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كـلـمــة
�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية لإمارة �أبوظبي ،رئي�س مكتب تن�سيق
امل�ساعدات اخلارجية للدولة
�شهد قطاع امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة منو ًا كبري ًا ،وذلك يف �ضوء
النهج الذي �أر�سته القيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة (حفظه اهلل) ,وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) ،ومتابعة الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ودعمهم الدائم
جلميع مبادرات وبرامج امل�ساعدات اخلارجية التي تهدف �إىل �إر�ساء دعائم التنمية امل�ستدامة وتخفيف حدة الفقر ومعاناة املت�ضررين من الكوارث
الطبيعية والأزمات الإن�سانية يف خمتلف �أرجاء العامل.
وقد �أ�صبحت دولة الإمارات �أكرث �إ�ستعداد ًا وجاهزية مل�ساعدة الدول الأخرى وباتت من �أوائل الدول �سرع ًة يف اال�ستجابة للإغاثة والطوارئ على
امل�ستويني الأقليمي والعاملي .و�شهد عام  2010جهود ًا �ضخمة وعم ًال د�ؤوب ًا لتطوير قطاع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتي وتر�سيخ �أ�س�س املهنية وامل�ساءلة.
ففي هذا العام ،وا�صل مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة عمله مع اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية لتوثيق اجلهود ال�ضخمة التي
بذلتها الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف تقدمي امل�ساعدات يف العام  2010مما عك�س قيم اخلري والعطاء التي هي �سمة من �سمات دولة الإمارات قيادة و �شعبا.
وكان من دواعي �سرورنا �أن التقرير الأول “امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة عام  ”2009قد حاز على ثناءٍ وتقدير وا�سعني
من امل�ؤ�س�سات املانحة املحلية والدولية ،واعترب خطوة هامة ت�ؤكد على مكانة الدولة كجهة مانحة رئي�سية على ال�ساحة الدولية وعزّز مبادئ ال�شفافية
بيانات �شاملة حول اجلهات املانحة وحجم امل�ساعدات ونوعها
وامل�ساءلة ،كما �ساهم يف االرتقاء ب�آليات العمل التنموي والإن�ساين واخلريي مبا وفره من
ٍ
والدول امل�ستفيدة.
وكنتيجة للتعاون الوثيق بني مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة واملانحني االماراتيني وما قام به املكتب من توثيق للم�ساعدات اخلارجية للدولة
مع املنظمات الدولية ذات ال�صلة ،فقد تبو�أت دولة الإمارات املرتبة  14عاملي ًا من بني الدول املانحة الأكرث عطا ًء يف جمال امل�ساعدات اخلارجية وذلك
ح�سب ت�صنيف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
وها نحن اليوم ن�صدر التقرير الثاين “امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة عام � ”2010ضمن �سل�سلة التقارير ال�سنوية للم�ساعدات
اخلارجية .فبالإ�ضافة �إىل توثيقه للم�ساعدات التنموية والإن�سانية واخلريية املقدمة من العديد من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية،
يت�ضمن تقرير� 2010أي�ض ًا م�ؤ�س�سات مانحة جديدة ويعطي تفا�صي ًال �أكرث عن امل�ساعدات الإماراتية ويو�ضح �أثرها على امل�ستفيدين منها .كما ي�ساعد
�أي�ض ًا يف تعزيز التخطيط الإ�سرتاتيجي لقطاع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتي من �أجل حتقيق الهدف الأ�سمى وهو تخفيف املعاناة عن ماليني الب�شر
حول العامل.
�أود هنا �أن �أهنئ جمتمع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتي على التعاون واجلهد الذي بذلوه من �أجل �إخراج هذا التقرير �إىل النور ،كما �أ�شكرهم على
التعاون مع مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة يف توثيق امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف هذا التقرير ،الذي ي�ؤكد على التزام دولة الإمارات
و�أبنائها املحبني للعطاء بدعم م�سرية العمل الإن�ساين بكل تفانٍ و�إخال�ص.
مع وافر ال�شكر والتقدير،

ك ـل ـم ـ ــة
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امللخ�ص التنفيذي

بعد �إطالق التقرير الأول “امل�ساعدات اخلارجية  ”2009مت االجتماع مع اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية
الإماراتية مرة �أخرى من �أجل �إعداد التقرير الثاين للم�ساعدات اخلارجية للعام  .2010ويو�ضح هذا التقرير بيانات
م�ستمدة من  31جهة مانحة وم�ؤ�س�سة خريية ،قدمت جميعها معلومات تف�صيلية حول املنح والقرو�ض التي قدمتها خالل
عام  .2010ومت ن�شر هذه املعلومات وجمعها وحتليلها بوا�سطة مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة ،مبا ي�ؤكد
على التزام دولة الإمارات العربية املتحدة باتباع مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة فيما يخت�ص بقطاع امل�ساعدات اخلارجية
يف الدولة ،واالرتقاء به مل�ستويات �أعلى .حيث يحتوي تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام
 2010على بيانات وحتليالت وتفا�صيل �أكرث من التقرير الذي �سبقه ،كما يربز هذا التقرير مقاالت وق�ص�ص جناح
جلزء من العمل الرائع الذي قامت به اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية.
يو�ضح التقرير قيام دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام  2010بتقدمي م�ساعدات مببلغ �إجمايل  2.80مليار درهم
�إماراتي ( 762.2مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة منح وقرو�ض للربامج التنموية والإن�سانية واخلريية يف �شتى �أنحاء
العامل .بالإ�ضافة �إىل التزام اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بدفع مبلغ �آخر بقيمة  2.81مليار درهم
�إماراتي ( 765.3مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح الربامج التنموية بعد عام .2010
مت توجيه امل�ساعدات املدفوعة لأكرث من  120دولة يف خمتلف �أنحاء العامل .كانت احلكومة هي املانح الأكرب للم�ساعدات،
بتقدميها مبلغ مليار درهم �إماراتي� ،أي ما يزيد عن ثلث املبلغ الإجمايل للم�ساعدات ،يليها �صندوق �أبوظبي للتنمية،
والذي قام بدفع مبلغ  798.8مليون درهم �إماراتي .وبينما مت �إنفاق ن�سبة  %79.1من امل�ساعدات على م�شروعات
التنمية ،وا�ستجابت دولة الإمارات كذلك ب�سخاء للأزمات الإن�سانية مثل الزلزال الذي وقع يف هاييتي والفي�ضانات
العارمة التي تعر�ضت لها باك�ستان ،حيث مت توجيه مبلغ �إجمايل بقيمة  401.3مليون درهم �إماراتي ( %14.3من
�إجمايل قيمة امل�ساعدات) للم�ساعدات الإن�سانية .ومت �إنفاق الن�سبة املتبقية والتي تبلغ  %6.6من املبالغ على امل�شروعات
اخلريية.
�أما فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف ،كانت قارة �آ�سيا هي اجلهة املتلقية الرئي�سية للم�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات
العربية املتحدة خالل عام  ،2010بح�صولها على ن�سبة  %52.9من �إجمايل امل�ساعدات ،كما ح�صلت قارة �أفريقيا على
ن�سبة  ،%26.1والأمريكتني على ن�سبة  %9.1و�أوروبا على  .%4.5ومت توجيه الن�سبة املتبقية للم�شروعات لأوقيانو�سيا
وامل�شروعات التي �شاركت فيها عدة دول .وبالنظر من منظور �إقليمي ،جند �أن املناطق املتلقية للقدر الأكرب من
امل�ساعدات توجد بال�شرق الأو�سط بح�صولها على ن�سبة  ،%32.8وح�صول منطقة جنوب ال�صحراء على ن�سبة ،%19.0
وجنوب وو�سط �آ�سيا على ن�سبة  .%17.9وح�صلت الأرا�ضي الفل�سطينية على �أكرب قدر من امل�ساعدات بقيمة 362.3
مليون درهم �إماراتي ،تليها باك�ستان مببلغ  310.7مليون درهم ،ومت تخ�صي�ص  258.4مليون درهم �إماراتي يف �شكل
م�ساعدات �إن�سانية ا�ستجابة للفي�ضانات.
وبالإ�ضافة �إىل احلقائق والأرقام ،يو�ضح تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام
النطاق الهائل للم�شروعات التي قامت بتمويلها دولة الإمارات يف �شتى �أنحاء العامل .فعلى مدار العام� ،ساهمت املبالغ
التي قدمتها دولة الإمارات يف �إيواء امل�شردين وتوفري الطعام للمحتاجني ويف حفر الآبار بالإ�ضافة �إىل تبني احللول لف�ض
النزاعات وبناء ال�سدود والطرق ال�سريعة واملدرا�س وامل�ست�شفيات ودعم ابحاث الطاقة املتجددة .كذلك دعمت اجلهود
الدولية الرامية �إىل مكافحة مر�ض املالريا وقامت بتمويل الأبحاث للحفاظ على الأجنا�س املعر�ضة للخطر واالنقرا�ض.
وي�ؤكد احلجم الكبري لاللتزامات التي مت التعهد بالفعل بدفعها يف امل�ستقبل على �أن هذا العمل �سي�ستمر و�سينمو معزز ًا
مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة باعتبارها جهة مانحة رئي�سية على ال�ساحة الدولية.

2010

امللخ�ص التنفيذي
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مقدمـــــــة

يف �شهر يونيو  2010وللمرة الأوىل مت �إ�صدار تقرير ًا �شام ًال حول امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة
لعام  .2009وقد حظي التقرير ال�سنوي الأول ،الذي ُن�شر حتت عنوان “امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة لعام  ،”2009با�ستقبال وترحيب كبريين على امل�ستويني املحلي والعاملي ،واعتربه اجلميع خطوة هامة جد ًا
�إىل الأمام بالن�سبة لدولة الإمارات خا�صة يف �سعيها احلثيث �إىل �أن تكون جهة مانحة رئي�سية على ال�ساحة الدولية يف
جمال امل�ساعدات اخلارجية.
وبعد ن�شر التقرير� ،أجرى مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة درا�سة للح�صول على �أراء وتعليقات القراء من
امل�ؤ�س�سات املانحة واجلهات ذات العالقة ،بهدف التعرف على الو�سائل التي ميكن من خاللها حت�سني م�ستوى التقارير
امل�ستقبلية .وقد انعك�ست الدرو�س امل�ستفادة من تقرير عام  2009على ال�صفحات التالية ،والتي تو�ضح بالتف�صيل
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لعام .2010
وبنا ًء على املراجعة التي قام بها املكتب لتقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام ّ ،2009مت
�إدخال العديد من التعديالت على التعريفات اخلا�صة بالقطاعات وفئات امل�ساعدات وم�صادر التمويل ،من �أجل مواكبة
املعايري الدولية وتطبيق الأ�س�س املنطقية يف عملية جمع بيانات امل�ساعدات اخلارجية من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات
اخلريية الإماراتية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت َكن مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة من تو�سيع نطاق عملية جمع البيانات يف عام
 ،2010فبينما قدمت  24م�ؤ�س�سة بياناتها يف تقرير “امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام
 ،”2009يحتوي التقرير احلايل لعام  2010على بيانات ّمت جمعها من  31جهة مانحة ،من بينها  14وزارة ودائرة
حكومية.
ورمبا كان الأكرث �أهمية من �آليات جمع البيانات هو الرغبة التي عبرّ عنها العديد من القراء يف �أن ت�شتمل التقارير
امل�ستقبلية على مقاالت تعك�س �أثر امل�ساعدات التي تقدمها دولة الإمارات على �أر�ض الواقع .ومن �أجل ه�ؤالء القراء،
ي�شتمل هذا التقرير ،مبا فيه من حقائق و�أرقام رئي�سية ،على عدد من الق�ص�ص واملقاالت البارزة التي تعك�س كيفية ت�أثري
هذه امل�ساعدات ب�شكل مبا�شر على حياة امل�ستفيدين منها خالل العام املا�ضي .ويحدونا الأمل يف �أن ي�ضيف �صوتهم �إىل
تقرير “امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام ُ ”2010بعد ًا جديد ًا ال تو�ضحه اجلداول البيانية.
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توثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية مع املنظمات الدولية
يهدف مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة من جمع البيانات �إىل �إ�صدار تقارير دورية حول امل�ساعدات اخلارجية التي تقدمها دولة الإمارات ،ليتم
توثيقها مع املنظمات الدولية املخت�صة بر�صد امل�ساعدات التنموية والإن�سانية .ففي �شهر يوليو  ،2010قدَ م مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة
ر�سمي ًا البيانات اخلا�صة بامل�ساعدات احلكومية لعام � 2009إىل �إدارة التعاون الإمنائي مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية( ،)OECDبا�ستخدام
نظام التوثيق اخلا�ص بلجنة امل�ساعدات الإمنائية ( )DACوقد ن�شرت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية( )OECDالبيانات التي �أر�سلتها دولة
الإمارات ،كما قامت املنظمة يف �شهر مار�س  2011بن�شر موجز ًا خا�ص ًا حول هذا املو�ضوع ،علم ًا ب�أن دولة الإمارات كانت �أول دولة غري ع�ضو يف جلنة
امل�ساعدات الإمنائية ( )DACالتي تقوم ب�إر�سال تقارير �إىل هذه املنظمة مبثل هذا القدر من التفا�صيل .ووفق ًا ملعايري منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية( ،)OECDالتي حت�سب ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية باملقارنة مع الدخل القومي الإجمايل ( ،)GNIوعليه فقد حققت دولة الإمارات
املرتبة رقم  14على م�ستوى العامل يف عام  2009بني الدول املانحة ،واملرتبة الأوىل بني الدول غري الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية .وميكن
الإطالع على املزيد من التفا�صيل حول طرق االحت�ساب يف الف�صل الأول الق�سم �أ.
وبالإ�ضافة �إىل توثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية( ،)OECDيقوم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة
بتوثيق امل�ساعدات الإن�سانية (وهي املعلومات املتعلقة با�ستجابة دولة الإمارات حلاالت الطوارئ الإن�سانية) بوا�سطة خدمة التتبع املايل التابعة للأمم
املتحدة( ،)FTSوهي عبارة عن قاعدة بيانات يتم حتديثها ب�صورة فورية حول اال�ستجابة الدولية للكوارث الإن�سانية .وي�سهم توثيق بيانات امل�ساعدات
مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDوخدمة التتبع املايل ( )FTSيف ت�سهيل عملية احل�صول على البيانات املتعلقة بامل�ساعدات التي
تقدمها دولة الإمارات ،ال�ستخدامها يف التقارير ال�شاملة وحتليل امل�شهد العام للم�ساعدات الدولية و�إبراز جهود الدولة يف العمل الإن�ساين الدويل.

نظرة عامة على تقرير عام 2010
ي�شتمل هذا التقرير على ملخ�ص تنفيذي و�أربعة ف�صول رئي�سية وعدد ًا من املقاالت وامللحقات ،مبا يف ذلك الأ�شكال الإح�صائية .ويقدم الف�صل الأول
�صورة عامة لقطاع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتي خالل عام  .2010وي�ستعر�ض الف�صل الثاين التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات ،كما يركز على  10بلدان
من البلدان املتلقية للم�ساعدات حمل االهتمامّ ،مت اختيارها بالنظر �إىل حجمها ونطاق امل�ساعدات التي تلقتها وحمور تركيزها .ويعر�ض الف�صل الثالث
حتلي ًال مل�ساعدات دولة الإمارات على م�ستوى القطاع .ويغطي الف�صل الرابع اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية.
ويدرك مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة وجود العديد من الطرق التي ميكن من خاللها تطوير هذا التقرير ب�صورة �أكرب ،كما يلتزم املكتب
بالعمل مع كافة �شركائه ل�ضمان تقدمي تقاريره ال�سنوية م�شتملة على ح�سابات �أكرث دقة و�شمولية لقطاع امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة.

التعريفات
عقد مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة خالل عام  2010العديد من االجتماعات ملجموعة �إدارة املعلومات ال�ستعرا�ض امل�صطلحات التي
ت�ستخدمها .وبعد االنتهاء من هذه املناق�شات� ،أ�صدر مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة دلي ًال �شام ًال ،وذلك للت�أكد من �أن جميع اجلهات املانحة
وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية لديها نف�س التعريف لكل م�صطلح م�ستخدم يف التقرير ،وهو دليل :املعايري واملبادئ التوجيهية لتوثيق بيانات امل�ساعدات
اخلارجية .وميكن الإطالع على هذه الوثيقة على املوقع الإلكرتوين  ،www.ocfa.gov.aeكما ميكن احل�صول على ن�سخة مطبوعة منه من مكتب
تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة .وفيما يلي �أدناه بع�ض امل�صطلحات الأكرث �شيوع ًا ذات ال�صلة باملو�ضوع.

امل�ساعدات املدفوعة وااللتزامات

يف تقرير عام  ،2009كانت الأرقام الرئي�سية امل�ستخدمة التي متت الإ�شارة �إليها مب�صطلح “امل�ساعدات” ،عبارة عن املنح �أو القرو�ض� ،إما التي ّمت
دفعها بالفعل خالل عام � ،2009أو التي ّمت توقيع التزامات ب�سدادها خالل عام .2009
�أما يف تقرير عام  2010هذا ،ف�سوف يتم التعامل مع م�صطلحي “امل�ساعدات املدفوعة” و “االلتزامات” ب�شكل منف�صل ،وذلك لعر�ض �صورة وا�ضحة
للم�ساعدات التي ّمت منحها وتلقيها خالل العام الواحد .وين�صب املحور الرئي�سي للرتكيز يف هذا التقرير على امل�ساعدات املدفوعة ،ب�شكل م�شابه
للطريقة التي يتم بها توثيق البيانات مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (.)OECD
ول�ضمان ال�شفافية الكاملة ،يو�ضح امللحق الرابع (ب) االلتزامات املت�ضمنة يف تقرير عام  2009وامل�ساعدات املدفوعة التي ّمت �سدادها خالل عام
 2010مقارنة بهذه االلتزامات ،ويو�ضح ما تبقى من االلتزامات يف نهاية العام.
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طبيعة امل�ساعدات :نقدية وعينية

على الرغم من �أن الغالبية العظمى للم�ساعدات قد منحت يف �صورة نقدية� ،إال �أن هناك عدد ًا من امل�ساعدات ّمت تقدميها يف �صورة عينية .وقد ت�أخذ
املنح �شك ًال �سلعي ًا �أو خدمي ًا ،مثل تقدمي مركبات �أو خدمات �أخ�صائي الرعاية ال�صحية .ويف هذه احلاالت ،يتم توثيق امل�ساعدات بالقيمة النقدية املُعادلة
لها.

�أنواع التمويل :املنح والقرو�ض

املنح هي امل�ساعدات النقدية والعينية التي ال تتحمل اجلهة املتلقية لها �أي دين قانوين جتاهها (مبعنى �أنها ال تكون ُملزمة بردها) .وت�شمل امل�ساعدات
الإن�سانية العاجلة واملنح اخلريية وعمليات دعم ميزانيات احلكومات ،بالإ�ضافة �إىل العديد من �أنواع امل�ساعدات التي تقدم �إىل امل�شاريع.
القرو�ض هي التحويالت التي تتم يف �صورة نقدية �أو عينية وتتحمل اجلهة املتلقية لها م�س�ؤولية الدين القانوين جتاهها مثل :القرو�ض املتعلقة باال�ستثمار
للدول النامية �أو القرو�ض املُقدمة يف م�شاريع م�شرتكة مع اجلهة املتلقية للقر�ض.

فئة امل�ساعدات� :إن�سانية وتنموية وخريية

قام مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة بالطلب من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بتحديد طبيعة امل�ساعدات التي ّمت تقدميها
كم�ساعدات �إن�سانية �أو تنموية �أو خريية .وت�شري كلمة “الإن�سانية” �إىل امل�ساعدات املخ�ص�صة لإنقاذ حياة الأ�شخا�ص وتخفيف وط�أة املعاناة واحلفاظ
على كرامة الأ�شخا�ص وحمايتها �أثناء حاالت الطوارئ وبعدها ،مبا يف ذلك احلاالت التي يكون فيها الدعم متعلق ًا مب�ساعدات طويلة الأجل ل�صالح
الالجئني والنازحني وامل�شردين .وت�شري كلمة “التنموية” �إىل امل�ساعدات املقدمة �إىل الربامج الرامية �إىل حت�سني نوعية احلياة مثل �إن�شاء الطرق
وامل�ساعدات االقت�صادية ودعم امليزانية وامل�ست�شفيات �أو املدار�س .وت�شري كلمة “اخلريية” �إىل امل�ساعدات املقدمة لغر�ض ثقايف �أو ديني مثل بناء
امل�ساجد وت�سيري رحالت احلج �أو �إر�سال التمور و اقامة موائد االفطار للفقراء يف �شهر رم�ضان املبارك.
ووفق ًا لهذه املعايري ،فالت�صنيف الدقيق للم�ساعدات ميكن �أن يكون �أمر ًا �صعب ًا .ومع هذا ،ا�ستخدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية
دليل املعايري واملبادئ التوجيهية لتحديد طبيعة كل ن�شاط �ضمن كل فئة من الفئات الثالث ،وقدم �إليها مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة دعم ًا
�إ�ضافي ًا عندما دعت احلاجة.
وال ت�شمل امل�ساعدات املوثقة يف هذا التقرير امل�ساعدات الع�سكرية ،ولكنها ت�شمل امل�ساعدات الإن�سانية �أو التنموية �أو اخلريية التي ّمت تو�صيلها من قبل
القوات امل�سلحة الإماراتية ،وم�شاركة دولة الإمارات يف عمليات حفظ ال�سالم التي تتم برعاية الأمم املتحدة .وقد �أ�شار التقرير �إىل امل�ساعدة املقدمة
بوا�سطة قوات ال�شرطة الإماراتية ل�صالح اجلهود الإن�سانية مثل عمليات البحث والإنقاذ.

امل�ساعدات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف

عند ا�ستالم البيانات من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية ،يقوم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات بت�صنيفها ب�أنها
“متعددة الأطراف” �إذا كان اجلهة املنفذة للم�شروع �أو الربنامج تابعة ملنظومة الأمم املتحدة� ،أو منظمة دولية �أخرى”.
عند تقدمي بيانات امل�ساعدات اخلارجية الإمنائية من دولة الإمارات �إىل جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية
( )OECDي�ستخدم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات تعريف املنظمة املحدد ل “متعددة الأطراف” الذي ي�شمل فقط امل�ساهمات
للمنظمات الدولية التي مل يذكر املانح فيها �إ�سم البلد �أو الن�شاط الذي من �أجله قدمت امل�ساعدات.

م�صادر التمويل

يتم متويل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إما عن طريق املوارد احلكومية الر�سمية �أو عن طريق موارد غري حكومية .فامل�ساعدات احلكومية تعني
الأموال امل�ستلمة من احلكومة االحتادية �أو احلكومات املحلية لدولة الإمارات� ،أو بقرار من حاكم الإمارة� ،أما امل�ساعدات غري احلكومية فهي تلك
الأموال امل�ستلمة من مواطني الدولة واملقيمني عليها و�/أو الكيانات التجارية.
وينبغي حتديد م�صادر التمويل ب�صورة �صحيحة من �أجل الوقوف على حجم امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية للدولة عند �إعداد التقارير التي تقدم �إىل
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( .)OECDوعلى الرغم من �أن بع�ض اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية حت�صل على مبالغ ميزانياتها
بالكامل من م�صدر �أو �آخر� ،إال �أنه يوجد العديد من امل�ؤ�س�سات التي تكون مبالغ دخلها �آتية جزئي ًا من م�صادر تابعة للقطاع اخلا�ص واجلزء الآخر من
احلكومة .وي�ساعد مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة هذه امل�ؤ�س�سات يف و�ضع �أنظمة لتوثيق هذا التمييز يف م�صادر الدخل عند �إعداد التقارير.
ويف احلاالت التي يتعذر فيها حتقيق ذلك ،يتم توثيق امل�ساعدات يف هذا التقرير على �أنها من القطاع اخلا�ص.

مقدم ـ ـ ــة
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م�ستويات التحليل :الدول واملناطق والقطاعات
ي�شمل هذا التقرير عر�ض ًا تف�صيلي ًا للبيانات بح�سب البلد وم�ستوى الدخل واملنطقة التي تنفذ فيها امل�شاريع وقطاع الن�شاط .ويحتوي امللحق الأول على
قائمة كاملة بامل�ساعدات ح�سب القارة والإقليم والبلد .و�سوف يتم التطرق بقدر �أكرب من التفا�صيل �إىل  10دول خمتارة خالل الف�صل الثاين.
ولت�سهيل عملية ت�سجيل البيانات لدى منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDوخدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة ( ،)FTSفقد ّمت
حتديد القطاعات والقطاعات الفرعية اخلا�صة بالأن�شطة ،مبا يتما�شى مع ما هو متعارف عليه لدى هذه امل�ؤ�س�سات الدولية .القطاعات جمعت حتت
جمموعات حتى يت�سنى املقارنة مابني �سنة و�أخرى .هناك ت�سعة جمموعات مذكورة يف هذا التقرير على النحو التايل( :القطاع يف كل جمموعة مذكورة
بني القو�سني .البنية التحتية واخلدمات االجتماعية (التعليم ،احلكومة واملجتمع املدين ،ال�صحة ،ال�سيا�سات والربامج ال�سكانية ،البنية الأ�سا�سية
االجتماعية واخلدمات ،املياه وال�صرف ال�صحي) ،البنية التحتية االقت�صادية واخلدمات (اخلدمات املالية وامل�صرفية ،االت�صاالت� ،إنتاج الطاقة
و�إمدادها ،النقل والتخزين) ،الأعمال اخلريية ،امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة ،قطاعات الإنتاج (الزراعة ،حماية البيئة� ،صيد الأ�سماك ،القطاع
ال�صناعي ،تطوير البنية التحتية ،ال�سياحة) ،امل�ساعدات الإن�سانية ،الأعمال اخلريية ،النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات اخلارجية� ،إدارة
الديون ،امل�ساعدات غري املخ�ص�صة/غري املحددة.

املنهجية
تلقى مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية والتي ي�صل عددها �إىل  31جهة مانحة وم�ؤ�س�سة
خريية �إماراتية ،بيانات امل�ساعدات اخلارجية واخلا�صة بتنفيذ ما يزيد على  1700م�شروع حول العامل.
وقام املكتب بالتحقق من البيانات و�صياغتها وت�صنيفها وفق ًا للتعريفات املذكورة �آنفا قبل �إر�سالها �إىل امل�ؤ�س�سات املعنية لتدقيقها و�إعادتها للمكتب� .إن
املعلومات الواردة يف هذا التقرير ّمت احل�صول عليها بالكامل من قبل اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية.
�إن امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات لعام  2010تعترب القيمة الإجمالية للأن�شطة التي �أبلغت عنها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية
خالل العام  ،كما هو مبني يف ال�شكل رقم  1يف الف�صل الأول.
تعاقد املكتب مع �شركة  KPMGلتكون طرف خارجي ملراجعة جودة البيانات وفح�ص عملية ورود البيانات من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية
الإماراتية وخ�ضوعها للتوثيق والت�صنيف والتحليل .1وقامت �شركة  KPMGب�إجراء هذا التدقيق ورفع التو�صيات التي نفذها املكتب قبل االنتهاء من
التوثيق النهائي للبيانات.2
بعد ا�ستالم جميع ال�سجالت من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية وحتليلها ،قام مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة بتقدمي
الأن�شطة امل�ؤهلة للتوثيق �ضمن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وحتى تكون هذه
الن�شاطات م�ؤهلة لتوثيقها �ضمن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات ،يجب �أن تكون امل�ساعدات مدفوعة خالل نف�س العام ،ل�صالح الدول
ذات الدخل املنخف�ض ،والدول ذات الدخل املتو�سط من ال�شريحة الدنيا �أو العليا ،و�أن تقع �ضمن �إطار تعريف جلنة امل�ساعدات الإمنائية للم�ساعدات
التنموية والإن�سانية .3ويو�ضح اجلدول  1القائمة الكاملة التي تو�ضح االختالفات بني امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات والن�شاطات التي تندرج �ضمن
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية للدولة .وبعد تلقي جلنة امل�ساعدات الإمنائية لبيانات امل�ساعدات اخلارجية ،تقوم بن�شر الإح�صائيات ومقارنتها مع الدخل
القومي الإجمايل الحت�ساب ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات خالل العام ،وحتديد ترتيب الدولة �ضمن
قائمة الدول املانحة.4
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اجلدول  :1الفروق بني امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ،كما مت توثيقها لدى جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ونظام
توثيق امل�ساعدات اخلارجية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
كيفية توثيق امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ()ODA
كيفية توثيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة
يتم توثيق املدفوعات ال�صافية فقط
يتم توثيق امل�ساعدات املدفوعة وااللتزامات
يتم توثيق املبالغ امل�سددة من القرو�ض
ال يتم توثيق املبالغ امل�سددة من القرو�ض
ت�شمل  5قطاعات فقط من امل�ساعدات الإن�سانية
ت�شمل  12قطاع ًا من امل�ساعدات الإن�سانية
ال يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الثقايف �أو الدافع الديني
يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الثقايف والدافع الديني
يتم توثيق امل�ساعدات الر�سمية فقط
يتم توثيق امل�ساعدات احلكومية (الر�سمية) وغري احلكومية
ت�شمل “امل�ساعدات متعددة الأطراف” جميع امل�ساعدات املقدمة �إىل ت�شمل “امل�ساعدات متعددة الأطراف” امل�ساعدات غري املخ�ص�صة/غري
املحددة فقط
املنظمات الدولية
يتم توثيق الدول امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية فقط
يتم توثيق جميع الدول (بغ�ض النظر عن م�ستوى الدخل)
(بنا ًء على �إجمايل الدخل القومي)
با�ستثناء الأ�شكال الواردة يف الق�سم الأول ،والتي تقارن ما بني �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات وبني امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة
الإمارات ،وكذلك املقارنة ما بني �أرقام عام  2009و ،2010فجميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير تتعلق بالتعريف الوا�سع للم�ساعدات اخلارجية
اخلا�صة بدولة الإمارات العربية املتحدة خالل .2010

مقدم ـ ـ ــة

15

16

الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

الـفـ�صــل

1

نظرة عامة على امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها
الإمارات العربية املتحدة لعام 2010
م�ساعدات دولة الإمارات العربية املتحدة يف �أرقام

قدمت دولة الإمارات خالل عام  ،2010م�ساعدات مدفوعة بقيمة �إجمالية  2.80مليار درهم �إماراتي ( 762.2مليون
دوالر �أمريكي) يف �صورة منح وقرو�ض ل�صالح برامج التنمية وامل�ساعدات الإن�سانية واخلريية يف �شتى �أنحاء العامل.
بالإ�ضافة لهذا ،التزمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بتقدمي م�ساعدات �أخرى تقدر بنحو  2.81مليار
درهم �إماراتي ( 765.3مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح برامج التنمية التي �سيتم تنفيذها بعد .2010

يف عام  ،2009بلغت القيمة الإجمالية للم�ساعدات املدفوعة  4.66مليار درهم �إماراتي ( 1.27مليار دوالر �أمريكي)،
بينما بلغ �إجمايل االلتزامات  5.12مليار درهم �إماراتي ( 1.4مليار دوالر �أمريكي) .من بني هذه االلتزامات ،والتي
يتم دفعها على مدى عدد من ال�سنوات ،مت دفع بالفعل ما قيمته  219.6مليون درهم �إماراتي خالل عام .2010
و�سيتم يف الأق�سام التالية عر�ض حتليل لإجمايل امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات على مدى عامي  2009و،2010
و�سيتم حتليلها من خالل عدة �أ�ساليب ،مع التمييز ،عند الإمكان ،ما بني �أرقام امل�ساعدات اخلارجية وبني امل�ساعدات
التي ميكن توثيقها باعتبارها م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ( )ODAيف جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية .مع مالحظة �أن الأرقام الواردة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية مقدمة من دولة الإمارات لعام 2010
هي �أرقام م�ؤقتة.

�أ�	-إجمايل امل�ساعدات املدفوعة – ون�سبتها من الدخل القومي الإجمايل

بينما قام عدد من امل�ؤ�س�سات اخلريية واجلهات املانحة بزيادة م�ساعداته املدفوعة خالل  2010مقارنة بعام 2009
(راجع الق�سم ح)� ،إال �أن القيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات كانت �أقل يف عام  2010منها يف
 ،2009بالن�سبة لكل من االلتزامات وامل�ساعدات املدفوعة .فبالن�سبة حلجم االلتزامات ،فقد ت�أثرت ب�سبب ثالثة
التزامات ذات قيمة كبرية جد ًا مت الإعالن عنها يف الن�صف الثاين من عام  2009ل�صالح كل من اليمن وباك�ستان
و�أفغان�ستان ،والتي �سيتم دفعها على مدى عدة �سنوات� .أما بالن�سبة للم�ساعدات املدفوعة ،فقد انخف�ض حجمها خالل
عام  2010ب�سبب عدم وجود منط ثابت يف دفع كل امل�ساعدات املعتمدة خالل العام الذي خ�ص�صت فيه.

يف عام  ،1970مررت اجلمعية العامة للأم املتحدة قرا ًرا يحث الدول املانحة على امل�ساهمة بن�سبة  %0.7من قيمة
ناجتها القومي الإجمايل ل�صالح الدول النامية .ومتت مراجعة هذه الن�سبة امل�ستهدفة عدة مرات منذ ذلك احلني،
وم�ؤخر ًا �أ�صبحت ن�سبة  %0.7يتم احت�سابها من قيمة الدخل القومي الإجمايل ( .)GNIوتقوم جلنة امل�ساعدات
الإمنائية يف كل عام ب�إعداد تقرير حول كيفية �أداء اجلهات املانحة مقارنة بالن�سبة امل�ستهدفة املو�ضوعة ،وت�صدر
اجلداول التي تو�ضح ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل لكل دولة مانحة� .أ�صبح هذا
املقيا�س الآن هو املعيار املقبول ،على م�ستوى العامل ،ليكون الو�سيلة التي يتم بوا�سطتها مقارنة م�ستويات امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية املقدمة من الدول املختلفة .يف عام  ،2009كما يف عام  ،2008كانت هناك خم�س دول فقط جتاوزت
الن�سبة امل�ستهدفة ( %0.7وهي الدمنارك ولوك�سمبورج وهولندا والرنويج وال�سويد).
يف عام � ،2009سجلت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من دولة الإمارات
وكانت ن�سبتها  %0.33من الدخل القومي الإجمايل ،مما ي�ضع دولة الإمارات يف املرتبة الرابعة ع�شر على م�ستوى العامل
وفق ًا لهذا املعيار ،ويف املرتبة الأوىل بني الدول غري الأع�ضاء يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية .وبعد التعديالت التي �أدخلت
على الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام  ،2010متت مراجعة هذا الرقم و�أ�صبحت الآن
الن�سبة امل�سجلة لقيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام
 2009تبلغ  .%0.36ومن املتوقع �أن تن�شر منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ح�ساباتها لعام  2010يف �شهر دي�سمرب
 .2011ويبلغ التقدير احلايل لقيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية/الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات العربية
املتحدة حوايل  .%0.17وبينما يعد هذا الرقم �أقل مما مت احت�سابه لعام � ،2009إال �أنه ال يزال �أعلى من الن�سب املقدّرة
لعام  2010لكل من �إيطاليا وكوريا ،وكلتاهما ع�ضو يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية.
الـفـ�ص ــل الأول:
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جمموع امل�ساعدات املدفوعة

ال ــ�ش ـكـل 1

á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG

÷á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸG - á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG áæ
›áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG ´ƒª
)(2010– 2009»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

›áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG ´ƒª
)(2010– 2009»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
4.66

3.85

2.80

2009

2010

0.54

0.30

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
»JGQÉeEG ºgQO
»µjôeCG Q’hO

áÑ°ùædÉH äGóYÉ°ùŸG
πNódG øe ájƒÄŸG
‹ÉªLE’G »eƒ≤dG

2009

2010

QÉ«∏e 4.66
QÉ«∏e 1.27

QÉ«∏e 2.80
QÉ«∏e 0.76

2.19

2009

2010

0.36

0.17

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
»JGQÉeEG ºgQO
»µjôeCG Q’hO

2009

2010

QÉ«∏e 3.85
QÉ«∏e 1.05

QÉ«∏e 2.19
QÉ«∏e 0.59

áÑ°ùædÉH äGóYÉ°ùŸG
πNódG øe ájƒÄŸG
‹ÉªLE’G »eƒ≤dG

ب -امل�ساعدات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف

يقوم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات بت�صنيف �أي م�ساعدات باعتبارها “متعددة الأطراف” �إذا كانت قناة التوزيع اخلا�صة بها
عبارة عن منظمة دولية تعرتف بها منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية كجهة م�ؤهلة لتلقي م�ساعدات متعددة الأطراف .وت�شمل هذه الفئة جميع
املنظمات العاملة �ضمن نظام الأمم املتحدة مبا فيها البنك الدويل .كما ت�شمل كذلك اجلهات احلكومية الدولية الأخرى وال�صناديق الدولية واملنظمات
الإقليمية مثل بنك التنمية الأفريقي .عند توثيق امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يتم ا�ستخدام
التعريف الذي و�ضعته منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية مبفهومه املحدد ،والذي ي�شمل امل�ساعدات غري املخ�ص�صة/غري املحددة املقدمة للمنظمات
الدولية امل�ؤهلة فقط.
يف عام  ،2010مت تو�صيل حوايل  %15فقط من امل�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات عرب قنوات متعددة الأطراف ،يف حني مت تو�صيل الن�سبة املتبقية
�إىل جهات ثنائية الأطراف.
ال ــ�ش ـكـل 2

امل�ساعدات اخلارجية ح�سب قنوات التوزيع  -امل�ساعدات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف
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2010
%12.5

%14.8

%85.2
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 1.92
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امل�ساعدات اخلارجية 2010

ج -املنح والقرو�ض

�أثناء توثيق القيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات ،ال يقوم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية بخ�صم املبالغ امل�سددة ،خالل العام
الذي يتم عمل التقرير له ،من قيمة القرو�ض املقدمة خالل الأعوام ال�سابقة .وبالن�سبة للأرقام التي يتم توثيقها يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،يتم
خ�صم هذه املبالغ امل�سددة .وبلغت ن�سبة املبالغ املقدمة يف �شكل منح من �إجمايل قيمة املبالغ املدفوعة خالل عام  2010ما يزيد قلي ًال عن .%83و مت
دفع باقي املبلغ املدفوع بوا�سطة �صندوق �أبوظبي للتنمية يف �صورة قرو�ض لعدد من الدول� ،أغلبها يف �أفريقيا و�آ�سيا.
تبلغ ن�سبة املبالغ املقدمة يف �شكل قرو�ض �أقل بقليل من  %39من �إجمايل االلتزامات ،مت تقدميها كذلك من �صندوق �أبوظبي للتنمية ،بينما مت �إ�صدار
الن�سبة املتبقية يف �صورة منح.
ال ــ�ش ـكـل 3

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب نوع التمويل
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG
äGóYÉ°ùŸG á©«ÑW Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2010– 2009»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

÷á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸG - á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG áæ
äGóYÉ°ùŸG á©«ÑW Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2010– 2009»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

4.66
3.85

0.35
)(%9
2.19

3.51
)(%91

1.72
)(%79

2009

íæe
πjƒªàdG ´ƒf
íæe
¢Vhôb

2009

0.35
)(%7
2.80

4.32
)(%93

0.47
)(%21

2010

íæe

2010

»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 1.72 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 3.51
»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.47 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.35

الـفـ�ص ــل الأول:

πjƒªàdG ´ƒf
íæe
¢Vhôb

2.33
)(%83
2010

2009

¢Vhôb

0.47
)(%17

2009

¢Vhôb
2010

»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 2.33 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 4.32
»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.47 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.35
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 امل�ساعدات الإن�سانية والتنموية واخلريية-د

 يف حني مت، ل�صالح الربامج الإن�سانية%14.3  ون�سبة، من املبالغ املدفوعة ل�صالح امل�شروعات التنموية%79.1  مت تخ�صي�ص ن�سبة،2010 خالل عام
 ومل يتم ت�ضمني امل�ساعدات املخ�ص�صة ل�صالح امل�شروعات اخلريية يف �أرقام امل�ساعدات الإمنائية. على امل�شروعات اخلريية%6.6 �إنفاق الن�سبة املتبقية
.الر�سمية التي مت توثيقها لدى جلنة امل�ساعدات الإمنائية

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب فئة امل�ساعدة
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG

á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸG - á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG áæ÷
IóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM äGóYÉ°ùŸG
(2010– 2009»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e)
3.85
2.19

0.36
(%16)

1.83
(%84)

ájƒªæàdGäGóYÉ°ùŸG

á«fÉ°ùfE’GäGóYÉ°ùŸG

2010

2009

»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 1.83 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 3.33
»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.36 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.52
-

3.33
(%86)

2009

2010

-

IóYÉ°ùŸG áÄa Ö°ùM äGóYÉ°ùŸG
(2010– 2009»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e)
0.07
(%2)

0.52
(%14)

ájÒÿG∫ÉªYC’G
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0.18
(%7)

4.66
0.53
(%11)

2.80
0.40
(%14)
2.21
(%79)
2010

ájƒªæàdGäGóYÉ°ùŸG

4.06
(%87)

2009

á«fÉ°ùfE’GäGóYÉ°ùŸG

ájÒÿG∫ÉªYC’G

IóYÉ°ùŸG áÄa
2010
2009
IóYÉ°ùŸG áÄa
ájƒªæàdGäGóYÉ°ùŸG »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 2.21 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 4.06 ájƒªæàdG äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’GäGóYÉ°ùŸG »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.40 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.53 á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
ájÒÿG∫ÉªYC’G »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.18 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.07
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
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مقال 1

�إعادة الت�أكيد على املبادئ الإن�سانية :ا�ستجابة دولة
الإمارات العربية املتحدة حلاالت طوارئ

يف ال�سنوات الأخرية ،نتج عن العدد املتزايد حلوادث الطق�س ال�سيئ
والعدد الكبري من النزاعات ،التي �أدت لوقوع حاالت طارئة معقدة،
معاناة �إن�سانية لعدد هائل من الأ�شخا�ص .وللأ�سف ف�إن مقيا�س ومدى
�شدة هذه احلوادث امل�أ�ساوية يبدو �أنه يف ت�صاعد م�ستمر عام بعد عام.

�شهد عام  2010اثنتني من �أكرث الكوارث الطبيعية تدمري ًا يف التاريخ
احلديث ،هما زلزال هاييتي الذي �أدى مل�صرع � 250ألف �شخ�ص،
وفي�ضانات باك�ستان ،والتي �أدت لت�ضرر ما يزيد عن  20مليون �شخ�ص.
وقد ا�ستجابت اجلهات املانحة الإماراتية ب�سرعة وبفعالية لكلتا الأزمتني.

وتلتزم دولة الإمارات العربية املتحدة ب�ضمان تلبية احلاجات الإن�سانية
ملعظم الأ�شخا�ص ال�ضعفاء يف الوقت املنا�سب وبالطريقة املنا�سبة.
يجب �أن يتم تقدمي امل�ساعدات ب�صورة عاجلة ،على �أ�سا�س احتياجات
الأ�شخا�ص املت�ضررين ،و�أن تقوم هذه امل�ساعدات على املبادئ الإن�سانية
املقبولة واملعمول بها.

هاييتي
كان تو�صيل امل�ساعدات �إىل هاييتي يف �أعقاب الزلزال الذي وقع يف
الثاين ع�شر من يناير  2010حتدي ًا كبري ًا للجهات الإماراتية املانحة.
حيث كانت املرة الأوىل التي ت�ستجيب فيها اجلهات الإماراتية العاملة يف
املجال الإن�ساين لكارثة طبيعية بعيدة بهذا القدر عن الوطن الأم .قدمت
كل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ؤ�س�سة خليفة لالعمال االن�سانية
وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ساعدات تغطي عدة قطاعات ت�شمل ال�صحة واملياه وم�ستلزمات ال�صحة
العامة والغذاء .وبعد �إجراء تقييم �سريع لالحتياجات ،مت �شراء معظم
املواد واملعدات من ال�سوق املحلي بجمهورية الدومينيكان .مت تقييم
االحتياجات بالت�شاور مع قيادات املجتمع املحلي يف هاييتي وتو�صيل
مواد الإغاثة بوا�سطة ال�صليب الأحمر الهاييتي .وبعد الكارثة بفرتة
ق�صرية ،ويف ذروة حالة الطوارئ ،قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
بن�شر امل�ست�شفى الإماراتي الإن�ساين العاملي يف الفرتة من منت�صف يناير
وحتى �أواخر �شهر فرباير .وت�سابقت الفرق الطبية الإماراتية لإنقاذ
الأرواح ب�إجراء العمليات اجلراحية وتوفري الرعاية الطبية الطارئة
للمئات من املر�ضى .وبالإ�ضافة �إىل العمل الربي امليداين ،قامت املدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية الإماراتية بت�سهيل �شحن حموالت امل�ساعدات
الإن�سانية من دبي �إىل ميناء بورت �أو برين�س.

تعريف العمل الإن�ساين و�أهدافه
 .1تتمحور �أهداف العمل الإن�ساين حول �إنقاذ الأرواح ورفع املعاناة
وحماية كرامة الإن�سان �أثناء الكوارث الطبيعية والأزمات التي من �صنع
الإن�سان ويف �أعقابها ،كما تهدف �إىل احليلولة دون وقوع مثل هذه املواقف
وتعزيز اال�ستعداد ملواجهتها.
 .2يجب توجيه العمل الإن�ساين باال�ستناد �إىل املبادئ الإن�سانية ،مبعنى
�أن ين�صب الرتكيز على �إنقاذ �أرواح الأ�شخا�ص وتخفيف املعاناة �أينما
ُوجدت؛ و�أن يت�سم بعدم التح ّيز ،مبعنى تنفيذ ما يجب القيام به من
�أعمال على �أ�سا�س احلاجة فقط ،دون التمييز بني الأ�شخا�ص املت�ضررين؛
و�أن يتم ّيز باحليادية ،مبعنى عدم تف�ضيل �أو حماباة العمل الإن�ساين لأي
جانب �أثناء ال�صراعات امل�سلحة �أو حاالت النزاع الأخرى التي يتم فيها
تقدمي العمل الإن�ساين؛ و�أن يتم القيام بالعمل الإن�ساين با�ستقاللية،
مبعنى ا�ستقالل الأغرا�ض الدافعة للعمل الإن�ساين عن �أي �أغرا�ض
�سيا�سية �أو اقت�صادية �أو ع�سكرية �أو �أي �أهداف �أخرى ميكن �أن تكون
لدى جهة تنفيذ العمل فيما يخ�ص املناطق التي يتم فيها القيام بالعمل
الإن�ساين.
 .3ومن بني ما يت�ضمنه العمل الإن�ساين حماية املدنيني �إىل جانب �أولئك
الذين لو يعودوا م�شاركني يف الأعمال العدائية ،بالإ�ضافة �إىل توفري
املاء والغذاء وم�ستلزمات ال�صحة العامة وامل�أوى واخلدمات ال�صحية
وم�ستلزمات امل�ساعدات الأخرى التي يتم القيام بها مل�صلحة املت�ضررين
وت�سهيل العودة �إىل املعي�شة واحلياة الطبيعية.
مقتب�س من املبادئ واملمار�سات ال�سليمة للمنح الإن�سانية ( 17يونيو .)2003

خالل عام  ،2010قدمت اجلهات الإماراتية املانحة للم�ساعدات
اخلارجية  401.3مبلغ مليون درهم �إماراتي ( 109.2مليون دوالر
�أمريكي) .وهو ما يعادل �أكرث من  %14من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية املقدمة خالل العام .وقدمت هذه اجلهات املانحة هذه
امل�ساعدات �إىل  35دولة ،ترتاوح ما بني جمهورية اليمن املجاورة �إىل
هاييتي وجنوب �إفريقيا.

ال ـقــ�س ــم الأول:

باك�ستان
بف�ضل الروابط الدبلوما�سية والتاريخية ،كانت دولة الإمارات العربية
م�ستعدة ب�شكل جيد لال�ستجابة مل�ستوى الفي�ضانات غري امل�سبوقة التي
حدثت يف باك�ستان بد ًءا من �شهر يوليو  .2010فبعد الكارثة مبا�شر ًة
�أمر�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) ،بتو�صيل مواد �إغاثة عاجلة لإيواء الأ�شخا�ص النازحني وامل�شردين.
كانت الكارثة هائلة والظروف قا�سية ،وكان حجم االحتياجات العاجلة
له�ؤالء الأ�شخا�ص املت�ضررين �ضخم ًا .ويف مثل هذه الظروف ،كانت قدرة
اخلدمات اللوج�ستية وكفاءة القوات امل�سلحة الإماراتية هي الأ�سا�س الذي
�ساعد يف متكينهم من تو�صيل امل�ساعدات �إىل الأ�شخا�ص املعزولني يف
�أماكن نائية وكذلك �إتاحة الفر�صة لإجالء الأ�شخا�ص �إىل �أماكن �آمنة
عند احلاجة� .إىل جانب هذا ،بد�أت عالقة �شراكة يف �شهر �أغ�سط�س
 2010بني كل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي واليوني�سيف من �أجل
تطعيم ما يقرب من مليون �سيدة وطفل �ضد �أمرا�ض احل�صبة والتيتانو�س
وال�سل (الدرن) و�شلل الأطفال ،مع ا�ستمرار تقدمي مكمالت من فيتامني
(�أ) والوقاية من مر�ض املالريا.
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هـ -التوزيع بح�سب جمموعات القطاعات

وج َهة امل�ساهمة بنا ًء على �إجابة ال�س�ؤال التايل“ :ما هو املجال املحدد من جماالت الهيكل االقت�صادي
وفق ًا للجنة امل�ساعدات الإمنائية ،يتم اختيار قطاع ْ
�أو البنية االجتماعية للدولة املتلقية من املقرر �أن يتم تخ�صي�ص امل�ساعدة له؟” وبنا ًء عليه ،فال توجد عالقة بني فئة القطاع بنوع ال�سلع �أو اخلدمات
املقدمة .ت�شمل املجموعات الرئي�سية للقطاعات ما يلي :البنية الأ�سا�سية االقت�صادية وخدماتها ،والبنية الأ�سا�سية االجتماعية وخدماتها ،وقطاعات
الإنتاج ،وامل�ساعدات ال�سلعية ،ودعم الربنامج العام ،وامل�ساعدات الإن�سانية.
يف عام  ،2010كما يف  ،2009تو�ضح بيانات دولة الإمارات �أن املجموعتني الرئي�سيتني اللتني مت توجيه تدفقات امل�ساعدات �إليهما كانتا البنية الأ�سا�سية
االقت�صادية واالجتماعية وخدماتهما .يف عام  ،2010كانت هناك زيادة ملحوظة يف ن�سبة امل�ساعدات املوجهة لقطاعات “الإنتاج” .وكانت هناك
زيادة كذلك يف ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية ،وتلك املوجهة لل�سلع والربامج العامة ،واملوجهة للأعمال اخلريية� ،إىل جانب وجود زيادة موازية يف الأرقام
اخلا�صة بالبنية الأ�سا�سية االجتماعية وخدماتها .وبف�ضل عمليات التوثيق املح�سنة لعام  2010التي قامت بها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية
الإماراتية ،انخف�ض الرقم املو�ضح حتت فئة “ غري حمدد” ليقرتب من ال�صفر تقريب ًا.

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب جمموعات القطاعات
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و -التوزيع ح�سب م�ستوى الدخل

ي�ضع البنك الدويل ترتيب الدول يف �ضوء توزيع دخل الدولة بنا ًء على م�ستويات ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل لكل دولة .وتنق�سم املجموعات
كما يلي :الدول منخف�ضة الدخل 1.005 :دوالر �أمريكي �أو �أقل ،الدول ذات الدخل املتو�سط املنخف�ض 1.006 :دوالر �أمريكي –  3.975دوالر �أمريكي؛
الدول ذات الدخل املتو�سط املرتفع 3.976 :دوالر �أمريكي –  12.275دوالر �أمريكي؛ والدول مرتفعة الدخل 12.276 :دوالر �أمريكي �أو �أكرث .تعترب
جلنة امل�ساعدات الإمنائية �أن الدول الواقعة �ضمن جمموعتي الدول منخف�ضة الدخل وذات الدخل املتو�سط املنخف�ض م�ؤهلتان للح�صول على م�ساعدات
�إمنائية ر�سمية .وبنا ًء على توزيع الدخل ،ا�ستمر توجيه �أغلب امل�ساعدات املدفوعة التي قدمتها دولة الإمارات �إىل الدول ذات الدخل املتو�سط املنخف�ض،
والتي ح�صلت على حوايل  1.58مليار درهم �إماراتي خالل عام  %56.5( 2010من �إجمايل املدفوعات) .مت عر�ض قائمة كاملة للدول املتلقية
للم�ساعدات من دولة الإمارات خالل  ،2010بح�سب املنطقة اجلغرافية ،وتو�ضح م�ستوى الدخل لكل دولة يف امللحق  .Iوكانت اجلهات املتلقية الرئي�سية
للم�ساعدات الإماراتية هي دول ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا .وغالب ًا ما يتم ت�صنيف هذه الدول باعتبارها من الدول ذات الدخل املتو�سط املنخف�ض
وفق ًا لأحدث بيانات البنك الدويل .كان ال�سبب يف ارتفاع ن�صيب الدول مرتفعة الدخل املتلقية للم�ساعدات الإماراتية هو امل�ساعدات املقدمة �إىل الواليات
املتحدة الأمريكية ،والتي يف الغالب كانت موجهة ل�صالح مراكز الأبحاث العلمية الطبية .وعلى الرغم من �أن هذا العمل يتم داخل الواليات املتحدة� ،إال
�أنه من املتوقع �أن يكون له ت�أثري عاملي فيما يخ�ص املزايا التي �ستعود على ال�صحة.
ال ــ�ش ـكـل 6
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ز -التوزيع اجلغرايف

فيما يخت�ص بالتوزيع اجلغرايف ،ظلت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف عام  2010مرتكزة ب�صورة كبرية يف �آ�سيا ( %52.9من �إجمايل املدفوعات)
و�أفريقيا ( %26.1من �إجمايل املدفوعات) .مت عر�ض نظرة عامة �إىل الدول يف الق�سم الثاين من هذا التقرير.
امل�ساعدات املدفوعة ح�سب القارات يف عام 2010
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›äGQÉ≤dG Ö°ùM - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG ´ƒª
)»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(2010,

124.77

1,481.72

ÉHhQhCG
É«°SBG
255.89

730.48

ÚàµjôeC’G
É«°SƒfÉ«bhCG

É«≤jôaCG

0.82

»ŸÉY
205.75
Global

º«∏bE’ G
É«°SBG
É«≤jôaCG
ÚàµjôeC’G
»ŸÉY
ÉHhQhCG
É«°SƒfÉ«bhCG
»∏µdG ´ƒªéŸG

»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

»JGQÉeEG ºgQO - äÉeGõàd’G

1,481,716,532

1,557,849,145

730,475,733

1,136,079,247

255,886,264

-

205,748,276

73,460,000

124,767,927

43,600,000

2,799,417,831

2,810,988,392

823,099

ح -اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية

قامت عدد من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية بزيادة م�ساعداتها املدفوعة خالل عام  ،2010مقارنة بعام  ،2009وت�شمل هذه اجلهات :م�ؤ�س�سة
خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية (�أكرث من  ،)%30وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية (�أكرث من ،)%34
وم�ؤ�س�سة �آل مكتوم (�أكرث من  ،)%11بينما قامت العديد من اجلهات الأخرى ،من بينها �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
وم�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية وم�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت – (ات�صاالت) و�شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية (جلفار) ،بتوثيق امل�ساعدات التي
قدمتها لأول مرة مع مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة.
يو�ضح ال�شكل  8حتلي ًال للم�ساعدات املدفوعة من كافة اجلهات املانحة التي قامت بتوثيق بيانات م�ساعداتها اخلارجية لعام  2010لدى مكتب تن�سيق
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات .مت عر�ض فئة “احلكومة” مبزيد من التف�صيل يف الق�سم الرابع ،مبا يف ذلك الوزارات االحتادية ،وحكومات
الإمارات �أو الدوائر املحلية ،والهيئات احلكومية الأخرى.
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امل�ساعدات اخلارجية ح�سب اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية
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áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
( äGóYÉ°ùŸG ºé◊ ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH2010»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )
(%35.79) 1,001.94
(%28.53) 798.77
(%13.01) 364.15
(%9.64) 269.78
(%2.60) 72.90
(%2.35) 65.86
(%2.30) 64.28
(%1.65) 46.07
(%1.09) 30.59
(%0.89) 25.00
(%0.64) 17.79
(%0.48) 13.51
(%0.48) 13.35
(%0.37) 10.25
(%0.12) 3.22
(%0.05) 1.30
(%0.02) 0.48
(%0.01) 0.16
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á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
AÉ£©dG »HO
ájÒÿG »HO á«©ªL
"êÓY" π≤æàŸG »ŸÉ©dG ÊÉ°ùfE’G »JGQÉeE’G ≈Ø°ûà°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
ä’É°üJG - ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
"QÉØ∏L" á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d è«∏ÿG ácô°T
»HO Qƒf á°ù°SDƒe

»µjôeCG Q’hO

»JGQÉeEG ºgQO

áëfÉŸG á¡÷G

272,784,622

1,001,937,917

217,471,261

798,771,940

99,142,036

364,148,700

73,450,810

269,784,826

19,847,930

72,901,448

17,930,887

65,860,149

17,501,236

64,282,039

12,544,170

46,074,735

8,328,987

30,592,370

6,806,425

25,000,000

4,842,686

17,787,184

3,678,367

13,510,642

3,635,388

13,352,780

2,791,537

10,253,314

877,142

3,221,742

3,540,001

1,300,242

21,183

477,804

43,561

160,000

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
AÉ£©dG »HO
ájÒÿG »HO á«©ªL
"êÓY" π≤æàŸG »ŸÉ©dG ÊÉ°ùfE’G »JGQÉeE’G ≈Ø°ûà°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
ä’É°üJG - ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
"QÉØ∏L" á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d è«∏ÿG ácô°T
»HO Qƒf á°ù°SDƒe

762,161,130

2,799,417,831

»∏µdG ´ƒªéŸG
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ط -امل�ساعدات احلكومية وغري احلكومية

كانت ن�سبة املبالغ التي دفعتها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية خالل عام  2010من م�صادر ر�سمية تقدر بنحو  ،%83.9بينما كانت
ن�سبة امل�ساعدات املقدمة من م�صادر خا�صة تقدر بن�سبة � .%16.1أكدت امل�ؤ�س�سات التالية �أن م�صادر متويالتها ت�أتي بالكامل من م�صادر حكومية
(ر�سمية) وهي الوزارات االحتادية و احلكومات والدوائر املحلية :حيث �أقرت كل من حكومة دولة الإمارات و�صندوق �أبوظبي للتنمية وم�ؤ�س�سة خليفة بن
زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال الإن�سانية واخلريية وم�ؤ�س�سة �آل مكتوم واملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
و�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية وم�ؤ�س�سة نور دبي ،بينما �أفادت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
�أن ن�سبة  %80من متويالتها جاءت من م�صادر ر�سمية .مت ت�سجيل متويالت جميع امل�ؤ�س�سات الأخرى كتمويالت من م�صادر خا�صة.

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب م�صدر التمويل

ال ــ�ش ـكـل 9

πjƒªàdG Qó°üe Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2010– 2009»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
0.31
)(%7

äGóYÉ°ùŸG
á«eƒµ◊G ÒZ

4.66
2.80
4.35
)(%93

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG

2009

πjƒªàdGQó°üe
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«eƒµ◊G ÒZ äGóYÉ°ùŸG

2.35
)(%84
2010

2009

2010

»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 4.35
»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e 0.31

2.35

ي -االلتزامات

0.45
)(%16

0.45

»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املدفوعة خالل عام  ،2010كانت هناك التزامات �إ�ضافية بقيمة  2.81مليار درهم �إماراتي ( 765.3مليون دوالر �أمريكي)
موجهة ل�صالح امل�ساعدات التنموية يف ال�سنوات املقبلة .كما بلغت �إجمايل قيمة االلتزامات خالل عام  2009نحو  5.12مليار درهم �إماراتي ( 1.4مليار
دوالر �أمريكي) .ومن بني تلك االلتزامات ،التي يتم دفعها على مدى عدد من ال�سنوات ،مت دفع مبلغ  219.6مليون درهم �إماراتي منها خالل 2010
من االلتزامات التي �أعلنت يف .2009
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االلتزامات

2010– 2009
5.12
2.81

2009





2010
2010

2009
)4.66 (1.27

)2.80 (0.76

)5.12 (1.40

)2.81 (0.77


2010





(%67.1) 1,888.01
(%32.3) 908.22
(%0.5) 14.76












1,888,007,174

514,443,372

908,222,043

247,471,946

14,759,175

4,021,574

2,810,988,392

765,936,892

تغي املناخ با�ستخدام معامل ريو
ك -توثيق امل�ساعدات الهادفة للحد من رّ

وق ّعت الدول املتقدمة ،خالل م�ؤمتر ريو عام  ،1992التزام ًا بالتخفيف من الآثار ال�سلبية لتغيرّ املناخ ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدة الدول النامية للتك ّيف مع
امل�ساعي الرامية لهذا .وخالل عام  ،1998قامت منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDبتطوير مبا ُيعرف با�سم “معامل ريو” ،والتي يتم
من خاللها مراقبة مدى وفاء هذه الدول بالتزاماتها .يتم و�ضع عالمات لأن�شطة امل�ساعدات وفق ًا ملا �إذا كانت �أهداف �سيا�ساتها موجهة ملعاجلة التنوع
الت�صحر.
البيولوجي والتخفيف من �آثار تغيرّ املناخ �أو امل�ساعدة يف �إجراء التك ّيف واحلد من
ّ
عمل مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة على تطبيق هذه العالمات على بيانات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية لعام  ،2010بقدر الإمكان ،ووجد
�أن هناك م�ؤ�س�ستان ت�ضعان التخفيف من �آثار تغري املناخ والتنوع البيولوجي كهدفني �أ�سا�سيني لهما عند تخ�صي�ص مبالغ متويالتهما .فهناك م�ساهمة
احلكومة مببلغ  11.2مليون درهم �إماراتي ل�صالح الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا) ،والتي ت�ضع مو�ضوع التخفيف من �آثار التغيرّ يف املناخ
كهدف �أ�سا�سي لها ،وم�شروعات �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية ،بقيمة �إجمالية تبلغ  10.2مليون درهم �إماراتي ،والذي يهتم
ب�شكل ح�صري باحلفاظ على التنوع البيولوجي.

الـفـ�ص ــل الأول:
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 دعم الأهداف الإمنائية للألفية-ل

 الأهداف الإمنائية للألفية الثمانية والتي تبنتها اجلمعية العامة للأمم2009 عر�ض تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام
 و�أظهر التقرير كيف �ساهمت م�ساعدات دولة الإمارات على دعم حتقيقها بالعديد من،2000 املتحدة يف الأ�سا�س �أثناء قمة الألفية التي عقدتها عام
 بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات الإماراتية واملنظمات غري احلكومية عدد ًا من، اتخذت حكومة الإمارات العربية املتحدة، ومنذ ن�شر هذا التقرير.الطرق
.اخلطوات للم�ساعدة على حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية

2

1

»FGóàH’G º«∏©àdG º«ª©J ≥«≤–

´ƒ÷Gh ™bóŸG ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG

øe ,çÉfE’G hCG QƒcòdG AGƒ°S ,¿Éµe πc ‘ ∫ÉØWC’G øµ“ ádÉØc
»FGóàH’G º«∏©àdG á∏Môe ΩÉ“EG

óMGh Q’hO øY »eƒ«dG º¡∏NO π≤j øjòdG ¿Éµ°ùdG áÑ°ùf ¢†«ØîJ
∞°üædG ¤EG
™«ªé∏d ≥FÓdG πª©dGh áéàæŸGh á∏eÉµdG ádÉª©dG ÒaƒJ
∞°üædG ¤EG ´ƒ÷G øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¿Éµ°ùdG áÑ°ùf ¢†«ØîJ

4

3

∫ÉØWC’G äÉ«ah π«∏≤J

ICGôŸG Úµ“h Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG õjõ©J

á°ùeÉÿG ø°S ¿hO ∫ÉØWC’G äÉ«ah ∫ó©e ¢†«ØîJ

6

ÉjQÓŸGh RójE’G/ájô°ûÑdG áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa áëaÉµe
¢VGôeC’G øe ÉªgÒZh
RójE’G/ájô°ûÑdG áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa QÉ°ûàfG ∞bh
™«ª÷ RójE’G/ájô°ûÑdG áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa øe êÓ©dG áMÉJEG º«ª©J
¬fƒLÉàëj øe
ÉgQÉ°ùëfEGh á«°ù«FôdG ¢VGôeC’G øe ÉgÒZh ÉjQÓŸG QÉ°ûàfG ∞bh
8

á«ªæàdG πLCG øe á«ŸÉY ácGô°T áeÉbEG
óYGƒ≤dÉH ó«≤àdGh ìÉàØf’ÉH º°ùàj ‹Éeh …QÉŒ ΩÉ¶f áeÉbEG ‘ »°†ŸG
õ««ªàdG ΩóYh ¬H DƒÑæà∏d á«∏HÉ≤dGh
á÷É©e ∂dP ‘ ÉÃ Gk ƒ‰ ¿Gó∏ÑdG πbC’ á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G á÷É©e
ájQõ÷G ∫hódGh á«∏MÉ°ùdG ÒZ á«eÉædG ¿Gó∏Ñ∏d á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G
á«eÉædG IÒ¨°üdG

…ƒfÉãdGh »FGóàH’G º«∏©àdG ‘ Ú°ùæ÷G ÚH ähÉØàdG ádGREG

5

á«°SÉØædG áë°üdG Ú°ù–
´ÉHQCG áKÓK QGó≤Ã á«°SÉØædG äÉ«aƒdG ∫ó©e ¢†«ØîJ
á«HÉ‚E’G áë°üdG äÉeóN áMÉJEG º«ª©J

7

á«Ä«ÑdG áeGóà°S’G ádÉØc
ájô£≤dG èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdG ‘ áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÇOÉÑe êÉeOEG
á«Ä«ÑdG OQGƒŸG ¿Gó≤a QÉ°ùëfGh
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ¿Gó≤a ∫ó©e øe ¢Sƒª∏e Qó≤H ó◊G
QGôªà°SÉH ∫ƒ°ü◊G º¡æµÁ ’ øjòdG ¢UÉî°TC’G áÑ°ùf ¢†«ØîJ
á«°SÉ°SC’G »ë°üdG ±ô°üdG äÉeóNh áfƒeCÉŸG Üô°ûdG √É«e ≈∏Y
∞°üædG ¤EG
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يف م�ؤمتر القمة ب�ش�أن الأهداف الإمنائية للألفية  10+الذي انعقد يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك يف �سبتمرب � ،2010أعلن وفد دولة الإمارات ،برئا�سة
معايل رمي �إبراهيم الها�شمي وزيرة الدولة ،ما حققته دولة الإمارات يف الداخل وكررت التزام احلكومة مب�ساعدة الدول الأخرى للوفاء بالأهداف.
يف دي�سمرب  ،2010قام مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات بتنظيم ور�شة عمل حول الأهداف الإمنائية للألفية �شارك فيها املن�سق
الإقليمي للأمم املتحدة وخرباء �آخرون .ويف هذا االجتماع� ،أ�صبح من الوا�ضح ما توليه دولة الإمارات العربية املتحدة من اهتمام خا�ص للأهداف
الإمنائية للألفية ،كما �ساهمت اخلربة التي اكت�سبتها الدولة يف متكينها من تقدمي دعم ف ّعال للم�ساعدة على حتقيقها .ويت�ضمن هذا التقرير عدد ًا من
املقاالت البارزة التي تُظهر نتائج هذا االهتمام .حيث ميكن مالحظة ت�أثري الدعم الذي قدمته م�ؤ�س�سة دبي العطاء للتعليم الأ�سا�سي يف بنجالدي�ش بني
الأ�سر الفقرية التي تعمل يف مزارع ال�شاي (مقال )3؛ وبنجاحها يف الق�ضاء على مر�ض املالريا يف الإمارات العربية املتحدة� ،ساهم الدعم الذي قدمته
حكومة �أبوظبي ل�صالح �شراكة احلد من انت�شار املالريا يف �إعطاء دفعة قوية للجهود العاملية الرامية للق�ضاء على هذا املر�ض (مقال )2؛ كذلك ف�إن
العمل الرائد الذي قامت به دولة الإمارات العربية املتحدة لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة ،من خالل مبادرة م�صدر وا�ست�ضافة الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�إيرينا) ،قد �ساهم يف منح الدولة �صوت ًا وكلمة م�سموعة يف املناق�شات الدولية حول متويل ما يتعلق باحلد من تغري املناخ (مقال .)4
يتم من خالل هذه املقاالت البارزة �إلقاء ال�ضوء على بع�ض الو�سائل التي تعمل من خاللها دولة الإمارات العربية املتحدة على حتقيق الأهداف الإمنائية
للألفية .بالإ�ضافة �إىل عمليات �إر�سال امل�ساهمات املقدمة يف �شكل م�ساعدات غذائية يف الأوقات التي يكون هناك حاجة �إليها من �أجل احلد من فقر
والق�ضاء على اجلوع؛ بينما تعمل العديد من امل�ؤ�س�سات على دعم التدخالت املخت�صة بقطاع ال�صحة وهو ما ي�سهم يف تقليل معدالت وفيات الأطفال
وحت�سني �صحة الأم .وتظهر هذه املحاوالت يف الأ�شكال والن�صو�ص التايل ذكرها يف التقرير.
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م ـقـ ــال 2

جهود الق�ضاء على مر�ض املالريا

بعد �إعالنها دولة خالية من مر�ض املالريا يف عام  ،2007التزمت دولة
الإمارات العربية املتحدة بالعمل على الق�ضاء على املر�ض يف املنطقة
وخارجها .ففي عام  2010منحت حكومة �أبوظبي  5ماليني دوالر
�أمريكي ( 18مليون و� 250ألف درهم) ،ل�صالح �شراكة دحر املالريا،
وهي �شراكة دولية تهدف �إىل مكافحة املر�ض .وتعد هذه الدفعة الأوىل
من �ضمن خم�س دفعات بقيمة �إجمالية ت�صل �إىل  25مليون دوالر �أمريكي
( 91.8مليون درهم) كانت قد وعدت بتقدميها.
وتعترب منظمة ال�صحة العاملية مر�ض املالريا “�أ�سو�أ م�شكلة �صحية على
م�ستوى العامل” .وعلى الرغم من �إمكانية احليلولة دون الإ�صابة باملر�ض
وعالجه ب�سهولة ن�سبي ًا� ،إال �أن املر�ض ال يزال يت�سبب بوفاة � 800ألف
�شخ�ص �سنوي ًا ،وي�صيب ما يزيد عن  247مليون �شخ�ص على م�ستوى
العامل.
ونظر ًا لكونه ي�صيب يف الغالب الن�ساء والأطفال الفقراء ،ي�سهم مر�ض
املالريا يف ا�ستمرار الدائرة املفرغة للفقر يف العامل النامي؛ حيث �إنه
يكلف �أفريقيا  12مليار دوالر �أمريكي يف كل عام و ُيعد ال�سبب الرئي�سي
للغياب والت�سرب من املدار�س االبتدائية .و�سيكون لعالج املر�ض فوائد
عظيمة ملكافحة الفقر يف العامل كما �سي�ساعد يف حتقيق الهدف الإمنائي
رقم �ستة من �أهداف الألفية الإمنائية ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق الأهداف
الإمنائية الأخرى.
وعلى مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية َمت �إحراز تقدم كبري خا�ص ًة مع تزايد
املوارد املتوفرة لدول �أفريقيا من ال�صندوق العاملي ملكافحة مر�ض الإيدز
وال�سل واملالريا؛ وتوزيع كمية كافية من النامو�سيات على  %76من
ال�سكان املعر�ضني للخطر .وبعد �أن كانت يف وقت �سابق ال�سبب الرئي�سي
لوفيات الأطفال حتت �سن خم�س �سنوات� ،أ�صبحت املالريا ال�سبب الثالث
للوفيات مع جناح  11دولة يف خف�ض عدد احلاالت امل�صابة باملر�ض
والوفيات بن�سبة  .%50وبالرغم من هذه اجلهود فال يزال هناك الكثري
مما ينبغي القيام به.
ولدولة الإمارات جتربة خا�صة يف احلد من مر�ض املالريا ،نظر ًا لأن هذا
املر�ض كان متوطن ًا يف الدولة منذ وقت قريب� .إال �أنه مت القيام بحملة
مكثفة �ساهمت يف خف�ض العدد الإجمايل للحاالت امل�صابة بني املواطنني
الإماراتيني ب�صورة كبرية لت�صل من  %30عام � 1980إىل  %1.6يف
عام  ،2000ثم مت الق�ضاء نهائي ًا على املر�ض بحلول عام  2007وفق ًا
لإح�صائيات وزارة ال�صحة بدولة الإمارات .و ُيعزى الف�ضل يف الق�ضاء
على املر�ض ،الذي يوا�صل تدمري حياة  8.1مليون �شخ�ص يف �شتى �أنحاء
ال�شرق الأو�سط كل عام� ،إىل التزام دولة الإمارات وخمتلف اجلهات
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امل�صدر :ماجي هالهان من �شركة �سوميتو مو كيميكال

املعنية فيها بالك�شف املبكر عن املر�ض والتدخل لعالجه ،وكذلك �إىل
احلد من تكاثر البعو�ض امل�سبب للمر�ض .وللحيلولة دون عودة تف�شي
املر�ض ،يتم �إجراء اختبارات دورية للوافدين ،والق�ضاء على �أماكن تكاثر
البعو�ض من خالل ا�ستخدام مزيج من املبيدات احل�شرية والكائنات
البيولوجية التي تلتهم البعو�ض.
ويف عام  ،2010برز دور دولة الإمارات جلي ًا يف احلملة الدولية للحد
من انت�شار مر�ض املالريا ب�إعالن حكومة �أبوظبي بتقدمي منحة تبلغ 25
مليون دوالر �أمريكي ،تُدفع على مدى خم�س �سنوات ،لدعم العمل يف
ال�شراكة الدولية لدحر املالريا .وتعمل هذه ال�شراكة على تعبئة املوارد
وح�شد حكومات الدول التي ينت�شر فيها املر�ض واجلهات املانحة ووكاالت
الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات و�شركات الأدوية والعلماء ملحاربة املر�ض
املدمر لل�صحة .ومتثل املنح التي تقدمها دولة الإمارات ثلث التكلفة
الأ�سا�سية ل�شراكة مكافحة انت�شار مر�ض املالريا ،مما ميثل دفعة كبرية
من�سق للق�ضاء على املر�ض ،من خالل �إتباع ممار�سات �أف�ضل
للقيام بعمل ّ
للحيلولة دون الإ�صابة باملر�ض والت�شخي�ص والعالج.
وبالنظر �إىل النجاح الذي حققته م�ؤخر ًا ،تتمتع دولة الإمارات مبركز
متقدم يف تعزيز اجلهود الدولية عن طريق م�شاركة خرباتها� ،إىل جانب
االلتزام بتوفري املوارد ال�سيا�سية واملالية ،مل�ساعدة الدول الأخرى يف
التعامل مع املر�ض والق�ضاء عليه.

م ـقـ ــال 3

بنغالدي�ش :توفري فر�ص للح�صول على
التعليم االبتدائي للأطفال

�أم�ضت بروميال بوري ،وهي عاملة تبلغ من العمر  80عام ًا حياتها يف
العمل يف “مزرعة را�شدبور لل�شاي” التي تقع يف مدينة �سيلهيت يف
�شمال �شرقي بنغالدي�ش .بروميال مل تلتحق �أبد ًا باملدر�سة ،وتتمنى لو �أنها
ح�صلت على فر�صة لكي تتعلم .وحتى يومنا هذا ،يوجد يف بنغالدي�ش
حوايل �أربعة ماليني طفل مل يلتحقوا يوم ًا مبقاعد الدرا�سة ،ولكن بف�ضل
جهود م�ؤ�س�سة دبي العطاء �إ�ستطاعت حفيدة بروميال احل�صول على
فر�صة التعليم يف منطقتها.
وتقول بروميال “مل �أنل �أي ق�سط من التعليم ،بيد �أن حفيدتي كانت �أ�سعد
حظ ًا مني والتحقت باملدر�سة .وكم �أ�شعر بال�سعادة و�أنا �أراها ذاهبة
�إليها ،و�أتخيل �أنني لو كنت حمظوظة مثلها والتحقت باملدر�سة ،لكانت
حياتي خمتلفة الآن”.
تعد “مزرعة را�شدبور لل�شاي” واحدة من بني  150مزرعة لل�شاي يف
مقاطعة �سيلهيت ،التي تتميز بوجود �أكرب ثالث مزارع لل�شاي على م�ستوى
العامل من حيث امل�ساحة والإنتاج ،علم ًا ب�إن �إنتاج ال�شاي بد�أ فيها منذ عام
 .1887وعلى مدار ال�سنوات الأخرية ،تغيرّ ت �أحوال العمال فيها ب�شكل
طفيف.
و�أ�ضافت بروميال“ :لقد بد�أنا العمل هنا منذ �أجيال� ،إال �أن ظروفنا مل
تتح�سن كثري ًا .والعديد منا يعي�ش على الكفاف� .إن امل�ساكن الرديئة التي
ن�سكنها والأجور املنخف�ضة التي نتقا�ضاها بالإ�ضافة �إىل �ساعات العمل
الطويلة �أدت �إىل حرماننا من احل�صول على العديد من حقوق الإن�سان
الأ�سا�سية ،ولي�س هناك م�ستقبل لأبنائنا �سوى �أن يكونوا عما ًال يف مزارع
ال�شاي”.
وطبق ًا للدرا�سة التي �أجرتها اليوني�سيف عام  ،2009يعي�ش  46%من
الأطفال حتت اخلط الوطني الر�سمي للفقر� .إن الق�ضاء على احللقة
املفرغة للفقر يكمن يف ن�شر التعليم� ،إال �أن هناك ما يرتاوح بني ثالثة
�إىل �أربعة ماليني طفل ،من �إجمايل عدد الأطفال ممن هم يف �سن التعليم
االبتدائي والبالغ عددهم  19مليون طفل يف بنغالدي�ش ال يح�صلون على
التعليم االبتدائي .وبالرغم من اجلهود التي تبذلها احلكومة� ،إال �أن
معدالت الإملام بالقراءة والكتابة والتحاق الأطفال باملدار�س واال�ستمرار
فيها ومعدالت التح�صيل الدرا�سي ما زالت منخف�ضة داخل املجتمعات
املحلية املهم�شة ،خا�صة بالن�سبة للفتيات.

الـفـ�ص ــل الأول:

امل�صدر :م�ؤ�س�سة دبي العطاء

ويت�سرب ثلث عدد الأطفال الذين التحقوا باملدار�س قبل �إمتام مرحلة
التعليم االبتدائي ،وال ي�ستويف ما يقارب من  80%من الأطفال الذين
�أمتوا مرحلة التعليم االبتدائي معايري الإملام بالقراءة والكتابة ومبادئ
احل�ساب ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار احللقة املفرغة للفقر واملعاناة.
ويف �إطار جهودها الرامية �إىل م�ساعدة حكومة بنغالدي�ش على حتقيق
الهدف اخلا�ص بتعميم التعليم االبتدائي ،وهو �أحد الأهداف الإمنائية
للألفية� ،أبرمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء �شراكة مع منظمة �إنقاذ الطفولة
لتعزيز فر�ص ح�صول الأطفال يف القرى البعيدة ببنغالدي�ش على
م�ستوى جيد من التعليم االبتدائي غري الر�سمي .ويف عام ،2010
تربعت م�ؤ�س�سة دبي العطاء مببلغ  4.5مليون درهم �إماراتي (1.3
مليون دوالر) لبنغالدي�ش دعم ًا من جانبها مل�شروع �شيخون بدائل التعليم
للأطفال املعر�ضني للمخاطر (كلمة “�شيخون” باللغة البنغالدي�شية تعني
التعليم) .ومن �ش�أن هذه الأموال حتقيق هذا الهدف لنحو  5000طفل،
بالإ�ضافة �إىل تدريب  1,670مدر�س و�/أو مدر�س م�ساعد من املجتمع
املحلي.

نظرة عامة على امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها الإمارات العربية املتحدة لعام 2010

31

32

الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

الـفـ�صــل

2

التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات يف عام 2010

يتناول هذا الف�صل التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات الإماراتية املقدمة يف عام  2010مق�سمة ح�سب القارة والإقليم
والدولة .وقد قامت دولة الإمارات بتقدمي م�ساعدات ودعم م�شاريع يف �أكرث من  120دولة يف العام نف�سه .وكان ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا جنوب ال�صحراء هما الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات الإماراتية.

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب القارات والأقاليم

ال ــ�ش ـكـل 11

º«dÉbC’Gh äGQÉ≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

IOó©àe ≥WÉæe
34

≈°übC’G ¥ô°ûdG
1,482

28

ÜƒæL
É«°SBG §°Shh

IOó©àe ≥WÉæe
2

501

á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG

730

§°ShC’G ¥ô°ûdG
919

2

É«≤jôaCG ∫Éª°T

»ÑjQÉµdGh ≈£°SƒdG ÉµjôeCG

196

30

É«≤jôaCG
AGôë°üdG ÜƒæL
532

256

á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG

206

125
1

224

É«°SBG
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1,558

ÜƒæL
É«°SBG §°Shh
808

§°ShC’G ¥ô°ûdG
749

É«°SBG

É«≤jôaCG

ÚàµjôeC’ G

»ŸÉY

ÉHhQhCG

É«°SƒfÉ«bhCG

االلتزامات ح�سب القارات والأقاليم
º«dÉbC’Gh äGQÉ≤dG Ö°ùM äÉeGõàd’G
)(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
1,136

É«≤jôaCG ∫Éª°T
923

AGôë°üdGÜƒæLÉ«≤jôaCG

73

44

É«≤jôaCG

»ŸÉY

ÉHhQhCG

213
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يعر�ض التو�ضيح البياين �أدناه الدول الأربعني الأكرث تلقي ًا امل�ساعدات .الإماراتية بالرتتيب ح�سب قيمة امل�ساعدات لكل دولة كما كان للربامج والهيئات
الدولية التي ت�ستفيد منها �أكرث من دولة ن�صيب ًا كبري ًا من امل�ساعداتُ ،يقدر بنحو  241.4مليون درهم ( 65.7مليون دوالر).
ال ــ�ش ـكـل 13

نظرة عامة على الدول الأكرث تلقياً للم�ساعدات املدفوعة
äGóYÉ°ùª∏d Ék «≤∏J ÌcC’G Ú©HQC’G ∫hó∏d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG

ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﻦ  1ﺇﻟﻰ  10ﻣﻠﻴﻮﻥ
<  10ﺇﻟﻰ  50ﻣﻠﻴﻮﻥ
<  50ﺇﻟﻰ  100ﻣﻠﻴﻮﻥ
<  100ﺇﻟﻰ  250ﻣﻠﻴﻮﻥ
<  250ﻣﻠﻴﻮﻥ

2010 ΩÉY ‘ áYƒaóŸG äGóYÉ°ùª∏d Ék «≤∏J ÌcC’G Ú©HQC’G ∫hó∏d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG

362

)(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

311
276
224

213

95 109
80 90

48 49 58 60 61 61 64

23 26 28
9 11 13 13 13 13 14 14 14 15 16
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ÉjQƒ°S
ôª≤dG QõL
π«°û«°S
¿Éà°ùfÉ¨aG
¿ÉªYo
É«côJ
ô°üe
¿GOƒ°ùdG
á«µjôe’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
øª«dG
¿Éà°ùcÉH
á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQ’G

ôé«ædG
É«°ù«fhófG
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،)ODA( ويقدم الف�صل معلومات تف�صيلية �أكرث حول ع�شر دول بني الدول الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات وامل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية
.وقد مت اختيار هذه الدول نظر ًا حلجم وتنوع الن�شاط الإماراتي يف كل منها

نظرة عامة على الدول الع�شر الأكرث تلقياً للم�ساعدات

á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G äGóYÉ°ùŸG
πNódG øe ájƒÄe áÑ°ùæc
‹ÉªLE’G »eƒ≤dG
äGóYÉ°ùª∏d »≤∏àŸG)
(2009 ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH

OôØ∏d ‹ÉªLE’G »eƒ≤dG œÉædG
OôØ∏d á«FGô°ûdG Iƒ≤dG)
(2010 ,»µjôeC’G Q’hódÉH

ájô°ûÑdG á«ªæàdG π«dO

12.93*

1,250*

0.645

0.78

2,678

0.490

1.01

2,387

0.439

3.84

2,051

0.379

0.31

5,889

0.620

37.15*

1,419

0.349

1.80

19,128

5.13

1,176

0.428

0.78

4,628

0.567

1,344

0.398

6.54
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á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G
¿Éà°ùcÉH
øª«dG
¿GOƒ°ùdG
ô°üe
¿Éà°ùfÉ¨aCG
π«°û«°S
o
ôª≤dG QõL
Üô¨ŸG
É«fGõæJ

.2008 ΩÉY ¤EG Oƒ©J ¿Éà°ùfÉ¨aCÉH á°UÉÿG ΩÉbQC’Gh ,2005 ΩÉY ¤EG Oƒ©J á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’ÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ( * ) :äÉ¶MÓe
.á«dhódG ájô°ûÑdG á«ªæàdG äGô°TDƒe ,»FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G èeÉfôH :Qó°üŸG
%10 <
%10 - %2
%2 >

äÉfÉ«H óLƒj ’

21,000 <
21,000 - 14,667 <
14,667 - 8,334 <
8,334 - 2,001
2,001>

äÉfÉ«H óLƒj ’
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GóL ‹ÉY
‹ÉY
§°Sƒàe
¢†Øîæe
äÉfÉ«H óLƒj ’

الأرا�ضي الفل�سطينية
بقي ال�سكان يف الأرا�ضي الفل�سطينية يف العام  2010يف �أم�س
احلاجة للم�ساعدات الإن�سانية من �أي وقت م�ضى ،و�صاروا
يعتمدون �إعتماد ًا كلي ًا على امل�ساعدات اخلارجية .كما تعر�ض
�أي�ض ًا قطاع غزة يف مطلع نف�س العام لأمطار غزيرة وفي�ضانات
مفاجئة مما زاد من حجم ال�صعوبات التي يعانيها ال�سكان
هناك .وا�صلت اجلهات املانحة الإماراتية بتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية للأرا�ضي الفل�سطينية رغم ال�صعوبات املوجودة.
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قامت دولة الإمارات بتمويل عدد ًا من امل�شاريع يف عام  2010يف
الأرا�ضي الفل�سطينية ،بقيمة تبلغ حوايل  362.3درهم (98.6
مليون دوالر)� ،أو ما يعادل  %13من �إجمايل امل�ساعدات ،وهو ما
للم�ساعدات
و�ضع الأرا�ضي الفل�سطينية على قمة الدول املتلقية
الإماراتية يف هذا العام .ذهبت الن�سبة الأكرب من املبلغ املقدم
e
(� )%95إىل امل�شاريع التنموية ،وكانت احلكومة الإماراتية هي
e
I
�أكرب جهة مانحة منفردة ،مببلغ و�صل �إىل  162مليون درهم،
ُقدمت  158.4مليون منها يف �صورة دعم للميزانية �إىل ال�سلطة
الفل�سطينية .كما �أ�صبحت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،والتي منحت ال�سلطة الفل�سطينية  8.3مليون درهم� ،أول م�ؤ�س�سة تتبنى
بناء وتطوير مدر�سة يف �إطار مبادرة وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) .واليوم وبعد �أن �صار ا�سمها “مدر�سة خليفة
بن زايد �آل نهيان يف بيت الهيا” ،تقدم املدر�سة خدماتها التعليمية لأكرث من  2,500طالب .6
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�أما غالبية املبالغ املخ�ص�صة لعمليات الإغاثة الإن�سانية فجاءت من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،حيث كثفت الهيئة من �أعمالها يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ملعاجلة ال�صعاب والتحديات ال�صحية واالقت�صادية الهائلة التي يواجهها الفل�سطينيون ،وتربعت مببلغ  8.1مليون درهم خلدمة القطاعات
ال�صحية واملالجئ والعنا�صر غري الغذائية.

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تر�سل م�ساعدات �إن�سانية �إىل قطاع غزة.

36

الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

 ح�سب جمموعات القطاعات،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية يف عام

15 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي


63.54
(%17.54)



158.42
(%43.73)

123.51
(%34.09)

12.46
(%3.44)
4.33
(%1.20)
0.01
(%0.00)









 مليون درهم �إماراتي362.3:املجموع الكلي

 ح�سب اجلهة املانحة،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل الأرا�ضي الفل�سطينية يف عام

16 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي
162.04
(%44.73)




86.02
(%23.74)
73.46
(%20.28)
21.67
(%5.98)








8.34
(%2.30)
6.78
(%1.87)
1.52
(%0.42)
1.37
(%0.38)




0.58
(%0.16)
0.50
(%0.14)
0.01
(%0.01)
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:الـفـ�ص ــل الثاين






باك�ستان
يف يوليو � ،2010شهدت باك�ستان �أ�سو�أ الفي�ضانات يف تاريخها
على الإطالق ،والتي ت�ضرر منها �أكرث من  18مليون �شخ�ص � -أي
ُع�شر عدد ال�سكان – ُ
وخم�س م�ساحة البالد .ت�سببت الفي�ضانات
بقتل اكرث من � 1,700شخ�ص و�أ�صيب نحو  1.7مليون منزل
ب�أ�ضرار بالغة ودمرت العديد منها .و ُقدرت الأ�ضرار واخل�سائر
الناجمة عن تلك الفي�ضانات بنحو  10مليارات دوالر ،حيث
غمرت املياه العديد من الطرق واجنرفت اجل�سور ودُمرت العديد
من املدار�س وامل�ست�شفيات .5وا�ستمر نزوح الباك�ستانيني يف ف�صل
ال�شتاء مع انخفا�ض درجات احلرارة �أثناء الليل �إىل ما دون
التجمد يف بع�ض املناطق ،ليتفاقم حجم ال�صعوبات التي واجهتها
العديد من الأ�سر املنكوبة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أتت تلك
الكارثة مع ما حتمله من حتديات و�شدائد بالفعل ،يف وقت كان
يكافح فيه ماليني الباك�ستانيني لإعادة بناء حياتهم من جديد يف
�أعقاب �أعمال العنف التي اندلعت يف خيرب بختونخوا يف 2009
والتي ت�سببت يف نزوح املاليني ودمرت ق�سم ًا كبري ًا من البنية
التحتية.6
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وقد �أثارت هذه الأزمة ا�ستجابة كبرية من قبل دولة الإمارات ومن بني  310.7مليون درهم ( 84.6مليون دوالر) من حجم امل�ساعدات املقدمة �إىل
باك�ستان يف عام � ،2010أنفقت  258.4مليون درهم على امل�ساعدات الإن�سانية ،وكان الن�صيب الأكرب منها م�ساعدات حكومية بقيمة  211.4مليون
درهم .كما �أقامت القوات امل�سلحة الإماراتية ج�سر ًا جوي ًا ما بني املناطق التي �أ�صابها الفي�ضان لتقدمي الإعانة و�إخالء املت�ضررين ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
امل�ساعدات الغذائية و�إقامة امل�شاريع ال�صحية .ومن �أبرز اجلهات املانحة الأخرى التي �ساهمت يف عمليات �إغاثة املنكوبني هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
مببلغ  30.9مليون درهم ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية مببلغ  15مليون درهم ،حيث مت تخ�صي�ص هذه املبالغ ل�صالح املالجئ
واملواد غري الغذائية ،بالإ�ضافة �إىل خدمات التن�سيق والدعم وامل�شاريع ال�صحية.
كما �ساهم القطاع اخلا�ص �ضمن قافلة املانحني ،ممث ًال يف �شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية (جلفار) ،حيث قدمت ال�شركة ن�صف مليون درهم من
امل�ساعدات الطبية.
كما �ساهمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية مببلغ  44.7مليون درهم ل�صالح جمموعة من امل�شاريع اخلريية منها برامج امل�ساعدات
الرم�ضانية وبرامج الت�أمني االجتماعي .كما قدمت احلكومة الإماراتية وم�ؤ�س�سة دبي العطاء وهيئة الهالل الأحمر دعم ًا للم�شاريع التنموية بن�سبة حوايل
 7.1( %2مليون درهم) من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية املقدمة لباك�ستان.

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي توزع املواد الغذائية والطبية للمت�ضررين يف في�ضانات باك�ستان يف �أغ�سط�س .2010
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 ح�سب جمموعات القطاعات،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل باك�ستان يف عام

17 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي






6.15
(%1.98)



0.74
45.09
(%0.24) (%14.52)
0.20
(%0.06)
0.07
(%0.02)


258.43
(%83.18)

 مليون درهم �إماراتي310.7 :املجموع الكلي



 ح�سب اجلهة املانحة،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل باك�ستان يف عام

18 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي
214.94
(%69.19)





59.67
(%14.21)
31.65
(%10.19)


2.18
(%0.70)
1.06
(%0.34)
0.48
(%0.15)
0.37
(%0.12)
0.18
(%0.06)
0.07
(%0.02)
0.07
(%0.02)
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اليمن
اليمن هي واحدة من �أفقر الدول يف العامل ،حيث تواجه عدد ًا
من امل�شكالت املعقدة واملت�شابكة .وقد و�صلت م�ستويات انعدام
الأمن الغذائي و�سوء التغذية للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن
خم�س �سنوات �إىل م�ستويات خطرية يف مناطق كثرية من اليمن
ت�ستدعي معها التحرك العاجل ،حتى و�صلت �إىل املرتبة رقم 133
من بني  182دولة على م�ؤ�شر التنمية الب�شرية .7كما �أن ارتفاع
معدل البطالة يجعل ال�سكان �أكرث عر�ض ًة للت�أثر بالتغريات املحلية
�أو الدولية مثل زيادة �أ�سعار الغذاء عاملي ًا .كما �أن اليمن واحد
من �أعلى دول العامل التي تعاين من �شح وقلة املياه ،حيث يبلغ
م�ستوى العجز ال�سنوي بها اىل بليون مرت مكعب �سنوي ًا لتتعاظم
معها م�شكلة انعدام الأمن الغذائي و�سوء التغذية.8
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعاين اليمن من ال�صراعات وال�صدامات
الداخلية منذ �سنوات عديدة ،مما نتج عنه انقطاع عدد من
e
اخلدمات وانخفا�ض م�ستوى الأمن ووجود عدد كبري من النازحني
I
داخلي ًا .ويف � 2010أدت الفي�ضانات املو�سمية واندالع ال�صراعات
املتفرقة بني جمموعات املعار�ضة اجلنوبية والقوات احلكومية �إىل املزيد من حاالت النزوح .9بالإ�ضافة �إىل ال�صراعات امل�ستمرة بني جماعات احلوثيني
والقوات احلكومية يف حمافظة �صعدة ال�شمالية ،وهي ال�صدامات التي بد�أت يف نهاية عام  2009وا�ستمرت حتى الربع الأول من العام التايل .وبحلول
نهاية عام  2010نزح �أكرث من � 300ألف �شخ�ص من منازلهم .وذكر ه�ؤالء النازحون �أن العوامل التي منعتهم من العودة �إىل منازلهم متثلت يف غياب
الأمن وخوفهم من الأعمال االنتقامية والدمار ال�شامل الذي �أ�صاب املنازل والبنية التحتية.10
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وا�صلت الإمارات دعمها القوي لليمن يف  ،2010حيث بلغ �إجمايل امل�ساعدات املُقدّمة  275.9مليون درهم ( 75.1مليون دوالر) �إ�ضافة �إىل تعهدها
بتخ�صي�ص  0.8مليون درهم �إ�ضافية .وقد ّمت تقدمي نحو  %80تقريب ًا من امل�ساعدات ل�صالح عمليات التنمية ،وحتديد ًا تنمية البنية التحتية من �أجل
�إن�شاء «مدينة خليفة» للمت�ضررين من الفي�ضانات ( 99.9مليون درهم) بالإ�ضافة �إىل ال�سياحة ( 80.4مليون درهم) والبنية التحتية االجتماعية (16
مليون درهم) واملياه وم�ستلزمات ال�صحة العامة ( 7.3مليون درهم) والتعليم ( 5.4مليون درهم).
وكانت هيئة الهالل الأحمر �أكرب جهة مانحة �إماراتية لليمن ،حيث وجهت الن�صيب الأكرب من م�ساعداتها وهو عبارة عن منحة من دولة الإمارات

بقيمة ( 99.9مليون درهم) نحو بناء مدينة خليفة يف حمافظة ح�ضرموت �شرقي اليمن ،كما قدمت  21.9مليون درهم �إ�ضافية ل�صالح خميم املزرق2
للنازحني يف حمافظة حجة ،مما وفر امل�أوى لأكرث من � 7ألف �شخ�ص .11كما قدمت احلكومة الإماراتية مبلغ  31.8مليون درهم للم�ساعدات الإن�سانية
منها  31.2مليون درهم ُخ�ص�صت ل�صالح برنامج الأغذية العاملي .ومع دخول م�شروعها اخلا�ص بتعليم الفتيات يف املرحلة االبتدائية عامه الثالث وهو
امل�شروع املمتد خلم�سة �أعوام ،قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء منحة قدرها  5.2مليون درهم لقطاع التعليم .وتتعاون م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف هذا امل�شروع

مع اليوني�سيف وم�ؤ�س�سة �إنقاذ الطفولة ومنظمة كري الدولية ،وقد ُ�صمم امل�شروع خلدمة ما يقرب من مليوين طفل يف حمافظات �أبني وحلج والأزارق
و�صنعاء واحلديدة.

وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املقدمة يف  ،2010تعهد �صندوق �أبوظبي للتنمية بتخ�صي�ص � 770ألف درهم �إ�ضافية ل�صالح التنمية ال�صناعية يف اليمن.

�أطفال يح�ضرون ح�صة درا�سية يف خميم املزرق  2يف اليمن الذي ّمت متويله وت�شغيله من قبل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
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ال ــ�ش ـكـل 19

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل اليمن يف عام  ،2010ح�سب جمموعات القطاعات
(مليون درهم �إماراتي)
ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

0.58
)(%0.21

ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
53.75
)(%19.48

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
99.95
)(%36.23

7.62
)(%2.76

32.26
)(%11.69

81.73
)(%29.62
ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ال ــ�ش ـكـل 20

ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﻴﺮﻳﺔ

املجموع الكلي 275.89:مليون درهم �إماراتي

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل اليمن يف عام  ،2010ح�سب اجلهة املانحة
(مليون درهم �إماراتي)
139.07
)(%50.41
89.03
)(%32.27



31.80
)(%11.52





5.24
)(%1.90
5.17
)(%1.87

2.39

)(%0.87

1.49

)(%0.54
0.87

)(%0.32

0.42

)(%0.15

0.33
(%0.12) 
0.09
(%0.03) 

الـفـ�ص ــل الثاين:

التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات يف عام 2010
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ال�سودان
ما يزال ال�سودان – الذي يحتل املرتبة رقم  154من بني
 182دولة على م�ؤ�شر التنمية الب�شرية – يفتقر �إىل الكثري من
االحتياجات على امل�ستوى الإن�ساين والتنموي .مبوجب اتفاقية
ال�سالم املوقعة يف  2005لإنهاء عقود من احلروب بني ال�شمال
واجلنوب يف ال�سودان ،ومن املتوقع �أن ينتهي االتفاق �إىل �إن�شاء
دولة جديدة يف اجلنوب يف يوليو  ،2011ال يزال هناك العديد من
امل�سائل املعلقة ،ومنها تر�سيم احلدود امل�شرتكة وال�سيطرة على
حقول البرتول وحقوق املواطنة واملياه وحقوق الرعي.12
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ومن ال�صعوبة مبكان تقدير �أعداد النازحني بالنظر �إىل �أن
حتركات ال�سكان يف هذه املنطقة تتميز بالتنقل امل�ستمر� ،إال �أنه
e
يعتقد �أن ما يقرب من � 4.5إىل  5.2مليون �شخ�ص قد نزحوا
!
^
داخلي ًا يف ال�سودان ،ويرجع ال�سبب يف ذلك بالأ�سا�س �إىل النزاع
e
امل�ستمر يف �إقليم دارفور غربي ال�سودان ،واملعارك الدائرة بني
e
املجموعات اجلنوبية املتناحرة� ،إ�ضافة �إىل املرياث الذي خ ّلفته
I
احلرب بني ال�شمال واجلنوب .وقد بلغت �أعداد النازحني اجلدد
يف دارفور ما يقرب من � 270ألف �شخ�ص خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل فقط من عام  .132010كما �أن ال�سودان من الدول املعر�ضة ب�شدة للكوارث
الطبيعية ،حيث تُقدّر الأعداد الإ�ضافية من النازحني ج ّراء الفي�ضانات العارمة التي �ضربت منطقة �أعايل النيل بنحو � 50ألف ًا خالل الن�صف الثاين
من العام نف�سه.14
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وقد حافظت دولة الإمارات على التزامها الثابت بدعم امل�شاريع التنموية يف ال�سودان يف  ،2010حيث قدمت ما يزيد على  213.4مليون درهم (58.1
مليون دوالر) ل�صرفها على امل�شروعات التنموية واخلريية والإن�سانية .وتركزت الغالبية العظمى من امل�ساعدات املدفوعة ( )%95على امل�شروعات
التنمويةّ ،مت تقدميها من قبل عدد من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية ،منها� :صندوق �أبوظبي للتنمية ( 141.0مليون درهم) وهيئة
الهالل الأحمر ( 19.8مليون درهم) وهيئة �آل مكتوم اخلريية ( 14.1مليون درهم) .كما تعهد �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي منحة �إ�ضافية بقيمة
 36.7مليون درهم خلدمة �سيا�سات القطاع العام و�إدارته.

كما ت�ضمنت امل�شاريع الرئي�سية ا�ستمرار دعم �صندوق �أبوظبي لبناء �سد مروي بتقدميه دفعة بقيمة  67مليون درهم من �إجمايل القر�ض الذي تعهد
بتقدميه .يهدف هذا ال�سد �إىل تطوير املوارد امل�ستخدمة لتوليد الطاقة الكهرومائية يف ال�سودان والعمل على تلبية جانب مهم من احتياجات ال�سودان
من الطاقة .كما يدعم ال�صندوق م�شروع ًا �آخر خا�ص بزراعة ال�سكر لأغرا�ض الت�صدير (بقيمة  61.7مليون درهم).

م�شروع �سد مروي يف ال�سودان الذي ّمت متويله من قبل �صندوق �أبوظبي للتنمية حيث ّمت تقدمي دفعة ثانية للم�شروع.
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 ح�سب جمموعات القطاعات،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل ال�سودان يف عام

21 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي




9.23
(%4.32) 14.69
(%6.88)


61.78
(%28.95)

0.76
(%0.36)
0.02
(%0.01)



126.91
(%59.47)

 مليون درهم �إماراتي213.40:املجموع الكلي



 ح�سب اجلهة املانحة،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل ال�سودان يف عام

22 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي
140.96
(%66.05)



22.20
(%10.40)



19.77
(%9.27)



14.20
(%6.65)


9.89
(%4.63)


3.51
(%1.65)



1.49
(%0.70)
0.72
(%0.34)
0.57
(%0.27)
0.07
(%0.04)
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م�صر
�إن النمو ال�سكاين املتزايد يف م�صر –
مليون ن�سمة بحلول عام  2020وفق ًا لبع�ض التقديرات  -ي�شكل
عبئ ًا م�ستمر ًا على املوارد املحدودة بالفعل لهذا البلد .وعلى
الرغم من حتقيق م�صر تقدم ًا ملحوظ ًا يف عدد من امل�ؤ�شرات
االجتماعية واالقت�صادية ،وارتقائها من فئة البلدان ذات م�ؤ�شر
التنمية املنخف�ض �إىل املتو�سط على م�ؤ�شر التنمية الب�شرية� ،إال
�أن اال�ستفادة االقت�صادية املتحققة من ذلك ال ت�سري على نف�س
الوترية يف مناطق البالد املختلفة مع ا�ستمرار معدالت الفقر كما
هي .15حيث ال تزال �شريحة كبرية من ال�سكان ( )%23تعي�ش
حتت خط الفقر ،كما يعاين �أكرث من  %12من الأطفال دون �سن
اخلام�سة من �سوء التغذية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�سجل معدالت
الفقر ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف �صعيد م�صر.16
والذي قد يتجاوز 100
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قامت دولة الإمارات بتقدمي م�ساعدات ذات �أهمية اىل م�صر
عام  ،2010حيث بلغ جمموع ما تقدمت به اجلهات املانحة
I
 108.7مليون درهم ( 29.6مليون دوالر)� ،أنفقت  %94منها
يف م�شاريع تنموية ،وكان �أكرب هذه املنح مببلغ  68.8مليون درهم مقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية من �أجل بناء مدينة نا�صر بغر�ض توفري وحدات
�سكنية منخف�ضة التكلفة .بالإ�ضافة �إىل العديد من الإ�سهامات الكبرية الأخرى والتي �شملت منح ًا بقيمة  6.9مليون درهم من جمعية ال�شارقة اخلريية
والتي وجهت ل�صالح الأيتام من خالل برامج الكفالة والرعاية ،وبناء امل�ساكن والف�صول الدرا�سية وحفر الآبار.
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وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املدفوعة يف عام  ،2010تعهد �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي  183.7مليون درهم �إ�ضافية يف �صورة قر�ض ل�صالح م�شاريع
توليد الطاقة.

قام �صندوق �أبوظبي للتنمية ببناء م�ست�شفى ال�شيخ زايد التخ�ص�صي كجزء من مدينة ال�شيخ زايد يف م�صر ،ويقوم هذا امل�ست�شفى بتزويد املجتمع املحلي
باخلدمات ال�صحية املتخ�ص�صة.
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 ح�سب جمموعات القطاعات،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل م�صر يف عام

23 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي


6.62
(%6.09)
15.34
(%14.11)

86.72
(%79.80)

 مليون درهم �إماراتي108.68:املجموع الكلي
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24 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي
86.72
(%79.80)


11.91
(%10.96)





5.43
(%4.99)
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2.42
(%2.23)




2.17
(%2..00)



0.02
(%0.01)



0.01
(%0.01)



�أفغان�ستان
تعاين �أفغان�ستان من وجود العديد من ال�صراعات وا�ستمرار حالة
انعدام الأمن� ،إ�ضافة �إىل الكوارث الطبيعية املتكررة وانعدام
الأمن الغذائي ،وتبعات ثالثة عقود من احلرب واال�ضطرابات
املدنية� .إن جميع هذه العوامل �ساهمت يف ارتفاع م�ستوى
االحتياجات التنموية والإن�سانية يف �أفغان�ستان �إىل درجة حرجة
للغاية.
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ومع اجتياح الفي�ضانات العارمة لأفغان�ستان يف يوليو و�أغ�سط�س
 ،2010نزح � 200ألف �شخ�ص من منازلهم وال تزال احلكومة
e
e
تعاين لتوطني �أكرث من  5ماليني الجئ عادوا منذ عام ،2002
فيما بقي � 300ألف �شخ�ص غريهم من النازحني داخلي ًا بحلول
e
نهاية يناير  2011نتيجة لل�صراع امل�سلح الذي ت�شهده البالد.17
!
^
كما يعي�ش �أكرث من  %40من ال�سكان يف فقر مدقع ،وال تزال
e
امل�شكالت املرتبطة بب�سط �سيطرة احلكومة داخلي ًا تعيق تقدم
البالد .18كما يظل الأمن الغذائي �أحد الق�ضايا احل�سا�سة،
I
ففي دي�سمرب  2010ذكر برنامج الأغذية العاملي �أن �أ�سعار بيع
التجزئة لدقيق القمح قد زادت بن�سبة  %47عما كانت عليه قبل الأزمة (يناير � -أكتوبر  ،)2007كما ذكر مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
�أن ما يقرب من  7.8مليون ن�سمة �سيكونون بحاجة �إىل امل�ساعدات الغذائية يف العام املقبل.19
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ويف عام  ،2010قدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية م�ساعدات بقيمة  80.1مليون درهم ( 21.9مليون دوالر) للم�ساهمة يف تلبية
بع�ض احتياجات تلك الدولة املنكوبة .حيث قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية  57.4مليون درهم على �صورة منح لتنفيذ عدة م�شاريع منها م�شروعات لإن�شاء
الطرق واجل�سور و�إ�صالح وترميم مطار مزار �شريف .كما قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية م�ساعدات بقيمة  4.2مليون
درهم� ،أغلبها بطانيات ومالب�س مل�ساعدة ال�سكان الأفغان لال�ستعداد لف�صل ال�شتاء ،وقامت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت بعدد من الأن�شطة
اخلريية والتنموية بلغ �إجمايل تكلفتها  1.3مليون درهم ،ذهب ن�صفها تقريب ًا ل�صالح برنامج توزيع الغذاء الذي ا�ستفاد منه � 10آالف �شخ�ص يف عدد
من املدن الأفغانية.
وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املدفوعة بالفعل ،ر�صدت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية مبلغ  753.3مليون درهم �إ�ضايف �إىل �أفغان�ستان،
�شملت تعهد ًا من جانب �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي منح بقيمة  738.6مليون درهم ،منها  670.6مليون درهم مقدمة ل�صالح خدمات الت�أمني
االجتماعي و 37.5مليون درهم حلل النزاعات و�إر�ساء ال�سالم .كما وعدت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية بتقدمي منحة
بقيمة  20.1مليون درهم لقطاع ال�صحة.

دار الأيتام يف �أفغان�ستان ،م�شروع نفذ بوا�سطة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية.
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25 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي




0.61
10.23 (%0.76)
(%12.78)
1.08
(%1.34)




10.78
(%13.47)

57.37
(%71.65)



 مليون درهم �إماراتي80.08:املجموع الكلي
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26 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي
57.37
(%71.65)


9.98
(%12.46)





5.43
(%6.78)




4.23
(%5.28)
1.51
(%1.89)
1.30
(%1.62)
0.26
(%0.23)
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�سي�شيل
تت�آلف �سي�شيل من  115جزيرة يف املحيط الهندي الغربي.
وكان للإ�صالحات االقت�صادية التي قادتها احلكومة ،يف �إطار
الدعم املايل املقدم من �صندوق النقد الدويل� ،أثر ًا �إيجابي ًا على
االقت�صاد املحلي حيث ا�ستفادت الدولة بتوزيع �شبه عادل للدخل
القومي وبتقدمي خدمات التعليم والرعاية ال�صحية جمان ًا ،عالوة
على وجود نظام �شامل للرفاهية االجتماعية.20
يعتمد اقت�صاد �سي�شيل بالأ�سا�س على قطاعي ال�سياحة
وال�صادرات ال�سمكية ،مما يجعله �سريع الت�أثر بالتقلبات املناخية
والكوارث الطبيعية ،وهي العوامل التي نتج عنها معدل منو �سلبي
بن�سبة  %6.8يف  .2009وتعترب القر�صنة �إحدى امل�شكالت التي
تواجه �سي�شيل وتلقي بت�أثرياتها ال�سلبية على اقت�صاد الدولة .ويف
يناير  2011ذكر وزير البيئة واملوارد الطبيعية ،جويل مورغان،
�أن الهجمات البحرية قد �شكلت تهديد ًا مبا�شر ًا على قطاعي
ال�سياحة و�صيد الأ�سماك ،مما �أ�ضعف اقت�صاد �سي�شيل مع
انخفا�ض �إجمايل الناجت املحلي بحوايل � %4سنوي ًا� .أما بالن�سبة
للتكلفة واخل�سائر التي يتكبدها االقت�صاد ج ّراء ذلك ف ُقدرت مببلغ ي�صل �إىل  10.5مليار دوالر �سنوي ًا.21
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وقد قدمت دولة الإمارات م�ساعدات بقيمة قامت ب�صرف  64.1مليون درهم ( 17.5مليون دوالر) يف  ،2010كلها تقريب ًا يف �صورة منح حكومية
لدعم املوازنة العامة للدولة .ثم وقعت احلكومة اتفاقية يف �شهر يوليو  2010بقيمة  15مليون دوالر ( 55.1مليون درهم) مل�ساعدة جزر �سي�شيل على
مكافحة القر�صنة وتنظيم عملية ال�صيد .و�ستُخ�ص�ص تلك الأموال لبناء حمطة جديدة خلفر ال�سواحل على �ساحل ماهي ،كما �ستخ�ص�ص �أي�ض ًا لتزويد
اجلزيرة بخم�س �سفن تقوم بالدوريات البحرية ،ليت�ضاعف بذلك �أ�سطول جزر �سي�شيل من تلك ال�سفن.22
وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املدفوعة يف عام  ،2010تعهد �صندوق �أبوظبي للتنمية بتخ�صي�ص منحة تبلغ  33.1مليون درهم �إ�ضافية ل�صالح عمليات
تطوير البنية التحتية.

م ـقـ ــال 4

الإمارات ومبادرات احلد من تغيرّ املناخ

تلتزم دولة الإمارات العربية املتحدة باتخاذ �إجراءات متوالية للحد
من ظاهرة تغيرّ املناخ .ففي �سياق �سعيها املتوا�صل نحو توفري م�ستقبل
�أكرث ا�ستدامة و�أمان ًا ،حتاول �إيجاد و�سائل جديدة للتقليل من االنبعاثات
ال�ضارة التي ت�ؤدي �إىل تغري املناخ ،وتنويع م�صادر الطاقة واالقت�صاد من
خالل اال�ستثمارات يف الداخل واخلارج.
عملت دولة الإمارات من �أجل توفري م�ستقبل تنخف�ض فيه ن�سبة الكربون
من خالل مبادرة م�صدر ب�شكل عام ويف �أ�سلوب بناء مدينة م�صدر ،ذلك
املجمع احل�ضري النامي الذي يعمل بطاقة نظيفة ،والذي �سيكون مبثابة
مركز عاملي لإجراء الأبحاث وتطوير التقنيات امل�ستدامة .كما قامت
الدولة بدعم الطاقة النظيفة من خالل �سيا�ساتها الداخلية ،حيث حددت
�إمارة �أبوظبي ن�سبة تلبية احتياجات الطاقة امل�ستخدمة من م�صادر
الطاقة املتجددة �إىل  ،%7بالإ�ضافة �إىل ا�ستثماراتها يف جمموعة متنوعة
من التقنيات والبنى التحتية ،مبا يف ذلك م�شروع التقاط غاز ثاين �أك�سيد
الكربون وتخزينه الذي يتم يف مدينة امل�صدر وم�صنع “�شم�س ”1لتوليد
الطاقة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية بقدرة تبلغ  100ميجاوات.
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ومع هذا فر�ؤية دولة الإمارات لي�ست مق�صورة داخل حدود الدولة
فح�سب ،حيث تعد الإمارات عموم ًا من �أكرب امل�ستثمرين يف جمال الطاقة
ال�شم�سية يف �أ�سبانيا ،وطاقة الرياح يف اململكة املتحدة ويف م�شروعات
الطاقة امل�ستدامة الأخرى يف العديد من املناطق.
وت�سعى الدولة لت�صدر اجلهود العاملية الهادفة �إىل احلد من تغيرّ املناخ،
و�إن�شاء اقت�صاد عاملي �أكرث فعالية وقليل االعتمادية على امل�صادر امل�ؤدية
�إىل انبعاث الكربون .لذا جنحت الإمارات عام  2009يف الفوز بالعر�ض
الذي تقدمت به ال�ست�ضافة الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�إيرينا)،
وهي املنظمة الدولية املكلفة لتكون املتحدث الر�سمي العاملي الذي
ينادي بالطاقة املتجددة ،والتي �سيكون مقرها مدينة م�صدر ب�أبوظبي.
وباعتبارها الدولة امل�ضيفة� ،ستوفر الإمارات دعم ًا مالي ًا مكثف ًا لإيرينا،
ي�شمل  22مليون دوالر �أمريكي �سنوي ًا يف التمويل املبا�شر لل�سنوات ال�سبع
الأوىل من عمر الوكالة ،ثم  15مليون دوالر �أمريكي �سنوي ًا بعد ذلك،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي �إيجار جماين وم�ساهمات عينية �أخرى .و�صرفت
دولة الإمارات خالل عام  2010لإيرينا مبلغ �إجمايل 11.2مليون درهم
�إماراتي ( 3مليون دوالر �أمريكي).

كما تعهدت دولة الإمارات بتقدمي مبلغ  350مليون دوالر �أمريكي لدعم
م�شروعات الطاقة املتجددة يف الدول النامية والدول املكونة من جزر
�صغرية .و�ست�ساهم هذه املبالغ ،التي �سيتم �صرفها على مدى ثمان �سنوات
من خالل �صندوق �أبوظبي للتنمية ،يف توفري دعم قوي لتعزيز ا�ستخدام
بع�ض من �أكرث الأماكن احتياج ًا على م�ستوى العامل.
الطاقة امل�ستدامة يف ٍ
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ويذكر �أن دولة الإمارات قد قطعت �شوط ًا طوي ًال منذ �أن مت اكت�شاف
البرتول يف �أوائل ال�ستينات .وعلى مدى الثالثني عام ًا املا�ضية ،مرت
الدولة بعمليات حت ّول جذرية .وعلى مدى الثالثني عام ًا القادمة� ،ست�سعى
الدولة لي�س فقط ملتابعة تنفيذ عمليات حت ّول �إ�ضافية جتاه حتقيق تن ّوع
اقت�صادي ومل�صادر الطاقة وم�ستقبل ثابت وم�ستدام فح�سب ،بل مل�ساعدة
الدول الأخرى للنجاح يف القيام بهذا التح ّول كذلك.

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل �سي�شيل يف عام  ،2010ح�سب جمموعات القطاعات
(مليون درهم �إماراتي)
ájÒÿG ∫ÉªY’G
0.06
)(%0.09

64.07
)(%99.91

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

املجموع الكلي 64.12:مليون درهم �إماراتي

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل �سي�شيل يف عام  ،2010ح�سب اجلهة املانحة
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(مليون درهم �إماراتي)
64.07
)(%99.91

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á°ù°SDƒe
¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd

0.06
)(%0.01
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جزر ال ُقمر
توجد جزر ال ُقمر يف املحيط الهندي ،ويبلغ عدد ال�سكان 670

�ألف ن�سمة .وتعترب جزر ال ُقمر دولة ه�شة يحكمها تاريخ طويل
من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي� ،إذ �شهدت  21انقالب ًا
وحماولة انقالبية منذ �إعالنها اال�ستقالل عن فرن�سا يف يوليو
حت�سن الأو�ضاع ال�سيا�سية منذ عهد قريب ،بعد
 .231975ورغم ُّ
�إجراء انتخابات الرئا�سة واملحافظني عام  ،2010والتي ُو�صفت
ب�أنها حرة ونزيهة ،فال تزال البالد تواجه عدد ًا من التحديات
التنموية .24
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وقد احتلت جزر القمر املرتبة رقم  140من بني  182دولة على
م�ؤ�شر التنمية الب�شرية ال�صادر عن الأمم املتحدة عام ،2010
ويبلغ دخل  %65من �سكانها �أقل من دوالرين يومي ًا .25كما �أن
موارد الدولة حمدودة و�أ�سواقها املحلية �صغرية مع حمدودية
قاعدة �صادراتها ،ووجود �أعباء ثقيلة من الديون ،كل ذلك �أعاق
جهود الدولة يف مكافحة الفقر .26عالوة على ذلك ،ف�إن البنية
التحتية للنقل يف حالة متدهورة ،مما يعيق توزيع الإمدادات
وامل�ساعدات الغذائية.
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ويف عام  ،2010ا�ستجابت دولة الإمارات وذلك ب�سد بع�ض من هذه االحتياجات حيث قدمت  61.4مليون درهم ( 16.7مليون دوالر) يف �صورة منح،
وقد �أتت �أكرب منحة من احلكومة بقيمة  50.7مليون درهم؛ بغر�ض دعم املوازنة العامة ،بالإ�ضافة �إىل  7.6مليون درهم �إىل الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
واخلدمات الطبية .كما قدمت كل من م�ؤ�س�سة دبي العطاء وهيئة �آل مكتوم اخلريية م�ساهمات كبرية خلدمة قطاع التعليم� ،شملت تقدمي  1.9مليون
درهم و 0.4مليون درهم على التوايل.

قامت م�ؤ�س�سة دبي العطاء بالتعاون مع اليوني�سيف على تنفيذ م�شروع م�شرتك يف جزر ال ُقمر يهدف �إىل بناء مرافق مدر�سية جديدة ،وترميم مباين املدار�س
املت�ضررة �إ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات التعليمية الأخرى.
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امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل جزر ال ُقمر يف عام  ،2010ح�سب جمموعات القطاعات
(مليون درهم �إماراتي)

á«YÉªàL’G äÉeóÿGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG

9.91
)(%16.15

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

0.18
)(%0.30
0.11
)(%0.18

êÉàfE’G äÉYÉ£b

0.09
)(%0.15
51.07
)(%83.22

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

ájÒÿG ∫ÉªY’G

املجموع الكلي 61.37:مليون درهم �إماراتي
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امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل جزر ال ُقمر يف عام  ،2010ح�سب اجلهة املانحة
(مليون درهم �إماراتي)
58.32
)(%95.3

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
1.85
)(%3.02

AÉ£©dG »HO
0.58
)(%0.95

≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g

0.41
)(%0.67

ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd

0.11
)(%0.18
0.09
)(%0.15
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املغرب
ت�أتي املغرب يف املرتبة رقم  114على م�ؤ�شر التنمية الب�شرية.
وترتفع ن�سبة ال�شباب من �إجمايل �سكان املغرب ،البالغ عددهم
 29.9مليون ن�سمة تقريب ًا� ،إذ تقل �أعمار ثلثي ال�سكان عن الثالثني
عام ًا ،مع ا�ستمرار معدالت النمو ال�سكاين يف االنخفا�ض ،حيث
بلغت  %2.6يف الفرتة ما بني عامي  1971و 1982ثم  %1.4ما
بني عامي  1994و ،2004مما يجعل من الفئة ال�سكانية املتقدمة
يف العمر �أحد االهتمامات الرئي�سية لعملية التنمية.27
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وقد حققت املغرب عدد ًا من الإجنازات الهامة منذ �سبعينات
القرن املا�ضي� ،إذ ارتفع الدخل القومي الإجمايل للفرد مبقدار
خم�سة �أ�ضعاف� ،أي من  550دوالر �إىل  2.730دوالر ،كما زاد
متو�سط العمر املتوقع من � 55إىل  73عام خالل نف�س الفرتة.
!
e
^
e
عالوة على ذلك ،فقد �شهد التنوع االقت�صادي يف املغرب انخفا�ض ًا
عام ًا يف معدالت الفقر التي بلغت  %9يف  2007/2006بعد �أن
I
كانت  %15.3خالل الفرتة ما بني عامي  .2001/2000وتبقى
املغرب عر�ضة لعدد من امل�شكالت الطبيعية واالقت�صادية ،ومن
تلك املخاطر التي قد ت�ؤثر على موارده الطبيعية املحدودة ،نتيجة للآثار ال�سلبية للتغريات املناخية ،وطق�سه امل�ضطرب ،بعد �أن �ضربت الفي�ضانات
العارمة البالد يف نهاية نوفمرب  2010وت�سببت يف مقتل ما يزيد عن � 30شخ�ص وت�شريد الآالف.28
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وقدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية م�ساعدات بقيمة  59.7مليون درهم ( 16.2مليون دوالر) �إىل املغرب خالل عام  ،2010حيث
�أخذت الن�سبة الأكرب منه ( 38مليون درهم) يف �صورة قرو�ض من �صندوق �أبوظبي للتنمية؛ من �أجل �إن�شاء الطريق ال�سريع بني مدينتي فا�س ووجدة .كما
تلقى القطاع ال�صحي م�ساعدات بقيمة  14.1مليون درهم كم�ساهمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية يف بناء م�ست�شفى خليفة.
وقدمت احلكومة الإماراتية �أي�ض ًا م�ساعدات بقيمة  3.5مليون درهم يف �صورة م�ساعدات غذائية �إن�سانية .كما قام امل�ست�شفى الإماراتي الإن�ساين العاملي
املتنقل بعالج املر�ضى يف مدينة مي�سور.
�إىل جانب امل�ساعدات املدفوعة فقد مت تخ�صي�ص مبلغ  739.2مليون درهم �إماراتي للمغرب ،منه  340.7مليون درهم �إماراتي ,كمنحة من احلكومة
لدعم املوازنة العامة للمغرب ,وقر�ض بقيمة  367.3مليون درهم �إماراتي من �صندوق �أبوظبي للتنمية لقطاع النقل بال�سكك احلديدية .وتت�ألف بقية
املبالغ من عدة قرو�ض مقدمة من ال�صندوق �أي�ض ًا ،ال�ستخدامها يف م�شروعات الإ�سكان منخف�ض التكلفة واملجاالت الثقافية والرتفيهية.

يعترب ميناء طنجة واحد من �أهم امل�شاريع التنموية التي مت متويلها من قبل �صندوق �أبوظبي للتنمية يف املغرب.

52

الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

 ح�سب جمموعات القطاعات،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل املغرب يف عام

31 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي



3.20
(%5.36)



3.50
(%5.87)



0.19
(%0.32)



14.34
(%24.04)

0.04
(%0.06)

38.40
(%64.35)



 مليون درهم �إماراتي59.67 :املجموع الكلي

 ح�سب اجلهة املانحة،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل املغرب يف عام

32 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي
38.03
(%63.73)

á«ªæà∏d »ÑXƒHG ¥hóæ°U
ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG

14.09
(%23.61)
3.74
(%6.27)

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG

3.38
(%5.67)

≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
0.37
(%0.62)
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:الـفـ�ص ــل الثاين

¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd

0.04
(%0.06)

ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d

0.03
(%0.04)

ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL

تنزانيا
�أظهر الناجت املحلي الإجمايل يف تنزانيا معدل منو قارب
منذ عام  ،2005مدفوع ًا باملكا�سب املحققة يف قطاعات ال�سياحة
والتعدين والتجارة واالت�صاالت� .29إال �أن  38.7مليون �شخ�ص
(�أي حوايل  %90من �إجمايل عدد ال�سكان) ال يزالون يقتاتون
بدوالر وربع يف اليوم .30وتعتمد البالد ب�صورة �أ�سا�سية على
امل�ساعدات اخلارجية التي متثل ثلث موازنة الدولة .وبالإ�ضافة
�إىل م�شكالتها املحلية ،ت�ست�ضيف تنزانيا العدد الأكرب من
ال�سكان الالجئني يف �أفريقيا� ،إذ بلغ عدد الالجئني وطالبي
اللجوء من جمهورية الكونغو الدميقراطية وبوروندي � 250ألف،
وذلك بنهاية عام .31 2010
%7
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وعلى الرغم من اجلهود احلثيثة للحد من انت�شار الأمرا�ض
اخلطرية ،ا�ستمرت ن�سب الإيدز واملالريا يف االرتفاع ،ما ميثل
e
e
e
تهديد ًا مل�شروعات التنمية يف تنزانيا .32هناك حوايل  1.4مليون
I
�شخ�ص بالغ م�صاب بالإيدز ،يف حني يتعر�ض حوايل  %93من
ال�سكان خلطر الإ�صابة باملالريا .عالوة على ذلك ،ف�إن البنية
التحتية املتدهورة للبالد جتعلها عر�ضة للكوارث الطبيعية ،مثلما حدث يف نهاية عام  ،2009عندما ت�سببت الأمطار الغزيرة يف حدوث �سيول عارمة
والتي خلفت ورائها �أكرث من � 28ألف �شخ�ص ،يعي�شون على امل�ساعدات الطارئة ،وما يزيد عن � 10أالف م�شرد ،وذلك بحلول عام .332010
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وقد قدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية يف عام  2010م�ساعدات بقيمة  25.9مليون درهم �إىل امل�شاريع والتنموية واخلريية
وامل�ساعدات الإن�سانية .وقد كان اجلانب الأكرب من هذه امل�ساعدات قر�ض ًا بقيمة  22.7مليون درهم من �صندوق �أبوظبي للتنمية لإن�شاء طريق بطول
 77كيلو مرت يربط بني منطقة كيغوما يف الغرب وميناء دار ال�سالم .كما قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بتقدمي حوايل  1.2مليون درهم ،وقامت
بتوزيع التمور ،وم�ساعدة الأيتام ،والعمل يف م�شروعات الدعم الإن�ساين .و قام �إي�ض ًا �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية ،بتقدمي
دعم ًا للعديد من م�شروعات حماية البيئة ،بالعمل مع اجلامعات املحلية.
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 ح�سب جمموعات القطاعات،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل تنزانيا يف عام

33 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
ájÒÿG ∫ÉªY’G

á«YÉªàL’G äÉeóÿGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG
1.27
(%4.92)

êÉàfE’G äÉYÉ£b

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

1.24
(%4.80)
0.45
(%1.72)
0.11
(%0.44)
0.04
(%0.17)

22.74
(%87.95)

ájOÉ°üàbE’G äÉeóÿGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG

 مليون درهم �إماراتي25.85 :املجموع الكلي

 ح�سب اجلهة املانحة،2010 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات �إىل تنزانيا يف عام

34 ال ــ�ش ـكـل

)(مليون درهم �إماراتي
22.74
(%87.95)

á«ªæà∏d »ÑXƒHG ¥hóæ°U
1.17
(%4.51)

≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g

0.79
(%3.05)

ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g

0.60
(%2.32)

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG

0.29
(%1.14)

ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG
0.11
(%0.44)

ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d

0.11
(%0.43)

¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd
0.04
(%0.16)

55

2010 التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات يف عام

:الـفـ�ص ــل الثاين

ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL

56

الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

الـفـ�صــل

3

ت�صنيف امل�ساعدات ح�سب القطاع

حددت جميع اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية القطاعات التي قامت بتوجيه م�ساعداتها �إليها خالل عام
 ،2010وذلك بنا ًء على التعريف الذي و�ضعه مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة يف “املعايري والدليل التوجيهي
لتوثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية” .34وقد مت حتديد تعريف القطاعات الرئي�سية والفرعية للم�ساعدات اخلارجية
البالغ عددها  26قطاع ،وهي مق�سمة �إىل  9جمموعات ،بحيث تكون متطابقة مع التعريفات املطبقة يف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية ( )OECDوخدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة ( .)FTSمت �أي�ض ًا تق�سيم تلك القطاعات
ب�شكل �أكرث تف�صي ًال �إىل قطاعات فرعية .ميكن االطالع على القائمة التف�صيلية يف امللحق ال�ساد�س.
يو�ضح ال�شكل  35بالرتتيب الأبجدي امل�ساعدات التي ّمت توزيعها يف كل قطاع خالل عام  .2010ويعد قطاع امل�ساعدات
ال�سلعية والربامج العامة – القطاع الذي يت�ضمن دعم امليزانية العامة وبرامج الأمن الغذائي ،والذي ح�صل على
الن�صيب الأكرب من امل�ساعدات بقيمة  474.5مليون درهم �إماراتي ( 129.2مليون دوالر) �أو ما يقرب من  %17من
�إجمايل املبالغ .كما ح�صل قطاعا تطوير البنية التحتية وال�صحة على ن�سبة  %14لكل منهما ،كما ح�صل قطاع البنية
االجتماعية واخلدمات على ن�سبة  .%8وقد ّمت تناول كل ق�سم من هذه الأق�سام بقدر �أكرب من التف�صيل �أدناه.
قطاع امل�ساعدات الإن�سانية – هو القطاع الذي ي�شمل اال�ستجابة للطوارئ ،مثل توفري م�ستلزمات امل�أوى والغذاء واملياه
والأدوية و�إزالة الألغام وحماية املدنيني وخدمات الدعم – ويعترب ثاين �أكرث قطاع يتلقى مبالغ للم�ساعدات ،وذلك
بح�صوله على  401.3مليون درهم �إماراتي ( 109.2مليون دوالر).
الن�ص التايل يعطي تف�صي ًال �أكرث عن �أربعة من القطاعات الأعلى يف امل�ساعدات اخلارجية الإمارتية.

امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

تلقى هذا القطاع مبلغ �إجمايل  474.5مليون درهم �إماراتي ( 129.2مليون دوالر) .مت �إنفاق معظمها� ،أي حوايل
 465.6مليون درهم �إماراتي ،على دعم امليزانية العامة لنحو  18دولة خمتلفة .و ّمت �إنفاق ما يزيد على ثلثي هذا املبلغ
يف ال�شرق الأو�سط ،بينما ّمت �إنفاق  %25منه يف �إقليم �إفريقيا جنوب ال�صحراء.

كما ّمت �إنفاق املبالغ املتبقية بقيمة  8.9مليون درهم �إماراتي على امل�ساعدات الغذائية ،وكان �أغلبها يف منطقة �شمال
�أفريقيا وال�شرق الأو�سط.

تطوير البنية التحتية

تلقى هذا القطاع مبلغ  396.3مليون درهم �إماراتي ( 107.9مليون دوالر) .و ّمت �إنفاق حوايل  288مليون درهم �إماراتي
منه على التنمية احل�ضرية و�أ�سلوب �إداراتها ،من بينها  93.6مليون درهم لعمليات �إعادة الإعمار يف املناطق املت�ضررة
بالزالزل يف تركيا ،وحوايل  100مليون درهم �إماراتي يف اليمن ،ومبلغ  77.7مليون درهم �إماراتي يف م�صر.
كما ّمت �إنفاق مبلغ  9.8مليون درهم �إماراتي على الإ�سكان منخف�ض التكلفة ،ومبلغ  14.7مليون درهم �إماراتي على
التنمية القروية ،و 83.9مليون درهم �إماراتي على ال�سيا�سات الإدارية لقطاع تطوير البنية التحتية.
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ال�صحة

ح�صل قطاع ال�صحة على مبلغ  374.1مليون درهم �إماراتي ( 101.8مليون دوالر) ،منها  168.6مليون درهم �إماراتي �أنفقت على البنية التحتية
الأ�سا�سية لل�صحة .و ّمت �إنفاق مبلغ  15.5مليون درهم �إماراتي على مكافحة الأمرا�ض املعدية ،و 18.4مليون درهم �إماراتي على مكافحة املالريا،
و 163.9مليون درهم �إماراتي على اخلدمات الطبية.

و ّمت �إنفاق حوايل  %60تقريب ًا من املبالغ يف منطقة �أمريكا ال�شمالية ،من بينها منح مببالغ كبرية موجهة �إىل مراكز عالج ال�سرطان ووقف لكل مركز،
وح�صلت قارة �آ�سيا على  %18.3و�أفريقيا على حوايل .%8

البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

تلقى هذا القطاع مبلغ �إجمايل  226.1مليون درهم �إماراتي ،ومت �إنفاق �أغلبه على الرعاية واخلدمات االجتماعية ،مبا يف ذلك م�شروعات الإ�سكان
االجتماعي والتنمية الإجتماعية.

م ـقـ ــال 5

خميم برج ال�شمايل يف لبنان:
“ميكننا القول الآن �إننا نعي�ش بكرامة”

تعمل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على امل�ساهمة يف حل جزء من م�شكلة
ما يزيد على  400,000الجئ فل�سطيني يف لبنان ،ويقطن العديد منهم
يف خميمات الالجئني الإثنا ع�شر املنت�شرة يف لبنان .وقد مت بناء معظم
�أماكن ال�سكن املوجودة يف هذه املخيمات يف منت�صف اخلم�سينات من
القرن املا�ضي لتحل حمل اخليام التي �آوت الالجئني الفارين من حرب
.1948
وعلى مدى عقودُ ،فر�ضت قيود على جلب مواد البناء �إىل ثالثة خميمات
من الإثني ع�شر خميم ًا ،جميعها توجد يف منطقة �صور ،وهي :برج
ال�شمايل والرا�شدية والب�ص .ونظر ًا لهذه القيود ،فقد تدهورت الأو�ضاع
تدهور ًا �شديد ًا يف الأماكن التي ي�سكن فيها الالجئني الفقراء وذلك
ب�سبب عدم قدرتهم على �صيانتها.
ويف عام  ،2005مت رفع القيود و ُمنحت الرتاخي�ص ب�إدخال مواد البناء
لرتميم �أماكن ال�سكن� ،شريطة �أن يتم ا�ستخدام املواد لهذا الغر�ض
فقط .وبنا ًء على ذلك ،بادرت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مب�ساعدة
املئات من الأ�شخا�ص الذين يقطنون منازل غري مالئمة لل�سكن.
ويف عام  ،2010تربعت الهيئة مببلغ  3.7مليون درهم �إماراتي (مليون
دوالر) لإ�صالح منازل  124عائلة� ،ضمن منحة قيمتها  5ماليني دوالر
�أمريكي ( 18.4مليون درهم �إماراتي) لتح�سني ظروف ال�سكن يف 343
منز ًال يف خميم برج ال�شمايل غري م�ؤهل لل�سكن وال يحتوي على املعايري
الدنيا من ال�سالمة العامة ،والظروف ال�صحية املالئمة .ويهدف م�شروع
ترميم امل�ساكن ،والذي مت تنفيذه بالتعاون مع وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا)� ،إىل �ضمان ح�صول كل عائلة
على غرفة واحدة على الأقل حتمي من تقلبات الطق�س وتكون مزودة
مبنطقة لطهي الطعام ومرافق �صحية.
وقال �إبراهيم زامل� ،أحد �سكان املخيم“ :كان من املعتاد �أن تدخل مياه
املطر �إىل بيتنا ،ودائم ًا ما كان املكان يفي�ض باملياه يف ف�صل ال�شتاء ،لذا
ف�إن �إعادة بناء منزلنا قد �ساهم يف تغيري حياتنا �إىل الأف�ضل .ومل يعد
�أطفايل ي�شعرون باحلرج من دعوة �أ�صدقائهم �إىل املنزل ،والأهم من
هذا �أن حت�صيلهم الدرا�سي يف املدر�سة قد حت�سن ب�شكل كبري� .إنهم الآن
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�أكرث �سعادة و�سالمة ،وميكنني �أن �أ�شعر بهذا ال�شيء”.
ويقول �أحمد ح�سن عبد الكرمي الذي ي�سكن يف بيت مبني بالكامل من
ال�صفيح“ :كانت درجة احلرارة غري حمتملة يف ال�صيف ،وكان الطق�س
يف ال�شتاء بارد ًا لدرجة التجمد .ودائم ًا ما كان �أطفايل مير�ضون
وي�صيبهم ال�سعال با�ستمرار ،كما كانوا يعانون من �أمرا�ض رئوية كالربو.
�أما الآن بحمد اهلل ،ثم بف�ضل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،فقد انتهت
هذه املعاناة؛ و�أ�صبح املنزل �أف�ضل من حيث التهوية والنواحي ال�صحية،
و�صار لدينا قدر �أكرب من اخل�صو�صية”.
وبنهاية �أغ�سط�س � ،2011ستفرغ هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،بالتعاون
مع وكالة الأونروا ،من حت�سني الظروف املعي�شية لنحو  343عائلة
وتزويدهم باملرافق ال�صحية املالئمة� ،إىل جانب احلاجات املحددة
اخلا�صة بالأ�شخا�ص املعاقني وكبار ال�سن .و�سي�شعر اجلميع ،على م�ستوى
العائالت واملجتمع ب�شكل عام ،بفوائد الإقامة داخل منازل �أكرث قوة
و�أمان تغمرها ال�سعادة.

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب القطاعات وجمموعاتها

35 ال ــ�ش ـكـل

É¡JÉYƒª›h äÉYÉ£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
(2010 , »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
474.54
401.27
396.33
374.13
226.08
184.86
178.00
130.15
114.78

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
êÉàfE’G äÉYÉ£b
á«YÉªàL’G äÉeóÿGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG
ájOÉ°üàbE’G äÉeóÿGh á«°SÉ°SC’G á«æÑdG
IOóëŸG ÒZ/á°ü°üîŸG ÒZ
¿ƒjódG IQGOEG
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤ØædG
»µjôeCG Q’hO

»JGQÉeEG ºgQO

129,195,864
109,248,092
107,903,456
101,859,382
61,552,235
50,329,092
48,460,757
35,434,001
31,249,536
21,890,000
16,814,226
15,759,867
15,734,061
11,732,803
2,791,537
939,946
512,121
404,185
323,441
16,550
7,079
2,859

474,536,408
401,268,242
396,329,394
374,129,509
226,081,361
184,858,756
177,996,360
130,149,085
114,779,547
80,401,970
61,758,800
57,885,992
57,791,207
43,094,585
10,253,314
3,452,420
1,881,022
1,484,572
1,188,000
60,788
26,000
10,500
2,799,417,831

762,161,130
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80.40
61.76
57.89
57.79
43.09
10.25
3.45
1.88
1.48
1.19
0.06
0.03
0.01

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
áë°üdG
äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«°SÉ°SC’G á«æÑdG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
áMÉ«°ùdG
áYGQõdG
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤ØædG
áÄ«ÑdG ájÉªM
ä’É°üJE’G
¿ƒjódG IQGOEG
áYÉæ°üdG
á«fÉµ°ùdG èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdG
IOóëŸG ÒZ/á°ü°üîŸG ÒZ äÉYÉ£≤dG
á«aô°üŸGh á«dÉŸG äÉeóÿG
∑Éª°SC’G ó«°U

´É£≤dG
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
áë°üdG
äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«°SÉ°SC’G á«æÑdG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
áMÉ«°ùdG
áYGQõdG
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤ØædG
áÄ«ÑdG ájÉªM
ä’É°üJE’G
¿ƒjódG IQGOEG
áYÉæ°üdG
á«fÉµ°ùdG èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdG
IOóëŸG ÒZ/á°ü°üîŸG ÒZ äÉYÉ£≤dG
á«aô°üŸGh á«dÉŸG äÉeóÿG
∑Éª°SC’G ó«°U
»∏µdG ´ƒªéŸG

 حيث كان اجلزء الأكرب منها خم�ص�ص،2010  مليار درهم �إماراتي التي مت االلتزام بها يف عام2.81  التوزيع ح�سب القطاعات ملبلغ36 يو�ضح ال�شكل
.للم�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

الإلتزامات ح�سب القطاعات وجمموعاتها

36 ال ــ�ش ـكـل


2010




832.46
(%29.61)

945.08
(%33.62)

0.77
(%0.03)



1,032.68
(%36.74)



2010
832.46
683.47
517.20
367.30
159.11
113.60
74.19
51.42





ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

226,641,994

832,456,043

186,080,000

683,471,840

140,810,000

517,195,130

100,000,000

367,300,000

43,318,044

159,107,175

30,928,396

113,600,000

9.17
2.31
0.77
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113.60
74.19
51.42





ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

226,641,994

832,456,043

186,080,000

683,471,840

140,810,000

517,195,130

100,000,000

367,300,000

43,318,044

159,107,175

30,928,396

113,600,000

20,200,000

74,194,600

14,000,000

51,422,000

2,495,400

9,165,604

627,825

2,306,000

209,638

770,000

765,311,297

2,810,988,392

9.17
2.31
0.77
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الـفـ�صــل

4

اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية

يتناول هذا الف�صل من التقرير ب�شكل �أكرث تف�صي ً
ال �أن�شطة اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية يف عام 2010

وتت�ضمن م�ستويات التحليل القطاعات والدول الأ�سا�سية التي مت دعمها من كل جهة من اجلهات املانحة الإماراتية.
ويوجد يف دولة الإمارات العربية املتحدة الكثري من اجلهات التي تقدم امل�ساعدات الإن�سانية والتنموية واخلريية،
وتختلف �أدوار هذه اجلهات من بع�ضها البع�ض ب�شكل كبري.
�أو ًال ،هناك عدد من اجلهات احلكومية ،التي ي�شار �إليها جمتمعة با�سم “م�ساعدات حكومية” .و�إىل جانب هذه اجلهات،
هناك �صندوق �أبوظبي للتنمية ،وهو �صندوق حكومي يقدم القرو�ض املي�سرة واملنح ،كما يدير �أي�ض ًا القرو�ض واملنح
املقدمة من قبل احلكومة .هذا بالإ�ضافة �إىل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وهي الهيئة الرئي�سية يف الدولة املعنية
بعمليات الإغاثة الإن�سانية ،وحت�صل على دعم من احلكومة وتربعات من اجلمهور.
ثاني ًا ،يوجد عدد من امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية ،معظمها ت�أ�س�س يف ال�سنوات الأخرية مبرا�سيم �أمريية من حكام
امارة �أبوظبي ودبي ،حيث ت�صنف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �إ�سهاماتهم يف الربامج الإن�سانية والتنموية
�إ�سهامات ر�سمية .ويوجد كذلك عدد من اجلمعيات اخلريية يف دولة الإمارات .وتقدم العديد من هذه اجلمعيات
�إ�سهاماتها للم�ساعدات اخلارجية عن طريق هيئة الهالل الأحمر االماراتي.
ي�ضم التقرير لكل جهة من اجلهات املانحة الإماراتية �أ�شكال ح�سب الدول الرئي�سية وخمططات بيانية ح�سب القطاعات
التي مت دعمها خالل العام  .2010ميكن الإطالع على �أ�سماء الدول وحجم امل�ساعدات املدفوعة من قبل اجلهات املانحة
وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية يف امللحق الثاين.

فتاة تتلقى التعليم االبتدائي يف مدر�سة مت دعمها من قبل م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية يف �أفغان�ستان.
(امل�صدر :مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة)
الـفـ�ص ــل الرابع :اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية
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امل�ساعدات احلكومية
قدم عدد من الوزارات والهيئات والدوائر احلكومية يف دولة الإمارات م�ساعدات خارجية يف عام  ،2010ولأغرا�ض هذا التقريرّ ،مت جتميع هذه اجلهات
مع بع�ضها حتت م�سمى واحد هو “امل�ساعدات احلكومية” .واجلهات هي دائرة املالية ب�أبوظبي ،ووزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،ووزارة اخلارجية ،ووزارة
ال�صحة ،والقوات امل�سلحة الإماراتية ،والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ،والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،والقيادة العامة ل�شرطة دبي ،وهيئة
ال�صحة – �أبوظبي ،و�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية (�صحة) ،وجمل�س �أبوظبي للتعليم ،ودائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي ،والأمانة
العامة للأوقاف بال�شارقة ،ومكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة .وقد ّمت �إدارة مقدار كبري من املنح احلكومية  -التي ّ
مت �إنفاقها يف العام 2010
واملر�صودة للإنفاق يف امل�ستقبل  -بوا�سطة �صندوق �أبوظبي للتنمية ،فقد ّمت �إدراجها يف الق�سم اخلا�ص ب�صندوق �أبوظبي للتنمية يف ال�شكل .38
بلغت امل�ساعدات احلكومية يف عام  2010مبلغ ًا �إجمالي ًا قدره مليار درهم ( 272.8مليون دوالر) انفقت على امل�شروعات الإن�سانية والتنموية واخلريية
يف  46دولة يف �أنحاء العامل .وقد �أنفق ما يزيد عن ثلث املبلغ� ،أي ما يعادل  296.2مليون درهم يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،من بينها  162.0مليون
درهم للأرا�ضي الفل�سطينية ،منها  158.3مليون درهم خ�ص�صت كدعم للموازنة العامة لل�سلطة الفل�سطينية� .أما �أكرب بند للم�ساعدات احلكومية فهو
البند الذي خ�ص�ص للفي�ضانات التي �ضربت باك�ستان وي�شكل  %21.5من امل�ساعدات ،التي جاء معظمها من �أجل امل�ساعدات الإن�سانية .ومن الدول
الأخرى التي تلقت امل�ساعدات ،الواليات املتحدة ( 113.9مليون درهم) لإن�شاء مركز طبي يف وا�شنطن ،و�سي�شيل ( 64.1مليون درهم) لدعم املوازنة
العامة ،وجزر ال ُقمر ( 58.3مليون درهم) معظمها من �أجل الرعاية ال�صحية .هذا بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات التي ذهبت للعديد من الدول ،حيث قدمت
احلكومة م�ساعدات بقيمة  168.0مليون درهم على برامج متعددة الأطراف التي ت�ستفيد منها �أكرث من دولة.
و ّمت �إنفاق �أكرث من ثلثي امل�ساعدات احلكومية على التنمية ،مبا يف ذلك تخ�صي�ص  465.6مليون درهم مل�ساعدات ال�سلع الأ�سا�سية وقطاع م�ساعدات
الربامج العامة (الذي يت�ضمن دعم املوازنة العامة) وتخ�صي�ص  151.2مليون درهم لقطاع ال�صحة .كما ّمت �إنفاق نحو  %27من امل�ساعدات احلكومية
على الربامج الإن�سانية ،مع �إنفاق اجلزء املتبقي على امل�شروعات اخلريية.
وبالإ�ضافة �إىل املبالغ التي �أُنفقت يف عام  ،2010فقد قدمت احلكومة �أي�ض ًا خم�س التزامات مالية قدرها  908.2مليون درهم ( 247.3مليون
دوالر)؛ بحيث يتم تخ�صي�ص نحو  73.5مليون درهم للم�شاريع ال�صحية متعددة الأطراف ،وتخ�صي�ص  2.3مليون درهم للربامج التعليمية يف لبنان،
وتخ�صي�ص  832.5مليون درهم للأردن واملغرب و�سوريا لدعم املوازنة العامة.

خ�ص�صت القوات امل�سلحة الإماراتية عدد ًا من طائرات النقل اجلوي والطائرات العمودية لإخالء �سكان املناطق املنكوبة واملحا�صرين جراء الفي�ضانات يف �شمال
غرب باك�ستان.
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2010 نظرة عامة على امل�ساعدات احلكومية خالل عام

37 ال ــ�ش ـكـل

áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )
IOó©àe ∫hO
(É«°SBG)

33.61

»°VGQC’G
á«æ«£°ù∏ØdG

113.86

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

¿Éà°ùcÉH

132.43

IOó©àe ∫hO
(»ŸÉY)

45.94

¿OQC’G

44.74 214.94

øª«dG

¿ÉªY

31.80

64.07
58.32

101.19

162.04

ôª≤dG QõL

π«°û«°S

iôNCG ∫hO
»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
572,455,479
1,258,049
296,183,873
33,611,309
241,402,248
172,641,502
27,941,765
5,642,131
139,057,606
132,431,057
121,509,131
7,646,131
113,863,000
2,900,748
1,001,937,917

º«∏bE’G
É«°SBG
≈°übC’G ¥ô°ûdG
§°ShC’G ¥ô°ûdG
(É«°SBG) IOó©àe ∫hO
É«°SBG §°Shh ÜƒæL
É«≤jôaCG
(É«≤jôaCG) IOó©àe ∫hO
É«≤jôaCG ∫Éª°T
AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG
»ŸÉY
ÚàµjôeC’ G
»ÑjQÉµdGh ≈£°SƒdG ÉµjôeCG
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG
ÉHhQhCG
»∏µdG ´ƒªéŸG

»JGQÉeEG ºgQO - äÉeGõàd’G
353,981,796
340,661,747
137,812,500
73,460,000
2,306,000
908,222,043

ádhódG
ÉjQƒ°S
Üô¨ŸG
¿OQC’G
(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO
¿ÉæÑd
»∏µdG ´ƒªéŸG

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
(%46.47) 465.60
(%27.17) 272.21
(%15.09) 151.17
(%5.75) 57.65
(%1.92) 19.23
(%1.42) 14.18
(%1.18) 11.79
(%0.65) 6.52
(%0.19) 1.88
(%0.12) 1.19
(%0.04) 0.37
(%0.01) 0.08
(%0.01) 0.06
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áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùf’G äGóYÉ°ùŸG
áë°üdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤ØædG
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
º«∏©àdG
¿ƒjódG IQGOEG
á«fÉµ°ùdG èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdG
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
IOóëŸG ÒZ/á°ü°üîŸG ÒZ äÉYÉ£≤dG

�صندوق �أبوظبي للتنمية
يعترب �صندوق �أبوظبي للتنمية م�ؤ�س�سة ذات كيان م�ستقل مملوكة حلكومة �أبوظبي .وقد ّمت ت�أ�سي�سه مبوجب قرار من املغفور له ب�إذن اهلل �سمو ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان يف يوليو  ،1971بهدف تقدمي امل�ساعدات �إىل الدول النامية ،يف �صورة قرو�ض مي�سرة ومنح تنموية وا�ستثمارات .ومنذ ت�أ�سي�سه،
قدم ال�صندوق الدعم مل�شروعات التنمية يف  53دولة ،بقيمة  12.5مليار درهم ،و�شملت امل�شروعات قطاعات مهمة مثل البنية التحتية والزراعة
والكهرباء واملياه واخلدمات االجتماعية وخدمات الرعاية ال�صحية وال�سياحة واالت�صاالت .ويدير �صندوق �أبوظبي للتنمية �أي�ض ًا القرو�ض واملنح املقدمة
من حكومة �أبوظبي ،التي تقدر بقيمة  10مليار درهم.35
يف عام  ،2010قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية م�ساعدات بقيمة  798.8مليون درهم ( 236.8مليون دوالر) على �شكل منح وقرو�ض �إىل  22دولة يف جميع
�أنحاء العامل ،مما يجعله ي�أتي يف املركز الثاين بعد امل�ساعدات احلكومية فيما يتعلق بحجم امل�ساعدات املقدمة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد ر�صد ال�صندوق
 1.89مليار درهم ( 514.6مليون دوالر) �أخرى للم�شروعات التنموية يف جميع �أنحاء العامل .و�إىل جانب القرو�ض واملنح املقدمة من �صندوق �أبوظبي
للتنمية ،ف�إن امل�ساعدات املدفوعة و االلتزامات املذكورة هنا تت�ضمن مقدار ًا كبري ًا من املنح املقدمة من حكومة �أبوظبي ،والتي يديرها ال�صندوق.
ح�صلت جمهورية ال�سودان على �أكرب مبلغ من امل�ساعدات ،بقيمة نحو  141.0مليون درهم على هيئة ثالثة قرو�ض� ،أحدها لربنامج زراعي ( 61.7مليون
درهم) والثاين مل�شروع �سد مروي ( 67.0مليون درهم) والثالث ل�سد الرو�صري�ص ( 12.3مليون درهم) .وح�صلت تركيا على قرو�ض بقيمة �إجمالية
 93.6مليون درهم من �أجل �إعادة �إعمار املناطق املت�أثرة بالزلزال.
وقد �أنفق �صندوق �أبوظبي للتنمية  331.9مليون درهم ( 90.4مليون دوالر) على املنح و�أنفق  466.9مليون درهم ( 127.1مليون دوالر) على القرو�ض،
وكان معظمها يف �أفريقيا و�آ�سيا ،حيث كان القر�ض املذكور �أعاله لرتكيا هو القر�ض الوحيد الذي ُمنح يف منطقة �أخرى .وقد بلغت ح�صة برامج تطوير
البنية التحتية �أكرث من ربع املبالغ املنفقة ،يف حني بلغت ح�صة قطاعي النقل والتخزين  ،%22واملياه وال�صرف ال�صحي .%15
يف عام  ،2010ر�صد �صندوق �أبوظبي للتنمية �أي�ض ًا �إلتزام ًا بنحو  1.89مليار درهم ( 514.6مليون دوالر) للمنح والقرو�ض لثالث ع�شرة دولة.
وت�ضمن منحة قدرها  738.6مليون درهم لأفغان�ستان من �أجل جمموعة من امل�شاريع ،التي ُيعترب �أبرزها  670.6مليون درهم للإ�سكان الإجتماعي،
وثالثة قرو�ض للمغرب بقيمة �إجمالية  398.5مليون درهم لإن�شاء متحف ( 12.9مليون درهم) وخط قطار عايل ال�سرعة ( 367.3مليون درهم)
وم�شروع �إ�سكان منخف�ض التكلفة ( 18.4مليون درهم) وتقدمي قرو�ض بقيمة  183.7مليون درهم لكل من البحرين وم�صر من �أجل م�شروعات الطاقة
الكهربائية.

قام �صندوق �أبوظبي للتنمية بتمويل م�شروع ري بوادي الرمل يف تون�س.
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2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام

38 ال ــ�ش ـكـل

áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )
É«côJ

ô°üe

93.58

86.71

»°VGQC’G
á«æ«£°ù∏ØdG

¿GOƒ°ùdG

ÉjQƒ°S

57.98

¿OQC’G

140.96

101.94

73.46

38.03

57.37

Üô¨ŸG

¿Éà°ùfÉ¨aCG

4.07

øª«dG

øjôëÑdG
12.59

¿ÉªY

43.04

89.80

iôNCG ∫hO

»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
365,340,560
299,084,840
66,255,720
339,851,380
145,151,380
194,700,000
93,580,000
798,771,940

»JGQÉeEG ºgQO - äÉeGõàd’G

º«∏b’G
É«°SBG
§°ShC’G ¥ô°ûdG
É«°SBG §°Shh ÜƒæL
É«≤jôaCG
É«≤jôaCG ∫Éª°T
AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG
ÉHhQhCG
»∏µdG ´ƒªéŸG

738,586,674
398,520,500
275,212,000
183,650,000
183,650,000
70,888,000
70,000,000
36,730,000
770,000
1,888,007,174

ádhódG
¿Éà°ùfÉ¨aCG
Üô¨ŸG
iôNCG ∫hO
øjôëÑdG
ô°üe
¿OQC’G
‹Ée
¿GOƒ°ùdG
øª«dG
»∏µdG ´ƒªéŸG

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
(%26.50) 211.69
(%22.24) 177.63
(%15.17) 121.14
(%11.39) 90.99
(%10.07) 80.40
(%7.73) 61.71
(%5.77) 46.10
(%0.59) 4.71
(%0.39) 3.09
(%0.15) 1.23
(%0.01) 0.07
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á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«°SÉ°SC’G á«æÑdG
áMÉ«°ùdG
áYGQõdG
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
áë°üdG
ä’É°üJE’G
áYÉæ°üdG
º«∏©àdG

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
ت�أ�س�ست هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عام  ،1983وان�ضمت �إىل االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ب�صفتها الع�ضو رقم 139
عام  ،1986وهي الهيئة الرئي�سية لدولة الإمارات املعنية بعمليات الإغاثة الإن�سانية .وتتمتع الهيئة بكيان م�ستقل ،ولكنها تقوم بدور �أ�سا�سي يف اجلهود
الإن�سانية لدولة االمارات .ومنذ ت�أ�سي�سها� ،ساعدت الهيئة يف م�شروعات يف �أكرث من  100دولة يف جميع �أنحاء العامل .ويتوىل رئا�سة الهيئة �سمو ال�شيخ
حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية لإمارة �أبوظبي.36

قدمت الهيئة يف عام  2010م�ساعدات مببلغ �إجمايل قدره  364.1مليون درهم ( 99.1مليون دوالر) ،مما جعلها ت�أتي يف املركز الثالث من حيث �أكرب
اجلهات املانحة االماراتية .وقدمت الهيئة م�ساعدات لربامج يف �أكرث من  50دولة ،حيث ّ
مت �إنفاق  %77.5من امل�ساعدات على م�شاريع تنموية و%21.1
على م�شاريع �إن�سانية والباقي على الأعمال اخلريية .وقد ّمت �إنفاق ما يزيد عن ن�صف املبالغ على م�شاريع البنية التحتية .وكانت اليمن من �أكرب الدول
امل�ستفيدة من امل�ساعدات للعام الثاين على التوايل ،حيث ح�صلت على  %38من �إجمايل م�ساعدات الهيئة� ،أو  139.1مليون درهمّ ،مت تخ�صي�ص اجلزء
الأكرب منها ( 99.9مليون درهم) لبناء مدينة خليفة لإيواء املت�أثرين بالفي�ضان يف اليمن .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد وا�صلت الهيئة دعمها للنازحني يف
خميم املزرق  2يف حمافظة حجة يف �شمال البالد.
كما وا�صلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي خالل عام  2010على التزامها مب�ساندة ال�شعب الفل�سطيني ،وقامت بتقدمي م�ساعدات بقيمة  86.0مليون
درهم �إماراتي خالل العام .بالإ�ضافة �إىل هذا فقد لعبت الهيئة دور ًا مهم ًا يف عمليتي الإغاثة الإن�سانية الرئي�سييتني اللتني ّمت القيام بهما خالل عام
 .2010فالعملية الأوىل متت كجزء من اال�ستجابة التي قدمتها دولة الإمارات بعد زلزال هاييتي يف �شهر يناير ،حيث قامت بتقدمي م�ساعدات بقيمة
 6.7مليون درهم �إماراتي ،اما العملية الثانية فقد كانت يف الن�صف الثاين من العام ،وهي اال�ستجابة للفي�ضانات التي وقعت يف باك�ستان ،وقدمت
م�ساعدات �إن�سانية بقيمة  31.2مليون درهم �إماراتي ،وكان جزء منها اجلهود املتعلقة بحملة التطعيم ،التي ّ
مت تنفيذها مب�شاركة اليوني�سيف (1.8
مليون درهم �إماراتي) والتي �ست�ستمر خالل عام .2011

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تقوم بتوزيع املواد الغذائية والطبية للمت�ضررين من الزلزال املدمر الذي تعر�ضت له هاييتي.
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2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي خالل عام

39 ال ــ�ش ـكـل


2010

8.11


86.01





5.30



6.42

5.42



6.71



11.84





31.64



139.66

19.77


4.90


38.93


















287,663,491
243,112,976
41,496,343
3,054,172
51,200,490
40,093,627
11,106,863
15,367,717
6,751,500
6,733,100
18,400
3,165,501
364,148,700



(%50.46) 183.74
(%24.27) 88.39
(%21.10) 76.84
(%2.27) 8.26
(%1.44) 5.25
(%0.31) 1.13
(%0.11) 0.41
(%0.03) 0.11
(%0.01) 0.02
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م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
ّمت �إن�شاء م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية عام  2007بهدف م�ساعدة الفقراء ودعم طالب العلوم وتطوير اخلدمات االجتماعية
وال�صحية والثقافية .وتقدم امل�ؤ�س�سة خدمات الإغاثة ل�ضحايا الكوارث الطبيعية وال�صراعات الب�شرية وتدعم املراكز ال�صحية واالجتماعية واملنظمات
العائلية واملهنية وم�ؤ�س�سات رعاية كبار ال�سن .ومنذ بداية عملها ،قامت امل�ؤ�س�سة بتمويل م�شروعات يف �أكرث من  35دولة يف �أوروبا و�آ�سيا و�أفريقيا
و�أوقيانو�سيا.37
يف عام  ،2010قدمت امل�ؤ�س�سة م�ساعدات بلغت قيمتها  269.8مليون درهم ( 73.5مليون دوالر) .وقد جاءت يف املركز الرابع بني �أكرب اجلهات املانحة
يف دولة الإمارات ،وتدعم م�شروعات يف  59دولة .وكانت الواليات املتحدة هي �أكرب دولة متلقية للم�ساعدات ،حيث ح�صلت على منحتني مببلغ �إجمايل
قيمته  110.3مليون درهم من �أجل امل�شاريع ال�صحية 102.9 :مليون درهم للبنية التحتية ال�صحية ،بالتعاون مع مركز �إم دي �أندر�سون لل�سرطان و7.4
مليون درهم للتحكم يف الأمرا�ض املعدية .وح�صلت �آ�سيا على  %47من امل�ساعدات ،حيث ّمت تقدمي منح خمتلفة بقيمة �إجمالية  125.8مليون درهم
منها  59.7مليون درهم و 42.7مليون درهم ُمنحت �إىل باك�ستان وكازاخ�ستان على التوايل .وقد ّمت �إنفاق نحو  %68من امل�ساعدات على الربامج
التنموية ،يف حني �أُنفق  %24على الأعمال اخلريية و�أُنفق الباقي على امل�ساعدات الإن�سانية .وقد ّمت �إنفاق  %63من امل�ساعدات على امل�شروعات ال�صحية.

م ـقـ ــال 6

التدريب املهني يف لبنان :نحو توفري املزيد
من الفر�ص وم�ستقبل م�شرق

بد�أ حممد ح�سن العمل وهو يف �سن �صغري ،وذلك ب�سبب �سوء �أحوال
عائلته املادية .ونظر ًا لعدم ح�صوله على فر�صة للتعليم �أو التدريب اجليد
فقد كانت الظروف قا�سية ،و�أرباب العمل غري مت�ساحمني.
ويقول حممد وهو طالب يف تخ�ص�ص ميكانيكا ال�سيارات“ :تنقلت بني
العديد من املهن والوظائف ،وقد كانت ظروف العمل �سيئة للغاية .ففي
الكثري من الأحيان ،كنت �أتعر�ض ل�سوء املعاملة من قبل بع�ض �أرباب
العمل بالإ�ضافة �إىل �أنه كان لزام ًا علي �أن �أعمل ل�ساعات طويلة متتد من
ال�صباح �إىل الغروب”.
ومثل العديد من ال�شباب يف جيله ،فقد وجد حممد �صعوبة يف امل�ضي
قدم ًا� ،إال �أن افتتاح معهد خليفة بن زايد �آل نهيان للتعليم املهني يف
�صيدا� ،أعطاه دافعا و�أم ًال يف م�ستقبل �أف�ضل.
و�أ�ضاف حممد�“ ،شجعني افتتاح املعهد يف ال�سعي للح�صول على التدريب
اجليد� .أ�شعر الآن ب�أنني �أ�سري على الطريق ال�صحيح ،حيث �أ�صبح
ب�إمكاين �أن �أعتمد على نف�سي ويكون يل م�صدر رزق كي �أ�ساعد �أهلي
ونف�سي يف هذه احلياة املليئة بالتحديات ،و�أن �أكون فرد ًا منتج ًا و�صاحل ًا
يف املجتمع بد ًال من �أكون عالة عليه”.
قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية يف العام
 ،2010منحة قدرها  367،500درهم �إمارتي ( 100،054دوالر)
لدعم معهد خليفة بن زايد للتعليم املهني .يوفر هذا املعهد تعليم ًا مهني ًا
عال ملحمد والعديد من �شباب جيله .ويقدم املعهد خدماته
على م�ستوى ٍ
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امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية

لنحو  300طالب� ،أغلبهم من املنقطعني عن الدرا�سة ،كما يوفر عدة
تخ�ص�صات منها التو�صيالت الكهربائية ،وامليكانيكا وكهرباء ال�سيارات،
و�صناعة و�صيانة �أجهزة التربيد والتجميد ،ودرا�سات احلا�سب الآيل
و�أ�سا�سيات املحا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل حمو الأمية .ويقدم املعهد �أنواع
خمتلفة من ال�شهادات بعد �إمتام عام �أو عامني� ،أو ثالثة �أعوام من
الدرا�سة.

نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
2010 خالل عام

40 ال ــ�ش ـكـل
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42.7
42.71

8.34

110.2
110.25





3.30


14.08



2.17


4.27



1.67

59.67


4.35


59.7


1.55


17.44


















125,837,841
109,820,401
14,364,590
1,652,850
113,550,000
110,250,000
3,300,000
27,448,886
16,354,376
11,094,510
2,672,632
275,468
269,784,826





(%62.82)169.49



(%23.92) 64.54



(%8.54) 23.03



(%2.73) 7.35
(%1.50) 4.04
(%0.49) 1.33
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م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
ّمت �إن�شاء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية يف �أغ�سط�س من عام  ،1992بهدف القيام بالأعمال الإن�سانية وتقدمي
امل�ساعدات العامة داخل الدولة وخارجها .وتقدم امل�ؤ�س�سة منح ًا درا�سية وتدعم جماالت الكتابة والرتجمة والن�شر .كما تقدم الدعم للم�ست�شفيات
والعيادات ودور الأيتام وبيوت امل�سنني .وقد قامت امل�ؤ�س�سة بتمويل مراكز اجتماعية وطبية وثقافية يف قارات العامل ال�ست .كما تقدم خدمات الإغاثة
ل�ضحايا الكوارث الطبيعية والب�شرية.
وقد قدمت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية منح ًا قدرها  72.9مليون درهم ( 19.8مليون دوالر) يف  ،2010لدعم
امل�شروعات يف  56دولة يف �أنحاء العامل .وقد ّمت �إنفاق �أكرث من ن�صف املبلغ يف ال�شرق الأو�سط ،حيث �أُنفق  %30منه يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وكان
معظمها من �أجل م�شروعات ال�صحة والتعليم مبا فيها �إن�شاء مدر�سة يف غزة ( 5.5مليون درهم) وبناء كلية تعليمية ( 10.0مليون درهم) وتطعيم
الأطفال �ضد الأمرا�ض املعدية ( 5.9مليون درهم) .وقدمت امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا م�ساعدات اىل لبنان ،فقد ح�صلت لبنان على م�ساعدات بقيمة  9.7مليون
درهم مل�شروعات ال�صحة والتعليم ،يف حني ت�ضمنت املنح املقدمة �إىل م�صر  4.3مليون درهم لإن�شاء مركز زايد لتعليم اللغة العربية.
قدمت امل�ؤ�س�سة كذلك م�ساعدات مدفوعة بقيمة  5.4مليون درهم يف عام  2010لإن�شاء م�ست�شفى للن�ساء والأطفال يف كابول ،والتزام ًا بقيمة 14.7

مليون درهم لنف�س امل�شروع يف امل�ستقبل.

قامت امل�ؤ�س�سة بتقدمي م�ساعدات �إىل �أثيوبيا ( 5.2مليون درهم �إماراتي) ،وكو�سوفو ( 4.6مليون درهم �إماراتي) ل�صالح امل�شاريع اخلريية� .أما يف
كينيا فقد ّمت تقدمي م�ساعدات مل�شاريع التعليم بقيمة ( 4.5مليون درهم �إماراتي) ،ويف اليمن ( 2.4مليون درهم �إماراتي) ل�صالح الرعاية ال�صحية،
مبا يف ذلك برامج �صحة الأمومة والطفولة.
ت�شمل القطاعات الرئي�سية التي دعمتها م�ؤ�س�سة زايد خالل عام  2010التعليم (بن�سبة  )%38.4وال�صحة (بن�سبة  ،)%26.9والعمال اخلرية بن�سبة
( ،)%26.7واخلدمات والبنية التحتية االجتماعية (بن�سبة .)%6.4

احد املراكز الثقافية واالجتماعية التي قامت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان للأعمال اخلريية والإن�سانية ببناءها بالبو�سنة والهر�سك.
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نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
2010 والإن�سانية خالل عام
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1.87


21.66









5.42

2.38

1.87


1.49

5.43


5.18



4.55

8.79




50,203,089
40,473,681
7,061,650
2,667,758
16,387,580
367,100
16,020,480
5,987,731
304,693
212,918
91,775
18,355
72,901,448

















14,759,175
14,759,175









(%38.40) 27.99
(%26.86) 19.58



(%26.68) 19.45




(%6.38) 4.65



(%1.13) 0.82
(%0.50) 0.37
(%0.05) 0.04
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هيئة �آل مكتوم اخلريية
قامت هيئة �آل مكتوم اخلريية ،التي بد�أت عملها كمركز ثقايف يف دبلن ،ب�إن�شاء مقر لها يف دبي عام  1999وتو�سعت من حينها يف �أكرث من  60دولة يف
العامل .وتهدف امل�ؤ�س�سة �إىل االرتقاء بالو�ضع االجتماعي واالقت�صادي واخلدمات ال�صحية والتعليمية ،ولتحقيق هذه الغاية ،فقد قامت ببناء عدد من
املراكز الطبية والثقافية واملدار�س والأكادمييات .كما ترعى الهيئة دور الأيتام وت�ساعد الأ�سر الفقرية وتقدم الدعم لطالب الطب .و�شاركت الهيئة يف
عدد من بعثات الإغاثة يف الدول املت�أثرة باحلروب �أو الكوارث الطبيعية.
قدمت الهيئة م�ساعدات بقيمة  65.9مليون درهم ( 17.9مليون دوالر) يف عام  ،2010و ّمت توجيه معظمها للم�شاريع التنموية واخلريية .وقد ّمت
تخ�صي�ص اجلزء الأكرب ( 28.0مليون درهم) مل�شروعات يف بلدان متعددة .وكانت ال�سودان هي �أكرب الدول امل�ستفيدة ،حيث ح�صلت على  14.2مليون
درهم ،من بينها  10.2مليون درهم لبناء مدر�سة .وقد ّمت منح ما يقرب من ن�صف املبلغ لدول يف �إقليم �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،منها  27.7مليون
درهم ُخ�ص�صت للربامج التعليمية يف تلك املنطقة.

هيئة �آل مكتوم اخلريية تفتتح كلية العلوم البحتة والتطبيقية يف اخلرطوم بال�سودان.
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2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من هيئة �آل مكتوم اخلريية خالل عام
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36.99

É«æ«c

1.25

1.19

≥«ÑeGRƒe
1.06

iôNCG ∫hO

É«≤jôaCG ÜƒæL
1.32

º«∏bE’G
É«≤jôaCG
AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG
»ŸÉY
ÉHhQhCG
É«°SBG
§°ShC’G ¥ô°ûdG
ÚàµjôeC’G
»ÑjQÉµdGh ≈£°SƒdG ÉµjôeCG
»∏µdG ´ƒªéŸG

 ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ- ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
31,824,012
31,824,012
27,963,159
3,702,063
1,906,360
1,906,360
464,555
464,555
65,860,149

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
º«∏©àdG

(%42.77) 28.17

á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤ØædG
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH
ájÒÿG ∫ÉªYC’G

(%42.54) 28.02
(%13.37) 8.80
(%1.33) 0.87
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á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

جمعية ال�شارقة اخلريية
ت�أ�س�ست اجلمعية عام  1989وقدمت الدعم مل�شروعات متعددة يف �أنحاء العامل .وترعى اجلمعية الطالب وت�ساعد الأيتام والأ�سر الفقرية وتقوم ببناء
املدار�س والعيادات وامل�ساجد وحفر الآبار وتوفري وجبات الإفطار وحلوم الأ�ضاحي .كما ت�ستجيب اجلمعية للكوارث الإن�سانية الطارئة �أي�ض ًا.
ويف عام  ،2010قدمت اجلمعية م�ساعدات �إىل �أكرث من  50دولة يف جميع �أنحاء العامل بقيمة  64.3مليون درهم ( 17.5مليون دوالر) .وقد ّمت
تق�سيم املبالغ بني �أكرث من  500منحة خمتلفة ،كان �أكربها  2.1مليون درهم لبناء م�سجد يف م�صر .و�أنفقت اجلمعية نحو  %42من امل�ساعدات اي
ما يعادل 26.7مليون درهم يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ح�صلت منها م�صر على  11.9مليون درهم ،وكان معظمها مل�شاريع البنية التحتية االجتماعية
والأعمال اخلريية .وح�صل ال�سودان على  9.9مليون درهمّ ،مت توجيه معظمها �أي�ض ًا لنف�س القطاعني .وقد ّمت �إنفاق ما يقارب من ن�صف املبالغ على
قطاع الأعمال اخلريية.
قدمت اجلمعية م�ساعدات ل�صالح امل�شاريع اخلريية �إىل الهند بقيمة  6.8مليون درهم �إماراتي ،ولكفالة الأيتام يف كل من الأرا�ضي الفل�سطينية بقيمة
 6.8مليون درهم �إماراتي ،واليمن بقيمة  5.2مليون درهم �إماراتي ،وقد مت �أي�ضا تقدمي م�ساعدات ل�صالح امل�شاريع اخلريية يف كل من بنغالدي�ش بقيمة
 3.7مليون درهم �إماراتي ،وبوركينا فا�سو بقيمة  3.2مليون درهم �إماراتي.

م�ست�شفى جمعية ال�شارقة اخلريية الذي ّمت متويله من قبل جمعية ال�شارقة اخلريية يف بنغالدي�ش.
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الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من جمعية ال�شارقة اخلريية خالل عام

43 ال ــ�ش ـكـل


2010





11.91

1.31






6.77



1.84

2.37





1.94

3.74





3.19

9.19

9.89



5.24



6.84



















41,005,915
26,703,078
12,202,277
2,100,560
23,159,125
23,034,125
65,000
60,000
77,000
47,000
30,000
40,000
64,282,039



(%49.83) 32.03
(%40.37) 25.95
(%4.90) 3.15
(%2.07) 1.33
(%1.5) 0.94
(%0.36) 0.23
(%0.34)0.22
(%0.31) 0.22
(%0.23) 0.15
(%0.11) 0.07
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م�ؤ�س�سة دبي العطاء
ّمت �إطالق م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف �سبتمرب  2007بحملة �ضخمة ناجحة جلمع التربعات حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) .وت�سرت�شد امل�ؤ�س�سة بر�ؤية �صاحب ال�سمو ب�أن التعليم هو �أكرث الطرق فعالية ملحاربة
الفقر .وتهدف امل�ؤ�س�سة �إىل حت�سني �إمكانية الو�صول �إىل التعليم الأ�سا�سي يف الدول النامية ،دعم ًا منها للهدف الثاين من �أهداف الإمنائية للألفية،
وذلك عن طريق �إزالة املعوقات الأ�سا�سية التي تواجه التعليم .وبالتايل ،فهي ت�سعى لتح�سني البنية التحتية وال�صحة والتغذية واملياه وال�صرف ال�صحي.
تعمل م�ؤ�س�سة دبي العطاء مع �شركائها الدوليني يف برامج التعليم الأ�سا�سي يف �أكرث من ع�شرين دولة يف جميع �أنحاء العامل.38
قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء م�ساعدات بلغت  46.1مليون درهم ( 12.5مليون دوالر) يف العام  .2010وقد ّمت �إنفاق ما يقرب من  %86من هذا املبلغ
على م�شروعات التعليم وال�صحة يف  19دولة �أفريقية و�آ�سيوية ،مع �إنفاق باقي املبلغ وهو  6.1مليون درهم على امل�ساعدات الإن�سانية يف هاييتي .وقد
ذهب �أكرث من ن�صف املبلغ الإجمايل لربامج التعليم يف الدول الواقعة يف �إقليم �إفريقيا جنوب ال�صحراء ،وكانت دولة مايل من �أكرب الدول املتلقية
للم�ساعدات بح�صولها على ما يقارب من  12مليون درهم �إماراتي ،حيث ّمت �إنفاقها على حت�سني جودة مرافق املياه وال�صحة العامة يف املدار�س ،وقد
ّمت هذا بال�شراكة مع اليوني�سيف ومنظمة املعونة للمياه و�أوك�سفام الربيطانية ومنظمة كري الدولية ومنظمة �إنقاذ الطفولة.
كما دعمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء برامج مهمة يف اليمن تهدف �إىل الرتكيز على ت�شجيع الفتيات يف املدار�س ال�صديقة للأطفال ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
�إمكانية احل�صول على التعليم الأ�سا�سي على درجة عالية من اجلودة .وقامت امل�ؤ�س�سة بتمويل مرافق وم�شاريع للتعليم والتدريب لبدائل التعليم يف
بنغالدي�ش ل�صالح الأطفال املعر�ضني للمخاطر (راجع م ـقـ ــال  .)3كما دعمت التعليم ومرافق املياه وال�صحة العامة و�سرياليون يف املجتمعات ال�ضعيفة،
بينما كان الرتكيز يف ال�سودان على تعزيز وزيادة �إمكانية احل�صول على فر�ص التعليم الأ�سا�سي اجليد.

م�ؤ�س�سة دبي العطاء قامت بدعم التعليم االبتدائي يف منطقة برانكا النائية والفقرية يف موريتانيا.
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الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة دبي العطاء خالل عام

44 ال ــ�ش ـكـل


2010





1.37


6.07



2.13

11.90
3.93



2.26

2.18





5.17

3.51


1.85



4.58



1.10

















24,629,046
24,629,046
15,373,960
8,493,771
6,549,706
330,483
6,071,730
6,071,730
46,074,735





(%85.95) 39.60
(%13.18) 6.07
(%0.87) 0.04
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جمعية دبي اخلريية
ت�أ�س�ست جمعية دبي اخلريية عام  ،1994وقامت بتمويل م�شروعات يف �آ�سيا و�أفريقيا وبناء امل�ساجد واملدار�س وحفر الآبار .وتدعم اجلمعية امل�شاريع
التنموية والثقافية وتوفر وجبات الإفطار يف رم�ضان ومالب�س العيد وحلوم الأ�ضاحي.39
ويف  ،2010قدمت اجلمعية  30.6مليون درهم ( 8.3مليون دوالر) �إىل م�شروعات يف  25دولة يف جميع �أنحاء العامل .وقد مت توجيه ثالثة �أرباع املبالغ
�إىل امل�شاريع اخلريية ،يف حني مت توجيه الباقي �إىل امل�شاريع التنموية يف �أفريقيا و�آ�سيا .وح�صلت الدول الواقعة يف �إقليم �إفريقيا جنوب ال�صحراء على
 55باملائة من امل�ساعدات ،وقد ح�صلت �أوغندا على اجلزء الأكرب منها بقيمة  10.1مليون درهم .وقد دعمت اجلمعية – بتقدميها �أكرث من  140منحة
منف�صلة – نطاق ًا من القطاعات ،من بينها البنية التحتية االجتماعية واملياه وال�صرف ال�صحي والتعليم .وكانت �أكرب منحة فردية بقيمة  4.4مليون
درهم لبناء م�سجد يف �أوغندا.

جمعية دبي اخلريية قامت بتمويل حفر �آبار لتزويد املجتمع املحلي مبياه �شرب نظيفة يف بنني.
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الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من جمعية دبي اخلريية خالل عام

45 ال ــ�ش ـكـل


2010






0.83

1.52

0.76



1.53




0.67

0.55



0.68

2.55

1.69



2.22





7.46

10.09















16,892,721
16,892,721
13,684,649
10,292,922
1,862,193
1,529,534
15,000
30,592,370



(%74.85) 22.90
(%10.69) 3.27
(%8.07) 2.47
(%4.01) 1.23
(%1.11) 0.34
(%0.96) 0.29
(%0.16) 0.05
(%0.08) 0.03
(%0.03) 0.01
(%0.02) 0.01
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امل�ست�شفى الإماراتي الإن�ساين العاملي املتنقل “عالج”
ّمت �إطالق م�ست�شفى الإمارات املتنقل عام  2009كجزء من مبادرة زايد العطاء ،التي بد�أت عام  .2003ويقدم امل�ست�شفى اخلدمات الطبية الفورية يف
املناطق املنكوبة ،بهدف الو�صول يف غ�ضون � 12ساعة من وقوع الكوارث الطبيعية مثل الزالزل .وكانت �أوىل مهام امل�ست�شفى يف ال�سودان ،وبعد جناحه
يف تلك املهمة ،ظل امل�ست�شفى يعمل من حينها يف م�صر واملغرب وهاييتي والبو�سنة وباك�ستان و�سوريا و�إريرتيا و�إندوني�سيا .و ُيعرف امل�ست�شفى با�سم
“عالج” ،ويمُ �ضي امل�ست�شفى ثالثة �أ�شهر يف كل دولة يزورها ،وذلك ل�ضمان تقدمي خدمات الت�شخي�ص والعالج والرعاية الالحقة عالية امل�ستوى.
وي�ضم فريق امل�ست�شفى مندوبني من اجلهات احلكومية وغري احلكومية وغري الربحية ،وهي :وزارتا ال�صحة والداخلية ،والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات ،والقوات امل�سلحة الإماراتية ،وهيئة ال�صحة يف �أبوظبي ،و�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية (�صحة) ،وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي،
وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،و�صندوق الزكاة ،وغرفة جتارة و�صناعة
�أبوظبي ،و�شركة الأنظمة املتقدمة واملتكاملة ،وم�ست�شفى النور ،وامل�ؤ�س�سة الوطنية للتدريب ،ومركز الإمارات للقلب ،وجمموعة الإمارات للم�س�ؤولية
االجتماعية للم�ؤ�س�سات ،ومركز الإمارات للتطوع االجتماعي.
ويف عام  ،2010قدم امل�ست�شفى املتنقل م�ساعدات بقيمة  25.0مليون درهم ( 6.8مليون دوالر) للخدمات الطبية التي ا�ستفادت منها دول عدة.

امل�ست�شفى الإماراتي املتنقل يف �إحدى مهامه الطبية يف مدينة مي�سور التي تبعد عن العا�صمة املغربية “الرباط”  450كيلومرتا.
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الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

”نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من امل�ست�شفى الإماراتي الإن�ساين املتنقل “عالج
2010 خالل عام

46 ال ــ�ش ـكـل

:áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - "êÓY" π≤æàŸG »ŸÉ©dG ÊÉ°ùfE’G »JGQÉeE’G ≈Ø°ûà°ùŸG
(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )

25.00

IOó©àe ∫hO
(»ŸÉY)

»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
25,000,000
25,000,000

º«∏bE’ G
(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO
»∏µdG ´ƒªéŸG

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - "êÓY" π≤æàŸG »ŸÉ©dG ÊÉ°ùfE’G »JGQÉeE’G ≈Ø°ûà°ùŸG
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
(%100) 25.00
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áë°üdG

املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
ت�أ�س�ست املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية عام  .2007وهي حمور عاملي للم�ساعدات الإن�سانية تهدف �إىل توفري املن�ش�آت واخلدمات جلميع العاملني
يف جمال امل�ساعدات على امل�ستوى الدويل .وهي م�ؤ�س�سة غري دينية وغري �سيا�سية وغري ربحية تر�أ�سها �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سني.
وتعترب املدينة منطقة حرة م�ستقلة �أن�ش�أتها حكومة دبي ،فهي ال جتمع امل�شاركني يف بيئة �آمنة فح�سب ،بل توفر �أي�ض ًا لل�شركات التجارية الفر�صة للعمل
من موقع ذي �إ�سرتاتيجية عالية.40
قدمت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية م�ساعدات بقيمة  17.8مليون درهم ( 4.8مليون دوالر) يف  ،2010كلها كانت يف �شكل مواد عينية .وقد
ّمت تقدمي جميع امل�ساعدات يف �صورة خدمات دعم وتن�سيق للأغرا�ض الإن�سانية ،با�ستثناء م�ساعدات التنمية بقيمة � 368ألف درهم والتي ُقدمت �إىل
منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) من �أجل خدمات الرعاية االجتماعية .وقد ّمت توجيه جميع املبالغ للربامج التي تفيد العديد من الدول،
با�ستثناء توجيه  1.6مليون درهم �إىل هاييتي على وجه اخل�صو�ص.

تدعم املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية جهود الإغاثة والتنمية ،بالإَ�ضافة �إىل دعم العاملني يف املجال الإن�ساين حملي ًا ودولي ًا بت�سهيالت وخدمات خمتلفة.
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الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية خالل عام

47 ال ــ�ش ـكـل

áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )

1.65 »à«jÉg

16.13

IOó©àe ∫hO
(»ŸÉY)
º«∏bE’ G
(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO
»ÑjQÉµdGh ≈£°SƒdG ÉµjôeCG
»∏µdG ´ƒªéŸG

»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
16,133,434
1,653,750
17,787,184

áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

(%97.93) 17.42
(%2.07) 0.37

85

 اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية:الـفـ�ص ــل الرابع

äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«°SÉ°SC’G á«æÑdG

بيت ال�شارقة اخلريي
ت�أ�س�س بيت ال�شارقة اخلريي عام  1996ويقوم بالأعمال اخلريية داخل البالد وخارجها .وتعمل امل�ؤ�س�سة ب�شكل �أ�سا�سي يف قطاعات التعليم والرعاية
ال�صحية واخلدمات االجتماعية وبناء امل�ساجد ورعاية الأيتام وتقدمي خدمات الإغاثة الإن�سانية.
ويف عام  ،2010قدمت امل�ؤ�س�سة منح ًا بقيمة  13.5مليون درهم ( 3.7مليون دوالر) مل�شروعات يف  13دولة يف �آ�سيا و�أفريقيا .وح�صلت الدول الواقعة
يف �إقليم �إفريقيا جنوب ال�صحراء على ما يقارب من ربع املبالغ ،يف حني ح�صلت كل من الهند و�إندوني�سيا وبنغالدي�ش على �أكرث من  2.0مليون درهم
من �أجل م�شروعات خريية وتنموية .وكان �إجمايل املنح التي قدمتها امل�ؤ�س�سة �أكرث من  130منحة ،كان �أكربها هو تقدمي  1.4مليون درهم لبناء م�سجد
يف بنغالدي�ش .وت�ضمنت الربامج الأخرى توزيع الطعام يف االحتفاالت الدينية ورعاية الأيتام وحفر الآبار.

جمعية بيت ال�شارقة اخلريي تزود دار �أيتام بك�سوة العيد يف �صيدا بلبنان.
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2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من بيت ال�شارقة اخلريي خالل عام

48 ال ــ�ش ـكـل

áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - …ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H
(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )
¢TOÓ¨æH
É«Hƒ«KG

á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G

0.53

GóæZhCG
1.29

ÉµfÓjô°S

0.58

∫Éeƒ°üdG
1.52

2.03

India óæ¡dG
0.31 2.49

0.19

øª«dG

1.48

QÉ‰É«e
0.15

0.88

ÉjOƒÑªc

É«°ù«fhófG
2.11

iôNCG ∫hO
0.22

»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

º«∏bE’ G
É«°SBG
É«°SBG §°Shh ÜƒæL
≈°übC’G ¥ô°ûdG
§°ShC’G ¥ô°ûdG
É«≤jôaCG
AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG
»∏µdG ´ƒªéŸG

10,154,750
4,863,733
3,121,495
2,169,522
3,355,892
3,355,892
13,510,642

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - …ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
ájÒÿG ∫ÉªYC’G

(%70.92) 9.58
(%11.02) 1.49
(%9.60) 1.30
(%4.63) 0.63
(%1.44) 0.19
(%1.36) 0.18
(%0.83) 0.11
(%0.19) 0.03
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º«∏©àdG
äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«°SÉ°SC’G á«æÑdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
áë°üdG
áYÉæ°üdG

م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
ّمت �إن�شاء م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد عام  .1997ويقع مقر امل�ؤ�س�سة يف دبي ،وتعمل على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي لتقدمي اخلدمات مثل بناء
امل�ست�شفيات واملدار�س واملراكز الثقافية وحفر الآبار واال�ستجابة للطوارئ و�شملت مناطق العمل الرئي�سية للم�ؤ�س�سة يف ال�سابق العراق والأرا�ضي
الفل�سطينية وال�سودان واليمن وكو�سوفو وتركيا.41
وقد �أنفقت امل�ؤ�س�سة  13.3مليون درهم ( 3.6مليون دوالر) على برامج امل�ساعدات اخلارجية لها يف عام  ،2010من بينها  7.6مليون درهم على
امل�شروعات التنموية .وقدمت امل�ؤ�س�سة الدعم مل�شروعات يف  18دولة يف �أفريقيا و�آ�سيا وقدمت �أي�ض ًا منحة قدرها  2.75مليون درهم �إىل هاييتي ،كجزء
من ا�ستجابة دولة الإمارات حلالة الطوارئ الإن�سانية التي حدثت �أعقاب الزلزال املدمر الذي وقع يف �شهر يناير  .2010وقد ّمت �إنفاق نحو  %28من
املبالغ يف ال�شرق الأو�سط ،وكانت العراق من �أبرز امل�ستفيدين ،حيث ح�صلت على  1.7مليون درهم لدعم البنية التحتية ال�صحية واالجتماعية .و ّمت
توجيه ما يقرب من ن�صف املبالغ �إىل م�شروعات ذات �صلة بالبنية التحتية واخلدمات االجتماعية .ومن امل�شروعات املدعمة دور الأيتام والآبار وامل�ساجد
واملن�ش�آت ال�صحية.

توزيع الطرود الغذائية �إىل � 4,000أ�سرة يف غزة .
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نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
2010 و الإن�سانية خالل عام

49 ال ــ�ش ـكـل


2010

0.39






0.41



1.51
1.05


2.75

1.85

0.50



0.42

0.72




1.52




2.21



 










8,251,511
1,560,399
3,727,159
2,963,953
2,750,000
2,750,000
2,351,269
2,351,269
13,352,780





(%47.23) 6.31



(%29.06) 3.88



(%14.26) 1.90
(%4.72) 0.63
(%3.26) 0.44
(%1.48) 0.20
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�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
يقدم �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية منحا هادفة للجهات امل�س�ؤولة عن حماية الكائنات احلية يف جميع �أنحاء العامل ولدعم
امل�شروعات ذات ال�صلة بجميع �أنواع النباتات واحليوانات والفطريات .ويعمل ال�صندوق منذ عام  ،2009وي�سعى مل�ساعدة املبادرات املتعلقة بالريف
والتي تحُ دث فارق ًا حقيقي ًا بالن�سبة لبقاء الكائنات احلية واالرتقاء بالوعي اىل احلاجة للحفاظ عليها .وبلغ الوقف املبدئي لل�صندوق  132.0مليون
درهم ( 25مليون يورو) ،يتم �إنفاق جزء منه كل عام على املنح .وقد ّمت توجيه املنح الأخرية �إىل ف�صائل خمتلفة ،من بينها غابات الفاكهة والبندق يف
طاجيك�ستان والتما�سيح ال�سيامي ووحيد القرن ال�سومطري وقطط الأنديز.42
قام ال�صندوق خالل عام  2010بتقدمي م�ساعدات مببلغ  10.3مليون درهم ( 2.8مليون دوالر)ّ .مت تقدمي امل�ساعدات يف �صورة اكرث من  200منحة،
ّمت دفعها جميع ًا ل�صالح امل�شاريع البيئية يف �أكرث من  70دولة .وتلقت كولومبيا �أكرب منحة بقيمة  0.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح  8م�شاريع حلماية
احليوانات املعر�ضة للخطر مبا يف ذلك �سالحف امريكا اجلنوبية العمالقة و�سمك القر�ش و�أبو املطرقة.
تلقت كينيا م�ساعدات بقيمة  0.6مليون درهم �إماراتي ل�صالح حماية عدد من احليوانات املهددة باخلطر مبا يف ذلك وحيد القرن الأ�سود .ويف الهند
ّمت تقدمي م�ساعدات بقيمة  0.5مليون درهم �إماراتي لدعم جهود احلماية التي ي�ستفيد منها عدد ًا من هذه الأنواع ،من بينها الفيل الأ�سيوي وذئب
الهماليا .ويف اندوني�سياّ ،مت تقدمي م�ساعدات بقيمة  0.5مليون درهم �إماراتي ل�صالح الأنواع املعر�ضة للخطر من بينها الن�سر الذي يعي�ش يف جزيرة
جاوة والقرد الإندوني�سي (�أوراجنوتان).

تربع �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية مببلغ  55,000درهم للحفاظ على الطيور زرقاء احلنجرة املهددة باالنقرا�ض يف بوليفيا.
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نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من �صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات
2010 احلية خالل عام

50 ال ــ�ش ـكـل


2010



0.25





0.66

0.24


0.47



0.42

0.51







0.64

0.41

0.45





0.38



0.36

5.43



 

  


 
 
 
 
 
  
 


 

3,371,093
3,279,044
92,050
3,097,002
1,857,880
1,036,732
202,390
2,753,906
1,570,006
1,091,850
92,050
529,277
502,036
10,253,314



(%100.00) 10.25
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م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية
تعترب م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية م�ؤ�س�سة غري ربحية تركز على م�ساعدة الأطفال الذين يعانون من الفقر املدقع .ويتكون طاقم عمل امل�ؤ�س�سة من
املتطوعني من طريان الإمارات و�أ�صدقائهم ،وحتاول امل�ؤ�س�سة تقليل معدالت الوفيات بني الأطفال بتوفري االحتياجات الأ�سا�سية التي يراها الكثريون
�أمر ًا م�سلم ًا به ،وهي :الغذاء والدواء وامل�سكن والتعليم .ويتم اختيار امل�شروعات من قبل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وي�ساهم الركاب وطاقم عمل طريان
الإمارات يف التمويل ،وتنفذ معظم امل�شروعات يف وجهات طريان الإمارات ،حيث ميكن للموظفني املحليني يف طريان الإمارات امل�شاركة والإ�شراف على
�إدارتها.43
ويف عام  ،2010قدمت امل�ؤ�س�سة  3.2مليون درهم ( 0.9مليون دوالر �أمريكي) �إىل م�شروعات يف �ست دول يف جميع �أنحاء العامل .وقد مت توجيه %85
من امل�ساعدات �إىل الربامج التنموية يف قطاعات من بينها ال�صحة والتعليم والبنية التحتية .وبلغ الإجمايل ت�سع منح ،كان �أكربها التربع مببلغ 0.5

مليون درهم مل�شروع يهدف �إىل امل�ساعدة يف خلق م�صادر دخل للفقراء يف دكا ،بنغالدي�ش .وقد ّمت توزيع �أكرث من ثلثي املبالغ يف جنوب وو�سط �آ�سيا،
وح�صلت بنغالدي�ش على �أكرب جزء من امل�ساعدات.

م�ست�شفى ال�صداقة الإماراتي يقوم بتزويد الرعاية ال�صحية للأطفال املحتاجني يف بنغالدي�ش
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2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية خالل عام

51 ال ــ�ش ـكـل

áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - ájÒÿG äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
( 2010, »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
¢ûjOÓ¨æH
1.51

óæ¡dG
India
0.31 0.31
¿OQC’G

ÉµfÓjô°S

0.12

É«Hƒ«KG
0.01

(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO

0.01

0.35

∞jódÉŸG

0.89

»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

º«∏bE’ G
É«°SBG
É«°SBG §°Shh ÜƒæL
§°ShC’G ¥ô°ûdG
É«≤jôaCG
AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaCG
»ŸÉY
»∏µdG ´ƒªéŸG

2,311,921
2,187,407
124,514
895,125
14,696
14,696
3,221,742

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - ájÒÿG äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e) 2010 áÄ«¡dG äGóYÉ°ùe ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG
áë°üdG

(%30.63) 0.99

á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤ØædG
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH

(%27.78) 0.90

äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«°SÉ°SC’G á«æÑdG

(%25.23) 0.81

ájÒÿG ∫ÉªYC’G

(%14.72) 0.47
(%1.64) 0.05
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º«∏©àdG

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
تعد م�ؤ�س�سة ات�صاالت من �أكرب �شركات االت�صاالت يف العامل ،ومقرها الرئي�سي يف دولة الإمارات .كما تعترب ال�شركة من �أكرب ال�شركات العاملة
يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،حيث تعمل يف  18دولة وتخدم �أكرث من  100مليون م�ستفيد.و�ساهمت ات�صاالت يف عدد من امل�شروعات اخلريية يف
�أفغان�ستان .وحالي ًا ت�شارك امل�ؤ�س�سة يف �إعادة بناء امل�ساجد ودعم املدار�س واجلامعات ،مبا فيها احل�صول على الإنرتنت وعلوم الكمبيوتر وتوزيع الطعام
على املحتاجني خالل �شهر رم�ضان وم�ساعدة الأيتام� ،إىل جانب مبادرات �أخرى.44
ويف  ،2010قدمت م�ؤ�س�سة ات�صاالت عدد ًا من التربعات العينية ل�ستة برامج يف �أفغان�ستان ،بلغت قيمتها الإجمالية  1.3مليون درهم ( 0.4مليون دوالر
�أمريكي) .وقد ّمت توجيه ما يقارب من ن�صف املبالغ �إىل امل�شروعات اخلريية ،مبا فيها توزيع الهدايا على احلجاج وم�شروع حفظ القر�آن .وقد ا�ستفاد
ما يقارب من � 10ألف عائلة يف ثمانية مقاطعات من توزيع الطعام خالل �شهر رم�ضان.

توزيع املواد الغذائية يف �شهر �أغ�سط�س من عام  2010حيث ا�ستفاد من الربنامج ع�شرون �ألف �شخ�ص من الأ�سر الفقرية يف �أفغان�ستان.
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 ات�صاالت- نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت
2010 خالل عام

52 ال ــ�ش ـكـل

áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - ä’É°üJG - ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )

1.30

¿Éà°ùfÉ¨aCG

»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

º«∏bE’ G
É«°SBG §°Shh ÜƒæL
»∏µdG ´ƒªéŸG

1,300,242
1,300,242

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - ä’É°üJG ,ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
(%53.11) 0.69
(%46.89) 0.61
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ájÒÿG ∫ÉªYC’G
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

�شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية (جلفار)
ت�أ�س�ست �شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية عام  ،1980وهي �أول �شركة ل�صناعة الأدوية يتم ت�أ�سي�سها يف دول اخلليج العربي .وبعد �أن ت�أ�س�ست يف ر�أ�س
اخليمة� ،أ�صبح لدى ال�شركة الآن ت�سعة من�ش�آت �إنتاجية على م�ستوى عاملي يف دولة الإمارات ،وتقوم بت�سويق منتجاتها يف جميع �أنحاء العامل ،وهي �شركة
م�ساهمة عامة.45
ويف  ،2010قدمت �شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية منحة كم�ساعدات �إن�سانية بقيمة  0.47مليون درهم ( 0.13مليون دوالر) .وقد ُوزعت املنحة يف
�صورة �أدوية يف باك�ستان خالل الفيا�ضانات  ،2010حيث يوجد فرع لل�شركة يعمل هناك.
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نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من �شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية (جلفار) خالل
2010 عام
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áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - (QÉØ∏L) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d è«∏ÿG ácô°T
(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )

0.48

¿Éà°ùcÉH

»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
477,804
477,804

º«∏bE’ G
É«°SBG §°Shh ÜƒæL
»∏µdG ´ƒªéŸG

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - (QÉØ∏L) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d è«∏ÿG ácô°T
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
(%100.00) 0.48
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á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

م�ؤ�س�سة نور دبي
ت�سعى م�ؤ�س�سة نور دبي �إىل مكافحة العمى و�ضعف الب�صر وعالجهما ،وت�ستهدف عالج مليون �شخ�ص كجزء من مبادرة �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي (رعاه اهلل) يف �سبتمرب  .2008وتوفر امل�ؤ�س�سة وبال�شراكة مع املنظمات
الدولية ،برامج عالجية ووقائية وتعليمية ملكافحة �ضعف الب�صر يف الدول النامية على ال�صعيد املحلي والإقليمي والدويل.46
ويف  ،2010وبعد حتويلها من مبادرة �إىل م�ؤ�س�سة قامت بو�ضع خطط طموحة للم�ستقبل .وقد قدمت امل�ؤ�س�سة منحة قدرها  0.16مليون درهم (0.04
مليون دوالر �أمريكي) يف  2010مل�شروع توفري التعليم والتدريب الطبي يف العديد من الدول.

م ـقـ ــال 7

نور دبي :مكافحة الإ�صابة مبر�ض عمى
الأنهار يف �أفريقي

مر�ض عمى الأنهار عبارة عن داء تنقله احل�شرات الطفيلية ،و ُيعرف
كذلك با�سم “داء ُكالبية الذنب” .ي�صيب هذا املر�ض ما يقرب من
ن�صف مليون �شخ�ص بالعمى �أو �ضعف الب�صر ،وينتقل من خالل ل�سعات
الذباب الأ�سود احلامل للمر�ض الذي يتكاثر على �ضفاف املجاري املائية
والأنهار �سريعة التدفق ،وهو ال�سبب الذي يرجع �إليه ت�سمية املر�ض
با�سمه املتعارف عليه.
وقد ي�ؤدي �أي�ض ًا عمى الأنهار �إىل الإ�صابة ب�أمرا�ض جلدية مزعجة،
مثل فقد �صبغة اجللد واحلكة ال�شديدة .وبالرغم من �أن هذا املر�ض
متمركز يف غرب �أفريقيا وو�سطها� ،إال �أنه منت�شر �أي�ض ًا يف اليمن و�أمريكا
الالتينية .وميكن �أن تعي�ش الديدان امل�سببة للمر�ض يف ج�سم الإن�سان
ملدة ت�صل �إىل  15عام ًا ،ت�ضع �أنثى الديدان ما يقرب من  1000يرقة
يف اليوم ،وتُعرف با�سم امليكروفيالريا ،والتي تعي�ش يف اجل�سم ملدة عام
�أو عامني ،وت�سبب التهاب العني والنزيف وم�ضاعفات �أخرى ت�ؤدي يف
النهاية �إىل الإ�صابة بالعمى.
وقد مت �إحراز تقدم كبري يف مكافحة املر�ض بال�سيطرة على الذباب
الأ�سود .كما ميكن معاجلته بجرعة �سنوية من عقار �إنفرميكتني ،بيد �أن
العقار يقتل الريقات ،ولي�س الديدان التي ت�ضعها ،ولذلك يجب تناوله
ملدة خم�سة ع�شرة عام ًا .ويتطلب ذلك وجود حملة منظمة ذات ميزانية
كبرية ،ت�شمل بني �أع�ضائها منظمة ال�صحة العاملية وال�شركاء من �شتى
�أنحاء العامل.
وللم�ساهمة يف الق�ضاء نهائي ًا على مر�ض عمى الأنهار ونتائجه االجتماعية
واالقت�صادية املدمرة ،ينبغي الو�صول �إىل ماليني الأ�شخا�ص املتواجدين
يف املناطق املوبوءة كل عام ملدة خم�سة ع�شرة عام ًا ،و�إعطائهم قر�ص
واحد من العالج.
ت�ساهم م�ؤ�س�سة “نور دبي” بدور هام يف هذه امل�ساعي الدولية .فخالل
عامي  2008و ،2009ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة ،مب�ساعدة �شركائها� ،إي�صال
العالج �إىل ما يزيد على خم�سة ماليني �شخ�ص يف الكامريون و�إثيوبيا
ومايل و�أوغندا .كما جنحت يف تدريب عدد من موزعي الأدوية يزيد على
 150,000موزع ،بالإ�ضافة �إىل  16,900م�شرف على التوزيع .وقامت
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امل�صدر :م�ؤ�س�سة نور دبي

بحمالت دعائية با�ستخدام املن�شورات واللوحات الإعالنية و�إعالنات
ال�صحف والقم�صان.
بد�أت م�ؤ�س�سة “نور دبي” عملها يف العام  2008بهدف معاجلة مليون
�شخ�ص يعاين من �ضعف الب�صر على م�ستوى العامل .وهو عدد قد
جتاوزته بالفعل ا�ستناد ًا �إىل �إح�صاءات حديثة .وبالرغم من �أنها ت�أ�س�ست
يف الأ�صل كم�شروع ق�صري الأجل� ،إال �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
(رعاه اهلل) ،قد �أ�صدر مر�سوم ًا عام  2010بتحويلها من مبادرة �إىل
م�ؤ�س�سة “نور دبي” ،الأمر الذي �أتاح لها اال�ستمرارية والنمو يف �آن واحد.
وجتمع امل�ؤ�س�سة حالي ًا الأموال حلملة عمى الأنهار وتت�صل ب�صفة م�ستمرة
مبنظمة ال�صحة العاملية والوكالة الدولية ملكافحة العمى لإيجاد ال�سبل
التي متكنها من معاود �أن�شطتها يف هذا املجال .وبهذه الطريقة توا�صل
دولة الإمارات دورها العاملي يف الق�ضاء على مر�ض عمى الأنهار.

2010 نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة نور دبي خالل عام

54 ال ــ�ش ـكـل

áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG - »HO Qƒf á°ù°SDƒe
(2010 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e )

0.16

IOó©àe ∫hO
(»ŸÉY)
»JGQÉeEG ºgQO - áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
160,000
160,000

º«∏bE’ G
(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO
»∏µdG ´ƒªéŸG

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG - »HO Qƒf á°ù°SDƒe
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e ,äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe ájƒÄŸG áÑ°ùædG)
(%100.00) 0.16
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ملحوظات
 .1تعد �شركة � KPMGشبكة عاملية من املن�ش�آت املتخ�ص�صة يف توفري خدمات التدقيق وال�ضرائب واال�ست�شارات .لالطالع على مزيد من املعلومات ،ميكن
زيارة املوقع الإلكرتوين لل�شركة.www.kpmg.com :
 .2تعتمد مدى جودة عملية املراجعة التي جتريها �شركة  KPMGعلى بيانات امل�صدر الذي وفرته اجلهة �أو امل�ؤ�س�سة اخلريية املانحة .ومل تقم �شركة KPMG
وال مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة بالتحقق من دقة واكتمال بيانات امل�صدر الذي وفرته هذه اجلهات وامل�ؤ�س�سات املانحة ملكتب تن�سيق
امل�ساعدات اخلارجية للدولة .ال تتحمل �شركة � KPMGأي م�س�ؤولية لطرف �آخر عن مدى دقة البيانات الواردة يف التقرير.
 .3ت�ضم الدول امل�ؤهلة للح�صول على امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الدول ذات الدخل املرتفع لثالث �سنوات متالحقة قبل �أن تخ�سر ت�أهيلها للح�صول على
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
�	.4إن الإح�صائيات املوجودة حول امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات خالل عام  2010هي �أرقام تقديرية� .إن الإح�صائيات النهائية �سيتم
�إ�صدارها من قبل جلنة امل�ساعدات الإمنائية يف دي�سمرب  .2011كما �أن الإح�صائيات اخلا�صة بالدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات �سيتم تعديلها من
قبل وزارة ال�ش�ؤون الإقت�صادية ،وذلك عند توفر املعلومات الكاملة حول هذا اخل�صو�ص.
 .5الأمم املتحدة ،خطة الإغاثة واال�ستجابة والإنعا�ش املبكر لكارثة الفي�ضانات يف باك�ستان ،نوفمرب ،2010
.http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?MenuID=14569&Page=1903
وانظر كذلك جمموعة الأزمات الدولية ،باك�ستان :تفاقم �أزمة النازحني داخلي ًا� 16 ،سبتمرب ،2010
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/pakistan/B111-pakistan-the-worsening-idp-crisis.aspx
 .6الأمم املتحدة ،خطة اال�ستجابة الإن�سانية لباك�ستان  ،2010مراجعة ن�صف �سنوية،
http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?ParentID=14557&MenuID=14588&Page=1842
 .7برنامج الأغذية العاملي ،تعدد الأزمات ي�ضع اليمنيني بني فخ اجلوع والفقر املدقعhttp://www.wfp.org/countries/yemen ،
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،دليل التنمية الب�شرية – ترتيب الدول يف http://hdr.undp.org/en/statistics ،2010
. 8برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املوجز القطري لليمنhttp://www.undp.org.ye/y-profile.php ،؛
وانظر كذلك http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?MenuID=14659&Page=1930
 .9مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ( )UNHCRامل�صادمات يف �شمال اليمن تت�سبب يف وجود �أعداد �أكرث من النازحني.
,United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Clashes in southern Yemen spark new displacement
http://reliefweb.int/node/368771

تعجل بتقدمي امل�ساعدات ال�شتوية مع بطء عودة النازحني �إىل �شمايل اليمن� 22 ،أكتوبر ،2010
 .10مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،املفو�ضية ّ
http://www.unhcr.org/4cc168459.html
 .111وكالة �أنباء الإمارات بدء �أعمال ت�شييد "مدينة ال�شيخ خليفة ال�سكنية" يف اليمن� 17 ،أكتوبر  ،2010وكالة �أنباء الإماراتhttp://www.yemenon� ،
line.info/news-1568.html
 .12الأمم املتحدة ،خطة عمل الأمم املتحدة و�شركائها من �أجل ال�سودان للعام ،2010
http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?MenuID=14553&Page=1878
 .13مركز ر�صد النزوح الداخليhttp://www.internal-displacement.org/publications/global-overview-2010-africa-sudan.pdf ،
 .14االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،نداء عاجل ب�ش�أن في�ضانات ال�سودان� ،أكتوبر  – 2010فرباير ،2011
http://www.ifrc.org/docs/appeals/10/MDRSD00901.pdf
. 15برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،م�صر :املوجز القطري مل�ؤ�شرات التنمية الب�شرية؛ http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/EGY.
html

. 16برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،املوجز القطري جلمهورية م�صر العربيةhttp://www.undp.org.eg/Default.aspx?tabid=75 ،

. 17مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،نداء موحد لإنقاذ �أفغان�ستان ،2011
http://www.undp.org.eg/Portals/0/Homepage%20Art/2010_Sit%20Analysis_KDCFE_Arabic.pdf
مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية ،موجز بالعمليات القطرية ملكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية � – 2011أفغان�ستان،
 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486eb6وانظر �أي�ض ًا
http://www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/3E5B840FE3A6D72BC125786F003FF157/file/
Afghanistan+-+April+2011.pdf

. 18برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،م�ؤ�شرات التنمية الب�شريةhttp://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf ،؛ و�أنظر �أي�ض ًا
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghanistan-corruption-survey2010-Eng.pdf
 .19برنامج الأغذية العاملي ( ،)WFPن�شرة �سعر ال�سوق ،دي�سمرب ,WFP, Afghanistan Market Price Bulletin, December 2010
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp229176.pdf
�أنظر �أي�ض ًاhttp://ochaonline.un.org/afghanistan/AppealsFunding/CAP2011/tabid/5301/language/en-US/Default.aspx :
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 .20الآفاق االقت�صادية لأفريقيا ،نظرة عامة على �سي�شلhttp://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/east-africa/seychelles ،
الأمم املتحدة ،تقييم الأمم املتحدة القطري امل�شرتك جلزيرة �سي�شلhttp://un.intnet.mu/undp/docs/FINAL%20-%20Seychelles%20 ،
CCA%202006-2008%20main%20text.pdf
�	.21آنا بودين ،اخل�سائر االقت�صادية من عمليات القر�صنة البحرية ،دي�سمرب http://www.fiaweb.biz/wp-content/uploads/2011/02/ ،2010
AMUSA_The_Economic_Costs_of_Maritime_Piracy_Full_Report___2011_01_21.pdf

. 22وكالة �أنباء الإمارات ،الإمارات و�سي�شل توقعان اتفاق ًا بقيمة  15مليون دوالر ملحاربة القر�صنة وتنظيم عمليات ال�صيد 16 ،يوليو ،2010
http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1278055744390&pagename=WAM%2FWamLocEnews
%2FWAM_E_ArticleMailClient
 .23البنك الدويل ،املوجز ال ُقطري جلزر ال ُقمر
~http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/COMOROSEXTN/0,,print:Y~isCURL:Y
menuPK:349947~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:349937,00.html
� .24صندوق النقد الدويل ،التقرير ال ُقطري رقم http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1172.pdf ،11/72
 .25مبادرة �أك�سفورد للفقر والتنمية الب�شرية بجامعة �أك�سفورد ،املوجز ال ُقطري ،جزر ال ُقمر ،يوليو
http://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Comoros.pdf ،2010
 .26البنك الدويل ،املوجز ال ُقطري جلزر ال ُقمر ،املذكور �أعاله.
 .27برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير حول املغربhttp://www.pnud.org.ma/maroc.asp ،
 .28البنك الدويل ،املوجز ال ُقطري للمغرب،
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/MOROCCOEXTN/0,,menuPK:294549~pag
 ،ePK:141132~piPK:141107~theSitePK:294540,00.htmlاالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ،الفي�ضانات يف املغرب5 ،
دي�سمرب http://reliefweb.int/node/376945 ،2010
 .29وزارة املالية وال�ش�ؤون االقت�صادية يف تنزانيا ،التقرير ال�سنوي لتنفيذ الإ�سرتاتيجية الوطنية للنمو وتخفي�ض الفقر (مكوكوتا)
http://www.povertymonitoring.go.tz/WhatisNew/MAIR_BOOk_2010_FINAL.pdf ،2010 /2009
 .30برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،دليل التنمية الب�شرية :تنزانيا،
� http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/TZA.htmlأنظر �أي�ضاً
http://www.unicef.org/infobycountry/tanzania_statistics.html
 .31املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ل�شئون الالجئني ،النداء العاملي :جمهورية تنزانيا االحتادية http://www.unhcr.org/4cd926ea9.html
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امللحق الأول  -قائمة بالدول املتلقية للم�ساعدات من دولة الإمارات العربية املتحدة خالل  2010ح�سب
القارة وم�ستوى الدخل
القارة  /الإقليم  /الدولة

م�ستوى الدخل

�آ�سيا

املدفوع بالدرهم
1,481,716,532

ال�شرق الأق�صى

27,896,568

ال�صني

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

4,392,711

الفلبني

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

8,715,983

اليابان

عايل الدخل

25,000

اندوني�سيا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

6,285,178

تايالند

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

1,802,996

تيمور ال�شرقية

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

440,477

فيتنام

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

622,538

كمبوديا

منخف�ض الدخل

2,255,252

الو

منخف�ض الدخل

891,871

ماليزيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

501,652

منغوليا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

1,962,910

ال�شرق الأو�سط

919,116,840

االرا�ضي الفل�سطينية

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

362,282,318

االردن

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

57,638,277

البحرين

عايل الدخل

13,726,802

العراق

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

3,639,152

اململكة العربية ال�سعودية

عايل الدخل

1,002,065

اليمن

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

275,893,053

ايران

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

5,307,804

�سوريا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

61,357,507

عمان

عايل الدخل

89,803,732

لبنان

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

48,466,130

جنوب وو�سط �آ�سيا

501,091,814

�أذربيجان

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

1,808,440

�أرمينيا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

3,040,000

افغان�ستان

منخف�ض الدخل

80,075,364

املالديف

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

6,699,413

الهند

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

13,389,929

اوزبك�ستان

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

325,450

باك�ستان

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

310,672,430

بنغالدي�ش

منخف�ض الدخل

13,318,161

تركمان�ستان

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

760,455

�سريالنكا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

14,260,209

طاجيك�ستان

منخف�ض الدخل

5,820,774

امللحق الأول
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القارة  /الإقليم  /الدولة

م�ستوى الدخل

املدفوع بالدرهم

قرغيز�ستان

منخف�ض الدخل

738,814

كازاخ�ستان

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

49,329,856

ميامنار

منخف�ض الدخل

152,747

نيبال

منخف�ض الدخل

699,771

مناطق متعددة (�آ�سيا)
دول متعددة (�آ�سيا)

33,611,309

اخرى

�أفريقيا
�أفريقيا جنوب ال�صحراء

104

33,611,309
730,475,733
532,284,140

�إثيوبيا

منخف�ض الدخل

8,851,772

اريرتيا

منخف�ض الدخل

13,666,823

ال�سنغال

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

4,732,883

ال�سودان

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

213,398,979

ال�صومال

منخف�ض الدخل

16,457,317

الكامريون

منخف�ض الدخل

1,106,692

النيجر

منخف�ض الدخل

5,842,038

اوغندا

منخف�ض الدخل

13,056,987

بنني

منخف�ض الدخل

1,853,778

بوركينا فا�سو

منخف�ض الدخل

11,089,951

بوروندي

منخف�ض الدخل

862,448

ت�شاد

منخف�ض الدخل

3,891,563

تنزانيا

منخف�ض الدخل

25,854,570

توغو

منخف�ض الدخل

3,901,411

جزر القمر

منخف�ض الدخل

61,371,889

جمهورية افريقيا الو�سطى

منخف�ض الدخل

644,965

جمهورية الكونغو

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

106,641

جمهورية الكونغو الدميقراطية

منخف�ض الدخل

9,242,714

جنوب افريقيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

1,833,400

جيبوتي

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

14,520,084

رواندا

منخف�ض الدخل

1,994,277

زامبيا

منخف�ض الدخل

181,959

زمبابوي

منخف�ض الدخل

91,390

�ساحل العاج

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

3,055,983

�سوازيلند

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

73,600

�سرياليون

منخف�ض الدخل

4,887,025

�سي�شيل

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

64,124,397

غابون

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

110,640

غامبيا

منخف�ض الدخل

815,582

غانا

منخف�ض الدخل

6,634,649
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القارة  /الإقليم  /الدولة

م�ستوى الدخل

املدفوع بالدرهم

غينيا

منخف�ض الدخل

205,500

غينيا– بي�ساو

منخف�ض الدخل

98,000

غينيا اال�ستوائية

عايل الدخل

27,000

كينيا

منخف�ض الدخل

7,860,637

ليبرييا

منخف�ض الدخل

5,533,921

مايل

منخف�ض الدخل

12,870,460

مدغ�شقر

منخف�ض الدخل

381,930

مالوي

منخف�ض الدخل

18,155

موريتانيا

منخف�ض الدخل

8,330,338

موزامبيق

منخف�ض الدخل

1,066,189

ناميبيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

55,320

نيجرييا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

1,580,285

�شمال �أفريقيا

196,126,941

اجلزائر

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

23,351,864

املغرب

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

59,672,154

تون�س

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

4,426,880

م�صر

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

108,676,043

مناطق متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (�أفريقيا)

2,064,651

اخرى

الأمريكيتني
�أمريكا اجلنوبية

2,064,651
255,886,264
1,848,324

اكوادور

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

92,200

الأرجنتني

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

80,986

الربازيل

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

669,217

بوليفيا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

137,533

بريو

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

73,685

�شيلي

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

18,400

فنزويال

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

110,271

كولومبيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

666,032

�أمريكا ال�شمالية

224,326,825

الواليات املتحدة االمريكية

عايل الدخل

224,198,320

كندا

عايل الدخل

128,505

�أمريكا الو�سطى والكاريبي

29,711,115

ال�سلفادور

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

18,400

املك�سيك

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

676,171

�أنتيغوا وبربودا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

18,440

بليز

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

184,400

بنما

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

92,200

امللحق الأول
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القارة  /الإقليم  /الدولة

م�ستوى الدخل

املدفوع بالدرهم

جامايكا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

110,570

جمهورية الدومينكان

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

70,684

غرينادا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

73,760

نيكاراغوا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

55,320

هاييتي

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

28,153,460

هندورا�س

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

257,710

�أوروبا

124,767,927

�أ�سبانيا

عايل الدخل

1,929,291

ا�ستونيا

عايل الدخل

25,000

رو�سيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

175,579

البانيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

5,277,896

الربتغال

عايل الدخل

20,000

البو�سنة والهر�سك

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

8,549,332

اجلبل الأ�سود

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

0

ال�سويد

عايل الدخل

55,125

املانيا

عايل الدخل

3,193,651

اململكة املتحدة

عايل الدخل

556,725

اوكرانيا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

36,880

ايرلندا

عايل الدخل

1,175,783

�إيطاليا

عايل الدخل

553,565

بلجيكا

عايل الدخل

320,000

بلغاريا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

55,095

تركيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

94,549,685

جورجيا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

12,172

رومانيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

36,880

�سوي�سرا

عايل الدخل

683,905

فرن�سا

عايل الدخل

249,723

قرب�ص

عايل الدخل

193,549

كو�سوفو

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

6,696,522

مقدونيا

ال�شريحة العليا متو�سط الدخل

331,055

مولدوفا

ال�شريحة الدنيا متو�سط الدخل

90,515

�أوقيانو�سيا

823,099

�أ�سرتاليا

عايل الدخل

638,874

نيوزيلندا

عايل الدخل

184,225

عاملي
دول متعددة (عاملي)

اخرى

املجموع الكلي
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205,748,276

امل�ساعدات اخلارجية 2010

205,748,276
2,799,417,831

امللحق الثاين  -قائمة امل�ساعدات اخلارجية ح�سب اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية تو�ضح
املبالغ املقدمة لكل دولة خالل عام 2010
اجلهة املانحة  /الدولة
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
دول متعددة (عاملي)
هاييتي

امل�ساعدات احلكومية

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

17,787,184
16,133,434
1,653,750
1,001,937,917

اجلهة املانحة  /الدولة
�ساحل العاج
�سريالنكا
�سوريا
�سي�شيل

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

2,776,193
12,054,760
317,128
64,069,303

�أ�سبانيا

1,289,748

طاجيك�ستان

افغان�ستان

9,976,323

عمان

44,736,637

162,044,700

فيتنام

37,572

االردن

45,937,500

قرب�ص

193,549

البانيا

500,000

كو�سوفو

296,639

البحرين

88,412

الو

600,000

اجلزائر

34,845

لبنان

6,163,936

ال�سودان

22,203,460

ليبرييا

5,266,601

ال�صومال

2,856,482

م�صر

15,060

الفلبني

180,000

نيبال

594,000

الكامريون

589,888

هاييتي

7,646,131

املالديف

660,000

املانيا

608,640

امل�ست�شفي الإماراتي العاملي الإن�ساين
امليداين املتنقل

املغرب

3,740,666

النيجر

250,000

الهند

16,000

االرا�ضي الفل�سطينية

دول متعددة (عاملي)

جمعية ال�شارقة اخلريية
�إثيوبيا

3,673,000

25,000,000
25,000,000
64,282,039
232,000

االرا�ضي الفل�سطينية

6,775,839

اليمن

31,795,560

االردن

1,310,430

ايران

5,100,000

البحرين

20,000

214,942,165

الربازيل

47,000

80,000

اجلزائر

20,000

300,000

ال�سنغال

1,944,681

تنزانيا

1,194,000

ال�سودان

9,890,728

تون�س

1,851,560

ال�صومال

506,280

الواليات املتحدة االمريكية

باك�ستان
بنغالدي�ش
بنني

تيمور ال�شرقية
جزر القمر
جمهورية الكونغو الدميقراطية
جنوب �أفريقيا
جورجيا
دول متعددة (�آ�سيا)
دول متعددة (�أفريقيا)
دول متعددة (عاملي)

113,863,000

440,477

ال�صني

1,847,500

58,319,991

الفلبني

12,500

7,602,801

املالديف

153,000

160,000

املغرب

25,000

12,172

النيجر

2,376,400

الهند

6,845,141

33,611,309
2,004,651
131,243,057

الواليات املتحدة االمريكية

30,000

اليابان

25,000

امللحق الثاين
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اجلهة املانحة  /الدولة

5,242,780

اليمن

جمعية بيت ال�شارقة اخلريية

13,510,642

اندوني�سيا

166,000

�إثيوبيا

536,250

اوغندا

667,173

االرا�ضي الفل�سطينية

579,433

ايران

84,664

ال�صومال

1,522,242

�إيطاليا

20,000

الهند

2,490,718

باك�ستان

180,000

اليمن

1,487,824

بنغالدي�ش

3,744,397

اندوني�سيا

2,111,250

اوغندا

1,297,400

بنغالدي�ش

2,026,325

479,992

بنني

3,194,573

بوركينا فا�سو
بوروندي

422,922

تايالند

49,560

�سريالنكا

تركيا

20,000

كمبوديا

887,995

ت�شاد

208,600

لبنان

102,265

تنزانيا

42,000

ميامنار

152,747

توغو

825,400

تون�س

20,000

جمهورية الكونغو الدميقراطية

5,520

تايالند

122,250
193,943

جمعية دبي اخلريية
ا�ستونيا
االرا�ضي الفل�سطينية

30,592,370
15,000
1,518,448

69,000

البحرين

10,000

170,505

ال�سنغال

555,854

دول متعددة (�أفريقيا)

60,000

ال�صومال

180,960

�ساحل العاج

17,354

ال�صني

1,696,699

�سريالنكا

790,989

الفلبني

7,467,317

�سوريا

256,000

اليمن

333,745

�سرياليون

92,772

اوغندا

10,093,734

عمان

20,000

بنني

687,880

غانا

414,025

بوركينا فا�سو

220,000

غينيا

145,500

تايالند

458,745

قرغيز�ستان

169,000

توغو

338,050

كازاخ�ستان

119,750

�ساحل العاج

115,000

كينيا

144,500

�سرياليون

لبنان

1,080,618

مايل

25,000

م�صر

جنوب افريقيا
جيبوتي

موريتانيا

الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

غامبيا

1,529,534
424,000

11,912,748

غانا

1,117,200

غينيا

60,000

غينيا– بي�ساو

98,000

غينيا اال�ستوائية

27,000

42,000

نيجرييا

طاجيك�ستان

60,000

2,224,843

200,000

نيبال
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�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

اجلهة املانحة  /الدولة

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

اجلهة املانحة  /الدولة

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

اجلهة املانحة  /الدولة

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

كمبوديا

670,161

الأرجنتني

80,986

ليبرييا

212,000

الربازيل

475,377

موريتانيا

834,000

ال�سودان

74,811

نيجرييا

761,400

ال�صومال

55,320

�شركة اخلليج لل�صناعات الدوائية
(جلفار)
باك�ستان

�صندوق ابوظبي للتنمية

477,804
477,804
798,771,940

�أذربيجان

1,790,000

�أرمينيا

3,040,000

اريرتيا

13,530,000

افغان�ستان

57,372,260

االرا�ضي الفل�سطينية

73,460,000

االردن

4,070,000

البحرين

12,598,390

اجلزائر

17,901,850

ال�سودان

140,960,000

املالديف

3,980,000

املغرب

38,030,000

اليمن

89,026,450

باك�ستان
بوركينا فا�سو

73,460
5,170,000

تركيا

93,580,000

تنزانيا

22,740,000

تون�س

2,500,000

جيبوتي

12,300,000

�سوريا

57,980,000

عمان

43,040,000

لبنان

18,910,000

م�صر

86,719,530

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�إثيوبيا

10,253,314
165,660

�أذربيجان

18,440

�أ�سرتاليا

363,407

اكوادور

92,200

رو�سيا

175,579

ال�صني

419,672

الفلبني

129,080

الكامريون

134,519

املغرب

36,730

املك�سيك

211,616

اململكة املتحدة

162,197

النيجر

140,513

الهند

509,226

الواليات املتحدة االمريكية

55,320

اليمن

92,200

�أنتيغوا وبربودا

18,440

اندوني�سيا

454,984

اوزبك�ستان

55,320

اوغندا

54,253

اوكرانيا

36,880

باك�ستان

73,754

بلغاريا

55,095

بليز

184,400

بنغالدي�ش

69,482

بنما

92,200

بوليفيا

71,455

بريو

73,685

تايالند

18,365

تركيا

18,440

تنزانيا

112,871

تون�س

55,320

جامايكا

110,570

جزر القمر

110,190

جمهورية الدومينكان
جمهورية الكونغو الدميقراطية

70,684
239,536

جنوب افريقيا

36,880

جيبوتي

36,880

امللحق الثاين
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اجلهة املانحة  /الدولة
رومانيا

36,880

�إثيوبيا

459,375

زامبيا

147,520

اريرتيا

91,823

زمبابوي

91,390

�أ�سبانيا

345,863

�ساحل العاج

147,437

�أ�سرتاليا

275,468

�سريالنكا

199,431

ا�ستونيا

10,000

55,095

�سوريا

221,280

�سرياليون

افغان�ستان

4,226,145

االرا�ضي الفل�سطينية

8,341,000

طاجيك�ستان

36,880

االردن

183,645

عمان

55,095

البحرين

1,000,000

غابون

110,640

الربتغال

20,000

غانا

117,836

البو�سنة والهر�سك

183,645

غرينادا

73,760

اجلزائر

91,823

فنزويال

110,271

ال�سنغال

375,203

فيتنام

188,197

ال�سودان

569,562

كازاخ�ستان

36,880

ال�سويد

55,125

كمبوديا

92,185

ال�صومال

كندا

36,730

ال�صني

183,645

كولومبيا

666,032

العراق

785,000

كينيا

641,927

الفلبني

110,187

الو

53,320

املالديف

1,556,823

ليبرييا

55,320

املانيا

414,321

ماليزيا

409,877

املغرب

14,088,908

مدغ�شقر

381,930

اململكة املتحدة

4,350,645

168,598
110,250,000

مالوي

18,155

الواليات املتحدة االمريكية

منغوليا

92,200

اليمن

869,645

مولدوفا

16,965

اندوني�سيا

330,565

ناميبيا

55,320

اوزبك�ستان

160,000

نيبال

37,319

اوغندا

110,187

نيجرييا

128,855

�إيطاليا

183,645

نيكاراغوا

55,320

باك�ستان

نيوزيلندا

165,870

بلجيكا

320,000

هاييتي

17,149

بنغالدي�ش

639,546

257,710

بوروندي

417,500

تايالند

415,046

تركمان�ستان

760,455

تركيا

324,145

تنزانيا

293,832

هندورا�س

م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت ـ ات�صاالت
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية
الإمارات العربية املتحدة:

1,300,242
1,300,242

افغان�ستان
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�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

اجلهة املانحة  /الدولة

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

امل�ساعدات اخلارجية 2010

269,784,826

59,674,104

اجلهة املانحة  /الدولة
توغو

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)
417,500

اجلهة املانحة  /الدولة
الو

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)
176,108

91,823

لبنان

10,265

جنوب افريقيا

202,010

مايل

11,902,140

رواندا

417,500

موريتانيا

جزر القمر

�سريالنكا

91,823

�سوريا

1,146,000

�سوي�سرا

463,645

�سي�شيل

55,094

2,129,712

نيبال

373,907

هاييتي

6,071,730

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية

72,901,448

عمان

1,671,800

�إثيوبيا

5,177,085

غانا

459,375

اريرتيا

45,000

فرن�سا

183,645

�أ�سبانيا

293,680

فيتنام

359,969

افغان�ستان

كازاخ�ستان
كمبوديا
كينيا
الو

42,711,506

االرا�ضي الفل�سطينية

5,431,325
21,667,263

190,995

االردن

284,392

1,272,628

الربازيل

146,840

البو�سنة والهر�سك

256,970

62,444

لبنان

367,500

ال�سنغال

55,065

مايل

876,875

ال�سودان

1,493,840

م�صر

2,173,645

ال�صومال

55,759

موريتانيا

449,936

ال�صني

165,195

نيجرييا

183,645

العراق

157,750

هاييتي

3,300,000

الفلبني

262,918

46,074,735

املغرب

367,100

م�ؤ�س�سة دبي العطاء
االرا�ضي الفل�سطينية

1,369,221

اململكة العربية ال�سعودية

ال�سودان

3,512,648

اململكة املتحدة

2,100
110,130

النيجر

389,735

النيجر

1,146,078

الهند

1,102,050

الهند

297,116

اليمن

5,170,220

اليمن

2,388,191

باك�ستان

2,182,720

اندوني�سيا

110,130

بنغالدي�ش

4,586,390

اوزبك�ستان

110,130

جزر القمر

1,854,820

اوغندا

301,022

40,475

ايران

123,140

جيبوتي

835,721

�إيطاليا

110,130

زامبيا

34,439

باك�ستان

367,791

�سريالنكا

248,703

بنغالدي�ش

625,410

�سرياليون

3,929,356

كمبوديا

154,375

جنوب افريقيا

بوركينا فا�سو
بوروندي

1,866,281
22,026

امللحق الثاين
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اجلهة املانحة  /الدولة
بوليفيا

66,078

م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية

تايالند

167,030

تركيا

367,100

�إثيوبيا
افغان�ستان

13,352,780
271,000
1,511,469

تنزانيا

110,130

توغو

31,956

االرا�ضي الفل�سطينية

500,000

جمهورية الكونغو الدميقراطية

25,697

االردن

260,360

جيبوتي

783,978

ال�سودان

722,639

رواندا

27,899

العراق

1,854,027

�سريالنكا

73,420

اليمن

420,000

�سوريا

515,859

اندوني�سيا

1,519,185

�سوي�سرا

220,260

باك�ستان

1,055,124

�سرياليون

99,117

ت�شاد

11,000

عمان

235,200

جيبوتي

393,000

فرن�سا

66,078

�سوريا

373,825

قرغيز�ستان

33,039

�سرياليون

411,000

كازاخ�ستان

34,874

طاجيك�ستان

397,360

كندا

91,775

غانا

261,920
41,214

كو�سوفو

4,563,383

كمبوديا

كينيا

4,546,072

لبنان

318,947

لبنان

9,671,852

موريتانيا

280,710

مايل

66,445

هاييتي

2,750,000

ماليزيا

91,775

م�ؤ�س�سة نور دبي

160,000

دول متعددة (عاملي)

160,000

م�صر

5,427,934

منغوليا

1,870,710

موريتانيا

167,030

هيئة �آل مكتوم اخلريية
االرا�ضي الفل�سطينية

65,860,149
9,000

نيبال

88,545

االردن

47,660

نيوزيلندا

18,355

ال�سنغال

368,077

3,221,742

ال�سودان

14,196,318

ال�صومال

2,029,368

م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات للأعمال اخلريية
�إثيوبيا

14,696

االردن

124,514

الكامريون

املالديف

349,590

املانيا

الهند

310,865

املك�سيك

464,555

اململكة العربية ال�سعودية

999,965

اململكة املتحدة

115,800

1,516,611

بنغالدي�ش

895,125

دول متعددة (عاملي)

10,341

�سريالنكا

112

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

اجلهة املانحة  /الدولة

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)
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العراق

842,375
382,284

النيجر

2,170,690

1,198,512

اجلهة املانحة  /الدولة

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

اجلهة املانحة  /الدولة

�إجماىل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

اوغندا

514,725

النيجر

340,800

ايرلندا

1,175,783

الهند

1,818,813

�إيطاليا

239,790

اليمن

139,066,439

بنني

312,906

اندوني�سيا

بوركينا فا�سو

639,097

اوغندا

ت�شاد

1,547,041

باك�ستان

تنزانيا

789,476

بنغالدي�ش

30,000

توغو

788,062

بنني

73,000

جزر القمر

411,066

تايالند

572,000

جمهورية افريقيا الو�سطي

644,965

تركيا

240,000

جمهورية الكونغو

106,641

ت�شاد

2,124,922

جمهورية الكونغو الدميقراطية

1,353,160

تنزانيا

1,166,261

جنوب افريقيا

1,325,036

توغو

1,500,443

دول متعددة (عاملي)

27,963,159

جزر القمر

1,593,064
18,493
31,645,508

584,000

رواندا

1,548,878

غامبيا

391,582

دول متعددة (عاملي)

غانا

519,109

�سريالنكا

596,800

كينيا

1,255,510

�سوازيلند

73,600

م�صر

7,360

موزامبيق

1,066,189

نيجرييا

436,010

هيئة الهالل االحمر االماراتي
�إثيوبيا
افغان�ستان
االرا�ضي الفل�سطينية

364,148,700

جمهورية الكونغو الدميقراطية

�سوريا

3,165,501

713,600

�سرياليون

73,500

�شيلي

18,400

طاجيك�ستان

1,995,706

عمان

257,600

غانا

86,017,414

16,000

فيتنام

184,000
45,000
2,637,541
36,800

االردن

5,419,776

قرغيز�ستان

536,775

البانيا

4,777,896

كازاخ�ستان

6,426,846

10,000

كمبوديا

218,327

البو�سنة والهر�سك

8,108,717

كو�سوفو

1,836,500

اجلزائر

5,303,346

لبنان

11,840,747

18,400

م�صر

2,419,767

ال�سنغال

1,434,002

مقدونيا

331,055

ال�سودان

19,774,973

موريتانيا

3,351,751

ال�صومال

4,900,260

مولدوفا

73,550

ال�صني

80,000

نيجرييا

28,375

الفلبني

553,981

هاييتي

6,714,700

املغرب

3,383,750

البحرين

ال�سلفادور

املجموع الكلي

2,799,417,831

امللحق الثاين
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امللحق الثالث  -امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ح�سب الإقليم والقطاع خالل
عام 2010
الإقليم  /القطاع
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
�إدارة الديون

532,284,140
1,881,022

ال�شرق الأو�سط
الأعمال اخلريية

919,116,840
24,214,720

الأعمال اخلريية

45,745,735

البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

43,521,707

التعليم

التعليم

59,039,472

احلكومة واملجتمع املدين

احلكومة واملجتمع املدين

38,806,516

ال�سياحة

80,401,970

الزراعة

61,734,500

ال�صحة

15,766,967

ال�صحة

10,892,722

ال�صناعة

1,244,950

ال�صناعة

71,122

امل�ساعدات الإن�سانية

8,630,640

امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

118,148,922

املياه وال�صحة العامة

89,420,740

النقل والتخزين

22,740,000

تطوير البنية التحتية

28,372,000

حماية البيئة

3,279,044

ال�شرق الأق�صى

27,896,568

الأعمال اخلريية

16,161,655

البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

2,896,606

التعليم

1,171,258

احلكومة واملجتمع املدين

440,477

اخلدمات املالية وامل�صرفية

26,000

الزراعة

24,300

ال�صحة

509,969

امل�ساعدات الإن�سانية

1,728,291

امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

1,480,000

النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية
املياه وال�صحة العامة
تطوير البنية التحتية

1,428,560

1,857,880

�صيد الأ�سماك

الإمارات العربية املتحدة:

37,572

123,500

حماية البيئة
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�إجمايل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

الإقليم  /القطاع

�إجمايل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)

10,500

امل�ساعدات اخلارجية 2010

امل�ساعدات الإن�سانية
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

130,080,517
32,094,974
5,936,004

66,307,465
250,954,696

النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية
املياه وال�صحة العامة

35,908,520

النقل والتخزين

48,780,000

3,800

تطوير البنية التحتية

181,119,867

توليد الطاقة و�إمدادها

46,100,000

حماية البيئة

�أمريكا اجلنوبية
الأعمال اخلريية
امل�ساعدات الإن�سانية
حماية البيئة

�أمريكا ال�شمالية
الأعمال اخلريية
ال�صحة
حماية البيئة

�أمريكا الو�سطى والكاريبي

202,390
1,848,324
259,918
18,400
1,570,006
224,326,825
121,775
224,113,000
92,050
29,711,115

الأعمال اخلريية

250,000

التعليم

464,555

احلكومة واملجتمع املدين

5,459,768

ال�صحة

2,186,363

امل�ساعدات الإن�سانية

20,258,580

الإقليم  /القطاع
حماية البيئة

�أوروبا

�إجمايل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)
1,091,850
124,767,927

الإقليم  /القطاع
التعليم
احلكومة واملجتمع املدين

�إجمايل املبلغ املدفوع
( الدرهم الإماراتي)
5,456,615
236,666

الأعمال اخلريية

14,153,671

ال�صحة

البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

13,199,217

امل�ساعدات الإن�سانية

3,504,000

التعليم

110,130

امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

5,196,500

احلكومة واملجتمع املدين

502,360

امل�ساعدات الإن�سانية

144,013

النفقات داخل الدولة املتعلقة
بامل�ساعدات اخلارجية

امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

املياه وال�صحة العامة

740,000

النقل والتخزين

46,992,120

تطوير البنية التحتية

86,646,070

تطوير البنية التحتية

95,416,500

حماية البيئة

502,036

�أوقيانو�سيا

823,099

حماية البيئة
عاملي

18,566,690

34,845
2,998,600

92,050
205,748,276

الأعمال اخلريية

293,823

البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

حماية البيئة

529,277

التعليم

5,225,250

احلكومة واملجتمع املدين

4,410,116

ال�سيا�سات والربامج ال�سكانية

1,188,000

جنوب وو�سط �آ�سيا
الإت�صاالت

501,091,814
3,085,320

368,234

الأعمال اخلريية

76,652,791

ال�صحة

البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

16,924,064

القطاعات غري املخ�ص�صة/غري املحددة

التعليم

11,217,293

امل�ساعدات الإن�سانية

30,444,649

امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

58,928,983

النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية
النقل والتخزين

42,858,284

احلكومة واملجتمع املدين
ال�صحة
ال�صناعة
امل�ساعدات الإن�سانية
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
املياه وال�صحة العامة
النقل والتخزين

45,000
51,983,118
168,500
270,284,217
5,533,718
392,665
59,116,940

تطوير البنية التحتية

4,651,457

حماية البيئة

1,036,732

�شمال �أفريقيا
الإت�صاالت
الأعمال اخلريية
البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

196,126,941
367,100
6,944,670
19,091,015

توليد الطاقة و�إمدادها

مناطق متعددة (�آ�سيا)
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية

مناطق متعددة (�أفريقيا)
الأعمال اخلريية

احلكومة واملجتمع املدين
النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية
املجموع الكلي

50,110,680
60,788

367,300
11,785,992
33,611,309
33,553,589
57,720
2,064,651
60,000
1,954,300
50,351
2,799,417,831

امللحق الثالث
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امللحق الرابع � -أ  -قائمة بالتزامات دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام  2010م�صنفة ح�سب
اجلهة املانحة والدولة
ا�سم اجلهة املانحة والدولة

Funding Type

�صندوق ابوظبي للتنمية

املبلغ امللتزم بدفعه خالل 2010

( بالدرهم الإماراتي)

1,888,007,174

افغان�ستان
البحرين
م�صر
الأردن
كينيا
مالوي
مايل
اجلبل الأ�سود
املغرب
�سي�شل
ال�سودان
طاجيك�ستان
اليمن

738,586,674

منحة
قر�ض
قر�ض
قر�ض
قر�ض
قر�ض
قر�ض
قر�ض
قر�ض
منحة
منحة
قر�ض
منحة

امل�ساعدات احلكومية
االردن
لبنان
املغرب
دول متعددة  -عاملي
�سوريا

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
افغان�ستان

183,650,000
183,650,000
70,888,000
36,730,000
36,730,000
70,000,000
43,600,000
398,520,500
33,057,000
36,730,000
55,095,000
770,000
908,222,043
137,812,500

منحة
منحة
منحة
منحة
منحة

2,306,000
340,661,747
73,460,000
353,981,796
14,759,175
14,759,175

منحة

املجموع الكلي

2,810,988,392

امللحق الرابع  -ب  -قائمة بالتزامات دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام  2009واملدفوعات فى
عام  ،2010م�صنفة ح�سب اجلهة املانحة والدولة
نوع
التمويل

الدولة
�صندوق �أبوظبي للتنمية
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املبلغ امللتزم بدفعه
خالل 2009
( الدرهم الإماراتي)

القيمة املتبقية من
املبلغ املدفوع
الإلتزام الدرهم
خالل 2010
( الدرهم الإماراتي) الإماراتي)

افغان�ستان

منحة

55,095,000

17,446,750

37,648,250

بوركينا فا�سو

قر�ض

36,730,000

5,170,000

31,560,000

�إريرتيا

قر�ض

69,850,000

13,530,000

56,320,000

جزر املالديف

قر�ض

55,095,000

3,980,000

51,115,000

باك�ستان

منحة

6,795,050

73,460

6,721,590

االرا�ضي الفل�سطينية

منحة

128,555,000

73,460,000

55,095,000

تنزانيا

قر�ض

169,383,671

22,740,000

146,643,671

اليمن

منحة

459,125,000

83,156,720

375,968,280

الإمارات العربية املتحدة:

امل�ساعدات اخلارجية 2010

امللحق اخلام�س  -قائمة املجموعات وقطاعاتها
القطاعات

القطاعات الفرعية

االعمال اخلريية
الأعمال اخلريية

امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

�إدارة الديون
�إدارة الديون

البنية الأ�سا�سية واخلدمات الإقت�صادية
الإت�صاالت
اخلدمات املالية وامل�صرفية
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها

امل�ساعدات الإن�سانية
امل�ساعدات الإن�سانية

قطاعات الإنتاج
تطوير البنية التحتية
الزراعة
ال�سياحة
ال�صناعة
حماية البيئة
�صيد الأ�سماك

البنية الأ�سا�سية واخلدمات االإجتماعية
البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات
التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
ال�سيا�سات والربامج ال�سكانية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة

غري املخ�ص�صة/غري املحددة
القطاعات غري املخ�ص�صة/غري املحددة

النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات اخلارجية
النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات اخلارجية

امللحق اخلام�س
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امللحق ال�ساد�س  -قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية للم�ساعدات اخلارجية
القطاعات

القطاعات الفرعية

التعليم

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع التعليم

القطاعات

تطوير العاملني بقطاع ال�سكان وال�صحة الإجنابية

مرافق التعليم والتدريب
تدريب املعلمني

املياه وال�صحة العامة

التعليم االبتدائي

�إمدادات املياه وال�صحة العامة (الأنظمة الكبرية)

مهارات احلياة الأ�سا�سية لل�شباب والكبار
التعليم يف الطفولة املبكرة

�إمدادات املياه (الأنظمة الكبرية)

التعليم الثانوي

ال�صحة العامة (الأنظمة الكبرية)

التدريب املهني

�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية وال�صحة العامة الأ�سا�سية

التعليم العايل

�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية

التدريب التقني والإداري املتقدم

ال�صحة العامة الأ�سا�سية

خدمات الرعاية االجتماعية

تطوير �أحوا�ض الأنهار

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع التوظيف

�إدارة املخلفات والتخل�ص منها

الثقافة والرتفية

التعليم والتدريب فيما يخت�ص ب�إمدادات املياه وال�صحة
العامة

بناء القدرات الإح�صائية
مكافحة املخدرات

ال�صحة

ال�سيا�سات والربامج
ال�سكانية

الزراعة

تخفيف الآثار االجتماعية لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة
(الإيدز)

موارد الأرا�ضي الزراعية

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�صحة

موارد املياه املخ�ص�صة للزراعة

التعليم والتدريب الطبي

املدخالت الزراعية

الأبحاث الطبية

�إنتاج املحا�صيل الغذائية

اخلدمات الطبية

املحا�صيل ال�صناعية وحما�صيل الت�صدير

الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية

قطعان املا�شية

البنية التحتية الأ�سا�سية لقطاع ال�صحة

الإ�صالح الزراعي

التغذية الأ�سا�سية

تطوير البدائل الزراعية

مكافحة الأمرا�ض املعدية

التو�سع الزراعي

التثقيف ال�صحي

التعليم والتدريب على الزراعة

مكافحة املالريا

الأبحاث الزراعية

مكافحة ال�سل (الدرن)

اخلدمات الزراعية

تطوير العاملني باملجاالت ال�صحية

حماية النباتات ومكافحة الآفات
اخلدمات املالية املتعلقة بالزراعة

ال�سيا�سات الإدارية ال�سكانية

تنظيم الأ�سرة
مكافحة الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا مبا فيها مر�ض نق�ص
املناعة املكت�سبة (الإيدز)

118

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع الزراعة
التنمية الزراعية

التعاونيات الزراعية
اخلدمات البيطرية/تربية املا�شية

الرعاية ال�صحية الإجنابية

الإمارات العربية املتحدة:

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع املياه
احلفاظ على املوارد املائية

الأبحاث التعليمية

البنية الأ�سا�سية
االجتماعية واخلدمات

القطاعات الفرعية

امل�ساعدات اخلارجية 2010

الغابات والت�شجري

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع الغابات والت�شجري
تنمية الغابات
�أخ�شاب الوقود والفحم

القطاعات

�صيد الأ�سماك

حماية البيئة

القطاعات الفرعية
التعليم والتدريب بقطاع الغابات

حمطات الطاقة التي تعمل بالفحم

�أبحاث الغابات والت�شجري

حمطات الطاقة النووية

خدمات الغابات والت�شجري

املحطات الطاقة الكهرومائية

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع �صيد الأ�سماك

الطاقة احلرارية الأر�ضية

تطوير م�صائد الأ�سماك

الطاقة ال�شم�سية

التعليم والتدريب بقطاع �صيد الأ�سماك

طاقة الرياح

بحوث قطاع �صيد الأ�سماك

طاقة املحيطات

خدمات �صيد الأ�سماك

الكتلة البيولوجية

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع البيئية

التعليم والتدريب يف جمال الطاقة

حماية املحيط احليوي

�أبحاث الطاقة

التنوع احليوي

النقل والتخزين

الإت�صاالت

تطوير البنية التحتية

ال�صناعة

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع الت�صنيع

احلفاظ على املواقع

التنمية ال�صناعية

منع ومكافحة الفي�ضانات

تطوير امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

التعليم والتدريب البيئي

ال�صناعات الب�سيطة واحلرف اليدوية

الأبحاث البيئية

ال�صناعات الزراعية

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع النقل والتخزين

ال�صناعات القائمة على الأ�شجار

النقل الربي

�صناعات املن�سوجات ،اجللود وبدائلها

النقل بال�سكك احلديدية

ال�صناعات الكيماوية

النقل البحري

م�صانع املخ�صبات والأ�سمدة

النقل اجلوي

الأ�سمنت/اجلري/الل�صق

التخزين

ت�صنيع الطاقة

التعليم والتدريب بقطاع النقل والتخزين

�إنتاج العقاقري والأدوية

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع الإت�صاالت

ال�صناعات املعدنية الأ�سا�سية

االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية

ال�صناعات املعدنية غري احلديدية

الراديو/التليفزيون/ال�صحافة املطبوعة

ال�صناعات الهند�سية

تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

�صناعة معدات النقل

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع تطوير البنية التحتية

الأبحاث والتطوير التكنولوجي

التنمية احل�ضرية و�إدارتها
التنمية القروية
الإ�سكان منخف�ض التكلفة
توليد الطاقة و�إمدادها

القطاعات

القطاعات الفرعية

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع الطاقة

املوارد املعدنية والتعدين

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع املوارد املعدنية والتعدين
التنقيب عن املعادن وا�ستغاللها
الفحم
النفط والغاز

توليد الطاقة  -املوارد غري املتجددة

املعادن امل�شتقة من احلديد

توليد الطاقة  -املوارد املتجددة

املعادن التي ال يدخل يف تركيبها احلديد

نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها

املعادن واملواد الثمينة

توزيع الغاز

املعادن ال�صناعية

حمطات الطاقة التي تعمل بالبرتول

الأ�سمدة املعدنية

حمطات الطاقة التي تعمل بالغاز

املعادن غري البحرية

امللحق ال�ساد�س
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القطاعات

القطاعات الفرعية

اخلدمات املالية
وامل�صرفية

ال�سيا�سات الإدارية املالية

خدمات الأعمال

القطاعات

الإعالم والتدفق احلر للمعلومات
حقوق الإن�سان

امل�ؤ�س�سات املالية

منظمات وم�ؤ�س�سات دعم املر�أة

و�سطاء القطاع املايل الر�سميني

�إدارة و�إ�صالح نظم الأمن

الو�سطاء املاليني غري الر�سميني و�شبه الر�سميني

بناء ال�سلم املدين ،منع النزاعات وحلها

التعليم والتدريب على اخلدمات املالية وامل�صرفية

عمليات حفظ ال�سالم الدولية

خدمات دعم الأعمال التجارية وامل�ؤ�س�سات

�إعادة االندماج والرقابة على الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة

اخل�صخ�صة
ال�سيا�سات التنظيمية
التجارية

القطاعات الفرعية

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع التجارة

�إزالة الألغام الأر�ضية واملتفجرات من خملفات احلروب

ت�سهيل التجارة

حظر جتنيد الأطفال وت�سريحهم

اتفاقيات التجارة الإقليمية
مفاو�ضات التجارة متعددة الأطراف

امل�ساعدات ال�سلعية
والربامج العامة

دعم امليزانية العامة

التعديالت التجارية

برامج امل�ساعدات الغذائية وتوفري الغذاء

التعليم والتدريب يف جمال التجارة

دعم واردات ال�سلع الر�أ�سمالية

ال�سياحة

ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�سياحة

دعم واردات الب�ضائع وال�سلع العامة

امل�ساعدات الإن�سانية

الإيواء واملواد غري الغذائية
امل�ساعدات الغذائية

�إعفاء الديون

التعليم

تخفيف �أعباء الديون متعددة الأطراف

الزراعة

�إعادة اجلدولة و�إعادة التمويل

ال�صحة

مبادلة الديون لأغرا�ض التنمية

املياه وال�صحة العامة

مبادالت الديون الأخرى

مكافحة الألغام

�إعادة �شراء الدّين

خدمات الدعم والتن�سيق
الأمن واحلماية
الأعمال اخلريية

الربامج الثقافية واملو�سمية

املن�صرفات داخل الدولة
املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية

التكاليف الإدارية للجهات املانحة

التعليم الديني

تعزيز الوعي بالتنمية

املن�ش�آت الدينية

الدعم لالجئني يف دولة الإمارات العربية املتحدة

الرعاية االجتماعية
احلكومة واملجتمع املدين

�إدارة الديون

الإجراءات املتعلقة بالديون

ال�سيا�سات الإدارية للقطاع العام

القطاعات غري
املخ�ص�صة/غري املحددة

قطاعات غري حمددة

�إدارة املال العام
الالمركزية ودعم احلكومات الوطنية الفرعية
منظمات وهيئات مكافحة الف�ساد
التطوير الق�ضائي والقانوين
امل�شاركة الدميوقراطية واملجتمع املدين
االنتخابات
امل�ش ّرعون والأحزاب ال�سيا�سية
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للح�صول على قائمة كاملة ومف�صلة من القطاعات والقطاعات
الفرعية يرجى زيارة ocfa.gov.ae

