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رسالة

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة
انتهجت دولة الإمارات العربية املتحدة منذ ت�أ�سي�سها عام � 1971سيا�سة
خارجية متوازنة يف عالقتها ال�سيا�سية والإن�سانية ،على ال�صعد الإقليمية
والعربية والدولية ،ومل تتوان على مدى �أكرث من �أربعني عاما ،عن �إ�صالح
ذات البني� ،أو مد يد العون ،وتقدمي الإغاثة ،ودعم م�شاريع التنمية يف
العديد من الدول واملناطق ب�سخاء ،ا�ستحقت عليه �أن تُ�صنفها جلنة
امل�ساعدات الإمنائية يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،ك�إحدى �أكرث
الدول منحا للم�ساعدات اخلارجية يف العامل للعام .2012
وت�أتي هذه ال�سيا�سة تطبيقا لقيم ومبادئ ،ر�سخها املغفور العامل ،عملت فيها على مكافحة الفقر واجلوع واجلهل ،وتقدمي
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (طيب اهلل ثراه) ،وتقوم الإغاثة الطارئة وتنمية املجتمعات ال�ضعيفة ،والتي تواجه
على التزام الدولة وجداني ًا ومادي ًا وعملي ًا بالإ�سهام الفاعل يف الكثري من التحديات ،ومن �أهمها التعليم وال�صحة.
مواجهة املخاطر والكوارث الإن�سانية والطبيعية ،التي يتعر�ض
لها الب�شر يف كل مكان؛ وعلى ذات النهج ا�ستمر �صاحب ال�سمو وحر�صا من دولة الإمارات العربية املتحدة على تنظيم
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل  -وهو امل�ساعدات اخلارجية و�ضمان ا�ستدامتها� ،أ�س�ست عام
القائل� “ :إن الدبلوما�سية الإن�سانية هي احد الأعمدة الرئي�سية “ 2008مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية” ،والذي مت
ل�سيا�ستنا اخلارجية ،و�إن دولتنا �ست�ستمر يف اال�ضطالع بدورها دجمه الحقا يف وزارة التنمية والتعاون الدويل ،املعنية ر�سميا
املحوري يف م�ساندة اجلهود الدولية ،ملواجهة الأزمات والكوارث باقرتاح اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات ذات العالقة بامل�ساعدات
وتلبية نداءات اال�ستغاثة”.
اخلارجية ودعم اتخاذ القرار ،مبا يعزز من مكانة بالدنا
ودورها كمانح دويل رئي�سي يف املجتمع الإن�ساين الدويل،
وت�شري الأرقام الر�سمية الواردة يف تقارير امل�ساعدات اخلارجية ومنذ ذلك التاريخ ،وامل�ساعدات اخلارجية الر�سمية وامل�شاريع
�إىل �أن هذه املبادئ قد متت ترجمتها �إىل فعل يف املناطق التنموية الإن�سانية تزداد عاما بعد عام ،تربز الوجه احل�ضاري
التي تعر�ضت لكوارث طبيعية� ،أو الأخرى التي ت�شهد حروبا والإن�ساين لقيادة و�شعب دولة الإمارات.
و�صراعات� ،أو تلك التي تفتقر �إىل البنى التحتية ،ويت�ضمن
التقرير الذي بني �أياديكم تفا�صيل و�أرقام ،تعك�س ن�شاط ندعو باخلري ،جلميع امل�ساهمني يف �إجناح �سيا�سة الدولة يف
امل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية والتنموية ،وما قدمته انطالقا هذا املجال ،والتقدير لكل من بذل جهد ًا يف �إعداد هذا التقرير
من التزامها بواجباتها الإن�سانية يف �أكرث من  100دولة حول ال�شامل والوايف.
من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
وزير �ش�ؤون الرئا�سة
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كلمة

معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة التنمية والتعاون الدولي
توا�صل الإمارات العربية املتحدة عملها بتعاون وتناغم مع املجتمع الدويل
لتوفري امل�ساعدات اخلارجية ودعم املبادرات العاملية للتنمية الب�شرية،
وذلك بنا ًء على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”،
ومتابعة الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
و�إنه ملن دواعي �سروري �أن تكون دولة الإمارات قد قدمت
خالل عام  2012م�ساعدات خارجية بقيمة  5.83مليار درهم
�إماراتي ( 1.59مليار دوالر �أمريكي) عن طريق  43جهة مانحة
بالإ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص والأفراد ،تباينت ما بني جهات
حكومية و�شبه حكومية وم�ؤ�س�سات تنموية و�إن�سانية وخريية
يف دولة الإمارات ،يف �صورة منح وقرو�ض ل�صالح برامج
تنموية و�إن�سانية وخريية جرى تنفيذها يف  137دولة ومنطقة
جغرافية ،كما التزمت بتقدمي م�ساعدات بقيمة  5.59مليار
درهم �إماراتي ( 1.52مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات
تنموية يف امل�ستقبل .ولقد ّمت اعتبار ما يقرب من ثالث �أرباع
هذه املبالغ م�ساعدات تنموية ر�سمية من قبل جلنة امل�ساعدات
الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،ما �ساهم
يف تبو�أ دولة الإمارات ملرتبة متقدمة بني �أكرث الدول عطا ًء
على م�ستوى العامل يف تقدمي امل�ساعدات اخلارجية خالل عام
.2012
وقد �ساهمت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية خالل العام
يف الت�أثري على حياة ع�شرات الآالف من الأ�شخا�ص حول
العامل ،ويظهر ذلك جلي ًا يف زيادة فر�ص احل�صول على
خدمات التعليم والرعاية ال�صحية ،ودعم الأبحاث واالبتكار
وتطوير البنية التحتية واال�ستجابة حلاالت الطوارئ.
فعلى �سبيل املثال� ،سـاهم ج�سـر ال�شيـخ زايـد بـن �سـلطان �آل
نـهـيـان الـذي �أُقيم يف مقاطعة خيرب بختونخوا بباك�ستان ،يف
الربط ما بني  15مدينة �صغرية و 45قرية تقع على �ضفتي نهر

�سوات ،بينما حقق الدعم الإماراتي املقدم لإزالة الألغام يف
�أفغان�ستان ا�ستفاد ًة لنحو � 45,000شخ�ص من خالل متهيد
الطريق للبناء وا�ستعادة املزارع والطرق واملدار�س والعيادات
وقنوات الري والبنية التحتية الأخرى.
كما �شاركت دولة الإمارات يف اجلهود العاملية الرامية �إىل
دعم املبادرات ال�صحية ،مثل مبادرة الق�ضاء على مر�ض دودة
غينيا يف �أفريقيا؛ والتحالف العاملي للقاحات والتح�صني من
�أجل زيادة فر�ص احل�صول على التطعيمات يف الدول النامية؛
وال�شراكة العاملية للق�ضاء على مر�ض املالريا التي تهدف �إىل
احلد من انت�شار املر�ض.
ويجدر بالذكر �أن تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية املتحدة لعام  2012هو �ضمن �سل�سلة التقارير التي
ت�صدر �سنوي ًا بالنيابة عن دولة الإمارات ،كجزء من االلتزام
امل�ستمر من الدولة بتعزيز ودعم مبادئ ال�شفافية وامل�ساءلة.
وبهذه املنا�سبة �أود �أن �أهنئ قطاع امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتي على العمل الرائع الذي �سيتم تف�صيله الحق ًا يف
�صفحات هذا التقرير ،والذي كان له �أث ٌر دائم على حياة �أعداد
ال ح�صر لها من الأ�شخا�ص يف �شتى �أنحاء العامل.
وتف�ضلوا بقبول خال�ص ال�شكر وفائق التحية واالحرتام،
لبنى بنت خالد القا�سمي
وزيرة التنمية والتعاون الدويل
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اﻟﻤﺴـــﺎﻋــــﺪات اﻟﺨـــــﺎرﺟـــﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤـــﺪﻓــﻮﻋــــﺔ ﻟﻌﺎم 2012

MAP

نبذة عن

االختصاصات

وزارة التنمية
والتعاون الدولي

ت�أ�س�ست وزارة التنمية والتعاون الدويل يف الثاين ع�شر من مار�س  2013بنا ًء على الت�شكيل الوزاري الذي �أعلنه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” ،وباركه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة “حفظه اهلل” .حيث مت تكليف معايل
ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي مبهام وزيرة التنمية والتعاون الدويل ،للعمل مع اجلهات املانحة الإماراتية
لدفع اجلهود لتمكني دولة الإمارات العربية املتحدة من �أن تتبو�أ مكانة عاملية باعتبارها دولة مانحة رئي�سية
والعب �أ�سا�سي يف جمال التنمية والتعاون الدويل.
و�ستقوم الوزارة باقرتاح جماالت التنمية وامل�ساعدات الأولية ذات الأولوية ،وحجم ونوع الدعم الذي ميكن �أن
تقدمه الدولة ،وتنمية الوعي بدورها كمانح دويل وتعزيز عالقات الدولة مع املانحني الدوليني ،والتعاون مع
املنظمات الدولية ،وتوثيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة ب�شقيها احلكومي وغري احلكومي ،وتقييم �أثر برامج
امل�ساعدات اخلارجية للدولة ،وتن�سيق جهود الإغاثة وامل�ساعدات اخلارجية مع اجلهات املحلية والدولية ،وتن�سيق
برامج وخطط التدريب ،ومتثيل الدولة يف امل�ؤ�س�سات التنموية الإقليمية والدولية املتعلقة بالإغاثة وامل�ساعدات
الدولية.

الرؤية

حتقيق مكانة متميزة للإمارات العربية املتحدة يف جمال العمل التنموي والتعاون الدويل على امل�ستويني الإقليمي والدويل.

تتوىل وزارة التنمية والتعاون الدويل االخت�صا�صات التالية:
 .1اقرتاح ال�سيا�سة العامة للدولة ب�ش�أن التنمية وامل�ساعدات الدولية بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة.
 .2اقرتاح جماالت التنمية وامل�ساعدات الأولية ذات الأولوية وحجم ونوع الدعم الذي ميكن �أن تقدمه الدولة بالتعاون مع اجلهات
املانحة يف الدولة.
 .3تنمية الوعي بدور الدولة كمانح دويل وتعزيز عالقات الدولة مع املانحني الدوليني الآخرين ،واملنظمات الإقليمية والدولية،
واملنظمات غري احلكومية ،واملنظمات العاملية غري احلكومية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.
 .4التعاون مع املنظمات الدولية ذات العالقة بامل�ساعدات واملنح.
 .5توثيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة ب�شقيها احلكومي وغري احلكومي مع املنظمات واجلهات الدولية.
 .6تقييم �أثر برامج امل�ساعدات اخلارجية للدولة.
 .7تن�سيق جهود الإغاثة وامل�ساعدات اخلارجية مع اجلهات املحلية والدولية املعنية.
 .8تن�سيق برامج وخطط التدريب ملختلف اجلهات املعنية بتقدمي امل�ساعدات اخلارجية.
 .9متثيل الدولة يف امل�ؤ�س�سات التنموية الإقليمية والدولية غري املالية املتعلقة بالإغاثة وامل�ساعدات الدولية ،مبا يف ذلك املنظمات
غري احلكومية واملنظمات العاملية غري احلكومية منها املتعلقة باالخت�صا�صات املناطة بالوزارة.
�	.10أية اخت�صا�صات �أخرى تناط بها مبوجب القانون �أو بقرار من جمل�س الوزراء.

األهداف اإلستراتيجية
•
•
•
•
•

تطوير �سيا�سة �إمنائية رائدة تعزز دور الدولة يف العمل التنموي على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
�إدارة برامج التنمية وامل�ساعدات الدولية بفعالية وتعزيز �أثرها يف تنمية الدول ال�شريكة.
تعزيز دور وم�شاركة الدولة يف اال�ستجابة الإن�سانية.
تعزيز عالقات التعاون مع الدول املانحة واملنظمات التنموية الإقليمية والدولية وامل�ساهمة يف الق�ضايا العاملية.
�ضمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.

الرسالة

حتقيق التنمية على ال�صعيد الدويل من خالل توجيه ال�سيا�سات العامة للدولة يف هذا املجال ،و�إدارة برامج التنمية وامل�ساعدات
الدولية وتعظيم �أثرها يف جماالت التنمية املختلفة ،وتعزيز عالقات التعاون مع املنظمات واجلهات املانحة املحلية والإقليمية
والدولية.

القيم المؤسسية
ال�شفافية
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امل�ساءلة

التميز

الإبداع
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الملخص
قدمت الجهات المانحة والمؤسسات اإلنسانية والخيرية اإلماراتية في عام

التنفيذي

 2012مساعدات إنسانية بقيمة

404.4

مليون درهم إماراتي

( 110.1مليون دوالر أمريكي) ألكثر من  50دولة حول العالم.

ُيعد تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة لعام  2012التقرير الرابع بني �سل�سلة
تقارير امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ،والتي كان ُي�صدرها يف ال�سابق مكتب تن�سيق امل�ساعدات
اخلارجية للدولة ،والذي مت دجمه مع وزارة التنمية والتعاون الدويل .ويو�ضح هذا التقرير بيانات
تف�صيلية حول امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية من منح وقرو�ض قدمت من قبل  43جهة مانحة وم�ؤ�س�سة
�إن�سانية وخريية �إماراتية بالإ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص والأفراد من دولة الإمارات ،خالل عام ،2012
من بينها  22جهة حكومية ّمت دجمها مع ًا يف هذا التقرير حتت م�سمى “امل�ساعدات احلكومية”.
و ُيقدم هذا التقرير حتلي ًال �أ�شمل و ُيظهر امل�ساعدات الإماراتية
�إىل الدول واملناطق مقارنة بامل�ساعدات يف الأعوام ال�سابقة،
كما يو�ضح امل�ساعدات التي ّمت دفعها اللتزامات يف �أعوام
�سابقة .ويعر�ض التقرير نظرة �شاملة عن امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ،مع حتليل تف�صيلي للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية
التي ّمت توثيقها لدى منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،ما
ي�سهل مقارنتها مع الدول املانحة الأخرى.
كما يعر�ض التقرير معلومات تف�صيلية حول �أن�شطة اجلهات
املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية ،ويظهر �أثر
امل�ساعدات الإماراتية ،مثل التح ّول الذي طر�أ على حياة �آالف
الأ�شخا�ص نتيجة م�شروع نزع الألغام الذي جرى تنفيذه يف
�أفغان�ستان ،والربط بني املجتمعات الواقعة على �ضفتي نهر
�سوات يف باك�ستان من خالل بناء اجل�سور ،وتزويد الالجئني
ال�سوريني باملواد الغذائية والأدوية وم�ستلزمات امل�أوى
ال�ضرورية.
ويعر�ض التقرير املعلومات بطرق �أكرث عن الأعوام ال�سابقة
لينا�سب احتياجات عدد ًا �أكرب من القراء .فبالإ�ضافة
�إىل التقرير الكاملّ ،مت �إ�صدار كت ّيب يحتوي على املالحق
واخلرائط الرئي�سية فقط ملن يريدون االطالع على امل�ساعدات
الرئي�سية ب�شكل موجز ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخة �إلكرتونية تفاعلية
على االنرتنت مت ّكن القراء من ت�صفح املعلومات ب�سهولة �أكرب.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،واألمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون يستعرضان جهود المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية بدبي ،العاملة على
تقديم المساعدات اإلنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية( .المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية)

قدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية
الإماراتية خالل عام  2012م�ساعدات مدفوعة بقيمة 5.83
مليار درهم �إماراتي ( 1.59مليار دوالر �أمريكي) يف �صورة منح
وقرو�ض ل�صالح برامج تنموية و�إن�سانية وخريية جرى تنفيذها
يف  137دولة ومنطقة جغرافية 1.عالوة على هذا ،فقد التزم
�صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي م�ساعدات بقيمة  5.59مليار
درهم �إماراتي ( 1.52مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات
تنموية.
و�شهد عام  2012زيادة ملحوظة يف ن�سبة امل�ساعدات الإماراتية
امل�صنفة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،حيث ّمت تخ�صي�ص
ما ن�سبته  %78.2من امل�ساعدات ل�صالح الدول الأقل منو ًا،
والدول ذات الدخل املنخف�ض ،والدول متو�سطة الدخل من
ال�شريحة الدنيا ،والدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة العليا ما
يتوافق مع تعريف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الذي و�ضعته
جلنة امل�ساعدات الإمنائية ،وذلك مقارن ًة بن�سبة  %38.7يف
عام  ،2011ون�سبة  %74.6يف عام  .2010وكان هناك زيادة
ملحوظة يف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية مقارنة
بالدخل القومي الإجمايل ،والتي تقدر بـ %0.33يف عام ،2012
2
وباملقارنة مع  %0.22لعام  ،2011و %0.17لعام .2010
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كما يعك�س التقرير مدى �سخاء القطاع اخلا�ص والأفراد من �سورية واليمن و 49دولة �أخرى ومنطقة .كما ّمت تخ�صي�ص
بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمات اخلا�صة التي �ساعدت هيئة الهالل  356.2مليون درهم �إماراتي ( 97.0مليون دوالر �أمريكي)
الأحمر الإماراتي واجلهات املانحة الأخرى يف تقدمي كميات ل�صالح امل�شروعات اخلريية.
كبرية من امل�ساعدات الإن�سانية ومواد الإغاثة �إىل الدول
وال�شعوب املحتاجة.
ومن حيث التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات الإماراتية ،فقد مت
تقدمي مبلغ  2.24مليار درهم �إماراتي ( 610.6مليون دوالر
وكما يف ال�سنوات ال�سابقة ،فقد احتلت امل�ساعدات احلكومية �أمريكي ،بن�سبة  %38.5من �إجمايل امل�ساعدات) �إىل دول
املرتبة الأوىل بني اجلهات املانحة ،حيث قدمت ما قيمته  2.62غرب �آ�سيا ،ومبلغ  822.9مليون درهم �إماراتي ( 224.0مليون
مليار درهم �إماراتي ( 712.2مليون دوالر �أمريكي ،بن�سبة دوالر �أمريكي) �إىل دول جنوب �آ�سيا ،ومبلغ  520.3مليون
 %45.0من �إجمايل امل�ساعدات) ،يليها �صندوق �أبوظبي درهم �إماراتي ( 141.6مليون دوالر �أمريكي) �إىل دول �شرق
للتنمية الذي قدم م�ساعدات بقيمة  1.28مليار درهم �إماراتي �إفريقيا ،ومبلغ  312.6مليون درهم �إماراتي ( 85.1مليون دوالر
( 348.9مليون دوالر �أمريكي ،بن�سبة  %22.0من �إجمايل �أمريكي) �إىل غرب �إفريقيا ،و 405.5مليون درهم �إماراتي
امل�ساعدات).
( 110.4مليون دوالر �أمريكي) �إىل �شمال �أفريقيا .وح�صلت
الأردن على �أكرب ن�سبة من امل�ساعدات والتي بلغت قيمتها
وقدمت الإمارات م�ساعدات تنموية بقيمة  5.07مليار درهم  966.9مليون درهم �إماراتي ( 263.2مليون دوالر �أمريكي)،
�إماراتي ( 1.38مليون دوالر �أمريكي� ،أو  %87.0من �إجمايل تليها فل�سطني بقيمة  507.2مليون درهم �إماراتي (138.1
امل�ساعدات) ،بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات �إن�سانية بقيمة  404.4مليون دوالر �أمريكي) ،ومن ثم �أفغان�ستان بقيمة  366.8مليون
مليون درهم �إماراتي ( 110.1مليون دوالر �أمريكي) للتخفيف درهم �إماراتي ( 99.9مليون دوالر �أمريكي).
من معاناة ال�شعوب املت�ضررة من الأزمات التي وقعت يف كل
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مقدمـــــــة
ال يزال التقرير ال�سنوي للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة يف عامه الرابع مبثابة حجر
الأ�سا�س للجهود التي تبذلها الدولة من �أجل حت�سني معايري ال�شفافية وامل�ساءلة ،وكذلك امل�ساهمة يف جعل
قطاع امل�ساعدات اخلارجية �أكرث ات�ساق ًا وترابط ًا وفعالية.
يهدف تقرير امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات
العربية نظرة عامة على تقرير
املتحدة لعام  2012لعك�س املالحظات التي مت جتميعها من
تقارير الأعوام ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل �إدخال عدد من املالمح عام 2012

اجلديدة ،مثل:
• التحليل :مت �إدراج م�ستويات جديدة من التحليل ،يتكون هذا التقرير من مقدمة ،وملخ�ص تنفيذي ،وخم�سة
لعر�ض امل�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات �إىل الدول ف�صول رئي�سية ت�شمل خمططات بيانية ،بالإ�ضافة �إىل عدد من
واملناطق على مدى العامني ال�سابقني ،كما يو�ضح مبالغ املقاالت واملالحق.
القرو�ض امل�سددة وامل�ساعدات املدفوعة التي مت تقدميها
يتناول الف�صل الأول ال�صورة العامة للم�ساعدات اخلارجية
مقارن ًة بااللتزامات التي �سبق الإعالن عنها.
املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة خالل عام ،2012
• امل�ساعدات الإمنائية الر�سميةّ :مت �إ�ضافة ف�صل مع مقارنة ملا مت تقدميه خالل عامي  2010و.2011
جديد يقدم تفا�صيل �أكرث ومزيد من الإي�ضاحات
للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة الإمارات بح�سب ما وي�ستعر�ض الف�صل الثاين التوزيع اجلغرايف للم�ساعدات
مق�سمة بح�سب القارات واملناطق اجلغرافية ،مع تف�صيل
مت توثيقه لدى منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
للم�ساعدات املمنوحة للدول الأكرث تلقي ًا لها .وقد مت ترتيب
• اجلهات املانحة اجلديدة :يعر�ض التقرير جهات املناطق بح�سب موقعها اجلغرايف ،بد ًال من �سردها بح�سب
مانحة جديدة ،وي�ضم عدد ًا من اجلهات املانحة احلكومية ،ال�سلطة الإدارية التي تتبعها (على �سبيل املثال :مت �إدراج بورتو
وجمعية الرحمة للأعمال اخلريية ،و�شركة �أبوظبي لطاقة ريكو ب�شكل منف�صل عن الواليات املتحدة الأمريكية).
امل�ستقبل (م�صدر) ،وجمعية دار الرب ،والقطاع اخلا�ص
ويحتوي الف�صل الثالث على حتليل للم�ساعدات الإماراتية
والأفراد.
املدفوعة وااللتزامات بح�سب فئات امل�ساعدات والقطاعات ،مع
• �أ�سلوب العر�ض :يعر�ض التقرير املعلومات بطرق �أكرث �شرح لأهم القطاعات التي دعمتها الدولة خالل عام .2012
و�ضوحا من الأعوام ال�سابقة .فبالإ�ضافة �إىل التقرير
الكاملّ ،مت �إ�صدار كت ّيب يحتوي على �أ�شكال بيانية وي�ستعر�ض الف�صل الرابع �أن�شطة اجلهات الإماراتية املانحة،
وخرائط ملن يريدون االطالع على امل�ساعدات الرئي�سية والتي قامت بتوثيق �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية التي نفذتها
ب�شكل موجز ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخة �إلكرتونية تفاعلية على خالل عام  2012لدى وزارة التنمية والتعاون الدويل .ومت
االنرتنت مت ّكن القراء من ت�صفح املعلومات ب�سهولة �أكرب� .إدراج “القطاع اخلا�ص والأفراد” يف هذا التقرير ،و ُيق�صد
بهم املن�ش�آت التجارية والأفراد العاملون يف الإمارات الذين
وتعي وزارة التنمية والتعاون الدويل �أنه ميكن �إدراج مزيد من �ساهموا يف م�شروعات �أو مبادرات تنموية �أو �إن�سانية �أو خريية
التح�سينات على هذا التقرير ،وتلتزم بالعمل مع جميع �شركائها ب�شكل مبا�شر �أو من خالل حمالت وفعاليات جمع التربعات.
ل�ضمان تلبية التقارير ال�سنوية التي ت�صدرها الحتياجات
القراء.
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وي�ضم الف�صل اخلام�س ،وللمرة الأوىل ،نظرة عامة على
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية كما ّمت تعريفها من قبل جلنة
امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ب�شكل مف�صل ح�سب القارة ،والإقليم ،والقطاع،
ونوع امل�ساعدة.
�إن تقرير امل�ساعدات اخلارجية لعام  2012موجود على املوقع
الإلكرتوين على الرابط  .micad.gov.aeو�أخري ًا ،وميكن
للقراء الراغبني يف ا�ستعرا�ض بيانات امل�ساعدات الإماراتية
اخلارجية ب�شكل �أكرث تف�صي ًال زيارة قاعدة بيانات خدمة
تتبع امل�ساعدات اخلارجية على الإنرتنت ،على املوقع:
.micad.gov.ae/FATS

المنهجية
ت�ستند املعلومات الواردة يف هذا التقرير �إىل �سجالت
امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها اجلهات الإماراتية املانحة
�إىل وزارة التنمية والتعاون الدويل .تلقت وزارة التنمية

� 3,600سجل
للم�ساعدات اخلارجية
من  43جهة مانحة
والقطاع اخلا�ص
والأفراد

ومت بعد ذلك جتميع هذه املعلومات والتحقق من �صحتها
وتن�سيقها وفق ًا للتعريفات املذكورة �أدناه ،ثم �إعادة ار�سالها
�إىل اجلهات املانحة لت�أكيد �صحتها .وكما هو احلال يف تقارير
الأعوام ال�سابقة� ،أجرت �شركة  ،KPMGوهي واحدة من
�أكرب �شركات اخلدمات املهنية يف العامل ،التي تقوم بعملية
�ضبط اجلودة ل�ضمان جودة البيانات الواردة من اجلهات
املانحة التي مت بها التوثيق والت�صنيف والتحليل .حيث قامت
وزارة التنمية والتعاون الدويل بتنفيذ التو�صيات التي قدمتها
43
�شركة  KPMGقبل الإنتهاء من �إعداد وعر�ض البيانات.

التوضيح
من الجهة
المانحة

مراجعة وتن�سيق
البيانات

ت�صنيف البيانات
و�ضبط اجلودة
داخل الوزارة

توثيق بيانات المساعدات
الخارجية اإلماراتية مع
المنظمات الدولية
للتمكن من �إجراء مقارنة على ال�صعيد الدويل ،تقوم دولة
الإمارات العربية املتحدة بتوثيق برامج امل�ساعدات اخلارجية
التي تعمل على متويلها لدى اجلهات والهيئات الدولية التي
تقوم بالرقابة على امل�ساعدات التنموية والإن�سانية ،وعلى وجه
التحديد جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية وخدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة.
لجنة المساعدات اإلنمائية التابعة
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

بعد جتميع وحتليل البيانات التي �أر�سلتها اجلهات املانحة ،تقوم
وزارة التنمية والتعاون الدويل ب�إعداد تقرير يتم �إر�ساله �إىل
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والتعاون الدويل� ،أثناء �إعداد هذا التقرير� ،أكرث من 3,600
�سج ًال �أو قيد ًا منف�ص ًال ،تت�ضمن معلومات ملبالغ مت دفعها
لتنفيذ �أن�شطة امل�ساعدات من  43جهة �إماراتية مانحة (22
منها تعترب جهات حكومية احتادية وحملية ،مت جمعها حتت
م�سمى “امل�ساعدات احلكومية”) بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات
القطاع اخلا�ص والأفراد.

ت�أكيد �صحة
البيانات من قبل
اجلهة املانحة

�ضبط اجلودة
اخلارجي

حتليل البيانات
و�إعداد التقارير

جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،يحتوي على الأن�شطة امل�ؤهلة لت�سجيلها كم�ساعدات
�إمنائية ر�سمية ،وذلك با�ستخدام نظام التوثيق اخلا�ص باملنظمة.
حددت جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية تعريف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
ب�أنها“ :التدفقات املالية املقدمة �إىل الدول واملناطق الواردة
يف قائمة جلنة امل�ساعدات الإمنائية للدول املتلقية للم�ساعدات
الإمنائية الر�سمية وامل�ؤ�س�سات التنموية متعددة الأطراف التي:
)1تكون مقدمة من م�ؤ�س�سات ر�سمية ،مبا يف ذلك حكومات
الدول واحلكومات املحلية� ،أو من وكاالت تنفيـذية تابعة لها،
 )2يكون الهدف الأ�سا�سي لها العمل على تعزيز التنمية
االقت�صادية ورفاهية الدول املتلقية� )3 ،أن تقدم وفق �شروط
�أو بنود مالية تف�ضيلية (مبعنى �أن ت�شتمل كحد �أدنى على نوع
من الدعم).

وبعد �أن تقوم جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية باعتماد تقرير امل�ساعدات الذي �أر�سلته
دولة الإمارات ،تقوم بن�شر �أرقامه ومقارنتها بالدخل القومي
الإجمايل .وبنا ًء على هذه العملية يتم احل�صول على ن�سبة
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من الدخل القومي الإجمايل
لدولة الإمارات ،وبالتايل حتديد مرتبة الدولة يف قائمة الدول
املانحة على م�ستوى العامل.

با�ستثناء الأ�شكال الواردة يف الف�صل الأول ،والتي تقارن بني
�إجمايل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ككل وامل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية ،وكذلك الف�صل اخلام�س الذي يعر�ض
حتلي ًال �أكرث تف�صي ًال للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة
الإمارات ،فجميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير تتبع التعريف
الأ�شمل للم�ساعدات اخلارجية اخلا�صة بدولة الإمارات العربية
املتحدة.

الشكل  1الفرق بين توثيق المساعدات اإلنمائية الرسمية
والمساعدات الخارجية اإلماراتية
توثيق المساعدات اإلنمائية الرسمية

توثيق المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات

يتم توثيق امل�ساعدات الر�سمية ومن القطاع اخلا�ص
يتم توثيق امل�ساعدات الر�سمية فقط
ال يتم توثيق املبالغ امل�سددة من القرو�ض
يتم توثيق املبالغ امل�سددة من القرو�ض
ت�شمل  5قطاعات فقط من امل�ساعدات الإن�سانية
ت�شمل  10قطاعات من امل�ساعدات الإن�سانية
يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الثقايف والدافع الديني
ال يتم توثيق امل�ساعدات ذات الطابع الثقايف �أو الدافع الديني
ت�شمل “امل�ساعدات متعددة الأطراف” امل�ساعدات غري املخ�ص�صة فقط ت�شمل “امل�ساعدات متعددة الأطراف” جميع امل�ساعدات املقدمة �إىل
املنظمات الدولية
يتم توثيق الدول امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية فقط يتم توثيق جميع الدول (بغ�ض النظر عن م�ستوى الدخل)
(بنا ًء على الدخل القومي الإجمايل)

خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب األمم امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية (ميكن االطالع عليه على
املوقع.)micad.gov.ae:
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
يتم توثيق ا�ستجابة دولة الإمارات حلاالت الطوارئ الإن�سانية مت ت�صميم الإطار العام لتوثيق بيانات امل�ساعدات اخلارجية
لدى خدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة ،وهي عبارة بحيث يتنا�سب مع بيئة العمل الفريدة التي يت�سم بها قطاع
عن قاعدة بيانات من�شورة على الإنرتنت للتوثيق يف الوقت امل�ساعدات اخلارجية الإماراتي ،ومعايري التوثيق والت�سجيل
احلقيقي ،يديرها مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الدولية .وفيما يلي �سرد وتعريف لبع�ض امل�صطلحات ذات
الإن�سانية (�أوت�شا) .وبخالف عملية توثيق امل�ساعدات الإمنائية ال�صلة والأكرث �شيوع ًا.
الر�سمية لدى جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية والتي تتم �سنويا ،يتم توثيق امل�ساعدات
الإن�سانية املمنوحة للدولة املت�ضررة لدى خدمة التتبع املايل فور المساعدات المدفوعة وااللتزامات
و�صول امل�ساعدات للدولة املتلقية.
ومدعم
االلتزام عبارة عن قر�ض ُملزم يف �صورة كتابية
ّ
باملبالغ الالزمة للوفاء به ،تنفذه اجلهة املانحة لتوفري م�ساعدة
معينة �إىل �إحدى الدول �أو املنظمات الدولية.

التعريفات

امل�ساعدات املدفوعة هي املبالغ التي مت �صرفها فعلي ًا ل�صالح
مت تنظيم املعلومات الواردة يف هذا التقرير وفق ًا للمعايري �إحدى الدول املتلقية �أو املنظمات الدولية� ،أي املبلغ الذي مت
والتعريفات الواردة �ضمن “الإطار العام لت�سجيل وتوثيق بيانات �إنفاقه بالفعل .وامل�ساعدات املدفوعة تعرب عن التحويل الدويل
امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة” ،والذي الفعلي للأموال �أو ال�سلع واخلدمات العينية.
مت �إ�صداره بالت�شاور مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية،
والذي يحدد الأ�سا�س الذي يتم بنا ًء عليه ت�صنيف �أن�شطة
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ويتم التعامل مع م�صطلحي االلتزامات وامل�ساعدات املدفوعة
ب�شكل منف�صل ،وذلك لعر�ض �صورة وا�ضحة للم�ساعدات
التي مت منحها وتلقيها خالل عام معينّ  .وبالرغم من �أنه
مت توثيق االلتزامات �ضمن التقرير� ،إال �أن حمور الرتكيز
الرئي�سي للأرقام الواردة يف هذا التقرير هو “امل�ساعدات
املدفوعة” ،والتي مت توثيقها بطريقة م�شابهة لتلك املتبعة يف
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.

امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية :هي القيمة
الإجمالية املدفوعة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،مطروحا
منها املبالغ امل�سددة عن القرو�ض بدون ح�ساب الفوائد
يف نف�س العام .وي�ستخدم هذا من قبل جلنة امل�ساعدات
الإمنائية حل�ساب امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لدولة
الإمارات مقارنة للدخل القومي الإجمايل.

ب�إ�ستثناء الف�صل الأول واخلام�س ،ت�شري جميع البيانات �إىل
ّمت �إعادة تعريف عملية التوثيق بالتعاون مع �صندوق �أبوظبي �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة ،وال ت�شمل املبالغ امل�سددة من
للتنمية ،بحيث ت�شمل نظام ًا لتتبع االلتزامات والتحويالت القرو�ض.
املقابلة لها .يحتوي الف�صل الأول  -ي وامللحق اخلام�س على
حتليل معمق حول امل�ساعدات املدفوعة جتاه االلتزامات منذ مصادر التمويل
عام .2010
يتم متويل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية �إما عن طريق
امل�صادر احلكومية الر�سمية �أو عن طريق اجلهات املانحة
التابعة للقطاع اخلا�ص .بالن�سبة لدولة الإمارات ي�شري
أنواع التمويل :المنح والقروض
م�صطلح م�ساعدات حكومية �إىل املبالغ التي مت تلقيها
املنح هي امل�ساعدات النقدية والعينية التي ال تتحمل اجلهة من الوزارات االحتادية �أو الدوائر احلكومية املحلية� .أما
املتلقية �أي دين قانوين جتاهها (مبعنى �أنها ال تكون ُملزمة امل�ساعدات املقدمة من القطاع اخلا�ص والأفراد فهي
بردها) .وميكن �أن ت�شمل امل�ساعدات الإن�سانية العاجلة تلك التي مت تلقيها من املقيمني يف دولة الإمارات واملن�ش�آت
والتربعات اخلريية ودعم امليزانية املقدم للحكومات ،التجارية من خالل اجلهات الإماراتية املانحة.
بالإ�ضافة �إىل العديد من �أنواع امل�ساعدات املقدمة
للم�شروعات.
ويكت�سب التحديد ال�صحيح مل�صادر التمويل �أهميته من �أجل
معرفة وحتديد حجم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية للدولة
القرو�ض هي التحويالت التي تتم يف �صورة نقدية �أو عينية لتوثيقها يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية مبنظمة التعاون
والتي تتحمل اجلهة املتلقية م�س�ؤولية الدين القانوين جتاهها االقت�صادي والتنمية .وعلى الرغم من �أن بع�ض اجلهات
مثل:القرو�ض املتعلقة باال�ستثمار املمنوحة للدول النامية� ،أو املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية حت�صل
القرو�ض املقدمة يف م�شروعات م�شرتكة مع اجلهة املتلقية على مبالغ ميزانياتها بالكامل �إما من احلكومة �أو من القطاع
للقر�ض .ويعترب �صندوق �أبوظبي للتنمية هو اجلهة الإماراتية اخلا�ص� ،إال �أن هناك م�ؤ�س�سات يتكون دخلها من م�صادر
املانحة الوحيدة حالي ًا التي تقدم قرو�ض من حكومة دولة حكومية وم�صادر تابعة للقطاع اخلا�ص .وت�ساعد وزارة
الإمارات.
التنمية والتعاون الدويل هذه امل�ؤ�س�سات يف و�ضع �أنظمة
للتوثيق ال�صحيح مل�صادر الدخل عند �إعداد التقارير .ويف
كما يف تقارير الأعوام ال�سابقة ،جميع الأرقام الواردة يف هذا احلاالت التي يتعذر فيها حتقيق ذلك ،يتم توثيق امل�ساعدات
التقرير واملتعلقة بالقيمة الإجمالية للم�ساعدات اخلارجية يف هذا التقرير على �أنها م�ساعدات من القطاع اخلا�ص.
لدولة الإمارات ال تت�ضمن املبالغ امل�سددة عن القرو�ض
املقدمة خالل الأعوام ال�سابقة .فقط عند التوثيق مع جلنة
امل�ساعدات الإمنائية ،تكون بيانات امل�ساعدات بالقيمة طبيعة المساعدات :نقدية وعينية
ال�صافية ،بعد خ�صم املبالغ امل�سددة من املبلغ الأ�صلي
ت�شري امل�ساعدات النقدية �إىل �أي حتويالت مالية تـُجرى
للقرو�ض ال�سابقة.
ل�صالح املنظمة �أو الدولة املتلقية على �شكل مبالغ نقدية �أو
�شيكات �أو حتويالت برقية.
المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلجمالية

ت�شري امل�ساعدات العينية �إىل �أي �سلع �أو خدمات تـُقدم
والصافية
�إىل املنظمة �أو الدولة املتلقية ،مثل تقدمي املركبات والدعم
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية :هي القيمة اللوج�ستي وخدمات متخ�ص�صي الرعاية الطبية وبعثات
الإجمالية املدفوعة كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية.
البحث والإنقاذ .ويف هذه احلاالت يتم توثيق القيمة النقدية
املُعادلة لل�سلع �أو اخلدمات.
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فئات المساعدات:
تنموية وإنسانية وخيرية

ي�شري م�صطلح “تنموية” �إىل امل�ساعدات املقدمة بهدف
حت�سني الرفاهية االقت�صادية واالجتماعية للدول الأخرى
وحت�سني حياة مواطنيها ب�شكل عام ،مثل �إن�شاء الطرق ودعم
امليزانية وبناء امل�ست�شفيات واملدار�س.
وي�شري م�صطلح “�إن�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 يف احلاالت التي يكون فيها الدعم متعلق ًا مب�ساعدات
طويلة الأجل ل�صالح الالجئني والنازحني.

م�شروع معني� ،سواء كانت م�ساعدات خم�ص�صة �أو غري
خم�ص�صة.
 .5امل�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 الدولة املتلقية� ،سواء كانت م�ساعدات خم�ص�صة
�أو غري خم�ص�صة مل�شروع معينّ .
 .6امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر :هي م�شاريع اجلهات
املانحة التي يتم تنفيذها ب�شكل مبا�شر �أو عن طريق تعيني
متعهد للتنفيذ.
القطاعات والقطاعات الفرعية

وي�شري م�صطلح “خريية” �إىل امل�ساعدات املقدمة لغر�ض يتم ت�صنيف امل�ساعدات بح�سب القطاعات �أو القطاعات
الثقافة الدينية �أو املن�ش�آت الدينية مثل بناء امل�ساجد وتي�سري الفرعية على �أ�سا�س الغر�ض من امل�شروع �أو الن�شاط .وال ي�شري
رحالت احلج والربامج املو�سمية ك�إقامة موائد الإفطار يف �شهر هذا النوع من الت�صنيف �إىل نوع ال�سلع �أو اخلدمات املقدمة.
رم�ضان املبارك.
ميكن االطالع على القائمة الكاملة للقطاعات والقطاعات
وال ت�شمل امل�ساعدات املوثقة يف هذا التقرير امل�ساعدات الفرعية ،مبا يف ذلك تعريفاتها ،يف الإطار العام لت�سجيل وتوثيق
الع�سكرية ،ولكنها ت�شمل امل�ساعدات التنموية والإن�سانية امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،على
واخلريية التي مت تو�صيلها من ِقبل القوات امل�سلحة الإماراتية ،املوقع الإلكرتوين  .micad.gov.aeيوفر امللحق الثاين قائمة
بالإ�ضافة �إىل م�شاركة دولة الإمارات يف عمليات حفظ ال�سالم كاملة للم�ساعدات مق�سمة ح�سب القارة والإقليم والقطاع .فيما
التي تتم برعاية الأمم املتحدة �أو �أن�شطة �إزالة الألغام .كما يلي تو�ضيح لبع�ض القطاعات والقطاعات الفرعية ذات ال�صلة
�أنها ت�شمل امل�ساعدات املقدمة من قوات ال�شرطة الإماراتية يف للم�ساعدات املقدمة من دولة الإمارات العربية املتحدة:
عمليات البحث والإنقاذ يف احلاالت الإن�سانية.
ي�شري قطاع دعم الربامج العامة �إىل امل�ساعدات املقدمة
�إىل حكومة الدولة املتلقية ،والتي تقوم بتقدمي تلك امل�ساعدات
أنواع المساعدات
لدعم الربامج التنموية للدولة ب�شكل عام .وقطاع دعم
يتعلق هذا امل�ستوى من الت�صنيف بكيفية �إنفاق اجلهات املانحة امليزانية العامة هو قطاع فرعي �ضمن قطاع دعم الربامج
املوجهة مليزانية
للم�ساعدات املقدمة من ِقبلها .وخالف ًا للت�صنيف التقليدي العامة ،وي�شري �إىل امل�ساعدات غري املخ�ص�صة ّ
الذي يق�سم امل�ساعدات �إىل ثنائية ومتعددة الأطراف ،مت تعميق امل�ؤ�س�سات �أو احلكومات املتلقية �أو كدعم لتنفيذ عمليات
التحليل ليتم تق�سيم امل�ساعدات الإماراتية �إىل �ستة �أنواع هي� :إ�صالح االقت�صاد الكلي للدولة ،مثل برامج التعديل الهيكلي
وا�سرتاتيجيات احلد من الفقر .وتـف�ضل بع�ض اجلهات املانحة
 .1امل�ساعدات ثنائية الأطراف �إىل احلكومات :وهي تقدمي امل�ساعدة يف �صورة دعم للميزانية العامة كو�سيلة
امل�ساعدات املقدمة �إىل احلكومات واجلهات احلكومية .لتقليل تكاليف املعامالت ومتطلبات التوثيق ،ويف الوقت نف�سه
امل�ساهمة يف بناء قدرات احلكومة املتلقية.
 .2امل�ساعدات الأ�سا�سية �إىل املنظمات متعددة
الأطراف :هي م�ساعدات غري خم�ص�صة يتم تقدميها وتعترب كل من قطاعات التعليم وال�صحة واملياه وال�صرف
�إىل امليزانيات الرئي�سية للمنظمات الإقليمية �أو الدولية ال�صحي قطاعات تنموية منف�صلة ،ومع هذا ف�إذا مت تقدمي
متعددة الأطراف.
هذه امل�ساعدات �أثناء حاالت الطوارئ يتم ت�صنيفها حتت
 .3امل�ساعدات الأخرى �إىل املنظمات متعددة قطاع امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ ،طبق ًا
الأطراف :هي امل�ساعدات املقدمة لدعم الأن�شطة للقطاع الفرعي املالئم.
املخ�ص�صة التي تعمل على تنفيذها منظمات متعددة
الأطراف يف دولة حمددة �أو م�شروع �أو برنامج معني.
وي�شري قطاع توليد الطاقة و�إمدادها �إىل امل�ساعدات املقدمة
 .4امل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري من �أجل بناء حمطات الطاقة �أو توليد الطاقة من م�صادر
احلكومية :هي امل�ساعدات املقدمة لدعم املنظمات متجددة �أو غري متجددة ،ونقل وتوزيع التيار الكهربائي و�أبحاث
الدولية غري احلكومية التي ت�ساعد دولة حمددة �أو الطاقة والتدريب وال�سيا�سات والإدارة املتعلقة.
المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012
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الـــفــصــل
الـــفــصــل

األول

نظرة عامة

على المساعدات الخارجية
اإلماراتية لعام 2012
مساعدات دولة اإلمارات في أرقام
بلغ حجم امل�ساعدات الإماراتية املدفوعة يف عام  2012ما قيمته  5.83مليار درهم �إماراتي ( 1.59مليار دوالر �أمريكي)،
قدمتها  43جهة مانحة وم�ؤ�س�سة �إن�سانية وخريية �إماراتية ,بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والأفراد ،ل�صالح برامج
تنموية و�إن�سانية وخريية جرى تنفيذها يف  137دولة ومنطقة جغرافية .من بني هذه الدول  99دولة م�ؤهلة للح�صول على
ً 765
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،منها  35من البلدان الأقل منوا.
مت تقدمي �أغلبية امل�ساعدات املدفوعة  %87.0ل�صالح امل�ساعدات التنموية ،وما ن�سبته  %6.9ل�صالح امل�ساعدات الإن�سانية
وما ن�سبته  %6.1ل�صالح امل�ساعدات اخلريية.
كما التزمت اجلهات املانحة الإماراتية بتقدمي ما قيمته  5.59مليار درهم �إماراتي ( 1.52مليار دوالر �أمريكي) لدعم
امل�شروعات التنموية يف امل�ستقبل.
الأرقام الواردة �ضمن هذا التقرير هي ا�ستعرا�ض لأن�شطة امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها �أو التزمت بها دولة الإمارات
خالل عام  .2012و�سيتم التمييز عند الإمكان ,ما بني امل�ساعدات الإجمالية وامل�ساعدات التي ميكن اعتبارها م�ساعدات
�إمنائية ر�سمية وفق ًا ملعايري جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وتعترب الأرقام الواردة
2
كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية لعام  2012هي �أرقام �أولية حتى يتم ت�أكيدها من قبل منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
مزرعة لتوليد الطاقة من الرياح بميناء فيكتوريا في ماهي ،أهم جزر جمهورية سيشيل ،وتنتج  %8من طاقة الجزيرة .قامت شركة أبوظبي لطاقة
تم تمويله بواسطة صندوق أبوظبي للتنمية( .المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)
المستقبل (مصدر) بتنفيذ المشروع والذي ّ

قدمت الجهات المانحة والمؤسسات اإلنسانية والخيرية اإلماراتية في عام
 2012مساعدات مدفوعة بقيمة

635.1

مليون درهم إماراتي

( 172.9مليون دوالر أمريكي) لقطاع توليد الطاقة وإمدادها في  11دولة حول

العالم.
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أ .المساعدات المدفوعة ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي
حتث اجلمعية العامة للأمم املتحدة الدول املانحة على
امل�ساهمة بن�سبة  %0.7من الدخل القومي الإجمايل ،وتقوم
جلنة امل�ساعدات الإمنائية يف كل عام ب�إعداد تقرير حول
كيفية �أداء اجلهات املانحة مقارن ًة بالن�سبة امل�ستهدفة ،وت�صدر
اجلداول التي تو�ضح ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من
الدخل القومي الإجمايل لكل دولة مانحة .ومنذ عام ،2008
حققت خم�س دول فقط هي لوك�سمبورج وال�سويد والرنويج
8
والدمنارك وهولندا الن�سبة امل�ستهدفة.
قدّرت �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية لعام
 2012بنحو  4.56مليار درهم �إماراتي ( 1.24مليار دوالر
�أمريكي)� ،أي ما يوازي  %78.2من �إجمايل امل�ساعدات
اخلارجية للدولة .ومقارن ًة بالأعوام ال�سابقة ،نالحظ ارتفاع
حجم امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإجمالية املقدمة خالل
عام  2012بن�سبة  %118.2عن عام  ،2010ون�سبة %52.2
عن عام .2011

ولتوثيق امل�ساعدات لدى جلنة امل�ساعدات الإمنائية يجب طرح
قيمة املبالغ التي �سددتها الدول املتلقية يف هذا العام عن
القرو�ض التي قدمتها الإمارات يف الأعوام ال�سابقة ،وبالتايل
ي�صبح بالإمكان توثيق ما قيمته  4.21مليار درهم �إماراتي
( 1.15مليار دوالر �أمريكي) .وهو ما يعني  %72.3من �إجمايل
امل�ساعدات املدفوعة ،مع وجود زيادة كبرية عن عامي 2010
و.2011
وعلى الرغم من تباين حجم امل�ساعدات اخلارجية املقدمة
خالل الأعوام � ،2012 - 2010إال �أن ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية
ال�صافية من الدخل القومي الإجمايل قد ارتفعت ب�شكل �سنوي،
حيث زادت من  %0.17يف عام  2010و %0.22يف عام 2011
لت�صبح حوايل  %0.33يف عام  .2012ملزيد من املعلومات حول
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية للأعوام من 2010
حتى  ،2012الرجاء االطالع على الف�صل اخلام�س من هذا
التقرير.

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012
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الشكل  2المساعدات المدفوعة ونسبتها من الدخل القومي اإلجمالي

�صايف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية -
جلنة امل�ساعدات الإمنائية

امل�ساعدات املدفوعة

(مليار درهم �إماراتي )2012-2010

(مليار درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع
الكلي )2012-2010

2012

 %0.46ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ

2012

 %0.33ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ

2011

 %0.62ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ

2011

 %0.22ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ

2010

 %0.30ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ

2010

 %0.17ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ

(»µjôeCG Q’hO1.59) »JGQÉeEG ºgQO 5.83

(»µjôeCG Q’hO 1.15) »JGQÉeEG ºgQO 4.21

(»µjôeCG Q’hO 0.74) »JGQÉeEG ºgQO 2.71

(»µjôeCG Q’hO 2.1) »JGQÉeEG ºgQO 7.74

(»µjôeCG Q’hO 0.41) »JGQÉeEG ºgQO 1.51

(»µjôeCG Q’hO 0.76) »JGQÉeEG ºgQO 2.80

ج .أنواع المساعدات
ملعرفة طريقة تقدمي امل�ساعدات ،بد ًال من التمييز الب�سيط لها بني م�ساعدات ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف ،مت ت�صنيفها �إىل
�ستة �أنواع ،كما �سبق تو�ضيحه يف املقدم ــة.
خالل عام  ،2012كان هناك حتول من تقدمي م�ساعدات ثنائية �إىل تنفيذ امل�شاريع ب�شكل مبا�شر ،حيث ُقدم حوايل ن�صف
�إجمايل امل�ساعدات الإماراتية املدفوعة ( 2.74مليار درهم �إماراتي� ،أي ما يعادل  745.2مليون دوالر �أمريكي) بهذه الطريقة.
يليها امل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والتي مت بوا�سطتها تقدمي حوايل ثلث �إجمايل
امل�ساعدات بقيمة 1.81مليار درهم �إماراتي ( 491.7مليون دوالر �أمريكي).
وقد ح�صلت �أنواع امل�ساعدات الثالث التالية على �أكرث من  %90من �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة خالل الأعوام ،2012 - 2010
وهي :امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر (بن�سبة  ،)%36.6وامل�ساعدات الثنائية الأطراف �إىل احلكومات ( )%35.6وامل�ساعدات �إىل
املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين (.)%18.5
كما حدثت زيادة يف الفرتة من  ،2012 - 2010يف حجم امل�ساعدات املقدمة �إىل املنظمات متعددة الأطراف واملنظمات الدولية
غري احلكومية� ،إما يف �صورة م�ساهمات يف حت ّمل التكاليف الأ�سا�سية �أو بتخ�صي�صها لغر�ض �أو دولة مع ّينة .ويف عام ،2012
بلغ �إجمايل املبالغ املدفوعة من خالل هذه القنوات  757.7مليون درهم �إماراتي ( 206.3مليون دوالر �أمريكي) ،بزيادة قدرها
 %69.0عن عام  ،2011و %133.8عن عام .2010

ب .فئات المساعدات :مساعدات تنموية خيرية وإنسانية
مت توجيه غالبية امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف عام  2012بقيمة  5.07مليار درهم �إماراتي ( 1.38مليون دوالر �أمريكي)
(�أي ما يوازي  %87.0من �إجمايل امل�ساعدات) ل�صالح م�شروعات تنموية ،وهي قريبة من ن�سب الأعوام الثالث 2012 - 2010
مبتو�سط .%84.8يف حني ح�صلت كل من امل�ساعدات الإن�سانية واخلريية على ن�سب  %6.9و %6.1على التوايل يف عام .2012

الشكل  4المساعدات المدفوعة حسب نوع المساعدات

امل�ساعدات املدفوعة

(مليار درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012-2010 ،

الشكل  3المساعدات المدفوعة حسب فئة المساعدات

امل�ساعدات املدفوعة

(مليار درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من
املجموع الكلي)2012-2010 ,

(مليار درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من
املجموع الكلي)2012-2010 ,

2012

(86.95%) 5.07
(%6.94) 0.40
(%6.11) 0.36

2012

(%94.00) 4.29
(%6.00) 0.27

2011

(%88.65) 6.86
(%8.08) 0.63
(%3.27) 0.25

2011

(%80.69) 2.42
(%19.31) 0.58

2010

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

2010

(%83.25) 1.74
(%16.75) 0.35

ájƒªæJ
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�إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية -
جلنة امل�ساعدات الإمنائية

á«fÉ°ùfEG

ájÒN

(%23.00) 0.64

(%60.13) 4.65

(%9.04) 0.53

(%3.12) 0.09

(%2.70) 0.21

(%5.82) 0.34

(%7.29) 0.20

(%2.27) 0.18

(%6.12) 0.36

(%1.15) 0.03

(%0.82) 0.06

(%1.07) 0.06

(%18.73) 0.52

(%9.04) 0.70

(%30.99) 1.81

(%46.70) 1.31

(%25.03) 1.94

(%46.97) 2.74

2010

±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG
äÉeƒµ◊G ¤EG
á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
á«eƒµ◊G ÒZ

2011

¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG
±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG
á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ

2012

¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG
ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
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د .نوع التمويل :المنح والقروض

و .التوزيع بحسب مستوى الدخل

بلغت املنح املقدمة حوايل  %85من �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية لعام  2012بقيمة  5.01مليار درهم �إماراتي (1.36
مليار دوالر �أمريكي) ،بينما مت تقدمي اجلزء املتبقي والبالغ  819.5مليون درهم �إماراتي ( 223.1مليون دوالر �أمريكي) يف
مي�سرة �إىل  19دولة وذلك من ِقبل �صندوق �أبوظبي للتنمية� .ش ّكلت املنح يف الأعوام � 2012 - 2010سواء كانت
�صورة قرو�ض ّ
م�ساعدات نقدية �أو عينية ،ن�سبة  %88.9من �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة .وقد ارتفعت امل�ساعدات املقدمة على �شكل قرو�ض
يف عام  2012مبقدار  %51.9عن عام  ،2011وبن�سبة  %75.5عن عام .2010

ي�صنف البنك الدويل الدول واملناطق اجلغرافية ح�سب ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل يف العام �ضمن جمموعات
على النحو التايل :الدول ذات الدخل املنخف�ض 1,035 :دوالر �أمريكي �أو �أقل – والتي ت�شمل الدول الأقل منو ًا – ،والدول
متو�سطة الدخل من ال�شريحة الدنيا 1,036 :دوالر �أمريكي –  4,085دوالر �أمريكي ،والدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة
العليا 4,086 :دوالر �أمريكي –  12,615دوالر �أمريكي ،والدول ذات الدخل املرتفع 12,616 :دوالر �أمريكي �أو �أكرث .وتعترب جلنة
امل�ساعدات الإمنائية �أن الدول واملناطق اجلغرافية الواقعة �ضمن جمموعات الدول ذات الدخل املنخف�ض والدول متو�سطة الدخل
من ال�شريحتني امل�ؤهلتني للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،حيث يتم مراجعة قائمة الدول امل�ؤهلة كل ثالثة �أعوام من قبل
9
جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية االقت�صادي.

ومن بني التزامات �صندوق �أبوظبي للتنمية يف عام  2012بلغ حجم املنح ما ن�سبته  %93.3منها ( 5.21مليار درهم �إماراتي
�أو  1.42مليون دوالر �أمريكي).
الشكل  5المساعدات المدفوعة حسب نوع التمويل

امل�ساعدات املدفوعة

(مليار درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من
املجموع الكلي)2012-2010 ,

�إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية -
جلنة امل�ساعدات الإمنائية
(مليار درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من
املجموع الكلي)2012-2010 ,

ميكن االطالع على قائمة الدول املتلقية للم�ساعدات الإماراتية يف عام  ،2012م�صنفة ح�سب املناطق اجلغرافية مع بيان م�ستوى
الدخل لكل دولة ،على املوقع .micad.gov.ae
الشكل  6المساعدات المدفوعة حسب مستوى الدخل

امل�ساعدات املدفوعة

)مليار درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي(2012-2010 ,

2012

(%85.94) 5.01
(%14.06) 0.82

2012

(%82.40) 3.76
(%17.60) 0.80

2011

(%93.03) 7.20
(%6.97) 0.54

2011

(%85.61) 2.56
(%14.39) 0.43

2010

(%83.34) 2.34
(%16.66) 0.47

2010

(%77.66) 1.62
(%22.34) 0.47

áëæe

مت تقدمي �أكرث من ن�صف �إجمايل امل�ساعدات الإماراتية يف عام  2012بقيمة  2.95مليار درهم �إماراتي ( 802.9مليون دوالر
�أمريكي) لدعم دول ومناطق جغرافية �ضمن جمموعة الدول متو�سطة الدخل ،بينما مت دفع  1.53مليار درهم �إماراتي (416.0
مليون دوالر �أمريكي) لدعم  41دولة من الدول الأقل منوا والدول ذات الدخل املنخف�ض ،بزيادة بن�سبة  %28.2عن عام ،2010
وبن�سبة  %70.9عن عام .2011

¢Vôb

(%12.54) 351.29

(%19.39) 1,500.60

(%26.75) 1,558.78

(%30.49) 854.34

(%11.37) 879.92

(%25.79) 1,503.28

(%27.39) 767.40

(%11.04) 854.14

(%23.86) 1,390.34

(%12.05) 337.59

(%0.18) 13.86

(%0.42) 24.52

(%1.16) 32.37

(%52.50) 4,063.45
(%5.53) 428.00

(%16.38) 459.13

هـ  .توزيع المساعدات حسب القطاعات
ي�صنف هذا التقرير بيانات امل�ساعدات �ضمن  20قطاع ًا .حيث مت توجيه �أكرث من ثلثي �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة ل�صالح
قطاعات دعم الربامج العامة ،وال�صحة ،وتوليد الطاقة و�إمدادها ،وامل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ.
مت تقدمي �أكرث من ثلث �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة البالغة  2.25مليار درهم �إماراتي ( 611.8مليون دوالر �أمريكي) لدعم
الربامج العامة يف  31دولة� ،أغلبها على �شكل م�ساعدات حلكومات الدول املتلقية ل�صالح برامج التنمية العامة بها .مت �إنفاق 1.96
مليار درهم �إماراتي ( 532.6مليون دوالر �أمريكي) منها كدعم للميزانية العامة� ،أغلبها كم�ساهمات غري خم�ص�صة ل�صالح
امليزانية الت�شغيلية للمنظمات �أو احلكومات املتلقية .وعلى الرغم من ا�ستمرار ح�صول قطاع م�ساعدات الربنامج العام على �أعلى
ن�صيب من امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات� ،إال �إنه حدث انخفا�ض بن�سبة  ،%52.6فيما يتعلق بحجم امل�ساعدات املدفوعة
ل�صالح هذا القطاع ،خالل عام  2012مقارن ًة مبا مت تقدميه يف عام  .2011ويعر�ض الف�صل الثالث وامللحق الثالث حتلي ًال كام ًال
للم�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات بح�سب القطاع.

2010

2011

øe πNódG §°Sƒàe
É«∏©dG áëjô°ûdG
¢†ØîæŸG πNódG

(%5.42) 316.15

Gk ƒ‰ πbC’G ∫hódG
‹É©dG πNódG

(%17.76) 1,034.79

2012

É«fódG áëjô°ûdG øe πNódG §°Sƒàe
IOó©àe ∫hO

ز .التوزيع الجغرافي
على نحو م�شابه للعام ال�سابق ،ح�صلت قارة �آ�سيا على �أكرب قيمة من امل�ساعدات الإماراتية خالل عام  ،2012حيث ح�صلت على
�أكرث من ن�صف �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة بقيمة  3.24مليار درهم �إماراتي ( 882.1مليون دوالر �أمريكي) .ومت تخ�صي�ص �أكرب
هذه املبالغ  2.24مليار درهم �إماراتي ( 610.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح دول يف �إقليم غرب �آ�سيا ،وب�شكل �أ�سا�سي للأردن
وفل�سطني واليمن و�أذربيجان ،وكان هذا الإقليم الوجهة الأ�سا�سية مل�ساعدات دولة الإمارات على مدى الثالث �أعوام املا�ضية.
وح�صلت �أفريقيا على �أكرث من  %20من امل�ساعدات املدفوعة يف عام  2012بقيمة  1.26مليار درهم �إماراتي ( 343.0مليون
دوالر �أمريكي).
ويو�ضح الف�صل الثاين التوزيع اجلغرايف ح�سب القارات والدول ،حيث يتم ت�صنيف الدول ح�سب املوقع اجلغرايف بد ًال من ال�سلطة
الإدارية.

22
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احلية (بزيادة  10.)%13.2كما قامت كل من �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) ،و�شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)،
وجمعية الرحمة للأعمال اخلريية ،وجمعية دار الرب ،ودائرة املالية – ال�شارقة ،وهيئة البيئة – �أبوظبي ،ووزارة االقت�صاد ،ووزارة
البيئة واملياه ،ووزارة املالية ،ووزارة التجارة اخلارجية ،ووزارة العمل ،بتوثيق �أن�شطتها للمرة الأوىل.

الشكل  7المساعدات المدفوعة حسب القارة وفئة المساعدات

امل�ساعدات املدفوعة ح�سب القارة وفئة امل�ساعدات

الشكل  8المساعدات المدفوعة حسب الجهـة المانحة

)مليار درهم �إماراتي(2012 ,

امل�ساعدات املدفوعة

278.67
3,239.83

)مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي(2012 ,

ÉHhQhCG

É«°SBG
3.55

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG

Úà«µjôeC’G

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
1,259.88

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

É«≤jôaCG

≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
(Qó°üe) πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d »ÑXƒHCG ácô°T

19.59

É«°SƒfÉ«bhCG
1,026.33

»ŸÉY

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

اﻟﻘﺎرة

ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ

3,239,833,386

882,067,353

1,259,880,074

343,011,183

278,670,157

75,869,904

19,588,961

5,333,232

3,546,504

965,561

É«°SBG
É«≤jôaCG
ÉHhQhCG
É«°SƒfÉ«bhCG
Úà«µjôeC’G
»ŸÉY

1,026,326,143

279,424,488

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

5,827,845,226

1,586,671,719

ح .الجهات المانحة
تعترب امل�ساعدات احلكومية التي تتكون من جهات حكومية احتادية وحملية �إماراتية �أكرب جهة مانحة للم�ساعدات اخلارجية
الإماراتية (يتم تف�صيلها يف الف�صل الرابع) .ويف عام � 2012ش ّكلت امل�ساعدات احلكومية ن�سبة  %44.9من �إجمايل امل�ساعدات،
مقارن ًة بن�سبة  %35.8يف عام  2010و %77.1يف عام .2011
وكان هناك العديد من التباين يف امل�ساعدات املدفوعة من ِقبل اجلهات املانحة يف عام  2012مقارنة بالأعوام ال�سابقة .حيث
قامت  11جهة �إماراتية مانحة بزيادة م�ساعداتها املقدمة خالل عام  2012مقارن ًة بعام  ،2011وتلك اجلهات هي :م�ؤ�س�سة
الإمارات لالت�صاالت – ات�صاالت (بزيادة  ،)%779.7وم�ؤ�س�سة نور دبي (بزيادة  ،)%411.5وم�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل
نهيان الإن�سانية والعلمية (بزيادة  ،)%287.5واملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية (بزيادة  ،)%263.3وم�ؤ�س�سة �أحمد بن
زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية (بزيادة  ،)%209.0وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية (بزيادة
 ،)%157.1و�صندوق �أبوظبي للتنمية (بزيادة  ،)%63.8وبيت ال�شارقة اخلريي (بزيادة  ،)%60.7وهيئة الهالل الأحمر
الإماراتي (بزيادة  ،)%49.8وم�ؤ�س�سة طريان الإمارات (بزيادة  ،)%46.9و�صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات
24

%44.89
(»µjôeCG Q’hO 712.18) »JGQÉeEG ºgQO 2,615.86

ÈdG QGO á«©ªL

%21.99
(»µjôeCG Q’hO 348.90) »JGQÉeEG ºgQO 1,281.50
%9.66
(»µjôeCG Q’hO 153.30) »JGQÉeEG ºgQO 563.06
%7.86
(»µjôeCG Q’hO 124.68) »JGQÉeEG ºgQO 457.95
%3.80
(»µjôeCG Q’hO 60.25) »JGQÉeEG ºgQO 221.28
%2.32
(»µjôeCG Q’hO 36.82) »JGQÉeEG ºgQO 135.25

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

%1.48
(»µjôeCG Q’hO 23.41) »JGQÉeEG ºgQO 85.98

ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL

%1.04
(»µjôeCG Q’hO 16.51) »JGQÉeEG ºgQO 60.63

ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g

%1.03
(»µjôeCG Q’hO 16.39) »JGQÉeEG ºgQO 60.20

á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG

%1.02
(»µjôeCG Q’hO 16.14) »JGQÉeEG ºgQO 59.30

AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe

%0.99
(»µjôeCG Q’hO 15.69) »JGQÉeEG ºgQO 57.61

»HO Qƒf á°ù°SDƒe

%0.82
(»µjôeCG Q’hO 12.97) »JGQÉeEG ºgQO 47.62

ájÒÿG »HO á«©ªL

%0.74
(»µjôeCG Q’hO 11.81) »JGQÉeEG ºgQO 43.38

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

%0.55
(»µjôeCG Q’hO 8.79) »JGQÉeEG ºgQO 32.28

…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe

%0.41
(»µjôeCG Q’hO 6.54) »JGQÉeEG ºgQO 24.03

ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL

%0.41
(»µjôeCG Q’hO 6.47) »JGQÉeEG ºgQO 23.76

á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe

%0.40
(»µjôeCG Q’hO 6.32) »JGQÉeEG ºgQO 23.22

ä’É°üJG ` ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe

%0.26
(»µjôeCG Q’hO 4.15) »JGQÉeEG ºgQO 15.25

OGôaC’Gh ¢UÉÿG ´É£≤dG

%0.13
(»µjôeCG Q’hO 2.06) »JGQÉeEG ºgQO 7.56

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

%0.11
(»µjôeCG Q’hO 1.75) »JGQÉeEG ºgQO 6.44

ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe

%0.07
(»µjôeCG Q’hO 1.05) »JGQÉeEG ºgQO 3.84

á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe

%0.03
(»µjôeCG Q’hO 0.46) »JGQÉeEG ºgQO 1.69

∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

%0.01
(»µjôeCG Q’hO 0.04) »JGQÉeEG ºgQO 0.15
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ط .مصدر التمويل :المساعدات الحكومية وغير الحكومية ومساعدات
القطاع الخاص

الشكل  10االلتزامات

الإلتزامات ح�سب القارات وفئة امل�ساعدات

حت�صل اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية على �أموالها من القطاع العام “حكومية” �أو غري احلكومية� ،أو
يف بع�ض احلاالت ،مزيج ًا من القطاعني .وبالإ�ضافة �إىل حكومة الإمارات� ،أكدت اجلهات املانحة الت�سعة التالية �أن جميع �أموالها
خالل عام  2012من 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 ،و�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر)،
و�صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية ،واملدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت –
ات�صاالت ،ومراكز �إيواء الن�ساء والأطفال (�إيواء).كما �أ�شارت كل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ( ،)%86.9وم�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية(� ،)%20.0أن متويلها جاء من م�صادر غري حكومية .يف حني �أن م�صادر متويل
اجلهات املانحة الع�شر الأخرى املذكورة يف هذا التقرير كانت من القطاع اخلا�ص والأفراد.
كان متويل امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية يف عام  2012بن�سبة  4.93( %84.7مليار درهم �إماراتي �أو  1.34مليون دوالر
�أمريكي) من م�صادر ر�سمية ،ويف حني جاء ما ن�سبته  894.0( %15.3مليون درهم �إماراتي� ،أو  243.4مليون دوالر �أمريكي)
من م�صادر خا�صة .حيث �أن ن�سبة التمويالت الر�سمية لهذا العام انخف�ضت مقارن ًة بعام  2011التي كانت ن�سبتها 7.15( %93
مليار درهم �إماراتي �أو  1.95مليون دوالر �أمريكي) ،بينما كانت ن�سبتها  2.14( %76.5مليار درهم �إماراتي �أو  583.2مليون
دوالر �أمريكي) يف عام .2010

)مليون درهم �إماراتي (2012

4,672.42

É«°SBG

914.28

É«≤jôaCG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

الشكل  9المساعدات المدفوعة حسب مصدر التمويل

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

امل�ساعدات املدفوعة

(مليار درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من
املجموع الكلي)2012-2010 ,

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG

2012

(84.65%) 4.93
(%15.34) 0.89

2011

(%92.38) 7.15
(%7.62) 0.59

2010

(%76.45) 2.14
(%23.55) 0.66

á«eƒµ◊G ÒZ äGóYÉ°ùŸG

ي .االلتزامات
التزمت دولة الإمارات يف عام  2012بتقدمي  5.59مليار درهم �إماراتي ( 1.52مليار دوالر �أمريكي) ،يف �صورة منح وقرو�ض يتم
تقدميها يف امل�ستقبل لتمويل برامج تنموية يف  13دولة م�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية .متثل هذه االلتزامات زيادة
قدرها  %165.5مقارن ًة بالتزامات عام  ،2010وبزيادة  %727.8عن التزامات عام .2011
ومت تخ�صي�ص ن�سبة  4.81( %86.1مليار درهم �إماراتي ) من هذه االلتزامات لدعم م�شروعات تطوير البنية التحتية يف الأردن
وم�صر واملغرب ،بينما �سيتم ا�ستخدام املبلغ املتبقي لتمويل م�شروعات يف قطاع الزراعة واملياه وال�صرف ال�صحي والبنية التحتية
للطرق ،بالإ�ضافة �إىل م�شروعات �أخرى .ويعر�ض الف�صل الثالث حتلي ًال لاللتزامات بح�سب الدول وقطاعات امل�ساعدات.

امل�ساعدات املدفوعة خالل عام  2012جتاه االلتزامات منذ عام  ،2010ح�سب الدولة
)بالدرهم الإماراتي(

اﻟﺪوﻟﺔ

¿Éà°ùfÉ¨aCG
É«fÉÑdCG
¿Éé«HQPCG
øjôëÑdG
»JƒÑ«L
ô°üe
ÉjÎjQEG
É«ÑeÉZ
Oƒ°SC’G πÑ÷G
Üô¨ŸG
∫Éeƒ°üdG
¿Éà°ùµ«LÉW
É¨fƒJ
¢ùfƒJ
(»ŸÉY) IOó©àe ∫hO

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم 2010
46,415,720
183,650,000
183,650,000
43,600,000
707,961,747
55,095,000
91,825,000

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم 2011
-

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم 2012
18,732,300

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم 2012
28,262,978

183,650,000

-

63,671,719

223,000,000

-

193,607,832

44,340,000

-

17,210,932

-

25,711,000

25,711,000

-

156,469,800

4,576,251

-

183,650,000

183,650,000

36,730,000
14,200,000
18,365,000
2,571,100

-

7,428,503

-

23,162,130

68,076,533

7,439,883

1,250,000

686,313

-

12,061,367

-

18,365,000

14,692,000
-

11,019,000
19,099,600

وبالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض القارات التي التزمت دولة الإمارات بتقدمي م�ساعدات لها خالل عام  ،2012ي�ضم ال�شكل التايل
امل�ساعدات املدفوعة خالل عام  2012مقارنة بااللتزامات من عام  2010وحتى  .2012لالطالع على تف�صيل كامل لاللتزامات
ما بني الأعوام  ،2012 - 2010وامل�ساعدات التي ت�سديدها مقابل هذه االلتزامات ،نرجو االطالع على امللحق اخلام�س.
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ك .دعم تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية
�أعلنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة تبنيها للأهداف الإمنائية للألفية خالل
قمة الألفية التي عقدت عام  .2000وقد حققت دولة الإمارات �أغلب الأهداف
الإمنائية املو�ضوعة لها خالل فرتة زمنية ق�صرية ،كما �سعت الدولة لدعم الدول
ذات الدخل املنخف�ض لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية .ويف هذا ال�سياق ،تعترب
دولة الإمارات �أن برنامج امل�ساعدات اخلارجية اخلا�ص بها متوافق ًا بالكامل مع
مبادئ ال�شراكة املو�ضحة يف الهدف الإمنائي الثامن “�إقامة �شراكة عاملية من �أجل
التنمية” .وتو�ضح الفقرات التالية �أمثلة لكيفية م�ساهمة امل�ساعدات الإماراتية يف
دعم حتقيق بع�ض الأهداف الإمنائية للألفية.
تدعم برامج م�ؤ�س�سة دبي العطاء ب�شكل مبا�شر حتقيق الهدف الإمنائي الثاين
“حتقيق تعميم التعليم الإبتدائي” .حيث مت تخ�صي�ص جميع امل�ساعدات املدفوعة
من امل�ؤ�س�سة يف عام  2012والبالغة  57.6مليون درهم �إماراتي ( 15.7مليون دوالر
�أمريكي) لتوفري خدمات التعليم الأ�سا�سيُ ،قدم �أكرث من ن�صفها بقيمة  36.4مليون
درهم �إماراتي ( 9.9مليون دوالر �أمريكي) يف  7من الدول ذات الدخل املنخف�ض،
والباقي على الدول ذات الدخل املتو�سط مثل �إندوني�سيا وباك�ستان.

á«ØdC’G á«FÉ‰E’G ±GógC’G
´ƒ÷Gh ™bóŸG ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG
–≤«≥ »FGóàHE’G º«∏©àdG º«ª©J
Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG õjõ©J
ICGôŸG Úµ“h
∫ÉØWC’G äÉ«ah ∫ó©e ¢†«ØîJ
–äÉ¡eC’G áë°U Ú°ù
áYÉæŸG ¢ü≤f ¢ShÒa áëaÉµe
ÉªgÒZh ÉjQÓŸGh RójE’G/ájô°ûÑdG
¢VGôeC’G øe
á«Ä«ÑdG áeGóà°S’G ádÉØc
á«ªæàdG πLCG øe á«ŸÉY ácGô°T áeÉbEG

وقد دعمت اجلهات الإماراتية املانحة العديد من املبادرات الهادفة �إىل امل�ساعدة
يف حتقيق الهدف الإمنائي الرابع “تخفي�ض معدل وفيات الأطفال” .حيث تلقى التحالف العاملي للقاحات والتح�صني الدفعة
الثانية من دولة الإمارات بقيمة  32.4مليون درهم �إماراتي ( 8.8مليون دوالر �أمريكي) يف عام  2012لدعم برامج التح�صني
يف �أفغان�ستان ،وذلك كجزء من االلتزام الذي �أعلنته دولة الإمارات عام  2011بقيمة  50.0مليون دوالر �أمريكي ( 183.7مليون
درهم �إماراتي) ،مبوجب اتفاق عقد بني 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 ،الذي �أعلن كذلك التزامه بتقدمي مبلغ مماثل.
كما �أعادت دولة الإمارات ت�أكيد دعمها لتحقيق الهدف الإمنائي ال�ساد�س “مكافحة فريو�س نق�ص املناعة الب�شرية/الإيدز واملالريا
وغريهما من الأمرا�ض” ،حيث دفعت هيئة ال�صحة ب�أبوظبي مبلغ  18.4مليون درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر �أمريكي) ،وهو
الدفعة الثالثة من الدفعات اخلم�س التي مت االلتزام بها بقيمة �إجمالية  91.8مليون درهم �إماراتي ( 25.0مليون دوالر �أمريكي)
ل�صالح مبادرة دحر املالريا ،وهي �شراكة عاملية هدفها الق�ضاء على املر�ض.
ودعم ًا لتحقيق الهدف الإمنائي ال�سابع “كفالة اال�ستدامة البيئية” ،قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية و�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
(م�صدر) مبلغ ًا �إجمالي ًا بقيمة  239.6مليون درهم �إماراتي ( 65.2مليون دوالر �أمريكي) يف عام  2012ل�صالح م�شروعات
للطاقة ال�شم�سية يف ثالثة دول م�ؤهلة لتلقي امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية هي �أفغان�ستان وموريتانيا وتونغا ،بينما قدمت  11جهة
مانحة  112.5مليون درهم �إماراتي ( 30.6مليون دوالر �أمريكي) كدعم مل�شروعات املياه وال�صرف ال�صحي يف  40دولة من الدول
ذات الدخل املنخف�ض ومتو�سطة الدخل ،منها  22دولة ذات الدخل املنخف�ض.

طفل يتلقى فحصًا طبيًا ،كجزء من حملة الحد من انتشار المالريا التي تدعمها دولة اإلمارات.
(المصدر :ماجي ماهاالن  /سوميتومو كاميكال)
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التوزيع
الجغرافي

الـــفــصــل

الـثـانـي

للمساعدات الخارجية اإلماراتية
في عام 2012
يتناول هذا الف�صل امل�ساعدات اخلارجية التي قدمتها دولة الإمارات مل�شاريع يف  137دولة مت تنفيذها خالل عام
 ،2012مق�سمة بح�سب القارة والإقليم والدولة .بالإ�ضافة �إىل مقارنة بني امل�ساعدات املدفوعة ما بني الأعوام
 ،2012 - 2010وكان �إقليمي غرب �آ�سيا وجنوب �آ�سيا على ر�أ�س قائمة الأقاليم لهذا العام.
تركز ال�صفحات التالية على املعلومات التف�صيلية للم�ساعدات الإماراتية املقدمة لع�شر دول من قائمة الدول الأكرث
تلقي ًا للم�ساعدات الإماراتية لعام  ،2012بالإ�ضافة �إىل نظرة عامة على امل�ساعدات املقدمة لدول خمتارة يف �سبع
�أقاليم.
الشكل  11المساعدات الخارجية المدفوعة حسب القارة واإلقليم

ح�سب القارة والإقليم يف عام 2012

بناء طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،بجنوب وزير ستان ،تحت إدارة المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان.
(المصدر :وكالة أنباء اإلمارات)

É«°SBG §°Sh
(1.13%) 65.75
É«°SBG ¥ô°T
(0.07%) 4.07
(É«°SBG) IOó©àe º«dÉbCG
(0.02%) 1.07
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL
(%1.77) 103.23
É«°SBG ÜƒæL
(%14.12) 822.90

قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  2012مساعدات مدفوعة
بقيمة

5.83

مليار درهم إماراتي

É«°SBG ÜôZ
(%38.48) 2,242.81

( 1.59مليون دوالر أمريكي) ،لدعم المشاريع التنموية واإلنسانية والخيرية

في  137دولة حول العالم

É«°SBG

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)

É«≤jôaCG §°Sh
(%0.20) 11.86
IOó©àe º«dÉbCG
(%0.13) 7.33
É«≤jôaCG ÜƒæL
(%0.04) 2.32

ÉHhQhCG ¥ô°T
(%2.21) 128.96

É«≤jôaCG ÜôZ
(%5.36) 312.65
É«≤jôaCG ∫Éª°T
IOó©àe º«dÉbCG
(%6.96) 405.46
)(»ŸÉY
(%17.61) 1,026.33
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%8.93) 520.25

É«≤jôaCG

»ŸÉY

ÉHhQhCG ÜƒæL
(%2.08) 121.27
ÉHhQhCG ∫Éª°T
(%0.39) 22.59
ÉHhQhCG ÜôZ
(%0.10) 5.85

ÉHhQhCG

(%4.78) 278.67 (%17.61) 1,026.33 (%21.62) 1,259.88 (%55.59) 3,239.83
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Éjõ«ædƒH
(%0.32) 18.37
Góæ∏jRƒ«fh É«dGÎ°SCG
(%0.01) 0.67
Éjõ«fÓ«e
(%0.01) 0.56

É«°SƒfÉ«bhCG

(%0.34) 19.59

á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG
(%0.03) 1.98
á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG
(%0.01) 0.78
≈£°SƒdG ÉµjôeCG
(%0.01) 0.38
»ÑjQÉµdG
(%0.01) 0.35
IOó©àe º«dÉbCG
(%0.01>) 0.06

Úà«µjôeC’G

(%0.06) 3.55
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 االلتزامات حسب القارات واألقاليم13 الشكل

 نظرة عامة على الدول األكثر تلقيًا للمساعدات اإلماراتية المدفوعة12 الشكل

2012 ح�سب القارة والإقليم يف عام

2012 الدول الأربعون الأكرث تلقيا للم�ساعدات الإماراتية يف عام

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي

É«°SBG §°Sh
(%0.99) 55.10
É«°SBG ÜƒæL
(%0.34) 18.73

É«≤jôaCG ÜôZ
(%6.28) 350.57
É«≤jôaCG ¥ô°T
(%4.43) 247.34
É«≤jôaCG ∫Éª°T
(%4.28) 239.24
É«≤jôaCG ÜƒæL
(%1.38) 77.13

966.90
507.18
366.79
354.11
208.80
199.11
196.96
181.40

É«°SBG ÜôZ
(%82.31) 4,598.60

156.49
140.05
128.78
110.79

É«≤jôaCG

93.54

É«°SBG

(%16.37) 914.28

85.68

(%83.63) 4,672.42

81.51
79.97
79.54

ح�سب الدولة والإقليم

74.33

)2012(

70.56
48.77

ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ

 اﻟﺪوﻟﺔ/ اﻻﻗﻠﻴﻢ

33.55

1,252,000,000

4,598,596,000

31.07

1,252,000,000

4,598,596,000

15,000,000

55,095,000

15,000,000

55,095,000

5,100,000

18,732,300

5,100,000

18,732,300

95,445,140

350,570,000

90,000,000

330,570,000

5,445,140

20,000,000

67,340,321

247,341,000

50,000,000

183,650,000

10,000,000

36,730,000

7,000,000

25,711,000

340,321

1,250,000

65,134,313

239,238,333

42,600,000

156,469,800

18,534,313

68,076,533

4,000,000

14,692,000

21,000,000

77,133,000

21,000,000

77,133,000

É«°SBG ÜôZ
¿OQC’G
≈£°SƒdG É«°SBG
¿Éà°Sõ«ZÒb
É«°SBG ÜƒæL
¿Éà°ùfÉ¨aCG
É«≤jôaCG ÜôZ
É«æ«Z
¿ƒ«dGÒ°S
á«bô°ûdG É«≤jôaCG
ÉjÎjQEG
É«Hƒ«KEG
»JƒÑ«L
∫Éeƒ°üd G
É«≤jôaCG ∫Éª°T
ô°üe
Üô¨ŸG
¢ùfƒJ
É«≤jôaCG ÜƒæL
ƒJƒ°ù«d

1,521,019,775

5,586,705,633

ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
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31.02
30.51
30.09
28.19
26.78
26.24
24.63
22.80
20.85
20.22
19.69
19.46
18.37
16.50
16.29
15.76
15.34
14.31

¿OQC’G
Ú£°ù∏a
¿Éà°ùfÉ¨aCG
¿Éà°ùcÉH
øª«dG
¿Éé«HQPCG
ÉjÎjQEG
É«fÉàjQƒe
Üô¨ŸG
øjôëÑdG
»°ShôdG OÉ–’G
¿GOƒ°ùdG
¿ÉæÑd
ájQƒ°S
ô°üe
∫Éeƒ°üdG
É«fGõæJ
É«fÉÑdCG
É«°ùfhófEG
π«°û«°S
¿Éà°ùNGRÉc
ôª≤dG QõL
óæ¡dG
¢ûjOÓ¨æH
»JƒÑ«L
ôFGõ÷G
Oƒ°SC’G πÑ÷G
∞jódÉe
ƒZƒJ
¢ùfƒJ
ôé«ædG
‹Ée
É«Hƒ«KEG
¥Gô©dG
É¨fƒJ
¿Éà°ùµ«LÉW
∫É¨æ°ùdG
GóæZhCG
¿Éà°ùµHRhCG
∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ
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القطاع الفرعي/ ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

أ فـر يـقـيـا

 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى قارة أفريقيا14 الشكل

)(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدة
)2012 ,(مليون درهم �إماراتي

تـنـمـويــــة

1,064.56

(%17.72) 223.26 áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(%17.53) 220.89 ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
(%12.82) 161.54 áë°üdG
(%8.73) 110.05 øjõîàdGh π≤ædG
(%8.07) 101.67 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
(%5.84) 73.54 º«∏©àdG
(%5.70) 71.81 á«YÉªàL’G äÉeóÿG
(%4.30) 54.14 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%2.36) 29.80 áYÉæ°üdG
(%0.92) 11.62 ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
(%0.26) 3.31 áYGQõdG
(%0.13) 1.69 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
(%0.07) 0.88 á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
(%0.03) 0.37 ä’É°üJE’G

%84.50

22.80

156.49

¢ùfƒJ

Üô¨ŸG

81.51

ô°üe

28.19

ôFGõ÷G

5.68

É«Ñ«d
181.40

É«fÉàjQƒe
ô°†NC’G ¢SCGôdG

20.85

20.22

∫É¨æ°ùdG

0.06

ôé«ædG

‹Ée

16.29

8.52

É«æ«Z
ƒ°SÉa Éæ«cQƒH 8.05
ÚæH
hÉ°ù«H É«æ«Z
êÉ©dG πMÉ°S
1.33
24.63
0.08
¿ƒ«dGÒ°S
ƒZƒJ
11.37
0.29
ÉfÉZ
ÉjÒÑ«d
0.13

0.83

ÉjÎjQEG

¿GOƒ°ùdG

OÉ°ûJ

14.15

É«ÑeÉZ

196.96

110.79

8.45

30.09

»JƒÑ«L

4.45

ÉjÒé«f
0.94

¿hÒeÉµdG

19.69

0.99

0.96

É«Hƒ«KEG

¿GOƒ°ùdG ÜƒæL

≈£°SƒdG É«≤jôaCG

15.76

GófGhQ GóæZhCG

0.08

¿ƒHÉZ

79.97

∫Éeƒ°üdG

7.88

É«æ«c

3.55

1.44

á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG

3.90

…ófhQƒH

79.54

48.77

É«fGõæJ

π«°û«°S
31.07

7.33

É«ÑeGR

(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbCG

1.22

0.06

…ƒHÉÑeR

إنــســانــيــة

59.48

(%1.74) 21.91 áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
(%1.68) 21.20 á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
(%0.93) 11.66 áë°üdG
(%0.26) 3.30 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%0.08) 1.04 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.03) 0.37 ≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

%10.78
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0.04

0.42

ô≤°ûZóe

É«Ñ«eÉf

0.36

¢Sƒ«°ûjQƒe

2.28

É«≤jôaCG ÜƒæL

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(%42.24) 532.22

135.84

≥«ÑeGRƒe

ح�سب اجلهة املانحة

%4.72

خـيــريــة

ôª≤dG QõL

0.03

(%7.50) 94.48 á«æjódG äBÉ°ûæŸG
(%2.17) 27.30 á«ª°SƒŸG èeGÈdG
(%0.73) 9.16 IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
(%0.39) 4.90 »æjódG º«∏©àdG

(%13.04) 164.34
(%12.55) 158.10
(%6.68) 84.19
(%6.54) 82.37
(%4.68) 59.02
(%2.63) 33.09
(%2.15) 27.04
(%1.90) 23.90
(%1.51) 18.98
(%1.36) 17.08
(%1.07) 13.49
(%1.03) 13.02
(%0.92) 11.55
(%0.53) 6.62
(%0.47) 5.93
(%0.37) 4.68
(%0.13) 1.69
(%0.13) 1.69
(%0.05) 0.62
(%0.01) 0.13
(%0.01) 0.08
(%0.01>) 0.04

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
(Qó°üe) πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d »ÑXƒHCG ácô°T
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
ÈdG QGO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
ájÒÿG »HO á«©ªL
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
ä’É°üJG ` ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
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°ù°SDƒe
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
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
OGôaC’Gh ¢UÉÿG ´É£≤dG
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

1,259.88 المجموع الكلي
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شمال أفريقيا

)(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

تـنـمـويــــة

361.56

(%29.67) 120.30 áë°üdG
(%21.36) 86.61 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
(%8.76) 35.52 á«YÉªàL’G äÉeóÿG
(%7.35) 29.80 áYÉæ°üdG
(%7.03) 28.52 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%6.46) 26.20 øjõîàdGh π≤ædG
(%3.62) 14.69 º«∏©àdG
(%2.73) 11.06 ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
(%1.13) 4.58 ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
(%0.82) 3.31 áYGQõdG
(%0.09) 0.37 ä’É°üJE’G
(%0.09) 0.36 á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
(%0.05) 0.21 áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(%0.01) 0.05 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

 مليون110.4(  مليون درهم �إماراتي405.5  م�ساعدات مدفوعة بقيمة2012 قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام
%32.2  ومتثل هذه امل�ساعدات ن�سبة، دول تقع يف �شمال �أفريقيا6 دوالر �أمريكي) ل�صالح �أن�شطة تنموية و�إن�سانية وخريية يف
65.1(  مليون درهم �إماراتي239.2  كما التزم �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي.من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة لقارة �أفريقيا
.مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات يف ثالثة دول
 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى شمال أفريقيا15 الشكل

1

أ فـر يـقـيـا

 ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

)2012 - 2010 ،(مليون درهم �إماراتي
2012

405.46

2011

637.62

2010

409.73

%89.17

ح�سب اجلهة املانحة

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(%38.91) 157.78

إنــســانــيــة

16.26

(%1.51) 6.12 áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
(%1.40) 5.68 á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
(%0.92) 3.74 áë°üdG
(%0.16) 0.67 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.01) 0.06 ≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

%4.01

(%17.02) 69.01
(%14.35) 58.18
(%13.50) 54.75
(%9.11) 36.92
(%1.92) 7.79
(%1.40) 5.67
(%1.10) 4.47
(%0.91) 3.67
(%0.59) 2.39
(%0.49) 2.00
(%0.40) 1.63
(%0.16) 0.63
(%0.12) 0.48
(%0.01) 0.05
(%0.01) 0.04

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
ÈdG QGO á«©ªL
ä’É°üJG ` ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
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
ájÒÿG »HO á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

ح�سب فئة امل�ساعدات

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

خـيــريــة

27.64

%6.82

37

2012 المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

(%76.88) 311.73 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%4.17) 16.92 á«æjódG äBÉ°ûæŸG
(%1.89) 7.65 á«ª°SƒŸG èeGÈdG
(%0.74) 3.02 IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
(%0.01) 0.06 »æjódG º«∏©àdG

(%20.23) 82.01 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%1.99) 8.05 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG
(%0.91) 3.67 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG

405.46 المجموع الكلي
36

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2012

32.6

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام

72

2011

12

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
1,450
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2012
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة معتدلة -
�إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2012
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم
عن املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة 3
معتدلة �إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،
تم تمويلها من قبل
وحدات سكنية في مدينة أصيلة بالمغربّ ،
صندوق أبوظبي للتنمية( .المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية)

2011

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2009

56

معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2005
90

ذكور

2011

أشخاص عاملون بالمجال الطبي يتلقون تدريبًا كجزء من “مشروع
تدريب الكوادر الطبية” في السودان بتمويل من جمعية دار البر.
(المصدر :جمعية دار البر)
إناث

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام � 2012إىل املغرب مت توجيه كافة امل�ساعدات املقدمة من ِقبل م�ؤ�س�سة �أحمد بن
م�ساعدات بقيمة  156.5مليون درهم �إماراتي ( 42.6مليون زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية �إىل املغرب ل�صالح
دوالر �أمريكي) .وميثل هذا املبلغ ارتفاع ًا بن�سبة  %32.2عن بناء م�ست�شفى �أحمد بن زايد �آل نهيان لعالج ال�سرطان يف
طنجة.
عام  ،2011ومبا يزيد عن �ضعفني ون�صف عن عام .2010
كما قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية مبلغ  15.5مليون درهم
مي�سر ل�صالح م�شروع بناء طريق
�إماراتي على �شكل قر�ض ّ
الشكل  16المساعدات المدفوعة
يربط ما بني مدينتي فا�س ووجدة ،بالإ�ضافة �إىل مبلغ 14.6
(مليون درهم �إماراتي)2012 - 2010 ،
مليون درهم �إماراتي مت تقدميها كقر�ض لبناء �سد يف مقاطعة
متقيت يف جنوبي �شرق املغرب بقدرة تخزينية حوايل  14مليون
2012
156.49
مرت مكعب من املياه .ومن املخطط �أن ي�سهم ال�سد يف دعم
2011
اقت�صاد الدولة من خالل توفري مياه لري منطقة الرا�شدية،
118.41
بالإ�ضافة �إىل توفري مياه ال�شرب الآمنة وحماية املنطقة من
2010
الفي�ضانات .14كما قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية كذلك مبلغ
59.88
 7.4مليون درهم �إماراتي للم�شروع ال�سكني احلايل يف مدينة
قدمت كل من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال �أ�صيلة.
الإن�سانية ،وم�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية ،و�صندوق �أبوظبي للتنمية مان�سبته  %96.1من وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ  3.2مليون درهم
�إجمايل امل�ساعدات املقدمة �إىل املغرب يف عام  .2012حيث �إماراتي ل�شحن وتوزيع  200طن من املواد الغذائية ،بالإ�ضافة
قدمت تلك اجلهات  58.2مليون درهم �إماراتي ،و 54.8مليون �إىل امل�ساهمة مببلغ  1.7مليون درهم �إماراتي كدعم لنحو 563
يتيم وعدد من ذوي االحتياجات اخلا�صة .وكذلك �ساهمت كل
درهم �إماراتي ،و 37.5مليون درهم �إماراتي على التوايل.
من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وهيئة �آل مكتوم اخلريية
وقدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية
منحة ل�صالح بناء م�ست�شفى ال�شيخ خليفة يف مدينة الدار مب�ساعدات �إجمالية بقيمة  0.8مليون درهم �إماراتي يف
البي�ضاء .وي�شتمل امل�ست�شفى الذي تبلغ م�ساحته  65,000الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية ،مت توجيه �أغلبها لتي�سري
مرت مربع على العديد من الوحدات التخ�ص�صية ،مثل ق�سم �أداء منا�سك احلج.
الطوارئ وغرف الرعاية املر ّكزة وحدات عالج مر�ض ال�سكري
وال�سرطان ،بالإ�ضافة �إىل التخ�ص�صات الباطنية و�أمرا�ض كما التزم �صندوق �أبوظبي للتنمية مببلغ  68.1مليون درهم
الن�ساء والتوليد ،كما يحتوي على �أق�سام لعالج احلروق ،وكذلك �إماراتي ( 18.5مليون دوالر �أمريكي) لبناء  101وحدة �سكنية
على مركز لتدريب املمر�ضات وخمترب مركزي ووحدات للعالج واملحط ـ ــة الطـريقـي ــة ب�أ�صيلـ ــة.
بالإ�شعاع وعيادات مب�ستوى خدمة متميزة 13.وعلى نحو م�شابه،

-

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية)
معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2005
-

ذكور

85

المغرب

38

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام

-

2011

2,940

28

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2012

35.0

السودان

إناث

-

قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بال�شراكة مع جمعية
الهالل الأحمر ال�سوداين ،بتطوير جممعي خدمات يف دارفور،
بقيمة  20.4مليون درهم �إماراتي .يتكون كل جم ّمع من م�سجد
ومركز طبي ومدر�سة وم�صادر للمياه ال�سطحية واجلوفية.

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات �إجمالية يف هذا
العام بقيمة  110.8مليون درهم �إماراتي ( 30.2مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح م�شاريع جرى تنفيذها يف ال�سودان .وبلغت
امل�ساعدات التنموية ن�سبة  %80من �إجمايل امل�ساعدات عام
 ،2012تركز �أغلبها على امل�شاريع ال�صناعية وتطوير للبنية
قدمت  9جهات مانحة �إماراتية مبلغ  15.2مليون درهم
التحتية ،والتي ح�صلت على ن�سبة .%45.3
�إماراتي للأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية لبناء و�صيانة
امل�ساجد وتوفري وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان الكرمي،
الشكل  17المساعدات المدفوعة 15وحلوم الأ�ضاحي واملالب�س يف الأعياد الدينية� ،إىل جانب دعم
الراغبني يف �أداء منا�سك احلج ،وتقدمي املنح النقدية للأ�سر
(مليون درهم �إماراتي )2012 - 2010 ,
الفقرية .ويف هذا ال�ش�أن ،كانت �أكرب اجلهات املانحة هي
جمعية دار الرب وجمعية ال�شارقة اخلريية وهيئة الهالل الأحمر
2012
110.79
الإماراتي وجمعية دبي اخلريية ،حيث قدمت كل من هيئة
2011
الهالل الأحمر الإماراتي وجمعية دار الرب م�ساعدات لدعم
146.41
وكفالة الأيتام بلغت  6.5مليون درهم �إماراتي و 5.4مليون
2010
213.40
درهم �إماراتي على التوايل لرعاية  14,734طفل.
وكان �صندوق �أبوظبي للتنمية �أكرب جهة مانحة يف ال�سودان،
حيث قدم  40.5مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروعني تنمويني
كبريين� .أولهما م�شروع تطوير �شركة �سكر النيل الأبي�ض بقيمة
 29.8مليون درهم �إماراتي ،ومن املتوقع �أن ينتج  150,000طن
من ال�سكر �سنوي ًا .كما �ساهم �صندوق �أبوظبي للتنمية يف دعم
م�شروع تعلية �سد الرو�صري�ص على النيل الأزرق ،الذي مت بنائه
يف عام  1966بغر�ض توفري مياه الري ،ويف عام  161971مت
�إ�ضافة حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة  280ميجاوات
بحد �أق�صى .و�سي�ساعد م�شروع تعلية ال�سد املتوقع �أن يكتمل يف
عام  2013يف متكني ال�سودان من ري ماليني الهكتارات من
الأرا�ضي الزراعية بالإ�ضافة �إىل توليد الطاقة الكهربائية.

وقد وا�صلت م�ؤ�س�سة دبي العطاء �شراكتها مع منظمة �إنقاذ
الطفولة ،من خالل تقدمي  3.7مليون درهم �إماراتي كدعم
مبادرة املدار�س ال�صحية امل�أمونة ال�شاملة لتوفري التعليم
والتعلم الف ّعال يف جمال التنمية ،والذي مت ت�صميمه خ�صي�ص ًا
من �أجل ال�سودان .بد�أ تطبيق الربنامج عام  2011ويهدف �إىل
حت�سني جودة التعليم يف املدار�س ورفع مهارات املدر�سني من
خالل تزويدهم بالتدريب وبناء وترميم الف�صول الدرا�سية،
وكان له ت�أثري ًا مبا�شر ًا على  54,916طفل .17و�شملت امل�شاريع
التعليمية الأخرى التي جرى تنفيذها يف ال�سودان تقدمي هيئة
�آل مكتوم اخلريية ملنحة بقيمة  3.2مليون درهم �إماراتي لإدارة
ميزانيات املدار�س ،بالإ�ضافة �إىل جانب العديد من املنح التي
قدمتها جمعية دار الرب وذلك لدفع رواتب املدر�سني ،بقيمة
 4.4مليون درهم �إماراتي.
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وبلغت قيمة مواد الإغاثة الطارئة املقدمة لل�سودان  7.3الفي�ضانات يف والية ك�سال ،بالإ�ضافة �إىل توفري الدعم املتوا�صل
مليون درهم �إماراتي مقدمة من  4جهات �إماراتية مانحة ،للأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا يف دارفور.
لتوفري الغذاء وم�ستلزمات الإيواء للأ�شخا�ص املت�ضررين من

دول في شمال
أفريقيا
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي توصل  20طن من األدوات المكتبية
والحقائب والمالبس المدرسية للهالل األحمر الليبي ،لصالح
الطالب النازحين خالل فترة النزاع في ليبيا.
(المصدر :وكالة أنباء اإلمارات)

قدمت اجلهات الإماراتية املانحة يف عام  2012م�ساعدات بقيمة  81.5مليون
درهم �إماراتي ( 22.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل م�صر ،وبقيمة  28.2مليون
درهم �إماراتي ( 7.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل اجلزائر ،وبقيمة  22.8مليون
درهم �إماراتي ( 6.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل تون�س ،وبقيمة  5.7مليون درهم
�إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي) �إىل ليبيا.

وهذا ميثل انخفا�ض ًا بن�سبة  %62.9عن ما مت تقدمية ل�صالح توفري مراكز و�أجهزة لغ�سيل الكلى ،بالإ�ضافة �إىل
لنف�س الدول يف عام  ،2011وارتفاع ًا بن�سبة  %1.3عن عام  3.8مليون درهم �إماراتي لتوفري مياه ال�شرب النظيفة للعديد
 .2010وميكن �أن ُيعزى هذا التباين �إىل االرتفاع الكبري يف من املناطق ،و 1.7مليون درهم �إماراتي لبناء قنوات الري.
امل�ساعدات املقدمة من الإمارات �إىل املنطقة خالل الأزمة
ويف اجلزائر قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية م�ساعدات بقيمة
الليبية عام .2011
 18.4مليون درهم �إماراتي لبناء �إ�سكان �شعبي ،وقدمت هيئة
�أكرث من ن�صف امل�ساعدات املمنوحة �إىل م�صر (� %51.9أو الهالل الأحمر الإماراتي  7.9مليون درهم �إماراتي لكفالة
 42.3مليون درهم �إماراتي) مت تقدميها من �صندوق �أبوظبي  10,123يتيم.
للتنمية ،الذي وا�صل دعمه مل�شاريع البناء منخف�ضة التكلفة،
مببلغ  29.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح بناء جم ّمع نا�صر ،يف تون�س قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية منحة بقيمة 11.0
ومبلغ  4.7مليون درهم �إماراتي ملدينة ال�شيخ زايد .كما قدم مليون درهم �إماراتي كم�ساعدة تقنية لدعم املجموعة العربية
ال�صندوق مبلغ  3.3مليون درهم �إماراتي لبناء قناة ال�شيخ للدميوقراطية الوطنية ،كما قدم �أي�ض ًا مبلغ  6.7مليون درهم
زايد ،والتي �سيتم من خاللها نقل املياه من نهر النيل �إىل �إماراتي عن قر�ض �سابق لبناء �سد �سراط ،بينما قدمت
�صحراء تو�شكى وال�ساحل ال�شمايل للأ�سكندرية .كما قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية منحة
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية دعم ًا بقيمة  3.4مليون درهم �إماراتي لتوفري �سيارات الإ�سعاف
�إ�ضافي ًا مل�شاريع الإ�سكان منخف�ض التكلفة ،حيث دفعت  4.6والأجهزة وامل�ستلزمات الطبية.
مليون درهم �إماراتي ل�صالح مدينة ال�شيخ خليفة ال�سكنية
لتكملة بناء  14,000وحدة �سكنية ,و�ساهمت مببلغ 1.8مليون وكانت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �أكرب جهة مانحة تقدم
درهم �إماراتي ل�صالح الربامج يف �شهر رم�ضان الكرمي ،م�ساعدات لليبيا حيث قدمت م�ساعدات بقيمة  5.2مليون
درهم �إماراتي لإغاثة املت�ضررين من الأزمة الليبية التي
ولتي�سري �أداء منا�سك احلج و�شحن وتوزيع التمور.
بد�أت عام � ،2011شملت �شحن وتوزيع  160طن من مواد
وقدمت جمعية دار الرب �إىل م�صر م�ساعدات بقيمة  16.1الإغاثة وتوفري طرود غذائية.
مليون درهم �إماراتي ,كان ن�صفها ( 8.0مليون درهم
�إماراتي) منح نقدية لكفالة  15,393يتيم ،بالإ�ضافة �إىل كما التزم �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي مبالغ ل�صالح
�إنفاق  6.1مليون درهم �إماراتي على الأعمال اخلريية م�شاريع تنموية يف �شمال �أفريقيا ،حيث خ�ص�ص 156.5
الدينية واالجتماعية والتي مت توجيه �أغلبها لبناء امل�ساجد .مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شروع الأزهر لتطوير البنية
وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي الغالبية العظمى من التحتية يف م�صر ،ومبلغ  68.1مليون درهم �إماراتي لبناء
م�ساعداتها �إىل م�صر ( 5.1مليون من �أ�صل  6.5مليون وحدات �سكنية وحمطة طريقية يف املغرب ،بالإ�ضافة �إىل
درهم �إماراتي) لكفالة  5,783يتيم و� 314شخ�ص من منحة بقيمة 14.7مليون درهم �إماراتي كم�ساعدة تقنية
ذوي االحتياجات اخلا�صة .و�ساهمت م�ؤ�س�سة الإمارات لدعم املجموعة العربية للدميوقراطية الوطنية.
لالت�صاالت – ات�صاالت مببلغ  2.3مليون درهم �إماراتي

وفد من هيئة الهالل األحمر اإلماراتي يقومون بتوزيع مواد اإلغاثة على ضحايا الفيضانات التي وقعت في
أغسطس  2012في كسال بالسودان( .المصدر :هيئة الهالل األحمر اإلماراتي)
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شرق أفريقيا

)(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

(%42.20) 219.55 áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(%13.59) 70.68 øjõîàdGh π≤ædG
(%8.52) 44.34 ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
(%6.35) 33.04 áë°üdG
(%4.40) 22.91 º«∏©àdG
(%4.19) 21.81 á«YÉªàL’G äÉeóÿG
(%2.90) 15.09 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%2.45) 12.75 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
(%0.19) 1.00 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
(%0.06) 0.34 á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

 مليون141.6(  مليون درهم �إماراتي520.3  م�ساعدات مدفوعة بقيمة2012 قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام
%41.3  ومتثل هذه امل�ساعدات ن�سبة، دولة يف �شرق �أفريقيا17 دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية يف
 مليون درهم247.3  والتزم �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي م�ساعدات بقيمة.من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة لقارة �أفريقيا
. مليون دوالر �أمريكي) �إىل م�شاريع يف �أربع دول67.3( �إماراتي
 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى شرق أفريقيا18 الشكل

2

أ فـر يـقـيـا

 ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

)2012 - 2010 , (مليون درهم �إماراتي
2012

تـنـمـويــــة

520.25

2011

441.51

194.29

2010

230.37

%84.86

ح�سب اجلهة املانحة

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(%67.98) 353.64

إنــســانــيــة
Humanitarian

38.00
135.84
%7.30

(2.62%) 13.63 áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
(2.47%) 12.86 á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
(1.52%) 7.92 áë°üdG
(0.62%) 3.22 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(0.04%) 0.20 ≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN
(0.03%) 0.18 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G

(%8.87) 46.13
(%5.46) 28.39
(%2.64) 13.71
(%2.15) 11.18
(%2.12) 11.03
(%1.83) 9.51
(%1.75) 9.08
(%1.55) 8.08
(%1.44) 7.50
(%1.37) 7.14
(%0.93) 4.84
(%0.88) 4.56
(%0.35) 1.81
(%0.24) 1.23
(%0.23) 1.20
(%0.19) 1.00
(%0.03) 0.13
(%0.01) 0.08

á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
ÈdG QGO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG 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
á«ª∏©dGh á«fÉ°ùfE’G ¿É«¡f ∫BG áØ«∏N øH ¿É£∏°S á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’G äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG

ح�سب فئة امل�ساعدات

%10.78

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

(%83.30) 433.37 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%12.94) 67.31 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG

Charity
خـيــريــة

59.48
40.74

%4.72
%7.83
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(%2.34) 12.19 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
(%4.58) 23.85 á«æjódG äBÉ°ûæŸG
(%1.68) 8.72 á«ª°SƒŸG èeGÈdG
(%0.82) 4.28 »æjódG º«∏©àdG
(%0.75) 3.88 IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO

(%0.71) 3.67 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG
(%0.59) 3.07 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%0.12) 0.64 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

520.25 المجموع الكلي
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العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2012

5.6

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2012

47.7

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام

61

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام

59

450

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2012
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة معتدلة 16
�إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

2011

2011

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2012
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة معتدلة 35
�إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي ومال اهلل مبارك العامري،
سفير اإلمارات بتنزانيا ،يضعان حجر األساس لطريق كيدهاوي-
يوفينزا في منطقة كيجوما .تم تمويل الطريق الذي يبلغ
طوله  130كم بواسطة صندوق أبوظبي للتنمية.
(المصدر :وكالة أنباء اإلمارات)

46

2011

محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالقرب من مدينة موساوا
بإريتريا ،بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.
(المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية)

570

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
68
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2010
معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2005

إريتريا

ذكور

40

196.96

2011
5.63

2010
13.67

معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2005
99

34

يف عام  ،2012حدثت زيادة كبرية يف امل�ساعدات الإماراتية
املقدمة �إىل �إريرتيا ،حيث قدمت خم�س جهات مانحة
م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت  197.0مليون درهم �إماراتي
( 53.6مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية وخريية،
وميثل هذا زيادة يف امل�ساعدات املدفوعة بن�سبة  15مرة مقارنة
وقدمت جمعيتي دار الرب والرحمة اخلريية م�ساعدات بقيمة
مب�ساعدات عام  ،2010وزيادة  30مرة مقارنة بعام .2011
 0.3مليون درهم �إماراتي و 0.2مليون درهم �إماراتي على
التوايل للأ�سر والأيتام ،حيث �ساهمت جمعية دار الرب يف
الرعاية ال�صحية والتعليم وتوفري املالب�س لعدد  161يتيم
الشكل  19المساعدات المدفوعة
و� 25أ�سرة ،وقدمت جمعية الرحمة اخلريية منح نقدية �شهرية
(مليون درهم �إماراتي)2012 - 2010 ،
للأيتام من �أجل تغطية تكاليف معي�شتهم وتعلميهم ورعايتهم
�صحي ًا.
2012

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
73
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2010
ذكور

إناث

يف �سداد م�ستحقات املجموعة البرتولية امل�ستقلة ،والتي ز ّودت
�إريرتيا بالوقود املطلوب لت�شغيل قطاع التجارة وال�صناعة .18
كما قدم ال�صندوق قرو�ض ًا �إ�ضافية بقيمة  12.7مليون درهم
�إماراتي ال�ستكمال العديد من م�شاريع تطوير البنية التحتية.

2011

تنزانيا

زادت امل�ساعدات الإماراتية املقدمة لتنزانيا خالل عام 2012
ب�أكرث من ال�ضعف عن عام  ،2011وبثالثة �أ�ضعاف عن عام
 ،2010حيث قدمت اجلهات الإماراتية املانحة م�ساعدات
قيمتها  79.5مليون درهم �إماراتي ( 21.7مليون دوالر

�أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية.

الشكل  20المساعدات المدفوعة

(مليون درهم �إماراتي)2012 - 2010 ،
2012
79.54

2011
32.68

كما قدم �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية
م�ساعدات ل�صالح م�شروع يهدف �إىل احلفاظ على �أنواع الطيور
املع ّر�ضة للخطر.

2010
25.85

ويرجع ال�سبب الرئي�سي لهذه الزيادة �إىل قيام �صندوق �أبوظبي

للتنمية بدفع قر�ض بقيمة  65.7مليون درهم �إماراتي (17.9

ويرجع ال�سبب يف هذه الزيادة الكبرية �إىل قيام �صندوق
�أبوظبي للتنمية بتقدمي قر�ض بقيمة  183.7مليون درهم
�إماراتي ( 50.0مليون دوالر �أمريكي) �إىل حكومة �إريرتيا.
و�سي�ساهم هذا القر�ض ،والذي مت منحه يف  6يونيو،2012

44

45

مليون دوالر �أمريكي) عبارة عن التزام �سابق حلكومة تنزانيا
لبناء طريق بطول  104كم ،كجزء من الطريق ال�سريع الرئي�سي
الذي يربط ما بني كيداهو ويوفينزا يف منطقة كيغوما ،لي�صل
اجلزء الغربي من البالد بالعا�صمة دار ال�سالم يف ال�شرق.
ومن املتوقع �أن ي�سهم هذا الطريق يف دفع االقت�صاد يف منطقة
كيغوما من خالل ربطها بالدول املجاورة مثل بوروندي ورواندا
وجمهورية الكونغو الدميوقراطية ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني
19
التوا�صل بني املدن املهمة داخل دولة تنزانيا.

إناث

98

عالوة على هذا� ،ساهمت �ست جهات مانحة �إماراتية مببلغ 9.2

مليون درهم �إماراتي للأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية.
كان �أكرب هذه امل�شاريع ما نفذته جمعية دار الرب مببلغ
مليون درهم �إماراتي ،حيث عملت مع اجلمعية اخلريية
الإ�سالمية من �أجل بناء و�صيانة امل�ساجد واملراكز الإ�سالمية
والآبار والف�صول الدرا�سية .ومت تقدمي مبلغ  0.7مليون درهم
�إماراتي املتبقية من قبل كل من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل
نهيان للأعمال الإن�سانية وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي
وجمعية ال�شارقة اخلريية وهيئة �آل مكتوم اخلريية وجمعية دبي
اخلريية على الربامج يف �شهر رم�ضان الكرمي ومو�سم احلج،
و�شحن وتوزيع امل�صحف ال�شريف.

8.5

كما قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وجمعية دار الرب
م�ساعدات بقيمة �إجمالية  1.2مليون درهم �إماراتي لكفالة
الأيتام ،من خالل توفري منح نقدية للم�ساعدة يف رعايتهم
ومبالغ نقدية لدور الأيتام.
و�شملت امل�ساعدات منحة بقيمة  0.8مليون درهم �إماراتي
مقدمة من هيئة �آل مكتوم اخلريية �إىل هيئة املدار�س والكليات
بتنزانيا ،ومبلغ  0.8مليون درهم �إماراتي لتوفري مواد غذائية
مقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي و م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية .بالإ�ضافة �إىل قيام
وزارة ال�صحة بتقدمي  0.6مليون درهم �إماراتي عرب منظمة
ال�صحة العاملية لتوفريحوايل مليوين حقنة �آمنة ت�ستخدم ملرة
واحدة ،للم�ساعدة يف منع انت�شار الأمرا�ض املعدية 20.كما قدم
�صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية ثالث
منح بقيمة �إجمالية بلغت  0.1مليون درهم �إماراتي ،كدعم
للم�شاريع الهادفة �إىل حماية الكائنات احلية املعر�ضة للخطر.
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دول في شرق
أفريقيا

أطباء يعاينون المرضى في مخيّم الهالل األحمر اإلماراتي
الطبي لمكافحة كف البصر في مقديشيو بالصومال،
بالتعاون مع جمعية المنهل الخيرية بالصومال.
(المصدر :هيئة الهالل األحمر اإلماراتي)

بلغ حجم امل�ساعدات الإماراتية �إىل ال�صومال يف عام 2012ما قيمته 80.0مليون درهم
�إماراتي ( 21.8مليون دوالر �أمريكي) ،و 48.8مليون درهم �إماراتي (13.3مليون دوالر
�أمريكي) �إىل �سي�شيل ،و 31.1مليون درهم �إماراتي �إىل جزر القمر( 8.5مليون دوالر
�أمريكي) ،و 30.1مليون درهم �إماراتي ( 8.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل جيبوتي ،و19.7
مليون درهم �إماراتي ( 5.4مليون دوالر �أمريكي) �إىل �إثيوبيا ،و 15.8مليون درهم
�إماراتي ( 4.3مليون دوالر �أمريكي) �إىل �أوغندا ،و 7.9مليون درهم �إماراتي (2.1
مليون دوالر �أمريكي) �إىل كينيا ،وما مقداره  3.9مليون درهم �إماراتي ( 1.1مليون
دوالر �أمريكي) �إىل بوروندي ،و 3.5مليون درهم �إماراتي ( 1.0مليون دوالر �أمريكي)
�إىل رواندا ،و 1.2مليون درهم �إماراتي ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) �إىل املوزمبيق.

ومتثل هذه زيادة بن�سبة  %58.7عن القيمة التي ح�صلت عليها
نف�س الدول يف عام  ،2011وزيادة بن�سبة  %27.2عن عام
.2010
ومت تخ�صي�ص الغالبية العظمى من امل�ساعدات املقدمة لهذه
الدول بقيمة  173.6مليون درهم �إماراتي ( %71.8من القيمة
الكلية) ل�صالح م�شاريع تنموية .كما قدم �صندوق �أبوظبي
للتنمية منحته الثانية بقيمة  44.3مليون درهم �إماراتي
مل�ساعدة �سي�شيل يف تلبية الطلب املتزايد على الطاقة ،عن طريق
ا�ستخدام تقنيات ال�ستغالل طاقة الرياح لتوليد  6ميجاواط من
الكهرباء بد ًال من املولدات التقليدية التي ت�ستخدم وقود الديزل
عايل التكلفة ،حيث و�ضع �صندوق �أبوظبي للتنمية و�شركة
�أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) يف مار�س  2012حجر
الأ�سا�س لهذا امل�شروع ،والذي من املتوقع �أن يوفر  %11.0من
القدرة الكهربائية جلزيرة ماهي ،والتي تعد اجلزيرة الرئي�سية
يف �سي�شيل ،وبالتايل تقليل واردات الوقود الأحفوري واحلد
من انبعاثات الغازات امل�سببة لظاهرة االحتبا�س احلراري.
و�ستتوىل هيئة املرافق العامة يف �سي�شيل ملكية امل�شروع وت�شغيل
21
و�صيانة حمطة توربينات الرياح مبجرد اكتمالها.

وقدمت دبي العطاء الدعم التعليمي يف منطقة الأمم
والقوميات وال�شعوب اجلنوبية يف �إثيوبيا ،حيث عملت على
تزويد املجتمعات امل�ستهدفة بربامج التعليم و�إمداد مياه
ال�شرب ومرافق ال�صرف ال�صحي والتثقيف ال�صحي وتطوير
البنية التحتية .و�سيتم تطبيق هذا الربنامج التجريبي يف 30
مدر�سة على مدى ثالث �سنوات ،بال�شراكة مع برنامج الأغذية
العاملي وم�ؤ�س�سة املتطوعني الهولندية واملركز الإثيوبي الإقليمي
للتعليم ،ومن املتوقع �أن ي�ستفيد منه  30,700طالب ًا .وقد قدمت
دبي العطاء مبلغ  4.8مليون درهم �إماراتي على املرحلة الأوىل
من امل�شروع ،والذي تقدّر قيمته الإجمالية بنحو  14.7مليون
درهم �إماراتي .والتزم �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي 20.8
مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�ست�شفى املعروف و مطار �أجنوان
الدويل يف جزر ال ُقمر.

وبلغت قيمة امل�ساعدات الإن�سانية  37.2مليون درهم �إماراتي
�أي ما يوازي  %15.4من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة �إىل
�سبعة دول يف �شرق �أفريقيا ،منها  23.8مليون درهم �إماراتي
مقدمة من م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
والإن�سانية وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف ال�صومال لتجهيز
�شحنتني لتوزيع  1.1مليون طن من املواد الغذائية واخليام
كما �شملت امل�شاريع التي جرى تنفيذها يف ال�صومال تقدمي منح وم�ستلزمات الإيواء على الأ�شخا�ص املت�ضررين من اجلفاف،
من �ست جهات مانحة �إماراتية لبناء �آبار ملياه ال�شرب بقيمة بالإ�ضافة �إىل توفري امل�ساعدات الطبية مل�ست�شفى فورالنيني يف
 13.1مليون درهم �إماراتي .ومت تقدمي م�ساعدات بقيمة  13.3مقدي�شيو ويف �إثيوبيا.
مليون درهم �إماراتي كمنح نقدية للأ�سر التي ترعى الأيتام،
بالإ�ضافة �إىل م�ساعدات بقيمة  7.4مليون درهم �إماراتي على التزم �صندوق �أبوظبي للتنمية مببلغ  36.7مليون درهم
م�شاريع الرعاية ال�صحية ،من بينها خم ّيم نور دبي لعالج �إماراتي من �أجل حتديث طريق بطول  80كم يربط ما بني
�أمرا�ض العيون يف مقدي�شو ،والذي مت من خالله �إجراء “ 4,888جيدو وفين�شا ليمليم وبرييها” يف �إثيوبيا ،وهو ما �سي�سهل نقل
عملية فح�ص و 414عملية جراحية ،بالإ�ضافة �إىل توزيع الأدوية ال�سكر من املزارع املحلية املوجودة باملنطقة ،وكذلك امل�ساعدة
و 250نظارة طبية .عالوة على هذا ،مت �إنفاق  4.2مليون درهم يف �إن�شاء مزارع جديدة لزراعة ق�صب ال�سكر 22.كما التزم
�إماراتي لرعاية املدر�سني ودعم الربامج التعليمية .وقدمت ال�صندوق بتقدمي م�ساعدات بقيمة  25.7مليون درهم �إماراتي
حكومة الإمارات م�ساعدات بقيمة  3.7مليون درهم �إماراتي لدعم امليزانية الت�شغيلية لوزارة املالية بجيبوتي ،ومبلغ 1.3
ل�صالح امل�شاريع التي تنفذها منظمة التعاون الإ�سالمي يف مليون درهم �إماراتي لإجراء درا�سة جدوى مل�شاريع ال�سدود
التي �سيتم �إن�شا�ؤها يف ال�صومال.
ال�صومال.
كما �ساهمت هيئة �آل مكتوم اخلريية مببلغ  7.1مليون درهم
�إماراتي ل�صالح امليزانية ال�سنوية للم�ؤ�س�سات التعليمية يف
ورواندا واملوزمبيق وجزر القمر وال�صومال وكينيا و�أوغندا.

46

صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية يساهم في حماية أسماك كردينال بانجاي
المعرضة لالنقراض ومواطنها الطبيعية في إندونيسيا.
(المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية)
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غرب أفريقيا

)(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

(%55.01) 171.98 ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
(%9.40) 29.39 º«∏©àdG
(%4.21) 13.17 øjõîàdGh π≤ædG
(%4.21) 13.15 á«YÉªàL’G äÉeóÿG
(%3.05) 9.54 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%2.44) 7.62 áë°üdG
(%0.74) 2.32 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
(%0.21) 0.67 áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(%0.18) 0.56 ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
(%0.10) 0.31 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
(%0.06) 0.18 á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

 مليون دوالر85.1(  مليون درهم �إماراتي312.7  قدمت اجلهات املانحة الإماراتية م�ساعدات مدفوعة بقيمة2012 خالل عام
 من%24.8  ومتثل هذه امل�ساعدات ن�سبة، دولة تقع يف غرب �أفريقيا16 �أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية يف
 مليون95.4(  مليون درهم �إماراتي350.6  والتزم �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي.�إجمايل امل�ساعدات املقدمة لقارة �أفريقيا
.دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات يف دولتني
 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى غرب أفريقيا21 الشكل

2

أ فـر يـقـيـا

 ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

)2012 - 2010 ،(مليون درهم �إماراتي
2012

تـنـمـويــــة

312.65

248.87

2011

110.55

2010

%79.60

71.51

ح�سب اجلهة املانحة

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(%52.56) 164.34

إنــســانــيــة
Humanitarian

3.81
135.84
%1.22

(%0.77) 2.42 á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
(%0.35) 1.11 áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
(%0.06) 0.20 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.03) 0.08 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(%14.83) 46.38
(%6.65) 20.80
(%5.37) 6.79
(%5.19) 16.22
(%5.08) 15.87
(%3.13) 9.80
(%1.89) 5.90
(%1.80) 5.63
(%1.55) 4.85
(%0.57) 1.79
(%0.40) 1.26
(%0.34) 1.07
(%0.26) 0.82
(%0.14) 0.45
(%0.10) 0.31
(%0.08) 0.24
(%0.04) 0.12

(Qó°üe) πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d »ÑXƒHCG ácô°T
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
ÈdG QGO á«©ªL
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
ä’É°üJG ` ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
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
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL

ح�سب فئة امل�ساعدات

%10.78

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

(%68.23) 213.32 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

Charity
خـيــريــة

59.48
59.97
%4.72

%19.18
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(%25.39) 79.40 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%16.30) 50.96 á«æjódG äBÉ°ûæŸG
(%2.04) 6.36 á«ª°SƒŸG èeGÈdG
(%0.68) 2.13 IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
(%0.17) 0.52 »æjódG º«∏©àdG

(%3.15) 9.83 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%2.06) 6.44 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
(%1.17) 3.66 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

312.65 المجموع الكلي
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3.6

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام

59

2011

دول في غرب
أفريقيا

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2012
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة معتدلة 20
�إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

1,110

محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في نواكشوط بموريتانيا،
والتي تنتج  %10من احتياجات موريتانيا من الطاقة .بتمويل
من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ،وهي تعتبر أكبر
محطة للطاقة الشمسية على مستوى قارة أفريقيا.
(المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”)

2011

76

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2010

58

معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2011
73

ذكور

طبيب يفحص أحد المرضى بمخيّم العيون الذي تديره مؤسسة
نور دبي في أتاكبام ،توغو( .المصدر :مؤسسة نور دبي)
إناث

77

موريتانيا

ارتفع حجم امل�ساعدات الإماراتية �إىل موريتانيا يف عام  2012ويعترب هذا امل�شروع �أول مرفق للطاقة ال�شم�سية ب�إنتاجية عالية
لأكرث من ع�شرة �أ�ضعاف مقارن ًة مبا مت تقدميه يف عام  ،2011يف موريتانيا ،والتي تواجه حالي ًا عجز ًا �شديد ًا يف �إمدادات
وب�أكرث من ع�شرين �ضعف عن ما مت تقدميه يف عام  ،2010الطاقة وتعتمد على املولدات التي تعمل بوقود الديزل لت�شغيل
حيث بلغت قيمتها  181.4مليون درهم �إماراتي ( 49.4مليون �شبكتها الكهربائية التي تبلغ قدرتها  144ميجاوات فقط.
وقد مت بناء حمطة �إنتاج الطاقة ال�شم�سية بجوار اجلامعة يف
دوالر �أمريكي).
نواك�شوط ،حيث �ستكون مبثابة خمترب علمي لتطوير و�إنتاج
الطاقة ال�شم�سية .ومبجرد اكتمال الإن�شاء� ،ست�ؤول ملكيتها �إىل
ال�شركة املوريتانية للكهرباء ،وهي اجلهة احلكومية امل�س�ؤولة
الشكل  22المساعدات المدفوعة
عن الكهرباء يف موريتانيا ،والتي �ستتوىل مهمة ت�شغيل املحطة.

(مليون درهم �إماراتي)2012 - 2010 ،
2012

181.40

2011
14.92

2010
8.33

وكان �أكرب هذه امل�ساعدات منحة من �شركة �أبوظبي لطاقة
امل�ستقبل (م�صدر) بقيمة  164.3مليون درهم �إماراتي
( 44.7مليون دوالر �أمريكي) من �أجل ان�شاء حمطة ال�شيخ
زايد لتوليد الطاقة ال�شم�سية ب�سعة قدرها  15ميجاوات
يف العا�صمة نواك�شوط .يهدف امل�شروع �إىل حت�سني البنية
التحتية االقت�صادية للدولة ويركز على تطوير م�صادر طاقة
نظيفة ومتجددة ،ومن املتوقع �أن ي�سهم هذا امل�شروع يف تلبية
احتياجات موريتانيا املتزايدة من الطاقة من خالل زيادة
قدرة الدولة احلالية على توليد الطاقة الكهربائية مبقدار
 23.%10ويعك�س امل�شروع مدى دعم �شركة م�صدر ملبادرة الأمم
املتحدة “طاقة م�ستدامة للجميع” ،وهي مبادرة عاملية تهدف
�إىل �ضمان ح�صول اجلميع على خدمات الطاقة احلديثة،
و ُم�ضاعفة املعدل العاملي لتح�سني اال�ستخدام الف ّعال للطاقة
و ُم�ضاعفة ن�صيب الفرد من الطاقة املتجددة.
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وقد مت توجيه الغالبية العظمى من امل�ساعدات املقدمة من
جمعية دار الرب بقيمة  7.2مليون درهم �إماراتي �إىل الأعمال
اخلريية الدينية واالجتماعية ،حيث �أنفقت اجلمعية مبلغ 5.9
مليون درهم �إماراتي على بناء امل�ساجد و�إ�صالح �أكرث من
 100م�سجد ومرفق لل�صرف ال�صحي ،بال�شراكة مع معهد دار
احلديث الإ�سالمي ،كما وزعت ن�سخ من امل�صحف ال�شريف
والطعام واملالب�س يف الأعياد الدينية ،بالإ�ضافة �إىل وجبات
الإفطار يف �شهر رم�ضان الكرمي.
عالوة على ما �سبق ،قدمت اجلهات املانحة دعم ًا للأيتام على
�شكل منح نقدية للأ�سر التي ترعاهم .حيث قدمت جمعية دار
الرب  1.1مليون درهم �إماراتي لرعاية �أكرث من  1,500طفل
يتيم ،بينما �أنفقت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ 2.0
مليون درهم �إماراتي لدعم �أكرث من  3,300طفل يتيم ،و�أنفقت
جمعية الرحمة اخلريية  0.1مليون درهم �إماراتي على الن�شاط
ذاته.
كما قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية وجمعية دار الرب
للأعمال اخلريية مواد �إغاثة طارئة بقيمة  2.2مليون درهم
�إماراتي للأ�شخا�ص املت�ضررين من اجلفاف والالجئني املاليني
يف موريتانيا ،كما مت �شحن وتوزيع  50طن من املواد الغذائية
وحفر �آبار املياه بال�شراكة مع جمعية الوفاء اخلريية.

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية خالل عام  2012م�ساعدات بقيمة  24.6مليون
درهم �إماراتي ( 6.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل توغو ،و 20.9مليون درهم �إماراتي
( 5.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل النيجر ،و 20.2مليون درهم �إماراتي (5.5
مليون دوالر �أمريكي) �إىل مايل ،و 16.3مليون درهم �إماراتي ( 4.4مليون دوالر
�أمريكي) �إىل ال�سنغال ،و 14.2مليون درهم �إماراتي ( 3.9مليون دوالر �أمريكي)
�إىل بوركينا فا�سو ،و 11.4مليون درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر �أمريكي) �إىل
غانا ،و 8.5مليون درهم �إماراتي ( 2.3مليون دوالر �أمريكي) �إىل غامبيا ،و8.1
مليون درهم �إماراتي ( 2.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل بنني ،و 4.4مليون درهم
�إماراتي ( 1.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل نيجرييا ،و 1.3مليون درهم �إماراتي
( 0.4مليون دوالر امريكي) �إىل �سرياليون.

ومتثل هذه امل�ساعدات زيادة بن�سبة  %36.3مقارنة بامل�ساعدات
املقدمة لنف�س الدول خالل عام  ،2011وزيادة بن�سبة %139.5
عن ما مت تقدميه يف عام .2010

والنيجر ( 2.2مليون درهم �إماراتي) ،حيث مت �إنفاق اجلزء
الأكرب من هذه امل�ساعدات على املراكز الدينية .وعلى نحو
م�شابه ،مت �إنفاق اجلزء الأكرب من امل�ساعدات التي قدمتها
كل من جمعية دار الرب وجمعية دبي اخلريية بقيمة  9.6مليون
درهم �إماراتي و 9.1مليون درهم �إماراتي على التوايل ،على
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية ،مثل بناء و�صيانة
امل�ساجد والآبار ،وتوفري الدعم املايل للأ�سر الفقرية والغذاء
واملالب�س يف الأعياد الدينية.

وكانت هيئة الهالل الأحمر �أكرب جهة مانحة تقدم م�ساعدات
لهذه املنطقة ،حيث قدمت  40.9مليون درهم �إماراتي ،مت
توجيه �أغلبها لبناء و�إ�صالح امل�ساجد� ،إىل جانب دفع مبلغ 7.3
مليون درهم �إماراتي �إ�ضايف يف �شكل منح نقدية لرعاية حوايل
 9،116يتيم .ومت تنفيذ �أكرب هذه امل�شاريع يف النيجر وتوغو
حيث قدمت م�ساعدات بقيمة  12.1مليون درهم �إماراتي و 7.8و�أقامت جمعية نور دبي خم ّيم لعالج �أمرا�ض العيون ملدة � 8أيام
مليون درهم �إماراتي على التوايل �إىل الأعمال اخلريية الدينية يف �أتاكبام ،خام�س �أكرب مدينة يف توغو من حيث عدد ال�سكان،
بتكلفة بلغت  5.9مليون درهم �إماراتي .وقام الأطباء املخت�صون
واالجتماعية.
يف املخيم بفح�ص � 6,893أ�شخا�ص يعانون من �أمرا�ض العيون،
كما توىل �صندوق �أبوظبي للتنمية تنفيذ  3م�شاريع رئي�سية يف و�إجراء  345عملية جراحية وتوزيع الأدوية و 1,150نظارة
املنطقة ،مقدم ًا قرو�ض ًا بلغت قيمتها  7.6مليون درهم �إماراتي طبية 24.و ُيعد هذا املخ ّيم الأول بني �أربع خم ّيمات يدعمها �سمو
حلكومة بوركينا فا�سو لزيادة ال�سعة التخزينية ل�سد �سمينديني ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
من � 550إىل  1,050مليون مرت مكعب من املياه ،ومبلغ  7.4وزير �ش�ؤون الرئا�سة لدولة الإمارات العربية املتحدة ،وحرمه
مليون درهم �إماراتي لبناء طريق بني ماندينابا و�سوما يف �سمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�سة
غامبيا ،ومبلغ  5.7مليون درهم �إماراتي لتعبيد طريق بطول م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة.
 79كم يربط ما بني مدن ندايل وبريو ونيكي و�سيكاندو على
كما دع ّمت م�ؤ�س�سة �آل مكتوم اخلريية م�شاريع التعليم يف
طول احلدود النيجريية.
ثمان دول يف خمتلف �أنحاء غرب �أفريقيا ،حيث وفرت دعماً
ودعمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء برامج توفري املياه وال�صرف مليزانية املدار�س ورواتب للمدر�سني بقيمة  4.5مليون درهم
ال�صحي والنظافة ال�صحية يف مدار�س يف كل من مايل �إماراتي .كما مت متويل العديد من امل�شاريع من م�ؤ�س�سة
و�سرياليون ا�ستفاد منها  267,687طفل ،حيث قدمت  14.8الإمارات لالت�صاالت – ات�صاالت يف توغو بقيمة  2.0مليون
مليون درهم �إماراتي و 1.0مليون درهم �إماراتي على التوايل درهم �إماراتي وبنني بقيمة  0.8مليون درهم �إماراتي و نيجرييا
للم�ساعدة يف احلد من انت�شار الأمرا�ض وحت�سني معدالت بقيمة  2.8مليون درهم اماراتي كجزء من برنامج امل�س�ؤولية
املجتمعية لل�شركة .ومت توجيه غالبية هذه امل�ساعدات بقيمة
الت�سجيل واحل�ضور والتح�صيل الدرا�سي للطالب.
ربع
 4.6مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شاريع التعليم ،مثل الت ّ
وجرى تنفيذ �أكرب الربامج يف تلك املنطقة التي �ساهمت فيها ب�أجهزة الكمبيوتر والأدوات املدر�سية وبناء الف�صول الدرا�سية.
جمعية ال�شارقة اخلريية يف كل من بوركينا فا�سو (بتكلفة 5.6
مليون درهم �إماراتي) ،وال�سنغال ( 4.9مليون درهم �إماراتي),
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الــمــقـــال

األول

إزالة األلغام
في أفغانستان

تعترب دولة الإمارات من �أهم امل�ساهمني يف برنامج مكافحة الألغام ب�أفغان�ستان خالل عام  ،2012وهو عبارة عن جمموعة من املنظمات القائمة على
التنفيذ والتي تك ّون مع ًا �إحدى �أكرب برامج مكافحة الألغام الأر�ضية على م�ستوى العامل.
تظل �أفغان�ستان واحدة من �أكرث الدول يف العامل ت�أثر ًا ومعانا ًة من الألغام الأر�ضية وخملفات احلروب من املتفجرات ،وعلى مدى عقود من احلروب
وال�صراعات امل�سلحة كان يتم ا�ستخدام الألغام الأر�ضية ،الهجومية والدفاعية ،ب�إلقائها من طائرات الهليكوبرت لإعاقة حتركات القوات املعادية ،وكان
يتم و�ضعها يف القرى و�أنظمة الري و�أرا�ضي املزارعني لإخالء املناطق الرئي�سة من ال�سكان ،بالإ�ضافة ملدها كعوازل وموانع حول املن�ش�آت الع�سكرية
ومباين االت�صاالت.
وكانت الغالبية العظمى ل�ضحايا الألغام وخملفات احلروب من املتفجرات لي�سوا من املقاتلني ،ولكن من الأفغان املدنيني ،الذين يعي�ش مئات الآالف
منهم يف املناطق املزروع بها �ألغام �أر�ضية .ويف عام ّ ،2012مت ت�سجيل مقتل �أو �إ�صابة حوايل  30مدني ًا يف املتو�سط �شهري ًا نتيجة انفجار الألغام .وتظل
الألغام الأر�ضية وخملفات احلروب من املتفجرات من العقبات الهائلة التي تقف يف �سبيل الزراعة ،وذلك يف دولة يعمل  %70من القوى العاملة بها يف
الأن�شطة الزراعية .وت�ؤدي هذه اخل�سائر يف م�ساحة الأرا�ضي املنتجة �إىل تر�سيخ عدم اال�ستقرار يف املجتمعات و�شيوع الفقر ،كما تقف كحجر عرثة يف
�سبيل التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
وبد�أ تنفيذ امل�شروع الإماراتي لإزالة الألغام يف مقاطعة قندهار ب�أفغان�ستان يف �سبتمرب  2011بوا�سطة متعهد جتاري ّمت اختياره من ِقبل دولة الإمارات
على �أ�سا�س التكلفة واخلربة ،حيث ّمت ر�صد م�ساعدات �إجمالية بقيمة  94.7مليون درهم �إماراتي ( 25.8مليون دوالر �أمريكي)ّ ،مت �إنفاق  42.7مليون
درهم �إماراتي منها خالل عام  .2012كما ّمت حتقيق تن�سيق كامل مع برنامج مكافحة الألغام يف �أفغان�ستان من خالل تقدمي م�ساعدات �إماراتية �إ�ضافية
بقيمة  7.3مليون درهم �إماراتي ( 2.0مليون دوالر �أمريكي) ّمت منحها ملركز تن�سيق الإجراءات املتعلقة بالألغام التابع للأمم املتحدة يف �أفغان�ستان،
وقد عملت دائرة مكافحة الألغام التابعة حلكومة �أفغان�ستان بالتعاون مع دائرة الإجراءات املتعلقة بالألغام الأر�ضية التابعة للأمم املتحدة مع ًا ب�ش�أن
جميع �إجراءات التن�سيق والتخطيط وترتيب الأولويات و�ضمان اجلودة .كما يتواجد اثنان من ممثلي دولة الإمارات يف مركز تن�سيق الإجراءات املتعلقة
بالألغام التابع للأمم املتحدة يف �أفغان�ستان .ومن املخطط �أن يتم االنتهاء من امل�شروع الإماراتي لإزالة الألغام يف �أكتوبر .2013
وقد ّمت حتقيق نتائج هائلة ومبهرة يف هذا امل�شروع على مدى عام  ،2012يف واحدة من �أكرث املناطق خطورة و�صعوبة يف التعامل ب�أفغان�ستان .ومن
منظور جمتمعي ،ي�ستخدم امل�شروع عدد ًا من �أ�ساليب �إزالة الألغام كما ّمت من خالله ن�شر �أنواع متعددة من الفرق ،كفريق �إزالة الألغام يدوي ًا ،وفريق
الإزالة امليكانيكية ،وفريق ي�ستخدم كالب مد ّربة خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض ،بالإ�ضافة �إىل فرق امل�سح والتخل�ص من الذخرية املتفجرة .كما ّمت �إيجاد
حوايل  900فر�صة عمل لأفراد من املجتمع املحلي بقندهار� ،أغلبهم من املزارعني والرعاة الذين �سيلم�سون ب�أنف�سهم الفائدة املبا�شرة لعملهم يف �إزالة
الألغام بعد االنتهاء من نزع الألغام من تلك الأرا�ضي.
وقد ّمت حتديد مواقع وم�سح نحو  278حقل �ألغام ،و ّمت �إزالة الألغام من حوايل  100منها ،ما نتج عنه تخلي�ص  24كيلومرت مربع من الأرا�ضي من الألغام
ومنحها للمجتمعات ال�ستغاللها يف �أن�شطة الزراعة وخلق فر�ص للعمل .وخالل عملية �إزالة الألغامّ ،مت تدمري حوايل  283لغم �أر�ضي وما يزيد عن
 10,000قطعة من خملفات احلروب املتفجرة .ومت �إجراء �أكرث من  600فح�ص ل�ضمان اجلودة ،مبعدل جناح ي�صل لأكرث من .%90
ومن املتوقع �أن ي�ستفيد يف نهاية امل�شروع الإماراتي نحو � 45,000شخ�ص ،عالوة على �إمكانية ا�ستعادة �أو �إعادة بناء الطرق واملدار�س والعيادات وقنوات
الري واملزارع والعديد من مرافق البنية التحتية الأخرى جمدد ًا .ومن املتوقع �أن ي�صل �إجمايل الدخل ال�سنوي الإ�ضايف من املناطق التي ّمت �إخال�ؤها
من الألغام �إىل  18.4مليون درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر �أمريكي) ،وهو ما �سيكون مبثابة م�ساهمة هائلة من �أجل احلد من الفقر .وبف�ضل �سخاء
وعطاء دولة الإمارات ،فقد �أ�صبحت بع�ض املجتمعات الأكرث فقر ًا يف �أفغان�ستان الآن قادرة على تربية املا�شية وزراعة املحا�صيل ب�أمان ،و�أ�صبح الأطفال
قادرون على اللعب وال�سري للذهاب �إىل املدار�س دون خوف ،و�أ�صبح يف الإمكان الآن ال�شروع يف تنفيذ م�شروعات البنية التحتية احليوية لبناء الطرق
و�أنظمة الري.
وبالن�سبة لأفغان�ستان ب�شكل عام ،فال يزال هناك الكثري مما يجب القيام به للو�صول �إىل دولة خالية من تهديدات وخماطر الألغام الأر�ضية وخملفات
احلروب من املتفجرات ،ولكن رمبا كانت نهاية كل هذه امل�شكالت و�شيكة .ويف دي�سمرب � ،2012أر�سلت �أفغان�ستان طلب ًا للدول الأع�ضاء يف معاهدة حظر
الألغام امل�ضادة للأفراد (اتفاقية �أوتاوا) لتمديد املهلة النهائية ،التي يجب بحلولها انتهاء عمليات التخل�ص من جميع الألغام امل�ضادة للأفراد من جميع
�أرا�ضي �أفغان�ستان ،ملدة � 10سنوات .وت�ض ّمن الطلب خطة عمل متتد ملدة � 10سنوات ،تبد�أ يف �أبريل  ،2013لتكون الدولة خالية من الألغام يف مار�س
 .2023ويعود الف�ضل يف متكن حكومة �أفغان�ستان من حتقيق هذه النتيجة الإيجابية �إىل ال�شركاء ،مثل دولة الإمارات ،والتي خطت بخطى وا�سعة من
�أجل حتقيق التعاون والتفاهم وتقدمي امل�ساعدات.
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أحد العاملين بنزع األلغام يبحث عن قنابل غير منفجرة في منطقة قندهار بأفغانستان.
(المصدر :لجنة المساعدات اإلنسانية واإلنمائية بأفغانستان)
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 ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

آ سـيـا

 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى قارة آسيا23 الشكل

)(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات
)2012 ،(مليون درهم �إماراتي

تـنـمـويــــة

2,773.13

(%39.72) 1,286.81
(%10.94) 354.30
(%8.58) 277.91
(%7.00) 226.75
(%6.27) 203.12
(%5.41) 175.22
(%4.78) 154.75
(%1.11) 36.07
(%1.09) 35.38
(%0.40) 12.81
(%0.21) 6.71
(%0.08) 2.52
(%0.02) 0.79
(%0.01>) 0.01

33.55

¿Éà°ùNGRÉc
É«LQƒL

15.34

¿Éà°ùµHRhCG
199.11
¿Éé«HQPCG
0.28
3.15
¿Éà°ùfÉªcôJ
É«æ«eQCG
É«côJ
366.79
¿Éà°ùfÉ¨aCG
19.46
0.34
¥Gô©dG
140.05
øjôëÑdG ¿GôjEG
1.75
5.01
âjƒµdG
ájOƒ©°ùdG
4.32
ô£b
0.04

5.46

0.18

0.09

¿ÉHÉ«dG

16.50

0.15

¿Éà°ùµ«LÉW

3.74

Ú°üdG

∫ÉÑ«f
354.11

¿Éà°ùcÉH

0.91
30.51

31.02

¢ûjOÓ¨æH

óæ¡dG

2.34
208.8

É«dƒ¨æe

¿Éà°Sõ«ZÒb

¿ÉªY

h’

11.37

QÉ‰É«e

øª«dG

0.07
1.61

óæ∏jÉJ

%85.59

12.98
26.24

∞jódÉe

Éµf’ …ô°S

ÚÑ∏ØdG

ΩÉæà«a

3.86
3.16

10.13

ÉjOƒÑªc
Éjõ«dÉe

…ÉfhôH
0.05

2.42

1.07

(É«°SBG) IOó©àe º«dÉbCG
¿ÉæÑd

93.54

70.56

É«°ùfhófEG

85.68

ájQƒ°S

19.46

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

¿OQC’G
507.18

966.90

Ú£°ù∏a

إنــســانــيــة

275.35

(%4.82) 156.19 á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
(%1.54) 49.97 áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
(%1.32) 42.66 ΩÉ¨dC’G áëaÉµe
(%0.36) 11.76 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.26) 8.33 ≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN
(%0.13) 4.11 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%0.07) 2.33 áë°üdG

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

%8.50

خـيــريــة

191.35

%5.91

55

2012 المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ح�سب اجلهة املانحة

(%53.56) 1,735.32

(%3.76) 121.67 á«æjódG äBÉ°ûæŸG
(%1.56) 50.69 á«ª°SƒŸG èeGÈdG
(%0.52) 16.88 IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO
(%0.07) 2.11 »æjódG º«∏©àdG

(%19.86) 643.34
(%8.50) 275.37
(%7.76) 251.45
(%1.76) 56.94
(%1.61) 52.10
(%0.94) 30.51
(%0.87) 28.23
(%0.85) 27.54
(%0.75) 24.21
(%0.68) 22.13
(%0.65) 21.11
(%0.59) 19.08
(%0.55) 17.94
(%0.34) 11.10
(%0.34) 10.96
(%0.16) 5.22
(%0.09) 2.89
(%0.08) 2.52
(%0.05) 1.76
(%0.01>) 0.11

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
(Qó°üe) πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d »ÑXƒHCG ácô°T
ÈdG QGO á«©ªL
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
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
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
OGôaC’Gh ¢UÉÿG ´É£≤dG
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
ä’É°üJG ` ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

3,239.83 المجموع الكلي
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غرب آسيا

)(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

(%57.15) 1,281.83
(%13.15) 294.82
(%5.96) 133.58
(%5.73) 128.56
(%2.38) 53.41
(%1.58) 35.52
(%1.58) 35.38
(%0.86) 19.27
(%0.73) 16.41
(%0.57) 12.70
(%0.03) 0.60
(%0.01>) 0.11

) مليون دوالر �أمريكي610.6(  مليار درهم �إماراتي2.24  بلغت قيمة امل�ساعدات الإماراتية املدفوعة لغرب �آ�سيا2012 يف عام
 والتزم. من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة لقارة �آ�سيا%69.2  ومتثل ن�سبة، دولة15 ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية يف
. مليار دوالر �أمريكي) �إىل الأردن1.25( مليار درهم �إماراتي4.60 �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي م�ساعدات بقيمة

1

آ سـيـا

 ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى غرب آسيا24 الشكل

)2012 - 2010 ،(مليون درهم �إماراتي
2012

تـنـمـويــــة

2,242.81

2,012.20

2011

5,189.84

2010

1,014.42

%89.72

ح�سب اجلهة املانحة

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(%62.73) 1,407.01

إنــســانــيــة

(%5.23) 117.38 á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
(%1.81) 40.49 áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
(%0.42) 9.34 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.36) 8.18 ≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN
(%0.05) 1.15 áë°üdG

176.54

%7.87

(%18.17) 407.41
(%9.21) 206.64
(%5.40) 121.14
(%1.20) 26.92
(%0.75) 16.81
(%0.47) 10.56
(%0.36) 8.07
(%0.33) 7.35
(%0.32) 7.18
(%0.27) 6.10
(%0.24) 5.40
(%0.22) 5.02
(%0.14) 3.05
(%0.09) 2.02
(%0.08) 1.83
(%0.01) 0.16
(%0.01>) 0.11
(%0.01>) 0.01

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
ÈdG QGO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
OGôaC’Gh ¢UÉÿG ´É£≤dG
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
ájÒÿG »HO á«©ªL
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd äGQÉeE’G ¿GÒW á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

ح�سب فئة امل�ساعدات

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(%49.09) 1,100.94 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%32.87) 737.14 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%16.92) 379.40 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

خـيــريــة

54.07

%2.41

57

2012 المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

(%0.75) 16.76 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%1.31) 29.32
(%0.54) 12.11
(%0.54) 12.05
(%0.03) 0.59

(%0.38) 8.57 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

2,242.81 المجموع الكلي
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العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2012

25.6

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام

64

2011

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2011
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة معتدلة 43
�إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

1,110

2011

آالف العائالت اليمنية تستفيد من برنامج المساعدات
الغذائية الممول بواسطة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان
لألعمال اإلنسانية( .المصدر :مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان
لألعمال اإلنسانية)

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية توسع شراكتها مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى (األنروا) لدعم مدرسة خليفة بن زايد آل نهيان بقطاع غزة.
(المصدر :مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان)

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
64
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2010
ذكور

امل�ؤ�شرات عن الدولة غري متوفرة

فلسطين

ظلت فل�سطني واحدة من �أكرث الدول املتلقية للم�ساعدات
اخلارجية الإماراتية يف عام  ،2012حيث تلقت م�ساعدات
بقيمة  507.2مليون درهم �إماراتي ( 138.1مليون دوالر
�أمريكي) لتنفيذ م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية ،وهو ما يعني
زيادة قدرها �أربعة �أ�ضعاف عن عام  ،2011وبزيادة قدرها
 %40.0عن عام .2010

لهذا الغر�ض ،ومبلغ  41.8مليون درهم �إماراتي ل�صالح برامج
و�أن�شطة �إ�ستهدفت املدن الفل�سطينية والقد�س ال�شريف على
وجه التحديد .عالوة على هذا ،قدمت حكومة الإمارات من
خالل دائرة املالية  -ال�شارقة مبلغ  6.2مليون درهم �إماراتي
كم�ساعدات للعائالت الفل�سطينية الفقرية ،كما قدمت �شرطة
دبي تدريب ًا على امل�سائل القانونية لعدد � 19ضابط ًا فل�سطيني ًا.

الشكل  25المساعدات المدفوعة

وكانت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ثاين جهة مانحة لفل�سطني
من حيث قيمة امل�ساعدات ،حيث قدمت م�ساعدات بقيمة
 66.6مليون درهم �إماراتي ( %13.1من القيمة الإجمالية).
كما وا�صلت الهيئة الرتكيز على م�شاريع اخلدمات ال�صحية
واالجتماعية ،وبناء مراكز اخلدمات االجتماعية بقيمة 23.9
مليون درهم �إماراتي ،حيث قدمت م�ستلزمات طبية و�أجهزة
و�أغذية لقطاع غزة بقيمة  20.0مليون درهم �إماراتي،
ومنح نقدية لكفالة  7,791يتيم بال�شراكة مع وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ووكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني يف ال�شرق الأدنى (الأنروا).

(مليون درهم �إماراتي )2012 - 2010 ,
2012

507.18

2011

124.86

2010

362.28

مت تنفيذ تلك امل�ساعدات من خالل عدد من اجلهات الدولية
والفل�سطينية ،من بينها وزارات حكومة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،واملنظمات غري احلكومية الدولية والفل�سطينية
ووكاالت ومكاتب الأمم املتحدة يف فل�سطني مبا فيها وكالة
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني يف ال�شرق
الأدنى (الأنروا).

و�ساهم �صندوق �أبوظبي للتنمية بدفع مبلغ  18.4مليون درهم
�إماراتي مقابل التزام �سابق لبناء الطرق وتطوير البنية
الأ�سا�سية ملرافق املياه والطاقة الكهربائية .ووا�صلت م�ؤ�س�سة
خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية دعمها ملدر�سة
ال�شيخ خليفة يف غزة ،حيث قدمت م�ساعدات بقيمة  2.2مليون
درهم �إماراتي ،بالإ�ضافة �إىل دعمها للرعاية االجتماعية
وكانت الزيادة الأكرب يف حجم امل�ساعدات املقدمة لفل�سطني والطبية وامل�شاريع اخلريية.
من حكومة الإمارات ،والتي قدمت من خالل دائرة املالية
ب�أبوظبي مبلغ  356.9مليون درهم �إماراتي ( 97.2مليون كما كانت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية
دوالر �أمريكي) �إىل ال�سلطة الفل�سطينية� ،أي �أكرث من  %70والإن�سانية وجمعية دار الرب من بني �أهم اجلهات املانحة
من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة �إىل فل�سطني .مت ا�ستخدام تلك الإماراتية التي قدمت خدمات �صحية واجتماعية للفل�سطينيني،
املبالغ ب�شكل �أ�سا�سي لدعم الأن�شطة الت�شغيلية حلكومة ال�سلطة بالإ�ضافة �إىل قطاع التعليم الأ�سا�سي حيث حازت م�شاريع البنية
الفل�سطينية ،حيث مت تخ�صي�ص  315.1مليون درهم �إماراتي التحتية ودعم الطالب قدر ًا كبري ًا من اهتمام امل�ؤ�س�ستني.
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معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2005
83

إناث

70

اليمن

تلقت اليمن م�ساعدات من دولة الإمارات يف عام  2012بقيمة امل�ؤ�س�سة منافذ للتوزيع .ومع نهاية عام  ،2012مت تو�صيل
 208.8مليون درهم �إماراتي ( 56.8مليون دوالر �أمريكي) الطرود الغذائية التي ا�شتملت على الأرز والدقيق وال�سكر
والزيت واحلليب �إىل � 70,000أ�سرة يف حمافظات ا ُ
حلديدة
ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية.
و�أبني واملجتمعات املحلية املحيطة مبدينة عدن ،بالإ�ضافة �إىل
� 5,000أ�سرة يف جزيرة �سقطرى 25.كما قدمت م�ؤ�س�سة خليفة
الشكل  26المساعدات المدفوعة
بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية �أجهزة طبية و�سيارات
�إ�سعاف وحت ّملت تكاليف �إجراء عمليات جراحية يف م�ست�شفى
(مليون درهم �إماراتي)2012 - 2010 ،
ال�شيخ خليفة يف �سقطرى ،بقيمة �إجمالية بلغت  7.8مليون
2012
درهم �إماراتي.
208.80

2011

292.09

2010

275.89

لقد واجهت اليمن �صعوبات وحتديات �إن�سانية هائلة ،مع
معاناة نحو مليون طفل من �سوء تغذية حاد وحوايل
من ال�سكان من �صعوبة احل�صول على الغذاء .وا�ستجابةً
لهذه االحتياجات ،تعهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،يف  4يونيو ،2012
بتقدمي م�ساعدات غذائية بقيمة  500.0مليون درهم �إماراتي
( 136.1مليون دوالر �أمريكي) تكفي ملليون �شخ�ص على مدى
ثالثة �أعوام ،وقد مت دفع مبلغ  57.5مليون درهم �إماراتي منها
خالل عام .2012

%45

و�ساهمت العديد من اجلهات املانحة الأخرى بتقدمي
م�ساعدات �إن�سانية .حيث قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
 19.4مليون درهم �إماراتي لدعم جهود الإغاثة ،على �شكل
م�ساعدات غذائية وبطانيات ومالب�س و�أدوية .ويف �أعقاب
الفي�ضانات العارمة التي وقعت يف �شهر �أبريل واجتاحت
العا�صمة �صنعاء واملدن املحيطة بها ،قامت حكومة الإمارات
بتخ�صي�ص مبلغ  8.7مليون درهم �إماراتي لبناء  1,000منزل
للأ�شخا�ص املت�ضررين بالتعاون مع الهالل الأحمر الإماراتي.
كما قدمت جمعية دار الرب مواد �إغاثة طارئة بقيمة  1.0مليون
درهم �إماراتي.

وقدم �صندوق �أبوظبي للتنمية  61.7مليون درهم �إماراتي،
تت�ضمن منحة بقيمة  18.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح
ال�صندوق االجتماعي للتنمية يف اليمن 26و 35.4مليون
درهم �إماراتي ملوا�صلة �إ�صالح وجتديد فندق عدن .كما قدم
ال�صندوق  7.5مليون درهم �إماراتي كجزء من امل�شروع الكبري
وقد ُوزعت هذه امل�ساعدات بوا�سطة م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد لبناء الطرق الذي التزم به ال�صندوق ،والذي �سي�سهم ب�شكل
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية بالتن�سيق مع �سفارة الإمارات فعال يف ربط العديد من املناطق القروية باملدن احل�ضرية يف
يف �صنعاء ،وبالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل اليمن.
والبلديات املحلية يف اليمن .كما قام  25من العاملني يف
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية بالعديد عالوة على هذا ،قامت كل من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
من الزيارات امليدانية من �أجل تقييم الو�ضع على �أر�ض الواقع وجمعية الرحمة اخلريية وبيت ال�شارقة اخلريي وجمعية دبي
وتطوير ا�سرتاتيجية للتنفيذ ،وكذلك التعرف على و�سائل اخلريية بتنفيذ العديد من م�شاريع اخلدمات االجتماعية مثل
الو�صول �إىل املناطق النائية وغري الآمنة .وقد مت �شراء الغذاء كفالة الأيتام والأ�سر املحرومة والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
من ال�سوق املحلية من �أجل حتفيز االقت�صاد املحلي ،كما �أقامت اخلا�صة ،بقيمة �إجمالية بلغت  25.3مليون درهم �إماراتي.
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وتعد م�ؤ�س�سة دبي العطاء �أكرب جهة فاعلة فيما يخ�ص قطاع �شملت توفري الأثاث وامل�ساهمة يف دفع رواتب املدر�سني وبناء
التعليم يف اليمن ،حيث قدمت  5.6مليون درهم �إماراتي على املدار�س.
برناجمها اجلاري ،والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة �إنقاذ
الطفولة ،لتح�سني معدالت االلتحاق باملدار�س بني ال�شرائح وكذلك �ساهمت �ست جهات �إماراتية مانحة مببلغ  7.5مليون
ال�ضعيفة وخا�صة الفتيات ،وحت�سني جودة التعليم .ومت �إطالق درهم �إماراتي لتنفيذ الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية.
الربنامج املمتد خلم�س �سنوات عام  ،2008ومن املتوقع �أن وقدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ  2.2مليون درهم
ي�ستفيد منه حوايل  46,000طفل يف  35مدر�سة غري متطورة يف �إماراتي يف �شكل منح نقدية لأكرث من � 1,000أ�سرة فقرية ومبلغ
حمافظات حلج و�أبني وعدن 27.كما قدمت كل من هيئة الهالل  1.8مليون درهم� ،إماراتي لتوفري وجبات الإفطار خالل �شهر
الأحمر الإماراتي وبيت ال�شارقة اخلريي وم�ؤ�س�سة حممد بن رم�ضان الكرمي.
را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية م�ساعدات بقيمة
�إجمالية  0.8مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شاريع تعليم،

دول في
غرب آسيا

المستشفى الميداني االماراتي -األردني الذي أنشئ بمدينة
المفرق باألردن لتزويد الالجئين السوريين بالرعاية الطبية.
المصدر :وزارة التنمية والتعاون الدولي)

قدمت اجلهات املانحة الإماراتية يف عام  2012م�ساعدات بقيمة  966.9مليون
درهم �إماراتي ( 263.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل الأردن ،و 199.1مليون درهم
�إماراتي ( 54.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل �أذربيجان ،و 93.5مليون درهم �إماراتي
( 25.3مليون دوالر امريكي) �إىل لبنان .و  85.7مليون درهم �إماراتي ( 23.3
مليون دوالر �أمريكي) �إيل �سورية و 19.5مليون درهم �إماراتي ( 5.3مليون دوالر
�أمريكي) �إىل العراق و 5.5مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي) �إىل
�أرمينيا.

ومتثل هذه املبالغ زيادة مبقدار �سبعة �أ�ضعاف ما مت تقدمية
لنف�س الدول خالل عام  ،2010وزيادة بن�سبة  %45.1عن
عام .2011
�شهد عام  2012زيادة كبرية يف امل�ساعدات املقدمة �إىل
�أذربيجان ،وكانت �أكربها مبلغ  193.6مليون درهم �إماراتي
مي�سرة مقدمة من �صندوق �أبوظبي للتنمية
على �شكل قرو�ض ّ
�إىل حكومة �أذربيجان للم�ساعدة يف متويل م�شروع حمطة
جانوب للطاقة احلرارية .ومت الإعالن عن هذا امل�شروع يف يونيو
 2011ومن املخطط �أن يزيد ب�صورة كبرية من كفاءة نظام
توليد الطاقة يف �أذربيجان .وي�شمل امل�شروع احل�صول على
توربينات الغاز والبخار ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال البناء و�شراء
28
الأجهزة واملعدات.

ارتفعت امل�ساعدات املقدمة �إىل لبنان مبقدار ال�ضعف تقريب ًا
مقارن ًة بعامي  2011و .2010وقد مت توجيه ن�سبة %27.7
منها ل�صالح اخلدمات االجتماعية ،حيث �أنفقت هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي  18.0مليون درهم �إماراتي كمنح نقدية
لرعاية  8,024طف ً
ال فقدوا �أحد �أبويهم �أو كالهما و50
�شخ�ص ًا من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،ول�شراء �أجهزة طبية
مل�ساعدة الذين يعانون برت ًا يف الأطراف .و�ساهمت جمعية
دار الرب مببلغ  5.9مليون درهم �إماراتي يف رعاية الأيتام،
كما قدمت كل من جمعية الرحمة اخلريية وم�ؤ�س�سة بيت
ال�شارقة اخلريي وم�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد للأعمال اخلريية
والإن�سانية وجمعية دبي اخلريية م�ساعدات بقيمة بلغت 2.1
مليون درهم �إماراتي ل�صالح برامج لأغرا�ض م�شابهة.
�ساهمت اجلهات الإماراتية املانحة بقيمة  21.7مليون درهم
�إماراتي يف الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية ،لبناء
و�صيانة امل�ساجد وتوفري م�ساعدات مالية للأ�سر الفقرية،
ومتكني الراغبني من �أداء �شعائر احلج وتوفري الطعام
واملالب�س يف الأعياد الدينية.

ونفذت جمعية دار الرب عدة م�شاريع يف �أذربيجان ،بلغت
قيمتها  5.5مليون درهم �إماراتي ،من بينها  2.9مليون
درهم �إماراتي علي �شكل منح نقدية لدعم  3,717يتيم
يف خمتلف �أنحاء الدولة .بالإ�ضافة �إىل  1.1مليون درهم
�إماراتي للأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية ،حيث وفرت
املالب�س والطعام يف الأعياد الدينية ووجبات الإفطار خالل كما قدمت دولة الإمارات  16.3مليون درهم �إماراتي على
�شهر رم�ضان الكرمي ,وحفر الآبار ،وتوفري امل�ساعدات املالية �شكل م�ساعدات �إن�سانية لالجئني ال�سوريني املتواجدين يف
للأ�سر الفقرية.
لبنان (مو�ضحة بالتف�صيل يف �صفحة  .)115و�أجرت العديد
من امل�شاريع املتعلقة بقطاع ال�صحة بقيمة بلغت  11.7مليون
بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املقدمة بقيمة  39.8مليون درهم درهم �إماراتي .وكانت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
�إماراتي �إىل امل�ساعدات الإن�سانية وم�شاريع الإغاثة يف الأردن ،للأعمال الإن�سانية �أكرب جهة مانحة يف هذا اخل�صو�ص،
مل�ساعدة الالجئني ال�سوريني ،فقد ّمت منح  918.3مليون حيث قدمت  10.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح التكاليف
درهم �إماراتي لدعم املوازنة العامة �إىل حكومة الأردن .ويف الت�شغيلية لأحدى امل�ست�شفيات ،بالإ�ضافة �إىل توفري �سيارات
العراقّ ،مت تقدمي �أكرث من ن�صف امل�ساعدات ( 10.3مليون الإ�سعاف والأجهزة والإمدادات الطبية لالجئني ال�سوريني.
درهم �إماراتي) �إىل برامج اخلدمات االجتماعية ،وخا�صة
مل�ساعدة الأيتام من قبل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،كما قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية  6.9مليون درهم �إماراتي
املي�سرة من �أجل ت�أ�سي�س �شبكة �صرف
وجمعية الرحمة للأعمال اخلريية ،وم�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة كجزء من قرو�ضه ّ
اخلريي ،يف حني قدمت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم �صحي جديدة يف قرى الكورة و�إهدن ،ومبلغ �آخر بقيمة 5.0
للأعمال اخلريية والإن�سانية  2.6مليون درهم �إماراتي لبناء مليون درهم �إماراتي كقر�ض ل�صالح م�شروع مياه النبطية
�أربع مدار�س .وقدم �صندوق �أبوظبي للتنمية م�ساعدات لدعم قطاع الزراعة يف لبنان .كما �ساهم كل من �صندوق
بقيمة  5.5مليون درهم �إماراتي �إىل �أرمينيا من �أجل �إعادة �أبوظبي للتنمية وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
ت�أهيل �سد �أربا � -سيفان الذي يهدف �إىل رفع من�سوب املياه الإن�سانية مب�ساعدات لدعم بناء طرق حول مدينة بريوت
يف بحرية �سيفان ،امل�صدر الرئي�س ملياه ال�شرب والري و�صيد و�إعادة �إ�صالح و�صيانة الطرق واجل�سور بقيمة  4.1مليون
درهم �إماراتي و 2.2مليون درهم �إماراتي على التوايل.
الأ�سماك.
60
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جنوب آسيا

)(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

تـنـمـويــــة

689.57

(%24.48) 201.44 áë°üdG
(%23.23) 191.16 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
(%17.49) 143.89øjõîàdGh π≤ædG
(%7.15) 58.83 º«∏©àdG
(%6.94) 57.12 ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
(%1.93) 15.92 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%1.42) 11.72 á«YÉªàL’G äÉeóÿG
(%0.63) 5.16 á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
(%0.31) 2.53 áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(%0.11) 0.93 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
(%0.10) 0.79 ä’É°üJE’G
(%0.01) 0.07ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
(%0.01›) 0.0003 á«HÉ‚E’G áë°üdG èeGôHh á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG

 مليون درهم �إماراتي822.9  م�ساعدات بقيمة2012 قدمت امل�ؤ�س�سات اخلريية واجلهات املانحة الإماراتية خالل عام
 ومتثل هذه امل�ساعدات، دول تقع يف جنوب �آ�سيا8  مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية يف224.0(
 مليون درهم18.7  وقدم �صندوق �أبوظبي للتنمية م�ساعدات بقيمة. من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة لقارة �آ�سيا%25.4 ن�سبة
. مليون دوالر �أمريكي) �إىل م�شاريع يف �أفغان�ستان5.1( �إماراتي
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آ سـيـا

 ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى جنوب آسيا27 الشكل

)2012 - 2010 ،(مليون درهم �إماراتي
2012

822.90

2011

493.34

2010

444.56

%83.80

ح�سب اجلهة املانحة

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

إنــســانــيــة

85.82

(%5.18) 42.66 ΩÉ¨dC’GáëaÉµe
(%4.13) 33.96 á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG
(%0.50) 4.11 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%0.46) 3.82 áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe
(%0.14) 1.16 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.01) 0.11 áë°üdG

(%39.78) 327.31
(%26.68) 219.57
(%11.54) 94.95
(%6.92) 56.94
(%4.29) 35.29
(%2.81) 23.16
(%2.08) 17.08
(%1.11) 9.11
(%0.95) 7.78
(%0.91) 7.48
(%0.61) 4.99
(%0.53) 4.38
(%0.50) 4.10
(%0.37) 3.04
(%0.33) 2.73
(%0.27) 2.22
(%0.21) 1.76
(%0.11) 0.93
(%0.01) 0.07

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
(Qó°üe) πÑ≤à°ùŸG ábÉ£d »ÑXƒHCG ácô°T
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
»HO Qƒf á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
ÈdG QGO á«©ªL
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG 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
ä’É°üJG ` ä’É°üJÓd äGQÉeE’G á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

ح�سب فئة امل�ساعدات

%10.43

)2012 ،(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

(%87.66) 721.39 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

خـيــريــة

47.51

%5.77
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2012
2012 المتحدة
العربية المتحدة
اإلمارات العربية
لدولة اإلمارات
الخارجية لدولة
المساعدات الخارجية
المساعدات

(%6.23) 51.28 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%3.83) 31.48
(%1.45) 11.93
(%0.35) 2.90
(%0.15) 1.20

(%4.01) 33.04 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
(%1.55) 12.78 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%0.54) 4.40 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

822.90 المجموع الكلي
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العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2012

180.0

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام

67

2011

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2012
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة معتدلة 32
�إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

1,260

طالب باكستانيون يستخدمون مختبر الكمبيوتر في واحدة
من بين  43مدرسة تم تمويلها من قبل المشروع اإلماراتي
لمساعدة باكستان ،بإقليم خبير بختونخوا( .المصدر :المشروع
اإلماراتي لمساعدة باكستان)

2011

59

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2009

55

معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2011
79

ذكور

باكستان

تُعد باك�ستان من بني �أعلى خم�س دول ح�صلت على امل�ساعدات
الإماراتية على مدى ثالث �أعوام متتالية منذ عام .2010
وت�أكيد ًا على التزام دولة الإمارات مب�ساعدة باك�ستان فقد
بلغت قيمة امل�ساعدات الإجمالية  354.1مليون درهم �إماراتي
( 96.4مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية
وخريية خالل عام  .2012ومتثل هذه امل�ساعدات زيادة بن�سبة
 %27.5عن ما مت تقدميه خالل عام  ،2011وبن�سبة %14.0
عن عام .2010
الشكل  28المساعدات المدفوعة

(مليون درهم �إماراتي)2012 - 2010 ،
2012

354.11

2011

277.68

2010

310.69

كانت قرابة ثلثا امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية املمنوحة
لباك�ستان خالل عام  2012بقيمة  229.8مليون درهم �إماراتي
( 62.6مليون دوالر �أمريكي) هي م�ساعدات حكومية ،منها
 229.4مليون درهم �إماراتي مت دفعها عن طريق امل�شروع
الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ،والذي انطلق عام  2011لدعم
اجلهود املبذولة لتعايف �إقليم خيرب بختونخوا يف �أعقاب �أزمة
النزوح الداخلي التي وقعت فيه .وخالل عام  ،2012وا�صل
الربنامج تنفيذ ثالث م�شاريع وا�سعة النطاق لتطوير البنية
التحتية ،بتمويل من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية بقيمة �إجمالية تبلغ  99.7مليون درهم �إماراتي ،منها
 79.3مليون درهم �إماراتي مقدمة ل�صالح امل�شروع اجلاري
لبناء طريق ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ال�سريع بطول 50
كلم ،والذي �سيكون �أول طريق مع ّبد يف غربي منطقة وزير�ستان،
و�سيكون مبثابة ممر ا�سرتاتيجي بني باك�ستان و�أفغان�ستان،
29
وكذلك الربط ما بني عدد كبري من القرى واملدن يف املنطقة.
64

إناث

65

بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار يف بناء ج�سرين رئي�سيني ،يربطان ما
بني  15مدينة و 45قرية التي تقع على �ضفاف نهر �سوات يف
�إقليم خيرب بختونخوا ،حيث مت دفع مبلغ  17.1مليون درهم
�إماراتي لبناء ج�سر ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان بطول 449
مرت ،ومبلغ  3.3مليون درهم �إماراتي لإنهاء املرحلة الأخرية
من ج�سر ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان بطول  329مرت ًا .كما
ا�شرتك الربنامج وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية يف متويل بناء وجتهيز امل�ست�شفى الإماراتي يف �إ�سالم
�أباد  -عا�صمة باك�ستان  -بتكلفة بلغت  68.9مليون درهم
�إماراتي.

وكانت �أكرب الن�شاطات التي �ساهمت بها م�ؤ�س�سة نور دبي يف
باك�ستان بقيمة  10.5مليون درهم �إماراتي ،هي فح�ص حوايل
� 10,000شخ�ص وتوزيع ما يقرب من  2,000نظارة طبية
و�إجراء  863عملية جراحية للعيون يف خم ّيمني لعالج �أمرا�ض
العيون �أقيما يف كنديارو وجيهلوم .كما �ساهمت هيئة �آل مكتوم
اخلريية يف قطاع ال�صحة بتقدمي مبلغ  5.0مليون درهم
�إماراتي لبناء م�ست�شفى يف �إقليم البنجاب.
كما قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي  9.4مليون درهم
�إماراتي ،مت تخ�صي�ص �أكرث من ثلثيها لبناء وترميم امل�ساجد
وتنفيذ الربامج اخلريية املو�سمية بقيمة  6.9مليون درهم
�إماراتي ،بينما مت ا�ستخدام املبلغ املتبقي يف م�شاريع �شملت
�شحن وتوزيع  35طن من املواد الغذائية.

ويف قطاع التعليم� ،ساهم �صندوق �أبوظبي للتنمية مببلغ 7.9
مليون درهم �إماراتي ل�صالح �أكادميية ال�شيخ زايد الدولية يف
مدينة �إ�سالم �آباد .وقدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء مبلغ  4.3مليون
درهم �إماراتي ل�صالح م�شروعني لتعليم الفتيات يف �إقليمي
جنوب البنجاب وال�سند ،وذلك بهدف حت�سني ن�سب االلتحاق
باملدار�س واال�ستمرار يف الدرا�سة لي�ستفيد منها نحو 64,000
طفل يف  300مدر�سة ،بالإ�ضافة �إىل بناء املدار�س وتزويدها
مب�ستلزمات الدرا�سة وتدريب املعلمني و�إجراء جل�سات توعية
32
تثقيفية و�صحية.
وقدمت جمعية الرحمة اخلريية م�ساعدات بقيمة  2.2مليون
درهم �إماراتي ،مت تخ�صي�ص  1.2مليون درهم لبناء امل�ساجد،
�أما املبلغ املتبقي ذهب مل�شاريع املياه وال�صرف ال�صحي ورعاية
الأيتام.

وعلى نحو م�شابه ،ا�ستمر تقدمي امل�ساعدات ل�صالح امل�شاريع
اجلارية التي يتم تنفيذها �ضمن الربنامج الإماراتي مل�ساعدة
باك�ستان يف قطاعات التعليم وال�صحة وال�صرف ال�صحي،
حيث مت بناء وترميم  51مدر�سة ومعهد فني بتكلفة 33.5
مليون درهم �إماراتي ،و 7مرافق �صحية بقيمة  12.8مليون
درهم �إماراتي ،و 64م�شروع ًا لتوفري مياه ال�شرب لعدد 44
قرية 30بقيمة  5.7مليون درهم �إماراتي .كذلك مت توزيع 35
طن من التمور يف جنوب وزير�ستان وباجور بتكلفة  0.6مليون
درهم �إماراتي .كما وزع الربنامج  30,000طرد غذائي على
الأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا يف عدد من املخ ّيمات ،بتمويل من
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية بقيمة 3.7
مليون درهم �إماراتي وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي بقيمة 1.8
مليون درهم �إماراتي.
وبالإ�ضافة �إىل امل�شاريع التي مت تنفيذها من قبل الربنامج
الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ،قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد
�آل نهيان للأعمال الإن�سانية م�ساعدات بقيمة  84.5مليون
درهم �إماراتي ل�صالح م�شاريع �شملت بناء مرافق طبية وتوفري
�سيارات �إ�سعاف و�إمدادات طبية يف �إقليم البنجاب ،وتطوير
املناطق الريفية يف مقاطعة رحيم يار خان ،وتوزيع 16,500
طرد غذائي و 700خيمة على �ضحايا الفي�ضانات ،و�شحن
التمور ودعم الراغبني يف �أداء منا�سك احلج والربامج املو�سمية
31
الأخرى.

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012
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العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام

60

2011

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2011
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة معتدلة 33
�إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

570

2011

رجل يحصل على طرد غذائي من اتصاالت بمنطقة جالل آباد
بأفغانستان( .المصدر :مؤسسة اإلمارات لالتصاالت – اتصاالت)

73

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
(بالن�سبة املئوية)
معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2011

أفغانستان

وا�صلت دولة الإمارات دعمها امل�ستمر لأفغان�ستان يف عام
 ،2012حيث قدمت منح ًا بقيمة �إجمالية بلغت  366.8مليون
درهم �إماراتي (99.9مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  49م�شروع
تنموي و�إن�ساين وخريي يف خمتلف املجاالت .وميثل هذا املبلغ
زيادة قدرها  %144.9عن امل�ساعدات التي قدمتها الإمارات
عام  ،2011وزيادة تقدّر ب�أكرث من  %350عن عام .2010

بالإ�ضافة �إىل منحة بقيمة  145.8مليون درهم �إماراتي من
�أجل بناء  4,000وحدة �سكنية منخف�ضة التكلفة يف العا�صمة
كابول ،ومبلغ  28.3مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شاريع لبناء
 3طرق وج�سور ،كما قدم مبلغ  15.9مليون درهم �إماراتي
لعمليات الإ�صالح وال�صيانة امل�ستمرة ملطار مزار �شريف.

وقدمت احلكومة الإماراتية م�ساعدات بقيمة بقيمة 96.0
مليون درهم �إماراتي ،لدعم  15م�شروع ًا يف خمتلف املجاالت
يف �أفغان�ستان .حيث كانت امل�ساعدات احلكومية هي الأكرب بني
الشكل  29المساعدات المدفوعة
اجلهات املانحة الإماراتية فيما يتعلق بامل�ساعدات الإن�سانية،
(مليون درهم �إماراتي )2012 - 2010 ,
فقد قدمت  63.2مليون درهم �إماراتي �أي حوايل  %90من
�إجمايل امل�ساعدات الإن�سانية املمنوحة لأفغان�ستان .و�ساهمت
2012
حكومة الإمارات مببلغ  42.7مليون درهم �إماراتي يف م�شاريع
366.79
لإزالة الألغام (كما مو�ضح يف �صفحة  ،)52كما وزعت
2011
149.79
م�ساعدات غذائية ومالب�س وبطانيات بقيمة �إجمالية تبلغ 20.5
2010
مليون درهم �إماراتي .ومن بني امل�شاريع الرئي�سية الأخرى
80.17
التي م ّولتها حكومة الإمارات قيام التحالف العاملي للقاحات
والتح�صني بتوفري لقاح خما�سي التكاف�ؤ حلماية الأطفال حتت
�سن اخلام�سة من الأمرا�ض الرئي�سية امل�سببة للوفاة التي
من�سقة وفعالة ،ت�شمل االلتهاب الرئوي والدفرتيا وال�سعال الديكي والتيتانو�س
موا�صلة اللتزام الإمارات بتوفري م�ساعدات ّ
قام �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد �آل نهيان ،وزير اخلارجية ،و�إلتهاب الكبد الوبائي الفئة ب و�أنفلونزا امل�ستدمية النوع ب
يف مار�س  ،2011ب�إعطاء توجيهاته لت�أ�سي�س جلنة امل�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت  32.4مليون درهم �إماراتي.
الإن�سانية والتنموية لأفغان�ستان .ت�ضم اللجنة �أع�ضا ًء من
اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية وقدمت �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) منحة بقيمة
العاملة يف �أفغان�ستان ،وير�أ�سها �سفري دولة الإمارات لدى  56.9مليون درهم �إماراتي لبناء حمطة لتوليد الكهرباء
�أفغان�ستان ،وتتوىل م�س�ؤولية متابعة امل�شاريع والتن�سيق امل�سبق بالطاقة ال�شم�سية بقدرة �إنتاجية قدرها  160كيلوواط لإمداد
بني اجلهات املانحة الإماراتية ومتكني التوا�صل املبا�شر مع  600منزال يف  8قرى بالكهرباء من خالل ا�ستخدام نظم
33
الطاقة ال�شم�سية املنزلية امل�ستقلة.
حكومة �أفغان�ستان فيما يتعلق بامل�شاريع التنموية.

وكان �صندوق �أبوظبي للتنمية �أكرب جهة �إماراتية مانحة
لأفغان�ستان يف عام  ،2012حيث قدم �أكرث من ن�صف �إجمايل
امل�ساعدات بقيمة  190.7مليون درهم �إماراتي ( 51.9مليون
دوالر �أمريكي) ،والتي مت توجيه معظمها لتطوير البنية التحتية.
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و�إقامة مرافق ال�صرف ال�صحي يف قندهار ،والتي عملت على تقدمه م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية
تنفيذها منظمة �أوك�سفام ،عالوة على �شحن  150طن من والإن�سانية لدار زايد للأيتام يف قندهار ،والتي ت�ست�ضيف مئات
الأيتام والعائالت التي ترعاهم ،وت�شتمل الدار على مدر�سة
املواد الغذائية.
ت�ضم �أكرث من  20ف�ص ًال درا�سي ومرافق حيويه �أخرى.
�أما بالن�سبة لقطاع ال�صحة فقد قدمت هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي مبلغ  1.9مليون درهم �إماراتي لبناء م�ست�شفى ،بينما كما بلغ ن�صيب قطاع امل�ساعدات اخلريية الدينية واالجتماعية
قامت م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية ما قيمته  6.6مليون درهم �إماراتي ،من بينها  2.3مليون درهم
والإن�سانية بتقدمي متويل لدعم م�ست�شفى �آخر متخ�ص�ص يف �إماراتي مقدمة من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ل�صالح بناء
طب الوالدة و�أمرا�ض الأطفال يف كابول بتكلفة  1.6مليون و�صيانة امل�ساجد ،ودعم الراغبني يف �أداء منا�سك احلج وتوفري
وجبات الإفطار يف �شهر رم�ضان املبارك .بالإ�ضافة �إىل مبلغ
درهم �إماراتي.
 2.1مليون درهم �إماراتي مقدمة من م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل
وقدمت كل من حكومة الإمارات وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية لبناء جامع �أحمد بن زايد
وجمعية الرحمة للأعمال اخلريية م�ساعدات بقيمة �إجمالية يف كابول ،والذي يت�سع لعدد  2,500م�صلي.
بلغت  1.5مليون درهم �إماراتي من �أجل حفر �آبار ملياه ال�شرب
يف �أفغان�ستان .كما قامت نف�س اجلهات املانحة الثالث ،كما �أعلن �صندوق �أبوظبي للتنمية عن التزام �إ�ضايف بقيمة
بالإ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال  18.7مليون درهم �إماراتي لتمويل م�شروع بناء طريق ال�سالم
اخلريية والإن�سانية ،بتقدمي مبلغ  2.4مليون درهم �إماراتي يف افغان�ستان.
لكفالة الأيتام ،مت توجيه �أغلبها ل�صالح الدعم ال�سنوي الذي

كما قامت كل من م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي بدفع مبلغ  4.7مليون
درهم �إماراتي و 3.2مليون درهم �إماراتي على التوايل لتمويل
عمليات الإغاثة الطارئة� ،شملت متويل م�شاريع �إمداد املياه
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)(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

(%15.21) 15.70 º«∏©àdG
(%4.32) 4.46 á«YÉªàL’G äÉeóÿG
(%2.38) 2.45 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
(%1.26) 1.30 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
(%0.52) 0.53 áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(%0.03) 0.03 ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
(%0.02) 0.02 á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

تـنـمـويــــة

28.1(  مليون درهم �إماراتي103.2  م�ساعدات بقيمة2012 قدمت امل�ؤ�س�سات اخلريية واجلهات املانحة الإماراتية خالل عام
 ومتثل هذه امل�ساعدات ن�سبة، دول تقع يف جنوب �آ�سيا9 مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية يف
. من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة لقارة �آ�سيا%3.2

3

آ سـيـا

 ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى جنوب شرق آسيا30 الشكل

)2012 - 2010 , (مليون درهم �إماراتي
2012

24.50

103.23

2011
73.30

%23.73

2010
21.92

ح�سب اجلهة املانحة

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

إنــســانــيــة

12.11

(%5.43) 5.61
(%4.05) 4.18
(%1.23) 1.27
(%1.03) 1.06

(%24.46) 25.25
(%19.18) 19.80
(%16.70) 17.24
(%12.42) 12.82
(%11.57) 11.94
(%7.11) 7.34
(%3.13) 3.23
(%2.91) 3.00
(%1.26) 1.30
(%0.63) 0.65
(%0.44) 0.46
(%0.17) 0.18
(%0.03) 0.03

≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
ájÒÿG »HO á«©ªL
ÈdG QGO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
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
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AGƒjEG õcGôe

%11.74
ح�سب فئة امل�ساعدات

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(%55.20) 56.98
(%7.63) 7.88
(%1.40) 1.45
(%0.31) 0.32

(%50.72) 52.36 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%36.39) 37.57 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%7.89) 8.15 ±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
(%3.67) 3.79 á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG

خـيــريــة

66.62

%64.54
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(%1.32) 1.36 äÉeƒµ◊G ¤EG ±GôWC’G á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG

103.23 المجموع الكلي
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العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) يف عام 2012

244.8

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني ،يف عام
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2011

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة
�أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) ،عام 2012
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن
املعدل الطبيعي يف الفرتة  ،2011 – 2007بدرجة معتدلة 18
�إىل �شديدة
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد)،

3,420

2011

دبي العطاء تنفذ برنامج يمتد لمدة عامين في إطار برنامج دعم
تمكين الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
في المدارس بإندونيسيا( .المصدر :دبي العطاء)

25

املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني
93
(بالن�سبة املئوية) ،عام 2009
معدل ت�سجيل الإناث والذكور يف املدار�س االبتدائية يف
عام 2011
97

ذكور

اندونيسيا

�شهدت امل�ساعدات الإماراتية املقدمة لإندوني�سيا زيادة بن�سبة
 %27.6خالل عام  2012عن عام  ،2011و�أكرث من  10مرات
مقارنة مع عام  ،2010حيث بلغت  70.6مليون درهم �إماراتي
( 19.2مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية
وخريية.
الشكل  31المساعدات المدفوعة

(مليون درهم �إماراتي )2012 - 2010 ,
2012
70.56

2011
55.28

2010

6.29

ومت تقدمي اجلزء الأكرب من هذه امل�ساعدات بقيمة 48.1مليون
درهم �إماراتي ( %68.1من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة
لإندوني�سيا) من ِقبل �سبع جهات �إماراتية مانحة من �أجل
بناء و�صيانة امل�ساجد يف خمتلف �أنحاء �إندوني�سيا .وكانت
�أكرب جهتان مانحتان يف هذا ال�ش�أن هما هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي وجمعية دار الرب بقيمة  17.8مليون درهم �إماراتي
و 13.6مليون درهم �إماراتي على التوايل ،خم�ص�صة للمن�ش�آت
الدينية .كما قدمت اجلهات الإماراتية املانحة  4.6مليون
درهم �إماراتي للأعمال اخلريية الدينية والإجتماعية ،من
�ضمنها مبلغ  4.4مليون درهم �إماراتي قدمت من كل من جمعية
دبي اخلريية وجمعية دار الرب وهيئة 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 وجمعية
الرحمة اخلريية وجمعية ال�شارقة اخلريية وم�ؤ�س�سة بيت
ال�شارقة اخلريي ،ذلك لتوفري وجبات الإفطار خالل �شهر
رم�ضان الكرمي وم�ساعدة الراغبني يف �أداء منا�سك احلج
وتوفري الطعام واملالب�س يف الأعياد الدينية.
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آالف األشخاص المتضررين من الصراع في والية راخين ،بميانمار بين البوذيين ومسلمي الروهينجا
يحصلون على مواد إغاثة إنسانية من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية.
(المصدر :وكالة أنباء اإلمارات (وام)
إناث
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كان التعليم ثاين �أكرب قطاع للم�ساعدات الإماراتية يف
�إندوني�سيا بقيمة  12.6مليون درهم �إماراتي .حيث �ساهمت دبي
العطاء باجلزء الأكرب من هذا املبلغ بقيمة  11.9مليون درهم
�إماراتي ل�صالح برنامج متكني مبادرة املياه وال�صرف ال�صحي
والنظافة ال�صحية يف املدار�س اجلاري تنفيذه يف �إندوني�سيا،
ومت تنفيذ هذا الربنامج يف �شرقي اندوني�سيا ،بال�شراكة مع كل
من منظمة اليوني�سف ومنظمة �إنقاذ الطفولة وكري العاملية.
ويهدف الربنامج لتح�سني مرافق ال�صرف ال�صحي للأطفال
يف املدار�س وتغيري مواقف املدر�سني والإداريني والعائالت حول
�أهمية ال�صرف ال�صحي اجليد واملمار�سات ال�سليمة للنظافة
ال�شخ�صية ،كما يهدف �أي�ض ًا من خالل تبني واتباع الأطفال يف
عمر املدر�سة للممار�سات ال�صحية ال�سليمة� ،إىل حت�سني �صحة
الأطفال وبالتايل املزيد من التح�صيل الدرا�سي.
وقد قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي مبلغ  2.1مليون
درهم �إماراتي على �شكل منح نقدية لعائالت ترعى1,327
يتيم ،بالإ�ضافة �إىل  0.3مليون درهم �إماراتي لتوزيع  20طن
من املواد الغذائية كمعونة طارئة .كما خ�ص�صت كل من جمعية
ال�شارقة اخلريية وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي وم�ساعدات
بقيمة  0.9مليون درهم �إماراتي و 0.7مليون درهم �إماراتي
حلفر �آبار ملياه ال�شرب وقدمت كل من جمعية دار الرب وجمعية
الرحمة اخلريية ماقيمته  0.1مليون درهم �إماراتي على
امل�شاريع نف�سها.
كما قدم �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية
 20منحة بقيمة �إجمالية بلغت  0.5مليون درهم �إماراتي،
للحفاظ على الكائنات احلية واحليوانات املع ّر�ضة خلطر
االنقرا�ض يف �إندوني�سيا .فعلى �سبيل املثال� ،ساهمت املنحة التي
مت تقدميها للباحثني يف جامعة كاليفورنيا بقيمة  36,880درهم
�إماراتي يف تعزيز احلفاظ على الأنواع املهددة بالإنقرا�ض من
خالل �أن�شطة التدريب واملراقبة امل�شرتكة مع طالب اجلامعة
الإندوني�سية والعلماء من املواطنني الإندوني�سيني.

دول في جنوب شرق آسيا

قدمت اجلهات الإماراتية املانحة يف عام  2012م�ساعدات
بقيمة بلغت  11.4مليون درهم �إماراتي ( 3.1مليون دوالر
�أمريكي) �إىل ميامنار،و 10.1مليون درهم �إماراتي ( 2.8مليون
دوالر �أمريكي) �إىل الفلبني،و 3.9مليون درهم �إماراتي (1.1
مليون دوالر �أمريكي) �إىل تايالند ،و 3.2مليون درهم �إماراتي
( 0.9مليون دوالر �أمريكي) �إىل كمبوديا ،و 2.4مليون درهم
�إماراتي ( 0.7مليون دوالر �أمريكي) �إىل ماليزيا ،و 1.6مليون
درهم �إماراتي ( 0.4مليون دوالر �أمريكي) �إىل فيتنام.
ومتثل هذه املبالغ زيادة بن�سبة  %79.7مقارنة بالعام ،2011
وزيادة بن�سبة  %127.7عن عام .2010

وتلقت تايالند م�ساعدات بقيمة  3.9مليون درهم �إماراتي
ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية .حيث قدمت هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي  2.1مليون درهم �إماراتي �أي ما
يعادل  %55.6من قيمة امل�ساعدات املقدمة لتايالند ،يف كفالة
للأيتام وبناء وترميم امل�ساجد ،بالإ�ضافة �إىل �شحن وتوزيع 30
طن مرتي من الأغذية .و�ساهمت جمعية دبي اخلريية يف بناء
 5م�ساجد ب�سعة �إجمالية بلغت ُ 750م�صلي.
ويف كمبوديا ،قدمت جمعية دبي اخلريية ما قيمته  2.3مليون
درهم �إماراتي لتح�سني �إمدادات مياه ال�شرب عن طريق حفر
 44بئر ًا ،بالإ�ضافة �إىل بناء  22م�سجد ًا ،وتوفري م�ستلزمات
مثل ماكينات اخلياطة وحمركات زوارق ال�صيد واملالب�س
للمجتمعات ال�صغرية والأ�سر والأفراد .كما �ساهم بيت ال�شارقة
اخلريي مببلغ  0.3مليون درهم �إماراتي لبناء  4مدار�س ورعاية
الطالب واملدر�سني .و�ساهمت اجلمعية كذلك يف حفر  17بئر ًا
ووزعت  100طرد غذائي على املجتمعات املحلية.

ففي ميامنار ،قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية م�ساعدات بقيمة  10.5مليون درهم �إماراتي ل�صالح
عمليات الإغاثة الإن�سانية للأ�شخا�ص املت�ضررين من ال�صراع
الدائر يف راخني بني البوذيني وم�سلمي الروهينجا ،حيت قدمت
مواد �إغاثة متنوعة �شملت املواد الغذائية والأدوية و�سيارات
الإ�سعاف ومنتجات النظافة ال�صحية واخليام .كما قدم بيت
ال�شارقة اخلريي م�ساعدات �إن�سانية على �شكل م�ستلزمات ودفعت جمعية دار الرب لفيتنام مبلغ  1.1مليون درهم �إماراتي
امل�أوى واملواد غري الغذائية بقيمة  0.4مليون درهم �إمارتي يف من خالل �سفارة الإمارات لتي�سري �أداء  28فرد ًا ملنا�سك احلج،
بالإ�ضافة �إىل برامج الإفطار خالل �شهر رم�ضان الكرمي وبناء
نف�س الدولة.
 40منز ًال للأ�سر الفقرية.
وكانت جمعية دبي اخلريية �أكرب جهة مانحة �إماراتية قدمت
م�ساعدات للفلبني بقيمة  8.6مليون درهم �إماراتي ما يعادل
ن�سبة  %85من �إجمايل امل�ساعدات التي ح�صلت عليها الدولة.
ومت �إنفاق الق�سم الأكرب منها على الأعمال اخلريية الدينية
واالجتماعية ،والتي �شملت بناء ما يزيد عن  200م�سجد وتوفري
وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان الكرمي .كما قدمت هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي  0.6مليون درهم �إماراتي على �شحن
وتوزيع  25طن من املواد الغذائية ،وم�ساعدة الأفراد الراغبني
يف �أداء منا�سك احلج وتوفري الغذاء واملالب�س يف الأعياد
الدينية.
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آ سـيـا

4

امل�ساعدات املدفوعة يف عام  2012ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

وسط آسيا

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)

قدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية يف عام 2012م�ساعدات بقيمة  65.8مليون درهم �إماراتي
( 17.9مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية يف  5دول تقع يف و�سط �آ�سيا ،والتي متثل ن�سبة %2.0
من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة لقارة �آ�سيا .والتزم �صندوق �أبوظبي للتنمية بتقدمي م�ساعدات لبناء طريق بقيمة  55.1مليون
درهم �إماراتي ( 15.0مليون دوالر �أمريكي) �إىل قريغز�ستان.
الشكل  32المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى وسط آسيا

(مليون درهم �إماراتي )2012 - 2010 ,

(%35.09) 23.07
(%18.34) 12.06
(%7.02) 4.62
(%3.58) 2.35
(%1.41) 0.93
(%1.28) 0.84
(%0.12) 0.08
(%0.04) 0.03

2012

تـنـمـويــــة

65.75

43.97

2011

317.27

2010
57.07

%66.88

ح�سب اجلهة املانحة

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd Ωƒàµe ∫BG ó°TGQ øH óªfi á°ù°SDƒe
ájÒÿG ábQÉ°ûdG á«©ªL
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U

(%34.14) 22.45
(%24.89) 16.37
(%22.84) 15.02
(%11.78) 7.74
(%3.58) 2.35
(%1.39) 0.92
(%1.06) 0.70
(%0.28) 0.19
(%0.04) 0.03

(%0.91) 0.60
(%0.23) 0.15

ح�سب فئة امل�ساعدات

إنــســانــيــة

0.75

%1.14

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

(%31.07) 20.43
(%0.67) 0.44
(%0.25) 0.17
(%96.49) 63.45 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
(%3.51) 2.30 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG

المجموع الكلي 65.75
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خـيــريــة

21.03

%31.99
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 المساعدات الخارجية اإلماراتية إلى قارة أوروبا33 الشكل

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات
)2012 ,(مليون درهم �إماراتي

(%47.72) 132.98
(%22.85) 63.67
(%8.31) 23.16
(%5.51) 15.36
(%5.43) 15.13
(%0.52) 1.46
(%0.27) 0.76
(%0.12) 0.35
(%0.07) 0.18

أوروبا

 ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع2012 امل�ساعدات املدفوعة يف عام

0.07

ójƒ°ùdG
128.78

تـنـمـويــــة

0.27

É«fƒà°SEG

253.05

GóædôjBG

11.21

11.05

Góædƒg
1.98

IóëàŸG áµ∏ªŸG

%90.81

2.47

0.24

É«fÉŸCG

Éµ«é∏H
0.22

É°ùfôa

ÉjQÉ¨æg
0.03

É«æ«aƒ∏°S

0.93

Gô°ùjƒ°S

0.12

0.03

0.47

É«JGhôc

É«dÉ£jEG
2.64

%1.14

22.44

%8.05
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0.03

74.33
0.12

¿Éfƒ«dG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

ح�سب اجلهة املانحة

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(%47.03) 131.05
(%31.16) 86.83

خـيــريــة

ÉjQÉ¨∏H

26.78

2.29
Oƒ°SC’G πÑ÷G ƒaƒ°Sƒc

0.18

3.18

0.12

∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG

∫É¨JÈdG

(%1.04) 2.90 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G
(%0.10) 0.29 ≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

É«fÉehQ

14.31

É«fÉÑdCG

É«fÉÑ°SEG

إنــســانــيــة

»°ShôdG OÉ–’G

(%4.94) 13.77
(%2.07) 5.77
(%1.01) 2.80
(%0.03) 0.08

(%9.05) 25.21
(%8.64) 24.07
(%1.69) 4.70
(%1.17) 3.25
(%0.84) 2.34
(%0.13) 0.35
(%0.12) 0.35
(%0.09) 0.26
(%0.06) 0.16
(%0.03) 0.09
(%0.01>) 0.01

278.67 المجموع الكلي

á«eƒµ◊G äGóYÉ°ùŸG
á«ªæà∏d »ÑXƒHCG ¥hóæ°U
ájÒÿG Ωƒàµe ∫BG áÄ«g
≈JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«g
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ¿É£∏°S øH ójGR á°ù°SDƒe
AÉ£©dG »HO á°ù°SDƒe
á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG ∫ÉªYCÓd ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªMCG á°ù°SDƒe
á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d ójGR øH óªfi ¥hóæ°U
ÈdG QGO á«©ªL
…ÒÿG ábQÉ°ûdG â«H á°ù°SDƒe
ájÒÿG »HO á«©ªL
ájÒÿG ∫ÉªYCÓd áªMôdG á«©ªL
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دول متعددة -
عالمي

قدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية م�ساعدات بلغت
 1.03مليار درهم �إماراتي ( 279.4مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع ذات
�صبغة عاملية ،مت �إدراجها باعتبارها “م�شاريع لدول متعددة  -عاملي”.
هيئة البيئة بأبوظبي تدير برنامج لحماية أبقار البحر (حيوان
األطوم) ،والذي تم إدراجه حاليًا كأحد الحيوانات المعرضة
لخطر االنقراض على مستوى العالم( .المصدر :هيئة أبوظبي
للبيئة – بواسطة دوج بيرين)

ومتثل هذه امل�ساعدات زيادة تقدر بنحو  %170.0عما مت
تقدميه عام  ،2011وبن�سبة  %142.4عما �سبق تقدميه يف
عام  .2010فبالإ�ضافة �إىل �إ�شرتكات الع�ضوية وامل�ساهمات
املدفوعة للم�ؤ�س�سات واملنظمات الدولية والإقليمية ،ت�شمل
امل�ساعدات لدول متعددة الدعم املقدم مل�شاريع مع ّينة لها فوائد
عاملية يف قطاعات ال�صحة والتعليم والبيئة واحلاالت الإن�سانية.

�إىل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (�أيرينا) خالل عام
 2012عبارة عن توفري م�ساحات للمكاتب وخدمات عامة،
ودعم بناء القدرات و�إجراء الأبحاث والتعلم عن بعد بالو�سائل
الإلكرتونية ،وقدرت قيمتها بنحو  41.6مليون درهم �إماراتي
( 11.3مليون دوالر �أمريكي).
كما ح�صلت مبادرة �شراكة دحر املالريا ،والتي تهدف �إىل
الق�ضاء على مر�ض املالريا على م�ستوى العامل ،على الدفعة
الثالثة من �أ�صل خم�س م�ساهمات �سنوية قيمة كل منها 18.4
مليون درهم مقدمة من هيئة ال�صحة � -أبوظبي .كذلك قدمت
دائرة املالية � -أبوظبي مبلغ  18.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح
مركز كارتر ،كدعم للحملة الدولية للق�ضاء على مر�ض دودة
غينيا  -وهي عدوى طفيلية  -وكان هذا الدعم عبارة عن
تدريب متطوعني من املجتمع لن�شر الوعي والثقافة ال�صحية
حول �أ�سباب املر�ض وطرق الوقاية ،مما ي�ساعد يف الك�شف
املبكر عن املر�ض وتوفري العالجات.

ويدخل �ضمن هذه الفئة املنحة التي قدمتها م�ؤ�س�سة خليفة بن
زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية بقيمة  222.3مليون درهم
�إماراتي �إىل مركز �أندر�سون الطبي لعالج ال�سرطان يف هيو�سنت
بتك�سا�س ،وبالتحديد �إىل مركز �أحمد بن زايد لعالج ال�سرطان
التابع له ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمات املقدمة �إىل معهد ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان للعالج التخ�ص�صي الت�شخي�صي
لأمرا�ض ال�سرطان ،والذي يهدف لأن يكون من �أهم املراكز
الت�شخي�صية لعالج ال�سرطان 34.كما يدخل �ضمن هذه الفئة
املنحة املقدمة من دائرة املالية – �أبوظبي بقيمة  99.2مليون
درهم اماراتي �إىل معهد ال�شيخ زايد لتطوير جراحة الأطفال،
يف مدينة وا�شنطن بالواليات املتحدة الأمريكية ،والذي يعمل وقدمت هيئة البيئة � -أبوظبي ،والتي مت �إدراج م�ساهماتها
الدعم للعديد من الربامج
على �إيجاد وابتكار �أجهزة جديدة و�أ�ساليب عالج مبتكرة �ضمن “امل�ساعدات احلكومية”،
َ
الدولية بقيمة  15.4مليون درهم �إماراتي .فقد �ساهمت الهيئة
لتح�سني �صحة الأطفال.
من خالل توقيعها مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم املتحدة
كما �ساهمت م�ستودعات التخزين وخدمات الدعم اللوج�ستي للبيئة مببلغ  5.4مليون درهم �إماراتي لدعم حماية الأنواع
والإداري املقدمة من املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية �إىل املهددة باالنقرا�ض يف �أفريقيا ومنطقة �أورا�سيا .كما قدمت
وكاالت الأمم املتحدة واحتاد ال�صليب الأحمر وجمعيات الهالل �أي�ضا منحة بقيمة  5.8مليون درهم �إماراتي �إىل االحتاد الدويل
الأحمر وهيئة الهالل االحمر الإماراتي يف دعم تلك اجلهات حلفظ الطبيعة ،ومبلغ  2.9مليون درهم �إماراتي ل�صالح
عند اال�ستجابة حلاالت الطوارئ التي وقعت يف خمتلف �أنحاء م�شروع �أر�شيف ،وهو عبارة عن مبادرة تهدف �إىل جتميع
العامل .وقد بلغت قيمة هذا الدعم املقدم لتلك اجلهات خالل الأفالم وال�صور الفوتوغرافية للأنواع املهددة باالنقرا�ض يف
العامل يف مكتبة رقمية مركزية واحدة ،ومبلغ �أخر بقيمة 1.8
عام  2012ما قيمته  59.2مليون درهم �إماراتي.
مليون درهم �إماراتي لل�شبكة الب�صمة البيئية العاملية.
كما وا�صلت حكومة الإمارات دعمها للعديد من املنظمات
متعددة الأطراف .حيث ت�ست�ضيف الإمارات الوكالة الدولية
للطاقة املتجددة (�أيرينا) ،وهي منظمة دولية مت �إن�شا�ؤها
لتكون �صوت العامل الداعم ال�ستخدام الطاقة املتجددة،
ومقرها مدينة م�صدر ب�أبوظبي .وكانت امل�ساهمات التي قدمت

الــمــقـــال

الثاني

المبادرات البيئية
تلتزم دولة الإمارات العربية املتحدة بتطوير م�صادر للطاقة املتجددة
التي تعمل على تقليل االنبعاثات ال�ضارة وت�سهم يف خلق بيئة نظيفة ،ودعم
احلفاظ على احلياة الربية من خالل �أن�شطتها يف الداخل واخلارج.
ويعترب دعم “البيئة امل�ستدامة” ا�سرتاتيجية وطنية لها �أولوية كبرية
يف الدولة ،باعتبارها �أحد �أهم املو�ضوعات املحورية لر�ؤية الدولة لعام
 ،2021مبا يف ذلك “ا�سرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�ضراء” ،وهي
مبادرة متتد ملدة � 9سنوات تهدف �إىل جعل الإمارات واحدة من الدول
الرائدة على م�ستوى العامل يف تطوير اقت�صاد �صديق للبيئة 35.وقد �أنفقت
دولة الإمارات  355.2مليون درهم �إماراتي ( 96.7مليون دوالر �أمريكي)
محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في موريتانيا،
ل�صالح م�شروعات بيئية خالل عام  2012يف عدة برامج �شملت اال�ستمرار
بتمويل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل -
مصدر ،والتي ستقلل من انبعاث ما يوازي 21,225
يف ا�ست�ضافة القمة ال�سنوية العاملية مل�ستقبل الطاقة يف �أبوظبي ،وهي
طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ملتقى عاملي لبحث احللول العملية وامل�ستدامة ملواجهة حتديات ا�ستخدام
(المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”)
الطاقة يف امل�ستقبل ،ودعم ا�ستخدام الطاقة النظيفة يف الدول النامية.
وتو�ضح تلك الأن�شطة مدى دعم الإمارات ملبادرة “عام الطاقة امل�ستدامة للجميع” التي �أعلن عنها الأمني العام للأمم املتحدة بان
كي مون �أثناء كلمته الرئي�سية التي �ألقاها يف القمة ال�سنوية العاملية مل�ستقبل الطاقة ب�أبوظبي يف ال�ساد�س ع�شر من يناير .2012
وقد حققت املبادرات التي نفذتها دولة الإمارات داخل حدودها مزايا ومنافع و�صل ت�أثريها �إىل امل�ستوى العاملي .حيث �أ�س�ست
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�أيرينا” مقرها يف �أبوظبي ،وهي منظمة دولية مت �إن�شا�ؤها لتكون مبثابة �صوت العامل الداعم
ال�ستخدام الطاقة املتجددة ،وقامت ب�إطالق العديد من املبادرات العاملية على مدى العام� .شملت هذه املبادرات تطوير جمموعة
من امل�ؤ�شرات العاملية للطاقة املتجددة من �أجل دعم ابتكار �أطر عمل ل�سيا�سات الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر كتيب مل�ساعدة الدول
يف بناء قدراتها على ا�ستحداث م�صادر للطاقة النظيفة ،وتوقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة ملجموعة املحيط الهادئ من �أجل
تعزيز الطاقة املتجددة لت�أمني م�صادر الطاقة يف منطقة املحيط الهادئ 36.ووا�صلت حكومة الإمارات يف عام  2012م�ساهماتها
ال�سنوية املوجهة لتغطية تكاليف الت�شغيل الأ�سا�سية للوكالة ،والأبحاث وبرامج بناء القدرات ،وكذلك توفري م�ساحات للمكاتب يف
مدينة م�صدر – �أول مدينة يف العامل خالية من انبعاثات الكربون ،وخالية من النفايات.
تعمل “�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل – م�صدر” مبثابة مركز عاملي للأبحاث وتطوير تقنيات م�ستدامة ،كما ت�شارك بخرباتها
ومواردها من �أجل حل م�شكالت عجز الطاقة املحلية يف موريتانيا و�أفغان�ستان وتونغا و�سي�شيل من خالل ا�ستخدام طاقة نظيفة.
حيث قدمت حمطة ال�شيخ زايد للطاقة ال�شم�سية يف نواك�شوط مبوريتانيا حل م�ستدام لأزمة الطاقة هناك من خالل زيادة قدرة
الدولة على توليد الطاقة الكهربية مبقدار  .%10ويف �أفغان�ستان� ،أ�صبحت مئات الأ�سر يف القرى النائية قادرة على التمتع
با�ستخدام الطاقة الكهربائية يف منازلهم ،من خالل ا�ستخدام �أجهزة و�أنظمة قائمة بذاتها لتوليد الطاقة الكهربائية با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية .وعلى نحو م�شابه� ،ست�ساعد حمطة توليد الطاقة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف تونغا على زيادة �إمكانية فر�ص
احل�صول على اخلدمات با�ستخدام م�صادر الطاقة احلديثة ،من خالل توفري حوايل  %13من حجم الطلب ال�سنوي للدولة على
الطاقة الكهربائية 37.كما �ستحل حمطة لتوليد الطاقة با�ستخدام طاقة الرياح يف �سي�شيل حمل حمطات توليد الطاقة التقليدية
والتي ت�ستخدم كميات هائلة من وقود الديزل يف الت�شغيل.
وت�أكيد ًا على �أهمية ال�شراكات الدولية يف مواجهة التحديات البيئية العاملية ،وق ّعت هيئة �أبوظبي للبيئة مذكرة تفاهم مع برنامج
الأمم املتحدة للبيئة من �أجل حماية الأنواع املهددة باالنقرا�ض يف �أفريقيا ومنطقة �أورا�سيا .كما وا�صلت الهيئة دعمها للمبادرات
الدولية الأخرى ،مثل ال�شبكة العاملية للب�صمة البيئية ،والتي ت�ساعد يف دعم ا�ستخدام �أداة الحت�ساب املوارد امل�ستهلكة من �أجل
38
قيا�س كمية املوارد البيئية ،وامل�ستخدم منها ،ومن ي�ستخدمها.
ودعم ًا لهذه املبادرات واملبادرات امل�ستقبلية� ،ستوا�صل دولة الإمارات ال�سعي لتحقيق م�ستقبل �أكرث اقت�صادية وتنوع ًا يف ا�ستخدام
م�صادر الطاقة الآمنة امل�ستدامة.
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الـــفــصــل

الـثـالـث

تصنيف
المساعدات

بحسب الفئات والقطاعات
طلبت وزارة التنمية والتعاون الدويل من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية الإماراتية حتديد
فئات وقطاعات امل�ساعدات بنا ًء على التعريفات املو�ضحة يف الإطار العام لت�سجيل بيانات امل�ساعدات اخلارجية
لدولة الإمارات .وبح�سب هذا الإطار ّمت حتديد  3فئات للم�ساعدات و 27قطاع ًا مق�سمة �إىل قطاعات فرعية،
ُو�ضعت بالتوافق مع املعايري اخلا�صة بلجنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية،
وخدمة التتبع املايل التابعة للأمم املتحدة .و�سيتم تف�صيل القطاعات �إىل قطاعات فرعية.
ّمت تخ�صي�ص امل�ساعدات خالل عام  2012ل�صالح م�شروعات
تندرج �ضمن  20قطاع ًا موزعة على فئات امل�ساعدات الثالث،

دبي العطاء ،بالشراكة مع التحالف العالمي لتحسين التغذية ،يديران برنامج تجريبي للتغذية المدرسية بهدف تحسين
مستوى التغذية لألطفال وتحصيلهم الدراسي في حوالي  45مدرسة في دكا ومقاطعة ميمينسينج ،ببنغالديش.
(المصدر :دبي العطاء)

حيث ح�صلت امل�ساعدات التنموية على الن�صيب الأكرب بقيمة
 5.07مليار درهم �إماراتي ( 1.38مليار دوالر �أمريكي) ،تليها
امل�ساعدات الإن�سانية بقيمة  404.4مليون درهم �إماراتي
( 110.1مليون دوالر �أمريكي) ،وامل�ساعدات اخلريية بقيمة
 356.2مليون درهم �إماراتي ( 97.0مليون دوالر �أمريكي).
ويوفر امللحق الثالث قائمة بالفئات والقطاعات الفرعية التي
تندرج �ضمنها هذه امل�ساعدات وقيمتها لكل قطاع.

قدمت الجهات المانحة والمؤسسات اإلنسانية والخيرية اإلماراتية مساعدات
بقيمة

296.2

خالل عام ّ ،2012
مت االلتزام مب�ساعدات بلغت قيمتها 5.59
مليار درهم �إماراتي ( 1.52مليار دوالر �أمريكي) ل�صالح
م�شاريع يف  13دولة .وكما هو يف الأعوام ال�سابقة فقد ّمت
تخ�صي�ص ما ن�سبته  %87.0من امل�ساعدات املدفوعة ل�صالح

امل�ساعدات التنموية .ومن اجلدير بالذكر �أن الن�سبة الأكرب
يف الأعوام  2012 – 2010وهي مبعدل  %85ذهبت ل�صالح
امل�شاريع التنموية.
ح�صلت خم�سة قطاعات على �أغلبية امل�ساعدات البالغة قيمتها
 4.34مليار درهم �إماراتي ( 1.18مليار درهم �إماراتي) �أو
 %74.5من املجموع الكلي للم�ساعدات املدفوعة خالل عام
 .2012وهي ما ت�شكل انخفا�ض بن�سبة  %29.2مقارنة بنف�س
املجموعة من القطاعات يف عام  ،2011وزيادة  %183.3عن
عام  .2010وقد ح�صل قطاع دعم الربامج العامة على �أكرب
ن�سبة يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة من امل�ساعدات اخلارجية
الإماراتية ،حيث بلغت  .%45وبقي قطاع امل�ساعدات الإن�سانية
والإغاثة يف حاالت الطوارئ بني �أكرب خم�س قطاعات يف
الأعوام  2012 – 2010بح�صوله على  ،%9بالإ�ضافة �إىل
قطاع ال�صحة الذي ح�صل على  %8.3من املجموع خالل
االعوام الثالث ال�سابقة.

مليون درهم إماراتي

( 80.6مليون دوالر أمريكي) لصالح البرامج التعليمية في  57دولة حول العالم.
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القطاعات الخمسة األكثر تلقيًا للمساعدات
تنموية

قطاع دعم البرامج العامة
ّمت تقدمي اجلزء الأكرب من امل�ساعدات لقطاع دعم الربامج
العامة ،حيث ح�صل على ن�سبة  %38.6من امل�ساعدات
املدفوعة بقيمة  2.25مليار درهم �إماراتي ( 611.8مليون
دوالر �أمريكي).
ومت توجيه  1.96مليار درهم �إماراتي كدعم للميزانية العامة.
وكانت الدول ذات الن�صيب الأكرب من هذه امل�ساعدات هي:
الأردن وفل�سطني و�إريرتيا وال�شي�شان (باالحتاد الرو�سي)،
بقيمة �إجمالية  1.59مليار درهم �إماراتي .كما يندرج �ضمن
هذا القطاع الفرعي امل�ساهمات املقدمة من حكومة الإمارات
�إىل املنظمات الإقليمية والدولية بقيمة  290.9مليون درهم
�إماراتي.

قطاع الصحة
ح�صل قطاع ال�صحة على م�ساعدات بقيمة  700.6مليون
درهم �إماراتي ( 190.7مليون دوالر �أمريكي)�،أي ما يعادل
 %12.0من �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة.
و ّمت تقدمي ما قيمته  528.5مليون درهم �إماراتي بهدف توفري
اخلدمات الطبية ،وم�ساعدات بقيمة  349.4مليون درهم
�إماراتي ل�صالح  3م�شروعات ،من بينها منحة بقيمة 222.3
مليون درهم �إماراتي قدمتها م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية �إىل مركز �أندر�سون الطبي لعالج ال�سرطان
يف هيو�سنت بتك�سا�س ،ولبناء معهد ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان للعالج الت�شخي�صي ملر�ض ال�سرطان .ومت تقدمي �أجهزة
مل�ست�شفى الإمارات يف �إ�سالم �آباد بباك�ستان بتكلفة بلغت 68.9
مليون درهم �إماراتي� ،شارك يف متويلها حكومة الإمارات
وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،كما
قامت امل�ؤ�س�سة ببناء م�ست�شفى ال�شيخ خليفة يف الدار البي�ضاء
باملغرب بتكلفة بلغت  58.2مليون درهم �إماراتي.
وبلغت امل�ساعدات املقدمة �إىل م�شروعات البنية التحتية
الأ�سا�سية لقطاع ال�صحة ما قيمته  81.1مليون درهم �إماراتي.

�ساهمت حكومة الإمارات وم�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان
للأعمال الإن�سانية بالغالبية العظمى منها ( 59.8مليون درهم
�إماراتي) ل�صالح بناء عيادات ومراكز طبية يف باك�ستان .كما
قدم �صندوق �أبوظبي للتنمية  15.8مليون درهم �إماراتي من
�أجل �إ�صالح وجتديد م�ست�شفى املعروف يف جزر القمر.
وكانت قيمة امل�ساعدات التي تهدف �إىل مكافحة الأمرا�ض
املعدية  61.7مليون درهم �إماراتي .ومت تخ�صي�ص �أكرب
منحة �ضمن هذا القطاع الفرعي (بقيمة  32.4مليون درهم
�إماراتي) من �أجل �شراء وتوزيع لقاحات ل�صالح التحالف
العاملي للقاحات والتح�صني يف �أفغان�ستان ،ومت توجيه 18.4
مليون درهم �إماراتي ل�صالح احلملة الدولية للق�ضاء على
مر�ض دودة غينيا ،بال�شراكة مع مركز كارتر.

قطاع توليد الطاقة
وإمدادها
ح�صل قطاع توليد الطاقة و�إمدادها على  635.1مليون درهم
�إماراتي ( 172.9مليون دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي %10.9
من �إجمايل امل�ساعدات املدفوعة خالل عام .2012
وح�صلت م�شروعات توليد الطاقة ال�شم�سية يف موريتانيا
و�أفغان�ستان وتونغا على ما قيمته  239.6مليون درهم �إماراتي،
وكان �أكربها حمطة توليد الطاقة ال�شم�سية يف موريتانيا بقيمة
 164.3مليون درهم �إماراتي ،من خالل �شركة �أبوظبي لطاقة
امل�ستقبل -م�صدر.
وح�صلت م�شروعات توليد الطاقة من املوارد غري املتجددة
على م�ساعدات بقيمة  196.0مليون درهم �إماراتي .وكان
�أكرب م�شروع يندرج حتت هذا القطاع الفرعي هو م�شروع
حمطة جانوب للطاقة احلرارية يف �أذربيجان الذي قام بتمويله
�صندوق �أبوظبي للتنمية مببلغ  193.6مليون درهم �إماراتي.
كما قدمت اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية
الإماراتية م�ساعدات بقيمة  105.8مليون درهم �إماراتي
ل�صالح نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها يف كل من �سورية
والبحرين وم�صر.

إنسانية

خيرية

قطاع المساعدات اإلنسانية
واإلغاثة في حاالت الطوارئ

قطاع األعمال الخيرية
الدينية واالجتماعية

ح�صل قطاع امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت الطوارئ
على  404.4مليون درهم �إماراتي( 110.1مليون دوالر
�أمريكي) ،بن�سبة  %6.9من �إجمايل امل�ساعدات املقدمة خالل
عام  .2012وتركزت هذه امل�ساعدات يف �أربعة قطاعات فرعية:

ح�صل قطاع الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية على 356.2
مليون درهم �إماراتي ( 97.0مليون دوالر �أمريكي)،مت تقدمي
�أكرث من ن�صفها �إىل قارة �آ�سيا بقيمة  191.4مليون درهم
�إماراتي ،تليها �أفريقيا بقيمة  135.8مليون درهم �إماراتي.

�أولها امل�ساعدات الغذائية بقيمة  177.5مليون درهم �إماراتي,
حيث كان لقارة �آ�سيا الن�صيب الأكرب بقيمة بلغت  156.2مليون
درهم �إماراتي �أغلبها يف اليمن ،تليها �أفريقيا بقيمة 21.2

مليون درهم �إماراتي مت توجيه غالبيتها �إىل جزر القمر.

تليها خدمات الدعم والتن�سيق بقيمة  74.5مليون درهم
�إماراتي ،ت�شمل توفري خمازن وم�ساحات للمكاتب� ،إىل جانب
اخلدمات الأخرى املقدمة من املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية يف دبي بقيمة  59.2مليون درهم �إماراتي.

219.0

وح�صلت املن�ش�آت الدينية على اجلزء الأكرب بقيمة
مليون درهم �إماراتي لبناء امل�ساجد ودور الأيتام يف �آ�سيا بقيمة
 121.7مليون درهم �إماراتي ،و�أفريقيا بقيمة  94.5مليون
درهم �إماراتي.
ومت تقدمي  85.6مليون درهم �إماراتي للربامج املو�سمية ,ذهب
معظمها لتوفري وجبات الإفطار يف �شهر رم�ضان املبارك،
ومل�ساعدة الأفراد الراغبني يف �أداء منا�سك احلج ،وتركزت يف
باك�ستان وفل�سطني ولبنان و�إندوني�سيا.

ثم برامج القطاعات املتنوعة بقيمة  71.9مليون درهم
�إماراتي .برامج مكافحة الألغام بقيمة  42.7مليون درهم
�إماراتي �إىل �أفغان�ستان .وكانت امل�شاريع يف غزة بفل�سطني هي
امل�ستفيد الأكرب يف امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية.
الشكل  34المساعدات المدفوعة حسب فئة المساعدات والقطاع

ح�سب فئة امل�ساعدات

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
 %86.95ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ
»JGQÉeEG ºgQO 5,067.24
 %6.94ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ
»JGQÉeEG ºgQO 404.37
 %6.11ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ
»JGQÉeEG ºgQO 356.23

ájƒªæJ

á«fÉ°ùfEG

ájÒN

المجموع الكلي 5,827.85
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ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

 االلتزامات حسب فئة المساعدات والقطاع35 الشكل

ح�سب فئة امل�ساعدات

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

ájƒªæJ

(%100.00) 5,586.71

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي ودوالر �أمريكي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي
(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 611.80) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 2,247.12
%38.56 áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 9.63) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 35.38
%0.61 áMÉ«°ùdG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 190.74) »JGQÉeEG ºgQO 700.61
%12.02 áë°üdG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 8.11) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 29.80
%0.51 áYÉæ°üdG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 172.91) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 635.11
%10.90 ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 5.95) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 21.85
%0.37 »Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 95.00) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 348.94
%5.99 øjõîàdGh π≤ædG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 2.41) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 8.84
%0.15 äÓjó©àdGh ájQÉéàdG á«ª«¶æàdG á°SÉ«°ùdG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 89.42) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 328.42
%5.64 á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 2.27) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 8.34
%0.14 á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 80.64) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 296.19
%5.08 º«∏©àdG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 0.90) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 3.31
%0.06 áYGQõdG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 66.10) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 242.77
%4.17 á«YÉªàL’G äÉeóÿG

ح�سب القطاع

)2012 ,(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 0.36) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 1.34
%0.02 ä’É°üJE’G

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 30.87) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 113.37
%1.95 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 0.05) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 0.18
%0.01 ñÉæŸG Ò¨Jh áÄ«ÑdG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 12.42) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 45.62
%0.78 ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 0.01) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 0.04
%0.01 á«HÉ‚E’G áë°üdG èeGôHh á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 48.32) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 177.47

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 4.47) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 16.43
%0.28 á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G

á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

(86.06%) 4,807.80

áYGQõdG

(5.92%) 330.57

áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
(3.75%) 209.36

øjõîàdGh π≤ædG

(2.48%) 138.56

%3.05 á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG

áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e19.58) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 71.92
%1.23 áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 11.61) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 42.66
%0.73 ΩÉ¨dC’G áëaÉµe

(1.40%) 78.38

(0.26%) 14.69

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 3.81 ) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 13.99
%0.24 áë°üdG

(»µjôeCG Q’hO 20.28) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 74.50
%1.28 ≥«°ùæàdGh ºYódG äÉeóN

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 2.02) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 7.41
%0.13 áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
(0.13%) 7.35

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 59.61) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 218.96

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 8.42) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 30.92

%3.76 á«æjódG äBÉ°ûæŸG

%0.53 IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh OGôaC’G ºYO

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 23.30) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 85.57

(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 5.66) »JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 20.78

%1.47 á«ª°SƒŸG èeGÈdG

(%6.11) ájÒN
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 356.23
(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 96.99)
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%0.36 »æjódG º«∏©àdG

(%6.94) á«fÉ°ùfEG
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 404.37
(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 110.09)

(%86.95) ájƒªæJ
»JGQÉeEG ºgQO ¿ƒ«∏e 5,067.24
(»µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 1,379.59)
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ح�سب القطاع والدولة

الــمــقـــال

()2012

اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺪوﻟﺔ

á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
¿OQC’G
ô°üe
Üô¨ŸG
áYGQõdG
É«æ«Z
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
ÉjÎjQEG
»JƒÑ«L
øjõîàdGh π≤ædG
¿Éà°Sõ«ZÒb
É«Hƒ«KEG
¿ƒ«dGÒ°S
¿Éà°ùfÉ¨aCG
Üô¨ŸG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
ƒJƒ°ù«d
∫Éeƒ°üdG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
¢ùfƒJ
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
¿OQC’G
»∏µdG ´ƒªéŸG

ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ا ﻣﺮﻳﻜﻲ
4,807,796,333

1,308,956,257

4,591,250,000

1,250,000,000

156,469,800

42,600,000

60,076,533

16,356,257

330,570,000

90,000,000

330,570,000

90,000,000

209,361,000

57,000,000

183,650,000

50,000,000

25,711,000

7,000,000

138,557,300

37,723,196

55,095,000

15,000,000

36,730,000

10,000,000

20,000,000

5,445,140

18,732,300

5,100,000

8,000,000

2,178,056

78,383,000

21,340,321

77,133,000

21,000,000

1,250,000

340,321

14,692,000

4,000,000

14,692,000

4,000,000

7,346,000

2,000,000

7,346,000

2,000,000

5,586,705,633

1,521,019,775

الثالث

المساعدة في القضاء على األمراض
على مستوى العالم
ان�ضمت دولة الإمارات العربية املتحدة للجهود العاملية الرامية �إىل
حماربة الأمرا�ض اخلطرية حول العامل ،وذلك بعد حتقيقها لتقدم كبري
داخل الدولة يف الق�ضاء على الأمرا�ض امل�ستوطنة مثل املالريا ،واحلد من
انت�شار الأمرا�ض الأخرى مثل ال�سل (الدرن).

متا�شيا مع هديف حماربة �أمرا�ض نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز) واملالريا
والأمرا�ض الأخرى وتطوير �شراكات عاملية من �أجل التنمية (الهدفني
ال�ساد�س والثامن من الأهداف الإمنائية للألفية) ،قامت دولة الإمارات
باالن�ضمام لفريق ي�شمل :مركز كارتر (ت�أ�س�س عام  1982بوا�سطة الرئي�س
الأمريكي الأ�سبق جيمي كارتر وزوجته روزالني) لدعم جهوده الرامية �إىل
احلد من انت�شار مر�ض دودة غينيا يف �أفريقيا ،والتحالف العاملي للقاحات
والتح�صني لزيادة فر�ص احل�صول على التطعيمات يف الدول الفقرية،
ومبادرة دحر املالريا وهي �شراكة عاملية هدفها احلد من انت�شار املر�ض.

سيدة وطفلها تنامان تحت شبكة حماية من
البعوض ،والتي تعتبر أحد أدوات الحيلولة دون
اإلصابة بالمالريا.
(المصدر :ماجي ماهاالن  /سوميتومو كاميكال)

ميوت طفل بني كل خم�سة �أطفال قبل بلوغ �سن اخلام�سة من عمره ب�سبب
مر�ض ميكن جت ّنبه من خالل تلقي اللقاح املنا�سب له ،وحتدث غالبية
حاالت الوفاة هذه يف الدول النامية .لذا انطلق التحالف العاملي للقاحات
والتح�صني عام  2000بهدف �إنقاذ حياة الأطفال وحماية �صحة ال�شعوب من خالل زيادة فر�ص احل�صول على اللقاحات.

كجزء من �شراكة جديدة خللق تعاون دويل وا�سع النطاق ب�ش�أن توفري اللقاحات� ،أعلن الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وبيل جيت�س الرئي�س امل�شارك مل�ؤ�س�سة بيل وميلندا جيت�س ،التزامهما
بدفع مبلغ  33.0مليون دوالر �أمريكي لكل منهما ل�صالح برامج التح�صني من خالل التحالف العاملي للقاحات والتح�صني يف
�أفغان�ستان وباك�ستان خالل الفرتة  39 .2013 – 2011و�أنفقت دولة الإمارات مبلغ  32.4مليون درهم �إماراتي ( 8.8مليون دوالر
�أمريكي) وفا ًء بهذا التعهد خالل عام  2012يف �أفغان�ستان ،مل�ساعدة التحالف يف زيادة تغطية حمالت التح�صني يف الدولة �ضد
�أمرا�ض احل�صبة و�شلل الأطفال.
تتم الإ�صابة مبر�ض دودة غينيا عن طريق تناول الأ�شخا�ص ملياه �شرب ملوثة بريقات الطور املُعدي من دودة غينيا ،والذي ال يعترب
مر�ض ًا مميت ًا ولكنه يت�سبب يف �آالم �شديدة بالإ�ضافة للإ�صابة بالوهن وال�ضعف ،وهو ي�صيب �أكرث دول العامل فقر ًا و�أكرث املجتمعات
عزلة ،حيث يعوق الأطفال عن الذهاب �إىل مدار�سهم واملزارعني عن ممار�سة عملهم يف حقولهم .وتعود م�شاركة دولة الإمارات
يف حماربة هذا املر�ض �إىل الت�سعينات ،حيث ا�ستثمر م�ؤ�س�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه”،
قدر ًا كبري ًا من املوارد للم�ساعدة يف �إطالق برنامج الق�ضاء على مر�ض دودة غينيا مبعاونة مركز كارتر.
و �ساهم برنامج الق�ضاء على مر�ض دودة غينيا من خالل و�سائل ب�سيطة وفعالة من ناحية التكلفة� ،شملت التعليم والتثقيف
ال�صحي ،يف تقليل عدد امل�صابني بهذا املر�ض ب�شكل كبري يف خمتلف �أنحاء العامل .وقد تعهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ،ا�ستكما ًال لهذا املرياث امل�ش ّرف ،بتقدمي مبلغ  36.7مليون درهم �إماراتي ( 10.0مليون
40
دوالر �أمريكي) ل�صالح حملة كارتر ،حيث مت �إنفاق مبلغ  5مليون دوالر �أمريكي يف العام نف�سه.
كما قدمت هيئة ال�صحة � -أبوظبي مبلغ  18.4مليون درهم �إماراتي ( 5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح مبادرة دحر املالريا ،وهي
الثالثة من �أ�صل خم�س دفعات مت التعهد بتقدميها يف عام  ،2010بقيمة �إجمالية تبلغ  91.8مليون درهم �إماراتي ( 25.0مليون
دوالر �أمريكي).
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الـــفــصــل

الـرابـع

الجهات المانحة
ي�ستعر�ض هذا الف�صل مبزيد من التف�صيل �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية التي قامت بها كل جهة مانحة على
حدة خالل عام  ،2012والتي يبلغ عددها الإجمايل  43جهة مانحة ،بالإ�ضافة �إىل القطاع اخلا�ص والأفراد.
حيث ّمت جتميع  22جهة �إماراتية حكومية مانحة منها حتت عنوان “امل�ساعدات احلكومية” .وتوىل �صندوق
�أبوظبي للتنمية �إدارة بع�ض املنح والقرو�ض التي قدمتها حكومة دولة الإمارات .ويف هذه احلاالت ،تكون
اجلهة املانحة امل�سجلة هي “�صندوق ابوظبي للتنمية” كجهة مانحة منف�صلة ،ومن ثم يتم حتليلها وعر�ضها
ب�شكل م�ستقل يف �شكل ر�سوم وخمططات بيانية يف خمتلف ف�صول التقرير.

عالوة على هذا� ،شمل التقرير العديد من اجلهات احلكومية متعددة الأطراف� ،أم قدمت املنح مبا�شر ًة �إىل جهات حكومية
وامل�ؤ�س�سات املانحة التي تقوم بتوثيق م�ساعداتها اخلريية للمرة �أخرى .ميكن االطالع على التعريف الكامل لأنواع امل�ساعدات
الأوىل خالل عام  ،2012وهي� :شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل ال�ستة يف ف�صل املقدمة� ،صفحة .17
(م�صدر) ،و�شركة �أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ،وجمعية
الرحمة للأعمال اخلريية ،وجمعية دار الرب ،ودائرة املالية  -وميكن االطالع على القوائم الكاملة للدول التي ح�صلت على
ال�شارقة ،وهيئة البيئة � -أبوظبي ،ووزارات االقت�صاد والبيئة م�ساعدات من كل جهة مانحة ،مبا يف ذلك املبالغ املخ�ص�صة
لكل دولة ،يف امللحق الأول.
واملياه واملالية والتجارة اخلارجية والداخلية والعمل.

أحد األطباء يقوم بتطعيم طفل باكستاني ضد مرض الحصبة وشلل األطفال كجزء من حملة اإلمارات لتطعيم وتحصين
 20,000طفل باكستاني في وادي سوات بباكستان خالل شهر أبريل ( .2012المصدر :البرنامج اإلماراتي لمساعدة باكستان)

كما ي�شمل هذا التقرير خرائط وجداول للدول والقطاعات
التي دعمتها كل جهة مانحة خالل عام  .2012كما يو�ضح هذا
الف�صل كيفية �إنفاق اجلهات وامل�ؤ�س�سات املانحة الإماراتية
مل�ساعداتها ،بتق�سيمها �إىل �ستة �أنواع ،وفق معايري ت�شمل على
�سبيل املثال :ما �إذا كانت اجلهة املانحة قامت بتنفيذ امل�شروع
ب�شكل مبا�شر� ،أم عملت مب�شاركة مع امل�ؤ�س�سات املحلية �أو

قدمت الجهات المانحة والمؤسسات اإلنسانية والخيرية اإلماراتية في عام
 2012مساعدات مدفوعة بقيمة

700.6

مليون درهم إماراتي

( 190.7مليون دوالر أمريكي) لمشاريع الصحة في  35دولة حول العالم.
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مليون درهم �إماراتي .كما قدم الربنامج م�ساعدات بقيمة
 79.3مليون درهم �إماراتي ملوا�صلة العمل يف م�شروع طريق
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان يف منطقة وزير�ستان ،والذي
�سيكون �أول طريق مع ّبد يف منطقة وزير�ستان اجلنوبية ،كما
�سيكون مبثابة ممر ا�سرتاتيجي بني باك�ستان و�أفغان�ستان،
�إىل جانب الربط ما بني عدد كبري من املدن والقرى 41.وعلى
�صعيد �آخر ،عمل الربنامج على بناء و�صيانة العديد من
املرافق التعليمية والتقنية ،وتوزيع �آالف الطرود الغذائية على
الأ�شخا�ص النازحني نتيجة اال�ضطرابات الأهلية والفي�ضانات
العارمة يف �إقليم خيرب بختونخوا ،وبناء حمطات �ضخ املياه.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
جسر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وادي سوات بباكستان ،بتمويل من دولة اإلمارات بتكلفة  38.5مليون درهم إماراتي ،ويربط بين مدن صغيرة وقرى تقع على جانبي نهر سوات.
(المصدر :البرنامج اإلماراتي لمساعدة باكستان)

المساعدات
الحكومية
وتضم هذه الجهات ك ً
ال من:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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دائرة املالية � -أبوظبي
وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
وزارة الداخلية
وزارة اخلارجية
القوات امل�سلحة
وزارة املالية
وزارة البيئة واملياه
وزارة االقت�صاد
وزارة التجارة اخلارجية
وزارة العمل
وزارة ال�صحة
امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان
مكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية للدولة
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي
هيئة البيئة � -أبوظبي
هيئة ال�صحة � -أبوظبي
جمل�س �أبوظبي للتعليم
�شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)
القيادة العامة ل�شرطة دبي
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي
دائرة املالية – ال�شارقة
الأمانة العامة للأوقاف – ال�شارقة

قامت العديد من الوزارات والدوائر والهيئات احلكومية يف
دولة الإمارات بتقدمي امل�ساعدات اخلارجية خالل عام ،2012
ولأغرا�ض تتعلق ب�إعداد هذا التقرير ،فقد ّمت جتميعها مع ًا حتت
ا�سم “امل�ساعدات احلكومية”
قدمت اجلهات احلكومية الإماراتية م�ساعدات بقيمة �إجمالية
بلغت  2.62مليار درهم �إماراتي (712.2مليون دوالر �أمريكي)
خالل عام  ،2012ل�صالح برامج تنموية و�إن�سانية وخريية
مت تنفيذها يف  29دولة .تولت دائرة املالية � -أبوظبي متويل
الغالبية العظمى من هذه امل�ساعدات  1.67مليار درهم
�إماراتي( 453.5مليون دوالر �أمريكي) ،والتي كان معظمها
م�ساعدات ثنائية الأطراف ّمت منحها لكل من الأردن واالحتاد
الرو�سي وفل�سطني .وقد بلغت املنحة املقدمة �إىل الأردن 918.3
مليون درهم �إماراتي وهي تعترب �أكرب م�ساهمة منفردة قدمت
كدعم للموازنة العامة ،كما بلغت املنحة املقدمة �إىل فل�سطني
 356.9مليون درهم �إماراتي ( 97.2مليون دوالر �أمريكي)،
بالإ�ضافة �إىل املنحة املقدمة �إىل حكومة ال�شي�شان باالحتاد
الرو�سي والتي بلغت  128.6مليون درهم �إماراتي ( 35.0مليون
دوالر �أمريكي).
ومن بني �أبرز الدول الأخرى املتلقية للم�ساعدات احلكومية
الإماراتية هي باك�ستان ،والتي ح�صلت على م�ساعدات بقيمة
 229.8مليون درهم �إماراتي ( 62.6مليون دوالر �أمريكي) ّمت
دفع �أغلبها ( 229.4مليون درهم �إماراتي) من خالل الربنامج
الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان .و�شملت �أن�شطة الربنامج التي ّمت
تنفيذها خالل عام  2012بناء وجتهيز امل�ست�شفى الإماراتي يف
�إ�سالم �أباد  -عا�صمة باك�ستان  -بامل�شاركة مع م�ؤ�س�سة خليفة
بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية ،والتي بلغت قيمتها 68.9

كما تقوم دولة الإمارات با�ست�ضافة الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة (�إيرينا) ،وهي املنظمة الدولية التي مت �إن�شا�ؤها
لتكون مبثابة ال�صوت العاملي الداعم ال�ستخدام الطاقة
املتجددة ،والتي �سيكون مقرها مدينة م�صدر يف �أبوظبي .وبلغ
حجم امل�ساعدات املقدمة �إىل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
(�إيرينا) مبلغ  41.6مليون درهم �إماراتي ( 11.3مليون دوالر
�أمريكي) ،وكانت يف �صورة توفري مكاتب وخدمات عامة ودعم
بناء القدرات والأبحاث والتعلم عن بعد بالو�سائل الإلكرتونية.
و ّمت تخ�صي�ص  %28.3من قيمة امل�ساعدات املقدمة من
اجلهات احلكومية خالل عام  739.6( 2012مليون درهم
�إماراتي) ل�صالح برامج دول متعددة ،وتوىل �إنفاقها كل من
وزارة اخلارجية ،ووزارة املالية ،ودائرة املالية � -أبوظبي،
ووزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،ووزارة الداخلية ،ووزارة ال�صحة،
ووزارة البيئة واملياه ،ومكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية
للدولة ،وهيئة ال�صحة � -أبوظبي ،وهيئة البيئة � -أبوظبي،
ووزارة االقت�صاد ،ووزارة التجارة اخلارجية ،ووزارة العمل،
وجمل�س �أبوظبي للتعليم ،ودائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخلريي يف دبي ،والقيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي .وقدمت
الغالبية العظمى من هذه امل�ساعدات  601.8مليون درهم
�إماراتي لدفع اال�شرتاكات ال�سنوية الإماراتية للمنظمات
العاملية مثل البنك الإ�سالمي للتنمية واملنظمات غري احلكومية
ومنظمات املجتمع املدين مثل اجلامعة الإ�سالمية للتكنولوجيا
يف بنغالدي�ش ووكاالت الأمم املتحدة .كما ّمت تقدمي منحة بقيمة
 99.2مليون درهم �إماراتي �ضمن هذه الفئة �إىل معهد ال�شيخ
زايد لتطوير جراحة الأطفال يف وا�شنطن بالواليات املتحدة
الأمريكية ،والذي يعمل على �إيجاد وابتكار عالجات و�أجهزة
جديدة و�أ�ساليب معاجلة مبتكرة �أخرى لتح�سني �صحة الأطفال.
حيث ّمت �إن�شاء املعهد عام  2009بعد تخ�صي�ص حكومة �أبوظبي
منحة بقيمة  551.0مليون درهم �إماراتي ،والتي تعترب �أكرب
42
منحة ّمت تقدميها على الإطالق لدعم جراحات الأطفال.
ومت تقدمي اجلزء الأكرب من امل�ساعدات احلكومية الإن�سانية
 63.2مليون من �أ�صل  90.6مليون درهم �إماراتي ( 24.7مليون

دوالر �أمريكي) من حكومة الإمارات وحتت الإ�شراف والتن�سيق
العام للجنة امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية يف �أفغان�ستان.
و�شملت هذه الأن�شطة �إزالة الألغام ،وتوزيع التمور واملالب�س
واملواد التعليمية وحفر الآبار.
كما عملت دائرة املالية � -أبوظبي مع هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي على توفري  1000منز ًال للأ�شخا�ص النازحني نتيجة
الفي�ضانات العارمة ،بتكلفة بلغت  8.7مليون درهم �إماراتي،
و�ساعدت دائرة املالية  -ال�شارقة العائالت الفل�سطينية عن
طريق توزيع ب�ضائع بقيمة �إجمالية بلغت  6.2مليون درهم
�إماراتي .كما �ساهمت وزارة الداخلية بقيمة  0.9مليون درهم
�إماراتي ل�صالح املجموعة اال�ست�شارية الدولية للبحث والإنقاذ،
على �شكل م�ساهمات �أ�سا�سية وا�ست�ضافة دورة تدريبية قدمتها
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي.
كما وا�صلت احلكومة دعمها للعديد من املنظمات متعددة
الأطراف ،فعلى �سبيل املثال تربعت هيئة ال�صحة � -أبوظبي
بالدفعة الثالثة من امل�ساهمات ال�سنوية اخلم�س بقيمة 5.0
مليون دوالر �أمريكي ( 18.4مليون درهم �إماراتي) ل�صالح
�شراكة دحر املالريا ،والتي تهدف �إىل الق�ضاء على املر�ض
على م�ستوى العامل .كذلك فيما يتعلق بقطاع ال�صحة ،قدمت
دائرة املالية � -أبوظبي مبلغ  18.4مليون درهم �إماراتي ل�صالح
مركز كارتر كدعم للحملة الدولية للق�ضاء على مر�ض دودة
غينيا وهي عدوى طفيلية ،عن طريق تدريب متطوعني من
املجتمع لن�شر الوعي والثقافة ال�صحية حول �أ�سباب املر�ض
وطرق الوقاية مما ي�ساعد يف الك�شف املبكر وتوفري العالجات
الالزمة.
عالوة على ما �سبق ،فقد تولت العديد من الدوائر واجلهات
احلكومية الأخرى تنفيذ امل�شاريع املمولة من ِقبلهم ب�شكل
مبا�شـر .حيـث عملت �شـرطة دبي على تنفيذ برامج تدريبية
قانونية لت�أهيل نحو � 240ضابط ًا م�ؤه ًال يف  8دول يف خمتلف
�أنحاء ال�شرق الأو�سط ،بتكلفة  12.7مليون درهم �إماراتي.
كما عملت كل من الأمانة العامة للأوقاف  -ال�شارقة وجمل�س
�أبوظبي للتعليم على تنفيذ برامج تعليمية ،حيث �ساهما مببلغ
 1.0مليون و 3.7مليون درهم �إماراتي على التوايل .وبينما توىل
جمل�س �أبوظبي للتعليم حت ّمل التكاليف الإدارية للطالب يف
العديد من الدول ،و�ساهمت الأمانة العامة للأوقاف  -ال�شارقة
يف امليزانية الأ�سا�سية للمراكز التعليمية ،و�ساعدت يف دفع
رواتب املدر�سني و�إقامة م�سابقات حفظ القر�آن الكرمي حتت
رعايتها يف  9دول .وتولت دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل
اخلريي يف دبي ا�ستخراج الرتاخي�ص والإ�شراف على �أن�شطة
اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية اخلريية العاملة يف �إمارة
دبي ،بتكلفة بلغت  2.8مليون درهم �إماراتي ،كما قدمت تربع ًا
بقيمة  0.7مليون درهم �إماراتي �إىل برنامج الأغذية العاملي.
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صندوق أبوظبي
للتنمية

ت�أ�س�س �صندوق �أبوظبي للتنمية يف عام  1971بهدف حتقيق
منو اقت�صادي م�ستدام والق�ضاء على الفقر يف الدول النامية،
مي�سرة ،وعقد عالقات
من خالل توفري موارد مالية ب�شروط ّ
ال�شراكة مع القطاعني العام واخلا�ص وااللتزام ب�أف�ضل
املمار�سات الدولية ل�ضمان ف ّعالية امل�ساعدات ،ووفق ًا لر�ؤية
ال�صندوق ف�إنه ي�سعى ليكون منوذج ًا يحتذى به يف تقدمي العون
التنموي لتقليل الفقر العاملي.
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تنفيذ أعمال البنية التحتية المتمثلة في شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي في مدينة رام اهلل بفلسطين والممول
من قبل صندوق أبوظبي للتنمية( .المصدر :وزارة التنمية والتعاون الدولي)

( )%82.3ل�صالح م�شروعات البنية التحتية الأ�سا�سية يف
الأردن ،حيث من املنتظر �إ�صدار قرار بتخ�صي�صها .وقد وقـّع
ال�صندوق اتفاقية مع حكومة �إريرتيا يف  6يونيو  2012لتقدمي
قر�ض بقيمة  183.7مليون درهم �إماراتي ( 50.0مليون دوالر
�أمريكي) ،وذلك للم�ساهمة يف دفع الر�سوم امل�ستحقة للمجموعة
البرتولية امل�ستقلة ،والتي تز ّود �إريرتيا بالوقود املطلوب لت�شغيل
43
قطاعات التجارة وال�صناعة.
وكان توليد و�إمداد الطاقة من �أهم القطاعات التي ر ّكز عليها
ال�صندوق يف عام  ،2012حيث قدم قرو�ض ًا ومنح ًا بقيمة
 369.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شاريع توليد الطاقة من
امل�صادر املتجددة وغري املتجددة .كما قدم ال�صندوق قر�ض ًا
مي�سر ًا بقيمة  193.6مليون درهم �إماراتي ( 52.7مليون دوالر
ّ
�أمريكي) حلكومة �أذربيجان للم�ساهمة يف متويل م�شروع حمطة
جانوب للطاقة احلرارية ،والتي من املتوقع �أن تزيد ب�صورة
كبرية من كفاءة نظام توليد الطاقة ب�أذربيجان .يت�ضمن
امل�شروع احل�صول على توربينات الغاز والبخار ،بالإ�ضافة �إىل
الأعمال املدنية واملعدات 44.ويف �سي�شيل ،قدم ال�صندوق 44.3
مليون درهم �إماراتي ،كجزء من االلتزام ملنحة �سابقة من �أجل
تطوير حمطة تعمل بطاقة الرياح ،والتي �ستحل حمل حمطات
الطاقة التقليدية التي تعمل بوقود الديزل.

قدم ال�صندوق خالل عام  2012م�ساعدات خارجية بقيمة
 1.28مليار درهم �إماراتي ( 348.9مليون دوالر �أمريكي)
ل�صــالح م�شاريع ّمت تنفيذها يف  29دولة ،بالإ�ضــافة �إىل
برنــامج يغطي دول متعددة .وكما هو احلال يف الأعوام
ال�سابقةّ ،مت تخ�صي�ص الغالبية العظمى من امل�ساعدات
( 643.3مليون درهم �إماراتي %50.2 ،من القيمة الإجمالية)
ل�صالح دول �آ�سيا ،كما ّ
مت توجيه معظم الن�سبة املتبقية (532.2
مليون درهم �إماراتي) �إىل دول �أفريقيا ،وعلى وجه اخل�صو�ص
املناطق ال�شمالية وال�شرقية منها .و�شملت الربامج املقدمة
من ال�صندوق بناء الطرق واجل�سور يف �أفغان�ستان والبانيا
وبنني واملغرب وتنزانيا ،بالإ�ضافة �إىل ت�شييد وحدات �سكنية
يف �أفغان�ستان واملالديف� ،إىل جانب م�شروعات �أخرى للتنمية
احل�ضرية يف كل من اجلزائر والبحرين وم�صر ،بالإ�ضافة
�إىل حت�سني مرافق توليد الطاقة الكهربية من املياه يف بوركينا
كما ح�صلت �أفغان�ستان على العديد من املنح بقيمة �إجمالية
فا�سو ،والكثري من امل�شاريع الأخرى.
بلغت  190.7مليون درهم �إماراتيّ ،
مت تخ�صي�ص �أغلبها 145.8
كما التزم ال�صندوق يف عام  2012بتقدمي قرو�ض ومنح بقيمة مليون درهم �إماراتي لبناء  4,000وحدة �سكنية للإ�سكان
�إجمالية بلغت  5.59مليار درهم �إماراتي ( 1.52مليار دوالر ال�شعبي والتي يحتاج �إليها املجتمع ب�صورة عاجلة بالإ�ضافة �إىل
45
�أمريكي) ل�صالح  13دولة من الدول امل�ؤهلة للح�صول على البنية التحتية اخلا�صة بها يف العا�صمة كابول.
م�ساعدات �إمنائية ،حيث كان اجلزء الأكرب من هذه امل�ساعدات
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وبالإ�ضافة �إىل تقدمي مبلغ  7.5مليون درهم �إماراتي لبناء
�شبكة طرق يف املناطق القروية باليمن ،وا�صل ال�صندوق دعمه
لبناء فندق كبري يف مدينة عدن ،حيث قدم  35.4مليون درهم

(%0.34) 4.31

ووا�صل ال�صندوق دعمه للعديد من م�شاريع املياه وال�صرف
ال�صحي ،حيث �أنفق  57.1مليون درهم �إماراتي من �أجل بناء
ال�سدود و�أنظمة �إمداد املياه وال�صرف ال�صحي يف �ست دول.
ففي املغربّ ،مت تقدمي م�ساعدات بقيمة  14.6مليون درهم
�إماراتي عن طريق قر�ض ل�سد متقيت يت�سع حلوايل  14مليون
مرت مكعب من املياه ،بالإ�ضافة �إىل مبلغ  6.9مليون درهم
ويدعم ال�صندوق العديد من م�شاريع البنية التحتية املهمة �إماراتي للبنان من �أجل بناء �شبكة �صرف �صحي لتزويد نحو
الأخرى ،من خالل تنفيذ طرق النقل يف دول مثل تنزانيا و�ألبانيا � 25,000شخ�ص مبرافق لل�صرف ال�صحي يف منطقتي الكورة
واملغرب ،وبلغ �إجمايل املبلغ املخ�ص�ص لتلك امل�شاريع  220.7واهدن.
مليون درهم �إماراتي .حيث قدم ال�صندوق قر�ض ًا بقيمة 65.7
مليون درهم �إماراتي حلكومة تنزانيا كدعم لبناء طريق بطول وي�ستجيب �صندوق �أبوظبي للتنمية فقط لطلبات احل�صول
 104كم يربط بني املقاطعات التي تقع �شرقي وغربي الدولة .على منح �أو قرو�ض من حكومات الدول امل�ؤهلة للح�صول
كما �ساهم املبلغ املقدم حلكومة �ألبانيا بقيمة  63.7مليون على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ح�سب تعريف منظمة التعاون
درهم �إماراتي يف متكينها من بناء طريق بطول  27كم ،لدعم الإقت�صادي والتنمية .وعاد ًة ما يقوم ال�صندوق ب�إدارة تنفيذ
النمو االقت�صادي والتجارة الداخلية من خالل ت�سهيل احلركة امل�شاريع ب�شكل مبا�شر ،بالإ�ضافة �إىل توظيف املتعهدين الذي
بني العا�صمة تريانا ومدينة �إلبا�سان ذات الأهمية االقت�صادية .يتم اختيارهم على �أ�سا�س �إمكانياتهم التقنية واملالية والإدارية.
ويف املغربّ ،مت بناء طريق ما بني مدينتي فا�س ووجدة� ،ساهم كما ُيدير ال�صندوق يف كثري من احلاالت منح ًا بالنيابة عن
حكومة دولة الإمارات.
فيه ال�صندوق مببلغ  15.5مليون درهم �إماراتي.

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

كما وا�صل ال�صندوق دعمه طويل الأمد لعدد من امل�شاريع
الأخرى يف �أفغان�ستان ،حيث قدم  15.9مليون درهم �إماراتي
كجزء من التزام �سابق ل�صالح بناء مطار يف مزار �شريف،
ومبلغ  9.5مليون درهم �إماراتي للإ�ستمرار يف م�شروعات
بناء الطرق يف مدينة كابول .ويهدف م�شروع طريق ال�سالم،
الذي خ�ص�ص له ال�صندوق مبلغ  18.7مليون درهم �إماراتي،
�إىل الربط ما بني املجتمعات التي كانت معزولة يف ال�سابق
يف املناطق من كاجاكي �إىل �ساجنني ،وكذلك بني جري�شيك
وال�سكاهار ،كما وفر فر�ص عمل يف املنطقة .وي�سهم الطريق
يف �ضمان �سالمة ال�سد الواقع على مقربة منه ،من خالل توفري
نقطة للدخول �إىل املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني توزيع الطاقة
واملياه على املجتمعات يف جميع �أجزاء وادي نهر هيلماند.

�إماراتي كجزء من التزام �سابق .كذلك قدم ال�صندوق مبلغ
 18.7مليون درهم �إماراتي ل�صالح ال�صندوق االجتماعي
للتنمية ،والذي يهدف �إىل حت�سني فر�ص احل�صول على
اخلدمات الأ�سا�سية مبا يف ذلك خدمات الرعاية ال�صحية
والتعليم واملياه ،وحت�سني الفر�ص االقت�صادية وخف�ض معاناة
وت�أثر الفقراء بالظروف املعي�شية.
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وبالتوافق مع املهمة املنوطة بها ،قدمت م�ؤ�س�سة خليفة 89.1
مليون درهم ( 24.3مليار دوالر �أمريكي) لتوفري م�ساعدات
�إن�سانية ومواد �إغاثة يف حاالت الطوارئ لنحو  11دولة.

مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بجزيرة سقطرى بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية .يوجد بالمستشفى
غرفتان للعمليات وحجرة للرعاية المركزة وقسمين ألمراض النساء والتوليد ،باإلضافة إلى توفير خدمات طب األطفال ورعاية الحاالت الطارئة.
(المصدر :مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان)

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان
لألعمال اإلنسانية

الواليات املتحدة الأمريكية .وترتكز ر�ؤية املعهد على حتقيق
الريادة يف جمال العالج التخ�ص�صي الت�شخي�صي لأمرا�ض
ال�سرطان ،بنا ًء على حتليل احلالة املر�ضية لكل مري�ض
ا�ستناد ًا لتحليل البيئة الداخلية للورم والنظام املناعي
46
للمري�ض.

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية
عام  .2007وتعتمد ا�سرتاتيجيتها العامة على ثالث دعائم
�أ�سا�سية هي التعليم وال�صحة واال�ستجابة حلاالت الطوارئ.
ومن �أجل حتقيق مهمتها ،تعمل امل�ؤ�س�سة على عقد عالقات
�شراكة ا�سرتاتيجية مع املنظمات الدولية ،وحت�سني قدراتها
الفردية وامل�ؤ�س�سية ،ومراجعة وتقييم الأعمال التي تتوىل
تنفيذها ،وااللتزام بتنفيذ م�شروعات البنية التحتية.
عالوة على هذا ،فقد �ساهمت امل�ؤ�س�سة يف بناء وت�شغيل
م�ست�شفيات ومراكز طبية يف كل من املغرب وباك�ستان ولبنان
خالل عام � ،2012أنفقت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان واليمن وتون�س وفل�سطني .ففي الدار البي�ضاء باملغرب،
م�ساعدات بقيمة  563.1مليون درهم �إماراتي ( 153.3وا�صلت امل�ؤ�س�سة دعمها لبناء م�ست�شفى ال�شيخ خليفة ،والذي
مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شروعات تنموية و�إن�سانية يوفر خدمات لعالج حاالت الطوارئ واجلراحة ،كما يوجد
وخريية جرى تنفيذها يف  65دولة .ومت �إنفاق حوايل ن�صف به �أق�سام خم�ص�صة لعالج احلروق و�أمرا�ض ال�سرطان ،وقد
هذا املبلغ ( 251.5مليون درهم �إماراتي) على م�شروعات مت ح�صل امل�ست�شفى من امل�ؤ�س�سة على منحة بقيمة  58.2مليون
تنفيذها يف قارة �آ�سيا ،مع الرتكيز على دول باك�ستان واليمن درهم �إماراتي .ويف لبنان �ساهمت امل�ؤ�س�سة يف النفقات
الت�شغيلية مل�ست�شفى ال�شيخ خليفة يف �شبعا ،كما �ساعدت يف
ولبنان وكزاخ�ستان وفل�سطني.
خدمة الالجئني الوافدين من �سورية من خالل توفري الأجهزة
ومت توجيه �أغلب �أن�شطة امل�ؤ�س�سة ( 364.3مليون درهم الطبية اخلا�صة بوحدات الغ�سيل الكلوي وق�سمي طب العيون
�إماراتي �أو ما يوازي � )%63.0إىل قطاع ال�صحة .وح�صل و�أمرا�ض القلب يف م�ست�شفى ال�شفاء بطرابل�س ،وكذلك توفري
مركز �إم دي �أندر�سون لعالج ال�سرطان يف هيو�سنت  -تك�سا�س �سيارات الإ�سعاف والأجهزة الطبية �إىل م�ست�شفى املقا�صد يف
على �أكرب منحة مقدمة من امل�ؤ�س�سة ،حيث ح�صل على بريوت ،بتكلفة كلية بلغت  10.4مليون درهم �إماراتي.
 222.3مليون درهم �إماراتي موجهة ل�صالح مركز �أحمد بن
زايد لعالج ال�سرطان ولبناء معهد ال�شيخ خليفة بن زايد �آل كانت باك�ستان �أكرب دولة متلقية للم�ساعدات من امل�ؤ�س�سة
نهيان للعالج التخ�ص�صي الت�شخي�صي لأمرا�ض ال�سرطان يف خالل عام  ،2012حيث ح�صلت على م�ساعدات بقيمة 84.5
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مليون درهم �إماراتي ( 23.00مليون دوالر �أمريكي) .حيث
مت تخ�صي�ص منحة بقيمة  47.0مليون درهم �إماراتي من
هذه امل�ساعدات ل�صالح م�ست�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان يف راولبندي ب�إ�سالم �آباد والذي يعد �أكرب م�ست�شفى ففي اليمن ،قامت بتوزيع مواد غذائية �أ�سا�سية مثل الزيت
يف املدينة ،ويتكون من ق�سم لعالج حاالت الطوارئ وعيادات وال�سكر والأرز والدقيق وحليب الأطفال ،يف كل من �أبني
وعدن ( 30,000طرد) و�سقطرى ( 5,000طرد) وا ُ
ت�شخي�صية و�أخرى لعالج مر�ضى العيادات اخلارجية.
حلديدة
( 50,000طرد) و�صنعاء ( 10,000طرد) ،بتكلفة �إجمالية
و�إىل جانب املبالغ التي متت امل�ساهمة بها يف الربنامج بلغت  57.5مليون درهم �إماراتي .ويف ميامنار ،عالوة على
الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ل�صالح م�شروعات البنية توزيع مواد غذائية مثل الأرز والعد�س وامللح والزيت ،قدمت
التحتية ،قدمت امل�ؤ�س�سة منحة بقيمة  24.5مليون درهم امل�ؤ�س�سة العديد من مواد الإغاثة مثل الأدوية و�سيارات
�إماراتي ل�صالح م�شروعات تنموية يف مقاطعة رحيم يار خان ،الإ�سعاف ومنتجات النظافة ال�صحية ل�ضحايا ال�صراعات
ت�شمل بناء طريق مع ّبد بطول  29ميل يربط مطار ال�شيخ الأهلية يف والية راخني.
زايد الدويل باملدينة .وعلى مدى العام ،وا�صلت امل�ؤ�س�سة
م�ساعدة الأ�شخا�ص يف املناطق املت�ضررة من الفي�ضانات يف بالإ�ضافة ملا �سبق ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة بالأعمال اخلريية
مناطق البنجاب وال�سند وبلو�ش�ستان وخيرب بختونخوا من الدينية واالجتماعية يف  57دولة بقيمة  48.9مليون درهم
خالل توفري  700خيمة من م�ستلزمات امل�أوى ،و� 16,500إماراتي ،حيث �ساهمت يف بناء اجلوامع واملراكز الإ�سالمية،
طرد يحتوي على مواد غذائية وم�ستلزمات للرعاية ال�صحية .كما قدمت منح ًا لتي�سري القيام ب�شعائر احلج ووزعت وجبات
الإفطار خالل �شهر رم�ضان الكرمي ،كما قدمت الدعم الطبي
واملايل للأفراد والأ�سر الفقرية .وكان �أكرب هذه امل�شاريع بناء
جامع يف كازاخ�ستان يت�سع لنحو  3,000م�صلي.
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(%0.65) 3.68
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المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان يقوم بتوزيع المساعدات الغذائية على األسر المحتاجة في
. والذي يعتبر أكبر مخيم للنازحين في باكستان، بمخيم جالوزاي،مخيمات النازحين
) المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان:(المصدر

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

(درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب نوع امل�ساعدات
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á«fÉ°ùfEG

كان �أكرب قطاع تنموي قدمت به الهيئة هو توفري خدمات
الرعاية االجتماعية ،والتي مثلت ن�سبة  %29.7من �إجمايل
م�ساعداتها املدفوعة (بقيمة  135.8مليون درهم �إماراتي).
كانت غالبية هذه اخلدمات يف �شكل دعم وكفالة لع�شرات
الآالف من الأيتام والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة يف
 25دولة� ،سواء منح نقدية للأ�سر التي ترعاهم �أو من خالل
دور الأيتام .ففي لبنان ،على �سبيل املثال� ،ساهمت الهيئة مببلغ
18.0مليون درهم �إماراتي لدعم �أكرث من  8,000طفل يتيم �إىل جانب ما �سبق ،وا�صلت الهيئة الأعمال اخلريية الدينية
و�أ�شخا�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة .ويف اليمن ،مثل قطاع واالجتماعية خالل عام  ،2012بتكلفة بلغت  94.0مليون درهم
الأن�شطة هذا ن�سبة  20.4( %41.7مليون درهم �إماراتي) من �إماراتي من �إجمايل مدفوعاتها خالل العام .مت �إنفاق مبلغ
�إجمايل الأن�شطة التي قامت بها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 58.6 .مليون درهم �إماراتي منها على بناء و�صيانة امل�ساجد
يف  20دولة حول العامل ،وكانت �إندوني�سيا اجلهة املتلقية لأكرب
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت الهيئة م�ساعدات �إن�سانية بقيمة منحة ُخ�ص�صت لهذا الغر�ض بقيمة بلغت  17.8مليون درهم
 131.5مليون درهم �إماراتي ( 35.8مليون دوالر �أمريكي) يف �إماراتي ،كما وا�صلت الهيئة تنفيذ براجمها املو�سمية ،فقدمت
 38دولة ،كان �أغلبها يف �صورة �شحن وتوزيع لآالف الأطنان وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان ،والدعم املايل للأفراد
من امل�ساعدات الغذائية بقيمة  67.5مليون درهم �إماراتي .الراغبني يف �أداء منا�سك احلج ،بالإ�ضافة �إىل توزيع املالب�س
وا�ستجاب ًة للأزمة ال�سورية ،عملت هيئة الهالل الأحمر على والغذاء يف الأعياد الدينية ،بقيمة �إجمالية بلغت  29.0مليون
تنفيذ برامج �إغاثة متكاملة مل�ساعدة الالجئني ال�سوريني درهم �إماراتي.

(%28.71) 131.46

عملت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ب�شكل مبا�شر ،بال�شراكة
مع املنظمات املحلية غري احلكومية واحلكومات املحلية ،لتنفيذ
م�شروعات �إمداد املياه وال�صرف ال�صحي يف  18دولة ،بتكلفة
بلغت  21.4مليون درهم �إماراتي ،كان �أغلبها عبارة عن حفر
الآبار لإمداد مياه ال�شرب .و كانت تكلفة �أكرب هذه امل�شاريع
 5.0مليون درهم �إماراتي لتوفري مياه ال�شرب النظيفة يف
ال�صومال ،عن طريق بناء وحفر �آبار �إرتوازية يف �ست مناطق،
ومئات الآبار ال�سطحية  ،لي�ستفيد منها نحو � 60,000شخ�ص
يف عموم املناطق ال�صومالية .كما �ساعدت الهيئة بال�شراكة مع
ال�شركاء املحليني يف بناء املدار�س وتوفري م�ستلزمات التعليم يف
 14دولة ،بقيمة �إجمالية  3.3مليون درهم �إماراتي.

(%20.52) 93.97

خالل عام  ،2012قدمت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي
م�ساعدات بقيمة �إجمالية بلغت  457.9مليون درهم �إماراتي
( 124.7مليون دوالر �أمريكي) لدعم برامج تنموية و�إن�سانية
وخريية جرى تنفيذها يف  62دولة .وعلى غرار عام ،2011
كانت فل�سطني �أكرب جهة منفردة حت�صل على م�ساعدات من
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،حيث ح�صلت على  66.6مليون
درهم �إماراتي ( 18.1مليون دوالر �أمريكي)� ،أغلبها على �شكل
م�ساعدات �إن�سانية وتطوير للبنية التحتية وخدمات اجتماعية.
حيث مت توجيه �أكرث من ثلث م�ساعدات الهيئة ( 23.9مليون
درهم �إماراتي) لبناء العديد من مراكز اخلدمات االجتماعية،
بينما مت �إنفاق  20.0مليون درهم �إماراتي لتوفري م�ساعدات
غذائية و�أجهزة و�إمدادات طبية خلدمة � 5,000شخ�ص يف
قطاع غزة ،مت توزيعها بال�شراكة مع وكالة الأمم املتحدة لإغاثة
وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأنروا) وهيئة الهالل الأحمر
الفل�سطيني والهالل الأحمر امل�صري.

يف لبنان والأردن ،بقيمة �إجمالية بلغت  43.6مليون درهم
�إماراتي .ومت بقدر الإمكان �شراء الطرود الغذائية والبطانيات
واملالب�س ومواد الإغاثة الأخرى من الأ�سواق املحلية ،قبل
توزيعها بالتعاون مع �سفارة دولة الإمارات وجمعيات الهالل
الأحمر اللبناين والأردين والهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية.
كما تولت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي �إدارة امل�ست�شفى
الإماراتي املتنقل ،والذي يتكون من  12وحدة عالجية ت�شمل
طب الأطفال و�أمرا�ض القلب ووحدات جراحية (ميكن االطالع
على مزيد من املعلومات حول امل�ست�شفى املتنقل يف املقال املتعلق
بالأزمة ال�سورية� ،صفحة .)115
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هيئة الهالل األحمر اإلماراتي توفر مواد اإلغاثة لضحايا الفيضانات
في الفلبين( .المصدر :هيئة الهالل األحمر اإلماراتي)

ت�أ�س�س الهالل الأحمر الإماراتي عام  1983ويعرف �أي�ض ًا بهيئة الهالل الأحمر
الإماراتي ،و�أ�صبح ع�ضو ًا يف االحتاد الدويل لل�صليب الأحمر وجمعيات الهالل
الأحمر يف عام  .1986ويعترب الهالل الأحمر الإماراتي ذراع الإغاثة الإن�سانية
الرئي�سية يف دولة الإمارات .وير�أ�سه �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل
احلاكم يف املنطقة الغربية ب�أبوظبي.

á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG

الهالل األحمر اإلماراتي
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ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات
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¿Éà°ùfÉ¨aCG
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É«fÉàjQƒe

ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

الشكل  40المساعدات الخارجية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)

(درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب نوع امل�ساعدات

(%100.00) 221.28

(%100.00) 221.28

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
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ويعك�س هذان امل�شروعان دعم �شركة م�صدر ملبادرة الأمم
املتحدة التي انطلقت حتت ا�سم “عام لتوفري الطاقة امل�ستدامة
للجميع” ،وهي مبادرة دولية تهدف �إىل �ضمان �إمكانية ح�صول
جميع دول العامل على خدمات الطاقة احلديثة ،وم�ضاعفة
املعدل العاملي لتح�سني كفاءة الطاقة وم�ضاعفة ن�صيب الفرد
من الطاقة املتجددة يف ّ
خ�ضم مزيج الطاقات املتنوعة التي
ي�ستخدمها العامل.

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

ففي موريتانيا ،نفذت �شركة م�صدر م�شروع حمطة ال�شيخ
زايد لإنتاج الطاقة ال�شم�سية بقدرة  15ميجاواط يف العا�صمة
نواك�شوط بتكلفة  164.3مليون درهم �إماراتي لزيادة القدرة
على توليد التيار الكهربائي بن�سبة  .%10ويعترب هذا امل�شروع
هو �أول مرفق للطاقة ال�شم�سية ب�إنتاجية عالية يف موريتانيا،
والتي تواجه حالي ًا عجز ًا �شديد ًا يف �إمدادات الطاقة وتعتمد على
املولدات التي تعمل بوقود الديزل لت�شغيل �شبكتها الكهربائية
التي تبلغ قدرتها  144ميجاواط فقط .وبالإ�ضافة �إىل م�ساعدة
موريتانيا يف حل م�شكلة عجز الطاقة التي تواجهها ،متكنت
�شركة م�صدر يف ا�ستخدام حمطة التكنولوجيا النظيفة يف
تقليل انبعاث الغازات ال�ضارة بنحو  21,225طن من غاز ثاين
�أك�سيد الكربون �سنوي ًا.

وقامت �شركة م�صدر بتنفيذ م�شروعني بالنيابة عن �صندوق
�أبوظبي للتنمية ،م�شروع حمطة لتوليد الطاقة ال�شم�سية يف
تونغا وامل�صمم لي�ستجيب �إىل االحتياجات ال�سنوية للطاقة يف
تونغا ،بالإ�ضافة �إىل حمطة تعمل بطاقة الرياح يف �سي�شيل
(ملزيد من التفا�صيل� ،أرجو االطالع على ال�صفحات )77

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

ويف �سياق �سعي دولة الإمارات لتحقيق الريادة يف اجلهود
الدولية املبذولة للحد من �شدة ت�أثري تغيرّ املناخ ،قدمت �شركة
م�صدر مبلغ  221.3مليون درهم �إماراتي ( 60.2مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح تطوير �أنظمة تعمل بالطاقة ال�شم�سية يف
موريتانيا و�أفغان�ستان.

ويف �أفغان�ستان ،تقوم حالي ًا �شركة م�صدر بتنفيذ م�شروع بتكلفة
 56.9مليون درهم �إماراتي لتزويد � 600أ�سرة يف  8قرى نائية
بالطاقة الكهـربائية من خـالل ا�ستخدام �أجهزة و�أنظمة منزلية
لإنتاج الطاقة ال�شم�سية ذاتي ًا.



ت�أ�س�ست �شركة م�صدر عام  2006ك�شركة جتارية تعمل يف
جمال �إنتاج الطاقة املتجددة ومقرها �أبوظبي ،وباعتبارها
مبادرة حكومية ا�سرتاتيجية ،و�إحدى ال�شركات التابعة ل�شركة
“مبادلة للتنمية” ،تعمل �شركة م�صدر على حتقيق ر�سالتها
يف ا�ستثمار وتعزيز وت�شجيع �صناعة و�إنتاج الطاقة النظيفة يف
�أبوظبي ويف خمتلف �أنحاء العامل.

مت بناء حمطة �إنتاج الطاقة ال�شم�سية بجوار اجلامعة يف
نواك�شوط ،و�ستكون مبثابة خمترب علمي لتطوير و�إنتاج الطاقة
ال�شم�سية .ومبجرد اكتمال الإن�شاء �ست�ؤول ملكية حمطة �إنتاج
الطاقة ال�شم�سية لل�شركة املوريتانية للكهرباء ،وهي اجلهة
احلكومية امل�س�ؤولة عن الكهرباء يف موريتانيا ،كما �ستتوىل
مهمة ت�شغيل املحطة كذلك.



شركة أبوظبي لطاقة
المستقبل (مصدر)

(%100.00) 221.28

محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية في نواكشوط بموريتانيا ،بتمويل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل  -مصدر ،بتكلفة 117.5
مليون درهم إماراتي .ستوفر المحطة طاقة تكفي لحوالي  10,000منز ً
ال( .المصدر :شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”)
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ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

(درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب نوع امل�ساعدات

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%92.10) 124.57 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

(%7.90) 10.68 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG
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10.7

¿ÉæÑd

9.52

0.52

πjRGÈdG

(مليون درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

0.18

5.50

الشكل  41المساعدات الخارجية لجمعية دار البر

0.02

0.07

0.47

Ú°üdG

1.13

ΩÉæà«a

ÚÑ∏ØdG

15.26

»°ShôdG OÉ–’G

∫ÉÑ«f

0.06

0.18

óæ∏jÉJ
0.65

Éjõ«dÉe
É«°ùfhófEG

É«fƒà°SG

0.02

É«fÉÑdCG

¿Éé«HQPCG

ájOƒ©°ùdG
5.20

óæ¡dG

0.11

øª«dG

1.00

2.21

(%9.39) 12.70



(%4.30) 5.82



(%1.69) 2.29



0.06

¢ùfƒJ

0.39
16.11

ÉjÎjQEG

ô°üe

0.26
0.42

11.52

2.68

π«°û«°S

Éµf’ …ô°S

(%27.05) 36.58



(%1.78) 2.41



ájQƒ°S

0.03

¿OQC’G

É«fÉàjQƒe

20.42

É«Hƒ«KEG

∫Éeƒ°üdG

8.95

É«fGõæJ
0.35

¿GOƒ°ùdG

GóæZhCG

1.15

ôé«ædG

ƒZƒJ

2.35

0.21

‹Ée

7.22

∫É¨æ°ùdG 3.71

ÉfÉZ

2.15

2.65

0.28

1.55

…ófhQƒH

É«≤jôaCG ÜƒæL

¢Sƒ«°ûjQƒe

(%3.22) 4.36

(%2.66) 3.60

áë°üdG

ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

(%7.08) 9.58

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

(%0.21) 0.29

OGôaC’G ºYO
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh

á«FGò¨dG äGóYÉ°ùŸG

(%6.18) 8.36

á«ª°SƒŸG èeGÈdG

(%0.17) 0.24

á«FGò¨dG ÒZ OGƒŸGh AGƒjE’G

»æjódG º«∏©àdG


(%44.21) 59.80

و ّمت �إنفاق اجلزء الأكرب من امل�ساعدات على قطاع التعليم
وبلغت  12.7مليون درهم �إماراتي ،وذلك لدفع رواتب نحو
 1200مدر�س �إىل جانب توفري الدعم املادي لبع�ض الطالب
قدمت اجلمعية م�ساعدات خارجية بقيمة  135.2مليون درهم يف  22دولة.
�إماراتي ( 36.8مليون دوالر �أمريكي) يف  38دولة خالل عام
� ،2012أغلبها يف �شمال و�شرق �أفريقيا وغرب �آ�سيا ،و ّمت كما ا�ستجابت اجلمعية للعديد من احلاالت التي ا�ستدعت
تخ�صي�ص ما يقرب من ن�صف هذه امل�ساعدات ( 63.3مليون �إر�سال �إغاثة طارئة خالل العام و�أغلبها كان خالل الأزمة
درهم �إماراتي %46.8 ،من القيمة الكلية) ل�صالح م�شروعات ال�سورية �إ�ضافة حلاالت الطوارئ يف كل من اليمن ودارفور
يف  4دول هي :ال�سودان وم�صر و�إندوني�سيا وال�صومال.
بال�سودان ،وبلغ �إجمايل قيمة ما مت توزيعه من مواد غذائية
مبلغ  2.2مليون درهم �إماراتي على الالجئني ال�سوريني يف
كما ركزت اجلمعية ب�صورة كبرية على امل�ساعدات اخلريية ،لبنان والأ�شخا�ص النازحني يف �سورية عن طريق جمعية �إ�شراق
حيث قدمت  67.0مليون درهم �إماراتي ( 18.2مليون دوالر النوري اخلريي بلبنان ،بينما عقدت اجلمعية عالقة �شراكة مع
امريكي) لبناء امل�ساجد واملراكز الإ�سالمية وتوفري املنح م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية
ال�صغرية للأفراد والعائالت .كما ّمت تقدمي  48.0مليون درهم لتوفري مبلغ  1.0مليون درهم �إماراتي ل�صالح جهود الإغاثة
�إماراتي لبناء �أكرث من  1,700م�سجد يف  19دولة� ،إال �أن �أغلبها العاجلة ا�ستجابة حلالة الطوارئ يف اليمن .ويف ال�سودان ّمت
مت بنائه يف �إندوني�سيا ( 1,113م�سجد) وال�صومال ( 134توفري امل�ساعدات الطبية العاجلة عن طريق �صندوق �إعانة
م�سجد) ،وتنزانيا (�أكرث من  300م�سجد).
املر�ضى.

á«fÉ°ùfEG

دار �أيتام ،بالإ�ضافة �إىل منح نقدية للعائالت التي توفر الرعاية
لأكرث من  56الف طفل يتيم يف  18دولة ،بتكلفة �إجمالية بلغت
 36.6مليون درهم �إماراتي.

(%0.76) 1.03

ájÒN
كما قامت اجلمعية بامل�ساهمة يف حت ّمل تكاليف بناء وت�شغيل 23

(%6.27) 8.48

ت�أ�س�ست جمعية دار الرب عام  ،1978بهدف توفري امل�ساعدات
اخلريية داخل وخارج دولة الإمارات ،وت�شمل �أن�شطة اجلمعية
حفر الآبار وبناء امل�ساجد واملدار�س واملراكز الطبية واملراكز
الإ�سالمية ودور الأيتام� ،إىل جانب تنفيذ الربامج املو�سمية مثل
تقدمي وجبات الإفطار لل�صائمني خالل �شهر رم�ضان املبارك،
ومتكني امل�سلمني من �أداء �شعائر احلج وتوزيع حلوم اال�ضاحي
واملالب�س يف الأعياد.

(%49.52) 66.97

جمعية
دار البر

Ú£°ù∏a

16.11

á«æjódG äBÉ°ûæŸG

(%35.49) 48.00

أطباء يفحصون مرضى بأحد المستشفيات في الصومال والممولة من ِقبل جمعية دار البر( .المصدر :جمعية دار البر)
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ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

(%97.44) 83.77
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ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

(%2.56) 2.20 ±GôWC’G IOó©àe
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óæ¡dG

15.02

¿Éà°ùµHRhCG

2.08

¿Éà°ùfÉ¨aCG

0.10

øª«dG

¿OQC’G

0.30

0.45

¿ÉæÑd

2.20

1.23

(مليون درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

Ú£°ù∏a

GóæZhCG

0.95

(%83.71) 71.97



(%2.18) 1.88



(%1.69) 1.45



(%0.41) 0.35



É«fÉÑ°SEG

0.35

0.24

54.75

Üô¨ŸG

É«fÉàjQƒe

2.80

(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbCG

5.50

(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbCG

ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,



(%3.26) 2.80

(%0.47) 0.40

الشكل  42المساعدات الخارجية لمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

(%5.58) 4.80




(%2.70) 2.32







كذلك فقد �ساهمت امل�ؤ�س�سة يف ا�ستجابة دولة الإمارات العربية
املتحدة للأزمة ال�سورية بالتعاون مع �سفارة الدولة يف الأردن،
وذلك بتوفري مواد �إغاثة متنوعة لالجئني ال�سوريني يف خميم
الزعرتي بالأردن بقيمة  0.3مليون درهم �إماراتي .ويف اليمن
�أنفقت امل�ؤ�س�سة  0.1مليون درهم �إماراتي مل�ساعدة الأ�شخا�ص
النازحني وتوفري مواد الإغاثة لهم.

(%88.00) 75.66

وقد �أنفق �أكرث من  %80من القيمة الكلية ( 72.0مليون درهم
�إماراتي) على م�شروعات تقع �ضمن قطاع ال�صحة .بالإ�ضافة
�إىل مبلغ  69.8مليون درهم �إماراتي لدعم م�ست�شفيات يف
املغرب و�أوزبك�ستان ،و�أنفقت امل�ؤ�س�سة  2.2مليون درهم
�إماراتي من خالل وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأنروا) لإعادة بناء و�إ�صالح مركز �أحمد بن

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت امل�ؤ�س�سة بتنفيذ �أن�شطة الرعاية
االجتماعية بتكلفة  1.9مليون درهم �إماراتي ،حيث ركزت على
رعاية الأيتام ودعم دور الأيتام ،ومت تنفيذ �أغلب تلك امل�شاريع
يف �أوغندا ولبنان .كما نفذت �أن�شطة تهدف �إىل دعم برامج
ومرافق التعليم( 1.5مليون درهم �إماراتي) ،على �سبيل املثال
�إعادة بناء و�إ�صالح مدر�سة �أحمد بن زايد يف الهند.

(%0.47) 0.40

خالل عام � ،2012أنفقت امل�ؤ�س�سة  86.0مليون درهم �إماراتي
( 23.4مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات مت تنفيذها يف
 11دولة يف �أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا� ،إىل جانب برناجمني مت
تنفيذهما يف دول متعددة .من بني تلك امل�ساعدات مت �إنفاق
 %63.7من قيمة م�ساعداتها الكلية ( 54.8مليون درهم
�إماراتي) على بناء م�ست�شفى �أحمد بن زايد �آل نهيان لعالج
ال�سرطان يف طنجة يف املغرب .كما �ساهمت امل�ؤ�س�سة بن�سبة
 %17.5من �إجمايل م�ساعداتها ( 15.0مليون درهم �إماراتي)
على �إن�شاء م�ست�شفى لطب الأطفال والوالدة يف مدينة بخارى
يف �أوزبك�ستان يحوي  120غرفة جمهزة جتهيز ًا كام ًال و ق�سم
للطوارئ ،ويخدم امل�ست�شفى حوايل مليون من �سكان املدينة.



�أن�شئت م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية عام  2010بهدف دعم املجتمعات ال�ضعيفة يف الدول
النامية ،وذلك عن طريق امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س و�إدارة امل�ؤ�س�سات
املدنية التي توفر خدمات الرعاية االجتماعية .وتعمل امل�ؤ�س�سة
على متويل الربامج التي تنفذها امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة،
مبا يف ذلك تنفيذ حمالت التوعية العامة وتوفري مرافق التعليم
والرعاية ال�صحية و�صيانة املراكز الثقافية والدينية.

زايد الطبي يف مدينة طولكرم بال�ضفة الغربية يف فل�سطني.
وبلغ ن�صيب الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية التي نفذتها
امل�ؤ�س�سة  9.9( %11.5مليون درهم �إماراتي) من �إجمايل
م�ساعداتها التي �أنفقتها على مدى العام  .2012حيث قامت
امل�ؤ�س�سة بتجديد و�صيانة م�ساجد ال�شيخ �أحمد بن زايد يف كل
من �أفغان�ستان وموريتانيا ،بتكلفة �إجمالية بلغت  2.3مليون
درهم �إماراتي ،و�ساعدت الراغبني يف �أداء �شعائر احلج ،كما
وفرت وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان املبارك يف كل من
ال�سودان وم�صر واملغرب وموريتانيا و�أوغندا ،وتوزيع م�ساعدات
مالية للأ�شخا�ص واملجتمعات ال�صغرية يف كل من م�صر والهند
وتايلند.

(%11.54) 9.92

مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان
لألعمال الخيرية واإلنسانية



مستشفى لرعاية األمهات وطب األطفال بتمويل من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية
في إقليم بخارى في أوزباكستان( .المصدر :مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية)
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الشكل  43المساعدات الخارجية لجمعية الشارقة الخيرية

(مليون درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات
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(%12.41) 7.35



(%1.47) 0.89
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ÚæH

0.03

OÉ°ûJ

0.04
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2.12

∫É¨æ°ùdG
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ƒZƒJ
ƒ¨fƒµdG
á«WGô≤ÁódG

Éµf’ …ô°S

(%0.29) 0.18



(%7.00) 4.24

ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

(%6.18) 3.75

OGôaC’G ºYO
IÒ¨°üdG äÉ©ªàéŸGh

(%5.03) 3.05

á«ª°SƒŸG èeGÈdG

(%0.45) 0.27



»æjódG º«∏©àdG
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(%0.10) 0.06



(%17.53) 10.63

4.94

É«æ«Z
0.06
0.11
É«ÑeÉZ
0.08
¿ƒ«dGÒ°S
ÉjÈ«d

(%58.26) 35.32

á«æjódG äBÉ°ûæŸG

(درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب نوع امل�ساعدات

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%98.29) 59.60 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh



قرابة  %85من الأن�شطة الإن�سانية التي قامت بها اجلمعية
كان عبارة عن دعم لالجئني والنازحني ،مبا يف ذلك الدعم
املقدم لالجئني ال�سوريني يف الدول املجاورة كالأردن ولبنان،
والأ�شخا�ص النازحني داخلي ًا يف ال�صومال وجمهورية الكونغو
الدميوقراطية .كما مت توزيع مواد الإغاثة على الأ�شخا�ص
املت�ضررين من الفي�ضانات يف الهند وبنغالدي�ش .وبالتعاون مع
م�ؤ�س�سة الريان ووابري وجمعيات الرب والت�ضامن اال�سالمي
يف �شرق �أفريقيا وجمعية النور اخلريية يف اليمن ،قامت
كما وا�صلت اجلمعية دعمها للأيتام يف جيبوتي ،حيث قدمت جمعية ال�شارقة اخلريية ب�شراء وتوزيع مواد غذائية كجزء من
م�ساعدات مالية بقيمة  0.3مليون درهم �إماراتي لنحو  400ا�ستجابتها الإن�سانية يف تلك الدول.

(%12.54) 7.61

ح�صلت م�شاريع بناء و�إ�صالح و�صيانة �أماكن العبادة واملراكز
الإ�سالمية على ما يقرب من ن�صف امل�ساعدات املقدمة من
اجلمعية خالل عام  35.3( 2012مليون درهم �إماراتي)،
وكانت �أكرث الدول امل�ستفيدة منها بنغالدي�ش و�إندوني�سيا
وبوركينا فا�سو وال�سودان والهند وال�سنغال والنيجر وموريتانيا.
و�أنفقت اجلمعية مبلغ  3.7مليون درهم �إماراتي لدعم الأفراد
واملجتمعات ال�صغرية ،فعلى �سبيل املثال مت بناء خمبز يف
ال�صومال و�شراء عربات نقل تجُ ر بوا�سطة احليوانات يف
ال�سودان وتوزيع و�أبقار وماعز للفقراء يف ال�صني وال�سودان،
كذلك حت ّمل تكاليف �إجراء عمليات جراحية للعيون يف اليمن.
عالوة على هذا ،فقد مت تخ�صي�ص مبلغ  3.0مليون درهم
�إماراتي ل�صالح الربامج املو�سمية الأعمال اخلريية الدينية يف
 36دولة ،مثل تي�سري �أداء منا�سك احلج وتوفري وجبات الإفطار
للفقراء خالل �شهر رم�ضان املبارك.

وح�صلت الربامج التنموية على قيمة  10.6مليون درهم
�إماراتي ،مت �إنقاق  7.5مليون درهم �إماراتي منها على م�شاريع
املياه وال�صرف ال�صحي و�إمداد مياه ال�شرب وحفر الآبار يف 21
دولة ،بالإ�ضافة �إىل مد خطوط املياه �إىل قرى يف �إثيوبيا .هذا
�إىل جانب تخ�صي�ص مبلغ  1.7مليون درهم �إماراتي من �أجل
بناء مرافق تعليمية وف�صول درا�سية �أغلبها يف قارة �أفريقيا.
عالوة على ذلك ،فقد وفرت اجلمعية خدمات �صحية بقيمة
 0.9مليون درهم �إماراتي ،كامل�ساهمة يف التمويل الأ�سا�سي
مل�ست�شفيات يف �إثيوبيا وبنغالدي�ش التي تعالج ما بني 60-50
مري�ضا يوميا وبع�ض العيادات واملراكز ال�صحية يف ال�سودان
وال�صومال ،وتزويد م�صر بالأجهزة الطبية.

ájÒN

خالل عام � ،2102أنفقت امل�ؤ�س�سة  60.6مليون درهم �إماراتي
( 16.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح م�شاريع جرى تنفيذها يف
 42دولة يف �أفريقيا و�آ�سيا .ومت توجيه �أكرث من ثلثي امل�ساعدات
التي قدمتها اجلمعية ( 42.4مليون درهم اماراتي) ل�صالح
م�شروعات الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية ،كما مت
تخ�صي�ص ما يقرب من ُخم�س امل�ساعدات  2.9( 10.6مليون
دوالر امريكي) للم�شروعات التنموية .ومت �إنفاق مبلغ 7.6
مليون درهم �إماراتي ( 2.0مليون دوالر امريكي) املتبقية على
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ يف  13دولة.

طفل فقدوا �أحد �أبويهم �أو كالهما ،و�ساهمت يف تكاليف تعليم
الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية الأخرى .ويف الهند
�ساهمت اجلمعية يف التكاليف الت�شغيلية لدار �أيتام بقيمة 0.1
مليون درهم �إماراتي.

(%69.92) 42.39

فتيان يدرسن في أحد مالجئ األيتام كجزء من حملة “هيا
نتعلم” في الهند ،بتمويل من جمعية الشارقة الخيرية.
(المصدر :جمعية الشارقة الخيرية)

ت�أ�س�ست جمعية ال�شارقة اخلريية يف عام  1989بهدف توفري امل�ساعدات التنموية
والإن�سانية واخلريية داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة ،مع االهتمام
ب�شكل خا�ص بالأ�سر املحرومة .وت�شمل �أن�شطة اجلمعية رعاية الطالب وكفالة
الأيتام وم�ساعدة الأ�سر الفقرية وجتهيز املدار�س والعيادات وامل�ساجد ،كذلك
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ الناجتة عن كوارث طبيعية �أو من �صنع الإن�سان.

(%1.71) 1.03 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

جمعية الشارقة
الخيرية
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خالل عام � ،2012أنفقت الهيئة  60.2مليون درهم �إماراتي
( 16.4مليون دوالر �أمريكي) على �شكل منح ل�صالح
م�شروعات تنموية و�إن�سانية وخريية يف  35دولة يف �أوروبا
و�أفريقيا و�آ�سيا ،حيث مت �إنفاق �أكرث من ن�صف هذا املبلغ
على برامج التعليم و�أقل من ثلثه بقليل على الأعمال اخلريية
الدينية واالجتماعية.
كذلك فقد �شاركت الهيئة يف امل�شاريع التنموية املتعلقة بقطاع
ال�صحة ،مثل بناء م�ست�شفى يف �إقليم البنجاب بباك�ستان
وكان التعليم والتدريب �أهم جماالت تركيز الهيئة ،حيث بقيمة  5.0مليون درهم �إماراتي ( 1.0مليون دوالر �أمريكي)،
قدمت  21.6مليون درهم �إماراتي كدعم مليزانيات املدار�س وتوفري الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية لبلدية ع�صرية،
يف  22دولة �أفريقية ،ت�شمل جمهورية الكونغو الدميوقراطية فل�سطني.
وت�شاد وموزامبيق ورواندا وال�صومال وجنوب �أفريقيا
وال�سودان .ففي غامبيا ،على �سبيل املثال مت تغطية رواتب كما �ساهمت الهيئة مببلغ  3.7مليون درهم �إماراتي يف �أن�شطة
عدد من املدر�سني بقيمة  25,725درهم �إماراتي .كما قدمت �إغاثة �إن�سانية يف  3دول .مت توجيه �أغلب هذه امل�ساعدات
الهيئة منحة بقيمة  10.6مليون درهم �إماراتي ل�صالح كلية ( 3.3مليون درهم �إماراتي) ل�صالح خدمات الدعم والتن�سيق
�آل مكتوم للتعليم العايل يف ا�سكوتالندا ،والتي تهدف �إىل يف العراق ،وخ�ص�ص املبلغ املتبقي لفل�سطني ،وال�سودان من
“تعزيز النقا�ش الفع ّال امل�ستنري والفهم ال�صحيح لتعاليم خالل مفو�ضية العون الإن�ساين يف ال�سودان.
الإ�سـالم ودور امل�سلمني يف العامل املعا�صر”.

(%6.13) 3.69

تعمل هيئة �آل مكتوم اخلريية يف �أوروبا و�أفريقيا و�آ�سيا من
�أجل توفري تعليم عايل اجلودة وحت�سني الرفاهية االجتماعية
واالقت�صادية والرعاية ال�صحية .ومتتلك الهيئة  20مقر ًا من
بينها  17مكتب ًا يف قارة �أفريقيا .وتعمل الهيئة حتت رعاية
�سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
ووزير املالية.

وخالل �شهر رم�ضان املبارك ،قدمت الهيئة وجبات الإفطار يف
 28دولة بتكلفة  2.9مليون درهم �إماراتي ،كما قدمت الدعم
املايل لدوري ال�شباب العراقي .كذلك فقد ح�صلت املراكز
الثقافية الإ�سالمية التي تعمل على دعم التعليم الإ�سالمي
يف دبلن يف �إيرلندا وروتردام بهولندا ،على م�ساعدات بقيمة
�إجمالية تبلغ  13.1مليون درهم �إماراتي� ،أغلبها من �أجل
دعم امليزانيات الأ�سا�سية لتلك املراكز� ،إىل جانب توفري
وجبات الإفطار ودعم الأفراد الراغبني يف �أداء �شعائر احلج.
ويف �أملانيا ،قدمت الهيئة م�ساعدات بقيمة  1.3مليون درهم
�إماراتي لبناء �أحد امل�ساجد و �شراء مبنى ال�ستخدامه كمركز
�إ�سالمي.

(%30.31) 18.24

هيئة آل مكتوم
الخيرية

(%27.57) 16.60 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

(%72.43) 43.61 ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

فتيات يدرسن اللغة العربية في مدرسة بتمويل من هيئة آل مكتوم الخيرية( .المصدر :هيئة آل مكتوم الخيرية)
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(درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب نوع امل�ساعدات

(%99.87) 59.22

ºYódG äÉeóN
≥«°ùæàdGh

(%0.13) 0.08

äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG

(%58.06) 34.43 ±GôWC’G IOó©àe

(%36.85) 21.85

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%5.10) 3.02 á«eƒµ◊G ÒZ

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

110

OGƒŸGh AGƒjE’G
á«FGò¨dG ÒZ

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب التحتية ،و�إن�شاء مناطق مفتوحة للتخزين وم�ستودعات جديدة
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ومكاتب.
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية يف عام  2003قرار ب�إن�شاء
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية والتي تتخذ من دبي مقر ًا وتعترب مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني
لها ،ولت�صبح �أكرب مقر �إن�ساين لوج�ستي للم�ساعدات الإن�سانية واحدة من بني املنظمات الدولية التي ت�ستفيد من املوقع
يف العامل والأكرث ازدحاما بوجود  9منظمات �أمم متحدة و 41اال�سرتاتيجي للمدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ،حيث
حتتوي م�ستودعاتها يف املدينة على خمزون من مواد الإغاثة
منظمة �إن�سانية دولية و�شركات جتارية.
وم�ستلزمات �إنقاذ الأرواح يف حاالت الطوارئ مثل اخليام
ترت�أ�س املدينة �صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية هيا بنت احل�سني والبطانيات وامل�ستودعات م�سبقة ال�صنع ملختلف �أنحاء العامل
حرم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب منذ العام  .2006وخالل عام  ،2012قدمت مفو�ضية الأمم
املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني بدبي خدماتها لنحو 22
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”.،
دولة ،من بينها جنوب ال�سودان و�سورية والأردن والعراق وتركيا
توفر املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية باعتبارها منطقة حرة ولبنان وميامنار ومايل ،ب�إر�سال نحو � 100شحنة تزيد قيمتها
م�ستقلة ت�سهيالت وخدمات للمنظمات الإن�سانية الدولية التي الإجمالية عن  151.0مليون درهم �إماراتي .كما كانت قيمة
تعمل يف جمال الإ�ستجابة الإن�سانية ،بالإ�ضافة �إىل �شركات �شحنات الإغاثة املر�سلة من خمازن برنامج الأغذية العاملي
القطاع اخلا�ص التي تقدم خدمات امل�ساندة اللوج�ستية من املدينة تزيد عن  78.0مليون درهم �إماراتي والتي �أر�سلت
للمنظمات الإن�سانية ،كما توفر املدينة لأع�ضائها الدعم الالزم ا�ستجابة حلاالت الطوارئ يف القرن الأفريقي و�سورية ومنطقة
من �إجراءات ومتطلبات قانونية و�إدارية للعمل داخل دولة ال�ساحل ب�أفريقيا .وكذلك جتاوزت قيمة ما �أر�سله االحتاد
الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر من املدينة
الإمارات.
عن  56.0مليون درهم �إماراتي.
يف عام  ،2012قدمت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية ما
قيمته  59.3مليون درهم �إماراتي ( 16.1مليون دوالر �أمريكي) وقدمت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية دعم ًا �إ�ضافي ًا
كم�ساهمات عينية على �شكل م�ستودعات للتخزين وخدمات لأع�ضائها على مدى العام ،مبا يف ذلك تنظيم الفعاليات
دعم �إداري ولوج�ستي للعاملني يف جمال امل�ساعدات الدولية لكل التدريبية مب�شاركة مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
من منظمات الأمم املتحدة واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الإن�سانية ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني.
عالوة على اجتماع الإدارة العاملي لربنامج الأغذية العاملي،
الأحمر والهالل الأحمر ،وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
والذي قام خالله كبار امل�س�ؤولني الإداريني با�ستعرا�ض �أهم
ونظر ًا لزيادة متطلبات املنظمات الدولية للدعم اللوج�ستي ،امل�شاريع التنموية و�أن�شطة اال�ستجابة حلاالت الطوارئ التي
�أنفقت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية  21.9مليون درهم يعملون على تنفيذها ،بالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات الت�شغيلية التي
�إماراتي يف العام  2012على حت�سني وتو�سيع مرافقها وبنيتها تواجههم عند العمل على احلد من م�شكلة اجلوع و�سوء التغذية.
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المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية

(%100.00) 59.30

الوكاالت الدولية مثل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين تقوم بتخزين مواد اإلغاثة في حاالت الطوارئ في مستودعات
بالمدية العالمية للخدمات اإلنسانية بدبي لتفعيل االستجابة السريعة للطوارئ اإلنسانية( .المصدر :المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية)
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أحد أعضاء مؤسسة دبي العطاء يتحدث إلى الطالب كجزء من تقييم برنامج “التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية” الذي انطلق في
غانا عام ( 2012المصدر دبي العطاء)

دبي العطاء

�أطلق �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” م�ؤ�س�سة
دبي العطاء يف �سبتمرب  .2007ومنذ ذلك احلني ،عملت
امل�ؤ�س�سة على ك�سر دائرة الفقر عن طريق م�ساعدة الأطفال يف
الدول النامية للح�صول على تعليم �أ�سا�سي عايل اجلودة ،بغ�ض
النظر عن النوع �أو اجلن�س �أو الديانة .وتدعم م�ؤ�س�سة دبي
العطاء حتقيق الهدفني الثاين والثالث من الأهداف الإمنائية
للألفية ،التي و�ضعتها الأمم املتحدة وهما �ضمان تعميم التعليم
االبتدائي وتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،و الهدف الإمنائي
الثامن الذي يت�ضمن امل�ساعدة يف �صياغة �شراكة عاملية من
�أجل التنمية.
ت�شمل برامج التعليم االبتدائي التي تدعمها م�ؤ�س�سة دبي العطاء
 4مك ّونات رئي�سية ،هي :البنية التحتية للمدار�س وال�صحة
والتغذية املدر�سية وجودة التعليم واملياه وال�صرف ال�صحي
والنظافة ال�صحية يف املدار�س .وللتمكن من حتديد فر�ص
جناح برنامج امل�ساعدات ،تقوم م�ؤ�س�سة دبي العطاء بتقييم
احتياجات املجتمعات املحلية ومن ثم ت�صمم م�شاريعها وذلك
لإحداث ت�أثري فوري وطويل الأجل يف حياة الأطفال واملجتمعات
التي يعي�شون فيها .ول�ضمان ا�ستدامة الربامج ،تعمل م�ؤ�س�سة
دبي العطاء كذلك على بناء قدرات املنظمات غري احلكومية
املحلية واملوظفني احلكوميني واملجتمع املدين.

 5.6مليون درهم.
مت �إنفاق  14.8مليون درهم �إماراتي (�أكرث من ربع القيمة الكلية
مل�ساعدات امل�ؤ�س�سة) على مبادرة املياه وال�صرف ال�صحي
والنظافة ال�صحية يف املدار�س يف مناطق �سيكا�سو وكوليكورو
وجاو ومتبوكتو و�سيجو وكايي�س ،وموبتي وباماكو يف جمهورية
مايل ،حيث ا�ستفاد �أكرث من  267,687الف طفل .وت�ضم
املبادرة خم�س منظمات �شريكة هي :اليوني�سف وكري العاملية
و�أوك�سفام واملعونة للمياه و�إنقاذ الطفولة ،من �أجل معاجلة
امل�شكالت ال�صحية مثل الإ�سهال والديدان املعوية التي تعترب
من الأ�سباب الرئي�سية لإخفاق الأطفال يف االلتزام بالذهاب
�إىل املدار�س .ويعمل الربنامج على تزويد املدار�س بتقنيات
منخف�ضة التكلفة وم�ستدامة لتوفري مرافق املياه وال�صرف
ال�صحي مثل م�ضخات املياه واملراحي�ض و�أحوا�ض غ�سل
اليدين ،بالإ�ضافة �إىل رفع الوعي مبمار�سات النظافة ال�صحية
الآمنة بني الأطفال و�أهمية احلفاظ على بيئة املدر�سة نظيفة.

يف �إثيوبيا ،حيث يعترب �سوء التغذية من العوامل الرئي�سية
امل�ساهمة يف �ضعف االلتزام بالذهاب �إىل املدار�س� ،ساهمت
م�ؤ�س�سة دبي العطاء مببلغ  4.8مليون درهم �إماراتي ل�صالح
برنامج التغذية املدر�سية باملنتجات املحلية .يوفر الربنامج،
الذي جتري �إدارته بال�شراكة مع برنامج الغذاء العاملي،
ومنظمة التنمية الهولندية والكلية امللكية بلندن ،على دعم
ال�صحة وتغذية  25,000طفل يف عمر املدر�سة من الذين
يعي�شون يف جمتمعات فقرية تعاين من انعدام الأمن الغذائي،
كما يعمل الربنامج يف الوقت نف�سه على تزويد املجتمعات
الزراعية املحلية ب�أ�سواق م�أمونة لبيع منتجاتهم .كذلك فقد
عملت م�ؤ�س�سة دبي العطاء بال�شراكة مع برنامج الغذاء العاملي
على توفري الغذاء لالجئني يف املخيمات والأطفال امللتحقني
باملدار�س وكذلك توفري املكمالت الغذائية لل�سكان الذين
يعانون من �سوء التغذية ،بقيمة �إجمالية تبلغ  1.0مليون درهم
�إماراتي.

�إماراتي ل�صالح برناجمها املمتد ملدة � 5سنوات الذي ي�ستفيد
منه  46,000طفل يف  3حمافظات ،عن طريق حت�سني م�شاركة
املُعلمات والتلميذات يف التعليم االبتدائي ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني
جودة التعليم املتاح يف املدار�س.
وا�ستمر تنفيذ برنامج تعليم الفتيات ك�أحد املحاور الرئي�سية
لربامج دبي العطاء يف باك�ستان والتي مت تنفيذ برامج فيها
بقيمة  4.3مليون درهم �إماراتي .ففي �إقليم البنجاب اجلنوبي،
توا�صل دبي العطاء دعمها للمنظمة املحلية غري احلكومية
“�إدارة التعليم والوعي” االهتمام مب�شروع حت�سني املدار�س
الكلي ،والذي يهدف �إىل حت�سني معدل التحاق الفتيات
باملدار�س و�ضمان بقائهن فيها من خالل امل�شاركة املجتمعية.
وبال�شراكة مع منظمة �أوك�سفام ،عملت م�ؤ�س�سة دبي العطاء
على تعزيز تعليم الفتيات من خالل الدعم واملنا�صرة والتعاون
امل�ستندة على الأدلة واملواطنة الف ّعالة.

ووا�صلت م�ؤ�س�سة دبي العطاء �شراكتها مع منظمة �إنقاذ
الطفولة يف اليمن ،حيث �ساهمت مببلغ  5.6مليون درهم

عالوة على ما �سبق ،كانت برامج املياه وال�صرف ال�صحي حمور
تركيز رئي�سي يف �إندوني�سيا ،حيث قامت م�ؤ�س�سة دبي العطاء
ب�إنفاق  11.9مليون درهم �إماراتي على برنامج متكني مبادرة
املياه وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية يف املدار�س ،والذي
مت �إطالقه عام  2011مب�شاركة منظمة اليوني�سف ومنظمة
�إنقاذ الطفولة .مت ت�صميم الربنامج مل�ساعدة  90,000طفل يف
�شتى �أنحاء مقاطعات نو�سا تينجارا تيمور وبوبا وبوبا الغربية
وجنوب �سوالوي�سي ،لتمكني املدار�س امل�ستهدفة كي ت�صبح
خالل عام  ،2012قدمت م�ؤ�س�سة دبي العطاء الدعم لربامج “مراكز للتم ّيز” مبرافق ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية
بقيمة �إجمالية  57.6مليون درهم �إماراتي ( 15.7دوالر وم�ساعدة الأطفال لي�صبحوا عنا�صر للتغيري الإيجابي يف
�أمريكي) يف  12دولة يف �آ�سيا و�أفريقيا ول�ضمان ا�ستدامة جمتمعاتهم.
الربامج تقوم امل�ؤ�س�سة ،بالعمل مع املنظمات املحلية والدولية
لتمويل م�شاريع تراوحت قيمة كل منها ما  0.6مليون درهم و
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الــمــقـــال

الرابع

األزمة السورية
بد�أت �أحداث الأزمة ال�سورية ،يف مار�س  2011با�شتباكات عنيفة بني
جمموعات معارِ�ضة والقوات احلكومية ،وتفاقمت ب�شكل كبري خالل
عام  .2012ويف نهاية العام كان واحد من كل خم�سة �سوريني بحاجة
مل�ساعدات �إن�سانية ،حيث �أدى اال�ستخدام الع�شوائي للأ�سلحة املتفجرة
يف املناطق املحت�شدة بال�سكان �إىل ارتفاع الإ�صابات بني املدنيني ،و�إعاقة
جهود الإنقاذ وح�صول امل�صابني على الرعاية الطبية �إىل حد بعيد ،كما
�أ�صبحت الدولة تواجه عجز ًا كبري ًا يف كميات الطعام والوقود .ولهذا ف ّر
�أكرث من � 500,000شخ�ص من منازلهم و�سعوا للجوء �إىل الدول املجاورة،
47
حيث عرب غالبيتهم احلدود �إىل لبنان والأردن وتركيا.
وا�ستجاب ًة للو�ضع الإن�ساين ،قامت العديد من اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات
الإن�سانية الإماراتية بعمليات �إغاثة �إن�سانية بقيمة و�صلت �إىل  57.4مليون
درهم �إماراتي ( 15.6مليون دوالر �أمريكي) ،مع تركيز جهودها على توفري
امل�ساعدات الغذائية لالجئني يف الأردن وتركيا ولبنان.

أب سوري وابنه يسجالن بياناتهما في عيادة
المخيم اإلماراتي – االردني لالجئين السوريين
بمنطقة مريجيب الفهود باألردن ،على بعد حوالي
 37كم من الحدود السورية وبتمويل من دولة
اإلمارات( .المصدر :وزارة التنمية والتعاون الدولي)

وقامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وحدها بن�شر  120ع�ضو ًا وموظف ًا لديها لإدارة عمليات اال�ستجابة التي قامت بها يف حالة
الطوارئ املعقدة هذه والإ�شراف عليها.وقد �أ�س�ست الهيئة يف الأردن مكتب ًا لها يف عمان يعمل به مندوبان دائمان ،ل�ضمان تن�سيق
الأن�شطة التي تقوم بها بالتعاون مع �سفارة دولة الإمارات .وبالتعاون مع الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية والهالل الأحمر الأردين،
قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ب�إدارة عمليات توزيع الطرود الغذائية على �أكرث من � 17,000أ�سرة الجئة.
كما �أقامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي امل�ست�شفى الإماراتي املتنقل مبنطقة املفرق باالردن ،بدعم من ال�سلطات الأردنية
وم�ست�شفيات دار ال�سالم وعاقلة .ي�شتمل امل�ست�شفى املتنقل على  12وحدة و� 22سرير ًا ،كما يت�ضمن غرفتي عمليات ووحدات
لطب الأطفال و�أمرا�ض القلب وخمترب و�صيدلية .ويعمل على �إدارة امل�ست�شفى  56فرد ًا ما بني �أطباء و�إداريني وخمت�صني يف
اللوج�ستيات ،بالإ�ضافة �إىل متطوعني من دولة الإمارات .بد�أ الت�شغيل الفعلي للم�ست�شفى الإماراتي املتنقل يف � 27أغ�سط�س ،2012
وقد �أجرى امل�ست�شفى بالفعل �أكرث من  80,000ا�ست�شارة طبية و ُادخل به  232مري�ض ًا بالق�سم الداخلي و�أجريت فيه  166عملية
جراحية ،كما متت والدة  30طف ًال بالإ�ضافة �إىل �إحالة  126حالة طوارئ �إىل املراكز الطبية احلكومية.
ويف تركيا ولبنان ،قامت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي بتوزيع  28طن ًا من الأغذية بالتعاون مع �سفارة الإمارات يف �أنقرة ،وعملت
من خالل مكتبها الدائم يف لبنان على توزيع طرود غذائية على  12,000الجئ يف مدينة البداوي ال�شمالية ،ومقاطعتي عكار
وال�ضنية 48.كما مت التربع ب�أجهزة طبية وكميات كبرية من الأدوية �إىل م�ست�شفى حكومي يف طرابل�س.
كما قدمت م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية م�ساعدات بقيمة  5.4مليون درهم �إماراتي على �صورة م�ساعدات
غذائية لالجئني ال�سوريني املقيمني يف الدول املجاورة ذاتها .وعالوة على ما �سبق ،قدمت كل من جمعية ال�شارقة اخلريية وجمعية
دار الرب وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية وم�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي وم�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد
�آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية م�ساعدات غذائية وخدمات دعم وتن�سيق بقيمة  3.4مليون درهم �إماراتي.
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عملت م�ؤ�س�سة نور دبي منذ �إن�شائها يف عام  2008على احلد
من انت�شار العمى و عالج عيوب الإب�صار ،مو�صلة م�ساعداتها
�إىل �أكرث من  6مليون �شخ�ص يف  18دولة يف خمتلف �أنحاء
�آ�سيا و�أفريقيا .وا�ستناد ًا �إىل هذا الهدف� ،أ�صدر �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ،قرار ًا ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة نور دبي،
كمنظمة غري حكومية وغري ربحية ،هدفها ال�سعي للق�ضاء على
جميع �أنواع العمى التي ميكن جتنب الإ�صابة بها يف كافة �أنحاء قام �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،وحرمه �سمو ال�شيخة منال بنت
العامل.
حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�سة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة بتقدمي
قدمت امل�ؤ�س�سة خالل العام  2012م�ساعدات بقيمة  47.6الدعم لأربعة خميمات للعيون ،يف :توغو واليمن و�سريالنكا
مليون درهم �إماراتي ( 13.0مليون دوالر �أمريكي) على �شكل وباك�ستان ،وذلك مبنا�سبة الذكرى الأوىل مليالد جنلهما.
منح لتنفيذ برامج يف باك�ستان واليمن وبنغالدي�ش و�إثيوبيا ويف باك�ستان ،وخالل الأيام الت�سعة التي قامت فيها امل�ؤ�س�سة
وتوغو و�سريالنكا وال�صومال ،حيث �أر�سلت فرق ًا من الأطباء بت�شغيل املخيم يف كانديارو ،ب�إقليم ال�سند ،متكن الفريق من
واخلرباء املخت�صني لإن�شاء خميمات متنقلة لوقاية وعالج عالج � 4368شخ�ص ،و�إجراء �أكرث من  350عملية جراحية.
�أمرا�ض العيون مثل املياه البي�ضاء واملياه الزرقاء ،وكذلك
لتدريب �أطباء العيون املحليني.

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

كما قامت امل�ؤ�س�سة من خالل خميمات العيون بفح�ص �أكرث
من � 44,000شخ�ص يعاين من �أمرا�ض العيون ،و�إجراء
عمليات جراحية يف العيون لنحو � 3,771شخ�ص ،وتوزيع
الأدوية والنظارات ( 8,369نظارة) .كما قامت بتدريب عدد
من العاملني يف املجال ال�صحي للم�ساعدة يف متابعة احلاالت
وا�ستدامة العمل يف هذه املناطق.

ájƒªæJ

مؤسسة
نور دبي

(%100.00) 47.62

صبي يتلقى فحصًا طبيًا للعيون بمخيّم مؤسسة نور دبي المتنقل لعالج العيون في مقديشيو .قدم المخيّم عالجات لنحو  4,888مريضًا
من خالل جراحات إلنقاذ البصر وتوزيع النظارات الطبية وتوفير الرعاية الصحية( .المصدر :مؤسسة نور دبي)
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بالإ�ضافة �إىل ذلك قدمت اجلمعية م�ساعدات يف  21دولة تنوعت
بني بناء املدار�س وبناء امل�ستو�صفات ودور الأيتام وحفر الآبار
و�إر�سال �أ�شخا�ص للحج وعمليات للعيون وعمليات ختان للأوالد.
ومت بناء  30مدر�سة معظمها يف �أفريقيا و  16مركز �صحي منها
 2يف �أوغندا و 7يف مايل و 5يف �إثيوبيا و 2يف ال�سودان .وكذلك
وكما هو يف الأعوام ال�سابقة ،فقد ح�صل بناء امل�ساجد على بناء  5دور للأيتام �أربعة منها الفلبني واخلام�س يف �إثيوبيا،
�أكرب قدر من م�ساعدات اجلمعية ،حيث مت �إنفاق ن�سبة  %61.7و 512بئر يف �أفريقيا و�آ�سيا .كما مت م�ساعدة � 81شخ�ص لأداء
من �إجمايل ما مت تقدمية ( 26.8مليون درهم �إماراتي) لبناء فري�ضة احلج بتكلفة  1.2مليون درهم ،و تنفيذ  49عملية عيون
 700م�سجد ًا جديد ًا يف  21دولة ،ب�سعة ترتاوح ما بني � 100إىل بتكلفة بلغت  0.3مليون درهم �إماراتي.
ُ 1000م�صلي.



قامت اجلمعية خالل عام  2012بتقدمي م�ساعدات على �شكل
منح بقيمة  43.4مليون درهم �إماراتي ( 11.8مليون دوالر
�أمريكي) ل�صالح م�شاريع تنموية وخريية يف  28دولة .وتركزت
الغالبية العظمى لتلك امل�ساعدات ( 33.4مليون درهم �إماراتي،
�أكرث من  %77.0من �إجمايل املنح املقدمة) على امل�ساعدات
اخلريية الدينية واالجتماعية التي مت تنفيذها من خالل
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية.

(%22.93) 9.95

ت�أ�س�ست جمعية دبي اخلريية عام  ،1994وتوفر اجلمعية
م�ساعدات خريية و�إن�سانية داخل وخارج دولة الإمارات العربية
املتحدة .بهدف اال�ستجابة الحتياجات النا�س ،مع احلفاظ على
قواعد ال�شريعة الإ�سالمية.

وكان �أكرث من  8.6( %85مليون درهم �إماراتي) من امل�ساعدات
الإمارتية للفلبني كانت من جمعية دبي اخلريية يف  ،2012كان
�أغلبها لبناء  200م�سجد ًا يف الفلبني .ويف �إندوني�سيا ،التي تعد
ثاين �أكرب دولة تتلقى م�ساعدات من اجلمعية مت بناء 170
م�سجد ًا بقيمة �إجمالية بلغت  5.9مليون درهم �إماراتي .وبلغت
تكاليف بناء  187م�سجد ًا يف �أوغندا مبلغ  4.3مليون درهم
�إماراتي.

ájÒN

جمعية
دبي الخيرية

(%77.07) 33.44

أطفال المدارس يحضرون افتتاح مدرستهم الجديدة في بنين بتمويل من جمعية دبي الخيرية( .المصدر :جمعية دبي الخيرية)

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012

119

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

(درهم �إماراتي)2012 ,

120

πjRGÈdG

0.05

0.18

ÚÑ∏ØdG

É«côJ
0.07

É«dƒ¨æe

0.22

Ú°üdG

0.09

Éjõ«dÉe

0.22

¿Éà°ùµ«LÉW
¿Éà°ùfÉ¨aCG 2.35

1.57

óæ¡dG ¢ûjOÓ¨æH

0.20

¿Éà°ùcÉH

0.46

¿ÉªY
0.18

0.18

(مليون درهم �إماراتي)2012 ,

É«fÉehQ

0.07
0.42

0.77
¿ÉæÑd
14.85
Ú£°ù∏a

0.32

Éµf’ …ô°S
É«°ùfhófEG

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

2.29

ƒaƒ°Sƒc

0.15

É«Ñ«d

áæ°SƒÑdG
∂°Sô¡dGh

0.22

Gô°ùjƒ°S

0.18

0.33

É«fÉÑ°SEG
0.15
1.14
ô°üe

0.17

øª«dG

1.65

É«æ«c

0.16

(%22.51) 7.26



(%7.28) 2.35



(%5.12) 1.65

OÉ°ûJ ¿GOƒ°ùdG

1.02

GóæZhCG

ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

(%43.00) 13.88



(%3.80) 1.23



(%3.39) 1.09





(%0.21) 0.07



IóëàŸG áµ∏ªŸG

0.55

Üô¨ŸG

0.92

0.33

ôé«ædG

0.27

‹Ée

0.06

¿ƒ«dGÒ°S

0.22

É«fÉàjQƒe

∫É¨æ°ùdG

0.15

(%0.68) 0.22

á«æjódG äBÉ°ûæŸG
(%1.71) 0.55



(%0.46) 0.15





الشكل  49المساعدات الخارجية لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية

á«ª°SƒŸG èeGÈdG

ájÒN



وح�صلت دولة فل�سطني على �أكرب قيمة من امل�ساعدات ،حيث
تلقت على ما يقرب من ن�صف املبلغ الذي قدمته امل�ؤ�س�سة
على مدى العام ( 14.8مليون درهم �إماراتي %46.0 ،من
القيمة الكلية مل�ساعدات امل�ؤ�س�سة) ،ومت تخ�صي�ص الغالبية
العظمى منها ( 9.6مليون درهم �إماراتي) ل�صالح املرحلة
الثالثة والأخرية من برناجمها للتطعيم للوقاية من الأمرا�ض
مثل االلتهاب الرئوي والتهاب ال�سحايا و�أمرا�ض الدم ،وقد
ا�ستهدف الربنامج الذي يعترب �أكرب مبادرة وقائية �صحية
من نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط تطعيم  300,000طفل
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،ومت تنفيذه بال�شراكة مع وزارة كذلك فقد قدمت امل�ؤ�س�سة م�ساعدات خريية دينية واجتماعية
ال�صحة الفل�سطينية 49.كما قدمت امل�ؤ�س�سة منحة بقيمة  2.4كبرية بقيمة  3.8مليون درهم �إماراتي ،مت توجيه �أغلبها يف 23
مليون درهم �إماراتي ل�شراء �أجهزة وم�ستلزمات مل�ست�شفى دولة لتي�سري �أداء �شعائر احلج.
املقا�صد يف القد�س ،وهو معهد تدريبي لدرا�سات ما بعد

(%87.02) 28.09

ويف كينيا وا�صلت امل�ؤ�س�سة دعمها ملركز ال�شيخ زايد للأيتام يف
مومبا�سا من خالل امل�ساهمة مببلغ  1.7مليون درهم �إماراتي
يف تكاليف ت�شغيله ،ويتم من خالله توفري �أماكن للإقامة
وتكاليف الدرا�سة وعيادة �صحية لعالج �أكرث من  800يتيم.
ويتم من خالل املدر�سة امللحقة باملركز تدري�س مواد ت�شمل
اللغات الإجنليزية وال�سواحلية والعربية والريا�ضيات وعلم
الأحياء وعلوم احلا�سب الآيل ،وي�سعى حالي ًا العديد من خريجي
هذه املدر�سة للح�صول على درجات علمية جامعية.

(%0.46) 0.15

خالل عام  2012قدمت امل�ؤ�س�سة  32.3مليون درهم �إماراتي
( 8.8مليون دوالر �أمريكي) على �شكل منح من �أجل تنفيذ
م�شروعات يف  36دولة يف خمتلف �أنحاء العامل .مت تخ�صي�ص
غالبية هذه امل�ساعدات ( 24.9مليون درهم �إماراتي%77.0 ،
من �إجمايل القيمة الكلية مل�ساعدات امل�ؤ�س�سة) ل�صالح م�شاريع
جرى تنفيذها يف  7دول هي :فل�سطني وطاجيك�ستان وكو�سوفو
وكينيا و�أفغان�ستان وم�صر وت�شاد ،وكان الرتكيز الأ�سا�سي
للم�ؤ�س�سة خالل هذا العام على قطاع ال�صحة ،والذي ح�صل
على  13.9مليون درهم �إماراتي من �أجل تنفيذ م�شاريع �شملت
توفري الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وحمالت تطعيم الأطفال،
وكذلك قطاع التعليم الذي ح�صل على م�ساعدات بقيمة 7.3
مليون درهم �إماراتي.

�أما بالن�سبة للتعليم فقد عملت امل�ؤ�س�سة على بناء و�صيانة
املدار�س والكليات يف  7دول .ففي كو�سوفو على �سبيل املثال،
�أنفقت امل�ؤ�س�سة  2.3مليون درهم �إماراتي لبناء مدر�سة
للدرا�سات الإ�سالمية يف مقاطعة فو�شرتي ،بينما قدمت
منحة بقيمة  1.0مليون درهم �إماراتي لقطاع غزة بفل�سطني
ل�صالح مدر�سة التمري�ض بجامعة النجاح ،بالإ�ضافة �إىل مبلغ
1.8مليون درهم �إماراتي من �أجل �صيانة املدار�س االبتدائية.
كذلك �ساهمت امل�ؤ�س�سة مببلغ  1.0مليون درهم �إماراتي
ل�صالح بناء قاعة للتدري�س وخمترب ومكتبة يف جامعة �آدم بركة
يف اب�شي بت�شاد ،عالوة على امل�ساهمة مببلغ  0.9مليون درهم
�إماراتي من �أجل �صيانة مباين معهد اللغة العربية يف جامعة
الأزهر بجمهورية م�صر العربية ،والذي ي�سع لنحو  380طالب ًا.

(%12.53) 4.04

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية التخرج متخ�ص�ص يف الأمرا�ض الباطنية واجلراحة العامة
والإن�سانية يف �أغ�سط�س  ،1992بوقف من املغفور له ال�شيخ زايد وطب الأطفال و�أمرا�ض الن�ساء والتوليد� ،إىل جانب جراحات
50
بن �سلطان �آل نهيان  -م�ؤ�س�س دولة الإمارات “طيب اهلل ثراه” ،العظام والتخدير.
للقيام ب�أن�شطة �إن�سانية وتوفري خدمات اجتماعية داخل وخارج
الدولة .ويتم تنفيذ م�شروعات امل�ؤ�س�سة من خالل �سفارات دولة وا�ستجاب ًة للطلب املتزايد على الطاقة الكهربائية يف مقاطعة
الإمارات باخلارج عن طريق التعاقد مع متعهدين �أو بال�شراكة فاجن بطاجيك�ستان ،قدمت م�ؤ�س�سة زايد منحة بقيمة 2.4
مع امل�ؤ�س�سات الإماراتية �أو املحلية �أو الدولية الأخرى املانحة مليون درهم �إماراتي لبناء حمطة لتوليد الطاقة الكهربائية من
51
املياه ،ومن املتوقع �أن تنتج املحطة  800كيلو وات من الطاقة.
للم�ساعدات.

(%11.84) 3.82
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طالبات يدرسن في مكتبة االسكندرية بمصر ،والتي حصلت على
دعم من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية( .المصدر :مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال
الخيريةواإلنسانية)

مؤسسة زايد بن
سلطان آل نهيان
لألعمال الخيرية
واإلنسانية
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ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات
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(%53.09) 12.76

مؤسسة بيت
الشارقة الخيري

بيت ال�شارقة اخلريي عبارة عن م�ؤ�س�سة وقفية مت �إن�شا�ؤها عام �إىل حفر الآبار يف املجتمعات املحلية لتمكينهم من احل�صول
 1996بهدف �إحياء مبد�أ التكافل االجتماعي وتنمية اجلوانب على مياه �شرب نظيفة.
التعليمية وال�صحية داخل الدولة وخارجها .ومنذ اللحظة
الأوىل لن�ش�أتها حر�صت امل�ؤ�س�سة على توفري اخلدمات املتنوعة ويعترب قطاع التعليم من القطاعات التي حظيت باهتمام مميز
مثل بناء و�صيانة امل�ساجد وحفر الآبار وتقدمي اخلدمات من امل�ؤ�س�سة ،فقد مت تخ�صي�ص ما يزيد عن  2.6( %10مليون
درهم �إماراتي) من �إجمايل ميزانية بيت ال�شارقة اخلريي لعام
الإجتماعية.
 2012على م�شروعات التعليم يف  16دولة �أغلبها كم�ساهمات
يف عام  2012قامت م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي بتنفيذ يف رواتب املدر�سني ورعاية الأطفال من جميع الأعمار لتمكينهم
م�شاريع تنموية و�إن�سانية وخريية متنوعة يف  24دولة يف �أفريقيا من موا�صلة تعليمهم املدر�سي .فعلى �سبيل املثال ،مت �إنفاق مبلغ
و�آ�سيا و�أوروبا ،بتكلفة �إجمالية بلغت  24.0مليون درهم �إماراتي  0.3مليون درهم �إماراتي يف الهند لبناء رو�ضة للتعليم ما قبل
( 6.5مليون دوالر �أمريكي) .ومت �إنفاق �أكرث من ن�صف هذا االبتدائي ،بالإ�ضافة �إىل رعاية املدر�سني والطالب ،وكذلك
املبلغ ( 12.8مليون درهم �إماراتي) على امل�ساعدات اخلريية مت توفري منح يف ال�صومال لتوظيف  106مدر�س ًا يف املدار�س
الدينية واالجتماعية ،مثل بناء امل�ساجد وت�سيري رحالت احلج املحلية.
والعمرة وامل�ساهمة يف �إقامة الدورات املتخ�ص�صة يف العلوم
ال�شرعية وعلى ر�أ�سها درا�سة القر�آن الكرمي .ومت بناء و �صيانة وقد نال قطاع ال�صحة على حظ وافر فقد مت توفري م�ستلزمات
امل�ساجد يف  12دولة ،منها ال�صومال واندوني�سيا وبنغالدي�ش .و�إمدادات طبية مثل الكرا�سي املتحركة و�سماعات الأذن
ل�ضعاف ال�سمع واملعاقني يف �إثيوبيا والهند وفل�سطني وال�صومال
ح�صلت فل�سطني على م�ساعدات من بيت ال�شارقة اخلريي هذا واليمن ،بتكلفة �إجمالية بلغت  0.4مليون درهم �إماراتي .عالوة
العام ،فقد مت منحها ( 3.0مليون درهم �إماراتي) لكفالة نحو على هذا ،فقد �ساهمت امل�ؤ�س�سة مببلغ  0.4مليون درهم
 1,145يتيم و 102عائلة فقرية وتقدمي امل�ساعدة الطبية لعدد �إماراتي لإجراء عمليات جراحية يف العيون لنحو  1000مري�ض
 8فتيات يعانني من كف الب�صر و 266من املر�ضى ومن ذوي يف النيجر.
االحتياجات اخلا�صة .كما قامت بتوزيع  1,753طرد غذائي
يحتوي على العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية مثل الأرز وال�سكر ومل تغفل م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي م�سلمي �أوروبا ،فقد
والدقيق وزيوت الطبخ على الأ�سر الفقرية يف غزة ،وكذلك �أنفقت نحو  0.2مليون درهم �إماراتي على توزيع الطرود
الغذائية ورعاية املدر�سني والطالب يف املدار�س ،بالإ�ضافة
كفالة املعلمني والطالب من خمتلف ال�سنوات الدرا�سية.
�إىل توفري وجبات الإفطار يف �شهر رم�ضان املبارك يف البو�سنة
ويف اليمن ،بلغت قيمة امل�ساعدات التي قدمت من م�ؤ�س�سة بيت والهر�سك.
ال�شارقة اخلريي نحو  3.1مليون درهم �إماراتي ،مت �صرفها على
قطاعات التعليم وال�صحة وامل�ساعدات االجتماعية والغذائية،
فقد وفرت الرعاية لنحو  705يتيم و� 512آخرون ،بالإ�ضافة

á«eƒµ◊G ÒZ á«dhódG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG

(%30.45) 7.32

سيدة تحصل على طرد غذائي كجزء من برنامج “إفطار صائم” بتمويل من مؤسسة بيت الشارقة الخيري في البوسنة( .المصدر:
مؤسسة بيت الشارقة الخيري)
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ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

(%7.39) 1.76




(%0.33) 0.08




(%49.09) 11.66

خالل عام  ،2012قدمت اجلمعية م�ساعدات بقيمة 23.8
مليون درهم �إماراتي ( 6.5مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح وكانت املن�ش�آت الدينية واحدة من املجاالت الرئي�سية التي
م�شاريع مت تنفيذها يف  20دولة .وانفق �أكرث من  %90.0وجهت �إليها اجلمعية �أن�شطتها ،حيث �ساهمت مببلغ  9.4مليون
من تلك امل�ساعدات على كل من الأعمال اخلريية الدينية درهم �إماراتي يف بناء م�ساجد يف كل من �إندوني�سيا وبنغالدي�ش
واالجتماعية ( 11.7مليون درهم �إماراتي) ،واخلدمات و�أوغندا وباك�ستان و�أفغان�ستان وال�صومال و�سريالنكا.
االجتماعية ( 10.00مليون درهم �إماراتي).
و�شملت �أن�شطة اجلمعية الأخرى توفري مياه ال�شرب عن طريق
حفر وبناء الآبار وتزويدها بامل�ضخات يف  9دول بتكلفة بلغت
 2.1مليون درهم �إماراتي� ،شملت مناطق املهاجرين البورميني
يف بنغالدي�ش.



وقد �أنفقت اجلمعية مبلغ  9.9مليون درهم �إماراتي على
كفالة الأيتام يف  17دولة ،حيث مت تقدمي  150درهم ًا �شهريا
لكل يتيم 52.وكانت فل�سطني واليمن �أكرب الدول املتلقية لهذه
امل�ساعدات ،حيث ح�صلت على  2.9مليون درهم �إماراتي و2.2
مليون درهم �إماراتي على التوايل .كما مت �إنفاق مبلغ 0.9
مليون درهم �إماراتي لدعم الأ�سر وذوي االحتياجات اخلا�صة
يف اليمن ولبنان ،ومبلغ  0.7مليون درهم �إماراتي لكفالة عدد
من الطالب يف ال�صومال.

(%1.84) 0.44

�أن�ش�أت جمعية الرحمة للأعمال اخلريية يف دي�سمرب 1988
با�سم (جلنة الزكاة وال�صدقات) ويف �شهر مايو  2004مت
تغري �أ�سمها �إيل (الرحمة للأعمال اخلريية) لتواكب حاجات
النا�س املختلفة يف تنفيذ و�إقامة امل�شاريع املتنوعة ،حيث مل يعد
عملها قا�صرا علي الزكاة وال�صدقات فح�سب ،بل تعدى ذلك
�إىل ت�شييد املدار�س ودور الأيتام وامل�ساجد وحفر الآبار وكفالة
الطالب والأيتام وذوي االحتياجات اخلا�صة والأ�سر الفقرية .



جمعية الرحمة
لألعمال الخيرية

(%49.07) 11.66



(%39.38) 9.36



عائلة يمنية تتلقى مالبس الشتاء من جمعية الرحمة الخيرية( .المصدر :جمعية الرحمة الخيرية)
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�أن�ش�أت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية  1.3مليون درهم �إماراتي ،ومت �صرف املبلغ املتبقي ( 0.4مليون
والإن�سانية عام  1997بهدف توفري الدعم للأ�شخا�ص املحرومني درهم �إماراتي) على املواد الغذائية وامل�شاريع اخلريية.
وم�ساعدتهم يف زيادة فر�ص ح�صولهم على التعليم وحت�سني
كما و ّزعت امل�ؤ�س�سة م�ساعدات غذائية قيمتها  1.4مليون درهم
ظروفهم ال�صحية واالقت�صادية.
�إماراتي من خالل املنظمات املحلية ،وم�ساعدات �إن�سانية بقيمة
يف عام � ،2012أنفقت امل�ؤ�س�سة مبلغ  23.2مليون درهم  0.8مليون درهم �إماراتي على املت�ضررين من الفي�ضانات التي
�إماراتي ( 6.3مليون دوالر �أمريكي) يف  28دولة .مت تخ�صي�ص وقعت يف مدينة ك�سال بال�سودان .كذلك �أنفقت امل�ؤ�س�سة 1.0
غالبيتها ( 16.2مليون درهم �إماراتي� ،أكرث من ثلثي القيمة مليون درهم �إماراتي لبناء  45منز ًال للأ�شخا�ص املت�ضررين
الكلية) مل�شروعات يف  5دول هي ال�صومال والعراق وال�سودان يف منطقة باالموناي �شرق كولومبو يف �سريالنكا م�ساحة
و�أفغان�ستان و�سريالنكا .وان�صب جمال الرتكيز الرئي�سي كل منها  540قدم مربع وي�شتمل على غرفتي نوم وجمل�س
للم�ؤ�س�سة على تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية ،حيث ا�ستجابت ومطبخ وحمام ،وقد مت االنتهاء من بناء هذه املنازل وت�سليمها
54
مل�شكلة اجلفاف واملجاعة يف ال�صومال والفي�ضانات يف للم�ستفيدين يف �سبتمرب .2012
�سريالنكا وال�سودان ،مقدم ًة م�ساعدات بقيمة �إجمايل 6.5
مليون درهم �إماراتي كم�ساعدات غذائية ا�ستجاب ّة حلاالت ومت توجيه غالبية امل�ساعدات التي قدمتها امل�ؤ�س�سة لأفغان�ستان
الطوارئ ،و 3.3مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شاريع املياه خالل عام  2012والتي تبلغ قيمتها  2.2مليون درهم �إماراتي،
وال�صرف ال�صحي.
لدعم وت�سيري مدر�سة دار زايد الثانوية يف قندهار .والتي
�أن�شئت عام  2003وحتتوي على  31ف�صل درا�سي ال�ستيعاب
وعملت امل�ؤ�س�سة مع منظمة التعاون الإ�سالمي يف معظم امل�شاريع  1,031طالب ًا ،منهم  721من الأيتام .كما يوجد باملركز �سكن
ّ
املوجهة ل�صالح اال�ستجابة الحتياجات ال�صومال ،حيث �أنفقت ي�ستوعب  300طالب ًا بالإ�ضافة �إىل  7حافالت مدر�سية لنقل
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 19طالب ًا وتابعوا موا�صلة تعليمهم الأعلى يف كابول.
53
لنحو � 250,000شخ�ص .كما عملت امل�ؤ�س�سة على توفري
الدعم اللوجي�ستي لعمليات الإغاثة
بالتعاون مع جمعية الهالل وقد �أنفقت امل�ؤ�س�سة مبلغ  4.6مليون درهم �إماراتي ( 1.3مليون
اخلريية وهي منظمة غري حكومية حملية.
دوالر �أمريكي) على الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية،
وكانت العراق ثاين �أكرب دولة متلقية للم�ساعدات من امل�ؤ�س�سة ،حيث وفرت وجبات الإفطار خالل �شهر رم�ضان الكرمي يف
حيث ح�صلت على قيمة �إجمالية  4.4مليون درهم �إماراتي 19 .دولة� ،أكرب هذه امل�شاريع كان يف ال�صومال بقيمة 1.0
مت توجيه �أغلبها ( 2.6مليون درهم �إماراتي) من �أجل بناء  4مليون درهم �إماراتي .عالوة على ذلك ،قامت امل�ؤ�س�سة ببناء
مدار�س يف بغداد واملو�صل والرمادي ،وكذلك �ساهمت يف بناء  5م�ساجد يف تايالند ،و�ساعدت يف فر�ش وت�أثيث م�سجد يف
مركزين �صحيني يف املو�صل والب�صرة ،بتكلفة �إجمالية بلغت جامعة �أفريقيا يف اخلرطوم بال�سودان.

(%19.83) 4.60

وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية
يزور مختبرًا للكمبيوتر مموّ ل من المؤسسة في طاجكستان ،كجزء
من جولتهم التفقدية إلى المشروعات الممولة بواسطة المؤسسة.
(المصدر :مؤسسة محمد بن راشد لألعمال اإلنسانية والخيرية)

مؤسسة
محمد بن راشد
آل مكتوم
لألعمال الخيرية
واإلنسانية

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012

127

128

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

(%3.61) 0.55



(%100.00) 15.25
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(%1.69) 0.26

الشكل  53المساعدات الخارجية لمؤسسة اإلمارات لالتصاالت  -اتصاالت

(مليون درهم �إماراتي)2012 ,
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ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع
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(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,



(%0.81) 0.12

(%1.20) 0.18





(%1.20) 0.18






�أن�شئت م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت يف عام ال�شرقي .و�شملت امل�شاريع الأخرى العمل على توفري مياه
 ،1976وتعمل يف جمال االت�صاالت بدولة الإمارات العربية ال�شرب الأ�سا�سية ،وتوزيع امل�ساعدات الغذائية الأعمال اخلريية
املتحدة ،ولها تواجد يف  18دولة حول العامل .وت�شارك ال�شركة الدينية واالجتماعية.
يف عدد من املبادرات يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية مل�ساعدة
وتلقت نيجرييا  2.8مليون درهم �إماراتي ،عن طريق برنامج
املجتمعات يف املناطق التي تعمل بها.
جوائز اال�ستحقاق ال�سنوي الت�صاالت  -وهو برنامج للمنح
خالل عام � ،2012أنفقت ات�صاالت مبلغ  15.3مليون درهم الدرا�سية التعليمية يركز على الطالب يف جامعة نيجرييا،
�إماراتي ( 4.2مليون دوالر �أمريكي) لدعم  43م�شروع ًا تنموي ًا ويوفر لهم الفر�صة للتناف�س على منحة درا�سية يف مقرراتهم
و�إن�ساني ًا وخريي ًا يف ثماين دول ،مع الرتكيز على جماالت املياه على �أ�سا�س اجلدارة الأكادميية.
وال�صرف ال�صحي و�أن�شطة التعليم والرعاية ال�صحية ،والتي
مثلت ن�سبة  13.3( %87مليون درهم �إماراتي) من القيمة ومن بني �إجمايل امل�ساعدات �إىل �أفغان�ستان التي قيمتها 1.5
مليون درهم �إماراتي ،مت �إنفاق  0.8مليون درهم �إماراتي على
الكلية.
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية ،ت�ض ّمنت توزيع �أكرث من
وح�صلت م�صر على  7.8( %51.0مليون درهم �إماراتي)  3,000عبوة غذائية حتتوي على املواد الغذائية الأ�سا�سية على
يف القيمة الكلية للم�ساعدات اخلارجية املقدمة من �شركة الأ�سر املحتاجة يف كابول خالل �شهر رم�ضان الكرمي .بالإ�ضافة
ات�صاالت .حيث �أنفقت  5.5مليون درهم �إماراتي كجزء من �إىل تي�سري رحالت احلج مببلغ  0.4مليون درهم �إماراتي،
مبادرة “املاء �أ�صل احلياة” التي ترعاها ال�شركة ملواجهة ورعاية امل�سابقة ال�سنوية حلفظ القر�آن الكرمي .وح�صل قطاع
حتديات الأمن املائي يف  7حمافظات م�صرية ،لإمداد حوايل التعليم على  0.6مليون درهم �إماراتي لدعم م�شاريع مثل
� 1000أ�سرة مبياه ال�شرب يف حمافظة قنا ب�صعيد م�صر ،بناء خمتربات الكمبيوتر وجتهيز الف�صول الدرا�سية يف عدة
�إىل جانب ت�شييد �أنظمة الري يف املناطق الزراعية 65 55.هذا جامعات ومعاهد تعليمية .كما و ّزعت ال�شركة كذلك مواد
بالإ�ضافة للم�ساهمة مببلغ  2.3مليون درهم �إماراتي ل�صالح غذائية مثل التمر.
توفري وحدات الغ�سيل الكلوي يف م�ست�شفى مطاي العام.
ويف بنني� ،أنفقت ال�شركة مبلغ  0.8مليون درهم �إماراتي على
عالوة على ما �سبق ،قدمت �شركة ات�صاالت مبلغ  2.1مليون م�شاريع التعليم� ،شملت توفري م�ستلزمات الدرا�سة للتالميذ يف
درهم �إماراتي كم�ساعدات يف توغو ،مت �إنفاق  1.1مليون املدار�س االبتدائية ،وتوفري  1000مقعد وطاولة يف  9كليات،
درهم �إماراتي منها على م�شروعات التعليم مبا يف ذلك توفري وبناء ف�صلني درا�سيني يف مدينة �أالدا .عالوة على هذا ،دعمت
املنح الدرا�سية للفتيات ،و 300جهاز كمبيوتر حممول يف  60ال�شركة وزارة ال�صحة يف بنني ب�أجهزة وم�ستلزمات طبية .كما
مدر�سة ،وبناء ف�صول درا�سية �إ�ضافية يف املدار�س الواقعة يف قدمت م�ساعدات �إىل كل من �سريالنكا وباك�ستان والغابون
جنوب �شرق الدولة ،وبناء خمتربات للكمبيوتر يف  5مدار�س ،ل�صالح م�شاريع املياه وال�صرف ال�صحي والتعليم وكفالة
و�إعادة �إ�صالح وترميم مدر�سة تقع يف منطقة نائية باجلنوب الأيتام.

(%6.11) 0.93

مندوبون من شركة اتصاالت أفغانستان يوزعون طرود غذائية
في إقليم قندهار بأفغانستان( .المصدر :مؤسسة اإلمارات
لالتصاالت – اتصاالت)

مؤسسة
اإلمارات
لالتصاالت -
اتصاالت
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و�شملت الربامج التي مت تنفيذها يف �أمريكا اجلنوبية تقدمي
منحة بقيمة  55,320درهم �إماراتي �إىل منظمة احلفاظ على
احليتان مبنطقة املحيط الهادئ يف �شيلي ،كدعم للحماية
طويلة الأجل لأهم مناطق غذاء احلوت الأزرق يف ن�صف الكرة
الأر�ضية اجلنوبي 57ومنحة بقيمة  73,760درهم �إماراتي
و�ساهمت املنحة التي مت تقدميها جلامعة كاليفورنيا بقيمة جلامعة فينزويال املركزية لدعم الأن�شطة طويلة الأجل للحفاظ
 36,880درهم �إماراتي يف احلفاظ على حيوان من نوع على القرود من نوع قرد العنكبوت البني ،والتي تواجه خطر ًا
58
البورنني (قرد اجلابون ذو اللحية البي�ضاء) يف اندوني�سيا� ،شديد ًا ومواطنها الأ�صلية يف حممية غابات كابارو.



خالل عام � ،2012أنفق ال�صندوق  6.4مليون درهم �إماراتي
( 1.8مليون دوالر �أمريكي) على �شكل منح موجهة ل�صالح 216
م�شروعات تنفذها امل�ؤ�س�سات واملعاهد الأكادميية والبحثية
واجلماعات املجتمعية والأفراد يف  77دولة ومنطقة .مت تنفيذ
�أكرث من ثلث هذه امل�شاريع ( 2.5مليون درهم �إماراتي%39.1,
من القيمة الكلية) يف قارة �آ�سيا ،مع الرتكيز على جنوب
وجنوب �شرق �آ�سيا ،يف حني ترتكز الأن�شطة الأخرى على �أمريكا
اجلنوبية و�شرق �أفريقيا.

(%100.00) 6.44

بد�أ العمل الفعلي ل�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية منذ عام  ،2009كوقف خريي يعمل على وهب
امل�ستهدفة للمبادرات الفردية للمحافظة على الكائنات
املنح
ِ
احلية والتعريف بالرواد يف هذا املجال .يقدم ال�صندوق منح
ت�صل قيمة كل منها �إىل  91,430درهم �إماراتي (25,000
دوالر �أمريكي) ملبادرات على �أ�سا�س تلبيتها ملعايري ال�صندوق.

من خالل �أن�شطة التدريب والرقابة امل�شرتكة مع طالب
اجلامعة الإندوني�سية والعلماء من املواطنني الإندوني�سيني.
وقدم ال�صندوق منحة بقيمة  44,256درهم �إماراتي لربنامج
“�سيالماتكان ياكي” (ما يعني “احلفاظ على القرد الآ�سيوي”
باللغة الإندوني�سية) ،وهو برنامج متكامل يهدف للحد من
التهديدات التي تواجه القرد الآ�سيوي ذو الغـُرة ال�سوداء يف
�سوالوي�سي ،وقد �أ�سهمت املنحة يف و�ضع خطة العمل الهادفة
للحفاظ على هذه الأنواع ،والتي تت�ضمن �إجراء الأبحاث
و�أن�شطة التعليم وحت�سني البنية التحتية لل�سياحة البيئية
والتنمية امل�ستدامة.

á«eƒµ◊G ÒZ á«∏ëŸG äÉª¶æŸG ¤EG äGóYÉ°ùŸG
(%100.00) 6.44 ÊóŸG ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒeh

صندوق محمد بن زايد
للمحافظة على الكائنات الحية

≈∏«°T

صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية يتبرع بمبلغ  22,000درهم إماراتي للمساعدة في حماية طيور الخيال الطنانة
المعرضة لالنقراض ومواطنها الطبيعية في بيرو( .المصدر :صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية)
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كذلك يف قطاع اخلدمات االجتماعية ،مت متويل العديد من
برامج الدول املتعددة بقيمة  0.8مليون درهم �إماراتي من
جوائز الأميال التي يتم التربع بها من خالل امل�ؤ�س�سة ،مما
يوفر تذاكر طريان جمانية لعدد من الأطبـاء االخ�صائيني
وجلهات خريية عاملة يف قطاع الرعاية ال�صحية .ففي �أوغندا
على �سبيل املثال ،قام فريق من الأطباء من الواليات املتحدة
الأمريكية ،مع منظمة الو�صول �إىل �أفريقيا غري احلكومية
بال�سفر �إىل الدولة يف الفرتة ما بني �شهر مار�س ويونيو 2012
لتوفري خدمات الرعاية ال�صحية 60.وعلى نحو م�شابه ،مت متويل
�شراء تذاكر �سفر �إىل كينيا بوا�سطة هذا الربنامج ،مما �أتاح
الفر�صة لعدد  19طبيب ملعاجلة �أكرث من  1000مري�ض و�إجراء
61
 60عملية جراحية يف تلك الدولة.

ô°TÉÑe πµ°ûH IòØæŸG ™jQÉ°ûŸG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

مليون دوالر �أمريكي) على �شكل م�ساعدات تنموية ل�صالح
برامج ال�صحة والبنية التحتية االجتماعية يف بنغالدي�ش والهند
و�سريالنكا والأردن و�إثيوبيا وجزر املالديف ،بالإ�ضافة �إىل
برامج الدول املتعددة .وقد مت �إنفاق �أكرث من  %40من القيمة
الكلية ( 1.9مليون درهم �إماراتي) على م�شاريع ال�صحة ،مت
توجيه �أغلبها لتمويل واحد من �أهم م�شاريع م�ؤ�س�سة طريان
الإمارات ،وهو م�ست�شفى ال�صداقة العـائـم الإماراتي يف
بنغالدي�ش ،الذي �أنفقت عليه �أكرب منحة مفردة بقيمة 1.6
مليون درهم �إماراتي ،من �أجل توفري خدمات الرعاية ال�صحية
لأكرث املناطق التي تعاين من �إهمال ونق�ص يف اخلدمات
ال�صحية .حيث مت تزويد امل�ست�شفى مبرافق الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية ،وغرفتي عمليات وجناحني يحتوي كل منهما على 8
� ّأ�سرة ووحدتني لطب الأطفال و�أمرا�ض الن�ساء ،وخمترب حتليل
الأن�سجة وعيادة �أ�سنان وعيادة �أمرا�ض العيون وغرف �أ�شعة،
وتوفر ال�سفينة التي حتمل امل�ست�شفى خدمات الرعاية ال�صحية
للمناطق الأكرث �إهماال طبيا والتي ي�صعب الو�صول �إليها.
وانتقلت ال�سفينة �إىل موقع جديد يف فرباير  ،2012ور�ست على
جزيرة �شرق مونتوالر يف ت�شيلماري كوريجرام ،ويف نف�س ال�شهر
59
عاجلت امل�ست�شفى �أكرث من  6,000مري�ض.

(»ŸÉY) IOó©àe º«dÉbCG

يف عام � 2012أنفقت امل�ؤ�س�سة  3.8مليون درهم �إماراتي (1.0

áë°üdG

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة طريان الإمارات اخلريية كمنظمة خريية غري
ربحية يف فرباير  2003حتت رعاية �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد
�آل مكتوم ،الرئي�س االعلـى والرئيـ�س التنفيـذي ملجموعـة طيـران
االمــارات ،وتهدف امل�ؤ�س�سة �إىل احلد من وفيات الأطفال
وحت�سني حياة املحا�صرين منهم يف ظروف الفقر ال�شديد.
ومع فريق من املتطوعني امل�ؤلـف من كبـار املــدراء التنفيـذيني
ملجموعة الإمارات ،تقدم امل�ؤ�س�سة امل�ساعدات لأطفـال العــامل،
وخـا�صـ ًة �إىل بع�ض الوجهات العاملية التي تقوم �شركة الطريان
بتنظيم رحالت �إليها.

وميثل قطاع اخلدمات االجتماعية ن�سبة  1.9( %50.7مليون
درهم �إماراتي) من �إجمايل املبالغ التي �أنفقتها امل�ؤ�س�سة .حيث
قامت بتمويل م�شروعني خدميني يف الهند ،موا�صل ًة توفري
الدعم خلدمتني كانت قد قامتهما يف ال�سابق هما خدمات
التعليم ال�صحي للمجتمع والتي تقدم للأطفال امل�صابني
بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز) يف ت�شيناي ،وحركة
كل الهند ل�سيفا اخلا�صة بتعليـم الفتيات املحتـاجات ورعـايتهـن
يف واليـة تاميل نادو يف الهنـد .وقد �ساعدت املنحة النقدية التي
بلغت  0.8مليون درهم �إماراتي يف توفري امل�أوي وامل�ساعدات
الطبية والتعليمية لأكرث من  100طفل م�صابني بفريو�س نق�ص
املناعة املكت�سبة يف ت�شيناي وحوايل  150فتاة يف تاميل نادو.
ويف الأردن ،قدمت امل�ؤ�س�سة الدعم جلمعيـة خريية يف بلدة
خـرجـا التابعة ملحـافظـة ار ِبــد توفر خدمات تعليمـة و�صحيـة
للأطفال االيتـام واملحتـاجيـن.

ájƒªæJ

مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية

(%100.00) 3.84

طبيب يجري فحصًا في مستشفى الصداقة اإلماراتي في بنجالديش ،بدعم من مؤسسة طيران اإلمارات الخيرية( .المصدر :مؤسسة
طيران اإلمارات الخيرية)

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012

133

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

الشكل  56المساعدات الخارجية لمؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان اإلنسانية والعلمية

0.48

¿GOƒ°ùdG

1.20

π«°û«°S

(مليون درهم �إماراتي)2012 ,

ájÒN
á«æjódG äBÉ°ûæŸG

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

(%100.00) 1.69

(درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب نوع امل�ساعدات
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(%100.00) 1.69

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان الإن�سانية
والعلمية عام  ،2010وتعمل حتت رعاية �سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار رئي�س دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وتعترب منظمة غري حكومية
وغري ربحية ت�سعى لتوفري امل�ساعدة �إىل املجتمعات املحلية
واخلارجية.

خالل عام  ،2012عملت امل�ؤ�س�سة على التنفيذ املبا�شر
مل�شروعني بقيمة �إجمالية بلغت  1.7مليون درهم �إماراتي
( 0.5مليون دوالر �أمريكي) عبارة عن �أعمال خريية دينية
واجتماعية يف �سي�شيل وال�سودان .حيث مت �إنفاق  %71.5من
القيمة الكلية ( 1.2مليون درهم �إماراتي) لتمويل بناء م�سجد
يف ماهي بجزيرة �سي�شيل ي�سع لنحو ُ 600م�صلي ،وي�شتمل على
مكانني لل�صالة للرجال والن�ساء ،و 4ف�صول درا�سية ومكتبة.
كما قامت امل�ؤ�س�سة ببناء م�سجد يف ال�سودان ،بتكلفة بلغت 0.5
مليون درهم �إماراتي.

(%100.00) 1.69

مؤسسة سلطان بن خليفة
بن زايد آل نهيان اإلنسانية
والعلمية

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

مؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان للبحوث العلمية واإلنسانية ترسل مواد إغاثة لالجئين السوريين( .المصدر :مؤسسة سلطان
بن خليفة بن زايد آل نهيان للبحوث العلمية واإلنسانية)
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الشكل  57المساعدات الخارجية لمراكز إيواء النساء واألطفال
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(مليون درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

(%100.00) 0.15

(درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب نوع امل�ساعدات
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(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

ت�أ�س�ست مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال عام  2008بنا ًء على
توجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم
يف املنطقة الغربية لإمارة �أبوظبي وهي م�ؤ�س�سة غري ربحية توفر
مراكز �إيواء م�ؤقتة و�آمنه داخل دولة الإمارات للن�ساء والأطفال
�ضحايا الإجتار بالب�شر واال�ستغالل اجلن�سي من كل دول العامل،
يف عام � ،2012أنفقت مراكز �إيواء  0.1مليون درهم �إماراتي
�إىل جانب تقدمي امل�ساعدات ال�ضرورية الالحقة.
( 0.04مليون دوالر �أمريكي) لتقدمي الدعم لفرتات ترتاوح ما
وتلقى مراكز �إيواء الدعم والرعاية من �سمو ال�شيخة فاطمة بني �شهر و�ستة �أ�شهر لعدد � 24سيدة وطفل من �ضحايا الإجتار
بنت مبارك “حفظها اهلل” ،رئي�سة االحتاد الن�سائي العام ،بالب�شر من  7دول �آ�سيوية و�أفريقية .وكما هو احلال يف ال�سنوات
الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ،رئي�سة املجل�س الأعلى ال�سابقة ،تركزت هذه املبالغ املنفقة على العالج البدين
للأمومة والطفولة ،رئي�سة منظمة املر�أة العربية ،والرئي�سة والنف�سي ،وتوفري امل�أوى و�إعادة الت�أهيل لل�ضحايا ،بالإ�ضافة �إىل
الفخرية لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،ومن الفريق �أول توفري امل�ساعدة القانونية وتذاكر الطريان لعودتهم �إىل بلدانهم
�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب الأ�صلية ومنحهم مبالغ نقدية مل�ساعدتهم يف بناء حياتهم.
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .وتعمل املراكز حتت رعاية هيئة
الهالل الأحمر الإماراتي ،وبالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة ويعترب �إعادة الت�أهيل من �أهم اجلوانب التي تعتني بها مراكز
�إيواء .فبمجرد و�صول ال�ضحايا �إىل املراكز ،توفر لهم الفر�ص
الإجتار بالب�شر واملنظمات الدولية ذات ال�صلة.
لتح�سني مهاراتهن قبل رجوعهن �إىل بلدانهن الأ�صلية وفقا
وتقوم مراكز �إيواء بتقدمي الربامج الهادفة لت�أهيل و�إعادة لرغباتهن ،وذلك عن طريق دورات تدريبية فنية �أ�سبوعية
اندماج ال�ضحايا يف جمتمعاتهم ،وتوفر مراكز الإيواء الثالثة يف ودورات تدريبية مهنية مثل تعليم اللغات واخلياطة والتطريز
كل من �إمارة �أبوظبي وال�شارقة ور�أ�س اخليمة ،والتي تبلغ �سعتها واحلرف اليدوية ،وكذلك ممار�سة الريا�ضة والأن�شطة
الإجمالية � 130ضحية ،دورات تدريبية فنية ودورات تدريبية الرتفيهية .يف مايو عام  2012نظمت مراكز �إيواء معر�ضا
مهنية مثل تعليم اللغات واخلياطة والتطريز واحلرف اليدوية ،لعر�ض الأعمال الفنية التي قامت بها الن�ساء يف املراكز ،جلمع
كذلك ممار�سة الريا�ضات والأن�شطة الرتفيهية .ت�شارك مراكز الأموال مل�ساعدة امل�ستفيدين يف امل�ستقبل.

ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

�إيواء يف حمالت التوعية ،وتوفر خطوط �ساخنة لالت�صال ب�ست
لغات .معظم الأ�شخا�ص الذين �ساعدتهم مراكز �إيواء كان قد
مت �إغراءهم بال�سفر �إىل دولة الإمارات للح�صول على دخل
�أف�ضل ،فقط ليتم ا�ستغاللهم والإجتار بهم.

ájƒªæJ

مراكز إيواء
النساء واألطفال

(%100.00) 0.15

فتاة تدرس اللغة اإلنجليزية في إحدى أماكن اإليواء الخاصة بمراكز إيواء للنساء واألطفال (إيواء) بأبوظبي( .المصدر :منظمة إيواء لرعاية
النساء واألطفال)
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(درهم �إماراتي)2012 ,

ح�سب نوع امل�ساعدات
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الشكل  58المساعدات الخارجية للقطاع الخاص واألفراد

(مليون درهم �إماراتي)2012 ,
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ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

0.62
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1.72
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ح�سب فئة امل�ساعدات والقطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

áYƒæàe á«KÉZEG OGƒe

(%9.42) 0.71
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خالل عام  ،2012مت توثيق جمموعتني من �أن�شطة جمع
التربعات من القطاع اخلا�ص كجزء من امل�ساعدات اخلارجية كما و�ضعت املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية �آلية مل�ساعدة
الإماراتية بقيمة بلغت  7.6مليون درهم �إماراتي ( 2.1مليون املنظمات املنت�سبة �إليها يف تنظيم الأن�شطة الهادفة جلمع
دوالر �أمريكي).
التربعات بدبي ،مما �ساعد يف متكني برنامج الأغذية العاملي
من جمع  2.6مليون درهم �إماراتي ل�صالح م�شاريعه خالل عام
حيث جمع املكتب التنفيذي ل�سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد  ،2012والتي �شملت اال�ستجابة حلاالت الطوارئ يف القرن
القا�سمي مبلغ  4.9مليون درهم �إماراتي من خالل حملة الأفريقي و�سورية ومنطقة ال�ساحل ب�أفريقيا.
“�سالم يا �صغار” لدعم �أطفال فل�سطني يف قطاع غزة وال�ضفة

(%90.58) 6.85

ُيق�صد بـ“القطاع اخلا�ص والأفراد” ال�شركات التجارية �أو
الأفراد العاملني يف دولة الإمارات العربية املتحدة الذين
ي�ساهمون يف امل�شاريع واملبادرات التنموية والإن�سانية واخلريية،
ب�شكل مبا�شر �أو من خالل حمالت وفعاليات جمع التربعات”.

الغربية .منها مبلغ  3.1مليون درهم �إماراتي منحة مقدمة
�إىل منظمة �أوك�سفام الدولية ل�صالح م�شاريع التعليم والأمن
الغذائي يف قطاع غزة ،ومبلغ  1.8مليون درهم �إماراتي مقدمة
من منظمة �إنقاذ الطفولة لدعم جهودهم يف حت�سني الرعاية
ال�صحية واحلالة الغذائية لأطفال غزة.

á«fÉ°ùfEG

القطاع الخاص
واألفراد

(%9.42) 0.71

أطفال المدارس االبتدائية مع معلمتهم في إحدى مدارس “سالم يا صغار” الممولة بواسطة سمو الشيخة جواهر بنت محمد
القاسمي ،رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة قرينة حاكم الشارقة( ..المصدر :المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت
محمد القاسمي)
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الـــفــصــل

الخامس

المساعدات
اإلنمائية
الرسمية اإلماراتية

تقوم وزارة التنمية والتعاون الدويل بتوثيق �أن�شطة امل�ساعدات اخلارجية مع جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �سنويا ،وفق ما مت تو�ضيحه يف املقدمـ ــة .لقد مت ت�أكيد امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية للأعوام  2011 - 2010من قبل اللجنة ،يف حني مازالت م�ساعدات عام  2012هي �أرقام �أولية لغاية
طباعة هذا التقرير.

نظرة عامة موجزة

تم تمويله من قبل صندوق أبوظبي للتنمية( .المصدر :صندوق أبوظبي للتنمية)
طريق أحمد شاه مينا في أفغانستان والذي ّ

قدمت الإمارات ما قيمته  4.56مليار درهم �إماراتي ( 1.24مليار دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إجمالية خالل عام
 .*2012وتقدّر قيمة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية ال�صافية ،بعد طرح املبالغ امل�سددة عن القرو�ض املقدمة يف ال�سنوات ال�سابقة،
بحوايل  4.21مليار درهم �إماراتي ( 1.15مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما يوازي  %0.33من الدخل القومي الإجمايل للدولة .وتو�ضح
هذه الأرقام وجود زيادة كبرية مقارنة بالعامني ال�سابقني ،حيث بلغت 2.71مليار درهم �إماراتي ( 0.74مليار دوالر �أمريكي) يف
عام  ،2011و 1.51مليار درهم �إماراتي ( 0.41مليار دوالر �أمريكي) يف عام  ،2010وبقيت امل�ساعدات ثنائية الأطراف ثابتة
بن�سبة ما بني  %85.5و .%89.5

الشكل  59نظرة عامة على صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية
قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  2012مساعدات إنمائية رسمية
بقيمة

4.56

مليار درهم إماراتي
( 1.24مليار دوالر أمريكي).

امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية
(مليار درهم �إماراتي)2012-2010 ,

(ºgQO QÉ«∏e) áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG ‘É°U
(≈µjôeC’G QÉ«∏e) áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG ‘É°U
‹ÉªLE’G »eƒ≤dG πNódG øe áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG ‘É°U áÑ°ùf
áYƒaóŸG äGóYÉ°ùŸG ‹ÉªLEG øe á«FÉæãdG äGóYÉ°ùŸG áÑ°ùf

2010

2011

*2012

1.51

2.71

4.21

0.41

0.74

1.15

0.17

0.22

0.33

%88.8

%89.5

%85.5

*يف انتظار �إ�صدار التقرير النهائي للجنة امل�ساعدة الإمنائية ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

140

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012

141

أ -التوزيع حسب القطاعات وأنواع التمويل

وقد ّمت تقدمي ما يقارب  %83من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية� ،أو ما يوازي  3.76مليار درهم �إماراتي ( 1.02مليار
دوالر �أمريكي) يف �صورة منح ،حيث ّمت تقدمي اجلزء الأكرب من هذه املنح البالغة قيمتها 1.41مليار درهم �إماراتي ( 384.5مليون
دوالر �أمريكي) كم�ساعدات ثنائية الأطراف يف �صورة دعم للميزانية العامة ،مبا يف ذلك امل�ساعدات املبا�شرة املقدمة حلكومات
كل من جزر ال ُقمر ولبنان وماليزيا ومالديف وفل�سطني وال�سودان.

مي�سرة �إىل  18دولة،
كما ّمت تقدمي القيمة املتبقية  802.3مليون درهم �إماراتي ( 218.4مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة قرو�ض ّ
منها  390.0مليون درهم �إماراتي ( 106.2مليون دوالر �أمريكي) �إىل �إريرتيا و�أذربيجان.

ب -التوزيع الجغرافي
قدمت دولة الإمارات م�ساعدات �إمنائية ر�سمية لدعم م�شاريع يف  99دولة يف عام  ،2012بحيث كانت قارتي �آ�سيا و�أفريقيا �أكرب
القارات التي ح�صلت على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية.
الشكل  61أعلى  5دول متلقية إلجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية

ح�سب الدولة

الشكل  60إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

ح�سب القطاع ونوع التمويل

¿OQC’G

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

2,112.21

%46.33

ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ

(%7.20) 328.08
(%6.36) 290.13

618.21

%13.56

áë°üdG

(%12.37) 564.18
(%0.00) 0.00

564.18

%12.37

348.94

%7.65

á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

(%5.05) 230.27
(%1.14) 52.07

282.33

%6.19

ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ áKÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG

(%6.00) 273.67
(%0.00) 0.00

273.67

%6.00

º«∏©àdG

(%2.08) 94.89
(%0.00) 0.00

94.89

%2.08

áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

(%0.45) 20.44
(%1.23) 56.30

76.74

%1.68

á«YÉªàL’G äÉeóÿG

(%0.98) 44.87
(%0.00) 0.00

44.87

%0.98

ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G

(%0.80) 36.25
(%0.00) 0.00

36.25

%0.80

áMÉ«°ùdG

(%0.78) 35.38
(%0.00) 0.00

35.38

%0.78

áYÉæ°üdG

(%0.00) 0.00
(%0.65) 29.80

29.80

%0.65

»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

(%0.47) 21.23
(%0.00) 0.00

21.23

%0.47

äÓjó©àdGh ájQÉéàdG á«ª«¶æàdG á°SÉ«°ùdG

(%0.19) 8.84
(%0.00) 0.00

8.84

%0.19

á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG

(%0.16) 7.21
(%0.00) 0.00

7.21

%0.16

áYGQõdG

(%0.07) 3.31
(%0.00) 0.00

3.31

%0.07

ä’É°üJE’G

(%0.03) 1.16
(%0.00) 0.00

1.16

%0.03

ñÉæŸG Ò¨Jh áÄ«ÑdG

(%0.01>) 0.18
(%0.00) 0.00

0.18

%0.004

á«HÉ‚E’G áë°üdG èeGôHh á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG

(%0.01>) 0.04
(%0.00) 0.00

0.04

%0.001

4,559.43

%100

(%42.30) 1,928.56
(%4.03) 183.65

áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

(%3.48) 158.59
(%4.17) 190.36

øjõîàdGh π≤ædG
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»∏µdG ´ƒªéŸG

3,757.12

%20.25
(251.37 »µjôeCG Q’hO) 923.27 »JGQÉeEG ºgQO
%9.06
(112.48 »µjôeCG Q’hO) 413.13 »JGQÉeEG ºgQO

Ú£°ù∏a

%7.80
(96.84 »µjôeCG Q’hO) 355.69 »JGQÉeEG ºgQO

¿Éà°ùfÉ¨aCG

%7.15

¿Éà°ùcÉH

(88.78 »µjôeCG Q’hO) 326.10 »JGQÉeEG ºgQO
%4.31

ÉjÎjQEG

(53.48 »µjôeCG Q’hO) 196.42 »JGQÉeEG ºgQO

آسيا

تلقت قارة �آ�سيا �أكرث من ن�صف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية بقيمة  2.56مليار درهم �إماراتي ( 697.0مليون دوالر �أمريكي)،
وتركز معظمها يف كل من الأردن بقيمة  923.3مليون درهم �إماراتي ( 251.4مليون دوالر �أمريكي) ،وفل�سطني بقيمة  413.1مليون
درهم �إماراتي ( 112.5مليون دوالر �أمريكي) ،و�أفغان�ستان بقيمة  355.7مليون درهم �إماراتي ( 96.8مليون دوالر �أمريكي)،
وباك�ستان بقيمة  326.1مليون درهم �إماراتي ( 88.8مليون دوالر �أمريكي).
الشكل  62إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة لقارة آسيا

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات
(مليون درهم �إماراتي)2012 ،
¿Éà°ùNGRÉc
0.07

¿Éà°ùµHRhCG

É«dƒ¨æe
¿Éà°ùµ«LÉW

Ú°üdG

15.23

0.22

∫ÉÑ«f

áëæe

¢Vôb

ΩÉæà«a

’h

0.45

ÚÑ∏ØdG

10.53

0.07

0.15

0.11

QÉ‰É«e

ÉjOƒÑªc

5.46

1.45

¥Gô©dG

0.03

É«côJ

8.03

¿GôjEG

326.10

ájQƒ°S

0.44

¢ûjOÓ¨æH

84.55
1.15

0.48

óæ∏jÉJ

0.04

É«æ«eQCG

0.28

355.69

¿Éà°ùcÉH

193.61

¿Éà°ùfÉªcôJ
¿Éà°ùfÉ¨aCG

É«LQƒL

¿Éé«HQPCG

0.32

0.85

802.31

9.10

óæ¡dG

øª«dG

Ú£°ù∏a

141.92

413.13

Éµf’ …ô°S

¿OQC’G

2.09

923.27

∞jódÉe

1.77

Éjõ«dÉe

¿ÉæÑd

36.17

25.78

1.42

É«°ùfhófEG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
0.06

(É«°SBG) IOó©àe º«dÉbCG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
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ح�سب الإقليم

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
%70.61
1,807.63
%27.82
712.12
%0.97
24.93
%0.59
14.99
%0.01
0.29

É«°SBG ÜôZ
É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL

ح�صلت قـارة �أفريقيــا يف عام  2012على  864.5مليون درهم �إماراتي ( 235.4مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية،
مت تقدمي �أكرث من ن�صفها  481.4مليون درهم �إماراتي ( 131.0مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة منح �إىل  43دولة .حيث كانت
�إريرتيا وموريتانيا �أكرب دولتني متلقيتني للم�ساعدات بقيمة  196.4مليون درهم �إماراتي ( 53.5مليون دوالر �أمريكي) و166.6
مليون درهم �إماراتي ( 45.4مليون دوالر �أمريكي) على التوايل .وقد ح�صل قطاع توليد الطاقة و�إمدادها على  220.9مليون درهم
�إماراتي ( 60.1مليون دوالر �أمريكي) من �أجل بناء حمطة لتوليد الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية يف موريتانيا ،وحمطة
لتوليد الكهرباء با�ستخدام طاقة الرياح يف �سي�شيل.
الشكل  63إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة لقارة أفريقيا

%0.002
0.06

É«°SBG ÜƒæL
É«°SBG ¥ô°T

أفريقيا

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

É«°SBG §°Sh
(É«°SBG) IOó©àe º«dÉbCG

(مليون درهم �إماراتي)2012 ،
¢ùfƒJ

Üô¨ŸG

21.76

99.28

ôFGõ÷G

ô°üe

ح�سب القطاع

19.94

0.15

É«Ñ«d

56.04

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
















0.27

و ّمت توجيه معظم امل�ساعدات يف الأردن وفل�سطني لدعم امليزانية العامة ،بالإ�ضافة �إىل م�شروعات �أخرى مثل توفري الإغاثة
الإن�سانية لالجئني ال�سوريني يف الأردن ،وكفالة الأيتام وتوفري اخلدمات الطبية يف فل�سطني� .أما يف �أفغان�ستان فكان �أكرب برنامج
للم�ساعدات الر�سمية هو قيام �صندوق �أبوظبي للتنمية ببناء  4,000وحدة �سكنية بتكلفة بلغت  145.8مليون درهم �إماراتي (39.7
مليون دوالر �أمريكي) ،بينما يف باك�ستان ح�صل قطاع ال�صحة على الن�صيب الأكرب من امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية بقيمة 133.8
مليون درهم �إماراتي ( 36.4مليون دوالر �أمريكي).

»JƒÑ«L

2.04

¿GOƒ°ùdG

ÉjÎjQEG

(%50.13) 1,283.30
(%13.18) 337.40
(%8.62) 220.77
(%7.47) 191.23
(%7.17) 183.49
(%6.84) 175.22
(%2.23) 57.15
(%1.70) 43.64
(%1.38) 35.38
(%0.76) 19.35
(%0.25) 6.39
(%0.13) 3.44
(%0.10) 2.48
(%0.03) 0.79
(%0.00) 0.00

المجموع الكلي 2,560.02
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166.64

É«fÉàjQƒe

196.42

OÉ°ûJ

26.08

∫Éeƒ°üdG
19.88

3.30

0.35

0.92

É«Hƒ«KEG
1.16

6.05

0.51

0.80

¿hÒeÉµdG

7.31

É«æ«Z

8.34

0.22

ƒZƒJ

2.76

8.20
0.02

êÉ©dG πMÉ°S

0.08

0.58

ÉfÉZ

É«ÑeÉZ

hÉ°ù«H É«æ«Z
0.06
¿ƒ«dGÒ°S

0.01

ÉjÒÑ«d

¿ƒHÉZ

GófGhQ

0.08

1.68

É«fGõæJ

ÉjÒé«f

≈£°SƒdG É«≤jôaCG

GóæZhCG

ƒ°SÉa Éæ«cQƒH
ÚæH

¿GOƒ°ùdG ÜƒæL

É«æ«c

π«°û«°S

ôé«ædG

2.80

57.5

‹Ée

3.05

∫É¨æ°ùdG

1.23

á«WGô≤ÁódG ƒ¨fƒµdG

69.11

44.84

ôª≤dG QõL
29.02

2.84

(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbCG

1.15

0.01

¢Sƒ«°ûjQƒe

0.42

ô≤°ûZóe

≥«ÑeGRƒe

0.06

…ƒHÉÑeR

0.04

É«Ñ«eÉf
1.52

É«≤jôaCG ÜƒæL

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN
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ح�سب الإقليم

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
%45.94
397.14
%29.46
254.68

األمريكيتين
كان �صندوق حممد بن زايد للحفاظ على الكائنات احلية هو اجلهة املانحة الوحيدة التي قدمت م�ساعدات �إمنائية ر�سمية �إىل دول
يف الأمريكيتني ،حيث �أنفق  1.6مليون درهم �إماراتي ( 0.4مليون دوالر �أمريكي) يف �صورة منح ل�صالح م�شروعات احلفاظ على
احلياة الربية يف  18دولة.
الشكل  64إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة لألمريكيتين

%23.47
202.88

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

%0.63
5.42

(مليون درهم �إماراتي)2012 ،

%0.33
2.84
%0.18
1.55

ÉHƒc

¿Éµ«æ«ehódG

0.02

0.07

É«≤jôaCG ¥ô°T
É«≤jôaCG §°Sh

É«≤jôaCG ∫Éª°T
(É«≤jôaCG) IOó©àe º«dÉbEG

É«≤jôaCG ÜôZ
É«≤jôaCG ÜƒæL

0.04

0.15

õ«∏H

0.09
0.01

ÉµjÉeÉL 0.06
»àjÉg
¢SGQOƒæg
ÉªæH
Ójhõæa
0.04
0.04
0.07
ÉµjQÉà°Sƒc
0.21

É«Ñeƒdƒc

0.09

QhOGƒcEG
0.18

hÒH

0.13

πjRGÈdG

0.05

É«Ø«dƒH

ح�سب القطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

∂«°ùµŸG

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

0.21

≈∏«°T

…GƒZhQhCG

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

0.05

0.08

áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
øjõîàdGh π≤ædG
á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J
áë°üdG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
º«∏©àdG
áYÉæ°üdG
ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ áKÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
áYGQõdG
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
á«©∏°ùdG äGóYÉ°ùŸG
ä’É°üJE’G

(%25.78) 222.89
(%25.55) 220.89
(%12.73) 110.05
(%10.54) 91.11
(%9.69) 83.75
(%3.96) 34.23
(%3.68) 31.78
(%3.45) 29.80
(%2.44) 21.08
(%1.34) 11.62
(%0.38) 3.31
(%0.20) 1.69
(%0.13) 1.13
(%0.10) 0.82
(%0.04) 0.37

ÚàæLQC’G

ح�سب الإقليم

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

%67.25
1.08
%21.48
0.34

المجموع الكلي 864.51
كما مت دفع  110.0مليون درهم �إماراتي ( 30.0مليون دوالر �أمريكي) لدعم البنية التحتية للنقل يف كل من بنني وجزر ال ُقمر
وغامبيا واملغرب وال�سودان وتنزانيا ،بينما مت �إنفاق  91.1مليون درهم �إماراتي ( 24.8مليون دوالر �أمريكي) على م�شروعات
تطوير البنية التحتية يف  8دول ،من بينها  39.0مليون درهم �إماراتي ( 10.6مليون دوالر �أمريكي) ال�ستكمال البناء يف كل من
جممع نا�صر ال�سكني ومدينة ال�شيخ زايد وبناء  14000وحدة �سكنية يف مدينة ال�شيخ خليفة يف م�صر.

%11.27
0.18

á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG

≈£°SƒdG ÉµjôeCG

»ÑjQÉµdG

ح�سب القطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

(%100.00) 1.60

المجموع الكلي 1.60
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أوروبا

أوقيانوسيا

مت تقدمي  96.1مليون درهم �إماراتي ( 26.2مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية يف �أوروب ــا ،لكل من �ألبانيا والبو�سنة
والهر�سك وكو�سوفو واجلبل الأ�سود .وكان �أكرب م�شروع مت تنفيذه هو بناء طريق يف �ألبانيا بقيمة  63.7مليون درهم �إماراتي (17.3

مت تقدمي  18.9مليون درهم �إماراتي ( 5.2مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية يف �أوقيانو�سيا ،منها  18.4مليون
درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر �أمريكي) مل�شروع توليد الطاقة ال�شم�سية يف تونغا ،و 0.60مليون درهم �إماراتي ( 0.2مليون دوالر
�أمريكي) كدعم حلكومة فيجي.

مليون دوالر �أمريكي).

الشكل  65إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة لقارة أوروبا

الشكل  66إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة ألوقيانوسيا

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات

(مليون درهم �إماراتي)2012 ،

(مليون درهم �إماراتي)2012 ،

0.56

»é«a

É¨fƒJ

18.36

1.97

∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG
ƒaƒ°Sƒc

Oƒ°SC’G πÑ÷G
26.06

2.29

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

É«fÉÑdCG

65.79

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

ح�سب الإقليم

ájƒªæJ
á«fÉ°ùfEG
ájÒN

ح�سب الإقليم

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,

%97.06
18.37
%2.94
0.56
%100.00
96.11

Éjõ«fƒdƒH

ÉHhQhCG ÜƒæL

ح�سب القطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
øjõîàdGh π≤ædG
áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ áKÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
º«∏©àdG
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
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(%4.24) 4.07
(%3.01) 2.90
(%2.38) 2.29
(%0.02) 0.02

(%66.25) 63.67
(%24.10) 23.16

المجموع الكلي 96.11

Éjõ«fƒ∏«e

ح�سب القطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

(%2.64) 0.50
(%0.29) 0.06

(%97.06) 18.37

المجموع الكلي 18.92
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دول متعددة  -عالمي

د -أنواع المساعدات

مت تقدمي  1.02مليار درهم �إماراتي ( 277.2مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إمنائية ل�صالح برامج و�أن�شطة ملنظمات متعددة
الأطراف ومنظمات حكومية وغري حكومية دولية ،من بينها  30وكالة ومفو�ضية و�صندوق تابعة للأمم املتحدة.

ميكن ت�صنيف �أنواع امل�ساعدات ال�ستة املو�ضحة �سابقا �إىل م�ساعدات “ثنائية الأطراف” �أو “متعددة الأطراف” .وي�شري م�صطلح
“ثنائية الأطراف” �إىل امل�ساعدات املقدمة �إىل احلكومات ،وامل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر ،وامل�ساعدات �إىل املنظمات الدولية
غري احلكومية ،وامل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين� .أما امل�ساعدات �إىل املنظمات متعددة
الأطراف فت�صنف كم�ساعدات “متعددة الأطراف”.

الشكل  67إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة لدول
متعددة – عالميًا

ح�سب القطاع

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
áeÉ©dG èeGÈdG ºYO
áë°üdG
ÇQGƒ£dG ä’ÉM ‘ áKÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùŸG
ÉgOGóeEGh ábÉ£dG ó«dƒJ
ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG
äÓjó©àdGh ájQÉéàdG á«ª«¶æàdG á°SÉ«°ùdG
º«∏©àdG
ñÉæŸG Ò¨Jh áÄ«ÑdG
á«YÉªàL’G äÉeóÿG
á«HÉ‚E’G áë°üdG èeGôHh á«fÉµ°ùdG äÉ°SÉ«°ùdG

(%59.07) 601.44
(%25.50) 259.66
(%6.50) 66.19
(%4.08) 41.56
(%2.08) 21.20
(%1.51) 15.41
(%0.87) 8.84
(%0.36) 3.67
(%0.02) 0.18
(%0.01) 0.07
(%0.01 ) 0.04

المجموع الكلي 1,018.26
جـ -الدول والمناطق الجغرافية حسب مستوى الدخل
ّمت تقدمي نحو ربع امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية يف عام  2012بقيمة  1.12مليار درهم �إماراتي ( 304.1مليون دوالر �أمريكي)
ل�صالح  35دولة �إىل الدول الأقل منو ًا ،مع ح�صول �أفغان�ستان على الن�صيب الأكرب .وقد ّ
مت تقدمي  21.3مليون درهم �إماراتي (5.8
مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح  3دول ذات الدخل املنخف�ض وهي كينيا ،وطاجيك�ستان ،وزمبابوي .كما ح�صلت  26دولة من الدول
متو�سطة الدخل من ال�شريحة الدنيا على  1.02مليار درهم �إماراتي ( 279.0مليون دوالر �أمريكي) ،مع ح�صول فل�سطني على �أعلى
ن�سبة من امل�ساعدات بني هذه الفئة .كما ح�صلت  35دولة من الدول متو�سطة الدخل من ال�شريحة العليا على  1.38مليار درهم
�إماراتي ( 374.5مليون دوالر �أمريكي) بح�صول الأردن على �أعلى ن�سبة من هذه امل�ساعدات يف هذه الفئة.
الشكل  68إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة،
حسب مستوى الدخل

ح�سب م�ستوى الدخل

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
É«∏©dG áëjô°ûdG øe πNódG §°Sƒàe
(%30.17) 1,375.42

Gk ƒ‰ πbC’G ∫hódG

(%24.49) 1,116.81

É«fódG áëjô°ûdG øe πNódG §°Sƒàe

(%22.47) 1,024.70

IOó©àe ∫hO ‘ èeGôH

(%22.40) 1,021.16

وبنا ًء على هذا الت�صنيف ف�إن نحو  3.90( % 85.5مليار درهم �إماراتي� ،أو مايعادل  1.06مليار دوالر �أمريكي) من �إجمايل
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية لعام  2012هي م�ساعدات ثنائية الأطراف ،و 663.4 %14.5مليون درهم �إماراتي( 80.6مليون
دوالر �أمريكي) كم�ساعدات متعددة الأطراف.

الشكل  69إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية المدفوعة،
حسب نوع المساعدات

ح�سب فئة امل�ساعدات

(مليون درهم �إماراتي)2012 ،
ﺑﺎﻟﺪرﻫﻢ اﻣﺎراﺗﻲ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻃﺮاف

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

2,204.51

%48.35

1,304.13

%28.60

367.27

%8.06

20.10

%0.44

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻃﺮاف
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±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG á«°SÉ°SC’G äGóYÉ°ùŸG
±GôWC’G IOó©àe äÉª¶æŸG ¤EG iôNC’G äGóYÉ°ùŸG
اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ

337.39

%7.40

326.01

%7.15

4,559.43

%100.00

المساعدات ثنائية األطراف
بالتوافق مع امل�ساعدات اخلارجية الإماراتية ب�شكل كامل ،فقد مت تنفيذ الغالبية العظمى من م�شاريع امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية
لعام  2010ب�شكل مبا�شر .حيث �أن امل�شاريع املنفذة ب�شكل مبا�شر ح�صلت على �أكرث من ن�صف هذه امل�ساعدات بقيمة  1.19مليار
درهم �إماراتي ( 323.0مليون دوالر �أمريكي) خالل عام  2012ل�صالح م�شاريع نفذها �صندوق �أبوظبي للتنمية يف  25دولة.
وازدادت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املقدمة يف عام  2012كامل�ساعدات �إىل املنظمات املحلية غري احلكومية وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين ،وتُعزى هذه الزيادة حلد كبري �إىل املنحة التي قدمتها دائرة املالية � -أبوظبي �إىل الأردن ،بقيمة  918.3مليون
درهم �إماراتي ( 250.0مليون دوالر �أمريكي) ،ليتم �إنفاقها على م�شروعات يقوم بتنفيذها �صندوق �أبوظبي للتنمية .كذلك مت
تقدمي  20.1مليون درهم �إماراتي ( 5.5مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �إىل املنظمات الدولية غري احلكومية ،وكانت منظمة
�أوك�سفام واالحتاد الدويل لل�صليب الأحمر وجمعيات الهالل الأحمر من بني �أعلى  5منظمات متلقية.
�أغلب امل�ساعدات الثنائية املقدمة للحكومات كانت لدعم امليزانية العامة يف  7دول .حيث ح�صلت فل�سطني على الن�صيب الأكرب
من هذه امل�ساعدات ،بقيمة �إجمالية  360.6مليون درهم �إماراتي ( 98.2مليون دوالر �أمريكي) ،بينما ح�صلت حكومتا ماليزيا
ومالديف على م�ساعدات �إجمالية بقيمة  5.6مليون درهم �إماراتي ( 1.5مليون دوالر �أمريكي) .وح�صلت حكومات جزر ال ُقمر
والهند والبنان وال�سودان على مبلغ  1.1مليون درهم ( 0.3مليون دوالر �أمريكي) املتبقية.

¢†ØîæŸG πNódG

(%0.47) 21.34
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الشكل  70أعلى  5منظمات دولية غير حكومية متلقية إلجمالي
المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية

ح�سب املنظمة امل�ستفيدة
(مليون درهم �إماراتي)2012 ،
áKÉZ’Gh á«ªæà∏d IÉ«◊G áª¶æe

(»µjôeCG Q’hO 1.06) »JGQÉeEG ºgQO 3.90

ΩÉØ°ùchCG áª¶æe

(»µjôeCG Q’hO 1.00) »JGQÉeEG ºgQO 3.80

øjôµ°S ó∏jGh áª¶æe

(»µjôeCG Q’hO 0.78) »JGQÉeEG ºgQO 2.87

هـ -االلتزامات
التزم �صندوق �أبوظبي للتنمية خالل عام  2012بتقدمي مبلغ  5.59مليار درهم �إماراتي ( 1.52مليار دوالر �أمريكي) �إىل  13دولة
م�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية ،على �سبيل املثال تخ�صي�ص منحة بقيمة  4.60مليار درهم �إماراتي ( 1.25مليار
دوالر �أمريكي) للأردن للعديد من م�شاريع تطوير البنية التحتية.
وب�شكل عام� ،سيتم تخ�صي�ص املبالغ التي التزم بها �صندوق �أبوظبي للتنمية ل�صالح  7قطاعات %86.1 ،منها ( 4.81مليار درهم
�إماراتي �أو 1.31مليار دوالر �أمريكي) على م�شاريع تطوير البنية التحتية يف كل من الأردن وم�صر واملغرب .ويوفر امللحق الثالث
حتلي ًال تف�صيلي ًا لهذه االلتزامات بح�سب الدولة والقطاع.
الشكل  72االلتزامات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية

á«≤jôaC’G ájÈdG IÉ«◊G á°ù°SDƒe

ح�سب فئة امل�ساعدات

(»µjôeCG Q’hO 0.77) »JGQÉeEG ºgQO 2.84

ôªMC’G ∫Ó¡dGh ôªMC’G Ö«∏°üdG äÉ©ª÷ ‹hódG OÉ–’G
(»µjôeCG Q’hO 0.65) »JGQÉeEG ºgQO 2.38

(مليون درهم �إماراتي)2012 ،

المساعدات متعددة األطراف

(%93.33) 5,214.10
(%6.67) 372.61

مت تقدمي مبلغ  337.4مليون درهم �إماراتي ( 91.9مليون دوالر �أمريكي �أو ما يوازي  %7.4من �إجمايل امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية) من بني  663مليون درهم �إماراتي ( 180.6مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات �أ�سا�سية “غري خم�ص�صة” �إىل املنظمات
متعددة الأطراف .كما مت دفع مبلغ بقيمة مماثلة تقريب ًا  326.0مليون درهم �إماراتي ( 88.8مليون دوالر �أمريكي) كم�ساعدات
�أخرى “خم�ص�صة”.
مت توزيع مبلغ  515.6مليون درهم �إماراتي ( 140.4مليون دوالر �أمريكي) من خالل املنظمات احلكومية الدولية ،منها �صندوق
النقد الدويل والبنك الإ�سالمي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�أيرينا” والتحالف العاملي للقاحات والتح�صني .كما
مت دفع  147.8مليون درهم �إماراتي ( 40.2مليون دوالر �أمريكي) كم�ساهمات يف الوكاالت وال�صناديق واللجان التابعة للأمم
املتحدة ،خ�ص�ص منها ما يقرب من  20مليون درهم �إماراتي ( 5.3مليون دوالر �أمريكي) ل�صالح برنامج الغذاء العاملي ،مما
يجعله �أكرب منظمة دولية متلقية للم�ساعدات الإمنائية الر�سمية الإماراتية يف هذا العام .كما �شملت قائمة �أعلى اجلهات املتلقية
الأخرى من هذه الفئة ال�شراكة من �أجل دحر املالريا بقيمة  18.4مليون درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر �أمريكي) ،وهيئة الأمم
املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة بقيمة  18.4مليون درهم �إماراتي ( 5.0مليون دوالر �أمريكي) ،ومنظمة الأمم
املتحدة للأغذية والزارعة بقيمة  14.5مليون درهم �إماراتي ( 4.0مليون دوالر �أمريكي) ،ومفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني بقيمة  12.8مليون درهم �إماراتي ( 3.5مليون دوالر �أمريكي).
الشكل  71أعلى  5منظمات متعددة األطراف متلقية إلجمالي المساعدات
اإلنمائية الرسمية اإلماراتية

ح�سب املنظمة امل�ستفيدة
(مليون درهم �إماراتي)2012 ،

áëæe

ح�سب القطاع ونوع التمويل

(مليون درهم �إماراتي وبالن�سبة املئوية من املجموع الكلي)2012 ,
اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ

á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£J

‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U

á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG

(»µjôeCG Q’hO 27.46) »JGQÉeEG ºgQO 100.87

IOóéàŸG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG

(»µjôeCG Q’hO 11.31) »JGQÉeEG ºgQO 41.56

º«©£àdGh äÉMÉ≤∏d »ŸÉ©dG ∞dÉëàdG

4,807.80 (%86.06) 4,807.80
(%0.00) 0.00

áYGQõdG

(%5.92) 330.57
(%0.00) 0.00
(%0.46) 25.71
(%3.29) 183.65

áeÉ©dG èeGÈdG ºYO

áeÉ©dG áë°üdGh √É«ŸG

»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh …ƒ«◊G §«ëŸG

330.57

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻜﻠﻲ
%86.06
%5.92

209.36

%3.75

138.56

%2.48

78.38

%1.40

(%0.26) 14.69
(%0.00) 0.00

14.69

%0.26

(%0.13) 7.35
(%0.00) 0.00

7.35

%0.13

5,586.71

%100

øjõîàdGh π≤ædG

ÊóŸG ™ªàéŸGh áeƒµ◊G
(»µjôeCG Q’hO 51.73) »JGQÉeEG ºgQO 190.00

¢Vôb

(%0.48) 26.73
(%2.00) 111.83
(%0.02) 1.25
(%1.38) 77.13

»∏µdG ´ƒªéŸG

5,214.10

372.61

áëæe

¢Vôb

(»µjôeCG Q’hO 8.83) »JGQÉeEG ºgQO 32.42

»ŸÉ©dG ájòZC’G èeÉfôH

(»µjôeCG Q’hO 5.32) »JGQÉeEG ºgQO 19.53

152

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012

153

ومن بني التزامات �صندوق �أبوظبي للتنمية يف عام  2012مت دفع مبلغ �إجمايل  247.2مليون درهم �إماراتي ( 67.3مليون دوالر
�أمريكي) يف نف�س العام ،مبا فيها جميع االلتزامات املخ�ص�صة لدعم الربامج العامة ،مثل القرو�ض املقدمة لإريرتيا بقيمة 183.7
مليون درهم �إماراتي ( 50.0مليون دوالر �أمريكي) واملنح املقدمة �إىل جيبوتي بقيمة  25.7مليون درهم �إماراتي ( 7.0مليون دوالر
�أمريكي) .كما ح�صلت �أفغان�ستان على القيمة الكاملة للمنحة التي مت االلتزام بها ال�صندوق البالغة  18.7مليون درهم �إماراتي
( 5.1مليون دوالر �أمريكي) ،واملقدمة ل�صالح البنية التحتية للنقل الربي .بالإ�ضافة �إىل دفع جزء من املنح التي مت االلتزام بها
واملوقـّعة مع كل من ال�صومال واملغرب وتون�س.
الشكل  73إجمالي المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية مقابل االلتزامات
المعلن عنها ،بحسب الدولة

ح�سب الدولة وفئة امل�ساعدات
(مليون درهم �إماراتي)2012 ،

183.65
183.65
25.71
25.71
18.73
18.73
14.69
11.02
68.08
7.44
1.25
0.69

ÉjÎjQEG

»JƒÑ«L

¿Éà°ùfÉ¨aCG

¢ùfƒJ

Üô¨ŸG
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ملحوظات
.1

جميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير مقدّرة بالدرهم الإماراتي ،كما مت حتويل �أرقام املبالغ املهمة �إىل ما يعادلها بالدوالر الأمريكي ،وفق ًا ل�سعر
ال�صرف الر�سمي  1دوالر �أمريكي =  3.673درهم �إماراتي.

.2

جميع الأرقام الواردة يف هذا التقرير كم�ساعدات �إمنائية ر�سمية مقدمة من دولة الإمارات خالل عام  2012هي �أرقام تقديرية .على �أن يتم �إ�صدار
الأرقام النهائية بوا�سطة جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وعلى نحو م�شابه ،قد يتم تعديل الرقم اخلا�ص
بالدخل القومي الإجمايل لدولة الإمارات خالل عام  2012بوا�سطة وزارة االقت�صاد ،حيث �ستتوفر معلومات �أكرت دقة واكتما ًال.

.3

تعد �شركة � KPMGشبكة عاملية من اجلهات املتخ�ص�صة يف توفري خدمات التدقيق وال�ضرائب واال�ست�شارات .لالطالع على مزيد من املعلومات ،ميكن
زيارة موقع الويبwww.kpmg.com .

.4

تعتمد جودة عملية املراجعة التي تقوم بها �شركة  KPMGعلى البيانات الأ�صلية التي قدمتها اجلهات املانحة وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية واخلريية
الإماراتية .مل تقم �شركة � KPMGأو وزارة التنمية والتعاون الدويل بالتحقق من دقة واكتمال البيانات الأ�صلية التي قدمتها تلك اجلهات املانحة �إىل
وزارة التنمية والتعاون الدويل .وال تتحمل �شركة � KPMGأي م�س�ؤولية جتاه �أي طرف �آخر عن مدى دقة البيانات الواردة يف التقرير.

www.oecd.org/dac/stats/49483614.pdf .5
www.unohrlls.org/en/ldc/25 .6

http://www.thenational.ae/news/world/africa/municipality-to-oversee-moroccan-hospital .13
http://gulfnews.com/business/general/dh62-44m-abu-dhabi-fund-support-to-morocco- .14
damproject-1.529131

 .15يف  9يوليو  ،2011مت تق�سيم ال�سودان �إىل دولتني منف�صلتني :جمهورية ال�سودان وجمهورية جنوب ال�سودان .يف هذا التقرير ،ت�شري البيانات التي مت
جمعها بعد � 2011إىل جمهورية ال�سودان ،وت�شري البيانات التي مت جمعها قبل هذا الوقت �إىل كلتا املنطقتني.
http://roseiresdam.gov.sd/en/about_rosirs.htm .16
http://www.uaeinteract.com/docs/Dubai_Cares_supports_education_in_Sudan/53795.htm .17
http://www.tesfanews.net/archives/8274 .18
www.uaeinteract.com/docs/Tanzanian_president_lays_foundation_stone_for_ADFD- .19
funded_highway_/46065.htm

 .7وفق ًا لتعريف �شعبة ال�سيا�سات الإمنائية والتحليل الإمنائي بالأمم املتحدةwww.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ ،
ldc_criteria.shtml

http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?xfile=data/todayevent/2012/June/ .20
todayevent_June4.xml&section=todayevent

www.oecd.org .8

http://www.thenational.ae/business/industry-insights/energy/abu-dhabi-blows-hot-for-seychelles- .21
power

.9

يتم ت�صنيف االقت�صاديات وفق ًا لن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل لعام  ،2012والذي يتم احت�سابه وفق طريقة �أطل�س اخلا�صة بالبنك
الدويل ( .)http://data.worldbank.org/about/country-classifications/world-bank-atlas-methodت�شتمل قائمة
الدول امل�ؤهلة للح�صول على م�ساعدات �إمنائية ر�سمية على دول م�ص ّنفة �ضمن �شريحة الدخل املرتفع ملدة � 3أعوام متتالية قبل �أن تفقد تلك الدول
�أهليتها للح�صول على امل�ساعدات الإمنائية الر�سميةhttp://www.oecd.org/dac/stats/DAC%20List%20used%20for%20 .
.2012%20and%202013%20flows.pdf

 .10للإخت�صار متت الإ�شارة �إىل م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال والإن�سانية على مدى التقرير با�سم “م�ؤ�س�سة خليفة” .متت الإ�شارة �إىل م�ؤ�س�سة
زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية با�سم “م�ؤ�س�سة زايد” .متت الإ�شارة �إىل م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية
والإن�سانية با�سم “م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد” .متت الإ�شارة �إىل م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية با�سم “م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد” .متت الإ�شارة �إىل م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة بن زايد �آل نهيان للبحوث العلمية والإن�سانية با�سم “م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة” .متت الإ�شارة
�إىل م�ؤ�س�سة نور دبي با�سم “نور دبي” .متت الإ�شارة �إىل �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) با�سم “م�صدر” .متت الإ�شارة مل�ؤ�س�سة الإمارات
لالت�صاالت – ات�صاالت با�سم “ات�صاالت” .متت الإ�شارة �إىل مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال با�سم “�إيواء”.
 .11بالن�سبة للأ�شكال الواردة يف هذا التقرير ،ال يتم اعتبار خطوط الر�سم البياين املتقطعة �أ�سا�س ًا للقيا�س.

 .12مت احل�صول على جميع البيانات امل�ستخدمة يف �صفحات الدول الت�سع املبينة يف هذا التقرير من م�صادر املعلومات التالية:
م�صادر امل�ؤ�شرات

www.aurecongroup.com/en/projects/transport/upgrading-of-140-km-of-gedo-fincha-lemlem- .22
bereha-road.aspx
www.masdar.ae/en/home/detail/masdar-to-develop-15-mw-solar-plant-in-mauritania .23
www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?xfile=data/todayevent/2012/June/todayevent_ .24
June28.xml&section=todayevent
http://gulftoday.ae/portal/de2f73e0-99b9-4535-86be-d6155531a99c.aspx .25
http://sfd.sfd-yemen.org/content/1/42 .26
www.uaeinteract.com/docs/Dubai_Cares_Partners_with_Save_the_Children_in_ .27
Yemen/30583.htm
www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289993987178&pagename=WAM%2FWamL .28
ocEnews%2FWAM_E_ArticleMailClient&parent=Query&parentid=1135099399852

العدد الإجمايل لل�سكان (باملليون ن�سمة) �صندوق الأمم املتحدة لل�سكانhttp://www.unfpa.org/swp ،

http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?xfile=data/transport/2013/March/transport_ .29
March19.xml&section=transport

ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل وفق طريقة �أطل�س( ،بالدوالر الأمريكي) البنك الدويل،
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
الن�سبة املئوية ملن يعانون من انخفا�ض وزن اجل�سم عن املعدل الطبيعي ،بدرجة معتدلة �إىل �شديدة منظمة اليوني�سف،
http://www.unicef.org/infobycountry/index.html
معدل وفيات الأطفال الر�ضع (حتت �سن عام واحد) منظمة اليوني�سف:
www.unicef.org/infobycountry/index.html
منظمة ال�صحة العامليةhttp://apps.who.int/gho/data/node.main.116?lang=en ،
املعدل الإجمايل للإملام بالقراءة والكتابة يف البالغني (بالن�سبة املئوية) منظمة ال�صحة العاملية،
http://apps.who.int/gho/data/node.main.119?lang=en
املعدل ال�صايف للت�سجيل يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي (بالن�سبة املئوية)
للذكور الإناث منظمة ال�صحة العامليةhttp://apps.who.int/gho/data/node.main.119?lang=en ،

http://www.uaeinteract.com/docs/UAE_Presidents_gesture_44_villages_in_Khyber_ .30
Pakhtunkhwa_get_%20drinking_water_/50233.htm

العمر املتوقع عند امليالد (بالأعوام) ،للجن�سني منظمة ال�صحة العاملية،

http://apps.who.int/gho/data/node main.688?lang=en
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http://gulftoday.ae/portal/3cd9f016-362c-4e72-abc3-6bac2717fbd9.aspx .31
http://www.dubaicares.ae/en/news/media-library/news-releases/dubai-cares-launches-girls-primary- .32
education-program-in-pakistans-south-punjab-and-upper-sindh.html
http://www.sustainableenergyforall.org/actions-commitments/commitments/single/masdar-s-600- .33
solar-home-systems-project
http://www.mdanderson.org/education-and-research/research-at-md-anderson/personalized-advanced- .34
therapy/institute-for-personalized-cancer-therapy/index.html
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http://www.pacificwhale.org/content/other-projects-0 .57

http://www.sheikhmohammed.co.ae .35

http://www.speciesconservation.org/case-studies-projects/spider-monkey/3768 .58

http://www.irena.org .36

http://www.emiratesairlinefoundation.org/english/News-and-Updates/News-Letters/Emirates_ .59
Friendship_Hospital.aspx

http://www.masdar.ae/en/home/detail/masdar-and-tonga-sign-mou-to-build-500-kw-solar- .37
photovoltaic-power-plant

www.emiratesairlinefoundation.org/english/News-and-Updates/News-Letters/outreach_to_africa. .60
aspx

/http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/at_a_glance .38

www.emiratesairlinefoundation.org/english/News-and-Updates/News-Letters/Mission_to_Africa.aspx
www.emiratesairlinefoundation.org/english/News-and-Updates/News-Letters/Taking_doctors_ .61
to_Kenya.aspx

 يختلف هذا التعريف عن تعريف جلنة امل�ساعدات الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية “امل�ساعدات متعددة الأطراف” والذي ي�شمل.62
.امل�ساهمات الأ�سا�سية والغري خم�ص�صة فقط

/http://www.gavialliance.org/funding/donor-profiles/sheikh-bin-zayed-al-nahyan .39
http://www.cartercenter.org/news/pr/gw-funding-gates-uae-ciff.html .40
http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?xfile=data/transport/2013/March/transport_ .41
March19.xml&section=transport

/http://innovationinstitute.childrensnational.org .42
www.tesfanews.net/archives/8274 .43
www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289993987178&pagename=WAM%2FWamL .44
ocEnews%2FWAM_E_ArticleMailClient&parent=Query&parentid=1135099399852
http://www.adfd.ae/media/publications/Annual%20Report%2020072008/AnnualReport%2020072008%20 .45
English%20copy.pdf
http://www.mdanderson.org/education-and-research/research-at-md-anderson/personalized-advanced- .46
therapy/institute-for-personalized-cancer-therapy/index.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Syria%20Humanitarian%20Bulletin%20 .47
issue%2015.pdf
http://portal.mediawatchme.com/pages/client/item/?ID=9ca15d68-b763-4a03-8d65- .48
8d1962191fe3&LID=1&XP
http://www.wam.ae/servlet/Satellite?c=WamLocEnews&cid=1289998184845&pagename=WAM%2FWA .49
M_E_Layout&parent=Query&parentid=1135099399852
http://www.almakassed.org/template.aspx?id=8 .50
http://www.uaeinteract.com/docs/Zayed_Foundation_to_commission_US$1.3_million_ .51
power_station_in_Tajikistan_/48474.htm
http://rahmah.ae/site/show_news.php?nid=18&cid=11 .52
http://www.inewsarabia.com .53
http://www.alittihad.ae/details.php?id=91810&y=2012 .54
www.unicef.org/egypt/media_7155.html .55
http://etisalat.com.eg/etisalat/Etisalat_Portal_En/press_releases/press9.htm?_ .56
pageid=42,1&_dad=portal&_schem%20a=PORTAL&siteAlias=etisalat&sitePath=Etisalat_
Portal_En&kpAlias=press_releases&pageAlias=press9

159

2012 المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

158

الملحق األول

قائمة بالمساعدات اإلماراتية المدفوعة في عام  2012مصنفة حسب الدولة والجهة المانحة
الدولة  /الجهة المانحة

�إثيوبيا
م�ؤ�س�سة نور دبي
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�أذربيجان
�صندوق �أبوظبي للتنمية
جمعية دار الرب
�أرمينيا
�صندوق �أبوظبي للتنمية
�إريرتيا
�صندوق �أبوظبي للتنمية
جمعية دار الرب
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�إ�سبانيا
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
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
�أ�سرتاليا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
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درهم إماراتي

19,693,360
6,172,980
5,760,727
3,110,115
1,303,497
1,221,650
851,528
422,003
348,490
183,750
134,065
81,740
77,000
25,816
199,106,953
193,607,832
5,499,121
5,458,764
5,458,764
196,960,712
196,397,293
256,798
188,930
91,875
25,816
2,639,819
1,012,318
946,931
350,000
330,570
468,001
275,625
185,000

الدولة  /الجهة المانحة

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�إ�ستونيا
جمعية دار الرب
جمعية دبي اخلريية
�أفريقيا الو�سطى
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جمعية دبي اخلريية
�أفغان�ستان
�صندوق �أبوظبي للتنمية
امل�ساعدات احلكومية
�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر)
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
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
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 الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
�إكوادور
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
االحتاد الرو�سي
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جمعية دار الرب
الأرجنتني
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
الأردن
امل�ساعدات احلكومية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية

درهم إماراتي

7,376
269,250
175,500
93,750
959,996
547,196
412,800
366,789,477
190,740,608
95,950,286
56,938,283
9,671,604
4,859,291
2,218,470
2,081,648
1,566,549
1,542,660
1,220,078
92,200
92,200
128,782,484
128,555,000
158,584
68,900
193,230
110,250
82,980
966,904,544
919,100,000
44,017,607
2,349,845
475,000

الدولة  /الجهة المانحة

هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
جمعية دار الرب
�ألبانيا
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية دار الرب
هيئة �آل مكتوم اخلريية
البحرين
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
الربازيل
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جمعية دبي اخلريية
الربتغال
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
البو�سنة والهر�سك
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي

درهم إماراتي

339,888
300,000
160,838
136,366
25,000
74,333,737
63,671,719
10,032,664
500,000
94,640
18,900
15,814
140,054,606
105,026,202
27,970,520
6,491,250
500,000
35,000
31,634
881,531
515,500
146,920
127,236
91,875
183,750
183,750
14,306,399
10,910,809
2,341,856
400,000
352,028
151,600

درهم إماراتي

الدولة  /الجهة المانحة

م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
اجلبل الأ�سود
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
اجلزائر
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
الدومينيكان
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
الر�أ�س الأخ�ضر
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
ال�سعودية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
هيئة �آل مكتوم اخلريية
امل�ساعدات احلكومية
جمعية دار الرب
جمعية ال�شارقة اخلريية
ال�سلفادور
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
ال�سنغال
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دار الرب
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
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

146,920
3,186
26,781,914
23,162,130
2,692,013
927,771
28,185,756
19,783,327
8,280,554
91,875
30,000
70,072
70,072
55,125
55,125
5,013,350
2,941,300
1,000,000
850,000
111,650
110,400
36,800
36,800
16,290,885
5,907,253
4,937,479
3,711,881
442,596
423,835
412,205
220,380
191,000

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2012

161

الدولة  /الجهة المانحة

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
ال�سودان
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية دار الرب
جمعية ال�شارقة اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان
الإن�سانية والعلمية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
ال�سويد
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
ال�صومال
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة نور دبي
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية ال�شارقة اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
ال�صني
جمعية دبي اخلريية
جمعية ال�شارقة اخلريية
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درهم إماراتي

44,256
110,790,611
40,509,829
32,378,119
20,419,784
4,915,385
4,192,571
3,673,500
2,291,764
1,634,350
481,334
165,285
110,250
18,440
65,125
55,125
10,000
79,972,978
39,399,408
11,518,838
6,272,392
5,009,613
4,273,000
4,208,492
3,058,750
2,431,942
2,006,920
1,107,310
686,313
3,735,683
1,669,394
829,412

الدولة  /الجهة المانحة

جمعية دار الرب
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
العراق
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
الفلبني
جمعية دبي اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جمعية دار الرب
جمعية ال�شارقة اخلريية
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
الكامريون
هيئة �آل مكتوم اخلريية
امل�ساعدات احلكومية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
الكونغو الدميقراطية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جمعية ال�شارقة اخلريية

درهم إماراتي

465,725
304,000
220,380
154,896
91,875
19,464,845
9,327,730
4,385,320
3,859,048
1,102,500
667,847
122,400
10,127,700
8,592,556
640,000
246,573
183,650
180,000
110,250
84,200
40,568
22,610
15,000
12,294
940,702
631,962
189,528
86,020
33,192
1,435,527
1,190,331
134,556

الدولة  /الجهة المانحة

�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
الكويت
امل�ساعدات احلكومية
�أملانيا
هيئة �آل مكتوم اخلريية
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
املغرب
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
املك�سيك
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
اململكة املتحدة
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
النيجر
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دار الرب
هيئة �آل مكتوم اخلريية
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية

درهم إماراتي

110,640
1,750,000
1,750,000
2,473,766
1,419,604
580,697
473,465
156,491,645
58,178,140
54,751,189
37,477,006
5,201,819
550,950
277,219
36,882
18,440
154,528
154,528
11,050,982
10,623,076
200,000
183,650
44,256
20,853,574
15,306,469
2,208,350
1,146,066
944,372
521,684
400,000
326,633

درهم إماراتي

الدولة  /الجهة المانحة

الهند
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �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
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
الواليات املتحدة الأمريكية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
اليابان
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
اليمن
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة نور دبي
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
جمعية دار الرب
جمعية دبي اخلريية
جمعية ال�شارقة اخلريية

31,018,523
14,699,727
5,444,166
5,200,920
1,684,200
953,767
840,943
750,000
619,321
324,000
246,129
183,650
53,259
18,441
140,568
100,000
40,568
150,000
100,000
50,000
208,801,984
65,977,507
61,734,460
49,091,114
10,173,428
7,348,050
5,626,380
3,083,697
2,284,905
1,000,000
838,815
770,011
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الدولة  /الجهة المانحة

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
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
اليونان
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�إندون�سيا
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية دبي اخلريية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم 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
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
�أوروغواي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�أوزبك�ستان
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
�أوغندا
جمعية دبي اخلريية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية دار الرب
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390,620
316,612
100,000
66,384
116,768
94,640
22,128
70,562,872
22,062,233
15,255,810
11,941,028
7,970,676
7,184,205
2,924,761
1,881,970
544,348
412,000
183,750
183,650
18,441
51,632
51,632
15,339,408
15,019,408
320,000
15,758,033
5,807,690
3,182,700
1,919,884
1,553,537

الدولة  /الجهة المانحة

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية ال�شارقة 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 خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�إيران
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�آيرلندا
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
�إيطاليا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
باك�ستان
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة نور دبي
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
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 الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية

درهم إماراتي

1,228,545
653,213
562,400
379,251
175,900
156,103
138,811
344,716
209,900
109,000
25,816
11,206,541
11,169,541
37,000
469,198
318,373
150,825
354,109,894
229,846,168
84,471,886
10,471,124
9,413,081
7,924,433
4,991,416
4,348,171
2,216,432
198,342
100,000
85,813
24,588
18,440

الدولة  /الجهة المانحة

بروناي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
بلجيكا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
بلغاريا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
بليز
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
بنغالدي�ش
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة نور دبي
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
بنما
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
بنني
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
جمعية دبي اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية

درهم إماراتي

46,100
46,100
240,000
240,000
25,816
25,816
93,970
93,970
30,506,668
10,867,987
7,109,550
3,938,566
3,731,927
1,945,727
1,636,008
559,725
455,000
220,380
30,735
11,064
36,880
36,880
8,053,839
5,738,895
769,772
652,000
370,394
300,000
140,650
40,000
22,128

درهم إماراتي

الدولة  /الجهة المانحة

هيئة الهالل الأحمر االماراتي
بورتوريكو
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
بوركينا فا�سو
�صندوق �أبوظبي للتنمية
جمعية ال�شارقة اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
بوروندي
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
بوليفيا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
بريو
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
تايلند
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية دبي اخلريية
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
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
تركمان�ستان
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
تركيا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية

20,000
33,192
33,192
14,150,778
7,631,679
5,637,760
662,138
208,137
11,064
3,896,446
2,653,931
1,107,500
135,015
51,632
51,632
184,400
184,400
3,861,582
2,145,302
957,037
309,398
242,254
180,591
27,000
280,000
280,000
3,152,313
1,249,500
1,115,000
422,395
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جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جمعية ال�شارقة اخلريية
ت�شاد
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
امل�ساعدات احلكومية
جمعية ال�شارقة اخلريية
تنزانيا
�صندوق �أبوظبي للتنمية
جمعية دار الرب
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
امل�ساعدات احلكومية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
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
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
توغو
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة نور دبي
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
جمعية دبي اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جمعية ال�شارقة اخلريية
تون�س
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية دار الرب
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
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346,216
14,752
4,450
8,447,018
5,799,568
1,509,985
1,015,915
91,550
30,000
79,544,125
65,742,094
8,954,419
1,776,966
1,223,602
896,331
575,500
199,865
103,264
71,125
959
24,627,383
11,614,913
5,897,100
2,350,812
2,058,395
993,000
900,463
812,700
22,803,318
17,709,058
4,235,914
387,500
315,846

الدولة  /الجهة المانحة

جمعية ال�شارقة اخلريية
تونغا
�صندوق �أبوظبي للتنمية
جامايكا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جزر البهاما
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جزر القمر
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جزر ترك�س وكايكو�س
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جنوب �أفريقيا
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
جنوب ال�سودان
هيئة �آل مكتوم اخلريية
جورجيا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
مراكز �إيواء الن�ساء والأطفال
جيبوتي
�صندوق �أبوظبي للتنمية
جمعية ال�شارقة اخلريية

درهم إماراتي

155,000
18,365,000
18,365,000
36,880
36,880
18,440
18,440
31,071,032
20,768,741
3,767,375
3,085,009
1,735,887
642,615
582,608
488,797
18,440
18,440
2,281,488
1,185,643
460,000
277,200
202,125
147,520
9,000
988,761
988,761
36,757
30,610
6,147
30,087,892
25,711,000
3,866,156

الدولة  /الجهة المانحة

هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
دول متعددة (�آ�سيا)
امل�ساعدات احلكومية
القطاع اخلا�ص والأفراد
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
دول متعددة (�أفريقيا)
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
القطاع اخلا�ص والأفراد
دول متعددة (الأمريكيتني)
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
دول متعددة (عاملي)
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
القطاع اخلا�ص والأفراد
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة نور دبي
رواندا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
رومانيا
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
زامبيا
جمعية دبي اخلريية
زمبابوي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية

درهم إماراتي

390,000
105,984
14,752
1,071,278
812,135
201,813
57,330
7,333,044
2,838,589
2,800,000
1,073,600
620,855
55,200
55,200
1,026,326,143
735,968,497
222,338,000
59,219,494
5,500,000
1,721,397
809,655
734,600
34,500
3,547,304
1,775,199
1,772,105
124,292
73,460
50,832
25,000
25,000
55,320
55,320

درهم إماراتي

الدولة  /الجهة المانحة

�ساحل العاج
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�سري النكا
م�ؤ�س�سة نور دبي
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية ال�شارقة اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
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
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
�سلوفينيا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�سورية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
القطاع اخلا�ص والأفراد
جمعية دار الرب
�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
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية

84,824
84,824
12,984,578
5,579,000
2,213,918
1,035,896
1,028,580
769,834
765,000
643,540
422,625
183,650
158,182
129,397
36,880
18,076
117,795
117,795
85,678,414
84,317,993
875,000
235,848
98,000
91,693
59,880
933,130
712,750
220,380
1,326,514
1,035,280
91,875
79,360
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هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�سي�شيل
�صندوق �أبوظبي للتنمية
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة �سلطان بن خليفة �آل نهيان
الإن�سانية والعلمية
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�شيلى
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
طاجيك�ستان
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
�سلطنة عُمان
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
امل�ساعدات احلكومية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
غابون
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
غامبيا
�صندوق �أبوظبي للتنمية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
هيئة �آل مكتوم اخلريية
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57,528
55,095
7,376
48,772,140
44,337,128
2,675,387
1,204,500
500,000
55,125
247,818
207,818
40,000
16,498,128
12,061,367
2,350,720
915,200
697,850
347,175
100,000
25,816
2,342,095
1,058,425
800,000
458,670
25,000
80,326
80,326
8,518,541
7,428,503
446,000
432,163

الدولة  /الجهة المانحة

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية دبي اخلريية
جمعية ال�شارقة اخلريية
غانا
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية دار الرب
جمعية دبي اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
غينيا
جمعية دبي اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
غينيا بي�ساو
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
فرن�سا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
فل�سطني
امل�ساعدات احلكومية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
�صندوق �أبوظبي للتنمية
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
جمعية دار الرب
القطاع اخلا�ص والأفراد
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية

درهم إماراتي

91,875
60,000
60,000
11,372,406
7,023,182
2,150,095
1,484,545
596,144
100,000
18,440
827,615
350,000
225,000
105,420
91,875
55,320
134,440
116,000
18,440
220,630
183,750
36,880
507,181,653
364,988,825
66,552,622
18,365,000
15,526,088
14,849,856
9,522,112
4,928,832
3,649,150
2,908,209

الدولة  /الجهة المانحة

م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
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
جمعية ال�شارقة اخلريية
فنزويال
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
فيتنام
جمعية دار الرب
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
فيجي
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
قطر
امل�ساعدات احلكومية
قريغيز�ستان
جمعية ال�شارقة اخلريية
كازاخ�ستان
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
�صندوق �أبوظبي للتنمية
كرواتيا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
كمبوديا
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية

درهم إماراتي

2,204,400
1,553,578
874,246
557,400
500,000
201,335
73,760
73,760
1,605,388
1,125,952
155,000
148,626
110,250
65,560
555,320
500,000
55,320
4,323,220
4,323,220
85,000
85,000
33,547,763
21,846,516
7,396,076
4,305,171
29,504
29,504
3,163,946
2,277,551
380,185
250,698
110,640

درهم إماراتي

الدولة  /الجهة المانحة

م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية ال�شارقة اخلريية
كندا
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
كوبا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
كو�ستاريكا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
كو�سوفو
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
كولومبيا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
كينيا
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 االماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
الو
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
لبنان
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق �أبوظبي للتنمية
جمعية دار الرب
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية

73,500
71,372
636,035
507,480
128,555
18,440
18,440
44,256
44,256
2,292,070
2,292,070
206,528
206,528
7,880,675
1,808,496
1,652,850
1,506,927
1,208,000
1,036,590
339,580
328,232
73,760
73,760
93,539,431
35,160,615
27,152,521
15,954,460
10,703,401
1,728,519
767,381
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الدولة  /الجهة المانحة

م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
جمعية دبي اخلريية
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
ليبيا
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
ليبرييا
جمعية ال�شارقة اخلريية
جمعية دبي اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
مالديف
�صندوق �أبوظبي للتنمية
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
امل�ساعدات احلكومية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة طريان الإمارات للأعمال اخلريية
مايل
م�ؤ�س�سة دبي العطاء
جمعية دبي اخلريية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
ماليزيا
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
جمعية دار الرب
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
مدغ�شقر
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
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درهم إماراتي

663,150
450,000
435,015
399,280
125,089
5,682,169
5,535,249
146,920
291,342
221,200
60,000
10,142
26,242,752
20,901,070
4,312,855
500,000
290,000
238,827
20,220,520
14,837,420
4,859,232
267,809
206,000
50,059
2,424,584
1,364,323
651,268
317,168
91,825
417,850
417,850

الدولة  /الجهة المانحة

درهم إماراتي

م�صر

81,509,334

�صندوق �أبوظبي للتنمية
جمعية دار الرب
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
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 بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
منغوليا
جمعية ال�شارقة اخلريية
م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
موريتانيا
�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر)
جمعية دار الرب
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
جمعية ال�شارقة اخلريية
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 خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة �أحمد بن زايد �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية
جمعية دبي اخلريية
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
هيئة �آل مكتوم اخلريية
موري�شيو�س
جمعية دار الرب
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية

42,303,311
16,110,823
7,785,000
6,464,300
6,393,700
1,136,169
633,800
572,458
100,000
9,773
180,153
87,992
67,161
25,000
181,396,672
164,344,124
7,222,376
5,219,738
2,119,222
923,979
642,293
275,625
238,840
210,000
119,242
45,000
36,233
358,676
351,300
7,376

الدولة  /الجهة المانحة

موزامبيق
هيئة �آل مكتوم اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
ميامنار
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
م�ؤ�س�سة بيت ال�شارقة اخلريي
جمعية الرحمة للأعمال اخلريية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
ناميبيا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
نيبال
امل�ساعدات احلكومية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
جمعية دار الرب
نيجرييا
م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
جمعية دبي اخلريية
هيئة �آل مكتوم اخلريية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
م�ؤ�س�سة خليفة بن زايد �آل نهيان للأعمال
الإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
نيوزيلندا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هيئة الهالل الأحمر االماراتي
هايتي
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال
اخلريية والإن�سانية
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هنغاريا
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية
هنودرا�س
�صندوق حممد بن زايد للمحافظة على
الكائنات احلية

درهم إماراتي

1,222,425
1,200,297
22,128

الدولة  /الجهة المانحة

هولندا
هيئة �آل مكتوم اخلريية
املجموع الكلي

درهم إماراتي

1,977,682
1,977,682
5,827,845,226

11,366,160
10,666,542
628,000
56,866
14,752
36,880
36,880
908,346
623,602
222,460
62,284
4,445,070
2,800,000
572,000
499,818
348,750
183,750
40,752
200,640
110,640
90,000
155,320
100,000
55,320
29,504
29,504
14,752
14,752
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الملحق الثاني

المساعدات الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة حسب اإلقليم والقطاع خالل عام 2012
القارة  /اإلقليم  /القطاع

�أ�سرتاليا ونيوزيلندا
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
�أقاليم متعددة (�آ�سيا)
دعم الربامج العامة
�أقاليم متعددة (�أفريقيا)
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
�أقاليم متعددة (الأمريكيتني)
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
�أقاليم متعددة (عاملي)
دعم الربامج العامة
ال�صحة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
توليد الطاقة و�إمدادها
احلكومة واملجتمع املدين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ال�سيا�سة التنظيمية التجارية والتعديالت
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
التعليم
اخلدمات االجتماعية
البيئة وتغري املناخ
ال�سيا�سات ال�سكانية وبرامج ال�صحة
الإجنابية
الكاريبي
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
�أمريكا اجلنوبية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
�أمريكا ال�شمالية
دعم الربامج العامة
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
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درهم إماراتي

668,641
470,625
118,016
80,000
1,071,278
1,071,278
7,333,044
3,800,000
2,838,589
694,455
55,200
55,200
1,026,326,143
603,165,024
259,696,880
66,194,013
41,559,391
21,197,188
15,405,732
8,838,374
4,800,000
4,166,046
1,083,115
183,650
36,730
350,784
250,784
100,000
1,982,731
1,078,186
904,545
776,603
407,480
328,555
40,568

القارة  /اإلقليم  /القطاع

�أمريكا الو�سطى
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
بولنيزيا
توليد الطاقة و�إمدادها
جنوب �آ�سيا
ال�صحة
تطوير البنية التحتية
النقل والتخزين
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
التعليم
توليد الطاقة و�إمدادها
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات االجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
دعم الربامج العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
الإت�صاالت
احلكومة واملجتمع املدين
ال�سيا�سات ال�سكانية وبرامج ال�صحة
الإجنابية
جنوب �أفريقيا
التعليم
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
جنوب �أوروبا
النقل والتخزين
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات االجتماعية
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
التعليم
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ

درهم إماراتي

381,186
344,386
36,800
18,365,000
18,365,000
822,904,953
201,437,447
191,161,113
143,886,074
85,822,773
58,828,195
57,121,933
47,509,670
15,921,981
11,723,292
5,161,200
2,534,727
933,981
788,533
73,763
270
2,318,368
1,287,718
606,250
240,000
184,400
121,270,954
63,671,719
23,162,130
14,912,176
5,655,135
4,740,726
4,422,255
3,181,163

القارة  /اإلقليم  /القطاع

ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
جنوب �شرق �آ�سيا
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
التعليم
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
اخلدمات االجتماعية
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
دعم الربامج العامة
احلكومة واملجتمع املدين
امل�ساعدات ال�سلعية
�شرق �آ�سيا
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات االجتماعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
تطوير البنية التحتية
التعليم
�شرق �أفريقيا
دعم الربامج العامة
النقل والتخزين
توليد الطاقة و�إمدادها
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ال�صحة
التعليم
اخلدمات االجتماعية
املياه وال�صحة العامة
تطوير البنية التحتية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية

درهم إماراتي

1,459,018
51,632
15,000
103,232,092
66,621,258
15,703,552
12,114,542
4,458,434
2,453,523
1,295,962
534,087
30,735
20,000
4,065,835
2,123,746
1,207,000
372,520
154,896
116,992
67,161
23,520
520,252,730
219,548,031
70,683,364
44,337,128
40,737,121
38,003,896
33,039,314
22,913,609
21,812,266
15,092,654
12,747,293
1,000,554
337,500

القارة  /اإلقليم  /القطاع

درهم إماراتي

�شرق �أوروبا
دعم الربامج العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
�شمال �أفريقيا
ال�صحة
تطوير البنية التحتية
اخلدمات االجتماعية
ال�صناعة
املياه وال�صحة العامة
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
النقل والتخزين
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
توليد الطاقة و�إمدادها
الزراعة
الإت�صاالت
امل�ساعدات ال�سلعية
دعم الربامج العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�شمال �أوروبا
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
التعليم
الإت�صاالت
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
غرب �آ�سيا
دعم الربامج العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
اخلدمات االجتماعية
التعليم
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
ال�صحة
تطوير البنية التحتية

128,962,096
128,555,000
213,904
193,192
405,462,834
120,297,588
86,610,547
35,520,828
29,795,617
28,515,653
27,641,648
26,198,932
16,263,582
14,694,816
11,055,882
4,576,251
3,307,723
367,300
361,700
208,113
46,653
22,591,899
11,740,916
10,623,076
183,650
44,256
2,242,808,929
1,281,829,704
294,824,941
176,542,873
133,578,833
128,561,638
54,068,806
53,405,510
35,522,165
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الملحق الثالث

قائمة بالمساعدات اإلماراتية المدفوعة في عام  2012مصنفة حسب فئة المساعدات
والقطاع والقطاع الفرعي

القارة  /اإلقليم  /القطاع

ال�سياحة
النقل والتخزين
املياه وال�صحة العامة
احلكومة واملجتمع املدين
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
غرب �أفريقيا
توليد الطاقة و�إمدادها
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
التعليم
النقل والتخزين
اخلدمات االجتماعية
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
تطوير البنية التحتية
دعم الربامج العامة
احلكومة واملجتمع املدين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات ال�سلعية
غرب �أوروبا
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
اخلدمات االجتماعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ميالنيزيا
دعم الربامج العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
و�سط �آ�سيا
ال�صحة
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
النقل والتخزين
اخلدمات االجتماعية
توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات ال�سلعية
دعم الربامج العامة
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درهم إماراتي

35,378,804
19,273,427
16,410,165
12,704,417
595,900
111,746
312,649,529
171,975,803
59,970,768
29,385,897
13,167,398
13,152,568
9,537,531
7,617,770
3,805,103
2,315,391
667,995
562,044
312,742
178,519
5,845,208
4,846,366
741,582
220,380
36,880
555,320
500,000
55,320
65,750,299
23,069,408
21,030,600
12,061,367
4,615,871
2,350,720
929,200
842,292

القارة  /اإلقليم  /القطاع

امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
و�سط �أفريقيا
التعليم
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
اخلدمات االجتماعية
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
املجموع الكلي

درهم إماراتي

747,850
77,175
25,816
11,863,569
5,262,418
3,081,684
1,323,355
994,860
583,245
474,175
143,832
5,827,845,226

القارة  /اإلقليم  /القطاع

�إن�سانية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
امل�ساعدات الغذائية
خدمات الدعم والتن�سيق
مواد �إغاثية متنوعة
مكافحة الألغام
الإيواء واملواد غري الغذائية
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
تنموية
دعم الربامج العامة
دعم امليزانية العامة
دعم ميزانية قطاع حمدد
التكاليف الإدارية للجهات املانحة
الإماراتية
ال�صحة
اخلدمات الطبية
البنية التحتية الأ�سا�سية لقطاع ال�صحة
مكافحة الأمرا�ض املعدية
مكافحة املالريا
التعليم والتدريب الطبي
التغذية الأ�سا�سية
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�صحة
تطوير العاملني باملجاالت ال�صحية
توليد الطاقة و�إمدادها
الطاقة ال�شم�سية
توليد الطاقة من املوارد غري املتجددة
نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها
طاقة الرياح
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع الطاقة
املحطات الطاقة الكهرومائية
التعليم والتدريب يف جمال الطاقة
حمطات الطاقة التي تعمل بالفحم
النقل والتخزين
البنية التحتية للنقل الربي
البنية التحتية للنقل اجلوي
البنية التحتية للنقل البحري
تطوير البنية التحتية

درهم إماراتي

404,373,418
404,373,418
177,468,416
74,496,779
71,917,940
42,656,478
16,434,590
13,985,127
7,414,087
5,067,240,923
2,247,124,575
1,956,121,447
260,235,295
30,767,833
700,606,181
528,518,408
81,084,021
61,672,401
18,365,000
4,220,980
3,774,070
2,936,800
34,500
635,111,167
239,647,407
195,958,552
105,793,360
44,337,128
34,549,141
7,631,679
7,010,250
183,650
348,942,281
322,675,125
20,808,392
5,458,764
328,423,670

درهم إماراتي

القارة  /اإلقليم  /القطاع

التنمية احل�ضرية و�إدارتها
الإ�سكان منخف�ض التكلفة
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع تطوير البنية
التحتية
التنمية القروية
التعليم
مرافق التعليم والتدريب
التدريب املهني
التعليم الإبتدائي
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع التعليم
التعليم الثانوي
التعليم العايل
مهارات احلياة الأ�سا�سية لل�شباب والكبار
اخلدمات االجتماعية
خدمات الرعاية االجتماعية
الثقافة والرتفية
مكافحة املخدرات
املياه وال�صحة العامة
�إمدادات مياه ال�شرب الأ�سا�سية
انظمة �إمداد املياه الكبرية
تطوير �أحوا�ض الأنهار
انظمة ال�صحة العامة الكبرية
احلفاظ على املوارد املائية
�إدارة املخلفات والتخل�ص منها
ال�صحة العامة الأ�سا�سية
احلكومة واملجتمع املدين
منظمات وم�ؤ�س�سات دعم املر�أة
التطوير الق�ضائي والقانوين
امل�شاركة الدميوقراطية واملجتمع املدين
الإعالم وتدفق املعلومات
حقوق الإن�سان
ال�سياحة
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع ال�سياحة
ال�صناعة
ال�صناعات الزراعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
التنوع احليوي

191,691,259
68,994,106
67,576,253
162,052
296,191,211
116,329,589
110,543,825
61,445,596
5,525,823
1,671,801
441,000
233,577
242,773,638
241,508,914
1,227,994
36,730
113,372,671
53,918,168
28,137,687
22,544,595
6,923,533
1,700,000
116,181
32,508
45,624,029
20,694,062
12,698,270
11,019,000
734,600
478,097
35,378,804
35,378,804
29,795,617
29,795,617
21,850,248
20,562,248
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الملحق الرابع

قائمة بااللتزامات اإلماراتية في عام  2012مصنفة حسب الجهة المانحة والدولة والقطاع

القارة  /اإلقليم  /القطاع

حماية املحيط احليوي
ال�سيا�سة التنظيمية التجارية والتعديالت
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع التجارة
امل�ساعدات ال�سلعية
برامج امل�ساعدات الغذائية وتوفري الغذاء
الزراعة
موارد املياه املخ�ص�صة للزراعة
الإت�صاالت
الراديو والتليفزيون وال�صحافة املطبوعة
تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت
البيئة وتغري املناخ
ال�سيا�سات الإدارية لقطاع البيئية
ال�سيا�سات ال�سكانية وبرامج ال�صحة
الإجنابية
ال�سيا�سات الإدارية ال�سكانية
مكافحة الأمرا�ض املنقولة جن�سي ًا مبا
فيها مر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة
(الإيدز)
خريية
الأعمال اخلريية الدينية واالجتماعية
املن�ش�آت الدينية
الربامج املو�سمية
دعم الأفراد واملجتمعات ال�صغرية
التعليم الديني
املجموع الكلي
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درهم إماراتي

1,288,000
8,838,374
8,838,374
8,340,601
8,340,601
3,307,723
3,307,723
1,339,483
1,313,198
26,285
183,650
183,650
37,000
36,730

الجهة المانحة  /الدولة  /القطاع

درهم إماراتي

�صندوق �أبوظبي للتنمية
�إثيوبيا
النقل والتخزين
�إريرتيا
دعم الربامج العامة
�أفغان�ستان
النقل والتخزين
الأردن
تطوير البنية التحتية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ال�صومال
املياه وال�صحة العامة
املغرب
تطوير البنية التحتية
النقل والتخزين

5,586,705,633
36,730,000
36,730,000
183,650,000
183,650,000
18,732,300
18,732,300
4,598,596,000
4,591,250,000
7,346,000
1,250,000
1,250,000
68,076,533
60,076,533
8,000,000

الجهة المانحة  /الدولة  /القطاع

تون�س
احلكومة واملجتمع املدين
جيبوتي
دعم الربامج العامة
�سرياليون
النقل والتخزين
غينيا
الزراعة
قريغيز�ستان
النقل والتخزين
لي�سوتو
املياه وال�صحة العامة
م�صر
تطوير البنية التحتية
املجموع الكلي

درهم إماراتي

14,692,000
14,692,000
25,711,000
25,711,000
20,000,000
20,000,000
330,570,000
330,570,000
55,095,000
55,095,000
77,133,000
77,133,000
156,469,800
156,469,800
5,586,705,633

270
356,230,885
356,230,885
218,956,859
85,566,992
30,924,694
20,782,340
5,827,845,226
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الملحق السادس

الملحق الخامس

المساعدات اإلماراتية المدفوعة لإللتزامات في األعوام 2012 - 2010
الدولة

�أفغان�ستان
�ألبانيا
�أذربيجان
البحرين
بنغالدي�ش
جيبوتي
م�صر
�إريرتيا
�إثيوبيا
غامبيا
غينيا
الأردن
كينيا
قريغيز�ستان
لبنان
لي�سوتو
ماالوي
مايل
اجلبل الأ�سود
املغرب
النيجر
�سرياليون
ال�صومال
ال�سودان
�سورية
طاجيك�ستان
تونغا
تون�س
دول متعددة
(عاملي)
املجموع الكلي
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قائمة بالمساعدات التنموية الرسمية اإلماراتية المدفوعة في عام  2012مصنفة حسب الدولة
والقطاع

اإللتزامات في

اإللتزامات في

اإللتزامات في

المساعدات
المدفوعة في عام
 2012لإللتزامات من

46,415,720

-

18,732,300

28,262,978

28,262,978

-

183,650,000

-

63,671,719

63,671,719

-

223,000,000

-

193,607,832

193,607,832

183,650,000

44,340,000

-

17,210,932

17,210,932

-

115,300,000

-

-

-

-

-

25,711,000

25,711,000

25,711,000

183,650,000

-

156,469,800

4,576,251

4,576,251

-

-

183,650,000

183,650,000

183,650,000

-

-

36,730,000

-

-

-

36,730,000

-

7,428,503

7,428,503

-

-

330,570,000

-

-

254,638,000

-

4,598,596,000

-

-

36,730,000

-

-

-

-

-

-

55,095,000

-

-

2,936,000

-

-

-

-

-

-

77,133,000

-

-

36,730,000

-

-

-

-

70,000,000

-

-

-

-

43,600,000

-

-

23,162,130

23,162,130

707,961,747

14,200,000

68,076,533

7,439,883

7,439,883

-

36,730,000

-

-

-

-

-

20,000,000

-

-

-

-

1,250,000

686,313

686,313

36,730,000

-

-

-

-

353,981,796

-

-

-

-

55,095,000

-

-

12,061,367

12,061,367

-

18,365,000

-

18,365,000

18,365,000

-

-

14,692,000

11,019,000

11,019,000

91,825,000

2,571,100

-

19,099,600

19,099,600

2,103,943,263

674,886,100

5,586,705,633

615,952,508

615,952,508

2010

2011

2012

2010-12

مجموع المساعدات
المدفوعة لإللتزامات
من 2010-12

الدولة  /القطاع

�إثيوبيا
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�أذربيجان
توليد الطاقة و�إمدادها
�أرمينيا
النقل والتخزين
�إريرتيا
دعم الربامج العامة
تطوير البنية التحتية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�أفريقيا الو�سطى
التعليم
�أفغان�ستان
تطوير البنية التحتية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
توليد الطاقة و�إمدادها
النقل والتخزين
ال�صحة
اخلدمات االجتماعية
دعم الربامج العامة
الإت�صاالت
التعليم
املياه وال�صحة العامة
�إكوادور
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
الأرجنتني
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
الأردن
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
احلكومة واملجتمع املدين
ال�صحة
�ألبانيا
النقل والتخزين
دعم الربامج العامة

درهم إماراتي

351,306
325,490
25,816
193,607,832
193,607,832
5,458,764
5,458,764
196,423,109
183,650,000
12,747,293
25,816
510,446
510,446
355,689,681
145,792,339
70,412,283
56,938,283
44,186,021
33,982,559
2,120,308
861,016
762,248
626,053
8,570
92,200
92,200
82,980
82,980
923,274,669
918,250,000
4,036,401
850,000
138,268
65,788,285
63,671,719
2,100,752

درهم إماراتي

الدولة  /القطاع

اخلدمات االجتماعية
الربازيل
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
البو�سنة والهر�سك
دعم الربامج العامة
اجلبل الأ�سود
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
اجلزائر
تطوير البنية التحتية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
الدومينيكان
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ال�سنغال
تطوير البنية التحتية
التعليم
ال�صحة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
املياه وال�صحة العامة
ال�سودان
ال�صناعة
النقل والتخزين
تطوير البنية التحتية
التعليم
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
اخلدمات االجتماعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ال�صومال
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ

15,814
127,236
127,236
1,971,503
1,971,503
26,057,143
23,162,130
2,895,013
19,943,327
19,783,327
160,000
70,072
70,072
3,046,782
2,000,000
453,249
297,562
160,000
55,125
44,256
36,590
57,504,664
29,795,617
10,714,212
9,837,971
3,776,256
2,690,029
303,625
184,764
183,750
18,440
19,880,362
6,278,881
5,752,392
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الدولة  /القطاع

املياه وال�صحة العامة
التعليم
ال�صحة
اخلدمات االجتماعية
ال�صني
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
العراق
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
التعليم
ال�صحة
اخلدمات االجتماعية
الفلبني
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
احلكومة واملجتمع املدين
الكامريون
التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
الكونغو الدميقراطية
التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
املغرب
ال�صحة
النقل والتخزين
املياه وال�صحة العامة
تطوير البنية التحتية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
الإت�صاالت
احلكومة واملجتمع املدين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
دعم الربامج العامة
املك�سيك
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
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درهم إماراتي

5,204,603
1,951,995
674,116
18,375
218,896
154,896
64,000
8,034,268
3,636,579
2,600,000
1,300,000
497,689
452,862
400,000
40,568
12,294
799,579
766,387
33,192
1,227,471
1,116,831
110,640
99,281,381
58,178,140
15,484,720
14,552,403
7,439,883
3,200,000
367,300
36,882
18,440
3,613
154,528
154,528

الدولة  /القطاع

النيجر
التعليم
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
دعم الربامج العامة
الهند
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
توليد الطاقة و�إمدادها
احلكومة واملجتمع املدين
اليمن
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ال�سياحة
اخلدمات االجتماعية
ال�صحة
النقل والتخزين
دعم الربامج العامة
املياه وال�صحة العامة
احلكومة واملجتمع املدين
التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�إندون�سيا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
احلكومة واملجتمع املدين
�أوروغواي
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�أوزبك�ستان
امل�ساعدات ال�سلعية
�أوغندا
التعليم
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ

درهم إماراتي

2,039,189
1,469,189
320,000
250,000
1,145,412
619,321
324,000
183,650
18,441
141,918,809
66,654,216
35,378,804
18,782,300
8,352,906
7,538,858
1,777,462
1,590,904
1,450,000
326,975
66,384
1,416,876
544,348
534,087
320,000
18,441
51,632
51,632
320,000
320,000
1,160,489
887,653
196,936
75,900

الدولة  /القطاع

�إيران
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
باك�ستان
ال�صحة
النقل والتخزين
التعليم
تطوير البنية التحتية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
دعم الربامج العامة
اخلدمات االجتماعية
احلكومة واملجتمع املدين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بليز
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بنغالدي�ش
امل�ساعدات ال�سلعية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
احلكومة واملجتمع املدين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بنما
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بنني
النقل والتخزين
التعليم
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بوركينا فا�سو
توليد الطاقة و�إمدادها
التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

درهم إماراتي

25,816
25,816
326,099,705
133,796,844
99,700,053
44,631,213
24,467,704
11,582,000
5,729,339
4,910,000
1,153,711
85,813
24,588
18,440
93,970
93,970
441,799
240,000
160,000
30,735
11,064
36,880
36,880
7,305,089
5,738,895
1,017,912
300,000
140,650
85,503
22,128
8,341,631
7,631,679
698,888
11,064

درهم إماراتي

الدولة  /القطاع

بوليفيا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
بريو
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
تايلند
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
تركمان�ستان
امل�ساعدات ال�سلعية
تركيا
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
اخلدمات االجتماعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ت�شاد
التعليم
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ال�صحة
تنزانيا
النقل والتخزين
التعليم
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ال�صحة
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
توغو
التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
تطوير البنية التحتية
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
تون�س
احلكومة واملجتمع املدين
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة

51,632
51,632
184,400
184,400
480,000
480,000
280,000
280,000
1,449,077
1,342,500
91,825
14,752
2,803,071
2,393,696
387,375
22,000
69,105,031
65,742,094
914,706
839,865
623,602
600,000
281,500
103,264
2,761,271
1,958,351
562,044
94,891
87,591
58,394
21,761,222
11,019,000
6,690,058
3,362,164
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الدولة  /القطاع

التعليم
تونغا
توليد الطاقة و�إمدادها
جامايكا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
جزر القمر
ال�صحة
النقل والتخزين
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
دعم الربامج العامة
التعليم
جنوب �أفريقيا
التعليم
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
جنوب ال�سودان
التعليم
جورجيا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
احلكومة واملجتمع املدين
جيبوتي
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
دول متعددة (�آ�سيا)
دعم الربامج العامة
دول متعددة (�أفريقيا)
دعم الربامج العامة
دول متعددة (عاملي)
دعم الربامج العامة
ال�صحة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
توليد الطاقة و�إمدادها
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690,000
18,365,000
18,365,000
36,880
36,880
29,023,912
17,767,776
4,941,270
4,718,115
1,000,000
596,751
1,518,038
1,130,518
240,000
147,520
915,361
915,361
36,757
30,610
6,147
26,076,736
25,711,000
185,984
165,000
14,752
57,330
57,330
2,838,589
2,838,589
1,018,260,592
601,443,627
259,662,380
66,194,013
41,559,391

الدولة  /القطاع

احلكومة واملجتمع املدين
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ال�سيا�سة التنظيمية التجارية والتعديالت
التعليم
البيئة وتغري املناخ
اخلدمات االجتماعية
ال�سيا�سات ال�سكانية وبرامج ال�صحة
الإجنابية
رواندا
التعليم
زمبابوي
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�ساحل العاج
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�سري النكا
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
التعليم
اخلدمات االجتماعية
الإت�صاالت
ال�سيا�سات ال�سكانية وبرامج ال�صحة
الإجنابية
�سورية
توليد الطاقة و�إمدادها
ال�صحة
�سرياليون
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
�سي�شيل
توليد الطاقة و�إمدادها
دعم الربامج العامة
�شيلى
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
طاجيك�ستان
النقل والتخزين

درهم إماراتي

21,197,188
15,405,732
8,838,374
3,666,046
183,650
73,460
36,730
1,680,230
1,680,230
55,320
55,320
84,824
84,824
2,092,923
1,595,896
330,750
41,690
36,880
34,125
27,027
26,285
270
84,553,841
84,317,993
235,848
64,904
57,528
7,376
44,837,128
44,337,128
500,000
207,818
207,818
15,232,928
12,061,367

الدولة  /القطاع

توليد الطاقة و�إمدادها
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ال�صحة
املياه وال�صحة العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
غابون
ال�صحة
التعليم
اخلدمات االجتماعية
غامبيا
النقل والتخزين
التعليم
تطوير البنية التحتية
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
غانا
التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
غينيا
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
غينيا بي�ساو
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
فل�سطني
دعم الربامج العامة
اخلدمات االجتماعية
ال�صحة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
التعليم
احلكومة واملجتمع املدين
فنزويال
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
فيتنام
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
فيجي

درهم إماراتي

2,350,720
597,850
120,000
77,175
25,816
80,326
39,275
26,558
14,493
8,204,416
7,428,503
395,413
220,500
160,000
577,834
559,394
18,440
215,320
160,000
55,320
18,440
18,440
413,130,394
359,042,267
22,039,500
18,183,780
7,697,395
5,142,402
1,025,050
73,760
73,760
148,626
148,626
555,320

درهم إماراتي

الدولة  /القطاع

دعم الربامج العامة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
كازاخ�ستان
ال�صحة
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
كمبوديا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
كوبا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
كو�ستاريكا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
كو�سوفو
التعليم
كولومبيا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
كينيا
التعليم
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
الو
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
لبنان
املياه وال�صحة العامة
ال�صحة
النقل والتخزين
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
التعليم
امل�ساعدات ال�سلعية
دعم الربامج العامة
ليبيا
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
ليبرييا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي

500,000
55,320
9,101,492
7,930,000
842,292
329,200
110,640
110,640
18,440
18,440
44,256
44,256
2,292,070
2,292,070
206,528
206,528
6,053,723
3,193,061
1,652,850
879,580
328,232
73,760
73,760
36,168,848
11,899,090
11,556,318
6,275,805
3,511,231
2,334,206
310,500
281,699
146,920
146,920
10,142
10,142
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الدولة  /القطاع

مالديف
تطوير البنية التحتية
ال�صحة
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
مايل
التعليم
ماليزيا
التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
مدغ�شقر
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
م�صر
تطوير البنية التحتية
املياه وال�صحة العامة
توليد الطاقة و�إمدادها
الزراعة
ال�صحة
اخلدمات االجتماعية
امل�ساعدات ال�سلعية
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
منغوليا
تطوير البنية التحتية
موريتانيا
توليد الطاقة و�إمدادها
املياه وال�صحة العامة
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
دعم الربامج العامة
امل�ساعدات ال�سلعية
التعليم
ال�صحة
موري�شيو�س
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
موزامبيق
التعليم
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25,782,050
20,901,070
4,220,980
500,000
160,000
267,809
267,809
1,773,316
1,456,148
317,168
417,850
417,850
56,037,901
38,981,337
5,500,000
4,576,251
3,307,723
2,385,328
915,789
361,700
9,773
67,161
67,161
166,639,351
164,344,124
1,555,224
542,293
107,995
65,000
18,375
6,340
7,376
7,376
1,148,925
1,126,797

الدولة  /القطاع

املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ميامنار
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثة يف حاالت
الطوارئ
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
ناميبيا
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
نيبال
ال�صحة
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
نيجرييا
التعليم
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
هايتي
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
هنودرا�س
املحيط احليوي والتنوع البيولوجي
املجموع الكلي

درهم إماراتي

22,128
10,534,294
10,519,542
14,752
36,880
36,880
846,062
623,602
222,460
3,303,820
3,263,068
40,752
55,320
55,320
14,752
14,752
4,559,425,582

