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�سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية لإمارة �أبوظبي ،رئي�س مكتب تن�سيق
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة
�سارت دولة الإمارات العربية املتحدة منذ ت�أ�سي�سها عام  1971على نهج الر�ؤية احلكيمة التي و�ضعها
م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه” ،الذي ر�أى �أن م�سرية التطوير
هي م�س�ؤولية تقع على عاتق كل مواطن.
مل تكن هذه الر�ؤية جمرد احتفاءٍ بالإجنازات اال�ستثنائية التي حققتها دولتنا يف العقود الأربعة املا�ضية ،بل تعدت ذلك لتكون الركيزة الأ�سا�سية
لكافة �أن�شطتنا على ال�ساحة العاملية .و�إننا �إذ نحمد اهلل على الرثوات الطبيعية والب�شرية التي ننعم بها� ،إال �أننا يف الوقت ذاته ،نحر�ص على
دول �أخرى ،كما ن�ضع ن�صب �أعيننا �أن ال يقت�صر دعم التطوير على تقدمي امل�ساعدات
حت ّمل م�س�ؤوليتنا يف لعب دو ٍر قيادي لتقدمي امل�ساعدات �إىل ٍ
لتمويل البنى التحتية فح�سب ،بل نحر�ص على �أن يتعدى ذلك لي�صل �إىل حد امل�ساهمة يف دعم رخاء وتطور الفرد يف املجتمعات ذات احلاجة.
وحيث �أن قيادتنا احلكيمة تدرك االرتباط الوثيق ما بني التقدم االجتماعي واالقت�صادي ،فهي قاعدتنا الأ�سا�سية التي ننطلق منها عند تقدمي
امل�ساعدات اخلارجية لدول العامل.
واليوم ي�سرين �أن �أقدم لكم تقرير امل�ساعدات اخلارجية لعام  ،2011والذي يعر�ض ما قدمته  34جهة مانحة وم�ؤ�س�سة �إن�سانية وخريية يف دولة
الإمارات على �شكل منح وقرو�ض بلغت  7.74مليار درهم ( 2.11مليار دوالر �أمريكي) ،مت تقدميها لدعم برامج تنموية وم�ساعدات خريية
وا�ستجابات �إن�سانية يف  128بلد ًا حول العامل .لقد ا�ستجابت دولة الإمارات ومواطنوها ال�شرفاء للأزمات الإن�سانية يف البلدان الأخرى ،وقدموا
الدعم بكافة �أ�شكاله املادية وغري املادية ،ف�ساهموا باحلد من معاناة ال�شعوب الأخرى يف زوايا الأر�ض الأربعة .كما عملت م�ؤ�س�ساتنا املانحة
على تقدمي الكثري للبلدان املحتاجة يف مبادر ٍة منها لدعم �أكرث طبقات املجتمع معانا ًة وتهمي�ش ًا ،وذلك من خالل ت�أمني امل�أوى والغذاء وال�صحة
لعي�ش حيا ٍة �أف�ضل.
والتعليم ،بهدف منحهم فر�صة ِ
لقد لعبت مبادراتنا التنموية يف بلدان العامل املختلفة دور ًا حموري ًا يف ت�شييد بنية حتتية �أ�سا�سية ،من طرق ومرافق مياه ومن�ش�أت ،لتعزيز
عملية التطور جلميع �سكان البلدان التي قدمنا لها م�شاريع الدعم .وحر�ص ًا منا كم�سلمني على تطبيق تعاليم ديننا احلنيف ،ف�إننا نحر�ص على
امل�ساهمة برثواتنا ملا فيه خري الآخرين ،ون�سعى �إىل م�ساعدة النا�س لي�صبحوا �أفراد ًا منتجني يف جمتمعاتهم ،لي�س فقط �ضمن حدود بلدنا ،بل
�إىل ما بعد حدودنا ،و�صو ًال �إىل بلدان نت�شارك معها التاريخ والر�ؤية اال�سرتاتيجية.
�إن هذا التقرير ،وهو الثالث من نوعه الذي �أعدّه مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ي�ستعر�ض بكل �شفافية
ودقة بيانات �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية يف عام  .2011وقد جاءت هذه امل�ساهمات ،والتي تعترب ال غنى عنها يف �أكرث من ن�صف بلدان العامل،
بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،وبدعم �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 حثيثة من الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
ختام ًا �أود �أن �أقدم �شكري اخلا�ص للجهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية ،على الفرق الذي حُتدثه يف كافة �أرجاء املعمورة،
ودعم لربامج الوقاية ال�صحية و�إر�سال فرق الإنقاذ �إىل املناطق التي عانت من كوارث
من ت�شييدٍ للمدار�س وامل�ست�شفيات والطرق واجل�سور ٍ
طبيعية مدمرة ،كما �أتوجه بتقديري العميق لتعاونهم مع مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة على توثيق جهود دولتنا الغالية يف امل�ساعدات
اخلارجية يف هذا التقرير .و�أخري ًا �أقدم عرفاين ال�صادق �إىل �شعب الإمارات الذي ومن خالل كرمه واهتمامه املخل�ص ملا فيه �صالح �شعوب هي
�أقل حظ ًا بالرثوات الطبيعية� ،ساعد على الوفاء بالتزامات �أمتنا ملبادرات امل�ساعدات التي نقدمها حول العامل.
مع وافر ال�شكر والتقدير،
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امللخ�ص التنفيذي
ُيعد تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام  2011هو التقرير الثالث من نوعه الذي ي�صدره مكتب
تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة .ويو�ضح هذا التقرير بيانات امل�ساعدات اخلارجية والقرو�ض التي قدمتها  34جهة مانحة
�إماراتية ،ومن بني هذه اجلهات  15جهة حكومية ،ولغر�ض هذا التقرير ّمت دجمها مع ًا حتت م�سمى “امل�ساعدات احلكومية”،
بالإ�ضافة �إىل  19جهة مانحة وم�ؤ�س�سة �إن�سانية وخريية �إماراتية ،قدمت جميعها بيانات تف�صيلية حول املنح والقرو�ض التي
قدمتها خالل عام .2011
ُيقدم هذا التقرير تف�صي ًال �أكرث من التقرير الذي �سبقه من حيث الأن�شطة التي تقوم بها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية
الإماراتية� .أو ًال ،يقدم معلومات �إ�ضافية حول الربامج الرئي�سية لكل جهة مانحة .ثاني ًا ،يقدم التقرير م�ستوى �آخر من التحليل
يتم تنفيذها ب�شكل مبا�شر� ،أو بالتعاون مع
من حيث الطريقة التي تقدم بها اجلهات املانحة امل�ساعدات ،وحتديد ما �إذا كان ّ
م�ؤ�س�سات حملية �أو ثنائية الأطراف� ،أو قامت بتقدمي منح مبا�شرة �إىل جهات حكومية �أخرى .ثالث ًا ،ميكن احل�صول على
البيانات املوجودة يف تقرير امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية مف�صلة ح�سب احلاجة من خدمة تتبع امل�ساعدات اخلارجية،
وهي قاعدة بيانات ت�ضم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية من عام � 2009إىل عام  ،2011وهي متوفرة على املوقع الإلكرتوين
للمكتب .ocfa.gov.ae
يقدم التقرير معلومات حول التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ب�شكل جديد ،مع الرتكيز على دول خمتارة مت
ت�صنيفها ح�سب الأقاليم ،بالإ�ضافة �إىل بيانات امل�ساعدات اخلارجية لعام  2011باملقارنة مع بيانات عامي  2009و.2010
يو�ضح التقرير بع�ض ميزات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية من خالل املقاالت التي تركز على برامج امل�ساعدات املوجهة
�إىل الأيتام ،وامل�ساعدات اخلريية املقدمة من اجلهات املانحة الإماراتية التي تدعم الروابط الدينية والثقافية بني �شعب دولة
الإمارات و�شعوب الدول الأخرى.

طريق باكو ،ب�أذربيجان .يقدم �صندوق �أبوظبي للتنمية الدعم مل�شروعات البنية التحتية من �أجل حت�سني جودة حياة ال�سكان املحليني( .امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

تعم �أ�صدقاءنا
“�إننا ن�ؤمن ب�أن خري الرثوة التي حبانا اهلل بها يجب �أن ّ
و�أ�شقاءنا”
املغفور له الـ�شـيـخ زايــد بـن �سـلـطــان �آل نـهـيــان،
م�ؤ�س�س دولة الإمارات “طيب اهلل ثراه”
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ويف عام  ،2011قامت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بتقدمي م�ساعدات مدفوعة بقيمة  7.74مليار درهم
�إماراتي ( 2.11مليار دوالر �أمريكي) يف �صورة منح وقرو�ض للربامج التنموية والإن�سانية واخلريية �إىل  128دولة حول
العامل .بالإ�ضافة �إىل التزام �صندوق �أبوظبي للتنمية بدفع مبلغ �آخر بقيمة  674.9مليون درهم �إماراتي ( 183.7مليون
دوالر �أمريكي) ل�صالح الربامج التنموية بعد عام .2011
واحتلت امل�ساعدات احلكومية املرتبة الأوىل ،حيث بلغت قيمة  5.97مليار درهم �إماراتي� ،أي ما يبلغ  %77من �إجمايل
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،يليها �صندوق �أبوظبي للتنمية والذي يعترب ثاين �أكرب جهة مانحة وقام بدفع مبلغ 782.3
مليون درهم �إماراتيّ .مت �إنفاق  6.86مليار درهم �إماراتي من �إجمايل امل�ساعدات على امل�شروعات التنموية والتي متثل ن�سبة
 %88.7من حجم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،بزيادة مقدارها  %210.2عن م�ساعدات عام  .2010كما ا�ستجابت
دولة الإمارات للأزمة الإن�سانية يف ليبيا من قبل فريق الإغاثة الإماراتي امل ّوحد ،و�ساهمت يف �إغاثة �ضحايا املجاعة يف
القرن الأفريقي ،و�آالف املت�ضررين من الفي�ضانات يف باك�ستان .و�إجما ًال ّمت تقدمي  625.3مليون درهم �إماراتي للم�ساعدات
الإن�سانية يف عام  ،2011وبزيادة مقدارها  %54.2عن عام  .2010و ّمت �إنفاق 253.1مليون درهم �إماراتي يف امل�ساعدات
اخلريية ،بزيادة مقدارها  %36.9عن امل�ساعدات املقدمة يف عام .2010
ويف عام ّ ،2011مت تقدمي نحو  5.17مليار درهم �إماراتي ( %66.8من �إجمايل امل�ساعدات) �إىل دول يف ال�شرق الأو�سط.
و 817.9مليون درهم �إماراتي �إىل جنوب وو�سط �آ�سيا ،و 465.3مليون درهم �إماراتي �إىل �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،و491.2
مليون درهم �إماراتي �إىل �شمال �أفريقيا .وح�صلت �سلطنة ُعمان على �أعلى ن�سبة م�ساعدات وهي بقيمة  3.68مليار درهم
�إماراتي ،ثم ح�صلت الأردن على م�ساعدات بقيمة  757.5مليون درهم �إماراتي ،تليها كازاخ�ستان التي ح�صلت على م�ساعدات
بقيمة  315.9مليون درهم �إماراتي.
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توثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية مع املنظمات الدولية
ا�ستمر مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة منذ �إن�شائه بتوثيق البيانات مع املنظمات الدولية املخت�صة بر�صد امل�ساعدات التنموية
والإن�سانية .وكما يف العام ال�سابق ،قدم املكتب ر�سمي ًا يف عام  2011البيانات اخلا�صة بامل�ساعدات الر�سمية لعام � 2010إىل �إدارة التعاون
الإمنائي مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECDبا�ستخدام نظام التوثيق اخلا�ص بلجنة امل�ساعدات الإمنائية .ووفق ًا ملعايري منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ،التي حت�سب ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية باملقارنة مع الدخل القومي الإجمايل ( ،)GNIفقد ح�صلت
دولة الإمارات على املرتبة رقم  26على م�ستوى العامل يف عام  2010بني الدول املانحة .وميكن االطالع على املزيد من التفا�صيل حول طريقة
احل�ساب يف الف�صل الأول  -ال�شكل الثاين.
كما يقوم املكتب بتوثيق امل�ساعدات الإن�سانية (وهي املعلومات املتعلقة با�ستجابة دولة الإمارات حلاالت الطوارئ الإن�سانية) مع خدمة التتبع
املايل التابعة للأمم املتحدة ( ،)FTSوهي عبارة عن قاعدة بيانات يتم حتديثها ب�صورة فورية حول اال�ستجابة الدولية للكوارث الإن�سانية ،ويتم
�إدارتها من قبل مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية التابع للأمم املتحدة .وبح�سب البيانات املوثقة مع خدمة التتبع املايلّ ،مت ت�صنيف دولة الإمارات
يف املرتبة  8بني �أكرب الدول املانحة للم�ساعدات الإن�سانية ما بني عامي  2009و�شهر مايو  ،2012عند ح�ساب امل�ساعدات كن�سبة من الدخل
القومي الإجمايل.

نظرة عامة على تقرير عام 2011

مـقـدمـــة

منذ �إ�صدار التقرير الأول للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف عام � ،2010أ�صبحت هذه التقارير جزء ًا مهم ًا من جهود
الدولة لتعزيز مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز مكانة دولة الإمارات كجهة مانحة رئي�سية على ال�ساحة الدولية
للم�ساعدات اخلارجية التنموية والإن�سانية.
وكما هو احلال بعد ن�شر التقارير ال�سابقة� ،أجرى مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة درا�سة للح�صول على �أراء وتعليقات
اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية واجلهات ذات العالقة حول تقرير امل�ساعدات اخلارجية لعام  ،2010بهدف
التعرف على الو�سائل التي ميكن من خاللها حت�سني م�ستوى التقارير امل�ستقبلية .وقد انعك�ست الدرو�س امل�ستفادة من هذه
الدرا�سة على هذا التقرير.
وبنا ًء على الدرا�سة ّمت �إدخال ثالثة تعديالت رئي�سية على تقرير عام :2011
 .1حتت العنوان “�أنواع امل�ساعدات” ،يتم تف�صيل �أن�شطة اجلهات املانحة ح�سب تنفيذها� ،إما ب�شكل مبا�شر� ،أو بالتعاون مع
م�ؤ�س�سات حملية �أو ثنائية الأطراف� ،أو منح مبا�شرة �إىل جهات حكومية �أخرى.
 .2يقدم الف�صل الثاين معلومات حول التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ب�شكل جديد ،مع ت�صنيفها ح�سب
الإقاليم ،بالإ�ضافة �إىل نظرة تف�صيلية لأن�شطة امل�ساعدات اخلارجية يف  9دول.
 .3ي�ضم الف�صل الرابع تف�صي ًال �أكرب حول ن�شاطات اجلهات املانحة الرئي�سية.
كما ي�شمل التقرير ثالثة جهات مانحة يتم �إدراجها للمرة الأوىل يف تقارير امل�ساعدات اخلارجية ،وي�ضم بيانات زودتها املدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية حول �أن�شطة جمع التربعات التي يتم �إجراءها يف دولة الإمارات من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية ،وقامت
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية بت�سهيل تنفيذها.
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ي�شمل هذا التقرير على ملخ�ص تنفيذي و�أربعة ف�صول رئي�سية وعدد ًا من املقاالت وامللحقات واجلداول الإح�صائية .ويقدم الف�صل الأول
�صورة عامة لقطاع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتي خالل عام  2011مقارنة ببيانات عامي  2009و .2010وي�ستعر�ض الف�صل الثاين التوزيع
اجلغرايف للم�ساعدات بالرتكيز على الأقاليم التي ّمت تقدمي فيها م�ساعدات مدفوعة ،ويركز على  9بلدان من البلدان املتلقية للم�ساعدات.
ويعر�ض الف�صل الثالث حتلي ًال مل�ساعدات دولة الإمارات على م�ستوى جمموعات القطاعات والقطاعات .ويغطي الف�صل الرابع اجلهات املانحة
وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية الرئي�سية.
منذ ن�شر تقرير “امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات لعام  ،”2010قام املكتب ب�إطالق خدمة تتبع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية (،)FATS
التي مت ّكن اجلهات املانحة الإماراتية من توثيق م�ساعداتها �إلكرتوني ًا ،ومت ّكن امل�ستخدمني من احل�صول �إلكرتوني ًا على البيانات التي ّمت ن�شرها
يف هذا التقرير بالإ�ضافة �إىل التقارير ال�سابقة التي �أ�صدرها املكتب ،وتف�صيل البيانات ح�سب طلب امل�ستخدمني.
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
�أ�صدر مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة يف عام  2011الن�سخة الأوىل من “�إطار توثيق امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية” وهو عبارة
عن ن�سخة معدلة من دليل “املعايري واملبادئ التوجيهية لتوثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية” .وقد ّمت تطوير هذه الن�سخة بالت�شاور مع منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDوخرباء التنمية املتخ�ص�صني يف الإح�صائيات التنموية لتتنا�سب مع خ�صو�صية �إطار قطاع امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتي واملعايري الدولية للتوثيق ،بهدف توحيد و�إيجاد معايري م�شرتكة عند توثيق �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية.
�إن امل�ضمون الرئي�سي لإطار التوثيق هو “خدمة تتبع امل�ساعدات اخلارجية” ،وهو نظام توثيق �إلكرتوين مبني ومعتمد على املعايري املحدثة لتوثيق
امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،بالإ�ضافة �إىل املالحظات الإر�شادية .ومن خالل ربط �إطار التوثيق الإماراتي �إىل تلك التي تتبعها امل�ؤ�س�سات
الدولية مثل منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية والأمم املتحدة ،ت�ساهم املعايري واملبادئ التوجيهية يف تعزيز مكانة دولة الإمارات كجهة مانحة
رئي�سية على ال�ساحة الدولية.
يتم مراجعة “�إطار توثيق امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية” ب�شكل م�ستمر بناء على تعليقات اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية
وال�شركاء الرئي�سيني ،وميكن االطالع عليه على موقع املكتب الإلكرتوين  . ocfa.gov.aeوفيما يلي �أدناه بع�ض امل�صطلحات الأكرث �شيوع ًا ذات
ال�صلة باملو�ضوع.
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امل�ساعدات املدفوعة وااللتزامات
كما هو احلال يف تقرير عام � ،2010سيتم التعامل مع م�صطلحي “امل�ساعدات املدفوعة” و”االلتزامات” ب�شكل منف�صل يف تقرير امل�ساعدات
اخلارجية الإماراتية لعام  ،2011وذلك لعر�ض �صورة وا�ضحة للم�ساعدات التي ّمت تقدميها وتلقيها خالل العام  .2011ويف حني �أن املحور
الرئي�سي للرتكيز يف هذا التقرير هو امل�ساعدات املدفوعة� ،إال �أنه يتم توثيق االلتزامات يف التقرير بطريقة م�شابهة لتلك التي يتم فيها توثيق
البيانات مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
يو�ضح امللحق الثالث االلتزامات خالل عام .2011
�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 موازنات 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.
م�صادر التمويل :حكومية وغري حكومية
يتم متويل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إما عن طريق املوارد احلكومية الر�سمية �أو عن طريق موارد غري حكومية .فامل�ساعدات احلكومية
تعني الأموال املقدمة من احلكومة االحتادية �أو احلكومات املحلية لدولة الإمارات� ،أو بقرار من حاكم الإمارة� ،أما امل�ساعدات غري احلكومية
فهي تلك الأموال املقدمة من مواطني ومقيمي الدولة �أو القطاع اخلا�ص من خالل امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية.
وينبغي حتديد م�صادر التمويل ب�صورة �صحيحة من �أجل معرفة وحتديد حجم امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية للدولة عند �إعداد التقارير التي
تقدم �إىل منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وعلى 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 م�ساعدات غري حكومية.
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.
فقد ت�أخذ املنح �شك ًال �سلعي ًا �أو خدمي ًا ،مثل تقدمي مركبات �أو خدمات متخ�ص�صي الرعاية ال�صحية .ويف هذه احلاالت ،يتم توثيق امل�ساعدات
بالقيمة النقدية املُعادلة لها.
فئة امل�ساعدات :تنموية و�إن�سانية وخريية
قام املكتب بالطلب من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بتحديد طبيعة امل�ساعدات التي ّمت تقدميها كم�ساعدات تنموية �أو �إن�سانية
�أو خريية ،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 واملدار�س .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 وحمايتهم �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 “اخلريية” �إىل امل�ساعدات املقدمة لغر�ض ثقايف �أو ديني مثل بناء امل�ساجد
وت�سيري رحالت احلج و�إقامة 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 �إطار توثيق امل�ساعدات اخلارجية 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 والتنموية واخلريية 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.
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�أنواع امل�ساعدات
من �أجل التعرف ب�شكل �أكرث تف�صي ًال ومعمق ًا على الطريقة التي تقدم بها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية امل�ساعداتّ ،مت
ا�ستعرا�ض م�ستوى جديد من التحليل يف هذا التقرير .خالف ًا للت�صنيف املب�سط الذي ّمت يف التقارير ال�سابقة للم�ساعدات كثنائية ومتعددة
الأطراف ،وحتت عنوان “قنوات التوزيع”ّ ،مت ت�صنيف بيانات م�ساعدات عام  2011يف  6قنوات حتت م�سمى “�أنواع امل�ساعدات”:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

امل�ساعدات ثنائية الأطراف �إىل احلكومات :وهي امل�ساعدات املقدمة ب�شكل مبا�شر �إىل احلكومات.
امل�ساعدات غري املخ�ص�صة �إىل املنظمات متعددة الأطراف :وهي م�ساعدات غري خم�ص�صة يتم تقدميها �إىل امليزانيات الرئي�سية
للمنظمات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.
امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف :هي امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات متعددة الأطراف يف دولة حمددة �أو برنامج
معني �أو م�شروع معني.
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية :هي امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية �سواء كانت �أو مل تكن
خم�ص�صة �إىل دولة حمددة �أو م�شروع معني.
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين :هي امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف دولة التنفيذ.
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر :هي م�شاريع اجلهات املانحة التي يتم تنفيذها ب�شكل مبا�شر �أو عن طريق تعيني مقاول.

م�ستويات التحليل :الدول واملناطق والقطاعات
ي�شمل هذا التقرير عر�ض ًا تف�صيلي ًا للبيانات بح�سب الدول و املناطق و اجلهات املانحة وقطاعات الأن�شطة .ويحتوي امللحق الثاين على قائمة
كاملة بامل�ساعدات ح�سب الإقليم والقطاع .و�سوف يتم التطرق بقدر �أكرب من التف�صيل �إىل  9دول خمتارة و� 5أقاليم خالل الف�صل الثاين.
ولت�سهيل عملية ت�سجيل البيانات لدى منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وخدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة ،فقد ّمت حتديد القطاعات
والقطاعات الفرعية اخلا�صة بالأن�شطة ،مبا يتما�شى مع ما هو متعارف عليه لدى هذه املنظمات الدولية ،وقد ّمت جمع القطاعات يف جمموعات
حتى يت�سنى املقارنة ما بني �سنة و�أخرى .هناك  10جمموعات للقطاعات مذكورة يف هذا التقرير على النحو التايل (�إن القطاعات امل�شمولة يف
كل جمموعة مذكورة بني قو�سني) :امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة ،والبنية التحتية االجتماعية واخلدمات (التعليم ،احلكومة واملجتمع
املدين ،ال�صحة ،ال�سيا�سات ال�سكانية ،برامج ال�صحة الإجنابية ،البنية التحتية االجتماعية واخلدمات ،املياه وال�صحة العامة) ،وقطاعات
الإنتاج (الزراعة ،ال�صناعة ،تطوير البنية التحتية ،ال�سياحة) ،وامل�ساعدات الإن�سانية ،البنية التحتية االقت�صادية واخلدمات (االت�صاالت،
توليد الطاقة و�إمدادها ،النقل والتخزين) ،وامل�ساعدات اخلريية ،وحماية البيئة ،والنفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات اخلارجية،
و�إدارة الديون ،وامل�ساعدات غري املخ�ص�صة /غري املحددة.

املنهجية
تلقى مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة بيانات امل�ساعدات اخلارجية البالغ عددها �أكرث من � 1800سجل من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات
اخلريية الإماراتية والتي و�صل عددها �إىل  34جهة مانحة وم�ؤ�س�سة خريية �إماراتية .مع العلم �أنه ّمت �إدراج امل�ساعدات املقدمة من احلكومة
االحتادية �أو احلكومات املحلية لدولة الإمارات حتت م�سمى واحد هو “امل�ساعدات احلكومية” ،والتي ت�ضم بيانات مقدمة من  15جهة ودائرة
حكومية.
قام املكتب بالتحقق من البيانات و�صياغتها وت�صنيفها وفق ًا للتعريفات املذكورة �آنف ًا 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  2011تعترب القيمة الإجمالية للأن�شطة التي �أبلغت عنها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية خالل
العام  ،2011كما هو مبني يف ال�شكل رقم  2يف الف�صل الأول.
كما هو احلال يف التقارير ال�سابقة ،تعاقد املكتب مع �شركة  1KPMGلتكون 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 .وقامت �شركة  KPMGب�إجراء هذا التدقيق ورفع
التو�صيات التي نفذها املكتب قبل االنتهاء من التوثيق النهائي للبيانات.2
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عندما ّمت ا�ستالم البيانات من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية وجمعها وحتليلها ،قام املكتب بتح�ضري هذه البيانات لتقدميها
�إىل جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية حول الأن�شطة امل�ؤهلة ل�شملها �ضمن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
لدولة الإمارات .ومن �أجل �أن تكون هذه الأن�شطة م�ؤهلة للتوثيق ،يجب �أن تكون مرتبطة بامل�ساعدات املدفوعة خالل العام ،و�أن تكون قد قدمت
�إىل الدول ذات الدخل املنخف�ض� ،أو متو�سطة الدخل من ال�شريحة الدنيا� ،أو متو�سطة الدخل من ال�شريحة العليا ،و�أن تقع �ضمن تعريف
جلنة امل�ساعدات الإمنائية .3يحتوي ال�شكل رقم  1على قائمة كاملة ت�ضم الفروقات بني امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية وامل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية لدولة الإمارات ح�سب ت�صنيف جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وحني يتم قبول امل�ساعدات
املقدمة من الدولة من قبل جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،يتم ن�شر البيانات ومقارنتها بالدخل القومي الإجمايل ( ،)GNIمن �أجل �إ�صدار الن�سبة
اخلا�صة بامل�ساعدات الإمنائية الر�سمية مقارنة بالدخل القومي الإجمايل للعام ،ما يحدد ترتيب الدولة بني الدول املانحة على ال�ساحة الدولية.4

مـــقـــــال

1

با�ستثناء الأ�شكال الواردة يف الق�سم الأول ،والتي تقارن مابني �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات وبني امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
لدولة الإمارات ،وكذلك املقارنة بني �أرقام عام  2009و 2010و .2011فجميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير تتعلق بالتعريف الوا�سع
للم�ساعدات اخلارجية اخلا�صة بدولة الإمارات العربية املتحدة خالل .2001

ال�شكل  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.
كيفية توثيق امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ()ODA

كيفية توثيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة

يتم توثيق امل�ساعدات احلكومية (الر�سمية) وغري احلكومية
يتم توثيق امل�ساعدات احلكومية (الر�سمية) املدفوعة
املدفوعة
ال يتم توثيق املبالغ امل�سددة من القرو�ض
يتم توثيق املبالغ امل�سددة من القرو�ض
يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الديني �أو الثقايف كم�ساعدات
ال يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الديني �أو الثقايف
خريية
يتم توثيق امل�ساعدات املقدمة للدول امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات يتم توثيق امل�ساعدات املقدمة جلميع الدول (بغ�ض النظر عن
م�ستوى الدخل)
�إمنائية ر�سمية فقط (بنا ًء على الدخل القومي الإجمايل)

الالجئون الليبيون ي�صلون �إىل خميم الإغاثة الإماراتي الذي �أقامه وي�شرف عليه فريق الإغاثة الإماراتي املوحد يف ر�أ�س
جدير على اجلانب التون�سي من احلدود الليبية التون�سية( .امل�صدر :فريق الإغاثة الإماراتي املوحد)

فريق الإغاثة الإماراتي امل ّوحد:
الأزمة الإن�سانية الليبية

يف فرباير  ،2011ت�سببت اال�ضطرابات يف خمتلف �أنحاء ليبيا يف وقوع ا�شتباكات عنيفة ،مما �أدى �إىل حدوث �أزمة �إن�سانية خطرية .وخالل
�أ�سابيع �إ�ستهلكت خمزونات الأدوية والوقود والغذاء ب�صورة كبرية يف املراكز احل�ضرية بالبالد .حيث ف ّر �أكرث من مليون �شخ�ص من منازلهم،
وعرب مئات الآالف احلدود �إىل كل من تون�س وم�صر والنيجر.
كانت الأزمة الإن�سانية الليبية احلافز الرئي�سي لل�شروع يف تنفيذ مبادرة جديدة تتعلق با�ستجابة دولة الإمارات حلاالت الطوارئ الإن�سانية .ففي
 25فرباير� ،أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،اجلهات املانحة الإماراتية العاملة يف جمال الإغاثة
الإن�سانية بت�شكيل مبادرة �إن�سانية م�شرتكة ،لتوحيد اجلهود الإماراتية حتت م�سمى “فريق الإغاثة الإماراتي املوحد” مل�ساندة الإ�شقاء الليبني.
من�سقة �ساهم فيها كل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
نتجت عن هذه املبادرة جهود ّ
وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ،بالإ�ضافة
للدعم احلكومي .قدمت هذه امل�ؤ�س�سات جمتمعة م�ساعدات بقيمة �إجمالية  248.1مليون درهم �إماراتي ( 67.5مليون دوالر �أمريكي) ا�ستجاب ًة
للأزمة الإن�سانية الليبية ،ودعم الالجئني على احلدود الليبية التون�سية و الليبية امل�صرية.
ويف بداية مار�س قامت �سفينتي �شحن متوجهة �إىل ميناء بنغازي وحتت �إطار امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية/الرتكية امل�شرتكة من هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي والرتكي ،بنقل م�ستلزمات طبية و�أدوية ومعدات ومواد غذائية وغري غذائية ومطبخني وخمبزين متنقلني بقدرة �إنتاجية تبلغ
 10,000رغيف خبز يومي ًا .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أر�سل فريق الإغاثة الإماراتي املوحد م�ساعدات �إ�ضافية عبارة عن طائرتني حتمالن مواد
�إغاثية متنوعة.
ويف ذروة الأزمة� ،أن�ش ْا فريق الإغاثة الإماراتي املوحد خم ّيمات لالجئني وم�ست�شفيات على احلدود امل�صرية والتون�سية يف ر�أ�س اجدير والزنتان
والذهيبة وال�س ّلوم لتوفري امل�أوى لأكرث من � 27,000شخ�ص نازح وخدمات طبية لأكرث من  16,000مري�ض .كما قام الفريق بت�أجري منازل
للأ�سر الليبية و�ساعد �أكرث من  3,000عامل من العودة �إىل بلدانهم الأ�صلية.
ومن �أجل م�ساعدة املجتمعات املحلية التي ا�ستقبلت �أعداد كبرية من الفارين من ليبيا ،قدم فريق الإغاثة الإماراتي املوحد م�ساعدات مالية
و�إمدادات طبية للم�ست�شفيات التون�سية يف الذهيبة وتطاوين وبن قردان ورمادة ،بالإ�ضافة لدعم الأ�سر التي ا�ست�ضافت ه�ؤالء الالجئني .ويف
ليبيا نف�سها قامت البعثة الإن�سانية الإماراتية بتو�صيل وقود الديزل و�سيارات الإ�سعاف ،ودع ّمت الهياكل ال�صحية واملحلية والوطنية يف م�صراتة
ور�أ�س النوف والزنتان ور�أ�س جدير و�أجدابيا.
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ال ـفــ�صـ ــل

1

نظرة عامة على امل�ساعدات
اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة لعام 2011
م�ساعدات دولة الإمارات العربية املتحدة يف �أرقام

قدمت دولة الإمارات خالل عام  ،2011م�ساعدات مدفوعة بقيمة �إجمالية  7.74مليار درهم �إماراتي ( 2.11مليار دوالر
�أمريكي) يف �صورة منح وقرو�ض ل�صالح برامج التنمية وامل�ساعدات الإن�سانية واخلريية �إىل  128دولة حول العامل .بالإ�ضافة
لهذا ،التزمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بتقدمي م�ساعدات �أخرى تقدر بنحو  674.9مليون درهم
�إماراتي ( 183.7مليون دوالر �أمريكي )5ل�صالح برامج التنمية التي �سيتم تنفيذها بعد .2011
ويف حني �أن هذا التقرير هو ا�ستعرا�ض لأن�شطة امل�ساعدات اخلارجية لعام � ،2011سيتم التمييز عند الإمكان ،ما بني �أرقام
امل�ساعدات اخلارجية وبني امل�ساعدات التي ميكن توثيقها باعتبارها م�ساعدات �إمنائية ر�سمية يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية
التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وذلك باملقارنة مع حجم امل�ساعدات يف عامي  2009و 2010و .2011مع
مالحظة �أن الأرقام الواردة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية مقدمة من دولة الإمارات لعام  2011هي تقديرات �أولية.

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

ازدادت ن�سبة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املدفوعة يف عام  2011بن�سبة  %176.2عن عام  .2010وبينما قامت
بع�ض اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بزيادة م�ساعداتها باملقارنة مع العام ال�سابق� ،إال �أن الزيادة يف
حجم امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات يعود بالأ�سا�س �إىل زيادة بحجم امل�ساعدات احلكومية ب�ستة �أ�ضعاف عن العام
ال�سابق .وكانت منطقتي ال�شرق الأو�سط وجنوب وو�سط �آ�سيا هما �أكرب املتلقني للم�ساعدات من هذه الن�سبة ،حيث ح�صلوا
على  %77.4من احلجم الإجمايل للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف عام  ،2011وهي ما ن�سبته  %321.4زيادة عن
امل�ساعدات املقدمة �إليهم يف عام .2010
طالب باك�ستاين� ،أحد امل�ستفيدين من العمل الذي يقدمه امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان( .امل�صدر :امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان)

يف عام � ،2011أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية مبلغ �إجمايل بقيمة
 218.0مليون درهم �إماراتي على م�شروعات التعليم يف  56دولة.
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يف عام  ،1970مررت اجلمعية العامة للأم املتحدة قرار ًا يحث الدول املانحة على امل�ساهمة بن�سبة  %0.7من قيمة ناجتها
القومي ( )GNIالإجمايل 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 .وقد �أ�صبح هذا املقيا�س الآن هو املعيار
املقبول ،على م�ستوى العامل ،ليكون هو الو�سيلة التي يتم بوا�سطتها مقارنة م�ستويات امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة من
الدول املختلفة .ويف الأعوام  2008و 2009و 2010جتاوزت خم�س دول فقط الن�سبة امل�ستهدفة ( %0.7وهي الدمنارك
ولوك�سمبورج وهولندا والرنويج وال�سويد).6
ميكن ت�سجيل نحو  3.04مليار درهم من احلجم الإجمايل للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية لعام  2011كم�ساعدات �إمنائية
ر�سمية مع جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .7ويبلغ التقدير احلايل لقيمة امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية  /الدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات لعام  2011حوايل .%0.22
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ال�شكل  2جمموع امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة

نوع امل�ساعدة
÷á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸG - á«FÉ‰E’G äóYÉ°ùŸG áæ
)(2011-2009 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG
)(2011-2009 »JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
7.74

3.85

4.70
2.80
2009

2010

0.54 πNódG øe ájƒÄŸG

0.30

0.62

áÑ°ùædÉH äGóYÉ°ùŸG
‹ÉªLE’G »eƒ≤dG

امل�ساعدات املدفوعة
مليار درهم �إماراتي
مليار دوالر �أمريكي

3.04

2.14
2011

2009

2010

2011

0.36 πNódG øe ájƒÄŸG

0.17

0.22

áÑ°ùædÉH äGóYÉ°ùŸG
‹ÉªLE’G »eƒ≤dG

2009

2010

2011

4.70

2.80

7.74

1.28

0.76

2.11

امل�ساعدات املدفوعة
مليار درهم �إماراتي
مليار دوالر �أمريكي

امل�ساعدات ثنائية الأطراف �إىل احلكومات
امل�ساعدات غري املخ�ص�صة �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر

2009

2010

2011

3.85

2.14

3.04

1.05

0.58

0.83

مف�صل يف املقدمةّ ،مت ا�ستعرا�ض م�ستوى جديد من التحليل يف هذا التقرير من �أجل التعرف ب�شكل مف�صل ومعمق على
كما تـ ـ ّـم ذكره ب�شكل ّ
الطريقة التي تقدم بها اجلهات املانحة الإماراتية امل�ساعدات اخلارجية .حيث �أن بيانات عام  ،2011يتم ت�صنيفها �إىل  6فئات للم�ساعدات،
يف حني كانت التقارير ال�سابقة ت�صنف امل�ساعدات �إىل ثنائية ومتعددة الأطراف.
ح�صلت امل�ساعدات الثنائية الإماراتية على ما ن�سبته  %60.1من احلجم الكلي للم�ساعدات املدفوعة يف عام  .2011وكانت الن�سبة الكربى
الثانية للم�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر من قبل اجلهات املانحة الإماراتية ،حيث �أن �أكرث من ثلثي اجلهات املانحة الإماراتية قدمت م�ساعداتها
بهذه الطريقة.
ّمت تو�صيل ما ن�سبته  %5.7من امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف عام  2011من خالل الهيئات الإقليمية والدولية� ،سواء كم�ساهمات �إىل
امليزانيات الرئي�سية للدول امل�ستفيدة �أو كم�ساعدات خم�ص�صة �إىل م�شروع/دولة معينة .وبالرغم من �أن ن�سبة امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات
ثنائية الأطراف واملنظمات غري احلكومية الدولية مقارنة باحلجم الإجمايل للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية انخف�ضت يف عام  2011عن
عام � ،2010إال �إن حجم امل�ساعدات من خالل هذه القنوات ازدادت يف عام  443.9( 2011مليون درهم �إماراتي) بن�سبة  %37.0عن عام
 324.1( 2010مليون درهم �إماراتي).

%31.68 %32.97

á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG
)(2011-2009 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

%11.73
%0.33

%2.79

%1.22

2009

á«FÉæK äGóYÉ°ùŸG
äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G
á°ü°üîŸG ÒZ äGóYÉ°ùŸG
±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG
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%3.17

%7.29
%1.10
2010

iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG
äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG
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%0.73

2011

á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ
ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

1.49

1.31

1.94

÷á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸG - á«FÉ‰E’G äóYÉ°ùŸG áæ
)(2011-2009 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

0.54
)(%6.97
0.44
)(%14.47

0.35
)(%7.40

منحة
قر�ض

%2.27 %2.74

1.55

0.84

0.70

0.35
)(%9.09

نوع التمويل

%9.10

0.06

0.03

0.06
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IóYÉ°ùŸG ´ƒf Ö°ùM áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG
)(2011-2009 ,äGóYÉ°ùŸG ºé◊ ájƒÄŸG áÑ°ùædÉH

%29.98

0.13

0.20

0.18

ويف عام  ،2011زادت امل�ساعدات التي ّمت تقدميها على �شكل منح بن�سبة  %208.3عن عام  ،2010ونحو  %65.6عند مقارنتها مع عام
� .2009أما بالن�سبة للم�ساعدات على هيئة قرو�ض فقد ازدادت بن�سبة  %15.6عند مقارنتها مع عام  ،2010وبن�سبة  %55.2عند مقارنتها
مع بيانات عام .2009

2009

%25.03

0.02

0.09

0.21

�أثناء توثيق القيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات ،ال يقوم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة بخ�صم املبالغ امل�سددة
خالل العام الذي يتم عمل التقرير له من قيمة القرو�ض املقدمة خالل الأعوام ال�سابقة� .أما بالن�سبة للم�ساعدات التي يتم توثيقها يف جلنة
امل�ساعدات الإمنائية ،فيتم خ�صم املبالغ امل�سددة منها.

ال�شكل  3امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدات

%46.72

1.46

0.33

4.65

قدمت دولة الإمارات من بني  7.74مليار درهم �إماراتي كم�ساعدات خارجية يف عام  ،2011نحو  7.20( %93.0مليار درهم �إماراتي) على
هيئة منح .كما ّمت تقدمي ما مقداره  539.6مليون درهم �إماراتي كم�ساعدات مدفوعة على هيئة قرو�ض ذات امتيازات حمددة من قبل �صندوق
�أبوظبي للتنمية .ومن بني امل�ساعدات التي ّمت االلتزام بها من قبل ال�صندوق �إىل  8دول لتقدميها يف ال�سنوات الالحقة %94.8 ،كانت على
هيئة قرو�ض ذات امتيازات حمددة.

0.47
)(%21.96

7.20
)(%93.03

0.47
)(%16.66

4.35
)(%92.60

%60.13

2009

2010

ج .املنح والقرو�ض

ب .فئات امل�ساعدات

%31.01

امل�ساعدات املدفوعة  -مليار درهم �إماراتي

2011

3.50
)(%90.91
1.67
)(%78.04

2.34
)(%83.34

áëæe

2010

2.60
)(%85.53

¢Vôb

2011

2009

امل�ساعدات املدفوعة  -مليار درهم �إماراتي
2009

2010

2011

4.35

2.34

7.20

0.35

0.47

0.54

نوع التمويل
منحة
قر�ض

áëæe

2010

¢Vôb

2011

امل�ساعدات املدفوعة  -مليار درهم �إماراتي
2009

2010

2011

3.50

1.67

2.60

0.35

0.47

0.44

د .امل�ساعدات التنموية والإن�سانية واخلريية

كما هو احلال يف عام  2009و ،2010ذهبت معظم امل�ساعدات اخلارجية يف عام  )%88.7( 2011ل�صالح امل�شاريع التنموية .وبلغت
امل�ساعدات الإن�سانية ن�سبة  ،%8.1و�أما الن�سبة املتبقية من امل�ساعدات فقد ّمت تقدميها �إىل امل�شاريع اخلريية .ويف هذا العام ونظر ًا لوجود
�أ�ساليب توثيق حم�سنة ،فقد كان بالإمكان ت�صنيف جميع امل�شاريع حتت فئات حمددة ،مث ًال تنموية� ،أو �إن�سانية� ،أو خريية .واجلدير بالذكر هنا،
�إن امل�ساعدات املقدمة �إىل امل�شاريع اخلريية مل يتم ح�سابها �ضمن امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية التي يتم توثيقها مع جلنة امل�ساعدات الإمنائية.
خالل عام  ،2011ازداد حجم امل�ساعدات املدفوعة �إىل ثالث �أ�ضعاف ل�صالح امل�شروعات التنموية ( 6.86مليار درهم �إماراتي) ،مقارنة بعام
 ،2010وازدادت بن�سبة  %67.5عند مقارنتها مع بيانات عام  .2009ويف حني �أن ن�سبة امل�ساعدات الإن�سانية انخف�ضت يف عام  2011من
املجموع الكلي� ،إال �أن حجمها ازداد عن عام  2010بن�سبة  %54.2وبن�سبة  %18.9عن م�ساعدات عام .2009
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 2011
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ال�شكل  5امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب فئة امل�ساعدات
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG
)(2011-2009 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

0.52
)(%13.51

0.63
)(%8.08
0.07
)(%1.56
0.53
)(%11.20
4.10
)(%87.24

2009

3.33
)(%86.49

2009

2011

á«fÉ°ùfEG

تنموية
�إن�سانية
خريية

2.45
)(%80.77

ájÒN

2010

ájƒªæJ

امل�ساعدات املدفوعة  -مليار درهم �إماراتي

فئة امل�ساعدة

0.35
)(%16.36
1.79
)(%83.64

2010

ájƒªæJ

0.59
)(%19.23

6.86
)(%88.65

0.18
)(%6.60
0.41
)(%14.47
2.21
)(%78.93

القطاع

÷á«ª°SôdG á«FÉ‰E’G IóYÉ°ùŸG - á«FÉ‰E’G äóYÉ°ùŸG áæ
)(2011-2009 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

0.25
)(%3.27

2009

2010

2011

4.10

2.21

6.86

0.53

0.41

0.63

0.07

0.18

0.25

امل�ساعدات املدفوعة  -مليار درهم �إماراتي

2011

á«fÉ°ùfEG

امل�ساعدات املدفوعة  -مليار درهم �إماراتي

فئة امل�ساعدة
تنموية
�إن�سانية
خريية

2009

2010

2011

3.33

1.79

2.45

0.52

0.35

0.59

-

-

-

هـ .التوزيع بح�سب جمموعات القطاعات

ي�صنف التقرير هذا العام بيانات امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،كما هو مذكور بالتف�صيل يف الف�صل الثالث �إىل  10جمموعات من القطاعات.
وقد ّمت توجيه الن�سبة الأكرب من امل�ساعدات املقدمة من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية يف عام  2011نحو امل�ساعدات ال�سلعية
والربامج العامة ،والتي و�صلت �إىل  %61.4من املجموع الإجمايل� .إن الزيادة الكربى يف هذه املجموعة تعود �إىل املنحة املقدمة �إىل ُعمان
والبالغ قدرها  3.67مليار درهم �إماراتي كدعم �إىل املوازنة العامة .وكانت هناك زيادة مرتفعة كذلك يف قطاع امل�ساعدات الإن�سانية ،بن�سبة
مقدارها  %54.2عند مقارنتها من حيث احلجم الكلي للم�ساعدات مع عام  2010التي كانت  405.5مليون درهم �إماراتي.

الأعمال اخلريية
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
�إدارة الديون
البنية التحتية االقت�صادية واخلدمات
حماية البيئة
امل�ساعدات الإن�سانية
نفقات داخل الدولة
قطاعات الإنتاج
البينة التحتية االجتماعية واخلدمات
غري حمدد  /غري خم�ص�ص

0.75

0.23
0.01

0.12

0.53

0.41

0.63

0.02

0.04

0.02

0.33

0.55

0.63

1.94

0.89

0.83

0.33

0.01

-

ي�ضع البنك الدويل ترتيب الدول يف �ضوء توزيع دخل الدولة بنا ًء على م�ستويات دخل الفرد من الدخل القومي الإجمايل لكل دولة .وتنق�سم
املجموعات كما يلي :الدول منخف�ضة الدخل 1.005 :دوالر �أمريكي �أو �أقل ،والدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة الدنيا 1.006 :دوالر
�أمريكي –  3.975دوالر �أمريكي ،والدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة العليا 3.976 :دوالر �أمريكي –  12.275دوالر �أمريكي ،والدول
عالية 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 .ويتم مراجعة قائمة الدول امل�ؤهلة لتلقي امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية كل ثالث �سنوات.
ونظر ًا لوجود تغيري يف م�ستويات الدخل للفرد ،قام البنك الدويل ب�إدخال بع�ض التعديالت على ترتيب الدول من تاريخ  1يناير  ،2011لكل من
وعمان ،وترينيداد وتوباغو .ومن هذا التاريخ ،انتقلت ُعمان من فئة “متو�سط الدخل من ال�شريحة العليا” �إىل فئة “الدخل
بربادو�س ،وكرواتياُ ،
العايل” وبالتايل توقفت عن كونها دولة م�ؤهلة لتلقي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية .هذا التغيري يو�ضح االزدياد يف ن�سبة امل�ساعدات الإماراتية
�إىل الدول ذات الدخل العايل ،عند مقارنتها مع ال�سنوات ال�سابقة.8
ّمت عر�ض قائمة كاملة للدول املتلقية للم�ساعدات من دولة الإمارات خالل  2011بح�سب املنطقة اجلغرافية ،ومت تو�ضيح م�ستوى الدخل لكل
دولة يف املوقع الإلكرتوين للمكتب . ocfa.gov.ae

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011-2009 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

%0.52

%10.68
%8.10
%8.08

%41.27

%6.60

%4.11

%8.76

%15.01

%31.63

%12.09

%9.77

%13.45

%53.21

%0.27
%1.61

%63.06

%19.75

%53.44

%20.02

%1.54

%0.38

%14.47
%8.13

%15.88

%17.21

%61.39

%0.37
%0.07

%15.81
%1.56

%6.60

2009

2009

2010

2011

%3.27
2011

2010

á°ü°üfl ÒZ / Oófi ÒZ

êÉàfE’G äÉYÉ£b

áÄ«ÑdG ájÉªM

ádhódG πNGO äÉ≤Øf

á«YÉªàL’G á«àëàdG áæ«ÑdG
äÉeóÿGh

ájÒÿG ∫ÉªYC’G

ájOÉ°üàb’G á«àëàdG á«æÑdG
äÉeóÿGh

¿ƒjódG IQGOEG
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%11.00

%12.27

%5.46

iôNCG

%16.93

20

-

0.002

0.51

-

%1.16

%6.92

0.74

0.47

4.75

و .التوزيع ح�سب م�ستوى الدخل

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011-2009 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e

%11.20

0.07

0.18

0.25

ال�شكل  7امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب م�ستوى الدخل

ال�شكل  6امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب جمموعات القطاعات

%6.97

2009

2010

2011

á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG èeGÈdGh
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

م�ستوى الدخل
الدخل املنخف�ض
متو�سط الدخل من ال�شريحة الدنيا
متو�سط الدخل من ال�شريحة العليا
الدخل العايل
�أخرى

‹É©dG πNódG

áëjô°ûdG øe πNódG §°Sƒàe
É«∏©dG

áëjô°ûdG øe πNódG §°Sƒàe
É«fódG

¢†ØîæŸG πNódG

امل�ساعدات املدفوعة  -مليار درهم �إماراتي
2009

2010

2011

0.52

0.34

0.42

2.96

1.50

1.33

0.46

0.38

1.55

0.70

0.34

4.12

0.05

0.25

0.32
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ز .التوزيع اجلغرايف

فيما يخت�ص بالتوزيع اجلغرايف ،بقيت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف عام  2011مرتكزة ب�صورة كبرية يف �آ�سيا ( %79.0من �إجمايل
املدفوعات) ،مع الرتكيز على ال�شرق الأو�سط ( %66.8من �إجمايل املدفوعات) ،و�أفريقيا ( %12.4من �إجمايل املدفوعات) .يوجد
اال�ستعرا�ض اخلا�ص باملناطق والدول بالف�صل الثاين من هذا التقرير.

ال�شكل  9امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية
áëfÉŸG äÉ¡÷G Ö°ùM á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
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
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
ájÒÿG »HO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
π≤æàŸG ÊGó«ŸG ÊÉ°ùfE’G »ŸÉ©dG »JGQÉeE’G ≈Ø°ûà°ùŸG
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á«©ªL
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
¿Éà°ùfÉ¨aCG ä’É°üJEG ` ä’É°üJEÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe
(AGƒjEG) ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

ال�شكل  8امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب القارات
IóYÉ°ùŸG áÄah IQÉ≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ÉHhQhCG
167.47
6,112.59

É«°SCG
ÚàµjôeC’G
113.20
957.56

É«≤jôaCG

(%77.12) 5,969.38
(%10.11) 782.25
(%3.95) 305.61
(%2.83) 219.00
(%1.18) 91.72
(%1.10) 84.95
(%0.78) 60.22
(%0.64) 49.63
(%0.49) 38.21
(%0.46) 35.25
(%0.36) 27.82
(%0.27) 20.94
(%0.26) 20.00
(%0.19) 14.96
(%0.12) 9.31
(%0.07) 5.69
(%0.03) 2.61
(%0.02) 1.73
(%0.01) 0.44
(%0.003) 0.23

É«°SƒfÉ«bhCG
269.99

119.15

القارة
�آ�سيا
�أفريقيا
�أوروبا
�أوقيانو�سيا
الأمريكتيني
عاملي
املجموع الكلي

IóYÉ°ùŸG áÄa
ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

»ŸÉY

بالدوهم الإماراتي

امل�ساعدات املدفوعة
بالدوالر الأمريكي

6,112,592,582

1,664,196,184

957,564,746

260,703,716

167,468,094

45,594,363

119,149,841

32,439,380

113,199,283

30,819,298

269,991,455

73,507,066

7,739,966,001

2,107,260,007

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

يوجد هناك عدد من االختالفات يف حجم امل�ساعدات املقدمة من اجلهات املانحة يف عام  ،2011عند مقارنتها مع ال�سنوات ال�سابقة،
وقد قامت عدد من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بزيادة امل�ساعدات املدفوعة ،وت�شمل هذه اجلهات :امل�ساعدات احلكومية
( ،)%495.2+وجمعية ال�شارقة اخلريية ( ،)%42.7+وم�ؤ�س�سة دبي العطاء ( ،)%84.4+وجمعية دبي اخلريية (،)%62.2+
وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ( ،)%186.2+بيت ال�شارقة اخلريي ( ،)%10.7+وم�ؤ�س�سة نور دبي
( ،)%5718.3+وم�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت – ات�صاالت افغان�ستان (� ،)%33.3+أما امل�ؤ�س�سات التالية وهي :م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد
للأعمال اخلريية والإن�سانية ،م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان الإن�سانية والعلمية ،ومراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء) ،فقد
قاموا بتوثيق م�ساعداتهم للمرة الأوىل مع املكتب .كما قامت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية بتوثيق �أن�شطة جمع التربعات التي تقوم بها
املنظمات التي �أخذت من املدينة مقر ًا له ًا.
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اجلهة املانحة
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
امل�ست�شفى الإماراتي العاملي الإن�ساين امليداين املتنقل
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
م�ؤ�س�سة نور دبي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة الإمارات للإت�صاالت � -إت�صاالت �أفغان�ستان
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
املجموع الكلي

درهم �إماراتي

امل�ساعدات املدفوعة
بالدوالر الأمريكي

5,969,379,872

1,625,205,520

782,251,810

212,973,539

305,606,772

83,203,587

219,003,394

59,625,209

91,718,493

24,971,003

84,954,184

23,129,372

60,221,799

16,395,807

49,625,703

13,510,946

38,213,648

10,403,934

35,253,635

9,598,049

27,822,145

7,574,774

20,942,149

5,701,647

20,000,000

5,445,140

14,958,963

4,072,683

9,309,350

2,534,536

5,694,966

1,550,494

2,613,422

711,522

1,733,656

472,000

435,048

118,445

226,992

61,800

7,739,966,001

2,107,260,007
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ط .امل�ساعدات احلكومية وغري احلكومية

من بني �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية لعام ّ ،2011مت تقدمي ما ن�سبته  %93.7من م�صادر ر�سمية (حكومية) ،بينما ّمت تقدمي ما ن�سبته
 %6.3من القطاع اخلا�ص (غري حكومية) .وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات احلكومية �أكدت اجلهات املانحة التالية ب�أن جميع م�ساعداتها هي من
م�صادر حكومية� :صندوق �أبوظبي للتنمية ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،وهيئة �آل مكتوم اخلريية ،وم�ؤ�س�سة زايد بن
�سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وامل�ست�شفى الإماراتي العاملي الإن�ساين امليداين املتنقل ،وم�ؤ�س�سة نور دبي ،و�صندوق حممد بن
زايد للمحافظة على الكائنات احلية ،وم�ؤ�س�سة �إت�صاالت الإمارات – ات�صاالت افغان�ستان ،ومراكز �إيواء الن�ساء والأطفال .بينما �أكدت ك ًال من
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية واملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي �أن %80
و %78و %30على التوايل من متويلها �أتت من م�صادر ر�سمية� .أما باقي امل�ؤ�س�سات الأخرى فقد �أ�شارت �أن متويلها �أتى من م�صادر خا�صة.

ال�شكل  10امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب م�صدر التمويل
πjƒªàdG Qó°üe Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011-2009 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO QÉ«∏e
0.35
)(%7.55

ال�شكل  11االلتزامات
äÉeGõàdE’G
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
¿Éé«HQPCG
É«fÉÑdCG
¢ûjOÓ¨æH
øjôëÑdG
É«ÑeÉZ
ôé«ædG
É¨fƒJ
Üô¨ŸG
(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO

2009

0.45
)(%16.07

م�صدر التمويل
امل�ساعدات احلكومية
امل�ساعدات غري احلكومية

ي .االلتزامات

�أذربيجان
�ألبانيا
بنغالدي�ش
البحرين
النيجر
غامبيا
تونغا
املغرب
دول متعددة (عاملي)
املجموع الكلي

7.25
)(%93.67

2.35
)(%83.93

2010

á«eƒµ◊G ÒZ äGóYÉ°ùŸG

(%27.21)183.65
(%17.08)115.30
(%6.57)44.34
(%5.44)36.73
(%5.44)36.73
(%2.72)18.37
(%2.10)14.20
(%0.38)2.57

0.49
)(%6.33

الدولة
4.34
)(%92.45

(%33.04) 223.00

2011

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG

درهم �إماراتي
223,000,000

60,713,313

183,650,000

50,000,000

115,300,000

.31,391,233

44,340,000

12,071,876

36,730,000

10,000,000

36,730,000

10,000,000

18,365,000

5,000,000

14,200,000

3,866,049

2,571,100

700,000

674,886,100

183,742,471

امل�ساعدات املدفوعة  -مليار درهم �إماراتي
2009

2010

2011

4.34

2.35

7.25

0.35

0.45

0.49

بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات التي ّمت تقدميها خالل عام  ،2011كانت هناك التزامات �إ�ضافية بقيمة  674.9مليون درهم �إماراتي موجهة ل�صالح
امل�ساعدات التنموية يف  8دول ،يتم دفعها يف ال�سنوات املقبلة .منها التزم �صندوق �أبوظبي للتنمية مببلغ  2.6مليون درهم �إماراتي كدعم جلامعة
الدول العربية ولإن�شاء بوابة �إلكرتونية تهتم بامل�شاريع التنموية يف العامل العربي.

ك .دعم حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية

تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف العام  2000الأهداف الإمنائية للألفية يف قمة
الألفية .ونظر ًا للتقدم االقت�صادي واالجتماعي ال�سريع الذي مرت به دولة الإمارات� ،ساهم
هذا يف حتقيقها الأهداف الإمنائية للألفية ب�شكل �سريع يف غ�ضون �سنوات قليلة .وقد
اعطى ذلك حافز ًا كبري ًا لربنامج امل�ساعدات اخلارجية للدولة ب�أن ي�ساهم يف حتقيق هذه
الأهداف من قبل الدول الأخرى التي التزمت بالق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع وحتقيق
التطور االجتماعي واالقت�صادي للجميع.
ويف هذا ال�سياق ،تعترب دولة الإمارات برنامج امل�ساعدات اخلارجية بالكامل من�سجم ًا مع
مبادئ ال�شراكة ،كما هو مع ّرف يف الهدف الإمنائي رقم �( 8إقامة �شراكة عاملية).
ففي عام  2011كما هو احلال يف ال�سنوات ال�سابقة ،اتخذت دولة الإمارات بالإ�ضافة �إىل
اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية عدد ًا من اخلطوات للم�ساعدة على حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية .وتقدم الفقرات الالحقة تو�ضيح ًا لهذه املبادرات.
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الإلتزام
بالدوالر الأمريكي

الأهداف الإمنائية الألفية
الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع
حتقيق تعميم التعليم الإبتدائي
تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني
املر�أة
تخفي�ض معدل وفيات الأطفال
حت�سني �صحة الأمهات
م��ك��اف��ح��ة ف�ي�رو����س ن��ف�����ص امل��ن��اع��ة
الب�شرية/الإيدز واملالريا وغريهما من
الأمرا�ض
كفالة اال�ستدامة البيئية
�إقامة �شراكة عاملية من �أجل التنمية
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مـــقـــــال

قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف عام  2011م�ساعدات بقيمة  85.0مليون درهم �إماراتي �إىل م�شاريع يف  22دولة ،وعك�ست جميعها التزام
امل�ؤ�س�سة لتحقيق الهدفني رقم ( 2حتقيق تعميم التعليم االبتدائي) ورقم ( 3تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني) .ملزيد من املعلومات حول هذه
امل�شاريع ميكن االطالع على �صفحة دبي العطاء �صفحة  76واملقالة اخلا�صة حول تعليم البنات يف ال�صفحة .27

2

�أما بالن�سبة للهدف رقم ( 4تخفي�ض معدل وفيات الأطفال) ،ومبوجب �إعالن الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبيل جيت�س ،الرئي�س امل�شارك مل�ؤ�س�سة بيل وميلندا جيت�س ،ح�صل التحالف العاملي للقاحات والتح�صني
على  18.0مليون درهم �إماراتي كدعم عام� ،إىل جانب منحة خا�صة بقيمة  33.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح برامج امل�ؤ�س�سة يف �أفغان�ستان.
وقدمت هيئة ال�صحة ب�أبوظبي (م�ساعدات حكومية) �إىل �شراكة دحر املالريا ثاين دفعة من بني خم�س م�ساهمات �سنوية بقيمة  18.4مليون
درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر �أمريكي ) ،وهي �شراكة دولية خم�ص�صة ملحاربة هذا املر�ض .ويبلغ حجم الدعم املقدم �إىل هذه ال�شراكة نحو
 91.8مليون درهم �إماراتي ( 25.0مليون دوالر �أمريكي) ،وتعترب م�ساهمة مهمة نحو الهدف الإمنائي رقم ( 6مكافحة فريو�س نق�ص املناعة
الب�شرية/الإيدز واملالريا وغريهما من الأمرا�ض).
كما قدمت عدد من اجلهات املانحة م�ساهمات نحو الهدف الإمنائي رقم ( 7كفالة اال�ستدامة البيئية) ،حيث قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ساعدات بقيمة  55.8مليون درهم �إماراتي �إىل  6دولة ،وقدم �أي�ض ًا التزام بقيمة  18.4مليون درهم �إماراتي كدعم �إىل م�شاريع الطاقة
ال�شم�سية يف تونغا .بالإ�ضافة �إىل  8جهات مانحة مبا فيها امل�ساعدات احلكومية ،فقد ّمت تقدمي م�ساعدات بقيمة  40.8مليون درهم �إماراتي
�إىل قطاع املياه وال�صحة العامة.
�إن النهج العام الذي تبناه �صندوق �أبوظبي للتنمية وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة له بالتعاون مع جمموعة التن�سيق مل�ؤ�س�سات التنمية الوطنية والإقليمية
العربية من�سجمة كلي ًا مع مبادئ ال�شراكة املذكورة يف الهدف الإمنائي رقم  .8وغالب ًا ما ي�شارك ال�صندوق رابطة املانحني الدوليني من خالل
دعم م�شاريع البنية التحتية املهمة لتمكني احلكومات من توفري �إمدادات الطاقة وو�سائل االت�صال �إىل �شعوبهم والو�صول �إىل الأ�سواق واخلدمات
االجتماعية ،والتي من دونها ال ميكن حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .ويف �أفغان�ستان التي لي�س لها منافذ بحرية ،يعمل ال�صندوق عن طريق
التعاون الثالثي مع احلكومتني الربيطانية والأملانية لدعم امل�شاريع الرئي�سية يف قطاعي النقل والتخزين.
وي�ستمر مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة بن�شر الوعي حول الأهداف الإمنائية للألفية من خالل �إ�صداراته .فعلى �سبيل املثال ،ت�شري
جميع تقارير “ملف الأو�ضاع الإن�سانية” 9للبلدان املختارة على تقييم الو�صول للأهداف الإمنائية للتنمية .ويف عام ّ ،2011مت �إ�صدار هذه
التقارير عن اليمن وباك�ستان و�أفغان�ستان وال�صومال.

تعليم البنات
يعترب التعليم بالن�سبة للفتيات الالتي يع�شن يف ظروف �صعبة �أمر ًا �أ�سا�سي ًا كي يتمكنّ
من �إحداث تغيري يف حياتهنّ وحياة عائالتهن وجمتمعاتهن ،حيث �إن البنات املتعلمات
�أقل تعر�ض ًا لال�ستغالل والوقوع ك�ضحايا جلرائم الإجتار �أو الإ�صابة بفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية/الإيدز .فتعليم البنات يخلق دائرة مت�صلة حتمي البنات بالف�ضيلة
والعفة .كما �أن الن�ساء املتعلمات تزيد احتماالت متتع �أطفالهن ب�صحة �أف�ضل وي�سهمن
بدور �أكرب يف اقت�صاد جمتمعاتهن.10
ومع هذا ،ففي �أجزاء عديدة من العامل ال تزال البنات يعانني من حمدودية فر�ص
التعليم والذهاب �إىل املدر�سة �أو اال�ستمرار يف املدر�سة �أو حتقيق �أي �إجناز يف التعليم.
ويقدّر البنك الدويل التكلفة االقت�صادية التي تتحملها  65دولة منخف�ضة ومتو�سطة
الدخل نتيجة الإخفاق يف الو�صول بتعليم البنات لنف�س م�ستوى تعليم البنني بنحو
 92.00مليار دوالر �أمريكي كل عام ،11وذلك دون ح�ساب التكلفة االجتماعية للفر�ص
ال�ضائعة ملاليني البنات والن�ساء.
طالبة حت�ضر ح�صة درا�سية يف مدينة احلديدة ،اليمن� .أ�صبح متكني البنات والن�ساء ،من خالل التعليم ب�صفة �أ�سا�سية ،على ر�أ�س قائمة
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة دبي العطاء) �أولويات دولة الإمارات العربية املتحدة يف �سياق التط ّور ال�سريع للدولة .فبعد �أن كان
هناك  19,000بنت فقط م�سجلة يف مدار�س البنات يف عام � ،1973-1972أ�صبح ما يقرب من ن�صف عدد الطالب امل�سجلني يف خمتلف
�أنحاء دولة الإمارات يف عام  2007من البنات مع ارتفاع ن�سبة الإملام بالقراءة والكتابة بني البنات �إىل  .%90ووفق ًا لتقرير م�ؤ�س�سة “براي�س
وتر هاوو�س كوبرز” عام �“ ،2010سجلت دولة الإمارات العربية املتحدة �أعلى معدل تعليم فتيات يف مراحل التعليم العايل على م�ستوى العامل
كله ،بن�سبة .12”%77
واعرتاف ًا بكون تعليم البنات من املكونات الأ�سا�سية للتنمية يف �أي دولة� ،أطلقت م�ؤ�س�سة دبي العطاء حملة تعليم البنات خالل �شهر رم�ضان
املبارك عام  .2011ومن خالل م�ساعدات مقدمة من امل�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات التي جمعتها من حملة جمع التربعات ،متكنت امل�ؤ�س�سة
من تنفيذ م�شاريع تعليمية مببلغ  2.6مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح برنامج تعليمي رئي�سي يف باك�ستان.
جاءت احلملة يف �أعقاب النجاح الذي حققته امل�شروعات ال�سابقة يف باك�ستان ،حيث ي�صل عدد البنني حالي ًا يف املناطق القروية لثالثة �أ�ضعاف
البنات الالتي ح�صلن على التعليم االبتدائي ،و�أن ما ن�سبته  %62من البنات املت�سربات من التعليم من غري املتحتمل �أن يلتحقن باملدار�س مرة
�أخرى مطلق ًا .ونتيجة التح�سينات التي �أجريت و�شملت عمليات �إعادة التجديد وبناء املدار�س وتوفري امل�ستلزمات وتدريب املدر�سني وتكوين جلان
�إدارة املدار�س ،حدثت زيادة �إجمالية تقدّر بنحو  %14يف معدل التحاق البنات يف املدن الفقرية والقرى الريفية يف  185مدر�سة م�ستهدفة.
ويف �سياق عملها يف جنوب البنجاب و�شمال �أقليم ال�سند بباك�ستان ،هدفت حملة دبي العطاء لعام  2011لتح�سني معدالت التحاق البنات
باملدار�س واحلفاظ على املنت�سبني احلاليني من خالل م�شاركة املجتمع و�إحداث تغيري �إيجابي يف ال�سلوك بني املدر�سني والآباء وخلق بيئة تعليمية
م�ساعدة وداعمة يف املدار�س احلكومية .من خالل العمل مع منظمة �إدارة التعليم والوعي ،وهي منظمة غري حكومية مقرها يف باك�ستان� ،ساهم
الربنامج حتى الآن يف ا�ستفادة  70,000بنت و 500مدر�س و� 4,500أم و�أكرث من  15,000فرد يف املجتمع.
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ال ـفــ�صـ ــل

2

التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات
يف عام 2011
يتناول هذا الف�صل التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات اخلارجية التي قدمتها دولة الإمارات لعدد من امل�شروعات يف  128دولة
خالل العام  ،2011ومق�سمة بح�سب القارة والإقليم والدولة .ومثلما كان الأمر خالل عام  ،2010ظل �إقليمي ال�شرق الأو�سط
وجنوب و�سط �آ�سيا على قائمة الأقاليم املتلقية للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
تركز ال�صفحات التالية على معلومات تف�صيلية حول امل�ساعدات الإماراتية املقدمة لت�سع دول من قائمة الدول الأكرث تلقي ًا
للم�ساعدات الإماراتية ،بالإ�ضافة �إىل نظرة عامة على م�ساعدات دولة الإمارات يف دول من � 5أقاليم.

ال�شكل  12امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة بح�سب القارات والأقاليم
º«dÉbC’Gh äGQÉ≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
6,112.59
46.80

(É«°SBG) IOó©àe ∫hO

75.92

≈°übC’G ¥ô°ûdG

817.90

ÜƒæL
É«°SBG §°Shh

ا�ستجابة فريق الإغاثة الإماراتي املوحد لأزمة الغذاء يف القرن الأفريقي( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية).

957.56
1.01

(É«≤jôaCG) IOó©àe ∫hO

465.35

É«≤jôaCG
AGôë°üdG ÜƒæL
269.99

يف عام � 2011أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية مبلغ �إجمايل بقيمة
 625.3مليون درهم �إماراتي على امل�ساعدات الإن�سانية يف �أكرث من
 30دولة.

5,171.97

§°ShC’G ¥ô°ûdG

167.47

491.20

É«≤jôaCG ∫Éª°T

É«°SBG

É«≤jôaCG

»ÑjQÉµdG h ≈£°SƒdG ÉµjôeCG
119.15

113.20

É«°SƒfÉ«bhCG

Úà«µjôeC’G

1.18 0.66
111.37

»ŸÉY

ÉHhQhCG

á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG

º«dÉbC’Gh äGQÉ≤dG Ö°ùM äÉeGõàdE’G
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
382.64
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»ÑjQÉµdG h ≈£°SƒdG ÉµjôeCG
á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG

113.20

119.15

Úà«µjôeC’G

É«°SƒfÉ«bhCG

757.54
315.86
292.09
277.68
213.75
149.79
146.41
140.36
124.86
118.96
118.41
110.37
106.04
83.66
83.14
55.28
55.17
48.98
47.88
42.42
32.96
32.68
28.91
25.20
24.79
21.56
20.65
15.11
14.92
14.39
13.93
13.59
11.80
11.04
10.66
10.11
10.10
9.98
9.18

31

2011 امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة

491.20

§°ShC’G ¥ô°ûdG

É«≤jôaCG ∫Éª°T

1.18 0.66
111.37

áYƒaóŸG äGóYÉ°ùª∏d É«≤∏J ÌcC’G Ú©HQC’G ∫hódG
(»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
3,675.80

167.47

ÉHhQhCG

»ŸÉY

É«≤jôaCG

É«°SBG

 االلتزامات بح�سب القارات والأقاليم13 ال�شكل

º«dÉbC’Gh äGQÉ≤dG Ö°ùM äÉeGõàdE’G
(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
¿ÉªY áæ£∏°S -1
¿OQC’G -2
¿Éà°ùNGRÉc -3
øª«dG -4
¿Éà°ùcÉH -5
É«Ñ«d -6
¿Éà°ùfÉ¨aCG -7
¿GOƒ°ùdG ájQƒ¡ªL -8
øjôëÑdG -9
á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G -10
É«dGÎ°SCG -11
Üô¨ŸG -12
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG -13
ájQƒ°S -14
ô°üe -15
∫Éeƒ°üdG -16
É«°ù«fhófEG -17
»°ShôdG OÉ–’G -18
IóëàŸG áµ∏ªŸG -19
¿ÉæÑd -20
¢ùfƒJ -21
ôFGõ÷G -22
É«fGõæJ -23
‹Ée -24
¢ûjOÓ¨æH -25
¥Gô©dG -26
π«°û«°S -27
óæ¡dG -28
ÉfÉZ -29
É«fÉàjQƒe -30
Oƒ°SC’G πÑ÷G -31
∞jódÉe -32
É«Hƒ«KEG -33
ƒZƒJ -34
GóædôjBG -35
É«côJ -36
É«æ«c -37
ôé«ædG -38
∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG -39
GóæZhCG -40

382.64
44.34

§°ShC’G ¥ô°ûdG
É«≤jôaCG
AGôë°üdG ÜƒæL
2.57

18.37

»ŸÉY

É«°SƒfÉ«bhCG

É«≤jôaCG ∫Éª°T

183.65
338.30

87.66
14.20

ÜƒæL
É«°SBG §°Shh

73.46

É«≤jôaCG

ÉHhQhCG

É«°SBG

، عالوة على ذلك. مرتبة بح�سب حجم امل�ساعدات التي ّمت تلقيها، �أدناه الدول الأربعني الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات الإماراتية14 يبني ال�شكل رقم
 مليون درهم �إماراتي317.8  حيث بلغت نحو،كان للربامج والهيئات الدولية التي ت�ستفيد منها �أكرث من دولة ن�صيب ًا كبري ًا من امل�ساعدات
.) مليون دوالر �أمريكي86.5(

 نظرة عامة على الدول الأكرث تلقي ًا للم�ساعدات املدفوعة14 ال�شكل
á«JGQÉeE’G äGóYÉ°ùª∏d kÉ«≤∏J ÌcC’G 40`dG ∫hó∏d ‘Gô¨÷G ´RƒàdG

»JGQÉeE’G ºgQódÉH ´ƒaóŸG
¿ƒ«∏e 50 >
¿ƒ«∏e 100 - 50 <
¿ƒ«∏e 200 - 100 <
¿ƒ«∏e 200 <
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�أفـريـقـيــا

 �شمال �أفريقيا-1

 امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل �أفريقيا15 ال�شكل

) مليون دوالر �أمريكي133.7(  مليون درهم �إماراتي491.2  م�ساعدات مدفوعة بقيمة،2011 قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام
من �إجمايل امل�ساعدات%51.3  ومتثل هذه امل�ساعدات ن�سبة،ل�صالح �أن�شطة تنموية و�إن�سانية وخريية يف خم�س دول تقع يف �شمال �أفريقيا
.املقدمة لقارة �أفريقيا

IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

 امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل �شمال �أفريقيا16 ال�شكل

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%46.12) 226.53
(%38.13) 187.29
(%5.58) 27.42
(%3.91) 19.19
(%2.24) 11.03
(%1.70) 8.36
(%1.52) 7.49
(%0.65) 3.21
(%0.13) 0.65
(%0.004) 0.02
(%0.002) 0.01
(%0.002) 0.01

42.42

¢ùfƒJ

118.41

Üô¨ŸG

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á«©ªL
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
(AGƒjEG) ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g

É«fÉàjQƒe
∫É¨æ°ùdG
É«ÑeÉZ

21,279,216
458,899,298
491,203,514
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É«Ñ«d
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213.75
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0.01
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1.01

5.63

¿GOƒ°ùdG

OÉ°ûJ

2.27

11.80

ÉjÎjQEG

146.41

1.31

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات ثنائية الأطراف �إىل احلكومات
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

11,025,000

14.92

hÉ°ù«H É«æ«Z
3.18
¿ƒ«dGÒ°S

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
)2011 ,(درهم �إماراتي

امل�ساعدات املدفوعة

32.96
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ô≤°ûZóe
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¢Sƒ«°ûjQƒe

ƒJƒ°ù«d

É«≤jôaCG ÜƒæL

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب جمموعة القطاعات
)2011 , ن�سبة مئوية من املجموع الكلي,(مليون درهم �إماراتي
(%0.73) 3.60

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

(%0.004) 0.02

áÄ«ÑdG ájÉªM
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(%15.15) 74.42

äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«àëàdG áæ«ÑdG

ájÒÿG ∫ÉªYC’G
(%50.51) 248.11

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
(%15.78) 77.51

êÉàfE’G äÉYÉ£b
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(%0.77) 7.36

á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG èeGÈdGh

(%0.18) 1.70

áÄ«ÑdG ájÉªM

(%6.00) 57.42
(%11.32) 108.36

á«àëàdG á«æÑdG
äÉeóÿGh ájOÉ°üàb’G

ájÒÿG ∫ÉªYC’G
(%33.70) 322.68

(%16.81) 82.57

äÉeóÿGh ájOÉ°üàb’G á«àëàdG á«æÑdG
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äÉYÉ£≤dG áYƒª› Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
(%23.98) 229.59

á«àëàdG áæ«ÑdG
äÉeóÿGh á«YÉªàL’G

(%24.07) 230.47

êÉàfE’G äÉYÉ£b

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùMáYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e)
(%38.51) 368.78
(%24.22) 231.89
(%10.80) 103.46
(%5.25) 50.28
(%4.71) 45.06
(%4.50) 43.09
(%3.07) 29.36
(%2.66) 25.47
(%1.93) 18.53
(%1.64) 15.72
(%1.18) 11.32
(%0.79) 7.52
(%0.46) 4.42
(%0.18) 1.70
(%0.07) 0.69
(%0.02) 0.24
(%0.004) 0.04
(%0.002) 0.02

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á«©ªL
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
(AGƒjEG) ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe
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�إحدى �سيارات ال�شرطة املهداة من دولة الإمارات �إىل ال�شرطة الليبية �أثناء �أداء مهامها يف مدينة طرابل�س الليبية.
(امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات -وام)

لـيـبـيــا

قدمت دولة الإمارات م�ساعدات �إىل ليبيا ،وذلك من خالل تقدمي م�ساعدات للمت�ضررين جراء الأزمة الإن�سانية الليبية يف فرباير .2011
كانت دولة الإمارات �ضمن �أوىل الدول التي ا�ستجابت للأزمة الإن�سانية الليبية ،حيث قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة 213.7
مليون درهم �إماراتي ( 58.2مليون دوالر �أمريكي)ّ .مت تو�ضيح �صورة كاملة للأن�شطة الإن�سانية التي نفذتها دولة الإمارات عند اال�ستجابة
للأزمة الليبية ،مبا يف ذلك امل�ساعدات الإن�سانية التي ّمت تقدميها يف الدول املجاورة لليبيا التي ا�ستقبلت الالجئني ،يف املقالة “�صفحة .”15

واعرتاف ًا منها بدرجة تعقيد ومدى ح�سا�سية حالة الأزمة ،قامت دولة الإمارات بت�شكيل “فريق الإغاثة الإماراتي امل ّوحد” مل�ساندة الأ�شقاء
�ضم هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
الليبني ،والذي ّ
للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،بالإ�ضافة للدعم احلكومي لهذه امل�ؤ�س�سات.
بلغت قيمة امل�ساعدات التي قدمها فريق الإغاثة الإماراتي امل ّوحد لليبيا نحو  213.0مليون درهم �إماراتي .وكان معظم هذه امل�ساعدات حكومية
بقيمة  191.8مليون درهم �إماراتي ،وهي خم�ص�صة جتاه التن�سيق والنقل وخدمات الدعم ( 99.0مليون درهم �إماراتي) ،امل�ساعدات الغذائية
( 34.0مليون درهم �إماراتي) ،حماية ونقل الالجئني ( 14.9مليون درهم �إماراتي) ،م�ستلزمات الإيواء واملواد غري الغذائية ( 14.3مليون
درهم �إماراتي) ،الأجهزة الطبية والأدوية من �أجل امل�ست�شفى امليداين ( 14.2مليون درهم �إماراتي) ،وتوفري املياه النظيفة ومرافق ال�صرف
ال�صحي ( 4.1مليون درهم �إماراتي) .بالإ�ضافة لذلك ،قدمت م�ساعدات حكومية �إ�ضافية لقطاعات متعددة مببلغ  11.0مليون درهم �إماراتي.
وفرت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية �أجهزة طبية ولوازم التعليم والغذاء واخليام والبطانيات بقيمة �إجمالية قدرها 9.7
مليون درهم �إماراتي .كما وفرت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات �إىل قطاعات متعددة بقيمة  2.9مليون درهم �إماراتي ،حيث �شملت
نقل ما يزيد عن  20طن ًا من الغذاء وامل�ستلزمات الطبية عرب تركيا بالإ�ضافة �إىل �شراء مواد �إغاثة �إ�ضافية من تون�س.

قدمت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية م�ساعدات �إىل ليبيا بقيمه  7.5مليون درهم �إماراتي كانت امل�ساعدات
الغذائية الن�سبة الكربى منها حيث بلغت  .%82.2ومت �إنفاق املتبقي من امل�ساعدات لتوفري � 8سيارات �إ�سعاف وم�ستلزمات طبية لدعم الرعاية
ال�صحية حلاالت الطوارئ يف خميم ال�س ّلوم على احلدود امل�صرية ،حيث وفرت امل�ؤ�س�سة كذلك مكان م�ؤقت لإيواء � 300أ�سرة .كما قدمت
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ما قيمته  1.5مليون درهم �إماراتي من امل�ساعدات من خالل توفري اخليام
للنازحني واملعدات الطبية وحت ّمل تكاليف �سيارات الإ�سعاف و�إجالء الليبيني الذين عانوا من �إ�صابات خطرية �إىل الأردن لتلقي العالج .كذلك
فقد ا�ستجابت جمعية ال�شارقة اخلريية عن طريق توفري الغذاء ومواد الإغاثة بقيمة  0.4مليون درهم �إمارتي.

م�ست�شفى ال�شيخ زايد يف الرباط باملغرب الذي مت دعم ت�شغيله بوا�سطة �صندوق �أبوظبي للتنمية( .امل�صدر :برميا ميديا)

املـغــرب
تلقت املغرب م�ساعدات بقيمة  118.4مليون درهم �إماراتي ( 32.2مليون دوالر �أمريكي) .وح�صلت جمموعة قطاعات البنية التحتية
االقت�صادية واخلدمات على الن�صيب الأكرب من امل�ساعدات التي نفذتها اجلهات املانحة الإماراتية ،حيث بلغت  %66.5من �إجمايل امل�ساعدات
( 78.8مليون درهم �إماراتي) ،يليها جمموعة قطاعات البنية التحتية االجتماعية واخلدمات بن�سبة  33.1( %28.0مليون درهم �إماراتي).
كان �صندوق �أبوظبي للتنمية هو �أكرب جهة مانحة �إماراتية يف املغرب خالل عام  ،2011بحيث بلغ حجم م�ساعداته  100.5مليون درهم �إماراتي
( %84.9من �إجمايل قيمة امل�ساعدات)ّ .مت �إنفاق اجلزء الأكرب من هذا املبلغ يف �صورة قرو�ض مي�سرة بقيمة  64.8مليون درهم �إماراتي من
�أجل بناء طريق �سريع يربط ما بني فا�س ووجدة ،و�أي�ض ًا قر�ض �آخر بقيمة  13.9مليون درهم �إماراتي ملوا�صلة بناء طريق دائري حول مدينة
�سطات .وقدم ال�صندوق كذلك مبلغ  3.1مليون درهم �إماراتي من �أجل �إكمال املرحلة الثالثة من م�شروع الإ�سكان يف مدينة �أ�صيلة ب�شمال غرب
املغرب ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات بقيمة  14.2مليون درهم �إماراتي ّ
مت االلتزام بتقدميها �إىل م�شاريع م�ستقبلية يف نف�س املدينة ،كما قدم 18.7
مليون درهم �إماراتي من �أجل بناء �سد متقيت يف اجلنوب ال�شرقي للمغرب.
قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية  14.1مليون درهم �إماراتي لإكمال م�ست�شفى ال�شيخ خليفة يف الدار البي�ضاء يف
املغرب ،حيث ي�ساهم امل�ست�شفى يف توفري الرعاية حلاالت الطوارئ واخلدمات اجلراحية ،من خالل تخ�صي�ص �أق�سام لعالج احلروق و�أمرا�ض
الأوعية الدموية والقلب وال�سرطان ،و ّمت ا�ضافة �أي�ضا وحدة لطب الأطفال ورعاية الأمومة.
منحت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية مبلغ  0.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروع خدمات الرعاية
االجتماعية .وقدمت مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء) م�ساعدة لإعادة ت�أهيل �ضحايا الإجتار بالب�شر يف دولة الإمارات و�إعادتهم �إىل
املغرب .بينما قدم �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية منحة لالحتاد العاملي حلفظ الطبيعة ملجموعة املتخ�ص�صني يف ح�شرة
ا ُ
جلندب يحافظ على التنوع البيولوجي ،والتي تهدف للحفاظ على ح�شرات من ف�صيلة م�ستقيمات الأجنحة ومواطنها يف خمتلف �أنحاء العامل.
قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ب�شحن التمور وتنفيذ برامج مو�سمية مثل وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك� ،إىل جانب م�شروعات
الزكاة والعيد ،بقيمة �إجمالية بلغت  3.4مليون درهم �إماراتي .كان املك ّون الأكرب من هذه الربامج  200طن من التمور مكرمة من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة (حفظه اهلل).

بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة الإن�سانية التي نفذها فريق الإغاثة الإماراتي امل ّوحدّ ،مت تنفيذ م�شروعات خريية ،وبناء امل�ساجد وتوفري حلوم الأ�ضاحي،
بقيمة  0.4مليون درهم �إماراتي.

34

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 2011

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 2011

35

� -2أفريقيا جنوب ال�صحراء
خالل عام  2011قدمت اجلهات املانحة بدولة الإمارات م�ساعدات مدفوعة بقيمة  465.3مليون درهم �إماراتي ( 126.7مليون دوالر �أمريكي)
ل�صالح برامج تنموية و�إن�سانية وخريية يف  41دولة تقع يف �إقليم �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،ومتثل هذه امل�ساعدات ن�سبة %48.6من �إجمايل
امل�ساعدات املقدمة لقارة �أفريقيا.
ال�شكل  17امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل �أفريقيا جنوب ال�صحراء
áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
من�ش�أة نا�صر ال�سكنية مب�صر ،مت متويل بناءها بوا�سطة �صندوق �أبوظبي للتنمية( .امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

دول �أخرى من �شمال �أفريقيا
قدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية خالل عام  2011م�ساعدات بقيمة  83.7مليون درهم �إماراتي ( 22.8مليون دوالر
�أمريكي) �إىل م�صر ،وم�ساعدات بقيمة  42.4مليون درهم �إماراتي ( 11.6مليون دوالر �أمريكي) �إىل تون�س ،وم�ساعدات بقيمة  33.0مليون
درهم �إماراتي ( 9.0مليون دوالر �أمريكي) �إىل اجلزائر.
ّمت توجيه الأغلبية العظمى من امل�ساعدات يف م�صر  %96.6ل�صالح امل�شروعات التنموية ،مع توجيه اجلزء الأكرب منها للم�ساهمة يف الإ�سكان
منخف�ض التكلفة والتنمية احل�ضرية .حيث وا�صل �صندوق �أبوظبي للتنمية دعمه لبناء جممع نا�صر ،مبنحة قدرها  43.2مليون درهم �إماراتي،
و�ساهمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية مببلغ  0.8مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء مدينة ال�شيخ خليفة ال�سكنية .وقدمت
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد للأعمال اخلريية والإن�سانية واحدة من �أكرب منحها ( 11.0مليون درهم �إماراتي) من �أجل �شراء م�ستلزمات و�أجهزة
طبية ل�صالح م�ست�شفى ال�سرطان ،وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات بقيمة  4.6مليون درهم �إماراتي لدعم  2,375يتيم.
كانت امل�ساعدات احلكومية الغالبية العظمى للم�ساعدات املقدمة �إىل تون�س وهي عبارة عن م�ساعدات �إن�سانية بقيمة  34.7مليون درهم �إماراتي
( %81.9من املبلغ الإجمايل) �شملت �أدوية ومعدات طبية وم�ست�شفيات ميدانية لدعم احلكومة التون�سية ،ودعم �صندوق ال�شهداء يف تون�س.
وفيما يتعلق بامل�ساعدات التنموية ،قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية قر�ض ًا بقيمة  6.0مليون درهم �إماراتي لإكمال بناء �سد �سرات يف تون�س ،الذي
يهدف �إىل ري الأرا�ضي الزراعية يف �أوالد غامن .كما قدم ال�صندوق قر�ض ًا بقيمة  0.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء � 20سد �صغري.
وكان �صندوق �أبوظبي للتنمية �أكرب جهة �إماراتية مانحة للجزائر يف عام  ،2011حيث م ّول م�شروع بناء �إ�سكان اجتماعي مببلغ  13.4مليون
درهم �إماراتي ،كما منح  9.4مليون درهم �إماراتي لت�أ�سي�س عيادة طبية ،ومبلغ  3.0مليون درهم �إماراتي �إ�ضايف من �أجل بناء منازل يف املناطق
املت�ضررة نتيجة الزلزال الذي وقع م�ؤخر ًا .وقامت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي بتنفيذ
برامج خريية بقيمة  0.3مليون درهم �إماراتي ،لتوفري وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك وحلوم الأ�ضاحي يف عيد الأ�ضحى.

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á«©ªL
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe
(AGƒjEG) ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

(%39.00) 181.48
(%18.08) 84.16
(%9.26) 43.09
(%8.97) 41.74
(%5.47) 25.46
(%4.70) 21.88
(%3.79) 17.64
(%3.38) 15.72
(%1.74) 8.11
(%1.61) 7.50
(%1.48) 6.87
(%1.15) 5.36
(%0.95) 4.42
(%0.36) 1.68
(%0.05) 0.24
(%0.001) 0.004

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

امل�ساعدات املدفوعة

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات ثنائية الأطراف �إىل احلكومات
امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

3,094,537
14,155,481
26,183,320
117,212,907
304,700,222
465,346,467

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب جمموعة القطاعات
(مليون درهم �إماراتي ,ن�سبة مئوية من املجموع الكلي)2011 ,
(%0.36) 1.68

áÄ«ÑdG ájÉªM
(%5.54) 25.79

(%0.81) 3.76

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
(%11.27) 52.45

á«àëàdG á«æÑdG
äÉeóÿGh ájOÉ°üàb’G

ájÒÿG ∫ÉªYC’G

(%32.87) 152.96

(%15.81) 73.59

êÉàfE’G äÉYÉ£b

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
(%33.34) 155.13

äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«àëàdG áæ«ÑdG
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ن�ساء و�أطفال �سودانيون يف �إحدى القرى ال�سودانية يتنظرون العالج من قبل �أطباء امل�ست�شفى الإماراتي
العاملي الإن�ساين امليداين املتنقل( .امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات -وام)

ال�سودان

مت تق�سيم الدولة التي ُعرفت يف ال�سابق بجمهورية ال�سودان يف  9يوليو � 2011إىل دولتني منف�صلتني :جمهورية ال�سودان وجمهورية جنوب
ال�سودان ،وعند الإ�شارة يف هذا التقرير �إىل ال�سودان فهذا يعني الدولتني قبل االنف�صال .ويف عام  ،2011قدمت اجلهات املانحة الإماراتية
م�ساعدات بقيمة  149.6مليون درهم �إماراتي ( 40.7مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات يف كال الدولتني اللتني كانتا ت�ؤلفان ما كان
ي�سمى يف ال�سابق بدولة ال�سودان .وقد ّمت بقدر الإمكان خالل هذا التقرير تق�سيم امل�شروعات التي ُنفذت خالل عام  2011بح�سب الدولة.

جمهورية ال�سودان
قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية قر�ضني كبريين ل�صالح م�شروعات تقع يف املنطقة التي تُعرف الآن با�سم جمهورية ال�سودان .حيث من املتوقع �أن
ُينتج م�صنع �سكر النيل الأبي�ض  -والذي تلقى  90.2مليون درهم �إماراتي  150,000 -طن من ال�سكر �سنوي ًا ،و�سريتفع الإنتاج لي�صل �إىل
 450,000طن خالل � 3سنوات .وبالإ�ضافة �إىل ال�سكر� ،س ُينتج امل�صنع �أي�ض ًا  60مليون لرت من الإيثانول �سنوي ًا .و�ساهم �صندوق �أبوظبي للتنمية
كذلك مببلغ  26.6مليون درهم �إماراتي من �أجل تعلية �سد الرو�صري�ص على النيل الأزرق ،ويهدف امل�شروع لزيادة �سعة ال�سد من � 3إىل  7مليار
مرت مكعب من املياه ،وهو ما �سيم ّكنه من ري  1.5مليون هكتار من الأر�ض الزراعية ،بالإ�ضافة �إىل توليد الكهرباء .ومتت �إقامة امل�شروع بتمويل
م�شرتك مقدم من البنك الإ�سالمي للتنمية بجدة ،و�صندوق منظمة الدول امل�صدرة للبرتول (الأوبك) للتنمية الدولية ،وال�صندوق العربي
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
كما �أقامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�شروعات بقيمة  10.3مليون درهم �إماراتي لبناء املدار�س وكفالة الأيتام وتوفري مواد الإغاثة حلاالت
الطوارئ وتوفري املعدات والأجهزة الطبية للأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة .كذلك �أقامت جمعية ال�شارقة اخلريية م�شروعات م�شابهة بقيمة
 8.6مليون درهم �إماراتي.
وعالوة على ذلك ،فقد قامت م�ؤ�س�سة دبي العطاء بتمويل م�شروعات بقيمة  5.5مليون درهم �إماراتي ،تهدف لتح�سني فر�ص احل�صول على
تعليم �أ�سا�سي عايل اجلودة وامل�ساعدة يف احلد من العقبات التي حتول دون �إمتام البنات للتعليم النظامي يف املدار�س ،مبا يف ذلك العمل مع
املجتمعات امل�ستهدفة لتح�سني م�ستويات احلماية يف املدار�س .و�سيعمل الربنامج على �إن�شاء  106مدر�سة غري ر�سمية للتعليم الأ�سا�سي و24
مركز للتنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة و 12مركز ًا لربامج التعلم ال�سريع ،وبتنفيذ منظمة �إنقاذ الطفولة ،حيث �سي�ستفيد  46,000طف ًال من
حت�سني فر�ص احل�صول على تعليم عايل اجلودة.

جمهورية جنوب ال�سودان
قامت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،كجزء من م�ساعداتها �إىل ال�سودان (قبل التق�سيم) وبال�شراكة مع مركز كارتر،
بدفع مبلغ  0.5مليون درهم �إماراتي ل�صالح برنامج الق�ضاء على “الدودة الغينية” يف واليات جوجنلي و�أعايل النيل وو�سط اال�ستوائية و�شرق
اال�ستوائية و�شمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال والبحريات ووالية واراب ،والتي تعترب جميعها الآن جزء من جمهورية جنوب ال�سودان .ونظر ًا
لوجود معظم حاالت الدودة الغينية املتبقية على م�ستوى العامل خالل عام � ،2011أ�صبح جنوب ال�سودان واحد من اجلبهات الأخرية يف العامل
التي يتم العمل فيها للق�ضاء على املر�ض الناجت عن طفيليات تت�سبب يف املر�ض وال�ضعف .وحتدث الإ�صابة بهذا املر�ض عند �شرب الفرد للمياه
من م�صادر املياه الراكدة التي حتتوي على ح�شرات املاء التي حتمل يرقات الطور املعدي للدودة الغينية .ومن خالل تطبيق و�سائل ت�شمل
تدريب متطوعني يف املجتمع املحلي لتوفري التثقيف ال�صحي ورفع الوعي ب�أ�سباب املر�ض وطرق الوقاية منه وامل�ساعدة يف الك�شف املبكر وتوفري
العالج الالزم ،انخف�ضت معدالت الإ�صابة مبر�ض الدودة الغينية يف جنوب ال�سودان من  1,698حالة يف عام � 2010إىل  1,030حالة يف عام
.132011
ومن جهتها قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء م�ساعدات بقيمة  1.9مليون درهم �إماراتي من �أجل �إتاحة الفر�صة لأطفال املجتمعات القروية يف جنوب
ال�سودان للح�صول على التعليم الأ�سا�سي عن طريق بناء وجتهيز مدر�ستني ،وتعزيز القدرات التنظيمية للحكومة واملجتمعات ،وتدريب املدر�سني
يف مقاطعة جوبا ،حيث مت تنفيذ امل�شروع بالتعاون مع منظمة “بالن �إنرتنا�شيونال” اخلريية.
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�أ�شخا�ص ي�ستلمون م�ساعدات غذائية من فريق الإغاثة الإماراتي املوحد يف ال�صومال.
(امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات – وام)

الأزمة يف القرن
الأفريقي

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2011م�ساعدات بقيمة  83.1مليون درهم �إماراتي ( 22.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
م�شروعات يف ال�صومال ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات مببلغ  13.6مليون درهم �إماراتي ( 3.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل �إثيوبيا ،وم�ساعدات مببلغ
 5.6مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي) �إىل جيبوتي.
وخالل العامني املا�ضيني ،انخف�ض معدل �سقوط الأمطار لأقل من املتو�سط وارتفع معدل وفيات قطعان املا�شية وانخف�ض �إنتاج املحا�صيل يف
بع�ض مناطق �شرق �إثيوبيا وجنوبي ال�صومال .حيث نتج عن ذلك واحدة من �أخطر �أزمات الغذاء على م�ستوى العامل يف ال�سنوات الأخرية و�أحدث
هذا حاجة �إن�سانية لأكرث من  10ماليني �شخ�ص مل�ساعدات عاجلة ،بالإ�ضافة �إىل الآالف الذين هاجروا �إىل جيبوتي.
لذا حثت حكومة دولة الإمارات اجلهات املانحة بالدولة حل�شد املوارد للقيام با�ستجابة �إن�سانية �سريعة حلالة الطوارئ .وقامت كل من هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي ،وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وجمعية ال�شارقة اخلريية بتنفيذ حمالت تربع
�إعالمية على قنوات التلفزيون والإذاعة يف دولة الإمارات ،وكان ذلك يف �أغ�سط�س  2011بهدف جمع تربعات لدعم �أن�شطة الإغاثة املوجهة
ل�ضحايا املجاعة واجلفاف يف القرن الأفريقي.
وقد ّمت توجيه ما يقرب من ثلثي امل�ساعدات املقدمة �إىل القرن الأفريقي بقيمة  102.3مليون درهم �إماراتي للإغاثة الإن�سانية ل�صالح الأ�شخا�ص
املت�ضررين من الأزمة .وقد كانت امل�ساعدات الإماراتية التي ّمت توجيهها �إىل تلك املنطقة �أكرب بكثري من امل�ساعدات الإماراتية املقدمة يف عام
 .2010فعلى �سبيل املثال ،كانت الزيادة يف ن�سبة امل�ساعدات املوجهة �إىل ال�صومال تبلغ � 5أ�ضعاف عن تلك التي مت تقدميها يف عام .2010
تركزت �أغلب امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية املر�سلة �إىل القرن الأفريقي يف ال�صومال ،حيث كان �أكرث من ن�صف ال�سكان مت�ضررين ب�شدة
نتيجة اجلفاف ،وبلغ �إجمايل ما قدمته  8جهات مانحة �إماراتية من م�ساعدات  58.6مليون درهم �إماراتي يف �صورة �إغاثة �إن�سانية .حيث قدمت
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي من هذه القيمة م�ساعدات لت�أ�سي�س مركزين للتغذية يف مقدي�شيو بقيمة  27.1مليون درهم �إماراتي ،وتوفري املياه
وم�ستلزمات امل�أوى للأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا ،وحفر �آبار املياه بالإ�ضافة �إىل �شحن وتوزيع الغذاء .ويف نوفمرب  2011وبالتعاون مع وكاالت
الأمم املتحدة �أطلقت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي برناجم ًا لإعادة  3,000نازح �إىل مناطقهم ،وتزويد كل عائلة بح�ص�ص غذائية تكفي 3
�أ�شهر وما يعادل  400دوالر �أمريكي مل�ساعدتهم على �إعادة التوطني.14
و�ساهمت كل من م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية وجمعية ال�شارقة اخلريية مببلغ  16.9مليون درهم �إماراتي
و 18.4مليون درهم �إماراتي على التوايل ل�صالح اال�ستجابة الإن�سانية يف كل من �إثيوبيا وجيبوتي بالإ�ضافة �إىل ال�صومال .وقد ّمت توجيه معظم
هذه امل�ساعدات ل�شراء وتوزيع الغذاء .وبالن�سبة جلمعية دبي اخلريية فكانت �أغلب م�ساعداتها موجهة �إىل ال�صومال ،حيث �ساهمت مببلغ 2.0
مليون درهم �إماراتي ل�صالح جهود الإغاثة ،كما قامت اجلمعية بتنفيذ م�شروع للمياه وال�صرف ال�صحي يف �إثيوبيا بتكلفة بلغت  0.1مليون درهم
�إماراتي.
وا�ستمرت اجلهات املانحة الإماراتية بالتزامها بتطوير برامج يف القرن الأفريقي .ففي ال�صومال ،قدمت اجلهات املانحة م�ساعدات �إجمالية
بلغت  21.1مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروعات تنموية .فعلى �سبيل املثال� ،ساهمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
مببلغ  8.0مليون درهم �إماراتي حلفر �آبار مياه وحت�سني �إمدادات املياه الأ�سا�سية يف مدينة هرجي�سا وما حولها .كما قدمت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي م�ساعدات بقيمة  8.7مليون درهم �إماراتي �شملت الربامج ال�صحية للأمهات والأطفال وكفالة  3,893طفل يتيم.
ويف �إثيوبياّ ،مت تقدمي م�ساعدات بقيمة  6.1مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروعات خريية وتنموية .كما بلغ �إجمايل امل�ساعدات التي قدمتها
كل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وبيت ال�شارقة اخلريي ،وجمعية ال�شارقة اخلريية ،وجمعية دبي اخلريية جمتمعة بقيمة  3.0مليون درهم
�إماراتي من �أجل دعم وكفالة الأيتام.
ويف جيبوتيّ ،مت �إنفاق  2.4مليون درهم �إماراتي على م�شروعات �شملت قر�ض بقيمة  1.8مليون درهم �إماراتي مقدمة من �صندوق �أبوظبي
للتنمية من �أجل بناء �إ�سكان منخف�ض التكلفة.
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دول من غرب �أفريقيا
قدمت اجلهات املانحة الإماراتية يف عام  2011م�ساعدات بقيمة �إجمالية قدرها  29.0مليون درهم �إماراتي ( 7.9مليون دوالر �أمريكي) �إىل
مايل ،وم�ساعدات بقيمة  15.1مليون درهم �إماراتي ( 4.1مليون دوالر �أمريكي) �إىل غانا ،وم�ساعدات بقيمة  14.9مليون درهم �إماراتي (4.1
مليون دوالر �أمريكي) �إىل موريتانيا ،وم�ساعدات بقيمة  11.8مليون درهم �إماراتي ( 3.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل توغو ،وم�ساعدات بقيمة
 10.1مليون درهم �إماراتي ( 2.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل النيجر ،وم�ساعدات بقيمة  8.5مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون دوالر �أمريكي)
�إىل بوركينا فا�سو ،وم�ساعدات بقيمة  7.8مليون درهم �إماراتي ( 2.1مليون دوالر �أمريكي) �إىل ال�سنغال ،وم�ساعدات بقيمة  5.4مليون درهم
�إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي) �إىل جامبيا ،وم�ساعدات بقيمة  5.0مليون درهم �إماراتي ( 1.4مليون دوالر �أمريكي) �إىل ت�شاد.

جممع �سكني يف �سي�شيل ّمت متويله من قبل �صندوق �أبوظبي للتنمية( .امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

دول من �شرق �أفريقيا
قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة �إجمالية  32.7مليون درهم �إماراتي ( 8.9مليون دوالر �أمريكي) �إىل تنزانيا ،وم�ساعدات
بقيمة  21.6مليون درهم �إماراتي ( 5.9مليون دوالر �أمريكي) �إىل �سي�شيل ،وم�ساعدات بقيمة  10.1مليون درهم �إماراتي ( 2.8مليون دوالر
�أمريكي) �إىل كينيا ،وم�ساعدات بقيمة  9.2مليون درهم �إماراتي ( 2.5مليون دوالر �أمريكي) �إىل �أوغندا.
ّمت توجيه الغالبية العظمى ( )%89.4من امل�ساعدات الذي قدمتها دولة الإمارات لدول �شرق �أفريقيا ل�صالح امل�شروعات التنموية .ففي
�سي�شيل ،قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية منحة قدرها  21.0مليون درهم �إماراتي مل�ساعدة الدولة يف مواجهة الطلب املتزايد على الطاقة عن طريق
ا�ستغالل التكنولوجيا لتوليد طاقة قدرها  6ميجا واط من الرياح بد ًال من امل�صانع التقليدية والتي تعمل بوقود الديزل الأكرث تكلف ًة ،وت�شمل
املنحة تنفيذ جميع مراحل امل�شروع ،مبا فيها �أعمال الهند�سة وامل�شرتيات املطلوبة لبناء و�صيانة  4م�صانع لتوليد الطاقة من الرياح يف خمتلف
�أنحاء جزيرة ماهي� ،أكرب جزر �سي�شيل.
دعم �صندوق �أبوظبي للتنمية النمو االقت�صادي يف تنزانيا عن طريق توفري قر�ض لتحديث الطريق بني مدينتي كيداهو و�أوفينزا يف منطقة
كما ّ
كيجوما .وميثل القر�ض الذي تبلغ قيمته  28.8مليون درهم �إماراتي ن�سبة  %88.0من امل�ساعدات الإماراتية املقدمة �إىل تنزانيا خالل عام
 ،2011ويهدف امل�شروع لت�سهيل نقل ال�سلع واخلدمات ما بني تنزانيا والدول املجاورة لها ،من خالل اجلزء الغربي من البالد .كما �شملت
الأن�شطة الأخرى التي �أقيمت يف تنزانيا مكرمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ،والتي تت�ضمن �شحن
 40طن من التمور ،بالإ�ضافة �إىل كفالة هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لعدد  523يتيم ،وتقدمي هيئة �آل مكتوم اخلريية مل�ساعدات بقيمة 0.8
مليون درهم �إماراتي ل�صالح تغطية تكاليف ت�شغيل املدار�س املحلية.
ويف كينيا ،قدمت اجلهات املانحة الإماراتية مبلغ  10.1مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروعات ت�شمل احلفاظ على �أنواع الكائنات احلية
و�أن�شطة الإغاثة الإن�سانية .وقد ا�شرتكت كل من م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وجمعية ال�شارقة اخلريية،
وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف عملية اال�ستجابة لأزمة الغذاء ،بقيمة  3.3مليون درهم �إماراتي .كما وا�صلت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل
نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية دعمها ملركز ال�شيخ زايد للأيتام يف مومبا�سا ،والذي يوفر �أماكن للإقامة وتكاليف الدرا�سة وعيادة عالجية
ملا يقرب من  800طفل يتيم .كما قامت امل�ؤ�س�سة ببناء ف�صول درا�سية �إ�ضافية و�ساهمت يف امليزانية الت�شغيلية للمركز بتكلفة �إجمالية بلغت
 3.0مليون درهم �إماراتي .ويتم من خالل املدر�سة تدري�س مواد ت�شمل اللغة الإجنليزية واللغة ال�سواحلية واللغة العربية والريا�ضيات والأحياء
وعلوم احلا�سوب ،كما ي�سعى الآن العديد من خريجي هذه املدر�سة لاللتحاق باجلامعة.
و�ساهمت م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد للأعمال الإن�سانية واخلريية مببلغ  4.0مليون درهم �إماراتيّ ،مت توجيهها لتغطية التكاليف الت�شغيلية للجامعة
الإ�سالمية يف �أوغندا ،والتي ت�أ�س�ست عام  1988وتخرج منها منذ ذلك احلني ما يزيد عن  10,000خريج من خمتلف التخ�ص�صات من بينها
الدرا�سات الإ�سالمية واللغة العربية والقانون والعلوم والفنون احلرة والعلوم االجتماعية .كما خ�ص�صت  7جهات مانحة �إماراتية مبلغ 3.7
مليون درهم �إماراتي ل�صالح امل�شاريع اخلريية يف �أوغندا ،وي�شمل هذا املبلغ  2.6مليون درهم �إماراتي مقدمة من بيت ال�شارقة اخلريي من
�أجل بناء امل�ساجد .بالإ�ضافة �إىل العديد من املنح الأخرى املوجهة للربامج الثقافية ،وكذلك توفري حلوم الأ�ضاحي خالل عيد الأ�ضحى ووجبات
الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك.
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وقدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء م�ساعدات بقيمة  22.3مليون درهم �إماراتي ،وهو ما ميثل  %77.3من �إجمايل تربعات دولة الإمارات املقدمة
�إىل مايل ،كدعم برامج التعليم وال�صحة املدر�سية من خالل خم�سة �شركاء دوليني رئي�سيني ،هم :منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف)
ومنظمة �إنقاذ الطفولة ووكالة الإغاثة الدولية (�أوك�سفام) وم�ؤ�س�سة كري الدولية ومنظمة املعونة للمياه .ويهدف الربنامج �إىل تغيري املمار�سات
ال�صحية اخلاطئة واملتعلقة بال�صرف ال�صحي بني الأطفال وعائالتهم ،وتقليل خماطر الإ�صابة بالأمرا�ض وتوفري العالجات الالزمة ما مينح
الأطفال فر�صة حقيقية ال�ستغالل �إمكاناتهم من خالل التعليم .وكجزء من �شراكتها مع مركز كارتر الدويل ،قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية م�ساعدات بقيمة  0.5مليون درهم �إماراتي للق�ضاء على مر�ض دودة غينيا ،وهي عدوى طفيلية ،و�شمل امل�شروع
تدريب متطوعني من املجتمع املحلي لن�شر الوعي والثقافة ال�صحية حول �أ�سباب املر�ض وطرق الوقاية منه مما ي�ساعد يف الك�شف املبكر وتوفري
العالجات الالزمة.
عملت اجلهات املانحة الإماراتية على تنفيذ م�شروعات يف غانا بقيمة  15.1مليون درهم �إماراتي ،لكفالة الأيتام وت�شجيع �إمتام التعليم الأ�سا�سي
وبناء املدار�س وتوفري خدمات �صحية وحفر �آبار املياه .ومتثل كفالة ما يقرب من  3,000طفل يتيم ودعم دور الأيتام ن�سبة 6.4( %42.4
مليون درهم �إماراتي) من التمويل الإماراتي املقدم لدولة غانا خالل  .2011وقامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وجمعية ال�شارقة اخلريية
بتنفيذ �أكرب برناجمني بتكلفة  4.4مليون درهم �إماراتي ،و 1.5مليون درهم �إماراتي على التوايل .كما �أقامت م�ؤ�س�سة نور دبي خميم لعالج
�أمرا�ض العيون بتكلفة قدرها  2.0مليون درهم �إماراتي يف تامال ،ب�شمال غانا حيث يقدّر ن�سبة امل�صابني بكف الب�صر �أو عيوب يف الإب�صار فيها
بنحو  %4من �إجمايل عدد ال�سكان .15ويتكون الفريق الذي نفذ املخيم من الأطباء واخلرباء بالإ�ضافة �إىل توفري الإمدادات ال�ضرورية ،وذلك
للتمكن من الو�صول للأفراد يف الأماكن النائية.
يف موريتانيا ،قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة  14.9مليون درهم �إماراتي �إىل عدد من القطاعات .ومن بني امل�شروعات التي
ّمت تنفيذها قدمت م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد للأعمال الإن�سانية واخلريية  10وحدات لغ�سيل ال ُكلى .كما كفلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �أكرث
من  1,500يتيم ،وعملت م�ؤ�س�سة دبي العطاء على ت�شجيع التعليم يف املناطق القروية ،كما قامت جمعية دبي اخلريية بحفر �آبار املياه.
يف النيجر ،قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة  10.1مليون درهم �إماراتي لبناء امل�ساجد وم�شروعات املياه وتوزيع مواد الإغاثة
وبناء عيادة طبية ،كما ّمت االلتزام بتقدمي م�ساعدات بقيمة  36.7مليون درهم �إماراتي ال�ستكمال املرحلة الثانية من بناء �سد قنداجي ،ومتثل
ن�سبة امل�ساعدات التي قدمتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وجمعية ال�شارقة اخلريية لبناء امل�ساجد �أكرث من ن�صف حجم امل�ساعدات املقدمة
للنيجر مبيلغ  5.6مليون درهم �إماراتي .وعلى نحو م�شابهّ ،مت توجيه ن�سبة  %53.4من مبلغ  11.8مليون درهم �إماراتي التي ّمت �إنفاقها يف
توغو ل�صالح بناء امل�ساجد.
كما ّمت توجيه م�ساعدات بقيمة  8.5مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروعات يف بوركينا فا�سو ،لبناء ف�صول درا�سية وتوفري الرعاية ال�صحية
وزيادة �إمدادات مياه ال�شرب والري .وقدم �صندوق �أبوظبي للتنمية قر�ض بقيمة  2.8مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروع �سد �سامديني على
نهر ماهون والذي يهدف لزيادة الإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء .بالإ�ضافة �إيل ذلك� ،ساهمت هيئة �آل مكتوم اخلريية مب�ساعدات بقيمة 0.6
مليون درهم �إماراتي للربامج التعليمية ولتغطية م�صاريف ت�شغيل املدار�س.
مي�سر بقيمة  4.8مليون درهم �إماراتي �إىل جامبيا من �أجل بناء طريق بطول  141كيلومرت يربط ما
كما قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية قر�ض ّ
بني ماندينابا و�سوما لت�سهيل التجارة ما بني هاتني املدينتني ،كما التزم بتقدمي م�ساعدات مدفوعة بقيمة  31.9مليون درهم �إماراتي جتاه نف�س
امل�شروع .وبلغت قيمة م�شروعات �أخرى متعددة ّمت تنفيذها يف جامبيا مبلغ  0.6مليون درهم �إماراتي� ،شملت تكاليف  8مدر�سني ودعم امليزانية
ال�سنوية لأحدى املدار�س وبناء م�سجدين مما يجعل �إجمايل قيمة امل�ساعدات الإماراتية املقدمة جلامبيا �إىل  5.4مليون درهم �إماراتي.
�أما يف ال�سنغال فقد قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بتقدمي م�ساعدات بقيمة  7.8مليون درهم �إماراتي ،ت�شمل دعم الراغبني يف القيام
ب�شعائر احلج وبناء وجتهيز امل�ساجد ،بالإ�ضافة �إىل توفري مالب�س العيد ووجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك .وكانت بقية امل�ساعدات
عبارة عن حفر �آبار املياه و�إعادة ت�أهيل وبناء ف�صول درا�سية وكفالة الأيتام والعائالت وتوزيع الطعام .كما ّمت تقدمي م�شروعات مماثلة مببلغ
 5.0مليون درهم �إماراتي يف ت�شاد.
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قارة �آ�سيا
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طالبات يتعلمن الأحرف الأبجدية يف مدر�سة يف احلديدة باليمن ،بتمويل من دبي العطاء( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة دبي العطاء)

اليمن

الأرا�ضي الفل�سطينية

ا�ستجاب ًة لل�صعود احلاد يف االحتياجات الإن�سانية والتنموية يف اليمن ،وكجزء من التزام دولة الإمارات امل�ستمر بدعم ال�شعب اليمني ،قدمت
اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة  292.1مليون درهم �إماراتي ( 79.5مليون دوالر �أمريكي) خالل عام .2011

ما زالت الأرا�ضي الفل�سطينية واحدة من �أكرب اجلهات املتلقية للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،حيث �ساهمت اجلهات املانحة الإماراتية
بتقدمي م�ساعدات بلغت قيمتها الإجمالية  124.9مليون درهم �إماراتي ( 34.0مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات تنموية و�إن�سانية وخرييةّ .مت
تنفيذ هذه امل�شروعات من خالل عدد كبري من ال�شركاء املحليني والدوليني ،من بينهم وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني
يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ،وبرنامج الأغذية العاملي ،والوزارات الفل�سطينية ،واملنظمات غري احلكومية.

وقد �أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،بتقدمي � 40ألف طن (بقيمة  146.9مليون درهم �إماراتي)
من وقود الديزل منحة لليمن ،لتخفيف الأعباء عن �أبناء ال�شعب اليمني واملرتتبة عن انقطاع التيار الكهربائي ،حيث قامت �شركة برتول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك” بتنفيذ �إجراءات نقل هذه ال�شحنة .و�شملت امل�ساعدات احلكومية �إىل اليمن تقدمي م�ستلزمات امل�أوى واملواد غري الغذائية
والربامج ال�صحية كجزء من امل�ساعدات الإن�سانية ،وتوفري �أجهزة طبية بقيمة  46.1مليون درهم �إماراتي ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي برامج تدريبية
ووجبات �إفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك.
وقدم �صندوق �أبوظبي للتنمية مبلغ  53.5مليون درهم �إماراتي ،ي�شمل منحة بقيمة  11.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح برنامج ميتد حتى عام
 2015ويهدف للق�ضاء على مر�ض املالريا يف اليمن من خالل الوقاية والت�شخي�ص وزيادة الوعي ال�صحي ،بالإ�ضافة �إىل منحة �إ�ضافية بقيمة
 7.6مليون درهم �إماراتي ل�صالح مركز وطني لعالج ال�سرطان يف �صنعاء .عالوة على ذلك قامت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية بتوفري الدعم لقطاع ال�صحة و�ساهمت يف حتمل تكاليف رواتب الأطباء وتوفري الأجهزة الطبية بقيمة  2.1مليون درهم �إماراتي ،بينما
تعاقدت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية مع �شركة اخلليج لتوفري �أجهزة طبية بقيمة  1.3مليون درهم �إماراتي
مل�ست�شفى رعاية الأمومة.
و�ساهمت العديد من اجلهات املانحة الإماراتية بتقدمي م�ساعدات كبرية ل�صالح كفالة الأيتام والأ�سر املحرومة والفقرية والأ�شخا�ص من ذوي
االحتياجات اخلا�صة .وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ  18.0مليون درهم �إماراتي على هذه امل�شاريع ،و ّمت دفع اجلزء الأكرب من هذا
املبلغ ( 16.6مليون درهم �إماراتي) يف �صورة منح نقدية لدعم �أكرث من  9,000يتيم وعائالتهم .كما نفذت كل من جمعية ال�شارقة اخلريية،
وجمعية دبي اخلريية ،وبيت ال�شارقة اخلريي برامج م�شابهة بقيمة  5.1مليون درهم �إماراتي و 0.7مليون درهم �إماراتي و 0.2مليون درهم
�إماراتي على التوايل.
�أما م�ؤ�س�سة دبي العطاء فقد قدمت �أكرب حجم م�ساعدات مقدمة من دولة الإمارات لقطاع التعليم يف اليمن ،مببلغ  11.6مليون درهم �إماراتي
لدعم م�شروعات تنفذها م�ؤ�س�سة كري الدولية ومنظمة �إنقاذ الطفولة .وتهدف هذه امل�شروعات لتح�سني فر�صة ح�صول البنات على وجه
اخل�صو�ص ،على تعليم يتم ّيز بجودة عالية عن طريق معاجلة امل�شكالت املتعلقة بالتعليم مثل نق�ص املرافق يف املدار�س واملوارد واملدر�سني
املد ّربني بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف تغيري ال�سلوكيات االجتماعية املناه�ضة لفكرة التعليم .و�إىل جانب التكفل بنفقات الطالب .قدمت هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي كذلك م�ساعدات من �أجل جتديد و�إ�صالح املدار�س ،حيث قدمت م�ساعدات بقيمة  0.08مليون درهم �إماراتي لقطاع
التعليم.
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�أمهات ينتظرن دورهن لتطعيم �أطفالهن �ضد �أمرا�ض احلمى ال�شوكية وااللتهابات الرئوية وال�سحايا يف �إحدى
العيادات بقطاع غزة يف الأرا�ضي الفل�سطينية( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة زايد اخلريية)
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وكانت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �أكرب جهة مانحة ،حيث قدمت �أكرث من ن�صف �إجمايل امل�ساعدات املقدمة ( 66.4مليون درهم �إماراتي).
و ّمت توجيه الغالبية العظمى لهذه امل�ساعدات ( 39.0مليون درهم �إماراتي) �إىل برامج تت�ضمن بناء املنازل وخميمات لالجئني يف ال�ضفة الغربية
وغزة ولبنان و�سوريا حيث ّمت تنفيذها بال�شراكة مع الأونروا وم�شروعات لتوزيع الغذاء وم�شروعات مو�سمية ّمت تنفيذها بالتعاون مع وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطينية .قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �أي�ض ًا منح نقدية �شهرية بقيمة  13.2مليون درهم �إماراتي ،لأكرث من
 4,000طفل يتيم ،وذلك بالتعاون مع الأونروا يف قطاع غزة ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف ال�ضفة الغربية .كما قدمت جمعية ال�شارقة اخلريية
منحة ل�صالح كفالة الأيتام والأ�سر املحرومة والفقرية ،بقيمة  8.9مليون درهم �إماراتي.
كانت امل�شروعات املتعلقة بالتعليم يف الأرا�ضي الفل�سطينية �إحدى جماالت الرتكيز الرئي�سية لدى العديد من اجلهات املانحة الإماراتية ،والتي
قدمت م�ساعدات يف هذا القطاع بقيمة  18.0مليون درهم �إماراتي .حيث �ساهمت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
مببلغ  10.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء كلية التمري�ض يف جامعة النجاح الأهلية بال�ضفة الغربية ،والتي توفر درجة البكالوريو�س يف
التمري�ض ،وتعمل على �إعداد ممر�ضات حمرتفات قادرات على العمل يف الفرق الطبية خمتلفة التخ�ص�صات .كما م ّولت امل�ؤ�س�سة بناء و�صيانة
عدد من املدار�س يف قطاع غزة مببلغ  1.8مليون درهم �إماراتي .وقدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء وجبات غذائية تكميلية لأكرث من  80,000طفل
ك�أحد اجلهود املبذولة للحفاظ على �صحتهم ولياقتهم بالقدر الكايف ال�ستمرارهم يف الدرا�سة باملدار�س من خالل متويلها لربنامج الأغذية
العاملي مببلغ  4.6مليون درهم �إماراتي .تلقت مدر�سة ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف بيت الهيا بقطاع غزة ،والتي يدر�س فيها  3,000طالب،
متويل �إ�ضايف من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية من �أجل بناء ف�صول درا�سية جديدة وحتديث مرافقها.
كما �ساهم �صندوق �أبوظبي للتنمية مبنحة تبلغ  18.4مليون درهم �إماراتي لبناء الطرق وتطوير البنية الأ�سا�سية ملرافق املياه والطاقة الكهربائية.
كما قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة  6.6مليون درهم �إماراتي ل�صالح تنفيذ برامج �إن�سانية وغذائية .من بني هذه امل�شروعات،
قيام م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية بتكوين فريق مع الأنروا لتوفري وجبات �إفطار للفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية وغزة.
بالإ�ضافة لهذا ،قامت هيئة �آل مكتوم اخلريية بتوزيع �أكرث من  2,000طرد يحتوى على مواد غذائية يف قطاع غزة.
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 -2جنوب وو�سط �آ�سيا

دول �أخرى من
ال�شرق الأو�سط
قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2011م�ساعدات بقيمة 106.0
مليون درهم �إماراتي ( 28.9مليون دوالر �أمريكي) �إىل �سوريا ،وم�ساعدات
بقيمة  47.9مليون درهم �إماراتي ( 13.0مليون دوالر �أمريكي) �إىل لبنان،
وم�ساعدات بقيمة  24.8مليون درهم �إماراتي ( 6.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل

العراق.

مي�سر
كان اجلزء الأكرب من امل�ساعدات املقدمة �إىل �سوريا يف �صورة قر�ض ّ
بقيمة  98.2مليون درهم �إماراتي مقدم من �صندوق �أبوظبي للتنمية بهدف
م�ست�شفى احلنان يف طرابل�س يف لبنان الذي مت متويله من قِبل زيادة ال�سعة الإنتاجية ملحطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية .وكان ذلك
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية وال
إن�سانية .من �أجل الإيفاء بالطلب املتزايد على الطاقة عن طريق توفري وتركيب توريبنات
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة زايد اخلريية)
تعمل بالبخار والغاز ،ما ي�ضيف نحو  750ميجا واط �إىل �شبكة خطوط الطاقة.
ووا�صلت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية دعمها مل�ست�شفى ال�شيخ خليفة يف حم�ص ،والذي من املخطط �أن ي�ستوعب 250
�سرير ًا ،مبنحة قدرها  4.2مليون درهم �إماراتي� .شملت الأن�شطة الأخرى م�ساعدات بقيمة  0.4مليون درهم �إماراتي مقدمة من هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي ل�صالح برنامج يهدف لتخفيف معاناة املت�ضررين من اجلفاف يف �شرق البالد ،حيث قدمت الهيئة امل�ساعدات االن�سانية عن
طريق �سفارة دولة الإمارات بدم�شق .بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات مببلغ  0.7مليون درهم �إماراتي مقدمة من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية عبارة عن وجبات �إفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك.
مي�سرة �إىل لبنان .وكان �أكرب هذه القرو�ض بقيمة  13.4مليون درهم �إماراتي ،خ�ص�ص لت�أ�سي�س
وقدم �صندوق �أبوظبي للتنمية ثالثة قرو�ض ّ
ّ
ّ
�شبكة �صرف �صحي جديدة يف قرى ب�إقليمي الكورة و�إهدن ،مما وفر مرافق لل�صرف ال�صحي تخدم نحو � 25,000شخ�ص .كما مت تقدمي
قر�ض بقيمة  7.9مليون درهم �إماراتي ،ل�صالح م�شروع مياه النبطية من �أجل دعم القطاع الزراعي ،وقر�ض بقيمة  1.5مليون درهم �إماراتي
ل�صالح بناء تقاطعات للطرق الرئي�سية يف بريوت .ويف قطاع ال�صحة ،مت تقدمي م�ساعدات حكومية وم�ساعدات من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل
نهيان للأعمال الإن�سانية بقيمة �إجمالية  3.7مليون درهم �إماراتي لتغطية التكاليف الت�شغيلية مل�ست�شفى ال�شيخ خليفة يف منطقة مزارع �شبعا.
و�ساهمت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية مببلغ  1.3مليون درهم �إماراتي ل�شراء معدات و�أجهزة طبية و�إجراء
�صيانة مل�ست�شفى احلنان.
كما قدمت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية منحة �إ�ضافية بقيمة  3.1مليون درهم �إماراتي من �أجل �صيانة معهد
�صيدا الفني للفتيات بلبنان ،والذي يدر�س فيه  500طالبة ،ويوفر درجة البكالوريو�س يف الأدب والتجارة والتدري�س لريا�ض الأطفال واملحا�سبة
وتقنية املعلومات واللغات .وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي دعم ًا لعدد  3,936طفل يتيم بتكلفة  8.6مليون درهم �إماراتي ،بينما �ساهمت
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية مببلغ  3.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء وت�شغيل دار �أيتام االحتاد.
كما تولت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �إدارة �أكرب برنامج يف العراق من �أجل كفالة ودعم  4,894طفل يتيم ،وكانت تكلفة امل�شروع 14.7

مليون درهم �إماراتي.

لعبت �سفارات دولة الإمارات دور ًا مهم ًا يف جمال امل�ساعدات يف �سوريا ولبنان والعراق فيما يتعلق مب�ساعدة اجلهات املانحة الإماراتية يف تنفيذ
براجمها اخلريية ،مثل توفري حلوم الأ�ضاحي وتوفري املالب�س يف عيد الأ�ضحى.

قامت اجلهات املانحة الإماراتية بتقدمي م�ساعدات �إىل  15دولة يف جنوب وو�سط �آ�سيا بقيمة  817.9مليون درهم �إماراتي ( 222.7مليون دوالر
�أمريكي) ،بزيادة قدرها  %63.2مقارنة بامل�ساعدات التي قدمت يف عام  ،2010والتي بلغت  501.3مليون درهم �إماراتي� ،إىل نف�س الإقليم.
ومتثل هذه امل�ساعدات ن�سبة %13.4من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة لقارة �آ�سيا.

ال�شكل  20امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل جنوب وو�سط �آ�سيا

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á«©ªL
¿Éà°ùfÉ¨aCG ä’É°üJEG ` ä’É°üJEÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
(AGƒjEG) ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe
ájÒÿG »HO á«©ªL

(%68.28) 558.45
(%10.99) 89.85
(%8.93) 73.06
(%4.48) 36.64
(%2.25) 18.39
(%1.81) 14.78
(%0.67) 5.44
(%0.60) 4.89
(%0.48) 3.93
(%0.42) 3.43
(%0.41) 3.35
(%0.21) 1.73
(%0.20) 1.64
(%0.18) 1.48
(%0.07) 0.56
(%0.02) 0.16
(%0.01) 0.12

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

امل�ساعدات املدفوعة

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات ثنائية الأطراف �إىل احلكومات
امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

47,749,000
41,552,793
12,581,886
336,588,305
379,427,827
817,899,811

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب جمموعة القطاعات
(مليون درهم �إماراتي ,ن�سبة مئوية من املجموع الكلي)2011 ,
(%0.07) 0.56

áÄ«ÑdG ájÉªM

(%5.63) 46.08

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

(%6.54) 53.51

ájÒÿG ∫ÉªYC’G

(%6.72) 54.95

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

(%39.23) 320.82

êÉàfE’G äÉYÉ£b
(%18.30) 149.64
(%23.51) 192.32

äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«àëàdG áæ«ÑdG

äÉeóÿGh ájOÉ°üàb’G á«àëàdG á«æÑdG
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م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف كازاخ�ستان ّمت متويله من قبل م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية.
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية)

كازاخ�ستان

احتلت كازاخ�ستان خالل عام  2011املرتبة الثالثة على قائمة �أكرب الدول املتلقية للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية حيث قدمت اجلهات املانحة
الإماراتية م�ساعدات بقيمة  315.9مليون درهم �إماراتي ( 86.0مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات تنموية وخريية.
كانت امل�ساعدات احلكومية هي اجلزء الأكرب من هذه امل�ساعدات والتي كانت على �شكل منحة بقيمة  290.1مليون درهم �إماراتي موجهة
ل�صالح تطوير “م�شروع �أبوظبي بالزا” يف العا�صمة �أ�ستانا .وي�شمل امل�شروع جمموعة من املباين املخ�ص�صة لأغرا�ض خمتلفة ،ت�شمل وحدات
بيع بالتجزئة ومرافق ترفيهية وفنادق ومكاتب ووحدات �سكنية .و ّمت تنفيذ امل�شروع بوا�سطة �شركة الدار العقارية للتطوير العقاري يف �أبوظبي.
يف �شيمكنت يف كازاخ�ستان 16والتي يبلغ تعداد �سكانها  0.4مليون ن�سمة زودت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية م�ست�شفى
رعاية الأمومة باملدينة مبعدات و�أجهزة طبية و� 50سيارة �أ�سعاف ،بقيمة  2.0مليون درهم �إماراتي.
وعلى مدى العام قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ  6.7مليون درهم �إماراتي لكفالة ودعم  2,983طفل يتيمّ .مت �إنفاق هذه املبالغ يف
�صورة منح نقدية للعائالت التي ترعى الأيتام ومن خالل دور الأيتام.
نفذت اجلهات املانحة الإماراتية العديد من امل�شروعات اخلريية يف كازاخ�ستان ،بلغت  16.0مليون درهم �إماراتي .حيث �ساهمت م�ؤ�س�سة
خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية مب�ساعدات بقيمة  13.7مليون درهم �إماراتي لبناء م�سجد ال�شيخ خليفة ،وقدمت بالتعاون مع
�سفارة دولة الإمارات م�ساعدات بقيمة  2.0مليون درهم �إماراتي �إ�ضافية لدعم وتي�سري �أداء �شعائر احلج .كما قدمت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي م�ساعدات بقيمة  0.3مليون درهم �إماراتي �شملت توفري حلوم الأ�ضاحي يف عيد الأ�ضحى كجزء من م�شروع الأ�ضاحي العاملي الذي
تنفذه امل�ؤ�س�سة� ،إىل جانب امل�شروعات املو�سمية التي تقوم بها يف رم�ضان مثل توفري وجبات الإفطار ومالب�س العيد .وعملت م�ؤ�س�سة زايد بن
�سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية مع اجلامعة الإ�سالمية ،لتقدمي منحة بقيمة  0.03مليون درهم �إماراتي كدعم للراغبني يف �أداء
�شعائر احلج.

م�ست�شفى زايد للأمومة والطفولة يف كابول ب�أفغان�ستان مت متويله مبنحة مقدمة من م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية بقيمة �إجمالية  20.0مليون درهم �إماراتي( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة زايد اخلريية)

�أفغان�ستان

يت�ضح التزام دولة الإمارات بتحقيق اال�ستقرار والتنمية يف �أفغان�ستان يف برناجمها ال�شامل لتقدمي م�ساعدات تنموية و�إن�سانية وخريية .حيث
قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة  149.8مليون درهم �إماراتي ( 40.8مليون دوالر �أمريكي) �إىل �أفغان�ستان خالل عام
.2011
يف �ضوء الأهمية التي تتمتع بها �أفغان�ستان بالن�سبة لدولة الإمارات ،قامت حكومة الإمارات خالل عام  2011بت�شكيل جلنة ير�أ�سها �سفري الدولة
لدى �أفغان�ستان وذلك لتن�سيق ومتابعة تنفيذ امل�شاريع والربامج التي تنفذها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية.
ووا�صل �صندوق �أبوظبي للتنمية تقدمي املنحة التي ّمت الإعالن عنها يف �أواخر عام  ،2009وتبلغ قيمتها الإجمالية  918.3مليون درهم �إماراتي
( 250مليون دوالر �أمريكي) .ومن بني امل�شروعات الكبرية التي �ساهم فيها ال�صندوق م�شروع �إعادة بناء مطار مزار �شريف ،والذي ّمت تنفيذه
مب�شاركة احلكومة الأملانية .كما بد�أ �صندوق �أبوظبي للتنمية كذلك يف العمل على تنفيذ م�شروع رئي�سي �آخر يف جمال الطريان وهو بناء املعهد
املدين للتدريب على الطريان يف كابول .كذلك وا�صل �صندوق �أبوظبي للتنمية تنفيذ م�شروعاته الأخرى يف بناء الطرق واجل�سور.
مت تقدمي م�ساعدات حكومية �إماراتية عبارة عن منحة بقيمة  36.7مليون درهم �إماراتي �إىل حكومة �أفغان�ستان لدعم امليزانية وقامت �أي�ض ًا
بتقدمي منحة �أخرى بقيمة  33.4مليون درهم �إماراتي �إىل التحالف العاملي للقاحات والتح�صني ،لإجراء عدد من حمالت التطعيم للأطفال
وا�سعة النطاق يف �أفغان�ستان .وتعترب هذه املنحة جز ًءا من االلتزام امل�شرتك الذي �أعلن عنه يف يناير 2011الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبيل جيت�س ،الرئي�س امل�شارك مل�ؤ�س�سة بيل وميلندا جيت�س ،وذلك بتقدمي
مبلغ  100.0مليون دوالر �أمريكي ( 367.3مليون درهم �إماراتي) ل�صالح حمالت التطعيم يف �أفغان�ستان وباك�ستان.
كان ذلك عن طريق متكني التحالف العاملي للقاحات والتح�صني ل�شراء وتو�صيل الإمدادات الإ�ضافية من اللقاح خما�سي التكاف�ؤ (�أو اللقاح  5يف ،)1
ودعم ا�ستخدام لقاحات جديدة يف �أفغان�ستان� .أي�ض ًا ،ت�ساعد هذه املنحة يف حماية الأطفال من الأمرا�ض الرئي�سية القاتلة للأطفال حتت �سن
� 5سنوات ،مبا فيها االلتهاب الرئوي والدفرتيا وال�سعال الديكي والتيتانو�س وااللتهاب الكبدي الوبائي ب ومر�ض امل�ستدمية النزلية النوع ب،
والذي يت�سبب يف الإ�صابة بالتهاب ال�سحايا.
وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي برنامج من  3عنا�صر ،بتكلفة بلغت  7.8مليون درهم �إماراتي ،و ّمت �إنفاق ن�صف �إجمايل هذا املبلغ على
حفر الآبار وبناء م�سجد وتوفري  190طن من التمور كم�ساعدات غذائية.
وا�صلت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية دعمها لدار زايد للأيتام يف قندهار ،والتي تدعم  700طفل يتيم
بالإ�ضافة �إىل العائالت املمتدة التي ترعاهم ،وت�شتمل على  22ف� ً
صال درا�سي ًا و�أماكن للنوم ومكان لل�صالة وور�شة للت�صنيع بتكلفة قدرها 2.6
مليون درهم �إماراتي.17
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طالب ينظر من خالل املجهر خالل ح�صة العلوم العامة يف ك�شمري.
(امل�صدر :امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان)

باك�ستان

يو�ضح حجم امل�ساعدات املمنوحة لباك�ستان خالل عام  2011مدى التزام دولة الإمارات بتلبية االحتياجات التنموية والإن�سانية جلمهورية
باك�ستان .حيث قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة �إجمالية  277.7مليون درهم �إماراتي ( 75.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح
م�شروعات خمتلفة من بينها احلفاظ على التنوع البيئي للبالد وت�شجيع تعليم البنات وبناء الطرق واجل�سور ،حيث بلغت امل�ساعدات احلكومية
من هذه امل�شاريع  190.2مليون درهم �إماراتي.
بد�أت حكومة دولة الإمارات يف عام  2011بتنفيذ امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ،بهدف دعم جهود التعايف و�إعادة �إعمار �إقليم خيرب
باختونخوا بباك�ستان ،يف �أعقاب عمليات النزوح الداخلي نتيجة النزاعات الأهلية والفي�ضانات العارمة .وتبلغ تكلفة الربنامج وا�سع النطاق
 178.7مليون درهم �إماراتي بن�سبة  %64.4من دعم دولة الإمارات املقدم لباك�ستان ،وي�شمل ذلك م�شروعات يف جماالت التعليم وال�صحة
والطرق واجل�سور واملياه وال�صرف ال�صحي .كما �ساعد �إعادة بناء ج�سرين على نهر �سوات بقيمة �إجمالية  87.2مليون درهم �إماراتي ،وبناء
طريق ال�شيخ خليفة بن زايد بطول  50كيلومرت يف جنوب وزير�ستان بقيمة  13.7مليون درهم �إماراتي ،من متكني �سهولة احلركة والتنقل
لع�شرات الآالف من الأ�شخا�ص .وا�شتمل “امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان” على بناء و�إعادة جتديد  51مدر�سة ومعهد تعليمي بتكلفة
 51.3مليون درهم �إماراتي .كما وزعت  30,000حقيبة مدر�سية ونفذت  64م�شروع يف جمال �إمداد املياه بقيمة  14.8مليون درهم �إماراتي،
و�إعادة بناء وجتديد  7م�ست�شفيات وعيادات طبية بقيمة  9.5مليون درهم �إماراتي.
وقام فريق الإغاثة الإماراتي امل ّوحد باال�ستجابة الإن�سانية الفورية التي بادرت بها دولة الإمارات عقب الفي�ضانات التي �أ�صابت جنوب باك�ستان
والتي نتج عنها نزوح ما يقرب من مليوين �شخ�ص .وقد �ساهمت يف هذه الإ�ستجابة كل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ؤ�س�سة خليفة بن
زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية وذلك بتوفر م�ستلزمات امل�أوى واملواد الغذائية وغري الغذائية للأ�شخا�ص النازحني .وقدمت جمعية ال�شارقة
اخلريية وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية م�ساعدات عاجلة حلالة الطوارئ.
بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة الكبرية التي قدمتها دولة الإمارات ،قامت العديد من اجلهات املانحة الإماراتية بتنفيذ م�شروعات يف قطاع التعليم،
والذي تلقى م�ساعدات بقيمة �إجمالية تبلغ  68.9مليون درهم �إماراتي .حيث عملت م�ؤ�س�سة دبي العطاء مع منظمة �إدارة التعليم والوعي وهي
منظمة غري حكومية حملية على تنفيذ م�شروع بقيمة  2.6مليون درهم �إماراتي يغطي  187مدر�سة يف �إقليم البنجاب .والهدف من هذا امل�شروع
هو حت�سني ن�سب التحاق البنات بالنظام التعليمي واحلفاظ على ا�ستمرارهن فيه ،ويو�ضح امل�شروع ت�أثري م�شاركة املجتمع وخلق تغري �إيجابي يف
ال�سلوك نحو التعليم بني املدر�سني والآباء من خالل �إتاحة بيئة تعليمية م�ساعدة وداعمة يف املدار�س احلكومية .و�ساهم �صندوق �أبوظبي للتنمية
مببلغ  3.1مليون درهم �إماراتي ل�صالح �أكادميية ال�شيخ زايد الدولية يف ا�سالم �آباد.
يف نوفمرب  2011افتتحت م�ؤ�س�سة نور دبي خم ّيمها الرابع لعالج العيون بباك�ستان يف كنديارو ب�إقليم ال�سند ،حيث مت فح�ص �أكرث من 2,000
�شخ�ص و�إجراء �أكرث من  300عملية جراحية لعالج املياه البي�ضاء واملياه الزرقاء بتكلفة  4.9مليون درهم �إماراتي.

كما قامت العديد من اجلهات املانحة الإماراتية بتنفيذ م�شروعات ذات طابع خريي ،حيث تربعت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية مببلغ  2.6مليون درهم �إماراتي لدعم الراغبني يف �أداء �شعائر احلج ،بالإ�ضافة �إىل العمل مع �سفارة دولة الإمارات لتوفري وجبات
�إفطار لنحو � 1,432شخ�ص خالل �شهر رم�ضان املبارك .وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي م�ساعدات م�شابهة ،كما تعاونت مع منظمة دار
التوحيد لبناء م�ساجد حملية.
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عمال ي�شتغلون يف م�صنع لت�صنيع املعدات يف بنغالدي�شّ ،مت دعمه من قبل �صندوق �أبوظبي للتنمية.
(امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

دول �أخرى من
جنوب وو�سط �آ�سيا

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2011م�ساعدات بقيمة  25.2مليون درهم �إماراتي ( 6.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل بنغالدي�ش،
وم�ساعدات مببلغ  20.6مليون درهم �إماراتي ( 5.6مليون دوالر �أمريكي) �إىل الهند ،وم�ساعدات بقيمة  13.9مليون درهم �إماراتي (3.8
مليون دوالر �أمريكي) �إىل املالديف ،وم�ساعدات مببلغ  8.2مليون درهم �إماراتي ( 2.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل �أرمينيا ،وم�ساعدات مببلغ
 4.8مليون درهم �إماراتي ( 1.3مليون دوالر �أمريكي) �إىل �سري النكا .بالإ�ضافة �إىل التزام �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي  223.0مليون
درهم �إماراتي ( 60.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل �أذربيجان ومببلغ  115.3مليون درهم �إماراتي ( 31.4مليون دوالر �أمريكي) �إىل بنغالدي�ش.
كان قطاع تطوير البنية التحتية �أكرث القطاعات التي ح�صلت على م�ساعدات يف �إقليم جنوب وو�سط �آ�سيا خالل عام  2011بقيمة قدرها
 320.8مليون درهم �إماراتي ،منها قر�ض بقيمة  4.0مليون درهم �إماراتي مقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية ل�صالح م�شروعات الإ�سكان
وتطوير البنية التحتية يف املناطق املت�ضررة من في�ضانات ت�سونامي يف املالديف .وقامت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
ب�إدارة �أكرب �أن�شطة دولة الإمارات يف املالديف ،حيث قدمت امل�ؤ�س�سة  9.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح “م�شروع العالج الطبي عن ُبعد” والذي
يتم من خالله التغلب على م�شكالت توفري الرعاية الطبية عرب  35جزيرة خمتلفة من خالل �إتاحة الفر�صة للأطباء مبنح الرعاية الطبية
للمر�ضى عن طريق الهاتف ،وعاد ًة مايتم هذا عن طريق ممر�ضة مدربة متواجدة لدى املري�ض.18
يف بنغالدي�ش ،قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء مبلغ  12.0مليون درهم �إماراتي ،من خالل العمل مع التحالف العاملي لتح�سني توفري التغذية الكافية
�إىل �أطفال املدار�س املحرومني� .أي�ض ًا ،عملت م�ؤ�س�سة دبي العطاء مع منظمة �إنقاذ الطفولة على �إيجاد فر�ص تعليمية يف املجتمع نف�سه للأطفال
الذين ال ميكنهم احل�صول على فر�صة االلتحاق باملدار�س االبتدائية الر�سمية �أو فر�صهم حمدودة لاللتحاق بها ،كما عملت جمعية ال�شارقة
اخلريية يف قطاع التعليم وقامت بتمويل وبناء  18ف� ً
صال درا�سي ًا بتكلفة  0.4مليون درهم �إماراتي.
ويف قطاع توليد الطاقة و�إمدادها �أعلن �صندوق �أبوظبي للتنمية عن التزامني كبريين بقيمة �إجمالية  338.3مليون درهم �إماراتي ،مما ميهد
الطريق لتنفيذ م�شروعات �إقامة م�صانع جديدة لتوليد الطاقة .كان القر�ض الأول ل�صالح بناء حمطة جابون لتوليد الطاقة الكهربائية بالبخار
والغاز 19يف �أذربيجان بتكلفة  223.0مليون درهم �إماراتي ،للتقليل من الت�أثري البيئي من خالل �إنتاج الكهرباء بطريقة �أكرث فعالية للم�ستهلكني
يف مدينة �أزيري ،املركز االقت�صادي وال�صناعي الذي يقع بالقرب من العا�صمة باكو .ويهدف القر�ض الثاين �إىل دعم النمو االقت�صادي وتلبية
الطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية يف مدينة �شيتاجوجن ببنغالدي�ش والتي تعتربمركز جتاري و�صناعي مهم ،عن طريق تطوير حمطة
�شيكالباها للطاقة الكهربائية بتكلفة  115.3مليون درهم �إماراتي.20
مي�سر بقيمة  8.2مليون درهم �إماراتي ل�صالح �إعادة جتديد و�إ�صالح قناة �أربا�-سيفان ،21والتي
يف �أرمينيا ،قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية قر�ض ّ
من املخطط �أن ترفع من�سوب املياه يف بحرية �سيفان ،التي تعترب امل�صدر الرئي�سي ملياه ال�شرب والري و�صيد الأ�سماك لل�شعب الأرميني.
يف �سري النكا� ،أنفقت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ  2.2مليون درهم �إماراتي على �شراء معدات و�أجهزة طبية من خالل �سفارة دولة
الإمارات يف �سري النكا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كانت هناك العديد من امل�ساعدات اخلريية والتي بلغت  53.5مليون درهم �إماراتي يف خمتلف �أنحاء الإقليم �أغلبها كانت
لبناء امل�ساجد .ويف الهندّ ،مت تقدمي مبلغ  15.2مليون درهم �إماراتي للم�شروعات اخلريية ،من �ضمنها منحة بقيمة  8.0مليون درهم �إماراتي
مقدمة من جمعية ال�شارقة اخلريية لبناء امل�ساجد ،ومنحة �أخرى بقيمة  3.4مليون درهم �إماراتي مقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
لنف�س الغر�ض .كما �ساهمت اجلهات املانحة الإماراتية مببلغ  11.0مليون درهم �إماراتي ل�صالح الربامج املو�سمية والثقافية ،ودعم الراغبني
يف �أداء �شعائر احلج ،وكذلك توفري وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك وحلوم الأ�ضاحي يف عيد الأ�ضحى.
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 -3ال�شرق الأق�صى
�أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2011مبلغ  75.9مليون درهم �إماراتي ( 20.7مليون دوالر �أمريكي) يف  11دولة يف �إقليم ال�شرق
الأق�صى ،بزيادة قدرها  %169.6مقارنة بامل�ساعدات املمنوحة عام � 2010إىل نف�س الدول ،ومتثل هذه امل�ساعدات ن�سبة %1.2من �إجمايل
امل�ساعدات املقدمة لقارة �آ�سيا.

ال�شكل  21امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل ال�شرق الأق�صى

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
ájÒÿG »HO á«©ªL
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á«©ªL
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
(AGƒjEG) ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

(%39.94) 30.33
(%34.77) 26.40
(%10.45) 7.93
(%5.08) 3.86
(%3.44) 2.61
(%2.73) 2.07
(%1.56) 1.19
(%0.91) 0.69
(%0.82) 0.62
(%0.24) 0.18
(%0.02) 0.02
(%0.02) 0.01

امل�ساعدات املدفوعة
4,403,891
3,530,478
42,500,325
25,489,904
75,924,598

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب جمموعة القطاعات
(مليون درهم �إماراتي ,ن�سبة مئوية من املجموع الكلي)2011 ,

(%1.56) 1.19

áÄ«ÑdG ájÉªM
(%72.72) 55.21

ájÒÿG ∫ÉªYC’G

كان اجلزء الأكرب من هذه امل�ساعدات مقدم من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي  21.0مليون درهم �إماراتي وجمعية دبي اخلريية  20.3مليون
درهم �إماراتي ،و�أغلبها من �أجل بناء امل�ساجد .و�ساهمت جمعية دبي اخلريية مببلغ  18.5مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء ثالثة م�ساجد من
خالل �شراكة مع “جمعية بناء مدين اخلريية” ،تبلغ �سعتها الإجمالية  550م�صلي ،كما خ�ص�صت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ 17.0
مليون درهم �إماراتي لنف�س الغر�ض .وعملت كل من جمعية ال�شارقة اخلريية وبيت ال�شارقة اخلريي مع الهيئة الإن�سانية ب�إندوني�سيا لبناء م�ساجد
بقيمة  3.1مليون درهم �إماراتي و 1.9مليون درهم �إماراتي على التوايل.
كان التعليم ثاين �أكرب قطاع مت تنفيذه يف �إندوني�سيا ،حيث بلغ حجم امل�ساعدات  8.2مليون درهم �إماراتي� .ساهمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء مببلغ
 7.8مليون درهم �إماراتي ل�صالح برنامج متكني احل�صول على املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف املدار�س والذي يعترب من �أكرب
الربامج التي �إ�ستفاد منها  90,000طفل من �أطفال املدار�س .و ّمت تنفيذ هذا الربنامج يف  450مدر�سة يف �شرقي �إندوني�سيا من خالل �شراكة
مع كل من منظمات اليوني�سف و�إنقاذ الطفولة وكري الدولية ،ويهدف الربنامج لتح�سني ال�صرف ال�صحي يف املدار�س وتغيري ال�سلوكيات اخلاطئة
من املدر�سني والإداريني والعائالت حول �أهمية ال�صرف ال�صحي اجليد واملمار�سات ال�سليمة للنظافة ال�شخ�صية� .أي�ضا ،يهدف الربنامج من
خالل تبني اتباع الأطفال يف عمر املدر�سة للممار�سات ال�صحية ال�سليمة و�إىل حت�سني �صحة الأطفال وبالتايل قدرتهم على التح�صيل الدرا�سي.

وقدم �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية  6منح بقيمة �إجمالية  0.1مليون درهم �إماراتي ،ترتاوح قيمة كل منها ما بني
 11,000درهم �إماراتي �إىل  37,000درهم �إماراتي وذلك من �أجل احلفاظ على � 7أنواع من النباتات واحليوانات و�إجراء الأبحاث عليها من
بينها �سمكة باجناي كاردينال وهو نوع مهدد باالنقرا�ض يقت�صر تواجده على جزر باجناي يف �إندوني�سيا.

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

êÉàfE’G äÉYÉ£b

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت  55.3مليون درهم �إماراتي ( 15.1مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات
متعددة يف �إندوني�سيا خالل عام .2011

كما قامت عدد من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بتنفيذ عدد من الربامج الثقافية واخلريية املو�سمية ،بتكلفة تبلغ  2.6مليون
درهم �إماراتي .فعلى �سبيل املثال ،قامت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ب�إنفاق  0.3مليون درهم �إماراتي لدعم الراغبني
يف �أداء �شعائر احلج وتوفري وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك .كما قدمت جمعية دبي اخلريية مبلغ  1.8مليون درهم �إماراتي ل�صالح
برامج م�شابهة ،و�أنفقت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية مبلغ  0.1مليون درهم �إماراتي على مواد غذائية من
خالل عالقة �شراكة مع الهيئة الإن�سانية ب�إندوني�سيا .دعمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي كذلك الربامج املو�سمية ،و�أنفقت مبلغ  2.4مليون
درهم �إماراتي على كفالة  1,334يتيم.

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

(%0.09) 0.07

�إندوني�سيا

(%1.69) 1.28

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
(%1.88) 1.43

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
(%22.06) 16.75

äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«àëàdG áæ«ÑdG

دول �أخرى من ال�شرق الأق�صى

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2011م�ساعدات بقيمة  8.0مليون درهم �إماراتي ( 2.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل الفلبني،
وم�ساعدات بقيمة  5.6مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي) �إىل تايالند ،وم�ساعدات بقيمة  3.5مليون درهم �إماراتي ( 1.0مليون
دوالر �أمريكي) �إىل كمبوديا ،وم�ساعدات بقيمة  1.9مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر �أمريكي) �إىل ال�صني.

كانت جمعية دبي اخلريية �أكرب جهة مانحة قدمت م�ساعدات �إىل الفلبني ،حيث �أنفقت  6.7مليون درهم �إماراتي من �إجمايل امل�ساعدات
الإماراتية اخلارجية والتي تبلغ قيمتها  8.0مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروعات مثل بناء امل�ساجد و�إ�صالح  9مدار�س تقع يف مناطق
خمتلفة .كما �ساهمت اجلمعية يف بناء عيادة وثالث دور �أيتام على جزيرة مينداناو ال�ست�ضافة  59طفل ،وم ّولت حفر  153بئر ًا لتي�سري
احل�صول على مياه �شرب نظيفة .وخ�ص�ص �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية مبلغ  0.2مليون درهم �إماراتي لدعم حماية
ال�شعاب املرجانية من نوع فطر املرجان وال ُعقاب الفلبيني (الذي يعرف با�سم ال ُعقاب �آكل القردة) والذي يعترب �أحد الأنواع املهددة باالنقرا�ض
التي موطنها الأ�صلي الفلبني.
بلغت التكلفة الإجمالية للم�شروعات التي مت تنفيذها يف تايالند وكمبوديا مبلغ  5.6مليون درهم �إماراتي و 3.5مليون درهم �إماراتي على التوايل،
وكانت م�شابهة لتلك التي مت تنفيذها يف الفلبني� .أنفقت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ  3.5مليون درهم �إماراتي لتمويل كفالة  556طفل
يتيم يف تايالند ،بالإ�ضافة �إىل بناء مدار�س وم�ساجد وحفر �آبار املياه .ويف كمبوديا ،نفذت جمعية دبي اخلريية م�شروعات لإعادة جتديد
ف�صول درا�سية يف مدر�ستني بالإ�ضافة �إىل بناء العديد من الوحدات ال�سكنية ،كما قامت اجلمعية كذلك بدعم الراغبني يف �أداء �شعائر احلج
يف كمبوديا ،وتوزيع كتب على �أطفال املدار�س� .شملت الأن�شطة الأخرى منحتني بقيمة  0.1مليون درهم �إماراتي مقدمتني من �صندوق حممد
بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية لدعم حماية �ضفدع غابة اجلزيرة (�ضفدع �آيالند فور�ست) وطائر حباري بنجال (بنجال فلوريكان) يف
كمبوديا ،بالإ�ضافة �إىل قيام كل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية وجمعية دبي اخلريية
بتخ�صي�ص طرود غذائية يف كمبوديا وتايالند خالل �شهر رم�ضان املبارك.
قامت  3جهات مانحة �إماراتية وهي جمعية دبي اخلريية وبيت ال�شارقة اخلريي وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،بتقدمي متويل م�شرتك
مل�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي وتوفري �إمدادات �أ�سا�سية ملياه ال�شرب ،وحفر ما يقرب من  500بئر مياه يف كمبوديا وال�صني و�إندوني�سيا
والفلبني وتايالند بقيمة  2.4مليون درهم �إماراتي.
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�أوروبا
ال�شكل  22امل�ساعدات اخلارجية الإماراتي �إىل ال�شرق الأق�صى
IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ójƒ°ùdG
0.06

مركز اجتماعي وثقايف مت بنا�ؤه بتمويل من قِبل م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية يف
البو�سنة والهر�سك( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة زايد اخلريية)

0.15

55.17

É«fƒà°SEG
Góædƒg

»°ShôdG OÉ–E’G

1.17
3.88

0.42

É«fÉŸCG

0.15

É«fGôchCG

دول من جنوب �شرق �أوروبا

48.98

IóëàŸG áµ∏ªŸG

11.04

GóædôjEG

Éµ«é∏H
0.67

Gô°ùjƒ°S

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2011م�ساعدات بقيمة  14.4مليون درهم �إماراتي ( 3.9مليون دوالر �أمريكي) �إىل اجلبل
الأ�سود ،وم�ساعدات بقيمة  10.0مليون درهم �إماراتي ( 2.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل البو�سنة والهر�سك ،وم�ساعدات بقيمة  6.3مليون درهم
�إماراتي ( 1.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل �ألبانيا ،وم�ساعدات بقيمة  0.1مليون درهم �إماراتي ( 0.03مليون دوالر �أمريكي) �إىل كو�سوفو .كما
ّمت االلتزام بدفع مبلغ  183.7مليون درهم �إماراتي ( 50.0مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات تنموية تن ّفذ يف امل�ستقبل يف �ألبانيا.

0.31

É°ùfôa

0.75

É«dÉ£jEG

2.39

0.24

10.66

É«fÉÑ°SEG

¿Éfƒ«dG

É«côJ

∫É¨JÈdG
0.26

يعترب اجلبل الأ�سود �أكرب الدول املتلقية للم�ساعدات الإماراتية يف منطقة جنوب �شرق �أوروبا ،حيث تلقى قر�ض ًا مي�سر ًا بقيمة  14.4مليون درهم
�إماراتي من �صندوق �أبوظبي للتنمية .وكان القر�ض جزء ًا من اتفاقية لتحديث نظام �إمداد املياه املحلي بطول �ساحل اجلبل الأ�سود ،كما التزم
�صندوق �أبوظبي للتنمية كذلك بدفع مبلغ  183.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء الطريق بني مدينتي تريانا والبا�سان يف �ألبانيا.

∂°Sô¡dG h áæ°SƒÑdG
9.98

ƒaƒ°Sƒc

ّمت توجيه الغالبية العظمى من امل�ساعدات التي مت تقدميها ( )%90.2عن طريق هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف منطقة جنوب �شرق �أوروبا
ل�صالح كفالة  2,422يتيم يف �ألبانيا و 3,841يتيم يف البو�سنة والهر�سك ،بتكلفة �إجمالية تبلغ  13.8مليون درهم �إماراتي .كما خ�ص�صت
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ  0.3مليون درهم �إماراتي و 0.1مليون درهم �إماراتي للبو�سنة والهر�سك وكو�سوفو على التوايل وذلك لتوفري
وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك وحلوم الأ�ضاحي يف عيد الأ�ضحى .عالوة على ذلك� ،ساهمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مببلغ
 1.0مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء عيادة وم�ساجد يف كل من �ألبانيا والبو�سنة والهر�سك.

14.39

0.11

Oƒ°SC’G πÑ÷G

0.35

É«fhó≤e ájQƒ¡ªL
É«fÉÑdCG á«aÓ°ùZƒ«dG
á≤HÉ°ùdG
6.34

IóYÉ°ùŸG áÄa
ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùMáYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL

(%35.09) 58.77
(%29.56) 49.51
(%14.40) 24.12
(%10.56) 17.68
(%8.83) 14.79

(%1.05) 1.75
(%0.37) 0.62
(%0.12) 0.20
(%0.01) 0.02
(%0.003) 0.004

äÉYÉ£≤dG áYƒª› Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
(%0.24) 0.40

(%0.37) 0.62

(%5.34) 8.93

(%23.74) 39.76

êÉàfE’G ´É£b

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

(%36.84) 61.70

ájÒÿG ∫ÉªYC’G
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وقدمت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية منحة بقيمة  0.3مليون درهم �إماراتي لدعم �أفراد من �ألبانيا والبو�سنة
والهر�سك لأداء �شعائر احلج ،بالإ�ضافة �إىل توفري  0.1مليون درهم �إماراتي مقدمة �إىل جامعة �سراييفو ومبلغ  0.2مليون درهم �إماراتي ملراكز
ثقافية يف البو�سنة والهر�سك .بالإ�ضافة مل�ساعدات حكومية بقيمة  0.4مليون درهم �إماراتي لدعم �سفارة البوثنة و الهر�سك يف دولة الإمارات.

áÄ«ÑdG ájÉªM

á«àëàdG áæ«ÑdG
äÉeóÿGh á«YÉªàL’G

(%33.47) 56.05

á«àëàdG á«æÑdG
äÉeóÿGh ájOÉ°üàb’G
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الأمريكتان

دول من �أمريكا ال�شمالية

ال�شكل  23امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إىل الأمريكتيني

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية يف عام  2011م�ساعدات بقيمة  111.4مليون درهم �إماراتي ( 30.8مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات
تنموية وخريية يف دول تقع بقارة �أمريكا ال�شمالية.

IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

وكانت الواليات املتحدة الأمريكية �أكرب الدول املتلقية للم�ساعدات املوجهة لدول قارة �أمريكا ال�شمالية ،حيث ح�صلت على  110.4مليون درهم
�إماراتي .كان اجلزء الأكرب من هذا املبلغ  110.2مليون درهم �إماراتي يف �صورة منحة من دولة الإمارات لدعم معهد ال�شيخ زايد لتطوير
جراحة الأطفال ،يف املركز الطبي الوطني لطب الأطفال يف العا�صمة وا�شنطن .مت افتتاح املعهد يف �سبتمرب  ،2009بعد تقدمي منحة بقيمة
 551.0مليون درهم �إماراتي مقدمة من حكومة �أبوظبي ،وهو يجمع بني العمل البحثي وال�سريري لتح�سني املمار�سات الطبية التي تعود بالفائدة
على كل الب�شرية حول العامل وذلك عن طريق تطوير املعرفة والأدوات والإجراءات و�إتاحة �إجراء جراحات الأطفال ب�شكل �أكرث دقة والتخفيف
من �آالمها وتبعاتها.22

0.64

Góæc

كما قدمت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية مبلغ  0.1مليون درهم �إماراتي كدعم لربامج الإفطار ،وخ�ص�ص
�صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية منحتني بقيمة  0.08مليون درهم �إماراتي ،ل�صالح جامعة هاواي ومنظمة �أويكونو�س غري
الربحية من �أجل م�شروعات تهدف لإقامة حمميات.

110.37

IóëàŸG äÉj’ƒdG
á«µjôeC’G
ÉeÉgÉÑdG QõL
»àjÉg

¿Éµ«æ«ehódG ájQƒ¡ªL

0.11

0.11

ÉHƒc

0.06

0.10

∂«°ùµŸG

0.01
0.13

0.09

0.04

Ójhõæa

0.30

وقدمت هيئة �آل مكتوم اخلريية منحة بقيمة  0.3مليون درهم �إماراتي ل�صالح امليزانية ال�ســنوية ل�صــالح مدر�ســة ال�شيخ حمــدان بن را�شــد
�آل مكتوم الإ�سالمية يف املك�سيك ،والتي يدر�س فيها نحو  80طالب �سنوي ًا يف مواد ت�شمل اللغة الإ�سبانية واللغة الإجنليزية واملو�سيقى والدراما.

0.35

0.05

ÉµjÉeÉL

GOƒHôHh Gƒ¨«àfCG

وقدمت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية وهيئة
الهالل الأحمر الإماراتي منح بقيمة  0.5مليون درهم �إماراتي ،و 0.09مليون درهم �إماراتي ،و 0.05مليون درهم �إماراتي على التوايل ل�صالح
م�شروعات خريية يف كندا.

’Éª«àfGƒZ

ÉµjQÉà°Sƒc

É«Ñeƒdƒc

πjRGÈdG
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É«Ø«dƒH
0.04
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…GƒZGQÉH
ÚàæLQC’G
0.13

IóYÉ°ùŸG áÄa
ájƒªæJ
ájÒN

0.11

»∏«°T

äÉYÉ£≤dG áYƒª› Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

áëfÉŸG á¡÷G Ö°ùMáYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

(%1.17) 1.32

ájÒÿG ∫ÉªYC’G
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
ájÒÿG »HO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
»JGQÉeE’G ôªMC’G ∫Ó¡dG áÄ«g
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áÄ«ÑdG ájÉªM

(%97.34) 110.19
(%1.18) 1.34
(%0.62) 0.70
(%0.31) 0.35
(%0.19) 0.22
(%0.18) 0.21
(%0.10) 0.11
(%0.08) 0.09
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ال ـفــ�صـ ــل

3

امل�ساعدات بح�سب القطاعات
وجمموعاتها
طلب مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية ،التي تقوم بت�سجيل
بيانات م�ساعداتها اخلارجية لديه ،بتحديد قطاعات م�ساعداتها التي نفذت خالل عام  .2011وكان ذلك بنا ًء على تعريفات
القطاعات املو�ضحة يف ”�إطار عمل ت�سجيل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية” .هناك  26قطاع ًا مت و�ضع تعريفات لها بالتوافق
مع هياكل الت�سجيل والتوثيق اخلا�صة بلجنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ()OECD-DAC
وخدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة ( .)UN-FTSحيث يتم تق�سيم هذه القطاعات �إىل قطاعات فرعية.
قام املكتب بت�صنيف القطاعات والقطاعات الفرعية يف  10جمموعات رئي�سية والتي تتوافق على نحو مماثل مع معايري
الت�سجيل والتوثيق اخلا�صة بلجنة امل�ساعدة الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .يوفر امللحق  4قائمة
باملجموعات والقطاعات والقطاعات الفرعية ،واملبلغ الذي مت �إنفاقه يف كل منها.
يعر�ض ال�شكل  24امل�ساعدات املدفوعة يف كل جمموعة خالل عام  .2011حيث تلقت جمموعة امل�ساعدات ال�سلعية والربامج
العامة – وهي املجموعة التي ت�ضم امل�ساعدات املقدمة بهدف دعم امليزانية العامة وبرامج الأمن الغذائي – م�ساعدات بلغت
 4.75مليار درهم �إماراتي ( 1.29مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  %61.4من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية
خالل عام .2011
تلقت جمموعة البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات  827.0مليون درهم �إماراتي ( 225.2مليون دوالر �أمريكي) بن�سبة
 %10.7من �إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية خالل عام .2011
تلقت جمموعة قطاعات الإنتاج  626.8مليون درهم �إماراتي (  170.6مليون دوالر �أمريكي) بن�سبة .%8.1

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تنفذ حملة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتطعيم ب�إقليم ال�سند يف باك�ستان بالتعاون مع منظمة اليوني�سف.
(امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات – وام)

كانت جمموعة امل�ساعدات الإن�سانية – هي املجموعة التي ت�ضم اال�ستجابات حلاالت الطوارئ ،مثل توفري م�ستلزمات الإيواء
والغذاء والأدوية واملياه ونزع الألغام والذخرية التي مل تنفجر وحماية املدنيني وخدمات الدعم – رابع �أكرب جمموعة تتلقى
مبالغ متويل ،حيث بلغ ن�صيبها من امل�ساعدات  %8.1وبقيمة  625.3مليون درهم �إماراتي ( 170.2مليون دوالر �أمريكي).
كل من هذه املجموعات بالتف�صيل.
وفيما يلي �سيتم تناول ٍ

امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

خالل عام � 2011أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية مبلغ �إجمايل بلغ
 337.6مليون درهم �إماراتي على امل�شروعات ال�صحية يف  35دولة.

تلقت هذه املجموعة مبلغ �إجمايل  4.75مليار درهم �إماراتي ( 1.29مليار دوالر �أمريكي) ،مت �إنفاق معظم هذا املبلغ –
 4.72مليار درهم �إماراتي – على دعم امليزانية العامة اخلا�صة ب�ستة دول خمتلفة كم�ساهمة يف املوازنات احلكومية ،ودعم
عمليات �إ�صالح االقت�صاد الكلي وم�ساعدات الربامج العامة .مت �إنفاق ن�سبة  %92.8من هذا املبلغ يف دول مبنطقة ال�شرق
الأو�سط ،بينما مت �إنفاق الن�سبة املتبقية على دول يف منطقة غرب �أوروبا وجنوب وو�سط �آ�سيا .ومت �إنفاق مبلغ  27.8مليون
درهم �إماراتي املتبقي على م�ساعدات غذائية� ،أغلبها يف جنوب وو�سط �آ�سيا وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�أفريقيا جنوب
ال�صحراء.كانت الدولتان اللتان تلقتا �أكرب مبالغ �ضمن هذه املجموعة هما �سلطنة ُعمان  3.67مليار درهم �إماراتي1.00( ،
مليار دوالر �أمريكي) والأردن  735.3مليون درهم �إماراتي ( 200.2مليون دوالر �أمريكي).
كما التزم �صندوق �أبوظبي للتنمية بقيمة  46.2مليون درهم �إماراتي ( 12.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح جمموعة القطاعات
هذه ،حيث �سيتم �إنفاق مبلغ  44.3مليون درهم �إماراتي من هذا الإلتزام يف مملكة البحرين.
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البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدمات

تلقت هذه املجموعة مبلغ  827.0مليون درهم �إماراتي ( 225.2مليون دوالر �أمريكي) خالل عام  .2011حيث مت �إنفاق مبلغ  216.1مليون
ووجه القدر الأكرب منها ل�صالح كفالة الأيتام واملجموعات املحرومة الأخرى.
درهم �إماراتي على قطاع البنية الأ�سا�سية االجتماعية واخلدماتّ .
ومت �إنفاق مبلغ  43.3مليون من هذا املبلغ يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،و 23.9مليون يف اليمن و 18.7مليون يف العراق.

مت توجيه نحو  215.5مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروعات التعليم ،منها  68.9مليون يف باك�ستان و 25.0مليون يف مايل ،كما مت �إنفاق مبلغ
 96.6مليون على م�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي ،منها  18.7مليون يف املغرب و 15.2مليون يف باك�ستان.

قطاعات الإنتاج

تلقت جمموعة قطاعات الإنتاج  626.8مليون درهم �إماراتي ( 170.6مليون دوالر �أمريكي) .مت �إنفاق  462.3مليون درهم �إماراتي �أي ما
يوازي  %73.8من هذه املبالغ على م�شروعات تطوير البنية التحتية يف  16دولة .حيث تلقت كازاخ�ستان  290.9مليون ،وم�صر  51.7مليون،
وتلقت تنزانيا  28.8مليون ،وباك�ستان  26.0مليون ،واجلزائر  22.7مليون.
كما مت توجيه  95.8مليون درهم �إماراتي لتطوير ال�صناعات الزراعية ،حيث مت �إنفاق  90.2مليون يف ال�سودان و 5.6مليون يف �إريرتيا.
مت �إنفاق  26.6مليون درهم �إماراتي على موارد املياه املخ�ص�صة لأغرا�ض الزراعة يف ال�سودان ،23ومبلغ  7.9مليون يف لبنان �ضمن نف�س
القطاع ،وتلقت اليمن مبلغ  34.2مليون ل�صالح قطاع ال�سياحة.

امل�ساعدات الإن�سانية

خالل عام � ،2011أنفقت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية مبلغ �إجمايل  625.3مليون درهم �إماراتي ( 170.2مليون دوالر
�أمريكي) على قطاع امل�ساعدات الإن�سانية يف �أكرث من  30دولة ،بزيادة قدرها  %54.2عما مت �إنفاقه خالل عام  2010و %18.9عما مت
�إنفاقه خالل عام  .2009مت تقدمي الغالبية العظمى  493.6مليون درهم �إماراتي بن�سبة  %78.9يف �صورة تربعات عينية ،ومت منح ن�سبة
 %21.1املتبقية  131.7مليون درهم �إماراتي يف �صورة منح نقدية �إىل امل�ؤ�س�سات احلكومية واملنظمات املحلية والدولية.
مت �إنفاق ما يقرب من  %40من �إجمايل املبالغ يف �إقليم �شمال �أفريقيا ،وبخا�صة يف عمليات الإغاثة التي جرت ا�ستجاب ًة للأزمة الليبية 248.1
مليون درهم �إماراتي ،وتقدمي م�ساعدات بقيمة  83.1مليون درهم �إماراتي ا�ستجاب ًة لأزمة الغذاء يف ال�صومال.

تلقت قارة �آ�سيا مبلغ  245.7مليون درهم �إماراتي كم�ساعدات �إن�سانية مت منحها اىل  15دولة� .أنفق اجلزء الأكرب منها  147.8مليون درهم
�إماراتي على الإغاثة الطارئة يف اليمن ،وتقدمي م�ساعدات بقيمة  40.0مليون درهم �إماراتي يف الأرا�ضي الفل�سطينية و 37.9مليون درهم
�إماراتي يف �أفغان�ستان .يف �أعقاب الزلزال الذي �ضرب تركيا يف �أواخر  ،2011قامت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بتنفيذ
عمليات �إغاثة بقيمة �إجمالية بلغت  8.9مليون درهم �إماراتي.

ال�شكل  24امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب القطاعات وجمموعاتها
امل�ساعدات املدفوعة ح�سب جمموعة القطاعات
(مليون درهم �إماراتي ,ن�سبة مئوية من املجموع الكلي)2011 ,
(%0.27) 21.24

(%6.60) 510.75

ádhódG πNGO äÉ≤Øf

äÉeóÿGh ájOÉ°üàb’G á«àëàdG á«æÑdG

(%1.61) 124.27

áÄ«ÑdG ájÉªM

(%8.08) 625.28

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

(%3.27) 253.06

ájÒÿG ∫ÉªYC’G
(%61.39) 4,751.60

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

(%8.10) 626.76

êÉàfE’G äÉYÉ£b

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب القطاع
(مليون درهم �إماراتي ,ن�سبة مئوية من املجموع الكلي)2011 ,
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
øjõîàdGh π≤ædG
áë°üdG
ájÒÿG ∫ÉªY’G
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
º«∏©àdG
áÄ«ÑdG ájÉªM
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
áYÉæ°üdG
áYGQõdG
áMÉ«°ùdG
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤Øf
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
á«HÉ‚’G áë°üdGh ¿Éµ°ù∏d á¡LƒŸG èeGÈdGh äÉ°SÉ«°ùdG
ä’É°üJ’G

(%61.39) 4,751.60
(%8.08) 625.28
(%5.97) 462.29
(%3.61) 279.47
(%3.60) 278.43
(%3.27) 253.06
(%2.96) 229.15
(%2.79) 216.09
(%2.78) 215.52
(%1.61) 124.27
(%1.25) 96.61
(%1.24) 95.81
(%0.44) 34.43
(%0.44) 34.23
(%0.27) 21.24
(%0.23) 17.81
(%0.03) 2.54
(%0.03) 2.13

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب القطاعات و جمموعاتها
(درهم �إماراتي ,دوالر امريكي)2011 ,
بالدرهم الإماراتي

جمموعة القطاعات  /القطاع
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
البينة التحتية االجتماعية واخلدمات
ال�صحة
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
التعليم
املياه وال�صحة العامة
احلكومة واملجتمع املدين
ال�سيا�سات والربامج املوجهة لل�سكان وال�صحة االجنابية
قطاعات الإنتاج
تطوير البنية التحتية
ال�صناعة
الزراعة
ال�سياحة
امل�ساعدات الإن�سانية
امل�ساعدات الإن�سانية
البنية التحتية االقت�صادية واخلدمات
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها
االت�صاالت
الأعمال اخلريية
االعمال اخلريية
حماية البيئة
حماية البيئة
نفقات داخل الدولة
النفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات اخلارجية
املجموع الكلي

بالدوالر الأمريكي

4,751,603,727

1,293,657,426

4,751,603,727

1,293,657,426

827,010,127

225,159,306

278,433,590

75,805,497

216,092,856

58,832,796

215,522,431

58,677,493

96,612,181

26,303,344

17,814,069

4,850,006

2,535,000

690,172

626,760,645

170,639,980

462,288,285

125,861,226

95,810,000

26,084,944

34,430,000

9,373,809

34,232,360

9,320,000

625,279,603

170,236,756

625,279,603

170,236,756

510,748,304

139,054,806

279,465,134

76,086,342

229,152,830

62,388,464

2,130,340

580,000

253,059,244

68,897,153

253,059,244

68,897,153

124,266,616

33,832,457

124,266,616

33,832,457

21,237,735

5,782,122

21,237,735

5,782,122

7,739,966,001

2,107,260,007

(%10.68) 827.01

äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«àëàdG áæ«ÑdG

60

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 2011

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 2011

61

ال�شكل  25االلتزامات ح�سب القطاعات وجمموعاتها
ح�سب جمموعة القطاعات
(مليون درهم �إماراتي ,ن�سبة مئوية من املجموع الكلي)2011 ,

مـــقـــــال

(%5.55) 37.46

(%2.10) 14.20

äÉeóÿGh á«YÉªàL’G á«àëàdG áæ«ÑdG

êÉàfE’G äÉYÉ£b

3

(%6.84) 46.18

á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG èeGÈdGh

(%85.50) 577.05

á«àëàdG á«æÑdG
äÉeóÿGh ájOÉ°üàb’G

طالب يف دار زايد للأيتام يقفون يف طابور ويحملون �صور ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه” يف
�إقليم قندهار ب�أفغان�ستان( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية)

كفالة الأيتام
ح�سب القطاع
(مليون درهم �إماراتي ,ن�سبة مئوية من املجموع الكلي)2011 ,
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

(%52.85) 356.67
(%32.65) 220.38
(%6.84) 46.18
(%5.44) 36.73
(%2.10) 14.20
(%0.11) 0.73

جمموعة القطاعات  /القطاع
البنية التحتية االقت�صادية واخلدمات
توليد الطاقة و�إمدادها
النقل والتخزين
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
البينة التحتية االجتماعية واخلدمات
املياه وال�صحة العامة
احلكومة واملجتمع املدين
قطاعات الإنتاج
تطوير البنية التحتية
املجموع الكلي
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ح�سب القطاعات و جمموعاتها
(درهم �إماراتي ,دوالر �أمريكي)2011 ,
بالدرهم الإماراتي

بالدوالر الأمريكي

تعترب كفالة الأيتام �أحد �أوجه امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية حيث يتم توفري الدعم املايل للأ�سر التي ترعى الأيتام وبناء و�صيانة دور الأيتام.
يتم تنفيذ الربامج التي ت�ساهم يف دعم وت�شجيع الأطفال من جميع الفئات العمرية الذي فقدوا �أحد �أبويهم �أو كليهما ،كي يحيوا حياة كرمية
متكنهم من احل�صول على فر�ص بالتعليم وتزويدهم باحلاجات الأ�سا�سية.
�ساهمت العديد من امل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية يف عام  2011من بينها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وهيئة �آل مكتوم اخلريية ،وجمعية ال�شارقة
اخلريية ،وجمعية دبي اخلريية ،وبيت ال�شارقة اخلريي ،وم�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد للأعمال اخلريية والإن�سانية مب�ساعدات بقيمة  174.3مليون
درهم �إماراتي ( 47.4مليون دوالر) كدعم للأيتام ،ي�شمل هذا منح نقدية من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي من �أجل  55,288يتيم ،ومن
جمعية ال�شارقة اخلريية لعدد  20,589يتيم مدفوعة مبا�شر ًة للأ�سر والعائالت التي ترعاهم ،ومن بني تلك الربامج �أي�ض ًا ،م�شروعني كبريين
هما دار زايد للأيتام يف �أفغان�ستان والتي مت بنا�ؤه يف وقت �سابق وت�شرف عليها حالي ًا م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والأن�سانية ،ومركز ال�شيخ زايد لرعاية الأطفال يف كينيا والذي ت�شرف عليه م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية .
ت�أ�س�ست “دار زايد للأيتام” بوا�سطة م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للأعمال الإن�سانية واخلريية عام  2003بتكلفة بلغت  25.0مليون درهم �إماراتي،
وذلك لتوفري خدمات للطالب الأيتام يف مقاطعة قندهار يف �أفغان�ستان .ويف عام � 2011ساهمت امل�ؤ�س�سة مببلغ  2.6مليون درهم �إماراتي يف
تكاليف ت�شغيل هذا املركز.

577,045,000

157,104,547

356,665,000

97,104,547

220,380,000

60,000,000

46,176,500

12,571,876

46,176,500

12,571,876

37,464,600

10,200,000

36,730,000

10,000,000

734,600

200,000

يتبع املركز منهج �شامل لتحقيق الرعاية املعنوية والتعليمية وال�صحية لأكرث من  1,000طالب م�سجل .ويتم ذلك عن طريق تزويدهم بالوجبات
وال�سكن وم�سجد يت�سع لـ 500م�صلي و 31ف� ً
صال درا�سي ًا وم�ستلزمات الدرا�سة واملعلمني .وبالن�سبة للطالب الذي يعي�شون خارج دار زايد ،يوفر
ً
املركز و�سائل النقل ومنح نقدية للأ�سر التي تعتني بهم وعددها � 700أ�سرة .واي�ضا ،كجزء من جهود املركز ل�ضمان رعاية الطالب بعد التخ ّرج،
توفر املدر�سة تدريب مهني يف م�صانع ال�سجاد ،حيث اتفقت مع وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية على توفري �أماكن يف اجلامعات العامة لطالب
املركز.

14,200,000

3,866,050

14,200,000

3,866,050

674,886,100

183,742,472

ويعترب مركز ال�شيخ زايد لرعاية الأيتام يف مومبا�سا بكينيا ،واحد من �إحدى املراكز التي تنت�شر يف خمتلف �أنحاء العامل والتي �أ�س�سها املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -م�ؤ�س�س دولة الإمارات “طيب اهلل ثراه” .ومت بناءه عام  1997مبنحة قدرها  10.0مليون درهم �إماراتي،
ومت �إعطاء املركز كذلك منحة مبدئية بقيمة  1.3مليون درهم �إماراتي يف نف�س العام من �صندوق �أبوظبي للتنمية لتغطية التكاليف الت�شغيلية
للعام الأول .وي�شمل املركز الذي يت�سع لأكرث من  200فتى وفتاة 19 ،ف� ً
صال درا�سي ًا ووحدات �سكنية لإقامة املوظفني وعيادتني طبيتني وور�ش
عمل كاملة التجهيز للتدريب املهني .ويف عام � ،2011ساهمت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية مببلغ  3.0مليون
موجه مليزانيته ال�سنوية والن�صف الآخر من �أجل بناء ف�صول درا�سية جديدة .وقدمت امل�ؤ�س�سة كذلك
درهم �إماراتي ل�صالح املركز ،ن�صفها ّ
توجه ل�صالح تغطية تكاليف ت�شغيل املركز.
لدار الأيتام وقف ًا �إ�ضافي ًا عبارة عن �أر�ض يف نريوبي لإن�شاء مبنى جتاري يتم من خالله �إيجاد عوائد ّ
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ال ـفــ�صـ ــل

4
اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات
اخلريية الإماراتية
يتناول هذا الق�سم مبزيد من التف�صيل �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية التي قامت بها كل جهة مانحة على حدة
خالل عام  ،2011والتي يبلغ عددها الإجمايل  34جهة مانحة .ولأغرا�ض هذا التقرير ّمت جتميع  15جهة حكومية منها،
وهي الوزارات والدوائر والهيئات احلكومية يف دولة الإمارات ،حتت ا�سم “امل�ساعدات احلكومية” .بالإ�ضافة �إىل  3جهات
وم�ؤ�س�سات مانحة قامت بتوثيق م�ساعداتها اخلارجية للمرة الأوىل خالل عام  ،2011وهي :م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية وم�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان الإن�سانية والعلمية ،ومراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
“�إيواء”.
تتباين الأدوار وامل�س�ؤوليات التي تقوم بها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية املقدمة للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية تباين ًا كبري ًا ،حيث يوفر �صندوق �أبوظبي للتنمية قرو�ض ًا مي�سرة ومنح ًا للم�شروعات التنموية ،كما �أنه يتوىل �إدارة
املنح املقدمة من احلكومة .وتعترب هيئة الهالل الأحمر الإماراتي منظمة الإغاثة الإن�سانية الرئي�سية يف الدولة ،حيث تتلقى
تربعات من كل من احلكومة والأفراد من عامة ال�شعب .كما تقوم العديد من امل�ؤ�س�سات الإماراتية غري احلكومية بتوزيع
املوجهة للم�ساعدات اخلارجية من خالل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
م�ساهماتها ّ
يوجد كذلك عدد من امل�ؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية� ،أغلبها ت�أ�س�ست يف ال�سنوات الأخرية مبرا�سيم من حاكم �إمارة �أبوظبي
وحاكم �إمارة دبي ،وتعترب منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية م�ساهمات هذه امل�ؤ�س�سات يف الربامج الإن�سانية والتنموية جز ًءا
من تدفقات امل�ساعدات الر�سمية الإمنائية الإماراتية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فهناك عدد من امل�ؤ�س�سات غري احلكومية قامت
بتوثيق �أن�شطتها لدى مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة.

قدم �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية الدعم لدرا�سة نبات ح�شي�شة الكبد ،وهي من النباتات املعر�ضة خلطر الإنقرا�ضُ ،عرث عليها يف كامتاندو بنيبال.

مت يف هذا التقرير تخ�صي�ص خرائط وجداول للدول والقطاعات لكل جهة مانحة التي دعمتها خالل عام  .2011كما يو�ضح
هذا الق�سم كيفية �إنفاق اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية مل�ساعداتها ،بتق�سيمها �إىل �ستة �أنواع ،وفق معايري
ت�شمل على �سبيل املثال :ما �إذا قامت اجلهة املانحة بتنفيذ امل�شروع ب�شكل مبا�شر� ،أم بوا�سطة امل�ؤ�س�سات املحلية ومتعددة
الأطراف� ،أم قدمت املنح مبا�شر ًة �إىل جهات حكومية �أخرى .ميكن االطالع على التعريف الكامل لأنواع امل�ساعدات ال�ستة
يف املقدمة.
كما مت �أي�ض ًا توفري القوائم الكاملة للدول التي �ساعدتها كل جهة مانحة ،مبا يف ذلك قيمة امل�ساعدات التي خ�ص�صت لكل
دولة ،وذلك يف امللحق .I

خالل عام � ،2011أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية مبلغ  124.3مليون
درهم �إماراتي على م�شروعات حماية البيئة يف  62دولة.
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ال�شكل  26نظرة عامة على امل�ساعدات احلكومية خالل عام 2011

ج�سر ال�شيخ خليفة بن زايد ،مت بنا�ؤه فوق وادي �سوات يف باك�ستان.
(امل�صدر :امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان)

امل�ساعدات
احلكومية

قدمت العديد من الوزارات والدوائر والهيئات احلكومية يف دولة الإمارات م�ساعدات خارجية خالل عام  ،2011ولأغرا�ض هذا التقرير
فقد ّمت جتميع هذه اجلهات مع بع�ضها حتت م�سمى واحد وهو “امل�ساعدات احلكومية” .وت�ضم هذه اجلهات ك ًال من :دائرة املالية ب�أبوظبي،
ووزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،ووزارة اخلارجية ،ووزارة ال�صحة ،والقوات امل�سلحة ،وهيئة ال�صحة ب�أبوظبي ،وجمل�س �أبوظبي للتعليم ،ودائرة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي ،والقيادة العامة ل�شرطة دبي ،والأمانة العامة للأوقاف بال�شارقة ،وامل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان،
وامل�شروع الإمارتي لدعم واعادة �إعمار لبنان ،وفريق الإغاثة الإماراتي املوحد يف ليبيا ،و�شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك) ،ومكتب تن�سيق
امل�ساعدات اخلارجية للدولة .كما قام �صندوق �أبوظبي للتنمية ب�إدارة عدد كبري من املنح احلكومية� ،سوا ًء التي ّمت تقدميها يف عام � 2011أو
التي ّمت التعهد بتقدميها يف امل�ستقبل ،ولذلك ّمت بيانها يف تقرير �صندوق �أبوظبي للتنمية يف ال�صفحتني .69 - 68
بلغت امل�ساعدات احلكومية املدفوعة يف عام  2011قيمة �إجمالية  5.97مليار درهم �إماراتي ( 1.63مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح الربامج
التنموية والإن�سانية واخلريية يف  37دولة .وقد ُمنحت �أكرب م�ساهمة �إىل �سلطنة ُعمان كدعم عام للميزانية بقيمة  3.67مليار درهم �إماراتي
( 1.00مليار دوالر �أمريكي) يف �شهر دي�سمرب  . 2011وكانت ثاين �أكرب دولة متلقية للم�ساعدات احلكومية هي الأردن ،والتي تلقت 741.8
مليون درهم �إماراتي ( 202.0دوالر �أمريكي).
كما �ساهمت اجلهات املانحة احلكومية مب�ساعدات بقيمة  303.1مليون درهم �إماراتي كدعم مقدم �إىل  33م�ؤ�س�سة متعددة الأطراف .من
موجهة لقطاع ال�صحة ،مبا يف ذلك الدعم املقدم �إىل التحالف العاملي
بني هذه املنح كان هناك العديد من امل�ساهمات اجلديرة باملالحظة ّ
للقاحات والتح�صني ،والذي ح�صل مبوجب �إعالن الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،وبيل جيت�س ،الرئي�س امل�شارك مل�ؤ�س�سة بيل وميلندا جيت�س ،على  18.3مليون درهم �إماراتي كدعم عام� ،إىل جانب منحة خا�صة بقيمة
 33.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح برامج امل�ؤ�س�سة يف �أفغان�ستان .كما ح�صلت �شراكة دحر املالريا على ثاين دفعة من بني خم�س م�ساهمات
�سنوية بقيمة  5.0مليون دوالر �أمريكي ( 18.4مليون درهم �إماراتي) .كذلك تلقت منظمة ال�صحة العاملية منحة بقيمة �إجمالية  58.8مليون
درهم �إماراتي ،بينما تلقت منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) مبلغ  22.4مليون درهم �إماراتي .ويف �سياق ال�شراكة مع منظمة ال�صحة
العاملية ،دعمت وزارة ال�صحة م�شروع بناء القدرات لربامج ال�سالمة �أثناء عمليات نقل دم بتكلفة �إجمالية بلغت  2.4مليون درهم �إماراتي.
ويف عام  2011قام امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ،وهو عبارة عن برنامج خا�ص يهدف لدعم جهود التعايف يف �إقليم خيرب باختونخوا
يف باك�ستان يف �أعقاب عمليات النزوح الداخلي لأعداد هائلة من ال�سكان نتيجة النزاعات الأهلية والفي�ضانات خالل العام ب�إنفاق مبلغ �إجمايل
بقيمة  178.7مليون درهم �إماراتي على جمموعة وا�سعة من الأن�شطة ،والتي �شملت تنفيذ  64م�شروع ًا يف جمال �إمداد املياه بقيمة  14.8مليون
درهم �إماراتي ،وبناء �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان بطول  50كم يف جنوب وزير�ستان بتكلفة  13.7مليون درهم �إماراتي ،وبناء و�إعادة
جتديد  51مدر�سة ومعهد فني بتكلفة  51.3مليون درهم �إماراتي ،وتوزيع  30,000حقيبة مدر�سية يف �إقليم خيرب باختونخوا ،وبناء و�إعادة
جتديد  7م�ست�شفيات وعيادات �صحية بتكلفة  9.4مليون درهم �إماراتي ،و�إن�شاء ج�سرين على نهر �سوات – ج�سر ال�شيخ زايد بطول  449مرت
بتكلفة  44.4مليون درهم �إماراتي وج�سر ال�شيخ خليفة بطول  329مرت بتكلفة  42.9مليون درهم �إماراتي – بالإ�ضافة �إىل توزيع م�ساعدات
غذائية يف جنوب وزير�ستان.
و�شك ّلت الدولة فريق الإغاثة الإماراتي املوحد للأزمة يف ليبيا يف �شهر مار�س  ،2011ا�ستجاب ًة لعمليات النزوح الداخلي لأعداد هائلة من ال�سكان
من ليبيا عرب احلدود �إىل تون�س وم�صر والنيجر ،والتي تعترب عملية �إن�سانية كبرية ،بالتن�سيق مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وم�ؤ�س�سة
خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية .وبلغت امل�ساعدات املقدمة خالل الأزمة مبلغ �إجمايل بقيمة  226.2مليون درهم �إماراتي يف عملية �شاملة،
ت�ضمنت �إن�شاء املخيمات وتوفري الغذاء والرعاية ال�صحية وامل�أوى والعنا�صر غري الغذائية الأخرى واملياه وال�صرف ال�صحي بالإ�ضافة �إىل ت�أمني
الأ�شخا�ص النازحني ،وكذلك دعم جهود احلكومة التون�سية ملواكبة �أعداد النازحني.
وقامت القيادة العامة ل�شرطة دبي بدفع مبلغ �إجمايل بقيمة  1.0مليون درهم يف عام  2011لتوفري تدريب مل�س�ؤويل  15دولة ،مع الرتكيز ب�شكل
خا�ص على حماية املطارات و�أمن الطريان.
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IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
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امل�ساعدات املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

امل�ساعدات املدفوعة

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات ثنائية الأطراف �إىل احلكومات
امل�ساعدات غري املخ�ص�صة �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

4,653,096,551
197,098,134
106,010,057
367,300
403,727,204
609,080,624
5,969,379,872

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
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á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤Øf
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG

(%79.11) 4,722.47
(%7.11) 424.14
(%4.87) 290.88
(%3.16) 188.76
(%1.99) 118.57
(%1.70) 101.42
(%1.15) 68.70
(%0.31) 18.24
(%0.25) 14.88
(%0.24) 14.07
(%0.12) 7.01
(%0.004) 0.23
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لعام  2015ملحاربة مر�ض املالريا من خالل ت�شخي�ص املر�ض واحليلولة دون الإ�صابة به وزيادة الوعي حوله.

م�شروع �سطيف ال�سكني يف اجلزائر ،مت متويله من قِبل �صندوق �أبوظبي للتنمية.
(امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية)

�صندوق �أبوظبي
للتنمية

وي�ستجيب �صندوق �أبوظبي للتنمية لطلبات احل�صول على منح �أو قرو�ض من حكومات الدول امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية.
وعاد ًة ما يقوم ال�صندوق ب�إدارة عملية تنفيذ امل�شروعات ب�شكل مبا�شر ،بالإ�ضافة �إىل توظيف املتعهدين الذين يتم اختيارهم على �أ�سا�س
�إمكاناتهم الفنية واملالية والإدارية .كما يدير ال�صندوق �أي�ض ًا املنح املقدمة من حكومة دولة الإمارات.
ال�شكل  27نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام 2011
IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ت�أ�س�س �صندوق �أبوظبي للتنمية يف �شهر يوليو  1971كم�ؤ�س�سة وطنية رائدة يف جمال امل�ساعدات اخلارجية تابعة حلكومة �أبوظبي ،حيث يهدف
ال�صندوق �إىل م�ساعدة الدول النامية يف حتقيق منو اقت�صادي م�ستدام ،والق�ضاء على الفقر عن طريق توفري موارد مالية وعقد �شراكات مع
القطاعني العام واخلا�ص ،وتبني �أف�ضل املمار�سات الدولية ل�ضمان فعال ّية امل�ساعدات ،وترتكز ر�ؤيته يف �أن يكون منوذج ًا يحتذى به يف تقدمي
امل�ساعدات التنموية لتقليل الفقر العاملي.
قام ال�صندوق خالل عام  2011بتقدمي م�ساعدات بقيمة  782.3مليون درهم �إماراتي ( 213.0مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات يف
 23دولةّ .مت توجيه �أغلب امل�ساعدات املدفوعة ( 398.7 ،%51.0مليون درهم �إماراتي) ل�صالح دول يف �آ�سيا ،من ال�شرق الأو�سط وحتى جنوب
وو�سط �آ�سيا .و ّمت توجيه ثاين �أكرب جزء من الأموال ل�صالح دول يف �أفريقيا ،والتي تلقت م�ساعدات بقيمة  368.8مليون درهم �إماراتي بن�سبة
 .%47.1وقدم ال�صندوق كذلك التزامات بقيمة  674.9مليون درهم �إماراتي كمنح وقرو�ض �إىل  8دول مل�شاريع �سيتم تنفيذها يف امل�ستقبل،
و�أهمها  223.0مليون درهم �إماراتي و 115.3مليون درهم �إماراتي مل�شاريع لتوليد الكهرباء يف �أذربيجان وبنغالدي�ش على التوايل.
ويف عام ّ ،2011مت توجيه ما ن�سبته  %69.0من م�ساعدات ال�صندوق ( 539.6مليون درهم �إماراتي) يف �شكل قرو�ض مي�سرة موجهة ل�صالح
م�شروعات يف  17دولة ،مع الرتكيز ب�شكل كبري على �أن�شطة البناء وخدمات البنية التحتية ،وتباينت ما بني �إن�شاء طرق �سريعة كبرية يف املغرب،
وم�شروعات الإ�سكان والبنية التحتية يف املناطق املت�ضررة من في�ضانات ت�سونامي يف املالديف.
يف لبنان ،مت تقدمي قر�ض بقيمة  13.4مليون درهم �إماراتي ،وهي مدفوعات كجزء من التزمات لقر�ض �سابق ،والذي �ساهم يف ت�أ�سي�س �شبكة
�صرف �صحي جديدة يف القرى ب�إقليمي الكورة و�إهدن ،حيث �أتاحت مرافق لل�صرف ال�صحي خلدمة نحو � 25,000شخ�ص.
كما دعم ال�صندوق كذلك النمو االقت�صادي يف تنزانيا عن طريق توفري قر�ض بقيمة  28.8مليون درهم �إماراتي ،وهي مدفوعات كجزء من
التزمات لقر�ض �سابق ،وذلك لتح�سني الطرق امل�ستخدمة .حيث هدف امل�شروع �إىل ت�سهيل نقل ال�سلع واخلدمات ما بني تنزانيا والدول املجاورة،
من خالل اجلزء الغربي من الدولة.

57.52

6.41

¿Éà°ùfÉ¨aCG

¢ùfƒJ
25.76

3.42

¿Éà°ùcÉH

ôFGõ÷G

ويف �سي�شيل ،قدم ال�صندوق منحة بقيمة  21.0مليون درهم �إماراتي ،وهي مدفوعات كجزء من التزمات ملنحة �سابقة ،وذلك ل�صالح تطوير
قطاع الكهرباء .وي�ساعد امل�شروع دولة �سي�شيل يف تلبية الطلب املتزايد من امل�صانع التقليدية ،والتي ت�ستخدم وقود الديزل عايل التكلفة يف
الت�شغيل ،للح�صول على الطاقة عن طريق ا�ستغالل طاقة الرياح لتوليد  6ميجا واط من الكهرباء وت�شمل املنحة تنفيذ جميع مراحل امل�شروع،
مبا فيها �أعمال الهند�سة وامل�شرتيات املطلوبة لبناء و�صيانة  4م�صانع لتوليد الطاقة من الرياح يف خمتلف �أنحاء ماهي ،وهي �أكرب جزر �سي�شيل.
كما ّمت تقدمي منحة بقيمة  18.4مليون درهم �إماراتي ،وهي مدفوعات كجزء من التزمات ملنحة �سابقة ،والتي تهدف �إىل حت�سني البنية التحتية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية من خالل تنفيذ م�شروعات يف قطاعات الطاقة الكهربائية والنقل واملياه يف عدد من القطاعات� .شملت املنحة كذلك
تعبيد الطرق و�إعادة جتديد املدار�س.
موجهة لت�شخي�ص الإ�صابة
يف اليمن قدم ال�صندوق منحة بقيمة  11.4مليون درهم �إماراتي ،وهي مدفوعات كجزء من التزمات ملنحة �سابقةّ ،
مبر�ض املالريا وعالجه واحليلولة دون انت�شاره من خالل التزويد باملعدات الطبية واملبيدات احل�شرية .ويهدف امل�شروع لدعم ا�سرتاتيجية اليمن
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و ّمت تقدمي القيمة املتبقية من حجم امل�ساعدات اخلارجية لل�صندوق يف عام  ،2011يف �شكل منح ل�صالح م�شروعات يف �أفغان�ستان وم�صر
واليمن والبحرين و�سي�شيل والأرا�ضي الفل�سطينية واجلزائر وباك�ستان بقيمة  242.7مليون درهم �إماراتي.
يف �أفغان�ستان ،وا�صل ال�صندوق دفع املنحة التي ّمت الإعالن عنها يف �أواخر عام  ،2009والتي تبلغ قيمتها الإجمالية  918.3مليون درهم
�إماراتي ( 250.0مليون دوالر �أمريكي) .ومن بني امل�شروعات الكبرية التي �ساهم فيها ال�صندوق هو م�شروع �إعادة بناء مطار مزار �شريف،
والذي ّمت تنفيذه مب�شاركة احلكومة الأملانية .كما بد�أ ال�صندوق كذلك بالعمل على تنفيذ م�شروع �ضخم �آخر يف جمال الطريان ،وهو بناء املعهد
الأهلي للتدريب على الطريان يف كابول .كذلك ،وا�صل ال�صندوق تنفيذ م�شروعاته ال�ضخمة يف بناء الطرق واجل�سور.
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امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

نوع امل�ساعدة
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

امل�ساعدات املدفوعة
782,251,810
782,251,810

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
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(%29.29) 229.15
(%19.48) 152.37
(%17.20) 134.55
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(%7.14) 55.84
(%4.40) 34.43
(%4.38) 34.23
(%2.46) 19.24
(%2.35) 18.37
(%0.40) 3.12
(%0.39) 3.01
(%0.27) 2.13
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´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
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áë°üdG
(%3.16) 188.76
امل�ساعدات املقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي خالل عام 2011
 28نظرة عامة على
áÄ«ÑdG ájÉªM
(%1.99) 118.57
øjõîàdGh π≤ædG
(%1.70) 101.42
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(%79.11) 4,722.47
(%7.11) 424.14
(%4.87) 290.88

ال�شكل

فريق هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يزور القرى البعيدة يف اليمن ،كجزء من عملهم خلدمة الأيتام.
(امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات  -وام).

هيئةالهالل
الأحمر الإماراتي

ت�أ�س�ست هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عام  ،1983و�أ�صبحت ع�ضو ًا يف االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر وجمعيات الهالل الأحمر منذ عام
 .1986وتعترب الهيئة م�ؤ�س�سة الإغاثة الإن�سانية الرئي�سية يف دولة الإمارات ،وير�أ�سها �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف
املنطقة الغربية ب�أبوظبي.
�أنفقت الهيئة يف عام  2011ما قيمته  305.6مليون درهم �إماراتي ( 83.2مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات يف  65دولةّ .مت تخ�صي�ص
ن�سبة  %21.7من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة ل�صالح الأرا�ضي الفل�سطينية ،وكانت بقيمة  66.4مليون درهم �إماراتي ,خ�ص�ص حوايل 26.4
مليون منه ل�صالح عمليات البناء يف خميمات الالجئني ،يف داخل وخارج الأرا�ضي الفل�سطينية ،بال�شراكة مع وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأونروا) ،وت�ضمن امل�شروع بناء  257منز ًال يف خميمات الالجئني ببيت حانون وخان يون�س بقطاع
غزة ،وكذلك وحدات �إ�ضافية يف خميمات الالجئني بال�ضفة الغربية و�سوريا ولبنانّ .مت امل�ساهمة مببلغ  9.9مليون درهم �إماراتي �إ�ضايف موجهة
ل�صالح بناء جممعات �سكنية يف كل من مدينتي جنني و�أريحا يف ال�ضفة الغربية.
وقامت الهيئة يف عام  2011بتنفيذ عدد من عمليات الإغاثة ا�ستجاب ًة حلاالت الطوارئ الإن�سانية ،وكانت �أكرب العمليات من حيث احلجم ودرجة
التعقيد هي تلك التي جرت مل�ساعدة املت�ضررين من �أزمة الغذاء يف ال�صومال .قدمت الهيئة م�ساعدات بقيمة  36.5مليون درهم �إماراتي ،منها
 6.1مليون درهم �إماراتي ل�صالح برنامج الهيئة امل�ستمر لكفالة الأيتام ،والذي �إ�ستفاد منه  3,893طف ًال .و ّمت متويل عمليات الإغاثة متعددة
الأن�شطة مببلغ  30.4مليون درهم �إماراتي� ،شملت �شراء و�شحن وتوزيع �إمدادات غذائية ( 10.3مليون درهم �إماراتي) ،ودعم عودة الأ�شخا�ص
النازحني داخلي ًا �إىل قراهم من خميمات يف مقدي�شو ( 5.9مليون درهم �إماراتي) ،وم�شروعات �إمداد املياه ( 6.3مليون درهم �إماراتي) ورعاية
الأمومة والطفولة ( 2.5مليون درهم �إماراتي) ومواد بناء امل�أوى والبطانيات واملالب�س ( 2.2مليون درهم �إماراتي) ودعم مراكز التغذية (1.0
مليون درهم �إماراتي).
كما �ساهمت الهيئة كذلك يف عمليات �إغاثة الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا من ليبيا �إىل تون�س .ومن بني املبلغ الإجمايل املقدر بنحو  2.8مليون
درهم �إماراتي التي ّمت �إنفاقها على هذه العمليةّ ،مت تخ�صي�ص  2.0مليون درهم �إماراتي ل�شراء م�ستلزمات الإغاثة من الأ�سواق املحلية بتون�س،
وا�ستخدام املبلغ املتبقي يف توفري مواد غذائية و�شحن  21.5طن من املعدات وامل�ستلزمات الطبية عرب تركيا.
وا�ستجابت الهيئة كذلك للفي�ضانات التي وقعت يف �إقليم ال�سند بباك�ستان وللزلزال الكبري الذي وقع يف � 24أكتوبر  2011يف تركيا .و�أنفقت
الهيئة يف باك�ستان ،ما قيمته  4.6مليون درهم �إماراتي على امل�شرتيات املحلية مل�ستلزمات الإغاثة ل�صالح �ضحايا الفي�ضانات ،بينما ا�ست�أجرت
الهيئة لرتكيا طائرات لإر�سال  100طن من مواد بناء امل�أوى� ،شملت اخليام والبطانيات واملالب�س� ،إىل املناطق املت�ضررة ،بتكلفة  1.3مليون
درهم �إماراتي.
كما ّمت توجيه اجلزء الأكرب من م�ساعدات الهيئة خالل عام � 2011إىل م�شروعات يف قطاعي البنية التحتية واخلدمات االجتماعية .وقامت
بتخ�صي�ص مبلغ  124.9مليون درهم �إماراتي ل�صالح كفالة ع�شرات الآالف من الأيتام والأ�سر والأ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
 26دولة ،من كامبوديا وحتى غانا .وتبع ًا للظروف الفردية لكل حالة ،فقد ّمت توجيه هذا الدعم �إما �إىل الأ�سر التي حتت�ضن الأيتام �أو �إىل دور
الأيتام ،و�أكرب برامج كفالة الأيتام ّمت تنفيذه يف اليمن ،حيث ّمت كفالة  9,002يتيم ،بالإ�ضافة �إىل � 455أ�سرة توفر امل�سكن للأيتام ،بتكلفة
�إجمالية  17.9مليون درهم �إماراتي (متثل ن�سبة  %83.0من م�ساعدات الهيئة املقدمة لليمن خالل عام � .)2011أما يف العراق ،فقد دفعت
الهيئة مبلغ  14.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح رعاية  4,894طفل يتيم ،كما ّمت تنفيذ برامج �أخرى كبرية يف العديد من الدول ،من بينها لبنان
والبو�سنة والهر�سك وكازاخ�ستان.
�ساهمت الهيئة كذلك مببالغ ( 43.1مليون درهم �إماراتي) لبناء امل�ساجد يف العديد من الدول التي تعمل بها .كان �أكرب هذه امل�شروعات يف
�إندوني�سيا ،حيث خ�ص�صت مبلغ  17.0مليون درهم �إماراتي لهذا الغر�ض .ومن بني الدول الأخرى التي �ساهمت فيها ببناء امل�ساجد كل من توغو
والهند وباك�ستان وال�سنغال.
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´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

م�ؤ�س�سة خليفة
بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية عام  .2007وتركز
ا�سرتاتيجية الربامج اخلا�صة بها على دعم قطاعات التدريب املهني وال�صحة
والتغذية وحماية الطفل والرعاية االجتماعية وتوفري مياه ال�شرب الآمنة.
بالإ�ضافة �إىل م�شروعات طويلة الأجل ،وت�ستجيب امل�ؤ�س�سة حلاالت الطوارئ مثل
الزالزل والفي�ضانات وعمليات النزوح للأعداد الكبرية.
قدمت امل�ؤ�س�سة يف عام  2011م�ساعدات بقيمة  219.0مليون درهم �إماراتي
( 59.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات يف  60دولة� ،أغلبها تركزت يف
توفر م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية العالج جنوب وو�سط �آ�سيا ،وم�شروعات خريية يف �أوروبا ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة من
و�أجهزة املعامل ملركز خليفة بن زايد �آل نهيان للتمري�ض يف
جامعة الأن�شطة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ويف حني ّمت تخ�صي�ص اجلزء الأكرب
املالديف الوطنية( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة خليفة الإن�سانية)
من امل�ساعدات املدفوعة ( 116.7مليون درهم �إماراتي) ل�صالح امل�شروعات
التنموية .كما �شاركت امل�ؤ�س�سة يف عدد من �أن�شطة اال�ستجابة الإن�سانية ،كان �أبرزها يف ليبيا وباك�ستان وتركيا.
تلقت باك�ستان ما ن�سبته  %27.7من امل�ساعدات التي قدمتها امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2011ما يجعلها �أكرب جهة متلقية للم�ساعدات من امل�ؤ�س�سة.
كما قامت ببناء و�صيانة الطرق واجل�سور يف املناطق املت�ضررة من الفي�ضانات يف باك�ستان ،ما يتيح الفر�صة حلوايل � 70,000شخ�ص الو�صول
�إىل مزارعهم و�أ�سواقهم� ،إىل جانب عدد من امل�شروعات التنموية يف �إقليمي بلو�ش�ستان وال�سند .ويف �أعقاب الفي�ضانات التي وقعت يف باك�ستان
عام  ،2011قدمت امل�ؤ�س�سة م�ستلزمات طبية و 30,000بطانية وطرد غذائي و 7,000عبوة غذاء و 24,000حاوية مياه و 30,000خيمة
للم�أوى ،بالإ�ضافة �إىل تركيب  8حمطات لتنقية املياه ب�سعة قدرها  150,000جالون مياه يومي ًا.
كما نفذت امل�ؤ�س�سة م�شاريع ذات عالقة بقطاع ال�صحة بقيمة  35.9مليون درهم �إماراتي� ،أغلبها يف املغرب واملالديف و�سوريا واليمن
وكازاخ�ستان .كان �أكرب هذه امل�شروعات بناء م�ست�شفى ال�شيخ خليفة يف الدار البي�ضاء باملغرب ،والذي يوفر خدمات عالج حاالت الطوارئ
واجلراحة ،و ّمت تخ�صي�ص ق�سم منه ملعاجلة احلروق و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�سرطان .يوجد يف امل�ست�شفى � 132سرير ًا ،كما يحتوي
على وحدة لعالج الأطفال وق�سم لرعاية الأمومة .ويف املالديف قدمت امل�ؤ�س�سة معدات و�أجهزة طبية ومعملية ملعهد خليفة بن زايد �آل نهيان
للتمري�ض باجلامعة الأهلية ،والذي يتم من خالله تدريب  70ممر�ضة �سنوي ًا ،بالإ�ضافة �إىل منح درا�سية لع�شر �أطباء للتخ�ص�ص يف �أمرا�ض
الن�ساء التوليد واجلراحة وطب الأطفال .ويف �شيمكنت ،بكازاخ�ستان ،والتي يبلغ عدد �سكانها  1.2مليون ن�سمة ،زودت امل�ؤ�س�سة م�ست�شفى رعاية
الأمومة باملدينة مبعدات و�أجهزة طبية و� 50سيارة �أ�سعاف بقيمة  2.0مليون درهم �إماراتي.
وعقدت امل�ؤ�س�سة عالقة �شراكة مع مركز كارتر للق�ضاء على عدوى الإ�صابة بدودة غينيا يف �إثيوبيا وغانا ومايل وجنوب ال�سودان .وتبد�أ الإ�صابة
باملر�ض عندما يتناول الفرد مياه �شرب من م�صادر للماء الراكد حتتوى على ح�شرات حتمل يرقات دودة غينيا .ويتم من خالل امل�شروع تدريب
متطوعني من املجتمع لتوفري تثقيف �صحي ورفع الوعي ب�أ�سباب املر�ض وطرق الوقاية وامل�ساعدة يف الك�شف املبكر وتوفري العالج الالزم.
ّمت توجيه �أكرث من ربع امل�ساعدات التي قدمتها امل�ؤ�س�سة خالل عام  2011ل�صالح م�شروعات بناء امل�ساجد يف اململكة املتحدة وكازاخ�ستان
والأرا�ضي الفل�سطينية .حيث يت�سع م�سجد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان يف �أوك�سفورد باململكة املتحدة لنحو � 1,000شخ�ص ويعمل مبثابة
مركز لتالقي احل�ضارات والتفاعل الثقايف والرتاثي والإجتماعي.
وتعترب اال�ستجابة للأزمة الليبية هي �أكرب العمليات الإن�سانية التي قامت بها امل�ؤ�س�سة خالل عام  ،2011حيث �أنفقت  9.7مليون درهم �إماراتي
على امل�ساعدات الغذائية والبطانيات واخليام واملعدات الطبية ووزعت  5,000حقيبة مدر�سية على الطالب يف طرابل�س وم�صراتة والزنتان
والزاوية .بعد وقوع كل من زلزال تركيا وفي�ضانات باك�ستان ،ركزت م�ساعداتها على امل�ساعدات الغذائية ،حيث وفرت ما قيمته  12.9مليون
درهم �إماراتي من العبوات الغذائية للأ�شخا�ص الذين ت�ضرروا من الأزمات التي تعر�ضت لها هاتني الدولتني.
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م�سلمون يفطرون يف �ساحة امل�سجد الأق�صى بالأرا�ضي الفل�سطينية .قامت م�ؤ�س�سة ال�شارقة اخلريية بتقدمي حوايل  700وجبة
�إفطار كل يوم خالل �شهر رم�ضان املبارك( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة ال�شارقة اخلريية)

جمعية ال�شارقة اخلريية

ت�أ�س�ست جمعية ال�شارقة اخلريية عام  1989لتوفري امل�ساعدات التنموية والإن�سانية واخلريية ،مع االهتمام بوجه خا�ص بالأ�سر املحرومة.
قامت اجلمعية خالل عام  2011بتقدمي م�ساعدات مدفوعة بقيمة  91.7مليون درهم �إماراتي ( 25.0مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات
يف  38دولة .وكانت �أعلى القطاعات الفرعية التي ّمت متويلها هي خدمات الرعاية االجتماعية بقيمة  33.9مليون درهم �إماراتي وبناء امل�ساجد
بقيمة  27.7مليون درهم �إماراتي وامل�ساعدات الغذائية بقيمة  10.8مليون درهم �إماراتي.
وكانت من بني �أهم املجاالت التي ّمت الرتكيز عليها تقدمي الدعم للأيتام .حيث ّ
مت تخ�صي�ص مبلغ  32.9مليون درهم �إماراتي ل�صالح 32
مركز رعاية يكفل ما يقرب من  21,000طفل يتيم يف  20دولة .كما ّمت توفري مبلغ  1.1مليون درهم �إماراتي �إ�ضافية ل�صالح م�شروعات لتلبية

متطلبات املدار�س من املعدات والأجهزة واملالب�س والغذاء خالل ف�صل ال�شتاء ويف الأعياد من �أجل الأيتام ،كذلك �إقامة احلفالت الرتفيهية
واملخيمات ال�صيفية ،بينما قدمت م�ساعدات بقيمة  0.6مليون درهم �إماراتي لأربعة دور �أيتام يف كينيا وال�صومال وبنغالدي�ش وال�صني.
تعترب الأعمال اخلريية ثاين �أكرب جمال م�ساعدات �أ�سهمت فيه اجلمعية (بن�سبة  %31.8من �إجمايل م�ساعداتها) ،وت�ضمنت العديد من املنح
الكبرية بقيمة  27.7مليون درهم �إماراتي ،لبناء امل�ساجد يف  12دولة مثل بنغالدي�ش والهند وبوركينا فا�سو واندوني�سيا والنيجر .وخالل �شهر
رم�ضان املبارك ،تعاونت اجلمعية مع �سفارات الدولة يف  32دولة لتوزيع وجبات الإفطار ،فعلى �سبيل املثال قامت اجلمعية بتوفري ما يقرب من
 700وجبة يومي ًا يف �ساحة امل�سجد الأق�صى بالأرا�ضي الفل�سطينية.

وكانت �أكرب عملية �إن�سانية �شاركت فيها هي اال�ستجابة لأزمة اجلفاف ال�شديد التي �أثرت على كل من ال�صومال وكينيا و�إثيوبيا وجيبوتي .ومع
جناح حملة “�أغيثوهم” العامة جلمع التربعات ،تعاونت اجلمعية مع جمعية الريان يف ال�صومال و�أطراف �أخرى يف القرن الأفريقي لتوزيع مواد
الإغاثة ومواد غذائية ،وحفر �آبار املياه وتوفري الدعم الطبي مب�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت  21.6مليون درهم �إماراتي.
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�أطفال يدر�سون يف مدر�سة ببنغالدي�ش مت متويلها من قِبل م�ؤ�س�سة دبي العطاء( .امل�صدر :دبي العطاء)

م�ؤ�س�سة
دبي العطاء

م�ؤ�س�سة دبي العطاء هي م�ؤ�س�سة �إن�سانية تعمل على حت�سني فر�ص ح�صول الأطفال يف الدول النامية على تعليم �أ�سا�سي يتم ّيز باجلودة� .أُطلقت
امل�ؤ�س�سة يف �شهر �سبتمرب عام  2007على يد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” .وجت�سد دبي العطاء التزام دولة الإمارات نحو حتقيق �أهداف الأمم املتحدة الإمنائية للألفية الثاين والثالث بحلول عام  ،2015وهما
�ضمان توفري التعليم الأ�سا�سي للأطفال حول العامل وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،على التوايل.
قامت امل�ؤ�س�سة خالل عام  2011بتقدمي الدعم مل�شروعات يف  22دولة بقيمة  85.0مليون درهم �إماراتي ( 23.1مليون دوالر �أمريكي).
وتباينت �أ�شكال الدعم الذي قدمته امل�ؤ�س�سة ما بني برامج كبرية يف كل من مايل وبنغالدي�ش واليمن واندوني�سيا وال�سودان ،منح �صغرية ،يبلغ
كل منها �أقل من  20,000درهم �إماراتي ،لتوزيع الكتب من خالل املنظمة غري احلكومية التعليمية غرفة للقراءة ،ومنظمات �أخرى يف كل من
بنغالدي�ش وكمبوديا والو�س وجنوب �أفريقيا و�سري النكا وزامبيا.
ُيعترب تكرر الإ�صابة بالأمرا�ض بني �أطفال املرحلة االبتدائية �أحد �أكرب املعوقات التي حتول دون حت�سني التح�صيل الدرا�سي يف العديد من
دول �أفريقيا .ومن بني الأ�سباب الرئي�سية للإ�صابة بالأمرا�ض هو �سوء مرافق ال�صرف ال�صحي .ويف �سياق عملها الريادي مع مدار�س املرحلة
االبتدائية يف مايل ،بغرب �أفريقيا ،تعمل م�ؤ�س�سة دبي العطاء مع خم�س �شركاء دوليني رئي�سيني ،هم اليوني�سف ومنظمة �إنقاذ الطفولة و�أوك�سفام
الربيطانية ومنظمة كري الدولية ومنظمة املعونة للمياه ،لتغيري ال�سلوكيات اخلاطئة عند الأطفال وعائالتهم ،عن طريق حت�سني مرافق ال�صرف
ال�صحي ،وبذلك يتم منح الأطفال فر�صة حقيقية للحياة ب�شكل �صحي وحتقيق طموحاتهم من خالل التعليم .ويف عام � ،2011أنفقت امل�ؤ�س�سة
ما يزيد عن  22.3مليون درهم �إماراتي يف مايل على هذا الربنامج ،وهو ما يوازي �أكرث من ربع �إجمايل م�ساعداتها خالل هذا العام.
يف بنغالدي�ش ،عملت امل�ؤ�س�سة مع التحالف العاملي لتح�سني التغذية حيث مت �إنفاق مبلغ  5.3مليون درهم �إماراتي من �أجل توفري التغذية الكافية
لأطفال املدار�س املحرومني ،كما عملت مع منظمة �إنقاذ الطفولة ،فتم �إنفاق مبلغ  6.8مليون درهم �إماراتي خللق فر�ص تعليمية يف املجتمع نف�سه
للأطفال الذين ال ميكنهم احل�صول على فر�صة االلتحاق باملدار�س االبتدائية الر�سمية �أو فر�صهم حمدودة لاللتحاق بها.
يف اليمن ،تعمل امل�ؤ�س�سة مع منظمتي كري الدولية ومنظمة �إنقاذ الطفولة لتنفيذ برامج تهدف لتح�سني م�شاركة الن�ساء ك ُمع ِلمات يف التعليم
االبتدائي ،كذلك حت�سني م�شاركة البنات لاللتحاق بها كطالبات ،ولتح�سني جودة اخلدمة التعليمية املقدمة ،حيث مت �إنفاق مبلغ  11.6مليون
درهم �إماراتي .وتعترب ال�شراكة مع منظمة �إنقاذ الطفولة جزء ًا من الربنامج املمتد خلم�س �سنوات من �أجل رفع معايري التعليم يف املدار�س التي
تقع يف ثالث حمافظات هي حلج و�أبني وعدن ،ومن املتوقع �أن ي�ستفيد من الربنامج نحو  46,000طفل.
وي�شمل برنامج “وايز” بتكلفة  7.8مليون درهم �إماراتي �إن�شاء مرافق جديدة لل�صرف ال�صحي وغ�سل اليدين واملياه النظيفة ،وهو من �أكرب
الربامج التي تهدف لي�ستفيد منها  90,000طفل من �أطفال املدار�س يف �إندوني�سيا و ّمت تنفيذه مب�شاركة كل من اليوني�سف ومنظمتي �إنقاذ
الطفولة وكري الدولية .ويهدف الربنامج �إىل تغيري ال�سلوكيات اخلاطئة بني املدر�سني والإداريني والعائالت حول �أهمية اتباع ممار�سات ال�صحة
العامة والنظافة ال�شخ�صية لتح�سني �صحة الأطفال ،وبالتايل حت�صيلهم الدرا�سي.
يف ال�سودان ،قامت امل�ؤ�س�سة بالعمل مع منظمة �إنقاذ الطفولة على تنفيذ برنامج منوذجي م�صمم لل�سودان جلعل املدار�س و�سيلة تع ّلم م�ساعدة
و�شاملة و�آمنة و�صحية ،مع الرتكيز على مراكز التعليم املبكر ،بتكلفة  5.5مليون درهم �إماراتي .وقد نتج عن تطبيق الربنامج زيادة قدرها
 %12يف معدل االلتحاق يف املدار�س االبتدائية امل�ستهدفة.

الناجح ال�سابق الذي ّ
مت تنفيذه ما بني عامي  2008و ،2011والذي نتج عنه �إحداث زيادة قدرها  %14يف املعدل الإجمايل لاللتحاق يف 185
مدر�سة .وقد �أظهرت نتائج امتحان جلنة اختبارات �إقليم البنجاب يف عام  2010متو�سط النتيجة الإجمالية جلميع املقاطعات يبلغ ،%49.5
مقارن ًة باملعيار الأ�سا�سي الذي كان يبلغ يف املتو�سط  %22.8فح�سب ،وهو ما يعترب حت�سن ًا هائ ًال يف الأداء.
وكان هناك مو�ضوعان يعتربان عام ًال م�شرتك ًا يف برامج م�ؤ�س�سة دبي العطاء – امل�ساواة بني اجلن�سني واملراقبة ،والتقييم والتعلم – وهي
املو�ضوعات التي توليها م�ؤ�س�سة دبي العطاء قدر ًا كبري ًا من املوارد .وتعترب �أن�شطة التعلم هذه م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا للمعلومات للمجتمعات املحلية
وال�شركاء الدوليني الآخرين اجلاري التعاقد معهم جلعل الربامج �أكرث فعالية.
تعمل م�ؤ�س�سة دبي العطاء يف جميع الربامج التي تنفذها ،على احلد من � -أو بالأحرى الق�ضاء على – العقبات التي تعوق الأطفال يف الدول
´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
جيد.
النامية عن فر�ص احل�صول على تعليم ابتدائي
)¿ƒ«∏e
(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
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(%35.62) 78.02

ال�شكل  31نظرة عامة على áë°üdG
)(%16.38
امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة دبي 35.88
عام 2011
العطاء خالل
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
øjõîàdGh π≤ædG
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG

(%12.24) 26.81
(%11.72) 25.67
(%11.09) 24.28
IóYÉ°ùŸG
áÄah ádhódG
Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
(%5.29) 11.59
)(2011 ,»JGQÉeE(%3.95
)G ºgQO ¿ƒ«∏e
8.66
(%2.43) 5.31
(%1.27) 2.78

¿Éà°ùcÉH ∫ÉÑ«f

2.55

¢ûjOÓ¨æH
’0.05 h
0.05ÉjOƒÑªc
0.08
Éµf’ …ô°S
0.11
12.04

É«°ù«fhófEG

á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G
¿OQC’G

4.63
2.88

¿GOƒ°ùdG

11.64

øª«dG
»JƒÑ«L

22.34

‹Ée

5.51

0.03

7.83

1.87

ÉfÉZ

ÜƒæL
¿GOƒ°ùdG

É«fÉàjQƒe

2.43

2.38 2.54

¿ƒ«dGÒ°S

’ƒ¨fCG

1.74

3.67 0.01
´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG
äGóYÉ°ùŸG
É«ÑeGR ôª≤dG QõL
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
áë°üdG

ƒJƒ°ù«d

0.01 0.56

É«≤jôaCG ÜƒæL

IóYÉ°ùŸG áÄa
ájƒªæJ
(%36.98) 33.91
(%31.76) 29.13
(%24.86) 22.80

(%4.63) 4.25
(%1.30) 1.19
)(%0.47
0.43
اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات

(درهم �إماراتي)2011 ,

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
املجموع الكلي

يف غزة بالأرا�ضي الفل�سطينية ،قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء دعم بقيمة  3.7مليون درهم �إماراتي لربنامج الأغذية العاملي التابع للأمم املتحدة
لتوفري ح�ص�ص غذائية تكميلية لأطفال املدار�س الذين انخف�ضت معدالت التغذية اخلا�صة بهم حتى و�صلت مل�ستويات �أ�صبحت تهدد قدرتهم
على التعلم.
كما عملت امل�ؤ�س�سة يف باك�ستان مع املنظمة غري احلكومية املحلية� ،إدارة التعليم والوعي ،يف م�شروع مبتكر ّمت تنفيذه بتكلفة  2.6مليون درهم
م�ساعدة يف املدار�س احلكومية
�إماراتي يف جنوبي �إقليم البنجاب .ويو�ضح امل�شروع ،الذي ي�شمل  187مدر�سة الإمكانات الهائلة خللق بيئة تعلم ِ
مب�شاركة املجتمع ،مما ير�سخ التغيريات الإيجابية يف �سلوكيات املدر�سني والآباء .ويوا�صل الربنامج العمل م�ستند ًا على ما ّمت حتقيقه يف النموذج

(%5.39) 16.47
(%3.23) 9.86
(%3.17) 9.69
(%1.81) 5.54
(%0.83) 2.54
(%0.66) 2.00

امل�ساعدات املدفوعة
25,039,612
53,277,358
6,637,214
84,954,184

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
º«∏©àdG

(%100) 84.95
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áë°üdG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
øjõîàdGh π≤ædG
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG

(%16.38) 35.88
(%12.24) 26.81
(%11.72) 25.67
(%11.09) 24.28
(%5.29) 11.59
(%3.95) 8.66
(%2.43) 5.31
(%1.27) 2.78

ال�شكل  32نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من هيئة �آل مكتوم اخلريية خالل عام 2011

IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
IóëàŸG áµ∏ªŸG
Góædƒg

9.41

1.17
11.04 Ö°ùM2.18
´É£≤dG
áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
GóædôjBG
É«fÉŸCáÑ°ùf
)G ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe0.16
ájƒÄe
É«dÉ£jE
G

É«fÉÑ°SEG 0.16

وفد من هيئة �آل مكتوم اخلريية يزور �إحدى املدار�س يف ال�سودان( .امل�صدر :هيئة �آل مكتوم اخلريية)

هيئة �آل مكتوم اخلريية

äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG áë°üdGhÉjõ«dÉe
√É«ŸG
º«∏©àdG 0.02
áë°üdG
GóæZhCG É«æ«c
1.69

0.51

GófGhQ

1.63

0.84

É«fGõæJ

تعترب هيئة �آل مكتوم اخلريية هي هيئة خريية حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي وزير املالية ،وتعمل الهيئة
يف خمتلف �أنحاء قارة �أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا .بد�أت الهيئة كمركز ثقايف يف دبلن ،ب�إن�شاء مقر لها يف دبي يف عام  ،1999ولديها الآن مكاتب يف
�إ�سكتلندا وروتردام ودبلن ،بالإ�ضافة �إىل  17مكتب ًا يف �أفريقيا.
�أنفقت الهيئة يف عام  2011منح ًا بقيمة �إجمالية  60.2مليون درهم �إماراتي ( 16.4مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات يف  36دولة� ،أغلبها
يركز على دعم التعليم ،بالإ�ضافة �إىل امل�شروعات اخلريية وامل�ساعدات الإن�سانية .وكانت �أكرب امل�شروعات التي تولتها الهيئة تقع يف جمهورية
�أيرلندا واململكة املتحدة وال�صومال والعراق وال�سودان.
تقوم الهيئة ببناء املدار�س التي تدعمها وت�ستمر بعد ذلك بتقدمي امل�صاريف الت�شغيلية لها .وتقوم الهيئة بتكليف جلنة يف كل دولة لإدارة
املدار�س .ويف عام  ،2011وفرت الهيئة تكاليف الت�شغيل والأجهزة واملبالغ الالزمة لتغطية رواتب املدر�سني يف املدار�س التي تولت بنائها يف 24
دولة ،بقيمة �إجمالية بلغت  20.9مليون درهم �إماراتي.
يف اجلمهورية الإيرلندية واململكة املتحدة ،قدمت الهيئة دعم ًا ملوازنة املركز الثقايف الإ�سالمي وكلية �آل مكتوم للدرا�سات العربية والإ�سالمية
بقيمة  10.0مليون درهم �إماراتي و  9.4مليون درهم �إماراتي على التوايل.

º«∏©àdG

نوع امل�ساعدة
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

»°VGQC’G
7.05
¥Gô©dG
á«æ«£°ù∏ØdG1.09
1.12
ô°üe
0.01
¿OQC’G
É«fÉàjQƒe
0.02 ôé«ædG OÉ°ûJ
1.00 ájOƒ©°ùdG
∫É¨æ°ùdG 0.38 ÉjÒé«f0.86 1.42 4.13
¿GOƒ°ùdG
0.39
¿GOƒ°ùdG
0.54 (%4.63) 4.25 ÜƒæL
É«ÑeÉZ
0.84
)(%1.30
1.19
¿hÒeÉµdG0.53 0.61É«≤jôaC
G 4.86 ∫Éeƒ°üdG
1.16
)(%0.47
0.43
≈£°SƒdG
ƒ¨fƒc
ƒ°SÉa Éæ«cQƒH
0.45
0.61
ôª≤dG QõL
1.12
ÚæH
≥«ÑeGRƒe
ƒZƒJ 0.35
ÉfÉZ 0.84
1.12
0.57
É«≤jôaCG ÜƒæL

(%36.98) ∂«°ùµŸG
33.91
)(%31.76
0.35 29.13
(%24.86) 22.80

IóYÉ°ùŸG áÄa
ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(%100) 84.95
(درهم �إماراتي)2011 ,

امل�ساعدات املدفوعة
60,221,799
60,221,799

ويف روتردام بهولندا ،افتتحت الهيئة م�سجد ومركز ال�سالم للدرا�سات والثقافة ،والذي يعترب �أكرب م�سجد يف غرب �أوروبا ،مب�ساحة ت�ستوعب
 2,200م�صلي ،ويهدف �إىل ن�شر تعاليم الإ�سالم ،مع تعزيز قيم االعتدال والت�سامح.
كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد ًا من الأن�شطة خالل العام ،على �سبيل املثال ،قامت بتوفري م�ساعدات غذائية لالجئني الفل�سطينيني يف الأردن
واملناطق الفل�سطينية وال�صومال� ،إىل جانب حفر الآبار يف نيجرييا وتقدمي الدعم للحجاج يف خمتلف �أنحاء العامل.

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
º«∏©àdG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
á«LQÉÿG äGóYÉ°ùŸÉH á≤∏©àŸG ádhódG πNGO äÉ≤Øf
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
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(%34.64) 20.86
(%29.03) 17.48
(%23.34) 14.06
(%7.93) 4.77
(%4.98) 3.00
(%0.09) 0.05

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 2011

79

)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
áë°üdG

(%36.98) 33.91
(%31.76) 29.13
(%24.86) 22.80
(%4.63) 4.25
(%1.30) 1.19
(%0.47) 0.43
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IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
É«fÉàjQƒe

0.71

É«fƒà°SEG

‹Ée
ÚæH

0.02
´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG
äGóYÉ°ùŸG
(
2011
,»∏µdG
´ƒªéŸG
øe
ájƒÄe
áÑ°ùf
),»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
1.29

¿Éà°ùµ«LÉW

º«∏©àdG

م�سن يح�صل على كر�سي متحرك يف طاجيك�ستان كجزء من م�شروع م�ؤ�س�سة دبي اخلريية لدعم الأ�شخا�ص من ذوي
الإحتياجات اخلا�صة( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة دبي اخلريية)

جمعية دبي اخلريية

0.12

0.59

Ú°üdG

øjôëÑdG

óæ∏jÉJ

ÚÑ∏ØdG
6.72

øª«dG

1.11
1.59

ÉjOƒÑªc

0.01
0.68
2.24

2.30

(%100) 84.95

»°VGQC’G
á«æ«£°ù∏ØdG

¿GOƒ°ùdG 0.49
É«Hƒ«KEG 1.60

∫Éeƒ°üdG
GóæZhCG
0.01 ôª≤dG QõL

20.31

É«°ù«fhófEG

0.72

0.22

πjRGÈdG

ت�أ�س�ست جمعية دبي اخلريية يف عام  ،1994حيث تقوم بتوفري خدمات خريية و�إن�سانية داخل وخارج دولة الإمارات.
قدمت جمعية دبي اخلريية يف عام  2011م�ساعدات بقيمة  49.6مليون درهم �إماراتي ( 13.5مليون دوالر �أمريكي) موجهة مل�شروعات يف 27
دولة ،من بنني �إىل الربازيل ،كما تلقت دول ال�شرق الأق�صى اجلزء الأكرب من تلك امل�ساعدات ( .)%61.1كان الن�شاط الذي تلقى �أكرب قدر
من امل�ساعدات هو بناء امل�ساجد ،وح�صل على ن�سبة  30.9( %62.3مليون درهم �إماراتي) من املنح التي قدمتها اجلمعية .منها امل�ساهمة
مببلغ  18.5مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء  3م�ساجد يف اندوني�سيا بال�شراكة مع جمعية بناء مدين اخلريية.

ويف الفلبني ،فقد �ساهمت اجلمعية ببناء امل�ساجد بقيمة  4.7مليون درهم �إماراتي ،وبناء  9مدار�س خمتلفة الأحجام وبناء عيادة ودار �أيتام يف
جزيرة مينداناو ت�ستوعب  59طف ًال ،بقيمة  0.8مليون درهم �إماراتي .كما قامت اجلمعية بحفر الآبار واملرافق ال�صحية وبناء البيوت للفقراء،
وذلك ل�ضمان توفري املياه النظيفة ومرافق ال�صرف ال�صحي للأيتام.
وعلى نحو مماثل ،ت�ضمن برنامج اجلمعية يف مايل متويال لإعادة ت�أهيل  15ف� ً
صال درا�سي ًا يف  3مدار�س ،بالإ�ضافة �إىل دعم دور للأيتام وتطوير
جم ّمع �سكني ملحق به دار �أيتام وعيادة ومدر�سة.
كما ت�ضمنت م�شروعات اجلمعية كذلك الأن�شطة ال�سنوية مثل التربع باملالب�س وتوفري وجبات الإفطار وتقدمي الدعم للراغبني يف �أداء فري�ضة
احلج .وتوفر اجلمعية منح ًا لدعم الأيتام والأرامل والطالب الفقراء و�أ�سر امل�ساجني كما تتحمل تكاليف العالج الطبي للمر�ضى من غري
القادرين على حتمل نفقات الرعاية ال�صحية .يتم اختيار امل�شروعات والدول التي تنفذ اجلمعية ن�شاطاتها فيها بالتعاون مع دائرة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي ،على �أ�سا�س احلاجة وعالقة اجلمعية بالدولة املتلقية.
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م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية ت�شارك يف جهود الإغاثة للمت�أثرين من �أزمة الغذاء يف
القرن الأفريقي( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد اخلريية)

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

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية عام  1997بهدف م�ساعدة الأ�شخا�ص املحتاجني عن طريق العمل على
حت�سني فر�ص تعليمهم وظروفهم ال�صحية واالقت�صادية.
�أنفقت امل�ؤ�س�سة يف عام  2011م�ساعدات مدفوعة بقيمة  38.2مليون درهم �إماراتي ( 10.4مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات يف 29
دولةّ .مت تخ�صي�ص �أغلب هذه امل�ساعدات(%74.6بقيمة  28.5مليون درهم �إماراتي) ل�صالح م�شروعات يف خم�س دول ذات �أولوية ،هي:
ال�صومال وليبيا و�إثيوبيا و�أفغان�ستان وكينيا .تركزت �أن�شطة امل�ؤ�س�سة ب�شكل كبري على القطاع الإن�ساين ،حيث دفعت  26.4مليون درهم �إماراتي

على امل�ساعدات الغذائية املوجهة للقرن الإفريقي ،كما قامت باال�ستجابة للأزمة يف ليبيا من خالل تقدمي م�ساعدات على �شكل غذاء ومواد
امل�أوى ومواد غري غذائية ،بالإ�ضافة �إىل �سيارات �إ�سعاف وم�ستلزمات طبية.

وقد ا�ستجابت لأزمة الغذاء يف القرن الإفريقي من خالل تقدمي  18.9مليون درهم �إماراتي على  3مراحل ،حيث ت�ضمنت املرحلة الأوىل �إر�سال
فريق �إىل املنطقة لإجراء عمليات تقييم لالحتياجات .ويف املرحلة الثانية ّمت توزيع املواد الغذائية (�شملت القمح والأرز وال�سكر والزيت و�أغذية
للأطفال والأمهات املر�ضعات) على � 25,000أ�سرة �صومالية يف مناطق دولو ونايال وبورنا على احلدود ال�صومالية الإثيوبية .حيث ح�صلت كل
�أ�سرة على مواد غذائية تكفي ملدة �شهرين .وخالل املرحلة الثالثة ،عملت امل�ؤ�س�سة مب�شاركة منظمة التعاون الإ�سالمي لدعم � 12,000أ�سرة
مت�ضررة من اجلفاف يف جيبوتي و�إثيوبيا وكينيا ،عن طريق �إعادة �إ�صالح  60بئر ًا للمياه.
وتركزت معظم م�ساعدات امل�ؤ�س�سة يف ليبيا على توفري املواد الغذائية ،حيث قدمت م�ساعدات بقيمة  6.2مليون درهم �إماراتي .و ّ
مت توزيع 330
طن من الإمدادات الغذائية على الجئني من البلدان الأخرى الذين فروا من القتال يف ليبيا� ،إىل جانب توزيع  35,000وجبة �إ�ضافية و5,560
كرتونة مياه �شرب على  6,000الجئ على معرب ال�سلوم على احلدود امل�صرية .عالوة على ذلك ،قامت امل�ؤ�س�سة بتوفري م�ساعدات طبية على
�شكل � 8سيارات �إ�سعاف و�إمدادات طبية �إىل م�ست�شفى اجلالء يف بنغازي وم�ست�شفى جماريف يف اجدابيا بتكلفة  1.3مليون درهم �إماراتي.
قدمت امل�ؤ�س�سة ما قيمته  2.7مليون درهم �إماراتي يف �أفغان�ستان� ،أغلبها لدعم مدر�سة دار زايد للتعليم االبتدائي والثانوي يف قندهار ،كما
وفرت مواد تعليمية ومرافق لإقامة املدر�سني و 7حافالت �صغرية لنقل الطالب .يوجد باملدر�سة  31ف� ً
صال درا�سي ًا ويدر�س بها حالي ًا �أكرث من
 1,000طالب ،منهم  721من الأيتام.
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امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي
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م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان
�آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
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ال�شكل  35نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
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ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية يف
�أغ�سط�س عام  ،1992بوقف من املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان -
م�ؤ�س�س دولة الإمارات “طيب اهلل ثراه” ،للقيام ب�أن�شطة �إن�سانية وتوفري خدمات
اجتماعية داخل وخارج الدولة .ويتم تنفيذ م�شروعات امل�ؤ�س�سة من خالل �سفارات
دولة الإمارات باخلارج عن طريق التعاقد مع متعهدين �أو بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات
املانحة الإماراتية �أو املحلية �أو الدولية الأخرى.
قامت امل�ؤ�س�سة خالل عام  2011بتقدمي م�ساعدات بقيمة  35.3مليون درهم
مدر�سة مت ت�أهيلها يف ك�شمري .قامت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان �إماراتي ( 9.6مليون دوالر �أمريكي) لدعم تنفيذ م�شروعات يف  43دولةّ .مت
للأعمال اخلريية والإن�سانية بتمويل �إعادة ت�أهيل املدار�س التي ت�ضررت توجيه �أغلب هذه امل�ساعدات وكانت قيمتها  21.2مليون درهم �إماراتي ل�صالح
من زلزال عام  2005بالتعاون مع منظمة اليون�سكو.
اخلريية) م�شروعات يف قطاع التعليم ،وتوجيه اجلزء املتبقي لدعم �أن�شطة ت�شمل حفر �آبار
(امل�صدر :م�ؤ�س�سة زايد
املياه وكفالة االيتام وتوفري الإغاثة يف حاالت الطوارئ .بينما ّمت توزيع �أكرث من
ن�صف امل�ساعدات التي قدمتها امل�ؤ�س�سة خالل عام  2011والبالغ قيمتها  19.8مليون درهم �إماراتي ل�صالح �أن�شطة يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
كما غطى الدعم الذي قدمته  4قارات ،من �إقليم جنوب ال�صحراء حتى �أمريكا الالتينية.
كما وا�صلت امل�ؤ�س�سة دعمها ملركز ال�شيخ زايد للأيتام يف مومبا�سا يف كينيا ،والذي توفر من خالله �أماكن للإقامة وتكاليف الدرا�سة والعيادات
العالجية ملا يقرب من  800طفل يتيم .كما قامت امل�ؤ�س�سة ببناء ف�صول درا�سية �إ�ضافية مببلغ  1.6مليون درهم ،و�ساهمت مببلغ  1.5مليون
درهم �إماراتي يف امليزانية الرئي�سية للمركز .يتم من خالل املدر�سة تدري�س مواد ت�شمل اللغة الإجنليزية واللغة ال�سواحلية واللغة العربية
والريا�ضيات والأحياء وعلوم احلا�سب الآيل ،كما ي�سعى الآن العديد من خريجني تلك املدار�س لاللتحاق باجلامعات.
�ساهمت امل�ؤ�س�سة يف جهود اال�ستجابة التي قامت بها دولة الإمارات للأزمة الإن�سانية يف كل من ليبيا وباك�ستان .ومن خالل عملها كجزء من
فريق الإغاثة الإماراتي يف ليبيا ،قدمت ما قيمته  1.5مليون درهم �إماراتي من امل�ساعدات من خالل التربع باخليام للأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا
واملعدات الطبية وحت ّمل تكاليف �سيارات الإ�سعاف و�إجالء الليبيني الذي يعانون من �إ�صابات خطرية �إىل الأردن لتلقي العالج.
قدمت امل�ؤ�س�سة �أي�ض ًا �أكرب منحة بقيمة  10.4مليون درهم �إماراتي ل�صيانة كلية التمري�ض يف جامعة النجاح الأهلية يف نابل�س ،بالأرا�ضي
الفل�سطينية ،والتي توفر برنامج مدته � 4سنوات يتم التخرج بعده بدرجة بكالوريو�س التمري�ض ،ويجري من خالله �إعداد املمر�ضات للعمل يف
الفرق الطبية متعددة التخ�ص�صات يف العديد من املواقع .كما �ساهمت امل�ؤ�س�سة مب�ساعدات بقيمة  1.8مليون درهم �إماراتي يف وكالة الأمم
املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأنروا) لبناء و�صيانة املدار�س يف غزة.
ت�ضمنت امل�شروعات التي ّمت تنفيذها يف لبنان ،والتي ح�صلت على ن�سبة ( %14.8بقيمة  5.2مليون درهم �إماراتي) من �إجمايل مدفوعات
امل�ؤ�س�سة لعام  ،2011توفري معدات و�أجهزة طبية مل�ست�شفى احلنان اخلريي� ،إىل جانب القيام ب�أعمال �صيانة ملعهد �صيدا الفني للفتيات .ويقوم
املعهد بتعليم  500طالبة ،ويوفر درجة الدبلوم يف الفنون والتجارة والتدبري املنزيل واملحا�سبة وتكنولوجيا املعلومات واللغات .كما �ساهمت يف
دعم مدر�سة زايد بن �سلطان الثانوية يف طرابل�س ،والتي يدر�س بها  700طالب.
وقدمت امل�ؤ�س�سة �أحد املباين كوقف خم�ص�ص لكلية زايد للدرا�سات االقت�صادية والقانونية يف مايل ،والتي �أن�ش�أتها امل�ؤ�س�سة عام  2009يف
باماكو لتوفري فر�ص للتعليم الثانوي للطالب املاليون من الأ�سر منخف�ضة الدخل ،وعلى وجه اخل�صو�ص خلريجي معاهد اللغة العربية .و ّمت
ت�صميم الوقف ليتم من خالله �إيجاد م�صدر دخل دائم لدعم الكلية وم�ساعدة الطالب الذين ينتمون لأ�سر منخف�ضة الدخل.
ويف م�صر ،قدمت امل�ؤ�س�سة الدعم ل�صيانة مباين معهد اللغة العربية بجامعة الأزهر ،والذي ي�ستوعب  380طالب ًا بقيمة 1.2مليون درهم
�إماراتي .ويف �صنعاء باليمن ،وكابول ب�أفغان�ستان ،وا�صلت امل�ؤ�س�سة دعم م�ست�شفيات ال�شيخ زايد لرعاية الأمومة والطفولة .حيث ّمت تزويد
امل�ست�شفيان باملعدات والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية بقيمة �إجمالية 1.6مليون درهم �إماراتي.
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امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
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م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
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ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية عام  2008بهدف دعم املجتمعات ال�ضعيفة يف الدول النامية من خالل
امل�ساهمة يف �إن�شاء و�إدارة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي تقدم خدمات الرعاية االجتماعية .تقدم امل�ؤ�س�سة م�ساعدات �إىل برامج يف القطاعني
العام واخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل القيام بحمالت توعية جمتمعية ،ودعم التعليم وخدمات الرعاية ال�صحية ،ودعم املراكز الثقافية والدينية.
�أنفقت امل�ؤ�س�سة يف عام  2011نحو  27.8مليون درهم �إماراتي (  7.6مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات يف ت�سع دول يف �أفريقيا و�آ�سيا .و ّمت
تخ�صي�ص نحو  %66.6من هذه امل�ساعدات �إىل م�صر وموريتانيا وموري�شيو�س و�أوغندا .بينما ّمت �إنفاق ن�سبة  %33.4املتبقية ( 9.3مليون
درهم �إماراتي) على دول يف �آ�سيا ،على م�شروعات تتعلق يف الغالب ب�صيانة وبناء امل�ساجد يف �أفغان�ستان والهند وباك�ستان.
ّمت �إنفاق اجلزء الأكرب من م�ساعدات امل�ؤ�س�سة ( 13.2مليون درهم �إماراتي) على م�شروعات يف قطاع ال�صحة ،مثل امل�ستلزمات والأجهزة
الطبية مل�ست�شفى ال�سرطان يف م�صر بقيمة  11.0مليون درهم �إماراتي .كما ّمت كذلك توفري ع�شر وحدات لغ�سيل الكلى �إىل جانب �أجهزة طبية
´É£≤dG Ö°ùM
áYƒaóŸGإماراتي.
äGóYÉ°ùŸGدرهم �
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خمتلف التخ�ص�صات ،من بينها الدرا�سات الإ�سالمية واللغة
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منذ’ ذلك
ت�أ�س�ست عام  ،1988وتخرج منها
G äGóYÉ°ùŸG
(%4.77) 1.68
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ال�شكل  36نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
خالل عام 2011
امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

امل�ساعدات املدفوعة
4,000,000
23,822,145
27,822,145

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
áë°üdG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
º«∏©àdG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
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(%47.36) 13.18
(%21.42) 5.96
(%16.41) 4.56
(%14.81) 4.12

(%60.20) 21.22
(%10.84) 3.82
(%10.77) 3.80
(%8.34) 2.94

ّمت ت�أ�سي�س املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف عام  2007من قبل حكومة دبي بهدف ت�سهيل اجلهود الإن�سانية الدولية خارج دولة الإمارات،
وترت�أ�س امل�ؤ�س�سة حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي� ،صاحبة ال�سمو امللكي
الأمرية هيا بنت احل�سني .توفر املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية باعتبارها منطقة حرة م�ستقلة ت�سهيالت وخدمات لأكرث من  50منظمة دولية
وحملية يف جمال امل�ساعدات ،بالإ�ضافة �إىل �شركات القطاع اخلا�ص والتي تقدم اخلدمات امل�ساندة واللوج�ستية للمنظمات الإن�سانية ،كما توفر
املدينة لأع�ضائها الدعم الالزم من �إجراءات ومتطلبات قانونية و�إدارية للعمل داخل دولة الإمارات.
يف عام  ،2011قدمت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ما قيمته  16.3مليون درهم �إماراتي ( 4.4مليون دوالر �أمريكي) من امل�ساهمات
العينية من خالل توفري م�ساحات املكاتب وامل�ستودعات املطلوبة بالإ�ضافة �إىل الدعم الإداري واللوج�ستي وخدمات تن�سيق �إىل  34منظمة دولية
غري حكومية ومنظمات الأمم املتحدة واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
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العاملية للخدمات الإن�سانية ،ع�شرات
املدينة
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(%14.81) 4.12
�آالف من اخليام والبطانيات وم�ستلزمات الطهي ومواد �أخرى غري غذائية لدعم عمليات الإغاثة املمتدة من القرن الإفريقي وحتى ال�صني .بلغ
احلجم الإجمايل جلميع ال�شحنات من مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني خالل  2011نحو  16,764طن .كما �أر�سل االحتاد
الدويل لل�صليب الأحمر وجمعيات الهالل الأحمر � 24شحنة من دبي تخدم �أكرث من  16دولة بقيمة �إجمالية  15.1مليون درهم �إماراتي يف
�صورة تربعات عينية.

وتقدم املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية بالتعاون مع دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي ،امل�ساعدة والدعم لأع�ضائها من املنظمات
الإن�سانية من خالل �إطار عمل قانوين يتيح لهم �إجراء حمالت جمع التربعات يف دولة الإمارات .ففي عام  ،2011قامت  5منظمات �إن�سانية
بتنظيم حمالت جمع تربعات بلغت قيمتها  4.6مليون درهم �إماراتي لدعم م�شاريعهم ،منها منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سف) الذي
نظم �أكرب حملة خالل عام  2011و جمع  3.2مليون درهم �إماراتي خالل حفل ع�شاء لدعم الأطفال املت�ضررين من الفي�ضانات يف باك�ستان.
´É£≤dGللخدمات الإن�سانية خالل عام 2011
العاملية
ال�شكل  37نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة
املدينةÖ°ùM
منáYƒaóŸG
äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات غري املخ�ص�صة �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة الأطراف
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
املجموع الكلي

(%100) 20.00

امل�ساعدات املدفوعة
14,612,287
4,179,368
2,102,974
47,520
20,942,149

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
áë°üdG

(%98.28) 20.58
(%1.00) 0.21
(%0.58) 0.12
(%0.13) 0.03
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´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
áë°üdG
º«∏©àdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

(%69.56) 26.58
(%12.08) 4.62
(%10.45) 3.99

(%4.70) 1.80
(%2.45) 0.93
(%0.62) 0.24
(%0.15) 0.06

مر�ضى يتلقون العالج يف امل�ست�شفى الإماراتي الإن�ساين العاملي املتنقل يف ال�صومال.
(امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات -وام)

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

ّمت �إطالق امل�ست�شفى الإماراتي العاملي الإن�ساين امليداين املتنقل يف عام  2009من خالل مبادرة زايد العطاء بهدف توفري خدمات طبية
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ ق�صرية الأجل .يجري امل�ست�شفى
äGóYÉ°ùŸGإ�ضافة �
متخ�ص�صة جمانية للمر�ضى داخل دولة الإمارات وخارجها .بال
بعثات´É£≤dG
áYƒaóŸGإىلÖ°ùM
املعنية وبالتن�سيق مع �سفارات دولة الإمارات .كما
ال�صحة
وزارات
مع
بال�شراكة
G ºgQOالعامل،
نائية حول
(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeE
م�شروعات متو�سطة وطويلة الأجل يف مناطق)¿ƒ«∏e
يركز امل�ست�شفى املتنقل على الأطفال وكبار ال�سن بالإ�ضافة �إىل الرعاية الطبية للأمهات ،ويدعم امل�ست�شفى املتنقل كل من هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي والرعاة املحليون كما يتلقى º«∏©àdG
(%60.20) 21.22
م�ساعدات عينية من امل�ؤ�س�سات احلكومية بدولة الإمارات.
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
(%10.84) 3.82
(%10.77) 3.80
(%8.34) 2.94

äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG

áë°üdG
إنفاق  20.0مليون درهم �إماراتي ( 5.4مليون دوالر �أمريكي) ،كتربعات بالإمدادات الطبية ،كما �أجرى
يف عام  ،2011قام امل�ست�شفى املتنقل ب�
á«fÉ°ùfE
أطفال ’G
äGóYÉ°ùŸG
)(%4.77
والعيون و�أمرا�ض القلب يف كل من 1.68
إريرتيا وكينيا وال�صومال وم�صر ولبنان والبو�سنة وباك�ستان
ال�سودان و�
 510جراحة يف جمال طب ال
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%4.03) 1.42
خالل عام  ،2011مت �إدخال نظام الت�شخي�ص املتنقل �ضمن الفريق العامل بامل�ست�شفى من �أجل دعم
امل�ست�شفى
واندوني�سيا .من بني �أن�شطة
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
(%1.04) 0.37
وحدات اجلراحة والرعاية املركزة ،وكذلك �أق�سام ال�صيدلية واملخترب والأ�شعة .عمل امل�ست�شفى يف جميع الدول على ن�شر الوعي حول الأمرا�ض
ال�شائعة ،وخا�ص ًة الأمرا�ض املزمنة واملُعدية ،وكما عمل على تثقيف �أفراد املجتمعات بطرق عالج مثل هذه الأمرا�ض والوقاية منها.

يف �إريرتيا ،مت ن�شر م�ست�شفى ي�سع � 25سرير وفريق طبي �إماراتي م�ؤهل يتكون من  30فرد ًا يف �إطار ال�شراكة مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية واحلكومة الإريرتية
وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
ويعترب هو �أول م�ست�شفى ميداين متنقل على م�ستوى العامل جمهز بكافة الت�سهيالت اجلراحية والطبية ،بالإ�ضافة �إىل فريق يتكون من 30

متخ�ص�ص يف الرعاية الطبية و�إداري وعامل فني يعملون بدوام كامل .يتمتع امل�ست�شفى بدعم جهات تتبع القطاعني العام واخلا�ص مثل وزارة
ال�صحة ووزارة الداخلية والقوات امل�سلحة الإماراتية وم�ست�شفيات القطاعني العام واخلا�ص التي توفر �أطباء متخ�ص�صني وممر�ضات وممر�ضني
ن�شرáYƒaóŸG
äGóYÉ°ùŸG
´É£≤dGكذلك ن�شر خرباء دوليني لدعم فرق العمل عند ال�ضرورة.
Ö°ùMكما يتم
امل�ست�شفى.
وفنيي املخترب ملدة �شهر واحد يف املتو�سط يف كل مرة يتم فيها
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ال�شكل

áë°üdG
علىájÒÿG
عامة∫ÉªYC
 38نظرة ’G
امل�ساعدات املقدمة من امل�ست�شفي الإماراتي العاملي الإن�ساين امليداين املتنقل
º«∏©àdG
2011
خالل عام
äÉeóÿG
h á«YÉªàL’G
á«°SÉ°S’G á«æÑdG
(%47.36) 13.18
(%21.42) 5.96
(%16.41) 4.56
(%14.81) 4.12

امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
املجموع الكلي

امل�ساعدات املدفوعة
20,000,000
20,000,000

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
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وجبات الإفطار يف القد�س بالأرا�ضي الفل�سطينية مقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
(امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات – وام)

امل�شروعات اخلريية

تت�أ�صل قيم العطاء الإن�ساين للمحتاجني والأقل حظ ًا يف احلياة يف الثقافة واملجتمع الإماراتي ،كما �أنها تعترب جز ًءا من و�سائل التعبري الديني
لل�شكر على النعم التي وهبها اهلل ع ّز وجل لنا.
ففي كل عام تخ�ص�ص امل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية ،ومنها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية،
وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،وجمعية ال�شارقة اخلريية ،وبيت ال�شارقة اخلريي ،وجمعية دبي اخلريية،
م�ساعدات ل�صالح امل�شروعات اخلريية يف خمتلف �أنحاء العامل ،وعلى الرغم من �أن هذه امل�شروعات غري م�ؤهلة للت�سجيل كم�ساعدات �إمنائية
ر�سمية ح�سب تعريف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (� ،)OECDإال �أن مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة يقوم بت�ضمينها يف
التقرير ال�سنوي للم�ساعدات اخلارجية الإماراتية.
وطبق ًا لإطار العمل الذي يتم وفق ًا له ت�سجيل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،تُع ّرف امل�ساعدات اخلريية ب�أنها “تلك امل�ساعدات املقدمة بدوافع
دينية �أو للتعريف بثقافة وتراث دولة الإمارات ،مثل بناء امل�ساجد �أو املراكز الثقافية الإماراتية �أو الربامج املو�سمية التي يتم تنفيذها خالل �شهر
رم�ضان املبارك”.
قامت امل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية خالل عام  2011بتقدمي م�ساعدات بقيمة  253.1مليون درهم �إماراتي ( 68.9مليون دوالر �أمريكي)
ل�صالح م�شروعات خريية يف  98دولة ،وميثل هذا املبلغ زيادة قدرها  %36.9عن �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة يف عام  184.9( 2010مليون
درهم �إماراتي).
تنق�سم امل�شروعات اخلريية �إىل فئتني رئي�سيتني :الربامج الثقافية واملو�سمية ،وبناء امل�ساجد واملراكز الثقافية ومراكز الأبحاث.
ت�شمل الربامج الثقافية واملو�سمية الأن�شطة التي يتم تنفيذها خالل �شهر رم�ضان املبارك وعيدي الفطر واال�ضحى .ففي كل عام خالل �شهر
رم�ضان املبارك تقوم امل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بتنفيذ حمالت �ضخمة جلمع التربعات ،من �أجل توفري الإغذية للأ�شخا�ص من ذوي الدخل
املحدود و�إر�سال التمور للخارج ،كذلك توفري ك�سوة العيد ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي تربعات نقدية للفقراء وامل�ساكني .يتم توزيع هذه ال�صدقات
اخلريية بالتعاون مع �سفارات دولة الإمارات يف الدول املتلقية �أو بوا�سطة امل�ؤ�س�سات القائمة على التنفيذ.
وت�شمل امل�شروعات املو�سمية الأخرى توزيع حلوم الأ�ضاحي يف عيد الأ�ضحى املبارك .كما تقوم كذلك امل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية بت�سيري
قوافل لأداء منا�سك احلج �سنوي ًا ،ومتنح ملن يرغب يف �أداء �شعائر احلج وال ميلك التكاليف الالزمة من �إمتام ذلك وزيارة بيت اهلل احلرام يف
مكة املكرمة.
ويعترب بناء امل�ساجد واملراكز الثقافية ومراكز الأبحاث من الأوجه الأ�سا�سية الأخرى للأن�شطة اخلريية التي تقوم بها امل�ؤ�س�سات اخلريية
الإماراتية ،وذلك ببناء و�صيانة ودعم امل�ساجد يف كل عام .ويعترب “م�سجد ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان” يف جامعة �أوك�سفورد باململكة
املتحدة ،الذي ّ
مت متويله بوا�سطة م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية واحد من �أكرب هذه امل�شروعات .حيث بلغت تكلفته 39.2
مليون درهم �إماراتي يف عام  ،2011وهو م�صمم بحيث يت�سع  1,000م�صلي .ويف �أوائل عام  ،2011افتتحت هيئة �آل مكتوم اخلريية “م�سجد
الإ�سالم” يف روتردام بهولندا ،والذي يعترب واحد من �أكرب امل�ساجد يف غرب �أوروبا.

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

88

مـــقـــــال

(%100) 20.00

تعترب العديد من امل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية برامج كفالة الأيتام جز ًءا من براجمها اخلريية ،ومثل هذه الربامج التي يتم تنفيذها يف دول
متو�سطة �أو منخف�ضة الدخل مب�ساعدات من م�صادر ر�سمية ،تعترب م�ؤهلة للت�سجيل كم�ساعدات ر�سمية �إمنائية ،ويقوم مكتب تن�سيق امل�ساعدات
اخلارجية للدولة بت�سجيلها كم�شروعات “تنموية” .هناك مقال منف�صل حول الربامج الإماراتية لكفالة الأيتام يف �صفحة .63
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بيت´É£≤dG
جمعيةÖ°ùM
منáYƒaóŸG
äGóYÉ°ùŸG
ال�شارقة اخلريي خالل عام 2011
ال�شكل  39نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

(%100) 20.00

IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

¿ÉæÑd

¿Éà°ùcÉH

�أطفال يجلبون املياه من البئر الذي مت حفره بوا�سطة بيت ال�شارقة اخلريي يف ال�صومال.
(امل�صدر :بيت ال�شارقة اخلريي)

بيت ال�شارقة اخلريي

0.01
0.67

á«æ«£°ù∏ØdG »°VGQC’G

¢ûjOÓ¨æH
´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG
äGóYÉ°ùŸG 0.05
0.65 ô°üe
2.08
1.22
(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEøª«dG
)G ºgQO ¿ƒ«∏e
óæ¡dG
0.80

ÉjOƒÑªc

0.61

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G
á«°SÉ°S’G á«æÑdG
2.00
É«°ù«fhófEG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
áë°üdG

É«Hƒ«KEG

0.44

∫Éeƒ°üdG

(%98.28) 20.58

3.34

2.80
)(%1.00
GóæZhCG 0.21
(%0.58) 0.12
0.30
ôª≤dG 0.03
QõL
)(%0.13

IóYÉ°ùŸG áÄa
ájƒªæJ
ájÒN

ت�أ�س�س بيت ال�شارقة اخلريي عام  ،1996ويقوم بالعديد من الأن�شطة اخلريية والتنموية داخل وخارج دولة الإمارات ،مثل كفالة الأيتام وبناء
و�صيانة امل�ساجد وتوفري خدمات الرعاية االجتماعية وحفر �آبار املياه.
خالل عام � ،2011أنفق بيت ال�شارقة اخلريي  15.0مليون درهم �إماراتي ( 4.1مليون دوالر �أمريكي) يف  13دولة يف خمتلف �أنحاء �أفريقيا
و�آ�سيا� ،شملت بنغالدي�ش واندوني�سيا وال�صومال و�أوغندا� .أكرث من ن�صف هذه امل�ساعدات ( 7.8مليون درهم �إماراتي) مت توجيهها لبناء و�صيانة
امل�ساجد ،و�شملت جماالت العمل الرئي�سية الأخرى كحفر �آبار ملياه ال�شرب والري يف  6دول بقيمة  1.6مليون درهم �إماراتي وكفالة الأيتام يف
ثماين دول بقيمة  0.7مليون درهم �إماراتي.
ومنذ ت�أ�سي�سه قدم بيت ال�شارقة اخلريي الدعم لأكرث من  12,000طفل يتيم .من خالل دفع ما يعادل  150درهم �إماراتي �شهري ًا لكل طفل
ل�صالح تعليمه والرعاية ال�صحية والغذاء ،وكان للم�ؤ�س�سة ت�أثري عظيم على حياة الكثريين .ففي ال�صومال على �سبيل املثال� ،أ�صبح العديد من
ه�ؤالء الأطفال �أطباء ودبلوما�سيني.
يتم تنفيذ جميع �أن�شطة بيت ال�شارقة اخلريي من خالل عالقات ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات الإماراتية واملحلية .عند اختيار املنظمات املحلية غري
احلكومية لعقد عالقات �شراكة معها يف الدول امل�ستهدفة ،مثل م�ؤ�س�سة زمزم يف ال�صومال ،يعمل بيت ال�شارقة اخلريي من خالل التعاون الوثيق
مب�شورة �سفارة دولة الإمارات يف البلدان امل�سجلة فيها املنظمات غري احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات املانحة الإماراتية الأخرى التي لها خربة يف العمل
مع هذه امل�ؤ�س�سات .يتم اختيار الدول التي يتم العمل فيها على �أ�سا�س عدد من العوامل ،ت�شمل م�ستوى الدخل وعدد ال�سكان والو�ضع الأمني
العام ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستقرار �أ�سعار املواد املطلوبة لالنتهاء من امل�شروع.
تتواجد مكاتب �إقليمية لبيت ال�شارقة اخلريي يف العديد من الدول ،منها الهند وال�صومال وفل�سطني واليمن .وحتتوي هذه املكاتب على عدد
ي�صل �إىل  10موظفني ،عملهم هو �إجراء عمليات تقييم لالحتياجات بالتعاون مع املنظمات املحلية غري احلكومية ،وو�ضع خطط وت�صاميم
للم�شروعات املنا�سبة ،ثم مراقبة و�إدارة تنفيذ تلك امل�شروعات.

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
Funds Disbursed by Sector
)(In AED millions and % of total, 2011

á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
نوع امل�ساعدةäÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG

90

(%92.22) 4.26

امل�ساعدات املدفوعة

(%7.78) 0.36

امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

14,262,263
696,700
14,958,963

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
º«∏©àdG
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
áë°üdG
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امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

(%73.56) 11.00
(%10.61) 1.59
(%5.81) 0.87
(%4.77) 0.71
(%4.17) 0.62
(%1.08) 0.16
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´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
áë°üdG

(%98.28) 20.58
(%1.00) 0.21
(%0.58) 0.12
(%0.13) 0.03

واحد من �آالف املر�ضى الذين مت الك�شف عليهم يف خميم العيون املتنقل الذي �أدارته م�ؤ�س�سة نور دبي
يف تاميال عا�صمة املنطقة ال�شمالية لغانا( .امل�صدر :م�ؤ�س�سة نور دبي)

م�ؤ�س�سة نور دبي

بد�أت م�ؤ�س�سة نور دبي عملها يف  2008كمبادرة خريية دولية تعمل للحد من انت�شار العمى وعيوب الإب�صار وعالجها ،حيث تهدف �إىل توفري
الرعاية ال�صحية من �أمرا�ض العيون لأكرث من مليون �شخ�ص .ا�ستناد ًا �إىل هذا الهدف� ،أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ؤ�س�سة نور دبي ،كمنظمة غري حكومية ال تهدف �إىل الربح ،هدفها
إن�شاء م�
 ،”äGóYÉ°ùŸGقرار ًا
نائب رئي�س الدولة رئي�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل
´É£≤dG
áYƒaóŸGب�Ö°ùM
ájƒÄe
,»JGQÉeEالáÑ°ùf
التي ºgQO
)¿ƒ«∏e
(2011
,»∏µdGالعامل.
´ƒªéŸGأنحاء
بهاøeيف كافة �
إ�صابة
ميكنGجتنب
ال�سعي للق�ضاء على جميع �أنواع العمى
Funds Disbursed by Sector

(In AED
millions
%� of
total,
)2011
أمريكي) على برامج مت تنفيذها يف بوركينا فا�سو وغانا
دوالر �
2.5( and
إماراتي
درهم
مليون
�أنفقت امل�ؤ�س�سة يف عام  2011م�ساعدات بقيمة 9.3
وباك�ستان ،ب�إر�سال فرق لإقامة خميمات متنقلة لعالج العيون من �أجل التمكن من الو�صول للمر�ضى يف الأماكن النائية .يتكون كل خم ّيم متنقل
á«fÉ°ùfE
’G äGóYÉ°ùŸG
)ً (%92.22ا .على �سبيل
� 4.26أيام تقريب
وامل�ستلزمات ال�ضرورية ،وعاد ًة ما يتم �إقامته يف مدر�سة �أو عيادة ملدة 10
أجهزة
من فريق من الأطباء واخلرباء وال
äÉeóÿG
املثال ،خاللá«æÑdG
)(%7.78م متنقل للعيون بالتعاون مع م�ؤ�س�سة دبي الإ�سالمي الإن�سانية وم�ؤ�س�سة
0.36ؤ�س�سة خم ّي
� ،2011أدارت امل�
h á«YÉªàL’Gيوليو
23 - 17á«°SÉ°S’G
الفرتة من
الب�صر الدولية يف واغادوغو ،عا�صمة بوركينا فا�سو ،لفح�ص �أكرث من  5,000مري�ض يعانون من �إعاقات ب�صرية و�إخ�ضاع � 220شخ�ص
جلراحات لإنقاذهم من كف الب�صر .يف نوفمرب  ،2011افتتحت نور دبي خم ّيمها الرابع لعالج العيون بباك�ستان يف كنديارو ب�إقليم ال�سند ،حيث
مت فح�ص �أكرث من � 2,000شخ�ص و�إجراء �أكرث من  300جراحة لعالج املياه البي�ضاء واملياه الزرقاء.

وتركز نور دبي على الق�ضاء على �أنواع العمى التي ميكن جتنب الإ�صابة بها مع االهتمام ب�شكل خا�ص مبحاربة الأمرا�ض يف الدول النامية.
وتن ّفذ امل�ؤ�س�سة برامج تهدف �إىل معاجلة �أمرا�ض العيون وحماربتها ،بالإ�ضافة �إىل تثقيف موفري الرعاية ال�صحية الأولية واملدر�سني والأمهات
مل�ساعدتهم يف التعرف على العالمات املبكرة التي ميكن �أن ت�شري �إىل احتمال �إ�صابة الأطفال بالعمى.
عبد اهلل ماجنا ،يبلغ  27عام ًا ،من بوركينا فا�سو ،واحد من �آالف الأ�شخا�ص الذين ا�ستفادوا من الربنامج العالجي الذي نفذته امل�ؤ�س�سة يف
´É£≤dG
áYƒaóŸG
تكاليف اجلراحات ال�ضرورية لإنقاذ ب�صره بعد �أن
على دفع
Ö°ùMقادر
وهو غري
äGóYÉ°ùŸGعينيه
عام  .2011حيث مت ت�شخي�ص �إ�صابته باملياه البي�ضاء يف كلتا
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
ّ
فقد عمله الذي يعول به �أ�سرته ،ولكن بعد عام من �إ�صابته بالعمى الكامل متكن من زيارة املخ ّيم الذي �أقامته نور دبي على بعد  7كم من منزله،
(%73.56) 11.00
حيث �أجرى اجلراحة التي ’G
 ájÒÿGقدرته على الر�ؤية بو�ضوح.
∫ÉªYCلي�ستعيد
يحتاجها
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
º«∏©àdG
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة نور دبي خالل عام 2011
 40نظرة عامة علىáë°üdG

(%10.61) 1.59

ال�شكل

(%5.81) 0.87
(%4.77) 0.71
(%4.17) 0.62
(%1.08) 0.16

امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

امل�ساعدات املدفوعة

نوع امل�ساعدة
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
املجموع الكلي

9,309,350
9,309,350

�أنفقت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2011مبلغ  95.8مليون
درهم �إماراتي لدعم ال�صناعة يف الدول النامية.

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
áë°üdG
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م�صنع ينتج م�ستلزمات املعدات يف بنغالدي�ش( .امل�صدر� :صندوق �أبوظبي للتنمية).

(%100) 9.31
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´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
Funds Disbursed by Sector
)(In AED millions and % of total, 2011

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية
امل�ساعدات املقدمة من
 á«°SÉ°S’Gعامة
 á«æÑdGنظرة
ال�شكل 41
علىäÉeóÿG
h á«YÉªàL’G
(%7.78) 0.36
خالل عام 2011
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

(%92.22) 4.26

IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ال�سلحفاة امل�شعة� ،إحدى الأنواع املعر�ضة خلطر االنقرا�ض يف مدغ�شقر ،مت دعم �أن�شطة احلفاظ عليها بوا�سطة �صندوق حممد
بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية( .امل�صدر� :صندوق حممد بن زايد).

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة
على الكائنات احلية

بد�أ العمل الفعلي ل�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية منذ عام  ،2009وهو وقف خريي ت�أ�س�س يف �أبوظبي لتوفري منح
موجهة ل�صالح مبادرات حماية �أنواع مع ّينة من الكائنات احلية يف �شتى �أنواع العامل ،والتعريف بالرواد يف جماالت املحافظة على الكائنات
ّ
احلية ،ورفع م�ستوى الأهمية لأنواع الكائنات احلية يف� أو�ساط النقا�ش الدويل للمحافظة البيئية.
املوجهة ل�صالح حماية �أنواع من الكائنات احلية .فعلى �سبيل املثال ،ي�ستمر حاليا تزايد
وكانت �أبوظبي �أول من مل�س اال�ستفادة من املبادرات ّ
�أعداد حيوانات املها العربية مرة �أخرى ،والتي جرى ا�صطيادها ب�أعداد كبرية حتى قاربت على االنقرا�ض يف �أوائل ال�سبعينيات ،وتقود �إمارة
�أبوظبي اجلهود الرامية لإعادة توطينها يف بيئاتها ال�صحراوية التقليدية.
وت�ستمر تلك اجلهود من خالل �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية ،والذي �أنفق  5.7مليون درهم �إماراتي ( 1.6مليون دوالر
�أمريكي) يف �صورة منح ترتاوح قيمتها ما بني  5,500درهم �إماراتي و 258,000درهم �إماراتي موجهة �إىل  147م�شروع ًا يف  62دولة خالل
عام  .2011ويف �سياق عمله يتعامل ال�صندوق مع جمموعة كبرية من امل�ؤ�س�سات ومعاهد الأبحاث الأكادمييات والأفراد واجلماعات الن�شطة
يف املجتمع.

0.07 »°ShôdG OÉ–E’G
IóëàŸG
áµ∏ªŸG
´É£≤dG
0.32 Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
É°ùfôa
(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG
*øe¢S.….Ω.ê
ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e) 0.01 É«dƒ¨æe
É«æ«eQCG
∫É¨JÈdG 0.13
0.02 É«côJ 0.02
0.08
0.04
0.04 ¿Éé«HQPCG
0.01
á«µjôeC
’
G
IóëàŸG
äÉj’ƒdG
¿Éfƒ«dG
0.03
(%73.56) 11.00
’G
0.42∫ÉªYC
Ú°üdG
¿Éà°ùcÉH ∫ÉÑ«fájÒÿG
Üô¨ŸG
0.04
¢ûjOÓ¨æH
áeÉ©dG
áë°üdGh
√É«ŸG
ô°üe
)(%10.61
ÉeÉ¡ÑdG QõL 1.59
0.18
0.01
¥Gô©dG
0.05
0.01 QÉ‰É«e
0.01
ÉHƒc 0.06 ¿Éµ«æ«ehódG ájQƒ¡ªL (%5.81) 0.87
äÉeóÿG
h
á«YÉªàL’G
á«°SÉ°S’G á«æÑdG
ôé«ædG
0.05
OÉ°ûJ ¿GOƒ°ùdG
0.03
0.19
∫É¨æ°ùdG
0.11 0.11
0.18 ΩÉæà«a
0.090.71 0.04
)0.06(%4.77
0.13 0.01
º«∏©àdG
0.04 øª«dG óæ¡dG
0.09
’Éª«JGƒZ
Éµf’ …ô°S 0.15
ÉµjÉeÉL GOƒHôHh Gƒ¨«àfCG
0.24 ÚÑ∏ØdG
hÉ°ù«H É«æ«Z0.070.020.06
(%4.17)GóæZhC
0.62G 0.12 É«Hƒ«KEG
ÉjOƒÑªc á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
0.04 áeÉ©dG èeGÈdGh
ÉµjQÉà°Sƒc0.09 0.04
êÉ©dG πMÉ°S 0.04
0.30 Ójhõæa
ÉjÒÑ«d
áë°üdG
É«æ«c
)(%1.08
0.16
0.23
É«Ñeƒdƒc
Iójó÷G É«æ«Z GƒHÉH
0.11
É«fGõæJ 0.30 0.04 π«°û«°S
0.08
É«°ù«fhófE
G
ƒeÉ°S 0.02
0.13
’ƒ¨fCG 0.07 0.01 …hÓe
hÒH 0.11 πjRGÈdG
0.05
0.09
»é«a
≥«ÑeGRƒe 0.14ô≤°ûZóe
…GƒZGQÉH
0.09

É«dGÎ°SCG
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0.26

É«≤jôaCG ÜƒæL

ÚàæLQC’G

0.02
0.07

»∏«°T

0.01

Góæ∏jRƒ«f

´É£≤dGامل�ساعدة
ح�سب نوع
املدفوعةÖ°ùM
اخلارجيةáYƒaóŸG
امل�ساعداتäGóYÉ°ùŸG
)
(درهم �إماراتي2011 ,
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

نوع امل�ساعدة
áë°üdGغري احلكومية
امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية
امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

يف ال�صني ،قدم ال�صندوق منح جلمعية لندن لعلوم احليوانات للم�ساعدة يف احلافظ على حيوان بابون جزيرة هاينان ،وهو �أحد �أكرث احليوانات
الرئي�سية تعر�ض ًا لالنقرا�ض ،والذي تبقى منه  22حيوان ًا فقط على جزيرة هاينان .24مت كذلك تقدمي منح �إىل جامعة فلوريدا الدولية للم�ساعدة
يف احلفاظ على نوع نادر من نبات الأوركيد (ال�سحلبية) ،والأكادميية ال�صينية للعلوم للعمل على احلفاظ على نبات برميوال مالوفيال� ،أحد
�أنواع النباتات التي تنمو باملناطق ال�صخرية و�أعيد اكت�شافها عام  . 252006يف تنزانياّ ،مت توجيه منحة جلمعية احلفاظ على احلياة الربية من
�أجل احلفاظ على حيوان الكيبوجني� ،أحد �أنواع القردة املهددة باالنقرا�ض اكت�شفه علماء جمعية احلفاظ على احلياة الربية عام .262003
ّمت افتتاح ال�صندوق لتمويل الدعم املقدم من منا�صري احلفاظ على �أنواع الكائنات احلية يف خمتلف �أنحاء العامل ،وميكن �أن يقدم الدعم
مل�شروعات تركز على �أي نوع من النباتات �أو احليوانات �أو �أنواع الفطريات ،ب�شكل يخ�ضع ملراجعة جلنة تقييم م�ستقلة.

0.04

IóYÉ°ùŸG áÄa
ájƒªæJ

(%100) 9.31

امل�ساعدات املدفوعة
335,608
5,224,746
134,612
5,694,966

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
áÄ«ÑdG ájÉªM

(%100) 5.69
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´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
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äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG

(%7.78) 0.36

áë°üdG

(%1.08) 0.16

IóYÉ°ùŸG áÄah ádhódG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
¿OQC’G
¢ûjOÓ¨æH

1.00

0.31

óæ¡dG 0.62
0.02

Éµf’ …ô°S

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

0.04

(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbCG

ájÒÿG ∫ÉªYC’G
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
(%5.81) 0.87
º«∏©àdG
(%4.77) 0.71
0.63
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
(%4.17) 0.62
(»ŸÉY) IOó©àeáeÉ©dG
º«dÉbCèeGÈdGh
G
áë°üdG
(%1.08) 0.16

IóYÉ°ùŸG áÄa
(%10.61)ájƒªæJ
1.59

(%73.56) 11.00

áë°üdG

(%100) 9.31

�شخ�ص يح�صل على م�ساعدات غذائية كجزء من حملة توزيع الغذاء التي تقوم بها �شركة ات�صاالت
�أفغان�ستان يف كابول( .امل�صدر :ات�صاالت افغان�ستان)

م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية كجهة خريية غري ربحية عام  2003حتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س
الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة الإمارات وطريان الإمارات .تهدف امل�ؤ�س�سة لتح�سني حياة الأطفال املحا�صرين بظروف الفقر املدقع عن
طريق تزويدهم بالغذاء والدواء وال�سكن والتعليم .يتكون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من كبار املدراء التنفيذيني ملجموعة طريان الإمارات الذين
´É£≤dG
áYƒaóŸG
äGóYÉ°ùŸG
(� 2011إليها خطوط طريان الإمارات يف �شتى �أنحاء
التي ت�صل
Ö°ùMالوجهات
أ�سا�سي يف
ب�شكل �
يقومون بعمل تطوعي للم�ؤ�س�س�سة .يتم تنفيذ برامج امل�ؤ�س�سة
),»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
العامل ،حيث ميكن ملوظفي طريان الإمارات املحليني املتطوعني تنفيذ تلك امل�شروعات والإ�شراف على �إدارتها� ،إىل جانب �أي م�ساعدة ميكن �أن
يقدمها املجتمع املحليáë°üdG .
(%100) 9.31
خالل عام  ،2011عملت امل�ؤ�س�سة على تنفيذ برامج يف  4دول (بنغالدي�ش والهند والأردن و�سري النكا) ،حيث �أنفقت مبلغ �إجمايل يقدر بنحو
 2.6مليون درهم �إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي) .كانت �أكرب منحة (بقيمة  0.7مليون درهم �إماراتي) من ن�صيب م�ست�شفى طريان
الإمارات العائم يف بنغالدي�ش بالتعاون مع منظمة فريند�شب ،وهو م�ست�شفى عائم يوفر م�ساعدات طبية لأكرث من  2مليون �شخ�ص يعي�شون يف
جمتمعات معزولة ب�سبب الفي�ضانات املو�سمية ال�سنوية .27ميكن �أن ت�صل متو�سط تكلفة عالج املري�ض الواحد على منت ال�سفينة العائمة لنحو
 4دوالر �أمريكي .وميكن لتربع بقيمة  20دوالر �أمريكي �أن يوفر وجبات وم�ستلزمات ملدة �شهر واحد لكل طالب يدر�س يف مدر�سة دكا ،28وهي
�إحدى م�شروعات امل�ؤ�س�سة يف بنغالدي�ش.
يف الهند� ،ساهمت امل�ؤ�س�سة مببلغ  0.5مليون درهم �إماراتي يف جمعية التثقيف ال�صحي للمجتمع ،وهي منظمة تعمل على ا�ست�ضافة وتعليم
وتغذية الأطفال الذين تويف والديهم ب�سبب الإ�صابة مبر�ض نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز .وتعمل جمعية التثقيف ال�صحي للمجتمع كذلك على
رعاية �أفراد الأ�سرة امل�صابني باملر�ض .قامت امل�ؤ�س�سة يف
Ö°ùMعلى
أ�شخا�ص
وم�ساعدة ال
´É£≤dG
áYƒaóŸG
احلد من انت�شار العدوى عن طريق تثقيف املجتمعاتäGóYÉ°ùŸG،
ً
ا
حالي
ويتم
للفتيات،
منازل
G ºgQOتوفر
الهند التي
ا�ست�ضافة(ودعم حوايل  150فتاة ينتمني لأ�سر فقرية
2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeE
الهند كذلك ب�إن�شاء جمموعة كل الإمارات¿ƒ«∏e)-
يف جمتمعات قبلية نائية يف منطقة تاميل نادو.
áÄ«ÑdG ájÉªM

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

أنحاء �آ�سيا و�أفريقيا وال�شرق
خمتلف �
لالت�صاالت عام  1976وهي �شركة تعمل يف جمال االت�صاالت يف  18دولة يف
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة الإماراتáÄ«ÑdG ájÉªM
)(%100
5.69
الأو�سط ،ومقرها الرئي�سي يف دولة الإمارات العربية املتحدة .تدعم ال�شركة كجزء من مبادراتها جتاه امل�س�ؤولية املجتمعية ،م�شروعات يف عدد
من الدول التي تعمل بها.
يف عام � ،2011أنفقت ات�صاالت �أفغان�ستان مبلغ �إجمايل يقدر بنحو  1.7مليون درهم �إماراتي ( 0.5مليون دوالر �أمريكي) لدعم امل�شروعات
اخلريية والتنموية .بلغت قيمة �أكرب متويل لدعم م�شروع واحد  0.4مليون درهم �إماراتي من �أجل توزيع الغذاء على � 10,000شخ�ص خالل
�شهر رم�ضان املبارك .كما وفرت امل�ؤ�س�سة كذلك الدعم لراغبي �أداء فري�ضة احلج ( 0.4مليون درهم �إماراتي) بتوزيع حقائب ال�سفر والأحزمة
والتمور واملظالت وكتب �إر�شادية ل�شعائر احلج .بالإ�ضافة لهذا ،قامت ات�صاالت �أفغان�ستان خالل عام  2011ببناء وجتديد  12م�سجد ًا بتكلفة
 0.5مليون درهم �إماراتي.
كجزء من جهودها لت�شجيع التعليم االبتدائي يف �أفغان�ستان ،وزعت ات�صاالت �أفغان�ستان �أكرث من  3000هدية وم�ستلزمات مدار�س على املدار�س
ً � áYƒaóŸG
أي�ضا
äGóYÉ°ùŸGامل�ؤ�س�سة
االبتدائية واملراكز التعليمية يف كابول و�إقليم بغمان .كما �أ�س�ست
خمتربات كمبيوتر يف  3مدار�س ،بكل منها  20جهاز كمبيوتر،
´É£≤dG Ö°ùM
بقيمة مليون درهم �إماراتي.
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e

ال�شكل

äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
 43نظرة عامة على áë°üdG
امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة الإمارات للإت�صاالت �إت�صاالت �أفغان�ستان خالل عام 2011
(%68.30) 1.78

(%31.70) 0.83

(%100) 5.69

ال�شكل  42نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية خالل عام 2011
امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

نوع امل�ساعدة
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

نوع امل�ساعدة
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

امل�ساعدات املدفوعة
1,733,656
1,733,656

امل�ساعدات املدفوعة
2,613,422
2,613,422

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
áë°üdG
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م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت -
ات�صاالت �أفغان�ستان

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 2011

(%68.30) 1.78
(%31.70) 0.83

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
ájÒÿG ∫ÉªYC’G
áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
º«∏©àdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

(%52.97) 0.92
(%25.42) 0.44
(%10.59) 0.18
(%9.96) 0.17
(%1.06) 0.02
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بو�سان ،املنتدى الرابع رفيع امل�ستوى
حول فعالية امل�ساعدات

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
áÄ«ÑdG ájÉªM

(%100) 5.69

مـــقـــــال

5

نحو �شراكة عاملية لت�أ�سي�س تعاون تنموي فعال

اجتمع �أكرث من � 3,500شخ�ص يف  29نوفمرب  2011يف مدينة بو�سان ال�ساحلية بكوريا ملدة ثالثة �أيام ملناق�شة كيفية جعل امل�ساعدات �أكرث
فعالية .كان هذا االجتماع هو الرابع والأخري يف �سل�سلة اجتماعات بد�أت يف روما عام  2003مرور ًا بباري�س  2005و�أكرا .2008
وقد م ّثل دولة الإمارات العربية املتحدة يف امل�ؤمتر وفد من وزارة اخلارجية و�صندوق �أبوظبي للتنمية ومكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة.
وبالن�سبة ل�صندوق �أبوظبي للتنمية ومكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة ،كان امل�ؤمتر تتويج ًا لعملهما الذي �أُجنز على مدى العام بهدف
الرتكيز على فعالية امل�ساعدات.

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
)(%31.70طبية
لتوزيع م�ساعدات
م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،يزور ال�صومال
�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان،
0.83
áë°üdGخليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية( .امل�صدر :وكالة �أنباء الإمارات  -وام).
مقدمة من م�ؤ�س�سة �سلطان بن

وكجزء من جمموعة التن�سيق مل�ؤ�س�سات التنمية الوطنية والإقليمية العربية� ،29شارك �صندوق �أبوظبي للتنمية يف �سل�سلة من اال�ست�شارات خالل
العام لتحديد موقع املجموعة يف جدول �أعمال فعالية امل�ساعدات ،كان �أهمها اجتماع عقد يف الكويت قبل م�ؤمتر بو�سان بفرتة وجيزة ،وح�ضره
الرئي�س امل�شارك للفريق العامل املعني بفعالية امل�ساعدات .ونتج عن هذه امل�شاورات �إ�صدار املجموعة العربية لبيانّ 30مت تقدميه ب�شكل ر�سمي
يف امل�ؤمتر.

(%68.30) 1.78

م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان
الإن�سانية والعلمية
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية عام  .2010وكان الغر�ض من �إن�شائها هو �إجراء �أن�شطة البحث العلمي و�إقامة
الفعاليات ،مبا يف ذلك عقد الندوات و�إجراء الدرا�سات ومنح اجلوائز وحمالت التوعية ،بالإ�ضافة �إىل �إقامة الفعاليات التي تخدم املجتمع
وتدعم التقدم العلمي والإن�ساين.
´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG

2011 ,»∏µdG
´ƒªéŸG
,»JGQÉeE
G ºgQO
)¿ƒ«∏e
أمريكي)(يف �صورة م�ساعدات خارجية مقدمة لدعم
دوالر �
øe0ájƒÄeمليون
.1( áÑ°ùf
إماراتي
درهم �
مليون
خالل عام  ،2011قدمت امل�ؤ�س�سة مبلغ 0.4
ال�صومال واملت�ضررين من الفي�ضانات يف تركيا.
اجلفاف يف
الأ�شخا�ص املت�ضررين من
ájÒÿG ∫ÉªYC
’G
(%52.97) 0.92

áeÉ©dG èeGÈdGh á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
äÉeóÿG h á«YÉªàL’G á«°SÉ°S’G á«æÑdG
º«∏©àdG
امل�ساعدات املقدمة من م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان الإن�سانية والعلمية
عامة على
ÊóŸG ™ªàéŸGh
 44نظرةáeƒµ◊G
(%25.42) 0.44

ال�شكل

(%10.59) 0.18
(%9.96) 0.17
(%1.06) 0.02

خالل عام 2011

نوع امل�ساعدة
امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر
املجموع الكلي

امل�ساعدات اخلارجية املدفوعة ح�سب نوع امل�ساعدة
(درهم �إماراتي)2011 ,

		

امل�ساعدات املدفوعة
435,048
435,048

´É£≤dG Ö°ùM áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG
)(2011 ,»∏µdG ´ƒªéŸG øe ájƒÄe áÑ°ùf ,»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e
á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

(%100) 0.44

كما ّ
نظم مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة �أثناء الإعداد للم�ؤمتر وكجزء من برنامج بناء القدرات الذي ينفذه ،ور�شة عمل يف فرباير
 ،2011حول فعالية امل�ساعدات قدمها م�س�ؤول كبري يف �إدارة التعاون التنموي مبنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( .)OECDوبالن�سبة لبقية
العام قام مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة بت�ضمني حتديثات حول الإعداد للم�ؤمتر يف الن�شرة ال�شهرية التي ي�صدرها املكتب ن�شرة
“م�ساعدات”.
خالل امل�ؤمتر نف�سه ح�ضر مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة عدد من الفعاليات التي �أقيمت على هام�ش امل�ؤمتر بهدف حت�سني طرق
الت�سجيل الإح�صائي لبيانات امل�ساعدات ،وقدم للم�شاركني موجز ًا حول التقدم الذي �أحرزته دولة الإمارات يف ت�سجيل بيانات م�ساعداتها
اخلارجية وفق ًا ملعايري جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
وبعد �إنتهاء امل�ؤمتر ،ا�شرتك كل من مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة و�صندوق �أبوظبي للتنمية يف تنظيم حلقة نقا�شية مهمة يف �أبوظبي
حول فعالية التنمية� .شارك يف احللقة النقا�شية عدد من اجلهات املانحة الإماراتية التي قام الرئي�س امل�شارك مل�ؤمتر بو�سان خاللها �إبراز
الإجنازات التي حتققت يف م�ؤمتر بو�سان وو�صف العملية اجلارية لت�أ�سي�س �شراكة عاملية جديدة يف التعاون التنموي الف ّعال.
وقد �أ�شار الرئي�س امل�شارك مل�ؤمتر بو�سان �إىل �أنه من �أهم الدرو�س امل�ستفادة من م�ؤمتر بو�سان والتي ميكن تلخي�صها يف عنوان الوثيقة اخلتامية
لنتائج م�ؤمتر بو�سان نحو �شراكة عاملية للتعاون التنموي الف ّعال ،هو �أنه يجب التفكري يف امل�ساعدات لي�س من وجهة نظر الدولة املانحة ،بل من
منظور الدولة النامية التي تتلقى امل�ساعدات ،بالإ�ضافة �أنه يجب �أن يكون ال�س�ؤال الأ�سا�سي دوما هو :هل يدعم هذا امل�شروع الذي يتم تنفيذه
التنمية امل�ستدامة يف الدولة امل�ستفيدة؟
ويف بو�سانُ ،طلب من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وجلنة امل�ساعدات التنموية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ()DAC-OECED
العمل مع ًا لإكمال عمل الهيكل املعني بفاعلية امل�ساعدات التابعة للجنة امل�ساعدات الإمنائية ولتقدمي اقرتاح بهيكل تنظيمي ل�شراكة عاملية جديدة
حول التعاون التنموي الف ّعال بحلول الأول من يوليو .2012
جرت يف بو�سان مناق�شات حول عدد من مناهج و�آليات التعاون التنموي التي اتبعتها الدول الرائدة التي جنحت م�ؤخر ًا يف حتقيق �أهدافها
التنموية� .شملت منهج التعاون الثالثي ،حيث تقوم دولة متقدمة مثل اليابان ،بعقد �شراكة مع دولة ذات اقت�صاد نا�شئ مثل الربازيل ،لدعم
برامج يف دولة نامية مثل موزمبيق ،و�أي�ض ًا منهج املعونة ل�صالح التجارة ،حيث يتم تقدمي امل�ساعدات بهدف يتمحور يف تعزيز الروابط التجارية
بني الدولة املانحة واملتلقية للم�ساعدات ،والتعاون ما بني دول اجلنوب ،حيث تتعاون دولتان ناميتان لتبادل اخلربات واملوارد.
قدم م�ؤمتر بو�سان حجر البناء لبداية ع�صر جديد يتم ّيز مبزيد من التعاون الف ّعال بني اجلهات املانحة واملتلقية للم�ساعدات .و�سيوا�صل مكتب
تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة مراقبة اخلطوات املتخذة لتحويل هذا البناء �إىل هيكل �صلب ورا�سخ يحقق فوائد حقيقية للدول النامية
و�شعوبها.
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(%68.30) 1.78
(%31.70) 0.83

ال�شكل  45نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة من مراكز �إيواء ال ن�ساء والأطفال (�إيواء) خالل عام 2011
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توفر مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء) جمموعة من فر�ص التعليم والتدريب مثل تعلم اللغات واحلرف اليدوية واخلياطة.
(امل�صدر� :إيواء).

مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
توجد مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال يف دولة الإمارات وهي مراكز غري حكومية وغري ربحية ،وتهدف لتوفري �أماكن �إيواء م�ؤقتة �آمنه للن�ساء
والأطفال �ضحايا الإجتار الب�شر واال�ستغالل اجلن�سي لدول يف �شرق �آ�سيا ،و�أوروبا ال�شرقية ،و�أفريقيا ،وال�شرق الأو�سط� ،إىل جانب امل�ساعدات
ال�ضرورية الالحقة .بد�أت مراكز �إيواء عملها عام  2008بنا ًء على توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة
الغربية لإمارة �أبوظبي وتلقي الدعم والرعاية من �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “حفظها اهلل” ،رئي�سة االحتاد الن�سائي العام ،الرئي�س
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ،رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ،رئي�سة منظمة املر�أة العربية ،والرئي�سة الفخرية لهيئة الهالل الأحمر.
تعمل املنظمة حتت املظلة القانونية لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وبالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر واملنظمات الدولية
ال�شبيهة.
خالل عام � ،2011أنفقت مراكز �إيواء مبلغ  0.2مليون درهم �إماراتي ( 0.06مليون دوالر �أمريكي) ،وقدمت م�ساعداتها ل�ضحايا الإجتار
بالب�شر من  11دولة ،من بينها باك�ستان وبنغالدي�ش والعراق و�أوزبك�ستان والهند .حالي ًا تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إدارة  3مراكز �إيواء يف دولة الإمارات،
بالإ�ضافة �إىل مركز ات�صال لتلقى ات�صاالت من الن�ساء املت�ضررات  ،وتزود امل�ؤ�س�سة �إيوا ًء للن�ساء �ضحايا الإجتار بالب�شر والعنف اجلن�سي
واملوجه على �أ�سا�س النوع �أكرث من جمرد مكان �آمن للإقامة .عالوة على ذلك ،توفر امل�ؤ�س�سة امل�ساعدة االجتماعية والقانونية والنف�سية والطبية
ّ
الالزمة� ،إىل جانب برامج التعليم و�إعادة الت�أهيل التي تهدف لإعادة دمج الن�ساء والأطفال يف املجتمع والعودة لبالدهم الأ�صلية .بالإ�ضافة �إىل
معاجلة ت�أثريات الإجتار بالب�شر ،وت�سعى مراكز �إيواء �إىل رفع الوعي ب�أهمية امل�شكلة من خالل القيام بحمالت �إعالمية وتثقيفية.
�إحدى عامالت الن�سيج واملالب�س من دول �آ�سيا ،حافظت امل�ؤ�س�سة على �سرية هويتها ،هي واحدة من مئات الن�ساء اللواتي �ساعدتهن مراكز
�إيواء منذ بداية عملها يف عام  .2009مثلها مثل العديدات اللواتي ُخدعن بوعد احل�صول على دخل �أف�ضل ،لتجد نف�سها �إحدى �ضحايا الإجتار
بالب�شر .وعندما متكنت من الهرب ،وفرت لها مراكز �إيواء مكان لإيوائها ومنحتها فر�صة لإعادة بناء حياتها .وبعد �شهرين من الرعاية و�إعادة
الت�أهيل يف مراكز الإيواءُ ،منحت تذكرة طريان ونقود مل�ساعدتها يف بدء حياة جديدة يف دولتها الأ�صلية.
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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�شركةwww.kpmg.com :
 .2تعتمد مدى جودة عملية املراجعة التي جتريها �شركة  KPMGعلى بيانات امل�صدر الذي وفرته اجلهة �أو امل�ؤ�س�سة اخلريية الإماراتية املانحة .ومل تقم �شركة
 KPMGوال مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة بالتحقق من دقة واكتمال بيانات امل�صدر الذي وفرته هذه اجلهات وامل�ؤ�س�سات الإماراتية 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 من الدول ذات الدخل املرتفع لثالث �سنوات متتالية قبل �أن تفقد ت�أهيلها للح�صول على
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
 .4ح�سب قائمة منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية لعام  2011والتي ت�ضم الدول امل�ؤهلة للح�صول على امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية.
�	.5إن جميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير هي بالدرهم الإماراتي ،ون�سبة التحويل امل�ستخدمة يف دولة الإمارات �إىل الدوالر الأمريكي هي:
 1دوالر �أمريكي =  3.673درهم �إماراتي.
 .6ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع التايل:
http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_2649_34447_47515235_1_1_1_1,00.html
 .7قائمة الدول امل�ؤهلة للح�صول على امل�ساعدات التنموية الر�سمية موجودة على الرابط التايل:
http://www.oecd.org/dataoecd/9/50/48858205.pdf
 .8ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على الرابط التايل:
http://www.oecd.org/document/55/0,3746,en_2649_34447_35832055_1_1_1_1,00.html
 .9ميكن الإطالع على تقارير «ملف الأو�ضاع الإن�سانية» على املوقع الإلكرتوين للمكتب على ocfa.gov.ae
 .10البنك الدويل (� )2008شبكة التنمية الب�شرية :تعليم البناتhttp://go.worldbank.org/1L4BH3TG20 ،
 .111دفع الثمن :التكلفة االقت�صادية للإخفاق يف تعليم البنات .اخلطة الدوليةhttp://plan-international.org/about-plan/resourc� ،2008 ،
es/publications/education/cover-of-school-improvement-program-paying-the-price-the-economic-cost-of/failing-to-educate-girls
 .12ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على الرابط التايل:
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/AE/UPR_UAE_ANNEX3_E.pdf
 .13ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على الرابط التايلhttp://www.cartercenter.org/countries/sudan-health.html :
 .14ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على الرابط التايلhttp://www.unocha.org/cerf/ar/2011/ph/som :
 .15ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع التايلhttp://www.africanoutlookonline.com/index.php?option=com_conte :
nt&view=article&id=2435:noor-dubai-foundation-reaches-out-to-visually-impaired-in-ghana
 .16ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع التايلhttp://www.kazembassy.cz/en/country-profile/overview.html :
 .17ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع الإلكرتوين التايل:
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/zayed-s-inspirational-leadership-remembered-1.705730
 .188ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع الإلكرتوينhttp://minivannews.com/society/telemedicine-tackles-geographi� :
cal-challenges-of-maldives-medicine-15356
 .19التقرير ال�سنوي  2011ل�صندوق �أبوظبي للتنمية.
 .20التقرير ال�سنوي  2011ل�صندوق �أبوظبي للتنمية.
 .21ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع الإلكرتوين:
http://www.adfd.ae/media/adfdnews/Lists/ADFD%20News/DispForm.aspx?ID=9
 .22ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على الرابط التايل:
http://www.childrensnational.org/SheikhZayedSurgicalinstitute/about_the_institute.aspx
 .23مت تق�سيم الدولة التي ُعرفت يف ال�سابق بجمهورية ال�سودان يف  9يوليو � 2011إىل دولتني منف�صلتني :جمهورية ال�سودان وجمهورية جنوب ال�سودان ،وعند
الإ�شارة يف هذا التقرير �إىل ال�سودان فهذا يعني الدولتني قبل االنف�صال.
 .24ملخ�ص جملة العلومhttp://www.sciencemag.org/content/331/6016/390 ،
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 .25ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع الإلكرتوين التايل:

http://pub.chinasciencejournal.com/article/getArticle.action?articleId=8169

جمعية احلفاظ على احلياة الربيةhttp://www.wcs.org/saving-wildlife/small-primates/kipunji.aspx ،

.26
 .27ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع الإلكرتوين التايل:
http://www.emiratesairlinefoundation.org/english/Projects/Friendship-Hospital.aspx
 .28ملزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على املوقع الإلكرتوين التايل:
http://www.emiratesairlinefoundation.org/english/Make-A-Donation/Did-you-know.asp
 .29ت�ضم جمموعة التن�سيق مل�ؤ�س�سات التنمية الوطنية والإقليمية العربية �صندوق �أبوظبي للتنمية ،وبرنامج اخلليج العربي لدعم املنظمات التنموية،
وال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،و�صندوق النقد العربي ،وامل�صرف العربي للتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا ،والبنك الإ�سالمي
للتنمية ،وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ،وال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،و�صندوق الأوبك للتنمية الدولية.
 .30ميكن االطالع على ن�ص البيان على الرابط التايل:
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/2011-11-02_Busan_Statement_of_Resolve.pdf
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امللحق الأول  -قائمة بالدول املتلقية للم�ساعدات من دولة الإمارات العربية املتحدة تو�ضح املبالغ املقدمة
من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات اخلريية الإماراتية خالل عام 2011
الدولة  /اجلهة املانحة
�إثيوبيا
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�أذربيجان
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�أرمينيا
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�إريرتيا
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�إ�سبانيا
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
�أ�سرتاليا
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�إ�ستونيا
امل�ساعدات احلكومية
جمعية دبي اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�أفريقيا الو�سطى
هيئة �آل مكتوم اخلريية
�أفغان�ستان
امل�ساعدات احلكومية

104

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
13,594,164
5,638,448
436,044
1,596,149
118,016
640,250
509,454
2,962,872
1,692,931
76,880
36,880
40,000
8,178,440
8,160,000
18,440
5,630,000
5,630,000
2,389,544
1,495,174
363,750
367,100
163,520
118,958,137
118,388,000
88,512
275,625
206,000
151,000
25,000
15,000
111,000
611,136
611,136
149,788,546
76,338,271
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الدولة  /اجلهة املانحة
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة الإمارات للإت�صاالت ـ �إت�صاالت
�أفغان�ستان
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
الأرا�ضى الفل�سطينية
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
الأرجنتني
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
الأردن
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
57,519,180
3,000,000
1,733,656
183,750
513,940
2,691,749
7,808,000
124,863,241
975,080
9,002,839
673,150
2,295,480
18,365,000
8,725,663
4,631,134
12,223,397
500,000
1,092,250
66,379,249
132,378
22,128
110,250
757,536,655
741,835,000
1,752,383
1,100,000
497,640
2,880,340
110,130
309,452
1,300,000
1,116,388
6,635,322

الدولة  /اجلهة املانحة
�ألبانيا
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
البحرين
امل�ساعدات احلكومية
جمعية دبي اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
الربازيل
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
الربتغال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
البو�سنة والهر�سك
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
اجلبل الأ�سود
�صندوق �أبوظبي للتنمية
اجلزائر
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
ال�سعودية
امل�ساعدات احلكومية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
ال�سنغال
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
6,339,613
33,039
6,306,574
140,358,220
70,000
10,000
130,391,080
9,631,140
256,000
393,860
215,375
105,065
73,420
262,630
36,880
225,750
9,978,345
400,000
641,849
8,936,496
14,390,000
14,390,000
32,961,324
25,758,010
91,875
7,111,439
1,310,520
310,520
1,000,000
7,827,920
1,687,270
447,500
55,320
383,750

الدولة  /اجلهة املانحة
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
جمهورية ال�سودان
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
ال�سويد
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
ال�صومال
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان
الإن�سانية والعلمية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
ال�صني
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
55,065
384,950
380,536
4,433,529
146,411,569
8,639,572
493,300
116,760,000
36,880
110,250
5,510,250
128,485
340,000
4,127,619
10,265,213
55,125
55,125
83,140,630
800,000
12,140,386
3,338,785
2,235,830
9,604,726
51,394
235,693
13,374,698
4,855,861
36,503,257
1,948,720
4,035
324,500
593,500
416,744

امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة 2011

105

الدولة  /اجلهة املانحة
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
العراق
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
الفلبني
امل�ساعدات احلكومية
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
الكامريون
امل�ساعدات احلكومية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جمهورية الكونغو
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
جمهورية الكونغو الدميقراطية
جمعية ال�شارقة اخلريية
الكويت
امل�ساعدات احلكومية
�أملانيا
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
املغرب
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
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امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
91,875
165,066
100,000
253,000
24,787,995
34,762
36,880
1,102,500
1,736,616
7,053,476
14,823,761
8,003,157
180,000
6,720,325
236,032
110,250
183,550
573,000
906,947
379,056
527,891
1,310,031
1,163,111
146,920
16,192
16,192
82,500
82,500
3,879,290
1,256,000
439,040
2,184,250
118,410,889
11,277
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الدولة  /اجلهة املانحة
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
املك�سيك
هيئة �آل مكتوم اخلريية
اململكة املتحدة
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
النيجر
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
الهند
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات للأعمال اخلريية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
100,470,000
14,752
14,098,760
367,100
3,449,000
348,448
348,448
48,984,053
317,168
39,147,001
110,130
9,409,754
10,095,613
1,000,000
2,167,092
92,200
787,266
862,055
5,187,000
20,649,102
24,130
7,510
8,949,890
1,218,514
191,776
2,100,000
154,182
619,937
700,000
6,683,163
309,452

الدولة  /اجلهة املانحة
الواليات املتحدة الأمريكية
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
اليابان
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
اليمن
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
اليونان
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�أنتيغوا وبربودا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�إندوني�سيا
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
110,374,824
110,190,000
84,824
100,000
321,777
303,473
18,304
292,087,461
193,289,446
6,469,909
797,472
681,920
53,505,580
36,880
2,819,277
11,643,893
1,269,078
57,500
21,516,506
235,317
33,192
202,125
110,640
110,640
55,284,578
9,541
3,504,100
2,003,620
20,314,531
106,952
373,269
7,833,853
73,420

الدولة  /اجلهة املانحة
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�أنغوال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
�أوزبك�ستان
(مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
�أوغندا
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�أوكرانيا
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�إيران
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�آيرلندا
هيئة �آل مكتوم اخلريية
�إيطاليا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
100,000
20,965,292
3,739,884
66,384
3,673,500
594,131
24,221
220,740
239,040
110,130
9,177,900
456,280
2,796,200
718,147
44,256
4,000,000
293,680
4,200
510,337
354,800
146,000
146,000
1,048,976
815,376
20,000
213,600
11,041,150
11,041,150
747,430
367,500
110,130
156,800
113,000
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الدولة  /اجلهة املانحة
بابوا غينيا اجلديدة
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
باراغواي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
باك�ستان
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة نور دبي
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
بلجيكا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
بنغالدي�ش
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات للأعمال اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
بنني
امل�ساعدات احلكومية
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امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
81,136
81,136
36,880
36,880
277,680,745
56,635
3,182,522
190,234,014
1,000,000
50,000
3,415,890
184,400
120,000
60,586,831
2,552,745
229,368
200,000
4,889,350
10,978,990
422,790
422,790
25,201,751
42,218
991,416
7,742,593
2,078,778
14,752
558,765
12,036,501
249,628
1,002,139
484,960
2,265,342
300,000
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الدولة  /اجلهة املانحة
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
بوركينا فا�سو
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة نور دبي
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
بوروندي
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
بوليفيا
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
بريو
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
تايلند
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
تركمان�ستان
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
تركيا
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
508,592
863,000
91,250
347,650
154,850
8,544,991
2,126,492
2,820,000
492,593
2,460,000
607,906
38,000
1,236,211
127,886
1,108,325
44,052
44,052
129,080
129,080
5,626,069
1,107,480
786,320
110,130
120,980
3,501,159
239,040
239,040
10,664,384
500,000
4,250
400,000
14,752
7,682,000

الدولة  /اجلهة املانحة
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان
الإن�سانية والعلمية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
ت�شاد
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
تنزانيا
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
توغو
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
تون�س
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
جمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
جامايكا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جزر البهاما

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
238,615
199,355
1,625,412
4,998,645
533,162
56,835
92,200
1,417,772
2,898,676
32,684,602
600,000
28,750,000
295,040
294,000
183,850
841,646
1,720,066
11,800,680
1,332,500
720,000
281,450
836,446
8,630,284
42,423,660
34,747,360
6,410,000
1,014,300
252,000
354,835
18,440
336,395
11,064
11,064
55,320

الدولة  /اجلهة املانحة
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جزر القمر
امل�ساعدات احلكومية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
جمهورية الدومينيكان
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جنوب �أفريقيا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
جمهورية جنوب ال�سودان
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جيبوتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
رواندا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
االحتاد الرو�سي
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
55,320
4,121,151
1,223,435
300,000
12,500
1,735,887
449,329
400,000
110,640
110,640
2,009,045
258,160
202,125
12,259
100,000
1,118,501
318,000
3,170,909
1,870,730
843,679
456,500
5,615,195
2,805,451
1,760,000
30,306
888,438
131,000
2,734,782
1,108,325
1,626,457
55,168,760
55,095,000
73,760
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الدولة  /اجلهة املانحة
زامبيا
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
�ساحل العاج
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�ساموا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�سري النكا
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات للأعمال اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�سورية
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�سوي�سرا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
�سرياليون
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
�سي�شيل
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
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امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
10,488
10,488
60,320
5,000
55,320
18,440
18,440
4,816,856
210,111
655,254
36,880
220,503
75,676
146,840
19,592
3,452,000
106,043,834
2,510
99,500,000
4,949,324
1,592,000
672,418
422,790
249,628
3,176,570
90,144
2,950
2,382,364
80,762
502,350
118,000
21,564,835
500,000
20,972,830
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الدولة  /اجلهة املانحة
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�شيلي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
طاجيك�ستان
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
�سلطنة عُمان
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
غامبيا
جمعية دبي اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
غانا
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة نور دبي
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
غواتيماال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
غينيا
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
36,880
55,125
109,178
71,178
38,000
461,664
121,164
340,500
3,675,795,810
3,673,102,550
34,900
1,570,156
983,844
104,360
5,400,637
150,000
4,790,000
392,637
68,000
15,111,733
539,388
2,920,456
456,500
2,540,361
116,940
1,960,000
568,788
6,009,300
129,080
129,080
128,000
5,000
15,000
108,000

الدولة  /اجلهة املانحة
غينيا بي�ساو
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
فرن�سا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
فنزويال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
فيتنام
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
فيجي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
قطر
امل�ساعدات احلكومية
قريغيز�ستان
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
كازاخ�ستان
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
كمبوديا
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
كندا

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
73,760
73,760
312,830
129,080
183,750
36,880
36,880
594,076
184,400
371,676
38,000
88,512
88,512
170,000
170,000
112,084
12,104
36,480
25,500
38,000
315,861,940
290,880,800
17,956,044
32,819
6,992,277
3,476,982
30,674
609,700
1,591,990
147,520
73,500
46,914
976,684

الدولة  /اجلهة املانحة
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
كوبا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
كو�ستاريكا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
كو�سوفو
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
كولومبيا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
كينيا
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
الو
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
لبنان
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية دبي اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
91,775
500,000
50,000
51,632
51,632
88,512
88,512
105,000
105,000
295,040
295,040
10,112,033
1,485,823
228,287
1,519,914
3,027,889
2,008,903
1,690,337
150,880
108,727
55,125
53,602
47,883,379
2,092,361
1,366,120
10,000
234,880
22,770,000
3,852,961
2,822,565
5,223,119
9,511,373

641,775
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الدولة  /اجلهة املانحة
ليبيا
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
ليبرييا
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
لي�سوتو
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
مالديف
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
مايل
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
ماليزيا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
مدغ�شقر
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�صر
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية بيت ال�شارقة اخلريي
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
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امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
213,749,614
191,758,700
400,000
9,680,900
1,482,216
7,485,117
2,942,681
80,440
2,000
60,000
18,440
556,168
556,168
13,933,630
3,960,000
9,813,630
160,000
28,914,578
3,488,790
737,950
22,335,736
2,352,102
320,145
210,000
91,775
18,370
143,832
143,832
83,658,027
25,280
7,962,242
646,700
54,654,240
5,532
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الدولة  /اجلهة املانحة
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
مالوي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
منغوليا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
موريتانيا
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
موري�شيو�س
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
موزامبيق
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
ميامنار
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
نيبال
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
جمعية ال�شارقة اخلريية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
11,026,638
2,535,040
1,356,793
8,464
5,437,098
11,064
11,064
159,231
14,752
69,749
74,730
14,917,640
25,620
1,905,720
712,386
3,391,046
496,125
2,427,816
330,390
919,262
20,000
4,689,275
110,760
110,760
1,175,580
51,632
1,123,948
88,317
33,192

الدولة  /اجلهة املانحة
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان
للأعمال اخلريية والإن�سانية
نيجرييا
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء)
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
نيوزيلندا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
هايتي
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية
هولندا
هيئة �آل مكتوم اخلريية
دول متعددة (�آ�سيا)
امل�ساعدات احلكومية
دول متعددة (�أفريقيا)
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات للأعمال اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
دول متعددة (عاملي)
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
امل�ساعدات احلكومية
امل�ست�شفي الإماراتي العاملي الإن�ساين
امليداين املتنقل
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات للأعمال اخلريية
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
املجموع الكلي

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
47,944
113,662
38,545
2,154,489
4,035
1,291,000
183,750
537,705
138,000
84,752
14,752
70,000
100,000
100,000
1,167,581
1,167,581
46,799,582
46,799,582
1,014,765
689,218
178,417
36,730
110,400
269,991,455
16,823,818
231,961,148
20,000,000
546,351
625,572
34,566
7,739,966,001

55,125
216,685
4,035
12,500
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امللحق الثاين  -امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ح�سب الإقليم والقطاع خالل
عام 2011
الإقليم  /القطاع
�أفريقيا جنوب ال�صحراء
ال�صناعة
التعليم
امل�ساعدات الإن�سانية
االعمال اخلريية
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
تطوير البنية التحتية
الزراعة
توليد الطاقة و�إمدادها
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة
النقل والتخزين
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
احلكومة واملجتمع املدين
ال�سيا�سات والربامج املوجهة لل�سكان
وال�صحة االجنابية
حماية البيئة
ال�شرق االق�صى
االعمال اخلريية
التعليم
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
امل�ساعدات الإن�سانية
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
حماية البيئة
ال�صحة
تطوير البنية التحتية
احلكومة واملجتمع املدين
ال�شرق االو�سط
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات الإن�سانية
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
ال�صحة
التعليم
ال�سياحة
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امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
465,346,467
95,810,000
77,760,367
73,592,983
52,448,848
44,512,369
30,566,000
26,580,000
20,972,830
17,754,681
9,808,561
4,815,620
3,757,502
2,754,035
2,535,000
1,677,671
75,924,598
55,211,726
9,111,353
5,892,528
1,425,909
1,401,794
1,280,000
1,187,536
328,176
72,000
13,576
5,171,968,591
4,420,924,891
208,180,000
189,311,435
107,206,565
80,622,121
39,819,726
34,232,360
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الإقليم  /القطاع
تطوير البنية التحتية
االعمال اخلريية
املياه وال�صحة العامة
احلكومة واملجتمع املدين
الزراعة
نفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية
النقل والتخزين
حماية البيئة
�أمريكا اجلنوبية
حماية البيئة
االعمال اخلريية
�أمريكا ال�شمالية
ال�صحة
االعمال اخلريية
التعليم
حماية البيئة
�أمريكا الو�سطى والكاريبي
حماية البيئة
االعمال اخلريية
�أوروبا
االعمال اخلريية
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات الإن�سانية
حماية البيئة
تطوير البنية التحتية
احلكومة واملجتمع املدين
ال�صحة
التعليم
�أوقيانو�سيا
حماية البيئة
االعمال اخلريية
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
32,912,965
21,623,940
15,759,653
8,934,582
7,850,000
2,996,253
1,520,340
73,760
1,177,348
696,251
481,097
111,365,047
110,190,000
741,775
348,448
84,824
656,888
556,888
100,000
167,468,094
61,701,036

الإقليم  /القطاع
جنوب وو�سط �آ�سيا
تطوير البنية التحتية
النقل والتخزين
التعليم
امل�ساعدات الإن�سانية
االعمال اخلريية
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
االت�صاالت
حماية البيئة
احلكومة واملجتمع املدين
�شمال �أفريقيا
امل�ساعدات الإن�سانية
النقل والتخزين
تطوير البنية التحتية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
االعمال اخلريية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
817,899,811
320,824,120
190,193,544
82,964,461
54,953,812
53,508,343
46,080,647
31,100,770
22,212,053
13,170,729
2,130,340
564,264
196,728
491,203,514
248,106,914
82,568,330
77,513,200
25,390,358
25,094,000
19,368,183
4,970,854

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي

الإقليم  /القطاع
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
احلكومة واملجتمع املدين
التعليم
حماية البيئة
�أقاليم متعددة (�آ�سيا)
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
�أقاليم متعددة (�أفريقيا)
امل�ساعدات الإن�سانية
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
�أقاليم متعددة (عاملي)
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية
ال�صحة
نفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية
التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
االعمال اخلريية
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
النقل والتخزين
حماية البيئة
املجموع الكلي

3,599,040
3,395,437
1,176,914
20,284
46,799,582
46,799,582
1,014,765
978,035
36,730
269,991,455
173,029,944
47,975,748
20,812,204
18,241,482
4,216,032
2,119,712
1,800,000
1,245,383
367,300
183,650
7,739,966,001

56,052,120
24,660,369
14,390,000
8,934,767
623,272
400,000
400,000
181,400
125,130
119,149,841
118,598,216
471,625
80,000
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امللحق الثالث  -القائمة بالتزامات دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام  2011م�صنفة
ح�سب اجلهة املانحة والدولة
اجلهة املانحة  /الدولة
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�أذربيجان
�ألبانيا
البحرين
املغرب
النيجر
بنغالدي�ش
تونغا
دول متعددة (عاملي)
غامبيا
املجموع الكلي
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امل�ساعدات املدفوعة بالدرهم الإماراتي
املجموع الكلي
املنح
القرو�ض
639,750,000

35,136,100

674,886,100

223,000,000

223,000,000

183,650,000

183,650,000
44,340,000

44,340,000
14,200,000

14,200,000

36,730,000

36,730,000

115,300,000

115,300,000
18,365,000

18,365,000

2,571,100

2,571,100

36,730,000
639,750,000

36,730,000
35,136,100

674,886,100

امللحق الرابع  -قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية للم�ساعدات اخلارجية خالل عام 2011
جمموعة القطاعات  /القطاع  /القطاع
الفرعي
الأعمال اخلريية
االعمال اخلريية
التعليم الديني
الربامج الثقافية واملو�سمية
الرعاية االجتماعية
املن�ش�آت الدينية
البنية التحتية االقت�صادية واخلدمات
االت�صاالت
الراديو/التليفزيون/ال�صحافة املطبوعة
النقل والتخزين
النقل البحري
النقل الربي
النقل اجلوي
توليد الطاقة و�إمدادها
الطاقة احلرارية الأر�ضية
نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
طاقة الرياح
البينة التحتية االجتماعية واخلدمات
البنية اال�سا�سية االجتماعية و اخلدمات
الثقافة والرتفية
خدمات الرعاية االجتماعية
مكافحة املخدرات
التعليم
الأبحاث التعليمية
التدريب املهني
التعليم االبتدائي
التعليم العايل
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع التعليم
مراافق التعليم والتدريب
احلكومة واملجتمع املدين
�إدارة و�إ�صالح نظم الأمن
الإعالم والتدفق احلر للمعلومات
ال�سيا�سات الإدارية للقطاع العام
حقوق الإن�سان
منظمات وم�ؤ�س�سات دعم املر�أة
منظمات وهيئات مكافحة الف�ساد
ال�سيا�سات والربامج املوجهة لل�سكان
وال�صحة االجنابية

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
253,059,244
253,059,244
11,529,420
55,684,023
3,788,414
182,057,388
510,748,304
2,130,340
2,130,340
279,465,134
8,527,300
248,708,544
22,229,290
229,152,830
180,000
208,000,000
20,972,830
827,010,127
216,092,856
12,861,560
203,184,525
46,770
215,522,431
36,730
3,565,646
84,954,184
4,000,000
2,817,397
120,148,474
17,814,069
910,040
367,100
15,527,197
594,292
305,250
110,190
2,535,000

جمموعة القطاعات  /القطاع  /القطاع
الفرعي
الرعاية ال�صحية الإجنابية
ال�صحة
البنية التحتية الأ�سا�سية لقطاع لل�صحة
التعليم والتدريب الطبي
اخلدمات الطبية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�صحة
مكافحة الأمرا�ض املعدية
مكافحة املالريا
املياه وال�صحة العامة
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
انظمة ال�صحة العامة الكبرية
تطوير �أحوا�ض الأنهار
امل�ساعدات الإن�سانية
امل�ساعدات الإن�سانية
الأمن واحلماية
الإيواء واملواد غري الغذائية
التعليم
ال�صحة
امل�ساعدات الغذائية
املياه وال�صحة العامة
خدمات الدعم والتن�سيق
مواد �إغاثية متنوعة
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية والربامج العامة
برامج امل�ساعدات الغذائية وتوفري
الغذاء
دعم امليزانية العامة
حماية البيئة
حماية البيئة
التنوع احليوي
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع البيئية
قطاعات الإنتاج
الزراعة
موارد املياه املخ�ص�صة للزراعة
ال�سياحة
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�سياحة
ال�صناعة

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
2,535,000
278,433,590
11,527,676
9,721,755
234,545,955
2,447,204
1,826,000
18,365,000
96,612,181
55,165,261
13,420,000
28,026,920
625,279,603
625,279,603
14,858,350
29,414,867
2,454,672
56,614,970
95,583,445
12,803,425
289,232,134
124,317,740
4,751,603,727
4,751,603,727
27,768,662
4,723,835,065
124,266,616
124,266,616
5,694,966
118,571,650
626,760,645
34,430,000
34,430,000
34,232,360
34,232,360
95,810,000
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جمموعة القطاعات  /القطاع  /القطاع
الفرعي
ال�صناعات الزراعية
تطوير البنية التحتية
الإ�سكان منخف�ض التكلفة
التنمية احل�ضرية و�إدارتها
التنمية القروية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع تطوير البنية
التحتية
نفقات داخل الدولة
نفقات داخل الدولة املتعلقة بامل�ساعدات
اخلارجية
التكاليف الإدارية للجهات املانحة
املجموع الكلي

118

امل�ساعدات املدفوعة
بالدرهم االماراتي
95,810,000
462,288,285
95,886,130
356,080,270
57,500
10,264,385
21,237,735
21,237,735
21,237,735
7,739,966,001
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