة  3.67مليار درهم �إماراتي ( 1مليار دوالر
�أمريكي) ،و�أخري ًا ال�سودان بوديعة  918مليون

ويف املرتبة الثالثة لأهم �أ�شكال امل�ساعدات
الإماراتية ،جاءت امل�ساعدات املخ�ص�صة الغر�ض 
�إىل املنظمات متعددة الأطراف �ضمن قنوات توزيع
امل�ساعدات الأكرث ا�ستخدام ًا ،بقيمة �إجمالية بلغت
 2.62مليار درهم �إماراتي ( 714مليون دوالر
�أمريكي) مت تقدميها ملا يقرب من  20منظمة
دولية خالل عام  .2019و ي�أتي على ر�أ�سها برنامج
الأغذية العاملي ،الذي ا�ستحوذ مبفرده على �أكرث

وخالل عام  ،2019ا�ستمرت دولة الإمارات يف
تقدمي م�ساعداتها اخلارجية عرب ثالث قنوات
رئي�سية :امل�ساعدات الثنائية املقدمة �إىل احلكومات،
والتنفيذ املبا�شر للم�شروعات ،وامل�ساهمات املقدمة
�إىل املنظمات متعددة الأطراف؛ مبا ميثل حوايل
 91.5يف املئة من قنوات تنفيذ امل�ساعدات
الإماراتية خالل العام؛ ويتوافق هذا امل�سار
العام لأ�شكال تنفيذ امل�ساعدات مع االجتاه العام
لتنفيذ امل�ساعدات خالل الأعوام اخلم�س املا�ضية
( .)2019-2015

من قيمة امل�ساعدات املقدمة للمنظمات الدولية
( 50.5يف املائة) بقيمة  1.32مليار درهم �إماراتي
( 361مليون دوالر �أمريكي) ،و �صندوق الأمم
املتحدة للطفولة بن�سبة  17.1يف املائة ،و منظمة
ال�صحة العاملية بن�سبة  7.1يف املائة ،و وكالة الأمم
املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدنى بن�سبة  7يف املائة ،و ال�شراكة
العاملية من �أجل التعليم بن�سبة  4.6يف املائة؛
وبذلك ا�ستحوذت املنظمات اخلم�س على  86.4يف
املائة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية للمنظمات
متعددة الأطراف خالل العام .
ويف املرتبة الرابعة ،جاءت امل�ساعدات املقدمة
�إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين بقيمة  721مليون درهم �إماراتي
( 196مليون دوالر �أمريكي) ،مت تقدميها �إىل ما
يزيد عن  480من املنظمات املحلية غري احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بالدول امل�ستفيدة،
مل�ساندتها يف تنفيذ م�شاريعها التنموية واالن�سانية
واخلريية ،التي تت�سم باالنت�شار الوا�سع والقدرة على
الو�صول لأكرب �شريحة من امل�ستفيدين ،خا�صة من
الن�ساء والأطفال  .كما جاءت امل�ساعدات يف �شكل
�إعفاء الديون يف املرتبة اخلام�سة بقيمة  659مليون
درهم �إماراتي ( 179مليون دوالر �أمريكي) ،ومت
تخ�صي�صها بالكامل ملعاجلة املت�أخرات املالية لدولة
�إريرتيا جتاه �صندوق �أبوظبي للتنمية .
و�إ�ضافة �إىل الأ�شكال ال�سابقة لتقدمي امل�ساعدات
الإماراتية ،فقد مت تقدمي امل�ساعدات عن طريق
ا�ستخدام اخلرباء وامل�ساعدة الفنية من خالل
برنامج الإمارات للم�ساعدة الفنية ( .)UAETAP
وقد بلغت قيمة تلك امل�ساعدات  170.9مليون درهم
( 46.5مليون دوالر �أمريكي) ،يف العام  2019مبا
يوازي � 14ضعف قيمة امل�ساعدات التي مت ر�صدها
عند بداية توثيق هذا النوع من امل�ساعدات يف العام
  .2016وخالل الفرتة من  2016وحتى العام
 ،2019بلغت القيمة االجمالية للم�ساعدات الفنية
 232.3مليون درهم �إماراتي( 63.2مليون دوالر
�أمريكي)  .

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
0
المساعدات
الثنائية األطراف
إلى الحكومات

المشاريع المنفذة
بشكل مباشر

المساعدات
المخصصة الغرض
إلى المنظمات
متعددة األطراف

المساعدات إلى
المنظمات المحلية
غير الحكومية
ومؤسسات
المجتمع المدني

إعفاء
الديون

المساعدات
األساسية إلى
المنظمات
متعددة األطراف

المساعدات إلى
المنظمات الدولية
غير الحكومية

2017

شكل المدفوعات

امل�ساعدات الثنائية الأطراف �إىل احلكومات
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
امل�ساعدات املخ�ص�صة الغر�ض �إىل املنظمات  متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين
�إعفاء الديون
امل�ساعدات الأ�سا�سية �إىل املنظمات  متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
التكاليف الإدارية
م�ساعدات التعاون الفني واخلرباء
املنح وتكاليف الطالب
املجموع الكلي

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

التكاليف اإلدارية

مساعدات التعاون
الفني والخبراء

2018
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

المنح وتكاليف
الطالب

2019
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

3,063.4

%56.0

4,493.0

%57.7

5,165.3

%64.5
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2019

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

الشكل  :10المبالغ المدفوعة (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017

1,986.2
%9.3
101.1
%0.5

12,338.5
%58.0

أوروبا
االمريكيتين
ٔ

آسيا

5,575.6
%26.2
أفريقيا

7.8
%0.04

1,257.0
%5.9

أوقيانوسيا

عالمي

مشروع سد ميتولونغ في ليسوتو المنفذ بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017

ذ .التوزيع الجغرافي

خالل العام  ،2019مت توجيه �أكرث
الإماراتية
امل�ساعدات
ن�صف
من
( 56.2يف املائة) ل�صالح  36دولة يف قارة �آ�سيا
بقيمة  16.53مليار درهم �إماراتي( 4.5مليار
دوالر �أمريكي) ،بينما جاءت قارة �إفريقيا يف املرتبة
الثانية بن�سبة  33.5يف املائة لعدد 51دولة بقيمة
 9.85مليار درهم �إماراتي( 2.68مليار دوالر
�أمريكي) ،ويف املرتبة الثالثة قارة �أوروبا بن�سة
 3.3يف املائة ل�صالح  33دولة وبقيمة  941.3مليون
درهم �إماراتي( 256.3مليون دوالر �أمريكي)،
والأمريكيتني و�أوقيانو�سيا يف املرتبة الرابعة
واخلام�سة على التوايل بن�سب  0.38يف املائة ،
و 0.06يف املائة  ،بالإ�ضافة �إىل توجيه م�ساعدات
للربامج متعددة الدول (عاملي) بقيمة  1.96مليار
درهم �إماراتي( 532.4مليون دوالر �أمريكي) .
ومن املالحظ �أن عام  ، 2019قد �شهد   حتو ًال
جغرافي ًا يف الأهمية الن�سبية لرتكز امل�ساعدات

2017

الإماراتية من قارة �آ�سيا �إىل قارة �إفريقيا،
على الرغم من ا�ستمرار ن�صيب قارة �آ�سيا يف
املرتبة الأوىل يف حجم امل�ساعدات خالل فرتة
الثالث �سنوات (   .)2019-2017فخالل العام
،2019كانت ن�سبة قارة �آ�سيا من امل�ساعدات
 56.2يف املئة ،ون�سبة قارة �إفريقيا  33.5يف املئة،
مقارنة بن�سبة   ب ـ  70يف املئة لقارة �آ�سيا و بن�سبة
 19.3يف املئة لقارة �إفريقيا يف عام   .2018
وعلى م�ستوى �أهم الدول املتلقية للم�ساعدات
الإماراتية خالل عام  ،2019فقد ات�سم نطاق
توزيع امل�ساعدات بال�شمولية يف التوزيع اجلغرايف
�إىل �أكرث من  150دولة م�ستفيدة حول العامل؛
ي�أتي على ر�أ�سها باك�ستان بقيمة  7.82مليار درهم
�إماراتي( 2.13مليار دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة
 26.6يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات ،ويف املرتبة
الثانية جاءت م�صر بقيمة  4.69مليار درهم �إماراتي
( 1.28مليار دوالر �أمريكي) وبن�سبة  16يف املائة

تقريب ًا ،ويف املرتبة الثالثة ال�سودان بقيمة  2مليار
درهم تقريب ًا ( 543.2مليون دوالر �أمريكي)،
وبن�سبة  6.8يف املائة ،ويف املرتبة الرابعة الأردن
بقيمة  1.84مليار درهم �إماراتي ( 500.3مليون
دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة اخلام�سة اليمن بقيمة
 1.77مليار درهم �إماراتي( 481.9مليون دوالر
�أمريكي)؛ وبذلك تكون الدول اخلم�س ا�ستحوذت
على  61.6يف املائة من امل�ساعدات الإماراتية يف
عام � .2019إ�ضافة �إىل ما مت تخ�صي�صه للربامج
متعددة الدول (عاملي) بقيمة  1.95مليار درهم
�إماراتي ( 532.4مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة
بتحليل
 6.6يف املائة(  .ويتناول الف�صل الرابع
ٍ
�أكرث تعمق ًا و�شمو ًال لبيان حجم االمتداد اجلغرايف
للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات يف
خمتلف �أنحاء العامل .كما يتناول بالتف�صيل الدعم
املوجه من دولة الإمارات �إىل الدول التي تعاين
َّ
�أو�ضاع ًا خا�صة).

المساعدات
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017
2017

الجهـة المانحة

تجديد وترميم موقع جامع النوري الثقافي والتاريخي.
المصدر :وزارة الثقافة وتنمية المعرفة باإلمارات العربية المتحدة

ر .الجهات المانحة اإلماراتية

يتميز قطاع   امل�ساعدات الإماراتية بوجود العديد
من اجلهات املانحة ،التي ت�ساهم يف توفري التمويل
والتنفيذ للم�ساعدات ،وتت�سم هذه اجلهات بالرثاء
والتنوع؛ وترتواح ما بني اجلهات احلكومية،
�سواء حملية �أو احتادية ،والقطاع اخلا�ص ،مبا
فيها امل�ؤ�س�سات الإن�سانية ،واجلمعيات اخلريية،
وم�ؤ�س�سات الأعمال .وقدمت تلك اجلهات جمتمع ًة
م�ساعدات خارجية �إجمالية بقيمة  29.4مليار
ٍ
درهم �إماراتي ( 8مليار دوالر �أمريكي) يف �صورة
م�ساعدات تنموية و�إن�سانية و�إغاثة يف حاالت
الكوارث ،وكذلك �أعمال خريية جرى تنفيذها يف
دول نامية ،من بينها  43دولة من البلدان الأقل
ٍ
منو ًا .

ويعد �صندوق �أبو ظبي للتنمية� ،أحد �أهم
امل�ؤ�س�سات املانحة الإماراتية ،فقد جاء يف املرتبة
الأوىل بن�سبة م�ساهمه  79.2يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات
لعام  ،2019بقيمة  23.29مليار درهم �إماراتي
( 6.34مليار دوالر �أمريكي) ،مبعدل منو بلغ  64يف
املئة مقارنة بعام  .2018بينما جاءت امل�ساعدات
احلكومية ،التي ت�ضم �أكرث من  16جهة حكومية
حملية واحتادية مت جتميعها مع ًا حتت هذه الفئة
لأغرا�ض  تتعلق بالتقرير ،يف املركز الثاين لكربى
اجلهات املانحة للم�ساعدات اخلارجية ،بن�سبة
12.3يف املئة ،بقيمة  3.62مليار درهم �إماراتي
( 985.7مليون دوالر �أمريكي) ،تلتهما هيئة

الهالل الأحمر الإماراتي ،م�ؤ�س�سة الإغاثة الإن�سانية
الرئي�سية يف دولة الإمارات ،يف املركز الثالث
لأعلى اجلهات املانحة للم�ساعدات اخلارجية؛ �إذ
قدمت  455.3مليون درهم �إماراتي ( 124مليون
دوالر �أمريكي)  .وبذلك تكون اجلهات الثالث قد
�ساهمت بن�سبة  93يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية لعام (  .2019وي�ستعر�ض 
الف�صل اخلام�س مبزيدٍ من التف�صيل اجلهات
الإماراتية املانحة للم�ساعدات اخلارجية املقدمة
خالل عام .)2019

المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2018
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

2019
المساعدات
الخارجية
بالمليون دوالر
أمريكي

نسبة مئوية

�صندوق �أبوظبي للتنمية
امل�ساعدات احلكومية
الهالل الأحمر الإماراتي
�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دار الرب
جمعية دبي اخلريية
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
جامعة الإمارات العربية املتحدة
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة القلب الكبري
برنامج �إك�سبو اليف
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
م�ؤ�س�سة نور دبي
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية
طريان الإحتاد
مركز �إدارة النفايات – �أبوظبي (تدوير)
"مركز �أمان اليواء الن�ساء واالطفال"
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
االحتاد الن�سائي العام
كلية حممد بن را�شد لالدارة احلكومية

0.03

%0.001

-

-

-

-

املجموع الكلي

5,469.3

%100

7,791.9

%100

8,005.0

%100

2,834.5

%51.8

3,865.4

%49.6

6,340.5

%79.2

2,180.6

%39.9

3,282.5

%42.1

985.7

%12.3

86.6

%1.6

157.7

%2.0

124.0

%1.5

-

-

-

-

50.3

%0.6

74.3

%1.4

56.4

%0.7

48.7

%0.6

50.5

%0.9

38.9

%0.5

41.3

%0.5

42.9

%0.8

57.1

%0.7

37.7

%0.5

47.7

%0.9

46.4

%0.6

25.6

%0.3

27.7

%0.5

35.9

%0.5

19.4

%0.2

9.5

%0.2

13.2

%0.2

18.3

%0.2

16.9

%0.3

20.0

%0.3

17.4

%0.2

13.1

%0.2

12.6

%0.2

12.9

%0.2

-

-

2.2

%0.03

9.9

%0.1

10.7

%0.2

7.8

%0.1

9.9

%0.1

7.9

%0.1

9.7

%0.1

8.8

%0.1

3.4

%0.1

15.9

%0.2

7.7

%0.1

1.2

%0.02

5.8

%0.1

6.5

%0.1

5.3

%0.1

1.8

%0.02

6.2

%0.1

12.5

%0.2

7.5

%0.1

2.5

%0.03

0.4

%0.01

1.7

%0.02

2.2

%0.03

1.3

%0.02

1.5

%0.02

1.6

%0.02

1.6

%0.03

1.6

%0.02

1.5

%0.02

0.8

%0.02

1.1

%0.01

1.2

%0.01

0.6

%0.01

1.1

%0.01

0.7

%0.01

0.3

%0.01

0.03

%0.0003

0.1

%0.001

1.0

%0.02

0.4

%0.005

0.1

%0.001

-

-

0.6

%0.01

-

-

2.1

%0.04

2.1

%0.03

-

-

0.2

%0.003

-

-

-

-

-

-

5.8

%0.1

-

-
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الفصل األول:

المساعدات الخارجية 2019

لمحة عامة :المساعدات الخارجية اإلماراتية في أرقام

ز .االلتزامات اإلجمالية

بلغت قيمة التزامات امل�ساعدات اخلارجية ،التي �أعلنتها دولة الإمارات خالل عام  2019نحو  12.51مليار درهم �إماراتي ( 3.4مليار دوالر �أمريكي) ،مبعدل منو  21يف
املائة مقارنة بعام   .2018مقدمة �إىل عددٍ من الدول من بينها  10دول من البلدان الأقل منو ًا ،منها ال�سودان ،و اليمن ،ومايل ،والقمر املتحدة ،وال�صومال .
ويعد قطاع دعم الربامج العامة من �أهم القطاعات التي ا�ستحوذت على االلتزامات يف عام  ،2019بن�سبة  60يف املائة وبقيمة  7.51مليار درهم ( 2.04مليار دوالر
�أمريكي) ،ويليه يف الأهمية قطاع امل�ساعدات ال�سلعية بن�سبة  19.3يف املائة ،وقطاع البناء والتنمية املدنية بن�سبة  4.6يف املائة ،وقطاع ال�صناعة بن�سبة  3.4يف املائة ،وقطاع
املياه وال�صحة العامة بن�سبة  2.3يف املائة ،وبذلك متثل القطاعات اخلم�س ما يقرب من  90يف املائة من قيمة االلتزامات لعام . 2019
الشكل  :12مبالغ االلتزامات (مقسمة حسب القارة وفئة المساعدات)

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من المساعدات اإلجمالية ،للفترة من )2019-2017
)%86.9( 2,443.6

)%9.9( 119.9

)%40.8( 1,389.1

)%80.2( 971.9
)%12.3( 345.6

تنموية

تنموية

)%9.1( 110.0

)0.4( 10.5

)%2.6( 90.2

)%0.5( 5.8

)%0.4( 15.0

)%0.01( 0.5

2019

2017

االمريكيتين
ٔ
تنموية

)%56.0( 1,905.6

تنموية

2017

عالمي

أفريقيا

إنسانية

2018

)%0.4( 5.0

آسيا

)%0.5( 13.6

2019

)%0.2( 5.2

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2018

2019

أوقيانوسيا
تنموية

2017

2018

2019

أوروبا
تنموية

أقامت مؤسسة نور دبي عيادة متنقلة لفحص
العيون في نيجيريا.
المصدر :نور دبي
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الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2019

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

استمرت دولة اإلمارات خالل عام  2019في حصر جهودها نحو تحقيق
المساهمة في القضاء على
ِ
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
الفقر وتحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء العالم .جاء هذا
الدعم في صورة مدفوعات كمساعدات خارجية بقيمة  29.40مليار
درهم إماراتي ( 8.00مليار دوالر أمريكي).
ً
نموا
تم توجيه ما يزيد عن نصف هذا الدعم لصالح فئة البلدان األقل
والشريحة الدنيا من فئة البلدان متوسطة الدخل.

مقدمـــــــــــة

تحليال ألوجه إنفاق المساعدات الخارجية المقدمة
يتناول هذا الفصل
ً
ً
مؤكدة دعمها للتنمية المستدامة العالمية
من دولة اإلمارات،
وألهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على مدى السنوات األربع
السابقة ،من  ،2016والذي يعد العام األول لتنفيذها ،وحتى عام .2019

2

الفصل الثاني :الدعم
الموجه إلى تحقيق
اإلماراتي
َّ
أهداف التنمية المستدامة
وقطاعات المساعدات
المندرجة ضمنها

تهدف دولة اإلمارات إلى إبراز دورها في العمل التنموي واإلنساني
العالمي ،وفق ما ورد في سياسة المساعدات الخارجية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة للفترة  ،2021-2017بما في ذلك أهداف
التنمية المستدامة العشرة التي جرى اختيارها في مجموعات تم
تصنيفها حسب الموضوع العالمي والدول الشريكة ،والتي توضح
كذلك قطاعات المساعدات التي دعمتها دولة اإلمارات على مدى
السنوات األربع الماضية.
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الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2019

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

الموجه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
الدعم
ّ
انطالق ًا من هدفها الأ�سا�سي والأ�سمى بدفع ال�سالم واالزدهار العاملي للجميع ،ت�سعى جهود امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات لدعم �إيجاد عامل �أف�ضل بحلول
عام  ،2030وفق ما ن�صت عليه �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر .ووفق ًا ملنهجية التعيني  ،1:1مت ربط كل �سجل من �سجالت م�شاريع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
ب�أحد �أهداف التنمية امل�ستدامة .وبالرغم من الو�ضوح والب�ساطة التي تت�سم بها هذه املنهجية� ،إال �أن دولة الإمارات تدرك كذلك �أن كل م�شروع من م�شاريع امل�ساعدات يحقق
2
قدر ًا كبري ًا من املنافع التي تنعك�س على قطاعات �أخرى و�أهداف تنموية م�ستدامة �أخرى كذلك.

الموجه لمجموعة مختارة من أهداف التنمية المستدامة
الدعم
ّ
ت�ؤكد �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية للفرتة  2021-2017على دعم دولة الإمارات الثابت لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف العامل .لذا فقد اختارت دولة الإمارات ع�شرة من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر لتوجيه �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية على مدى خم�سة �أعوام.
وهذه الأهداف الع�شرة هي:

الشكل  :13المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019-2016

هدف 1

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 8

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 4

هدف 11

)%3.0( 832.9

)%2.2( 596.9

)%0.6( 162.2

)%0.2( 60.7

)%0.3( 72.0

)%13.3( 3,640.6

)%11.3( 3,077.8

تعزيز النمو االقت�صادي
َّ
املطرد وال�شامل للجميع
وامل�ستدام ،والعمالة الكاملة
واملنتجة ،وتوفري العمل الالئق
للجميع.
)%0.1( 32.2

)%3.4( 929.1

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

)%0.01( 1.5

)%4.8( 1,313.9

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

هدف 12

المياه النظيفة والنظافة
الصحية

)%7.1( 1,927.7

السالم والعدل والمؤسسات
القوية

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

هدف 6

هدف:
8

16

17

1

2

9

11

3

4

�ضمان التعليم اجليد املن�صف
وال�شامل للجميع ،وتعزيز
فر�ص التعلُّم مدى احلياة
للجميع.

حتقيق التوازن بني اجلن�سني،
ومتكني كل الن�ساء والفتيات.

�ضمان ح�صول اجلميع
بتكلفة مي�سورة على خدمات
الطاقة احلديثة واملوثوق بها
وامل�ستدامة.

هدف 16

هدف 10

هدف 5

)%5.4( 1,474.9

الحياة في البرّ

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

المساواة بين الجنسين

�ضمان متتّع اجلميع ب�أمناط
عي�ش �صحية وبالرفاهية يف
جميع الأعمار.

هدف 15

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

التعليم الجيد

)%5.3( 1,443.4

الحياة تحت الماء

هدف 9

هدف 3

)%5.1( 1,389.5

هدف 14

العمل الالئق ونمو االقتصاد

الصحة الجيدة والرفاة

الق�ضاء على الفقر بجميع
�أ�شكاله يف كل مكان.

)%0.002( 0.6

)%37.9( 10,367.3

هدف 7

القضاء على الفقر

هدف 13

العمل المناخي

7

6

14

5

10

المجموع الكلي

27.32

15

13

مليار دوالر أمريكي

12

�إقامة بنى حتتية قادرة على
ال�صمود ،وحتفيز الت�صنيع
امل�ستدام ال�شامل للجميع،
وت�شجيع االبتكار.

اتخاذ �إجراءات عاجلة
للت�صدي لتغيرّ املناخ و�آثاره.

الت�شجيع على �إقامة جمتمعات
م�ساملة ال  ُيه َّم�ش فيها �أحد
من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة ،و�إتاحة �إمكانية
و�صول اجلميع �إىل العدالة،
وبناء م�ؤ�س�سات ف َّعالة
وخا�ضعة للم�ساءلة و�شاملة
للجميع على جميع امل�ستويات.

تعزيز و�سائل التنفيذ وتن�شيط
ال�شراكة العاملية من �أجل
حتقيق التنمية امل�ستدامة.

ومتا�شي ًا مع النتائج املحققة على مدى �أعوام ،منذ البدء يف تطبيق �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف عام � ،2016ساهم نحو  84يف املائة من
امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات يف دعم حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الع�شرة هذه.
حيث مت توجيه نحو  84.07مليار درهم �إماراتي ( 22.89مليار دوالر �أمريكي) لدعم �أهداف التنمية امل�ستدامة الع�شرة املحددة .منها  67يف املائة لدعم البلدان الأقل
منو ًا وال�شريحة الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل .عالوة على هذا ،مت توجيه  75يف املائة من �إجمايل مبلغ  29.4مليار درهم �إماراتي ( 8.0مليار دوالر �أمريكي) ،خالل
عام  ،2019لنف�س الدول امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية وفق ت�صنيف جلنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2019

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

الشكل  :14المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية
مستدامة

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%3.2( 259.6

)%3.2( 253.5

)%3.1( 248.7

)%1.8( 142.1

)%1.3( 107.0

)%0.7( 55.1

)%0.5( 42.0

)%0.1( 8.2

)%7.7( 619.4
هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%0.1( 6.0

)%5.9( 469.0

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق
األهداف

)%0.005( 0.4

)%3.6( 289.4

هدف 8

العمل الالئق ونمو االقتصاد

)%0.004( 0.3

هدف:

8

17

2

9

11

3

4

1

7

)%0.002( 0.2

)%22.3( 1,783.3

)%46.5( 3,720.7

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

6

5

16

10

15

13

14

12

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة
الصحية

هدف 5

المساواة بين الجنسين

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات
القوية

المجموع الكلي

8.00

مليار دوالر أمريكي

هدف 10

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 15

الحياة في البرّ

هدف 13

العمل المناخي

هدف 14

الحياة تحت الماء

هدف 12

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

دورة تدريبية حول تمكين  100سيدة من رائدات المستقبل
للتميز في مجال الضيافة في رواندا.
ّ
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2019

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

الشكل  :15المساعدات اإلماراتية الموجهة ألهداف التنمية المستدامة التي تدعمها سياسة المساعدات الخارجية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وقطاع األنشطة

هدف 8

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019 - 2016

هدف 1

القضاء على
الفقر

خدمات الدعم والتنسيق

%24.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
%23.9
خدمات الرعاية اإلجتماعية
المساهمات في المنظمات الدولية
أخرى

هدف 3

الصحة الجيدة
والرفاة

%17.1

المجموع الكلي 1,927.7 :مليون دوالر أمريكي
هدف 4

التعليم الجيد

مرافق التعليم والتدريب
التعليم العالي
خدمات الدعم والتنسيق
أخرى

%24.5

مكافحة األمراض المعدية

أخرى

%23.0

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية

األبحاث الطبية

%11.3

%24.6

الخدمات الطبية

هدف 5

المساواة بين
الجنسين

منظمات ومؤسسات دعم المرأة
المساهمات في المنظمات الدولية
حقوق اإلنسان

%11.6

أخرى

%21.7

هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

توليد الطاقة من الموارد المتجددة
التخزين
طاقة الرياح
أخرى

%15.3

هدف 8

العمل
الالئق ونمو
االقتصاد

%10.9

هدف 9

الصناعة
واالبتكار
والهياكل
األساسية

البنية التحتية للنقل البري
البنية التحتية للنقل البحري
الصناعات الزراعية
أخرى

دعم الميزانية العامة
المساهمات في المنظمات الدولية
السياسات اإلدارية لقطاع التوظيف

أخرى

%26.2

المجموع الكلي 832.9 :مليون دوالر أمريكي
البنية التحتية للنقل الجوي

%3.4

%37.5
%30.1
%27.8
%4.6
%0.1

السياسات اإلدارية لقطاع السياحة

%10.7

%61.0

%13.8

المجموع الكلي 72.0 :مليون دوالر أمريكي

المجموع الكلي 929.1 :مليون دوالر أمريكي
توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة

%34.9

المجموع الكلي 1,313.9 :مليون دوالر أمريكي

%17.6

%36.9

%38.9

%9.0

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية

%96.2
%1.2
%1.1
%0.8
%0.7

المجموع الكلي 10,367.3 :مليون دوالر أمريكي
هدف 13

العمل المناخي

%16.0

السياسات اإلدارية لقطاع البيئية
المساهمات في المنظمات الدولية
التعليم والتدريب البيئي

%12.0

خدمات الدعم والتنسيق

%7.2

%58.5
%41.0
%0.5
%0.1

المجموع الكلي 1.5 :مليون دوالر أمريكي

%3.7

المجموع الكلي 1,443.4 :مليون دوالر أمريكي
هدف 16

السالم
والعدل
والمؤسسات
القوية

دعم الميزانية العامة
الالمركزية ودعم الحكومات الوطنية الفرعية
المساهمات في المنظمات الدولية
التطوير القضائي والقانوني
أخرى

%83.0
%10.6
%3.1
%2.8
%0.5

المجموع الكلي 3,640.6 :مليون دوالر أمريكي

هدف 17

عقد الشراكات
لتحقيق
األهداف

دعم الميزانية العامة
اإلجراءات المتعلقة بالديون
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
المساهمات في المنظمات الدولية
أخرى

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة ومستوى الدخل

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019-2016

العمل الالئق
ونمو االقتصاد
المجموع الكلي 10,367.3 :مليون دوالر أمريكي
هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات القوية
المجموع الكلي 3,640.6 :مليون دوالر أمريكي
هدف 17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف
المجموع الكلي 3,077.8 :مليون دوالر أمريكي
هدف 1

القضاء على
الفقر

المجموع الكلي 1,927.7 :مليون دوالر أمريكي
هدف 9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية
المجموع الكلي 1,443.4 :مليون دوالر أمريكي
هدف 3

الصحة الجيدة
والرفاة
المجموع الكلي 1,313.9 :مليون دوالر أمريكي

هدف 4

التعليم الجيد
المجموع الكلي 929.1 :مليون دوالر أمريكي
هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار
معقولة

المجموع الكلي 832.9 :مليون دوالر أمريكي
%81.8
%5.8
%5.8
%3.1
%3.4

المجموع الكلي 3,077.8 :مليون دوالر أمريكي

هدف 5

المساواة بين
الجنسين

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الدخل العالي
الدخل المنخفض
ً
نموا
الدول األقل

الدخل العالي
الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الدخل المنخفض
ً
نموا
الدول األقل

الدخل العالي
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الدخل المنخفض

5,942.7
2,404.0
1,881.2
127.6
11.6
0.2

%57.3
%23.2
%18.1
%1.2
%0.1
%0.002

1,983.6
1,154.6
388.7
111.3
2.1
0.3

%54.5
%31.7
%10.7
%3.1
%0.1
%0.01

1,283.3
737.6
481.4
314.8
260.6
0.03

%41.7
%24.0
%15.6
%10.2
%8.5
%0.001

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الدخل العالي
الدخل المنخفض

954.6
350.0
327.7
269.6
14.8
11.0

%49.5
%18.2
%17.0
%14.0
%0.8
%0.6

الدخل العالي
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل المنخفض
برامج في دول متعددة

811.2
338.4
176.0
108.4
8.1
1.4

%56.2
%23.4
%12.2
%7.5
%0.6
%0.1

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الدخل العالي
برامج في دول متعددة
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل المنخفض

560.2
413.6
168.3
122.3
46.6
2.9

%42.6
%31.5
%12.8
%9.3
%3.5
%0.2

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
ً
نموا
الدول األقل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الدخل العالي
الدخل المنخفض

285.4
251.9
225.1
111.4
51.1
4.2

%30.7
%27.1
%24.2
%12.0
%5.5
%0.4

ً
نموا
الدول األقل
الشريحة العليا من متوسط الدخل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الدخل العالي
برامج في دول متعددة
الدخل المنخفض

384.8
153.8
131.1
97.7
63.8
1.6

%46.2
%18.5
%15.7
%11.7
%7.7
%0.2

برامج في دول متعددة
ً
نموا
الدول األقل
الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
الشريحة العليا من متوسط الدخل

43.5
28.3
0.2
0.1

%60.3
%39.2
%0.3
%0.2

المجموع الكلي 72.0 :مليون دوالر أمريكي
هدف 13

العمل المناخي
المجموع الكلي 1.5 :مليون دوالر أمريكي

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
برامج في دول متعددة
الدخل العالي
الشريحة العليا من متوسط الدخل
ً
نموا
الدول األقل

0.7
0.6
0.2
0.1
0.01

%45.4
%41.0
%9.8
%3.3
%0.5
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الثاني:

المساعدات الخارجية 2019

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

هدف 8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

لم تكن أوجه ومتغيرات بيئة االقتصاد العالمي السائدة مواتية لدعم
تحقيق تقدم سريع في تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية
المستدامة .فعلى الرغم من ازدياد قيمة التمويالت الموجهة لصالح
البنية التحتية االقتصادية في الدول النامية والتقدم الهائل الذي ُأحرز
في اتصاالت الهاتف المحمول ،إال أن الدول المتأخرة ،كالبلدان األقل
ً
نموا ،تواجه تحديات خطيرة فيما يتعلق بمضاعفة نصيب قطاع الصناعات
التحويلية من ناتجها المحلي اإلجمالي بحلول  ،2030كما أن معدالت
االستثمار في مجال األبحاث العلمية واالبتكار لديها ال تزال أقل من
المتوسط العالمي.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

دورة تدريبية حول تمكين  100سيدة من رائدات المستقبل للتميّ ز في مجال الضيافة في رواندا.
المصدر :وزارة الخارجية والتعاون الدولي

أهداف التنمية المستدامة العشرة وقطاعات المساعدات
على مدى ال�سنوات الأربعة الأخرية ،ح�صلت �أربعة من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،جميعها من بني �أهداف التنمية امل�ستدامة حمل الرتكيز الواردة �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة  ،2021-2017على ما يقرب من ثالثة �أرباع �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية .وتلك الأهداف هي :الهدف  :8العمل الالئق
ومنو االقت�صاد (وح�صل على  38.08مليار درهم �إماراتي؛ �أي ما يوازي  10.37مليار دوالر �أمريكي)؛ والهدف  :16ال�سالم والعدل وامل�ؤ�س�سات القوية (وح�صل على
 13.37مليار درهم �إماراتي؛ �أي ما يوازي  3.64مليار دوالر �أمريكي)؛ والهدف � :17شراكات من �أجل حتقيق الأهداف (وح�صل على  11.30مليار درهم �إماراتي؛ �أي ما
يوازي  3.08مليار دوالر �أمريكي)؛ والهدف  :1الق�ضاء على الفقر (وح�صل على  7.08مليار درهم �إماراتي؛ �أي ما يوازي  1.93مليون دوالر �أمريكي).
املوجه ل�صالح �أهداف التنمية امل�ستدامة الأربعة هذه لتحقيق الأهداف التنموية امل�ستدامة الوطنية لنحو  38دولة من فئة
مت توجيه نحو  35يف املائة من الدعم الإماراتي ّ
البلدان الأقل منو ًا .وجاءت اليمن وال�سودان و�إثيوبيا على ر�أ�س قائمة الدول املتلقية لهذا النوع من امل�ساعدات.
املوجه لكافة �أهداف
حتليال لل�سنوات الأربعة ال�سابقة وفق ًا مل�ستوى مدفوعات امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ،ت�ستعر�ض ال�صفحات التالية الدعم الإماراتي ّ
التنمية امل�ستدامة الواردة �ضمن �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة  ،2021-2017با�ستثناء الهدف ( 13اتخاذ �إجراءات
عاجلة للت�صدي لتغيرّ املناخ و�آثاره) والذي يعتمد تطوير �سيا�سة �شاملة للمناخ من �أجله على �أطر وبيئات جغرافية واجتماعية مع ّينة ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف الدول النامية
3
واملنخف�ضة الدخل.
مت بيان قيم امل�ساعدات املدفوعة خالل عام  2019مع �إبراز �أهداف التنمية امل�ستدامة ذات الأولوية ،وعلى نحو مماثل مت ا�ستعرا�ض عددٍ من قطاعات امل�ساعدات التي تلقت
دعم ًا �إماراتي حتت كل هدف من �أهداف التنمية امل�ستدامة.

ارتكز املو�ضوع الأ�سا�سي ل�سيا�سة عمل امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة املتعلق بدفع ال�سالم العاملي واالزدهار على ال�سعي لتحقيق الهدف
الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،والذي جاء على ر�أ�س قائمة �أهداف التنمية
امل�ستدامة الأكرث تلقي ًا للدعم ،بقيمة و�صلت �إىل  38.08مليار درهم �إماراتي
( 10.37مليار دوالر �أمريكي) ،منها  36يف املائة مت �إنفاقها خالل عام .2019
ح�صل الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة على ما يقرب من ن�صف
قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  .2019حيث
املوجهة لهذا الهدف بالكامل تقريب ًا ،بقيمة
مت تخ�صي�ص  كافة املدفوعات ّ
 13.67مليار درهم �إماراتي ( 3.72مليار دوالر �أمريكي) لدعم ثالث دول من
ودول �أخرى �ضمن ال�شريحة
فئة البلدان الأقل منو ًا ،هي ت�شاد و�أوغندا وال�سودانٍ ،
الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل ،ت�شمل م�صر وباك�ستان والأردن وفل�سطني.
املوجه للهدف الثامن
وفيما يتعلق بحجم امل�ساعدات ،مت توجيه غالبية الدعم ّ
من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �صورة دعم للميزانية والربامج العامة ،ودعم
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وم�ساهمات مقدمة للمنظمات الدولية .مت تقدمي
مي�سرة يف
ما يزيد عن  90يف املائة منها يف �صورة
قرو�ض مي�سرة وقرو�ض غري ّ
ّ
عام .2019
على مدار �سنوات تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،شملت امل�ساعدات الإماراتية
املوجهة ل�صالح حتقيق الهدف الإمنائي الثامن كذلك تعزيز قدرات القوى العاملة
من خالل توفري فر�ص لبناء القدرات .بهدف تعزيز اخلدمات احلكومية ومتكني
القوى العاملة يف عدة جماالت ت�شمل ال�سياحة ،ومتويل امل�شاريع متناهية ال�صغر
الهادفة لتمكني الن�ساء ،وبناء القدرات ،والتدريب املتخ�ص�ص يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت على �سبيل املثال  .كما توفر من�صات احللول واالبتكار
الت�شاركية املتاحة على �شبكة الإنرتنت خدمات ابتكار مفتوحة "باللغات املحلية"
لربط ال�شركات النا�شئة ومراكز الأبحاث و�شبكات الأعمال والأفراد للعمل مع ًا
حلل �أهم التحديات التي تواجهها ال�شركات ومن�ش�آت الأعمال ،منها من�صة يمُ كن
يف م�صر ،وبانكوميونال يف كولومبيا.

�ساعدت دولة الإمارات يف تعزيز ودفع الغايات العاملية املدرجة �ضمن الهدف
الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل دعمها لقطاع امليزانية
والربامج العامة للعديد من الدول النامية ،ثالثة منها من بني البلدان الأقل
منو ًا ،وهي �إثيوبيا وال�سودان ومايل  .حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذا الدعم
 36.63مليار درهم �إماراتي ( 9,97مليار دوالر �أمريكي) كانت الغالبية العظمى
منها يف �صورة م�ساهمات غري خم�ص�صة ،مما �ساهم يف تي�سري دفعها للبنوك
املركزية للدول بغر�ض  دعم اال�ستقرار املايل بها� .أتاح هذا للحكومات مرونة
�أكرب يف تخ�صي�ص التمويل املمنوح لها وفق ًا خلططها التنموية ،ابتدا ًء من برامج
الق�ضاء على الفقر ،و�ضمان ا�ستمرار اخلدمات احلكومية ملواطنيها وحتى تنفيذ
اال�سرتاتيجيات والإ�صالحات املقرتحة لالقت�صاد الكلي ،وغريها من �أوجه
الإنفاق .ويف عام  ،2019بلغت قيمة التمويالت املقدمة من دولة الإمارات لهذا
الغر�ض  13.16مليار درهم �إماراتي ( 3.58مليار دوالر �أمريكي).
جاء هذان القطاعان يف املرتبتني الثانية والثالثة يف قائمة القطاعات الأكرث
تلقي ًا للدعم �ضمن الهدف الثامن من �أهداف التنمية امل�ستدامة ،حيث ح�صال
على  448.8مليون درهم �إماراتي ( 122.2مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
امل�ساهمات املقدمة للمنظمات الدولية وعلى مبلغ  423.0مليون درهم
�إماراتي ( 115.2مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح برامج دعم العاطلني عن
العمل .ح�صلت اثنتا ع�شرة  منظمة متعددة الأطراف من خالل هذا التمويل على
م�ساهمات غري خم�ص�صة وم�ساهمات يف ميزانياتها الأ�سا�سية بالإ�ضافة �إىل خلق
فر�ص عمل يف جمال اخلدمات اللوجي�ستية يف اليمن وبرامج لتوليد الدخل يف كل
من فل�سطني ونيجرييا.
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المقاالت

مــقــــــــالــــة

المساعدات الخارجية 2019

مبادرة تمويل رائدات األعمال
تعد "مبادرة تمويل رائدات األعمال" شراكة رائدة تهدف لحشد وتوجيه التمويالت
المدارة بواسطة النساء في الدول النامية.
لصالح منشآت األعمال المملوكة أو ُ
يتألف شركاء مبادرة تمويل رائدات األعمال من  14حكومة وستة من بنوك التنمية
متعددة األطراف باعتبارهم شركاء التنفيذ ،وعدد من أصحاب المصالح واألطراف
المعنية اآلخرين من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم .تم إطالق
المبادرة عام  2017بقيمة بلغت  355مليون دوالر أمريكي كمساهمات مقدمة من
المؤسسين للمبادرة بالتزام
ِ
الدول المانحة .تعتبر دولة اإلمارات من بين المساهمين
قيمته  50مليون دوالر أمريكي مقدمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،والذي من أقواله" :منذ قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من
ديسمبر  ،1971وننحن ننظر للنساء كشركاء على قدم المساواة في تنمية الدولة ."4

خ�ص�صت مبادرة متويل رائدات الأعمال بالفعل
 249مليون دوالر �أمريكي ل�صالح برامج ي�ستفيد
منها �أكرث من � 114ألف من�ش�أة �أعمال مملوكة �أو
ُمدارة بوا�سطة الن�ساء� ،إىل جانب ح�شد  2.6مليار
دوالر �أمريكي من القطاعني العام واخلا�ص  مت
تنفيذ امل�شاريع يف ع�شرات الدول ،حيث مت توجيه
ما يزيد عن ن�صف املبالغ لدول منخف�ضة الدخل
(من امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات من امل�ؤ�س�سة
الدولية للتنمية) ،5من بينها العديد من الدول التي
تعاين من عوامل ال�ضعف كحاالت ال�صراع و�أعمال
العنف .وتنتهج املبادرة منهج ًا ين�سجم مع النظام
البيئي ،وذلك للعمل على �إزالة العقبات التي تقف يف
طريق التمكني االقت�صادي للن�ساء ،ومعاجلة القيود
وخلق الفر�ص املتعلقة بالتمويل والو�صول للأ�سواق
وخلق بيئة داعمة.
منذ بداية عر�ض  مبادرة متويل رائدات الأعمال
على قادة الدول والأعمال يف �إطار قمة جمموعة
الع�شرين التي عقدت يف هامبورغ ،ب�أملانيا ،كانت
مهمتها الأ�سا�سية دعم وم�ساندة رائدات الأعمال من
خالل تعزيز قدرتهن على احل�صول على املنتجات
واخلدمات املالية ،وبناء قدراتهن ،وتو�سيع �شبكات

التوا�صل ،وتزويدهن بالتوجيه والإر�شاد ،بالإ�ضافة
�إىل �إتاحة الفر�ص  لإقامة ج�سور توا�صل للدخول
�إىل الأ�سواق املحلية والعاملية ،وهو ما ين�سجم مع
توجهات و�سيا�سات دولة الإمارات العربية املتحدة .
فعلى مدار ما يقرب من خم�سة عقود ،و�ضعت دولة
الإمارات القوانني والأطر القانونية العامة حلماية
حقوق الن�ساء ،وت�شجيع م�شاركتهن يف احلياة
االقت�صادية ،وحت�سني املناخ ال�سيا�سي ومناخ
الأعمال للن�ساء وو�ضع املرا�سيم االحتادية لتحقيق
امل�ساواة يف الأجور للأعمال التي لها نف�س القيمة .6
ووفق ًا للتقرير العاملي للفجوة بني اجلن�سني ال�صادر
عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،حتتل دولة الإمارات
مرتبة متقدمة فيما يتعلق بامل�ساواة بني اجلن�سني
على امل�ستوى الإقليمي  .ويت�أتى هذا الإجناز ا�ستناد ًا
لالعتقاد الرا�سخ ب�أهمية وحقيقة امل�ساواة بني
7
الن�ساء والرجال ك�شركاء يف املجتمع.
دعمت دولة الإمارات
خالل عام ّ ،2019
مقرتحات مبادرة متويل رائدات الأعمال املخت�صة
بت�سهيل احل�صول على التمويل ودخول الأ�سواق
ملا ال  يقل عن  67,138من�ش�أة �أعمال �صغري
ومتو�سطة مملوكةُ /مدارة بوا�سطة الن�ساء يف كل

من الهندورا�س ،ال�سلفادور ،غواتيماال ،املك�سيك،
كولومبيا ،الربازيل ،بريو ،الأرجنتني ،جزر
الكاريبي ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص  على الن�ساء
املحرومات والالتي يعانني نق�ص  اخلدمات  .تبلغ
القيمة الإجمالية للم�شروع  350.9مليون دوالر
�أمريكي ،م ّولت مبادرة متويل رائدات الأعمال نحو
 34.1مليون دوالر �أمريكي منها.
عالوة على هذا ،مت اعتماد مبادرة متويل م�شابهة
ل�صالح الن�ساء يف دول �أفريقيا منخف�ضة الدخل
واله�شة لربطهن باملدربني و�شبكات الأعمال،
لتمكينهن من االرتقاء مب�ستويات من�ش�آتهن التجارية
مل�ستوى �أعلى .حيث كانت �إثيوبيا وموريتانيا والنيجر
وال�سنغال و�سرياليون وتنزانيا و�أوغندا وزامبيا من
بني الدول حمور الرتكيز والأولوية �إىل جانب كل
من بوروندي وت�شاد والقمر املتحدة و�ساحل العاج
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية ومايل وموزامبيق
وال�سودان وزمبابوي .تبلغ القيمة الإجمالية للم�شروع
 805.6مليون دوالر �أمريكي ،م ّولت مبادرة متويل
رائدات الأعمال نحو  73.8مليون دوالر �أمريكي
منها.

القمة اإلقليمية األولى لمبادرة تمويل رائدات األعمال في أبيدجان ،ساحل العاج.
المصدر :مبادرة تمويل رائدات األعمال

مت ا�ستلهام ثالث برامج التمويل امل�شابهة ،والذي من
املقرر �أن ميتد على مدار � 5سنوات ابتدا ًء من يوليو
 2019وحتى دي�سمرب  ،2024من الأغلبية ال�ساحقة
مل�شاريع الن�ساء التي ظلت عالقة �ضمن "الفئة
املتو�سطة الغائبة" ،التي تعاين من �أجل احل�صول
على التمويل يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا واملحيط
الهادي ،وهو ما ُيعرف بـ "تعجيل �إنعا�ش  �شركات
الأعمال اململوكة للن�ساء" ،و ُيطلق عليه اخت�صار ًا
( .)WAVESحيث تعاين �شركات الأعمال ال�صغرية
ومتو�سطة احلجم اململوكة للن�ساء يف تلك املنطقة من
مثبطات منو ومعوقات مزدوجة نتيجة غياب الربامج
املتخ�ص�صة التي ت�سهم يف تلبية احتياجاتهن ومعاجلة

القيود املفرو�ضة عليهن عند دخول الأ�سواق ا�ستناد ًا
لعوامل النوع اجلن�ساين .وي�ستهدف برنامج "تعجيل
�إنعا�ش  �شركات الأعمال اململوكة للن�ساء" نفع نحو
� 16,775شركة �أعمال مملوكة للن�ساء هادفة للنمو
لتمكينهن من التحول �إىل �شركات �صغرية ومتو�سطة
احلجم مزدهرة تعمل مع القطاع العام �إىل جانب
رفع القيود القانونية والتنظيمية التي تواجهها رائدات
الأعمال عند �إدارة م�شاريعهن .تبلغ القيمة الإجمالية
للم�شروع  456.6مليون دوالر �أمريكي ،م ّولت مبادرة
متويل رائدات الأعمال نحو  34.4مليون دوالر �أمريكي
منها.
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الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

هدف 16

السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

المساعدات الخارجية 2019

في السنوات األخيرة ،لم ُيحرز أي تقدم كبير نحو إنهاء العنف أو تعزيز
سيادة القانون أو تقوية المؤسسات على جميع المستويات أو زيادة
الوصول إلى العدالة .فماليين الناس ُيحرمون من أمنهم وحقوقهم
وفرصهم كما يقوض فرص تقديم الخدمات العامة والتنمية االقتصادية
األشمل .كما أن الهجوم على نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيين يعيق
في الوقت نفسه تقدم التنمية .هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان
تنفيذ الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بشكل صحيح.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

هدف 17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

ً
زخما ،حيث بلغت قيمة
يكتسب دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
التحويالت الشخصية أعلى مستوى لها على اإلطالق ،كما أصبحت نسبة
متزايدة من سكان العالم تتمتع بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت ،عالوة
ً
نموا .ومع ذلك ،ال
على إنشاء مصرف للتكنولوجيا لصالح البلدان األقل
تزال الثغرة الرقمية قائمة :حيث إن المساعدة اإلنمائية الرسمية آخذة
ً
وكثيرا ما تكون تدفقات االستثمار الخاص غير متوافقة مع
في التراجع،
التنمية المستدامة .عالوة على ذلك ،طرأ تباطؤ في النمو العالمي بسبب
ً
مطلوبا اآلن أكثر
التوترات التجارية المستمرة .لذا أصبح التعاون الدولي
من أي وقت مضى لضمان حصول البلدان على الوسائل الالزمة لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

تظل م�شكالت ال�صراعات وانعدام الأمن و�ضعف امل�ؤ�س�سات وحمدودية فر�ص 
احل�صول على العدالة من �أهم العقبات التي تهدد فر�ص حتقيق التنمية امل�ستدامة .
لذا ،فا�سرت�شاد ًا ب�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية و�أحد
حماورها البارزة" ،حتقيق االزدهار وال�سالم العاملي" ،جاء الهدف ال�ساد�س
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة  ،املخت�ص بتحقيق ال�سالم والعدالة وتعزيز
امل�ؤ�س�سات الف ّعالة ،يف املرتبة الثانية يف قائمة الأهداف الأكرث تلقي ًا للدعم .حيث
يعترب تر�سيخ طرق الإدارة العامة واحلوكمة من �أهم ممُ َ ك ّنات حتقيق التنمية .
�أظهرت الأبحاث �أن حتقيق نتائج تنموية �أف�ضل ،مبا يف ذلك حتقيق ن�صيب �أعلى
للفرد من الدخل وتناف�سية �أكرب وخف�ض معدالت وفيات الأطفال ،يرتبط بوجود
حوكمة وم�ؤ�س�سات عامة قوية.
 �أنفقت دولة الإمارات نحو  13,37مليار درهم �إماراتي ( 3,64مليار دوالر
�أمريكي)�،أي ما يوازي  15يف املائة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية ،ل�صالح
م�شاريع ت�ساعد يف حتقيق الأهداف العاملية التي ت�سهم يف ن�شر "ال�سالم والعدالة
وامل�ؤ�س�سات القوية" .مت تخ�صي�ص ما يزيد عن ن�صف تلك امل�ساعدات ل�صالح
اليمن ،يليها العراق والقمر املتحدة و�أفغان�ستان .حيث مت تقدمي ما يوازي  69يف
املائة منها يف �صورة منح.

املوجهة ل�صالح برامج دعم امليزانية
ا�ستكما ًال للدور الذي تقوم به املدفوعات ّ
والدعم املقدم للحكومات املحلية للم�ساعدة يف احلفاظ على اال�ستقرار ال�سيا�سي
ومتهيد ال�سبيل لتح�سني فعالية احلكومات ،قدمت دولة الإمارات متويالت يف
�صورة منح ل�صالح الالمركزية لدعم احلكومة املحلية لإقليم كرد�ستان
يف العراق .بينما على اجلانب الآخر ،بلغت قيمة امل�ساهمات املقدمة للمنظمات
الدولية العاملة يف جماالت دعم ال�سالم والعدالة واحلوكمة نحو  111.08مليون
درهم �إماراتي ( 408.0مليون دوالر �أمريكي)  .مت تقدمي هذا الدعم متعدد
الأطراف ل�صالح العديد من املنظمات الدولية ،منها �إدارة الأمم املتحدة لعمليات
حفظ ال�سالم ،ومكتب املو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان ،ومكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية ،معهد الأمم املتحدة لبحوث نزع ال�سالح ،بالإ�ضافة
�إىل مركز الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب ،و�صندوق الأمم املتحدة للتربعات
ل�ضحايا التعذيب ،و�صندوق الأمم املتحدة اال�ستئماين للتربعات من �أجل مكافحة
�أ�شكال الرق املعا�صرة.

يت�ضمن الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة خم�س غايات �أ�سا�سية
متعلقة بال�شراكات والتعاون ل�ضمان النجاح يف حتقيقه ،وهم )1 :التمويل ،والذي
يوجه �أغلبه كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية وحتويالت مالية؛  )2تكنولوجيا املعلومات
ّ
واالت�صاالت؛  )3بناء القدرات؛  )4التجارة؛  )5م�شكالت الأنظمة ،والتي ت�شمل
البيانات والرقابة وامل�ساءلة ،والتي ت�شمل كذلك �أنظمة الإح�صاءات الوطنية.
يعترب ال�سبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة هو عقد �شراكات عاملية قوية وتعزيز التعاون الدويل .عالوة على هذا
يعد حت�سني فر�ص  االطالع واحل�صول على التكنولوجيا واملعرفة من بني �أهم
ال�سبل مل�شاركة الأفكار وتبني االبتكارات .ويعترب تن�سيق ال�سيا�سات مل�ساعدة الدول
النامية يف �إدارة ديونها ،وكذلك تعزيز اال�ستثمار يف الدول الأقل منو ًا �أمر حيوي
لتحقيق النمو والتنمية امل�ستدامني .كما �أن هناك العديد من الدول التي تكون
يف حاجة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية لت�شجيع النمو والتجارة فيها.
تركز امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات ،منذ عام ،2016
تلب امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
على البلدان الأقل منو ًا ب�شكل خا�ص ،حيث مل ْ
الن�سبة التي حددتها الأمم املتحدة ،بتخ�صي�ص ما بني  0.20 - 0.15يف املائة
من قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل لدعم البلدان
الأقل منو ًا ،فح�سب بل جتاوزتها كذلك  .ففي الفرتة من ،2019 - 2016
بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية املوجهة للبلدان الأقل منو ًا
 0.41يف املائة من قيمة امل�ساعدات �إمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل .
مت توجيه نحو  42يف املائة من املبلغ الإجمايل املخ�ص�ص ل�صالح الهدف ال�سابع
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة ل�صالح  22دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا،
�أي ما يوازي  4.71مليار درهم �إماراتي ( 1.28مليار دوالر �أمريكي).
وفيما يتعلق بال�شراكات العاملية ،تعيد �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة
الإمارات العربية املتحدة الت�أكيد على كون التعاون الدويل من الركائز الأ�سا�سية
�ضمن �أجندة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات  .ومن خالل
احرتام دولة الإمارات الثابت لأهمية ال�شراكات ،ف�إنها تعمل ب�شكل ثنائي ،على
ال�صعيدين الإقليمي والعاملي ،مع كل من الدول النامية والدول الفاعلة والدول
املانحة واملنظمات الدولية وامل�ؤ�س�سات متعددة الأطراف واملنظمات غري احلكومية
واملجتمع املدين وكذلك القطاع اخلا�ص .عالوة على هذا ،تهدف برامج ال�شراكة

ال ُقطرية التي تنفذها دولة الإمارات �إىل دعم الدول النامية يف حتقيق �أولوياتها
التنموية الوطنية.
وفيما يتعلق بالتحويالت املالية ،تقدم دولة الإمارات واحد ًا من �أقل ر�سوم
التحويل على م�ستوى العامل ،كما �أنها تعد واحدة من �أهم قنوات التحويل املايل
العاملي .وت�شري التقارير �إىل �أن التحويالت املالية ال�صادرة من دولة الإمارات
خالل عام  ،2019والتي يتم توجيه �أغلبها للدول النامية ،قد بلغت  165مليار
درهم �إماراتي ( 45مليار دوالر �أمريكي) ،8يف قيمة مقاربة لقيمة التحويالت التي
جرت على مدى الأعوام الأربعة الأخرية.
وبالن�سبة للتجارة اخلارجية ،فقد فتحت دولة الإمارات �أ�سواقها للدول امل�ؤهلة
للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،وفق ًا لتعريف جلنة امل�ساعدات الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،مما م ّهد الطريق �أمام الدول النامية
للم�شاركة وزيادة ح�صتها من التجارة العاملية .وتعد الدولة واحدة من بني �أعلى
ع�شرين دولة على م�ستوى العامل يف ال�صادرات والواردات ال�سلعية و�أكرب دولة
جتارية على م�ستوى ال�شرق الأو�سط.
وبالإ�ضافة �إىل جهود دولة الإمارات املبذولة للم�ساعدة يف حتقيق الغايات الرئي�سية
اخلم�سة املبينة �أعاله �ضمن الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وجهت دولة الإمارات  11.30مليار
والتزامها الرا�سخ بتحقيق تعاون دويل ف ّعالّ ،
درهم �إماراتي ( 3.08مليار دوالر �أمريكي) ،مت تخ�صي�ص ما يوازي  58يف املائة
منها ،خالل عام  ،2019لدفع التقدم يف حتقيق الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف
التنمية امل�ستدامة.
مت توجيه غالبية هذه امل�ساعدات لتمويل قطاعني تنمويني :امل�ساهمات املقدمة
للمنظمات الدولية ،وقطاع دعم امليزانية العامة و�إعفاء الديون
اخلا�صة ب�إريرتيا خالل عام .2019
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المقاالت

مــقــــــــالــــة

المساعدات الخارجية 2019

فعالية الحوكمة
تستمر دولة االمارات العربية المتحدة بتعزيز الشراكة
وتبادل المعرفة وبناء قدرات األفراد والمؤسسات
لمواجهة التحديات العالمية.
لذا ،تعمل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل من
خالل �شركائها �ضمن برنامج الإمارات للم�ساعدات
الفنية UAE Technical Assistance Program
لتوفري برامج تدريبية للدبلوما�سيني تهدف �إىل
االرتقاء ب�إ�سهامات دولة الإمارات على �صعيد العمل
التنموي والإن�ساين يف كافة املجاالت وبناء قدرات
الدول النامية وكما يتم تنظيم الزيارات امليدانية
للوفود بهدف االطالع على �أف�ضل املمار�سات
الإماراتية واال�ستفادة من جتاربهم .هذا دليل ب�أن
دولة االمارات العربية املتحدة ت�ستمر بنجاحها جتاه
تر�سيخ العالقات مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة
بالإ�ضافة اىل امتام ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف
التحديث احلكومي مع كل من :اململكة الأردنية
الها�شمية ،جمهورية م�صر العربية وجمهورية
�أوزبك�ستان .تلتزم دولة االمارات بتنفيذ املبادرات
�ضمن �أدوات ديناميكية مبتكرة تلبي احتياجات
املجتمع .ويعد تفعيل ال�شراكات الدولية يف �صناعة
م�ستقبل احلكومات ،وحتديث �أطر العمل احلكومي،
حمور ًا لنهج دولة الإمارات ،يف بناء العالقات
الهادفة خلري املجتمعات ،و�صناعة م�ستقبل �أف�ضل
للأجيال القادمة.
من �أهم �أهداف برامج بناء القدرات التي تقدمها
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بالتحديد
يف املجال الدبلوما�سي هو قيا�س �أثر الربامج
التدريبية لتطويرها ب�شكل م�ستمر  .ومن نتائج
برنامج التدريب الدبلوما�سي الذي مت تنفيذه يف
عام  ،2019تعيني بع�ض  الدبلوما�سيني من مايل
الذين �شاركوا يف الربنامج التدريبي ،من قبل وزارة
�ش�ؤون اخلارجية والتعاون الدويل جلمهورية مايل
يف بعثات مايل يف اخلارج مما يعزز الأثر امل�ستدام
لربامج فعالية احلكومية التي تقدمها دولة الإمارات
العربية املتحدة.

وتعترب الدورات التدريبية للدبلوما�سيني من �ضمن
تطوير العمل احلكومي ،حيث مت �إعداد �سل�سلة
برامج تدريبية يف جمال الدبلوما�سية من قبل وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل بال�شراكة مع �أكادميية
الإمارات الدبلوما�سية ل�صالح  60ع�ضو ًا يف ال�سلك
الدبلوما�سي من جنوب ال�سودان ومايل والغابون
بهدف تعزيز املعرفة واملهارات الدبلوما�سية
لدى الدول ال�شريكة وحتقيق �أهداف امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية  .ت�ضمن الربنامج التدريبي
 8دورات تدريبية ق�صرية يف جماالت عدة منها
اجتماعية ،اقت�صادية وثقافية  .بالتف�صيل دورة
عن الربوتوكول واالتيكيت ،دورة تعريفية عن تاريخ
وثقافة الإمارات ،دورة عن �سيا�ستها اخلارجية
وامل�ساعدات اخلارجية ،القانون الدويل وحقوق
االن�سان ،الدبلوما�سية العامة والثقافية ،الوعي بني
الثقافات ،منظومة الأمم املتحدة االحتاد الأوروبي
وهي دورة حول مهام وعمل الأمم املتحدة و�أهداف
التنمية امل�ستدامة ،بهدف الت�أكيد على �أهمية الأمم
املتحدة كملتقى �أ�سا�سي لتعزيز التعاون الدويل
ملواجهة التحديات احلالية حيث ا�ستعر�ضت
الدورة �أمام امل�شاركني �أهداف التنمية امل�ستدامة،
والتحديات العاملية  ،وخا�صة ما يتعلق منها بالفقر
والتغري املناخي وق�ضايا البيئة ،كما حددت �أف�ضل
املمار�سات الالزمة ل�ضمان حتقيق االزدهار
وال�سالم العاملي  .مل يكن هذا الربنامج دورات
تدريبية فقط ،بل مت �إعداد زيارات عدة للم�شاركني
من تنظيم �أكادميية االمارات الدبلوما�سية بالتعاون
مع وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ومنها جولة
تعريفية يف ديوان عام الوزارة ،جامعة ال�سوربون
�أبوظبي والتي ت�ضمنت ح�ضور امل�شاركني احللقة
ال�شبابية الفرنكوفونية يف التنمية امل�ستدامة،
بالإ�ضافة �إىل جولة �سياحية يف متحف اللوفر
ب�أبوظبي .حتر�ص دولة االمارات على توفري اخلربة
والتدريبات ذات امل�ستوى العايل ملوظفي احلكومات

مما ي�ؤدي اىل من�صة فاعلة للحوار وتبادل امل�صالح
امل�شرتكة.
متثلت ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي
يف توقيع مذكرة تفاهم بني معايل حممد القرقاوي
وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ومعايل
جمد حممد �شويكة وزيرة تطوير القطاع العام يف
اململكة الأردنية الها�شمية يف يونيو  2018حيث
مت توفري� 33,826ساعة تدريب ل  2151متدرب
خالل  112ور�شة عمل  .انطبقت مبادئ الكفاءة
احلكومية يف جماالت عدة :الأداء والتميز
احلكومي ،اخلدمات احلكومية ،بناء القدرات
احلكومية ،امل�سرعات احلكومية  .مت ت�شجيع عدد
كبري من طالب اجلامعات على ابتكار حلول �إبداعية
يف جمال تطبيقات الهواتف الذكية لتطوير خدمات
حكومية �سهلة وت�شجيع اال�ستثمار يف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت �ضمن مبادرات على �سبيل
املثال ،جائزة ويل العهد لأف�ضل تطبيق خدمات
حكومية يف الأردن يف �أبريل  2019ومبادرة مليون
مربمج �أردين لبناء قدرات �شباب واعد مما �أدى
اىل متكينهم مبعرفة �أدوات التكنولوجيا املتقدمة .
�ضمن فعاليات الدورة ال�ساد�سة من القمة العاملية
للحكومات وبح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد ال مكتوم ،نائب رئي�س دولة الإمارات
العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
وقع معايل حممد القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س
الوزراء وامل�ستقبل ومعايل الدكتورة هالة ال�سعيد
وزيرة التخطيط والتنمية االقت�صادية يف جمهورية
م�صر العربية ،اتفاقية بني الدولتني يف فرباير
 2018حيث مت توفري � 89,640ساعة تدريب ل
 7500متدرب خالل  60ور�شة عمل عن �أهمية
مبادئ الأداء والتميز احلكومي ،اخلدمات احلكومية
وبناء القدرات احلكومية .انعقد م�ؤمتر م�صر للتميز
احلكومي يف يوليو  ،2018بدعم و�شراكة االمارات

توقيع اتفاق بين مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة بيت دوت كوم لدعم مبادرة “مليون مبرمج أردني”.

المصدر :مبادرة مليون مبرمج أردني

كما يتوج جهود فرق العمل امل�شرتكة يف جمال التميز
احلكومي حيث مت تكرمي عدد من اجلهات احلكومية
واملوظفني الفائزين باجلائزة يف عام  2019وذلك
لت�شجيعهم على تطوير العمل احلكومي �ضمن
اخلطط التنفيذية التفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية
يف التحديث احلكومي بني البلدين ال�شقيقني .
علما ان اجلائزة كانت ات�ساقا مع ا�سرتاتيجية
التنمية امل�ستدامة "ر�ؤية م�صر  ،"2030و�سعيت
�إىل تكوين جهاز �إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم
احلوكمة ،وي�ساهم بدوره يف حتقيق التنمية .
ا�ستكملت �سل�سلة �شراكة حتديث العمل احلكومي

وذلك يف دولة �أخرى حيث قام وفد دولة الإمارات
بزيارة جمهورية �أوزبك�ستان يف ابريل  2019ومت
توقيع االتفاقية بعد �أ�سبوعني من اجتماع فخامة
الرئي�س �شاكت مريزيوييف مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان يف مار�س  .2019رحبت
دولة الإمارات بوفد �أوزبكي رفيع امل�ستوى لإطالق
العديد من املبادرات امل�شرتكة حيث انتجت بتوفري
� 29,539ساعة تدريب ل  1649متدرب خالل
 48ور�شة عمل �ضمن  22حمور يف خمتلف جماالت
الكفاءة احلكومية ومنها :التطبيقات احلكومية

الذكية ،اخلدمات احلكومية ،اجلودة احلكومية،
اخلدمات املدنية .جنحت ال�شراكة ب�إطالق جائزة
�أف�ضل تطبيق للخدمات احلكومية يف �سبتمرب
 2019ومبادرة مليون مربمج �أوزبكي يف نوفمرب
 2019مما �أدى اىل متكني عدد كبري من املوظفني
احلكوميني بتطوير القدرات احلكومية ومعرفة
مبادئ الأداء والتميز احلكومي.
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الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

هدف 1

القضاء على الفقر

المساعدات الخارجية 2019

يستمر تراجع معدالت الفقر المدقع على مستوى العالم ،ولكن وتيرة
هذا التراجع تباطأت .فالعالم ال يسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف
المتمثل في وجود أقل من  3في المائة من سكان العالم يعيشون في
فقر مدقع .حيث يواجه األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع حرمان
ً
غالبا ما يتفاقم نتيجة الصراعات العنيفة والهشاشة في
شديد ومتعمق
ً
مواجهة الكوارث .ومع هذا ،فغالبا ما تساعد أنظمة الحماية االجتماعية
الموجه لتوفير الخدمات
الفعالة وسياساتها المقترنة باإلنفاق الحكومي
ّ
ّ
الرئيسية أولئك الذين تُ ركوا خلف الركب على العودة إلى الوقوف على
أقدامهم وإيجاد سبيل الخروج من الفقر ،ولكن على جانب آخر ينبغي كذلك
رفع مستوى تلك الخدمات حتى تفي بحجم الطلب عليها.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

يعد الق�ضاء على الفقر بكافة �أ�شكاله يف كل مكان ،بال �شك ،واحد ًا من الأهداف
العاملية الأكرث تلقي ًا للدعم املقدم من دولة الإمارات العربية املتحدة  .وذلك
ان�سجام ًا من �أهم �أهداف �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،فمن �إجمايل املدفوعات املقدمة ل�صالح حتقيق الهدف الأول من �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،والتي بلغت قيمتها  7.08مليار درهم �إماراتي ( 1.92مليار
دوالر �أمريكي) ومت تقدميها ح�صري ًا تقريب ًا يف �صورة منح ،مت تخ�صي�ص نحو
 50يف املائة منها �إىل  36من البلدان الأقل منو ًا ،حيث تعترب هناك االحتياجات
التنموية والإن�سانية يف �أعلى م�ستوياتها .وحتقيق ًا لنف�س الغاية املتمثلة يف حت�سني
م�ستويات املعي�شة واحلد من الفقر ،مت تعيني غالبية امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
من دولة الإمارات� ،إن مل يكن كلها ،ل�صالح �أهداف �أخرى من �أهداف التنمية
امل�ستدامة ،وعلى وجه اخل�صو�ص الهدف الثامن :العمل الالئق ومنو االقت�صاد-
الذي حظي ب�أعلى متويل  -والتي تلعب جميعها كذلك دور ًا حموري ًا يف الق�ضاء
على الفقر.
مت توجيه غالبية امل�ساعدات اخلارجية املخ�ص�صة ل�صالح الهدف الأول من
�أهداف التنمية امل�ستدامة لدول قارة �أفريقيا ومنطقة ال�شرق الأو�سط وبالأخ�ص 
�إىل ال�سودان وال�صومال و�أوغندا و�إثيوبيا ومايل وموريتانيا والنيجر ،واليمن
و�سوريا والأردن وفل�سطني ويف �آ�سيا جمهورية بنغالدي�ش.
وبنا ًء على هذا ،مت توجيه ق�سم كبري من تلك امل�ساعدات لدعم الفئات الأكرث �ضعف ًا
املت�ضررة من الأزمتني اليمنية وال�سورية .بالإ�ضافة �إىل اجلهود املبذولة لدعم
الالجئني والأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا ،يف �صورة خدمات للدعم والتن�سيق لإدارة
وت�شغيل خميمات الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،مت توجيه غالبية الدعم الإماراتي
املوجه ل�صالح الهدف الإمنائي الأول كم�ساعدات متعددة القطاعات يف
ّ
حاالت الطوارئ ،وخلدمات الرعاية االجتماعية ،وقطاع ال�صحة يف
حاالت الطوارئ.

ال زالت الأزمات الإن�سانية الناجمة عن ال�صراعات �أو الكوارث الطبيعية يف حاجة
للمزيد من املوارد املالية ،عالوة على هذا ،تظل االحتياجات الإن�سانية هائلة
للغاية .فوفق ًا لتقارير الأمم املتحدة ،هناك ما يقرب من  167مليون �شخ�ص يف
 29دولة و�ست �أقاليم مبختلف �أنحاء العامل يف حاجة للح�صول على م�ساعدات
�إن�سانية متعددة القطاعات خالل عام  9 .2020ولهذا ،ح�شدت دولة الإمارات
 1.69مليار درهم �إماراتي ( 460.7مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات
متعددة القطاعات يف حاالت الطوارئ لدعم املجتمعات اله�شة التي متر
بحاالت طوارئ وتعاين من �صراعات م�ستمرة.
وفق ًا للأمم املتحدة ،تعترب �أنظمة احلماية االجتماعية متطلب ًا �أ�سا�سي ًا
ملنع انت�شار الفقر واحلد منه ومن انعدام امل�ساواة يف كل مرحلة من مراحل حياة
الإن�سان ،وذلك من خالل تخ�صي�ص  مزايا للأطفال والأمهات للر�ضع حديثي
الوالدة والأ�شخا�ص ذوي الإعاقات وكبار ال�سن والفقراء والعاطلني عن العمل .
املوجهة ل�صالح
كما مت تخ�صي�ص ن�صيب ال ب�أ�س به من امل�ساهمات الإماراتية ّ
تنفيذ الهدف الأول من �أهداف التنمية امل�ستدامة من �أجل دعم عددٍ من املبادرات
التنموية واخلريية ،مثل توفري ال�سلع العينية واخلدمات ودعم الفئات ال�ضعيفة
واملعر�ضة للمخاطر والأ�سر املحرومة ،من خالل �إن�شاء وحدات �إنتاج �صغرية،
لتمكينهم من توليد الدخل والإبقاء على و�سائل ك�سب الرزق ومنحهم مرونة �أكرب
دعمت دولة
�أثناء �أوقات الأزمات االقت�صادية واالجتماعية .وعلى نحو مماثلّ ،
الإمارات عدة م�شاريع لكفالة الأيتام يف  60دولة مبختلف �أنحاء العامل ،من خالل
توفري الغذاء والك�ساء وخدمات التعليم وال�صحة �إىل جانب الدعم املايل بقيمة
�إجمالية بلغت  1.03مليار درهم �إماراتي ( 280.5مليون دوالر �أمريكي).

منحة إماراتية-سعودية لتزويد المزارعين بالحيوانات الزراعية .ساهمت المنحة بفعالية في
ً
استجابة للتهديدات بوقوع مجاعة.
تصعيد وتوسيع نطاق عمليات منظمة الفاو اإلنسانية
المصدر :منظمة األغذية والزراعة (الفاو)
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الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

المساعدات الخارجية 2019

يمكن لتطبيق مبادئ التصنيع الشامل والمستدام للجميع ،إلى جانب دعم
العنان لتوليد قوى اقتصادية
االبتكار والبنية التحتية ،أن يسهم في إطالق ِ
ديناميكية وتنافسية تسهم في خلق الوظائف وتوليد الدخل .حيث تلعب
ً
ً
أساسيا في األخذ بالتكنولوجيات الجديدة وتعزيزها،
دورا
تلك العناصر
وتسهيل التجارة الدولية وتمكين استخدام الموارد بكفاءة .وللوصول
طويال أمام العالم لتحقيق االستفادة الكاملة من
ذلك ،فال يزال الطريق
ً
ً
نموا على وجه الخصوص إلى
هذه اإلمكانات .حيث تحتاج البلدان األقل
تسريع تطوير قطاع الصناعات التحويلية لديها ،إذا أرادت تحقيق غاية عام
 ،2030كما أن عليها أن تضاعف االستثمار في البحث العلمي واالبتكار.
ومن الناحية اإليجابية ،تحقق االنخفاض في كثافة الكربون في الصناعات
التحويلية بمعدل سنوي يقارب  3في المائة بين عامي  2010و ،2016مما
ً
عموما بين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونمو الناتج
يدل على الفصل
المحلي اإلجمالي .وقد وصل إجمالي التدفقات الرسمية الموجهة إلقامة
البنية التحتية االقتصادية في البلدان النامية إلى  59مليار دوالر أمريكي
في عام  ،2017أي بزيادة قدرها  32.5في المائة بالقيمة الحقيقية منذ
عام  .2010وعالوة على ذلك ،تحققت مكاسب مشهودة في مجال
االرتباط بشبكات االتصال اإللكتروني المتنقل.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

كان الهدف التا�سع من بني �أعلى �أهداف التنمية امل�ستدامة تلقي ًا للدعم على مدى
هذه ال�سنوات الأربعة بقيمة بلغت  5.30مليار درهم �إماراتي ( 1.44مليار دوالر
�أمريكي) ،نحو  33يف املائة منها مت �إنفاقها خالل عام  .2019بح�سب ما ورد
�صراح ًة يف تقرير الأمم املتحدة لأهداف التنمية امل�ستدامة للعام  ،2019ف�إن
البلدان الأقل منو ًا يف حاجة لت�سريع وترية تنمية قطاع الت�صنيع لديها� ،إذا ما
�أرادوا الو�صول �إىل هدف عام  .2030لذا قدّمت دولة الإمارات الدعم مل�شاريع
ت�سهم يف دفع وتعزيز حتقيق الهدف  9من �أهداف التنمية امل�ستدامة يف  14من
البلدان الأقل منو ًا بالإ�ضافة �إىل ع�شرة من دول ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان
متو�سطة الدخل.
حددت �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة للفرتة من
 2021 - 2017ثالثة برامج موا�ضيعية عاملية لرتكيز الدعم عليها� .أحدها
مو�ضوع النقل والبنية التحتية احل�ضرية ،والذي يهدف �إىل تلبية احتياجات البنية
التحتية يف الدول النامية .ومن خالل هذه الربامج ،با�ستثمارات البنية التحتية يف
قطاعات النقل والإ�سكان والرعاية ال�صحية والطاقة واالت�صال واملياه والت�صحاح،
تخطط دولة الإمارات �إىل حت�سني فر�ص ح�صول ال�شعوب على اخلدمات ورفع
م�ستوى معي�شتها� ،إىل جانب م�ساندة الدول النامية يف حتقيق هدفها بزيادة
قدرتها التناف�سية يف عامل االقت�صاد .وتعد قطاعات البنية التحتية للنقل الربي
واجلوي والبحري هي القطاعات املف�ضلة للتنمية.
نفذت دولة الإمارات م�شاريع لتح�سني البنية التحتية للنقل الربي يف
�شتى �أنحاء العامل ،مبدفوعات �إجمالية بلغت  850.6مليون درهم �إماراتي
( 231.6مليون دوالر �أمريكي) مت تقدميها ب�صورة �أ�سا�سية يف �شكل منح .
ومن بني واحدة وع�شرين دولة ح�صلت على دعم ،كانت هناك خم�س دول من
فئة البلدان النامية غري ال�ساحلية .وجاءت بنغالدي�ش والأردن واليمن على ر�أ�س
قائمة الدول الأكرث تلقي ًا للتمويل .عالوة على هذا ،جرى خالل عام  ،2019وبنا ًء
على طلب حكومة ال�سنغال� ،صيانة و�إعادة ت�أهيل طريق نديوم� -أورو�سغي  -باكل

( )RN2والطرق املتفرعة عنه  بوا�سطة �صندوق �أبوظبي للتنمية.
املوجه لبناء مطارين دوليني :مطار
ويف املالديف ،وا�صلت دولة الإمارات متويلها ّ
فيالنا الدويل يف العا�صمة ماليه ،ومطار دويل جديد يف مانافارو ،مبنطقة نوونو
ومتديد مدرج الطريان اخلا�ص به .وبالإ�ضافة �إىل م�شاريع تطوير البنية التحتية
للنقل اجلوي تلك ،مت تنفيذ م�شروع يتما�شى مع ا�سرتاتيجية احلكومة املغربية
كذلك لتو�سيع وحتديث مرافق مطار غومليم �إىل جانب بناء �صالة �سفر جديدة.
عالوة على هذا ،كانت املغرب الدولة امل�ستفيدة الوحيدة من امل�ساعدات الإماراتية
املوجهة لقطاع البنية التحتية للنقل البحري ،وذلك مبنحة قدرها
ّ
 550.4مليون درهم �إماراتي ( 149.9مليون دوالر �أمريكي)  .وي�سهم م�شروع
تطوير و�إعادة ت�أهيل ميناء الدار البي�ضاء ،وهو امل�شروع متعدد ال�سنوات ي�شمل بناء
ور�ش لإ�صالح ال�سفن ،يف زيادة القدرة الت�شغيلية للميناء وتعزيز مكانته باعتباره
�أحد �أكرب املعابر يف املغرب ،ومير عربه �أكرث من ثلث حركة املرور عرب موانئ
الدولة.
يف �إطار دعم قطاع ال�صناعات الزراعية� ،ساهمت دولة الإمارات خالل عام
 2019يف تد�شني م�صنع لإنتاج وتكرير ال�سكر يف م�صر وم�صنع �أ�سماك التونة
املعلبة يف اليمن  .وبلغت قيمة هذه امل�شاريع  378.2مليون درهم �إماراتي
( 103.0مليون دوالر).

والجادة الشمالية لتيرانا في ألبانيا ،بتمويل من صندوق
مشروع إعادة تأهيل مجرى النهر
ّ
أبوظبي للتنمية .تبلغ قيمة المشروع  65مليون دوالر أمريكي ،ويهدف إلنعاش قطاعي
ً
طريقا طوله
السياحة والتجارة .يغطي المشروع مساحة قدرها حوالي  885هكتار ،تشمل
ً
مترا.
 2.4كم ويتراوح عرضه ما بين  40و70
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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الصحة الجيدة
والرفاة

المساعدات الخارجية 2019

ُأحرز تقدم كبير في تحسين صحة ماليين الناس .حيث انخفضت معدالت
الوفيات النفاسية ووفيات األطفال ،واستمر االرتفاع في متوسط العمر
المتوقع على الصعيد العالمي ،وتحقق تقدم مطرد في مكافحة بعض
األمراض المعدية .على أن التقدم تباطأ أو توقف في حالة أمراض أخرى،
وينطبق ذلك على الجهود العالمية للقضاء على المالريا والسل .وقد
تسبب عدم توفر العاملين الصحيين المدربين أو التدخالت الروتينية ،مثل
التحصين في حدوث جانب كبير ً
جدا من الوفيات .والواقع أن نصف سكان
العالم على األقل ال يزالون يفتقرون إلى الخدمات الصحية األساسية،
ويعاني كثير منهم من الصعوبات المالية .وفي البلدان الغنية والفقيرة
على حد السواء ،يمكن لحالة صحية طارئة أن تدفع الناس إلى اإلفالس أو
إلى الفقر .ويتعين بذل جهود متضافرة على هذه الجبهات وغيرها لتحقيق
التغطية الصحية الشاملة للجميع والتمويل المستدام للصحة؛ ولمعالجة
تزايد عبء األمراض غير المعدية ،بما في ذلك الصحة العقلية؛ والتعامل
مع مقاومة مضادات الميكروبات والعوامل البيئية التي تسهم في اعتالل
الصحة ،مثل تلوث الهواء واالفتقار إلى مرافق المياه والصرف الصحي
المدارة بأمان.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

د�أبت دولة الإمارات على تقدمي الدعم ل�ضمان متتّع اجلميع ب�أمناط عي�ش �صحية
وبالرفاهية يف جميع الأعمار� ،شمل هذا الدعم مدفوعات بقيمة بلغت  4.83مليار
درهم �إماراتي ( 1.31مليار دوالر �أمريكي) ،مت تقدميها بالكامل تقريب ًا يف �صورة
منح .مت توجيه ما يقرب من ثلث هذا الدعم لتمويل م�شاريع �صحية جرى تنفيذها
يف  30دولة من البلدان الأقل منو ًا ،بالإ�ضافة �إىل  23دولة تقع �ضمن ال�شريحة
الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل.
وباعتبارها من �أ�شد منا�صري الق�ضايا العاملية الرامية �إىل تخلي�ص العامل من
الأمرا�ض املُعدية القاتلة مثل �شلل الأطفال واملالريا ،تلتزم دولة الإمارات
بالق�ضاء على الأمرا�ض التي ميكن جتنب الإ�صابة بها والتي ت�ؤثر على املجتمعات
الأكرث فقر ًا وه�شا�شة على م�ستوى العامل وم�ساعدة ماليني الأطفال والبالغني على
عي�ش  حياة �صحية متمتعني بالكرامة  .ففي عام � ،2017أطلق �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد ،ويل عهد �أبوظبي ،مبادرة �صندوق "بلوغ امليل الأخري"
بقيمة  100مليون دوالر �أمريكي على مدار � 10سنوات ،هذا �إىل جانب تقدمي
الدعم �إىل كل من م�ؤ�س�سة بيل وميلندا غيت�س ،و�إدارة التنمية الدولية وم�ؤ�س�سة
�إملا فيالنرثوبيز �إنك .حيث قام ال�صندوق ب�إن�شاء معهد للق�ضاء على الأمرا�ض 
مهمته حتويل البيانات والتطورات التكنولوجية �إىل �سيا�سات .عالوة على هذا،
�سيعمل ال�صندوق من �أجل الق�ضاء على ،واحلد من ،انت�شار ومكافحة اثنان من
الأمرا�ض املوهنة املُهملة التي ميكن الوقاية منها ،وهما :عمى الأنهار ،ومر�ض 
الفالريا .يف عام  ،2019اجتمع قادة العامل يف مدينة �أبوظبي يف �إطار منتدى
"بلوغ امليل الأخري"� ،أعلنت خالله عدة حكومات ومنظمات خريية التعهد بتقدمي
مبلغ  9.50مليار درهم �إماراتي ( 2.50مليار دوالر �أمريكي) للق�ضاء نهائي ًا على
مر�ض �شلل الأطفال  10.حيث تعد باك�ستان و�أفغان�ستان �آخر دولتان ال يزال مر�ض 
�شلل الأطفال متواجد ًا فيهما.
كما وا�صلت دولة الإمارات تعاونها مع التحالف العاملي للقاحات والتح�صني
(جايف) ،والذي يعمل على حت�سني فر�ص احل�صول على اللقاحات اجلديدة وغري

املتوفرة للأطفال الذين يعي�شون يف دول العامل الأكرث فقر ًا.
عالوة على هذا ،فقد ا�ستجابت دولة الإمارات الحتياجات الرعاية ال�صحية
والطبية يف حاالت الطوارئ يف الدول املت�ضررة من الأزمات .حيث كانت
دعمت
اليمن و�سوريا ومايل وفل�سطني وبنغالدي�ش ونيجرييا وزمبابوي من بني التي ّ
دولة الإمارات فيها توفري احتياجات الرعاية ال�صحية ملاليني الأ�شخا�ص ال�ضعفاء .
املوجه لقطاع ال�صحة يف حاالت الطوارئ مبلغ  426.4مليون
�شمل الدعم ّ
درهم �إماراتي ( 116.1مليون دوالر �أمريكي) املقدم ملنظمة ال�صحة العاملية
يف اليمن ل�صالح تنفيذ خطة الأمم املتحدة لال�ستجابة الإن�سانية يف عامي
 ،2019 2018بالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل  20م�ست�شفى يف  8حمافظات مينية،
وتوفري العقاقري والت�سهيالت اللوجي�ستية الالزمة ملكافحة وباء الكولريا ،وتنفيذ
�أن�شطة احلمالت املتكاملة لرفع الوعي مبر�ض �شلل الأطفال واحل�صبة واحل�صبة
الأملاين (ا ُ
حلمرياء)� ،إىل جانب حمالت و�إجراءات التح�صني.
املوجهة لقطاع اخلدمات الطبية يف
كانت غالبية امل�ساعدات الإماراتية ّ
�شكل بناء للم�ست�شفيات والعيادات الطبية ،وكذلك لتمويل التكاليف الت�شغيلية
وتوفري املعدات والأجهزة الطبية ،وذلك بقيمة  1.88مليار درهم �إماراتي
( 510.9مليون دوالر �أمريكي) على مدى ال�سنوات الأربعة الأخرية .ح�صل قطاع
اخلدمات الطبية يف دول ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل على  56يف
املائة من متويل هذه املنحة .مت تقدمي غالبيته للمغرب وباك�ستان وم�صر� .شملت
قائمة الدول الع�شر الأكرث تلقي ًا للدعم من فئة البلدان الأقل منو ًا كل من :اليمن
و�أفغان�ستان وال�سودان و�سرياليون وال�صومال وتنزانيا وبنغالدي�ش و�إثيوبيا والقمر
املتحدة ومايل   .
مت توجيه نحو  50.0مليون درهم �إماراتي ( 13.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
التعليم والتدريب الطبي ،عالوة على تقدمي ما يقرب من  20.0مليون درهم
�إماراتي ( 5.3مليون دوالر �أمريكي) ملكافحة مر�ض املالريا.

توفير الرعاية الصحية األساسية في اليمن من خالل المنظمة الدولية للهجرة .
المصدر :المنظمة الدولية للهجرة
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المقاالت

مــقــــــــالــــة

المساعدات الخارجية 2019

الصحة العالمية
قدمت دولة اإلمارات مساعدات لقطاع الصحة
خالل العام  2019بقيمة إجمالية تبلغ  261مليون
دوالر غطت العديد من دول العالم ،كما قدمت
مساهمات للعديد من المنظمات الدولية المعنية
بالصحة في العالم.
ح�صل دعم اخلدمات ال�صحية والعالجية وخدمات
ال�صحة يف الطوارئ ودعم ال�سيطرة على الأمرا�ض 
املعدية ودعم برامج التغذية على حوايل  ٪85من
جملة امل�ساعدات املقدمة لقطاع ال�صحة.
وكانت اليمن وباك�ستان والأردن هي الدول الأعلى
ن�صيب ًا يف احل�صول على م�ساعدات من دولة
الإمارات يف قطاع ال�صحة ،وقد ح�صلت هذه الدول
الثالث جمتمعة على ما يقارب  ٪54من جملة
امل�ساعدات الإماراتية لقطاع ال�صحة.
بالإ�ضافة اىل الدعم الكبري املادي والعيني الذي
تقدمه دولة الإمارات �سنوي ًا ،ف�إنها تقدم �أي�ض ًا
عطا ًء فكري ًا وا�سرتاتيجي ًا مقدر ًا ي�سهم يف طرح
ودعم وتنفيذ العديد من املبادرات العاملية يف قطاع
ال�صحة  .فعلى �سبيل املثل فقد �إ�ست�ضافت دولة
الأمارات يف العام  2018االجتماع الدوري للتحالف
العاملي للقاحات الذي يعقد كل خم�سة �سنوات .
ويف العام � 2019إ�ست�ضافت دولة االمارات منتدى
بلوغ امليل الأخري يف مدينة �أبوظبي  .والذي جمع
قادة ال�صحة العامليني لتبادل الأفكار و�أف�ضل
املمار�سات حول كيفية حتديد الأمرا�ض  املعدية
والق�ضاء عليها ومكافحتها .عقد املنتدى حتت �شعار
“تكثيف اجلهود من �أجل بلوغ الهدف” وقد �شارك
فيه �ضيوف رفيعو امل�ستوى من جميع القطاعات مبا
فيها القطاع العام واخلا�ص وقطاع العمل اخلريي
والأو�ساط الأكادميية ملناق�شة بلوغ امليل الأخري
للق�ضاء على الأمرا�ض املعدية ب�شكل �أ�سرع .

مت تنظيم اجلل�سات واملناق�شات وور�ش  العمل
التفاعلية و�إ�ستعرا�ض الإجنازات التي مت حتقيقها
وت�سليط ال�ضوء على التحديات بهدف بحث احللول
املتاحة من خالل ا�ستخدام اللقاحات والتكنولوجيا
والبنية التحتية لل�صحة العاملية وال�شراكات بني
القطاعني العام واخلا�ص.
�شهد منتدى بلوغ امليل الأخري والذي �أقيم حتت
رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي ،الإعالن عن حزمة من
املبادرات اجلديدة الرامية �إىل الق�ضاء على
الأمرا�ض املدارية املهملة ،والتي ت�ؤثر يف �أكرث من
 1.5مليار �شخ�ص يف البلدان النامية والأ�شد فقر ًا،
عالوة على تبعاتها ال�سلبية يف اقت�صادات تلك
الدول والتي تكبدها مليارات الدوالرات �سنوي ًا .
لقد حتقق تقدم كبري يف مكافحة تلك الأمرا�ض،
منذ امل�صادقة على �إعالن لندن التاريخي ب�ش�أن
الأمرا�ض املدارية املهملة يف  30يناير  .2012فقد
متكنت  31دولة من ا�ستئ�صال مر�ض  واحد على
الأقل من الأمرا�ض املدارية املهملة ،وحتقق عالج
�أكرث من مليار �شخ�ص خالل العام  .2018وتدرك
دولة الإمارات العربية املتحدة و�شركا�ؤها احلاجة
�إىل مزيد من العمل وت�ضافر اجلهود ،فالأمرا�ض 
املدارية املهملة تت�سبب يف وفاة الآالف �سنوي ًا ،وهو
�أمر ميكن جتنبه والوقاية منه ،خا�صة و�أن لتلك
الأمرا�ض  تبعات هائلة على اجلانب االقت�صادي،
�أبرزها ا�ستمرار دائرة الفقر التي ت�أ�سر املاليني
بعيد ًا عن �سوق العمل ،عالوة على الأطفال الذين
يعجزون عن االنخراط يف العملية التعليمية .
فهناك  205مليون �شخ�ص معر�ض خلطر الإ�صابة

بالعمى النهري عاملي ًا ٪99 ،منهم يف �أفريقيا ،كما
�إن  894مليون �شخ�ص حول العامل بحاجة لعالج
كيميائي وقائي �ضد داء الفيالريات اللمفاوي .وتبلغ
�أكرث من  1مليار دوالر �أمريكي التكلفة ال�سنوية
املقدرة ب�سبب الإعاقة الناجتة عن داء الفيالريات
اللمفاوي ،حيث �أن الأمرا�ض املدارية املهملة ت�ؤثر
على الفئات الأكرث فقر ًا.
�شهد منتدى بلوغ امليل الأخري الذي عقد يف �أبوظبي
�أي�ض ًا الإعالن عن عدد من املبادرات وال�شراكات
اجلديدة التي ت�سعى �إىل و�ضع خطط الق�ضاء على
الأمرا�ض  املدارية املهملة ،مثل الإحتفال باليوم
العاملي للأمرا�ض  املدارية والذي �سيكون بداية
الإحتفال به يف يوم  30يناير  .2020و�سيكون اليوم
احتفا ًء باملكا�سب التي حتققت على مدار عقد من
الزمن ،ودعوة �إىل تقدمي مزيد من اال�ستثمارات
وبذل اجلهود للق�ضاء على هذه الأمرا�ض بالإ�ضافة
اىل تن�شيط جهود ال�شركاء وتن�سيقها والت�أكيد على
احلاجة امللحة �إىل توفري االلتزامات ال�سيا�سية
واملالية وبناء الإرادة ال�سيا�سية والوعي العام يف
البلدان املوبوءة بتلك الأمرا�ض.
كما مت الت�أكيد خالل املنتدى على التزام القيادات
يف جمال ال�صحة العاملية امل�شاركني بالق�ضاء على
�شلل الأطفال وتقدمي  2.6مليار دوالر يف �إطار
املرحلة الأوىل من تخ�صي�ص  التمويل الالزم
لتنفيذ ا�سرتاتيجية املرحلة الأخرية ال�ستئ�صال �شلل
الأطفال ( )2023 – 2019التي تنفذها املبادرة
العاملية للق�ضاء على �شلل الأطفال.

دعم مشاريع الصحة اإلنجابية والرعاية الصحية لألطفال في اليمن من خالل صندوق األمم المتحدة للسكان.
المصدر :صندوق األمم المتحدة للسكان
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الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

هدف 4

التعليم الجيد

المساعدات الخارجية 2019

ّ
يمكن التعليم من الحراك االجتماعي االقتصادي الصاعد وهو أساسي
للتخلص من الفقر .ومع ذلك ،ال يزال ماليين األطفال غير ملتحقين
فضال عن أن التحصيل في المدارس ال يحققه جميع الملتحقين.
بالمدارس،
ً
فأكثر من نصف األطفال والمراهقين في مختلف أنحاء العالم ال
يستوفون الحد األدنى من معايير الكفاءة في القراءة والرياضيات .وهناك
تباين في الفرص والنتائج التعليمية بين جميع المناطق ،وتعتبر جنوب
الصحراء الكبرى بأفريقيا وأجزاء من وسط آسيا وجنوبها متخلفة عن الركب.
ً
تماما للمشاركة
ونتيجة لذلك ،فإن العديد من الطالب ليسوا مستعدين
ً
حافزا
في اقتصاد عالمي شديد التعقيد .وينبغي أن توفر هذه الثغرة
لصناع السياسات إلعادة تركيز جهودهم لضمان تحسين نوعية التعليم،
وتمكين المزيد من الناس من جميع األعمار من الحصول عليه.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

يعترب التعليم من املحركات الأ�سا�سية الداعمة لتحقيق النمو ال�شامل وامل�ستدام .
وا�ستناد ًا لهذا الأ�سا�س ،لطاملا كانت دولة الإمارات ،وما زالت ،منا�صر ًا عاملي ًا
للتعليم اجليد ،خا�ص ًة على م�ستوى مرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي  .حيث
وجهت دولة الإمارات م�ساعدات خارجية بقيمة  3.41مليار درهم �إماراتي
ّ
( 929.1مليون دوالر �أمريكي)  لدعم برامج التعليم العاملية ،مت توجيه ما ن�سبته
 27يف املائة منها خالل عام  .2019و�صلت هذه امل�ساعدات ،والتي مت تقدميها
ح�صري ًا يف �صورة منح� ،إىل العديد من الدول النامية ،من بينها  40دولة من
فئة البلدان الأقل منو ًا  .كما ُخ�ص�ص  ما يزيد عن ثلث هذا الدعم لدول تقع
�ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل .جاءت فل�سطني والأردن
واليمن واملغرب وال�صومال وال�سودان وتنزانيا و�إثيوبيا على ر�أ�س قائمة الدول
امل�ستفيدة من تلك امل�ساعدات .عالوة على هذا ،قدمت دولة الإمارات دعم ًا و�صل
�إىل  205.2مليون درهم �إماراتي ( 55.9مليون دوالر �أمريكي) ملنطقة جنوب
ال�صحراء الكربى ب�أفريقيا ،والتي بح�سب �إح�صائيات منظمة اليون�سكو تظل
11
املنطقة الأعلى يف معدالت الت�سرب من املدار�س.
وعلى غرار ما جرى يف الأعوام ال�سابقة ،وا�صلت دولة الإمارات متويلها للعديد
من املنظمات املهتمة بدفع التعليم يف العامل ،من بينها منظمة الأمم املتحدة
للطفولة (اليوني�سف) ووكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ومنظمة الأمم املتحدة للتعليم والعلم والثقافة
(اليون�سكو) ،وغريها من املنظمات  .حيث ُوجه الدعم للربامج التي �أُدرجت
�ضمن قوائم املهام والتكاليف التخ�ص�صية لتلك املنظمات ،ويف جمال التعليم
يف حاالت الطوارئ على وجه اخل�صو�ص .ويعترب قطاع التعليم من قطاعات
الأن�شطة الرئي�سية التي تعتزم دولة الإمارات موا�صلة دعمها يف ظل وجود ما
يقرب من طفل من بني كل �أربعة �أطفال يعي�شون يف دول مت�أثرة بال�صراعات �أو
الكوارث 12.لذا ُوجه نحو  840.1مليون درهم �إماراتي ( 228.7مليون دوالر
�أمريكي) لهذا الغر�ض ،منها  341.0مليون درهم �إماراتي ( 92.8مليون دوالر
�أمريكي) يف عام  2019وحده ،بينما امتد النطاق اجلغرايف للدول املتلقية للدعم
ما بني مايل يف �أفريقيا وكولومبيا يف �أمريكا اجلنوبية وحتى العراق يف قارة �آ�سيا .
املوجهة لربامج العمل املنفذة يف لبنان ل�ضمان
هذا �إىل جانب املنح الدرا�سية ّ
ح�صول �أطفال الالجئني ال�سوريني على التعليم اجليد والدعم النف�سي املطلوب.
ورغب ًة منها يف تر�سيخ الأولوية التي توليها الدولة للتعليم حتى خارج حدودها،
وجهت دولة الإمارات م�ساعداتها اخلارجية لدعم قطاع التعليم يف مرحلة
ّ
الطفولة املبكرة مل�ساعدة الأطفال الذين يف �سنوات الت�أ�سي�س على تعظيم
�إمكاناتهم وقدرتهم على االبتكار ،وكذلك يف قطاعي التعليم الأ�سا�سي
والثانوي ل�ضمان ا�ستغالل الأطفال وال�شباب لكامل �إمكاناتهم وحتقيق
طموحاتهم من خالل التعليم اجليد .ومنذ بد�أ ال�سعي لتحقيق �أهداف التنمية

امل�ستدامة ،جرت حماوالت دائمة لتطوير مرافق التعليم ،خا�ص ًة يف البلدان
التي تفتقر �إىل البنية التحتية واملرافق الأ�سا�سية الالزمة لتوفري بيئة تعليم ف ّعالة
يف كل من املناطق القروية واحل�ضرية .حيث ُخ�ص�ص ما يزيد عن  40يف املائة
املوجهة لأن�شطة ت�شييد املباين وتوفري مياه
من مدفوعات امل�ساعدات الإجمالية ّ
ال�شرب الأ�سا�سية ومرافق الإ�صحاح وكذلك الكهرباء والإنرتنت و�أجهزة الكمبيوتر
�إىل فئة البلدان الأقل منو ًا 30 ،دولة منها يف �أفريقيا� ،إىل جانب كل من بنغالدي�ش 
و�أفغان�ستان والو�س  .مت تعزيز هذه اجلهود التنموية من خالل برامج تدريب
املعلّم وتغطية التكاليف الت�شغيلية للم�ؤ�س�سات التعليمية ،مبا يف ذلك دفع رواتب
و�أجور املدر�سني يف عدد من الدول.
كانت الربامج الهادفة ل�ضمان �إمتام التعليم العايل يف الدول النامية ثالث
منح بقيمة �إجمالية بلغت
�أعلى قطاعات التعليم تلقي ًا للدعم ،من خالل تقدمي ٍ
 600.1مليون درهم �إماراتي ( 163.4مليون دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل ما يقرب
من  20يف املائة من املدفوعات الإجمالية املع ّينة للهدف الإمنائي الرابع من
�أهداف التنمية امل�ستدامة .ومن جانب �آخر ،و�صلت قيمة الدعم الذي قدمته دولة
الإمارات لقطاع التدريب املهني �إىل  90.8مليون درهم �إماراتي ( 24.7مليون
دوالر �أمريكي).
تلعب م�ؤ�س�سة دبي العطاء دور ًا بارز ًا يف دعم حتقيق الهدف الإمنائي الرابع من
�أهداف التنمية امل�ستدامة ومواجهة التحديات التعليمية العاملية التي توليها دولة
الإمارات �أولوية كبرية ،وذلك من خالل دعم تنفيذ برامج يف غالبية قطاعات
الأن�شطة املذكورة �آنف ًا .وذلك مب�ساهمات �إجمالية و�صلت �إىل  563.0مليون درهم
�إماراتي ( 153.3مليون دوالر �أمريكي) .كما �ساهمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء بدو ٍر
رائد ب�صفتها �شريك م� ِؤ�س�س يف مبادرة "التعليم ال ميكن �أن ينتظر" ،وهي مبادرة
عاملية تهدف لتخ�صي�ص  6.61مليار درهم �إماراتي ( 1.8مليار دوالر �أمريكي)
بحلول عام  ،2021لتوفري التعليم اجليد �إىل نحو  8.9مليون طفل يعي�شون يف
مواقع الأزمات وحاالت الطوارئ .وت�أكيد ًا على �أهمية هذا االجتاه ،نفذت املدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية العديد من حمالت و�أن�شطة جمع التربعات ،و�صلت
قيمتها �إىل  609.8مليون درهم �إماراتي ( 166.0مليون دوالر �أمريكي)  .
ف�ض ًال على ما �سبق ،تعهدت دولة الإمارات بتقدمي م�ساعدات بقيمة  367.3مليون
درهم �إماراتي ( 100.0مليون دوالر �أمريكي) على مدى الفرتة ما بني -2019
 ،2021مت دفع  121.2مليون درهم �إماراتي ( 33.0مليون دوالر �أمريكي) منها
خالل عام  2019لدعم مبادرة ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم ،والهادفة
�إىل حت�سني التعليم وخمرجات التع ّلم لنحو  870مليون طفل و�شاب يف  89دولة
نامية.

استفاد عدد كبير من األطفال من مشاريع مؤسسة دبي العطاء في
مختلف أنحاء العالم.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء
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الشراكة العالمية من أجل التعليم
ً
مكرس
صندوقا وشراكة متعددة األطراف
تعد الشراكة العالمية من أجل التعليم
ّ
ً
فقرا .تضم الشراكة بين
بشكل حصري لخدمة ودعم التعليم في أكثر بلدان العالم
أطيافها فئات مختلفة من أصحاب الصالح تشمل البلدان النامية الشريكة والدول
ّ
ومعلمين ومؤسسات إنسانية
المانحة ووكاالت متعددة األطراف والمجتمع المدني
والقطاع الخاص.
ت�أ�س�ست ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم عام
 2002بهدف تعزيز وح�شد املوارد من خمتلف
اجلهات مل�ساعدة البلدان النامية يف حتقيق
نتائج متقدمة فيما يتعلق بالتعليم والتح�صيل
الدرا�سي  .كما تركز ال�شراكة على الفئات الأكرث
�ضعف ًا وه�شا�شة وتهمي�ش ًا كالفتيات والأطفال من
ذوي الإعاقة ،وكذلك من يعي�شون يف دول مت�أثرة
بالأزمات �أو ال�صراعات �أو يف فقر مدقع .وابتدا ًء
من عام  ،2003قدمت نحو  29جهة مانحة
م�ساهمات بقيمة  6.1مليار دوالر �أمريكي ل�صالح
�صندوق ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم ،حيث
�ساهم ما يقرب من  50يف املائة من تلك املبالغ يف
دعم دول مت�ضررة نتيجة عوامل ال�ضعف واله�شا�شة
�أو ال�صراعات  .ويقوم البنك الدويل ومنظمة
اليوني�سف بدور �إ�شرايف على �أكرب حافظتني من
حافظات �أعمال منح تنفيذ م�شاريع ال�شراكة العاملية
من �أجل التعليم.
يوجد نحو  263مليون طفل و�شاب يافع مت�سرب
من التعليم ،بالإ�ضافة �إىل  130مليون طف ًال
�آخرين منت�سبني ملدار�س التعليم الأ�سا�سي ،ولكنهم
ال  يتلقون �أي تع ّلم  .ويعد الأطفال املتواجدون يف
الدول منخف�ضة الدخل هم الأكرث عر�ض ًة للخطر،
وذلك يف ظل جناح اثنان فقط من كل ثالثة �أطفال
يف �إمتام تعليمهم الأ�سا�سي  .كما تقدّر منظمة
اليوني�سف �أن ما يزيد عن ن�صف �إجمايل عدد �شباب
اجليل املقبل� ،أي نحو  825مليون �شاب من �أ�صل
عدد ال�شباب املتوقع واملقدّر بنحو  1.6مليار �شاب
يف عام  ،2030لن يتمكنوا من متابعة م�سارهم
التعليمي للح�صول على مهارات التعليم الثانوي
الأ�سا�سية .ومرة �أخرى ،ن�ؤكد على �أن �أطفال الدول
منخف�ضة الدخل �سيكونون �أكرث معانا ًة من غريهم .
حيث ُيحتمل ح�صول نحو فرد واحد فقط من كل
� 10أفراد على مهارات التعليم الثانوي.
يعد التعليم لبنة الأ�سا�س وحجر الزاوية لنمو
الدول وحتقيق التنمية فيها  .حيث يتم من خالله
تبني االبتكارات والإبداع ،واللذان من العنا�صر

الأ�سا�سية لتحقيق االزدهار يف ظل البيئة دائمة
التطور والتغيري .وت�شري الدالئل التجريبية �إىل �أن
حت�سني خمرجات التعليم ،خا�صة بالن�سبة للن�ساء
والفتيات ،ي�سهم يف خف�ض  الفقر ودفع االزدهار
االقت�صادي وحت�سني فر�ص ال�سالم والأمن وتعزيز
ال�صحة العامة والأمن الغذائي ،كما ت�ؤدي لإدارة
�أف�ضل للبيئة.
وعلى ال�صعيد املحلي ،يعد التعليم من الأ�س�س
اجلوهرية للدولة منذ ن�ش�أة دولة الإمارات العربية
املتحدة  .حيث و�ضعت احلكومة عدد ًا من املبادرات
ال�ضخمة جعلت التعليم العن�صر ذو الأولوية بهدف
رفع منظومة التعليم الحتالل املراتب الأوىل وذلك
من خالل �إجراء عمليات الإ�صالح ال�ضرورية
لتحقيق تلك الغاية .وينطبق الأمر ذاته على قطاع
التعليم �ضمن قطاعات امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة ،وذلك
لإلهام الدول الأخرى لال�ستثمار يف خلق �أجيال من
املتعلمني واملتنورين  .ومن �أجل هذا الغر�ض ،مت
تخ�صي�ص  751مليون درهم �إماراتي ( 204مليون
دوالر �أمريكي) خالل عام   .2019ح�صل قطاع
التعليم يف حاالت الطوارئ على ما يقرب من  45يف
املائة منها.
يف عام � ،2018أعلنت حكومة دولة الإمارات
التزامها بتقدمي  100مليون دوالر �أمريكي
ل�صالح ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم على مدى
� 3سنوات .ويف عام  2019ان�ضمت دولة الإمارات
ملجل�س ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم؛ لتكون
�صوت العامل العربي ،تقدم املقرتحات وت�ساعد يف
ت�شكيل اال�سرتاتيجية اجلديدة مل�ستقبل التعليم.

خمرجات تعلم �أف�ضل من خالل املدر�سة.
2.2اال�ستثمار يف تعليم الفتيات مل�ساعدة الدول
ال�شريكة يف معاجلة م�شكلة الفجوات يف
امل�ساواة بني اجلن�سني يف براجمها التعليمية
 وذلك ان�سجام ًا مع �سيا�سة  100يف املائةللن�ساء والفتيات � -ضمن مبادرات التعاون
الدويل لدولة الإمارات ،والتي تو�ضح كيف
�أن تعليم الفتيات ينقذ الأرواح ويخلق فر�ص 
اقت�صادية �أف�ضل للفتيات ولعائالتهن
ولالقت�صاد ككل.
3.3امل�ساعدة يف تعليم عدد �أكرب من الأطفال
الالجئني ودعم جهود الدول امل�ضيفة لتح�سني
الأنظمة املدر�سية التي �أدى ارتفاع �أعداد
الالجئني �إىل زيادة �ضعفها وا�ستنزافها.

مجموعة من األطفال داخل أحد الفصول الدراسية في زيمبابوي
المصدر :الشراكة العالمية من أجل التعليم

عالوة على هذا ،وا�ستكما ًال لربامج حمو الأمية التي
تعد من �ضمن حماور تركيز قطاع التعليم ،حتر�ص 
دولة الإمارات على حت�سني املهارات احل�سابية
يف برامج تعليم الأطفال لت�أمني احل�صول على
حم�سنة ولرفع م�ستوى �إر�شاد وت�أهيل
خمرجات تعلم ّ
املعلم املقدم �ضمن مواد التدري�س املُعدة بعناية
باللغة الأم للطفل لتح�سني وت�سهيل التوجيه ب�صورة
كبرية.

وبال�شراكة مع ال�شراكة العاملية من �أجل التعليم،
كانت دولة الإمارات دوم ًا حري�صة على  3حماور
رئي�سية:
1.1اال�ستثمار يف تو�صيل التعليم والرعاية يف
مرحلة الطفولة املبكرة لتح�سني وحتقيق

مجموعة من األطفال يطلون من نافذة أحد الفصول الدراسية في نيجيريا
المصدر :الشراكة العالمية من أجل التعليم
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الفصل الثاني:

دعم دولة اإلمارات الموجّ ه لتحقيق األهداف العالمية للتنمية المستدامة

هدف 7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

المساعدات الخارجية 2019

ً
تقدما نحو الهدف  ،7فهناك دالئل مشجعة على أن الطاقة
يحرز العالم
ً
أصبحت أكثر استدامة وتوفرا على نطاق واسع .وقد بدأ تسارع الوصول
ً
فقرا ،واستمرت كفاءة الطاقة في
إلى الكهرباء في البلدان األكثر
التحسن ،وتحقق الطاقة المتجددة مكاسب مشهودة في قطاع الكهرباء.
ومع ذلك ،هناك حاجة إلى مزيد من تركيز االهتمام للتمكن من تحسين
الوصول إلى أنواع وقود وتكنولوجيا الطهي النظيفة واآلمنة لثالثة
مليارات شخص ،وللتوسع في نطاق استخدام الطاقة المتجددة خارج
قطاع الكهرباء ،باإلضافة إلى زيادة نشر شبكات الكهرباء في منطقة
جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

بلغت قيمة املدفوعات املقدمة من دولة الإمارات ل�صالح حتقيق الهدف ال�سابع
من �أهداف التنمية امل�ستدامة  3.06مليار درهم �إماراتي ( 832.9مليون دوالر
�أمريكي) ،مت ا�ستخدامها لتو�سيع انت�شار وا�ستخدام م�صادر الطاقة املتجددة
وزيادة انت�شار �شبكات الكهرباء .مت تقدمي ما يقرب من  90يف املائة من
تلك امل�ساعدات يف �شكل منح .مت توجيه ما يزيد عن  46يف املائة من القيمة
الإجمالية املدفوعة على مدى ال�سنوات الأربع الأخرية لفئة البلدان الأقل منو ًا ،مبا
فيها دول منطقة ال�ساحل الأفريقي مثل موريتانيا و�إريرتيا وغينيا وبوركينا فا�سو
وت�شاد ومايل  .عالوة على هذا� ،شملت قائمة الدول امل�ستفيدة  13دولة من الدول
اجلزرية ال�صغرية النامية.
وجهت دولة الإمارات اهتمام ًا خا�ص ًا �إىل م�شاريع الطاقة املتجددة املنفذة يف
ّ
خمتلف �أنحاء العامل� ،إىل جانب منا�صرة اجلهود الدولية املبذولة يف هذا املجال .
�شملت جهود الدولة ا�ست�ضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) يف
�أبوظبي� ،إىل جانب ا�ست�ضافة القمة العاملية ال�سنوية لطاقة امل�ستقبل  .لذا �أطلقت
الإمارات ا�ستثمارين يف جمال الطاقة املتجددة لدعم الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية ،هما� :صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ ،و�صندوق
ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة  .بالإ�ضافة �إىل
م�شروع مرفق �صندوق �أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة املتجددة ،بقيمة
 1.29مليار درهم �إماراتي ( 350مليون دوالر �أمريكي) .وهو برنامج م�ستمر
الهدف منه متويل تنفيذ م�شاريع نوع ّية حتقق نقلة يف الدول الأع�ضاء بالوكالة
الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا)  .يفتح ال�صندوق باب تلقي طلبات امل�شاريع
�سنوي ًا ،ويوقع ما بني �أربع �إىل �ست اتفاقيات يف كل عام ،من خالل العمل مع
نظرائه 13يف القطاعني العام واخلا�ص   .
تهدف م�شاريع الطاقة املتجددة املنفذة بوا�سطة دولة الإمارات يف الدول اجلزرية
ال�صغرية النامية �إىل تعزيز قدرة دول املنطقة على ا�ستغالل الطاقة املتولدة من

دعمت
م�صادر متجددة� ،إىل جانب حتقيق خف�ض كبري يف تكاليف الطاقة .حيث ّ
دولة الإمارات م�شاريع للطاقة املتجددة متعددة ال�سنوات يف بع�ض  دول جزر
الكاريبي ،مثل� ،شملت بناء حمطة هجينة تعمل بطاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية لإنتاج الطاقة ،للحد من اعتماد الدولة على م�صادر الطاقة
التقليدية كالوقود احلفري والديزل ،عن طريق توليد الطاقة الكهربائية من
م�صادر نظيفة ومتجددة .ومتا�شي ًا مع خطة احلكومة ،ت�سعى هذه املبادرة لت�سريع
وترية حتقيق التنمية امل�ستدامة وخلق فر�ص العمل ومتكني املر�أة من العمل يف
قطاع الطاقة املتجددة.
وعلى نحو م�شابه ،جنح �صندوق ال�شراكة بني الإمارات ودول املحيط الهادئ يف
�إمتام تنفيذ خم�سة م�شاريع بنجاح يف خم�س دولة من الدول املطلة على املحيط
الهادئ .فعلى �سبيل املثال ،تنتج هذه امل�شاريع املم ّولة مبنحة قيمتها  183.4مليون
درهم �إماراتي ( 50مليون دوالر �أمريكي) جمتمع ًة ما يقدّر بنحو  6.5ميجاوات
من القدرة الناجتة عن م�صادر للطاقة املتجددة ،مما ي�سهم يف منع انبعاث ما
يقرب من  8,500طن من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون ال�ضارة يف كل
عام ،واال�ستغناء عن ما يقدّر بنحو  3.2مليون لرت من وقود الديزل ،مما ي�سهم
يف حتقيق وفورات حملية يف التكلفة .وبالن�سبة للت�أثري طويل الأجل ،ت�سهم تلك
امل�شاريع يف موا�صلة تعزيز قطاع الطاقة بتلك الدول ،بالإ�ضافة �إىل دفع النمو
االقت�صادي وبالتايل ح�شد موارد داخلية �إ�ضافية ل�صالح الدول اجلزرية الواقعة
يف املحيط الهادئ.
جرى تطوير م�شاريع يف جمال الطاقة املتجددة يف دول جزرية �أخرى كذلك ،مثل
القمر املتحدة و�سي�شل و�سقطرى واملالديف والفلبني.

محطة إلنتاج الطاقة الشمسية من ألواح الخاليا الكهروضوئية في كوبا بقدرة إنتاجية
 10ميغاواط وسعة تصل إلى  15ميغاواط ،بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بتكلفة
ً
حاليا طاقة كهربائية تكفي لما يقدر بنحو  10,000منزل.
 15مليون دوالر أمريكي .توفر المحطة
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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أهداف أخرى ذات صلة من ضمن أهداف التنمية المستدامة (ليست ضمن )FAP

هدف 2

القضاء التام على
الجوع

على الرغم من تحقق تقدم واسع النطاق خالل الفترات السابقة ،فإن عدد
األشخاص الذين يعانون من الجوع عاد إلى االرتفاع منذ عام  .2014ويؤثر
التقزم على نمو ماليين األطفال وتطورهم المعرفي ،بينما يزداد انتشار
زيادة الوزن ،وهي الوجه اآلخر لسوء التغذية ،في جميع الفئات العمرية.
وفي أعقاب النزاعات ،والصدمات الناجمة عن المناخ ،والتباطؤ االقتصادي
في جميع أنحاء العالم ،وهناك حاجة إلى بذل جهود مكثفة لتنفيذ
التدخالت ،وللتوسع فيها ،بغية تحسين حصول الجميع على الغذاء اآلمن
والمغذي والكافي .وعلى وجه التحديد ،هناك حاجة إلى إيالء االهتمام
لزيادة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،ولتنفيذ ممارسات
ً
وأخيرا،
زراعية قادرة على الصمود ،وضمان عمل األسواق بصورة سليمة.
يتعين كسر حلقة سوء التغذية لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب
ّ
على الطريق نحو القضاء على الجوع.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

يعترب حت�سني م�ستويات املعي�شة واحلياة واحلد من الفقر من بني الأهداف
الرئي�سية للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة .
ويتطلب هذا بذل كافة اجلهود املمكنة للق�ضاء على �سوء التغذية وخلق �أنظمة
م�ستدامة للغذاء� ،إىل جانب �أهداف �أخرى ،ل�ضمان متكني الأفراد من احل�صول
على الغذاء ال�صحي واملغذي.

الإنتاجية الزراعية .وعلى نحو م�شابه ،تهدف قناة زايد التي جرى حفرها يف
م�صر �إىل زيادة امل�ساحة املزروعة الإجمالية لت�صل �إىل � 100ألف فدان مبحا�صيل
دعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من
دائمة ومو�سمية .ففي جمهورية �صربياّ ،
م�شاريع �أنظمة الري للم�ساعدة يف حت�سني الأهداف التنموية للدولة املتعلقة بقطاع
الزراعة.

جرى على مدار ال�سنوات الأربعة الأخرية تخ�صي�ص   5.42مليار درهم �إماراتي
( 1.47مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح حتقيق الهدف الثاين من �أهداف التنمية
امل�ستدامة :الق�ضاء على اجلوع وحتقيق الأمن الغذائي .مت توجيه ما يزيد عن
 40يف املائة من هذا املبلغ خالل عام  ،2019بينما مت تخ�صي�ص   57يف املائة
من هذا الدعم �إىل  33دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا .ح�صلت كل من اليمن
وال�سودان وم�صر والأردن وال�صومال على غالبية التمويل.

املوجه لقطاع الأمن الغذائي والتخزين  1.0مليار درهم
بلغت قيمة الدعم ّ
�إماراتي ( 272.3مليون دوالر �أمريكي) مت تخ�صي�ص غالبيتها لل�سودان والأردن،
بينما ركز قطاع امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ ب�شكل �أ�سا�سي
على اليمن وال�صومال ولبنان و�سوريا والأردن وميامنار ،مع توجيه الأولوية لتلبية
احتياجات الأ�شخا�ص النازحني والالجئني.

املوجهة لتح�سني القدرة
وقد �أكدت الأمم املتحدة على �أهمية زيادة اال�ستثمارات ّ
الإنتاجية الزراعية يف الدول النامية .و�إدراك ًا منها للحاجة �إىل حت�سني الطاقة
الإنتاجية لقطاع الزراعة يف الدول النامية ،دعمت دولة الإمارات تنفيذ م�شاريع
زراعية مبختلف �أنحاء العامل مبدفوعات بلغت  1.05مليار درهم �إماراتي
( 285.5مليون دوالر �أمريكي) لتحقيق هذا الغر�ض .حيث مت بناء ال�سدود
يف الأردن لتوفري مياه الري وال�شرب من خالل �إن�شاء �أنظمة للري تهدف لزيادة

 �أ�ضاف ًة ملا �سبق ،ح�صل عدد من املنظمات الدولية ،مثل برنامج الأغذية العاملي
والهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي واملركز الدويل للزراعة امللحية،
على دعم �إماراتي و�صل �إىل  2.02مليار درهم �إماراتي ( 550.4مليون دوالر
�أمريكي).

تدعم المساعدات اإلماراتية المزارعين في السودان.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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هدف 11

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

المساعدات الخارجية 2019

ينتشر التوسع الحضري في العالم بشكل متزايد .فمنذ عام ،20017
يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن ،ومن المتوقع أن ترتفع
هذه النسبة إلى  60في المائة بحلول عام  .2030وتعد المدن والمناطق
الحضرية مركز قوة للنمو االقتصادي ،فهي تساهم بنحو  60في المائة
من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي .على أنها في الوقت نفسه تمثل
حوالي  70في المائة من انبعاثات الكربون العالمية وأكثر من  60في
المائة من استخدام الموارد .ويؤدي التوسع الحضري السريع إلى تزايد عدد
سكان األحياء الفقيرة ،وعدم كفاية الهياكل األساسية والخدمات (مثل
نظام جمع النفايات ،وشبكات المياه والصرف الصحي ،والطرق والنقل)،
باإلضافة إلى تفاقم تلوث الهواء والزحف الحضري العشوائي دون أي
تخطيط.
ً
ً
خططا حضرية وطنية ،نصفها
بلدا
ولمواجهة هذه التحديات ،وضع 150
ً
تقريبا في مرحلة التنفيذ .وسيساعد ضمان تنفيذ هذه الخطط بشكل جيد
وشموال للجميع.
على نمو المدن بصورة أكثر استدامة
ً
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

و�صلت القيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من دولة الإمارات ل�صالح
حتقيق الهدف  11من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل  5.10مليار درهم �إماراتي
( 1.39مليار دوالر �أمريكي) .مت تقدمي ما يوازي  85يف املائة منها يف �صورة منح،
مع تخ�صي�ص   55يف املائة ل�صالح دول ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان متو�سطة
الدخل ،بينما مت تخ�صي�ص  24يف املائة منها ل�صالح البلدان الأقل منو ًا .وجاءت
م�صر واملغرب وباك�ستان و�أفغان�ستان ومايل والعراق على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث
تلقي ًا للدعم ،بن�سبة  57يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات.
يتطلب حتقيق الهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إدارة وتخطيط
ح�ضري وقروي �سليم و�شامل يراعي حماية البيئة ،واحلفاظ على الرتاث
الطبيعي والثقايف ،وي�سهم يف �إحداث تغريات حت ّولية يف تلك املدن واملجتمعات
ب�شكل يدعم اال�ستدامة ويفي مبتطلبات �سكانها  .وبنا ًء عليه ،ظهرت قطاعات
التنمية القروية واحل�ضرية والإ�سكان منخف�ض التكلفة على ر�أ�س
قائمة القطاعات التنموية املتواكبة مع الهدف احلادي ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة .بقيمة م�ساعدات بلغت  2.68مليار درهم �إماراتي ( 729.3مليون
دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  52يف املائة من �إجمايل املدفوعات.
وا�صلت دولة الإمارات تنفيذ و�إدارة براجمها يف قطاع التنمية احل�ضرية
يف كافة �أنحاء العامل  .منها على �سبيل املثال بناء مدينة �سكنية على م�ساحة
 4.3مليون مرت مربع يف املنطقة ال�شرقية من القاهرة الكربى�  .سي�سهم هذا

امل�شروع يف توفري � 30ألف وحدة �سكنية� ،شامل ًة كافة املرافق واخلدمات الالزمة
مثل املرافق التجارية والتعليمية ،مما ي�سهم يف خلق ما يزيد عن � 60ألف فر�صة
عمل .ويف املغرب ،مت بناء  100وحدة �سكنية �إ�ضافية �إىل �إجمايل � 400ألف وحدة
�سكنية جرى بنائها يف  4مدن كربى على مدى العقود الأخرية .هذا �إىل جانب
االنتهاء من تنفيذ م�شاريع تنموية متعددة ال�سنوات يف مدينة �أ�صيلة باملغرب،
�شملت بناء الطرق وما يقرب من  200وحدة �سكنية بالإ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل
متحف ،وتوفري املرافق الالزمة للمدينة 14.عالوة على هذا ،مت تنفيذ برنامج
وا�سع النطاق لدعم قطاع التنمية القروية يف عدة دول من بينها �سريالنكا
وال�سودان و�أوغندا وباك�ستان� ،شمل تنفيذ م�شاريع لبناء الطرق ومد �شبكات
الكهرباء �إىل جانب �إعادة ت�أهيل �شبكات توزيع املياه.
مراسم تدشين مشروع اإلسكان االجتماعي في جزر سيشل بتمويل من صندوق أبوظبي
للتنمية .تبلغ تكلفة المشروع  9ماليين دوالر أمريكي ( 33مليون درهم إماراتي) لتنفيذ
المشروع االستراتيجي الذي يشمل ثالث مناطق سكنية في جزيرة ماهيه ،أكبر جزر األرخبيل
ً
ً
ازدحاما بالسكان.
مساحة وأكثرها
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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هدف 6

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

المساعدات الخارجية 2019

ً
ً
ً
ضروريا لصحة اإلنسان ولألمن الغذائي
ثمينا
موردا
تعد المياه العذبة
فضال عن ضرورتها للعديد من الجوانب
وأمن الطاقة وللقضاء على الفقر،
ً
األخرى للتنمية المستدامة .وقد وفرت النظم اإليكولوجية المتعلقة
بالمياه دائما مواقع طبيعية للمستوطنات البشرية ،إلى جانب ثروة
من خدمات النظم اإليكولوجية .ومع ذلك ،فإن المياه تتعرض للتهديد
شأنها شان الموارد الطبيعية األخرى .فالطلب على المياه يتجاوز النمو
السكاني ،ونصف سكان العالم يعانون بالفعل من شح شديد في
المياه لمدة شهر واحد في السنة على األقل .وأصبحت معظم األنهار
ً
تلوثا اآلن مما كانت عليه في
في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية أكثر
التسعينات .وخالل المائة عام الماضية ،ضاع ما يتراوح ما بين  50و 70في
المائة من مساحة األراضي الرطبة الطبيعية في العالم .وفي حين أنه أحرز
تقدم كبير في زيادة فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف
الصحي ،ال يزال هناك ماليين الناس ،معظمهم في المناطق الريفية،
يفتقرون إلى هذه الخدمات األساسية .وعلى سبيل االستجابة لذلك ،زاد
المانحون التزاماتهم بتقديم المعونة لقطاع المياه بنسبة  37في المائة
بين عامي  2016و .2017وقد أدركت معظم بلدان العالم أهمية تحسين
تنسيق استخدام موارد المياه ،ووضعت خطط متكاملة إلدارتها .ومع
ذلك ،هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لتحسين الوصول إلى خدمات المياه
والصرف الصحي ،وزيادة معالجة مياه الصرف ،وتعزيز كفاءة استخدام
المياه ،وتوسيع نطاق التعاون التشغيلي عبر أحواض المياه العابرة للحدود،
وحماية النظم اإليكولوجية للمياه العذبة واستعادتها.
المصدر :تقرير األمين العام ،تقرير أهداف التنمية المستدامة 2019

تعترب دولة الإمارات من بني �أعلى ع�شرة دول تعاين من ندرة املياه على م�ستوى
العامل نظر ًا ملناخها القاحل ،مبعدل �أمطار يبلغ �أقل من  100مم يف املتو�سط
�سنوي ًا .لذا �شددت قيادتها الر�شيدة على الأهمية الق�صوى للمياه بالن�سبة لدولة
الإمارات ول�شعبها حتى �أكرث من النفط ،يف ظل مواجهة املنطقة ب�أكملها لهذه
امل�شكلة احلرجة �شديدة اخلطورة 15.مما يدل على مدى حتمية و�أهمية هذا
وجهت الإمارات اهتمام ًا كبري ًا
املو�ضوع على ال�صعيد الداخلي   .وبنا ًء عليهّ ،
بالأمن املائي وا�ستدامته ك�أحد الدعائم ال�سبعة التي تقوم عليها ا�سرتاتيجية
االبتكار لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وا�سرت�شاد ًا با�سرتاتيجية الأمن املائي
 2036لدولة الإمارات.
قدمت دولة الإمارات مدفوعات بقيمة  2.19مليار درهم �إماراتي ( 597.0مليون
دوالر �أمريكي) لهذا الغر�ض ،مت توجيه حوايل  23يف املائة منها �إىل  33دولة من
فئة البلدان الأقل منو ًا ح�صلت ال�شريحة الدنيا من فئة الدول متو�سطة الدخل
على ن�صيب كبري منها بقيمة  787.8مليون درهم �إماراتي ( 214.5مليون دوالر
�أمريكي) ،بن�سبة  36يف املائة من الإجمايل .وفيما يتعلق بنوع التمويل ،مت تقدمي
 87يف املائة من هذه املدفوعات يف �صورة منح على مدى ال�سنوات الأربعة الأخرية.
ومن خالل خربتها العملية يف معاجلة هذه الق�ضية العاملية ،ت�شدد امل�ساعدات

اخلارجية لدولة الإمارات على �ضمان �إتاحة موارد املياه والت�صحاح للجميع
و�إدارتها ب�شكل يدعم اال�ستدامة  .بالإ�ضافة �إىل جهود املنا�صرة العاملية لهذه
الق�ضية ،تعمل دولة الإمارات على تعجيل تطبيق و�إدخال حلول مبتكرة وقابلة
لتو�سيع النطاق ملعاجلة م�شكلة ندرة املياه يف خمتلف �أنحاء العامل .عالوة على
هذا� ،شملت قائمة امل�شاريع املنفذة �ضمن هذا القطاع ،تنفيذ �أنظمة كبري
لإمداد املياه بقيمة و�صلت �إىل  1.02مليار درهم �إماراتي ( 278.0مليون دوالر
�أمريكي) لتي�سري �أعمال التح�سني والتطوير لعدد من م�شاريع تطوير �أحوا�ض
الأنهار� ،إىل جانب بناء خزانات املياه ،وحمطات معاجلة املياه ،وبناء �سدود
كبرية للمياه ،بالإ�ضافة �إىل متويل �أعمال حفر وبناء الآبار و�صيانتها يف  66دولة
لإمداد مياه ال�شرب بقيمة بلغت  437.0مليون درهم �إماراتي ( 119.0مليون
دوالر �أمريكي).

المشروع السعودي-اإلماراتي المشترك لتوفير المياه في اليمن المنفذ في إطار خطة األمم
المتحدة لالستجابة اإلنسانية.
المصدر :صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
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المساعدات الخارجية 2019

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

ظلت دولة اإلمارات ،وعلى مر السنوات ،تولي المساعدات

اإلنسانية واإلغاثية عند األزمات والكوارث اهتماما متزايدا .وقد

بلغت جملة ما قدمته الدولة من مساعدات إنسانية خالل العام
 2019نحو  2.13مليار درهم (ما يقارب  580.5مليون دوالر

أمريكي) ،وهو ما يمثل  %7.3من جملة المساعدات الخارجية
لدولة اإلمارات.

توزعت المساعدات على مختلف القطاعات اإلنسانية ،ولكن

كان لتوفير الغذاء والتعليم والصحة في حاالت الطوارئ

النصيب األكبر ،حيث تم تقديم مساعدات لتوفير الغذاء بقيمة
 982.9مليون درهم ( 267.6مليون دوالر أمريكي) وهو ما يمثل
 %46.1من جملة المساعات اإلنسانية للعام  ،2019في حين

تم تقديم مساعدات لتوفير التعليم في حاالت الطوارئ بقيمة

3

 341مليون درهم ( 92.8مليون دوالر أمريكي) وهو ما يمثل

المساعدات
اإلنسانية المقدمة
من دولة اإلمارات

 %16من جملة المساعدات اإلنسانية ،ولقطاع الصحة في
حاالت الطوارئ بقيمة  245.5مليون درهم ( 66.8مليون دوالر

أمريكي) بنسبة تمثل  %11.5من جملة المساعدات اإلنسانية

لدولة االمارات.
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الفصل الثالث:

المساعدات الخارجية 2019

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

�أما جغرافي ًا ،فقد امتدت امل�ساعدات الإن�سانية لدولة الإمارات �إىل حوايل
 50دولة ،تنت�شر ما بني دول �آ�سيا و�إفريقيا وال�شرق الأو�سط ودول الكاريبي
و�آ�سيا الو�سطي .وقد حظيت اجلمهورية اليمنية بالن�صيب الأكرب من امل�ساعدات
الإماراتية خالل العام  ،2019بقيمة  1.38مليار درهم ( 376.8مليون دوالر
�أمريكي) ومبا ن�سبته  ٪64.9من جملة امل�ساعدات الإن�سانية لدولة الإمارات� .أي
ما يعادل ثلثي قيمة امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية تقريبا .وهذا يو�ضح مدى
اهتمام دولة الإمارات بالإ�سهام يف تخفيف وط�أة الو�ضع الإن�ساين .اجلدير بالذكر
�أن دولة الإمارات قدمت ،ومنذ ن�شوب الأزمة اليمنية يف العام  2015وحتى نهاية
العام  ،2019م�ساعدات قاربت قيمتها  6مليار دوالر.

ويلي اليمن يف ترتيب الدول الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات الإن�سانية الإماراتية :فل�سطني
والأردن ولبنان والقمر املتحدة وموزمبيق و�سوريا و�أوغندا والعراق ومايل .علما
�أنه يف بع�ض الأو�ضاع الإن�سانية -كما يف حالة الأزمة ال�سورية -ف�إن للم�ساعدات
طابع ًا �إقليميا يف الإ�ستجابة الإن�سانية ،ميتد للعديد من دول اجلوار والإقليم مثل
الأردن والعراق ولبنان وم�صر ،بل �إن اال�ستجابة الإن�سانية للأزمة ال�سورية داخل
اململكة الأردنية الها�شمية متثل حوايل  ٪68.9من جملة امل�ساعدات الإماراتية
املتعلقة بالأزمة ال�سورية ،وذلك ب�سبب الدعم الإن�ساين الكبري لالجئني ال�سوريني
يف الأردن.

حسب الحالة اإلنسانية

المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%46.1( 267.6
التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%16.0( 92.8
الصحة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%11.5( 66.8
خدمات الدعم والتنسيق
)%9.6( 55.5
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%5.1( 29.3

580.5

دوالر أمريكي

اليمن

القمر المتحدة

10.7
%1.9

5.9
%1.0

5.8
%1.0
سورية

فلسطين

المكال لدعم قطاع الكهرباء في محافظة حضرموت باليمن.
سفينة إماراتية تحمل مشتقات بترولية راسية على أحد أرصفة ميناء ُ
المصدر :هيئة الهالل األحمر اإلماراتي

4.1
%0.7

51.4
%8.9

الزراعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.004( 0.02

أوغندا

األردن

إعادة اإلعمار والتأهيل في
حاالت الطوارئ
)%0.5( 2.9

4.0
%0.7

38.7
%6.7

االيواء والمواد غير الغذائية
في حاالت الطوارئ
)%1.8( 10.7

العراق

لبنان

األمن والحماية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%4.7( 27.0

3.0
%0.5

11.2
%1.9

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%4.8( 27.9

موزامبيق

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019

مالي

الشكل  :16المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

أخرى

تسهم المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في دعم عمليات االستجابة اإلنسانية المقدمة خالل حاالت الطوارئ.
المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

68.9
%11.9

376.8
%64.9

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019
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الفصل الثالث:

المساعدات الخارجية 2019

المساعدات اإلنسانية المقدمة من دولة اإلمارات

�ساهمت العديد من اجلهات املانحة الإماراتية يف دعم وتنفيذ برامج امل�ساعدات
الإن�سانية الإماراتية ،فيما بلغت امل�ساعدات املقدمة من حكومة دولة الإمارات
لوحدها ما قيمته  1.89مليار درهم ( 513.7مليون دوالر �أمريكي)� ،أي مبا
ميثل  ٪88.5من الدعم املقدم من الدولة .وعلى �سبيل املثال فقد قدمت وزارة
اخلارجية والتعاون الدويل ودائرة املالية لإمارة �أبوظبي م�ساهمات مقدرة .

وت�ضم قائمة اجلهات الإماراتية املانحة والداعمة للم�ساعدات الإن�سانية يف العامل:
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،املدينةالعاملية للخدمات الإن�سانية بدبي ،م�ؤ�س�سة
خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،م�ؤ�س�سة دبي العطاء ،م�ؤ�س�سة القلب
الكبري وغريها من اجلهات .

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019
المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي
المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
مؤسسة دبي العطاء
مؤسسة القلب الكبير

)%88.5( 513.7
)%3.8( 22.0
)%3.0( 17.4
)%2.7( 15.8
)%1.1( 6.5
)%0.4( 2.4

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.1( 0.8

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.1( 0.7

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية
واإلنسانية
مؤسسة سقيا اإلمارات
أخرى

)%0.1( 0.4
)%0.05( 0.3
)%0.1( 0.6

مت تنفيذ امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية عرب عدة طرق وو�سائل ،ل�ضمان
فعالية اال�ستجابة الإن�سانية ،وقد م ّثلت ال�شراكة مع منظمات ووكاالت الأمم
املتحدة ودعم براجمها الإن�سانية حوايل  ٪70.6من امل�ساعدات الإن�سانية لدولة
الإمارات .وي�أتي برنامج الأغذية العاملي ومنظمة ال�صحة العاملية ومنظمة الأمم
املتحدة للطفولة (اليون�سيف) ووكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) على ر�أ�س قائمة �شركاء دولة الإمارات
من الأمم املتحدة .
ونظرا حلدة الأو�ضاع الإن�سانية واحلاجة لتوفري الغذاء؛ ف�إن برنامج الأغذية
العاملي لوحده تلقى  835.3مليون درهم ( 227.4مليون دوالر �أمريكي) ما ن�سبته
 ٪39.2من جملة اال�ستجابة الإن�سانية لدولة الإمارات.
�ساهمت امل�ؤ�س�سات والهيئات الإن�سانية الإماراتية ،وعرب التنفيذ املبا�شر وتقدمي
امل�ساعدات عرب �أطقمها ومكاتبها وفرقها امليدانية ،يف تنفيذ ما ن�سبته ٪17.5
من امل�ساعدات الإن�سانية لدولة الإمارات ،ومبا يفوق مبلغ  373.7مليون درهم
( 101.7مليون دوالر �أمريكي) .

�ساهمت دولة الإمارات �أي�ض ًا يف دعم الهيئات واملبادرات وامل�ؤ�س�سات متعددة
الأطراف ،فتم دعم ال�شراكة العاملية Global Partnership for Education
من �أجل التعليم مببلغ  121.2مليون درهم ( 33مليون دوالر �أمريكي) ،كم تلعب
الدولة دور ًا هاما بني جمل�س �أمناء ال�شراكة وع�ضويتها فيه عرب وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل ووجود م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف جمل�س �أمناء مبادرة "التعليم ال 
ميكن �أن ينتظر" .Education Cant' Wait
املنظمات غري احلكومية الدولية تلقت  76.5مليون درهم ( 20.8مليون دوالر
�أمريكي) ومبا ميثل  ٪3.6من امل�ساعدات الإن�سانية لدولة الإمارات خالل
العام  ،2019نالت منها اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر  48.1مليون درهم
( 13.1مليون دوالر �أمريكي) ،فيما توزعت البقية بني عدد من املنظمات ،منها
مبادرة نادية مراد لتنفيذ �أن�شطة تتعلق باملياه و�إ�صحاح البيئة يف �سنجار بالعراق .
وكذلك منظمة طفل احلرب ومنظمة رعاية الأطفال ومنظمة بالن �إنرتنا�شونال
وغريها ،والتي نفذت م�شروعات �إن�سانية يف العديد من دول العامل.

مبادرة إماراتية-سعودية لتوزيع الغذاء في اليمن من
خالل برنامج إمداد.
المصدر :برنامج األغذية العالمي
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المقاالت

مــقــــــــالــــة

المساعدات الخارجية 2019

بناء وترميم الجامع النوري ومنارة الحدباء
أحد الدالالت التاريخية على جهود دولة
اإلمارات ومسيرتها الملهمة في الحفاظ
على التراث اإلنساني والثقافي على
مستوى العالم
يرمي هذا المشروع الذي تدعمه وتموله دولة اإلمارات بتكلفة  50.4مليون دوالر
امريكي من خالل وزارة الثقافة وتنمية المجتمع وبالتعاون مع منظمة اليونيسكو إلى
ترميم المعالم التاريخية لمدينة الموصل وإعادة بنائها وال سيما جامع النوري ومئذنته
ً
مترا ويزيد
الشهيرة المائلة المعروفة باسم المنارة الحدباء التي يبلغ ارتفاعها 45
ً
عاما.
عمرها عن 840
ويبعث هذا امل�شروع احل�ضاري الذي ميتد خلم�س
�سنوات ر�سالة لل�شباب العراقيني عنوانها م�ستقبل
�أكرث ا�شراقا كونهم م�شاركني فاعلني يف م�سرية
الإعمار حيث يدعم امل�شروع بعد اكتماله ال�سياحة
الثقافية والتنمية يف املجتمع املو�صلي وي�ساهم يف
بناء مدينة حيوية مزدهرة تن�شر قيم الت�سامح
وامل�صاحلة واالنفتاح وتعود ل�سابق عهدها منربا
للعلم والثقافة.
ي�ستثمر امل�شروع ب�شكل �أ�سا�سي يف مهارات وقدرت
ال�شباب املو�صلي ،حيث �أطلقت الإمارات بالتعاون
مع منظمة الإيكروم برناجم ًا تدريبي ًا لبناء قدرات
� 100شاب عراقي يف جماالت االثار والعمارة
واحلرف اليدوية.

و�شكل تبني الإمارات �إعادة �إعمار امل�سجد النوري
ومنارته احلدباء نقطة حتول مف�صلية يف حياة
املو�صليني وال�شعب العراقي نظرا لقيمته الثقافية
والتاريخية كونه يج�سد قيم وفكر وانتماء و�أمانة
ينبغي املحافظة عليها وتوريثها للأجيال القادمة .

وكانت الإمارات قد �شاركت م�ؤخرا يف اجتماع
الدورة الثالثة للجنة التوجيهية لإعادة �إعمار
اجلامع النوري ومنارته احلدباء حيث تبنت اللجنة
اخلطوات امل�ستقبلية لإعادة بناء املع َلمني املعمار َيني
البار َزين ملدينة املو�صل القدمية يف العراق.

مت �إجناز �أعمال املرحلة الأوىل من امل�شروع الذي
بد�أ يف مطلع عام  2019وا�ستمر �سنة كاملة
حيث ت�ضمنت املرحلة الأوىل رفع الأنقا�ض  و�إزالة
الألغام من املوقع وتوثيقه وتقييمه وتثبيت الأجزاء
التي ميكن �إنقاذها وو�ضع خطة عامة فيما ت�شمل
املرحلة الثانية من م�شروع �إحياء روح املو�صل تدعيم
الأ�سا�س املتبقي و�إعادة بناء املنارة واجلامع .

تجديد وترميم موقع جامع النوري الثقافي والتاريخي.
المصدر :وزارة الثقافة وتنمية المعرفة باإلمارات العربية المتحدة
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مــقــــــــالــــة
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وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
(األونروا)
مقالة :ال يزال انخفاض نسب التقدم في تحقيق السالم والعجز عن التوصل إلى تسوية
ً
مستمرا في خلق وضع اقتصادي غير مستقر أو مستدام في األراضي الفلسطينية،
ُ
يعزز هذا االنخفاض في حجم االستهالك واالستثمار في القطاعين العام والخاص.
فمعدالت الفقر مرتفعة من حيث العدد ومعدالت االنتشار على نطاق واسع ،خاصة
في قطاع غزة وفي مخيمات الالجئين الفلسطينيين .كما يتوقع البنك الدولي على
ً
انخفاضا في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وزيادة في
مدى العامين المقبلين
ً
حاليا بالفعل إلى مستويات مرتفعة مثير للقلق .حيث
معدالت البطالة ،والتي وصلت
وصلت نسبة البطالة في األراضي الفلسطينية إلى  26في المائة في الربع الثاني من
16
عام  ،2019بينما وصلت إلى  64في المائة في قطاع غزة.
معتمد ب�شكل كامل على امل�ساعدات ،كما يعتمد
 80يف املائة من �سكان قطاع غزة على امل�ساعدات
الإن�سانية مل�ساعدتهم يف مواجهة �أعباء احلياة.

فالعديد من الأ�سر الفل�سطينية تفتقد املوارد
الكافية لإعداد وجبات الئقة ومقبولة على طاوالت
طعامهم .حيث ي�شكل انعدام الأمن الغذائي تهديد ًا
حقيقي ًا ،بن�سبة بلغت  33يف املائة من الفل�سطينيني،
�أو ما يوازي  1.5مليون �شخ�ص ،يعانون انعدام ًا
يف الأمن الغذائي  .بينما قفزت الن�سبة يف قطاع
غزة حتى و�صلت �إىل  69يف املائة .بالإ�ضافة �إىل
انخفا�ض  جودة املياه وتلوث معظم م�صادرها،
وبالأخ�ص يف قطاع غزة .ووفق ًا ملكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،فقد عانت غزة على
مدى ال�سنوات الع�شر الأخرية من عجز مزمن يف
�إمدادات التيار الكهربائي� ،أو ن�ستطيع القول ب�أن
معدالت الطلب تتجاوز بكثري معدالت العر�ض  17.
حيث �ساهم العجز يف الكهرباء يف خف�ض  تو ّفر
�إمدادات املياه والإ�صحاح واخلدمات ال�صحية� ،إىل
جانب تقوي�ض �أركان االقت�صاد املرتدي ،وخ�صو�ص ًا
يف قطاعي الزراعة والت�صنيع.

تقوم دولة الإمارات بدور داعم ثابت وم�ستمر
جتاه عملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،ت�أكيد ًا
و�إدراك ًا منها لدور جهود ال�سالم يف حتقيق
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة ككل   .فمن خالل
م�ساعداتها اخلارجية املمنوحة خالل الفرتة ما بني
 2013و ،2018قدمت دولة الإمارات دعم ًا مالي ًا
بقيمة �إجمالية بلغت  345.1مليون دوالر �أمريكي
منح ل�صالح تنفيذ عدد من الربامج
يف �صورة ٍ
التنموية وكم�ساعدات �إن�سانية� .أما يف عام ،2019
فقد قدمت الإمارات م�ساعدات بقيمة  66.4مليون
دوالر �أمريكي مت توجيه �أغلبها ( 57.5مليون دوالر
�أمريكي) للميزانية وللربامج العامة كدعم مرافق
التعليم والتعليم العايل والتعليم يف حاالت الطوارئ  .

لذا فقد لعبت امل�ساعدات اخلارجية دور ًا حموري ًا
يف خف�ض  ن�سب الفقر يف فل�سطني  .فوفق ًا للجهاز
املركزي للإح�صاء الفل�سطيني� ،ساهمت امل�ساعدات
العامة يف خف�ض معدل الفقر بن�سبة  11.5يف املائة،
بينما انخف�ض  معدل الفقر املدقع بن�سبة  20يف
املائة .وبالتايل ف�إن اقت�صاد ال�ضفة الغربية يعترب

وبعد ا�ستقطاع امل�ساعدات ثنائية الأطراف املقدمة
للحكومة ،يت�ضح توجيه نحو  69يف املائة من
قيمة املنح املقدمة �إىل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى
(الأونروا)  .حيث بلغت قيمة تلك امل�ساعدات
 102.2مليون دوالر �أمريكي خالل  ،2019بينما

بلغت قيمتها الإجمالية  283.5مليون دوالر �أمريكي
على مدى ال�سنوات اخلم�سة الأخرية  .تتخ�ص�ص 
وكالة الأونروا يف توفري اخلدمات امل�ساهمة يف �إنقاذ
الأرواح ،مبا فيها خدمات الرعاية ال�صحية والإغاثة
واخلدمات االجتماعية والتعليم لنحو مليون الجئ
فل�سطيني م�سجلني لدى الوكالة يف مناطق عملها
اخلم�س بكل من الأردن ولبنان و�سوريا وال�ضفة
الغربية ،مبا فيها القد�س ال�شرقية ،وقطاع غزة .تعد
دولة الإمارات ع�ضو ًا يف اللجنة اال�ست�شارية لوكالة
الأونروا ،وت�شغل حالي ًا مقعد نائب رئي�س اللجنة
ابتدا ًء من تاريخ  1يوليو  2019وحتي  30يونيو
.2020
هناك ما يقرب من ن�صف مليون طفل يف فل�سطني
يف حاجة للح�صول على م�ساعدات للتمكن من
احل�صول على فر�صة للتعليم اجليد  .ولهذا يعترب
التعليم �أحد القطاعات حمور تركيز امل�ساعدات
الإماراتية ،حيث مت تخ�صي�ص  كافة امل�ساهمات
املقدمة للوكالة بالكامل تقريب ًا لهذا القطاع من
�أجل ت�أمني فر�ص  ح�صول �آالف الفتيات والأوالد
على التعليم  .حيث حتتل الربامج التي تركز على
حت�سني مراكز رعاية الطفولة املبكرة ،من �أجل تلبية
املتطلبات الرتبوية للنمو يف مرحلة الطفولة املبكرة،
مركز ال�صدارة بالن�سبة للم�ساعدات الإماراتية .

في إطار مبادرات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ،تدعم اإلمارات مشاريع األونروا التعليمية في فلسطين.
المصدر :وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األونروا)

عالوة على هذا ،يركز الربنامج ب�شكل كبري على
تعليم القراءة والكتابة ،حتى �أنه يت�ضمن ت�صميم
وتطوير �سل�سلة كتب "هيا نقر�أ" التي تهدف
لت�شجيع تعلم القراءة والكتابة وبث حب القراءة يف
نفو�س الأطفال يف مرحلة ما قبل املدر�سة.
�أحيان ًا ما ت�ضم الق�ص�ص بع�ض امل�آ�سي التي عانى
منها البع�ض  خالل رحلة حياتهم ،والتي تتداخل
فيها �سمات ال�شجاعة وكثري ًا ما تنطوى على قوة
دافعة لبث روح الأمل يف نفو�س الغري ،مثل ق�صة
الفتاة تاال  امل�صري ذات الأحد ع�شر ربيع ًا التي
�سعت لتحقيق حلمها مبوا�صلة تعليمها يف "مدر�سة
الزيتون االبتدائية امل�شرتكة ب" التابعة لوكالة
الأونروا يف غزة .ف�إىل جانب والدتها ب�إعاقة ب�صرية
خطرية ،مما جعلها تعاين من �ضعف ب�صر حاد،
عانت تاال  الفقر واحلرمان والعزلة منذ نعومة
�أظافرها  .ومع هذا وعلى الرغم من ال�صعوبات

الإ�ضافية التي فر�ضتها �إعاقتها ،كانت ت�ؤمن من
�أعماق قلبها �أن التعليم يعترب مبثابة تذكرة عبورها
�إىل م�ستقبل �أف�ضل .حيث ظهر �شغف تاال بالتعليم
منذ كانت طفلة.
ومنذ عامني ،متكنت املدر�سة من تزويد تاال بالكتب
املدر�سية بتن�سيق رقمي على جهاز تابلت ،بحيث
ميكنها القراءة من خالل تكبري الن�ص  املطبوع
وامل�شاركة يف حتدي للقراءة  .وعلى الرغم من
عدم قدرتها متييز الأ�شياء والتفا�صيل من حولها
بو�ضوح ،وتغلب الأ�صوات يف كثري من الأوقات على
ال�صور والألوان� ،إال �أن حلمها يبدو جلي ًا يف كلماتها:
"�س�أ�صبح يوم ًا ما معلمة ريا�ضيات .كم �إنني �أحب
اخليول كثري ًا ،و�أتخيل نف�سي �أمتطي ح�صان ًا و�أجرى
يف مروج خ�ضراء� .أعلم �أنه من ال�صعب حتقيق هذا
احللم ،ولكنه �سيحدث يوم ًا ما ،و�أنا �أحت�ضر له".

ب"

تعترب "مدر�سة الزيتون االبتدائية امل�شرتكة
�أحد مدار�س الأونروا الأربعة ع�شر التي تتبناها
دولة الإمارات  .حيث يتيح م�شروع تبني املدار�س
هذا الفر�صة لنحو  15,170طالب فل�سطيني الجئ
ا�ستكمال تعليمهم ،حتى يف ظل الظروف املعي�شية
ال�صعبة نتيجة ال�صراعات واحل�صار امل�ستمر منذ
ع�شر �سنوات على غزة ،ل�ضمان عدم تخ ّلف �أي طفل
18
عن الركب .
وقد �ساعدت امل�ساهمات املقدمة من دولة الإمارات
للوكالة يف دعم �أكرث من  700مدر�سة ،مما �أتاح
لتلك امل�ؤ�س�سات التعليمية موا�صلة تنفيذ براجمها
الإقليمية للعام الدرا�سي  .2020-2019
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اتسم نطاق توزيع المساعدات اإلماراتية في عام 2019بالشمولية

في التوزيع الجغرفي ،فقد امتدت المساعدات إلى أكثر من

 150دولة حول العالم ،منها  36دولة في قارة آسيا ،استحوذت

على  56.2في المئة من المساعدات بقيمة  16,53مليار درهم

إماراتي ( 4,5مليار دوالر أمريكي) ،و 52دولة في قارة إفريقيا
بنصيب  33.5في المئة من المساعدات بقيمة  9.85مليار درهم

إماراتي ( 2.68مليار دوالر أمريكي) ،و  33دولة في قارة أوروبا،

بنسبة  3.2في المئة من المساعدات وبقيمة  941.3مليون

درهم إماراتي ( 256.3مليون دوالر أمريكي) ،و  27دولة في

االمريكيتين بنسبة  0.38في المئة بقيمة  112.6مليون درهم

ً
أمريكي)،وأخيرا  9 ،دول جزرية،بنسبة
إماراتي( 30.6مليون دوالر
 06.في المئة بقيمة  16.5مليون درهم

دوالر أمريكي).

4

التركيز الجغرافي
للمساعدات الخارجية
المقدمة من دولة
اإلمارات

( 4.5مليون

تحوال جغرافيا في نسبة التركز للمساعدات
وقد شهد عام ،2019
ً

اإلماراتية من قارة آسيا إلى قارة إفريقيا؛ فخالل العام،كانت
نسبة قارة آسيا من المساعدات  56.2في المئة ،ونسبة قارة
إفريقيا  33.5في المئة ،مقارنة بنسبة بــ  70في المئة لقارة

آسيا و بنسبة  19.3في المئة لقارة إفريقيا في عام .2018
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مقدمـــــــــــة

يتناول الف�صل الرابع �إلقاء مزيد من ال�ضوء على امل�ساعدات اخلارجية االماراتية يف عام  ،2019من خالل بيان التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات ،و�أهم القارات ذات الن�سبة
الأكرب يف تلقي امل�ساعدت ،و�أهم القطاعات التي مت توجيه امل�ساعدات لها يف تلك القارات ،و�أي�ضا حتليل الدعم الذي قمته الإمارات �إىل الدول التي تعاين �أو�ضاع ًا خا�صة؛
كالبلدان الأقل منو ًا ،والدول النامية غري ال�ساحلية ،والدول اجلزرية ال�صغرية النامية� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،سيتم التناول مبزيد من التف�صيل لأن�شطة امل�ساعدات اخلارجية،
التي نفذتها دولة الإمارات يف عدد من الدول كمحور الرتكيز .
الشكل  :17مبالغ المساعدات المدفوعة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
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�شرق �آ�سيا
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تدعم مؤسسة دبي العطاء التعليم في النيجر.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء
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آسيا

�إماراتي( 230.9مليون دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ
م�شاريع تو�سعة عدد من املطارات وان�شاء حمطات
ا�ستقبال للركاب ،ومت توجيه م�ساعدات يف
القطاع الفرعي البنية التحتية للنقل الربي بقيمة  
 108.3مليون درهم �إماراتي ( 29.5مليون دوالر
�أمريكي)لإن�شاء واجناز و�صيانة و�إعادة ت�أهيل
عدد من الطرق ال�سريعة واملحلية ،كما مت توجيه
م�ساعدات يف جمال التخزين بقيمة  43.2مليون
درهم ( 11.8مليون دوالر �أمريكي)� ،شملت بناء
من�ش�آت لتخزين امل�شتقات النفطية .
ويف املرتبة الرابعة جاء قطاع ال�صحة �ضمن �أهم
قطاعات امل�ساعدات اخلارجية لقارة �آ�سيا خالل
عام  2019بن�سبة  4.3يف املئة .و�شملت امل�ساعدات
املقدمة �ضمن قطاع ال�صحة ،القطاع الفرعي
تقدمي اخلدمات الطبية بقيمة  260.7مليون درهم
�إماراتي ( 71مليون دوالر �أمريكي) لإن�شاء عدد
من املراكز الطبية وم�ست�شفيات االمومة ،وتنظيم
عدد من املخيمات الطبية ملكافحة االمرا�ض خا�صة
�أمرا�ض  العيون؛ كما مت تقدمي م�ساعدات �صحية
يف حاالت الطوارئ االن�سانية بقيمة  226.4مليون
درهم �إماراتي ( 61.6مليون دوالر �أمريكي)؛ ويف
جمال مكافحة الأمرا�ض املعدية مت تقدمي م�ساعدات
بقيمة  128.9مليون درهم �إماراتي( 35.1مليون
دوالر �أمريكي) ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي م�ساعدات يف
جمال التغذية الأ�سا�سية بقيمة  91.2مليون درهم

استحوذت قارة آسيا على أكثر من نصف المساعدات
اإلماراتية ( 56.2في المئة) خالل عام  2019بقيمة
 16,53مليار درهم إماراتي ( 4,5مليار دوالر أمريكي)،وتم
توجيه المساعدات لدول القارة على شكل منح بنسبة
 31.6في المئة ،وبقيمة  5.2مليار درهم إماراتي
( 1.42مليار دوالر أمريكي) ،وعلى شكل قروض بنسبة
 68.4في المئة بقيمة  11.31مليار درهم إماراتي
( 3.08مليار دوالر أمريكي).
وفيما يتعلق بفئة امل�ساعدات ،فقد مت توجيه نحو
 87.7يف املئة من امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
للقارة يف عام  2019يف �صورة م�ساعدات تنموية،
و 11يف املئة منها يف �صورة م�ساعدات �إن�سانية
و�إغاثة يف حاالت الطوارئ ،بينما مت توجيه الن�سبة
املتبقية ( 1.3يف املئة) يف �صورة م�ساعدات خريية .
وقد توزعت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املوجه
لقارة �آ�سيا يف عام  2019على  18قطاع ًا رئي�سي ًا و
�أكرث من  60قطاع ًا فرعي ًا من قطاعات امل�ساعدات؛
ويعد قطاع دعم الربامج العامة من �أهم قطاعات
امل�ساعدات اخلارجية التي مت توجيها لقارة �آ�سيا
خالل العام ،بقيمة  11.8مليار درهم �إماراتي
( 3.21مليار دوالر �أمريكي) وبن�سبة  71.4يف املئة .
ويعد من �أبرز م�ساهمات القطاع م�ساندة البنوك

املركزية يف كل من باك�ستان والأردن من خالل
ودائع   بالعملة االجنبية لدعم موازين املدفوعات
بها ،واملحافظة على ا�ستقرار �سعر ال�صرف للعملة
املحلية يف مواجهة �ضغوطات ال�سحب على النقد  
االجنبي  .كما �ساهمت امل�ساعدات يف قطاع دعم
الربامج العامة يف تغطية امل�صروفات والعمليات
اللوج�ستية للمخيم الإماراتي االردين وامل�ست�شفى
امليداين يف مريجب الفهود خالل العام .
ويف املرتبة الثانية جاء قطاع امل�ساعدات ال�سلعية
ك�أهم قطاعات امل�ساعدات اخلارجية بن�سبة
 6.8يف املئة ،التي مت توجيها لقارة �آ�سيا يف عام
  .2019وتوزعت امل�ساعدات ال�سلعية املقدمة
لقارة �آ�سيا على جمموعة من القطاعات الفرعية
منها :امل�ساعدات الغذائية يف حاالت الطوارئ

�إماراتي ( 24.9مليون دوالر �أمريكي) .
ويف املرتبة اخلام�سة لأهم قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية لقارة �آ�سيا خالل عام  ،2019جاء قطاع
اخلدمات االجتماعية بن�سبة  3يف املئة ،وبقيمة
 492.5مليون درهم �إماراتي( 134.1دوالر
�أمريكي)  .وقد �شمل قطاع اخلدمات االجتماعية
العديد من �أن�شطة القطاعات الفرعية كتوفري
اال�سكان منخف�ض  التكلفة بقيمة  169.9مليون
درهم �إماراتي ( 46.3مليون دوالر �أمريكي)،
وتنفيذ عدد من الربامج املو�سمية ك�إفطار �صائم
وت�سري حمالت احلج بقيمة  95.5مليون درهم
( 26مليون دوالر �أمريكي)،غريها من الأن�شطة
االجتماعية والدينية .

توجيه  62.6يف املئة من تلك امل�ساعدات لل�شريحة
الدنيا من متو�سط الدخل ،ومن �أهم الدول
باك�ستان،والأردن ،وفل�سطني ،والهند ،و�أوزبك�ستان؛
كما مت توزيع  11.2يف املئة من امل�ساعدات لفئة
الدول الأقل منو ًا كاليمن ،وبنجالدي�ش ،و�إفغان�ستان،
وميمامنار ،وكمبوديا .
   وقد بلغت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة
الإمارات خالل عام  2019ب�ش�أن برامج مزمع
تنفيذها يف قارة �آ�سيا  5.1 ،مليار درهم �إماراتي
( 1.39مليار دوالر �أمريكي).

ومثلت قطاعات امل�ساعدات اخلم�س ال�سابقة
 92يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية لقارة
�آ�سيا خالل عام  2019بقيمة  15.2مليار درهم
�إماراتي( 4.1مليار دوالر �أمريكي)؛ وبالإ�ضافة �إىل
القطاعات اخلم�س توجد قطاعات �أخرى مت توجيه
امل�ساعدات لها ،كقطاع البناء والتنمية املدنية،
والتعليم ،وتوليد الطاقة و�إمدادها،واملياه وال�صحة
العامة،وغريها من القطاعات التنموية واالن�سانية .
ووفق ًا ،لتوزيع امل�ساعدات اخلارجية لقارة �آ�سيا
خالل عام  2019بناء ًا على م�ستوى الدخل ،فقد مت

االن�سانية بقيمة  980.9مليون درهم �إماراتي
( 267مليون دوالر �أمريكي) ،وتنفيذ برامج
امل�ساعدات الغذائية؛ وتوفري الغذاء بقيمة  77مليون
درهم �إماراتي( 21مليون دوالر �أمريكي) ،وتوفري
مواد االيواء واملواد غري الغذائية بقيمة  35.4مليون
درهم �إماراتي ( 9.3مليون دوالر �أمريكي) .

ويف املرتبة الثالثة لأهم قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية لقارة �آ�سيا خالل عام  ،2019جاء
قطاع النقل والتخزين بن�سبة  6.6يف املئة .وتنوعت
امل�ساعدات املقدمة يف القطاع �إىل جمموعة من
القطاعات الفرعية منها :م�ساعدات يف البنية
التحتية للنقل اجلوي بقيمة  847.9مليون درهم

تم إنشاء مركز التدريب المهني وإعادة تأهيل النساء في إقليم خبير بتختونخوا لتدريب النساء على الحياكة والتطريز وصنع المنتجات الجلدية والتصميم والديكور.
المصدر :المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان
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الشكل  :18المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجهة لقارة آسيا
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
غرب آسيا

جنوب آسيا

وسط آسيا

جنوب شرق آسيا

إقاليم متعددة (آسيا)

شرق آسيا

2,253.3
%50.1

2,182.1
%48.5

39.1
%0.9

17.1
%0.4

4.9
%0.1

2.9
%0.1

1,739.0
487.9
26.4

%77.2
%21.7
%1.2

2,161.5
3.7
16.9

%99.1
%0.2
%0.8

%79.6
%0.6
%19.8

31.2
0.2
7.8
تنموية

8.0
1.7
7.4

إنسانية

%46.6
%10.0
%43.4

%100.0
-

4.9
-

2.5
0.4

%85.7
%14.3

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%11.0( 493.5

)%87.7( 3,947.0

خيرية

)%1.3( 58.9

دعم الميزانية العامة
)%80.3( 3,169.3

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%54.1( 267.1

البرامجالموسمية
)%44.1( 26.0

البنية التحتية للنقل الجوي
)%6.4( 253.5

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%12.5( 61.6

المنشآتالدينية
)%26.5( 15.6

التنمية القروية
)%2.5( 97.8

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11.7( 57.8

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%17.1( 10.1

الخدمات الطبيةs
)%1.8( 71.0

خدمات الدعم والتنسيق
)%7.0( 34.7

التعليمالديني
)%12.3( 7.2

اإلسكان منخفض التكلفة
)%1.2( 46.3

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5.6( 27.9

أخرى
)%7.8( 309.2

أخرى
)%9.0( 44.5

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
صندوق أبوظبي للتنمية

)%82.1( 3,691.8

المساعدات الحكومية
الهالل األحمر اإلماراتي

)%14.0( 629.6
)%1.6( 70.5

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.8( 35.6

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.4( 17.3

أخرى

)%1.2( 54.6

الممولة بالمنحة
طفلة تتلقى اللقاح ضمن المبادرات
ّ
ً
استجابة لخطة األمم
السعودية -اإلماراتية المشتركة
المتحدة لالستجابة اإلنسانية في اليمن.
المصدر :صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
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الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2019

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

أفريقيا

�أمريكي) .وقد توزعت امل�ساعدات املوجه للقارة يف
قطاع ال�صناعة على جمموعة فرعية من القطاعات،
منها ال�صناعات الزراعية بقيمة  367.3مليون
درهم ( 100مليون دوالر �أمريكي) من �أجل �إن�شاء
م�صنع لتكرير وانتاج ال�سكر يف م�صر ،وتطوير
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بكل من م�صر
وت�شاد بقيمة  124مليون درهم ( 33.8مليون دوالر
�أمريكي)؛ مع الرتكيز على الفئات الأكرث احتياج ًا
خا�صة من الأ�سر التي تقع حتت خط الفقر ومتكني
م�شاريع الن�ساء .
و�إ�ضافة �إىل قطاعات امل�ساعدات ال�سابقة ،فقد
توجيه م�ساعدات للقارة الإفريقية يف قطاع
اخلدمات االجتماعية ،لتنفيذ برامج مو�سمية
ك�إفطار �صائم وت�سيري احلج واخلدمات االجتماعية

الأ�سا�سية ورعاية املن�ش�أت الدينية؛ كما مت توجيه
م�ساعدات لقطاع ال�سياحة ،واالت�صاالت ،وال�صحة،
والتعليم  ،وتوليد الطاقة و�إمدادها ،والنقل
والتخزين ،وغريها من القطاعات .
ووفق ًا ،لتوزيع امل�ساعدات اخلارجية لقارة �إفريقيا
خالل عام  2019بناء ًا على م�ستوى الدخل ،فقد
حازت كل من ال�شريحة الدنيا من متو�سط الدخل،
والدول الأقل منو ًا على ن�سب متقاربة لكل منها
تقرتب من ن�صف قيمة امل�ساعدات 49.9 ،يف
املئة  ،و 48.5يف املئة على التوايل ،بينما الربامج
التي مت تنفيذها كربامج يف دول متعددة يف القارة
ا�ستحوذت فقط على  1يف املئة من �إجمايل
امل�ساعدات بقيمة  99.5مليون درهم �إماراتي
( 27.1مليون دوالر �أمريكي) .

وقد بلغت قيمة االلتزامات  ،التي �أعلنتها دولة
االمارات خالل عام  2019للقارة الإفريقية من
�أجل مراجع مزمع تنفيذها ما يقرب من  7مليار
درهم �إماراتي ( 1.9مليار دوالر �أمريكي) ،ل�صالح
 12دولة �إفريقية منها  8دول من فئة الدول الأقل
منو ًا كدولة مايل ،وال�سودان ،والقمر املتحدة،
وال�صومال ،وتنزانيا ،وغريها من الدول .

بلغت قيمة المساعدات الخارجية
المقدمة للقارة اإلفريقية  9.85مليار درهم
إماراتي ( 2.68مليار دوالر إمريكي)في عام ،2019
بمعدل نمو  79في المئة مقارنة بعام  ،2018وتم توجيه
المساعدات لدول القارة على شكل منح بنسبة  34.2في
المئة ،وبقيمة  3.37مليار درهم إماراتي ( 916.6مليون دوالر
أمريكي) ،وعلى شكل قروض بنسبة  65.8في المئة بقيمة
 6.48مليار درهم إماراتي ( 1.76مليار دوالر أمريكي).
وقد متيزت امل�ساعدات اخلارجية للقارة الإفريقية
يف عام  2019بالرتكيز على اجلانب التنموي،
حيث بلغت ن�سبة قطاعات امل�ساعدات التنموية
 97.2يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات ،والن�سبة
املتبقية توزعت على امل�ساعات اخلريية واالن�سانية
بن�سب  1.6يف املئة ،و 1.2يف املئة على التوايل  .
وعلى م�ستوى قطاعات امل�ساعدات اخلارجية ،فقد
توزعت امل�ساعدات املوجهة لقارة �أفريقيا يف عام
 2019على  19قطاع ًا رئي�سي ًا و�أكرث من  60قطاع ًا
فرعي ًا من قطاعات امل�ساعدات؛ ويعد قطاع دعم
الربامج العامة من �أهم قطاعات امل�ساعدات
اخلارجية ،التي مت توجيها لقارة �إفريقيا خالل

العام ،بقيمة  6.27مليار درهم �إماراتي (1.7مليار
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  63.7يف املئة .وقد �ساهمت
امل�ساعدت يف قطاع دعم الربامج العامة يف
دعم امليزانية العامة ،ودعم موازين املدفوعات،
والبنوك املركزية يف الدول امل�ستفيدة .كما مت متويل
تخفيف �أعباء الديون بقيمة  659.1مليون درهم
( 179.5مليون دوالر �أمريكي) ،لت�سوية مت�أخرات
مالية م�ستحقة الدفع ل�صالح �صناديق تنمية حملية .
ويعد قطاع امل�ساعدات ال�سلعية من �أهم القطاعات
التي ا�ستحوذت على امل�ساعدات اخلارجية
املوجهة للقارة الإفريقية يف عام  ،2019بن�سبة
 41يف املئة وبقيمة  631.4مليون درهم �إماراتي

( 171.9مليون دوالر  �أمريكي) من �إجمايل
امل�ساعدات للقارة .وقد تركزت امل�ساعدات ال�سلعية
ب�صفة رئ�سية يف توفري برامج امل�ساعدات الغذائية
وتوفري الغذاء بن�سبة  86.4يف املئة ،و�شملت توفري
ال�شحنة الأوىل من حبوب القمح � 540ألف طن
لل�سودان ،وتوريد و�شحن  180طن من التمور ومواد
غذائية لعدد من الدول الإفريقية؛ �إ�ضافة �إىل توفري
م�ساعدات يف االيواء واملواد غري الغذائية يف حاالت
الطوارئ .
ويف عام  ،2019مت توجيه خم�سة يف املئة من
امل�ساعدات للقارة الإفريقية لقطاع ال�صناعة بقيمة
 491.5مليون درهم �إماراتي ( 133.8مليون دوالر

مشروع إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة  5ميغاواط بتمويل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة المرافق العامة في إيل دي
ً
سنويا.
رومانفيل ،بجزر سيشل .يستفيد من المشروع  400أسرة منخفضة الدخل ،ومن المتوقع أن يسهم في توفير حوالي مليوني لتر من الوقود
المصدر :وكالة أنباء سيشل

91

90

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2019
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الشكل  :19المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجّ هة لقارة أفريقيا
حسب المنطقة وفئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
شمال أفريقيا

شرق أفريقيا

غرب أفريقيا

1,868.1
%69.7

440.5
%16.4

337.2
%12.6

1,859.0
2.4
6.6

400.0
25.4
15.1

%99.5
%0.1
%0.4

313.3
4.7
19.2

%90.8
%5.8
%3.4

إقاليم متعددة (أفريقيا)

%92.9
%1.4
%5.7

تنموية

وسط أفريقيا

27.1
%1.0

26.6
0.5
0.0

إنسانية

جنوب أفريقيا

7.9
%0.3

%98.2
%1.8
%0.01

6.0
1.0
0.8

1.0
%0.04

0.6
0.03
0.4

%76.5
%12.9
%10.6

%61.7
%2.8
%35.5

خيرية

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%97.2( 2,605.6

خيرية

)%1.6( 42.1

)%1.3( 34.0

دعم الميزانية العامة
)%65.4( 1,704.4

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%65.4( 22.3

المنشآتالدينية
)%50.6( 21.3

اإلجراءات المتعلقة بالديون
)%6.9( 179.5

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%15.3( 5.2

البرامجالموسمية
)%20.2( 8.5

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%5.7( 148.5

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5.9( 2.0

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%18.3( 7.7

الصناعاتالزراعية
)%3.8( 100.0

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5.0( 1.7

التعليمالديني
)%10.8( 4.6

السياسات اإلدارية لقطاع السياحة
)%3.1( 80.0

خدمات الدعم والتنسيق
)%4.9( 1.7

أخرى
)%15.1( 393.3

أخرى
)%3.4( 1.2

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
صندوق أبوظبي للتنمية
المساعدات الحكومية

)%87.8( 2,354.6
)%4.9( 130.9

الهالل األحمر اإلماراتي

)%1.7( 45.1

صندوق خليفة لتطوير المشاريع

)%1.2( 33.3

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.8( 20.1

أخرى

)%3.6( 97.8

يهدف برنامج دبي العطاء في جزر القمر لتحسين قابلية
ّ
التعلم في الصفوف
األطفال للنمو والتطور ،وتعزيز نتائج
األولى من مرحلة التعليم األساسي ومعدالت استبقاء
األطفال في المدارس.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء
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المقاالت

مــقــــــــالــــة

المساعدات الخارجية 2019

المالريا (أحد األمراض المدارية)
على الرغم من نجاح حمالت التحصين ضد مرض شلل األطفال وبعض األمراض التي
ً
أمراضا أخرى ،كالمالريا والسل (الدرن)
تصيب في مرحلة الطفولة ،إال أن هناك
واإلصابات التنفسية الحاد واإلسهال ،تتسبب في ارتفاع معدل وفيات األطفال،
وخاصة في أفريقيا.
ومع هذا ،تعترب �أرقام الوفيات مبثابة مقيا�س جزئي
فقط حل�صيلة اخل�سائر الواقعة نتيجة الإ�صابة
بالأمرا�ض املُعدية ،حيث ي�شمل العبء العاملي ملثل
تلك الأمرا�ض  الآثار املنعك�سة على ال�صحة والتي
ميكن قيا�سها بعدد الإعاقات والت�شوهات وفقدان
القدرة على الإنتاجية والرعاية والعالج املطلوب
نتيجة عدد كبري من الأمرا�ض مثل مر�ض املالريا،
اللي�شمانيا ،البلهار�سيا ،مر�ض  النوم ،و�أمرا�ض 
�أخرى  .ومع هذا ،فالعبىء الناجت عن الإ�صابة
باملر�ض �أكرث تدمري ًا نظر ًا لت�أثريه املنعك�س على
كافة مقومات التنمية الب�شرية ،مبا فيها الدخل
وال�صحة والتعليم .فلم يعد ت�أثري الأمرا�ض املُعدية
على الدول الأفريقية ميثل �أزمة بالن�سبة لقطاع
الرعاية ال�صحية فح�سب ،بل �إنه ميثل حتدي ًا لكافة
القطاعات على حد ال�سواء .حيث �أنه من املرجح �أن
ي�سهم يف عك�س املكا�سب التنموية املحققة على مدى
ال�سنوات القليلة الأخرية .وبالتايل ،وبخالف الآثار
املتمثلة يف امل�شكالت ال�صحية ،يجب ويتعينّ النظر
ملثل تلك الأمرا�ض  على ال�صعيد الدويل كم�شكلة
تنموية ،ت�ؤثر على التعليم وحت�صيل املعارف والدخل
واملكانة االجتماعية والإنتاجية والنمو االقت�صادي،
بالإ�ضافة �إىل املقومات الأخرى املبا�شرة وغري
املبا�شرة للتنمية الب�شرية مثل امل�ساواة بني اجلن�سني
وحقوق الإن�سان.
يف املناطق التي يرتفع فيها معدل الإ�صابة باملالريا،
حيث ت�سهم ظروف الطق�س املحلي يف حدوث
العدوى على مدار العام ،يكون الأطفال ال�صغار
هم الفئة الأكرث تعر�ض ًا للإ�صابة ،والذين مل تط ّور
�أج�سامهم مناعة �ضد الإ�صابة باملالريا بعد ،وكذلك
الن�ساء احلوامل ،الالتي تنخف�ض  مناعتهن نتيجة
احلمل .لذا تعترب تكلفة الإ�صابة باملالريا مرتفعة
للغاية� ،سواء على الأفراد �أو الأ�سر �أو املجتمعات �أو
حتى الدول ككل.

يف عام  ،2018توقعت منظمة ال�صحة العاملية  19
حدوث  228مليون حالة �إ�صابة باملالريا على
م�ستوى العامل ،وقدرت وفاة نحو � 405ألف �شخ�ص 
نتيجة الإ�صابة باملر�ض� .أغلبهم من الأطفال
ال�صغار يف منطقة جنوب ال�صحراء الكربى
ب�أفريقيا .ويف مناطق �أخرى من العامل ،حيث تعد
معدالت الوفاة نتيجة الإ�صابة باملالريا �أقل عدد ًا،
ال يزال املر�ض يت�سبب يف وقوع عدد ال  ُي�ستهان به
من الوفيات والإعاقات ،خا�صة يف بع�ض دول جنوب
�آ�سيا و�أمريكا اجلنوبية.
ولهذا ،عمل عدد متزايد من ال�شركاء واملوارد ،على
مدار ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،على تعجيل زيادة
اجلهود الرامية لل�سيطرة على معدالت الإ�صابة
ومكافحة املالريا  .وقد �ساهم هذا الت�صعيد يف
التدخالت يف �إنقاذ ماليني الأرواح على م�ستوى
العامل وخف�ض  معدالت الوفاة نتيجة الإ�صابة
باملالريا مقدار  25يف املائة من عام  2010وحتى
 ، 202016مما �ساهم يف رفع الآمال وو�ضع اخلطط
للحد من الإ�صابة باملر�ض والق�ضاء عليه نهائي ًا.
وميكن خف�ض خماطر الإ�صابة باملر�ض من خالل
احليلولة دون التعر�ض  للدغات البعو�ض  بوا�سطة
�شبكات احلماية من البعو�ض  واملواد الطاردة
للح�شرات� ،أو باتباع التدابري ملكافحة البعو�ض مثل
ر�ش  املبيدات احل�شرية وت�صريف املياه الراكدة .
م ّولت دولة الإمارات منذ عام � 2013شراكة
احلد من انت�شار املالريا مببلغ  18.4مليون درهم
( 5.0مليون دوالر) وهي �شراكة عاملية �أطلقت عام
 1998بالتعاون ما بني منظمة ال�صحة العاملية
ومنظمة اليوني�سف وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي
والبنك الدويل ،كمحاولة لتوفري ا�ستجابة عاملية
من�سقة ملكافحة املر�ض  .و�ساهمت دولة الإمارات
من جانبها يف دعم الدول املت�ضررة من املالريا

خا�صة من خالل توفري ال�شبكات احلماية من
البعو�ض املعاجلة ملكافحة احل�شرات �ضمن منطقة
حزام ال�ساحل الأفريقي  .ووفق ًا ملبادرة احلد من
انت�شار املالريا ،فقد �ساهمت جهود التنمية وزيادة
ن�شر �شبكات احلماية هذه يف احليلولة دون وقوع نحو
 68يف املائة من حاالت املالريا يف �أفريقيا منذ عام
 ،2000مبا يعد م�ساهمة يف اجلهود الدولية التي
�أدت لإنقاذ حياة ما يزيد عن  7ماليني �شخ�ص 
واحليلولة دون الإ�صابة ب�أكرث من مليار حالة عدوى
باملالريا  .21عالوة على هذا ،فقد �ساهمت دولة
الإمارات يف دعم قطاع الأن�شطة هذا يف اليمن،
والتي تعد من الدول التي يتوطن فيها مر�ض املالريا
يف ظل معي�شة ما يزيد عن  78يف املائة من �سكانها
يف �أماكن ترتفع فيها خماطر التقاط العدوى ،مما
دفع دولة الإمارات لدعم الربامج الوطنية ملكافحة
املالريا .22ففي عام  ،2019قدمت دولة الإمارات
دعم ًا مالي ًا ل�صالح مبادرة "احلد من انت�شار
املالريا" بقيمة  6.0مليار دوالر �أمريكي من �أجل
دعم الدول الواقعة يف منطقة جنوب ال�صحراء
الكربى ب�أفريقيا لدمج التدابري الرامية لل�سيطرة
على الريقات م�صدر العدوى باملر�ض  �ضمن
براجمها الهادفة ملكافحة املالريا.
ول�ضمان جناح اال�سرتاتيجيات ال�صحية ،يجب
�أن يكون هناك ت�ضامن ًا دولي ًا �إىل جانب تفعيل
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص  للتمكن
من حل م�شكالت عجز وغياب العالجات ومقاومة
املر�ض بالإ�ضافة للحاجة �إىل تطوير �أدوية وعقاقري
ولقاحات و�إجراءات ت�شخي�ص جديدة .
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت–ات�صاالت هي �شركة
تعمل ّ
كم�شل خلدمات االت�صاالت ،مقرها �أبوظبي  .
ومن خالل �أن�شطتها يف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات� ،أعلنت ال�شركة التزامها بتنفيذ برنامج

شراكة دحر المالريا من أجل القضاء عليها.
المصدر :جون راي ،الصندوق العالمي

ملكافحة املالريا وحمالت لن�شر الوعي يف العديد
من املدار�س من خالل حملة "امنح �شبكة  ..تنقذ
حياة" و"نوادي ات�صاالت ملكافحة املالريا" يف
الجو�س ،بنيجرييا.
وب�شكل موازٍ  ،تلعب الإمارات دور ًا �أ�سا�سي ًا يف
حماربة مر�ض  املالريا يف �إطار اجلهود الدولية
الرائدة الرامية للق�ضاء على الأمرا�ض  املعدية
يف �شتى �أنحاء العامل  .فعلى مدى ال�سنوات

اخلم�س املا�ضية� ،ساهمت دولة الإمارات مببلغ
 204.2مليون دوالر �أمريكي لدعم حمالت
الق�ضاء على مر�ض  �شلل الأطفال يف باك�ستان،
ولتوفري العالجات ملر�ض  حمى ال�ضنك يف اليمن
و�سريالنكا   .كما ا�ست�ضافت دولة الإمارات منتدى
"�صندوق بلوغ امليل الأخري" والذي التزمت خالله
بالق�ضاء على الأمرا�ض املدارية املهملة التي ميكن
جت ّنب الإ�صابة بها ،واحلد من الإ�صابة مبر�ض 
عمى الأنهار املالريا يف خمتلف �أنحاء العامل ،كما

تعهد املانحون عام  2019بتقدمي  2.6مليار دوالر
�أمريكي  23للق�ضاء على �شلل الأطفال من خالل دعم
اال�سرتاتيجية النهائية للمبادرة العاملية للق�ضاء على
�شلل الأطفال للفرتة .2023-2019
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الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2019

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

الإمارات.

واملنح الدرا�سية .

ويف جمال التعليم ،مت تقدمي م�ساعدات خارجية
بقيمة  15مليون درهم �إماراتي ( 4.1مليون
دوالر �أمريكي) يف عام  ، 2019وتركزت امل�شاريع
التعليمية يف بناء و�صيانة وتو�سعة عدد من املدار�س،
وتوفري التمويل الالزم لتي�سيري املن�ش�أت التعلمية،
وتوفري امل�ستلزمات املدر�سية والزي املدر�سي ،

ويف جمال ال�صحة ،بلغت امل�ساعدات الإمارتية
املقدمة لدول جمموعة ال�ساحل  12.8مليون
درهم �إماراتي ( 3.5مليون دوالر �أمريكي) يف عام
 ،2019و�شملت امل�ساعدات ال�صحية املقدمة بناء
عدد من امل�ستو�صفات الطبية ،واملراكز ال�صحية،
�إ�ضافة �إىل توفري التغدية الأ�سا�سية .

ومتثل قطاعات امل�ساعدات اخلم�س ال�سابقة ما
يقرب من  98.7يف املئة من امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة ملجموعة دول ال�ساحل يف عام . 2019

الموجهة لمجموعة دول الساحل الخمس
الشكل  :20المساعدات الخارجية اإلماراتية
َّ
دعم الميزانية العامة
)250.7 (86.3%

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)2.9 (1.0%
الصحة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)2.3 (0.8%

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)11.3 (3.9%
المنشآت الدينية
)5.9 (2.0%

290.4

دوالر أمريكي

إمدادات مياه الشرب
األساسية
)5.0 (1.7%

مشروع لتوفير المياه في مالي
المصدر :جمعية دار البر

ً
أوضاعا خاصة
الدول التي تعاني

مزمنة ،منها املعاناة من �أوجه ال�ضعف واله�شا�شة
ب�سبب موقعها اجلغرايف �أو تغري املناخ  ،باال�ضافة
�إىل التحديات التنموية والفقر املدقع .ويف الفقرات
التالية �سيتم الرتكيز على عر�ض  امل�ساعدات

ُي َع ُّد من مرتكزات �سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ومبادئها التوجيهة ،هو االهتمام بالدول
الأكرث �ضعف ًا ،مبا فيها الدول التي تعاين من �أو�ضاع ًا
خا�صة؛ نظر ًا ملا تعانية تلك الدول من حتديات
دول مجموعة الساحل اإلفريقي الخمس

الإماراتية لفئتني من تلك الدول وهي جمموعة دول
ال�ساحل الإفريقي اخلم�س ،وجمموعة الدول غري
ال�ساحلية الأقل منو ًا .

البرامج الموسمية
)1.9 (0.7%
التنوع الحيوي
)1.0 (0.4%
توليد الطاقة من الموارد المتجددة
)1.0 (0.4%

مرافق التعليم والتدريب
)3.2 (1.1%

أخرى
)5.2 (1.8%
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تتكون جمموعة دول ال�ساحل اخلم�س ،من جتمع
�إقليمي للتن�سيق ومتابعة التعاون ،ي�ضم دول
موريتانيا ،وبوركينافا�سو ،ومايل ،وت�شاد ،والنيجر؛
ويعود تاريخ �إن�شاء املجموعة �إىل  �شهر فرباير من
العام  .2014وتهدف جمموعة البلدان اخلم�سة
�إىل مراجعة املنظومة الأمنية و�إجراء التغيريات
ال�ضرورية �ضمن الأولويات الهادفة لتحقيق الأمن
وال�سالم يف دولها؛ �إدراك ًا ب�أهمية التالزم ما بني
الأمن والتنمية .كما قامت جمموعة الدول اخلم�س
يف �سبيل حتقيق �أهدافها ،ب�إعداد برنامج ب�أولويات
اال�ستثمار وامل�شاريع الهيكلية ،التي تُعطي الأولوية
للأمن والبنى التحتية الأ�سا�سية (النقل والطاقة
واالت�صاالت واملياه) ،والأمن ؛ وذلك بال�شراكة مع
املانحني الدولني و�صناديق التنمية املتخ�ص�صة.
وقد ت�ضاعف امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها
دولة الإمارات ملجموعة دول ال�ساحل اخلم�س يف
عام    2019بقيمة  1.07مليار درهم �إماراتي
( 290.4مليون دوالر �أمريكي) لأكرث من ثالثة
�أ�ضعاف مقارنة بعام   .2018ويرجع ال�سبب

الرئي�س يف زيادة قيمة امل�ساعدات املقدمة ملجموعة
دول ال�ساحل اخلم�س� ،إىل ما �شهدته امل�ساعدات
املقدمة لدولة مايل ،بزيادة يف قيمة امل�ساعدات
�إىل �أكرث من �ستة �أ�ضعاف بقيمة  958.7مليون
درهم �إماراتي ( 261مليون دوالر �أمريكي) يف عام
 2019مقارنة بقيمة  148.4مليون درهم �إماراتي
( 40.4مليون دوالر �أمريكي) يف عام  .2018
وتركزت امل�ساعدات اخلارجية ،التي مت تخي�ص�صها
ملجموعة دول ال�ساحل اخلم�س يف عام ،2019
ب�صفة رئي�سية يف تقدمي امل�ساعدات يف قطاع
دعم الربمج الربامج العامة بقيمة  922.7مليون
درهم �إماراتي ( 251.2مليون دوالر �أمريكي)
وبن�سبة  87يف املئة تقريبا من �إجمايل امل�ساعدات؛
وا�ستحوذت جمهورية مايل مبفردها على  99.6يف
املئة من امل�ساعدات املقدمة يف قطاع دعم الربامج
العامة ،وذلك لدعم ميزان املدفوعات واال�ستقرار
النقدي للعملة املحلية .
ويعد قطاع اخلدمات االجتماعية ثاين �أهم

القطاعات امل�ستقبلة للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية يف عام  ،2019بقيمة  81.1مليون درهم
�إماراتي ( 22.1مليون دوالر �أمريكي)؛ وقد تركزت
امل�ساعدات يف خدمة �شريحة كبرية من ال�سكان يف
دول املجموعة وتنفيذ م�شاريع مت�شابهة يف تنفيذ
عدد من الربامج املو�سمية ك�إفطار �صائم ،وبرامج
احلج ،والأ�ضاحي  .ويف جمال تقدمي امل�ساعدات
للمن�ش�أت الدينية ،مت بناء وترميم عدد من امل�ساجد،
وت�شغيل دار لتحفيظ القر�آن الكرمي؛ كما مت �أي�ضا
تقدمي م�ساعدات لرعاية الأ�سر الفقرية ،وم�شاريع
�أدوات توليد الدخل للأ�سر املنتجة ،وكفالة الأيتام .
ولدعم قطاع املياه وال�صحة العامة يف جمموعة
دول ال�ساحل ،فقد مت تخ�صي�ص  م�ساعدات
خارجية للقطاع بقيمة  20.8مليون درهم �إماراتي
( 5.7مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2019وقد
تركزت تلك امل�ساعدات ب�صفة �أ�سا�سية توفري
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية من خالل حفر
جمموعة من الآبار ،و تنفيذ عدد من املبادرات
لتوفري املياه ال�صاحلة لل�شرب من خالل �سقيا

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
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)%0.4( 1.0

هدف 5

)%0.2( 0.7

هدف 2

)%0.2( 0.7

هدف 9

)%0.1( 0.4

هدف 8

)%0.1( 0.2

التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاة
الحياة في البرّ

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
المساواة بين الجنسين
القضاء التام على الجوع
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
العمل الالئق ونمو االقتصاد
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المساعدات الخارجية 2019

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

ً
نموا
البلدان األقل

�أقل البلدان منو ًا هي بلدان منخف�ضة الدخل تواجه
عوائق هيكلية �شديدة �أمام التنمية امل�ستدامة .فهي
�شديدة التعر�ض  لل�صدمات االقت�صادية والبيئية
ولديها م�ستويات منخف�ضة من الأ�صول الب�شرية .
وت�ضم القائمة احلالية للبلدان الأقل منو ًا  47دولة
 ،منها  33دولة يف �إفريقيا ،و 13دولة يف �آ�سيا
ومنطقة املحيط الهادئ ،ودولة واحدة يف �أمريكا
25
الالتينية.
وامتدت مظلة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل
 43دولة من البلدان الأقل منو ًا ،بقيمة  6.62مليار
درهم �إماراتي ( 1.8مليار دوالر �أمريكي) ،ومبا
ميثل  22.5يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية يف عام   .2019ولتعظيم
الفائدة املرجوة من امل�ساعدات للبلدان الأقل منو ًا،
فقد ا�ستحوذت فئة امل�ساعدات التنموية على ما
يقرب من ثالث �أرباع ( 74.7يف املائة) امل�ساعدات
بقيمة  4.95مليار درهم �إماراتي ( 1.35مليار دوالر
�أمريكي) ،بينما ا�ستحوذت امل�ساعدات االن�سانية
على  22.7يف املائة بقيمة  1.5مليار درهم �إماراتي
( 409مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�ساعدات اخلريية
على ن�سبة  2.6يف املائة بقيمة  172.2مليون
درهم �إماراتي ( 46.9مليون دوالر �أمريكي) .
وا�ستمرار ًا لدعم جهود التنمية وتخفيف الأعباء
عن اقت�صادات البلدان الأقل منو ًا؛ فقد مت توجيه
امل�ساعدات يف �شكل منح بن�سبة  71يف املائة ،بقيمة
 4.7مليار درهم �إماراتي ( 1.28مليون دوالر
�أمريكي) بينما امل�ساعدات يف �شكل قرو�ض  كانت
بن�سبة  29يف املائة فقط بقيمة  1.92مليار درهم
�إماراتي ( 523.1مليون دوالر �أمريكي) .
وتعد ال�سودان من �أهم الدول ،التي حازت على
امل�ساعدات اخلارجية الإمارتية �ضمن فئة البلدان
الأقل منو ًا بقيمة  1.99مليار درهم �إماراتي
( 543.2مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  30يف
املائة يف عام  ،2019يليها يف املرتبة الثانية اليمن
بقيمة  1.77مليار درهم ( 481.9مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  26.7يف املائة ،ويف املرتبة
الثالثة �إريرتيا بقيمة  993.4مليون درهم �إماراتي
( 270.5مليون دوالر �أمريكي)،وبن�سبة  15يف
املائة ،ويف املرتبة الرابعة مايل بقيمة  958.8مليون
درهم �إماراتي ( 261مليون دوالر �أمريكي)،وبن�سبة
 14.5يف املائة ،ويف املرتبة اخلام�سة �إثيوبيا بقيمة
 207.5مليون درهم �إماراتي ( 56.5مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  3.1يف املائة؛ وبذلك تكون الدول
اخلم�س ا�ستحوذت على ما يقرب من  90يف املائة
من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لفئة
البلدان الأقل منو ًا يف عام  .2019
وعلى امل�ستوى القطاعي ،فقد متيزت امل�ساعدت
اخلارجية الإماراتية املوجه نحو البلدان الأقل
منو ًا بال�شمولية يف قطاعات امل�ساعدات؛ فخالل

ً
نموا
الشكل  :21المساعدات الخارجية اإلماراتية الموجهة للبلدان األقل

عام � 2019شملت امل�ساعدات  19قطاع ًا �أ�سا�سي ًا
من قطاعات امل�ساعدات ،و 69قطاع ًا فرعي ًا؛ مبا
انعك�س بفاعلية يف حتقيق التنمية ،وتلبية �أكرب قدر
من االحتياجات الأ�سا�سية لل�سكان ،خا�صة الفئات
الأكرث احتياج ًا من الن�ساء والأطفال .
ويعد قطاع دعم الربامج العامة من �أهم قطاعات
امل�ساعدات اخلارجية التي مت توجيها لفئة البلدان
الأقل منو ًا خالل عام  ،2019بقيمة  2.62مليار
درهم �إماراتي ( 712.7مليار دوالر �أمريكي)
وبن�سبة  39.5يف املئة  .ويعد من �أبرز م�ساهمات
القطاع دعم ميزان املدفوعات ،يف كل من مايل
وال�سودان ،وربط وديعة دوالرية بالبنك املركزي
ال�سوداين للمحافظة على ا�ستقرار   احتياطيات
النقد االجنبي ،كما مت تقدمي الدعم للموازنة
العامة ب�إريرتيا للم�ساهمة يف تغطية النفقات العامة
الأ�سا�سية .
ويف املرتبة الثانية جاء قطاع امل�ساعدات ال�سلعية
ك�أهم قطاعات امل�ساعدات اخلارجية ،التي
مت تخ�صي�صها ملجموعة البلدان الأقل منو يف
عام  2019بقيمة  1.6مليار درهم �إماراتي
( 439.4مليون دوالر�أمريكي)وبن�سبة  24.4يف
املئة  .وتوزعت امل�ساعدات ال�سلعية على جمموعة
من القطاعات الفرعية منها :امل�ساعدات الغذائية
يف حاالت الطوارئ االن�سانية بقيمة  955.3مليون
درهم �إماراتي ( 260.1مليون دوالر �أمريكي)،
وتنفيذ برامج امل�ساعدات الغذائية وتوفري الغذاء
بقيمة  544.8مليون درهم �إماراتي( 148.3مليون
دوالر �أمريكي)�،إ�ضافة �إىل توفري   مواد �إغاثية
متنوعة يف حاالت الطوارئ بقيمة  102مليون درهم
�إماراتي ( 27.8مليون دوالر �أمريكي) .
و�إ�سهام ًا من امل�ساعدات الإماراتية يف تخفيف
مدفوعات الديون اخلارجية للبدان الأقل منو ًا ،مبا
ي�ؤدي �إىل حترير موارد �إ�ضافية ميكن من خاللها
تلبية االحتياجات اال�ستثنائية ملوازين املدفوعات يف
تلك الدول؛ فقد مت تخ�صي�ص مبلغ  659.1مليون
درهم �إماراتي ( 179.5مليون دوالر �أمريكي)
من امل�ساعدات الإماراتية يف عام  2019لتمويل
وتخفيف �أعباء الديون يف البلدان الأقل منو ًا؛
�شملت معاجلة املت�أخرات املالية لدولة �إريرتيا جتاه
�صندوق �أبوظبي للتنمية .
و�سعي ًا من امل�ساعدات الإماراتية نحو تعزيز الو�ضع
ال�صحي يف البلدان الأقل منو ًا؛ فقد مت توجيه
 402مليون درهم �إماراتي ( 109.5مليون دوالر
�أمريكي ) لقطاع ال�صحة يف عام   .2019وقد
توزعت تلك امل�ساعدات على  21دولة من البلدان
الأقل منو ًا ي�أتي على ر�أ�سها امل�ساعدات املقدمة
لليمن بن�سبة  82يف املائة يف اليمن ،وال�سودان
بن�سبة  5.6يف املائة ،و�إريرتيا بن�سبة  3.1يف املائة،

ومايل بن�سبة  2.2يف املائة ،وال�صومال بن�سبة
 1.4يف املائة؛ وبذلك ا�ستحوذت الدول اخلم�س
على  94.5يف املائة من امل�ساعدات ال�صحيةاملقدمة
للبلدان االقل منو ًا يف عام  .2019ويعد من �أهم
امل�شاريع ال�صحية ،تقدمي اخلدمات ال�صحية
يف حاالت الطوارئ االن�سانية ،وتقدمي اخلدمات
الطبية والرعاية ال�صحية الأ�سا�سية ،والتعذية
الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل م�شاريع منفذة يف جمال
البنية التحتية الإ�سا�سية لقطاع ال�صحة .
وقد جاء قطاع اخلدمات االجتماعية ،يف املرتبة
اخلام�سة ك�أهم قطاعات امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة للبلدان الأقل منو ًا يف عام  2019بقيمة
 278.5مليون درهم �إماراتي ( 75.8مليون
دوالر �أمريكي) .وقد �شمل القطاع على العديد من
الأن�شطة ككفالة الأيتام ،وم�شاريع توفري �أدوات
�إدرار الدخل والأ�سر املنتجة ،وبناء وت�أهيل و�صيانة
العديد من امل�ساجد ودور تخفيظ القر�آن الكرمي،
وتقدمي امل�ساعدات النقدية والعينية االجتماعية
لالفراد والأ�سر ،وتنفيذ عدد من الربامج املو�سمية
ك�إفطار �صائم وت�سري حمالت احلج ،وغريها من
الأن�شطة االجتماعية والدينية .
�ساهمت قطاعات امل�ساعدات اخلم�س ال�سابقة
بن�سبة  84.2يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية املقدمة ملجموعة البلدان الأقل منو ًا  
خالل عام  2019بقيمة 5.57مليار درهم
�إماراتي( 1.52مليار دوالر �أمريكي)؛ وبالإ�ضافة
�إىل القطاعات اخلم�س توجد قطاعات �أخرى مت
توجيه امل�ساعدات لها ،كقطاع االت�صاالت ،وتوليد
الطاقة و�إمدادها ،والتعليم ،و املياه وال�صحة
العامة ،والنقل والتخزين ،وغريها من القطاعات
التنموية .

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

دعم الميزانية العامة
)%39.1( 704.9

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
)%2.8( 50.0

المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%14.4( 260.1

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%1.8( 33.3

اإلجراءات المتعلقة بالديون
)%10.0( 179.5

البنية التحتية للنقل البري
)%1.7( 30.9

1,802.4
دوالر أمريكي

برامج المساعدات الغذائية
وتوفير الغذاء
)%8.2( 148.3

األمن والحماية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%1.5( 26.7

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%3.3( 59.4

أخرى
)%15.6( 281.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

هدف 17

)%35.3( 637.2

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 2

)%24.3( 437.4

القضاء التام على الجوع

هدف 8

)%13.9( 250.2

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 9

)%5.0( 90.3

هدف 3

)%4.6( 83.6

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
الصحة الجيدة والرفاة

وقد بلغت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة
االمارات خالل عام  ،2019لعدد ع�شر دول
من البلدان الأقل منو ًا مبلغ    8.11مليار درهم
�إماراتي ( 2.21مليار دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ
عدد من امل�شاريع التنموية واالن�سانية  .وقم مت
تخ�صي�ص �أكرث من ن�صف تلك التعهدات لدولة
ال�سودان ( 56.6يف املائة ) بقيمة  4.59مليار
درهم �إماراتي 1.25( ،مليار دوالر �أمريكي )،
كما بلغت التعهدات لليمن مبلغ  1.95مليار درهم
�إماراتي ( 530مليون دوالر �أمريكي )� ،إ�ضافة
�إىل تعهدات �إىل مايل بقيمة  1.03مليار درهم
�إماراتي ( 280.5مليون دوالر �أمريكي )؛ وبذلك
ت�ستحوذ الدول الثالث على �أكرث من  93يف املائة
من التعهدات الإماراتية للبلدان الأقل منو ًا يف عام
 . 2019

مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%1.5( 27.8

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%4.4( 79.5
)%3.6( 64.5

هدف 7

)%2.5( 45.3

هدف 6

)%2.1( 38.5

هدف 4

)%2.0( 36.5

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
المياه النظيفة والنظافة الصحية
التعليم الجيد

هدف 5

)%1.5( 26.7

هدف 16

)%0.6( 11.4

هدف 15

)%0.1( 1.4

هدف 12

)%0.001( 0.02

هدف 13

)%0.0004( 0.01

المساواة بين الجنسين
السالم والعدل والمؤسسات القوية
الحياة في البرّ

االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
العمل المناخي
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الدول الجزرية الصغيرة النامية

ت�ضم الدول اجلزرية ال�صغرية النامية  38دولة،
وفق ت�صنيف الأمم املتحدة ،وتقع يف منطقة البحر
الكاريبي واملحيط الهادئ واملحيط الأطل�سي،
وكذلك يف املحيط الهندي وبحر ال�صني اجلنوبي .
وتعد الدول اجلزرية من بني �أكرث الدول �ضعفا
يف العامل؛ نظر ًا ملا تعانية من عواقب التغريات
املناخية العاملية احلادة ب�شكل متزايد ،كاالحتبا�س
احلراري ،وارتفاع من�سوب مياه البحر  ،والتي ال 
ميكن التنب�ؤ بها .وبالإ�ضافة �إىل التحديات البيئية،
غالب ًا ما تواجه الدول اجلزرية ال�صغرية النامية
قيود ًا مت�شابهة ،مثل حمدودية قاعدة املوارد التي
حترمها من فوائد فورات الإنتاج الكبري ،و�صغر
حجم الأ�سواق املحلية ،واالعتمادية الكبرية على
عدد �صغري من الأ�سواق اخلارجية والنائية ،وارتفاع
تكلفة الطاقة والبنية التحتية والنقل واالت�صال
واخلدمات  .عالوة ،على ُبعد امل�سافة عن �أ�سواق
ال�صادرات وموارد اال�سترياد؛ وانخفا�ض  التجارة
الدولية ،وحمدودية املرونة يف واجهة الكوارث
الطبيعية ،والنمو ال�سكاين ،وتذبذب معدالت
النمو االقت�صادي ،وحمدودية الفر�ص  املتاحة
�أمام القطاع اخلا�ص ،وما يقابله من اعتماد كبري
27 26
القت�صاداتها على القطاع العام.

و�إدراك ًا من دولة الإمارات ب�أهمية تنمية م�صادر
الطاقة املتجددة بالدول اجلزرية؛ لكي تتمكن
من تلبية احتياجات الطاقة املحلية ،وتقليل
اعتمادها على واردات الوقود ،فقد مت توجيه �أكرث
من ثلث امل�ساعدات االماراتية ( 38يف املائة)
للدول اجلزرية لقطاع توليد الطاقة و�إمدادها،
يف عام  .2019ومن امل�شاريع التي مت تنفيذها يف
الدول اجلزرية يف جمال الطاقة :م�شروع تطوير
الكهرباء واملياه بالقمر املتحدة بقيمة  26مليون
درهم �إماراتي ( 7.1مليون دوالر �أمريكي)،
وم�شروع حقل الطاقة ال�شم�سية يف �سي�شل ،بقيمة
 22.3مليون درهم �إماراتي ( 6.07مليون دوالر
�أمريكي) ،وتنفيذ م�شروع هجني لتوليد الطاقة من
الرياح والطاقة ال�شم�سية يف �أنتيغوا وبربودا،بقيمة
 18.6مليون درهم �إماراتي ( 5.05مليون دوالر
�أمريكي) ،وم�شروع لتوليد الطاقة ال�شم�سية لتغذية
ال�شبكة الكهربائية يف كوبا بقيمة  18.04مليون
درهم �إماراتي ( 4.91مليون دوالر �أمريكي)،
و�أخري ًا وم�شروع لتوليد الطاقة من الطاقة املنتجة
من النفايات وحمطة طاقة �شم�سية عائمة يف جزر
املالديف بقيمة  12.6مليون درهم ( 3.44مليون
دوالر) .

بلغت قيمة امل�ساعدات الإماراتية املقدمة ملجموعة
الدول اجلزرية ال�صغرية النامية (فيما بعد ي�شار
�إليها بالدول اجلزرية) ،ما قيمته  255.5مليون
درهم �إماراتي ( 69.6مليون دوالر �أمريكي)،
لعدد  22دولة يف العام 2019؛ منها م�ساعدات
على �شكل منح بن�سبة  70يف املائة ،وقرو�ض بن�سبة
 30يف املائة  .وقد تركزت امل�ساعدات املقدمة
للدول اجلزرية بن�سبة تزيد عن  80يف املائة يف
فئة امل�ساعدات التنموية ،ون�سبة  16.2يف املائة يف
امل�ساعدات الإن�سانية ،والن�سبة املتبقية  2.6يف املائة
يف فئة امل�ساعدات اخلريية .

كما مت توجيه م�ساعدات �سلعية للدول اجلزرية يف
عام  ،2019بقيمة  40.77مليون درهم �إماراتي
( 11.1مليون دوالر �أمريكي) ،لعدد  4دول؛ منها
تنفيذ م�شاريع �إغاثية وتقدمي م�ساعدات عاجلة
للمت�ضررين من اع�صار كينث يف القمر املتحدة،
وتقدمي م�ساعدات �إن�سانية للمت�ضررين من �إع�صار
دوريان بجزر البهاما� ،إ�ضافة �إىل توريد و�شحن
 20طن من التمور لكل من موري�شيو�س وجزر
املالديف .

المساعدات الخارجية 2019

فقد مت توجيه كامل م�ساعدات القطاع �إىل دولة
واحدة وهي جزر املالديف بقيمة  38.26مليون
درهم �إماراتي( 10.42مليون دوالر �أمريكي) ،من
�أجل م�شروعني رئي�سني وهما :بناء مطار مافارو،
وبناء مطار فيالنا الدويل .
و�إ�ضافة �إىل قطاعات امل�ساعدات اخلارجية
ال�سابقة ،فقد مت توجيه م�ساعدات �إىل قطاعات
ال�سالم والأمن لتنفيذ برنامج لتعزيز الأمن
واال�ستقرار يف القمر املتحدة ،وتوجيه م�ساعدات
لقطاع التعليم لتنفيذ عدد من امل�شاريع التعليمية،
كبناء املدرا�س ،ودعم املعلمني ،وتوفري منح درا�سية،
ودعم امليزانيات الت�شغيلية لبع�ض  امل�ؤ�س�سات
التعليمية .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن القطاعات �سالفة الذكر،
�ساهمت يف ا�ستيعاب �أكرث من  90يف املائة من
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املوجهة للدول
اجلزرية يف عام  .2019
وقد بلغت قيمة االلتزامات ،التي �أعلنتها دولة
االمارات خالل عام  ،2019للدول اجلزرية مبلغ  
 607.3مليون درهم �إماراتي ( 165.4مليون
دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ عدد من امل�شاريع التنموية
واالن�سانية؛ يف �أربع دول من الدول اجلزرية،
ي�أتي يف مقدمتها القمر املتحدة بتعهدات بقيمة
 317.2مليون درهم �إماراتي( 86.4مليون دوالر
�أمريكي) ،وجزر املالديف بقيمة  198.3مليون
درهم( 54مليون دوالر �أمريكي) ،وجزر �سليمان
بقيمة  55.1مليون درهم( 15مليون دوالر
�أمريكي) ،و�أخري ًا موري�شيو�س بقيمة  36.7مليون
درهم �إماراتي ( 10مليون دوالر �أمريكي).

ويف جمال تقدمي امل�ساعدات اخلارجية للدول
اجلزرية يف قطاع النقل والتخزين يف عام ،2019

الشكل  :22المساعدات الخارجية اإلماراتية المقدمة للدول الجزرية الصغيرة النامية
حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

طاقة الرياح
)%7.3( 5.1

الطاقة الشمسية
)%17.5( 12.2
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%15.8( 11.0

مرافق التعليم والتدريب
)%4.9( 3.4

البنية التحتية للنقل الجوي
)%15.0( 10.4

69.6

بناء السلم المدني ،منع
النزاعات وحلها
)%14.7( 10.2

دوالر أمريكي

توليد الطاقة من الموارد المتجددة
)%3.3( 2.3
دعم الميزانية العامة
)%1.8( 1.2

المحطات الطاقة الكهرومائية
)%10.2( 7.1

أخرى
)%5.9( 4.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

هدف 7

)%38.2( 26.5

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 1

)%17.1( 11.9

القضاء على الفقر

هدف 9

)%15.0( 10.4

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات القوية

)%14.6( 10.2

هدف 4

)%6.2( 4.3

هدف 11

)%6.0( 4.2

التعليم الجيد
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 17

)%1.8( 1.2

هدف 3

)%0.8( 0.5

هدف 2

)%0.1( 0.1

هدف 15

)%0.1( 0.1

هدف 6

)%0.1( 0.1

هدف 13

)%0.01( 0.0

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
الصحة الجيدة والرفاة
القضاء التام على الجوع
الحياة في البرّ

المياه النظيفة والنظافة الصحية
العمل المناخي

ً
موطنا لما يقرب من  75في المائة من السكان .يوفر مشروع توليد الطاقة من الرياح  1,500ساعة ميغاواط
مشروع لتوليد الطاقة من الرياح بجزيرة أوبولو في ساموا ،والتي تعد
ً
سنويا.
من الطاقة
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”

التنمية القروية
)%3.8( 2.7
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صناديق الطاقة المتجددة اإلماراتية تمهد
السبيل نحو تكنولوجيا نظيفة مبتكرة في
الدول الجزرية
ً
انطالقا من التزام دولة اإلمارات العربية المتحدة القوي بدعم الدول الجزرية الصغيرة
النامية في تعزيز أمنها الطاقي ،نجحت اإلمارات في تطوير مجموعة ناجحة من مشاريع
التغير المناخي في
التكيف مع
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المبتكرة القادرة على
ّ
ّ
منطقة جنوب المحيط الهادئ والكاريبي ،حيث تعد تكلفة الطاقة هناك من بين
األعلى على مستوى العالم.
لذا ،ووفا ًء منها بتعهدها بال�سعي لتحقيق �أهداف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة واتفاق باري�س،
تعاونت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل لدولة
الإمارات العربية املتحدة مع �صندوق �أبوظبي
للتنمية و�شركة م�صدر لت�أ�سي�س �شراكة فريدة مت من
خاللها �إن�شاء "�صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات
ودول املحيط الهادئ" و"�صندوق ال�شراكة بني دولة
الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة"  .
يف عام  ،2013د�شن �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن
زايد �آل نهيان ،وزير اخلارجية التعاون الدويل،
مبادرة �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
املحيط الهادئ بقيمة  50مليون دوالر �أمريكي
بهدف تنفيذ م�شاريع للطاقة املتجددة قادرة
على ال�صمود يف وجه التغيرّ املناخي يف  11دولة
جزرية مبنطقة جنوب املحيط الهادئ للم�ساعدة
يف خف�ض  اعتمادهم على وقود الديزل وتعظيم
ا�ستغاللهم ملواردهم الطبيعية ،بالإ�ضافة �إىل دعم
اقت�صاداتهم يف عدة قطاعات من بينها التعليم
والرعاية ال�صحية والبنية التحتية وبناء القدرات.
وت�شمل قائمة دول جنوب املحيط الهادئ امل�ستفيدة
من �صندوق ال�شراكة :تونغا� ،ساموا ،فيجي ،توفالو،
كريباتي ،فانواتو ،جزر �سليمان ،جزر مار�شال،
ناورو ،باالو ،ميكرونيزيا.
وقد �ساهمت امل�شاريع الإحدى ع�شرة التي نفذتها
�شركة م�صدر من خالل �صندوق ال�شراكة بني دولة
الإمارات ودول املحيط الهادئ �إجما ًال يف زيادة قدرة

منطقة املحيط الهادئ على توليد الطاقة املتجددة
مبقدار  6.5ميغاواط .مما �ساهم يف اال�ستغناء عن
حرق ما يقدّر بنحو  3.2مليون لرت من واردات وقود
الديزل ،واحلد من انبعاث نحو  8,447طن من غاز
ثاين �أك�سيد الكربون �سنوي ًا.
بالرغم من تركيز غالبية امل�شاريع على اال�ستفادة
من الطاقة ال�شم�سية� ،إال �أن �أحد امل�شاريع قد برز
البتكارية فكرته� :أول م�شروع ال�ستغالل طاقة الرياح
يف �ساموا  .مت بنا�ؤه على جزيرة �أوبولو ،حث تقع
العا�صمة �آبيا ،واكتمل بنا�ؤه عام   .2014وي�شمل
ت�صميم حمطة توليد الطاقة من الرياح ،والذي
ُو�ضع مبوا�صفات حمددة خ�صي�ص ًا لل�صمود يف
مواجهة الأعا�صري ،توربينات مز ّودة ب�سواري قابلة
للطي يتيح و�ضعها يف و�ضع �أفقي �أثناء �أحداث
الطق�س املتطرفة  .كما مت تثبيت ال�سواري �إىل
الأر�ض لتح ّمل �سرعات الرياح العالية.
تبلغ الطاقة الأ�سمية للم�شروع املم ّول بالكامل من
ِقبل �صندوق �أبوظبي للتنمية نحو  550كيلوواط،
بينما ي�سهم على �صعيد �أخر يف احلد من
انبعاث  506طن من غاز ثاين �أك�سد الكربون
�سنوي ًا  .عالوة على هذا ،فقد �ساعدت حمطة
توليد الطاقة من الرياح دولة �ساموا يف حتقيق
وفر كبري يف ا�ستخدام وقود الديزل ُقدّر بنحو
 183,333لرت �سنوي ًا  .وبالإ�ضافة �إىل تنويع
اخلليط الطاقي للدولة ،ا�ستلزم تطبيق التكنولوجا
اجلديدة تقدمي تدريب متخ�ص�ص لتطوير مهارات
ومتكني املهند�سني والتقنيني يف �ساموا من �إدارة

وت�شغيل معدات و�أجهزة امل�شروع املتقدمة .حيث مت
�إقامة برنامج تدريبي ملنطقة جنوب املحيط الهادئ
باال�شرتاك مع �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات
ودول املحيط الهادئ ،وهدف �إىل تطوير اخلربات
املحلية �أكرث يف جمال الطاقة املتجددة مل�ساعدة
الدول اجلزرية مبنطقة املحيط الهادئ يف م�ساعيها
الرامية لتحقيق �أهدافها للتنمية امل�ستدامة.

إطالق الدورة الثالثة لصندوق الشراكة بين اإلمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته  50مليون دوالر أمريكي خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة عام .2019
المصدر :وكالة أنباء اإلمارات (وام)

وقد بد�أت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عام
 2017يف تنفيذ الربنامج التدريبي الإقليمي الذي
امتد على مدى عامني  .حيث عقدت �أول ثالث
ور�ش  عمل يف كل من فيجي و�أبوظبي و�أوكالند
يف نيوزيلندا ،بينما عقدت ور�شة العمل الرابعة
والأخرية على هام�ش  اجتماعات اجلمعية العامة
للوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) ب�أبوظبي
يف يناير .2019
تناولت ور�ش  العمل مو�ضوعات رئي�سية تتعلق
باجلوانب الفنية والقانونية والتجارية واملالية
والبيئة واملوارد الب�شرية لتطوير حلول الطاقة
املتجددة ،حيث جمعت اجلل�سة الرابعة التي عقدت
يف �أوكالند على �سبيل املثال  22رائد من املديرين
ورواد الطاقة املتجددة من  11دولة مبنطقة جنوب
املحيط الهادئ .مثلت امل�شاركة الن�سائية منها نحو
الثلث ،مبا ي�سهم يف حتقيق �سيا�سة وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل " ٪100للمر�أة" الواردة �ضمن
�سيا�سة امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة للفرتة � 2021-2017ضمن
عن�صر متكني الن�ساء والفتيات.

محطة إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة  600كيلوواط في جزر سانت فينسنت وغرينادين ،مزودة بنظام بطارية ليثيوم أيونية بقدرة  637كيلوواط/ساعة.
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”
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حيث �صرحت د  .نيديل مرييف قائلة�" :إن تويل
ه�ؤالء الن�ساء لتلك املنا�صب يعد تقدم ًا هائ ًال وميزة
عظيمة .فقد مت اختيار فريقي بعناية بالغة للعمل
على هذا امل�شروع نظر ًا لنق�ص  العن�صر الن�سائي
على امل�ستوى القيادي يف جماالت الهند�سة والبناء .
و�أعتقد �أنه كان من املهم بالن�سبة لنا �أن يتم متثيلنا
بال�شكل املنا�سب  .و�سن�سعى ال�ستغالل النجاح
الذي حققناه يف امل�شروع ملنحنا دفعة قوية لتنفيذ
املزيد من م�شاريع الطاقة املتجددة موا�صلة تغيري
امل�شهد العام ملنظومة الطاقة ال�شم�سية والن�ساء يف
الدولة".
عالوة على هذا ،مت تد�شني م�شروعني �آخرين يف
مار�س � 2019ضمن برنامج �صندوق ال�شراكة
بني دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة
املتجددة� ،شمال �إن�شاء �سقيفة للطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية بقدرة �إنتاجية  350كيلوواط
وحمطة للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بقدرة

 500كيلوواط يف باربيدو�س ،وحمطة للطاقة
ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بقدرة  600كيلوواط مزودة
ببطارية ليثيوم �أيونية ب�سعة  637كيلو/ال�ساعة على
جزيرة يونيون يف �سانت فن�سنت والغرينادين ،وهو
ما ي�سهم يف تلبية 100%من احتياجات اجلزيرة
ال�صباحية من الطاقة من خالل م�صادر الطاقة
املتجددة.
ميكن للم�شاريع الثالثة توفري طاقة بقدرة �إنتاجية
�إجمالية تبلغ  2.35ميغاواط من الطاقة ال�شم�سية
و 637كيلو/ال�ساعة من الطاقة املخزنة يف
البطاريات� ،إىل جانب احلد من انبعاث ما يزيد عن
 2.6مليون طن من غاز ثاين �أك�سيد الكربون �سنوي ًا .
كما ت�سهم �إجما ًال يف توفري ما يزيد عن � 895ألف
لرت من وقود الديزل �سنوي ًا.

مشروع محطة استاد توماس أ .روبنسون الوطني للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة  925كيلوواط في جزر الباهاما.
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”

يف تكاليف الطاقة يف الدول اجلزرية ،وزيادة فر�ص 
احل�صول على الطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة
التغيرّ  املناخي ،بالإ�ضافة �إىل متكني الن�ساء يف
قطاع الطاقة املتجددة حتقيق ًا للهدف اخلام�س من
�أهداف التنمية امل�ستدامة.

وتقت�ضي �سيا�سة " ٪100للمر�أة" �أن ت�ستهدف
ن�سبة  100يف املائة من امل�ساعدات املقدمة
حتت �إ�شراف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل،
�أو تدمج ،عن�صر امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
الن�ساء والفتيات كعن�صر �أ�سا�سي �ضمن �سيا�ساتها
وبراجمها ،بحلول عام  .2021كما تعد "�سيا�سة
 ٪100للمر�أة" كذلك �أحد حماور الرتكيز املهمة
ملبادرة �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة ،بقيمة  50مليون
دوالر �أمريكي ،والتي �أُطلقت خالل �أ�سبوع �أبوظبي
لال�ستدامة يف عام .2017

وقد �ش ّكل تد�شني �أول حمطة للطاقة ال�شم�سية وا�سعة
النطاق بالألواح الكهرو�ضوئية يف جزر الباهاما يف
مار�س  2019عالمة مهمة وبارزة بالن�سبة لدولة
الإمارات والتزامها بتمكني الن�ساء والفتيات يف
قطاع الطاقة املتجددة العاملي.

ويعترب �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول
البحر الكاريبي للطاقة املتجددة ،املم ّول بالكامل
كذلك بوا�سطة �صندوق �أبوظبي للتنمية� ،أكرب مبادرة
للطاقة املتجددة من نوعها يف منطقة الكاريبي،
وتهدف �إىل تنفيذ عدد من م�شاريع الطاقة املتجددة
القادرة على ال�صمود يف مواجهة الأعا�صري يف
 16دولة مبنطقة الكاريبي خلف�ض االرتفاع الكبري

مت تطوير حمطة ا�ستاد توما�س �أ .روبن�سون الوطني
للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية ،بطاقة �إنتاجية
 925كيلوواط ،يف نا�ساو بال�شراكة مع وزارة البيئة
والإ�سكان يف جزر الباهاما ،للتمكن من اال�ستغناء
ع ّما يقدّر بنحو � 310ألف لرت من وقود الديزل
�سنوي ًا واحلد من انبعاث  856طن من غاز ثاين
�أك�سيد الكربون �سنوي ًا ،وقد ح�صل امل�شروع على

�إ�شادات لت�صميمه الفريد الذي �أ�صبح مبثابة
معيار لقيا�س مدى التك ّيف وحت ّمل الظروف اجلوية
القا�سية والرياح العاتية التي ت�صل �سرعتها �إىل
 160ميل يف ال�ساعة ( 257كم/ال�ساعة).
وقد �ساعد التد�شني الناجح للم�شروع يف رفع قدرة
الدولة على تنفيذ و�إدارة م�شاريع للطاقة املتجددة
يف امل�ستقبل والتي �سيقودها فريق كامل من الن�ساء.
ويعترب تويل فريق وزارة البيئة والإ�سكان بجزر
الباهاما املك ّون الكامل من الن�ساء ،بقيادة ال�سيدة
ريهانا نيديل مرييف �أحد كبار امل�س�ؤولني بقطاع
البيئة ،مل�شروع حمطة ا�ستاد توما�س �أ  .روبن�سون
الوطني للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بقدرة
 925كيلوواط �شهادة جناح بتحقيق �أهداف
�صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول البحر
الكاريبي للطاقة املتجددة الرامية لتمكني الن�ساء
وت�سليحهن باملعرفة التقنية يف قطاع الطاقة
املتجددة لتمكينهن من ا�ستغالل طاقتهن بالكامل.

فاز المشروع اإلماراتي المشترك مع صندوق الشراكة بين اإلمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة إلنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جزر الباهاما بجائزة “مشروع
التوليد المتوزّ ع” لعام  2019في المنتدى الحادي عشر للطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي المقام في ميامي ،بالواليات المتحدة األمريكية.
المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”
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المساعدات الخارجية 2019

مجموعة مختارة
من الدول

تتناول الصفحات التالية ،بمزيد من التفصيل،
المساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات إلى
خمسة من االقتصادات النامية خالل عام  ،2019وهي:
جمهورية مصر العربية والسودان من قارة إفريقيا،
وباكستان واألردن واليمن من قارة آسيا.
باكستان

مسؤولو السفارة يدشنون مشروع توزيع وإمداد مياه الينابيع ومشاريع أخرى في إطار خطط مؤسسة سقيا اإلمارات ،المنفذ تحت إشراف مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
لألعمال الخيرية واإلنسانية في منطقة كوكرا بمدينة مظفر آباد.
المصدر :سفارة دولة اإلمارات في باكستان

حملة اإلمارات للقضاء على مرض شلل األطفال في باكستان.
المصدر :المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان

تقع باك�ستان �ضمن ال�شريحة الدنيا من متو�سط
الدخل ،وتعترب �ساد�س �أكرب دولة يف العامل من حيث
عدد ال�سكان بتعداد �سكاين يتخطى  200مليون
ن�سمة؛ ويعي�ش ما يقرب ن�صف ال�سكان �إما يف فقر
مدقع �أو معر�ضني له ،خا�صة باملناطق الريفية .
ويكمن التحدي الرئي�سي يف باك�ستان يف احلد من
الفقر ورفع م�ستويات املعي�شة ،من خالل حتقيق منو
اقت�صادي مرتفع وم�ستدام و�شامل؛ لتوفري وظائف
منتجة لل�شباب والقوى العاملة املتزايدة  .ولكن
توجد العديد من القيود التي حتول دون حتقيق
هذا النمو االقت�صادي :كعدم ا�ستقرار متغريات
االقت�صاد الكلي ،وعدم كفاية البنية التحتية
واالت�صال ،وق�صور احلوكمة وامل�ؤ�س�سات ،وعدم
كفاية مهارات القوى العاملة و�ضعف اخلدمات

ال�صحية ،واحل�صول املحدود على التمويل ،وخا�صة
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم� ،إ�ضافة
�إىل التحديات الأمنية  .ويعد تخفيف تلك القيود
من �ش�أنه حت�سني مناخ الأعمال ،وزيادة املدخرات
املحلية واال�ستثمار ،وزيادة القدرة التناف�سية،
وتنويع االقت�صاد وال�صادرات ،وحت�سني تقدمي
اخلدمات العامة ،واحلد من تعر�ض ال�سكان للفقر
28
واحلرمان.

املائة يف �صورة منح .وقد مت توجيه الغالبية العظمي
بن�سبة تزيد عن  99يف املائة من تلك امل�ساعدات
للم�شاريع التنموية ،لدعم القدرات واجلهود املبذولة
من جانب احلكومة الباك�ستانية لتحقيق التنمية،
وتوفري االحتياجات الأ�سا�سية لل�سكان؛ بينما كان
ن�صيب كل من امل�ساعدات الإن�سانية واخلريية �أقل
من جزء من واحد يف املائة .

خالل عام  ،2019ا�ست�أثرت باك�ستان مبفردها على
�أكرث من ربع قيمة امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية
بن�سبة  26.6يف املائة ،وبقيمة  7.82مليار درهم
�إماراتي ( 2.13مليار دوالر �أمريكي) ،مقدمة يف
�شكل قرو�ض  بن�سبة  94يف املائة ،ون�سبة �ستة يف

ويعد �صندوق �أبو ظبي للتنمية من �أهم اجلهات
املانحة للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية لباك�ستان،
بقيمة  7.66مليار درهم �إماراتي ( 2.08مليار
دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  98يف املائة من �إجمايل

م�ساهمات اجلهات الإماراتية املانحة لباك�ستان
خالل عام   .2019وقد تمَ ثل ن�شاط ال�صندوق
يف باك�ستان متويل �أهم قطاعني من قطاعات
امل�ساعدات يف باك�ستان :الأول قطاع دعم الربامج
العامة من خالل دعم البنك املركزي الباك�ستاين
بوديعة بقيمة  7.35مليار درهم �إماراتي
( 2مليار دوالر �أمريكي) ،والقطاع الثاين قطاع
البناء والتنمية املدنية لتمويل املرحلة الثالثة من
امل�شاريع املنفذة يف باك�ستان من خالل امل�شروع
الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان( ،)UAE-PAPبقيمة
 318.5مليون درهم �إماراتي ( 86.7مليون دوالر
�أمريكي) .
ويعد قطاع ال�صحة ثالث �أهم قطاعات امل�ساعدات
الإماراتية لباك�ستان يف عام  ،2019بقيمة
 131مليون درهم �إماراتي ( 35.7مليون دوالر
�أمريكي) .وقد �ساهمت �أربع جهات �إماراتية مانحة
رئي�سية يف تقدمي امل�ساعدات ال�صحية لباك�ستان
منها امل�ساعدات احلكومية ،التي تركزت يف التربع
ل�صالح دعم اجلهود العاملية ال�ستئ�صال مر�ض �شلل
الأطفال ،ومتويل حملة الإمارات للتطعيم �ضد �شلل

الأطفال املرحلة الثالثة والرابعة ال�ستئ�صال مر�ض 
�شلل الأطفال؛ كما �ساهمت جمعية ال�شارقة اخلريية
ب�إن�شاء ق�سم جراحة املناظري مع التجهيزات
مب�ست�شفى ال�شيخ زايد ،وم�ساهمة هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي ببناء من�ش�أة طبية ،و�أخري ًا
�ساهمت م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي بتوفري تكلفة
عالج جمموعة من مر�ضى �أمرا�ض الدم .
ويف جمال اخلدمات االجتماعية ،باعتباره رابع
�أهم قطاعات امل�ساعدات الإماراتية لباك�ستان
يف عام  ،2019بقيمة  7.6مليون درهم �إماراتي
( 2.1مليون دوالر �أمريكي)؛ مت توفري م�ساعدات
لبناء وترميم ودعم جمموعة من امل�ساجد ،وتنفيذ
جمموعة من الربامج املو�سمية ك�إفطار �صائم،
وتوزيع حلوم اال�ضاحي وت�سيري برامج احلج؛ كما
مت توفري الدعم لذوي االحتياجات اخلا�صة ،وتقدمي
امل�ساعدات النقدية والعينية للأفراد والأ�سر،
وتوفري �أدوات توليد الدخل كماكينات اخلياطة
للأ�سر املنتجة .

وللم�ساهمة يف تخفيف حدة الكوارث الطبيعية
التي �أ�صابت باك�ستان يف عام  ،2019فقد مت
توفري م�ساعدات �سلعية� ،شملت توفري املواد غري
الغذائية وااليواء يف حاالت الطوارئ للمت�ضررين
يف الفي�ضانات يف �إقليم بلوت�ش�ستان ،كما مت توفري
م�ساعدات غذائية ت�ضمنت توزيع � 20ألف كي�س
طحني للمحتاجني وتوريد و�شحن  20طن من
التمور ،و�أخري ًا مت توفري مواد �إغاثية متنوعة
ملت�ضرري زلزال باك�ستان  .2019
كما مت امل�ساهمة يف توفري �إمدادات مياه ال�شرب
الأ�سا�سية من خالل جمموعة من امل�شاريع بلغت
قيمتها  3.15مليون درهم �إماراتي ( 0.86مليون
دوالر �أمريكي) و�شملت حفر جمموعة من �آبار
املياه ،ومتديد الأنابيب من منابع املياه �إىل  20قرية
بك�شمري ا�ستفاد منها � 25ألف �شخ�ص  .و�إ�ضافة �إىل
قطاعات امل�ساعدات �سالفة الذكر التي مت توجيها
لباك�ستان خالل عام  ،2019كان هناك م�ساعدات
�أخرى يف قطاعات التعليم واملحيط احليوي والتنوع
البيولوجي .
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الشكل  :23المساعدات اإلماراتية المقدمة إلى باكستان
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
دعم الميزانية العامة
)%94.0( 2,000.0

تنموية
)%99.8( 2,124.1

التنمية القروية
)%4.1( 86.7

إنسانية
)%0.1( 1.8

مكافحة األمراض المعدية
)%1.6( 35.1

خيرية
)%0.1( 2.0

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.1( 1.2
المنشآت الدينية
)%0.05( 1.1
أخرى
)%0.2( 3.8

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
صندوق أبوظبي للتنمية

)%98.07( 2,086.7

المساعدات الحكومية

)%1.66( 35.4

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.11( 2.3

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.08( 1.8

مؤسسة دبي العطاء

)%0.03( 0.6

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.02( 0.5

مؤسسة سقيا اإلمارات

)%0.01( 0.2

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.004( 0.1

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.004( 0.1

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.002( 0.04

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.001( 0.03

جمعية دار البر

)%0.001( 0.03

مؤسسة القلب الكبير

)%0.001( 0.03

صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

المجموع الكلي

2.13

مليار دوالر أمريكي

)%0.0002( 0.01

أحد مشاريع إمداد المياه المنفذة بواسطة المشروع
اإلماراتي لمساعدة الباكستان (.)UAE-PAP
المصدر :المشروع اإلماراتي لمساعدة الباكستان ()UAE-PAP
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جمهورية مصر العربية

ويف املرتبة الثالثة ،جاء قطاع ال�سياحة ،بقيمة
 293مليون درهم �إماراتي ( 80مليون دوالر
�أمريكي) ،لتنفيذ م�شاريع لتطوير �شركة �أبو ظبي
للتطوير ال�سياحي  .ويف املرتبة الرابعة جاء قطاع
اخلدمات االجتماعية بقيمة  143.9مليون درهم
�إماراتي ( 39.2مليون دوالر �أمريكي) ،لتنفيذ عدد
من امل�شاريع تنوعت ما بني الربامج املو�سمية ك�إفطار
�صائم وت�سيري احلج واال�ضاحي ،وتنفيذ برامج

ثقافية وترفيهية ،وبناء عدد من امل�ساجد ،ورعاية
وكفالة االيتام ،بالإ�ضافة �إىل خدمات اجتماعية
�أخرى �أ�سا�سية متنوعة .ويف املرتبة اخلام�سة جاء
قطاع ال�صحة بقيمة  52.1مليون درهم �إماراتي
( 14.2مليون دوالر �أمريكي) ،وتركزت امل�ساعدات
يف تقدمي م�ساعدة مالية للمعهد القومي للأورام،
وتقدمي الدعم مل�ست�شفى الأزهر ال�شريف  .وقد
مثلت القطاعات اخلم�س ال�سابقة من امل�ساعدات

اخلارجية ،ما ن�سبته  99.2يف املائة من �إجمايل
امل�ساعدات املقدمة مل�صر خالل عام  .2019
و�إ�ضافة �إىل ما مت تقدميه مل�صر من م�ساعدات
خالل عام  ،2019توجد التزامات مل�شاريع مزمع
تنفيذها بتعهدات بلغت قيمتها  662.4مليون
درهم �إماراتي ( 180.3مليون دوالر �أمريكي)،
لتنفيذ م�شاريع يف قطاعات ال�صناعة ،وال�سياحة،
واخلدمات االجتماعية.

الشكل  :24المساعدات اإلماراتية المقدمة مصر
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
دعم الميزانية العامة
)%78.3( 1,000.0

تبلغ قدرة محطة توليد الطاقة  750ميغاواط وترتبط بالشبكة الوطنية من خالل خط نقل كهربائي بقدرة  220كيلو فولت .تخدم محطة التوليد قطاع كبير من المناطق الحضرية
والقروية بمدينة بنها ،عاصمة محافظة القليوبية بشرق الدلتا.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

تقع جمهورية م�صر العربية (فيما بعد م�صر) �ضمن
ال�شريحة الدنيا من البلدان متو�سطة الدخل ،ويبلغ
عدد �سكانها ما يقرب من  100مليون ن�سمة ،يعي�ش 
 32.5يف املائة منهم حتت خط الفقر ،وفق ت�صنيف
البنك الدويل� ،أي �أنه يوجد ما يزيد عن  32مليون
ن�سمة من ال�سكان يف حاجة لتوفري االحتياجات
الأ�سا�سية من امل�سكن وامل�أكل واخلدمات ال�صحية
والتعلمية واالجتماعية .وقد قامت احلكومة امل�صرية
بتنفيذ عدد من اال�صالحات خالل اخلم�س �سنوات
املا�ضية ،منها تطبيق برنامج �إ�صالح اقت�صادي
يهدف �إىل حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي ومعاجلة
اختالالت االقت�صاد الكلي من خالل حترير نظام
�سعر ال�صرف ،وتدابري �ضبط �أو�ضاع املالية العامة،
و�إ�صالحات قطاع الطاقة .
وعلى الرغم من �أن تلك الإ�صالحات والتدابري قد
�ساعدت على حفز معدالت النمو ،وحتقيق فائ�ض 
قوي يف املوازنة الأولية ،وخف�ض  ن�سبة الدين �إىل
�إجمايل الناجت املحلي ،و�إعادة جتديد االحتياطيات
الأجنبية ،والق�ضاء على النق�ص  احلاد يف
�إمدادات الكهرباء ،ويف الوقت نف�سه على حتفيز
اال�ستثمارات يف م�صادر الطاقة املتجددة؛ �إال �إن
تلك اال�صالحات غري كافية ويف حاجة �إىل مزيد من
تنفيذ ا�سرتاتيجيات تنموية طويلة الأجل من �أجل
حت�سني مناخ الأعمال العام ،وحت�سني فر�ص  خلق
الوظائف بقيادة القطاع اخلا�ص ،ودعم االحتواء
29
االجتماعي.
وخالل اخلم�س �سنوات املا�ضية (،)2019-2015

ا�ستحوذت م�صر على ما يزيد من ربع امل�ساعدات
الإماراتية اخلارجية بن�سبة  28يف املائة تقريب ًا،
بقيمة  37.68مليار درهم �إماراتي ( 10.26مليون
دوالر �أمريكي) ،منها م�ساعدات بقيمة  4.69مليار
درهم �إماراتي ( 1.28مليار دوالر) يف عام  .2019
وقد مت تخ�صي�ص امل�ساعدات يف عام  ،2019ب�صفة
�أ�سا�سية يف امل�شاريع التنموية ،بن�سبة تقرتب من
املائة يف املائة ( 99.7يف املائة) ،بقيمة  4.68مليار
درهم �إماراتي ( 1.27مليار دوالر �أمريكي) ،بينما
ا�ستحوذت امل�شاريع الإن�سانية واخلريية على الن�سبة
املتبقية  .علم ًا ب�أن منح امل�ساعدات اخلارجية
مل�صر مت يف �شكل قرو�ض  ب�صفة رئي�سية ،بن�سبة
 96.7يف املائة بقيمة  4.54مليار درهم �إماراتي
( 1.24مليار دوالر �أمريكي) خالل العام العام .
وقد �ساهمت  18جهة مانحة �إماراتية يف تقدمي
امل�ساعدات اخلارجية مل�صر خالل العام ،2019
ي�أتي على ر�أ�سها ثالث جهات مانحة رئي�سية
:الأوىل � ،صندوق �أبوظبي للتنمية بن�سبة م�ساهمة
 94.1يف املائة بقيمة  4.42مليار درهم �إماراتي
( 1.2مليار دوالر �أمريكي) ،والثانية �صندوق
خليفة لتطوير امل�شاريع بن�سبة  2.61يف املائة بقيمة
 122.4مليون درهم �إماراتي ( 33.3مليون دوالر
�أمريكي) ،واجلهة الثالثة امل�ساعدات احلكومية
بن�سبة  1.32يف املائة وبقيمة  62.1مليون درهم
�إماراتي( 16.9مليون دوالر �أمريكي) ،وبذلك تكون
اجلهات الثالث �ساهمت بن�سبة  98يف املائة يف
تقدمي امل�ساعدات مل�صر خالل العام العام� ،إ�ضافة

�إىل جهات مانحة �إماراتية �أخرى مثل ،الهالل
الأحمر الإماراتي ،وجمعية ال�شارقة اخلريية،
وم�ؤ�س�سة القلب الكبري ،وجمعية دار الرب ،وم�ؤ�س�سة
دبي العطاء ،وغريها من امل�ؤ�س�سات اخلريية  .
وقد توزعت امل�ساعدات الإماراتية مل�صر خالل
العام  ،2019على  11قطاع ًا رئي�سي ًا من قطاعات
امل�ساعدات ،و 24قطاع ًا فرعي ًا �شملت العديد من
املجاالت التنموية والإن�سانية واخلريية .
ويعد قطاع دعم الربامج العامة من �أهم القطاعات
التنموية ،التي ا�ستحوذت على امل�ساعدات الإماراتية
مل�صر خالل عام  ،2019بن�سبة  78.3يف املائة،
بقيمة  3.67مليار درهم �إماراتي (1مليار دوالر
�أمريكي) من خالل وديعة يف البنك املركزي
امل�صري ،لدعم ميزان املدفوعات ،واالحتياطي
النقدي من العمالت الأجنبية ،وامل�ساهمة يف
ا�ستقرار �سعر �صرف العملة امل�صرية �أمام
العمالت الأجنبية  .ويف املرتبة الثانية جاءت
امل�ساعدات املوجهة لقطاع ال�صناعة امل�صرية
بن�سبة  10.5يف املائة وبقيمة  490.7مليون درهم
�إماراتي ( 133.6مليون دوالر �أمريكي) ،وتركزت
امل�ساعدات يف قطاع ال�صناعة يف بندين رئي�سني:
الأول ال�صناعات الزراعية ،من خالل �إن�شاء م�صنع
لتكرير ال�سكر ،والثاين العمل على تطوير امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة يف خمتلف حمافظات م�صر
مع الرتكيز على فئة حتت خط الفقر وم�شاريع
متكني الن�ساء .

تنموية
)%99.7( 1,273.5

الصناعات الزراعية
)%7.8( 100.0

إنسانية
)%0.02( 2.0

السياسات اإلدارية لقطاع السياحة
)%6.3( 80.0

خيرية
)%0.3( 4.0

تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
)%2.6( 33.6
الثقافة والترفية
)%1.7( 21.3
أخرى
)%3.4( 42.8

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
صندوق أبوظبي للتنمية
صندوق خليفة لتطوير المشاريع

)%94.1( 1,202.2
)%2.6( 33.3

المساعدات الحكومية

)%1.3( 16.9

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.8( 9.8

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.4( 5.1

مؤسسة القلب الكبير

)%0.4( 4.8

جمعية دار البر

)%0.2( 2.6

مؤسسة دبي العطاء

)%0.1( 0.8

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.05( 0.6

جمعية دبي الخيرية

)%0.04( 0.5

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.04( 0.5

برنامج إكسبو اليف

)%0.02( 0.3

مؤسسة سقيا اإلمارات

)%0.01( 0.1

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.01( 0.1

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.004( 0.1

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.004( 0.05

مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية

)%0.001( 0.02

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.001( 0.01

المجموع الكلي

1.28

مليار دوالر أمريكي
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المقاالت

مــقــــــــالــــة

المساعدات الخارجية 2019

دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الحجم
في مصر
تعد المشاريع متناهية الصغر ،الصغيرة والمتوسطة أحد أهم ركائز دعم اقتصادات
الدول لما لها من أثر في خلق الوظائف وتوفير الدخل لألفراد والعائالت .ويتحقق
هذا الهدف من خالل خدمات دعم األعمال ومبادرات التوعية وبرامج التعليم والدعم
المالي التي تهدف إلى تعزيز روح ريادة األعمال.
يف عام � ،2015أطلق �صندوق خليفة برناجمه
الدويل للتوعية يف البلدان املجاورة  .اعتبا ًرا من
نهاية عام  ،2019ين�شط �صندوق خليفة يف
 22دولة مبحفظة تبلغ قيمتها  935مليون دوالر
�أمريكي ،خم�ص�صة لتعزيز وتطوير قطاع االبتكار
وامل�شاريع املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة
من �أجل خلق ت�أثريات اقت�صادية واجتماعية قوية
و�ضمان املوائمة طويلة املدى لقطاع امل�شروعات
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة.
مت ت�صميم برنامج التوا�صل الدويل ل�صندوق خليفة
لدمج مكونات الدعم الفني واملايل  .توفري �آليات
لبناء القدرات والتمويل ل�ضمان ت�أثريات اقت�صادية
واجتماعية فعالة وم�ستدامة.
مت ت�صميم النهج الدويل ل�صندوق خليفة لدعم
الدول والأقاليم امل�ستفيدة يف املجاالت الرئي�سية
مثل :خلق فر�ص العمل ،واحلد من الفقر ،ومتكني
الن�ساء وال�شباب  ،ودعم املناطق الريفية غري
املتطورة.
يف عام  ،2015بد�أ �صندوق خليفة عملياته يف م�صر
 ،بناء على توجيه من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان  ،ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة لدعم االقت�صاد امل�صري .

من خالل ميزانية خم�ص�صة تبلغ  200مليون دوالر
�أمريكي للفرتة من  ،2021-2015طور �صندوق
برناجما للتوا�صل مع امل�شروعات
خليفة ونفذ
ً
املتناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة ي�ستهدف
حوايل  200.000م�ستفيد من القطاعني الر�سمي
وغري الر�سمي.
اعتبا ًرا من نهاية عام  ،2019مت �صرف حوايل
 ٪66من �إجمايل املبلغ يف م�صر ( 133.33مليون
دوالر �أمريكي) �إىل وكالة تنمية امل�شروعات ال�صغرى
وال�صغرية واملتو�سطة ( )MSMEDAمنذ �أن مت
دفع ال�شريحة الأوىل البالغة  33.33مليون دوالر
�أمريكي يف �أكتوبر .2015
الغر�ض  من برنامج التوا�صل الدويل ل�صندوق
خليفة هو احلد من الفقر وتعزيز التنمية الريفية
ومتكني املر�أة وتعزيز خلق فر�ص  العمل يف م�صر
من خالل تقدمي القرو�ض �إىل امل�شروعات املتناهية
ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة .ويركز الربنامج على
حت�سني م�ستوى معي�شة الأ�شخا�ص الذين يعانون من
تدهور الأو�ضاع املالية ،وخا�صة الن�ساء ،مع �إيالء
اهتمام خا�ص للمناطق الريفية الأكرث فقرا.

�إطار �أداء برنامج التوا�صل الدويل:
حتى نهاية عام ُ ، 2019يظهر برنامج التوا�صل
الدويل الإجنازات التالية:

01
02

امل�شاريع املمولة
317,412

قيمة امل�شاريع اململوكة
مليار جنيه م�صري
5,584

الممولة بواسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر.
حداد يعمل في ورشته
ّ
المصدر :جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

�أظهرت درا�سة �أجريت با�سم �صندوق خليفة م�ؤ�شرات الأداء االقت�صادي واالجتماعي التالية للفرتة من �أكتوبر � 2016إىل مار�س :2019

03
04

فر�ص العمل  
559,160

الأعمال اجلديدة املن�شئة
 2م�شروع جديد لكل  10,000دوالر

الو�صول
 1.7امل�شاريع غري ر�سمية لكل  1,000دوالر

�إجمايل امل�شاريع اجلديدة املن�شئة

�إجمايل امل�شاريع غري الر�سمية املمولة

امل�شاريع اململوكة من الن�ساء

~20,000

~172,500

128,275

خلق فر�ص العمل
عدد  2على الأقل لدعم �سبل العي�ش غري العائلية لكل
م�ؤ�س�سة ممولة

ا�ستمرارية الأعمال
 3.5ال�شركات التي مت احلفاظ عليها لكل  10,000دوالر

خلق فر�ص عمل جديدة وحت�سني �سبل العي�ش

الأن�شطة التجارية احلالية املحفوظة

~45,000

~35,000

�سبل العي�ش املت�ضررة للموظفني احلاليني

الأعمال التجارية اجلديدة املن�شئة

~95,000

~18,000

البنية التحتية  /املعلومات املالية
الهوية الوطنية لل�شركات الن�سائية واحل�سابات
امل�صرفية امل�ستفيدة املن�شئة
~14,000

113

112

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الرابع:

المساعدات الخارجية 2019

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

السودان

الريفية الفقرية ،وتوفري االحتياجات الطبية لعدد
من امل�ستو�صفات العالجية  .ويف املرتبة اخلام�سة،
جاء قطاع اخلدمات االجتماعية بقيمة  20.7مليون
درهم �إماراتي ( 5.65مليون دوالر �أمريكي)،
و�شملت امل�ساعدات تنفيذ عدد من الربامج املو�سمية
ك�إفطار �صائم وتوزيع حلوم اال�ضاحي ،وت�سيري
برامج احلج ،كما مت تقدمي امل�ساعدات النقدية
والعينية للأفراد والأ�سر وكفالة الأيتام ،ودعم
م�شاريع توليد الدخل للأ�سر املنتجة .

وقد مثلت قطاعات امل�ساعدات اخلم�س ال�سابقة،
ما ن�سبته  99.87يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة لل�سودان خالل العام  .2019
ويف جانب االلتزامات للم�ساعدات الإماراتية
لل�سودان يف امل�ستقبل ،فقد بلغت قيمة التعهدات
امل�ستقبلية  4.59مليار درهم �إماراتي،
( 1.25مليار دوالر �أمريكي) ،يف خم�س قطاعات
رئي�سية منها تعهدات لدعم الربامج العامة بقمية

 3.9مليار درهم �إماراتي ( 1.06مليار دوالر
�أمريكي) ،وتعهدات �سلعية بقيمة  543.2مليون
درهم �إماراتي ( 147.9مليون دوالر �أمريكي)،
وتعهدات يف قطاع ال�صحة بقيمة  74.9مليون
درهم �إماراتي( 20.4مليون دوالر �أمريكي)؛
�إ�ضافة �إىل تعهدات يف قطاعي التعليم والزراعة .

الشكل  :25المساعدات اإلماراتية المقدمة السودان
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
دعم الميزانية العامة
)%68.5( 372.2

يوفر صندوق أبوظبي للتنمية المستلزمات الزراعية في السودان.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

تنموية
)%99.4( 539.8

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%27.2( 147.6

إنسانية
)%0.2( 1.2

مرافق التعليم والتدريب
)%1.5( 8.3

خيرية
)%0.4( 2.1

الخدمات الطبية
)%1.1( 6.1
خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%0.8( 4.3

خالل عام � ،2019شهد ال�سودان تغيري ًا يف نظام
احلكم ،نتج عنه وجود فرتة انتقالية ،ا�شتملت على
العديد من الأهداف منها حتقيق ال�سالم والإ�صالح
القانوين ،ومعاجلة الأزمة االقت�صادية ،وبرامج
�إ�صالح �أجهزة الدولة ،وبناء دولة امل�ؤ�س�سات ،وو�ضع
ال�سيا�سة اخلارجية ،وتعزيز حقوق الن�ساء وال�شباب
وم�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية ،والعمل على حتقيق التنمية
االجتماعية.
وتعاين ال�سودان منذ فرتات طويلة من وجود العديد
من امل�شاكل االقت�صادية والتنموية؛ نتج عنها وجود
 65يف املئة من جملة ال�سكان حتت خط الفقر،
مع وجود ارتفاع يف معدالت الت�ضخم التي و�صلت
�إىل  114يف املئة ،مما �أثر ب�شكل كبري على القوة
ال�شرائية لكافة الأ�سر وقدرتها على توفري متطلبات
احلياة الأ�سا�سية؛كما �أن  60يف املائة من الأ�سر
الفقرية يعي�شون يف املناطق الريفية ،ويعتمدون
على الزراعة كم�صدر رئي�سي للدخل .وتعد م�شكلة
البطالة يف ال�سودان من التحديات التي ت�ؤرق كاهل
الدولة و�أجهزتها املخت�صة ،فقد بلغت ن�سبة البطالة
 32.1يف املائة من حجم القوى العاملة التي تبلغ
نحو  25مليون �شخ�ص ،فيما ي�صل عدد ال�سكان
الإجمايل �إىل  41.7مليون ن�سمة  .وي�شار �إىل �أن
 42يف املائة من �أعداد ال�شعب ال�سوداين هم من
ال�شباب ،و 85يف املائة من ه�ؤالء ال�شباب عاطلون
عن العمل.

ويف ا�ستجابة �سريعة من امل�ساعدات الإماراتية،
ملعاجلة الأو�ضاع اخلا�صة التي متر بها ال�سودان،
فقد ت�ضاعف امل�ساعدات لأكرث من ثمانية �أ�ضعاف
خالل عام  ،2019بقيمة  1.995مليار درهم
�إماراتي ( 543.2مليون دوالر �أمريكي) ،مقارنة
بعام  .2018وقد مت توجيه امل�ساعدات يف �شكل منح
بن�سبة تزيد عن الن�صف ( 54يف املائة) ،لدعم
اجلهود املبذولة لتغطية لدعم وا�ستقرار ال�سودان .
كما �أن امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لل�سودان مت
تخ�صي�صها بن�سبة تزيد عن  99يف املائة ل�صالح
القطاعات التنموية ،بينما الن�سبة املتبقية كانت
ل�صالح امل�ساعدات اخلريية والإن�سانية ،خالل عام
 .2019
وا�ستمرار ًا   للدور الريادي ل�صندوق �أبوظبي
للتنمية؛ فقد �ساهم ال�صندوق يف متويل امل�ساعدات
اخلارجية لل�سودان بن�سبة  97.8يف املائة ،بقيمة
 1.95مليار درهم �إماراتي ( 543.2مليون دوالر
�أمريكي) خالل عام 2019؛ وقد تركزت تلك
امل�ساعدات ب�صفة رئي�سية يف قطاع دعم الربامج
العامة من خالل دعم ميزان املدفوعات مببلغ
 448.9مليون درهم �إماراتي( 122.2مليون دوالر
�أمريكي) ،ووديعة يف البنك املركزي ال�سوداين
مببلغ  918.3مليون درهم �إماراتي ( 250مليون
دوالر �أمريكي)� ،إ�ضافة �إىل تقدمي م�ساعدات �سلعية
متثلت يف امل�ساهمة بامل�شاركة مع اململكة العربية
ال�سعودية يف توفري   � 540ألف طن من القمح

بقيمة  542مليون درهم �إماراتي ( 147.6مليون
دوالر �أمريكي) لتلبية احتياجات ال�شعب ال�سوداين
من املواد الغذائية ودعم املخزون اال�سرتاتيجي
من القمح .وبجانب �صندوق �أبوظبي للتنمية ،فقد
�ساهمت  11جهة مانحة  �إماراتية �أخرى يف تقدمي
امل�ساعدات لل�شعب ال�سوداين خالل عام ،2019
كجمعية دار الرب ،وهيئة �آل مكتوم اخلريية ،وجمعية
ال�شارقة اخلريية ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية ،والهالل الأحمر الإماراتي
وغريها من اجلهات .
ويعد قطاع التعليم ثالث �أهم قطاعات امل�ساعدات
الإماراتية لل�سودان خالل عام  ،2019بقيمة
 35.3مليون درهم �إماراتي ( 9.6مليون دوالر
�أمريكي)؛ وقد �شملت امل�ساعدات بالقطاع حتديث
الأثاث املدر�سي من خالل توريد الطاوالت
والكرا�سي املدر�سية ،وامل�ساهمة يف توفري امليزانيات
الت�شغيلية لعدد من املدار�س ،ودعم التعليم الديني،
وتقدمي الدعم ال�سنوي جلامعة �إفريقيا العاملية
بال�سودان ،وتوفري عدد من املنح الدرا�سية.
ويف املرتبة الرابعة ،جاء قطاع ال�صحة �ضمن
�أهم قطاعات امل�ساعدات الإماراتية لل�سودان
خالل عام  ،2019بقيمة  22.6مليون درهم
�إماراتي( 6.2مليون دوالر �أمريكي) ،وت�ضمنت
امل�ساعدات توريد �أدوية وم�شاريع احتياجات طبية،
وتنفيذ حملة لأمرا�ض العيون يف عدد من املناطق

أخرى
)%0.8( 4.6

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
صندوق أبوظبي للتنمية

)%97.9( 531.6

جمعية دار البر

)%0.8( 4.1

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.5( 2.8

جمعية الشارقة الخيرية

)%0.3( 1.7

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%0.3( 1.5

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.1( 0.6

مؤسسة دبي العطاء

)%0.1( 0.3

جمعية دبي الخيرية

)%0.05( 0.2

مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.02( 0.1

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.01( 0.05

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.01( 0.03

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.003( 0.02

المجموع الكلي
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األردن

�أمريكي)� ،شملت تنفيذ م�شاريع �ضمن برنامج
تطوير اجلامعات الر�سمية ،وتطوير التعليم الفني
يف الكليات االهلية ،وتوفري منح درا�سية� ،إ�ضافة
�إىل توفري اخلدمات التعليمية يف حاالت الطوارئ
للأطفال من الالجئني ال�سوريني  .ويف املرتبة
اخلام�سة جاءت امل�ساعدات يف قطاع ال�صحة بقيمة
 54.6مليون درهم �إماراتي ( 14.9مليون دوالر
�أمريكي) ،ت�ضمنت �إن�شاء مركز لعالج الأورام،
وتطوير م�شروع مدينة امللك ح�سني الطبية ،ودعم

مركز احل�سني لل�سرطان ،ودعم املوازنة الت�شغيلية
ملركز �آل مكتوم لل�شل الدماغي للعام، 2019
�إ�ضافة �إىل تغطية امل�صروفات الطبية للم�ست�شفى
الإماراتي الإردين امليداين  .
وقد �ساهمت قطاعات امل�ساعدات اخلم�س ال�سابقة
بن�سبة  96.1يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات
الإماراتية املقدمة للأردن خالل عام ،2019
�إ�ضافة �إىل قطاع �أخرى كالنقل والتخزين واحلكومة

واملجتمع املدين ،واخلدمات االجتماعية ،واملياه
وال�صحة العامة ،وال�سالم والأمن .كما بلغت قيمة
االلتزامات املع َلنة من جانب دولة الإمارات مل�صلحة
الأردن ،خالل عام  ،2019قيمة  7.4مليون درهم
�إماراتي ( 2مليون دوالر �أمريكي) ،لدعم قطاع
الربامج العامة .

الشكل  :26المساعدات اإلماراتية المقدمة األردن
حسب فئة المساعدات

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018
دعم الميزانية العامة
)%76.6( 383.3

ممول بواسطة صندوق أبوظبي للتنمية إلنشاء مرافق لتخزين النفط بتكلفة  120مليون دوالر أمريكي في األردن.
مشروع
ّ
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية

تنموية
)%92.0( 460.0

خدمات الدعم والتنسيق
)%6.0( 30.1

إنسانية
)%7.7( 38.7

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%4.0( 20.1

خيرية
)%0.3( 1.5

توليد الطاقة من الموارد المتجددة
)%3.1( 15.5
التعليم العالي
)%2.5( 12.5

تت�أثر اململكة الأردنية الها�شمية(فيما بعد الأردن)
ب�شكل خا�ص  بتداعيات النزاع الإقليمي ،وتقلبات
�أ�سعار ال�سلع الأولية ،والتحوالت يف العالقات
اجليو�سيا�سية املنطقة .وقد نتج عن الأزمة ال�سورية
العديد من الت�أثريات على الو�ضع املايل يف الأردن؛
نتيجة تدفق �أعداد كبرية من الالجئني قاربت يف
تقديراتها الأولية  10يف املائة من �سكان الأردن .
وقد �أدت ال�ضغوط الناجمة عن هذه الزيادة الكبرية
يف عدد ال�سكان ،والتكاليف املتزايدة املتكبدة لتلبية
الطلب الهائل على البنى التحتية ،واخلدمات العامة
�إىل �إرهاق النظم والهيكليات يف الأردن؛ خا�صة يف
جماالت املياه وال�صرف ال�صحي والكهرباء و�إدارة
النفايات ال�صلبة وال�صحة والتعليم   .وت�أتي هذه
ال�ضغوط يف ظل ما يعانيه الأردن �أ �صال من ندرة
املوارد الطبيعية ،ومن فجوات �أنظمة اخلدمات
املتوفرة؛ وقد �أدت تلك التطورات �إىل وجود حاجة
ملحة �إىل جدول �أعمال �شامل وطموح لدعم الأردن
على مواجهة هذه الأزمة ،وتداعياتها على اال�ستقرار
30
االقت�صادي واالجتماعي.
وا�ستجابة من دولة الإمارات للتخفيف من حدة
الأزمات التي تواجها الأردن نتيجة التوترات
وال�صراعات التي ت�شهدها املنطقة ،فقد بلغت
القيمة االجمالية للم�ساعدات الإماراتية للأردن
 7.3مليار درهم �إماراتي ( 1.98مليار دوالر
�أمريكي) خالل فرتة اخلم�س �سنوات (-2015

 ،)2019منها م�ساعدات يف عام  2019بقيمة
 1.84مليار درهم �إماراتي ( 500.2مليون دوالر
�أمريكي).
وقد �ساهمت  16جهة مانحة �إماراتية يف تقدمي
امل�ساعدات للأردن خالل عام  ،2019ي�أتي على
ر�أ�سها �صندوق �أبوظبي للتنمية بن�سبة تقرتب من
 90يف املائة وبقيمة  1.65مليار درهم �إماراتي
( 449.2مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�ساعدات
احلكومية بن�سبة  7.8يف املائة وبقيمة  143.6مليون
درهم �إماراتي ( 39.1مليون دوالر �أمريكي)،
وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
بن�سبة  0.97يف املائة وبقيمة  17.8مليون درهم
�إماراتي ( 4.9مليون دوالر �أمريكي) ،والهالل
الأحمر الإماراتي بن�سبة  0.48يف املائة بقيمة
 8.8مليون درهم �إماراتي ( 2.4مليون دوالر
�أمريكي) ،ثم م�ؤ�س�سة دبي العطاء بن�سبة  0.47يف
املائة بقيمة  8.6مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون
دوالر �أمريكي)؛ وبذلك تكون �ساهمت امل�ؤ�س�سات
املانحة اخلم�س ال�سابقة بن�سبة  99.5يف املائة يف
تقدمي امل�ساعدات الإماراتية للأردن خالل عام
 .2019
ويعد قطاع دعم الربامج العامة من �أهم القطاعات
املتلقية للم�ساعدات الإماراتية للأردن خالل
عام  2019بقيمة  1.52مليار درهم �إماراتي

( 413.4مليون دوالر �أمريكي)؛ و�شمل القطاع
ب�صفة رئي�سية دعم املوازنة العامة بالأردن بقيمة
 183.6مليون درهم �إماراتي( 50مليون دوالر
�أمريكي) ،ووديعة بالبنك املركزي الإردين بقيمة
 1.22مليار درهم �إماراتي ( 333.3مليون دوالر
�أمريكي) لدعم اال�ستقرار النقدي ،و�سد عجز
املوازنة العامة  .كما �شمل قطاع الربامج العامة
�أي�ضا تغطية تكاليف العمليات اللوجي�ستية لهيئة
الهالل الأحمر الإماراتي لدعم املخيم الإماراتي
الأردين وامل�ست�شفى امليداين مبريجب الفهود،
وتغطية م�صروفات املخيم من املرافق العامة و�إدارة
الأمن وال�سالمة ونظم املعلومات .
ويف املرتبة الثانية لأهم قطاعات امل�ساعدات
الإماراتية للأردن خالل عام  ،2019جاء قطاع
امل�ساعدات ال�سلعية بقيمة  79.3مليون درهم
�إماراتي ( 21.6مليون دوالر �أمريكي)؛ ومن خالل
القطاع مت تنفيذ عدد من امل�شاريع من �أهمها تو�سعة
�صوامع تخزين القمح ،وتقدمي امل�ساعدات الغذائية
ومواد �إغاثية متنوعة،وااليواء واملواد غري الغذائية
يف حاالت الطوارئ الإن�سانية .ويف املرتبة الثالثة جاء
قطاع توليد الطاقة و�إمدادها بقيمة  56.9مليون
درهم �إماراتي ( 15.5مليون دوالر �أمريكي)،
لتنفيذ م�شاريع يف توليد الطاقة املتجددة .وجاءت
امل�ساعدات يف قطاع التعليم يف املرتبة الرابعة بقيمة
 56.4مليون درهم �إماراتي ( 15.4مليون دوالر

أخرى
)%7.7( 38.7

حسب الجهة المانحة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2016
صندوق أبوظبي للتنمية
المساعدات الحكومية

)%89.8( 449.2
)%7.8( 39.1

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

)%1.0( 4.9

الهالل األحمر اإلماراتي

)%0.5( 2.4

مؤسسة دبي العطاء )%0.5( 2.3
جمعية الشارقة الخيرية

)%0.2( 0.9

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

)%0.1( 0.6

هيئة آل مكتوم الخيرية

)%0.04( 0.2

مؤسسة القلب الكبير

)%0.04( 0.2

جمعية دار البر

)%0.03( 0.1

برنامج إكسبو اليف

)%0.02( 0.1

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.02( 0.1

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.01( 0.1

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

)%0.01( 0.1

طيران اإلتحاد
مؤسسة بيت الشارقة الخيري

)%0.01( 0.03
)%0.002( 0.01

المجموع الكلي
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اليمن

ويف قطاع ال�صحة اليمني الذي يعاين به ما ال 
يقل عن  14مليون ميني من النق�ص  ال�شديد
يف اخلدمات العالجية ،مت تخ�صي�ص  مبلغ
 330.3مليون درهم �إماراتي ( 89.9مليون دوالر
�أمريكي) للقطاع ،باعتباره ثاين �أهم قطاعات
امل�ساعدات الإماراتية املقدمة لليمن خالل عام
 .2019وتركزت امل�ساعدات الطبية ب�صفة �أ�سا�سية
يف تقدمي خدمات ال�صحة يف حاالت الطوارئ التي
ا�شتملت على الدعم املقدم ملنظمة ال�صحة العاملية
بقيمة  176.3مليون درهم �إماراتي ( 48مليون
دوالر �أمريكي) كجزء من تعهد دولة الإمارات
للعام  2019نحو اليمن ،لتوفري املياه وال�صرف
ال�صحي ،وال�صحة الإجنابية ،وحماية الن�ساء
والفتيات ،بالإ�ضافة �إىل برامج التطعيم االجباري
للت�صدي خلطر الكولريا وغريها من الأمرا�ض،
وكذلك توفري الأدوية ملكافحة مر�ض  الكولريا  .
كما مت تخ�صي�ص مبلغ بقيمة  86.5مليون درهم
�إماراتي ( 23.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
برنامج الأغذية العاملي لتوفري التغذية املدر�سية
ال�صحية لطالب املدار�س   .و�إ�ضافة� ،إىل التعاون
مع املنظمات الدولية العاملة يف اليمن لتقدمي
اخلدمات الطبية يف اليمن ،فقد مت تنفيذ جمموعة
من اخلدمات العالجية لل�سكان يف اليمن من خالل

العيادات املتنقلة التي توفرها هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي يف العديد من املحافظات اليمنية ،و�أي�ضا،
اخلدمات الطبية املقدمة عن طريق فريق الإمارات
الإغاثي يف اليمن ،الذي قام ببناء و�إعادة ت�أهيل
عدد من امل�ست�شفيات واملراكز الطبية.
وخالل عام  ،2019مت تخ�صي�ص  م�ساعدات
�إماراتية لقطاع النقل والتخزين باليمن بقيمة
 90.1مليون درهم �إماراتي 24.5( ،مليون دوالر
�أمريكي) ،ل�صالح عدد من امل�شاريع التنموية؛ منها
ان�شاء و�إجناز و�صيانة طرق مبحافظة حلج ،و�إعادة
ت�أهيل تطوير مطار عدن ،و�صيانة ميناء حوالف
وان�شاء طرق بجزيرة �سوقطرى .
كما مت تنفيذ م�شاريع م�ساعدات يف قطاع املياه
وال�صحة العامة بقيمة  86.3مليون درهم
�إماراتي (23.5مليون دوالر �أمريكي) ،يف عام
 2019ت�ضمنت م�شاريع �إعادة ت�أهيل مرافق �إمداد
ال�صرف ال�صحي يف اليمن بعدد من املحافظات،
وبناء خزانات ملياه ال�شرب ،وت�أهيل م�شروع مياه
ال�شرب بال�ساحل الغربي ،واملحافظات املحررة،
وتوفري برادات املياه ،وبناء حمطة ملياه ال�شرب يف
جزيرة �سوقطرى .

أحد مشاريع سقيا اإلمارات في اليمن.
المصدر :األمم المتحدة

ا�ستمرت   الأزمة الإن�سانية يف اليمن خالل عام
 2019للعام الرابع على التوايل ،وتعترب من �أ�سو�أ
الأزمات الإن�سانية على م�ستوى العامل؛ نتج عنها
وجود  24.4مليون �شخ�ص يف حاجة �إىل امل�ساعدة
للبقاء على قيد احلياة مقارنة  14.7مليون �شخ�ص 
يف عام � ،2014أي قبل اندالع ال�صراع .كما ارتفع  
عدد املناطق التي تعاين من انعدام حاد يف الأمن
الغذائي �إىل  190مديرية يف عام  ،2019مبعدل
منو   60يف املائة مقارنة بعدد  107مديرية يف عام
31
. 2018
ويف �إطار الدور الإن�ساين الكبري لدولة الإمارات
يف اليمن ،فقد بلغ حجم امل�ساعدات الإماراتية
املقدمة لل�شعب اليمني ال�شقيق ،خالل اخلم�س
�سنوات املا�ضية( ،)2019-2015نحو 21.8مليار
درهم( 5.95مليار دوالر �أمريكي) ،ومبا يوازي
 16.2يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية
لكافة دول العامل  .منها م�ساعدات يف عام
 2019بقيمة  1.77مليار درهم ( 481.9مليون
دوالر) ،على هيئة منح بن�سبة  100يف املائة .
وقد �ساهمت ع�شرة جهات مانحة �إمارتية يف تو�صيل
امل�ساعدات لليمن خالل عام  ،2019ي�أتي يف
مقدمتها امل�ساعدات احلكومية بن�سبة  84.7يف املائة
بقيمة  1.5مليار درهم �إماراتي( 408.3مليون
دوالر) ،ويف املرتبة الثانية الهالل الأحمر الإماراتي

بقيمة  174.7مليون درهم �إماراتي ( 47.6مليون
دوالر �أمريكي)،وبن�سبة  9.9يف املائة ،ويف املرتبة
الثالثة �صندوق �أبوظبي للتنمية بقيمة  86.5مليون
درهم �إماراتي( 23.6مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 4.9يف املائة ،وبذلك متثل اجلهات املانحة الثالث
ما ن�سبته  99.5يف املائة من �إجمايل اجلهات
املانحة الإماراتية لليمن يف عام  .2019
ونظر ًا للظروف احلالية التي متر بها اليمن،
ومعاناة ال�سكان من عدم توافر االحتياجات
الإن�سانية الأ�سا�سية خا�صة ال�سلع الغذائية فقد
تركزت امل�ساعدات الإماراتية لليمن خالل عام
 ،2019بن�سبة  78.2يف املائة يف امل�ساعدات
االن�سانية بقيمة  1.38مليار درهم �إماراتي
( 376.8مليون دوالر �أمريكي) ،وم�ساعدات تنموية
بن�سبة  19.3يف املائة بقيمة  342.1مليون درهم
�إماراتي ( 93.2مليون دوالر �أمريكي) ،وم�ساعدات
خريية بن�سبة  2.5يف املائة ،بقيمة  43.8مليون
درهم �إماراتي ( 11.9مليون دوالر �أمريكي) .
وقد توزعت امل�ساعدات الإماراتية لليمن خالل عام
 ،2019على  15قطاع ًا تنموي ًا رئي�سي ًا و 35قطاع ًا
فرعي ًا من قطاعات امل�ساعدات ،للم�ساهمة يف
تغطية االحتياجات االن�سانية والتنموية املتعددة
لل�شعب اليمني .ويعد قطاع امل�ساعدات ال�سلعية من
�أهم قطاعات امل�ساعدات ،الذي �ساهم يف تغطية

فجوة الأمن الغذائي يف العديد من املحافظات
اليمنية بقيمة  980.0مليون درهم �إماراتي
( 266.8مليون دوالر �أمريكي) ،من خالل جهود
عدد من اجلهات الإماراتية املانحة ،مثل الهالل
الأحمر الإماراتي الذي وفر الآالف من ال�سالل
الغذائية  .كما مت ت�سيري عدد من �سفن ال�شحن
الإماراتية حمملة بالأطنان من املواد الغذائية
املختلفة ،واملواد غري الغذائية يف حاالت الطوارئ
الإن�سانية.
كما مت متويل مبادرة "�إمداد" ملكافحة اجلوع
يف اليمن ،مببلغ  440مليون درهم �إماراتي
( 120مليون دوالر �أمريكي) ،والتي ا�ستهدفت
توفري االحتياجات الغذائية لـ 12-10مليون
ميني ،خا�صة الفئة االكرث احتياج ًا من الأطفال
والن�ساء ،بامل�شاركة مع برنامج الأغذية العاملي،
واململكة العربية ال�سعودية�  .إ�ضافة �إىل توفري مبلغ
 363.7مليون درهم �إماراتي ( 99مليون دوالر
�أمريكي) كجزء من تعهد  2019لدولة الإمارات
نحو اليمن ،كمخ�ص�صات لدعم برنامج الأمن
الغذائي يف اليمن  .و�أي�ضا ،التعاون مع �صندوق
الأمم املتحدة للطفولة لتوفري املواد الغذائية واملياه
بقيمة  73.5مليون درهم �إماراتي ( 20مليون
دوالر �أمريكي) ،وم�ساهمات من فريق الإمارات
الإغاثي يف اليمن بقيمة  11.4مليون درهم �إماراتي
( 3.1مليون دوالر �أمريكي) .

أحد المعلمين المستفيدين من المبادرة اإلماراتية-السعودية المشتركة لدفع رواتب المعلمين اليمنيين.
المصدر :صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

كما مت تخ�صي�ص  م�ساعدات �إماراتية لليمن يف
قطاع توليد الطاقة و�إمدادها يف عام  2019بقيمة
 53.7مليون درهم �إماراتي ( 14.6مليون دوالر
�أمريكي)� ،شملت �إعادة ت�أهيل حمطة كهرباء املخا
البخارية ،ومتويل م�شروع حمطات الطاقة ال�شم�سية
مبحافظة �سوقطرى ،وتوريد وتوزيع منظمة طاقة
�شم�سية� ،إ�ضافة �إىل توريد عدد من مولدات الطاقة
الكهربائية.
وقد مثلت قطاعات امل�ساعدات لليمن �سالفة
الذكر ،ما يوازي من  87يف املائة من �إجمايل قيمة
امل�ساعدات الإماراتية لليمن خالل عام  .2019
كما بلغت قيمة االلتزامات املع َلنة من جانب
دولة الإمارات لليمن خالل عام  ،2019قيمة
 1.95مليار درهم �إماراتي ( 529.9مليون دوالر
�أمريكي) ،لدعم عدد من القطاعات التنموية،
كامل�ساعدات ال�سلعية ،والبناء والتنمية املدنية،
وال�صحة،وال�صناعة ،والنقل والتخزين .
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)%11.8( 57.1

 29.40ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )8.00

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%53.8( 259.4

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

حسب فئة المساعدات
حسب القطاع

ﺑﻴﺎﻥ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ :ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻄﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺤﺪﻭﺩﻫﺎ.

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺇﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ.

الشكل  :27المساعدات اإلماراتية المقدمة اليمن
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  1,000 - 100ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

الفصل الرابع:
ﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺱ

التركيز الجغرافي للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة اإلمارات

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1,000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

تؤدي الجهات المانحة للمساعدات الخارجية اإلماراتية( ،فيما بعد
ً
ً
محوريا في العمل
دورا
ُيشار إليها بالجهات المانحة اإلماراتية)
اإلنساني ،والتنموي ،والخيري اإلماراتي .فهي تعمل وفق رؤى

وخطط واضحة تهدف إلى تحسين األثر المنشود للمساعدات؛

سواء أكان من أجل تخفيف وطأة الوضع اإلنساني ،أو في تنمية

المجتمعات الهشة والضعيفة من خالل مشاريع مستدامة تتوافق

مع األهداف االنمائية المستدامة ،واألجندة الدولية  .2030وقد
تنوعت تلك الجهات المانحة لتشمل العديد من فئات ومؤسسات

دولة اإلمارات؛ ويأتي على رأسها المساعدات الحكومية إلى
جانب  40جهة مانحة إماراتية أخرى ،ما بين جمعيات ،ومؤسسات،
وصناديق تنموية وخيرية ،ومؤسسات إنسانية ،وشركات أعمال

إماراتية من القطاع الخاص.

5

ويستعرض هذا الفصل جهود المساعدات الخارجية المقدمة

ً
ً
اتساقا
علما بأنه
من كل جهة إماراتية مانحة خالل عام 2019؛

الجهات المانحة
اإلماراتية

مع تسجيل المساعدات في األعوام السابقة ،فقد تم تسجيل

المساعدات المقدمة باسم الجهة اإلماراتية التي قامت بتنفيذ

أو تمويل المشروع؛ وفي هذا الصدد تم تسجيل المساعدات

المقدمة من القطاع الخاص اإلماراتي باسم جهة التنفيذ.
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

بمرور السنوات ،رسخ مكانته ضمن أبرز مؤسسات العون التنموي على
مستوى العالم
أسست فيه دولة اإلمارات
يرتبط تاريخ إنشاء صندوق أبو ظبي للتنمية في عام  ،1971بالعام نفسه الذي ِّ
العربية المتحدة .ويهدف الصندوق إلى تحقيق مساهمة فعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة في
الدول النامية؛ من خالل التركيز على مشاريع ترتقي بالبنى األساسية ،وتحفز النمو االقتصادي ،وتساهم
في خلق الوظائف واالستثمارات.

يعد �صندوق �أبو ظبي للتنمية� ،أحد �أهم امل�ؤ�س�سات املانحة الإماراتية ،فقد بلغت
ن�سبة م�ساهمته  79.2يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من
دولة الإمارات لعام  ،2019بقيمة  23.29مليار درهم �إماراتي ( 6.34مليار
دوالر �أمريكي) ،مبعدل منو بلغ  64يف املئة مقارنة بعام 2018؛ كما بلغت قيمة
التزامات امل�ساعدات اخلارجية التي تعهد بها ال�صندوق خالل عام  ،2019ما
يقرب من  10.4مليار درهم �إماراتي ( 2.83مليار دوالر �أمريكي) .
و�إمتدت املظلة اجلغرافية للم�ساعدات املقدمة من �صندوق �أبو ظبي للتنمية �إىل
 39دولة حول العامل ،منها  18دولة يف قارة �إفريقيا ،و 14دولة يف قارة �آ�سيا،
و�أربع دول يف الأمريكيتني ،وثالث دول يف قارة �أوروبا؛ بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف
متويل برامج عاملية يف عدد من الدول حول العامل .
وا�ستمرار ًا للدور التنموي ل�صندوق �أبو ظبي للتنمية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
يف الدول النامية ،فقد مت توجيه ال�شريحة الكربى من متويالت ال�صندوق �إىل
قطاع دعم الربامج العامة بقيمة  18.62مليار درهم �إماراتي ( 5.1مليار دوالر
�أمريكي) ،بن�سبة تقرتب من  80يف املائة من حجم متويالت ال�صندوق يف العام
 ،2019ويف املرتبة الثانية جاء قطاع النقل والتخزين بقيمة  1.11مليار درهم
�إماراتي ( 303مليون دوالر �أمريكي) بن�سبة  4.8يف املائة ،ويف املرتبة الثالثة مت
متويل وتخفيف �أعباء الديون بقيمة  659مليون درهم �إماراتي ( 179مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  2.8يف املائة ،ويف املرتبة الرابعة جاء قطاع امل�ساعدات ال�سلعية

بقيمة  616مليون درهم �إماراتي ( 168مليون دوالر �أمريكي ) بن�سبة  2.7يف
املائة ،ويف املرتبة اخلام�سة جاء قطاع البناء والتنمية املدنية بقيمة  429مليون
درهم �إماراتي ( 117مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  1.8يف املائة؛ وبذلك يكون
�إجمايل ن�سبة القطاعات اخلم�س  92يف املائة من �إجمايل امل�ساعدات التي قدمها
ال�صندوق خالل العام ،والن�سبة املتبقية توزعت على قطاعات مثل :ال�صناعة،
وتوليد الطاقة و�أمدادها ،وال�سياحة ،وال�صحة ،واملياه ،وغريها من القطاعات
الأخرى   .
ويعد من �أبرز امل�شاريع التنموية ل�صندوق �أبو ظبي للتنمية خالل العام ،2019
هي دعم �إن�شاء م�صنع لتكرير و�إنتاج ال�سكر يف م�صر بقيمة  367مليون درهم
�إماراتي ( 100مليون دوالر �أمريكي) ،وتنفيذ املرحلة الثالثة من امل�شاريع املنفذة
يف باك�ستان  -من خالل امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ()UAE-PAP
بقيمة  318مليون درهم �إماراتي ( 87مليون دوالر �أمريكي) ،وتطوير م�شاريع
�سياحية يف م�صر بقيمة  294مليون درهم �إماراتي ( 80مليون دوالر �أمريكي)،
وم�شروع توفري ال�شحنة الأوىل من حبوب القمح � 540ألف طن لل�سودان بقيمة
 542مليون درهم �إماراتي ( 148مليون دوالر �أمريكي) ؛ وغريها من امل�شاريع
كتو�سعة ال�صوامع  ،وتنفيذ م�شاريع للطاقة املتجددة يف الأردن ،وم�شروع �إعادة
ت�أهيل جمرى النهر واملنطقة ال�شمالية يف البانيا ،وبناء مطار مافارو يف املالديف،
وم�شاريع تطوير الطاقة الكهربائية يف عدد من الدول اجلزرية ،وغريها من
امل�شاريع التنموية املتعددة .

مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في جزر المالديف.
يهدف المشروع لحل مشاكل إدارة النفايات وتوليد الطاقة
في الدولة من خالل بناء مرافق الستخدام النفايات لتوليد
حوالي  4ميغاواط من الطاقة بأساليب صديقة للبيئة.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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الشكل  :28المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تنموية

)%100( 6,340.5
دعم الميزانية العامة
)%79.1( 5,015.7

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%2.6( 167.7

السياسات اإلدارية لقطاع السياحة
)%1.3( 80.0

البنية التحتية للنقل الجوي
)%3.9( 248.4

الصناعات الزراعية
)%1.6( 103.0

الخدمات الطبية
)%0.9( 54.5

اإلجراءات المتعلقة بالديون
)%2.8( 179.5

التنمية القروية
)%1.6( 100.5

أخرى
)%6.2( 391.2

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

صربيا
)%3.3( 207.5
األردن
)%7.1( 449.2

باكستان
)%32.9( 2,086.7

مصر
)%19.0( 1,202.2
السودان
)%8.4( 531.6
المغرب
)%0.6( 35.2

اليمن
)%0.4( 23.6
جزر القمر
)%0.3( 19.9

مالي
)%4.0( 251.0

Others
)%20.0( 1,265.8

إريتريا
)%4.2( 267.8

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 8

)%57.8( 3,666.3

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 17

)%26.0( 1,651.6

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

)%6.2( 394.6

هدف 2

)%2.8( 177.4

هدف 11

)%2.6( 165.6

هدف 7

)%1.8( 112.5

هدف 3

)%1.2( 79.2

هدف 6

)%0.8( 50.2

هدف 4

)%0.3( 18.4

هدف 1

)%0.2( 14.4

هدف 16

)%0.2( 10.2

القضاء التام على الجوع
مدن ومجتمعات محلية مستدامة
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
الصحة الجيدة والرفاة
المياه النظيفة والنظافة الصحية
التعليم الجيد
القضاء على الفقر
السالم والعدل والمؤسسات القوية

يوفر صندوق أبوظبي للتنمية المستلزمات
الزراعية في السودان.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
المجموع الكلي

6.34

مليار دوالر أمريكي
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( ،)DPKOوبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ( ،)UNHCRوهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،والبنك الدويل،
وغريها من املنظمات .
وفيما يتعلق بالدول ،التي ا�ستحوذت على �أكرب ح�صة من امل�ساعدات احلكومية
خالل عام  ،2019فقد ح�صلت اليمن على  41.4يف املئة من امل�ساعدات بقيمة
 1.5مليار درهم �إماراتي ( 408.3مليون دوالر �أمريكي ) ،ويف املرتبة الثانية

ً
حظا ،وتخفيف حدة الفقر ،ونشر
نحو تحسين حياة المجتمعات األقل
االستقرار والسالم واالزدهار في ربوع العالم
تهدف المساعدات الحكومية وفق المبادئ التوجيهية لسياسية المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات،
نحو التأكيد على دعم حكومات ومجتمعات الدول النامية الشريكة ،في سعيها لتحقيق خططها اإلنمائية،
وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها؛ والتعاون مع الجهات المانحة والمنظمات التنموية األخرى ،نحو
تسليط الضوء على القضايا المهملة ،والمجتمعات الهشة التي تفتقر إلى الدعم الكافي ،في محاولة
لتوحيد الجهود التنموية واالنسانية لتحقيق متطلبات االحتياجات األساسية لتلك المجتمعات.

بلغت قيمة امل�ساعدات احلكومية (-ت�شمل  16جهة حكومية حملية واحتادية) -
املقدمة يف عام  2019نحو  3.62مليار درهم �إماراتي ( 985.7مليون دوالر
�أمريكي) ،منها م�ساعدات �إن�سانية بقيمة  1.89مليار درهم �إماراتي ( 514مليون
دوالر �أمريكي) وبن�سبة  52.1يف املئة ،وم�ساعدات تنموية بقيمة  1.7مليار درهم
�إماراتي ( 462مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  47يف املئة ،والن�سبة املتبقية
م�ساعدات خريية .علم ًا ب�أن �إجمايل امل�ساعدات احلكومية خالل اخلم�س �سنوات
( )2019-2015بلغ  62.20مليار درهم �إماراتي ( 16.94مليار دوالر
�أمريكي)    .
وقد توزعت امل�ساعدات احلكومية املقدمة خالل عام  ،2019التي مت تقدميها
يف �شكل منح بن�سبة  100يف املئة ،على  16قطاع ًا تنموي ًا وما يقرب من
 48قطاع ًا فرعيا؛ ويعد قطاع امل�ساعدات ال�سلعية من �أهم القطاعات التي مت
توجيه امل�ساعدات احلكومية له ،بقيمة  1.01مليار درهم �إماراتي ( 274.4مليون
دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  27.8يف املئة من اجمايل امل�ساعدات احلكومية ،ويف
املرتبة الثانية جاء قطاع دعم الربامج العامة بقيمة  856.3مليون درهم �إماراتي
( 233.2مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  23.7يف املئة ،ثم قطاع ال�صحة يف
املرتبة الثالثة بقيمة  584مليون درهم �إماراتي ( 159مليون دوالر �أمريكي)
وبن�سبة  16.1يف املئة ،ويف املرتبة الرابعة جاء قطاع التعليم بقيمة  356.5مليون
درهم �إماراتي ( 97.1مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  9.9يف املئة ،ويف املرتبة
اخلام�سة جاء قطاع احلكومة واملجتمع املدين بقيمة  227.8مليون درهم �إماراتي
( 62مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  6.3يف املئة ،وبذلك تكون القطاعات اخلم�س
متثل ما يقرب من  83.8يف املئة من اجمايل امل�ساعدات احلكومية يف العام  .

وقد ا�ستحوذت  23دولة من الدول الأقل منو ًا على ما يقرب من  49.9يف املئة
من اجمايل امل�ساعدات احلكومية يف عام  2019بقيمة  1.8مليار درهم �إماراتي
( 491.5مليون دوالر �أمريكي) ،بزيادة �ست دول مقارنة بعام  ،2018وح�صلت
 15دولة من الدول النامية امل�صنفة �ضمن ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان
متو�سطة الدخل على  22.5يف املئة من امل�ساعدات احلكومية بقيمة  815.8مليون
درهم �إماراتي ( 222مليون دوالر �أمريكي) ،كما مت تخ�صي�ص �أكرث من ربع قيمة
امل�ساعدات احلكومية (25.4يف املئة) بقيمة  917.9مليون درهم �إماراتي
( 250مليون دوالر �أمريكي)  مل�صلحة برامج و�شراكات عاملية(متعددة الدول)
؛ ويعد  من �أهم تلك ال�شراكات واملبادرات العاملية  ما �أعلنته دولة الإمارات عن
تقدمي م�ساهمة مالية بقيمة  367مليون درهم ( 100مليون دوالر �أمريكي)
لل�شراكة العاملية من �أجل التعليم على مدى ال�سنوات الثالث املقبلة ،بهدف حت�سني
نتائج التعلُّم لنحو  870مليون طفل و�شاب يف  89بلد ًا نامي ًا ،ومتويل مبادرة
جديدة ومبتكرة بقيمة  73مليون درهم �إماراتي ( 20مليون دوالر �أمريكي)
بالتعاون مع البنك الدويل لتعزيز روح املبادرة الن�سائية ،وم�ساعدة الن�ساء يف
البلدان النامية على زيادة و�صولهن �إىل التمويل والأ�سواق والتكنولوجيا وال�شبكات
الالزمة لبدء ومنو الأعمال التجارية   .
ومن بني املنظمات الدولية �أي�ضا ،التي ح�صلت على الدعم� :صندوق التحالف
الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاع ( ،)ALIPHومكتب الأمم املتحدة
لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) ،وال�صندوق املركزي للإغاثة يف حاالت
الطوارئ ( )CERFالتابع له ،ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ،ومنظمة الأمم
املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) ،و�إدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم

تدعم اإلمارات برامج دعم األمن الغذائي في اليمن.
المصدر :برنامج األغذية العالمي /صالح بهولس

فل�سطني بن�سبة  10.7يف املئة وبقيمة  386مليون درهم �إماراتي ( 105مليون
دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة الثالثة �إثيوبيا بن�سبة  5.1يف املئة وبقيمة  184مليون
درهم �إماراتي ( 50.2مليون دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة الرابعة واخلام�سة كل
من الأردن وباك�ستان بن�سب  3.97يف املئة و 3.59يف املئة على التوايل ؛ وبذلك
تكون الدول اخلم�س قد ا�ستحوذت على ما يقرب من ثلثي امل�ساعدات احلكومية
خالل عام  64.7( 2019يف املئة) .
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حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
فلسطين
)%10.7( 105.1
سورية
)%0.5( 5.1
العراق
)%1.4( 14.0

األردن
)%4.0( 39.1

مصر
)%1.7( 16.9

أوزبكستان
)%0.8( 7.8
باكستان
)%3.6( 35.4
اليمن
)%41.4( 408.3

أخرى
)%29.8( 293.5

إثيوبيا
)%5.1( 50.2

القمر المتحدة
)%1.1( 10.4

خالل الفترة ما بين  2014وحتى أبريل  ،2019قدم ما يزيد عن  407مليون وحدة لقاح ضد شلل األطفال لتحصين أكثر من  71مليون طفل باكستاني ،في إطار حملة اإلمارات للقضاء
على شلل األطفال.
المصدر :المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

الشكل  :29المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

هدف 2

القضاء التام على الجوع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تنموية

)%47.1( 462.0

إنسانية

)%52.1( 513.7

)%28.9( 285.3

هدف 3

)%14.0( 138.0

الصحة الجيدة والرفاة

خيرية

)%1.0( 9.7

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 4

)%9.6( 95.0

هدف 1

)%9.3( 92.0

التعليم الجيد
القضاء على الفقر

المساهمات في المنظمات الدولية
)%24.9( 115.1

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%48.9( 251.0

التعليم الديني
)%80.3( 7.8

دعم الميزانية العامة
)%12.9( 59.7

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%16.3( 83.5

البرامج الموسمية
)%15.0( 1.4

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
)%10.8( 50.0

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11.7( 59.9

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%3.5( 0.3

السياسات اإلدارية للقطاع العام
)%8.9( 41.3

خدمات الدعم والتنسيق
)%7.7( 39.3

المنشآت الدينية
)%1.2( 0.1

مكافحة األمراض المعدية
)%8.5( 39.1

المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%5.4( 27.6

أخرى
)%34.0( 157.1

أخرى
)%10.2( 52.4

)%12.9( 127.5

هدف 9

)%6.5( 64.2

هدف 5

)%5.3( 51.8

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
المساواة بين الجنسين

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات القوية

)%3.8( 37.7
)%3.2( 31.6

هدف 6

)%2.8( 27.9

هدف 7

)%2.8( 27.2

هدف 15

)%0.4( 4.2

هدف 8

)%0.3( 2.5

هدف 14

)%0.03( 0.3

هدف 13

)%0.03( 0.3

هدف 12

)%0.02( 0.2

المياه النظيفة والنظافة الصحية
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
الحياة في البرّ

العمل الالئق ونمو االقتصاد
الحياة تحت الماء
العمل المناخي
االستهالك واإلنتاج المسؤوالن

المجموع الكلي

985.7

مليون دوالر أمريكي

131

130

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019
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الشكل  :30المبالغ المدفوعة
01

02

03

05

04

07

06

08

09

001

إنسانية

تنموية

)%57.3( 71.1

تعبئة قوة اإلنسانية لمساندة المستضعفين
توافرت مجموعة من عوامل التمييز لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي منذ تأسيسه في العام  ،1983باعتباره
جهة رئيسية مانحة للمساعدات اإلنسانية اإلماراتية ،وكجزء من الحركة الدولية للصليب األحمر؛ جعلته
ً
متفردا فيما يقوم به من مجهودات إنسانية كسرعة التواجد في قلب الحدث مهما كانت الظروف

امتدت مظلة امل�ساعدات املقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف عام
 2019ملا يقرب من  95دولة حول العامل ،بقيمة  455مليون درهم �إماراتي
( 124مليون دوالر �أمريكي) ،منها  26دولة من الدول الأقل منو ًا ،والتي ا�ستحوذت
على  60يف املئة من م�ساعدات الهيئة بقيمة  273مليون درهم ( 74مليون دوالر
�أمريكي) ،بينما مت توجيه  24.4يف املئة من قيمة امل�ساعدات لعدد  24من دول
ال�شريحة الدنيا من متو�سط الدخل بقيمة  111مليون درهم �إماراتي ( 30مليون
دوالر �أمريكي) ؛ وبذلك يكون مت توجيه ما يقرب من  85يف املئة من م�ساعدات
الهيئة للعام  2019لتلك الفئتني من الدول ،للم�ساهمة يف تخفيف ما متر به من
�أزمات واحتياجات �إن�سانية عاجلة   .
وتوزعت امل�ساعدات املقدمة من هيئة الهالل الأحمر االماراتي يف عام ،2019
على  10قطاعات رئي�سية ي�أتي على ر�أ�سها قطاع اخلدمات االجتماعية ،الذي
ا�ستحوذ على ما يزيد عن ن�صف قيمة تلك امل�ساعدات ( 54.4يف املئة) بقيمة
 248مليون درهم �إماراتي ( 67مليون دوالر �أمريكي) ؛ وقد تعاونت هيئة الهالل
الأحمر مع ما يقرب من  61م�ؤ�س�سة ،ومنظمة ،وجمعية ،وهيئات املجتمع املدين
متواجدة بالدول امل�ستفيدة ،من �أجل تنفيذ امل�ساعدات املقدمة يف قطاع اخلدمات
االجتماعية ،خا�صة "فريق الإمارات الإغاثي" يف اليمن بقيمة  36مليون درهم
�إماراتي ( 10مليون دوالر �أمريكي) ،وم�ؤ�س�سة "�أوالد عبيد االجتماعية" مب�صر
بقيمة  34مليون درهم �إماراتي ( 9مليون دوالر �أمريكي) ،و"دار ال�سيدة خديجة
لاليتام"  ،والهيئة الوطنية لرتقية ال�صحة وتطوير الأبحاث باجلزائر ،وغريها
من امل�ؤ�س�سات الوطنية؛ �إ�ضافة �إىل التعاون مع � 79سفارة من �سفارات دولة
الإمارات حول العامل بقيمة  28مليون درهم �إماراتي ( 8مليون دوالر �أمريكي)   .

خيرية

)%17.7( 22.0

)%24.9( 30.9

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%51.5( 36.6

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%41.2( 9.1

البرامج الموسمية
)%41.6( 12.8

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%15.6( 11.1

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%29.0( 6.4

المنشآت الدينية
)%30.2( 9.3

الخدمات الطبية
)%12.9( 9.2

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%22.5( 4.9

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%27.8( 8.6

البنية التحتية للنقل البري
)%12.3( 8.7

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4.0( 0.9

التعليم الديني
)%0.4( 0.1

مرافق التعليم والتدريب
)%5.5( 3.9

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%1.8( 0.4

أخرى
)%2.2( 1.6

أخرى
)%1.4( 0.3

حسب الدولة

والمخاطر ،والسعي الدائم لبناء مجتمعات صحية وآمنة ،نحو تحقيق السالم االجتماعي بين أفراد المجتمع
ً
ً
دوليا ،ونشر مبادئ القانون الدولي اإلنساني على أوسع نطاق .وقد ساهمت
محليا ،وشعوب العالم
كل تلك العوامل من التمييز في أن تصبح هيئة الهالل األحمر هي الذراع اإلنساني لدولة اإلمارات ،الذي
ً
تقريبا.
تستطيع من خالل المشاركة الفاعلة في تحقيق االستجابة لكافة االزمات بمختلف دول العالم

وتعد اليمن من �أهم الدول التي ا�ستحوذت على امل�ساعدات املقدمة من هيئة
الهالل الأحمر االماراتي يف عام  2019بقيمة  175مليون درهم �إماراتي
( 48مليون دوالر �أمريكي) ،بن�سبة  38.4يف املئة من تلك امل�ساعدات؛ و�ساهمت
تلك امل�ساعدات يف توفري العديد من اخلدمات واالحتياجات الأ�سا�سية لل�شعب
اليمني ،يف قطاعات ال�صحة ،وتوفري ال�سالل الغذائية واملواد التموينية ،و�إعادة
فتح املدار�س ،وتوفري الوقود والطاقة الكهربائية ،وت�شغيل عدد من امل�شاريع لإدرار
الدخل للإ�سر الفقرية والأ�سر املنتجة  .

حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
كازاخستان
)%2.4( 3.0
قيرغيزستان
)%3.7( 4.5

مصر
)%7.9( 9.8

الجزائر
)%3.3( 4.1

فيجي
)%2.5( 3.2

موريتانيا
)%4.8( 5.9

الهند
)%3.9( 4.8
اليمن
)%38.4( 47.6

أخرى
)%24.2( 30.1

الصومال
)%5.9( 7.3

كينيا
)%3.0( 3.7

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 1

)%41.0( 50.8

القضاء على الفقر

هدف 11

)%18.0( 22.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%8.9( 11.1

هدف 2

)%7.3( 9.1

هدف 9

)%7.0( 8.7

القضاء التام على الجوع
الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 4

قام الهالل األحمر اإلماراتي بزيارات للقرى النائية في اليمن.
المصدر :الهالل األحمر اإلماراتي

)%12.6( 15.6

التعليم الجيد

)%3.9( 4.8

هدف 17

)%1.1( 1.3

هدف 7

)%0.2( 0.3

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

المجموع الكلي

124.0

مليون دوالر أمريكي
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الشكل  :31المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تنموية

)%100.0( 50.3
تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
)%100.0( 50.3

نشر ثقافة العمل الحر ،وتشجيع االبتكار في ريادة األعمال
ً
ماليا
تأسس صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إمارة أبو ظبي كهيئة حكومية غير ربحية ،ومستقلة
وإداريا تتبع حكومة أبو ظبي في العام  .2007ويعد الهدف من إنشاء الصندوق هو المساهمة في تعزيز
text
here
قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي بشكل خاص ودولة اإلمارات العربية
وتطوير
المتحدة بشكل عام؛ من خالل غرس وتعزيز ثقافة ريادة األعمال بين المواطنين ،فضال عن توفير منظومة
متكاملة من الدعم المالي وغير المالي لتطوير االستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الدولة .ومنذ العام
 2015امتد نشاط عمل الصندوق لدعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصعيد الدولي.

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

االتحاد الروسي
)%19.9( 10.0

بيالروس
)%13.9( 7.0

مصر
)%66.2( 33.3

بلغت قيمة امل�ساعدات الدولية املقدمة من �صندوق خليفة لتطوير
امل�شاريع  184.9مليون درهم �إماراتي ( 50.3مليون دوالر �أمريكي)
خالل عام  ،2019وذلك ا�ستمرار ًا جلهوده الدولية لدعم وتعزيز
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة على ال�صعيد الدويل يف عدد من دول
العامل .
ويف خالل العام  ،2019تركزت م�ساعدات �صندوق خليفة بن�سبة
تزيد عن الثلثني ( 66.2يف املائة) يف متويل امل�شاريع املتناهية
ال�صغر يف خمتلف حمافظات جمهورية م�صر العربية ،مع الرتكيز
على فئة الأ�سر حتت خط الفقر ومتكني م�شاريع الن�ساء بقيمة
 122.4مليون درهم �إماراتي ( 33.3مليون دوالر �أمريكي)  .كما
مت دعم تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف جمهورية ال�شي�شان
من خالل �إن�شاء �صندوق ال�شيخ زايد لن�شر ثقافة ريادة الأعمال
بقيمة  36.7مليون درهم �إماراتي ( 10مليون دوالر �إمريكي) .
و�أخري ًا ،قدم �صندوق خليفة م�ساهمات لدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة يف بيالرو�س بقيمة  25.7مليون درهم �إماراتي ( 7مليون
دوالر �أمريكي) ،بهدف دعم الإبتكار وتخفيف وط�أة الفقر وتعزيز
التنمية االقت�صادية وتوفري فر�ص العمل.

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 8

)%100.0( 50.3

العمل الالئق ونمو االقتصاد

الممول بواسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
سيدة مصرية تعمل في مشروعها
ّ
والمتناهية الصغر في مصر.
المصدر :جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

المجموع الكلي

50.3

مليون دوالر أمريكي
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الشكل  :32المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%41.4( 20.1

دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة ،بالشراكة مع منظمات عالمية تابعة
لألمم المتحدة ومنظمات النفع العام
منذ تأسيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية في عام  ،2007وهي تدعم جهود األمم
المتحدة ،والمؤسسات االنسانية العالمية المستقلة من خالل توفير الغذاء الصحي والتصدي لسوء
التغذية في المجتمعات المحرومة ،إضافة الى توفير المياه اآلمنة ودعم الجهود المبذولة في رعاية
الطفولة واألمومة .كما تدعم استراتيجية المؤسسة المبادرات العلمية المتميزة في مشاريع البحوث
الطبية الهادفة إلى توفير العالج من األمراض الفتاكة ،وذلك ضمن نطاق عمل المؤسسة على المستوى
العالمي.

خيرية

)%26.1( 12.7

)%32.5( 15.8

الخدمات الطبية
)%57.0( 11.5

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%47.0( 7.4

البرامج الموسمية
)%67.7( 8.6

مرافق التعليم والتدريب
)%8.0( 1.6

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%31.6( 5.0

التعليم الديني
)%17.1( 2.2

توليد الطاقة من الموارد غير المتجددة
)%7.2( 1.5

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%11.8( 1.9

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%12.5( 1.6

برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%6.8( 1.4

خدمات الدعم والتنسيق
)%6.0( 1.0

المنشآت الدينية
)%2.8( 0.4

البنية التحتية للنقل الجوي
)%6.0( 1.2

إعادة اإلعمار والتأهيل في حاالت الطوارئ
)%3.4( 0.5

أخرى
)%15.0( 3.0

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%0.1( 0.02

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
األردن
)%10.0( 4.9

لبنان
)%24.8( 12.1

تركمانستان
)%3.6( 1.8

فلسطين
)%9.0( 4.4

طاجيكستان
)%3.5( 1.7

قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية خالل عام ،2019
م�ساعدات خارجية �إجمالية بلغت   178.8مليون درهم �إماراتي ( 48.7مليون
دوالر �أمريكي) يف خمتلف �أنحاء العامل؛ وتركزت �أكرث من ن�صف قيمة تلك
امل�ساعدات يف خم�س دول رئي�سية ( 51.7يف املئة) ،منها :لبنان بقيمة  44مليون
درهم �إمارتي ( 12مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  25يف املئة تقريب ًا ،والأردن يف
املرتبة الثانية بقيمة  18مليون درهم �إماراتي ( 5مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 10يف املئة تقريب ًا ،وفل�سطني يف املرتبة الثالثة بقيمة  16مليون درهم �إماراتي
( 4مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  9يف املئة ،وكل من �أفغان�ستان وال�صومال بن�سب
 4يف املئة تقريب ًا لكل منهم  .

الأردن بن�سبة  39.7يف املئة ،وطاجيك�ستان بن�سبة  14.4يف املئة ،وتركمان�ستان
بن�سبة  14.2يف املئة ،و�أخري ًا ال�صومال بن�سبة  12.7يف املئة .
و�إ�ضافة �إىل قطاعي امل�ساعدات ال�سلعية وقطاع ال�صحة ،فقد �شملت امل�ساعدات
املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية خالل عام
� ،2019أي�ضا توجيه م�ساعدات �إىل قطاع اخلدمات االجتماعية ،والتعليم ،وتوليد
الطاقة و�إمدادها ،بن�سب  23.2يف املئة و 7.9يف املئة و 3يف املئة على التوايل .

ويعد قطاع امل�ساعدات ال�سلعية من �أهم القطاعات التي ا�ستحوذت على ما
يقرب من ثلث امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية ،خالل عام  ( 2019بن�سبة  32.2يف املئة ) بقيمة  58مليون درهم
( 16مليون دوالر �أمريكي) ؛ وقد ت�ضمنت امل�ساعدات ال�سلعية امل�ساهمه يف حملة
الإ�ستجابة الإماراتية للنازحني ال�سوريني بتقدمي مدافئ ومواد غذائية بقيمة
 36مليون درهم �إماراتي ( 10مليون دوالر �أمريكي) ،وتوزيع  490طن من التمور
يف عدد من دول العامل  ،كاليمن ،ولبنان ،و موري�شيو�س ،واملالديف ،وال�صومال،
وماليزيا ،وبنجالدي�ش ،و�إثيوبيا ،وم�صر ،واملغرب ،وغريها من الدول .
وح�صل قطاع ال�صحة على ثاين �أكرب خم�ص�صات من امل�ساعدات اخلارجية
املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية خالل عام
 ،2019بن�سبة  24يف املئة؛ وبقيمة  43مليون درهم ( 12مليون دوالر �أمريكي)
؛ و�شملت م�ساعدات القطاع تنفيذ عدد من امل�شاريع ال�صحية يف  11دولة حول
العامل .وقد ا�ستحوذت �أربع دول على م�ساعدات القطاع بن�سبة  81يف املئة ،وهي:

أفغانستان
)%4.0( 1.9

السودان
)%3.1( 1.5

باكستان
)%3.6( 1.8

أخرى
)%31.4( 15.3

غينيا
)%3.1( 1.5
الصومال
)%3.9( 1.9

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 3

)%24.1( 11.7

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 11

)%23.8( 11.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%22.0( 10.7

القضاء على الفقر

هدف 2

)%18.1( 8.8

القضاء التام على الجوع

حصل الطلبة الالجئين الفلسطينيين بمدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان االبتدائية
المشتركة في شمال غزة على المستلزمات المدرسية.
المصدر :مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 9

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%3.4( 1.7
)%3.0( 1.5
)%2.9( 1.4
)%2.7( 1.3

المجموع الكلي

48.7

مليون دوالر أمريكي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%15.6( 6.5

)%84.4( 34.9

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 6.5

السياسات اإلدارية لقطاع التعليم
)%40.3( 14.1
األبحاث التعليمية
)%16.8( 5.9

مؤسسة إنسانية تعمل على تعزيز فرص حصول األطفال في البلدان
النامية على التعليم األساسي السليم
ترتكز المهام األساسية لمؤسسة دبي العطاء ،منذ تأسيسها في عام  ،2007على تحسين فرص حصول
األطفال في الدول النامية على التعليم األساسي السليم ،من خالل تطبيق برامج متكاملة تزيل
العقبات التي تحول دون التحاق األطفال بالمدارس والتعلم ،كتطوير وتجديد البنية التحتية للمدارس،
والصفوف الدراسية ،وتوفير المياه النظيفة والمرافق الصحية ،والنظافة المدرسية ،وتقديم الوجبات
الغذائية في المدارس والتخلص من الديدان المعوية ،وتنمية الطفولة المبكرة ؛ باالضافة إلى تدريب
المعلمين والمعلمات ،وتطوير المناهج التعليمية وتدريس القراءة والكتابة والمهارات الحسابية.

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها م�ؤ�س�سة دبي العطاء  152مليون
درهم �إماراتي (41مليون دوالر �أمريكي) خالل عام  ،2019وتركزت تلك
امل�ساعدات ب�صفة رئي�سية يف قطاعني :الأول ،قطاع التعليم بقيمة  143مليون
درهم �إماراتي ( 39مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  94.1يف املئة ،والثاين ،قطاع
ال�صحة بقيمة  9مليون درهم �إماراتي ( 2مليون دوالر �أمريكي) ،وبن�سبة  5.9يف
املئة .

مدغ�شقر ،وباك�ستان،والهند،وليبرييا،وزمبابوي؛ وقد تركزت امل�شاريع ال�صحية
يف  حت�سني �صحة الأطفال ،وجودة النتائج التعليمية ،من خالل تنفيذ برنامج
للتخل�ص من الديدان يف املدار�س ،ت�ضمن تقدمي عالجات للتخل�ص من الديدان
حلوايل  3.8مليون طفل يف �سن املدر�سة ،وتنفيذ عدد من ور�ش العمل والتدريب
لزيادة املعرفة حول املممار�سات ال�سلوكية للنظافة ال�صحية ،و�أهمية توفري مرافق
املياه وال�صرف ال�صحي للطالب يف املدار�س ،خا�صة للفتيات  .

وقد جاءت م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف املركز الأول بني كافة اجلهات املانحة الإماراتية
يف تنفيذ اجلهود التنموية لدولة الإمارات يف جمال التعليم يف العامل ،يف عام
 2019بن�سبة م�ساهمة تتخطى الثلثني ( 36يف املئة) من �إجمايل امل�ساعدات
الإماراتية يف قطاع التعليم �إجما ًال ،التي بلغت  394مليون درهم �إماراتي
( 108مليون دوالر �أمريكي)؛ مبا ي�ؤكد على املكانة املتميزة مل�ؤ�س�سة دبي العطاء
يف جمال توفري التعليم لأطفال العامل( .مت ح�ساب ن�سبة امل�ساهمة بعد ا�ستبعاد
ن�صيب م�ساهمات امل�ساعدات احلكوميةبقيمة  356.5مليون درهم �إماراتي) .
وقد امتدت اخلدمات التعليمية التي قدمتها م�ؤ�س�سة دبي العطاء �إىل �أكرث من
 39دولة حول العامل ،خا�صة :الأردن ،وموزامبيق ،و�أوغندا ،والعراق ،وغانا؛
وقد تركزت امل�شاريع التي نفذتها امل�ؤ�س�سة يف جمال الأبحاث العلمية ،والتدريب
املهني ،والتعليم االبتدائي ،والتعليم الثانوي ،والتعليم يف الطفولة املبكرة ،والتعليم
يف حاالت الطوارئ الإن�سانية ،وتدريب املعلمني ،ومرافق التعليم والتدريب ،وتوفري
مهارات احلياة الأ�سا�سية لل�شباب والكبار  .
ويف جمال ال�صحة قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء م�ساعدات خارجية بقيمة  9مليون
درهم �إماراتي ( 2مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ، 2019يف عدد  5دول ،هي:

تدريب المعلمين
)%10.9( 3.8
مرافق التعليم والتدريب
)%10.2( 3.6
التغذية األساسية
)%6.5( 2.3
أخرى
)%15.3( 5.4

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

األردن
)%5.7( 2.3

فلسطين
)%1.8( 0.8

العراق
)%2.6( 1.1

مصر
)%1.9( 0.8
فيتنام
)%2.2( 0.9

السنغال
)%1.9( 0.8
أخرى
)%70.0( 28.9

غانا
)%2.3( 1.0

مدغشقر
)%4.0( 1.7
موزامبيق
)%4.8( 2.0

أوغندا
)%2.9( 1.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 4

)%94.1( 38.9

التعليم الجيد

هدف 2

القضاء التام على الجوع

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

تدعم مؤسسة دبي العطاء مشاريع تعليم األطفال في الوس.
المصدر :مؤسسة دبي العطاء

)%5.4( 2.3
)%0.4( 0.2

المجموع الكلي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%57.3( 21.6

)%2.2( 0.8
مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100( 0.8

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%49.2( 10.6

الريادة في التنمية المستدامة لألعمال اإلنسانية

خيرية

)%40.5( 15.3
المنشآت الدينية
)%73.1( 11.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%36.9( 8.0

البرامج الموسمية
)%16.7( 2.5

مرافق التعليم والتدريب
)%6.7( 1.4

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%10.2( 1.2

الخدمات الطبية
)%5.1( 1.1
برامج المساعدات الغذائية وتوفير الغذاء
)%1.4( 0.3

منذ تأسيس جمعية الشارقة الخيرية في عام  ،1989وهي تعمل على تحقيق رسالتها بأن تكون جمعية
خيرية إماراتية ،رائدة في تأمين اإلحتياجات اإلنسانية طوال العام للمستحقين داخل الدولة وخارجها ،من
خالل المشاريع الوقفية والتبرعات المادية والعينية في مجاالت الخدمات االجتماعية األساسية ،ودعم
وكفالة االيتام ،واألسر المحتاجة.

أخرى
)%0.9( 0.2

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
لبنان
)%4.8( 1.8
مصر
)%13.7( 5.1

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها جمعية ال�شارقة اخلريية
 138.6مليون درهم �إماراتي ( 37.7مليون دوالر �أمريكي) خالل عام ،2019
وقد تركزت �أعمال اجلمعية ب�صفة �أ�سا�سية يف عدد من الدول؛ ي�أتي على
ر�أ�سها الهند التي ا�ستحوذت على  15.5يف املئة من م�ساعدات اجلمعية بقيمة
 21مليون درهم ( 6مليون دوالر �أمريكي)  ،وجاءت م�صر يف املرتبة الثانية بقيمة
 19مليون درهم �إماراتي ( 5مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة  13.7يف املئة ،ويف
املرتبة الثانية جاءت بنجالدي�ش بقيمة  14مليون درهم �إماراتي ( 4مليون دوالر
�أمريكي) وبن�سبة  10.4يف املئة  ،ويف املرتبة الرابعة واخلام�سة كل من موريتانيا
ولبنان بن�سب  5.4يف املئة و  4.8يف املئة على التوايل؛ وبذلك تكون الدول
اخلم�س ا�ستحوذت على ما يقرب من ن�صف امل�ساعدات املقدمة من اجلمعية
يف عام  49.7( 2019يف املئة) .علم ًا ب�أن القيمة االجمالية للم�ساعدات التي
قدمتها جمعية ال�شارقة اخلريية خالل اخلم�س �سنوات ( )2019-2015بلغت
 720مليون درهم �إماراتي ( 196مليون دوالر �أمريكي)  .

ال�سنغال؛ و يعد ن�شاط كفالة االيتام ثاين �أهم امل�شاريع اخلريية للجمعية ،حيث
تكفلت اجلمعية مبا يقرب من � 28ألف يتيم يف  25دولة من دول العامل بقيمة
 37مليون درهم �إماراتي ( 10مليون دوالر �أمريكي)� ،إ�ضافة �إىل متويل م�شاريع
حفر  9600بئر ملياه ال�شرب ،وبناء  158ف�صل مدر�سي ،وغريها من امل�شاريع
اخلريية.

الفلبين
)%3.4( 1.3

السنغال
)%4.5( 1.7
بنغالديش
)%10.4( 3.9

الهند
)%15.5( 5.8

أخرى
)%29.7( 11.2

موريتانيا
)%5.4( 2.0

النيجر
)%3.8( 1.4

غانا
)%4.4( 1.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

وجهت اجلمعية ن�سبة  57.3يف املئة من �إجمايل م�ساعداتها اخلارجية املقدمة
َّ
عام  2019لتمويل برامج تنموية ،يف حني ح�صل قطاع امل�ساعدات اخلريية
على  40.5يف املئة منها ،بينما مت تخ�صي�ص الن�سبة املتبقية لدعم امل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ يف عدد من الدول.
ويعد من �أبرز م�شاريع جمعية ال�شارقة خالل العام  ،2019بناء ما يقرب من
 1000م�سجد ًا حول العامل ،بقيمة  41.0مليون درهم �إماراتي ( 11.2مليون
دوالر �أمريكي) ،منها على �سبيل املثال :بناء  421م�سجد ًا يف الهند ،و 149م�سجد ًا
يف بنجالدي�ش ،و 47م�سجد ًا يف م�صر ،و 98م�سجد ًا يف غانا ،و 146م�سجد ًا يف

السودان
)%4.6( 1.7

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 11

)%36.6( 13.8

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%34.5( 13.0

القضاء على الفقر

بادرت جمعية الشارقة الخيرية بإرسال إمدادات اإلغاثة للمتضررين من
الفيضانات في السودان
المصدر :جمعية الشارقة الخيرية

هدف 6

)%21.1( 8.0

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 4

التعليم الجيد

)%4.1( 1.5

هدف 3

)%2.9( 1.1

هدف 2

)%0.8( 0.3

الصحة الجيدة والرفاة
القضاء التام على الجوع

المجموع الكلي

37.7

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :35المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%69.8( 17.9

االستدامة في العمل الخيري واإلنساني والثقافي لبناء مجتمعات
تسودها السماحة والسعادة

خيرية

)%29.4( 7.6

)%0.8( 0.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%99.1( 17.7

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%97.2( 0.2

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%55.3( 4.2

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%0.5( 0.1

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%2.8( 0.005

التعليم الديني
)%28.9( 2.2
البرامج الموسمية
)%15.5( 1.2

الرعاية الصحية األساسية
)%0.4( 0.1

المنشآت الدينية
)%0.3( 0.02

تعتبر جمعية دار البر من أوائل الجمعيات الخيرية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث أنشئت بإمارة دبي
عام 1979م ،وتتلخص أهدافها في إقامة مشاريع خيرية ووقفية تحقق االستدامة المجتمعية ،وتحفيظ
كتاب الله وتالوته وتجويده ونشره وتعزيز الوعي الثقافي بسماحة الدين اإلسالمي ،وتمكين واشراك
ً
تنمية
المرأة في العمل الخيري واإلنساني والثقافي ،وضمان جودة الخدمات المقدمة إلسعاد المتعاملين
ً
ً
تطويرا لبيئة العمليات.
وتطويرا للموارد المالية ،وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار لدى الموارد البشرية

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
فلسطين
)%3.9( 1.0
مصر
)%10.3( 2.6
السودان
)%16.2( 4.1

الهند
)%3.6( 0.9

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من جمعية دار الرب خالل عام ،2019
قيمة  94.2مليون درهم �إماراتي ( 25.6مليون دوالر �أمريكي) ،و�ش ّكلت امل�ساعدات
التنموية �أكرث من ثلثي تلك امل�ساعدات ( 69.8يف املئة) بقيمة  66مليون درهم
�إماراتي ( 18مليون دوالر �أمريكي) ،بينما بلغ ن�صيب امل�ساعدات اخلريية
 29.4يف املئة منها  .وتوزعت امل�ساعدات على  44دولة من دول العامل ،منها
 20دولة من دول العامل الأقل منو ًا التي مت تخ�صي�ص  60يف املئة من امل�ساعدات
لها ،خا�صة كل من :ال�سودان ،والنيجر ،وبنني ،وبوركينافا�سو ،وال�صومال؛ ويعد
ذلك ا�ستمرار ًا للنهج الذي اتخذته اجلمعية منذ �سنوات بالرتكيز ب�شكل خا�ص 
على دعم تلبية احتياجات الفئات املعوزة واله�شة يف البلدان الأقل منو ًا  .

كما يعد الن�شاط اخلريي كفالة االيتام من �أهم الأن�شطة التي قامت بها جمعية
دار الرب يف عام  ،2019يف عدد  19دولة من دول العامل ،بقيمة  26مليون درهم

مالي
)%3.6( 0.9

�إماراتي ( 7مليون دوالر �أمريكي) ،خا�صة بدول :ال�سودان ،و�أوغندا ،وفل�سطني،
وم�صر ،وموريتانيا ،وال�سنغال؛ �إ�ضافة �إىل تقدمي الدعم للمعلمني والطالب يف
 27دولة ،وامل�ساعدات النقدية ،والعينية ،واالجتماعية للأفراد والأ�سر يف عدد
 32دولة بقيمة  15مليون درهم �إماراتي ( 4مليون دوالر �أمريكي).

بوركينا فاسو
)%3.6( 0.9
أوغندا
)%4.4( 1.1

إندونسيا
)%5.3( 1.4

مت تخ�صي�ص  جزء كبري من امل�ساعدات املقدمة من جمعية دار الرب يف عام
 ،2019بن�سبة  41.2يف املئة وبقيمة  39مليون درهم �إماراتي ( 11مليون
دوالر �أمريكي) نحو تنفيذ جمموعة من امل�شاريع التنموية االقت�صادية يف عدد
 29دولة؛ ومن �أهم تلك امل�شاريع :توفري ممُ َ كنات توليد الدخل للأ�سر الفقرية
كتميلك املزارع ،وتربية املا�شية ،وتوفري ماكينات خياطة ،وحمالت ،وغريه من
الأن�شطة .وتعد كل من النيجر ،وم�صر ،وبنني ،وال�سودان ،والهند ،و�ساح العاج من
�أهم الدول التي مت تنفيذ تلك امل�شاريع التنموية بها .

النيجر
)%10.2( 2.6

أخرى
)%33.3( 8.5

بنين
)%5.7( 1.5

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 1

)%86.2( 22.1

القضاء على الفقر

هدف 11

)%13.2( 3.4

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%0.4( 0.1

هدف 3

)%0.3( 0.1

هدف 2

)%0.02( 0.005

المياه النظيفة والنظافة الصحية

تعمل جمعية دار البر على دعم مشاريع إمداد المياه في مالي.
المصدر :جمعية دار البر

الصحة الجيدة والرفاة
القضاء التام على الجوع

المجموع الكلي

25.6

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :36المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

خيرية

تنموية

)%33.4( 6.5

إنشاء المشاريع الخيرية ،واإلنسانية المستدامة ،لمجتمعات آمنة
وسعيدة

)%66.6( 12.9

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%17.2( 3.3

المنشآت الدينية
)%57.0( 11.1

مرافق التعليم والتدريب
)%8.5( 1.6

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%6.4( 1.2

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%4.7( 0.9

التعليم الديني
)%3.2( 0.6

الخدمات الطبية
)%3.1( 0.6

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تأسست جمعية دبي الخيرية عام  ،1994وهي مؤسسة غير حكومية تعمل على توفير المساعدات اإلنسانية
والخيرية ،سواء داخل دولة اإلمارات أو خارجها؛ وال تزال جمعية دبي الخيرية تواصل مسيرتها اإلنسانية في
ً
ً
ووفقا ألعلى معايير
عاما من التميز ،ضمن منظومة عمليات إدارية ابتكارية،
نشر وعمل الخير ،على مدار 25
الجودة.

قيرغيزستان
)%6.1( 1.2

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها جمعية دبي اخلريية خالل عام
 ،2019ما يقرب من  71.3مليون درهم �إماراتي ( 19.4مليون دوالر �أمريكي)؛
ومت توزيع �أكرث من ن�صف قيمة تلك امل�ساعدات ( 55.5يف املئة) ل�صالح  22دولة
من الدول الأقل منو ًا ،بينما كان ن�صيب  11دولة من ال�شريحة الدنيا من متو�سط
الدخل  41يف املائة من �أ�صل  37دولة حول العامل �شملها توزيع تلك امل�ساعدات
خالل العام  .
و�شهد عام  ،2019ا�ستمرار ًا لتوجه جمعية دبي اخلريية يف تخ�صي�ص اجلزء
الأكرب من م�ساعدتها اخلارجية نحو الأن�شطة وامل�شاريع اخلريية ،حيث حازت تلك
امل�ساعدات على �أكرث من الثلثني من قيمة امل�ساعدات ( 66.6يف املئة)؛ وتركزت
يف بناء امل�ساجد ،وامل�شاريع ذات الطابع الديني والثقايف ،واخلدمات االجتماعية
الأ�سا�سية .ومن جهة �أخرى ،تركزت امل�ساعدات التنموية يف �أربعة جماالت رئي�سية
كاخلدمات الطبية ،وتوفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية ،وم�شاريع الأ�سر
املنتجة ،و�أخري ًا م�شاريع دعم التعليم ،التي �شملت توفري امل�ستلزمات املدر�سية
للطالب من حقائب مدر�سية ،وزي مدر�سي وغريه.

مصر
)%2.7( 0.5
النيجر
)%6.2( 1.2
مالي
)%13.2( 2.6
الهند
)%22.3( 4.3

إندونسيا
)%3.4( 0.7

بوركينا فاسو
)%4.3( 0.8

مالوي
)%7.3( 1.4

إعادة تأهيل المساجد في الهند.
المصدر :جمعية دبي الخيرية

غينيا
)%3.9( 0.8

أخرى
)%23.0( 4.5

أوغندا
)%7.6( 1.5

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 11

)%60.2( 11.7

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%17.2( 3.3

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 1

القضاء على الفقر

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

)%11.1( 2.2
)%8.5( 1.6
)%3.1( 0.6

المجموع الكلي

19.4

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :37المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%94.9( 17.4

)%5.1( 0.9

خدمات الدعم والتنسيق
)%85.5( 14.9

التغذية األساسية
)%100.0( 0.9

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%14.5( 2.5

بناء الشراكات إليجاد حلول للتحديات ،التي تواجهة قطاع العمل
اإلنساني الدولي

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

استطاعت المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية بدبي منذ انشائها في العام  ،2007في أن تحقق العديد
من األهداف :كتعزيز مكانة إمارة دبي كمركز للمساعدات اإلنسانية الطارئة ،والقدرة على مواجهة
الكوارث عن طريق توفير البنية اللوجستية األساسية ،والتسهيالت ،والخدمات الالزمة لمؤسسات
ً
انطالقا من موقعها في المدينة.
الخدمات اإلنسانية لتمكينها من تحقيق أغراضها في جميع أنحاء العالم،
إضافة إلى توفير القدرة على االستجابة السريعة ،والفعالة في حاالت الكوارث والطوارئ ،وتوفير جهود
اإلغاثة المنظمة والمطلوبة إلى من يحتاجها على المستوى الدولي.

النيجر
)%2.9( 0.5

بنغالديش
)%2.2( 0.4

بلغت قيمة امل�ساعدات التي قدمتها املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية  67.3مليون
درهم �إماراتي ( 18.3مليون دوالر �أمريكي) يف العام  ،2019مبعدل منو  38يف
املئة مقارنة بالعام 2018؛ وقد تركزت امل�ساعدات ب�صفة رئي�سية بن�سبة  95يف
املئة يف امل�ساعدات الإن�سانية بقيمة  64مليون درهم �إماراتي ( 17مليون دوالر
امريكي) ،والن�سبة املتبقية كانت ل�صالح امل�ساعدات التنموية .

نيجيريا
)%0.6( 0.1

دول متعددة (عالمي)
)%81.2( 14.9

زمبابوي
)%1.3( 0.2
موزامبيق
)%11.8( 2.2

ويعد القطاع الفرعي تقدمي خدمات الدعم والتن�سيق من �أهم القطاعات ،التي
ا�ستحوذت على امل�ساعدات املقدمة من املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف
العام  2019بقيمة  55مليون درهم �إماراتي ( 15مليون دوالر �أمريكي) وبن�سبة
 81يف املئة؛ بينما ا�ستحوذ القطاع الفرعي تقدمي مواد اغاثية متنوعة يف حاالت
الطوارئ الإن�سانية ،والقطاع توفري التغذية الأ�سا�سية على الن�سب املتبقية 13.7يف
املئة و 5.1يف املئة على التوايل  .

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 2

)%40.4( 7.4

القضاء التام على الجوع

تسهم المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية في دعم عمليات االستجابة اإلنسانية
المقدمة خالل حاالت الطوارئ.
المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية

هدف 1

)%22.2( 4.1

القضاء على الفقر

هدف 10

)%16.9( 3.1

الحد من أوجه عدم المساواة
ّ

هدف 3

)%14.2( 2.6

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

التعليم الجيد

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%5.8( 1.1
)%0.5( 0.1

المجموع الكلي

18.3

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :38المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%76.3( 13.3

)%0.3( 0.1

مرافق التعليم والتدريب
)%72.0( 9.6

أحد روافد العمل الخيري لدولة اإلمارات العربية المتحدة على المستوى
المحلي ،واإلقليمي ،والدولي

خيرية

)%23.4( 4.1
التعليم الديني
)%94.0( 3.8

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100.0( 0.1

التعليم العالي
)%17.9( 2.4

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%3.0( 0.1

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%8.7( 1.2

البرامج الموسمية
)%1.6( 0.1

الخدمات الطبية
)%0.8( 0.1

المنشآت الدينية
)%1.4( 0.1

الالمركزية ودعم الحكومات الوطنية الفرعية
)%0.4( 0.1

تشتهر هيئة آل مكتوم الخيرية منذ تأسيسها في عام  ،1997بإنجازاتها في قطاع التعليم؛ والمساهمة
في سد احتياجات المجتمعات ،واالهتمام بالقطاع الصحي ،واالهتمام باالشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،
وتقديم االغاثات والمساعدات الطبية في حاالت الطوارئ والكوارث.

أخرى
)%0.3( 0.04

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تشاد
)%3.2( 0.6

كوسوفو
)%3.3( 0.6

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها هيئة �آل مكتوم اخلريية  64.1مليون
درهم �إماراتي ( 17.4مليون دوالر) يف عام  ،2019وتركزت امل�ساعدات ب�صفة
رئي�سية يف امل�شاريع التنموية بن�سبة  76.3يف املئة بقيمة  49مليون درهم �إماراتي
( 13مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�شاريع اخلريية بن�سبة  23.4يف املئة ،بقيمة
 15مليون درهم �إماراتي ( 4مليون دوالر �أمريكي) .

�إ�ضافة �إىل تقدمي الدعم املايل لعدد من املراكز الثقافية الإ�سالمية ،التي توفر
التعليم الديني؛ كذلك تقدمي الدعم ال�سنوي لعدد من اجلامعات كجامعة افريقيا
العاملية ،وكلية �آل مكتوم للتعليم العايل يف ا�سكتلندا.

السودان
)%15.8( 2.8

إثيوبيا
)%5.7( 1.0

رواندا
)%3.0( 0.5

كينيا
)%3.0( 0.5

ومت توجيه �أكرث من ن�صف تلك امل�ساعدات ( 55.9يف املئة) ل�صالح فئة الدول
الأقل منو ًا بقيمة  36مليون درهم �إماراتي ( 10مليون دوالر �أمريكي)؛ وتعد
ال�سودان من �أهم الدول املتلقية للم�ساعدات من الهيئة يف فئة الدول الأقل منو ًا
بقيمة  10مليون درهم �إماراتي ( 3مليون دوالر �أمريكي) ،ويف املرتبة الثانية
اثيوبيا بقيمة  4مليون درهم �إماراتي ( 1مليون دوالر �أمريكي) ،ثم ت�شاد ،والكونغو
الدميوقراطية .
والتزام ًا من هيئة �آل مكتوم نحو الريادة يف امل�ساهمة يف م�شاريع التعليم التي
تنفذها امل�ساعدات الإماراتية ،فقد خ�ص�صت الهيئة �أكرث من  90يف املئة من
م�شاريعها يف عام  ،2019نحو خدمة قطاع التعليم يف  28دولة من دول العامل
بقيمة  58مليون درهم ( 16مليون دوالر �أمريكي) ،من خالل امل�ساهمة يف مرافق
التعليم والتدريب ،وتوفري امليزانيات الت�شغلية ل�ضمان ا�ستمرار �سري العملية
التعليمية للمدار�س؛ التي ت�شرف عليها الهيئة يف عدد من الدول خا�صة بال�سودان،
وال�صومال ،والكنغو  ،وجنوب ال�سودان ،وال�صومال ،والنيجر ،ورواندا ،وكينا،
وغريها من الدول  .

النيجر
)%2.9( 0.5

أخرى
)%54.2( 9.4

الكونغو الديمقراطية
)%3.1( 0.5

تنزانيا
)%2.9( 0.5

موزامبيق
)%2.9( 0.5

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 4

)%68.6( 12.0

التعليم الجيد

هدف 11

استفاد آالف الطالب في كينيا من مبادرات هيئة آل مكتوم الخيرية.
المصدر :هيئة آل مكتوم الخيرية

)%22.7( 4.0

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%7.1( 1.2

هدف 1

)%1.0( 0.2

هدف 3

)%0.6( 0.1

هدف 2

)%0.1( 0.02

القضاء على الفقر
الصحة الجيدة والرفاة
القضاء التام على الجوع

المجموع الكلي

17.4

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :39المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%40.5( 5.2

المساهمة في تحقيق المبادئ اإلنسانية السامية ،من خالل تقديم
المساعدات للمحتاجين على أرض الدولة وخارجها

خيرية

)%56.1( 7.3

)%3.3( 0.4

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%33.4( 1.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%81.1( 0.3

البرامج الموسمية
)%69.1( 5.0

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%26.6( 1.4

االيواء والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%18.9( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%10.9( 0.8

الخدمات الطبية
)%17.3( 0.9

المنشآت الدينية
)%10.1( 0.7

مرافق التعليم والتدريب
)%16.4( 0.9

التعليم الديني
)%9.8( 0.7

تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
)%3.6( 0.2

أصبحت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية ،خالل سنوات قليلة إحدى
المؤسسات الفاعلة في مجال العمل الخيري واإلنساني على المستويين الداخلي والخارجي .ومنذ
إشهارها في عام  1997أخذت على عاتقها أن تصل بأياديها البيضاء إلى من تستطيع الوصول إليه من
المحتاجين ،سواء كانوا بدولة اإلمارات أو خارجها.

ويف جمال امل�شاريع التنموية ،مت تقدمي م�ساعدات من امل�ؤ�س�سة بقيمة  19مليون
درهم �إماراتي ( 5مليون دوالر �أمريكي) خالل عام  ،2019لعدد  26دولة من
دول العامل؛ تركزت يف �أن�شطة توفري �إمدادات ال�شرب الأ�سا�سية ،واخلدمات
الطبية ،وتطوير مرافق تعليمية ،وتطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وغريها
من املجاالت .

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

قيرغيزستان
)%3.8( 0.5

بلغت قيمة امل�ساعدات التي قدمتها م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،خالل عام  47.5 ،2019مليون درهم �إماراتي ( 12.9مليون
دوالر �أمريكي) .وقد متيزت امل�ساعدات املقدمة ب�أنها ذات انت�شار جغرايف كبري؛
فقد توزعت على ما يقرب من  65دولة من دول العامل ،منها  20دولة يف �شريحة
الدول الأقل منو ًا ،و 20دولة يف ال�شريحة الدنيا من متو�سط الدخل .وتعد كل من
طاجيك�ستان ،و�أفغان�ستان ،و�أوغندا ،وكازاخ�ستان ،وم�صر من �أهم الدول املتلقية
للم�ساعدات من امل�ؤ�س�سة خالل عام  .2019
وتو َّزعت اجلهود الدولية ،التي بذلتها امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2019ب�أكرث من ن�صف
قيمتها خالل عام  56( 2019يف املائة) بقيمة  27مليون درهم �إماراتي ( 7مليون
دوالر �أمريكي) على امل�ساعدات اخلريية ،التي �شملت تقدمي برامج مو�سمية خالل
�شهر رم�ضان الكرمي ،يف العديد من دول العامل :كتنزانيا ،وزميبابوي ،والتفيا،
و�أجنوال ،وبنجالدي�ش و�أندون�سيا ،وغريها من دول العامل؛ كما مت تقدمي الدعم
لعدد من املن�ش�أت التي تقدم اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية  .

أخرى
)%2.8( 0.1

كازاخستان
)%5.0( 0.6

طاجيكستان
)%13.7( 1.8

مصر
)%4.7( 0.6

أفغانستان
)%6.8( 0.9
باكستان
)%4.1( 0.5

تشاد
)%4.1( 0.5
أخرى
)%43.7( 5.6
أوغندا
)%5.3( 0.7

وزع مسؤولو سفارة اإلمارات في باكستان الحقائب المدرسية على طالب مدرسة
محمد بن راشد آل مكتوم االبتدائية في قرية هاتيان باال بمظفر آباد.
المصدر :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية

بنين
)%4.5( 0.6

البرازيل
)%4.4( 0.6

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 11

)%50.0( 6.5

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%20.2( 2.6

القضاء على الفقر

هدف 6

)%13.5( 1.7

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

التعليم الجيد

)%8.1( 1.0
)%6.7( 0.9

هدف 8

)%1.5( 0.2

هدف 7

)%0.1( 0.01

العمل الالئق ونمو االقتصاد
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

المجموع الكلي

12.9

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :41المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%52.5( 5.2

تنفيذ العديد من المبادرات المتنوعة لمعالجة مشكلة الفقر

خيرية

)%40.8( 4.0

)%6.6( 0.7

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%42.1( 2.2

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%73.8( 0.5

المنشآت الدينية
)%41.6( 1.7

مرافق التعليم والتدريب
)%36.0( 1.9

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%22.0( 0.1

التعليم الديني
)%26.1( 1.1

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%11.7( 0.6

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4.2( 0.03

البرامج الموسمية
)%25.0( 1.0
الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%7.3( 0.3

البنية التحتية األساسية لقطاع الصحة
)%7.0( 0.4
الخدمات الطبية
)%3.1( 0.2

تأسس "بيت الشارقة الخيري" عام  1996كوقف خيري ،يهدف إلى دعم األسر والمجتمعات الفقيرة،
ً
عاما ركز مساعداته الخارجية نحو تنفيذ األعمال الخيرية ،واالستجابة
وخالل مسيرته التي تخطت أكثر من 20
ً
نموا.
اإلنسانية ،وإتاحة الخدمات االجتماعية األساسية في العديد من دول العالم خاصة الدول األقل

�شهدت امل�ساعدات اخلارجية املقدمة من بيت ال�شارقة اخلريي خالل عام
 2019بقيمة  36.3مليون درهم �إماراتي ( 9.9مليون دوالر �أمريكي) معد ًال للنمو
بلغ  26يف املئة مقارنة بامل�ساعدات املقدمة يف عام 2018؛ وات�ساق ًا مع الأهداف
الت�شغيلية مل�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي ،فقد مت تخ�صي�ص   44.7يف املئة من
قيمة تلك امل�ساعدات لدعم  10دول من الدول الأقل منو ًا بقيمة  16.2مليون
درهم �إماراتي ( 4.4مليون دوالر �أمريكي)  .

حسب الدولة

التعليم في الطفولة المبكرة
)%0.1( 0.005

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
لبنان
)%7.0( 0.7

ميانمار
)%6.9( 0.7

تشاد
)%9.4( 0.9

كمبوديا
)%3.5( 0.3

أوغندا
)%20.6( 2.0

إندونسيا
)%8.9( 0.9

الهند
)%15.4( 1.5

ومت توجيه �أكرث من ن�صف هذه املنح ،بن�سبة  52.3يف املئة� ،إىل متويل م�شروعات
يف قطاع اخلدمات االجتماعية ،ككفالة االيتام يف عدد ثمان دول من دول العامل:
كت�شاد ،و�أوغندا ،ولبنان ،وميامنار؛ و�أي�ضا ،توفري امل�ساعدات النقدية والعينية
االجتماعية للأفراد والأ�سر ،وتنفيذ برامج توزيع حلوم الأ�ضاحي ،وبناء وترميم
م�ساجد ،ودعم م�شاريع �أدوات توليد الدخل والأ�سر املنتجة .
كما مت توجيه م�ساعدات بقيمة  10.7مليون درهم �إماراتي ( 2.9مليون دوالر
�أمريكي) ،من امل�ساعدات املقدمة من بيت ال�شارقة اخلريي لقطاع التعليم يف عام
 ،2019يف عدد  14دولة من دول العامل؛ �إ�ضافة �إىل تنفيذ برامج متعددة (عدد
دول يف �إفريقيا) ،وتركزت امل�شاريع التعليمية يف بناء وترميم الف�صول الدرا�سية،
ودعم العملية التعليمية ،ودعم مراكز تخفيظ القر�آن الكرمي ،ورعاية االئمة
وطالب العلم ال�شرعي ،واملراكز الإ�سالمية.

البوسنة والهرسك
)%3.6( 0.4

أخرى
)%12.3( 1.2

إثيوبيا
)%2.2( 0.2

كينيا
)%10.1( 1.0

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

وزع بيت الشارقة الخيري بالتعاون مع سفارة اإلمارات في أوكرانيا حقائب مدرسية
على أطفال أيتام في مدينة بولتافا.
المصدر :مؤسسة بيت الشارقة الخيري

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 11

)%37.9( 3.7

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%26.6( 2.6

القضاء على الفقر

هدف 4

)%19.0( 1.9

التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%10.2( 1.0
)%6.1( 0.6
)%0.3( 0.03

المجموع الكلي

9.9

مليون دوالر أمريكي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2018

خيرية

تنموية

)%56.7( 5.0

بذل الجهد لتحقيق الرعاية المستمرة لألسر المتعففة ،وتخفيف أعباء
الحياة عنهم

)%43.3( 3.8

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%59.7( 3.0

المنشآت الدينية
)%76.3( 2.9

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%27.5( 1.4

التعليم الديني
)%12.1( 0.5

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%10.6( 0.5

البرامج الموسمية
)%7.4( 0.3

مرافق التعليم والتدريب
)%1.6( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%4.3( 0.2

الخدمات الطبية
)%0.5( 0.02

تعد جمعية الرحمة لألعمال الخيرية ،من أقدم المؤسسات التطوعية والخيرية في دولة اإلمارات
العربية المتحدة – تم إشهار الرحمة لألعمال الخيرية في ديسمبر  1988باسم (لجنة الزكاة والصدقات)،
وفي شهر مايو  2004تم تغير اسمها إلى (الرحمة لألعمال الخيرية) لتواكب حاجات الناس المختلفة
ً
قاصرا علي بذل الزكاة والصدقات فحسب
فى تنفيذ وإقامة المشاريع المتنوعة؛ حيث لم يعد عملها
بل تعدت إلى غير ذلك من إقامة المدارس ،ودور األيتام ،وبناء المساجد ،وحفر اآلبار ،وكفالة األيتام،
والطالب وذوي االحتياجات الخاصة ،واألسر الفقيرة.

بلغت قيمة امل�ساعدات املقدمة من جمعية الرحمة اخلريية  32.3مليون درهم
( 8.8مليون دوالر �أمريكي) يف عام  ،2019منها م�ساعدات تنموية بن�سبة
 57يف املائة ،وم�ساعدات خريية بن�سبة  43يف املئة  .وقد توزعت امل�ساعدات
ب�صفة رئي�سية على ثالث دول ،ي�أتي يف مقدمتها امل�ساعدات املقدمة لأوغندا
بن�سبة  46يف املئة وبقيمة  14.9مليون درهم �إماراتي ( 4مليون دوالر �أمريكي)،
وامل�ساعدات املقدمة �إىل �أندون�سيا بن�سبة  24.6يف املئة بقيمة  7.9مليون درهم
�إماراتي 2.2( ،مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�ساعدات املقدمة �إىل الهند بن�سبة
 13.7يف املئة بقيمة  4.4مليون درهم �إماراتي ( 1.2مليون دوالر �أمريكي)،
بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات مقدمة لربامج يف دول متعددة (عاملي) بقيمة  5مليون
درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي)  .
ويعد جمال خدمات الرعاية االجتماعية من �أهم جماالت امل�ساعدات التي قدمتها
اجلمعية يف عام  ،2019الذي ت�ضمن بناء دور �أيتام يف �أوغندا ،وكفالة �أيتام
يف الهند ،واندون�سيا ،و�أوغندا ،بقيمة  10.9مليون درهم ( 3.0مليون دوالر
�أمريكي)؛ كما مت بناء عدد من املن�ش�أت الدينية كبناء امل�ساجد و�صيانتها و�إ�ضافة
ملحقات لها بقيمة  10.7مليون درهم �إماراتي ( 2.9مليون دوالر �أمريكي)،
وتنفيذ عدد من الربامج املو�سمية ك�إفطار ال�صائم واال�ضاحي ،ودعم برامج
اال�سر املنتجة ،وكفالة الأ�سر الفقرية .
ويف جمال امل�شاريع التنموية التي نفذتها اجلمعية يف عام  ،2019مت توفري
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية عن طريق تو�صيل م�ضخات ،وحفر جمموعة من
االبار ،يف كل من الهند و�أوغندا .ويف جمال التعليم ،مت بناء عدد من الف�صول

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

الدرا�سية يف كل من �إندون�سيا ،و�أوغندا� ،إ�ضافة �إىل تويف اخلدمات الطبية من
خالل بناء عيادة طبية يف �إندون�سيا .

أوغندا
)%46.1( 4.0
إندونسيا
)%24.6( 2.2

دول متعددة (عالمي)
)%15.6( 1.4

الهند
)%13.7( 1.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 11

)%41.4( 3.6

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 1

)%35.7( 3.1

القضاء على الفقر

هدف 17

وزعت جمعية الرحمة لألعمال الخيرية مالبس في أوغندا.
المصدر :جمعية الرحمة لألعمال الخيرية

)%15.6( 1.4

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

)%6.0( 0.5

هدف 4

)%0.9( 0.1

هدف 3

)%0.3( 0.02

التعليم الجيد
الصحة الجيدة والرفاة

المجموع الكلي

8.8

مليون دوالر أمريكي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%67.0( 5.2

حشد الجهود اإلنسانية ،من أجل مساعدة األطفال والمستضعفين
والمحتاجين وعائالتهم في العالم

خيرية

)%1.4( 0.1

)%31.6( 2.4

الخدمات الطبية
)%83.2( 4.3

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%78.5( 1.9

التعليم اإلبتدائي
)%10.7( 0.6

إعادة اإلعمار والتأهيل في حاالت الطوارئ
)%8.8( 0.2

تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
)%5.9( 0.3

األمن والحماية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%8.2( 0.2

مرافق التعليم والتدريب
)%0.3( 0.01

المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4.5( 0.1

تم اإلعالن عن مؤسسة القلب الكبير ،كهيئة مكتملة األركان في العام  ،2015حيث بدأت نشاطها في
عام  2013كحملة لجمع التبرعات ،قبل أن تتحول إلى مؤسسة؛ وتتركز جهودها اإلنسانية بصفة رئيسية
من أجل مساعدة األطفال ،والمستضعفين ،والمحتاجين ،وعائالتهم خارج دولة اإلمارات .وتتمثل رسالة
ً
ً
ً
ملموسا في أكثر
دعما
احتياجا للدعم ،حيث قدمت
مؤسسة القلب الكبير في العمل بالمناطق األكثر
من عشرة دول منها لبنان ،وفلسطين ،واألردن ،والعراق ،وسوريا ،وماليزيا.

التعليم الديني
)%100.0( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
لبنان
)%4.5( 0.3

فلسطين
)%12.9( 1.0

سورية
)%7.8( 0.6
العراق
)%0.4( 0.3

باكستان
)%0.4( 0.03

خالل عام  2019قدمت م�ؤ�س�سة القلب الكبري ،م�ساعدات خارجية بقيمة
 28.4مليون درهم �إماراتي ( 7.7مليون دوالر �أمريكي)؛ وخ�ص�صت امل�ؤ�س�سة
 67يف املئة من �إجمايل مدفوعاتها املقدمة خالل عام  2019لتمويل م�شروعات
تنموية ،بينما قدمت الن�سبة املتبقية كم�ساعدات �إن�سانية .
وقد متكنت م�ؤ�س�سة القلب الكبري من تنفيذ م�ساعداتها ،من خالل التعاون مع
العديد من امل�ؤ�س�سات يف الدول امل�ستفيدة منها على �سبيل املثال :املعهد القومي
للأورام م�صر ،الذي ا�ستحوذ على �أكرث من ثلث مدفوعات امل�ؤ�س�سة ( 35.5يف
املئة) يف العام  2019بقيمة  10.0مليون درهم ( 3.0مليون دوالر �أمريكي)،
كما مت التعاون مع املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني لتقدمي
م�ساعدات يف �سورية ،والأردن ،وكينيا؛ و�أي�ضا ،التعاون مع برنامج االغذيةالعاملي
يف موزمبيق ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي مب�صر ،وم�ؤ�س�سة جمدي يعقوب يف
م�صر ،والعديد من اجلمعيات اخلريية يف لبنان ،والعراق ،وباك�ستان ،وفل�سطني،
وغريها من املنظمات واجلمعيات .

األردن
)%6.2( 0.2

مصر
)%61.6( 4.8

الهند
)%1.4( 0.1
الكونغو
)%3.2( 0.2

كينيا
)%0.4( 0.03
موزامبيق
)%1.4( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

إنشاء مدرسة القلب الكبير لألطفال ذوي اإلعاقات السمعية في فلسطين.
المصدر :مؤسسة القلب الكبير

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 3

)%55.7( 4.3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 4

)%32.1( 2.5

التعليم الجيد

هدف 11

)%4.2( 0.3

هدف 8

)%3.9( 0.3

مدن ومجتمعات محلية مستدامة
العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 16

السالم والعدل والمؤسسات القوية

هدف 2

القضاء التام على الجوع

)%2.6( 0.2
)%1.4( 0.1

المجموع الكلي

7.7

مليون دوالر أمريكي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%98.1( 6.3

مبادرة إكسبو اليف

توحيد الجهود العالمية لبناء مستقبل مستدام في اإلمارات والعالم

)%1.9( 0.1

التنمية الزراعية
)%10.1( 0.6

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
)%5.7( 0.4

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%50.0( 0.06

الطاقة الشمسية
)%9.8( 0.6

الوسطاء الماليين غير الرسميين وشبه الرسميين
)%5.5( 0.3

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%50.0( 0.06

مهارات الحياة األساسية للشباب والكبار
)%7.5( 0.5

أخرى
)%61.5( 3.9

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

ً
ً
محوريا في دعم الجهود
دورا
يؤدي «إكسبو اليف» ،برنامج االبتكار والشراكة التابع إلكسبو  2020دبي
المبذولة لتعزيز االستدامة ،من خالل توفير التمويل والتوجيه والترويج للحلول اإلبداعية ،التي من
شأنها تحسين حياة الناس والحفاظ على الكوكب الذي نعيش عليه.

مصر
)%4.6( 0.3
نيجيريا
)%6.2( 0.4

بنغالديش
)%4.0( 0.3

خالل عام  2019قدمت مبادرة "�إك�سبو اليف" مدفوعات بقيمة  23.8مليون
درهم �إماراتي ( 6.5مليون دوالر �أمريكي) مبعدل منو  11يف املئة مقارنة
بعام  2018لتوفري متويل ت�أ�سي�سي مل�شاريع مبتكرة يف  46دولة مبختلف �أرجاء
العامل؛ من بينها م�شروعات �سيجرى تنفيذها يف ك ّل من :اململكة املتحدة ،وكينيا،
ونيجرييا ورواندا وم�صر ،وال�سويد ،وبنجالدي�ش .
ويعد قطاع ال�صحة من �أهم القطاعات ،التي مت متويل �أفكار م�شاريع جديدة بها
كم�شاريع �إن�شاء نظام ت�صوير �شبكي ،وتوفري معدات مبتكرة لتعقيم الأدوات الطبية
يف حاالت اجلراحة ،وتوفري تطبيق يعمل كمن�صة �أكرث كفاءة وفعالية من الأ�ساليب
التقليدية لو�ضع خطط رعاية �أ�صحاب الهمم ،وغريها من امل�شاريع ال�صحية .ويف
قطاع الزراعة مت متويل مبادرات مبتكرة يف االر�شاد الزراعي للمزارعني يف الدول
النامية؛ و�أي�ضا متويل مبادرات للم�ساعدة يف التنب�ؤات املناخية اال�ستوائية ل�صغار
املزارعني با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لزيادة الإنتاجية وتعظيم
ا�ستخدام املوارد ،وزيادة الو�صول �إىل التنب�ؤات اجلوية عالية اجلودة .

المغرب
)%1.7( 0.1

الهند
)%2.3( 0.1

كينيا
)%7.3( 0.5

كولومبيا
)%3.9( 0.2
إكوادور
)%2.3( 0.1

رواندا
)%5.8( 0.4
البرازيل
)%3.5( 0.2

أخرى
)%58.4( 3.8

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 2

)%20.2( 1.3

هدف 4

)%20.2( 1.3

القضاء التام على الجوع
التعليم الجيد

ساهم برنامج اكسبو اليف للمنح المخصصة لالبتكار المؤثر في دعم
الحلول والتقنيات الالمركزية إلدارة النفايات في الهند من خالل شركة
كبادي واال كونيكت.
المصدر :مبادرة اكسبو اليف

هدف 3

)%19.4( 1.3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 8

)%16.2( 1.0

العمل الالئق ونمو االقتصاد

هدف 7

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 15

الحياة في البرّ

)%10.5( 0.7
)%5.6( 0.4
)%3.1( 0.2

هدف 1

)%1.7( 0.1

هدف 13

)%1.6( 0.1

القضاء على الفقر
العمل المناخي

هدف 9

)%0.8( 0.1

هدف 11

)%0.8( 0.1

الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المجموع الكلي

6.5

مليون دوالر أمريكي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%20.8( 1.3

)%0.4( 0.03

مرافق التعليم والتدريب
)%67.0( 0.9

تنفيذ برامج ومشاريع خيرية مستدامة ،تعنى بتحسين قطاعات الرعاية
الصحية والتعليم
تحرص مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ،منذ تأسيسها في العام ،1992
ً
احتراما لحقوق
على تقديم المساعدات لجميع الشعوب ،دون التمييز بين جنس أو عرق أو دين أو لون
ً
وصونا لكرامته .وتعمل المؤسسة على االستثمار في رأس المال البشري ،من خالل تبني نهج
اإلنسان
إبداعي مبتكر يسهم في تعزيز القدرات ونقل المعرفة ،لتحسين جودة الحياة .كما تعمل مع شركائها
ً
عالميا ،مع
والمجتمع الدولي بكفاءة ومهنية ،بما ينسجم مع الدور االنساني الفاعل لدولة االمارات
االلتزام بمبادئ النزاهة والشفافية.

خيرية

)%78.8( 4.9
البرامج الموسمية
)%96.4( 4.7

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%100.0( 0.03

الخدمات الطبية
)%18.6( 0.2

التعليم الديني
)%1.9( 0.1

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%10.5( 0.1

الخدمات االجتماعية األساسية متنوعة
)%1.3( 0.1

التعليم العالي
)%3.1( 0.04

المنشآت الدينية
)%0.5( 0.02

خدمات الرعاية اإلجتماعية
)%0.8( 0.01

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

لبنان
)%1.3( 0.1

األردن
)%1.2( 0.1
كازاخستان
)%5.0( 0.3

بيالروس
)%3.5( 0.2
أوكرانيا
)%0.8( 0.05
مصر
)%1.0( 0.1

�ضاعفت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،خالل
عام  ،2019م�ساعداتها اخلارجية التي بلغت  22.8مليون درهم �إماراتي
( 6.2مليون دوالر �أمريكي) ،لأكرث من ثالث �أ�ضعاف (� 3.4ضعف) مقارنة
بامل�ساعدات املقدمة يف عام 2018؛ وقد متيزت تلك امل�ساعدات بال�شمولية يف
التغطية اجلغرافية ،حيث �شملت توزيع م�ساعدات على  84دولة حول العامل،
منها  24دولة يف �آ�سيا ،و 35دولة يف �إفريقيا ،و 15دولة يف �أوروبا ،و�ست دول يف
�أوقيانو�سيا ،و�أربع دول يف االمريكيتني .

بنغالديش
)%0.9( 0.1

وجهت امل�ؤ�س�سة  78يف املئة من دعمها املقدم عام  ،2019ب�شكل ح�صري
كما ّ
لدعم برامج خريية ،كانت غالبيتها يف �صورة م�ساعدات ذات طابع ديني؛ و�شملت
الأن�شطة الرئي�سية ،التي نفذتها امل�ؤ�س�سة يف هذا القطاع تقدمي وجبات الإفطار
خالل �شهر رم�ضان َّ
املعظم ،وكفالة �أداء �شعائر احلج ،ودعم الأ�سر الفقرية.
وبالإ�ضافة �إىل �أعمال امل�ؤ�س�سة اخلريية ال�سنوية ،فقد �ساهمت كذلك يف تنفيذ
العديد من امل�شروعات التنموية خالل عام  ،2019منها م�شاريع بقطاعات
التعليم ،وال�صحة ،واخلدمات االجتماعية ،كبناء ف�صول درا�سية ،ودعم مراكز
تعليمية ،ودعم مراكز طبية وحفر جمموعة من االبار لتوفري مياه ال�شرب.

موريتانيا
)%2.7( 0.2
باكستان
)%1.4( 0.1

أخرى
)%70.2( 4.4

تشاد
)%12.0( 0.7

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
ّ
دشن فخامة الرئيس إدريس ديبي إنتو ،رئيس تشاد وسعادة محمد علي مصبح
الشامسي سفير اإلمارات لدى تشاد مشروع مجمع الشيخ زايد التعليمي في
العاصمة التشادية انجامينا .
المصدر :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

هدف 11

)%77.8( 4.8

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 4

)%14.6( 0.9

التعليم الجيد

هدف 3

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 6

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 1

القضاء على الفقر

)%3.9( 0.2
)%2.2( 0.1
)%1.6( 0.1

المجموع الكلي

6.2

مليون دوالر أمريكي
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :46المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%93.1( 2.4

)%2.1( 0.1

الخدمات الطبية
)%92.0( 2.2
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%5.7( 0.1

جهد إنساني متميز ،نحو تحقيق الرفاهية والصحة والتعليم للشعوب
الفقيرة والمحتاجة

مواد إغاثية متنوعة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%100.0( 0.1

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

األردن
)%3.0( 0.1
أوزبكستان
)%85.6( 2.2

اليمن
)%0.9( 0.02

وقد تركزت امل�ساعدات املقدمة من امل�ؤ�س�سة ب�صفة رئي�سية على �سبع دول منها:
�أوزبك�ستان ،والأردن ،وال�سنغال وال�سودان واليمن ،وبالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف
تنفيذ برامج دول متعددة يف �إفريقيا وعاملي ًا .
ويعد قطاع ال�صحة من �أهم القطاعات ،التي مت توجيه امل�ساعدات من امل�ؤ�س�سة لها
خالل عام  2019بن�سبة  85يف املئة من خالل تكلمة بناء م�ست�شفى طبي لأمرا�ض 
الأطفال املعدية؛ وكذلك تنفيذ عدد من الربامج املو�سمية (�إفطار �صائم) ،وتقدمي
مواد �إغاثية متنوعة يف حاالت الطوارئ الإن�سانية لالجئني ال�سوريني� ،إ�ضافة �إىل
توفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية من خالل حفر الآبار .

البرامج الموسمية
)%100.0( 0.1

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%2.3( 0.1

تميزت مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ،على مدار عشر سنوات منذ تأسيسها
في عام  2010باالهتمام بدعم األسر والمجتمعات المحرومة في العديد من الدول النامية ،والدول
ً
نموا ،من خالل توفير المساعدات في قطاعات خدمات الرعاية االجتماعية ،والصحة والمساعدات
األقل
الغذائية.

و�صلت القيمة االجمالية للم�ساعدات اخلارجية التي قدمتها م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد
�آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،خالل عام  ،2019مبلغ  9.3مليون درهم
�إماراتي ( 2.5مليون دوالر �أمريكي)؛ ومت توجيه امل�ساعدات ب�صفة رئي�سية بن�سبة
 93يف املئة للم�ساعدات التنموية ،بينما مت توجيه الن�سبة املتبقية كم�ساعدات
خريية و�إن�سانية بن�سب  4.8يف املئة و 2.2يف املئة على التوايل .

خيرية

)%4.8( 0.1

أوغندا
)%1.2( 0.03
استمرار العمل في بناء مستشفى األمومة والطفولة في بخارى ،بأوزبكستان.
المصدر :مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

السودان
)%0.6( 0.02

دول متعددة (عالمي)
)%7.5( 0.2

السنغال
)%0.6( 0.02
تشاد
)%0.6( 0.02

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 3

)%85.6( 2.2

الصحة الجيدة والرفاة

هدف 17

)%5.3( 0.1

هدف 11

)%4.8( 0.1

عقد الشراكات لتحقيق األهداف
مدن ومجتمعات محلية مستدامة

هدف 6

)%2.1( 0.1

هدف 1

)%2.1( 0.1

المياه النظيفة والنظافة الصحية
القضاء على الفقر

المجموع الكلي
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163

162

اإلمارات العربية المتحدة

الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :47المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

إنسانية

تنموية

)%73.4( 1.2

)%17.2( 0.3
المياه والصحة العامة في حاالت الطوارئ
اإلنسانية
)%100.0( 0.3

إمدادات مياه الشرب األساسية
)%100.0( 1.2

إسعاد المجتمعات الفقيرة ،من خالل الدعم المادي ،واالستثمار المبتكر
والمستدام في حلول المياه النقية

تعد مؤسسة سقيا اإلمارات ،عضو في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ،وهي
مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها في عام  2015وتعمل بصورة رئيسية في بحث وتنمية حلول لمشاكل
شح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لتساعد المجتمعات ،التي تعاني من نقص وتلوث المياه .ولقد
ً
إيجابيا على حياة أكثر من  13مليون شخص في  36دولة.
تمكنت المؤسسة خالل فترة عملها من التأثير

كما مت توفري مياه ال�شرب النقية من خالل م�شاريع امل�ؤ�س�سة ملا يقرب من
� 155ألف �شخ�ص ،يف عدد من الدول من خالل حفر العديد من الآبار االرتوازية،
واالبار ال�سطحية ،ومتديد وجتديد �شبكات املياه وتوفري �أجهزة تنقية املياه .

البرامج الموسمية
)%100.0( 0.2

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

مصر
)%6.8( 0.1

طاجيكستان
)%5.4( 0.1

النيجر
)%5.8( 0.1
مالي
)%5.3( 0.1

بنغالديش
)%20.2( 0.3

موريتانيا
)%6.6( 0.1
أخرى
)%7.9( 0.1

باكستان
)%13.2( 0.2

بلغت قيمة مدفوعات املنح التي قدمتها م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات (�سقيا) خالل عام
 ،2019نحو  5.9مليون درهم �إماراتي ( 1.6مليون دوالر �أمريكي) ،يف  16دولة
من خمتلف �أنحاء العامل  .وين�صب حمور تركيز �أعمالها ح�صري ًا على حتقيق
الهدف ال�ساد�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة�" :ضمان توافر املياه وخدمات
ال�صرف ال�صحي للجميع ،و�إدارتها �إدار ًة م�ستدامة" ،وتعد كل من بنجالدي�ش،
ومدغ�شقر ،وباك�ستان ،وبنني وم�صر من �أهم الدول امل�ستفيدة من املنح املقدمة
من امل�ؤ�س�سة خالل العام .
ويعد من �أبرز �إجنازات م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات خالل عام  ،2019هي امل�ساهمة
�ضمن احلملة الوطنية لدعم �أطفال ون�ساء الروهينغا ،مببلغ مليون درهم �إماراتي
( 0.3مليون دوالر �أمريكي) لبناء  67بئر �سطحي ،متوقع �أن ي�ستفيد منه
� 21,105شخ�ص؛ �إ�ضافة �إىل توفري �إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية من خالل
برامج متميزة يف عدد من الدول ،كربنامج توفري املياه واملرافق ال�صحية والنظافة
املدر�سية يف �أنتاناناريفو وماهاجانغا� ،أكرب مدينتني يف مدغ�شقر ،الذي ا�ستفاد
منه  14,250طفل و 33,750من �أفراد املجتمع املحلي .

خيرية

)%9.4( 0.2

بنين
)%6.9( 0.1

البرازيل
)%4.8( 0.1

مدغشقر
)%17.1( 0.3

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 6

تبني مبادرة سقيا اإلمارات وتحفر آبار المياه في بنغالديش في إطار مبادرات
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
المصدر :مؤسسة سقيا اإلمارات  -سقيا

)%90.6( 1.4

المياه النظيفة والنظافة الصحية

هدف 11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

)%9.4( 0.2

المجموع الكلي

1.6

مليون دوالر أمريكي
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يسهم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على
الكائنات الحية في الحفاظ على السالحف المفلطحة
(سالحف البانكيك).
المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة
على الكائنات الحية
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الفصل الخامس:

المساعدات الخارجية 2019

الجهات المانحة اإلماراتية

الشكل  :48المبالغ المدفوعة
حسب فئة المساعدات والقطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تنموية

)%100.0( 1.5
التنوع الحيوي
)%100.0( 1.5

حضور عالمي ،و سمعة دولية واسعة ،بفضل إهتمامه و دعمه لألحياء
دون تمييز أو تحيز للجغرافيا أو النوع
يهدف صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ،من خالل تكريم جهود أصحاب مشاريع
حفظ األنواع والبحث العلمي ،في أن يساهم في ضمان استمرار أعمالهم ،ورفع مستوى حضورهم
في مجتمعات الحفظ ،وحصول أعمالهم وإنجازاتهم على اإلهتمام الذي تستحقه .كما يتطلع الصندوق
لرعاية وتنمية مجتمع عالمي مزدهر من مناصري نشطاء حفظ األنواع ،ممن يمتلكون المصادر الالزمة
ألعمالهم ،وكذلك تشجيع جهات مانحة أخرى على تقديم الهبات لهم بغية تحقيق استدامة المشاريع،
وضمان تدفق مساهمات مادية سنوية لها.

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

بوتان
)%2.7( 0.04

ماليزيا
)%3.7( 0.1

أوغندا
)%2.8( 0.04

غانا
)%4.2( 0.1

إندونسيا
)%4.2( 0.1

يتم �إدارة �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية ،من خالل
جمل�س �إدارة م�ستقل ي�ضم خرباء حمليني ودوليني يف ال�ش�أن البيئي؛ وهو اجلهة
التي تقوم بتقييم امل�شاريع املتقدمة للح�صول على املنح وت�صدر القرارات ب�ش�أنها،
اعتمادا على التفا�صيل التي يعر�ضها مقدمو الطلبات يف تقاريرهم؛ وخالل عام
 2019اعتمد جمل�س �إدارة ال�صندوق منح ًا بقيمة  5.7مليون درهم �إماراتي
( 1.5مليون دوالر �أمريكي) .

أخرى
)%62.0( 1.0

الهند
)%5.0( 0.1

إكوادور
)%3.1( 0.05
مدغشقر
)%3.5( 0.1

وقد امتد ن�شاط �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية خالل عام
 ،2019ملنا�صرة جهود التنوع االحيائي الدولية يف عدد  62دولة حول العامل ،دون
انحيازٍ  �إىل موقع جغرايف� ،أو م�ستوى دخل الدولة املتلقية ،منها  14دولة يف �آ�سيا،
و 19دولة يف �إفريقيا ،و 18دولة يف االمريكينت ،وثمانية دول يف �أوروبا ،وثالث
دول يف �أوقيانو�سيا .
وقد دعمت املنح املقدمة من ال�صندوق خالل عام  2019ما يقرب من
 170م�شروع ًا للحفاظ على الأنواع حول العامل؛ بالتعاون مع العديد من
اجلمعيات ،واملكاتب ،واملعاهد ،واجلامعات ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،واملتاحف،
واملراكز الإقليمية و ال�صناديق املعنية باحلفاظ على البيئة و�صون احلياة الربية؛
منها على �سبيل املثال "�ألفان عبيد ريجا" بتنزانيا ،وجمعية احلفاظ على
احلياة الربية بنيجرييا،ومكتب برنامج جمعية حماية احلياة الربية يف فيتنام،
وم�ؤ�س�سة احلفاظ على الطيور االمريكية يف بوتان،وجامعة وا�شنطن يف �إوغندا،
ومعهد البيئة والتنوع البيولوجي بجامعة �شيلي،وغريها من املنظمات واجلمعيات
املخت�صة بحماية البيئة حول العامل.

حسب الدولة

تنزانيا
)%5.4( 0.1

البرازيل
)%3.5( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 15

)%100.0( 1.5

الحياة في البرّ

يسهم صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في الحفاظ على
فصيلة الفراشات الجوالة ذات الرأس المسطح.
المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تنموية

)%100.0( 0.7
الخدمات الطبية
)%100.0( 0.7

العمل في مجال مكافحة العمى ،واإلعاقة البصرية على مستوى العالم
حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تستمد مؤسسة نور دبي مبادئها التوجيهية من منطلق أن من حق كل فرد التمتع بالصحة ،وأن
“للجميع الحق في اإلبصار” .ومن ضمن رؤية المؤسسة "عالم تتوفر فيه الخدمات الطبية للجميع دون
تمييز" ،ألن كافة البشرذوي الدخل المحدود لهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية ،وفرص العالج
العادلة ،والمساعدات ،التي من شأنها تحسين مستويات المعيشة وفرص الحصول على مستقبل مثمر.

يف عام  ،2019قدمت م�ؤ�س�سة نور دبي ،منح ًا بقيمة  2.6مليون درهم �إماراتي
( 0.7مليون دوالر �أمريكي) ،لدعم برامج عالج الإب�صار وتوفري الرعاية ال�صحية
الالزمة لعالج �أمرا�ض العيون .وت�صب تلك امل�ساعدات يف حتقيق الهدف الثالث
من �أهداف التنمية امل�ستدامة " �ضمان متتع اجلميع ب�أمناط عي�ش  �صحية
وبالرفاهية يف جميع االعمال" ،و�أي�ضا كجزء من �أهداف امل�ؤ�س�سة .

� 20ألف فح�ص طبي للعيون ،و�إجراء  2100عملية جراحية ،وتوفري  5600نظارة
طبية .كما مت تنفيذ خميم طبي �أي�ضا يف نيجرييا مت من خالله فح�ص العيون لعدد
� 3220شخ�ص ،واجراء  676عملية جراجية ،وتوفري  1373نظارة طبية.

مت توجيه ما يزيد عن ن�صف تلك امل�ساعدات ( 57يف املئة) املقدمة من امل�ؤ�س�سة
يف عام  2019لإثيوبيا ،وذلك ا�ستمرار ًا للتعاون مع مركز كارتر ال�ستكمال
امل�شروع الذي بد�أ يف العام  ،2016وي�ستمر على مدى �أربع �سنوات (-2016
 )2020للق�ضاء على الرتاخوما (الرمد ا ُ
حلبيبي) ،وهو عدوى بكتريية معدية
ت�صني العني وتعترب ال�سبب الرئي�س للإ�صابة بالعمى .ويهدف امل�شروع� ،إىل �إجراء
�أكرث من � 300ألف عملية جراحية ،وبناء  500مرحا�ض يف البيوت ،وتوزيع �أكرث
من  64مليون جرعة دواء ،وتثقيف  13836قرية لتزويدها مبعلومات حول كيفية
احلفاظ على نعمة الإب�صار ،وحت�سني الوعي من �أجل احلد من مر�ض الرتاخوما
(الرمد ا ُ
حلبيبي) ،والوقاية من الإ�صابة به .
وامتداد ًا للخدمات الطبية املميزة املقدمة من م�ؤ�س�سة نور دبي ،فقد قامت بتنفيذ
جمموعة من املخيمات املتنقلة لعالج العيون ،يف عدد من املناطق الفقرية النائية
التتوافر فيها اخلدمات الطبية ،خا�صة ذات ال�صلة ب�أمرا�ض العيون؛ وخالل العام
 2019قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ �أربعة خميمات يف بنجالدي�ش  مت خاللها تنفيذ

إثيوبيا
)%56.8( 0.4

بنغالديش
)%24.9( 0.2

نيجيريا
)%18.3( 0.1

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
هدف 3

)%100.0( 0.7

الصحة الجيدة والرفاة

ّ
نفذت مؤسسة نور دبي برنامج شامل لفحص وعالج العيون في نيجيريا.
المصدر :مؤسسة نور دبي
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

خيرية

)%100.0( 0.1
البرامج الموسمية
)%100.0( 0.1

ُمساندة الهيئات الصحية المحلية ،واإلقليمية ،والمجموعات المعروفة
بدعم المرضى وذويهم

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تهدف مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية ،ومنذ تأسيسها في عام
 ،2011إلى تعزيز البحث العملي والطبي في المجاالت االستراتيجية ،ومساعدة الهيئات الصحية المحلية،
واإلقليمية في دعم المرضى وذويهم ،خاصة الذين يعانون من األمراض الوراثية الشائعة ،كمرض
الثالسيميا وأمراض الدم األخرى.
مصر
)%13.5( 0.02

بلغت قيمة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان
الإن�سانية والعلمية ،خالل عام  0.42 ،2019مليون درهم �إماراتي ( 0.11مليون
دوالر �أمريكي) ،وقد تركزت ب�صفة رئي�سية يف دولتني وهما الهند وم�صر .

الهند
)%86.5( 0.10

كما تركزت �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية ب�صفة رئي�سية يف تقدمي امل�ساعدات
اخلريية بن�سبة  100يف املئة ،من خالل تنفيذ برامج مو�سمية ك�إفطار �صائم،
وت�سيري برامج حج .

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
تعمل مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية على
تقديم المساعدات للمحتاجين.
المصدر :مؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية

هدف 11

)%100.0( 0.11

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

المجموع الكلي
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مجموعة من ضحايا جرائم اإلساءة لألطفال يلعبون بالبازل
في مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال.
المصدر :مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تنموية

)%100.0( 2.2
حقوق اإلنسان
)%99.4( 2.2
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%0.6( 0.01

ً
استقرارا
بناء روابط أسرية قوية لحياة أكثر
حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تعد مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال أول دار إيواء ورعاية إنسانية غير ربحية ،مصرح لها في دولة
اإلمارات لرعاية النساء واألطفال من ضحايا العنف األسري ،كسوء المعاملة لألطفال ،أو وقوعهم
ضحايا لإلتجار بالبشر .وقد تم تأسيسها في أواخر عام  ،2007من أجل منح الضحايا خدمات إيواء وحماية
ودعم فوري ،وبما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

دول متعددة (عالمي)
)%100.0( 2.2

بلغت قيمة املدفوعات االجمالية التي قدمتها م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
 8.2مليون درهم �إماراتي ( 2.2مليون دوالر �أمريكي) خالل عام  ،2019مبعدل
منو يزيد عن  28يف املئة مقارنة بعام  .2018ومت توجيه تلك املدفوعات نحو
تقدمي يد العون ل�ضحايا العنف من دول عدة ،للح�صول على فر�ص لبداية جديدة،
وحياة �أكرث �أمان ًا وا�ستقرار ًا .
منذ ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سة يف عام  ،2007وهي تركز خدماتها نحو عدد من املحاور
االجتماعية :كالرعاية والت�أهيل والتقثيف املجتمعي ،والربامج والبحوث؛ ففي
جمال الرعاية والت�أهيل تقوم امل�ؤ�س�سة بن�شر الوعي ب�أهمية منع العنف الأ�سري،
و�سوء معاملة الأطفال والإجتار بالب�شر ،عن طريق تنفيذ العديد من برامج
التثقيف كاحلمالت ،واملنتديات ،واملحا�ضرات ،والأن�شطة التعليمية يف املدار�س
واجلامعات ،واملحا�ضرات ،وور�ش  العمل با�ستخدام و�سائل الإعالم امل�سموعة
واملرئية واملطبوعة .
ومن �أبرز احلمالت التي تقوم بها م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال ،حملة
"طفولتي �أمانة فاحفظوها" التي تنظمها امل�ؤ�س�سة �سنوي ًا خالل �شهر �إبريل،
تقدي ًرا لأهمية التوعية حول االعتداء اجلن�سي ،و�سوء معاملة الأطفال؛ وتهدف
احلملة �إىل منع �سوء املعاملة البدنية ،والعاطفية للأطفال عن طريق ن�شر الوعي
لدى العائالت ،واملجتمعات التخاذ �إجراءات فاعلة حلماية الأطفال قبل تعر�ضهم
للأذى.

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019
عقدت مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال ورشة عمل لتلوين األحجار في مركز
دبي العالمي للفنون.
المصدر :مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال

هدف 5

)%99.4( 2.2

المساواة بين الجنسين

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

)%0.6( 0.01
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(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تنموية

)%100.0( 1.2
حقوق اإلنسان
)%92.9( 1.1
التكاليف اإلدارية للجهات المانحة اإلماراتية
)%7.1( 0.1

توفير المالذ اآلمن لضحايا جرائم االتجار بالبشر ،وتقديم الرعاية الصحية
والنفسية والدعم االجتماعي لهم

حسب الدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

تهدف مراكز إيواء ضحايا اإلتجار بالبشر (إيواء) ،منذ افتتاحه عام  ،2009على العمل على حماية ضحايا االتجار
بالبشر في مختلف اإلمارات ،واحترام إنسانيتهم من خالل توفير مأوى آمن ومؤقت لهم .كما يساهم
المركز في الحد من وقوع عمليات االتجار بالبشر في اإلمارات من خالل زيادة الوعي في المجتمع؛ بما
ً
ً
شديدا على الحفاظ على حقوق الضحايا،
حرصا
ينعكس في تحقيق األمن واالستقرار .كما يحرص المركز
وعدم المساس بكرامتهم بأي شكل ،وتزويدهم بالعديد من فرص االندماج بنجاح داخل المجتمعات.

تدفع الظروف االقت�صادية للعديد من الدول �إىل حدوث موجات من الهجرة من
مواطنيها للبحث عن العمل ،وم�صدر �آخر للرزق يوفر لهم احلياة الكرمية .وهم
يف ذلك يتح َّملون �ضراوة احلياة يف �أماكن غري م�ألوفة مليئة باملخاطر؛ مدفوعني
بالرغبة يف الهروب من دائرة الفقر� ،أو ب�أحالم الرثاء .ولكن بع�ض من ه�ؤالء
العاملني يجدون �أنف�سهم ،بدون �أن يدركوا� ،ضحية ا�ستغالل جمرمي االجتار
بالب�شر ،الذين غالب ًا ما يغ ِّررون بالأطفال والن�ساء ال�ضعيفات ،ويوهمونهم بوعودٍ
براقة ،ي�ستيقظون منها يف نهاية املطاف على الواقع املرير  .

والأطفال الذين ا�ستقبلهم املركز منذ عام  2009وحتى نهاية عام  2019بلغ �أكرث
من  310من ال�ضحايا ،الذين مت حتويلهم عن طريق قنوات حمددة وهي :جهات
�إنفاذ القانون ،واملراكز االجتماعية ،ودور العبادة ،وال�سفارات ،وامل�ست�شفيات،
واخلط ال�ساخن �إ�ضافة �إىل ح�سابات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة باملركز.

وتعد دولة الإمارات من الدول التي فتحت ذراعيها لإ�ستقبال العمالة املهاجرة
للم�ساهمة يف الن�شاط االقت�صادي بالدولة ،وكذلك حتقيق اال�ستفادة لتلك العمالة
الوافدة و�أ�سرهم  .و�إدراكا من دولة الإمارات ب�أهمية مكافحة هذا النوع من
اجلرائم وحماية �ضحاياها يف الداخل واخلارج ،فقد قامت بعدد من اخلطوات
يف هذا ال�صدد كان �أهمها زيادة الوعي يف املجتمع مبثل هذه النوعية من الق�ضايا
وخطورتها ،و�أي�ضا ت�شديد العقوبات على مرتكبيها ،والتي قد ت�صل �إىل ال�سجن
ملدة  20عاما؛ �إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال ال�ستقبال �ضحايا
تلك اجلرائم وتقدمي كامل الدعم لهم وفق خطط الدولة والتزامها باملواثيق
واملعاهدات الدولية ،التي وقعتها يف جمال املحافظة على حقوق الإن�سان ومكافحة
الإجتار بالب�شر.
وقد وا�صل مركز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء) عمله خالل عام 2019؛ حيث
قدم م�ساعدات بقيمة  4.3مليون درهم �إماراتي ( 1.2مليون دوالر �أمريكي)
لإقامة و�إيواء  60مقيم ًا يف  4مراكز للإيواء .علم ًا ب�أن عدد ال�ضحايا من الن�ساء

دول متعددة (عالمي)
)%100.0( 1.2

حسب كل هدف من أهداف التنمية المستدامة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من إجمالي المساعدات ،للعام )2019

هدف 5

)%92.9( 1.1

المساواة بين الجنسين

هدف 17

عقد الشراكات لتحقيق األهداف

فتاة تدرس اللغة اإلنجليزية في أحد أماكن اإليواء الخاصة بمراكز إيواء النساء
واألطفال في أبوظبي.
المصدر :مراكز إيواء النساء واألطفال ضحايا اإلتجار بالبشر

)%7.1( 0.1
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المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مقدمـــــــــــة
تُ َع ُّد المساعدات اإلنمائية الرسمية ،التي وضعت لجنة المساعدة
اإلنمائيةالتابعةلمنظمةالتعاوناالقتصاديوالتنميةتعريفهاعام
 ،1969من المعايير األساسية لقياس الجهود التي تبذلها الدول

المانحة ،وكذلك لقياس ُّ
الموجهة إلى الدول
تدفقات الموارد
َّ

وابتداء من تدفقات المساعدات المقدمة ،خالل عام
النامية.
ً

 ،2018اتبعت لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون

االقتصادي والتنمية منهجية جديدة الحتساب قيمة المساعدات
اإلنمائية الرسمية؛ حيث كانت منهجية حساب قيمة المساعدات
اإلنمائية الرسمية السابقة تحتسب قيمة المنح ،باإلضافة إلى

المسددة
القيمة االسمية الكاملة للقروض ،مع خصم الدفعات
َّ
ً
“مكافئ المنح” الجديدة ،التي تم
تدريجيا .بينما تعني منهجية ُ

ً
مؤخرا ،احتساب “قيمة المنحة” فقط ،أو مبلغ القرض
تطبيقها

6

المساعدات
اإلنمائية الرسمية
لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

الذي قدمته الجهة المانحة بفائدة أقل من معدالت السوق

فحسب كمساعدات إنمائية رسمية .وقد تم تحديد معايير
للقروض التي يمكن احتسابها مساعدات إنمائية رسمية؛ بحيث

ً
فصاعدا بتقديم قروض إلى الدول
تقوم الدول المانحة من اآلن
النامية بشروط عالية التيسير.
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل السادس:

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

وجهت دولة الإمارات نحو  58.02يف املئة من م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية
( 4.75مليار درهم �إماراتي� ،أي  1.29مليار دوالر �أمريكي) خالل عام
 2019لدعم  40دولة من فئة البلدان الأقل منو ًا .وقد جاءت اليمن وال�سودان
وارتريا ومايل و�إثيوبيا يف املراكز اخلم�س الأوىل لأعلى البلدان الأقل منو ًا تلقي ًا
للدعم من دولة الإمارات خالل عام .2019
كماخ�ص�صت دولة  ٪2من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية للدول اجلزرية ال�صغرية
النامية يف العام  ، 2019مبا يعادل  166.6مليون درهم ( 45.36مليون دوالر
�أمريكي)  .وخالل عام  2019قدمت الإمارات م�ساعدات بقيمة  2.05مليار
درهم �إماراتي ( 557.2مليون دوالر �أمريكي) لدعم دول ال�شريحة الدنيا من
فئة البلدان متو�سطة الدخل ،مبا ميثل  17يف املئة من الإجمايل .وجاء الأردن
وباك�ستان وفل�سطني يف املراكز الثالثة الأوىل للدول الأكرث تلقي ًا للدعم من
ال�شريحة الدنيا لفئة البلدان متو�سطة الدخل.
حسب نوع التمويل

يف عام  ، 2019مت تقدمي امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية ب�شكل رئي�سي يف �شكل منح

)%22.1( 286.1

)%33.5( 433.0

)%20.9( 270.4

اليمن

السودان

إريتريا

مالي

إثيوبيا

)%11.4( 147.1

)%4.0( 52.1

أخرى

فلسطين

)%8.2( 105.8

)%29.1( 162.2

)%22.3( 124.4
األردن

المغرب

)%19.7( 109.9

)%16.3( 90.6
باكستان

أخرى

سورية

)%7.2( 40.2

)%5.4( 29.9
صربيا

العراق

)%18.9( 18.7

)%44.4( 43.9

)%10.0( 9.9

)%12.2( 12.0
مالديف

بلغت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية متعددة الأطراف ،وت�شمل فقط
الإ�سهامات املقدمة لدعم امليزانية الأ�سا�سية العادية للمنظمات املتعددة
االطراف ،مبا فيها الأمم املتحدة 4.2 ،يف املئة فح�سب من �إجمايل امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات خالل عام  .2019بينما مت تقدمي
الن�سبة املتبقية بقيمة  7.85مليار درهم �إماراتي ( 2.14مليار دوالر �أمريكي)
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ثنائية الأطراف  .و�شمل هذا الدعم ،الذي بلغت
ن�سبته اكرث من   85يف املئة من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة
املوجه �إىل احلكومات ،وامل�ساعدات الفنية،
عام  ،2019للدعم ثنائي الأطراف َّ
وامل�شروعات املنفذة بو�ساطة اجلهات املانحة الإماراتية ،بالإ�ضافة �إىل الإ�سهامات
املقدمة �إىل املنظمات غري احلكومية ،وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين .كما ي�شمل هذا
املوجهة �إىل الأمم املتحدة .وقد قدمت دولة
الدعم كذلك الإ�سهامات املخ�ص�صة َّ
الإمارات نحو  87يف املئة من م�ساعداتها الإمنائية الر�سمية ثنائية الأطراف يف
�شكل منح .

لبنان
سانت فنسنت
وغرينادين

المساعدات اإلنمائية الرسمية متعددة األطراف وثنائية
األطراف

أخرى

وجهت دولة الإمارات �أكرث من  31يف املئة من �إجمايل قيمة م�ساعداتها
وقد َّ
الإمنائية الر�سمية مل�صلحة قطاع دعم الربامج العامة .و�أ�سهمت تلك امل�ساعدات
يف متكني دعم الأولويات التنموية لثالث دول يف قطاع دعم امليزانية العامة ب�صورة
كبرية .و�إ�ضافة �إىل هذا كان قطاع امل�ساعدات ال�سلعية ،التي مت تقدمي غالبيتها
كم�ساعدات غذائية ،من بني القطاعات الأكرث تلقي ًا للدعم خالل عام ،2019
ٍ
بقيمة  1.69مليار درهم �إماراتي ( 460.60مليون دوالر �أمريكي) مت احت�سابها
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،تاله قطاع متويل وتخفيف �أعباء الديون  ،الذي ح�صل
ٍ
على  659.12مليون درهم �إماراتي ( 179.45مليون دوالر �أمريكي)  .بينما
و�صلت قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات مل�صلحة
قطاع التعليم �إىل  580.6مليون درهم �إماراتي ( 158.1مليون دوالر �أمريكي) .
خم�ص�ص ح�صري ًا للم�ساعدات الإمنائية
وعلى الرغم من �أن الف�صل الثاين غري َّ
املوجه لتحقيق
الر�سمية ،ف�إنه يت�ض َّمن حتليالت �أكرث عمق ًا للدعم الإماراتي َّ
�أهداف التنمية امل�ستدامة والقطاعات حمور الرتكيز .

)%2.1( 2.0

حسب مستوى الدخل

ما زال الطريق طوي ًال �أمام جمتمع التنمية الدويل للتم ُّكن على الدوام من تلبية
الن�سبة العاملية امل�ستهدَ فة للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية مقارن ًة بالدخل القومي
الإجمايل ،واملحدَّدة بنحو  0.7يف املئة .و�إ�ضاف ًة �إىل هذا حر�ص جمتمع امل�ساعدات
التنموية على تركيز امل�ساعدات على الفئات الأكرث احتياج ًا ،وذلك من خالل
حتديد ن�سب ترتاوح ما بني  0.15يف املئة و 0.20يف املئة من قيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية �إىل الدخل القومي الإجمايل مل�صلحة البلدان الأقل منو ًا .

فيما يتعلق بفئة امل�ساعدات؛ مت توجيه ما يقرب من  75.25يف املئة من امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة مل�صلحة برامج
تنموية عاملية ،بينما مت تقدمي الن�سبة املتبقية كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إن�سانية.

)%12.4( 12.3

يف عام  ، 2019مت تخ�صي�ص  ما يقرب من ربع امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية
الثنائية الأطراف لدولة الإمارات للم�ساعدات الإن�سانية والإغاثية  .حيث بلغ
�إجمايل امل�ساعدات الإن�سانية  2.03مليار درهم ( 552.28مليون دوالر
�أمريكي) .مت توجيه امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية �إىل حد كبري لدعم املت�ضررين
من الأزمات يف �سوريا واليمن  .مت تقدمي  امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املوجه
للإغاثة يف �صورة منح.

حسب القطاع

زمبابوي

المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات كمساعدات إنسانية خالل عام 2019

)%100.0( 2.4

   وف ًقا ملنهجية التدفق النقدي امل�ستخدمة يف املا�ضي  ،بلغ �صايف امل�ساعدة
الإمنائية الر�سمية  9.08مليار درهم �إماراتي ( 2.47مليار دوالر �أمريكي) يف
عام  ، 2019يف حني بلغ �إجمايل امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية  9.95مليار درهم
�إماراتي ( 2.70مليار دوالر �أمريكي).حيث  مت تقدمي  ٪87.4يف �شكل منح و
 ٪12.6يف �شكل غري منح.

حسب مستوى الدخل والدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019

دول متعددة
(عالمي)

بلغت امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة على �أ�سا�س
طريقة معادل املنح  8.19مليار درهم �إماراتي ( 2.2مليار دوالر �أمريكي) وهي
متثل  ٪0.55من الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات العربية املتحدة يف عام
.2019

 ،حيث �شكلت ما ن�سبته  87.44يف املائة من الإجمايل .حيث بلغت  قيمة منح
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية  7.66مليار درهم ( 1.95مليار دوالر �أمريكي)
منها ن�سبة  88.16موجهة �إىل البلدان الأقل منو ًا .

الشكل  :54مدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية

)%100.0( 278.3

المقدمة من
مدفوعات المساعدات اإلنمائية الرسمية
َّ
دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 2019

المساعدات الخارجية 2019

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

الدخل المنخفض

برامج في دول
متعددة

)%58.0( 1,294.5

)%25.0( 557.2

)%4.4( 98.8

)%0.1( 2.4

)%12.5( 278.3
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اإلمارات العربية المتحدة

الفصل السادس:

المساعدات الخارجية 2019

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

االلتزامات المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019

المساهمات في المنظمات الدولية

دعم الميزانية العامة
)%22.1( 493.0

)%4.3( 96.0

2,231.2
دوالر أمريكي

مساعدات التعاون الفني والخبراء
)%2.2( 46.5
المساعدات إلى المنظمات المحلية غير الحكومية ومؤسسات
المجتمع المدني
)%1.6( 33.3
المساعدات إلى المنظمات الدولية غير الحكومية
)%1.3( 27.6
ً
نموا
الدول األقل

المنح وتكاليف الطالب
)%54.7( 153.3

)%0.4( 7.8

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
)%26.9( 75.3
الشريحة العليا من متوسط الدخل
)%18.4( 51.6

منعدد األطراف
)%4.2( 93.1

المساعدات األساسية إلى المنظمات متعددة األطراف
)%100.0( 93.1

)%73.4( 1,250.0
)%9.6( 164.0

)%5.1( 86.4

)%0.9( 16.2

)%32.3( 50.0

)%23.9( 37.0

)%9.3( 158.4

السودان

اليمن

مالي

أخرى

مصر

القمر المتحدة

الدخل المنخفض
)%0.1( 2.4

الصومال

التكاليف اإلدارية
)%2.8( 59.4

فلسطين

الشريحة العليا من متوسط الدخل

المغرب

إعفاء الديون
)%8.4( 179.5

سورية

)%24.1( 516.3

)%2.4( 47.2

قرض

)%1.7( 29.1

برامج في دول متعددة
)%14.3( 278.3

)%12.6( 280.2

)%35.1( 54.3

المساعدات المخصصة الغرض إلى المنظمات متعددة األطراف

)%6.5( 10.0

الشريحة الدنيا من متوسط الدخل
)%24.7( 482.0

األردن

المساعدات الثنائية األطراف إلى الحكومات
)%26.1( 557.0

)%1.3( 2.0

)%95.8( 2,138.2

أوزبكستان

ثنائي األطراف

المشاريع المنفذة بشكل مباشر
)%33.2( 710.7

)%0.9( 1.4

منحة

ً
نموا
الدول األقل
)%58.5( 1,141.2

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019

مالديف

حسب نوع التمويل ومستوى الدخل

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019

المساعدات اإلنمائية الرسمية ثنائية األطراف ومتعددة
األطراف ،حسب نوع المساعدات

كولومبيا

أخرى
)%30.1( 671.4

)%15.1( 10.2

التنمية القروية
)%4.5( 100.9

موريشيوس

خدمات الدعم والتنسيق
)%2.5( 55.1

)%79.9( 54.0

التكاليف اإلدارية للجهات المانحة
اإلماراتية
)%2.7( 59.4

)%5.0( 3.3

برامج المساعدات الغذائية
وتوفير الغذاء
)%7.6( 169.1

حسب مستوى الدخل والدولة

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019

دول متعددة
(عالمي)

اإلجراءات المتعلقة بالديون
)%8.0( 179.5

الصحة في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%2.7( 60.0

الشكل  :55االلتزامات المتعلقة بتقديم المساعدات اإلنمائية الرسمية

)%100.0( 5.2

المساعدات الغذائية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)%11.6( 258.4

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)%4.0( 88.4

)%87.4( 1,951.1

التزمت دولة الإمارات ،خالل عام  ،2019بتقدمي م�ساعدات �إمنائية ر�سمية (على �أ�سا�س طريقة معادل املنح) �إىل   20دولة وبرناجم ًا متعدّد الدول بقيمة  7.09مليار
درهم �إماراتي ( 1.93مليار دوالر �أمريكي).وجاءت �شريحة البلدان الأقل منو ًا على ر�أ�س قائمة الدول الأكرث تلقي ًا للدعم ،بن�سبة اكرث من  88يف املئة من الإجمايل ،وبقيمة
 6.26مليار درهم �إماراتي ( 1.70مليار دوالر �أمريكي) .بينما مت تخ�صي�ص   8يف املئة لدعم �ستة دول من فئة ال�شريحة الدنيا من فئة البلدان متو�سطة الدخل .وكان
التزامات من دولة الإمارات ،خالل عام  ،2019بتقدمي م�ساعدات �إمنائية ر�سمية.
ال�سودان واليمن ومايل على ر�أ�س قائمة الدول النامية الأكرث ح�صو ًال على
ٍ

ً
نموا
الدول األقل

الشريحة الدنيا من
متوسط الدخل

الشريحة العليا من
متوسط الدخل

برامج في دول
متعددة

)%88.2( 1,704.1

)%8.0( 154.7

)%3.5( 67.5

)%0.3( 5.2
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الفصل السادس:

المساعدات الخارجية 2019

المساعدات اإلنمائية الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

حسب القطاع

(بالمليون دوالر أمريكي ،وكنسبة مئوية من اإلجمالي ،للعام )2019

دعم الميزانية العامة
)1,203.4 (62.3%

التعليم في حاالت الطوارئ اإلنسانية
)50.0 (2.6%

برامج المساعدات الغذائية وتوفير
الغذاء
)147.9 (7.7%
مواد إغاثية متنوعة في حاالت
الطوارئ اإلنسانية
)146.1 (7.6%
التنمية القروية
)62.1 (3.2%
سياسة البناء واإلدارة التنفيذية
)61.4 (3.2%

الطاقة الشمسية
)42.3 (2.2%

1,931.5
دوالر أمريكي

البنية التحتية للنقل البري
)32.4 (1.7%
السياسات اإلدارية لقطاع السياحة
)31.3 (1.6%
الصناعات الزراعية
)28.5 (1.5%
أخرى
)126.1 (6.5%

محطة جانوب الحرارية لتوليد الكهرباء .تتمتع المحطة
بسعة  780ميغاواط وتعمل بالغاز والبخار ً
معا.
المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية
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مــالحـــق

الملحق األول :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
ً
نموا حسب الدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
دولة اإلمارات ،للدول األفل
ً
نموا
البلدان األقل
إثيوبيا

الإت�صاالت
التعليم
دعم الربامج العامة
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
إريتريا

متويل وتخفيف �أعباء الديون
دعم الربامج العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
ال�صحة
التعليم
النقل والتخزين
اخلدمات الإجتماعية
أفغانستان

البناء والتنمية املدنية
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
السنغال

النقل والتخزين
التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
ال�صحة
السودان

مــالحـــق

امل�ساعدات ال�سلعية
دعم الربامج العامة
التعليم
ال�صحة
البناء والتنمية املدنية
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
الصومال

البناء والتنمية املدنية
ال�صحة
التعليم
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
الزراعة

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

56,481,327
49,959,161
1,200,677
1,141,767
629,077

52,061,365
49,959,161
975,107
941,767
174,244

7,001

7,001

442,984
1,254,463
1,846,198
270,459,426
179,450,797
80,000,000
4,920,000
3,380,000
1,494,202
1,200,109
14,318
5,074,968
1,840,000
1,247,718
1,566,935
301,703
69,605
49,006
10,640,327
6,844,541
1,222,719
301,031
2,249,994
4,084
17,959
543,162,566
148,838,010
372,218,895
9,602,211
6,157,130
421,977
5,645,839
278,504
20,874,534
9,550,000
1,531,149
1,230,793
399,412
611,680
7,382,972
163,354
5,174

4,084
270,445,108
179,450,797
80,000,000
4,920,000
3,380,000
1,494,202
1,200,109
4,657,319
1,840,000
1,247,718
1,212,976
301,703
54,922
4,293,873
3,426,466
785,343
79,063
3,000
286,083,268
148,688,268
122,218,895
8,714,127
6,040,000
421,977
12,554,622
9,550,000
1,493,994
1,084,047
389,760
36,820
-

الكونغو الديمقراطية

ال�سالم والأمن
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
النيجر

التعليم
ال�صحة
دعم الربامج العامة
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
اليمن

امل�ساعدات ال�سلعية
ال�صحة
ال�سالم والأمن
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها
البناء والتنمية املدنية
دعم الربامج العامة
ال�صناعة
التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
�صيد الأ�سماك
اخلدمات الإجتماعية
الزراعة
الإت�صاالت
أنغوال

امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
أوغندا

امل�ساعدات ال�سلعية
توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات املالية وامل�صرفية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
ال�صحة
بنغالديش

دعم الربامج العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
ال�صحة
التعليم
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
النقل والتخزين
اخلدمات الإجتماعية

1,541,057
1,000,000
534,136
6,921
9,527,680
1,014,445
579,381
599,726
2,565,059
4,416,938
352,130
481,900,844
266,821,395
89,934,079
25,000,000
23,495,443
24,529,940
14,615,589
13,247,133
5,612,214
2,960,000
2,408,840
692,867
475,682
12,065,507
24,013
18,143
40,839
13,613
27,226
19,838,326
4,058,401
3,846,992
2,736,092
637,837
50,000

1,534,136
1,000,000
534,136
2,245,980
728,484
531,952
531,662
453,882
433,024,643
256,897,845
74,423,896
25,000,000
23,437,561
15,817,716
14,356,672
13,179,069
4,107,265
2,960,000
1,592,984
692,867
475,682
40,929
24,013
18,143
7,310,116
4,046,721
1,895,478
1,203,485
60,890
50,000

43,946

43,946

8,013,023
2,723
449,313
11,128,453
1,026,752
1,758,780
925,061
1,393,531
1,574,314
247,334
1,494,691
2,707,990

6,873
2,723
3,314,012
1,026,752
838,145
602,044
416,387
332,007
98,677
-

189

188

اإلمارات العربية المتحدة

مــالحـــق

بنين

التعليم
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
بوتان

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
بوركينا فاسو

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
بوروندي

دعم الربامج العامة
احلكومة واملجتمع املدين
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
تشاد

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
ال�صناعة
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
تنزانيا

التعليم
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
املياه وال�صحة العامة
توغو

التعليم
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
توفالو

البيئة وتغري املناخ
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية

المساعدات الخارجية 2019

4,162,708
631,382
485,778
60,000
49,929

623,888
333,747
168,695
60,000
39,943

21,503

21,503

136,129
2,777,987
41,540

41,540

41,540

41,540

4,378,948
573,660

379,046
353,500

14,002

14,002

221,431
31,310
3,516,765
21,781
1,422,009
218,483
50,019
527,033
626,474
5,409,028
1,429,507

11,544
297,504
218,483
50,019
29,002
2,799,654
1,338,083

1,022,750

1,022,750

188,946
416,121
457,249
8,304
408,386
1,413,784
63,980
3,243,080
839,210
158,230

151,157
149,632
131,389
6,643
934,508
767,739
83,673

83,096

83,096

1,404,984
163,354
594,205
1,672,802
443,741
4,084
909,501
315,476
150,375
7,000
136,129
7,246

355,504
355,504
7,000
7,000
-

القمر المتحدة

امل�ساعدات ال�سلعية
ال�سالم والأمن
توليد الطاقة و�إمدادها
البناء والتنمية املدنية
التعليم
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
جنوب السودان

التعليم
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
جيبوتي

التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
رواندا

التعليم
ال�صحة
توليد الطاقة و�إمدادها
اخلدمات الإجتماعية
زامبيا
اخلدمات الإجتماعية

سان تومي وبرينسيبي

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
سيراليون

توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
غامبيا

النقل والتخزين
التعليم
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
غينيا

توليد الطاقة و�إمدادها
اخلدمات الإجتماعية
احلكومة واملجتمع املدين
التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
ال�صحة

31,890,775
10,748,619
10,200,000
7,078,682
2,670,000
751,184
48,991
11,226
272,257
109,815
886,104
249,975
136,129
500,000
240,236
33,733
79,063
127,439
2,860,633
2,430,525
224,982
149,988
55,139
11,209
11,209
4,951

31,372,469
10,748,619
10,200,000
7,078,682
2,670,000
626,178
48,991
249,975
249,975
31,794
31,794
2,024,466
1,649,497
224,982
149,988
4,951

4,951

4,951

7,007,644
4,288,048
1,540,663
454,948

3,090,824
1,536,866
1,500,000
36,820

17,137

17,137

549,237
136,129
21,481
4,011,570
2,883,202
662,707
136,129
300,347
29,186
11,115,377
7,566,496
2,320,887
510,000
392,676

1,945,889
1,427,514
518,375
9,658,229
7,566,496
1,540,000
510,000
31,732

10,001

10,001

297,620
4,084
13,613

-

غينيا بيساو

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
فانواتو

التعليم

كمبوديا

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
كيريباس

التعليم
ليبيريا

الزراعة
التعليم
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
ليسوتو

اخلدمات الإجتماعية
مالي

دعم الربامج العامة
ال�صحة
ال�سالم والأمن
توليد الطاقة و�إمدادها
املياه وال�صحة العامة
التعليم
الزراعة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
مدغشقر

ال�صحة
التعليم
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية

645,655
31,794
613,861
271,215
271,215
1,220,402
376,145

31,794
31,794
203,411
203,411
111,622
90,394

21,228

21,228

249,126
573,903
100,000
100,000
4,888,849
2,500,000
1,704,318
250,027
310,642
123,862
9,045
9,045
261,025,483
250,190,580
2,419,004
700,000
1,015,519
858,711
381,702
62,301
5,360,442
37,226
1,996,499
1,125,123
525,057
272,257

75,000
75,000
4,337,541
2,500,000
1,650,020
187,520
147,077,049
143,116,500
2,300,000
700,000
569,964
269,161
61,424
60,000
1,563,399
843,842
393,793
272,257

53,507

53,507

20,555

-

مالوي

امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
موريتانيا

التعليم
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين
اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
موزامبيق

امل�ساعدات ال�سلعية
التعليم
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
ميانمار

امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
نيبال

التعليم
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
هايتي

املياه وال�صحة العامة
المجموع الكلي

3,287,046
1,398,857
1,589,486
264,900

1,805,144
1,398,857
250,476
150,910

4,901

4,901

28,903
10,074,739
693,264
1,569,797
381,160
7,379,521
1,838
48,506
653
6,541,507
3,940,787
2,454,745
13,500

685,597
286,023
189,360
188,213
22,000
5,788,174
3,816,948
1,954,677
13,500

3,049

3,049

129,426
2,037,657
1,149,741

1,044,728
1,027,226

17,502

17,502

79,589
115,843
674,981
1,091,601
433,013
145,991

420,964
295,768
99,992

25,203

25,203

13,613
460,168
13,613
50,000
50,000
1,802,419,030

50,000
50,000
1,294,536,105
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مــالحـــق

الملحق الثاني :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات للدول النامية غير الساحلية  ،حسب الدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
الدول النامية غير الساحلية
إثيوبيا

الإت�صاالت
التعليم
دعم الربامج العامة
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة
أذربيجان

اخلدمات الإجتماعية
�أرمينيا
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
إسواتيني

اخلدمات الإجتماعية
أفغانستان

البناء والتنمية املدنية
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
النيجر

التعليم
ال�صحة
دعم الربامج العامة
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
أوزبكستان

احلكومة واملجتمع املدين
البناء والتنمية املدنية
امل�ساعدات ال�سلعية
التعليم
ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
أوغندا

امل�ساعدات ال�سلعية
توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات املالية وامل�صرفية
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

56,481,327
49,959,161
1,200,677
1,141,767
629,077

52,061,365
49,959,161
975,107
941,767
174,244

7,001

7,001

442,984
1,254,463
1,846,198
82,470
82,470
121,364
116,361
5,003
30,100
30,100
5,074,968
1,840,000
1,247,718
1,566,935
301,703
69,605
49,006
9,527,680
1,014,445
579,381
599,726
2,565,059
4,416,938
352,130
15,179,107
7,833,656
5,001,361
95,780
31,732
2,188,946
27,632
19,838,326
4,058,401
3,846,992
2,736,092
637,837
50,000

4,084
4,657,319
1,840,000
1,247,718
1,212,976
301,703
54,922
2,245,980
728,484
531,952
531,662
453,882
9,377,651
7,833,656
1,405,593
95,780
31,732
10,890
7,310,116
4,046,721
1,895,478
1,203,485
60,890
50,000

43,946

43,946

8,013,023

6,873

دعم الربامج العامة
ال�صحة
بوتان

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
بوتسوانا

امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
بوركينا فاسو

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
بوروندي

دعم الربامج العامة
احلكومة واملجتمع املدين
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
بوليفيا

املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية
تركمانستان

ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
تشاد

التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
ال�صناعة
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية

جمهورية مقدونيا
اليوغسالفية السابقة

دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
رواندا

التعليم
ال�صحة
توليد الطاقة و�إمدادها
اخلدمات الإجتماعية

زامبيا

اخلدمات الإجتماعية
زمبابوي

ال�صحة
امل�ساعدات ال�سلعية
ال�صناعة
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية

2,723
449,313
41,540

2,723
41,540

41,540

41,540

36,271
27,226
9,045
4,378,948
573,660

27,226
27,226
379,046
353,500

ال�صحة
التعليم
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية

14,002

14,002

221,431
31,310
3,516,765
21,781
1,422,009
218,483
50,019
527,033
626,474
34,493

11,544
297,504
218,483
50,019
29,002
18,002

النقل والتخزين
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
امل�ساعدات ال�سلعية
ال�صحة

18,002

18,002

16,491
1,774,818
1,669,509
105,309
5,409,028
1,429,507

1,774,818
1,669,509
105,309
2,799,654
1,338,083

1,022,750

1,022,750

188,946
416,121
457,249
8,304
408,386
1,413,784
63,980

151,157
149,632
131,389
6,643
-

149,741

-

136,129
13,613
2,860,633
2,430,525
224,982
149,988
55,139

2,024,466
1,649,497
224,982
149,988
-

طاجيكستان

قيرغيزستان

كازاخستان

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة
التفيا

ال�صحة
اخلدمات الإجتماعية
ليسوتو

اخلدمات الإجتماعية

11,209
11,209
2,496,124
2,174,386
239,631
50,000
2,518
29,590
5,745,724
2,201,580
852,649
1,360,531
1,299,430
31,534
11,841,630
506,398
2,174,745
3,733,511
5,326,186
2,723
98,067
4,605,485
395,138
3,610,751
371,424
207,671
20,501
76,250
13,613
62,637
9,045
9,045

2,420,011
2,130,381
239,631
50,000
3,192,796
2,086,418
421,050
399,458
285,870
371,469
180,064
93,393
65,342
32,671
797,001
274,757
250,476
158,072
113,695
-

مالي

دعم الربامج العامة
ال�صحة
ال�سالم والأمن
توليد الطاقة و�إمدادها
املياه وال�صحة العامة
التعليم
الزراعة
اخلدمات الإجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
مالوي

امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
التعليم
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
منغوليا

التعليم
اخلدمات الإجتماعية
مولدوفا

التعليم
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
نيبال

التعليم
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع
البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
المجموع الكلي

261,025,483
250,190,580
2,419,004
700,000
1,015,519
858,711
381,702
62,301
5,360,442
37,226
3,287,046
1,398,857
1,589,486
264,900

147,077,049
143,116,500
2,300,000
700,000
569,964
269,161
61,424
60,000
1,805,144
1,398,857
250,476
150,910

4,901

4,901

28,903
2,146,080
2,031,732
114,348
180,166
10,005
136,129
34,032
1,091,601
433,013
145,991

2,031,732
2,031,732
420,964
295,768
99,992

25,203

25,203

13,613
460,168
13,613

-

414,958,666

241,130,852
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الملحق الثالث  :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من دولة
اإلمارات للدول الجزرية الصغيرة النامية  ،حسب الدولة والقطاع (بالدوالر األمريكي)
الدول الجزرية الصغيرة
النامية
الرأس األخضر

اخلدمات الإجتماعية
أنتيغوا وبربودا

توليد الطاقة و�إمدادها
بابوا غينيا الجديدة

املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
باالو

اخلدمات الإجتماعية
بليز

املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
توفالو

البيئة وتغري املناخ
دعم الربامج العامة

الخدمات اإلجتماعية

تونغا
اخلدمات الإجتماعية
جامايكا

املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
جزر البهاما
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
القمر المتحدة

امل�ساعدات ال�سلعية
ال�سالم والأمن
توليد الطاقة و�إمدادها
البناء والتنمية املدنية
التعليم
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية
دومينيكا

دعم الربامج العامة

سان تومي وبرينسيبي

املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

23,411

-

سيشيل

توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
دعم البرامج العامة

23,411

-

5,053,090

1,653,508

5,053,090

1,653,508

34,705

34,705

34,705

34,705

اخلدمات الإجتماعية
ال�صحة
غيانا
دعم الربامج العامة

9,995

-

9,995

-

14,502

14,502

التعليم
اخلدمات الإجتماعية

14,502

14,502

150,375

7,000

7,000

7,000

136,129

-

7,246

-

التعليم
دعم الربامج العامة
اخلدمات الإجتماعية

7,246

-

7,246

-

8,001

8,001

توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة
املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
اخلدمات الإجتماعية

غينيا بيساو

فانواتو

التعليم
فيجي

كوبا

8,001

8,001

255,701

-

250,000

-

5,701

-

31,890,775

31,372,469

10,748,619

10,748,619

10,200,000

10,200,000

7,078,682

7,078,682

2,670,000

2,670,000

751,184

626,178

48,991

48,991

امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي
والتنوع البيولوجي
التعليم
اخلدمات الإجتماعية
املياه وال�صحة العامة

11,226

-

272,257

-

109,815

-

136,129

-

136,129

-

4,951

4,951

4,951

4,951

كيريباس

التعليم

مالديف

النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات الإجتماعية
دعم الربامج العامة
التعليم
موريشيوس

هايتي

المجموع الكلي

7,135,852

-

6,071,331

-

58,311

-

136,129

-

388,466

الملحق الرابع  :المساعدات الخارجية والمساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة من
دولة اإلمارات  ،حسب الجهة المانحة والدولة (بالدوالر األمريكي)
UAE Foreign Assistance
and ODA
القطاع الخاص واألفراد

اليمن
دول متعددة (عاملي)

-

481,615

-

المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية

136,129

-

136,129

-

645,655

31,794

31,794

31,794

النيجر
بنغالدي�ش
دول متعددة (عاملي)
زمبابوي
موزامبيق
نيجرييا

613,861

-

271,215

203,411

271,215

203,411

3,293,375

-

3,150,000

-

136,129

-

7,246

-

5,350,071

1,921,980

4,911,516

1,642,215

408,129

272,000

7,766

7,766

22,660

-

100,000

75,000

100,000

75,000

14,797,542

9,918,501

10,416,918

7,950,541

3,435,178

1,927,385

40,575

40,575

51,237

-

136,129

-

717,505

-

193,127

68,769

60,768

60,768

8,001

8,001

57,089

-

67,269

-

50,000

50,000

50,000

50,000

69,561,843

45,364,591

المساعدات الحكومية

�إثيوبيا
االحتاد الرو�سي
الأردن
�ألبانيا
اجلبل الأ�سود
اجلزائر
ال�سنغال
ال�صومال
العراق
الفلبني
الكونغو الدميقراطية
املغرب
النيجر
اليمن
�أوزبك�ستان
�أوغندا
باك�ستان
بلغاريا
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
بيالرو�س
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توفالو
جزر البهاما
القمر املتحدة
جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية
ال�سابقة
جنوب �أفريقيا
جنوب ال�سودان
دول متعددة (�آ�سيا)
دول متعددة (ا�سيا)
دول متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (عاملي)

المساعدات
الخارجية

اإلنمائية
الرسمية

224,109,081
87,771
224,021,309
18,318,772

18,318,772

531,952
402,061
14,866,915
239,631
2,168,228
109,987
985,657,669
50,159,161
3,791,366
39,087,221
136,129
136,129
36,755
43,839
200,174
14,000,000
58,839
1,000,000
4,452,491
797,138
408,257,568
7,833,656
4,019,841
35,392,074
19,398
1,374,718
136,129
5,638
6,390
54,000
1,588,559
163,354
143,129
250,000
10,369,699
136,129

531,952
402,061
14,866,915
239,631
2,168,228
109,987
917,702,479
49,959,161
39,087,221
36,755
43,839
36,820
14,000,000
15,000
1,000,000
4,452,491
729,074
407,300,123
7,833,656
4,005,445
35,392,074
1,026,752
3,190
1,150,906
7,000
10,097,442
-

28,417
136,129
4,850,020
209,304
26,041,928
219,004,684

800,000
26,041,928
170,006,988

دومينيكا
زمبابوي
�سورية
�سرياليون
�سي�شيل
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا
غواتيماال
غيانا
فل�سطني
فيجي
قريغيز�ستان
كوبا
كو�ستاريكا
كو�سوفو
ليبرييا
مالديف
مايل
م�صر
مالوي
منغوليا
موريتانيا
موزامبيق
مولدوفا
ميامنار
نيجرييا

الهالل األحمر اإلماراتي

�إثيوبيا
�أرمينيا
�إريرتيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�إ�سواتيني
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي
الأردن
�ألبانيا
الربازيل
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
اجلزائر
الر�أ�س الأخ�ضر
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
ال�صني
العراق
الفلبني
املغرب

136,129
1,998,366
5,100,000
1,672,948
136,129
136,129
100,735
136,129
136,129
136,129
105,104,819
136,129
5,000,000
408,129
179,337
136,129
4,000,000
136,129
3,190,580
16,917,245
1,398,857
2,000,000
27,638
1,612,193
136,129
1,027,226
638,312
123,952,004
2,185,259
25,864
10,890
43,561
29,948
10,890
50,368
19,058
2,396,522
1,404,831
34,032
2,993,357
27,226
4,102,984
18,513
53,907
641,113
7,304,279
20,419
401,107
64,004
144,349

1,998,366
5,100,000
1,536,820
100,735
105,104,819
272,000
4,000,000
3,000,000
16,917,245
1,398,857
2,000,000
22,000
1,612,193
1,027,226
586,354
-
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املك�سيك
اململكة املتحدة
الرنويج
النم�سا
النيجر
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
�آيرلندا
�إيطاليا
باك�ستان
بلجيكا
بلغاريا
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
بيالرو�س
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توغو
تون�س
القمر املتحدة
جمهورية مقدونيا اليوغ�سالفية
ال�سابقة
جنوب �أفريقيا
جنوب ال�سودان
جورجيا
جيبوتي
دول متعددة (ا�سيا)
رومانيا
�ساحل العاج
�سري النكا
�سنغافورة
�سوي�سرا
�سرياليون
�سي�شيل
�شيلى
�صربيا
طاجيك�ستان
غانا
غينيا
غينيا بي�ساو
فرن�سا
فل�سطني
فيتنام
فيجي
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كوبا

المساعدات الخارجية 2019

31,310
10,890
14,974
114,154
1,486,673
4,787,375
15,029
13,613
47,555,736
294,013
883,407
37,037
21,781
5,445
2,315,503
21,781
21,781
58,535
934,679
721,131
27,226
1,260,707
283,008
132,931
700,785
34,032
58,535
13,613

-

29,948
500,000
16,335
29,948
728,334
24,503
18,513
412,990
27,226
181,596
891,104
16,335
14,974
20,419
540,279
888,304
28,587
563,027
16,289
44,044
25,864
3,150,000
4,534,623
3,010,292
8,168

-

كو�سوفو
كولومبيا
كينيا
التفيا
لبنان
ليبرييا
مايل
ماليزيا
م�صر
منغوليا
موريتانيا
موري�شيو�س
موزامبيق
مولدوفا
ميامنار
نيجرييا
نيوزيلندا
هولندا

برنامج إكسبو اليف

�أ�سرتاليا
�إكوادور
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني
الأردن
الربازيل
الربتغال
الدمنارك
ال�سويد
ال�صني
الفلبني
الكامريون
�أملانيا
املغرب
اململكة املتحدة
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليابان
�أوغندا
�أوكرانيا
�آيرلندا
بلغاريا
بنغالدي�ش
بنني
بريو
دول متعددة (ا�سيا)
رواندا
زمبابوي
�شيلى
غانا
غواتيماال
فرن�سا
كوريا اجلنوبية
كو�ستاريكا
كولومبيا

27,226
34,032
3,734,473
20,419
1,497,079
18,513
2,855,574
33,488
9,773,167
32,671
5,944,856
5,445
23,142
20,419
307,650
20,419
24,503
19,058
6,469,681
60,000
149,988
100,000
50,000
100,000
224,982
60,000
99,992
299,975
50,000
50,000
100,000
50,000
110,000
749,943
149,988
50,000
120,000
100,000
50,000
249,980
50,000
259,984
60,000
110,000
180,000
374,969
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
60,000
249,980

3,899,808
149,988
100,000
224,982
50,000
50,000
100,000
110,000
149,988
100,000
50,000
259,984
60,000
110,000
374,969
50,000
50,000
50,000
60,000
249,980

كينيا
لبنان
مايل
ماليزيا
م�صر
نيبال
نيجرييا
نيوزيلندا
هايتي
هولندا

جامعة اإلمارات العربية
المتحدة

�إثيوبيا
�إريرتيا
�أفغان�ستان
الأردن
البو�سنة والهر�سك
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
ال�صني
املغرب
الهند
اليمن
�إندون�سيا
�أوزبك�ستان
باك�ستان
بوركينا فا�سو
تايلند
تنزانيا
جيبوتي
دول متعددة (ا�سيا)
رواندا
�سورية
�سي�شيل
غامبيا
غينيا
غينيا بي�ساو
فرن�سا
فل�سطني
كازاخ�ستان
ماليزيا
م�صر
منغوليا
موريتانيا
نيكاراغوا

جمعية الرحمة لألعمال
الخيرية

الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
دول متعددة (عاملي)

469,975
110,000
60,000
60,000
299,980
99,992
399,971
50,000
50,000
249,984
9,883,208

469,975
110,000
60,000
60,000
299,980
99,992
399,971
50,000
7,833,757

588,099
1,494,202
301,703
587,789
15,866
15,866
31,794
587,975
111,062
206,445
63,588
1,032,783
31,732
31,732
31,794
31,732
63,464
63,526
31,794
2,001,854
635,883
540,377
15,866
111,062
31,732
31,794
667,429
47,598
111,249
47,660
31,732
286,023
8,789,502

588,099
1,494,202
301,703
587,789
15,866
15,866
31,794
587,975
111,062
206,445
63,588
1,032,783
31,732
31,732
31,794
63,464
63,526
31,794
635,883
540,377
111,062
31,732
31,794
667,429
47,598
111,249
47,660
31,732
286,023
-

1,207,906
2,160,660
4,048,720
1,372,216

-

جمعية الشارقة الخيرية

�إثيوبيا
�أذربيجان
�أرمينيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني
الأردن
�ألبانيا
الربتغال
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
الفلبني
املغرب
النيجر
الهند
اليمن
�إندون�سيا
�أنغوال
�أوغندا
�إيران
باك�ستان
بلغاريا
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
بوروندي
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توغو
تون�س
القمر املتحدة
جنوب �أفريقيا
جيبوتي
دول متعددة (ا�سيا)
رواندا
زامبيا
زمبابوي
�ساحل العاج
�سري النكا
�سنغافورة
�سرياليون
�شيلى
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا

37,724,408
809,580
9,529
5,445
9,529
10,890
30,197
8,168
5,445
873,332
93,614
41,548
100,525
15,613
1,701,857
1,729,215
61,001
1,280,808
14,021
1,443,165
5,835,090
69,476
411,378
13,613
61,270
20,828
40,839
5,445
3,920,695
129,406
972,032
7,249
209,726
621,224
805,815
335,949
5,445
33,022
182,705
64,924
150,253
30,125
4,288
7,453
44,484
612,426
5,445
92,289
13,449
14,549
515,191
22,836

-
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غانا
غينيا
فل�سطني
فيتنام
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كمبوديا
كندا
كو�ستاريكا
كو�سوفو
كينيا
لبنان
ليبرييا
مايل
ماليزيا
مدغ�شقر
م�صر
موريتانيا
موزامبيق
نيبال
نيجرييا
نيوزيلندا
هولندا

جمعية دار البر

�إثيوبيا
�إريرتيا
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي
الأردن
�ألبانيا
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
الفلبني
املك�سيك
النيجر
الهند
اليمن
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
باك�ستان
بنني
بوركينا فا�سو
بوروندي
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توغو
جنوب �أفريقيا
�ساحل العاج
�سري النكا
�سي�شيل

المساعدات الخارجية 2019

1,644,815
479,489
857,475
10,890
80,893
87,986
318,828
9,529
5,445
4,526
1,101,400
1,804,141
375,329
4,084
5,445
20,555
5,149,919
2,019,782
13,839
120,318
77,369
24,503
5,445
25,642,420
105,010
3,428
806
11,598
147,195
103,696
597,804
4,142,009
757,794
41,913
37,485
2,605,413
933,070
144,248
1,350,897
1,115,292
111,933
27,226
1,460,077
927,660
509,156
652,452
19,058
590,969
108,740
95,290
792,165
356,276
103,735

-

طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
فل�سطني
كو�سوفو
كينيا
لبنان
مايل
ماليزيا
م�صر
موريتانيا
موري�شيو�س
نيبال
نيجرييا

جمعية دبي الخيرية

�إثيوبيا
�إ�ستونيا
�أفغان�ستان
�ألبانيا
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
الفلبني
الكونغو
النيجر
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
تايلند
تنزانيا
توغو
جيبوتي
�ساحل العاج
�سرياليون
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كمبوديا
ليبرييا
مايل
م�صر
مالوي
موريتانيا
نيبال
نيجرييا

292,528
347,934
703,890
30,906
990,930
118,015
570,780
54,451
934,477
4,901
2,641,948
691,317
99,703
307,401
848
19,404,299
45,894
66,485
953
66,085
26,981
248,187
26,256
2,938
278,053
1,204,367
4,321,082
666,729
1,469,206
2,900
379,378
437,185
836,444
266,458
379,924
162,238
113,569
77,076
39,259
415,456
29,186
430,161
753,986
1,175,655
282,262
401,383
6,997
2,570,663
519,481
1,424,677
147,895
55,475
73,373

-

صندوق أبوظبي للتنمية

6,340,500,108
267,750,797
1,840,000
250,000
15,088,484
449,210,000
10,397,495
6,844,541
531,628,895
9,550,000
3,120,000
35,200,000
631,636
23,556,221
5,053,090
5,001,361
3,846,992
2,086,700,000
3,253,471
1,385,788
19,948,682
1,101,306,934
230,000
50,326,107
4,288,048
6,341,331
207,470,732
2,883,202
8,160,000
3,000,000
506,398
4,911,516
350,000
2,292,404
500,953
13,852,096
251,015,519
1,202,175,777
250,476
381,160
50,333,333

1,182,119,540
267,750,797
1,840,000
115,910,000
1,302,058
3,426,466
281,628,895
9,550,000
3,120,000
35,200,000
312,732
23,556,221
1,653,508
1,405,593
1,895,478
86,700,000
838,145
438,231
19,948,682
230,000
50,326,107
1,536,866
43,915,522
1,427,514
8,160,000
3,000,000
180,064
1,642,215
350,000
816,068
134,245
9,877,926
143,686,464
59,921,054
250,476
188,213
14,360,823

االحتاد الرو�سي
بيالرو�س
م�صر

10,000,000
7,000,000
33,333,333
1,547,992

1,822,723
12,538,100
1,250,373

7,001
23,603
42,756
47,506
15,002
17,002
54,007

7,001
47,506
17,002
54,007

�إريرتيا
�أفغان�ستان
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني
الأردن
�ألبانيا
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
العراق
املغرب
النيجر
اليمن
�أنتيغوا وبربودا
�أوزبك�ستان
�أوغندا
باك�ستان
بنغالدي�ش
تون�س
القمر املتحدة
دول متعددة (ا�سيا)
دول متعددة (�أوقيانو�سيا)
دول متعددة (عاملي)
�سرياليون
�سي�شيل
�صربيا
غامبيا
غينيا
فل�سطني
قريغيز�ستان
كوبا
كولومبيا
كينيا
لبنان
مالديف
مايل
م�صر
مالوي
موريتانيا

صندوق خليفة لتطوير
المشاريع

صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات
الحية

�إثيوبيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�إكوادور
االحتاد الرو�سي
الأرجنتني
الربازيل

ال�سلفادور
ال�سويد
الفلبني
الكامريون
املك�سيك
اململكة املتحدة
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
�إيران
�إيطاليا
بابوا غينيا اجلديدة
باك�ستان
بربادو�س
بليز
بنما
بنني
بوتان
بوركينا فا�سو
بوليفيا
بريو
تركيا
تنزانيا
جامايكا
جزر البهاما
جنوب �أفريقيا
جورجيا
�ساحل العاج
�سان تومي وبرين�سيبي
�سانت فن�سنت وغرينادين
�سري النكا
�سرياليون
�شيلى
غانا
غينيا
فرن�سا
فيتنام
كمبوديا
كوبا
كو�ستاريكا
كولومبيا
كينيا
مالطة
ماليزيا
مدغ�شقر
مالوي
موري�شيو�س
موزامبيق
ميامنار
ناميبيا
نيبال
نيجرييا
نيوزيلندا

5,001
7,501
40,243
30,666
33,384
22,903
76,696
41,506
65,129
43,946
16,115
6,801
46,606
34,705
5,001
5,001
14,502
6,001
21,503
41,540
14,002
18,002
21,503
15,302
83,096
8,001
5,701
37,103
8,001
6,001
4,951
13,902
27,001
17,137
34,955
65,228
10,001
41,084
41,006
21,228
7,766
10,116
27,504
11,232
5,001
56,871
53,507
4,901
8,001
3,049
17,502
24,003
25,203
22,503
6,001

5,001
40,243
30,666
33,384
76,696
65,129
43,946
16,115
6,801
34,705
5,001
14,502
6,001
21,503
41,540
14,002
18,002
21,503
15,302
83,096
8,001
37,103
8,001
6,001
4,951
13,902
27,001
17,137
65,228
10,001
41,006
21,228
7,766
10,116
27,504
11,232
56,871
53,507
4,901
8,001
3,049
17,502
24,003
25,203
22,503
-
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مــالحـــق

طيران اإلتحاد
87,118
الأردن
25,066
الفلبني
4,551
الهند
53,984
مالديف
2,116
نيبال
1,400
مراكز إيواء النساء واألطفال 1,176,851
دول متعددة (عاملي)
1,176,851
مؤسسة أحمد بن زايد
2,545,331
آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية

الأردن
ال�سنغال
ال�سودان
اليمن
�أوزبك�ستان
�أوغندا
ت�شاد
دول متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (عاملي)

مؤسسة القلب الكبير

الأردن
العراق
الكونغو
الهند
باك�ستان
�سورية
فل�سطني
كينيا
لبنان
م�صر
موزامبيق

مؤسسة بيت الشارقة
الخيري

�إثيوبيا
�أرمينيا
�أفغان�ستان
الأرجنتني
الأردن
البو�سنة والهر�سك
ال�سودان
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
�أوكرانيا
باك�ستان
بوركينا فا�سو
ت�شاد
تنزانيا
دول متعددة (ا�سيا)
دول متعددة (�أفريقيا)
�سري النكا
قريغيز�ستان
كمبوديا
كندا

1,176,851
1,176,851
-

76,776
15,519
15,519
22,325
2,178,056
31,037
15,519
54,451
136,129
7,726,304
200,000
306,000
246,089
110,000
27,225
600,000
993,000
31,420
346,895
4,755,675
110,000
9,869,540

-

221,386
50,044
43,561
8,168
8,168
358,808
81,677
1,518,748
879,222
2,028,395
52,585
84,400
27,226
926,419
13,806
35,393
487,003
143,594
15,029
343,945
16,335

-

كينيا
التفيا
لبنان
م�صر
موزامبيق
مولدوفا
ميامنار
نيجرييا

مؤسسة خليفة بن زايد آل
نهيان لألعمال اإلنسانية

�إثيوبيا
�أرمينيا
�إريرتيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان
الأرجنتني
الأردن
�ألبانيا
الربازيل
الربتغال
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
ال�سنغال
ال�سودان
ال�سويد
ال�صومال
العراق
الفلبني
�أملانيا
املغرب
اململكة املتحدة
الهند
الواليات املتحدة الأمريكية
اليابان
اليمن
اليونان
�إندون�سيا
�أوزبك�ستان
�أوغندا
�أوكرانيا
�آيرلندا
�إيطاليا
باك�ستان
بلجيكا
بنغالدي�ش
بوركينا فا�سو
بوروندي
بيالرو�س
تايلند
تركمان�ستان
تركيا
ت�شاد
تنزانيا
القمر املتحدة

1,000,545
13,613
689,999
8,168
38,443
10,005
685,278
79,581
48,683,823

35,079,918

9,757
30,016
1,200,109
229,809
64,149
1,925,400
30,016
4,851,893
40,022
15,008
8,331
50,027
11,845
93,588
1,532,029
25,014
1,883,755
944,623
30,016
54,914
89,971
53,961
150,592
69,371
78,995
1,135,515
23,713
52,513
106,670
25,014
30,016
36,156
8,331
1,752,584
23,523
126,923
470,256
523,045
49,249
169,676
1,774,818
40,022
50,027
127,751
797,609

4,084
1,200,109
1,875,373
4,651,784
43,561
1,490,246
1,883,755
744,514
69,371
1,135,515
106,670
1,248,908
76,896
1,774,818
57,713
797,609

جمهورية الت�شيك
جنوب �أفريقيا
دول متعددة (ا�سيا)
رواندا
�سري النكا
�سنغافورة
�سورية
�سوي�سرا
�سي�شيل
�صربيا
طاجيك�ستان
غانا
غينيا
فل�سطني
فيتنام
كازاخ�ستان
كوريا اجلنوبية
كو�سوفو
كينيا
لبنان
ليبيا
مالديف
ماليزيا
م�صر
موريتانيا
موري�شيو�س
موزامبيق
نيجرييا
نيوزيلندا
هولندا

مؤسسة دبي العطاء

�إثيوبيا
�إكوادور
الأردن
ال�سنغال
ال�سودان
العراق
الفلبني
املغرب
النيجر
الهند
�إندون�سيا
�أوغندا
باك�ستان
بنغالدي�ش
بريو
تنزانيا
توغو
القمر املتحدة
دول متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (عاملي)
رواندا
زمبابوي
�سانت فن�سنت وغرينادين
طاجيك�ستان

30,016
40,022
2,314,838
641,024
122,985
103,471
27,226
270,858
495,230
92,002
1,685,496
15,008
1,496,518
4,402,396
25,014
222,177
95,353
89,057
589,811
12,090,509
952,900
783,094
571,707
469,589
75,041
60,768
35,019
50,027
25,014
15,031
41,311,915
516,011
125,014
2,338,972
767,205
304,047
1,066,931
300,033
166,780
38,338
649,123
700,076
1,183,980
636,577
475,183
500,051
274,223
38,338
500,027
500,054
19,262,232
660,072
176,019
247,170
300,033

92,969
27,226
1,685,496
1,456,496
600,327
169,148
39,029
539,784
11,663,224
952,900
40,575
521,679
69,371
60,768
30,983,936
387,008
93,760
1,754,229
575,403
228,035
800,198
225,025
125,085
28,753
486,842
525,057
887,985
477,433
356,387
375,038
205,667
28,753
375,020
375,041
14,446,674
495,054
132,014
185,377
225,025

غامبيا
غانا
غواتيماال
فانواتو
فل�سطني
فيتنام
كمبوديا
كرييبا�س
كينيا
ليبرييا
مايل
مدغ�شقر
م�صر
مالوي
موزامبيق
نيبال
نيكاراغوا
هنودرا�س

مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال

دول متعددة (عاملي)

مؤسسة زايد بن سلطان
آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية

�إثيوبيا
�أذربيجان
�أرمينيا
�إ�سبانيا
�أ�سرتاليا
االحتاد الرو�سي
�إ�سواتيني
الأردن
الربازيل
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
الر�أ�س الأخ�ضر
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
الفلبني
الكونغو الدميقراطية
�أملانيا
املغرب
اململكة املتحدة
النيجر
الهند
اليمن
�إندون�سيا
�أوزبك�ستان
�أوكرانيا
باك�ستان
باالو
بلجيكا
بلغاريا
بنغالدي�ش

190,041
969,212
182,712
271,215
752,011
900,098
120,525
100,000
117,109
450,054
38,338
1,650,180
773,999
201,214
2,000,272
394,358
291,378
182,712
2,227,175

142,530
726,909
137,034
203,411
564,008
675,074
90,394
75,000
87,832
337,541
28,753
1,237,635
580,499
150,910
1,500,204
295,768
218,533
137,034
-

2,227,175
6,215,783

1,169,150

29,986
18,490
9,995
39,978
14,992
29,984
5,597
73,346
16,491
10,494
10,494
4,897
11,394
46,475
7,228
9,995
6,921
7,996
34,981
54,923
12,993
3,074
39,201
14,992
27,632
46,592
89,089
9,995
13,992
14,992
55,991

9,995
-
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بوت�سوانا
بوركينا فا�سو
بوروندي
بوليفيا
بيالرو�س
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
توفالو
تون�س
تونغا
القمر املتحدة
جنوب �أفريقيا
دول متعددة (ا�سيا)
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
�ساحل العاج
�سري النكا
�سنغافورة
�سورية
�سوي�سرا
�سرياليون
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا بي�ساو
فنزويال
فيجي
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كرواتيا
كمبوديا
كوبا
كينيا
التفيا
لبنان
ليبرييا
لي�سوتو
مالديف
ماليزيا
م�صر
مالوي
موريتانيا
موري�شيو�س
موزامبيق
ناميبيا
نيبال
نيجرييا
نيوزيلندا
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36,271
4,897
16,991
16,491
219,954
2,499
743,339
8,625
7,246
34,981
7,246
29,484
9,045
3,177,310
14,992
6,921
5,597
12,493
20,489
24,986
919
29,984
6,858
12,993
39,978
7,341
9,995
42,481
9,995
14,492
7,246
27,320
309,375
7,996
14,492
14,492
9,495
14,992
81,494
10,730
9,045
10,494
26,985
65,151
6,921
168,111
5,597
5,597
9,045
19,389
12,493
31,233

27,226
199,891
705,360
172,522
39,978
14,179
-

مؤسسة سقيا اإلمارات

الربازيل
الفلبني
النيجر
�إندون�سيا
�أوغندا
باك�ستان
بنغالدي�ش
بنني
تايلند
ت�شاد
طاجيك�ستان
قريغيز�ستان
مايل
مدغ�شقر
م�صر
موريتانيا

مؤسسة سلطان بن خليفة
آل نهيان اإلنسانية والعلمية

الهند
م�صر

مؤسسة محمد بن راشد
آل مكتوم لألعمال الخيرية
واإلنسانية

�إثيوبيا
�أذربيجان
�إ�سبانيا
�إ�ستونيا
�إ�سواتيني
�أفغان�ستان
الأردن
الربازيل
البو�سنة والهر�سك
اجلبل الأ�سود
ال�سنغال
العراق
الفلبني
املغرب
النيجر
الهند
اليابان
�إندون�سيا
�أنغوال
�أوغندا
�أوكرانيا
باك�ستان
بلغاريا
بنغالدي�ش
بنني
بوركينا فا�سو
بوروندي
بولندا

1,593,640
76,259
10,890
92,576
10,890
10,890
210,727
321,617
109,382
13,613
68,745
86,640
10,890
84,160
272,257
108,903
105,200
114,985

1,443,218
65,369
92,576
199,837
299,837
98,492
54,451
75,750
84,160
272,257
95,290
105,200
-

99,466
15,519
12,934,638

4,430,149

408,386
54,451
54,451
40,839
13,613
881,980
54,451
564,579
27,226
68,064
317,316
163,354
158,998
114,348
181,110
288,592
231,418
16,335
27,226
690,229
149,741
528,723
27,226
324,912
577,628
14,430
68,064
27,226

174,244
640,242
95,856
38,225
26,137
48,574
4,356
97,155
32,671
348,925
53,950
147,173
11,544
-

بيالرو�س
تايلند
ت�شاد
تنزانيا
تون�س
جنوب �أفريقيا
دول متعددة (ا�سيا)
زمبابوي
�ساحل العاج
�سري النكا
�سورية
�سي�شيل
�صربيا
طاجيك�ستان
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا اال�ستوائية
غينيا بي�ساو
قريغيز�ستان
كازاخ�ستان
كو�سوفو
كينيا
التفيا
لبنان
ليبرييا
مالديف
مايل
ماليزيا
م�صر
منغوليا
موريتانيا
موري�شيو�س
موزامبيق
مولدوفا
نيبال
نيجرييا

54,451
359,607
530,901
100,515
95,290
27,226
210,671
19,058
19,058
149,741
68,064
27,226
27,226
1,769,387
19,058
110,918
81,677
20,419
40,839
490,822
645,794
95,290
163,354
27,226
217,806
27,226
13,613
272,089
68,064
608,494
81,677
227,716
13,613
27,226
13,613
68,064
66,703

12,458
326,708
25,960
65,342
32,671
1,105,790
45,173
191,405
407,732
21,781
65,342
217,671
87,122
84,160
21,781

مؤسسة نور دبي

�إثيوبيا
بنغالدي�ش
نيجرييا

هيئة آل مكتوم الخيرية

�إثيوبيا
�أ�سرتاليا
الأردن
ال�سنغال
ال�سودان
ال�صومال
الكامريون
الكونغو الدميقراطية
اململكة املتحدة
النيجر
�أوغندا
�آيرلندا
بنني
بوركينا فا�سو
بوروندي
ت�شاد
تنزانيا
توغو
القمر املتحدة
جنوب �أفريقيا
جنوب ال�سودان
رواندا
غامبيا
غانا
كو�سوفو
كينيا
م�صر
موزامبيق
نيجرييا
هولندا
المجموع الكلي

703,854
400,000
174,984
128,870
17,441,323
995,796
16,857
214,971
150,512
2,761,608
496,072
225,727
534,136
1,879,365
502,320
280,107
3,155,415
296,720
353,500
297,504
562,229
498,546
326,751
153,715
432,321
249,975
518,559
264,782
331,647
583,240
525,105
50,517
504,500
188,275
90,549
8,004,964,759

11,481,345
941,767
142,277
150,512
2,704,298
496,072
225,727
534,136
502,320
280,107
296,720
353,500
297,504
562,229
498,546
326,751
153,715
432,321
249,975
518,559
264,782
331,647
525,105
504,500
188,275
2,231,250,121
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التعليقات الختامية
 وال تعرب عن �أي ر�أي �أو اعرتاف �أو ت�صديق،أغرا�ض �إي�ضاحية فقط
ٍ الر�سوم اجلغرافية الواردة يف هذا التقرير م�ستخدمة ل/ جميع اخلرائط واملواد:�إخالء امل�س�ؤولية1.1
 �أو لأي من ال�سلطات، �أو منطقة، �أو مدينة، �أو �إقليم، ب�ش�أن الو�ضع القانوين لأي دولة، �أو دولة الإمارات العربية املتحدة،من جانب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
. �أو �أي تعيني حلدودها،امل�س�ؤولة فيها
 . درهم �إماراتي3.673 =  دوالر �أمريكي1 : معدالت ال�صرف امل�ستخدمة.ب
 . وعليه؛ فقد تظهر فروق تقريبية يف بع�ض احلاالت. مت تقريب الن�سب املئوية �إىل �أقرب عدد �صحيح لتي�سري القراءة.ج
 . واجلهات احلكومية الإماراتية، وحتديد م�صادرها بو�ساطة اجلهات املانحة الإماراتية، مت احل�صول على جميع ال�صور.د
 من خالل تعيني كل ن�شاط من �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل الهدف والغاية،1:1 ت�ستند التحليالت املبينة يف هذا الف�صل �إىل منهجية تعيني بتن�سيق2.2
 .دعمته دولة الإمارات من بني �أهداف التنمية امل�ستدامة وغاياتها وم�ؤ�شراتها املناظرة
ّ وامل�ؤ�شر املحدد الذي
https://roadmap2050.report/executive-summary/3.3
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/12/statement-on-women-entrepreneurs-4.4
finance-initiative-we-fi
https://ida.worldbank.org/about/what-is-ida5.5
/https://www.tamimi.com/law-update-articles/women-in-the-uae6.6
https://www.uae-embassy.org/about-uae/women-uae7.7
https://www.arabianbusiness.com/banking-finance/440986-expat-remittances-from-uae-drop-by-25-in-20198.8
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO-2020_v9.1.pdf9.9
https://www.thenational.ae/uae/health/abu-dhabi-forum-sees-dh9-5bn-pledge-to-wipe-out-polio-for-good-1.9398381010
/https://unescoghana.org/sub-sahara-africa-remains-region-with-highest-out-of-school-rates-unesco1111
/https://unescoghana.org/sub-sahara-africa-remains-region-with-highest-out-of-school-rates-unesco1212
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=141991313
https://www.adfd.ae/PublishingImages1/ADFD-annual-report-2018-English.pdf1414
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zayed-2011-12-13-1.432657
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https://www.unrwa.org/newsroom/features/guided-light-her-heart-tala-determined-achieve-her-dreams1818
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria1919
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https://endmalaria.org/about-us/impact2121
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/https://www.reachingthelastmile.com2323
http://www.ami.mr/Depeche-61543.html2424
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html2525
/http://unohrlls.org/about-sids2626
https://news.un.org/ar/story/2019/09/10405822727
https://www.worldbank.org/en/country/pakistan/overview2828
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Arabic-version.pdf
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